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هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی ابعاد مؤثر جهت ارتقاء اثربخشی مدارس متوسطه دوم استان هرمزگان
بود .این پژوهش نظر هدف ،کاربردی بوده و از نظر شيوه جمعآوری اطالعات ،با رویکرد کمی -کيفی (آميخته)
انجام گرفته است .جامعه آماری شامل افراد خبره در حوزه اثربخشی مدارس بود .که در بخش کمی شامل
تمامی اعضای هيات علمی دانشگاه های استان هرمزگان در رشته های مرتبط با تعليم و تربيت بود که از بين
ایشان  30نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید .همچنين در بخش کيفی نيز حجم نمونه با اشباع نظری  10نفر
برآورد شد .برای انتخاب نمونه از نمونهگيری هدفمند استفاده شد .ابزار گردآوری دادهها ،مصاحبه و پرسشنامه
بود .روایی پرسشنامه از نظر صوری و محتوایی از طریق چند نفر از خبرگان به تأیيد رسيد .پایایی پرسشنامه
از طریق آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  0.86به دست آمد .جهت تجزیه و تحليل دادهها در بخش کمی از
آزمون  tتك نمونه ای و در بخش کيفی از کدگذاری باز و محوری استفاده شد .نتایج به دست آمده به شناسایی
 6بُعد از  24مفهوم منجر شد که نامگذاری آنها ترتيب زیر بود :مدیریت و رهبری ،اعتقاد به خرد جمعی ،ارتقای
سطح سالمت ،بهداشت و ایمنی در مدرسه ،توانمندسازی نيروی انسانی ،استقرار نظام یاددهی – یادگيری و
فعاليتهای فوقبرنامه .همچنين آماره  tمحاسبه شده در قسمت سازوکارهای اجرایی نشان داد که مقادیر به
دست آمده با درجه آزادی  29و آلفای  0.05بزرگتر از مقدار  tبحرانی هستند .بنابراین بين ميانگينهای مشاهده
شده و ميانگين جامعه تفاوت معناداری وجود داشته و در نتيجه 21 ،سازوکار اجرایی ارائه شده در جهت ارتقاء
اثربخشی مدارس متوسطه دوم مورد توافق نمونه پژوهش بود.
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ABSTRACT

ARTICLE INFORMATION

The purpose of this study was to identify effective dimensions for enhancing the
effectiveness of secondary schools in hormozgan province. The purpose of this
research is applied and in terms of information gathering method, a quantitativequalitative approach has been taken. The statistical population includes experts in the
field of school effectiveness. Which in part of quantitative research, included a limited
number of faculty members in hormozgan universities in the fields of education, of
which 30 were selected as samples. Also In the qualitative section, the sample volume
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2
was estimated with a theoretical saturation of 10 people. A targeted sampling was used
to select the sample. The data collection tools were through interviews and
questionnaires. Validity of the questionnaire in terms of form and content through
several experts was confirmed. Reliability of the questionnaire was 0.86 through the
Cronbach's alpha for the whole questionnaire. For data analysis in the quantitative
section, one sample t test and In the qualitative section, open and axial coding was
used. The results led to the identification of six dimensions from 24 concepts that
named them as follows: management and leadership; belief in collective wisdom;
promoting health, health and safety at school; empowering staff; establishment of the
teaching and learning system and extracurricular activities. also, the statistical t
calculated in parts of the executive mechanisms showed that the values obtained with a
degree of freedom of 29 and an alpha of 0.05 are greater than the critical value of t.
Therefore, there was a significant difference between the observed averages and the
averages of society. As a result, the 21 executive mechanisms presented to Improving
the effectiveness of secondary schools were agreed upon by the research sample.
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 .1مقدمه
استمرار و بقای هر جامعهای مستلزم آن است که مجموعه
باورها ،ارزشها ،رفتارها ،گرایشها ،دانشها و مهارتهای آن به
نسلهای جدید منتقل شود .ساز و کار این انتقال فرآیند آموزش
و پرورش است ] .[1امروزه نهاد آموزش و پرورش از ابزارهای
مهم تحقق اهداف و مقاصد اجتماعی و از پایههای اساسی رشد و
توسعه هر کشوری محسوب میشود و از این نهاد به عنوان
صنعت رشد یاد میشود و دولتها بخش بزرگی از بودجه
اجتماعی خود را به تقویت این نهاد و بهبودی کيفيت نظام
آموزشی و اثربخشی آموزشی نهاد آموزش و پرورش اختصاص
میدهند] .[2از طرفی دیگر ،اثربخشی سازمانی ،به شکل عميقی
در ادبيات سازمانی جای گرفته است و به عنوان موضوعی اصلی
در تمامی تجزیه و تحليلهای سازمانی در نظر گرفته میشود
] .[3فيدلر ،اثربخشی را مشتمل بر روابط مدیر با همکاران ،ميزان
کار از پيش تعيين شده و ميزان قدرتی که مدیر از مقام خود
بدست میآورد مـیداند ] .[4اثربخشی یا کارآمدی سازمان
معموالً در قالب ميزان یا درجهای که در آن یك سازمان اهدافش
را به دست میآورد تعریف میشود ].[5
آموزش و پرورش به عنوان یك نهاد علمی و فرهنگی بسترساز
شرایطی است که کودکان و نوجوانان جامعه را در مسير تکوین
رسالتهای تربيتی جامعه قرار دهد .امروزه به همان اندازه که
مدارس توسعه یافته و مسئوليتهای جدیدی را پذیرفتهاند ،اداره
آنها نيز پيچيدهتر شده است] .[6همانطور که ویليامز ()2002
اشاره نموده ،برای اداره مطلوب مدارس در دنيای کنونی باید
ابتدا به درک درستی از رسالت آنها رسيد ،سپس بر اساس آن به
تمهيد شرایط و نيازمندیهای آنها پرداخت .هنسون ()2002
مدارس را از پيچيدهترین سازمانهای اجتماعی در عصر امروز
میداند که برای هدایت آنها باید عوامل متعددی همسو گردند.
سيفرز ( )2004اثربخشی مدارس برای ایفای نقشهای چندگانه
در جهان کنونی را مستلزم توجه ویژه به منابع انسانی آنها
میداند و به این ترتيب سرفصل جدیدی را در خصوص مدیریت
منابع انسانی برای دستيابی به مدارس اثربخش میگشاید ].[5
بیتردید ،سازمانهای آموزشی یکـی از مهـمتـرین ،مـؤثرترین و
گسترده ترین سازمانها میباشند کـه عهـدهدار تعلـيم و تربيـت
رسمی افراد جامعه و هم چنين تأمين کننده منابع انسانی دیگـر
سازمانها میباشد ] .[7سازمانهای آموزشی هر جامعه ،هماننـد
سازمانهای دیگر سعی اساسی برای تحقق اهداف سازمانی خـود
دارند و این تالش زمينه بررسی و مطالعـه اثربخشـی مدرسـه 1را
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فراهم میکند] .[8اثربخشی مدرسه به عنوان یك موضوع اصلی و
اساسی از سوی محققان تربيتی نيز مـورد نظـر قـرار گرفتـه کـه
پيشينه آن به تحقيقاتی از قبيل کلمن ( ،)1966ادموندز (،)1979
راتر ( ،)1979بروک آور ( ،)1979موس ( ،)1980مـادوس ()1980
و  ...بر میگردد که به عنـوان شـاخ ترین تحقيقـات آموزشـی
مربوط به مدارس اثربخش به شمار میروند [ .]9این افراد مدارس
اثربخش را مدرسهای معرفی میکنند که برنامـههای آموزشـی را
به طور موفقيتآميزی برای یادگيری دانشآموزان به مرحله اجرا
در میآورند در این مدارس بيشترین فعاليتها بـر روی عمليـاتی
کردن مفهوم یادگيری متمرکز میشود و همـه عناصـر و عوامـل
مسئوليت پذیرفتهاند که یادگيری بـا کيفيـت بـاال را بـه عنـوان
مهمترین هدف و وظيفه خود دنبال کنند [.]10
یك مدرسه اثـربخش مدرسـهایی اسـت کـه برنامـه آموزشـی بـا
کيفيت باال را برای تحقق اهداف وسيع سيستم و اهداف مشخ
محلــی طراحــی شــده اســت ،تــدوین و حفــ میکنــد ،همــه
دانشآموزان صرفنظر از خانواده یا زمينه اجتماعی ،هم بهبـود و
پيشرفت را در طول مسير زندگی در مدرسه و هم موفقيت نهایی
را در تحقق آن اهداف بر اساس تکنيكهای اندازهگيری مناسـب
بيرونی و مبتنی بر مدرسه تجربه میکنند [.]11
وقتی اثربخشی در یك پدیده آموزشی کاربرد پيدا میکند بـه آن
ميزانی اشاره میکند که وسایل و فرایندهای آموزشـی منـتج بـه
دستيابی اهداف یا نتایج آموزشی میشود .به زبان سـاده در یـك
مدل سيستمهای «درون داد -پردازش  -برون داد» آموزشی ،می
توان به اثربخشی به عنوان تبدیل درون دادها بـه بـرون دادهـای
مطلــوب بوســيلهی پــردازش اشــاره کــرد .در مجمــوع اصــطال
«اثربخش» متضمن این است که نوعی اندازهگيری انجـام گرفتـه
است .در حيطهی ادبيات اثر بخشی مدرسه ،هدف اصـلی عبـارت
است از قضاوت اینکه تفاوتهـای موجـود در منـابع ،فراینـدها و
اصطالحات سازمانی به نتایج عملکرد شاگرد تأثير میگذارد و اگر
چنين است به چه طریق ،تحقيقات اثر بخشی مدرسه عمـدتاً بـه
وسعت اخـتالف موجـود بـين مـدارس و سـنجش دقيـق اینکـه
مدارس چه مقدار تفاوت در عملکـرد شـاگردان ایجـاد میکننـد
پرداخته است [.]12
صــاحبنظران زیــادی راجــع بــه ویژگیهــای مــدارس اثــربخش
اظهارنظر کردهاند از جمله انجمن مدارس اثـربخش هفـت عامـل
مهم مدارس اثربخش را شـامل مـوارد زیـر معرفـی کـرده اسـت:
ماموریت مشخ و روشن ،انتظارات باالی موفقيت ،کنترل دائـم
ميزان پيشرفت دانشآموز ،ایجاد فرصـت کـافی بـرای یـادگيری،

