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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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فرهنگ مدرسه و اثربخشی مدرسه با نقش تعدیلگری  ةرابط

 مدرسه  ةانداز

 استان اردبیل( ةمتوسطاول  ةدور)مورد مطالعه: مدارس 
 3کیا مهدی معینی ،2عادل زاهدبابالن ،1علی یوسفی

 شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران علوم تربیتی و رواندانشکدة مدیریت آموزشی،  . دانشجوی دکتری1
 اردبیلی، اردبیل، ایرانشناسی، دانشگاه محقق  علوم تربیتی و رواندانشکدة مدیریت آموزشی،  . استاد2

 شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران علوم تربیتی و رواندانشکدة ریزی آموزش از راه دور،  . دانشیار برنامه3

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

 چکيده

مدرسـه بـ.در روش    ةانـداز بین فرهنگ مدرسه و اثربخشی مدرسه با نقـش تدـدیریر     ةرابطپژوهش حاضر بررسی  از هدف
 دولتـی  مـدار  مدرمـا    همة آمار  پژوهش ةجامدی مدادالت ساختار  ب.در یاب همبستیی و مبتنی بر مدلـ  تحقیق ت.صیفی

 آمار  پژوهش ةنم.نمدرسه ب.در  422نفر از  3064حجم  اب 1398ـ   1397 در سال تحصیری لیاستا  اردب ةمت.سطاول  ةدور
فرهنگ  ةپرسشنامها از طریق  داده رمدرسه انتخاب شد 202ا  نسبتی از  گیر  طبقه با استفاده از روش نم.نه نفر 418حجم  اب

آور  شـدر   جمـ   90/0با ضـریب آلفـا     ه.  ةمدرساثربخشی  ةپرسشنامو  94/0با ضریب آلفا   گرونرت و ولنتاین ةمدرس
مدنادار مثبـت وجـ.د    ةرابطابداد فرهنگ مدرسه و اثربخشی مدرسه  همةنتایج اجرا  آزم.  ضریب همبستیی نشا  داد بین 

ثانیـاً اثـر مسـتقیم و     و شد مدل مفروض از برازش قابل قب.لی برخ.ردار اسـت  مدر.مساختار  اوالً  ةمدادلداردر با اجرا  مدل 
بین فرهنگ مدرسـه و   ةرابطمدرسه در  ةاندازمدرسه تأیید شدر نقش تددیریر   اثربخشی مدرسه وفرهنگ  مدنادار بین ةرابط

هـا   اسا  یافتـه  بر مراتبی تأیید نشدر یابی مدادالت ساختار  و رگرسی.  سرسره دو روش مدل یک از هیچاثربخشی مدرسه با 
 به مت.سط و بزرگ مدرسه، و ها  ک.چک ه به اندازهبدو  ت.ج ،اساسی هدف یک منزلةاثربخشی به ت.ا  نتیجه گرفت که  می
 مدرسه قرار داردر فرهنگ تأثیر ط.ر یکن.اخت تحت 
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 مقدمه

 وپرورش آموزش حوزة در نظران صاحب که است اساسی مباحث و مفاهیم از مدرسه اثربخشی

را معادل میزان نسببی ححقب    « اثربخشی»به طور سنتی . اند کرده بررسی آن را و بحثآن  دربارة

امروزه میزان انطباق سیستم با محیط را نیز معادل اثربخشی  . امااند اهداف سازمانی حعریف کرده

عالوه ببر حوجبه ببه ک یبت و کیفیبت       ،های جهانی و جامع اثربخشی مدرسه دانند. در مدل می

ها برای بهبود ع لکرد  های آن رفیت مدارس در حطاب  با محیط و نوآوریبه ظ ،ع لکرد مدارس

حبثثیر عوامبخ ربارجی و     در این زمینبه  پیشینه (. بررسیHoy & Miskel 2013نیز حوجه دارند )

 مدرسبه  اثربخشی محققان برری ،حرحیب ه ین به .دهد نشان می مدرسه اثربخشی در دارلی را

 عوامبخ  دیگبر  برربی  که درحالی ؛دهند می ارحباط «فرایند» یا« داد برونب  داد درون»مطالعات  به را

 .(Demanet & Van Houtte 2019)کننبد   مبی  حرکیبب  مدرسبه  اثربخشبی  مطالعة در را مختلف

ب  اجت باعی  وضبعیت  ماننبد  رارجی عوامخ که ندبود بر این باور (1996) شه کاران و 1کل ن

 هبا  زیرا نظر آن .آورد به وجود می حغییر مدرسه در دارلی عوامخ جای به آموزان دانش اقتصادی

 اسبت  داده نشبان  مختلف یها پژوهش های اما یافته. دننک ایجاد ن ی حفاوحی مدارساین بود که 

 (.Saleem et al. 2012) «کنند ایجاد حفاوت دنحوان می مدارس»

 .Leithwood et al)است  مدرسه اثربخشی در مهم دارلی مدرسه یکی از عوامخ فرهنگ

 حبثثیر  مدرسبه  یب   ع لکبرد  از ای جنببه  هبر  ببر  که است نگرشی و اعتقاد فرهنگ .(2010

 و باورهبا  و ادراکبات  از ربا   عنصر ی  مدرسه فرهنگ(. Lewis et al. 2016) گذارد می

 Deal & Petersonدارد ) انآموز دانش یادگیری و انگیزه در کننده حعیین ینقش که است افکار

 قرار گرفتبه  یمورد حوجه محققان آموزش سازمانی فرهنگمفهوم  ،اریر ةچند ده در. (1999

 مدرسبه  فرهنبگ  حعریبف  بارةدر هم هنوز اما .است دربارة آن انجام شده زیادی ححقیقات و

فرهنگ مدرسه حامخ مفاهیم مشبتر    (.Seashore Louis & Lee 2016ندارد ) وجود حواف 

 های ححلیخگرچه ا (.1395بِنی و ه کاران  آینده است )نادریاز گذشته به حال و از حال به 

 داده شبده  میآن ببه مبدارس حع ب    های یافتهصورت گرفته و  یفرهنگ سازمان بارةدر یادیز

                                                                                                                   
1. Coleman 
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های سازمانی مبدارس اثبربخش    ححقیقات منظم اندکی وجود دارد که مستقیم فرهنگ ،است

فلسبفی و  و  فرهنبگ مدرسبه ححلیلبی    بارةهای اریر در بحث بیشترو  باشدکرده را بررسی 

 .(Hoy & Miskel 2013) معنایی بوده است حا اینکه حجربی باشد

اند و فبر    های مدارس به س ت حغییر و بهبود ح ایخ پیدا کرده فرهنگ بارةاکثر متون اولیه در

 Deal & Petersonحر اسبت )  نیازهای ایجاد مدارس اثربخش کنند که در  فرهنگ یکی از پیش می

انجبام   مدرسه فرهنگ با ح رکز بر ع لکرد بهبود و حغییر ایجاد برای مدرسه مدیران حوانایی .(1999

 ان و مدیران بخش مه ی باورهای مشتر  در مورد قابلیت و حوانایی معل (.Harris 2016گیرد ) می

سبازمان  آموزان را به شکخ غیرمسبتقیم ببا ایجباد     مدیران پیشرفت دانش دارس است.از فرهنگ م

ی امدرسبه و فرهنگبی کبه دار   ّ  آموزشی در مدارس رود، از طری  اقدامات مشارکتی و ایجاد جو

اهداف روشن و انتظارات باال برای پیشرفت ححصیلی و رفتار اجت اعی اسبت، ححبت حبثثیر قبرار     

هبای   کاربرد روزافزون اصطالحات فرهنگی در نوشبته  .(Ten Bruggencate et al. 2012) دهند می

ها و  های آموزشی باید ارزش دهد سازمان آموزشی قابخ حوجه است و نشان میهبری و مدیریت ر

مبهم و حهدیدکننده به و  حر بیان کنند و به حقاضاهای جدید مل وسشیوة های مشتر  را به  استنباط

و فرهنگ سازمانی ابزار مدیریتی مه ی است که ببه رشبد    ،ای مؤثرحر پاسخ دهند. از این رو شیوه

