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Absrtact: 

Carrying out serious educational reforms in the new millennium is one of the 

common processes, which is led by the development of teachers' professions. 

In this context, teachers need knowledge to change and make better and more 

effective decisions. Part of this knowledge is acquired through research, which 

is one of the ways to strengthen education and training, spread research culture 

and encourage teachers to participate in research. This method is known as the 

most effective teacher professional development program. Research in the 

field of education has different levels, some of which are dedicated to teacher-

centered research methods. Lesson Study is one of these research approaches 

for the development of teachers' professions and is a kind of school-based 

career development that includes an action cycle in which a group of teachers 

work together with a group of students. This approach is a research circle in 

which teachers research and collaborate on curriculum topics in groups. 

Despite the great emphasis of the educational system on the use of lesson study, 

studies indicate its lack of acceptance and low application in the educational 

system; This lack of acceptance is more evident when most of the activities 

performed in the field of lesson study in our country's educational system are 

based on cop out and are not in line with the standards of lesson study and do 

not have the necessary quality. A review of the research background also 

showed that no research has been conducted to investigate the mediating role 

of school culture in the relationship between effective school and the quality 
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of lesson study, and it is expected that the results of the present study will be 

used by officials, school principals, teachers and researchers. This area should 

be used to increase the quality of research by using the results; Therefore, 

considering the importance of the lesson study and its quality, it is necessary 

to study the factors affecting the improvement of the quality of the lesson 

study.The aim of this study was to investigate the mediating role of school 

culture on the relationship between effective school components and the 

quality of lesson study among elementary school teachers.  

Method: In terms of purpose, the present study is applied research and in terms of 

the nature of research is descriptive-correlational research and in terms of data 

collection method is part of field research. The statistical population of the 

present study consists of teachers of Marand city who have conducted lesson 

study in the last three years. To determine the sample size of the research, 

Krejcie Morgan table was used. According to this table, for 95 people in the 

statistical population, 74 people were selected as the sample size. After 

determining the number of sample sizes, the available sampling method was 

performed and the questionnaire was given to those active in the field of 

research that were available to researchers. Three questionnaires were used to 

collect data: 1- Effective school questionnaire Imani, Bagheri, Gorchiyan & 

Jafari (2019): which includes 16 dimensions and 64 items and is in the five-

point Likert scale (1 = very low, to 5 = very high). The reliability of the 

questionnaire in the study (2019) Imani et al through Cronbach's alpha was 

0.86; And its validity in terms of form and content has been confirmed by 

several experts. 2- School Culture Questionnaire (2007) Salfi & Saeed: which 

includes 5 dimensions and 29 items in the five-point Likert scale (5 = strongly 

disagree to 1 = strongly agree). The validity and reliability of this questionnaire 

has been guaranteed by experts and experimental tests in this field in 2006 and 

the reliability coefficient has been set at 0.96 based on Cronbach's alpha. Thus, 

using Cronbach's alpha, the reliability coefficient of the teacher professional 

competency subscale is 0.83; Teachers' interaction with staff and management, 

0.93; Teachers' interaction with each other, 0.79; Parents' participation in 

school activities was 0.87 and school physical facilities was 0.92. In the study 

(2020) Tahmasbzadeh Sheikhlar, Taghipour, Qureshi & Imannejad, to 

determine the validity of the questionnaire, the opinions of supervisors and 

consultants were used and to determine the reliability, Cronbach's alpha was 

used and its value was calculated to be 0.78. The study has 24 items and is in 

the five-point Likert scale (5 = strongly disagree to 1 = strongly agree). The 
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validity of this instrument was confirmed by three professors in the field of 

education in the university and Cronbach's alpha coefficient was used to 

determine the reliability of the research, which was 0.73. Descriptive statistics 

as well as Pearson correlation coefficient and structural equation modeling 

using PLS software were used to analyze the data. 
Results:The results showed that there was no significant relationship between 

effective school and the quality of lesson study, while there was a significant 

relationship between school culture and the quality of lesson study at the level 

of 0.314.school culture has a mediating role on the relationship between 

effective school components and the quality of lesson study among elementary 

school teachers and effective school due to school culture by 0.666 plays a role 

in the quality of lesson study. It can be concluded that the effectiveness of the 

school in the quality of the lesson study is functional using the school culture 

and only the effectiveness of the school without considering the school culture 

does not play a big role in the quality of the lesson study. Due to the need to 

increase the quality of curriculum and also the role of school culture in 

increasing the quality of lesson study, it is recommended that teachers in 

schools use each other's experiences and design, teach, observe their desired 

courses jointly and in collaboration. Analyze and revise to improve the quality 

of the experiences they have used to learn students, thereby building self-

confidence among them. There must also be a culture of transforming schools 

from a place of learning to a place of learning and replacing systemic and 

critical thinking so that the teacher feels a sense of belonging to the school and 

its function and considers itself a member of the school system. 

Keywords: effective school, school culture, quality of lesson study  
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های مدرسه اثربخش با کیفیت ای فرهنگ مدرسه بر رابطه مؤلفهنقش واسطه

 پژوهی در بین معلمان دوره ابتداییدرس

 3، امین پروری۲*، داود طهماسب زاده شیخالر۱مهدیه روحی

 چکیده

 ژوهیپدرس کیفیت با اثربخش مدرسه هایرابطه مؤلفه بر مدرسه فرهنگ ایواسطه هدف پژوهش بررسی نقش

 ،پژوهش آماری . جامعهباشدمیپیمایشی -بود. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی

 از نمونه حجمتعیین  جهت نفر بود. 9۳ مرند به تعداد شهرستانپژوهی فعال در زمینه درس ابتدایی معلمان

در  تصادفی گیرینمونه روش با نمونه حجم عنوانبه نفر 7۴ تعدادو  شد استفاده مورگان کرجسی جدول

 و مدرسه فرهنگ اثربخش؛ پرسشنامه مدرسهپرسشنامه  از هاداده آوریبرای جمع. انتخاب شد دسترس

م و متخصص در حوزه تعلی اساتید تأییدبه ابزارها  روایی. استفاده شد پژوهیدرس کیفیت ارزیابی لیستچک

به دست 76/0و 9۳/0؛ 97/0به ترتیب  کرونباخ آلفای ضریب نیز براساس پایایی رسید و تربیت دانشگاه تبریز

 تمعادال یابیضریب همبستگی پیرسون و مدل و توصیفی آمار هایشاخص ها ازداده لیلوتحتجزیه جهت. آمد

 وجود معناداری پژوهی رابطهدرس کیفیت و اثربخش مدرسه ها نشان دادند که بینیافته .شد استفاده ساختاری

همچنین  دارد. وجود۳1۴/0در سطح  معنادار رابطه پژوهیدرس کیفیت و مدرسه فرهنگ بین ولی ،ندارد

ای دارد و مدرسه واسطه نقش پژوهیدرس کیفیت با اثربخش مدرسه هایرابطه مؤلفه بر مدرسه فرهنگ

نتیجه گرفت که توان . میپژوهی نقش دارددر کیفیت درس 666/0واسطه فرهنگ مدرسه به میزان اثربخش به

