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Abstract 
Introduction: Students' academic achievement and the study of affecting 

factors, it is an important issue that has been a major part of educational science 

research. The main purpose of this study was to investigate the mediating role 

of responsibility in the relationship between family communication patterns 

and perception of the classroom environment with academic achievement of 

junior high school students. 

Method: The statistical population included all male and female students of 

the third grade of the first high school of Dehdasht city in the academic year 

1995-96. To achieve the pupurpose of this research, a group of 266 people was 

selected by stratified sampling method from the statistical population and 

responded to the Fitz Patrick and Ritchie (2002) family communication pattern 

questionnaire, Fraser and McRoby perception of the classroom questionnaire 

(1996) and the Kurdlo responsibility measurement questionnaire (2010). The 

grade point average was used to measure academic achievement. In order to 

analyze the data, Structural Equations Analysis (AMOS) was used, and 

Cronbach’s alpha was used to determine the reliability of the tools. 

Results: Findings after analyzing the results showed that family 

communication patterns have a direct and significant effect on children's 

academic achievement. Family communication patterns also have an indirect 

effect on academic achievement through responsibility. Perception of the 

classroom environment has a direct and significant effect on students' progress. 

Perception of the classroom environment also has an indirect effect on 

academic achievement through responsibility. Responsibility also has a direct 

and significant effect on students' academic achievement. In general, the results 

showed that direct and indirect paths (through responsibility) of family 

communication patterns and perception of the classroom environment were 

significant on academic performance. 

Conclusion: Responsibility has a mediating role in the relationship between 

family communication patterns, perception of the classroom environment and 

students' academic achievement. 
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نقش واسطه ای مسئولیت پذیری در رابطه بین  بررسی
الگوهای ارتباطی خانواده و ادراک از محیط کالس با پیشرفت 

 تحصیلی دانش آموزان
https://dx.doi.org/10.22070/tlr.2021.9771.0DOI:   

 
 3و علی تقوائی نیا* 2، فریبرز نیکدل 1محمود شاکری

 دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران ،روانشناسی تربیتیدانشجوی کارشناس ارشد، . 1
 )نویسنده مسئول( ایراندانشگاه یاسوج، یاسوج، ، استادیار گروه روانشناسی. 2
 دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران ،گروه روانشناسی یاردانش .3

 دهیچک
مقدمه: پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان و بررسی عوامل تأثیر گذار بر آن، موضوع مهمی است کهه بشهش عمهدي از از    

نقهش واسه ه از موهیو یت    پژوهش هاز علوم تربیتی را به خود اختصاص دادي است. هدف از پژوهش حاضهر بررسهی   
پذیرز در راب ه بین ا گوهاز ارتباطی خانوادي و ادراک از محیط کالس بها پیشهرفت تحصهیلی دانهش آمهوزان متوسه ه       

 اول بود.

-96شامل کلیه دانش آموزان دختر و پور پایه سوم متوس ه اول شههر دهدشهت در سهال تحصهیلی      روش: جامعه آمارز
نفر بهه شهیوي نمونهه گیهرز خوشهه از رحهد مرحلهه از از         266ژوهش نمونه از به حجم بود. براز دستیابی به هدف پ 95

(، پرسشهحامه ادراک  2002جامعه آمارز فوق انتشاب و به پرسشحامه هاز ا گوز ارتباطی خانوادي فیتز پاتریه  و رییهی    
پاسه  دادنهد و از   ( 1389( و پرسشهحامه سهحجش موهیو یت پهذیرز کرد هو       1996روبهی    از محیط کالس فراسر و م 

معدل تحصیلی جهت سحجش پیشرفت تحصیلی استفادي شد. جهت جهت تجزیهه و تحلیهل دادي هها از تحلیهل معهاد        
 (، و  جهت تعیین پایایی ابزارها از آ فاز کرونباخ استفادي شدي است.AMOSساختارز  

خهانوادي بهر پیشهرفت تحصهیلی فرزنهدان اثهر موهتقیم و         نتایج: یافته ها پس از تحلیل نتایج نشان داد که ا گوهاز ارتبهاطی  
ا گوهاز ارتباطی خانوادي بر پیشرفت تحصهیلی از طریهم موهیو یت پهذیرز اثهر سیهر موهتقیم دارد.        همیحین  معحادار دارد.

ادراک از محهیط کهالس بهر    همیحهین  دار دارد. ادراک از محیط کالس بر پیشرفت دانش آمهوزان اثهر موهتقیم و معحهی    
تحصیلی از طریم مویو یت پهذیرز اثهر سیهر موهتقیم دارد. موهیو یت پهذیرز نیهز بهر پیشهرفت تحصهیلی دانهش             پیشرفت

آموزان اثر موتقیم و معحادار دارد. به طور کلی نتهایج نشهان داد کهه موهیرهاز موهتقیم و سیرموهتقیم از طریهم موهیو یت         
 رد تحصیلی معحی دار بودي است.  پذیرز( ا گوهاز ارتباطی خانوادي و ادراک از محیط کالس بر عملک

نتیجه گیرز: مویو یت پذیرز در راب ه بین ا گوهاز ارتبهاطی خهانوادي، ادراک از محهیط کهالس  و پیشهرفت تحصهیلی       
 دانش آموزان نقش واس ه از دارد.  
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 مقدمه  
 یرعوامل تأث یدانش آموزان و بررس 1پیشرفت تحصیلی

که بخش عمده اي از  ی استگذار بر آن، موضوع مهم
را به خود اختصاص داده است.  یتیپژوهش هاي علوم ترب

 متنوع مدرسه اي آموزش نظام اثربخشی شاخص هاي اگرچه

 مهمترین به عنوان پیشرفت تحصیلی، شاخص اما هستند،

عمومی  و به طورگسترده که است دستاوردي تنها شاخص،
 اساس بر بیشتر که شاخص [. این1می شود ] اندازه گیري

 می شود، سنجیده هنجارشده نهایی و آزمون هاي نتایج

و  دست اندرکاران والدین، دانش آموزان، دغدغه مهمترین
 اکثر دلیل به همین و است پرورش و آموزش صاحبنظران

 و مؤثر واکاوي عوامل به اخیر دهه چند بررسیهاي

اصلی [. 2] پرداخته اند تحصیلی پیشرفت بهبود راهکارهاي
کلی  هدست ترین عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی در دو

 : [3]ده استعوامل درونی و  بیرونی تقسیم بندي ش
 شرایط خانوده، مانند محیطی عوامل یا بیرونی عوامل -1

 فضاهاي و زندگی، تجهیزات محل جغرافیایی و محیطی

 .    غیره و آموزشی
 انگیزش، هوش، مانند فردي عوامل یا درونی عوامل -2

، کنترل مکان نفس،خودکارآمدي، عزت خودپنداره،
 .  غیره مسئولیت پذیري و

از عوامل بیرونی مرتبط با پیشرفت تحصیلی می توان به 
زمینه پیشرفت در هر الگوي روابط خانواده اشاره نمود. 

