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 مقدمه
از موضوعات ها هونقش آن در مدرس 1فرهنگ مدرسه

هماننتد  حال رشد در ادبیات رهبری آموزشی است.    در
 نستانی و اتممتاعیت ریر ت    علتو  ا  بسیاری از مفاهیم

 واضحت همه پسند و هماهنگ از فرهنگ مدرسته وتتود  
ائته شتد    که در ممتون پووهیتی ار  ها ی ندارد  ریر  

 فرهنتگ است.   از ریر   کلی واژ  فرهنگ  ثراس.ت ممأ
  ت   عنتوان  بته    فرهنگفرا ند اس. و هم محصول هم

 سازمان گذشمه از اعضای ممراکم آگاهی ت رجسممحصول
بته وتور مستممر    فرا ند     عنوان به ت اما فرهنگاس.

 راههتای  تد تد کته   اعضتای  وستیله ه و ب رجد د شد 
فرهنگ   [1] شودمی خلق دوبار  تکنندمی را وی قد می

هتای  مجموعه ای است. از اوتول اساستی و را  حت     
برای میکالت تهانی رطابق بیرونی)چگونه زند   میمرک

و انسجا  درونی) چگونه کنار هم بمتانیم(  ا ت     یم(بمان
 ابند مفروضات و اوول اساسی در وول زمان رکام  می

  مارگتارت  [2] شتوند می د گر منمق   و از نسلی به نس
فرهنتگ را اگگتوی رفمتاری میتمرک ریر ت        [3] 2مید
برای ارائه    ریر   دقیتق از فرهنتگت   اس.  اما د ونم

کافی نیس.  آنچته مهتم   ها و آ ی رفمارها  میاهد  فقط
 س.     رفمار ختا  ا اس.ت مینا و مفهو  آن رفمارها

 و رفمارهای ممفتاوت  رواند میانی ممفاوری داشمه باشدمی
 قلمترو ریلتیم و  در روانند مینا ی واحد داشمه باشند  می

رربی.ت فرهنگ مدرسه با گسمر  ای از مفتاهیمت همچتون   
ا ر و فضای ذهنی و نظ محدود  .ت آ ی تتوت رسم و سن

فرهنتگ   مفهتو    [4]رادف دانستمه شتد  است.   ممها ا  
ت چهارچوب وسییی اس. که به کم  آن روابط مدرسه
شودت فهم مسائ  و می درون مدرسه بهمر درکی پیچید  

 یمیکالت دس. اندرکاران مدرسه و کسانی که سازند 
و ریلیم ورربیت. هستمندت  ینتی    فلسفه وتودی مدرسه 

شتود  محتیط آموزشتی از نظتر     می سانمران آآموزدانش
که بترای زنتدگی بگرگستا ن    ها ی داربودن آموز ر یه

شتود و  متی  رتر گیرندت غنتی می آ ند  مورد اسمفاد  قرار

                                                           
1 School Culture 
2 Margaret Mead 

. بییتمری  مدرسه بتا تتد     رمر   زندگی اتمماعی در
فرهنگ مثب. مدرسته کتارا ی و بهتر        خواهد شد أرو

بتتا  د  در متتدار بخیتتمتتی ودوری مدرستته را بهبتت
تداگانته   هایدگسردت کارکنان هدفمنفی  ا های فرهنگ

دارندت هیچ درکی از ریهد به رستاگ. مدرسته احستا     
 در  تافم  دارنتد   کنندت و انگیگ  اندکی برای بهبود نمی 

ی فرهنگ حرفه ای قویت کارکنان در هنجارهابا مدار  
 ت ارزش  ادگیریهسمند و بهسازی سهیمپا دار رحصیلی 

بتیش از راحمتی شخصتی است.ت و رصتور       آموزدانش
ا ت    در  بگیرنتد  رواننتد  تاد  ها متی شودکه همه بچهمی

فرهنگت همکاری برای ح  مسئلهت برنامه ر گی  هاهمدرس
 اوالعتات را رقو ت.  دس.  تابی  و رصمیم گیری برای 

حرفه ای برای پترورش بهتر  وری   های کند  فرهنگمی
هتا ی  دارای و وگی سه با دفرهنگ مدر  [5]هسمند  مفید

بتی  مفروضتات    اشتمراک در  ضم  ا جاد باشدکه بمواند
هنجارهای کارکنان    مدرستهت آن  و ها ارزش تبنیادی

 پس مد ران با د سازد سا ر مدار  ممما گ  مدرسه را از
کردها ی باشتندکه بموانتد مدرسته را    ابداع کنندگان کار

تملته   نی ازفرهنگ هر ستازما   [6] سازد به فرد منحصر
 تا ممخصتد در    "فرهنتگ ستازند   "مدرسه اساساً به 

