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روان   هیسرما  یانجینقش م آزمون   با  و از خودبیگانگی تحصیلی دانش آموزان    هرسرابطه فرهنگ سازمانی مد

   یشناخت

 2* ، بهرنگ اسماعیلی شاد1معصومه خراشاهی
 

 چکیده 

از    زیچون پره  یی هایژگیبا و  زیخمساله  ت یوضع  نی. اکندیم   د یتول  فیضع  تیو ناکارآمد، انسان و هو  فیفرهنگ ضعمقدمه:  

پرسشگران و  نقادانه  علم  یفرهنگ  یخورآماده  ه،برخورد  فرا  زی، گرتیضعف خالق  ، یو  در   یریادگیو    یآموزش  ندیاز مشارکت 

بروز م از خودب  یرابطه فرهنگ سازمان تبیین    پژوهش،  هدف .  ابدی  ی منفعل  و  نقش    یلیتحص   یگانگ یمدرسه  با  آموزان  دانش 

 . بود یروان شناخت هیسرما  یانجیم

  500  شامل  آماری  جامعه.  میباشد  همبستگی  نوع  از  توصیفی  ،روش  نظرلحاظ هدف، کاربردی و از    از  پژوهش   روش پژوهش:

 روش  به  گردید کهبرآورد    نفر  217  فرمول کوکران  اساس  بر  نمونه.  بود  بجنوردشهر    روزیشبان  مدارس  دختر  آموزان  دانشنفر  

  بیگانگی  خود  از  ،ساد   و  الساندرو   مدرسه  فرهنگ  پرسشنامه  پژوهش،    ابزار.  ندشد  انتخاب  ای  طبقه  تصادفی   گیری  نمونه

باشد(  2007)  لوتانز  شناختی  روان  سرمایهپرسشنامه    و(  1976)  گروات  و  دیلون  تحصیلی م.  می  و  صوری  حتوایی روایی 

  95/0  و94/0  ، 96/0ترتیب      ، بهکرونباخ  آلفای  ضریب   با استفاده از    پایاییمورد تأیید قرار گرفت.    اساتید پرسشنامه ها توسط  

 . تحلیل شد Smart PLSافزار نرم با استفاده از  داده ها. آمد بدست

 معکوس   رابطه(  -406/0)  همبستگی  ضریب  با  تحصیلی  بیگانگی  خود  از  و  سازمانی  فرهنگ  بین   داد  نشان  یافته هایافته ها:  

  با  سازمانی  فرهنگ  بیندارد.    وجود  معکوس  رابطه(  -283/0)   تحصیلی  خودبیگانگی  از  با  شناختی  روان  سرمایه  بین.  دارد  وجود

 . دارد وجودمثبت  رابطه( 731/0) همبستگی ضریب با شناختی روان سرمایه

  از  و   مدرسه  سازمانی  فرهنگ  نقش میانجی سرمایه روان شناختی در رابطه بینبر اساس یافته های پژوهش،    نتیجه گیری:

 .گردید تأیید  تحصیلی  خودبیگانگی

 سازمانی  فرهنگ،  شناختی روان  سرمایه ،دانش آموزان تحصیلی، خودبیگانگی  از :ها  واژه  کلید

   4/4/1398  تاریخ پذیرش نهایی:                21/2/1398تاریخ دریافت:  
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 نقشآزمون  رابطه فرهنگ سازمانی مدرسه و از خودبیگانگی تحصیلی دانش آموزان با 

 فصلنامه خانواده و بهداشت     

 

 : قدمهم 

.  ندارند  خویش  حقیقی  "خود"  سود  به  کافی  توجه  انسانها  که  است  آن  گوید  می   فروم  اریك  که  گونه  آن  ها   انسان  امروز  مسأله

  فردی،   بیگانگی  از  اعم   او  زندگی   شئون  تمام  به  خودبیگانگی  از  و   خویشی  بی  انسان،  حصر  بی  بالندگی  و  شکوفایی  وجود  با

  است  انسانی  حالت  نشانگر  خودبیگانگی  از  یا  خویشتنی  بی.  است  یافته  تسّری  غیره  و  دیگران  با  انسانی  ارتباط  کار،   در  بیگانگی

 طبیعت  و   فطرت  اساس  بر  تواند  نمی   که  ای  گونه  به  است  گرفته  فاصله  خویش  حقیقت  از  و  شده   بیگانه  خویش  خویشتن  از  که

  های  آموزه وسیله  به ناآگاهانه شکل به  یا  آید وجود به انسان دست  به آگاهانه است ممکن که  حالتی کند؛   عمل و  بیندیشد خود

  و   دروغین  کاذب،  شخصیتی  نشاندن  بلکه  نیست  هویتی  بی  خودبیگانگی  از  حقیقت  در.  شود  تحمیل  او  بر  اجتماعی  -فرهنگی

 برای   که  است  اصطالحی  بیگانگی،  های  شکل  از  یکی  عنوان  به  تحصیلی  بیگانگی(.  1)  است  حقیقی  شخصیت  جای  به  نادرست

  بیگانگی  از  اساسی  جنبه  چهار  توان  می  راستا  این  در.  شود  می  استفاده  «یادگیری  فرایند  از   آموزران  دانش  جدایی»  توضیح

 به  قدرتی  بی.  اجتماعی  انزوای  و  معنایی   بی  هنجاری،  بی  قدرتی،  بی:  از  عبارتند  که  داد  تشخیص  را  آموزان  دانش  تحصیلی

  رفتار   فقدان  و  خالء  واقع  در  هنجاری  بی  شود،   می  اطالق   یادگیری  در  شخصی  دخالت  یا  کنترل  عدم  از  آموز  دانش  احساس

  یکسری   بعنوان  آموزشی  های   برنامه   از  شده   بیگانه  آموزان  دانش   برداشت  از  حاکی   معنایی   بی   دهد،   می   انعکاس   را  قانونمند 

 می  مشخص  را  «اجتماعی انزوای»   جنبه  معلمان  و  همساالن  از  جدایی  و  باشد  می  شان  آینده  و  امروز  نیازهای  با  ربط  بی  مطالب

 (.  2) کند

  عدم   تحصیلی،  افت  که  آورد  می   وجود  به  را  مشکالتی   آموزشی  نظام  و  دیگران  خود،  برای  تحصیل  از  آموزان  دانش   بیگانگی

  از   بیگانگی.  است  بیگانگی  نوع  این  تبعات  جمله  از...    و  خودشان  روان  و   جسم  سالمت  رفتن  ازدست  علمی،  مسائل   در  مشارکت