 .نمایدپژوهی را تقویت کیفیت درس دتوانتوجه به  فرهنگ مدرسه می

 پژوهیمدرسه اثربخش، فرهنگ مدرسه، کیفیت درس ها:دواژهکلی
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 مقدمه

باشد که در رأس این انجام اصالحات جدی آموزشی در هزاره جدید، یکی از فرآیندهای معمول می

ای معلمان قرار دارد؛ چرا که معلمان عناصری از محیط آموزشی هستند که اصالحات، توسعه حرفه

(. Keramati & Ansaripour, 2020آموزشی الجرم باید تغییر کنند ) هایدر جهت بهبود سیستم

نیازمند دانش هستند که بخشی از این دانش، با  مؤثرترگیری بهتر و معلمان برای تغییر و تصمیم

گسترش فرهنگ پژوهش  ،وپرورشآموزشهای تقویت یکی از روششود که ها کسب میانجام پژوهش

ی ابرنامه توسعه حرفه مؤثرترینکه این روش  باشدمی ژوهش مشارکتیپ و تشویق معلمان به امر

 (.Godali, 2016شود )معلمان شناخته می

 عهتوس در مهمی نقش دیرباز ها ازانسان آگاهی و شناخت منابع ترینمهم از یکی عنوانبه پژوهش

 هایدشوارترین عرصه و پیچیده از یکی عنوانبه نیز وپرورشآموزشدر . است داشته هاسازمان و جوامع

 در پژوهش (.Saki, 2012دارد ) و ای داشتهبرجسته نقش دانایی تولید در پژوهش بشری، فعالیت

محور معلم پژوهشی هایروش به آن از بخشی که است سطوح مختلفی دارای وپرورشآموزش قلمرو

و  استای معلمان دارد. درس پژوهی یکی از این رویکردهای پژوهشی برای توسعه حرفه اختصاص

 از یکه در آن گروه باشدمیچرخه عمل  کیبر مدرسه است که شامل  یمبتن یاتوسعه حرفه ینوع

بر چرخه  ( وFotou & Mairead, 2021) کنندکار می آموزاناز دانش یمشترک با گروه طوربهمعلمان 

، طراحی، بازاندیشی و بازبینی مسئلهی گروهی، مشارکت مداوم عوامل آموزشی در تبیین یادگیر

 بیستم قرن اولیه هایسال به پژوهیدرس عملی و اجرایی لحاظ از (.Saki, 2016) ها استوار استیافته

کشور یافـت و در  عمومیـت ژاپـن تمـام در 1960 دهه اواسط تا روش و این گرددمـی باز ژاپن در

این رویکرد  .(Habibzadeh, 2014مطرح شد ) 1۳80ایران نیز این روش توسط سرکارآرانی در سال 

پژوهش  به درسی برنامه موضوعات درباره گروهی صورتبه معلمان آن در که است پژوهش یک حلقه

دارای (. این رویکرد پژوهشی Caskey & Lenski, 2010)کنند می همکاری یکدیگر با پردازند ومی

ای مانند توسعه دانش معتبر و مفید، مهارت مزایایی است که شامل بسیاری از عناصر مؤثر توسعه حرفه

در محیط کالس درس، تنظیم درگیر شدن همکاری معلمان و توسعه مطالب و محتوای آموزشی دانش 

 های ضمنآموزش از معلمان (. در این راستا، اگرKinzer, Million,  Duran  & Bond, 2014باشد )می

داشت و بر  چشمگیری خواهد رشد آنان هایتوانمندی شوند، برخوردار پژوهیدرس مؤثر خدمت

 (.Hourizad, 2010شد )پژوهی افزوده خواهد کیفیت درس
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 جهان در را وپرورشآموزش حوزه اندیشمندان از بسیاری نظر این رویکرد پژوهشی، حاضر حالدر 

 (؛Hourizad, 2010است ) کرده جلب خود به سنگین هایهزینه صرف بدون تحول بنیادی برای

باشد. ازجمله عواملی ضروریات می ازجملهپژوهی درس کیفیت بر مؤثر عوامل درباره بنابراین پژوهش

در جوامع امروزی بخش باشد؛ چراکه بخشی مدارس میاثر ،پژوهی مؤثر استکه بر کیفیت درس

یک نظام  عنوانبهگیرد و مدارس می های تعلیم و تربیت در مدارس صورتاز فعالیت توجهیقابل

اجتماعی حساس و مهم، از جایگاه خاصی برخوردارند. مدارس در صورتی خواهند توانست وظیفه 

 های سالم، پویا و اثربخش باشنداحسن انجام دهند که سازمان به نحو هاستآنخطیری را که به دوش 

Maleki Avarsin & Soodi, 2018) .)توجه  اثربخشی مدرسه موضوعی اساسی است که همواره مورد

 Rutter( ،1979) Edmonds( 1979) محققان تربیتی بوده است و پیشینه آن به تحقیقاتی مانند کار

ل روند )به نقترین تحقیقات آموزشی مربوط به مدارس اثربخش به شمار میگردد که از شاخصبرمی

یافته یک مدرسه اثربخشی مدرسه را اهداف تحققنیز   Hoy & Ferguson, 1985 .)(2010 )Bothaاز 

 (2004) کند.ها و پیشرفت تجربیات فراگیران تعریف مییا عملکردهای مناسب مدرسه در همه جنبه

Archer   مأموریت مشخص و روشن، انتظارات باالی موفقیت، کنترل کردن مداوم میزان پیشرفت نیز

میان  ایجاد فرصت کافی برای یادگیری، ایجاد محیط ایمن و منظم، برقراری ارتباط مؤثرآموزان، دانش

 Watkins, Carnell & Lodge( 2007) مدرسه و رهبری اثربخش در مدرسه را بیان کرده است. ،خانه

به مواردی همچون تشویق به استقالل یادگیرنده، برانگیخته کردن یادگیرندگان، توجه به محیط 

تسهیالت و امکانات تأثیرگذار، تشویق به خودراهبری و خودانگیزشی، اهمیت کیفیت  ،ییادگیر

شناختی و  هایفعالیتهای یادگیری و توجه به مدیریت کالس، بازخورد دادن برای رشد مهارت

اثربخشی مدرسه دارای سه بعد مهم  ،های اجتماعیاند. از دیدگاه نظامفراشناختی و ... اشاره کرده

دستیابی  (کسب منابع از محیط )درونداد(، ب( هماهنگی عملکردهای اجزای درونی و ج الف(است: 

 ابنیز تا حد زیادی  یپژوهدرس و کیفیت کاربرد (.Hoy & Miskel, 2008به هدف )عملکرد برونداد( )

 تحتو این عوامل  دارد ارتباط یعوامل آموزش وی زشیعوامل انگ ،یآموزش طیمعلمان در مح هیروح

 (.Scherer, 2017)اثربخشی مدرسه است  تأثیر

باشد، فرهنگ مدرسه خواهد پژوهی میآن بر کیفیت درس تأثیرعامل دیگری که نیاز به بررسی 

 تأثیر یادگیری فرایند بر اساساً که است معلمان انگیزه سطح موفق، مدارس مهم هایمؤلفه از بود. یکی

