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 مقدمه -7-7

-های ديگر تحقق اهداف خود را در اولويت قرار ميهای آموزشي هر جامعه همانند سازمانسازمان

فرهنگ برای  .ها پديده نسبتاً جديدی استفرهنگ(. توجه به سازمانها از جهت 7558،دهند )هاشمیان

، به کندميهای فکری را متحد ای مخفي که زمینه. پديدهن ها مانند شخصیت برای انسان استسازما

(. به نظر بسیاری از 1171،دارد )نصیری و همکارانميدهد و افراد را به کار واامور معني و جهت مي

نظران مقصود از فرهنگ سازماني سیستمي از استنباط مشترک است که اعضاء نسبت به يک صاحب

(. 7،1115ود )روبینسشسازمان دارند و همین ويژگي موجب تمیز و تفکیک دو سازمان از يکديگر مي

آگاه کارکنان ، هنجارها و عادات غالب در سازمان که در ضمیر ناخودعبارت از باورها 1فرهنگ سازماني

ها و عادات کاری افراد در سازمان . از اين رو هنجارافکندسازمان شکل مي گیرد و بر رفتار آنان سايه مي

گیرد گاهي سازنده و گاهي بازدارنده و حتي نشات ميکه البته بخش عمده آن از فرهنگ عمومي جامعه 

کلید موفقیت سازمان است و  (.توجه صحیح به فرهنگ سازماني1119باشد )میر سپاسي،مخرب مي

در  (.7551، 9) هافستد تواند با ارائه صحیح فرهنگ سازماني به سطح عالي پیشرفت نائل آيدسازمان مي

از قلمروهای پژوهشي مشترک بین چند رشته علمي از جمله  يکياين بین فرهنگ سازماني مدرسه 

مديريت آموزشي و جامعه شناسي آموزش و پرورش است که علیرغم برخورداری از  روانشناسي تربیتي،

 کشور ايران در آغاز راه استتالش علمي منسجم و مدون در اين حیطه به ويژه در ، سابقه نظری ديرپا

-تجربي حاکي از تاثیر اين فرهنگ سازماني در امر تعلیم و تربیت دانش(. شواهد 7981)حسین چاری،

توان آن را با عوامل متعددی مرتبط دانست. از عوامل مهم مرتبط با فرهنگ سازماني آموزان است و مي

انگیزه پیشرفت، يکي از مفاهیم بنیادی روان شناسي  دانش آموزان است. 1مدرسه، انگیزه پیشرفت

 آموز دارد.تاثیر فراواني در پیشرفت و موفقیت تحصیلي دانشانگیزش است که 

                                                
1. Robbins 
2. Organization culture 
3. HaFseted 
4. Achivement  Motivation 
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شوند تا تکالیف تحصیلي خود را طريق انگیزه پیشرفت برانگیخته مي آموزان و دانشجويان ازدر واقع دانش

های افراد . رفتاربرای رسیدن به اهداف خود و سطح مشخصي از تخصص، مهارت و موفقیت تکمیل کنند

از  (.1177عزيزی و پاهون ،، مطلقالهي ،دار است )امراييدار و با ثباتجهت ،هدفمند ،انرژیبا انگیزه باال پر

( معتقد است که خودتنظیمي 1111) 1است. زيمرمن 7ديگر عوامل مربوط با فرهنگ مدرسه خودتنظیمي

ها و هیجانها برای دستیابي به اهداف است. در تعريفي ديگر يعني فرايند فعال نگه داشتن افکار، رفتار

تنظیمي شامل افکار، احساسات و رفتارهايي است که در وصول به ( معتقد است که خود1111زيمرمن )

يافته کساني هستند که اهدافي را برای خود تنظیمشوند. از نظر وی افراد خودگیری ميهدف جهت

يادگیری را گزينش، انگیزش خود را حفظ کرده به نظارت عملکرد خود انتخاب، راهبردهای مناسب 

ديگر از متغیرهايي است که با  خودبیگانگي تحصیلي يکيکنند. ازپرداخته و پیشرفت خود را ارزيابي مي

