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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article type: 
Technical Article 

 

School culture is an important managerial tool that helps school succeed. In many 

successful organizations, managers pay sufficient attention to this issue. However, 

studies related to this issue show that many organizations are not informed about the 

existence and performance manner of organizational culture. Thus, the present study 

was carried out to design and validate the successful school culture model. The 

research method adopted in this study was mixed-methods approach. In the 

qualitative phase, the statistical population involved articles published about school 

culture and successful school from 2005 to 2020 in Iranian and non-Iranian journals, 

out of which 50 articles were selected for the final analysis. In the quantitative phase, 

the statistical population involved all teachers of secondary high schools of Ardabil 

(five hundred teachers). Out of these, 217 individuals were selected as the statical 

sample using cluster random sampling. In the qualitative phase, the seven-stage 

meta-synthesis instrument proposed by Sandelowski and Barroso (2007) was used. 

In the quantitative phase, a researcher-made questionnaire was used. The results of 

the study led to the identification of 55 indices of successful school culture model. 

These were formed as 12 components, namely school prospect and mission, attention 

to the comprehensive growth of students, school’s empowering structure, effective 

cooperation and relation of employees, social support, cooperative management, 

positive learning environment, professional morality, effective leadership, learners’ 

cognitive features, effectiveness and efficiency, and effective human resource 

management. The validity of designed model was assessed and confirmed using 

SmartPLS3 software through factorial analysis. The results of this study can help 

educational managers and staff develop school culture, identify successful schools’ 

features, and improve effectiveness of schools. 
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  هدا  سدازمان  از بسدیار   در کندد.  می کمک مدرسه موفقیت به که است مهمی مدیریتی ابزار مدرسه فرهنگ
از  بسدیار   دهد یم نشان هزمین این در تحقیقات و مطالعات اما .دارند را الزم توجه مهم این به مدیران موفق،
 و طراحدی  هدد   با حاضر پژوهش رو،  این از .اند اطالع یب سازمانی فرهنگ عملکرد ةنحو و وجود از ها سازمان
 در .است ی(کمّد  )کیفی ختهیآم نوع از پژوهش نیا روش گرفت. انجام موفقة مدرس فرهنگ الگو  اعتباریابی
  هدا  سدال  ینب موفقة مدرس و مدرسه فرهنگ ةینزم در که بودند یمقاالت شامل پژوهشة جامع کیفی، بخش
 در شدد.  انتخدا   نهایی تحلیل برا  مقاله 50 تعداد بودند.  شده چاپ خارجی و داخلی منابع در 2020 تا 2005
 تعدداد  بودندد.  نفدر  500 تعدداد  به یلاردب شهر ةمتوسط دوم ةدور یراندب همة شامل  آمار ةجامع ی،کمّ بخش
 بخدش  در شددند.  انتخدا    آمدار  ةنموند  عنوان به ا  خوشه تصادفی  ریگ نمونه روش از استفاده با نفر 217
 ةپرسشدنام  از یکمّد  بخش در شد. استفاده (2007) باروسو و یسندلوسک فراترکیب  ا مرحله هفت ابزار از یفیک

 در موفدق ة مدرسد  فرهندگ  الگدو   شداخ   55 شناسایی بیانگر پژوهش ها  یافته شد. استفاده ساخته محقق
 توانمندسداز  سداختار  ،شداگردان ة جانبد  همده  رشده ب توجه ،مدرسه مأموریت و انداز چشم شامل د مؤلفه 12 قالب

 اخدال   مثبدت،   ریادگید  جدوّ  همکارانده،  تیریمد ،اجتماعی حمایت کارکنان،مؤثر  ارتباط و  همکار مدرسه،
 بود. د اثربخش انسانی منابع تیریمد ،یاثربخش و ییآکار ران،یفراگ شناختی ها  ویژگی ،مؤثر  رهبر ، ا حرفه
 قرار تأیید و سنجش مورد عاملی تحلیل طریق از SmartPLS3 افزار نرم از استفاده با شده طراحی الگو  اعتبار
 شناسدایی  و مدرسده  فرهندگ  ةتوسدع  در آموزشدی  کارشناسدان  و مدیران به تواند می مطالعه این نتایج گرفت.
 .دکن کمک آن اثربخشی و موفق مدارس ها  ویژگی

 کلیدواژه:
 رهبر ،
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  .مدیریت

 . 60-41( 1) 21، فرهنگ سازمانی مدیریت .فرهنگ مدرسه موفق  الگو یابیو اعتبار یطراح(. 1402)زاهد بابالن، عادل؛ خالق خواه، علی؛ اکبر ، تقی  کیانی، فضایل؛ استناد:
DOI: http//doi.org/10.22059/jomc.2022.346909.1008482 

 

 مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.                                                                                      ناشر:                                                                    نویسندگان. ©
                                                DOI: http//doi.org/10.22059/jomc.2022.346909.1008482 

 

https://jomc@ut.ac.ir/
https://doi.org/10.22059/jomc.2022.346909.1008482
https://doi.org/10.22059/jomc.2022.346909.1008482


 43   و دیگران کیانی/  طراحي و اعتباريابي الگوی فرهنگ مدرسة موفق

 مقدمه
 همچون موفق مدارس به یابیدست  برا کوشش دارند،  امروز جوامع در یآموزش  ها نظام که یتیاهم و نقش به توجه با

 سازمانی هر اطالعات و دانش روزافزون رشد و سریع تغییرات .است بوده مطرح همواره یراخ  ها دهه در یزبرانگ چالش یموضوع
 به مدرسه فرهنگ اخیر ها  سال در. گیرد کار به این وضعیت از صحیح گیر  بهره برا  را خود تالش که همة دارد می آن بر را

 موفقمدرسة  (.Antoniou & Gioumouki, 2018) است گرفته قرار مطالعه مورد موفق مدارس با مرتبط پارامترمنزلة 
 انتظاراتکردن  برآورده و موفقیت به دستیابی برا  باشد. سالم آن سازمانی محیط و شفا  آن عملکرد که است ا  مدرسه
 کند می کمک مدارس مدیران به راهبرد  ریز  برنامه و مدرسه فرهنگ شناخت ند.ا سازمانی فرهنگ نیازمند مدارس نفعان، ذ 
 شوند رو هروب جدید شرایط و ها چالش با بتوانند تا بپردازند ساختارها و ها سیستم اصالح به و بشناسند بهتر را آینده
(Chukwumah, 2015.) ممکن را ها نوآور  و کند ایجاد مدارسهمة  در تغییراتی تواند می که است قدرتمند  ابزار فرهنگ 

 گذارد می تأثیر موفقمدرسة  یک عملکرد از ا  جنبه هر بر که است نگرش و اعتقادنوعی  فرهنگ (.Cameron, 2005) سازد
(Lewis et al., 2016.) داده تعمیم مدارس به آن ها  یافته و گرفته صورت سازمانی فرهنگ دربارة زیاد  ها  تحلیل اگرچه 

 بیشتر و باشد کرده بررسی را موفق مدارس سازمانی ها  فرهنگ مستقیم طور به که دارد وجود اندکی منظم تحقیقات است، شده
 کاربرد (.Hoy & Miskel, 2013) تجربی تا است بوده معنایی و فلسفیو  تحلیلی مدرسه فرهنگ دربارة اخیر ها  بحث

 آموزشی ها  سازمان دهد می نشان و است توجه قابل آموزشی مدیریت و رهبر  ها  نوشته در فرهنگی اصطالحات روزافزون
 ا  شیوه به تهدیدکننده و مبهم و جدید تقاضاها  به و کنند بیان تر ملموس شیوة به را مشترک ها  استنباط و ها ارزش باید

 کند می کمک مدرسه سازمانی موفقیت و رشد به که است مهمی مدیریتی ابزار سازمانی فرهنگ رو، این از دهند. پاسخ مؤثرتر
(Boush, 2015.) آموزان دانش تحول و رشد ها  جنبههمة  به پرداختن در ایران مدارس دارند اذعان وپرورش آموزش متخصصان 

 ها  مؤلفه همة که کنیم معرفی کشور آموزشی نظام در آرمانی و استاندارد مدرسة یک توانیم می ندرت به و اند نبوده موفقچندان 
 شاهد که طور  کند، عمل موفق بسیار آموزشی بعد در ا  مدرسه است ممکن . زیراباشد شده رعایت درستی به آن در تربیتی
 و )جهانیان باشدناپذیر  جبران و فاحش ها  ضعف دچار رشد دیگرِ ابعاد در اما باشیم، آن ها  فعالیت از چشمگیر  پیشرفت
 فرهنگی الگو به  شود، نزدیک کامل موفقیت به پرورشی و آموزشی ها  جنبههمة  در مدارس اینکه برا  (.1391، نژاد بالد 
 است. شده اعتباریابی و طراحی موفقمدرسة  فرهنگ الگو  پژوهش این در اساس، این بر .نیاز است مناسب
 د مختلف دالیل به نیز مدارس حوزة در .دارد مشکالتی و مسائل فرهنگی حوزة در ،زیاد گستردگی آن با ،کشور آموزشی نظام

 فرهنگ که است توجه قابل نکته این د جغرافیایی شرایط اجتماعی، بافت قومیت، مذهب، و دین ا ، منطقه رسوم و آیین جمله از
 همچنین و مدرسه فرهنگ در تغییراتی ایجاد باعث موضوع این و است مناطقدیگر  متمایز با ا  منطقه هر در مدارس سازمانی

 آن فرهنگ شناسایی و موفق مدارس ساز  آماده .کند  می پیدا اهمیت آن بارةدر مطالعه ترتیب بدین وشود  می آموزشی سیستم در
 و موفق مدارس ةتوسع پرورش، و آموزش بنیادین تحول سند با مطابق ،نیز ایران کشور در است. آموزشی ها  نظام ةهم ةدغدغ
 و دانش تولیدو  انسانی منابع تأمین در دیگر ها  سازمان برا  آموزشی سازمان این و است گرفته قرار اولویت در آن فرهنگ
 ها  فلسفه و باورها و راهبردها و افکار این، بر عالوه است. مطرح زیربنایی سازمان یکمثابة  به عملی و نظر  ها  تئور 
 مجبور عوامل، اینمجموعة  تأثیر تحت ،مدارس .کنند می پیشرفت جهانی تحوالت با متناسب تربیت و تعلیم دنیا  در نیز موجود
 یفیتک مستمر  ارتقا در یاد ز یاربس نقش مدرسه فرهنگ دهد یم اننش ها پژوهش ها  یافته .ندا فرهنگی تغییرات پذیرش به

