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 مقدمه

 ها و و توجه بر دستگاه دیتأک یها به جا در هزارة سوم، سازمان
 داشته، به دنبال آن هستند تا دیتأک یخود، بر منابع انسان زاتیتجه

 لقها خ سازمان ریرا نسبت به سا یداریپا یرقابت تیمز قیطر نیا از
 یاست که توسط منابع انسان یعامل زین ی. فرهنگ سازمانندینما

 بر نیو همچن ردیگی قرار م یساز نهیو نهاد تیسازمان مورد تقو
ی م ریسازمان تأث کیبه عنوان منبع مهم و استراتژ یمنابع انسان

آن  تیریو مد یتوجه و شناخت فرهنگ سازمان. بنابراین  گذارد
 ریتأث تواندی سازمان م یهای بلندمدت و استراتژ اهداف یدر راستا

 جادیساز ا نهیها داشته و زم سازمان شرفتیپ را در رشد و ییبسزا
(. از جنبه ای دیگر دیگر 1) گردد یمنابع انسان بر یمبتن یرقابت تیمز

هر سازمان شناخت فرهنگ حاکم بر  ندیفرا حیالزمة درك صح
 اصوبو  اتیبا توجه به خصوصنی آن سازمان است. هر سازما

 (. 2) خود را دارد صاش فرهنگ خا نیسازما
را به سمت  سازمان، غنی یک نیروی همانند سازمان فرهنگ غنی
 دهدمی سازمان اهداف به و ادراك یکسان احساس اهداف برده،

فرهنگ  به توجه آورد. عدممی وجود به افراد قوی در هایانگیزه و
 به اهداف نرسیدن و سازمان مطلق شکست به منجر اگر سازمانی،

 روند در را اشکاالت متعددی حداقل نشود، سازمان اندازچشم و

 معضالت حل برای را انرژی زیادی و کرده ایجاد نسازما حرکت

 بینی پیش اهداف به رسیدن فرهنگ، جهت از ناشی شده ایجاد

 سازمانی فرهنگ مدیریت و شناسایی. دهدمی هدر سازمان شده

فضای  به نسبت کامل دید و آگاهی با تا کندمی مدیران کمک به
 برای نقاط و نموده استفاده آن قوت نقاط از سازمان بر حاکم

 (.3بینی نمایند )پیش را الزم اقدامات و تدابیر ضعف،

 در توسعه افراد و کشورها دارد. یادیز تیآموزش اهمدر این میان 
برخوردار بوده  ییآموزش در جوامع مدرن از ارزش باال ن،یبنابرا
آموزش ارائه شده در مدارس معموالً بر اساس  تیفیک است.

ود بهب شود. یم یابیمدرسه ارز یعملکرد مدرسه و اثربخش یارهایمع
معلمان، رهبران و  یبرا یهدف اساس کیمدرسه که  یاثربخش

 همچون یعوامل متعدد ریتحت تأث تواندیجوامع مدرسه است، م
 (. 4قرار گیرد )فرهنگ مدرسه 

کنند. نظام باید اذعان داشت مراکز آموزشی نقش مهمی را ایفا می
های آموزشی کشور در راستای تحقق بخشیدن به اهداف ملی، کوشش

ریزی صحیح و زیادی به عمل آورده است تا بتواند با یک برنامه
اصولی و منطبق با شرایط، امکانات، نیازهای اقتصادی، فرهنگی و 

ها و رشد و پیشرفت افراد را مطابق با تواناییسیاسی جامعه باشد 
مؤثر سازد. این امر مهم با درك و فهم فرهنگ یک سازمان 

شود. نظام آموزشی کشور در تربیت نیروی انسانی آموزشی انجام می
تواند نقش بسزایی در توسعه کشور داشته و فرهنگ پذیری افراد می

رین کند، یکی از مهمتمیباشد. نقشی که فرهنگ در رفتار انسان ایفا 
سازمان آموزش (. 5مفاهیمی است که در علوم رفتاری وجود دارد )

آید. های مهم و مؤثر در کشور بشمار میو پرورش، یکی از سازمان
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 322 ... شهرستان ابتدایی مدارس فرهنگ بهینه الگوی ارائه  

 1400بهار ، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

سازمانی که الگوی تمامی نهادهای رسمی جامعه است و با رشد و 
این کشورها از توسعه هر جامعه پیشرفته بیانگر آن است که همه 

جایگاه  .اندآموزش و پرورش کارآمد و اثر بخش برخوردار بوده
تحقق اهداف آموزش و پرورش هر کشور، مدارس آن است و بدون 
شک مدارس متأثر از فرهنگ سازمانی حاکم بر آموزش و پرورش 
هستند. مدارس از مدیران و معلمان تشکیل شده است و معلمان 

ای دارند. های متفاوت و با این حال یگانهها، باورها و انگیزهارزش
ها و ری مدیران آمیخته با هنجارها، ارزشبر این اساس شیوه رهب

 (.6)دهد باورهای معلمان، فرهنگ مدارس را تشکیل می
مدرسه و مسائل مشابه مرتبط با اصطالحات  جوفرهنگ مدرسه، 

موردتوجه قرار  ریاخ یدر دهه هاموضوعاتی هستند که  ی،آموزش
 جینتا دارند که تیقعوا نیبا ا یکیها ارتباط نزدجنبه نیا .گرفته اند

اعمال شده توسط  یهاآموزش نه تنها به اشکال و روش ندیفرآ
 زین کنندیآموزان در آن کار مکه دانش یطیمعلمان، بلکه به مح

 یادیمدرسه توجه ز محیطو  جوبه  لیدل نیبه هم دارد. یبستگ
 ییدانش، مدارس به علم گرا شدید متأسفانه تحت فشار اما داشته اند.

مهم مورد  یاز جنبه ها یبرخ در همین راستا و زیادی داشتند توجه
  .(7) غفلت قرار گرفته است

 یو اجتماع یکشور ما با مشکالت فرهنگ ،یفعل یدر گذراجتماع
به مشکالت  توانی آن م یها تیاولو مواجه هست که از یمتعدد

 ریعبت "یمل یدل نگران" کیدانش آموزان اشاره کرد که به  یتیترب
ی مدرسه، م یپرداختن به موضوع فرهنگ سازمان ناًیق. یشده است

ر د راتییبهبود و تغ یبرا یمتخصصان آموزش یها تیاز اولو تواند
 یدرك مفهوم فرهنگ سازمان نهیدر زم(. همچنین 8) راستا باشد نیا

 نیمع یا( در قالب مدل ها و الگوهایپو تی)با ماه یدر سازمان ها
 یضیشواهد ضد و نق یخرد و کالن سازمان یرهایو روابط آن با متغ

 .(1) وجود دارند
های آن به عنوان یک بنابراین شناخت فرهنگ مدارس و ویژگی

ضرورت اجتناب ناپذیر مطرح است، زیرا مدرسه کانون تغییر و 
تحوالت و فرهنگ هدف آن است و در بلند مدت هرگونه تغییر 

