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مقایسه اثربخشی مدارس ابتدایی دولتی و غیردولتی شهر اراک در سال 

 9830-09تحصیلی 

 
 2معصومه نجفی، 9 مصطفی نیکنامی

 دانشگاه عالمه طباطبائی لمیع هیئت 5

 آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی ریزی برنامهکارشناسی ارشد رشته  2

 

 چکیده

است. روش پژوهش حاضر روش  شده ریزی طرحی و غیردولتی شهر اراک دایی دولتمدارس ابتحاضر با هدف مقایسه اثربخشی مقاله 

-00و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدارس ابتدایی دولتی و غیردولتی شهر اراک در سال تحصیلی  باشد میتوصیفی از نوع پیمایشی 

گانه در مرحله  2که از بین مناطق  ای گونه بهاست ، ای مرحلهچند  ای خوشه که در این تحقیق استفاده شده روش گیری نمونهروش ، 80

مدرسه ارائه شد و در بین  20مدرسه از هر منطقه انتخاب شد و در مرحله دوم پرسشنامه مدیران به تمام مدیران  50اول به طور تصادفی 

باشد که رس اثربخش میقق ساخته مداپرسشنامه مح ابزار آماری تحقیق دو ،پرسشنامه توزیع گردید 200 گیری نمونه معلمان به نسبت

توسط محقق « اسپینکس»و « کالدول»در چارچوب الگوی  ها پرسشنامه. این اند نموده یلمکتشامل پرسشنامه مدیر و معلمان این مدارس 

یی روایی و پایا. باشد می سؤال 33و پرسشنامه مدیر دارای  سؤال 05شاخص مقایسه استفاده شد. پرسشنامه معلمان شامل  عنوان بهتهیه و 

پژوهش  های یافته(. 0801و آلفای کرونباخ پرسشنامه معلم: 0880در حد مطلوب ارزیابی شد )آلفای کرونباخ پرسشنامه مدیر: ها پرسشنامه

ت به د و این تفاوتفاوت معنادار وجود دار حاضر عبارتند از:بین اثربخشی مدارس ابتدایی دولتی در مقایسه با مدارس غیردولتی شهر اراک

تفاوت به نفع  و اینوجود دارد  دار معنیمدارس ابتدایی دولتی و غیردولتی در بعد مواد درسی تفاوت  بین .باشد میرس غیردولتی نفع مدا

ارد . به نفع مدارس غیردولتی وجود د دار معنیتفاوت  گیری تصمیممدارس ابتدایی دولتی و غیردولتی در بعد  بین مدارس غیرانتفاعی است.

مدارس ابتدایی دولتی و  بین به نفع مدارس غیردولتی وجود دارد. دار معنیدولتی و غیردولتی در بعد منابع تفاوت ارس ابتدایی بین مد

به نفع مدارس  دار معنیمدارس ابتدایی دولتی و غیردولتی در بعد رهبری تفاوت  بین وجود ندارد. دار نیمعغیردولتی در بعد نتایج تفاوت 

 به نفع مدارس غیردولتی وجود دارد. دار معنیابتدایی دولتی و غیردولتی در بعد جو آموزشی تفاوت مدارس  بین د.لتی وجود دارغیردو

 بیشتر است. ها مؤلفهنتایج در سایر  مؤلفهبه جزء ، مدارس پسرانه نسبت به مدارس دخترانه اثربخشی

 تی.دارس غیردولم، مدارس دولتی، مدرسه اثربخش، اثربخشیهاي كلیدي:  واژه
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 مقدمه -9

که مسئولیت عظیمی را درقبال تربیت کودکان و نوجوان بر عهده دارد. امروزه  نهاد اجتماعی مهمی است 58آموزش و پرورش

فرهنگی و اجتماعی ، ضمنی ارتباطی تنگاتنگ با رشد اخالقی-غیررسمی و مستمر، آموزش و پرورش در ابعاد سه گانه؛ رسمی

سازوکار رسمی  عنوان بهو اقتصادی جامعه بر عهده دارد. مدارس و سایر موسسات آموزشی تی صنع، توسعه علمیمردم و نیز 

 جوامع مکانی هستند که فعالیت های آموزشی و پرورشی به صورت رسمی در آن ها انجام گرفته و، نظام آموزش و پرورش

ی به شمار می رود چرا که وزش و پرورش رسمز و کار اصلی آممدرسه سا کند بنابراینمی امروزی را با جوامع سنتی متمایز

نگرش ها و  ،مکان )مدرسه( نیاز دارد که تربیت و تعلیم کودکان و نوجوانان را به عهده گرفته و معارف آموزش و پرورش به

 (.5005ص، 5381، مهارت های ضروری را در رشته های مختلف به آن ها آموزش دهند )شعاری نژاد