برای   [9 [وبقه بندی شد  اس. "فرهنگ دفاعی"مقاب  
زند   تا ممخصتد کارکنتان    وبقه فرهنگ ستا مثالت در 
ارات رفماری و هنجارهای موفقی.ت نتوآوریت  دارای انمظ

اش بترای  پاد شا سمگیت حما . و مسئوگی. هسمند و بر
وبقته فرهنتگ    در مقاب ت   درکنندمی دکیأعملکردشان ر

دفاعی  ا سخ./ مقاو ت کارکنان دارای انمطارات رفماری 
و هنجارهای رصد قت مطابق. با آ تی  و رستو  قتد مت    
وابسمگیت مخاگف.ت قدرتت وتورت بنتدی و سترکوبی    

  [7ت0[ هسمند
فرهنگ مدرسه با ممغیرهای که دهدمی مطاگیات نیان

 ت رحمانی و وفا یعارفی ثالتممیدد مرربط اس.  برای م
با انگیگ  پییرف. در  را فرهنگ مدرسهرابطه ابیاد  ت[18]

آنها نیان های ان راهنما ی بررسی کردند   افمهآموزدانش
د انگیتگ  پییترف.   نت روانمی داد که ابیاد فرهنگ مدرسه

بی  ادراکات ت [11] رتائیانان را پیش بینی کندآموزدانش
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ابیتاد نگترش بته     هنتگ مدرسته در  فر ان ازآمتوز دانش
موزشتتی پیامتتدهای آ ورهتتا  تتادگیریت رفما رحصتتی  و

محیط فیگ کی مدرستهت بتا پییترف.      ادگیری گروهی و
 گتا ت  انتگ و   دارد  ودرابطه مینادار وتت نان آرحصیلی 

مغیرهتای فرهنتگ   مبتی   گگارش کردند که  [12] فرا گر
  رابطه مستمقیم وتتود دارد  مدرسه و پییرف. رحصیلی 

ثیر ابیاد فرهنگ مدرسه أنیان دادکه ر [13] حسی  چاری
آن بته عنتوان   مقا سته بتا ابیتاد     به عنوان    کت ت در 
 پیامدهای شناخمی و رفماری فرا نتد  ممغیرها ی مجگات بر

ثیر فرهنگ مدرسته  أبود  اس.  همچنی  ر رحصی  بییمر
مارهتای نتوع   رف ختودرنظیمی در  بر پییرف. رحصیلی و

محمدیت ررک زاد ت باقریت امیری و  بود دوسمانه مینادار 
میلمتان   به ا   نمیجه دس.  افمند که هم در [14] آزادی
نتگ  فرا ند و ارربتا  فره  بید هم میلمان زنت دو مرد و

برای  انهسازگاری نوآورمدرسهت پیش بینی کنند  مینادار 
میلمتان   اررباوات اس. در  ادگیری فناوری اوالعات و

و ارربتا    میلمان زنت بید فرا نتد  رد فرا ند و مردت بید
فرهنگ مدرسهت پتیش بینتی کننتد  مینتادار ستازگاری      

  باشتد متی  ور ق ا نمرنت.  نوآورانه آنان برای ردر س از
دهد که عوام  پیش بینی کنند  فرهنتگ  می نیانها  افمه

ان را پتتیش بینتتی آمتتوزدانتتشموفقیتت.  مدرستته گگومتتاً
ش کترد کته بتی     گتگار  [16] دورنس بلند  [15]کندنمی

 وان آمتوز دانشعناور فردی فرهنگ میمرک و موفقی. 
ان در ر اضتی و عناورشتناخمه   آمتوز دانشبی  موفقی. 

و هتا  ارزش مور .ت د دگا تأشد  فرهنگ مدرسه مانند م
حبیبتیت   مینا دار وتود دارد ی میمرک رابطه های هدف

پرداخمچیت ابواگقاسمی و قهرمانی گگارش کردند که تو 
  ]19[دگیری محور با اثربخیی مدرسته مترربط است.    ا

های آهنچیان گگارش کرد که عام  انسانی  کی از موگفه
   ]10[پیش برند  کیفی. خدمات آموزشی اس. 

ی نداز پووهش ا ی نند  در پییینهک   ممغیر رید   
ممیتدد  هتای  به وتورت  مدرسه ی اس.  انداز  مدرسه

اشتار  بته ریتداد     1مدرسته  ی انداز  ریر   شد  اس. 
 کننتد  متی  انی دارد که در مدرسته ثبت. نتا    آموزدانش

                                                           
1 School Size 

بتا  مدرسته  ی بگرگت مموسط و  ا کوچ  بودن انتداز   
 انی اس. کته در آن رحصتی   آموزدانشریداد روته به 

د گر و ازکیوری  ی دت که از مطاگیه ای به مطاگیهنکنمی
نستب. بته    پووهیتگر د گر و از د دگا   ت    به کیور
 [17] ننت. وک تعنتوان مثتال  ه ممفاوت است.  بت   د گری

 488تمیی. آن حتدود  داند که می مدرسه ای را بگرگ
 ت    [28] گامت     اما از نظتر بتارکر و  باشد آموزدانش
 [21] 2فتاکس    دارد آمتوز دانش 2209 بگرگی  مدرسه

 آمتوز دانش 1888بگرگ دارای ی مدرسهمیمقد اس. که 
   اس.

