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 انآموزدانشاحساس تعلق به مدرسه  ينيب شينقش فرهنگ مدرسه در پ

  2و حسين جناآبادي 1انيس نيكدل تيموري

  چكيده

بود. ان آموزدانشاحساس تعلق به مدرسه  ينيب شينقش فرهنگ مدرسه در پحاضر،  هدف از پژوهش

ف، كاربردي و از لحاظ روش، توصيفي از نوع همبستگي پيش بين بود. پژوهش حاضر از لحاظ هد

 آموزدانش 5250به تعداد  2ابتدايي ناحيه مقطع  عادي پسر انآموزدانشي آماري پژوهش را كّليه جامعه

و تعداد  چند مرحله اي به صورت خوشه اي روش نمونه گيريتشكيل مي دادند.  99 -98در سال تحصيلي 

ان توزيع گرديد. ابزارگردآوري اطالعات پرسشنامه هاي فرهنگ مدرسه و آموزدانشه بين پرسشنام 358

پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه  بودند. ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون به منظور تجزيه و 

 تيحما هايمولفه داد كه نشانگام به گام  ونيرگرس جينتا تحليل داده ها مورد استفاده قرار گرفتند.

 بيني ان را پيشآموزدانش احساس تعلق به مدرسهاز واريانس  16/0 هم و اشتراك يادگيري با همكاران

  ان ايفا مي كندآموزدانشبسزائي بر احساس تعلق به مدرسه  تأثيركنند. بنابراين، فرهنگ مدرسه مي

  .انآموزدانش، احساس تعلق به مدرسه، فرهنگ مدرسه هاي كليدي:واژه
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  قدمه م

امروزه در سيستم هاي آموزشي، اصطالحات فرهنگ مدرسه و احساس تعلق به مدرسه بارها و 

هاي اي از ادراكات ضمني است كه ديدگاهشوند، در واقع فرهنگ مدرسه مجموعهبارها تكرار مي

- معلمان را در زمينه تدريس و هدف تحصيل شكل مي دهد. بدون فرهنگ رفتارها از معنا تهي مي

مدارس ازجمله موضوعاتي است كه  نقش آن در فرهنگ مدرسه و ).2008، 1د (آرلستيكشون

بيش از پيش بخصوص در حيطه ي رهبري آموزشي مورد توجه و رشد است. (روييني ثاني، طالع 

به رسميت  1930جامعه شناسان اهميت فرهنگ مدرسه را از اوايل دهه  .)1394پسند و جمشيدي، 

محققان آموزشي پيوند معناداري بين شرايط مدرسه و پيامدهاي  1970ر دهه شناختند، اما تا اواخ

). اگرچه فرهنگ مدرسه ريشه در ذهن كاركنان، 2006، 2آموزشي آن برقرار نكردند (جرالد

). 2002،  3تواند توسط رهبران تكوين يابد (پيترسون و ديلان و والدين دارد، اما ميآموزدانش

ان آموزدانش شرفتيپ ي زهيانگبسزائي بر  تأثيركه فرهنگ مدرسه  دهد ينشان م نتايج پژوهش ها

، 4دارد، همچنين فرهنگ سازماني مدارس با روحيه معلمان در ارتباط است (اريچسن و رينالدس

رهنگ مدرسه كه ارتباط معناداري بين فنشان داد ) 1394روئيني ثاني و همكاران ( پژوهش). 2020

ان وجود دارد كه اين رابطه در مدارس كوچك تر بيش از مدارس وزآمدانشو پيشرفت تحصيلي 

مدرسه از  117معلم در  3579) در يك نظرسنجي گسترده از 2016بزرگ است. لوئيس و لي (

هنگ مدرسه از جمله حمايت از هاي فرمتحده آمريكا دريافتند كه مولفه مدارس اياالت

شود. زاهد عث افزايش ظرفيت آموزشي آنها ميباان، اعتماد و احترام در بين معلمان آموزدانش

) دريافتند كه رهبري آموزشي به واسطه فرهنگ مدرسه با اشتياق شغلي 1398بابالن و همكاران (

حافظتي براي عالوه بر اين، احساس تعلق به مدرسه نقش م معلمان ارتباط معناداري دارد.

