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مقدمه

بنـابراين  . هـاي آموزشـي اسـت    ها بـه ويـژه سـازمان      انسان و رفتار او جزء الينفك سازمان      

مدرسه به عنوان سازمان آموزشي داراي يك سيستم تعامل اجتماعي كـه متـشكل از افـرادي بـا      

، ترجمـه؛   1382 (1هـوي و ميـسكل    ). 1382بند،  عالقه(باشد  روابط انساني متقابل و پيچيده مي     

سيستم؛ انتظـارات   اند كه چهار خرده     مدرسه را سيستمي اجتماعي در نظر گرفته      ) زادهسيدعباس

هاي غيررسمي و اهداف سـازماني از       هاي فردي، هنجارها و ارزش    بوروكراتيك، نيازها و انگيزه   

كنند كه دروندادها را ها مكانيسمي ايجاد ميعناصر تشكيل دهنده آن هستند و اين خرده سيستم        

ها، ارات، نقش منحصر به فرد هر مدرسه حاصل انتظ       جو   .دهنداز محيط گرفته و تغيير شكل مي      

هاي فردي معلمـان و همچنـين تأثيرگـذاري روابـط غيررسـمي و ادراك اوليـاء                 نيازها و انگيزه  

.مدرسه از هنجارها، مفروضات و باورهاي سازماني است

هاي مدرسه بر فعاليت   جو   .پذيرد مي تأثيرمدرسه از محيط آموزشي و مديريت مدرسه        جو

هـاي  آميز برنامـه، بهبـود كيفيـت فعاليـت        ركت موفقيت مختلف در مدرسه از جمله اجرا و مشا       

گيـري، منـابع مدرسـه، روابـط        هـاي آموزشـي، تـصميم     ، نـوآوري  )1388ميركمـالي،   (آموزشي  

ــسون، اســت(آمــوزان دانــش ــاي مدرســه و معلمــان  )2007، 2ونس و زوچيجان ، رفتارهــاي اولي

؛ 1382ي و ميـسكل،    ؛ هـو  1388؛ ميركمـالي،    2003،  3 و همكـاران   ، مركـل، اسـتوري    گيتلسون(

ها هاي جديد و ابتكاري، و توانايي آن     ، عالقه معلمان در مشاركت برنامه     )زادهترجمه، سيدعباس 

هـاي  و ويژگـي  ) 2003گيتلـسون و همكـاران،      (در مقابله با مشكالت در هنگام اجراي برنامـه          

. تأثيرگذار است) 1986، 4گريس(ساختاري مدرسه 

نواع رفتارهاي حمايتي، هـدايتي و مـانعي مـدير و رفتارهـاي             هالپين و كرافت با توجه به ا      

سازماني باز، مـشغول، غيرمـشغول و بـسته را           جو   كشي معلم، چهار  همكارانه، صميمي و وقت   

مشغول از يك سو به وسيله       جو   .باز، همكاري و احترام است     جو   ويژگي بارز . مشخص كردند 

اي معلمان مشخص   يگر توسط عملكرد حرفه   تالش غير اثربخش مدير براي كنترل و از سوي د         

رفتار مـدير حمـايتي و بـاز اسـت امـا       . مشغول قرار دارد   جو   غيرمشغول در مقابل   جو   .شودمي

1-  Hoy & Miskel
2-  Johnson, Stevens, & Zvoch
3-  Gittelsohn, Merkle, Story, & et al
4-  Grace
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بـسته داراي مـديراني اسـت كـه       جـو    .گيرنـد رفتار معلمان بسته اسـت و مـدير را ناديـده مـي            

عالقه و غير متعهـد     سبت به كار بي   بوده و معلمان نيز ن    كنندهو كنترل ناپذيرغيرحمايتي، انعطاف 

.)1388؛ ميركمالي، 1382، زاده سيدعباس ترجمه؛هوي و ميسكل،(هستند 

اسـت  مـؤثر معلم به عنوان يكي از مهمترين مجريان برنامه درسـي     مدرسه بر عملكرد     جو .

ن،  معلمـا  يسازماني در مدارس ابتدايي از طريق تجربـه        جو   )1986( و كالور    1مطالعه هوي در

واضح است تدريس   . مدرسه تعيين شده است    جو   از محيط و  رفتار همكاران و برداشت جمعي      

وري و اثربخـشي سـازماني      مناسـب سـازماني بـه بهـره        جـو    آميـز و  معلمان در فضاي مسالمت   

منجـر  ) 2007، 2بـرون و مـدوي   (حس انسجام و يكپـارچگي در معلمـان  و  ) 1388ميركمالي،  (

 ايجـاد حـس يكپـارچگي و انـسجام در           )2007( برون و مـدوي      يالعهمطبا توجه به    . گرددمي

هـا را   كننده براي معلمان مهيا گردد كـه آن       شود محيطي امن و حمايت    محيط مدرسه موجب مي   

هـا  آن. سـازد  خـود مـي    يهاقادر به يادگيري از ديگر همكاران و تالش در جهت بهبود مهارت           

كـار بـا    و  كننـد   مطـرح مـي   ر رسمي يـا غيررسـمي       به طو هاي آموزشي خود را با يكديگر       ايده

مدرسـه بـر رضـايت شـغلي         جـو     بنابراين .بخش و قابل احترام است    ها لذت همكاران براي آن  

 و  4ابوسـعد (بـه ويـژه عامـل ماهيـت شـغلي           ) 3،2010زوليگ، كوپمن، پـاتن و آبـبس      (معلمان  

آمـوزان در   نـش ، خودكارآمدي معلمـان و در نهايـت پيـشرفت تحـصيلي دا            )1995هندريكس،  

. تأثيرگذار است) 2003گيتلسون و همكاران، (رياضيات و خواندن و نوشتن 

هـا، روابـط درون فـردي و بـرون     هنجارها، اهـداف، ارزش مدرسه بر    جو   كهعالوه بر اين  

عنوان عامل اصلي مـؤثر بـر   تواند به گذارد، مي اي، تأثير مي  فردي و ساختار سازماني هر مدرسه     

) زاده، ترجمه؛ سيدعباس 1382(هوي و ميسكل    . آموزان محسوب گردد  ي دانش پيشرفت تحصيل 

 جـو  در رابطه بـا تـأثير  ) 1982، 6 و باسرت، دواير، راون و لي1978،  5اوربروك(به چند مطالعه    

نتايج اين مطالعات بيانگر آن است كه     . اندآموزان اشاره داشته  مدرسه بر پيشرفت تحصيلي دانش    

  آمـوزان اسـت  س يكي از عوامل تأثيرگذار بر پيشرفت تحـصيلي دانـش  حاكم بر مدار  جو.  جـو 