عملکرد تجمعی خانواده، جامعه و  مرتبط با تحصیل، حاصل
 . محیط خانواده اولین محیطی[4]تجارب تحصیلی است 

و شخصیتی فرد در آن  است که الگوهاي جسمی، عاطفی
ایفا  اوتعالی و پیشرفت  شود و نقش مهمی درپی ریزي می 

 همین اساس بر و دارد فراوانی خانواده کارکردهايکند.  می

شیوه  سهم خود به و می گذارد تأثیر فرزندان بر کارکردها،
 ارتباطی الگوي د.کن می تعیین محیط در را آنها رفتار ي

 بر تأثیرگذاري به قادر که است کارکردهایی از یکی خانواده

 بعد دو ،[6] ریچی و . فیتزپاتریك[5] باشد می فرزندان

 گیري جهت و 2شنود و گفت گیري جهت زیربنایی

 د.کردن شناسایی خانواده ارتباطی الگوهاي در را 3همنوایی

 فضاي ها خانواده که میزانی به را شنود و گفت گیري جهت

 موضوعات در خانواده اعضاي شرکت براي راحتی و آزاد

 گیري جهت .اند کرده تعریف کند، می ایجاد مختلف

 روي بر ها خانواده که میزانی از است عبارت نیز همنوایی

. [7] کنند می تأکید عقاید و ارزشها بودن نگرشها، یکسان
                                                           
1 Academic Achievement 
2 Conversation orientation          
3 Conformity orientation 

مطالعات نشان داده اند که الگوهاي ارتباطی خانواده و 
آنها  تحصیلیبا پیشرفت  ،نفرزندا با والدین ارتباط کیفیت
[. براي مثال در تحقیقی 12، 11، 10 ،9، 8است ]مرتبط 

سبك هاي ارتباطی [، در مورد 13و همکاران ] 4برونستین
خانواده نشان داده شد، کنترل بیرونی بیشتر و فقدان 
راهنمایی از سوي والدین با عملکرد تحصیلی ضعیف تر 
کودکان مرتبط بوده و در مقابل رفتار حمایتگرانه والدین از 

  کودکان با پیشرفت تحصیلی مرتبط می باشد. خودمختاري

و عملکرد  نقش خانواده در تربیت فرزنداناگرچه 
هر گونه اقدام تربیتی از  است و  حیاتیتحصیلی آنها 
آموزان بیشتر  از آنجا که دانش ، اماشودمیخانواده آغاز 
خود را در مدرسه، کالس درس و در ارتباط  زمان یادگیري

گذرانند، ادراك آنها از  آموزان می دانش با معلم و سایر
نقش مؤثري در یادگیري و کالس نیز محیط مدرسه و 

به  5کالس محیط  .[14] کند ایفا می آنها عملکرد تحصیلی
متغیر انگیزشی مهم، نقش حیاتی و نیرومندي  عنوان یك
 و عملکرد تحصیلی دانش ، رفتاريروانشناختی در کارکرد

محیط  [18] فراسر [.17، 16، 15]دارد  عهدهآموزان بر 
و  هاي اجتماعی، روانشناختی صورت بافت کالس را به

آنها یادگیري رخ می دهد و بر نگرشها و  آموزشی که در
ادراك و کرده پیشرفت دانش آموز تاثیر می گذارد، تعریف 

ادراك یا برداشتی که دانش آموز از  را نیز محیط کالس
، تعریف کالس خود دارد اجتماعی -ویژگیهاي مختلف روانی

آموزان از کرده است. مطالعات نشان داده اند ادراك دانش
محیط کالس و یا جو کالس با پیشرفت تحصیلی آنها 

 . [21 ،20،  19مرتبط است ]

-عوامل درونی یا فردي نیز با پیشرفت تحصیلی دانش

در پیشرفت آموزان ارتباط دارند. یکی از عوامل درونی موثر 
تحصیلی که در عملکرد افراد نقش تعیین کننده اي دارد، 

. مسئولیت پذیري را می توان یك است 6مسئولیت پذیري
الزام و تعهد درونی از سوي فرد براي انجام مطلوب همه 
فعالیت هایی که بر عهده اش گذاشته شده است و از درون 

مسئولیت  سرچشمه می گیرد تعریف کرد. به عبارت دیگر
تعهدي است که دانش آموز در برابر انجام وظایف پذیري 

 [23] 7اسپیچر[. 22تحصیلی خود بر عهده می گیرد ]
معتقد است بین میزان مسئولیت پذیري و پیشرفت 

پژوهشهاي متعددي تحصیلی رابطة  مثبت وجود دارد. 
رابطه بین مسئولیت پذیري دانش آموزان و پیشرفت 

[. 27، 26، 25، 24تحصیلی آنها را نشان داده اند ]
                                                           
4 Bronstein 
5 classroom environment 
6 Responsibility 
7 Speicher 
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 ......                                                   محمود شاکرز و همکاراننقش واس ه از مویو یت پذیرز در راب ه بین ا گوهاز ارتباطی خانوادي و ادراک  بررسی

 

 یك امر ذاتی مسئولیت احساسروانشناسان  معتقدند 

نگرش و مهارتی است که مانند هر نگرش و  نیست، بلکه
 و خانواده متن درمهارت دیگر آموختنی و اکتسابی است و 

. [29، 28] کند می پیدا رشد امکان تعامالت و درسهم
، 31، 30پژوهشها نیز نقش عملکرد و الگوي روابط خانواده ]

