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 چکیده

. جامعه آماری این تحقیق شامل اساتید گروه باشدیمپیمایشی -روش تحقیق توصیفیدارای پژوهش حاضر 

، مدیران و معاونان آموزشی مدارس، دبیران و اولیاء دانش وپرورشآموزشعلوم تربیتی، روسا و معاونین 

 712به حجم  یانمونه، که باشندیمکشور  شمال غربی در آموزان دوره اول متوسطه با مدرک علوم تربیت

و   ینظر یبا استفاده از مبانتحقیق ابتدا  یهاداده یگردآورهدفمند انتخاب شدند. برای  صورتبهنفر 

تهیه  یاساختهمدارس اثربخش، پرسشنامه محقق  نهیدرزمدر داخل و خارج کشور  شدهانجام تحقیقات

( α=029/9پرسشنامه )کمی و کیفی، پایایی  یهاروشروایی صوری و محتوایی آن به  دییتأگردید، که بعد از 

شدند. نتایج  لیوتحلهیتجز AMOSو  SPSS یافزارهانرماز طریق  شدهیآورجمع یهادادهآمد.  به دست

فرهنگ، جو مدرسه، ها )مؤلفهمدارس اثربخش بر اساس  یامؤلفه 11نشان داد که الگوی تحلیل عاملی 

منابع، دستیابی  نیتأمانتظارات سطح باال از دانش آموزان، رهبری اثربخش، معلم اثربخش، انسجام، نهفتگی، 

بر پیشرفت تحصیلی، مشارکت  مؤثربه اهداف، فناوری اطالعات و ارتباطات، راهبردهای یادگیری، عوامل 

 با هامؤلفه و زیر (یریگمیتصمبازخورد، والدین، سازگاری یا قابلیت انطباق با محیط، نظارت و ارزیابی و ارائه 

مدارس  یهامؤلفهتفسیری -تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم دارای برازندگی مناسب بوده، و مدل ساختاری

بر پیشرفت  مؤثراولین سطح آن به عوامل  که دیگرددر نُه سطح طراحی  ISMبا استفاده از رویکرد اثربخش 

 ابع اختصاص دارد.من نیتأمتحصیلی و آخرین سطح به 
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 مقدمه

 و تعریف، تبیین به ، توجهیسازمانهینظر ادبیات از بخشی تاکنون یالدیم 1099 دهه از    

 یک ،مؤسسات و هاازمانس همه برای سازمانی اثربخشی و است داشته سازمانی اثربخشی تحلیل

 زا یکی یآموزش یهاسازمان ،دیتردیب(. Rojas, 2000شود )یم شمرده اساسی و ضروری مسئله
 جامعه افراد یرسم تیترب م ویتعل دارعهده هک باشندیم هاسازمان نیترگسترده و نیمؤثرتر ،نیترمهم
 و میتعل یاساس نکر منزلهبه مدرسه .باشدیم هاسازمان گرید یانسان منابع کنندهنیتأم نیچن وهم
 آموزشی هر جامعه، یهاسازمان. دارد وپرورشآموزش یهاهدف تحقق در یسع ،یرسم تیترب

 نیا و دهند قرار تیدر اولو را خود یهاسازمان اهداف تحقق که دارند یسع گرید یهاسازمان همانند
 یک (Townsond, 1995) ازنظر .کندیم مفراه را" مدرسه یاثربخش "مطالعه  و یبررس نهیزم موضوع

 و ستمیس عیوس اهداف تحقق یبرا باال تیفیباک برنامه یک هک است یانونک اثربخش یآموزش طیمح
 نهیزم ای خانواده از نظرصرف رانیفراگ همه. کندیمحفظ  و نیتدو را شدهیطراح مشخص اهداف
 آن تحقق در را یینها تیموفق هم و مدرسه در یزندگ ریطول مس در را شرفتیپ و بهبود هم ،یاجتماع
 Hassaniکنند )یم تجربه یآموزش طیمح در یرونیب مناسب یریگاندازه یهاکیتکن اساس بر اهداف

& Sameri,2010.) 

1996) (Stoll & Fink,  که اثربخشی به افراد و منابع موجود وابسته است. بر این باور هستند

رسه، افراد به دلیل اینکه مجبور به انتخاب یک گزینه از میان ، در تعریف اثربخشی مدرونیازا

 .(Reynolds, 2000 &Teddlieشوند )یمرقابتی هستند با مشکل مواجه  یهاارزش
هریک به گونه خاصی  اندپرداخته اثربخشاجرای مدارس مطالعه و تربیتی که به  مؤسسات

 ,Reynolds). اندآن را بیان نموده یهامؤلفهو  هایویژگیپرداخته و  مدارسبه توصیف این 

2000 & Teddlie)  یخوببه آن آموزان دانش هک است یامدرسه" اثربخش مدرسهکه  دارندیمبیان 
 شرفتیپ نمرات لهیوسبه تسلط نیا و شوند مسلط ،یهر سطح در هیپا یهامهارت مختلف یهاطهیح بر

زمانی  کند که مدرسهمی استدالل (Murphy, 1985) ."شودیم مشخص آموزان دانش یلیتحص

 شدهنییتعآن منطبق یا بیشتر از اهداف  هایفعالیت جهینتشود که اثربخش در نظر گرفته می

ای است که سطوح باالیی از پیشرفت اثربخش، مدرسه مدرسهدر دیدگاه دیگر یک  باشد.

تأکید  .(Miskel, 2008,p.290  &Hoyدهد )آموزان مدرسه ارتقا آموزان را در تمام دانشدانش

دارد اثربخش  مدرسهعلمی و نظارت مستمر بر روی فرآیندهای علمی ارتباط بسیار مهمی با 

(Al Waner, 2005) تواند به اهداف ای است که میاثربخش، مدرسه مدرسهبنابراین، یک ؛

که مدارس و یا از آن فراتر رود. یک دیدگاه تقریباً متفاوت این است  داکردهیپعلمی خود دست 

آموزان آن بتوانند باالتر از سطح متوسط یک شوند که دانشزمانی اثربخش در نظر گرفته می
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 (.Reynolds,1985,p.13 Cuttance quote fromباشند )عملکرد داشته  متوسطمدرسه 

(2011) Lezotte & Snyder  اثربخش با  مدرسه: کنندیمتعریف  گونهنیامدرسه اثربخش را

 این موفقیت میاندر  یامالحظهقابلشکاف  و شودیمتر دانش آموزان توصیف باال موفقیت

انتظارات باال،  هیاثربخش بر پا مدرسه. وجود ندارد یآموزدانش تیجمع بزرگ یهارگروهیز

و نظارت مداوم بر  ،زیآموزش متما ،یهمه، همکار یبرا یریادگیبه  رینظیبتعهد  ،یقو رهبری

الگوی مدرسه اثربخش را به ترتیب  Habibi(2011) است. جادشدهیادانش آموزان  شرفتیپ

( ارتباط با 3یادگیری، -و فرایند یاددهی ( معلم7اثربخش،  ی( رهبر1اهمیت شامل هفت عامل: 

( 2حمایتی  ی( دروندادها1( تکالیف 9( دانش آموزان و محیط یادگیری 4خانواده و جامعه 

 .داندیمارزیابی 

به بررسی اثربخشی مدارس عالمه تهران پرداخته است.  (Rahimian, 2016)در تحقیقی  

، رهبری آموزشی، انتظارات سطح تیمأمورنتایج نشان داده است که هفت عامل همبسته )حس 

پیشرفت تحصیلی، جوسازمانی، فرصت یادگیری و مشارکت والدین و  یریگاندازهباال، نظارت و 

 یهاشاخصشاخص رهبری و  هاآن چراکه، اجتماع( برای مدارس اثربخش حیاتی هستند

 ,Hassanpour .انددادهقرار  ریتأثیادگیری دانش آموزان را در مدرسه عالمه تحت 

Mohammad Khanloo & Saeedi (2016)  یرانتفاعیغبه مقایسه اثربخشی مدارس دولتی و 

ثربخشی میانگین مدارس ا یهامؤلفهنشان داد در تمامی  هاافتهی. اندپرداختهابتدایی شهر قزوین 

 یرانتفاعیغاثربخشی مدارس  دهندهنشانکه این  باالبودنسبت به مدارس دولتی  یرانتفاعیغ

در تحقیق خود به بررسی رابطه بین استقالل  Southern(2018) نسبت به مدارس دولتی است.