  خود  نوبه  به  امر  این  و  گردد   می...    و   اجتماعی  فرهنگی،   علمی،   گوناگون  ابعاد  در  جامعه  و   فرد   تعالی  و   رشد  مانع  تحصیل

  می  کشوری  هر  ملی  های  سرمایه  عنوان  به  آموزان  دانش  اینکه  به  نظر.  افکند  می   مخاطره  به  را  جامعه  حیات  تداوم   و  انسجام

 از  آنان  بیگانگی  باعث  که  عواملی  به  پرداختن  و  بررسی  لذا  کنند،  ایفا  جامعه  پیشرفت  و  بازسازی  امر  در  ای  عمده  سهم  توانند

 (. 2) باشد  راهگشا آموزشی ریزان برنامه برای تواند می شود،  می مدرسه و تحصیل

  زمینه عوامل این از یکی  که شود پرداخته آن ساز زمینه عوامل به  است الزم تحصیلی،  خودبیگانگی از مفهوم اهمیت به توجه با

 .  باشد مدارس سازمانی  فرهنگ تواند  می ساز

مؤسسات    ایده   و   واقعیت   مدرن،   جامعه  در.  باشند  ارتباط  در  نوجوانان  تحصیلی   خودبیگانگی   از  با   توانند  می  مدرسه  فرهنگ  ابعاد 

  و   انسان  ناکارآمد،  و  ضعیف  فرهنگ.  دارد  اجتماع  و  فرهنگ  دانش،  توسعه  در  حیاتی  و  مرکزی  مرجعیتی  و  جایگاه  آموزشی،

 و  نقادانه  برخورد  از  پرهیز  تقلیدگرایی،  چون  متنوعی  هایویژگی  با  خیزمساله  وضعیت  این .  کندمی  تولید  ضعیف  هویت

 برای   نفساعتمادبه  فقدان  خالقیت،  ضعف  جمعی،  کار  و  همکاری  روحیه  علمی،ضعف  و  فرهنگی  خوریآماده  پرسشگرانه،

بروز و ظهور می   منفعل  یادگیری  و  غیرمشارکتی،  آموزش  و  آموزشی  فرایند  در  عمیق  مشارکت  از  گریز  مستقل،  اندیشه  پرورش

  عالقه  افزایش  باعث  که  است   عواملی  جمله  از  آن  هنجارهای  و  قوانین  سازی  درونی  و  مدرسه  محیط  با  انسجام  احساس  .(3یابد )

  بین   دوستانه  تعاملی   مدرسه  در   قدر  چه  هر  آن  بر  عالوه.  شود  می   آنان  خودبیگانگی   از  مانع  و   شده   مدرسه  به  آموزان  دانش

  و   باشند   کرده   سازی  درونی  خوبی   به  را  مدرسه  هنجارهای  آموزان  دانش  و  بوده  برقرار  معلمان  با   و   یکدیگر  با   آموزان  دانش

  مثبتی   احساس  آنها  باشند،  داشته  اختیار  در  موفقیت  برای  برابری  فرصت  و   کنند،   ارزیابی  منصفانه  را  مدرسه  محیط  همچنین

 هاسچر   پژوهش(.  4)  یابد   می   کاهش   آنان  خودبیگانگی  از  میزان  نتیجه  در  و   دهند   می  پرورش  را  مطالعه  و  درس  خود،  به  نسبت

  در  آموزشی  خدمات  کیفیت  همچنین  و   معلمان  و  یکدیگر  با  آموزان  دانش   روابط  کیفیت  وقتی  که  است  داده  نشان  نیز  هاگنائر  و

 (.  5) یافت خواهد کاهش  نیز آموزان دانش  خودبیگانگی از میزان باشد،  باالیی سطح
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  می   آنان  شناختی   روان  بهزیستی  ،آموزان  دانش   تحصیلی  فرایند   بر   تأثیرگذار  و   مهم   های   مؤلفه  از  دیگر  یکی   شك   بدون     

 که  پذیرد  می   تأثیر  فردی  عوامل  از  اول  درجه  در  روانی   بهزیستی  لوتانز بزعم    دار،  دامنه  تبیینی  و   تحلیلی   فرآیند  یك  در .  باشد

 در  تازگی  به  که  است  جدیدی  مفهوم   شناختی  روان  سرمایه(.  6)  است  نموده  تأکید  شناختی  روان   سرمایه  نقش  بر  میان  این  در

  که  شده  تشکیل  شناختی  روان  متغیر  چهار  از  خود  مثبت،  شناختی  روان  سرمایه.  است  شده   معرفی  مثبت  سازمانی  رفتار

  تکیه با   شناختی روان سرمایه که باورند  این بر   همکاران  و لوتانز(. 7) آوری تاب و بینی خوش  ،  خودکارآمدی ،   امید: از عبارتند

  در  ها  مؤلفه  این.  شود  می  سازمان  در  اجتماعی  و   انسانی  سرمایه   ارزش  ارتقای  به  منجر  گرا  مثبت  روانشناختی  های  مؤلفه  بر

 را او  و دهد  می تداوم را فشارزا  های موقعیت تغییر برای فرد تالش  بخشیده،  معنا فرد  زندگی  به ارزشیابانه، و  تعاملی  فرایند یك

  سرمایه  که  است   معنا  بدان  این   .کند   می   تضمین  را  اهداف   تحقق  در   وی  سرسختی  و   مقاومت   و   آماده   عمل  صحنه  به   ورود  برای

 . (8است ) افزاینده هم اثری دارای شناختیروان 

ی چندی به این موضوع پرداخته اند. پژوهش ها   نظر به اهمیت مفهوم از خودبیگانگی تحصیلی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن، 

»فرهنگ عنوان  با  پژوهشی  در  همکاران  و  آباد  نصرت    تحصیلی   عملکرد  و  اساسی  شناختیروان  نیازهای  مدرسه،  هاشمی 

 پنج   خودمختاری،  به  نیاز  درصد  11  تحصیلی،  عملکرد  تغییرات  از  درصد  24ِعلّی« دریافتند که    الگوی  یك  آزمون:  آموزاندانش

  بر   معناداری  و  مثبت  تاثیر  خودمختاری  به  نیاز.  نمود  تبیین  را  ارتباط  به  نیاز  واریانس  از  درصد  هفت  و  شایستگی   به  نیاز  درصد

 نیز   ارتباط  به  نیاز  همچنین.  بود  معنادار  و  مثبت  تحصیلی  عملکرد  بر  شایستگی  به  نیاز  اثر.  داشت  آموزاندانش  تحصیلی  عملکرد