 فرهنگ .دارد یبستگ مدرسه فرهنگ به یشترب یسْتدر و یادگیر  در یتموفق دارد. ،موفق مدارس به شدن یلتبد  برا ،مدارس
 دادن تغییر ،بنابراین (.Mutohar & Trisnantari, 2020) بخشد بهبود یدارپا  ا یوهش به را رسهمد یفیتک تواند یم مدرسه  قو

 است. مدرسه رهبران رو  فرا بزرگ چالشی مثبت ها  راه از مدرسه فرهنگ
 فرد  اهدا  تحقق در تا کند ساز  بومی و شناسایی را موفق مدارس فرهنگ عوامل بتواند که پژوهشی تا امروزگفتنی است 

 فرهنگ با آن ارتباط و موفقمدرسة  بودن مهم وجود با دیگر، سو  از. است نشده انجام باشد یاریگر پرورش و آموزش اجتماعی و
 هد  با معتبر ها  پژوهش نبود بنابراین، .اند نشده بررسی جامع صورت به ندا موفق مدرسة وجودآورندة به که ابعاد  مدرسه،
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 نظام در موفقمدرسة  فرهنگ ها  پژوهش در شکافی متوسطه دورة در موفق مدرسة فرهنگ ها  مؤلفه و ابعاد شناسایی
 نظر در «چیست؟ موفق مدرسه فرهنگ معتبر الگو » که پرسش این به پاسخ در پژوهش این .آید می شمار به کشور آموزشی
 متصدیان تاکند  اعتباریابی و شناسایی ،آموزشی سازمان یک از جزئی منزلة به ،را موفق مدرسة فرهنگ عوامل و ها شاخ  دارد

 ببرند. را بهینهاستفادة  آن از آموزشی باالتر و بهتر اهدا  به دستیابی برا  آموزشی ها  سازمان مدیران و وپرورش آموزش

 نظری ةپیشین

 مدرسه فرهنگ

 حس کامالً که استا   پدیده فرهنگ کلی طور  به .(Atasoy, 2020) است دشوار آن تعریف که است انتزاعی مفهومی فرهنگ
 هنجارهایی و باورها و ها ارزش همان واقع در هم مدرسه فرهنگ است. سخت بسیار آن کردن عینی و آن تعریف اما شود؛ می
 کند می جدا مدارسبقیة  از را آن و است خودش به منحصر و خاص مدرسه هر فرهنگ است. حاکم مدرسه فضا  بر که است

(Deal & Peterson, 2016). و ها سنت از پیچیده شکلی مدرسه فرهنگ کهاند  بر آن (1990) 2پترسون و دیل و (1985) 1شاین 
 و ها بحران با مقابله برا  همچنین و مدیران و ،اولیا آموزان، دانش معلمان، تعامل طریق از زمان طول در که است رسوم و آدا 
 انجمن (.1397 ،بهادر  و )صفایی شود می منتقل مدرسه بعد  ها  نسل و ها گروه به سپس و آید می وجود به مشکالت حل

 با مدرسه کارکنان و معلمان که کند می تعریف شکلبدین  را مدرسه فرهنگ (2019) 3ویرجینیا درسی برنامة توسعة و نظارت
 خود مشترک مفروضات و ها ارزش و باورها از ا  مجموعه به مدرسه انداز چشم و مأموریت کمک به تا کنند می همکار  دیگر یک
 .(Tus, 2020) دهد می ارتقا یادگیر  برا  را آموزان دانش توانایی مدرسه فرهنگ و مدرسه مثبت جوّ این، بر عالوه .یابند دست
 هستند تر یافته توسعه آموزش و زندگی کیفیت و اجتماعی یکپارچگی نظر از دیگر مدارس به نسبت قو  فرهنگ با مدارس

(Tabroni et al., 2021). تحول یندافر توجهی قابل طور به مثبت ا  مدرسه فرهنگ ایجاد که است شده ثابت ترتیب، همین به 
 فرهنگ مورد در مفهوم همین کند. می تسهیل مدارس در را معلمان ا  حرفه توسعة و ،مدرسه عملکرد و توانمندساز  آموزش، در

 .(Karadag et al., 2020) شود می شناخته بیمار مدرسة یا یسمّ ةمدرس که رود می کار به نیز منفی ا  مدرسه
 اعالم کردند ها آن .کردند ارائه مدارس در سازمانی فرهنگ مطالعات شروع برا  مفید یچارچوب (1985) ویلسون و 4فایرستون

 نمادهایی .شود محقق موفق مدارس ارتباطی الگوها  و ،رسوم و آدا  محتوا، مطالعة به کمک تواند می مدرسه فرهنگ تحلیل
 محتوا  نماد  سیستم سه .کند می کمک مهم فرهنگی موضوعات تشخی  به معموالً شود می بیان فرهنگ ها آن طریق از که

 ابعاد به مربوط مطالعات که هنگامی (.Hoy & Miskel, 2013) مراسم ،ها نشانه ها، داستان :کنند می منتقل را مدارس فرهنگ
 اساس، این بر است. مختلفی ابعاد دارا  مدرسه یک مخت  فرهنگ که شود می مشاهده شود، می بررسی مدرسه فرهنگ
 ،شفاهی و فرهنگی تولیدات شامل اول سطح. است شده تشکیل بعد چهار از حداقل مدرسه فرهنگ کرداعالم  (1985) 5لوندبرگ
 & Bayar) است مفروضات شامل چهارم سطح ، ومدرسه ها  ارزش شامل سوم سطح ،افراد دیدگاه شامل دوم سطح

Karaduman, 2021.) بعد ند:کرد تقسیم بعد چهار به اجتماعی حمایت نوع لحاظ از را مدرسه فرهنگ (1997) 6و ساد الساندرو 
 به که ،معلمان و آموزان دانش روابط دوم، بعد؛ کند می اشاره دیگر یک با آموزان دانش ارتباط نحوه به که ،آموزان دانش روابط اول،
 مدرسه در مقررات رعایت میزان به که ،هنجار  انتظارات سوم، بعدکند؛  می اشاره معلمان و آموزان دانش تعامالتنحوة  و کیفیت

کند  می اشاره مدرسه در آموزشی امکانات و ها فرصتارائة  چگونگی به که چهارم، بعد وکند؛  می اشاره آموزان دانشاز سو  
 فرهنگ :دردنک معرفی را مدرسه فرهنگ نوع شش( 2015) 7گرونرت و ویتاکر Grunert & Witaker (.1398 ،)محمود 
 .زهرآگین فرهنگ شده، متفر  فرهنگ خردشده، فرهنگ شده، تعیین همکار  فرهنگ آمیز، مسالمت همیار  فرهنگ همیارانه،
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 باورها  فرهنگ هر که باورند این بر پژوهشگران .پرداختند مدرسه فرهنگ از نوع چهار تحلیل به( 2013) 1هو  و میسکل
 فرهنگ و ،تحصیلی بینی خوش اعتماد، کارآمد ، قو  ها  فرهنگ با مدارس .کند می توصیف را مدرسه در معلمان مشترک
 توسعة مانع قدیمی ها  فرهنگ با مدارس که درحالی ؛دارند همراه به را آموزان دانش در موفقیت از باالتر  سطوح کنترل
 شش طریق از توان می را مدرسه فرهنگ (،1998) 2و والنتاین گرونرت نظر طبق .شوند می آموزان دانش احساسی و اجتماعی
 این کرد. شناسایی یادگیر  مشارکت و ،علمی حمایت هد ، وحدت ا ، حرفهتوسعة  معلم، همکار  مشارکتی، رهبر  عامل
 چهار مثبت، ا  مدرسه فرهنگ کارگیر  به با .(Grunert, 2005) ندا ضرور  مدرسه یک مشارکتی فرهنگ درک در عوامل

 ،اجتماعی شایستگی اجتماعی، صالحیت تربیتی، شایستگی داد: افزایش توان می باشد داشته باید معلم که را اساسی شایستگی
 (.Muhsin et al., 2020) ا  حرفه صالحیت

 موفق ةمدرس

 توجه آنان شهروند  رسالت با مرتبط اجتماعی اهدا  به آموزان دانش فرد  اهدا  بر عالوه که است ا  مدرسه موفق مدرسة
 دهد می نشان مطالعات(. Hoog et al., 2009) دنبرس موفقیت به اهدا  آن تحقق در ایشان کند تالش و داشته باشد

 ،پرورش و آموزش وزارت مصو  ها  هد  بر افزون خاص ها  هد  داشتن از: ندا عبارت موفق مدارس مشترک ها  ویژگی
 و تربیتی بینش داشتن ،مدرسه خاص نامة نظام داشتن کردن، عمل مشارکتی ،کوشا و مند عالقه مدیران و معلمان از گیر  بهره
 ،دروس به یکسان توجه ،کارآمد و خود به متکی ها  انسان پرورش و نوجوانان و کودکان شخصیت استقالل به توجه ،عملی
 از کردن دور  و آزمایشگاهی و عملی کار به توجه ،کتابخوانی و مطالعه به توجه ،بهداشت و تغذیهو  ورزش به ویژه توجه

 یک در( 2019) شو همکاران 4رامبرگ. Gurr, 2015 (Ramberg et al., 2019))) (2015، 3)گور باز  سیاست و سیاست
 به .کردند مطالعه را ،مدرسه اخال  و معلمان توافق و  همکار و مدرسه  رهبر مانند ،موفقمدرسة  ها  یژگیو یبرخ ی،بررس
 یژگیو هشت( 2018) 5نورکولیس و سولیسورو .شود می آموزان دانش با معلمان روابط یفیتک  ارتقا موجب ها یژگیو ینا آنانباور 

  ا مدرسه یطمح جامعه، فعال مشارکت کارآمد، یادگیر  یندها فرا اثربخش، ةمدرس  رهبر :کردند شناسایی را موفق مدارس
 آموزان دانش بهتر یجنتا به هم با ها یژگیو ینا .معلمان تعهد آموزان، دانش از باالتر انتظارات یان،مرب گرایی حرفه یشافزا مناسب،

 آموزشی رهبر  کردند: اشاره موفق ةمدرس یک یژگیو پنج به( 2018) شو همکاران 6هالینگر .شود یم منجر مدرسه موفقیت و
 کار بر نظارت ،آموزمحور دانش ها  یتفعال بر یدتأک یب،ترت و نظم معلمان، و آموزان دانش از باال انتظارات یجادا مدرسه، یرمد
 .ها آن

 آموختگان دانش و یختگانفره یانم یژهو به جامعه در نخست درجة در که است یمدارس موفق مدارس از منظور ،بنابراین
 موفق مدارساست.  موفق یررسمیغ و یرسم یآموزش  ها هد  به یدنرس در دوم ةدرج در و است یکن نام و شهرت  دارا
 یرستاندب ینا .کرد اشاره تهران البرز یرستاندب به توان یم یرانا موفق مدارس از (.Garza et al., 2014) اثرگذار مدارس یعنی
 سوابق و یخیتار قدمت یلدل بهرا،  البرز یرستاندبوپرورش  آموزش یعال  شورا است. یرانا در آموزش نخستین  نمادها ازیکی 

