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   چکیده
 مدرسه به نسبت آموزاندانش نگرش بینیپیش حاضر پژوهش هدف

 روش است. درس کالس از ادراك و مدرسه در زندگی کیفیت براساس
 توصیفی ها،داده گردآوري ةشیو نظر از و کاربردي هدف، نظر از پژوهش

 ۀکلی شامل تحقیق، این آماري ۀجامع است. همبستگی نوع از
 سال در شوط شهرستان هايدبیرستان سرپ و دختر آموزاندانش

 نفر 313 تعداد که است بوده نفر 1750 کل تعداد به 92 - 93 تحصیلی
 دو ايخوشه گیرينمونه روش براساس ،نمونه عنوان به ،آنان از

 ۀنامپرسش از متغیرها گیرياندازه براي شدند. انتخاب تصادفی ايمرحله
 از ادراك سوالی 56 ۀنامپرسش مدرسه، در زندگی کیفیت سوالی 39

 شد. استفاده مدرسه به نسبت نگرش سوالی 35 ۀنامپرسش و کالس
 براي و تایید نظرانصاحب توسط ها،نامهپرسش این محتوایی روایی
 هاداده تحلیل و تجزیه شد. استفاده کرانباخ آلفاي ضریب از پایایی تعیین
 تحلیل و تجزیه براي گردید. انجام 16SPSS افزارنرم از استفاده با

 همبستگی شامل استنباطی نیز و توصیفی آماري هايروش از ها،داده
 هايمولفه بین داد نشان نتایج شد. استفاده چندگانه رگرسیون و پیرسون
 مدرسه به نسبت نگرش را کالس از ادراك و مدرسه در زندگی کیفیت
 مدرسه هب نسبت آموزاندانش نگرش از درصد 17 دارد. وجود رابطه

 نگرش از درصد 43 و مدرسه در زندگی کیفیت هايمولفه براساس
 تعیین کالس از ادراك هايمولفه براساس مدرسه به نسبت آموزاندانش

  شد.
  

  کلیدي گانواژ
  آموزان.دانش مدرسه، به نگرش کالس، از ادراك زندگی، کیفیت

 
 
 

Abstract  
The aim of the present study is the prediction of students' 
attitude toward school, based on the quality of school life 
and the perception of the classroom. The research 
method in terms of purpose is Practical and in terms of 
method of data collection is descriptive and correlation 
type. The sample for this study consists of all male and 
female high school students in the city Shot .The total 
number of statistical population is 1750 persons, 313 of 
them were selected as the sample by Using two stage 
cluster sampling method. For measuring the variables, 
the questionnaire of the quality of school life with 39 
questions, the perception of class questionnaire with 56 
questions and the questionnaire of attitude towards 
school with 35 questions were used. The content validity 
of the questionnaire was confirmed by experts and for 
determining the internal reliability of the questionnaires 
of quality of school life, perception of class and attitude 
towards school, Cronbach's alpha coefficient was used. 
The data analyses was done by using the SPSS16 
software. For analyzing the data, descriptive and 
inferential statistical methods including correlation, 
multiple regression at the same time and structural 
equation modeling was used. The results showed that 
there is a relationship between the components of the 
quality of school life and the perception of class with 
attitudes toward school. 17 percent of the students' 
attitude towards school was based on components of the 
quality of life at school and 43 percent of the students' 
attitude towards school was determined on the basis of 
perception components class. 
 
Keywords 
The Quality of School Life, Perception of Class, Attitude 
to School, Students. 
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  مقدمه
 مهم اثرگذار عوامل جمله از مدرسه، به نسبت مثبت نگرش
 تحصیلی پیشرفت در که است شناختی -  اجتماعی دیدگاه
 خجسته از نقل به ؛2005 ،1ایدرا دي( دارند موثري نقش
 2پنتلیچوك ).1391 کوچکی، و کرایی پور،عباس ،مهر

 مدرسه بارةدر آموزاندانش نگرش است عتقدم )1989(
 یادگیري هايفعالیت در هاآن هايگیريجهت در تواندمی
 درس موضوع وقتی آموزاندانش .باشد داشته ايعمده تأثیر
 هدف و کرده تمرکز یادگیري بر بدانند، مفید و بخشلذت را

 بارةدر افراد نگرش .کرد خواهند دنبال را مداريتکلیف
 .است مؤثر هاآن اهداف انتخاب در مدرسه و تحصیل
 راحتی و امنیت احساس کالس در زمانی آموزاندانش
 فعاالنه کالس در توانندمی کنند احساس که کرد خواهند
 وقتی .کنند شرکت هاگیريتصمیم در و شده درگیر
 را او ارزیابی قصد لحظه هر معلم کند احساس آموزدانش
 ایجاد زاتنش جوي نتیجه در و ندکنمی ایمنی احساس دارد،
 نسبحسینی از نقل به ؛1992 ،3ادواردز و گالوي( دش خواهد
  ).1377 منیع، میکاییلی و نسبحسینی

 و رفتار بر نیز محیط اجتماعی،-شناختی نظریه براساس
 نقش کالس، محیط .گذاردمی تأثیر افراد تحصیلی پیشرفت
 و شناختیروان تحصیلی، عملکرد در نیرومندي و حیاتی
 ،4بالت و امونز لیدبتر، کاپرمینک،( دارد آموزاندانش رفتاري
 ،)1998( 6فراسر ).1997 ،5میگلی و آندرمن ؛2001 ،4بالت

 اجتماعی، هايبافت صورت به را کالس محیط ،)1998(
 و دهدمی رخ یادگیري هاآن در که آموزشی و شناختیروان
 تعریف گذارد،می تاثیر آموزدانش پیشرفت و هانگرش بر

 یا ادراك کالس، محیط ادراك از منظور .تاس کرده
 - روانی مختلف هايویژگی از آموزدانش که است برداشتی
 30 در هشد انجام هايپژوهش دارد. خود کالس اجتماعی
 کالس، محیط از ادراك که اندداده نشان گذشته سال
 و مثبت نگرش و آموزاندانش یادگیري معنادار کنندهتعیین
 است ايمدرسه هايفعالیت تمامی به نسبت ايسازنده

                                                
1. DeEadra 

2. Pentelichuk 
3. Galloway & Edwards 
4. Kuperminc, Leadbeater, Emmons & Blatt 

5. Andermen & Midgley 
6. Fraser 

 محیط از مثبتی راكدا آموزاندانش وقتی ).1998 ،7(فراسر
 هاينگرش و بهتر عملکرد آورند،می دست به خود کالس
 ،8(درمن داشت خواهند خود هايآموخته به بیشتري مثبت
 که معلمانشان رفتار از آموزاندانش ادراك همچنین ).2009
 به دشومی محسوب آموزاندانش سیکال تادراکا از جزئی
 عملکرد و معلمان رفتار بین مهم، هايمیانجی یکی عنوان

 به ؛2001 ،9بروك (دن کندمی عمل آموزاندانش یادگیري
  ).1389 کریمی، و فرزاد کدیور، نیکدل، از نقل

