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Abstract
The purpose of the present study was to investigate the relationship between school
culture and school effectiveness through the moderating role of school size. The
research method was descriptive-correlation and based on structural equation model.
The statistical population of the study consisted of all 3064 teachers from 422
schools in Ardebil province's public junior high school teachers in the academic year
2018-19. A statistical sample of 418 people was selected from 202 schools using
proportional stratified sampling. Data were collected by school culture questionnaire
of Gruenert and Valentine (1998) and school effectiveness questionnaire of Hoy
(2009). Their Cronbach's alpha coefficients were 0.94 and 0.90, respectively. The
results of correlation coefficient test showed that there is a positive significant
relationship between all dimensions of school culture and school effectiveness.
Moreover, by applying the structural equation model, it was first shown that the
assumed model had an acceptable fit, and secondly, the direct effect and the
significant relationship between school culture and school effectiveness were
confirmed. Finally, the moderating role of school size on the relationship between
school culture and school effectiveness was not confirmed by neither structural
equation modeling nor hierarchical regression. According to the results of this study,
we might conclude that effectiveness – as a basic goal for schools – is uniformly
affected by school culture, regardless of small, medium, and large school sizes.
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رابطة فرهنگ مدرسه و اثربخشی مدرسه با نقش تعدیلگری
اندازة مدرسه
(مورد مطالعه :مدارس دورة اول متوسطة استان اردبیل)
علی یوسفی ،1عادل زاهدبابالن ،2مهدی معینیکیا

3

 .1دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 .2استاد مدیریت آموزشی ،دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 .3دانشیار برنامهریزی آموزش از راه دور ،دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران

(تاریخ دریافت 1399/02/20 :ـ تاریخ پذیرش)1399/04/14 :

چکيده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطة بین فرهنگ مدرسه و اثربخشی مدرسه با نقـش تدـدیریر انـدازة مدرسـه بـ.در روش
تحقیق ت.صیفیـ همبستیی و مبتنی بر مدلیابی مدادالت ساختار ب.در جامدة آمار پژوهش همة مدرمـا مـدار دولتـی
دورة اول مت.سطة استا اردبیل در سال تحصیری  1397ـ  1398با حجم  3064نفر از  422مدرسه ب.در نم.نة آمار پژوهش
با حجم  418نفر با استفاده از روش نم.نهگیر طبقها نسبتی از  202مدرسه انتخاب شدر دادهها از طریق پرسشنامة فرهنگ
مدرسة گرونرت و ولنتاین با ضریب آلفا  0/94و پرسشنامة اثربخشی مدرسة ه .با ضـریب آلفـا  0/90جمـ آور شـدر
نتایج اجرا آزم .ضریب همبستیی نشا داد بین همة ابداد فرهنگ مدرسه و اثربخشی مدرسه رابطة مدنادار مثبـت وجـ.د
داردر با اجرا مدل مدادلة ساختار اوالً مدر.م شد مدل مفروض از برازش قابل قب.لی برخ.ردار اسـت و ثانیـاً اثـر مسـتقیم و
رابطة مدنادار بین فرهنگ مدرسه و اثربخشی مدرسه تأیید شدر نقش تددیریر اندازة مدرسه در رابطة بین فرهنگ مدرسـه و
اثربخشی مدرسه با هیچیک از دو روش مدلیابی مدادالت ساختار و رگرسی .سرسرهمراتبی تأیید نشدر بر اسا یافتـههـا
میت.ا نتیجه گرفت که اثربخشی به منزلة یک هدف اساسی ،بدو ت.جه به اندازهها ک.چک و مت.سط و بزرگ مدرسه ،به
ط.ر یکن.اخت تحت تأثیر فرهنگ مدرسه قرار داردر

کليدواژگان
اثربخشی مدرسه ،اندازة مدرسه ،فرهنگ مدرسه ،مدرما ر

 رایانامة نویسندة مسئولzahed@uma.ac.ir :
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مقدمه
اثربخشی مدرسه از مفاهیم و مباحث اساسی است که صاحبنظران در حوزة آموزشوپرورش
دربارة آن بحث و آن را بررسی کردهاند .به طور سنتی «اثربخشی» را معادل میزان نسببی ححقب
اهداف سازمانی حعریف کردهاند .اما امروزه میزان انطباق سیستم با محیط را نیز معادل اثربخشی
میدانند .در مدلهای جهانی و جامع اثربخشی مدرسه ،عالوه ببر حوجبه ببه ک یبت و کیفیبت
ع لکرد مدارس ،به ظرفیت مدارس در حطاب با محیط و نوآوریهای آنها برای بهبود ع لکرد
نیز حوجه دارند ( .)Hoy & Miskel 2013بررسی پیشینه در این زمینبه حبثثیر عوامبخ ربارجی و
دارلی را در اثربخشی مدرسه نشان می دهد .به ه ین حرحیب ،برری محققان اثربخشی مدرسبه
را به مطالعات «دروندادب برونداد» یا «فرایند» ارحباط میدهند؛ درحالیکه برربی دیگبر عوامبخ
مختلف را در مطالعة اثربخشبی مدرسبه حرکیبب مبیکننبد (.)Demanet & Van Houtte 2019
کل ن 1و ه کارانش ( )1996بر این باور بودند که عوامخ رارجی ماننبد وضبعیت اجت باعی ب
اقتصادی دانشآموزان به جای عوامخ دارلی در مدرسه حغییر به وجود میآورد .زیرا نظر آنهبا
این بود که مدارس حفاوحی ایجاد ن یکنند .اما یافتههای پژوهشهای مختلف نشبان داده اسبت
«مدارس میحوانند حفاوت ایجاد کنند» (.)Saleem et al. 2012
فرهنگ مدرسه یکی از عوامخ مهم دارلی در اثربخشی مدرسه است

( Leithwood et al.

 .)2010فرهنگ اعتقاد و نگرشی است که ببر هبر جنببهای از ع لکبرد یب
میگذارد ( .)Lewis et al. 2016فرهنگ مدرسه ی

عنصر ربا

مدرسبه حبثثیر

از ادراکبات و باورهبا و

افکار است که نقشی حعیینکننده در انگیزه و یادگیری دانشآموزان دارد

( Deal & Peterson

 .)1999در چند دهة اریر ،مفهوم فرهنگ سازمانی مورد حوجه محققان آموزشی قرار گرفتبه
و ححقیقات زیادی دربارة آن انجام شده است .اما هنوز هم دربارة حعریبف فرهنبگ مدرسبه
حواف وجود ندارد ( .)Seashore Louis & Lee 2016فرهنگ مدرسه حامخ مفاهیم مشبتر
از گذشته به حال و از حال به آینده است (نادریبِنی و ه کاران  .)1395اگرچه ححلیخهای
زیادی دربارة فرهنگ سازمانی صورت گرفته و یافتههای آن ببه مبدارس حع بیم داده شبده
1. Coleman
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است ،ححقیقات منظم اندکی وجود دارد که مستقیم فرهنگهای سازمانی مبدارس اثبربخش
را بررسی کرده باشد و بیشتر بحثهای اریر دربارة فرهنبگ مدرسبه ححلیلبی و فلسبفی و
معنایی بوده است حا اینکه حجربی باشد (.)Hoy & Miskel 2013
اکثر متون اولیه دربارة فرهنگهای مدارس به س ت حغییر و بهبود ح ایخ پیدا کردهاند و فبر
میکنند که در