مدرسته   ی رابع انداز رسه  ادگیری و فرهنگ مد تو 
 تادگیری در   کندکته تتو   متی  گگارش[22] 3راکراس.  
 تبگرگمتر است.  های هکوچکمر بهمر از مدرسهای همدرس

ان و میلمتان  آمتوز دانتش کتوچکمر  های مدرسهز را در 
رتوان  می آگاهی بییمری از همد گر دارند  به ا   ررریب

  تا دست. کتم بیضتی از    فرهنگ مدرسته   اسمد ل کرد
کوچتت  ممفتتاوت از هتتای مدرستتهدر آن هتتای گفتتهؤم

ی رابطته   [32] 4ساگفی و سیید بگرگ اس. های مدرسه
موفقیت.  مدرسه و فرهنتگ مدرسته را بتا    ی نداز  بی  ا

هتای  ان مموسطه بررسی کردند   افمهآموزدانشرحصیلی 
هتای  مدرسته  طاگیه نیان داد که فرهنگ مدرسه درا   م

بتگرگ نقتش بتارزرری     هتای درسته کوچ  نسب. به م
مدرسته بته وتور    ی آنها گگارش کردند که انداز  دارد 

مسمقیم هم بر فرهنگ مدرسه و هم بر پییرف. رحصتیلی  
 ی گذارد  با روته بته نقتش انتداز    می ان اثرآموزدانش

رسه نقتش  ت    مدی انداز   روان فرض کردمی مدرسهت
فرهنتگ مدرسته و   ی در رابطته  ممغیر رید   کننتد  را  

کنتد  فترض بترآن است. کته      می وفقی. رحصیلی ا فام
به کوچ  دارای فرهنگ علمی بهمری نسب. های مدرسه
هتای    در مدرسته مموستط و بتگرگ هستمند   های مدرسه

کوچکمر احممتال بییتمری وتتود دارد کته میلمتان و      
 ان اسامی همد گر را بدانند و عال ق ختود را آموزدانش

هتای  د گتر ممغیتر   و بدهند  اعممادت همکاریت تتو  بروز 
                                                           
2 Fox 
3 Taker 
4 Salfi & Saeed 
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بر  به وور غیر مسمقیمحاکم بر مدرسه به وور مسمقیم  ا 
بته هتر    گتذارد  می ثیران رأآموزدانشپییرف. رحصیلی 

 ا   زمینه هماهنگ نیست.  حال نمیجه همه مطاگیات در 
ی رابطته   کته نته رنهتا   نیان دادند [42] 1و از   تونگ

. مدرسته و پییترف  ی ماری مینتی داری بتی  انتداز     آ
ت رحصیلی سو  و شیم وتود نداردهای رحصیلی در پا ه

 ی سه و موفقی. رحصیلی در پا همدری بی  انداز  بلکه 
وتتود   ایرابطته  ر اضتی  خواندن وهای در حوز سو  

 ی مینی داری بتی  انتداز    ی ت رابطها   وتودندارد  با 
نوشتم  وتتود   ی پییرف. رحصیلی در حوز   ومدرسه 
به ا ت    [52] 2سورنی ل کاسیس ودر سکولت ها  داش.

تمییمتتی هتتای نمیجتته رستتیدند کتته کنمتترل و وگتتی  
ی انداز   تمله کال ت ان و عوام  محیطی ازآموزدانش

مدرسته متانع پییتترف.   ی منطقتته ی مدرسته و انتداز    
شود کته بییتمر   اثتر بتر روی عملکترد      می رحصیلی
میتاهد  شتد    مموستط  ی ان مدرسه با انداز  آموزدانش
در افمند  [62] 3کاسلی  وکور  ای د گر در مطاگیه  اس.

میلمان رضا . بییمری دارند کوچ  های مدرسهکه در 
بتد     ان بتا رر است.   آمتوز دانشو نرخ همکاری بی  

روان ا   فترض را مطترک کترد کته شتدت      می ررریبت
بته   فرهنگ مدرسه با پییرف. رحصیلی احممتا ً ی رابطه

 خواهد کرد  مدرسه رغییری ربع انداز  
 
 شژوهشهپی الؤس
رواند پییترف.  می آنهای گفهؤآ ا فرهنگ مدرسه و م  1

 ان را پیش بینی کند؟ آموزدانشرحصیلی 
فرهنگ مدرسه  رواند در رابطهمی مدرسه ی آ ا انداز   2