 شاخصی و کلیدي مولفۀ یک نیز آموزاندانش ادراك
 رفتارهاي به ندتوامی که است کالس محیط از ارزشمند
 آسان را زندگی به مثبت گیريجهت و شود منجر مناسب
 ).2008 ،10روسل و وانکر آلترمن، پتگام، (ون سازد
 نگرش و پیشرفت بر مدرسه و درس کالس، هايمحیط
 تفاوت که ايگونه به ؛دارند بسزایی تأثیر آموزاندانش
 و باال تحصیلی عملکرد با آموزاندانش از گروه دو عملکرد
 مربوط یادگیري محیط از ادراکشان تفاوت به نوعی به پایین
 شودمی منجر یادگیري به معنادار دهیجهت به که است

 و مات بینتی ؛2005 همکاران، و 11النگ ؛2008 دورمن،(
 و مایا ؛2006 همکاران، و 13پتجم ؛2010 ،12ذکریا افاندي
 ،شیرزاد و بلوچی ارفع کارشکی، از نقل به ؛2004 ،14رووف
 مثبت جو یک فراگیران که است الزم همچنین ).1393
 امر این به درس کالس مثبت جو کنند. احساس را کالسی
 اجتماعی مقبولیت احساس حدي چه تا فراگیر که دارد اشاره
 و شود هماهنگ بقیه با تواندیم حد چه تا همچنین کند،می
 ادراك ).1993 ،15(گودناو گیرد قرار هاآن حمایت مورد
 از ايگسترده دامنه کالسی، یا ايمدرسه هايالیتفع

 حمایت کنترل، ادراك شامل باورها و هانگرش فرایندها،
 و 17گابل ،16(جنتري است لذت و انتخاب و مختاري خود
 آموزاندانش داد نشان )،1376( مرتضوى ).2002 ،18ریزا

                                                
7. Fraser 
8. Dorman 
9. Den Brok 
10. Van Petegem, Aelterman, Van Keer & Rosseel 
11. Long 
12. Bintimaat & zakaria 
13. Petegem 
14. Mayya & Roff 
15. Goodenow 
16. Gentry 
17 .Gable  
18 .Rizza  
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 به نسبت ترىمثبت نگرش که آموزانىدانش نیز و ترموفق
 ترمطلوب را آموزشى فضاهاى دارند، خود شىآموز محیط
 بر کالس، از آموزاندانش ادراك کنند.مى ارزیابى و یابندمى

 خود، به مربوط باورهاي اجتماعی، و تحصیلی انگیزش
 یادگیري، هايفعالیت در شرکت یادگیري، راهبردهاي
 هیجانی عملکرد و تحصیلی پیشرفت طلبی، یاري رفتارهاي

 به ؛2002 ،1اسچالرت و هیوسمن (تارنر، گذاردمی تاثیر هاآن
 2بیک و چوي .)1389 کریمی، و فرزاد کدیور، نیکدل، از نقل

 آموزاندانش ادراك ۀرابط عنوان با ايمطالعه در نیز )2002(
 نتیجه این به کره، در آموزاندانش نگرش و کالس محیط از

 نگرش براي خوبی ةکنندبینیپیش کالس محیط که رسیدند
 یادگیري محیط شناختیروان جو است. آموزاندانش مثبت
 معلم، حمایت و اجتماعی و بافتی هايویژگی و کالس
 آموزان،دانش یادگیري رفتارهاي بر معناداري تأثیرات
 نگرش خود، به مربوط باورهاي ها،آن هدف گیريجهت
 انگیزش راهبردها، کاربرد ،لّیع اسنادهاي مدرسه، به مثبت

 تکالیف، با درگیري هیجانی، عملکرد اجتماعی، و تحصیلی
 در هاآن تحصیلی پیشرفت و تحصیلی هايارزش
 و سونگر ؛2008 ،3الروك( دارد مختلف یادگیري هايمحیط

 ؛2002 ،6تارنر و میر ؛2003 ،5دیویس ؛2009 4 گانگرون،
  ).2005 ،7مالمگرین و موراي

 یپژوهش در )1393( شیرزاد و بلوچی ارفع کارشکی،
 کالسی کیفیت ادراك با تحصیلی نگرش میان دادند نشان
 که داد نشان هایافته دارد. وجود مثبتی رابطه آموزاندانش
 نگرش در بسزایی نقش آموزش محیطی عوامل
 پژوهشی در )2004( همکاران و گرین دارند. آموزاندانش

 خود یادگیري محیط از آموزاندانش که ادراکی که دریافتند
 فیشر و کیول است. اثرگذار نگرششان نوع انتخاب رب دارند

 هايمولفه تمام بین خوبی رابطه به پژوهشی در )2002(
 و تالتون رسیدند آموزاندانش نگرش با کالس از ادراك

 ادراك که دادند نشان خود پژوهش در )1987( سیمپسون
 آموزاندانش نگرش بر مثبتی تاثیر آموزاندانش کالسی

                                                
1. Turner, Husman, & Schallert 
2. Choi & Baek 
3. Larocque 
4. Sungur&Gungoren 
5. Davis 
6. Meyer & Turner 
7. Murray &Malmgren 

 در )1997( فراسر و هیوتوس دارد. همدرس به نسبت
 هايمولفه بین چشمگیري همبستگی دادند نشان پژوهشی
 درس به آموزاندانش یادگیري هاينگرش و محیطی ادراك
 هايمولفه بین مستقیمی ارتباط همچنین دارد. وجود شیمی
 حمایت آموزان،دانش وابستگی( کالس محیط از ادراك
 نگرش با تکلیف) گیريجهت و آموزاندانش درگیري معلم،
 پژوهشی در )1998( فراسر و چیون دارد. وجود آموزاندانش
 مقیاس هفت و نگرش نفس، عزت آزمون، نتایج بین رابطه

 کشورهاي در ریاضی و جغرافیا درس در را کالسی ادراکات
 داد نشان نتایج که دندکر مطالعه استرالیا و اندونزي
 گیريجهت معلم، یتحما که هاییکالس آموزاندانش

 و نفس عزت از ند،کنمی درك بهتر را عدالت و ظیفهو
 )1987( سیمپسون و تالتون برخوردارند. تريمطلوب نگرش

 در درس کالس محیط درك اهمیت بر خود پژوهش در
 تمام کردند. تاکید مدرسه به نسبت آموزاندانش نگرش

 طور به شد گیري اندازه که درس کالس محیط متغیرهاي
 در تحصیلی سال سراسر در مدرسه به نگرش با يچشمگیر
 ادراك که داد نشان هاآن هايیافته همچنین بود. ارتباط
 آموزاندانش نگرش بر مثبتی تاثیر آموزاندانش کالسی
 پژوهش در )1992( فوتس و مایرز دارد. مدرسه به نسبت
 و مدرسه به نسبت مثبت نگرش بین که دادند نشان خود

