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چکیده
هدف این مطالعه بررسي مقایسهای اثربخشي مدارس دولتي و غیرانتفاعی ابتدا يي شه نيوزق ر    بوددد .روش پ شهوژ
حاضر توصیفی از نوع پیمایش است .جامعه آماری را کلیه معلمان (  )N= 896و اولیاء دانشآم ازو ننن ( ،)N= 19470
مدارس دولتی و غیرانتفاعی ابتدایی شهر قزوین تشکیل دادند .دادهها از طریق پرسشنامه اثربخشی مدارس نیکن و یما
مهدیان (  ) 1388گردآوری شدند .روایی پرسشنامه از طریق متخصصین علوم تربیتی تایید ش یاپ و د ا قیرط زا نآ یی    
آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد که ضریب  ./ 91نشان از سطح باال و قابلقبول ابزار تحقیق بود .دادهها ب هدافتسا ا   
از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و آزمون من ویتنی مورد بررسی ق  .دنتفرگ رار ییییی افتهههها ا نش سرادم نیب داد نا    
دولتی و غیرانتفاعی از لحاظ اثربخشی تفاوت معناداری وجود دارد و در تمامی مؤلفههای اثربخشی میانگین م سراد
غیرانتفاعی نسبت به مدارس دولتی باال بود که این نشاندهنده اثربخشی مدارس غیرانتفاعی نسبت به م یتلود سراد   
ا ست.
کلید واژهها :اثربخشی ،مدارس دولتی ،مدارس غیرانتفاعی.
دریافت مقاله4931/ 11 / 25 :

پذیرش مقاله59 13 /5/ 24 :

 -1استادیار دانشکده مدیریت ،دانشگاه خوارزمی ،تهران.
 -2کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد واحد قزوین
 -3کارشناس ارشد مدیریت آموزشی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه خوارزمی تهران (نویسنده مسئول)
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مقدمه

1

اثربخشي سازماني به شكل وسیعی در ادبيات سازماني جا باز ک در ههه استتت و بههه عن او ننن موضوععع

کلیدی در تمامي تجزيه و تحلیلهای س امزا ننن در نظ تفرگ ر ههههه میییشوددد (بوت لکام و ا وو ووو.) 2012 ،2

ف تعر درک فی ... ..
اثربخشي سازماني را میتوان به صورت توانا يي سازمان براي دستيابي بههه اه اد ف ف
اثربخشي سازمانی یعنی قابليت سازگاري سازمان با شرايط محيطي (عالقهبند .)39 13 ،از آنجا که
مدارس و آموزشگاهها رکن اساسی س امزا ننن آم  شزو ووو پ د روشک ره یمسر شرور رر رر ررررر تحقققق
ت ز دای ییی در زمینهههه ولع یا مم ممم تربیتی، ،
اهداف تعلیم و تربی ج نآ دارفا ت ااااامعه اعلاطم ،دنتسه  تتت تتت
جامعهشناسی و مدیریت در دنیا به بررسی اثربخشی مدارس دولتییی و خصوص یعت و ی ی نازیم ن    
دستيابي آنها به اهداف از پيش تعیینشده پرداختهاند (درانکر و رابرت.)3002 ،3

ش اس د .ت ررر ايننن مسيررر
هدف از ايجاد سازمان ،دس بايت ييي بههه اه ا فاد ززز طريققق رفتارها ييي اث خبر ش ش
ن و كارس يرتزا ن ن
ن
ميتوان گفت سازمانها به اين منظور به وجود آمدهاند كههه بههه عن او ننن م یرترثؤ ن ن
واحدهاي اجتماعي ،هدفهاي خود را در حد انتظارات جامعههه تحّقّقققق بخشنددد .از ايننن رو تماممم
كوششهاي سازماني در جهت ترويج و تشويق رفتارها يي است كه از نظر س ینامزا  ، ،اث  شخبر ووو
شدهنده باشد (فیضل ،سراج و نورفیضا،4
مولد و از لحاظ کارکنان سازمانی ،رضایتبخش و پادا 
مترین ،مؤثرترین و گستردهترین سازمانها
 .) 2011بدون تردید ،سازمانهای آموزشی یکی از مه 
نکنندهه من با ععع
هستند که تربیت و تعلیم رسمی افراد جامعه را بر عهدهدارند و نیز به عن یمأت ناو نن نن
مو
انسانی سایر سازمانها اهمیت ویژهای دارند .آموزشگاه و مدرسه به منزله رکن اساسییی تعلیم م
فهای آم  شزو ووو پ راد شرور ددد .س امزا نننهاییی آموزش ه ی رر ررر
تربیت رسمی ،سعی در تحقق هد 
جامعه و آموزشگاهها ،همانند سازمانهای دیگر سعی اساسی براي تحقق اهداف س امزا ننی خوددد
یکنددد (ش اهن ووو4 99 1 ،5؛ به
دارند و این تالش زمینه بررسی و مطالعه اثربخشی مدرسه را فراهم م 

نقل از زکی .) 1389 ،اثربخشی مدرسه موضوع اصلی و اساسی محققان علوممم تربیتییی اس ک ت ههههه

سابقه آن به تحقیقاتی هم چون کلمن ،راتر ،بروك آور ،ادموندز و موسو مادواس 6بر میگ در د

1- Organizational Effectiveness
2- Botha & Makoelle
3- Dronkers & Robert
4- Faiza, Siraj & Norfaiza
5- Shnhav
6- Coleman, Rutter, Brooke Aver, Edmonds & Mousavi Madvas
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که شاخصترین تحقیقات آموزشی مربوط به مدارس اث ب شخبر ههههه ش ام ررر میییرونددد (ماریش و ن
همکاران.) 2011 ،1

شهای گوناگون براي تع يي ن اثربخشي مدرسه  دوجو  د دنرا    
میر کمالی (  ،) 1375معتقد است رو 
گري
تانددد از :مش كرا تتت جامعههه در تع نيارف نيي دد ددد اثربخش ييي مدرسه ،،ب نزا گ گ
که اه آ م نننها ا عب را ت ت
شیابی و توسعه مدرسه ،رو كي رد معتبررر و آزمونننه تسار نیمه رد .درادناتسا یا ا و تیزر     
ارز 

گرمرز ، 2مشخصات مدارس اثربخش را در چهار بخش اصلي دستهبندی مییینمایددد كههه تعامل ل
ل
ل یادشدههه بررر
یگردد و هر کدام از عوامل ل
عوامل چهارگانه ،موجب اثربخشي سازماني مدارس م 
یشوند:
کهایی مانند زمان ،فرصتها ،كميت و يك فيت ،شناسا يي م 
اساس مال 
الف) محتوا :شامل حمایتهای مالي مدارس ،نظامهای آموزشي ،نظامهای حمايتي ،برنامهها و
تهای آموزشي ،برنامهریزیهای درسي كالن كشور.
سیاس 

ب) سطح مدرسه :شامل قوانين و مقررات مربوط به كالس درس ،نظامهای ارزيابي مدرسه،،
قواعد و شرح وظايف مربوط به مدير ،كاركنان و معلمان ،فرهنگ مدرسه مرتبط ب يشخبرثا ا ،،، ،،
تتهاییی روزانههه مدرسه ، ،ش وی ههه  ا ووو
قوانين و مقررات ب ار ييي اس دافت ههه از زم نا  ،،برنامهههها ا و فعالیت 
تهای آموزشي.
روشهای مربوط به آموزش و راهنما يي پرسنل و معلمان براي فعالی 
ف و محت او  ،،س اتخا ررر محت او ييي آموزش ،ي
ج) سطح كالس درس :شامل هماهنگي ميان اه اد ف ف
هماهنگي و انسجام الزم ميان منابع درسي ، ،توان يا ييي گ ور هههبن ید  ، ،تا يك ددد بررر يريگداي  ، ،ارتق يا
يادگيري مشاركتي ،توجه به چگونگي رفتار دبيران در كالس درس.