 از ،یرستاندب ینا حاضر حال در .معرفی کرد یرانا اندگارم مدارس ءجز ،1385 اسفند 16 در ،یفرهنگ و یآموزش و یعلم درخشان
 .(1397 ،)صوفی کند یم یرشپذ را مستعد آموزان دانش ، ورود آزمون یقطر

 موفقة مدرس فرهنگ

 یتاهم آموزان دانش یاجتماع و یلیتحص یامدها پ  برا مدرسه ا  ینهزم  ها جنبه دهد یم نشان موفق مدارس فرهنگ مباحث
 توانایی (.Ramberg et al., 2019) باشد آموزان دانش و معلمان روابط یفیتک است ممکن ینجاا در بالقوه ارتباط یک دارد.
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 و یرانمد  رهبر (.Harris, 2016) گیرد می انجام مدرسه فرهنگ بر تمرکز با عملکرد بهبود و تغییر ایجاد برا  مدرسه مدیران
 نسبت ،مدرسه قو  فرهنگ با مدارس (.Muhsin et al., 2020) دارد موفق مدارس یر گ شکل در یاد ز یرتأث مدرسه فرهنگ

 بیشتر مدارس در بد و خو  شرایط هستند. تر یافته توسعه آموزش و زندگی کیفیت و اجتماعی یکپارچگی نظر از ،دیگر مدارس به
 یک تواند می مدیر رهبر  .شود می تعیین ،موفق مدرسة ایجاد و مدرسه ساز  فرهنگ در جمله از ،مدیر رهبر  رفتارها  با

 (.Karadag et al., 2020) دهد شکل را موفق مدرسة فرهنگ
 پیشرفت مدیران است. موفق مدارس فرهنگ از مهمی بخش مدیران و معلمان توانایی و قابلیت بارةدر مشترک باورها 

 و مدرسه جوّ ایجاد و مشارکتی اقدامات طریق از خود، مدارس در آموزشی سازمان ایجاد با غیرمستقیم شکل به را آموزان دانش
 )یوسفی دهند می قرار تأثیر تحت است، اجتماعی رفتار و تحصیلی پیشرفت برا  باال انتظارات و روشن اهدا  دارا  که فرهنگی

 روابط توجه، مراقبت، بودن، غیررسمی بودن، باز را موفقمدرسة  فرهنگ ها  ویژگی (1997) 1هارگریوز (.1400 و همکاران،
 اعضا  موفقمدرسة  فرهنگ در داند. می قطعیت عدم به تمایل و پراشتیا ، و صریح گو  و گفت متقابل، همکار  جانبی، کار 
 هم با کارها در و ،دارند مراقبت و همدلی حسبه هم  ،دهند می نشان توجه هم به دارند، خوبی کار  غیر روابط هم با مدرسه
 دیگران نظر براساس تواند می و است منعطف بلکه نیست؛ حاکم خشک قوانین و عقاید مدارس گونه این در .ندنک می همکار 
 کارکنان نبنیادی مفروضات بین اشتراک ایجاد ضمن بتواند باید موفقمدرسة  فرهنگ (.1397 ،بهادر  و موحد )صفایی کند تغییر
 بارةدر تفکر فرصت شاگردان به مدارس این در سازد. متمایز مدارس سایر از را مدرسه آن ،ها و هنجارها ، در زمینة ارزشمدرسه
 دارند را دلخواه و خو آیندة  به رسیدن فرصت و امکانات مدرسه در ها آن همچنین شود. می داده واقعی دنیا  مسائل
 (.1398همکاران،  و پورعمران )سلیمان

 تجربی ةپیشین
 نتیجه این به متوسطه مقطع در موفقة مدرس ها  شاخ  شناسایی هد  با که پژوهشی در (1401) و همکارانش کوهی سلطان
به  و باشد داشته خاص توجه تحصیلی د شناختی رشد شغلی، رشد اجتماعی، رشد هیجانی، رشد به باید موفق ةمدرس که رسیدند
 فرهنگی، آموزشی،) برنامه فو  ها  فعالیت و ها سرگرمی مناسب، فیزیکی فضا  مانند هایی ویژگی اهدا  اینرسیدن به  منظور
 آموزان دانش اولیا  با کارآمد ا  رابطه و ،آموزان دانش با صمیمانه ةرابط ا ، حرفه و توانمند کارکنان ،(تفریحی ،هنر  ورزشی،
 بدون آن بر حاکم جوّ که طور  باشد؛ برخوردار مناسب روانی فضا  از باید موفقة مدرس داد نشان نتایج همچنین باشد. داشته
 برا  و شوند مدرسه وارد مثبت احساس با آموزان دانش تا کند پیشگیر  مخر  رفتارها  و خشونت از و باشد اضطرا  و تنش
 در هستند. دسترس در شاگردان راهنمایی و هدایت برا  مشاوران و معلمان موفقة مدرس در .نکنند شمار  لحظه آن از خروج
 ساختن آماده جهت در همگی بایدمدرسه  ها  فعالیت و ها برنامه کلی طور  به .بود غافل نباید مدرسه مدیر مهم نقش از میان این
 به مدرسه، فرهنگ ةتوسع هد  با ی،پژوهش در (1400) همکارانش و صادقی .باشد آینده در اشتغال و زندگی برا  آموزان دانش
 فرهنگ ةتوسع و رشد و یاسالم فرهنگ با ا  مدرسه به یدنرس و مدرسه یآموزش  رهبر ییرتغ  برا الزم  ها مؤلفه یبررس
  رهبر ییرتغ  برا داد نشان ها آن پژوهش یجنتا پرداختند. قو  فرهنگ و ها یستگیشا و یطشرا و ینهزم گرفتن نظر در با مدرسه

 یآموزش و یدرس ةبرنام در زمینة یزانر برنامه و یرانمد و معلمان نگرش ییرتغ مؤلفه ینبهتر فرهنگ ةتوسع و ارتقا به منظور
 ابعاد دادند نشان «ابتدایی مدارس سازمانی فرهنگ الگو  ةارائ» عنوان با پژوهشی در (1399)همکارانش  و ساسانیان است.
 و ،سازمانی تکنولوژ  سازمانی، محیط اجتماعی، ةسرمای راهبرد، رهبر ، انسانی، ةسرمای سازمانی، اهدا  سازمانی، ساختار
 بین داد نشان (1398) و همکارانش کاظمی پژوهش نتایج .تأثیرگذارند ابتدایی مدارس سازمانی فرهنگ بر شناختی روان ةسرمای
 یک جمعی کارآمد  و اخالقی تعهد میانجی نقش با محیطی نیازها  به مدیران پاسخگویی با سازمانی انسجام و مدرسه فرهنگ
 گروهی کارآمد  و اخالقی تعهد طریق از ،غیرمستقیم و مستقیم صورت به ،سازمانی عوامل و دارد وجود مثبت ساختار ة رابط
 عنوان با پژوهشی (1398) و همکارانش یقیصد دارد. را محیطی نیازها  به پاسخگویی در مدیران عملکرد بینی پیش توان
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 نشان داد جینتا .دادند انجام «لیاردب شهر 2ة یناح ةدختران ییابتدا مدارس رانیمد و معلمان دگاهید از موفق مدارس  ها شاخ »
 ،نیهمچن .ندردا قرار اول تیلووا در مدارس نیا گردانندگان یتیترب و یعلم نشیب و دانش و آموزان دانش ةمطالع به توجه ریمتغ
 توجه و ،یعلم شگاهیآزما کردن مجهز ،ها درس ةهم به کسانی توجه آموزان، دانش یعمل و یدست  ها مهارت به توجه ،بیترت به
 ءجز مدل در شده ییشناسا عوامل ، همةنیبنابرا دارند. قرار  بعد  ها تیاولو در مدارس در یعمل و  نظر آموزش به

ة مطالع به کیفی پژوهشی در (1395)همکارانش  و حیدر  بودند. مدارس رانیمد و معلمان دگاهید از موفق مدارس  ها شاخ 
 جوّ و فرهنگ گیر  شکل برا  الزم بستر ساختن فراهم با مدیران داد نشان نتایج. پرداختند مدارس ةنوآوران جوّ و فرهنگ
 (1393) صداقت کنند. هدایت شدن نوآور سمت به را مدارس توانند می مدارس، در شده شناسایی نشانگرها  اساس بر ،نوآورانه
 تم پنج در مدرسه فرهنگ ها  مؤلفهو ا پژوهش در داد. انجام ایران مدارس فرهنگ ها  مؤلفه شناسایی هد  با پژوهشی
 پژوهش ها  یافته .ا  حرفه رشد ،ا  حرفه ارتباطات درسی، ةبرنام مدرسه، سازمان پرورش، و آموزش ملی نظام شدند: بند  دسته
 ؛دارد مدارس فرهنگ در کننده تعیین ینقش کلید ، ةمؤلف یک مثابة به ،آن مفروضات و آموزشی نظام ةمؤلف که است آن گویا 
 نامناسب را ایران مدارس فرهنگ ها  مؤلفه وضعیت نظران صاحب .هستند آموزشی نظام به معطو  ها مؤلفه سایر که ا  گونه به
 نظام ساختار و مفروضات تعدیل و بازنگر  به ایران مدارس فرهنگی ها  مؤلفه رشد ها آن دید از و اند کرده توصیف ضعیف و

 ا  حرفه پیشرفت مدیریت با مدرسه فرهنگ داد نشان (1392) همکارانش و قالوند  ةمطالع نتایج .است وابسته وپرورش آموزش
 به مثبت نگرش که دارد وجود بیشتر  احتمال دانند، می مثبت را خود ةمدرس فرهنگ معلمان که  هنگامی همچنین .دارد ارتباط
 است. دار امعن و مثبت یزن یاساس یشناخت روان یازها ن بر مدرسه فرهنگ اثر باشند. داشته مدارس در ا  حرفه پیشرفت مدیریت
 خودکارآمد  و مدرسه سطح در مدرسه فرهنگ و آموزشی رهبر  تأثیر بررسی هد  با پژوهشی (2020)و همکارانش  1بزکورت
د  اجتماعی وضعیت داد نشان ها یافته دادند. انجام تحصیلی پیشرفت بر آموز دانش سطح در اقتصاد د  اجتماعی وضعیت و تحصیلی
 .دارد معنادار تأثیر آموزان دانش تحصیلی پیشرفت نمرات میانگین بر معلمان جمعی کارآمد  و تحصیلی خودکارآمد  و اقتصاد 
 ،همچنین .دارد سازمانی فرهنگ ادراک بر معنادار  تأثیر مدارس مدیران آموزشی رهبر  از معلمان ادراک داد نشان دیگر نتایج
 با پژوهشی در (2020) و همکارانشگور  .رددا معنادار  تأثیر جمعی کارآمد  از آنان ادراک بر معلمان سازمانی فرهنگ ادراک
 ةنحو و مدرسه تیریمد یدگیچیپ یبررس به «یستمیس نگرش و ،فرهنگ ، رهبر فرد: منحصربه و موفق مدارس جادیا» عنوان
 شامل ؛است چندگانه  مورد مطالعات اساس بر و کیفی نوع از تحقیق این .ندپرداخت مدارس رانیمد کار با مختلف عوامل تعامل
 این اسناد. لیتحل و مشاهده و مدرسه  شورا  اعضا و ،نیوالد ،آموزان دانش ،معلمان ،رهبران با یگروه و  فرد ةمصاحب
 مدرسه رهبر چگونه که کند یم کمک لهئمس نیا درک به مدارس فرهنگ و  رهبر دگاهید که موضوع پرداخت این به پژوهش

