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Abstract 
The culture of academic emphasis is one of the cultures at school, where 

teachers put collaborative methods on the agenda. The purpose of this study 

was to identify the factors that make and develop the culture of academic 

emphasis culture in Tehran schools in school year of 2017-2018. This study 

was carried out in a qualitative method of phenomenological type. The sample 

for this study consisted of 24 experts and educators who were interviewed 

with semi-structured interviews, so that the data gathered based on theoretical 

saturation. In order to analyze the data, the “NVivo 10” software has been 

used. Findings of this study indicated that the four factors play the most role 

in academic emphasis culture in schools. These factors were: "the quality of 

educational activities" had the highest score, and in the first place, 

"constructive feedback" in the second place, "the quality of educational 

environment" in the third place, "mental and job security" was in the fourth 

place. Therefore, in order to grow the culture of academic emphasis in schools, 

all identified factors in schools must be developed in a coordinated way, since 

achieving a teacher's academic emphasis culture requires the development of 

a system that needs to be carefully planned and should be compatible with the 

needs of the community. 

Keywords: Academic Emphasis; Academic Emphasis Culture; School 

Culture; Phenomenological Study.
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مدارس:  در علمی کیدأت فرهنگ دهندهتوسعه عوامل شناسایی

 پدیدارشناسی مطالعه
 

 

 چکیده

های همکارانه را در روش  هامعلمهای حاکم بر مدرسه است که در آن  کید علمی از جمله فرهنگأفرهنگ ت

  مدارس  در   علمی   کید أت   فرهنگ  دهندهتوسعه   عوامل   شناسایی   مطالعه  این  از  هدف .  اندداده دستور کار قرار  

و    کیفی   روش  به  مطالعه  این.  بود  1398- 1397  تحصیلی   سال  در  تهران  شهر شد  مطالعه   نوع  ازانجام 

  مصاحبه   آنها با  که  تشکیل داد   وتربیتتعلیم  حوزه  نظرانصاحب   از  نفر  24  را  نمونه  حجم.  بود  پدیدارشناختی 

 منظوربه .  گردید  آوریجمع  نظری  اشباع  براساس  الزم  هایداده   که  بطوری  گرفت،  صورت  ساختاریافتهنیمه

  بود   آن  از  حاکی   تحقیق  این  هاییافته .  شد   استفاده  NVivo 10  افزارنرم   از  تحقیق  هایداده  تحلیلو تجزیه

 عوامل   این.  نمایندمی   ایفا  مدارس  در  علمی کید  أ ت  فرهنگ  توسعه  و   رشد  در  را نقش  ترینبیش  عامل  چهار  که

  بازخورد »   اول،  جایگاه  در  و   امتیاز  ترینبیش  دارای  «پرورشی  و   آموزشی   هایفعالیت  کیفیت»  :از  نداعبارت

 چهارم   جایگاه  در   «شغلی   و   روانی  امنیت»  سوم،  جایگاه  در  «آموزشی   محیط  کیفیت»  دوم،  جایگاه  در  «سازنده

  عوامل  تمام   باید   کند،  پیدا  توسعه   و   رشد   مدارس  در  علمی کید  أت  فرهنگ  که   این  برای  بنابراین،.  گرفتند  قرار

کید  أت   فرهنگ  توسعه  و   رشد   به  دستیابی   زیرا  گیرند؛  قرار  توجه  مورد  در مدارس   هماهنگ   بطور  مطرح شده،

     .باشد  برخوردار  مدارس   نیاز  با  متناسب  و   دقیق   ریزیبرنامه  از  وپرورشآموزش   نظام  که  است  آن  مستلزم  علمی 

   .علمی، فرهنگ مدرسه، پدیدارشناسیکید أتعلمی، فرهنگ کید أت واژگان کلیدی:
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 مقدمه
اهمیت آموزش بر هیچامروزه  نیستوپرورش  پوشیده  آینده   ،کس  امروز و  چراکه سرمایه 

چون همان چیزی است که بشر را از عصر    ،توان قیمتی بر آن نهادای که نمیسرمایه  .ماست

است داده  سوق  نور  و  روشنایی  عصر  به  جهل  و  و   تاریکی  غفاری  از  نقل  به  )یونسکو، 

ه  ب جامعه در  تغییر و  توسعه هرگونه  زیربنای  و اساس مدرسه(. همچنین  1397همکاران،  

 لهئ مس حل قدرت و خالق تفکر خالقیت، شکوفایی استعدادها، و تربیت با .رودمی شمار

 شودمی رهنمون توسعه و بالندگی سمت شکوفایی، به تدریج به جامعه آموزان،دانش  در

به عبارت دیگر، توسعه هر جامعه 1398)صفری و همکاران،   توسعه  (.  ای در گرو رشد و 

چرا که مدرسه کانون هر گونه تغییر و تحول در    ،فرهنگ حاکم بر مدارس آن جامعه است

 (. 1397فری، جامعه است )ص

فرهنگ حاکم بر مدرسه    ،تواند منجر به اثربخشی مدرسه گرددیکی از عواملی که می

تعاریف   و  دارد  با خود  را  مفهومی  و سردرگمی  پیچیدگی  فرهنگ،  مفهوم  اگرچه  است. 

سازمانی موفق    با این وجود  ،(Hoy & Miskel, 2013)  شده استمتعددی برای آن مطرح  

که بتواند به پشتوانه آن اهداف سازمانی    نمایداست که بتواند فرهنگی را در سازمان نهادینه  

های مدرسه امری  شناختی درباره فرهنگشناختی و جامعه ا محقق گرداند. مطالعات مردمر

های اساسی  اند. توصیفات فراوان برگرفته از مطالعات کیفی برای ترسیم نقشه فرضضروری

های مدارس ضروری است. پژوهشگران تعلیم و تربیت باید  های مشترک فرهنگو ارزش

های عملی، باورها  ظر بگیرند و تحلیل کنند که چگونه روش مدرسه را همچون یک کل در ن 

چنین به ساختار اجتماعی مدرسه  و سایر عناصر فرهنگی با ساختار اجتماعی ارتباط دارد و هم 