4

محيط ایمن و منظم ،ارتباط مؤثر بين مدرسه و منزل و رهبـری
اثربخش در مدرسه [ .]13واتکينز ( )2007بـه مـواردی همچـون
تشــویق بــه اســتقالل یادگيرنــده ،تحریــك انگيــزش در روش
یادگيرندگان ،توجه به محـيط یـادگيری و تسـهيالت و امکانـات
تأثيرگــذار ،تشــویق بــه خــود راهبــری و خودانگيزشــی ،اهميــت
کيفيت مدیریت کالس ،بـازخورد دادن بـرای رشـد مهـارتهـای
یادگيری ،توجه به فعاليتهای شناختی و فراشناختی و مـواردی
نظير اینها اشاره کرده است [.]14
برای هر یك از عوامل اثرگذار در مدرسه اعم از مدیران ،معلمان،
اولياء ،برنامهریزان و ...شر وظایف و ویژگیهـایی را برشـمردهاند
تا رسالت آنها را برای اجرای مدل مدارس اثربخش اعـالم نماینـد
از جمله مهر محمدی ( )2007بر اساس یك گزارش پنج ویژگـی
مــدیران اثــربخش را شــامل داشــتن تصــویری روشــن از اهــداف
مدرسه ،توصيف و تبيين وضع مطلـوب و درخـور فهـم دیگـران،
ایجاد یك جو حمایتکننـده ،نظـارت مـؤثر آموزشـی و کيفيـت
مداخله در برنامههای اصالحی مدرسه معرفی میکند[.]15
فرایند مدارس اثربخش مبتنی بر اطالعات تحقيـق شـده و مـدل
جامع جهتدار برای بهبود عملکرد و یادگيری دانشآمـوز اسـت.
هسته اصلی این فرایند بر این باور اسـت کـه همـه دانشآمـوزان
میتوانند محيط و استانداردهای عملکرد آکادميك قابل انتظار را
کسب نمایند [ .]11صاحبنظران ،کارشناسان ،مراکز تحقيقاتی و
مؤسسات تربيتی که به اجرای مدارس اثر بخش پرداخته و آن را
مطالعه کردهاند هر یك به گونه خاصی به توصـيف ایـن مـدارس
پرداختــه و ویژگــیهــای آن را بيــان نمودهانــد .بــرای آمــوزش و
پرورش اثربخش و اثربخشی مدارس به رویکردی کل نگر نسـبت
به مدرسه نياز است تا همه فعاليتها بر اساس آن متمرکز شوند.
با وجود این ادبيات و پژوهشهای انجـام شـده ،شـواهد و قـراین
نشــان میدهــد نظــام آمــوزش و پــرورش کشــور نــه تنهــا بــرای
بهرهگيری از شرایط و خصوصيات جدیـد و متناسـب بـا تیييـر و
تحوالت فراوان آماده نيست بلکـه اهـداف مـورد نظـر موجـود را
تحقق نبخشيده است .علـیرغم کوشـشهای فراوانـی کـه بـرای
اثربخشی مدارس انجام پذیرفته است ،همچنان ضعف مدارس در
این زمينه مورد انتقاد جدی قرار دارد .نتایج شرکت دانشآموزان
ایران در مطالعات بين المللی تيمـز 2و پرلـز 3و همچنـين اتـالف
آموزشی در پایههای مختلف تحصيلی این سئوال جدی را مطر
کرده است که چه عواملی بـر بـروز ایـن وضـعيت تـأثير دارنـد و
چگونه میتوان با کنترل آنهـا محـيط آموزشـی را بـا موفقيـت و
اثربخشی دانشآموزان همراه ساخت[ .]16بدیهی است دسـتيابی
بــه مــدارس اثــربخش مســتلزم آگــاهی از جنبــههای چــارچوب
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مفهومی آن بوده تا متیيرهای آن را به عنوان ابعـاد و مؤلفـههای
این مدارس شناسایی نمود .همچنين در مورد اثر بخشی مدرسـه
باید بپرسيم که مدرسه در رابطه با بعضی از مجموعه استانداردها
چگونــه عمــل میکنــد در عــين حــال بــرای ایجــاد معيارهــای
اثربخشی ،مبانی احتمالی متعـدد و جایگاهـای ارزشـی مختلفـی
وجود دارد که ایـن معيارهـا میتواننـد از آنهـا بـه وجـود آینـد.
همچنين بر اسـاس برنامـه تحـول بنيـادین در نظـام آمـوزش و
پرورش کشور که از ارزش های منبعث از آموزههای قرآن و سنت
پيامبر اکرم و اهل بيت عليهم السالم ،و اسـناد باالدسـتی شـامل
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،رهنمودهـای رهبـر کبيـر
انقالب اسالمی و مقام معظم رهبـری ،سـند چشـم انـداز بيسـت
ساله ،نقشه جامع علمی کشور و سياستهای کلـی تحـول نظـام
آموزشی استنتاج شده است؛ مدرسه بایسـتی رکـن اصـلی نظـام
آموزشی و جلوهای از تحقق مراتب حيـات طيبـه ،کـانون عرضـ
خدمات و فرصتهای تعليمی و تربيتی ،زمينه ساز درک و اصال
موقعيت توسط دانشآموزان و تکوین و تعالی پيوست هویت آنان
بر اساس نظام معيار اسـالمی باشـد .در نظـام مقـدس جمهـوری
اســالمی ایــران مدرســه محلــی مناســب بــرای عرض ـ بایــدها و
