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چکیده
بررسی رابطه ،این پژوهشهدفهاي آموزشی دارند. آموزان نقش مهمی در موقعیتها و ادراکات دانشنگرش

پژوهش شامل کلیه دانش آموزان سال آماري این . جامعه هاستبا نگرش تحصیلی آنمحیطی دانش آموزان ادراکات 
گیري خوشه اي چند نفر به روش نمونه570اي به حجم نمونهاز جامعه یاد شده،.استسوم مقطع متوسطه شهر مشهد 

محیطیپرسشنامه ادراکات از مطالعهدر اینها براي جمع آوري دادهو تبادکان انتخاب شد. 7،3،1اي از نواحی مرحله
نتایج حاصل از اجراي همبستگی پیرسون نشان داد .استفاده شده نگرش تحصیلی  اکبريجنتري و آوون و پرسشنام

همبستگی با هم ) کارآمديداري، جذابیت، خودش، معنیکه تمامی متغیرهاي پژوهش (نگرش تحصیلی، انتخاب، چال
در گام نشان داد که به روش گام به گام نیز تحلیل رگرسیون نتایج ،همچنیندارند.)p>001/0(داري مثبت و معنی

هاي بعدي و در گامداشتآموزان بینی نگرش تحصیلی دانشپیشبیشتري براي بین خودکارآمدي توان اول متغیر پیش
ها یافتهآموزان نداشتند.بینی نگرش تحصیلی دانشداري در پیشمعنیاما سایر متغیرها نقشهم اضافه شد؛معنیسایر 

توجهی دو چندان شود ست که بدانها او ضرورينقش بسزایی در نگرش دارند موزشیعوامل محیطی آنشان داد که
هاي آموزشی انجام پذیرد. بهبود و مطلوب سازي محیطبراي و اقداماتی 

.و کالس درسکارآمدي، نگرش تحصیلی، خود: ادراکات محیطیکلیديهاي هواژ

ول ئنویسنده مس
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مقدمه
در یک دوره ،در مورد موضوعی خاصیافته اي از باورهاي رشدعهمجمو،1نگرش

رفتار گر ینکه ضرورتاً تعیاستو در یک موقعیت فرهنگی اجتماعی زمانی مشخص
گیري اعمال و رفتارهاي و به شکلثیر بسزایی بر رفتار داشته باشداما می تواند تأ؛نیست

. )1373؛ بال، 2008، 2(ورماشودمنجر فرد منفی و مثبت از جانب
.باشددر ذهن فردیا شخص قابل تشخیص ءتواند شامل هر شیمینگرشموضوع

و بر خالف هستند5عاطفیو 4و رفتاري3هاي شناختیپاسخها در برگیرندهنگرش
عنوان ه باًیکدیگر تفکیک ناپذیر بوده و لزوماز ورتاًاین سه پاسخ ضر،هاي پیشیننظریه

. )26-17؛6،1384(بهنر و وانکاندخته نشدهشنااز همعامل هاي مستقل
موضوع، شخص و یا دربارةد راست که فدانش و برداشتی،ورهاي شناختی، باپاسخ

در د شود که فرو احساساتی اطالق میهابه هیجان،هاي عاطفید. پاسخدارخاصءشی
بروز شناختی خاصی نسبت بدان دارد، از خود دانشاي کهلهیا مسأبا موضوعهمواجه

نگرشی موضوعد براي عمل در جهتمادگی فرفتاري به آپاسخ ر،در نهایت.ددهمی
نگرش و احساس مطلوبی ،اي خاصپیرامون مسألهاي که چنانچه به گونه؛اشاره دارد

اما چنانچه نگرش ؛بر می داردرشد آن قدمهمواره در جهت بهبود بخشیدن ود،داشته باش
. از سیب زدن بدان خواهند بوداي داشته باشند، درصدد تخریب و آنامطلوبی پیرامون مسأله