"از خود بیگانگي از مدرسه"فرهنگ مدرسه رابطه دارد.. 
"از خودبیگانگي تحصیلي"يا  9

، مفهوم نسبتاً  1

آموزان شکل گرفته است )تراستي و ای جهت فهم رفتارهای دانشجديدی است که اخیراً به عنوان سازه

میالدی، دانشمندان علوم اجتماعي به بررسي از  7511تا  7591(. بین دهه 7559، 9ديکي -دولي

-( . تعريف و طبقه1119، 6ولسنمند شدند )براون، هیگینز و پاآموزان در مدارس عالقهخودبیگانگي دانش

( از  ازخودبیگانگي آغازگر پژوهش در اين زمینه بود. وی از خود بیگانگي را به 7595) 1بندی سیمن

کند. صورت وجود ناهمخواني بین انتظارات شخصي و میزان پاداش کسب شده در جامعه مدرن تعريف مي

-ه با متغیرهای انگیزه پیشرفت، خودهدف اصلي پژوهش حاضر بررسي رابطه فرهنگ سازماني مدرس

 باشد.آموزان ميبیگانگي تحصیلي دانشتنظیمي و از خود

 بیان مساله -7-1 

های موثر و مهم در جهان امروز سازمان آموزش و پرورش است . سازماني که الگوی يکي از سازمان

، اجتماعي ،سیاسي ،اخالقيتمامي نهادهای رسمي جامعه است و با رشد و توسعه هر جامعه از جهات 

(. جايگاه تحقق اهداف آموزش و پرورش هر7556 8)صافي، فرهنگي و اقتصادی پیوندی ناگسستني دارد

کشور مدارس آن است و بدون شک مدارس متاثر از فرهنگ سازماني حاکم بر آموزش و پرورش به گونه 

 (.7556اعم هستند )نیکنامي،

                                                
1. Self - Reguletion 
2. Zimmerman 
3
. Alienation of School 

4. Educational  Alienation   
5. Trusty  &  Dooley  - Dickey 
6. Brown,Higgins & Paulsen 
7. Seeman 
8. Safi 
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والدين و  ،ای است که معلمان( فرهنگ مدرسه عامل پیوند دهنده7555) 7از نظر دئال و پترسن

مدرسه  .های محلي )منطقه ای( خود نیازمند آن هستندها و سنتمديران برای نگاهي هماهنگ به شیوه

اول يک جامعه کوچک است که وجه اشتراک سازمان و بلکه در درجه  ،نه فقط يک سازمان آموزشي

های اجتماعي در هر دو و وجه افتراق آنها میزان اهمیتي است که به کنشگران داده جامعه وجود کنشي

توان جو مدرسه يا فرهنگ آن مدرسه فضای حاصل از تعامالت اجتماعي در سطح مدرسه را مي .شودمي

 از وسیع تعريفي ارائه ضمن( 7959،به نقل از شعباني، 1118) 1جیوانيسر (.7987،تلقي کرد )مقني زاده

 بین ما مشترک ومعاني باورها نمادها، ها،ارزش شامل مدرسه فرهنگ که است آن بر مدرسه فرهنگ

 .است بزرگ جامعۀ از بخشي بعنوان تربیت و تعلیم کاراناندر دست وساير آموزان دانش معلمان، والدين،

شود و فهم ی درون مدرسه بهتر درک ميچوب وسیعي است که به کمک آن روابط پیچیدهاين مفهوم چار

جودی مدرسه وتعلیم و ی وی فلسفهآموزان که سازندهاندرکاران مدرسه و دانشمشکالت و مسائل دست

 (.7981،شود )حسین چاریتر مي، آسانتربیت هستند

 ،گیری انگیزهمتاثر از فرهنگ مدرسه است و شکلهای تحصیلي ای و فعالیتروح زندگي مدرسه

مدرسه جامعه کوچکي است که فضای معیني را به  .تالش و تمرکز در مدارس به آن وابسته است،تعهد

