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 09/29/59تاریخ پذیرش:   80/20/95تاریخ دریافت: 

 چکیده 
پژوهشی ، هرانت عالمه شهر یرانتفاعیغتعیین میزان اثربخشی مدرسه راهنمایی و دبیرستان پسرانه  منظوربه

د. به اجرا گذاشته ش، و معلمان این مدرسه وقتتمامکادر آموزشی ، توصیفی در میان سه گروه دانش آموزان

رفت پیش یریگو اندازهنظارت ، انتظارات سطح باال، رهبری آموزشی، تیمأموری هفتگانه حس هاشاخص

از ربخش نامه مدارس اثپرسش لهیوسبه فرصت یادگیری و مشارکت والدین و اجتماع، جوسازمانی، تحصیلی

مینه در همین زنیز  وقتپارهو معلمان  وقتتمامشد. از کادر آموزشی  گیریاندازهدانشگاه گونزاگا  پژوهش

 12، آموزان راهنمایی و دبیرستان نفر دانش 022جامعه آماری پژوهش عبارت بود از  مصاحبه به عمل آمد.

 وتحلیلتجزیهند. کردکه همه در پژوهش حاضر شرکت  وقتتمامزشی نفر کادر آمو 00نفر معلمان و 

 حاکی از آن بود آمدهدستبهنتایج  صورت گرفت.، برای دو گروه مستقل Zاطالعات با استفاده از آزمون 

ه مدارس نسبت ب، که مدرسه عالمه یک مدرسه نسبتاً اثربخش است. این مدرسه از دیدگاه کادر آموزشی نیز

هفت عامل همبسته برای مدارس گفت که  توانیم درمجموع. استتر دارس مشابه اثربخشدولتی و م

های یادگیری دانش آموزان را در مدرسه شاخص رهبری و شاخص هاآن چراکه، اثربخش حیاتی هستند

 .انددادهقرار  ریتأثعالمه تحت 

  مدارس غیرانتفاعی ، اثربخشمدارس ، رهبری مدرسهکلیدی:  هایواژه

                                                           

 hamrahimian@yahoo.com. دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه عالمه طباطبائی. 0
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 قدمهم

وجوانان جوانان و ن تیو ترببا هدف تعلیم  شناسفهیوظاندیشمندان و عالمانی ، در ایران امروز

مدارس  ونهگاین. طبیعی است که اندهکرد یرانتفاعیغمدارس  سیتأساقدام به  مرزوبوماین 

دی در اثرات ارزشمن منشأدر نظر گرفته شده است تاکنون  هاآندر راستای اهدافی که برای 

تا  ردکیمخاصی الزم  یریگجهت. لیکن فراسوی هرگونه اندبودهکشور  وپرورشآموزش

ر ی از این مدارس پرداخته شود. لذا داژهیوی طبقهدر یک فرایند علمی به موضوع اثربخشی 

حاضر سعی شده است اثربخشی یکی از مدارس غیرانتفاعی شهر تهران با الگوی  پژوهش

 قرار گیرد. موردبررسیمدارس اثربخش 

متعددی در رابطه با مدارس  هایسازماندر اهمیت مدرسه اثربخش همین بس که 

رانس ساالنه کنف نیو پنجمسی ، مقاله حاضر فیتألتا زمان  مثالً. کنندیماثربخش فعالیت 

بیش از  دهندهنشاندر آریزونای آمریکا برگزار شده که  0203مدارس اثربخش در فوریه 

 ی در رابطه با مدارس اثربخش است.احرفهو  سه دهه تالش علمی

 ،هاسازمانو به پیروی از بحث اثربخشی  0جیمز کولمن 0511سال  پژوهشدر واکنش به 

مدیر مرکز مطالعات شهری دانشگاه هاروارد و سایر همکاران وی مجموعه  0رونالد ادموندز

، الینزک )رائه کردند مدارس اثربخش( را ا پژوهشی همبسته با اثربخشی مدرسه )هایژگیو

 استشهرت یافت شامل هفت عامل همبسته زیر  0575.  این فرمول که در سال (0220

لزوته و ؛ 0229، ادموندز و هولی فیلد؛  0202، باکرچی ودیگران؛ 0200، بزاسالن و کایا)

 :(0530، و ادموندز؛ 0539، بنکرافت

 واضح و آشکار( تیمأمور) تیمأمورحس  .0

 رهبری آموزشی قوی در مدرسه .0

 بر آموزش( از سوی همه دانش آموزان و کارکنان دیبا تأکباال )انتظارات سطح  .8

 نظارت زیاد بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان .1

 سالم و با انضباط جوسازمانی .9

                                                           
1  . J. S. Coleman 
2. Ronald Edmonds 
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 ( کافی برای یادگیریافتهیاختصاص زمانمدتفرصت ) .1

 بانی( والدین و اجتماع در مدرسهمشارکت و مداخله )حمایت و پشتی .7

مهم اجتماعی است که دانش آموزان را برای ایفای  هایسازمانیکی از  وپرورشآموزش

، الفرز؛ 0200، فروشانی و مهینی، یحیائی ) کندیمنقش مناسب در اجتماع آینده آماده 

ی دغدغه، حساس تیمأمور. با توجه به این ( 0202 ،و هیوز؛ 0200، اوورت و کارستن

رین شناسایی مدارسی بوده است که بتوانند به بهت، همواره، تیو تربی تعلیم حوزهاندیشمندان 

مطالعات خود را در حوزه اثربخشی ، نحو ممکن از انجام این مهم برآیند. لذا  پژوهشگران

