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  چکیده
ي سنجش و ارزیابی عملکـرد افـراد در   ها شاخصین تر مهمامروزه اثربخشی به عنوان یکی از 

بررسی اثربخشی آموزشی و عوامل مؤثر بر افزایش و کاهش . گیردمورد استفاده قرار می ها زمانسا
 مسأله. پرورش به عنوان رکن اصلی جامعه از اهمیت فراوانی برخوردار است آن در نظام آموزش و

گذار هسـتند؟  تأثیرچه عواملی بر اثربخشی آموزشی  که ایناصلی تحقیق حاضر نیز عبارت است از 
اي بین شناخت معلّمان از اهداف نظام آموزش و پرورش و اثربخشی آموزشـی وجـود   و چه رابطه

اثربخشی فردي و نظریه ، و نظري پژوهش تلفیقی از رویکرد الگوي هدفدارد؟ چارچوب مفهومی 
که در شهر  باشد میجامعه آماري تحقیق شامل کلیه معلّمانی . باشد میاثربخشی آموزشی اندرسون 

نفر بودند و با استفاده  1200که کالً ، که مشغول به تدریس بودند 90 –91سنندج در سال تحصیلی 
ي هـا  یافتـه . نفر از آنهـا انتخـاب گردیـد    300اي نسبی طبقه گیري نمونهوش از فرمول کوکران و ر

پژوهش حاکی از آن است که میان شناخت معلّمان از اهداف نظام آموزش و پرورش و اثربخشـی  
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بیـانگر آن اسـت کـه سـطح اثربخشـی       دیگر نتایج تحقیق نیز. آموزشی رابطه معناداري وجود دارد
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  مقدمه 
، رفتارهـا ، هـا  ارزش، اي مستلزم آن است که مجموعه باورهااستمرار و بقاي هر جامعه

ساز و کار ایـن انتقـال   . ي جدید منتقل شودها نسلي آن به ها مهارتها و دانش، هاگرایش
ین تـر  مهمنهاد آموزش و پرورش از . )35: 1374، بندعالقه(آموزش و پرورش استفرآیند 

 گـذاري  سـرمایه شود و به عنوان بارزترین نمـود   هاي جوامع مدرن محسوب می خرده نظام
نیروي انسانی نقش اصلی را در توسـعه سـرمایه انسـانی و پیشـرفت جوامـع بشـري ایفـا        

ه سرمایه انسانی به قدري حائز اهمیت است که نقش آموزش و پرورش در توسع. نماید می
منابع انسانیِ متخصص و ماهر را بزرگترین دارایی و سرمایه اصلی ، بسیاري از اندیشمندان
به همین دلیل باید به آموزش و پرورش به عنوان یـک سـرمایه   . کنندیک جامعه قلمداد می

ذخیـره و   هـا  انسـان ر وجـود  هـا کـه د   تـرین سـرمایه  ملّی نگریست و آن را جزء با ارزش
نهاد آموزش و پرورش از یک . )2: 1389، میرزا نیا(به حساب آورد، شودمی گذاري سرمایه

سازد و زمینه کاربرد تکنولوژي برتـر   هاي نیروي کار را شکوفا می استعدادها و توانایی، سو
وابسـتگی و   راه هـر گونـه  ، و از سـوي دیگـر   نمایـد  میو باالتر را براي نیروي کار فراهم 

کند و زمینه استقالل سیاسی و فرهنگی جوامع را استعمارزدگی را بر روي یک ملّت سد می
همچنین نهاد آموزش و پـرورش ضـمن انتقـال میـراث     . )8: 1375، صافی(نماید میفراهم 

هـاي مختلـف تخصصـی     به تربیـت نیـروي انسـانی مـاهر در زمینـه      ،فرهنگی و اجتماعی
و مؤسسات اقتصادي سیاسی و  ها زمانذب و اشتغال افراد را در ساپردازد و موجبات ج می

 . )127 :1374، عالقه بند(نماید میاجتماعی فراهم 

بنابراین امروزه نهاد آمـوزش و پـرورش از ابزارهـاي مهـم تحقـق اهـداف و مقاصـد        
و از این نهاد به  شود میهاي اساسی رشد و توسعه هر کشوري محسوب اجتماعی و از پایه

ها بخش بزرگـی از بودجـه اجتمـاعی خـود را بـه      و دولت شود مینوان صنعت رشد یاد ع
تقویت این نهاد و بهبودي کیفیـت نظـام آموزشـی و اثربخشـی آموزشـی نهـاد آمـوزش و        

ــی  ــاص م ــرورش اختص ــدپ ــیدي(دهن ــوري و ص ــات . )135: 1386، میرغف ــایج تحقیق نت
آن است که هر گونه اصالح و پیشرفتی ان نظام آموزشی در دو دهه اخیر بیانگر پرداز نظریه

در کیفیت نظام آموزشی و اثربخشی آموزشی به طور مستقیم به اثربخشی معلّمـان بسـتگی   
 1377، اندرسون(دارد و براي بهبودي نظام آموزش بایستی اثربخشی معلّمان را افزایش داد
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و فضاي آموزشـی بسـتر الزم را بـراي     امکاناتتوانند با وجود کمبود معلّمان می زیرا، )7:

ها و الگوهاي مناسب یادگیري و رشد فراگیران تسهیل و فراهم کنند و با به کارگیري شیوه
اخالقـی و  ، عـاطفی ، اجتمـاعی ، تدریس و روابط انسانی با فراگیران موجب رشـد فکـري  

جامعه آمـاده   ها درمسؤولیتخالقیت آنان شوند و فراگیران را براي ایفاي نقش و پذیرش 
به همین دلیل است که در نهاد آموزش و پرورش معلّمان به عنـوان  . )21: 1389، نقیه(کنند

اما الزم به ذکر است طبـق نتـایجی کـه در دهـه     ، شوندخطّ مقدم و عامل آن نهاد تلقی می
در دومین گردهمایی سازمان بین المللی کار در زمینه شـرایط کـار معلّمـان برگـزار      1990

این نتیجه حاصل شد که اثربخشی معلّمان در کل جهان به ویـژه در کشـورهاي در   ، یدگرد
پـورظهیر و  ، فـر امـین (العاده پایینی تنزّل کرده اسـت به مرحله فوق ،حال توسعه مانند ایران

دهـه   این نتایج مطابق است با نتایج طرح مهندسی اصالحات آموزشی. )39: 1388، باقري
ناي آن سازمان آموزش و پرورش کشور نتوانسـته اسـت بـه اهـداف     که بر مب، در ایران 80

اصلی و بنیادین خود دست یابد و سطح اثربخشی در سازمان آمـوزش و پـرورش کـاهش    
کاهش اثربخشـی آموزشـی بـه معنـاي     . )10: 1380، وزارت آموزش و پرورش(یافته است

پـذیري کامـل   جامعـه انجام نشدن یا ناقص انجام شدن فرآیند یادگیري و صورت نگـرفتن  
نبـود  ، سازان کشور) است که خود این امر نیز سبب کاهش سـطح سـواد  آینده(انآموز دانش

. هاي مختلف و نبود شهروندان آگاه در آینده خواهد شـد زمینه کارشناسان و متخصصان در
پایین بودن اثربخشی معلّمان در کشورهایی ماننـد ایـران بـه معنـاي عـدم      ، به عبارت دیگر

است و این امر مدت زمان  یافتگی توسعها کاهش سرعت در مسیر توسعهپیشرفت در مسیر 
رسـیدگی   مسـأله بنابراین ضروري است که به این . کند میپیشرفت و توسعه را دو چندان 

آن است که چرا اثربخشی آموزشی در ایران  اصلی تحقیق حاضر مسألهلذا بخشی از . شود
فشـار و نقطـه عطـف    ، به ویژه در دوره متوسطه که اندیشمندان این دوره را دوران طوفـان 

اي یونسکو به عنوان یک دوره انتقالی اند و در گزارش نهایی اجالس منطقه زندگی نام نهاده
ـ  میان آموزش عمومی غیرتخصصی و دوره آموزش ده اسـت و در نظـام   عالی معرفی گردی

، )8: 1378، جورابچیـان (تعلیم و تربیت کشورهاي مختلف جهان اهمیت اسـتراتژیک دارد 
  کاهش یافته است؟



  143/ و... تبیین رابطه شناخت معلّمان از اهداف مقطع متوسطه

معلّمان زمانی داراي اثربخشی آموزشـی هسـتند   ، با توجه به تعریف اثربخشی آموزشی
ـ  . که بتوانند اهداف نظام آموزش و پرورش را برآورده سازند -ی پـیش بنابراین به طـور کل

فرض اثربخشی آموزشی آن است که معلّمان با اهداف نظام آموزش و پرورش آشنا باشـند  
شـناخت معلّمـان از   (آیا ایـن موضـوع  . و نسبت به آن شناخت و آگاهی کامل داشته باشند

اهداف سازمان آموزش و پرورش) در کشور ما نیز صادق است؟ بنابراین بخش دیگري از 
ن شناخت معلّمان کشـورمان از اهـداف فعلـی نظـام آمـوزش و      بررسی میزا، تحقیق مسأله

اي بین میزان شناخت معلّمان از اهداف مقطع متوسطه پرورش است و در نهایت چه رابطه
تـا بـه امـروز چنـدین نسـل از تحقیقـات        و میزان اثربخشی آموزشی مدارس وجود دارد؟

مـیالدي   70و  60در دهه نسل اول تحقیقات اثربخشی . گذردتجربی اثربخشی مدارس می
نسل دوم تحقیقـات اثربخشـی مـدارس    . در ایاالت متحده امریکا و انگلستان شکل گرفت