 به مثبت نگرش دارد. وجود ارتباط درس سکال محیط
 سطوح آموزاندانش که آمد وجود به هاییکالس در مدرسه
 -  آموزاندانش وابستگی معلم، حمایت مشارکت، از باالیی
 راهبردهاي از معلم استفاده و انضباط و نظم آموزان،دانش

  .کردند درك را نوآورانه تدریس
 نگرش با یکینزد رابطه تواندمی که دیگري عامل
 و کیفیت باشد داشته کالس از ادراك و مدرسه به نسبت

 کیفیت .است مدرسه در آموزاندانش زندگی چگونگی
 کلی رضایت و بهزیستی از است عبارت مدرسه در زندگی
 در ریشه که مثبتی و منفی تجارب جنبه از آموزاندانش
 ،8لیناکیال (مالین، دارد هاآن ايمدرسهدرون هايفعالیت
 این ).1390 همکاران، و شال سلطانی از نقل به ؛2001
 کلی ادراك دهندهشکل که منفی و مثبت تجارب
 از هاآن کلی رضایت و بهزیستی رفاه، میزان از آموزاندانش
 رضایت سطح بیانگر است، ايمدرسهدرون زندگی

                                                
8. Malin & Linnakyla 
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 ،1(آینلی است مدرسه در خود روزانه زندگی از آموزاندانش
  ).1390 همکاران، و شال سلطانی از لنق به ؛1999

 عاطفه و عالقه شامل مدرسه به نسبت نگرش
 ).1389 (مصرآبادي، است مدرسه به نسبت آموزدانش

 با فراگیران انطباق میزان که دهندمی نشان هاپژوهش
 به هاآن نگرش نحوه با زیادي ارتباط آموزشگاهی تکالیف
 تريمثبت نگرش آموزاندانش هرچه همچنین دارد. مدرسه

 نیز باالتري تحصیلی ادراك از ،باشند داشته مدرسه به
 از نقل به ؛1992 ،2لوئنگ و (لوئنگ بود خواهند برخوردار

 از نقل به ؛2003( 3سیگل و کوچ مک ).1389 مصرآبادي،
 داراي فراگیران که سازندمی نشان خاطر )1389 مصرآبادي،
 به تنسب منفی هاينگرش ضعیف، تحصیلی پیشرفت
 از نقل به ؛2002( 4میجریبنکس پژوهش نتایج دارند. مدرسه

 نگرش چگونگی که دهدمی نشان نیز )1389 مصرآبادي،
 ارتباط هاآن تحصیلی پیشرفت با مدرسه به آموزاندانش

 ییباال تحصیلی پیشرفت که آموزانیدانش .دارد معناداري
 به تنسب و هستند مندعالقه یادگیري به مدرسه در دارند
 به نسبت ايسازنده ادراك و دارند مثبتی نگرش مدرسه
 به دهند.می نشان خود از کالسی رویدادهاي و تحوالت
 که است شده داده نشان پژوهش چندین در عالوه

 شده اداراك زندگی کیفیت بین معناداري همبستگی
 به نسبت شاننگرش و رضایت با مدرسه در آموزاندانش
 تحصیلی پیشرفت و همساالن و معلم اب شانروابط مدرسه،
 در )1984( 5میلر و باتن آینلی، ).1991 (آینلی، دارد وجود
 دریافتند راهنمایی دوره آموزاندانش از نفري 5932 نمونه
 موفقیت واریانس از درصد 20 مدرسه، در زندگی کیفیت که

 از نارضایتی طرفی از و کندمی تبیین را هاآن تحصیلی
 بروز با مدرسه در زندگی کیفیت پایین سطوح و مدرسه

 است مرتبط پایین تحصیلی پیشرفت و رفتاري مشکالت
 همکاران، و شال سلطانی از نقل به ؛2001 لیناکیال، (مالین،
 اکثر داد نشان پژوهشی در )1999( 6کیونق سان ).1390
 کمی منفی احساسات و بودند راضی مدارس از آموزاندانش
 آموزدانش -معلم رابطه ارتقاي ند.داشت مدارس به نسبت

                                                
1. Ainley 
2. Leung & Leung 
3. McCoach & Siegle 
4. Majoribanks 
5. Ainley, Batten & Miller 
6. Sun-Keung 

 در زندگی کیفیت از اطمینان و حفظ براي راه موثرترین
 داد نشان )1991( آینلی پژوهش نتایج است مدارس

 شده اداراك زندگی کیفیت بین معناداري همبستگی
 به نسبت شاننگرش و رضایت با مدرسه در آموزاندانش
 تحصیلی پیشرفت و همساالن و معلم با شانروابط مدرسه،
 در زندگی کیفیت رابطه به نیز پژوهشگران سایر دارد. وجود
 در بیشتر مشارکت مدرسه، به تعلق احساس با مدرسه
 درسی، مطالب فراگیري باالي انگیزه مدرسه، امور و تکالیف
 بهتر و ترصمیمی رابطه و مدرسه به نسبت مثبت نگرش
 و جسمی تسالم و همساالن سایر و معلم با آموزدانش
  ).1998 ،7فالین و (مک اندکرده اشاره بهینه روانی

 نسبت نگرش جمله از ،آن هايمؤلفه و نگرش بنابراین،
 ادراکات و محیطی عوامل تأثیر تحت شدت به تحصیل به

 هاينظام و خانواده سطح در که است عوامل این از افراد
 لعوام و عناصر بنابراین ؛اندگسترده اجتماعی و آموزشی
 ارزشیابی، شیوه (معلم، آموزشی هايمحیط در دهنده تشکیل
 آموزشی) اهداف تنبیه، و تشویق تکالیف، یادگیري، تجارب

 مواد کالس، محیط از آموزاندانش ادراك بر تأثیر طریق از
 و تحصیل پیرامون آنان نگرش بر درسی هايموضوع و

 در که است ضروري پس گذارند.می تأثیر تحصیلی پیشرفت
 از آموزاندانش ادراك بارز نقش به کنونی آموزشی نظام
 آنان تحصیلی نگرش بالطبع و مدرسه و کالس کیفیت
 بینیپیش به پژوهش این در بنابراین شود. چندان دو توجهی
 زندگی کیفیت براساس مدرسه به نسبت آموزاندانش نگرش

 شود.می پرداخته درس کالس از ادراك و مدرسه در
  

  پژوهش وشر
 ةشیو نظر از و کاربردي هدف، نظر از پژوهش روش

 جامعۀ است. همبستگی نوع از توصیفی ها،داده گردآوري
 پسر و دختر آموزاندانش همۀ شامل حاضر پژوهش آماري

 تحصیلی سال در نفر) 1790( شوط شهرستان هايدبیرستان
 جدول معیارهاي از استفاده با .است بوده 92 - 93

 روش طریق از و )1970( 8مورگان و کرجسی گیرينمونه
 به پسر) 166 و دختر 147( نفر 313 ايخوشه گیرينمونه
 کیفیت هاينامهپرسش به و انتخاب آماري ۀنمون عنوان

                                                
7. Mok & Flynn 
8. Krejcie & Morgan 
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 به نسبت نگرش و کالس از ادراك مدرسه، در زندگی
   دادند. پاسخ مدرسه
  