فرهنگ،  یرهای(. متغAlvarez, 2019) نقش اساسی داردگذارد که فرهنگ مدرسه در این زمینه می
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 ،یریادگی یمعلم اثربخش، راهبردها ،یآموزان، جو آموزشاز دانش باال انتظارات سطح ن،یمشارکت والد

 تیقابل ای یسازگار انسجام، اثربخش، یو ارائه بازخورد، رهبر یابیارز نظارت و ،ییدایناپ ،یریگمیتصم

منابع از  تأمیناطالعات و ارتباطات و  یبه اهداف، فناور یابیدست ،یلیتحص تشرفیپ ط،یانطباق با مح

فرهنگ هر مدرسه (. Soodi, Maleki Avarsin & Talebi, 2019) انداثربخش مدارس یاصل یهامؤلفه

 نوعیبهو  گذارداعضای مدرسه اثر می بر عملکرد همه که گر اتفاقات روزانه آن مدرسه استهدایت

توان ( و میHinde, 2004پذیرد )می ثیرتأگذارد و هم می تأثیرمدرسه یک چرخه است که هم فرهنگ 

در ارتباط است و  کارکنان مدرسه بین نزدیک روابط با مدرسه فرهنگ که داشت اظهار چنین

 ؛Wagner, 2006) است مشترک اهداف و مثبت کار محیط شامل قوی مدرسه فرهنگ یک هایویژگی

2005  Marzano, Waters & McNulty .)Alessandro & Sadh تقسیم بعد چهار به را مدرسه فرهنگ 

 آموزانانتظارات دانش با مدرسه مقررات و قوانین به همخوانی هنجاری، انتظارات اول، بعد. اندنموده

 معلمانبا  آموزاندانش تعامالت نحوه و کیفیت به معلمان، آموزان ودانش روابط دوم، بعد. دارد اشاره

 عدو ب کندمی اشاره یکدیگر با آموزاندانش ارتباط به نحوه آموزان،دانش روابط سوم، بعد. دارد اشاره

دارد.  اشاره مدرسه در آموزشی امکانات و هاارائه فرصت چگونگی به که آموزشی هایفرصت چهارم

 اینکه برای مثالً .باشد داشته رابطه ارتباط و خودمختاری، شایستگی به نیاز تواند بامی مدرسه فرهنگ

 همچنین. دهد فرصت انتخاب و عمل آزادی افراد به باید شود، محیط برآورده خودمختاری به نیاز

 که در مدارسی(. Reeve, 2009) باشد داشته وجود منطقی باید دلیلی هم اجتماعی کنترل برای

 مدرسه مشکالت و مورد مسائل در آزادانه و راحتیبه است، معلمان حاکم هاآن بر مثبتی فرهنگ

 ,Alessandro & Sadh) کنند دیگران مراقبت از و بوده پذیرمسئولیت که آموزندمی کنند ومی صحبت

در  هک برسند باور این به و نموده شایستگی معلمان احساس که شوندمی باعث هاویژگی (. این1997

 ,Qalavandi, Amani Saribagloo, Akbari Surah & Gholami) کنندمی پیشرفت هرروز مدرسه

 ودشبرآورده می دیگران با امن و صمیمانه روابط در درگیر شدن طریق از نیز ارتباط به نیاز(. 2013

(Lavasani, Khezri Azar, Amani and Alizadeh, 2011 .)هاآن در فرهنگ که سطح مدارسی در 

 به معلمان و آموزاندانش .کنندمی کمک هم به و گذاشته احترام به یکدیگر آموزاندانش باالست،

 این ( بنابراینAlessandro & Sadh, 1997) دارند همدیگر با ایرفتار دوستانه و داشته اعتماد یکدیگر

 شود.می ارتباط به نیاز شدن برآورده مدرسه باعث بر حاکم صمیمانه و دوستانه جو
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چنین نتیجه Tahmasbzadeh Sheikhlar, Taghipour, Qureshi &Imannejad (2020) در پژوهش

ای معلمان، تعامل معلمان با کارکنان و مدیریت، تعامل معلمان با ین صالحیت حرفهبگرفتند که 

گیری از تسهیالت فیزیکی مدرسه با فعالیت مدرسه و بهره هایفعالیتیکدیگر، مشارکت والدین در 

داد  بین نشانتایج ضریب رگرسیون متغیرهای پیشدار وجود دارد. نپژوهی رابطه مثبت و معنیدرس

گیری تسهیالت فیزیکی مدرسه، تعامل معلمان با کارکنان بهره)فرهنگ مدرسه  هایمؤلفهکه تمامی 

 ایمدرسه و صالحیت حرفه هایفعالیتو مدیریت، تعامل معلمان با یکدیگر، مشارکت والدین در 

 & Soleimani( 2017)  .کنند معنادار تبیین ایگونهبهپژوهی را توانند فعالیت درسمعلمان( می

Ahmadi متمرکز، سازمانی )ساختار شامل سازمانی عوامل که رسیدند نتیجه این به در پژوهشی 

 معلمان، )اطالعات شامل فردی عوامل و داخلی( فرایندهای فناوری، رهبری، فرهنگ سازمانی، سبک

 مدارس در پژوهیدرس اجرای مانع که هستند عواملی جزء ها(آن شخصیت نوع معلمان و عدم تعهد

 نتیجه این به خود پژوهشدر  Abdoli Sultanani Ahmadi & Ashrafi( 2016)همچنین  .اندشده

 .شودمی آموزش در پژوهیدرس پرورش باعث مشارکتی سیستم و مدیریت سیستم حامی که رسیدند

(2018 )Poorahmad Ali, Sheikhi Fini, Zeinalipour  & Izadi   نیز در پژوهشی چنین نتیجه گرفتند

 ساختاری جنبه انتقادپذیری(، پذیری ومسئولیت خالقیت،) یانسان که پنج عامل شامل جنبه

 کارگیریبه و آموزدانش به معلم تعداد نسبت معلم، کار حجم ها،نظارت، برنامه فناورانه، )تجهیزات

 مکاریه پژوهی،درس تأثیر به تعهد و ای، اعتقادمدرسه فرهنگ تیمی، کار)به  یفرهنگ جنبه نتایج(،

 مدیریتی جنبه رقابت(، جایبه معلمان همکاری مدیران، و معلمان روحیه پژوهشگری خانواده،

 و همدرس اجرائی عوامل سایر حمایت بودجه، تأمینمسئولین،  حمایت امتیازدهی، روند )پشتیبانی،

 س،تدری نوین هایآموزشی، سبک هایکارگاه آموزشی، مفید تجارب )تبادل جنبه پداگوژیکی و زمان(

ی( در آموزش طراحی و توصیفی به کمی ارزشیابی تبدیل محتوای آموزشی، درس پژوهی، استانی تیم

در  Namnadri Pejman, Ghanbarian, Ghanbari & Basiri (2017)دارند.  تأثیردرس پژوهی 

 در شاغل معلمان ایحرفه ایهمهارت بر پژوهیدرس برنامه اثربخشی»پژوهشی با عنوان 

 ظرن از عادی و پژوهدرس هایبه این نتیجه رسیدند که گروه« همدان استان استثنایی وپرورشآموزش

