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 ابتدایی شده برای سنجش مدارس اثربخش دورهساخت ابزار میزان

Constructing a Standardized Tool to Assess Effective Elementary Schools 
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هوشمندانه  یگذارهیسرما نیمهمتر ،ییااثربخش در دوره ابتد
 ت،یاهم نیرغم ااست. به شرفتیپ نیتضم یبرا یاهر جامعه

شده،  زانیو م یبوم یساخت ابزار یتاکنون در کشورمان برا
با هدف  حاضر، مقاله است.انجام نشده یمطالعات کاف

ابزاری برای سنجش مدارس اثربخش کردن میزانساخت و 
 شد. در گام اول و بر اساس پیشینه جامابتدایی ان دورهدر 

نشانگر  24 پژوهش و نظرات آموزگاران و متخصصان،
. در گام دوم و به منظور بررسی روایی محتوا، شد شناسایی

شد. روایی سازه بر  نفر از خبرگان استفاده 22از نظرات 
آموزگار مدارس ابتدایی دولتی شهر  806اساس نظرات 

ای انتخاب ای دومرحلهگیری خوشهونهتهران که به روش نم
 ند، و با استفاده از تحلیل عاملی مورد بررسی قرارشده بود

های بازآزمایی، گرفت. پایایی نیز از طریق روش
داد که  شد. نتایج نشانکرونباخ و شاخص اُمگا تعیینآلفای
 سنجی مطلوبی برخوردارهای روانشده از ویژگیساختهابزار

شده برای سنجش عنوان ابزاری میزان تواند بهاست و می
 کیفیت مدارس اثربخش مورد استفاده قرارگیرد.
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Abstract: Preparing the grounds for fostering 
and achieving the effective elementary school 
movement in any society is deemed as the most 
important smart investment to ensure progress. 
Despite such an importance, little research has 
been thus far conducted on constructing a 
localized instrument to measure effective schools 
in Iran. The present study seeks to develop and 
standardize a measurement tool for effective 
elementary schools. To this end, as the first step, 
70 indicators were identified with reference to the 
related literature and the opinions of teachers and 
experts. In the second step, the opinions of 11 
experts were employed to check the content 
validity. The construct validity was further 
examined based on the opinions of 643 public 
elementary school teachers in the city of Tehran, 
Iran, selected by two-stage cluster sampling 
method, using factor analyses. The reliability of 
the given tool was also determined through the 
test-retest method, the Cronbach’s alpha 
coefficient, and the Omega index. The study 
results revealed that the developed measurement 
tool had desirable psychometric properties and it 
could be administered as a standardized 
instrument to assess the quality of effective 
elementary schools. 
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 مقدمه

ابتدایی، مهمترین  سازی برای ترویج و تحقق نهضت مدارس اثربخش در دورهزمینه

در نظام آموزشی (. 2600ت )پیرحیاتی، گذاری هوشمندانه برای تضمین پیشرفت اسسرمایه

رکن اساسی تعلیم و تربیت رسمی، سعی در تحقق بخشیدن به اهداف  کشور ما، مدرسه به منزله

-ساله در راستای دستیابی به این اهداف و بهها همهآموزش و پرورش دارد و دولت و خانواده

کنند گذاری مستقیم و غیرمستقیم میمنظور تربیت نسلی توانمند، متدین، فکور و اخالقی سرمایه

های همین دلیل، اثربخش بودن مدارس، از اولویت. به(2606، آوارسین و طالبیملکی)سودی، 

شود و تحقق آن بستگی به میزان برآورده اساسی نظام آموزش و پرورش کشور محسوب می

 (. 2604است )نجفی،  شدن اهدافی دارد که برای آن در نظر گرفته شده

های اصلی مباحث مفهوم اثربخشی، کیفیت یا معیارهای پیشرفت مدرسه یکی از دغدغه

درسی و  هایی نظیر سنجش و تحقیقات آموزشی، مطالعات برنامهویژه در حوزهآموزشی و به

مطرح شد، اما در  2064ی گرچه این مفهوم برای اولین مرتبه در دهه. ااستمدیریت آموزشی 

گیری مدرسه اثربخش در مبانی نظری مربوطه اجماعی وجود ندارد زهپردازی و اندامفهوم

ارائه  1کنون، تعریفی جامع و قابل قبول برای مفهوم مدرسه اثربخش ات( و 1412، 2دمیر-)بیلیکان

است، که دو دلیل برای این مسئله وجود دارد. اولین دلیل مربوط به تعدد و فراوانی اهداف  نشده

های ی مواقع این اهداف متناقض هستند. دلیل دیگر آن است که مالکمدرسه است که در برخ

(؛ اما 1428، 6مختلف برای تعیین اثربخش بودن مدرسه، متغیر و پویا هستند )لی، هالینگر و واکر

های تحصیلی، آموزان اشاره دارد. پیشرفتهای تحصیلی دانشترین تعریف، به پیشرفتمتداول

و همکاران  0های پایه و اساسی هستند. طبق گفته کالفط با مهارتمتنوع بوده و عمدتاً مرتب

ای است که در آن محیط یادگیری به شکلی ایجاد شود که در آن رشد مدرسه اثربخش، مدرسه

آموزان به بهترین شکل فراهم شود دانش شناسانهشناختی، عاطفی، روانی، اجتماعی و زیبایی

اثربخش با نتایجی از قبیل  (. به شکل مشابه، یک مدرسه2014، 8، به نقل از داش1442، 5)بالچی
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مندی معلمان، شناسانه، رضایت، اخالقی و زیباییعاطفیتحصیلی،  های اجتماعی،رشد در جنبه

(. در 1422، 2شود )سیسمانمؤثر از منابع، دستیابی به اهداف و تطابق با محیط شناخته می استفاده

طور اند، که بهاثربخش بررسی شده دی برای تعریف مدرسهمنابع آموزشی، رویکردهای متعد

اثربخش،  کند یک مدرسهخالصه به شرح زیر هستند. الف( رویکرد اهداف خروجی که ادعا می

هایی است که تحت شرایط های )دستاوردهای( آن فراتر از پیشرفتای است که پیشرفتمدرسه

ف، که برطبق آن، یک مدرسه در صورتی بینی شده، قابل انتظار است. ب( رویکرد هدپیش

زمانی معین،  خود در یک چارچوب و دوره اثربخش است که به اهداف تعیین و مشخص شده

کند مدرسه در صورتی به شکل اثربخش در نظر دست پیدا کند. ج( رویکرد منبع، که عنوان می

ام کارهای خود باشد. د( گیری از منابع ضروری و الزم برای انجشود که قادر به بهرهگرفته می

شود که رویکرد فرایندهای داخلی، که براساس آن، مدرسه در صورتی اثربخش تلقی می

نفعان، که برطبق آن، عملکردی روان داشته و جوّ سازمانی آن سالم باشد. و( رویکرد رضایت ذی

و جامعه( را آموزان نفعان )والدین، دانشای اثربخش است که انتظارات و نیازهای ذیمدرسه

آموزشی است که  رویکرد آمیخته، که براساس آن مدرسه اثربخش، یک مؤسسهبرآورده کند. ه(

منظور دستیابی به اهداف با به حداکثر رساندن منابع طور منظم و مستمر برای بهبود خود بهبه

، 1نصراآرار و ابوکند )آموزان فعالیت میجسمی و انسانی در عین حفظ رفاه معلمان و دانش

های تعریف اثربخشی طی دوره (015، ص. 2605) 6هوی و میسکل زعماز سویی به(. 1426

-های گوناگون نسبت به مدرسه و بازتابمختلف پیوسته در حال تغییر بوده و متأثر از دیدگاه

 ی تحوالت اجتماعی بوده است.دهنده

های مساوی فرصت، مدارس آمریکا بر رشد اجتماعی، عاطفی و 2084ی در طول دهه

ی هایی مربوط به اصالحات در اوایل دههآموزان تأکید داشتند، اما با گزارشبرای تمام دانش

های استخدامی شدند ، مردم خواستار تأکید بیشتر بر کارایی، پیشرفت تحصیلی و مهارت2064

ان بر پیشرفت تاکنون تأکید همچن 2004 (. در طول دهه2060، 0فیلداسترینگ)ویمپلبرگ، تدلی و 

هایی برای اطمینان از ای شدید برای پیدا کردن راهتحصیلی بوده است که در آن انگیزه
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ها تغییر های علمی و نظریهکه ترجیحات، روشپاسخگویی مدارس وجود دارد. بنابراین، همچنان

زه شود، ممکن است فردا به همان انداکنند، عملکردی که امروز اثربخش تشخیص داده میمی

های ( با توجه به عامل زمان، نشانه2605(. هوی و میسکل )1445، 2اهمیت نداشته باشد )کامرون

مدت در مدارس که های اثربخش کوتاهاند: نشانهبندی کردهاثربخش را در سه دسته تقسیم مدرسه

آموزان، روحیه، رضایت شغلی و وفاداری است. مالک موفقیت تحصیلی دانش دربرگیرنده

های آموزشی مدارس، پیشرفت سازمان و برنامه توسعهپذیری و مدت شامل انطباقربخشی میاناث

 آموزان است. مالک درازمدت نهایی، بقای سازمان است. شغلی مربیان و موفقیت دانش

های انجام گرفته در پی شناسایی عوامل مرتبط با مدارس اثربخش پژوهش در زمینه

(. در 1442، 1باشند )سکنیآموزان میشرفت و موفقیت تحصیلی دانشاثربخشی بیشتر به لحاظ پی

مدرسه با سطح  86اثربخشی در  ( به مطالعه2020) 6اور، بیدی، فلود و شویتزربروکاین راستا 

های منفی موجود در این مدارس اجتماعی پایین در میشیگان آمریکا پرداخته و ویژگی-اقتصادی

اصلی مدیران مدارس، مدیریت  آموزان نسبت دادند. دغدغهنشرا به پیشرفت تحصیلی ضعیف دا

کردند. این رویکرد، موجب ایجاد یک وضعیت ها بازدید میو نظم بود و به ندرت از کالس

آموزان نابسامان و ناامیدکننده در میان معلمان شده بود که تالشی برای بهبود پیشرفت دانش

ثربخش به صورت مدارس با عملکرد تحصیلی ضعیف کردند. در این تحقیقات، مدارس غیرانمی

ها در مدارس منجر به چنین در نظر گرفته شدند و تصور بر این بود که تحصیل برخی ویژگی

 ای شده است.نتیجه

، تحقیقات خود را در 2066در سال  0مر، سامونز، استول، لوئیس و ایکوبیدر بریتانیا، مورت

در  هاه شکل تصادفی انتخاب شده بودند، آغاز کردند. آنابتدایی منتخب لندن که ب مدرسه 54

ثر بودند، دوازده های مدارسی که هم در بُعد تحصیلی و هم در بُعد اجتماعی مؤبررسی ویژگی

. مشارکت معلمان، 6. مشارکت معاونین، 1. رهبری هدفمند کارکنان توسط مدیر، 2ویژگی شامل: 

. محیط کار محور، 2انگیز، های چالشتدریس. 8رمند، . روز ساختا5هماهنگی میان معلمان، . 0

. ثبت 24آموزان، . حداکثر ارتباط بین معلمان و دانش0. تمرکز محدود در جلسات کالسی، 6
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، 2. جوّ مثبت را شناسایی کردند )واکر، هیوز و فارکر21. مشارکت والدین و 22جانبه، همه

. انتظارات، 2ای اثربخشی مدارس را شامل: ه( در پژوهش خود شاخص2065) 1مالفورد (.1426

. 2. رهبری، 8پذیری، . مسئولیت5. بازخورد، 0. راهبرهای مثبت و برانگیزنده، 6داری، . هدف1

. مشارکت والدین ذکر کرده 24. سیستم حمایتی و 0. پیشرفت تحصیلی، 6حس تعلق به جامعه، 

 است.

