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چكيده:
ِ
هدف یافتن نقش عوامل سطح دانشآموزی و سطح کادر مدرسه بر دستاورد تحصیلی انجام
این مطالعه با
گرفته است .جامعة پژوهشی شامل تمامی هنرجویان ،مدیران ،معاونان آموزشی و فنی ،و مشاوران تحصیلی
در ســال تحصیلی  1392بود .از بین نواحی پنجگانة شهر تهران  10منطقه و از هر منطقه  2هنرستان ،و در
مجموع  906دانشآموز پایه ســوم از  19هنرستان و  39کالس به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای
انتخاب شــدند .همچنین  59نفر از کادر همان هنرســتانها در نمونه حضور داشــتند .دادهها از طریق
ش تحصیلی  AMSو درگیریتحصیلی MSLQ؛ و پرسشنامههای پژوهشگر
پرسشنامههای استاندارد انگیز 
ساختة یادگیریبه کمک همساالن و کیفیتآموزشی هنرجویان و کادر مدرسه ،همراه با مشاهده ،اسناد و
مدارک موجود در هنرستانها جمعآوری شد .روایی پرسشنامهها از طریق روایی محتوا و سازه و پایایی با
آلفای کرانباخ بهدست آمد .دستاورد تحصیلی نیز از طریق میانگین  3نمره محاسبه شد .برای پردازش دادهها
از روشهای آمار توصیفی ،ماتریس همبستگی و تحلیل دوسطحی استفاده شد.
اينك یافتهها نشان میدهد که در سطح مدرسه؛ متوسط دستاورد تحصیلی هنرجویان هنرستانهای
مختلف بهطور معناداری با هم تفاوت دارد و  6/31درصد از واریانس دستاورد تحصیلی در سطح دانشآموز و
12/05درصد از واریانس در سطح کادر مدرسه تبیین میشود .در مجموع 18/81 ،درصد از واریانس دستاورد
تحصیلی را عوامل مربوط به ســطح مدرسه تبیین میکند .یافتههای این پژوهش اهمیت سطح مدرسه را
بهعنوان ســطح باالتر بر اثرگذاری بر متغیرهای مورد بررسی بهعنوان پیشبینیکننده دستاورد تحصیلی
دانشآموزان نشان میدهد.

كليد واژهها:

ت آموزشی ،یادگیری بهکمک همساالن ،انگیزشتحصیلی  ،دستاورد
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   تحصیلی ،تحلیل دوسطحی.
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مقدمه