ها در فرهنگ مدارس، موجب تغییر در فرهنگ سایر سازمان
به اشتراك  یرا برا ییتواند فضا یفرهنگ مدرسه مگردد. می

 دد.فضا را ببن نیا گرید یاز سو ایکارآمد دانش فراهم کند و  یگذار
 دارد و یاحرفه تیهو یریگبر شکل یادیز ریفرهنگ مدرسه تأث

 . ندیبیخود م یذهن یهاهینظر چهیرا از در آن راتیآموز تأثدانش
برای ایجاد یک فرهنگ مناسب در مدارس ابتدایی الزم است 

های سازنده فرهنگ مدارس شناسایی شوند تا بر مبنای آن مؤلفه
و دغدغه اصلی  ای را ارائه کرد که مسألهبتوان الگوی بهینه

ها باشد. شناسایی هر کدام از این مؤلفهپژوهشگر در این تحقیق می
تا فرهنگ سازمان خود را مورد کند به مدیران مدارس کمک می

ازنده های سبررسی و ارزیابی قرار دهند و بتوانند با استفاده از مؤلفه
ه ها بیک فرهنگ مثبتی را در مدارس بنا کنند. از جمله این مؤلفه

توان به آینده نگری، احساس تعلق به مدرسه، طور خالصه می
 .. اشاره کرد.آموزان، اعتماد گروهی و .ارتباط با اولیای دانش

سمی رتربیت و تعلیم م نظاهمچنین بر اساس سند بنیادین تحول، »
ها نآبخش امقوو نی ایراسالمی ن اتمدو فرهنگ  فقدر اعمومی 

 رداربرخو و)عج(  ویمهدل جامعه جهانی عدز مینهساگردیده و ز
ان است. یراسالمی ا ریجمهواز طرز در تربیتی ممتای هاینمنداتو از

تب اتحقق مراز ست ای اهسه جلورمداز، نداچشمین یه ابر پا
، تربیتیو تعلیم  یفرصتهات و عرضة خدمان کانو، طیبهتحیا

و تکوین زان و موآنشداموقعیت توسط ح صالز درك و امینهساز
)سند « استسالمی ر امعیام نظاس ساابر  ناـنآتعالی پیوسته هویت 

 (.1390تحول بنیادین،
های صورت گرفته در بررسیپژوهشگر با توجه به مطالعات و 

استان مرکزی )شهرستان ساوه( به این نتیجه رسیده است که در 
شهرستان ساوه با توجه به وجود شهر صنعتی کاوه، افراد زیادی با 

اند که باعث ایجاد های متفاوت، به این شهر مهاجرت کردهفرهنگ
آموزان چند فرهنگی و ایجاد برخی از مشکالت در میان دانش

طوری که این امر در روند تدریس رس این شهر شده است. بهمدا
ای معلمان، یادگیری مشارکتی معلم، همکاری معلمان، توسعه حرفه

آموزان و ... اختالل ایجاد کرده آموزان، پیشرفت تحصیلی دانشدانش
 است.

ی اصلی بنابراین با عنایت به پیشینه پژوهشی و مبانی نظری، دغدغه
سازنده فرهنگ  هایمؤلفهمطالعه شناسایی  پژوهشگر در این

مدارس ابتدایی شهرستان ساوه از منظر مدیران و معلمان است. در 
این میان باید اذعان داشت که الگوی فرهنگی مناسبی در مدارس 

خورد و در هر یک از مدارس، نظام ابتدایی این شهر به چشم نمی
ه دنبال وهشگر بتربیتی متفاوتی حاکم است. در نهایت پژ-فرهنگی

حل این مسأله است که وضعیت فرهنگی در مدارس در حال حاضر 
برای نهادینه سازی و ارتقای فرهنگ  چگونه است؟ و الگوی بهینه

 مدارس کدام است؟
های آموزشی برای رسیدن به افق بنابراین یکی از ارکان مهم سازمان

شناسایی و باشد. بر این اساس ، فرهنگ مدارس می1404انداز چشم
استخراج مؤلفه هایی از قبیل نوآوری، هدایت و رهبری، یکپارچگی 
و انسجام و ... در پژوهش از اهمیت بسزایی برخوردار است. 
همچنین با توجه به تأکید متخصصان آموزش و پرورش، 

شناسان، جامعه شناسان و... به فرهنگ مدارس و نقش آن در روان
تا توجه خاصی به فرهنگ  آموزان، ضروری استتربیت دانش

مدارس کشور و در نهایت استان مرکزی )شهرستان ساوه( صورت 
ترین و تأثیرگذارترین مقاطع تحصیلی پذیرد. از آنجا که یکی از مهم
باشد؛ لذا پژوهشگر با توجه به اهمیت برای این امر، مقطع ابتدایی می

فرهنگ های سازنده و ضرورت این امر، به دنبال شناسایی مؤلفه
 باشد.مدارس ابتدایی شهرستان ساوه و ارائه الگوی بهینه می

رابطة فرهنگ مدرسه »( در پژوهش خود به 9یوسفی و همکاران )
اندازة مدرسه )مورد مطالعه:  یلگریمدرسه با نقش تعد یو اثربخش

 یاجرا جینتاپرداختند. « (لیمدارس دورة اول متوسطة استان اردب
همة ابعاد فرهنگ مدرسه و  نینشان داد ب یهمبستگ بیآزمون ضر

مدل  یمدرسه رابطة معنادار مثبت وجود دارد. با اجرا یاثربخش
 یشد مدل مفروض از برازش قابل قبول لوماوالً مع یمعادلة ساختار

 فرهنگ نیو رابطة معنادار ب میاثر مستق اًیبرخوردار است و ثان
 اندازة مدرسه یرلگیشد. نقش تعد دییمدرسه تأ یمدرسه و اثربخش

از دو  کیچیمدرسه با ه یفرهنگ مدرسه و اثربخش نیدر رابطة ب
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 دییتأ یمراتبسلسله ونیو رگرس یمعادالت ساختار یابیروش مدل
 یارائه الگو»( در پژوهش خود به 1ساسانیان و همکاران ) نشد.

