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چکیده
نارضایتی از عملکرد نظام آموزشی در پاسخگویی به نیازهای روزافزون جامعه امروز و قابلیتهای ضعیف
خروجیهای آن در دستیابی به هدفهای از پیش تعیینشده ،آموزشوپرورش امروز را با چالشهای جدی
مواجه کرده است .بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی مؤلفهها و شاخصهای اثربخشی مدارس
متوسطه دوم استان هرمزگان برای ارائه مدل در راستای بهبود سیستم آموزشی مدارس انجام شد .این پژوهش
ازنظر هدف ،کاربردی بوده و ازنظر شیوه گردآوری اطالعات ،با رویکرد کمی-کیفی (آمیخته) انجام گرفته
است .جامعه آماری شامل افراد خبره در حوزه اثربخشی مدارس بود که در بخش کمی شامل تمامی مدیران،
دبیران و هنرآموزان مدارس در استان هرمزگان در سال تحصیلی  )N=0911( 0282-0280بود .همچنین در
بخش کیفی نیز حجم جامعه با اشباع نظری  01نفر برآورد شد .حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  204نفر
برآورد شده و برای انتخاب نمونه نیز از نمونهگیری طبقهای استفاده شد .ابزار گردآوری دادهها ،مصاحبه و
پرسشنامه محققساخته بر مبنای مقیاس پنج گزینهای بود .پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و روایی
آن ازنظر صوری و محتوایی از طریق چند نفر از خبرگان به تأیید رسید .برای تجزیهوتحلیل دادهها از تحلیل
عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد .نتایج بهدستآمده به شناسایی  00مؤلفه و  05شاخص
منجر شد که نامگذاری آنها بر اساس مبانی نظری شکل گرفت.

واژگان کلیدی :اثربخشی ،استان هرمزگان ،آموزشوپرورش ،مدارس
 .0دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت آموزشی ،واحد بندرعباس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بندرعباس ،ایران.
 .7دانشیار گروه مدیریت آموزشی ،واحد بندرعباس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بندرعباس ،ایران.
mbagheri.sbu@gmail.com
 .2استاد گروه مدیریت آموزشی ،واحد بندرعباس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بندرعباس ،ایران.
 .4دانشیار گروه مدیریت آموزشی ،واحد بندرعباس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بندرعباس ،ایران.
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مقدمه
هر جامعه برای بقا و تداوم حیات خود ،ناگزیر به رفع برخی نیازهای اساسی نظیر نیازهای
اقتصادی ،زادوولد ،آموزشوپرورش و ایجاد نظم و امنیت عمومی بوده است ،بنابراین در
راستای رفع این نیازها بهتدریج نهادهایی همانند خانواده ،آموزشوپرورش و ...ایجاد شد .از
بین نهادهای اجتماعی نهاد آموزشوپرورش قدمتی چند هزارساله دارد .ازاینرو
آموزشوپرورش در جایگاه مهمترین نهاد اجتماعی برآمده از متن جامعه و در همانسان
سازنده و تکاملدهنده آن است و تأثیر آن در پیشرفت جامعه ،امری کامالً محسوس است.
آموزشوپرورش ،مسئولیتهای بزرگی برای تحقق اهداف فردی و اجتماعی به عهده گرفته
است و بهمنزلة بهترین فرصت برای شکوفاسازی استعدادهای انسانی مطرح و موردنظر
متخصصان و دستاندرکاران تعلیم و تربیت بوده است (شاهدوستی)0281 ،؛ بنابراین
آموزشوپرورش یکی از سازمانهای مهم اجتماعی است که دانشآموزان را برای ایفای
نقش مناسب در جامعة آینده آماده میکند(الفرز ،اوورت و کارستن .)7107 ،0با توجه به
این مأموریت حساس ،دغدغة اندیشمندان حوزۀ تعلیم و تربیت ،همواره ،شناسایی مدارسی
بوده است که بتوانند به بهترین نحو ممکن از انجام این مهم برآیند؛ بدین روی ،پژوهشگران،
مطالعات خود را در حوزه اثربخشی مدارس گسترش دادهاند(الدر و جسپن.)7104 ،7
دغدغة همه جوامع این است بدانند آیا نظام آموزشی آنها قادر است دانشآموزان را به
افرادی ماهر ،موفق و مفید برای جامعه تبدیل کند؟ این دغدغه محرک انجام پژوهشهای
اثربخشی در حیطه آموزش بوده است .عالقه وافر نسبت به شناخت ابعاد و ویژگیهای یک
مدرسة اثربخش ،ریشهای کهن و آیندهای بلندمدت دارد ،چراکه بهطور مداوم یافتههای
تازهای نمایان میشود .بر همین اساس است که از اثربخشی مدرسه با عبارت «یک سفر
بیپایان »2یاد شده است (لزوت)0880 ،4؛ بنابراین هدف تمامی نظامهای آموزشی ،برپا
کردن مدارس خوب و باکیفیت است .کیفیت مدارس مستلزم تالش و کار جمعی و
1. Elffers, Oort & Karsten
2. Elder & Jepsen
3. an endless journey
4. Lezotte
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هماهنگی کلیه مؤلفههای داخلی و خارجی نظام مدرسه است .از میان بخشهای گوناگونی
که در آموزشوپرورش بهطور رسمی فعال هستند ،مدرسهها عموماً و دوره متوسطه
خصوصاً ،بهعنوان یک نهاد اجتماعی حساس ،نقش مهمی در تحقق هدفهای اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی به عهده دارند و الزمه تحقق این هدفها ،ایجاد و تقویت محیطهای
جذاب و با کیفیت است (ربیعی .)0292 ،نقش مدارس در خودکفایی جامعه امروز بسیار
زیاد و ارزشمند است .مدارس بهعنوان پایه و اساس جامعة امروز ،مطرح میشوند ،زیرا آنها
زمینهای فراهم میکنند که دانشآموزان دانش جدید را به دست آورند ،مهارتهای خود را
کشف کرده و آنها را توسعه دهند ،شناخت باالیی داشته باشند و درنهایت به اعضای جامعه
تبدیل شوند .مدارس نهتنها بهمنظور کمک به دانشآموزان در به دست آوردن دانش و علم
فعالیت میکنند؛ بلکه با آموزشهای برنامهریزیشده خود در حوزه ارزشها ،نگرشها و
مهارتها تالش میکنند تا دانشآموزان را به متفکرانی نوآور و صاحب ایده و نظر تبدیل
کنند(آلزهرانی و همکاران.)7100 ،0
اثربخشی اگرچه مسئلهای پیچیده در ادبیات مدرسه است ،بدون تردید ابزاری رایج و
مهم برای ارزشیابی عملکرد مدارس محسوب میشود .از طرفی دیگر اثربخشی سیستمهای
آموزشی ،بهویژه مدارس همچنان در قالب یک موضوع مدیریتی و تربیتی به تفکر و پژوهش
نیاز دارد .اهمیت این موضوع زمانی بهتر درک میشود که نمیتوان بدون درک صحیح و
مشترکی از مفهوم اثربخشی ،تصمیمهای مؤثری برای بهبود و اداره سیستمهای آموزشی
اتخاذ کند .به باور هوی و میسکل )7105( 7تعریف اثربخشی طی دورههای مختلف پیوسته
در حال تغییر بوده و متأثر از دیدگاههای گوناگون نسبت به مدرسه و بازتابدهنده تحوالت
اجتماعی بوده است (بنیاسد و همکاران .)0280 ،اثربخشی مدارس به میزان کوششی سنجیده
میشود که آنها برای تحقق یادگیری در حد تسلط برای همه دانشآموزان به عمل
میآورند .درواقع ،دستیابی به یادگیری اثربخش و همهجانبه نشانی از تحقق مدارس اثربخش
در مدرسه تلقی می شود .در مدارس اثربخش این اندیشه حاکم است که همه دانشآموزان
1. Alzahrani et al
2. Hoy & Miskel
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میتوانند یاد بگیرند .ازاینرو ،وظیفه مدارس ،ایجاد انگیزه هر چه بیشتر برای یادگیری در
دانشآموزان و پذیرفتن مسئولیتهای هر چه بیشتر آنان در این زمینه است (روزن.)7101 0 ،
درواقع ،اثربخشی مدارس اشاره به توانایی یک مدرسه برای دستیابی به نتایج مطلوب دارد
(فنگ7112 7 ،؛ گانیهار و هانگال .)7119 2 ،مرور برخی از مطالعات نشان میدهد که تعداد
قابلتوجهی از دانشآموزان موفق به دستیابی به نتایج مثبت مدرسه نمیشوند و بدون کسب
دانش و مهارتهایی که الزمة زندگی در جهان پیچیده و چالشبرانگیز است وارد جامعه
میشوند .نتیجه این ضعف ،نشأت گرفته از اثربخش نبودن مدارس است (هریس7114 4 ،؛
بولن.)7107 5 ،
مدارس بهمثابة پایدارترین شکل نهاد آموزشوپرورش همواره در معرض پرسشهایی
در قبال کیفیت خود بودهاند .تحقق مدرسة باکیفیت در ترکیب با مفهوم مدیریت کیفیت،
سازهای گسترده و چندبعدی است که مستلزم بازآرایی ساختار مدارس ،بهبود محصوالت و
خدمات مدرسه ،مشارکت همهجانبه و ایجاد فضای اطمینانبخش برای همه گروههای ذینفع
مدرسه است (خلخالی و قهرمانی .)0280 ،کیفیت مدارس و عوامل مؤثر بر آن مسئلهای بسیار
مهم است که مرکز توجه متخصصان تعلیم و تربیت بوده است .عواملی همچون خانواده،
محیط زندگی ،مدرسه و خدمات مدرسه ،معلمان ،مدیران ،برنامه آموزشی ،دانشآموز،
قوانین و مقررات مدرسه ،جو مدرسه ،فرهنگ مدرسه ،انتظارات جامعه از مدرسه ،نیروی
انسانی متخصص و متعهد ،مدیریت آموزشی قوی ،ویژگیهای فراگیران ،فرایندهای
یادگیری و یاددهی ،همچنین کیفیت معماری در محیطهای یادگیری ،در کیفیت مدارس
دخیل هستند .این عوامل و بسیاری از عوامل دیگر نیز در اثربخشی مدارس دخیلاند؛ بنابراین
باید همه عوامل در نظر گرفته شوند .جامعه اگر بخواهد همگام با پیشرفت علمی جهان
حرکت کند باید به نقش این عوامل بها دهد و هرگز از تأثیر عوامل چندگانه غافل نشود؛
1. Rousen
2. Feng
3. Ganihar &Hangal
4. Harris
5. Bollen
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زیرا که نادیده گرفتن عوامل پیشگفته در حقیقت سرمایهگذاری بدون هدف و برنامه در
آموزش است که به خسارات جبرانناپذیر در سرمایههای انسانی منجر میشود (پاهنگ،
مهدیون ،یاریقلی.)0280 ،
طبق نتایجی که در دهه  0881در دومین گردهمایی سازمان بینالمللی کار در زمینه
شرایط کار معلمان برگزار شد ،این نتیجه به دست آمد که اثربخشی معلمان و مدارس در
کل جهان بهویژه در کشورهای درحالتوسعه مانند ایران ،به مرحله بیشازحد پایینی تنزل
کرده است .این نتایج مطابق است با نتایج طرح مهندسی اصالحات آموزشی دهه  91در ایران
که بر مبنای آن سازمان آموزشوپرورش کشور نتوانسته است به اهداف اصلی و بنیادین خود
دست یابد و سطح اثربخشی در سازمان آموزشوپرورش کاهش یافته است .کاهش اثربخشی
آموزشی به معنای انجام نشدن یا ناقص انجام شدن فرایند یادگیری و صورت نگرفتن
جامعهپذیری کامل دانشآموزان (آیندهسازان کشور) است که خود این امر نیز سبب کاهش
سطح سواد ،نبود کارشناسان و متخصصان در زمینههای مختلف و نبود شهروندان آگاه در
آینده خواهد شد .بهعبارتدیگر ،پایین بودن اثربخشی معلمان در کشورهایی مانند ایران به
معنای نبود پیشرفت در مسیر توسعه کاهش سرعت در مسیر توسعهیافتگی است و این امر
مدتزمان پیشرفت و توسعه را دوچندان میکند ،بنابراین ضروری است به این مسئله
رسیدگی شود .بخشی از مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است چرا اثربخشی آموزشی در
ایران بهویژه در دوره متوسطه که اندیشمندان این دوره را دوران توفان ،فشار و نقطه عطف
زندگی نام نهادهاند و در گزارش نهایی اجالس منطقهای یونسکو در قالب یک دوره انتقالی
میان آموزش عمومی غیرتخصصی و دوره آموزش عالی معرفی شده است و در نظام تعلیم
و تربیت کشورهای مختلف جهان اهمیت استراتژیک دارد؛ کاهش یافته است و برای ارتقای
اثربخشی مدارس چه راهکارهایی را باید در نظر گرفت .از طرفی دیگر ،به اعتقاد
کاکوجوبیاری ،سلسبیلی و پرتو ( )0297آموزشوپرورش ایران با مسائل و مشکالت متعددی
روبهروست با بررسی این دیدگاه و تعمیم آن به آموزشوپرورش استان هرمزگان ازجمله
مهمترین مسائلی که در این حوزه بهطور اعم و آموزش متوسطه بهطور اخص گردآوریشده
عبارت است از :نداشتن سیاستهای اصولی برای حفظ ،نگهداری و ارتقای کیفی و شغلی
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نیروی انسانی ،تمرکز اداری قابلتوجه و تنگناهای اداری ،ارائه ندادن آموزشهای ضمن
خدمت با کیفیت مطلوب ،بیتوجهی به سبک یادگیری و ویژگیهای شخصیتی فراگیران،
یکسان بودن روشها و امکانات آموزش با نیازهای اقتصادی -اجتماعی جامعه ،غیراستاندارد
بودن فضای آموزشی ،نبود جذابیت محیط مدرسه و کالس درس ،نبود استفادۀ پیوسته و پویا
از وسایل کمکآموزشی ،نبود تحقق هدفها و مأموریتها ،دشوار شدن برنامهریزی و
بودجهبندی به علت رشد متناسب منابع با نیازهای کمی و کیفی آموزشوپرورش ،ضعف
توان علمی و تخصصی معلمان و نبود آموزشهای تخصصی و مستمر ،شبکة تبادالت علمی
تخصصی و کمتوجهی به قلمرو حرفهای -تخصصی مدیریت و رهبری آموزشی ،عدم
آموزش کارآمد و مؤثر با توجه به نیازهای جامعه ،نبود توجه به نظریههای جدید و نو در
حوزه آموزش ،مشارکت نداشتن مردم (نه به معنای پرداخت بخشی از هزینههای آموزش)
بهمنزلة عنصر اساسی نوسازی و اصالح نظام آموزشوپرورش و  . ...ازاینرو ،همه این مسائل
ما را به فکر فرومیبرد که دلیل اینهمه مشکالت مربوط به چه میتواند باشد؟ در حقیقت
این مسائل به اثربخشی مدارس برمیگردد .اثربخشی مدارس و نظام آموزشی نقش
تعیینکنندهای در پیشرفت اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و توسعه پایدار کشور دارد؛ بنابراین
از اولویت ویژهای برخوردار است .اقدام برای اصالح کیفیت آموزشی مستلزم تحول در
برنامه درسی ،فرایند آموزشی -یادگیری و نحوه تدریس معلمان و مدیریت مدیران و
ارزشیابی دانشآموزان و  ...است .با توجه به شواهد آشکار در نارسایی اثربخشی مدارس در
هدایت رشد همهجانبه دانشآموزان ،دستاندرکاران تعلیم و تربیت باید به فکر چارهای در
این زمینه باشند .بر این اساس ،بررسی مؤلفهها و شاخصهای اثربخشی مدارس محوریترین
موضوع این پژوهش را تشکیل میدهد با شناسایی این مؤلفهها و شاخصها از دیدگاه
متخصصان تعلیم و تربیت؛ مدیران ،دستاندرکاران و برنامهریزان تعلیم و تربیت میتوانند
کیفیت مدارس را بسنجند و عوامل مهم را تشخیص و به آنها اولویت بدهند و خط فکری
مناسبی برای بهبود فعالیتهای مدارس داشته باشند و آنها را بهگونهای سامان بخشند که
کیفیت پایدار تحقق یابد و این کار تنها از راه پدیدآوردن مدارس کیفی و اثربخش در عمل
امکانپذیر است .با توجه به این موضوع ،این پژوهش بر آن است تا به بررسی مؤلفهها و
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شاخصهای اثربخشی مدارس متوسطه دوم استان هرمزگان برای ارائه مدل در راستای بهبود
سیستم آموزشی مدارس بپردازد.
مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته در ادامه بیان شده است:
مدرسه اثربخش .بر اساس نظر آکان )7102( 0یکی از شاخصهای مربوط به کیفیت مدرسه،
ویژگی «اثربخش بودن» آن است .مطالعه و پژوهش پیرامون اثربخشی مدرسه بهطور خاص در
دهه شصت و هفتاد میالدی در ایاالتمتحده آمریکا و انگلستان شکل گرفت که پژوهشگران
دوره زمانی پیشگفته ،در جایگاه نسل اول مطالعات اثربخشی مدرسه اطالق میشوند .در اوایل
دهه  0891میالدی نظرات پورکی و اسمیت 7که انتقاداتی بر نسل اول وارد کردهاند ،در قالب
نقطه آغازین شکلگیری نسل دوم محسوب میشود و تا به امروز ،صاحبنظران در کشورهای
مختلف به بسط و گسترش پژوهشها در زمینه اثربخشی مدرسه اقدام کردهاند .مجموعه
تالشهای پژوهشگران معرف این موضوع است که تولیدات علمی در زمینه اثربخشی مدرسه
در طی سی سال گذشته بهطور فزایندهای در حال رشد و گسترش است (وردیس و همکاران