گونزالس  .گذارد یم ریثأت ،هستند فرد همنحصرب هم موفق هم که یمدارس ةتوسع  برا ، ا  نهیزم مختلف عوامل بر مدرسه داخلدر 
 نیا دادند. انجام «همدرس تیموفق در مدیر  رهبر و مدرسه فرهنگ تیاهم» عنوان با ژوهشیپ (2019)و همکارانش  2فالکن
 اتیخصوص که بود نیا هد  .بود ارتباط در ،مدارس زیآم تیموفق یالملل نیب ةپروژ بارةدر ،ایاسپان در شده انجام تحقیقات با پژوهش
 موفق عملکرد بر تمرکز با یقبل آثار منظور، نیدب شود. نییتع مدارس در یلیتحص تیموفق در ها(  استراتژ و ها یژگی)و تیشخص
 متفاوت(  ها طیمح ا)ب مدرسه دو هر .بررسی شدند مورد (ة مطالع) کیفی روش به مدرسه دو و گرفت قرار توجه مورد  رهبر
 و مدرسه یفرهنگ و  اقتصادو  یماعاجت ةنیزم تیاهم از یحاک جینتا .شدند  بند طبقه ها آن تیموفق شناخت و تکامل به بسته
 اعمال مدرسه  نوآور ندیفرا و ،آموزان دانش یلیتحص جینتا ،طیمح با خود روابط در رانیمد که بود  رهبر نوع و ها یژگیو
 .بود مهم اریبس مدارس جینتا قیتصد  برا زین مدرسه فرهنگ و ریمد  رهبر .کردند یم

 پژوهش شناسی روش
 ینةزم در که است یمقاالت شامل پژوهشجامعة  کیفی، بخش در .است (یکمّ د یفی)ک یاکتشاف یختةآم نوع از حاضر پژوهش
 هدفمند رتصو به بخش ینا  گیر نمونه .اند شده چاپ خارجی و داخلی منابع در 2020 تا 2005  ها سال ینب موفقمدرسة 

___________________________________________________________ 
1. Bozkurt 

2. Gonzalezfalcon 



 1402، ة اول، شماريكم و  بیست ةدور،  مديريت فرهنگ سازماني  48

 موضوع متغیرها  با ارتباط در یعلم معتبر ها  یگاهپا در که شدند انتخا  یلتحل به ورود جهت ییها نمونه گرفت. صورت
 چندین از پس .شد یافت اثر 2152 مختلف یاطالعات  ها یگاهپا در یبررس و جوو جست یجةنت در .بودند یدهرس چاپ به پژوهش
 محتوا نظر از که انتخا  شد مقاله 50 تعداد نهایت در پژوهش محتوا  و ،چکیده عنوان، بررسی ها  شاخ  با غربالگر  مرحله
 فرهنگ الگو  طراحی منظور به بخش این در ها داده گردآور  برا  (.1 )شکل ندداشت پژوهش معیارها  با بیشتر  ارتباط
 با آن ییمحتوا و  صور ییروا شد. استفاده (Sandelowski & Barroso, 2007) فراترکیب  ا مرحله هفت ابزار از موفقمدرسة 
 به اکاپ یبضر شد. استفاده کاپا شاخ  از نهایی ةشد طراحی چارچو  پایایی سنجش منظور به و ییدتأ متخصصان نظر از استفاده

 شد. محاسبه 83/0 یزانم
 از استفاده با نفر. 500 بر مشتمل بودند اردبیل شهرة متوسط دوم ةدور رانیدبهمة  پژوهش ینا یکمّ بخش  آمار ةجامع
  آمار ةجامع یانم از ا  خوشه یتصادف صورت به افراد ینا و شد یابیارز نفر 217 با برابر یبررس مورد افراد تعداد کوکران، ةمعادل
 .(1جدول ) شدند انتخا   آمار ةنمون عنوان به

 
 یلتحل  برا مناسب آثار انتخا   برا نما روند چارت .1 شکل

 پژوهش آمار به نمونة  مربوط توصیفی آمار .1 جدول

 فراوانی درصد تعداد جنسیت
 4/48 105 زن
 5/47 103 مرد
 9/95 208 داده پاسخ افراد
 1/4 9 نداده پاسخ افراد

 100 217 کل

 
 معیارها  اساس بر بخش، این در شد. استفاده پیمایشی نوع از توصیفی تحقیق روش از دوم،ة مرحل در ،ترتیب یندب

 فرهنگ  الگو اعتباریابی برا  نیاز مورد ها  داده آور  جمع جهت ساخته محققة پرسشنام از کیفی،ة مرحل از شده استخراج
. آمد دسته ب 5/0 از بیشتر آن همگرایی روایی و 87/0 کرونباخ  آلفا روش با پرسشنامه ییایپا .شد  استفاده موفق ةمدرس

 در .دهد را نشان می پرسشنامه مناسب یدرون یدار پا که آمد دست به 7/0 از یشترب یرمتغ هر  برا یبیترک یاییپا مقدار همچنین
 داده قرار آمار  ةنمون قضاوت معرض در آمدند دست به کیفی  ةمرحل در که هایی شاخ  و ،اساسی ها  مؤلفه ابعاد، مرحله این
 .شد مشخ  یکمّ صورت به عاملی بار طریق از ها آن اهمیت و ندشد

 پژوهش های یافته
 بخش سپس و فراترکیب( )روش کیفی بخش در آمده دست به ها  یافته مختصر شرح به ابتدا تحقیق این ها  یافته بخش در
 شود. می پرداخته عاملی( تحلیل )روش یکمّ
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 کیفی بخش در پژوهش های یافته
 به موفق ةمدرس یاصل ابعاد و ها مؤلفه از جامع یبیترک آوردن دست به و ییشناسا  برا مناسب یروش منزلة به بیفراترک روش
 استفاده (2007) باروسو و یسندلوسک  ا مرحله هفت روش از پژوهش نیا در بیفراترک روش از  ریگ بهره  برا شد. گرفته کار
 ت.اس شده ارائه آن مراحل 2 شکل در که شد

 نظر در با، کدها، سپس شد. گرفته نظر در کد عنوان به مطالعات از شده استخراج ها  شاخ همة  ابتدا حاضر، پژوهش در
 ها  مؤلفه و گرفت شکل تحقیق ها  مؤلفه ترتیب یندب شدند. بند  دسته مشابهة مؤلف یک در ،ها آن از یک هر مفهوم گرفتن
 خارجی و داخلی مطالعات بررسی و ارزیابی با مطالعه، این در شدند. بند  دسته متغیر نام به تر کلیة طبق یک در نیز مرتبط
 (.2 )جدول دش ارائه پیشنهاد ، صورت به، مؤلفه 12 شامل، تحقیق تحلیلی مدل شده، مطرح موضوعة حوز در شده انجام

 
 (Sandelowski & Barroso, 2007) فراترکیب کیفی روش ةگان هفت مراحل .2 شکل

 موفق ةمدرس فرهنگ بر اثرگذار ها  مؤلفه .2 جدول
 شاخص مؤلفه متغیر

 
گو
ال

 
گ
هن
فر

 
ة 
رس
مد

ق
موف

 

 و انداز چشم
 مدرسه مآموریت

و  یاهدا  آموزش نیتدو؛ (Wong, 2015) نفعانیهمه ذ  انداز براسند چشم حیو تشر حیتوض(؛ 1394 ،فرد)خادمی تعریف واضح و روشن از فلسفه آموزش
(؛ Karadag et al., 2020انداز و مأموریت مدرسه )؛ تمرکز رهبران مدرسه بر جو مدرسه به منظور عمل موفق چشم(Vest, 2015مشترک )  ارزش ها

؛ توسعه فرهنگ مدرسه (Mutohar & Trisnantari, 2020) انداز و مأموریتمدرسه در دستیابی به چشم اعضا  همه رفتار بر مدرسه قو  تأثیر فرهنگ
آموزان با معلمان، انتظارات (؛ تعامل دانشMuhsin, Indartono & Astuti, 2020انداز و مأموریت مدرسه در جهت ارتقا  کیفیت آموزش )با تهیه چشم

ش مدیران در موفقیت و اثربخشی (؛ نق1396 ،کهدویی و همکاران) آموزاندانش  در شورا ریمد مشارکت (؛1398 ،ها  آموزشی )محمود هنجار  و فرصت
 (.1400 همکاران،فرهنگ مدرسه )یوسفی و مدرسه با ایجاد 

 رشدبه  توجه
 فراگیران ةجانب همه

تمرکز بر منابع  (؛1401تحصیلی )سلطانکوهی، صید  و گل محمدیان،  -شناختی رشد شغلی، رشد اجتماعی، رشد هیجانی، توجه مدرسه موفق به رشد
برقرار  ارتباط با ؛ (Gurr, 2015) و نوجوانان کودکان شخصیت استقالل به ؛ توجه(1397هدایتی، )مدرسه   ها تیمد منابع با فعالآکار  یتخص نامشهود و
 (.1398)صدیقی و دیگران،  تنوع جادیو ا شاگردانتوسعه نقش  (.Ali, Sharma & Zaman, 2017شاگردان )

 توانمندساز ساختار
 مدرسه

 معانی نظام با ؛ ارتباط فرهنگ(Gurr, 2005) بر عملکرد یساختار مبتن جادیا؛ (Land et al.,  2014مدرسه ) توانمند و شناخت کامل از ساختار یآگاه
(؛ فضا  فیزیکی و اجتماعی منعطف و مناسب )سلطانکوهی، صید  و Deal & Peterson, 2016و ساختار مدرسه ) سازمان اعضا  از یک هر مشترک
 (.1401محمدیان، گل 

 ارتباط و  همکار
 کارکنان ثرؤم

-و دانش معلمان ن،مؤثر با کارکنا ارتباط؛ (Clemens, welfare & Williams,  2011مدرسه )  هاتیدر فعال ینوالد و معلمان ،آموزاندانش مشارکت

 ,Hoy & Miskelها و الگو  ارتباطی )آن، بیان فرهنگوسیله مطالعه محتوا  ؛ تحقق تحلیل فرهنگ مدرسه به(Clemens et al., 2011) آموزان

 ,Mohamed & Zainal Abidin(؛ تضعیف فرهنگ مدرسه با ارتباطات محدود و کمتر )1398مدرسه )محمود ،  کارکنان با ارتباط حفظ و (؛ ایجاد2013

2020.) 

