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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

chool environment and climate are 

important in student life because 

students often spend time at school 

(Lee, Lee, Rogersky, 2012). School 

climate refers to the school's 

psychological and physical climate. In 

fact, the social environment or the 

climate represents collective perception 

of the environment in which it is located 

and is the result of how people interact 

(Reaves, McMahon, Duffy, & Ruiz, 

2018).  

 
In addition, school climate is the social climate of the 

learning environment, including the relationships and 

interaction of school members, common values and 

norms, and the personal growth of members 

(Ramelow, Currie & Felder-Puig, 2015). School 

climate is multidimensional and complex. It contains 

school characteristics, such as norms, values, and 

expectations (Maxwell, Reynold, Lee, Suabisick & 

Browm, 2017). A review of the literature shows that 

school climate affects students' perceptions of school 

life and academic achievement, the students' 

behavioral and emotional outcomes, and educational 

adaptability (Epstein, 2018, Rabbani, 

Kasmaienezhadfard,  &   Pourrajab,  2014),    mental 
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A B S T R A C T 
 

Objective:  School climate reflects students' collective perceptions of the environment and the way they 

interact with each other at school. The purpose of this study was to determine the validity and reliability 

of the Persian version of the School Climate Questionnaire. 
 

 

Methods: Overall, 390 high school students from Sallas Babajani in Iran were selected using cluster 

random sampling to complete the translated questionnaire. Back translation method was used for the 

accuracy of the translated version of the questionnaire to Persian. To determine the construct validity of 

the Persian version of school climate questionnaire, a confirmatory factor analysis based on the structural 

equation modelling was processed. The internal consistency of the instrument was determined using 

Cronbach's alpha coefficient and test-retest design. 
 
 

Results:   The results showed that confirmatory factor analysis of the first order and the desirability 

of all fit indices with Cronbach's alpha coefficients (α = 0.95) supported the four-factor structure, 

the 31 items of the main questionnaire, and confirmed their validity and reliability. 
 
 

Conclusion:  It could be concluded that considering the reliability, validity, and the required time to 

complete the questionnaire and scoring, the school climate questionnaire is a suitable tool for measuring 

the school climate among students. Therefore, it can be used as a tool for researchers, educators, and 

counselors to identify the school climate and improve school performance. 
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health of students (De Pedro, Astor, Gilreath, 

Benbenishty, & Berkowitz, 2018), self-esteem (Tong, 

Reynolds, Lee, & Liu, 2018), psychological well-being 

(Goodman, Doorley & Kashdan, 2018), reducing 

aggression and delinquency (Gathfredson, 2005), 

reducing substance abuse and alcohol abuse (Brand, 

Felner, Shim, Seitsinger, Dumas & 2003), bullying 

(Bradshaw, Sawyer, Brennan, 2009), harassment (Attar-

Schwartz, 2009), and drug abuse (Larusso, Romer & 

Selman, 2008; Brand, Felner, Shim, Seitsinger & Dumas, 

2003). On the other hand, the negative climate of school 

could cause disciplinary problems (Cohen and Geier, 

2010), and violent behaviors (Gregory, Skiba & Noguera, 

2010). Heilman (1999) examined the impact of school 

climate on students, highlighting the relationship between 

students and their friends as factors affecting the 

motivation of students.  Heilman (1999) found that the 

effects of the school's social climate on students were 

more significant than the effects of friends and peers on 

students. Therefore, there are multifaceted reasons that 

creating appropriate school climate and identifying it at 

the educational institutes are significant. To measure the 

effectiveness of the school climate, it is important to 

conceptualize the school environment, and have a scale 

for measurement. In the present study, the School 

Measurement Scale, developed by Lee, Reynolds, 

Subasic, Bromhead, Lin, Marinov, and Smithson (2017), 

was used to measure the four factors of student-student 

relationships, relationships between students and staff, 

shared values and beliefs, and academic emphasis. 

Therefore, the purpose of this study was to examine the 

confirmatory factor analysis of school climate scale 

among male and female secondary school students of 

Sallas Babajani in Iran. 

 

2. Materials and Methods 
 

The method used in this research was descriptive 

survey. The population in this study included all male 

and female high school students in the city of Salas 

Babajani in the academic year of 2016-2017. Using 

multistage cluster sampling, 390 people (200 girls and 

190 boys) were selected as the sample. The school 

atmosphere scale (Marino & Sminson, 2016) was used 

to collect the data. This questionnaire consists of 31 

items, and the answer to it is based on a 5-point Likert 

scale between 1 and 5, i.e., strongly disagree (1), 

disagree (2), have no opinion (3), agree (4), strongly 

agree (5). This scale consists of 4 main factors: 

student-student relations (1-7), student-staff relations 

(8-16), educational emphasis (17-23) and common 

values and beliefs (24-31). Confirmatory factor 

analysis, Pearson correlation, and Cronbach's alpha 

were used to analyze the data.  

 

3. Results 

The results of data analysis showed that the mean score 

for school atmosphere was 3.53 and the standard 

deviation was 0.81. Also, the mean and standard 

deviation of the other components were as follows: 

student-student relations [m=3.60, SD=0.74]; staff-

student relations component [m=3.62, SD=0.88]; 

educational emphasis [m=3.44, SD=0.95]; common 

approach and values [m=3.47, SD=0.91]. The results of 

Kolmogorov-Smirnov test showed that the data have a 

normal distribution. Also, the results of KMO and 

Bartlett tests showed that the sample was suitable for 

factor analysis. Based on the results of factor analysis 

and since all the questions of the questionnaire had a 

high factor load, no question was changed, corrected, or 

deleted. Internal consistency and retest methods were 

used to evaluate the reliability of the questionnaire. The 

validity coefficient of the questionnaire was calculated 

by Cronbach's alpha for the entire questionnaire 

(α=0.95), which is very desirable. Also, Cronbach's 

alpha coefficients of all four dimensions were above 

0.70, which indicates that the validity coefficient of the 

questionnaire is desirable. The degree of correlation 

between Cronbach's alpha in two runs in the retest 

method also indicates the desirability of the validity of 

the questionnaire. Furthermore, the content validity and 

structure of the questionnaire were examined. For 

obtaining an optimum content validity, the content of a 

questionnaire needs to be rational and logical. Therefore, 

content experts assessed the content and criterion 

validity of the items in the questionnaire. Also, the 

results of Pearson correlation coefficients of 

organizational climate variables with the relevant four 

dimensions (student-student relations, staff-student 

relations, educational emphasis, common values, and 

approaches), showed high correlation with the score of 

Halpin and Kraft questionnaire, and recourse to the 

method Confirmatory factor analysis confirmed the 

validity of the structure. All indices were favorable 

(above 0.90), which indicate the optimal appropriacy of 

the model. The results of confirmatory factor analysis 

showed that the factor load of seven questions (1-7) was 

positive in the first factor, and these questions measure 

the student-student relationship. Data analysis also 

showed that the factor load of nine questions was 

positive in the second factor, and the questions (8-16) 