 (.Boush 2010کند ) اثربخشی سازمان ک   می

حواند حثثیر بیشبتری   این است که در چه شرایطی فرهنگ مدرسه می مورد بحث موضوع

مبؤثر ببر فرهنبگ     برانگیبز  بحثیکی از عوامخ رسد  . به نظر میبگذاردبر اثربخشی مدرسه 

 کبه  داننبد  مبی  آموزشی رهبران .باشد مدرسه ةاندازیا  در مدارس آموزان دانشمدرسه حعداد 

حبال،   این با. گذارند می حثثیر آموزان و ع لکرد مدرسه دانش موفقیت بر متغیرها از بسیاری

 اسبت  برربوردار  بباالیی  اه یت از مدرسه ةانداز که کنند می حثیید مدارس آموزشی رهبران

(Lay 2007.) بهتبری   ای مدرسبه فرهنبگ   کوچب  مدارس  ،ححقیقات برری نتایج ر اساسب

برربی ححقیقبات   امبا   .(Holland & Farmer-Hinton 2009; Rowe & Stewart 2011) دارند

ببه ایبن دلیبخ کبه ببه منبابع        ند،برحر ةمدرسفرهنگ  بزرگ دارایمدارس  دیگر نشان دادند

 .Silins & Murray-Harvey 1999; Howley et al) ح ایتی و امکانات بیشتر دسترسی دارند
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و بزرگ  متوسط و های رود نشان دادند که کوچ  در یافته محققان. ه چنین برری (2000

 & Driscoll 2003; Li)نیسببت بببودن مدرسببه از الزامببات ارحقببای فرهنببگ مدرسببه   

Konstantopoulos 2017; Cotton 1996). 

فرهنگ مدرسبه   ةرابطی  متغیر حعدیلگر در  لةزمنمدرسه به  ةدر این مطالعه نقش انداز

رواببط   ةمطالعب ببا  که  دارداین مطالعه از آن جهت اه یت  .شدررسی و اثربخشی مدرسه ب

اثربخشبی  افزیش حوان گام مه ی برای  بین متغیرهای فرهنگ مدرسه و اثربخشی مدرسه می

 مبدارس  اثربخشبی افبزایش  برای  که فراوانی های کوشش رغم به ،ایران مدرسه برداشت. در

 ،بنبابراین . اسبت  انتقاد مورد زمینه این در مدارس ضعیف ع لکرد ه چنان پذیرد، می انجام

های آموزشی ربود پاسبخ    اثربخشی سیستم بارةگذاران آموزشی باید به انتقادات در سیاست

 نشبان  وپبرورش ایبران   کیفیبت آمبوزش   ةدرببار  1حی بز  ال للی بین مطالعات های یافته دهند.

 حبر از  پبایین  ه بواره  حی بز  هبای  دوره ه ة در آموزان ایران دانش ع لکرد و جایگاه دهد می

کننبده در   و در مقایسه با برری از کشورهای شبرکت  است ال للی بوده بین ع لکرد میانگین

 قبدری  1404 در افب   انبداز ایبران   چشبم  سند انتظارات به حوجه حر است که با پایین منطقه

را  اساسبی  تسبؤاال  این یادشده های یافته ححلیخنتایج و (. 1393است )کری ی  کننده نگران

اثربخشبی مدرسبه   چه متغیرهایی با ند و ا اثربخش استان اردبیخ آیا مدارسکه  آورد پیش می

حاضر به بررسی روابط بین متغیرهای اثربخشی مدرسبه و فرهنبگ    ةمطالعدر د. نرابطه دار

 ةانبداز و ه چنبین نقبش    شبد استان اردبیخ پردارتبه   ةمتوسطاول  ةدورمدرسه در مدارس 

 دادن ضبرورت انجبام  . گرفبت بین این متغیرها مورد مطالعه و آزمون قرار  ةرابطمدرسه در 

ببود.  پیدا کردن روابط بین متغیرهای مورد بحث در این پژوهش  این پژوهش در این استان

در  فرهنگ مدرسبه و اثربخشبی مدرسبه    بین ةرابطپژوهشی به بررسی هیچ در حاکنون  زیرا

 و مبدیران  حوانبد ببه   مبی  مطالعه این های یافته ،اساسبر این  .است نشده پردارته این استان

های مبدارس اثبربخش و    فرهنگ مدرسه و شناسایی ویژگی ةحوسع در کارشناسان آموزشی

 .کند ک   بهبود اثربخشی مدرسه

                                                                                                                   
1. TIMSS 
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 فرضيات ةتوسعو  پيشينهمرور 
 فرهنگ مدرسه و اثربخشي مدرسه ةرابط

 چبه  کبه  اسبت  سبؤال  ایبن پاسخ به  مدارس اثربخشی ححقی  در زمینة اصلی دالیخ از یکی

رویکرد چندوجهی را ببرای سبنجش    1پاول مات ؟کند می حعیین را مدارس اثربخشی چیزی

، اثربخشبی  دارای سبازمانی کبه   اسبت ببر آن  اسبت. او  کبرده  اثربخشبی سبازمانی حبدوین    

 و محیطبی  مشبکالت  ببا  مبؤثری  صبورت  به و کرده حولید بیشتری و حرکیفیتبروندادهای با

برای اثربخشی سازمانی  را ای از معیارها و مج وعها .(Mott, 1972) کندمی پیدا حطاب  دارلی

( 1979میسکخ و ه کارانش )اولین بار را مقیاس مات  .کرده استپیشنهاد  1مطاب  جدول 

 .کردند( در مدارس استفاده 1985) و فرگوسن 2و سپس هوی

 (1972) مات سازمانی معیارهای اثربخشی. 1جدول 

 تعریف ابعاد

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

 پذیری انطباق
های آموزشی بر  از حثثیر نوآوری کارکنانآگاهی  و پذیرفتن حغییر و سازگاری با آنبه 

 شود. بینی مشکالت و جلوگیری از آن مربوط می رودشان و پیش

 .کند میبا شرایط اضطراری و مشکالت غیرمترقبه اشاره  کارکنانبه بررورد مناسب  پذیری انعطاف
 

از نتبایج  حبوان   مبی  انبد.  کبرده  اظهارنظر اثربخش مدارس های ویژگی دربارة محققان زیادی

حوصبیفی  ارائبة  برای  های سازمانی و ححقیقات مدارس اثربخش ححقیقات در رصو  فرهنگ

ویژگبی  شناسایی یراستا در ( 2013) 3شیرنس .کردآل از فرهنگ مدارس اثربخش استفاده  ایده

 دستیابی راهبرد :نوع مدارس ارائه داد ینا یرا برا اثربخشی شارص پنج ،اثربخش مدارس های

در  یبادگیری.  هبای  فرصت مست ر، نظارت آموزشی، قوی رهبری ،کارکنان ه کاری اهداف، به

 رهببری : از نبد ا عبارت اه یت حرحیب به مدرسه اثربخشی گانة یازده عوامخ( 1389زکی )مطالعة 

 و روشبن  حثکیبدات  آموزان، دانش مست ر موفقیت کنترل و ارزیابی مدرسه، مثبتّ  جو اثربخش،

 حبداکثر  آموزشبی،  هبای  فعالیت و مدرسه های گیری حص یم در معل ان مشارکت عل ی، شفاف

                                                                                                                   
1. Mott 

2. Hoy 

3. Scheerens 
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 معل ان، ای حرفه رشد مدرسه، منظم و امن محیط ،باال ححصیلی انتظارات یادگیری، های فرصت

 مدرسه. و رانه بین ارحباط وجود ضرورت ،اساسی های مهارت بر حثکید

. اسبت  فرهنگ سبازمانی آن  بر حثکید 21 قرن در موف  های سازمان ویژگی حرین اساسی

 م کبن  را هبا  نوآوری و کند ایجاد حغییر جهان در حواند می که است قدرح ند یابزار فرهنگ

حواند ع لکرد مؤثر مدرسبه را ببر اسباس مثموریبت و      فرهنگ می (.Cameron 2005) سازد

دهبد یب     ححقیقات اریر نشان می ،این با وجود. شرایط محیطی بهبود دهد یا مانع آن شود

حواند محیطی را ببه   کارآمدی و ححصیخ می و بینی ححصیلی با حثکید بر اعت اد فرهنگ روش

 ةگرایانب  و فرهنگ کنترل انسان کندآموزان را حسهیخ  آورد که پیشرفت ححصیلی دانش وجود