از دهه . )158: 2003، وردیس(شامل انتقادات پورکی و اسمیت بر مطالعات نسل اول است
هاي در کشورهاي مختلف جهان به بعد نیز تحقیقات اثربخشی مدارس به طور گسترده 80

بروك اور و ماداوس بـه  ، توان به تحقیقات تجربی راترافته است که در این راستا میادامه ی
در ذیل به چند نمونه . )117: 1985، هوي(ترین تحقیقات تجربی اشاره کردعنوان شاخص

، انـد ین تحقیقات تجربی که در این زمینه در داخل و خارج از کشور انجـام شـده  تر مهماز 
  . شود میاشاره 

بررسی رابطه بین اثربخشی آموزشی معلّمـان  «) در تحقیقی تحت عنوان 2005(ودبلیو ی
بـا اسـتفاده از روش   » و اثربخشی مـدارس متوسـطه در کشـور تـایوان و جمهـوري چـین      

پیمایشی و ابزار پرسشنامه رابطه بین اثربخشی معلمان و اثربخشی سازمانی مدارس را مورد 
گویه که هشت بعد اثربخشی  62ه در این تحقیق از پرسشنامه مورد استفاد. بررسی قرار داد

نتایج این تحقیق بیانگر آن بـود کـه رابطـه    . دادند ساخته شده بودرا مورد سنجش قرار می
) نیـز  2002(کولیا. معناداري بین اثربخشی معلّمان و اثربخشی سازمانی مدارس وجود دارد

رابطـه  » انی با اثربخشی سازمانیبررسی رابطه فرهنگ و جو سازم«در تحقیقی تحت عنوان 
او . متفیرهاي مستقل) مورد بررسی قرار داد(اثربخشی سازمانی را با فرهنگ و جو سازمانی

  با هدف ارائه پیشنهادهایی به رؤساي مدارس براي افزایش اثربخشـی و بهبـودي یـادگیري    
نتـایج ایـن   . متوسطه را به مدت پنج سـال مـورد مطالعـه قـرار داد     ان دو مدرسهآموز دانش
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تحقیق حاکی از آن بود که عناصر فرهنگ یک مدرسه و جو مدرسه با اثربخشی آن رابطـه  

و  هـا  مهـارت دریافـت  «) نیز در تحقیقی تحت عنـوان  1992(کوالکسی. معنادار وجود دارد
بنـدي  بـا اسـتفاده از روش پیمـایش و ابـزار پرسشـنامه بـه طبقـه       » رویکردهاي اثربخشـی 

، انسانی، ي فنیها مهارتنتایج بیانگر آن بود که بین . و معلّمان پرداختي مدیران ها مهارت
. شـناختی و ادراکـی معلّمـان و مـدیران و اثربخشــی مـدارس رابطـه معنـادار وجــود دارد       

بـه بررسـی   ، »افـزایش اثربخشـی معلّمـان در فرآینـد تـدریس     «) در کتاب 1377(اندرسون
  اندرســون معلّمــان را  . ه اســتاثربخشــی معلّمــان و عوامــل مــؤثر بــر آن پرداختــ     

دانـد و  کیفی آمـوزش و پـرورش مـی    ریزي برنامهین عامل جریان آموزشی در زمینه تر مهم
زیرا بر ، معتقد است که اثربخشی آموزشی تا حدود زیادي به اثربخشی معلّمان وابسته است

ـ آمـوز  دانشمواد و وسایل آموزشی جدید بر  تأثیراین باور است که قبل از  ن معلّمـان  ان ای
از نظر اندرسون عواملی که . کنند و به کار برند تأییدهستند که باید مواد و وسایل مزبور را 

ي هـا  مهـارت شوند عبارت اسـت از: افـزایش دانـش و    سبب افزایش اثربخشی معلّمان می
هـا و  ي راهنما و دستورالعملها کتاب، هاي کارآموزي قبل از خدمتدوره معلّمان از طریق

عوامـل  «در مقالـه پژوهشـی بـا عنـوان     ، )1389(زکـی . هاي کارآموزي ضمن خدمتدوره
بـا اسـتفاده از روش   » ي معلّمـان ها ویژگیاثربخشی سازمانی مدرسه و بررسی رابطه آن با 

عوامـل   تـأثیر پیمایشی و ابزار پرسشنامه به بررسی عوامـل اثربخشـی سـازمانی مدرسـه و     
. پرداخت 84-85ي شهرضا در سال ها دبیرستانمان در میان معلّ، اجتماعی و آموزشی بر آن

تحصـیالت و  ، سـن ، جنسـیت (ي چهارگانـه هـا  ویژگـی نتایج این تحقیق بیانگر آن بود که 
اثربخشی سـازمانی   بلکه میزان، ي نداردتأثیرسنوات شغلی) در اثربخشی سازمانی مدارس 

  اي معلّمان و مشارکت معلّمـان در  گانه اثربخشی از جمله رشد حرفهعوامل یازده مدرسه با
  . ها رابطه معنادار وجود داردگیريتصمیم

بررسـی و  «در مقاله پژوهشی با عنـوان  ، )1388(فر و همکارانشدر تحقیقی دیگر امین
مقایسه اثربخشی معلّمان جذب شده از آموزش عالی و مراکز تربیت معلّم با معلّمان جذب 

اثربخشی معلّمان جذب شده از نهضت سواد آموزي در  میزان» شده از نهضت سواد آموزي
آنها در این تحقیق از روش پیمایشـی و از ابـراز   . مقایسه با سایر معلّمان را بررسی نمودند

نفـر از   197ها استفاده نمودند و حجـم نمونـه آنهـا شـامل      پرسشنامه جهت گردآوري داده
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ـ  . معلّمان بود هـاي   ن دو گـروه از معلّمـان در مـالك   نتایج تحقیق بیانگر آن بود که بـین ای
روش تدریس و هدایت یادگیران تفاوت معناداري وجـود  ، اثربخشی مانند مدیریت کالس

بررسـی  «در مقالـه پژوهشـی تحـت عنـوان     ، )1388(حسـینی و امیرحسـینی  ، واعظی. دارد
از بـا اسـتفاده   » ي شـهر تهـران  هـا  دبیرستانهاي رفتاري مدیران با اثربخشیِ آموزشی  مؤلفه

روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزشی را در بین معلّمان شـهر  
هاي  ي پژوهش بیانگر آن بود که بین متغیرها یا مؤلفهها یافته. تهران مورد بررسی قرار دادند

جویانه و اثربخشی سـازمانی   هاي مشارکت هاي حمایتی و مؤلفه مؤلفه، مدار رفتاري موفقیت
مـدار و   موقعیـت ، هـاي رفتـاري دسـتوري    ولّـی بـین مؤلفـه   ، رابطه معنادار وجود دارد آنان

در پایـان  ، )1382(صـادقی . جنسیت مدیران با اثربخشیِ سازمانی رابطه معنادار وجود ندارد
ي پرورشی مدارس متوسـطه  ها برنامهبررسی اثربخشی «نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان 

بـر اثربخشـی معلّمـان را بـا اسـتفاده از روش پیمایشـی و ابـزار        عوامل مؤثر » شهر زنجان
ایشـان اهـداف آمـوزش و پـرورش را در     . پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسی قـرار داد 

ي اثربخشـی معلّمـان تعیـین    هـا  شاخصپژوهشی و پرورشی به عنوان ، هاي آموزشی زمینه
اثربخشـی معلّمـان در    نمودند و به بررسی این موضوع پرداختند کـه چـه عـواملی سـبب    

جامعه آماري این تحقیق شامل . شود اجتماعی و پرورشی می، پژوهشی، هاي آموزشی زمینه
شد و از آنجا که حجم جامعه آماري زیاد نبود از  تمام دبیران پرورشی اعم از زن و مرد می

ــد ــاي  . روش سرشــماري اســتفاده نمودن ــین متغیره ــود کــه ب ــانگر آن ب ــق بی ــایج تحقی نت
افزایش دانش و مهارت در زمینه آموزشی) و رغبت شغلی معلّمـان بـا اثربخشـی    (صتخص

به طوري که هر اندازه تخصص و رغبت شغلی معلّمان بیشتر باشـد  ، آنان رابطه وجود دارد
بررسـی  «در مقاله پژوهشـی بـا عنـوان    ، )1372(ایزدي. اثربخشی آنها نیز بیشتر خواهد بود

ي ضمن خـدمت را  ها آموزش تأثیر» ضمن خدمت معلّماني ها آموزشکارایی و اثربخشی 
ایشان از آنجـا کـه   . بر اثربخشی معلّمان با استفاده از روش پیمایشی مورد بررسی قرار داد
نتـایج ایـن تحقیـق    . حجم جامعه آماري تحقیق زیاد نبود از روش سرشماري استفاده نمود

معلّمان رابطـه معنـادار وجـود    ي ضمن خدمت و اثربخشی ها آموزشبیانگر آن بود که بین 
سبب افزایش همکاري و ، ي ضمن خدمت معلّمان از یک سوها آموزشبه طوري که ، دارد

سـبب افـزایش   ، شود و از سوي دیگر ارتباط معلّمان و تبادل اطالعات آنها با هم دیگر می
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ان آمـوز  دانشدقّت و افزایش مهارت تفکّر معلّمان براي حلّ مشکالت درسی و غیر درسی 

شود و در نهایـت منجـر بـه افـزایش اثربخشـی معلّمـان        و افزایش توانایی تدریس آنها می
  . گردد می

  چارچوب نظري
مفهوم اثربخشی در . یکی از مقوالت مهم در زندگی فردي و اجتماعی است 1اثربخشی

تحوالت زیادي یافته است و در حـال   ،هاي اخیرخالل قرون گذشته و به ویژه در طی دهه
 هـا  زمانحاضر به عنوان شاخص و معیار مهمی براي سنجش موفقیت و نیل به اهداف سـا 