 معنادار و  مثبت ارتباط و شایستگی  خودمختاری، به  نیاز بر مدرسه فرهنگ اثر. داشت تحصیلی عملکرد  بر معناداری و مثبت اثر

  متغیرهای   هم   و   اساسی   شناختیروان  نیازهای  مانند   فردی   متغیرهای   هم   که  دادند   نشان   پژوهش  هاییافته  کلی  طوربه.  بود

 .(9)دارند آموزاندانش تحصیلی عملکرد بینی پیش در  مهمی نقش مدرسه، فرهنگ  مانند ایزمینه 

  با  دانشجویان،  تحصیلی  بیگانگی   خود  از  با  دانشگاه   سازمانی   فرهنگ  رابطه  بررسی»  هدف  با  پژوهشی  در   همکاران  و  بیرامی

  تسلط  اهداف   که  داد  نشان  نظری  مدل  آزمون  نتایج.  دادند  انجام   «علّی  الگوی  قالب   در  تسلط  اهداف   ای  واسطه  نقش   به  توجه

  بر   منفی   اثر   نیز(  قدرت  فاصله  و   گرایی   جمع  گریزی،   ابهام)  سازمانی  فرهنگ  ابعاد .  دارد  تحصیلی  خودبیگانگی   از  بر  منفی  اثر

 از  دانشگاه   سازمانی   فرهنگ  اگر  دادند   نشان  پژوهش  های  یافته  کلی   بطور.  نبود  دار  معنی   مردانگی  اثر  اما .  دارند   تسلط  اهداف

 .  (10)کرد خواهند تجربه را کمتری تحصیلی خودبیگانگی  از آنها  کند، حمایت دانشجویان خودمختاری

  فرهنگ   نقش   نوجوانان،  تحصیلی  خودبیگانگی   از  سطحی   چند  تحلیل»  عنوان  با   خود  تحقیق  در   همکاران  و   بگلو   ساری  امانی 

  شایستگی  خودمختاری،)  اساسی  شناختی   روان  نیازهای  فردی  سطح   در  که  دریافتند   «اساسی  شناختی   روان  نیازهای  و   مدرسه

  و   معلمان  و  آموزان  دانش  روابط  اثرات  نیز  مدرسه  سطح  در.  دارند  تحصیلی  خودبیگانگی  از  بر  دار  معنی  و  منفی   اثر(    ارتباط  و

  این  بر  داری  معنی  اثر  هنجاری  انتظارات  و  آموزان  دانش   روابط  اما.  بود  دار  معنی   و   منفی  وابسته،  متغیر  بر  آموزشی  های   فرصت

 . (5)نداشتند متغیر

 شناختی  روان  نیازهای   ای  واسطه  نقش   با   تحصیلی   خودبیگانگی  از  و  مدرسه  فرهنگ»  عنوان  با   پژوهشی   همکاران  و  قالوندی 

  خودبیگانگی   از  با  مدرسه  فرهنگ  ارتباط  در  که  داد   نشان  نتایج .  دادند   انجام   قم  متوسطه  دوره  آموزان  دانش   بین  در  «اساسی

  از  بر  داری  معنی  و  منفی  اثر  نیز  اساسی  شناختی  روان  نیازهای.  دارد  ای  واسطه  نقش   اساسی  شناختی  روان  نیازهای   تحصیلی،

  مدرسه  فرهنگ.  است  دار  معنی   و  مثبت  نیز  اساسی  شناختی  روان  نیازهای   بر  مدرسه  فرهنگ  اثر.  دارد  تحصیلی  بیگانگی  خود

  معنی  و  منفی  اساسی   شناختی  روان  نیازهای  طریق  از  آن  مستقیم  غیر  اثر  اما   ندارد  تحصیلی  خودبیگانگی   از  بر  مستقیمی  اثر

 .  ( 11)باشد  می  دار
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  آنان  تأثیرپذیری  و   خوابگاهی  دختر  دانشجویان  خودبیگانگی   از  سطح   سنجش  بررسی»  هدف   با   تحقیقی  همکاران  و  جهانگیری

 از  و   خوابگاهی   زندگی   از  رضایت   بین  منفی  آماری  رابطة  وجود  از  نتایج حاکی   . دادند  انجام  « خوابگاهی  زندگی   از  رضایت  از

  و  دانشجویان  خودبیگانگی  از  میزان  خوابگاهی،  زندگی  از  رضایت  میزان  افزایش  با  که  معنا  بدین  باشدمی  آن  ابعاد   و   خودبیگانگی

   .( 12)یابدمی کاهش( ستیزیجامعه و  هاارزش  از دوری احساس معنایی، بی و پوچی احساس تعلق،  عدم  احساس) آن ابعاد

  دانشجویان   بین  در  آن  بر  مؤثر  عوامل  برخی  و  «تحصیلی  بیگانگی »  وضعیت  بررسی  به  پژوهشی  در  مرند  حیدرپور  و  موسوی

  انباشتی  و  ایدئولوژیك  گرایی،  مدرک  چون  متغیرهایی  کالن  سطح  در  که  است  آن  از  حاکی  ها   یافته.  پرداختند  شاهد  دانشگاه

 اداری،   بوروکراسی  متغیرهای  متوسط،  سطح  در.  دارند  مستقیم  رابطه  «تحصیلی  بیگانگی   میزان»  با  آموزشی  نظام  بودن

 مستقیم   رابطه  «تحصیلی  بیگانگی   میزان»  با  آموزشی  گروه  مدیریت  سبك  نیز  و  دانشگاه  توسط  شده  اعمال  های  محدودیت

  سرمایه   متغیر  میان  نیز  خرد  سطح  در.  است  داشته  معکوس  رابطه  تحصیلی  بیگانگی  با  دانشگاه  اجتماعی  پرستیژ  اما  اند  داشته

 وجود   معناداری  رابطه  تحصیلی  بیگانگی   و   اقتصادی   -اجتماعی  پایگاه   میان  و   معکوس  رابطه  تحصیلی  بیگانگی  میزان  با   فرهنگی 

  مقایسه در  سازمانی  و  محیطی  عوامل  یعنی متوسط  سطح عوامل توجه قابل  تأثیر بیانگر پژوهش  نتایج  مجموع،  در. است نداشته

 .(2)است بوده  دانشجویان تحصیلی بیگانگی بر  شده بررسی عوامل دیگر با

به بررسی رابطه میان بیگانگی دانشجویان، موفقیت تحصیلی و استفاده از وب سایت پرداخت. یافته ها نشان دادند که   جانسون 