ش س قبا ههه و
شآموزان :شامل فرصتها و زمان الزم براي انجام وظ فيا  ،،انگ زي ش ش
د) سطح دان 
زمینههای اجتماعي و فرصتهاي الزم براي يادگيري (رزیت.) 119 :5002 ،
شتري نسبت به مدارس ديگر
شها نشان دادهاند که برخی از مدارس نه تنها «اثربخشي» بي 
پژوه 
دارند بلكه به گونهای مؤثرتر میتوانند با تفاوتهای فرهنگي كه در ح زو ههه آنهاست ، ،تع لما ييي
شآموزان وجود دارد و بخشي
سازنده داشته باشند ،به خصوص انتظاراتي كه در مورد رفتار دان 
از فرهنگ مدرسه است ،اثربخشي حياتي اینگونه مدارس را غیرقابلانکاررر میییس زا ددد (حس و ین
سامری.) 1388 ،
7- Marishane et al
8- Reezigt & Creemers
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کلمن و همکاران ،) 2010 ( 1معتقدند بررسي اثربخشي سازماني مدارس هم از ُبُبعد نظري و هم از
يرود .از ُبُبعددد نظ ير  ، ،عموممم محققاننن و ص حا بببنظ ار ننن
ُبُبعد كاربردي يك مسئله مهم به شمار م 
عالقهمند هستند تا به بررسي و تب يي ن شاخصها و عوامل مرتبط با اثربخش ييي مدرسههه بپردازنددد و
گرايش مورد نظر را «جنبش اثربخشي مدرسه» نامیدهاند و تحقيقاتتت گس درت هههای در ايننن زمينههه
تمتحدهه
انجام يافته است .تحقيقات اثربخشي مدرسه كه به طور ويژه در دهه  60و  70در ایاال 
امر كي ا و انگلستان شكل گرفت ،به عنوان «نسل اول مطالعات اثربخشي مدرسه» اطالق میییش .دو

انتقادات پور يك و اسميت 2در اوايل دهه  1980بر نسل اول ،نقطه آغازين شکلگیری نسل دوم
بنظران به بسط و گسترش تحقيقاتتت
است و عالوه بر آن تاكنون ،در كشورهاي مختلف صاح 
در زمينه اثربخشي مدرسه پرداختهاند .مجموعه تالشهای محققان در زمينه اثربخشي در طي سي

سال گذشته به طور فزایندهای در حال رشد و گسترش است (لوژن و وانس .)9002 ،3از نظر ُبُبعد
كاربردي ،اثربخشي سازماني معرف عملكرد سازماني مدارس است و درباره عمل نامزاس درك ييييي
مدارس و هم چنين ارزشيابي برنامههاي آموزشي ،توجه به تغيیر و تحول سازماني ،ايفاي بهبوددد
س مانن لسلس د هههههمراتببب و
سازماني ،توسعهسازمانی ،توجه به متغیرهای س راتخا ييي س امزا ننن م راد س س

یتوان به ارزيابي جامعي نائل آمد.
مگیری و ارتباطات م 
تهای پاداشي و فراگردهاي تصمی 
سیاس 

از اول تیرماه  1359با تص بالقنا ياروش بيو  ،،،، ،،،وزارت آم  شزو ووو پ هيلك دش فظوم شرور     
مدارس غیردولتی را به صورت دولتي اداره كند .در تبصره يك مصوبه انق يمالسا بال  ،،، ،،وع هد
ايجاد تأسيس مدارس غيرانتفاعي داده شده بود که اين وعده برآورده نش هرخألاب هكنآ ات د در   
سال  367 1اليحه تأس سسیس م  سراد غغغیرانتفاعععی مش ب لمت رر ررر  21م  هدا ووو  15تبص ينلع هسلج رد هر    
 67 /3/5مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و از سال تحصيلي  68 - 69اين مدارس مجددًاًا آغ زا
به كار كردند .از سال  367 1به بعد و با افزایش نرخ رشد جمعیت دانشآم روشک نازو    م سراد
غیرانتفاعی رفتهرفته دانشآموزان زیادی را جذب نمودند .اما با توجه به روند رشد ا سرادم نی   
رفتهرفته پرسشی که مطرح شد این بود که آ سرادم ای   

غیرانتفاعععی از کیفی مزال یشخبرثا و ت   

برخوردارند یا فقط صرفًاًا به دنبال منفعت مالی میباشند .در این راستا اختالف نظر وجود داشت

1- Coleman et al
2- Purkey & Smith
3- Lejeune & Vas
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و این اختالف نظر هنوز هم ادامه دارد .از ا  ساسا نیا رب ،ور نی ه فد

وژپ یلک هش رضاح   

     

بررسي مقایسهای اثربخشي مدارس دولتي و غیرانتفاعی ابتدا يي شهر قزوين است .در واقع دغدغه
شترنددد.
پژوهشگران این تحقیق این بود که آیا واقعًاًا مدارس غیرانتفاعی نسبت به یتلود     اث خبر ش ش
یتواند نگرش جدیدی به پژوهشگران و مدیران آموزشی
اثربخشی مدارس دولتی و غیرانتفاعی م 
غیرانتفاعععی

در عرصه آموزش و پرورش دهد .انجام این پژوهش تفاوته و یتلود سرادم یا
یدهد.
(غیرانتفاعی) مقطع ابتدایی را به لحاظ اثربخشی نشان م 

از آنجایی که در ارائه تعریفی واحد از اثربخشی دیدگاههای متفاوتی وجود دارد ،اعتقاد بر ا نی
یتوان از اثربخشی تعریف درست ارائه کرد .با این وجود به عنوان کی
است نم 

موضوع اساسی

در تئوري سازمان ،معنا و مفهوم و هم چنین معیار سنجش آن باید روشن شوددد .به نیبار معز  ززز زززز

1

تاند از:
یتوان به پنج رویکرد اشاره کرد که عبار 
( ،) 387 1در تعریف اثربخشی م 
رویکرد نیل به هدف :رویکرد نیل به هدف چنین اظهار میدارد که اثربخشی سازمانی باید بر
حسب میزان تحقق اهداف آن ،نه وسایل بکار گرفتهشده براي دستیابی به اهداف سنجیده شوددد
(رابینز .) 1378 ،این رویکرد روش منطقی است چرا که سازمانها ،همواره میکوشند تا به سطح
یا میزان معینی از اه سد فاد تت تتت یابنددد .در ا ارج ييي ایننن رویکرددد ،می از ننن پیش فر تتت ب ار ييي تحقققق
ف از همههه
یرسد که روش مبتنی بر هدف ف
یشود .چنین به نظر م 
فهای سازمانی اندازهگیری م 
هد 
فه یا ش ش
ش
ن هدف ف
ی س امزا ننن در ت یمأ ن ن
روشها معقولتر است؛ چرا که اثربخشی را بر حسب توان یا ی ی
یکنند (دفت.) 1378 ،2
تعریف م 

رویکرد سیستمی در اثربخشی :رویکرد سیستمی چنین استدالل میکند که تعریف اثربخشی
فقط در قالب نیل به هدف ،صرفًاًا کی

جنبه ا  ززز اثربخشییی را مییی س جن ددد .در رویکرددد سیس مت ی ی
ی

ی بس ای ررر
ف در عومجم کی ههههه از معیاره یا ی ی
اهداف نهایی مورد غفلت واقع نمیشوند بلکههه اه اد ف ف
پیچیده به عنوان کی

ی کههه بقاءءء
ی ،معیاره یا ی ی
جزء مورد توجه قرار میگیرند .مدلللها ييي سیس مت ی ی

بلندمدت سازمان را افزایش خواهند داد (نظیررر توانا ایی س ارب نامزا ييييي دریافتتت من با ععع ،حفظظظ و
نگهداري خود به عنوان کی

ی خوددد بههه
تآمیز با ا مح جراخ طی یی یی
پدیده اجتماعی و تعامل موفقی 

4- Robbins
5- Deeft
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عنوان کی

پدیده اجتماعی) تاکید میورزند؛ بنابراین رویکرد سیستمی به نتایج معینشده بیش از

وسایل و امکانات نیل به آنها تاکید نمیکند (رابینز.) 1378 ،
رویکرد مبتنی بر فرایند درونی :در ایننن روش ،اثربخشییی یعنییی می از ننن س سسالمت و ک را اایی
سازمان .کی

گ دارد ،بههه
سازمان کارامد ،فرایند درون سازمانی یکپارچه ،بیییدغدغههه و هماهنگ گ

یکنند و دوایر سازمانی دست به
گونهاي که کارکنان و اعضاي آن احساس خوشی و رضایت م 
دست هم میدهند تا بهرهوري را به باالترین حد برسانند .در اجراي این روش به محیط خارجی
توجهی نمیشود .رکن اصلی این روش بر پایه کاري گذاشته شده استتت کههه س ب نامزا اا ااا من با ععع
موجود خود میکند و این اقدام به صورت سالمت درون سازمانی و ک را اایی متجلییی م ممیگ در د
(دفت.)4 38 1 ،
رویکرد عوامل استراتژیک به اثربخشی :یکی دیگر از رویکردهاي ارائهشده در خصوص
اثربخشی سازمانی رویکرد عوامل استراتژ کی