 اجتماعی حمایت
 ,.Garza et al)ی دولت تیحما(؛ 1389)قاسمی پویا،  از مدرسه نیوالدجامعه و  تیحما؛ (Drysdale & Gurr, 2011) آموزانو دانش از معلم ریمد تیحما

 (.Gruenert, 2008(؛ حمایت گروهی و علمی )Atasoy, 2020؛ حمایت معلمان )(2014

 همکارانه تیریمد
 & Mutoharگیر  فرهنگ مدرسه )مدیریتی در شکلها  ؛ تأثیر مهارت(Sufi, 2018)عمل  ات از طریق دادن آزادسکارکنان به شرکت در جل قیتشو

Trisnantari, 2020( ؛ مدیریت مشارکتی)Gruenert & Whitaker, 2015.) 

 مثبت  ریادگی جوّ
 آموزانو شور و شو  در دانش زهیانگ جادیا(؛ 1394)حیدر  فرد،  در مدرسه تیامن احساس(؛ 1394فرد، )خادمی آموزاندانش  برا یمثبت و غن یطیمح جادیا

افراد   انیمتقابل م احترام (.Tus, 2020آموزان با ایجاد جو و فرهنگ مثبت )(؛ ارتقا توانایی یادگیر  دانش1385)حسینی، سبحانی نژاد و عابد ، 
(Jacobson et al.,  2009). 

  ا حرفه اخال 
داشتن (؛ Pashiardis et al., 2011کارکنان مدرسه ) یدرک عواطف سازمان؛ (Chukwumah, 2015)مدرسه   هااحساس تعلق خاطر به ارزش جادیا

 ,Nurkolis, & Sulisworoا  گرایی مربیان )؛ اخال  مدرسه و حرفه(Jacobson et al., 2005)د و توسعه آن در کارکنان متعه  ااخال  حرفه

 (.1398 ،قی )کاظمی، سامر  و کیهان(؛ تأثیر فرهنگ مدرسه بر پیشرفت تحصیلی از طریق تعهد اخال2018

 مؤثر  رهبر
فرهنگ مدرسه )یوسفی و دیگران، (؛ نقش رهبران آموزشی در اثربخشی مدرسه با ایجاد Ali, Sharma & Zaman, 2017گیر  مدارس اثربخش )شکل
 ,Gurr) بر عملکرد یمبتنموفق  مدرسه جادیا (؛Pashiardis et al., 2011مدیر مدرسه ) آزادمنشانه  رهبر قیاز طر یدرک عواطف سازمان (؛1400

2005). 
 ها  ویژگی
 فراگیران شناختی

(؛ نقش فرهنگ مدرسه در 1397)آتش افروز،  آموزاندانش تیرضا جلب(؛ 1398)احمد  و همکاران،  آموزان در سبک آموزشنظر گرفتن تفاوت دانش در
 (.1397)عشورنژاد و دیگران،  آموزان نسبت به خود و درسایجاد احساس مثبت در دانش

 یاثربخش و ییکارا
 پدیده درک هد  اثربخشی با -بهبود رویکرد؛ (Garza et al., 2014)ی لینرخ افت تحص کاهش (؛Harris, 2016بهبود عملکرد با تمرکز بر فرهنگ )

 .(1398 )تسلیمی و دیگران، مدرسه افزایش عملکرد و مدرسه فرهنگ
 منابع مدیریت
 اثربخش انسانی

توسط هر  جهینت نیکسب بهتر  برا معلمان تالش(؛ 1398انداز و مأموریت سازمان )صدیقی و همکاران، انسانی در راستا  چشم اثربخش منابع آموزش
 .(Gurr et al., 2020) (؛ مدیریت منابع انسانی به لحاظ افزایش انگیزش و رضایت شغلی1396)افروز و همکاران،  آموز دانش

تنظيم  
هدف 
 پژوهش

بررسي 
نظامند 
 متون

جستجو و 
 انتخاب

استخراج 
اطالعات 

 مقاله

تجزیه و 
تحليل و 
ترکيب 
 یافته ها

کنترل 
 کيفيت

ارائه یافته  
 ها
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 ساختار توجه، و نظارت اهدا ، و انداز چشم ةمؤلف 12 قالب در موفق ةمدرس فرهنگ  الگو ،موجود  ها یافته اساس ر
 ،مؤثر  رهبر ، ا حرفه اخال  مثبت،  ریادگی جوّ همکارانه، تیریمد ،اجتماعی حمایت کارکنان، مؤثر ارتباط و  همکار مدرسه،
 .شود می ارائه منابع تیریمد و ،یاثربخش و ییآکار ران،یفراگ ها  ویژگی

 
بیفراترک یفیک کردیرو با موفق ةمدرس فرهنگ  الگو .3 شکل  

 یکمّ بخش در پژوهش های یافته

 پژوهش مفهومی مدل آزمون

 و «مدل برازش بررسی» شامل ،کلی  مرحلة دو در و SmartPLS3 افزار نرم از استفاده با مفهومی مدل آزمون پژوهش این در
 طریق از گیر  اندازه مدل اول،  مرحلة در. شد انجام مرحله سه در مدل برازش بررسی پذیرفت. صورت ،«فرضیات آزمون»

مرحلة  در شد. بررسی متغیرها بین مسیر برآورد کمک به ساختار  مدل دوم،  مرحلة در .شد بررسی پایایی و روایی ها  تحلیل
 بررسی به بود، برخورداریادشده   مرحلة سه در مناسب کلی برازش از مدل اینکه به توجه با .شد بررسی مدل کلی برازش ،سوم

 افزار نرم از استفاده با (SEM)  ساختار معادالت  ساز مدل روش با یاتفرض آزمون مراحل شد. پرداخته پژوهش فرضیات
SmartPLS3 شود می ارائه 3 جدول در. 

 (SEM) ساختار  معادالت ساز  مدل روش با فرضیات آزمون مراحل .3 جدول

 معیار ارزیابی مرحله

 ترکیبی ایاییپ ،کرونباخ آلفا  عاملی، بارها  ضرایب ها: شاخ  پایایی گیر  اندازه ها  مدل مدل برازش بررسی
 AVE :همگرا روایی

 الکر و فورنل متقابل، عاملی بار :واگرا روایی
 (T-values )مقادیر معنادار  ضرایب ساختار  مدل

 R2 معیار
 Q2 معیار

 GOF معیار کلی مدل

 ها فرضیه به مربوط (T-values )مقادیر معنادار  ضرایب بررسی - ها فرضیه آزمون
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 گیری اندازه ارزیابی

 ها شاخ  یعامل بار و هستند 4/0  باال ها شاخ  یعامل  بارها همة داد نشان آزمون از حاصل یجنتا عاملی: بار ضرایب
 است. مطلو 
 مورد در پرسشنامه ییایپا مقدار است. آمده 3 جدول در قیتحق یرها متغ  برا کرونباخ  آلفا زانیم :کرونباخ  آلفا بیضر
 .آمد دست به یقبول قابل بسیار سطح در وابسته و مستقل متغیرها 
 دارد. یمناسب درونی پایدار  مدل باشد، 7/0 از بیشتر متغیر هر برا  ترکیبی پایایی مقدار که صورتی در ترکیبی: پایایی
 دارا  متغیرهاة هم شود، می مشاهده جدول در که طور همان .است 4 جدول شرح به تحقیق متغیرها  از یک هر ترکیبی پایایی
 .است یدأیت مورد مدل ترکیبی پایایی لحاظ از بنابراین .هستند باال به 7/0 ترکیبی پایایی

 AVE مقدار شد. استفاده (AVE) شده استخراج واریانس میانگین از مدل همگرا  روایی بررسی منظور به همگرا: روایی
 که طور همان است. 4 جدول شرح به تحقیق مدل برا  معیار این مقادیر دهد. می نشان را قبول قابل همگرا  روایی 5/0 باال 
 است. مدل همگرا  روایی یدأیت معنی به این و است 5/0 از بیشتر متغیرهاة هم AVE مقدار شود، می مشاهده

 AVE و ،ترکیبی پایایی کرونباخ، آلفا  ضریب مقادیر .4 جدول

 AVE یبیترک ییایپا کرونباخ آلفای نماد نقش متغیر

 X1 76/0 75/0 52/0 مستقل مدرسه مأموریت و انداز چشم

 X2 78/0 87/0 69/0 مستقل فراگیران ةجانب همه رشدبه  توجه

 X3 71/0 71/0 59/0 مستقل مدرسه توانمندساز ساختار

 X4 89/0 83/0 62/0 مستقل کارکنان مؤثر ارتباط و  همکار

 X5 82/0 79/0 56/0 مستقل اجتماعی حمایت

 X6 85/0 81/0 59/0 مستقل همکارانه تیریمد

 X7 76/0 86/0 68/0 مستقل مثبت  ریادگی جوّ

 X8 89/0 81/0 60/0 مستقل  ا حرفه ةتوسع

 X9 97/0 83/0 62/0 مستقل مؤثر  رهبر

 X10 85/0 75/0 51/0 مستقل فراگیران شناختی ها  ویژگی

 X11 78/0 80/0 58/0 مستقل یاثربخش و ییکارا

 X12 72/0 84/0 65/0 مستقل اثربخش انسانی منابع تیریمد

 Y 91/0 91/0 67/0 وابسته موفقمدرسة  فرهنگ

 واگرا روایی

 یک  کمک به بررسیاین  SmartPLS3 افزار نرم در شد. استفاده الرکر و فورنل معیار از مدل واگرا  روایی بررسی منظور به
 هر به مربوط AVE مقادیر جذر و متغیرها بین همبستگی ضرایب مقادیر حاو  ماتریس این ها  خانه .پذیرد می صورت ماتریس
 قبول قابل واگرا  روایی صورتی در مدل است. شده داده نشان متغیرهاست به مربوط که ماتریس این ،5 جدول در است. متغیر
  ةهم شود، می مشاهده 5 جدول در که طور همان باشد. بیشتر آن زیرین مقادیر از ماتریس اصلی قطر در مندرج اعداد که دارد
 است. مدل قبول قابل  واگرا ییروا یمعن به که ندیشترب خود یرینز ستون اعداد از یاصل قطر اعداد