2

 .)7112 ،اگرچه دستیابی به توافق جمعی دربارۀ تعریفی برای مدرسه اثربخش دشوار است،
باوجوداین تالشهایی برای توصیف آن با توجه به ضرورت رعایت انسجام کل نظام آموزشی
انجام گرفته است .هاالک 4با شمردن سه ویژگی جداییناپذیر که عبارت است از:
خودگردانی ،مشارکت و خودارزیابی کوشیده است تا اثربخشی مدرسه را در قالب مدیریت
مدرسه تعریف کند .در این راستا چنین استدالل میکند که:
 خودگردانی در مقوله مدیریت مستلزم همکاری میان بازیگران ،کلید مشارکت و پیشنیازاستقرار ساختارهای درست مدیریت مدرسه (منابع مالی ،انسانی و برنامه درسی) است.
 -مشارکت از دیگر مقوالت مدیریت است.

1. Akan
2. Purkey & Smith
3. Verdis et al
4. Hallack

23

فصلنامه سال چهارم ،شماره  ،41زمستان 69

پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی

 خودارزیابی پایان فرایند مدیریت مدرسه اثربخش نیست .بلکه این موضوع بافراهمساختن اطالعات برای دادن بازخورد میتواند ظرفیت مدیریت مدرسه را افزایش دهد
و درنتیجه مشارکت معنادار میان یاران آموزشی را امکانپذیر سازد (مشایخ.)0285 ،
مدرسه اثربخش یک محیط یادگیری است که در آن به رشد دانشآموزان در حوزههای
شناختی ،عاطفی ،روحی ،اجتماعی و زیباییشناختی بهطور صحیح پرداخته میشود (بالسی،0
 .)7100مدارس اثربخش ،مدارسی هستند که دانشآموزان خود را در یک محیط آموزشی
مطلوب به رشد و توسعه همهجانبه میرسانند (دوس .)7104 ،7طبق تعریف رأی و پراکاش