ارتباط   علمی  بیگانگی  همچنین  باشد.  می  مرتبط  سایت  وب  پایین  کاربرد  با  تحصیلی  رشته  از  بیگانگی  و  علمی  بیگانگی 

ارتباط معنا از وب سایت استفاده می  معکوسی با موفقیت تحصیلی داردو همین  دار بین موفقیت تحصیلی و دانشجویانی که 

 .  (13)کردند، وجود داشت

  خودبیگانگی  از  و  مدارس  سازمانی   فرهنگ  بین  آیا  که  گوید پاسخ  سوال  این  به  تا  است  آن  دنبال  به  حاضر  پژوهش  اساس  این  بر

 متوسطه  دوره   روزی  شبانه  دولتی  مدارس  دختر  آموزان  دانش  در  شناختی  روان  سرمایه  ای  واسطه  نقش   بر   تأکید   با   تحصیلی

 دارد؟ وجود رابطه بجنورد شهر( دوم)

 

 : پژوهش  روش

  نوع   از  توصیفی  روش  لحاظ  از  پژوهش  این  همچنین.  دانست  کاربردی  پژوهشی  توان  می  را  پژوهش   این  هدف  لحاظ  از

 .  باشد  می  همبستگی

  1394  -  95  تحصیلی  سال  در(  دوم)  متوسطه  دوره  در  روزی  شبانه  دولتی  مدارس  دختر  آموزان  دانش  کلیه  را  آماری  جامعه

 از   نفر  217  تعداد  فرمول کوکران  به  توجه  با.  باشند   می  نفر  500  آموزان  دانش  این  تعداد  که   دهد  می  تشکیل  بجنورد  شهر

  شبانه   دولتی  مدرسه  2  در  کالس  24  بین  از  که  ترتیب  این  به  شدند   انتخاب  ای  طبقه  تصادفی  شیوه  به  دختر  آموزان  دانش

 منظور   به .  گردد  محقق  نظر  مورد  نمونه  تا   شد   انتخاب  تصادفی   شیوه  به  مختلف  های   رشته  و   ها   پایه  در  کالس  10  تعداد   روزی،

 .گردید آوری جمع  کامل پرسشنامه 230 نهایت  در که گردید  توزیع پرسشنامه 240 تعداد ها، آزمودنی افت از جلوگیری

الساندرو وبرای   استفاده می شود. پرسشنامه فرهنگ مدرسه  از سه پرسشنامه  نیاز  ،  (1997ساد )  جمع آوری اطالعات مورد 

 (. 14،15، 4( )2007سرمایه روانشناختی لوتانز ) و پرسشنامه  (1976) گروات  و دیلون تحصیلی خودبیگانگی از پرسشنامه

  را به   (AVE)شده    فرونل و الکر استفاده از متوسط واریانس استخراج  .استفاده شدروایی همگرا  برای سنجش روایی ابزار از  

شود، مساوی و  نمایش داده می  AVE. معیاری که برای مطلوب بودن  (16)اندعنوان معیاری برای اعتبار همگرا پیشنهاد کرده

از   در جدولمی  5/0باالتر  برای    (1)  باشد.  مدل  از  داده  AVEنتایج خروجی  همان  نمایش  است.  که مالحظه   شده  طوری 

 .  باشد می (AVE)گردد نتایج، نمایانگر مناسب بودن معیار روایی همگرا می



 40-54 ص 1398دوره نهم، شماره دوم، تابستان   فصلنامه خانواده و بهداشت

Quarterly of Family and Health, vol9, Issue 1, Spring 2019, ISSN: 2322-3065 

 فصلنامه خانواده و بهداشت     

 

 هر یك از متغیر ها   (AVE)ضرایب شاخص روایی همگرا  .1جدول 

Table 1. Convergent Validity Index (AVE) coefficients for each of the variables 

 AVE زیرعامل ها  AVE ابعاد 

 0.55 فرهنگ مدرسه

 0.76 روابط دانش آموزان 

 0.70 روابط دانش آموزان و معلمان 

 0.58 انتظارات هنجاری 

 0.68 فرصتهای آموزشی 

 0.50 سرمایه روان شناختی

 0.61 امید

 0.64 تاب آوری

 0.63 خوش بینی 

 0.63 خود کار آمدی 

 0.53 از خودبیگانگی تحصیلی 

 0.55 احساس بی هنجاری

 0.67 احساس ناتوانی

 0.66 احساس انزوا 

 

 ده می گردد: اهمش 2در جدول پایایی ابزار 

 

 پژوهش  ابعاد  از یك  هر کرونباخ آلفای پایایی   وضعیت .2 جدول

Table 2. Cronbach Alpha Reliability Status for Each Dimension of Research 

 تعداد  متغیر پایایی  ابعاد 
شماره 

 ها سؤال 
 محقق  پایایی 

 96/0 فرهنگ مدرسه

 89/0 4-1 4 روابط دانش آموزان 

 

 1997الساندرووساد ،

روابط دانش آموزان و 

 معلمان
6 5-10 91/0 

 87/0 17-11 7 انتظارات هنجاری 

 93/0 25-18 8 فرصتهای آموزشی 

سرمایه روان 

 شناختی
95/0 

 87/0 6-1 6 امید
 

 2007لوتانز،
 89/0 12-7 6 تاب آوری

 85/0 18-13 6 خوش بینی 
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 ی پژوهش یافته ها

سال و کمترین فراوانی با    16مربوط به رده سنی    نفر(  93درصد )   4/40،  بیشترین فراوانی بادر رابطه با نمونه آماری تحقیق،

 دهد.  وضعیت سنی افراد نمونه را نشان می 1-4است. نمودار سال  14 یرده سن مربوط بهنفر(  1درصد ) 4/0

  شده   استفاده  مدل  برازش  بررسی  و  ها داده  تحلیل  و  تجزیه  جهت  جزئی  مربعات  حداقل  روش  با  مسیر  تحلیل  از  پژوهش   این  در

  برای  معیارها   پرکاربردترین  از  حاضر  پژوهش   در.  گردید   استفاده  Smart PLS  افزار  نرم  سوم  نسخه  از  منظور  این  برای.  است

  براساس   .است  (R2)  تعیین  ضریب  ،(T-values)   معنادار  ضریب  شامل  معیارها   این.  است  شده  استفاده  ساختاری  مدل  برازش

  T  مقدار  اگر  است،  دار  معنی  خطا /  1  با  یعنی  اطمینان  درصد  90  با  آزمون  باشد  64/1  با  برابرT   مقدار  اگر(  T-values)   آزمون