، ییلماز و ارگون؛ 0208، نیکولسکو و نورل؛ 0201، الدر و جسپن) انددادهمدارس گسترش 

، بزاسالن و کایا؛ 0200، هوبجیال؛ 0200، اوزموسول؛ 0200، شاه طالبی و شمسی؛ 0200

 .( 0202پدر و دیگران ؛ 0200، ساهنک؛ 0200، تورک دوگان و گولر، باکرچی؛ 0200

مدیر مرکز مطالعات شهری دانشگاه هاروارد و سایر ، زرونالد ادموند 0575در سال  

 ی همبسته با اثربخشیهایژگیومجموعه ، جیمز کولمن پژوهشهمکاران وی در واکنش به 

به  0511کولمن که در جوالی  پژوهشمدارس اثربخش( را ارائه کردند.  پژوهشمدرسه )

 ه بود که زمینه خانوادگینتیجه گرفت، چاپ شد «0پیمایش فرصت آموزشی برابر»نام گزارش 

 .(0511، کولمن) استآموزان مهم در پیشرفت دانش کنندهنییتععامل ، و نه مدرسه

ان مدارس اثربخش این بود که مدارسی که پژوهشگری پژوهش مرحلهبنابراین اولین  

موفق  وپرورشآموزشدر امر ، اجتماعی دانش آموزان -از موقعیت اقتصادی نظرصرف

ی هاتیوقعمی این مدارس اثربخش در هانمونه، بودند را پیدا نمایند. با پی گیری پژوهشگران

. بعد از مشخص شدن این شدیمی بزرگ و کوچک مکرراً یافت هااجتماعر مختلف و د

طرح م سؤالاین  دیگرعبارتبهی این مدارس بود. هایژگیوی بعد تشخیص مرحله، مـدارس

 .(0220 ،لزوته)و عملکردهایی اشتراک دارند  هااستیس، هافلسفهبود که: این مدارس در چه 

نقش  دهکنننییتعبرای عوامل  پژوهش( یکی از پیشگامان مرور ادبیات 0570جورج وبر )

او بر آن بود که جایگزینی برای  0570بود. مطالعه سال مدرسه در موفقیت دانش آموزان 

                                                           
1. the equal educational opportunity survey 
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انی باشد که پذیرفته بودند پژوهشگرو دیگر  (0515) 0جنسن، (0511)مطالعات کولمن 

ت. ی شخصی آنان بر اساس فقر اسهایناتوانی جهینتموفقیت اندک کودکان فقیر اساساً 

نتایج مطالعات او روی چهار مدرسه اثربخش حاکی از آن بود که هر چهار مدرسه دارای 

ی داشتن جو، آموزان انتظارات سطح باال برای همه دانش، های: رهبری آموزشی قویویژگی

ی خواندن و هامهارتروی فراگیری شاگرد بر  دیتأکو  0ندیآخوشنسبتاً آرام و ، منظم

اداره بررسی عملکرد  0571آموز بودند. در سال ارزیابی مکرر پیشرفت دانش

 دییأتی عمده وبر را هاافتهپژوهشی را منتشر کرد که برخی از ی 8نیویورک وپرورشآموزش

داشتن شاگردان فقیر با یکدیگر مشابه بودند  ازلحاظکه  این مطالعه دو مدرسه کرد. درمی

ت پایین بود. با موفقی یگریو دقرار گرفتند. یکی از این مدارس با موفقیت باال  موردبررسی

 :(0575، ادموندز)ی زیر به دست آمد هاافتهاز این مطالعه ی
ی تحت کنترل مدرسه نسبت داده هاعاملتفاوت در عملکرد دانش آموزان در هر دو مدرسه به   .0

 .شدیم

عادلی مطلوب که ت شدیمرهبری تیمی اجرایی  یلهیوسبهبیشتری داشت  یاثربخشی که امدرسه .0

 .کردیمی آموزشی ایجاد هامهارتبین مدیریت و 

برای حل مشکالت مربوط به خواندن دانش آموزان ، تراثربخشی مدرسهتیم اجرایی در  .8

 .کردندیمکامل در مدرسه اجرا  طوربهی تدوین کرده بود که آن را ابرنامه

معلمان هر دو مدرسه  چراکهتفاوتی دیده نشد.  مابین دو مدرسه، ی آموزش خواندننحوهدر  .1

 ی خواندن شاگردان داشتند.هامهارتمشکالتی در زمینه تدریس خواندن و ارزیابی 

ه مشکالت خواندن دانش آموزان را ب، کمتر یاثربخشی با مدرسهی در احرفهبیشتر کارکنان  .9

وزان بدبین بودند و در ایجاد در مورد توانایی دانش آم، دادندیمنسبت  عوامل خارج از مدرسه

انتظار موفقیت ایشان را  چراکه؛ کردندینمبرای دانش آموزان مردود شده تالشی  مؤثرمحیطی 

 ری داشتند.بدبینی کمت، معلمان در مورد توانایی شاگردان، تراثربخشدر مدرسه  کهیدرحالنداشتند. 

                                                           
1. Jensen 
2. orderly, relatively quite & pleasant atmosphere 
3. the state of New York office of education performance review 
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 00زوج مدرسه ) 00 یاثربخشدر مورد ، (0571) 0مادن سوییت و، مطالعات الوسن

 نتایج عمده زیر را در پی داشت:، مدرسه با موفقیت پایین( 00با موفقیت باال و  مدرسه
 معلمین از میزان حمایت بیشتری از سوی مدیران برخوردار بودند. ،در مدارس با موفقیت باالتر .0

 در رویکرد کالسی خود بیشتر وظیفه گرا بودند.، معلمان این مدارس  .0

شادابی و نشاط و جو ، آموزدانشتالش ، فرایند نظارت، ترموفقی درس مدارس هاکالسدر  .8

 مساعد یادگیری بیشتر بود.