-تمهار کارگیری تسهیالت مدرسه،هیادگیری، ب هاینظریه از یادگیری، آگاهی هایفرصت آوریفراهم

اند که داشته معناداری تفاوت آموزان به انجام کار گروهیمندی دانشعالقهو  های شغلی و ارتباطی

 بررسی»نیز در پژوهشی با عنوان  Moghimi (2016)باشد. سه متغیر آخر مربوط به فرهنگ مدرسه می



 1400 85 پاییز، سومسال نهم، شمارة                                 فصلنامه تدریس پژوهی                                        

 

 

 نقش محوریت با) معلمان ایحرفه توسعه در راستای پژوهیدرس اثربخش اجرای جهت مؤثر عوامل

 و زانداچشم معلمان، ایجاد نگرش تغییر معلمان، و آمادگی نتیجه رسید که انگیزهبه این « (معلم

 هازجمل گفتگو و تعامل مشارکت، فرهنگ و ایجاد مؤثر ارتباطات برقراری مشترک، ایحرفه هایارزش

پژوهشی با هدف  در  Nishio & Kenichi (2012)اند. داشته تأثیرپژوهی بر درس که بودند عواملی

موجب  پژوهیبه این نتیجه رسیدند که درس« درس پژوهی بر تغییر و تحول در معلمان تأثیربررسی »

ها به تدریس را باالتر برده و میزان شود. بدین ترتیب که عالقه آنتغییر نگرش معلمان به دروس می

داد که هر چه مدت زمان انجام دهد. نتایج پژوهش نشان تعامل آنان با همکاران خود را افزایش می

رود میزان تعامل معلمان با یکدیگر بیشتر شده و این امر باعث باال رفتن احتمال پژوهی باالتر میدرس

 دبیران تجارب بررسی»نیز در پژوهشی با عنوان  Sobhani (2016)شود. موفقیت درس پژوهی می

 یک معلمان بین پژوهی، همکاریدر درسبه این نتیجه رسید که « پژوهشی درس از تبریز 5 ناحیه

-درس درباره کم دانش دلیل به نیز والدین همچنین است کم مختلف مدارس معلمان نیز و مدرسه

 معاون و مدیر ازجمله مدرسه مسئولین و مدرسه نیز و دارند معلمان با کمتری همکاری پژوهی

 درس اجرایی هایوی همچنین به این نتیجه رسید که محدودیت .دارند معلمان با کمتری همکاری

 مکانی، هایمحدودیت وجود به توانمی هامحدودیت این ازجمله. پژوهشی در مدارس وجود دارد

 .کرد اشاره تجهیزاتی و مالی زمانی،

 عدم نشانگر هابررسی دارد، پژوهیدرس از استفاده آموزشی بر که نظام تأکید زیادی علیرغم

 هنگامی عدم استقبال (؛ اینGulabgir Nik, 2013است ) آموزشی نظام در آن کم کاربرد استقبال و

 شورمانک آموزشی نظام در پژوهیدرس  در زمینه انجام شده هایفعالیت بیشتر که نمایان است بیشتر

 یستنندارد و دارای کیفیت الزم  تناسبی پژوهیدرس استاندارهای با اصالً و بوده تکلیف رفع بر اساس

(Roshan Giyas, 2014) .رتفک برای وقت کمبود پژوهی،درس ایجشنواره توان به قالبمی کهطوریبه 

 مانمعل میان در انتقادپذیری فرهنگ در ضعف مدارس، مدیران میان در پژوهشی تفکر نبود پژوهش، و

وانع م عنوانبهآن  زیربنایی منطق و تفکر بر تأکید جای به تصنعی و ظاهری هایجنبه به توجه و

 هیپژودرسبست و ترویج کنند که برای خروج از این بناشاره کرد و توصیه می اجرایی درس پژوهی

 کی کارکنان میان در صمیمی جو ایجاد تیمی، کار اصول آموزش در کشور بایستی راهکارهایی چون

 این از عواملی و پژوهیدرس رابط یک دادن قرار پژوهی،درس رویکرد با مجرب معلم آموزش مدرسه،

  .(Kamyab, Jahani Behnamiri& Shafie Tang Late, 2016ه کار قرار داد. )حرا سرلو قبیل
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 پژوهی را موانعنیز موانع درس Namnadri Pejman, Ghanbari & Mahmoodi (2011)پژوهش 

 هایدوره نارسایی مشکالت ارزشیابی، معلم، پژوهشی توانایی ضعف ،رسانیاطالع ضعف مدیریتی،

. اما مرور پیشینه پژوهشی هم نشانگر آن انددانسته آموزشی محتوای ضعف و سازمانی موانع آموزشی،

ای فرهنگ مدرسه در رابطه بین مدرسه اثربخش بود که تاکنون پژوهشی که به بررسی نقش واسطه

رود نتایج پژوهش حاضر مورد استفاده انتظار میپژوهی بپردازد، انجام نشده است و و کیفیت درس

از نتایج، در  گیریبهرهمسئولین، مدیران مدارس، معلمان و پژوهشگران این حوزه قرار گیرد تا با 

پژوهی و کیفیت آن، پژوهی تالش نمایند؛ بنابراین با توجه به اهمیت درسافزایش کیفیت درس

پژوهی پرداخته شود؛ لذا پژوهش حاضر بود کیفیت درسضروری است تا به بررسی عوامل مؤثر بر به

های مدرسه اثربخش با کیفیت ها است که آیا فرهنگ مدرسه بر مؤلفهبه دنبال پاسخ به این سؤال

آیا بین مدرسه اثربخش و کیفیت  ای دارد؟پژوهی در بین معلمان دوره ابتدایی نقش واسطهدرس

پژوهی رابطه معنادار آیا بین فرهنگ مدرسه و کیفیت درس پژوهی رابطه معناداری وجود دارد؟درس

 وجود دارد؟

 

 

 

مدل مفهومی پژوهش .۱شکل   

 شناسی پژوهشروش

، جزء تحقیقات کاربردی، از لحاظ ماهیت پژوهش جزء تحقیقات هدف پژوهش حاضر ازنظر

ی جامعه آمارها جزء تحقیقات میدانی است. همبستگی و از لحاظ روش گردآوری داده -توصیفی

اند، تشکیل پژوهی انجام دادهمعلمان شهرستان مرند که در سه سال اخیر درس پژوهش حاضر را

ل جدواین که برابر  شدمورگان استفاده  کرجسی حجم نمونه پژوهش از جدول نییتع برای دهند.می

پس از مشخص شدن  .ندعنوان حجم نمونه انتخاب شدنفر به 7۴، تعداد یجامعه آمار نفر 95 یبرا

انجام پذیرفت و پرسشنامه در اختیار افراد فعال در  گیری در دسترستعداد حجم نمونه، شیوه نمونه

 پرسشنامه از سه هادادهآوری جمعپژوهی که در دسترس محققان بودند، قرار گرفت. برای زمینه درس

