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چکیده
بهمنظور تعیین میزان اثربخشی مدرسه راهنمایی و دبیرستان پسرانه غیرانتفاعی عالمه شهر تهران ،پژوهشی
توصیفی در میان سه گروه دانش آموزان ،کادر آموزشی تماموقت و معلمان این مدرسه ،به اجرا گذاشته شد.
شاخصهای هفتگانه حس مأموریت ،رهبری آموزشی ،انتظارات سطح باال ،نظارت و اندازهگیری پیشرفت
تحصیلی ،جوسازمانی ،فرصت یادگیری و مشارکت والدین و اجتماع بهوسیله پرسشنامه مدارس اثربخش از
پژوهش دانشگاه گونزاگا اندازهگیری شد .از کادر آموزشی تماموقت و معلمان پارهوقت نیز در همین زمینه
مصاحبه به عمل آمد .جامعه آماری پژوهش عبارت بود از  022نفر دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان12 ،
نفر معلمان و  00نفر کادر آموزشی تماموقت که همه در پژوهش حاضر شرکت کردند .تجزیهوتحلیل
اطالعات با استفاده از آزمون  Zبرای دو گروه مستقل ،صورت گرفت .نتایج بهدستآمده حاکی از آن بود
که مدرسه عالمه یک مدرسه نسبتاً اثربخش است .این مدرسه از دیدگاه کادر آموزشی نیز ،نسبت به مدارس
دولتی و مدارس مشابه اثربخشتر است .درمجموع میتوان گفت که هفت عامل همبسته برای مدارس
اثربخش حیاتی هستند ،چراکه آنها شاخص رهبری و شاخصهای یادگیری دانش آموزان را در مدرسه
عالمه تحت تأثیر قرار دادهاند.

واژههای کلیدی :رهبری مدرسه ،مدارس اثربخش ،مدارس غیرانتفاعی

 .0دانشیار گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائیhamrahimian@yahoo.com .

فصلنامه سال دوم ،شماره  ،8تابستان 95

91

پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی

مقدمه
در ایران امروز ،اندیشمندان و عالمانی وظیفهشناس با هدف تعلیم و تربیت جوانان و نوجوانان
این مرزوبوم اقدام به تأسیس مدارس غیرانتفاعی کردهاند .طبیعی است که اینگونه مدارس
در راستای اهدافی که برای آنها در نظر گرفته شده است تاکنون منشأ اثرات ارزشمندی در
آموزشوپرورش کشور بودهاند .لیکن فراسوی هرگونه جهتگیری خاصی الزم میکرد تا
در یک فرایند علمی به موضوع اثربخشی طبقهی ویژهای از این مدارس پرداخته شود .لذا در
پژوهش حاضر سعی شده است اثربخشی یکی از مدارس غیرانتفاعی شهر تهران با الگوی
مدارس اثربخش موردبررسی قرار گیرد.
در اهمیت مدرسه اثربخش همین بس که سازمانهای متعددی در رابطه با مدارس
اثربخش فعالیت میکنند .مثالً تا زمان تألیف مقاله حاضر ،سی و پنجمین کنفرانس ساالنه
مدارس اثربخش در فوریه  0203در آریزونای آمریکا برگزار شده که نشاندهنده بیش از
سه دهه تالش علمی و حرفهای در رابطه با مدارس اثربخش است.
در واکنش به پژوهش سال  0511جیمز کولمن 0و به پیروی از بحث اثربخشی سازمانها،
رونالد ادموندز 0مدیر مرکز مطالعات شهری دانشگاه هاروارد و سایر همکاران وی مجموعه
ویژگیهای همبسته با اثربخشی مدرسه (پژوهش مدارس اثربخش) را ارائه کردند ( کالینز،
 .)0220این فرمول که در سال  0575شهرت یافت شامل هفت عامل همبسته زیر است
(بزاسالن و کایا0200 ،؛ باکرچی ودیگران 0202 ،؛ ادموندز و هولی فیلد0229 ،؛ لزوته و
بنکرافت0539 ،؛ و ادموندز:)0530 ،
 .0حس مأموریت (مأموریت واضح و آشکار)
 .0رهبری آموزشی قوی در مدرسه
 .8انتظارات سطح باال (با تأکید بر آموزش) از سوی همه دانش آموزان و کارکنان
 .1نظارت زیاد بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 .9جوسازمانی سالم و با انضباط
1. J. S. Coleman
2. Ronald Edmonds
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 .1فرصت (مدتزمان اختصاصیافته) کافی برای یادگیری
 .7مشارکت و مداخله (حمایت و پشتیبانی) والدین و اجتماع در مدرسه