مان ز، دند که نسبتاً زمان بیشتری را روی مطالعات اجتماعیمعلمان گزارش دا، در این مدارس .1

 .کنندیمکمتری روی ریاضیات و زمان متعادلی روی خواندن زبان صرف 

س برای کال یآموزشکمکبه مواد آموزشی و  یابیدستمعلمان این مدارس سطح باالتری از  .9

 را گزارش کردند.

 .کردندیمی باالتری را دریافت در امور اجرایی خدمات حمایت، معلمان این مدارس .1

 .کردندیمآنان رضایت شغلی بیشتری را ابراز  .7

 «یمدارس اثربخش برای فقرای شهر»ی خود به نام مقالهبا این پیشینه بود که ادموندز در 

 ی ملموس و ضروری مدارس اثربخش را به شرح ذیل منتشر ساخت:هایژگیو 0575در سال 
 .استکه دارای رهبری اجرایی قوی ی است امدرسهمدرسه اثربخش   .0

 دارای جو انتظار باال از دانش هستندی فقیر اثربخش هابچهآموزشی برای  ازلحاظمدارسی که  .0

 آموزان هستند.

 مدرسه اثربخش جوی منظم و آرام دارد. .8

 ی موفقیت در سطحالزمهکه  ی اساسی راهامهارتمدارس اثربخش فراگیری شاگرد در زمینه  .1

 .کنندیمنسـبتاً شفاف ، ی استادرسهمبعدی آموزش 

 به سمت اهداف اساسی معطوف شود. تواندیمانرژی و منابع مدرسه ، در صورت احساس نیاز .9

 .(0575، ادموندز)وجود دارد  آموزدانشنظارت مکرر بر پیشرفت  .1

رفت. قرار گ موردانتقادنماند و  پاسخیب پژوهشگرانادموندز از سوی  هایپژوهشالبته 

 ییتنهابهمدارس »ی تحت عنوان امقالهنمونه رالف اسکات و هربرت والبرگ در  عنوانبه

ه مدارس باید آموزش با کیفیت را برای کودکان فقیر مهیا مطرح کردند ک «کافی نیستند

                                                           
1. Lawson, Sweet & Madden 
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. این دو معتقد بودند که ندیآیمآموز هم عوامل مهم به حساب ولی خانه و خود دانش کنند

موجبات یادگیری علمی را فراهم ، قوی و بدون تناقض طوربهسه مجموعه عوامل زیر 

 زیانگجانیه تیو تربو تعلیم  فیت آموزشمیزان و کی، آموزدانش: انگیزش و توانایی کنندیم

 .(0575، اسکات و والبرگ) .خانه در محیط

بعضی از ، ی مدارس اثربخش ادامه داشتهایژگیوروی  پژوهشکه  در همین ایام

 تراثربخشیی را طراحی و اجرا کردند تا مدرسه خود را هابرنامه 0ی شهریهاحوزهمدارس 

شد. این  شروع 0575در میلواکی در مارس ، 0به نام پروژه رایز، هابرنامه. یکی از این کنند

ویژه دانش آموزان از بخش اقلیت و از بخش  طوربهکه  گرفتیبرمپروژه مدارسی را در 

 را به کار گرفته بودند. این پروژه بر اساس سه فرضیه زیر طراحی شده بود: درآمدکم
اجتماعی -نژاد یا موقـعیت اقتصـادی، از زمینه خانوادگی نظرصرفی دانش آموزان همه .0

 ی اساسی را به دست آورند.هارتمها توانندیم

، هنجارها، انتظارات تواندیم، و اقلیت مدرسه درآمدکمدالیل کم آموزی دانش آموزان  .0

 ی نامناسب مدرسه باشد.هاوهیشعملکردها و 

اال یی را که منتج به پیشرفت بهاوهیشعملکردها و ، هنجارها، انتظارات، ادبیات مدارس اثربخش .8

 نندکپیروی  هایژگیوبنابراین منطقی است که مدارس از این ؛ است را مشخص ساخته شودیم

 .(0530، الرکین و کریتک)

برای بهـبود « چــارچــوبـی» عنوانبهمـدارس اثربخش  پژوهشکه  اظهار داشتلزوته 

لزوته این مطلب  .(0530، لزوته) استی مدرسه مـفید اسـت و نتایج آن انگیزاننده هابرنامه

در جواب دی آمیکو  «نه یک دستورالعمل بلکه یک چارچوب»تحت عنوان  یادر مقالهرا 

رد. عنوان ک، م( که معتقد بود هیچ دستورالعملی برای خلق مدارس اثربخش نداری0530)

( سیر تکوین و تحول رهبری آموزشی در مدارس را در مطالعه 0209همچنین هلینجر )

جنبش مدارس اثربخش را مورد ، ضمن آن و در کندیمارزشمند مروری خود بررسی 

 قرار داده است. لیوتحلهیتجز

                                                           
1. urban school districts 
2. rising to individual scholastic excellence (RISE) 
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 :شودیمزیر پاسخ داده  سؤاالتبه ، حاضردر پژوهش 

، یموردبررسهر یک از عوامل  بر اساستمع عالمه را در کل و تمام مج، آموزانآیا دانش .0

 ؟کننداثربخش ارزیابی می

از  هر یک بر اساسمقطع تحصیلی خود را در کل و ، آموزان راهنمایی و دبیرستانیآیا دانش .0

 ؟کننداثربخش ارزیابی می یموردبررسعوامل 

آموزان از دو گروه دانش کیکدام، یموردبررسبه لحاظ کلی و به لحاظ هر یک از عوامل   .8

