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 رد مدل ارائه برای مدارس اثربخشی هایشاخص و هامؤلفه بررسی
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 14/15/89تاریخ پذیرش:  79/18/82تاریخ دریافت: 

 چکیده
 عیفض هایقابلیت و امروز جامعه روزافزون نیازهای به پاسخگویی در آموزشی نظام عملکرد از نارضایتی

 جدی هایچالش با را امروز وپرورشآموزش، شدهتعیین پیش از هایهدف به دستیابی در آن هایخروجی

 مدارس اثربخشی هایشاخص و هامؤلفه بررسی بر این اساس پژوهش حاضر با هدف .است کرده مواجه

پژوهش  این. مدارس انجام شد آموزشی سیستم بهبود راستای در مدل ارائه برای هرمزگان استان دوم متوسطه

 گرفته جامان( آمیخته) کیفی-کمی رویکرد با، اطالعات گردآوری شیوه ازنظر و بوده کاربردی، هدف ازنظر

، رانمدی تمامیشامل  کمی بخش در که بود مدارس اثربخشی حوزه در خبره افراد شامل آماری جامعه. است

 در همچنین( بود. N=0911) 0282-0280دبیران و هنرآموزان مدارس در استان هرمزگان در سال تحصیلی 

نفر  204 بر اساس فرمول کوکرانحجم نمونه . شد برآورد نفر 01 نظری اشباع با جامعه حجم نیز کیفی بخش

صاحبه و م، هاگردآوری داده ابزار .استفاده شدای گیری طبقهنمونهبرآورد شده و برای انتخاب نمونه نیز از 

ایی کرونباخ و رو آلفاینامه از طریق بود. پایایی پرسشای گزینه پنجساخته بر مبنای مقیاس نامه محققپرسش

از تحلیل  هاادهد وتحلیلتجزیهصوری و محتوایی از طریق چند نفر از خبرگان به تأیید رسید. برای  ازنظرآن 

شاخص  05مؤلفه و  00 به شناسایی آمدهدستبهنتایج استفاده شد.  حلیل عاملی تأییدیعاملی اکتشافی و ت

 بر اساس مبانی نظری شکل گرفت. هاآن گذاریناممنجر شد که 

 مدارس، پرورشوآموزش، ناستان هرمزگا، یاثربخشاژگان کلیدی: و
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 مقدمه

یازهای ن نظیر اساسی نیازهای برخی رفع به ناگزیر، خود حیات تداوم و بقا برای جامعه هر

 رد بنابراین، است بوده عمومی امنیت و نظم ایجاد و پرورشوآموزش، ولدوزاد، اقتصادی

 از. دش ایجاد... و پرورشوآموزش، خانواده همانند نهادهایی تدریجبه نیازها این راستای رفع

 روایناز. دارد چند هزارساله قدمتی پرورشوآموزش نهاد نهادهای اجتماعی بین

 سانهمان در و جامعه متن از برآمده اجتماعی نهاد ترینمهمدر جایگاه  پرورشوآموزش

. ستا محسوس کامالً امری، جامعه پیشرفت در آن و تأثیر است آن دهندهتکامل و سازنده

 رفتهگ به عهده اجتماعی و فردی اهداف تحقق بزرگی برای هایمسئولیت، پرورشوآموزش

 دنظرمور و مطرح انسانی استعدادهای برای شکوفاسازی فرصت بهترین منزلةبه و است

(؛ بنابراین 0281، )شاهدوستی است تربیت بوده و تعلیم اندرکاراندست و متخصصان

ایفای  برای را آموزاندانش که است اجتماعی مهم هایسازمان از یکی پرورشوآموزش

 به توجه با (.7107، 0کارستن و اوورت، الفرز)کندمی آماده آینده جامعة در مناسب نقش

 سیمدار شناسایی، همواره، تربیت و تعلیم حوزۀ دغدغة اندیشمندان، حساس مأموریت این

، ژوهشگرانپ، بدین رویبرآیند؛  مهم این انجام از ممکن بهترین نحو به بتوانند که است بوده

 (.7104، 7جسپن و الدر)اندداده گسترش اثربخشی مدارس حوزه در را خود مطالعات

 به را آموزاندانش است قادر هاآن آموزشی نظام آیا بدانند است این جوامع همه دغدغة

 هایپژوهش انجام محرک دغدغه این کند؟ تبدیل جامعه برای مفید و موفق، افرادی ماهر

 یک هایویژگی و ابعاد شناخت به نسبت وافر عالقه. است بوده حیطه آموزش در اثربخشی

 ایهیافته مداوم طوربه چراکه، دارد بلندمدت ایآینده و ای کهنریشه، اثربخش مدرسة

 فرس یک»عبارت  با مدرسه اثربخشی از که استاساس  همین بر. شودمی نمایان ایتازه

برپا ، آموزشی هاینظام تمامی بنابراین هدف؛ (0880، 4لزوت) است شده یاد« 2پایانبی

 و جمعی کار و تالش مدارس مستلزم کیفیت است. کیفیتبا و خوب مدارس کردن

                                                           

1. Elffers, Oort & Karsten 

2. Elder & Jepsen 

3. an endless journey 

4. Lezotte 
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 گوناگونی هایبخش از میان است. مدرسه نظام خارجی و داخلی هایمؤلفه کلیه هماهنگی

 متوسطه و دوره عموماً هامدرسه، هستند فعال رسمی طوربه پرورشوآموزش در که

، های اقتصادیهدف تحقق در مهمی نقش، حساس اجتماعی نهاد عنوان یکبه، خصوصاً

های محیط تقویت و ایجاد، هاهدف این الزمه تحقق و دارند به عهده فرهنگی و اجتماعی

(. نقش مدارس در خودکفایی جامعه امروز بسیار 0292، )ربیعیاست  کیفیت با و جذاب

 اهآنزیرا ، شوندمطرح می، پایه و اساس جامعة امروز عنوانبهزیاد و ارزشمند است. مدارس 

خود را  هایمهارت، آموزان دانش جدید را به دست آورندکنند که دانشای فراهم میزمینه

جامعه  به اعضای درنهایتاخت باالیی داشته باشند و شن، را توسعه دهند هاآنکشف کرده و 

آموزان در به دست آوردن دانش و علم منظور کمک به دانشتنها بهمدارس نه د.نتبدیل شو

ا و هنگرش، هاخود در حوزه ارزش شدهیزیربرنامههای کنند؛ بلکه با آموزشفعالیت می

کرانی نوآور و صاحب ایده و نظر تبدیل آموزان را به متفکنند تا دانشتالش می هامهارت

 (.7100، 0و همکاران )آلزهرانیکنند

و  بدون تردید ابزاری رایج، ای پیچیده در ادبیات مدرسه استی اگرچه مسئلهاثربخش

 یهاستمیس. از طرفی دیگر اثربخشی شودیممهم برای ارزشیابی عملکرد مدارس محسوب 

ویژه مدارس همچنان در قالب یک موضوع مدیریتی و تربیتی به تفکر و پژوهش به، آموزشی

بدون درک صحیح و  توانینمکه  شودیمنیاز دارد. اهمیت این موضوع زمانی بهتر درک 

موزشی آ یهاستمیسمؤثری برای بهبود و اداره  یهامیتصم، مشترکی از مفهوم اثربخشی

 پیوسته مختلف هایدوره طی اثربخشی ( تعریف7105) 7میسکل و اتخاذ کند. به باور هوی

تحوالت  دهدهنبازتاب و مدرسه به نسبت گوناگون هایدیدگاه از متأثر و بوده تغییر در حال

(. اثربخشی مدارس به میزان کوششی سنجیده 0280، اسد و همکاراناجتماعی بوده است )بنی

آموزان به عمل برای تحقق یادگیری در حد تسلط برای همه دانش هاآنشود که می

خش جانبه نشانی از تحقق مدارس اثربدستیابی به یادگیری اثربخش و همه، واقعآورند. درمی

 آموزانشود. در مدارس اثربخش این اندیشه حاکم است که همه دانشدر مدرسه تلقی می

                                                           

1. Alzahrani et al 

2. Hoy & Miskel 
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ر ایجاد انگیزه هر چه بیشتر برای یادگیری د، ه مدارسوظیف، رواینتوانند یاد بگیرند. ازمی

 (.7101 0، )روزنهای هر چه بیشتر آنان در این زمینه است آموزان و پذیرفتن مسئولیتدانش

اثربخشی مدارس اشاره به توانایی یک مدرسه برای دستیابی به نتایج مطلوب دارد ، واقعدر

دهد که تعداد مرور برخی از مطالعات نشان می .(7119 2، ؛ گانیهار و هانگال7112 7، )فنگ

دون کسب شوند و بآموزان موفق به دستیابی به نتایج مثبت مدرسه نمیاز دانش توجهیقابل

است وارد جامعه  برانگیزچالشهایی که الزمة زندگی در جهان پیچیده و دانش و مهارت

؛ 7114 4 ،)هریس دارس است ت گرفته از اثربخش نبودن مأنش، شوند. نتیجه این ضعفمی

 (.7107 5، بولن

 یهایپرسش معرض در همواره پرورشوآموزش نهاد شکل پایدارترین مثابةبه مدارس

، کیفیت یریتمد مفهوم با ترکیب در کیفیتبا مدرسة تحقق. اندبوده خود قبال کیفیت در

 و والتمحص بهبود، مدارس ساختار بازآرایی مستلزم که است چندبعدی و ای گستردهسازه

 فعذین هایگروه همه برای بخشاطمینان فضای ایجاد و جانبههمه مشارکت، خدمات مدرسه

 یاربس ایمسئله آن بر مؤثر عوامل و مدارس کیفیت (.0280، قهرمانی و )خلخالی مدرسه است

، وادهخان همچون عواملی. است بوده تربیت و تعلیم متخصصان توجه مرکز است که مهم

، آموزدانش، آموزشی برنامه، مدیران، معلمان، مدرسه خدمات مدرسه و، زندگی محیط

 نیروی، مدرسه از جامعه انتظارات، مدرسه فرهنگ، مدرسه جو، مدرسه و مقررات قوانین

فرایندهای ، فراگیران هایویژگی، قوی آموزشی مدیریت، متعهد و متخصص انسانی

دارس م در کیفیت، یادگیری هایمحیط در معماری کیفیت همچنین، یاددهی و یادگیری

 بنابراین ؛انددخیل مدارس اثربخشی نیز در دیگر از عوامل بسیاری و عوامل دخیل هستند. این

 هانج علمی پیشرفت با همگام بخواهد اگر شوند. جامعه گرفته نظر در عوامل همه باید

؛ شودن غافل چندگانه عوامل تأثیر از و هرگز دهد بها عوامل این نقش باید به کند حرکت

                                                           

1. Rousen 

2. Feng 

3. Ganihar &Hangal 

4. Harris 

5. Bollen 
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 در رنامهب و هدف بدون گذاریحقیقت سرمایه در گفتهپیش عوامل گرفتن نادیده که زیرا