نقش رید   کنند   انتآموزدانش با پییرف. رحصیلی
 ا فا کند؟

 

 شژوهش روش
لیته  ک همبستمگی اتترا شتد    مطاگیه حاضر با روش 

                                                           
1 Jones & Ezeife 
2 Driskol, Halcoussis & Svorny 
3 Kaselin & Koten 

شهرستتمان استتفرا   درستتال  ابمتتدا ی  دور میلمتتان 
 ت تامیه آماری ا   مطاگیه را ریتکی  1371-72رحصیلی

با در نظر گترفم  رتوان   (  زن 205 مرد و 328) ادنددمی
 و ریتداد  86/8ت انداز  اثر  85/8ت سطح آگفا  7/8آزمون 

مونته ای  فرهنگ مدرسته( ن های ممغیر پیش بی  )موگفه 6
از تامیه آمتاری متذکور   نفر برآورد شد   228به حجم 
روش زن( بته  132مرد و 00) فرد 228حجم به نمونه ای 

 انمخاب شد  نمونه گیری وبقه ای رصادفی 
فرهنگ مدرسته   انداز  گیریبرای : انداز  گیری ابگار

اسمفاد  شد   سییدو  ساگوی از پرسینامه فرهنگ مدرسه
شرک. کننتدگان هتر   گو ه اس.   47دارای ا   مقیا  

کتامالً   "درتته ای از  پتن   گو ه را در ویت  گیکترت   
 درتته بنتدی   "1=  کتامالً مختاگفم  "رتا   "5=  موافقم

اس. که عباررنتد   ای شش مؤگفهرداا   مقیا   کنند می
نقتش آموزشتی و اداری   ت ردر س و  تادگیری فرا ند  از:

ان همکار میاونت سنجش کال  در ت ارربا  بی / مد ر
و  مدرسته هتای  فیاگیت.  مدرسهت دخاگ. واگتد   در  در

در ا تت  مطاگیتته ابمتتدا  مدرستته  رستتهیالت فیگ کتتی در
پرسینامه فرهنگ مدرسه به زبان فارسی برگرداند  شد و 

روانستنجی آن  هتای  در    مطاگیه مقتدماری شتاخد  
گفه ؤم شش اعمبار با روش آگفا برایبرآورد شد  ضرا ب 

گتگارش   1در تتدول   نهتا ی اترای  در فرهنگ مدرسه
 شد  اس. 

 
 و تی رل داده هپروش اجرا 

بترای شترک.   ها ابمدا دسموراگیم  رکمی  پرسینامه
به وورت فتردی  ها پرسینامهکنندکان روضیح داد  شد  

رکمیتت  متتدت زمتتان   رکمیتت  شتتدند روستتط میلمتتان
ها داد باز  زمانی تمع آوری   بوددقیقه  15ها پرسینامه
با مدل رگرستیون چندگانته   ها داد ید  وول کی   ما  

د  انتداز   رحلی  شدند  برای بررسی نقتش ریتد   کننت   
 نا م  اسمفاد  شد  -مدرسه از رکنی  تانس 
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 یپفته هپ

 فرهنگ مدرسه با پییرف. رحصیلیهای همبسمگی مؤگفه و  ت انحراف اسمانداردت ضر ب آگفای کرونباخمیانگی  1تدول 
7 6 5 4 3 2 1 SD M متغرر 

 .معدل1 76/3 28/8 1      

 .فرایند یپدگرری و تدریس2 45/4 45/8 *14/8 91/8     

.نقش آموزش  و اداری مدیر/ 3 23/4 98/8 *19/8 **58/8 73/8    
 معپون

 .سنجش کالس درس4 33/4 69/8 12/8 **51/8 **93/8 96/8   

 همکپران در مدرسه بپط.ارت5 39/4 98/8 **22/8 **54/8 **63/8 **66/8 72/8  

هپی .دخپلص والدین در فعپلرص6 21/4 92/8 83/8 **45/8 **64/8 **66/8 **62/8 90/8 
 مدرسه

 .تسهرالت فرزیک  در مدرسه7 06/3 02/8 84/8 **48/8 **52/8 **40/8 **37/8 **46/8 07/8

 P˂0/01   **P˂0/05*     ضرا ب اعمبار بر روی قطر فرعی قرار دارند
 
 

فرهنتگ مدرسته در   های گفهؤروویفی مهای شاخد
گفته فرآ نتد  تادگیری و    مؤ  انتد گگارش شد   1تدول 
در هتا  گفته ؤبتیش از ستا ر م  به وتور مموستط   ردر س 
افگون برآنت کممر     مورد مطاگیه حاکم بودهای مدرسه
پتس از آن  گفته است.    ؤی نیگ مربو  به همی  مپراکندگ

وور مموسط بییتمر از ستا ر   گفه روابط با همکاران به ؤم
در نمونه متورد مطاگیته میتاهد  شتد  است.       ها گفهؤم

گفته ارربتا  بتا همکتاران     ؤدهتد کته م  می نیانها  افمه
دهتد  متی  بییمر   رابطه بتا پییترف. رحصتیلی نیتان    

(81/8> p 22/8ت  =rدو م  )گفه د گر فرهنتگ مدرسته   ؤ
 فرا ند  ادگیری و ردر س و نقش آموزشی و اداری ینی 

نیگ با پییرف. رحصیلی رابطه مینادار دارند   میاون /مد ر
رستهیالت  مدرسته و  های اما دخاگ. واگد   در فیاگی.

