
دانشگاه فرهنگیان 
ــ  پژوهشـــــــــی  دوفصـلنــامــــه علمـــــــیـ 

مطالعــــــات آموزشــــــــــــی و آموزشـگـاهـــــــی 
سال ششم، شماره شانزدهم، بهار و تابستان 1396 

تاریخ چاپ: تابستان 1397

ویژگی های روانسنجی پرسشنامه فرهنگ مدرسه 

قدرت اله کوالیی 1
عادل زاهد بابالن*2
مهدی معینی کیا3
علی رضایی شریف4

چکیده

هـدف ایـن پژوهـش تعییـن ویژگی هـای روان سـنجی پرسشـنامه فرهنـگ مدرسـه )SCS( گرونرت در 
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مقدمه
بنظر شاین1 )2004: 8 و 17( همان گونه که شخصیت، فرد را تعریف می کند فرهنگ نیز 
گروهی از انسـان ها را تعریف می کند. تعریف شـاین از فرهنگ الگویی از پیش فرض های 
بنیادین مشـترک اسـت که توسـط گروهی از افراد بواسـطه حل مشـکالت سازگاری بیرونی و 
انسـجام درونـی آنهـا، پذیرفته شـده اسـت و لـذا باید به اعضـای جدید جامعه بعنـوان روش 
صحیح احسـاس، ادراک و تفکر در باره این مشـکالت آموخته شـود. فرهنگ به سـازمان ها 
احساس هویت می بخشد. فرهنگ مدرسه نیز مفهوم چندان جدیدی نیست و در سال 1932 
جامعه شناس تربیتی ویالرد والر2 اظهار داشت هر مدرسه فرهنگ خاص خود با مجموعه ای 
از آداب و عرف حاکم و کدهای اخالقی را داراسـت که رفتارها و روابط را شـکل می دهد 
)پیترسون و دیل3، 2009: 8(. هوی و میسکل4 )2005: 165( فرهنگ سازمانی را نظامی 
از جهت گیری های مشـترک تعریف می کنند که مجموعه ای را به شـکل واحد کنار هم نگه 
می دارد و به آن هویتی متمایز می دهد این هویت می تواند مثبت، منفی، جمع گرا یا فردگرا 
باشـد. فرهنگ مدرسـه چارچوبی را برای مطالعه و تفسـیر سـاختار و توسـعه مدارس فراهم 
مـی آورد. برخـی از محققـان اظهـار می دارنـد تاثیر فرهنگ بـر بهره وری چنان نیرومند اسـت 
که توسـعه فرهنگ حمایت کننده اثربخشـی مدرسـه در موفقیت مدرسـه امری حیاتی اسـت 
لـذا تالش هـا در راسـتای اصـالح مدارس بـر اعمال تغییر در فرهنگ جاری مدرسـه متمرکز 

می گردد.
دغدغـه اصلـی ابن پژوهش تهیه ابزاری معتبر بمنظور سـنجش میزان فرهنگ همیاری 
مدرسـه، بعنوان اولین گام بهسـازی مدرسـه می باشـد. مدیران و رهبران آموزشـی می توانند 
براساس داده های بدست آمده از پرسشنامه فرهنگ مدرسه عوامل مدرسه را درگیر تحلیل 
و بحث هایی کنند که آغازگر گفتگوهای الزم در جهت حرفه ای شدن، شناسایی مشکالت 

و در نهایت رشد مدرسه باشد.  

ادبیات پژوهش

درتمـام سـازمان ها از جملـه مـدارس بهبـود عملکـرد مسـتلزم رواج نظامـی از هنجارهـا، 
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عرف ها، ارزش ها و سنت ها است. چنین بستری به سازمان ، شور ، هیجان و روح زندگی 
می دهـد بعبـارت دیگـر مـدارس بـدون فرهنگی قوی و مثبت قادر به ادامه حیات نیسـتند و 
رمـز موفقیـت مـدارس روحـی اسـت کـه به روابط میـان افراد، خدمـات به دانـش آموزان و 
احسـاس مسـئولیت همگانی برای یادگیری دمیده می شـود. فرهنگ رخ دادنی نیسـت بلکه 
بتدریـج توسـط همـه عوامـل مدرسـه و تمامـی رهبـران رسـمی و غیررسـمی که به ارزشـها 
پایبندنـد، سـاخته مـی شـود. فرهنگ مدرسـه اگرچه ریشـه در روح و ذهـن کارکنان، دانش 
آمـوزان و والدیـن دارد امـا مـی توانـد توسـط رهبـران تکوین یابـد در واقع یکـی از وظایف 
رهبـران ایجـاد فرهنـگ بواسـطه تعامـالت روزمره، تالش هـای آگاهانه و بازاندیشـی دقیق 
است )پیترسون و دیل1، 2009: 8-7(. فرهنگ مدرسه مجموعه ای از ادراکات ضمنی 
است که دیدگاه های معلمان را در زمینه واقعیت، تدریس و هدف تحصیل شکل می دهد. 
بـدون فرهنـگ رفتارهـا از معنـا تهی می شـوند. با توجه بـه نوع فرهنگ موجود درمدرسـه، 
ایده هـا و ابتـکارات مختلـف حفـظ ، حمایت و / یا مانع می گردند. فرهنگ غالبَا از طریق 
نمادهـا بـه منصه ظهور می رسـد و به سـازمان هویـت می دهد. ارزش هـای فرهنگی، فرایند 
رهبری و کنش های اجتماعی و سازمانی را تحت تاثیر قرار داده و بصورت فرهنگ مدرسه 
به ظهور می رسند. تمامی بازیگران و بویژه رهبران می توانند فرهنگ سازمانی را تحت تاثیر 

قرار دهند )آرلستیک2، 2008: 23(. 
بنظر گرونرت3 )2005: 43( رهبران مدارس در حال دور شدن از پارادایم های ماشینی 
مبتنی بر بهره وری و اثربخشـی و گرایش به سـوی رویکردهای انسـانی تر، با این اعتقاد که 
تالش های آنان می تواند شرایط الزم برای ارتقا یادگیری معلم و دانش آموز را فراهم آورد، 
هسـتند. بنظـر او رهبـران مدارسـی کـه قـادر بـه شـکل دادن فرهنـگ مشـارکت و همـکاری 
)مدارسـی که در آنها بالندگی معلم از طریق حمایت متقابل، کار مشـترک و توافق عمومی 
روی ارزش های آموزشی تسهیل می گردد( باشند می توانند عملکرد بهتر معلمان و دانش 

آموزان را شاهد باشند. 
مدیران مدارسی که ترجیح می دهند به جای مدیریت صرف، رهبری کنند در وهله اول 
فرهنگ آن مدرسـه را درمی یابند. تشـخیص پیچیدگی فرهنگ به لحاظ منحصربفرد بودن 
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و خاص بودن آن از اهمیت زیادی برخوردار اسـت. سـازمانی که درک روشـنی از هدف و 
فلسـفه وجـودی خـود  دارد، و مـی دانـد کـه چـه کاری را باید برای چه کسـانی انجام دهد، 
فرهنگ در آن تضمین کننده انجام کارها در مسیر درست است. اما وقتی الگوهای پیچیده 
باورهـا، ارزش هـا، نگرش هـا، انتظـارات، ایـده هـا و رفتارها در یک سـازمان  نامناسـب و 
ناهماهنگ باشند، فرهنگ حکایت از نادرستی امور خواهد داشت. مدیران موفق مدارس 
نقـش حیاتـی فرهنـگ سـازمانی را در ایجـاد یـک مدرسـه موفـق بـه خوبی درک مـی کنند. 
فرهنـگ مدرسـه قوی تـر معلمـان با انگیزه تـری می پروراند و معلمان بـا انگیزه تر توفیقات 
بیشـتری در پیامدهای دانش آموزان کسـب می کنند. بنابراین مدیرانی که درصدد بهسـازی 
عملکرد دانش آموزان هسـتند باید فرهنگ مدرسـه را از طریق برقراری ارتباطات درسـت 
میان خود معلمان، دانش آموزان و اولیا بهبود بخشـند )مک نیل، پراتر و بوش1، 2009: 