1-  Clover
2-  Brown & Medway 
3-  Zullig, Koopman, Patton, & Ubbes
4-  Abu-Saad & Hendrix
5-  Brookover
6-  Bossert, Dwyer, Rowen, & Lee
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و نقـش رفتـار اداري مـديران در         ) 1978اور،  بـروك (نظم و هنجارهـاي مدرسـه       مدرسه همان   

كـه بـر پيـشرفت    ) 1982باسرت، دواير، راون و لي، (اثربخشي مدرسه و رهبري سازماني است   

مدرسه به همـاهنگي و تناسـب متغيرهـايي چـون؛           اثربخشي  . آموزان مؤثر است  تحصيلي دانش 

مدرسـه و   جو هاي آموزشي كالس ودرسي، رويهشكل سلسله مراتب اداري، سازماندهي برنامه  

.آموزان تأثيرگذار هستندسبك رهبري بستگي دارد كه در نهايت بر موفقيت تحصيلي دانش

 آن را در  مـؤثر نقـش تـوان مـي مدرسه بـر پيـشرفت تحـصيلي،     جو  عالوه بر مطالعه نقش   

،بزهكاري و پرخاشـگري   مشكالت رفتاري،   آموزان در   ها و باورهاي دانش    درك نگرش  يزمينه

) 2010 (1ديسـوپولو و جـورجي   گيوازوليس، كوركوتـاس، ميـت    براي نمونه، . جستجو كرد نيز  

مدرسه خود حس منفي داشته باشـد مـشكالت         جو   آموز نسبت به  زماني كه دانش  اند  بيان كرده 

رفتاري چون قلدري در مقابل همساالن خود و رفتارهاي پرخطر در وي بيـشتر بـروز خواهـد                   

از ديـد بيـر،   . گـردد منفـي در مدرسـه مـي    جو كرد كه منجر به يك دور باطل از پرخاشگري و         

 اجتمـاعي   -مدرسه با پيامدهاي رفتاري، تحصيلي، هيجاني      جو   )2011 (2گاسكينز، بلنك و چن   

، حضور  انآموزهاي دانش پيشرفت تحصيلي، انگيزش و نگرش    : يامدها شامل اين پ . مرتبط است 

و  قلدري، افسردگي  آميز و رفتارهاي خشونت آموزان، كاربرد   و ترس از مدرسه، بزهكاري دانش     

.باشد ميمشكالت رفتاري عمومي

ه  انجام شد فراوانيمطالعاتآموزان  بر مشكالت رفتاري دانش   مدرسه جو    تأثيرات در زمينه 

آمـوزاني بـا مـشكالت رفتـاري و         بيانگر آن اسـت كـه دانـش        اصلي اين مطالعات   محور. است

رفتارهاي پرخطر در مدارس يا حتي قربانيان اين افراد از محيط مدرسه تـصور منفـي در ذهـن                   

كـالس   جو   توان دريافت كه عواملي چون،    مي) 2002 (3 رولند و گالوي   ياز مطالعه . خود دارند 

آموزان در بروز رفتارهـاي خطرنـاك و مـشكالت          اجتماعي آن بر روابط دانش    درس و ساختار    

افرادي كه تجربه خشونت فيزيكي، لفظي يا قلدري       ها دريافتند   همچنين آن . رفتاري مؤثر هستند  

نقـل از   (آيـد   هاي خود دارند، افكار خودكشي بيـشتر بـه سراغـشان مـي            را از سوي همكالسي   

دهـد كـه تمايـل    اي در تركيـه نـشان مـي   هـاي مطالعـه  يافتـه ).2010و همكـاران،  گيوازوليس

ها از مدرسه و محيط آمـوزش مـرتبط اسـت           آموزان به شركت در دعوا و نزاع با درك آن         دانش

1-  Giovazolias, Kourkoutas, Mitsopoulou, & Georgiadi 
2-  Bear, Gaskins, Blank, & Chen
3-  Roland & Galloway
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-، نقـل از خـوري     1991 (2امر و هكمن  ). 2004،  1و همكاران كاسيفگلو، اريگينوز، اركان،    علي(

ذكري از توجه معلـم صـرف مـشكالت رفتـاري      براين باورند كه ميزان قابل  )2011،  3كاسابري

بنـابراين اثربخـشي و كارآمـدي    . شودآموزان، ايجاد همكاري در كالس و گفتمان نظم مي        دانش

. آموزان بايد مورد بررسي قرار گيردمعلمان با توجه به مشكالت رفتاري دانش

 مدرسهستگي بهدلب و )2008هزاوه،  ؛ به نقل از كيامنش و مهدوي      2001،  4فالن (جو مدرسه 

. شـوند محسوب مي آموزان و موفقيت دانش    دو عامل اصلي براي مدرسه     )2004،  5بلوم و ليبي  (

آموزاني كه دلبستگي بيشتري به مدرسه خود دارند انسجام و همـاهنگي بيـشتر و تـنش و        دانش

دهنـد و از مـشكالت رفتـاري كمتـري     ها از خود نشان مياصطكاك كمتري در ميان همكالسي 

در حقيقت برداشت دلبستگي به مدرسه از سوي        ). 2008هزاوه،  كيامنش و مهدوي  (وردارند  برخ

هـا از مفهـوم صـميميت بـا معلمـان و محـيط مدرسـه                آموزان همـان ميـزان تجـارب آن       دانش

بلـوم و   (هـا و يادگيريـشان      و حس حمايت معلمان و اوليـاي مدرسـه از آن          ) 2004،  6ويلسون(

شوند، كمتـرين    از سوي معلمان خود حمايت نمي      آموزاندانشي كه   زمان. باشدمي) 2004ليبي،  

ها، مدرسه محلي دوسـت داشـتني و خوشـايند    ؛ اما زماني كه براي آن  كنندموفقيت را كسب مي   

، 7ديكـسون (يابـد هـا بهبـود مـي     هاي اجتمـاعي آن   هاي رياضي و خواندن و مهارت     باشد، نمره 

آمـوزان بـا يكـديگر راحـت        امي كه معلمان و دانـش     هنگنشان داده   ) 1999 (8 اسپوزيتو ).2008

در ) 2004 (9 همچنين كليم و كنـل     .آموزان قضاوت بهتري نسبت به مدرسه دارند      هستند، دانش 

هـا  آموزان نياز دارند احساس كنند كه معلمانشان مواظب آن         خود نشان دادند كه دانش     يمطالعه

 خـود دخالـت كننـد و مفهـوم و سـاختار       گيري امور مربـوط بـه     هستند و نياز دارند در تصميم     

هـا نـشان داد كـه بـين ارتباطـات      مطالعـات آن . بداننـد را  شود  تصميماتي كه برايشان گرفته مي    