فیگ کی در مدرسه با پییرف. رحصتیلی رابطته مینتادار    
فرهنگ مدرسه با های گفهؤمی نیان ندادند  شدت رابطه 

 کد گر از مموسط را قوی است.  بییتمر   رابطته بتی      
آموزشی و اداری متد ر/ میتاون و ستنجش    گفه نقش ؤم

برای پاسخ به ا   سؤال که کدامی   کال  در  اس. 
روانند پییرف. رحصتیلی  های فرهنگ مدرسه میاز مؤگفه

را پیش بینی کنندت روابط بی  ممغیرها با مدل رگرستیون  
 چندگانه رحلی  شد  

 
 

 پییرف. رحصیلی رهنگ مدرسه برف رگرسیون ممغیرهای ابیادضرا ب اسماندارد و خا    2 تدول
 B SEb Beta t Sig مدل

 88/8 91/29 - 13/8 69/3 مقدار ثپبص
 50/8 55/8 846/8 836/8 828/8 فرایند یپدگرری و تدریس
 15/8 44/1 15/8 831/8 84/8 نقش آموزش  و اداری
 55/8 -68/8 -89/8 833/8 -817/8 سنجش کالس درس
 821/8 33/2 23/8 83/8 86/8 ارتبپط برن همکپران

 27/8 -1 -183/8 -83/8 -83/8 دخپلص والدین
 36/8 71/8 -89/8 82/8 810/8 تسهرالت فرزیک 
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رگرستیون  های ابمدا پیش فرضها قب  از رحلی  داد 
( VIFرتور  وار تانس )  هتای  بررسی انداز بررسی شد  

دهد کته بییتینه ا ت     می برای ممغیرهای پیش بی  نیان
بته ا ت  ررریتب فترض همخطتی       .باشدمی 90/2عام  

شتود  همچنتی ت   می چندگانه بی  ممغیرهای پیش بی  رد
منحنی رراکمی روا  مقاد ر میاهد  شد  و متورد   بررسی

درته بی  روز ع مقاد ر  45دهد که شیب می انمظار نیان
به هر حال روز ع مقاد ر میتدل نرمتال   روا  وتود دارد  

  ( ks = 8/02, p < 0.01 نیس. )
ممیدد فرهنگ مدرسهت رنهتا مؤگفته   های از بی  مؤگفه

ش بینی کنند  پییرف. رحصتیلی  ارربا  بی  همکاران پی
مقدار مجذور ضتر ب همبستمگی چندگانته نیتان     بود  

درود وار تانس پییترف. رحصتیلی     6دادکه در حدود 

 (  2شود )تدول می روسط مدل پیش بینی
 مدرسه ی نداز که آ ا اا   اس. پووهش  دو ال ؤس
فرهنگ مدرسه های گفهؤپیش بینی م ی رواند در رابطهمی

پاستخ  با پییرف. رحصیلی نقش رید   کنند  ا فا کند؟ 
نتا م  بررستی    –با اسمفاد  از رکنی  تانس ا   سوال 

ارربا  بی  همکاران پتیش  ی از آنجا که فقط مؤگفه  شد 
بینتتی کننتتد  مینتتادار پییتترف. رحصتتیلی بتتودت نقتتش 

ا   مؤگفه با  ی مدرسه در رابطهی انداز  ی کنند    رید
  (3)تتدول   بررسی شد انآموزدانشرحصیلی  پییرف.

مدرسته  ی انتداز   × نخس.ت اثر ریام  ارربا  همکاران 
 با مدل رگرسیون نیتان ها آزمون شد  نما   برازش داد 

بی  مؤگفه ی ارربا  بی  همکاران و  دهد که اثر ریام می
  (3)تدول  مینادار اس.ان آموزدانشپییرف. رحصیلی 

 
 ضرا ب اسماندارد و خا  رگرسیون ممغیر ارربا  با همکارانت انداز  مدرسه و ریام  آنها بر پییرف. رحصیلی  3تدول

 B SEb Beta T Sig مدل
 88/8 44/19 - 17/8 25/3 مقدار ثپبص
 88/8 58/3 52/8 84/8 15/8 کپرانارتبپط هم

 880/8 67/2 12/1 881/8 883/8 اندازه مدرسه
 810/8 -39/2 -89/1 88/8 -881/8 اندازه مدرسه × ارتبپط همکپرانتعپمل 