پرداختند. بر اساس « استان البرز ییمدارس ابتدا یفرهنگ سازمان
ون چ یابعاد ییمدارس ابتدا یعوامل مؤثر بر فرهنگ سازمان نتایج،

راهبرد،  ،یرهبر ،یانسان هیسرما ،یاهداف سازمان ،یساختار سازمان
 هیو سرما یمانساز یتکنولوژ ،یسازمان طیمح ،یاجتماع هیسرما

( در پژوهش 10سلیمانپور عمران و همکاران ) .باشندیم یروانشناخت
مدرسه و احساس تعلق به مدرسه با نقش رابطه فرهنگ »خود به 

 یآمار لیتحلپرداختند. « آموزاندر دانش یلیتحص تیموفق یانجیم
فرهنگ مدرسه و احساس  نیب یمعنادار داده ها نشان داد رابطه
 بیضر هوجود دارد. با توجه ب یلیتحص تیتعلق به مدرسه و موفق

درصد از  24 احساس تعلق به مدرسه و ریمتغ انسیاز وار %27 نییتع
 ریمتغ لهیوسآموزان بهدانش یلیتحص تیموفق ریمتغ انسیوار

 .شودیم ینیبشیفرهنگ مدرسه پ
 تیشخص یریشکل گ »( در پژوهش خود به 11) 1هیدایا و احیانی

«  4.0 یفرهنگ مدرسه در انقالب صنعت قیکودکان از طراولیه 
 بهی مصاحفیپژوهش ک نیمورد استفاده در ا قیروش تحقپرداختند. 

 یباشد. جمع آور یم قیتحق یها یکودك به عنوان آزمودن 15با 
. ی صورت گرفتمصاحبه، مشاهدات و مستندساز قیها از طرداده

 یدوران انقالب صنعتدر کودکان  تینشان داد که ساخت شخص جینتا
عادت و  جادیبا ا یعنیفرهنگ مدرسه،  قیتواند از طر یم 4.0

این فعالیت انجام شود.  نیمدارس و والدتوسط معلمان،  یالگوساز
نگرش  ی( القا2نگرش صداقت به کودکان،  ی( القا1عبارتند از: ها 

نظم و انضباط در کودکان،  جادی( ا3در کودکان،  یریپذ تیمسئول
فرهنگ  یابیارز»( در پژوهش خود به 12) 2تس .یهمکار ی( القا4

پرداخت. « دانش آموزان یلیآن بر عملکرد تحص ریمدرسه و تأث
 یاز نوع همبستگ یفیپژوهش توص نیمورد استفاده در ا قیروش تحق

 یمدرسه دولت کیاز  11دانش آموز کالس  141بود. پاسخ دهندگان 
ند و محاسبه شد یخط ونیرگرس لیبا استفاده از تحل هاافتهیبودند. 

دهندگان از فرهنگ مدرسه که درك پاسخ دندیرس جهینت نیبه ا
ر اساس ب ن،یآنها ندارد. عالوه بر ا یلیتحص دبر عملکر یمعنادار ریتأث

( مدرسه با معلمان 1که ) دیرس جهینت نیمطالعه به ا نیا یها افتهی
انجام  یدارد و آنها را برا ینگه مرا در دانش آموزان  زهیخود انگ

و مقررات اجرا شده در  نی( قوان2کشد، ) یبه چالش م هاکار نیبهتر
و مقررات  نیکه از قوان یان( دانش آموز3) ست،ین یهیمدرسه تنب

کار  نیدارند که ا ینسبت به افراد یکنند عملکرد بهتر یم یرویپ
رفاه دانش آموزان  یمدرسه برا یها تی( فعال4دهند، ) یرا انجام نم

از معلمان  کهدانش آموزان  یابیارز ی( آزمون ها5است، ) دیمف
 یینها اتامتحان یو اعتماد به نفس را برا یشود، آمادگ یم افتیدر

بهبود  یرا برا یی( بازخورد معلمان راه ها6کند. و ) یفراهم م
منگ و  دهد. یقرار م دانش آموزان اریدر اخت یلیعملکرد تحص

تأثیر فرهنگ سازمانی و »( در مقاله خود با عنوان13) 3برگر
_________________________________ 

1 Hidayah & Ahyani 

2 Tus 

بر رضایت شغلی متخصصان روابط عمومی: بررسی عملکرد رهبری 
بررسی تأثیر عوامل مهم به « اثرات میانجی توام مشارکت و اعتماد

سازمانی )فرهنگ سازمانی و عملکرد برتر رهبری( بر رضایت شغلی 
با تمرکز بر بررسی اثرات میانجی توام ،  متخصصان روابط عمومی،

ازد. یک نظرسنجی ملی مشارکت کاری و اعتماد ایجاد شده، می پرد
های مختلفی متخصص روابط عمومی که در سازمان 838آنالین از 

کنند ، به عنوان داده های تجربی برای بررسی روابط در یک کار می
مدل مفهومی پیشنهادی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج، اثر معنادار 
فرهنگ سازمانی و عملکرد رهبر را بر مشارکت کاری ،اعتماد و 
رضایت شغلی متخصصان روابط عمومی را تأیید کند. مهمتر از همه، 
نتایج حاکی از معنادار بودن اثرات میانجی توام مشارکت و اعتماد 
بر رضایت شغلی متخصصان، هنگامی که فرهنگ سازمانی حمایتی 

باشد. این مطالعه با و عملکرد عالی رهبر حاصل شده است، می
 .یان می رسدمفاهیم پژوهشی و عملی به پا

 
های انجام شده مالحظه شد تاکنون همانطور که در پژوهش 

الگوی بهینه فرهنگ مدارس ابتدایی شهرستان ساوه به  پژوهشی
مورد بررسی قرار نداده است، همچنین این  را روش فراترکیب

راین بناب انجام شد. شهرستان ساوهپژوهش برای اولین بار است که در 
 اهداف پژوهش عبارتند از:

های سازنده الگوی بهینه فرهنگ ها و شاخصشناسایی ابعاد، مؤلفه
 مدارس ابتدایی شهرستان ساوه از منظر مدیران و معلمان.

شهرستان  ییابتداشناسایی ارزش های موجود در فرهنگ مدارس  
 و معلمان رانیساوه از منظر مد

 
 ها روشو مواد 

 الگوی بهینه فرهنگ مدارسارائه با توجه به اینکه تحقیق حاضر به 
 پردازد، روش پژوهشمی ابتدایی شهرستان ساوه به روش فراترکیب

 نحوه و ازنظر کیفیبرحسب هدف، کاربردی؛ بر حسب نوع داده، 

 از ، تحقیق این در بود. 4فراترکیبی تحقیقاتی های داده آوری جمع

  Barso و Sandlowski ترکیب ای مرحله هفت روش
 .است شده داده نشان 1 شکل در که است ( استفاده شده2007)

3 Juan Menga, Bruce K. Berger 

4 Meta-Synthesis 
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 1400بهار ، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 
 : مراحل هفتگانه پژوهش1شکل 

   
ی اساتید حوزه مدیریت آموزشی و مدیران  جامعه آماری شامل کلیه

با سابقه سازمان آموزش و پرورش می باشد که برای فرایند دلفی 
زار ابنفر با استفاده از تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند.  10

و شاخص ها با  است.دلفی پژوهش، پرسشنامه  نیگردآوری در ا
استفاده از تکنیک فراترکیب گردآوری شده است. تجزیه و تحلیل 