، بر سه ویژگی مدارس اثربخش تأکید 64ی در کانادا، مطالعات انجام شده تا اواخر دهه

داشتند: جوّ مدرسه، رهبری اثربخش و آموزش )تدریس( اثربخش، که در این مطالعات تدریس 

مدرسه، بر نقش  24در  6کلمن و الروک ، مطالعه2004اثربخش با رهبری اثربخش مرتبط بود. در 

به مدارس اثربخش، تأکید کردند. به های مربوط ها در برنامهویژه والدین و گنجاندن آنجامعه به

های کلیدی مدارس این ترتیب، جوّ مدرسه، رهبری اثربخش و مشارکت والدین از ویژگی

در پژوهش نیز  5کریمرز(. 1446، 0اند )آیراثربخش هستند که در مطالعات کانادایی گزارش شده

، سطح 6امحتو»مشخصات مدارس اثربخش را در چهار بخش اصلی ، 2000خود در سال 

تعامل عوامل  بندی کرده است که، دسته«9آموزانو سطح دانش 8، سطح کالس درس7مدرسه

بانک  (.1441سازد )کریمرز، الزم برای اثربخشی سازمانی مدارس را فراهم می زمینهچهارگانه 

بهسازی کیفیت آموزشی در  اجرای برنامه تجربه در گزارش خود در زمینه 1444جهانی در سال 

ها ( پشتیبانی از نهاده2کامبوج، چهار ویژگی برای مدارس اثربخش شناسایی نمود که شامل: )

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

( فراهم نمودن شرایط شامل رهبری 1ها و منابع آموزشی الزم، )همچنین در دسترس بودن کتاب

( محیط مدرسه شامل 6پذیری، استقالل آموزگاران و زمان کافی، )ها، انعطافارتاثربخش، مه

یافته، درسی سازمان آموزان، نگرش مثبت آموزگاران، نظم، انضباط و برنامهانتظارات باال از دانش
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)تالش مجدانه( در راه  کوشیآموزان و سختسیستم پاداش و تشویق برای آموزگاران و دانش

های آموزشی مختلف، تکالیف منظم در یادگیری شامل راهبرد–( فرایند آموزش0)یادگیری و 

 1پادیال، گوئرا و زامورا (.1420، 2آموزان است )توالمنزل، ارزیابی، بازخورد و مشارکت دانش

ویژگی مدارس اثربخش شامل  22پژوهشی به معرفی  ( در پژوهش خود با بررسی پیشینه1414)

هبود، فرهنگ، والدین و ای، برنامه درسی، منابع، رهبری، بحرفه ط، توسعهآموزش، کارکنان، محی

 پردازد. می اندازچشم

های گوناگونی راجع به موضوع دهد، پژوهشبررسی تحقیقات انجام گرفته در ایران نشان می

بین عملکرد  های آموزش و پرورش انجام گرفته است. تحقیقاتی همچون رابطهاثربخشی فعالیت

؛ زبردست، غالمی و نعمتی، 2605جمعه، کرامت و ساکی، دیران و اثربخشی مدارس )امامم

و واعظی، حسینی و  2601؛ نقوی، آذری و لسانی، 2600؛ محمدی، میرزمانی و آزادیکتا، 2600

بین فرهنگ سازمانی و جّو مدرسه با اثربخشی مدارس )حبیبی،  رابطه(، 2666حسینی، 

(، اثربخشی مدارس دولتی و 2601فر و جهانی، و عامری 2601قهرمان،  پرداختچی، ابوالقاسمی و

بین عملکرد  (، رابطه2605و رحیمیان،  2605 پور، محمدخانلو و سعیدی،غیردولتی )حسن

و قنبری، اردالن و محمدی،  2605فیروزآبادی، معلمان و اثربخشی مدارس )عباسیان و رجبی

ها به بررسی اثربخش بودن مدارس ابتدایی از این پژوهش ( و غیره. اما تعداد بسیار کمی2606

-های آموزش و پرورش جهان مهمدوره ابتدایی در تمام نظاماند. این درحالی است که پرداخته

ی فرد بیشتر در جانبهگیری شخصیت و رشد همهآید، زیرا شکلشمار میتحصیلی به ترین دوره

بخش تکوین زیستی، شناختی و اجتماعی ن دوره، تداومگیرد. در حقیقت ایاین دوره انجام می

ریزی شده است؛ و دوره ورود به سرزمین خواندن و نوشتن، کودک بوده که در خانواده پی

برخورداری از  بازی، لذت و شادی زندگی، دوره زیستی و اجتماعی، دوره آشنایی با محیط

با نقاشی، شعر و قصه کودکانه است  نعمت پرورش حواس و ورود به آداب اجتماعی، آشنایی

 (.2602)صافی، 

-های اخیر، آموزش ابتدایی در ایران به لحاظ ساختار، محتوا و روشاز سوی دیگر در سال

(، و این 2600های اجرایی، دستخوش تغییرات فراوانی شده است )خصالی، صالحی و بهرامی، 

                                                 
1. Tola 

2. Padilla, Guerra & Zamora 
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همراه داشته های بسیاری را نیز بههدیدها و ترغم ایجاد فرصت و نقاط قوت، چالشتغییرات به

ابتدایی در جهت رشد و شکوفایی استعداد  نکه اهمیت بنیادین دورهیاست. بنابراین با توجه به ا

نام گرفته « اساس»دوره آموزان تا این اندازه است که در تعریف نظام جدید آموزشی به دانش

تحصیلی در رشد تربیتی و آموزشی  دورهدلیل نقشی که معلمان و مدیران این است و به

(؛ الزم است 2601های تحصیلی آینده شکل بگیرد )رضایی، عهده دارند تا دورهآموزان بهدانش

تحصیلی مورد ارزیابی قرار گیرد. سؤال اساسی که در  دورهاثربخش بودن و کیفیت مدارس این 

نجش مدارس اثربخش در ها و نشانگرهای سشود این است که عوامل، مالکاینجا مطرح می

مدارس اثربخش به  زمینهشده در ها نشان داد که مطالعات انجامابتدایی چیست؟ بررسی دوره

مهدیان از جمله، اند. مدارس و نه مدارس ابتدایی پرداخته تعیین نشانگرهایی کلی برای همه

 ارائهثربخش، به های اصلی مدارس ای دکتری خود با بررسی ابعاد و مؤلفه( در رساله2666)

ی کشور پرداخت. وی پس از مطالعه متوسطهمدلی مناسب برای بهبود اثربخشی نظام آموزشی 

مولفه استخراج کرده و پس از اطمینان از  264ی تحقیق در ایران و جهان، مبانی نظری و پیشینه

های اس مؤلفههای استان لرستان بر اسهای فنی ابزار، به تعیین وضعیت موجود دبیرستانویژگی

آماری  نمونهدست آمده نشان داد که وضعیت موجود مدارس مدارس اثربخش پرداخت. نتایج به

آوارسین و طالبی ملکیسودی،  تر از حد متوسط قرار داشت.های اثربخشی، پاییندر مورد مؤلفه

تایج اول متوسطه تدوین نمودند. ن دوره( در پژوهش خود الگویی برای مدارس اثربخش 2606)

ای مدارس اثربخش شامل جوّ آموزشی، فرهنگ، مؤلفه 28ها نشان داد که الگوی پژوهش آن

گیری، معلم آموزان، راهبردهای یادگیری، تصمیممشارکت والدین، انتظارات سطح باال از دانش

اثربخش، ناپیدایی، رهبری اثربخش، انسجام، سازگاری یا قابلیت انطباق با محیط، دستیابی به 

بازخورد، فناوری اطالعات و ارتباطات، پیشرفت تحصیلی و تأمین منابع  ارائهداف، نظارت و اه

اثربخش، دستیابی به  مدرسههای الگوی بندی مؤلفهدارای برازندگی مناسبی است و در اولویت

بر  عالوهآموزان کمترین تأثیر را دارند. انتظارات سطح باال از دانش مؤلفهاهداف بیشترین و 

بررسی عوامل مهم در  زمینههای متعددی در طالعات انجام گرفته در داخل کشور، پژوهشم

ها عوامل درونی است که برخی از آنافزایش اثربخشی مدارس در خارج از ایران صورت گرفته

، کایراکیدز، پانایوتو و آزیگوِه؛ 1420، 2های معلمان )الداک و کنداکیویژگی مدرسه نظیر

                                                 
1. Oldac & Kondakci 
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(، 1442، 6؛ سان، کریمرز و دجانگ1420، 1پوتبرگ؛ 1412دمیر، -بیلیکان؛ 8142، 2کریمرز

های مرتبط با یاددهی و آموزان، فرهنگ و جوّ مدرسه، فعالیترهبری مدرسه، رفتارهای دانش

 برنامه( 1442؛ سان، کریمرز و دجانگ، 1420پوتبرگ، ؛ 1414پادیال، گوئرا و زامورا، یادگیری )

پادیال، گوئرا و زامورا، ای )حرفه توسعهانداز، منابع و نه و مدرسه، چشمدرسی، ارتباط بین خا

 اند.( را مورد توجه قرار داده1414

آموزان آن، ضرورت تقسیم نشانگرها به با توجه به ماهیت مدارس ابتدایی و دانش

نشانگرهای عمومی و اختصاصی و در نتیجه شناسایی نشانگرهای مناسب و اختصاصی برای 

 نودهی، سلیمی، میرکمالی و میرسپاسی رس ابتدایی دوچندان است. از سویی، بنا به نظرمدا

ها دارد و ( باید توجه داشت که نظام آموزش و پرورش، ماهیتی متفاوت از سایر سازمان2660)

ترین بعد افتراق کار برد. مهم توان مفاهیم و تجربیات صنعت را عیناً در آموزش و پرورش بهنمی

جای تولید کاال و افزایش سود  ها در این است که هدف آن بهش و پرورش با سایر شرکتآموز

ویژه در بعد های مدارس اثربخش، بهمالک همین دلیل، قضاوت دربارهسازی است. بهمالی، انسان

 های آن متفاوت است.نتایج و زیرمالک

رس اثربخش، آگاهی های اثربخشی مدرسه و قضاوت درباره مداپژوهش اجرای الزمه

-توان به پرسشهای طراحی شده است. در این زمینه مینامهنسبت به ابزارهای موجود و پرسش

( اشاره کرد که به بررسی یازده 2006) 0بالدوین، کانی، فاردیگ و توماس مدرسهی اثربخشی نامه

امن و منظم، بعد اثربخشی از جمله رهبری آموزشی اثربخش، مأموریت روشن و متمرکز، محیط 

های آموزان، تمرکز بر مهارتجوّ مثبت، انتظارات باال، ارزیابی و نظارت مکرر موفقیت دانش

ای قوی و مشارکت حرفه توسعهفرصت برای یادگیری، مشارکت والدین/جامعه،  حداکثراساسی، 

طراحی شده ها پردازد. این ابزار برای معلمان، والدین و آزمودنیها میگیریمعلمان در تصمیم

، مقیاس دیگری است که دارای 8فهرست اثربخشی مدرسه(. 1445، 5گریناست )به نقل از آلبرت

گویه است و قضاوت جمعی و ذهنی را درخصوص اثربخشی کلی یک مدرسه در راستای پنج  6

                                                 
1. Azigwe, Kyriakides, Panayiotou & Creemers 

2. Potberg 

3. Sun, Creemers & De Jong 

4. Baldwin, Coney, Fardig & Thomas 

5. Albert-Green  

6. School Effectiveness Index 
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دهد. از معلمان پذیری ارائه میبعد کمیت و کیفیت محصول، کارایی، سازگاری و انعطاف

ای از کامالً مخالف تا خود را در یک پیوستار شش گزینه شود تا عملکرد مدرسهخواسته می

کامالً موافق توصیف کنند. هرچه نمره باالتر باشد، اثربخشی مدرسه بیشتر خواهد بود. پایایی 

اعالم شده است )میسکل،  60/4تا  62/4مقیاس در مطالعات مختلف با ضرایب آلفای متغیر از 

(. روایی 2065، 6و هوی و فرگوسن 2002، 1؛ هوی، تارتر و کاتکامپ2020، 2فورلی و استوارت

اثربخشی  های چندگانهها با استفاده از مالکجامع روی دبیرستان این شاخص، در یک مطالعه

آموزان، تعهد معلمان و ارزیابی کارشناسان، مورد تأیید مدرسه، از جمله پیشرفت تحصیلی دانش

گیری اثربخشی مدرسه اندازه (. این شاخص، یک سنجه2065وسن، قرار گرفت )هوی و فرگ

است که یک متغیر جمعی )سطح مدرسه( است، نه یک متغیر فردی. برهمین اساس، نمرات 

اول ابتدا  مرحلهدهی، در منظور نمرهشود. بهمعلمان در هر مدرسه، در سطح مدرسه، جمع می

معلمان باید به  شوند. همهسپس نمرات جمع می گذاری وهای مربوط به هر معلم را نمرهپاسخ

معلمان را در هر  تمامی هشت گویه پاسخ داده باشند. در مرحله بعدی میانگین نمرات همه

یک مقیاس  کنند.اثربخشی برای آن مدرسه، محاسبه می مدرسه برای بدست آوردن نمره

( توسعه 2021) 0مرتبه توسط ماتولینبا استفاده از این ابعاد، ا اثربخشی سازمانیشده از پذیرفته

ها است. مقیاس یافت و ثابت شد که یک مقیاس معتبر و قابل اطمینان از اثربخشی در بیمارستان

