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واکاوي مولفههاي فرهنگ سازماني مدارس دولتي
مهناز تسليمي 1ـ مقصود فراستخواه
تاريخ دريافت1400/01/12 :

2

تاريخ پذيرش1400/06/01 :

چكيده
اين تحقيق به منظور شناخت الگو و مولفههاي فرهنگ سازماني مدارس دولتي بود .تحقيق از نوع پديدار
شناختي بود .مصاحبه نيمه ساختار يافته با  30نفر از مديران مدارس از  5منطقه شهر تهران انجام شد .بعد از
کدگذاريها و تقليل دادهها  43گويه در  7مولفه شناسايي شد .با پرسشنامه محقق ساخته از عناصر مدل در
نمونه  381نفري از کارکنان مدارس ،پيمايش شد .نتايج ساختار عاملي ليزرل نشان داد که تمامي مولفههاي
مورد مطالعه در تحقيق از عناصر تشکيل دهنده و اثرگذار در فرهنگ سازماني مدرسه ميباشند .هفت مولفه
در فرهنگ سازماني مدرسه شامل )1 :فرهنگ تحصيلي و علم آموزي دانش آموزي؛  )2فرهنگ عمومي
جامعه -خانواده -رسانه؛  )3محتواي درسي و فرصتهاي آموزشي؛  )4سبک رهبري مدير مدرسه؛ )5
فرهيختگي ،رشد حرفهاي و تعهد حرفهاي معلمان؛  )6نظام آموزشي و ايدئولوژي حاکم؛  )7امکانات
پشتيباني و فضاي مدرسه اثرگذار هستند و مدرسه در  4دسته فرهنگي شامل )1فرهنگ سازماني مدارس
سرآمد (فرهنگ ساز)؛  )2فرهنگ سازماني مدارس پيشرو (فرهنگ پذير)؛  )3فرهنگ سازماني مدارس بي
ثبات (فرهنگ اقتضايي)؛  )4فرهنگ سازماني مدارس سمي (فرهنگ ستيز) قرار دارند.
کليد واژهها :فرهنگ سازماني مدرسه ،آموزش و پرورش ،فرهنگ مدرسه ،مدارس دولتي

 1دانش آموخته دکتری تخصصی مديريت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،تهران ،ايران
taslimimz@yahoo.com

 2استاد ،عضو هیات علمی گروه آموزشی موسسه پژوهش و برنامه ريزی آموزش عالی وزارت علوم و تحقیقات ،تهران ،ايران
(نويسنده مسؤل)
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مقدمه
از نظر پيترسون و ديل ( )1999فرهنگ مدرسه
مجموعهاي از هنجارها ،ارزشها و اعتقادات ،آداب و

پرورش حاکي از وضع موجود ،نگرش منفي و
احساس خطر هست که به دل نگرانيهاي ملي تعبير
شده است (رفيعي فر.)1389،

سال دوازدهم /شماره بيست و ششم/تابستان1400

رسوم و مراسم ،نمادها و داستان است که "شخصيت"

فرهنگ مدرسه نشان ميدهد از طريق تعامالت و

مدرسه تشکيل ميدهند .اين انتظارات نانوشته و

بازتاب هايي که اعضاي کارکنان ،دانش آموزان و

نامحسوس سبب ميشود که در طول زمانها معلمان،

جامعه دارند رشد پيدا ميکند و به راهنماي رفتاري

مديران ،والدين و دانش آموزان با هم کار کنند ،به حل

تبديل ميشود که ميتواند بسياري از ناکاميها و

مشکالت بپردازند ،مقابله با چالشها داشته باشند و بر

شکستهاي مدرسه را مرتفع کرده و به طور موثر آنها

شکستها فائق بيايند .هنگامي که يک مدرسه مثبت

را هدايت کند .اين مفروضات بنيادين در خانه ،جامعه

است که فرهنگ حرفهاي ،ارتقاء معنا دار کارکنان،

و تاريخ شکل گرفته اند .از اين رو اعضا تنها در

اصالحات برنامهريزي آموزشي موفق و استفاده

مدرسه حضور فيريکي ندارند بلکه احساسات ،عواطف

اثربخش از دادههاي عملکرد دانش آموزان داشته باشد.