آموزشوپرورش یکی از سازمانهای مهم اجتماعی است که دانش آموزان را برای ایفای
نقش مناسب در اجتماع آینده آماده میکند ( یحیائی ،فروشانی و مهینی0200 ،؛ الفرز،
اوورت و کارستن0200 ،؛ و هیوز .) 0202 ،با توجه به این مأموریت حساس ،دغدغهی
اندیشمندان حوزهی تعلیم و تربیت ،همواره ،شناسایی مدارسی بوده است که بتوانند به بهترین
نحو ممکن از انجام این مهم برآیند .لذا پژوهشگران ،مطالعات خود را در حوزه اثربخشی
مدارس گسترش دادهاند (الدر و جسپن0201 ،؛ نیکولسکو و نورل0208 ،؛ ییلماز و ارگون،
0200؛ شاه طالبی و شمسی0200 ،؛ اوزموسول0200 ،؛ هوبجیال0200 ،؛ بزاسالن و کایا،
0200؛ باکرچی ،تورک دوگان و گولر0200 ،؛ ساهنک0200 ،؛ پدر و دیگران .) 0202
در سال  0575رونالد ادموندز ،مدیر مرکز مطالعات شهری دانشگاه هاروارد و سایر
همکاران وی در واکنش به پژوهش جیمز کولمن ،مجموعه ویژگیهای همبسته با اثربخشی
مدرسه (پژوهش مدارس اثربخش) را ارائه کردند .پژوهش کولمن که در جوالی  0511به
نام گزارش «پیمایش فرصت آموزشی برابر »0چاپ شد ،نتیجه گرفته بود که زمینه خانوادگی
و نه مدرسه ،عامل تعیینکننده مهم در پیشرفت دانشآموزان است (کولمن.)0511 ،
بنابراین اولین مرحلهی پژوهش پژوهشگران مدارس اثربخش این بود که مدارسی که
صرفنظر از موقعیت اقتصادی -اجتماعی دانش آموزان ،در امر آموزشوپرورش موفق
بودند را پیدا نمایند .با پی گیری پژوهشگران ،نمونههای این مدارس اثربخش در موقعیتهای
مختلف و در اجتماعهای بزرگ و کوچک مکرراً یافت میشد .بعد از مشخص شدن این
مـدارس ،مرحلهی بعد تشخیص ویژگیهای این مدارس بود .بهعبارتدیگر این سؤال مطرح
بود که :این مدارس در چه فلسفهها ،سیاستها و عملکردهایی اشتراک دارند (لزوته.)0220 ،
جورج وبر ( )0570یکی از پیشگامان مرور ادبیات پژوهش برای عوامل تعیینکننده نقش
مدرسه در موفقیت دانش آموزان بود .مطالعه سال  0570او بر آن بود که جایگزینی برای

1. the equal educational opportunity survey
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مطالعات کولمن ( ،)0511جنسن )0515( 0و دیگر پژوهشگرانی باشد که پذیرفته بودند
موفقیت اندک کودکان فقیر اساساً نتیجهی ناتوانیهای شخصی آنان بر اساس فقر است.
نتایج مطالعات او روی چهار مدرسه اثربخش حاکی از آن بود که هر چهار مدرسه دارای
ویژگیهای :رهبری آموزشی قوی ،انتظارات سطح باال برای همه دانش آموزان ،داشتن جوی
منظم ،نسبتاً آرام و خوشآیند 0و تأکید روی فراگیری شاگرد بر مهارتهای خواندن و
ارزیابی مکرر پیشرفت دانشآموز بودند .در سال  0571اداره بررسی عملکرد
آموزشوپرورش نیویورک 8پژوهشی را منتشر کرد که برخی از یافتههای عمده وبر را تأیید
میکرد .در این مطالعه دو مدرسه که ازلحاظ داشتن شاگردان فقیر با یکدیگر مشابه بودند
موردبررسی قرار گرفتند .یکی از این مدارس با موفقیت باال و دیگری با موفقیت پایین بود.
از این مطالعه یافتههای زیر به دست آمد (ادموندز:)0575 ،
.0

تفاوت در عملکرد دانش آموزان در هر دو مدرسه به عاملهای تحت کنترل مدرسه نسبت داده

میشد.
 .0مدرسهای که اثربخشی بیشتری داشت بهوسیلهی تیمی اجرایی رهبری میشد که تعادلی مطلوب
بین مدیریت و مهارتهای آموزشی ایجاد میکرد.
 .8تیم اجرایی در مدرسهی اثربخشتر ،برای حل مشکالت مربوط به خواندن دانش آموزان
برنامهای تدوین کرده بود که آن را بهطور کامل در مدرسه اجرا میکردند.
 .1در نحوهی آموزش خواندن ،مابین دو مدرسه تفاوتی دیده نشد .چراکه معلمان هر دو مدرسه
مشکالتی در زمینه تدریس خواندن و ارزیابی مهارتهای خواندن شاگردان داشتند.
 .9بیشتر کارکنان حرفهای در مدرسهی با اثربخشی کمتر ،مشکالت خواندن دانش آموزان را به
عوامل خارج از مدرسه نسبت میدادند ،در مورد توانایی دانش آموزان بدبین بودند و در ایجاد
محیطی مؤثر برای دانش آموزان مردود شده تالشی نمیکردند؛ چراکه انتظار موفقیت ایشان را
نداشتند .درحالیکه در مدرسه اثربخشتر ،معلمان در مورد توانایی شاگردان ،بدبینی کمتری داشتند.

1. Jensen
2. orderly, relatively quite & pleasant atmosphere
3. the state of New York office of education performance review
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مطالعات الوسن ،سوییت و مادن ،)0571( 0در مورد اثربخشی  00زوج مدرسه (00
مدرسه با موفقیت باال و  00مدرسه با موفقیت پایین) ،نتایج عمده زیر را در پی داشت:
 .0در مدارس با موفقیت باالتر ،معلمین از میزان حمایت بیشتری از سوی مدیران برخوردار بودند.
.0

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

 .8در کالسهای درس مدارس موفقتر ،فرایند نظارت ،تالش دانشآموز ،شادابی و نشاط و جو
مساعد یادگیری بیشتر بود.
 .1در این مدارس ،معلمان گزارش دادند که نسبتاً زمان بیشتری را روی مطالعات اجتماعی ،زمان
کمتری روی ریاضیات و زمان متعادلی روی خواندن زبان صرف میکنند.
 .9معلمان این مدارس سطح باالتری از دستیابی به مواد آموزشی و کمکآموزشی برای کالس
را گزارش کردند.
 .1معلمان این مدارس ،در امور اجرایی خدمات حمایتی باالتری را دریافت میکردند.
 .7آنان رضایت شغلی بیشتری را ابراز میکردند.