. هاي مثبت ارتباط وجود داردها و ارزشحمايت انگيز در مدرسه و نگرش

1-  Alicasifoglu, Erginoz, Ercan, & et al
2-  Emmer & Hickman
3-  Khoury-Kassabri
4-  Fullan
5-  Blum & Libbey
6-  Wilson
7-  Dixon
8-  Esposito
9-  Klem & Connel
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تـوان اسـتنباط كـرد ايـن اسـت كـه مـشكالت و        آنچـه از نتـايج ذكـر شـده در فـوق مـي      

. مدرسـه مـرتبط اسـت    جـو  آموزان در مدارس به طـور مـستقيم بـا    هاي رفتاري دانش  خشونت

بنابراين معلم، مدير و كاركنان مدرسه بايد در مدرسه، جوي بر پايه احترام هـر يـك از اعـضاء                    

به همين ترتيب مديران جهت ايجاد محيطـي تـوأم بـا            . مدرسه به خود و ديگران را رواج دهند       

آموزان تالش نمايند و با ياري معلمان، عالقمند       تماد براي معلمان و دانش    احترام، همكاري و اع   

 زيرا اين يك واقعيت است كه، رفتار پرخاشـگرانه       .آموزان باشند به رفع مشكالت رفتاري دانش    

بلنـك، سويـشر،    لـي (بين رفتارهاي ضد اجتمـاعي در نوجـواني اسـت           در مدارس ابتدايي پيش   

).2008، 1ويتارو و ترمبلي

دهنـده وضـعيت نـه چنـدان      نـشان 2007 تـا  1995هاي مركز تيمز و پرلز از سـال         زارشگ

.  علـوم، رياضـيات و سـواد خوانـدن اسـت           يآمـوزان ايرانـي در زمينـه      مطلوب عملكرد دانش  

هاي تيمز و پرلز انجام گرفته اسـت و متغيرهـاي        همچنين تاكنون تحقيقات متعددي بر پايه داده      

مدرسـه،   جـو    اقتـصادي، خودپنـداره تحـصيلي، نگـرش،       –مـاعي گوناگوني نظير وضـعيت اجت    

آموز مـورد    دانش -هاي آموزش معلمان، دلبستگي به مدرسه، فرايند آموزش و تعامل معلم          شيوه

؛ 2007، 3؛ آلكـساندر، انتـويزل و الـسون   2005، 2؛ سيرين2004كيامنش،(اند مطالعه قرار گرفته

بـه  در حـالي كـه   ). 1386 و علـوي، 1386زاوه، ه؛ مهدوي1385؛ سنگري، 1384صادق، پهلوان

آموز به عنـوان سـه ركـن اصـلي و     مدرسه از سه منظر مدير، معلم و دانش        جو   نقشطور مجزا   

 فاصــله 2007از ســوي ديگــر، نتــايج تيمــز . بــاقي مانــده اســت مــبهم تأثيرگــذار در مــدارس

داري مجـدد بـراي وضـعيت       دهد كه هـش   المللي را نشان مي   آموزان ايراني تا ميانگين بين    دانش

 قرار است قدرت اصلي منطقه باشد و اين مهم زماني           1404ايرانِ سال   . آموزش كشورمان است  

هايي بر اساس آنچه هستيم، ترسيم شود و چرايي آن بـه طـور   افتد كه تدبيرها و برنامهاتفاق مي 

.تر مورد بررسي قرار گيردتر و عميقدقيق

زمـاني در فاصـله آموزشـي تغييـرات روندبررسي"شي  حاضر بخشي از طرح پژوهمقاله

با توجهمنطقهكشورهايوالمللي تيمز در ايرانمطالعات بينهاي بر اساس يافته1386-1382

هاي بلند مدت بخـش  هدف.  است")چهارم ابتداييپايه (ساله20اندازچشمسندهايهدفبه

1-  LeBlank, Swisher, Vitaro, & Tremblay
2-  Sirin
3-  Alexander, Entwisle, & Olson 
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 شركت بسياري از كشورهاي ذكر شـده   و" ساله جمهوري اسالمي20انداز سند چشم "آموزش  

 مناسبي جهت انجام پـژوهش در ايـن         ي، انگيزه المللي تيمز انداز در مطالعات بين   در سند چشم  

مقايسه عملكرد و روند تغييرات آموزشي در نظام آموزشي ايران از ابعـاد        زيرا  . راستا شده است  

ر يك از كـشورهاي منطقـه بـه    مختلف با عملكرد و روند تغييرات آموزشي در نظام آموزشي ه 

بـه عبـارتي    . كنـد انداز علمي كشور كمك مي    اندركاران نظام آموزشي كشور و سند چشم      دست

تا جايگاه فعلي و روند رسيدن به جايگاه مطلوب ذكر شده      آن است،    ياين بررسي ياري دهنده   

ز بـه دنبـال آن      مطالعات تيم . انداز را به صورت دقيق و روشن شناسايي كنند        چشمدر سند ملي    

آمـوز هـستند را تـشخيص دهـد و          است كه عوامل مهمي كه مستقيماً مرتبط با يادگيري دانـش          

ها، تأكيدات  آموزان نظير تغييرات و اصالحات در سياستگذاري      مسائلي مرتبط با يادگيري دانش    

، 1يوپاپاناسـتاز (بررسي شود   ... هاي تدريس و منابع تخصيص داده شده و       درسي، تمرين برنامه

2002 .(

آموزان هدف اصلي مطالعات تيمـز بـوده و ايـن مهـم نيازمنـد بهبـود                 بهبود عملكرد دانش  

ايـن مقالـه در پـي فـراهم         . هـا اسـت   مدرسه يكي از اين زيرساخت     جو   .باشدميها  زيرساخت

مدارس ايران و كشورهاي منطقه از ديد مديران،         جو   آيا: باشدهاي زير مي  الؤآوردن پاسخ به س   

آيندي است؟ آيا مـديران، معلمـان   مثبت و خوش جو آموزان پايه چهارم ابتداييعلمان و دانش  م

5مدرسـه در     جـو    مدرسه تصور يكساني دارند؟ روند تغييرات شـاخص        جو   آموزان از و دانش 

كننده در هر دو مطالعه چگونه است؟ و روند ساير كشورها در مقايسه با ايران در                كشور شركت 

 قرار دارد؟چه وضعيتي

روش پژوهش

 دوره مطالعـه    2آوري شده در    هاي جمع اين مطالعه با روش روند پژوهي و استفاده از داده         

انجمـن  " كشور منطقه كـه توسـط        11در  ابتدايي  در پايه چهارم    2003 و   2007تيمز  المللي  بين

 منتـشر شـده،     "2لزالمللي مطالعه تيمز و پر    مركز بين " و   "المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي   بين