يكي از تدابیر الزم برای بهینهســازی آموزش پرداختن به مسائل و عوامل مؤثر بر رشد و دستاورد
تحصیلی 1دانشآموزان اســت .شــناخت اين عوامل و تعیین سهم و نيز مشــارکت هر عامل در فرایند
آموزش الزم است (پورکی1970،؛ به نقل از کاتسولیس 2و کمبل .)2001 ،3زيرا در ارتباط با ویژگیهای
آموزشــگاهی و اجتماعی افراد و اســتفادة مطلوب از آنها کمک شــایانی به بهبود وضعیت تحصیلی
دانشآموزان میکند و زمینهســاز موفقیتهای قابلتوجه آنها در فرآیند آموزش و یادگیری و مهمتر از
همه ،اســتمرار یادگیری میشود .دستاورد تحصیلی دانشآموزان میتواند تحتتأثیر متغیرهای متفاوتي
قرار گیرد.
4
انگیــزشتحصیلــی یک جنبة مهم از آموزش و یادگیری اســت و به تمایــات ،نیازها و عواملی
گفتــه میشــود که باعث حضور یک فرد در محیطهای آموزشــی و کســب مــدرک تحصیلی میگردد
(کالرک و شــروت .)2010 ،5نظریههــای گوناگونی در زمینة انگیزش ارائه شــده كه از آن جمله نظریة
«خودتعیینگری »6دسی و ریان )1985( 7است .خودتعیینگری یک نظریة انگیزشی است که بهصورت
نظامدار ،نیازهای پویشی ،انگیزشی ،عاطفی و بهزیستی انسان را در بافت ضروری و بالواسطة اجتماع،
توضیح و تبیین میکند (چن و یانگ .)2010 ،8خودتعیینگری فرض میکند که در انسان تمایل ذاتی و
درونی برای رفتار و یادگیری وجود دارد که یا توسط محیط پیرامون تشویق و حمایت میشود و یا بر
اثر بیتوجهی تضعیف میگردد (دسی و ریان.)2001 ،
عامل تأثیرگذار دیگر همیاری دانشآموزان در این امر با یکدیگر است (سانتراک ،)2008 ،9یادگیری
ب ه کمک همساالن 10اشاره به تحصيل دانشها و مهارتها از طریق کمکهای فعال و پشتیبانی همساالن
دارد (تاپینــگ و احلــی .)2001 ،11این مفهوم بهخصــوص یکی از مفاهیم عمده در نظریة ســازاگری
اجتماعی 12اســت که با تأکید بر زمینههای اجتماعی یادگیری و اینکه دانش در تعامل آموخته میشــود
(بریسون و دوروال 2002 ،13به نقل از سانتراک )2008 ،بر نقش بافت و اجتماع بر یادگیری تأکید میکند.
یادگیری به کمک همساالن تا حد زیادی دانشآموزمحور است (پترسن .)2013 ،14در این پژوهش،
یادگیری به کمک همساالن با هدف رشد دادن روابط و توانائیهای دانشآموزان از طریق روابط متقابل
همســاالن و بحث میان آنان ،دلبستگی همساالن 15به يكديگر و احساس تعلق 16به آنها گروه همسال
خود و نيز آموزش همتایان( 17تدریس خصوصی دانشآموز به دانشآموز) ،و کمکطلبی از یکدیگر در
نظر گرفته شــد .بر روي یادگیری به کمک همســاالن ،بهعنوان یک سازة مهم در سازگاري ،در ایران کار
نشده است و تأثیر آن و مؤلفههای مهم ایجاد آن در محیطهای آموزشی با توجه به فرهنگ بومی ما بر
دستاورد تحصیلی در نظر گرفته نشده است.
18
در ســالهای اخیر ،مفهوم درگیریتحصیلی از سوی پژوهشگران مختلف بهکار برده شده است.
این مفهوم به کیفیت تالشــی اشــاره دارد که دانشآموزان صرف فعالیتهای هدفمند آموزشــی خود
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میکنند تا بهصورت مســتقیم در دســتیابی به نتایج مطلوب نقش داشته باشــند (ریچاردسون ،النگ
و وودلی 2003 ،19به نقل از رســتگار ،حجازی ،لواســانی و جهرمی .)1388 ،پژوهشها نشــان دادهاند
دانشآموزانی که در ســطوح باالیی از درگیریتحصیلی هستند بیشتر بهدنبال یادگیریاند و از یادگیری
بیشتر بهره میبرند (دنین .)2010 ،20تعاریف و مدلهای مختلفی از درگیریتحصیلی ارائه شده است.
یکی از آنها مدل ،لینبرینک و پینتریچ )2003( 21اســت .در این مدل درگیریتحصیلی دارای سه بعد
ی رفتاری ،22درگیریشناختی 23و درگیری انگیزشی 24است.
درگیر 
25
نتایج برخی پژوهشها حکایت از رابطة مثبت ابعاد درگیری از جمله تالش (دوبی رات و مارین
 ،)2005و راهبردهای عمیق و فراشناختی (گرین ،میلر ،گروسون ،دیوک و آکی200426؛ گرین ،مارتین و
مارش )2007 ،27با دستاورد تحصیلی دارند (یانگ.)2001 ،
کیفیتآموزشــی 28بهمعنی توانایی تولید نتایج با کیفیت در شناخت ،مهارت و هدف است؛ بنابراین
ت آموزشی یکی از اصول اساسی آموزشوپرورش است .رویکرد سیستمی ،یکی
توجه و بررسی کیفی 
از جامعترین شیوهها برای بررسی این متغیر است ،از نگاه رویکرد سیستمی مدرسه سیستم منسجمی از
ساختارها و وظایف مرتبط به هم است که باید براي درک فرایندهای درونی آن به تعامل پویای همه زیر
نظامها توجه شود .در این رویکرد بر شاخصهای ورودی ،29فرآیندی و شاخصهای خروجی 30برای
ت آموزشی تأکید دارد ،چرا که ورود به مراحل اجرایی بررسی کیفیت ،بدون توجه کافی به استفاده
کیفی 
از چارچوب و روند مناســب ،میتواند دســت کم به اندازة نپرداختن به آن تأثیر ســوء بر جای گذارد.
لینتیانیو )1997( 31کیفیتآموزشــی را ،بهطور عام ،ســطح مورد نظری میداند که در بین عموم مردم
ت آموزشی شامل سیاستها ،مقررات ،دولت
شناخته شده و مورد انتظار است؛ بهطور خاص نيز ،کیفی 
32
و نظام ،اهداف آموزشی ،محتوای آموزشی ،فرآیند آموزش و نتایج آن است (به نقل از لی .)2010 ،
ت آموزشــی بر دســتیابی به موفقیت
لــی ( )2010در پژوهشــی ،بر اثرات مثبت قابلتوجه کیفی 
دانشآمــوزان دســت یافــت ،پژوهشهای دیگری نیز نشــان دادهانــد عواملی مثل امکانات مدرســه
33
جو مدرسه (ویلکینسون ،یانگ ،نانو
(گاتفردســون ،گاتفردسون ،پاینه و گاتفردســون  ،)2005 ،بافت و ّ
و ویلهلــم2004 ،34؛ واتــرز ،کــروس و رانی انــس ،)2009 ،35تعداد دانشآموزان در مدرســه و کالس
(گاتفردسون و همکاران2005 ،؛ لیلجبرگ ،فرایدنتفلد ،کلوند ،فرتس و برت ،)2010 ،36که جزو مؤلفههای
ت آموزشی هستند با دستاورد تحصیلی رابطه دارند.
کیفی 
در این میان اعضا و کادر مدرســه را ،بهعنوان اثرگذاران بر کیفیتآموزشی در سطح دانشآموزی،
نمیتوان و نباید نادیده گرفت ،چرا که آنان از عناصر اساســی برای کارآمدی هر نظام آموزشــی تلقی
میگردند .در واقع ،در مدارس است كه بخش عمدهای از فرایند اجتماعی شدن دانشآموزان و یادگیری
آنان امکانپذیر میشود .بنابراین هرگونه سرمایهگذاری بر نهاد آموزشوپرورش و اعضاي آن در جهت
بهبود کیفیت آموزشوپرورش تضمینکنندة پیشــرفت کشــور اســت (لی2010،؛ صالحی ،زینآبادی و
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کیامنش .)1386 ،بهرغم اهمیت کیفیتآموزشــی و تأکید زیاد بر آن در محافل آموزشــی ،متأســفانه در
ايران ،پژوهشهای اندکی در ارتباط با کیفیتآموزشی مرتبط با آموزشوپرورش ،بهخصوص در مورد
هنرســتانها وجــود دارد و پژوهشهایی که در این زمینه موجود اســت اغلــب در مورد آموزش عالی
اســت (حســینی کاظمینژاد1380،؛ آقایی1378 ،؛ قورچیان .)1373 ،بیشتر پژوهشهایی که در آنها از
کیفیتآموزشــی حرفی به میان آمده اســت تنها به کیفیت تدریس اساتید پرداختهاند (سلیمانی مطلق،
 )1385و كمتر به بررســی کیفیتآموزشــی بهعنوان مجموعهای از شــاخصهای ورودی ،فرآیندی و
خروجی براساس رویکرد سیستمی پرداخته شده است (به نقل از صالحی و همکاران1386 ،؛ .)1388
نمونه این پژوهش از هنرســتانهای فنیوحرفهای انتخاب شد .دلیل این انتخاب روبهرشد و گسترش
بودن این نظام آموزشــی طی ســالهای اخیر اســت و پیامدهایی که تاکنون بهدنبال خود داشته است.
آموزش فنیوحرفهای در مقایســه با آموزش عمومی بســیار گران و پرهزین ه است (ساخاروپولوس،37
1987؛ تســانگ ،1997 ،38خالدی )1387 ،و ظواهر امر نشــان میدهد این نظام در برخی کشورها و نیز
در ایران نتوانســته است به شــکل مطلوبی اهداف عالی را که براساس آن بنیان نهاده شده است تحقق
بخشد (لینچ2000 ،39؛ گوست40،2002؛ بیلت41،2004؛ صالحی و همکاران1386 ،؛ به نقل از صالحی و
همکاران.)1388 ،
متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش ،همانند اکثر موضوعها و متغیرهای مورد بررسی در آموزش
و یادگیری ماهیتی چندســطحی دارند؛ در واقع ،اگر چه متغیرهای دانشآموزی هســتند اما تحتتأثیر
عوامل بافتی آموزشی قرار میگیرند که بهنظر میرسد سطوح باالتر شرایط را برای عملکرد در سطوح
پایینتر فراهم میســازد .روشهای مدلیابی چندســطحی تصویر آماری دقیقتری از موضوع را نشان
میدهــد زیرا با اســتفاده از این روشها میتوان زمینة دانشآموزی (ســطح فــردی) و زمینة اجتماعی
(سطح مدرسه) را بررسی نمود؛ لذا در این پژوهش با بررسی چندسطحی متغیرها عالوه بر تعیین میزان
تبیین واریانس متغیر مالک توســط متغیر پیشبین به بررســی ســهم عوامل در سطوح مختلف پرداخته
شده و روابط بین دستاورد تحصیلی و متغیرهای انگیزشتحصیلی ،درگیریتحصیلی ،کیفیتآموزشی
ت آموزشی در سطح
و یادگیری ب ه کمک همساالن در سطح اول (دانشآموز) و متغیرهای جنس و کیفی 
دوم (کادر مدرسه) مورد بررسی قرار گرفته است.