measure the staff-student relationship dimension. The 

results of confirmatory factor analysis showed that the 

factor load of eight questions was positive in the third 

factor, and these questions (17-23) measure the 

educational emphasis and the factor load of eight 

questions in the fourth factor was positive and these 

questions (24-31) measures common values and 

approaches.
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Table 1. Summary of statistical indicators of research model fit 
 

(X2) (df) X2/df (RMSEA) (GFI) (AGFI) (CFI) (NFI) 

1128.15 425 2.65 0.08 0.95 0.91 0.94 0.93 

4. Discussion and Conclusion 
 

Based on the obtained validity and reliability, it can be 

said that the school climate questionnaire is a very 

suitable tool for measuring school atmosphere among 

students. Based on the research results, it is suggested 

that other studies be conducted to obtain provincial, 

regional or national norms that make the results more 

generalizable. In future research, the validity and 

reliability of this questionnaire in different cities and 

cultures should be examined and cultural, ethnic and 

linguistic differences should be considered. 

Undoubtedly, studying the technical characteristics of 

the school atmosphere questionnaire in students across 

the country can enhance the effectiveness of the 

research tools. 
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 .رانیا قشم، ،واحد قشم، دانشگاه آزاد اسالمی، شناسی بالینیروانکارشناس ارشد . 5
 

 

مقدمه
 رایز رود،یدر جامعه به شما م رییتوسعه و تع یبناریمدرسه اساس و ز

تفکر خالق و قدرت حل  ت،یاستعدادها، خالق ییو شکوفا تیبا ترب

 یبالندگ ،ییجامعه به سمت شکوفا جیآموزان به تدرمسأله در دانش

 ،یبهرنگ ،یآباد نیفرد، ز یدری)ح شودیو توسعه رهنمون م

 تواندیم یو مستعد در هر سازمان طلوب. جو م(1394 ،یعبداله

 زیسازمان را فراهم کند و مدارس ن یاعضا هیو رشد روح ییشکوفا

. آموزش و پرورش ما ستندین یامر مستثن نیسازمان از ا کیبه عنوان 

متفکر،  یآموزان افراداست که در آن دانش یسازمان یفضا ازمندین

پرورش دهنده  دیبا رسو مدا ندیایخالق و با اعتماد به نفس بار ب

 یدرون یبر انرژ هیت و جسارت و تکأباشند که با جر یآموزاندانش

 یبرا یاز شکست نهراسند و آن را پل شیو تالش و عملکرد خو

آزاد و  یجو دهیزائ اتیخصوص نیبدانند. ا یروزیبه پ دنیرس

و  ی)صمداست  دیجدۀ و مطلوب و مقصود هزار انهیمشارکت جو

از  یکیو جو مدرسه همواره  طی. مح(1385 ،یناصفها یرزادیش

از  یاربسی هاآن رایز ؛آموزان استدانش یمهم زندگ یهاحوزه

. (2012،  یروجسک ،یل ،ی)لکنند یم یاوقات خود را در مدرسه سپر

 سیمدرسه اشاره دارد )مر یکیزیو ف یشناختجو مدرسه  به جو روان

 انگریجو ب ای یتماعاج طی(. در واقع مح2014،  دتیچم سنسیتو، ا

حاصل   و  دارند  قرار  آن در  که  است   یطیمح  از  یجمع ادراک 
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 چکیده

 

تعامالت افراد حاضر در  یاست که در آن قرار دارند و حاصل چگونگ یطیآموزان از محدانش یادراک جمع انگریجو مدرسه ب :هدف

 روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه جو مدرسه بود. یابیاست. هدف از پژوهش حاضر، ارز گریکدیمدرسه با 

آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه بود. با استفاده از دانش یپژوهش شامل تمام یمارآبود. جامعه  یفیروش پژوهش توص :هاروش

به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه ترجمه شده را تکمیل نمودند. آموز نفر دانش 390 یاای چند مرحلهگیری تصادفی خوشهنمونه

ابتدا با بهره مندی از روش بازترجمه، صحت ترجمه نسخه فارسی پرسشنامه جو مدرسه تأیید شد. در ادامه برای تعیین روایی سازه نسخه 

تاری، برای تعیین همسانی درونی ابزار از ضریب آلفای فارسی پرسشنامه جو مدرسه از تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر مدل معادالت ساخ

  مجدد استفاده شد. ییکرونباخ و بازآزما

برازش به همراه ضرایب آلفای کرونباخ  یهانتایج نشان داد که تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و مطلوب بودن همه شاخص ها:یافته

(95/0=ɑ از ساختار چهار عاملی و )کنندآن را تأیید می اعتبارسؤالی پرسشنامه اصلی حمایت کرده و روایی و  31. 