نبایدهای نظام تعليم و تربيت رسمی و عمومی برای دانشآموزان
و مبتنی بر ارزشهـای اسـالمی و ملـی محسـوب میشـود .ایـن
ارزشها ملهم از آموزههای قـرآن کـریم و نيـز برگرفتـه از نقـش
معنوی ،اسوهای ،هدایتی و تربيتی پيـامبر اکـرم (ص) و حضـرت
فاطمه زهرا (س) و ائمه معصومين (ع) به ویژه آموزههای بنيادین
مهــدویت و انتظــار (جامعــه مهــدوی) و ميــرام نظــری و عملــی
حضرت امام خمينی (ره) ،قانون اساسی و والیـت فقيـه اسـت .و
مدرسه مکانی امن و غنی شده از برنامههای آموزشی و پرورشـی
برای همه دانشآموزان است و نقش آن عالوه بر ارتقای دانـش و
مهارت دانشآموزان ،ایجاد آمادگی در آنان متناسب بـا انتظـارات
حال و آینده جامعه است .در چنين شرایطی و در افق چشم انداز
 20ســاله کشــور ،مدرســه تبــدیل بــه مکــانی خواهــد شــد کــه
دانشآموزان از حضور فعال در آن لذت میبرند و از ترک نمـودن
آن اکراه دارند .در ایـن مدرسـه دانـش آمـوز نـه تنهـا در بخـش
آموزش بلکه در زمينه تربيت دینـی و اخالقـی خـود بـا معلمـان
مشارکتی فعال دارد .بنـابراین دانـشآمـوز مرکـز توجـه و محـور
فعاليتهاست .به عبارت دیگر ،در این مدرسه رویکرد دانش آموز
محوری در کنار رویکردهـای موضـوع محـوری و معلـم محـوری
مورد تأکيد و توجه است[.]17
در اکثر مطالعات انجام یافته در خصوص اثربخشی مدارس در
زمينه رفتار دانشآموزان صرفاً به معيارهای اندازهگيری تحصيلی
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تکيه نمودهاند اما باید دقت نمود که آموزش و پرورش ما در
مدارس تنها منحصر به یادگيری و آموزش علوم مختلف نيست
بنابراین به این مالک باید بزهکاری ،نگرشها ،خودپنداره ها،
فوقبرنامهها ،مهارتهای اجتماعی و بسياری از مسائل مربوط به
امور تربيتی را افزود تا متوجه شد که آیا مدارس اثربخش در
مقایسه با سایر مدارس فرصتهای زندگی بهتر را برای دانشآموز
ایجاد میکند .البته در این مورد نقش خانواده و جامعه شاید
بيشتر از مدرسه باشد اما باید این نکته را در نظر گرفت که
مدرسه خانه دوم و جزئی از جامعهای است که او در آن رشد
میکند .همچنين باید خاطر نشان ساخت دانشآموزان در
سطو متوسطه اول و دوم به دليل کم شدن وابستگیشان
نسبت به خانواده و تمایل به دوستان و محيطهای اجتماعی در
مقایسه با دانشآموزان کم سالتر تأثير بيشتری از اثربخشی
مدارس میتوانند داشته باشند .موضوعات مختلف نيز از لحاظ
اثرپذیری با همدیگر متفاوتند که باید ميزان اثرپذیری آنها در
طی تحقيقات مشخ گردد .بنابراین با در نظر گرفتن سن،
جنس ،زمينههای تربيت خانوادگی و اجتماعی و موضوعات
مختلف باید اثربخشی مدارس را در زمينههای متفاوت مورد
توجه قرار داد .هرچند که پاسخ به این سوال که آیا مدارس اثر
یکسانی بر جنبههای مختلف پيشرفت و رشد شاگردان دارند
بسيار سخت است و کارهای اوليه در مورد اثربخشی مدرسه
مطر می شود که در راستای یکسری از دستاوردها بطور یکسان
مؤثر هستند و ممکن است بهطور متفاوت در زمينههای مختلف
اثربخشی داشته باشند که البته این امر در مورد نتایج تحصيلی و
تربيتی نبوده در درون مسائل تحصيلی و تربيتی نيز صدق
میکند همين تأثيرات اثربخش در زیر گروهها باعث گسترش
مسأله بررسی اثربخشی مدارس در خصوص مسائل تربيتی و
تحصيلی میشود که البته جدا کردن این دو مقوله و توجه به
یکی از آنها مقبول و معقول به نظر نمیرسد .بنابراین بر محققان
و پژوهشگران است که با نيازسنجی آگاهانه و با توجه به اهداف،
مقاصد ،ویژگیها ،امکانات و شناختی که از نيازها و ساخت
فکری و تربيتی دانشآموزان دارند در سطح وسيعی از نيازهای
تربيتی و تحصيلی به فعاليتهای پژوهشی بپردازند .بنابراین به
خاطر درک چنين ضرورتی و با توجه به اینکه امروزه خارج
کردن مدارس و واحدهای آموزشی از حالت ایستایی و پویا و
متحول نمودن آنان همگام با سير تحوالت اداری ،با اهداف دولت
و نيازهای مردم از ضرورتهای مورد نياز کشور میباشد .این امر
محقق را بر آن داشت که با توجه به نبود شفافيت در ابعاد و
نشریه علمی-پژوهشی فناوری آموزش ،جلد ** ،شماره * ،زمستان ****

