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 چکیده 

منظور با . بدینو با روش پدیدارشناسی توصیفی انجام شد مبتنی بر رویکرد تحقیق کیفی رحاض شوهژپ    

ها گردآوری شد کننده، دادهمشارکت 55ساختاریافته با ی نیمهگیری مالکی و مصاحبهنمونهش رواستفاده از 

ها از سه روش ممیزی بیرونی، بازبینی نتایج توسط منظور باورپذیری یافتهبه روش کاُلیزی تحلیل گردید. بهو 

 56عامل،  6 بندیشناسایی و دسته به پژوهش، نتایج. شد استفاده ها و درگیری طوالنی مدترساناطالع

ها بر نقش یافته منتج گردید.ایی ی ابتدگیری اثربخشی مدارس در دورهنشانگر برای اندازه 555مالک و 

ها گیریآموزان، مشارکت معلمان در تصمیمی مدیر مدرسه، تعامل بین مدیر، معلمان، والدین و دانشسازنده

رسد با توجه به جامعیت و تناسب عوامل، و تعامل مؤثر بین جامعه و مدرسه تأکید داشتند. به نظر می

ی الزم برای ی ابتدایی، استفاده از آن بتواند زمینها وضعیت مدارس دورهشده بها و نشانگرهای شناساییمالک
ی ی ابتدایی، تعیین وضعیت این مدارس و ارائهگیری کیفیت مدارس دورهساخت ابزار مناسب اندازه

 راهکارهای بهبود را فراهم سازد.
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 مقدمه
ها و ها با دلهرهی آنآموزان و مواجههمدارس نقش حیاتی در زندگی و یادگیری دانش    

های ناشی از زندگی در عصر اطالعات و به عنوان شهروندان قرن بیست و یکم دارند. اضطراب

ت توانند با تربیدر جوامع امروز، تنها مدارسی که از مطلوبیت و اثربخشی برخوردار باشند، می

آموزان که سازندگان کشور هستند، راه را برای رسیدن به جایگاه جهانی صحیح و اصولی دانش

المللی گردند و همسویی با تغییرات، هموار سازند و موجب درخشش کشور در سطح بین

(Imani & Mohammadi, 2011). مر اثربخشی مسترو است که راهبرد توجه به از این

 & Elgart, 2017; Cyril) اصل ثابت پذیرفته شده است یکعنوان امروزه به ،مدارس

Jeyasekaran, 2016،) اعالم کرده  (2005) 5و مربیان آمریکایا چنانکه شورای عالی انجمن اول

والدین و  سال یکبار بر اساس نظرات 5ر دولتی باید حداقل ه یمدرسه اثربخشی هر، است

مختلف و  هایه به شتاب تغییر و تحوالت در حوزهویژه با توجبه آموزان بازنگری شود.دانش

عنوان یک  اثربخشی به آموزش و پرورش، یتأثیر دستاوردهای جدید علوم و فنون بر پیکره

ی های جامعی که همهت. انگارههای جدیدی را طلب کرده اسپارادایم، تغییر مستمر بنیادین

های منسجمی را در جهت یکپارچه، فعالیتصورت عوامل اثرگذار را مطمح نظر قرار داده و به

-محور است که میمثابه یک موضوع زمینهاثربخشی به تعلیم و تربیت مطلوب به انجام رساند.

ی اجتماعی مدارس مورد مطالعه، تعریف و الگوسازی شود بایست متناسب با زمینه

(Reynolds, 2002  &Teddlie) .ای خاص تعریف میهگونمعموالً هر رویکرد، اثربخشی را به-

 دهدفردی را برای سنجش آن پیشنهاد میی منحصربهکند و با توجه به آن تعریف، شیوه

(Khalkhali, 2015.) 
یک مدرسه توسط  ،به سطح دستیابی به هدف 2"اثربخشی مدرسه"مفهوم کلی،  بر اساس یک

ی درسی ک برنامه. اگر چه میانگین نمرات نهایی در دروس اصلی که در پایان یاشاره دارد

 هایدر نظر گرفت، مالک 3"اثرات مدرسه"ترین توان محتملآیند را میثابت، بدست می

معلمان  مندیرضایتی همچنین درجهمدرسه به جامعه و  گوییپاسخمیزان مانند ه ،جایگزین

 (. Scheerens, 2015)این راستا مود توجه قرارگیرند نیز ممکن است در 

ای است که در آن محیط یادگیری به ، مدرسه5ی اثربخشیک مدرسه 4ی کالفطبق گفته

ی شناسانهشکلی ایجاد شود که در آن رشد شناختی، عاطفی، روانی، اجتماعی و زیبایی
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ی اثربخش با همچنین، یک مدرسه (.DÖŞ, 2014) آموزان به بهترین شکل فراهم شوددانش

شناسانه، صیلی، عاطفی، اخالقی و زیباییتح های اجتماعی،نتایجی از قبیل رشد در جنبه

ی مؤثر از منابع، دستیابی به اهداف و تطابق با محیط شناخته مندی معلمان، استفادهرضایت

 (.Sisman, 2011)شود می

ی یادگیری است که عنصر مرکزی آن فرهنگ ی اثربخش، همان جامعهبطورکلی مدرسه

ی اثربخش تدریس و اصالح و ی شیوهو توسعهپذیری جمعی برای پیشرفت همکاری و مسؤلیت

 ,Department of Education & Training Melbourne) آموزان استبهبود عملکرد دانش

رو برای بهینه کردن نظام آموزشی و حرکت به سمت قدرتمندی و نهایتاً تربیت از این (.2005

اید تغییر و تکامل را در تمام مسؤل، نقاد و مولد، بمحور، شهروندانی اخالق و آموزاندانش

بررسی تحقیقات انجام گرفته در خصوص مدارس عملی کرد. های نظام آموزشی و بهمؤلفه

های آموزش و های گوناگونی راجع به موضوع اثربخشی فعالیتدهد، پژوهشایران نشان می

شی مدارس ی بین عملکرد مدیران و اثربخپرورش انجام گرفته است. تحقیقاتی همچون رابطه
(Imam-Jom’eh, Keramat & Saki,  2015; Mohammadi, Mirzamani & 

Azadyekta, 2015; Zebardast, Gholami & Nemati, 2014; Naqavi, Azari & 

Lesani, 2013; Vaezi, Hosseini & Amir-Hosseini, 2009)) ی بین فرهنگ رابطه

 & Habibi, Pardaktchi, Abolghasemi)سازمانی و جّو مدرسه با اثربخشی مدارس 

Qahremani, 2011; Amerifard & Jahani, 2013،)  اثربخشی مدارس دولتی و غیردولتی

(Rahimian, 2015; Hassanpour, Mohammad-Khanlou & Saeedi, 2015،) ی رابطه

 ;Ghanbari, Ardalan & Mohammadi, 2014)بین عملکرد معلمان و اثربخشی مدارس 

Abbasian & Rajabi-Firoozabadi, 2015) ها و غیره. اما تعداد بسیار کمی از این پژوهش

ی ابتدایی در تمام دورهاند. این درحالی است که به بررسی اثربخشی مدارس ابتدایی پرداخته

گیری آید، زیرا شکلشمار میی تحصیلی بهترین دورههای آموزش و پرورش جهان مهمنظام

گیرد. در حقیقت این دوره ی فرد بیشتر در این دوره انجام میجانبهشخصیت و رشد همه

ریزی شده باشد که در خانواده پیبخش تکوین زیستی، شناختی و اجتماعی کودک میتداوم

-ی ورود به سرزمین خواندن و نوشتن، آشنایی با محیط زیستی و اجتماعی، دورهاست؛ و دوره

داری از نعمت پرورش حواس و ورود به آداب ی برخوری بازی، لذت و شادی زندگی، دوره

الزم به ذکر است که  .(Safi, 2012)ی کودکانه است اجتماعی، آشنایی با نقاشی، شعر و قصه

ی ی مدارس اثربخش به تعیین نشانگرهایی کلی برای همهمطالعات انجام شده در زمینه
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آموزان آن، دارس ابتدایی و دانشاند و با توجه به ماهیت ممدارس و نه مدارس ابتدایی پرداخته

ضرورت تقسیم نشانگرها به نشانگرهای عمومی و اختصاصی و در نتیجه شناسایی نشانگرهای 

ی جامع در مناسب و اختصاصی برای مدارس ابتدایی دوچندان است. با توجه به نبود مطالعه

یی، در این ی ابتداها و نشانگرهای مدارس اثربخش دورهخصوص شناسایی عوامل، مالک

ی ابتدایی و همچنین با توجه به ان حوزهگیری از ادراک متخصصشود با بهرهپژوهش تالش می

ها و نشانگرهای مناسب برای عوامل، مالک»که  به این سؤالیران، دم آموزگاران و اتنظر

 پاسخ داده شود.« ی ابتدایی ایران چیستسنجش اثربخشی مدارس دوره

 