ه معکوسی نتایج نشان داد که تمرکز رابط اثربخشی مدارس پرداخت. معلمان و تمرکز قدرت با

 (2017) .در اثربخشی مدرسه ندارد توجهیقابل ریتأثبا اثربخشی مدارس داشته و استقالل معلم 

Dahiru , Basri & Lope Pihie مدرسه اثربخش بر  هایویژگی ریتأثر تحقیقی به بررسی د

و  وجود رابطه معنادار دهندهنشاناین مطالعه  یهاافتهیمعلمان پرداخته است.  یتوانمندساز

. عالوه بر این به نظر (r=987/9است )معلمان  توانمندسازیمدرسه و  هایویژگیقوی بین 

 Boonla .باشدیممعلم  توانمندسازیبه  کنندهکمکمدرسه بهترین -رابطه مثبت خانه رسدیم

& Treputtharat(2014) و مثبت یارابطه مدرسه اثربخشی و یرهبر سبک بین دادند نشان 
 تبییناز واریانس اثربخشی مدرسه را  %10 کل در توانستند یرهبر یهاسبک و اردد وجودمعنادار

در  شیازپشیب جامعه امروز علمی، فرهنگی و اجتماعی، روزافزونبا توجه به تحوالت  .کنند

مدارس اثربخش  هرچقدر چراکهازمند است یبه مدارس اثربخش نتربیت کودکان و جوانان 
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. اگر مدارس اثربخش باشند ندیایکنار ب یجهان کنون یهایدگیچیپتوانند با یباشند بهتر م

افراد و  یو بالندگ ییشکوفا و از این طریق زمینهند یت نمایترب تأثیرگذار یافراد توانندیم

 یهامؤلفهدر خصوص  گرفتهانجام یهاپژوهش ازآنجاکه. سازندیمرا فراهم شرفت جامعه یپ

مدارس  نهیدرزموردار نبوده و مدل شفاف و دقیقی مدارس اثربخش از جامعیت کافی برخ

منجر به تشتت تصمیمات و  تواندیمو همین امر  آن ارائه نگردیده است یهامؤلفه اثربخش و

این  رونیازاو باعث بار آوردن نسلی ناتوان و ناکارآمد گردد،  شدهتیترباقدامات متولیان تعلیم و 

 پاسخ دهد: زیر سؤاالتتحقیق درصدد آن است که به 

 ؟اندکدماصلی مدارس اثربخش در دوره اول متوسطه  یهامؤلفه -

مدارس اثربخش چگونه  یهامؤلفه یبندسطحبرای تعیین روابط و  تفسیری-مدل ساختاری-

 است؟

 

 روش پژوهش

توصیفی از  هادادهاز حیث روش گردآوری  وتحقیق حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی 

. دسته اول شامل اساتید شودیمتقسیم  دودستهجامعه آماری این تحقیق به  نوع پیمایشی است.

که  باشندیمکشور  شمال غربسراسری، پیام نور، آزاد اسالمی(  یهادانشگاه) یتیتربگروه علوم 

 یسازمدلو پرسشنامه  شدهنیتدوپرسشنامه  یسنجروانتحقیق ) یهاپرسشنامهدر پاسخ به 

روسای دوم شامل اساتید گروه علوم تربیتی،  دستهت کردند. مشارک تفسیری(-ساختاری

و معاونان آنان، مدیران مدارس، معاونان آموزشی و دبیران دوره اول متوسطه  وپرورشآموزش

دارای مدرک علوم تربیتی و اولیا دانش آموزان دوره اول متوسطه )دارای مدرک علوم تربیتی( در 

از اهمیت بسیاری  یعامل لیتحل انجام جهت م نمونهتعیین حج. باشندیمکشور  غربشمال 

 .(kline,2015,p.98نفراست ) 799حجم نمونه  حداقل ,Gilford)  (1956به نظر است برخوردار

هدفمند  صورتبهنفر  749به حجم  یانمونه هایآزمودنبراین اساس و جهت جلوگیری از افت 

 1یا معروف شدهشناختهد از نوع موارد در این تحقیق هدفمن یریگنمونهشدند. روش انتخاب 

خود قادر به  هایدیدگاهمتخصصان یا افراد مطلع کلیدی که با  ازنظرزیرا در این تحقیق ؛ است

اساتیدی ) یتیتربکه شامل اساتید گروه علوم  انتخاب شدند بودنداختیار گذاردن اطالعات مفید 

 نیو معاونا داشتند انتخاب شدند(، روسا ر وپرورشآموزشکه دارای سابقه تدریس یا مدیریت در 

در رشته علوم تربیتی یا حداقل پنج سال سابقه تدریس، مدیریت یا معاونت در  وپرورشآموزش

                                                           
1 . Reputational Case Sampling 
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دوره اول متوسطه )با هر رشته تحصیلی(، مدیران مدارس و معاونان آموزشی با رشته علوم 

، دبیران دوره اول متوسطه، اولیا تربیتی یا حداقل پنج سال سابقه مدیریت در دوره اول متوسطه

دانش آموزان مشغول به تحصیل در دوره اول متوسطه )با مدرک علوم تربیتی( و همچنین اولیاء 

 712توزیع شد که  هاپرسشنامهکه عضو انجمن اولیا و مربیان بودند انتخاب و  یآموزاندانش

 ( آورده1جدول )اسخگویان در توزیع فراوانی رشته تحصیلی و شغل پ شد.پرسشنامه عودت داده 

 شده است.
 و شغل پاسخگویان یلیرشته تحصفراوانی  عیتوز (:1جدول )
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استفاده شد.  هادادهابزار جهت گردآوری  3از  ازیموردندر این تحقیق با توجه به اطالعات 

 هایویژگیطراحی و تعیین  باهدفست که ا یشناختروش یبررس یک قسمت اول این پژوهش،

مبانی  در این مرحله با بررسیانجام گرفت. برای مدارس اثربخش  یاپرسشنامه یسنجروان

، ابعاد و اثربخشمدارس  نهیدرزمدر داخل و خارج کشور  شدهانجامتحقیقات  مطالعات و، نظری

ویه تدوین گردید. در تدوین گ 128اولیه با  و پرسشنامهمدارس اثربخش استخراج  یهامؤلفه

و فناوری اطالعات و ارتباطات عالوه بر مبانی نظری  اثربخشفرهنگ، معلم  یهامؤلفهگویه های 

 در سند تحول بنیادین، که به ترتیب شامل: شدهمطرحراهبردهای کالن از  ،شدهانجامو مطالعات 
 -اسالمی فرهنگ اقتضائات و آموزان انشد ینیازها و هاویژگی با تربیتی یفضاها سازیمتناسب و یجادا

 توسعه (،14 یاتیعمل()هدف 3، 1، 2کالن  یهاهدف) ییایجغراف و فرهنگی اقلیمی، شرایط و ایرانی
، 4کالن  یهاهدف) فرهنگیان یاحرفه و علمی تربیتی، ،یاعتقاد یهایتوانمند و هایستگیشا مستمر

 بر مبتنی عمومی رسمی تربیت و تعلیم نظام در نوین یهایفناور از هوشمندانه یمندبهره(، 2، 1، 9
 Fundamental Reform Document of)(9،2،1،7،3کالن یهاهدف) یاسالم معیار نظام