74 و77(.
گرونرت و ویتاکر2 )2015( در کتاب خود 6 نوع فرهنگ مدرسه را معرفی کرده اند:
1. فرهنگ همیارانه3: این نوع فرهنگ با پیشـرفت تحصیلی دانش آموزان همبسـتگی 
مثبت دارد و می توان آن را در این جمله خالصه کرد »تمام کارهای خوبی که مدرسه باید 
انجام دهد.«. از نشانه های فرهنگ همیارانه کمک، حمایت، اعتماد، گشادگی، بازاندیشی 
گروهـی و کارآمـدی جمعـی اسـت. ایـن فرهنگ مسـتلزم تغییـر ماهیت روابط بیـن افراد و 
الگوهای ارتباطی آنهاسـت. این فرهنگ همیاری با همکاران، دسترسـی به توسـعه دانش، 
منابع و جایگزین های خالقانه در عمل را به ما اعطا می کند. دراین فرهنگ بهترین بستر 
جهت حل مشـکالت فراهم می شـود و به انسـانها احسـاس زیسـتن درون یک خانواده را 

می دهد.
2. فرهنگ همیاری مسالمت آمیز4: این فرهنگ بیشتر در مدارس عمومیت دارد و طبق 
آن مدارس مکان هایی هسـتند که آداب معاشـرت را بخوبی رعایت می کنند و کارکنان با 
یکدیگر در توافق به سـر می برند اما مشـکل آن اسـت که این فرهنگ مانع ارائه بازخورد به 
شـکل انتقـاد یـا حتـی ابراز نظـرات بدیل می گردد. بیشـتر معلمان بدلیل هـراس از جریحه 
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دار کـردن احساسـات دیگـران از ابـراز مخالفـت اکـراه دارنـد. در این فرهنگ سـازگاری با 
همکاران مهمتر از اثر بخشی آموزش تلقی می شود و تعامالت بین افراد تا حد به چالش 
کشیدن همدیگر پیش نمی رود. این نوع فرهنگ از روح واقعی مشارکت و همیاری فاصله 
دارد. در چنین فرهنگی مدیران باید تالش کنند خوب بودن را بعنوان دشمن عالی بودن و 

مسالمت جویی را دشمن همیاری بنمایانند. 
3. فرهنگ همکاری تعیین شده1: باید اذعان کرد مدیرانی که در صدد ایجاد فرهنگی 
جدیـد در مدرسـه هسـتند مجبورنـد راهبردهایی را معرفی کنند کـه مقاومت معلمان را در 
برابـر آنهـا برخواهـد انگیخت. از طرفی فرهنگ مـدارس بدون رهبری هدفمند هرگز بهبود 
نخواهـد یافـت. در ایـن نوع فرهنگ، رهبری مدرسـه تالش می کنـد نوع و چگونگی رفتار 
مطلوب کارکنان را تعیین کند و گاهی جهت تسریع فرایند بهسازی آنها را وادار به همکاری 
با یکدیگر کند دراین صورت می توان گفت رفتارها تعیین شـده و تنظیم شـده هسـتند و 
این امر بنوبه خود موجب آسـیب دیدن اسـتقالل معلمان می گردد. اگر چه این فرهنگ به 
معنای حمایت از رویکردها و فنون جدید تدریس است اما در عین حال می تواند سطحی 
باشـد و انگیـزه معلمـان را بـرای همـکاری در جهـت ایجاد تغییر تقلیل دهـد. این فرهنگ 
می تواند بواسطه تحمیل روابط ناخواسته میان معلمان همیاری را تضعیف کند. مدیر در 
این مدارس انتظار دارد معلمان جلسات بحث تشکیل دهند و گزارشی از فعالیت خود را 
مستندسـازی کنند. اگرچه توسـعه فرهنگ همیاری مسـتلزم اعمال تدابیر اسـت اما دانستن 
زمان مناسب عدم مداخله بمنزله اجازه دادن به جوانه زدن دانه، می تواند دشوار وچالشی 
باشد. فرایند تغییر فرهنگ کند می باشد و باید فرصت کافی به افراد داد تا الگوهای جدید 
را مورد پردازش و تعمق قرار دهند. البته انتظار کشیدن برای شکل گیری فرهنگ جدید در 
حالیکه هیچ نشانه ای از تغییر رویت نمی شود می تواند ناامیدکننده باشد از طرفی انتطار 

وقوع تغییرات فوری در ذهنیت افراد نیز واقع بینانه نیست.
4. فرهنـگ بالکانیـزه2 )تجزیـه منطقـه ای(: این نـوع از فرهنگ حکایـت از رقابت بین 
گـروه هـا دارد و همیـاری صرفـا درون گروه هـای خـودی رخ مـی دهد و زمانـی که فرهنگ 
اصلی رقابت بین افراد را برمی انگیزد خرده فرهنگ های متخاصم شکل می گیرند. در این 

1. Contrived collegial
2. balkanized
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فرهنگ معلمان احسـاس می کنند باید درجهت حفظ موقعیت، قلمرو و منابع باید با هم 
رقابـت کننـد و اقـدام بـه یارگیری و تقویت گروه های خود می کنند. در این فرهنگ اگر بین 
آنچـه کـه مدیـر مـی گوید با آنچـه که گروه می خواهد تقابل ایجاد شـود دومی برنده خواهد 
بـود. آنهـا در جلسـات کنـار هـم گروه هـای خـود می نشـینند، با هـم نجوا می کننـد و گاهی 
می خندنـد و چنانچـه تصمیمـات مدیـر را در خـالف جهـت منافع خود ببیننـد از هم دیگر 

پشتیبانی می کنند.
5. فرهنگ متفرق شده1: در این فرهنگ هرکس در صدد انجام کار خویش است و اگر 
چه گاهی با هم می خندند و همکارانه رفتار می کنند ولی بیشتر مواقع هر کس به کار خود 
مشـغول اسـت. تشـکیل جلسـه در این فضا به نظر امری بیهوده می رسـد و در طول جلسه 
افراد منتظرند هر چه زوتر پایان یابد و به کالس های خود برگردند و در کالس را بر روی 
دیگـران ببندنـد. درایـن فرهنـگ ممکن اسـت بد بودن اوضاع خیلی مشـهود نباشـد و افراد 
کامـاَل دوسـتانه بـا هـم رفتار کنند. درواقع مشـکل این فرهنگ عدم وجـود تعامل حرفه ای 
میان معلمان در ارتباط با کنش های همدیگر و پیشـرفت دانش آموزان اسـت. این فرهنگ 
ترویج دهنده فردگرایی در مقابل مشارکت و حمایت از بیرون است زیرا مشارکت می تواند 
هم چـون شمشـیر دولبـه ای عمـل کند که آنهـا را در معرض انتقاد دیگران قـرا رمی دهد. در 
فرهنـگ متفـرق درخواسـت کمـک از دیگران بـه معنای اعالم ضعف اسـت و کمک کننده 
نیز احساس تکبر می کند. در واقع اعمال فرهنگ همیاری در میان معلمان متفرق موجب 

می شود آنها فکر کنند به حریم آنها تجاوز شده است. 
6. فرهنـگ زهرآگیـن2: هم چنان کـه دسـتیابی بـه فرهنگ همیاری هدف هر مدرسـه ای 
اسـت از فرهنگ زهرآگین نیز به هر قیمت باید پرهیز شـود. در فرهنگ زهرآگین معلمان 
تقریبا کاری انجام نمی دهند، دانش آموزان را تحقیر می کنند و به سـخن چینی و بدگویی 
از یکدیگر می پردازند. در این فرهنگ معلمان بر نقاط ضعف کارکردهای مدرسه و پرسنل 
متمرکـز هسـتند و در واقـع ایـن فرهنـگ بصـورت مکانیسـم محـدود کننـده معلمـان عمل 
می کنـد. البتـه یـک مدرسـه بـا فرهنـگ زهرآگین لزوما محیطی تاسـف بار نیسـت و ممکن 
است کارکنان از عملکرد هم ابراز رضایت کنند این معلمان می توانند دارای اعتماد بنفس 