 (. Woolfolk Hoy, 2013) دهدمعنا و مفهوم می

معموالً فرهنگ  مدارس  فرهنگدارای  جمله  از  متفاوتی  اعتماد،  های  کارآمدی،  های 

»مثبت و  کنترل  علمی اندیشی،  تأکید  خاص  1فرهنگ  اثرات  دارای  یک  هر  که  هستند   »

های حاکم بر مدرسه است که در آن  علمی از جمله فرهنگتأکید  خودشان هستند. فرهنگ  

 

1. academic emphasis 
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دهند و خود را متعهد به ارتقای سطح  های همکارانه را در دستور کار قرار میروش  هامعلم

می یادگیری  و  برای  تدریس  را  آموزشی  باالی  سطح  استانداردهای  و  انتظارات  و  سازند 

های تحصیلی  کشند و بر موفقیت ها را به چالش میکنند و همواره آنآموزان تعیین میدانش 

آموزان  بر دانش  هامعلمعلمی همان فشار تحصیلی تأکید نمایند. در حقیقت، میتأکید ها آن

 Hoy) یابندبه سطح باالیی از پیشرفت تحصیلی دست  است تا بهتر درگیر یادگیری شوند و

& Kurt, 2016)،    ند  ااست که معتقد  هامعلمعلمی در مدارس تجلی رفتاری  تأکید  فرهنگ

دانش  گونهموفقیت  به  هم  با  باید  معلمان  همه  بلکه  است،  اولویت  در  تنها  نه  ای  آموزان 

های تحصیلی  آموزان و موفقیتهمکاری داشته باشند که در نهایت منجر به یادگیری دانش 

در مدارس کمک    هامعلماندیشی آموزشی  چون چنین باوری به فرهنگ مثبت  ،ها گرددآن

مدرسه،  می بر  حاکم  فرهنگ  نوع  این  در  می   ها معلمکند.  که  دارند  روی  باور  توانند 

ها را  بدون این ترس که والدین تالش آن  ،استانداردهای تحصیلی سطح باال پافشاری کنند

است تأکید  تخریب کنند. همچنین   اعتماد  روی  نیز  باال  به    ها معلمانداردهای آموزشی سطح 

دانش  و  میاولیاء  تقویت  را  و   ؛Miskel  &Hoy   ،2013)  کندآموزان  سلیمانی  ترجمه 

 (. 1397همکاران، 

و همکاران،   پیشین   مطالعات  تعداد  به  (Firestone & Louis, 1999و    1397)صفری 

ازکم تحلیلکرده  اشاره  مدرسه  فرهنگ  زمینه  در  هاپژوهش   ی  اگرچه  در  اند.  زیادی  های 

ها به مدارس دولتی وجود  های سازمانی و تعمیمات بسیاری در زمینه این یافته زمینه فرهنگ

طور مستقیم در مدارس  چنان که باید بهها را آنته دارد، پژوهشگران تعلیم و تربیت این یاف 

لذا پژوهش در این زمینه از اهمیت بسیار باالیی  ،  (Hoy & Miskel, 2013) اندامتحان نکرده

( نشان داد که بین  1397) برخوردار است. بنابراین، از آنجایی که مطالعه ابوالفتحی و مهدیان

چنین  ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، و همسازمانی آنعلمی معلمان و تعهد  تأکید  

 2000) و همکاران  1(، گادرد2010) (، هوی و همکاران1395) مطالعات صفری و سلیمانی 

ت فرهنگ  که  دادند  نشان  ب(  و  بهأ الف  نقش  علمی  تحصیلی  کید  پیشرفت  در  سزایی 

 

1. Goddard et al 
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کننده  کیفی مناسبی که توصیفچنین تحقیقات  نماید. هم آموزان در مدارس ایفا میدانش 

له موردنظر در پژوهش حاضر این  ئ علمی در مدارس باشد، وجود ندارد. مسکید  أت فرهنگ  

علمی در مدارس ابهام وجود دارد«، ب( »عوامل  کید أتاست که الف( »در وضعیت فرهنگ 

بر توسعه فرهنگ  ؤم نظام آموزشی  کید  أ تثر  »در  نیستند« و ج(  علمی در مدارس مشخص 

اندرکاران تعلیم و  ریزان و دست ر، مدلی وجود ندارد که بتواند منشور راهنمای برنامهکشو

ها تدریس در دانشگاه و مدارس تهران به تجربه  تربیت باشد«؛ چراکه پژوهشگر پس از سال

از    دریافته وقتی  که  میکید  أت است  میان  به  صحبت  ذهن  علمی  در  منفی  تصوری  آید 

گیرند و آن را  گیرد و آن را به نوعی با تنبیه اشتباه مین شکل میشاآموزان و والدین دانش 

که پژوهشگر با کوشش فراوان منابع مختلفی  تر این دانند. از همه مهممورد میگیری بیسخت

علمی در  کید  أت ولی به کمتر مقاالت و منابعی دست یافت که به فرهنگ  ،  را جستجو نمود

کوشد تا این خالء را با ارائه مدلی از  ر در این مطالعه می مدارس پرداخته باشند. لذا پژوهشگ

پر کند و کید  أتدهنده فرهنگ  طریق شناسایی عوامل توسعه تا حدودی  علمی در مدارس 

( »تصویر 1تواند:  ؛ چرا که این پژوهش میدسطح این فرهنگ را در مدارس کشور توسعه ده

( »عوامل اثرگذار  2علمی در مدارس ارائه دهد«.  کید  أتروشنی از وضعیت موجود فرهنگ  

( »مدلی ارائه دهد که منشور  3علمی را در مدارس شناسایی کند«.  کید  أتبر توسعه فرهنگ  

علمی در مدارس باشد«. از  کید  أتراهنمای مسئوالن نظام آموزشی کشور در توسعه فرهنگ  

ر نظام آموزشی به منظور ارتقای  تواند منجر به توسعه این فرهنگ دآنجایی که این تحقیق می

آموزان گردد، انجام آن از اهمیت و ضرورت  سطح یادگیری و میزان موفقیت تحصیلی دانش 

      کنند: . لذا، پژوهشگران در این مطالعه سه هدف زیر را دنبال میاستبسیار زیادی برخوردار  

 علمی در مدارس تهران.تأکید وضعیت موجود فرهنگ ( ارزیابی 1

 علمی در مدارس تهران. تأکید شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ ( 2