  با   آزمون  باشد  58/2  با   برابر  T  مقدار  اگر   و   است  دار  معنی   خطا   05/0  با   یعنی  اطمینان  درصد  95  با   آزمون  باشد   96/1  با   برابر

 58/2  از  بزرگتر  آمده  دست  به  T  مقادیر  تمام  تقریبا  که  آنجایی  از.  است  دار  معنی  خطا  صدم  01/0  با   یعنی  اطمینان  درصد  99

 .  است معنادار 001/0 سطح در ها فرضیه  تمامی تقریبا نتیجه در است

 88/0 24-19 6 خود کار آمدی 

از خودبیگانگی  

 تحصیلی
94/0 

 84/0 6-1 6 هنجاریاحساس بی 

 90/0 12-7 6 احساس ناتوانی 1976دیلون وگروات ،

 87/0 17-13 5 احساس انزوا 
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 ها   عامل زیر با  و  یکدیگر با  اصلی های عامل  از هریك روابط( T-values) معناداری ضریب .1نمودار

Figure 1. T-values The relationships of each of the main factors with each other and with the 

following factors 
 

 روابط هریك از عامل های اصلی با یکدیگر و با زیر عامل ها (T-values) ضریب معناداری  -3جدول 

Table 3. T-values The relationships of each of the main factors with each other and with the 

following factors 
 T Statistics (|O/STDEV|) P Values روابط هریك از عامل ها با زیر عامل ها 

 0.001 53.47 فرصت های آموزشی  <--فرهنگ مدرسه 

 0.001 60.59 انتظارات هنجاری  <--فرهنگ مدرسه 

 0.001 66.29 روابط دانش آموزان  <--فرهنگ مدرسه 

 0.001 62.60 معلمان  -روابط دانش آموزان  <--فرهنگ مدرسه 

 0.001 77.20 امید  <--سرمایه روانشناختی 

 0.001 79.28 خوش بینی <--سرمایه روانشناختی 

 0.001 50.60 تاب آوری <--سرمایه روانشناختی 
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 0.001 60.49 خود کارامدی <--روانشناختی سرمایه 

 0.001 51.34 احساس بی هنجاری <--از خود بیگانگی تحصیلی 

 0.001 86.76 احساس انزوا <--از خود بیگانگی تحصیلی 

 0.001 81.33 احساس ناتوانی  <--از خود بیگانگی تحصیلی 

 0.001 33.08 سرمایه روانشناختی <--فرهنگ مدرسه 

 0.001 4.13 از خود بیگانگی تحصیلی  <--مدر سه فرهنگ 

 0.755 0.31 از خود بیگانگی تحصیلی  <--سرمایه روانشناختی 

و معنی دار است، این معناداری حاکی از پیش    1.96با توجه به اینکه اکثر مسیرهای روابط بین مولفه های پژوهش بزرگتر از  

 بینی صحیح روابط مدل پژوهشی است. 

R2  رود و نشان از تأثیری دارد  سازی به کار می  گیری و بخش ساختاری مدلمعیاری است که برای متصل کردن بخش اندازه

 گذارد.  زا مییك متغیر درون زا برکه یك متغیر برون

 متغیر های درون زای مدل  R Squareضرایب شاخص . 4جدول 

Table 4. R-index coefficients of the model's intrinsic variables 
 R Square متغیر ها 

 0.823 فرصت های آموزشی

 0.827 انتظارات هنجاری 

 0.822 روابط دانش آموزان 

 0.826 معلمان  -روابط دانش آموزان 

 0.852 امید

 0.823 خوش بینی 

 0.806 تاب آوری

 0.845 خود کارامدی

 0.802 هنجاریاحساس بی 

 0.860 احساس انزوا 

 0.873 احساس ناتوانی

 0.157 ازخود بیگانگی تحصیلی 

 0.660 سرمایه روانشناختی

تمامی متغیرهای پژوهش بجز متغیر از خودبیگانگی تحصیلی و سرمایه روان شناختی    R2نشان می دهد که میزان    5جدول  

 است این بدین معنی است که مدل ساختاری پژوهش دارای برازش قوی است. 0.67باالتر از 
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 مدل  زای درون های متغیر R Square شاخص ضرایب -2نمودار

Figure 2. R index index coefficients. The model's intrinsic variables 
پیشنهاد دادند  برازش مدل کلی پژوهش  را برای    GOF  (Goodness Of Fit)تننهاوس و همکاران معیاری کلی تحت عنوان  

از طریق   GOFهای آنها  . با توجه به بررسی(17)عنوان شاخصی مطمئن برای برازش کل مدل محسوب شود  به  دتوانکه می

با سه    دتوانآمده توسط این فرمول با توجه به مطالعات وتزلسو همکاران می  باشد. مقادیر بدستمحاسبه می  زیر قابلمعادله  

 . (18)بندی شوند در سه سطح ضعیف، متوسط و قوی تقسیم 0.36و 0.25 ،  .1مقدار 

 PLSلی مدل درروش فرمول محاسبه برازش ک . 1معادله 

GOF= √𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ × �̅�2 

̅̅ 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠ان کرد که؛عفرمول فوق، باید اذ  یمنظور توضیح در رابطه با اجزا   به ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ میانگین اشتراکی هر سازه   ه نشان  ̅

گیری های اندازهشود و برای ارزیابی کیفیت مدلگیری مدل به کار گرفته میباشد که برای بررسی برازش بخش مدل اندازهمی

ها )سؤاالت( توسط سازه مرتبط با  دهد که چه مقدار از تغییرپذیری شاخصشود. این معیار نشان میاز این معیار استفاده می

ت م  R2شود.  بیین میخود  مقدار  مقادیر  ینیز  برازش زای مدل میهای درونسازه  R Squaresانگین  بررسی  برای  باشد که 
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  GOFبدین ترتیب  .  ها داردزا با دیگر سازههای درونشود و نشان از میزان قوت سازهبخش ساختاری مدل به کار گرفته می

 صورت زیر محاسبه گردید.  برای مدل پژوهش به

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅محاسبه  اشتراکی متغیرهای پنهان مرتبه اول در مقادیر دتنها بای ( 1ه: نکت ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  .    دخیل نمود ̅̅

  را  زای مدل اعم از مرتبه اول و مرتبه دوم   درون  مربوط به تمامی متغیرهای پنهان  R2باید مقادیر    𝑅2̅̅̅̅برای محاسبه  (  2:  نکته