1. fragmented
2. toxic
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باشند کاماَل ظاهرحرفه ای داشته باشند و کالس های مرتبی داشته باشند اما وقتی موضوع 
همـکاری مطـرح مـی شـود هـدف آنان بجای آنکه پیشـرفت دانش آموز باشـد دفاع از خود 
است. ازاین رو این فرهنگ ممکن است توسط بازدید کنندگان چندان قابل تشخیص نباشد 

زیرا کارکنان در پنهان ساختن نیات خود توانا هستند.
از معدود پژوهش هایی که در ایران با اسـتفاده از ابزار فرهنگ مدرسـه صورت گرفته، 
مطالعـه مقنـی زاده )1381( مـی باشـد کـه از ابـزاری بنام مقیاس فرهنگ مدرسـه هگینز و 
همکاران اسـتفاده کرده و پاسـخ دهندگان این مقیاس دانش آموزان هسـتند. این مقیاس از 
چهار عامل انتظارات هنجاری، ارتباطات مدرسه ای، ارتباطات دانش آموزی و فرصت های 
یادگیری تشکیل شده است. در پژوهش دیگری محمدی و همکاران )1390( در مطالعه 
خود از ابزاری تحت عنوان پرسشنامه فرهنگ مدرسه فیلیپس جی1 )1993( بهره برده اند 
که از بیست و پنج گویه و سه بعد وظیفه، فرایند و ارتباطات تشکیل شده است. آنان مدعی 

هستند این ابزار از پایایی و روایی مناسب برخوردار بوده است.
در دهه های گذشـته بمنظور نشـان دادن ارتباط فرهنگ مدرسـه با اثربخشـی و بهسازی 
مدرسـه و یـا صرفـَا بـرای درک فرایندهای مدرسـه از طریق شناسـایی ارزش هـا و باورهای 
اصلی که رفتارهای کارکنان مدرسه را هدایت می کند، پرسشنامه های متعددی ساخته و یا 

ویرایش شده است، از جمله:
پرسشـنامه فرهنـگ مدرسـه کینـگ و سـفایر2 بیسـت و چهـار گویـه ای در مقیـاس پنج 
درجه ای لیکرت در سال 1985 طراحی شد. تحلیل عاملی اکتشافی و راش نشان داد که 
ایـن پرسشـنامه از سـه خـرده مقیاس: هدف گـذاری و حرفه ای گرایی معلـم، رفتار حرفه ای 
مدیـر، و همیـاری معلمـان، تشـکیل شـده اسـت. در ایـن ابـزار فرهنـگ مدرسـه بر اسـاس 
باورهای مشـترک مربوط به عملکرد مدرسـه، ارزش های اساسـی منعکس کننده خواسـت 
مدرسه از دانش آموزان و هنجارهای رفتاری نشان دهنده ادراک معلمان از محیط مدرسه؛ 
مفهوم سازی شده است. بنظر سازندگان این ابزار هنجارهای رفتاری معلمان در هسته آن 
قرار دارند و چنانچه هنجارهای خاصی از توان الزم در فرهنگ مدرسـه برخوردار باشـند 
منجر به پیشرفت های معنادار، مستمر و فراگیر در آموزش خواهد شد. بنظر آنان پیشرفت 

1. Philips J
2. Saphier and King
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مدرسـه حاصل تقویت مهارت های معلمان، به روزآوری نظام مند برنامه درسـی، بهسـازی 
فرایندهای سازمانی، و همکاری اولیا و سایرین در قبول مسئولیت های مدرسه است. نمونه 
اصالح شـده این ابزار توسـط ادواردز و همکاران1 )1996( متشـکل از سـه خرده مقیاس 

زیر است:
حرفه ای گرایی معلمان و تعیین هدف )10 گویه(. معلمان دورنمایی مشترک از آنچه که   -
برای دانش آموز می خواهند در ذهن دارند و تالش می کنند تا با به سازی آموزش های 

خود محیط یادگیری بهینه ای را برای دانش آموزان فراهم کنند. 
برخـورد حرفـه ای مدیریـت با معلمان )8 گویه(. کادر مدیریتی مدرسـه به قضاوت های   -
حرفه ای معلمان اعتماد دارد و اطمینان خود به توانایی معلمان در دستیابی به توسعه 

حرفه ای و طراحی فعالیت های آموزشی را نشان می دهد.
همیـاری معلمـان )6 گویـه(. معلمـان به همدیگر کمک می کننـد و فضایی باز بمنظور   -

بحث در باره مشکالت ایجاد می کنند. 
درارتبـاط بـا روایـی و پایایـی ادواردز و همکاران دریافتند با توجه به ضرایب همسـانی 
درونِی پایایی بین 0.81 تا 0.91 بین سه خرده مقیاس انسجام مفهومی وجود دارد. توزیع 
خـرده مقیاس هـا نیـز تقریبـا نرمال بودند. هم چنین ضریب همبسـتگی متوسـط )و نه باال(  
بین خرده مقیاس ها این نظر که هر کدام از خرده مقیاس ها جنبه های متمایزی از فرهنگ 
مدرسه را اندازه می گیرند، را تایید می کند. در تحلیل از روش مولفه های اصلی با چرخش 
واریماکس اسـتفاده شـد و مقادیر ویژه عامل ها به ترتیب 11.1، 2.3 و 1.4 بدسـت آمد 
که مجموعا 51 درصد واریانس فرهنگ را تبیین می کردند. تحلیل راش نیز به همان سه 
عامل منتج گردید و این تشـابه در سـاختار عاملی هر دو تحلیل سـاختار مفهومی ابزار را 

مورد حمایت قرار می دهد )ادواردز و همکاران2، 1996(.
پرسشـنامه فرهنـگ حرفـه ای بـرای مدارس ابتدایی3 در سـال 1990 توسـط استیسـنز4 
طراحـی گردیـد. بنظـر او فرهنـگ حرفـه ای مبتنـی بـر دیدگاه شـاین واقعیتی اسـت که بطور 
اجتماعـی سـاخت می یابـد کـه در فراینـد شـکل گیری آن معناسـازی نقـش محـوری دارد. 

1. Edwards et al.
2. Edwards et al.
3. Professional Culture Questionnaire for Primary Schools
4. Staessens
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بعبـارت دیگـر معنای رویدادها، فعالیت ها، و بیانات در فرایندی تعاملی، اجتماعی شـکل 
می  گیرد، آموخته می شـود و انتقال می یابد. استیسـنز براسـاس این رویکرد سـازنده گرایی 
سه حیطه را در فرهنگ مدرسه مورد شناسایی قرار می دهد: مدیر بعنوان سازنده و حامل 
فرهنـگ، میـزان توافـق کارکنـان در مـورد اهداف مدرسـه، و روابط حرفـه ای میان معلمان. 
خرده مقیاس چهارمی نیز بنام فقدان شبکه درونی حمایت حرفه ای به آن بعدَا اضافه گردید 
که به انزوای عاطفی و ساختاری معلمان در مدرسه اشاره دارد. ضریب پایایی ابزار اصلی 
بـرای خـرده مقیاس هـای آن بین 0.89 تا 0.95 گزارش شـده اسـت. بمنظـور تعیین روایی 
سازه این پرسشنامه استیسنز به بررسی همبستگی های بین چهار خرده مقیاس آن پرداخت. 
او دریافت همبستگی های بین سه مقیاس اولیه مثبت و بین 0.34 تا 0.66 بود در حالی که 
بـا مقیـاس چهـارم همبسـتگی منفـی و بین 0.38 تـا 0.73 بود. ایـن یافته ها منعکس کننده 
ساختار عاملی آن است. هم چنین همبستگی های باال حاکی از آن است که این ابزار سازه 
واحدی را می سـنجد. در نهایت تحلیل واریانس نشـان داد که تفاوت بین مدارس از نظر 
چهار خرده مقیاس معنادار است و روایی تشخیصی ابزار مورد تایید است. بعبارت دیگر 
این پرسشنامه ابزار تشخیص در سطح مدرسه است و نه در سطح فرد )استیسنز، 1990به 