. در واقع نگرشهايي که مدارس به صورت پنهان و نه به صورت کندوجود مي آورد و انگیزش ايجاد مي

 .(7989،)بهرامي در میزان انگیزش آنها موثر است ،کنندرسمي به دانش آموزان منتقل مي

انگیزه  (.7981،آموزان نیاز به پیشرفت است )حسین چاریهای زندگي دانشيکي از مهمترين مؤلفه

يا تسلط به اشیاء و امور و يا  اشتیاق و تالشي است که فرد برای دستیابي به يک هدف ،پیشرفت میل

آموزان (. در واقع دانش7916)پارسا،  کندرسیدن به يک معیار متعالي از خود ابراز مي افراد و انديشه ها و

شوند تا تکالیف تحصیلي خود را برای رسیدن به طريق انگیزه پیشرفت برانگیخته مي و دانشجويان از

ه باال پر های افراد با انگیز. رفتار، مهارت و موفقیت تکمیل کننداهداف خود و سطح مشخصي از تخصص

نوع ساختار مدرسه در افزايش  (.1177و همکاران ،  دار است )امراييدار و با ثباتجهت ،هدفمند ،انرژی

آموزاني که دانش ،آموزان به کار و تالش بیشتر موثر است. در يک ساختار رقابتي مدرسهانگیزش دانش

میزان  ،آموزاني که از توانايي پايیني برخوردارنددانشکنند اما در مي ، احساس غرورتوانايي بااليي دارند

(. شواهد پژوهشي نیز حاکي از آن است که بین ادراکات دانش 7989يابد )بهرامي ، کاهش مي انگیزش

يادگیری ،های آموزشيپیامد رفتارها و ،آموزان از فرهنگ مدرسه در ابعاد نگرش به تحصیل و يادگیری

(. 7981،رابطه معناداری وجود دارد )رجائیان فیزيکي مدرسه با پیشرفت تحصیلي آنانگروهي و محیط 

                                                
1. Deal & Peterson 
2. Sirjueni  
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( با انجام پژوهشي در اين راستا نتیجه گرفته است که فرهنگ سازماني مدرسه روی 7551) 7ماهر

 ،مدرسه ،های فعالیت مثل شغل. انگیزه پیشرفت را در بسیاری از حوزهگذاردانگیزش و موفقیت تاثیر مي

 (. 7989،توان مشاهده کرد )بهراميهای خانگي يا مسابقات ورزشي و قهرماني ميهنر

. با ايت يادگیری خويش را داشته باشندعالوه بر اين عصر کنوني نیازمند افرادی است که توانايي هد

توجه نظام ای انتظار تحقق چنین هدفي نیز متوجه به جايگاه و اهمیت سیستم آموزشي در هر جامعه

 ،هايشانگری يادگیریآموزان به مهارت کنترل و تنظیم. بر اين اساس تجهیز دانشآموزشي مي باشد

-سیاست ،مجريان موضوع محوری بحث میان ،مدرسه و ورای آندر « تنظیميخود»تحت اصطالح کلي 

 (.1119، 9و کارنو ؛ بوکارتز 1،1171دهد )آرسالگذاران و محققان تربیتي را تشکیل مي

اما اهمیت  ،تنظیمي يک سازه جديد در حیطه روانشناسي تربیتي استهر چند يادگیری خود

-های ارائه شده در رابطه با خود. اکثر مدلای قرار داردهای عملي آن مورد توجه فزايندهتئوريکي و داللت

ها موجوداتي فعال بر اساس آن انسان شناختي بندورا هستند که- تنظیمي برگرفته از تئوری يادگیری

يادگیری خود تنظیمي به . وسط محیط اطرافشان شکل داده شوندباشند نه اينکه به شکل منفعالنه تمي

. اهمیت (1119 1شود )چانک،نگريسته مي ،تواند توسعه داده شودها که ميای از مهارتعنوان مجموعه

آموزان تنظیمي در اثرات آن بر موفقیت های دانشيادگیری خود توجه به اکتسابي يا غیر اکتسابي بودن