                                                                                                                                                    

1 . Arlestig 
2 . Jerald 
3 . Peterson & Deal 
4 . Erichsen & Reynolds 
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نتايج مثبت را افزايش مي دهد (كارني، جوو،  كند كه از نتايج منفي كاسته وان ايفا ميآموزدانش

ان كه باعث افزايش آموزدانشق به مدرسه به عنوان ديدگاه ). احساس تعل2019، 1هازلر و گيكلر

). شريفي 2002، 2 گردد ( مك نلي، نان مكر و بلومن با محيط مدرسه مي شود تعريف ميپيوند آنا

اري بين احساس تعلق به مدرسه و نشاط ذهني ) دريافتند كه ارتباط معناد1396و همكاران (

ان دختر احساس تعلق آموزدانش) دريافتند كه 2019كارني و همكاران ( ان وجود دارد.آموزدانش

ان خود را به عنوان عضوي آموزدانشوقتي ان پسر داشتند. آموزدانشبه مدرسه بيشتري نسبت به 

تعلق و وابستگي در آنها ايجاد نوعي احساس  از يك گروه يا طبقه اجتماعي طبقه بندي نمايند،

گردد كه اين حس تعلق به صورت فرآيندي پويا مانند تمايل به ارتقاي خود و خود سازگاري مي

). لذا با توجه به مطالب ذكر شده اين پژوهش 1397بر انگيخته شود (ميرزابيگي، بختيارپور و پاشا، 

عنادار احساس تعلق به بيني كننده مگ مدرسه پيشنفرهبه دنبال پاسخ به اين پرسش است كه آيا 

  ان است؟ آموزدانشمدرسه 

  روش 

  در اين پژوهش از روش توصيفي، از نوع همبستگي پيش بين استفاده گرديد. 

مقطـع   پسـر  انآموزدانشي آماري پژوهش را كلّيه جامعه گيري:هنجامعه، نمونه و روش نمو

تشــكيل مــي دهنــد. بــه  99 -98در ســال تحصــيلي  آمــوزشدانــ 5250بــه تعــداد  2ابتــدايي ناحيــه 

 به صورت خوشـه اي  روش نمونه گيريمنظورتعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده گرديد. 

 زاهـدان  شهرسـتان  دبسـتان هـاي پسـرانه ناحيـه دو    ابتدا ليسـت   به اين ترتيب كه .بود چند مرحله اي

كـالس   4از هـر دبسـتان    كشي انتخـاب و سـپس   ت قرعهبصوردبستان  6، كه از بين آنها تعداد تهيه

ان توزيـع گرديـد. بـه    آمـوز دانـش پرسشـنامه در بـين    358درس بصورت قرعه كشي انتخاب شد و 

  منظور گردآوري اطالعات از ابزارهاي ذيل استفاده شد:

                                                                                                                                                    

1 . Carney, Joo, Hazler & Geckler 
2.  McNeely, Nonnemaker & Blum 
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در دانشگاه ميسوري  1گرونرت 1997اين پرسشنامه در سال  :پرسشنامه فرهنگ مدرسه 

سوال است كه شش خرده مقياس رهبري هميارانه، حمايت  35اين پرسشنامه مشتمل بر  ساخته شد.

همكاران، اشتراك يادگيري، توسعه حرفه اي، مشاركت معلمان و وحدت هدف را تشكيل مي 

و  4موافقم=  3نه موافق و نه مخالف= 2مخالفم= 1مخالفم=  نمره گذاري پرسشنامه (كامالًدهند. 

هاي رهبري هميارانه، حمايت همكاران، اين پرسشنامه داراي زير مقياس ).5موافقم=  كامالً

اشتراك يادگيري، توسعه حرفه اي، مشاركت معلمان و وحدت هدف است.  نمره باال نشان دهنده 

در ايران و در پژوهش  فرهنگ مدرسه زياد و نمره پايين فرهنگ مدرسه ضعيف را نشان مي دهد.

آلفاي به دست آمد. 97/0ونباخ محاسبه شده براي كل مقياس كواليي و همكاران آلفاي كر

، اشتراك 80/0، حمايت همكاران91/0كرونباخ محاسبه شده براي زير مقياس رهبري هميارانه

محاسبه گرديد  82/0و وحدت هدف  83/0، مشاركت معامان87/0، توسعه حرفه اي66/0يادگيري

  ). 2008، 2ميس(

 3و وات توسط بري، بتي 2004اين پرسشنامه در سال  :پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه

 موافقم تا كامالً طراحي شد. اين پرسشنامه به صورت جمالت مثبت در مقياس ليكرت از كامالً

ضرايب پايايي پرسشنامه از طريق آلفاي كرنباخ براي كل پرسشنامه  مخالفم طراحي شده است.