نقل از ماسلوفسکی1، 2006(. 
نیـم رخ فرهنـگ کاری مدرسـه )SWCP( 2ابـزاری اسـت کـه بـرای ارائـه توصیفـی کمـی 
از الگوهـای کاری مدرسـه طراحـی شـده اسـت. ایـن ابزار ریشـه در فرهنگ سیسـتم ها دارد 
و فرهنـگ مدرسـه را زیـر مجموعـه ای از آن تلقـی می  کنـد. ایـن ابزار پرسشـنامه ای مبتنی بر 
ادراک کارکنان می باشـد که در قالب شـصت گویه درمقیاس پنج درجه ای لیکرت مرتبط با 
کنش های کاری سازمان مدرسه تعریف عملیاتی شده است. گویه ها در چهار خرده مقیاس 
توسـط اشـنایدر و اندرسـون3 )1986 بـه نقـل ازجانسـون و همـکاران1993،4( گروه بندی 
شده اند: برنامه ریزی، توسعه کارکنان، طراحی برنامه، و سنجش. پایایی نسخه اصلی ابزار در 
دو نمونه مختلف آزمون شده است. در نمونه اول ضریب آلفا برای چهار خرده مقیاس بین 
0.88 تا 0.93 و برای کل مقیاس 0.97 بدست آمده است. در نمونه دوم از روش بازآمایی 

1. Maslowski
2. School Work Culture Profile
3. Snider & Anderson
4. Johnson et al
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با فاصله دوهفته ای استفاده شده و ضریب همبسنگی پیرسون بین دو آزمون 0.78 بدست 
آمده اسـت. بمنظور بررسـی روایی محتوایی نیز پرسشـنامه در اختیار هفده نفر از خبرگان 
موضـوع قـرار گرفتـه و تحلیل پاسـخ های آنان و حـذف و اضافه برخی از گویه ها در نهایت 

منجر به پرسشنامه مذکور گردیده است )جانسون و همکاران، 1993:صص 4-5(. 

پرسش های پژوهش

فرهنـگ همیـاری در مدرسـه محیطی ایـده آل برای یادگیری دانش آمـوزان و معلمان فراهم 
می کند اما چالش اصلی رهبران آموزشی مدارس ایجاد چنین فرهنگی است. یک راه برای 
مقابله با این چالش تعیین میزان برخورداری مدرسه از فرهنگ همیاری است و این هدف 
گرونرت از طراحی پرسشنامه فرهنگ مدرسه است. این ابزار پس از اجرا در میان معلمان 
تعیین می کند تا چه حد فرهنگ مدرسـه همیارانه اسـت. مطالعه حاضر با هدف بررسـی 
خصوصیات روان سـنجی پرسشـنامه فرهنگ مدرسـه صورت گرفت. بنابراین پرسـش های 

پژوهش عبارتند از:
1- آیا پرسشنامه فرهنگ مدرسه در مدارس ابتدایی از پایایی الزم برخوردار است؟
2- آیا پرسشنامه فرهنگ مدرسه در مدارس ابتدایی از روایی کافی برخوردار است؟

روش پژوهش

روش پژوهش حاضر با عنایت به ماهیت آن )خصوصیات روان سنجی پرسشنامه فرهنگ 
مدرسـه( بـه لحـاظ هـدف، توسـعه ای و به لحـاظ روش گردآوری داده هـا، کمی و مبتنی بر 
رویکـرد همبسـتگی می باشـد. در ایـن پژوهـش تـالش شـد از طریق تحلیل عاملـی تاییدی 
ویژگی های روان سنجی ابزار فرهنگ مدرسه )SCS( بررسی شود. جامعه آماری این مطالعه 
را 1736 نفـر از معلمـان و مدیـران زن و مـرد مـدارس دولتـی و غیردولتـی ابتدایـی نواحی 
دوگانه شهر ارومیه در سالتحصیلی 95-94 تشکیل می دهد. حجم نمونه بر اساس آن که 
در تحلیل عاملی تا ییدی باید حداقل پنج نمونه به ازای هر گویه باشد، 175 نمونه برای 
سـی و پنـج گویـه بـه دسـت می آید که در ایـن پژوهش 200 پرسشـنامه بـه آزمودنی ها ارائه 

گردید. 
تحلیل عامل تاییدی روشی است که در آن به برآورد پارامتر و آزمون فرضیه ها، با توجه 
بـه تعـداد عامل هـای زیربنایـی روابط بین مجموعـه ای از متغیرها می پـردازد. در این روش 
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میزان هماهنگی داده ها با یک ساختار عاملی معین مشخص می شود. بعبارت دیگر دراین 
روش می تـوان تاییـدی بـرای یـک سـاختار عاملی مفـروض بدسـت آورد. در روش تحلیی 
عاملی تاییدی برازش داده های پژوهش با مجموعه عامل های فرضی سـنجیده می شـود. 
به این ترتیب باید ابتدا بر اساس نظریه یا داده های موجود چندین مدل رقیب را که فرض 
می شـود بـا داده هـا بـرازش بیشـتری دارد را پیشـنهاد داد و سـپس با توجه به شـاخص های 

نیکویی برازش بهترین مدل را برای داده ها انتخاب نمود )هومن، 1380(.  
گرونرت و ولنتاین در دانشـگاه میسـوری در سـال 1997 پرسشـنامه فرهنگ مدرسـه 
را بـرای تعییـن میـزان فرهنـگ همیاری در مدرسـه طراحـی کردند. آنان مدعی هسـتند این 
پرسشـنامه شـناخت و بینـش الزم در مـورد ارزش هـا و باورهـای مشـترک، و نیـز الگوهای 
رفتـاری و روابـط درون محیـط مدرسـه را ایجـاد می کنـد. هـر کـدام از عوامـل ایـن ابـزار 
مولفه های مشـخصی از فرهنگ مدرسـه را مورد سـنجش قرار می دهد. در اینجا منظور از 
همیـاری چیـزی فراتـر از همـکاری سـاده معلمان اسـت. همیاری به معنای وجـود اعتماد، 

نظارت همتایان1، ماموریت متقاعدکننده2 و مانند آن است.
 ،)SCS( برای گردآوری داده ها در این پژوهش از پرسشـنامه فرهنگ مدرسـه گرونرت
مشتمل بر سی و پنج گویه در مقیاس پنج درجه ای لیکرت، استفاده شده است. شش عامل 
تشکیل دهده این ابزار به همراه توصیفی از آن و تعداد گویه ها و پایایی هر عامل در نسخه 

اصلی به شرح زیر است:
رهبری همیارانه3: به میزان برقراری روابط همیارانه با کارکنان مدرسه توسط مدیرمدرسه 
اشاره دارد. همیاری مفهومی فراتر از همکاری است. مدیر مدرسه به ایده های معلمان ارج 
می نهد، درصدد دریافت اطالعات آنان است، کارکنان را در تصمیم گیری ها درگیر می کند 
و بـه قضـاوت حرفـه ای آنـان اعتماد می کند. او ایده های نوآورانه و ریسـک پذیر در جهت 
بهسازی تربیت دانش آموزان را ترغیب کرده و مورد حمایت قرار می دهد. مدیر تسهیم آرا 
و کنش های اثربخش را در میان همه کارکنان تقویت و ترغیب می کند. این عامل از یازده 

گویه تشکیل شده و آلفای کرانباخ آن در نسخه اصلی 0.91 بود.