روش پژوهش

روش پژوهش حاضر همبســتگی است که سهم هر ســطح با روش رگرسیون دو سطحی ()HLM
محاسبه شــده است .تجزیهوتحلیل چندسطحی 42جهت پژوهشهایی بهکار میرود که در آن دو یا سه
سطح مختلف در ایجاد یک مشکل و یا یک پدیده دخالت دارند .این تأثیر به این صورت است که یک
عامل یا علت از سطح باالتر بهعنوان متغیر تعدیلکننده در رابطه اثرگذاری دو متغیر مستقل و وابسته در
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سطح پایینتر اثر گذاشته و موجب تشدید یا تضعیف این رابطه میشود (سبحانیفرد و اخوان خرازیان،
.)1391
جامعه این پژوهش شامل تمامی دانشآموزان و عوامل اجرايي هنرستانهای فنیوحرفهای شهر تهران
در سال تحصیلی  1391-92بود .نمونه این پژوهش از هنرستانهای دولتی عادی انتخاب شد .با استفاده
از روش نمونهگیری خوشــهای چندمرحلهای ابتدا شــهر تهران به  5خوشه جغرافیایی شمال ،جنوب،
مرکز ،غرب و شــرق براساس تقســیمبندی مناطق از نظر آموزشوپرورش تقسیم گردید ،سپس از بین
مناطق نوزدهگانه شهر تهران از هر منطقه جغرافیایی  2منطقة آموزشی به تصادف تعیین شد؛ و به دنبال
آن از هر منطقه  2هنرستان دولتی به تصادف انتخاب گرديد .در پایان از بین دانشآموزان پایه سوم هر
هنرســتان به تصادف  2کالس انتخاب و در مجموع  979نفر ( 519دختر و  460پسر) ،در  19هنرستان
( 10هنرســتان دخترانه و  9هنرســتان پسرانه) و  39کالس به پرسشنامههای بخش دانشآموزی پاسخ
دادند .پس از حذف پرســشنامههای ناقص ،دادههای  906دانش آموز ( 447دختر و  459پســر) مورد
بررسی قرار گرفت.
43
هــر ،بلــک ،بابین و آندرســون )2009( ،؛ حداقل حجــم نمونه  500را بــرای مدلهایی با تعداد
ســازههای زیاد ،که برخی از آنها میزان همبســتگی پایینی دارند ،مناســب میداند .همچنین در تحلیل
خطی چندسطحی که از روش برآورد پیشینه احتمال استفاده میشود ،حجم نمونه در سطح اول زیاد و
در سطح دوم محدودتر از سطح اول است (ماس و هاکس)2004 ،44
در ســطح مدرسه ،نمونه متشــکل از  59نفر از مدیران ،معاونان آموزشــی ،معاونان فنی ،مشاوران
تحصیلی مدارس و دانشآموزان سطح یک بودند .گردآوری اطالعات و دادهها از این سطح نمونه هم
از طریق پرسشنامه صورت گرفت.
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روش گردآوری اطالعات و دادهها