 ،)پاهنگ شودمی منجر های انسانیسرمایه در ناپذیرجبران خسارات به که است آموزش

 (.0280، یاریقلی، مهدیون

 نهیکار در زم المللیبینسازمان  ییگردهما نیدر دوم 0881 که در دهه یجیطبق نتا

در  سو مدار معلمان یکه اثربخش آمد به دست جهینت نیا، شد کار معلمان برگزار طیشرا

تنزل  ینییپا حدازبیشبه مرحله ، رانیمانند ا توسعهدرحالدر کشورهای  ژهیوکل جهان به

 رانیدر ا 91 دهه یاصالحات آموزش یطرح مهندس جیمطابق است با نتا جینتا نیا. کرده است

خود  نیادیو بن یاصل پرورش کشور نتوانسته است به اهدافوکه بر مبنای آن سازمان آموزش

 یربخشکاهش اث. است افتهی پرورش کاهشودر سازمان آموزش یو سطح اثربخش ابدیدست 

 و صورت نگرفتن رییادگیناقص انجام شدن فرایند  ایانجام نشدن  به معنای یآموزش

اهش سبب ک زیامر ن نیکشور( است که خود ا سازانآیندهآموزان )دانش کامل پذیریجامعه

مختلف و نبود شهروندان آگاه در  هاینهیدر زم صانو متخص کارشناسان نبود، سطح سواد

به  رانید امانن ییمعلمان در کشورها یبودن اثربخش نییپا، دیگرعبارتبه خواهد شد. ندهیآ

امر  نیست و اا یافتگیتوسعه ریتوسعه کاهش سرعت در مس ریدر مس شرفتیپنبود  معنای

له مسئ نیضروری است به ا نیبنابرا، کندیم دوچندانو توسعه را  شرفتیپ زمانمدت

در  یآموزش یحاضر آن است چرا اثربخش پژوهش یاز مسئله اصل ی. بخششودی دگیرس

 طفنقطه عفشار و ، وفانتدوره را دوران  نیا شمندانیدر دوره متوسطه که اند ژهیوبه رانیا

ی دوره انتقال کی قالبدر  ونسکویای اجالس منطقه ییاند و در گزارش نهانام نهاده یزندگ

 متعلی است و در نظام شده یمعرف یو دوره آموزش عال یرتخصصیغ یآموزش عموم انیم

ای ارتقای و بر است هافتی کاهش؛ دارد کیاستراتژ تیتربیت کشورهای مختلف جهان اهم و

به اعتقاد ، دیگر یاز طرفاثربخشی مدارس چه راهکارهایی را باید در نظر گرفت. 

پرورش ایران با مسائل و مشکالت متعددی و( آموزش0297پرتو ) و سلسبیلی، کاکوجوبیاری

جمله پرورش استان هرمزگان ازوروست با بررسی این دیدگاه و تعمیم آن به آموزشروبه

 شدهیگردآور اخص طوربه متوسطه آموزش و اعم طورمسائلی که در این حوزه به ترینمهم

 شغلی و کیفی و ارتقای نگهداری، حفظ برای اصولی هایسیاست نداشتن: از عبارت است
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 ضمن هایآموزش ندادن ارائه، اداری تنگناهای و توجهقابل اداری تمرکز، انسانی نیروی

، فراگیران شخصیتی هایویژگی و یادگیری سبک به توجهیبی ،مطلوب کیفیت با خدمت

 انداردراستیغ، جامعه اجتماعی -اقتصادی نیازهای با آموزش امکانات و هاروش یکسان بودن

 پویا و وستهپی استفادۀنبود ، کالس درس و مدرسه محیط جذابیت نبود، فضای آموزشی بودن

 و ریزیبرنامه شدن دشوار، هامأموریت و هاهدف نبود تحقق، آموزشیکمک وسایل از

 ضعف، پرورشوآموزش کیفی و کمی نیازهای با منابع متناسب رشد علت به بندیبودجه

 علمی تتبادال شبکة، مستمر و تخصصی هایآموزش نبود و معلمان تخصصی و علمی توان

 معد، رهبری آموزشی و مدیریت تخصصی -ایحرفه قلمرو به توجهیکم و تخصصی

 رد نو و جدید هاینظریه به توجه نبود، جامعه نیازهای به توجه با مؤثر و کارآمد آموزش

 (آموزش هایهزینه از بخشی پرداخت معنای به نه)مردم  مشارکت نداشتن، آموزش حوزه

 ئلمسا این همه، روایناز پرورش و ... .وآموزش نظام اصالح و نوسازی اساسی منزلة عنصربه

 حقیقت در باشد؟ تواندمی چه به مربوط مشکالت همهاین دلیل که بردفرومی فکر به را ما

 نقش آموزشی و نظام مدارس اثربخشی. گرددمیبر مدارس اثربخشی به مسائل این

 نیبنابرا ور دارد؛کش پایدار توسعه و فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی پیشرفت در ایکنندهتعیین

 در تحول مستلزم آموزشی کیفیت اصالح برای اقدام. است برخوردار ایویژه اولویت از

 و مدیران مدیریت و معلمان تدریس نحوه و یادگیری -آموزشی فرایند، درسی برنامه

 در ارسمد اثربخشی نارسایی در آشکار شواهد به توجه با. است آموزان و ...ارزشیابی دانش

 در ایارهچ فکر به باید تربیت و تعلیم اندرکاراندست، آموزاندانش جانبههمه رشد هدایت

 ترینمحوری مدارس اثربخشی هایشاخص و هامؤلفه بررسی، باشند. بر این اساس زمینه این

 دیدگاه از هاشاخص ها ومؤلفه شناسایی این با دهدمی تشکیل را پژوهش این موضوع

 توانندمی تعلیم و تربیت ریزانبرنامه و اندرکاراندست، مدیران ؛تیو ترب میتعل متخصصان

 کریف و خط بدهند اولویت هاآن به و تشخیص را مهم عوامل و بسنجند را مدارس کیفیت

 که شندبخ سامان ایگونهرا به هاآن و باشند داشته مدارس هایفعالیت بهبود برای مناسبی

 عمل در خشاثربمدارس کیفی و  آوردنپدید راه از تنها کار این و یابد تحقق پایدار کیفیت

 و هافهمؤل این پژوهش بر آن است تا به بررسی، با توجه به این موضوع. است پذیرامکان
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 هبودب راستای در مدل ارائه برای هرمزگان استان دوم متوسطه مدارس اثربخشی هایشاخص

 مدارس بپردازد. آموزشی سیستم

 در ادامه بیان شده است: مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته

، های مربوط به کیفیت مدرسه( یکی از شاخص7102) 0بر اساس نظر آکانمدرسه اثربخش. 

اص در طور خآن است. مطالعه و پژوهش پیرامون اثربخشی مدرسه به« اثربخش بودن»ویژگی 

ن امتحده آمریکا و انگلستان شکل گرفت که پژوهشگردهه شصت و هفتاد میالدی در ایاالت

. در اوایل شونددر جایگاه نسل اول مطالعات اثربخشی مدرسه اطالق می، گفتهدوره زمانی پیش

در قالب ، اندکه انتقاداتی بر نسل اول وارد کرده 7میالدی نظرات پورکی و اسمیت 0891دهه 

های نظران در کشورصاحب، شود و تا به امروزگیری نسل دوم محسوب مینقطه آغازین شکل

ه اند. مجموعها در زمینه اثربخشی مدرسه اقدام کردهبه بسط و گسترش پژوهش مختلف

های پژوهشگران معرف این موضوع است که تولیدات علمی در زمینه اثربخشی مدرسه تالش

 2)وردیس و همکارانای در حال رشد و گسترش است طور فزایندهدر طی سی سال گذشته به

 ،اگرچه دستیابی به توافق جمعی دربارۀ تعریفی برای مدرسه اثربخش دشوار است (.7112، 

هایی برای توصیف آن با توجه به ضرورت رعایت انسجام کل نظام آموزشی باوجوداین تالش

ناپذیر که عبارت است از: با شمردن سه ویژگی جدایی 4انجام گرفته است. هاالک

شیده است تا اثربخشی مدرسه را در قالب مدیریت مشارکت و خودارزیابی کو، خودگردانی

 کند که:مدرسه تعریف کند. در این راستا چنین استدالل می

نیاز شکلید مشارکت و پی، خودگردانی در مقوله مدیریت مستلزم همکاری میان بازیگران -

 انسانی و برنامه درسی( است.، استقرار ساختارهای درست مدیریت مدرسه )منابع مالی

 مشارکت از دیگر مقوالت مدیریت است. -
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خودارزیابی پایان فرایند مدیریت مدرسه اثربخش نیست. بلکه این موضوع با  -

تواند ظرفیت مدیریت مدرسه را افزایش دهد ساختن اطالعات برای دادن بازخورد میفراهم

 (.0285، پذیر سازد )مشایخنتیجه مشارکت معنادار میان یاران آموزشی را امکانو در

ای هآموزان در حوزهیک محیط یادگیری است که در آن به رشد دانش اثربخشمدرسه 

 ، 0)بالسی ودشصحیح پرداخته می طوربهشناختی اجتماعی و زیبایی، روحی، عاطفی، شناختی

خود را در یک محیط آموزشی  آموزاندانشمدارسی هستند که ، اثربخشمدارس  (.7100

 2و پراکاش یرأطبق تعریف (. 7104، 7)دوس رسانندجانبه میمطلوب به رشد و توسعه همه

را در واحد سازمانی  موردنظرهمان مدارس خوبی هستند که نتایج ، ( مدارس اثربخش7104)

یف شود تعرای تواند در قالب مدرسهیک مدرسه اثربخش میکنند. تولید می« مدرسه»به نام 

آموزان به دانش یشناسییبایزاجتماعی و ، روانی، عاطفی، های شناختیکه در آن پیشرفت

مطلوب  یک محیط یادگیری، رویکرد خود واسطهبهشود و اساساً بهترین نحو پشتیبانی می

تر در تعریف مشابه؛ اما کلی(. 7107، و همکاران 4)باکیرسیا کندبرای فراگیران خود ایجاد می

ای تعریف شده است که به رشد و توسعه مدرسه اثربخش در قالب مدرسه، دیگری

ا جلب ب شناختیزیباییاخالقی و ، عاطفی، علمی، های اجتماعیآموزان در تمامی جنبهدانش

انجام اهداف و ، استفاده مؤثر از منابع، رضایت معلمان در جایگاه عضو مهم این مدرسه

( اثربخشی 7101) 5(. به اعتقاد روزن0282، نیادازد )اکبریپرمی زیستمحیطسازگاری با 

 برای تحقق یادگیری در حد تسلط برای هاآنشود که مدارس به میزان کوششی سنجیده می

شانی ن جانبههمهدستیابی به یادگیری اثربخش و  درواقعآورند. می به عملآموزان همه دانش

ود. در مدارس اثربخش این اندیشه حاکم شاز تحقق مدارس اثربخش در مدرسه تلقی می

یشتر ایجاد انگیزه ب، وظیفه مدارس، رواینیاد بگیرند. از توانندیمآموزان است که همه دانش

ت. های هر چه بیشتر آنان در این زمینه اسآموزان و پذیرفتن مسئولیتبرای یادگیری در دانش
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وزان به آمآمیزی برای یادگیری دانشطور موفقیتهای آموزشی را بهمدارس اثربخش برنامه

ری ها بر عملیاتی کردن مفهوم یادگیآورند. در این مدارس بیشترین فعالیتمیمرحله اجرا در

اال را اند که یادگیری با کیفیت بشود و همة عناصر و عوامل مسئولیت پذیرفتهمتمرکز می

 ترین هدف و وظیفه خود دنبال کنند.مهم منزلةبه

مدرسه  یافته یککند: اهداف تحققتعریف می گونهاینرا  اثربخشی مدرسه( 7101) 0بوتا

( 7111) 7زاسچرنها و پیشرفت تجربیات فراگیران. یا عملکردهای مناسب مدرسه در همة جنبه