در را [، 36،  35[ و محیط مدرسه و  کالس ]34،  33، 32
 .رشد مسئولیت پذیري دانش آموزان نشان داده اند

 الگوهايبا توجه به مطالب بیان شده درباره رابطه  
 پذیري مسئولیت با کالس محیط از ادراك واده،خان ارتباطی

از یك سو و همچنین تحصیلی دانش آموزان  پیشرفت و
تحصیلی دانش  پیشرفت و پذیري مسئولیترابطه بین 

، این سوال پیش می آید که رابطه آموزان از سوي دیگر
 مسئولیت کالس، محیط از ادراك خانواده، ارتباطی الگوهاي
چگونه است و آیا  دانش آموزان تحصیلی پیشرفت و پذیري

این مساله که یافته ها نشان داده اند مسئولیت پذیري 
 از ادراك خانواده و ارتباطی الگوهايدانش آموزان توسط 

بینی می شود و از طرفی خود مسئولیت پیش کالس محیط
بینی کننده پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پذیري نیز پیش

پذیري در رابطه بین  است نشان می دهد که مسئولیت
و   کالس محیط از ادراك خانواده، ارتباطی الگوهاي

نقش واسطه اي دارد؟ براي پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 
 ارتباطی الگوهايپاسخ به این سواالت در پژوهش حاضر 

به عنوان متغیرهاي  کالس محیط از خانواده و ادراك
اي و هبین و مسئولیت پذیري به عنوان متغیر واسطپیش

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به عنوان متغیر مالك مورد 
مطالعه قرار گرفته است. مدل مفهومی پژوهش حاضر به 

 (  پیشنهاد شده است.1صورت شکل )

 . مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش1شکل 

 های پژوهشفرضیه
دانش  خانواده بر پیشرفت تحصیلی یارتباط يالگوها -

 .دارد یماثر مستق آموزان
دانش یري پذ یتخانواده بر مسئول یارتباط يالگوها -

 .دارد یماثر مستق آموزان
دانش  کالس بر پیشرفت تحصیلی ادراك از محیط  -

 اثر مستقیم دارد. آموزان
دانش  ادراك از محیط کالس بر مسئولیت پذیري -

 اثر مستقیم دارد. آموزان
 دانش آموزان مسئولیت پذیري بر پیشرفت تحصیلی -

 اثر مستقیم دارد.

مسئولیت پذیري در رابطه بین الگوهاي ارتباطی  -
فت تحصیلی خانواده و ادراك از محیط کالس با پیشر

 دانش آموزان نقش واسطه اي دارد.

 

 روش پژوهش

پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع  حاضر پژوهش
 علی تحقیقات زمره درکاربردي و از جهت روش اجرا 

 شود می سعی تحقیقات گونه این در. است غیرآزمایشی
در این . گردد آزمون غیرآزمایشی طریقی از علی روابط

 کالس محیط از خانواده و ادراك ارتباطی الگوهايتحقیق 
بین، مسئولیت پذیري به عنوان به عنوان متغیر هاي پیش

اي و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به عنوان متغیر واسطه
 متغیر مالك در نظر گرفته شده است.

 جامعه آماري، حجم نمونه و روش نمونه گیري: جامعه
 پسر و ردخت آموزان دانش کلیه حاضر، شامل پژوهش آماري

 دهدشت بوده که مدارس شهر اول متوسطه مقطع سوم پایه
 ازبودند.  تحصیل به مشغول 1395-96 تحصیلی سال در

با توجه به جدول کرجسی و مورگان و با این جامعه آماري، 
در نظر گرفتن احتمال عدم همکاري و یا افت آزمودنیها، 

یپیشرفت تحصیل  

 مسئولیت پذیری

 الگوی روابط خانواده

 ادراک از محیط کالس
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اي نفر با استفاده از روش نمونه گیري خوشه 266تعداد  
چند مرحله اي تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. بدین 

   ي دبیرستانهاي متوسطه اول، صورت که ابتدا از میان کلیه
دبیرستان دخترانه و سه دبیرستان پسرانه و از هر  3

دبیرستان دو کالس به صورت تصادفی انتخاب و سپس 
ر ها مورد ارزیابی قراي دانش آموزان حاضر در کالسکلیه

 گرفتند. 

 ابزارهای پژوهش
پیشرفت  گیري براي اندازه :پیشرفت تحصیلی -1

 دانش 95-96سال تحصیلی میان ترم معدلتحصیلی از 
 شد.آموزان استفاده 

 :(RFCP)پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده  -2 
ساخته  [،37این پرسشنامه توسط  کوئرنر و فیتزپاتریك ]

 5است که در دامنه آیتم پنج گزینه اي  26شده و داراي 
می باشد  از کامال موافقم تا کامال مخالفم درجه اي لیکرت،

. این ابزار داراي دهدمورد سنجش قرار می را ها آزمودنیکه 
( 26تا 16( و همنوایی)15تا  1دو بُعد گفت و شنود)ماده 

و  60تا  0ر دامنه است. بنابراین نمرات بعد گفت و شنود د
قرار دارند. فیتزپاتریك و  44تا  0بعد همنوایی در دامنه 

[، نشان داده اند ابعاد ابزار تجدید نظر شده 38ریچی ]
الگوي ارتباطی خانواده با ابعاد ابزار قدیمی الگوي ارتباطی 

( و با نمرات مقیاس بعد 1972خانواده مك لئود و چفی)
همبستگی دارند. پایایی این (، 2002ارتباطی فیتزپاتریك )

ابزار در مطالعات بسیاري مورد تایید قرار گرفته است. 
(  84/0تا  92/0)دامنه  89/0میانگین مقدار آلفاي کرونباخ 

(  73/0تا  84/0) دامنه  79/0براي بعد گفت و شنود و 
براي همنوایی در پنج مطالعه به دست آمد و ضریب پایایی 

براي بعد  99/0آزمایی نزدیك به آزمون از طریق روش باز 
براي بعد همنوایی حکایت از  93/0تا  73/0گفت و شنود و 
 کـوروش نیـا و(. این پرسشنامه توسط 5این مساله دارد)

آموزان ایرانی هنجاریابی شده [ بر روي دانش39] فیانیلط
و  ضریب آلفاي کرونباخ براي جهت گیري گفتاست، که 