 مدل ساختاریارزیابی 

 استفاده معیار چند از ساختار  مدل ارزیابی در .است مدل پنهان متغیرها  میان روابط  ةدهند نشان بیرونی مدل یا ساختار  مدل
 .شود می پرداخته ها آن ازیک  هر بهادامه  در که شود می

 سطح در ،گرفت تیجهن توان یم ینبنابرا هستند. یشترب 96/1 از یهمگ T-value مقادیر :t (T-values) معنادار  اعداد
 از االتؤس از یک یچه حذ  به یاز ن و گیرد یم قرار نظر مد  ساختار معادالت مدل  برا االتؤس همة درصد، 95  ردامعنا
 .یستن مدل
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 به مربوط R2 مقدار چه هر گذارد. می وابسته متغیر یک بر مستقل متغیر یک که است تأثیر   ةدهند نشان R2 معیار :R2 معیار

و  ضعیف مقادیر مالک را 67/0 و 33/0و  19/0 مقدار سه (1998) 1چین است. بهترمدل  برازش باشد بیشتر مدلة وابست متغیر
R مقدار 6 جدول .(1393)رضازاده و داور ، کرد  معرفی R2 قو  و متوسط

R مقدار دهد. می نشان را تحقیقة وابست متغیر 2
2 

 است. بیشتر 7/0 از که است 99/0 برابر موفقة مدرس فرهنگ متغیر
 مورد در سازد. می مشخ  را مدل بینی پیش قدرتکردند. این معیار  معرفی (1975)گیزر  و 2استونرا  Q2 معیار :Q2 معیار
و  ضعیف بینی پیش قدرت  ةدهند نشان ترتیب به که است شده تعیین 35/0 و 15/0و  02/0 مقدار سه مدل، بینی پیش قدرت
 در که، مدلة وابست متغیر برا  آمده دست به Q2 مقدار .(1393)رضازاده و داور ،  است متغیر آن قبال در مدل قو  و متوسط
 دارد. قرار قو  سطح در وابسته متغیرها  برا  مدل بینی پیش قدرتکند که  می مشخ  شده، داده نشان 6 جدول

مدل  واگرا ییروا .5 جدول  

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 Y )نماد( مؤلفه

X1 72/0             

X2 55/0 83/0            

X3 55/0 61/0 76/0           

X4 53/0 62/0 55/0 79/0          

X5 68/0 56/0 54/0 57/0 75/0         

X6 66/0 48/0 55/0 66/0 62/0 76/0        

X7 52/0 58/0 60/0 56/0 50/0 66/0 82/0       

X8 64/0 63/0 62/0 61/0 62/0 57/0 60/0 77/0      

X9 49/0 53/0 53/0 49/0 61/0 67/0 68/0 51/0 79/0     

X10 62/0 48/0 60/0 54/0 62/0 58/0 56/0 61/0 55/0 71/0    

X11 51/0 58/0 67/0 57/0 62/0 64/0 54/0 66/0 68/0 63/0 76/0   

X12 67/0 65/0 56/0 54/0 65/0 61/0 54/0 50/0 67/0 47/0 51/0 80/0  

Y 47/0 53/0 61/0 65/0 47/0 46/0 66/0 46/0 68/0 58/0 54/0 58/0 0.83 

 

 مدل ةوابست یرمتغ Q2 و R2 دارمق .6 جدول

R مقدار وابسته متغیر
Q مقدار 2

2 

 68/0 99/0 موفقة مدرس فرهنگ

 کلی مدل ارزیابی

 کامل مدل یک در برازش بررسی آن برازش تأیید با و شود می ساختار  و گیر  اندازه مدل بخش دو هر شامل کلی مدل
GOF عنوان به معیار یکفقط  مدل کلی برازش برا  شود. می

 این گیرد. می قرار استفاده مورد برازش( نیکویی )شاخ  3
 استفاده توان می زمانی مفهومی لحاظ به نیز شاخ  این از است. وابسته (Commonality) اشتراکی متوسط به حد  تا شاخ 
 وکردند  ابداع (2004)و همکارانش  4تننهاوسرا  معیار این (.1391 و همکاران )آذر باشد انعکاسی نوع از گیر  اندازه مدل کهکرد 
 (:1393 ،داور  و )رضازاده شود می محاسبه 1رابطة  طبق

(1) 2( RiesCommunalitGoF  

___________________________________________________________ 
1. Chin 

2. Stone 

3. Goodness of Fit 

4. Tenenhaus 
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 با (.Wetzels et al., 2009) اند شده معرفی GOF برا  قو  و متوسطو  ضعیف مقادیر 36/0 و 25/0و  01/0 مقدار سه
 ارائه 7 جدول صورت به معیار دو این میانگین نیز و مدلة وابست متغیر R2 و اشتراکی مقادیر شده، داده توضیحات به توجه
 مناسب بسیار و قو  کلی برازش که شد محاسبه 79/0 با برابر پژوهش این مدل برا  GOF مقدار 6 جدول به توجه با .شود می
 .دهد را نشان می مدل

 مدل ةوابست یرها متغ R2 و یاشتراک یرمقاد .7 جدول

R مقدار نماد نقش متغیر
 اشتراکی مقادیر 2

 X1 - 52/0 مستقل مدرسه مأموریت و انداز چشم
 X2 - 70/0 مستقل فراگیران ةجانب همه رشدبه  توجه

 X3 - 60/0 مستقل مدرسه توانمندساز ساختار
 X4 - 62/0 مستقل کارکنان مؤثر ارتباط و  همکار

 X5 - 56/0 مستقل اجتماعی حمایت
 X6 - 59/0 مستقل همکارانه تیریمد
 X7 - 56/0 مستقل مثبت  ریادگی جوّ

 X8 - 59/0 مستقل  ا حرفه اخال 
 X9 - 62/0 مستقل مؤثر  رهبر

 X10 - 51/0 مستقل فراگیران شناختی ها  ویژگی
 X11 - 58/0 مستقل یاثربخش و ییکارا

 X12 - 64/0 مستقل اثربخش انسانی منابع تیریمد
 Y 91/0 70/0 وابسته موفق مدرسه فرهنگ

 69/0 91/0 میانگین

 

 پژوهش لسؤا بررسی

 ؟نداکدام موفقة مدرس فرهنگ الگو  ها  مؤلفه
 افزار نرم در ها داده لیتحل تمیالگور مطابق .است مؤلفه 12 دارا  موفقمدرسة  الگو  دهد می نشان آمده دست به نتایج

SmartPLS3، ریمقاد از رهایمتغ ییشناسا  برا t-value ریمقاد شود. یم استفاده t-value جدول در یاصل  رهایمتغ به مربوط 
 است. شده ارائه 8

 موفق ةمدرس  الگو ها  مؤلفه t-value ریمقاد و یعامل بار یبررس .8 جدول

 مسیر
 متغیر وضعیت معناداری ضریب عاملی بار

 وابسته متغیر مستقل متغیر

 مأموریت مدرسهانداز و  چشم

مدرسة  فرهنگ
 موفق

 پذیرش 98/6 52/0
 پذیرش 48/5 69/0 فراگیران جانبه همه رشدبه  توجه

 پذیرش 26/7 43/0 مدرسه توانمندساز ساختار

 پذیرش 37/7 42/0 کارکنان مؤثر ارتباط و   همکار

 پذیرش 74/7 63/0 اجتماعی حمایت

 پذیرش 77/6 53/0 همکارانه تیریمد
 پذیرش 42/8 55/0 مثبت  ریادگی جوّ

 پذیرش 99/5 41/0  ا حرفه اخال 

 پذیرش 89/7 53/0 مؤثر  رهبر

 پذیرش 92/4 59/0 فراگیران شناختی ها  ویژگی

 پذیرش 49/4 77/0 یاثربخش و ییکارا

 پذیرش 39/8 64/0 اثربخش انسانی منابع تیریمد
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 نانیاطم سطح در موفقة مدرس الگو  ها  مؤلفه نیب ةرابط به مربوط t  معنادار بیضر مقدار دهد یم نشان 8 جدول جینتا
 12 هر نیبنابرا .است موفق ةمدرس فرهنگ بر مستقل  رهایمتغ ریثأت بودن دارامعن از یحاک نیا و است شتریب 96/1 از درصد 95

 .هستند موفقة مدرس الگو  ها  مؤلفه مؤلفه

 بحث
 جهت ابزار بهترین و جامعه ادفرا د جوو  ها ظرفیت تعالی و شگستر مهم عامل ،شیزموآ نمازسا یک در جایگاه ،موفقمدرسة 
 و پویا مدارس با وجود بنابراین گیرد. می سرچشمه مدارس موفقیت از آموزان دانش موفقیت .است کمال تحقق ا بر بشر تکوین
 اساس ینا بر .دشو سعادتمند و موفق جامعه و پیدا کنند پرورش موفق یآموزان دانش داشت امید توان می واال فرهنگ با موفق
 باروسو و یسندلوسک فراترکیب  ا مرحله هفت روش یر کارگ به با موفق ةمدرس فرهنگ  الگو ةارائ منظور به حاضر پژوهش

مؤلفة  برا  .شد اعتباریابی و ارائه پیشنهاد ، صورت به ،شاخ  55 و مؤلفه 12 شامل تحقیق تحلیلی مدل .شد انجام (2007)
 باید اند کرده گزارشمحققانی که  جینتا از یبخش با آمده دست به جینتا شد. گرفته نظر در  شاخ  9 مدرسه مأموریت و انداز چشم
 ;Khademifard, 2015; Mutohar & Trisnantari, 2020) شود تشریح و توضیح نفعان ذ همة  برا  انداز چشم سند

Muhsin et al., 2020; Wong, 2015) کند و تبیین را مدرسه روشن مأموریت و انداز چشم باید مدرسه مدیر دارد. یهمخوان 
 مدرسه مدیر ،همچنین کند. ایجاد فعال یادگیر  فضا  و مثبت ا  مدرسه فرهنگ و بگیرد نظر در ا  حرفه اهدا  کارکنان برا 
 برا  .کند کمک آموزش کیفیت ارتقا  به مدرسه مأموریت تعریف و انداز  چشم ایجاد طریق از مدرسه فرهنگتوسعة  با تواند می

 مطالعات نتایج از بخشی با در این زمینه آمده دست به نتایج شد. گرفته نظر در شاخ  5 شاگردان ةجانب همه رشدبه  توجهمؤلفة 
 رشد بر باید مدارس تمرکز اعالم کردند که همخوان است (1396) نجفی(، و 1397) هدایتی(، 1401همکارانش ) و کوهی سلطان
 نیازها  و ها توانایی و مدرسه نوع و منطقه مقتضیات حسب بر مدرسهبرنامة  مؤلفه، این اساس بر باشد. شاگردان ةجانب همه