کند که اثربخشی مدرسه داللت بر طور خالصه بیان میاثربخشی مدرسه به در تعریف

حصیلی و ت داد دارد که این برونداد از طریق بررسی پیشرفتبرون منزلةبهعملکرد مدرسه 

 (.0284، بنی و قنبری)نصیری ولیک شودگیری میاندازه، آموزان مدرسهموفقیت دانش

در محیطی واقع  نظام آموزشی اثربخش 2مایلز به نظر. اثربخشی در نظام آموزشیهای مالک

آموزان از آن تحویل معلمان و دانش، نانکارک، پول صورتبهدادهایی را شده است که درون

زان آموانگیزه یادگیری دانش و روحیه، دادهایی را برحسب تحقق هدفگیرد و برونمی

شماری از اجزای سازنده دیگر قرار دارند ، دهد بین درون دادها و بروندادهابدان تحویل می

است.  بسیار حائز اهمیت شاثربخدر فراگرد کار و فعالیت سازمان آموزشی  هاآنثیر أکه ت

هایی که نظام آموزشی باید ادراکات روشنی از هدف یا هدف اثربخشآموزشی  نظاماعضای 

ت مشخصا، خود نوبهبهداشته باشند و آن را بپذیرند. ادراکات ، به خاطر آن پدید آمده

پاداش و های دهد. نظامثیر قرار میأها را تحت تهای اعضا و عملکرد آنان در آن نقشنقش

های میان شخصی درون نظام آموزشی تنبیه و همچنین هنجارهای حاکم بر شیوه تعامل

ی در سازمان آموزش چیزهمهکنند. اگر ها یا عملکرد اعضا را تنظیم میاجرای نقش، اثربخش

 (.0284، بندبروندادهای مطلوب نظام حاصل خواهد شد )عالقه، راه باشدروبه اثربخش

 بخشیو اثر های کاراییها و مالکدر مورد ویژگی شدهانجام هایپژوهش بیشتر با اینکه

های آموزشی نیز ها در سازمانولی اکثر مالک است؛های غیرآموزشی انجام شده در سازمان
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 رضایت مشتری، هاسازمانکارایی  یهامالکیکی از ، نمونهکاربرد دارد. برای 

خش پرورشی کارآمد و اثربوبنابراین آموزش ؛( و رضایت شغلی کارکنان استرجوعارباب)

مامی این مالک در ت بدین رویاست که مشتریان و معلمانش رضایت شغلی باالتری دارند. 

نظر با توجه به ( 0292) و غیرآموزشی مصداق دارد. بختیاری های آموزشیسازمان

نظام  و اثربخش بودن های کارآمدیشده مالکانجام هایپژوهشنظران و صاحب

، (بر اهداف تأکید) اهداف به : نیلاستمطرح کرده  گونهاینرا  یوپرورشآموزش

 حداقل، یرتأخ و غیبت کمترین، ضایعات حداقل، کیفیت به توجه، منابع در جوییصرفه

، تنظار، روحیه، انگیزش، شغلی رضایت، خدمت ترک، ترقی و رشد، اتفاقات و حوادث

 ،ارتباطی هایمهارت، هدف در اجماع، ریزیبرنامه، گزینیهدف، پذیریانعطاف، هماهنگی

، دانش تولید حداکثر، خدمت ترک و جاییجابه حداقل، آمادگی، اهداف شدندرونی

، (فشار، زور) تنش نبود، سودبخشی حداکثر، (آموزاندانش) حداکثر قبولی، مشتری رضایت

، پذیریانطباق، منابع کسب کثرحدا، کارکنان نگهداری و حفظ، (گشوده) باز ارتباطات

 ضوحو، کردنعمل شفاف، مدیر و آموزدانش بین انسانی رابطه، عمل آزادی، محیط کنترل

 کار بر تأکید، زمان از بهینه استفاده، مناسب جوسازمانی، (انسانی، مالی) منابع جذب، اهداف

، آموزش بر تأکید، مشارکت، ثبات، محیط از برداریبهره، نگری مثبت، (تیمی) گروهی

، محوریمدرسه، محوریهدف، محوری قانون، همکاران به اعتماد، پیشرفت بر تأکید

 شعار. جایبه عمل بر تأکید و محورییادگیری، محوریخدا

( در راستای 7109) و همکاران 0ماییر. پیرامون اثربخشی مدارس شدهمطرحهای نظری دیدگاه

شود یک مدرسه اثربخش و عالی باشد؟ می پاسخ به این پرسش که چه چیزی باعث

 های مدارس با کیفیت باال و اثربخش را به شرح زیر برشمرده است:ویژگی

وحی ر، جسمی، عاطفی، اجتماعی، های کودک )علمیتوجه به توسعه و رشد تمام جنبه

یه بهداشتی و سالمتی کل، اجتماعی، حمایت از تحصیالت عالی، در صورت نیاز، و اخالقی(

یری توجه به یادگ، ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد، ی ایمنزیستمحیطتدارک ، آموزاندانش
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و  ایجاد منابع، آموزانانتظارات باال و آموزش قوی برای همه دانش، اولویت نخست منزلةبه

وجود  ،ایجاد ارتباط قوی بین خانواده و مدرسه، های مناسب برای یادگیری معنادارفرصت

آموزان در قالب یک ای بین معلمان و ارزیابی از دانشی و یادگیری حرفهفرهنگ همکار

( مدرسه اثربخش یک 7100) 0گونال و دمیرتاسلی ازنظرابزاری برای بهبود و پاسخگویی. 

قیت های مدرسه اثربخش و موفبین ویژگی، راه مؤثر برای پاسخگویی آموزشی است و اساساً

ترین شایع، گونال و دمیرتاسلی ازنظر، رد. بر این اساسآموزان ارتباطی قوی وجود دادانش

شود عبارت است از: آموزان منجر میهای مدارس اثربخش که به موفقیت دانشویژگی

نظارت بر آموزش و یادگیری ، انتظارات آکادمیک باال، رهبری آموزشی، محیط امن و منظم

های یادگیری و آموزشی فرصتفراهم کردن ، روابط مثبت میان مدرسه و خانه، در مدرسه

 آموزان.برای همه دانش

های مطرح در مدارس ( بر این عقیده است که استانداردها و شاخص7105) 7تدلی

توسعه و بهبود ، مشارکت والدین، آموزش مؤثر، اثربخش عبارت است از: رهبری مؤثر

حقوق  ها ومسئولیتبر  تأکید، ایجاد انتظارات باال برای همه، های آموزش و یادگیریروش

 هایمهارتتوسعه سطح ، آموزان در تمام سطوحنظارت بر پیشرفت دانش، آموزاندانش

. ای مثبتتولید و تعریف یک فرهنگ مدرسه، مداوم طوربهکارکنان شاغل در مدرسه 

 مؤثر برای مدارس اثربخش را شامل وجود رهبری هایشاخص( 7102) 2اسمیت و تامیلسون

وجود جوی حاکی از ، هاگیریتمام تصمیم در معلمان مشارکت دادن، بلدکار کارآمد و 

 به کنندهدرمان و مثبت ارائه بازخورد، تعامل و احترام به تنوع فرهنگی در مدرسه

( در پژوهش 7107) 4اند. بوزاسالن و کایابرشمرده هاآندر ، آموزان برای ایجاد انگیزهدانش

 ،ی از قبیل حس مأموریت )مأموریت واضح و آشکار(هایشاخص، پیرامون مدارس اثربخش

بر آموزش( از سوی همه  تأکیدانتظارات سطح باال )، رهبری آموزشی قوی در مدرسه

الم س جوسازمانی، آموزاننظارت زیاد بر پیشرفت تحصیلی دانش، آموزان و کارکناندانش
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شاخص برای  8( 0771) 0اند. شیرنزمدارس مشخص کرده گونهاینو باانضباط را برای 

 ،عبارت است از: مشارکت با جامعه هاآنمدارس اثربخش شناسایی کرده است که هر یک از 

رهبری  ،اندازهای تعریف شدهسیاست دستیابی به اهداف و چشم، تأمین منابع مالی و انسانی

فراهم نمودن فرصت یادگیری ، استفاده مؤثر از زمان، امن جوسازمانی، ایآموزشی حرفه

ارزیابی میزان پیشرفت ، آموزان و پرسنل و حتی در برخی از موارد والدینرای دانشب

 (.0282، انی گیری و مدیریت کالس معلمان )اکبریارتباط، کیفیت تدریس، آموزاندانش

ریزی در محیط های مدارس اثربخش عبارت است از: برنامه( شاخص7100) 7وو ازنظر

 نسبت بهارتباطات اداری ، آموزانرفتار خوب دانش، معلمانکیفیت باالی تدریس ، مدرسه

رضایتمندی کاری ، هاآنآموزان و انتظارات باال از دستاوردهای آکادمیک دانش، خوب

، ارتباط خوب معلمان، ارتباط مدرسه و والدین، های آموزشیتنظیم برنامه، معلمان

 لعات گسترده خود پیرامون( در مطا7100) 2آموزان و وظایف مدیر مدرسه. گربدانش

 یتکیف با مدیران رهبری نسبت ازجمله مواردی، اثربخش بودن مدارس با مرتبط عوامل

 و آموزش برای ایمن و منظم جوّی وجود، فراگیر و گسترده آموزشی تمرکز، آموزشی

 وفقیتم و آموزشی تسلط حداقل به آموزاندانش همه دستیابی در معلم انتظارات، یادگیری

 4رگوسترب کرده است. تأکیدرا  برنامه ارزشیابی معیار در قالب آموزاندانش تحصیلی

ی مدارس شش استراتژی برا« به دبیرستانی طراز اول شدنتبدیل» با عنوان( در کتابی 7101)

توسعه و ایجاد ، اثربخش ارائه داده است: توسعه و ایجاد اهداف آموزشی روشن و واضح

 ،استفاده مکرر از ارزشیابی تکوینی، ز آموزش مؤثر و کارآمدانداز مشترک ایک چشم

فراهم کردن فواصل زمانی برای سعی و ، آموزانپیگیری و بررسی مداوم وضعیت دانش

 آموزان.آموزان و تجلیل از موفقیت دانشتالش دانش

                                                           

1. Scheerens 

2. Wu 

3. Gerb 

4. Westerberg 
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 کندیم یبنددسته صلیا بخش رچها در را ثربخشا ارسمد ت( مشخصا7118) 0کریمرز

 ملاعو از امکدهر که شودیمارس مد مانیزسا ثربخشیا موجب، گانهرچها ملاعو تعامل که

: شوندیم شناسایی، تـکیفی و کمیت، هافرصت، نماز مانند هاییمالک سساا بر هشد دیا

 هابرنامه، حمایتی یهانظام، شیزموآ یهانظام، ارسمالی مد هایحمایتشامل  :امحتو لف(ا

 نیناقو شامل: سهرمد سطح ب(، رکشو نکال سیدر یهاییزربرنامه، شیزموآ هایسیاست و

ط مربو ظایفو حشر و عداقو، سهرمد یابیارز یهانظام، درس سکال به طمربو راتمقر و

 ایبر راتمقر و نیناقو، ثربخشیا با سه مرتبطرمد فرهنگ، نمعلما و نکنارکا، به مدیر

 زشموآ به طمربو یهاروش و هاوهیش، سهرمد نهروزا یفعالیتها و هابرنامه، نماز از دهستفاا