Education,2011) راهبردهای یادگیری با توجه اصول حاکم بر انتخاب  مؤلفهگویه های  و

( The National Curriculum, 2012) یملیادگیری سند برنامه درسی -راهبردهای یاددهی
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نتایج  .استفاده شد. در تدوین تمامی گویه ها اهداف دوره اول متوسطه در نظر گرفته شد

و  01/9 ییمحتواشاخص روایی  ،29/9 ییمحتوانسبت روایی پرسشنامه نشانگر  یسنجروان

امه مکفی بودن روایی محتوایی پرسشن دهندهنشان کهبود  01/9 ییمحتوامتوسط شاخص روایی 

صوری و محتوایی، در  بر اساس نتایج روایی شدهاصالحپرسشنامه  برای تعیین پایایی، .باشندیم

به  02/9آزمایشی اجرا شد. مقدار ضریب آلفای کرونباخ  صورتبهنفر از اعضای جامعه  39بین 

 لیوتحلهیتجزبرای ، هاداده یآورجمعبعد از  آمد که بیانگر سازگاری درونی قوی است. دست

. پرسشنامه سوم برای تعیین روابط بین است شدهاستفاده AMOSو  SPSS یافزارهانرماز  هاآن

معادالت ساختاری  یسازمدلبا استفاده از  هامؤلفهو سپس روابط بین  شدهیطراح مؤلفه 11

نجام برای ا است. شدهارائه هامؤلفهقرار گرفت و الگویی بر اساس روابط بین  لیوتحلهیتجزمورد 

 استفاده شد. EXCEL افزارنرممحاسبات در این قسمت از 
 

 :هاافتهی

 ؟اندکدماصلی مدارس اثربخش در دوره اول متوسطه  یهامؤلفهاول تحقیق:  سؤال

جو  یهامؤلفهدر  آمدهدستبهنشان داد که بارهای عاملی  یدییتأتحلیل عاملی  نتایج

اطالعات و  یفناور؛ 99برای گویه  یریادگی یراهبردها؛ 19و  1، 9های مدرسه برای گویه

بوده و  (kline, 2015) 4/9کمتر از  ،137برای گویه  منابع نیتأم؛ 171برای گویه  ارتباطات

برای  مجدداًحذف گردیده و تحلیل عاملی  موردنظرهای بایستی از مدل حذف گردند. گویه

پس از تعدیل برای  آمدهدستبهملی بارهای عا داد کهمحاسبه شد. نتایج نشان  فوق یهامؤلفه

گیری برخوردار بوده و از اعتبار کافی برای حفظ شدن در مدل اندازه 4/9از  تربزرگها تمام گویه

، انتظارات نیمشارکت والدفرهنگ،  یهامؤلفهبرای  آمدهدستبههستند. همچنین بارهای عاملی 

، انسجام، اثربخش یرهبر، نهفتگی، شمعلم اثربخ، گیریتصمیمسطح باال از دانش آموزان، 

، به اهداف یابیدست، یلیشرفت تحصیپبر  مؤثر، عوامل طیت انطباق با محیا قابلی یسازگار

بوده و از اعتبار کافی برای حفظ  4/9از  تربزرگها در تمام گویه ،و ارائه بازخورد یابینظارت و ارز

 هرکدام یهامؤلفهگویه ها و تعیین زیر  دییأتگیری برخوردار هستند. بعد از شدن در مدل اندازه

دانش آموزان؛  ؛ انتظارات سطح باال از؛ مشارکت والدینگ؛ فرهن، جو مدرسههامؤلفهاز 

؛ سازگاری انسجام ؛اثربخش یرهبر؛ نهفتگی؛ معلم اثربخش؛ گیریمیتصم ؛یریادگی یراهبردها

؛ و ارائه بازخورد یابینظارت و ارز؛ یلیتحص شرفتیبر پ مؤثریا قابلیت انطباق با محیط؛ عوامل 

 یدییتأ(، از تحلیل عاملی یو انسان یمال، یمنابع مادمنابع ) نیتأم؛ ارتباطاتاطالعات و فناوری 
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به ارزیابی بارهای عاملی  ازآنپسو  شدهیبررساست. ابتدا برازش مدل  شدهاستفادهمرتبه اول 

بر  اثربخش مدارس یهامؤلفهمرتبه اول شود. نتایج برازش مدل تحلیل عاملی پرداخته می

 است. شدهداده( نشان 7ها در جدول )اساس زیرمولفه
 
 

  اثربخش مدارس یهامؤلفهمرتبه اول  های برازش مدل تحلیل عاملیشاخص (:2جدول )

 CMIN/DF RMR RMSEA PNFI CFI شاخص برازش

 897/9 141/9 918/9 930/9 998/7 زانیم

 09/9از بیش  9/9بیشتر از  98/9کمتر از  99/9از  کمتر 3کمتر از  مالک

 قبولقابل برازش مطلوب برازش مطلوب برازش مطلوب برازش مطلوب ریتفس

 

 .باشدیمبرازش مطلوب و تأیید مدل تحلیل عاملی  دهندهنشان( 7جدول )نتایج 

 
 

  اثربخش مدارس یهامؤلفه(: تحلیل عاملی مرتبه اول 1شکل)
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 یدییتأاز تحلیل عاملی  ها،بر اساس زیرمولفه اثربخش مدارس یهامؤلفهبرای ارزیابی 

به ارزیابی بارهای  ازآنپسو  شدهیبررساست. ابتدا برازش مدل  شدهاستفادهمرتبه دوم 

 .(3جدول ) شودعاملی پرداخته می
 مدارس اثربخش یهامؤلفههای برازش مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم شاخص (:3جدول )

 CMIN/DF RMR RMSEA PNFI CFI برازش شاخص

 811/9 119/9 923/9 947/9 197/7 زانیم

 99/9کمتر از  3کمتر از  مالک
 98/9کمتر از 

از بیش  9/9بیشتر از 

09/9 

 قبولقابل برازش مطلوب برازش مطلوب برازش مطلوب برازش مطلوب ریتفس

دل تحلیل عاملی مرتبه دوم برازش مطلوب و تأیید م دهندهنشان( همگی 3جدول )نتایج 

 .باشدیم

 
 

  اثربخش مدارس یهامؤلفهتحلیل عاملی مرتبه دوم  (:2شکل )
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 یبندسطحتفسیری برای تعیین روابط و -دوم تحقیق: مدل ساختاری سؤال

 مدارس اثربخش به چه صورتی است؟ یهامؤلفه

برای تعیین ول و مرتبه دوم، مدرسه اثربخش با تحلیل عاملی مرتبه ا یهامؤلفه دییتأبعد از 

 است. شدهاستفاده ISM کردیرومدارس اثربخش از  یهامؤلفه یبندسطحروابط و 

 اصلی زیر ضروری است: گامسه ،ISM درروشبرای اجرای مدل 

که در این تحقیق  با استفاده از ادبیات موضوع و سایر منابع هاشاخصشناسایی ابعاد و  (1

تعیین رابطه مفهومی بین ابعاد با  (7؛ است شدهییشناسااثربخش  بر مدارس مؤثر مؤلفه 11

مدارس  یهامؤلفهساختاری تفسیری: در این گام روابط بین  یسازمدلاستفاده از رویکرد 

ساختاری تفسیری و استفاده از رابطه مفهومی مورد تحلیل  یسازمدل یریکارگبهاثربخش با 

تعامالت ابعاد: در این گام با توجه به روابط در رابطه ترسیم مدل و شبکه  (3؛ ردیگیمقرار 

 .شودیمترسیم  موردنظر، مدل مفهومی هامؤلفهبین  یبندسطحابتدایی میان عناصر و 

 و ماتریس دستیابی هامؤلفهتعیین روابط بین 

 یهامؤلفه( بین یانهیزم) 7رابطه محتواییبین عوامل:  1. تعیین نوع رابطه محتوایی1مرحله 