  

  پژوهش ابزارهاي
 نامهپرسش این مدرسه: در زندگی کیفیت پرسشنامۀ .1

 سنجش منظور به )،1981( 1ویلیامز و باتن توسط بار اولین
 اندرسون شد. ساخته راهنمایی آموزاندانش بهزیستی و رفاه
 را مدرسه در زندگی کیفیت نامهپرسش )2000( بروك و

 دارد سوال 39 نامهپرسش این دادند. قرار تجدیدنظر مورد
 این نجد.سمی را مدرسه در آموزاندانش زندگی کیفیت که
 به را هامقیاسخرده هاينمره هم و کلی نمره هم ابزار

 مقیاس یک در هاسوال کند.می محاسبه جداگانه صورت
 کامالً ( 4 تا مخالفم) (کامالً 1 از لیکرت ايچهاردرجه

 ،مقیاسخرده هفت شامل و شودمی داده پاسخ موافقم)
 اطفعو )33 ،21 ،17 ،11 ،8 ،1 (سواالت 2عمومی رضایت
 4معلم با رابطه )،37 ،28 ،18 ،14 ،5 سواالت ( 3منفی

 ،25 ،15 ،12 ،9 ( 5فرصت )،38 ،34 ،22 ،19 ،2 (سواالت
 ،13 ،10( 7ماجراجویی )،26 ،16 ،7 ،4 ( 6پیشرفت )،39 ،31
 ،30 ،29 ،24 ،20 ،6 ،3( 8اجتماعی انسجام و )32 ،27 ،23
 37 و 28 ،18 ،14 ،5 سواالت همچنین .است )36 ،35

 ).1981 ویلیامز، و (باتن شوندمی گذارينمره برعکس

                                                
1. Williams & Batten 
2. General Satisfaction 
3. Negative Affect 
4. Relation with teacher 
5. Opportunity 
6. Achievement 
7. Adventure 
8. Social Integration 

 بروك و اندرسون توسط نامهپرسش این عاملی تحلیل
 روي سوالی 39 اصلی فرم که ايگونه به ؛شد انجام )2000(

 در و شد اجرا آموزدانش نفر 2573 بر مشتمل اينمونه
 شده فرض بعد 7 کنندهمنعکس که عامل هفت نتیجه
 فرمن، (آینلی، آمد دست به بود مدرسه در زندگی کیفیت
 سلطانی ).1390 شال، سلطانی از نقل به ؛1991 ،9شرت
 این روایی و بررسی به پژوهشی در )1390( همکاران و شال

 نتایج که پرداختند ایرانی آموزاندانش جامعه بر نامهپرسش
 منفی، عواطف عمومی، رضایت عامل 7 نیز پژوهش این
 انسجام ماجراجویی، پیشرفت، رصت،ف معلم، با رابطه

 به عوامل از یک هر پایایی که داد دست به را اجتماعی
 به 82/0 و 72/0 ،74/0 /،71 ،70/0 ،76/0 ،70/0 ترتیب
 هايمولفه از یک هر پایایی نیز حاضر پژوهش در آمد. دست
 هايمولفه براي مدرسه در زندگی کیفیت نامهپرسش
 فرصت، معلم، با ابطهر منفی، عواطف عمومی، رضایت
 ،84/0 ترتیب به اجتماعی انسجام و ماجراجویی پیشرفت،

 کل براي و 61/0 و 73/0 ،61/0 ،83/0 ،68/0 ،66/0

  آمد. دست به 88/0 نامهپرسش
 ادارك سنجش براي کالس: از ادراك نامۀپرسش .2

 رروبیمک و فیشر فراسر، نامهپرسش از کالس محیط از
 این )1996( روبیرمک و فیشر فراسر، شد. استفاده )1996(

 مبناي بر دبیرستانی آموزاندانش براي را نامهپرسش
 )WIHIC( »10گذردمی چه کالس این در« نامهپرسش
 مقیاس یک در هاسوال .است سوال 56 شامل که ساختند
 داده پاسخ (همیشه) 5 تا (هرگز)1 از لیکرت ايدرجه پنج
 وابستگی شامل مقیاس،خرده هفت شامل و شودمی

                                                
9. Ainley, Foreman & Sheret 
10. What Is Happening In This Classroom 

questionnaire 

 مدرسه به نگرش با آن همبستگی میزان و مدرسه در زندگی متغیرکیفیت توصیفی هايشاخص .1 جدول
  مدرسه به نگرش با همبستگی میزان  معیار انحراف  میانگین  درسهم در زندگی کیفیت هايمولفه
  04/0  18/3  16/20 عمومی رضایت
  -13/0  16/3  55/9 منفی عواطف
  17/0  13/2  01/16 معلم با رابطه
  20/0  25/4  42/18 فرصت
  34/0  11/3  49/12 پیشرفت

  30/0  15/3  95/14 ماجراجویی
  17/0  18/2  74/22 اجتماعی انسجام
  -  81/4  95/178  مدرسه به نگرش
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 ،3آموزاندانش درگیري ،2معلم حمایت ،1آموزاندانش
 هر .است 7عدالت و 6همکاري ،5تحقیق ،4تکلیف گیريجهت
 ،ایران در .شوندمی سوال هشت شامل نیز هالفهمو از یک

 را نامهپرسش این )1389( کریمی و فرزاد کدیور، نیکدل،
 تأییدي عاملیتحلیل هايشاخص و کرده اعتباریابی
 نیکویی شدهتعدیل شاخص ،94/0 برازش نیکویی (شاخص
 نیکدل مطالعه در آوردند. دست به را مناسبی )96/0 برازش

 شامل هامولفه از یک هر پایایی ضریب )1389( همکاران و

 90/0 و 88/0 ،90/0 ،86/0 ،87/0 ،87/0 ،84/0 ترتیب به
 ضریب )1393( زارع و فالح ساکی، شریفی آمد. دست به

 آموزاندانش وابستگی شامل هايمولفه از از یک هر پایایی
 )،74/0( آموزاندانش درگیري )،71/0( معلم حمایت )،74/0(

 همکاري )،85/0( تحقیق )،84/0( لیفتک گیريجهت
 را نامهپرسش کل پایایی ضریب و )82/0( عدالت و )76/0(

 یک هر پایایی نیز حاضر پژوهش در آوردند. دست به 89/0
 درگیري معلم، حمایت آموزان،دانش وابستگی هايمولفه از

 عدالت و همکاري تکلیف، گیريجهت تحقیق، آموزان،دانش
 و 82/0 ،71/0 ،82/0 ،87/0 ،82/0 ،64/0 ،79/0 ترتیب به

  آمد. دست به 92/0 نامهپرسش کل براي
 این اولیه فرم :8مدرسه به نسبت نگرش .3
 و کوچ مک توسط ،است سؤال 45 شامل که نامهپرسش
 سنجش آن تهیۀ از هدف و است شده تهیه )2002( سیگل
 تحصیلی پیشرفت عدم یا تحصیلی پیشرفت با مرتبط عوامل