با این پیشینه بود که ادموندز در مقالهی خود به نام «مدارس اثربخش برای فقرای شهری»
در سال  0575ویژگیهای ملموس و ضروری مدارس اثربخش را به شرح ذیل منتشر ساخت:
.0

مدرسه اثربخش مدرسهای است که دارای رهبری اجرایی قوی است.

 .0مدارسی که ازلحاظ آموزشی برای بچههای فقیر اثربخش هستند دارای جو انتظار باال از دانش
آموزان هستند.
 .8مدرسه اثربخش جوی منظم و آرام دارد.
 .1مدارس اثربخش فراگیری شاگرد در زمینه مهارتهای اساسی را که الزمهی موفقیت در سطح
بعدی آموزش مدرسهای است ،نسـبتاً شفاف میکنند.
 .9در صورت احساس نیاز ،انرژی و منابع مدرسه میتواند به سمت اهداف اساسی معطوف شود.
 .1نظارت مکرر بر پیشرفت دانشآموز وجود دارد (ادموندز.)0575 ،

البته پژوهشهای ادموندز از سوی پژوهشگران بیپاسخ نماند و موردانتقاد قرار گرفت.
بهعنوان نمونه رالف اسکات و هربرت والبرگ در مقالهای تحت عنوان «مدارس بهتنهایی
کافی نیستند» مطرح کردند که مدارس باید آموزش با کیفیت را برای کودکان فقیر مهیا
1. Lawson, Sweet & Madden
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کنند ولی خانه و خود دانشآموز هم عوامل مهم به حساب میآیند .این دو معتقد بودند که
سه مجموعه عوامل زیر بهطور قوی و بدون تناقض ،موجبات یادگیری علمی را فراهم
میکنند :انگیزش و توانایی دانشآموز ،میزان و کیفیت آموزش و تعلیم و تربیت هیجانانگیز
در محیط خانه( .اسکات و والبرگ.)0575 ،
در همین ایام که پژوهش روی ویژگیهای مدارس اثربخش ادامه داشت ،بعضی از
مدارس حوزههای شهری 0برنامههایی را طراحی و اجرا کردند تا مدرسه خود را اثربخشتر
کنند .یکی از این برنامهها ،به نام پروژه رایز ،0در میلواکی در مارس  0575شروع شد .این
پروژه مدارسی را در برمیگرفت که بهطور ویژه دانش آموزان از بخش اقلیت و از بخش
کمدرآمد را به کار گرفته بودند .این پروژه بر اساس سه فرضیه زیر طراحی شده بود:
 .0همهی دانش آموزان صرفنظر از زمینه خانوادگی ،نژاد یا موقـعیت اقتصـادی-اجتماعی
میتوانند مهارتهای اساسی را به دست آورند.
 .0دالیل کم آموزی دانش آموزان کمدرآمد و اقلیت مدرسه ،میتواند انتظارات ،هنجارها،
عملکردها و شیوههای نامناسب مدرسه باشد.
 .8ادبیات مدارس اثربخش ،انتظارات ،هنجارها ،عملکردها و شیوههایی را که منتج به پیشرفت باال
میشود را مشخص ساخته است؛ بنابراین منطقی است که مدارس از این ویژگیها پیروی کنند

(الرکین و کریتک.)0530 ،
لزوته اظهار داشت که پژوهش مـدارس اثربخش بهعنوان «چــارچــوبـی» برای بهـبود
برنامههای مدرسه مـفید اسـت و نتایج آن انگیزاننده است (لزوته .)0530 ،لزوته این مطلب
را در مقالهای تحت عنوان «نه یک دستورالعمل بلکه یک چارچوب» در جواب دی آمیکو
( )0530که معتقد بود هیچ دستورالعملی برای خلق مدارس اثربخش نداریم ،عنوان کرد.
همچنین هلینجر ( )0209سیر تکوین و تحول رهبری آموزشی در مدارس را در مطالعه
ارزشمند مروری خود بررسی میکند و در ضمن آن ،جنبش مدارس اثربخش را مورد
تجزیهوتحلیل قرار داده است.
1. urban school districts
)2. rising to individual scholastic excellence (RISE
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در پژوهش حاضر ،به سؤاالت زیر پاسخ داده میشود:
 .0آیا دانشآموزان ،تمام مجتمع عالمه را در کل و بر اساس هر یک از عوامل موردبررسی،
اثربخش ارزیابی میکنند؟
 .0آیا دانشآموزان راهنمایی و دبیرستانی ،مقطع تحصیلی خود را در کل و بر اساس هر یک از
عوامل موردبررسی اثربخش ارزیابی میکنند؟
.8