تنظیمي کند شواهد فراواني در حمايت از اهمیت خود(بیان مي1119) 9به نحوی که سالووارا ،نهفته است

 . آموزان وجود داردبه عنوان يک متغیر مهم در يادگیری و پیشرفت تحصیلي دانش

احساسات و اعمال  ،تنظیمي را شامل افکار( خود1119،از سالووارا به نقل ،7585زيمرمن و چانک )

( اين 1111ها زيمرمن )يابي به اهداف قرار دارند . بعدکنند که در جهت دستای معرفي ميايجاد شده

احساسات و اعمال ايجاد  ،: خود تنظیمي عبارت است از افکارتعريف اولیه را گسترش داد و بیان کرد

اند . ريزی شده و به طور منظم جهت دستیابي  به اهداف شخصي  تنظیم و تعديل شدهای که برنامهشده

 . مکتنظیمي داردقابل انطباق اعمال خودبیشتری را بر ماهیت سازگارانه و اين تعريف وسیعتر تاکید 

تنظیمي کنند که خوداز زيمرمن بیان ميارائه شده  ( با در نظر گرفتن تعريف1171) 6فرسون و رنويک

-است که دانش 1های وابسته به محیطبلکه مجموعه ای از فرايند ،يک خصوصیت و ويژگي ثابت نیست

                                                
1. Maeher 
2
. Arsal 

3. BoeKaerts&Corno 
4. Schunk 
5. Salovaara 
6. Mcpherson& Renwick 
7. Context – Specific 
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پردازند . عالوه بر اينکه محیط يادگیری نقش شان به انتخاب از میان آنها ميآموزان جهت انجام تکالیف

آموزان داراست. ادراک و احساسي که دانشتنظیمي مهمي را در تجهیز دانش آموزان به مهارت های خود

شود ، عامل مهمي در اين زمینه محسوب نسبت به محیط موجود دارند و تحت عنوان جو نیز خوانده مي

 شود.مي

سطح نظام آموزشي مطرح است و همچنین از مهمترين مشکالتي است که دريکي ديگر از مفاهیمي

اين بحران به  .است7«از خود بیگانگي» ،مي شوند دچار آنکه عده ای از دانش آموزان در طي تحصیل 

رود فرد در حالت عادی با آن گروه احساس شود که انتظار ميتجربه انزوا از يک گروه يا فعالیتي گفته مي

( و خود را در قالب رفتارهای مخربي از قبیل 1117، 1همبستگي نموده يا با آن فعالیت درگیر شود )مان

غیبت از مدرسه و مدرسه گريزی و يا ساير  ،خشونت خرابکاری يا ولگردی ،گروه های خالفکار عضويت در

 (.7559دهد )تراستي و همکاران ،رفتارهای منحرف نشان مي

بیگانگي را بصورت وجود خود. وی از( آغاز شد7595) 9مطالعه علمي از خود بیگانگي با کار سیمن

 1کند. دينو میزان پاداش کسب شده در جامعه مدرن تعريف ميناهمخواني بین انتظارات شخصي 

، به اين نتیجه رسید که از خود بیگانگي از سه بعد تشکیل يافته (7595( بر اساس کار سیمن )7567)

، انزوای اجتماعي به معني احساس (7567. به باور دين )1و بي هنجاری 6، ناتواني9: انزوای اجتماعياست

بعد دوم يعني ناتواني نشانگر احساس ناتواني  .ر صورت مصاحبت کردن با ديگران استتنهايي حتي د

هنجاری نیز به معني عدم پذيرش ارزشها و هنجار های مسلط بي .افراد در تغییر انتخاب های خود است

ات و موفقیت و در نهايت بر ثب ،. اين احساسات در محیط مدرسه بر عملکرد تحصیليدر جامعه مي باشد

( . بنابراين از خود 1119  8،گذارد )روايي و وايتینگآموزان در زمینه تحصیل تاثیر ميپايداری دانش

،5)براونبیگانگي ارتباط مستقیمي با موفقیت و شکست مدارس در امر تعلیم و تربیت دانش آموزان دارد 