( و سپس توسط هوی و همکاران 2020مات نخستین بار توسط میسکل، فورلی و استوارت )

د استفاده قرار گرفت. ( اقتباس و مور2002؛ هوی، تارتر و کاتکامپ، 2065)هوی و فرگوسن، 

ارزیابی نگرش والدین  الیش و نهایی شده است. پرسشنامهاین شاخص در طول چندین تکرار، پا

نگرش والدین در مورد اثربخشی مدرسه، مشارکت والدین و  رابطهنسبت به اثربخشی مدرسه، 

ش است، بخش دهد. این پرسشنامه دارای دو بخآموزان را مورد ارزیابی قرار میپیشرفت دانش

شود. بخش دوم پرسشنامه صورت صحیح یا غلط پاسخ داده میسؤال است که به 0اول شامل 

ای از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم است. در این درجه 5سؤال است که دارای طیف لیکرت  02

، محیط بُعد شامل، ارتباط بین خانه و مدرسه، مأموریت روشن مدرسه، انتظارات باال 8پرسشنامه 

                                                 
1. Fevurly & Stewart 

2. Tarter & Kottkamp 

3. Ferguson 

4. Mott 
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آموزان مورد سنجش منظم و امن، رهبری آموزشی و نظارت مکرر بر پیشرفت تحصیلی دانش

گویه  08ای شامل نامه( پرسش2666(. در ایران نیز مهدیان )2004، 2گیرد )ملنیک و فینقرار می

 04نامه پردازد. این پرسشمی متوسطه دورهمدارس اثربخش طراحی کرده است که به بررسی 

ساختار و راهبردهای اثربخش، مشارکت و همکاری اثربخش اولیا بُعد شامل  2ه را در قالب مؤلف

درسی اثربخش، ارزشیابی آموزشی اثربخش،  برنامههای آموزش و طراحی در مدرسه، روش

های آموزشی اثربخش و جوّ آموزشی اثربخش، مورد مدیریت و رهبری آموزشی اثربخش، روش

نامه برای مقطع متوسطه تدوین شده است طور که ذکر شد این پرسشهماندهد. ارزیابی قرار می

های این متوسطه کامالً متفاوت است. از سویی سؤال دورهو نیازها و اهداف مدارس ابتدایی با 

گویی به برخی سؤاالت آن به دلیل عدم ای طراحی شده است که شاید پاسخگونهنامه بهپرسش

ان، مدیران و یا والدین دشوار باشد. بنابراین بررسی ابزارهای تهیه اطالعات کافی، برای معلم

ابتدایی که به شکلی مجزا برای  دورهشده در ایران و خارج از کشور، لزوم تدوین ابزاری خاص 

مدیران، معلمان و والدین طراحی شود و همچنین با بافت و فرهنگ کشورمان همخوانی و 

 .همسویی داشته باشد، را نشان داد

مدارس ها و عوامل نشانگرها، مالکای جامع در خصوص شناسایی با توجه به نبود مطالعه

شده در سنجش مدارس اثربخش، سنجش ویژه فقدان ابزاری میزانابتدایی و به اثربخش دوره

گذاران کیفیت عملکرد مدارس و قضاوت در مورد آن، از مشکالت بارز مدیران و سیاست

طرز شود که همه روزه بهرود. نیاز به این امر زمانی دوچندان میار میشمآموزش ابتدایی به

 ای، شاهد هستیم، افراد متخصص و غیرمتخصص در تعلیم و تربیت، اظهاراتی دربارهفزاینده

ها در انجام چنین ها و معیارهایی که آندهند، اما غالباً مالکاثربخش بودن مدارس انجام می

طور قابل توجهی از همدیگر متفاوت بوده و بعضاً از دقت و گیرند، بهکار میهایی بهقضاوت

با توجه به (. 2600نیا، زاده، خدایارلو و وحیدمهدیاعتبار کافی برخوردار نیستند )غالمحسین

اهمیت این دوره، تغییرات مستمر در مفهوم مدارس اثربخش، و به دلیل فقدان ابزاری روا و 

ی تجارب زیسته و نظرات تخصصی ابتدایی که بر پایه دورهثربخش معتبر برای سنجش مدارس ا

باشد، پژوهش حاضر معلمان، مدیران، متخصصان و با توجه به بافت مدارس ایران تدوین شده

                                                 
1. Melnick & Fiene  
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ابتدایی شهر تهران، برای  دورهشده برای سنجش مدارس اثربخش با هدف ساخت ابزاری میزان

 :های زیر طراحی گردیدپاسخگویی به سؤال

 ابتدایی، از روایی برخوردار است؟ دورهشده برای سنجش مدارس اثربخش در ساخته. آیا ابزار 2

 ابتدایی، از اعتبار برخوردار است؟ دورهشده برای سنجش مدارس اثربخش در ساخته. آیا ابزار 1

ضعیتی ابتدایی، از چه و دورهشده برای سنجش مدارس اثربخش در ساخته. هنجارهای ابزار 6

 برخوردار است؟

 روش پژوهش

هئای پئژوهش در برگیرنئده دو بخئش الئف( شناسئایی و       دهی به سئئوال با توجه به اینکه پاسخ

ها و نشانگرهای سنجش مئدارس اثئربخش دوره ابتئدایی و ب( تعیئین     عوامل، مالک بندیمقوله

هئا،  آوری دادهی جمئع است، مطالعه حاضر از نظر شیوه شدهسنجی ابزار طراحیهای روانویژگی

( 2662)سرمد، بازرگان و حجئازی،  توصیفی، با توجه به هدف از نوع مطالعات تحقیق و توسعه 

 1بئه بئاور تئدلی و تشئکری     اسئت.  2به لحاظ رویکرد، آمیخته اکتشافی از نئوع سئاخت ابئزار   و 

و تحلیل آوری مناسب برای یکپارچگی فنون جمع زمینه(، ترکیب دو روش کمّی و کیفی، 1446)

ای را مهیئا سئاخته و در مقایسئه    های هر دو روش کمّی و کیفی در مراحل همزمان یا زنجیرهداده

شئود  تنهایی به درک بهتری از مسائل پژوهشی منجر مئی کارگیری هر یک از این دو روش بهبا به

 (.1424، 6افشانی)صالحی و گل

                                                 
1.  Exploratory Design: Instrument Development Model 

2. Teddlie &Tashakori 

3. Salehi & Golafshani 
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 آماری جامعه

-2606ارس ابتدایی دولتی شهر تهران در سال تحصئیلی  آموزگاران مدآماری این مطالعه،  جامعه

شد. دلیل اسئتفاده از  ای استفاده ای دو مرحلهگیری خوشه، از روش نمونهمقالهبود. در این  2602

گیری آن بود که فهرست تمامی مدارس دردسترس بود اما دسترسی بئه فهرسئت   این روش نمونه

ای استفاده شد. از گیری خوشههمین سبب از روش نمونهپذیر نبود، به معلمان ابتدایی امکان همه

ها بئزرگ اسئت و لئذا پئس از انتخئاب      ای دارد، حجم خوشهسویی، وقتی جامعه ساختار خوشه

گیر و پرهزینه اسئت. در چنئین مئواردی    ها وقتهای نمونه، بررسی تمام واحدهای خوشهخوشه

ی منتخئب، بئه روش   نئه، از هئر خوشئه   هئای نمو اول و تعیین خوشئه  مرحلهگیری پس از نمونه

-ای بئه کنند. بدین ترتیئب نمونئه  ای تصادفی انتخاب میتصادفی ساده و بدون جایگذاری، نمونه

ای موسئوم اسئت   ای دومرحلئه خوشئه  نمونئه دست آمده و بئه  آید که طی دو مرحله بهوجود می

رافیئایی بئر اسئاس    (. در ابتدا شهر تهران به پئنج بخئش جغ  121 - 110، صص. 2665)عمیدی، 

شهر تهران، از  گانهم، سپس از بین مناطق نوزدهبندی مناطق از نظر آموزش و پرورش تقسیتقسیم

دنبال آن از هر منطقه ی آموزشی به تصادف انتخاب شد. بههر بخش جغرافیایی، یک یا دو منطقه

-ان این مدارس تقاضا صورت تصادفی انتخاب شدند. در پایان از معلمابتدایی به تعدادی مدرسه

 دهند. شده پاسخهای ابزار تدوینشد تا به سؤال

 معلمان نمونهشناسی گروه های جمعیتویژگی :2جدول 
 درصد فراوانی جنسیت

 56 602 زن

 02 641 مرد

 244 806 مجموع

 هایافته

 پیشینه و مرور منظم عامل با بررسی اسناد 5مالک و  25نشانگر،  286در بخش کیفی مطالعه، 

عامل از طریق مصاحبه با متخصصان آموزش و پرورش،  8مالک و  28نشانگر،  222پژوهشی و 

مدیران و معلمان گردآوری شد که به دلیل گستردگی آن، در گزارشی مجزا )پیرحیاتی، صالحی، 

( 2600زاده، زاده و حکیمو پیرحیاتی، صالحی، فرزاد، مقدم 2606زاده، زاده و حکیمفرزاد، مقدم
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برای تدوین ابزار، با توجه به میزان اشتراک بین نشانگرهای حاصل در نهایت، است. ارائه گردیده

پژوهشی و با توجه به بافت و فرهنگ کشورمان و بر  ها و بررسی اسناد و پیشینهاز مصاحبه

ی هامنظور پاسخگویی به سؤالنشانگر انتخاب شد. در ادامه و به 24اساس نظرات متخصصان، 

 ها پرداخته شده است.یافته ارائهبه  6و هنجاریابی 1، اعتباریابی2رواسازی مرحلهپژوهش، در سه 

 اول( رواسازی مرحله

ابتدایی، از روایی برخوردار  دورهشده برای سنجش مدارس اثربخش در ساخته. آیا ابزار 1

 است؟

ابتدایی، روش نسبت  دوره خشگیری مدارس اثرباندازهروایی محتوایی کمّی ابزار  یبررس یبرا

نفر از متخصصان  26منظور ابزار در اختیار استفاده شد. بدین( 2025) 0الوشهروایی محتوایی 

وجود این سؤال »قرار گرفت و از آنان درخواست شد تا برای هر سؤال یکی از سه گزینه 

ؤال ضرورتی وجود این س»و  «وجود این سؤال مفید است اما ضرورتی ندارد»، «ضروری است

صورت مخدوش برگردانده شد که از نامه بهپرسش 1نامه، پرسش 26را انتخاب کنند. از  «ندارد

هر سؤال نسبت روایی محتوا برای فرایند تحلیل کنار گذاشته شدند. سپس با استفاده از فرمول، 

که تعداد ( کمترین میزان ضریب قابل قبول زمانی 2025محاسبه شد. با توجه به جدول الوشه )

است، که در این پژوهش تمامی سؤاالت دارای ضریبی باالتر از  50/4نفر باشد،  22متخصصان 

 این مقدار بودند و بنابراین ابزار از روایی محتوایی الزم برخوردار بود.

ییدی استفاده شد. در گام اول و به سازه از تحلیل عاملی اکتشافی و تأبررسی روایی  یبرا

از روش تحلیل عاملی اکتشافی  های زیربنایی سنجش مدارس اثربخشعاملمنظور شناسایی 

ها از ها و تشخیص آنترین سؤالهدف از تحلیل عاملی اکتشافی، انتخاب مناسباستفاده شد. 

پذیر نیستند. با توجه به حجم سؤاالت نامناسبی است که برای باقی ماندن تحت یک عامل توجیه

صورت تصادفی دو نیمه شد. بر نیمی از گروه نمونه ر(، گروه نمونه بهنف 806مورد مطالعه ) نمونه

نفر(، تحلیل عاملی اکتشافی و پس از تفکیک سؤاالت مناسب از نامناسب بر گروه دوم  622)

گردد، مقدار دترمینان مشاهده می 1نفر(، تحلیل عاملی تأییدی انجام شد. با توجه به جدول  618)

                                                 
1. Validation 

2. Check Reliability 

3. Norming 

4. Lawshe 
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-منفی بوده و به 88و  02، 64، 11های سؤال) سؤال 88برای  MOKو مقدار  80/1×  12-24

-صورت معکوس نمرههمین دلیل بهسنج مورد استفاده قرار گرفتند، بههای دروغعنوان سؤال

تحلیل کمّی حذف شدند و در ابزار نهایی قرار نگرفتند(  مرحلهها در گذاری شدند، این سؤال

 }1ꭓ(1205)=046/21406؛ =442/4Sig{یت بارتلت است. همچنین آزمون کرو 005/4برابر 

 های پژوهش و روابط بین متغیرها برای انجام تحلیل عاملی مناسب هستند.دهد که دادهنشان می

 نمونه برداری و شاخص کیفیت آزمون بارتلت: 1شماره دول ج

 آزمون کرویت بارتلت گیریآزمون کفایت نمونه مقدار دترمینان

 

11-21  ×64/2 

 

005/4 
 دومقدار خی

 ی آزادیدرجه

 **سطح معناداری

046/21406 

1205 

442/4 

11/1P** 

شده تعداد ( از آنجا که در ابزار تدوین526، ص. 2602) 2طبق نظر میرز، گامست و گارینو

ای دنبال خالصه کردن مجموعهدلیل آنکه بهبیشتر است، و همچنین به 10بود که از  88متغیرها 

جربی داشت، برای استخراج عوامل از روش ت از متغیرهای همبسته بودیم و انجام تحلیل جنبه

، 1420) 6هیر، بلک، بابین و اندرسوناستفاده شد. از سویی مطابق با نظر  1های اصلیتحلیل مؤلفه

هایی بودیم که از دیدگاه نظری دنبال دستیابی به مؤلفه( از آنجا که در این مطالعه به220ص. 