                                                
1. Student Cohesiveness 
2. Teacher Support 
3. Involvement 
4. Task- Orientation 
5. Investigation 
6. Cooperation 
7. Equity 
8. The School Attitude Assessment Survey 

 فرم در )2003( سیگل و کوچ مک .است آموزاندانش
 43 مختلف، هايبررسی از پس SAAS-R شده تجدیدنظر

 نامهپرسش این روایی و پایایی درباره و کردند تهیه سؤال
 عاملی تحلیل از پس که دادند انجام مختلفی هايتحلیل
 این ).1389 (مصرآبادي، ماند باقی سؤال 35 نهایی
 نگرش تحصیلی، خود ادراك عامل پنج داراي نامهپرسش
 مدرسه، به نسبت نگرش ها،کالس و معلمان به نسبت
 دهینظم خود انگیزش/ و مدرسه هايهدف گذاريارزش

 این هايمولفه از یک هر پایایی )1389( مصرآبادي باشد.می
 و 89/0 و 73/0 ،92/0 ،93/0 ،81/0 ترتیب به را نامهپرسش
 در آورد. دست به 91/0 ار نامهپرسش کل پایایی ضریب
 نسبت نگرش هايمولفه از یک هر پایایی نیز حاضر پژوهش

 به نسبت نگرش دهی،نظم انگیزش/خود کالس، و معلم به
 به هاهدف گذاري ارزش و تحصیلی خود ادراك مدرسه،
 کل براي و 81/0 و 64/0 ،83/0 ،79/0 ،70/0 ترتیب
  آمد. دست به 90/0 نامهپرسش
  
  هایافته
   شود.می ارائه پژوهش به مربوط نتایج قسمت این در

 زندگی متغیرکیفیت توصیفی هايشاخص ،1 جدول در
 ارائه مدرسه به نگرش با آن همبستگی میزان و مدرسه در
 انسجام ۀمولف دشومی مشاهده که گونههمان است. شده

 با منفی عواطف ۀمولف و بیشترین داراي 74/22 با اجتماعی
 شاهدهم همچنین .است میانگین ترینکم داراي 55/9
 با رابطه هايمولفه بین معناداري و مثبت رابطۀ دشومی
 )،=r 34/0( پیشرفت ،)=r 20/0( فرصت )،=r 17/0( معلم

 با ) =r 17/0( اجتماعی انسجام و )،=r 30/0( ماجراجویی
 دارد وجود مدرسه به نسبت آموزاندانش نگرش متغیر

)001/0 p ≤ 01/0 و p ≤.( بین دهدمی نشان نیز نتایج 

 مدرسه به نگرش با آن همبستگی میزان و درس کالس از ادارك متغیر توصیفی هايشاخص .2 جدول
  مدرسه به نگرش با همبستگی میزان  معیار انحراف  میانگین  درس کالس از ادارك هايمولفه

  59/0  26/4  13/27  آموزاندانش وابستگی
  49/0  24/3  10/27  معلم حمایت
  61/0  25/2  22/27  آموزاندانش درگیري

  44/0  25/1  79/26  حقیقت
  52/0  26/4  93/26  تکلیف گیريجهت

  50/0  25/3  01/27  همکاري
  24/0  24/2  67/27  عدالت
  -  81/4  95/178  مدرسه به نگرش
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 مدرسه به نسبت آموزاندانش نگرش و منفی عواطف ۀمولف
)13/0 -r=( دارد وجود معناداري و منفی رابطه )01/0 p ≤
 آموزاندانش نگرش و عمومی رضایت بین رابطه اما ؛)

 ).<p 05/0( است غیرمعنادار مدرسه به نسبت
 

 کالس از ادارك متغیر توصیفی هايشاخص ،2 جدول
 شده هارائ مدرسه به نگرش با آن همبستگی میزان و درس
 67/27 با عدالت مولفۀ دشومی مشاهده که گونههمان است.

 ترینکم داراي 79/26 با تحقیق مولفۀ و بیشترین داراي
 و مثبت ۀرابط دشومی مشاهده همچنین .است میانگین
 )،=r 59/0( آموزاندانش وابستگی هايمولفه بین معناداري
 )،=r 61/0( آموزاندانش درگیري )،=r 49/0( معلم حمایت
 )،=r 52/0( تکلیف گیريجهت )،=r 44/0( تحقیق
 نگرش متغیر با )=r 24/0( عدالت و )=r 50/0( همکاري
 در ).≥ p 001/0( دارد وجود مدرسه به نسبت آموزاندانش
 مدرسه به نسبت آموزاندانش نگرش بینیپیش براي ادامه

 از ادراك و مدرسه در زندگی کیفیت هايمولفه براساس
 همزمان روش به چندگانه رگرسیون آزمون از کالس محیط

 آزمون این آماري هايفرضپیش بود الزم ابتدا شد. استفاده
 انجام آماري هايداده از استفاده با کار این که شود بررسی

 (با ماندهباقی نمرات استقالل فرضپیش داد نشان نتایج شد.
 خطی مه چند نبود و واتسون) -دوربین آماره از استفاده
 و گامست الورنس؛( تحمل) و VIF هايشاخص (بررسی
  است. شده رعایت ،)1391 ،1گارینو
 ضریب شودمی مشاهده ،3 ةشمار جدول به توجه با
 کندمی مشخص که است 17/0 آمده دست هب )2R( تعیین

 ۀوسیل به مدرسه به نسبت آموزاندانش نگرش از درصد 17
 همچنین د.شومی عیینت مدرسه در زندگی کیفیت هايمولفه

 با برابر )0b( ثابت) (مقدار بینپیش t مقدار شودمی مشاهده
 ).≥ p 01/0( است معنادار آماري لحاظ از که باشدمی 6/2

 سهم بیشترین 26/0 بتاي و t، 14/4 مقدار با پیشرفت ۀمولف
 به داراست. مدرسه به نسبت نگرش متغیر براي را بینیپیش
 ،20/0 بتاي و t، 39/3 مقدار با معلم اب رابطه مولفۀ عالوه

                                                
1. Lawrence, Gamst & Garynv 

 کالس از ادراك هايمولفه براساس مدرسه به نسبت آموزاندانش نگرش بینیپیش براي رگرسیون ضرایب .4 جدول
  F p  R  R2  β  t p  کالس از ادراك هايمولفه

  92/30  001/0  65/0  43/0        
  8/0  75/1  018/0          آموزدانش وابستگی
  6/0  70/1  015/0  معلم حمایت
  /004  92/2  43/0  آموزدانش درگیري
  01/0  53/2  14/0  تحقیق
  02/0  19/2  14/0  تکلیف گیريجهت

  32/0  98/0  08/0  همکاري
  8/0  75/1  018/0  عدالت
  02/0  33/2  -  ثابت ضریب

 مدرسه در زندگی کیفیت هايمولفه براساس مدرسه به نسبت آموزاندانش نگرش بینیپیش براي رگرسیون ضرایب .3 جدول
  F p  R  R2  β  t p  مدرسه در زندگی کیفیت هايمولفه