 & Hoyآموزان را افزایش دهد ) اجت اعی دانشب  احساسی ةحوسعطور مثبت  آموزان به دانش

Miskel 2013). اند. ی سنجیدهکیفی یا ک ّ های بسیاری از محققان فرهنگ مدرسه را با روش 

پیشبرفت  بین فرهنگ مدرسه و  ةرابطی برای ححقی  در ی  روش ک ّاز ( 2005) 1گرونرت

 ةمدرسب فرهنبگ   ةپرسشبنام سبؤال   35ها از  آموزان استفاده کرده است. داده ححصیلی دانش

شبش   از 2مطباب  جبدول    این پرسشنامه است. ( به دست آمده1998)و ولنتاین  2گرونرت

فرهنبگ   ةنتیجب آمبوزان   ححصبیلی دانبش  موفقیت نتایج نشان داده  .حشکیخ شده استمؤلفه 

 .(Mackey 2016) است انهه کار ةمدرس

 (1998گرونرت و ولنتاین ) ةمدرسفرهنگ . 2جدول 

 تعریف ابعاد

 .کند یم یفمعل ان حوص یه کار یخمدارس را هنگام حعامخ با معل ان و حسه یرانمد یرفتارها رهبری ه کارانه

 .است ه کاری یها فرهنگ یانگرکند که ب یم یانمعل ان را ب یرفتارها ه کاری معل ان

 ای حرفهحوسعة 
مفهوم بهبود  دربارةها  آن یو احساس کل یدجد یها یدهبه ا یابیدست درنگرش معل ان  یانگرب

 .مدرسه است

 .گذارد یم یرحثث یسحدرآموزش و بر  یتمورثم یانیةبچگونه که دهد  ینشان م وحدت هدف

 .اشاره دارد بین معل ان اثربخش ه کاریمیزان به  ح ایت ه کارانه

 .کند یم یفرا حوص ینارحباط معلم و والد یفیتک مشارکت در یادگیری

                                                                                                                   
1. Gruenert 

2. Valentine 
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 های قول نقخ( 2009) 1کوئین مدرسه، اثربخشی و مدرسه فرهنگ ةرابط ةمطالع به منظور

 ةنتیجب  مبدارس  پبذیری  انعطباف  و سازگاری و بهتر وری بهره مثالً ؛داده است ارائه مختلفی

مدرسببه  فرهنببگ از معل بان  رضببایت ندی و (Brady 1993) اسببت مدرسبه  قببوی فرهنبگ 

(Aelterman 2007) آموزان دانش نتایج افزایش موجب (Brady 2005) های نگرش و افزایش 

 از مطالعبات  برربی  ایبن،  بر عالوه. شود ( میCheng 1989) معل ان سازمانی حعهد و شغلی

 Hollins 2015; Kartal) کنبد  می ح ایت نیز مدرسه اثربخشی و مدرسه فرهنگ ارحباط ةاید

باشبد،   برربوردار  مدرسبه  فرهنگ مختلف ابعاد از مدرسه اثربخشی که اگر طوری؛ (2016

 ببه  یپژوهشب  در( 2019) شه کارانو  2مانورهیدایانیآ. دهد می حوسعه حی ی را کار ةروحی

 پژوهشبگران . پردارتند ای حرفه مدارس در یادگیری ةانگیز بر سازمانی فرهنگ حثثیر ةمطالع

 مثببت  ای مدرسبه  فرهنبگ  و جبوّ  یب   و منظم و امن یادگیری محیط ی  باید که اند بر آن

 شود. انجام مؤثر طور به یادگیری حا شود ایجاد

را حوجبه الزم   فرهنبگ سبازمانی  به  رانیموف ، مد های سازماناز کشورها و  یاریدر بس

از  یاریبسب  دهبد  مبی نشبان   رانیب در کشبور ا  نبه یزم نیدر ا قاتیمطالعات و ححقاما  .دارند

 یسبازمان  رییب حغ فرایند. در اند اطالع بی یع لکرد فرهنگ سازمان ةنحواز وجود و  ها سازمان

گاه  ی. حتپردازند میمدت  در کوحاه شیو قابخ ل س و ن ا یکیزیف راتییحغ اع الع دحاً به 

 رصبو   در اریبر  هبای  دهه در ایران در (.1396متین  اند )زارعی بهره بیاز مفهوم و اثر آن 

 دهنبدة  نشبان  ربود  ایبن . اسبت  متعددی انجام گرفته های پژوهش سازمانی فرهنگ بررسی

ها به حوصیف و  حنها برری از این پژوهش. است آن به پژوهشگران حوجه و موضوع اه یت

 شه کباران حیبدری و  (. 1395 ه کباران و  )بهرنگبی انبد   پردارتهبررسی فرهنگ مدارس 

 انجبام  ،«مدرسبه  نوآورانبة  سبازمانی  ّ جبو  و فرهنبگ » عنوان با ،کیفی پژوهش ی  (1395)

 سبازمانی  ّ جبو  و فرهنبگ  اساسبی  ابعباد  هبا یبا   مقولبه داده  پژوهش نشان های یافته. اند داده

 اعت باد  و گشبودگی  ّ جبو  نبوآوری،  حامی فرهنگ محوری، پژوهش فرهنگ شامخ نوآورانه

                                                                                                                   
1. Kuen 

2. Amanurhidayani 
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 شه کباران و  نظری .است نقدپذیری و نقد فرهنگو  نوآوری، و حامی رالق ّ جو متقابخ،

 سبب   سازمانی، فرهنگ ارحباطی، های مهارت بین معناداری رابطةدر پژوهش رود  (1394)

 واسطة به گراححول رهبران کهطوریبه. نشان دادند مدیران بین سازمانی اثربخشی و ،رهبری

فرهنبگ   ببر  مثببت  در جهت یدارامعن یرحثث ،ارحباطی هایاز مهارت یقابخ قبولکسب سطح 

 ، ببا عنبوان  رود ححقی  در( 1392فر و جهانی ) عامری .دندار سازمانی اثربخشی و یسازمان

 دبیبران  و مبدیران  دیبدگاه  از دادند نشان ،«مدارس اثربخشی و سازمانی فرهنگ بین رابطة»

 مثببت  معنبادار  رابطة مدرسه اثربخشی و سازمانی فرهنگ های مؤلفه و سازمانی فرهنگ بین

ببین فرهنبگ مدرسبه و اثربخشبی     رابطة پژوهش، برای بیان پیشینة با حوجه به . دارد وجود

 :شود میپیشنهاد  1فرضیة مدرسه 

اسبتان   ةمتوسبط اول  ةدوربین فرهنگ مدرسبه و اثربخشبی مدرسبه در مبدارس      .1 فرضیة

 معنادار وجود دارد. ةرابطاردبیخ 

 بين فرهنگ مدرسه و اثربخشي مدرسه ةرابطمدرسه در  ةاندازنقش 

 حعبداد  ببه  «مدرسبه  اندازة» اصطالح .است شده حعریف گوناگون های صورت به مدرسه ةانداز

  مطالعبة  ببه  ای مطالعه از مدرسه اندازة. کنند می نام ثبت مدرسه در کهکند  میآموزانی اشاره  دانش

 ؛شبده اسبت   داده نشبان  متفباوت ْ  پژوهشبگران  دیدگاه از و دیگر کشور به کشوری از و دیگر

 .عددی برای مدارس کوچ  و بزرگ وجود ندارد ةمحدود بارةکه هیچ حواف  جهانی در درحالی

 حا 300 ةمحدودابتدایی در  ةمدرسمؤثر برای ی   ةانداز دهد میبه طور متوسط، ححقیقات نشان 

این ارقام باید حد  .مناسب است آموز دانش 800حا  400است و برای دبیرستان  آموز دانش 400

نباید ببیش از   ای مدرسهکه هیچ  اند گرفتهزیرا بسیاری از محققان نتیجه  .شود در نظر گرفتهباال 

 نسببتاً  نتبایج  1یبو ثمت ةپروژ مطالعات (.Williams 1990: 7-8) داشته باشد آموز دانش 500یا  400

 وضبعیت وابسبته ببه   را  ینبه به ةانبداز  کبه  طبوری ؛ دهد می نشان مدرسهینة به ةاندازاز  یمتفاوح

 یبت ببر موفق  یقبو  یمنفب  یرطور مع ول، فقر حبثث   به .کند معرفی میاجت اعی جامعه ب  اقتصادی

کباهش   بر موفقیبت ححصبیلی   فقر یدشد یرثثآموز ح دانش 301. در مدارس با ک تر از گذارد می

                                                                                                                   
1. Matthew Project 
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، استاز آنجا که بسیاری از مدارس کوچ  در مناط  روستایی  .(Howley et al. 2000) یابد می

روستایی بودن این مبدارس   وکوچ   آیاحا دریابند  اند دادهبرری از محققان مطالعاحی را انجام 

 ،کوچب  ببودن مبدارس    انبد  داده. ایبن مطالعبات نشبان    یا ریر دهد میرا نشان  ها آناثر مثبت 

 هبای  حبالش  (.Cotton 1996سودمند است ) آموزان دانشاز شرایط محیطی آن، برای  نظر صرف

ببه مدرسبه    آموزان دانشاثر نسبی مدارس بزرگ و کوچ  بر نگرش  ةمطالعقابخ حوجهی برای 

مبدارس کوچب  م کبن اسبت ببا       انبد  نشبان داده برری مطالعات نتیجة صورت گرفته است. 