 ؟کنندتر ارزیابی میمقطع تحصیلی خود را اثربخش، راهنمایی و دبیرستانی

 روش پژوهش

هفت  ،تعیین میزان اثربخشی مجتمع آموزشی عالمه بر مبنای الگوی مدارس اثربخش منظوربه

فر( و دانش ن 52آموزان راهنمایی )ی این الگو ممیزی شد. در این پژوهش دانشهمبستهعامل 

نفر(  02) وقتتمامنفر( و کادر آموزشی  12) وقتمهینمعلمان ، نفر( 002آموزان دبیرستان )

آموزان ها به دانشداده یآورجمعند. برای کردو مدیران راهنمایی و دبیرستان مشارکت 

کادر آموزشی و مدیران مصاحبه نیز صورت ، با معلمان، نیبر انامه داده شد. عالوه پرسش

 :شدیمشامل پرسشنامه و مصاحبه  یریگاندازهگرفت. ابزار 

 ژوهشپهای مدارس اثربخش مربوط به نامهبرگرفته از پرسشپژوهش، های نامهالف. پرسش

ایل ناین م وپرورشآموزشکه برای ارزیابی اثربخشی مدارس منطقه  است 0دانشگاه گونزاگا

انه ی هفتگهایژگیوها بر نامهقرار گرفته است.  اساس پرسش مورداستفاده (0551 ) فالز

 اند:هکرد نییتع ریز به شرح( برای مدارس اثربخش 0220( و لزوته )0575ایست که ادموندز )
 رهبری آموزشی .0

 شفاف و متمرکز تیمأمور  .0

 باانضباطمحیط ایمن و  .8

 جو انتظارات باال .1

 آموزانانشنظارت مستمر بر پیشرفت تحصیلی د  .9

 مدرسه -روابط مثبت خانه  .1

                                                           
1. Gonzaga 
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 فرصت کافی برای یادگیری  .7

 82 آزمایشی میان صورتبهها نامهپرسش ابتدا گیریاندازهپایائی ابزار  نیتأمبرای 

 به دست آمد. 30/2آلفای کرونباخ  که آموز توزیع شددانش

نظر  ارهدربمصاحبه نیز  سؤاالتآمد.  به عملبا معلمان و مدیران  هامصاحبهب. 

در مورد میزان وجود این هفت ویژگی در مدرسه عالمه طراحی و اجرا  شوندگانمصاحبه

 شد.

های مستقل و نیز مقایسه میانگین برای گروه Zها از آزمون داده وتحلیلتجزیهبرای 

آموزان راهنمایی و دبیرستانی در مورد هریک از عوامل هفتگانه دانش دو گروههای پاسخ

و مورد  پیاده شد، معلمان و کادر آموزشی، ی مصاحبه با مدیرانهاافته. همچنین یاستفاده شد

 قرار گرفت. لیوتحلهیتجز

الی  0، نسبتاً مطلوب 1الی  8نمره ، وضعیت مطلوب 9الی  1نمره ، برای هر عامل همبسته

 تمیانگین نمره اثربخشی برای هف که ضعیف در نظر گرفته شده 0الی  0نسبتاً ضعیف و  8

 9/0و در وضعیت ضعیف  8در وضعیت میانگین ، 9/1عامل همبسته در وضعیت مطلوب 

 شودمی

 آمده است. 8جدول در ، مـطلوب با شرایط، آموزان ازنظر دانش مقایسه شرایط موجود

درصد اثربخشی هر عامل در این جدول ، اثربخشی باشد %022نشانگر  9نمره با فرض اینکه 

 نیز گزارش شده است.
 آموزانی نمره اثربخشی وضعیت موجود و مطلوب از دیدگاه دانشسهیمقا .1جدول 

 درصد اثربخشی وضعیت مطلوب وضعیت موجود همبسته مدارس اثربخش عوامل نمره

8/8 آموزشی رهبری نمره 1از  تربزرگ   11% 

7/8 تیمأمور نمره 1از  تربزرگ   71% 

29/8 ایمن محیط نمره 1از  تربزرگ   10% 

1/8 انتظارات نمره 1از  تربزرگ   70% 

9/8 نظارت نمره 1از  تربزرگ   72% 

7/8 با خانواده ارتباط نمره 1از  تربزرگ   71% 

9/8 یادگیری فرصت نمره 1از  تربزرگ   72% 

17/8 اثربخشیمیانگین  نمره  9/1  1/15% 
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شود نمره میانگین هر هفت عامل همبسته مدارس دیده می جدول که در  گونههمان

( و کمتر از نمره شرایط 8آموزان بیشتر از نمره میانگین )نمره اثربخش از دیدگاه دانش

آموزان مدرسه توان گفت این هفت عامل از دیدگاه دانشبنابراین می؛ مطلوب قرار دارد

ف مدرسه شفا تیشرایط نسبتاً مطلوب قرار دارد. با توجه به این جدول متغیر مأمور عالمه در

آموزان ها باالترین نمره و متغیر محیط مدرسه کمترین نمره را از نگاه دانشو ارتباط با خانواده

اند. همچنین نمره میانگین اثربخشی باالتر از نمره میانگین و در شرایط نسبتاً به دست آورده

 .Error! Reference source not foundو   جدولگیرد. در لوب قرار میمط

در مورد هفت عامل مدارس اثربخش از دیدگاه دانش آموزان  آمدهدستبهنتایج  یسهیمقا

 با شرایط مـطلوب آمده است.، راهنمایی و دبیرستان

 آموزان راهنمایینمره اثربخشی وضعیت موجود و مطلوب از دیدگاه دانش یسهیقام .2 جدول

 درصد اثربخشی مطلوب وضعیت موجود وضعیت عوامل همبسته مدارس اثربخش نمره

1/8 آموزشی رهبری نمره 1از  تربزرگ   13% 

5/8 تیمأمور نمره 1از  تربزرگ   73% 

0/8 باانضباط محیط نمره 1از  تربزرگ   10% 

7/8 انتظارات نمره 1از  تربزرگ   71% 

3/8 آموزبر پیشرفت دانش نظارت نمره 1از  تربزرگ   71% 

20/1 والدین با ارتباط نمره 1از  تربزرگ   0/32% 

7/8 یادگیری فرصت نمره 1از  تربزرگ   71% 

11/8 اثربخشی نمره  9/1  0/78% 

شود نمره میانگین شش عامل همبسته مدارس دیده می 1 جدولکه در  گونههمان

( و کمتر از نمره 8آموزان راهنمایی بیشتر از نمره میانگین )نمره اثربخش از دیدگاه دانش