ایمانی و همکاران

مؤلفههای ارائه شده در حوزه اثربخشی مدارس و ابهام در اینکه
مؤلفههای تأثيرگذار بر اثربخشی مدارس چه هستند ،به شناسایی
ابعاد مؤثر برای ارتقاء اثربخشی مدارس متوسطه دوم استان
هرمزگان بپردازد به اميد اینکه با اجرای این تحقيق بتواند به
مسئوالن و دستاندرکاران آموزشی توصيههای الزم را ارائه
نماید.
 .2پیشینه پژوهش
ارومچی و وحدت [ ]18پژوهشی را با هدف تعيين مؤلفههای
مدرسه اثربخش و ارائه الگوی مناسب برای مدرسه اثربخش در
دوره ابتدایی و مقایسه این الگو با نظرات متخصصان و صاحب
نظران در این حوزه در مدارس ابتدایی شهر اروميه انجام دادند.
طبق نتایح به دست آمده ،مؤلفههای مدرسه اثربخش عبارتند از:
ساختار سازمانی مدرسه؛ اهداف علمی؛ فضای آموزشی با نشاط و
پویا؛ رضایت گروههای ذینفع؛ جو مثبت مدرسه؛ رهبری آموزشی
و اداری؛ فرصتهای مشارکت؛ تامين منابع؛ توسعه حرفهای؛
تعهد حرفهای وسيع؛ برنامه درسی تعریف شده؛ اثربخشی معلم و
جایگاه دانش آموز.
رحيميان [ ]19پژوهشی را به منظور تعيين ميزان اثربخشی
مدرسه راهنمایی و دبيرستان پسرانه غيرانتفاعی عالمه شهر
تهران انجام داده است .نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که
با توجه به الگوی مدارس اثربخش ،مدرسه عالمه یك مدرسه
نسبتاً اثربخش است .از دیدگاه کادر آموزشی مدرسه عالمه با
توجه به مشکالت سيستم متمرکز آموزشی کشور ،نسبت به
مدارس دولتی و مدارس مشابه اثربخشتر میباشد.
ناستیزایی و دهمرده [ ]20در پژوهشی به پيشبينی اثربخشی
مدیران مدارس براساس الگوی شایستگی کامرون و کوئين
پرداختند .بر اساس یافتهها بين شایستگیهای مدیریتی و
اثربخشی مدیران مدارس رابطه مثبت و معناداری وجود داشت.
نتایج تحليل رگسيون چندگانه نيز نشان داد که مولفههای بهبود
کارکنان ،نيروبخشی ،نظام کنترل ،روابط بين فردی ،پيشرفت
مستمر ،مشتری محوری ،مدیریت تيم ،فرهنگپذیری از توانایی
پيشبينی اثربخشی مدیران مدارس برخوردارند.
ونداد [ ]21پژوهشی را با هدف شناسایی ابعاد فرهنگ مدرسهای
اثربخش انجام داد که نتایج نشان داد فرهنگ اثربخش مدرسه
دارای ده مؤلفه اصلی به شر زیر است :سمبلها و هنجارها،
سرگذشت و تاریخ مدرسه ،هنجارها و رفتارها ،مراسمها و آیين
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 .3چارچوب نظری پژوهش و ارائه مدل مفهومی
نشریه علمی-پژوهشی فناوری آموزش ،جلد ** ،شماره * ،زمستان ****

با توجه به هدف اصلی پژوهش که شناسایی ابعاد مؤثر جهت
ارتقاء اثربخشی مدارس متوسطه دوم استان هرمزگان است ،و بر
اساس مبانی نظری بررسی شده ،چهار بعدی که بيشترین
فراوانی را داشتند مدیریت و رهبری آموزشی ،صالحيت حرفهای
معلمان ،مشارکت اولياء با مدرسه و امکانات و تجهيزات بودند که
به عنوان ابعاد مؤثر در جهت ارتقاء اثربخشی مدارس متوسطه
دوم استان هرمزگان مد نظر قرار گرفتند (جدول شماره .)1
جدول  .1چارچوب نظری پژوهش
Table 1. Theoretical research framework

The need for
change,
advancement
and change, in
the effective
educational
system,
depends on the
professionaliza
tion
of
teachers.

- Model of the
wisconsin department
of public instruction
)(2018
- Model of the
effective schools "rai
)& prakash" (2014
Creemers
of
theoretical viewpoint
)(2015
-School management
excellence
program
)(2015
- Document of the
fundamental
transformation
of
)education (2011
-Theoretical view of
)maier(2018
-Model of the effective
school education in
)georgia (2018
- Model of the
wisconsin department
of public instruction
)(2018
-School management
excellence
program
)(2015
-Imani
and
mohammadi
theoretical viewpoint
)(2012

Parents' participation with the school

Building
a
strong
relationship
between family
and
school
leads to the
effectiveness
of the school.
Parents must
understand and
support
the
school's core
mission at an
effective
school.

- Aromchi
and vahdat
)(2016
- Ameri far
& jahani
)(2013
-Gary
)(2016

Strong
leadership
style, amplifies
motivates
teachers and
students
to
work.

-Rahayu's theoretical
)viewpoint (2018
-Teddlie's theoretical
)viewpoint (2015
- Bozaslan & kaya
)(2012
-School management
excellence
program
)(2015

Professional competences of teachers

Explanations

Research
studies
- Aromchi
and vahdat
)(2016
& - Gilbert
magulod
)(2017
Keow
)(2017
-Chin
)(2015
- Aromchi
and vahdat
)(2016
- Vandad
)(2014

Theories and models

Dimension

Management and
leadership training

ها ،تقویت کنندهها ،جشنها ،اهداف و مأموریت ها ،رویدادها،
تشریفات ،هنجارها.
درویشی و همکاران [ ]22در پژوهشی به بررسی مؤلفههای
مدیریت مدرسه اثربخش در سند تحول بنيادین آموزش و
پرورش پرداخته است .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که
در سند تحول بنيادین خودگردانی در مدرسه کمتر مورد توجه
قرار گرفته است و بيشتر گزارههای سند تحول بر مشارکت همه
جانبه ذی نفعان تأکيد دارد و مقوله خود ارزیابی در مدرسه نيز
تا حدودی در سند تحول مورد نظر قرار گرفته است.
راهایو و همکاران [ ]23در پژوهشی به بررسی تأثير
صالحيتهای حرفهای ،نوآوری و هوش هيجانی معلمان بر
اثربخشی مدارس پرداخته است .نتایج به دست آمده بيانگر آن
بوده است که نوآوری ،هوش هيجانی و صالحيتهای حرفهای
معلمان بر اثربخشی مدارس تأثير مستقيم میگذارد .بنابراین،
مدارس برای اثربخش بودن باید به بازبينی صالحيتهای
حرفهای ،نوآوری و هوش هيجانی معلمان متمرکز شوند.
گيلبرت و ماگولود [ ]24در پژوشی به شناسایی فاکتورهای مؤثر
بر اثربخشی مدارس و ميزان عملکرد مدارس ابتدایی عمومی و
خصوصی پرداختهاند .یافتههای این تحقيق نشان داده است که
ميزان اثربخشی مدارس ابتدایی خصوصی و عمومی بسيار عالی
است .با اینحال ،مدارس دولتی روابط خانه و مدرسه را قویتر از
مدارس خصوصی نشان دادند .با توجه به سطح عملکرد مدرسه،
مدارس دولتی در سه سال گذشته بهتر از مدارس خصوصی
بودند .از لحاظ همبستگی ،بين اثربخشی مدرسه و عملکرد
مدرسه ارتباط معنادار و مثبت وجود داشت .تجزیه و تحليل
حاصل از رگرسيون نيز نشان داده است که در ميان تمام
همبستگیهای به دست آمده ،تأثير توانایی رهبری مدرسه و
همکاری حرفهای بر عملکرد و اثربخشی مدارس بسيار قوی بوده
است.
آالمار [ ]25پژوهشی را به منظور شناسایی عوامل تأثيرگذار بر
اثربخشی مدارس انجام داده است .نتایج به دست آمده نشان داد
که مشکل عمده مدارس ذکر شده فقدان رهبری مؤثر ،معلمان
مؤثر و محيط کارآمد در مدرسه است و بر این اساس ،محقق
توصيههای قابل اعتماد برای ارتقاء کيفيت آموزش در عربستان
سعودی و افزایش اثربخشی در سطح مدارس دولتی این کشور
ارائه داده است.

ایمانی و همکاران
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to
the

Improving
quality
education
requires
attention
facilities at
school.