1. Peer observation
2. Compelling mission
3. Collaborative Leadership
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حمایت همکاران1: به میزان همکاری اثربخش معلمان با یکدیگر اشـاره دارد. آنان به 
یکدیگر اعتماد دارند، ایده های یکدیگر را ارج می نهند و هنگام انجام وظایف سازمان به 
همدیگـر یـاری می رسـانند. این عامل دارای چهـار گویه و ضریب آلفای کرانباخ 0.80 می 

باشد.
اشـتراک یادگیـری2: بـه میـزان همـکاری معلمـان، اولیـا، و دانش آموزان بـرای موفقیت 
دانش آموز اشاره دارد. معلمان و اولیا انتظارات مشترک خود را با هم در میان می گذارند 
و مکـررَا در رابطـه بـا عملکرد دانش آمـوز ارتباط برقرار می کنند. والدین به معلمان اعتماد 
دارند و دانش آموزان معمواَل مسئولیت تحصیل خود را می پذیرند. این عامل دارای چهار 

گویه و ضریب آلفای 0.66 می باشد.
توسعه حرفه ای3: به میزان ارزش دهی معلمان به توسعه و رشد شخصی خود و بهسازی 
مسـتمر مدرسـه اشـاره دارد. معلمان بدنبال ایده های نو در سـمینارها، سـازمان ها، نظرات 
همـکاران و سـایر منابـع حرفـه ای بمنظور تداوم دانش روز بویـژه دانش مرتبط با کنش های 

آموزشی، هستند. این عامل دارای 5 گویه و ضریب آلفای 0.87 می  باشد.
 مشـارکت معلمـان4: بـه میـزان درگیری و مشـارکت معلمان در گفتگوهای سـازنده ای 
کـه دورنمـای آموزشـی مدرسـه را ارتقا می دهد، اشـاره دارد. معلمان به اتفـاق برنامه ریزی 
می کنند، کنش های تدریس را مورد بحث و مشـاهده قرار می دهند، برنامه ها را ارزشـیابی 
می کنند، و از برنامه ها و اقدامات سایر معلمان آگاهی کسب می کنند. این عامل دارای 6 

گویه و ضریب آلفای 0.83 می باشد. 
وحـدت هـدف5: بـه میزان تالش معلمان در راسـتای ماموریتی مشـترک برای مدرسـه، 
اشاره دارد. در واقع ادراکات، حمایت ها، و عملکردهای معلمان مطابق با هدف موردنظر 
است. این عامل پنج گویه وضریب آلفای 0.82 دارد )گرونرت، 1998 به نقل از میس6، 

 .)46-47 :2008

1. Collegial Support
2. Learning Partnership
3. Professional Development
4. Teacher Collaboration
5. Unity of Purpose
6. Mees
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یافته ها

پرسش اول پژوهش:

»آیا پرسشنامه فرهنگ مدرسه در مدارس ابتدایی از پایایی الزم برخوردار است؟«
بمنظور پاسـخ به پرسـش فوق، پایایی پرسشـنامه با اسـتفاده از رویکرد تحلیل عاملی 
تاییدی بررسی شد. برازش مدل طبق شاخص های برازش در جدول 3 یه معنای حمایت 
شـدن سـاختار عاملی مفروض توسـط داده ها می باشـد و پایایی نشـان می دهد تا چه حد 

گویه های مربوط به هر عامل با آن همبستگی دارند.
برای توصیف بیشتر، ضرایب آلفای کرانباخ برای کل پرسشنامه و زیر مقیاس های آن 

نیز به شرح جدول زیر گزارش شده است:
جدول1. میانگین و ضرایب پایایی پرسشنامه فرهنگ مدرسه

ضریب آلفای کرانباخانحراف استانداردمیانگینتعداد گویه هاعوامل

113/620/6260/942رهبری همیارانه

43/750/6160/606حمایت همکاران

43/940/5330/834اشتراک یادگیری 

53/980/4940/880توسعه حرفه ای 

63/520/5880/911مشارکت معلمان

53/740/4820/857وحدت هدف

353/720/4730/975کل مقیاس

بنظـر نانالـی )1978( ضریـب آلفـای کرانبـاخ 0.7 قابل قبول اسـت و همان طور که در 
جـدول فـوق مالحظـه می شـود ضرایب زیرمقیاس ها بیـن 0.606 و 0.942 و کل مقیاس 
0.975 می باشد بنابراین می توان گفت کل مقیاس و زیرمقیاس های آن از همسانی درونی 
قابل قبولی برخوردار هسـتند. بعبارت دیگر گویه های تحت عوامل پرسشـنامه با یکدیگر 

بیشترین همبستگی و با گویه های سایر عوامل کمترین همبستتگی را دارند.
مقادیر میانگین های عوامل این ابزار نیز همان طور که در جدول فوق مالحظه می شود 
بین 3.98 و 3.52 متغیر است و در نسخه اصلی )گرونرت، 2005( بین 3.12 تا 4.02 
در دوره ابتدایی می باشد. براساس این یافته می توان گفت عوامل غالب فرهنگ مدرسه 
در جامعـه مـورد مطالعـه، توسـعه حرفـه ای و اشـتراک یادگیـری بـا میانگین هـای 3.98 و 
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3.94 می باشـد. عوامل حمایت همکاران و وحدت هدف با میانگین 3.75 و 3.74 به 
ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند و عوامل رهبری همیارانه و مشارک معلمان هر دو 
با میانگین 3.62 و 3.52 دارای کمترین مقدار می باشند. از این یافته ها می توان استنباط 
کـرد معلمـان اهتمـام مقتضی به توسـعه حرفه ای خود دارند بعبارت دیگر بیشـتر معلمان 
در صدد ارتقا علمی خود هسـتند و در دوره ها شـرکت می کنند. هم چنین میانگین عامل 
اشـتراک یادگیـری نشـان می دهـد از نظـر معلمـان آنـان بـا اولیـا و دانش آمـوزان هماهنگ 
هسـتند و اولیا و معلمان انتظارات مشـترک دارند و در مورد عملکرد دانش آموزان با هم 
ارتباط دارند. اولیا نسبت به معلمان اعتماد دارند و دانش آموزان معموال مسئولیت های 

تحصیلی خود را پذیرا هستند. 
بیشـتر معلمـان معتقـد بودنـد فرهنگ مدارس شـان حمایت از همـکاران را ارج می نهد 
)با میانگین 3.75(. بعبارت دیگر معلمان با هم همکاری اثربخش دارند و نسـبت به هم 
اعتماد دارند و نظرات همدیگر را محترم می شمارند و در صورت لزوم به همدیگر کمک 
مـی کننـد. میانگیـن عامـل وحـدت هـدف )3.74( اشـاره بـه آن دارد که معلمـان تقریبَا در 
راستای ماموریت مشترکی کار می کنند و تفاهم نسبی دارند و به سرانجام رسیدن آن را تا 

حدی مورد حمایت قرار می دهند.
میانگیـن 3.62 رهبـری همیارانـه را مـی تـوان بعنـوان ارتبـاط محـدود مدیـر مدرسـه با 
کارکنـان تعبیـر نمـود و اینکه ایده  های معلمان چندان مورد توجه قرار نمی گیرد و به هنگام 
اتخاذ تصمیمات مهم غالبا با آنان مشـورت نمی شـود. این رفتار شـاید بدلیل تعلق خاطر 
به قدرت اسـت و باالخره مشـارکت معلمان با کسـب میانگین 3.52 یعنی معلمان چندان 
جـدی درگیـر گفتگوهای سـازنده ای که موجب گسـترش دورنمای آموزشـی مدرسـه گردد، 
نمـی شـوند، کنشـهای یاددهـی را مورد بحث قرار نمی دهند و بنـدرت برنامه ها را ارزیابی 

می کنند.
بررسـی انحراف اسـتانداردهای عوامل نیز نشـان می دهدتا چه حد پاسـخ دهندگان در 
مورد گویه های آن عوامل با هم توافق دارند. انحراف استاندارد پایین تر از 0.6 به معنای 
توافـق مطلـوب در مـورد گویه هاسـت و مقادیـر باالتـر )بـرای رهبـری همیارانـه و حمایت 

همکارانه( نشان دهنده توافق نسبی درمورد گویه های عوامل مذکور است.
پرسش دوم پژوهش:

»آیا پرسشنامه فرهنگ مدرسه در مدارس ابتدایی از روایی کافی برخوردار است؟« 
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روایی سازه پرسشنامه فرهنگ مدرسه به دو شیوه محاسبه ضریب همبستگی پرسشنامه با 
مولفه های آن و تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفت.