آید. اعتبار به مدد کدگذاری باز، محوری و انتخابی بدست می
پژوهش به وسیله توافق خبرگان و روایی به مدد اجماع نظرات و 

 . روایی صوری بدست آمد
 

 هایافته
 پژوهش سؤال مرحله اول: طرح

د مور مانند: جامعه یسؤال پژوهش از پارامترهای مختلف میبرای تنظ
. در شودی م روش استفاده ی، چه موقع و چگونگزییمطالعه، چه چ

 مورد کنکاش قرار گرفت: ریز سواالتپژوهش،  نیا
فرهنگ مدرسه کدامند؟ و الگوی مناسب جهت  یشاخص ها

 ارزیابی این شاخص ها چگونه است؟ 

فرهنگ مدرسه کدام  یشاخص هاجامعه مورد مطالعه برای سنجش 
 است؟

 تحقیق حاضر در چه دوره زمانی صورت گرفته است؟ 

 از چه روشی برای انجام مطالعه استفاده شده است؟

 نظام مند پیشینه مرحله دوم: مرور

 مند خود را بر مقاالت منتشر مرحله، محقق جستجوی نظام نیدر ا
 مرتبط دییو واژگان کل کردههای مختلف متمرکز  شده در ژورنال

در  به سواالت مطرح شده ییبه منظور پاسخگو .شدندانتخاب 
، فرهنگ های واژه دیبا استفاده از کل ب،یترکفرامرحله اول اجرای 

ی تخصص گاهیپا فرهنگ سازمانی و فرهنگ مدرسه در
googlescholar.com مورد بررسی قرار  مقاالت مرتبط

  گرفتند. 
 در پژوهششده جستجو  دییواژگان کل . 1 جدول
 انگلیسی یفارس

 culture فرهنگ
 Organizational culture فرهنگ سازمانی

 School culture فرهنگ مدرسه

 
 نیکه در جدول قبل به آنها اشاره شده است، در چند ییواژه ها دیکل
 به مقاالت مرتبط یابیمنظور دست به یو خارج یداخل یعلم گاهیپا

در اند. مورد جست و جو قرار گرفته بیفرا ترک یو مناسب برا
 به این پایگاه ها اشاره شده است. 2جدول 

 
 یو خارج مورد بررس یداخل یعلم یها گاهیپا -2جدول 
 پایگاه های اطالعاتی منابع 

 داخلی

www.sid.ir 

www.Magiran.com 

www.Noormags.com 

www.civilica.com 

 خارجی

www.googlescholar.com 

www.sciencedirect.com 

www.springer.com 

www.emeraldinsight.com 

 مناسب های مقاله انتخاب و وجو مرحله سوم: جست
در هر به جمع آوری مقاالت مناسب پرداخت و گام، محقق  نیدر ا
 ندیها در فرا مقاله نیکه ا کرد،تعدادی از مقاالت را رد  ینیبازب
مجموعه مطالعات نگرفتند. در واقع قرار  یمورد بررس بیترکفرا

و در هر مرحله  گرفتندقرار ی نیبار مورد بازب نیمنتخب چند
در شدند. ندارند حذف  یکه با موضوع همخوان یمقاالت و متون

نشان  2 به صورت خالصه در شکل ینیبازب ندیپژوهش حاضر، فرا
 .داده شده است
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 های مورد نظر برای انتخاب مقاله ینیبازب ندیفرا -2شکل 

 پارامترهای با تناسب برای مقاالت که این محض در این گام، به

ها  مطالعهی شناخت روش تیفی، در قدم بعدی کندشد یبررسمطالعه 
 است ییها گام حذف مقاله نیهدف از اقرار گرفت.   یابیارز مورد

مکن م نیبنابرا ،نداردشده اعتمادی  هیارا هایافتهیکه پژوهشگر به 
 را رد کند.  وجود داشته باشد بیدر ترک دیای که بااست مقاله
ابزاری که به عنوان  1یاتیح یابیهای ارز برنامه مهارتاز طرفی، 

ستفاده ا یفیپژوهش ک هیهای اول مطالعه تیفیک یابیمعموالً برای ارز
های  برنامه مهارت، در این تحقیق مدنظر قرار گرفته شد. شودی م

ی کمک م محققسؤال است که به  10ی در واقع شامل اتیح یابیارز
 ابزار به محقق نیاهمچنین . ابدیرا در یفیک قیتا مفهوم تحق کند

را  قیتحق یفیها ک مطالعه تیاهم تا دقت، اعتبار و کندی کمک م
اهداف  -1تمرکز دارد:  ریوارد زم سؤاالت بر نیمشخص کند. ا

 -5برداری؛  روش نمونه -4 ق؛یطرح تحق منطق روش؛ -2 ق؛یتحق
محقق و  نی)شامل رابطه ب رییپذ انعکاس 6- ها؛ آوری داده جمع

 هیدقت تجز -8 ؛یمالحظات اخالق -7(؛ باشدی م کنندگان شرکت

_________________________________ 
1Critical Appraisal Skills Program 

ارزش  -10و  ها؛ افتهیواضح و روشن  انیب -9 ها؛ داده لیو تحل
 ازیامت کیسؤاالت  نیهر کدام از ا برایمرحله  نیپژوهش. در ا

در این مرحله . شد جادیفرم ا کیو سپس  ،ی در نظر گرفته شدکم
اجمال آوری این امتیازات جمع  داده شد و بابه هر مقاله  یازاتیامت

 ردشد.  یابیارز جیو نتا مورد بررسی قرار گرفتمجموعه مقاالت 
 هر مقاله به صورت جداگانه و یژوهشگر با بررسروش پ نیا

 ،از سواالت طرح شده کیبه هر ینمره کم کیاختصاص دادن 
 فیط کیو مقاالت در قالب کرد  یابیهر مقاله را ارز ازیمجموع امت

با توجه به نمرات و  شدند. در این تحقیق یطبقه بند یازیامت 50
خوب، خوب و  یلیخ ،یعال مقاالت با نمره بیحاصله به ترت جینتا

 مورد بررسی قرار گرفتند. متوسط 
 متون از اطالعات مرحله چهارم: استخراج

صورت خالصه  به، ندیمانده در فرآ یاطالعات متون باق ،گام نیدر ا
 تهوسیپژوهشگر به طور پ ،فراترکیبدر سراسر شدند. جمع آوری 

درون  هایافتهیبه  یابیشده را، به منظور دست ییو نها مقاالت منتخب

 تعداد مقاالت یافت شده
N= 65 

 تعداد مقاالت رد شده از نظر عنوان
N= 16 

 ییی

 کل چکیده های غربال شده

N= 49 

 ییی

 تعداد مقاالت رد شده از نظر چکیده

N= 11 

 ییی

 تعداد کل مقاالت اولیه

N= 38 

 ییی

 تعداد مقاالت رد شده از نظر محتوا

N= 22 

 ییی

 بررسی شده از نظر محتواتعداد مقاالت 

N= 16 

 ییی
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 326 ... شهرستان ابتدایی مدارس فرهنگ بهینه الگوی ارائه  