- Aromchi
and vahdat
)(2016
- Rahayu
)(2018

-Model of the effective
school education in
)georgia (2018
-Teddlie's theoretical
)viewpoint (2015
-Westerberg's
theoretical viewpoint
)(2010
-Creemers
of
theoretical viewpoint
)(2015
-School management
excellence
program
)(2015
- Document of the
fundamental
transformation
of
)education (2011

Facilities and equipment

the
of

ایمانی و همکاران

پژوهشگر بر اساس چهارچوب نظری پژوهش ،مدل مفهومی زیر
را (شکل شماره  )1مبنای کار پژوهشی خود قرار داده است .بر
این اساس ،چهار بعد مدیریت و رهبری آموزشی ،صالحيت
حرفه ای معلمان ،مشارکت اولياء با مدرسه و امکانات و تجهيزات
به عنوان ابعاد مؤثر در جهت ارتقاء اثربخشی مدارس متوسطه
دوم استان هرمزگان انتخاب شدهاند.

Management and
leadership
training

Professional
competences
of teachers

School
effectiveness

Facilities and
equipment

'Parents
participation
with the
school

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش در قالب اولیه (مرجع :نویسنده)
Fig 1. Conceptual model of research in the initial form (Reference:
)Author

 .4روش تحقیق
از نظر هدف ،این پژوهش کاربردی است .از نظر شيوه جمعآوری
اطالعات ،با رویکرد کمی -کيفی (آميختـه) انجـام گرفتـه اسـت.
نشریه علمی-پژوهشی فناوری آموزش ،جلد ** ،شماره * ،زمستان ****

جامعه آماری در بخش کمی شامل خبرگانی متخص در حـوزه
تعليم و تربيت بودند که سابقه تدریس در آموزش و پـرورش بـه
ویژه متوسطه دوم را داشتند .که تعداد  30نفر از اعضـای هيـات
علمی دانشگاههای استان هرمزگان دارای تخص در رشتههـای
مرتبط با تعليم و تربيت و سابقه تدریس در آموزش و پرورش بـه
ویژه متوسطه دوم ،به شکل نمونه گيری هدفمند به عنوان نمونه
انتخاب شدند (هدف از انتخاب نمونه مورد نظـر در بخـش کمـی
مربوط به سازکارهای اجرایی ارتقاء اثربخشـی مـدارس متوسـطه
دوم این بود که خبرگانی انتخاب شوند که از نظر دانش نظـری و
عملی در حوزه مورد مطالعه ،اطالعات جامعتری داشـته باشـند).
همچنين در بخش کيفی نيز شامل  10نفر از افراد خبره در حوزه
اثربخشی مدارس میباشد .برای نمونهگيری از روش نمونـهگيری
هدفمند استفاده شده است و با استفاده از شاخ اشباع نظـری
تعداد نمونه را در این بخش  10نفر (کـه از ایـن تعـداد  4نفـر از
اساتيد دانشگاه 2 ،نفر از روسای آموزش و پـرورش 3 ،نفـر مـدیر
مدرسه و  1نفر دبير بودند .از تعداد ذکر شده ،تعداد  3نفـر دارای
مدرک تحصيلی دکتـری ،تعـداد  5نفـر دارای مـدرک تحصـيلی
فوقليسانس و تعداد  2نفر دارای مدرک تحصيلی ليسانس بودند.
از نظر جنسيتی نيز ،تعداد  7نفر مرد و  3نفر زن بودنـد .همگـی
این افراد نيز باالی  10سال سـابقه خـدمت در نظـام آموزشـی را
داشتند) تشکيل دادنـد .در بخـش کيفـی پـژوهش ،ابـزار مـورد
استفاده جهت شناسایی ابعاد ارتقاء اثربخشـی مـدارس متوسـطه
دوم مصاحبه بوده است که در این مصاحبه سـوالهای زیـر مبنـا
قرار گرفتند و به واسطه آنها ،سواالت دیگری در جلسـات مطـر
شد:
 -1تعریف شما از مدرسه اثربخش چيست؟
 -2از نظر شما ،مدرسـه اثـربخش چـه شـرایط و ویژگیهـایی را
شامل میشود؟
 -3چگونه میتوان مدارس را به سمت اثربخشی هدایت نمود؟
 -4چالشها و موانع پـيش روی اثربخشـی مـدارس چيسـتند؟ و
چرا؟
 -5چگونه میتوان چالشها و موانع پيش روی اثربخشی مـدارس
را برطرف نمود؟
 -6راهکار شما برای اجرایی نمودن اثربخشی مدارس چيست؟
عالوه بر سواالت مطر شده ،در حين مصاحبه با افراد ذکر شده،
مطالب نوینی نيز توسط آنها مطر شده و مورد بحث و نظر قـرار
گرفت و سپس ،ابعادی که مورد اجماع همگـانی بودنـد ،انتخـاب
شدند .در بخش کمّی پژوهش ،ابـزار مـورد اسـتفاده پرسـشنامه
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بوده است که این پرسشنامه با مطالعه مبـانی نظـری و پيشـينه
پژوهشهای انجام شده و با عنایـت بـه ابعـاد شناسـایی شـده در
بخش کيفی توسط محقق طراحی شده است .این پرسشنامه بـر
مبنای مقياس  5گزینهای (خيلی کم با نمـره  ،1کـم بـا نمـره ،2
نظری ندارم با نمره  ،3زیاد با نمـره  4و خيلـی زیـاد بـا نمـره )5
است .برای تعيين روایی پرسشنامه پـژوهش از روایـی صـوری و
محتوایی و برای پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شـده اسـت.
بدین صورت که در قسمت روایی صوری و محتوایی ،نسـخهای از
پرسشنامه جهت بومی سازی و مناسب بودن با شرایط فرهنگـی
و اجتماعی منطقه ،در اختيار چند نفر از خبرگان این حوزه قـرار
داده شد و پس از ثبت نظرات اصالحی ایشان و اطمينان از اینکه
عبارات مندرج در پرسـشنامه ،تمـامی خصيصـههای مـورد نظـر
پژوهش را میسنجد ،روایی صوری و محتوایی پرسـشنامه مـورد
تأیيد قرار گرفت .پایایی پرسشنامه نيز از طریق محاسـبه آلفـای
کرونباخ به واسطه نرمافزار آماری  SPSSمحاسبه گردید که برای
کل پرسشنامه  0.86به دست آمد.
دسته بندی عبارات مندرج در پرسـشنامه سـازوکارهای اجرایـی
ارتقاء اثربخشی مدارس متوسطه دوم ،شامل یك سوال به منظور
ارائه سازوکارهای اجرایی ارتقاء اثربخشی مـدارس متوسـطه دوم،
که برای بررسی این سوال ،تعداد  21سازوکارها ارائه شده است.
همچنين جهت تجزیه و تحليل دادهها در بخش کمی از آزمون t
تك نمونه ای و در بخش کيفی از کدگذاری باز و محوری استفاده
شده است.
 .5نتایج و بحث
ابعاد ارتقاء اثربخشی مدارس کدامند؟
برای پاسخ به این سوال از روش کدگذاری باز و محوری اسـتفاده
شده است .بدین صورت که به مصاحبه با  10نفر از افراد خبره در
حوزه موضوع پژوهش پرداخته شـد .از هـر مصـاحبه ،مفـاهيمی
استخراج شد که این مفاهيم در کدگذاری باز جای داده شـدند و
سپس مفاهيم مستخرجه ،در قسمت کدگذاری محـوری ،تبـدیل
به یك بُعد شدند که نتایج به شر جدول زیر میباشد:

نشریه علمی-پژوهشی فناوری آموزش ،جلد ** ،شماره * ،زمستان ****
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جدول  .2کدگذاری باز و محوری
Table 2. Open and axial coding
Interviewer's
code
A1, A2, A5,
A10

Axial coding

Management
and leadership

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

Belief in
collective
wisdom

Promote health,
health and
safety at school

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

Open coding
Creating conditions for the
growth of creativity of staff and
teachers
Human relations
Observance of administrative
ethics
Paying attention to the payment
system and the welfare of
employees and teachers
Parent
participation
in
educational and training process
Use parents' capabilities
Bilateral collaboration of staff,
teachers and students with
together
The importance of school to the
principles of health
Create
standard
physical
conditions in school
Create a happy atmosphere in the
classroom
Control abnormalities, violence
and aggression in school
Promoting the culture of reading

Empowering
staff

Lesson study
Action research
Creating a researcher spirit
new

Establishment
of a teaching
and learning
system

Extracurricular
activities

Applying varied and
teaching methods
Classroom management

Student participation in learning
activities
Attract students' attention to the
lesson
Increase learning by uesing
information technology
Performing artistic competitions
Doing exercise activities
Holding an exhibition of
handmade products for students
Entrepreneurial attitude in school

یافتههای به دست آمده از پژوهش با استفاده از کدگـذاری بـاز و
محوری ،به استخراج شش بُعد از  24مفهوم (شکل  )2منجر شـد
که عبارتند از:
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منظم داشته باشد و تمام مناسبتها را با همکاری دانشآموزان
(جهت تشویق آنها به کارهای تيمی) به اجرا برساند.

Management
and leadership

Belief in
collective
wisdom

 -2مدیریت و رهبری :مدیریت و رهبری یکی از ارکان مهم و
Extracurricula
r activities

School
effectiveness
Promote
health,
health and
safety at
school

Establishment
of a teaching
and learning
system
Empowering
staff

شکل  .2ابعاد مؤثر جهت ارتقاء اثربخشی مدارس
Fig 2. Effective Dimensions for Improving the School Effectiveness

 -1فعالیتهای فوقبرنامه یا مکمل :آن دسته از فعاليتهایی
هستند که مدارس در کنار امور آموزشی تعریف شده در جهت
افزایش سطح مهارتهای دانشآموزان در حوزههای مختلف به
کار میگيرند تا آنها را برای زندگی آینده آماده نمایند [ .]26با
توجه به تعریف مدرسه اثربخش که به عنوان مدرسهای تعریف
شده است که به رشد و توسعه دانشآموزان در تمامی جنبههای
اجتماعی ،علمی ،عاطفی ،اخالقی و زیبایی شناختی با جلب
رضایت معلمان به عنوان عضو مهم این مدرسه ،استفاده مؤثر از
منابع ،انجام اهداف و سازگاری با محيط زیست میپردازد[]27
فعاليتهای فوقبرنامه در مدارس میتواند به تحقق اهداف
موجود در تعریف ذکر شده کمك نموده و مدرسه را به یك
مدرسه اثربخش که هدفش رشد همه جانبه دانشآموزان است،
تبدیل نماید .در مدل مدارس اثربخش بر اساس ویژگیها ،نيازها
و عوامل واسطهای واتکينز و کارنل ( ،)2007سند تحول بنيادین
آموزش و پرورش ( ،)2011چارچوب یادگيری حرفهای اثربخش
در مدارس مهدیان ( )2009به ضرورت بکارگيری فعاليتهای
فوقبرنامه در مدارس اثربخش اشاره شده است .با توجه به مبانی
نظری ذکر شده ،میتوان گفت که فعاليتهای فوقبرنامه بعد
اثرگذاری بر ارتقاء اثربخشی مدارس است و مفهوم شکل گرفته
بر اساس مصاحبه با خبرگان ،مورد تأیيد میباشد .بنابراین با
توجه به ضرورت فعاليتهای فوقبرنامه در اثربخشی مدارس
پيشنهاد میشود مدرسه برای تمام مراسمهای مذهبی که در
دین مبين اسالم بدانها سفارش شده است ،برنامهریزی دقيق و
نشریه علمی-پژوهشی فناوری آموزش ،جلد ** ،شماره * ،زمستان ****

بسيار تأثيرگذار بر مدرسه و اهداف آن است و بیشك هيچ نظام
آموزشی بدون مدیریت و رهبری مؤثر ،پاسخگوی مسئوليتهای
روزافزون خود نخواهد بود .در عين حال ،والدین دانشآموزان نيز
تمایل دارند تا تربيت و پرورش فرزندان خود را به دست مدیرانی
بسپارند که کاربلد بوده و دارای عملکرد مثبت و اثربخش باشند.
در مطالعات مختلفی همچون راهایو ( ،)2018تدلی ( ،)2015مدل
مدارس موفق و اثربخش پروژه  )2009( ISSPPو رابسون (ترجمه
رضایی )2009 ،نيز عنوان شده است که اثربخشی مدرسه تا حد
زیادی متأثر از مدیریت آن است و به شيوه رهبری وی بستگی
دارد .برنامه تعالی مدیریت مدرسه ( )2015که برنامهای است
مصوب شورای سياستگذاری وزارت آموزش و پرورش و برگرفته
از بند یك از فصل ( 4چشم انداز) و بندهای  9 ،2و  13از فصل
ششم راهبردهای کالن سند تحول بنيادین آموزش و پرورش،
نيز بيان داشته است که در مدارس متعالی رهبران ضمن
برقراری ارتباط انسانی و اخالقی ،زمينه دستيابی به چشم انداز
مدرسه خود را تسهيل میکنند و ارزشها و زمينههای مورد نياز
برای موفقيت پایدار را فراهم میکنند[ .]28با توجه به ضرورت
مدیریت و رهبری در اثربخشی مدارس پيشنهاد میشود بستر و
فضای الزم برای بروز خالقيت معلمان در محيط کاری از طریق
تشکيل جلسات و دورهمیهای دوستانه به صورت هفتگی توسط
مدیریت فراهم شده و عالوه بر آشنا نمودن معلمان با مفاهيم
خالقيت و راهکارهای پرورش و تقویت آن ،از افرادی که دارای
ایدههای نوین هستند ،حمایت و تقدیر صورت گيرد.
 -3استقرار نظام یاددهی و یادگیری :یاددهی و یادگيری
دارای سه فرآیند آموزش ،یادگيری و ارزشيابی است و این سه
فرآیند مستلزم بکارگيری روش تدریس مناسب و استفاده از
فناوری در حين تدریس میباشند و مدارس اثربخش ،با
بکارگيری درست فناوری ،به باال بردن کيفيت آموزشی کمك
مینمایند .به اعتقاد وزارت آموزش و پرورش گرجستان)2018(4
در مدارس اثربخش ،مدرسين برای باال بردن سطح کيفيت
آموزش مدرسه ،باید برنامهریزیهای آموزشی خود را به صورت
تيمی و مشارکتی برگزار کنند .به این صورت که مدرسين به
طور مرتب با هم مالقات کنند ،تخص شان را با یکدیگر به
اشتراک بگذارند و درباره تکنيكهای آموزشی ،طر های درس و
شيوههای ارزیابی بحث و تفکر کرده و اساساً با همکاری با
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یکدیگر ،برای بهبود و تنوع شيوههای تدریس به منظور افزایش
عملکرد تحصيلی دانشآموزان تالش کنند[ .]29توجه به یاددهی
و یادگيری با استانداردهای باال در امر تدریس و استفاده از
فناوری در مدل مدرسه اثربخش «آموزش و پرورش
ویسکانسين» ،)2018( 5مدل چندسطحی برای تحليل مدارس
اثربخش ندلوو ( ،)2018دیوید وودکانسلتنتز ( ،)2012ميزگرد
کسبوکار مریلند برای آموزش ( )2011اشاره شده است .بنابراین
با توجه به ضرورت استقرار نظام یاددهی و یادگيری در اثربخشی
مدارس پيشنهاد میشود دبيران در تهيه طر درس که یکی از
الزامات در ارایه موفق تدریس روزانه است اهتمام الزم را به عمل
آورند .بنابراین ،معلمان اعم از جدید و قدیم ،ملزم به نگارش
طر درس روزانه خود به صورت مکتوب یا الکترونيکی شوند و
طر درسهای نوشته شده در جلسات معلمان به بحث گذاشته
شود تا نقاط مثبت و منفی مشخ شود و عملکرد معلمان در
فرایند یاددهی و یادگيری مثبتتر باشد.