  65/8  001/0  41/0  17/0        
  22/0  23/1  06/0          عمومی رضایت
  27/0  -09/1  - 7/0  منفی عواطف
  001/0  39/3  20/0  معلم با رابطه
  5/0  6/0  04/0  فرصت
  001/0  14/4  26/0  پیشرفت

  /19  31/1  07/0  ماجراجویی
  28/0  08/1  06/0  اجتماعی انسجام
  01/0  6/2  -  ثابت ضریب
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 به نسبت نگرش متغیر براي خوبی بینیپیش سهم داراي
  .است مدرسه
 ضریب شودمی مشاهده ،4 ةشمار جدول به توجه با
 کندمی مشخص که است 43/0 آمده دست هب )2R( تعیین

 ۀوسیل به مدرسه به نسبت آموزاندانش نگرش از درصد 43
 که گونههمان د.شومی تعیین کالس از ادراك هايمولفه

 با برابر )0b( ثابت) (مقدار بینپیش t مقدار شودمی مشاهده
 ).≥ p 05/0( باشدمی معنادار آماري لحاظ از که است 33/2

 بتاي و t، 92/2 مقدار با آموزدانش درگیري مولفۀ همچنین
 به نسبت نگرش متغیر بینیپیش در را سهم بیشترین 43/0

 مقدار با تکلیف گیريجهت مولفۀ عالوه به اراست.د مدرسه
t، 19/2 مقدار با تحقیق مولفۀ ،14/0 بتاي و t، 53/2 و 

 و t، 41/2 مقدار با عدالت مولفۀ نهایت در و 14/0 بتاي
 نسبت نگرش متغیر بینیپیش براي خوبی سهم ،12/0 بتاي
  .دارد مدرسه به
  

  بحث و گیرينتیجه
 نسبت آموزاندانش نگرش بینیپیش حاضر پژوهش هدف
 از ادراك و مدرسه در زندگی کیفیت براساس مدرسه به

 مشخص آمده دست هب نتایج به توجه با بود. درس کالس
 معلم با رابطه هايمولفه بین معناداري و مثبت ۀرابط شد

)17/0 r=،( فرصت )20/0 r=،( پیشرفت )34/0 r=،( 
 با )،=r 17/0( اجتماعی انسجام و )=r 30/0( ماجراجویی

 دارد. وجود مدرسه به نسبت آموزاندانش نگرش متغیر
 آموزاندانش نگرش و منفی عواطف يمولفه بین همچنین
 معناداري و منفی رابطه )،=r- 13/0( مدرسه به نسبت
 بین رابطه دهدمی نشان نتایج نیز نهایت در دارد. وجود

 مدرسه به نسبت آموزاندانش نگرش و عمومی رضایت
)04/0 r=،( نیز آماري لحاظ از که است کوچک بسیار 

 و مثبت رابطۀ داد نشان نتایج همچنین .نیست معنادار
 )،=r 59/0( آموزاندانش وابستگی هايمولفه بین معناداري
 )،=r 61/0( آموزاندانش درگیري )،=r 49/0( معلم حمایت
 )،=r 52/0( تکلیف گیريجهت )،=r 44/0( تحقیق
 نگرش متغیر با )،=r 24/0( عدالت و )=r 50/0( همکاري
 این هايیافته دارد. وجود مدرسه به نسبت آموزاندانش
 )،1991( آینلی هايپژوهش يهایافته با پژوهش از قسمت
 شیرزاد و بلوچی ارفع کارشکی، )،1998 ( فالین و مک

 )،1997( فراسر و هیوتوس )،2002( چوي و بیک )،1393(

 و تالتون )،1998( فراسر و چیون ،)1992( فوتس و مایرز
  .است همسو )2002 ( فیشر و کیول و )1987( سیمپسون
 مدارسی کردن بیان توانمی هایافته این نتایج تبیین در
 با معلمان بین ايدوطرفه تعامالت و سازنده روابط آن در که

 شود،می برقرار آموزاندانش با آموزاندانش و آموزاندانش
 ایجاد به شود،می توجه آموزاندانش گیريباد بهبود به

 به گردد،می توجه منفی عواطف کاهش و مثبت عواطف
 در و شودمی گذاشته احترام آموزاندانش باورهاي
 و شودمی ایجاد یادگیري براي درونی انگیزش آموزاندانش
 که دشومی منجر آموزاندانش در مثبت نگرشی به لزوما
 تحصیلی پیشرفت و باالتر تحصیلی ادراك ساززمینه
 تدریس هايروش گفت توانمی تبیین در همچنین شود.می
 سوي از حمایت این ادراك و او حمایت و هانگرش معلم،
 توجه با دارد. تاثیر آموزاندانش مثبت نگرش بر آموزاندانش
 در مثبت هاينگرش ایجاد در کالس نقش اهمیت به

 در کالس محیط متغیرهاي مهم نقش و آموزاندانش
 تعامل ایجاد آموزان،دانش تحصیلی عملکرد و یادگیري
 متغیرهاي کیفیت بهبود و محیط و آموزدانش میان مناسب
 آسان را نگرشی و آموزشی اهداف به نیل کالس محیط
  .)1388 خلیفه، و (فانی نمایدمی

 درصدي 17 سهم به توانمی پژوهش دیگر هايیافته از
 هايمولفه درصدي 43 و مدرسه در دگیزن کیفیت هايمولفه
 مدرسه به نسبت آموزاندانش نگرش تبیین در کالس از ادراك
 تنها مدرسه در زندگی کیفیت ۀمولف هفت میان از د.کر اشاره
 و 29/0 بتاي ضرایب با معلم با رابطه و پیشرفت هايمولفه

 مدرسه به آموزاندانش نگرش معنادار بینیپیش به قادر 20/0
 (رضایت مدرسه در زندگی کیفیت هايمولفه سایر و ندبود

 اجتماعی) انسجام و ماجراجویی فرصت، منفی، عواطف عمومی،
 مولفۀ هفت میان از همچنین نداشتند. معناداري بینیپیش
 تکلیف، گیريجهت آموز،دانش درگیري مولفۀ کالس، از ادراك
 و 14/0 ،14/0 ،43/0بتاي ضرایب با عدالت و تحقیق مولفۀ

 مدرسه به آموزاندانش نگرش معنادار بینیپیش به قادر 12/0
 آموز،دانش (وابستگی کالس از ادراك هايمولفه سایر و بودند
 هايیافته نداشتند. معناداري بینیپیش همکاري) و معلم حمایت
 و تالتون هايپژوهش يهایافته با پژوهش از قسمت این

 فیشر و کیول ،)2004( همکاران و گرین ،)1987( سیمپسون
 نتایج تبیین در ست.ا همسو )2002( چوي و بیک و )2002(

 با مثبت و مؤثر ارتباط برقراري کرد اشاره توانمی هایافته این
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 رفتارهاي کاهش و آموزش امر تسهیل باعث آموزاندانش
 بر شرایط هر در کالس جو شود.می آموزاندانش نامطلوب
 حتی و تحصیل مطالعه، مدرسه، هب نسبت آموزاندانش نگرش