 1400بهار ، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

ی انجام م هیو اول یهای اصل که در آنها مطالعه ییمجزایی محتوا
در پژوهش حاضر، به طور مکرر مورد بررسی قرار داد.  شوند،

بندی شده است: مرجع مربوط  صورت دسته نیاطالعات مقاالت بد
ه را ک یسال سنده،ینو یخانوادگ )نام و نام شودی م به هر مقاله ثبت

که هر مقاله به آنها  شاخص های تحقیق( و است شده مقاله منتشر
 شده است.  اشاره

در این بخش از تحقیق، به بررسی تحقیقات مختلف در زمینه موضوع 
تحقیق پرداخته شده است. در این مرحله با استفاده از تحلیل ادبیات 

استخراج شدند. در این  فرهنگ مدرسه یشاخص هاو متون تحقیق، 
منبع تحقیقاتی به اشباع نظری دست پیدا شد و  16تحقیق با بررسی 

بررسی های بیشتر نتایج جدیدی به همراه نداشت. منابع مورد استفاده 
 در این تحقیق و کدگذاری آنها به صورت جدول زیر است. 

 
 منابع مورد استفاده در فرایند فراترکیب -3جدول 

 کد منبع ردیف

1 RodyićLukić, Vesna. (2012). Article Title:  Determination of Indicators of 

School Culture in Primary Schools. academia.edu/6477292 L1 

2 Madden, Jake. (2017. Article Title: Four Pillars to Building a Positive School 

Culture. International Journal of education L2 

 یمدارس. دوماهنامه علم یفرهنگ سازمان ی(. سنخ شناس1399نرگس. ) ی،حسن مراد، مقصود ،فراستخواه ،مهناز ی،میتسل 3
 L3 .186-167(. 45)11. یآموزش تیرینو در مد یافتیره یپژوهش -

4 Harbison, E.J.  & Rex, L.A.  (2010). School cultures as contexts for informal 

teacher learning. Teaching and Teacher Education, 26, pp267-277. 
L4 

5 

Moore Johnson. S., Kraft. M. A., & Papay. J. P. (2011). How context matters  

in  high-need  schools:  The  effects  of  teachers’  working conditions  on  their  

professional  satisfaction  and  their  students’ achievement. Project   on   the   

Next   Generation   of   Teachers Harvard   Graduate   School   of   Education, 

1-51. 

L5 

مدرسه، فرهنگ مدرسه و  یاندازه  نیب یرابطه  ی(. بررس1394. )دالهی ،زادهیمهرعل ،عبداله ،پارسا ،آزاده ،دهقان پور 6
 L6 .98-67(. 1)22. یتیشهر اهواز. علوم ترب یدولت یو متوسطه دخترانه  ییآموزان در مدارس راهنمادانش یلیتحص شرفتیپ

7 Gruenert, S. & Whitaker, T. (2015). School culture rewired: How to define, 

assess, and transform it. ASCD L7 

8 
Lynch, A. D., Lerner, R. M., & Leventhal, T. (2013). Adolescent academic 

achievement and school engagement: An examination of the role of school-

wide peer culture. Journal of Youth and Adolescence, 42(1), 6-19. 
L8 

9 DuFour, R., & Mattos, M. (2013). How do principals really improve schools? 

Educational Leadership, 70(7), 34-40. L9 

10 
Vos, D., Van der Westhuizen, P., Mentz, P., & Ellis, S. (2012).Educators and 

the quality of their work environment: An analysis of the organizational climate 

in primary schools. South African Journal of Education, 32(1), 56-68. 
L10 

11 

Schipper, Tijmen M.; de Vries, Siebrich; Goei, Sui Lin; van Veen, Klaas 

(2020). Promoting a professional school culture through lesson study? An 

examination of schoolculture, school conditions, and teacher self-efficacy, 

Professional Development in Education. 

L11 

12 
Joe L. Fitzgerald, III (2020). The Unheard Voices of School Culture: An 

Exploratory Study from Non-CertificatedPersonnel’sPerspectives in K12 

Schools. 
L12 

13 
Wang, M.T. & Holcombe, R., (2010). Adolescents’ Perceptions of School 

Environment, Engagement, and Academic Achievement in Middle School, 

American Educational Research Journal, 47(3), 633-662. 
L13 

 L14 فرهنگ سازمانی در آموزش و پرورش. (.1395اکبری، تقی، زاهد بابالن، عادل، راحلی نمین، مهسا ) 14
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معلمان دوره  قیتوف ییمدرسه در توانا ی(. نقش فرهنگ سازمان1399. )ی. علیلینژاد. عباس. رنجبر. نگار. محمد خل یانار 15
 L15 .36-29(. 1)2. یتینو در علوم ترب یکردیشهرستان آباده(. رو ؛ی)مطالعه مورد سیدر تدر ییابتدا

در مدارس؛  ی(. آموزش چندفرهنگ1398. محبوبه. مهران. گلنار. )یکوروش. عارف ،واجارگاه یفتح ،ونیکتا، زاده یدیحم 16
 .181-163(. 1)7مدرسه.  تیریمعلمان موفق. مد آلدهیا ةدر تجرب یتأمل

L16 

  با بررسی متون و منابع مورد نظر شاخص های زیر استخراج شدند. 
 

 مدرسهشاخص های فرهنگ  -4جدول 
 کد شاخص ردیف

1 

 بین کارکنان یهمکارتسهیل 

 دستاورد کارکنانارزیابی 

 نیمعلم یو وابستگهمبستگی و 

 بازخورد

 یآموزش یها یهمکار

 ی شخصی معلمانها یریچالش ها و درگ همکاران در یکرنگیو یهمدل

L1 

2 

 تدریس ساختار آموزش و

 یبرنامه درس

 مشارکت دانش آموزن

 خارج مدرسه طیارتباط با مح

L2 

3 

 آموزی دانش آموزی و علم یلیفرهنگ تحص

 رسانه-خانواده-جامعه یفرهنگ عموم

 ی آموزشیو فرصت ها یدرسمحتوای 

 مدرسه ریمد یسبک رهبر

 ی معلمانو تعهد حرفه ا یحرفه ا رشد ،یختگیفره

 حاکم یدئولوژیا و ینظام آموزش

 مدرسه یو فضا یبانیپشتامکانات 

L3 

4 
 توسعه حرفه ای و یادگیری غیررسمی

 سنت ها، تشریفات و آداب و رسوم مذهبی

 دانش آموزان به عنوان شهروند
L4 

5 
 معلمان متخصص و باتجربه

 تعامل معلمان با والدین و وجود والدین حمایت گر

 تسهیالت فیزیکی مدرسه
L5-L6 

 L4-L1 گریکدیمعلمان با  یتعامل و همبستگ 6

7 
 خالقانهجایگزین های 

 رهبری هدفمند

 برنامه های درسی نانوشته و غیررسمی
L7 

8 
 جو مدرسه

 L9 رابطه دانش آموزان با محیط یادگیری

9 

 پذیرش مسئولیت جمعی یادگیری دانش آموزان

 به اشتراك گذاری شیوه های تدریس

 شفافیت نتایج

 نهادینه سازی پیشرفت مستمر

L10 

 L11 سالمت سازمانی 10

 مطالب درسیتوسعه  11

 خودکارآمدی معلمان
L12 
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 1400بهار ، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 حمایت از فناوری و ارتباطات