 ی پژوهشییشینهمرور مبانی نظری و پ

ساله به ی بیستبسیاری از نویسندگان، حیات فکری جنبش مدارس اثربخش را در یک دوره

اند. چنانکه، مبدأ اصالحات آموزشی را به های مختلف مورد مطالعه قرار دادهتفکیک دوره

و  5693تا  5691، 5691تا  5696، 5696تا  5666های جنبش مدارس اثربخش طی دوره

در ادامه،  (.Gerb, 2011)دهند نسبت می Lezotte (1986) ویژه مطالعاتبه 5696تا  5693

 شود. ی اثربخش اشاره میگیری هر دوره در تعریف مدرسهبه شرح رویدادها و جهت

 

 5666-5696ی اول جنبش مدارس اثربخش: دوره

ا نسبت به هالعملی مدارس اثربخش ریشه در عکسنخستین مطالعات صورت گرفته در زمینه

 Christopher Jencks (1972) و   James Coleman (1966) کار تحقیقی انجام شده توسط

ها در مطالعات خود به این نتیجه رسیده بودند های آموزشی دارد. آندر خصوص برابری فرصت

ی و پیشینه 5ناییآموز، از قبیل توای دانشهای سابقهکه پس از مدنظر قرار دادن ویژگی

( تنها بخش کوچکی از واریانس پیشرفت 3و وضعیت اقتصادی اجتماعی 2خانوادگی )مانند نژاد

ی بدبینانه، همچنین از شود؛ این یافتهآموز توسط عوامل آموزشی یا مدرسه تبیین میدانش

ی در ایاالت متحده 4"پیش آغاز"های جبرانی آموزشی وسیع از قبیل طریق شکست برنامه

 ,Reynolds, Creemers) در دیگر کشورها تقویت شد های قابل مقایسه،آمریکا و برنامه

Nesselrodt, Shaffer, Stringfield & Teddli, 2014).  عقاید متداول در آن زمان عبارت

                                                             
1 .ability  

2. race  

3. SES  

4. Headstart
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 توان نمی را واحد آموزشی سیستم یک"و یا  "کنندمدارس هیچ تفاوتی ایجاد نمی"بود از 

 & Chapman, Muijs, Reynolds, Sammons) "گرفت کار به جامعه افراد همه برای

Teddli, 2015.)  آغازگر حرکت جدی و نویدبخش بسیاری از مطالعات نتایج تحقیقات کلمن

در خصوص جنبش اثربخشی مدرسه بود. به عنوان مثال، کمطالعات خود را حول محور این 

ها در سال هدایت کردند. نتایج گزارش آنمسئله که آیا اساساً مدارس اثربخش وجود دارند؟ 

ها اعالم اولین تالش در مقیاس بزرگ برای شناسایی مدارس اثربخش بود و آنچه آن 5694

مدرسه  2362ی ها طی گزارشی ضمن مطالعهکردند کامالً متفاوت از نتایج کلمن بود. آن

 (.Gerb, 2011)خاطرنشان ساختند که مدارس اثربخش وجود دارند 

 

 5696-5691ی دوم جنبش مدارس اثربخش: هدور

های مدارس اثربخش و عوامل مؤثر هدف تعیین ویژگیی دوم جنبش مدارس اثربخش با دوره

ی تحقیقات اولیه، مدل پنج عاملی در نهایت، نتیجه (.Gerb, 2011) ها ادامه یافتبر آن

(1979 )Edmonds کرد. این عوامل اد میبود که بین مدارس اثربخش و غیراثربخش تمایز ایج

آموزان، جوّ منظم مدرسه ی دانشعبارت بودند از: رهبری قوی و شایسته، انتظارات باال از همه

-های پایه و نظارت مکرر بر پیشرفت دانشکند، تمرکز بر مهارتکه به یادگیری کمک می

به  این پنج ویژگی (.Ramberg, BrolinLåftman, Fransson & Modin, 2018)آموزان 

ی بهسازی مدارس تبدیل گردید های انجام شده در حوزهمرجع جامع بسیاری از بررسی
(Sackney, 2007.) 

 

 5691-5693ی سوم جنبش مدارس اثربخش: دوره

طول ی جنبش مدارس اثربخش که توسط لزوت توسعه داده شد، سه سال بهسومین دوره

ی اثربخش تمرکز یافت در تحقق مدرسهطورخاص بر ایفای نقش مدیران آموزشی انجامید و به

(Gerb, 2011 .) چنانکه، مطالعه پیرامون عوامل مرتبط با مدارس اثربخش از جمله نسبت

رهبری مدیران با کیفیت آموزشی، تمرکز آموزشی گسترده و فراگیر، وجود جوّی منظم و ایمن 

ان به حداقل تسلط آموزی دانشبرای آموزش و یادگیری، انتظارات معلم در دستیابی همه

عنوان معیار ارزشیابی برنامه مورد توجه قرار آموزان، بهآموزشی و موفقیت تحصیلی دانش

 & Reynolds, Sammons, De Fraine, Van Damme, Townsend, Teddli)گرفت 

Stringfield, 2014 .) و همکارانش در سال  5بدست آمده از مطالعات آرمرهمچنین نتایج

                                                             
1. Armor 
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ی باالی هایی نظیر انتظارات و روحیههای اثربخش از ویژگیداد که برنامهن می، نیز نشا5696

کارکنان، کنترل بسیار باالی کارکنان بر تصمیمات آموزشی، رهبری توانمند، برخورداری 

مدرسه از اهداف روشن و شفاف و همچنین وجود روح نظم و انضباط در مدرسه، برخوردار 

  (.Sackney, 2007)باشند می

 
 5693-5696ی چهارم جنبش مدارس اثربخش: دوره

با زوال جنبش  5696تا  5693های آخرین دوره از حیات جنبش مدارس اثربخش، طی سال

همراه شد. آموزش  5مدارس اثربخش اما با ظهور مبدأیی سازنده و مهیج یعنی بهسازی مدرسه

های با هدف انجام پژوهشدو مرکز تحقیق و توسعه را  5695وپرورش ایاالت متحده در سال 

ی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه ی مدارس اثربخش در سه دورهبیشتر و حمایت از توسعه

سازی نتایج مطالعات تأسیس کرد. مأموریت این مراکز، توسعه و ارزیابی راهبردهای پیاده

بهسازی اثربخشی در مدارس ابتدایی و راهنمایی بود. براساس نتایج این مطالعات، فرایند 

-Mace-Matluck, 1987, as cited in Bani-Assad, Hussein)مدرسه الگوسازی شد 

Qolizadeh, Amin-Khandaqi, 2017 .) عنوان موج فکری بدین ترتیب، بهسازی مدرسه به

 مطرح شد. نو

کارگیری ریزی شده یا ابداعی، با بهمفهوم بهسازی مدارس به معنی ایجاد تغییراتی برنامه

ی خاص )از جمله تغییر در یادگیری و دیگر شرایط داخلی مدرسه( و اهداف خاص )از هاروش

های بسیاری برای بهسازی صورت باشد. تالشجمله رسیدن به اهداف آموزشی مؤثرتر( می

ها دستاوردهای گیرند، برخی از آنمیگرفته که کم و بیش عناصر این تعریف را در بر

ای معلمان، شند و توجه برخی دیگر نیز معطوف به بهسازی حرفهبخآموزان را ارتقاء میدانش

کنندگان است ساختاربندی مجدد سیستم مدرسه و یا بهبود روابط بین مدارس و مراجعه

(Creemers & Kyriakides, 2012) .یبهساز یهاکوشش منظم اغلب یابیارز لیدلبه 

 جینتا ایو بازده  ،یفن اتیجزئ ،یازبهس یراهبردها انیم یدرخصوص رابطه ییهاالؤمدارس، س

که  یکار. ماندیپاسخ میب -آموزان استدانش یریادگیهمان بازده  تیکه درنها- یبهساز

ید، نمایمدارس م یهدف در بهساز-لهیوس ای و یروابط علت و معلول یبه برقرار یاکمک عمده

اند اطالعاتی در مورد توادغام بهسازی مدارس و اثربخشی مدارس است. اثربخشی مدارس می

در آموزش مؤثر است را فراهم آورد؛ بهسازی مدارس نیز این درک  "چه چیزی"و  "چرا"اینکه 

                                                             
1. school improvement
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کار گرفت. ادغام های آموزشی بهتوان این اطالعات را در فعالیتکند که چگونه میرا فراهم می

بندی اصول و لهای موفق و همچنین فرمواثربخشی مدارس و بهسازی مدارس منجر به پروژه

 (.Creemers & Kyriakides, 2012)شرایط بهسازی مدارس کارآمد شده است 

 

 های مدارس اثربخشویژگی

های اثربخشی مدرسه در پی شناسایی عوامل مرتبط با اثربخشی بیشتر به لحاظ پژوهش

 (.Sackney, 2007)باشند آموزان میپیشرفت و موفقیت تحصیلی دانش

 Sammons, Hillman & Mortimore (1995)  در تلخیص مکتوبات بریتانیا و آمریکای

عامل کلیدی را ارائه نموده و معتقد بودند که این فهرست  55ی شمالی، فهرستی دربرگیرنده