 آمبوزان  دانش اند ثابت کرده مطالعات دیگر از برری یز نتایجن. باالحری ه راه باشند های پیشرفت

دیگبر نشبان    یمطالعباح  لبته نتیجةا .شوند مند بهرهم کن است از مدارس بزرگ  غنیدر مناط  

 ،و متغیرهبای دیگبری   ردنبدا  آمبوزان  دانبش بر ع لکرد  حوجهی قابخمدرسه حثثیر  ةانداز اند داده

موفقیبت   ببارة قاببخ اط ینبان در   هبای  کننبده  بینبی  پیش ،ه چون برحری شرایط منطقه و مدرسه

مطالعبه و   103 نتبایج  ازبرگرفتبه   ای در مقالبه ( 1996) 1(. کوحبون Overbay 2003) ندا ححصیلی

مدرسه پیشرفت برحر در مبدارس   ةانداز بارةشده در نی ی از مطالعات انجام کند میبررسی اشاره 

دیگر حفاوت بین مدارس کوچ  و بزرگ وجود  یکه در نی  درحالی ؛دهند نشان میکوچ  را 

 بررسبی  ببا  اروپبایی  کشور 14 های داده که از ،(2017)و کونستانتوپولوس  2های لی یافته ندارد.

 کلبی  طبور  به مدرسهاندازة  حثثیردهد  ، نشان میه استبه دست آمد 2011مطالعات حی ز ن ونة 

ة مطالع های یافته .ردندا چندانی اه یت واست  پیشرفت ححصیلی یکنوارت مختلف سطوح در

 ای مدرسبه مدرسه یکی از عوامخ مؤثر بر فرهنبگ   ةانداز دهد مینشان  (2007) و سعید 3سلفی

وضبوح نشبان    این ححقیب  حجرببی ببه    های یافتهاست.  آموزان دانشو پیشرفت ححصیلی  مثبت

و کارآمبد در مقایسبه ببا     کوچب  عناصر مل وس و نامرئی فرهنگ مدرسه در مدارس  دهد می

 رسبیدند محققان به این نتیجبه   .دندار یلیححص پیشرفت بر بیشتری حثثیرمدارس بزرگ و فقیرحر

مرببوط   آمبوزان  دانبش مستقیم به فرهنگ مدرسه و پیشرفت ححصیلی  طور بهمدرسه  ةاندازکه 

 .(Salfi & saeed 2007) شود می
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2. Li 

3. Salfi 
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 اندازة بین رابطة» بررسی در (1394) شناه کارو  پور دهقان ححقی  های در ایران، یافته

 و مدرسبه  فرهنبگ  در داد نشان «آموزان دانش ححصیلی پیشرفت و ،مدرسه فرهنگ مدرسه،

 یتمبدیر  و کارکنبان  ببا  معل بان  حعامبخ  معل ان، ایحرفه یتصالح) آن به مربوط هایمؤلفه

در مبدارس ببا    (مدرسبه  هایفعالیت در والدین مشارکت دیگر،ی  با معل ان حعامخ ،مدرسه

در مدارس  ،ححصیلی پیشرفتمیزان  اما در ؛ندارد وجود یمختلف حفاوت معنادار هایاندازه

ببه   (1393) شه کباران ثبانی و   روئینبی  .دندار وجود معناداری حفاوت مختلف هایبا اندازه

 ةانبداز حعبدیلگری  با نقش آموزان  دانشفرهنگ مدرسه با پیشرفت ححصیلی  ةرابط»بررسی 

رواببط   ةمؤلفب فرهنگ مدرسبه صبرفاً    های مؤلفهنشان داد از بین  ها یافته. پردارتند« مدرسه

حباکی از آن   هبا  یافتبه  ،معنادار پیشرفت ححصیلی اسبت. ه چنبین   ةکنند بینی پیشه کاران 

رواببط ه کباران    ةمؤلفب شرفت ححصبیلی ببا   یپ ةرابطاست که در مدارس با حجم کوچ  

 ببه شبکخ معنبادار مشباهده     بزرگ این رابطه ةاندازدر مدارس با  اما،؛ مثبت و معنادار است

 .شود ن ی

ی در ارحبباط ببا   ححقیقبات مختلفب   دهبد  مبی پژوهش نشان پیشینة بررسی  ،کلی طور هب

صورت گرفته است و نتبایج   در جوامع آماری گوناگونفرهنگ مدرسه و اثربخشی مدرسه 

مبدارس از  انبدازة  مدرسه به دست آمده است. با حوجه به اینکبه  اندازة متفاوحی با حوجه به 

بین فرهنبگ   ةرسد رابط ، به نظر میاستآموزان در استان اردبیخ مختلف  لحاظ حعداد دانش

ببرای نقبش    2فرضبیة   ،بنبابراین  مدرسبه باشبد.  انبدازة  مدرسه و اثربخشی مدرسه متثثر از 

 :شدرسه و اثربخشی مدرسه پیشنهاد بین فرهنگ مدرابطة مدرسه در اندازة حعدیلگری 

 ةدوربین فرهنگ مدرسه و اثربخشبی مدرسبه را در مبدارس     ةرابطمدرسه  ةانداز .2 فرضیة

 کند. استان اردبیخ به طور معنادار حعدیخ می ةمتوسطاول 

 1 شبکخ  در پبژوهش  مفهومی مدل پژوهش، نظری ةپیشین در شده بیان مطالب اساس بر

فرهنگ  متغیر دو بین را حعدیلگر نقش مدرسه ةانداز متغیر مفهومی، مدل این در. است آمده

 کند. ایفا می مدرسه اثربخشی و مدرسه
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 مدل مفهومی پژوهش. 1شکل 

 شناسي پژوهش روش

بین فرهنبگ مدرسبه و اثربخشبی مدرسبه ببا نقبش        ةرابطپژوهش حاضر بررسی  از هدف

یبابی   ه بسبتگی و مبتنبی ببر مبدل    بب   . روش ححقی  حوصبیفی بودمدرسه  ةاندازحعدیلگری 

اول  ةدور دولتبی  مبدارس معل بان   ه بة آمباری پبژوهش    ةجامعب معادالت سارتاری بود. 

 مبرد و  1684نفبر )  3064به حجبم   1398 ب  1397 در سال ححصیلی خیاستان اردب ةمتوسط

 ةن ونب  حجبم  حعیبین  جبدول  حسبب  بر آماری ةن ون مدرسه بود. حجم 422زن( از  1380

و  هبا  شد که این حعداد با در نظر گرفتن افبت آزمبودنی   نفر برآورد 346 مورگان و کرجسی

زن(  182مبرد و   236نفبر )  418ببه   سازی معبادالت سبارتاری   مدلحجم ن ونه در  ةانداز

مدرسبه   202ای نسببتی از   گیری طبقبه  آماری با استفاده از روش ن ونه ةن ونافزایش یافت. 