 .رار گرفتمورد استفاده ق 0چرخش پرومکسمعنادار باشند، 

های زیربنایی وجود دارد. مالک های مختلفی برای تعیین عاملمالکهای زیربنایی: تعداد عامل

ی باالی یک را قابل های دارای مقدار ویژهطور کلی و بدون مالحظات خاص، عاملکیزر که به

عامل  21تدا ها هستند. طبق این دو مالک در ابترین آنداند و نمودار سنگریزه از مهمقبول می

های نامناسب در ها قابلیت الزم را نداشتند؛ بعد از حذف سؤالاولیه استخراج شد که بیشتر آن

 عامل نهایی استخراج شد. 5نهایت با استفاده از این دو مالک 

                                                 
1. Meyers, Gamst & Guarino 

2. Principal Component Analysis 

3. Hair, Black, Babin & Anderson 

4. Promax 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Lawrence+S.+Meyers&text=Lawrence+S.+Meyers&sort=relevancerank&search-alias=books
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هایی که دست آمده ارائه شده است. سؤالدر ادامه این قسمت ساختار عاملی به ساختار عاملی:

قرار ندارند و به دالیل مختلف  0اولیه وضعیت خوبی نداشتند، در جدول  در ساختار عاملی

 اند. سؤاالت بنا به دالیل زیر از ساختار عاملی حذف شدند:حذف شده

بر  ( نداشتند.0/4)باالتر از  یاستخراج شده بار معنادار یهاالف. سؤاالتی که در هیچ یک از عامل

 حذف شدند. 58و  50، 00، 62، 61، 16، 16، 20این اساس سؤاالت 

داشته باشند. استدالل این است که سؤاالتی که  یسؤاالتی که بر بیش از یک عامل بار معنادارب. 

شود یا دو دهنده منظور سؤال را متوجه نمیبر دو عامل وزن دارند، یا دارای ابهام هستند و پاسخ

 حذف شد. 85سؤال کنند. بر اساس چنین دلیلی می یگیرمتغیر مختلف را اندازه

ج. یکی از شرایط پذیرش یک عامل آن است که بیش از دو سؤال بر آن بار معنادار داشته باشند. 

هایی که به هایی که با یک یا دو سؤال معرفی شده بودند، حذف و بدین ترتیب، سؤاللذا، عامل

، 52، 54، 06، 02، 08، 06، 01، 04، 66، 15، 10، 0ها مربوط بودند نیز حذف شدند )سؤاالت آن

 (.82و  58، 55

معنایی با آن رغم قرارگرفتن در چارچوب یک عامل، ارتباط غیرمنطقی و بیبههایی که د. سؤال

 (.68و  26، 0عامل داشتند )سؤاالت 

قابل قبول به  یهابدین ترتیب، سؤاالت مذکور از ساختار عاملی حذف شدند و تعداد عامل

ساختار نهایی استخراج شده از تحلیل  0ی نشان داده شده در جدول عامل رسید. ساختار عامل 5

 عاملی اکتشافی است.

 
 ابتدایی دورهی کتل ابزار سنجش مدارس اثربخش ریزه: نمودار سنگ2نمودار 
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 هر یک از عوامل پنجگانه شناسایی شدهبه تفکیک  یین شدهبواریانس تمقدار ویژه و میزان  : 6شماره دول ج

 عامل مقدار ویژه درصد واریانس درصد واریانس تراکمی

359/42 650/01 514/28 2 

489/49 264/2 262/1 1 

355/54 688/0 606/2 6 

912/57 556/6 662/2 0 

119/61 208/6 102/2 5 

 

تر از پیدا است، تنها پنج عامل دارای مقدار ویژه بزرگ 2و نمودار  6طورکه از جدول همان

بندی و دسته 0کنند. جدول درصد واریانس را تبیین می 240/82یک هستند، که در نهایت 

 دهد.امل را نشان میهمچنین بار عاملی سؤاالت در هر ع

 ی نهایی پس از حذف سؤاالت معیوبشدههای استخراج: عامل0جدول 

 عوامل

فضای کالبدی  سؤاالت

 اثربخش

پروری عاملیت

 اثربخش

سازندگی جّو 

 روانی مدرسه

معلمان 

 اثربخش

رهبری 

 اثربخش

    648/4 
( آگاهی مدیر از مشکالت معلمان و کارکنئان  14سؤال 

 هاتای حل آنو تالش در راس

    226/4 
هئای  ( برخورداری مدرسه از مدیر با مهئارت 62سؤال 

 فنی باال 

    606/4 
گیری مبتنئی بئر موقعیئت و شئرایط     ( تصمیم62سؤال 

 توسط مدیر

    666/4 
-برخورداری مدرسه از مدیری با صئالحیت ( 65سؤال 

 باال های شخصیتی

    555/4 
ر آموزشئئی و وجئئود همئئاهنگی بئئین کئئاد( 60سئئؤال 

 اجرایی مدرسه در برخورد با مسائل مختلف

    215/4 
-تقویم ساالنه توسط مدیر مدرسئه بئه   تهیه( 05سؤال 

 منظور نظم بخشیدن به امور

    606/4 
-خورداری مدرسه از مدیری با صئالحیت بر( 51سؤال 

 ایهای حرفه
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 عوامل

فضای کالبدی  سؤاالت

 اثربخش

پروری عاملیت

 اثربخش

سازندگی جّو 

 روانی مدرسه

معلمان 

 اثربخش

رهبری 

 اثربخش

    285/4 
وجود تعامل سئازنده بئین مئدیر، کارکنئان،     ( 56سؤال 

 آموزان و والدینمعلمان، دانش

    044/4 

برخورداری مدرسه از مئدیری آگئاه نسئبت    ( 56سؤال 

آموزان و والئدین و تئالش   به مسائل و مشکالت دانش

 هادر راستای حل آن

    662/4 
مدیر خوشبین نسبت برخورداری مدرسه از ( 84سؤال 

 های معلمانها و قابلیتبه توانایی

    816/4 
نظارت دقیق مئدیر بئر چگئونگی پیشئرفت     ( 82سؤال 

 آموزانتحصیلی دانش

    008/4 

وجود قوانین صریح در مدرسه برای حفئظ  ( 81سؤال 

طور عادالنه در مئورد معلمئان و   ها بهنظم و اجرای آن

 آموزاندانش

 وجود جوّ سالم روانی و ایمن در مدرسه( 80سؤال  561/4    

    565/4 

ادن معلمان، معئاونین و کارکنئان   مشارکت د( 86سؤال 

-های مدرسئه بئه  ها و برنامهها، فعالیتگیریدر تصمیم

ای و کیفیت آموزش توسئط  منظور بهبود فرهنگ حرفه

 مدیر

   288/4  
 ارائئه تعهد و مسئولیت جمعی معلمان بئرای  ( 8سؤال 

 آموزانآموزش باکیفیت به دانش

   848/4  
هئای  کئارگیری روش توانمندی معلمان در ب( 12سؤال 

 مختلف آموزشی متناسب با محتوا

   500/4  
هئای  تعهد معلمان به رعایت اصئل تفئاوت  ( 18سؤال 

 آموزانفردی در آموزش و تخصیص تکالیف به دانش

   640/4  
عئاطفی   رابطهمعلمان در برقراری توانمندی ( 10سؤال 

 آموزانمناسب با دانش

   865/4  
منئدی  تعهدمحوری و حرفه پروری،رضایت( 00سؤال 

 معلمان

   280/4  
بخشئئی بئئه  در الهئئامتوانمنئئدی معلمئئان  ( 50سئئؤال 

 آموزاندانش

   864/4  
-مواجهه با تفاوت محوری معلمان دراخالق( 86سؤال 

 های فرهنگی و قومیتی
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 عوامل

فضای کالبدی  سؤاالت

 اثربخش

پروری عاملیت

 اثربخش

سازندگی جّو 

 روانی مدرسه

معلمان 

 اثربخش

رهبری 

 اثربخش

  068/4   
ایجاد احسئاس امنیئت، آرامئش و شئادی در     ( 2سؤال 

 توسط کادر مدرسه آموزاندانش

  212/4   

های مختلف ارزیابی عملکئرد  استفاده از شیوه( 1سؤال 

بازخوردهای مکرر و اصالحی بئه   ارائهآموزان و دانش

 ها توسط معلمانآن

  845/4   
روز بودن مدیر، معلمان و کارکنئان مدرسئه   به( 6سؤال 

 های آموزشی و تربیتیدر زمینه

  521/4   
سئب و سئالم   ی مناتوجئه بئه سئبک تغذیئه    ( 5سؤال 

 آموزان در مدرسهدانش

  800/4   
وجئئود فضئئا و فرهنئئگ تشئئویق و تقویئئت ( 2سئئؤال 

 آموزان توسط مدرسهرفتارهای مثبت دانش

  212/4   

های سنجشی کئه همئراه بئا    بکارگیری روش (6سؤال 

کرامت و احساس ایمنی بوده و موجب کئاهش میئزان   

 آموزان در فرایند یادگیری شوداضطراب دانش

  840/4   

آموزان و بکارگیری حئداکثر  فعال بودن دانش (0سؤال 

یئادگیری  -در فرآینئد یئاددهی  برای دخیل شدن تالش 

 هاتوسط آن

  826/4   

منظئئور وجئئود رویکئئردی در مدرسئئه بئئه ( 22سئئؤال 

هئایی نظیئر   آمئوزان خئالق بئا ویژگئی    پرورش دانئش 

 ی پرسشگری و پژوهشگریروحیه

 510/4    
آمئوزان بئا مدرسئه،    دانئش  امئل سئازنده  تع (21سؤال 

 آموزان و کارکنانها، سایر دانشهمکالسی

 806/4    
آموزان ی رویارویی مؤثر دانشآموزش نحوه (25سؤال 

 با حوادث غیرمترقبه

 605/4    
هئا و  آموزان در فعالیتمشارکت فعال دانش (28سؤال 

 های مدرسهبرنامه

 800/4    
های متناسب آمیزی و نقاشیز رنگاستفاده ا (22سؤال 

 آموزان در مدرسهبا نیازهای دانش

 816/4    
هئای فئردی و اجتمئاعی در    پرورش مهارت (26سؤال 

 آموزان توسط مدرسهدانش
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 عوامل

فضای کالبدی  سؤاالت

 اثربخش

پروری عاملیت

 اثربخش

سازندگی جّو 

 روانی مدرسه

معلمان 

 اثربخش

رهبری 

 اثربخش

 806/4    

هئای هئویتی   ایجاد تعادل و توازن بین مؤلفه (20سؤال 

ای، هویت اسالمی، هویئت  )شامل هویت قومی و قبیله

 ویت مدرن( در مدرسهایرانی و ه

808/4     
هئای  ها و سالنوجود نور مناسب در کالس (66سؤال 

 مدرسه

622/4     
هئئای تجهیئئز مدرسئئه بئئه سئئامانه سیسئئتم  (60سئئؤال 

 سرمایشی، گرمایشی و تهویه

828/4     
رعایت معیارهای کمّی و کیفی برای کالس،  (80سؤال 

 میز و صندلی

620/4     
بئئودن سئئاختمان مدرسئئه در برابئئر مقئئاوم  (24سئئؤال 

 حوادث

 

های مربوط به گذاری و سؤال، پنج عامل استخراج شده از تحلیل اکتشافی، نام0در جدول 

بر بررسی محتوای سؤاالت هر گذاری عوامل، عالوههر عامل نشان داده شده است. برای نام

پژوهشی نیز مراجعه شد. در  نهها و مرور منظم پیشیهای حاصل از تحلیل مصاحبهعامل، به یافته

همبستگی بین عوامل ابزار سنجش  5جدول سؤال در قالب پنج عامل خالصه شد.  60نهایت 

 دهد.ابتدایی را نشان می دورهمدارس اثربخش 

 : ماتریس همبستگی بین عوامل5جدول 

 عامل 1 2 3 4 5

 رهبری اثربخش .2 2 561/4 510/4 566/4 554/1

 معلمان اثربخش .8 561/4 2 522/4 522/4 391/1

 سازندگی جّو روانی مدرسه .2 510/4 522/4 2 522/4 479/1

 پروری اثربخشعاملیت .4 566/4 522/4 522/4 2 459/1

 فضای کالبدی اثربخش .5 550/4 604/4 020/4 050/4 1
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های ساختار عاملی، تالش شد تا به تناسب یافتهدوم و به منظور بررسی در مرحله 

قبلی پرداخته  مرحلهشده از تأیید، اصالح یا رد ساختار عاملی استخراج به بررسی،آمده، بدست

دوم  نمونهاول )تحلیل عاملی اکتشافی( در  نمونهدست آمده از ساختار به شود. در این حالت اگر

 یهااست. دادهی آن فراهم شدهروایی سازه ی)تحلیل عاملی تأییدی( نیز تأیید شود، گواهی برا

شده در های معیوب شناساییتصادفی دوم هستند؛ که البته، سؤال نمونهشده به این مرحله، وارد 

این پژوهش  یگیرارزیابی مدل اندازه یافزار لیزرل براقبل از این مرحله حذف شدند. نرم مرحله

رار مورد استفاده ق 2ی احتمالمنظور برآورد پارامترها، روش بیشینههمچنین، بهکار برده شد. به

 گرفت.