عامل  55باشد. این می مدارساثربخشی عوامل مرتبط با  نیترجیاز را دیمف یخالصه کی

از و اهداف مشترک، محیط یادگیری، تمرکز بر اندای، چشمعبارت بودند از: رهبری حرفه

های آموزش و یادگیری، انتظارات باال، توانمندسازی مثبت، پایش پیشرفت، حقوق و مسئولیت

 و مشارکت خانه و مدرسه. رندهیادگیسازمان آموزان، آموزش هدفمند، دانش

شکل تصادفی  ی ابتدایی که بهمدرسه 51و همکارانش نیز تحقیقات خود را در  5مورتیمر

های مدارسی که هم در ُبعد تحصیلی و در بررسی ویژگی هاانتخاب شده بودند، آغاز کردند. آن

. رهبری هدفمند کارکنان توسط مدیر، 5ثر بودند، دوازده ویژگی شامل: هم در بُعد اجتماعی مؤ

. 6مند، . روز ساختار5. هماهنگی میان معلمان، 4. مشارکت معلمان، 3. مشارکت معاونین، 2

. حداکثر 6. تمرکز محدود در جلسات کالسی، 9. محیط کار محور، 9انگیز، های چالشتدریس

. جو مثبت 52. مشارکت والدین و 55جانبه، . ثبت همه51آموزان، ارتباط بین معلمان و دانش

 (.Walker, Hughes & Farquhar, 2018)را شناسایی کردند 

ی بهسازی ی اجرای برنامهی تجربهخود در زمینه در گزارش 2111بانک جهانی در سال 

( 5کیفیت آموزشی در کامبوج، چهار ویژگی برای مدارس اثربخش شناسایی نمود که شامل: )

ها شامل حمایت والدین و اجتماع، محیط آموزشی سالم، پشتیبانی اثربخش پشتیبانی از نهاده

( فراهم 2منابع آموزشی الزم، )ها و از سیستم آموزشی، همچنین در دسترس بودن کتاب

پذیری، استقالل آموزگاران و زمان ها، انعطافنمودن شرایط شامل رهبری اثربخش، مهارت

آموزان، نگرش مثبت آموزگاران، نظم، ( محیط مدرسه شامل انتظارات باال از دانش3کافی، )

آموزان زگاران و دانشیافته، سیستم پاداش و تشویق برای آموی درسی سازمانانضباط و برنامه

                                                             
1. Mortimore 
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-یادگیری شامل راهبرد–( فرایند آموزش4کوشی)تالش مجدانه( در راه یادگیری و )و سخت

-آموزان می، تکالیف منظم در منزل، ارزیابی، بازخورد و مشارکت دانشمختلف های آموزشی

 هفت عامل با اثربخشی مدرسه Kirk & Jones (2004)از نظر  (.Tola, 2014)باشد 

رسالت روشن مدرسه، انتظارات باال برای موفقیت، رهبری تگی دارند که عبارتند از: همبس

آموزشی، فرصت یادگیری و زمان صرف شده برای انجام تکلیف، محیط امن و منظم، روابط 

نیز  Creemers (2002). آموزانمثبت خانه و مدرسه و نظارت مداوم بر پیشرفت دانش

 سطح کالس درس، سطح مدرسه، محتوا»ار بخش اصلی مشخصات مدارس اثربخش را در چه

ی برتر را در های یک مدرسه، ویژگی5کوپوال و کونروثرد. بندی کدسته، «آموزانسطح دانشو 

ی درسی و تحصلیلی کامالً مشخص، کنترل اند: جوّ مثبت، برنامهقالب هشت بعد معرفی کرده

شویق والدین به عضویت در انجمن و آموزان، رهبری اداری مدیر مدرسه، تپیشرفت دانش

آموزان، پذیری دانشهایی برای مشارکت و مسئولیتارتباط مستمر با مدرسه، خلق فرصت

 ,Imani & Mohammadi)وجود سیستم تقویت و پاداش و در نهایت ترتیب، امنیت و انضباط 

 هایلفهؤممنظور تبیین ابعاد و به Niknami & Mahdian (2009)در پژوهشی که  .(2011

بعد با  9بر  مشتملدادند، مدلی  در نظام آموزشی ایران انجامی متوسطه دوره مدارس اثربخش

، های اثربخشساختار و استراتژیتبیین گردید که ابعاد این مدل به شرح زیر است:  مؤلفه 61

ی درسی های آموزش و طراحی برنامهمشارکت و همکاری اثربخش اولیا در مدرسه، روش

های آموزشی ربخش، ارزشیابی آموزشی اثربخش، مدیریت و رهبری آموزشی اثربخش، روشاث

 اثربخش و جوّ آموزشی اثربخش.

 

ی اثربخشی به ترتیب اهمیت را شامل: رهبری گانهعوامل یازده Zaki (2010) یشهوژپ رد

آموزان، آموزشی اثربخش، فضای مثبت مدرسه، فراوانی ارزیابی و کنترل موفقیت دانش

های های مدرسه و فعالیتگیریروشن و شفاف علمی، مشارکت معلمان در تصمیم تأکیدات

های یادگیری، انتظارات زیاد آموزشی، محیط امن و منظم مدرسه، آموزشی، حداکثر فرصت

های اساسی و ضرورت التزام و وجود ارتباط بین خانه و ای معلمان، تأکید بر مهارترشد حرفه

ی معلمان های چهارگانهدر این مطالعه نشان داده شد که ویژگی مدرسه، معرفی نموده است.

 شامل جنسیت، سن، سنوات شغلی و تحصیالت در اثربخشی سازمانی مدارس تأثیری ندارد.

                                                             
1. Copola & konoros 
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نشان داد که عوامل مؤثر بر  Pahang, Mahdyion & Yari-Qoli (2017)نتایج پژوهش 

های رتند از: عوامل محیطی، ویژگیکیفیت مدارس از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت عبا

آموز، روابط انسانی در مدرسه، های دانشمعلم، امکانات و تجهیزات، مدیر مدرسه، ویژگی

 دیگر در پژوهشی خانواده، اهداف آموزشی و محتوای تدریس، منابع و روش تدریس.

Rahimian (2015) ی مدارس اثربخش در مدارس به بررسی وضعیت هفت عامل همبسته

ی عالمه، ی شهر تهران پرداخت. نتایج نشان داد که رهبری آموزشی متوسطی در مدرسهعالمه

ی عالمه مأموریت شفاف دارد، جو مدرسه منظم و نسبتاً ایمن است، حاکم است، مدرسه

آموزان در آموزان وجود دارد، نظارت بر پیشرفت دانشی دانشانتظارات سطح متوسطی از همه

آموزان فراهم گردد، در مدرسه فرصت کافی برای یادگیری دانشاعمال میمدرسه تا حدودی 

مطالعات سودمندی ی والدین در مدرسه محسوس است. هرچند است و مشارکت و مداخله

است، همچنان چگونگی کارکرد های مدارس اثربخش تاکنون به انجام رسیدهدرخصوص ویژگی

کند های پژوهشی بیشتری طلب میها، کوششهای دسترسی به آناین مدارس و  تحلیل راه
(Imam-Jom’eh, Keramat & Saki, 2015.)  
 

 

 هدف پژوهش

منظور به ی ابتدایی، مدیران و آموزگارانواکاوی ادراک متخصصان حوزهی حاضر، هدف مطالعه

 در اثربخشی مدارس ابتدایی است تا به ثرؤم و نشانگرهای هاشناسایی و بازنمایی عوامل، مالک

 ای برای سنجش اثربخشی مدارس این دوره تحصیلی فراهم شود.این ترتیب زمینه

 

 شناسیروش
های این مطالعه در شناخت و حل مسائل و مشکالت نظام آموزشی، با توجه به اینکه یافته

منظور های کاربردی است. از سویی دیگر بهگیرد، از نوع پژوهشمورد استفاده قرار می

با توجه به ی ابتدایی و ها و نشانگرهای مدارس اثربخش دورهنمایی عوامل، مالکشناسایی و باز

ی عوامل محرز فقدان مطالعات عمیق در این حوزه، اتخاذ رویکردی اکتشافی برای کشف همه

دنبال رو، پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی کیفی و روشی پدیدارشناسانه بهگردد. از اینمی

هدف پژوهشگر از و نشانگرهای مؤثر در اثربخشی مدارس ابتدایی است. ها کشف عوامل، مالک

اجرای طرح تحقیق پدیدارشناسی آن است که معنی هر پدیده یا مفهوم را از نظر گروهی از 
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یا تفسیری و  5ی پدیدارشناسی هرمنوتیکنظران دو شیوهکند. صاحب افراد بررسی

اند که روش توصیفی در مطالعات هیا تجربی را معرفی کرد 2پدیدارشناسی توصیفی

های انسان در گیرد و روش تفسیری به تحلیل تجربهشناختی مورد استفاده قرار میروان

از آنجایی که در این تحقیق دیدگاه  (.Bazargan, 2011)پردازد ی موردنظر میی پدیدهزمینه

ی عوامل، در زمینه داییمتخصصان حوزه آموزش ابتدایی، مدیران مدارس و آموزگاران دوره ابت

ها و نشانگرهای مناسب برای سنجش اثربخشی مدارس مورد واکاوی قرار گرفت و مالک

های شخصی خود و صرفاً استفاده ها بدون اعمال استنباطدنبال کشف، توصیف و تبیین دادهبه

یفی انجام کنندگان بودیم، لذا این مطالعه با رویکرد پدیدارشناسی توصهای مشارکتاز روایت

 شد.