برای گردآوری دادهها از پرســشنامه ،مشاهده ،اسناد و مدارک موجود در هنرستانها استفاده شد.
در تأمین روایی 45پرسشنامهها ،از روایی محتوا 46و روایی سازه( 47تحلیل عامل اکتشافی )48استفاده شد
و برای برآورد پایایی ،49روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) بهكار گرفته شد.
مقیــاس انگیزشتحصیلی « »AMSوالرند و همکاران ( ،)1992دالیل ادامة تحصیل دانشآموزان
را مورد ســنجش قرار میدهد و شامل سه بعد «انگیزشدرونی»« ،انگیزشبیرونی» و «بیانگیزشی»
اســت .این آزمون یک ابزار خودگزارشــی بــا  28گویه ،در مقیاس لیکرت  7درجــهای (از اصالً= 1تا
کامالً= )7اســت ،والرند و همکاران ،ضرایب آلفای کرونباخ را بین  0/83تا  0/87گزارش کردهاند .در
این پژوهش آلفای کرونباخ برای خردهمقیاسهای ذکر شده به ترتیب  0/92 ،0/90و  0/79بهدست آمد.
دســتاورد تحصیلی دانشآموزان از طریق میانگینهاي الف؛ معدل کل سال قبل دانشآموزان ب؛
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معدل نمرههای آنان در  3درس اصلی تخصصی ،و ج؛ معدل نمرههای کار عملی دانشآموزان در همان
درسها که توســط معلمان آن درسها به دستاوردهای عملی دانشآموزان داده شد ،بهدست آمد .دلیل
انتخاب نیمسال دوم این است که آزمونهای نهایی و سراسری مدارس در این نیمسال برگزار میشود.
دلیل بهکارگیری سه دسته نمره این است که تأثیر تمامی نمرات بر دستاورد تحصیلی در نظر گرفته شود،
اعــم از میانگین درسهای اصلی تخصصی و درسهای عملی که در مدارس فنیوحرفهای نســبت به
مدارس نظری بیشتر مورد توجه است و زمان زیادی از وقت کالس به آنها اختصاص دارد.
پرسشنامة درگیریتحصیلی در ابعاد عاطفی ،شناختی و رفتاری :برای اندازهگیری اين ابعاد سهگانه،
از پرســشنامة « »MSLQپینتریچ و دیگروت ( )1994اســتفاده شد .سؤالهای این سه خردهمقیاس بر
روی یک طیف لیکرت  7درجهای نمرهگذاری شدند .پینتریچ و دیگروت ( )1994همسانی درونی این
پرســشنامه را با اســتفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای خردهمقیاسها به ترتیب  0/72 ،0/90و 0/69
گــزارش کردهانــد .در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ برای خردهمقیاسهای ذکر شــده به ترتیب ،0/87
 0/74و  0/77به دست آمد.
پرسشنامة کیفیتآموزشی :اين پرسشنامه به سه بخش ،با توجه به شیوة پاسخدهی آنها ،تقسیم و
براساس مقیاس  5درجهای لیکرت نمرهگذاری شد .در این پرسشنامه آن دسته از شاخصهای ورودی،
فرآیندی و خروجی کیفیتآموزشــی که دانشآموزان توانایی پاســخگویی به آنها را دارند ســنجش
شد .در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ برای خردهمقیاسهای ویژگیهای رفتار حرفهای معلمان ،0/91
امکانات و برنامههای آموزشی  ،0/89استعداد کلی و رغبتسنجی  0/56و شاخصهای خروجی 0/75
محاسبه گردید .همچنین روایی محتوایی برای این پرسشنامه  CVR=0/60به دست آمد.
پرســشنامة یادگیری به کمک همساالن :از پرسشنامهای  25پرسشی و پژوهشگر ساخته استفاده
و براساس مقیاس  5درجهای لیکرت طراحی شد .در ساخت آن نيز بر هر سه بعد شناختی ،عاطفی و
رفتاری توجه گرديد .روایی محتوایی این پرســشنامه  CVR=/073بهدســت آمد .آلفای کرونباخ برای
خردهمقیاسهای آموزش به کمک همســاالن  ،0/87ارتباط با همساالن 0/78 ،و احساس تعلق به گروه
همسال  0/67محاسبه شد.
از پرســشنامهای  40پرسشــی ،عباراتی برای بررســی خردهمقیاسهایي چون ویژگیهای معلم،
رضایت شغلی ،تعامل با همکاران ،امکانات و فضای آموزشی و شاخصهای خروجی دانشآموختگان
از نظــر کادر مدرســه ،بهعنــوان عوامل تأثیرگذار در ســطح مدیران (ســطح دوم) بر کیفیتآموزشــی
دانشآموزان گنجانده شــد .پاسخهای این پرسشنامه براساس مقیاس لیکرت از یک (خیلی کم) ،تا 5
(خیلی زیاد) ،تنظیم شــده است .روایی محتوایی این پرسشنامه  CVR=0/60محاسبه شد .برای برآورد
پایایی پرسشنامه مذکور ،از روش آلفای کرونباخ استفاده شد؛ که میزان آن برای خردهمقیاسهای ذکر
شده به ترتیب معادل با؛  0/83 ،0/71 ،0/67 ،0/73و  0/78برآورد شد.
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روش تجزیهوتحلیل دادهها
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در این پژوهش پس از تهیة ماتریس همبستگی  ،از تحلیل چندسطحی استفاده شد .بدین منظور
نرمافزارهای  52SPSSو روش آماری مدلســازی خطی سلســلهمراتبی )HLM( 53بهکار گرفته شد و بر
حسب ضرورت برای مدل پیشنهادی از روشهای مختلف برازش استفاده شد.
51

50

یافتههای پژوهش

جدول  .1شاخصهاي توصيفي متغيرهاي پژوهش

سطح

هنرجو

متغير

                          

ميانگين انحراف معيار

درگيري تحصيلي

38/25

5/89

يادگيري به كمك همساالن

27/36

4/93

دستاورد تحصيلي

15/46

كيفيت آموزشي

انگيزش تحصيلي

كادر مدرسه كيفيت آموزشي

30/77

41/93
3/74

5/97

حداقل

حداكثر

كجي

11/75

50/25

0/19

10/00
8/00

10/50

9/33

0/62

2/42

2/16

8/65

50/00

38/33

33/65

20/00
5/48

كشيدگي

-0/61

1/50

-0/33

-0/5

-0/35

-0/13

-0/34

-0/13

-0/16
-0/19
0/68

éپرســش .1آیا در مدل دو سطحی دانشآموز -مدرســه دستاورد تحصیلی هنرجویان در بین مدارس
متفاوت است؟
تحلیل چندســطحی در ســطح مدرسه با مدل جدول  .2مدل غيرشــرطي يا مدل تحليل واريانس اثرات
صفر یا غیرشــرطی شروع شــد .در این مدل هیچ تصادفي يكعاملي
متغیری در ســطح اول و دوم وارد مدل نمیشود .پارامتر اثرات ثابت
٭٭ 13/50
مدل غیرشــرطی اســاس و پایهای برای محاسبه عرض از مبدأ
0/88
نســبت کاهش واریانس در مدلهــای بعدی قرار انحراف استاندارد
15/31
میگیرد .این مدل برآوردی از نسبت واریانس بین t-ratio
0/01
مدارس در دستاورد تحصیلی را فراهم میآورد که سطح معناداري
اثرات تصادفي
همان ضریب همبستگی بین مدارس ( )ICCاست.
11/54
تحلیل واریانس یکعاملی ،با تأثیرات تصادفی ،واريانس سطح مدرسه
5/76
اطالعات مفیدی را راجع به چگونگی تغییرات در واريانس سطح دانشآموز
1048/68
پیامدهای نهفته در بین مدارس و اعتبار هر یک از خيدو
14
میانگین نمونه مدارس را بهصــورت برآوردی از درجه آزادي
میانگین جمعیت آن ارائه میدهد.
0/67
همبستگي بين كالس ()ICC
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ضریب همبســتگی بین مدارس نشــان میدهد کــه)11/54( / )11/54 + 5/76( =0/67 :؛ يعني 67
درصد از واریانس دســتاورد تحصیلی توسط عوامل ســطح کادر مدرسه و  0/33درصد توسط عوامل
سطح دانشآموز تبیین میشود .فرضیه صفر در ارتباط با مدل غیرشرطی در سطح مدارس معنادار است
میتوان گفت متوســط دستاورد تحصیلی هنرجویان هنرســتانهای مختلف بهطور معناداری با فاصله
اطمینــان  95درصد با هم تفاوت دارد .تغییر در کلیه مدرســهها ســبب گوناگونــی در مقدار نمونههای
کالسها اســت .با این حال یک اندازهگیری کلی از اعتبار بهوســیله میانگین برآورد متعلق به کالسها
ارزیابی شــد .مقدار پایایی دســت آمده  0/98نشــان میدهد که میانگین نمونه مورد نظر معتبر بوده و
میتواند بهعنوان شاخصی از میانگینهای مدرسههای واقعی باشد.