وجود دارد.  یتأیید یهادو نوع ارزیابی جزئی و ارزیابی برازش کلی مدل در بررسی مدل

( یگیرمکنون به نشانگرها )در مدل اندازه یهاشده از عاملرسم یارزیابی جزئی به مسیرها

نیز با استفاده از چندین شاخص نیکویی  یگیراندازه یهاشود. برازش کلی مدلمربوط می

های شود. شاخصسنجند( قضاوت میها را از مدل مفهومی میش )که میزان حمایت دادهبراز

، شاخص 1برآورد مجذور خی، جذر برآورد واریانس خطای تقریبمورد استفاده عبارتند از: 

، شاخص برازش 5شدهشاخص برازش اصالح ،0، شاخص برازش تطبیقی6نیکویی برازش

ضرایب  8در جدول . 6ی مقتصدشدهص برازش هنجارو شاخ 2، شاخص برازش نسبی8افزایشی

 شده، گزارش شده است.عاملی استاندارد و غیراستاندارد استخراج
 شده: ضرایب عاملی استاندارد و غیراستاندارد استخراج8جدول 

 coefficientsضرایب   

 استاندارد اولیه  

 22/4 2 14سؤال  رهبری اثربخش
 22/4 2 12سؤال 
 22/4 62/4 62سؤال 
 20/4 06/4 65سؤال 

                                                 
1. Maximum Likelihood 

2. Root Mean Square Error Of Approximation (RMSEA) 

3. Goodness Of Fit Index (GFI) 

4. Comparative Fit Index (CFI) 

5. Normed Fit Index (NFI) 

6. Incremental Fit Index (IFI) 

7. Relative Fit Index (RFI) 

8. Parsimony Normed Fit Index (PNFI) 
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 coefficientsضرایب   

 82/4 26/4 60سؤال 
 81/4 66/4 05سؤال 
 64/4 01/4 51سؤال 
 20/4 65/4 56سؤال 
 62/4 04/4 56سؤال 
 22/4 28/4 84سؤال 
 64/4 06/4 82سؤال 
 21/4 60/4 81سؤال 
 21/4 60/4 80سؤال 
 22/4 06/4 86سؤال 

 85/4 2 8سؤال  معلمان اثربخش
 26/4 14/2 12سؤال 
 80/4 25/2 18سؤال 
 24/4 24/2 10سؤال 
 24/4 16/2 00سؤال 
 26/4 46/2 50سؤال 
 20/4 25/2 86سؤال 

 20/4 45/2 2سؤال  سازندگی جوّ روانی مدرسه
 80/4 22/4 1سؤال 
 82/4 20/4 6سؤال 
 80/4 42/2 5سؤال 
 28/4 2 2سؤال 
 22/4 66/4 6سؤال 
 24/4 60/4 0سؤال 
 24/4 06/4 22سؤال 

 22/4 2 21سؤال  پروری اثربخشعاملیت
 88/4 20/2 25سؤال 
 21/4 22/2 28سؤال 
 80/4 11/2 22سؤال 
 20/4 10/2 26سؤال 
 24/4 26/2 20سؤال 

 

 فضای کالبدی اثربخش

 22/4 2 66سؤال 
 26/4 41/2 60سؤال 
 88/4 66/4 80سؤال 

 86/4 02/4 24ال سؤ
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 های نیکویی برازش: مشخصه2جدول 

 مقدار مشخصه

 مورد انتظار

 مقدار

 مشاهده شده

 22/1 6کمتر از  نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی

 456/4 24/4تر از کوچک (RMSEAجذر برآورد واریانس خطای تقریب )

 62/4 04/4تر از بزرگ (GFIشاخص نیکویی برازش )

 06/4 04/4تر از بزرگ (CFIتطبیقی )شاخص برازش 

 08/4 04/4تر از بزرگ (NFIشاخص برازش اصالح شده )

 06/4 04/4تر از بزرگ (IFI) شاخص برازش افزایشی

 08/4 04/4تر از بزرگ (RFIشاخص برازش نسبی )

 04/4 54/4تر از بزرگ (PNFIی مقتصد )شاخص برازش هنجار شده

  

ها در سطح قابل قبولی سایر مشخصه GFIدهد که بجز شاخص نشان می 2نتایج جدول 

 ها برازش مناسبی دارد.هستند و بنابراین الگو با داده

 دوم( اعتباریابی مرحله

 ابتدایی، از اعتبار برخوردار است؟ دورهشده برای سنجش مدارس اثربخش در ساخته. آیا ابزار 1

بر آلفای کرونباخ، از شاخص نیز عالوه ی مدلمیزان همسانی درونی و پایایمنظور بررسی به

ی ( که مناسب این شرایط است، استفاده شد. برای این کار بسته1426، 2دونالداُمگا )مک

lavaan ( در 1421، 1)راسلR تیم هسته( یR6 ،1420 استفاده شد. اگر نمرات افراد در )

های افراد ع شوند )جمع نمرهمتغیرهای یک مقیاس یا خرده مقیاس براساس وزن یک با هم جم

های هر مقیاس یا خرده مقیاس که در آن به هر متغیر وزن یک داده شده است(، اُمگا در سؤال

ها که توسط عامل کلی )که توسط همه متغیرهای موجود در مقیاس بخشی از واریانس این نمره

برخی از متغیرهای  شود( یا هر یک از عوامل اختصاصی )هر عامل خاص توسطگیری میاندازه

کند. مقادیر سازی میشود( تبیین شده را مستقل از هم کمّیگیری میموجود در مقیاس اندازه

هیر، بلک، بابین و ) 2/4تقریباً قابل قبول و مقادیر بزرگتر مساوی  5/4امگای بزرگتر مساوی 

                                                 
1. Mcdonald 

2. Rosseel 

3. R Core Team 
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( خوب 1426، 1ندهاویلو رایز، بونیفای و 1421، 2)رایز 25/4( و به خصوص  1420، اندرسون

دار بوده و نیازمند بازبینی مشکل 5/4های دارای ضریب اُمگای کمتر از شوند. عاملمحسوب می

توان آن را برآوردی از هستند. این شاخص نوعی پایایی مبتنی بر مدل است که در عین حال می

و عوامل خصوص روایی تشخیصی( نیز محسوب کرد، چرا که تفسیرپذیری عامل کلی روایی )به

های مبتنی بر همسانی کند. اُمگا مشکل روشها را مشخص میاختصاصی و میزان تأکید بر آن

های آلفا برقرار را ندارد. در صورتی که پیش فرض KR20درونی مثل آلفا، دو نیمه کردن و 

 (. 1422، 6شود )واتکینزباشند، آلفا نوع خاصی از اُمگا محسوب می

شده از روش بازآزمایی نیز استفاده شد. برای این کار، ابزار تدوین برای بررسی ثبات ابزار 

ی زمانی دو هفته اجرا شد. در نفری از معلمان با فاصله 05در دو مرحله بر روی یک گروه 

نفر سؤاالت  62دوم تنها  مرحلههای ابزار پاسخ دادند. اما در نفر به سؤال 05اول تمامی  مرحله

نامه را تکمیل دوم پرسش مرحلهنفری که در  20های ودند، بنابراین برگهابزار را تکمیل کرده ب

شود ضریب آلفای کرونباخ تمامی عوامل، نکردند از فرایند تحلیل کنار گذاشته شد. مالحظه می

هستند.  25/4است که مقدار قابل قبولی است. مقادیر پایایی سازه نیز همگی باالی  64/4باالتر از 

توان ها گرچه قابل قبول ولی پایین است، می( که مقدار آنAVEوایی تشخیصی )به جز مقادیر ر

 (.6نتیجه گرفت که ابزار مورد استفاده از پایایی الزم برخوردار است )جدول 

 دوره ابتدایی مدارس اثربخشابزار سنجش  اعتبار عوامل تشکیل دهنده: 6شماره جدول 

 عامل
رهبری 

 اثربخش

معلمان 

 اثربخش

سازندگی جوّ روانی 

 مدرسه

پروری عاملیت

 اثربخش

فضای کالبدی 

 اثربخش

 64/4 68/4 62/4 66/4 05/4 کرونباخ

 64/4*  24/4*  21/4*  86/4*  22/4*  بازآزمایی

 61/4 68/4 60/4 28/4 05/4 اُمگا

AVE 88/4 50/4 51/4 58/4 50/4 

>4/42P * 

  

                                                 
1. Reise 

2. Bonifay & Haviland 

3. Watkins 
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 آزمون گذاری و تدوین هنجارنمرهسوم:  مرحله 

یی، از چه وضعیتی ابتدا دورهشده برای سنجش مدارس اثربخش در ساخته. هنجارهای ابزار 6

 برخوردار است؟

( و 0(، زیاد )6(، متوسط )1(، کم )2کم )صورت خیلیهر گویه با طیف لیکرت بهگذاری نمره

کیفیت ای این است که بندی شد. دلیل استفاده از مقیاس لیکرت پنج درجه( مقیاس5زیاد )خیلی

(. همچنین کروسنیک و 1420، 2دهد )رویال، ساریس و کروسنیکدست میها بهبهتری از داده

ای های لیکرت پنج یا هفت درجه( نیز در پژوهش خود عنوان کردند که مقیاس2002) 1فابرگار

بندی در قسمت باالی مقیاستر دارای پایایی و روایی باالتری هستند. های کوتاهنسبت به مقیاس

تر پاسخ داده شود. به این قها دقیصورت عددی قرار داده شد تا به گویهانجام شده، طیفی به

 84تا  04درصد، متوسط معادل  04تا  14درصد، کم معادل  14تا  4کم معادل صورت که خیلی

درصد بود. قبل از اجرای  244تا  64زیاد معادل درصد و خیلی 64تا  84درصد، زیاد معادل 

واست شد که با توجه کنندگان درخنامه نیز در این زمینه توضیحاتی ارائه شد و از شرکتپرسش

ی باال در این ابزارها نمرهعدد بود.  88ز یها نهیبه این طیف به سؤاالت پاسخ دهند. تعداد گو

ای اثربخش است. از آنجا که نگهداری نمرات موردنظر، مدرسه مدرسهی آن است که دهندهنشان

بوده و امکان مقایسه دنبال دارد و تفسیر نمرات خام، دشوار صورت خام معایبی بهآزمون به

( هنجاریابی انجام گرفت. با توجه به آنکه توزیع 164، ص. 2604، 6وجود ندارد )آلن و ین

( هرگاه 2624) 0مگنوسوننمرات ابزار تا حدی نامتقارن و دارای کجی منفی بود، بنا به نظر 

در این مورد  های خام توزیع نامتقارن داشته باشند،فرض توزیع بهنجار منطقی باشد ولی نمره

شده را بهنجار کرد، به این معنا که شکل توزیع را به های مشاهدهتوان توزیع نامتقارن نمرهمی

ی تبدیل نمرات خام . در ادامه، نحوهصورت بهنجار درآیدنحوی تغییر داد که توزیع نمرات به