،مختلفیعوامل که استتحصیل و آموزشی مهم، نگرش بهنگرشهايجمله موضوع
انگیزش دانش آموزان، خوداثربخشی تحصیلی والدین، ، وضعیت تحصیلیشغل پدر:چون

، موزان از محیط آزمایشگاه شیمیادراکات دانش آ، تحصیلشان به علم وو نگرش
کاهش و نقصان انگیزش و شاگردي و-روابط معلمکالس درس ریاضی، و ، فیزیک

در ایجاد نگرش مثبت و هاي آموزشیهاي درس و محیطکالسنگرش دانش آموزان در

1- attitude
2- verma
3- cognitive
4- behavioral
5- emotional
6- buhner &vance
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نکه اشاره کردند و اییادگیريهايسبت به هر یک از موضوعسازنده در فراگیران ن
،ثیر بسزایی دارندأنش آموزان تپیشرفت و نگرش دابرهاي کالس، درس و مدرسهمحیط

به گونه اي که تفاوت عملکرد دو گروه از دانش آموزان با عملکرد تحصیلی باال و پایین به 
دار به دهی معنیکه به جهتاست نوعی به تفاوت ادراکشان از محیط یادگیري مربوط 

و افاندي بینتی مات؛2005، و همکارانالنگ؛2008دورمن،(شودمیمنجریادگیري
. )2010،و همکاران2تیرزوگ؛ 2004، مایا و رووف؛2006همکاران، پتجم و ؛1،2010ذکریا

تأثیرشدت تحت ه بنسبت به تحصیلاز جمله نگرش؛آنهايمؤلفهنگرش و،بنابراین
م هاي در سطح خانواده و نظاکهاستاز این عوامل افراد و ادراکات عوامل محیطی 

هاي حیطمدر و عوامل تشکیل دهنده عناصر بنابراین اند.دهگسترآموزشی و اجتماعی
اهداف تشویق و تنبیه،تکالیف،تجارب یادگیري،شیوه ارزشیابی،(معلم،آموزشی

هايمواد و موضوع،کالسآموزان از محیطدانشبر ادراك تأثیرآموزشی) از طریق 
ضروريپسگذارند.میتأثیرتحصیل و پیشرفت تحصیلی پیراموناننآنگرش درسی بر 

از کیفیت کالس و آموزان ادراك دانشبارزِنقشِدر نظام آموزشی کنونی بههکستا
بررسی توجهی دو چندان شود. لذا در این پژوهش به آنان نگرش تحصیلی بالطبعو مدرسه 

موزان مقطع متوسطه شهر مشهد با نگرش تحصیلی آنان آرایطه ادراکات محیطی دانش
و فرضیه ها به قرار زیر است:پرداخته می شود

بین خودکارآمدي و نگرش تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داري وجود دارد.
بین انتخاب و نگرش تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داري وجود دارد.
بین چالش و نگرش تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داري وجود دارد.

زان رابطه معنی داري وجود دارد.بین جذابیت و نگرش تحصیلی دانش آمو
داري و نگرش تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داري وجود دارد.معنیبین 

1- bintimaat&zakaria
2- gutirrez
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پژوهش روش
آن شاملجامعه آماري واستهمبستگی مطالعات توصیفی و از نوع حاضر پژوهش 

است1388- 89هاي دولتی شهر مشهد در سال تحصیلی کلیه دانش آموزان دختر دبیرستان
ریاضی فیزیک مشغول به تحصیل تجربی وعلوم انسانی، علومهاي نظري که در رشته

اي گیري خوشهبا استفاده از روش نمونهنفر570اي به حجم نمونه،از این تعداد.هستند
از نواحی هفتگانه شهر مشهد و تبادکان )7و 3، 1(سه ناحیهاز اي به تصادف چند مرحله

از هر ناحیه دو مدرسه و از هر مدرسه سه کالس (ریاضی، تجربی، انسانی) به ،انتخاب
نفر 175نفر از رشته تجربی و 237نفر از رشته انسانی،158که شامل شدندتصادف انتخاب 