éپرسش  .2چه مقدار از واریانس دستاورد تحصیلی هنرجویان مربوط به عوامل سطح دانشآموز شامل
درگیریتحصیلی ،کیفیتآموزشی ،یادگیری به کمک همساالن و انگیزشتحصیلی است؟\
با مدل انکواي یک عاملی ،با عرض از مبداء تصادفی با متغیرهای سطح دانشآموز ،به این سئوال
پاسخ داده میشود .از آنجا که هیچ فرض قبلی دربارة تفاوت بین مدرسهها و متغیرهای پیشبین در این
مطالعه وجود ندارد ،بخش تصادفی از شیبها وابسته نیست .به عبارت دیگر فقط عرض از مبدأ در کلیه
مدرسهها متفاوت است .نتایج مدل  1در جدول  3آورده شده است.
جدول  .3مدل عرض از مبدأ تصادفي تحليل كواريانس يك راهه با متغيرهاي ســطح دانشآموز و مدل ميانگينها بهعنوان
پيامدها با توجه به عوامل كادر مدرسه

مدل عرض از مبدأ تصادفي

اثرات ثابت
سطح 1

درگيري تحصيلي

كيفيت آموزشي

يادگيري به كمك همساالن

انگيزش تحصيلي

سطح 2

b

انحراف
استاندارد

0/27
0/74
-0/09
0/11

0/14
0/23
0/14
0/09

مدل ميانگين بهعنوان پيامدها
سطح معناداري

0/001
0/002
0/520
0/015
0/39
2/77

جنس

كيفيت آموزشي
اثر تصادفي

درجه
مؤلفه واريانس
آزادي

12/51

خيدو

واريانس سطح مدرسه
واريانسسطح
1269/34 14
5/40
دانشآموز
درصد واريانس تبيين شده سطح دانشآموز
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سطح
معناداري

0/002
6/31

b

انحراف
استاندارد

سطح
معناداري

مؤلفه واريانس درجه آزادي

9/93

12

1/54
1/07
خيدو

3475/59

0/80
0/02

سطح
معناداري

0/001

0/06
 ICCهمبستگي بين مدارس

0/63
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با اضافه شــدن عوامل پیشبین درگیریتحصیلی ،کیفیتآموزشــی ،یادگیری به کمک همساالن
و انگیزشتحصیلی در ســطح دانشآموز ،مؤلفههای واریانس در هر دو ســطح دانشآموز و مدرسه
کاهش یافته اســت .نســبت کاهش واریانس در ســطح دانشآموز )5/76 -5/4( / )5/76( =0/0631
اســت که نشان میدهد که  6/31درصد از واریانس کل دستاورد تحصیلی در سطح دانشآموز توسط
متغیرهای درگیریتحصیلی ،کیفیتآموزشــی ،یادگیری به کمک همساالن و انگیزشتحصیلی تبیین
سطح دانشآموز ،واریانس سطح مدرسه را تبیین کنند
میشود .به لحاظ نظری امکان دارد که
ِ
عوامل ِ
ولی بر عکس آن امکان ندارد .مدل  1بیانکننده نسبت واریانس مدارس هم هست.
اثر درگیریتحصیلی بر دســتاورد تحصیلی ( )β=0/27 ،p=/043و اثر کیفیتآموزشــی بر دستاورد
تحصیلی ()β=0/74 ،p=0/012مثبت و معنادار اســت و نشــان میدهد که متغیرهای مذکور بر دستاورد
تحصیلی تأثیر داشــتهاند .همچنين اثر یادگیری به کمک همســاالن بر دســتاورد تحصیلی (،p=0/015
ش تحصیلی بر دستاورد تحصیلی ( )β=0/11 ،p=0/015نیز
 )β=0/11منفی و غیرمعنادار است و اثر انگیز 
مثبت و معناداراست.
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éپرسش  . 3در مدل دو سطحی دانشآموزـ مدرسه چه مقدار از واریانس دستاورد تحصیلی مربوط به
عوامل جنس و کیفیتآموزشی کادر مدرسه است؟
برای بررسی این مدل (مدل  )2متغیرهای کادر مدرسه ،شامل جنس و کیفیتآموزشی کادر مدرسه
وارد مدل شدند و رابطه بین این متغیرها با دستاورد تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت.
جدول  3ارائهدهنده نتایج مدل  2برای هنرجویان است .نسبت واریانس تبیینشده در مدل  2در سطح
کادر مدرســه  0/14بهدســت آمد .در واقع  14درصد از واریانس دستاورد تحصیلی ،بهوسیله متغیرهای
ت آموزشــی در ســطح دوم تبیین میشــود .اثر جنس بر دســتاورد تحصیلی (،p=0/800
جنس و کیفی 
 )γ03=0/39مثبــت اما غیرمعنادار اســت ،اما اثر کیفیتآموزشــی بر دســتاورد تحصیلــی (،p=0/025
 )γ03=2/77مثبت و معنادار است.
مدل کامل یا عرض از مبدأ و شیبها بهعنوان پیامد ،برای بررسی دستاورد تحصیلی هنرجویان ،همه
عوامل سطح دانشآموز و کادر مدرسه بهعنوان پیشبینیکننده وارد مدل شدند .نتایج مدل کامل (مدل)3
در جدول  4آورده شده است.
جدول  4ارائهدهنده نتایج مدل کامل برای هنرجویان است .در مدل کامل  6/31درصد از واریانس
دســتاورد تحصیلی در ســطح دانشآموز و 12/05درصد از واریانس دستاورد تحصیلی در سطح مدیر
و معاونان تبیین میشــود .در مجموع 18/81،درصد از واریانس دستاورد تحصیلی را عوامل مربوط به
ســطح مدرسه (کادر مدرسه) تبیین میکنند .در مقایسة ضریب همبستگی بین کالسی مدل کامل و مدل
غیرشــرطی در هر ســطح مقدار این ضریب در سطح کادر مدرسه کاهش یافته است که این نشاندهنده
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این اســت که پیشبینیکنندههای سطح مدیر و معاونان (کادر مدرسه) تغییرپذیری بیشتری را نسبت به
پیشبینیکنندههای سطح دانشآموز تبیین میکنند.
جدول  .4مدل عرض از مبدأ و شيبها بهعنوان پيامد كادر مدرسه