امروزه اثربخشی به شکل عمیقی در ادبیـات  . )4: 1382، صادقی(گیردمورد استفاده قرار می
ـ       هـاي  لسازمانی جاي گرفته است و به عنـوان موضـوع اصـلی در تمـامی تجزیـه و تحلی

ین تـر  مهـم ) و به عنـوان یکـی از   1997:2، گودمن و پنگیز(شود می سازمانی در نظر گرفته
بـه  ، گیـرد مورد استفاده قرار می ها زماني سنجش و ارزیابی عملکرد افراد در ساها شاخص

سـازمان و  ، که باال بودن میزان اثربخشی به منزله موفقیـت و عملکـرد صـحیح فـرد    طوري
و دستیابی به اهداف مورد نظر است و پـایین بـودن آن حـاکی از عـدم     مدیریت در تحقق 

  . )11: 1384، گیوریان و تدبیري(فرد و مدیریت است، موفقیت و عملکرد نامطلوب سازمان
، گرجـی (به صورت علمـی مطـرح کـرد    1950در دهه  2مفهوم اثربخشی را ابتدا دراکر

- سعی نمودند تا با جامع 1970و  1960اندیشمندان علوم انسانی در دهه ، ) سپس3: 1387

معیار و تعریف مناسبی براي این مفهوم ارائه دهند و در این راستا توانستند به سوي ، نگري
: 1377، انصاف(گام بردارند، کسب توافق بر روي اثربخشی و ارائه تعریفی مشترك براي آن

از نظر . نیل به اهدافدراکر معتقد است اثربخشی یعنی انجام دادن کارهاي درست و . )51
هوي و . )3:  1387، گرجی(او سازمانی اثربخش است که به اهداف یا نتایج خود نایل آید

معتقد هستند اثربخشی عبارت است از ، باشندمی ان این حوزهنظر صاحبمیسکل نیز که از 
ی و بهرنگ(همخوانی نتایج بدست آمده از عملکرد سازمان با نتایج مورد نظر سازمان درجه

  . )71: 1388، طباطبایی

                                                
1. Effectiveness 
2.  Druker 
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  رویکردهاي نظري اثربخشی 
ي گونـاگونی  هـا  مـدل در ادبیات مکتوب مدیریت در ارتباط با اثربخشی رویکردهـا و  

وجود دارد که در هر مدل یا رویکردي معیارهـاي گونـاگونی اسـاسِ اثربخشـی را تعیـین      
  ین این رویکردها عبارتند از:تر مهم. کند می

و اهـداف   کنـد  میاین الگو اثربخشی را درجه حصول به هدف تعریف  :1الگوي هدف
در این الگو . ها دارند هاي مطلوبی هستند که سازمان و افراد سعی در دستیابی به آنحالت

زیـرا اهـداف   . باشـند ها در تعریف اثربخشی مهم مـی  هاي مربوط به آناهداف و موفقیت
در . دهنـد اي ارزیابی فرد و سازمان ارائه مـی کنند و استانداردهایی برجهت را مشخص می

یش اهـداف را بـرآورده   هـا  فعالیـت که  شود میفردي اثربخش محسوب ، یک الگوي هدف
اهداف رسمی کـه سـازمان مشـخص کـرده     ، الزم به ذکر است که در الگوي هدف. سازند
اثربخشـی بـه عنـوان حصـول نسـبی بـه       ، در الگوي هدف. شود میمدنظر قرار داده ، است

ین الگوهـایی اسـت کـه در    تـر  مهـم الگوي هدف یکـی از  . شود میاهداف ممکن تعریف 
کاربرد این الگو حاکی از آن اسـت کـه بـا تعیـین     . آموزشی کاربرد فراوانی دارد یابی ارزش

را  توان میزان دستیابی یادگیرنـدگان بـه اهـدافی آموزشـی    میزان اثربخشی از این روش می
در . )93: 1380، بازرگـان (مشخص و درباره کوشش معلّم و نقش معلّم نیز قضاوت نمـود 

: آیا اهداف برنامه تحقق یافته اسـت؟  شود میها پاسخ داده الگوي هدف به این نوع پرسش
  ؟ اند یافتهتا چه میزان یادگیرندگان بر اهداف مورد نظر تسلط 

 تأمینا به عنوان توانایی سازمان یا فرد براي : این الگو اثربخشی ر2سیستم -الگوي منبع
اي مفید در محیطش و استفاده بهینه از آن موقعیت براي حصول به منابع با موقعیت مذاکره

اي به معنی محرومیـت از اهـداف   مفهوم موقعیت مذاکره. کند میارزش و کمیاب توصیف 
سیستم توجه را به ظرفیـت   -یک الگوي منبع. خاص به عنوان مالك اثربخشی نهایی است

در . نمایـد منابع با ارزش) معطـوف مـی  (تر سازمان یا فرد براي به دست آوردن ارزشکلّی
توان گفت که این الگو فرآینـدها و جریانـات مـداوم و    نتیجه این توصیف از اثربخشی می

. دهـد  یمـ قـرار   تأکیـد ناپذیر مبادله و رقابت براي منابع با ارزش و کمیـاب را مـورد   پایان

                                                
1. Goal  approach 
2. System – resource approach 



 1392 و تابستان بهار •سوم شماره  •دوم سال  • مطالعات برنامه ریزي آموزشیفصلنامه دو / 148

 
هـوي و  (باشـد  مـی بنابراین در این الگو معیار اثربخشی توانایی براي به دست آوردن منابع 

  . )380: 1387، میسکل
رویکرد مبتنی بر فرایند درونی: در این رویکرد اثربخشی عبارت است از میزان سالمت 

دغـه و  دغبـی ، فرآینـد درون سـازمانی یکپارچـه   ، یک سازمانِ اثـربخش . و کارایی سازمان
کننـد و  اي که کارکنان و اعضاي آن احساس خوشی و رضـایت مـی  هماهنگ دارد به گونه

دهند تا اثربخشـی را بـه بـاالترین سـطح     هاي مختلف سازمان دست به دست هم میبخش
بـر طبـق ایـن رویکـرد     . شـود  میدر این رویکرد به محیط خارجی توجهی ن. خود برسانند

، از سـالمت سـازمانی الزم برخـودار بـوده و کارکنـان آن     سازمان زمانی اثربخش است که 
حـس وفـاداري نسـبت بـه     ، مسـؤولیت احساس ، تعهد، عالقمندي، افرادي داراي انگیزش

  . )31: 1385، زکی و همکاران(سازمان باشند
زمانی اثربخش خواهد بود کـه  ، رویکرد عوامل راهبردي: بر اساس این رویکرد سازمان

. برآورده سـازد ، ها استتداوم حیات سازمان مستلزم حمایت آن عوامل محیطی خود را که
نیـز  » ي ذینفـع هـا  گـروه رضـایت   تأمینرویکرد «این رویکرد در برخی منابع تحت عنوان 

ي داخل یا خارج از سازمان یـا سـازمان   ها گروهي ذینفع یکی از ها گروه. مطرح شده است
ر این رویکرد تعیین میزان رضـایت  د. دارد میدیگري است که در عملکرد سازمان نقش مه

، دفت(شود میبه عنوان شاخص عملکرد سازمان و اثربخشی سازمانی محسوب  ها گروهاین 
1381 :63( .  

گروهی و سازمانی تقسیم ، اثربخشی فردي اثربخشی به سه دسته، بندي دیگريدر دسته
  :شود می

و نحوه انجام دادن اثربخشی فردي: این نوع اثربخشی بر عملکرد فرد در سازمان  .1
مدیران در هر سازمانی بـا  . وظایف فرد و میزان رسیدن به اهداف توسط فرد داللت دارد

اثربخشی کارمندان را ، شان از طریق فرآیندهاي ارزیابی عملکردتوجه به عملکردکارمندان
  . سنجندمی

یعنـی   ،دهـد  مـی اثربخشی گروهی: این دیدگاه اثربخشی را در گروه مدنظر قرار  .2
ي تمـام  هـا  مشـارکت این دیـدگاه  . دهد میافراد را به صورت گروهی مورد ارزیابی قرار 
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و مبنـاي اثربخشـی آن مشـارکت تمـام اعضـاء در       دهـد  میاعضاي گروه را مدنظر قرار 
  . دستیابی به اهداف سازمان است

 که هم کند می تأکیداثربخشی سازمانی : این دیدگاه به اثربخشی در سطح سازمان  .3
، در ارزیابی اثربخشی سـازمانی . شود میاثربخشی فردي و هم اثربخشی گروهی را شامل 

ي هـا  فعالیت تأثیرعملکرد منابع انسانی سازمان و عملکرد یا ، به عملکرد ساختار سازمان
سازمانی اثربخش اسـت   1شوراز نظر سی. شود میمختلف سازمان بر محیط بیرون توجه 

 نگهداري و انسجام داخلی و، که توانایی تحقق سه عملکرد را داشته باشد: نیل به اهداف
طبق مطالـب بـاال اثربخشـی گروهـی     . )76-78: 1381، احمدي(قابلیت انطباق با محیط

اگر . منوط به اثربخشی فردي است و اثربخشی سازمانی وابسته به اثربخشی گروهی است
وظایف خود را انجام دهند و گروه از انسجام برخوردار باشـد و بتوانـد    ها گروه افراد در

همـان:  (پیوند میان اعضایش را برقرار سازد زمینه اثربخشی سازمان نیز فراهم شده اسـت 
78( .  