به لحاظ کلی و به لحاظ هر یک از عوامل موردبررسی ،کدامیک از دو گروه دانشآموزان

راهنمایی و دبیرستانی ،مقطع تحصیلی خود را اثربخشتر ارزیابی میکنند؟

روش پژوهش
بهمنظور تعیین میزان اثربخشی مجتمع آموزشی عالمه بر مبنای الگوی مدارس اثربخش ،هفت
عامل همبستهی این الگو ممیزی شد .در این پژوهش دانشآموزان راهنمایی ( 52نفر) و دانش
آموزان دبیرستان ( 002نفر) ،معلمان نیمهوقت ( 12نفر) و کادر آموزشی تماموقت ( 02نفر)
و مدیران راهنمایی و دبیرستان مشارکت کردند .برای جمعآوری دادهها به دانشآموزان
پرسشنامه داده شد .عالوه بر این ،با معلمان ،کادر آموزشی و مدیران مصاحبه نیز صورت
گرفت .ابزار اندازهگیری شامل پرسشنامه و مصاحبه میشد:
الف .پرسشنامههای پژوهش ،برگرفته از پرسشنامههای مدارس اثربخش مربوط به پژوهش
دانشگاه گونزاگا 0است که برای ارزیابی اثربخشی مدارس منطقه آموزشوپرورش ناین مایل
فالز (  )0551مورداستفاده قرار گرفته است .اساس پرسشنامهها بر ویژگیهای هفتگانه
ایست که ادموندز ( )0575و لزوته ( )0220برای مدارس اثربخش به شرح زیر تعیین کردهاند:
 .0رهبری آموزشی
.0

مأموریت شفاف و متمرکز

 .8محیط ایمن و باانضباط
 .1جو انتظارات باال
.9

نظارت مستمر بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان

.1

روابط مثبت خانه -مدرسه
1. Gonzaga
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فرصت کافی برای یادگیری

.7

برای تأمین پایائی ابزار اندازهگیری ابتدا پرسشنامهها بهصورت آزمایشی میان 82
دانشآموز توزیع شد که آلفای کرونباخ  2/30به دست آمد.
ب .مصاحبهها با معلمان و مدیران به عمل آمد .سؤاالت مصاحبه نیز درباره نظر
مصاحبهشوندگان در مورد میزان وجود این هفت ویژگی در مدرسه عالمه طراحی و اجرا
شد.
برای تجزیهوتحلیل دادهها از آزمون  Zبرای گروههای مستقل و نیز مقایسه میانگین
پاسخهای دو گروه دانشآموزان راهنمایی و دبیرستانی در مورد هریک از عوامل هفتگانه
استفاده شد .همچنین یافتههای مصاحبه با مدیران ،معلمان و کادر آموزشی ،پیاده شد و مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
برای هر عامل همبسته ،نمره  1الی  9وضعیت مطلوب ،نمره  8الی  1نسبتاً مطلوب 0 ،الی
 8نسبتاً ضعیف و  0الی  0ضعیف در نظر گرفته شده که میانگین نمره اثربخشی برای هفت
عامل همبسته در وضعیت مطلوب  ،1/9در وضعیت میانگین  8و در وضعیت ضعیف 0/9
میشود
مقایسه شرایط موجود ازنظر دانش آموزان ،با شرایط مـطلوب ،در جدول  8آمده است.
با فرض اینکه نمره  9نشانگر  %022اثربخشی باشد ،در این جدول درصد اثربخشی هر عامل
نیز گزارش شده است.
جدول  .1مقایسهی نمره اثربخشی وضعیت موجود و مطلوب از دیدگاه دانشآموزان
نمره عوامل همبسته مدارس اثربخش

وضعیت موجود

وضعیت مطلوب

درصد اثربخشی

نمره رهبری آموزشی

8 /8

بزرگتر از 1

%11

نمره مأموریت

8 /7

بزرگتر از 1

%71

نمره محیط ایمن

8/29

بزرگتر از 1

%10

نمره انتظارات

8 /1

بزرگتر از 1

%70

نمره نظارت

8 /9

بزرگتر از 1

%72

نمره ارتباط با خانواده

8 /7

بزرگتر از 1

%71

نمره فرصت یادگیری

8 /9

بزرگتر از 1

%72

نمره میانگین اثربخشی

8/17

1 /9

%15/1
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همانگونه که در جدول دیده میشود نمره میانگین هر هفت عامل همبسته مدارس
اثربخش از دیدگاه دانشآموزان بیشتر از نمره میانگین (نمره  )8و کمتر از نمره شرایط
مطلوب قرار دارد؛ بنابراین میتوان گفت این هفت عامل از دیدگاه دانشآموزان مدرسه
عالمه در شرایط نسبتاً مطلوب قرار دارد .با توجه به این جدول متغیر مأموریت شفاف مدرسه
و ارتباط با خانوادهها باالترین نمره و متغیر محیط مدرسه کمترین نمره را از نگاه دانشآموزان
به دست آورده اند .همچنین نمره میانگین اثربخشی باالتر از نمره میانگین و در شرایط نسبتاً
مطلوب قرار میگیرد .در جدول و Error! Reference source not found.