است .از این دیدگاه ،سازمانی اثربخش است کههه

خواستههای عوامل محیطی خود را که تداوم حیات سازمان مستلزم حمایت آنهاست ب دروآر ههه
ی را دربررر دارد (رابینز،،
ت متف توا ی ی
ی استتت ولییی تأکی اد ت ت
کند .این رویکرد شبیه به نظریه سیس مت ی ی
 .) 1378این رویکرد در برخی منابع تحت عنوان «رویکرد تأمین رضایت گروههاي يذ نفع» نیززز
ج از س امزا ننن استتت کههه در
مطرح شده است .گروههای ذینفع یکی از گروههای داخل یا ا خ را ج ج
عملکرد سازمان نقش و سهمممی دارد .سه ارادما ننن ،تولیدکنن اگد ننن ،کارکن ایرتشم ،نا نن ننن و . ...از
ت ایننن گ ور هههها ا بههه عن او ننن
ن رض یا ت ت
جمله افراد و گروههای ذینفع هستند .در این رویکرد تعیین ن
یشود (زکی و همکاران.) 1385 ،
شاخص عملکرد سازمان و اثربخشی سازمانی محسوب م 
ی ،رویکرددد
رویکرد ارزشهاي رقابتی :جدیدترین رویکرد در مطالعه ههی اثربخشییی س نامزا ی ی
شهای رقابتی با این فرض شروع میییشوددد کههه
شهای رقابتی یا چندگانه است .رویکرد ارز 
ارز 
براي ارزیابی اثربخشی سازمانی بهترین معیار وجود ندارد .نه هدف واحدي وجود دارد که افراد
ف ،اجم لک عا یی ییی و وج ددد دارد.
بتوانند روي آن توافق کنند و نه بر اهداف م جر ححح بررر س یا ررر اه اد ف ف
مفهوم اثربخشی ،فی النفسه مفهومی ذهنی است و اهدافی که کی

ارزیاب انتخاب میکند متکی

شهای شخصی ،ترجیحات و منافع ف در ييي استتت .همچن رکیور نی دد ددد ارزش رق تبا ییی ص فر ًاًا ًاًا
به ارز 
عالئق و ترجیحات ارزیابی کنندگان را مد نظر قرار نداده بلکه به موضوعاتی فراتر از این اشاره
یکند .این رویکرد استدالل میکند که عناصر مشترکی و وج ددد دارنددد که د  ررر ه هر فهرستییی از
م 
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م ترکیبببشدهه و مجموعهههای از
معیارهاییی اثربخشییی قرارگرفتههه و میییتوانن ب د ههههه ش ششیوهای ب ها م م
شها ،مدللل اثربخشییی منحصررر بههه
شهای رقابتی را ایجاد کنند .هر کدام از این مجموعه ارز 
ارز 
فردي را تعریف میکند (رابینز.) 1378 ،
در رابطه با اثربخشی سازمانی مدارس دولتی و غیرانتف ونک ات یعا ن تروص یدنچ تاقیقحت 

     

یتوان به مواردی از این قبیل اشاره کرد:
گرفته است که م 
زکی و همکاران (  ،) 1385در مطالعهای به بررسی اثربخشی سازمانی مدارس آم ورپ و شزو رش   
ف آن استتت كههه
ش معرف ف
شهر اصفهان (آزمون مدل  AGILپارسونز) پرداختند .یافتههههاییی پ هوژ ش ش
تفاوت معناداري در ميزان ن روآو ييي م اي ننن معلم رادن دوجو نا د دد دددد؛ اما ا در زمينههه سههه مؤلفههه ديگررر
اثربخشي ،دادهها گوياي آن است كه تفاوت معناداري ميان مؤلفههای سهههگانههه تعهددد س ينامزا ، ،
ت ش لغ ييي و
رضايت شغلي و سالمت سازماني (روحيه) وجود داشته است .تعهد سازماني و رض يا ت ت
روحيه زنان بيشتر از مردان میباشد .در مجموع ،در اثربخشي سازماني مدارس تف وا تتت معن رادا ييي
ميان مردان و زنان و وج ددد دارد .نیکن  نایدهم و یما (( (((  ،) 1388مطالعهههای ب ناونع ا    «تبی و داعبا نی
مؤلفههای مدارس اثربخش و ارائه مدلی برای بهبود اثربخشی در م وشک سراد رر ررر» انج .دنداد ما   
نتایج به دست آمده نشان داد که وضعیت موجود مدارس کش ادروخرب رظن زا رو ر زا ی ا عب ا و د   
مؤلفههای مدرسه اثربخش کمتر از مقدار متوسط ارزیابیشدهاند .با توجه به نتایج به دست آم هد
مدلی به منظور معرفی مدارس اثربخش در کشور مش رب لمت     5بخ و یحارط ش

نیب    

 30نف زا ر

خبرگان دانشگاهی توزیع گردید .نتایج حاصله حاکی از آن ب هجرد اب یداهنشیپ لدم هک دو      
تناسب  4/ 54از  5مورد تأیید قرار گرفته است .حسنی و سامری (  ،) 1389در مطالعهای به بررسی
اثربخشی سازمانی مدارس متوسط ناحیه کی

شهر ارومیه با استفاده از مدل پارسونز پرداختند .در

این مدل مؤلفههای چهارگانه اثربخشی مدرسه در سطح دبیران شامل ن مزاس دهعت ،یروآو ا ،ین    
رضایت شغلی و سالمت سازمانی (روحیه) مورد توجه قرار گرف اشن هعلاطم جیاتن .ت ن د  اد هک

   

سو
ن اثربخش ييي س نامزا ييي م راد س س
س پس نار ههه هس نت ددد و بين ن
شتررر از م راد س س
م راد سسس دخترانههه اث خبر ش ش
ی و وج ددد
مؤلفههاي آن (نوآوري ،تعهد سازماني ،رضايت شغلي و روحيه دبيران) رابطه معن رادا ی ی
دارد.
زکی (  ،) 1389در مطالعه خود با عنوان «عوامل اثربخشی سازمانی مدرسه و بررس اب نآ هطبار ی    
ی مدرسههه بههه می از ننن
ویژگیهای آموزشی معلمان» به این نتیجه رسید که میزان اثربخشی س نامزا ی ی
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ل دزای هههگانههه اثربخشییی بههه ترتیببب اهمیتتت
زیاد ارزیابیشده و نشاندهنده ایننن استتت کههه عوامل ل
تاند از :رهبري آموزشی اثربخش ،فضاي مثبت مدرسه ،فراوانی ارزیابی و کنترل موفقیتتت
عبار 
یهای مدرسه و
دانشآموزان ،تأکیدات روشن و شفاف علمی ،مشارکت معلمان در تصمیمگیر 
تهای آموزشی ،حداکثر فرصتهای یادگیري ،انتظارات زیاد آموزشی ،محیط امن و منظم
فعالی 
تهای اساسی و ضرورت الت از ممم و و وج ددد ارتباط ط
ط
مدرسه ،رشد حرفهای معلمان و تأکید بر مهار 
بین خانه و مدرسه .یافتههای پژوهش بیانگر این است که ویژگیهای چهارگانه معلم ماش( نا لل لل
ل
جنس ،سن ،سنوات شغلی و تحصیالت) در اثربخشی سازمانی مدارس تأثیري ن راد ددد .پ و یکرو
اسمیت (  ،) 1983پژوهشی در خصوص مشخصات مدارس اثربخش انجام دادند .نتایج این تحقیق
شآم ازو ننن در يریگدای ، ،
باند :میزان فعالیت دان 
نشان داد هشت ُبُبعد مدارس اثربخش بدین ترتی 
ت بههه
شآم ازو ننن نسبت ت
تپذیری دانش ش
تهای علمی ،مسئولی 
انتظارات و نگرشهای مربوط به موفقی 
شهای مربوط به عملکرددد اف دار  ، ،طرززز تلقییی در
تهای مدرسه ،بازخورد و واکن 
وظائف و فعالی 
شهای مدرسه ،راهنمایی و مشاورههای روشن و شفاف مربوط به رفتاررر
خصوص اهداف و ارز 
شه تیقفوم شیازفا یا    
ش رو 
دانشآموزان ،محیططط و جووو مس عا ددد و مناسببب مدرسه ووو آم زو ش ش
دانشآموزان.