و مجموعه چيز هايي را که جامعه به آنها منتقل کرده

در اين فرهنگ ،يادگيري کارکنان و دانش آموزان

است با خود به مدرسه ميآورند (فاضلي.)1390،

پيشرفت صحيح دارند .در مقابل ،يک مدرسه با يک

اسناد باالدستي آموزش و پرورش به ويژه سند

فرهنگ منفي و يا سمي رشد يادگيري حرفهاي باارزش

تحول گرچه آرماني نوشته شده اند ولي در تمامي

ندارد و مقاوم در برابر تغيير ،و ارتقاء غير ارزشي

اسناد توجه به مسائل هويتي و فرهنگي و ايدئولوژي

کارکنان ،مانع موفقيت است .و اين گونه فرهنگ

مذهبي و ملي توجه دارند (خوارزمي .)1395،همچنين

مدرسه تاثير مثبت يا زيانباري ميتواند بر کيفيت و

تعدد و تفاوت طرحها و برنامهها در سنوات مختلف و

موفقيت مدرسه بگذارد (ديل و پترسون.)1999 ،

تنوع مدرسهها نشان از آن است که مسئولين نظام

فرهنگ سازماني مدرسه گرچه متاثر از فرهنگ ملي

آموزشي ضرورت اين تغييرات را احساس نمودند و با

حاکم هست ولي متشکل از خرده فرهنگهاي متعدد

تغيير اجرايي در حال تامين اعتماد مخاطبين و به روز

ميباشد .شناسايي اين خرده فرهنگ براي مديران

نمودن سيستم آموزشي ميباشند.

داراي نکات بسيار مهمي هست که با اصالحي بهبود

در تاريخچه پيدايش مدارس در ايران نشان داده

نکات فرهنگي مدرسه خود را ارتقاء بدهند .هر

شده است که مدارسي که خروجيهاي بهتري داشتند،

مدرسهاي مثل دوران يک سازمان اجتماعي ميتواند به

برايندي از مديريت مدرسه ،فرهنگ غني از مدرسان و

نوعي ديگر از فرهنگ صعود يا سقوط کند .وفور

معلمان استان ،فعاليتهاي فرهنگي و ديسيپلن جاري

نکات ضعف و تهديدهاي شناخته شده در فرهنگ

مدرسه و توجه به ملزومات و فرايندهاي تدريس را به

مدارس شهر تهران نسبت به موارد قوت و فرصت

طور وافر در دستور کار داشتند .معلمان فرهيخته و

تقريبا دو برابر هستند (تسليمي و همکاران )1395،و

روحيه علم آموزي و طلب علم در بين دانش آموزان

نگرشهاي حاکم بر وضع موجود فرهنگ سازماني

ساعي هم نمادي از عناصر مهم و پايهاي يک فرهنگ

طبق نظرات فرهنگي هافستيد به سمت اجتناب از عدم

مدرسه است که براي افراد مالک و سرمايه فرهنگي

اطمينان است و تکرار و يکنواختي و تبعيت کامل از

مدرسه محسوب ميشود .همچنين عنصر مهمي

مافوق در مدارس استنباط ميشود (صداقت.)1393،

مشارکت اين مدارس با نهادهاي رسمي و اشخاص

همچنين وضعيت موجود و خروجيهاي آموزش و

عالي رتبه اجتماع در توسعه فرهنگ مدرسه بسيار قابل
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توجه هست (رضائي .)1387،همچنين در اکثر