2

( )7104مدارس اثربخش ،همان مدارس خوبی هستند که نتایج موردنظر را در واحد سازمانی
به نام «مدرسه» تولید میکنند .یک مدرسه اثربخش میتواند در قالب مدرسهای تعریف شود
که در آن پیشرفتهای شناختی ،عاطفی ،روانی ،اجتماعی و زیباییشناسی دانشآموزان به
بهترین نحو پشتیبانی میشود و اساساً بهواسطه رویکرد خود ،یک محیط یادگیری مطلوب
برای فراگیران خود ایجاد میکند (باکیرسیا 4و همکاران .)7107 ،در تعریف مشابه؛ اما کلیتر
دیگری ،مدرسه اثربخش در قالب مدرسهای تعریف شده است که به رشد و توسعه
دانشآموزان در تمامی جنبههای اجتماعی ،علمی ،عاطفی ،اخالقی و زیباییشناختی با جلب
رضایت معلمان در جایگاه عضو مهم این مدرسه ،استفاده مؤثر از منابع ،انجام اهداف و
سازگاری با محیطزیست میپردازد (اکبرینیا .)0282 ،به اعتقاد روزن )7101( 5اثربخشی
مدارس به میزان کوششی سنجیده میشود که آنها برای تحقق یادگیری در حد تسلط برای
همه دانشآموزان به عمل میآورند .درواقع دستیابی به یادگیری اثربخش و همهجانبه نشانی
از تحقق مدارس اثربخش در مدرسه تلقی میشود .در مدارس اثربخش این اندیشه حاکم
است که همه دانشآموزان میتوانند یاد بگیرند .ازاینرو ،وظیفه مدارس ،ایجاد انگیزه بیشتر
برای یادگیری در دانشآموزان و پذیرفتن مسئولیتهای هر چه بیشتر آنان در این زمینه است.
1. Balci
2. Döş
3. Rai & Prakash
4. Bakircia
5. Rousen
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مدارس اثربخش برنامههای آموزشی را بهطور موفقیتآمیزی برای یادگیری دانشآموزان به
مرحله اجرا درمیآورند .در این مدارس بیشترین فعالیتها بر عملیاتی کردن مفهوم یادگیری
متمرکز میشود و همة عناصر و عوامل مسئولیت پذیرفتهاند که یادگیری با کیفیت باال را
بهمنزلة مهمترین هدف و وظیفه خود دنبال کنند.
بوتا )7101( 0اثربخشی مدرسه را اینگونه تعریف میکند :اهداف تحققیافته یک مدرسه
یا عملکردهای مناسب مدرسه در همة جنبهها و پیشرفت تجربیات فراگیران .اسچرنز)7111( 7
در تعریف اثربخشی مدرسه بهطور خالصه بیان میکند که اثربخشی مدرسه داللت بر
عملکرد مدرسه بهمنزلة برونداد دارد که این برونداد از طریق بررسی پیشرفت تحصیلی و
موفقیت دانشآموزان مدرسه ،اندازهگیری میشود (نصیری ولیکبنی و قنبری.)0284 ،
مالکهای اثربخشی در نظام آموزشی .به نظر مایلز 2نظام آموزشی اثربخش در محیطی واقع
شده است که دروندادهایی را بهصورت پول ،کارکنان ،معلمان و دانشآموزان از آن تحویل
میگیرد و بروندادهایی را برحسب تحقق هدف ،روحیه و انگیزه یادگیری دانشآموزان
بدان تحویل میدهد بین درون دادها و بروندادها ،شماری از اجزای سازنده دیگر قرار دارند
که تأثیر آنها در فراگرد کار و فعالیت سازمان آموزشی اثربخش بسیار حائز اهمیت است.
اعضای نظام آموزشی اثربخش باید ادراکات روشنی از هدف یا هدفهایی که نظام آموزشی
به خاطر آن پدید آمده ،داشته باشند و آن را بپذیرند .ادراکات بهنوبه خود ،مشخصات
نقشهای اعضا و عملکرد آنان در آن نقشها را تحت تأثیر قرار میدهد .نظامهای پاداش و
تنبیه و همچنین هنجارهای حاکم بر شیوه تعاملهای میان شخصی درون نظام آموزشی
اثربخش ،اجرای نقشها یا عملکرد اعضا را تنظیم میکنند .اگر همهچیز در سازمان آموزشی
اثربخش روبهراه باشد ،بروندادهای مطلوب نظام حاصل خواهد شد (عالقهبند.)0284 ،
با اینکه بیشتر پژوهشهای انجامشده در مورد ویژگیها و مالکهای کارایی و اثربخشی
در سازمانهای غیرآموزشی انجام شده است؛ ولی اکثر مالکها در سازمانهای آموزشی نیز
1. Botha
2. Scheerens
3. Mils
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کاربرد دارد .برای نمونه ،یکی از مالکهای کارایی سازمانها ،رضایت مشتری
(اربابرجوع) و رضایت شغلی کارکنان است؛ بنابراین آموزشوپرورشی کارآمد و اثربخش
است که مشتریان و معلمانش رضایت شغلی باالتری دارند .بدین روی این مالک در تمامی
سازمانهای آموزشی و غیرآموزشی مصداق دارد .بختیاری ( )0292با توجه به نظر
صاحبنظران و پژوهشهای انجامشده مالکهای کارآمدی و اثربخش بودن نظام
آموزشوپرورشی را اینگونه مطرح کرده است :نیل به اهداف (تأکید بر اهداف)،
صرفهجویی در منابع ،توجه به کیفیت ،حداقل ضایعات ،کمترین غیبت و تأخیر ،حداقل
حوادث و اتفاقات ،رشد و ترقی ،ترک خدمت ،رضایت شغلی ،انگیزش ،روحیه ،نظارت،
هماهنگی ،انعطافپذیری ،هدفگزینی ،برنامهریزی ،اجماع در هدف ،مهارتهای ارتباطی،
درونیشدن اهداف ،آمادگی ،حداقل جابهجایی و ترک خدمت ،حداکثر تولید دانش،
رضایت مشتری ،حداکثر قبولی (دانشآموزان) ،حداکثر سودبخشی ،نبود تنش (زور ،فشار)،
ارتباطات باز (گشوده) ،حفظ و نگهداری کارکنان ،حداکثر کسب منابع ،انطباقپذیری،
کنترل محیط ،آزادی عمل ،رابطه انسانی بین دانشآموز و مدیر ،شفاف عملکردن ،وضوح
اهداف ،جذب منابع (مالی ،انسانی) ،جوسازمانی مناسب ،استفاده بهینه از زمان ،تأکید بر کار
گروهی (تیمی) ،مثبت نگری ،بهرهبرداری از محیط ،ثبات ،مشارکت ،تأکید بر آموزش،
تأکید بر پیشرفت ،اعتماد به همکاران ،قانون محوری ،هدفمحوری ،مدرسهمحوری،
خدامحوری ،یادگیریمحوری و تأکید بر عمل بهجای شعار.
دیدگاههای نظری مطرحشده پیرامون اثربخشی مدارس .ماییر 0و همکاران ( )7109در راستای
پاسخ به این پرسش که چه چیزی باعث میشود یک مدرسه اثربخش و عالی باشد؟
ویژگیهای مدارس با کیفیت باال و اثربخش را به شرح زیر برشمرده است:
توجه به توسعه و رشد تمام جنبههای کودک (علمی ،اجتماعی ،عاطفی ،جسمی ،روحی
و اخالقی) ،در صورت نیاز ،حمایت از تحصیالت عالی ،اجتماعی ،بهداشتی و سالمتی کلیه
دانشآموزان ،تدارک محیطزیستی ایمن ،ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد ،توجه به یادگیری
1. Maier
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بهمنزلة اولویت نخست ،انتظارات باال و آموزش قوی برای همه دانشآموزان ،ایجاد منابع و
فرصتهای مناسب برای یادگیری معنادار ،ایجاد ارتباط قوی بین خانواده و مدرسه ،وجود
فرهنگ همکاری و یادگیری حرفهای بین معلمان و ارزیابی از دانشآموزان در قالب یک
ابزاری برای بهبود و پاسخگویی .ازنظر گونال و دمیرتاسلی )7100( 0مدرسه اثربخش یک
راه مؤثر برای پاسخگویی آموزشی است و اساساً ،بین ویژگیهای مدرسه اثربخش و موفقیت
دانشآموزان ارتباطی قوی وجود دارد .بر این اساس ،ازنظر گونال و دمیرتاسلی ،شایعترین
ویژگیهای مدارس اثربخش که به موفقیت دانشآموزان منجر میشود عبارت است از:
محیط امن و منظم ،رهبری آموزشی ،انتظارات آکادمیک باال ،نظارت بر آموزش و یادگیری
در مدرسه ،روابط مثبت میان مدرسه و خانه ،فراهم کردن فرصتهای یادگیری و آموزشی
برای همه دانشآموزان.
تدلی )7105( 7بر این عقیده است که استانداردها و شاخصهای مطرح در مدارس
اثربخش عبارت است از :رهبری مؤثر ،آموزش مؤثر ،مشارکت والدین ،توسعه و بهبود
روشهای آموزش و یادگیری ،ایجاد انتظارات باال برای همه ،تأکید بر مسئولیتها و حقوق
دانشآموزان ،نظارت بر پیشرفت دانشآموزان در تمام سطوح ،توسعه سطح مهارتهای
کارکنان شاغل در مدرسه بهطور مداوم ،تولید و تعریف یک فرهنگ مدرسهای مثبت.
اسمیت و تامیلسون )7102( 2شاخصهای مؤثر برای مدارس اثربخش را شامل وجود رهبری
کارآمد و کار بلد ،مشارکت دادن معلمان در تمام تصمیمگیریها ،وجود جوی حاکی از
تعامل و احترام به تنوع فرهنگی در مدرسه ،ارائه بازخورد مثبت و درمانکننده به
دانشآموزان برای ایجاد انگیزه ،در آنها برشمردهاند .بوزاسالن و کایا )7107( 4در پژوهش
پیرامون مدارس اثربخش ،شاخصهایی از قبیل حس مأموریت (مأموریت واضح و آشکار)،
رهبری آموزشی قوی در مدرسه ،انتظارات سطح باال (تأکید بر آموزش) از سوی همه
دانشآموزان و کارکنان ،نظارت زیاد بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ،جوسازمانی سالم
1. Günal & Demirtaşlı
2. Teddlie
3. Smith & Tomlinson
4. Bozaslan & Kaya
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و باانضباط را برای اینگونه مدارس مشخص کردهاند .شیرنز 8 )7107( 0شاخص برای
مدارس اثربخش شناسایی کرده است که هر یک از آنها عبارت است از :مشارکت با جامعه،
تأمین منابع مالی و انسانی ،سیاست دستیابی به اهداف و چشماندازهای تعریف شده ،رهبری
آموزشی حرفهای ،جوسازمانی امن ،استفاده مؤثر از زمان ،فراهم نمودن فرصت یادگیری
برای دانشآموزان و پرسنل و حتی در برخی از موارد والدین ،ارزیابی میزان پیشرفت
دانشآموزان ،کیفیت تدریس ،ارتباطگیری و مدیریت کالس معلمان (اکبری نیا.)0282 ،
ازنظر وو )7100( 7شاخصهای مدارس اثربخش عبارت است از :برنامهریزی در محیط
مدرسه ،کیفیت باالی تدریس معلمان ،رفتار خوب دانشآموزان ،ارتباطات اداری به نسبت
خوب ،دستاوردهای آکادمیک دانشآموزان و انتظارات باال از آنها ،رضایتمندی کاری
معلمان ،تنظیم برنامههای آموزشی ،ارتباط مدرسه و والدین ،ارتباط خوب معلمان،
دانشآموزان و وظایف مدیر مدرسه .گرب )7100( 2در مطالعات گسترده خود پیرامون
عوامل مرتبط با اثربخش بودن مدارس ،مواردی ازجمله نسبت رهبری مدیران با کیفیت
آموزشی ،تمرکز آموزشی گسترده و فراگیر ،وجود جوّی منظم و ایمن برای آموزش و
یادگیری ،انتظارات معلم در دستیابی همه دانشآموزان به حداقل تسلط آموزشی و موفقیت
تحصیلی دانشآموزان در قالب معیار ارزشیابی برنامه را تأکید کرده است .وستربرگ

4

( )7101در کتابی با عنوان «تبدیلشدن به دبیرستانی طراز اول» شش استراتژی برای مدارس
اثربخش ارائه داده است :توسعه و ایجاد اهداف آموزشی روشن و واضح ،توسعه و ایجاد
یک چشمانداز مشترک از آموزش مؤثر و کارآمد ،استفاده مکرر از ارزشیابی تکوینی،
پیگیری و بررسی مداوم وضعیت دانشآموزان ،فراهم کردن فواصل زمانی برای سعی و
تالش دانشآموزان و تجلیل از موفقیت دانشآموزان.