 همچنین ).1382 (کدیور، گذاردمی تأثیر آن خودپنداري
 و معلمان ،)2008 رایان، و (دسی گريخودتعیین نظریه براساس
 مهمی اجتماعی و بافتی عوامل از یکی عنوان به هاآن رفتار
 مثبت تحول و بهزیستی و نگرش رفتار، بر که شودمی قلمداد
 وقت بیشتر که این به توجه با دارند. بسزایی اثر آموزاندانش
 و هافعالیت انجام صرف کالس در معلمان و آموزاندانش
 از آموزاندانش ادراك دلیل همین به شودمی یادگیري تکالیف
 و نگرش میزان بر تواندمی یادگیري هايفعالیت و تکالیف
 هايلیتفعا آموزاندانش وقتی بگذارد. تاثیر هاآن مثبت تحول

 عالقه کند،می ادراك ارزش با و سودمند جذاب، را یادگیري
 در و دندهمی نشان کالسی هايفعالیت انجام به بیشتري
 هايفعالیت د.نکنمی پیدا مدرسه به بهتري نگرش نتیجه

 تواندمی کند باور آموزدانش که شودمی حاصل زمانی یادگیري
 کالس هايگیريصمیمت در و انتخاب را یادگیري هايفعالیت
 وقتی کالسی). فرایندهاي در درگیري (ادراك کند شرکت
 ادراك گرانتخاب و مختار معلم جانب از را خود آموزدانش
 سلیقه، توانایی، براساس معین چارچوب در بتواند که کندمی

 چنین و کند انتخاب را یادگیري فعالیت خود، تمایل و عالقه
 ؛است توانمند و ارزش با فردي ممعل نظر در که کند برداشت
 از افراد باورهاي بر که تاثیري با کالس محیط از ادراك بنابراین
 آموزاندانش مثبت نگرش باعث دارد خودکارآمدي جمله
 تکالیف آموزدانش شودمی باعث خودمختاري ادراك شود.می

 عالقه با را هاآن و بداند مفید و مهم باارزش، را شده انتخاب
 براساس را مثبت بازخورد و شد موفق هم وقتی دهد. انجام
 و کارآمد فردي کندمی باور کرد، دریافت آموزشی عدالت
  است. گرحمایت کالسی بافت چنین ؛است شایسته

 روابط معلمان شودمی پیشنهاد پژوهش این نتایج براساس
 آموزاندانش به و دکنن برقرار خود آموزاندانش با ايسازنده

 باشند، داشته خود هايهمکالسی با خوبی روابط تا دکنن کمک
 وجود به آموزاندانش در موفقیت از اطمینان حس همچنین
 دنتوانمی که جایی تا دزسهم اجرایی عوامل کمک با و آورند

 استفاده با معلمان دهند. کاهش را آموزاندانش منفی احساسات
 همکاري و درگیري فرصت فعال، تدریس هايروش از
 آورند، فراهم را یادگیري - یاددهی فرایند در آموزانانشد

 عدالت باشند، خود آموزاندانش راهنماي و حامی همیشه
 و تحقیق فرصت و دهند قرار خود سرلوحه را رفتاري و آموزشی
 حتی و معلمان آورند. فراهم خود آموزاندانش براي را پژوهش
 و گیريتصمیم انتخاب، براي هاییفرصت کردن فراهم با اولیا
 لذت و متنوع انگیز،چالش تکالیف از استفاده و درونی مهار
 کیفیت مفید، ادراك ایجاد در مهمی نقش توانندمی بخش
 عالوه به باشند. داشته آموزاندانش مثبت نگرش و بهتر زندگی

 فرایند در معلمان ویژه به و آموزشی نظام اندرکاراندست به
 مشارکتی و فعال هايروش از گیريبهره با یادگیري - یاددهی
 آزمایشگاه، - یادگیري محیط به بخشیدن تنوع و تدریس
 هايزمینه ساختن فراهم همچنین و کتابخانه ها،کارگاه
 بارةدر آموزاندانش در مثبت هايباورداشت و افکار گیريشکل
 یادگیري هايمحیط ایجاد زمینه شان،هايتوانمندي و خود

 آموزشی هايمحیط در که چرا سازند؛ راهمف را گراسازنده
 فراهم محیط بارةدر مثبت نگرش گیريشکل زمینه گراسازنده
 پژوهشی هر پژوهش، هر از حاصل نتایج بر عالوه شود.می

 این مهم هايمحدودیت جمله از .دارد نیز هاییمحدودیت
 طریق از تنها پژوهش هايداده آوريجمع به توانمی پژوهش
 بروز امکان و ابزار این ذاتی هايمحدودیت وجود و هنامپرسش
 با همچنین د.کر اشاره هاپاسخ سوگیري و اجتماعی مطلوبیت
 انجام کوچک نسبتاً ايجامعه در حاضر پژوهش کهاین به توجه
 نتایج تعمیم د،بوباشمی مکانی و زمانی محدودیت داراي و دنش
  .گیرد صورت احتیاط با باید

  
 منابع
 ،کاویانی ؛اکبر ،عباسی ؛محمدرضا ،فرساالري ؛مسعود یجانی،آذربا

 شناسیروان ).1382( سیدمهدي ،اصلموسوي و محمد
  .سمت انتشارات :تهران ،اسالمی منابع به نگرش با اجتماعی

 على ترجمه ،اجتماعى شناسى روان ).1386.(برگ کالین، اتو
  .اندیشه نشر :تهران کاردان، محمد

 کار و .نظریه تربیتی شناسی روان )،1385( ییا رابرت اسالوین،
 .روان نشر تهران، محمدي، سید یحیی ترجمه بست،

 فریده ترجمه( غرب، شناسى جامعه بحران ).1987( گولدنر الوین
  .انتشار سهامى شرکت :تهران ،)1383 ،ممتاز

 ترجمه ،سالمندان و زندگی کیفیت )،1389( لین کورنر، جان، بوند،
 دانژه. نشر :تهران قی،محق حسین کمال
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 سید ترجمه .پرورش و آموزش در انگیزش .)1373( ساموئل بال،
  شیراز. دانشگاه شیراز: مسدد، اصغر علی
 .هاآن تغییر و هانگرش ).1384( میکاییل وانک، جرد؛ بهنر،

  جنگل. انتشارات تهران: مهداد، علی ترجمه
 پروین کدیور، و مهدي زاده،عرب ؛فاطمه راوري، تویسرکانی

 تأملی تفکر و پیشرفت اهداف کالس، محیط رابطۀ ).1394(
 ،مدرسه شناسیروان ۀمج آموزان.دانش ریاضی عملکرد با
4)6،( 69-52.  
 ادراك ).1377( فرزانه منیع، میکائیلی و داود سید ،نسب حسینی