مان، شامل گروه مردان معل در ابتدا، از آنجا که نمونهشود. میصورت نمرات بهنجار شرح دادهبه

همین دلیل، تفاوت بین میانگین نمرات دو گروه در هر عامل محاسبه شد. در و زنان بود، به

 های دو گروه در هر عامل ارائه شده است.نتایج آزمون تی برای مقایسه بین میانگین 0جدول 

                                                 
1. Revilla, Saris & Krosnick 

2. Fabrigar 

3. Allen & Yen 

4. Magnusson 
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 ر عاملهای نمرات زنان و مردان در ه: بررسی معناداری تفاوت بین میانگین0جدول 

میانگین  هاعامل

 معلمان زن

میانگین 

 معلمان مرد

ی درجه

 آزادی

سطح  tآماره 

 معناداری

 442/4 016/0 802 46/51 42/58 رهبری اثربخش

 442/4 608/0 802 24/18 86/12 معلمان اثربخش

 442/4 651/0 802 10/12 28/10 سازندگی جوّ روانی مدرسه

 442/4 540/5 802 06/26 02/14 پروری اثربخشعاملیت

 442/4 010/0 802 00/22 12/26 فضای کالبدی اثربخش

 

عامل معنادار بوده و بین  5ی آزمون تی برای هر پیدا است نتیجه 0طور که از جدول همان

توزیع شود. بنابراین های نمرات زنان و مردان در هر عامل، تفاوت معناداری مشاهده میمیانگین

 صورت مجزا محاسبه شد.زن و مرد در هر عامل به نمرات بهنجار معلمان

ترتیب توزیع نمرات بهنجار برای معلمان زن و مرد را در هر عامل نشان ، به22و  24جداول 

ی منظم ارائه شده صورت طبقات با فاصلهکل در هر عامل بهدهد. در ستون اول، نمرات می

است، استفاده از توزیع  14زرگتر از تغییرات نمرات، مساوی یا ب دامنهکه  است. هنگامی

شود )دالور، طور اختیاری تعیین میشود. در این حالت تعداد طبقات بهبندی شده توصیه میطبقه

-صورت طبقه، ابتدا نمرات کل در هر عامل به22و  24(. در تنظیم جداول 12-14، صص. 2668

طبقه محاسبه شد. سپس در هر ی میانی و همچنین فراوانی نمرات هر ای مرتب شدند. نقطه

محاسبه  که نحوهفراوانی تراکمی نقطه میانی محاسبه شد طبقه، ابتدا فراوانی تراکمی طبقه و بعد 

قبل جمع  شده و با فراوانی تراکمی طبقهآن به این صورت خواهد بود که فراوانی هر طبقه نصف

 یانی، درصد فراوانی تراکمی نقطهی مبرای هر یک از مقادیر فراوانی تراکمی نقطهخواهد شد. 

متناظر با هر درصد  zمیانی محاسبه شد و در آخر با استفاده از منحنی نرمال، میزان نمرات 

 محاسبه شد.
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 : توزیع نمرات بهنجار به تفکیک هر عامل )معلمان زن(24جدول 

 رهبری اثربخش معلمان اثربخش سازندگی جوّ روانی مدرسه

z 
بهنجار 

 شده

 یرتبه

 درصدی
 هاطبقه

z 
بهنجار 

 شده

ی رتبه

 درصدی
 هاطبقه

z 
بهنجار 

 شده

ی رتبه

 درصدی
 هاطبقه

02/1- 25/4 24-26 00/1- 26/4 22-26 81/1- 00/4 28-12 

22/1- 28/2 20-22 26/1- 08/2 20-28 61/1- 46/2 11-12 

52/2- 62/5 26-12 02/2- 26/1 22-20 40/1- 45/1 16-66 

40/2- 08/20 11-15 08/2- 26/2 14-11 80/2- 50/0 60-60 

68/4 2/68 18-10 02/4- 26/26 16-15 62/2- 56/0 04-05 

66/4 62/80 64-66 26/4- 61/01 18-16 60/4- 00/20 08-52 

25/2 50/62 60-62 50/4 56/24 10-62 18/4- 66/60 51-52 

42/1 40/06 66-02 15/2 00/60 61-60 66/4 45/86 56-86 

   11/1 86/06 65-62 48/2 8/65 80-80 

      61/1 02/06 24-25 

 : توزیع نمرات بهنجار به تفکیک هر عامل )معلمان زن(24ی جدول ادامه

 پروری اثربخش عاملیت فضای کالبدی اثربخش

z بهنجار شده 
ی درصدی رتبه

 میانی نقطه
 بهنجار شده z هاطبقه

ی درصدی رتبه

 میانی نقطه
 هاطبقه

42/1- 2/1 0-8 00/1- 26/4 6-24 

60/2- 00/6 2-0 28/2- 06/6 22-26 

80/4- 2/18 24-21 12/2- 18/24 20-28 

22/4 55/50 26-25 80/4- 00/10 22-20 

02/4 06/66 28-26 45/4- 05/02 14-11 

22/1 10/06 20-12 81/4 22/26 16-15 

   60/2 48/02 18-16 

   61/1 02/06 10-62 
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 زیع نمرات بهنجار به تفکیک هر عامل )معلمان مرد(: تو22جدول 

 رهبری اثربخش معلمان اثربخش سازندگی جوّ روانی مدرسه

z  بهنجار

 شده

ی رتبه

 درصدی 
 هاطبقه

z  بهنجار

 شده

ی رتبه

 درصدی 
 هاطبقه

z  بهنجار

 شده

ی رتبه

 درصدی
 هاطبقه

12/1- 28/2 24-26 04/1- 66/4 22-26 06/1- 22/4 22-11 

25/2- 02/6 20-22 08/2- 06/1 20-28 12/1- 2/2 16-16 

18/2- 06/24 26-12 58/2- 08/5 22-20 85/2- 02/0 10-60 

24/4- 22/10 11-15 46/2- 42/20 14-11 10/2- 28/24 65-04 

42/4- 82/00 18-10 51/4- 26/64 16-15 66/4- 14/14 02-08 

86/4 22/25 64-66 25/4 26/58 18-16 61/4- 15/62 02-51 

62/2 60/02 60-62 66/4 80/20 10-62 16/4 22/50 56-56 

06/1 60/00 66-02 66/2 58/02 61-60 06/2 85/22 50-80 

   00/2 86/02 65-62 02/2 66/01 85-24 

 : توزیع نمرات بهنجار به تفکیک هر عامل )معلمان مرد(22ی جدول ادامه

 ش پروری اثربخعاملیت فضای کالبدی اثربخش

z بهنجار شده 
ی درصدی رتبه

 میانی نقطه
 بهنجار شده z هاطبقه

ی رتبه

 درصدی
 هاطبقه

66/2- 06/1 0-8 00/1- 22/4 8-6 

00/4- 48/28 2-0 22/2- 66/4 0-22 

18/4- 04/60 24-21 24/2- 56/26 21-20 

00/4 22/86 26-25 50/4- 62/12 25-22 

65/2 16/02 28-26 42/4- 41/02 26-14 

06/1 60/00 20-12 56/4 14/21 12-16 

   10/2 10/60 10-18 

   41/1 65/02 12-10 

   21/1 82/00 64-61 

 



 2041، بهار هجدهمسال ، 86شماره ، فصلنامه مطالعات برنامه درسی       

 

 

824 

 گیریبحث و نتیجه

ابتدایی  دورهشده برای سنجش مدارس اثربخش در با هدف ساخت ابزار میزاناین پژوهش 

نظرات پیشینه پژوهش و  با مطالعه یااولیه همین منظور، ابتدا پرسشنامه. بهانجام گرفت

 806 نمونهسؤال تهیه و در  24و با  سنجش و آموزش ابتدایی آموزگاران و متخصصان حوزه

ابزار از روش بازآزمایی، ضریب آلفای کرونباخ و  عتبارابرای تعیین نفری از معلمان اجرا شد. 

ستفاده از تحلیل با اسؤال اولیه  24سؤال از مجموع  60شاخص اُمگا استفاده شد. در نهایت 

پروری عاملیترهبری اثربخش، معلمان اثربخش، عاملی اکتشافی به شناسایی پنج عامل کلی 

این عوامل با استفاده از و فضای کالبدی اثربخش منتج شد.  سازندگی جوّ روانی مدرسه، اثربخش

عی همسو ها به نواین نتایج با برخی از پژوهشبررسی و تأیید شدند.  یتحلیل عاملی تأیید

ی اصلی شامل مقوله 24و  زیرمقوله 16، (2608، مهدیون و یاریقلی )است، از جمله پاهنگ

های آموز، ویژگیهای دانشعوامل محیطی کیفیت مدارس، امکانات و تجهیزات، خانواده، ویژگی

های مدیر مدرسه، روابط انسانی در مدرسه، اهداف آموزشی و محتوای تدریس، معلم، ویژگی

 ، که بر کیفیت مدارس اثرگذار بودند را شناسایی کردند.تدریس و منابع )مالی و انسانی( روش

( نیز در پژوهش خود، مدلی برای 2605محمدآبادی )شعبانی، محمدی و منصوریمیرغفوری، 

توان به: استفاده از مدرسان کیفیت خدمات آموزشی ارائه کردند که از جمله عوامل این مدل می

های درسی(، منابع مالی، ی کافی، ایجاد فضای آموزشی کافی )آزمایشگاه، کالسجربهبادانش و ت

روزبودن مدرسان و تبیین دقیق راهبردهای تدریس و همکاری و کار گروهی )روابط انسانی(، به

 زمینهنیز در ( 2002) 2های آموزشی اشاره کردند. لزوتکنندگان در دورهیادگیری برای مشارکت

خش، پنج عامل شامل: محیط منظم و امن، انتظارات باال برای موفقیت، رهبری مدارس اثرب

آموزان و روابط بین خانه و های یادگیری، نظارت بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزشی، فرصت

ترتیب اهمیت را شامل: اثربخشی به گانه(، نیز عوامل یازده2660زکی ) مدرسه را معرفی کرد.

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

های های مدرسه و فعالیتگیریتأکیدات روشن و شفاف علمی، مشارکت معلمان در تصمیم

محیط امن و منظم مدرسه، رشد ، انتظارات زیاد آموزشی، ییادگیر یهاحداکثر فرصتآموزشی، 

                                                 
1. Lezotte 
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ساسی و ضرورت التزام و وجود ارتباط بین خانه و های اای معلمان، تأکید بر مهارتحرفه

ی معلمان چهارگانه یهادر این مطالعه نشان داده شد که ویژگیمدرسه، معرفی نموده است. 

ندارد.  یشامل سن، جنسیت، تحصیالت و سنوات شغلی در اثربخشی سازمانی مدارس تأثیر

ین الگویی برای مدارس اثربخش ( در پژوهش خود به تدو2606آوارسین و طالبی )سودی، ملکی

 ایرانی و بر اساس سند تحول بنیادین، برنامه جامعههای اول متوسطه متناسب با مالک دوره

ها به اول متوسطه پرداختند. برای تحقق بخشیدن به این هدف، آن دورهدرسی ملی و اهداف 

مدارس اثربخش  مینهزبررسی مبانی نظری و تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور در 

ای تنظیم نمودند. پس از تعیین روایی و پایایی، نامهمؤلفه، پرسش 28پرداختند و با استخراج 

ای مؤلفه 28نفری اجرا شد. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی  122ای نامه در میان نمونهپرسش

ح باال از مدارس اثربخش شامل: جوّ آموزشی، فرهنگ، مشارکت والدین، انتظارات سط

گیری، معلم اثربخش، ناپیدایی، رهبری اثربخش، آموزان، راهبردهای یادگیری، تصمیمدانش

بازخورد، فناوری  ارائهانسجام، سازگاری یا قابلیت انطباق با محیط، دستیابی به اهداف، نظارت و 

در  اطالعات و ارتباطات، پیشرفت تحصیلی و تأمین منابع دارای برازندگی مناسبی است و

انتظارات  مؤلفهاثربخش، دستیابی به اهداف بیشترین و  مدرسههای الگوی بندی مؤلفهاولویت

بر مطالعات انجام گرفته در داخل کشور، عالوهآموزان کمترین تأثیر را دارند. سطح باال از دانش

یران بررسی عوامل مهم در افزایش اثربخشی مدارس در خارج از ا زمینههای متعددی در پژوهش

های ها عوامل درونی مدرسه نظیر: رهبری مدرسه، ویژگیصورت گرفته است که برخی از آن

های مرتبط با یاددهی و یادگیری آموزان، فرهنگ و جوّ مدرسه و فعالیتمعلمان، رفتارهای دانش