بنابراین  ؛شرایط مطلوب و فقط متغیر ارتباط با والدین در شرایط نسبتاً مطلوب قرار دارد

یط و مح تیمأمور، فرصت یادگیری، نظارت، نتظاراتا، توان گفت شش عامل رهبریمی

آموزان راهنمایی در شرایط نسبتاً مطلوب قرار دارد. با توجه به این از دیدگاه دانش، مدرسه

ها باالترین نمره و متغیر محیط مدرسه کمترین نمره را از نگاه جدول متغیر ارتباط با خانواده
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. همچنین نمره میانگین اثربخشی باالتر از نمره اندآموزان راهنمایی به دست آوردهدانش

 گیرد.میانگین و در شرایط نسبتاً مطلوب قرار می

 آموزان دبیرستاننمره اثربخشی وضعیت موجود و مطلوب از دیدگاه دانش یسهیمقا .3جدول 

 درصد اثربخشی وضعیت مطلوب وضعیت موجود همبسته مدارس اثربخش عوامل نمره

0/8 شیآموز رهبری نمره 1از  تربزرگ   11% 

1/8 تیمأمور نمره 1از  تربزرگ   70% 

20/8 ایمن محیط نمره 1از  تربزرگ   12% 

9/8 انتظارات نمره 1از  تربزرگ   72% 

8/8 نظارت نمره 1از  تربزرگ   11% 

9/8 با خانواده ارتباط نمره 1از  تربزرگ   72% 

9/8 یادگیری فرصت نمره 1از  تربزرگ   72% 

83/8 اثربخشی نمره  9/1  1/17% 

شود نمره دیده می .Error! Reference source not foundکه در  گونههمان

ر از آموزان دبیرستان بیشتمیانگین هر هفت عامل همبسته مدارس اثربخش از دیدگاه دانش

ن توان گفت ایمیبنابراین ؛ ( و کمتر از نمره شرایط مطلوب قرار دارد8نمره میانگین )نمره 

آموزان مدرسه عالمه در شرایط نسبتاً مطلوب قرار دارد. با توجه هفت عامل از دیدگاه دانش

شفاف مدرسه باالترین نمره و متغیر محیط مدرسه کمترین نمره  تیبه این جدول متغیر مأمور

ی باالتر از خشاند. همچنین نمره میانگین اثربآموزان دبیرستان به دست آوردهرا از نگاه دانش

 !Errorو   جدول گیرد. با مقایسهنمره میانگین و در شرایط نسبتاً مطلوب قرار می

Reference source not found. شود که میانگین نمرات عوامل همبسته از دیده می

میانگین نمرات عوامل همبسته از دیدگاه  آموزان راهنمایی بیشتر ازدیدگاه دانش

 Zقدر مطلق آماره آزمون  و جدول آموزان دبیرستان عالمه است. از طرفی با توجه به دانش

فرض عدم تفاوت دیدگاه دو گروه در مورد اثربخشی مدرسه عالمه در ، است 17/0که برابر 

با توجه به این جدول فرض عدم تفاوت دیدگاه  شود.می دییتأ 01.0 دارمعنیسطح 

 01.0 دارمعنیآموزان و ارتباط با خانواده در سطح دو گروه در مورد نظارت بر دانش

 .شودیمرد 



 61   ...مدارس عالمه تهران، در  یدر اثربخش یکاوش

 نآموزان راهنمایی و دبیرستامستقل دانش دو گروهبرای مقایسه  zآزمون  .4جدول 

 صفر فرضیه 01.0برای  z شدهمحاسبه zآزمون  نمره همبسته مدارس اثربخش عوامل

25/0 آموزشی رهبری  93/0  شودمی دییتأ 

50/0 تیمأمور  93/0  شودمی دییتأ 

90/2 ایمن محیط  93/0  شودمی دییتأ 

00/0 انتظارات  93/0  شودمی دییتأ 

27/8 نظارت  93/0  شودمی رد 

37/0 خانوادهبا  ارتباط  93/0  شودمی رد 

08/0 یادگیری فرصت  93/0  شودمی دییتأ 

17/0 کل اثربخشی  93/0  شودمی دییتأ 

 ی هفتگانه مدارس اثربخشهایژگیوتجزیه تحلیل مصاحبه با کادر آموزشی درباره 

 درت ریسک باالمدیر را فردی با ق، کادر آموزشی، در مقطع راهنمایی. رهبری آموزشی -0

داشتند که این اعتماد به مجموعه نیز باال توصیف کردند و اذعان  نفساعتمادبهو روحیه 

یت کند. اکثردانستند که در نظر دادن با قدرت عمل میتزریق شده است. وی را فردی می

شناسند که توانایی یک متخصص مسائل آموزشی می عنوانبهمدیر را ، کادر آموزشی

که معلمان به نظر ایشان ارزش  ایگونهبههای آموزشی را دارد در دروس و شیوه نظراظهار

ه از های انجام شدکنند. با تحلیل مصاحبهشوند و در مقابل ایشان اظهار احترام میقائل می

یپ ریز است و نقطه قوت تکادر آموزشی مشخص شد که مدیر راهنمایی فردی بسیار برنامه

ریزی وی است. ولی نظارت ایشان در اجرا کم است. به خاطر همین رنامهکاری او هم تیپ ب

نـظارت بر کارها کم است.  چراکهشود های ریخته شده اجرا میهمیشه بخشی از برنامه

کردن  واگـذار کردن و تفویض، ریزیحجم پیگـیری ایشان نسبت به برنامه گریدعبارتبه

ها این که ایشان به نیروها دارند و البته بعضی وقت کم است. این هم به خاطر اطمینانی است

های مورد است. یکی دیگر از نقاط ضعف مدیریت راهنمایی عدم توجه به نیازاعتمادها بی

 کارکنان عنوان شد.