 هبای  روایی سازه و محتوا اعتبارسنجی شد. داده ةشیوها به دو  روایی پرسشنامه .انتخاب شد

 .دشآوری  های زیر به روش حضوری ج ع طری  پرسشنامهاز  ازیمورد ن

در  نیاحوسبط گرونبرت و ولنتب    1998در سال  این پرسشنامه :مدرسه فرهنگ ةپرسشنام

 & Gruenertطراحبی شبد )   مدرسهبرای حعیین ادرا  معل ان از فرهنگ دانشگاه میسوری 

Whitaker 2015 .)ای درجبه  5 مقیباس  در گویبه  35 ببر  مشبت خ  مدرسه فرهنگ ةپرسشنام 

 ةمؤلفبباسببت. شببش  ،(موافبب  کببامالً) 5 ةدرجبب حببا( مخببالف کببامالً) 1 ةدرجبباز  ،لیکببرت
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معل ان  ه کاری .2؛ گویه 11ه کارانه با  رهبری .1اند از:  این مقیاس عبارت ةدهند حشکیخ

ه کارانبه   ح ایت .5؛ گویه 5وحدت هدف با  .4؛ گویه 5ای با  حرفه ةحوسع .3؛ گویه 6با 

 در پرسشبنامه  کبخ  نببا  وآلفبای کر  گویه. ضریب 4مشارکت در یادگیری با  .6؛ گویه 4با 

در پژوهش حاضبر ضبریب    .است گزارش شده 97/0 (1397ش )ه کاران و کوالیی ةمطالع

 و میبانگین  ،90/0، پایایی مرکبب براببر ببا    94/0 با پرسشنامه برابرنبا  برای کخ وآلفای کر

 به دست آمد. 62/0شده برابر با  استخراج واریانس

 ای  گویبه  8 ةپرسشبنام  از مدرسبه،  اثربخشی سنجش جهت :مدرسه اثربخشی ةپرسشنام

 مبات  سبازمانی  اثربخشبی  ةنظریب طبب    را هبوی  پرسشنامه این شد. استفاده (2009) هوی

 کبه  اسبت  هیب گو 8شامخ اثربخشی مدرسه  ةپرسشنام .(Hoy & Miskel 2013) کرد طراحی

 .1 یعنبی  ب (1972سبه بعبد اثربخشبی سبازمانی مبات )     اسباس   را بر رسهمد ی کلیاثربخش

 انبدازه  ب گویبه  1پبذیری ببا    انعطباف  .3؛ گویبه  4پبذیری ببا    انطباق .2؛ گویه 3وری با  بهره

 5 اسیب رود را در مق ةمدرسع لکرد  شود میاز معل ان رواسته  پرسشنامه نی. در اگیرد می

بباالحر در   ازیکنند که امت فیحوص ،مواف ( )کامالً 5)کامالً مخالف( حا  1از  ،کرتیل ای درجه

در نبا  وکر یآلفا بیبا ضر اسیمق پایایی مدرسه است. شتریب یاثربخش ةدهند نشان اسیمق

در پبژوهش حاضبر    .(Hoy & Miskel 2013)است بوده باال  ه واره 89/0حا  87/0 ةحدودم

 و ،88/0 ببا  براببر  مرکبب  پایبایی  ،90/0 برابر ببا  برای کخ پرسشنامه نبا وکر آلفای ضریب

 .ه استآمد دست به 70/0 با برابر شده استخراج واریانس میانگین

 ها يافته

ببرآورد حبداکثر   سبارتاری )روش   معادالت سازی مدل از روش استفاده ححقی  با های داده

 .شبد  وححلیبخ  حجزیه مراحبی ضریب ه بستگی اسپیرمن و رگرسیون سلسله و (ن ایی درست

 استفاده شد. SPSS22 & AMOS22افزار  ها از نرم برای ححلیخ داده

اسبتان   ةمتوسبط اول  ةدور مبدارس  مدرسبه در  اثربخشبی  و مدرسبه  فرهنگ بین .1 فرضیة

 .دارد وجود معنادار ةرابط اردبیخ
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 ،(PRO) وری بهرر   :مدرسر   اثربخشری  و مدرسر   فرهنرگ  ةرابطر  یرین تب یبررا  ساختاری ةمعادل مدل .2 شکل

 ای حرفر   ةتوسرع  ،(TC) انمعلم یهمکار ،(CL) همکاران  یرهبر ،(FLE) یریپذ انعطاف ،(ADA) یریپذ انطباق

(PD)، وحدت هدف (UP)، همکاران  یتحما (CS)،  یادگیریمشارکت در (LP) 

دهبد   های برازش کلی مدل وضبعیت قاببخ قببولی را نشبان مبی      شارص 2برای شکخ 

(047/0=, RMSEA987/0=, CFI909/1=, X2/DF004/0=, P25=, DF722/47=X2.) 

شامخ بارهای عباملی و   ،های رگرسیونی مج وعه برآوردهای استاندارد برای وزن ،ه چنین

دهد که اثر مستقیم متغیر فرهنگ مدرسه بر اثربخشی مدرسه معنبادار   نشان می ،ضریب حثثیر

 .(P<01/0و Beta =782/0)مثبت است 

 مدرس  اثربخشی بر مدرس  فرهنگ مستقیم تأثیر .3 جدول

 پارامتر
خطای  وزن رگرسیونی

 معیار

نسبت 

 بحرانی

سطح 

 استاندارد غیراستاندارد معناداری

فرهنگ 

 مدرسه
 

اثربخشی 

 مدرسه
759/0 782/0 065/0 755/11 001/0 
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هبا(   های جزئی برازش )نسبت بحرانی و سبطح معنباداری آن   شارص ،3مطاب  جدول 

دهد که ضریب سبارتاری غیراسبتاندارد دارای حفباوت معنبادار ببا صبفر هسبتند         نشان می

(01/0P< جهت بررسی ع ی .) از مدرسبه اثربخشبی   فرهنگ مدرسبه و  ابعاد بین حر روابط 

 .است آمده 4 جدول در نتایج اسپیرمن استفاده شد که ه بستگی ضریب

 مدرس  اثربخشی و مدرس  فرهنگ ابعاد همة بین همبستگی ضریب .4 جدول

 

 ابعاد اثربخشی مدرسه

 پذیری انعطاف پذیری انطباق وری بهره
اثربخشی 

 )کلی( مدرسه

سه
در
گ م

رهن
د ف
بعا
ا

 

 462/0** 448/0** 410/0** رهبری ه کارانه

 

 451/0** 393/0** 400/0** معل ان ه کاری

 422/0** 410/0** 442/0** ای حرفه ةحوسع

 384/0** 290/0** 358/0** وحدت هدف

 472/0** 383/0** 456/0** ح ایت ه کارانه

 446/0** 435/0** 416/0** مشارکت در یادگیری

 530/0 )کلی( فرهنگ مدرسه

**P< 001/0  )دو سویه( 

 

اثربخشبی   و فرهنبگ مدرسبه   اسپیرمن بین ابعباد  ضریب ه بستگی مقادیر 4جدول  در

. وجبود دارد  معنبادار مثببت   ةرابطب  ابعاد دو متغیر ه ةکه بین  است شده داده مدرسه نشان

 ةرابطب اثربخشبی مدرسبه    متغیبر  و فرهنبگ مدرسبه   دو متغیر ه چنین در مقیاس کلی بین

 (.>01/0Pو  =530/0rsدارد )معنادار مثبت وجود 

 مدرسبه در مبدارس   اثربخشبی  و فرهنگ مدرسبه  بین ةرابطدر  مدرسه ةانداز .2 فرضیة

 .استان اردبیخ اثر حعدیلگری معنادار دارد ةمتوسطاول  ةدور

( و رگرسبیون  SEMسبارتاری )  ةمعادلب  سازی برای آزمون این فرضیه از دو روش مدل

 ةرابطب  مدرسه در ةانداز متغیر وححلیخ حجزیه اول، برای مراحبی استفاده شد. در روش سلسله

سبازی معبادالت    مبدل  روش از ،3مطباب  شبکخ    مدرسبه،  اثربخشی و فرهنگ مدرسه بین
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 وابسبته  متغیبر  ببین  ةرابطب  حضبعیف  یبا  حقویت متغیر حعدیلگر هدف. شد استفاده ساراری

 است مدرسه اثربخشی  ْ مال  متغیرِ مطالعه، این در. است( بین پیش) مستقخ متغیر و( مال )

 از اسبت  م کبن  مبال   متغیبر  و بین پیش متغیر بین ةرابطفرهنگ مدرسه.  ْ بین پیش متغیرِ و