مقایسهی نتایج بهدستآمده در مورد هفت عامل مدارس اثربخش از دیدگاه دانش آموزان
راهنمایی و دبیرستان ،با شرایط مـطلوب آمده است.
جدول  .2مقایسهی نمره اثربخشی وضعیت موجود و مطلوب از دیدگاه دانشآموزان راهنمایی
نمره عوامل همبسته مدارس اثربخش

وضعیت موجود

وضعیت مطلوب

درصد اثربخشی

نمره رهبری آموزشی

8 /1

بزرگتر از 1

%13

نمره مأموریت

8 /5

بزرگتر از 1

%73

نمره محیط باانضباط

8 /0

بزرگتر از 1

%10

نمره انتظارات

8 /7

بزرگتر از 1

%71

نمره نظارت بر پیشرفت دانشآموز

8 /3

بزرگتر از 1

%71

نمره ارتباط با والدین

1/20

بزرگتر از 1

%32/0

نمره فرصت یادگیری

8 /7

بزرگتر از 1

%71

نمره اثربخشی

8/11

1 /9

%78/0

همانگونه که در جدول  1دیده میشود نمره میانگین شش عامل همبسته مدارس
اثربخش از دیدگاه دانشآموزان راهنمایی بیشتر از نمره میانگین (نمره  )8و کمتر از نمره
شرایط مطلوب و فقط متغیر ارتباط با والدین در شرایط نسبتاً مطلوب قرار دارد؛ بنابراین
میتوان گفت شش عامل رهبری ،انتظارات ،نظارت ،فرصت یادگیری ،مأموریت و محیط
مدرسه ،از دیدگاه دانشآموزان راهنمایی در شرایط نسبتاً مطلوب قرار دارد .با توجه به این
جدول متغیر ارتباط با خانواده ها باالترین نمره و متغیر محیط مدرسه کمترین نمره را از نگاه
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دانشآموزان راهنمایی به دست آوردهاند  .همچنین نمره میانگین اثربخشی باالتر از نمره
میانگین و در شرایط نسبتاً مطلوب قرار میگیرد.
جدول  .3مقایسهی نمره اثربخشی وضعیت موجود و مطلوب از دیدگاه دانشآموزان دبیرستان
نمره عوامل همبسته مدارس اثربخش

وضعیت موجود

وضعیت مطلوب

درصد اثربخشی

نمره رهبری آموزشی

8 /0

بزرگتر از 1

%11

نمره مأموریت

8 /1

بزرگتر از 1

%70

نمره محیط ایمن

8/20

بزرگتر از 1

%12

نمره انتظارات

8 /9

بزرگتر از 1

%72

نمره نظارت

8 /8

بزرگتر از 1

%11

نمره ارتباط با خانواده

8 /9

بزرگتر از 1

%72

نمره فرصت یادگیری

8 /9

بزرگتر از 1

%72

نمره اثربخشی

8/83

1 /9

%17/1

همانگونه که در  Error! Reference source not found.دیده میشود نمره
میانگین هر هفت عامل همبسته مدارس اثربخش از دیدگاه دانشآموزان دبیرستان بیشتر از
نمره میانگین (نمره  )8و کمتر از نمره شرایط مطلوب قرار دارد؛ بنابراین میتوان گفت این
هفت عامل از دیدگاه دانشآموزان مدرسه عالمه در شرایط نسبتاً مطلوب قرار دارد .با توجه
به این جدول متغیر مأموریت شفاف مدرسه باالترین نمره و متغیر محیط مدرسه کمترین نمره
را از نگاه دانشآموزان دبیرستان به دست آوردهاند .همچنین نمره میانگین اثربخشی باالتر از
نمره میانگین و در شرایط نسبتاً مطلوب قرار میگیرد .با مقایسه جدول و !Error

 Reference source not found.دیده میشود که میانگین نمرات عوامل همبسته از
دیدگاه دانشآموزان راهنمایی بیشتر از میانگین نمرات عوامل همبسته از دیدگاه
دانشآموزان دبیرستان عالمه است .از طرفی با توجه به جدول و قدر مطلق آماره آزمون Z

که برابر  0/17است ،فرض عدم تفاوت دیدگاه دو گروه در مورد اثربخشی مدرسه عالمه در
سطح معنیدار    0.01تأیید میشود .با توجه به این جدول فرض عدم تفاوت دیدگاه

دو گروه در مورد نظارت بر دانشآموزان و ارتباط با خانواده در سطح معنیدار   0.01

رد میشود.
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جدول  .4آزمون  zبرای مقایسه دو گروه مستقل دانشآموزان راهنمایی و دبیرستان