  علمی در مدارس تهران.تأکید ( ارائه مدل پیشنهادی جهت توسعه فرهنگ  3
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 پژوهش پیشینه

اگرچه پژوهشی که دقیقاً با همین عنوان باشد وجود نداشت، ولی به تحقیقات بسیار کمی  

   گردد: هم که در این زمینه انجام شده است، در ادامه اشاره می

علمی  کید  أتمدرسه انجام داد، چارچوبی را برای    398ای که روی  ( با مطالعه2006)1شوز 

سازد. او علمی و اجتماع مدرسه را برجسته می کید  أ تثیرات مجزا و جمعی  أپیشنهاد داد که ت 

م نقش  دارای  نمود که هر کدام  معرفی  را  در  ؤسه عنصر  مدرسه   ؤ ثری  معلمان در  علمی 

 :هستند

کیدات معلمان. اولین  أ( جوّ اقدامات آموزشی و ت 3( جوّ انضباطی و )2( جوّ علمی، )1)

منظم    آموزان به یک برنامه درسی کامالً مدرسه در دستیابی دانش کید  أت ، به  2جو علمی لفه،  ؤم

لفه،  ؤگردد. دومین مروی تشخیص و افتخارآفرینی در عملکرد عالی برمیکید  أ تچنین  هم 

ثر و قوانین و مقررات انضباطی مدرسه  ؤ، به ایجاد رفتارهای مناسب، حضور م3جوّ انضباطی 

کند  شوز بیان می  اشاره دارد.  4ها معلمکیدات  أ جوّ اقدامات آموزشی و تبه  لفه،  ؤسومین م  و

چالش   هامعلمکه   و  عینی  استانداردهای  »تدوین  عملکرد  نیازمند  به  نسبت  برانگیز 

آموزان تعیین نمایند و  آموزان« هستند تا تکالیف ارزشمند، مناسب و مرتبط برای دانش دانش 

ن و والدین آنها ارائه  آموزا، بازخوردهای هدفمند و مستمر به دانش طور مکرربههمین که  

هایی که در زمینه  (. در ادامه پژوهش Brown et al, 2010، به نقل از Shouse, 2006) دهند

   گیرد. کید علمی معلمان در داخل و خارج از ایران انجام شده مورد توجه قرار میأت

و تعهد  هامعلمعلمی کید أت( در مطالعه خود دریافتند که بین  1397) و مهدیان ابوالفتحی

در مطالعه خود   (1395) صفری و سلیمانیسازمانی آنها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 

فرهنگ   بین  که  دانش کید  أتدریافتند  تحصیلی  پیشرفت  و  و علمی  مثبت  رابطه  آموزان 

زن و مرد وجود ندارد.  هایمعلمعلمی کید أ تمعناداری وجود دارد. اما تفاوت معناداری بین 

علمی منجر به تقویت موفقیت  کید  أت( در مطالعه خود دریافت که فرهنگ  1392) صفری

 

1. Shouse 

2. academic climate 

3. disciplinary climate 

4. teachers’ instructional practices and emphasis 
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دانش  می تحصیلی  اسکات آموزان  که  2016)1شود.  دریافت  داد  انجام  که  تحقیقی  در   )

پیشرفت تحصیلی دانش کید  أت فرهنگ   اثربخشی و  به  شود. هوی و  آموزان می علمی منجر 

تحصیلی  2006) همکاران پیشرفت  از  بخشی  که  رسیدند  نتیجه  این  به  خود  مطالعه  در   )

گی دارد. گادرد و آموزان در مدرسه بست به دانش  هامعلمعلمی کید أتآموزان به میزان  دانش 

الف( در مطالعه خود که در مدارس ابتدایی روستایی انجام دادند به این    2000) همکاران

شود. گادرد  آموزان میمنجر به پیشرفت تحصیلی دانش   هامعلمعلمی  کید  أ تنتیجه رسیدند که  

ند  ب( در مطالعه خود که در مدارس ابتدایی شهری انجام دادند دریافت   2000) و همکاران

 کند. آموزان ایجاد می تفاوت معناداری در پیشرفت تحصیلی دانش  هامعلمعلمی کید أتکه  

دادهپژوهش  نشان  شده  انجام  فرهنگ  های  که  موفقیت  کید  أت اند  مدارس  در  علمی 

دانش  تسهیل میتحصیلی  را  مدرسه  اثربخشی  و  مطالعه حاضر در آموزان  رو،  این  از  کند. 

   زیر پاسخ دهد:  پرسش تالش است تا به سه 
 علمی در مدارس تهران چگونه است؟ تأکید فرهنگ وضعیت  -1

 علمی در مدارس تهران کدامند؟تأکید ثر بر توسعه فرهنگ ؤعوامل م -2

توان پیشنهاد  تهران می  علمی در مدارستأکید  چه مدلی برای توسعه فرهنگ    -3

 اد؟ د

 پژوهش روش 

بود.   از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجراء کیفی از نوع پدیدارشناختی  این تحقیق 

)ابتدایی،    علمی در مدارس  تأکیدثر بر توسعه فرهنگ  ؤهدف از این مطالعه شناسایی عوامل م

نظران حوزه  از دیدگاه صاحب  1397-1396متوسطه اول و دوم( شهر تهران در سال تحصیلی  

تعلیم و تربیت بود. از آنجایی که محقق به مدیران و معلمان موفق شهر تهران دسترسی بیشتری  

داشت، شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفت؛ چراکه به علت تراکم باالی آن در مقایسه با  

سال   7)مدیران با حداقل    نفر  24کل کشور از سهم باالیی برخوردار است. حجم نمونه شامل  

سال سابقه    20سال سابقه و اساتید دانشگاه با حداقل    25با تجربه با حداقل    هالم معمدیریت،  

 

1. Scott 
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بود به  تدریس(  آنکه  با  و  شدند  انتخاب  هدفمند  نیمهطور  مصاحبه  انجام  ها  ساختاریافته 

  رسیده   تربیتی   علوم حوزه  اساتید   از   نفر  10  تأیید  به   که  مصاحبه  شده طرح  پرسش  گرفت. سه 

( وضعیت فرهنگ  2علمی چیست؟    تأکید( از نظر شما مفهوم فرهنگ  1  :از  نداعبارت  بود