اثربخش های مدرسهمولفه ایفرهنگ مدرسه  پژوهیکیفیت درس   
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که شامل : Imani, Bagheri, Gorchiyan & Jafari (2019)پرسشنامه مدرسه اثربخش -1تفاده شد: اس

 یاییپاباشد. = خیلی زیاد( می 5= خیلی کم، به  1ای لیکرت )درجهگویه و در طیف پنج 6۴بعد و  16

نظر  آن از یی؛ و روا86/0 یزانکرونباخ به م یآلفا یقاز طر Imani et al( 2019)در پژوهش پرسشنامه 

 پرسشنامه فرهنگ مدرسه -2یده است. چند نفر از خبرگان به تائید رس یقاز طر ییو محتوا یصور

(2007 )Salfi & Saeed:  کاماًل  =5) یکرتای لدرجهپنج یفاست در ط یهگو 29 بعد و 5شامل که

و تست  ینمتخصص یقپرسشنامه از طر ینا ییاعتبار و روا باشد.می (کامالً موافقم =1به مخالفم 

کرونباخ  یبر اساس آلفا 96/0درمجموع  ییایپا یبو ضر ینتضم 2006حوزه در سال  یندر ا یشیآزما

 یتصالح یاسخرده مق یاییپا یبکرونباخ ضر یکه با استفاده از آلفا یبترت ینشده است. بد یینتع

؛ 79/0یکدیگر،؛ تعامل معلمان با 9۳/0یریت،؛ تعامل معلمان با کارکنان و مد8۳/0ای معلمان، حرفه

 شد. در پژوهش یینتع 92/0مدرسه  یزیکیف یالتو تسه 87/0مدرسه،  هایفعالیتدر  ینمشارکت والد

(2020) Tahmasbzadeh Sheikhlar, Taghipour, Qureshi & Imannejad  ییروا یینجهت تع 

دار کرونباخ استفاده شد و مق یاز آلفا ایییپا یینراهنما و مشاور و جهت تع یدپرسشنامه از نظرات اسات

گویه و  2۴ی که دارای پژوهدرس یفیتک یابیارز محقق ساخته لیستچک -۳محاسبه شد. 78/0آن 

روایی این ابزار به تائید  باشد.= کامالً موافقم( می1= کامالً مخالفم به 5) یکرتای لدرجهپنج یفدر ط

تربیت دانشگاه رسید و برای تعیین پایایی پژوهش از ضریب  سه نفر از اساتید متخصص حوزه تعلیم و

های ها نیز از روشداده وتحلیلتجزیهبه دست آمد. برای  7۳/0آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان 

فزار ایابی معادالت ساختاری با استفاده از نرمآمار توصیفی و همچنین ضریب همبستگی پیرسون و مدل

PLS .استفاده شد 
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 های پژوهش  یافته

 ( آمار توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه شده است.1در جدول )

 . آمار توصیفی متغیرهای پژوهش۱جدول 

 متغیرها انحراف استاندارد میانگین حداکثر حداقل واریانس

 مدرسه اثربخش 7۴/0 50/۳ 5 05/2 56/0

 هنری و ورزشیفرهنگی،  و پرورشی هایفعالیت اجرای 82/0 1۳/۳ 5 67/1 68/0

 کارآفرینانه هایفعالیت توسعه 9۴/0 75/2 5 20/1 89/0

 هاو نوآوری هااز خالقیت حمایت و توجه 90/0 1۳/۳ 5 50/1 82/0

 اخالقی انسانی و روابط توسعه 86/0 5۳/۳ 5 2 7۴/0

 اداری و امور اجرایی مدیریت 95/0 7۳/۳ 5 ۳۳/1 91/0

 یادگیری و یاددهی در فرایند خالق و های فعالروش از استفاده 80/0 86/۳ 5 25/2 6۴/0

 درس و کالس هوشمندسازی مدرسه و تجهیزات 98/0 ۳۳/۳ 5 ۴0/1 98/0

 مدرسه در بهداشت عمومی ارتقای 86/0 78/۳ 5 2 7۴/0

 مدرسه در شرایط ایمن سازیفراهم 88/0 75/۳ 5 67/1 77/0

 در مدرسه نشاط و ایجاد شادی و زیباسازی 88/0 56/۳ 5 75/1 77/0

 مدرسه اجتماعی در هایاز آسیب پیشگیری 02/1 72/۳ 5 67/1 0۴/1

 نهادهای اجتماعی و مشارکت اولیا تقویت 80/0 75/۳ 5 20/2 6۴/0

 معلمان و مشارکت کارکنان توسعه 7۴/0 92/۳ 5 2 56/0

 مدرسه امور در اداره آموزانمشارکت دانش از استفاده 86/0 66/۳ 5 2 7۴/0

 پژوهش و فرهنگ مطالعه توسعه 9۴/0 72/۳ 5 2 88/0

 تبادل تجربه و ایآموزش تخصصی، حرفه 89/0 82/۳ 5 2 80/0

 فرهنگ مدرسه 60/0 91/۳ 5 72/2 56/0

 معلمان ایحرفه صالحیت 65/0 12/۴ 5 ۳ ۴2/0

 مدیریت و کارکنان با معلمان تعامل 66/0 20/۴ 5 ۳ ۴۴/0

 یکدیگر با معلمان تعامل 70/0 ۳8/۳ 5 8۳/1 ۴9/0

 مدرسه هایفعالیت در والدین مشارکت 69/0 9۴/۳ 5 80/2 ۴7/0

 مدرسه  فیزیکی تسهیالت از گیریبهره 69/0 87/۳ 5 2 ۴7/0

 پژوهیکیفیت درس 68/0 0۳/۴ 91/۴ ۴8/1 ۴7/0
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انحراف و  50/۳است، میانگین متغیر مدرسه اثربخش  مالحظهقابل( 1گونه که در جدول )همان

و میانگین  ؛60/0و انحراف استاندارد آن  91/۳؛ میانگین متغیر فرهنگ مدرسه 7۴/0استاندارد آن 

 مدرسه مؤلفهاست. بیشترین میانگین در  68/0و انحراف استاندارد آن  0۳/۴پژوهی متغیر کیفیت درس

رین میانگین مربوط و کمت 91/۳معلمان با میانگین  و مشارکت کارکنان اثربخش مربوط به بعد توسعه

فرهنگ مدرسه نیز بیشترین  مؤلفهباشد. در می 75/2کارآفرینانه با میانگین  هایفعالیت به بعد توسعه

با  رگیکدیتعامل معلمان با و کمترین میانگین مربوط به بعد  20/۴میانگین مربوط به بعد با میانگین 

زم است برازش مدل بررسی شود. برازش قبل از بررسی و آزمون فرضیه ال باشد.می ۳8/۳میانگین 

های ساختاری و برازش مدل -2گیری، های اندازهبرازش مدل -1 شودمدل در سه بخش انجام می

 برازش مدل کلی.