فرهنگ یکی از پیشنیازهای ایجاد مدارس اثربخشحر اسبت ( Deal & Peterson

 .)1999حوانایی مدیران مدرسه برای ایجاد حغییر و بهبود ع لکرد با ح رکز بر فرهنگ مدرسه انجبام
میگیرد ( .)Harris 2016باورهای مشتر در مورد قابلیت و حوانایی معل ان و مدیران بخش مه ی
از فرهنگ مدارس است .مدیران پیشرفت دانشآموزان را به شکخ غیرمسبتقیم ببا ایجباد سبازمان
آموزشی در مدارس رود ،از طری اقدامات مشارکتی و ایجاد جوّ مدرسبه و فرهنگبی کبه دارای
اهداف روشن و انتظارات باال برای پیشرفت ححصیلی و رفتار اجت اعی اسبت ،ححبت حبثثیر قبرار
میدهند ( .)Ten Bruggencate et al. 2012کاربرد روزافزون اصطالحات فرهنگی در نوشبتههبای
رهبری و مدیریت آموزشی قابخ حوجه است و نشان میدهد سازمانهای آموزشی باید ارزشها و
استنباطهای مشتر را به شیوة مل وسحر بیان کنند و به حقاضاهای جدید و مبهم و حهدیدکننده به
شیوهای مؤثرحر پاسخ دهند .از این رو ،فرهنگ سازمانی ابزار مدیریتی مه ی است که ببه رشبد و
اثربخشی سازمان ک

میکند (.)Boush 2010

موضوع مورد بحث این است که در چه شرایطی فرهنگ مدرسه میحواند حثثیر بیشبتری
بر اثربخشی مدرسه بگذارد .به نظر میرسد یکی از عوامخ بحثبرانگیبز مبؤثر ببر فرهنبگ
مدرسه حعداد دانشآموزان در مدارس یا اندازة مدرسه باشد .رهبران آموزشی مبیداننبد کبه
بسیاری از متغیرها بر موفقیت دانشآموزان و ع لکرد مدرسه حثثیر میگذارند .با این حبال،
رهبران آموزشی مدارس حثیید میکنند که اندازة مدرسه از اه یت بباالیی برربوردار اسبت
( .)Lay 2007بر اساس نتایج برری ححقیقات ،مدارس کوچب

فرهنبگ مدرسبهای بهتبری

دارند ( .)Holland & Farmer-Hinton 2009; Rowe & Stewart 2011امبا برربی ححقیقبات
دیگر نشان دادند مدارس بزرگ دارای فرهنگ مدرسة برحرند ،ببه ایبن دلیبخ کبه ببه منبابع
ح ایتی و امکانات بیشتر دسترسی دارند

( Silins & Murray-Harvey 1999; Howley et al.
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 .)2000ه چنین برری محققان در یافتههای رود نشان دادند که کوچ
بببودن مدرسببه از الزامببات ارحقببای فرهنببگ مدرسببه نیسببت (

و متوسط و بزرگ

& Driscoll 2003; Li

.)Konstantopoulos 2017; Cotton 1996
در این مطالعه نقش اندازة مدرسه به منزلة ی

متغیر حعدیلگر در رابطة فرهنگ مدرسبه

و اثربخشی مدرسه بررسی شد .این مطالعه از آن جهت اه یت دارد که ببا مطالعبة رواببط
بین متغیرهای فرهنگ مدرسه و اثربخشی مدرسه میحوان گام مه ی برای افزیش اثربخشبی
مدرسه برداشت .در ایران ،بهرغم کوششهای فراوانی که برای افبزایش اثربخشبی مبدارس
انجام می پذیرد ،ه چنان ع لکرد ضعیف مدارس در این زمینه مورد انتقاد اسبت .بنبابراین،
سیاستگذاران آموزشی باید به انتقادات دربارة اثربخشی سیستمهای آموزشی ربود پاسبخ
دهند .یافتههای مطالعات بینال للی حی بز 1درببارة کیفیبت آمبوزشوپبرورش ایبران نشبان
می دهد جایگاه و ع لکرد دانشآموزان ایران در ه ة دورههبای حی بز ه بواره پبایینحبر از
میانگین ع لکرد بینال للی بوده است و در مقایسه با برری از کشورهای شبرکتکننبده در
منطقه پایین حر است که با حوجه به انتظارات سند چشبم انبداز ایبران در افب  1404قبدری
نگرانکننده است (کری ی  .)1393نتایج و ححلیخ یافتههای یادشده این سبؤاالت اساسبی را
پیش میآورد که آیا مدارس استان اردبیخ اثربخشاند و چه متغیرهایی با اثربخشبی مدرسبه
رابطه دارند .در مطالعة حاضر به بررسی روابط بین متغیرهای اثربخشی مدرسبه و فرهنبگ
مدرسه در مدارس دورة اول متوسطة استان اردبیخ پردارتبه شبد و ه چنبین نقبش انبدازة
مدرسه در رابطة بین این متغیرها مورد مطالعه و آزمون قرار گرفبت .ضبرورت انجبام دادن
این پژوهش در این استان پیدا کردن روابط بین متغیرهای مورد بحث در این پژوهش ببود.
زیرا حاکنون در هیچ پژوهشی به بررسی رابطة بین فرهنگ مدرسبه و اثربخشبی مدرسبه در
این استان پردارته نشده است .بر این اساس ،یافتههای این مطالعه مبیحوانبد ببه مبدیران و
کارشناسان آموزشی در حوسعة فرهنگ مدرسه و شناسایی ویژگیهای مبدارس اثبربخش و
بهبود اثربخشی مدرسه ک

کند.
1. TIMSS
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مرور پيشينه و توسعة فرضيات
رابطة فرهنگ مدرسه و اثربخشي مدرسه

یکی از دالیخ اصلی ححقی در زمینة اثربخشی مدارس پاسخ به ایبن سبؤال اسبت کبه چبه
چیزی اثربخشی مدارس را حعیین میکند؟ پاول مات 1رویکرد چندوجهی را ببرای سبنجش
اثربخشبی سبازمانی حبدوین کبرده اسبت .او ببر آن اسبت کبه سبازمانی دارای اثربخشبی،
بروندادهای باکیفیتحر و بیشتری حولید کرده و به صبورت مبؤثری ببا مشبکالت محیطبی و
دارلی حطاب پیدا میکند (Mott, 1972).او مج وعهای از معیارها را برای اثربخشی سازمانی
مطاب جدول  1پیشنهاد کرده است .مقیاس مات را اولین بار میسکخ و ه کارانش ()1979
و سپس هوی 2و فرگوسن ( )1985در مدارس استفاده کردند.
جدول  .1معیارهای اثربخشی سازمانی مات ()1972

ابعاد

تعریف

بهرهوری

شامخ ک یت و کیفیت و کارآیی محصوالت و ردمات حولیدشده حوسط سازمان است.

انطباقپذیری
انعطافپذیری

به پذیرفتن حغییر و سازگاری با آن و آگاهی کارکنان از حثثیر نوآوریهای آموزشی بر
رودشان و پیشبینی مشکالت و جلوگیری از آن مربوط میشود.
به بررورد مناسب کارکنان با شرایط اضطراری و مشکالت غیرمترقبه اشاره میکند.