نظر کادر آموزشی در مورد مدیریت دبیرستان این بود که در دبیرستان مدیریت 

مدیر را یکی از توانمندترین ، رهبری آموزشی و منظم حاکم است. در زمینه افتهیسازمان
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کردند. معتقد بودند وی فردی است که در مورد روانشناسی متخصصان آموزشی تلقی می

های نوین کالس داری و داشتن شناخت روش، های فعال تدریسشناخت روش، نوجوان

متخصص . اکثریت معلمان ایشان را یک استبسیار قوی و توانمند اطالعات عمومی 

ی یک مدیر اجرای یجابهدانستند. به خاطر همین کادر آموزشی مدرسه ایشان را آموزشی می

تان همیشه معتقد بودند دبیرس و؛ دانستندپرداز مسائل آموزشی مینظریه در مدرسه بیشتر یک

است که باید ایشان در آن نقطه مدیر اجرایی باشند. از نقاط ضعف  در آن نقطه ضرر کرده

طر شود. به هـمین خایر این بود که در نقش نظارت و ارزشیابی و اجرا بسیار کم وارد میمد

و خصومت و مواردی که  نظرهااختالفیک مرجع برای رفع  عنوانبهمدیریت ایشان فقط 

 گیرد.صورت می، تواند موجب تزاحم شوددر اجرا می

رای اکثر معلمان و کادر آموزشی مدرسه ب تیمأموررسالت و . مدرسه تیمأموررسالت و  -0

و مشخص بود. ایشان غایت اهداف مدرسه را تربیت یک شهروند  شدهفیتعرمدرسه 

 مندقانون ،احترام متقابل، تقویت روحیه قدردانی، دانستند: ادبها میمطلوب با این ویژگی

(. برنامهفوق، ها در کنار تقویت مبانی شناختی )دروسها و نگرشتقویت ارزش، هاشدن بچه

ارای تفکر د، و احترام گذار به دیگران باشد مندقانونخروجی مدرسه باید آدم  گریدعبارتبه

 و مسئول بار بیاید.

استنباط  وقتتمامو کادر آموزشی  وقتمهینهای معلمان از صحبت آنچه. جو مدرسه -8

دی د به آن توجه جشود ضعف کلی مدرسه عالمه در مدیریت منابع انسانی است که بایمی

ای در شود. درست است که اکثریت کارکنان آموزشی معتقد بودند که جو بسیار محترمانه

آموزان حاکم است و این مدرسه نسبت به خیلی از مدارس پیش است بین معلمان و دانش

روابط انسانی به مقدار زیادی در آن حاکم نیست.  مسئلهآل ولی در مقایسه با شرایط ایده

بط عاطفی که کلید حل کلیه مسائل است موجود نیست و این رابطه بین همه امور تسری روا

وب خ، محترمانه آموزو دانشو درسی رابطه معلم علمی ، روانی، روحی ازلحاظکند. پیدا می

بوده و در حالت تعادل قرار دارد. محیطی که مدرسه  مندضابطهو  مندقانونو  است یمیصمو 

است. زمینه خانوادگی و فضای معلمان نیز به این ت محیط مذهبی و سالمی درست کرده اس

آموزان در این مدرسه دانش، که نجاستیاکند. ولی اشکال کار در جو کمک می
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گیرند. از طرفی دیگر کادر آموزشی ندارند و مهارت اجتماعی یاد نمی یآموزمهارت

کنند که ها احساس نمیو معتقد بودند که بچه دانستندآموزان نمیگاه دانشمدرسه را زیست

به  ها با میل و رغبتشود که بچهمی گاهستیزمدرسه  یهنگامکنند. در مدرسه زندگی می

اشته ها سهم دکارها را خودشان انجام دهند و در کار، حق انتخاب داشته باشند، مدرسه بیایند

 باشند.

وز و آموالدین را به دو بخش پی گیری کار دانشاگر رابطه با . ارتباط خانه و مدرسه -1

نظر کادر  مبنی بر، های مدرسه تقسیم کنیمریزی و پیشبرد کارمشارکت والدین در برنامه

 و مالقات، جلسات اولیاء لهیوسبهآموزشی مدرسه عالمه بخش اول از سوی معلمان راهنما )

در بخش دوم والدین اصالً مشارکت پذیرد. ولی های تلفنی( در حد مطلوبی انجام میتماس

احساس مشارکت در امور مدرسه را ندارند. ولی با  عنوانچیهبه هاو خانوادهشوند داده نمی

مدرسه به  هچراکنسبت به این نگرش شده است  یراتییتغفعال شدن انجمن اولیاء و مربیان 

 این ضرورت رسیده است.