 شامل: درس سکال سطح ج(، شیزموآ یفعالیتها ایبر نمعلما و پرسنل هنماییو را

 نمیا زمال منسجاو ا هماهنگی، شیزموآ ایمحتو رساختا، امحتو و افهدا نمیا هماهنگی

 به توجه، کتیرمشا یگیردیای تقاار، یگیردیا بر تأکید، یبندوهنایی گراتو، سیدر منابع

 نماز و فرصتها شامل: زانموآنشدا سطح -د(، درس سکال در نمعلما رفتار چگونگی

 ایبر های الزمفرصت، اعیـجتما یمینههاز و سابقه، شنگیزا، ظایفو منجاا ایبر زمال

 ی.گیردیا

گانه موفقیت در بیشترین مدارس مطلوب و اثربخش را به ( اجزای دوازده7112) 7استون

تر به مطالب تسلط بیش، های پیشرفت تحصیلیکارگیری آزمونکرده است: به شرح زیر ارائه

 بیشتر در مورد پیشرفت هایارائه گزارش، انجام تمرینات قوی و پیچیده، علمی و درسی

ستمر ارزیابی م، آموزشده برای دانشجلوگیری از درماندگی آموخته، آموزانتحصیلی دانش

در جریان قرار دادن ، های آموزشیلی کاملی از فعالیتحمایت ما، معلمان عملکرد آموزشی

 ،ارزیابی نظرات والدین راجع به عملکرد مدرسه، والدین نسبت به عملکرد فرزندانشان

و همکارانش  2آموزان. سامونزدهی به رفتارهای اجتماعی و عملکردی مثبت دانشپاداش

زشی از یک کشور به کشور ها که در رویکردهای آمورغم بسیاری از تفاوت( به7111)

                                                           

1. Creemers 

2. Stoune 

3. Samons 
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مشترک در  طوربههای بارزی را توانند ویژگیدر مورد اینکه آیا می، دیگر وجود دارد

 سامونز و همکارانش هایپژوهشارزیابی الزم را به عمل آوردند. ، مدارس اثربخش پیدا کرد

ن اکنند که حداقل یازده ویژگی در مدارس اثربخش وجود دارد که به شاگردمی تأکید

 اند.درج شده 0در جدول  هاویژگیاین  (.7119، 0و گروسین )دوالندهد افزوده میارزش

 (4112، و گروسین دوالن. یازده ویژگی مدارس اثربخش از دیدگاه سامونز )1جدول 

 هدف هاویژگی

 ای رهبری کردنحرفه، رویکردی مشارکتی، قاطع و هدفمند ای. رهبری حرفه0

 همیاری و همکاری، تداوم عمل، وحدت هدف مشترک. اهداف و بینش 7

 محیط کاری جذاب، جو منظم . محیط مناسب یادگیری2

 یشرفتتمرکز روی پ، بر آموزش تأکید، به حداکثر رساندن فرصت یادگیری . تمرکز بر تدریس و یادگیری4

، معینهای دارای ساختار درس، داشتن هدف روشن، مؤثر بندیسازمان . تدریس هدفمند5

 پذیرهای انعطافتمرین

 های عقالنیفراهم کردن چالش، مبادله انتظارات، انتظارات باال در همه موارد . انتظارات باال0

 بازخورد، انضباط روشن و عادالنه . تقویت مثبت2

 ارزیابی عملکرد مدرسه، کنترل عملکرد شاگرد . کنترل پیشرفت9

 کنترل وظایف، هااحترام به مسئولیت، شاگرد نفسعزتارتقای  . مسئولیت و حقوق شاگرد8

 دخالت والدین در یادگیری کودکان . همکاری خانه و مدرسه01

 توسعه کارکنان در نظام مدرسه محوری یادگیری بندیسازمان. 00

( شش ویژگی مدارس اثربخش را شناسایی کردند که عبارت است 0885) 7لوین و لزوت

مشارکت ، وجود اصولی برای حمایت از معلمان، جو منظم، از: انسجام و همکاری معلمان

یط ها در فرهنگ و محاحترام به تفاوت، یادگیری فعاالنه و پیشرفت تحصیلی، والدین

 به این موضوع که مدارس تأکیدبا عنایت و ( 0885) 2(. رینولدز0285، پور و همکاران)حسن

آموزان موسیقی و شخصیت در دانش، بایست به آموزش و یادگیری هنراثربخش می

 :ده استکر مشخص اثربخش را به شرح زیر مدارس اصلی و برجسته هایویژگی، بپردازند

                                                           

1. Dolan & Grosin 

2. Levine & Lezotte 

3. Reinolds 
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 اتانتظار، منظم مدرسه فضای، آموزاندانش از باال انتظارات، قوی برخورداری از رهبری

 عتقادا، درس کالس مؤثر مدیریت، بازخورد آموزان ودانش موفقیت ارزیابی، معلمان از باال

، دوس) منظم آموزشی هایبرنامه و هاخانواده مشارکت، آموزدانش یادگیری هر توانایی به

مدارس اثربخش را شامل رهبری در همه سطوح  هایشاخص( 0880) 0بریگوس(. 7104

 ،های کارکنان با آموزش مداومتوسعه صالحیت، اعتقاد به خرد جمعی، مدیریت و سازمان

 (.7104 7، )رای و پراکاش مشارکت والدین، باال بردن سطوح اخالقی در مدرسه

 هارائ و اثربخش مدرسه هایمؤلفه تعیین هدف با را پژوهشی( 0285) وحدت و ارومچی

 تخصصانم نظرات با الگو این مقایسه و ابتدایی دوره در اثربخش مدرسه برای مناسب الگوی

 جینتا طبق. دادند انجام ارومیه شهر ابتدایی مدارس در حوزه این در نظرانصاحب و

 اهداف مدرسه؛ سازمانی ساختار: از عبارت است اثربخش مدرسه هایمؤلفه، آمدهدستبه

 هبریر مدرسه؛ مثبت جو نفع؛ذی هایگروه رضایت پویا؛ و نشاط با آموزشی فضای علمی؛

 سیع؛و ایحرفه تعهد ای؛حرفه توسعه منابع؛ تأمین مشارکت؛ هایفرصت اداری؛ و آموزشی

( 0284) دهمرده و زاییناستی .آموزدانش جایگاه معلم؛ اثربخشی شده؛ تعریف درسی برنامه

 کوئین و امرونک شایستگی الگوی براساس مدارس مدیران اثربخشی بینیپیش به پژوهشی در

 مثبت رابطه دارسم مدیران اثربخشی و مدیریتی هایشایستگی بین هایافته اساس بر. پرداختند

 بین روابط، کنترل نظام، نیروبخشی، کارکنان بهبود هایمؤلفه. داشت وجود معناداری و

 بینیپیش توانایی از پذیریفرهنگ، تیم مدیریت، محوری مشتری، مستمر پیشرفت، فردی

 .برخوردارند مدارس مدیران اثربخشی

 رینوآو، ایحرفه هایصالحیت تأثیر بررسی به پژوهشی در( 7109)و همکاران  2راهایو

 بود آن ربیانگ آمدهدستبه نتایج. است پرداخته مدارس اثربخشی بر معلمان هیجانی هوش و

 ستقیمم تأثیر مدارس اثربخشی بر معلمان ایحرفه هایصالحیت و هیجانی هوش، نوآوری که

، همدرس بندیبودجه( در پژوهشی به تحلیل روابط میان 7105و همکاران ) 4چاین .گذاردمی

                                                           

1. Brighouse 

2. Rai & Prakash 

3. Rahayu 

4. Chin 
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نشان  آمدهدستبهمدیریت نوآورانه و اثربخشی مدارس در کشور تایوان پرداخته است. نتایج 

 0ریشود. گطور مستقیم باعث افزایش اثربخشی مدرسه میداد که مدیریت نوآورانه به

( در پژوهشی به بررسی تأثیر اعتماد جمعی و کارایی جمعی بر اثربخشی مدرسه 7100)

دهندۀ تأثیر دو متغیر اعتماد جمعی و کارایی جمعی بر اثربخشی پرداخته است. نتایج نشان

بر  تأثیرگذارشناسایی عوامل  منظور( پژوهشی را به7105) 7مدرسه بوده است. آالمار

آمده نشان داده است که مشکل عمده دستاثربخشی مدارس انجام داده است. نتایج به

معلمان مؤثر و محیط کارآمد در مدرسه است و بر این ، مدارس یاد شده نبود رهبری مؤثر

ی و دبرای ارتقای کیفیت آموزش در عربستان سعو اعتمادقابلهای پژوهشگر توصیه، اساس

 2افزایش اثربخشی در سطح مدارس دولتی این کشور ارائه داده است. چالمرز و گاردنر

و تأثیر  یاثربخش ییشناسا برای یابیچارچوب ارز با عنوانخود  پژوهشدر ( 7105)

بیان داشتند که در خصوص ساختار چارچوب اثربخشی ، یدانشگاه استادانتوسعه  یهابرنامه

 آموزیهای دانشمهارت و عمل مدرس؛ فعالیت، های دانشد مؤلفهای بایعلمی توسعه حرفه

 های آموزشی وهای تدریس؛ منابع؛ فرهنگ؛ سیاستها و روشو افزایش یادگیری؛ شیوه

 ،ای بر دروندادهاویژه تأکیدگرفت. همچنین ایشان  در نظرپژوهی را باید آموزش دانش

 بروندادها و نتایج داشتند.، فرایندها

 روش 

 -کمی رویکرد با، اطالعات آوریگرد شیوه ازنظر. است کاربردی پژوهش این، هدف ازنظر

دو گروه مدیران  شامل کمی بخش در آماری جامعه. است گرفته انجام( آمیخته) کیفی

نفر( در استان هرمزگان در  0721دبیران و هنرآموزان )به تعداد ، نفر( 521مدارس )به تعداد 

 204« کوکران»فرمول (. حجم نمونه نیز بر اساس N=0911است ) 0282-0280سال تحصیلی 

ی این استفاده شده است. براای طبقهگیری نمونهروش از  گیرینمونه نفر مشخص شد. برای

نفر از دبیران و هنرآموزان  220نفر از مدیران مدارس و  79، از بین دو گروه منتخب، منظور

                                                           

1. Gray 

2. Alammar 

3. Chalmers And Gardiner 
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نامه با نامه بوده است که این پرسشپرسش ورداستفادهمدر این مطالعه شرکت جستند. ابزار 

انجام شده توسط پژوهشگر طراحی شده است. این  هایپژوهشمطالعه مبانی نظری و پیشینه 

نظری ندارم با نمره ، 7کم با نمره ، 0ای )خیلی کم با نمره گزینه 5نامه بر مبنای مقیاس پرسش

نامه پژوهش از روایی ( است. برای تعیین روایی پرسش5و خیلی زیاد با نمره  4زیاد با نمره ، 2

کرونباخ استفاده شد که مورد تأیید واقع  آلفایصوری و محتوایی و برای پایایی آن از 

 واسطههبتحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی  :هایزموناز آها داده وتحلیلتجزیهگردید. برای 

 .شده است استفاده  Lisrelو SPSS-22ارهای آماری افزنرم

 یاثربخشنفر از افراد خبره در حوزه  01شامل  کمی بخش در آماری همچنین جامعه

تفاده و با اسگیری هدفمند استفاده شده است گیری از روش نمونهاست. برای نمونهمدارس 

ز این تعداد چهار نفر از نفر )که ا 01تعداد نمونه را در این بخش  از شاخص اشباع نظری