محققان زیادی دربارة ویژگیهای مدارس اثربخش اظهارنظر کبردهانبد .مبیحبوان از نتبایج
ححقیقات در رصو

فرهنگهای سازمانی و ححقیقات مدارس اثربخش برای ارائبة حوصبیفی

ایدهآل از فرهنگ مدارس اثربخش استفاده کرد .شیرنس )2013( 3در راستای شناسایی ویژگبی
های مدارس اثربخش ،پنج شارص اثربخشی را برای این نوع مدارس ارائه داد :راهبرد دستیابی
به اهداف ،ه کاری کارکنان ،رهبری قوی آموزشی ،نظارت مست ر ،فرصت هبای یبادگیری .در
مطالعة زکی ( )1389عوامخ یازدهگانة اثربخشی مدرسه به حرحیب اه یت عبارتانبد از :رهببری
اثربخش ،جو ّ مثبت مدرسه ،ارزیابی و کنترل مست ر موفقیت دانش آموزان ،حثکیبدات روشبن و
شفاف عل ی ،مشارکت معل ان در حص یمگیریهای مدرسه و فعالیت هبای آموزشبی ،حبداکثر
1. Mott
2. Hoy
3. Scheerens
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فرصتهای یادگیری ،انتظارات ححصیلی باال ،محیط امن و منظم مدرسه ،رشد حرفهای معل ان،
حثکید بر مهارتهای اساسی ،ضرورت وجود ارحباط بین رانه و مدرسه.
اساسی حرین ویژگی سازمان های موف در قرن  21حثکید بر فرهنگ سبازمانی آن اسبت.
فرهنگ ابزاری قدرح ند است که میحواند در جهان حغییر ایجاد کند و نوآوریهبا را م کبن
سازد ( .)Cameron 2005فرهنگ میحواند ع لکرد مؤثر مدرسبه را ببر اسباس مثموریبت و
شرایط محیطی بهبود دهد یا مانع آن شود .با وجود این ،ححقیقات اریر نشان میدهبد یب
فرهنگ روشبینی ححصیلی با حثکید بر اعت اد و کارآمدی و ححصیخ میحواند محیطی را ببه
وجود آورد که پیشرفت ححصیلی دانشآموزان را حسهیخ کند و فرهنگ کنترل انسانگرایانبة
دانشآموزان به طور مثبت حوسعة احساسیب اجت اعی دانشآموزان را افزایش دهد

( & Hoy

 .)Miskel 2013بسیاری از محققان فرهنگ مدرسه را با روشهای کیفی یا ک ّی سنجیدهاند.
گرونرت )2005( 1از ی

روش ک ّی برای ححقی در رابطة بین فرهنگ مدرسه و پیشبرفت

ححصیلی دانشآموزان استفاده کرده است .دادهها از  35سبؤال پرسشبنامة فرهنبگ مدرسبة
گرونرت 2و ولنتاین ( )1998به دست آمده است .این پرسشنامه مطباب جبدول  2از شبش
مؤلفه حشکیخ شده است .نتایج نشان داده موفقیت ححصبیلی دانبشآمبوزان نتیجبة فرهنبگ
مدرسة ه کارانه است (.)Mackey 2016
جدول  .2فرهنگ مدرسة گرونرت و ولنتاین ()1998

ابعاد

تعریف

رهبری ه کارانه

رفتارهای مدیران مدارس را هنگام حعامخ با معل ان و حسهیخ ه کاری معل ان حوصیف میکند.

ه کاری معل ان

رفتارهای معل ان را بیان میکند که بیانگر فرهنگهای ه کاری است.

حوسعة حرفهای

بیانگر نگرش معل ان در دستیابی به ایدههای جدید و احساس کلی آنها دربارة مفهوم بهبود
مدرسه است.

وحدت هدف

نشان میدهد که چگونه بیانیة مثموریت بر آموزش و حدریس حثثیر میگذارد.

ح ایت ه کارانه

به میزان ه کاری اثربخش بین معل ان اشاره دارد.

مشارکت در یادگیری

کیفیت ارحباط معلم و والدین را حوصیف میکند.

1. Gruenert
2. Valentine
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به منظور مطالعة رابطة فرهنگ مدرسه و اثربخشی مدرسه ،کوئین )2009( 1نقخقول های
مختلفی ارائه داده است؛ مثالً بهره وری بهتر و سازگاری و انعطباف پبذیری مبدارس نتیجبة
فرهنبگ قببوی مدرسبه اسببت ( )Brady 1993و رضببایت ندی معل بان از فرهنببگ مدرسببه
( )Aelterman 2007موجب افزایش نتایج دانشآموزان ( )Brady 2005و افزایش نگرشهای
شغلی و حعهد سازمانی معل ان ( )Cheng 1989میشود .عالوه بر ایبن ،برربی مطالعبات از
ایدة ارحباط فرهنگ مدرسه و اثربخشی مدرسه نیز ح ایت میکنبد (

Hollins 2015; Kartal

)2016؛ طوری که اگر اثربخشی مدرسه از ابعاد مختلف فرهنگ مدرسبه برربوردار باشبد،
روحیة کار حی ی را حوسعه می دهد .آمانورهیدایانی 2و ه کارانش ( )2019در پژوهشبی ببه
مطالعة حثثیر فرهنگ سازمانی بر انگیزة یادگیری در مدارس حرفه ای پردارتند .پژوهشبگران
بر آن اند که باید ی

محیط یادگیری امن و منظم و یب

جبوّ و فرهنبگ مدرسبه ای مثببت

ایجاد شود حا یادگیری به طور مؤثر انجام شود.
در بسیاری از کشورها و سازمانهای موف  ،مدیران به فرهنبگ سبازمانی حوجبه الزم را
دارند .اما مطالعات و ححقیقات در این زمینبه در کشبور ایبران نشبان مبیدهبد بسبیاری از
سازمانها از وجود و نحوة ع لکرد فرهنگ سازمانی بیاطالعاند .در فرایند حغییبر سبازمانی
ع دحاً به اع ال حغییرات فیزیکی و قابخ ل س و ن ایش در کوحاهمدت میپردازند .حتی گاه
از مفهوم و اثر آن بیبهرهاند (زارعیمتین  .)1396در ایران در دهههبای اریبر در رصبو
بررسی فرهنگ سازمانی پژوهش های متعددی انجام گرفته اسبت .ایبن ربود نشبان دهنبدة
اه یت موضوع و حوجه پژوهشگران به آن است .حنها برری از این پژوهشها به حوصیف و
بررسی فرهنگ مدارس پردارتهانبد (بهرنگبی و ه کباران  .)1395حیبدری و ه کبارانش
( )1395ی

پژوهش کیفی ،با عنوان «فرهنبگ و جبو ّ سبازمانی نوآورانبة مدرسبه» ،انجبام

دادهاند .یافتههای پژوهش نشان داده مقولبههبا یبا ابعباد اساسبی فرهنبگ و جبوّ سبازمانی
نوآورانه شامخ فرهنگ پژوهشمحوری ،فرهنگ حامی نبوآوری ،جبو ّ گشبودگی و اعت باد