 

 کنندگانی انتخاب مشارکتنحوه

 به نیز حجم آن و است هدفمند نوع از کیفی تحقیقات در کنندگانمشارکت انتخاب وشر

و با در  3گیری مالکیدارد. در این پژوهش، نمونه بستگی تحقیق هایسؤال نظری اشباع سطح

مدیر یا آموزگار با تجربه و ی آموزش ابتدایی، نظر گرفتن دو مالک الف( متخصص در حوزه

ی ابتدایی ب( تمایل به شرکت در پژوهش، مورد استفاده قرار گرفت. برای موفق در دوره

ی آموزش و پرورش شهر تهران مراجعه شد و انتخاب مدیران و آموزگاران به چند منطقه

چند نفر از مدارسی که از کیفیت و عملکرد مطلوبی برخوردار بودند انتخاب شده و با مدیر و 

ساختاریافته ی نیمهها از فن مصاحبهمنظور گردآوری دادهشد. بهآموزگاران آن مصاحبه انجام

استفاده نشد.  ،قبلی ساختهپیشالگوی  گونههیچمصاحبه از  هایپرسش در طراحی شد.استفاده

مستقل و  صورتبهکیفی  هایدادههر مصاحبه بر آن متمرکز بوده تا  اجرای درتالش پژوهشگر 

رواسازی برای  .مورد تحلیل قرار گیرد چارچوب قبلی و نتایج آن بدون دست آیداکتشافی به

 نظرانصاحباز اساتید گروه علوم تربیتی و نیز  با تنی چند آن هایپرسش پروتکل مصاحبه و

و بعد از اعمال نظرات اصالحی ایشان و اجرای نمونه  کیفی مشورت شد هایپژوهش یحوزه

ها، ابتدا افراد مورد برای انجام مصاحبهگردید. ها آمادهنهایی برای انجام مصاحبهماتی، نسخهمقد

گرفت شده و جهت تخصیص زمانی برای مصاحبه، هماهنگی الزم صورت میمصاحبه شناسایی

قبل از شروع مصاحبه از  پرداخت.و بعد از تعیین وقت، پژوهشگر به مصاحبه با این افراد می

                                                             
1. Hermeneutic phenomenology 

2. Empirical phenomenology 

3. criterion sampling 
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ها شرح شد و هدف تحقیق برای آنها اجازه گرفتهنندگان برای ضبط مصاحبهکشرکت

شد. طول مدت شد، همچنین در مورد محرمانه بودن اطالعات به آنان اطمینان دادهداده

ی دقیقه متغیر بود. دو مصاحبه نیز با توجه به مشغله 61تا 41های انجام شده بینمصاحبه

صورت مکتوب انجام شدند. در ی اجتماعی تلگرام و بهک شبکهها به کمشوندهکاری مصاحبه

مدیر  5متخصص آموزش ابتدایی،  2ها حاصل شد و در مجموع مصاحبه اشباع داده پانزدهمین

در  کنندگانمشارکت هایویژگیشامل جدول زیر  آموزگار در این مطالعه مشارکت کردند. 9و 

 باشد.میپژوهش 

 
 کنندگان در پژوهشاطالعات مشارکت. 1ول جد

 تحصیالت ی کارسابقه جنسیت پست سازمانی ردیف

مدیر و مؤسس   5

 دبستان

شناسی و روانشناسی ارشد جامعهکارشناسی سال 31 مؤنث

 عمومی 

شاغل در وزارت  2

 آ.پ

 دکتری مدیریت آموزشی سال 54 مذکر

 ریزی درسیارشد برنامهکارشناسی سال 54 مؤنث مدیر 3

 کارشناسی آموزش ابتدایی سال 25 مؤنث آموزگار 4

 دانشجوی کارشناسی مدیریت آموزشی سال 25 مؤنث آموزگار 5

 ریزی درسیکارشناسی برنامه سال 26 مؤنث مدیر 6

 کارشناسی آموزش ابتدایی سال 29 مؤنث آموزگار 9

 کاردانی آموزش ابتدایی سال 25 مؤنث آموزگار 9

 ارشد ان ال پییکارشناس سال 59 مؤنث آموزگار 6

 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی سال 29 مؤنث مدیر 51

شاغل در وزارت  55

 آ.پ

 ریزی فرهنگیدکتری مدیریت و برنامه - مذکر

 ریزی درسیارشد برنامهکارشناسی سال 51 مؤنث آموزگار 52

 کارشناسی آموزش ابتدایی ساال 25 مؤنث آموزگار 53

 کارشناسی آموزش ابتدایی سال 34 مؤنث آموزگار 54

 ارشد مدیریت آموزشیکارشناسی سال 31 مؤنث مدیر 55
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شده بالفاصله بعد از انجام هر های تدوینها اقداماتی نظیر مرور یادداشتبرای تحلیل داده

راهبرد شده و همچنین تحلیل با استفاده از مصاحبه برای تعدیل و تکمیل مطالب یادداشت

 های زیر برداشته شد:منظور گامبدین شد.انجام 5کالیزی ایهفت مرحله
طور مرسوم پروتکل نام های ارائه شده که بهروایت، هادادهی رهو گست برای آشنایی با عمق. 5

 بدین منظور از طریقها مأنوس شود. دارد، چندین مرتبه مطالعه شد تا پژوهشگر با آن

جستجوی معانی و  صورت فعال وها بهخواندن داده، اهبازخوانی مکرر داده راهبردهایی نظیر

 هم شود.فرا های گردآوری شدهشنایی قابل توجهی با دادهشد تا آ تالش الگوها،

منظور استخراج جمالت مهم، به هر پروتکل مراجعه شد و جمالت و عباراتی که مستقیماً . به2

 با موضوع مورد مطالعه مرتبط بود، استخراج گردید.

شد تا با مرور منظم جمالت استخراج شده، به درک هت فرموله کردن معانی، تالش . ج3

 معانی هر یک از جمالت، پی برده شود.

هم، در ها تکرار گردیده و معانی فرموله شده و مرتبط به. مراحل فوق برای تمامی مصاحبه4

 ها( قرار داده شد.ها )مقولههایی از تمقالب خوشه

 گردید.یج در قالب توصیفی جامع از موضوع مورد مطالعه، تلفیق. در ادامه نتا5

ای صورت بیانیهی تحت مطالعه بهمنظور درک ساختار ذاتی پدیده، توصیف جامع پدیده. به6

 ، تدوین شد.صریح و روشن از ساختار اساسی پدیده

نی نتایج توسط ، بازبی2ها، از سه روش ممیزی بیرونی. در انتها، برای اعتباریابی یافته9

در روش ممیزی بیرونی کسی که به روش  شد.استفاده 4و درگیری طوالنی مدت 3هارساناطالع

دهد، که در پژوهش حاضر از نظرات کار ما نظارت دارد، روش کار را مورد بازبینی قرار می

مده، دست آاستادان راهنما و مشاور بهره گرفته شد. در بازبینی و بررسی صحت اطالعات به

ها نشان داده شد و رسانبرای جلوگیری از بدفهمی محقق، اطالعات کسب شده دوباره به اطالع

ماه( درگیر موضوع  9محقق مدت زمان طوالنی )حدود براین، عالوه مورد تائید آنان قرار گرفت.

پژوهش بود و بخشی از این زمان به حضور در مدرسه و تعامل با مدیران و معلمان در فضای 

 مدرسه اختصاص یافت.

 

                                                             
1. Colizzi’s seven-step method 

2. External audit 

3. Membercheak 

4. Prolonged Engagement
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 هادگذاری بر اساس بخشی از مصاحبهاز کُ هاییمونه. ن2ل جدو

تونه مدیر کنه نمیباید باشه. مدیری که روتین کار کنه و فقط از روی تحصیالت و مدرک عمل می مبتکرو  خالقبه نظر من، مدیر اثربخش حتماً مدیری 

 اثربخشی باشه.

تونه به این صورت والدین رو به مدرسه . یک مدیر اثربخش میصمیمی برای والدین که برای حضور در مدرسه راغب باشن ایجاد کنهفضای مدیر باید بتونه یک 
 بیاره.