زمینه سطح انتظارات باال هم در مقطع راهنمایی  عمده مشکلی که در. انتظارات سطح باال -9

ی نظام آموزشمتمرکز شد سیستم و هم در مقطع دبیرستان عالمه از سوی معلمان مطرح می

ب شود عوامل زیادی در اختیار مدرسه نباشد و بیشتر سبباعث می این نوع سیستم .کشور بود

 ،جبورند بعضی از مباحث را مطرح کنندمعلمان م در این نظامشود. ها میاستعداد سوزی بچه

ه است. معلمان کردن این موضوعات کردکه نظام آموزشی کشور آنان را وادار به مطرح 

رای و وازدگی تحصیلی ب کندییک مانع عمل م عنوانبهکه نظام متمرکز  داشتندیاذعان م

وانایی خود در این کند. ولی معتقد بودند که مدرسه عالمه در حد تدانش آموزان ایجاد می

معلمان این امر را نیز قبول داشتند که ریزی و اهداف اقدام کرده است. وادی در حد برنامه

صحبتی ، ندکها دارای استعداد باال و ظرفیت باال هستند و سیاستی که مدرسه دنبال میبچه

های السک برگزاری خصوصبهشود کار باید باالتر از سطح کتاب باشد. که با معلمان می

ـدعا زبان عربی و کامپیوتر را دلیلی بر این م، زبان انگلیسی، برای دروس ریاضی برنامهفوق

شود کردند. همـچنین معتقد بودند که در بعضی از دروس در محتوا تغییر داده نمیتلقی می

های حبتص شود. با توجه بهو با دایره اجرایی باالتر اجرا می ترقیعمولی همان محتوا خیلی 
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د دارد. وجو قبولقابلبلکه در سطح ، ایشان مشخص شد که جو انتظارات نه در سطح باال

 نبود. کدستیآموزان در کالس این بود که سطح دانش همآنعلت 

معلمان معتقد بودند با حضور معلمان راهنما . آموزاننظارت بر پیشرفت تحصیلی دانش -6

 معلم راهنما جهت پی گیری عنوانبهرا  یوقتتمامکادر )مدرسه عالمه در هر پایه تحصیلی 

آموزان در دانش آموزان آن پایه به کار گمارده است( پی گیری از پیشرفت تحصیلی دانش

ی اقهیلسکامالً  صورتبهحد متوسط وجود دارد. علت آن این است که در این سیستم نظارت 

یه به نحوی این قض، ی شخصیهامهارتو  گیرد و معلمان راهنما بر اساس تواناییصورت می

ارت ها نظمورد پیشرفت بچه در یستمیسیکسان و  طوربهی ایشان همهدهند و را انجام می

کافی ندارند. در حالت عادی سیستم نظارت معلم راهنما بسیار نظارت کار سازی است و اگر 

رف باشد. از ط مؤثرتواند می دهالعافوقفرد استانداردهای اولیه معلم راهنما را داشته باشد 

 صورت یخوببهکردند در مورد مسائل تحصیلی نظارت دیگر کادر آموزشی اذعان می

این است که در هیچ  گرددبرمی وپرورشآموزشگیرد ولی اشکال عمده که به نظام می

به شغل  اهشناخت عالقه بچه، افتد. آن واقعیتجای کشور واقعیت دوره راهنمایی اتفاق نمی

توانند پذیرند و نه مدارس میرا نه پدر و مادر می مسئلهآینده و هدایت به آن سمت است. این 

شور های راهنمایی در کبنابراین هدایت تحصیلی در دوره؛ کننددر این زمینه عمل  خوبیبه

 هاست.کند و این خالف عالقه و استعداد ذاتی بچهخیلی معنا پیدا نمی

ریزی نظر اکثر معلمان مدرسه عالمه این قضیه ریشه در برنامه بنا بر. یریفرصت یادگ -7

حجم محتوای دروس بسیار زیاد است  آنجائی کهاز  کشور دارد. وپرورشآموزشکالن 

شوند. درست است که مدرسه سعی دارد با اکثر معلمان با مشکل کمبود وقت مواجه می

را  های مستمر فرصت یادگیریها و ارزشیابینامتحا، پیش مطالعه، روش فعال کارگیریبه

 خوبیبهافزایش دهد. ولی در عمل در بعضی دروس به خاطر حجم باالی دروس این امر 

ها گیرد. البته معلمان اذعان داشتند که با توجه به سطح باالی درک و فهم بچهصورت نمی

 -یاددهیرویکردهای  توان ازشود و میعمالً مشکلی در پیشرفت تحصیلی دیده نمی

 در کالس استفاده کرد. راحتیبهیادگیری 
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 گیرینتیجهبحث و 

نتیجه  توانیم، مدرسه از دید دانش آموزان اثربخشیدرصد  1/15با توجه به کسب نمره 

عالمه بر مبنای الگوی مدارس اثربخش یک  غیرانتفاعیمدرسه ، گرفت از دید دانش آموزان

رد آموزان راهنمایی و دبیرستان در مو. همچنین بین دیدگاه دانشاستمدرسه نسبتاً اثربخش 

در  مدهآدستبهوجود ندارد. نتایج  داریمعنیاثربخشی مدرسه غیرانتفاعی عالمه تفاوت 

مورد هفت عامل همبسته مدارس اثربخش حاکی از آن است که رهبری آموزشی متوسطی 

جو مدرسه عالمه منظم ، شفاف دارد تیمأمورمدرسه عالمه ، در مدرسه عالمه حاکم است

آموزان در مدرسه عالمه وجود ی دانشانتظارات سطح متوسطی از همه، ایمن است و نسبتاً

در ، گرددیماعمال  یتا حدودآموزان در مدرسه عالمه نظارت بر پیشرفت دانش، دارد

له مداخآموزان فراهم است و مشارکت و مدرسه عالمه فرصت کافی برای یادگیری دانش

 والدین در مدرسه عالمه محسوس است.