 با آن رابطه و کالس روانشناختی محیط از آموزاندانش
 مجله آنان. اضطراب و یدرون انگیزش تحصیلی، پیشرفت
 3 اهواز، چمران شهید دانشگاه ،شناسیروان و تربیتی علوم

)5(، 72-55.  
 مسعود لواسانی، غالمعلی و مهسا نجفی، صالح الهه؛ حجازي،

 با بینی خوش و کالس محیط از ادراك رابطۀ ).1394(
  .189-198 )،2(19 ،شناسیروان آموزان.دانش مثبت تحول

 روحانیت نقش ).1387( علیرضا اسدي، و رضاغالم سروي، خواجه
 به ایران مردم عمومی نگرش تغییر در دینی روشنفکران و

 علمی فصلنامه .اسالمی انقالب جریان در حسینی نهضت
  .12 )،15(4 ،اسالمی انقالب مطالعات پژوهشی

 کوچکی، و امین کرایی، ؛اله ذبیح پور،عباس رضا؛ مهر، خجسته
 و عملکرد بر تحصیلی موفقیت رنامهب تأثیر ).1391( رحیم
 شیوه یادگیري مدرسه، به نسبت نگرش تحصیلی، پنداره خود

 مجلۀ آموزان.دانش اجتماعی سازگاري و مدرسه در موفقیت
 .27-45 )،1(1 ،مدرسه شناسیروان
 علی ترجمه سازمانی، رفتار مبانی ).1376( استیفن رابینز،

 هايپژوهش تردف :تهران اعرابی، محمد و پارسائیان
  .فرهنگی

 با کالس محیط از ادراك رابطه بررسی ).1390( فاطمه رافعی،
 دختر آموزاندانش تحصیلی عملکرد و اجتماعی سازگاري

 نامهپایان بیدگل. و آران شهرستان راهنمایی سوم پایه
 علوم دانشکده تربیتی. شناسیروان رشته ارشد کارشناسی
  طباطبایی. عالمه دانشگاه شناسی.روان و تربیتی
 انتشارات :تهران سازمانی، رفتار مدیریت ).1379.(علی رضاییان،
  .سمت

 اجتماعى، شناسىروان ).1386( ادیل ،نیون و مارك ،بالو روش
  .مروارید انتشارات :تهران دادگران، محمد سید ترجمه
 شعرباف، آقامحمدیان حسین؛ کارشکنی، رضا؛ شال، سلطانی

 ).1390حسین.( بافنده، و حمدرضام عبدخدایی، حمیدرضا؛
 ايمدرسه زندگی کیفیت نامهپرسش پایایی و روایی بررسی

 ).1(19 ،کرمان دانشگاه پزشکی علوم مشهد. شهر مدارس در
93-79.  

 :تهران سازمانی، رفتار مدیریت ).1383( سیدرضا سیدجوادیین،
  .دانش نگاه انتشارات

 روان نوین. پرورشی شناسی روان )،1391( اکبر علی سیف،
  .دوران نشر تهران، آموزش، و یادگیري شناسی
 مجله آن. گیرياندازه و زندگی کیفیت ).1387( نجات سحرناز،

  .57 -62 ،)2(4 ،ایران اپیدمیولوژي تخصصی
 نامه ویژه معرفت ماهنامه .نگرش ).1377( سیدحسین الدین،شرف

  ..86 )،25(7 ،شناسی جامعه و سیاسی علوم
 ).1393( حسین زارع، و محمدحسین فالح، ؛یداش ساکی، شریفی

 از ادراك و ریاضی خودپنداره ریاضی، خودکارآمدي نقش
 کنترل با آموزاندانش ریاضی پیشرفت در کالس محیط

 1 ،مجازي و آموزشگاهی یادگیري در پژوهش جنسیت.
)14،( 28-18. 

 نقش الگوي ارزیابی ).1393( حسین کارشکی، و منیره صالحی،
 ناسازگاري هايمؤلفه در کالسی کیفیت ادراکات ايهمؤلفه
 شناسیروان ۀمجل مشهد. هايدبیرستان دختر آموزاندانش
  .92- 110 )،4(3 ،مدرسه

 کریمی، و اهللا ولی فرزاد، پروین؛ کدیور، نیکدل؛ فریبرز،
 نامهپرسش سنجیروان هايشاخص بررسی ).1389یوسف.(
 .32-53 ،یتیترب گیرياندازه کالس. محیط از ادراك
 بررسی ).1389( درتاج فریبرز، و حسن اسدزاده، پروین؛ قدیري،
 با هدف گیريجهت و درس کالس محیط از ادراك ۀرابط

 سوم ۀپای دختر آموزاندانش در ریاضی تحصیلی پیشرفت
  115-137 )،19( 8 ،تربیتی شناسیروان .متوسطه
 سید طباطبایی، قاضی علینقی؛ سید حرازي، حسین؛ کارشکی،

 اهداف و ايمدرسه محیطی ادراکات بررسی ).1387محمود.(
 محل منطقه و تحصیلی رشته مدرسه، نوع آیا پیشرفت؛
 و تربیتی مطالعات کند؟.می ایجاد تفاوت سکونت
 .79-93 )،2(9 ،فردوسی دانشگاه شناسیروان
 ).1393( زینب شیرزاد، و فاطمه بلوچی، ارفع حسین؛ کارشکی،
 نگرش با دختر آموزاندانش کالسی یفیتک ادراکات رابطه

  .75-88 ).1(9 ،آموزشی نوین رویکردهاي .آنان تحصیلی
 بهجت قریشی، و حسین مهمویی، مؤمنی ؛حسین کارشکی،

 زندگی کیفیت و تحصیلی انگیزش مقایسه ).1393(
 ارزشیابی با توصیفی ارزشیابی مشمول پسر آموزاندانش
 .104-114 )،13(11 ،درسی ریزيبرنامه در پژوهش سنتی.
 نشر تهران: .نگرش تغییر و نگرش ).1388( یوسف کریمی،

  ویرایش.
 .سمت تهران، تربیتی، شناسیروان .)1385( پروین کدیور،
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 الوانی مهدي سید ترجمه سازمانی، رفتار ).1385( مورهد گریفتن،
  .مروارید انتشارات :تهران معمارزاده، غالمرضا و
 :تهران ،اجتماعی شناسیروان زمینه ).1373( اکبر لیع ،مهرآرا

  .مهرداد انتشارات
 دیدگاه از آموزشى فضاهاى ).1376( شهرناز مرتضوى،
 تجهیز و نوسازى سازمان انتشارات محیط. شناسىروان

  اول. چاپ .کشور مدارس

 زهرا اوغلی، رستم و عباس ابوالقاسمی، ؛زهرا زاده، مهدي
 پیش در اسناد ايهسبک و اطالعات پردازش نقش ).1393(

 ۀمجل بدن. بدشکلی داراي آموزاندانش زندگی کیفیت بینی
 .111-127 ).4(3 .مدرسه شناسیروان
 باید رهبري هر آنچه نگرش اصول ).1385( سی جان مکسول،
  .پیکان انتشارات :تهران موحد، سیمین ترجمه بداند،
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