دی نیستند. به اثربخشی مدرسه کمک میکنن. این امکانات، صرفاً ما تونن ارائه کننامکانات و تسهیالتی که میو با  ی مدرسهبا مشارکت در رشد و توسعهوالدین 

 طور مثال شرکت در جلسات بهداشتی و یا آموزش به والدین دیگه.به

یعنی همکاری که خالق باشه همراه باشه. یه وقتی میبینی که  خالقیتشه؛ی اثربخش داشته باشه، بیشترین حالتی که یک آموزگار میتونه در یک مدرسه
 خواد واقعاً یه اثری ازش بمونه حتی وقتی از اینجا رفت.که همکار میخواد روزش رو سپری کنه یه وقتی هست همکاری هست که می

کمک و  ،یاری، حمایت، عملاستقالل و آزادی، هاباور به توانمندی، انسانیحفظ کرامت، همدلی، متقابلدرک، اعتماد، احتراماثربخش همراه با  جوّ مدرسه

 است.  مساعدت

که تو نفر باشه، درصورتی 21و نهایتاً آموزان تو هر کالسی کم تعداد دانشآموز به دقت بررسی بشه باید اید عملکرد دانشبا توجه به اینکه ارزشیابی توصیفیه و ب
 نفر هست و این کار رو برای عملکرد مناسب معلم دشوار میکنه. 31ها باالی مدارس ما معموالً کالس

برقراری و  های مدرسهها و برنامهمشارکت و حضور پرتالش و مؤثرش در فعالیت، آموزش و یادگیریفعال بودنش در فرآیند آموز در اثربخشی مدرسه نقش دانش

 اس. آموزان و کادر مدرسهارتباط مناسب با سایر دانش

 باشه. آموزانشها و ساخت شناختی، روانی و جسمی دانمبتنی بر ویژگی، خالقانه، آموزانمبتنی بر نیاز دانش، محورفعالیتمحتوای آموزشی باید 
، وسایل سرمایشی و گرمایشی، ی مطبوع و مناسبتهویه، نور کافیهای استاندارد هستند عملکرد بهتری دارن، کالسی که از آموزان در کالسکه دانشزمانی

 هست.برخورداره بر روی عملکرد و در نتیجه اثربخشی مدرسه اثرگذار  آموزانوسعت الزم جهت تحرک و فعالیت گروهی دانش
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هنشانگرهای استخراج شد

هاهایی از مصاحبهاز قسمت  

 برخوداری از مدیری خالق و مبتکر -

 هاایجاد فضای صمیمی برای تشویق والدین به حضور در مدرسه و استفاده از ظرفیت آن -
 ی مدرسه متناسب با تخصصشانمشارکت والدین در رشد و توسعه -

 خالق بودن معلم -

 مدرسه دوستانه بودن جوّ ـ

 صداقت، احترام، اعتماد، درک متقابل، همدلی و حفظ کرامت انسانیـ فضایی توام با 
 آموزانها، استقالل و آزادی عمل دانشـ محیطی توام با باور به توانمندی

 گری و یاریگریـ جوی توام با حمایت

 آموزنسبت مطلوب معلم/دانش -

 وزش و یادگیریها در فرایند آمآموزان و بکارگیری حداکثر تالش آنبودن دانشفعال -
 های مدرسهها و برنامهآموزان در فعالیتمشارکت و حضور پرتالش و مؤثر دانش -

 آموزان و کارکنانها، سایر دانشآموز با مدرسه، همکالسیی دانشتعامل سازنده -

 های سرمایشی، گرمایشی و تهویهایجاد فضای فیزیکی مناسب از طریق پایش سیستم -

 ها و راهروهای مدرسهر کالسوجود نور مناسب د -
 رعایت استاندارد برای ابعاد کالس -
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 های پژوهشیافته
، "آموزشی"، "تعامالت مدرسه"، "فردی "عوامل مل: شاعامل  در این پژوهش شش

نشانگر  555مالک و  56، همچنین "فرهنگ و جوّ مدرسه"و  "محیطی"، "مدیریتی"

های ، با استفاده از روایتدر ادامه هریک از عوامل شناسایی شدهد، که ششناسایی

 تبیین شده است. کنندگانمشارکت

مالک  4، شوندگانمصاحبه دیدگاه اساس ، بر"عوامل فردی"در خصوص  :. عوامل فردی1

و  "آموزهای فردی دانشویژگی"، "های فردی معلمویژگی"، "های فردی مدیرویژگی"شامل 

 است. نشانگر شناسایی شده 26و همچنین  "های اولیاویژگی"

نشانگر شناسایی شد. در ادامه برخی از  9ین مالک، برای ا :های فردی مدیر. ویژگی1-1

 ی نشانگرهای این مالک، آورده شده است: کنندگان دربارههای مشارکتروایت

مدیر اثربخش باید خالق و مبتکر باشد. مدیری که روتین کار کند و فقط از روی تحصیالت و “
از حداقل امکانات خود بیشترین  تواند مدیر اثربخشی باشد. باید بتواندکند نمیمدرک عمل می

 .”برداری را انجام دهدبهره

های شد. نمونه روایتنشانگر شناسایی 51این مالک با  :های فردی معلم. ویژگی1-2

معلم اثربخش، خالق و مبتکر است و از روی ناچاری معلم نشده " کنندگان چنین بود:مشارکت
های دیگر، ط و حقوق برابر در مقایسه با شغلی هوشی نسبتاً خوبی دارد. در شرایاست. بهره

روز و کند. کودک را دوست دارد. دائماً در حال یادگیری است. بهحتماً معلمی را انتخاب می
مندی و انگیزه در معلمان اهل مطالعه است. رضایت شغلی بسیار مهم است. هر چقدر رضایت

 ."ی آن اثربخشی خواهد بودباال باشد، نتیجه

نشانگر شناسایی شد. در ادامه  6برای این مالک  :آموزهای فردی دانشژگی. وی1-3

نفس آموز اثربخش پرسشگر، خالق، دارای اعتمادبهدانش“است: ها آورده شدهای از روایتنمونه
آموز دارای مهارت دهد. این دانشخوبی انجام میآموزی خود را بهو مستقل است و نقش دانش

 .”سنجی استخودارزیابی و خود

ها ای از روایتنشانگر شناسایی شد. در ادامه نمونه 2این مالک با  :های اولیا. ویژگی1-4

-آموز روی نظم است و تمام تکالیف او بررسی میهای یک دانشتمام برنامه“آورده شده است: 

تواند در ریزی که برای فرزند و زندگی خود دارد، بیشترین نقش را میشود، خانواده با برنامه
رود ای که از مدرسه میای داشته باشد تا از لحظهای برنامهاثربخشی داشته باشد. یعنی هر بچه

 .”تا زمان خواب، کارهای او بر اساس زمانبندی باشد
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 55مالک و  2کنندگان برای این عامل براساس دیدگاه مشارکت : تعامالت مدرسهعوامل . 2

 نشانگر شناسایی شد.

ای از نشانگر شناسایی شد. در ادامه نمونه 6برای این مالک  :والدین و مدرسه . تعامل 2-1

ها باید به والدین سپرده شود. ها و جشنبرگزاری خیلی از مناسبت“است: ها آورده شدهروایت
نفس و خودباوری یا در بخش فرهنگی از والدین استفاده شود. در این صورت هم اعتمادبه

 .”دهندابد و هم بخشی از خدماتی که مربوط به مدرسه است را ارائه مییوالدین افزایش می

ای از شد. در ادامه نمونهنشانگر شناسایی 6برای این مالک  :. تعامل جامعه و مدرسه2-2

 است: ها آورده شدهروایت
صورت جزئی در نظر بگیریم، باید به ی تعامل جامعه و مدرسه اگر بخواهیم بهدر زمینه“ 

-ها بیاموزیم. بهها را به بچههای اثربخش، مهارتزیون اشاره کنیم. مثالً با ساختن کارتونتلوی

طور مثال با ساختن یک کارتون، رعایت کردن قانون در رانندگی را آموزش دهیم. همچنین 
توانند مانورهای مختلفی را در مدرسه اجرا کنند، مثل مانور زلزله یا مانور نهادهای مختلف می

 .“ر آتش و . . . مها

نشانگر  35مالک و  4کنندگان برای این عامل براساس دیدگاه مشارکت :. عوامل آموزشی3

 شناسایی شد.

نشانگر شناسایی شد. در ادامه  55برای این مالک  :. کیفیت تدریس و آموزش معلم3-1

های ژگیمعلم با طراحی آموزشی مناسب براساس وی“است: ها آورده شدهای از روایتنمونه
های یادگیری بینی موقعیتآموزان، کالس و اقتضائات مدرسه و اجرای این طرح، پیشدانش

-ها، کمک میی بازخوردهای مناسب به آنآموزان و ارائهی دقیق عملکرد دانشفعال، مشاهده

 آموزان آنچه را که باید بیاموزند، یاد بگیرند. همچنین معلم اثربخش متناسب باکند تا دانش
 . ”کندبینی میها تکالیف یادگیری پیشآموزان برای آنهای فردی دانشتفاوت

نشانگر شناسایی شد. در ادامه  4برای این مالک  :یدرس یو برنامه یآموزش یمحتوا. 2-3

محتوای آموزشی باید به زبان ساده نگارش شده و حجم “است: ها آورده شدهای از روایتنمونه
به آن اختصاص داده شده هماهنگی داشته باشد. در تدوین محتوا به  محتوا با زمانی که

 .”های فردی تا حدودی توجه شودتفاوت
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 9کنندگان برای این مالک، بر اساس دیدگاه مشارکت :آموز. ارزیابی عملکرد دانش3-3

صورت زیر های حاوی نشانگرهای این مالک بهنشانگر شناسایی شد. روایت برگرفته از مصاحبه