ادموندز ،) 1986 ( 1در کی

ش»
ی مل هب ی    «شناس گژیو ییا یی یییه خبرثا هسردم یا ششش ششش
پروژه تحقیق تا ی ی

پرداخت .نتایج مطالعه وی نشان داد که مدرسه اثربخش دارای ویژگیییه نام ییا ن میا وج د نننن ننننن و
شآم صرف و زو
منظم ،انتظارات باال ،رهبری آموزشی قوی ،پایش مستمر پیش فر تتت دانش ش

تت تتت ب ار ییی

س با ا ب سانش ار تیقفوم نیرتالا ا یی    
یادگیری است .لوین و لذوت ) 1995 ( 2شش ویژگی م راد س س

کردهاند .این ویژگیها عبارتاند از :انسجام و همکاری معلمان ،جو منظم ،وجود اصولی جهتتت
حمایت از معلمان ،مشارکت والدین ،یادگیری فعاالنه و پیشرفت تحصیلی و احترام به تفاوت در
فرهنگ و محیط .سایمونس ،) 1995 ( 3در راستا ای شناس گژیو ییا یی یییه هب شخبرثا سرادم یا

   

عنوان مدارس موفق  11مشخصه خاص را برای این نوع مدارس ارائه فرح یربهر :دنداد  ههه ههههههای،
چشمانداز و اهداف مشترک ،ایجاد کی

محیط مناسب یادگیرنده ،توجه به یاددهی و ،یریگدای

1- Edmonds
2- Levine & Lezotte
3- Sammons

35

نپور و همکاران
مقایسه اثربخشي مدارس دولتي و  /...حس 

انتظ را ا تیوقت ،الاب حطس ت تیاعر ،تفرشیپ رب تراظن ،تبثم وقح قققققققققققققققق ق ققق ققق و مس یلوئ تت ته یا   

دانشآموز ،تدریس هدفمند روابط مثبت خانه و مدرسه .آلب یرگ تر نن نن
ن ،)5002( 1در پا ای ننننامه
شآموزان از ویژگیهای مدرسه اثربخش دو مدرسه
خود به بررسی ادراک معلمان ،والدین و دان 
شهری تگزاس پرداخت .در این مطالعه اثربخش بودن مدرسه به وسیله  11ویژگی تعیین شد .این
ویژگیها عبارتاند از :رهبری آموزشی ،مأموریت واض  ح ووو روشن ، ،محیططط امننن و م مظن  ،،وج
مثبت مدرسه ،انتظارات باال ،پایش مکرر ،مهارتهای اولیه ،،فرصتتتهاییی یریگدای  ، ،مش تکرا
والدین و جامعه ،توسعه حرفهای و مشارکت معلم .نتایج مطالعه نشان داد که بین معلمان ،وال ید ن ن
ن
ت ب یالا
ت مدرسه ،،انتظ ارا ت ت
و دانشآم ازو ننن در م رو ددد  5ویژگ یحم ی طط ططط امننن و م مظن  ،،بثم وج تت تت
دانشآموزان ،ارزیابی مکرر دانشآموز و پایش موفقیت و مهارتهای اولیه توافق وجود داشت.
ی م ثو ررر آموزشی ، ،مأموریتتت واضححح و
معلمان و والدین بر سر اینکه مدرسه ویژگیییهاییی رهبری ی
شآم ازو ننن
روشن و حداکثر فرصت برای یادگیری را دارد به توافق رسیدند .از سوی دیگر ،،دانش ش
نو
شآموزان مطمئن نبودند .فقططط وال ید ن ن
در خصوص ویژگی حداکثر فرصت برای یادگیری دان 
شآموزان در مورد مشارکت والدین در مدرسه خود توافق داشتند .در مقابل ،معلمان در مورد
دان 
مشارکت والدین در مدرسه مطمئن نبودند.

استون و همکاران ،)7002( 2اجزاء  12گانه زیر را جزو عناصر موثر اثربخش سرادم ی   

بهکارگیری آزمونهای پیشرفت تحصیلی ،تسلط بیشتر نسبت به مطال و یملع ب

م ممیدان :د

جنا ،یسرد ام     

شآم زو اان،
تمرینات قوی تر و پیچیدهتر ،ارائه گزارشها بیشتر در م  تفرشیپ درو ت یلیصح     دانش ش
جلوگیری از درماندگی آموختهههشدهه ب یار

شآم ازو ننن ،ارز یشزومآ درکلمع رمتسم یبای     
دانش ش

معلمان ،حمایت مالی کاملی از فعالیتتته د رارق نایرج رد ،یشزومآ یا ا تبسن نیدلاو ند هب    

   

عملکرد فرزندانشان ،ارزیابی نظران والدین راجع به عملکرد مدرسه ،پ هراتفر هب یهد شادا ای     
اجتماعی و عملکردی مثبت دانشآموزان .وزارت آموزش کشور کانادا در سال  2010برنامهههای
تهای خود فرستاد .در این چهارچوب  6مؤلفه
تحت عنوان «چهارچوب مدارس اثربخش» به ایال 
تاند از :میزان یریگدای
نشدهاند .این  6مؤلفه عبار 
اصلی برای تعیین میزان اثربخش مدارس تعیی 
شآموزان ،برنامهریزی درسی ،آم شزو
دانشآموزان ،رهبری مدرسه و کالس درس ،صدای دان 
4- Albert-Green
2- Stone et al
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و یادگیری ،برنامهها و راهکاره سردم و هداوناخ ،هعماج تکراشم و ا هههه ههههههه (چه سرادم بوچرا   
اثربخش کانادا .) 2010 ،خالصهای از پیشینه (تحقیقات داخلی و خارجی) در خصوص مؤلفههای
اثربخشی مدارس در جدول  1آمده است:
جدول  .1خالصه پیشینه
نویسنده

مؤلفههای مدارس اثربخش

زکی و همکاران ( ) 1385

تعهد سازماني ،رضايت شغلي و سالمت سازماني (روحيه).

نیکن  و یما م نایده           

ساختار و استراتژیهای اثربخش ،مشارکت و همکاری اثربخش اولیاء در مدارس ،جو آموزشی اث ،شخبر

( ) 1388

م و تیرید

شهااای آموزش و ی
بهر رررر ری آموزش ،شخبرثا ی      رویکردهااای اجرا ،شخبرثا یی      رو 

یحارط     

تگذاری و ارزشیابی آموزشی اثربخش.
برنامهریزی درسی اثربخش ،سیاس 
حسنی و سامری ( ) 1389

نوآوری ،تعهد سازمانی ،رضایت شغلی ،روحیه دبیران.

زکی ( ) 1389

شآم ،نازو
ی و کنترللل موفقیتتت دانش ش
رهبري آموزشییی اث شخبر  ،،فضا ييي مثبتتت مدرسه ،،فراوانییی ارز بای ی ی
تأکیدات روشن و شفاف علمی ،مشارکت معلمان در تصمیمگیریهای مدرسه و فعالیتهای آموزشی،
حداکثر فرصتهای یادگیري ،انتظارات زیاد آموزشی ،محیط امن و منظم مدرسه ،رشد حرفهای معلمان
و تأکید بر مهارتهای اساسی و ضرورت التزام و وجود ارتباط بین خانه و مدرسه.

پ تیمسا و یکرو            

ت و نگرشششهاییی مرب ب طو ههههه موفقیتتتهاییی علمی،،
شآم ازو ننن در يریگدای  ،،انتظ ارا ت ت
می از ننن فعالیتتت دانش ش

( ) 1983

شهای مربوط بههه
تهای مدرسه ،بازخورد و واکن 
مسئولیتپذیری دانشآموزان نسبت به وظائف و فعالی 
ی و مش روا ههههاییی روشننن و
شهای مدرسه ،راهنم یا ی ی
عملکرد افراد ،طرز تلقی در خصوص اهداف و ارز 
شهای اف شیاز
شآموزان ،محیط و جو مساعد و مناسب مدرسه و آموزش رو 
شفاف مربوط به رفتار دان 
شآموزان.
موفقیت دان 

ادموندز ( ) 1986

شآم صرف و زو
جو ایمن و منظم ،انتظارات باال ،رهبری آموزشی قوی ،پایش مستمر پیشرفت دانش ش

تت تتت بببرای

یادگیری.
لوین و لذوت ( ) 1995

انسجام و همکاری معلمان ،جو منظم ،وجود اصولی جهت حمایت از معلمان ،مشارکت والدین ،ریگدای ییی
فعاالنه و پیشرفت تحصیلی و احترام به تفاوت در فرهنگ و محیط.

سایمونس ( ) 1995

رهبری حرفهای ،چشمانداز و اهداف مشترک ،ایجاد کی
ریگدای ی حطس تاراظتنا ،

محیط مناسب

یادگیرن ددای هب هجوت ،هد ه و ی   

 تراظن ،تبثم تیوقت ،الاب ب  ،تفرشیپ ر ر یلوئسم و قوقح تیاع تتتتت ت تتتتتتتتتتتتتتتتتت تته یا   

دانشآموز ،تدریس هدفمند روابط مثبت خانه و مدرسه.
آلبرت گرین ()5002

رهبری آموزشی ،مأموریت واضح و روشن ،محیط امن و منظم ،جو مثبتتت مدرسه ، ،انتظ ارا تتت با اال ،پ یا ش ش
ش
مکرر ،مهارتهای اولیه ،فرصتهای یادگیری ،مش  نیدلاو تکرا وو ووو جامعه ، ،توسعههه حرفهههای و مش کرا ت ت
ت
م ع ل م.