 -2مطالعات توصيفي و ارزيابي :دسته دوم

پژوهشهاي داخلي و خارجي ،توجه به بهره وري و

تحقيقات فرهنگ سازماني مدارس ،مواردي است که به

عملکرد باال ،بهره وري را مرهون فرهنگ سازماني

توصيف ،تشريح و اندازه گيري کمي ابعاد فرهنگ

مدرسه قلمداد نمودند .پيشنهادات کاربردي و پژوهشي

سازماني مدارس پرداخته اند و با الگوهاي مختلف

متعدد پژوهشگران در مقاالت علمي خود تاکيد بر

موجود يا محقق ساخته به طبقه بندي و مقايسه عالقه

توجه و ارتقاء فرهنگ سازماني مدرسه براي بدست

نشان دادند و تجويزهاي الزم را اعالم کردند .عالقه

آمدن نتايج آکادميک دانش آموزان و توسعه

مندي اين گروه به طراحي مقياسهاي اندازه گيري

سرمايههاي اجتماعي ميباشد (پازوکي.)1393،

فرهنگ سازماني مدرسه ،مشابه ساير الگوهاي فرهنگ

پير بورديو 1معتقد است که تـحصيالت بـهطور

سازماني هست .اشخاصي چون آناهگينز در سال 1997

کلي و تحصيالت عالي به ويژه براي فرزندان متعلق به

با ساختن«مقياس فرهنگ مدرسه( »scsم.ف.م) و

طـبقات پايين اجتماعي ،نوعي فرهنگپذيري به

پرسشنامه سرمايههاي ارزشي مدرسه2 SVIو همچنين

يادگيري محسوب ميشود .درس و مشق براي اين

کاواناگ و دالر )2003( 3درتعيين عناصر فرهنگ
4

SCEQ

از حـوزهء فعاليتهاي واقعي زندگي آنان به دور

براي معلمان و کارکنان طراحي نمودند.در برخي

است ،انجام آن دشوار مينمايد (محبي.)1382،

تحقيقها از «مقياس جوّ مدرسه» مربوط به هالپين و

پژوهشگران ايراني همانند ذوعلم ( )1387و رفيعي

كرافت كه در سال  1963ساخته شده و يا نسخههاي

( )1387سلسبيلي ( )1382حسين پور ( )1392که به

تجديدنظر شده آن تحت عنوان OCDQيا

OCDQ-

مشکالت آموزش و پرورش ايران و تاثير پيامدهاي

 REاستفاده ميكنند (مقني زاده.)1381،

خروجيهاي آن اشاره کردند.

بهرحال اين مسئله حائز اهميت هست که نظامهاي

فرهنگ سازماني از موضوعات بسيار پرکاربرد در

اجتماعي به وجود آورنده نظامهاي مدرسهاي هستند و

تحقيقات در حوزه آموزش و پرورش و مديريت بوده

در جوامعي که داراي تحول سريع هستند يا در مواجه

است .محقق از ديدگاه روش شناسي و متدولوژي

با اين تحوالت سريع هستند ،فعاليتهاي آموزشي و

پژوهشي در سه قالب دسته بندي اشاره مينمايد:

فرهنگي دستخوش پيچيدگيهاي متعدد خواهند بود.

-1مطالعات همبستگي :مواردي زيادي که به

اما ميتوان گفت کوشش براي فرهنگ پذيري با تمرکز

توصيف سايرمتغيرها در تعامل و تاثر با فرهنگ

بر آموزشهاي دوران مدرسه در دستور کار همه

سازماني مدرسه پرداخته اند که غالباً اثرگذاري و

نظامهاي آموزش و پرورش جهان هست .لذا سوال در

همبستگي را بر فرهنگ سازماني به عنوان يک متغير

اين تحقيق عبارت بود از:

وابسته نشان داده اند .نکته قابل تامل در اين دسته
تحقيقات نشان داد که محققان با استفاده از
پرسشنامههاي فرهنگ سازماني به سنجش فرهنگ
سازماني و توصيف روابط با ساير مولفهها پرداخته اند.

 )1مولفههاي سازنده و موثر در ساخت فرهنگ
سازماني مدرسه دولتي چه هستند؟
 )2بر اساس اين مولفهها ،الگوهاي فرهنگ سازماني
مدارس دولتي چيست؟
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دسته نوعي تکليف است و از آنجا که ايـن تـکليف

سازماني مدرسه ،پرسشنامه فرهنگ مدرسه
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پيشينه تحقيق
جدول  :1مطالعات موجود در فرهنگ مدارس
مولفههاي فرهنگي

محقق
ديويد هارگريوز)1995( 5

.1کنترل ابزاري -اجتماعي .2انسجام گفتماني -اجتماعي.