 را زندگی در همکار شیوة  و مسئولیت تقسیم روش عمالً و دهند می تشکیل کار  ها  گروه شاگردان و شود می تنظیم شاگردان
 1الند ةمطالع نتایج از بخشی با آمده دست به نتایج شد. گرفته نظر در شاخ  4 مدرسه مندسازنتوا ساختارمؤلفة  برا  گیرند. می یاد

 یمبتن ساختار یجادا بر مبنی( 2005) گور ةمطالع و مدرسه توانمند ساختار از کامل شناخت و یآگاه بر بنی( م2014و همکارانش )
 دارد. همخوانی مدرسه منعطف اجتماعی و فیزیکی فضا  ایجاد بر مبنی (1401) همکارانش و یکوه سلطان ةمطالع و عملکرد بر

 و منعطف ساختار بر همچنین و دنبپرداز محیط یچیدگیپ به ییپاسخگو در مدرسه توانمند ساختار یطراح به باید موفق مدارس
 است مطلع خود ةوظیف و جایگاه از کس هر اینکه با ساختار  چنین در .شوند تمرکزم توانمند کارکنان جذ  و مدرسه هدفمند
 آن انطبا  و موفقمدرسة  ساختار در تغییرات و اصالحات همچنین، .گیرد می انجام مشارکت طریق از مدرسه به مربوط امور همة
 برا  آموزشی مدیران طر  از بیشتر تالش مستلزم و است برخوردار خاصی اهمیت از اسالمی فرهنگ مبانی بر امروز  شرایط با

 بخشی با آمده دست به نتایج شد. گرفته نظر در شاخ  5 کارکنان ثرؤم ارتباط و  همکارمؤلفة  برا  .است مهم این به پرداختن
 یهماهنگ و مدرسه کارکنان با ارتباط حفظ و ایجاد بر مبنی (1398همکارانش ) و کهدویی( و 1398) محمود  مطالعات نتایج از
 ةهم بین موفق مدارس در .دارد یهمخوان مدرسه یمشارکت  ها برنامه قیطر از مشترک یفهم جادیا منظور به ها تیفعال

 داده امکان ها خانواده و آموزان دانش و معلمان به و است برقرار مطلوبی ارتباط و همکار  ،فراگیران و معلمان جمله از ،کارکنان
 فراهم را مدارس ةتوسع موجبات یمدیریت ابزارها  با و کنند درک ا  مدرسه مثبت فرهنگ ةتوسع برا  را فرصت تا شود می
 ,Drysdale & Gurr) آموزان دانش و معلم از ریمد تیحما شد. گرفته نظر در شاخ  4 اجتماعی حمایتمؤلفة  برا  .آورند

 هستند هایی پژوهش نتایج (Atasoy, 2020) معلمان حمایت و(، 1389 ،پویا )قاسمی مدرسه از نیوالد و جامعه تیحما ،(2011
 بخشی با آمده دست به نتایج شد. گرفته نظر در شاخ  3 همکارانه تیریمدمؤلفة  برا  .روند به شمار می سو هم مؤلفه این با که
 و مدرسه فرهنگ ایجاد با مدرسه اثربخشی و موفقیت در مدیران نقش بر مبنی (1400همکارانش ) و یوسفی مطالعات نتایج از

 این اساس بر دارد. همخوانی عمل  آزاد دادن طریق از ها فعالیت در شرکت به کارکنان یقتشو بر مبنی (1397) صوفیمطالعة 

___________________________________________________________ 
1. Land 
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 فرهنگ ةپای بر را خود مدیریتی سبک مدرسه، ةادار در انسانی روابط مدیریت به  جدّ توجه ضمن موفق،ة مدرس مدیر مؤلفه،
 در شاخ  5 مثبت  ریادگی جوّمؤلفة  برا  کند نفوذ شاگردان و کارکنان روح و قلب در طریق این از تا دهد می قرار مشارکت

  برا یغن و مثبت یطیمح جادیا بر مبنی (1394) فرد خادمیمطالعة  نتایج از بخشی با آمده دست به نتایج شد. گرفته نظر
 توانایی ارتقا  بر مبنی( 2020) 1تاسمطالعة  و مدرسه در تیامن احساس بر مبنی (1397) فرد حیدر مطالعة  و آموزان دانش

 یجادا به منجر اثربخش و مثبت یادگیر  جوّ ترتیب، بدین دارد. همخوانی مثبت فرهنگ و جوّ ایجاد با آموزان دانش یادگیر 
 جینتا شد. گرفته نظر در شاخ  5  ا حرفه اخال مؤلفة  برا  .شود یم شاگردان بین باال یلیتحص یشرفتپ و همکار  فرهنگ

مطالعة  و مدرسه  ها ارزش به خاطر تعلق احساس جادیا بر مبنی( 2015) 2چوکومه ةمطالع جینتا از یبخش با آمده دست به
 در موفقیت دارد. یهمخوان دمتعه کارکنان در آن ةتوسع و  ا حرفه اخال  داشتن بر مبنی( 2005و همکارانش ) 3جکوبسون
 در محرک یک مدرسه مثبت فرهنگ .است ا  حرفه اخال  موازین و راهبردها و اصول رعایت نیازمند معلمی ا  حرفه فعالیت
 از بخشی با آمده دست به نتایج شد. گرفته نظر در شاخ  6 اثربخش  رهبرمؤلفة  برا  .است معلمان بودن ا  حرفه افزایش
 و  ا نهیزم طیشرا با متناسبباید   رهبر و تیریمد ةویش دریافتند که همخوانی دارد (2018و همکارانش )هالینگر  ةمطالع نتایج
 با اثربخش رهبران اعالم کردند (1400)همکارانش  و یوسفی یافته، این مطابق با ،همچنین .کند رییتغ مدرسه  ها تیحدودم

 شاگردان شناختی ها  ویژگیمؤلفة  برا  کنند. می تسهیل را آموزشی و سازمانی اهدا  به رسیدن مثبت ا  مدرسه فرهنگ ایجاد
 موفقمدرسة  بسیار ضرور  وظایف از مختلف سنین در شاگردان شناختی فرایندها  از آگاهی شد. گرفته نظر در شاخ  3

و  ذهنی ها  فعالیت از آگاهی دریافتند که ،(1398) شهمکاران و صدیقی ةمطالع نتایج از بخشی با آمده دست به نتایج است.
 و ،گیرند قرار تیلووا در باید موفق مدارس معلمان یتیترب و یعلم نشیب و دانش همچنین و شاگردان اجتماعی و اخالقی
 در ارزشمند  و مثبت احساسو  انگیزه ایجاد در مدرسه فرهنگ نقش بر مبنی ،(1397همکارانش ) و عشورنژاد ةمطالع همچنین
 با آمده دست به نتایج شد. گرفته نظر در شاخ  3 یاثربخش و آییکارمؤلفة  برا  .است همخوان ،خود به نسبت آموزان دانش
 گیرد، می انجام مدرسه فرهنگ بر تمرکز با عملکرد بهبود و اثربخشی اعالم کرد که(، 2016) 4هاریس مطالعة نتایج از بخشی

 انسانی منابع تیریمدمؤلفة  برا  .کند کمک موفق مدارس اثربخشی و کارآیی افزایش به تواند می مدرسه فرهنگ دارد. همخوانی
 آموزش بر مبنی ،(1399همکارانش ) و صدیقی ةمطالع نتایج از بخشی با آمده دست به نتایج شد. گرفته نظر در  شاخ  3 اثربخش
 یانسان منابع یریتمد و امکانات مینأت و پشتیبانی دارد. همخوانی ،سازمان مأموریت و انداز چشم سو با هم انسانی منابع اثربخش

 مدارس ت.اس ضرور  و مهم مدرسه فرهنگ به بخشیدن بهبود در کارکنان یشغل تعهد و یترضا ه ویزانگ یشافزا لحاظ به
 را ها آن ها  مهارت و دنانگیز برمی عالی عملکرد جهت در را ها آن و دنکن می جذ  را بااستعداد و شایسته انسانی نیرو  موفق
 د.نکن می مهیا بودن اثربخش برا  راو همة شرایط  دنبخش می بهبود

 پیشنهاد و گیری نتیجه
جانبة  همه رشد برا  الزم شرایط و فرهنگ ایجاد و درس ها  کالسادارة  مسئول معلمان موفق،مدرسة  در ،کلی طور  به

 نیرو  و زمان و سرمایه دادن هدر از تا وادارد تفکر به را کارکنان که باشد طور  باید مدرسه بر حاکم فرهنگ هستند. آموزان دانش
 به کند؛ کمک مدارس موفقیت به تواند می مدرسه فرهنگ که کند می تأیید ترکیبی پژوهش این نتایج بنابراین شود. جلوگیر  کار

 .سازند هموار مدارس موفقیت  برا را راه کند یم تشویق را آموزان دانش و معلمان مدرسه قو  فرهنگ الگو  ،دیگر عبارت
 شود: می ارائه موفقة مدرس فرهنگ الگو  ها  مؤلفه از یک هر اساس برهایی پیشنهاددر ادامه 

 قابل و اختصاصی اهدا  و مأموریتیة بیان کلی اهدا  به نگاه با و تحصیلی ها  دوره حسب بر باید مدارس مدیران .1
 برسانند. مدرسه اولیا  و شاگردانو  معلمان اطالع به را آن و نندک تدوین را دستیابی

___________________________________________________________ 
1. Tus 

2. Chukwumah 

3. Jacobson 

4. Harris 
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 اجرا  در معلمان به و کنند تنظیم شاگردان توانایی و مدرسه نوعو  منطقه متقضیات حسب بر را مدرسهة برنام مدیران .2
 .بدهند بیشتر  اختیارات و عمل آزاد  درسی مواد انتخا  و برنامه
 گزینش از و بگیرند نظر در ،محیطی شرایط به پاسخگویی در ،مدرسه  برا  هدفمند و منعطفو  توانمند ساختار مدیران .3
 .کنند خوددار  مدارس قبیل این برا  خاص شرایط با آموز دانش گروه یک
 سازند. فراهم ا  مدرسه مثبت فرهنگ ایجاد منظور به را مدرسه اعضا  نیب ارتباط ایجاد ةنیزم مدیران .4
 زمینه این در .برسانند حداکثر به مدارس موفقیت هد  با را جامعه و والدین دخالت باید باید آموزشی مسئوالن و مدیران .5
 کنند. حمایت مدارس از توانند می نیز منطقه مختلف ادارات و ها سازمان
 .دهند قرار  همکار و مشارکت ةیپا بر را خود یریتیمد سبک مدرسه رهبران .6
 و آموزان دانش درونی ةانگیز بهبود و تشویقو  امن محیط ایجاد طریق از را مدرسه یادگیر  مثبت جوّ مدرسه رهبران .7
 کنند. تقویت معلمان
 مدیران منظور یندب .کنند فراهم تربیت و آموزش کیفیت حفظ برا  را معلمان ا  حرفه ةتوسع ها  فرصت مدارس مدیران .8
 ببندند.  آموزشی همکار  قرارداد مدرسه انسانی منابعة توسع و آموزش منظور به ها دانشگاه با توانند می مدارس