 سه نفر مدیر مدرسه و یک نفر دبیر، پرورشوهای آموزشدو نفر از رئیس، استادان دانشگاه

نج نفر دارای تعداد پ، تعداد سه نفر دارای مدرک تحصیلی دکتری، گفتهبودند. از تعداد پیش

ودند. ب و تعداد دو نفر دارای مدرک تحصیلی لیسانس کارشناسی ارشدمدرک تحصیلی 

سال  01تعداد هفت نفر مرد و سه نفر زن بودند. همگی این افراد نیز باالی ، جنسیتی نیز ازنظر

 ابزار ،پژوهش کیفی بخش سابقه خدمت در نظام آموزشی را داشتند( تشکیل دادند. در

 است ودهب مصاحبه دوم متوسطه مدارس اثربخشی ارتقای ابعاد شناسایی برای مورداستفاده

 یگرید هایپرسش، هاآن واسطةبه و گرفتند قرار مبنا، زیر هایپرسش مصاحبه این در که

 شد: مطرح هاجلسه در

 تعریف شما از مدرسه اثربخش چیست؟ -

 شود؟را شامل می هاییویژگیمدرسه اثربخش چه شرایط و ، شما ازنظر -

 توان مدارس را به سمت اثربخشی هدایت کرد؟چگونه می -

 ؟ و چرا؟ستیچها و موانع پیش روی اثربخشی مدارس چالش -

 ها و موانع پیش روی اثربخشی مدارس را برطرف کرد؟توان چالشچگونه می -

 چیست؟ مدارس یاثربخشراهکار شما برای اجرایی کردن  -
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 هایافته

برای پاسخ به این پرسش از روش کدگذاری باز و  ؟اندکدممدارس  یارتقاء اثربخشابعاد 

نفر از افراد خبره در حوزه موضوع پژوهش  01که با  صورتبدینمحوری استفاده شده است. 

مفاهیمی استخراج شد که این مفاهیم در کدگذاری باز جای ، مصاحبه شد. از هر مصاحبه

عد تبدیل به یک بُ، یدر قسمت کدگذاری محور، مستخرجِ شدهداده شدند و سپس مفاهیم 

 شدند که نتایج به شرح جدول زیر است:

 . کدگذاری باز و محوری4جدول 

 (مستخرجِ شدهکدگذاری باز )مفاهیم 
کدگذاری 

 محوری
 شوندهکد مصاحبه

 معلمان ایجاد شرایط برای رشد خالقیت کارکنان و

 مدیریت و رهبری

A1, A2, A5, A10 
 A1, A4, A5, A6, A9 ارتباطات انسانی

 A2, A5, A8, A10 رعایت اخالق اداری
 A1, A2, A3, A5, A8, A9 معلمان کارکنان و نظام پرداخت و امور رفاهیتوجه به 

 مشارکت والدین در فرایند تربیتی و آموزشی
اعتقاد به خرد 

 جمعی

A2, A5, A6, A8, A9 
 A1, A2, A4, A6, A8, A9 های والدیناستفاده از توانمندی

 A1, A2, A4, A7, A8 آموزان با یکدیگرهمکاری دوجانبه کارکنان و معلمان و دانش
 اهمیت مدرسه به رعایت اصول بهداشتی

سطح  ارتقای

بهداشت ، سالمت

 و ایمنی در مدرسه

A1, A3, A4, A7, A10 
 A5, A7, A10 ایجاد شرایط فیزیکی استاندارد در مدرسه

 A2, A3, A7, A9 ایجاد فضای شاد در کالس درس
 A1, A 7, A10 خشونت و پرخاشگری در مدرسه، هاکنترل ناهنجاری

 خوانیترویج فرهنگ کتاب

توانمندسازی 

 نیروی انسانی

A2, A5, A6, A7 
 A2, A3, A4, A6 پژوهیدرس

 A1, A2, A3 پژوهیاقدام

 A1, A3, A4, A6, A7, A9 ایجاد روحیه پژوهشگری
 تدریس متنوع و جدید هایکارگیری روشبه

 نظام استقرار

یاددهی و 

 یادگیری

A3, A5, A6, A9, A10 
 A1, A3, A7, A10 مدیریت کالس درس

 A5, A6, A7, A8, A9, A10 های یادگیریفعالیت در آموزاندانشمشارکت 

 A1, A6, A9 آموزان به درستوجه دانشجلب

 A2, A5, A6, A7, A9 کارگیری فناوری اطالعاتافزایش یادگیری با به
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 (مستخرجِ شدهکدگذاری باز )مفاهیم 
کدگذاری 

 محوری
 شوندهکد مصاحبه

 اجرای مسابقات هنری

های فعالیت

 برنامهفوق

A1, A5, A7, A8, A9, A10 
 A1, A2, A5, A7, A9, A10 های ورزشیاجرای فعالیت

 A2, A5, A10 آموزانبرگزاری نمایشگاه از تولیدات دستی دانش

 A2, A3, A4, A7, A9, A10 نگرش کارآفرینانه در مدرسه

اج شش به استخر، کدگذاری باز و محوریبا استفاده از  از پژوهش آمدهدستبههای یافته

 ( منجر شد:0مفهوم )شکل  74بُعد از 

 
 اثربخش مدارس آموزشی سیستم . ابعاد مؤثر برای بهبود1شکل 

 ؟اندکدممدارس  یاثربخش یارتقا هایشاخصها و مؤلفه

 . نتایج آزمون بارتلت و کومو3جدول 

KMO 920/1 

 بارتلت

 07120 کای اسکوئر

 7191 درجه آزادی

 111/1 سطح معناداری

اثربخشی
مدارس

مدیریت و رهبری

اعتقاد به خرد  
جمعی

ارتقای سطح  
سالمت، بهداشت
و ایمنی در مدرسه

توانمند سازی 
نیروی انسانی

استقرار نظام 
ییاددهی و یادگیر

فعالیت های  
فوق برنامه
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است و سطح معناداری آزمون بارتلت  920/1برابر با  KMOمقدار  2با توجه به جدول 

ها برای اجرای تحلیل دهد داده( است که نشان می15/1از  ترکوچک) 111/1نیز برابر با 

 باشند.می عاملی در سطح بسیار مناسبی

 . نتایج اشتراکات اولیه و استخراجی2جدول 

 اشتراکات استخراجی اشتراکات اولیه شاخص

Q1 0 025/1 

Q2 0 259/1 

Q3 0 221/1 

Q4 0 027/1 

Q5 0 040/1 

Q6 0 281/1 

Q7 0 299/1 

Q8 0 207/1 

Q9 0 022/1 

Q10 0 000/1 

Q11 0 594/1 

Q12 0 090/1 

Q13 0 271/1 

Q14 0 071/1 

Q15 0 277/1 

Q16 0 070/1 

Q17 0 211/1 

Q18 0 220/1 

Q19 0 002/1 

Q20 0 091/1 

Q21 0 220/1 

Q22 0 555/1 

Q23 0 271/1 

Q24 0 221/1 

Q25 0 005/1 
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 اشتراکات استخراجی اشتراکات اولیه شاخص

Q26 0 024/1 

Q27 0 078/1 

Q28 0 024/1 

Q29 0 589/1 

Q30 0 277/1 

Q31 0 005/1 

Q32 0 580/1 

Q33 0 050/1 

Q34 0 008/1 

Q35 0 040/1 

Q36 0 072/1 

Q37 0 200/1 

Q38 0 201/1 

Q39 0 051/1 

Q40 0 224/1 

Q41 0 208/1 

Q42 0 072/1 

Q43 0 045/1 

Q44 0 001/1 

Q45 0 079/1 

Q46 0 049/1 

Q47 0 580/1 

Q48 0 028/1 

Q49 0 000/1 

Q50 0 202/1 

Q51 0 048/1 

Q52 0 599/1 

Q53 0 502/1 

Q54 0 507/1 

Q55 0 509/1 

Q56 0 001/1 
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 اشتراکات استخراجی اشتراکات اولیه شاخص

Q57 0 042/1 

Q58 0 205/1 

Q59 0 089/1 

Q60 0 210/1 

Q61 0 029/1 

Q62 0 500/1 

Q63 0 245/1 

Q64 0 080/1 

Q65 0 275/1 

ها را نتایج اشتراکات اولیه و استخراجی مربوط به مؤلفه که 4های جدول با توجه به داده

هستند و نیاز به حذف شاخصی نیست؛ بنابراین  4/1تمام بارهای عاملی باالتر از ، دهدنشان می

ها برای اجرای تحلیل عاملی مناسب دهد که دادهشود و نشان میاین مفروضه نیز تأیید می

 هستند.

 گانه 11های رصد واریانس و درصد واریانس تجمعی مؤلفهد، . مقادیر ارزش ویژه5جدول 

 عامل
 بعد از چرخش واریماکس

 درصد تجمعی درصد واریانس ارزش ویژه

0 004/5 909/2 909/2 

7 825/2 152/0 870/02 

2 209/2 271/5 040/08 

4 248/2 057/5 282/74 

5 082/2 807/4 210/78 

0 022/2 997/4 599/24 

2 012/2 291/4 202/28 

9 500/7 842/2 205/42 

8 450/7 221/2 195/42 

01 221/7 595/2 021/51 

00 050/7 200/2 890/52 

07 170/7 018/2 185/52 
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 عامل
 بعد از چرخش واریماکس

 درصد تجمعی درصد واریانس ارزش ویژه

02 978/0 904/7 818/58 

04 000/0 502/7 427/07 

05 448/0 721/7 217/04 

00 420/0 701/7 807/00 

نفر از نمونه  204های نتایج حاصل از تحلیل عاملی بر پاسخ 5با توجه به جدول 

 05از بین مدارس  یاثربخش یارتقای هامؤلفهمؤلفه را در قالب  00تعداد ، موردمطالعه

شود. با مى مؤلفه تبیین 00درصد کل واریانس توسط این  807/00دهد که شاخص نشان می

ها و از شاخص شدهاستخراجهای از مؤلفه هر یک گذارینام، توجه به ادبیات تحت مطالعه

 صورت گرفته است: 0به شرح جدول شماره  هاآنمیزان اثر )درصد واریانس( 

 هابر اساس شاخص شدهییشناساهای مؤلفه گذارینام. 1جدول 

 شاخص میزان اثر )درصد واریانس( مؤلفه ردیف

 909/2 ورزشی و هنری، های پرورشی و فرهنگیاجرای فعالیت 0
41-28-40-22-25-

29-20-24-47 

 8-5-9-2-0 152/0 های کارآفرینانهتوسعه فعالیت 7

 75-70-74-72 271/5 هاها و نوآوریتوجه و حمایت از خالقیت 2

 07-02-04-72 057/5 توسعه روابط انسانی و اخالقی 4

 01-05-00 807/4 مدیریت امور اجرایی و اداری 5

0 
فعال و خالق در فرایند یاددهی و های استفاده از روش

 یادگیری
997/4 05-00-50-52 

 49-42-44-45-40 291/4 تجهیزات و هوشمندسازی مدرسه و کالس درس 2

 02-09-42 842/2 ارتقای بهداشت عمومی در مدرسه 9

 77-71-08 221/2 سازی شرایط ایمن در مدرسهفراهم 8

 02-2-4-7 592/2 زیباسازی و ایجاد شادی و نشاط در مدرسه 01

 0-58-07 200/2 های اجتماعی در مدرسهپیشگیری از آسیب 00

 27-55-52-54-04 018/2 تقویت مشارکت اولیا و نهادهای اجتماعی 07

 78-20-21-22 904/7 توسعه مشارکت کارکنان و معلمان 02

 50-57-79 502/7 آموزان در اداره امور مدرسهاستفاده از مشارکت دانش 04
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 شاخص میزان اثر )درصد واریانس( مؤلفه ردیف