اس ناراکمه و نوت           
()7002

بهکارگیری آزمونهای پیشرفت تحصیلی ،تسلط بیشتر نسبت به مطالب علمی و درسی ،انجام تمرینات قوی
تر و پیچیدهتر ،ارائه گزارشها بیشتر در مورد پیشرفت تحص یلی
آموختهشدههه ب یار

شآم ازو ننن ،جل یگدنامرد زا یریگو   
دانش ش

دانشششآم ازو ننن ،ارز  تیامح ،ناملعم یشزومآ درکلمع رمتسم یبای ما زا یلماک یل         

فعالیتهای آموزشی ،در جریان قرار دادن والدین نسبت به عملک و نارظن یبایزرا ،ناشنادنزرف در ا نیدل      
شآموزان.
راجع به عملکرد مدرسه ،پاداش دهی به رفتارهای اجتماعی و عملکردی مثبت دان 
وزارت آم و شزو         

میزان یادگیری دانشآموزان ،رهبری مدرسه و کالس درس ،صدای دانش ش
شآم مانرب ،نازو هههههر ،یسرد یزی   

پرورش کانادا ( ) 2010

آموزش و یادگیری ،برنامهها و راهکارها و مشارکت جامعه ،خانواده و مدرسه.
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یتوان به این نتیجه رسید
با توجه به بررسی نتایج مطالعات انجامشده در زمینه اثربخشی مدرسه ،م 
که مدل ارائهشده در مطالعه نیکنامی و همکاران با مدارس موجود در ایران بیشترین هم یگنها
را دارد ،بنابراین برای مقایسه اثربخشی مدارس دولتی و غیرانتفاعی شهر قزوین از مدل ارائهشدههه
توسط نیکنامی و همکاران استفاده شد .مؤلفههای  7گانه ارائهشده در این نمودار به عنوان الگوی
مفهومی تحقیق واقع شدند.

نمودار  .1مدل مفهومی تحقیق

فرضیات تحقیق
 .1بین م و یتلود سراد

رهش ییادتبا یعافتناریغ

یوزق نننننن ننننننن از لح و راتخاس ظا ارتسا تژ ییی ییییه یا

اثربخش تفاوت معناداری وجود دارد.
 .2بین مدارس دولتی و غیرانتفاعی ابتدایی شهر قزوین از لحاظ مشارکت و همکاررری اث شخبر
اولیاء تفاوت معناداری وجود دارد.
 .3بین مدارس دولتی و غیرانتفاعی ابتدایی شهر قزوین از لحاظ روشهای آموزش ششی و طراح ححی
برنامهریزی درسی اثربخش تفاوت معناداری وجود دارد.
 .4بین مدارس دولتی و غیرانتفاعی ابتدایی شه یوزق ر نن ننن از لح ظا

ی و ارزش ششیابی
تتگ راذ ی ی
سیاست 

آموزش اثربخش تفاوت معناداری وجود دارد.
 .5بین مدارس دولتی و غیرانتفاعی ابتدایی شهر ق یوز ننن از لح ظا
اثربخش تفاوت معناداری وجود دارد.

مدددیریت و رهبررری آموزش ششی

38

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال دهم  /شماره دوم /تابستان 59 13

 .6بین مدارس دولتی و غیرانتفاعی ابتدایی شهر قزوین از لحاظ رویکردهاییی اجرایییی اث شخبر
تفاوت معناداری وجود دارد.
تف توا

 .7بین مدارس دولتی و غیرانتفاعی ابتدایی شهر قزوین از لحاظ جو آموزشییی اث شخبر
معناداری وجود دارد.

 .8بین اثربخشی مدارس دولتی و غیرانتفاعی ابتدایی شهر قزوین تفاوت معناداری وجود دارد.
رو ش

پژوهش حاضر از نظر روش ،توصیفی -پیمایشی و از لحاظ ه براک فد ر  رامش هب ید م ییییی ییییییرود.

شآموزان مدارس ابت و یتلود ییاد
جامعه آماری را کلیه معلمان و والدین دان 

رهش یعافتناریغ     

قزوین تشکیل دادند .تعداد کل مدارس ابتدایی شهر قزوین  301مدرسه بود (  67مدرسه دولتی و
 36مدرسه غیرانتفاعی) .تعداد کل معلمان مدارس ابت و یتلود ییاد

هب نیوزق رهش یعافتناریغ       

ترتیب  536و  063نفر و تعداد اولیای دانشآموزان مدارس دولتی و غیرانتفاعی شه هب نیوزق ر    
ترتیب  70 0 14و  5400نفر بودند .نمونهه اختنا یا بب بببش و یسجرک لودج قیرط زا قیقحت هد

   

مورگان بدین صورت بود :حجم نمونه معلمان مدارس ابتدایی  6 22نفر برآورده ش ره زا هک هد    
مدرسه  3نفر به صورت تصادفی انتخاب گردید .حجم نمونه معلمان مدارس غیرانتفاعی  681نفر
برآورد شد که از ه هسردم ر     5نف ختنا یفداصت تروص هب ر ا نومن مجح .دیدرگ ب ه ءایلوا         
دانشآموزان مدارس ابتدایی دولتی  375نفر ب زا هک دش دروآر ره دم ر هس        6نف تروص هب ر    
شآموزان م ییادتبا یعافتناریغ سراد    
تصادفی انتخاب گردید و حجم نمونه اولیاء دان 

 357نفر

برآورد شد که از هر مدرسه  10نفر به صورت تصادفی انتخاب گرد ازبا .دی رر ررر م رو ددد اس دافت ههه در
این پژوهش پرسشنامه اثربخشی مدارس بود .این پرسشنامه ش اصخشم شخب ود لما

ت عم مو ی ی
ی
تتت تتت

ل س اتخا ررر و
مدارس و مؤلفههای اثربخشی مدارس بود .هفت مؤلفه اصلی اثربخشی مدارس ش ما ل ل
استراتژیهای اثربخش ( 71سؤال) ،مشارکت و همکاری اثربخش اولیاء در مدرسه ( 41س )لاؤ ،،
روشهایی ی آموزش ییی و طراح ییی برنام ههر زی یی ی درس  شخبرثا ی (((( (  15س سس ؤال) ،سیاس تت تگ راذ یی ی و
ارزش بای یی ی آم  شخبرثا شزو (((( (  10س )لاؤ  ، ،،م یرید تت ت و رهبر یی ی آموزش  شخبرثا ی (((( ( 8س )لاؤ ، ،،
رویکردهای اجرایی اثربخش (  12سؤال) و جو آموزشی اثربخش ( 7س )لاؤ نیا تالاؤس .دوب     
پرسشنامه در قالب مقياس پنج گزینهای ليکرت (از خیلی کم تا خیل یز ی ا ییاور .دش ميظنت )د      
پرسشنامه توسط متخصصین دانشگاهی و عملی و اجرا قیرط زا نآ ییایاپ و دمآ تسد هب یی      
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لقبول پرسشنامه ب .دو
آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد که ضریب  ./ 91نشان از سطح باال و قاب 
در نهایت دادهها با استفاده از آزمون من ویتنی از طریق نرممماف راز  SPSSم و هیزجت درو یلحت ل    
قرار گرفتند .همچنین برای پیشفرض نرمال بودن متغيرها از آزمون کولم ورگو ففف -اس ونريم ففف
استفاده شد.
یافتهها

جدول  .2میانگین و انحراف معیار امتیاز هر یک از ابعاد اثربخشی مدارس به تفکیک نوع مدرسه

ابعاد اثربخشی مدارس
یهای اثربخش
ساختار و استراتژ 
مشارکت و همکاری اثربخش اولیاء
روشهای آموزش و طراحی برنامه درسی اثربخش
تگذاری و ارزشیابی آموزش اثربخش
سیاس 
مدیریت و رهبری آموزش اثربخش
رویکردهای اجرایی اثربخش
جو آموزشی اثربخش
میانگین