رهبری 
همیارانه

مشارکت 
معلمان

توسعه 
حرفه ای 

وحدت 
هدف

حمایت 
همکاران

اشتراک 
یادگیری

کل 
پرسشنامه

1رهبری همیارانه

1**0/88مشارکت معلمان

1**0/81**0/84توسعه حرفه ای 

1**0/80**0/86**0/82وحدت هدف

1**0/61**0/63**0/66**0/67حمایت همکاران

1**0/63**0/79**0/82**0/83**0/88اشنراک یادگیری

1**0/91**0/75**0/90**0/91**0/94**0/96کل پرسشنامه

همان طور که جدول 2 نشـان می دهد، ضرایب همبسـتگی پرسشـنامه فرهنگ مدرسـه 
بـا شـش مولفـه آن بـه ترتیـب 0/96، 0/94، 0/91، 0/90، 0/75 و 0/91 بـه اندازه کافی 
باال بوده و در سـطح P > 0/01 معنی دار هسـتند. از طرف دیگر ضرایب همبسـتگی بین 
مؤلفه ها با یکدیگر کمتر از همبسـتگی آنها با کل پرسشـنامه اسـت. به لحاظ نظری آزمون 
بایـد بـا خـرده آزمون ها همبسـتگی باالیی داشـته باشـد و خـرده آزمون ها با هم همبسـتگی 

کمتری داشته باشند.
از نظرهومـن )1381( ابـزاری مناسـب اسـت کـه از اعتبـار، روایـی، زمـان الزم برای 
تکمیـل و سـهولت نمره گـذاری و تفسـیر که از مهمترین جنبه هـای عملی بودن آزمون به 
حسـاب می آید برخوردار باشـد. لذا به واسـطه تحلیل عاملی تأییدی با اسـتفاده از لیزرل 
LISRE 8.7 برای برآورد مدل از روش حداکثر احتمال و به منظور بررسی برازش مدل 
(، شـاخص نسـبت مجذور خی دو بر درجه آزادی ) 2X از شـاخص های مجذور خی )
 ،2)AGFI( 1، شـاخص نیکویی بـرازش انطباقی)GFI( شـاخص نیکویـی بـرازش ،) fd

x 2

شاخص برازش مقایسه ای )CFI(3، خطای ریشه مجذور میانگین تقریب )RMSEA(4 و 

1. Goodness of Fit Index
2. Adjusted Goodness of Fit Index
3. Comparative Fit Index
4. Root Mean Square Error of Approximation
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باقیمانده مجذور ریشه میانگین )RMR(1 استفاده شد. اگر مجذور خی از لحاظ آماری 
معنـادار نباشـد دال بـر بـرازش بسـیار مناسـب اسـت امـا از آنجا که این شـاخص غالبًا در 
نمونه های بزرگتر از 100 معنادار به دست می آید؛ لذا شاخص مناسبی برای اندازه گیری 
بـرازش مـدل محسـوب نمی گردد. چنانکه شـاخص نسـبت مجذور خی بـر درجه آزادی، 
کوچکتر از 3 باشد، برازش بسیار مطلوب را نشان می دهد)هومن، 1384؛ ص 237(. 
تقریبا توافق جمعی بر سـر مقدار قابل قبول بودن این شـاخص وجود ندارد برخی حتی 
مقـدار بسـیار زیـاد 5 را بـرای آن متناسـب دیدنـد. برخی مقداربین 1 تـا کمتر از 2 را و 1 
تـا 3 را بـه عنـوان بهتریـن نسـبت برای این شـاخص در نظر گرفتنـد در حالی که مقدار 1 
نشـان دهند برازش کامل مدل مدل می باشـد )محسـنین و اسـفیدانی، 1392: ص 39(. 
کمیـت خـی دو بسـیار بـه حجـم نمونـه وابسـته می باشـد و نمونه بزرگ کمیـت خی دو را 
بیـش از آنچـه کـه بتـوان آن را بـه غلط بودن مدل نسـبت داد، افزایـش می دهد. معیارهای 
GFI و AGFI نشـان دهنده اندازه ای از مقدار نسـبی واریانس ها و کواریانس ها می باشـد 

کـه توسـط مـدل تبیین می شـود )هومـن، 1384(. هر دوی این معیارهـا بین صفر تا یک 
متغیـر می باشـند کـه هرچـه به عدد یک نزدیکتر باشـند، نیکویی برازش مـدل با داده های 
مشاهده شده بیشتر است. در شاخص RMR باقیمانده های واریانس ها و کواریانس های 
مشـاهده شـده با برآوردهای انجام شـده در مدل مقایسـه می شـوند. مقادیر کوچکتر آن 
نشـانۀ برازندگی بهتر می باشـد )هومن، 1384: ص237(. در صورتی که شـاخص های 
CFI، AGFI، GFI بزرگتر از 0/90 و شاخص های RMSEA و RMR کوچکتر از 0/05 

باشـد، دال بر برازش بسـیار مطلوب و بسـیار مناسـب بوده و کوچکتر از 0/08 بر برازش 
مطلوب و مناسب داللت دارد؛ مدلی که در آن این شاخص 0/10 یا بیشتر باشد برازش 

ضعیفی دارد )هومن، 1384؛ 239-238(. 
 CFI، AGFI، بـه طـوری کـه در جـدول شـماره 3 قید گردیده اسـت، شـاخص های
 RMSEA بر برازش بسیار مطلوب و بسیار مناسب داللت داشته و شاخص های GFI

و RMR بـرازش مطلـوب و مناسـب مـدل بـرآورد شـده را تأییـد مـی کننـد. بـر مبنـای 
شـاخص نسـبت مجـذور خـی بـر درجـه آزادی،  بـرازش مـدل چنـدان رضایـت بخـش 
تفسـیر نمی شـود. در شـکل شـماره 1 نیز نمودار مسـیر مدل برآورد شـده نمایش داده 

شده است.

1. Root Mean Square Residual
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جدول 3. نتایج حاصل از محاسبۀ شاخص ها در تحلیل عاملی تأییدی
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جدول 4. میانگین، انحراف معیار و بارهای عاملی سؤاالت پرسشنامه فرهنگ مدرسه

ینسؤاالت
نگ

میا

یار
مع

ف 
حرا

ان

لی
عام

ی 
ها

بار

tR2

 0/52 13/06 13/751/090/78. مدیر ایده های معلمان را ارج می نهد.

0/37 23/950/970/5910/50.  مدیر مدرسه به قضاوتهای حرفه ای معلمان اعتماد دارد.

3. مدیـر در زمـان مقتضـی از معلمانـی کـه عملکـرد خوبی داشـته انـد، تقدیر 
بعمل می آورد.

3/991/010/7914/44 0/60

0/46 43/900/970/6612/15. معلمان در فرایند تصمیم گیری مشارکت می کنند.

0/60 54/030/960/7514/55. مدیر مدرسه همکاری معلمان با یکدیگر را تسهیل می کند.

0/58 64/040/960/7314/10. معلمان در جریان موضوعات جاری مدرسه قرار می گیرند.

0/62 74/030/950/7514/90. مشارکت من در تصمیم گیری و سیاستهای مدرسه جدی گرفته می شود.

8. معلمـان در قبـال اجـرای ایـده هـا و تکنیکهـای جدید مورد تقدیـر قرار می 
گیرند.