 zبرای   0.01

فرضیه صفر

رهبری آموزشی

0/25

0/93

تأیید میشود

مأموریت

0/50

0/93

تأیید میشود

محیط ایمن

2/90

0/93

تأیید میشود

انتظارات

0/00

0/93

تأیید میشود

نظارت

8/27

0/93

رد میشود

ارتباط با خانواده

0/37

0/93

رد میشود

فرصت یادگیری

0/08

0/93

تأیید میشود

اثربخشی کل

0/17

0/93

تأیید میشود

عوامل همبسته مدارس اثربخش نمره آزمون  zمحاسبهشده

تجزیه تحلیل مصاحبه با کادر آموزشی درباره ویژگیهای هفتگانه مدارس اثربخش
 -0رهبری آموزشی .در مقطع راهنمایی ،کادر آموزشی ،مدیر را فردی با قدرت ریسک باال
و روحیه اعتمادبهنفس باال توصیف کردند و اذعان داشتند که این اعتماد به مجموعه نیز
تزریق شده است .وی را فردی میدانستند که در نظر دادن با قدرت عمل میکند .اکثریت
کادر آموزشی ،مدیر را بهعنوان یک متخصص مسائل آموزشی میشناسند که توانایی
اظهارنظر در دروس و شیوههای آموزشی را دارد بهگونهای که معلمان به نظر ایشان ارزش
قائل میشوند و در مقابل ایشان اظهار احترام میکنند .با تحلیل مصاحبههای انجام شده از
کادر آموزشی مشخص شد که مدیر راهنمایی فردی بسیار برنامهریز است و نقطه قوت تیپ
کاری او هم تیپ برنامهریزی وی است .ولی نظارت ایشان در اجرا کم است .به خاطر همین
همیشه بخشی از برنامههای ریخته شده اجرا میشود چراکه نـظارت بر کارها کم است.
بهعبارتدیگر حجم پیگـیری ایشان نسبت به برنامهریزی ،واگـذار کردن و تفویض کردن
کم است .این هم به خاطر اطمینانی است که ایشان به نیروها دارند و البته بعضی وقتها این
اعتمادها بی مورد است .یکی دیگر از نقاط ضعف مدیریت راهنمایی عدم توجه به نیازهای
کارکنان عنوان شد.
نظر کادر آموزشی در مورد مدیریت دبیرستان این بود که در دبیرستان مدیریت
سازمانیافته و منظم حاکم است .در زمینه رهبری آموزشی ،مدیر را یکی از توانمندترین
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متخصصان آموزشی تلقی میکردند .معتقد بودند وی فردی است که در مورد روانشناسی
نوجوان ،شناخت روشهای فعال تدریس ،شناخت روشهای نوین کالس داری و داشتن
اطالعات عمومی بسیار قوی و توانمند است .اکثریت معلمان ایشان را یک متخصص
آموزشی میدانستند .به خاطر همین کادر آموزشی مدرسه ایشان را بهجای یک مدیر اجرایی
در مدرسه بیشتر یک نظریهپرداز مسائل آموزشی میدانستند؛ و معتقد بودند دبیرستان همیشه
در آن نقطه ضرر کرده است که باید ایشان در آن نقطه مدیر اجرایی باشند .از نقاط ضعف
مدیر این بود که در نقش نظارت و ارزشیابی و اجرا بسیار کم وارد میشود .به هـمین خاطر
مدیریت ایشان فقط بهعنوان یک مرجع برای رفع اختالفنظرها و خصومت و مواردی که
در اجرا میتواند موجب تزاحم شود ،صورت میگیرد.
 -0رسالت و مأموریت مدرسه .رسالت و مأموریت مدرسه برای اکثر معلمان و کادر آموزشی
مدرسه تعریفشده و مشخص بود .ایشان غایت اهداف مدرسه را تربیت یک شهروند
مطلوب با این ویژگیها میدانستند :ادب ،تقویت روحیه قدردانی ،احترام متقابل ،قانونمند
شدن بچهها ،تقویت ارزشها و نگرشها در کنار تقویت مبانی شناختی (دروس ،فوقبرنامه).
بهعبارتدیگر خروجی مدرسه باید آدم قانونمند و احترام گذار به دیگران باشد ،دارای تفکر
و مسئول بار بیاید.
 -8جو مدرسه .آنچه از صحبتهای معلمان نیمهوقت و کادر آموزشی تماموقت استنباط
میشود ضعف کلی مدرسه عالمه در مدیریت منابع انسانی است که باید به آن توجه جدی
شود .درست است که اکثریت کارکنان آموزشی معتقد بودند که جو بسیار محترمانهای در
بین معلمان و دانش آموزان حاکم است و این مدرسه نسبت به خیلی از مدارس پیش است
ولی در مقایسه با شرایط ایدهآل مسئله روابط انسانی به مقدار زیادی در آن حاکم نیست.
روابط عاطفی که کلید حل کلیه مسائل است موجود نیست و این رابطه بین همه امور تسری
پیدا میکند .ازلحاظ روحی ،روانی ،علمی و درسی رابطه معلم و دانشآموز محترمانه ،خوب
و صمیمی است و قانونمند و ضابطهمند بوده و در حالت تعادل قرار دارد .محیطی که مدرسه
درست کرده است محیط مذهبی و سالمی است .زمینه خانوادگی و فضای معلمان نیز به این
جو کمک میکند .ولی اشکال کار در اینجاست که ،دانشآموزان در این مدرسه
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مهارتآموزی ندارند و مهارت اجتماعی یاد نمیگیرند .از طرفی دیگر کادر آموزشی
مدرسه را زیستگاه دانشآموزان نمیدانستند و معتقد بودند که بچهها احساس نمیکنند که
در مدرسه زندگی میکنند .هنگامی مدرسه زیستگاه میشود که بچهها با میل و رغبت به
مدرسه بیایند ،حق انتخاب داشته باشند ،کارها را خودشان انجام دهند و در کارها سهم داشته
باشند.
 -1ارتباط خانه و مدرسه .اگر رابطه با والدین را به دو بخش پی گیری کار دانشآموز و
مشارکت والدین در برنامهریزی و پیشبرد کارهای مدرسه تقسیم کنیم ،مبنی بر نظر کادر
آموزشی مدرسه عالمه بخش اول از سوی معلمان راهنما (بهوسیله جلسات اولیاء ،مالقات و
تماسهای تلفنی) در حد مطلوبی انجام میپذیرد .ولی در بخش دوم والدین اصالً مشارکت
داده نمیشوند و خانوادهها بههیچعنوان احساس مشارکت در امور مدرسه را ندارند .ولی با
فعال شدن انجمن اولیاء و مربیان تغییراتی نسبت به این نگرش شده است چراکه مدرسه به
این ضرورت رسیده است.
 -9انتظارات سطح باال .عمده مشکلی که در زمینه سطح انتظارات باال هم در مقطع راهنمایی
و هم در مقطع دبیرستان عالمه از سوی معلمان مطرح میشد سیستم متمرکز نظام آموزشی