جدول  2میانگین نمره مدارس در هر کی

نوع مدرسه
دولتی

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار

2/ 99

0/ 60

0/ 05

3/59

0/ 46

0/ 04

دولتی

3/ 03

0/ 69

0/ 06

غیرانتفاعی

4/ 06

0/ 51

0/ 05

3/41

0/66

0/ 06

4/ 05

0/ 44

0/ 04

دولتی

3/ 13

0/ 72

0/ 06

غیرانتفاعی

4/ 10

0/ 52

0/ 05

3/ 21

0/ 80

0/ 07

4/71

0/ 49

0/ 04

3/41

0/ 72

0/ 06

غیرانتفاعی

4/ 10

0/ 49

0/ 04

دولتی

3/ 31

0/ 79

0/ 07

4/71

0/ 58

0/ 05

دولتی

3/ 11

0/ 60

0/ 05

غیرانتفاعی

4/ 06

0/ 42

0/ 04

غیرانتفاعی

دولتی
غیرانتفاعی

دولتی
غیرانتفاعی
دولتی

غیرانتفاعی

از ابعاد اثربخشی مدارس را به هسردم عون کیکفت      

نشان میدهد .یافتههای گنایم ندوب الاب زا ناشن لودج ی  ن ن هرم ادم رس ریغ ا بارب رد یعافتن رر ر رر ر ررر رررررررررر
مدارس دولتی در همه ابعاد است؛ به عبارت دیگر میانگین مدارس غیرانتفاعی نش زا نا اث خبر ش ش
ش
بودن این مدارس در  7مؤلفه نسبت به مدارس دولتی است .در ک هک داد ناشن جیاتن ل
نمونه مورد پ  زایتما نیگنایم شهوژ ا  سرادم یشخبرث د یتلو       

رظن زا     

 3/ 11و می سرادم زایتما نیگنا    

غیرانتفاعی  4/ 06بود.
یه یا
فرضیه  :1بین مدارس دولتی و غیرانتفاعی ابتدایی شهر قزوین از لحاظ ساختار و استراتژ 
اثربخش تفاوت معناداری وجود دارد.
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یهای اثربخش بر اساس نوع مدرسه
جدول  .3میانگین رتبههای ُبُبعد ساختار و استراتژ 
ُبُبعد
یهای اثربخش
ساختار و استراتژ 

نوع مدرسه

تعداد

دولتی

405

غیرانتفاعی

805

جمع

میانگین رتبهها

مجموع رتبهها

803/ 21

155340

307/ 22

357238

1012

جدول  .4نتایج آزمون من ویتنی
یهای اثربخش
ُبُبعد ساختار و استراتژ 
08082

آماره من ویتنی

155340

آماره ویلکاکسون
مقدار Z

- 21 /205

معیار تصمیم ()Sig

0/000

بر اس میمصت رایعم رادقم ،ینتیو نم نومزآ سا ((((((( (((((((( )Sigکمت زا ر

 0/ 05به نیا و دمآ تسد      

نشاندهنده تفاوت معناداری بین نوع مدرسه (دولتی و غیرانتفاعی) و ُبُبعد ساختار و استراتژیهای
اثربخش وجود دارد .بدین معنی که رد یعافتناریغ سرادم 

 نیا ُبُب  یاراد دع ا  یشخبرث بیش یرت        

نسبت به مدارس دولتی هستند.
ظ مش اکمه و تکرا رر ررری
فرضیه  :2بین مدارس دولتی و غیرانتفاعی ابتدایی شهر ق احل زا نیوز ظظ ظظ
اثربخش اولیاء تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول  .5میانگین رتبههای ُبُبعد مشارکت و همکاری اثربخش اولیاء بر اساس نوع مدرسه
ُبُبعد
مشارکت و همکاری اثربخش اولیاء

نوع مدرسه

تعداد

دولتی

005

غیرانتفاعی

805

جمع

8001

میانگین رتبهها

مجموع رتبهها

315 / 73

157866

690 / 30

350670

جدول  .6نتایج آزمون من ویتنی
ُبُبعد مشارکت و همکاری اثربخش اولیاء
آماره من ویتنی

16 6 32

آماره ویلکاکسون

157866

مقدار Z

- 20 / 433

معیار تصمیم ()Sig

0/000

بر اساس آزمون من ویتنی ،مقدار معیار تصمیم ( )Sigکمتر از  0/ 05به  نیا و دمآ تسد  ا رم     
نشان میدهد تفاوت معناداری بین نوع مدرسه (دولتی و غیرانتفاعی) و ُبُبعد مشارکت و همکاررری
اثربخش اولیاء وجود دارد .بدین معنی که مدارس غیرانتفاعی در این ُبُبعد دارای اثربخشی بیشتری
نسبت به مدارس دولتی هستند.
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فرضیه  :3بین مدارس دولتی و غیرانتفاعی ابتدایی شهر قزوین از لح ظا

روشها ای آموزش ششی و

طراحی برنامهریزی درسی اثربخش تفاوت معناداری وجود دارد.
شهای آموزشی و طراحی برنامهریزی درسی اثربخش بر اساس نوع مدرسه
جدول .7میانگین رتبههای ُبُبعد رو 
ُبُبعد
روشهای آموزشی و طراحی برنامهریزی درسی اثربخش

نوع مدرسه

تعداد

دولتی

405

غیرانتفاعی

405

جمع

8001

میانگین رتبهها

مجموع رتبهها

320 / 36

064161

886/ 64

347076

جدول  .8نتایج آزمون من ویتنی
ُبُبعد روشهای آموزشی و طراحی برنامهریزی درسی اثربخش
آماره من ویتنی
آماره ویلکاکسون

34200
064161

مقدار Z
معیار تصمیم ()Sig

- 20 / 093
0/ 000

بر اساس آزمون من ویتنی ،مقدار معیار تصمیم ( )Sigکمتر از  0/ 05به دست آمد و این امر نشان
میدهد تفاوت معناداری بین ن  و )یعافتناریغ و یتلود( هسردم عو ُبُب دع       روشها ای آموزش ششی و
طراحی برنامهریزی درسی اثربخش وجود دارد .بدین معنی که مدارس غیرانتف  نیا رد یعا ُبُب دع    
دارای اثربخشی بیشتری نسبت به مدارس دولتی هستند.
 .9بین مدارس دولتی و غیرانتفاعی ابت یوزق رهش ییاد ننن نننن از لح ظا

ی و ارزش ششیابی
سیاستتتگ راذ ی ی

آموزش اثربخش تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول .9میانگین رتبههای ُبُبعد سیاستگذاری و ارزشیابی آموزش اثربخش بر اساس نوع مدرسه
ُبُبعد
تگذاری و ارزشیابی آموزش اثربخش
سیاس 

نوع مدرسه

تعداد

دولتی

005

غیرانتفاعی

805

جمع

8001

میانگین رتبهها

مجموع رتبهها

323 / 30

161650

286/ 85

346886

جدول  . 10نتایج آزمون من ویتنی
تگذاری و ارزشیابی آموزش اثربخش
ُبُبعد سیاس 
آماره من ویتنی

36400

آماره ویلکاکسون

161650

مقدار Z

- 19 / 621

معیار تصمیم ()Sig

0/000

بر اساس آزمون من ویتنی ،مقدار معیار تصمیم ( )Sigکمتر از  0/ 05به دست آمد و این امر نشان
میدهد تفاوت معناداری بین نوع مدرسه (دولتی و غیرانتفاعی) و ُبُبعد سیاستگذاری و ارزشیابی
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آموزش اثربخش وجود دارد .بدین معنی که رد یعافتناریغ سرادم 

 نیا ُبُب  یاراد دع ا یشخبرث       

بیشتری نسبت به مدارس دولتی هستند.
فرضیه  :5بین مدارس دولت یوزق رهش ییادتبا یعافتناریغ و ی ننننن نننننن از لح ظا

مدددیریت و رهبررری

آموزشی اثربخش تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول  .11میانگین رتبههای ُبُبعد سیاستگذاری و ارزشیابی آموزش اثربخش بر اساس نوع مدرسه
ُبُبعد
مدیریت و رهبری آموزشی اثربخش

میانگین رتبهها

مجموع رتبهها

نوع مدرسه

تعداد

دولتی

405

331 / 02

166836

غیرانتفاعی

405

677 / 98

700 1 34

جمع

8001

جدول  . 12نتایج آزمون من ویتنی
ُبُبعد مدیریت و رهبری آموزشی اثربخش
آماره من ویتنی

39576

آماره ویلکاکسون

166836

مقدار Z

- 18 / 947

معیار تصمیم ()Sig

0/000

بر اساس آزمون من ویتنی ،مقدار معیار تصمیم ( )Sigکمتر از  0/ 05به دست آمد و این امر نشان
یدهد تفاوت معناداری بین نوع مدرسه (دولتی و غیرانتفاعی) و ُبُبعد مدیریت و رهبری آموزشی
م 
اثربخش وجود دارد .بدین معنی که رد یعافتناریغ سرادم 

 نیا ُبُب  یاراد دع ا  یشخبرث بیش یرت        

نسبت به مدارس دولتی هستند.
ظ رویکردهاییی اجرایییی
فرضیه  :6بین مدارس دولتی و غیرانتفاعی ابتدایی شهررر ق احل زا نیوز ظظ ظظ
اثربخش تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول  . 13میانگین رتبههای ُبُبعد رویکردهای اجرایی اثربخش بر اساس نوع مدرسه
ُبُبعد
رویکردهای اجرایی اثربخش

میانگین رتبهها

نوع مدرسه

تعداد

دولتی

005

323 / 54

770 1 16

غیرانتفاعی

805

286/ 61

346766

جمع

8001

جدول  . 14نتایج آزمون من ویتنی
رویکردهای اجرایی اثربخش
آماره من ویتنی
آماره ویلکاکسون
مقدار Z
معیار تصمیم ()Sig

520 63
770 1 16
- 19 / 594
0/000

مجموع رتبهها
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بر اساس آزمون من ویتنی ،مقدار معیار تصمیم ( )Sigکمتر از  0/ 05به دست آمد و این امر نشان
میدهد تفاوت معناداری ب فتناریغ و یتلود( هسردم عون نی ا  و )یع ُبُب دع       رویکردهاییی اجرایییی
 نیا ُبُب  یاراد دع ا  یشخبرث بیش یرت        

اثربخش وجود دارد .بدین معنی که رد یعافتناریغ سرادم 
نسبت به مدارس دولتی هستند.