( به نظر شما چه عواملی منجر به توسعه فرهنگ  3بینید؟  علمی در مدارس را چگونه می  تأکید

  شود؟علمی در مدارس می تأکید

ت سازمانأبرای  از  تحقیق  پایایی  و  روایی    ثبت،   برای  یافتهساخت  فرآیندهای  دهیمین 

با  داده  تفسیر  و  نوشتن  تلفن  طریق  از  ابتدا  که  است  ذکر  به  الزم  شد.  استفاده  ها 

ها با  ها در دفتر کار آنکنندگان هماهنگی قبلی صورت گرفت. هر یک از مصاحبهمشارکت

ها در یک بازه زمانی دو ماهه انجام  دقیقه با ضبط صوت آن  45تا    30اختصاص زمانی حدود  

سازی شد و پس از بررسی و کدگذاری  صورت متنی پیادهها بهشد. سپس هر یک مصاحبه

ها ادامه یافت تا محقق به اشباع نظری  اولیه به انجام مصاحبه بعدی پرداخته شد. این مصاحبه

)باز، محوری و گزینشی( از    هاها کدگذاریمنظور تجزیه و تحلیل دادهطوری که بهرسید، به

تری  شد و این کار تا جایی ادامه پیدا کرد تا به یافته تازه « انجام  Nvivo 10افزار »طریق نرم

 گردد. کنندگان در جدول زیر ارائه میدست پیدا نشد. اطالعات دموگرافیک مشارکت

 کنندگانشناختی شرکت اطالعات جمعیت  :1جدول 

 توضیحات  تعداد  سابقه )سال( کنندگان شرکت

 کتاب دارای مقاله و  9 20-35 استاد دانشگاه

 دارای کتاب 1 35 مدیر منطقه آموزشی 

 دارای مقاله و کتاب  1 28 وپرورش مدیر کل آموزش

 معلم نمونه و موفق  7 25-30 معلم

 مدیر نمونه و موفق  6 7-35 مدیر

 مقاله، کتاب و موفقیت  24 7-35 کل

 پژوهش های یافته

   چگونه است؟علمی در مدارس تهران  تأکیداول: وضعیت فرهنگ  پرسش 
 شود: ابتدا به نظرات خبرگان در این زمینه اشاره می پرسش برای پاسخ به این 
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 کید علمیأوضعیت فرهنگ ت :2جدول 

 لفهؤ م

 نمونه 
 درصد  تعداد  کید علمی أت

وضع  

 موجود

معلم نمونه  

کشوری 

 شماره

5 

ای برای درس  آموزان انگیزه به نظرم از آنجایی که نه دانش"

ای برای درس دادن، پس انتظار  انگیزه  ها معلمخواندن دارند، و نه 

 . “آموزان ندارند سطح باالیی هم از دانش
 

 

19 

 

 

 نامطلوب  % 79

معلم نمونه  

و موفق  

 11شماره  

خوانند با این هدف که بتوانند  ها درس میخوب نیست. االن بچه "

سال   29هم به عنوان یک معلم به خارج بروند و ماندگار شوند. من  

روم که هر چه زودتر بازنشسته  سابقه با این انگیزه به مدرسه می

آید  آموز به مدرسه میبشوم و از محیط مدرسه دور شوم. دانش

هایش زودتر تمام شود. شما از  رود که رفتنبرای رفتن و معلم می

بیهوده و در  ها تا چه حد این مختصر باید نتیجه بگیرید که انگیزه 

 . ”پی بیهوده شدن عمر آدمی جریان دارند

 100 24 مجموع 

نفر    19دهد،  نشان می  2طور که جدول شماره  اگرچه این تحقیق کیفی است، ولی همان

کید علمی  أدرصد از آنها اذعان دارند که وضعیت فرهنگ ت %79از مصاحبه شوندگان یعنی 

بخش نیست و این ابراز نظرها حاکی از آن است که وقتی  در مدارس شهر تهران رضایت

نفر    40آموزی در حدود  های کوچک و با تراکم باالی دانش اند و با کالس انگیزهبی  هامعلم

کننده در کالس است؟ بنابراین، در این مقوله  تر از یک کنترلروبرو هستند، آیا معلم بیش 

ترین رکن هر سازمانی نیروی  است؛ زیرا مهم   توجهی صورت گرفته و نیازمند توجه ویژهبی

وپرورش دارند و نقش بسیار مهمی در آموزش  هامعلممد است و از آنجایی که  آانسانی کار

های کودکان، نوجوانان و جوانان سروکار دارند و باید بتوانند در  از طرفی، با فکر و اندیشه

به درستی و زیبایی هرچه تمام نمایند، الزم است که  نقش   تر عرصه تعلیم و تربیت  آفرینی 

وپرورش همه اهتمام خود را به کار گیرند و نیازهای آنها را برطرف نمایند؛ مسئوالن آموزش

ن و  أکنند. از آنجایی که شای را معلمان آن جامعه تربیت می سازان هر جامعهچراکه آینده

اجتماعی   نمی  هامعلمجایگاه  دانش رعایت  است  ممکن  چطور  را    ها معلمآموزان،  شود، 
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ها را الگوی  ها و هنرپیشهها فوتبالیستتر آنالگوی زندگی خود قرار دهند، در حالی که بیش

  دانند. خود می

 ند؟ اکید علمی در مدارس تهران کدامأ ثر بر توسعه فرهنگ تؤدوم: عوامل م پرسش 

ه در کدگذاری باز شناسایی شد، پس از ادغام  کد اولی   50، ابتدا  پرسشبرای پاسخ به این  

مقوله تفکیک  و  پاالیش  و  مترادف  باز  با کدهای  باز،  کدگذاری  از  آمده  دست  به  های 

تر، وجوی شواهد و قرائن و قرار دادن چند کد باز در زیر یک عنوان کلی و انتزاعی جست

تقدیر و تشکر،    های پرورشی،های آموزشی، کیفیت فعالیت کد محوری)کیفیت فعالیت  8

برانگیختگی، فضای آموزشی، تجیهزات، امنیت روانی، امنیت شغلی( در مرحله کدگذاری  

های مرکزی به سایر  ها و ابعاد مقولهمحوری مشخص گردید. در نهایت، پس از بسط ویژگی 

عوامل  لفه اصلی به عنوان  ؤ م  4های کدگذاری،  مقوالت مرتبط با استفاده از اجزا و پارادایم