1. Scheerens
2. Wu
3. Gerb
4. Westerberg
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کریمرز )7118( 0مشخصات مدارس اثربخش را در چهار بخش اصلی دستهبندی میکند
که تعامل عوامل چهارگانه ،موجب اثربخشی سازمانی مدارس میشود که هرکدام از عوامل
یاد شده بر اساس مالکهایی مانند زمان ،فرصتها ،کمیت و کیفیـت ،شناسایی میشوند:
الف) محتوا :شامل حمایتهای مالی مدارس ،نظامهای آموزشی ،نظامهای حمایتی ،برنامهها
و سیاستهای آموزشی ،برنامهریزیهای درسی کالن کشور ،ب) سطح مدرسه :شامل قوانین
و مقررات مربوط به کالس درس ،نظامهای ارزیابی مدرسه ،قواعد و شرح وظایف مربوط
به مدیر ،کارکنان و معلمان ،فرهنگ مدرسه مرتبط با اثربخشی ،قوانین و مقررات برای
استفاده از زمان ،برنامهها و فعالیتهای روزانه مدرسه ،شیوهها و روشهای مربوط به آموزش
و راهنمایی پرسنل و معلمان برای فعالیتهای آموزشی ،ج) سطح کالس درس :شامل
هماهنگی میان اهداف و محتوا ،ساختار محتوای آموزشی ،هماهنگی و انسجام الزم میان
منابع درسی ،توانایی گروهبندی ،تأکید بر یادگیری ،ارتقای یادگیری مشارکتی ،توجه به
چگونگی رفتار معلمان در کالس درس ،د) -سطح دانشآموزان :شامل فرصتها و زمان
الزم برای انجام وظایف ،انگیزش ،سابقه و زمینههای اجتمـاعی ،فرصتهای الزم برای
یادگیری.
استون )7112( 7اجزای دوازدهگانه موفقیت در بیشترین مدارس مطلوب و اثربخش را به
شرح زیر ارائه کرده است :بهکارگیری آزمونهای پیشرفت تحصیلی ،تسلط بیشتر به مطالب
علمی و درسی ،انجام تمرینات قوی و پیچیده ،ارائه گزارشهای بیشتر در مورد پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان ،جلوگیری از درماندگی آموختهشده برای دانشآموز ،ارزیابی مستمر
عملکرد آموزشی معلمان ،حمایت مالی کاملی از فعالیتهای آموزشی ،در جریان قرار دادن
والدین نسبت به عملکرد فرزندانشان ،ارزیابی نظرات والدین راجع به عملکرد مدرسه،
پاداشدهی به رفتارهای اجتماعی و عملکردی مثبت دانشآموزان .سامونز 2و همکارانش
( )7111بهرغم بسیاری از تفاوتها که در رویکردهای آموزشی از یک کشور به کشور
1. Creemers
2. Stoune
3. Samons
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دیگر وجود دارد ،در مورد اینکه آیا میتوانند ویژگیهای بارزی را بهطور مشترک در
مدارس اثربخش پیدا کرد ،ارزیابی الزم را به عمل آوردند .پژوهشهای سامونز و همکارانش
تأکید میکنند که حداقل یازده ویژگی در مدارس اثربخش وجود دارد که به شاگردان
ارزشافزوده میدهد (دوالن و گروسین .)7119 ،0این ویژگیها در جدول  0درج شدهاند.
جدول  .1یازده ویژگی مدارس اثربخش از دیدگاه سامونز (دوالن و گروسین)4112 ،
ویژگیها
 .0رهبری حرفهای

هدف
قاطع و هدفمند ،رویکردی مشارکتی ،حرفهای رهبری کردن

 .7اهداف و بینش مشترک

وحدت هدف ،تداوم عمل ،همیاری و همکاری

 .2محیط مناسب یادگیری

جو منظم ،محیط کاری جذاب

 .4تمرکز بر تدریس و یادگیری
 .5تدریس هدفمند

به حداکثر رساندن فرصت یادگیری ،تأکید بر آموزش ،تمرکز روی پیشرفت
سازمانبندی مؤثر ،داشتن هدف روشن ،درسهای دارای ساختار معین،
تمرینهای انعطافپذیر

 .0انتظارات باال

انتظارات باال در همه موارد ،مبادله انتظارات ،فراهم کردن چالشهای عقالنی

 .2تقویت مثبت

انضباط روشن و عادالنه ،بازخورد

 .9کنترل پیشرفت

کنترل عملکرد شاگرد ،ارزیابی عملکرد مدرسه

 .8مسئولیت و حقوق شاگرد

ارتقای عزتنفس شاگرد ،احترام به مسئولیتها ،کنترل وظایف

 .01همکاری خانه و مدرسه

دخالت والدین در یادگیری کودکان

 .00سازمانبندی یادگیری

توسعه کارکنان در نظام مدرسه محوری

لوین و لزوت )0885( 7شش ویژگی مدارس اثربخش را شناسایی کردند که عبارت است
از :انسجام و همکاری معلمان ،جو منظم ،وجود اصولی برای حمایت از معلمان ،مشارکت
والدین ،یادگیری فعاالنه و پیشرفت تحصیلی ،احترام به تفاوتها در فرهنگ و محیط
(حسنپور و همکاران .)0285 ،رینولدز )0885( 2با عنایت و تأکید به این موضوع که مدارس
اثربخش میبایست به آموزش و یادگیری هنر ،موسیقی و شخصیت در دانشآموزان
بپردازند ،ویژگیهای اصلی و برجسته مدارس اثربخش را به شرح زیر مشخص کرده است:
1. Dolan & Grosin
2. Levine & Lezotte
3. Reinolds

26

بررسی مؤلفهها و شاخصهای اثربخشی مدارس ...

برخورداری از رهبری قوی ،انتظارات باال از دانشآموزان ،فضای مدرسه منظم ،انتظارات
باال از معلمان ،ارزیابی موفقیت دانشآموزان و بازخورد ،مدیریت مؤثر کالس درس ،اعتقاد
به توانایی یادگیری هر دانشآموز ،مشارکت خانوادهها و برنامههای آموزشی منظم (دوس،
 .)7104بریگوس )0880( 0شاخصهای مدارس اثربخش را شامل رهبری در همه سطوح
مدیریت و سازمان ،اعتقاد به خرد جمعی ،توسعه صالحیتهای کارکنان با آموزش مداوم،
باال بردن سطوح اخالقی در مدرسه ،مشارکت والدین (رای و پراکاش.)7104 7 ،
ارومچی و وحدت ( )0285پژوهشی را با هدف تعیین مؤلفههای مدرسه اثربخش و ارائه
الگوی مناسب برای مدرسه اثربخش در دوره ابتدایی و مقایسه این الگو با نظرات متخصصان
و صاحبنظران در این حوزه در مدارس ابتدایی شهر ارومیه انجام دادند .طبق نتایج
بهدستآمده ،مؤلفههای مدرسه اثربخش عبارت است از :ساختار سازمانی مدرسه؛ اهداف
علمی؛ فضای آموزشی با نشاط و پویا؛ رضایت گروههای ذینفع؛ جو مثبت مدرسه؛ رهبری
آموزشی و اداری؛ فرصتهای مشارکت؛ تأمین منابع؛ توسعه حرفهای؛ تعهد حرفهای وسیع؛
برنامه درسی تعریف شده؛ اثربخشی معلم؛ جایگاه دانشآموز .ناستیزایی و دهمرده ()0284
در پژوهشی به پیشبینی اثربخشی مدیران مدارس براساس الگوی شایستگی کامرون و کوئین
پرداختند .بر اساس یافتهها بین شایستگیهای مدیریتی و اثربخشی مدیران مدارس رابطه مثبت
و معناداری وجود داشت .مؤلفههای بهبود کارکنان ،نیروبخشی ،نظام کنترل ،روابط بین
فردی ،پیشرفت مستمر ،مشتری محوری ،مدیریت تیم ،فرهنگپذیری از توانایی پیشبینی
اثربخشی مدیران مدارس برخوردارند.
راهایو 2و همکاران ( )7109در پژوهشی به بررسی تأثیر صالحیتهای حرفهای ،نوآوری
و هوش هیجانی معلمان بر اثربخشی مدارس پرداخته است .نتایج بهدستآمده بیانگر آن بود
که نوآوری ،هوش هیجانی و صالحیتهای حرفهای معلمان بر اثربخشی مدارس تأثیر مستقیم
میگذارد .چاین 4و همکاران ( )7105در پژوهشی به تحلیل روابط میان بودجهبندی مدرسه،
1. Brighouse
2. Rai & Prakash
3. Rahayu
4. Chin
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مدیریت نوآورانه و اثربخشی مدارس در کشور تایوان پرداخته است .نتایج بهدستآمده نشان
داد که مدیریت نوآورانه بهطور مستقیم باعث افزایش اثربخشی مدرسه میشود .گری

0

( ) 7100در پژوهشی به بررسی تأثیر اعتماد جمعی و کارایی جمعی بر اثربخشی مدرسه
پرداخته است .نتایج نشان دهندۀ تأثیر دو متغیر اعتماد جمعی و کارایی جمعی بر اثربخشی
مدرسه بوده است .آالمار )7105( 7پژوهشی را بهمنظور شناسایی عوامل تأثیرگذار بر
اثربخشی مدارس انجام داده است .نتایج بهدستآمده نشان داده است که مشکل عمده
مدارس یاد شده نبود رهبری مؤثر ،معلمان مؤثر و محیط کارآمد در مدرسه است و بر این
اساس ،پژوهشگر توصیههای قابلاعتماد برای ارتقای کیفیت آموزش در عربستان سعودی و
افزایش اثربخشی در سطح مدارس دولتی این کشور ارائه داده است .چالمرز و گاردنر

2

( )7105در پژوهش خود با عنوان چارچوب ارزیابی برای شناسایی اثربخشی و تأثیر
برنامههای توسعه استادان دانشگاهی ،بیان داشتند که در خصوص ساختار چارچوب اثربخشی
علمی توسعه حرفهای باید مؤلفههای دانش ،مهارت و عمل مدرس؛ فعالیتهای دانشآموزی
و افزایش یادگیری؛ شیوهها و روشهای تدریس؛ منابع؛ فرهنگ؛ سیاستهای آموزشی و
آموزش دانشپژوهی را باید در نظر گرفت .همچنین ایشان تأکید ویژهای بر دروندادها،
فرایندها ،بروندادها و نتایج داشتند.