                          

اثرات تصادفي

ضرايب

انحراف استاندارد

T-ratio

سطح معناداري

عرض از مبدأ

14/18

2/83

5/00

0/001

سطح 1
درگيري تحصيلي

0/28

0/14

1/97

0/049

كيفيت آموزشي

0/74

0/23

3/13

0/002

يادگيري به كمك همساالن

-0/09

0/14

-0/64

0/517

انگيزش تحصيلي

0/11

0/09

1/14

0/015

سطح ( 2مدير و معاونان)
جنس

0/68

1/52

0/45

0/659

كيفيت آموزشي

3/02

1/14

2/65

0/021

تفاوت استاندارد

اثرات تصادفي
واريانس سطح مدرسه τ00

10/15

واريانس تبيين شده سطح مدرسه

0/125

واريانس سطح دانشآموز σ2

5/40

واريانس تبيين شده سطح دانشآموز

3/1

2/32

0/0631
761/06

خي2

12

درجة آزادي
سطح معناداري
مجمــوع متغيرهاي ســطح دانشآموز و
كادر مدرسه
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پرســش  .1یافتههای این پژوهش نشــان داد كه تفاوت قابلمالحظهای در میانگین
دستاورد تحصیلی هنرجویان در هنرستانهای مختلف وجود دارد و اين شاهدی بر تأثیر
مدرســه بر روی متغیرهای دانشآموزی اســت .براساس دیدگاه سازاگری در یک محیط
آموزشــی (در این پژوهش هنرستانها) برای بررسی مسائل یادگیری و عملکرد تحصیلی
هنرجویان باید به ویژگیهای فردی آنها در کنار عوامل بافتی ،محیطی و فرهنگی بهعنوان
جزئی از یک کلیت واحد توجه شــود تا از پدیدة مورد نظر اطالعات کافی بهدســتآید.
در این میان کادر هنرســتان بهعنوان عناصر تسهیلکننده ،برنامهریز و سازماندهنده مهم و
تأثیرگذارند و خود تابع عوامل و شرایط گوناگونی قرار میگیرند .تأثیر محیط هنرستان و
کادر هنرستان را در یادگیری هنرجویان نباید و نمیتوان نادیده گرفت.
نقــش و تأثیر مدرســه بر عملکرد تحصیلــی دانشآموزان برای ســالها موضوعی
چالشبرانگیز بوده و پژوهشهای بسیاری در زمینه تأثیر مدرسه بر عملکرد دانشآموزان
انجام شده اســت (فوالرتون2004 ،؛ هووی2006 ،؛ پارک و پارک 2006 ،و چپت2008 ،
به نقل از نقش .)1392 ،آگاهی از عوامل اثرگذار بر افزایش کیفیتآموزشــی هنرستانها
میتواند در یادگیری هنرجویان و ارتقا و توانمند ساختن آنها در سطوح باالتر کمک کند،
و ضمانت برخورداری از نظام آموزشــی ســالم و با بهرهوری باال را در این حوزه فراهم
سازد.
پرســش  .2اين پرسش در پی آن اســت تا تبیین کند چه مقدار از واریانس دستاورد
تحصیلی هنرجویان مربوط به عوامل انگیزشتحصیلی ،درگیریتحصیلی ،کیفیتآموزشی
و یادگیری به کمک همســاالن ســطح دانشآموز اســت .نتایج نشــان داد که اثر درگیری
ت آموزشی و انگیزشتحصیلی بر دستاورد تحصیلی مثبت و معنادار است.
تحصیلی ،کیفی 
این یافتهها به آن معناست که درصدی از واریانس دستاورد تحصیلی هنرجویان در سطح
مدرســه توسط عوامل فردی خود هنرجو تبیین میشــود .همچنین اثر یادگیری به کمک
همســاالن بر دستاورد تحصیلی ســطح دانشآموزی در سطح مدرسه منفی و غیرمعنادار
است.
وجــود رابطه بین انگیزشتحصیلی و دســتاورد تحصیلی همســو بــا پژوهشهای
مکدرمــوت ،موردل ،اســتولتزفاس ،2001(،به نقــل از مورینــو ،)2010 ،54لی (،)2010
گینزبــرگ بلوک ،روهربــک ،لویــن و فانتــوزو ،)2008( 55وورمینگتــون ،هیندرلونگ و
آندرســون ،)2011( ،56آراپتامانیل ،)2011( ،57پاغنده ( ،)1391یوسفی ،قاسمی و فیروزنیا
( )1388اســت .همچنین اثر درگیریتحصیلی با دســتاورد تحصیلی هنرجویان مثبت و
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معنادار بود ،و همســو با پژوهشهای لی ()2010؛ آرپتامانیل ()2011؛ اســکینر و پیتزر
()2012؛ دینین ()2010؛ و رســتگار و همکاران ( )1387است .مکاینرنی ( )2005اشاره
دارد به دانشآموزانی که چون به فعالیت آموزشی خاصی بیعالقهاند خود را درگیر تکلیف
نمیکنند و برایشان نیز ارزشی ندارد ،اهداف شخصیشان بسیار کوچک است و برای باال
بردن عملکرد تحصیلی خود نیز تالش نمیکنند .دلیل عدم درگیری دانشآموزان نداشتن
انگیزه است که در عملکرد تحصیلی آنان ظاهر میشود .اما وقتی انگیزشتحصیلی آنها
باال باشــد برای غلبه بر مشــکالت یادگیری از مهارتهایی همچون پرســش از معلمان،
والدین و همکالسیها ،تقاضای توضیح بیشتر درباره مسئله ،گرفتن سرنخها و راهحلهای
مسئله استفاده میکنند .این دانشآموزان بهصورت بسیار فعال از نظر فعالیتهای کالسی
درگیر میشوند و مشکالت تحصیلی آنان کاهش مییابد (کارابنیگ .)2003 ،59اشتیاق این
دانشآموزان برای فعالیتهای کالسی و مشارکت در کالس افزایش مییابد .محیط کالسی
را یک محیط امن برای یادگیری تصور میکنند.
همساالن نیز یکی از مؤلفههای بافت مدرسه است ،پژوهشهای زیادی از جمله؛ لی
( ،)2010گینزبرگ بلوک و همکاران( ،)2012کپستیک و فلمینگ ،)2002( 60هنینگ ،وایدنر
و مارتی )2008( 61از اثربخشی یادگیری به کمک همساالن بر دستاورد تحصیلی حمایت