 گیریبرازش مدل اندازه

ؤاالت س همراه به متغیر یک دربرگیرنده که شودمی کلی مدل از بخشی به مربوط گیری،اندازه مدل

ی روای و همگرا روایی پایایی، معیار سه گیری،اندازه هایمدل برازش بررسی برای. است آن به مربوط

 .شودمی استفاده واگرا

 پایایی و روایی همگرا

کرونباخ  آلفای( 2 عاملی بار ضرایب( 1: گیردمی قرار سنجش مورد معیار سه توسط شاخص، پایایی

 (.CRو پایایی ترکیبی )

 ضرایب بارعاملی

کدام الزم نیست و رو حذف هیچاست؛ ازاین ۴/0(، تمامی بارعاملی سؤاالت بیشتر از 1شکل)مطابق 

 پایایی مناسبی دارد. توان نتیجه گرفت که مدل،می

 ترکیبی() مرکبو پایایی همگرا  ییروا آلفای کرونباخ،

های لپایایی ترکیبی بیانگر میزان همبستگی سؤاالت یک بعد به یکدیگر برای برازش کافی مد

 (.Fornell & Larcker, 1991کند )گیری را مشخص میاندازه

7/0> CR                5/0 > AVE       

 

 

 



90   در  پژوهیدرس یفیتمدرسه اثربخش با ک یهافرهنگ مدرسه بر رابطه مؤلفه اینقش  واسطه… 

 

 

 . نتایج روایی همگرا، پایایی مرکب و آلفای کرونباخ۲جدول 

 آلفای کرونباخ  بییترکپایایی   یانسوارمیانگین  متغیرهای پژوهش

 975/0 977/0 728/0 مدرسه اثربخش

 9۳۴/0 950/0 791/0 مدرسه فرهنگ

 768/0 858/0 668/0 پژوهیکیفیت درس

است؛ بنابراین  5/0تر از بزرگ (AVE)شده  استخراج انسیوار نیانگیم( مقدار 2با توجه به جدول )

تر است؛ بزرگ 7/0در تمامی موارد از آستانه  (CR) کیبیتر شود. مقدار پایاییروایی همگرا تائید می

تر است؛ بزرگ 7/0در تمامی موارد از آستانه  شود. مقدار آلفای کرونباخبنابراین پایایی مرکب تائید می

 شود.بنابراین پایایی پرسشنامه تائید می

 روایی واگرا

 مقابل در ایشهشاخص با سازه یک همبستگی میزان مقایسه از واگرا، روایی بررسی برای

 روایی. شد گرفته بهره Fornell & Larcker روش از استفاده با هاسازه سایر با سازه آن همبستگی

 آن بین اشتراکی واریانس از بیشتر سازه هر برای AVE میزان که است قبولقابل سطح در وقتی واگرا

 در که گونههمان. باشد مدل در( هاسازه بین همبستگی ضرایب مقدار مربع) دیگر هایسازه و سازه

 AVE جذر مقدار باشد،می مشخص (،Fornell & Larcker, 1981) روش از (، برگرفته۳) شماره جدول

 توانمی رو،ازاین. است بیشتر ها،آن میان همبستگی مقدار حاضر، از پژوهش در مکنون متغیرهای

 هایشاخص با بیشتری تعامل مدل، در( مکنون متغیرهای) هاسازه حاضر، پژوهش در که داشت اظهار

 .است مناسبی حد در مدل واگرای روایی دیگر،بیان به. دیگر هایسازه با تا خود دارند

 . نتایج روایی واگرا3 جدول

 فرهنگ مدرسه مدرسه اثربخش پژوهیکیفیت درس

 فرهنگ مدرسه 889/0  

 مدرسه اثربخش 90۳/0 85۳/0 

 پژوهیدرسکیفیت  ۴۳9/0 ۳۳2/0 817/0
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در ادامه  جنتایدر ادامه برای بررسی روابط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده  شد که  

 آمده است.

 . نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها4 جدول

 فرهنگ مدرسه مدرسه اثربخش پژوهیکیفیت درس

 فرهنگ مدرسه 1 877/0** ۳1۴/0**

 مدرسه اثربخش 877/0** 1 18۴/0

 پژوهیکیفیت درس ۳1۴/0** 18۴/0 1

 

د پژوهی رابطه معناداری وجود ندارنتایج نشانگر آن است که بین مدیریت اثربخش و کیفیت درس

پژوهی رابطه معنادار وجود دارد. در ادامه برای بررسی نقش ولی بین فرهنگ مدرسه با کیفیت درس

 یابی معادالتپژوهی از مدلمدیریت اثربخش و کیفیت درسای فرهنگ مدرسه در رابطه بین واسطه

 ساختاری استفاده شد.

 برازش مدل ساختاری

گیری نوبت به برازش مدل ساختاری های اندازهبعد از برازش مدل plsها در مطابق با الگوریتم داده

ندارد و تنها  گیری به سؤاالت )متغیرهای آشکار( کاریرسد. مدل ساختاری برخالف مدل اندازهمی

 گردد.ها بررسی میمتغیرهای پنهان و همراه با روابط میان آن

 ( ۲R)معیار 

زای مدل بیشتر باشد، نشان از برازش بهتر مدل است. های درونمربوط به سازه ( ۲R) هرچه مقدار

(1998 )Chin  زش عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای برارا به 67/0و  ۳۳/0، 19/0سه مقدار

توان مناسب با توجه به سه مقدار مالک، می  2Rمطابق با جدول زیر، مقدار  .مدل معرفی کرده است

 بودن برازش مدل ساختاری را تائید ساخت.

 

 ( ۲R) . مقادیر ضریب تعیین5 جدول

 

 

 ضریب تعیین یرمقاد متغیرهای پژوهش

 816/0 فرهنگ مدرسه

 215/0 پژوهیکیفیت درس
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 : 2Q بین یا( یا آزمون ارتباط پیشCV redافزونگی )شاخص 

 Auston Gieser( 1975است. این معیار که توسط ) 2Qدومین شاخص برازش مدل ساختاری، شاخص

هایی ها مدلکند. به اعتقاد آنزا را مشخص میهای درونبینی مدل در سازهمعرفی شد، قدرت پیش

ا داشته زای مدل ربینی متغیرهای درونهستند، باید قابلیت پیشقبول که دارای برازش ساختاری قابل

 تأثیرها شده باشند، سازهدرستی تعریفها بهکه اگر در یک مدل، روابط بین سازه ین معنیه اباشند. ب

 Henseler, Ringle (2009) .شوندمیدرستی تائید ها بهکافی بر یکدیگر گذاشته و از این راه فرضیه

& Sinkovics  بینی کم، متوسط و قوی تعیین عنوان قدرت پیشرا به ۳5/0و  15/0، 2/0سه مقدار

( نمایش داده شده است. با عنایت به 6)جدول متغیرها در   2Q. مقادیر مربوط به شاخص اندنموده

دهنده توان عنوان نمود که نتایج نشانباشند و میبینی قوی میشده دارای قدرت پیشمقدار منعکس