1. Kuen
2. Amanurhidayani
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متقابخ ،جو ّ رالق و حامی نوآوری ،و فرهنگ نقد و نقدپذیری است .نظری و ه کبارانش
( )1394در پژوهش رود رابطة معناداری بین مهارتهای ارحباطی ،فرهنگ سازمانی ،سبب
رهبری ،و اثربخشی سازمانی بین مدیران نشان دادند .بهطوریکه رهبران ححولگرا به واسطة
کسب سطح قابخ قبولی از مهارتهای ارحباطی ،حثثیر معناداری در جهت مثببت ببر فرهنبگ
سازمانی و اثربخشی سازمانی دارند .عامریفر و جهانی ( )1392در ححقی رود ،ببا عنبوان
«رابطة بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدارس» ،نشان دادند از دیبدگاه مبدیران و دبیبران
بین فرهنگ سازمانی و مؤلفههای فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدرسه رابطة معنبادار مثببت
وجود دارد .با حوجه به پیشینة پژوهش ،برای بیان رابطة ببین فرهنبگ مدرسبه و اثربخشبی
مدرسه فرضیة  1پیشنهاد میشود:
فرضیة  .1بین فرهنگ مدرسبه و اثربخشبی مدرسبه در مبدارس دورة اول متوسبطة اسبتان
اردبیخ رابطة معنادار وجود دارد.
نقش اندازة مدرسه در رابطة بين فرهنگ مدرسه و اثربخشي مدرسه

اندازة مدرسه به صورت های گوناگون حعریف شده است .اصطالح «اندازة مدرسبه» ببه حعبداد
دانشآموزانی اشاره میکند که در مدرسه ثبتنام میکنند .اندازة مدرسه از مطالعهای ببه مطالعبة
دیگر و از کشوری به کشور دیگر و از دیدگاه پژوهشبگران ْ متفباوت نشبان داده شبده اسبت؛
درحالیکه هیچ حواف جهانی دربارة محدودة عددی برای مدارس کوچ
به طور متوسط ،ححقیقات نشان میدهد اندازة مؤثر برای ی

و بزرگ وجود ندارد.

مدرسة ابتدایی در محدودة  300حا

 400دانشآموز است و برای دبیرستان  400حا  800دانشآموز مناسب است .این ارقام باید حد
باال در نظر گرفته شود .زیرا بسیاری از محققان نتیجه گرفتهاند که هیچ مدرسهای نباید ببیش از
 400یا  500دانشآموز داشته باشد ( .)Williams 1990: 7-8مطالعات پروژة متثیبو 1نتبایج نسببتاً
متفاوحی از اندازة بهینة مدرسه نشان میدهد؛ طبوری کبه انبدازة بهینبه را وابسبته ببه وضبعیت
اقتصادیب اجت اعی جامعه معرفی میکند .به طور مع ول ،فقر حبثثیر منفبی قبوی ببر موفقیبت
میگذارد .در مدارس با ک تر از  301دانشآموز حثثیر شدید فقر بر موفقیبت ححصبیلی کباهش
1. Matthew Project
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مییابد ( .)Howley et al. 2000از آنجا که بسیاری از مدارس کوچ
برری از محققان مطالعاحی را انجام دادهاند حا دریابند آیا کوچ

در مناط روستایی است،

و روستایی بودن این مبدارس

اثر مثبت آنها را نشان میدهد یا ریر .ایبن مطالعبات نشبان دادهانبد کوچب

ببودن مبدارس،

صرفنظر از شرایط محیطی آن ،برای دانشآموزان سودمند است ( .)Cotton 1996حبالشهبای
قابخ حوجهی برای مطالعة اثر نسبی مدارس بزرگ و کوچ

بر نگرش دانشآموزان ببه مدرسبه

صورت گرفته است .نتیجة برری مطالعات نشبان دادهانبد مبدارس کوچب

م کبن اسبت ببا

پیشرفتهای باالحری ه راه باشند .نیز نتایج برری دیگر از مطالعات ثابت کردهاند دانشآمبوزان
در مناط غنی م کن است از مدارس بزرگ بهرهمند شوند .البته نتیجة مطالعباحی دیگبر نشبان
دادهاند اندازة مدرسه حثثیر قابخ حوجهی بر ع لکرد دانبشآمبوزان نبدارد و متغیرهبای دیگبری،
ه چون برحری شرایط منطقه و مدرسه ،پیشبینبیکننبدههبای قاببخ اط ینبان درببارة موفقیبت
ححصیلیاند ( .)Overbay 2003کوحبون )1996( 1در مقالبهای برگرفتبه از نتبایج  103مطالعبه و
بررسی اشاره میکند نی ی از مطالعات انجامشده دربارة اندازة مدرسه پیشرفت برحر در مبدارس
کوچ

را نشان میدهند؛ درحالیکه در نی ی دیگر حفاوت بین مدارس کوچ

و بزرگ وجود

ندارد .یافتههای لی 2و کونستانتوپولوس ( ،)2017که از دادههای  14کشور اروپبایی ببا بررسبی
ن ونة مطالعات حی ز  2011به دست آمده است ،نشان میدهد حثثیر اندازة مدرسه به طبور کلبی
در سطوح مختلف پیشرفت ححصیلی یکنوارت است و اه یت چندانی ندارد .یافتههای مطالعة
سلفی 3و سعید ( )2007نشان میدهد اندازة مدرسه یکی از عوامخ مؤثر بر فرهنبگ مدرسبهای
مثبت و پیشرفت ححصیلی دانشآموزان است .یافتههای این ححقیب حجرببی ببهوضبوح نشبان
میدهد عناصر مل وس و نامرئی فرهنگ مدرسه در مدارس کوچب

و کارآمبد در مقایسبه ببا

مدارس بزرگ و فقیرحرحثثیر بیشتری بر پیشرفت ححصیلی دارند .محققان به این نتیجبه رسبیدند
که اندازة مدرسه به طور مستقیم به فرهنگ مدرسه و پیشرفت ححصیلی دانبشآمبوزان مرببوط
میشود (.)Salfi & saeed 2007
1. Cotton
2. Li
3. Salfi
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در ایران ،یافته های ححقی دهقانپور و ه کارانش ( )1394در بررسی «رابطة بین اندازة
مدرسه ،فرهنگ مدرسه ،و پیشرفت ححصیلی دانشآموزان» نشان داد در فرهنبگ مدرسبه و
مؤلفههای مربوط به آن( صالحیت حرفهای معل ان ،حعامبخ معل بان ببا کارکنبان و مبدیریت
مدرسه ،حعامخ معل ان با ی دیگر ،مشارکت والدین در فعالیتهای مدرسبه )در مبدارس ببا
اندازههای مختلف حفاوت معناداری وجود ندارد؛ اما در میزان پیشرفت ححصیلی ،در مدارس
با اندازههای مختلف حفاوت معناداری وجود دارند .روئینبیثبانی و ه کبارانش ( )1393ببه
بررسی «رابطة فرهنگ مدرسه با پیشرفت ححصیلی دانشآموزان با نقش حعبدیلگری انبدازة
مدرسه» پردارتند .یافتهها نشان داد از بین مؤلفههای فرهنگ مدرسبه صبرفاً مؤلفبة رواببط
ه کاران پیشبینیکنندة معنادار پیشرفت ححصیلی اسبت .ه چنبین ،یافتبههبا حباکی از آن
است که در مدارس با حجم کوچ