 
  میانگیدر نقا  میانگی  و    انحراف اسماندارد با  و پائی   رگرسیون پییرف. رحصیلی بر ارربا  با همکاران  4تدول

Sig T ضریب خطپی استپندارد  

 LSZ = SchSz - 110 مقدارثپبص 60/3 809/8 23/42 88/8

 ارتبپط همکپران 859/8 828/8 71/2 882/8

64/8 46/8 882/8 88/8 LSZ 

 LSZ × ارتبپط همکپران 88/8 88/8 -819/8 70/8

 MSZ = SchSz - 190 مقدارثپبص 92/3 805/8 831/44 88/8

 ارتبپط همکپران 854/8 817/8 017/2 885/8

25/8 15/1 881/8 881/8 MSZ 

 MSZ × ارتبپط همکپران 88/8 88/8 -03/8 48/8

 USZ = SchSz - 270 مقدارثپبص 02/3 185/8 58/36 88/8

 ارتبپط همکپران 84/8 823/8 60/1 87/8

80/8 92/1 881/8 882/8 USZ 

 USZ × ارتبپط همکپران 88/8 88/8 -36/1 19/8

*LSZ مدرسه کم انداز ت :MSZمدرسه با انداز  مموسطت :USZمدرسه با انداز  بگرگ : 
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   اثر ریام  روابط با همکاران و پییرف. رحصیلی در سطوک انداز  ی مدرسه1نمودار 

 
میمقدند بترای   ]29[و  [26]به نق  از 1آ ک  و وس.

 بررسی نقش رید   کنند     ممغیر پیوسمه در رابطه دو
ممغیر پیوسمه د گر بهمر اس.ت پتس از آزمتون ریامت  و    
بررسی مینادار بودن آنت برای ممغیری که نقتش ریتد     

کند    انحراف اسماندارد با ی میتانگی ت  می کنند  ا فا
میانگی  و    انحراف استماندارد ز تر میتانگی  متورد     
اسمفاد  قرار گیرد  برای ممغیر انداز  مدرسته میتانگی  و   

اس.      99/97و  36/178اسماندارد به ررریب  انحراف
ت و    انحتراف  57/118انحراف اسماندارد ز ر میانگی  

اس.  برای آزمون اثتر   13/298اسماندارد با ی میانگی  
   انحتراف استماندارد   که انداز  مدرسه  ریام  هنگامی

 LSZ    ممغیر تد د به نا  (57/118ز ر میانگی  اس. )

= SchSz - 110   ساخمه شد و اثر ریام  آن با مؤگفه روابتط
بی  همکاران به وورت    ممغیر مجازی بررستی شتد    

و  LSZت   رحلی  رگرسیون با ممغیر روابط بی  همکاران
ریام  آن دو با  کد گر اترا شد  برای آزمون اثر ریامت   

 (MSZ = SchSz - 190)36/178هنگامیکه انداز  ی مدرسه 
اس.ت به شیو  ی قبت    (USZ = SchSz - 270) 13/298و 

                                                           
1 Aiken & West 

اترای سه رحلی  رگرسیون تداگانه های عم  شد   افمه
اثتر ریامت  روابتط     گتگارش شتد  است.     4در تدول 

همکتتاران و پییتترف. رحصتتیلی در ستتطوک انتتداز  ی 
 نیتان هتا  افمهنیان داد  شد  اس.    1مدرسه در شک  

ی  و مدرسه در سطح میتانگ  ی هنگامیکه انداز ت دهدمی
   انحراف اسماندارد ز تر میتانگی  است.ت روابتط بتا      

مینادار پییترف. رحصتیلی    ی همکاران پیش بینی کنند 
مدرسه    انحتراف  ی اس.ت اما در شرا طی که انداز  

بیش از میانگی  اس.ت روابط با همکاران نمتی   اسماندارد
رواند پییرف. رحصیلی را به وور مینتادار پتیش بینتی    

  کند
 

  ترجه گرریبیث و ن
فرهنگ مدرسه عامت  پیونتد دهنتد  ای است. کته      
میلمانت واگد   و متد ران بترای نگتاهی هماهنتگ بته      

محلی منطقته ای ختودت نیازمنتد آن    های و سن.ها شیو 
هسمند  هدف ا ت  پتووهش بررستی رابطته ی فرهنتگ      

ان بتا نقتش   آمتوز دانتش مدرسه و پییترف. رحصتیلی   
د  نما   به دس. آمد  کنندگی انداز  ی مدرسه بورید  

فرهنتگ  هتای  در ا   پووهش نیان دادکه از بی  مؤگفته 
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ی مدرسه ورفاً مؤگفه ی روابط همکاران پیش بینی کنند 
هتای  مینادار پییرف. رحصیلی بود  ا    افمته بتا  افمته   