 به توانند می رهبر ة ویژ ها  مهارت یادگیر  با مدارس مدیران است. الزم مدرسه فرهنگة توسع برا  مدرسه رهبر  .9
 آموزشی واحدها  مدیران برا  مؤثر مدت کوتاه آموزش ها  دوره برگزار  با مهم این کنند. پیدا دست مثبت ا  مدرسه فرهنگ
 شود. می محقق
 ،مدیران شود. تنظیم شاگردان شدن اجتماعی فرایند و ذهنی ها  توانایی و عالقهو  نیاز اساس بر معلمان تدریس طراحی .10

 کنند. آشنا شاگردان شناختی فرایندها  با را معلمان آموزشی،ة دور برگزار  با
 افزایش موجب خدمت ضمن آموزشی ها  دوره برگزار . هستند مدارس در آموزش کیفیت و تیّکمّ مسئول مدیران .11
 ایجاد مدرسه کارکنان برا  مناسب آموزشی محیط و شرایط بود خواهند قادر آنان و شد خواهد آموزشی مدیران مهارت و دانش
 دهند. افزایش را مدرسه آموزشی ور  بهره و بخشند تحقق بهتر کیفیت و کمتر منابع صر  با را مدرسه ها  هد  و کنند

 و منابع یدبا دولت شود. نمی انجام مدارس برا  مناسب آموزشیة سران تخصی  بدون اثربخش انسانی منابع مدیریت .12
 اختیار در شاگردان موفقیت برا  باال انتظارات با مدرسه فرهنگ و جوّ ایجاد و مدرسه عملکرد بهبود منظور به را یشتر ب ةسران

 دهد. قرار مدارس
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 منابع
 

. روان سالمت دیکررو با ثربخشا ارسمد  هبرر شایستگی  لفههاؤم شناسایی(. 1396) نیصدرالد ، ستارو  وسفی نامور، وش؛یدار افروز،
 .239-226 ،(2) 9 ،بهداشت سالمت و ةمجل
 .وپرورش انداز آموزش د چشمنانسانی بر اساس س  وپرورش در قلمرو نیرو آموزش  ها ها و ضعف بررسی قوت .(1397محمد )افروز،  آتش

 .و بلوچستان یستاندانشگاه س :و بلوچستان یستانس .ارشد یکارشناسنامة  پایان
 تهران: نگاه دانش. .مدیریت ساز  مسیر  ساختار  در مدل .(1391زاده، رسول و قنواتی، مهد  ) آذر، عادل؛ غالم

 پژوهشید  علمی دوماهنامة. مدارس سازمانی فرهنگ شناسی سنخ .(1398) نرگس مراد ، حسن مقصود خواه، فراست ؛مهناز تسلیمی،
 .186-167 ،(5) 11 ،آموزشی مدیریت در نو رهیافتی
 دیدگاه از شهر کرج دولتی غیر مدارس عملکرد مطلو  و موجود وضع مقایسة و (. بررسی1391الدین ) نژاد، حسام بالد  و رمضان جهانیان،
 .37-25(، 2) 6، آموزشی مدیریت و رهبر  فصلنامة. آموزان دانش اولیا 

 رانیمد دگاهیمتوسطه از د ةدورمدارس  تیریمد  ساز اثربخش ثر برؤعوامل م (.1385) احمد ، عابد و  مهد نژاد، یسبحان آقا؛ یتق ،ینیحس
 .76-57(، 18) 13 ،دانشگاه شاهد یپژوهش د یعلم ةدوماهنام .رانیدب و

 .یخوارزم دانشگاهتهران:  . دکتر ةرسال. ختهیپژوهش آم کی نوآور: ةمدرس  الگو شنهادیپ و ،آزمون ،یطراح (.1394) رضا فرد،  دریح
ها و ابعاد مدارس اسالمی در ایران به همراه ارائة  شناسایی ویژگی(. 1394زاده، مهد  ) پور، عباس و حسین فرد، نورمحمد؛ عباس خادمی

 .96-70(، 3) 11، ها  نوین تربیتی اندیشهمجلة . اسالمی ةمدرسالگو  مطلو  
 . انتشارات جهاد دانشگاهیPLSافزار  با نرم  معادالت ساختار  ساز مدل(. 1393رضازاده، آرش و داور ، علی )

 .(موفق ةمدرس یرمد یالملل ینب ةپروژ  ها یافته یقیتطب ةمطالع)موفق  یرموفق، مد ةمدرس(. 1396)رضا و عبدالحسینی، بیتا  آباد ، حسن زین
ISSPP ،16 (61 ،)21-42. 

 مدارس سازمانی فرهنگ الگو  ارائة .(1399) رضا فر، فاطمه؛ مشبکی، اصغر و عراقیه، علی حمید  خورشید ، عباس؛ ساسانیان، مریم؛
 .1162-1142(، 93) 19، شناختی ن علوم روامجلة ابتدایی. 

فصلنامة ، متوسطه مقطع در موفق مدرسة ها  شاخ  شناسایی .(1401محمدیان، محسن ) کوهی، مرضیه؛ صید ، محمدسجاد و گل سلطان
 .120-108(، 2) 38، تعلیم و تربیت

فرهنگ مدرسه و احساس تعلق به رابطة (. 1398آباد ، مهد  ) شاد، بهرنگ؛ مرتضو ، فاطمه و علی پورعمران، محبوبه؛ اسماعیلی سلیمان
 .166-153(، 3) 13، رهبر  و مدیریت آموزشیفصلنامة آموزان.  مدرسه با نقش میانجی موفقیت تحصیلی در دانش
 سازمانی فرهنگ توسعة پیشران عوامل (. شناسایی1400رضا و شریفیان، لیال ) صادقی، علی؛ مراد ، سعید؛ فقیه، بتول؛ عراقیه، علی

 .506-479(، 3) 19، مدیریت فرهنگ سازمانیاسالمی. 
 و تربیتی علوم دانشکدة ،الزهرا دانشگاهتهران:  ،ارشد کارشناسی نامة پایان ،مدارس فرهنگ ها  لفهؤم شناسایی(. 1393صداقت، زهرا )

 شناسی. روان
 ةدختران ییمدارس ابتدا رانیمعلمان و مد دگاهیمدارس موفق از د  ها شاخ (. 1398)ی ، علیهمت و سجاد ان،یرباقریم ؛یمرتض ،یقیصد

 .دانشگاه محقق اردبیلیاردبیل:  .ارشد کارشناسی ةنام پایان .لیشهر اردب 2یة ناح
مجلة . آموزان فرهنگی خانواده بر عملکرد تحصیلی دانش ةسرمایبررسی تأثیر فرهنگ مدرسه و (. 1397موحد، سعید و بهادر ، بهناز ) صفایی

 .158-127(، 2) 11، ها  آموزشی ریز  در نظام برنامهمدیریت و 
 .یسآپر تهران:، مدارس موفق. (1397) یعل ی، حسینصوف

 عاملیت راه از ها نوجوان شناختی روان بهزیستی تحلیل چندسطحی (.1397) زهرا نقش، و الهه حجاز ، پروین؛ کدیور، فاطمه؛ عشورنژاد،
 .374-357(، 3) 13، کاربرد  شناسی روان فصلنامة .خانواده حمایت و ،مدرسه فرهنگ فرد ،
(، 96) 24، تعلیم و تربیتفصلنامة . وپرورش ایران معاصر ها  مدارس موفق در آموزش ن و تحلیل ویژگیی(. تبی1388پویا، اقبال ) قاسمی
201-239. 
 یشناخت روان یازها ن ةواسطنقش  یلی؛تحص یگانگیرهنگ مدرسه و ازخودبف .(1392سوره )  ،جواد و پروااکبر ی،حسن؛ امان  ،قالوند

 .86-66(، 24) 6، راهبرد فرهنگ ةمجل .یاساس
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 .آموزان دانش یلیعملکرد تحص یشدر افزا یتطرح مثلث موفق یاثربخش .(1396)یامک س ی، مهد ؛ سهرابی، نادره و سامانی،زارع یقل
 .39-27(، 4) 7، پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی د یعلم ةفصلنام
 به نیازها  پاسخگویی در مدیران عملکرد با مدرسه انسجام و فرهنگ بین رابطة(. 1399سامر ، مریم و کیهان، جواد )؛ کاظمی، اکبر
 .78-61(، 2) 11، مدیریت مدرسهمجلة . جمعی کارآمد  و اخالقی تعهد میانجیگر  نقش با محیطی

 فصلنامةدبیرستان.  در تحصیلی موفقیت علّی مدل اعتباریابی و (. تدوین1396احمد )علی،  برجو  نژاد، محمدرضا کهدویی، سمیه؛ فلسفی
 .67-33(، 28) 7، تربیتی گیر  اندازه

خودتنظیمی رابطة موز در آ دانشد  گر  کیفیت ارتباط معلم ی جهت بررسی نقش واسطهمدل علّارائة (. 1398نورالدین ) محمود ، سید
، پژوهشگاه علوم انسانی و تفکر و کودکمجلة آموزان متوسطه.  حصیلی با تفکر خال  در دانشتحصیلی، فرهنگ مدرسه، اشتا  ت

 .259-237(، 1) 10مطالعات فرهنگی، 
 ةنام پایان. جام تربت شهرستان متوسطة مدارس در موفق آموزشگاهی مدیریت موجود الگو  :مورد  مطالعة(. 1396نجفی، امیر )
 فردوسی. دانشگاه. مشهد: ارشد کارشناسی

 یی،عالمه طباطبا دانشگاه . دکتر رسالة .مانیزسا سالمت بر تأکید با سالم ةسرمد  لگوا یابیو ارز ،نموآز ،حیاطر(. 1397) یتی، فرشتههدا
 .تهران
 .مدرسه ةانداز یلگر مدرسه با نقش تعد یفرهنگ مدرسه و اثربخش ةرابط .(1400)  مهد یا،ک ینیزاهدبابالن، عادل و مع ی؛عل یوسفی،
 .325-151(، 2) 19 ،یفرهنگ سازمان یریتمد ةمجل
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