رابطة پیشرفت ححصبیلی ببا مؤلفبة رواببط ه کباران

مثبت و معنادار است؛ اما ،در مدارس با اندازة بزرگ این رابطه ببه شبکخ معنبادار مشباهده
ن یشود.
به طور کلی ،بررسی پیشینة پژوهش نشان مبیدهبد ححقیقبات مختلفبی در ارحبباط ببا
فرهنگ مدرسه و اثربخشی مدرسه در جوامع آماری گوناگون صورت گرفته است و نتبایج
متفاوحی با حوجه به اندازة مدرسه به دست آمده است .با حوجه به اینکبه انبدازة مبدارس از
لحاظ حعداد دانشآموزان در استان اردبیخ مختلف است ،به نظر میرسد رابطة بین فرهنبگ
مدرسه و اثربخشی مدرسه متثثر از انبدازة مدرسبه باشبد .بنبابراین ،فرضبیة  2ببرای نقبش
حعدیلگری اندازة مدرسه در رابطة بین فرهنگ مدرسه و اثربخشی مدرسه پیشنهاد شد:
فرضیة  .2اندازة مدرسه رابطة بین فرهنگ مدرسه و اثربخشبی مدرسبه را در مبدارس دورة
اول متوسطة استان اردبیخ به طور معنادار حعدیخ میکند.
بر اساس مطالب بیانشده در پیشینة نظری پژوهش ،مدل مفهومی پبژوهش در شبکخ 1
آمده است .در این مدل مفهومی ،متغیر اندازة مدرسه نقش حعدیلگر را بین دو متغیر فرهنگ
مدرسه و اثربخشی مدرسه ایفا میکند.
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شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روششناسي پژوهش
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطة بین فرهنبگ مدرسبه و اثربخشبی مدرسبه ببا نقبش
حعدیلگری اندازة مدرسه بود .روش ححقی حوصبیفیبب ه بسبتگی و مبتنبی ببر مبدلیبابی
معادالت سارتاری بود .جامعبة آمباری پبژوهش ه بة معل بان مبدارس دولتبی دورة اول
متوسطة استان اردبیخ در سال ححصیلی  1397ب  1398به حجبم  3064نفبر ( 1684مبرد و
 1380زن) از  422مدرسه بود .حجم ن ونة آماری بر حسبب جبدول حعیبین حجبم ن ونبة
کرجسی و مورگان  346نفر برآورد شد که این حعداد با در نظر گرفتن افبت آزمبودنیهبا و
اندازة حجم ن ونه در مدلسازی معبادالت سبارتاری ببه  418نفبر ( 236مبرد و  182زن)
افزایش یافت .ن ونة آماری با استفاده از روش ن ونهگیری طبقبهای نسببتی از  202مدرسبه
انتخاب شد .روایی پرسشنامهها به دو شیوة روایی سازه و محتوا اعتبارسنجی شد .دادههبای
مورد نیاز از طری پرسشنامههای زیر به روش حضوری ج عآوری شد.
پرسشنامة فرهنگ مدرسه :این پرسشنامه در سال  1998حوسبط گرونبرت و ولنتباین در
دانشگاه میسوری برای حعیین ادرا معل ان از فرهنگ مدرسه طراحبی شبد (

& Gruenert

 .)Whitaker 2015پرسشنامة فرهنگ مدرسه مشبت خ ببر  35گویبه در مقیباس  5درجبهای
لیکببرت ،از درجبة ( 1کببامالً مخببالف) حببا درجبة ( 5کببامالً موافب ) ،اسببت .شببش مؤلفبة
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حشکیخدهندة این مقیاس عبارت اند از .1 :رهبری ه کارانه با  11گویه؛  .2ه کاری معل ان
با  6گویه؛  .3حوسعة حرفهای با  5گویه؛  .4وحدت هدف با  5گویه؛  .5ح ایت ه کارانبه
با  4گویه؛  .6مشارکت در یادگیری با  4گویه .ضریب آلفبای کرونببا کبخ پرسشبنامه در
مطالعة کوالیی و ه کارانش ( 0/97 )1397گزارش شده است .در پژوهش حاضبر ضبریب
آلفای کرونبا برای کخ پرسشنامه برابر با  ،0/94پایایی مرکبب براببر ببا  ،0/90و میبانگین
واریانس استخراجشده برابر با  0/62به دست آمد.
پرسشنامة اثربخشی مدرسه :جهت سنجش اثربخشی مدرسبه ،از پرسشبنامة  8گویبهای
هوی ( )2009استفاده شد .این پرسشنامه را هبوی طبب نظریبة اثربخشبی سبازمانی مبات
طراحی کرد ( .)Hoy & Miskel 2013پرسشنامة اثربخشی مدرسه شامخ  8گویبه اسبت کبه
اثربخشی کلی مدرسه را بر اسباس سبه بعبد اثربخشبی سبازمانی مبات ()1972ب یعنبی .1
بهرهوری با  3گویه؛  .2انطباقپبذیری ببا  4گویبه؛  .3انعطبافپبذیری ببا  1گویبهب انبدازه
میگیرد .در این پرسشنامه از معل ان رواسته میشود ع لکرد مدرسة رود را در مقیباس 5
درجهای لیکرت ،از ( 1کامالً مخالف) حا ( 5کامالً مواف ) ،حوصیف کنند که امتیاز بباالحر در
مقیاس نشاندهندة اثربخشی بیشتر مدرسه است .پایایی مقیاس با ضریب آلفای کرونبا در
محدودة  0/87حا  0/89ه واره باال بوده است ( .)Hoy & Miskel 2013در پبژوهش حاضبر
ضریب آلفای کرونبا برای کخ پرسشنامه برابر ببا  ،0/90پایبایی مرکبب براببر ببا  ،0/88و
میانگین واریانس استخراجشده برابر با  0/70به دست آمده است.
يافتهها
دادههای ححقی با استفاده از روش مدلسازی معادالت سبارتاری (روش ببرآورد حبداکثر
درستن ایی) و ضریب ه بستگی اسپیرمن و رگرسیون سلسلهمراحبی حجزیهوححلیبخ شبد.
برای ححلیخ دادهها از نرمافزار  SPSS22 & AMOS22استفاده شد.
فرضیة  .1بین فرهنگ مدرسبه و اثربخشبی مدرسبه در مبدارس دورة اول متوسبطة اسبتان
اردبیخ رابطة معنادار وجود دارد.
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شکل . 2مدل معادلة ساختاری بررای تبیرین رابطرة فرهنرگ مدرسر و اثربخشری مدرسر :بهرر وری)، (PRO
انطباقپذیری) ، (ADAانعطافپذیری) ، (FLEرهبری همکاران ) ، (CLهمکاری معلمان) ، (TCتوسرعة حرفر ای
) ،(PDوحدت هدف) ، (UPحمایت همکاران ) ، (CSمشارکت در یادگیری)(LP

برای شکخ  2شارص های برازش کلی مدل وضبعیت قاببخ قببولی را نشبان مبیدهبد
(.)X2=47/722, DF=25, P=0/004, X2/DF=1/909, CFI=0/987, RMSEA=0/047

ه چنین ،مج وعه برآوردهای استاندارد برای وزنهای رگرسیونی ،شامخ بارهای عباملی و
ضریب حثثیر ،نشان میدهد که اثر مستقیم متغیر فرهنگ مدرسه بر اثربخشی مدرسه معنبادار
مثبت است ( Beta=0/782و .)P>0/01
جدول . 3تأثیر مستقیم فرهنگ مدرس بر اثربخشی مدرس