مطاگیات پییی  هماهنگ است.  محمتدیت رترک زاد ت    
فمند که به ا   نمیجه دس.  ا[14] باقریت امیری و آزادی

هم در میلمان مرد و هم میلمتان زنت دو بیتد فرا نتد و    
 ارربا  فرهنگ مدرستهت پتیش بینتی کننتد  ی مینتادار     
سازگاری نوآورانه برای  تادگیری فنتاوری اوالعتات و    
اررباوات اس.  در میلمان مردت بید فرا ند و در میلمان 
زنت بیتتتد فرا نتتتد و ارربتتتا  فرهنتتتگ مدرستتتهت   

ینادار سازگاری نوآورانه ی آنان برای ی مکنند بینیپیش
باشتتتد  حستتتی  متتتی رتتتدر س از ور تتتق ا نمرنتتت.

که رأثیر ابیاد فرهنگ مدرسه بته   گگارش کرد[13]چاری
عنوان    ک ت درمقا سه با ابیاد آن به عنوان ممغیرها ی 
مجگات بر پیامدهای شناخمی و رفمتاری فرا نتد رحصتی     

درسته بتر   بییمر بود  است.  همچنتی  رتأثیر فرهنتگ م    
پییتترف. رحصتتیلی و ختتودرنظیمی در رفمارهتتای نتتوع 

( بته ا ت    12) دوسمانه مینادار بود  گا ت  انگ و فرا تگر 
که بی  دو ممغیتر فرهنتگ مدرسته و     نمیجه دس.  افمند

پییرف. در در  ر اضی رابطه ی مسمقیم وتتود دارد   
ان از آموزدانشگگارش کردکه بی  ادراکات [11]رتائیان

ه در ابیاد نگرش به رحصتی  و  تادگیریت   فرهنگ مدرس
رفمارها و پیامدهای آموزشی  ادگیری گروهی و محتیط  
فیگ کی مدرسهت بتا پییترف. رحصتیلی آنتان رابطته ی      

 [18]مینادار وتتود دارد  عتارفیت رحمتانی و وتفا ی    
روانند انگیگ  ی می گگارش کردندکه ابیاد فرهنگ مدرسه

دورنتس بلنتد    نتد  ان را پیش بینی کآموزدانشپییرف. 
گگارش کرد که بی  عناور فردی فرهنگ میمرک و [16]

ان ارربا  مینتادار وتتود دارد  بتی     آموزدانشموفقی. 
شناخمه شتد    ان در ر اضی و عناورآموزدانشموفقی. 

و هتا  ارزش ی فرهنگ مدرسه مانند مأمور .ت د تدگا ت 
میتتمرک رابطتته ی مینتتا دار وتتتود دارد  هتتای هتتدف
حبیبتیت  هتای  ا   مطاگیه بتا بخیتی از  افمته   ای ه افمه

پرداخمچیت ابواگقاسمی و قهرمانی هماهنگ است.  آنهتا   
گگارش کردند که تتو  تادگیری محتور بتا اثربخیتی      

مطاگیته  هتای    همچنی  با  افمته ]19[مدرسه مرربط اس.

آهنچیان همخوان است.  وی گتگارش کترد کته عامت       
یفیت. ختدمات   پیش برنتد  ک های انسانی  کی از موگفه

  ]10[آموزشی اس. 
هتای  به هر حالت ا    افمه به وور رلو حی بتا  افمته  

همخوانی نیان نمی دهد  وی به ا   نمیجه دس.  [15]نو
 اف. که ممغیرهای پیش بینی کنند  ی هوش هیجتانی و  
فرهنگ مدرسهت به وور قاب  روتهی پتیش بینتی کننتد     

 ان نیسمند آموزدانشموفقی. 
گتترا   مطاگیتته حتتاکی از ا تت  بودکتته  افمتته ی د 

درمدار  با حجم مموسط وکوچ  رابطته ی پبیترف.   
رحصیلی با مؤگفه ی روابط همکتاران مثبت. و مینتادار    

وگی در مدار  بتا انتداز  ی بتگرگ ا ت  رابطته       اس.
ا   مطاگیه با مطاگیه در ستکولت  های میاهد  نید   افمه

ه ا ت   هماهنگ اس.  آنها بت  [25]هال کاسیس و سورنی
تمییمتتی هتتای نمیجتته رستتیدند کتته کنمتترل و وگتتی  

ان و عوام  محیطی ازتمله کال  و انداز  ی آموزدانش
مدرسته و انتداز  ی منطقتته ی مدرسته متانع پییتترف.     