 قرار داد.  مد نظر

 ( GOFبه منظور محاسبه شاخص برازش کلی مدل)  R2و  communalitiesمقادیر  .5جدول 

Table 5. Communalities and R2 values for the calculation of the overall fit index (GOF) 
 R2مقدار  communalitiesمقدار  متغیر های پژوهش 

 0.823 0.68 فرصت های آموزشی

 0.802 0.55 احساس بی هنجاری

 0.860 0.66 احساس انزوا 

 0.852 0.61 امید

 0.827 0.58 انتظارات هنجاری 

 0.823 0.63 خوش بینی 

 0.660 مرتبه دوم سرمایه روان شناختی

 0.822 0.76 روابط دانش آموزان 

 0.806 0.64 تاب آوری

 0.845 0.63 خود کارامدی

 0.826 0.70 معلمان  -روابط دانش آموزان 

 0.157 مرتبه دوم خودبیگانگی تحصیلی از 

 0.873 0.67 احساس ناتوانی

 0.744 0.646 میانگین 

 

GOF= √𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ × �̅�2 

GOF= √0/646 × 0/744 =
0

69
 برازش کلی قوی 

بسیار  "مدل در حد  و همکاران برازش کلی    های وتزلزپژوهش  باشد، فلذا بنابر/. می69  که معیار نامبرده برابر  به آن  با توجه

 .(18)گیردمورد تأیید قرار می "قوی

 های  فرضیه  آزمون  و  بررسی  به  ها،  مدل  مناسب  برازش  داشتن  و  ساختاری  مدل  و  گیریاندازه  های  مدل  برازش  بررسی  از  پس

 .  شودمی پرداخته  پژوهش
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 ش هپژو  هر یك از فرضیات فرعی  و زیر فرض های ی فرعی فرضیه هافرضیه اصلی،  بررسی . 6جدول 

Table 6. Examination of main hypothesis, sub hypotheses and sub-assumptions of each sub-

hypothesis of research 
 P Values آمارهT ضریب مسیر  فرضیه های پژوهش 

 0.001 53.47 0.907 فرصت های آموزشی  <--فرهنگ مدرسه 

 0.001 60.59 0.909 انتظارات هنجاری  <--فرهنگ مدرسه 

 0.001 66.29 0.907 روابط دانش آموزان  <--فرهنگ مدرسه 

 0.001 62.60 0.909 معلمان  -روابط دانش آموزان  <--فرهنگ مدرسه 

 0.001 77.20 0.924 امید  <--سرمایه روانشناختی 

 0.001 79.28 0.913 خوش بینی <--سرمایه روانشناختی 

 0.001 50.60 0.898 تاب آوری <--سرمایه روانشناختی 

 0.001 60.49 0.919 خود کارامدی <--سرمایه روانشناختی 

 0.001 51.34 0.896 احساس بی هنجاری <--از خود بیگانگی تحصیلی 

 0.001 86.76 0.928 احساس انزوا <--از خود بیگانگی تحصیلی 

 0.001 81.33 0.934 احساس ناتوانی  <--از خود بیگانگی تحصیلی 

 0.001 33.08 0.813 سرمایه روانشناختی <--فرهنگ مدرسه 

 0.001 4.13 -0.372 از خود بیگانگی تحصیلی  <--فرهنگ مدر سه 

 0.755 0.31 -0.030 از خود بیگانگی تحصیلی  <--سرمایه روانشناختی 

جدول   در  6براساس  ابتدا  که  شود  می  انتظارات   مشخص  آموزشی،  های  )فرصت  مولفه  چهار  تمامی  مدرسه  فرهنگ  زمینه 

معلمی( دارای نقش معناداری در تبیین فرهنگ مدرسه هستند به طوری    –هنجاری، روابط دانش آموزی و روابط دانش آموز

و    0.909معلمی و انتظارات هنجاری با ضریب مسیر    -وزآم  که با اختالف بسیار ناچیزی به ترتیب ابتداد دو مؤلفه روابط دانش 

ن فرهنگ مدرسه یبیشترین نقش را در تبی  0.907سپس دو مولفه روابط دانش آموزی و فرصت های آموزشی با ضریب مسیر  

مدی( دارای آدکاروخوش بینی، تاب آوری و خ  ،لفه )امیدؤدارند. در ادامه چنین مشاهده می شود که همچنین تمامی چهار م 

شناختی دانش آموزان هستند بطوری که به ترتیب ابتداد مؤلفه امید با ضریب مسیر    نقش معناداری در تبیین سرمایه روان

لفه تاب آوری با ضریب مسیر ؤآخر م  و در 0.913، خوش بینی با ضریب مسیر  0.919مدی با ضریب مسیر  آخودکار  ،0.924

لفه )احساس بی هنجاری،  ؤشناختی دانش آموزان دارند. همچنین هر سه م  ن سرمایه روانی بیشترین نقش را در تبی  0.898

احساس انزوا و احساس ناتوانی( دارای نقش معناداری در تبیین از خودبیگانگی تحصیلی دانش آموزان داشتند بطوری که به  

بی      لفه احساسؤو در آخر م  0.928، احساس انزوا با ضریب مسیر  0.934ترتیب ابتدا مؤلفه احساس ناتوانی با ضریب مسیر  

با ضریب مسیر   تب  0.898هنجاری  در  را  نقش  ازیبیشترین  داشتند.  ین  آموزان  دانش  تحلیل راب  خودبیگانگی تحصیلی  ساس 

دانش آموزان   خودبیگانگی تحصیلی   مسیر مشخص شد که فرهنگ مدرسه بطور مستقیم دارای ارتباط منفی و معناداری با از

خودبیگانگی تحصیلی دانش آموزان را تبیین می کند و از آنجایی که    درصد از تغییرات متغیر از  37  است بطوری که به میزان

خودبیگانگی دانش آموزان می شود. همچنین متغیر فرهنگ مدرسه به صورت    موجب کاهش از  یعنی  این تبیین منفی است



 نقشآزمون  رابطه فرهنگ سازمانی مدرسه و از خودبیگانگی تحصیلی دانش آموزان با 
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0.813)شناختی به میزان   سرمایه روان مستقیم از طریق متغیر میانجی غیر × −0.30 = درصد موجب  -0.24 (0.24−

   خودبیگانگی تحصیلی دانش آموزان می شود. کاهش از

این بیانگر این مطلب است   .است 81/0ضریب استاندارد شده مسیر میان متغیر فرهنگ مدرسه و سرمایه روان شناختی برابر با  