آموزان ارزشیابی توصیفی خیلی به تسلط معلم نیاز دارد، و اینکه محتوا و تعداد دانش“ است:
باید کمتر و زمان باید بیشتر باشد و معلم حتماً باید یک کمک مربی داشته باشد. ما ارزشیابی 

وزش ایم. نه آمی موارد مؤثر را تغییر محسوسی ندادهایم اما بقیهرا به بهترین حالت درآورده
معلم دقیق و درست است، نه محتوا و تعداد کم شده و نه زمان بیشتر شده است. یعنی همه 

رود تمام ذهن او معطوف به زندگی در آموز وقتی به خانه میچیز در مدرسه تمام شود و دانش
 .”کنار خانواده باشد

ای از ونهنشانگر شناسایی شد. در ادامه نم 5برای این مالک،  :آموز. وظایف دانش3-4

آموز اثربخش فعال بودن در فرایند آموزش و از جمله وظایف دانش“است: ها آورده شدهروایت
های مدرسه، برقراری ارتباط ها و برنامهیادگیری، مشارکت و حضور پرتالش و مؤثر در فعالیت

ه پیشبرد های یادگیری، کمک بموقع تکالیف و فعالیتآموزان، انجام بهمناسب با سایر دانش
آموز اثربخش هر لحظه در حال آموختن است و حداکثر امور کالس و مدرسه است. دانش

 .”گیردکار میتالش خود را برای آموختن و یادگیری به

 2، شوندگانمصاحبه دیدگاه اساس ، بر"مدیریتیعوامل "در خصوص  :. عوامل مدیریتی4

نشانگر شناسایی شده  54چنین و هم "رهبری اجرایی"و  "رهبری آموزشی"مالک شامل 

 است.

ها ای از روایتشد. در ادامه نمونهنشانگر شناسایی 5برای این مالک،  :. رهبری آموزشی4-1

کند، مثالً مدیر اثربخش فرصتی برای رشد توانمندی همکاران فراهم می"است: آورده شده
های را در شبکه فرض کنید معلمی دست به قلم است و یا شعر و متنی گفته است، این

 ."اجتماعی و یا جاهای دیگر پر رنگ کند و برای انجام این کار معلم خود را تشویق کند

ها ای از روایتنشانگر شناسایی شد. در ادامه نمونه 6برای این مالک  :. رهبری اجرایی4-2

 کارکنان، معاونین و مشارکت معلمانرهبری مدیر باید مشارکتی باشد، یعنی "است: آورده شده
ای و کیفیت منظور بهبود فرهنگ حرفهبه مدرسههای و برنامه هافعالیت، هاگیریدر تصمیم

دهند. بایستی موضوع و مشکالت را در جلسه آموزش. بعضی از مدیران این کار را انجام نمی
مطرح و نظرسنجی کنند و در نهایت با مشارکت و همکاری یکدیگر یک نظر واحد را انتخاب 

 ."دکنن
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نشانگر  53مالک و  2کنندگان برای این عامل براساس دیدگاه مشارکت :. عوامل محیطی5

 شناسایی شد.

ای از نشانگر شناسایی شد. در ادامه نمونه 9برای این مالک  :. معماری و فیزیک مدرسه5-1

 سن ساختمان مدرسه باید مناسب باشد. اگر بنای مدرسه قدیمی"است: ها آورده شدهروایت
شکلی ناآگاهانه باشد به محض ورود به مدرسه نگاه سکون، رکود و نگرش سنتی بر افراد به

آموز به حادث خواهد شد اما اگر معماری مدرسه ترکیبی از سنت و مدرنیته باشد دانش
آموز برای رشدش کمک کنند پی خواهند به دانشنگری گروهی که میعقالنیت، خرد و آینده

 ."خواهد برد

نشانگر شناسایی شد. در  5برای این مالک  :. اصول زیبایی شناختی فضای مدرسه5-2

آموزان ای اثربخش است که به کودکی دانشمدرسه"است: ها آورده شدهای از روایتادامه نمونه
دهد تا در مدرسه کودکی کنند، از جمله داشتن حیاط بزرگ و فضای توجه دارد و اجازه می

که حیاط و فضای مدرسه پاسخگو باشد مناسب و استاندارد و . . . . درصورتیسبز وسایل بازی 
مدرسه باید دارای وسایل بازی مناسب و استاندارد باشد زیرا بازی روش یادگیری کودکان 

شود از جمله: آموختن های مناسب، یادگیری عمیق در کودکان ایجاد میاست. با کمک بازی
های واقعی ران، صبوری و غیره. تمامی این موارد در موقعیتتحمل دیگران، رعایت حقوق دیگ

 ."زندگی قابل دستیابی و سنجش است

مالک  2کنندگان برای این عامل براساس دیدگاه مشارکت :. عوامل فرهنگ و جوّ مدرسه1

 نشانگر شناسایی شد. 52و 

ها ای از روایتنشانگر شناسایی شد. در ادامه نمونه 6برای این مالک  :. فرهنگ و آموزش1-1

آموزان با هر ی دانشگیرد. همهدر مدارس اثربخش جداسازی صورت نمی"است: آورده شده
-پروری صورت نمیسطح هوش و معلومات، باید همه در یک مدرسه باشند. بدین ترتیب نخبه

هایی به جامعه تحویل دهد که از لحاظ روحی، روانی و ی اثربخش باید انسانگیرد. مدرسه
منظور باید نظام تنبیه و نمره و یا صبح زود به مدرسه رفتن را سمی سالم هستند. بدینج

آموزان اندیشیدن و فکر کردن را ی اثربخش به دانشحذف کرده و یا به حداقل رساند. مدرسه
 ."دهدیاد می
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آورده ها ای از روایتنشانگر شناسایی شد. در ادامه نمونه 6برای این مالک  :. جوّ مدرسه1-2

ی اثربخش گرم، سالم، ایمن و صمیمی است. اگر فضا از لحاظ عاطفی، جوّ مدرسه"است: شده
فضای مطلوبی باشد، معلم یا هر همکاری از لحاظ عاطفی و رفتاری در آن محیط احساس 

آموز داشته باشد. در این محیط، تواند اثربخشی بهتریبر روی دانشامنیت کند، مطمئناً می
کند، مورد خاطر است که در جایگاهی که خدمت میت و معلم از این لحاظ آسودهآرامشی هس

کند و آموز منتقل میارزش است و حس خوبی خواهد داشت و این حس خوب را به دانش
 ."تواند اثربخشی کافی را داشته باشدنهایتاً می

 

 گیریبحث و نتیجه
در مورد عوامل ی ابتدایی ان دورهمتخصصان، مدیران و آموزگارهای دیدگاه عمیق تحلیل

، "تعامالت مدرسه"، "فردی" عواملعامل شامل  شششناسایی  ، بهمدرسه ط با اثربخشیمرتب

د، که این نتایج با برخی منجر گردی "فرهنگ و آموزش"و  "یمحیط"، "مدیریتی"، "آموزشی"

 Pahang, Mahdyion & Yari-Qoli (2017) 29نوعی همسو است، از جمله ها بهاز پژوهش

های معلم، امکانات و ی اصلی شامل: عوامل محیطی، ویژگیمقوله 51ی فرعی و مقوله

آموز، روابط انسانی، خانواده، اهداف آموزشی و های دانشتجهیزات، مدیر مدرسه، ویژگی

محتوای تدریس، منابع و روش تدریس، که بر کیفیت مدارس اثرگذار بودند را شناسایی کردند. 

Mirghafoori, Shabani, Mohammadi & Mansouri-Mohammad-Abadi (2016)  نیز

در پژوهش خود، مدلی برای کیفیت خدمات آموزشی ارائه کردند که از جمله عوامل این مدل 

ی کافی، ایجاد فضای آموزشی کافی توان به: استفاده از مدرسان بادانش و تجربهمی

روزبودن ع مالی، همکاری و کار گروهی )روابط انسانی(، بههای درسی(، مناب)آزمایشگاه، کالس

های کنندگان در دورهمدرسان و تبیین دقیق راهبردهای تدریس و یادگیری برای مشارکت

های مدیر که کنندگان در این پژوهش، یکی از ویژگیبنابر نظر مشارکت آموزشی اشاره کرد.

با تحلیل  Rahimian (2015)ریزی است. برنامهبسیار مورد تأکید بود، توانایی مدیر در امر 

ی شهر تهران انجام داد به این نتیجه رسید که هایی که با کادر آموزشی مدارس عالمهمصاحبه

ریزی ی قوت تیپ کاری او هم، تیپ برنامهریز است و نقطهمدیر اثربخش فردی بسیار برنامه

های فعال تدریس، ن، شناخت روشوی فردی است که در مورد روانشناسی نوجوا وی است.

در داری و داشتن اطالعات عمومی بسیار قوی و توانمند است. های نوین کالسشناخت روش

پذیری و خالق بودن معلم، کنندگان بر انعطافهای معلم، بسیاری از مشارکتی ویژگیزمینه
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 Ghanbari, Ardalan & Mohammadiاند. ی باال تأکید کردهداشتن رضایت شغلی و انگیزه

تواند به ی ابتکار و نوآوری در معلمان تا حد بسیار زیادی میمعتقدند وجود روحیه (2014)

توان تأثیر ها دالیل این امر را میی آنتحقق اثربخشی سازمانی مدارس کمک کند. به گفته

-افزایش بهره خالقیت در پویایی سازمانی، افزایش انگیزه در کارکنان، بهبود فرایندهای کاری و

 Zebardast, Gholami & Nemati های پژوهشیافته وری و اثربخشی سازمانی دانست.