 یهامؤلفهباشد. هر یک از  تأثیرگذاریو یا  تأخرمدارس اثربخش ممکن است از نوع مقدم و 

مربوط جهت پیدا کردن  سؤالباشند. لذا  تأثیرگذار هامؤلفهممکن است بر دیگر  شدهشناسایی

و  i مؤلفهبین  یارابطهاست: چه  شدهمطرح صورتبدیندر پرسشنامه  هامؤلفهنوع رابطه بین 

 وجود دارد؟ j مؤلفه
ساختاری، با استفاده خودتعاملی ماتریس : 3. تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری7مرحله 

نفر از اساتید علوم  19است. این ماتریس توسط  شدهلیتشکاز چهار حالت روابط محتوایی 

ساختاری تفسیری،  یسازمدلاست. این اساتید در فرآیند  شدهلیتکمتربیتی شمال غرب کشور 

سطر  مؤلفه: V:اندداده در هر مقایسه زوجی جواب هامؤلفهزیر برای تعیین روابط بین  صورتهب

سطر  مؤلفه( بر j مؤلفهستون ) مؤلفه: A، گذاردیم ریتأث( j مؤلفهستون ) مؤلفه( بر i مؤلفه)

 ریتأث( بر یکدیگر jمؤلفه ( و ستون )iمؤلفه : هر دو سطر )X.گذاردیم ریتأث( i مؤلفه)

با درج عالمت با  تاًینها : بین عنصر سطر و عنصر ستون ارتباطی وجود ندارد.O.گذاردیم

ماتریس خود تعاملی ساختاری در جدول  دهندگانپاسخبیشترین فراوانی از بین نظرات خبرگان 

 است. شدهداده( نشان 4شماره )

                                                           
1.Structural Self – Interaction Matrix 

2 . Contextual relation 

3.Structural Self – Interaction Matrix 
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 شدر مدارس اثربخ مؤثر یهامؤلفه(: ماتریس خود تعاملی ساختاری 1جدول )
 

 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 

F1 
                

F2 V 
               

F3 X X 
              

F4 A A X 
             

F5 X O O X 
            

F6 X X A X O 
           

F7 X X X V V V 
          

F8 A A A O O O A 
         

F9 X X V V V V V X 
        

F10 A A A V V V A O A 
       

F11 A A A A O X X A A A 
      

F12 X A A A A A A A A A A 
     

F13 X X A A A X A A A A V V 
    

F14 A A A V V X X V A V V V V 
   

F15 X X O O O O X O X X X V O V 
  

F16 X X X O O X X X V X V X V V V 
 

 آوردن ماتریس دستیابی به دست. 3 مرحله

به اعداد صفر و یک برحسب قواعد زیر ماتریس  SSIMبا تبدیل نمادهای روابط ماتریس 

باشد، آن خانه  Vمعادل  SSIMدر ماتریس  (ijنماد ) اگر :دیآیم به دستدستیابی اولیه 

باشد، آن  Aدل معا SSIMدر ماتریس  (ij)اگر نماد  ؛و خانه قرینه صفر خواهد بود 1معادل 

باشد،  Xمعادل  SSIM( در ماتریس ijاگر نماد ) ؛خواهد بود 1و خانه قرینه  صفرخانه معادل 

باشد،  Oمعادل  SSIMدر ماتریس  (ij)اگر نماد ؛ خواهد بود 1و خانه قرینه  1آن خانه معادل 

 آن خانه معادل صفر و خانه قرینه صفر خواهد بود.

 
 (: ماتریس دستیابی5جدول )

 قدرت نفوذ F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 ؤلفهم

F1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

F2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

F3 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 13 

F4 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 7 

F5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 

F6 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 9 

F7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 15 

F8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 6 

F9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15 

F10 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 9 

F11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 5 

F12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 

F13 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 6 

F14 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 10 

F15 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 9 

F16 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

 9 8 9 13 16 14 9 6 8 9 12 8 10 7 8 11 میزان وابستگی
 

 

 هامؤلفه بندیسطح. 4مرحله 

که  ییهامؤلفه، یعنی مؤلفه، مجموعه دستیابی هر هامؤلفه بندیاولویتبرای تعیین سطح و 

که از  ییهامؤلفه، یعنی مؤلفههر  نیازپیشرسید و مجموعه  هاآنبه  توانیم مؤلفهاز طریق این 

عناصر مشترک  مؤلفهبرای هر  ازآنپس. شودیمرسید، تعیین  توانیم مؤلفهبه این  هاآنریق ط

و پس از تعیین عناصر مشترک، اقدام به تعیین  شدهشناسایی نیازپیشدر مجموعه دستیابی و 
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دارای باالترین سطح خواهد بود که مجموعه  یامؤلفه. در اولین جدول، شودیم هامؤلفهسطح 

را از  هاآن، هامؤلفهیا  مؤلفهیکسان باشد. پس از تعیین این  کامالًابی و عناصر مشترک آن دستی

. در جدول دوم نیز شودیمباقیمانده جدول بعدی تشکیل  یهامؤلفهجدول حذف کرده و با 

ادامه  مؤلفهسطح دوم تعیین و این رویه تا تعیین سطح همه  یهامؤلفههمانند جدول اول 

 .ابدییم
 ISM مراتبسلسله(: تعیین سطح اول در 1دول )ج

 هامؤلفه نماد مجموعه دسترسی خروجی )اثرگذاری( مجموعه مقدم ورودی )اثرپذیری( مجموعه مشترک سطح

 1-3-9-1-2-0-17-13-19-11 1-7-3-9-1-2-0-17-13-19-11 1-3-4-9-1-2-8-0-19-11-17-13-14-19-11 F1 جو مدرسه 
 7-3-1-2-0-13-19-11 7-3-1-2-0-13-19-11 1-7-3-4-1-2-8-0-19-11-17-13-14-19-11 F2 فرهنگ 
 1-7-3-4-2-11 1-7-3-4-2-0-11 1-7-3-4-1-2-8-19-11-17-13-14-11 F3 مشارکت والدین 
 3-4-9-1 1-7-3-4-9-1-2-0-19-14 3-4-9-1-11-17-13 F4 دانش آموزان انتظارات سطح باال از 

 1-4-9 1-4-9-0-19-14-11 1-4-9-17-13 F5 راهبردهای یادگیری 
 1-7-4-1-11-13-14-11 1-7-3-4-1-2-0-19-11-13-14-11 1-7-4-1-11-17-13-14-11 F6 گیریتصمیم 
 1-7-3-2-11-14-19-11 1-7-3-2-0-11-14-19-11 1-7-3-4-9-1-2-8-19-11-17-13-14-19-11 F7 معلم اثربخش 
 8-0-11 1-7-3-2-8-0-14-11 8-0-11-13-11 F8 نهفتگی 

 1-7-8-0-19 1-7-8-0-19-11 1-7-3-4-9-1-2-8-0-19-11-17-13-14-19 F9 رهبری اثربخش 
 19-19-11 1-7-3-2-0-19-14-19-11 4-9-1-19-11-17-13-19-11 F10 انسجام 
 1-2-11-19 1-7-3-4-1-2-8-0-19-11-13-14-19-11 1-2-11-17-19 F11 سازگاری یا قابلیت انطباق با محیط 
 تحصیلی بر پیشرفت مؤثرعوامل  F12 11-17-1 11-19-14-13-17-11-19-0-8-2-1-9-4-3-7-1 11-17-1 یک
 1-7-1-13 1-7-3-4-9-1-2-8-0-19-13-14-11 1-7-1-11-17-13 F13 دستیابی به اهداف 
 1-2-14 1-7-3-1-2-0-14-19-11 4-9-1-2-8-19-11-17-13-14 F14 نظارت و ارزیابی و ارائه بازخورد 
 1-7-2-0-19-11-19 1-7-2-0-19-11-19-11 1-7-2-0-19-11-17-14-19 F15 فناوری اطالعات و ارتباطات 
 1-7-3-1-2-8-19-11 1-7-3-1-2-8-19-17-11 1-7-3-9-1-2-8-0-19-11-13-14-19-11 F16 منابع نیتأم 