 ازش قوی مدل ساختاری پژوهش است.بر

  ۲Q بینشاخص افزونگی یا آزمون ارتباط پیش . مقادیر6 جدول

 شاخص افزونگی یرمقاد متغیرهای پژوهش

 595/0 فرهنگ مدرسه

 11۴/0 پژوهیکیفیت درس

 برازش مدل کلی

نها کند تگیری و ساختاری را کنترل میبرای بررسی برازش مدل کلی که هر دو بخش مدل اندازه

 شود.شود این معیار از طریق رابطه زیر محاسبه میاستفاده می GOFیک معیار به نام 

 

GOF= / / / 0 515 0 503 0 508  

نیز مقدار میانگین مقادیر  2Rنشانه میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه است و  Communalitiesهمچنین 

عنوان مقادیر را به ۳6/0و  25/0،  01/0و همکاران، سه مقدار  وتلز زای مدل است.های درونسازه

توان است می 508/0توجه به مقدار محاسبه شده که برابر با  با اند.ضعیف، متوسط و قوی معرفی نموده

 گفت مدل کلی پژوهش از برازش قوی برخوردار است.
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 پژوهش آزمون فرضیه

 اختاری و مدل کلی، نوبت به بررسی و آزمون فرضیهگیری، مدل سپس از بررسی برازش مدل اندازه

های پژوهش به شرح شکل یبرای آزمون فرضیه plsافزار رسد. مدل اجرا شده در محیط نرمتحقیق می

 ارائه شده است. زیر

 

 استاندارد ضریب تخمین حالت در پژوهش . مدل۱ شماره شکل
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 (t-value) ضریب معناداری حالت در پژوهش . مدل۲ شماره شکل

ان پژوهی در بین معلمهای مدرسه اثربخش با کیفیت درسفرضیه اصلی: فرهنگ مدرسه بر مؤلفه

 ای دارد.دوره ابتدایی نقش واسطه

باشد از آزمون سوبل منظور بررسی و آزمون فرضیه اصلی پژوهش که دارای متغیر میانجی میبه

 استفاده شد.

آید که در صورت بیشتر طریق فرمول زیر به دست می از Z-value در آزمون سوبل، یک مقدار

میانجی یک متغیر را تائید  تأثیردرصد معنادار بودن  95توان در سطح می 96/1شدن این مقدار از 

 نمود.
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 نتایج حاصل از آزمون فرضیه به شرح زیر است.

 z − valu𝐞 =
/ /

/
/ / / / / /




    2 2 2 2 2 2

0 903 0 754 2 62
0 754 0 025 0 903 0 280 0 025 0 280

 

zبا عنایت به میزان  − value فرهنگ  رو فرضیهباشد ازاینمی 96/1که باالتر از  آمدهدستبه

-پژوهی در بین معلمان دوره ابتدایی نقش واسطههای مدرسه اثربخش با کیفیت درسمدرسه بر مؤلفه

 شود.می ، تائیدای دارد

 متغیر میانجی تأثیرتعیین شدت 

شود که مقداری بین استفاده می VAFای به نام متغیر میانجی، از آماره تأثیربرای تعیین شدت 

متغیر  تأثیرتر بودن تر باشد، نشان از قوینزدیک 1کند و هر چه این مقدار به را اختیار می 1و  0

از طریق  VAFسنجد. مقدار میانجی دارد. درواقع، این مقدار، نسبت اثر غیرمستقیم براثر کل را می

 .شودفرمول زیر محاسبه می

 
، مقدار ضریب مسیر بین میانجی bمقدار ضریب مسیر بین متغیر مستقل و میانجی،  aکه در آن 

 مقدار ضریب مسیر بین متغیر مستقل و وابسته است. cو وابسته و 

𝑉𝐴𝐹 =
/ /

/
( / / ) /




 
0 903 0 754 0 666

0 903 0 754 0 349  

 تأثیربه دست آمد و با توجه به مقدار  VAF ،666/0متغیر میانجی با استفاده از  تأثیرمقدار 

غیرمستقیم  تأثیرتوان عنوان نمود که مقدار بود می ۳۴9/0یم متغیر مستقل بر وابسته که برابر با مستق

 مستقیم است. تأثیربیشتر از 

 گیریبحث و نتیجه

های مدرسه اثربخش با کیفیت ای فرهنگ مدرسه بر مؤلفههدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه

. نتایج پژوهش نشان داد که بین مدرسه اثربخش و پژوهی در بین معلمان دوره ابتدایی بوددرس

-بین فرهنگ مدرسه و کیفیت درس کهدرصورتیپژوهی رابطه معناداری وجود نداشت کیفیت درس

 مدرسه هایمؤلفه بر مدرسه پژوهی رابطه معنادار وجود داشت. همچنین نتایج نشان داد فرهنگ

تقیم غیرمس تأثیردارد و  ایواسطه نقش ابتدایی دوره معلمان بین در پژوهیدرس کیفیت با اثربخش
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ت.  مستقیم آن اس تأثیرفرهنگ مدرسه بیشتر از  واسطهبهمدرسه اثربخش بر کیفیت درس پژوهی 

 فرهنگ تیمی، فرهنگی)کار جنبه یزن Abdullahi & Ashrafi( 2016)همسو با نتایج این پژوهش، 

 مدیران، و معلمان روحیه پژوهشگری خانواده، همکاری درس پژوهی، تأثیر به تعهد و ای، اعتقادمدرسه

 Soleimani( 2017)اند ولی پژوهش رقابت را در درس پژوهی مؤثر دانسته جایبه معلمان همکاری

& Ahmadi پژوهیدرس .اندذکر کرده مدارس در پژوهیدرس اجرای فرهنگ سازمانی مدرسه را مانع 

 کسب یادین،بن تحول سند بر اساس یادگیری و بوده یادگیری و تربیت کیفیت بهبود برای مهم امر یک

 فرینیکارآ همان یا وکارکسب و زندگی تفکر، هایمهارت تحت عنوان که شایستگی است، شایستگی

 نشان را فرد شایستگی درمجموع که هاتوانمندی و هامهارت صفات، ترکیب یعنی ،شودمی حاصل

 مشترک طوربه را خود موردنظر دروس کنندمی استفاده یکدیگر از تجارب مدارس در معلمان .دهدمی

 یاتیتجرب کیفیت تا کنندمی تجدیدنظر و وتحلیلتجزیه مشاهده، تدریس، طراحی، هم همکاری با و

 هانآ میان در خودباوری طریق این از و یابد بهبود اند،گرفته کار به آموزاندانش یادگیری برای که

 را محیطی و رساندمی یاری مدارس در یادگیری فرهنگ گسترش به پژوهی درس .شودمی ایجاد

 یشیبازاند خود رفتار در دهند، ارتقا را خود ایحرفه دانش بیاموزند، یکدیگر از معلمان تا سازدمی فراهم

 روحیه به زیادی بستگی پژوهی کیفیت درس .نمایند مشارکت آموزش مستمر تحول در و کنند

 ,Vrikki, Warwick, Vermuntدارد ) آموزشی عوامل و انگیزشی عوامل آموزشی، محیط در معلمان

Mercer & Van Halem, 2017 .؛ که این مسائل تا حد زیادی وابسته فرهنگ مدرسه است) 