گزارش  81/0و 87/0 بارتیب برابـر شنود و هم نوایی را به ت
 [، 40. همچنین در پژوهش هاشمی و لطیفیان ]کرده اند

 روایی تعیین براي و کرونباخ آلفا روش از پایایی احراز براي

خرده  عوامل استفاده کردند که پایایی تحلیل روش از
و خرده مقیاس جهت گیري  هم  90/0 گفت وشنود مقیاس
 گزارش پایایی با منطبق امالًک که حاصل شد 91/0نوایی 

روش  )به عاملی تحلیل نتایج . بود ندگان ساز توسط شده
کرد. میزان  تأیید را عامل دو وجود نیز اصلی( مؤلفه هاي

آلفاي بدست آمده در پژوهش حاضر در بعد جهت گیري 

به  81/0و در بعد جهت گیري همنوایی  87/0گفت و شنود 
 دست آمد. 

 :WIHIC کالس یطادراک از محرسشنامه پ -3    
در »کالس از پرسشنامه یطادراك از مح یرياندازه گ يبرا

 یشرفراسر ، ف ساخته(« WIHIC؟)گذرد یکالس چه م ینا
 56 يپرسشنامه دارا[ استفاده شد. این 41] یومك روب

خرده  7پنج درجه اي، و در  یکرتل یفسوال با ط
این  باشد.و سه بعد می ( یهگو 8 یاس)هر خرده مقیاسمق

( تا 1) "تقریبا هرگز "درجه اي لیکرت از 5ابزار در طیف 
( تنظیم شده است.  هر یك از این خرده 5) "همیشه"

مقیاس ها را می توان به صورت جداگانه نمره گزاري کرد و 
یا آن را در سه بعد ارتباطی، بعد رشد شخصی و بعد سیستم 

بعد  24تا  1نگهداري و تغییر نمره گذاري کرد. سواالت 
 49بعد رشد شخصی و سواالت  48تا  25ارتباطی، سواالت 

این بعد سیستم نگهداري و تغییر را می سنجند.  56تا 
پرسشنامه براي سطح دبیرستان طراحی شده و در تعداد 
زیادي از کالسهاي دبیرستان، تحلیل عاملی و اعتباریابی 

بیشترین این ابزار یکی ازابزارهایی است که  [.42شده است ]
کاربرد را در سطح گسترده و جهانی در زمینه محیط 
یادگیري داشته است و در کشورهاي زیادي هنجاریابی شده 
است؛ اکثر مطالعات روایی و پایایی این مقیاس را مورد تایید 

 و یکدلتوسط ن یرانپرسشنامه در ا ینا[. 43قرار داده اند ]
سوم  ول تادختر و پسر ا دانش آموز يرو [44]همکاران 

سطح  یزیكف یاضیو ر یعلوم تجرب يرشته ها یرستانیدب
در این مطالعه براي شده است.  یابیشهر تهران هنجار

بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفاي کرونباخ و براي 
تعیین روایی عاملی آن از تحلیل عاملی اکتشافی و  تاییدي 

درونی  استفاده شد. نتایج نشان داد پرسشنامه از همسانی
قابل قبولی برخوردار است و ضرایب آلفاي کرونباخ در زیر 

به دست آمده است.  90/0تا  79/0هاي آن بین مقیاس
همچنین نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و  تاییدي نشان داد 
ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده ها دارد و کلیه 

در  .شاخص هاي نیکویی برازش، مدل را تایید کردند
در این کالس چه می "پژوهش حاضر نیز، پایایی پرسشنامه

، در بعد 92/0با روش آلفاي کرونباخ در بعد ارتباطی  "گذرد
 83/0، و در بعد سیستم نگهداري و تغییر69/0رشد شخصی 
 به دست آمد. 

دانش  یریپذ یتپرسشنامه سنجش مسئول -4
کردلو  پرسشنامه توسط ینا ه:آموزان در خانه و مدرس

-پذیري دانشبه منظور سنجش مسئولیت ایران در [،45]

یرمقیاس و ز 5 ي. پرسشنامه مذکور دارایدگرد یهتهآموزان 
روش نمره گذاري این پرسشنامه به  گویه می باشد. 56
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 4امتیاز تا کامالً مخالفم  1صورت لیکرت )کامال موافقم 
باشد. در هر مقیاس به هر گویه یك نمره خاص امتیاز( می

اختصاص یافته است و جمع عبارات میزان فعالیت هاي 
دانش آموز را نشان می دهد. به ترتیب در مقیاس اول 
فعالیت هاي دانش آموزان در داخل و خارج از مدرسه 
پرسیده می شود. مقیاس دوم مسئولیت دانش آموزان را در 

بررسی قرارمی دهد. مقیاس سوم، میزان غیبت و منزل مورد 
تاخیر آزمودنی را مورد سوال قرار می دهد. مقیاس چهارم و 
پنجم پرسشنامه میزان مسئولیت پذیري، احساس امنیت، 
حرمت خود و تعلق را مورد سنجش قرار داده است.  در 

و  84/0[ روایی این پرسشنامه 46پژوهش عقیلی و نصیري ]
به دست آمد.  94/0استفاده از آلفاي کرونباخ اعتبار آن با 

[ پایایی 47مهرپور ] چاري و  حسین جوکار، همچنین،

مقیاس حاضر را به روش آلفاي کرانباخ و تنصیف به ترتیب 
گزارش نمودند. در پژوهش حاضر، پایایی  94و  87/0

به  92/0پذیري به روش آلفاي کرونباخ مقیاس مسئولیت
ي پایایی مطلوب این دهنده دست آمده است که نشان

 آموزان ایرانی است.ي دانشمقیاس در نمونه

 هایافته
میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین 1جدول 

هاي ادارك از محیط کالس، الگوي نمره را در پرسشنامه
ارتباطی خانواده )جهت گیري همنوایی و جهت گیري 

    ولیت پذیري، و پیشرفت تحصیلی را نشانگفتگو(، مسئ
دهد.می

 های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش. یافته1جدول 

 بیشترین نمره کمترین نمره انحراف معیار میانگین متغیرهاي پژوهش
 چولگی کجی

 سطح خطا آمار سطح خطا آمار
 29/0 35/0 15/0 27/0 105 72 14/5 79/88 ادراك از محیط کالس
 29/0 91/0 67/0 15/0 44 16 81/4 76/33 جهت گیري همنوایی
 29/0 32/0 15/0 001/0 52 15 430/6 40/30 جهت گیري گفتگو
 29/0 15/0 15/0 28/0 225 145 77/13 92/1 مسئولیت پذیري
 29/0 90/0 15/0 85/0 20/18 15 75/0 82/17 پیشرفت تحصیلی

. 