آناهگينز و همکاران ()1997

انتظارات هنجاري ،ارتباطات مدرسهاي ،ارتباطات دانش آموزي و فرصتهاي آموزشي

والنتين و گرونرت)1998( 6
لوئيس استول)1998( 7
ريچارد دوفور و ايکر)1998( 8
کريستوفر واگنر ()2002
کاواناگ و دالر)2009( 9

رهبري همکارانه ،همياري معلم ،توسعه حرفه اي ،حمايت حرفه اي ،يکپارچگي هدف و مشارکت در
يادگيري
سرعت تغييرات  -پذيرش اين تغييرات در دو عامل اثربخشي کارآمد و بهبود و توسعه
هدف و ارزش مشترک –تمرکز بريادگيري و بهبود مستمر -تعهد و حس مسئوليت در يادگيري تمام
دانش آموزان -روابط همکاري  -کارتيمي کارکنان – انتقال تجارب حرفه اي -پاسخگو بودن
تخصص حرفهاي مشترک  -همدلي و وابستگي  -خودکارآمدي
ارزشهاي اجتماعي مدرسه ،تاکيد بر يادگيري ،تشريک مساعي ،تشريک مساعي حرفه اي ،رهبري
تحولي ،برنامهريزي مشترك
خرده فرهنگ ،رهبري ،فرهنگ بيروني ،تغيير فرهنگي ،فرهنگ دروني
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کنت پيترسون ()2010

43گويه منتج شد .همچنين با پرسشنامه تدوين شده از

روش تحقيق

مدل ،يک پيماش کمي در نمونه  381نفري از کارکنان

اين تحقيق از نوع کيفي اکتشافي با روش پديدار

مدارس به عمل آمد.

شناختي بارويکرد سيستماتيک انجام شد .مصاحبه با
 30نفر از مديران مدارس دولتي در  5منطقه
2و4و9و11و 19کالن شهر تهران که نمودي از کشور

يافتههاي تحقيق

هست ،انجام شد .طبق روش فرهنگ پژوهي شاين،

خالصه مشخصات دموگرافيک مصاحبه شوندهها

ضمن انجام مصاحبه نيمه ساختار يافته بود که تا

طبق جدول شماره  2ميباشد.

مرحله اشباع انجام شد از ثبت مشاهدات و نظرسنجي

بر اساس مفاهيم استخراجي از مصاحبهها و

نيز استفاده شد .اين مطالعات کيفي چون با تمرکز بر

کدگذاري ها 7 ،عنصر و  43گويه بدست آمد .همچنين

نوعي پارادايم شناخت گرايي اجتماعي و رفتاري است،

از تحليل موضوعي کدهاي انتخابي با ميزان تکرار در

از اعتبار يابي گوبا و لينكلن ( )1985بهره گرفته شد.

مصاحبهها و تعداد مقولههاي استخراج شده ،خرده

طبق نظر گوبا و لينکلن بررسي صحت علمي مطالعات

فرهنگهاي حاکم با رويکرد داده کاوي و مفهوم سازي

کيفي و شامل چهار معيار قابليت اعتبار ،قابليت انتقال

نيز بدست آمد( .جدول شماره )3

پذيري ،قابليت اطمينان و تاييد پذيري است .با استفاده
از مراحل کدگذاري و تقليل دادهها ،به  7مقوله و
جدول  :2خالصه دموگرافيک از مصاحبه شوندگان
سنوات خدمت

جنسيت

تحصيالت

سنوات مديريت

زن

مرد

زير20

 21تا 25

 26تا 30

زير10

 11تا 20

 21تا 30

کارشناسي

کارشناسي ارشد

15

15

12

10

8

5

25

0

7

13

ميانگين سنوات خدمت21.4 :

ميانگين سنوات مديريت6.6 :
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جدول  :3مولفهها و خرده فرهنگهاي مدرسه
گويه ها
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9

نظام آموزشي و ايدئولوژي حاکم دولتي
مديريت حاکميتي دولتي
بهبود ساختارها و قوانين
رشد ساختارهاي جايگزين مدارس
چالشهاي فرهنگي و آموزشي
تنوع فرهنگ سازماني مدارس
امکانات پشتيباني مدرسه
فضاي سالم و بانشاط
اقدامات ايمني و شاداب سازي مدرسه

نظام آموزشي و ايدئولوژي
حاکم

فرهنگ دموکراتيک آموزشي /فرهنگ
بروکراتيک تحصيلي

امکانات پشتيباني و فضاي
مدرسه

فرهنگ مدرسه مدرن  /فرهنگ مدرسه
مکتبي

فرهنگ عمومي جامعه-
خانواده -رسانه

فرهنگ مدرسه نوآور /فرهنگ مدرسه
انطباقي
فرهنگ مدارس پويا /فرهنگ مدارس
سکون گرا
فرهنگ مدرسه اجتماعي/فرهنگ مدرسه
درهاي بسته