میکنند .اما ارتباط بین یادگیری به کمک همســاالن و دستاورد تحصیلی در این پژوهش
معنادار نبود .یافتهها نشــان میدهد که این راهبرد زیاد در مدارس فنی توسط هنرجویان
بهکار نمیرود .این یافته با مبانی نظری و پژوهشهای زیربنای این پژوهش همسو نیست.
شاید بتوان ،در ریشهیابی علت این بخش از یافته پژوهشی ردپای عوامل فرهنگی و عوامل
فردی و اجتماعی امروزی جامعه خود را یافت ،و آن این است که فرهنگ آموزشی رایج
در مدارس ما به رشد نمرهمحوری و روحیه رقابتطلبی کمک میکند ،بهطوریکه فرهنگ
شرقی و جمعگرای ما به سمت فردگرایی متمايل است و لذا دانشآموزان و معلمان ما زياد
از کارهای تیمی و گروهی استقبال نمیکنند.
وجود رابطه بین کیفیتآموزشی و دستاورد تحصیلی با پژوهشهای لی ( ،)2010لین
شــین 1997 ،و لینتیانیو( 1997 ،به نقل از لی ،)2010 ،گاتفردسون و همکاران (،)2005
ویلکینسون و همکاران ( ،)2004واترز و همکاران ( ،)2009لیلجبرگ و همکاران (،)2010
صالحــی و همــکاران ( )1388 ،1386و خالــدی ( )1387همسوســت .در این پژوهش
ت آموزشی نگریسته شد .استفاده از رویکردهای سیستمی
براساس دیدگاه سیستمی به کیفی 
در ارزشــیابی کیفیتآموزشــی ،میتواند ضمن کمک به داشتن شناخت جامع و دقیق از
موقعیت موجود ،از تبعات منفی ،که از نگاه تک بعدی به عناصر ســازمان یا برنامه هدف
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ناشی میشود ،جلوگیری کرده و موجبات طرح برنامههای صحیح با نگاهی جامع به همة
عناصر سازمانی و ارائه راهکارهای منسجم در بهبود کیفیت برای جامعه هدف را فراهم
آورد.
پرسش  .3پژوهــش به بررسی میزان واریانس دستاورد تحصیلی دانشآموزان توسط
متغیرهای ســطح کادر مدرسه میپردازد .براســاس یافتهها جنسیت اعضا و کادر مدرسه
تأثیری بر دستاورد تحصیلی هنرآموزان نداشته است که خود نشاندهندة عدم تفاوت بین
کادر مدرسة زن و مرد بر تبیین واریانس دستاورد تحصیلی هنرجویان دارد.
رابطة بین کیفیتآموزشی و دستاورد تحصیلی در سطح مدرسه (کادر مدرسه) معنادار
بود .پژوهشهایی بر نقش تجارب آموزشــی و صالحیتهای حرفهای معلمان در فضای
یادگیری و کیفیت مدارس تأکید داشتهاند (دارلینگ و هاموند1998 ،62؛ گولدهابر و برور،63
 ،1997لویس ،پارســاد ،کری ،بارتفــای ،فریس و اســمردون 1999 ،64به نقل از صالحی
و همــکاران .)1388 ،از ایــنرو ضرورت دارد با اتخاذ تصمیمهــای صحیح به پرورش
صالحیتهای حرفهای کادر مدرسه اهتمام ورزید.
پین و همکاران ( )2003نشــان دادند که روابط بین کارکنان آموزشــی و دانشآموزان
و هماهنگــی آنها در جلب توجه و موفقیت دانشآموزان اثرگذار اســت .مدیر و ســایر
کادر مدرسه بخشی از درونداد هستند که میتوانند نقطة قوت و یا ضعف در هنرستانها
باشــند .فعالیتهای مدیر هنرستان در قالب برنامهریزی ،ســازماندهی ،رهبری ،کنترل و
نظارت همهجانبه بر امور هنرستان ،نقش مهمی بر ارتقای کیفیت هنرستانها دارد (به نقل
از رضایی شــریف .)1391 ،هوی و میســکل )2005( 65مطرح میکنند كه توجه به نقش
مدیر مدرســه ،که هماهنگکننده و تســهیلگر عملکرد بهینه در سایر عوامل و فرآیندهای
مدرسه بهشمار میآید ،حساسیتی دو چندان دارد .برخی از مدیران بهخصوص در مدارس
فنیوحرفهای که هزینههای آن چندین برابر مدارس نظری است و سرانههای دولتی به این
مدارس نیز اندک است و جوابگوی نیازهای آن مدارس نیست ،چنان درگیر مسائل مالی
و اداری و جوابگویی به نامههای ارسالی و فرمهای آماری هستند که میتوان گفت وقت
اندکی برای توجه به مسائل یادگیری دانشآموزان و کمک به حل مشکالت آنان دارند و
ت آموزشی آنها دارند.
طبع ًا توجه اندکی هم به نیازها و خواستههای معلمان و کیفی 
مدارســی که در برنامهریزیهای آموزشی خود بر مقایســه ،دستهبندی و رقابت بین
دانشآموزان تأکید میکنند ،شــانس اندکی را برای دانشآموزان خود فراهم میســازند تا
بتوانند با ســایر دانشآموزان همکاری کرده و تأثیرپذیری متقابل داشته باشند .در مقابل،
مدارســی که بر مهارتهای اجتماعی تأکید دارند فرصتهایی را برای تعامل و همکاری
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در گروه همســاالن به وجود میآورند .دانشآموزان در این مدارس طبق عالیق و نیازها
دستهبندی میشوند و موفقیت برحسب تالش جمعی تعریف میشود و بر ارزش و عالقه
به یادگیری تأکید میشــود .در این شــرایط دانشآموزان انگیزة باالیی دارند و برای خود
اهداف چالشبرانگیز در نظر میگیرند و بهخاطر منافعی که نصیبشان میشود بر یادگیری
اصرار میورزند (مکاینرنی.)2005 ،66
اظهارات دانشآموزان در پژوهش رضایی شریف ( )1391نشان میدهد كه ایرادهای
زیادی به مدارس ،از جهت ارتباط کادر مدرسه با دانشآموزان ،وارد است .دانشآموزان
بر ضعف مهارتهای ارتباطی کارکنان ،قضاوتهای نادرست مدیران و معاونان ،تبعیض