 تحت که است خود خاص فرهنگ دارای مدرسه توان گفت که چون هردر تبیین این یافته می

 أثیرت تحت را جدید اعضای و گرفته شکل پیشین آموزاندانش و مانمعل مدیران، اعمال و افکار تأثیر

 و است مدرسه هویت و شخصیت نشانگر واقعبه اما است، نانوشته قانونی این فرهنگ. دهدمی قرار

 ددهییا چگونگی بر مدرسه فرهنگ. کندمی متمایز دیگر مدرسه از را ایمدرسه که است ویژگی همین

 مدرسه تربیتی و آموزشی هایبرنامه از اولیا حمایت چگونگی و آموزاندانش یادگیری چگونگی و

 و آموزشی رهبران تلقی طرز و هانگرش ها،گرایش باورها، از متشکل مدرسه فرهنگ .است اثرگذار

 آموزانشد وجودی دالیل و تربیت چگونگی و چیستی چرایی، به نسبت معلمان و مدیر یعنی تربیتی

 روبرو چگونگی در مدرسه اعضای فرضیات از است ایاست و مجموعه یادگیرنده عنوانبه مدرسه در

 شخص.م هاییهدف به دستیابی برای گیریتصمیم و قضایا تحلیل و ادراک احساس، مسائل، با شدن

 عمل و رفتار برخورد، طرز تفکر، ادراک، احساس، هایشیوه القاکننده مدرسه فرهنگ دیگرعبارتبه
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 معانی هنجارها، از نظامی مدرسه، فرهنگ. آیندمی حساببه فرهنگ آن اعضای که است افرادی همه

 مشترک کارکنان سایر و معلمان آموزان،از دانش اعم مدرسه یک اعضای بین که است هاییو ارزش

 باالی بسیار فرهنگ، پایداری اساسی ویژگی(. Sadeghi, Amani & Mahmoudi, 2013) باشدمی

 این. یابدمی ندرت تغییربه و بوده مقاوم بسیار محیط از وارده مقابل تأثیرات در کهطوریبه است؛ آن

 از های مختلفیگروه بر یکسان حدی تا و داردامنه اثر نیرومند، فرهنگ شودمی باعث ویژگی

(. Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010) بگذارد شوند،وارد می مدرسه یک به که آموزاندانش

ترده گس یمشارکت، معلمانباشد که مشوق مشارکت باشد،  ایگونهبه. اگر در مدرسه فرهنگ (1997)

 را موزآشدان یریادگیمعلم و  یریادگیکه  یطیمح جادیا پژوهی خواهند داشت و مدرسه بادر درس

ی ژوهپروند درس تواندیبسته م یفضا کهدرصورتی. کندیکمک م یپژوهاز درس تیبهتر کند، به حما

 تا از کندیو احترام به معلمان کمک م ،یمنیاحساس ا ولی معلمان سخت و مشکل کند یبرا را

با  زخوردبا کنند و در تعامل و یعقالن یهاکسیدهند، ر حیرا توض شانیهاهدیسؤال بپرسند، ا گریکدی

  (.Tahmasbzadeh Sheikhlar, Taghipour, Qureshi & Imannejad, 2020)باشند گریکدی

 اکثر در امروزه که وپرورش استآموزش بهسازی برای عمده ابتکارات از یکی اثربخش مدارس

 به توجه با مسائل سازیواضح مدرسه، اثربخشی مورد در محققان عمده هدف. گیردمی انجام کشورها

 نیازمند اثربخش مدارس به امروز (. جامعهPetty & Green, 2007) است فراگیران آموزشی نتایج

 یایندب کنار کنونی جهان هایپیچیدگی با توانندمی بهتر باشند مدارس اثربخش هرچقدر چراکه است

برداشته  امعهج پیشرفت و افراد بالندگی و شکوفایی جهت در گامی تا نمایند تربیت تأثیرگذار افرادی و

 .(Maleki, Avarsin & Sudi, 2018) باشند

 اعتماد، اخالقی، سطح اصول رهبری، رفتار مدیریتی، کارکرد مانند عواملی 1اشمیت و استروف

 اجتماعی هایحمایت و شغلی آنان رضایت و معلمان کارایی والدین، مشارکت جو مدارس، و فرهنگ

 Edmonds (1979) (.Uline, Miller & Tschannen-Moran, 1998) دانندمی کلیدی عوامل از را

 مدرسه، در قوی آموزشی رهبری مأموریت، حس مؤلفه هفت شامل را اثربخشی مدارس فرمول

جو  آموز،دانش پیشرفت از زیاد مراقبت کارکنان، و آموزاندانش همه سوی از باال انتظارات سطح

 کرده ذکر والدین/ اجتماع مداخله و مشارکت یادگیری، برای کافی فرصت باانضباط، و سالم ایمدرسه

                                                      
1. Ostroff & Schmitt 



98   در  پژوهیدرس یفیتمدرسه اثربخش با ک یهافرهنگ مدرسه بر رابطه مؤلفه اینقش  واسطه… 

 

 

 نمایدمی بندیبخش دسته چهار در را اثربخش مدارس مشخصات 1کریمرز (.Levine. 1991) است

 بر یادشده عوامل از هرکدام که گرددمدارس می سازمانی اثربخشی موجب چهارگانه، عوامل تعامل که

 هومیمف مدل او. گیرندمی قرار شناسایی مورد کیفیت و ها، کمیتفرصت زمان، مانند هاییمالک اساس

 Maleki, Avarsin) کندمی پیشنهاد را آموزدانش و درس کالس مدرسه، زمینه، سطح چهار بر مبتنی

& Sudi, 2018.) 

پژوهی و همچنین توجه به نقشی که فرهنگ مدرسه در با توجه به لزوم افزایش کیفیت درس

 نندک استفاده یکدیگر از تجارب مدارس در شود معلمانپژوهی دارد، پیشنهاد میافزایش کیفیت درس

 و وتحلیلتجزیه مشاهده، تدریس، طراحی، هم همکاری با و مشترک طوربه را خود موردنظر دروس و

 از و یابد هبودب اند،گرفته کار به آموزاندانش یادگیری برای که تجربیاتی کیفیت تا کنند تجدیدنظر

 مدارس تبدیل خصوص سازی درشود. همچنین باید فرهنگ ایجاد هاآن میان در خودباوری طریق این

 معلم تا فتدا اتفاق انتقادی و سیستمی تفکر جایگزینی و یادگیری برای مکانی به آموزش برای جایی از

 مدرسه بداند. سیستم از عضوی را خود و کند تعلق احساس آن کارکرد و مدرسه به

 مالحظات اخالقی

ای مرتبط با اصول اخالق حرفهدر جریان اجرای این پژوهش و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و 

 پژوهش رعایت شده است.

 حامی مالی

 شده است. تأمینهای پژوهش حاضر توسط نویسندگان مقاله کلیه هزینه

 تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است. این مقاله قبالً در هیچ 

 یپژوهلنامه درسصو چاپ به ف اپ نشده است و صرفاً جهت بررسیای اعم از داخلی یا خارجی چنشریه

 ارسال شده است.

 

 

                                                      
1. Creemers 
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