گیری جو گفت که پرسشنامه جو مدرسه، ابزاری کامالً مناسب برای اندازه توانیبه دست آمده م ییایو پا ییبا توجه به روا :گیرینتیجه

 آموزان است.دانش نیمدرسه در ب
 

4. شماره 10. دوره 1400زمستان   فصلنامه پژوهشی 

 شناسی مدرسه و آموزشگاهروان
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، 1394 سکل،یو م ی)هواست  گریکدیتعامالت افراد با  یچگونگ

شامل  یریادگی طیمح ی. جو مدرسه به جو اجتماعترجمه عباس زاده(

مشترک و رشد  یها و هنجارهامدرسه، ارزش یروابط و تعامل اعضا

 . (2015،  گیفلدرپو ،یدارد )راملو، کور اشارهاعضاء  یشخص

است که به عنوان جو  دهیچیو پ یچندبعد یاجو مدرسه سازه

شده  فیها و انتظارات تعرمدرسه شامل هنجارها، ارزش تیشخص

(. از آن به 2017برومهد،  ک،یسوباس ،یل نولد،یاست )مکسول، ر

 یندگآموزان از زادراک شده دانش یهایژگیو و تیفیعنوان ک

 یکیزیف یهایژگی( و شامل و2009شده است )کوهن،  ادی یامدرسه

 نیمدرسه و تعامالت ب یکیولوژیزیو ف یشناختمدرسه، جو روان

و عملکرد مدرسه تأثیر  یریادگیمدرسه است که بر  یاعضا یگروه

مدارس  ینشان داده است جو اجتماع قاتی(. تحق2014 ،یدارد )پتر

 یرگیمدرسه؛ عامل شکل طیجنبه از مح نتریمهمو  نیبه عنوان نافذتر

 آموزاندر دانش یفراوان یمثبت و منف یارتباطات، تعامالت و رفتارها

. (2004و پونگ ،  یگاال ؛1399یدار، شریف و درضایی )نعیم،است 

 نیکه ا دهدیموجود در حوزه جو مدرسه نشان م اتیبر ادب یمرور

 یهاتیدر مدرسه و موفق یآموزان از زندگسازه به ادراک دانش

 یامدهایپ نیبشیسازه پ نیاشاره دارد و ا یلیدر دوره تحص یلیتحص

)برند،  یلیتحص یآموزان است و بر سازگاردانش یجانیو ه یرفتار

سامروف،  ل،یاسک سر،یآموزان )رو(، سالمت روان دانش2008

 یلیتحص زشی(، انگ2007رهودز ،  ،یدیر ،ی(، عزت نفس )و2008

)رئوس و  یشناختروان یستی(، بهز1993و همکاران ،  لی)اسک

(، 2014، الگی)اسپ یپرخاشگر زانی(، کاهش م2007همکاران، 

( کاهش سوء استفاده از مواد و 2005)گاتفردسون،  یکاهش بزهکار

 ی(، کاهش قلدر2003دوماس،  نگر،یتسیس ن،ییالکل )برند، فلنر، ش

(، 2009و آزار )آتاراسکوارز ،  تی(، اذ2009برنان ،  ر،ی)برادشاو، ساو

( تأثیر دارد )براند، 2008سوء مصرف مواد )الروس، رومر، سلمان، 

 یجو منف گری(. از طرف د2003دوماس ،  نگر،یتسیس م،یشفلنر، 

 ری)کوهن و گر یهمچون مشکالت انضباط یمنف یامدهایمدرسه با پ

 (2010نوگورا،  با،یاسک ،ی)گرگور زیخشونت آم ی، رفتارها(2010، 

 اندداشته انی( ب1993موور و بوومان ) ت،یاسم م،یب نوتهمراه است. 

 شتریدارند، ب یاز جو مدرسه خود ادراک نامطلوب رانیکه فراگ زمانی

آنان از نظر  زنند؛یو پرخاشگرانه دست م زابیآس یبه رفتارها

تجارب  یقرار دارند و به طورکل یترنییدر سطح پا یلیتحص شرفتیپ

 زی( ن1999) لمانی. هکنندیکسب م یزندگ ررا د یکمتر زآمیتیموفق

 ضمن آموزانجو مدرسه بر دانش یگذارتأثیر تیّدر رابطه با اهم

 بر مؤثر عوامل عنوان به شاندوستان با آموزانبر ارتباط دانش تأکید

 ترمدرسه را مهم اجتماعی جو از حاصل اثرات آموزان،دانش زهانگی

اند. لذا پرداختن دیم آموزاندوستان و همساالن بر دانش اتتأثیر از

در  یآن در مراکز آموزش ییمناسب و شناسا ییجو و فضا جادیبه ا

 شتریب ،یپژوهش اتی. اصطالح جو مدرسه در ادبردیگیقرار م تیاولو

 یریادگی طیاشاره به ابعاد چندگانه مح یقرن است که برا کیاز 

 (.2010،  ی)آلوود رودیکار مهمدرسه ب

 ،یاند. )راملو، کورجو مدرسه پرداخته یبه بررس یادیز یهاپژوهش

مطالعات در رابطه با جو  نیتر(. از شناخته شده2015،  گیفلدرپو

و کرافت اشاره کرد که آن  نیبه مطالعه هالپ توانیمدارس م یسازمان

شامل جو باز، خودگردان، کنترل شده،  یادرجه 6 فیط کیرا در 

(. 1963)هالپبن و کرافت، اند کرده فیبسته تعر ودوستانه، پدرانه 

مدرسه، هوش،  طی( در پژوهش خود از مح1973و مووس  ) کتیتر

 نیتربه عنوان مهم یو عوامل خانوادگ تیشخص ل،ینگرش به تحص

و معتقد  برندیآموزان نام مدانش یلیتحص شرفتیعوامل مؤثر بر پ

 تیو شخص کرمدرسه و جو آن بر افراد، تف طیبودند که مح

و آن را  گذاردیعملکرد مدرسه تأثیر م یو به طور کل آموزاندانش

( جو مدرسه را 2007رودرز ) ،یرد ،یدر سه مؤلفه مطرح نمودند. و

و ثبات  یهمساالن، خودمختار تیمعلم، حما تیدر چهار بعد حما

و  یزدانیمقدم  یپورعزت، احسانمورد بحث قرار داده است.  نیقوان

سازمان،  یسلسله مراتب تیماه ،یفرد نیچهار بعد روابط ب (1392فائز )