نشان داده شده است در 1طور که در جدول همان 
میانگین و انحراف معیار به  از محیط کالس متغیر ادراك

الگوهاي ارتباطی خانواده (، در متغیر 14/5) 79/88ترتیب 

به  مسئولیت پذیري(، در متغیر 69/8) 17/64به ترتیب 
( و براي پیشرفت تحصیلی به ترتیب 77/13)92/1ترتیب 

 باشد. -( می75/0)و 82/17

ادارک از محیط کالس، الگوی ارتباطی خانواده )جهت گیری همنوایی و جهت گیری گفتگو( و مسئولیت پذیری با . ضرایب همبستگی بین 2جدول 
 پیشرفت تحصیلی

 5 4 3 2 1 متغیرهاي پژوهش

     1 ادراك از محیط کالس

    1 ** -25/0 جهت گیري همنوایی

   1 ** -34/0 **18/0 جهت گیري گفتگو

  1 **23/0 * -17/0 *19/0 مسئولیت پذیري

 1 **34/0 **13/0 ** -22/0 **27/0 پیشرفت تحصیلی

**p< 010/0  
* p<  05/0  

 اسمیرنوف در مورد نرمال بودن داده های به دست آمده-آزمون کلموگروف. نتایج 3جدول 

 سطح معناداري Zمقدار آماري  متغیرهاي پژوهش

 55/0 34/0 ادراك از محیط کالس

 63/0 74/0 جهت گیري همنوایی
 12/0 23/0 جهت گیري گفتگو

 27/0 20/0 مسئولیت پذیري

 23/0 24/0 پیشرفت تحصیلی
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کلیه ضرایب   دهد،نشان می 2مندرجات جدول  
-می دارمعنی ≥001/0pهمبستگی بدست آمده در سطوح 

 باشند.
مشاهده می شود سطح  3همان طور که در جدول 

صدم کمتر می باشد که نشان  5معناداري در متغیر ها 
بنابراین می توان از  باشد،دهنده توزیع نرمال داده ها می

 آزمون هاي پارامتریك استفاده کرد.
 

مدل پیشنهادي در پژوهش حاضر مشتمل بر دو متغیر 
مستقل شامل ادراك از محیط کالس و الگوي ارتباطی 
خانواده)جهت گیري همنوایی و جهت گیري گفتگو(  است. 
متغیر پیشرفت تحصیلی متغیر وابسته می باشد. متغیر 

متغیر میانجی هست. در ادامه شاخص  مسئولیت پذیري
هاي برازش و ضرایب مسیر الگوي پیشایندها مورد بررسی 

  گیرند.قرار می

 

ضرایب استاندارد مدل پیشنهادی رابطه علّی ادراک از محیط کالس  )ارتباط، رشد شخصی و نگهداری( و الگوی ارتباطی خانواده )همنوایی و  .2نمودار 
 آموزانگری مسئولیت پذیری در دانشگفت و شنود( با  پیشرفت تحصیلی با میانجی

نشان داده شده است، تمامی  2همان طور که در نمودار 
 دار هستند. مسیرها معنی

 

 برازندگی مدل فرضی پژوهش
به منظور ارزیابی مدل فرضی پژوهش، بخش ساختاري 

 هاي برازندگی بررسی شد.  آن با استفاده از شاخص

 برازندگیهای ها بر اساس شاخص. برازش مدل فرضی پژوهش با داده4جدول 

 2χ Df 2/dfχ GFI AGFI IFI TLI CFI NFI RMSEA P شاخص

 001/0 05/0 91/0 97/0 95/0 92/0 92/0 97/0 68/1 40 36/67 مدل پیشنهادي

، مقدار شاخص نیکویی برازش 4بر اساس جدول شماره 
و سطح  40، با درجه آزادي 36/67برابر با   χ2مجذور کاي 

می باشد. با توجه به این که مجذور  ≥001/0pداري معنی
کاي نسبت به افزایش حجم نمونه و همبستگی موجود بین 
متغیرها حساس است، لذا در اکثر موارد این شاخص از 

 دار است. لحاظ آماري معنی

هاي برازش مدل از شاخصاز این رو براي آگاهی از 
دیگري استفاده گردید. بنابراین با توجه به نتایج مندرج در 

شود که در مدل پیشنهادي تحقیق مالحظه می 5-4جدول 
براي کل نمونه آزمودنی ها شاخص نسبت مجذور کاي بر 

شاخص نیکویی برازش  68/1برابر با  dfχ2/درجه آزادي 
(GFI)  برازش تعدیل یافته ، شاخص نیکویی 97/0برابر با

 نگهداري

 ارتباطی

 رشد شخصی

 جهت گیري همنوایی

 جهت گیري گفت و شنود

 

ادراك از محیط 

 کالس

 مسئولیت پذیری

 

درونیتعهد   

 

 پیشرفت تحصیلی

 

 تعهد بیرونی

 

 عزت نفس

 

 احساس تعلق

 

 احساس تعلق

 

43/0 

65/0 

32/0 

25/0- 

18/0 

32/0 

30/0 

36/0- 

34/0 

16/0 

33/0 

40/0 

30/0 

13/0 
21/0 
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(AGFI)  92/0برابر( شاخص برازندگی فزاینده ،IFI )
، 95/0( برابر با TLI، شاخص توکرلویس )92/0برابر با

، شاخص 97/0برابر با ( CFI)شاخص برازندگی تطبیقی 

و شاخص جذر  91/0برابر با  (NFI)برازندگی هنجار شده 
 05/0( برابر با RMSEA)خطاي تقریب میانگین مجذورات 