هاي مطالعه طولي اسـت كـه در آن رونـد            روند پژوهي يكي از زير مجموعه      .انجام گرفته است  

آمـوزان  مثالً جامعه دانـش   (هاي مختلف نمونه، در طول زمان از يك جامعه ثابت           عملكرد گروه 

1-  Papanastasiou
2-  TIMSS & PIRLS International Study Center
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عـضاي آن   آموزان ثابـت و ا    در اين مطالعه جامعه دانش    . گيردمورد بررسي قرار مي   ) پايه چهارم 

.تغيير كرده است) 2007 تا 2003از (در طول زمان 

كشورهاي منطقـه و شـاخ آفريقـا و         آموزان  دانشمديران، معلمان و    : جامعه مورد پژوهش  

به عنوان جامعه مورد بررسـي انتخـاب   ) 2003 و 2007( مطالعه تيمز يك يا دو  كننده در   شركت

)2003 و   2007(هاي  ران، تونس، مراكش در مطالعه    ارمنستان، اي : اين كشورها عبارتند از   . اندشده

.2007، قزاقستان، قطر، كويت، گرجستان و يمن در مطالعه )امارات عربي(و الجزيره، دبي 

آموزان پايه چهارم، معلمـان   حجم نمونه دانش2003در مطالعه :نمونه مورد مطالعهحجم

1149،)4350ايـران    (22707كننـده بـه ترتيـب      كشور شـركت   5همين پايه و مديران مدارس      

آمـوزان پايـه    حجـم نمونـه دانـش    2007نفر است در مطالعـه      ) 171ايران   (816و  ) 171ايران  (

ايـران   (47932كننده بـه ترتيـب     كشور شركت  11چهارم، معلمان همين پايه و مديران مدارس        

.نفر است) 224ايران  (1645و ) 223ايران  (3021، )3833

اي دو گيـري خوشـه  الملـي تيمـز از طـرح نمونـه       هـاي بـين    مطالعـه  در: گيريروش نمونه 

 سهم هـر يـك از       2"احتمال متناسب با حجم   "اين طرح به روش     .  استفاده شده است   1ايمرحله

هـاي  گيـري از وزن كند و با بهـره  نمونه را، متناسب با حجم آن در جامعه تعيين مي   3هايخوشه

آمـوز، وزن كـل و وزن نهـايي         ضـي و علـوم، دانـش       شامل وزن مدرسه، معلـم ريا      4گيرينمونه

معـرف  "دست آمده از نمونـه مـورد مطالعـه       هاي آماري به  شود كه شاخص  اطمينان حاصل مي  

هـاي  هـا، داده  در اين گزارش براي تحليل عاملي و ساخت شـاخص         بنابراين  . باشند مي "جامعه

 وزن  ،IDBز طريق نرم افـزار      تمام كشورهاي مورد مطالعه بعد از يكي شدن براي هر مطالعه، ا           

. داده شده است

ابزارهاي پژوهش

آموز، معلم و مدير مدرسه در سه پرسشنامه دانش جو   هاي مرتبط با  براي اين مطالعه از داده    

2003هاي اين سه پرسشنامه در دو مطالعـه         كه سؤال با توجه به اين   . مدرسه استفاده شده است   

1-  Two-Stage Stratified Cluster Design 
2-  PPS: Probability Proportional to Size
3-  Strata
4-  Sampeling Weights
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ي مـشترك دو مطالعـه در هـر    هـا ند، در اين مطالعه سؤال به صورت كامل يكسان نيست    2007و  

. پرسشنامه بررسي شده است

از پرسـشنامه تكميـل شـده توسـط مـديران مـدارس             اطالعات حاصل   :پرسشنامه مدرسه 

 بررسـي شـده     "شرايط مدرسه بـراي يـادگيري     " از بخش  كننده در هر دو مطالعه    ابتدايي شركت 

هاي پرسشنامه مـدير   بخشي از سؤال  املي اكتشافي   مدرسه از طريق تحليل ع     جو   شاخص.است

 و  2007 (هاي اصلي و چرخش واريماكس در هر دو مطالعـه         تحليل مؤلفه . دست آمده است  ه  ب

اي پرسشنامه دو عامل را به عنـوان        درجه 5 سؤال   7، از تركيب پاسخ مديران مدارس به        )2003

  جو مدرسـه بـا تأكيـد بـر     ": رتند ازدو عامل شناسايي شده عبا. مدرسه شناسايي كرده است   جو

ي هاي برنامـه درك دبيران از هدفرضايت شغلي دبيران،«شامل سه گويه مشترك "نقش معلم

ي درسي مدرسـه، انتظـارات دبيـران از پيـشرفت       درسي، ميزان موفقيت دبيران در اجراي برنامه      

 شامل چهار گويـه  "آموز مدرسه با تأكيد بر نقش والدين و دانش   جو"و  » آموزانتحصيلي دانش 

هـاي  آموزان، مشاركت والـدين در فعاليـت      حمايت والدين از پيشرفت تحصيلي دانش     «مشترك  

آمـوزان بـه كـسب      آموزان در قبال اموال مدرسه،اشتياق دانـش      مدرسه، احساس مسئوليت دانش   

س مدرسه از ديد مـديران مـدار       جو   گيري در مورد  معيار تصميم . »موفقيت تحصيلي در مدرسه   

حـداقل يـك و   (براي هر دو عامل با توجه به حداقل و حداكثر مقدار ممكن ايـن دو شـاخص        

67/3 تـا  34/2مدرسه منفـي، بـين   جو 33/2مقدار شاخص بين يك تا  : عبارتست از ) 5حداكثر  

 بيشتر67/3مدرسه متوسط و از جو  مدرسه مثبت جو .

هـاي كـالس پايـه      ه توسط معلم  اطالعات حاصل از پرسشنامه تكميل شد     :پرسشنامه معلم 

 بررسـي شـده     "ويژگي عمومي معلمان  "كننده در هر دو مطالعه از بخش        چهارم ابتدايي شركت  

هاي پرسشنامه معلـم  بخشي از سؤال  مدرسه از طريق تحليل عاملي اكتشافي        جو   شاخص. است

 و  2007(در هر دو مطالعـه       واريماكس   هاي اصلي و چرخش   تحليل مؤلفه . دست آمده است  ه  ب

 جـو   اي پرسـشنامه دو عامـل را بـه عنـوان           درجه 5 سؤال   8، از تركيب پاسخ معلمان به       )2003

جو مدرسه با تأكيد بـر نقـش        ": دو عامل شناسايي شده عبارتند از     . مدرسه شناسايي كرده است   

ي هـاي برنامـه  رضايت شغلي معلمان، درك معلمان از هـدف « شامل چهار گويه مشترك     "معلم