روش
ازنظر هدف ،این پژوهش کاربردی است .ازنظر شیوه گردآوری اطالعات ،با رویکرد کمی-
کیفی (آمیخته) انجام گرفته است .جامعه آماری در بخش کمی شامل دو گروه مدیران
مدارس (به تعداد  521نفر) ،دبیران و هنرآموزان (به تعداد  0721نفر) در استان هرمزگان در
سال تحصیلی  0282-0280است ( .)N=0911حجم نمونه نیز بر اساس فرمول «کوکران» 204
نفر مشخص شد .برای نمونهگیری از روش نمونهگیری طبقهای استفاده شده است .برای این
منظور ،از بین دو گروه منتخب 79 ،نفر از مدیران مدارس و  220نفر از دبیران و هنرآموزان
1. Gray
2. Alammar
3. Chalmers And Gardiner
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در این مطالعه شرکت جستند .ابزار مورداستفاده پرسشنامه بوده است که این پرسشنامه با
مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهشهای انجام شده توسط پژوهشگر طراحی شده است .این
پرسشنامه بر مبنای مقیاس  5گزینهای (خیلی کم با نمره  ،0کم با نمره  ،7نظری ندارم با نمره
 ،2زیاد با نمره  4و خیلی زیاد با نمره  )5است .برای تعیین روایی پرسشنامه پژوهش از روایی
صوری و محتوایی و برای پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شد که مورد تأیید واقع
گردید .برای تجزیهوتحلیل دادهها از آزمونهای :تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بهواسطه
نرمافزارهای آماری  SPSS-22و  Lisrelاستفاده شده است.
همچنین جامعه آماری در بخش کمی شامل  01نفر از افراد خبره در حوزه اثربخشی
مدارس است .برای نمونهگیری از روش نمونهگیری هدفمند استفاده شده است و با استفاده
از شاخص اشباع نظری تعداد نمونه را در این بخش  01نفر (که از این تعداد چهار نفر از
استادان دانشگاه ،دو نفر از رئیسهای آموزشوپرورش ،سه نفر مدیر مدرسه و یک نفر دبیر
بودند .از تعداد پیشگفته ،تعداد سه نفر دارای مدرک تحصیلی دکتری ،تعداد پنج نفر دارای
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و تعداد دو نفر دارای مدرک تحصیلی لیسانس بودند.
ازنظر جنسیتی نیز ،تعداد هفت نفر مرد و سه نفر زن بودند .همگی این افراد نیز باالی  01سال
سابقه خدمت در نظام آموزشی را داشتند) تشکیل دادند .در بخش کیفی پژوهش ،ابزار
مورداستفاده برای شناسایی ابعاد ارتقای اثربخشی مدارس متوسطه دوم مصاحبه بوده است
که در این مصاحبه پرسشهای زیر ،مبنا قرار گرفتند و بهواسطة آنها ،پرسشهای دیگری
در جلسهها مطرح شد:
 تعریف شما از مدرسه اثربخش چیست؟ ازنظر شما ،مدرسه اثربخش چه شرایط و ویژگیهایی را شامل میشود؟ چگونه میتوان مدارس را به سمت اثربخشی هدایت کرد؟ چالشها و موانع پیش روی اثربخشی مدارس چیست؟ و چرا؟ چگونه میتوان چالشها و موانع پیش روی اثربخشی مدارس را برطرف کرد؟ -راهکار شما برای اجرایی کردن اثربخشی مدارس چیست؟
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یافتهها
ابعاد ارتقاء اثربخشی مدارس کدماند؟ برای پاسخ به این پرسش از روش کدگذاری باز و
محوری استفاده شده است .بدینصورت که با  01نفر از افراد خبره در حوزه موضوع پژوهش
مصاحبه شد .از هر مصاحبه ،مفاهیمی استخراج شد که این مفاهیم در کدگذاری باز جای
داده شدند و سپس مفاهیم مستخرجِ شده ،در قسمت کدگذاری محوری ،تبدیل به یک بُعد
شدند که نتایج به شرح جدول زیر است:
جدول  .4کدگذاری باز و محوری
کدگذاری باز (مفاهیم مستخرجِ شده)

کدگذاری
محوری

ایجاد شرایط برای رشد خالقیت کارکنان و معلمان
ارتباطات انسانی
رعایت اخالق اداری

A1, A2, A5, A10
مدیریت و رهبری

توجه به نظام پرداخت و امور رفاهی کارکنان و معلمان
مشارکت والدین در فرایند تربیتی و آموزشی
استفاده از توانمندیهای والدین
همکاری دوجانبه کارکنان و معلمان و دانشآموزان با یکدیگر
اهمیت مدرسه به رعایت اصول بهداشتی
ایجاد شرایط فیزیکی استاندارد در مدرسه
ایجاد فضای شاد در کالس درس
کنترل ناهنجاریها ،خشونت و پرخاشگری در مدرسه

کد مصاحبهشونده

A1, A4, A5, A6, A9
A2, A5, A8, A10
A1, A2, A3, A5, A8, A9

اعتقاد به خرد
جمعی
ارتقای سطح
سالمت ،بهداشت
و ایمنی در مدرسه

ترویج فرهنگ کتابخوانی

A2, A5, A6, A8, A9
A1, A2, A4, A6, A8, A9
A1, A2, A4, A7, A8
A1, A3, A4, A7, A10
A5, A7, A10
A2, A3, A7, A9
A1, A 7, A10
A2, A5, A6, A7

درسپژوهی

توانمندسازی

A2, A3, A4, A6

اقدامپژوهی

نیروی انسانی

A1, A2, A3

ایجاد روحیه پژوهشگری

A1, A3, A4, A6, A7, A9

بهکارگیری روشهای تدریس متنوع و جدید

A3, A5, A6, A9, A10

مدیریت کالس درس

استقرار نظام

A1, A3, A7, A10

مشارکت دانشآموزان در فعالیتهای یادگیری

یاددهی و

A5, A6, A7, A8, A9, A10

جلبتوجه دانشآموزان به درس

یادگیری

A1, A6, A9

افزایش یادگیری با بهکارگیری فناوری اطالعات

A2, A5, A6, A7, A9
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کدگذاری

کدگذاری باز (مفاهیم مستخرجِ شده)

کد مصاحبهشونده

محوری

اجرای مسابقات هنری

A1, A5, A7, A8, A9, A10

اجرای فعالیتهای ورزشی

فعالیتهای

A1, A2, A5, A7, A9, A10

برگزاری نمایشگاه از تولیدات دستی دانشآموزان

فوقبرنامه

A2, A5, A10

نگرش کارآفرینانه در مدرسه

A2, A3, A4, A7, A9, A10

یافتههای بهدستآمده از پژوهش با استفاده از کدگذاری باز و محوری ،به استخراج شش
بُعد از  74مفهوم (شکل  )0منجر شد:
مدیریت و رهبری

اعتقاد به خرد

فعالیتهای

جمعی

فوقبرنامه

اثربخشی
مدارس
ارتقای سطح

استقرار نظام

سالمت ،بهداشت
و ایمنی در مدرسه

یاددهی و یادگیری
توانمند سازی
نیروی انسانی

شکل  .1ابعاد مؤثر برای بهبود سیستم آموزشی مدارس اثربخش

مؤلفهها و شاخصهای ارتقای اثربخشی مدارس کدماند؟
جدول  .3نتایج آزمون بارتلت و کومو
KMO

بارتلت

1/920

کای اسکوئر

07120

درجه آزادی

7191

سطح معناداری

1/111
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با توجه به جدول  2مقدار  KMOبرابر با  1/920است و سطح معناداری آزمون بارتلت
نیز برابر با ( 1/111کوچکتر از  )1/15است که نشان میدهد دادهها برای اجرای تحلیل
عاملی در سطح بسیار مناسبی میباشند.
جدول  .2نتایج اشتراکات اولیه و استخراجی
شاخص

اشتراکات اولیه

اشتراکات استخراجی

Q1

0

1/025

Q2

0

1/259

Q3

0

1/221

Q4

0

1/027

Q5

0

1/040

Q6

0

1/281

Q7

0

1/299

Q8

0

1/207

Q9

0

1/022

Q10

0

1/000

Q11

0

1/594

Q12

0

1/090

Q13

0

1/271

Q14

0

1/071

Q15

0

1/277

Q16

0

1/070

Q17

0

1/211

Q18

0

1/220

Q19

0

1/002

Q20

0

1/091

Q21

0

1/220

Q22

0

1/555

Q23

0

1/271

Q24

0

1/221

Q25

0

1/005
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شاخص

اشتراکات اولیه

اشتراکات استخراجی

Q26

0

1/024

Q27

0

1/078

Q28

0

1/024

Q29

0

1/589

Q30

0

1/277

Q31

0

1/005

Q32

0

1/580

Q33

0

1/050

Q34

0

1/008

Q35

0

1/040

Q36

0

1/072

Q37

0

1/200

Q38

0

1/201

Q39

0

1/051

Q40

0

1/224

Q41

0

1/208

Q42

0

1/072

Q43

0

1/045

Q44

0

1/001

Q45

0

1/079

Q46

0

1/049

Q47

0

1/580

Q48

0

1/028

Q49

0

1/000

Q50

0

1/202

Q51

0

1/048

Q52

0

1/599

Q53

0

1/502

Q54

0

1/507

Q55

0

1/509

Q56

0

1/001
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شاخص

اشتراکات اولیه

اشتراکات استخراجی

Q57

0

1/042

Q58

0

1/205

Q59

0

1/089

Q60

0

1/210

Q61

0

1/029

Q62

0

1/500

Q63

0

1/245

Q64

0

1/080

Q65

0

1/275

با توجه به دادههای جدول  4که نتایج اشتراکات اولیه و استخراجی مربوط به مؤلفهها را
نشان میدهد ،تمام بارهای عاملی باالتر از  1/4هستند و نیاز به حذف شاخصی نیست؛ بنابراین
این مفروضه نیز تأیید میشود و نشان میدهد که دادهها برای اجرای تحلیل عاملی مناسب
هستند.
جدول  .5مقادیر ارزش ویژه ،درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی مؤلفههای  11گانه
عامل

بعد از چرخش واریماکس
ارزش ویژه

درصد واریانس

درصد تجمعی

0

5/004

2/909

2/909

7

2/825

0/152

02/870

2

2/209

5/271

08/040

4

2/248

5/057

74/282

5

2/082

4/807

78/210

0

2/022

4/997

24/599

2

2/012

4/291

28/202

9

7/500

2/842

42/205

8

7/450

2/221

42/195

01

7/221

2/595

51/021

00

7/050

2/200

52/890

07

7/170

2/018

52/185

بررسی مؤلفهها و شاخصهای اثربخشی مدارس ...