 

 ISM مراتبسلسلهتعیین سطح دوم در  (:0جدول )
 هامؤلفه نماد مجموعه دسترسی خروجی )اثرگذاری( رودی )اثرپذیری(مجموعه مقدم و مجموعه مشترک سطح

 1-3-9-1-2-0-13-19-11 1-7-3-9-1-2-0-13-19-11 1-3-4-9-1-2-8-0-19-11-13-14-19-11 F1 جو مدرسه 
 7-3-1-2-0-13-19-11 7-3-1-2-0-13-19-11 1-7-3-4-1-2-8-0-19-11-13-14-19-11 F2 فرهنگ 
 1-7-3-4-2-11 1-7-3-4-2-0-11 1-7-3-4-1-2-8-19-11-13-14-11 F3 مشارکت والدین 
 3-4-9-1 1-7-3-4-9-1-2-0-19-14 3-4-9-1-11-13 F4 دانش آموزان انتظارات سطح باال از 
 1-4-9 1-4-9-0-19-14-11 1-4-9-13 F5 راهبردهای یادگیری 
 1-7-4-1-11-13-14-11 1-7-3-4-1-2-0-19-11-13-14-11 1-7-4-1-11-13-14-11 F6 گیریتصمیم 
 1-7-3-2-11-14-19-11 1-7-3-2-0-11-14-19-11 1-7-3-4-9-1-2-8-19-11-13-14-19-11 F7 معلم اثربخش 
 8-0-11 1-7-3-2-8-0-14-11 8-0-11-13-11 F8 نهفتگی 
 1-7-8-0-19 1-7-8-0-19-11 1-7-3-4-9-1-2-8-0-19-11-13-14-19 F9 رهبری اثربخش 
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 19-19-11 1-7-3-2-0-19-14-19-11 4-9-1-19-11-13-19-11 F10 انسجام 
 سازگاری یا قابلیت انطباق با محیط F11 19-11-2-1 11-19-14-13-11-19-0-8-2-1-4-3-7-1 19-11-2-1 دو

 1-7-1-13 1-7-3-4-9-1-2-8-0-19-13-14-11 1-7-1-11-13 F13 دستیابی به اهداف 
 1-2-14 1-7-3-1-2-0-14-19-11 4-9-1-2-8-19-11-13-14 F14 نظارت و ارزیابی و ارائه بازخورد 
 1-7-2-0-19-11-19 1-7-2-0-19-11-19-11 1-7-2-0-19-11-14-19 F15 فناوری اطالعات و ارتباطات 
 1-7-3-1-2-8-19-11 

 
1-7-3-1-2-8-19-17-11 1-7-3-9-1-2-8-0-19-11-13-14-19-11 F16 منابع نیتأم 

 

 ISM مراتبسلسلهم در تعیین سطح سو (:1جدول )
 هامؤلفه نماد مجموعه دسترسی خروجی )اثرگذاری( مجموعه مقدم ورودی )اثرپذیری( مجموعه مشترک سطح

 1-3-9-1-2-0-13-19-11 1-7-3-9-1-2-0-13-19-11 1-3-4-9-1-2-8-0-19-13-14-19-11 F1 جو مدرسه 
 7-3-1-2-0-13-19-11 7-3-1-2-0-13-19-11 1-7-3-4-1-2-8-0-19-13-14-19-11 F2 فرهنگ 
 1-7-3-4-2-11 1-7-3-4-2-0-11 1-7-3-4-1-2-8-19-13-14-11 F3 مشارکت والدین 
 3-4-9-1 1-7-3-4-9-1-2-0-19-14 3-4-9-1-13 F4 دانش آموزان انتظارات سطح باال از 
 1-4-9 1-4-9-0-19-14-11 1-4-9-13 F5 راهبردهای یادگیری 

 گیریتصمیم F6 11-14-13-1-4-7-1 11-14-13-11-19-0-2-1-4-3-7-1 11-14-13-1-4-7-1 سه
 1-7-3-2-14-19-11 1-7-3-2-0-14-19-11 1-7-3-4-9-1-2-8-19-13-14-19-11 F7 معلم اثربخش 
 8-0-11 1-7-3-2-8-0-14-11 8-0-13-11 F8 نهفتگی 
 1-7-8-0-19 1-7-8-0-19-11 1-7-3-4-9-1-2-8-0-19-13-14-19 F9 ربخشرهبری اث 
 19-19-11 1-7-3-2-0-19-14-19-11 4-9-1-19-13-19-11 F10 انسجام 

 دستیابی به اهداف F13 13-1-7-1 11-14-13-19-0-8-2-1-9-4-3-7-1 13-1-7-1 سه
 1-2-14 1-7-3-1-2-0-14-19-11 4-9-1-2-8-19-13-14 F14 نظارت و ارزیابی و ارائه بازخورد 
 1-7-2-0-19-19 1-7-2-0-19-19-11 1-7-2-0-19-14-19 F15 فناوری اطالعات و ارتباطات 
 1-7-3-1-2-8-19-11 1-7-3-1-2-8-19-17-11 1-7-3-9-1-2-8-0-19-13-14-19-11 F16 منابع نیتأم 

 

 ISM مراتبسلسله(: تعیین سطح چهارم در 1جدول )
 هامؤلفه نماد مجموعه دسترسی خروجی )اثرگذاری( مجموعه مقدم ورودی )اثرپذیری( مجموعه مشترک سطح

 1-3-9-2-0-19-11 1-7-3-9-2-0-19-11 1-3-4-9-2-8-0-19-14-19-11 F1 جو مدرسه 
 7-3-2-0-19-11 7-3-2-0-19-11 1-7-3-4-2-8-0-19-14-19-11 F2 فرهنگ 
 1-7-3-4-2-11 1-7-3-4-2-0-11 1-7-3-4-2-8-19-14-11 F3 مشارکت والدین 
 دانش آموزان انتظارات سطح باال از F4 9-4-3 14-19-0-2-9-4-3-7-1 9-4-3 رچها

 راهبردهای یادگیری F5 9-4-1 11-14-19-0-9-4-1 9-4-1 چهار

 1-7-3-2-14-19-11 1-7-3-2-0-14-19-11 1-7-3-4-9-2-8-19-14-19-11 F7 معلم اثربخش 
 نهفتگی F8 11-0-8 11-14-0-8-2-3-7-1 11-0-8 چهار
 1-7-8-0-19 1-7-8-0-19-11 1-7-3-4-9-2-8-0-19-14-19 F9 رهبری اثربخش 
 19-19-11 1-7-3-2-0-19-14-19-11 4-9-19-19-11 F10 انسجام 

 1-2-14 1-7-3-2-0-14-19-11 4-9-2-8-19-14 F14 نظارت و ارزیابی و ارائه بازخورد 
 1-7-2-0-19-19 1-7-2-0-19-19-11 1-7-2-0-19-14-19 F15 اوری اطالعات و ارتباطاتفن 
 1-7-3-2-8-19-11 1-7-3-2-8-19-17-11 1-7-3-9-2-8-0-19-14-19-11 F16 منابع نیتأم 
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 ISM مراتبسلسلهتعیین سطح پنجم در  (:17جدول )
 هامؤلفه نماد مجموعه دسترسی خروجی )اثرگذاری( مجموعه مقدم ورودی )اثرپذیری( مجموعه مشترک سطح