ي درسي مدرسه، انتظارات معلمـان از پيـشرفت         ان موفقيت معلمان در اجراي برنامه     درسي، ميز 

شامل چهار گويـه  "آموزجو مدرسه با تأكيد بر نقش والدين و دانش   "و  » آموزانتحصيلي دانش 
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هـاي  آموزان، مشاركت والـدين در فعاليـت      حمايت والدين از پيشرفت تحصيلي دانش     «مشترك  

آمـوزان بـه كـسب      آموزان در قبال اموال مدرسه، اشتياق دانش      انشمدرسه، احساس مسئوليت د   

مدرسه از ديـد معلمـان كـالس         جو   گيري در مورد  معيار تصميم . »موفقيت تحصيلي در مدرسه   

پايه چهارم ابتدايي براي هر دو عامل با توجه به حداقل و حداكثر مقدار ممكن اين دو شاخص               

.گيري براي مديران استصميممشابه معيار ت) 5حداقل يك و حداكثر (

آمـوزان پايـه    اطالعات حاصل از پرسشنامه تكميل شده توسط دانش:آموزپرسشنامه دانش 

مدرسـه از طريـق    جـو  شـاخص .  بررسي شـده اسـت  "ي شمامدرسه"چهارم ابتدايي از بخش  

تحليـل  . دسـت آمـده اسـت   ه آموز بهاي پرسشنامه دانشبخشي از سؤال تحليل عاملي اكتشافي    

، )2003 و   2007(در هر دو مطالعـه      ) به دليل تك عاملي بودن    (هاي اصلي بدون چرخش     مؤلفه

يك عامل را بـه عنـوان      »  خير -بلي« سؤال پرسشنامه با طيف      5آموزان به   از تركيب پاسخ دانش   

  دهنده شاخص  سؤال تشكيل  پنج. مدرسه شناسايي كرده است   جو    چيـزي از   «: عبارتنـد از   جـو

آموزان ديگر، مرا كتك زده يا به من آسيب رساندند،          آموز يا دانش  ه شد؛ دانش  وسايل من دزديد  

آموزان ديگر، مـرا مجبـور بـه انجـام كارهـايي كردنـد كـه        مثالَ هل دادن، زدن، لگد زدن؛ دانش      

آمـوزان  آموزان ديگر مرا مسخره كردند يا به مـن ناسـزا گفتنـد؛ و دانـش               دوست نداشتم؛ دانش  

مدرسـه از ديـد      جـو    گيـري در مـورد    معيـار تـصميم   . »شان شركت ندادند  ديگر، مرا در كارهاي   

) حداقل يك و حداكثر دو    (آموزان با توجه به حداقل و حداكثر مقدار ممكن اين شاخص            دانش

مدرسـه   جـو    67/1 تا   34/1مدرسه مثبت، بين     جو   33/1مقدار شاخص بين يك تا      :  عبارتند از 

.نفيمدرسه م جو  بيشتر67/1متوسط و از 

هاتحليل داده

هاي تمام كـشورهاي مـورد مطالعـه بعـد از           ها، داده  تحليل عاملي و ساخت شاخص     جهت

براي مقايسه متوسط .  وزن داده شده است  ،IDBيكي شدن براي هر مطالعه، از طريق نرم افزار          

عملكرد هر كشور با متوسط عملكرد ايران و همچنين مقايسه روند عملكـرد هـر كـشور در دو         

. استفاده شده استtاز آزمون ) 2003 و 2007(طالعه تيمز م

هايافته

مدرسـه از نظـر      جـو    آموزان ايـران بـا سـاير كـشورها در شـاخص           متوسط عملكرد دانش  
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داري بـاالتر از  طور معنـي متوسط كشور به   (▲داري مورد مقايسه قرار گرفته و با عالمت         معني

 مـشخص شـده   )تر از متوسط ايـران  داري پايين  معني طورمتوسط كشور به   (▼و) متوسط ايران 

داري مـورد  از نظـر معنـي   ز   نيـ  2003 نسبت به  مطالعـه       2007هر كشور در مطالعه     رشد  . است

و)افزايش معني دار متوسط كشور نسبت بـه دوره گذشـته          (����آزمون قرار گرفته و با عالمت     

.ت اس شدهمشخص) دار متوسط كشور نسبت به دوره گذشتهكاهش معني(����

مدرسه از ديد مديران مدارس  جو روند تغييرات

.  ارائه شده است1در جدول ) با تأكيد بر نقش معلم(مدرسه  جو وضعيت متوسط

به تفكيك كشوراز ديد مديران مدرسه با تأكيد بر نقش معلم جو .1جدول

20032007 مطالعه
)خطاي معيار(متوسط )خطاي معيار(متوسط كشور

رشد از 
2003

-49/306/0)06/0 (▼55/3)04/0(▼ارمنستان
-64/3)05/0(▼-الجزاير
90/304/0)04/0(86/3)09/0(ايران
����77/324/0)05/0(▼53/3)06/0(▼تونس

-13/4)06/0(▲-)امارات عربي(دبي 
-79/3)08/0(-قزاقستان
-11/4)04/0(▲-قطر
-99/3)04/0(-كويت
-37/3)04/0(▼-ستانگرج

����57/329/0)07/0(▼28/3)07/0(▼مراكش
����79/335/0)07/0(44/3)06/0(▼يمن
����78/325/0)02/0(▼53/3)03/0(▼ كشورهامتوسط

از ) 86/3(مدرسـه در ايـران    جـو  ، متوسـط  2003با توجه به نظر مديران مدارس در سـال          

 جـو   در مقابل متوسـط   . دار هستند  شده معني  هاي مشاهده متوسط ساير كشورها بيشتر و تفاوت     

 كشور شـركت 5مدرسه  جو متوسط. تر استاز ساير كشورها پايين)28/3 ( مراكشمدرسه در

. دار استمدرسه در ايران كمتر و تفاوت معني جو  از متوسط2003در مطالعه ) 53/3(كننده 

 باالترين متوسط2007مطالعه كننده در يازده كشور شركتبا توجه به نظر مديران مدارس 

 ترين متوسطو پايين) 11/4،99/3، 13/4(به ترتيب در دبي، قطر و ايران مدرسهجو جو 
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 جو متوسط. مشاهده شده است) 49/3و 37/3(مدرسه به ترتيب در گرجستان و ارمنستان 

متوسط. ستدار امدرسه در ايران بيشتر و تفاوت معني جو مدرسه در دبي و قطر از متوسط

 مدرسه در ايران از متوسطجو مدرسه در ارمنستان، الجزاير، تونس، قطر، گرجستان و  جو

مدرسه با تأكيد بر نقش  جو بررسي روند متوسط.دار هستندها معنيمراكش بيشتر و تفاوت

دار اين نشانگر رشد مثبت و معني2007و 2003كننده در دو مطالعه كشور شركت5معلم 

دار در  رشد مثبت و غير معني؛ مديران مدارس ابتدايي در تونس، مراكش و يمنديد از شاخص

.دار در ارمنستان استرشد منفي و غير معنيو ايران 

ارائه ) آموزانبا تأكيد بر نقش والدين و دانش(مدرسه  جو  وضعيت متوسط2در جدول 

مدرسه در ايران از ساير  جو وسط، مت2003با توجه به نظر مديران مدارس در سال . شده است

متوسط. دار داردكشور ديگر تفاوت معني4مدرسه در  جو و با متوسط) 17/3 (كشورها بيشتر

 كمتر است) 27/2(كشورها مدرسه در مراكش از سايرجو  .