، احساس 89/0، حمايت معلم، 73/0و همساالن و براي خرده مقياس احساس تعلق به مدرسه  75/0

، ارتباط فرد با مدرسه 84/0، مشاركت كردن در جامعه 75/0رعايت احترام و عدالت در مدرسه 

 92/0گزارش شده است. در ايران آلفاي كرونباخ كل مقياس  78/0و مشاركت علمي  69/0

  ). 1394بدست آمد (چراغيان، 

  

                                                                                                                                                    

1. Gruenert 
2. Mees 
3 Brew, Beatty & Watt 
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  نتايج

در مقطع  99 - 98درصد) كه در سال تحصيلي  100پسر ( آموزانشد 358داده هاي پژوهش از 

زاهدان مشغول به تحصيل بودند گردآوري شد.  ماتريس همبستگي بين متغيرهاي  2ابتدايي ناحيه 

  ارائه شده است. 1پژوهش در جدول
 در بينرسه به مد احساس تعلق با فرهنگ مدرسه. نتايج ماتريس همبستگي  زير مقياس هاي 1جدول 

ان آموزدانش  

  احساس تعلق به مدرسه  بينمتغيرهاي پيش

  38/0**  حمايت همكاران

  29/0**  اشتراك يادگيري

  10/0  توسعه حرفه اي

  19/0  مشاركت معلمان

  08/0  وحدت هدف

  13/0  رهبري هميارانه

 *٠٥/٠ p ≤       **٠١/٠p ≤                      

فرهنگ  هايزير مقياسرابطه مثبت و معناداري بين مالحظه مي شود  1همانطور كه در جدول 

ان پسر در آموزدانشدر احساس تعلق به مدرسه ي با ريادگياشتراك و : حمايت همكاران مدرسه

 حمايت همكاران و اشتراك يادگيري اطمينان وجود دارد، بدين معني كه هرچقدر %99سطح 

   .كندسر افزايش پيدا ميان پآموزدانشدر  احساس تعلق به مدرسهافزايش يابد، 

هاي رگرسيون شامل: ارتباط خطي بين متغير مستقل (فرهنگ با توجه به بررسي پيش فرض

مدرسه) با متغير وابسته (احساس تعلق به مدرسه) و توزيع نرمال، رگرسيون گام به گام انجام 

لق به مدرسه معنادار احساس تع گرفت.  جهت بررسي اينكه آيا فرهنگ مدرسه پيش بيني كننده

 ارائه شده است. 2آن در جدول  جياستفاده شد كه نتا ونيرگرس لياز تحلان است؟ آموزدانش
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 اسيمق ريزاز طريق ان آموزدانشاحساس تعلق به مدرسه . نتايج رگرسيون گام به گام پيش بيني 2جدول 

  فرهنگ مدرسه يها

� R  عامل شخصيت  گام
� Adjusted 

R Square 
F  B  β  t  p 

  001/0  15/11 38/0 50/0  31/125  14/0  14/0  38/0   تيحما  گام اول

   تيحما  گام دوم

  يريادگياشتراك 

41/0  

  

16/0  16/0  

  

40/88  

 

41/0  

40/0  

30/0  

29/0  

71/10  

08/7  

001/0  

001/  

درصد از واريانس متغير احساس تعلق به  41مشاهده مي شود، تقريباً  2همانطور كه در جدول 

 در كهمتغيرهاي حمايت و اشتراك يادگيري قابل پيش بيني است، بدين ترتيب مدرسه بر اساس 

از  16/0 هم و اشتراك يادگيري با تيحما دوم، مولفه هاي گام و در 14/0مولفه حمايت  اول گام

نيز بيانگر اين است  Fكنند. نسبت مي بيني را پيشان آموزدانش احساس تعلق به مدرسه واريانس 

  معنادار است. فرهنگ مدرسه يها اسيمق بر اساس زيراحساس تعلق به مدرسه ير كه رگرسيون متغ

  گيريبحث و نتيجه

احساس تعلق به مدرسه  ينيب شينقش فرهنگ مدرسه در پحاضر، تعيين  هدف از پژوهش

  بود. ان آموزدانش

و  زير مقياس هاي فرهنگ مدرسه: حمايترابطه مثبت و معناداري بين نتايج نشان داد كه  

نتايج   و همچنينان پسر وجود دارد آموزدانشاشتراك يادگيري با احساس تعلق به مدرسه در 

از واريانس احساس تعلق به  16/0كه مولفه هاي حمايت و اشتراك يادگيري با هم  نشان داد

 مشخص شد كه) 1393( زاللي، قرباني پژوهشكنند. در را پيش بيني ميان آموزدانشمدرسه 

رات گروه مبتال به نارساخواني در متغيرهاي انگيزش دروني، انگيزش دروني براي ميانگين نم

ي كلي اشتياق به ي كلي انگيزش تحصيلي، اشتياق رفتاري، اشتياق هيجاني و نمرهدانستن و نمره

باشد. نتايج اين پژوهش به نقش متغيرهاي تر از گروه عادي ميطور معناداري پايينمدرسه به