 ,Bellei . نشان داد انگیزش معلمان اثر مستقیم باالیی بر اثربخشی مدارس داردنیز   (2014)

Vanni, Valenzuela & Contreras (2015) در معلم  پذیریانعطافکنند نیز عنوان می

و همچنین  در انطباق با تغییراتی او توانای، های آموزشی مختلفازگاری با روشی سزمینه

 یاز رفتار کالس ییهابه عنوان جنبه توانیرا مآموزان انعطاف و استقالل او درکارکردن با دانش

و به اثربخشی مدرسه کمک  بخشدیم آموز را ارتقادانش یریادگی جیشمار آورد که نتامعلم به

توانند نفس باال میآموزان خالق، باانگیزه و بااعتمادبهکنندگان، دانشنظر مشارکتطبق کند.می

 ,De Jongو  Papanastasiou (2008) به اثربخشی مدرسه کمک کنند. این نتایج با پژوهش

Westerhof & Kruiter (2004)  .آموز برای معلم زمانی که ببیند دانشهمخوانی دارد

ی باالیی است، حتی با وجود خستگی پاسخ سؤاالت او را خواهد داد. در هیادگیری دارای انگیز

نفس و باانگیزه حضور دارند، اشتیاق معلم برای آموزان خالق، بااعتمادبههایی که دانشکالس

 تدریس نیز افزایش خواهد یافت.

ریزی برای کنندگان نظارت والدین بر رفتار و عملکرد فرزندانشان و برنامهبه اعتقاد مشارکت

ها در منزل و همفکری و همکاری آنان با معلمان و کارکنان مدرسه، سهم ساعات حضور آن

حق از والدین چنین است که هر آنچه در انتظار به. ای در اثربخشی مدرسه خواهد داشتعمده

ش را تال ها رغبت و انگیزهتوان دارند مبذول دارند تا اینکه نیازهای کودکان تأمین گردد و آن

شوند که از نظر تأمین بیابند. درواقع زمانی شاگردان یک کالس آماده دانستن و یادگرفتن می

باشند. والدین با ایجاد محیطی امن و آرام و فراهم کردن ای نداشتهنیازهای زیستی مسئله

-های آموزشی و ... میدیدرسی، سیهای کمکامکانات و وسایل مربوط به درس اعم از کتاب

این نتایج با وانند به بهبود یادگیری فرزندان خود و در نتیجه اثربخشی مدرسه کمک کنند. ت

 Adib & Mardan-Arbat؛ Pahang, Mahdyion & Yari-Qoli (2017)های پژوهش

(2017) Atai, Shamsa, Bahri & Salari (2015)   وNiknami & Mahdian (2009) 

پژوهش بر همکاری و مشارکت والدین در برگزاری و  کنندگان در اینمشارکت باشد.همسو می

ها از مدرسه و اهداف آن، هماهنگی و همسویی های مدرسه، شناخت و آگاهی آناجرای برنامه

 Hofman, Hofman & Gray (2008)با باورها و عملکرد مدرسه تأکید فراوانی داشتند. 
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های مدرسه، ارتباط مستقیمی تکنند که مشارکت و درگیر ساختن والدین در سیاسعنوان می

های رسد با درگیر کردن والدین در برنامهنظر میآموزان دارد. بهبا عملکرد تحصیلی دانش

آموزان، وجود داشته تری بر دستاوردهای آموزشی دانشمدرسه، امکان ایجاد تأثیرات مهم

کنند، حس درگیر می عنوان شریک در آموزش فرزندانشانباشد. وقتی آموزشگران والدین را به

شود و نتایج تحصیلی مثبتی خواهد داشت. از ها منتقل میمؤثر بودن در این والدین به بچه

 Akan؛ Azigwe, Kyriakides, Panayiotou & Creemers (2016)سویی طبق نظرات 

 & Niknamiو  Atai, Shamsa, Bahri & Salari (2015)  ،Rahimian (2015)؛ (2017)

Mahdian (2009) های مدرسه بیشتر باشد، ی اهداف و برنامههرچه آگاهی والدین در زمینه

منظور مدیران، ها با مدرسه نیز افزایش خواهد یافت. بدینمیزان همکاری و هماهنگی آن

ها باید تالش کرده و فعال ی مؤثر با خانوادهمعلمان و کارکنان مدرسه برای داشتن رابطه

ی اثربخش از اقتضائات فرهنگی جامعه آگاه مدرسه کنندگان،شارکتبراساس دیدگاه م باشند.

گذارد و تعاملی پذیرد و بر آن تأثیر میاست و با فرهنگ جامعه داد و ستد دارد، از آن تأثیر می

-مدرسه زمانی اثربخش خواهد بود که جامعه و ارگانمفید و اثربخش با فرهنگ جامعه دارد. 

های مدرسه باعث امیدواری مدرسه شده و با فراهم بانی از برنامههای مختلف با حمایت و پشتی

های فکری، مالی و اعتباری، نقش حمایتی و پیشران داشته باشند و همچنین آوردن زمینه

 الویت جامعه آموزش، فرهنگ و تربیت باشد.

 ,Pahangو  Johnson & Holdaway (1991)های افرادی همچون ها در دیدگاهاین مالک 

Mahdyion & Yari-Qoli (2017) لم، و آموزش مع سیتدر تیفیکی در زمینه شود.دیده می

های فردی متناسب با تفاوت فیتکالی در عرضهیی معلم تواناکنندگان عواملی نظیر مشارکت

آموزان و ا، نگرش مثبت معلم به دانشاحساس تعهد معلم برای انجام درست کاره آموزان،دانش

آموز را دانش یریادگی جیکه نتااز جمله مواردی برشمردند  راها وستانه با آنبرقراری رفتار د

ثر معلم در کالس، یادگیری حاصل ؤ، بدون راهنمایی و آموزش مطورکلی. بهبخشدیارتقا م

از سوی معلم  بازخوردهای مکرر و اصالحیهایی که آموزان در کالسدانشهمچنین . شودنمی

موفقیت طورکلی، تر هستند. بهشناسند، موفقخود را می و ضعف نقاط قوتدریافت کرده و 

یادگیری  یمعلم با شاگردان درباره درسی دارد که تمایل به باال بودن در کالسِ آموزاندانش

-این نتایج، با نتایج پژوهش کند.از نظرات شاگردان استقبال می آنان مشورت نموده و

 & Azigwe, Kyriakides, Panayiotou؛ Lezotte (2001)؛  Teodorović (2011)های

Creemers (2016) ؛Cibulka & Nakayama (2000) ؛Bellei, Vanni, Valenzuela & 

Contreras (2015) ؛Akan (2017) ؛Pahang, Mahdyion & Yari-Qoli (2017) ؛

Ghanbari, Ardalan & Mohammadi (2014) ؛Hassanpour, Mohammad-Khanlou 
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& Saeedi (2015)  ؛Shaibani & Aflakifard (2013)  وNiknami & Mahdian (2009) 
های درسی براساس نیازهای کنندگان، تدوین کتابطبق نظرات مشارکت هماهنگی دارد.

و همچنین توجه  آموزانی دانشجانبهی درسی به رشد همهتوجه برنامهآموزان، جامعه و دانش

ترین نشانگرهای اثربخشی مدارس توای درسی از مهمها در تدوین محبه فرهنگ و قومیت

کنندگان معتقدند که اهداف درسی باید دقیق و روشن بیان شوند و محتوا هستند. مشارکت

آموزان همخوانی داشته های اساسی را فراهم کرده و با زندگی دانشباید بستر اکتساب مهارت

 Pahang, Mahdyion & Yari-Qoliهای افرادی همچون ها در دیدگاهباشد. این مالک

(2017)Hassanpour, Mohammad-Khanlou & Saeedi (2015) ؛Izadi, Hashemi & 

Barzamini (2012) ؛ Fazli (2010) ؛Niknami & Mahdian (2009)  وJohnson & 

Holdaway (1991) آموزان، شیوهارزیابی مستمر عملکرد دانش .اندمورد تأکید قرار گرفته-

-ابی بهبودمحور، همچنین ارزیابی مالک مرجع از جمله مواردی است که مشارکتهای ارزی

کنندگان بر اند. مشارکتها اشاره کردهآموزان به آنی ارزیابی عملکرد دانشکنندگان در زمینه

ای باشد گونهی ابتدایی باید بهآموزان در دورههای ارزشیابی عملکرد دانشاین باورند که شیوه

آموزان با کرامت و احساس ایمنی بوده و موجب کاهش میزان اضطراب در دانش که همراه

آموزان بازخوردهای مناسبی ارائه داده و در نهایت ارزشیابی شود. همچنین معلم باید به دانش

 Johnsonهای افرادی همچون یادگیری شود. این نتایج در دیدگاه-باعث بهبود فرآیند یاددهی

& Holdaway (1990, 1991) ؛Bellei, Vanni, Valenzuela & Contreras (2015) ؛Zaki 

 مورد تأکید قرار گرفته است. Niknami & Mahdian (2009)و  (2010)

باشد. بر یکی دیگر از عوامل مهم در اثربخشی مدارس، رهبری آموزشی و اجرایی مدیر می

رهبر آموزشی قوی است  های مدیر،یکی از مهمترین ویژگیکنندگان، اساس دیدگاه مشارکت

-کار میکند و بههای آموزشی درک میهای اثربخشی آموزشی را در مدیریت برنامهکه ویژگی

ارتباط قوی او با معلمان، کارکنان، رهبری مشارکتی مدیر، کنندگان بر همچنین مشارکتبندد. 