فرضیه  :7بین مدارس دولتی و غیرانتفاعی ابتدایی شهر قزوین از لحاظ شزومآ وج یی ییی اث شخبر
تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول  .51میانگین رتبههای ُبُبعد جو آموزشی اثربخش بر اساس نوع مدرسه
ُبُبعد
جو آموزشی اثربخش

میانگین رتبهها

مجموع رتبهها

نوع مدرسه

تعداد

دولتی

005

348 / 58

174290

غیرانتفاعی

405

655 / 20

330220

جمع

4001

جدول  . 16نتایج آزمون من ویتنی
ُبُبعد جو آموزشی اثربخش
آماره من ویتنی

40 0 49

آماره ویلکاکسون

174290

مقدار Z

- 16 /487

معیار تصمیم ()Sig

0/000

بر اساس آزمون من ویتنی ،مقدار معیار تصمیم ( )Sigکمتر از  0/ 05به دست آمد و این امر نشان
میدهد تفاوت معناداری بین نوع مدرسه (دولت و )یعافتناریغ و ی ُبُب وج دع

مآ و شز ییییی یییییی اث شخبر

وجود دارد .بدین معنی که مدارس غیرانتف  نیا رد یعا ُبُب  یاراد دع ا رتشیب یشخبرث ی تبسن  هب    
مدارس دولتی هستند.
فرضیه  :8بین اثربخشی مدارس دولتی و غیرانتفاعی ابتدایی شهر ق نیوز
معناداری وجود دارد.

جدول  . 17میانگین رتبههای اثربخشی کلی مدارس بر اساس نوع مدرسه
نوع مدرسه

اثربخشی کلی مدارس

تعداد

میانگین رتبهها

مجموع رتبهها

دولتی

405

703/ 30

4 5492 1

غیرانتفاعی

805

407/ 04

357654

جم ع

1012

جدول  . 18نتایج آزمون من ویتنی
ُبُبعد اثربخشی کلی مدارس
آماره من ویتنی
آماره ویلکاکسون

64 6 27
4 5492 1

مقدار Z

- 21 /685

معیار تصمیم ()Sig

0/000

توافت   
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بر اساس آزمون من ویتنی ،مقدار معیار تصمیم ( )Sigکمتر از  0/ 05به دست آمد و این امر نشان
س و .دراد دوج
میدهد تفاوت معناداری بین نوع مدرسه (دولتی و غیرانتفاعی) و اثربخشی م راد س س
بدین معنی که مدارس غیرانتفاعی در مجموع دارای اثربخشی بیشتری نسبت به یتلود سرادم     
هستند.
بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش بررسی مقایسهای اثربخشی مدارس دولتی و غیرانتفاعی ابتدایی شهر قزوین
بود .این مطالعه در قالب  7مؤلفه ساختار و استراتژیهای اثربخش ،مشارکت و همکاری اثربخش
اولیاء ،روشهای آموزش و طراحی برنامهر ایس ،شخبرثا یسرد یزی س تتتت تتتتتگ یبایشزرا و یراذ   
آموزشی اثربخش ،مدیریت و رهبری آموزشی اثربخش ،رویکرده ج و شخبرثا ییارجا یا و    
آموزشی اثربخش بررسی شد .ادبیات موضوع نشان داد اثربخشي س رد يروحم عوضوم ينامزا

  

نظريه سازماني تلقي شده و مؤسسا ات در ارز هب دوخ دركلمع يباي ب  يسرر ووووو وووووو م يشخبرثا نازي   
س م ينامزا ييييي پردازند  . ..ب يدرت نود د امزاس  نننننن نه اا ای آموزش هم زا يکي ي مم م ممم مت رر رین ،م ترثو ر و ني
گستردهترين سازمانها است که تربيت و تعليم رسمي افراد جامعه را بر عهده دارد و نيز به عنوان
تأمینکننده منابع انساني ساير سازمانها از اهميت ويژهاي برخوردار است.
تهای ذهن نام ی ن رکفت د    
شآموزان به فعالی 
نتایج فرضیه اول نشان داد مؤلفه تشویق و ترغیب دان 
کردن و استدالل کردن به عنوان باالترین میانگین ( )3/71و مؤلفه وجود کتابخانه غنی در مدرسه
به عنوان پایینترین میانگین (  )2/ 79بود .به طور کلی نتايج پژوهش در پاسخ به ک هيضرف نيا  ه هه هههههه
یهای اثربخش در مدارس دولتی و غیرانتفاعی ابتدایی شهر ق توافت نیوز   
بین ساختار و استراتژ 
معناداری وجود دارد ،نشان داد ب  یعافتناریغ و یتلود سرادم نی ا دتب ا نیوزق رهش یی  رد ُبُب دع         
یهای اثربخش در سطح  ،%59تفاوت معناداری وجود دارد .در این ُبُبعد مدارس
ساختار و استراتژ 
دولتی دارای می نیگنا

 2/ 99و م راد یعافتناریغ سراد ا یگنایم ی ن      3/59بودن وژپ جیاتن .د هش    

حاضر با نتایج پژوهش نیکنامی و مهدیان (  ) 1388مغایرت دارد .در مطالعه حاضر این ُبُبع یاراد د
میانگین  3/ 47بود و در مطالعه نیکنامی و مهدیان این ُبُبعد دارای میانگین  2/26بود.
بعد مشارکت و همکاری اثربخش اولیاء یکی از مهمترین مؤلفهها در اثربخشی مدارس به ش رام
می رود ،همچنان که این مؤلفه در تحقیقات استون و همک  نارا ( ( )7002و ل  توذ ((  ) 1991م درو
شت یم نیر اا ااانگین مرب لؤم هب طو ف زکرمت ه     
بررسی قرار گرفته است .در بین مؤلفههای این ُبُبعد بی 
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یادگیری بر رشد و پیشرفت دانشآموزان (  )3/ 16و کمترین میانگین مربوط به مؤلفه یرکفمه    
معلمین و والدین در انجام اموری خاص از قبیل موضوعات جنس  .و ی  )2/ 90 ( ( ..اس هب جیاتن .ت    
دست آمده در این ُبُبعد با نتایج استون و همکاران و لذوت همخوانی دارد اما نتایج به دست آمده
با مطالعه نیکنامی و مهدیان مغایرت دارد؛ چرا که هب یلک نیگنایم  تسد هدمآ

یشخبرثا رد        

مدارس دولتی و غیرانتفاعی پژوهش حاضر به ترتیب  3/ 55و  3/ 54ب و یمانکین هعلاطم رد و دو
مهدیان ا بیترت هب یشخبرثا نی     

 2/ 34و  2/ 98ب .دو نت شهوژپ جيا   

نش  داد نا بب بببین مش و تکرا

همکاری اثربخش اولیاء در مدارس دولتی و غیرانتفاعی ابتدایی شهر قزوین تفاوت معنا اداری در
سطح  %59وجود دارد .روشهای آموزش و طراحی درسی اثربخش جزء آن دسته از مؤلفههایی
به شمار میرود که میتواند تأثیر بسزایی در خط جدایی مدارس دولتی و غیرانتفاعی داشته باشد