وزن رگرسیونی

پارامتر
فرهنگ

اثربخشی

مدرسه

مدرسه

خطای

نسبت

سطح

غیراستاندارد

استاندارد

معیار

بحرانی

معناداری

0/759

0/782

0/065

11/755

0/001
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مطاب جدول  ،3شارص های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سبطح معنباداری آنهبا)
نشان می دهد که ضریب سبارتاری غیراسبتاندارد دارای حفباوت معنبادار ببا صبفر هسبتند
( .)P<0/01جهت بررسی ع ی حر روابط بین ابعاد فرهنگ مدرسبه و اثربخشبی مدرسبه از
ضریب ه بستگی اسپیرمن استفاده شد که نتایج در جدول  4آمده است.
جدول . 4ضریب همبستگی بین همة ابعاد فرهنگ مدرس و اثربخشی مدرس

ابعاد اثربخشی مدرسه

ابعاد فرهنگ مدرسه

بهرهوری

انطباقپذیری

انعطافپذیری

رهبری ه کارانه

**0/410

**0/448

**0/462

ه کاری معل ان

**

0/400

**

0/393

**

0/451

حوسعة حرفهای

**

0/442

**

0/410

**

0/422

وحدت هدف

**

0/358

**

0/290

**

0/384

ح ایت ه کارانه

**

0/456

**

0/383

**

0/472

مشارکت در یادگیری

**

0/416

**

0/435

**

0/446

فرهنگ مدرسه (کلی)

اثربخشی
مدرسه (کلی)

0/530

(دو سویه) **P<0/001

در جدول  4مقادیر ضریب ه بستگی اسپیرمن بین ابعباد فرهنبگ مدرسبه و اثربخشبی
مدرسه نشان داده شده است که بین ه ة ابعاد دو متغیر رابطبة معنبادار مثببت وجبود دارد.
ه چنین در مقیاس کلی بین دو متغیر فرهنبگ مدرسبه و متغیبر اثربخشبی مدرسبه رابطبة
معنادار مثبت وجود دارد ( rs=0/530و .)P<0/01
فرضیة  .2اندازة مدرسه در رابطة بین فرهنگ مدرسبه و اثربخشبی مدرسبه در مبدارس
دورة اول متوسطة استان اردبیخ اثر حعدیلگری معنادار دارد.
برای آزمون این فرضیه از دو روش مدلسازی معادلبة سبارتاری ( )SEMو رگرسبیون
سلسلهمراحبی استفاده شد .در روش اول ،برای حجزیهوححلیخ متغیر اندازة مدرسه در رابطبة
بین فرهنگ مدرسه و اثربخشی مدرسبه ،مطباب شبکخ  ،3از روش مبدلسبازی معبادالت
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ساراری استفاده شد .هدف متغیر حعدیلگر حقویت یبا حضبعیف رابطبة ببین متغیبر وابسبته
(مال ) و متغیر مستقخ (پیش بین) است .در این مطالعه ،متغیرِ مال ْ اثربخشی مدرسه است
و متغیرِ پیشبینْ فرهنگ مدرسه .رابطة بین متغیر پیشبین و متغیبر مبال م کبن اسبت از
طری متغیر حعدیلگر اندازة مدرسه حقویت یا حضعیف شود.

شکل  .3نقش تعدیلگری اندازة مدرس بر رابطة فرهنگ مدرس و اثربخشی مدرس

جدول  .5آزمون فرضیة نقش تعدیلگری اندازة مدرس

پارامتر
فرهنگ مدرسه بر اثربخشی
مدرسه
اندازة مدرسه بر اثربخشی
مدرسه

برآورد

خطای

نسبت

سطح

پارامتر

معیار

بحرانی

معناداری

نتیجه

ضریب
استاندارد

0/147

0/009

16/216

0/001

معنادار

0/625

-0/001

0/002

-0/321

0/747

غیرمعنادار

-0/012

اندازة مدرسه × فرهنگ مدرسه
بر اثربخشی مدرسه (نقش

0/000

0/000

-0/525

حعدیلی)
P<0/05

0/559

غیرمعنادار

-0/020
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حجزیهوححلیخ اثر متغیر حعدیلگر در جدول  5قابخ مشاهده اسبت .چنبان کبه جبدول 5
نشان میدهد ،متغیر اندازة مدرسه بر رابطة ببین فرهنبگ مدرسبه و اثربخشبی مدرسبه اثبر
حعدیلگری معنادار ندارد.
در روش دوم ،بببرای بررسببی نقببش حعببدیلگری متغیببر انببدازة مدرسببه از رگرسببیون
سلسلهمراحبی استفاده شد .پیشنیاز بررسی اثر حعدیلگری حثیید اثر پیشبین بر مال

اسبت.

ه انگونه که در جدول  3مشاهده شد ،این اثر معنادار است .اولین گام در آزمون مدلهای
حعدیلگر شناسایی وجود یا فقدان متغیر حعدیلگر است .برای این منظور از آزمون معنباداری
حغییر  R2استفاده شد .مبنای منطقی این آزمون آن است که اگر مقدار  R2ی

مدل با حعبداد

متغیرهای مشخص با افزودن متغیر جدید به صورت معنادار حغییبر یاببد ،متغیبر جدیبد ببر
متغیر مال مؤثر رواهد بود .ه ین منط برای متغیر حعبدیلگر وجبود دارد (

Cohen et al.

 .)2003برای حثمین اطالعات الزم جهت انجام دادن آزمون ،به واسطة اینکه متغیر حعبدیلگر
از نوع نسبتی بود ،از روش رگرسیون حعدیخشده استفاده شد .مراحخ انجام دادن رگرسبیون
حعدیخشدة چندگانه بدین شرح است :الف) استفاده از ن برههبای انحرافبی متغیبر فرهنبگ
مدرسه و اندازة مدرسه ببرای رفبع مشبکخ چنبدرطی ببودن و ب) اسبتفاده از رگرسبیون
سلسلهمراحبی .ضریب بتای استاندارد متغیر حعاملی نشاندهنبدة شبدت اثبر متغیبر حعبدیلگر
است .نتایج ححلیخ رگرسیون سلسلهمراحبی به منظور بررسی اثر حعدیلگری اندازة مدرسه در
رابطة بین فرهنگ مدرسه و اثربخشی مدرسه در جدول  6آمده است.
جدول . 6خالصة آزمون رگرسیون سلسل مراتبی

مدل

ضریب
تغییرات

R2

1

0/623a

0/388

2

b

0/390

0/625

R2

تعدیلشده

SD

0/385

5/507

0/386

5/504

تغییرات آماری
∆R2

∆F

DF1

DF2

P

0/388

13/49

2

415

0/001

0/002

1/53

 .aمتغیرهای پیشبین :اندازة مدرسه ،فرهنگ مدرسه
 .bمتغیرهای پیشبین :اندازة مدرسه ،فرهنگ مدرسه ،اندازة مدرسه × فرهنگ مدرسه

1

414

0/217
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مقایسة نتایج ححلیخ رگرسیون در مدل  1و  2نشان میدهد اندازة مدرسه باعث افزایش
 R2به میزان  0/002شده است که ایبن میبزان معنبادار نیسبت (،∆F=1/530 ،∆R2=0/002

 .)P=0/217این مدل نشان مبیدهبد  0/002درصبد از واریبانس مشباهدهشبده در ن برات
اثربخشی مدرسه حوسط اثر حعدیلگر اندازة مدرسه حبیین میشود.
جدول . 7ضرایب رگرسیون استاندارد و غیراستاندارد