اندرسون به معتقد است که اثربخشی آموزشی تا حدود ، در زمینه اثربخشی آموزشی نیز
مـواد و   تـأثیر زیرا بر این باور اسـت کـه قبـل از    ، معلّمان وابسته استزیادي به اثربخشی 

ان این معلّمان هستند که باید مواد و وسـایل مزبـور را   آموز دانشوسایل آموزشی جدید بر 
 کنـد  مـی اندرسون اثربخشی را دستیابی به اهداف خاص تعریـف  . کنند و به کار برند تأیید

آمـوزش و پـرورش)    مسـؤوالن (خواه توسط دیگران ،خواه این اهداف توسط خود معلّمان
کنند افرادي که به دنبـال بررسـی در   می تأکیدشان ای  زمینهدر این . تهیه و تدوین شده باشند

باید اهـداف مـورد نظـر    ، مورد افزایش اثربخشی معلّمان و عوامل مؤثر بر اثربخشی هستند
معلّمان را با دقّت بشناسند و خود معلّمان نیـز بایـد از ایـن اهـداف آگـاه باشـند و معلّـم        

ي مورد نیاز جهت دستیابی به اهداف مورد نظر ها مهارتاثربخش معلّمی است که دانش و 
هدافی کـه  را داشته باشد و بتواند آنها را در زمان مناسب و به شیوه مطلوب به کار گیرد و ا

همچنین ایشان . ان مرتبط است را برآورده سازدآموز دانشمستقیم یا غیرمستقیم با یادگیري 
ي اثربخشی آموزشی نیز بایستی هماهنگ بـا اهـداف نظـام    ها شاخصبر این باور است که 

                                                
1. sea shore 
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همچنین اثربخشی آموزشی معلّمان لزوماً بایستی براساس رفتارها . آموزش و پرورش باشد

  . )11: 1377، اندرسون(ان ارزیابی شود نه براساس رفتارهاي معلّمانآموز دانشو یادگیري 
مشخصات مدارس اثربخش را در چهار  پردازان این حوزهکریمز نیز به عنوان یکی از نظریه

نماید که تعامل عوامل چهارگانه موجب اثربخشی سازمانی بندي میبخش اصلی دسته
، ها فرصت، هایی مانند زمانمل یاد شده بر اساس مالكگردد که هر کدام از عوامدارس می

  گیرند: ها و کیفیت مورد شناسایی قرار میکمیت
هاي نظام، هاي آموزشینظام، هاي مالی مدارسسطح محتوا: شامل حمایت .1

  . هاي درسی کالن کشورریزي برنامه، هاي آموزشیبرنامه و سیاست، حمایتی
هاي ارزیابی نطام، مقررات مربوط به کالس درسسطح مدرسه: شامل قوانین و  .2

قوانین و ، فرهنگ مدرسه، قواعد و شرح وظایف مربوط به مدیر و دبیران، مدرسه
ي ها روشها و شیوه، ي روزانه مدرسهها فعالیتو  ها برنامه، مقررات براي استفاده از زمان

  . ي آموزشیها فعالیتمربوط به آموزش دبیران براي 
ساختار محتواي ، درس: شامل هماهنگی میان اهداف و محتواسطح کالس  .3

بر  تأکید، بندي گروهتوانایی ، هماهنگی و انسجام الزم میان منابع درسی، آموزشی
  . ارتقاي یادگیري مشارکتی و توجه به چگونگی رفتار دبیران در کالس درس، یادگیري

انگیزش ، و زمان الزم براي انجام وظایف ها فرصتان: شامل آموز دانشسطح  .4
کریمز به نقل از حسنی و (ي الزم براي یادگیريها فرصتهاي اجتماعی و سابقه و زمینه

  . )1389:215، سامري
چارچوب نظري تحقیق حاضر مبتنی بر تلفیقی از دیـدگاه الگـوي هـدف و اثربخشـی     

مبنـاي ایـن چـارچوب نظـري     بـر  . باشـد  مـی فردي و دیدگاه اثربخشی آموزشی اندرسون 
اثربخشی به معناي دستیابی اهداف از پیش تعیین شده سازمانی است و به تبع آن اثربخشی 
آموزشی به معناي دستیابی به اهـداف آموزشـی از پـیش تعیـین شـده سـازمان آمـوزش و        

نهاد آموزش و پرورش براي هر ، به بیان دیگر. )22: 1382، صادقی(گرددپرورش تلقی می
تحصیلی اهداف متناسب با آن مقطع را مشخص نموده است که در پایان هـر مقطـع    مقطع

یعنی اثربخشی آموزشـی در نهـاد آمـوزش و پـرورش     ، تحصیلی باید به آن ها دست یافت
. بـرآورده شـوند  ، که اهدافی را که این نهاد از قبل تعیین نموده است شود میزمانی حاصل 
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هایی اسـت کـه بایـد در    و پرورش از نخستین گامبنابراین مشخص نمودن اهداف آموزش 
با توجه به رویکرد اثربخشی فردي . )3: 1387، گرجی(راه درك اثربخشی آموزشی برداشت

اثربخشی سازمان و تحقق اهداف منوط اسـت بـه عملکـرد    ، و رویکرد اثربخشی اندرسون
ر نظـام آمـوزش و   لذا اثربخشی آموزشی د. اعضاي سازمان و نحوه انجام دادن وظایف آنها

اهـداف سـازمان    آفـرین آن) به منزله اعضاي نقش(یابد که معلّمانپرورش زمانی تحقق می
     آموزش و پرورش را برآورده سازند و معلّم اثربخش معلّمی است کـه نسـبت بـه اهـداف

ي مـورد نیـاز جهـت دسـتیابی بـه      ها مهارتدانش و ، سازمان آموزش و پرورش آگاه باشد
را داشته باشد و بتواند آنها را در زمان مناسب و به شیوه مطلوب بـه کـار    اهداف مورد نظر

ان مـرتبط اسـت را بـرآورده    آموز دانشگیرد و اهدافی که مستقیم یا غیرمستقیم با یادگیري 
  . )12:1377، اندرسون(سازد

  هاي تحقیقفرضیه
شـی  دیـدگاه اثربخشـی آموز  ، چارچوب نظري تحقیق تلفیقی از دیدگاه الگـوي هـدف  

در دیدگاه الگوي هدف بر دستیابی به اهداف سازمان . باشد میاندرسون و اثربخشی فردي 
در دیدگاه اندرسون بر آگاهی و شـناخت معلّمـان از اهـداف سـازمان     ، آموزش و پرورش

بـا  . شـود  مـی  تأکیدآموزش و پرورش و در اثربخشی فردي بر عملکرد معلّمان در مدارس 
  :باشد میاصلی ذیل مد نظر  هايآزمون فرضیه، توجه به چارچوب نظري

و اثربخشی آموزشـی رابطـه    بین میزان شناخت معلّمان از اهداف مقطع متوسطه -1
 .  وجود دارد

سن و مقطع تحصیلی) اثربخشی آموزشی ، جنسیت، تأهل(ايبین متغیرهاي زمینه -2
 .  رابطه وجود دارد

  هاي فرعیفرضیه
آموزشی و اثربخشی آموزشی رابطـه  -علمیبین میزان شناخت معلّمان از اهداف  -1

 .  وجود دارد

بین میزان شناخت معلّمان از اهداف اجتماعی و اثربخشی آموزشی رابطه وجـود   -2
 .  دارد
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بین میزان شناخت معلّمان از اهداف فرهنگی و اثربخشی آموزشی رابطـه وجـود    -3
 .  دارد

ابطـه وجـود   بین میزان شناخت معلّمان از اهداف اخالقی و اثربخشی آموزشی ر -4
 .  دارد

  شناسیروش
 1تحقیق حاضر از نظر شرایط کنترل پژوهش و به لحاظ محتوي کاري از نوع پیمایشـی 

شناسـی و علـوم تربیتـی اسـت و     داده در جامعه آوري جمعترین روش که پر استفاده است
ها و خصلت، نظرات، مبتنی است بر پرسش سؤاالتی از جمع کثیري از مردم در مورد عقاید

 آوري جمـع روش پیمایشی بـراي  ، با توجه به اهداف تحقیق. رفتارهاي گذشته و حال آنها
از نظر هدف از نوع ، پژوهش اخیر از نظر بعد زمانی از نوع مقطعی. اطالعات مناسب است

معلّمان نواحی دوگانـه  (زیرا واحد تحلیل فرد، باشد میکاربردي و از نظر دامنه از نوع خُرد 
شـناخت  (در این پژوهش براي سنجش متغیرهاي مستقل و وابسـته . باشد می) شهر سنندج

استفاده شده است کـه شـامل    ساختهاهداف و اثربخشی آموزشی) از ابزار پرسشنامه محقق
الزم به ذکر است که دو متغیر اصلی تحقیـق در یـک پرسشـنامه واحـد     . باشد میگویه  61

ي مربوط به هـر کـدام از   ها شاخصبراي تهیه پرسشنامه تحقیق . مورد سنجش قرار گرفتند
با توجه به مبانی نظري و پژوهشـی و تحقیقـات قبلـی اسـتخراج و هـر      ، متغیرهاي تحقیق

اند شاخص متناسب با سطح سنجش و با استفاده از طیف خاصی مورد سنجش قرار گرفته
یـان  گو پاسـخ به خـود   رگ پرسشیان از طریق مراجعه گو پاسخپرسشنامه مخصوص ، سپس

بـه  . انـد ها بر اساس طیف جمع نمرات لیکـرت طراحـی شـده   گویه. تکمیل گردیده است
طوري که براي سنجش هر متغیري تعدادي گویه در نظر گرفته شد و در مقابل هـر گویـه   

هـا  گذاري گویهمقیاس نمره. اي از خیلی زیاد تا خیلی کم قرار گرفتیک طیف پنج گزینه
در نهایـت  . )1و خیلی کـم = نمـره    5خیلی زیاد = نمره (باشد میناي یک تا پنج نیز بر مب