12 

 استفاده از روش های حرفه ای برای بهبود اموزش

 احترام مدیران به ارزش های معلمان

 فرصت گفتگو و برنامه ریزی برای معلمان

 حمایت معلمان از ماموریت های سازمان

 دانش آموزانانتظارات مشترك معلمان و والدین از عملکرد 

L13 

 L14 رابطه دوستانه دانش آموزان با یکدیگر 13

 ساختارها و فرایندهای آشکار 14

 L15 اهداف و چشم اندازها

 L5-L6-L16 ارتباط مطلوب معلمان و مدیر 15

 L12-L16 اشتراك دانش و تجربیات 16

17 
 عالقه و عشق پرورش احساس

 آموزان دانش در اجتماعاتمعلمان  حضور

 نگرش معلمان
L16 

 هایافته ترکیب و تحلیل و مرحله پنجم: تجزیه

و  هکپارچی ریتفس جادیا بیترکاز فراهدف همانطور که بیان شد، 
 م،یسازی مفاه روش برای شفاف نی. اباشدی م ها افتهیاز  دییجد

 های موجود دانش و ظهور مدل حالت شیپاال در جیالگوها و نتا
 ل،یلو تح هیدر طول تجز. شده است رفتهیپذها  تئوری و یاتیهای عمل

 های مطالعه انیکه در م کندی را جستجو م یپژوهشگر موضوعات
بررسی  مورد به عنوان نیا اند. شده داریپد بیترکفراموجود در 

در پژوهش حاضر، ابتدا تمام عوامل موضوعی شناخته می شوند. 
ر نظر گرفته ها( د ها به عنوان کد )مؤلفه از مطالعه استخراج شده
کدها، آنها را در  نیاز ا کیدر نظرگرفتن مفهوم هر  شده و سپس با

 ژوهشپ میمفاه بیترت نیبندی کرده تا به ا مشابه دسته مفهوم کی
 . شکل داده شود

در این تحقیق جهت غربال سازی شاخص ها از تکنیک دلفی بهره 
گرفته شد. پس از غربال سازی شاخص ها به ارائه مدل نهایی تحقیق 

 پرداخته شده است. 
ی اتکنیک نخست به هریک از اعضای گروه پرسشنامه نیطبق ا

 نیمورد نظر داده شد. سپس توسط خبرگان ا رمعیارهاییشامل ز
 هینفر در نمونه انتخاب شده بودند و با کل 10حوزه که مرکب از 

  یمورد بررس رمعیارهایتک تک ز یامور اشنا بودند طبق روش دلف
باشد و  یم 5تا  1 نیداده شده ب صیتخص ازاتیقرار گرفت. امت

لذا با انجام روش دلفی حذف شدند.  4 ریز ازیبا امت رمعیارهاییز
کسب  4ر راند سوم دلفی میانگین باالی شاخص های تحقیق با تکرا

 37کرده و هیچ شاخصی از دور دوم دلفی حذف نشد. در نتیجه 
 شاخص  از فرایند دلفی استخراج شد. 

 کیفیت مرحله ششم: کنترل
مطالعه در  تیفیبرای حفظ ک ریز های هیرو ب،یترکفرادر روش 

 :گرفته شده استنظر 
و  روشن حاتیتوض تا با فراهم کردن شده تالش ق،یدر سراسر تحق
ه برداشتهای اتخاذ شده  گام قیموجود در تحق های نهیواضح برای گز

 ؛شود

هر دو راهکار جستجوی جهت جستجوی مقاالت مرتبط از 
 استفاده شده است؛ یو دست کیالکترون

 یفیک قیهای تحق مطالعه استفاده شده در تیفیهای کنترل ک روشاز 
 ق بهره گرفته شده است؛ در این تحقی یاصل

 یابیبرنامه مهارت های ارز از ابزار ،یمطالعات اصل بیبرای ترک
 ی بهره گرفته شده است؛اتیح

 ابعاد بدست آمده از تیفیمرحله به منظور کنترل ک نیدر اهمچنین 
نفر از خبرگان و کارشناسان جهت اعالم نظر در رابطه  10نظرات 

با شاخص های استخراج شده بهره گرفته شده است. با توجه به اینکه 
شاخص ها از منابع معتبر و علمی استخراج شدند، در نتیجه از نظر 

 خبرگان نیز مورد تایید اعالم شدند. 
 سةیااز مق ،یجاستخرا میکنترل مفاه منظور بههمچنین در این تحقیق 

صفر  نیخبره استفاده شده است. شاخص کاپا ب کی پژوهشگر با نظر
تر  کینزد کیعدد به  نوسان دارد و هرچه مقدار سنجه به کیتا 

مقدار . رتبه دهندگان وجود دارد نیدهد توافق ب یباشد، نشان م
 000/0 یدر سطح معنادار SPSSشاخص با استفاده از نرم افزار 

 یبا توجه به کوچک تربودن عدد معنادار. محاسبه شد 0/ 789عدد 
 ن،یشود. همچن یرد م یاستخراج یاستقالل کدها فرض 05/0از 

 داشته است. یمناسب ییایاستخراج کدها پا
 

 اندازة توافق ریمقاد -5جدول 
 معناداری مقدار 

 000/0 789/0 مقدار توافق یکاپا
 ها افتهی مرحله هفتم: ارائه

قبل  حاصل از مراحل های افتهی ب،یترکفرامرحله از روش  نیدر ا
به دقت مورد  انتخاب شده از سوی پژوهشگر تمقاال. شوندی م هیارا

ی بر اساس هدف اصل ازیمورد ن قرار گرفت و اطالعات یبررس
 و همچنین مدل اصلی تحقیق ها افتهی بی. ترکندشد ییشناساتحقیق 
نظر به صورت جدول زیر  حوزه مورداعمال نظر خبرگان  پس از
 است:
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 فرهنگ مدرسه یارهایرمعیو ز ارهایمع -6جدول 
 زیرمعیار معیار