 .شود حضعیف یا حقویت مدرسه ةانداز متغیر حعدیلگر طری 

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

 مدرس  ةاندازنقش تعدیلگری  ةفرضیآزمون  .5جدول 

 پارامتر
برآورد 

 پارامتر

خطای 

 معیار

نسبت 

 بحرانی

سطح 

 معناداری
 نتیجه

ضریب 

 استاندارد

فرهنگ مدرسه بر اثربخشی 

 مدرسه
 625/0 معنادار 001/0 216/16 009/0 147/0

مدرسه بر اثربخشی اندازة 

 مدرسه
 -012/0 غیرمعنادار 747/0 -321/0 002/0 -001/0

فرهنگ مدرسه × مدرسه اندازة 

بر اثربخشی مدرسه )نقش 

 حعدیلی(

 -020/0 غیرمعنادار 559/0 -525/0 000/0 000/0

05/0 P< 
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 5کبه جبدول    چنبان  .اسبت  قابخ مشاهده 5 جدول در حعدیلگر اثر متغیر وححلیخ حجزیه

اثبر   مدرسبه  اثربخشبی  و فرهنبگ مدرسبه   ببین  ةرابط مدرسه بر ةاندازمتغیر  ،دهد نشان می

 .حعدیلگری معنادار ندارد

مدرسببه از رگرسببیون  ةانببدازدر روش دوم، بببرای بررسببی نقببش حعببدیلگری متغیببر  

بین بر مال  اسبت.   نیاز بررسی اثر حعدیلگری حثیید اثر پیش مراحبی استفاده شد. پیش سلسله

 های مدل آزمون در گام مشاهده شد، این اثر معنادار است. اولین 3گونه که در جدول  ه ان

 معنباداری  آزمون از این منظور برای. است حعدیلگر متغیر فقدان یا وجود شناسایی حعدیلگر

ی  مدل با حعبداد   R2 مبنای منطقی این آزمون آن است که اگر مقدار. شد استفاده R2 حغییر

متغیبر جدیبد ببر     ،متغیرهای مشخص با افزودن متغیر جدید به صورت معنادار حغییبر یاببد  

 .Cohen et al) متغیر مال  مؤثر رواهد بود. ه ین منط  برای متغیر حعبدیلگر وجبود دارد  

اینکه متغیر حعبدیلگر   ةواسطآزمون، به  دادن . برای حثمین اطالعات الزم جهت انجام(2003

 رگرسبیون دادن شده استفاده شد. مراحخ انجام  از نوع نسبتی بود، از روش رگرسیون حعدیخ

هبای انحرافبی متغیبر فرهنبگ      شرح است: الف( استفاده از ن بره  دینبچندگانه  ةشد حعدیخ

ب( اسبتفاده از رگرسبیون    و مدرسه ببرای رفبع مشبکخ چنبدرطی ببودن      ةاندازمدرسه و 

 حعبدیلگر  متغیبر  اثبر  شبدت  ةدهنبد  نشان حعاملی متغیر استاندارد بتای مراحبی. ضریب سلسله

مدرسه در  ةاندازمراحبی به منظور بررسی اثر حعدیلگری  سلهنتایج ححلیخ رگرسیون سل. است

 است. آمده 6بین فرهنگ مدرسه و اثربخشی مدرسه در جدول  ةرابط

 مراتبیسلسل  رگرسیون آزمون خالصة .6 جدول

 مدل
ضریب 

 تغییرات
R

2 
R

2 
 SD شده تعدیل

 تغییرات آماری

R
2∆ F∆ DF1 DF2 P 

1 a623/0 388/0 385/0 507/5 388/0 49/13 2 415 001/0 

2 b625/0 390/0 386/0 504/5 002/0 53/1 1 414 217/0 

a. مدرسه، فرهنگ مدرسه ةاندازبین:  یشپیرهای متغ 

b. فرهنگ مدرسه ×مدرسه  ةاندازمدرسه، فرهنگ مدرسه،  ةاندازبین:  یشپیرهای متغ 
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مدرسه باعث افزایش  ةاندازدهد  یمنشان  2و  1نتایج ححلیخ رگرسیون در مدل  ةمقایس

R2  002/0که ایبن میبزان معنبادار نیسبت )     است شده 002/0به میزان=R2∆، 530/1=F∆، 

217/0P= شبده در ن برات    درصبد از واریبانس مشباهده    002/0دهبد   یمب (. این مدل نشان

 شود. یممدرسه حبیین  ةاندازیلگر حعداثربخشی مدرسه حوسط اثر 

 غیراستاندارد و استاندارد رگرسیون ضرایب .7 جدول

 مدل
یب رض ضریب غیراستاندارد

 استاندارد
t 

سطح 

 B SD معناداری

1 

 001/0 41/81 - 269/0 937/21 ثابت

 001/0 20/16 623/0 009/0 147/0 فرهنگ مدرسه

 739/0 -33/0 -013/0 002/0 -001/0 مدرسه ةانداز

2 

 001/0 34/81 - 270/0 940/21 ثابت

 001/0 15/16 625/0 009/0 147/0 مدرسهفرهنگ 

 749/0 -32/0 -012/0 002/0 -001/0 مدرسه ةانداز

فرهنگ × مدرسه  ةانداز

 مدرسه
0001/0- 0001/0 020/0- 52/0- 601/0 

 

 ةانبداز ) حعباملی  اثبر  ضبریب  ببرای  بتا مقدار است مشخص 7که در جدول  گونه ه ان

 حثییدی نیز این و (=601/0Pو  =Beta-020/0است ) غیرمعنادار( فرهنگ مدرسه× مدرسه 

میبان فرهنبگ مدرسبه و اثربخشبی      ةرابطب مدرسبه در   ةاندازنقش حعدیلگری  ةفرضی رد بر

 .مدرسه است

 بحث و نتيجه

مدرسه با نقبش حعبدیلگری    اثربخشی و مدرسه متغیرهای فرهنگ میان ةرابط مطالعه ایندر 

نشان  ها . یافتهدش بررسی و ححلیخ اردبیخ استان ةمتوسط اول ةدورمدارس  مدرسه در ةانداز

 .(3مثببت وجبود دارد )جبدول     معنبادار  ةرابطب  مدرسه اثربخشی و مدرسه فرهنگ بین داد

مدرسه )رهبری  فرهنگ ابعاد ه ة بین دادنشان  ها داده حر ع ی   وححلیخ حجزیه این، بر عالوه
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مشبارکت   ،ح ایت ه کارانبه ای، وحدت هدف،  حرفه ةحوسعمعل ان،  ه کاریه کارانه، 

 پبذیری(  انعطباف  ،پبذیری  وری، انطبباق  مدرسبه )بهبره   ابعاد اثربخشبی  ه ة و در یادگیری(

 سبایر  نتبایج  مشبابه  مطالعبه  ایبن  نتبایج  (.4 جبدول ) دارد ه بستگی معنادار مثبت وجبود 

 Salfi & saeed 2007; Nazari et al. 2015; Amerifar & Jahani ماننبد: ) اسبت  مطالعبات 

پژوهش یافت  پیشینةگونه که در  ه ان .است هشدبررسی  این پژوهش پیشینة در که( 2013

اسبت کبه    رهببران مبدارس   و معل بان  ببرای  اساسبی  یهبدف  مدرسه ، اثربخشیه استشد

 پیشبینة اسباس   گیرد. ببر  قرار ،مدرسه فرهنگ ج له از ، عوامخ مختلف حثثیر ححت حواند می

 مبؤثر ای  مدرسه فرهنگ ی  نتیجه مدارس پذیری انعطاف و سازگاری و وری پژوهش، بهره

 ایجباد  اثربخشبی مدرسبه   برای ای مثبت را فرهنگ مدرسه ی  باید مدیران ،است. ه چنین

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

 :ماننبد  ب رسبه فرهنبگ مد  هبای  مؤلفه گیریکار به در مدارس مدیران . اگرکنندک    مدرسه