عامل

17
بعد از چرخش واریماکس

ارزش ویژه

درصد واریانس

درصد تجمعی

02

0/978

7/904

58/818

04

0/000

7/502

07/427

05

0/448

7/721

04/217

00

0/420

7/701

00/807

با توجه به جدول  5نتایج حاصل از تحلیل عاملی بر پاسخهای  204نفر از نمونه
موردمطالعه ،تعداد  00مؤلفه را در قالب مؤلفههای ارتقای اثربخشی مدارس از بین 05
شاخص نشان میدهد که  00/807درصد کل واریانس توسط این  00مؤلفه تبیین مىشود .با
توجه به ادبیات تحت مطالعه ،نامگذاری هر یک از مؤلفههای استخراجشده از شاخصها و
میزان اثر (درصد واریانس) آنها به شرح جدول شماره  0صورت گرفته است:
جدول  .1نامگذاری مؤلفههای شناساییشده بر اساس شاخصها
ردیف

مؤلفه

میزان اثر (درصد واریانس)

0

اجرای فعالیتهای پرورشی و فرهنگی ،ورزشی و هنری

2/909

7

توسعه فعالیتهای کارآفرینانه

0/152

8-5-9-2-0

2

توجه و حمایت از خالقیتها و نوآوریها

5/271

75-70-74-72

4

توسعه روابط انسانی و اخالقی

5/057

07-02-04-72

5

مدیریت امور اجرایی و اداری

4/807

01-05-00

4/997

52-50-00-05

2

تجهیزات و هوشمندسازی مدرسه و کالس درس

4/291

49-42-44-45-40

9

ارتقای بهداشت عمومی در مدرسه

2/842

02-09-42

8

فراهمسازی شرایط ایمن در مدرسه

2/221

77-71-08

01

زیباسازی و ایجاد شادی و نشاط در مدرسه

2/592

02-2-4-7

00

پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در مدرسه

2/200

0-58-07

07

تقویت مشارکت اولیا و نهادهای اجتماعی

2/018

27-55-52-54-04

02

توسعه مشارکت کارکنان و معلمان

7/904

78-20-21-22

04

استفاده از مشارکت دانشآموزان در اداره امور مدرسه

7/502

50-57-79

0

استفاده از روشهای فعال و خالق در فرایند یاددهی و
یادگیری

شاخص
-25-22-40-28-41
47-24-20-29
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ردیف

مؤلفه

میزان اثر (درصد واریانس)

شاخص

05

توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش

7/721

48-51-59

00

آموزش تخصصی ،حرفهای و تبادل تجربه

7/701

70-00-01

جدول  .7شاخصهای برازش مدل
مقدار شاخص

سطح

نتیجه

محاسبهشده

قابلقبول

برازش

1/108

>1/19

عالی

)(4846.09 / 1770
نیکویی برازش ()GFI

7/222

>5

عالی

1/81

<1/81

عالی

نیکویی برازش تعدیلیافته ()AGFI

1/90

<1/91

عالی

برازش هنجار یافته ()NFI

1/82

<1/81

عالی

برازش هنجار نیافته ()NNFI

1/82

<1/81

عالی

برازش تطبیقی ()CFI

1/80

<1/81

عالی

برازش افزایش ()IFI

1/87

<1/81

عالی

ریشه میانگین مربعات باقیمانده استانداردشده ()SRMR

1/129

>1/15

عالی

نام شاخص
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد ()RMSEA
نسبت کایاسکوئر به درجه آزادی ()X2 / df

همانطور که در جدول  2نشان داده شده است ،مقدار مجذور کای با درجه آزادی 0221
= dfبرای این مدل  X2= 4940/18و سطح معناداری آن  1/111برآورد شده که در سطح
 1/15معنادار است .نسبت مجذور کای به درجه آزادی مربوطه برابر با  7/222به دست آمده
است که این مقدار منطبق با سطح قابلقبول که کمتر از  5است ،است و نشاندهندۀ برازش
قابلقبولی برای مدل است .شاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآورد ( )RMSEAبرای
مدلهای خوب  1/15است .درصورتیکه بین  1/19 - 1/15باشد ،برازش قابلقبول ،اگر بین
 1/0 - 1/19باشد ،برازش متوسط است و مدلی که در آن این شاخص از  1/0بیشتر باشد،
برازش ضعیفی دارد .این شاخص در مدل ارائهشده برابر با  1/108محاسبه شده است که نشان
میدهد مدل از برازش قابلقبولی برخوردار است .شاخص ریشه میانگین مربعات باقیمانده
استانداردشده ( )SRMRبرای این مدل  1/129محاسبه شده است که مقدار کوچکتر از
 1/15نشان از تبیین به نسبت مناسب کوواریانسها دارد .سایر شاخصها همچون نیکویی
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برازش ( ،)GFIبرازش هنجاریافته ( ،)NFIبرازش هنجارنیافته ( )NNFIبرازش تطبیقی
( )CFIو برازش افزایش ( )IFIنیز میبایستی بیشتر از  1/81و در مورد شاخص نیکویی
برازش تعدیلیافته ( )AGFIبیشتر از  1/91باشند که در مدل پژوهش این شروط نیز رعایت
شده است و میزان آنها به ترتیب برابر با  1/90 ،1/87 ،1/80 ،1/82 ،1/82 ،1/81است و
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که مقادیر به دست آمده در شاخصهای برازش مدل در کل
مؤلفهها و شاخصها (تعداد  00مؤلفه و  05شاخص) مطابق با استانداردهای قابلقبول است
و میتوان با اطمینان اظهار کرد که مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است و دادههای
تجربی بهخوبی با آن منطبق میباشند .بر این اساس ،میتوان مؤلفهها و شاخصهای یاد شده
را برای تدوین مدل ارتقای اثربخشی مدارس متوسطه دوم استان هرمزگان در راستای بهبود
سیستم آموزشی مدارس را بهصورت شکل شماره  7نشان داد.
جدول  .2مؤلفهها و شاخصهای اثربخشی مدارس متوسطه دوم استان هرمزگان در راستای بهبود
سیستم آموزشی
 -20تولید محتوای آموزشی ،فرهنگی و اجرای فعالیتهای فرهنگی  -29کاربست نتایج در حل

مؤلفهها و شاخصهای ارتقا اثربخشی مدارس متوسطه دوم استان هرمزگان

مسائل و بهکارگیری آنها در برنامهها  -25رصد کردن وضعیت خطرپذیری در دانشآموزان
اجرای فعالیتهای

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

پرورشی و فرهنگی،

ای برای گذران اوقات فراغت  -28برخورداری از تجهیزات کتابخانه متنوع متناسب با سن و

ورزشی و هنری

تعداد دانشآموزان  -41شناسایی نیازها و عالیق دانشآموزان  -47ارائه خدمات راهنمایی و
مشاورهای به دانشآموزان با استفاده از مشاوران مجرب و متخصص  -24اجرای المپیادهای
ورزشی
 -8ارائه دورههای مهارتی برای دانشآموزان با حمایت سازمانهایی چون فنی و حرفهای برای

توسعه فعالیتهای
کارآفرینانه

تقویت مهارتهای کارآفرینی و بارورسازی ذهن خالق  -5ارتباط مستمر مدرسه با
واحدهای صنعتی موفق برای ایجاد برنامههای گردشگری کارآفرینی  -9ترویج فرهنگ کار
تیمی و افزایش روحیه کار جمعی در دانشآموزان  -2بهرهبرداری فرهنگی از ایدههای
کارآفرینانه دانشآموزان  -0تشویق دانشآموزان به ارائه طرح در حوزه کسبوکار

توجه و حمایت از
خالقیتها و
نوآوریها

 -75تقدیر و تشویق دبیران ،کارکنان ،دانشآموزان و اولیا متناسب با عملکرد فردی و جمعی
در حوزههای مختلف  -70کاربست نوآوریهای ذینفعان در راستای بهبود عملکرد مدرسه
 -74حمایت و استقبال از طرحها و ایدههای خالقانه  -72ایجاد فرصت جهت رشد مهارتهای
نوآورانه
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توسعه روابط انسانی
و اخالقی
مدیریت امور
اجرایی و اداری

 -07نظارت بر عملکرد ذینفعان مدرسه با نگاه بهبوددهنده  -02احترام و تکریم به تمام افراد با
قومیتها و فرهنگهای مختلف  -04ایجاد اعتماد دوسویه در فضای مدرسه برای داشتن محیط
کاری جذاب  -72توانایی حل تعارضات
 -01صرف هزینهها بر اساس مصوبات شورای مالی  -05نظارت بر حسن اجرای آییننامهها،
دستورالعملها و بخشنامهها و -00 ...استفاده بهینه از تجهیزات اداری ،رفاهی ،اهدایی

استفاده از روشهای

 -52تعامل و همافزایی میان دانشآموزان  -50ارزشیابی از پیش دانستههای دانشآموزان

فعال و خالق در

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

فرایند یاددهی و

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

یادگیری
تجهیزات و
هوشمندسازی
مدرسه و کالس
درس

 -49بهرهگیری از فناوری اطالعات و ارتباطات و تجهیزات فراهمشده  -42توسعه و تجهیز
فضای کالسهای هوشمند  -44برخورداری از تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی متناسب با
هر یک از برنامههای درسی  -45انجام فعالیتهای آزمایشگاهی و کارگاهی توسط دانشآموزان
متناسب با کتابهای درسی  -40بهرهگیری از مواد و رسانههای آموزشی و تربیتی در کالس
درس
 -02تهیه ملزومات بهداشتی موردنیاز (صابون مایع ،سطل زباله و -09 )...عرضه خوراکیهای

ارتقای بهداشت

بهداشتی و مطابق با استاندارد و ارتقای جایگاه بهداشتیاران  -42آموزش و تأکید به رعایت

عمومی در مدرسه

بهداشت فردی و اجتماعی به دانشآموزان و تمامی پرسنل در مدرسه (کالس ،راهرو ،حیاط،
آبخوری و)...

فراهمسازی شرایط
ایمن در مدرسه
زیباسازی و ایجاد
شادی و نشاط در
مدرسه

 -77رعایت استاندارد و رعایت نکات ایمنی در مدرسه (جعبه کمکهای اولیه ،کپسول
آتشنشانی و -71 )...توجه به ایمن بودن ساختمان مدرسه ،وسایل و ابزار آموزشی  -08توجه
به استاندارد بودن و ایمنی فضا و تجهیزات ورزشی ،آزمایشگاهی ،کارگاهی و...
 -02اجرای ورزش روزانه در ساعات اولیه مدرسه  -2برخورداری از فضای سبز و شاداب
(متناسب با وسعت مدرسه و تعداد دانشآموزان در حیاط ،راهرو و کالسها)  -4دقت در
انتخاب و آراستگی در نصب تابلوها ،پوسترها ،نقاشی روی دیوار و -7 ...استفاده از رنگهای
شاد در مدرسه (برای پوشش دانشآموزان ،پرسنل ،پردهها ،دیوار و)...
 -0رصد کردن وضعیت خطرپذیری در دانشآموزان  -58آموزش مهارت خود مراقبتی در

پیشگیری از

زمینه آسیبهای اجتماعی و رفتارهای پرخطر (گرایش به دخانیات ،انواع مواد مخدر ،خشونت

آسیبهای اجتماعی

و بیماریهای نوپدید و -07 )...تولید محتوای آموزشی ،فرهنگی و اجرای فعالیتهای فرهنگی از

در مدرسه

قبیل نمایشگاه و جشنواره برای ارتقای توانمندیهای دانشآموزان ،مهارتهای ارتباطجمعی،
تصمیمگیری ،مهارت نه گفتن و...