عنوان کرده است هفت عامل همبسته  (0530و  0539، 0220)که لزوته  گونههمانبنابراین 

هایی را که هدایت سازمانی و شاخص هاآن چراکه، برای مدارس اثربخش حیاتی هستند

 هاهمبستهاین  ،گریدانیببه. کنندیمرا بیان  دهندیمقرار  ریتأثرا تحت یادگیری دانش آموزان 

 هاهمبسته ،بنابراین؛ اثری مثبت و چشـمگیر روی موفقیـت و پیشرفت دانش آموزان دارند

یک  عنوانهبمدیر ، یکدیگرند. در مدرسه اثربخش و ملزومو الزم  مستقل از یکدیگر نیستند

 تیأمورمو با پافشاری برای برقراری ارتباط بین  مؤثر طوربهو  کندیمرهبر آموزشی عمل 

خشی ی اثربهایژگیو، . بعالوه مدیرکندیماولیاء و دانش آموزان تالش ، مدرسه با کارکنان

، حواض طوربه. بنددیمو به کار  کندیمی آموزشی درک هابرنامهآموزشی را در مدیریت 

 .ستا کنندهنییتعمدرسه در اثربخشی مدرسه  تیمأمور کنندهانیب عنوانبهنقش مدیر 

ممکن است مدارس بدون رهبری قوی آموزشی وجود داشته باشند  دیگویمادموندز بکرات 

یدا مدرسه اثربخشی پ وجههیچبهما تاکنون ، بهر حال؛ ولی این مـدارس اثـربخش نیستند

کرچی و و با 0220، لزوته)مدیر نداشته باشد  عنوانبهنکردیم که یک رهبر قوی آموزشی 



 

66 

 

 95 ، تابستان8شماره ، سال دوم فصلنامه

 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

نسبی  طوربه. از نگاه دانش آموزان و کادر اجرائی چنین رهبری آموزشی (0200، دیگران

 در مدرسه حضور دارد.

د شفاف دار تیمأموری امدرسهیک راه در تعیین این امر که آیا  دیگویم( 0220لزوته )

 نگرانلدع آن چیست که مدرسه در اکثر مواق»که یی از این قبیل است هاسؤالپرسش  نهیا 

 هاسخپااز هر فرد در مورد این پرسش یکسان است یا  آمدهدستبههای آیا پاسخ «آن است؟

چار گفته خواهد شد که مدرسه د، هاپاسخ؟ در صورت گسترده بودن حوزه اندمتفاوتبسیار 

 ؤالس. کادر آموزشی مدرسه عالمه در پاسخ به این است تیمأمورفقدان حس تسهیم شده از 

 تیأمورمو این مطلب با نتیجه حاصل از اینکه مدرسه عالمه  ی یکسانی ارائه کردندهاپاسخ

هدفمند  ،شفاف و متمرکز دارد طبق گفته لزوته تطابق دارد. در مدرسه اثربخش جوی منظم

ی فیزیکی است. جو مدرسه هابیآسو مرتب وجود دارد که عاری از هرگونه تهدید به 

 جوی مساعد یادگیری و تدریس است.، یستو خردکننده ن کنندهناراحت

از انتظارات سطح باال نیازمند این خواهد بود که مدرسه  شدهدادهاجرای مفهوم بسط  

نیازمند ، دی مفیهایاستراتژ. اکثر کندیک سازمان انتظارات سطح باال را منعکس  عنوانبه

ی هایاستراتژکثر این ا توانندینممعلمان ؛ یک کل خواهند بود عنوانبههمکاری مدرسه 

. انتظارات (0200، الکهید و لوین)اجرا کنند  شدهیمنزوی هاکالسدر  ییتنهابهکاری را 

واهد ی باورها و رفتارهای کارکنان تشخیص داده خوسیلهبهدر ابتدا  فقطنهباال برای موفقیت 

نیز ، ندریگینمزمانی که بعضی از دانش آموزان یاد ، واکنش سازمان یلهیوسبهشد بلکه 

 .ردیپذیمصورت 

در مدرسه  (0200، و چو و وو 0208، سانسوستی وسانسوستی)به گفته کارشناسان 

ی هاشنقو برای ایفای  کنندیماساسی مدرسه را درک و حمایت  تیمأموروالدین ، اثربخش

خود نائل شود.  تیمأمورتا مدرسه به  کنندیماهم را فر هافرصتمهم در کمک به مدرسه 

 عادهالفوقبدون حمایت و مشارکت  توانندیماین مطلب تا حدی شفاف است که مدارس 

ی اساسی برنامه درسی اثربخش هامهارتدانش آموزان به تسلط در  یابیدستدر ، اولیاء

در  شریک عنوانبهمدرسه باشند. امّا اگر اولیاء عضوی از تیم مشارکت باشند و از طرف 

در مدرسه  .شودیم ترآسان مراتببهامر فوق ، جوانانشان دیده شوند وپرورشآموزش
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ی ضروری هاحوزهی از وقت کالس را به آموزش در توجهقابلمعلمان مقدار ، اثربخش

ر کل فعال د طوربهدانش آموزان ، . در اکثریت این زماندهندیمبرنامه تحصیلی اختصاص 

عال و یادگیری ف کندیم یزیربرنامهمعلم ، شوندیمی بزرگ شرکت داده هاگروهس یا کال

 .  (0202، و ویلیامز و دیگران 0202، پترسون؛  0202، هیوز) کندیمرا هدایت 

ی هاروشبا مدیران مدرسه عالمه  آشنا بودننیز  با حضور معلمان راهنما و درمجموع

ته . الباستدیده شد که فرصت یادگیری برای دانش آموزان مهیا  پژوهشدر این ، فعال

، یبه گفته کادر آموزش، گفت علت کسب نمره نسبتاً مطلوب در مورد این عامل توانیم

برای  هافتیاختصاصسیستم متمرکز آموزش کشور است که در آن حجم دروس باال و زمان 

 .استحدود تدریس این دروس م
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