دسـت آمـده   اي به صورت ترتیبی درآید طیف بهاز صورت فاصله براي آن که متغیر مجدداً
. ایـم بنـدي کـرده  متوسط و زیـاد زیـر سـقف   ، را با توجه به دامنه تغییرات به سه بخش کم

                                                
1. Survey Method 
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ت است از کل دبیران مقطع متوسطه که در سـال تحصـیلی   جمعیت آماري تحقیق نیز عبار
جهـت  . باشـند نفـر مـی  1200باشند که به صورت تقریبـی  مشغول به تدریس می 91- 90

نفر برآورد شد و براي انتخاب  300برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید که 
اي نسـبی از  طبقـه  گیري نمونهزیرا ، اي نسبی بکار برده شدطبقه گیري نمونهها روش نمونه

هیچ گونه انحرافـی  ، و از سوي دیگر دهد مییک سو احتمال معرّف بودن نمونه را افزایش 
جامعه آماري ، این به آن معنا است که قبل از هر گونه انتخابی، از اصل تصادفی بودن ندارد

طبقـه انتخـاب   نمونه بـه صـورت تصـادفی از    ، گردد سپسهاي مختلف تقسیم میبه طبقه
، اي از معلّمـان بر همین اساس راي انتخاب نمونـه طبقـه  . )95 -96: 1385، دالور(شود می

  . سپس تعداد متناسب زن و مرد انتخاب شدند، حسب نواحی سازمان داده شد برجمعیت 

  پرسشنامه روایی و پایایی
. شـده اسـت  گیري مورد آزمـون قرارگرفتـه   روایی صوري و ابزار اندازه تحقیقدر این 

براي این منظور پرسشنامه پس از آزمون مقدماتی اولّیه و اصالحات انجام شـده در اختیـار   
جمعی از اساتید و محققان علوم تربیتی قرار گرفت که داراي دانش نظري و تحقیقـاتی در  

یـان در دو  گو پاسـخ جا که غالباً طرح سؤاالت یکسـان از همـان   از آن. زمینه مربوطه بودند
براي تعیین پایـایی ایـن تحقیـق از روش آلفـاي کرونبـاخ      ، مانی امکان پذیر نیستمقطع ز

این روش سازگاري درونـی سـؤاالت پرسشـنامه را مـورد بررسـی قـرار        زیرا، استفاده شد
. آزمون به عمل آمدها در مرحله اول پیشجهت سنجش پایایی ابزار گردآوري داده. دهد می

ها با استفاده از زن و مرد توزیع شد و پس از گردآوري داده نفر 40پرسشنامه اولیه در میان 
  . آلفاي کرونباخ آن به دست آمد SPSSنرم افزار 

 ضریب الفاي کرونباخ متغیرهاي مستقل و وابسته :1جدول

  وضعیت روایی  آلفاي کرونباخ  مشاهدات  تعداد گویه  نام متغیر
  )α < 7/0داراي روایی(  761/0  39  6  اهداف علمی

  )α < 7/0داراي روایی(  711/0  39  5  اهداف اجتماعی
  )α < 7/0داراي روایی(  739/0  39  3  اهداف فرهنگی
  )α < 7/0داراي روایی(  714/0  39  5  اهداف اخالقی
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  )α < 7/0داراي روایی(  720/0  39  18  اهداف آموزشی(کلی)

  )α < 7/0داراي روایی(  758/0  40  20  اثربخشی آموزشی

  تحلیل عاملی
ساز متغیرها از تحلیل عامـل  این تحقیق به منظور شناسایی عوامل زیر بنایی یا زمینهدر 

چهار عامـل  ، بر پایه نتایج تحلیل عاملی مقیاس اثربخشی آموزشی. گردیداکتشافی استفاده 
اثربخشی فرهنگی ، اثربخشی اجتماعی، به دست آمد که به ترتیب با عناوین اثربخشی علمی

ها براي توان گفت دادهمی K. M. Oبا توجه به آماره. گذاري شدندنامو اثربخشی اخالقی 
  . تحلیل عاملی مناسب بوده و معنادار است

: تحلیل عاملی مقیاس اثربخشی آموزشی2جدول  

  گویه  ردیف
  هانام عامل

  KMO 

  سطح
  معنی
  4  3  2  1  داري

1  
  انجام تحقیق
     567/0   و کنفرانس

می
 عل

شی
ربخ

اث
  

739/0  000/0  

2  
  رعایت عالئم

     496/0   نگارشی

     639/0   قدرت بیان  3
     719/0   ایجاد یادگیري  4

5  
  کسب نمره
     689/0   قابل قبول

6  
  شناخت

  هنرمندان سایرملل
  562/0      

7  
  شناخت هنرمندان

 ایرانی
  538/0      

8  
  داشتن احساس

 مسؤولیت
ی        613/0

ش
ماع

اجت
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9  
  گفتگو در مورد

  موضوعات 
 علمی

537/0       

10  
  گفتگو در مورد

  موضوعات
 هنري

538/0       

11  
  انجام کار
  گروهی

654/.       

12  
  مشارکت 

  فعال
606/0       

13  
  عالقه به آثار

  هنري
    488/0    

گی
رهن

ف
  14  

  انجام 
  کارهنري

    501/0    

  686/0        انتقاد کردن  15

قی
خال

ی ا
خش

اثرب
  

  695/0        تقادپذیرينا  16

17  
  احترام به
  دیگران

      647/0  

18  
  رعایت حیا 

  و عفت
      583/0  

19  
  رعایت و

  قوانین مدرسه
      624/0  

20  
  احترام نسبت

  به بزرگان
  فرهنگ و هنر

      659/0  
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  ي تحقیقها یافته

  ايتوصیف متغیرهاي زمینه
هاي نتایج تحقیق بیانگر آن است که در نمونه مورد متغیرهاي زمینه توصیفدر رابطه با 

بـه لحـاظ تأهـل نیـز     . درصد زن بوده است 46/ 9یان مرد و گو پاسخدرصد  1/53، بررسی
یان گو پاسخدرصد  8، تحصیلی از نظر مقطع. انددرصد متأهل بوده 6/77درصد مجرد  4/22

بـه  . انـد ارشد بـوده درصد مقطع کارشناسی 22، مقطع کارشناسی درصد 70، مقطع کاردانی
سال قرار دارد که بیشترین افـراد در   49تا 24 دامنه سنی جمعیت نمونه بین، لحاظ سن نیز

) میـانگین سـنی   3(همچنـین مطـابق بـا نتـایج جـدول شـماره      . قرار دارنـد  32گروه سنی 
ف) و متغیـر  شـناخت اهـدا  (نتایج توصیفی متغیر مستقل. سالگی است 36یان سن گو پاسخ

، درصـد از معلّمـان مـورد بررسـی     25اثربخشی آموزشی) حاکی از آن است که در (وابسته
درصـد   1/31درصـد در حـد متوسـط و     43/ 9، میزان شناخت اهداف مقطع متوسطه زیاد

، درصـد از معلّمـان مـورد بررسـی     1/53باشند و میزان اثربخشـی آموزشـی در   ضعیف می
  . باشد میدرصد زیاد  15/ 6ط و درصد در حد متوس 3/31، ضعیف

 تبیین رابطه بین متغیرهاي مستقل و وابسته

در تحقیق حاضر براي نمایش روابط متقابل دو متغیر و درك رابطه احتمالی بین آنها از 
هایی توان براي تبیین و تشریح رابطهزیرا از آنها می، استفاده شد 1جداول متقاطع یا توافقی

بـه ایـن ترتیـب    . استفاده نمود ،یا رد گردند تأییدهاي آماري آزمون که قرار است به وسیله
) سـطوح توصـیفی   3(در جدول شماره. تر خواهد بودهاي آماري راحتدرك نتیجه آزمون

. انداثربخشی آموزشی) در مقابل هم آمده(شناخت اهداف) و متغیر وابسته(دو متغیر مستقل
. ر اثر متغیر مستقل بر روي متغیر وابسته هستندهاي ذکر شده در جدول بیانگدرصد فراوانی

  توان چنین گفت:در تشریح این درصدها می
عمومـاً داراي اثربخشـی آموزشـی     ،معلّمانی که داراي شناخت اهداف ضعیف هسـتند 

درصـد از ایـن معلّمـان داراي     59کنـیم کـه   با توجه به جدول مشاهده می. اندضعیف بوده

                                                
1. contingency table 



  157/ و... تبیین رابطه شناخت معلّمان از اهداف مقطع متوسطه

درصـد   6درصد داراي اثربخشی آموزشی متوسط و فقـط   35اثربخشی آموزشی ضعیف و 
 . اندبوده داراي اثربخشی آموزشی باال

درصـد داراي اثربخشـی    4/66انـد  همعلّمانی که داراي شـناخت اهـداف متوسـط بـود    
درصـد از داراي   4/24و  درصـد داراي اثربخشـی آموزشـی بـاالیی     2/9، آموزشی متوسط

 . انداثربخشی آموزشی پایین بوده

 8/39، نتایج سطر سوم جدول بیانگر آن است که معلّمان داراي شـناخت اهـداف بـاال   
درصـد داراي اثربخشـی آموزشـی     2/60درصد داراي اثربخشی آموزشی باالیی هسـتند و  

به عبارت دیگر نتایج جدول متقاطع بیانگر یک رابطه مثبت و قوي بین این . متوسط هستند
  . دو متغیر است

  ناخت اهداف و اثربخشی آموزشی: رابطه ش3جدول 

  
  شناخت اهداف

  زیاد  متوسط  ضعیف

  اثربخشی
  آموزشی

  0%  4/24%  59%  ضعیف

  2/60%  4/66%  35%  متوسط

  8/39%  2/9%  6%  زیاد

  هاي تحقیقآزمون فرضیه
اصلی) است کـه در مـورد رابطـه دو متغیـر مسـتقل      (این تحقیق شامل دو فرضیه کلی