.بودنداز رشته ریاضی فیزیک 
آموزان ادراکات دانش،پرسشنامهاز دو در این پژوهش : هادادهآوريجمعابزارهاي 

و پرسشنامه نگرش تحصیلی اکبري )2004درس جنتري و آوون (کالسِکیفیتاز
5. هر دو پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت استفاده شدهابراي جمع آوري داده)1383(

در ادامه . دندار)قرار 5(نمره تا کامالً موافق)1(نمره طیفی از کامالً مخالفدر و اي درجه
توضیحاتی درباره هر یک ارائه می شود:

:)2004جنتري و آوون (ادراکات دانش آموزان از کیفیت کالس درسرسشنامه پ
اولیه در مورد کیفیت کالس درس و پرسشنامه مربوط به آن توسط جنتري و مطالعه

22نظرهايطالعات نظري و بهره گیري از ) از طریق انجام یک سري م2002(1اسپرینگر
نفري از دانش آموزان دبیرستانی 500اي ان و با اجراي مقدماتی روي نمونهنفر از متخصص

عامل چهار انجام شد که با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به منظور بررسی روایی سازه، 
در هاآزمونخرده همسانی درونی .شدنداستخراجانتخاب و جذابیت، معنی داري، چالش

دموگرافیکی، هايسؤال) با افزودن 2004(2مشاهده شد. جنتري و آوون84/0تا 8/0دامنه 
به پرسشنامه، آن سؤال4از فرم اولیه و افزودن عامل خودکارآمدي با سؤال10کم کردن 
نفر از دانش آموزان مدارس روستایی، شهري و برون شهري 7411اي به حجم را در نمونه

1- gentry& springer
2- gentry& owen
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ایالت آمریکا اجرا کردند. نمونه هفتایی (متوسطه) و دبیرستان، در در مقطع راهنم
گویه در طیفی از کامالً مخالف 38پژوهش به پرسشنامه کیفیت کالس درس که شامل 

) بود، پاسخ دادند. پایایی و برازش پرسشنامه از طریق 5(نمره تا کامالً موافق )1(نمره 
تحلیل عاملی بررسی شد. 
ها، ابتدا تک تک واژه،بومی سازي پرسشنامهبه منظورنیزدر پژوهش حاضر 

اصطالحات و جمالت با دقت و با حفظ معنی اصلی خود به فارسی ترجمه شدند و ترجمه 
برگردان صورت گرفت. پس از ترجمه و احراز روایی محتوایی آن توسط تعدادي از 

از اجراي پسشد. نفر از دانش آموزان اجرا 30متخصصان، فرم اولیه آزمون روي 
نفري پژوهش حاضر 570مقدماتی پرسشنامه و رفع مشکالت احتمالی، پرسشنامه در نمونه 

ییدي و آلفاي کرونباخ أروایی سازه و پایایی پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی تاجرا شد. 
احراز شد. 

دانش پرسشنامه ادراکات ساختار پنج عاملیروایی سازه و برازشبه منظور بررسی 
از روش تحلیل ، آموزان دبیرستانی ایرانیآموزان از کیفیت کالس درس در جامعه دانش

هاي کلی آزمون مدل شاخص.با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شدییدي أعاملی ت
χ= 05/1187برازش کلی مدل و الگوست ( گویاي 2 ،504 =df ،049/0=RSMEA ،

89/0GFI= ،87/0AGFI= ،90/0NFI =،94/0CFI= به منظور برازش مدل ضروري .(
χ2/dfهاي مدل استانداردهاي الزم را داشته باشند. چنانچه شاخص است که شاخص

کوچکتر و به صفر نزدیکتر باشد (فرزاد و 1/0از RSMEAباشد، مقدار 3کوچکتر از 
ک به یGFI ،AGFI ،NFI،CFIهاي برازش شاخص،)، و همچنین1386همکاران، 