شناختی تنها می تواند به    اما سرمایه روان  کند می  تبیین    را  تغییرات سرمایه روان شناختیدرصد از    81  فرهنگ مدرسه  که

از  3میزان   اما نکته   که  آموزان شود  خودبیگانگی تحصیلی دانش  درصد موجب کاهش تغییرات  اثر معنادار نیست  این میزان 

اینکه زمانی که متغیر سرمایه روان اثر  قابل تأمل  خودبیگانگی تحصیلی دانش آموزان   ش بر روی ازشناختی به صورت مجزا 

خودبیگانگی تحصیلی دانش آموزان می شود اما زمانی که اثر آن در   درصد موجب کاهش از  33سنجیده می شود به میزان  

حضور متغیر فرهنگ مدرسه سنجیده می شود اثر آن تحت تأثیر فرهنگ مدرسه قرار می گیرد و میزان اثرگذاری آن به شدت  

 .  خودبیگانگی تحصیلی دانش آموزان تأثیر بگذارد تواند به شدت بر روی کاهش از در نتیجه فرهنگ مدارس می  .می کاهش

 

 : بحث و نتیجه گیری

 ای   واسطه  نقش  بر  تأکید   با   تحصیلی  خودبیگانگی  از  و  مدارس  سازمانی   فرهنگ  بین  رابطه  بررسی  حاضر  پژوهش  از  هدف

با بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش، هیچ پژوهش مشابهی که هر سه متغیر پژوهش  .  بود  آموزان  دانش  شناختی  روان  سرمایه

  عوامل  زمانهم  بررسی  حاضر،  مطالعه  مشخصه  و  اهمیتحاضر را بطور همزمان مورد سنجش قرار داده باشد، مشاهده نگردید.  

  مسیر  تحلیل  نتایج   . می باشد  تحصیلی   بیگانگی   با   برخورد  فرایندهای  بررسی  جهت  رابطه متغیرها   تبیین  ارائه  درونی و   و   بیرونی

یافته .  است  آموزان  دانش  تحصیلی  خودبیگانگی  از  با  معناداری  و  منفی  ارتباط دارای  مستقیم  بطور   مدرسه  فرهنگ  که  داد  نشان

قالوندیه های  یافته  نتایج  از  بخشی  با  حاضر  پژوهش  باشد.   همکاران  و  ای  می  پژوهش  نتایج  همسو    در  که  داد  نشان  این 

  اثر  مدرسه  فرهنگ.  دارد  ای  واسطه  نقش  اساسی  شناختی  روان  نیازهای  تحصیلی،   خودبیگانگی   از  با  مدرسه  فرهنگ  ارتباط

 دار  معنی  و  منفی  اساسی  شناختی  روان  نیازهای  طریق  از  آن   مستقیم  غیر  اثر  اما  ندارد  تحصیلی  خودبیگانگی  از  بر  مستقیمی

 . (11)باشد می

اگر  همکاران  و  بیرامی که    خودبیگانگی   از  آنها  کند،  حمایت  دانشجویان  خودمختاری  از  دانشگاه  سازمانی  فرهنگ  دریافتند 

که نشان دهنده رابطه منفی معنادار بین فرهنگ سازمانی و از خودبیگانگی تحصیلی    کرد  خواهند  تجربه  را  کمتری  تحصیلی

 . (10)می باشد که با نتایج پژوهش حاضر همسو می باشد

باید خاطر نشان کرد که بدون شك   پژوهش ها    آنها   والدین  و  آموزاندانش  معلمان،  مدیر،   که  مدارسی  دردر تایید یافته ای 

  و   راهبردها   ها، ایده  افکار،  از  و  دارند   تربیت  و   تعلیم  شایسته  و   بایسته  امور  به  نسبت  همسانی  هایگرایش  و   ها نگرش  باورها،

  حاکم   قوی  ایمدرسه  سازمان  فرهنگ  کنندمی  حمایت  تربیت  و   تعلیم   نظام   مطلوب  کمال  به  رسیدن  برای  یکدیگر  رویکردهای

  است   معتقد   و   کند می  یاد  مثبت  را  فرهنگی   چنین   سوزا.  فرماست   حکم   محیط  آن  در  بودن  یکپارچه  و   مشارکت  جو  و  است

 چنینی   این  حمایت  از  ایمدرسه  چنانچه.  است  یادگیری  و  یاددهی  کننده   تقویت  و  حامی   گرا،تشکل  فرهنگ  چنین  با  ایمدرسه

 چنان  دارای  حتم  طور  به  کند  عمل  خود  خاص  سلیقه  و  روش  و  نظر  و  ایده  و  هدف  بر  بنا  فرد،  هر  یا  گروه،   هر  و  نباشد  برخوردار

  بخشی   سامان  تربیت  نظام  نظر  مورد  هایهدف  تحقق  جهت  در  را  فردی  هایتالش  تواندنمی  حتی  که  است  ضعیفی  فرهنگ

  دانش    آنچه  بر   که  است  توانمندی  نیروی  ایمدرسه  مثبت  یا   قوی  فرهنگ .  شود  یادگیری  مانع  تواندمی  حتی   فرهنگ  این.  کند

  -یاددهی  از  آنها   تلقی  طرز  و  تغییر  ساز  زمینه  و  گذارد می  اثر  کنند، می  عمل   و   گفتگو  آن  باره   در   والدین  و  معلمان  آموزان،

  نوعی  از  مثبت  فرهنگ  دارای  مدارس.  شودمی  نظر  مورد  هایارزش  با  همسو  خود،  رفتارهای  اصالح  به  آنها   اشتیاق   و  یادگیری

.  کنند می  فراهم  بسیاری  هایفرصت  کارکنان  ایحرفه   توسعه  و  رشد  برای  و  برخوردارند  همکاری  و  همبستگی  احساس
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  رابطه   در.  (19)دهندمی  دخالت  ایمدرسه  مشکالت  حل  در  را  اعضا   همه  و  نهندمی  ارج  را  آموزان  دانش   و   معلمان  هایموفقیت

 از   بر  معناداری  و  منفی  اثر  شناختی  روان  سرمایه  داد،  نشان  نتایج  تحصیلی  خودبیگانگی  از  با  شناختی  روان  سرمایه  بین

 آموزان   دانش   تحصیلی   خودبیگانگی  از  میزان  شناختی  روان  سرمایه  افزایش  با   یعنی .  دارد  آموزان  دانش  تحصیلی  خودبیگانگی 

  جدا  ای  پدیده  بصورت  را  کار  یا  یادگیری  مثالً  پدیده  یك  فرد  که  آید  می  بوجود  زمانی  خودبیگانگی  از  احساس.  یابد   می  کاهش