اند. تاپا، مطرح کرده یجو سازمان یرا برا تیکار و حما تیماه

مطالعه  206( در پژوهش خود 2013آلساندرو  ) ،یکوهن، گافا

بعد  5قرار داده و آن را در  یمربوط به جو مدرسه را مورد بررس

در پژوهش خود بر اساس روش  اننمودند. تاپا و همکار یبندطبقه

اند که چگونه ادراک نکته تمرکز کرده نیا نیبر تبب یانهیزم یتئور

ها تأثیر آن یآموزش یامدهایمدرسه بر پ طیآموزان از محدانش

 یاسیمق یاجتماع تیهو هیاساس و با استفاده از نظر نی. بر اگذاردیم

اند. کرده یمدرسه )جو مدرسه( طراح یاجتماع طیسنجش مح یبرا

پرسشنامه با سؤاالت پرسشنامه جو مدرسه مووس   نیسؤاالت ا

آموزان، روابط دانش نی( مطابقت داشته و چهار مؤلفه روابط ب1973)

 یمشترک و تأکید علم یها و باورهاآموزان با کارکنان، ارزشدانش

 .کرده است یجو مدرسه معرف یرا برا

جو مدرسه و بهبود آن گام  صی( معتقد است که تشخ2008)  ونزای

 یمدرسه محسوب شده و تالش برا تیفیک شیدر راه افزا یمهم

  یبرا یدیمف یراهکارها تواندیو و بهبود آن م یجو سازمان ییشناسا
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جهت تحقق اهداف مدرسه  تیو ترب میو دست اندرکاران تعل رانیمد

 وریکد. (1390کرمدوست، فرزان،  ،ی)درانفراهم کند.  یو اثربخش

شهر تهران اذعان  ییمدارس راهنما یجو سازمان یضمن بررس (1387)

 تیرشد شخص یبرا یکه جو مدرسه به عنوان بستر داردیم

رو،  نیبرخوردار است. از ا تیکارکنان از اهم هیآموز و روحدانش

ش از یجو مدرسه پ یریگجهت اندازه یابزار یتوسعه و اعتبارسنج

به نظر  یضرور یامر نهیزم نیا یبررس یانجام هرگونه تالش برا

مثبت  یامدهایجو مدرسه و پ نیارتباط ب ییشناسا ی. تالش برارسدیم

سنجش آن  یبرا ییشروع شده و ابزارها 1970آموزان از دهه دانش

به چهل سال  کینزد رغمی(. عل1968شده است. کولمن ،  یطراح زین

مثبت آن هنوز  یامدهایجو مدرسه و پ نیب طهپژوهش درباره راب

سازه به  نیجو مدرسه وجود ندارد. و ا فیدرباره تعر یتوافق

و  فیتعر یمتفاوت یآمار یهابا روش ،یمختلف یهاروش

 یاثر بخش یبررس ی(. برا1992شده است. آندرسون،  یریگاندازه

 یبرا یاسیمق هیآن و ته طیمدرسه و مح یمدرسه، مفهوم ساز

برخوردار است. هدف پژوهش حاضر  تیآن از اهم یریگازهاند

 نیانجام ا یسنجش جو مدرسه است. برا اسیمق یتأیید یعامل لیتحل

در   ثونیو اسم نویسنجش جو مدرسه که توسط مار اسیپژوهش از مق

 نیعامل روابط ب 4اسیمق نیا شود،یساخته شده، استفاده م 2016سال 

 یها و باورهابا کارکنان، ارزش آموزنشآموزان، روابط دادانش

هدف  ،نی. بنابرادهدیقرار م یرا مورد بررس یمشترک  و تأکید علم

 نیجو مدرسه در ب اسییدی مقأیتحلیل عاملی ت یپژوهش بررس نیا

 باباجانی ثالث شهرستان متوسطه دوم مقطع پسر و دختر آموزاندانش

 بود.
 

 روش پژوهش

 بود.  یشیمایاز نوع پ یفیپژوهش توص نیروش ا

مورد مطالعه  یجامعه آمار گیری:جامعه، نمونه و روش نمونه

آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دانش هیپژوهش شامل کل نیدر ا

مشغول به  96-95 یلیکه در سال تحص یدوم شهرستان ثالث باباجان

 یهاکه جامعه مورد مطالعه از گروه نیاست. با توجه به ا اند،لیتحص

از روش  دهانتخاب نمونه با استفا یشده بود برا لیمختلف تشک

پسر(  200دختر و  200نفر ) 400 یامرحله چند یاخوشه یریگنمونه

پرسشنامه سالم  390 تیبه عنوان نمونه انتخاب شدند که در نها

 شدند.  لیو تحل یگردآور

پژوهش حاضر از  در: نسونیو اسم نویجو مدرسه مار اسیمق

( به عنوان ابزار 2016نسون،یو اسم نویجو مدرسه )مار اسیمق

 هیگو 31پرسشنامه شامل  نی. ادیاطالعات استفاده گرد یگردآور

 5 تا 1 نیب یادرجه 5 کرتیل فیبه آن براساس ط یاست و پاسخ ده

(، کامال 4(، موافق )3ندارم ) ی(، نظر2(، مخالف )1)کامال مخالف )

 -آموزانروابط دانش یعامل اصل 4از  اسیمق نی( است. ا5) فقموا

(، تأکید 16-8کارکنان ) -آموزان(، روابط دانش7-1آموزان )دانش

 لی( تشک31-24مشترک ) یها و باورها( و ارزش23-17) یآموزش

 ییایپرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته و پا ییمحتوا ییشده است. روا

گزارش شده است.  89/0( 2016) نسونیمو اس نویآن توسط مار

آن  ییایو سازه پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته و پا ییمحتوا ییروا

 .به دست آمد 95/0کرونباخ  یبا استفاده از روش آلفا

مدرسه از  یسنجش جو اجتماع جهت: یجو سازمان پرسشنامه

که با اقتباس از پرسشنامه  یخانیعل یالؤس 32پرسشنامه اصالح شده 

که در  دیشده بود، استفاده گرد هیو کرافت ته نیهالپ یجو سازمان

)کامالً مخالفم تا  هاینهیبا استفاده از گز کرتیل ایدرجه پنج فیط

، 12، 10، 9، 6، 5، 2، 1کامالً موافقم( سنجش شده است. سؤاالت 

جو باز و  31و  30، 29، 28، 27، 26، 25، 24، 20، 19، 16، 14، 13

جو بسته را  32و  23 ،22، 21، 18، 17، 15، 11، 8، 7، 4، 3سؤاالت 

و  32مدرسه  یحداقل نمره در کل پرسشنامه جو اجتماع سنجند،یم

پرسشنامه مورد تأیید  ییمحتوا ییاست. روا 160حداکثر نمره برابر با 

 یخانیپرسشنامه توسط عل ییایصاحب نظر قرار گرفته و پا دیاسات

 .گزارش شده است 81/0( 1383)
 