 ،ای، وحبدت هبدف، ح ایبت ه کارانبه     حرفه ةحوسعمعل ان،  ه کاریرهبری ه کارانه، 

 یافت. رواهد بهبود ابعاد ه ة در ها آن مدارس اثربخشی کنند، حالش ب یادگیری مشارکتی

حثثیر فرهنگ مدرسه بر اثربخشبی مدرسبه    دهد میهای این مطالعه نشان  یافته ،ه چنین

(. نتبایج ایبن   7و  6 و 5 هبای  هم حفاوت ندارد )جبدول  مدرسه با ةاندازدر سطوح مختلف 

 & Driscoll 2003; Cotton 1996; Liماننبد: ) سبو ببا نتبایج برربی مطالعبات      مطالعبه هبم  

Konstantopoulos 2017 ةرابطب مدرسه ی  متغیر حعدیلگر معنادار برای  ةاندازیعنی ( است؛ 

های این پژوهش، مدیران مدارس ببا   فرهنگ مدرسه و اثربخشی مدرسه نیست. مطاب  یافته

حوانند به فرهنگ مدرسه دست پیبدا کننبد و کوچب  و ببزرگ      رهبری می ةویژهای  مهارت

 اکثبر  در ایبران  . ببا حوجبه ببه اینکبه    نیستبودن مدرسه از الزامات ارحقای فرهنگ مدرسه 

قرار دارد، حصور بر این است که وضعیت  ج عیت و کم مدارس کوچ  در مناط  روستایی

 شه کباران و  1هباولی آموزان در مدارس روستایی پبایین باشبد.    اجت اعی دانشب  اقتصادی

ب  ببر اسباس وضبعیت اقتصبادی    مدرسبه   ةاندازکه حثثیر  ندا هکردبر این نکته حثکید  (2000)

                                                                                                                   
1. Howley 
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 و گبذارد  می مناط  روستاییچش گیر بر نتایج مدرسه در  یفقر حثثیر .متغیر استاجت اعی 

 Stevenson) قرار دهد حثثیررا ححت  ،مدرسه ةاندازم کن است حثثیر متغیرهای دیگر، مانند 

-Rowe & Stewart 2011; Holland & Farmer: )ماننبد هبا   نتایج برری پژوهشه لبتا (.2006

Hinton 2009; salfi & saeed 2007 ) انبد میبزان اثربخشبی مدرسبه در سبطوح       نشبان داده

 قبوی  فرهنبگ  دارای کوچب   مبدارس  گفتحوان  مدرسه متفاوت است. می ةاندازمختلف 

های  بیشتری دارند که در فعالیتفرصت آموزان  دانش کوچ ، در مدارس هستند. ححصیلی

 ه بدیگر و  شنارت برای بهتری فرصت کلی طور به معل ان ؛ نیزکنند شرکت درسی ةبرنام

گر نتبایج ایبن ححقیب  اثبر معنبادار      ا دارند. دیگر ی  با مطالب و ها ایده گذاشتن اشترا  به

حوانبد اثبر فقبر در جوامبع و مبدارس       ی  دلیخ آن می ،مدرسه را حثیید نکرد ةاندازحعدیلی 

فقر عباملی  دهد.  کوچ  را نشان ن ی ةمدرس ةاندازمثبت و معنادار  حثثیرروستایی باشد که 

 هبای  یافتبه ببا ایبن حبال    . (Underwood 2018) گبذارد  است که بر فرهنگ مدرسه حثثیر می

 رحهدیداحی که فقر بب  کند میک    همدرسکوچ  بودن  دهد نشان میوضوح  به پژوهشگران

؛ معناست که ه به چیبز براببر اسبت     بداناین . دواز بین برکند  میع لکرد مدرسه حح یخ 

در جوامع غنی و شهری و مدارس کوچ  در جوامع فقیر و روسبتایی  یعنی مدارس بزرگ 

مدارس مورد مطالعه در  ه ة. با حوجه به اینکه (Friedkin & Necochea 1988) برند سود می

در مناط  شهری و روستایی قرار داشتند، با در نظبر گبرفتن شبرایط منطقبه و      این پژوهش

متوسبط و ببزرگ    و ه در مبدارس کوچب   مدرسه، حثثیر فرهنگ مدرسه بر اثربخشی مدرس

 دیده نشد. یو از نظر آماری حفاوت معنادار ارزیابی شدیکنوارت 

حوانبد   ی  متغیر مهم و حثثیرگذار می منزلةفرهنگ مدرسه به گونه که مالحظه شد،  ه ان

کلی برای بهبود فرهنبگ مدرسبه راهببرد حغییبر      ةرویاثربخشی مدرسه را حقویت کند. ی  

وری و حقویبت   حوان ببرای بهببود بهبره    از جلسات معل ان می(. Boush 2010است )هنجار 

 ب و غیبره  ،پذیری ، انعطافمانند کنترل، ح ایت، نوآوری، روابط اجت اعی ب هنجارهای جدید

 را اثربخشبی  حواننبد  مبی  ح رکبز کننبد،   مدرسه فرهنگ بر آموزشی رهبران . اگردکراستفاده 

 نیباز  ای حرفبه  ةحوسبع  های فرصت در حضور برای پذیری انعطاف به بخشند. معل ان بهبود
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پذیر باشبد، نقبش    در صورحی که منابع انسانی انعطافدانش رود را افزایش دهند.  حا دارند

مطباب  نتبایج   (. 1397کند )نجفی و ه کاران  سازمان ایفا می اثربخشیپررنگ و مؤثری در 

 ،ة آنبدون حوجه ببه انبداز   ،مدارسبرای  اساسی هدف ی  منزلةاین پژوهش، اثربخشی به 

 عوامخ اه یت در  با حرحیب، مدرسه قرار دارد. بدین فرهنگ حثثیر به طور یکنوارت ححت

بهبود و  های طرح حوان می مدارس در موجود راهبردهای و ها شیوه کشف و مدرسه فرهنگ

 الزم مبدارس  اثربخشبی  از اط ینبان  ببرای  .داد شبکخ  مؤثرحری نحو به را مدرسه اثربخشی

 مت رکبز  کشبور  آموزشبی  گذاری سیاست در مدرسه فرهنگ و مدرسه اثربخشی ابعاد است

 مبدارس  گونه اثربخش اه یت داده شود. از آنجا که مدیریت این مدارس به مدیریت شود و

 و پبذیری  از ریسب   کبه  مدیرانی است؛ نیاز اثربخش مدیران و رهبران مدار است، بهفرایند

 گ ان بی .شوند قائخ میهای معل ان ارزش  ایده رایب کنند و می ح ایت آموزش در نوآوری

ویبژه   ببه و افبراد جامعبه    ه بة  ةجانبب  نیازمنبد مشبارکت ه به    ارسدر مد اثربخشیارحقای 

 .ستها و اولیای آن ،آموزان ، کارکنان آموزشی، دانشنمسئوال

 کاربردی و پژوهشي هایپيشنهاد

 مدرسبه  ةانیسبال  ةبرنام در باید مدرسه و اثربخشی فرهنگ بارةدر معل ان  ادرا سنجش. 1

 دادهبای  برون و هافرایند و دادها درون هب باید ارزشیابی و بازرسی مدارس در شود. گنجانده

 بهبود منظور مثبت به ای مدرسه فرهنگ که شود حاصخ اط ینان حا شوددقت بیشتر  ارسمد

 .مدارس وجود دارد اثربخشی

ببرای   . ه چنبین دنب قبرار ده  ه کاری ةپای مدیریتی رود را برسب   ارسمد انمدیر. 2

آموزان به صورت مشارکتی و دوستانه یاد بگیرند و کارکنان ببه   مدارس مهم است که دانش

یبادگیری بهتبر    .صورت ه کارانه کار کنند و دانش و مهارت رود را به اشبترا  بگذارنبد  

 .دشوای قوی و مؤثر برقرار  افتد که بین مدرسه و رانه رابطه زمانی احفاق می

ای  حرفبه  ةحوسبع  ةزمینب و  اساسبی  الزامبات  نیازهبا و  بایبد  وپرورش آموزش مدیران. 3

 ببرای  موجبود مدارس نیز باید از منابع کارکنان و  کنند برآورده را معل ان مدارس مدیران و

 .کنند استفاده به صورت کارآمد مدرسه ردماتک یت و کیفیت محصوالت و  بردن باال
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باال بردن  و برای ای مثبت مدرسه و فرهنگ ّ جو داشتن برای مدرسه فیزیکی . امکانات4