آموزان با يکديگر مناسب بوده و آموزان و دانش(. اگر در مدرسه کیفیت روابط معلمان با دانش1119

آنها احساس از خود بیگانگي  ،ساختار مدرسه نیز با عالئق و نیازهای دانش آموزان هماهنگ باشند

                                                
1 .Alienation 
2. Mann 
3 . Seeman 
4
 . Dean 

5 . Social  Isolation 
6 . Power lessness 
7 . Narmlessness 
8. Rovai&Wighting 
9. Brown 
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(. به طور کلي مي توان گفت که از خود بیگانگي 7،1171)هاچر و هاگنائر تحصیلي کمتری خواهند نمود

 . (1119یری وی است )روايي وايتینگ،يادگنتیجه ارتباط منفي بین دانش آموزان و محیط 

ای که در کشور های مختلف در مورد فرهنگ سازماني مدرسه و های گستردهعلي رغم پژوهش

. ، در کشور ما هنوز پژوهش کافي در اين زمینه انجام نگرفته است عوامل مرتبط با آن انجام گرفته است

، خودتنظیمي و از خود بیگانگي تحصیلي  در تعلیم و تهیم انگیزه پیشرفهمچنین با توجه به اهمیت مفا

خود دانش آموزان  و تربیت هم از لحاظ نظری و هم کاربردی و آسیب های فراواني که بر نظام آموزشي

پژوهش حاضر در صدد پاسخگويي  ،. لذاالزم است به عوامل زمینه ساز آنها پرداخته شود ،مي کنند وارد

خود تنظیمي و از خود بیگانگي  ،که آيا فرهنگ سازماني مدرسه با انگیزه پیشرفتبه اين سوال است 

 تحصیلي دانش آموزان رابطه معناداری دارد ؟

  ضرورت و اهمیت پژوهش -1-3

شوند ی آن نظام محسوب ميتشکیل دهندهآموزان مهمترين عنصردانش ،در نظام آموزش و پرورش

گذاری ها و تدارک امکانات در آموزش و پرورش به دانش آموزان منتهي سیاستريزی ها و و تمامي برنامه

های الزم در آنها برای ورود به اجتماعي که چرا که آماده کردن دانش آموزان و ايجاد صالحیت ،مي شود

هدف نهايي آموزش و پرورش است و هر چقدر به مسائل و مشکالت دانش  ،ی آن هستندخود سازنده

)نادری بلداجي توجه بیشتری شود ساختار آينده اجتماع از استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود آموزان

، عادات و رفتار کودک سهم به سزايي دارد و يکي از (. مدرسه در تشکیل و تکامل شخصیت7987،

ل . دوران مدرسه دوراني است که به روند رشد و تکامرين عوامل اجتماعي کردن کودک استمهمت

. البته تاثیر مدرسه بر دانش آموزان بستگي به تفاوت های دهدرواني و عاطفي کودک شتاب مي،جسمي

. ورود به مدرسه برای کودک همراه با جدايي از مادر و محیط میزان سازگاری و تجربیات آنها دارد،فردی

کودک با های اتکاييانگیزه کاهش. از اين رو مدرسه نقش مهمي در ايجاد استقالل وگرم خانواده است

يکديگرند .  مدرسه است و اين دو محیط مکمل کودک تابعي از خانه و رشد شخصیت .اش داردخانواده

تطبیق کودک با  ،. يکي از مهمترين عواملآموزان معلول عوامل مختلفي استمشکالت تحصیلي دانش

انگیزنده عالقه و اشتیاق دانش آموز نباشد و آنان را به وقتي مدرسه بر  ،محیط جديد يعني مدرسه است

 .(7986،مي شود )ضیاءالدين مدرسه و موجب دلسردی و بي توجهي آنان به درس،جلب نکندخودسوی

راهگشای تغییر و تحول در کیفیت تعلیم و تربیت است و  ،عوامل فرهنگ مدرسهوشناخت علمي عناصر

، نقش هر کدام از . اينکه به صورت علمي معلوم شوددهداين هدف را جهت ميتالش های معطوف به 