کید علمی در مدارس در کدگذاری گزینشی شناسایی گردید که  أاثرگذار توسعه فرهنگ ت

هایی از  به نمونه  استنظران عامل اصلی که برگرفته از نظرات صاحب 4برای درک بهتر، به 

 طوری که از طوالنی شدن مطالب جلوگیری شود. به ،گرددآنها اشاره می

 اکید علمی در مدارس ثر بر فرهنگ تؤ عوامل م :3دول ج

های آموزشی و پرورشی کیفیت فعالیت *** 
 

 2استاد دانشگاه 
گردد که تمام مشارکت کنندگان مدرسه  کید علمی در مدرسه زمانی محقق میأعنصر ت"

آموزان و معلمان متمرکز است های مدرسه حول محور یادگیری دانشبدانند که همه فعالیت 

 .”طوری تمام انرژی صرف یادگیری گرددحداقل ممکن برسد به و انحرافات از یادگیری به 

آموزان ارائه گردد و شور و  های مدرسه باید متناسب با نیازهای روحی و سنی دانشفعالیت" 13معلم نمونه  

 . ”گیری از هنر موسیقی، نمایش و .... برایشان فراهم شودنشاط و خنده با بهره 

 بازخورد سازنده *** 

دانشگاه  استاد 

 1شماره  

گیرند.  آموزان را »جشن« میو دانش ها معلمهای علمی و تحصیلی مدارس موفق، موفقیت"

های علمی و تحصیلی را با لوح افتخار، اجتماعات غرورآفرین ملی و برگزاری موفقیت

 . ”کنند آموزی از هر نوع که باشد تقویت میهای متنوع از نمونه کارهای دانشنمایشگاه 
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د دانشگاه و  استا

معلم نمونه شماره  

3 

وپرورش  تونه مادی باشه، اما در حال حاضر توی آموزشها خیلی میها برای معلمانگیزه"

تونه مزایایی باشه که معلم نیاز داره حتی »دیده شدن کار خوب ها« میتشویق و احترام»

تونه به معلم کار معلم میمعلم«، به معلم انگیزه میده و همیشه پول نیست، بلکه دیده شدن 

 به این کار تواندد، میاز معلم داشته باش اند تو انگیزه بده و حمایتی که کادر مدرسه می

  به سوی درونی کردن توانیممییم هدآموز میهایی که به دانشتشویقبا ، و کمک کند

 . ”برویمها انگیزه 

 کیفیت محیط آموزشی  *** 

استاد دانشگاه  

 5شماره  

و »مجهز و ایمن« از در و دیوار و کالس و همه و همه باید در    بانشاط آموزشی فضای  ایجاد"

 .”طوری که آنها با عشق و عالقه به مدرسه بیایند آموزان باشند، بهجهت یادگیری دانش

معلم نمونه و  

11موفق شماره 
 

آموزم انگیزه رفتن به  وقتی من به عنوان معلم از چشمان و گوش کنجکاو و تشنه دانش"

شماری کند و با لبخند  آموز هم برای آمدن به مدرسه لحظهمدرسه داشته باشم و دانش

 . ”رضایت، مهربانی و هیجانی مثبت مدرسه را ترک کند

امنیت روانی و شغلی  *** 
 

معلم موفق شماره  

4 

ادامه تحصیل بر موفقیت  آموزان باید به آینده امید داشته باشند و باور داشته باشند که دانش"

 . ”یر مثبت داردأثها تدر زندگی آن

مدیر نمونه و  

 7موفق شماره 

بینند که بیکارند، چطور  التحصیالنی را در نزدیکان خود میآموزان فارغوقتی دانش"

 "توانند با این اوضاع انگیزه داشته باشند؟!می

 

کید علمی  أ عامل در توسعه فرهنگ تدهد چهار  نشان می  3طور که جدول شماره  همان

اولین و مهم «  های آموزشی و پرورشی کیفیت فعالیت ترین عامل »در مدارس وجود دارد؛ 

طوری که با  هآموزان را برای آوردن به مدرسه جذب کند، بتواند دانش مدرسه است که می 

چنین مطرح   2ه  زیرا نمونه شمار  ،شماری کنندعشق و عالقه وافر برای آمدن به مدرسه لحظه

ت»کند:  می کنندگان  گردد که تمام مشارکتکید علمی در مدرسه زمانی محقق میأعنصر 

فعالیت همه  که  بدانند  دانش مدرسه  »یادگیری  محور  حول  مدرسه  معلمان«  های  و  آموزان 

تمام   که  طوری متمرکز است و از طرفی، انحرافات از یادگیری به حداقل ممکن برسد، به 

های آموزشی و پرورشی در مدرسه باید در جهت  لذا فعالیت  .”ادگیری گردد انرژی صرف ی

آموزان را در مسیر یادگیری مستمر قرار دهند و چگونه  آموزان باشد تا دانش یادگیری دانش 
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های  فعالیت»کند که:  مطرح می  13یادگرفتن را به آنها آموزش دهند. از طرفی نمونه شماره  

آموزان ارائه گردد و شور و نشاط و خنده زهای روحی و سنی دانش مدرسه باید متناسب با نیا

های آموزشی  بنابراین، فعالیت  .« گیری از هنر موسیقی، نمایش و... برایشان فراهم شودبا بهره

آموزان را مورد توجه قرار دهد و با شور و  و پرورشی باید نیازهای روحی و معنوی دانش 

طوری که  هنماید، بتبدیل مکانی جذاب به مدرسه را  ،کندیاشتیاقی که در فراگیران ایجاد م 

نه اینکه وقتی در مدرسه هستند منتظر زنگ    ؛شماری کنندها برای شروع روز مدرسه لحظهآن

توان دریافت  تعطیلی مدرسه باشند که هر چه زودتر از فضای مدرسه دور شوند. بنابراین، می

های آموزشی و پرورشی از توجه صرف به آموزش بپرهیزد و نیازهای روحی  که اگر فعالیت

می کند  مرتفع  را  آنها  معنوی  ایجو  در  سزایی  به  نقش  در  توانند  انگیزه  و    ها معلماد 