پور و یید شده است (بخشیأبینی شده تتر باشند، بیانگر آن است که الگوي پیشنزدیک
به منظور بررسی پایایی پرسشنامه ادراکات دانش آموزان از کیفیت کالس ). 1384دژکام، 

دهد که ضریب آلفاي کل نتایج نشان می. کرونباخ استفاده شددرس از روش آلفاي
داري وهاي جذابیت، چالش، انتخاب، معنیاز مؤلفهو هر یک ) 86/0(پرسشنامه

به دست آمده است.63/0، 46/0، 68/0، 60/0، 56/0به ترتیب کارآمديخود
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اي گزینه5سؤال29داراي نیز این پرسشنامه:)1383اکبري (پرسشنامه نگرش تحصیلی
نفر از 30به منظور بررسی روایی محتوایی آزمون، در اختیار ،که پس از تدویناست

از طریق آلفاي کرونباخ توسط محققان ایرانی آناعتبارو متخصصان قرار گرفته بود 
از طریق آلفاي ابزار پایایی پژوهش حاضر نیز در .)1383اکبري،(شد آورد بر91/0

با یکدیگر ها سؤالو نتایج حاصل از اجراي هبستگی پیرسون دست آمده ب85/0کرونباخ، 
ندبرخوردارپرسشنامه از همسانی درونیهايسؤالو با نمره کل پرسشنامه  نشان داد که 

.بیانگر روایی مطلوب آزمون استکه 

ي پژوهشهایافته
آموزان با نگرش تحصیلی هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ادراکات محیطی دانش

از آزمون رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام ،آنان است. به منظور تحقق این هدف
هاي توصیفی آن استفاده شد. قبل از گزارش نتایج حاصل از آزمون فرضیه، ابتدا شاخص

). 1شود (جدول گزارش می

: فراوانی، میانگین، انحراف معیار و همبستگی بین متغیر هاي پژوهش1جدول 
انحرافمیانگینتعدادمتغیر

1234567معیار

نمره کل
57013/13268/181ادراکات

نمره کل 
208/01*57037/9280/8نگرش

149/01*779/0*57040/2333/4چالش
543/01*151/0*79/0*57020/2376/4انتخاب
512/01*540/0*167/0*772/0*57063/2318/4جذابیت

428/01*573/0*409/0*154/0*709/0*57042/1690/3داريمعنی
448/01*582/0*531/0*565/0*168/0*81/0*57064/2841/5خودکارآمدي

*001/0<p

، میانگین و انحراف معیار نمره کل ادراکات محیطی به ترتیب )1(با توجه به جدول
انگین و انحراف معیار نمره کل نگرش تحصیلی نیز به پمی،همچنیناست. 68/18و 13/132
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هاي ادراکات در بررسی همبستگی دو به دویی خرده مقیاساست. 80/8و 37/92ترتیب 
ده هها نشان داد که بیشترین و کمترین مقدار همبستگی مشامحیطی با نگرش تحصیلی یافته

با نگرش تحصیلی )149/0(چالشو ) 168/0(خودکارآمدي همبستگی شده مربوط به 
،هاي ادراکات محیطی با نمره کلاست. بررسی همسانی درونی و همبستگی خرده مقیاس

ادراکات نمره کل خودکارآمدي و بین)81/0(ها نشان داد که بیشترین همبستگییافته
ادراکات محیطی است.نمره کل داري و بین معنی) 70/0(محیطی؛ و کمترین همبستگی 

الزم است مفروضه هاي تحلیل ،از آزمون فرضیه ها و اجراي تحلیل رگرسیونقبل
ها در توزیع دادهها نشان داد که بررسی مفروضه نرمال بودن دادهرگرسیون آزمون گردد. 