 و اسبتفاده  ببر  مبدارس  اسبت  بهتر. دارد اه یت ها آن یادگیری مینةزدر  آموزان دانش ةانگیز

 .کنند ح رکز فیزیکی امکانات مناسب مدیریت

 ببا  پذیری سازگاری و انطباق حوانایی و پذیری انعطاف به زیادی های جنبه در مدارس .5

هبای   از طری  آموزش شدهیادهای  با حقویت مهارت نیازمندند. بنابراین اط ینان محیطی عدم

 حوان به سطوح باالحر اثربخشی در مدارس دست یافت. می و حین ردمت کاربردی

 یبادگیری مدیران مبدارس ببا    فرهنگ مدرسه الزم است. ةحوسعرهبری مدرسه برای . 6

در ه بین   دسبت پیبدا کننبد.    ای مثبت حوانند به فرهنگ مدرسه رهبری می ةهای ویژ مهارت

هبای   مهبارت  ةحوسبع را ببرای   اساسبی وپرورش ابتدا باید اقبدامات   ، وزارت آموزشزمینه

 .به کار گیردفرهنگ مثبت در مدارس  ةحوسعسپس رهبری و 

آمبوزان   مدرسه حدوین شود و حعداد دانبش  ةاستانداردهای مربوط به اندازدر هر منطقه . 7

 مبدارس  امکانات اجت اعی و فرهنگی و نیز را  طب  آن معیارها حعیین شودمدرسة در ی  

 .شود نظر گرفته درکنند  آموزانی که در مدرسه ححصیخ می باید در ارحباط با حعداد دانش

کند؛  بررسی را را  موضوع ی  های جنبه ه ة حواند ن ی مؤثر طور به مطالعه . ی 8

 مبدارس  مند باشند مدل مفهومی این پژوهش را در پژوهشگران م کن است عالقه ،بنابراین

 فرهنبگ و اثربخشبی   و وضعیت کنندبررسی  ححصیلی های مختلف دوره با های دیگر استان

 آشکار سازند. ایران جغرافیایی مختلف مناط  را در مدارس

 بررسبی  امکبان  کبه  کبرد  انتخباب  را یک ّب  رویکبرد  یب   پژوهشگر مطالعه، این . در9

در  .آورد فبراهم  مبدارس  از بیشبتری  حعداد میان را مدرسه اثربخشی و فرهنگ های ویژگی

حبوان اطالعبات حک یلبی و     مبدارس، مبی   در مبؤثر  هبای کیفبی   با پبژوهش  ،مطالعات آینده

ببرای حعیبین   های انبوه مطالعات کیفی  آورد. حوصیف به دست موضوع این ةدربار حری ع ی 

 ند.ا  های رایج فرهنگ مدارس الزامی مفروضات اساسی و ارزش
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 ها محدوديت

و اند  دهکر یخها را حک  بود که معل ان با صداقت و بدون حعصب پرسشنامه ینبر ا حصور .1

 .ها نداشت صحت پاسخ ییدحث یبرا روشی یچپژوهشگر ه

کبه م کبن ببود در پاسبخ دادن ببه       کردند یم یسمعل ان در چند مدرسه حدر یبرر .2

 حوانسبت  یمب  موضبوع  یبن و ا شبده باشبند  مشبکخ مواجبه   حردیبد و  سؤاالت پرسشنامه با 

 قرار دهد. یرآنان را ححت حثث یها پاسخ

شبده   مشاهده روابط علت . بنابراینحاضر به صورت مقطعی انجام شده است ةمطالع. 3

 اط ینان کسب جهت حجربییا  طولی ححقیقات. باشدبرآمده ادرا  معل ان  از فقط حواند می

 .است ضروری یعلّ های رابطه از

هایی در  م کن است حفاوت ،ه است. از آنجا که این مطالعه در استان اردبیخ انجام شد4

 هبای  یافتبه  حع بیم  در نتیجه .فرهنگ مدرسه در جاهای دیگر ایران وجود داشته باشد زمینة

 .را  محدود شود ةزمینبه این  فقطم کن است این پژوهش 
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 منابع
(. 1394) گببودرزی اکببرم ؛ابببراهیم نببوه ؛ عبببدالرحیمهیلعبببدال بهرنگببی، مح درضببا؛ بیببژن 

مدیریت بر آموزش  ،«های رقابتی شناسی فرهنگ مدرسه بر اساس چهارچوب ارزش آسیب»
 .41 ب 9صص  (،1) 4 ،ها سازمان

ّ  جبو  و فرهنبگ »(. 1395) هیلعببدال  بیژن ؛بهرنگی مح درضا ؛آبادی زین حسن رضا؛ حیدری،

 (،2) 7 ،آموزشبی  مبدیریت  در نبو  رهیبافتی  ،«کیفی پژوهش ی  ،مدرسه ةنوآوران سازمانی

 .74 ب 53صص 

 مدرسبه،  ةانبداز  ةرابطب  بررسبی »(. 1394) زاده مهرعلبی  یبداهلل  ؛پارسبا  عبداهلل آزاده؛ پور، دهقان

 ةدرترانب  متوسبطه اول و دوم  مدارس در آموزان دانش ححصیلی پیشرفت و ،مدرسه فرهنگ

 .98 ب 67صص  (،1) 22 ،اهواز چ ران شهید دانشگاه حربیتی علوم ،«اهواز شهر

 ةانبداز  ةکننبد  حعبدیخ  نقبش »(. 1393) ج شبیدی  اللبه  ؛پسبند  طالعسیاوس  فرزانه؛ ثانی، روئینی

های آموزش و  پژوهش ،«آموزان دانش ححصیلی پیشرفت و مدرسه فرهنگ ةرابط در مدرسه

 .88 ب 79صص  (،7) 22 ،یادگیری

 آگاه. ،حهران ،8 چ ،مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته(. 1397متین، حسن ) زارعی

 هبای  ویژگی با آن ةرابط بررسی و مدرسه سازمانی اثربخشی عوامخ»(. 1389) مح دعلی زکی،

 .195 ب 161صص  (،80) 18 ،انسانی علوم ،«معل ان آموزشی

 از مدرسبه  اثربخشبی  ببا  سبازمانی  فرهنگ بین ةرابط»(. 1392) جهانی جعفر ؛فرشاد فر، عامری

 (،3) 4 ،آموزشبی  مبدیریت  در نو رهیافتی ،«شیراز ةمتوسط مدارس دبیران و مدیران دیدگاه

 .169 ب 155صص 

و حثثیر آن بر بهببود   2011ای از گزارش نتایج حی ز و پرلز  رالصه»(. 1393کری ی، عبدالعظیم )

برگرفته از پروحال مرکز ملی  ،مرکز ملی مطالعات حی ز و پرلز ،«آموزشی ایرانع لکرد نظام 

 بببه آدرس اینترنتببی:  ،1398به ببن  25ال للببی حی ببز و پرلببز در حبباریخ    مطالعببات بببین 

http://timsspirls.ir. 

 های ویژگی»(. 1397) شریف رضایی لیع ؛کیا معینی مهدی ؛زاهدبابالن عادل اهلل؛ قدرت کوالیی،

صبص   (،16) 6 ،آموزشبگاهی  و آموزشی مطالعات ،«مدرسه فرهنگ ةپرسشنام سنجی روان

http://timsspirls.ir/
http://timsspirls.ir/
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 .87 ب 63

گببذاری در  سیاسببت(. 1395) سببیادت سببید علببی ؛نببوروزی بِنببی، ناهیببد؛ رضبباعلی نببادری
 یارمانا. ،، اصفهان2 چ، وپرورش آموزش

پبذیری منبابع انسبانی،     انعطباف »(. 1397) رح بانی  فاط به  ؛رسبتگار  علی نجفی، وحید؛ عباس

 (،3) 16، مبدیریت فرهنبگ سبازمانی    ،«هبای بی به   رالقیت و نوآوری سازمانی در شرکت

 .544 ب 521صص 

 ارحبباطی،  هبای  مهبارت  بین ةرابط بررسی»(. 1394) سهرابی زهرا ؛قاس ی ح ید رسول؛ نظری،

 مبدیریت  ،«ورزشی های سازمان در مدیران اثربخشی و ،سازمانی فرهنگ رهبری های سب 
 .102 ب 92صص  (،21) 11 ،حرکتی رفتار و ورزشی
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