 ها:روش اجرا و تحلیل داده

 یهمبستگ ،یتأیید یعامل لیتحل یهاها از روشداده لیمنظور تحل به

 سازه استفاده شد. ییکرونباخ و روا ی، آلفا رسونیپ
 

 نتایج
 190( و 28/51آموز دختر )دانش 200در این پژوهش تعداد 

نفر در رشته های  98( شرکت داشتند. 71/48آموز پسر )دانش

نفر در رشته تجربی مشغول  182نفر در رشته انسانی و  110کاردانش، 

 به تحصیل بودند.
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 میانگین و انحراف استاندارد سؤاالت پرسشنامه جو مدرسه .1جدول
 

 M SD f هاگویه 

 390 88/0 03/4 کنند.از هم مراقبت میآموزان دانش 1

 390 23/0 96/3 آموزان با هم صمیمی هستند.دانش 2

 390 16/0 83/3 کنند.آموزان به هم کمک میدانش 3

 390 81/0 03/3 کنند.آموزان با احترام با هم رفتار میدانش 4

 390 72/0 20/3 کنند.آموزان با هم عادالنه رفتار میدانش 5

 390 91/0 39/3 کنند.همدیگر را درک می آموزاندانش 6

 390 51/0 76/3 کنند.های همدیگر را قبول میآموزان تفاوتدانش 7

 390 20/0 72/3 آموزان هستند.کارکنان مراقب دانش 8

 390 18/0 95/3 آموزان صمیمی هستند.کارکنان با دانش 9

 390 24/0 06/3 کنند.آموزان کمک میدانشکارکنان به هر روشی که بتوانند به  10

 390 37/0 63/3 کنند.آموزان رفتار میکارکنان با احترام با دانش 11

 390 34/0 87/3 گویند گوش می دهند.آموزان میکارکنان به آنچه دانش 12

 390 42/0 79/3 ریزی و تصمیم گیری دخالت می دهند.آموزان را در برنامهکارکنان دانش 13

 390 89/0 26/3 کنند.آموزان برخورد میکارکنان عادالنه با دانش 14

 390 39/0 70/3 کنند.آموزان را درک میکارکنان دانش 15

 390 45/0 56/3 آموزان هستند.کارکنان نگران دانش 16

 390 48/0 50/3 کنند تا مستقالنه به تفکر بپردازند.آموزان را تشویق میمعلمان دانش 17

 390 01/0 16/3 کشند.آموزان را به چالش میمعلمان، دانش 18

 390 42/0 48/3 کنند.آموزان کمک میمعللمان فراتر از کالس، به دانش 19

 390 32/0 39/3 کنند.معلمان استانداردهای باالی یادگیری در کالس تعیین می 20

 390 36/0 54/3 معلمان انتظار دارند که هر فرد به سختی کار کند. 21

 390 30/0 34/3 آموزان بهترین عملکرد را داشته باشند.معلمان انتظار دارند دانش 22

 390 40/0 64/3 آموزان ارائه می دهند.معلمان بازخورد مفید به دانش 23

 390 33/0 47/3 کنند.آموزان برای اهداف مشترکی کار میکارکنان و دانش 24

 390 37/0 80/3 همه عضو یک تیم هستند.این احساس وجود دارد که  25

 390 34/0 52/3 این مدرسه مایه غرور و افتخار است. 26

 390 35/0 55/3 ارزشها و اهداف مدرسه پذیرفته شده هستند. 27

 390 39/0 01/3 آموزان و کارکنان جدید احساس خوشایندی به عنوان عضوی از این مدرسه دارند.دانش 28

 390 38/0 21/3 شود.ها تقدیر میهای مدرسه هستند شناسایی و از آنآموزانی که حامی ارزشدانشکارکنان و  29

 390 27/0 58/3 قوانین و انتظارت مشخص و واضح هستند. 30

 390 32/0 97/4 اند.آموزان درک و پذیرفته شدهقوانین مربوط به نظم مدرسه از طرف کارکنان و دانش 31
 

 های آنو انحراف معیار پرسشنامه جو مدرسه و مؤلفه . میانگین2جدول 
 

 M SD هاآزمون و خرده آزمون

 81/0 53/3 جو مدرسه

 74/0 60/3 آموزاندانش -آموزانروابط دانش

 88/0 62/3 آموزاندانش -روابط کارکنان

 95/0 44/3 تأکید آموزشی

 91/0 47/3 های مشترکرویکرد و ارزش
 

و انحراف  53/3شود میانگین جو مدرسه طور که مالحظه میهمان

است. همچنین میانگین و انحراف استاندارد مؤلفه  81/0معیار ان 

، 74/0و  60/3آموز به ترتیب برابر با دانش –آموز روابط دانش

 آموزان به.دانش -میانگین و انحراف استاندارد مؤلفه روابط کارکنان
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، میانگین و انحراف استاندارد مؤلفه تأکید 88/0و  62/3ترتیب برابر با 

و میانگین و انحراف استاندارد  95/0و  44/3آموزشی به ترتیب برابر با 

 91/0و  47/3های مشترک به ترتیب برابر با مؤلفه رویکرد و ارزش

 .است

اسمیرنوف  -ها از آزمون کولموگروفبرای بررسی نرمال بودن داده

کشیدگی استفاده شد که نتایج نشان داد مقادیر -و بررسی چولگی

سطح معناداری برای پرسشنامه جو مدرسه بزرگتر از سطح آزمون؛ 

هستند؛ بنابراین، این متغیر دارای توزیع طبیعی و نرمال  =α 05/0یعنی 

مورد  یدکیو کش یچولگ یابیها با ارزبودن داده نرمال نیهمچناست. 