  در   هستند   باالیی   شناختی  روان  سرمایه  دارای  که  آموزانی   دانش  اما .  ندارد  آن  روی  کنترلی   هیچ  که   بطوری  کند   ادراک  خود  از

  را   آن  و  دانسته  خود  وجود  از  جزئی  را  یادگیری  آنها  که  شود  می  باعث  امر  این.  شوند  می  عجین  آن  با  و  شده  جذب  یادگیری

  بیرونی  های  کنترل  توسط  نه  و  آموزان  دانش  خود  توسط  یادگیری  حالت  این  در  که  آنجایی  از.  نکنند  احساس  خود  از  جدا

 روان  سرمایه  با  مدارس  سازمانی   فرهنگ  بین  رابطه  در .  نمود  خواهند  کمتری  خودبیگانگی   از  احساس  آنها   شود  می   هدایت

  با   یعنی.  دارد  وجود  معناداری  و  مثبت  رابطه  شناختی  روان  سرمایه  با  مدارس  سازمانی   فرهنگ  بین  داد،  نشان  نتایج  شناختی

  سازمانی  فرهنگ  که  میزانی  هر  به  و  یابد  می  افزایش  نیز  آموزان  دانش  شناختی  روان  سرمایه  مدارس،  سازمانی  فرهنگ  افزایش

 تغییر  مدرسه  فرهنگ  حال  هر  به.  یابد  می  کاهش   نیز  آموزان  دانش  شناختی  روان  سرمایه  باشد   حاکم   مدرسه  بر  ضعیفی

  آن   که  نقشی   و   مدرسه  فرهنگ  ماهیت   از  ایجانبههمه  و   عمیق  استنباط  فرهنگ   آن  به  وابسته  اعضای   آنکه  مگر   یابد، نمی

  درستی  به   دارد،   تربیت  و  تعلیم   نظام   های  آرمان   رساندن  ثمر  به  برای  مدرسه  رسالت  و   ها ماموریت  رساندن   انجام   به  در  فرهنگ

  اساسی   نقش.  است  مشکل  و  پیچیده   کاری  مدرسه  فرهنگ  در  تغییر  اما  است،  آسان  کاری  مدرسه  ساختار  در  تغییر.  بشناسند

  که   نماید می  ترسنگین  هنگامی  نقش  این.  کند   ریزیبرنامه  آن  برای  دقت  و   ظرافت  با  باید   که  است   مدرسه  مدیر  آن  از  تغییر  کار

بر اساس یافته های پژوهش    . باشد  شده   اضافه  او  پیشین  تعهدات  بر  نیز  تربیت   و  تعلیم   نظام  در  تحول  و  تغییر  رهبری  مسئولیت

 به متصدیان امر تعلیم و تربیت پیشنهاد می گردد: 

  با  مدارس سازمانی فرهنگ  بهبود و  شناخت در سعی پیش،  از بیشتر چه هر کشور آموزشی نظام اندرکاران دست و ( مسئوالن1

  اولیای   و  اعضا  همه  مشارکت  راه  از  شود جز  نمی    محقق  امر  این   و  نمایند   مدرسه  اثربخشی  در  آن  کننده   تعیین  نقش  به  توجه

 .                     افراد فردی رشد سمت  به بیشتر چه هر توجه همچنین و مدرسه اداره برای ها  گذاری سیاست و ها  گیری تصمیم در مدرسه

  زمینه   راه  این  از  و   دهند   قرار  خود  های   برنامه   محور  در  را  معلمان  و  کارکنان  مشارکت  شود،  می  توصیه  مدارس  مدیران  به(  2

  مشارکت   بر   را  گروهی   های  مشارکت  راستا،  این   در  دهند،   افزایش  آموزان  دانش  و   معلمان  در  را  فعالیت  و   کار  به  انگیزه  ایجاد

 .   دهند ترجیح فردی  های

  و   اند   رسیده   بلوغ  سن  به  تازه  آموزان  دانش  که  چرا  شود  می  دیده   زیادی  ناهمگونی  روزی  شبانه  مدارس  در  اینکه  به  توجه  با (  3

  اتاقی  هم   و   ها   همکالسی   سایر   با   برخورد  در  و   که   هستند  آموزانی  دانش   مراکز  این   در، بعضا  زاست  تنش   بسیار  خود   مسأله  این

  انتخاب   خوابگاه  سرپرست  عنوان  به  را  افرادی  مدارس  این  مدیران   که   رسد   می  نظر  به  ضروری  بنابراین.  هستند  ساز  مشکل   ها، 

  روحی  مشکالت  تا  باشند  حوصله   و  صبر  با  و  دلسوز  مجرب،  متعهد،  افرادی  ثانیاً  و  باشند  سمت  این  به  عالقمند  اوالً  که  نمایند

  به   مراکز  این  در  تحصیل  از  بیگانگی  تا  نمایند  برقرار  دوستانه  و  مناسب  رابطه  آنها  با  بتوانند  و  نموده  درک  را  آموزان  دانش

 . برسد حداقل

 .آموزان دانش علمی بنیه تقویت جهت  روزی شبانه مدارس در دلسوز و قوی مجرب، دبیران جذب( 4

 دوری  توانند  نمی    راحتی  به  و  اند  شده  جدا  خود  والدین  از  کمتر(  دختران  مخصوصاً)  روستایی  آموزان  دانش  که  آنجایی  از  (5

  والدین   از  دوری  مسأله  شوند،  می  وارد  تحصیل  ادامه  جهت  روزی   شبانه  مدارس  به  آموزان  دانش  که  زمانی  نمایند؛   تحمل  را  آنها

 همان  در  امکان  صورت  در  لذا  باشد  آنان  تحصیل  از  بیگانگی  علل  از  یکی  تواند  می  و  است  تأثیرگذار  آنها  روی  بر  روانی  نظر  از



 نقشآزمون  رابطه فرهنگ سازمانی مدرسه و از خودبیگانگی تحصیلی دانش آموزان با 
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 اجرای   با   ندارد  وجود  کالس  تشکیل  امکان  که  است  پایین  آنقدر  آموزان  دانش   آمار  اگر  و  شود  تشکیل  درس  کالسهای  روستا

  تا   نمایند  آمد  و  رفت  نظر  مورد  روستای  مدرسه  به  سرویسی  با  تحصیل  ادامه  جهت  بتوانند  آموزان   دانش  مرکزی  روستا  طرح

 .  باشند  خانواده کنار در شب
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