تحقیقات آموزان، والدین و مسؤالن آموزشی تأکید فراوانی داشتند. طبق نتایج دانش

Bahamonde & Mayday (2002) ها اثربخشی کمتری داشت فرهنگ مدیرانی که مدارس آن

ها تدافعی بود. ولی مدیرانی که مدارس آن -ها بیشتر از نوع فرهنگ تهاجمیی آنمدرسه

 Izadi, Hashemi ها بیشتر از نوع فرهنگ مشارکتی بود.اثربخشی بیشتری داشت فرهنگ آن

& Barzamini (2012) نیز در تحقیق خود نشان دادند که از جمله عوامل مؤثر بر شاداب-

کار و تفویض اختیار اشاره توان به سبک مدیریت مشارکتی مدارس، تقسیمسازی مدارس می

تواند در اثربخشی مدارس، مؤثر باشد عوامل محیطی است. از دیگر عوامل مهمی که می کرد.

نده و دارای منابع و تسهیالت کافی باشد. طبق نظر کنمحیطی که باید امن، سالم، حمایت
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 کالبد آموزش و پرورش، ایجاد فضاهای مرتبط با فعالیت اصالح یالزمهکنندگان، مشارکت

 ذهنی،، که دارای شرایط مناسب و مطلوب برای رشد فیزیکی آموزان است؛ فضاهاییدانش

با توجه  ریق طراحی جزئیات فضاهاامر از ط که تحقق ایند، باشعاطفی و اجتماعی کودکان می

مدرسه باید در فضایى مناسب، با روش و  گردد.پذیر میکودکان امکان به الگوهای رفتاری

هاى علمى شاگردان تهیه شود و انجام پذیرد امکانات مطلوب و بر اساس نیازها، عالیق و زمینه

گیزه کنند و از فعالیت خود آموزان در یادگیری، احساس رغبت و انتا معلم در تدریس و دانش

 ,Bakirci؛ Teodorović (2011)احساس  لذت و رضایت نمایند. این نتایج با پژوهش

Turkdogan & Guler (2012) ؛Pahang, Mahdyion & Yari-Qoli (2017) ؛

Hassanpour, Mohammad-Khanlou & Saeedi (2015) ؛Izadi, Hashemi & 

Barzamini (2012) ؛ fazli (2010)  وLotf-Ata (2008) ی به عقیده باشد.همسو می

های معلمان و یادگیری های رهبری و هدایت مدیران، تالشفعالیتکنندگان، تمامی مشارکت

ای خواهد داشت که جو و محیط یادگیری مناسب، امن و منظم باشد. زمانی بازده آموزاندانش

ی مدرسه آموزان برای ادارهنظرات دانش ها ونشانگرهای چنین محیطی، شامل استفاده از ایده

باشد. این نتایج آموزان و والدین میو سازنده بین مدیر، کارکنان، معلمان، دانش تعامل مثبتو 

؛ Bakirci, Turkdogan & Guler (2012) ؛Postlethwaite & Ross (1992)با پژوهش 

Johnson & Holdaway (1991) ؛Pahang, Mahdyion & Yari-Qoli (2017)  و

Niknami & Mahdian (2009)  همخوانی دارد. الزم به ذکر است که مالک فرهنگ و آموزش

های گذشته مورد توجه قرار نگرفته و در این و نشانگرهای مربوط به آن در مقاالت و پژوهش

 پژوهش برای نخستین بار بدان اشاره شده است. 

عنوان شاخص عملکرد رس اثربخش بهکنندگان، آنچه در مداطبق نظر مشارکتدر مجموع 

بعدی تحصیلی نیست، بلکه باید سعی شود از حداقل مورد تأکید است تنها نمره و اهداف تک

وری صورت پذیرد؛ از ابزار و امکانات آموزشی، والدین و معلمان در جهت امکانات حداکثر بهره

های مالیِ درست، اذ سیاستآموزان استفاده شود، با اتخبهبودبخشی به تعلیم و تربیت دانش

ی شناختی و فراشناختی اعطا نماید، البته زمانی آموزان در حیطهبیشترین کیفیت را به دانش

ی ریزی ساالنهآید در سیاست کلی برنامهمیان میها بهکه بحث فراشناخت و آموزش مهارت

ن مدارس مدیران با گیری نماید. در ایمدرسه، والدین و معلمان را نیز مشمول این تصمیم

های های فراشناختی و مهارتهای شخصی و تجاربشان سعی در اجرای برنامهدرایت و خالقیت

کنندگان بر نقش سازنده و تقریباً تمامی مشارکت های تحصیلی دارند.زندگی در کنار مهارت

کنند. میها و ارتباط گسترده با والدین تأکید گیریمؤثر مدیر، مشارکت معلمان در تصمیم
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ای که در ای بر بودجه و امکانات مدرسه داشتند، نکتهمعلمان و مدیران مدارس تأکید ویژه

اثربخشی بدان توجه چندانی نشده است. همچنین معلمان تأکید  یتحقیقات مختلف در زمینه

ری آموز خوددای دانشای اثربخش باید از تمرکز فراوان بر نمرهداشتند که برای ایجاد مدرسه

  آموز تأکید شود.های مکرر بر میزان یادگیری واقعی دانششود و در عوض با سنجش

 

 پیشنهادها

در زیر به اختصار، شود که هایی برای ارتقای کیفیت وضعیت موجود مدارس ارائه میپیشنهاد

 :فهرست شده است

ها، قومیت های مختلف،گرایی )فرهنگکثرتهای درسی به در تدوین اهداف و محتوای کتاب.1

محور، مبتنی بر محور، مهارتها، مذاهب و جغرافیا( توجه شود. محتوای آموزشی فعالیتزبان

آموزان ها و ساخت شناختی، روانی و جسمی دانشآموزان، خالقانه، مبتنی بر ویژگینیاز دانش

س به در بازسازی و نوسازی مدار.2 تنظیم شده و متناسب با زمان اختصاص یافته به آن باشد.

-مناسب، تهویه یی با نورهافضان توجه بیشتری شود، مانند ایجاد معماری مدارس و زیباسازی آ

محقق در .3 .و فضای سبز در سطح مدارس، وسایل بازی ایمن آمیزی شادمناسب، رنگ ی

های خود با مدیران و آموزگاران و در تعامالتی که با برخی مدارس در نقاط مختلف مصاحبه

آموزان در کالس شت همواره با نارضایتی کارکنان مدارس از تعداد زیاد دانششهر تهران دا

صورت توصیفی است و همپنین ی ارزشیابی بهی ابتدایی شیوهمواجه بود. از آنجا که در دوره

-آموز در این مقطع تحصیلی وجود دارد پیشنهاد مینیاز به تعامل بیشتری بین معلم و دانش

مفید و  بازخورد یهئاینکه ارابه  با توجه.4 ای بیندیشند.مینه چارهشود مسئولین در این ز

شود پیشنهاد میکند، لذا به بهبود عملکرد کادر مدرسه کمک می از جانب مدیر سازنده

 .ه شودئعنوان یک استراتژی کلیدی از جانب مدیر به کارکنان اراسازنده همواره به هایبازخورد

های تدریس فعال در وجه بیشتری داشته باشند و از شیوههای گروهی تبه فعالیتمعلمان .5

یادگیری، -منظور بهبود فرآیند یاددهیهای علمی و دینی استفاده کنند. همچنین بهآموزش

 ها تشویق کنند.های کالسی و تعامل با سایر همکالسیآموزان را به مشارکت در فعالیتدانش

وزش و پرورش تغییر کند و اولویت جامعه نگرش و فرهنگ جامعه در رابطه با جایگاه آم.1

سازی های مالی دولت و فرهنگآموزش و تعلیم و تربیت باشد، که این امر از طریق حمایت

های تحقیقات اثربخشی ترین مخاطب دادهاصلی.1 پذیر است.های عمومی امکانتوسط رسانه

ی دارند که ممکن است ها به اطالعات غنی مفهومی دسترسمدرسه، معلمان مدارس هستند. آن
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شود پیامدهای متغیر را شاگرد به شاگرد و برنامه به برنامه قابل درک سازند. بنابراین توصیه می

 ی اثربخشی مدارس به نقش سازنده و ارزشمند معلمان توجه کافی و وافی شود.در زمینه
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