 48-51-59 721/7 فرهنگ مطالعه و پژوهش توسعه 05

 70-00-01 701/7 ای و تبادل تجربهحرفه، آموزش تخصصی 00

 برازش مدل هایشاخص. 7جدول 

 نام شاخص
مقدار شاخص 

 شدهمحاسبه

سطح 

 ولقبقابل

نتیجه 

 برازش

 عالی <108/1 19/1 (RMSEAریشه میانگین مربعات خطای برآورد )

  (df 2X /اسکوئر به درجه آزادی )کاینسبت 

(4846.09 / 1770) 
 عالی <5 222/7

 عالی >81/1 81/1 (GFIنیکویی برازش )

 عالی >90/1 91/1 (AGFIیافته )نیکویی برازش تعدیل

 عالی >82/1 81/1 (NFIبرازش هنجار یافته )

 عالی >82/1 81/1 (NNFIبرازش هنجار نیافته )

 عالی >80/1 81/1 (CFIبرازش تطبیقی )

 عالی >87/1 81/1 (IFIبرازش افزایش )

 عالی <129/1 15/1 (SRMR) استانداردشدهمانده ریشه میانگین مربعات باقی

 0221مقدار مجذور کای با درجه آزادی ، نشان داده شده است 2طور که در جدول همان

=df  2= 18/4940برای این مدلX  برآورد شده که در سطح  111/1ی آن معنادارو سطح

آمده  به دست 222/7است. نسبت مجذور کای به درجه آزادی مربوطه برابر با  معنادار 15/1

برازش  دهندۀنشاناست و ، است 5که کمتر از  قبولقابلاست که این مقدار منطبق با سطح 

( برای RMSEA)ی برای مدل است. شاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآورد قبولقابل

اگر بین ، قبولقابلبرازش ، باشد 19/1 - 15/1بین  کهدرصورتیاست.  15/1های خوب مدل

، بیشتر باشد 0/1برازش متوسط است و مدلی که در آن این شاخص از ، باشد 0/1 - 19/1

محاسبه شده است که نشان  108/1شده برابر با برازش ضعیفی دارد. این شاخص در مدل ارائه

مانده ی برخوردار است. شاخص ریشه میانگین مربعات باقیقبولقابلهد مدل از برازش دمی

از  ترکوچکمحاسبه شده است که مقدار  129/1( برای این مدل SRMR) استانداردشده

یی ها همچون نیکوها دارد. سایر شاخصمناسب کوواریانس به نسبتنشان از تبیین  15/1
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( برازش تطبیقی NNFIنیافته )برازش هنجار، (NFIیافته )برازش هنجار، (GFIبرازش )

(CFI( و برازش افزایش )IFIنیز می ) و در مورد شاخص نیکویی  81/1بایستی بیشتر از

باشند که در مدل پژوهش این شروط نیز رعایت  91/1( بیشتر از AGFI) افتهیلیتعدبرازش 

است و  90/1، 87/1، 80/1، 82/1، 82/1، 81/1به ترتیب برابر با  هاآنشده است و میزان 

کل  برازش مدل در هایشاخصآمده در  به دستتوان نتیجه گرفت که مقادیر بنابراین می

است  قبولقابلشاخص( مطابق با استانداردهای  05مؤلفه و  00ها )تعداد ها و شاخصمؤلفه

های خوردار است و دادهتوان با اطمینان اظهار کرد که مدل پژوهش از برازش مناسبی برو می

یاد شده  ایهشاخصها و توان مؤلفهمی، باشند. بر این اساسبا آن منطبق می خوبیبهتجربی 

 هبودب راستای در مدارس متوسطه دوم استان هرمزگان یاثربخش یارتقارا برای تدوین مدل 

 نشان داد. 7صورت شکل شماره به مدارس را آموزشی سیستم

 بهبود راستای در مدارس متوسطه دوم استان هرمزگان یاثربخش هایشاخص و ها. مؤلفه2جدول 

 آموزشی سیستم

فه
مؤل

ص
اخ

 ش
ا و

ه
ی 

ها
خش

ثرب
قا ا

ارت
 ی

ان
زگ

رم
ن ه

ستا
م ا

دو
طه 

وس
 مت

س
دار

م
 

های اجرای فعالیت

 ،پرورشی و فرهنگی

 ورزشی و هنری

کاربست نتایج در حل  -29 فرهنگی و اجرای فعالیتهای فرهنگی، تولید محتوای آموزشی -20

آموزان رصد کردن وضعیت خطرپذیری در دانش -25 هابرنامهدر  هاآنی ریکارگبهمسائل و 

-معرفی مراکز برون مدرسه -40مدیر و کارکنان در مطالعات پژوهشی  مشارکت داوطلبانه -22

 اسب با سن وبرخورداری از تجهیزات کتابخانه متنوع متن -28ای برای گذران اوقات فراغت 

ارائه خدمات راهنمایی و  -47آموزان شناسایی نیازها و عالیق دانش -41آموزان تعداد دانش

اجرای المپیادهای  -24آموزان با استفاده از مشاوران مجرب و متخصص ای به دانشمشاوره

 ورزشی

 هایتوسعه فعالیت

 کارآفرینانه

ای برای هایی چون فنی و حرفهآموزان با حمایت سازمانهای مهارتی برای دانشارائه دوره -8

ارتباط مستمر مدرسه با  -5 های کارآفرینی و بارورسازی ذهن خالقتقویت مهارت

ترویج فرهنگ کار  -9های گردشگری کارآفرینی برای ایجاد برنامهموفق  صنعتی واحدهای

های از ایده برداری فرهنگیبهره -2آموزان در دانش کار جمعی تیمی و افزایش روحیه

 وکارکسبدر حوزه  آموزان به ارائه طرحتشویق دانش -0آموزان کارآفرینانه دانش

توجه و حمایت از 

ها و خالقیت

 هانوآوری

آموزان و اولیا متناسب با عملکرد فردی و جمعی دانش، کارکنان، تقدیر و تشویق دبیران -75

نفعان در راستای بهبود عملکرد مدرسه های ذیکاربست نوآوری -70های مختلف در حوزه

های ایجاد فرصت جهت رشد مهارت -72های خالقانه ها و ایدهحمایت و استقبال از طرح -74

 نوآورانه
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توسعه روابط انسانی 

 و اخالقی

احترام و تکریم به تمام افراد با  -02نفعان مدرسه با نگاه بهبوددهنده ت بر عملکرد ذینظار -07

ایجاد اعتماد دوسویه در فضای مدرسه برای داشتن محیط  -04های مختلف ها و فرهنگقومیت

 توانایی حل تعارضات -72کاری جذاب 

مدیریت امور 

 اجرایی و اداری

، هانامهاجرای آیین بر حسننظارت  -05شورای مالی  ها بر اساس مصوباتصرف هزینه -01

 اهدایی، رفاهی، بهینه از تجهیزات اداری استفاده -00ها و... نامهها و بخشدستورالعمل

های استفاده از روش

فعال و خالق در 

فرایند یاددهی و 

 یادگیری

آموزان ی دانشهادانستهارزشیابی از پیش  -50آموزان افزایی میان دانشتعامل و هم -52

تهیه طرح درس روزانه متناسب با رویکرد برنامه درسی  -00توسط معلمان  (ارزشیابی آغازین)

 برقراری ارتباط و تعامل سازنده در تدریس -05مکتوب یا الکترونیکی  صورتبهملی 

تجهیزات و 

هوشمندسازی 

مدرسه و کالس 

 درس

توسعه و تجهیز  -42 شدهفراهمگیری از فناوری اطالعات و ارتباطات و تجهیزات بهره -49

برخورداری از تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی متناسب با  -44های هوشمند فضای کالس

ان آموزانجام فعالیتهای آزمایشگاهی و کارگاهی توسط دانش -45های درسی هر یک از برنامه

ی آموزشی و تربیتی در کالس هارسانهگیری از مواد و بهره -40های درسی متناسب با کتاب

 درس

ارتقای بهداشت 

 عمومی در مدرسه

های عرضه خوراکی -09سطل زباله و...( ، یاز )صابون مایعموردنتهیه ملزومات بهداشتی  -02

أکید به رعایت آموزش و ت -42یاران بهداشتی و مطابق با استاندارد و ارتقای جایگاه بهداشت

 ،حیاط، راهرو، آموزان و تمامی پرسنل در مدرسه )کالسبهداشت فردی و اجتماعی به دانش

 آبخوری و...(

سازی شرایط فراهم

 ایمن در مدرسه

کپسول ، های اولیهرعایت استاندارد و رعایت نکات ایمنی در مدرسه )جعبه کمک -77

توجه  -08وسایل و ابزار آموزشی ، ساختمان مدرسهتوجه به ایمن بودن  -71نشانی و...( آتش

 کارگاهی و...، آزمایشگاهی، به استاندارد بودن و ایمنی فضا و تجهیزات ورزشی

زیباسازی و ایجاد 

شادی و نشاط در 

 مدرسه

شاداب فضای سبز و  برخورداری از -2اجرای ورزش روزانه در ساعات اولیه مدرسه  -02

دقت در  -4ها( راهرو و کالس، آموزان در حیاطتعداد دانش )متناسب با وسعت مدرسه و

های استفاده از رنگ -7نقاشی روی دیوار و... ، پوسترها، انتخاب و آراستگی در نصب تابلوها

 دیوار و...(، هاپرده، پرسنل، آموزانشاد در مدرسه )برای پوشش دانش

پیشگیری از 

های اجتماعی آسیب

 در مدرسه

در  یخود مراقبت آموزش مهارت -58آموزان وضعیت خطرپذیری در دانشرصد کردن  -0

ونت خش، انواع مواد مخدر، گرایش به دخانیات)رفتارهای پرخطر  های اجتماعی وزمینه آسیب

فرهنگی و اجرای فعالیتهای فرهنگی از ، تولید محتوای آموزشی -07پدید و...( های نوو بیماری

، یعجمهای ارتباطمهارت، آموزانهای دانشیارتقای توانمند برایجشنواره  قبیل نمایشگاه و

 ن و...مهارت نه گفت، گیریتصمیم

تقویت مشارکت 

اولیا و نهادهای 

 اجتماعی

ی اولیا و نهادهای اجتماعی سازمانبرونهای ها و ظرفیتمهارت، گیری از توان فکریبهره -27

های جذب مشارکت -55پرورشی و... ، مالی، بهداشتی، در راستای ارتقای امور آموزشی

پاسخگویی شایسته به اولیا و ارتباط  -52ی سازمانبرونهای گیری بهینه از ظرفیتداوطلبانه و بهره

های آموزش و راهنمایی برگزاری کالس -54از سوی تمامی کارکنان  هاآنصمیمانه با 
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صی اولیا و نهادها با واگذاری های تخصتشکیل کمیته -04 یازسنجینها بر اساس خانواده