 معلمان

 روهدر قالب گ نیمعلم یو وابستگ یهمبستگ

معلمان به کمک کردن در زمان بروز  لیتما
 هرگونه مشکل

 دانش نهیبه روز بودن معلمان در زم
 یمعلمان از اهداف مدرسه در راستا تیحما

 دانش اموزان یریادگی
 یرا بررس گریکدی سیتدر یها وهیمعلمان ش

 گذارند یو با هم به اشتراك م
 بهبود مدرسه یارزش قائل شدن معلمان برا

 ای یریگمیمعلمان در تصم یمشارکت جد
 یگذاریمشخط

برنامه  یصرف زمان قابل توجه معلمان برا
 یزیر

 سازمان یها تیدرك معلمان از مامور
 گریکدیاحساس اعتماد معلمان به 

 سیمعلمان تدر ریمعلمان با آنچه سا ییآشنا
 کنند یم

 مدیریت

 رانیمعلمان توسط مد نیب یهمکار لیتسه
ط دارند توس یکه عملکرد عال یمعلمان قیتشو
 رانیمد

 ها و نظرات معلمان دهیبه ا رانیاحترام مد
 ها دهیمعلمان به اشتراك ا قیتشو

 یحرفه ا یمدرسه به قضاوت ها ریاعتماد مد
 معلمان

 یزیرزمان آموزش و برنامه رانیمحافظت مد
 با معلمان ربتیرابطه دوستانه مد

 
 دانش آموزان

مشارکت فعاالنه دانش آموزن در انجام   
 فیتکال

 مدرسه طیرابطه خوب دانش آموزان با مح
 مدرسه یدانش آموزان در فضا یروان آرامش

 رشد و توسعه

در  یاز مخاطره و نواور رانیمد تیحما
 سیتدر یمحتوا

 یتعهد معلمان به رشد حرفه ا

 شرفتیمناسب جهت پ زاتیامکانات و تجه
 دانش آموزان

 یهاو روش هادهیا شیمعلمان به آزما قیتشو
 نو

 لیتسه یبرا یکمک آموزش یوجود ابزارها
 آموزش ندیفرا

عوامل برون 
 سازمانی

 کسب یبرا یحرفه ا یاستفاده از شبکه ها
 خارج از مدرسه طیاطالعات ار مح

از عملکرد  نیمعلمان و والد کسانیانتظارات 
 دانش آموزان
 یحرفه ا یبه قضاوت ها نیاعتماد والد

 معلمان

روش های 
 تدریس

 سیبه توافق در رابطه با  روش تدر یابیدست
 بحث و گفتگو قیاز طر

 یابیو ارزش یمعلمان در طراح یهمکار
 یدرس یهاها و پروژهبرنامه

 ها و هیمعلمان در پا یزیگفتگو و برنامه ر
 دروس مختلف

ساختار 
 سازمانی

 تیعملکرد آموزش بازتاب دهنده مامور
 مدرسه است

 یجار یندهایقرارگرفتن معلمان در فرا
 مدرسه

جامعه را  یمدرسه ارزش ها تیمامور هیانیب
 دهد ینشان م

 یریگ میتصم ندیمشارکت معلمان در فرا

 
 گیرینتیجه

سازنده فرهنگ مدارس  یهامؤلفه ییشناساپژوهش حاضر با هدف 
. در انجام شد نهیالگو به کیشهرستان ساوه به منظور ارائه  ییابتدا

فرهنگ این پژوهش به منظور شناخت بهتر موضوع در زمینه 
و همچنین شناسایی ابعاد و مولفه های آن، از تکنیک مدارس 

 فراترکیب و همچنین بهره گیری از نظرات متخصصان استفاده شد.
براساس نتایج حاصل از بررسی ها، شاخص های فرهنگ مدارس در 

 ورت زیر است: مولفه ارائه شدند که به ص 7
علمان م لیتما، در قالب گروه نیمعلم یو وابستگ یهمبستگ: معلمان

روز بودن معلمان  به، به کمک کردن در زمان بروز هرگونه مشکل
 یمعلمان از اهداف مدرسه در راستا تیحما، دانش نهیدر زم

 یرا بررس گریکدی سیتدر یها وهیش معلمان، دانش اموزان یریادگی
د بهبو یقائل شدن معلمان برا ارزش، گذارند یو با هم به اشتراك م

ی، گذاریمشخط ای یریگمیمعلمان در تصم یجد مشارکت، مدرسه
معلمان از  دركی، زیبرنامه ر یزمان قابل توجه معلمان برا صرف
 ییآشناو  گریکدیاعتماد معلمان به  احساس، سازمان یها تیمامور

در زمینة سازمانی، . کنند یم سیمعلمان تدر ریمعلمان با آنچه سا
گفتار، فعالیت ها و تعهدات  ریاعتماد کار گروهی است که سا

فرهنگ در مدرسه نیز در  نیا. ردیبراساس آن انجام پذ شخصی
مراجع مختلف از جمله گروه های دانش آموزی، معلمان،  ارتباط با

له مدیران، مدرسه از جم مدیران و سازمان قرار می گیرد. اعضای
ه اهداف ب یابیدست یمعلمان و اولیا، با اعتماد و اتکا به یکدیگر برا

و همکاران عوامل اعتماد در هیئت  ری. مدنندکی شده تالش م تعیین
  باشند. یآموزشی م
 یمانمعل قیتشو، رانیمعلمان توسط مد نیب یهمکار لیتسهمدیریت: 

ها و  دهیبه ا رانیمد احترام، رانیدارند توسط مد یکه عملکرد عال
 ریمد اعتماد، ها دهیمعلمان به اشتراك ا قیتشو، نظرات معلمان
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 330 ... شهرستان ابتدایی مدارس فرهنگ بهینه الگوی ارائه  

 1400بهار ، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

زمان  رانیمد محافظت، معلمان یحرفه ا یمدرسه به قضاوت ها
. با معلمان تیریدوستانه مد رابطهی و زیرآموزش و برنامه

نیز در پژوهش خود فرهنگ  و هاربیسون و رکس رودیکلیک
حاصل همبستگی و وابستگی گروهی مدارس تبیین کرده مدرسه را 

( همچنین بر حمایت معلمان از اهداف 14است. وانگ و همکاران )
( بر 15و چشم اندازهای سازمان تاکید کرده اند. واس و همکاران )

اشتراك گذاری شیوه های تدریس به عنوان فرهنگ مدرسه تاکید 
 کردند.

، فیدانش آموزن در انجام تکال مشارکت فعاالنهدانش آموزان: 
دانش  یروان آرامشو  مدرسه طیخوب دانش آموزان با مح رابطه

مشارکت فعاالنه دانش آموزن ( 16. مادن )مدرسه یآموزان در فضا
مدرسه معرفی کرد. دافو و  را از ابعاد فرهنگ فیدر انجام تکال

به  مدرسه طیخوب دانش آموزان با محهمچنین بر رابطه  وسمات
 عنوان فرهنگ مدرسه تاکید کردند. 