امـا  ، اسـت » اثربخشـی آموزشـی  « با متغیر وابسته » ايزمینه متغیرهاي«و » شناخت اهداف«
فرضیه فرعـی نیـز تـدوین     چهار باشد میچون متغیر شناخت اهداف داراي چهار شاخص 

هـاي  فرضیه ها را در دو بخش مجزافرضیه، گیري بهتردر این بخش براي نتیجه. شده است
  . اندشده فرعی و اصلی مورد بررسی قرار داده
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  فرعی هاي فرضیهآزمون 

فرضیات اول تا چهارم تحقیق در مورد رابطه بین متغیرهایی کـه ابعـاد تشـکیل دهنـده     
» اثربخشـی آموزشـی  « مقطع متوسطه هستند و متغیر وابسته » شناخت اهداف«متغیر مستقل

پاسخ به سؤاالت داراي طیـف   بندي جمعدر ساخت هر کدام از متغیرهاي فوق از . باشد می
اي گیـري فاصـله  توان داراي مقیاس انـدازه لذا این متغیرها را می. لیکرت ساخته شده است

توانیم از ضریب همبسـتگی  ها میبنابراین براي ارزیابی رابطه. 1)88: 1387، ساعی(دانست
 . پیرسون یا رگرسیون خطی ساده استفاده نماییم

  شناخت ابعاد اهداف و اثربخشی آموزشی: ضریب همبستگی 4جدول 
  نتیجه  ضریب همبستگی پیرسون  متغیرها

  سطح معناداري  مقدار  متغیر وابسته  متغیر مستقل  ارزیابی
شناخت اهداف علمی 

  آموزشی
اثربخشی 
 آموزشی

  رابطه تأیید  000/0  51/0

شناخت اهداف 
 اجتماعی

اثربخشی 
 آموزشی

  رابطه تأیید  000/0  46/0

اهداف شناخت 
 فرهنگی

اثربخشی 
 آموزشی

  رابطه تأیید  000/0  28/0

شناخت اهداف 
 اخالقی

اثربخشی 
 آموزشی

  رابطه تأیید  0/ 03  0/ 16

آموزشـی و   -فرضیه اول تحقیق در مـورد رابطـه شـناخت معلّمـان از اهـداف علمـی      
 بـه . باشد می) 000/0() سطح معناداري4(با توجه به جدول شماره. اثربخشی آموزشی است

 -وجـود رابطـه شـناخت اهـداف علمـی     ، است )05/0(که سطح معناداري کمتر ازدلیل آن
ایـن دو متغیـر نیـز برابـر      ضریب همبسـتگی . گرددمی تأییدآموزشی و اثربخشی آموزشی 

که بیانگر همبستگی مثبت و شدت رابطه ضـعیف بـین ایـن دو متغیـر      ،باشد می )201/0(با
میزان اثربخشـی   آموزشی معلّمان -شناخت اهداف علمیبه عبارت دیگر با افزایش . است

                                                
 ).88: 1387کند(ساعی، اي را پیدا میها، متغیر ترتیبی ویژگی یک متغیر فاصلهنمره ازطریق محاسبه مجموع. ١



  159/ و... تبیین رابطه شناخت معلّمان از اهداف مقطع متوسطه

 -بنابراین رابطه خطی مثبت بین شـناخت اهـداف علمـی   . یابدآموزشی آنان نیز افزایش می
  . گرددمی تأییدآموزشی و اثربخشی آموزشی 

بـا  . فرضیه دوم در مورد شناخت معلّمان از اهداف اجتماعی و اثربخشی آموزشی است
که سـطح معنـاداري   به دلیل آن باشد می) 000/0() سطح معناداري4(رهتوجه به جدول شما

 تأییدوجود رابطه بین شناخت اهداف اجتماعی و اثربخشی آموزشی ، است )05/0(کمتر از
که بیانگر همبسـتگی   باشد می) 447/0(این دو متغیر نیز برابر با ضریب همبستگی. گرددمی

به عبارت دیگر با افزایش شناخت . دو متغیر استمثبت و شدت رابطه نسبتاً قوي بین این 
بنابراین رابطه . یابدمعلّمان از اهداف اجتماعی میزان اثربخشی آموزشی آنان نیز افزایش می

  . گرددمی تأییدخطی مثبت بین شناخت معلّمان از اهداف اجتماعی و اثربخشی آموزشی 
اهداف فرهنگـی و اثربخشـی   در مورد شناخت معلّمان از  سومین فرضیه جزئی تحقیق

کـه  بـه دلیـل آن   باشد می) 000/0(سطح معناداري ،با توجه به جدول مذکور. آموزشی است
وجود رابطه شـناخت اهـداف فرهنگـی و اثربخشـی     ، است )05/0(سطح معناداري کمتر از

ــدآموزشــی  ــی تأیی ــرددم ــتگی. گ ــا  ضــریب همبس ــر ب ــز براب ــر نی ــن دو متغی   ) 308/0(ای
بـه  . نگر همبستگی مثبت و شدت رابطه متوسـط بـین ایـن دو متغیـر اسـت     که بیا باشد می

عبارت دیگر با افزایش شناخت معلّمان از اهداف فرهنگی میزان اثربخشی آموزشی آنان نیز 
بنابراین رابطه خطی مثبـت بـین شـناخت معلّمـان از اهـداف فرهنگـی و       . یابدافزایش می
  . گرددمی تأییداثربخشی 

جزئی در مورد رابطه شناخت معلّمان از اهداف اخالقـی و اثربخشـی   چهارمین فرضیه 
با توجـه  . ) است03/0(با توجه به جدول شماره فوق سطح معناداري. آموزشی است است

. گرددمی تأییدبه سطح معناداري وجود رابطه شناخت اهداف اخالقی و اثربخشی آموزشی 
که بیـانگر همبسـتگی مثبـت و     باشد می) 16/0(این دو متغیر نیز برابر با ضریب همبستگی

  . شدت رابطه ضعیف بین این دو متغیر است

  هاي کلی(اصلی) آزمون فرضیه
در مورد رابطه شناخت معلّمان از اهداف مقطـع متوسـطه و    اولین فرضیه اصلی تحقیق

) بیـانگر آن اسـت کـه شـناخت اهـداف و      5(نتایج جدول شماره. است اثربخشی آموزشی
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 باشد می) 000/0(زیرا سطح معناداري این دو متغیر، شی آموزشی رابطه معناداري دارداثربخ

وجود رابطـه شـناخت معلّمـان از اهـداف مقطـع متوسـطه و        لذا. است )05/0(که کمتر از
در این راستا باید گفت کـه مقـدار همبسـتگی شـناخت     . گرددمی تأیید اثربخشی آموزشی

، که بیانگر رابطه خطـی مثبـت اسـت    باشد می) 451/0(ااهداف و اثربخشی آموزشی برابر ب
اثربخشی آموزشـی نیـز افـزایش    ، یعنی با افزایش شناخت معلّمان از اهداف مقطع متوسطه

بنابراین رابطه خطی مثبت بـین شـناخت   . باشد میالبته شدت این رابطه نسبتاً قوي . یابدمی
  . گرددمی تأییدمعلّمان از اهداف مقطع متوسطه و اثربخشی آموزشی 

 : ضریب همبستگی شناخت اهداف و اثربخشی آموزشی 5جدول 

  نتیجه ارزیابی فرضیه  سطح معناداري  ضریب همبستگی  نام متغیر
  رابطه تأیید  000/0  451/0  اثربخشی آموزشی

  آزمون تفاوت میانگین اثربخشی آموزشی بر حسب جنسیت  
مقایسـه میـانگین متغیـر    ، اثربخشی آموزشـی هدف از بررسی رابطه جنسیت معلّمان با 

خـواهیم میـانگین اثربخشـی آموزشـی     یعنی مـی ، وابسته در سطوح مختلف جنسیت است
اسـتفاده   tجهت آزمون این رابطـه از آزمـون   . دیگر مقایسه کنیممعلّمان زن و مرد را با هم

متغیرهـا بـا هـم    ي دختران و پسـران در ایـن   که میانگین نمره دهد مینتایج نشان . شود می
رابطـه معنـاداري بـین    ، )بـه دسـت آمـده   364/0(تفاوت ندارد و با توجه به سطح معناداري

  . اثربخشی آموزشی و جنسیت افراد نمونه وجود ندارد
 اثربخشی آموزشی بر حسب جنسیت نیانگیم: آزمون تفاوت  6جدول 

  درجه آزادي آماره t  میانگین  مقوله متغیر
  سطح
 sigمعناداري 

  اثربخشی
  آموزشی

  12/40  دختر
156/1  7/289 364/0  

  96/38  پسر



  161/ و... تبیین رابطه شناخت معلّمان از اهداف مقطع متوسطه

 آزمون تفاوت میانگین اثربخشی آموزشی بر حسب وضعیت تأهل

در بـین معلّمـان مجـرد و    اثربخشـی آموزشـی   ) نتایج آزمون تفاوت میانگین 7(جدول
 میـانگین تـوان گفـت کـه بـین     هـاي جـدول مـی   بر اساس یافته. متأهل را نشان داده است

 ،یـان متأهـل  گو پاسـخ اثربخشـی آموزشـی   یان مجرد و میانگین گو پاسخاثربخشی آموزشی 
میـانگین  ، کـه يطـور  بـه . اسـت  )= Sig 019/0(تفاوت وجود دارد و این تفـاوت معنـادار  
) بیشـتر از میـانگین اثربخشـی آموزشـی     89/89(اثربخشی آموزشی در بین معلّمـان مجـرد  