معنای همکوشی ،همیاری ،فعاليت مشترک همراه با همکاری
توسط دو یا چند نفر که در نهایت بسيار با ارزشتر از
فعاليتهای فردی و مستقل است ،تعریف شده است [ .]31یك
مدرسه برای اثربخش بودن ،به جای فردیت ،به خرد جمعی
معتقد است که این امر با مشارکت والدین ،کارکنان ،معلمان و
دانش آموزان با یکدیگر و همراه با یکدیگر به تحقق خواهد
پيوست .با توجه به ضرورت اعتقاد به خرد جمعی در اثربخشی
مدارس پيشنهاد میشود با ایجاد کانال در شبکههای اجتماعی
مبتنی بر اینترنت ،نسبت به مشارکت بيشتر والدین با مدرسه
اقدام شود .چرا که بيشتر والدین ،تمایلی به حضور در جلسات در
ساعات و روزهای مشخ (به دالیل متعدد) ندارند اما در
شبکههای اجتماعی به راحتی میتوان از نقطه نظرات آنها
بهرهبرداری نمود .در عين حال ،با دادن مسئوليت به والدین ،حق
تصميمگيریهای آموزشی و ...نسبت به ترغيب آنها در جهت
حضور مستمر در جلسات اولياء و مربيان اقدام شود.

 -4ارتقای سطح سالمت ،بهداشت و ایمنی در مدرسه:

 -6توانمندسازی نیروی انسانی :توانمندسازی و توسعه

نتایج کسب شده با یافتههای مایير ( ،)2018اوربانویك و
بالویسين ( ،)2014باکيرسيا ( )2012و عارفنيا ( )1386همخوانی
داشته و دریك راستاست .این پژوهشها اشاره کردهاند ،شرایط
فيزیکی و وجود شادی و نشاط در مدرسه و نيز محيط زیستی
ایمن از ویژگیهای مدارس با کيفيت باال و اثربخش است .بر
اساس یافتههای مطالعاتی ،در محيط آموزشی که در آن،
یادگيری دانشآموزان توام با شادی و نشاط است ،مهارت در حل
مسأله ،مهارت در تصميمگيری درست ،مهارت در طر
هدف های واقع بينانه زندگی ،مهارت در تفکر انتقادی و خالق و
مهارت در برقراری ارتباطات انسانی از جمله مهارتهایی هستند
که زیاد به آن توجه میشود و این موارد در مدارس دارای
رویکرد اثربخشی ميسر هستند [ .]30اساساً ،با شادی و نشاط
است که زندگی معنا پيدا میکند و در پرتو آن دانشآموزان
خصوصاً در دوران نوجوانی و جوانی میتوانند خود را ساخته و
قلههای سلوک و پلههای ترقی را چاالکانه طی نمایند .با توجه به
ضرورت ارتقای سطح سالمت ،بهداشت و ایمنی در مدرسه در
اثربخشی مدارس پيشنهاد میشود جهت ارتقای ایمنی در
مدرسه ،در طراحی و ساخت مدارس ،تمامی استانداردهای
مندرج در استاندارد ملی ایران رعایت شود .فضاها و تجهيزات
ورزشی مدارس به روز و متناسب با تعداد دانشآموزان باشد.

حرفهای مداوم معلمان ،به عنوان یکی از مهمترین عوامل
تأثيرگذار بر محيط کالس درس ،گامی برای کيفی سازی آموزش
و اثربخش نمودن مدارس است .نتایج کسب شده با یافتههای
مدل مدرسه اثربخش آموزش و پرورش ویسکانسين (،)2018
مدل چندسطحی برای تحليل مدارس اثربخش ندولو (،)2018
دیدگاه نظری شيرنز ( )2012و ميزگرد کسبوکار مریلند برای
آموزش ( )2011همخوانی داشته و در یك راستاست .که در همه
آنها توسعه حرفهای معلمان از ویژگیهای یك مدرسه موفق و
اثربخش دانسته شده است .با توجه به ضرورت توانمندسازی
نيروی انسانی در اثربخشی مدارس پيشنهاد میشود برای آنکه
معلمان در ایدهها و تجارب یکدیگر سهيم شوند ،مدرسه،
شبکههای ارتباطی اجتماعی ایجاد نموده و به معلمان اجازه دهد
تا از این طریق ،به گفتگوهای فردی و فعاليتهای گروهی با
یکدیگر بپردازند و بدین وسيله دانش و تجارب خود را با یکدیگر
سهيم شوند.

 -5اعتقاد به خرد جمعی :خرد جمعی که تحت عنوان
هماندیشی یا هوش جمعی نيز بکار میرود ،مجموع تالش و
همکاری یك گروه است و در فرهنگ اصطالحات مدیریتی به
نشریه علمی-پژوهشی فناوری آموزش ،جلد ** ،شماره * ،زمستان ****

سازوکارهای اجرایی ارتقاء اثربخشی مدارس متوسطه دوم
کدامند؟
برای بررسی این سوال ،از آزمون  tتك نمونهای استفاده شده
است که نتایج به دست آمده به شر زیر میباشد:
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needs
Pay attention to
the standards of
design, space,
equipment and
safety of the
school
Make fun with
morning
exercises and
fun at school
Implementation
of self-care
education plan
for students and
parents
Extending
stakeholder
participation in
diverse school
activities based
on their
specialized
abilities and
skills
Creating change
in
organizational
of the parent
association and
coaches at
school and
forum
enrichment
Doing Quality
to the teachers
council and
student council
Encourage and
strengthen
capable and
competent
forces
Teachers'
participation inservice on a
regular basis
Formation of
research teams
at school
Conduct peerto-peer coordination and
monitoring
sessions for
teachers and
staff

4.75

.462

20.717

29

.000

4.81

.418

23.773

29

.000

4.70

.422

22.080

29

.000

4.82

.265

37.583

29

.000

4.76

.447

21.517

29

.000

4.71

.546

17.189

29

.000

4.77

.277

34.943

29

.000

4.68

.560

16.390

29

.000

4.78

.445

21.863

29

.000

4.74

.534

17.885

29

.000

برای ارائه سازوکارهای اجرایی ارتقاء اثربخشی مدارس متوسطه
 نفر از خبرگان که شامل اعضای هيات30 دوم به نظرخواهی از
علمی دانشگاه های استان هرمزگان بود به واسطه پرسشنامه
 درجهای5  با توجه به مقياس پرسشنامه که.پرداخته شد
 در نظر گرفته3  مبنای تصميم گيری بر اساس نمره،ليکرت بود
 نشان3 شد و همانطور که نتایج به دست آمده از جدول شماره
 سازوکار اجرایی جهت شناسایی ابعاد مؤثر21 میدهد تعداد
 بعد شناسایی6 برای ارتقاء اثربخشی مدارس متوسطه دوم در