 یدر محتوا یاز مخاطره و نواور رانیمد تیحمارشد و توسعه: 
 مناسب زاتیو تجه امکاناتی، معلمان به رشد حرفه ا تعهد، سیتدر

و  هادهیا شیمعلمان به آزما قیتشو، دانش آموزان شرفتیجهت پ
 ندیفرا لیتسه یبرا یکمک آموزش یابزارها وجودو  نو یهاروش

در پژوهش خود بر حمایت از نوآوری و  . جو و فیگرلندآموزش
( در پژوهش خود 8فناوری تاکید کردند. تسلیمی و همکاران )

را به عنوان  معلمان یو تعهد حرفه ا یرشد حرفه ا ،یختگیفره
 فرهنگ مدرسه معرفی کردند. 

کسب  یبرا یحرفه ا یاستفاده از شبکه هاعوامل برون سازمانی: 
معلمان و  کسانی انتظارات، خارج از مدرسه طیمح زاطالعات ا

 یبه قضاوت ها نیوالد اعتمادو  از عملکرد دانش آموزان نیوالد
 کسانیانتظارات ( بر 14. وانگ و همکاران )معلمان یحرفه ا

 تاکید کردند.  از عملکرد دانش آموزان نیمعلمان و والد
از  سیبه توافق در رابطه با  روش تدر یابیتدسروش های تدریس: 

 یابیو ارزش یمعلمان در طراح یهمکار، بحث و گفتگو قیطر
 هیمعلمان در پا یزیو برنامه ر گفتگوی و درس یهاها و پروژهبرنامه

فرهنگ مدرسه را توافق  . وانگ و همکارانها و دروس مختلف
 بین معلمان در روش های تدریس معرفی کردند. 

مدرسه  تیعملکرد آموزش بازتاب دهنده مامورساختار سازمانی: 
 هیانیب، مدرسه یجار یندهایمعلمان در فرا قرارگرفتن، است

 مشارکتو  دهد یجامعه را نشان م یمدرسه ارزش ها تیمامور
 ی.ریگ میتصم ندیدر فرا معلمان

بررسی ها نشان داد ارزش های موجود در فرهنگ مدارس به شرح 
 زیر است:

 یاثربخشی، نگر ندهیآی، زندگ یمهارتها آموزش، عمل یآزاد
ی، ارزشمند احساس، گرانیبه د احترام،عمل ابتکار، (ی)کارآمد
، در مدرسه یمنف احساس، مثبت در مدرسه احساس، تعلق احساس
در  ICTاز  استفاده، باز ارتباطات، دانش آموزان یایبا اول ارتباط

و  انسجامی، روان تیامن، به مدرسه افتخاری، گروه اعتماد، آموزش
، (زهیگ)ان زشیانگی، ریپذ انعطافی، کپارچگیو  انسجامی، همبستگ

بردن اعتماد به نفس  باالی، ریادگی یبرا زیشوق انگ طیمح جادیا
 ،دادن به افراد بها، دانش آموزان نیب یکالس یها بحث، دانش آموزان

 پرورش، )تفکر خالق( تیخالق پرورش، معلمان یحرفه ا پرورش
دانش  یریادگیبر  دیتأکی، لیتحص شرفتیپ، همه جانبه دانش آموزان

بر  دیتأکی، بر کار فرد دیتأک، و مقررات نیبر قوان دیتأک، آموزان
 یریگ میتصم، بیو ترغ قیتشوی، مساع کیتشر، (یمی)ت یکار گروه

 فقتوا، (یو کوشش )سخت کوش تالش، و تضاد تعارضی، مشارکت
 یبه کارها توجه، به اهداف توجه، افراد یتوانمندسازی، گروه

و احترام  توجه، دانش آموزان ازیبه ن توجه، جیبه نتا توجهی، جزئ
، یهمکار جوّی، دوست جوّی، اعتماد یب جوّ، جسارت، ثبات، به افراد

 تیحما، وضع موجود حفظ، بسته جوّ، باز جوّ، نانیاعتماد و اطم جوّ
، ییاتکا خودی، کنترل خود، همکارانه معلمان تیحما، نو یها دهیاز ا

 تیرضای،ریدرگی، خودگردان، (یمی)خود تصم یخودکارآمد
ی، انسان روابط، رقابتی، و دوست رفاقتی، شغل تیرضا -یکار

ی، و شاداب یشادی، ریگ سختی، ریپذ سکیر، دوستانه روابط
، تیمیصمی، ریادگی شوق، رییتغ شوقی، طبع شوخ، اهداف تیشفاف

 رشگست، و نظارت کنترلیی، کارا، کار مناسب یفضایی، فردگرا
، مشاجرهی، مشارکت تیریمد، و گو گفت، پژوهش در مدرسه

در  مشارکت، دانش آموزان مشارکت، معلمان یحرفه ا مشارکت
 ینوآور، و انضباط نظم، تیموفق، نیوالد مشارکت، مدرسه یکارها

 یهمکار، و تفاهم یهمدلیی، گرا هدف، وفاقی، وفادار، تیو خالق
 یریادگ، یمعلمان یهمکاری، گروه یهمکاری، و مشارکت گروه

 یریادگی و یگروه یریادگ، یبه کمک همساالن یریادگی، یمشارکت
 .گریکدیمعلمان از 

نتایج این پژوهش نشان داد مدیریت مهمترین عامل در فرهنگ 
مدارس است. رفتار مدیران و کارکردهای آن می تواند نقش مهمی 

در هر مدرسه اگر در ایجاد فرهنگ مثبت در مدارس داشته باشد. 
باشد و جوّ کارکنان مدرسه  یبا همکاران درست و منطق ریرابطة مد

د خو ران توجه داشته باشند، خودبههمکا یعاطف یازهایبه ن سالم و
طة رابهمچنین  .دیآی م شیپی و مطلوب یمیمعلمان رابطة صم نیدر ب

است که در صورت بروز  یطور نیاوقات با والد شتریمعلمان در ب
ه به مدرس نیدانش آموزان، والد یتیترب ،یآموزش ،یمشکالت رفتار

ان آموز دانشمشکالت  رفع یبرا حیو در زنگ تفر کنندی مراجعه م
 دانش طیدر اصالح و بهبود شرا یو سع کنندی باهم تبادل نظر م

 دارند. آموزان
مدیران به عنوان افرادی که نقش مهمی در لذا پیشنهاد می شود که 

فرهنگ مدرسه دارند، می توانند روابط میان معلمان را برای ایجاد 
می شود  هادنتایج اثربخش تسهیل کنند. در این راستا به مدیران پیشن

با ایجاد جوی دوستانه و مشارکتی بین معلمان، این امر را تحقق 
ببخشند. این امر می تواند از طریق ایجاد گروه های دوستی و اردوها 

 و برنامه های تفریحی در بین معلمان ایجاد شود.
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