                                                
1. Hascher&Hagenauer 



8 

 

ريزان والدين و برنامه ،مديران ،معلمان ،های تحصیلي به چه میزان استعوامل فرهنگ مدرسه بر پیامد

وردار کنند دهد تا به تقويت ابعاد آن مبادرت ورزند و فراگیران را از آموزش موثر برخآموزشي را ياری مي

 (. 7985،رحماني و صفايي،)عارفي

-( فرهنگ مدرسه را از لحاظ نوع حمايت اجتماعي به چهار بعد تقسیم نموده7551)7الساندرو و ساد

روابط  ،. بعد دومکندآموزان با يکديگر اشاره ميبه نحوه ارتباط با دانش ،روابط دانش آموزان ،. بعد اولاند

-فرصت ،. بعد سومانش آموزان با معلمان اشاره داردبه کیفیت و نحوه تعامالت د ،با معلماندانش آموزان 

 و بعد چهارم، ها و امکانات آموزشي در مدرسه اشاره داردکه به چگونگي ارائه فرصت ،های آموزشي

نشانگر چهار نوع چهار بعد مطرح شده  انتظارات هنجاری، که به قوانین واقع در مدرسه اشاره دارد.

. از نظر آنها فرهنگ آموزان فراهم کندتواند برای دانشحمايت اجتماعي مي باشند که فرهنگ مدرسه مي

مدرسه در صورتي که حمايت اجتماعي الزم را از دانش آموزان فراهم بیاورد مي تواند تاثیر مثبتي بر 

 برآورد شدن نیازهای اساسي دانش آموزان بگذارد .

شکالت مهم مدارس در قرن بیست و يکم آن است که دانش آموزان را برای پیشرفت يکي از م

تحصیلي بیشتر و کسب مهارت های روز آمد بر انگیزد و توانايي حل مساله را برای همراه شدن با تحوالت 

 (. 7985و همکاران ، سريع عصر حاضر در آنان پرورش دهد )عارفي

دهد که فرهنگ سازماني مدرسه روی انگیزش و نیز نشان ميتحقیقات انجام شده در اين زمینه 

ای که مدرسه با فرهنگ سازماني مناسب بستری مناسب . به گونهگذاردموفقیت دانش آموزان تاثیر مي

مدرسه با فرهنگ سازماني  ،وری آنها بوده و بالعکسبرای برانگیختن دانش آموزان و افزايش میزان بهره

. عالوه بر اين موفقیت دانش آموزان دريک شودآموزان ميوری و کارايي دانشبهره نامناسب موجب کاهش

د برای انجام آن انتخاب کرده که فر تنظیمي و راهبردهايي بستگي داردتکلیف يادگیری به سطح خود

اندازه ای شغلي و خانوادگي به  ،های تحصیلي، موفقیتيادگیری . اهمیت اين سازه در(7981،)جبلياست

است که صاحب نظران مختلف از ابعاد متفاوتي به بررسي آن پرداخته و عوامل متعددی را جهت دست 

ی مربوط به خود هالي رغم اهمیت فراوان در پژوهش. يکي از عواملي که عانديابي به آن متذکر شده

پژوهش  .باشدرسه ميهمین تاثیر جو و فرهنگ مد ،تنظیمي مورد غفلت و بي توجهي واقع شده است

همچنین میزان  .حاضر در تالش است تاثیر اين متغیر مهم را در خود تنظیمي دانش آموزان نشان دهد

آموزان زيادی قبل از اينکه به شود دانشخود تنظیمي پايین ناشي از فرهنگ مدرسه نامناسب باعث مي

علت بیگانگي از تحصیل از مدرسه فراری شده و به  ،طور کامل برای زندگي اجتماعي و شغلي آماده شوند

. در واقع از خود بیگانگي باعث ايجاد احساس عدم دلبستگي به مدرسه به عنوان ترک تحصیل کنند