باشد.می

 گیری روابط مستقیم در مدل پیشنهادی. پارامترهای اندازه5جدول 
 پارامترها                                         

 مسیرها
 (Bبرآورد غیراستاندارد )

 برآورد استاندارد

(β ) 
 ( pمعنی داري )سطح  T (S.Eخطاي معیار )

 001/0 -24/0 07/0 -30/0 -28/0 یريپذ یتبر مسئول جهت گیري همنوایی

 001/0 74/0 19/0 16/0 18/0 جهت گیري گفتگو بر مسئولیت پذیري

 05/0 45/0 02/0 18/0 20/0 ادراك از محیط کالس بر مسئولیت پذیري

 001/0 66/0 22/0 33/0 22/0 مسئولیت پذیري بر پیشرفت تحصیلی

 001/0 25/0 09/0 32/0 30/0 ادراك از محیط کالس بر پیشرفت تحصیلی

 001/0 -36/0 06/0 -25/0 -42/0 بر پیشرفت تحصیلی جهت گیري همنوایی

 001/0 23/0 15/0 36/0 20/0 جهت گیري گفتگو بر پیشرفت تحصیلی
. 

 دار می باشند.شود که همه مسیرهاي مستقیم معنیمی، مالحظه 5بر اساس ضرایب مسیر استاندارد در جدول 

 ای پژوهش در الگوی پیشنهادی. نتایج روش بوت استراپ مسیرهای واسطه6جدول

 حد پایین مسیرها
حد 

 باال
 pسطح معنی داري

 001/0 -25/0 -12/0 از طریق مسئولیت پذیريبر پیشرفت تحصیلی )جهت گیري همنوایی(  الگوهاي ارتباطی

 001/0 36/0 23/0 از طریق مسئولیت پذیريبر پیشرفت تحصیلی )جهت گیري گفتگو(  الگوهاي ارتباطی

 001/0 32/0 16/0 از طریق مسئولیت پذیريادراك از محیط کالس بر پیشرفت تحصیلی 

مستقیم از روش بوت براي تعیین معنی داري روابط غیر
نتایج حاصل از بوت  6استراپ استفاده شده است. جدول 

استراپ را در تعیین رابطه علّی بین ادراك از محیط کالس 
و الگوي  ارتباطی خانواده )جهت گیري همنوایی و جهت 

گري ی با میانجیگیري گفتگو( با پیشرفت  تحصیل
دهد، که مسئولیت پذیري به صورت کلی نشان می

 .دار می باشندمسیرهاي غیر مستقیم معنی

 گیریبحث و نتیجه
پژوهش حاضر با هدف  بررسی رابطه ادراك از محیط 
کالس و الگوهاي ارتباطی خانواده با  پیشرفت تحصیلی با 

ویی از توجه به  نقش میانجی مسئولیت پذیري، در قالب الگ
از  آموزان انجام گرفت.روابط معادالت ساختاري  در دانش

 این رو نتایج مستقیم و غیر مستقیم متغیرهاي پیشایندي
و متغیر  ادراك از محیط کالس و الگوهاي ارتباطی خانواده

بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان میانجی مسئولیت پذیري 
ش نشان داد بررسی نتایج این پژوهمورد بررسی قرار گرفت. 

الگوهاي ارتباطی خانواده بر پیشرفت تحصیلی اثر مستقیم 
، 11، 10 ،9، 8مطالعات گذشته ]دارد. این یافته با نتایج 

 میزان فرزندان، با چگونگی رابطه والدین [ همخوان است.12

پیشرفت  در مهم هايمؤلفه از والدین، کنترل و محبت
 آموزان است.تحصیلی دانش

 مورد در همدلی فرزندان، و والدین مناسب ارتباط 

 و و اجتماعی، تحصیلی مسائل مورد در نظر تبادل مشکالت،
 احساس ایجاد به منجر آنها وضعیت بر نظارت و کنترل

 براي بیشتر آموزان و انگیزهدانش در تحصیلی خودکارآمدي

 طور به که گرددمی تحصیل در بعدي هايموفقیت کسب

 دهنده پرورش مهم منبعیك  مستقیم غیر و مستقیم

 .است شده شناخته اجتماعی و تحصیلی مناسب سازگاري
 زندگی در بودن و مشارکت خانواده همچنین درگیر

 هايیادگیري در خانوادگی ارتباطات و فرزندان تحصیلی

-یادگیري تا کودکی دوران هاي ابتدایییادگیري از فرزندان

 [. 48کند]می ایفا مهمی نقش جوانی دوران در پیچیده هاي
نشان داد الگوهاي ارتباطی خانواده بر همچنین  نتایج
پذیري دانش آموزان اثر مستقیم دارد. نتایج مسئولیت

هاي پژوهشی هاي این پژوهش با یافتهحاصل از یافته
همخوان است.  محیط [ 34،  33، 32، 31، 30]گذشته 

خانواده به عنوان مهمترین عامل در اجتماعی شدن کودك 
ها و رفتارهاي آنان نوجوان و یك عامل کلیدي بر نگرش و

شود. محیطی که بر چگونگی فکر، احساس و شناخته می
گذارد، بسته به نوع الگوهایی که رفتار کودکان تأثیر می

گیرد، نگرشها و مهارتهاي  کودك در معرض آنها قرار می
دهد. یکی از این نگرشها و خاصی را در کودك پرورش می
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تها مسئولیت پذیري است. بنابراین خانواده نخستین مهار 
عامل در ایجاد مسئولیت پذیري در افراد است. در تبیین اثر 
منفی الگوي ارتباطی همنوایی و اثر مثبت الگوي گفت و 
شنود بر مسئولیت پذیري نیز می توان گفت  الگوي 

 است خانوادگی ارتباط الگوي از اي درجه و مصداق همنوایی

 عقاید و ها ارزش نگرش، کردن یکسان منظور اعضا به بر که

 باالتري نمرات این بُعد، در که هایی خانواده آورد. می فشار

کنند. می تأکید هانگرش و عقاید کردن همنوا بر گیرندمی را
 از اطاعت کنندة منعکس ها خانواده این در ارتباط

که  دارند اعتقاد خانواده است. اعضاي و والدین بزرگساالن
 و باشد هماهنگ خانواده دیگر اعضاي با باید افراد برنامة