به تفكيك كشوراز ديد مديران آموزان مدرسه با تأكيد بر نقش والدين و دانش جو . 2جدول 
20032007 مطالعه

)خطاي معيار(متوسط )خطاي معيار(متوسط كشور
2003رشد از 

95/206/0)08/0(▼89/2)05/0(▼ارمنستان
-80/2)06/0(▼-الجزاير
�42/325/0)06/0(17/3)07/0(ايران
�78/215/0)05/0(▼63/2)05/0(▼تونس

-66/3)07/0(▲-)امارات عربي(دبي 
-58/3)05/0(-قستانقزا

-32/3)06/0(-قطر
-24/3)05/0(▼-كويت
-96/2)06/0(▼-گرجستان
�63/236/0)08/0(▼27/2)07/0(▼مراكش
�92/236/0)06/0(▼56/2)05/0(▼يمن
�11/341/0)02/0(▼70/2)03/0(▼ كشورهامتوسط

 جو ، باالترين متوسط2007 در مطالعه كنندهبا توجه به نظر مديران يازده كشور شركت

 جو ترين متوسطو پايين) 42/3و 58/3، 66/3(مدرسه به ترتيب در دبي، قزاقستان و ايران 

مدرسه  جو متوسط. مشاهده شده است) 78/2 و 63/2 (مراكش و تونسمدرسه به ترتيب در
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ط عملكرد ارمنستان، الجزاير، داري باالتر از متوسط عملكرد ايران و متوسدر دبي به طور معني

تر از متوسط عملكرد ايران داري پايينتونس، كويت، گرجستان، مراكش و يمن به طور معني

.است

كننده در كشور شركت5آموزانوالدين و دانشمدرسه با تأكيد بر نقش  جو بررسي روند

به غير از ارمنستان كننده دهد كه مديران كشورهاي شركتنشان مي2007و 2003دو مطالعه 

گزارش ) آموزانبا تأكيد بر نقش والدين و دانش(مدرسه  جو داري را در زمينهرشد معني

.اندكرده

مدرسه از ديد معلمان جو روند تغييرات

مدرسه با تأكيد بر  جو متوسط2003دهد كه در مطالعه نشان مي3اطالعات جدول شماره

كشور 4و همچنين متوسط ) 72/2(و ارمنستان ) 2/49(، تونس)2/65نقش معلم در مراكش

)/042 (مدرسه در ايران با تأكيد بر نقش معلم جو از متوسط) /362(كننده در مطالعه شركت

.دار هستندها معنيبيشتر و تفاوت

به تفكيك كشور از ديدگاه معلمان مدرسه با تأكيد بر نقش معلم جو .3جدول

20032007 مطالعه
)خطاي معيار(متوسط )خطاي معيار(متوسط كشور

2003رشد از 

07/3�80/0)06/0(▼27/2)03/0(▲ارمنستان
-49/3)05/0(▼-الجزاير
82/3�78/1)05/0(04/2)06/0(ايران
47/3�98/0)06/0(▼49/2)05/0(▲تونس

-12/4)02/0(▲-)امارات عربي(دبي 
-82/3)04/0(-قزاقستان
-96/3)00/0(▲-قطر
-9/3)04/0(-كويت
-51/3)04/0(-گرجستان
42/3�77/0)04/0(▼65/2)05/0(▲مراكش
-74/3)05/0(*يمن
67/3�31/1)01/0(▼36/2)02/0(▲ كشورهامتوسط

.من در اين بخش موجود نيستهاي كشور يداده* 
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 نقش معلم به ترتيب در دبي، مدرسه با تأكيد بر جو بيشترين متوسط،2007در مطالعه 

و 3/07(و كمترين متوسط به ترتيب در ارمنستان و مراكش ) 3/9، 3/96، 4/12( قطر و كويت 

از ) 3/82(مدرسه با تأكيد بر نقش معلم در ايران  جو متوسط.  مشاهده شده است)3/42

تر و تفاوت بيش) 3/67(كننده كشور شركت11مدرسه با تأكيد بر نقش معلم در  جو متوسط

.دار استمعني

 جو دهد كه متوسطنشان ميمدرسه با تأكيد بر نقش معلم جو بررسي روند متوسط

كننده در هر دو مطالعه افزايشي و مدرسه با تأكيد بر نقش معلم در تمام كشورهاي شركت

ايش متوسط افز. از ساير كشورها بيشتر است) 78/1(ميزان افزايش در ايران . دار استمعني

.دار استو معني) 1/31(كننده كشور شركت5براي 

مدرسـه بـا تأكيـد بـر نقـش           جـو    ، متوسط 2003 در مطالعه    4با توجه به اطالعات جدول      

 از ساير كشورها بيشتر و در ارمنستان   )14/3 ( و تونس  )67/3(آموزان در مراكش  والدين و دانش  

مدرسه با تأكيد بر نقـش  جو متوسط.  استاز ساير كشورها كمتر) 84/2 و3به ترتيب (و ايران   

 كـشور 4مدرسه در مـراكش، تـونس و متوسـط           جو   آموزان در ايران از متوسط    والدين و دانش  

به تفكيك كشور  از ديد معلمان آموزاندانشومدرسه با تأكيد بر نقش والدين جو .4جدول

20032007 مطالعه
)خطاي معيار(متوسط )خطاي معيار(متوسط كشور

رشد از 
2003

30)05/0(▼3)05/0(ارمنستان
-69/2)06/0(▼-الجزاير
28/3�44/0)06/0(84/2)08/0(ايران
-74/2�40/0)06/0(▼14/3)05/0(▲تونس

-53/3)04/0(▲-)امارات عربي(دبي 
-58/3)04/0(▲-قزاقستان
-07/3)00/0(▼-قطر

-84/2)05/0(▼-كويت
-16/3)06/0(-تانگرجس
-36/2�31/1)04/0(▼67/3)06/0(▲مراكش
-69/2)06/0(▼*يمن
-3�16/0)01/0(▼16/3)03/0(▲ كشورهامتوسط