سبک رهبري مدير مدرسه

فرهنگ مدرسه خودمحوري /فرهنگ
مدرسه مشارکتي

فرهنگ آکادميک و علم
آموزي دانشآموزي

فرهنگ مدرسه متعهد پرور /فرهنگ
مدرسه مدرک ساز

فرهيختگي و رشد حرفهاي و
تعهد حرفهاي معلمان

فرهنگ جامعه يادگيري حرفه اي /فرهنگ
شغل نگري

محتواي درسي و فرصتهاي
آموزشي

فرهنگ مدرسه آکادميک /فرهنگ مدرسه
داري
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)28
)29
)30
)31
)32
)33
)34
)35
)36
)37
)38
)39
)40
)41
)42
)43

توسعه يافتگي اجتماعي و اقتصادي
اقدامات حمايت از مدرسه
فرهنگ عمومي جامعه و خانواده
فرهنگ جهاني شدن
ارزشهاي اخالقي
تعامالت فرهنگي و اخالقي
نگرش عمومي جامعه به مدرسه
پويشهاي اجتماعي
تغييرات رفتارهاي اجتماعي
تعامالت ارتباطي
مشارکت اجتماعي
توجه به اعتمادسازي و ارتباطات
فرهنگ رهبري مدير مدرسه
سبک رهبري مدير
استفاده از رويکردهاي کنترلي
رهبري مشارکتي
کيفيت بخشي فرايندهاي اجرايي  -آموزشي
اجراي انتظارات سازماني
فرهنگ علم آموزي دانش آموزان
فرهنگ تحصيلي
الگوسازي از همساالن
تغييرات عملکرد تحصيلي
مدرک گرايي
يادگيري تجارب اجتماعي
مشارکت در گروههاي دانش آموزي
فرهنگ معلمي
فرهنگ حرفهاي معلمان
اخالق مداري معلمان
تعهدپذيري به حرفه معلمي
رشد حرفهاي معلمي
انگيزه سازي در معلمي
رشد مدرسه پژوهي
توجه به فعاليتهاي فوق برنامه
مواد آموزشي و تکنولوژي

مولفه

خرده فرهنگها دوتايي
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شکل  :1خرده فرهنگهاي مدرسه
مالحظه شد ،هفت مولفه در فرهنگ سازماني

سپس در جهت اعتبارسنجي ،پرسشنامه مدل

مدرسه شامل.1 :فرهنگ تحصيلي و علم آموزي دانش

استخراج شد و بعد از کسب روايي و پايايي آن در

آموزي .2فرهنگ عمومي جامعه -خانواده -رسانه

نمونه آماري  381نفر از کارکنان مدارس پيمايش شد.

.3محتواي درسي و فرصتهاي آموزشي .4سبک

با نرم افزار ليزرل معادالت ساختاري مدل بررسي شد.

رهبري مدير مدرسه .5فرهيختگي ،رشد حرفهاي و

با توجه به اينکه اين شاخص  RMSEA =0.061و

تعهد حرفهاي معلمان .6نظام آموزشي و ايدئولوژي

ساير شاخصهاي برازش ساختاري مدل نشان داد هيچ

حاکم .7امکانات پشتيباني و فضاي مدرسه اثرگذار

انحراف قوي در مدل وجود ندارد ،بنابراين سازه

هستند.

موجود تاييد اعتبار دارد.
جدول :4شاخصهاي برازندگي مدل پژوهش
شاخص برازش

اصطالح

استاندارد

مقادير برآورد شده

dF

Degrees of Freedom

-

109

Chi-Square

به دليل وابستگي به حجم

467.67

مجذور کاي (نسبت درست نمايي)
لوئيز -تاکر (شاخص برازش غير نرم/هنجار نشده
بونت – بنتلر (شاخص برازش نرم شده/هنجار شده)
ريشه ميانگين مربعات باقي مانده
نيكويي برازش /شاخص برازش مقايسهاي يا تطبيقي
نيكويي برازش اصالح شده
ريشه خطاي ميانگين مجذورات تقريب