(بوتا و ماکلو .) 2012 ،1این مورد در پژوهش حاضر نیز اثبات شد .نت شهوژپ جيا   

نش نیب داد نا   

روشهای آموزشی و طراحی برنامهریزی درسی اثربخش در مدارس دولتی و غیرانتفاعی ابتدایی
شهر قزوین تفاوت معناداری در سطح  %59وجود دارد .در این ُبُبعد مدارس دولتی دارای میانگین
 3/41و مدارس غیرانتفاعی دارای میانگین  4/ 05بودند .به طور کل  نیا رضاح هعلاطم رد ی ُبُب دع      
دارای میانگین  3/95بود و در مطالعه نیکنامی و مهدیان این ُبُبعد دارای میانگین  2/66بود.
در ُبُبعد    سیاس تت تگ و یراذ

نیرتالاب شخبرثا یشزومآ یبایشزرا

هفلؤم هب طوبرم نیگنایم                   

بهکارگیری راهبردهای مؤثر مدیریت کالس توسط معلمان (  )3/ 31و پایینترین میانگین مرب طو
به مؤلفه اجرای برنامههای میانرشتهای در مدرسه (  )2/ 91بود .در مطالعهای که توسط نیکنامی و
مهدیان (  ) 1388صورت گرفت می فتناریغ و یتلود سرادم یشخبرثا نیگنا ا ءایلوا رظن زا یع        
شآم  نیا رد ناملعم و نازو ُبُب ب دع ه بیترت        
دان 

 2/ 38و  3/ 10ب وژپ رد اما دو ه نیا رضاح ش     

میانگینها به ترتیب عدد  3/ 55و  3/66را نشان میدهد که این خود نشاندهنده مغایرت یافتههای
این پژوهش با پژوهش نیکنامی و مه ید ا لک رد .تسا ن     نت شهوژپ جيا   

حاض اد ناشن ر د نیب     

سیاستگذاری و ارزشیابی آموزش اثربخش در مدارس دولتی و غیرانتفاعی ابتدایی شهر ق نیوز
در سطح  %59تفاوت معنا اداری و نیا رد یلک روط هب .دراد دوج ُبُب دع سرادم یاراد یتلود   
میانگین  3/ 13و مدارس غیرانتفاعی دارای میانگین  4/ 10بودند .نت جيا

     

نش نیب داد نا    مدددیریت و

1- Botha & Makoelle
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رهبری آموزشی اثربخش در م و یتلود سراد

رهش ییادتبا یعافتناریغ

تف ؛دراد دوجو یرادانعم توا د  نیا ر ُبُب یاراد یتلود سرادم دع

نیگنایم

     

حطس رد نیوزق   
         

     %59

 3/ 21و م سراد   

غیرانتفاعی دارای میانگین  4/71بودند.
در پژوهش حاضر و در ُبُبعد رویکردهای اجرایی اثربخش از نظر اولیای دانشآم ناملعم و نازو   
این ُبُبعد به ترتی نیگنایم یاراد ب   

 3/ 57و  3/66و در مطالعه و یمانکین 

 نایدهم از یلوا رظن ای      

دانشآموزان و معلمان این ُبُبعد به ترتیب دارای میانگین  2/ 37و  2/ 98بود .در ا نیب شهوژپ نی    
رویکردهای اجرایی اثربخش در مدارس دولتی و غیرانتفاعی ابتدایی شهر ق حطس رد نیوز    %59
تف وا تت ت معن اا اداری و  دوج د  نیا رد .درا ُبُب سرادم دع نیگنایم یاراد یتلود   

           3/41و م سراد   

غیرانتفاعی دارای میانگین  4/ 10بودند .جو آموزشی اثربخش به عنوان آخرین ُبُبعد از ابعاد  7گانه
اثربخشی مدارس به شمار میرود .نتایج به  هدمآ تسد  در ناشن رضاح شهوژپ وج نیب داد     
آموزشی اثربخش در مدارس دولت حطس رد نیوزق رهش ییادتبا یعافتناریغ و ی

   

      %59تف توا

معناداری وجود دارد .در این ُبُبعد مدارس دولتی دارای امتیاز  3/ 31و م راد یعافتناریغ سراد ای   
امتیاز  4/71بودند.
پس در کل نتایج نشان داد که از نظر نمونه مورد پژوهش میانگین امتیاز اثربخشی مدارس دولتی
 3/11و میانگین امتیاز مدارس غیرانتفاعی  4/ 06بود .در بررسی تکتک ابعاد اثربخشی نیز نش نا
داده شد که در همه ابعاد مورد پژوهش میانگین امتیاز مدارس غیرانتفاعی باالتر از مدارس دولتی
شآم همه رد یعافتناریغ سرادم ،ناملعم و نازو ا ببببب ببببببع دا
بود؛ به عبارت دیگر از نظر اولیای دانش ش
شتر از مدارس دولتی بودند.
اثربخ 
با توجه به نتایج به دس دمآ ت ه ب شخب نیا رد  ه صوصخ سرادم 

ًاًا م یتلود سرادم 

یییییی ی ییی یییییییییییت ناو

پیشنهادهایی در هر بعد ارائه کرد:
ُبُبعد ساختار و استراتژیه :شخبرثا یا

   مب د تردا ببی ار ننن به اشم  هده هراتفر  ااا اااای حرفهههای

همکاران خود ،وجود کتابخانه غ  نن نننی در مدرس سسه و تخص صصیص زم اک نا فف فففی براای رش فرح د هههههای
کارکنان در مدرسه.
ُبُبعد مشارکت و همکاری اثربخش اولیاء :دخالت دادن اولیاء در تعیین هدفهای مدرسه و
سیاستهای آموزشی مدرسه ،نیازسنجی مستمر از توقعات ذینفعان مدرسه در ارتباط ب لئاسم ا   
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آموزشششی و تربیت و ی

مش مه تکرا ههههجانبه   اولیاءء ء و جامعهسردم اب طبترم روما رد  هاعم زا              

کهای فکری و مالی.
کم 
ُبُبعد روشهای آموزش و طراحی برنامه درسی اثربخش :ب و ینیبزا تجد هنالاس رظندی   
در برنامههای درسی (توسط اعضای تیم آموزشی مدرسه) ،تمرکز بر یادگیری چن جود هههی (اعم
از مشارکتی و ب )یدروخزا

دم یارجا و للل للللها ای فرح یریگدای هههههای اث  شخبر ((ش ی لما ا ریگد ی   

شبکهای به کار تیمی و یادگیری در عمل).
ُبُبعد سیاستگذاری و ارزشیابی آموزش اثربخش :دخالت دادن معلمان در تعیین اهداف
و برنامههای مدرسه به عنوان کی

سیاست روتین ،اجرای برنامهه یا

میانننرشتهههای در مدرسه و 

شآموزان فراسوی موضوعات درسی.
توجه برنامههای درسی به رشد همهجانبه دان 
ُبُبعد مدیریت و رهبری آموزش اثربخش :فراهمسازی تجهیزات ورزشی به قدر ک رد یفا
شآموزان و نظارت والدین بر انجام
مدرسه ،نظارت دقیق مدیر بر چگونگی پیشرفت تحصیلی دان 
تکالیف فرزندان در منزل و مدرسه.
ش :اس رایتسد زا هدافت ا لح و تفرشیپ یارب یشزومآ ن
ُبُبعد رویکردهای اجرایی اث خبر ش ش

   

مشکالت ،بهرهگیری دبیران از فناوریهای اطالعات و ارتباطات در اجرای برنامهه یشزومآ یا   
شآموزان.
تهای مدرسه برای سازگاری با شرایط و نیازهای دان 
و بازنگری مستمر سیاس 
منابع
حسنی ،محمد؛ سامری ،مریم (  .) 13 89بررسی اثربخشی سازمانی مدارس متوسط ناحیه کی

شهر ارومیه با اس دافت ههه از

مدل پارسونز .مدیریت فرهنگ سازمانی ،سال  ،8شماره  ، 21صص .102- 223
شها ييي
دفت ،ريچارد ال .) 387 1( .تئوري و طراحي سازمان .ترجمه علي پارسائيان و محمد اعرابي .دفتررر پ هوژ ش ش
فرهنگي .چاپ اول.
ت .دفتررر پ هوژ شششهاییی فرهنگ یس :نامجرتم .ی ددد دددد محمددد
رابینز ،استیفن؛ دی سنزو ،دیوید .)29 13 ( .مبانی م یرید ت ت
اعرابی ،محمدعلی حمید رفیعی ،بهروز اسراری ارشاد .ويرايش اول ,چاپ دوازدهم.
زکی ،محمدعلی .) 1389 ( .عوامل اثربخشی سازمانی مدرسه و بررسی رابطه آ  ننن با ا ویژگیییهاییی آموزشییی معلم نا ..
مجله علوم انسانی دانشگاه امام حسین (ع) – تعلیم و تربیت اسالمی (  ،) 10سال  ، 18شماره پی پا ییی  ، 80صص
.161-491
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