 از ترپایین را خود عالیق و اعضاء وابستگی که دارند انتظار

 دارند والدین انتظار نیز و دهند قرار خانواده عالیق و خواسته

(. بنابراین در 49) گیرد صورت کار آنها خواست براساس که
ارتباطی همنوایی فرزندان کمتر خانواده هاي داراي الگوي 

فرصت و اجازه  خالقیت و پذیرش مسئولیت خواهند داشت.  
 گیريجهت در که هایی خانواده ها، خانواده این برعکس

 و ندارند اعتقادي سنتی ساختار هستند، به گفت و شنود باال
 مراتب اهمیت سلسله و تشریفات و رسوم و آداب به کمتر

 و عقاید بودن نامتجانس بر را خود هاي ارتباط و دهند می
استقالل و  بر و نهاده بنا خانواده اعضاي از کدام هر فردیت

 که هایی خانواده کنند. درمی تأکید فرد هر پذیريمسئولیت

 با مکرر و آزاد طرز خانواده به اعضاي هستند، باال بُعد این در

دارند.  ارتباط محدودیتی هیچ بدون خانواده اعضاي دیگر
خانواده هایی که اعضاي آن روابط عاطفی بهتري با هم 
دارند و تعامالتشان بهتر است، مسئولیت پذیري در آنها 

 [.50بیشتر است ]
همچنین نتایج نشان داد ادراك از محیط کالس بر   

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اثر مستقیم دارد. این یافته 
همخوان است.  [،21 ،20،  19با نتایج پژوهشهاي گذشته ]

[ در مطالعه خود نشان دادند، کیفیت 51و همکاران ] 1درمن
محیط کالس در میزان یادگیري دانش آموزان نقش تعیین 
کننده دارد. وقتی دانش آموزان ادراك مثبتی از محیط 
کالس خود داشته باشند، عملکرد بهتر و نگرش هاي مثبت 

بیان تري به آموخته هاي خود خواهند داشت. همچنین 
کردند، محیط در افزایش یا کاهش سطح یادگیري بسیار 
مؤثر است و آنچه که مطلوب یا نامطلوب بودن جو کالس را 

کند درك و برداشتی است که دانش آموز از آن مشخص می
محیط دارد. ادراك از جو روانشناختی محیط یادگیري 
کالس و ویژگیهاي بافتی و اجتماعی و حمایت معلم، 

عناداري بر رفتارهاي یادگیري دانش آموزان، تاثیرات م
                                                           
1 Dorman 

درگیري با تکالیف، ارزشهاي تحصیلی و پیشرفت تحصیلی 
 [.53، 52آنها در محیط هاي یادگیري مختلف دارد ]

       نتایج نشان داد ادراك از محیط کالس بر
پذیري دانش آموزان  اثر مستقیم دارد. نتایج مسئولیت

هاي مطالعات با یافته هاي این پژوهشحاصل از یافته
همخوان است. اثر مثبت ادراك از  [،36،  35]گذشته 

کالس بر مسئولیت پذیري دانش آموزان در پژوهش حاضر 
بدین گونه قابل تبیین است که دانش آموزي که ادراك 
مناسبی از کالس خود دارد و جو مطلوبی را تجربه می کند، 

با عالقه در این  فعالیتهاي کالسی را ارزشمند تلقی کرده و
فعالیتها مشارکت می کند و مسئولیت پذیر می شود. آنچه 
در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفت سه بعد مهم 
کالس، یعنی بعد ارتباطی )شامل ارتباط دانش آموزان با 
یکدیگر و با معلم خود، شرکت در فعالیت هاي کالسی(، بعد 
رشد شخصی)شامل جهت گیري کالس، همکاري و 
پژوهش( و بعد مدیریتی کالس)شامل عدالت معلم در 
کالس( بوده است. دانش آموزي که روابط خوبی با معلم و 
دیگر دانش آموزان در کالس دارد، احساس خودمختاري 

[؛ 55، 54کرده و  اعتماد به نفس باالتري خواهد داشت ]
 تکالیف آموز دانش شود می باعث ادراك خودمختاري

 انجام عالقه و با بداند مفید و مهم ارزش، با را شده انتخاب

دهد و احساس مسئولیت کند. از طرف دیگر دانش آموزي 
که انجام فعالیتهاي کالس را براي رشد شخصی خود مهم 
می داند، و از اهداف کالس آگاهی دارد و با دانش آموزان 
دیگر به جاي رقابت، همکاري می کند و براي پاسخ به 

جستجوگري می کند)بعد رشد  سؤاالت خود پژوهش و
شخصی( و بازخوردهاي مناسب و یکسانی از جانب معلم 
دریافت می کند)بعد مدیریتی(، عالقه و تمایل بیشتري براي 
شرکت و حضور در فعالیتها داشته و مسئولیت پذیري 

 بیشتري در این کالس نشان دهد. 
پذیري بر پیشرفت تحصیلی نتایج نشان داد، مسئولیت

هاي این پژوهش با قیم دارد. نتایج حاصل از یافتهاثر مست
باشد. در تبیین [، همخوان می27، 26، 25، 24هاي ]یافته

 پذیر مسئولیت افراد که آنجا توان گفت که ازاین یافته می

 هستند، نفس عزت داراي دارند، باالیی امنیت احساس

 خصایص هم از بیرونی و درونی تعهد و دارند تعلق احساس

 و هستند ممکن نحو بهترین به کار انجام پی در آنهاست،
 شکل به بهترین دارند انجام دست در که را کاري خواهندمی

 متکی خودشان به آموزان دانش این برسانند، انجام به ممکن

 تکالیف و انجام براي بیشتري درونی انگیزه داراي و هستند

طرفی،  [. از56باشند ] می خویش تحصیلی مدیریت فرایند
 دانش و معلم که دارد وجود مختلفی امور درس در کالس
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 گیريتصمیم ها آن مورد در همدیگر کمك به باید آموز

 و نوع محتوا، تدریس چگونگی مورد در گیري کنند؛ تصمیم
 انجام مشارکتی باید  ...و داري کالس ي نحوه امتحان، نحوه