مدل

1

2

ضریب غیراستاندارد

ضریب

B

SD

استاندارد

t

سطح
معناداری

ثابت

21/937

0/269

-

81/41

0/001

فرهنگ مدرسه

0/147

0/009

0/623

16/20

0/001

اندازة مدرسه

-0/001

0/002

-0/013

-0/33

0/739

ثابت

21/940

0/270

-

81/34

0/001

فرهنگ مدرسه

0/147

0/009

0/625

16/15

0/001

اندازة مدرسه

-0/001

0/002

-0/012

-0/32

0/749

-0/0001

0/0001

-0/020

-0/52

0/601

اندازة مدرسه × فرهنگ
مدرسه

ه انگونه که در جدول  7مشخص است مقدار بتا ببرای ضبریب اثبر حعباملی (انبدازة
مدرسه × فرهنگ مدرسه) غیرمعنادار است ( Beta=-0/020و  )P=0/601و این نیز حثییدی
بر رد فرضیة نقش حعدیلگری اندازة مدرسبه در رابطبة میبان فرهنبگ مدرسبه و اثربخشبی
مدرسه است.
بحث و نتيجه
در این مطالعه رابطة میان متغیرهای فرهنگ مدرسه و اثربخشی مدرسه با نقبش حعبدیلگری
اندازة مدرسه در مدارس دورة اول متوسطة استان اردبیخ بررسی و ححلیخ شد .یافتهها نشان
داد بین فرهنگ مدرسه و اثربخشی مدرسه رابطبة معنبادار مثببت وجبود دارد (جبدول .)3
عالوه بر این ،حجزیهوححلیخ ع ی حر دادهها نشان داد بین ه ة ابعاد فرهنگ مدرسه (رهبری
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ه کارانه ،ه کاری معل ان ،حوسعة حرفه ای ،وحدت هدف ،ح ایت ه کارانبه ،مشبارکت
در یادگیری) و ه ة ابعاد اثربخشبی مدرسبه (بهبرهوری ،انطبباقپبذیری ،انعطبافپبذیری)
ه بستگی معنادار مثبت وجبود دارد (جبدول  .)4نتبایج ایبن مطالعبه مشبابه نتبایج سبایر
مطالعبات اسبت (ماننبد:

Salfi & saeed 2007; Nazari et al. 2015; Amerifar & Jahani

 )2013که در پیشینة این پژوهش بررسی شده است .ه انگونه که در پیشینة پژوهش یافت
شده است ،اثربخشی مدرسه هبدفی اساسبی ببرای معل بان و رهببران مبدارس اسبت کبه
میحواند ححت حثثیر عوامخ مختلف ،از ج له فرهنگ مدرسه ،قرار گیرد .ببر اسباس پیشبینة
پژوهش ،بهرهوری و سازگاری و انعطافپذیری مدارس نتیجه ی
است .ه چنین ،مدیران باید ی

فرهنگ مدرسهای مبؤثر

فرهنگ مدرسهای مثبت را برای اثربخشبی مدرسبه ایجباد

کنند .فرهنگ مدرسه ای قوی معل ان و دانش آموزان را حشبوی مبی کنبد کبه ببه اثربخشبی
مدرسه ک

کنند .اگر مدیران مدارس در بهکارگیری مؤلفههبای فرهنبگ مدرسبهب ماننبد:

رهبری ه کارانه ،ه کاری معل ان ،حوسعة حرفه ای ،وحبدت هبدف ،ح ایبت ه کارانبه،
یادگیری مشارکتیب حالش کنند ،اثربخشی مدارس آنها در ه ة ابعاد بهبود رواهد یافت.
ه چنین ،یافته های این مطالعه نشان میدهد حثثیر فرهنگ مدرسه بر اثربخشبی مدرسبه
در سطوح مختلف اندازة مدرسه با هم حفاوت ندارد (جبدولهبای  5و  6و  .)7نتبایج ایبن
مطالعبه هبمسبو ببا نتبایج برربی مطالعبات (ماننبد:

& Driscoll 2003; Cotton 1996; Li

 )Konstantopoulos 2017است؛ یعنی اندازة مدرسه ی

متغیر حعدیلگر معنادار برای رابطبة

فرهنگ مدرسه و اثربخشی مدرسه نیست .مطاب یافتههای این پژوهش ،مدیران مدارس ببا
مهارتهای ویژة رهبری میحوانند به فرهنگ مدرسه دست پیبدا کننبد و کوچب

و ببزرگ

بودن مدرسه از الزامات ارحقای فرهنگ مدرسه نیست .ببا حوجبه ببه اینکبه در ایبران اکثبر
مدارس کوچ

در مناط روستایی و کمج عیت قرار دارد ،حصور بر این است که وضعیت

اقتصادیب اجت اعی دانشآموزان در مدارس روستایی پبایین باشبد .هباولی 1و ه کبارانش
( )2000بر این نکته حثکید کردهاند که حثثیر اندازة مدرسبه ببر اسباس وضبعیت اقتصبادیب
1. Howley
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اجت اعی متغیر است .فقر حثثیری چش گیر بر نتایج مدرسه در مناط روستایی میگبذارد و
م کن است حثثیر متغیرهای دیگر ،مانند اندازة مدرسه ،را ححت حثثیر قرار دهد
 .)2006البته نتایج برری پژوهشهبا (ماننبد:

( Stevenson

Rowe & Stewart 2011; Holland & Farmer-

 )Hinton 2009; salfi & saeed 2007نشبان دادهانبد میبزان اثربخشبی مدرسبه در سبطوح
مختلف اندازة مدرسه متفاوت است .میحوان گفت مبدارس کوچب

دارای فرهنبگ قبوی

ححصیلی هستند .در مدارس کوچ  ،دانشآموزان فرصت بیشتری دارند که در فعالیتهای
برنامة درسی شرکت کنند؛ نیز معل ان به طور کلی فرصت بهتری برای شنارت ه بدیگر و
به اشترا گذاشتن ایدهها و مطالب با ی دیگر دارند .اگر نتبایج ایبن ححقیب اثبر معنبادار
دلیخ آن میحوانبد اثبر فقبر در جوامبع و مبدارس

حعدیلی اندازة مدرسه را حثیید نکرد ،ی

را نشان ن یدهد .فقر عباملی

روستایی باشد که حثثیر مثبت و معنادار اندازة مدرسة کوچ

است که بر فرهنگ مدرسه حثثیر میگبذارد ( .)Underwood 2018ببا ایبن حبال یافتبههبای
پژوهشگران بهوضوح نشان میدهد کوچ

میکند حهدیداحی که فقر ببر

بودن مدرسه ک

ع لکرد مدرسه حح یخ میکند از بین برود .این بدان معناست که ه به چیبز براببر اسبت؛
یعنی مدارس بزرگ در جوامع غنی و شهری و مدارس کوچ

در جوامع فقیر و روسبتایی

سود میبرند ( .)Friedkin & Necochea 1988با حوجه به اینکه ه ة مدارس مورد مطالعه در
این پژوهش در مناط شهری و روستایی قرار داشتند ،با در نظبر گبرفتن شبرایط منطقبه و
مدرسه ،حثثیر فرهنگ مدرسه بر اثربخشی مدرسه در مبدارس کوچب

و متوسبط و ببزرگ

یکنوارت ارزیابی شد و از نظر آماری حفاوت معناداری دیده نشد.
ه انگونه که مالحظه شد ،فرهنگ مدرسه به منزلة ی
اثربخشی مدرسه را حقویت کند .ی