نمونه مالك مناسبي نمي باشد
NNFI

باالتر از0.9

0.91

NFI

باالتر از0.9

0.96

RMR

0/05

0.052

GFI

باالتر از0.9

0.97

AGFI

باالتر از0.9

0.88

RMSEA

0/05 < ≤ 0.08

0.061
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محقق با توجه به پيش زمينههاي مفروض بيان

جامعه و مخاطبان هم بار فرهنگي پيدا ميکند و البته

مسئله به ويژه انتظارات جامعه و عملکرد استنباط شده

به داليل ماموريت ها ،سرمايههاي ارزشي و زمان

مدرسه 4 ،حيطه رنج را در سنخ شناسي مدارس تفسير

داراي قلمرو تغييرات هست که ميتواند در تغييرات

و پيشنهاد نمود .اساس اين  7مولفه در  4دسته فرهنگي

زمان و رويهها و انسانها ،در طيف بردار شکل-3-

شامل -1فرهنگ سازماني مدارس سرآمد (فرهنگ

ديده شود.

ساز) -2فرهنگ سازماني مدارس پيشرو (فرهنگ
پذير) -3فرهنگ سازماني مدارس بي ثبات (فرهنگ
اقتضايي)  -4فرهنگ سازماني مدارس سمي (فرهنگ
ستيز) قرار دارند.
گرچه افرادي مثل گرونرت ( ،)1999شاين ()2000
مدرسه را با مثبت و منفي يا بيمار و سالم توصيف
نموده اند ،اين تمايز در اين سنخ شناسي نشان ميدهد
که مدرسه عالوه بر آن که از خرده فرهنگهاي نقش
ميپذيرد ،خود سازمان مدرسه با پويايي دو طرفه با

شکل  :3قلمرو فرهنگ سازماني مدارس

سال دوازدهم /شماره بيست و ششم/تابستان1400

شکل  :2ضرايب استاندارد مدل فرهنگ سازماني مدرسه
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4.84

4.58

4.92

5.14

6
5

3.95
4

3.2

3
2

1.37

1
0
امکانات و پشتیبانی

محتوای درسی

وفضای مدرسه

وفرصتهای آموزشی

فرهنگ تحصیلی وعلم فرهنگ عمومی (جامعه ،سبک رهبری ومدیریت
آموزی دانشآموزی

خانواده ،رسانه)

مدیر

نظام آموزشی

فرهیختگی

وایدئولوژی حاکم

ورشدحرفهای وتعهد
معلمان

نمودار  :1مقايسه گرافيکي عوامل موثر بر فرهنگ سازماني مدرسه بر اساس ميانگين رتبه اي

سال دوازدهم /شماره بيست و ششم/تابستان1400

اين سنخ شناسي بيان داد که فرهنگ سازماني

در وضع مشاهده شده ،فرهنگ سازماني در مدارس

مدرسه گرچه يک هويت سازماني دارد ولي متشکل از

دولتي مطابق با آراء فکري و نتايج تئوريک بورديو

خرده فرهنگهاي متعدد ميباشد .شناسايي اين خرده

( )1977که تصور مدارس خود در جامعه فرانسه را در

فرهنگ براي مديران حاوي نکات بسيار مهمي هست

دهه  19شرح ميدهد که شايد از لحاظ گذر اجتماعي

که با رويکرد اصالح و بهبود فرايندگرايي نکات

به برخي شرايط کنوني کشورهاي در حال توسعه مثل

فرهنگي مدرسه خود را ارتقاء بدهند .هر مدرسهاي

ايران شبيه باشد .هم چنين وضع فرهنگ مدارس ايران،

مثل دوران يک سازمان اجتماعي ميتواند به نوعي

رويکرد نظري ايوان ايليچ ( )1389را تاحدودي تاييد

ديگر از فرهنگ صعود يا سقوط کند .سنخ شناسي

ميکند  .وي معتقد است که اکثر مردم جامعه باالخره

موجود ،اين سؤال را مورد بررسي قرار ميدهد كه آيا

ميپذيرند که بسياري از دانستهها و آگاهيهاي آنان نه

ميتوان فرهنگهاي تبيين كننده «با كيفيت» تر را از

در درون مدرسه ،بلکه اغلب در برون آن کسب شده

فرهنگهاي كمتر در مدارس تشخيص داد.