) در 1397شيخ االسالمي، كريميان پور ( .ان اشاره داردآموزدانشدگيري اين مدرسه در يا
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هاي آن) و حمايت تحصيلي (و اجتماعي كالس (و مؤلفه - پژوهشي دريافتند كه بين جو رواني

ي مثبت معناداري وجود دارد. همچنين نتايج ان رابطهآموزدانشهاي آن) با اشتياق تحصيلي مؤلفه

درصد از كل واريانس اشتياق تحصيلي براساس  55شكار كرد كه تقريباً تحليل رگرسيون آ

اجتماعي  - بيني است كه متغير جو روانياجتماعي كالس قابل پيش - حمايت تحصيلي و جو رواني

اجتماعي كالس و  - توان نتيجه گرفت كه جو روانيبنابراين، مي. كالس سهم بيشتري داشت

در پژوهش  .باشندان ميآموزدانشبط با اشتياق تحصيلي حمايت تحصيلي از متغيرهاي مرت

ان پسر و دختر مدارس آموزدانشنتايج نشان داد كه در بين ) 1397( ميرزابيگي، بختيارپور و پاشا

متوسطه دوم در ابعاد تعلق به همساالن، حمايت معلم، عدالت در مدرسه و ارتباط در مدرسه تفاوت 

ان پسر بر اساس اين متغيرها داراي آموزدانشان دختر نسبت به وزآمدانشمعناداري وجود دارد و 

ان، اعتماد بنفس اجتماعي، آموزدانشافزايش تعلق به مدرسه بر ميزان استرس  برتري هستند.

بياست، مارخام و اويارد ). 2019مي گذارد (كارني و همكاران،  تأثيربزهكاري و عمكرد مدرسه 
 فرهنگ مدرسه است. تأثيره شيوع مصرف مواد در مدرسه تحت ) در پژوهشي دريافتند ك2007(1

) در پژوهشي دريافتند كه فرهنگ آموزش هاي پزشكي مانند فشار 2020و همكاران ( 2نينگسيح

سياست ها و گفتگوها، اهميت فرهنگ  خون بسيار موثر است و باعث افزايش اطالعات مي شود.

 ).2019، 3 دهند (لي و لويئسهبود مدارس نشان ميمدرسه را به عنوان  يك استراتژي منعطف در ب

فرهنگ سازماني مدارس عاملي است كه مي تواند به معلمان و مسئولين براي رسيدن به نتايج بهتر 

و عادالنتر در محيط مدرسه كمك كند اما هيچ كس انتظار ندارد كه تغيير فرهنگ در مدارس 

   ). 2006(جرالد، سريع و ناگهاني صورت پذيرد 

در نظر با كه هايي مواجه بود از جمله اينها با محدوديتاين پژوهش نيز مانند ساير پژوهش

آن به  جينتا ميانجام شد تعم مقطع ابتدايي ان پسرآموزدانشطالعه در ورد كه اين مم نياگرفتن 

                                                                                                                                                    

1. Bisset, Markham &Aveyard 
2. Ningsih 
3. Lee & Louis 
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استفاده از ابزار  .رديصورت گ اطيبا احت ديبا يليتحص گريو مقاطع د گريد يسن يهاگروه

در ابزارهاي خود  رييپژوهش بود، چرا كه احتمال سوگ نيا گريهاي دتياز محدود زيرسشنامه نپ

شود يم شنهاديمطالعه، پ نيا ييهاي نهاافتهيشده و  اديهاي تيتبع محدودوجود دارد. به يگزارش

 در رهايمتغ نيا نيبه منظور روشن شدن ارتباط ب گرييد قاتيتحق نده،يآ يهاي پژوهشدر طرح

    تر شود.مطالعه شده روشن رهاييانجام شود تا ارتباط متغ گريد يليجوامع آماري و مقاطع تحص
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The role of school culture in predicting sense of 
connectedness to school 

A. Nikdel Teymori1111 & H. Jenaabadi2222 
 

Abstract  

The objective of this study was to the role of school culture in predicting 
sense of connectedness to school of students. The present study In terms of 
purpose was practical, and In terms of method was Predictive correlation. 
Statistical population constituting of all male elementary school students 
who were 5250 students in academic year 2019-2020. A random sampling 
method was applied and 358 questionnaires were distributed among the 
students. To collect data, Gruenert School Culture Survey and Students’ 
Sense of Connectedness with School were used. Pearson Correlation and 
regression analyze were used. Results of a stepwise regression analysis 
showed that colleges support and share learning predicted 0.16 of the 
variance sense of connectedness with school among the normal students. So, 
school culture has a huge impact on student’s sense of connectedness to 
school.  

Keywords: School culture, Sense of Connectedness to School, Student 
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