( -2+ و 2)  بازه نیب رهایمتغ یدگیو کش یقرار گرفت. چولگ یبررس

 ها بود.از نرمال بودن داده یبود که حاک

 

 و بارتلت KMO. مقدار آماره آزمون 3جدول
 

 پرسشنامه جو مدرسه

 KMO 93/0آزمون 

 آزمون بارتلت
χ2 12/4064 

df 465 

Sig 000/0 

بررسی اعتبار و  شود، برایمشاهده می 3گونه که در جدول همان

 شده است که مقدار این استفاده KMO شاخص از هاکفایت داده

، به دست 93/0جو مدرسه برابر با  پرسشنامه هایداده برای شاخص

 مقدار چه هر و دارد، قرار یک تا صفر دامنه در آمد. این شاخص

نمونه  اندازه نظر مورد یهاداده باشد ترنزدیک یک به این شاخص

هستند. از آزمون بارتلت نیز برای بررسی  ترمناسب عاملی تحلیل برای

چگونگی ماتریس همبستگی استفاده شد. آزمون بارتلت برای هر 

شود کوچکتر گونه که در جدول باال مشاهده میچهار پرسشنامه همان

)واحد( بودن ماتریس همبستگی رد  بوده و فرض یکه 05/0مقدار از 

 شود.می

به منظور بررسی اعتبار پرسشنامه جو مدرسه از دو روش بازآزمایی و 

روش همسانی درونی استفاده شده است. به منظور بررسی اعتبار جو 

 50آموزان از طریق بازآزمایی پرسشنامه بر روی مدرسه در بین دانش

آموزان با فاصله زمانی دو هفته اجرا گردید و با استفاده نشنفر از دا

بازآزمون به دست  –از روش همبستگی پیرسون ضرایب اعتبار آزمون 

 آمد.
 

 (n=50های آن ). ضرایب قابلیت اعتبار بازآزمایی برای پرسشنامه جو مدرسه و عامل4جدول 
 

 دومین اجرا M اولین اجرا r M هاآزمون و خرده آزمون

 64/3 53/3 91/0 جو مدرسه

 58/3 60/3 94/0 آموزاندانش -آموزانروابط دانش

 71/3 62/3 86/0 آموزاندانش -روابط کارکنان

 52/3 44/3 87/0 تأکید آموزشی

 21/3 47/3 89/0 رویکرد و ارزشهای مشترک

همبستگی شود، ضریب گونه که در جدول باال مشاهده میهمان

های آن در اولین و دومین اجرا در حد نسبتا بین متغیر کل و مؤلفه

 باالی قرار دارد که نشان از اعتبار باالی پرسشنامه در بازآزمایی دارد.

همچنین همسانی درونی کل پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای 

در  1تا  0کرونباخ برآورد گردید. دامنه ضریب آلفای کرونباخ از 

به مثابه مالک قابل قبول در نظر گرفته  70/0است که ضریب  نوسان

 شود. می
 

 (n=50های آن ). اعتبار پرسشنامه جو مدرسه و عامل5جدول
 

 شماره سؤاالت آلفای کرونباخ هاآزمون و خرده آزمون

 31-1 95/0 جو مدرسه

 7-1 85/0 آموزاندانش -آموزانروابط دانش

 16-8 86/0 آموزاندانش -کارکنانروابط 

 23-17 83/0 تأکید آموزشی

 31-24 81/0 های مشترکرویکرد و ارزش

 

.59-72(، 4) 10. شناسی مدرسه و آموزشگاهروان فصلنامه ....آموزانجو مدرسه در دانش اسیمق یساختار عامل یابیارز(. 1400. )همکاران و علی رضایی شریف

4. شماره 10. دوره 1400زمستان   فصلنامه پژوهشی 

 شناسی مدرسه و آموزشگاهروان

http://jsp.uma.ac.ir/
http://jsp.uma.ac.ir/
http://jsp.uma.ac.ir/
http://jsp.uma.ac.ir/


67 

 
 

شود ضریب اعتبار برای کل مشاهده میطور که در جدول باال همان

آموزان باالتر از های آن در بین دانشپرسشنامه و هر یک از مؤلفه

بوده و حاکی از قابل قبول بودن همسانی درونی پرسشنامه  70/0مقدار 

 است.

به منظور کسب اطمینان از روایی پرسشنامه جو مدرسه روایی 

رد بررسی قرار گرفته محتوایی، روایی پیش بین و روایی سازه مو

است. روایی محتوا در پرسشنامه پرسشنامه جو مدرسه بررسی و مورد 

تأیید قرار گرفته است، در این پژوهش نیز دقت و صراحت ترجمه از 

طریق ترجمه مستقیم از انگلیسی یه فارسی و ترجمه معکوس از فارسی 

دو  به انگلیسی مورد تأیید قرار گرفت و اصالحات الزمه و نظرات

 شناسی نیر اعمال گردید. متخصص روان

روایی سازه پرسشنامه پرسشنامه جو مدرسه به دو شیوه محاسبه ضریب 

های آن، ضریب همبستگی با پرسشنامه همبستگی پرسشنامه با عامل

هالپین و کرافت و تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی  جو سازمانی

 قرار گرفته است.

دهد که بین پرسشنامه جو مدرسه با نشان مینتایج ضرایب همبستگی 

(، بین p ،89/0=r≤01/0آموزان )دانش –آموزان روابط دانش مؤلفه

آموزان روابط کارکنان دانش پرسشنامه جو مدرسه با مؤلفه

(01/0≥p ،85/0=r بین بین پرسشنامه جو مدرسه با مؤلفه تأکید ،)

 مدرسه با مؤلفه( و بین پرسشنامه جو p ،71/0=r≤01/0آموزشی )

( همبستگی مثبت و p ،81/0=r≤01/0رویکرد و ارزشهای مشترک )

 دار وجود دارد. معنا

همچنین بین نمره پرسشنامه جو مدرسه با پرسشنامه جو سازمانی 

( دارد که p ،63/0=r≤01/0علیخانی و همکاران ضریب همبستگی )