 هاآنمسئولیت به 

توسعه مشارکت 

 کارکنان و معلمان

 -20بخشی به شورای معلمان با مشارکت دادن اعضاء در اجرا و تحقق مصوبات کیفیت -78

تنظیم  -21بندی و مستندسازی مسائل مدرسه با مشارکت کارکنان و معلمان یتاولو، شناسایی

مشارکت  -22اندیشی کارکنان های آموزشی و جلسات همبرنامه مدون کارگاهتقویم اجرایی و 

 داوطلبان کلیه کارکنان در مطالعات علمی و پژوهشی

استفاده از مشارکت 

آموزان در دانش

 اداره امور مدرسه

اده پیشتازان فرزانگان و...( و استف، آموزیآموزی فعال )بسیج دانشهای دانشایجاد تشکل -50

آموزان در اداره های دانشگیری از ظرفیتایجاد فرصت برای بهره -57 هاآنهای از توانمندی

 آموزان موفقهای یادگیری و انتقال دانش و مهارت دانشایجاد فرصت -79مدرسه 

فرهنگ  توسعه

 مطالعه و پژوهش

کاربست نتایج در حل  -51ان در مطالعات پژوهشی مدیر و کارکن مشارکت داوطلبانه -48

 آموزانافزایی میان دانشتعامل و هم -59 هابرنامهدر  هاآنی ریکارگبهمسائل و 

، آموزش تخصصی

ای و تبادل حرفه

 تجربه

مستندسازی محتوا و  -00پژوهی های درسی و درساندیشی و تبادل تجربه در گروههم -70

 های آموزشی مستمر بر اساس نیازسنجیبرگزاری کارگاه -01وزشی های آممباحث کارگاه

 گیرینتیجهبحث و 

 یارتقاشاخص در راستای  05و  مؤلفه 00 به شناسایی، های به دست آمده از پژوهشیافته

 دومین نخستین و، هاانجامید. بر اساس یافتهاستان هرمزگان  متوسطه دوم مدارس یاثربخش

شاخص  8با  «هنری و ورزشی، فرهنگی و پرورشی هایفعالیت اجرای»مؤلفه عنوان  با مؤلفه

 هرکدام 2Rکه مقدار  ندشناسایی شدشاخص  5با « های کارآفرینانهتوسعه فعالیت»و مؤلفه 

 هشدمطرحهای نظری آمده با دیدگاهدستدرصد است. نتیجه به 5/2درصد و  0/0به ترتیب 

 اوربانویک و بالویسین، (7105تدلی )، (7100رتاسلی )گونال و دمی، (7109) توسط ماییر

برنامه ، (7101) وستربرگ، (7100) وو، (7100گرب )، (7107) بوزاسالن و کایا، (7104)

، ویژه طوربه( که 0281) پرورشوسند تحول بنیادین آموزش، (0284) تعالی مدیریت مدرسه

متناسب با نگرش دینی و اسالمی در اثربخشی مدارس  ویژهبه برنامهفوقهای به لزوم برنامه

ه به آمده باید اذعان داشت که توج به دستسویی دارد. در تبیین یافتة هم، اندکرده تأکید

ف خارج از برنامه درسی تعریآموزان دانشهایی که فعالیت منزلةبهبرنامه های فوقفعالیت

 مدرنسان در همانپیشرفته و ، برتر پرورشوهای آموزشویژگیاز ، دهندانجام می، شده

 .دنظر گرفته شو آموزان درتناسب با اقتضائات دانشتواند مای میاست که در هر مدرسه
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ا ب «هاها و نوآوریتوجه و حمایت از خالقیت»مؤلفه عنوان  با های سوم تا پنجممؤلفه

 امور مدیریت»و مؤلفه شاخص  با چهار «توسعه روابط انسانی و اخالقی»مؤلفه ، شاخص چهار

، درصد 7/0 به ترتیبکدام هر 2Rکه مقدار  ندشناسایی شدبا سه شاخص « اداری و اجرایی

، (0285و وحدت ) ارومچیآمده با مطالعات دستدرصد است. نتیجه به 4/2درصد و  5/0

ر سویی دارد. د( هم7105چاین و همکاران )، (7102کئو )، (7102) گیلبرت و ماگولود

 بوزاسالن و کایا، (7102اسمیت و تامیلسون )، (7105تدلی )، (7109) دیدگاه نظری ماییر

( نیز به مدیریت و رهبری مؤثر در اثربخشی 0284) برنامه تعالی مدیریت مدرسه، (7107)

عصر ، اضرعصر حآمده باید اذعان داشت که دستشده است. در تبیین یافتة به تأکیدمدارس 

در گروه ، و تحقق موفقیت در سازمان آموزشی با عنوان مدرسه است مدیریت و رهبری

صحیح و کارآمد است. مدارس اثربخش برای رسیدن به اهداف تعریف  مدیریت و رهبری

ت به بایسهستند. افرادی که می مدیریت و رهبریشده خود نیازمند فردی شایسته در امر 

فنی و ادراکی برخوردار باشند تا بتوانند سیستم آموزشی را ، اعم از انسانی هامهارتانواع 

 برنامه آموزشی و تدریسهدایت کنند. مدیران آموزشی عالوه بر توجه به  درستیبه

های عالیق و نیاز، هانیز توجه نشان داده و توانایی آموزاندانشتک تکبه امور بایست می

 0یدایجاد کنند. طبق گفته ر هاآنلوبی با را نیز بررسی و تحلیل کرده و ارتباط مط هاآن

بایست وجود و حضور واقعی داشته و اغلب اوقات ( یک مدیر و رهبر اثربخش می7112)

در دسترس باشد. البته مهم است که این حضور یک تأثیر مثبت داشته باشد. مدیریت از راه 

 ورتاین صد در غیر دور برای مدرسه کارساز نیست. حضور مدیر باید هدفمند و مفید باش

 نتیجه معکوس خواهد داشت.

های فعال و خالق در فرایند استفاده از روش»مؤلفه عنوان  با های ششم و هفتممؤلفه

تجهیزات و هوشمندسازی مدرسه و کالس »و مؤلفه  شاخص با چهار «یاددهی و یادگیری

درصد  5/2درصد و  0/0به ترتیب  هرکدام 2Rکه مقدار  ندشناسایی شدبا پنج شاخص « درس

چالمرز ، (7109راهایو )، (0285و وحدت ) ارومچیاست. نتیجه به دست آمده با مطالعات 

                                                           

1. Reid 
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« پرورش گرجستانوآموزش»سویی دارد. در مدل مدارس اثربخش ( هم7105و گاردنر )

، (7101« )وکار مریلند برای آموزشمیزگرد کسب»مدل تحلیلی مدرسه اثربخش ، (7109)

ایمانی و محمدی  در ایران مدارس توانمندمدل ، (0284) مدیریت مدرسه برنامه تعالی

 شیرنز، (7105( و دیدگاه نظری تدلی )0281) پرورشوسند تحول بنیادین آموزش، (0280)

و یادگیری و  تدریس، آموزش کیفیت ( نیز به7118کریمرز )، (7101) وستربرگ، (7107)

آمده دستشده است. در تبیین یافتة به تأکیدکارگیری از تکنولوژی در اثربخشی مدارس به

 ،باید اذعان داشت که ایجاد تغییر در رویکرد مدرسه و تبدیل آن به یک مدرسه اثربخش

های و ارتقای این امر نیازمند استفاده از روش نظام یاددهی و یادگیری است ا دادنارتقنیازمند 

فعال و خالق در فرایند یاددهی و یادگیری و نیز هوشمندسازی مدرسه و کالس درس است 

، یافتهامسیستمی نظ صورتبهمدرسه در راستای فرایند یاددهی و یادگیری ، تا بدین طریق

، رفتهگکودکان را برای زندگی در عصر اطالعات آماده کند. با استناد به مطالعات صورت

طور خاص به نفع فرایند آموزش و یادگیری است و به، اطالعات در آموزشگسترش فناوری 

کرد عملدر بهبود  سهم باالیی، یک نوآوری در قالبفناوری اطالعات  نشان داده شده است

 ( و0280، محمدداودی و اسالمیه، دارد )شریفیفرایند تدریس و یادگیری در مدارس و 

به نوسازی ابزار  تنهانه، العات یک مدرسهبرای رسیدن به باالترین سطح فناوری اط

ست اهای تدریس و همچنین نقش معلم نیاز تکنولوژیکی؛ بلکه به ایجاد تغییر در مدل

 رتمها یتقاار، تحصیلی هنگیزایش افزاتا بدین طریق به  (7101، و همکاران 0)سامپسون

 تحصیلی پیشرفت بر عمجموو در سیدر اتیش نمرافزا، هشیوپژ حیهرو تقویت، یپرسشگر

 کمک شود. زانموآنشدا

 با سه «ارتقای بهداشت عمومی در مدرسه»مؤلفه عنوان  های هشتم تا یازدهم بامؤلفه

جاد زیباسازی و ای»مؤلفه ، با سه شاخص «شرایط ایمن در مدرسه سازیفراهم»مؤلفه ، شاخص

های اجتماعی در پیشگیری از آسیب»با چهار شاخص و مؤلفه  «شادی و نشاط در مدرسه

، درصد 5/2، درصد 8/0به ترتیب  هرکدام 2Rکه مقدار  ندشناسایی شدبا سه شاخص « مدرسه

                                                           

1. Sampson 
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باکیرسیا ، (7109) آمده با دیدگاه نظری ماییردستدرصد است. نتیجه به 0/2درصد و  0/2

، (7101« )وکار مریلند برای آموزشبمیزگرد کس»مدل تحلیلی مدرسه اثربخش ، (7107)

مدل ، (0284) برنامه تعالی مدیریت مدرسه، (7118« )اسپیسیدی»مدل مدارس اثربخش 

 پرورشوسند تحول بنیادین آموزش، (0280ایمانی و محمدی ) در ایران مدارس توانمند

 ارتقای به( نیز که 0299ای اثربخش در مدارس مهدیان )چارچوب یادگیری حرفه، (0281)

د. سویی دارهم، شده است تأکیدبهداشت و ایمنی در مدرسه در اثربخشی مدارس ، سالمت

رش و شکوفایی پرو اساساًپویایی و ، در تبیین یافتة به دست آمده باید اذعان داشت که کارایی

 حالدرعینداشتنی و دوست، شاداب، نیازمند وجود فضایی سالم، آموزاناستعدادهای دانش

رشد ه تواند بمی، ایمن در مدرسه است. یک مدرسه با ایجاد فضایی پرنشاط و شاداب و ایمن

و  اخالقی، عاطفی، شناختی، جسمانیآموزان اعم از ابعاد تمام ابعاد وجودی دانش و تکامل

ی های کامل برای زندگتوانمند و دارای شایستگی، افرادی سالم هاآنکمک کند و از  معنوی

 ظرازندر عین آنکه باید ، بسازد. یک مدرسه برای اثربخش بودن تربزرگای در جامعه

مطرح جهانی باشد تا اطمینان افراد حاضر در آن را  استانداردهایمطابق با ، ساخت و ایمنی

رتباط آموزان که ابایست به ارتقای سطح سواد بهداشتی و سالمتی در دانشمی، جلب کند

وجه ت، دارد هاآنآموزان و بروز رفتارهای مختلف در دانش ایعملکرد تغذیهمستقیمی بر 

 ویژه داشته باشد.