.)1(نمودار نرمال استتقریباً بین و مالك دو دسته از متغیرهاي پیش

: توزیع نرمال متغیرهاي پژوهش1نمودار 

بین و مالك (انحنایی نبودن رابطه متغیرهاي بررسی مفروضه همخطی متغیرهاي پیش
و ) tolerance<0>1(بخشتحمل رضایتشاخصبین با نگرش) نشان داد که پیش

طور که همان،عالوه بر این.و قابل قبول است10) کمتر از VIFتورم واریانس(شاخص
توزیع و پراکندگی نقاط توزیع حول محور خط رگرسیون است ،دهدنشان می)2(نمودار

بین و مالك (نگرش) در پژوهش حاضر است.طی بودن رابطه متغیرهاي پیشخکه بیانگر 
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بین و مالك (نگرش)متغیرهاي پیشرابطه: 2نموار 

بینی متغیر مالك نگرشِ تحصیلی: نتایج رگرسیون گام به گام در پیش2جدول 
متغیر 
هاگاممالك

هاي متغیر
RR2Fبینپیش

F
change

Sig.F
change

BβT
سطح 

داريمعنی

یلی
حص

ش ت
گر

ولن
خودکارا

000/0*000/027/017/005/4*17/003/044/1644/16آمدي

دوم

خودکار
19/004/057/1060/4032/0آمدي

20/012/068/2**008/0

032/0*22/009/014/2معنی داري

*001/0<p**05/0<p

آموزان با نگرش تحصیلی به منظور بررسی این فرضیه که بین ادراکات محیطی دانش
بینی نگرش تحصیلی دارد و ادراکات محیطی قادر به پیشداري وجودآنان رابطه معنی

آموزان است، از آزمون رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد. بر اساس دانش
بین ارتباط بین متغیر پیشدر گام اول ه گام به گام، نتایج تحلیل رگرسیون چندگان

درصد 3حدود دار بوده است و این متغیر به تنهایی خودکارآمدي با نگرش تحصیلی معنی
معنی داري به معادله در گام دوم با ورود متغیر واریانس نگرش تحصیلی را تبیین می کند.

طور که مشاهده می شود، هم در هماندرصد افزایش یافت. 2/4رگرسیون ضریب تعیین به 
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گام اول و با ورود متغیر خودکارآمدي به معادله رگرسیون و هم در گام دوم با اضافه شدن 
م طور که در گام دوهمان،دار شده است. بنابراینمعنیFمتغیر معناداري به مدل، مقدار 

ثیر أحصیلی تفقط خودکارآمدي و معنی داري بر نگرش ت)شودمشاهده می2(جدول
شوند؛یید نمیأت4و3، 2تایید می گردد و فرضیه هاي 5و 1). لذا فرضیه p>03/0دارند (

دار نبوده و از معادله خارج شده اند. زیرا رابطه آن متغیرها با نگرش معنی

یجه گیريتبحث و ن
بررسی رابطه ادراکات محیطی دانش آموزان با نگرش تحصیلی ،هدف این پژوهش

و یا ءشید یافته در افراد پیرامون شخص، اي از باورهاي رشنگرش مجموعه.بودآنان 
هاي شناختی، عاطفی و رفتاري در افراد بروز که در قالب پاسخاستموقعیتی خاص

).26- 17، 1384؛ بهنر و وانک، 1373؛ بال، 2008(ورما،کندمی
مختلفی در شکل گیري و رشد نگرش و محیطی عوامل فردي، خانوادگی، اجتماعی

) 2010همکاران، ؛ پنتر و 1386(حسینی، افراد نقش دارندو باألخص نگرش تحصیلی در 
شده است. چندانی نر نگرش توجهکه از این میان به نقش ادراکات محیطی کالسی د

از که استشرایط موقعیتی دیدگاه هاي افراد پیرامونباورها و ادراکات محیطی 
ادراك دارند.یکالسهايآموزان از محیطدانشاست که آن ادراك و برداشتیجمله

عمومی و تعیین گر بهزیستیدانش آموزان از محیط کالس و مدرسه باید به عنوان تعدیل
کننده کیفیت تحصیل دانش آموزان مورد بررسی و توجه قرار گیرد و مبناي مفیدي براي 

؛ مایا و رووف، 2006پتجم و همکاران، یادگیري باشد (کیفیت محیط افزایشاصالح و 
2004(.