مدارس  ای که درباره( در مطالعه1442اند. سان، کریمرز و دجانگ )را مورد توجه قرار داده

آموزان، ارزیابی دادهای دانشثربخش در هلند انجام دادند، دریافتند که عواملی نظیر برونا

بیرونی، پشتیبانی از منابع انسانی و مالی، پشتیبانی از فرهنگ حامی بهبود مدارس اثربخش، زمان 

 بهسازی مدارس و دادن اختیار عمل به کافی، پاسخگو بودن مدارس، مجموعه اهداف ملی درباره

ثباتی در مشاوران و کارکنان مدرسه بی شوند. عواملی چونمدارس موجب تسریع اثربخشی می

ی دکتری خود به بررسی ( نیز در رساله1420شوند. پوتبرگ )نیز مانع اثربخشی مدارس می

ی او از عوامل مؤثر بر اثربخشی مدارس در جوامع محروم پرداخت. جوامع محروم در مطالعه

اجتماعی ضعیف، فقر و نرخ بیکاری باال مشخص شدند. -مانند شرایط اقتصادی هایینظر جنبه
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ی و نظریه 1برتاالنفی 2هایعمومی سیستم ی خود از نظریهپردازی مطالعهمنظور مفهوموی به

عنوان ابزار تحلیلی در مطالعه ها بهاستفاده کرد. ساختارهای مفهومی این نظریه 0بوردیو 6عمل

رار گرفتند. تحقیق در قالب یک پارادایم تفسیری صورت گرفت. در این مطالعه از مورد استفاده ق

 ی موردی استفاده شد. مطالعهعنوان بخشی از روش تحقیق مبتنی بر مطالعهرویکردهای کیفی به

ی کیپ تاون بود. پوست در حاشیهآموزان سیاهفقیر با دانش جامعهموردی، یک دبیرستان در یک 

التحصیالن و استفاده در این مطالعه، شامل مؤسسان، تیم مدیریت، معلمان، فارغمورد  نمونه

های ها شامل مصاحبه، مصاحبهآوری دادهی جمعی دوازدهم مدرسه بود. پروسهآموزان پایهدانش

های مربوط به های کانونی با مدیر، معلمان و والدین بود. دادهساختاریافته و گروهنیمه

ج پژوهش، به شناسایی و یآوری شد. نتاهای باز و بسته جمعنامهیز از طریق پرسشآموزان ندانش

بندی پنج عامل شامل: رهبری اثربخش، همکاری و ارتباط متقابل، انتظارات باال، آموزش و دسته

محروم کمک  اثربخش و محیط یادگیری حمایتی، که به اثربخشی مدرسه در جامعه توسعه

ای بر روی نتایج تحقیق همچنین نشان داد که عوامل بیرونی اثر عمده کند، منتج گردید.می

 آموزان و مدارس دارند. اثربخشی دانش

شده باید عنوان کرد که در فرایند انتخاب سنجی ابزار ساختههای روانشاخص زمینهدر 

معرف های های مختلفی استفاده شد. از جمله، شاخصها و ساخت ابزار نهایی، از شاخصسؤال

که میزان پایایی به حدی برسد که با حذف یک پایایی که شاخصی از دقت آزمون است. زمانی

اند و الزم است که ها صرفاً طول آزمون را بیشتر کردهسؤال تأثیری در آن ایجاد نگردد، این سؤال

-ر صورتیها را حفظ و ددهند، آنها، شاخص مناسبی برای پایایی ارائه میای که سؤالتا مرحله

ی مقیاس گردند از مجموعهکنند و یا منجر به کاهش پایایی میکه اطالعات جدیدی ایجاد نمی

(. در این پژوهش بر اساس این قاعده، هیچ سؤالی حذف نشد. 2624حذف گردند )مگنوسون، 

روش دیگر برای حذف سؤال، استفاده از نتایج تحلیل عاملی است. با انجام تحلیل عاملی 

، 02، 06، 62، 61، 16، 15، 10، 16، 26، 20 هایهای گردآوری شده، سؤالبر روی داده اکتشافی

به دلیل آنکه بر روی هیچ عاملی دارای بار عاملی نبودند، حذف شدند. همچنین از  58و  50، 00

                                                 
1. General Systems Theory 

2. Bertalanffy 

3. Theory Of Practice 

4. Bourdieu 



ابتداییسنجش مدارس اثربخش دوره  یبرا شدهزانیساخت ابزار م  

822 

 

( برای معرفی یک عامل حداقل به سه سؤال نیاز است، 1426) 2یونگ و پیرسطبق نظر آنجا که 

نیز  68و  26، 0های حذف گردید. سؤال 82و  52، 55، 52، 54، 08، 01، 04، 66، 24های سؤال

دلیل داشتن بار عاملی بر روی بیش از یک به 85سؤال به لحاظ قرار گرفتن در عامل نامرتبط و 

 عامل حذف شدند.

سنجی مناسب ابزار های روانی ویژگیدهندههای پایایی و روایی نشانمشاهده شاخص

ها از نظر متخصصان در روایی ابزار، شاخص نسبت روایی محتوا که شامل تأیید سؤال است.

های استخراج شده است. این شاخص از طریق نسبت مناسب بودن سؤال دهندهاست، نشان

( کمترین میزان 2025( محاسبه شد. با توجه به جدول الوشه )2025روایی محتوای کمّی الوشه )

است، که در این پژوهش  50/4نفر باشد،  22که تعداد متخصصان  ضریب قابل قبول زمانی

ها دارای ضریبی باالتر از این مقدار بودند و بنابراین ابزار موردنظر از روایی تمامی سؤال

روایی  مرحلههایی که در ابزار باقی ماندند در ی سؤالکلیهبنابراین محتوایی الزم برخوردار بود. 

منظور بررسی روایی سازه، دست آوردند. بهممکن را از نظر متخصصان بهمحتوا، بیشترین توافق 

نشانگرها در  تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی انجام گرفت، که نتایج تحلیل تأییدی نشان داد کلیه

کند. در آخرین مرحله گیری، نتایج تحلیل اکتشافی را تأیید میاین مرحله حفظ شده و مدل اندازه

 ه معلمان زن و مرد، نمرات بهنجارشده محاسبه شد.نیز، برای گرو

های مربوط به عامل بعد از اجرای ابزار سنجش مدارس اثربخش، سؤالالزم به ذکر است که 

درسی حذف شدند. شاید یکی از دالیل این امر وجود نظام متمرکز  برنامهمحتوای آموزشی و 

های ی علل ناکارآمدی برنامهدرباره های انجام گرفتهآموزش و پرورش در ایران است. بررسی

ل اساسی این شکست، فقدان مشارکت معلمان در فرایند یدهد که دلدرسی متمرکز نشان می

های متمرکز مانند نظام آموزشی ایران معلم، تنها (. در نظام2000، 1ریزی بوده است )ساباربرنامه

، 6؛ لیفبور و آل2668رد )سلسبیلی، ن اهداف و محتوا نداییمجری برنامه است و مشارکتی در تع

خود به این نتیجه رسیدند که  ( در مطالعه2604) پورعسگری و موسیمنش، علی(. ادیب1420

شتری برای اجرای یها از آگاهی و دانش بشتر باشد، آنیران و مدیران بیالت دبیهرچه سطح تحص

-پژوهش مرزوقی، محمدی، علیمحور برخوردار خواهند بود. نتایج ریزی درسی مدرسهبرنامه

                                                 
1. Yong & Pearce 

2. Sabar 

3. Lefebvre & Alle 
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ریزی درسی یک ( نیز نشان داد که مشارکت معلمان در نظام برنامه2602عسگری و رضایی )

ابی و بازنگری است که یست؛ بلکه شامل ابعاد طراحی، تدوین، اجرا، ارزشیبعدی نفرایند تک

بزرگ در نظام  های گوناگونی بوده که مشارکت معلمان در این ابعاد گامیهریک دارای مؤلفه

 شود.ریزی درسی ایران برشمرده میبرنامه

ابتداین تدوین شد، زیرا بیشترین ساعاتی که  دورهمعلمان  جامعهابزار این پژوهش برای 

گذرد و دیدگاه معلمان نسبت به های درس میمعلمان در مدرسه حضور دارند در کالس

که بر عنوان مثال معلمان زمانیبهاثربخش بودن تا حدی متفاوت با دیدگاه مدیران است. 

کنند، منظورشان همراهی و همکاری والدین در امور درسی و تربیتی مشارکت والدین تأکید می

ی معلمان این است که از سویی دغدغه ،آموزان است تا مشارکت در امور مالی مدرسهدانش

کالس  زمینهلمان در های درس چگونه به بهترین شکل ممکن برگزار شود و دیدگاه معکالس

عنوان مثال از درس اثربخش با دیدگاه مدیران و سایر کادر اجرایی مدرسه متفاوت است. به

آموزان در آن کالس استاندارد دیدگاه معلمان کالس درسی اثربخش خواهد بود که تعداد دانش

این پژوهش سعی همین دلیل در درستی اجرا شود. بهآموزان بههای ارزیابی دانشباشد تا شیوه

ها و البته میزان شد تا از نشانگرهایی برای ساخت ابزار استفاده شود که متناسب با دیدگاه

 اطالعات معلمان در مورد مدرسه باشد.

 های پژوهشیمحدودیت

ترین اند، که مهمهایی رو به رو بودهها و چالشپژوهشگران در اجرای این پژوهش با محدودیت

 شوند:ه میها در زیر ارائآن

شده در محیط مدرسه، صرفاً در مدارس دولتی بوده و ها نشانگرها شناساییعوامل، مالک .2

ها و نشانگرهای تکمیلی محتمل است برای سایر مدارس )غیر دولتی(، عوامل، مالک

 است.دیگری نیاز باشد که در این مطالعه مورد بررسی قرار نگرفته

است ابتدایی بوده و محتمل دورهشده صرفاً در ییها و نشانگرهای شناساعوامل، مالک .1

 های دیگر وجود نداشته باشد.ها و عواملی در دورهچنین نشانگرها، مالک

های است و در صورت استفاده از آن در دورهابتدایی تدوین شده دورهاین ابزار برای  .6

 دیگر، باید احتیاط رعایت شود.

 مدارس شهر تهران است.های گردآوری شده مبتنی بر وضعیت داده .0
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این مطالعه مبتنی بر خودگزارشی است و الزم است برای مطالعات آینده، عالوه  نامهپرسش .5

ای تدوین شود که شواهد میدانی را نیز گونهبر خودگزارشی، ابزارها و فنون سنجش به

 موردنظر قرار دهد.

واند بخش دیگری از تنامه، میکاری برخی معلمان و امتناع از تکمیل پرسشمحافظه .8

 ها باشد.محدودیت

بودن روند و بوروکراسی اداری، همکاری نکردن برخی از کارشناسان طوالنی و آزاردهنده .2

ستادی و مدیران مدارس، به منظور دریافت اطالعات مورد نیاز و مجوز همکاری از 

محوری در این ای از مشکالت فرهنگ پژوهشسازمان آموزش و پرورش، که نشانه

 های این مطالعه را با مخاطراتی همراه سازد.تواند یافتهسازمان است، می

و مدارس با محقق برای اجرای ابزار، هم از دیگر  از مناطقهمکاری نکردن برخی  .6

 تواند نتایج این مطالعه را با چالش همراه سازد.  .هایی است که میمحدودیت

 پیشنهادهای کاربردی پژوهش

ش حاضر، یکی از عوامل مؤثر در اثربخش بودن مدرسه، معماری و بر اساس نتایج پژوه .2

سازمان تا اقدامات زیر انجام شود: ابتدا  شودفیزیک مدرسه است. در این زمینه پیشنهاد می

نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از طریق یک مطالعه جامع، عوامل مرتبط با اثربخش 

عنوان ناسایی نماید و این موارد را بهفضای آموزشی و معماری مدرسه را ش بودن

دستورالعملی برای ساخت و بروزرسانی فضای مدارس در اختیار پیمانکاران، خیرین 

ای تشکیل شود تا ضمن بررسی و ساز و مدیران مدارس قرار دهد. سپس کمیتهمدرسه

منطقه،  های هرها، با رعایت اولویتارزیابی کیفیت فضای مدارس و شناسایی نقاط ضعف آن

در راستای ایجاد فضای فیزیکی شاد و اثربخش اقدامات الزم را انجام دهد. نتیجه مطالعه 

(، نشان از وجود مخاطرات بالقوه محیطی در 2044بخش، صالحی و محمدی )میدانی فیض

های جهان است که ترین مکانخیزمدارس ابتدایی شهر تهران، به عنوان یکی از زلزله

سازی این مخاطرات و حرکت در راستای تحقق مدارس ی برای برطرفسازضرورت زمینه

 نماید.اثربخش را دوچندان می
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اثربخش و با توجه به اطالعات  مدرسهبا توجه به نقش شگرف معلمان در ایجاد کالس و  .1

سازی برای ارتقا اثربخشی شود در زمینهقیمتی که این قشر فرهیخته دارند پیشنهاد میگران

 رسه معلمان در محور نظرخواهی قرار گیرند. کالس و مد

بر اساس نتایج پژوهش حاضر، یکی از نشانگرهای مهم در اثربخشی مدارس رهبری  .6

شود مدیران مدارس به نظرات و پیشنهادات آموزشی مشارکتی مدیران است. توصیه می

ها ایجاد در آنها مشارکت دهند تا از این طریق گیریمعلمان توجه کنند و آنان را در تصمیم

 انگیزه و تعهد عملی نمایند.