3/741/10/8714/97 0/63

0/79 93/8410/8917/94. مدیر از ریسک کردن و نوآوری  معلمان در تدریس استقبال می کند.

0/72 104/110/920/7816/63. مدیر مراقب زمان آموزش و برنامه ریزیهای انجام شده می باشد.

0/69 16/08 0/89 113/881/06. معلمان برای در میان گذاشتن ایده هایشان با دیگران ترغیب می گردند.

12. معلمـان بمنظـور گفتگـو و برنامـه ریـزی در بـاره نمـرات دانش آمـوزان و 
دروس آنها فرصتهای الزم را دارند.

4/120/970/7514/37 0/60

0/62 134/130/950/7614/84. معلمان با همدیگر زمان زیادی را صرف برنامه ریزی می کنند.

0/69 143/940/990/8316/08. معلمان برای مشاهده تدریس همدیگر وقت اختصاص می دهند.

0/67 153/801/060/8715/59. معلمان عموما از آنچه که سایر معلمان تدریس می کنند، اطالع دارند.
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0/66 164/070/940/7615/42. معلمان برای طراحی و ارزیابی برنامه ها و پروژه ها با هم کار می کنند.

17. انتقـاد معلمـان از فعالیـِت تدریـس بوضـوح بیـان می گـردد و مورد بحث 
قرار می گیرد.

4/220/870/6613/92 0/57

18.  معلمـان بـه منظـور کسـب اطالعـات و منابـع برای آمـوزش در کالس از 
شبکه ها و سایتهای حرفه ای استفاده می کنند.                           

4/250/930/6813/100/53 

19. معلمان بطور مرتب بدنبال ایده ها از سمینارها، کنفرانس ها و همکاران 
هستند.

3/681/080/9015/87 0/69

0/50 203/411/260/9012/70. توسعه حرفه ای از نظر معلمان امری ارزشمند است.

 213/601/100/8514/200/59. معلمان دانش خود را در باره فرایندهای یادگیری به روز می کنند.

0/68 223/861/070/8915/75. معلمان پیشرفت مدرسه را ارج می نهند.

0/42 234/200/860/5611/20. معلمان از ماموریت مدرسه حمایت می کنند.

0/63 243/901/060/8514/83. ماموریت مدرسه جهت گیری فعالیتهای معلمان را روشن تر می کند.

0/60 254/150/870/6814/39. معلمان ماموریت مدرسه را درک می کنند.

0/69 263/731/120/9315/95. بیانیه ماموریت مدرسه ارزشهای جامعه را انعکاس می دهد.

0/43 274/440/730/4811/52. تدریس معلمان ماموریت مدرسه را انعکاس می دهد.

0/045 3/26 0/13 283/170/62. معلمان به همدیگر اعتماد دارند.

0/64 293/340/840/6813/90. هنگام بروز مشکل، معلمان تمایل به کمک برای حل آن دارند.

0/37 303/640/650/4010/14. ایده های معلمان توسط سایر معلمان محترم و ارزشمند شمرده می شود.

0/11 5/05 0/22 313/160/68. معلمان بصورت مشارکتی در گروه ها کار می کنند.

0/52 323/981/020/7413/03. معلمان و  اولیا انتظارات مشترکی از عملکرد دانش آموز دارند.

0/73 333/9510/8616/67. اولیا به قضاوتهای حرفه ای معلمان اعتماد دارند.

34. معلمـان و اولیـا بطـور مکـرر در مـورد عملکـرد دانـش آموز با هـم ارتباط 
دارند.

3/350/570/4413/91 0/57

35. دانـش آمـوزان معمـوال مسـئولیت کارهای مدرسـه ای خـود را می پذیرند 
برای مثال در کالس فعال هستند و تکالیف منزل را انجام می دهند.

3/240/66 0/5214/41 0/60 

چنانکـه در جـدول 4 مالحظـه مـی شـود مقادیرمیانگین سـؤاالت بیـن 3/16 و 4/25 
و انحـراف اسـتاندارد آنهـا بیـن 0/57 و 1/26 قـرار دارد. هم چنیـن بیشـترین بارعاملـی و 
واریانس تبیین شده به ترتیب در عامل رهبری مشارکتی مربوط به گویه 9 برابر با 0/89 و 
0/79، عامل مشـارکت معلمان در گویه 14 برابر با 0/83 0/69، عامل توسـعه حرفه ای 
در گویـه 19 برابـر بـا 0/9 0/69، عامـل وحـدت هدف در گویه 26 برابـر با 0/93 0/69، 
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عامل حمایت همکاران در گویه 29 برابر با 0/68 0/64و عامل اشتراک یادگیری در گویه 
33 برابر با 0/86 0/73 است. الزم به ذکر است تمامی بارهای عاملی با توجه به مقادیر 

t گزارش شده در سطح 0/01 معنادار هستند.

بحث و نتیجه گیری
مطالعـه حاضـر بـا هدف بررسـی خصوصیات روان سـنجی پرسشـنامه فرهنگ مدرسـه در 
میـان معلمـان مـدارس دوره ابتدایـی صـورت گرفـت. تحلیـل عامل تاییدی در واقع بسـط 
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تحلیـل عامـل معمولـی اسـت بـا این تفـاوت کـه در آن فرضیه هـای معینی در باره سـاختار 
بارهای عاملی و همبستگی های متقابل بین متغیرهای مورد آزمون وجود دارد. این تحلیل 
اساسـَا یک روش آزمون فرضیه اسـت و این مطلب را که آیا نشـانگرهایی که برای معرفی 
سازه یا متغیرهای مکنون درنظر گرفته شده اند واقعَا معرف آنها هستند یا نه را می آزماید 
و هم چنین مشخص می نماید که نشانگرهای انتخابی با چه دقتی معرف یا برازنده متغیر 

مکنون هستند )هومن، 1380(. 
شواهد روان سنجی استخراج شده از تحلیل عاملی تاییدی و پایایی به حمایت از ابزار 
سـنجش فرهنگ مدرسـه می پردازد و نتایج حاکی از آن اسـت که ابزار SCS ابزار معتبری 
اسـت و پژوهشـگران می توانند در ارزیابی فرهنگ همیارانه مدرسـه در دوره ابتدایی از آن 
اسـتفاده کنند و عوامل شـش گانه آن زیربنای این ابزار را تشـکیل می دهند. از این نظر این 
پژوهش با پژوهش گومشلی و آریلماز )2011: 22(، کاراداغ و همکاران )2014: 107(، 
بوتوچا )2013: 5(، پژوهشهای لیو، فولر، اسکولی و پاترسون )به نقل از  میس، 2008: 
45( همسو بود و با پژوهش برینتون )2007: 95( همخوانی نداشت، او علت عدم روایی 
سـازه ابزار را در پژوهش خود بدلیل تفاوت گروه پاسـخگویان از نظر تعداد و همتا بودن 

با نسخه اصلی بیان کرده است.   
تفاوت اصلی این ابزار با سـایر ابزارهای موجود در این اسـت که آن فرهنگ همیاری 
مدرسـه کـه بنـا بـه ادعـای سـازندگان آن، مناسـب ترین بسـتر را بـرای یادگیـری معلمـان و 
دانش آموزان فراهم می کند و در انتهای مثبت پیوسـتار فرهنگ های ممکن در مدرسـه قرار 
مـی گیـرد، را آمـاج خـود قرار می دهد. هم چنین مولفه های بیشـتری از فرهنگ مدرسـه را 
در مقایسه با بیشتر ابزارها مورد ارزیابی قرار می دهد. تفاوت اصلی آن با مقیاس فرهنگ 
مدرسه هگینز و همکاران که توسط مقنی زاده )1381( اعتبار یابی شده آن است که پاسخ 

دهندگان آن معلمان هستند و نه دانش آموزان.
پژوهش هایی که در مطالعات خوداز پرسشنامه فرهنگ مدرسه استفاده کرده اند رابطه 
بین عوامل SCS و متغیرهای متعدد بهسازی یا اثربخشی مدرسه هم چون رهبری آموزشی 
و تحولی، جو مدرسه و توانمندسازی معلمان را استنباط کرده اند )ولنتاین1، 2006: 4(. 
اگرچه فرهنگ مدرسه در بهسازی مدرسه از اهمیت زیادی برخوردار است اما نباید این 
واقعیت را نادیده گرفت که شـکل گیری فرهنگ مدرسـه فرایندی پیچیده و زمان بر اسـت. 