متغیر مهم و حثثیرگذار میحوانبد

رویة کلی برای بهبود فرهنبگ مدرسبه راهببرد حغییبر

هنجار است ( .)Boush 2010از جلسات معل ان میحوان ببرای بهببود بهبرهوری و حقویبت
هنجارهای جدیدب مانند کنترل ،ح ایت ،نوآوری ،روابط اجت اعی ،انعطافپذیری ،و غیبرهب
استفاده کرد .اگر رهبران آموزشی بر فرهنگ مدرسه ح رکبز کننبد ،مبیحواننبد اثربخشبی را
بهبود بخشند .معل ان به انعطافپذیری برای حضور در فرصت های حوسبعة حرفبه ای نیباز
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دارند حا دانش رود را افزایش دهند .در صورحی که منابع انسانی انعطافپذیر باشبد ،نقبش
پررنگ و مؤثری در اثربخشی سازمان ایفا میکند (نجفی و ه کاران  .)1397مطباب نتبایج
این پژوهش ،اثربخشی به منزلة ی

هدف اساسی برای مدارس ،بدون حوجه ببه انبدازة آن،

به طور یکنوارت ححت حثثیر فرهنگ مدرسه قرار دارد .بدین حرحیب ،با در اه یت عوامخ
فرهنگ مدرسه و کشف شیوه ها و راهبردهای موجود در مدارس می حوان طرح های بهبود و
اثربخشی مدرسه را به نحو مؤثرحری شبکخ داد .ببرای اط ینبان از اثربخشبی مبدارس الزم
است ابعاد اثربخشی مدرسه و فرهنگ مدرسه در سیاستگذاری آموزشبی کشبور مت رکبز
شود و به مدیریت مدارس اثربخش اه یت داده شود .از آنجا که مدیریت اینگونه مبدارس
فرایندمدار است ،به رهبران و مدیران اثربخش نیاز است؛ مدیرانی کبه از ریسب پبذیری و
نوآوری در آموزش ح ایت می کنند و برای ایده های معل ان ارزش قائخ می شوند .بیگ ان
ارحقای اثربخشی در مدارس نیازمنبد مشبارکت ه بهجانببة ه بة افبراد جامعبه و ببهویبژه
مسئوالن ،کارکنان آموزشی ،دانشآموزان ،و اولیای آنهاست.
پيشنهادهای کاربردی و پژوهشي
 .1سنجش ادرا معل ان دربارة فرهنگ و اثربخشی مدرسه باید در برنامة سبالیانة مدرسبه
گنجانده شود .در ارزشیابی و بازرسی مدارس باید به دروندادها و فرایندها و بروندادهبای
مدارس بیشتر دقت شود حا اط ینان حاصخ شود که فرهنگ مدرسهای مثبت به منظور بهبود
اثربخشی مدارس وجود دارد.
 .2مدیران مدارس سب

مدیریتی رود را بر پایة ه کاری قبرار دهنبد .ه چنبین ببرای

مدارس مهم است که دانشآموزان به صورت مشارکتی و دوستانه یاد بگیرند و کارکنان ببه
صورت ه کارانه کار کنند و دانش و مهارت رود را به اشبترا بگذارنبد .یبادگیری بهتبر
زمانی احفاق میافتد که بین مدرسه و رانه رابطهای قوی و مؤثر برقرار شود.
 .3مدیران آموزشوپرورش بایبد نیازهبا و الزامبات اساسبی و زمینبة حوسبعة حرفبهای
مدیران و معل ان مدارس را برآورده کنند و کارکنان مدارس نیز باید از منابع موجبود ببرای

باال بردن ک یت و کیفیت محصوالت و ردمات مدرسه به صورت کارآمد استفاده کنند.
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 .4امکانات فیزیکی مدرسه برای داشتن جوّ و فرهنگ مدرسهای مثبت و برای باال بردن
انگیزة دانشآموزان در زمینة یادگیری آنها اه یت دارد .بهتر اسبت مبدارس ببر اسبتفاده و
مدیریت مناسب امکانات فیزیکی ح رکز کنند.
. 5مدارس در جنبههای زیادی به انعطافپذیری و حوانایی سازگاری و انطباقپذیری ببا
عدم اط ینان محیطی نیازمندند .بنابراین با حقویت مهارتهای یادشده از طری آموزشهبای
کاربردی و حین ردمت میحوان به سطوح باالحر اثربخشی در مدارس دست یافت.
 .6رهبری مدرسه برای حوسعة فرهنگ مدرسه الزم است .مدیران مبدارس ببا یبادگیری
مهارتهای ویژة رهبری میحوانند به فرهنگ مدرسهای مثبت دسبت پیبدا کننبد .در ه بین
زمینه ،وزارت آموزشوپرورش ابتدا باید اقبدامات اساسبی را ببرای حوسبعة مهبارتهبای
رهبری و سپس حوسعة فرهنگ مثبت در مدارس به کار

گیرد.

 .7در هر منطقه استانداردهای مربوط به اندازة مدرسه حدوین شود و حعداد دانبشآمبوزان
در ی

مدرسة را

طب آن معیارها حعیین شود و نیز امکانات اجت اعی و فرهنگی مبدارس

باید در ارحباط با حعداد دانشآموزانی که در مدرسه ححصیخ میکنند در نظر گرفته
 .8ی

مطالعه به طور مؤثر ن یحواند ه ة جنبههای ی

موضوع را

شود.

را بررسی کند؛

بنابراین ،پژوهشگران م کن است عالقهمند باشند مدل مفهومی این پژوهش را در مبدارس
استانهای دیگر با دورههای مختلف ححصیلی بررسی کنند و وضعیت فرهنبگ و اثربخشبی
مدارس را در مناط مختلف جغرافیایی ایران آشکار سازند.
 .9در این مطالعه ،پژوهشگر یب

رویکبرد ک ّبی را انتخباب کبرد کبه امکبان بررسبی

ویژگیهای فرهنگ و اثربخشی مدرسه را میان حعداد بیشبتری از مبدارس فبراهم آورد .در
مطالعات آینده ،با پبژوهشهبای کیفبی مبؤثر در مبدارس ،مبیحبوان اطالعبات حک یلبی و
ع ی حری دربارة این موضوع به دست آورد .حوصیفهای انبوه مطالعات کیفی ببرای حعیبین
مفروضات اساسی و ارزشهای رایج فرهنگ مدارس الزامیاند.
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محدوديتها
 .1حصور بر این بود که معل ان با صداقت و بدون حعصب پرسشنامهها را حک یخ کردهاند و
پژوهشگر هیچ روشی برای حثیید صحت پاسخها نداشت.
 .2برری معل ان در چند مدرسه حدریس میکردند کبه م کبن ببود در پاسبخ دادن ببه
سؤاالت پرسشنامه با حردیبد و مشبکخ مواجبه شبده باشبند و ایبن موضبوع مبیحوانسبت
پاسخهای آنان را ححت حثثیر قرار دهد.
 .3مطالعة حاضر به صورت مقطعی انجام شده است .بنابراین علت روابط مشاهدهشبده
میحواند فقط از ادرا

معل ان برآمده باشد .ححقیقات طولی یا حجربی جهت کسب اط ینان

از رابطههای علّی ضروری است.
 .4از آنجا که این مطالعه در استان اردبیخ انجام شده است ،م کن است حفاوتهایی در
زمینة فرهنگ مدرسه در جاهای دیگر ایران وجود داشته باشد .در نتیجه حع بیم یافتبههبای
این پژوهش م کن است فقط به این زمینة را

محدود شود.
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