های پژوهش، ضرورت وجود هماهنگی، همکاری و تبادل اطالعات بین از جمله یافته .0

پایه، در ابتدای سال تحصیلی، جلسات شود معلمان هممعلمان است. در این زمینه پیشنهاد می

-. همچنین معلمانی که سالای را برای بررسی مشکالت و تبادل اطالعات تنظیم کنندماهیانه

ی مدیر یا سرگروه توانند در صورت نیاز با استفاده از توصیهی خدمتشان است میهای اولیه

خود، کالس درس معلمان دیگر را به هنگام تدریس مورد مشاهده قرار داده و از تجربیات 

موزان آهای دانشچگونگی مدیریت کالس و سازماندهی فعالیت زمینههمکاران خود در 

 استفاده کنند.

های پژوهش، مبنی بر نقش پررنگ و اثرگذار روابط مؤثر و مثبت بین با توجه به یافته .5

اثربخش و ایجاد نشاط  مدرسهدهی ها در شکلمدیران، معلمان و کارکنان مدرسه با خانواده

مدرسه الزم برای حضور فعال والدین در  زمینهشود و بالندگی در فضای مدرسه، پیشنهاد می

 فراهم گردد.

 پیشنهادهای پژوهشی

شده در این پژوهش، برای معلمان طراحی شد و با توجه به آنکه از آنجایی که ابزار تدوین .2

اثربخش موضوعی چندبعدی است که باید از دیدگاه افراد مختلف بررسی  مدرسهسنجش 

ثربخش از دیدگاه ا مدرسهشود در تحقیقات آینده، ابزارهایی برای سنجش شود، پیشنهاد می

 آموزان و والدین تدوین و اجرا شود.مدیران، دانش

شود در سایر شهرها و پژوهش حاضر، مدارس دولتی شهر تهران بود؛ لذا پیشنهاد می جامعه .1

 ابتدایی انجام شود. دورههمچنین در مدارس غیردولتی نیز چنین پژوهشی در 
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امه از سایر ابزارهای سنجش مدارس نبر پرسششود در تحقیقات آتی عالوهپیشنهاد می .6

ی میدانی نیز وارسی مشاهدهوارسی بررسی فضای فیزیکی و فهرستاثربخش نظیر فهرست

 استفاده شود.

ثربخشی مدارس دوره ابتدایی به صورت میدانی مورد اشود عوامل مرتبط با افت پیشنهاد می .0

 شناسی قرار گیرد.کنکاش و آسیب

ها و مفاهیم متنوع ادراک از مدرسه اثربخش و ناسایی شیوهشود به منظور شپیشنهاد می .5

تدوین ابزارهایی برای مشارکت سایر ذینفعان اثرگذار بر مدرسه در سنجش مدارس اثربخش، 

 ای جامع انجام شود.مطالعه

 با توجه به آشکار شدن وضعیت نسبتاً غیراثربخشی مدارس ابتدایی شهر تهران، پیشنهاد .8

شناسانه این مهم و فرایند بهبود کیفیت مدارس دوره ی جامع و آسیباشود در مطالعهمی

 پردازی قرار گیرد.ابتدایی مورد واکاوی و نظریه
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جـوّ  یبررسـ(. 2601، محمد. )ی، محمود؛ و قهرمانیبوالقاسم، محمدحسن؛ ای، حمداله؛ پرداختچیبیحب

دانشگاه  یپژوهش-یدو فصلنامه علم مدرسه. یمحـور مدرسـه و ارتباط آن با اثربخش یریـادگی

 .242-226(، 6)14شاهد، 

دولتی و  مقایسه اثربخشی مدارس(. 2605پور، اکبر؛ محمدخانلو، مریم؛ و سعیدی، یاسین. )حسن

آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد فصلنامه رهبری و مدیریت  قزوین. بتدایی شهرغیردولتی ا

 . 12-00(، 1)24گرمسار، 

ی معلمان ی زیستهتحلیل ادراک و تجربه(. 2600خصالی، آزاده؛ صالحی، کیوان؛ و بهرامی، مسعود. )

 وش پدیدارشناسی.کیفی: مطالعه به ر-ارزشیابی توصیفی برنامهابتدایی از دالیل ناکارآمدی 

 . 212-251(، 21)5گیری و ارزشیابی آموزشی، فصلنامه مطالعات اندازه

 انتشارات رشد.تربیتی. شناسی و علوماحتماالت و آمار کاربردی در روان(. 2668دالور، علی. )

کاوشی در اثربخشی مدارس عالمه تهران، در چارچوب پژوهش مدارس (. 2605رحیمیان، حمید. )

 .52-80(، 6)1های رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی، فصلنامه پژوهش اثربخش.

بازیابی شده در تاریخ  های مطلوب تربیتی.ابتدایی؛ شناخت فرصت دوره(. 2601رضایی، محمدرضا )

 . http://amoozak.orgاز  62/6/2608

توزیعی مدیران بر  یتأثیر سبک رهبر(. 2600غالمی، خلیل؛ و نعمتی، سمیه. ) زبردست، محمدامجد؛

بینی تحصیلی آنان در سطح مدارس انگیزش معلمان و خوش یگراثربخشی مدارس به واسطه

آموزشگاهی و  یپژوهشی پژوهش در یادگیرفصلنامه علمی یک مدل. متوسطه شهر سنندج: ارائه

 .2-18(، 2)1، یمجاز

آموزشی  یهاآن با ویژگی رابطهعوامل اثربخشی سازمانی مدرسه و بررسی (. 2660دعلی. )زکی، محم

 .282-200(، 64)26)ع(، تعلیم و تربیت اسالمی، مجله علوم انسانی دانشگاه امام حسین معلمان.

انتشارات های تحقیق در علوم رفتاری. روش(. 2662سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ و حجازی، الهه. )

 گه.آ

تمرکز در طراحی و تدوین ریزی درسی ایران به سمت عدمگذار نظام برنامه(. 2668سلسبیلی، نادر. )

فصلنامه مطالعات برنامه درسی،  ریزی درسی مبتنی بر مدرسه.درسی با تأکید بر برنامه برنامه

2(0 ،)86-00. 

اثربخش در  مدرسهلگویی برای تدوین ا(. 2606آوارسین، صادق؛ و طالبی، بهنام. )سودی، حورا؛ ملکی

 .242-218(، 2)28پژوهشی خانواده و پژوهش، -فصلنامه علمی اول متوسطه. دوره

http://amoozak.org/a8768
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رشد آموزش راهنمایی تحصیلی،  آموزش و پرورش ایران در صد سال گذشته.(. 2602صافی، احمد. )

1(26 ،)06-80. 

دگاه یمدرسه از د یبا اثربخش ینن فرهنگ سازمایرابطه ب(. 2601فر، فرشاد؛ و جهانی، جعفر. )عامری

(، 6)0فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،  راز.یران مدارس متوسطه شهر شیران و دبیمد

224-255. 

نقش رفتار شهروند سازمانی گروهی معلمان در (. 2605عباسیان، حسین؛ و رجبی فیروزآبادی، آویشن. )

 . 240-212(، 1)0مدیریت مدرسه،  پژوهشی-دوفصلنامه علمی اثربخشی مدارس ابتدایی.

 مرکز نشر دانشگاهی.  گیری و کاربردهای آن.نظریه نمونه(. 2665عمیدی، علی )

های بررسی اثربخشی مجتمع(. 2600نیا، نازیال. )زاده، راحله؛ خدایارلو، رضا؛ و وحیدمهدیحسینغالم

ران و معلمان دوره ای از دیدگاه مدیآموزشی و پرورشی در مقایسه با مدارس یک دوره

های نوین در علوم افق کنفرانس جهانی. 1393-1394متوسطه شهرستان مرند در سال تحصیلی 

 پژوهی و توانمندسازی.انسانی، آینده

پدیدارشناسانۀ ادراک و واکاوی (.2044بخش، حمیده؛ صالحی، کیوان؛ و محمدی، مجید. )فیض

مخاطرات مدیریت برابر مخاطرات زلزله.درزیستۀ مدیران مدارس در مورد آمادگی تجارب

 . 260-222(، 1) 6، محیطی

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و (. 2606قنبری، سیروس؛ اردالن، محمدرضا؛ و محمدی، بهرام. )

پژوهشی ابتکار -فصلنامه علمی خالقیت با اثربخشی سازمانی مدارس متوسطه شهرستان سنندج.

 .  265-252(، 1)0و خالقیت در علوم انسانی، 

خالقیت مدیران با اثربخشی  رابطه(. 2600، مریم؛ میرزمانی، سید محمود؛ و آزادیکتا، مهرناز. )یمحمد

(، 28)0درمانی، فصلنامه مشاوره و روان ی شهرستان رباط کریم.معلمان مدارس ابتدایی دخترانه

66-15. 

چارچوب (. 2602ی، محمدمهدی. )عسگری، مجید؛ و رضایاله؛ محمدی، مهدی؛ علیمرزوقی، رحمت 

رویکردهای  ریزی درسی جمهوری اسالمی ایران؛ مطالعۀ کیفی.مشارکت معلمان در نظام برنامه

 .10-00(، 2)26نوین آموزشی، 

انتشارات دانشگاه  های روانی. )محمدنقی براهنی(.مبانی نظری آزمون(. 2082/2624مگنوسون، دیوید. )

 تهران.
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مدل  ارائهمنظور های اصلی مدارس اثربخش بهبررسی ابعاد و مؤلفه(. 2666مهدیان، محمدجعفر )

رساله دکتری، دانشکده مدیریت و  کشور. متوسطهمناسب برای بهبود اثربخشی نظام آموزشی 

 اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.

ژوهش چندمتغیری کاربردی )طرح و پ(. 2602میرز، الورنس اس؛ گامست، گلن؛ و گارینو، ا.جی. )

اله فرزاد؛ حمیدرضا دخت رضاخانی؛ ولیپاشا شریفی؛ مجتبی حبیبی؛ سیمینترجمه: حسن تفسیر(.

 آبادی و بالل ایزانلو. انتشارات رشد.حسن

(. 2605محمدآبادی، سلیمان. )اله؛ شعبانی، اکرم؛ محمدی، خدیجه؛ و منصوریمیرغفوری، سیدحبیب

بندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات آموزشی با استفاده از رویکرد هشناسایی و رتب

موزش و ارزشیابی، پژوهشی آ-نشریه علمی .سازی ساختار تفسیریتلفیقی ویکور فازی و مدل

0(60 ،)66-26. 

مقایسه اثربخشی مدارس دولتی و غیردولتی شهر اراک در سال تحصیلی (. 2604نجفی، معصومه. )

 تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی. نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علومانپای .91-1389

نفس مدیران و اثربخشی رابطه بین عزت(. 2601نقوی، نجمه؛ آذری، همایون؛ و لسانی، مهدی. )

 .262-256(، 6)0های نوین تربیتی، اندیشه .91-91مدارس متوسطه دخترانه شهر کرمان در سال 

طراحی مدل (. 2660حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ میرکمالی، سیدمحمد؛ و میرسپاسی، ناصر. )نودهی، 

 .  2-16(، 242)18فصلنامه تعلیم و تربیت،  مناسب تعالی سازمانی در آموزش و پرورش.

های رفتاری بررسی ارتباط مؤلفه(. 2666واعظی، مظفرالدین؛ حسینی، سیدرسول؛ و امیرحسینی، امیر. )

(، 1)60تربیتی، مجله روانشناسی و علوم های شهر تهران.وزشی با اثربخشی دبیرستانمدیران آم

64-26. 

ترجمه: نادر مدیریت آموزشی )نظریه، تحقیق و کاربرد(. (. 2605هوی، وین ک؛ و میسکل، سیسیل ج. )
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