 تك نمونهایt  نتایج آزمون.3 جدول
Table 3. T test results

Executive
mechanisms
Helping to
students for
learn skills
Promoting
business culture
and
entrepreneurshi
p by
implementing
teamwork
Conduct
competitions
and cultural arts
programs
continuously
Implementation
of educational
and training
needs in schools
and planning to
reinforce and
fill these gaps
Creating an
atmosphere of
morale and
motivation in
manpower
Design of
reward system
based on
performance
Applying the
optimal human
relationships
between
employees,
students and
parents and
using the views
and stakeholder
participation in
the designated
programs.
Determine the
micro and
macro goals and
optimal
planning for
achieving these
goals
Emphasizing
teachers in
using modern
and interactive
teaching
methods
Developing and
equipping
schools with
technology,
labs, and
libraries
Identify the
needs of the
audience and
plan for
meeting these

Average community = 3
Average
Standard
t
deviation
4.77
.277
34.943

df

Sig

29

.000

4.76

.420

22.932

29

.000

4.58

.582

14.870

29

.000

4.71

.479

19.603

29

.000

4.75

.462

20.717

29

.000

4.68

.559

16.483

29

.000

4.73

.306

30.978

29

.000

4.65

.569

15.870

29

.000

4.67

.436

20.917

29

.000

4.79

.297

33.004

29

.000

4.58

.582

14.870

29

.000

****  زمستان،*  شماره،**  جلد،پژوهشی فناوری آموزش-نشریه علمی
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شده ،ارائه شده است که در هر یك از این ابعاد شش گانه ،این
سازوکارها عبارتند از:
* در مؤلفه فعالیتهای فوقبرنامه
 -1کمك به مهارتآموزی دانشآموزان با ميانگين  4.77و ضریب
 tبرابر با  34/943که در سطح  0.01معنادار است.
 -2ترویج فرهنگ کسب و کار و کارآفرینی با اجرای کار تيمی
آن با ميانگين  4.76و ضریب  tبرابر با  22.932که در سطح 0.01
معنادار است.
 -3اجرای مسابقات و برنامههای فرهنگی هنری بهطور مستمر با
ميانگين  4.58و ضریب  tبرابر با  14.870که در سطح 0.01
معنادار است.
 -4اجرای نيازسنجیهای آموزشی و پرورشی در مدارس و برنامه
ریزی جهت تقویت و پر کردن این خالءها با ميانگين  4.71و
ضریب  tبرابر با  19.603که در سطح  0.01معنادار است.
* در مؤلفه مدیریت و رهبری
 -1ایجاد محيطی سرشار از روحيه و انگيزه در نيروی انسانی با
ميانگين  4.75و ضریب  tبرابر با  20.717که در سطح 0.01
معنادار است.
 -2طراحی نظام پاداشدهی بر اساس عملکرد با ميانگين  4.68و
ضریب  tبرابر با  16.483که در سطح  0.01معنادار است.
 -3بکارگيری روابط انسانی مطلوب بين کارکنان ،دانشآموزان و
اولياء و استفاده از نظرات و مشارکت ذی نفعان در برنامه های
تعيين شده با ميانگين  4.73و ضریب  tبرابر با  30.978که در
سطح  0.01معنادار است.
 -4تعيين اهداف خرد و کالن و برنامه ریزی مطلوب جهت نيل
به این اهداف با ميانگين  4.65و ضریب  tبرابر با  15.870که در
سطح  0.01معنادار است.
* در مؤلفه استقرار نظام یاددهی و یادگیری
 -1تأکيد به معلمان در استفاده از شيوههای تدریس مدرن و
تعاملی با ميانگين  4.67و ضریب  tبرابر با  20.917که در سطح
 0.01معنادار است.
 -2توسعه و تجهيز مدارس به فناوری ،آزمایشگاه ،کتابخانه با
ميانگين  4.79و ضریب  tبرابر با  33.004که در سطح 0.01
معنادار است.
 -3شناسایی نيازهای مخاطبين و برنامه ریزی جهت برآورده
کردن این نيازها با ميانگين  4.58و ضریب  tبرابر با  14.870که
در سطح  0.01معنادار است.

نشریه علمی-پژوهشی فناوری آموزش ،جلد ** ،شماره * ،زمستان ****
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* در مؤلفه ارتقای سطح سالمت ،بهداشت و ایمنی در
مدرسه
 -1توجه به استانداردهای طراحی ،فضا ،تجهيزات و ایمنی
مدرسه با ميانگين  4.75و ضریب  tبرابر با  20.717که در سطح
 0.01معنادار است.
 -2ایجاد شادی با اجرای ورزش صبحگاهی و برنامه های مفر
در مدرسه با ميانگين  4.81و ضریب  tبرابر با  23.773که در
سطح  0.01معنادار است.
 -3اجرای طر آموزشی خود مراقبتی برای دانشآموزان و اوليا
با ميانگين  4.70و ضریب  tبرابر با  22.080که در سطح 0.01
معنادار است.
* در مؤلفه اعتقاد به خرد جمعی
 -1گسترش مشارکت ذی نفعان در فعاليتهای متنوع مدرسه با
توجه به ميزان تواناییهای تخصصی و مهارتهایشان با ميانگين
 4.82و ضریب  tبرابر با  37.583که در سطح  0.01معنادار است.
 -2ایجاد تیيير و تحول در نحوه تشکيل انجمن اولياء و مربيان
در مدرسه و غنی سازی جلسات انجمن با ميانگين  4.76و
ضریب  tبرابر با  21.517که در سطح  0.01معنادار است.
 -3کيفيت بخشی به شورای معلمان و شورای دانش آموزان با
ميانگين  4.71و ضریب  tبرابر با  17.189که در سطح 0.01
معنادار است.
 -4تشویق و تقویت نيروهای توانمند و صاحب نظر با ميانگين
 4.77و ضریب  tبرابر با  34.943که در سطح  0.01معنادار است.
* در مؤلفه توانمندسازی نیروی انسانی
 -1شرکت معلمان در برنامههای ضمن خدمت به طور دورهای با
ميانگين  4.68و ضریب  tبرابر با  16.390که در سطح 0.01
معنادار است.
 -2تشکيل تيمهای پژوهشی در مدرسه با ميانگين  4.78و
ضریب  tبرابر با  21.863که در سطح  0.01معنادار است.
 -3برگزاری جلسات هماندیشی و نظارت همتا برای دبيران و
کارکنان با ميانگين  4.74و ضریب  tبرابر با  17.885که در سطح
 0.01معنادار است.
بنابراین همانطور که در جدول شماره  3نشان داده شده است،
آماره  tمحاسبه شده در تمام سازوکارهای ارائه شده نشان
میدهد که مقادیر به دست آمده با درجه آزادی  29و آلفای
 0.01بزرگتر از مقدار  tبحرانی هستند .لذا فرض صفر مبنی بر
عدم تفاوت بين ميانگينهای مشاهده شده و ميانگين جامعه ()3
رد شده و مشخ میشود که بين ميانگينهای مشاهده شده و
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