تقویت مشارکت اولیا و »مؤلفه عنوان  سیزدهم و چهاردهم با، های دوازدهممؤلفه

 با چهار «توسعه مشارکت کارکنان و معلمان»مؤلفه ، شاخص با پنج «نهادهای اجتماعی

با سه شاخص « آموزان در اداره امور مدرسهشاستفاده از مشارکت دان»شاخص و مؤلفه 

درصد است. نتیجه  5/0درصد و  7/0کدام به ترتیب هر 2Rکه مقدار  ندشناسایی شد

گری ، (0287فر و جهانی )عامری، (0285و وحدت ) ارومچیآمده با مطالعات دستبه

مدل مدارس اثربخش ، (7109) سویی دارد. در دیدگاه نظری ماییر( هم7100)

پرورش عمومی ویسکانسین ومدل وزارت آموزش، (7109« )پرورش گرجستانوآموزش»

مدل توسعه خالقیت دیوید ، (7104« )و پراکاش یرأ»مدل مدارس اثربخش ، (7109)

« اسپیسیدی»مدل مدارس اثربخش ، ( در اثربخش کردن مدارس7107وودکانسلتنتز )
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ایمانی و  در ایران مدارس توانمندمدل ، (0284) برنامه تعالی مدیریت مدرسه، (7118)

( نیز به مشارکت و ارتباط مستمر مدرسه و 7100در دیدگاه نظری وو )، (0280محمدی )

عان داشت آمده باید اذدستشده است. در تبیین یافتة به تأکیدوالدین در اثربخشی مدارس 

دهی و ی بر فرایند یادتأثیرگذار، با مدرسه والدینمشارکت فایده همکاری و  ترینمهمکه 

نیازهای  ،گیری و گفتگوی دوجانبه خود با مدرسهوالدین با ارتباط، یادگیری است و اینکه

با  ،اینکه مجزا و برخالف مدرسه کاری را انجام دهند جایبهشناخته و بیشتر  را کودکانشان

مشارکت ، ساندر همانکنند. حرکت می وسوسمتنظرخواهی از معلم و مشاور و... در یک 

تغییر در منابع درسی و ... به شناسایی بهتر ، ایهای مدرسهگیریمعلمان در تصمیم دادن

آموزان در این فرایند انجامد. مشارکت دانشآموزان مینیازهای آموزشی و یادگیری دانش

 د.انجاممیآموزان با دانشبین اولیای مدرسه اعتمادسازی و ایجاد روابط عاطفی به ، نیز

 هبا س «فرهنگ مطالعه و پژوهش توسعه»مؤلفه عنوان  های پانزدهم و شانزدهم بالفهمؤ

که  ندشناسایی شدشاخص  2با « ای و تبادل تجربهحرفه، آموزش تخصصی»و مؤلفه  شاخص

آمده با مطالعات دستدرصد است. نتیجه به 0/0درصد و  7/0به ترتیب  هرکدام 2Rمقدار 

سویی دارد. در مدل وزارت هم، (0284( و ونداد )0285و وحدت ) ارومچی

« و پراکاش یرأ»مدل مدارس اثربخش ، (7109پرورش عمومی ویسکانسین )وآموزش

مدل ، ( در اثربخش کردن مدارس7107مدل توسعه خالقیت دیوید وودکانسلتنتز )، (7104)

برنامه تعالی ، (7101« )وزشوکار مریلند برای آممیزگرد کسب»تحلیلی مدرسه اثربخش 

در دیدگاه نظری ، (0281) پرورشوسند تحول بنیادین آموزش، (0284) مدیریت مدرسه

ده ش تأکیدای معلمان در اثربخشی مدارس توسعه صالحیت حرفه ( نیز به7118کریمرز )

ورش پروطور که دپارتمان آموزشآمده باید اذعان داشت هماندستاست. در تبیین یافتة به

ارای معلمی اثربخش است که د، در سیستم آموزشی، کرده است تأکیدتا( ویکتوریا )بی

 در هامهارتآموزشی و پیوستگی  هایمهارت، تدریس هدفمند باشد و بر شناخت ذهنی

رد و ب به کاررا  هاآنهای مختلف تمرکز داشته باشد و موضوع های آموزشی در زمینهبرنامه

(. 0299، دارد )مهدیانکردن واآموزان را به تفکرور مؤثر و فعال دانشطبه، ساندر همان

تحقق این موضوع نیازمند این تفکر است که دانسته شود معلمان در جایگاه منابع انسانی 



 

59 

 

 69 ، زمستان41شماره ، چهارمسال  فصلنامه

 آموزشی های رهبری و مدیریتپژوهش

اً اگر اساس چراکهدارند.  هایشانتوانمندیو  هامهارت بهسازینیاز به توسعه و ، اصلی مدرسه

های نوین یا خالقانه معلمی در روش تدریس خود از روش، خواهان آن هستیم که برای نمونه

حرفه  کهازآنجاییهای آموزشی الزم را نیز طی کرده باشد. بایست دورهمی، استفاده کند

ش مدارس اثربخ، شده استکسب هایمهارتها و معلمی نیز نیازمند بازتعریف در توانایی

در مدرسه هستند را پیشاپیش برای  هاآنهای آموزشی که طالب استفاده از دوره، بایستمی

جارب گذاری تبه اشتراک، اندیشی با معلمانهای هممعلمان خود تدارک ببینند یا در جلسه

 ای معلمان با یکدیگر مبادرت ورزند.حرفه

 شود:ارائه می بعدی هایوهشپژ زیر برای شده پیشنهادهایبنابراین با توجه به نتایج کسب

 نتایج و آورده عمل به هاییپژوهش کشور هایاستان سایر در اثربخش مدارس پیرامون -

 شود. مقایسه پژوهش این با و یکدیگر با حاصله

 در یپژوهش و شده هم منظورمتوسطه اول  و ابتدایی تحصیلی مقاطع برای آماری جامعه -

 شود. سهمقای پژوهش این با آن نتایج و انجام تحصیلی دوره دو این در اثربخش مدارس زمینه

 هایپژوهش در مدارس اثربخشی موجود وضعیت ترجامع و تردقیق بررسی منظوربه -

 هزینه روش همچون کمی و مقداری هایروش ازجمله پژوهشی هایروش سایر از بعدی

 .شود استفاده بیرونی نیز و درونی کارایی هایروش محاسبه و فایده

 منابع

(. شناسایی و ارائه الگوی مناسب برای مدرسه اثربخش. 0285) .رقیه، دنیز؛ وحدت، ارومچی

مندسازی مرکز توان. تهران، مطالعات فرهنگی، علوم انسانی المللیبینمقاالت کنگره 

 فرهنگی و اجتماعی جامعه. هایمهارت

 اثربخشی با آن رابطه و و یادگیری یاددهی فرایندهای رهبری(. 0282) .زهره، نیا اکبری
 لومع و شناسیروان آموزشی. دانشکده ارشد مدیریت کارشناسی نامه. پایانمدرسه

 طباطبائی. عالمه تربیتی. دانشگاه
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مدارس توانمند و میزان  هایشناسایی ویژگی(. 0280) .فاطمه، محمدنقی و محمدی، ایمانی

، 07 .قیقات مدیریت آموزشیتح. هاویژگیانطباق مدارس متوسطه شهر تهران با این 

20-010. 

 وزارت، 774 شماره. نگاه نامهدوهفته اثربخش. مدیریت(. 0292) .ابوالفضل، بختیاری

 .پرورشوآموزش

(. از اثربخشی تا تعالی: 0280) .مقصود، رضوان؛ امین خندقی، زادهشهین؛ حسین قلی، اسدبنی

انی نامه مبپژوهشتحقیق و عمل در برنامه تعالی مدیریت مدرسه. ، گسست نظریه
 .049-074، 7، 2 .تعلیم و تربیت

کیفیت مدارس و (. بررسی 0280) .بهبود، اله؛ یاریقلیروح، ؛ مهدیونالدیننظام، پاهنگ

-022، 0، 5، فصلنامه مدیریت مدرسه. : پژوهشی ترکیبیبر آنشناسایی عوامل مؤثر 

082. 

 دولتی مدارس اثربخشی مقایسه(. 0285) .یاسین، سعیدی مریم؛، محمدخانلو اکبر؛، پورحسن

 .48-72، 7، 01، آموزشی مدیریت و رهبری قزوین. شهر ابتدایی غیرانتفاعی و

 نهادی مقدار بینیپیش، جامع کیفیت مدیریت (.0280) .شهربانو، علی و قهرمانی، خلخالی

، موزشیآ مدیریت در نو رهیافتی پژوهشی - علمی فصلنامه مدارس. کیفیت در سازی

2 (7) ،0-71. 

 .79-72، (4) 2، مدارس، مدرسه در مدار فرایند مدیریت (.0292) .مجید، ربیعی

 رایندف و مدرسه جو، آموزدانش پیشینه، خانه محیط متغیرهای نقش (.0281) .لیال، شاهدوستی

 زیتم مطالعات براساس راهنمایی سوم پایه آموزاندانش ریاضی پیشرفت تدریس در
 ایران. -تبریز آذربایجان مدنی شهید دانشگاه، ارشد نامه کارشناسیپایان .(7112)

رابطه میزان استفاده (. 0280) .فاطمه، امیرحسین؛ اسالمیه، اصغر؛ محمدداودی، شریفی

دبیران در فرایند یاددهی و یادگیری. با عملکرد و ارتباطات اطالعات  هایآوریفن از

 .79-5، 5، 7، فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی
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با اثربخشی مدرسه از  سازمانیفرهنگ(. رابطه بین 0287) .جعفر، فرشاد؛ جهانی، فرعامری

رهیافتی نو در مدیریت دیدگاه مدیران و دبیران مدارس متوسطه شهر شیراز. 
 .021-055، 05، 4، آموزشی

 .روان: تهران. آموزشی مدیریت اصول و نظری مبانی(. 0284) .علی، بند عالقه

 نظام اصالح منشور و سند (.0297) .ناصر، پرتو و نادر، سلسبیلی، اصغرعلی، کاکوجوبیاری
 پژوهشکده، پرورشوآموزش وزارت نشر:، دوم نویسپیش، ایران وپرورشآموزش

 .تعلیم و تربیت

 . تهران: سمت.آموزشی ریزیبرنامهدیدگاه نو در (. 0285) .فریده، مشایخ

ارائه مدل  منظوربههای اصلی مدارس اثربخش ابعاد و مؤلفه(. 0299) .محمدجعفر، مهدیان
شگاه . رساله دکتری. دانمناسب برای بهبود اثربخشی نظام آموزشی متوسطه کشور

 علوم و تحقیقات.

بینی اثربخشی مدیران مدارس بر اساس (. پیش0284) .سمیه، ناصر و دهمرده، ناستی زایی

-040، (2)8 .فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی .الگوی شایستگی کامرون و کوئین

007. 

 اثربخشی و شدهعیتوز رهبری سبک(. 0284) .الهه، قنبری و فخرالسادات، بنیولیک نصیری

 .022-001، 20، تربیتی هایپژوهش. مدارس سازمانی

اثربخش در مدارس متوسطه )مورد:  یامدرسه(. شناسایی ابعاد فرهنگ 0284) .امید، ونداد

و علوم  شناسیروان المللیبینمقاالت اولین کنفرانس مدارس متوسطه استان ایالم(. 

 سسه عالی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز.ؤم .شیراز .تربیتی
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