گذاشــتن بین دانشآموزان ،تنبیه دانشآموزان ،ســوگیری نسبت به دانشآموزان ،بدقولی
کارکنان و مجبور کردن دانشآموزان به شرکت در مراسمهای خاص تأکید داشتند .به همين
دليل دلبستگی به کارکنان ،در مقایسه با سایر مؤلفههای پیوند با مدرسه ،کمترین مقدار را در
میان دانشآموزان دارا است .این در حالی است که مقدار زمان مشارکت دانشآموزان در
فعالیتهای مدرسه بهخصوص در فعالیتهای گروهی با موفقیتهای تحصیلی و درگیری
تحصیلی دانشآموزان رابطه مســتقیم دارد (ویلســون2004 ،؛ پاینی و همکاران2003 ،؛
پاتیستیچ و هوم 1992 ،به نقل از رضایی شریف.)1391 ،
بنابراین میتوان گفت تخصص و مهارت کادر هنرســتان (مدیر ،معاونین آموزشــی،
معاونیــن فنی و مشــاوران) بهعنوان عوامل درونــدادی؛ و نوع عملکــرد و فعالیتهای
آنها (برنامهریزی ،مدیریت و ســازماندهی) بهعنوان عوامل فرآیندی هرچه در وضعیت
مناســبتری قرار داشته باشد میتواند بر دســتاورد تحصیلی هنرجویان اثر مطلوبتری
داشته باشد .چرا که منطقی است ،در هنرستانها ،بخشی از کیفیت بروندادهای مطلوب از
کیفیت فرآیندهای حاکم بر آنها تأثیر بپذیرد.
با مقایسة تأثیر متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش بر دستاورد تحصیلی هنرجویان،
نقش و تأثیر کادر مدرسه با  18/81درصد بر تبیین واریانس دستاورد تحصیلی هنرجویان
اثرگذارتر است ،و سپس تواناییهای شخصی خود هنرجویان از طریق این متغیرها دستاورد
تحصیلی آنها را تبیین مينماید .دســتیابی به این نتیجه پژوهشی تا حدود زیادی منطقی
ت آموزشــی ،درگیریتحصیلی و یادگیری به کمک همساالن
اســت .متغیرهایی مثل کیفی 
جزو متغیرهایی هستند که تحتتأثیر بافت ،محیط و عوامل فرهنگی قرار میگیرد و باید در
محیطهای آموزشی ایجاد شوند یا به آنها اجازه ظهور داده شود و آموزشهایی در جهت
کاربست آنها به هنرجویان داده شود نه اینکه هنرجو آنها را با خود به این محیط بياورد.
بنابراین ،این کادر مدرسه هستند که میتوانند با ایجاد شرایط مناسب ،زمینه را برای
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رشــد تواناییهــای موجود در هنرجویان خــود فراهم آورند .اما الزمة آن این اســت که
خود چنین توانایی ،تخصص و امکاناتی داشــته باشــند .براساس یافتههای این پژوهش
در هنرستانهای ما ،کادر مدرسه بر کاربست این متغیرها در کالسها و هنرستانها تأکید
ندارند بنابراین این عوامل اگر چه درصدی از واریانس دســتاورد تحصیلی هنرجویان را
تبیین کردهاند اما چندان نتوانســتهاند پیشبینیکنندهاي قوی برای دســتاورد تحصیلی در
هنرســتانهای ما محسوب شوند .ذکر این نکته ضروری است كه اگرچه بیشتر یافتههای
این پژوهش در راستای مبانی نظری و پیشینه پژوهشی است ،اما درصد کم تبیین واریانس
دستاورد تحصیلی توسط متغیرهای مذکور به معنای کم اهمیت بودن متغیرهای این پژوهش
در حوزه یادگیری نیســت ،بلکه شواهد ،بیشــتر بیانگر کمتوجهی نظام آموزشوپرورش
فنیوحرفهای نسبت به این متغیرها در حوزة یادگیری و آموزش است.
در پایان با وجود محدودیتهای پژوهشی در ارتباط با نمونهگیری و کاربرد ابزا ِر
پژوهشی پرسشنامهای ،که تعمیم نتایج به دورهها و رشتههای دیگر را محدود میسازد،
ِ
با توجه به یافتههای بهدست آمده به دستاندرکاران آموزشوپرورش پیشنهاد میشود به
مدیران و کادر مدرسهها توصیه کنند تا بر رشد و گسترش یادگیری به کمک همساالن و
درگیریتحصیلی و انگیزشتحصیلی در مدارس خود با توجه به عالیق و تواناییهای
تمامی دانشآموزان و متناســب با تفاوتهای فردی آنان تأکید کنند .در این راســتا به
معلمان آزادی و اختیار بیشتری داده شود تا کالس خود را به شیوة مطلوب خود اداره
کننــد؛ مث ً
ال از همتایان ماهرتر بهعنوان همکار معلم اســتفاده نمایند .همچنین یادگیری
مشــارکتی را تشــویق نمایند .با توجه به تأثیر کیفیتآموزشی بر مؤلفههای آموزش و
یادگیری ،مسئوالن و برنامهریزان آموزشوپرورش در جهت ارتقاء کمی و کیفی عوامل
مؤثر بر کیفیتآموزشــی در تمام ابعاد دروندادها ،فرآیندها و بروندادها توجه بیشتری
مبذول دارند و در این توجه بر زیرساختهای کیفیتآموزشی تأکید شود .متغیر کیفیت
آموزشــی علیرغم اینکه مفهومی مصطلح و پرکاربرد در محیطهای آموزشــی است و
یافتههــای پژوهش حاضر نیز بر اثرگذاری آن بر مؤلفههای آموزشــی و یادگیری تأکید
داشــته است ،اما پژوهشهای بومی اندکی بهویژه در سیستم آموزشوپرورش در مورد
آن انجام گرفته اســت .توصیه میشــود در سطح کالن و خرد به پژوهشهای بیشتر در
این مورد بهخصوص با تأکید بر رویکرد سیســتمی پرداخته شــود .از آنجا كه پژوهش
حاضر چرایی روابط خاص بین دســتاورد تحصیلی و عوامل مختلف اثرگذار بر آن را
تبیین نمیکند ،انجام پژوهشهای بیشتر برای فهم عمیقتر از دالیل این روابط توصیه
میشود.
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