1. Valentine
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به هرحال برای ایجاد فرهنگ همیاری هرچه همکاری و همیاری در راسـتای موضوعاتی 
که موفقیت دانش آموزان را تحت تاثیر قرار می دهد، بیشـتر باشـد اعتماد و ارتباطات که 
الزمه شکل گیری فرهنگ همیاری است، بیشتر بوجود خواهد آمد. شروع این روند مستلزم 
حمایت رهبر رسـمی مدرسـه اسـت و سـپس با ایجاد هسـته های معلمان راهبر تکامل می 
یابد و در نهایت کل معلمان و کارکنان مدرسه را در بر می گیرد و سازمانی یادگیرنده، حرفه 

ای و همیار بوجود می آید. 
فرهنگ مدرسه و موفقیت دانش آموز موضوعات واگرایی برای رهبران مدارس نیستند. 
بدیهـی اسـت آنـان کـه همکاری می کنند کارها را بهتر انجـام خواهند داد وچنانچه نتایج و 
سطح همکاری پایین باشد الزم است رهبری هدفمندتر گردد. رهبران می بایست به جای 
تصور موفقیت دانش آموز و فرهنگ مدرسه بعنوان دو انتهای متقابل یک پیوستار، آن دو را 
مکمل هم، دو روی یک سکه و همگرا تلقی کنند. فرهنگ همیارانه مدارس بعنوان بهترین 
شرط یادگیری معلم ودانش آموز مطرح شده است. رهبران مدارسی که قادر به شکل دادن 
فرهنـگ همیـاری هسـتند بایـد انتظار بهره منـدی از عملکرد بهتر معلمان و رضایت بیشـتر 
آنان و نیز عملکرد موفق تر دانش آموزان را داشته باشند. بطور شهودی همکاری قابل قبول 
اسـت اما فرهنگ سـنتی آموزش و پرورش هنوز اسـتقالل عمل و فردیت را ارزشـمند می 
شـمارد. سـنجش کل فرهنگ هر سـازمانی کار مشـکلی اسـت با اینحال بررسـی ویژگیهای 
خاص هر فرهنگ امکان پذیر است زیرا فرهنگ آثاری از خود به جا می گذارد. با نگاه به 
ایـن آثـار می توان اسـتدالل الزم برای وجـود فرهنگی خاص را فراهم کرد. با تغییر فرهنگ 
مصنوعات آن نیز تغییر می یابند )گرونرت، 2005: 50(. همچنین وسـتویزن و همکاران 
)2008( معتقدند فرهنگ هر مدرسه منحصربه فرد است و ویژگیهای خاص هر موسسه ای 
را باید مورد توجه قرار داد. بااین حال شناخت کلی از فرهنگ مدرسه می تواند به شناسایی 
عناصر سازنده فرهنگ هر مدرسه خاص کمک کند و مانند طرحی عمل کند که درون آن 

ابعاِد نیازمند توجه  بیشتر مشخص گردد.
بمنظور توجیه نقش برجسته رهبری در پرسشنامه فرهنگ مدرسه باید اهمیت رهبری 

در تغییر فرهنگ را مورد توجه قرار داد.
 بـه نظـر پیتـر دراکر )1386 به نقـل از نوید ادهم، 1391: 315-306(، »چالشـهای 
فراینـد تغییـر، چالشـهای مدیریتی هسـتند«. بعبـارت دیگر توجه به اقتضائـات فرهنگی در 
مدیریت یک ضرورت اسـت و مطالعات نشـان داده علت شکسـت بیشـتر اقدامات تغییر، 
ریشـه در مدیریـت دارد و مدیـران بایـد قبـل از ترغیب دیگران به تغییر خود را تغییر دهند. 
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بنظر سـنگه )1385به نقل از همان( علت شکسـت تغیییرات بنیادی نگاه از باال به پایین 
و قائل شـدن نقش اسـطوره ای برای رهبر سـازمان اسـت در حالیکه باید مدیریت و سلسله 
مراتـب تفکیـک شـوند و بـرای افـراد در همـه موقعیت ها نقـش رهبری قایل شـد و به نظر 
تورانی )1388 به نقل از همان( باید شوق تغییر به فرهنگ حاکم سازمانی تبدیل شود و 
در این راستا مدیر باید بتواند تصویرآرمانی مشترک1 در سازمان ایجاد کند تا شوق حرکت 

بسوی تحول ایجاد شود.

محدودیت ها و پیشنهادهای پژوهش
تغییردادن فرهنگ مدرسه، چالشی بزرگ فرا روی رهبران مدارس است. گردآوری اطالعات 
در بارۀ فرهنگ مدرسه راه گشای شناخت آن است، پیشنهاد می شود از اطالعات بدست 
آمده از این پرسشـنامه در مدارس ابتدایی کشـور برای شـناخت فرهنگ هر مدرسـه و برای 
اصالح فرهنگ مدارس استفاده شود. بنابراین بیشترین تأکید و اهمیت پرسشنامه فرهنگ 
مدرسـه در آن اسـت که باشـناخت فرهنگ مدرسـه ومداخله درآن، امکان تغییر و اصالح 
آموزش دهندگان و آموزش گیرندگان فراهم می شود. بااینحال بدیهی است ابن پرسشنامه 
در مقایسه با روشهای کیفی و قابل تفسیرتر شناسایی فرهنگ مدرسه توان محدودتری برای 
اسـتنباط معانی فرهنگی موجود در بطن مدرسـه ای خاص، دارد. پرسشـنامه معموال برای 
تصویر نیمرخی جامع و مبسوط از فرهنگ یک مدرسه طراحی نمی شود بلکه نظر به ابعاد 
خاص در فرهنگ مدارس همچون عوامل مرتبط با ارتقا اثربخشی مدرسه، دارد. از این رو 
می توان این پرسشـنامه را در کنار سـایر روشـهای کیفی مطالعه فرهنگ مدرسـه هم چون 
مشاهدات طبیعت گرایانه و بازاندیشی توصیفی بکار برد تا با مثلث  سازی2 روش ها نقاط 
ضعف پنهان در هر کدام از روش ها را تعدیل کرده و داده هایی حساس به ابعاد مکنون تر 
فرهنگ را ارائه کرد )ماسلوفسکی، 2006(. محدودیت اصلی مطالعه حاضر آن است که 
داده ها فقط از معلمان ابتدایی شهر ارومیه گردآوری شده بود، از اینرو نتایج مطالعه صرفا 

به جامعه معلمان ابتدایی شهر ارومیه قابل تعمیم است.
بر اسـاس این محدودیت، پیشـنهاد می شـود تحقیات بیشتر در آینده به ارزیابی بیشتر 
ویژگی های روان سـنجی پرسشـنامه فرهنگ مدرسه در دوره های تحصیلی و نمونه هایی از 
جوامع دیگر بپردازند. هم چنین می توان در راستای تایید بیشتر روایی سازه، همگرایی آن 

1. vision
2. triangulation



ویژگی های روانسنجی پرسشنامه فرهنگ مدرسه  |  85

را با سایر ابزارهای اندازه گیری فرهنگ سازمانی، مورد آزمون قرار داد. امید می رود شواهد 
ارائه شده درمورد کفایت این ابزار در سنجش فرهنگ مدرسه پژوهشگران آتی را به انجام 

پژوهش در زمینه فرهنگ مدرسه برانگیزد. 
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