شود که بییمر   اثتر را بتر روی عملکترد    می رحصیلی
ان مدرسه با انداز  ی مموستط دارد  همچنتی    آموزدانش
ا مطاگیتته ی ستتاگفی و  ا تت  مطاگیتته بتت هتتای  افمتته
هماهنگ بود  آنهاگگارش کردنتد کته فرهنتگ    [23]سیید

مدرسه در مدار  کوچ  نسب. به متدار  بگرگمتر و   
 گیرد  ا   امر منجرمی ضیی  به خوبی مورد روته قرار

شود که انداز  ی مدرسه بته وتور مستمقیم هتم بتر      می
ان آمتوز دانشفرهنگ مدرسه و هم بر پییرف. رحصیلی 

رد  فرهنتگ و اعممتادت همکتاریت تتو  و د گتر      اثر گذا
حاکم بر مدرسه به وور مستمقیم  تا بته وتور     های ممغیر

 ان رتاثیر آمتوز دانتش غیرمسمقیم بر پییترف. رحصتیلی   
گذاردت ارربا  مینی داری بتی  انتداز  ی مدرسته و    می

فرهنتتگ مدرستته و بتتی  انتتداز  ی مدرستته و موفقیتت. 
انداز  ی کوچ  در ان وتود دارد  مدار  با آموزدانش

مقا سه با مدار  مموسط و بگرگ دارای فرهنتگ مثبت.   
 [24]رر و بهمرند  ا    افمه برخالف ادعای تونگ و از  

اس.  آنها نیان دادند که بی  انداز  مدرسه و پییترف.  
رحصیلی سو  و شیم رابطه وتود های رحصیلی در پا ه



 

09 

 آموزاننقش تعدیل کننده اندازه مدرسه در رابطه فرهنگ مدرسه با پیشرفت تحصیلی دانش

ری ندارد  همچنی ت آنها گگارش کردندکته ارربتا  آمتا   
مینی داری بی  انداز  مدرسته و موفقیت. رحصتیلی در    

خواندن و ر اضی وتود نتدارد   های در حوز  پا ه سو 
با ا   وتود همبسمگی مینی داری بی  انداز  مدرسته و  
پییرف. رحصیلی در حتوز  نوشتم  وتتود دارد   ت      
ربیی  احمماگی برای ا   ناهمتاهنگی مربتو  بته تامیته     

  مطاگیته تتونگ و از ت  بتر روی     باشدمی مورد مطاگیه
مدار  ابمدا ی آنماگیتای کانتادا اتترا شتد  است.ت در      
حاگیکه ا   مطاگیه بتر روی متدار  ابمتدا ی استفرا       
انجا  شد  اس.  احممال دارد رفاوت در فرهنگ مدار  

  کی از د    ربیی  ا   ناهماهنگی باشد  
نخسمی  محدود . مطاگیه ی حاضر آن اس. که بتا  

همبسمگی انجا  شد  اس.  از ا نرو روابط بدس. روش 
در هتا  آمد  را نمی روان روابط علّی در نظر گرف.   افمه

بهمر   شرا ط نیان دهنتد  ی روابتط همگمتانی است.      
محدود . د گر مطاگیه ی حاضر مربو  به روش انداز  

فرهنگ مدرسه بتا  های گیری اس.  در ا   مطاگیه مؤگفه
ی شد  ا   روش دارای ریتدادی از  پرسینامه انداز  گیر

ذاری ) عد  خو یتم  نگتریت خطاهتای    های محدود .
انداز  گیری و   ( اس.  محدود . د گر ا   مطاگیه بته  

باشد  در ا ت  مطاگیته   می تامیه ی مورد مطاگیه مربو 
تامیه ی میلمان شهر اسفرا   مورد مطاگیه قرار گرف.  

 ر مناوق کیور نیست.   قاب  ریمیم به ساها از ا نرو  افمه
محدود . د گر ا   مطاگیه ریر   عملیتاری پییترف.   
رحصیلی در دور  ی ابمدا ی اس.  پییرف. رحصیلی به 

هتای  میلم دارای نقتد های درته بندی وورت نمر   ا
تدی است.  در ا ت  دور  نمترات میلمتان در متورد      

ان دارای اثر سق  است. و  آموزدانشپییرف. رحصیلی 
گذارد  بتر  می برآورد شد  رأثیرهای ر همبسمگیا   اثر ب

شود پووهیگران در مطاگیات آری می ا   اسا ت روویه
آزما یی دنبال کنند را های روابط کی  شد  را با ورک

شواهدی از اثتر علّتی ممغیرهتای فرهنتگ مدرسته بتر       
های پییرف. رحصیلی به دس. آورند  همچنی ت از روش

 کتتاربرد پرسیتتنامه  ستتنجش مستتمقیم رفمتتار بتته تتتای
 شتود بترای انتداز  گیتری     متی  اسمفاد  کننتد  رووتیه  

 پییرف. رحصیلی از ابگارهای استماندارد استمفاد  شتود    
را درته بندی میلمان و با رکرار وترک ا ت  مطاگیته در    
 سا ر شتهرها شتواهدی از بستط روابتط بدست. آمتد        

 فراهم گردد
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