است .اما هم اکنون طرز تلقي مردم نسبت به مدرسه در

همچنين با توجه به فراواني دادههاي آماري تحليل
محتوا جهت رتبه بندي و اولويت بندي عوامل موثر بر

حال تغيير است ،ديگر مردم از وابسته شدن به مدرسه
بر خود نمي بالند (ايوان ايليچ.)1389،

فرهنگ سازماني مدرسه از با آزمون فريدمن استفاده

فرهنگ اثربخش به سالمت همه بسترها نياز دارد

گرديد .ميتوان اظهار نظر کرد که ميزان اثرگذاري

ونتايج قابل مشاهده از فرهنگ سازماني يک مدرسه

عوامل مورد مطالعه در فرهنگ سازماني مدرسه يکسان

الزاما از مدرسه منبعث نمي شود .يقيناً مصاديق هم با

نبوده و متفاوت است.

شدت و ضعفها نابرابر بر ايجاد فرهنگ سازماني
مدرسه موثر بودند .زنجيرهاي از علل معيوب و تعدد

نتيجه گيري و پيشنهادات

عوامل اثرگذار بر فرهنگ ،موجبات شده که

اين تحقيق ضمن تاييد نظريههاي فرهنگ سازماني

فرهنگهاي سازماني مدرسه در بين چند فرهنگي

نشان داد که عناصر و مولفههاي متعدد بر فرهنگ

محصور شده باشد .نتيجه ديگري که ميتواند استنباط

سازماني مدارس اثرگذار هستند.

شود ،اشکاالت و محاسن جامعه از خرد و کالن در
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رفتار و فرهنگ شهروندان و نهادهاي کوچک و بزرگ
اثرگذار هست .لذا اين مصاديق باعث شده فرهنگ
سازماني در مدارس دولتي وجه کمتري نسبت به
مدارس خصوصي داشته باشد .در نتيجه تمايل به ثبت
نام در مدارس خاص و يا تمايل به آموزش مجازي

 )1نگاه عميق به تربيت و مطالعات فرهنگي به
خصوص در طراحي برنامههاي درسي
 )2محور قرار دادن دانشآموز و ياد گيرنده در
تمامي برنامهها
 )3مشاركت

مؤثر

و

فعال

معلمان

در

بيشتر ميشود .بهر حال شايد اين علت و معلولي

تصميمگيريهاي برنامهي درسي و بهبود فرهنگ

توجيه کافي براي دانش آموزان و معلمان بود که

کارمشارکتي در مدارس

مدرسه را به شکل پادگان و گذر اجباري تصور کنند.
موارد نشان ميدهد ارتباطات و رفتارهاي فرهنگي
جامعه کارکنان فرهنگي کشور تفاوت قابل مطرحي با
فرهنگ و خلقيات اجتماعي و سازماني کل کشور
ندارد .در بحث فرهنگ علم آموزي ،مولفه تعهد

تحولگراي علمي و روزآمد
 )5آزاد كردن آموزش و پرورش از جهتگيريهاي
غيرعلمي و سياستزدگي
 )6دنبال كردن تحوالت ساختاري در جهت تعالي
فرهنگ سازمانهاي آموزشي

و مهمترين همبستگيها در مولفهها فرهيختگي معلمان

 )7طراحي برنامه تعامالت آموزشي ويژه (محلي يا

و تعهد و حرفهاي بودن آنها ،مطرح شد که در ساخت

مدرسهمحور و حتي گروهي و انفرادي)براي باال

فرهنگ سازماني مدرسه رکن مهمي قلمداد ميشود و

بردن همافزايي بـرنامه تـعامالت آمـوزشي

الزام به ورود افراد اصلح تربيت معلم در اين حرفه،

مدرسه و خانواده

نمايان ميگردد.
از آنجا که فرهنگ مدارس هر جامعهاي برآمده از

 )8به رسميت شناختن تأثير مدرسه از خانواده و
فرهنگ خانواده بـرعملکرد دانشآموز

دل ساختارهاي سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي

 )9پيش بيني و تعميق واگذاري آموزش و پرورش

هر جامعهاي است بنابراين ميتوان گفت که ضعفها و

در بخش خصوصي در جهت کاهش حاکميت

ويژگي هايي که بر فرهنگ مدارس حاکم است ،ريشه

دولت بر مراکز آموزشي و توسعه کيفيتهاي

در ضعف ساختارهاي سياسي ،اقتصادي و فرهنگي

فرهنگ سازماني مدارس

جامعه است که توجه به مباحث تجويزي مطروحه
براي اصالح و بهبود فرهنگ سازماني مدرسه الزم