کید علمی را در مدارس  أطوری که زمینه ایجاد و توسعه فرهنگ تبه  ،آموزان ایفا نمایددانش 

 .  کندفراهم  

است سازنده«  »بازخورد  مهم  عامل  شماره  همان  . دومین  نمونه  که  می   1طور  کند:  بیان 

گیرند. ا »جشن« میآموزان رو دانش   هامعلمهای علمی و تحصیلی  مدارس موفق، موفقیت»

برگزاری  موفقیت و  ملی  غرورآفرین  اجتـماعات  افتخار،  لوح  با  را  تحصیلی  و  علمی  های 

دانش نمایشگاه کارهای  نمونه  از  متنوع  می های  تقویت  باشد  که  نوع  هر  از  .  « کنندآموزی 

  کید علمی در مدارس این است أهای ایجاد فرهنگ تتوان دریافت که یکی از راهبنابراین می

موفقیت  دانش که  تحصیلی  پیشرفت  و  معلمان  پژوهشی  و  علمی  بههای  ای  گونه آموزان 

ها، دیگر معلمان و مدیران هدفمند برجسته شود و در مراسم جشنی غرورآفرین به خانواده 

مدارس معرفی شوند؛ زیرا هرچه رفتار خوب و مناسب مورد تشویق و توجه قرار گیرد، تکرار  

تر پیدا کنند، باید مورد توجه  آموزان و معلمان انگیزه تالش بیشدانش   خواهد شد. برای اینکه

که اگر  های آنها پاسخ مثبت داده شود. درحالیها و تالش قرار گیرند و به رفتارها، موفقیت 

توانمندی دانش   هامعلمهای  به  نشودو  توجه  موفقیتمی  ، آموزان  انتظار  را  توان  بعدی  های 

و    ها معلمهای  تر توانمندی است. برای این کار باید هر چه بیش  پاسخ روشن   داشت؟ قطعاً

آموزان مورد توجه قرار گیرد و مهم تلقی شود تا احساس ارزشمندی و سودمندی کنند  دانش 
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به دنبال خود دارد؛ پس متولیان آموزش  ،و سپس این حرکت انگیزه را  وپرورش از  ایجاد 

های علمی  شی مدارس همه و همه باید از موفقیت مدیران باالدست تا مدیران و رهبران آموز

های  آموزان تقدیر به عمل آورند و مسیر رشد و موفقیت و تحصیلی مدیران، معلمان و دانش 

 آتی را برای آنها فراهم نمایند. 

مطرح   5طور که نمونه شماره  همان  .ثر »کیفیت محیط آموزشی« استؤسومین عامل م

و »مجهز و ایمن« از در و دیوار و کالس و همه و همه    بانشاط  آموزشی  فضای   ایجاد»کند:  می

  . «طوری که آنها با عشق و عالقه به مدرسه بیایندهآموزان باشد، بباید در جهت یادگیری دانش 

میهم  کالس  نامناسب  فیزیکی  وضعیت  ناراحتیچنین  احساس  سبب  آموزان  دانش   تواند 

گردد، طوری که ممکن است سبب قطع ارتباط آنان با معلم شود. برعکس، هر چه محیط  

تر و دلپذیرتر باشد، یادگیری پرثمرتری انجام خواهد گرفت. بنابراین، الزم  آموزشی مناسب

است محیط کالس از نظر نور، راحتی صندلی، رنگ دیوارها، سردی و گرمی و سایر عوامل  

؛ به نقل  Wittich & Schuller, 1961)  کننده نباشداسب باشد یا حداقل ناراحت فیزیکی من 

(. بنابراین، محیط مدرسه باید جذاب باشد. محیط مدرسه از در و  134، ص  1395از شعبانی،  

ای باشد که گویای نشاط، حرکت، تالش  دیوار و کالس و تجهیزات آموزشی باید به گونه

روح مدرسه هرگز موفقیت علمی و پیشرفت  ضای خشک و بیو دستیابی به موفقیت باشد. ف 

دانش  نیاز  به  متناسب  باید  مدرسه  بنابراین، فضای  ندارد.  دنبال خود  به  را  آموزان  تحصیلی 

روح باشد. فضای محیط مدرسه باید دارای  باشد. فضای کالس نباید تنگ و تاریک و بی

آموز  جا برای حرکت و تعامل با دانش   استانداردهای الزم باشد نه اینکه معلم در کالس درس 

جوش نداشته باشد. بر وآموز هم در حیاط مدرسه فضایی برای تنفس و جنبنداشته و دانش 

این اساس، برای ایجاد انگیزه در مدارس، همه عوامل باید از نظر طولی و عرضی باید در  

آموز باشند.راستای موفقیت علمی و تحصیلی معلم و دانش 
 

جمله مسائلی    امنیت شغلی ازچرا که    ،امل مهم »امنیت روانی و شغلی« استچهارمین ع 

فکری    کند و بخشی از انرژی روانی ومشغول می  را به خود  افرادو انرژی    است که افکار

صورتی که کارکنان از این بابت به سطح مطلوبی    در  شود.له می ئ صرف این مسنیز  سازمان  

اختیار سازمان قرار   انرژی فکری و جسمی خود را در توان و ،از آسودگی خاطر دست یابند
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نیزمی و سازمان  تنش  دهند  انسانی میکمتر دچار  نمونه شماره  گرددهای   4. همانطور که 

آموزان باید به آینده امید داشته باشند و باور داشته باشند که ادامه تحصیل  دانش »مطرح کرده:  

آنها ت مث أ بر موفقیت در زندگی  نمونه شماره    « بت دارد ثیر  یا  کند: که چنین مطرح می  7و 

فارغدانش   وقتی» می آموزان  خود  نزدیکان  در  را  چطور  التحصیالنی  بیکارند،  که  بینند 

توان دریافت که اگر آرامش و امنیت  . بنابراین، می « توانند با این اوضاع انگیزه داشته باشندمی

د. از طرفی، وجود امنیت روانی و شغلی زمینه  روانی نباشد آینده مبهم و تاریک خواهد بو

تر خواهند شد. وقتی که معلم  انگیزه آنها هم بیش   کند و یقیناًتر را فراهم می تالش و کار بیش 