کشور بود .این نوع سیستم باعث میشود عوامل زیادی در اختیار مدرسه نباشد و بیشتر سبب
استعداد سوزی بچهها میشود .در این نظام معلمان مجبورند بعضی از مباحث را مطرح کنند،
که نظام آموزشی کشور آنان را وادار به مطرح کردن این موضوعات کرده است .معلمان
اذعان میداشتند که نظام متمرکز بهعنوان یک مانع عمل میکند و وازدگی تحصیلی برای
دانش آموزان ایجاد می کند .ولی معتقد بودند که مدرسه عالمه در حد توانایی خود در این
وادی در حد برنامهریزی و اهداف اقدام کرده است .معلمان این امر را نیز قبول داشتند که
بچه ها دارای استعداد باال و ظرفیت باال هستند و سیاستی که مدرسه دنبال میکند ،صحبتی
که با معلمان میشود کار باید باالتر از سطح کتاب باشد .بهخصوص برگزاری کالسهای
فوقبرنامه برای دروس ریاضی ،زبان انگلیسی ،زبان عربی و کامپیوتر را دلیلی بر این مـدعا
تلقی می کردند .همـچنین معتقد بودند که در بعضی از دروس در محتوا تغییر داده نمیشود
ولی همان محتوا خیلی عمیقتر و با دایره اجرایی باالتر اجرا میشود .با توجه به صحبتهای
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ایشان مشخص شد که جو انتظارات نه در سطح باال ،بلکه در سطح قابلقبول وجود دارد.
علت آنهم این بود که سطح دانشآموزان در کالس یکدست نبود.
 -6نظارت بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان .معلمان معتقد بودند با حضور معلمان راهنما
(مدرسه عالمه در هر پایه تحصیلی کادر تماموقتی را بهعنوان معلم راهنما جهت پی گیری
دانش آموزان آن پایه به کار گمارده است) پی گیری از پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در
حد متوسط وجود دارد .علت آن این است که در این سیستم نظارت بهصورت کامالً سلیقهای
صورت میگیرد و معلمان راهنما بر اساس توانایی و مهارتهای شخصی ،به نحوی این قضیه
را انجام میدهند و همهی ایشان بهطور یکسان و سیستمی در مورد پیشرفت بچهها نظارت
کافی ندارند .در حالت عادی سیستم نظارت معلم راهنما بسیار نظارت کار سازی است و اگر
فرد استانداردهای اولیه معلم راهنما را داشته باشد فوقالعاده میتواند مؤثر باشد .از طرف
دیگر کادر آموزشی اذعان میکردند در مورد مسائل تحصیلی نظارت بهخوبی صورت
میگیرد ولی اشکال عمده که به نظام آموزشوپرورش برمیگردد این است که در هیچ
جای کشور واقعیت دوره راهنمایی اتفاق نمیافتد .آن واقعیت ،شناخت عالقه بچهها به شغل
آینده و هدایت به آن سمت است .این مسئله را نه پدر و مادر میپذیرند و نه مدارس میتوانند
بهخوبی در این زمینه عمل کنند؛ بنابراین هدایت تحصیلی در دورههای راهنمایی در کشور
خیلی معنا پیدا نمیکند و این خالف عالقه و استعداد ذاتی بچههاست.
 -7فرصت یادگیری .بنا بر نظر اکثر معلمان مدرسه عالمه این قضیه ریشه در برنامهریزی
کالن آموزشوپرورش کشور دارد .از آنجائی که حجم محتوای دروس بسیار زیاد است
اکثر معلمان با مشکل کمبود وقت مواجه میشوند .درست است که مدرسه سعی دارد با
بهکارگیری روش فعال ،پیش مطالعه ،امتحانها و ارزشیابیهای مستمر فرصت یادگیری را
افزایش دهد .ولی در عمل در بعضی دروس به خاطر حجم باالی دروس این امر بهخوبی
صورت نمی گیرد .البته معلمان اذعان داشتند که با توجه به سطح باالی درک و فهم بچهها
عمالً مشکلی در پیشرفت تحصیلی دیده نمیشود و میتوان از رویکردهای یاددهی-
یادگیری بهراحتی در کالس استفاده کرد.
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بحث و نتیجهگیری
با توجه به کسب نمره  15/1درصد اثربخشی مدرسه از دید دانش آموزان ،میتوان نتیجه
گرفت از دید دانش آموزان ،مدرسه غیرانتفاعی عالمه بر مبنای الگوی مدارس اثربخش یک
مدرسه نسبتاً اثربخش است .همچنین بین دیدگاه دانشآموزان راهنمایی و دبیرستان در مورد
اثربخشی مدرسه غیرانتفاعی عالمه تفاوت معنیداری وجود ندارد .نتایج بهدستآمده در
مورد هفت عامل همبسته مدارس اثربخش حاکی از آن است که رهبری آموزشی متوسطی
در مدرسه عالمه حاکم است ،مدرسه عالمه مأموریت شفاف دارد ،جو مدرسه عالمه منظم
و نسبتاً ایمن است ،انتظارات سطح متوسطی از همهی دانشآموزان در مدرسه عالمه وجود
دارد ،نظارت بر پیشرفت دانشآموزان در مدرسه عالمه تا حدودی اعمال میگردد ،در
مدرسه عالمه فرصت کافی برای یادگیری دانشآموزان فراهم است و مشارکت و مداخله
والدین در مدرسه عالمه محسوس است.
بنابراین همانگونه که لزوته ( 0539 ،0220و  )0530عنوان کرده است هفت عامل همبسته
برای مدارس اثربخش حیاتی هستند ،چراکه آنها هدایت سازمانی و شاخصهایی را که
یادگیری دانش آموزان را تحت تأثیر قرار میدهند را بیان میکنند .بهبیاندیگر ،این همبستهها
اثری مثبت و چشـمگیر روی موفقیـت و پیشرفت دانش آموزان دارند؛ بنابراین ،همبستهها
مستقل از یکدیگر نیستند و الزم و ملزوم یکدیگرند .در مدرسه اثربخش ،مدیر بهعنوان یک
رهبر آموزشی عمل میکند و بهطور مؤثر و با پافشاری برای برقراری ارتباط بین مأموریت
مدرسه با کارکنان ،اولیاء و دانش آموزان تالش میکند .بعالوه مدیر ،ویژگیهای اثربخشی
آموزشی را در مدیریت برنامههای آموزشی درک میکند و به کار میبندد .بهطور واضح،
نقش مدیر بهعنوان بیانکننده مأموریت مدرسه در اثربخشی مدرسه تعیینکننده است.
ادموندز بکرات میگوید ممکن است مدارس بدون رهبری قوی آموزشی وجود داشته باشند
ولی این مـدارس اثـربخش نیستند؛ بهر حال ،ما تاکنون بههیچوجه مدرسه اثربخشی پیدا
نکردیم که یک رهبر قوی آموزشی بهعنوان مدیر نداشته باشد (لزوته 0220 ،و باکرچی و