 1-3-2-0-19-11 1-7-3-2-0-19-11 1-3-2-0-19-14-19-11 F1 جو مدرسه 
 7-3-2-0-19-11 7-3-2-0-19-11 1-7-3-2-0-19-14-19-11 F2 فرهنگ 
 1-7-3-2-11 1-7-3-2-0-11 1-7-3-2-19-14-11 F3 مشارکت والدین 
 1-7-3-2-14-19-11 1-7-3-2-0-14-19-11 1-7-3-2-19-14-19-11 F7 معلم اثربخش 
 1-7-0-19 1-7-0-19-11 1-7-3-2-0-19-14-19 F9 رهبری اثربخش 
 انسجام F10 11-19-19 11-19-14-19-0-2-3-7-1 11-19-19 پنج
 2-14 1-7-3-2-0-14-19-11 2-19-14 F14 نظارت و ارزیابی و ارائه بازخورد 
 1-7-2-0-19-19 1-7-2-0-19-19-11 1-7-2-0-19-14-19 F15 فناوری اطالعات و ارتباطات 
 1-7-3-2-19-11 1-7-3-2-19-17-11 1-7-3-2-0-19-14-19-11 F16 منابع نیتأم 

 

 ISM مراتبسلسله(: تعیین سطح ششم در 11جدول )
 هامؤلفه نماد مجموعه دسترسی خروجی )اثرگذاری( مجموعه مقدم ورودی )اثرپذیری( مجموعه مشترک سطح

 1-3-2-0-19-11 1-7-3-2-0-19-11 1-3-2-0-14-19-11 F1 و مدرسهج 
 7-3-2-0-19-11 7-3-2-0-19-11 1-7-3-2-0-14-19-11 F2 فرهنگ 
 1-7-3-2-11 1-7-3-2-0-11 1-7-3-2-14-11 F3 مشارکت والدین 

 معلم اثربخش F7 11-19-14-2-3-7-1 11-19-14-0-2-3-7-1 11-19-14-2-3-7-1 شش
 1-7-0-19 1-7-0-19-11 1-7-3-2-0-14-19 F9 رهبری اثربخش 

 نظارت و ارزیابی و ارائه بازخورد F14 14-2 11-19-14-0-2-3-7-1 14-2 شش
 1-7-2-0-19 1-7-2-0-19-11 1-7-2-0-14-19 F15 فناوری اطالعات و ارتباطات 
 1-7-3-2-11 1-7-3-2-17-11 1-7-3-2-0-14-19-11 F16 منابع نیتأم 

 

 ISM مراتبسلسلهتعیین سطح هفتم در  (:12جدول )
 هامؤلفه نماد مجموعه دسترسی خروجی )اثرگذاری( مجموعه مقدم ورودی )اثرپذیری( ترکمجموعه مش سطح

 جو مدرسه F1 11-19-0-3-1 11-19-0-3-7-1 11-19-0-3-1 هفت
 7-3-0-19-11 7-3-0-19-11 1-7-3-0-19-11 F2 فرهنگ 

 مشارکت والدین F3 11-3-7-1 11-0-3-7-1 11-3-7-1 هفت
 1-7-0-19 1-7-0-19-11 1-7-3-0-19 F9 رهبری اثربخش 

 فناوری اطالعات و ارتباطات F15 19-0-7-1 11-19-0-2-7-1 19-0-7-1 هفت
 1-7-3-11 1-7-3-17-11 1-7-3-0-19-11 F16 منابع نیتأم 

 

 ISM مراتبسلسلهتعیین سطح هشتم و نهم در  (:13جدول )
 هامؤلفه نماد رسی خروجی )اثرگذاری(مجموعه دست مجموعه مقدم ورودی )اثرپذیری( مجموعه مشترک سطح

 فرهنگ F2 11-0-7 11-0-7 11-0-7 هشت

 رهبری اثربخش F9 0-7 11-0-7 0-7 هشت

 منابع نیتأم F16 11-0-7 11-17-7 11-7 نه
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اول شامل  ( سطح13) ( و17) (،11(، )19(، )0) (،8(، )2) (،1با توجه به نتایج جداول )

 سطح ،سازگاری یا قابلیت انطباق با محیط مؤلفه شامل سطح دوم ،پیشرفت تحصیلی مؤلفه

دانش  انتظارات سطح باال از یهامؤلفهسطح چهارم شامل  ،گیریتصمیم مؤلفهسوم شامل 

سطح ششم شامل  ،انسجام مؤلفهسطح پنجم شامل  ،و نهفتگی آموزان، راهبردهای یادگیری

جو  یهامؤلفهسطح هفتم شامل  ،وردمعلم اثربخش و نظارت و ارزیابی و ارائه بازخ مؤلفهدو 

فرهنگ  یهامؤلفهسطح هشتم شامل  ،مدرسه، مشارکت والدین و فناوری اطالعات و ارتباطات

 منابع است. نیتأم مؤلفهو رهبری اثربخش و سطح نهم شامل 

 

 مدارس اثربخش یهامؤلفهشبکه تعامالت 

 . ترسیم شبکه تعامالت5مرحله 

بر مدل نهایی موسوم به دیاگراف را  توانیممدارس اثربخش  یهامؤلفهبا مشخص شدن سطح 

و ماتریس  هامؤلفهسطح  برحسبماتریس دستیابی ترسیم نمود. دیاگراف نهایی  اساس

 شکل زیر رسم شده است. صورتبهدستیابی 

 
 در مدارس اثربخش مؤثر یهامؤلفهتفسیری  –ساختاری  مدل (:3شکل )

 

 MICMACثربخش با روش مدارس ا یهامؤلفه یبندخوشه

 هامؤلفه یبندخوشهقدرت نفوذ و میزان وابستگی و  لیوتحلهیتجز. 1مرحله 
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مدارس اثربخش، در ماتریس دستیابی باید برای هر یک از  یهامؤلفه بندیبخشبه منظور 

است که  ییهامؤلفهتعداد  مؤلفهقدرت نفوذ و وابستگی محاسبه شود. قدرت نفوذ یک  هامؤلفه

 ییهامؤلفه. قدرت وابستگی نیز تعداد مؤلفهخود آن  ازجمله شوندیممربوطه  مؤلفهاز  ثرمتأ

 یهاقدرت. این شوندیمو منجر به دستیابی به آن  گذارندیم ریتأثمربوطه  مؤلفهاست که بر 

 بندیدسته( MICMAC) 1نفوذ و وابستگی در تحلیل ماتریس اثر ضرب ارجاع متقابل کاربردی

. در این شوندیم بندیتقسیم( 4به چهار گروه مطابق شکل ) هامؤلفهکه در آن  شوندیماستفاده 

که با  شودیممدارس اثربخش استخراج  یهامؤلفهمیزان وابستگی  –گام ماتریس قدرت نفوذ 

شده است. چهار ناحیه  بندیتقسیمتوجه به قدرت نفوذ و میزان وابستگی در چهار ناحیه 

که حداقل میزان  ییهامؤلفهقالل، وابستگی، ارتباط و نفوذ )عدم وابستگی(. از: است اندعبارت

که آن را ناحیه  رندیگیمقرار  1وابستگی و قدرت نفوذ را به دیگر متغیرها داشتند، در ناحیه 

خودمختار گویند. این عناصر تا حدودی از سایر متغیرها مجزا هستند و ارتباطات کمی دارند. 