گیري فردي، ابتکار عمل،، عقاید فردي، تصمیماستقاللمی هاي کالسی که حامحیط
موزان با آامالت اجتماعی دانشو بر تعهستندترجیح چالش بهینهشایستگی بیشتر و 

پذیري، ارزشیابی غیر رقابتی و ادراك کنترل نیرومند تأکید ولیتؤیکدیگر و با معلمان، مس
د (مارشال نشومیمنجر در دانش آموزان یراکات محیطی کالسی مثبتدارند، به بروز اد
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هایی که معرف ادراکات از جمله سازه.)2006یوردن و اسچن فلدر، ؛ 89-85، 1381ریو، 
ري، انتخاب و خودکارآمدي هستندداجذابیت، چالش برانگیزي، معنیهستند،محیطی 
. مطالعه شدندهاي ادراکات محیطی مؤلفه) که در این پژوهش به عنوان 2009(چاي، 

ادراکات محیطی با نگرش به هاي هاي پژوهش حاضر نشان داد که تمامی مؤلفهیافته
هاي اي گرین و همکاران تحصیل، و دو به دو با یکدیگر رابطه دارند که با پژوهش

)؛ 2008)؛ لیوایس و همکاران، (2009)؛ هالستید، ( 2006)؛ یوردن و اسچن فلدر، (2004(
)؛ پتجم و همکاران، 2010)؛ بینتی مات و افاندي ذکریا، (2005النگ و همکاران، (

) همخوان است که به تأثیر کالس درس، مدرسه و 2010)؛ گوتیرز و همکاران، (2006(
هاي کالسی بر نگرش تحصیلی و پاسخ هاي شناختی، عاطفی و رفتاري فراگیران فعالیت

پرداختند و روابط معنی داري بین این عوامل یافتند. 
فردي را دانش آموزانی که کالس درس و مدرسه، و تعامالت بین ،بر این اساس

، و حضور در استدانند، چالش برانگیزي تکالیف درسی برایشان در سطح بهینه جذاب می
- از نگرش تحصیلی مطلوبی،داننددار میمحیط آموزشی و انجام تکالیف درسی را معنی

گزینش محتوا و ،بنابراین.ندبرخوردار-چه در بعد شناختی و چه در بعد عاطفی و رفتاري
و از سطح چالش متناسب هستنده متناسب با نیاز و عالئق دانش آموزان تکالیف درسی ک

برخورداري دانش آموزان از اختیار و آزادي عمل در انتخاب ،، همچنینندبهینه برخوردار
هاي تدریس متناسب با محتوا که به و چگونگی انجام تکالیف درسی، بهره گیري از روش

فرایند یاددهی یادگیري فراهم می سازند، نوعی زمینه مشارکت دانش آموزان را در
توانند در ایجاد نگرشی مطلوب در فراگیران نقش آفرینی کنند.می

بین هاي پژوهش حاضر نشان داد که از بین متغیرهاي پیشیافته،عالوه بر این
و فقط متغیر خودکارآمدي،داري و جذابیتخودکارآمدي، انتخاب، چالش، معنی

بین و سایر متغیرهاي پیشآموزان بودند نی نگرش تحصیلی دانشبیقادر به پیشمعناداري
آموزان نبودند. در توجیه این یافته و تبیین چرایی بینی نگرش تحصیلی دانشقادر به پیش

هاي شاید بتوان به ضعف محیطچالشمتغیرهاي انتخاب، جذابیت وکنندگیبینیپیشعدم 
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گرایش به معلم محوري و ،هاي آموزشی موجودمحیطآموزشی موجود اشاره کرد. 
آموزان در ها و عالیق فراگیران و دانشتوانمنديضوع محوري داشته و به یادگیرنده،مو