                                                
1
. Alesandro  and  sadh 
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 (.1115،ديگرانو7 )فریشود ميباالتر سازماني برای تعلیم و تربیت و عدم دستیابي به مدارج تحصیلي 

از خود بیگانه عموماً تبديل به بزرگساالني مي شوند که دچار از خود بیگانگي آموزان دانش ،عالوه بر اين

ای (. به گونه1119،و ديگران )براون اجتماعي بوده و از لحاظ سیاسي و اقتصادی نیز فاقد توانايي هستند

میزان  توان نتیجه گرفت که از خود بیگانگي تحصیلي بیشتر با افزايشکه با توجه به پژوهش قبلي مي

ها و کارکنان خانواده ،بزهکاری در جامعه همراه است پس ضروری است که متخصصان تعلیم و تربیت

ی تاثیر فرهنگ سازماني ای به آن داشته باشند. با توجه به مطالب گفته شده دربارهمدارس توجه ويژه

آموزی در کشور که بدون شک مناسب يا نامناسب روی دانش آموزان و  با توجه به جمعیت عظیم دانش

در اين پژوهش تالش شده است ارتباط اين متغیر  ،سازان آتي اين مملکت هستندانديشمندان و آينده

خود تنظیمي و از خود بیگانگي تحصیلي مورد بررسي قرار گیرد. تا با  ،مهم با سه متغیر انگیزه پیشرفت

آموزان و با ، عاطفي و تحصیلي دانشنشناختيبت به ارضای نیاز های رواهای خود نستعمیق آگاهي

خودتنظیمي و از  ،تواند با انگیزه پیشرفتلي که ميشناسايي بهتر فرهنگ سازماني مدرسه به عنوان عام

به افزايش انگیزه پیشرفت، مهارتهای خودتنظیمي و کاهش  ،آموزان رابطه داشته باشدگي دانشخودبیگان

 ازخود بیگانگي آنها کمک کرد.

 هدف )اهداف( پژوهش :-1-4

 هدف های کلی :

 خود تنظیمي و از خود بیگانگي تحصیلي دانش آموزان  ،تعیین رابطه فرهنگ مدرسه با انگیزه پیشرفت-7

آموزان بر اساس فرهنگ بیگانگي تحصیلي دانشخودخود تظیمي و از ،پیش بیني انگیزه پیشرفت -1

 مدرسه 

 هدف های فرعی :

 فرهنگ مدرسه با انگیزه پیشرفت دانش آموزانتعیین رابطه - 

 تعیین رابطه فرهنگ مدرسه با خود تنظیمي دانش آموزان  -

 تعیین رابطه فرهنگ مدرسه با از خود بیگانگي تحصیلي دانش آموزان  -

 های فرهنگ مدرسهاساس مولفهبیني انگیزه پیشرفت دانش آمزان برپیش-

 های فرهنگ مدرسهاساس مولفهبربیني خود تنظیمي دانش آموزان پیش-

 های فرهنگ مدرسهاساس مولفهبیني از خود بیگانگي تحصیلي دانش آموزان برپیش-

 

                                                
1. Frey 
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  سوال ) سوال های ( پژوهش -1-9

کند و سهم هر انگیزه پیشرفت دانش آموزان را پیش بیني مي ،های فرهنگ مدرسهکدام يک از مؤلفه-7

 کدام چقدر است ؟

کند و سهم میزان خود تنظیمي دانش آموزان را پیش بیني مي ،های فرهنگ مدرسهمؤلفهکدام يک از -1

 هر کدام چقدر است ؟

میزان از خود بیگانگي تحصیلي دانش آموزان را پیش بیني مي  ،های فرهنگ مدرسهکدام يک از مؤلفه-9

  کند و سهم هر کدام چقدر است ؟

 فرضیه )فرضیه های ( پژوهش  -1-6

 بین فرهنگ مدرسه با انگیزه پیشرفت دانش آموزان رابطه مثبت معنا داری وجود دارد.( 7

 ( بین فرهنگ مدرسه با خود تنظیمي دانش آموزان رابطه مثبت معناداری وجود دارد.1

 ( بین فرهنگ مدرسه با از خود بیگانگي تحصیلي دانش آموزان رابطه منفي  معناداری وجود دارد.9