.هاي كشور يمن در اين بخش موجود نيست داده*
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. دار استها معني كمتر و تفاوت2003شركت كننده در مطالعه 

آمـوزان در  مدرسه با تأكيد بر نقش والـدين و دانـش    جو  بيشترين متوسط  2007در مطالعه   

مدرسه با تأكيـد   جو  و كمترين متوسط)28/3 و 58/3،53/3:به ترتيب(قزاقستان، دبي و ايران 

 جـو   متوسـط .  مـشاهده شـده اسـت      )69/2( در الجزاير و يمـن       آموزانبر نقش والدين و دانش    

 كـشور  11مدرسـه در   جـو   ايران از متوسـط  آموزان در مدرسه با تأكيد بر نقش والدين و دانش       

.دار است بيشتر و تفاوت معني2007در مطالعه ) 3(شركت كننده 

در فاصـله دو    آمـوزان   مدرسه با تأكيد بر نقـش والـدين و دانـش           جو   بررسي روند متوسط  

دار، در مـراكش    افزايـشي و معنـي    ) 44/0(مدرسه در ايران     جو   دهد كه متوسط  مطالعه نشان مي  

دار و معنـي  ) -16/0(دار و در مجموع  نيز كاهـشي         كاهشي و معني  ) -40/0(و تونس   ) -31/1(

.متوسط اين شاخص در ارمنستان در هر دو مطالعه برابر است. است

آموزانمدرسه از ديد دانش جو روند تغييرات

با توجه به نظر . مدرسه به تفكيك كشور ارائه شده است جو  متوسط5در جدول 

از ساير) 87/1(مدرسه در ارمنستان  جو ، متوسط2003آموزان مدارس در مطالعه دانش

آموزان به تفكيك كشورمدرسه از ديد دانش جو . 5جدول

20032007 مطالعه
)خطاي معيار(متوسط )خطاي معيار(متوسط كشور

رشد از 
2003

-20/1����67/0)01/0(▼87/1)01/0(▲ارمنستان
-25/1)01/0(▲-الجزاير
-22/1����49/0)01/0(71/1)01/0(ايران
-34/1����32/0)01/0(▲66/1)01/0(▼تونس

-33/1)01/0(▲-)امارات عربي(دبي 
-06/1)01/0(▼-قزاقستان
-35/1)01/0(▲-قطر
-31/1)01/0(▲-كويت
-18/1)01/0(▼-گرجستان
����-29/139/0)01/0(▲68/1)01/0(مراكش
����-25/148/0)01/0(▲73/1)01/0(يمن
����-25/148/0)00/0(▲73/1)01/0( كشورهامتوسط
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از ساير ) 66/1(متوسط اين شاخص در تونس . دار هستندها معنيكشورها بيشتر و تفاوت

. دار داردتفاوت معني) 77/1(مدرسه در ايران  جو كشورهاي شركت كننده كمتر و با متوسط

) 73/1(كننده  كشور شركت5ه در ايران با متوسط دانش آموزان مدرس جو در مجموع متوسط

.دار نداردتفاوت معني

، 2007كننده در مطالعه آموزان پايه چهارم يازده كشور شركتبا توجه به نظر دانش

ترين متوسط در، تونس، دبي و كويت و پايين)35/1(در قطر مدرسه جو باالترين متوسط

متوسط اين شاخص در قطر، تونس، دبي، كويت، . شده استگزارش ) 06/1(قزاقستان 

و متوسط ) باالتر22/1(داري از متوسط در ايران به طور معنيو الجزايرمراكش، يمن

در . تر استداري از متوسط در ايران پايينقزاقستان، گرجستان و ارمنستان به طور معني

كمتر و ) 25/1(كننده شور شركتك11مدرسه در ايران از متوسط  جو مجموع نيز متوسط

.دار استتفاوت معني

، بيانگر 2007و 2003مطالعه كننده در دو كشور شركت5مدرسه جو بررسي روند

ميزان بهبود در ارمنستان . استكننده كشور شركت5در مدرسه  جو يا بهبوددار كاهش معني

.بيشتر است)-49/0(از ميزان بهبود در ايران ) -67/0(

پايه ان آموز و دانشان، معلمان ديد مديرمدرسه از جو متوسط شاخص2 و 1در نمودار 

. نمايش داده شده است2007 و 2003چهارم ابتدايي در دو مطالعه 

يگيربحث و نتيجه

معلم از ديد مديران و معلمان در مطالعه هاي بررسي جو مدرسه با تأكيد بر نقش يافته

5مديران مدارس. باشدگاه اين دو گروه در مورد ميزان جو مدرسه مي بيانگر تفاوت ديد2003

ميزان جو مدرسه . اند جو مدرسه را مثبت ارزشيابي كرده2003كننده در مطالعه كشور شركت

در مقابل معلمان ايران و ارمنستان جو مدرسه را منفي . تر است كشور ديگر مثبت4در ايران از 

به عبارتي معلمان ميزان رضايت . اندش در حد متوسط ارزشيابي كردهو معلمان تونس و مراك

هاي برنامه درسي، ميزان موفقيت خود در اجراي برنامه درسي و شغلي خود، درك هدف

آموزان را برخالف ديدگاه مديران مدارس همچنين انتظار خود از پيشرفت تحصيلي دانش

گير بين ديدگاه مديران تناقض چشم. دانند حالت در حد متوسط ميضعيف و در بهترين

تر مديران در مقايسه با معلمان جالب مدارس و معلمان در زمينه نقش معلمان و ارزشيابي مثبت
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.باشدو قابل توجه مي

تر شده و هر دو  ديدگاه متفاوت مديران و معلمان مدارس به هم نزديك2007در مطالعه 

مدرسه در ايران از ديد  جو ميزان. اندثبت ارزشيابي كردهمدرسه را م جو گروه در مجموع

همين تفاوت در ديد معلمان هم . مدرسه در دبي، قطر و كويت كمتر است جو مديران از ميزان

.شودمشاهده مي

مدرسه با تأكيد بر نقش معلم از ديد مديران در يمن، مراكش و تونس  جو ميزان رشد

دار  كشور از جمله ايران مثبت و معني4رشد از ديد معلمان در ميزان . دار استمثبت و معني

. ميزان رشد در ايران از ساير كشورها بيشتر است. است
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آموزان از ديد مديران و والدين و دانشمدرسه با تأكيد بر نقش  جو هاي بررسييافته

كننده ميزاندهد كه هر دو گروه در تمام كشورهاي شركت نشان مي2003معلمان در مطالعه 

 ميزان. اندمدرسه را در حد متوسط ارزشيابي كردهجو 4مدرسه از ديد مديران در ايران از  جو

مدرسه از ديد معلمان در  جو در مقابل ميزان. دار هستندها معنيكشور ديگر بيشتر و تفاوت