،یا کم توجهیتوجهیبیشود. لذا به علت این فرایند یادگیري و آموزش توجه نمی
جو و محیط ،جموعتدریس معلمان  و در مآموزان محتوا، مواد آموزشی، روشدانش

اند. نتیجه این امر نیز داري، چالش پذیري و انتخاب دانستهآموزشی را فاقد جذابیت، معنی
در ،آموزان نمود یابد. بنابرایندانشمثبت یا منفی درنگرش تحصیلیایجاد تواند در می

توان انتظار هاي آموزشی فراگیرمحور و فعال آموزشی است که میصورت وجود محیط
داشت فراگیران از نگرش تحصیلی مطلوب و مثبتی برخوردار باشند.

اما در توجیه این امرکه چرا در پژوهش حاضر خودکارآمدي به تنهایی قادر به 
یکی از عواملی ،خودکارآمديتوان گفت که بینی نگرش تحصیلی شده است، میپیش

از جمله امور ،به افراد کمک کند تا کنترل باالیی بر امور زندگیندتواناست که می
هاي تحت تاثیر نقاط ضعف محیطبه سرعتهاي آموزش داشته باشند وتحصیلی و محیط

ر نگرش تحصیلی آنان نخواهند ثیر نامطلوبی بزشی قرار نگیرند و عوامل محیطی تأآمو
لذا در ).410: 1391ی باشند (سیف، هاي موفقکنند تا انسانداشت و همواره تالش می

توان میآموزان، خودکارآمدي دانشهايتوجه به باال بودن میانگین نمرهپژوهش حاضر با
آموزان مورد مطالعه در پژوهش حاضر از خودکارآمدي باالیی برخوردار گفت که دانش

گرش تحصیلی بین نآموزان بتواند پیشرود که خودکارآمدي دانشانتظار می. لذابودند
آنان باشد.  

ادراکات محیطی و نگرش تحصیلی متغیرصرفاً به بررسی رابطه دو ،در این پژوهش
، مقاطع تحصیلی، روش -دولتی، غیرانتفاعی–بدون توجه به نقش جنسیت، نوع مدرسه 

تدریس و رضایت شغلی معلم، محل سکونت (روستا، شهر)، نوع رشته تحصیلی پرداخته 
ثر موزان و نگرش تحصیلی آنان نقشی مؤتوانند در کیفیت ادراکات دانش آشد که می

،شود. همچنینهاي آینده متنوع تر بدانها توجه شود در پژوهشداشته باشند و پیشنهاد می
هایی در مورد رابطه ادراکات محیطی با انگیزش پیشرفت، یادگیري شانجام پژوه
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کیفیت آموزش در به ارتقايتواند خودتنظیمی، اهداف پیشرفت، خودکنترلی می
که محیط و ها و با توجه به نقش انگیزشیشود. بر اساس یافتهمنجر ي تحصیلی هاحوزه

اندرکاران نظام به دستکیفیت یادگیري دارد، در ارتقايدراك دانش آموزان از آن ا
از گیریبهرهبا یادگیري- شود که در فرایند یاددهیمیآموزگاران پیشنهادبویژهو آموزشی 

آزمایشگاه، - هاي فعال و مشارکتی تدریس و تنوع بخشیدن به محیط یادگیريروش
هاي فکار و باورداشتگیري اهاي شکلزمینهساختنفراهم،همچنینو -نهها، کتابخاکارگاه

هاي یادگیري ه ایجاد محیطزمین،هایشانآموزان در مورد خود و توانمنديمثبت در دانش
گیري گرا زمینه شکلهاي آموزشی سازندهمحیطچرا که در را فراهم سازند؛گرا سازنده
.شودمیهاي آموزشی و به طور اخص در مورد تحصیل فراهم مثبت در مورد محیطنگرش
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