قرار  7یزان وابستگی زیاد و قدرت نفوذ کم به دیگر متغیرها داشتند، در ناحیه که م ییهامؤلفه

که نفوذ زیاد و وابستگی کمی داشتند،  ییهامؤلفه. نامندیمکه آن را ناحیه وابستگی  رندیگیم

که قدرت  ییهامؤلفه .اندمعروف 3، که به ناحیه رندیگیمدر ناحیه استقالل )عدم وابستگی( قرار 

رابطه دوطرفه دارند، در ناحیه ارتباطات یا پیوندی قرار  درواقعزیاد و میزان وابستگی زیاد و نفوذ 

 نامند. 4دارند که آن را ناحیه 
 61 خوشه استقالل   F9        خوشه پیوندی

     F1  F7 F2        61 

       F16         61 

         F3       61 

                61 

                66 

       F14         61 

    F6   F10 F15        9 

                8 

      F4          7 

   F13     F8        1 

  F11      F5        1 

                1 

F12                1 

                1 

 6 خوشه خودمختار           خوشه وابسته

61 61 61 61 61 66 61 9 8 7 1 1 1 1 1 6 1 

 میزان وابستگی

 مدارس اثربخش یهامؤلفه یبندخوشه(: 1شکل )

 

                                                           
1.Impact Matrix Cross-Reference Multiplication Applied to a Classification 
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 و F5) ینهفتگراهبردهای یادگیری و  یهامؤلفه شودیم( مشاهده 4همچنان که در شکل )

F8)  و از قدرت نفوذ  هامؤلفهقرار دارند. این به معنای این است که  (خودمختار)1در ناحیه

انتظارات سطح باال از دانش آموزان، سازگاری یا  یهامؤلفهوابستگی کمی برخوردار هستند. 

 ,F4, F11, F12اهداف )بر پیشرفت تحصیلی و دستیابی به  مؤثرقابلیت انطباق با محیط، عوامل 

F13)  س بر مدار مؤثر یهامؤلفه. این به معنای این است که اندقرارگرفته)وابسته(  7در ناحیه

فرهنگ، مشارکت  یهامؤلفه اثربخش از قدرت نفوذ کم و وابستگی زیاد برخوردار هستند.

ناحیه  در( F2, F3, F15, F9اثربخش )والدین، فناوری اطالعات و ارتباطات و رهبری 

 نفوذ زیاد و وابستگی کمی دارند. هامؤلفه( قرار دارند. این به این معناست که این استقالل)3

، معلم اثربخش، انسجام، نظارت و ارزیابی و ارائه گیریتصمیمجو مدرسه،  یهاهمؤلف تیدرنها

)پیوندی( قرار دارند. این به 4در ناحیه  (F1, F6, F7, F10, F14, F16منابع ) نیتأمبازخورد و 

 نیترمهماز قدرت نفوذ و وابستگی باالیی برخوردار هستند و از  هامؤلفهمعنی این است که این 

 .باشندیممدارس اثربخش  رعوامل د

 

 یریگجهینتبحث و 

مدارس اثربخش بر اساس  یامؤلفه 11داد که الگوی تحلیل عاملی  حاضر نشانتحقیق نتایج 

و مدل  باشدیمتحلیل عاملی مرتبه اول و دوم دارای برازندگی مناسب  با هامؤلفهو زیر  هامؤلفه

در نُه سطح طراحی  ISMتفاده از رویکرد با اسمدارس اثربخش  یهامؤلفهتفسیری -ساختاری

 نیتأم، آخرین سطح )سطح نهم( به شودیم(. چنان چه در این شکل مالحظه 3)شکل  دیگرد

؛ باشدیم رگذاریتأث هامؤلفهبر سایر  مؤلفهمنابع اختصاص دارد. این امر بدین معناست که این 

نسانی کارآمد برای نظام منابع مالی و ا نیتأمبنابراین برای داشتن مدارس اثربخش 

است که  ذکرانیشادولت و جامعه باشد.  یهابرنامه نیتریاصلکشور باید از  وپرورشآموزش

با  تیفیباکشهروندان برای آموزش  روزافزونایران در مواجه با تقاضای  وپرورشآموزش

روست که مالی و ناکارایی در صرف منابع مالی اندک، روب نیتأم نهیدرزمکمبودهای شدیدی 

ناکافی و  یهارساختیزخود به چالش اساسی مانند عدم پوشش تحصیلی صددرصدی، 

، کیفیت پایین عناصر آموزشی و... منجر شده است. در این راستا باید منابع دولتی راستانداردیغ

 منظوربهالزم  یهانهیزمتخصیص داده شود. همچنین باید شرایط و  وپرورشآموزشبیشتری به 

 یهاسالفراهم شود. خوشبختانه در  وپرورشآموزشمردم در  مؤثرتررکت بیشتر و جلب مشا

حقوقی و افراد  یهاشرکتو صنایع،  سازمدرسهاخیر تغییری در شکل مشارکت مردم، خیرین 
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 Nategh Golestan & Zarei) زمینه این در .است دادهرخحقیقی فعال در امر آموزش 

Hossein Abad, 2016)  نهیدرزمنگرش مدیران مدارس استان خراسان شمالی  بندیاولویتبه 

. اندپرداخته AHP یمراتبسلسلهبا استفاده از فرآیند  وپرورشآموزشمنابع مالی  نیتأم یهاوهیش

نشان داد بین متغیرهای اصلی مدل فوق به ترتیب عوامل  AHP از آزمون آمدهدستبهنتایج 

، وپرورشآموزشودجه از ناحیه دولت، عوامل وقف در مشارکت مالی اولیاء، عوامل اختصاص ب

. همچنین نتایج باشندیمدارای اولویت  یسازیخصوصو  یرانتفاعیغمدارس  سیتأسعوامل 

حاصل از آزمون نشان داد بین متغیرهای فرعی مدل، میزان تحصیالت والدین در عوامل 

عوامل اختصاص بودجه از ناحیه در  وپرورشآموزشمشارکت مالی اولیاء، نوع دیدگاه دولت به 

، نوع نگاه جامعه نسبت به مدارس وپرورشآموزشمعنوی در عوامل وقف در  دولت، عوامل

 .باشندیمدارای اولویت  سازیخصوصیو  غیرانتفاعیمدارس  سیتأسدر عوامل  غیرانتفاعی

و فرهنگ منابع بر رهبری آموزشی  نیتأم مؤلفهکه  شودیممشاهده  هامؤلفه بندیسطحدر 

رهبری اثربخش و فرهنگ نیز رابطه وجود دارد و این  مؤلفهو بین دو  باشدیم تأثیرگذار

با  توانندیمبیان کرد که رهبران اثربخش  توانیم. در این زمینه باشدیم دوطرفهی تأثیرگذار

ر و باورها را بهبود بخشند. د هاارزشایجاد فرهنگی قوی و مثبت و بینشی روشن از آینده، 

چنین فرهنگ قوی و مثبت در مدرسه رهبران جدیدی در سمت مدیر، معاونان و معلمان 

 .شودیماین چرخه تکرار  درنتیجهو  ابندییمپرورش 

که فرهنگ بسیاری از  اندداشتهبیان  (Lunenburg & Ornstein, 2006) در این زمینه  

. همچنین ایجاد نگرش جدید ددهیمقرار  ریتأثرهبری را تحت  ازجملهفرایندهای مدیریتی 

، هاارزش. رهبران، باورها، باشدیمآن فرهنگ  گیریشکل، اقدامی الزم در جهت سازمانیفرهنگ

را در  هاآن. سپس ندینمایمرا بررسی  هاسازمانفرضیات و رفتارهای فرهنگ موجود در 

بنابراین ؛ باشندیمه شرایط آینده و ایجاد تصویری از سازمان برای آن آیند بینیپیشجستجوی 

مداوم در طول  طوربهبمانند بلکه  تغییربیفرهنگ و رهبری در مدارس نباید ثابت و  مؤلفهدو 

که دو  دهدیمتفسیری نشان  -بگذارند. همچنین مدل ساختاری ریتأثزمان باید بر یکدیگر 

ارکت والدین فناوری اطالعات، جو مدرسه و مش یهامؤلفهرهبری اثربخش و فرهنگ بر  مؤلفه

این بدین معناست که وجود رهبران اثربخش و فرهنگ حاکم بر مدارس  ؛ کهباشندیم تأثیرگذار

باعث مشارکت بیشتر والدین در امور مربوط به تحصیل فرزندانشان، استفاده بیشتر و  توانندیم

ی امن و و محیط با تعهد و احترام توأمبهینه از فناوری اطالعات و ارتباطات و ایجاد جوی 