دهد افته نشان مياين ي. دار داردايران از ساير كشورها كمتر و با تونس و مراكش تفاوت معني

آنانآموزان، مشاركت حمايت والدين از پيشرفت تحصيلي دانش"ميزان كه مديران و معلمان 

 به آنان اشتياق  وآموزان در قبال اموال مدرسهاحساس مسئوليت دانشهاي مدرسه،در فعاليت

.دانند را در حد متوسط مي»كسب موفقيت تحصيلي در مدرسه

تر بودن ديدگاه مديران و معلمان ، ضمن نزديك2003انند مطالعه  نيز هم2007در مطالعه 

مدرسه در ايران از ديد  جو ميزان. اندمدرسه را متوسط ارزشيابي كرده جو مدارس، در مجموع

 جو ميزان. مدرسه در دبي و قزاقستان كمتر و از ساير كشورها بيشتر است جو مديران از ميزان

مدرسه در دبي و قزاقستان كمتر و از ساير كشورها  جو لمان از ميزانمدرسه در ايران از ديد مع

.بيشتر است

آموزان از ديد مديران در يمن، مدرسه با تأكيد بر نقش والدين و دانش جو ميزان رشد

ميزان رشد از ديد معلمان در ايران مثبت و . دار استمراكش، تونس و ايرن مثبت و معني

. دار استتونس منفي و معنيدار و در مراكش و معني

دهنده منفي بودن نشان2003آموزان در مطالعه مدرسه از ديد دانش جو هايبررسي يافته

 كه متوسط ميزانضمن آن. در ارمنستان، ايران، يمن و مراكش استجو 5مدرسه در  جو

 ميزان2003، بر خالف مطالعه 2007در مطالعه . كشور شركت كننده هم در مجموع منفي است

 ميزان. مدرسه در اكثر كشورها از جمله ايران مثبت استجو در تونس و قطر در مرز  جو

مدرسه  جو آموزان در زمينهدهند كه ديدگاه دانشها نشان مييافته. متوسط گزارش شده است

مجبور شدن به انجام كار بر ، كتك خوردن يا آسيب ديدندزديده شدن وسايل خود، "از ابعاد 

 در مطالعه "هاخالف ميل خود، مسخره شدن يا ناسزا شنيدن و عدم اجازه به شركت در فعاليت

.تر شده است مثبت2003 در مقايسه با مطالعه 2007

 مطالعه بيانگر رشد مثبت و 2آموزان در فاصله مدرسه از ديد دانش جو ميزان رشد

. باشدلعه مي كشور شركت كننده در هر دو مطا5دار در هر يك از معني
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 گروه و همچنين تفاوت در ديدگاه هر گروه 3با در نظر گرفتن نتايج متفاوت بين ديدگاه 

با اين وجود، در . ها دشوار استدر دو مطالعه ارائه يك تفسير مشخص و روشن از يافته

ه مدرسه با پيشرفت تحصيلي و مسائل رفتاري به طور مكرر اشاره شد جو پيشينه به رابطه بين

مدرسه و  جو  در زمينه رابطه)2010( و همكاران زوليگتوان به ديدگاه  از جمله مي.است

مدرسه بر  جو  تأثيربه) زاده، ترجمه؛ سيد عباس1382(هوي و ميسكل رضايت شغلي معلمان؛ 

مدرسه با پيامدهاي  جو به ارتباط)2011 ( و همكارانبير؛ آموزانپيشرفت تحصيلي دانش

هزاوه، ؛ به نقل از كيامنش و مهدوي2001فالن، (مدرسه  جو رابطه؛ يا صيلي تح ورفتاري

اشاره آموزاندانش تحصيلي  موفقيتبا)2004بلوم و ليبي،  ( مدرسهدلبستگي به و )2008

مدرسه در دو عامل از ديد مديران مدارس و معلمان و همچنين از ديد  جو مقايسه ميزان. نمود

آموزان در آزمون رياضي و علوم اين كشورها در هر دو عملكرد دانشآموزان با متوسط دانش

آموزان دهد كه بين متوسط عملكرد رياضي و علوم دانش نشان مي2003 و 2007مطالعه تيمز 

مدرسه از ديد  جو مثالً بين ميزان. مدرسه در چند كشور ارتباط مثبت وجود دارد جو با ميزان

و تونس در هر دو مطالعه در دو آزمون رياضي و علوم رابطه مثبت آموزان ارمنستان ايران دانش

 با افزايش متوسط 2003 نسبت به مطالعه 2007مدرسه در مطالعه  جو بهبود. وجود دارد

مدرسه با  جو توان بينهمين رابطه را مي. آموزان اين سه كشور همراه استعملكرد دانش

مدرسه با تأكيد بر نقش والدين و  جو ان و همچنينتأكيد بر نقش معلم از ديد مديران و معلم

آموزان سه كشور ذكر شده در دو آزمون رياضي آموزان با متوسط عملكرد تحصيلي دانشدانش

.  مشاهده نمود2003 و 2007و علوم دو مطالعه تيمز 

ان معلم مديران ومدرسه در ايران از نظر جو هاي ذكر شده، اگرچهبا در نظر گرفتن يافته

چهارم ابتدايي از روند رو به رشد و قابل آموزان مدرسه از ديد دانش جو در هر دو عامل و

  كمتر است از جمله 1ولي در مواردي از ميزان رشد در ساير كشورها.قبولي برخوردار است

مدرسه با تأكيد بر  جو آموزان در ارمنستان؛ ميزان رشدمدرسه از ديد دانش جو ميزان بهبود

مدرسه با تأكيد بر نقش  جو ش معلم از ديد مديران در تونس، مراكش و يمن؛ ميزان رشدنق

 مورد 5مدرسه در بسياري از  جو همچنين ميزان. آموزان در مراكش و تونسوالدين و دانش

در دو مطالعه بررسي ميزان رشد فقط به ) ارمنستان، ايران، تونس، مراكش و يمن( كشور 5 با توجه به شركت -1

. كشور محدود شده است5اين 
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.مدرسه در ايران بيشتر است جو بررسي شده در دبي و قزاقستان از ميزان

 در پايه چهارم 2003 و 2007هاي مطالعه تيمز توجه به دادهمدرسه با  جو در اين مطالعه

كننده در دو پايه چهارم و با توجه به افزايش كشورهاي شركت. ابتدايي بررسي شده است

مدرسه با  جو مدرسه همراه با همبستگي بين جو  بررسي2011 و 2007هشتم مطالعه تيمز 

مدرسه بر پيشرفت تحصيلي و  جآموزان نقشمتوسط عملكرد رياضي و علوم دانش

.تر شناسايي خواهد شدآموزان دقيقدانش
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