تقویت مشارکت
اولیا و نهادهای
اجتماعی

 -27بهرهگیری از توان فکری ،مهارتها و ظرفیتهای برونسازمانی اولیا و نهادهای اجتماعی
در راستای ارتقای امور آموزشی ،بهداشتی ،مالی ،پرورشی و -55 ...جذب مشارکتهای
داوطلبانه و بهرهگیری بهینه از ظرفیتهای برونسازمانی  -52پاسخگویی شایسته به اولیا و ارتباط
صمیمانه با آنها از سوی تمامی کارکنان  -54برگزاری کالسهای آموزش و راهنمایی
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خانوادهها بر اساس نیازسنجی  -04تشکیل کمیتههای تخصصی اولیا و نهادها با واگذاری
مسئولیت به آنها
 -78کیفیت بخشی به شورای معلمان با مشارکت دادن اعضاء در اجرا و تحقق مصوبات -20
توسعه مشارکت

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

کارکنان و معلمان

تقویم اجرایی و برنامه مدون کارگاههای آموزشی و جلسات هماندیشی کارکنان  -22مشارکت
داوطلبان کلیه کارکنان در مطالعات علمی و پژوهشی

استفاده از مشارکت

 -50ایجاد تشکلهای دانشآموزی فعال (بسیج دانشآموزی ،پیشتازان فرزانگان و )...و استفاده

دانشآموزان در

از توانمندیهای آنها  -57ایجاد فرصت برای بهرهگیری از ظرفیتهای دانشآموزان در اداره

اداره امور مدرسه

مدرسه  -79ایجاد فرصتهای یادگیری و انتقال دانش و مهارت دانشآموزان موفق

توسعه فرهنگ

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

مطالعه و پژوهش

مسائل و بهکارگیری آنها در برنامهها  -59تعامل و همافزایی میان دانشآموزان

آموزش تخصصی،

 -70هماندیشی و تبادل تجربه در گروههای درسی و درسپژوهی  -00مستندسازی محتوا و

حرفهای و تبادل

مباحث کارگاههای آموزشی  -01برگزاری کارگاههای آموزشی مستمر بر اساس نیازسنجی

تجربه

بحث و نتیجهگیری
یافتههای به دست آمده از پژوهش ،به شناسایی  00مؤلفه و  05شاخص در راستای ارتقای
اثربخشی مدارس متوسطه دوم استان هرمزگان انجامید .بر اساس یافتهها ،نخستین و دومین
مؤلفه با عنوان مؤلفه «اجرای فعالیتهای پرورشی و فرهنگی ،ورزشی و هنری» با  8شاخص
و مؤلفه «توسعه فعالیتهای کارآفرینانه» با  5شاخص شناسایی شدند که مقدار  R2هرکدام
به ترتیب  0/0درصد و  2/5درصد است .نتیجه بهدستآمده با دیدگاههای نظری مطرحشده
توسط ماییر ( ،)7109گونال و دمیرتاسلی ( ،)7100تدلی ( ،)7105اوربانویک و بالویسین
( ،)7104بوزاسالن و کایا ( ،)7107گرب ( ،)7100وو ( ،)7100وستربرگ ( ،)7101برنامه
تعالی مدیریت مدرسه ( ،)0284سند تحول بنیادین آموزشوپرورش ( )0281که بهطور ویژه،
به لزوم برنامههای فوقبرنامه بهویژه متناسب با نگرش دینی و اسالمی در اثربخشی مدارس
تأکید کردهاند ،همسویی دارد .در تبیین یافتة به دست آمده باید اذعان داشت که توجه به
فعالیتهای فوقبرنامه بهمنزلة فعالیتهایی که دانشآموزان خارج از برنامه درسی تعریف
شده ،انجام میدهند ،از ویژگیهای آموزشوپرورش برتر ،پیشرفته و در همانسان مدرن
است که در هر مدرسهای میتواند متناسب با اقتضائات دانشآموزان در نظر گرفته شود.
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مؤلفههای سوم تا پنجم با عنوان مؤلفه «توجه و حمایت از خالقیتها و نوآوریها» با
چهار شاخص ،مؤلفه «توسعه روابط انسانی و اخالقی» با چهار شاخص و مؤلفه «مدیریت امور
اجرایی و اداری» با سه شاخص شناسایی شدند که مقدار  R2هرکدام به ترتیب  0/7درصد،
 0/5درصد و  2/4درصد است .نتیجه بهدستآمده با مطالعات ارومچی و وحدت (،)0285
گیلبرت و ماگولود ( ،)7102کئو ( ،)7102چاین و همکاران ( )7105همسویی دارد .در
دیدگاه نظری ماییر ( ،)7109تدلی ( ،)7105اسمیت و تامیلسون ( ،)7102بوزاسالن و کایا
( ،)7107برنامه تعالی مدیریت مدرسه ( )0284نیز به مدیریت و رهبری مؤثر در اثربخشی
مدارس تأکید شده است .در تبیین یافتة بهدستآمده باید اذعان داشت که عصر حاضر ،عصر
مدیریت و رهبری است و تحقق موفقیت در سازمان آموزشی با عنوان مدرسه ،در گروه
مدیریت و رهبری صحیح و کارآمد است .مدارس اثربخش برای رسیدن به اهداف تعریف
شده خود نیازمند فردی شایسته در امر مدیریت و رهبری هستند .افرادی که میبایست به
انواع مهارتها اعم از انسانی ،فنی و ادراکی برخوردار باشند تا بتوانند سیستم آموزشی را
بهدرستی هدایت کنند .مدیران آموزشی عالوه بر توجه به برنامه آموزشی و تدریس
میبایست به امور تکتک دانشآموزان نیز توجه نشان داده و تواناییها ،عالیق و نیازهای
آنها را نیز بررسی و تحلیل کرده و ارتباط مطلوبی با آنها ایجاد کنند .طبق گفته رید