بوده و جو دهد این پرسشنامه از لحاظ روایی واگرا مطلوب نشان می

 کند. مدرسه را سنجش می

همچنین بررسی روایی سازه پرسشنامه جو مدرسه به واسطه انجام 

افزار لیزرل صورت گرفت و تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم

برای برآورد مدل از روش حداکثر احتمال و به منظور بررسی مدل از 

تحلیل عاملی  های حاصل ازهای برازش استفاده شد. یافتهشاخص

 –آموزان های آن )روابط دانشجو مدرسه و مؤلفه تأییدی پرسشنامه

آموزان، تأکید آموزشی و دانش -آموزان، روابط کارکناندانش

رویکردها و ارزشهای مشترک( را مورد تأیید قرار داد )شکل شماره 

  (.2و شماره  1

 های آماری برازندگی مدل پژوهششاخص. خالصه 6جدول 
 

(X2) (df) X2/df (RMSEA) (GFI) (AGFI) (CFI) (NFI) 

15/1128 425 65/2 08/0 95/0 91/0 94/0 93/0 
 

های برازش گزارش شده در جدول، برازش مطلوب همچنین شاخص

دست  توان نتیجه گرفت با توجه به نتایج بهدهد که میمدل را نشان می

گیری جو مدرسه آمده، پرسشنامه ابزاری قابل اعتماد و روا برای اندازه

 آموزان است.در بین دانش

 حروف اختصاری به کار برده شده در مدل به شرح زیر است:

 DD آموز(، دانش –آموز )روابط دانشKD  روابط کارکنان(

های ردها و ارزش)رویک AM)تأکید آموزشی(،  TAآموزان(، دانش

.مشترک(
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 معناداری سؤاالت t. ضرایب 2شکل

 گیرینتیجهبحث و 

جو مدرسه در  اسیمق یساختار عامل یابیپژوهش با هدف ارز نیا

نسبتا  تیفیآموزان دوره دوم متوسطه انجام شد. جو مدرسه کدانش

و از آن  کنندیآموزان تجربه ممدرسه است که دانش طیمح داریپا

 اتی. در واقع جو مدرسه به مجموعه حاالت، خصوصرندیپذیتأثیر م

که  شودیگفته م یآموزش طیمح ای درسهحاکم بر م یهایژگیو ای

 بخش،نانیاطم ایآور سرد، قابل اعتماد، ترس ایمدرسه را گرم  طیمح

دو مدرسه از  زیسازد و سبب تمامیبازدارنده  ایکننده و  لیتسه

(. 1396 ،ینصوح ،یسلطان دیسع رصالح،ی)رضاپور م شودیم گریکدی

 نیو روابط ب هاگها، فرهنارزش رو جو مدرسه به مجموعه نیاز ا

 یبر تصورات اعضا از چگونگ یمدرسه اشاره دارد که مبتن یاعضا

آن  شودی( و سبب م2010 رسون،یمدرسه است )ما طیاز مح اتتأثیر

(. سازه جو 2007 ،ینگلیبرخوردار باشد )مت یمدرسه از عملکرد خاص

 تواندیموزش و پرورش بوده و مبسیار مهم در آ یمدرسه موضوع

آموزان را تحت مختلف دانش یو باورها ییادگیر جاربشخصیت، ت

 یو افزایش کارای یتأثیر خود قرار دهد و موجب رشد و شکوفای

و  (1390 ،ی، شهامت ده سرخ، خسروی)کرامتمعلمان مدرسه گردد 

 یمدرسه مطرح بوده و انعکاس شرفتیراهبرد در جهت پ یبه منزله نوع

ها، اهداف، ارزش ا،و حضور در مدرسه شامل هنجاره یاز زندگ

 (.2013است )تاپا و همکاران،  یفرد انیارتباطات م

 نسونیو اسم نویپرسشنامه جو مدرسه )مار یپژوهش با معرف نیا در

قرار گرفت.  یپرسشنامه مورد بررس ی(، مشخصات روانسنج2016)

سؤال و در  31( در 2016 نسون،یو اسم نویپرسشنامه توسط )مار نیا

 – کارکنان روابط آموز،دانش –آموز چهار بعد روابط دانش

مشترک  یهاو ارزش کردهایو رو یآموزش تأکید آموزان،دانش

 یسؤاالت پرسشنامه بار عامل هیشده است. از آنجا که کل یطراح

 .الح و حذف نشداص ر،ییتغ یسؤال چیداشتند، ه ییباال

 یدرون یهمسان یهاپرسشنامه ذکر شده از روش ییایپا یبررس یبرا

اعتبار  بینشان داد ضر هایبررس نیا جیاستفاده شد. نتا ییو بازآزما

به دست  95/0کل پرسشنامه  یکرونباخ برا یپرسشنامه با محاسبه آلفا

کرونباخ  یآلفا بیضر نیمطلوب است. همچن اریآمده است که بس

به دست آمده است که از مطلوب بودن  70/0 یالهر چهار بعد با

به دست  یهمبستگ زانی. مکندیم تیاعتبار پرسشنامه حکا بیضر

 زین ییکرونباخ در دو نوبت اجرا در روش بازآزما یآلفا نیآمده ب

 .اعتبار پرسشنامه دارد بیضر تینشان از مطلوب

و سازه پرسشنامه مورد  ییمحتوا ییپژوهش روا نیدر ا نیهمچن

 یو منطق یمحتوا جنبه عقل ییروا نکهیقرار گرفت. با توجه با ا یبررس

 ییروا یابیمتخصصان مربوطه در امر ارز قیدارد لذا تأیید و تصد

 بیحاصل از ضرا جینتا نی. همچندیمالک عمل واقع گرد ییمحتوا

ابعاد مربوطه )روابط با  یسازمان وج ریمتغ رسونیپ یهمبستگ

 تأکید آموزان،دانش –آموزان، روابط کارکناندانش -آموزاندانش

باال با نمره  یمشترک(، همبستگ یکردهایها و روارزش ،یآموزش

 یعامل لیو کرافت و توسل به روش تحل نیحاصل از پرسشنامه هالپ

در  ازشبر یهانمود و همه شاخص قیسازه را تصد ییروا ،یتأیید

قرار داشت که نشان دهنده برازش  90/0باالتر از  یمطلوب تیوضع

نشان داد که  یتأیید یعامل لیتحل یبررس جیمطلوب مدل است. نتا

تا هفت( در عامل اول مثبت بوده کیهفت سؤال )سؤاالت  یبار عامل
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 سنجش را آموزاندانش –آموزان سؤاالت بعد روابط دانش نیو ا