فصلنامه سال دوم ،شماره  ،8تابستان 95

66

پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی

دیگران .)0200 ،از نگاه دانش آموزان و کادر اجرائی چنین رهبری آموزشی بهطور نسبی
در مدرسه حضور دارد.
لزوته ( )0220میگوید یک راه در تعیین این امر که آیا مدرسهای مأموریت شفاف دارد
یا نه پرسش سؤالهایی از این قبیل است که «آن چیست که مدرسه در اکثر مواقع دلنگران
آن است؟» آیا پاسخهای بهدستآمده از هر فرد در مورد این پرسش یکسان است یا پاسخها
بسیار متفاوتاند؟ در صورت گسترده بودن حوزه پاسخها ،گفته خواهد شد که مدرسه دچار
فقدان حس تسهیم شده از مأموریت است .کادر آموزشی مدرسه عالمه در پاسخ به این سؤال
پاسخهای یکسانی ارائه کردند و این مطلب با نتیجه حاصل از اینکه مدرسه عالمه مأموریت
شفاف و متمرکز دارد طبق گفته لزوته تطابق دارد .در مدرسه اثربخش جوی منظم ،هدفمند
و مرتب وجود دارد که عاری از هرگونه تهدید به آسیبهای فیزیکی است .جو مدرسه
ناراحتکننده و خردکننده نیست ،جوی مساعد یادگیری و تدریس است.
اجرای مفهوم بسط دادهشده از انتظارات سطح باال نیازمند این خواهد بود که مدرسه
بهعنوان یک سازمان انتظارات سطح باال را منعکس کند .اکثر استراتژیهای مفید ،نیازمند
همکاری مدرسه بهعنوان یک کل خواهند بود؛ معلمان نمیتوانند اکثر این استراتژیهای
کاری را بهتنهایی در کالسهای منزویشده اجرا کنند (الکهید و لوین .)0200 ،انتظارات
باال برای موفقیت نهفقط در ابتدا بهوسیلهی باورها و رفتارهای کارکنان تشخیص داده خواهد
شد بلکه بهوسیلهی واکنش سازمان ،زمانی که بعضی از دانش آموزان یاد نمیگیرند ،نیز
صورت میپذیرد.
به گفته کارشناسان (سانسوستی وسانسوستی 0208 ،و چو و وو )0200 ،در مدرسه
اثربخش ،والدین مأموریت اساسی مدرسه را درک و حمایت میکنند و برای ایفای نقشهای
مهم در کمک به مدرسه فرصتها را فراهم میکنند تا مدرسه به مأموریت خود نائل شود.
این مطلب تا حدی شفاف است که مدارس میتوانند بدون حمایت و مشارکت فوقالعاده
اولیاء ،در دستیابی دانش آموزان به تسلط در مهارتهای اساسی برنامه درسی اثربخش
باشند .امّا اگر اولیاء عضوی از تیم مشارکت باشند و از طرف مدرسه بهعنوان شریک در
آموزشوپرورش جوانانشان دیده شوند ،امر فوق بهمراتب آسانتر میشود .در مدرسه
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 معلمان مقدار قابلتوجهی از وقت کالس را به آموزش در حوزههای ضروری،اثربخش
 دانش آموزان بهطور فعال در کل، در اکثریت این زمان.برنامه تحصیلی اختصاص میدهند
 معلم برنامهریزی میکند و یادگیری فعال،کالس یا گروههای بزرگ شرکت داده میشوند
.)0202 ، و ویلیامز و دیگران0202 ، ؛ پترسون0202 ،را هدایت میکند (هیوز
درمجموع با حضور معلمان راهنما و نیز آشنا بودن مدیران مدرسه عالمه با روشهای
 البته. در این پژوهش دیده شد که فرصت یادگیری برای دانش آموزان مهیا است،فعال
، به گفته کادر آموزشی،میتوان گفت علت کسب نمره نسبتاً مطلوب در مورد این عامل
سیستم متمرکز آموزش کشور است که در آن حجم دروس باال و زمان اختصاصیافته برای
.تدریس این دروس محدود است
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