0

( )7112یک مدیر و رهبر اثربخش میبایست وجود و حضور واقعی داشته و اغلب اوقات
در دسترس باشد .البته مهم است که این حضور یک تأثیر مثبت داشته باشد .مدیریت از راه
دور برای مدرسه کارساز نیست .حضور مدیر باید هدفمند و مفید باشد در غیر این صورت
نتیجه معکوس خواهد داشت.
مؤلفههای ششم و هفتم با عنوان مؤلفه «استفاده از روشهای فعال و خالق در فرایند
یاددهی و یادگیری» با چهار شاخص و مؤلفه «تجهیزات و هوشمندسازی مدرسه و کالس
درس» با پنج شاخص شناسایی شدند که مقدار  R2هرکدام به ترتیب  0/0درصد و  2/5درصد
است .نتیجه به دست آمده با مطالعات ارومچی و وحدت ( ،)0285راهایو ( ،)7109چالمرز
1. Reid
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و گاردنر ( )7105همسویی دارد .در مدل مدارس اثربخش «آموزشوپرورش گرجستان»
( ،)7109مدل تحلیلی مدرسه اثربخش «میزگرد کسبوکار مریلند برای آموزش» (،)7101
برنامه تعالی مدیریت مدرسه ( ،)0284مدل مدارس توانمند در ایران ایمانی و محمدی
( ،)0280سند تحول بنیادین آموزشوپرورش ( )0281و دیدگاه نظری تدلی ( ،)7105شیرنز
( ،)7107وستربرگ ( ،)7101کریمرز ( )7118نیز به کیفیت آموزش ،تدریس و یادگیری و
بهکارگیری از تکنولوژی در اثربخشی مدارس تأکید شده است .در تبیین یافتة بهدستآمده
باید اذعان داشت که ایجاد تغییر در رویکرد مدرسه و تبدیل آن به یک مدرسه اثربخش،
نیازمند ارتقا دادن نظام یاددهی و یادگیری است و ارتقای این امر نیازمند استفاده از روشهای
فعال و خالق در فرایند یاددهی و یادگیری و نیز هوشمندسازی مدرسه و کالس درس است
تا بدین طریق ،مدرسه در راستای فرایند یاددهی و یادگیری بهصورت سیستمی نظامیافته،
کودکان را برای زندگی در عصر اطالعات آماده کند .با استناد به مطالعات صورتگرفته،
گسترش فناوری اطالعات در آموزش ،به نفع فرایند آموزش و یادگیری است و بهطور خاص
نشان داده شده است فناوری اطالعات در قالب یک نوآوری ،سهم باالیی در بهبود عملکرد
و فرایند تدریس و یادگیری در مدارس دارد (شریفی ،محمدداودی و اسالمیه )0280 ،و
برای رسیدن به باالترین سطح فناوری اطالعات یک مدرسه ،نهتنها به نوسازی ابزار
تکنولوژیکی؛ بلکه به ایجاد تغییر در مدلهای تدریس و همچنین نقش معلم نیاز است
(سامپسون 0و همکاران )7101 ،تا بدین طریق به افزایش انگیزه تحصیلی ،ارتقای مهارت
پرسشگری ،تقویت روحیه پژوهشی ،افزایش نمرات درسی و درمجموع بر پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان کمک شود.
مؤلفههای هشتم تا یازدهم با عنوان مؤلفه «ارتقای بهداشت عمومی در مدرسه» با سه
شاخص ،مؤلفه «فراهمسازی شرایط ایمن در مدرسه» با سه شاخص ،مؤلفه «زیباسازی و ایجاد
شادی و نشاط در مدرسه» با چهار شاخص و مؤلفه «پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در
مدرسه» با سه شاخص شناسایی شدند که مقدار  R2هرکدام به ترتیب  0/8درصد 2/5 ،درصد،
1. Sampson
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 2/0درصد و  2/0درصد است .نتیجه بهدستآمده با دیدگاه نظری ماییر ( ،)7109باکیرسیا
( ،)7107مدل تحلیلی مدرسه اثربخش «میزگرد کسبوکار مریلند برای آموزش» (،)7101
مدل مدارس اثربخش «دیسیپیاس» ( ،)7118برنامه تعالی مدیریت مدرسه ( ،)0284مدل
مدارس توانمند در ایران ایمانی و محمدی ( ،)0280سند تحول بنیادین آموزشوپرورش
( ،)0281چارچوب یادگیری حرفهای اثربخش در مدارس مهدیان ( )0299نیز که به ارتقای
سالمت ،بهداشت و ایمنی در مدرسه در اثربخشی مدارس تأکید شده است ،همسویی دارد.
در تبیین یافتة به دست آمده باید اذعان داشت که کارایی ،پویایی و اساساً پرورش و شکوفایی
استعدادهای دانشآموزان ،نیازمند وجود فضایی سالم ،شاداب ،دوستداشتنی و درعینحال
ایمن در مدرسه است .یک مدرسه با ایجاد فضایی پرنشاط و شاداب و ایمن ،میتواند به رشد
و تکامل تمام ابعاد وجودی دانشآموزان اعم از ابعاد جسمانی ،شناختی ،عاطفی ،اخالقی و
معنوی کمک کند و از آنها افرادی سالم ،توانمند و دارای شایستگیهای کامل برای زندگی
در جامعهای بزرگتر بسازد .یک مدرسه برای اثربخش بودن ،در عین آنکه باید ازنظر
ساخت و ایمنی ،مطابق با استانداردهای مطرح جهانی باشد تا اطمینان افراد حاضر در آن را
جلب کند ،میبایست به ارتقای سطح سواد بهداشتی و سالمتی در دانشآموزان که ارتباط
مستقیمی بر عملکرد تغذیهای دانشآموزان و بروز رفتارهای مختلف در آنها دارد ،توجه
ویژه داشته باشد.
مؤلفههای دوازدهم ،سیزدهم و چهاردهم با عنوان مؤلفه «تقویت مشارکت اولیا و
نهادهای اجتماعی» با پنج شاخص ،مؤلفه «توسعه مشارکت کارکنان و معلمان» با چهار
شاخص و مؤلفه «استفاده از مشارکت دانشآموزان در اداره امور مدرسه» با سه شاخص
شناسایی شدند که مقدار  R2هرکدام به ترتیب  0/7درصد و  0/5درصد است .نتیجه
بهدستآمده با مطالعات ارومچی و وحدت ( ،)0285عامریفر و جهانی ( ،)0287گری
( )7100همسویی دارد .در دیدگاه نظری ماییر ( ،)7109مدل مدارس اثربخش
«آموزشوپرورش گرجستان» ( ،)7109مدل وزارت آموزشوپرورش عمومی ویسکانسین
( ،)7109مدل مدارس اثربخش «رأی و پراکاش» ( ،)7104مدل توسعه خالقیت دیوید
وودکانسلتنتز ( )7107در اثربخش کردن مدارس ،مدل مدارس اثربخش «دیسیپیاس»
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( ،)7118برنامه تعالی مدیریت مدرسه ( ،)0284مدل مدارس توانمند در ایران ایمانی و
محمدی ( ،)0280در دیدگاه نظری وو ( )7100نیز به مشارکت و ارتباط مستمر مدرسه و
والدین در اثربخشی مدارس تأکید شده است .در تبیین یافتة بهدستآمده باید اذعان داشت
که مهمترین فایده همکاری و مشارکت والدین با مدرسه ،تأثیرگذاری بر فرایند یاددهی و
یادگیری است و اینکه ،والدین با ارتباطگیری و گفتگوی دوجانبه خود با مدرسه ،نیازهای
کودکانشان را بیشتر شناخته و بهجای اینکه مجزا و برخالف مدرسه کاری را انجام دهند ،با
نظرخواهی از معلم و مشاور و ...در یک سمتوسو حرکت میکنند .در همانسان ،مشارکت
دادن معلمان در تصمیمگیریهای مدرسهای ،تغییر در منابع درسی و  ...به شناسایی بهتر
نیازهای آموزشی و یادگیری دانشآموزان میانجامد .مشارکت دانشآموزان در این فرایند
نیز ،به اعتمادسازی و ایجاد روابط عاطفی بین اولیای مدرسه با دانشآموزان میانجامد.
مؤلفههای پانزدهم و شانزدهم با عنوان مؤلفه «توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش» با سه
شاخص و مؤلفه «آموزش تخصصی ،حرفهای و تبادل تجربه» با  2شاخص شناسایی شدند که
مقدار  R2هرکدام به ترتیب  0/7درصد و  0/0درصد است .نتیجه بهدستآمده با مطالعات
ارومچی و وحدت ( )0285و ونداد ( ،)0284همسویی دارد .در مدل وزارت
آموزشوپرورش عمومی ویسکانسین ( ،)7109مدل مدارس اثربخش «رأی و پراکاش»
( ،)7104مدل توسعه خالقیت دیوید وودکانسلتنتز ( )7107در اثربخش کردن مدارس ،مدل
تحلیلی مدرسه اثربخش «میزگرد کسبوکار مریلند برای آموزش» ( ،)7101برنامه تعالی
مدیریت مدرسه ( ،)0284سند تحول بنیادین آموزشوپرورش ( ،)0281در دیدگاه نظری
کریمرز ( )7118نیز به توسعه صالحیت حرفهای معلمان در اثربخشی مدارس تأکید شده
است .در تبیین یافتة بهدستآمده باید اذعان داشت همانطور که دپارتمان آموزشوپرورش
ویکتوریا (بیتا) تأکید کرده است ،در سیستم آموزشی ،معلمی اثربخش است که دارای
تدریس هدفمند باشد و بر شناخت ذهنی ،مهارتهای آموزشی و پیوستگی مهارتها در
برنامههای آموزشی در زمینه موضوعهای مختلف تمرکز داشته باشد و آنها را به کار برد و
در همانسان ،بهطور مؤثر و فعال دانشآموزان را به تفکرکردن وادارد (مهدیان.)0299 ،
تحقق این موضوع نیازمند این تفکر است که دانسته شود معلمان در جایگاه منابع انسانی
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اصلی مدرسه ،نیاز به توسعه و بهسازی مهارتها و توانمندیهایشان دارند .چراکه اساساً اگر
خواهان آن هستیم که برای نمونه ،معلمی در روش تدریس خود از روشهای نوین یا خالقانه
استفاده کند ،میبایست دورههای آموزشی الزم را نیز طی کرده باشد .ازآنجاییکه حرفه
معلمی نیز نیازمند بازتعریف در تواناییها و مهارتهای کسبشده است ،مدارس اثربخش
میبایست ،دورههای آموزشی که طالب استفاده از آنها در مدرسه هستند را پیشاپیش برای
معلمان خود تدارک ببینند یا در جلسههای هماندیشی با معلمان ،به اشتراکگذاری تجارب
حرفهای معلمان با یکدیگر مبادرت ورزند.
بنابراین با توجه به نتایج کسبشده پیشنهادهای زیر برای پژوهشهای بعدی ارائه میشود:
 پیرامون مدارس اثربخش در سایر استانهای کشور پژوهشهایی به عمل آورده و نتایجحاصله با یکدیگر و با این پژوهش مقایسه شود.
 جامعه آماری برای مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه اول هم منظور شده و پژوهشی درزمینه مدارس اثربخش در این دو دوره تحصیلی انجام و نتایج آن با این پژوهش مقایسه شود.
 بهمنظور بررسی دقیقتر و جامعتر وضعیت موجود اثربخشی مدارس در پژوهشهایبعدی از سایر روشهای پژوهشی ازجمله روشهای مقداری و کمی همچون روش هزینه
فایده و محاسبه روشهای کارایی درونی و بیرونی نیز استفاده شود.

منابع
ارومچی ،دنیز؛ وحدت ،رقیه .)0285( .شناسایی و ارائه الگوی مناسب برای مدرسه اثربخش.
مقاالت کنگره بینالمللی علوم انسانی ،مطالعات فرهنگی ،تهران .مرکز توانمندسازی
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مدرسه .پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی .دانشکده روانشناسی و علوم
تربیتی .دانشگاه عالمه طباطبائی.
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ایمانی ،محمدنقی و محمدی ،فاطمه .)0280( .شناسایی ویژگیهای مدارس توانمند و میزان
انطباق مدارس متوسطه شهر تهران با این ویژگیها .تحقیقات مدیریت آموزشی،07 .
.010-20
بختیاری ،ابوالفضل .)0292( .مدیریت اثربخش .دوهفتهنامه نگاه .شماره  ،774وزارت
آموزشوپرورش.
بنیاسد ،شهین؛ حسین قلیزاده ،رضوان؛ امین خندقی ،مقصود .)0280( .از اثربخشی تا تعالی:

گسست نظریه ،تحقیق و عمل در برنامه تعالی مدیریت مدرسه .پژوهشنامه مبانی
تعلیم و تربیت.049-074 ،7 ،2 .
پاهنگ ،نظامالدین؛ مهدیون ،روحاله؛ یاریقلی ،بهبود .)0280( .بررسی کیفیت مدارس و
شناسایی عوامل مؤثر بر آن :پژوهشی ترکیبی .فصلنامه مدیریت مدرسه-022 ،0 ،5 ،
.082
حسنپور ،اکبر؛ محمدخانلو ،مریم؛ سعیدی ،یاسین .)0285( .مقایسه اثربخشی مدارس دولتی
و غیرانتفاعی ابتدایی شهر قزوین .رهبری و مدیریت آموزشی.48-72 ،7 ،01 ،
خلخالی ،علی و قهرمانی ،شهربانو .)0280( .مدیریت کیفیت جامع ،پیشبینی مقدار نهادی
سازی کیفیت در مدارس .فصلنامه علمی  -پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،
.71-0 ،)7( 2
ربیعی ،مجید .)0292( .مدیریت فرایند مدار در مدرسه ،مدارس.79-72 ،)4( 2 ،

شاهدوستی ،لیال .)0281( .نقش متغیرهای محیط خانه ،پیشینه دانشآموز ،جو مدرسه و فرایند
تدریس در پیشرفت ریاضی دانشآموزان پایه سوم راهنمایی براساس مطالعات تمیز
( .)7112پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز -ایران.
شریفی ،اصغر؛ محمدداودی ،امیرحسین؛ اسالمیه ،فاطمه .)0280( .رابطه میزان استفاده
از فنآوریهای اطالعات و ارتباطات با عملکرد دبیران در فرایند یاددهی و یادگیری.
فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی.79-5 ،5 ،7 ،
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عامریفر ،فرشاد؛ جهانی ،جعفر .)0287( .رابطه بین فرهنگسازمانی با اثربخشی مدرسه از

دیدگاه مدیران و دبیران مدارس متوسطه شهر شیراز .رهیافتی نو در مدیریت
آموزشی.021-055 ،05 ،4 ،
عالقه بند ،علی .)0284( .مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی .تهران :روان.

کاکوجوبیاری ،علیاصغر ،سلسبیلی ،نادر و پرتو ،ناصر .)0297( .سند و منشور اصالح نظام
آموزشوپرورش ایران ،پیشنویس دوم ،نشر :وزارت آموزشوپرورش ،پژوهشکده
تعلیم و تربیت.
مشایخ ،فریده .)0285( .دیدگاه نو در برنامهریزی آموزشی .تهران :سمت.

مهدیان ،محمدجعفر .)0299( .ابعاد و مؤلفههای اصلی مدارس اثربخش بهمنظور ارائه مدل
مناسب برای بهبود اثربخشی نظام آموزشی متوسطه کشور .رساله دکتری .دانشگاه
علوم و تحقیقات.
ناستی زایی ،ناصر و دهمرده ،سمیه .)0284( .پیشبینی اثربخشی مدیران مدارس بر اساس
الگوی شایستگی کامرون و کوئین .فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی-040 ،)2(8 .
.007
نصیری ولیکبنی ،فخرالسادات و قنبری ،الهه .)0284( .سبک رهبری توزیعشده و اثربخشی
سازمانی مدارس .پژوهشهای تربیتی.022-001 ،20 ،
ونداد ،امید .)0284( .شناسایی ابعاد فرهنگ مدرسهای اثربخش در مدارس متوسطه (مورد:

مدارس متوسطه استان ایالم) .مقاالت اولین کنفرانس بینالمللی روانشناسی و علوم
تربیتی .شیراز .مؤسسه عالی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز.
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