نه سؤال در  یها نشان داد که بار عاملداده لیتحل نیهمچن. کنندمی

سؤاالت )سؤاالت هشت تا شانزده( بعد  نیعامل دوم مثبت بوده و ا

 لیتحل جی. نتاکنندمی سنجش را آموزاندانش –روابط کارکنان 

هشت سؤال در عامل سوم مثبت  ینشان داد که بار عامل یتأیید یعامل

 یو سه( بعد تأکید آموزش ستیهفده تا ب تسؤاالت )سؤاال نیبوده و ا

هشت سؤال در عامل چهارم مثبت  یو بار عامل کندیم یریرا اندازه گ

ها و ( بعد ارزشکیو  یو چهار تا س ستیسؤاالت )ب نیبوده و ا

 .کندیم یریگمشترک را اندازه یکردهایرو

های مربوط به اعتبار، روایی، زمان الزم برای با در نظر گرفتن مالک

گذاری، پرسشنامه جو مدرسه ابزاری تکمیل پرسشنامه و سهولت نمره

 .آموزان استدانش نیگیری جو مدرسه در بکامالً مناسب برای اندازه

به منزله ابزاری برای ارزیابی جو مدرسه  توانیم ،نیبنابرا

آموزان به جهت استفاده پژوهشگران، متخصصان تعلیم و تربیت دانش

بهبود آن در  یجو مدرسه و تالش برا ییو مشاوران جهت شناسا

ها و تواند در پژوهشیپرسشنامه م نیا نیهمچن .مند شدمدارس بهره

ذار و همبسته با آن اثرگ یرهایمتغ ییجهت شناسا یتیترب قاتیتحق

 ،یاستان یبه دست آوردن هنجارها یبرا .ردیمورد استفاده قرار گ

، مطالعات دساز رتریپذ میآن را تعم جیکه نتا یکشور ایو  یامنطقه

مقاطع  ریپژوهش در سا نیشود ایم شنهادیپ .ردیصورت گ یگرید

های شود در پژوهشپیشنهاد می .ردیانجام پذ زین یلیمختلف تحص

های پرسشنامه در شهرها و فرهنگ نیآتی به بررسی اعتبار و روایی ا

های فرهنگی، قومیتی و زبانی نیز مختلف پرداخته شود و به تفاوت

تردید بررسی مختصات فنی پرسشنامه جو مدرسه در توجه گردد. بی

کارآمد در حیطه  یتواند آن را به ابزارآموزان سراسر کشور میدانش

 زد.پژوهش مبدل سا
 

 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

در این مقاله رعایت شده است.شرکت کنندگان  اصول اخالقی تماماً

مایل بودند از پژوهش خارو شتتتوند.  ند هر زمان که  اجازه داشتتتت

ندگان در جریان روند پژوهش بودند و  همچنین همه شتتترکت کن

 .ها محرمانه نگه داشته شدالعات آناط
 

 مالی حامی
 

بوده و از طرف دانشگاه محقق  یطرح پژوهش کیحاصل مقاله حاضر 

 شده است. یمال تیحما یلیاردب
 

 نویسندگان مشارکت
 

تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش های پژوهش 

 حاضر مشارکت داشته اند.
 

 منافع تعارض
 

 ندارد.بنابر اظهار نویسنده مسئول، این مقاله تعارض منافع 
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 منابع

پور عزت، علی اصغر؛ احسانی مقدم، ندا؛ یزدانی، حمیدرضا و فائز، 

ای نقش ابعاد گونتاگون تحلیل مقایسه(. 1392کوکب. )

و وفاداری سازمانی: پژوهشی عتدالت در جو سازمان 

فصلنامه مدیریت  پیرامون یک سازمان فنتاوری اطالعتات،
 .88-68(، 1) 5، دولتی

، محمدرضا و بهرنگی حیدری فرد، رضا؛ زین آبادی، حسن؛

فرهنگ و جوسازمانی نوآورانه (. 1394عبدالهی، بیژن. )

فصلنامه علمی پژوهشی . مدرسه؛ یک پژوهش کیفی
 .75-53(، 26) 2، یریت آموزشیرهیافتی نو در مد

(. 1390درانی، کمال؛ کرم دوست، نوروزعلی و فروزان، نسرین. )

آموزان دختر پایه پنجم پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش

پژوهشنامه . بر مبنای جو مدرسه و رضایت شغلی معلمان
 .80-57(، 28)6، تربیتی

رابطه ی (. بررسی 1385صمدی، پروین و شیرزادی اصفهانی، هما. )

آموزان. بین جو مدرسه با گرایش به کارآفرینی در دانش

 .82-57(، 21) 6، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی

(. بررسی جو سازمانی مدارس راهنمایی شهر 1387کدیور، پروین. )

(، 72)30، فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهراتهران. 

119-142. 

 .(1392) .مه و خسروی، حسینشهامت ده سرخ، فاط ؛کرامتی، انسی

آموزان مدرسه و میزان خودتنظیمی در دانش ی جو رابطه

، ختیشناهای نوین روانفصلنامه پژوهش ی. دبیرستان

6(23 ،)138-158. 

(. مدل یابی معادالت ساختاری با کاربرد نرم 1387هومن، حیدرعلی. )

 افزار لیزرل. تهران: انتشارات سمت.

 مقایسة (.1399شریف، علی و دیدار، فرداد. )نعیم، مهدی؛ رضایی 

 مدرسه به اشتیاق و شناختی خودآگاهی هیجانی، نارسایی

مجله خاص.  یادگیری اختالل بدون و با آموزاندانش در
 .132-114(، 35)9، های یادگیریناتوانی

[Doi: 10.22098/jld.2020.957] 

عمل در (. تئوری تحقیق و 1394هوی، وین و میکسل، سیسیل. )

ی میر محمد سید عباس زاده. مدیریت آموزشی. ترجمه

 ارومیه: انتشارات دانشگاه ارومیه.
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

.59-72(، 4) 10. شناسی مدرسه و آموزشگاهروان فصلنامه ....آموزانجو مدرسه در دانش اسیمق یساختار عامل یابیارز(. 1400. )همکاران و علی رضایی شریف

4. شماره 10. دوره 1400زمستان   فصلنامه پژوهشی 

 شناسی مدرسه و آموزشگاهروان
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