 ي و عملیاتي متغیرهاتعريف مفهوم-7-1

 فرهنگ مدرسه

  تعريف مفهومي:

 ومعاني باورها نمادها، ها،ارزش شامل مدرسه را فرهنگ (7959به نقل از شعباني،؛ 1118)سرجیواني

از نظر  .داندمي وتربیت تعلیم کاراناندر دست وساير آموزان دانش معلمان، والدين، بین ما مشترک

زان، روابط دانش آموزان ( فرهنگ مدرسه شامل چهار زير مقیاس روابط دانش آمو7551الساندرو و ساد )

 های آموزشي و انتظارات هنجاری است.، فرصتو معلمان

 تعريف عملیاتي:

ای است که فرد از پرسشنامه فرهنگ مدرسه الساندرو و ساد به دست فرهنگ سازماني مدرسه نمره

 ای است.مقیاس اين متغیر فاصلهمي آورد.

 

 انگیزه پیشرفت

 تعريف مفهومي:

يا تسلط به اشیاء و  اشتیاق و تالشي است که فرد برای دستیابي به يک هدف ،انگیزه پیشرفت میل

 (.7916)پارسا،  کندامور ويا افراد و انديشه ها و رسیدن به يک معیار متعالي از خود ابراز مي
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 تعريف عملیاتي:

 ای است که فرد از پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس به دست مي آورد.انگیزه پیشرفت نمره

 ای است.مقیاس اين متغیر فاصله

 تنظیمی-خود

 تعريف مفهومي:

ريزی نظارت و برنامه ،تنظیمي را به عنوان تفکر در مورد فکر کردن( خود1119) 7کیت و فرس

 داند.مي يک فعالیت کردن میزان پیشرفت در انجامارزيابي

 تعريف عملیاتي: 

. مقیاس اين آوردای است که فرد از پرسشنامه خودتنظیمي بوفارد به دست ميخودتنظیمي نمره

 ای است.متغیر فاصله

 ازخود بیگانگی تحصیلی

 تعريف مفهومي:

 مي انتظار شود که مي گفته فعالیتي يا گروه يک از انزوا تجربه به بحراني است که خودبیگانگي از

 و (1117 1مان،) شود درگیر فعالیت آن با يا نموده همبستگي احساس گروه آن با عادی حالت در فرد رود

 يا کاریخراب خشونت، خالفکار، های گروه در عضويت قبیل از مخربي رفتارهای قالب در را خود

 و تراستي) دهد مي نشان منحرف رفتارهای ساير يا و گريزی مدرسه و مدرسه از غیبت ،9ولگردی

  .(7559 همکاران،

 تعريف عملیاتي:

ای است که فرد از پرسشنامه از خودبیگانگي تحصیلي ديلون و گروات از خود بیگانگي تحصیلي  نمره

 ای است.به دست مي آورد . مقیاس اين متغیر فاصله

 

                                                
1. Keith &  Frees 
2. Mann 
3. Rovai & Wighting 
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of Dillon and grout are used for gathering data. Data were analyzed by correlation 

coefficients of Pearson and multiple regression.  

Results showed that there is a significant positive relationship between school organization 

culture and its components whit achievement motivation and self-regulation . but were 

significant negative relationship between school organization culture and its components 

whit educational alienation. 

The result of regression analyses showed that 37 percent of all the variance of achievement 

motivation is specified by school organization culture and relationship betweenstudents

and teachers and occasions didactic were strongest predictor of achievement motivation. 

school organization culturespecified 35 percent of all self-regulation variance. occasions 

didactic andrelationship betweenstudentsand teacherswere strongest predictor of  self-

regulation. Also school organization culture specified 39 percent of all educational 

alienation variance. and  relationship betweenstudentsand teachers and occasions didactic 

were strongest predictor of  educational alienation. 

This results protected of school organization culture, achievement motivation, self-

regulation and educational alienation magnitude in students educational performance. 
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