و  tي مشاهده شـده بـر اسـاس آزمـون     ها تفاوتبنابراین . باشد می) 62/82(معلّمان متأهل
با وضعیت تأهل آنان رابطـه  اثربخشی آموزشی افراد که میان  دهد مینشان  ،سطح معناداري

توان به جامعه آماري تعمیم و با توجه به مقدار سطح معناداري نتایج فوق را می وجود دارد
  .  داد

  اثربخشی آموزشی بر حسب تأهل نیانگیم: آزمون تفاوت  7جدول 

  سطح  درجه آزادي آماره  t  میانگین  مقوله  متغیر
 sigمعناداري 

  اثربخشی
  آموزشی

 

  39/43  مجرد
265/2  365/72  000/0  

  24/37  متأهل

 آزمون رابطه اثربخشی آموزشی بر حسب سطح تحصیالت

سـطوح متغیـر   مقایسـه میـانگین اثربخشـی آموزشـی در     ، هدف از بررسی ایـن رابطـه  
بیـانگر آن   ،توصیفی اثربخشی آموزشی بر حسـب تحصـیالت   نتایج آمار. تحصیالت است

باشند فوق دیپلم) می(است که میانگین اثربخشی آموزشی معلّمانی که داراي مدرك کاردانی
و میـانگین اثربخشـی    80/38برابـر بـا    و میانگین اثربخشی معلمانِ لیسانس 95/31برابر با 

بـراي  . باشـد  می 89/46مانی که داراي مدرك کارشناسی ارشد هستند برابر با آموزشی معل
سنجش میزان همبستگی این دو متغیر به دلیل آن که متغیر تحصیالت داراي سطح ترتیبی و 

از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده ، اي استداراي سطح فاصلهاثربخشی آموزشی متغیر 
سطح معناداري ضریب همبستگی اسپیرمن بیـانگر   )8(جدول شمارهمطابق با نتایج . گردید

 اثربخشی آموزشی و تحصیالت رابطه خطی مثبت و شدت همبستگی متوسط بین دو متغیر
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رابطه معناداري در سـطح  ، )> 05/0Sig(با توجه به سطح معناداري، به عبارت دیگر. است
تـوان گفـت بـین دو    می درصد 99یعنی با اطمینان . گرددمی بین دو متغیر مشاهده 000/0

) 386/0(متغیر ارتباط معنادار وجود دارد و این مقدار همبسـتگی در سـطح نسـبتاً متوسـط    
افـراد نیـز   اثربخشـی آموزشـی   میـزان  ، التیتحص زانیمبدین صورت که با افزایش . است

  . یابدافزایش می
  اثربخشی آموزشی و تحصیالتهمبستگی : ماتریس 8جدول 

  متغیر
  سطح معناداري  همبستگی ضریب

  مستقل  وابسته
  000/0  386/0  تحصیالت  اثربخشی آموزشی

 اثربخشی آموزشی بر حسب سن آزمون رابطه

براي سنجش میزان همبستگی دو متغیر سنِ معلّمان و اثربخشـی آموزشـی از ضـریب    
. باشد میاي زیرا سطح سنجش هر دو متغیر در سطح فاصله، همبستگی پیرسون استفاده شد

 )< 05/0Sig(مربوطه حاکی از آن است که سطح معنـاداري مـورد قبـول    )9(جدول نتایج
  . توان گفت بین دو متغیر ارتباط معناداري وجود ندارداست و می

  و اثربخشی آموزشی سنهمبستگی : ماتریس 9جدول 
  سطح معناداري  ضریب همبستگی  نام متغیر

  12/0  15/0  اثربخشی آموزشی

  تحلیل رگرسیون چندگانه
که میزان و نوع اثر متغیرهاي مسـتقل   دهد میچند متغیره به ما نشان  رگرسیونیتحلیل 

با کنترل کردن اثر سایر متغیرها) چگونه است و کـدام متغیرهـا در معادلـه    (بر متغیر وابسته
ارزیـابی میـزان   ، توانند وارد معادله شوند از ایـن دیـدگاه  شوند و کدام متغیرها نمیوارد می

-ي که هر متغیر مستقل در چنین مدلی دارد و نقش آن بر پیشگویی متغیر وابسته مـی رتأثی

الزم به ذکـر اسـت در ایـن تحقیـق     . کننده جایگاه و اهمیت آن در تحقیق باشدتواند تعیین
 10(جدول شماره. اندهمه متغیرهاي مستقل به شیوه گام به گام وارد معادله رگرسیونی شده
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رگرسیونی مربوط به هر کدام از متغیرهاي مستقل با متغیـر وابسـته را   ) ضریب تعیین 11و 
  . ها نیز براي هر کدام آمده استسطح معناداري و نتیجه ارزیابی فرضیه. دهد مینشان 

  : رگرسیون چند متغیره10جدول

  )R2(ضریب تعیین  ضریب همبستگی
  ضریب تعیین
  تعدیل یافته

  سطح معناداري

64/0  41/0  39/0  000/0  
روي ، توان گفت که متغیرهاي وارد شده در مدل رگرسیونی) می10(با توجه به جدول

همچنـین بـا   . کنـد  میدرصد از تغییرات اثربخشی آموزشی را تبیین  39هم رفته نزدیک به 
چهـار  ، از میان متغیرهاي مستقل بررسی شـده در ایـن تحقیـق   ، )11(توجه به نتایج جدول

» اهداف فرهنگی و اهداف اخالقی، اهداف اجتماعی، آموزشی-علمیاهداف «متغیر مستقل 
نکته قابل توجه آن است که از میـان متغیرهـاي مسـتقلی کـه وارد مـدل      . وارد مدل شدند
بـا ضـریب تعیـین اسـتاندارد     »» آموزشـی -شناخت اهداف علمی«اند متغیر رگرسیونی شده

که بدان معنی است حدود  باشد می ) مؤثرترین متغیر مستقل در مدل رگرسیونی275/0(شده
آموزشـی  -درصد از اطالعات اثربخشی آموزشی در شاخص شناخت اهداف علمـی  5/27

البته بدون کنترل ، آموزشی به تنهایی-متغیرشناخت اهداف علمی، به بیان دیگر. نهفته است
درصـد از تغییـرات متغیـر اثربخشـی آموزشـی را تبیـین        5/27حدود ، کردن سایر متغیرها

 216/0بـا ضـریب اسـتاندارد شـده     » اهـداف اجتمـاعی  «متغیـر  ، بعد از این متغیـر . کند می
 . مؤثرترین متغیر الگوي رگرسیونی است

  : رگرسیون چندگانه متغیرهاي مستقل و وابسته11جدول
  نتایج رگرسیون ساده  متغیرها

  متغیر  رتبه
  مستقل

  متغیر
  وابسته

  تعیین ضریب
 )푅استانداردشده(

  سطح
  معناداري

  آموزشی-شناخت اهداف علمی

  اثربخشی
  آموزشی

275/0  000/0  1  
  2  000/0  216/0  شناخت اهداف اجتماعی
  3  000/0  08/0  شناخت اهداف فرهنگی

  4  0/ 000  0/ 027  شناخت اهداف اخالقی



 1392 و تابستان بهار •سوم شماره  •دوم سال  • مطالعات برنامه ریزي آموزشیفصلنامه دو / 164

 
  نتایج تحقیق

هـاي سـازمان تلقـی شـده و     موضوع محوري در نظریه ،اثربخشی و اثربخشی سازمانی
بـدون  . پردازنددر ارزیابی عملکرد خود به بررسی و میزان اثربخشی سازمانی می ها زمانسا

یی است کـه امـروزه تعلـیم و    ها زمانین ساتر مهمتردید سازمان آموزش و پرورش یکی از 
تربیت رسمی افراد جامعه را برعهده دارد و در این راستا مدارس بـه منزلـه رکـن اساسـی     

در راستاي تحقق اهداف سازمان و اثربخشـی آموزشـی تـالش    سازمان آموزش و پرورش 
هدف اصلی این تحقیق نیز بررسی عوامل مـؤثر بـر اثربخشـی آموزشـی مـدارس      . کند می
اکثر اندیشمندان حوزه علوم تربیتی همانند هاج و اندرسون در تعریف اثربخشـی  . باشد می

ش نیز از این زاویه به تعریف و دارند که این پژوه تأکیدمدارس بر بعد دستیابی به اهداف 
بررسی اثربخشی سازمانی مدارس پرداخته و به لحاظ نظري بـراي تبیـین رابطـه شـناخت     
، معلّمان از اهداف مقطع متوسطه و اثربخشی آموزشی از رویکرد مبتنی بـر الگـوي هـدف   

آن نتایج تحقیق بیـانگر  . اثربخشی آموزشی اندرسون و اثربخشی فردي استفاده نموده است
است که میان شناخت معلّمان از اهداف مقطع متوسطه و سطوح مختلف آن بـا اثربخشـی   

معلّمانی که از اهداف مقطـع  ، به عبارت دیگر. آموزشی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد
متوسطه شناخت بیشتري دارند نسـبت بـه سـایر معلّمـان از اثربخشـی آموزشـی بیشـتري        

توان سـازمان آمـوزش و پـرورش و    زمانی می، بیانگر آن استاي چنین نتیجه. برخوردارند
ي مربـوط بـه اثربخشـی    هـا  ویژگـی مدارس را به سوي اثربخشی آموزشـی سـوق داد کـه    

یعنی شناخت و آگاهی نسبت به اهداف آموزشی) به صورت دیـدگاهی مشـترك   (آموزشی
ي مؤیـد نظریـات   این نتیجه بـه لحـاظ نظـر   . معلّمان) نهادینه شود(براي همه افراد سازمان