دانش  از طرفی  و  باشد  برخوردار  و شغلی  روانی  و  آرامش روحی  آینده  از  به  آموزان هم 

های  با سعی و تالش در مسیر موفقیت   شوند و زندگی خود امیدوار باشند هر دو باانگیزه می

 دارند. ثری برمیؤهای ممستمر گام

ت  پرسش  فرهنگ  توسعه  برای  مدلی  چه  می أسوم:  تهران  مدارس  در  علمی  توان  کید 

   پیشنهاد داد؟ 

دهد و  می  سیستم   به   نسبت  شفافی  و   روشن   مدل جز کوچکی از یک پدیده است که دید

در این میان، پس از هر بار  .  برود بین از سیستم  تاریک  زوایای و  هاشود، پیچیدگیمی باعث

ارزیابی در سیستم، نظام بازخورد، اصالح و مهندسی مجدد به مدیران و رهبران آموزشی در  

کند تا نقاط ضعف برطرف گردد، علمی در مدارس کمک میکید  أتراستای توسعه فرهنگ  

طوری که با توجه به عوامل  شوند. به  نقاط قوت، تقویت شود و تهدیدها به فرصت تبدیل

لفه موثر »کیفیت  ؤ(. این مدل دارای چهار م1گردد)شکل  شناسایی شده، مدل زیر ارائه می 

»امنیت  فعالیت و  آموزشی«  محیط  »کیفیت  سازنده«،  »بازخورد  پرورشی«،  و  آموزشی  های 

د از طرف رهبران  علمی معلمان در مدارس است که مدام بایکید  أ تروانی و شغلی« بر فرهنگ  

  آموزشی مورد ارزیابی قرار گیرند.
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 کید علمی در مدارس أمدل پیشنهادی برای توسعه فرهنگ ت :1شکل 

 

 گیری بحث و نتیجه
  به   دستیابی  آموزان برایدانش   به همه  معلمان  اهمیت   علمی معلمان در مدارس به میزانکید  أت

 (. 1397ترجمه سلیمانی و همکاران،    ؛Miskel &Hoy  ،2013) گرددبرمی  آموزشی  اهداف

دهند تا به موفقیت تحصیلی  آموزان را تحت فشار قرار می ای دانش به گونه   هامعلمچراکه همه  

کید  أتقابل قبولی دست پیدا کنند. از آنجایی که نتایج مطالعات قبلی نشان داد که فرهنگ  

آموزان و معلمان را  های علمی دانش تواند اثربخشی مدارس و موفقیتعلمی در مدارس می

دست اصلی  دغدغه  هم که  بخشد.  ارتقاء  است،  تربیت  و  تعلیم  ااندرکاران  طرفی  چنین،  ز 

-علمی حاکم در مدارس و ابهام در عوامل توسعهکید  أتنامشخص بودن وضعیت فرهنگ  

توسعه عوامل  »شناسایی  هدف  با  را  مطالعه  این  پژوهشگران  تا  شد  باعث  آن  دهنده  دهنده 

     علمی در مدارس شهر تهران« انجام دهند. کید أت فرهنگ 

کید أت شان داد که وضعیت فرهنگ  اولین یافته حاصل از این پژوهش با رویکرد کیفی ن

 بخش نیست. نتایج این مطالعه با نتایج مطالعه صفری و سلیمانیعلمی در مدارس رضایت

است1395) همسو  قابل  ،(  اکثریت  خبرگان  زیرا  فرهنگ  کید  أ تتوجه  وضعیت  که  داشتند 
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علمی  کید  أت بخش نبوده و نیازمند توجه ویژه است؛ چون اگر  علمی در مدارس رضایتکید  أت

با عالقه دانش معلمان،  آینده  و  زندگی  به  آنها  و  مندی  نباشد  الگوی    هامعلم آموزان همراه 

 Brown et)  بیهوده خواهد بود  علمی در مدارس کامالً کید  أ تآموزان نباشند،  رفتاری دانش 

al, 2010  .) 
علمی  کید  أ تدهنده فرهنگ  دومین یافته این پژوهش منجر به شناسایی چهار عامل توسعه

   د از: اندر مدارس گردید که عبارت

توسعه عامل  فرهنگ  اولین  »کیفیت  کید  أتدهنده  عنوان  تحت  مدارس  در  علمی 

آموزان را برای  تواند دانش های آموزشی و پرورشی« مدرسه نام گرفت است که می فعالیت

اسک مطالعات  با  پژوهش  این  نتیجه  کند.  جذب  مدرسه  به  و  2016) اتآوردن  هوی  و   )

برانگیز و قابل دستیابی  چرا که تعیین اهداف مشخص، چالش  است،( همسو  2010) همکاران

به   موفقیتکید  أتمنجر  مدرسه،  اثربخشی  باعث  نهایت  در  و  توسعه  علمی،  و  علمی  های 

آموزان  دانش گردد؛ زیرا تأکید علمی به دنبال این است که یادگیری  علمی میکید  أتفرهنگ  

    در حداقل زمان ممکن و با کمترین اختالل، به حداکثر ممکن برسد.

توسعه عامل  فرهنگ  دومین  معلمان کید  أتدهنده  سازنده«  »بازخورد  مدارس  در  علمی 

؛ زیرا  است(  2015) ( و وو و شو1387) های تحقیق صمدیید یافته ؤاست. نتایج این مطالعه م

بخشد و پاسخ دادن به  ناسب معلم، عملکرد فراگیران را بهبود میآنها دریافتند که بازخورد م 

علمی  موفقیت دانش   هامعلمهای  حرفهو  رشد  به  منجر  و آموزان  انگیزه  ایجاد  معلمان،  ای 

     گردد. معلمان در مدارس میکید أ تدهنده فرهنگ توسعه

فرهنگ   توسعه  عامل  آموزشی«  کید  أ ت سومین  محیط  »کیفیت  مدارس  است. علمی در 

( همسو بود،  2016( و اسکات )1392های تحقیق برزیده و همکاران )نتایج این مطالعه با یافته

ثر معلمان در مدرسه  ؤثیر مثبت و معناداری بر نقش مأزیرا آنها دریافتند که فضای مدرسه ت 