در میان کارکنان در مدارس اثربخش شود. همچنین  پذیرمسئولیتپرتحرک و روحیه خوب و 

معلم  مؤلفهفناوری اطالعات و ارتباطات و جو مدرسه و مشارکت والدین بر دو  یهامؤلفه
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هستند. این بدین معناست که استفاده از  تأثیرگذاراثربخش، نظارت و ارزیابی و ارائه بازخورد 

. در شودیموری اطالعات و ارتباطات و جو مدرسه و مشارکت والدین باعث اثربخشی معلمان فنا

داد که بین  نشان(  (Salehi, Gholtash & Azadmehr, 2011این زمینه نتایج تحقیقات 

و  کنندیمو نوآوری دبیرانی که از فناوری اطالعات و ارتباطات استفاده  تیخالق اثربخشی،

تفاوت معناداری وجود دارد.  کنندینمناوری اطالعات و ارتباطات استفاده دبیرانی که از ف

باعث ایجاد یک سیستم نظارتی و ارزیابی و دریافت بازخورد در مدارس  مؤلفههمچنین این سه 

 صورتبه. وجود تسهیالتی در مدارس که امکان ارتباط میان والدین و مدارس شودیماثربخش 

که بازخوردهای مناسب  شودیمعث ارتباط بیشتر والدین و مدرسه اینترنتی برقرار کند، با

 مؤلفه. دو شودیمشده و این امر باعث پیشرفت در امور تحصیلی و تربیتی دانش آموزان  ردوبدل

 ؛ کههستند تأثیرگذارمعلم اثربخش و نظارت و ارزیابی و ارائه بازخورد بر انسجام در مدارس 

و ارائه بازخورد در مدارس اثربخش  و نظارت و ارزیابی اثربخشبدین معناست که وجود معلمان 

و هماهنگی در امور جهت دستیابی به اهداف  دهیسازمانباعث اتحاد در روابط اجتماعی و 

انتظارات سطح باال  یهامؤلفهانسجام بر  مؤلفهتفسیری  -. طبق مدل ساختاریشودیممطلوب 

. انسجام در امور مدرسه و اتحاد در باشدیم ثیرگذارتأاز دانش آموزان و راهبردهای یادگیری 

باعث ایجاد انتظارات سطح باال از دانش آموزان از طرف کلیه افرادی که  تواندیمروابط اجتماعی 

در امور تحصیلی دانش آموزان دخالت دارند )مدیر مدرسه، معاونان، معلمان و اولیا دانش 

که امکانات و  شودیمارس و اتحاد در روابط باعث آموزان( شود. همچنین انسجام در امور مد

راهبردهای  کارگیریبهبیشتری در مدارس جهت استفاده معلمان در  آموزشیکمکتسهیالت 

 یامؤلفهنهفتگی که در سطح چهارم این مدل قرار دارد از هیچ  مؤلفهیادگیری در مدارس شود. 

است. این بدین معناست که در  تأثیرگذارداف دستیابی به اه مؤلفهو فقط بر  باشدینم تأثیرپذیر

 هایفعالیتو کارکنان و همچنین دانش آموزان به اهداف و  مدارس اثربخش توجه معلمان

. شودیمفردی باعث دستیابی به اهداف مدارس اثربخش  یهازهیانگآموزشی و باال بودن 

نتایج  .باشدیم تأثیرگذارف دستیابی به اهدا مؤلفهراهبردهای یادگیری نیز بر  مؤلفههمچنین 

نشان داد که بین پیشرفت   (Marofi, Kord Noghabi & Saed Mocheshi, 2014) تحقیق

 طوربهکه با استفاده از هر یک از راهبردهای شناختی، فراشناختی و یا  آموزانیدانشتحصیلی 

که با این راهبردها  آموزانیدانشبودند با  دیدهآموزشاز هر دو راهبرد در درس علوم  زمانهم

آموزش ندیده بودند، تفاوت معناداری وجود داشت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 

بین  عالوهبهبا استفاده از این راهبردها باالتر از دانش آموزان گروه گواه بود.  دیدهآموزش
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د نیز تفاوت معناداری وجو گانهسهپیشرفت تحصیلی دانش آموزان تحت آموزش راهبردهای 

داشت و آموزش راهبردهای فراشناختی بیش از دو راهبرد دیگر و راهبرد شناختی بیش از 

 مؤثردو راهبرد شناختی و فراشناختی در عملکرد دانش آموزان گروه آزمایش  زمانهمآموزش 

 مؤلفهانتظارات سطح باال از دانش آموزان بر  مؤلفهسطح چهارم  یهامؤلفهاز  بوده است.

است. این بدین معناست که داشتن  تأثیرگذارراهبردهای یادگیری  مؤلفهو  گیریتصمیم

راهبردهای شناختی و فراشناختی و اقداماتی  کارگیریبهانتظارات سطح باال از دانش آموزان و 

و همچنین مشارکت  رندیگیمکه مدارس در اجرا و نظارت بر راهبردهای یادگیری در پیش 

 ,Sepahvandi . نتایج تحقیقکندیمطلب  گیریتصمیمن را در والدین و دانش آموزان و معلما

Sabzian, Geravand, Bayranvand & Pirjavid, 2016))  نشان داد که ارائه مداخله آموزش

که  گروه آزمایش یهایآزمودندر  لییو عملکرد تحص شرفتیپ برانگیزشفراشناختی  یهاکیتکن

 یهایآزمودناما در  ری مؤثر است؛یگیو پ آزمونپس هدر مرحل بود، اجراشدهآنان  روی مداخله بر

را دریافت نکرده بودند، در انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی در  یامداخلهگروه کنترل که 

 یهامؤلفهتفسیری  -طبق مدل ساختاریو پیگیری تغییری مشاهده نشد.  آزمونپسمرحله 

گفت که در  توانیم. باشندیم تأثیرگذارسازگاری  مؤلفهو دستیابی به اهداف بر  گیریتصمیم

بر  شدهتعیینمدارس و دستیابی به اهداف  یهاگیریتصمیممدارس اثربخش مشارکت افراد در 

و ابتکار  پذیریانعطافبا  توأمو توجه به نیازها و واکنش  سازگاری یا قابلیت انطباق با محیط

 .باشندیم تأثیرگذارعمل افراد 

یعنی تمام ؛ بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان وجود دارد مؤثرعوامل  در سطح آخر این مدل

 باشدیمهدف مدارس اثربخش  نیتریاصلبر پیشرفت تحصیلی که  درنهایت ذکرشده یهامؤلفه

مدارس اثربخش و روابط بین  یهامؤلفهکه  شودیمهستند. در این راستا پیشنهاد  تأثیرگذار

آموزشی قرار گیرد و تالش شود که کلیه مسئوالن  گذارانیاستسبرنامه ریزان و  موردتوجه هاآن

دخیل هستند برای ارتقاء  هابرنامهو اجرای  ریزیبرنامه، گذاریسیاست درزمینهو افرادی که 

 یهاکارگاهو  هادورهبا برگزاری  توانیمبهبود و اثربخشی مدارس حساسترشوند که این امر را 

رهبران آموزشی،  عنوانبهکه مدیران مدارس  شودیمشنهاد آموزشی عملی نمود. همچنین پی

تربیت دانش  در راستای مدارس اثربخش را از طریق همکاری و تعامل با تمام ذینفعان یهامؤلفه

 هایمحدودیتآموزان فکور، خالق، توانمند و معتقد؛ اجرا، بازنگری و تقویت و بهبود دهند. از 

وضعیت اقتصادی، فرهنگی،  ریتأثعدم امکان مطالعه ن به مواردی چو توانیماین پژوهش 

در اجرای این تحقیق عوامل و  اجتماعی و سیاسی بر اثربخشی مدارس اشاره نمود. عالوه بر این

شخصیتی مدیران، معلمان و اولیا دانش آموزان  هایویژگیزیادی چون نیازها، عالیق،  یرهایمتغ
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