که بر این باور هستند اثربخشی سـازمانی   باشد میهوي و میسکل و تاننبام ، هاج، اندرسون
که اهداف سازمانی تحقق یابد و معلّمان نسبت  شود میو اثربخشی آموزشی زمانی برآورده 

بـه لحـاظ تجربـی نیـز نتـایج      . به اهداف سازمان خود آگاهی و شناخت کامل داشته باشند
) و 1377(اندرسـون ، )2002(کوالکسـی ، )2005(حاضر با نتایج تحقیقات دبلیو یـو  تحقیق

  . باشد میسو ) هم1389(زکی
شـناخت  (هاي توصیفی متغیرِ مسـتقل یکی دیگر از نتایج مهم تحقیق که به کمک داده 

عبارت اسـت از آن کـه شـناخت معلّمـان     ، معلّمان از اهداف مقطع متوسطه) به دست آمد
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این . باشد میاف مقطع متوسطه و سطوح مختلف آن در سطح متوسط و پایین نسبت به اهد
اي از معلّمان یا شناختی نسبت به اهداف نظـام آمـوزش و   امر بدان معناست که قسم عمده

پرورش در مقطع متوسطه ندارند یا شناخت آنها از این اهداف سطحی اسـت و در جهـت   
ین تـر  مهـم تـوان گفـت کـه یکـی از     نابراین میب. کنندبرآورده شدن این اهداف تالش نمی

عدم شناخت معلّمان یا شـناخت  ، ي کاهش اثربخشی آموزشی کشور در سطح خُردها علّت
البته در این راستا نبایستی . سطحی آنها از اهداف مقطع متوسطه و سطوح مختلف آن است

ضـلِ بـزرگ   بلکه نظام آموزش و پـرورش هـم در ایـن مع   ، معلّمان را مقصر اصلی دانست
هاي ضمن خدمت در زیرا سازمان آموزش و پرورش نه تنها در برگزاري دوره، سهیم است

مـثالً اسـتخدام معلّمـان در    (بلکه با استخدام افراد جدیـد ، توجهی نموده استاین زمینه کم
) بدون آن که آموزش تخصصی معلّمی و دبیري را دیده باشند و فرستادن ایـن  1389سال 
زیرا فردي ، معضلِ کاهشِ اثربخشی را دو چندان نموده است ،مستقیماً به کالس درسافراد 

که طی دوران دو ساله تربیت معلّـم و چهـار   (ي تخصصی معلّمیها آموزش، که از یک سو
و از  ي نوین تدریس نداردها روشگردد) را ندیده و شناختی از ساله تربیت دبیر برگزار می

سازي تدریس حضور نداشته و کسـبِ تجربـه   کارورزي و شبیهي ها کالسدر ، سوي دیگر
تواند اهداف حساس نظام آموزشی را برآورده سازد و به معلّمی اثربخش چگونه می، نکرده

انگار نظام آموزش و پرورش کشوري مانند ایران که زمانی پرچمـدار علـم و   . تبدیل گردد
بـه  (گـزینشِ معلّـم   نظـامِ آموزشـی و  که فیلترهاي به جاي آن، فرهنگ در جهان بوده است

ریـزان آمـوزش و پـرورش بـا     عنوان متصدیان تعلیم و تربیت که حلقه اتصال میان برنامـه 
  تـر و  هاي تربیتی و آموزشی) را دقیقان و هم حلقه پایانی در فرآیند تحقق نظریهآموز دانش

ل اصلی پیشرفت تر کند و در جهت افزایش اثربخشی آموزشی به مثابه یکی از عوامحساس
  . در جهت عکس این فرآیند گام نهاده است، و توسعه گام بردارد

، هـا  زمانها و عملکردهاي سـا ریزي برنامهبخش که عامل اصلی و مشروعبا توجه به آن
اهداف آنها هستند و تمام اجـزاي سـازمان در جهـت بـرآورده شـدن اهـداف سـازمانی و        

سازمان آمـوزش و پـرورش بـراي نیـل بـه اثربخشـی       ، کننداثربخشی سازمانی فعالیت می
بایسـتی اعضـاي   ، آن که باید اهدافی را به صورت روشن و مشخص تعیـین کنـد   بر عالوه
ي مربوط به اثربخشـی  ها ویژگیمعلّمان) را نیز با این اهداف آشنا نماید و بکوشد که (خود
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د سـازمان نهادینـه   به ویژه شناخت نسبت به اهداف سازمان) بـراي همـه افـرا   (آموزشی را

ها و عملکردهاي سازمان آمـوزش  ریزي برنامه، ها فعالیتتوان گفت که در نهایت می. نماید
بخشی اهـداف و اثربخشـی   و پرورش در طول این چند سال هنوز نتوانسته است به تحقق

   . لذا ضروري است که راهکارهاي جدیدي در این راستا اتخاذ گردد. یابددست
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  :منابع فهرست
) بررسی میزان برخورداري مدیران مدارس متوسطه شهر کامیاران از 1381احمدي، اسداللّه(

، گروه نامه کارشناسی ارشدپایانو رابطه آنان با اثربخشی آنان از دیدگاه دبیران،  ها مهارت
  علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی. 

  پناهی، تهران، ماه نور. ریحانه حرممنش، ) مدرسه کارا، یحیی مجتبی1386اسمیت، راجر(
) بررسی و مقایسه اثربخشی 1388علی(باقري، سیفو  تقیفر، مرتضی، پورظهیر، علیامین

فصـلنامه تحقیقـات مـدیریت    معلّمان جذب شده از آموزش عالی و مراکز تربیت معلّـم،  
 . 56 -37، صفحات: 2، زمستان، شماره آموزشی

، محمد امینی، تهران، اثربخشی معلّمان در فرآیندتدریس افزایش) 1377اندرسون، لورمن(
  مدرسه.  انتشارات

) بررسـی رابطـه کسـب مـدیریت بـا اثربخشـی آنـان از نظـر دبیـران          1377انصاف، زهرا(
، گـروه مـدیریت،   نامـه کارشناسـی ارشـد   پایانهاي استان تهران، ي شهرستانها دبیرستان

  دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران. 
هاي ضمن خدمت معلّمان اسـتان   ) بررسی کارایی و اثربخشی آموزش1372ي، صمد(ایزد

 ، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تهران. نامه کارشناسی ارشدپایانمازندران، 

، مفاهیم، الگوها و فرآیندهاي عملیاتی، تهران، یابی آموزشی ارزش) 1380بازرگان، عباس(
  سمت. 

) بررسی رابطه کارآفرینی با اثربخشـی مـدیران   1388ار(طباطبایی، به و بهرنگی، محمدرضا
، سـال دوم،  فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشـی ي دخترانه شهر کرمان، ها دبیرستان

  . 67 -88صفحات: 
هـاي مـدیریتی و رابطـه آنهـا بـا اثربخشـی       ) بررسـی سـبک  1378جورابچیان، محمدرضا(

، گـروه علـوم تربیتـی، دانشـگاه     ارشناسی ارشدنامه کپایاني پسرانه استان قم، ها دبیرستان
 تهران. 

) بررسی اثربخشی سازمانی مدارس متوسطه ناحیه یک 1389حسنی، محمد؛ سامري، مریم(
، شـماره بیسـت و   مجله مدیریت فرهنگ سازمانیشهر ارومیه با استفاده از مدل پارسونز، 

 . 223 -201یکم، صفحات: 
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و طراحی سازمان، علـی پارسـاییان و سـید محمـد      ) مبانی تئوري1381دفت، ریچارد. ال(

  . چاپ دوم. هاي فرهنگیدفتر پژوهشاعرابی، تهران، 
 ، تهران، نشر ویرایش. روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی) 1385دالور، علی(

  ، هوشنگ نایبی، تهران، نشر نی. پیمایش در تحقیقات اجتماعی) 1388دواس، دي اي(
) عوامــل اثربخشـی ســازمانی مدرسـه و بررســی رابطـه آن بــا    1389زکـی، محمــد علـی(  

، تعلـیم و تربیـت   مجله علوم انسانی دانشگاه امـام حسـین  هاي آموزشی معلّمان،  ویژگی
 . 147 -172، صفحات: 80اسالمی، شماره 

) بررسـی اثربخشـی سـازمانی    1385زکی، محمد علی؛ ادیبی، مهدي؛ یزدخواستی، بهجت(
، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شـیراز س آموزش و پرورش شهر اصفهان، مدار

  . 2شماره 
 ، تهران، سمت. روش تحقیق در علوم اجتماعی) 1387ساعی، علی(

، هاي یادگیرنـده  تعامل نیازسنجی و اثربخشی آموزشی در سازمان) 1386سلطانی، ایرج(
  اصفهان، ارکان دانش. 

 . 647، مصوب جلسه وزارت آموزش و پرورش) 1389ش(شوراي عالی آموزش و پرور

هاي پرورشی مدارس متوسطه شهر زنجان،  ) بررسی اثربخشی برنامه1382صادقی، علیرضا(
، گـروه علـوم تربیتـی، دانشـکده روانشناسـی و علـوم تربیتـی،        نامه کارشناسی ارشدپایان

  دانشگاه عالمه طباطبایی. 
  ، تهران، سمت. آموزش و پرورش ایرانسازمان و قوانین ) 1375صافی، احمد(

 ، تهران، انتشارات بعثت. مقدمات مدیریت آموزشی) 1374بند، علی(عالقه

، حسن پاشاشریفی، جعفر مبانی پژوهش در علوم رفتاري) 1376کرلینجر، فردریک نیکز(
  زند، تهران، آواي نور. نجفی

، سـال  فصـلنامه مـدیریت  ) کیفیت خدمات و رابطه آن با اثربخشی، 1387گرجی، محمد(
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