علمی در مدرسه  کید  أتتر باشد فرهنگ  دارد؛ چرا که هر چه نقش معلم در مدرسه پر رنگ

   یابد.تر توسعه میبیش

علمی در مدارس »امنیت روانی و شغلی« است؛ زیرا  کید  أ ت چهارمین عامل توسعه فرهنگ  

معنا خواهد بود و سالمت روانی  اگر فردی احساس امنیت روانی نکند، زندگی برای او بی



 171 |  صفری

 

 

در    یعنی داشتن روح و روانی آرام و دور از ترس که  ،نیز برقرار نخواهد شد. امنیت روانی

این صورت، زندگی آدمی گوارا و دلپذیر خواهد شد. بنابراین آرامش روحی و روانی برای  

فرماید »ااَلبِذِکرِاللّهِ تَطمَئُن الُقلوبُ«؛  انسان ضروری است؛ چرا که خداوند در قرآن کریم می

شغلی    (. از طرفی، ترس از آینده28)سوره الرعد، آیه   یابدها آرامش میهمانا با یاد خدا دل

زیرا    ،ای در انتظار آنها خواهد بودشود که چه آیندهآموزان میقراری دانش مبهم منجر به بی

خود سبب  له  ئ مسله اشتغال به سرعت در حال تحول است و این  ئ در دنیای پرتالطم امروز، مس

کار  التحصیل خواهند شد و باید وارد بازار  آموزانی شده که در آینده فارغنگرانی برای دانش 

  شوند. 

هایی را تدوین نمایند  ربط باید برنامهیذهای  وپرورش و تمام دستگاه لذا، نظام آموزش

آموزان کارآفرین تربیت نمایند تا نه تنها از نظام انتظار کار  که بتوانند در راستای آن دانش 

زایی  اشتغالنداشته باشند، بلکه بتوانند با خودباوری خودشان با توجه با نیازهای روز جامعه  

، مدیران، رهبران آموزشی و همه عوامل ها معلمنمایند. این امر هرگز ممکن نیست، مگر اینکه  

دانش  در  را  خودباوری  بتوانند  در  اثرگذار  زمانی  امر  این  طرفی،  از  نمایند.  ایجاد  آموزان 

ار  هم از امنیت روحی، روانی و شغلی الزم برخورد  ها معلمگردد که خود مدارس محقق می

 باشند.  

اینکه فرهنگ   پیدا می  تأکیدخالصه  و  علمی در مدارس زمانی توسعه  کند که متولیان 

ریزان نظام آموزشی به چهار عامل شناسایی  اندرکاران تعلیم و تربیت در مدارس و برنامهدست

های آموزشی و پرورشی«، »بازخورد سازنده«، »کیفیت محیط آموزشی«  شده »کیفیت فعالیت 

گردد، توجه  علمی در مدارس می  تأکیدو »امنیت روانی و شغلی« که منجر به توسعه فرهنگ  

علمی را    تأکیدگیری از الگوی ارائه شده زمینه توسعه فرهنگ  ای داشته باشند و با بهرهویژه

های پژوهش، پیشنهادهای کاربردی به شرح ه به توجه به یافتهدر مدارس فراهم نمایند. در ادام

    گردد:ذیل توصیه می

به اولین عامل توسعه 1 با توجه  مشهود    علمی در مدارس، کاماًل  تأکیددهنده فرهنگ  ( 

نیازمند بازنگری    ،شود های آموزشی و پرورشی فعلی که در مدارس ارائه میاست که فعالیت
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مسئوالن   که  است  منظور جذاباساسی  به  باید  فعالیتامر  موسیقی،  تر کردن  هنر  نقش  ها 

 تر کنند.ثر را با دعوت از خالقان این عرصه، در مدارس پررنگؤ نمایش و تئاترهای م

  ها معلمهای علمی  رود که موفقیت( براساس دومین عامل »بازخورد سازنده« انتظار می2

 از آنها تقدیر شود. آموزان برجسته گردد و با برگزاری جشن  و دانش 

می 3 آموزشی«  محیط  »کیفیت  وقتی  فرهنگ  (  توسعه  به  منجر  در    تأکیدتواند  علمی 

می نظر  به  گردد،  فضای  مدارس  سرانه  قبیل؛  استاندارد)از  آموزشی  فضای  به  توجه  رسد 

روز با مدیریت کتابداران متخصص، تراکم  های غنی و بهآموزشی، کتابخانه مجهز به کتاب

حداقل استانداردهای الزم در      آمیزی، نور و روشنایی و ...( و رعایتی، رنگآموزدانش 

 محیط مدرسه مورد توجه ویژه مسئوالن امر قرار گیرد. 

ریزان باید ضمن رعایت  ( عامل چهارم که مربوط به »امنیت روانی و شغلی« است، برنامه4

نیازسنجی براساس  تقاضا  زمینه اشعرضه و  مناسب،  فارغهای درست و  به  تغال  را  التحصیل 

های ضروری زندگی را در دستور کار قرار  خوبی فراهم نمایند. لذا آنها باید آموزش مهارت

یافته به  توجه  با  نهایت  در  نمایند.  پرهیز  صرف  نظری  آموزش  از  و  پژوهش  دهند،  های 

 گردد: پیشنهادهای زیر توصیه می

به  1 مطالعه محدود  این  از آنجایی که  تهران است، توصیه می.  گردد که  مدارس شهر 

این   نتایج  با  و  داده  قرار  پژوهش  مورد  را  دیگر شهرهای کشور  مدارس  آتی  پژوهشگران 

 تحقیق مورد مقایسه قرار دهند. 

بخش گزارش  علمی در مدارس رضایت  تأکید. از آنجایی که وضعیت موجود فرهنگ  2

علمی در مدارس    تأکیدای که فرهنگ  سازندهنشده است و از طرفی، باتوجه به اثرات مثبت و  

ریزان نظام  شود که مدیران مدارس، رهبران آموزشی و مسئوالن و برنامهدارد، سفارش می

بهره با  تا  بندند  به کار  را  اهتمام خود  تمام  توسعه  آموزشی  زمینه  ارائه شده  مدل  از  گیری 

 علمی را در مدارس توسعه دهند.  تأکیدفرهنگ 

آموزان نظرخواهی نشده است، پیشنهاد  آنجایی که در این پژوهش از والدین دانش . از 3

     شود در مطالعات آتی از آنها هم نظرخواهی شود.می
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