 آن کننده تضمین آموزان دانش پذیريمسئولیت شود که

 تحصیلی پیشرفت از است طبیعی دلیل همین باشد، به می

 [. 57باشد ] برخوردار بیشتري

 بر خانواده ارتباطی الگوهاينتایج پزوهش نشان داد 
 غیر اثر پذیري مسئولیت طریق از تحصیلی پیشرفت
پذیري در  دارد، بنابراین نقش واسطه اي مسئولیت مستقیم

خانواده و پیشرفت تحصیلی ارتباط بین الگوهاي ارتباطی 
فرزندان مورد تایید قرار گرفت. محیط خانواده به عنوان 
مهمترین عامل در اجتماعی شدن کودك و نوجوان و عامل 

شود. ها و رفتارهاي آنان شناخته میکلیدي موثر بر نگرش
توسط سه مکانیسم تقلید، تلقین  پذیري و مسئولیتجامعه

ها در گذر از رفتارها، کانیسمشود، این مو آموزش محقق می
گیرد. وگوي والدین با فرزندان صورت میها و گفتکنش

شود فقدان آزادي عمل، مشورت و ارتباطات کالمی باعث می
-که از انکاء به نفس شخص کاسته شده و  فرد در جامعه

[. به نظر 58با مشکل مواجه شود ] پذیري و قبول مسئولیت
پذیري را از والدین خود یاد یترسد که فرزندان مسئولمی
آموزند که عواقب اعمال خود را بپذیرند. گیرند و میمی

و  مسلما شکوفایی افراد خانواده، متاثر از عملکرد درونی
، الگوي ارتباطی مبتنی بر خانواده است الگوهاي ارتباطی
تعامل ارتباطی باز، کنترل و مهار فشارهاي گفت و شنود، بر 
ه طور موثر، همدلی، رهبري، ابراز محبت و روحی و روانی ب

جهت  متأثر استوار است؛ مسئولیت پذیري شخصیو  عالقه
شرایطی دارد که در آن خانواده، اعضا را  گیري گفت و شنود

به شرکت آزادانه و آسان در تعامل و گفتگو در زمینه هاي 
اعضاي خانواده هاي با گفت  [.59] گوناگون تشویق می کند

ال، آزادانه و پیوسته و خود انگیخته با یکدیگر و شنود با
تعامل دارند و امکان طرح طیف گسترده اي از موضوعات 

 و رسوم و آداب به کمتربدون محدودیت زمانی را دارند؛ 
 هاي ارتباط و دهند می مراتب اهمیت سلسله و تشریفات

 اعضاي از کدام هر فردیت و عقاید بودن نامتجانس بر را خود

 فرد هر پذیرياستقالل و مسئولیت بر و نهاده بنا خانواده

 کنند. می تأکید
از  است عبارت مسئولیت پذیرياز طرف دیگر،   

 فشارهاي از پیروي جاي به تا شرایط، برابر در فرد مقاومت

 و کوشا افراد کند. تبعیت درونی هايم الزا از بیرونی

-می کافیاهمیت  وظایف انجام به همواره پذیر،مسئولیت

کوش هسنند، شناسند، سختدهند، استعدادهاي خود را می
 تعهد شود،ها واگذار میکاري که به آن دادن انجام به نسبت

         اشتباه  خود را نفس دارند و پشتکار دارند، عزت و
پذیرند، بنابراین زمینه پیشرفت نحصیلی برایشان  فراهم می
 [.60شود ]می

غیرمستقیم ادراك از محیط کالس  داد، اثر نشان نتایج
گري مسئولیت پذیري معنی بر پیشرفت تحصیلی با میانجی

 دانش زندگی مهم هايحوزه از یکی کالس دار است. محیط

 در را وقت خود از مقدار زیادي هاآن زیرا است؛ آموزان

کنند. مطالعه ادراك از محیط کالس بر این می سپري کالس
فرض استوار است که ادراك دانش آموز از محیط با 
ویژگیهاي زمینه اي و شخصی او پیوند دارد و این امر به 
نوبه خود بر روشی که وي درباره دنیاي اجتماعی خود می 
اندیشد و نیز رویکردش نسبت به محیط اطرافش، برقراري 

کالس،  مسئولیت پذیري و شرکت در  روابط با همساالن در
[ 62روزر ] و اکسلز [. 61فعالیتهاي کالسی تاثیر می گذارد ]

 کننده درس، تعیین کالس محیط کیفیت از ادراك معتقدند

 شود. می محسوب آموز دانش یادگیري و رفتار اصلی
 شاخصی و کلیدي مولفة یك آموزان دانش بنابراین ادراك

 رفتارهاي به منجر تواند که می است کالس جو از ارزشمند
از طرف دیگر،   شود. مناسبی چون مسئولیت پذیري

 همه مطلوب انجام براي فرد گرددسبب می پذیري مسئولیت

 است، متعهد شده گذاشته اش عهده بر که هایی فعالیت

 آموزگیرد. دانش می سرچشمه فرد درون از الزام این و باشد

 با خویش می داند، یادگیري مسئول را خود پذیرمسؤولیت

 گروهی و کارهاي هاگیريتصمیم در آموزاندانش سایر

 و دارد منطق و دلیل هرکاري براي کند،می همکاري کالس
-دهد. این دانشمی انجام خوبیبه را مدرسه و خانه تکالیف

 کهزمانی یا آنان است ضد بر شرایط آموزان حتی وقتی

کنند. موفقیت تالش میخورند، باز هم براي می شکست
ادراك از محیط کالس بر توان گفت که بنابراین، می

پیشرفت تحصیلی از طریق مسئولیت پذیري اثر غیر 
 مستقیم دارد. 

این مطالعه مانند سایر پژوهش ها در مراحل مختلف با 
برخی از محدودیت ها همراه بوده است. پژوهش بر روي 

است و قابل تعمیم دانش آموزان مقطع متوسطه اجرا شده 
     به دانش آموزان سایر مقاطع تحصیلی نیست. پیشنهاد

 جغرافیایی مناطق از آماري نمونه بعدي مطالعات در شودمی
 و انتخاب آموزيدانش جمعیت از ايگسترده طیف و مختلف

 سنجش براي و کیفی کمی هايوشیوه ابزارهاي از نیز
 تدابیري چنین اتخاذ است بدیهی. شود استفاده متغیرها

 .کند روشن را موجود ابهامات از برخی تواندمی
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