 )11تعامالت آموزشي با کشورها و ايجاد امکان تبادل
نظر دانش آموزان و کارکنان مدارس

است .نقش بي بديل رهبري مديران و معلمان سرآمد،
مشارکت اجتماع و تاثير محيط برنامهها و تالش همه

منابع و ماخذ

ذينفعان را ميطلبد .فرهنگ سازماني مدرسه به کار

پازوکي ،مونس ( .)1393فرهنگ سازماني مدرسه با

بزرگي نياز دارد که اولين قدم ،اين هست که رهبران

تاکيد بر نوآوري آموزشي .تهران :انتشارات مبناي

آموزشي مدارس به شناخت فرهنگ مدرسه اقدام

خرد.

نمايند ،موارد مهم جهت لحاظ در سياستهاي کالن
در قالب پيشنهادهاي کاربردي و اجرايي زير ،عنوان
ميگردد:

حسين پور ،سيروس ( .)1392مشکالت نظام آموزش
و پرورش و راهکارهاي رفع آن .مقاله ارائه شده در
سمينار استاني آموزش و پرورش و چالش ها-
خوزستان.
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حرفهاي و تخصص معلمان ،بيشترين انتظار سيستم بود

 )4كسب نگرش مثبت نسبت به ديدگاههاي
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خوارزمي،رحمت اهلل ( .)1395آسيب شناسي اجراي

فاتحي و همکاران ( .)1393شناسايي مؤلفههاي

برنامههاي سند تحول آموزش و پرورش بر اساس

فرهنگ سازماني مدارس اثربخش مقطع متوسطه

مباني مديريت تحول .دوماهنامه مهندسي مديريت.

شهرستان رفسنجان و مقايسه آن با مدل فرهنگ

سال هشتم .شماره -65ص 60تا 67

سازماني کوک و الفرتي .پايان نامه ارشد .دانشگاه

خلخالي ،مرتضي .)1381( .آسيبشناسي نظام
برنامهريزي درسي ايران و راهبردهايي براي اصالح
آن .تهران .انتشارات سوگند.
ذوعلم ،علي ،)1387( ،مدرسه زندگي از شعار تا
نظريه ،مدارس کارامد ،شماره 6

هرمزگان
فراستخواه ،مقصود .تسليمي ،مهناز ( .)1395بررسي
خصوصي سازي و فرهنگ مدارس غيرانتفاعي شهر
تهران ،ارائه در اولين همايش بين المللي مديريت
آموزشي ايران -تهران

سال دوازدهم /شماره بيست و ششم/تابستان1400

رضايي،منيره ( .)1393رابطه فرهنگ سازماني مدرسه

فراهاني ,مريم و همکاران (  .)۱۳۹۴بررسي رابطه

و تعهد سازماني دبيران دوره متوسطه .فصلنامه

ساده و چندگانه فرهنگ مدرسه با اعتماد و تعهد

علمي پژوهشي رهيافت نو در مديريت آموزشي

سازماني کارکنان مدارس راهنمايي ( دبيرستان دوره

مرودشت .سال پنجم .شماره .2ص 195-214

اول ) دخترانه شهر اهواز ،دومين همايش بين المللي

رضائي ،محمد ( .)1387ناسازههاي گفتمان مدرسه:
تحليلي از زندگي روزمره دانش آموزي ،تهران:
نشر.مؤسسه بين المللي پژوهشي ،فرهنگي ،هنري
جامعه و فرهنگ
رفيعي،حسن و همکاران ( . )1387مشكالت اجتماعي
در اولويت ايران .مجله جامعه شناسي ايران  :بهار و
تابستان  . 1387دوره  . 9شماره  ; 2-1از صفحه
 184تا صفحه . 208
سلسبيلي ،نادر .)1382( .عوامل تأثيرگذار سياسي -

مديريت و فرهنگ توسعه ،تهران ،موسسه سفيران
فرهنگي مبين،
قدسيان ،نرگس و همکارن ( .)1394الگوي فرهنگ
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