آماده سازی محیط های مناسب آموزشیی یعنیی مدارسیی بیرای پیرورش      ، استه شدت در حال تغییر دنیایی که همه چیز بدر 

 در گیااری  افرادی که بتوانند خود را با شرایط حال و آینده همسو کنند جزء وظایف نظام آمیوزش و پیرورش اسیت و سیرمایه    

 سرمایه این پیداست شود. می نتایج مطرح یدارتریناپ با و گااری سرمایه نوع ترین بازده و پر بنیادی عنوان به پرورش و آموزش

 خواهید  نمایان را خود تاثیرات که است و تربیت تعلیم کانون عنوان به مدرسه که در مطلوب اداره و صورت مناسبت در گااری

 توسعه یافته انانس توان می که است یافته توسعه مدرسه پرورش و و آموزش به نیل و الزم گااری سرمایه با به عبارتی ساخت.

 شواهد اساس بر اما؛ پیش ببرد به توسعه مختلف ابعاد در را جامعه تواند می است که یافته توسعه انسان و داد جامعه تحویل را

 موانع با یافتگی توسعه از درجه این رسیدن به تا ما مدارس، المللی بین مطالعات نتایج و مدارس اثربخش نتایج جمله از موجود

 حیال  در جامعیه  مبیرم  نییاز  عنیوان  بیه اثیربخش   مدارس به نیل موضوع ترتیب همین به .هستند رو در رو، درخور یمشکالت و

هر جامعه ای در گرو نوع چگونگی فعالیتی است که در مدارس انجام میی گییرد    یترق شود. می ایرانی مطرح توسعه و پیشرفت

بحث و بررسیی قیرار   ث اساسی است که توسط صاحبنظران مورد (. اثربخشی مدرسه از مفاهیم و مباح3ص، 5313، )میرکمالی

بهیره وری  ، ی جیو مدرسیه  هیا  مؤلفیه  گرفته است. بررسی مطالعات گاشته در این باره نشان می دهنید کیه اثربخشیی مدرسیه    

مین اتی ، انش آموزان و موفقیت تحصیلی آن هاکیفیت یادگیری د، حل مسائل آموزشی و پرورشی، فرایندهای مدیریت و رهبری

روحییه و انگییزه هیای    ، روابط انسانی مطلیوب ، رضایت شغلی کارکنان، امکانات آموزشی و برنامه درسی، و کاربرد مناسب منابع

 و غیره از اهمیت شایانی برخوردار هستند. کاری

 

 مبانی نظري

رانه دولتی اداره می شوند. مدارسی هستند که بوسیله مدیریت آموزش و پرورش زیر نظر دولت و با بودجه و س مدرسه دولتی:

 (.00ص، 5310، )صافی

مطابق اهداف ضوابط و دستورالعمل های عمومی وزارت آموزش ، : مدارسی است که از طریق مشارکت مردممدرسه غیردولتی

 (.00ص ، 5310، صافیشود )یس و اداره می و پرورش تحت نظارت آن وزارتخانه تاس

 (.100ص:، 5382، را اثربخشی می گویند )عبیاس زادگیان   ازمان با نتایج مورد انتظاردرجه همخوانی نتایج عملی س اثربخشی:

، منیابع ، گییری  تصیمیم ، میواد درسیی  ) یاثربخش مؤلفه 1عبارت است از نتایجی که بر اساس ، در این پژوهش اثربخشی مدارس

 نماید.از طرف مدیران و معلمان دریافت می ، رهبری و جوآموزشی( کالدول و اسپیکنس، جنتای

                                                           
1 -eduction 
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از لحاظ اهداف سازمانی در رابطیه   مدرسه ی اثربخش مدرسه ای است که در آن مقایسه اثربخشی مدارس مدرسه اثربخشی:

 گیرد.می مدرسه( صورتجو ، رهبری، نتایج، منابع، گیری تصمیم، با شش بعد اثربخشی )مواد درسی

 

 تعاریف و دیدگاه هاي اثربخشی

یف شده و متناسب با هر تعریف قابیل ارزییابی اسیت. برخیی از     که به شیوه های گوناگون تعر اثربخشی مفهوم پیچیده ای است

 مهم ترین تعاریف ارائه شده در مورد اثربخشی اشاره می گردد:

امیا از  ؛ (505؛518، شایستگی و قوت معنی شده است )معیین ، نفوذ، نایی در محصولتوا، اندازه ی اثر، واژه ی اثربخشی در لغت

 صاحب نظران تعاریف متنوعی از اثر بخشی ارائه داده اند:، هومینظر مف

 

 (.281ص، 5313، اثربخشی سازمان را به مفهوم توانایی سازمان برای تحقق اهداف خود می داند. )شیرازی :2اتزیونی

میزان کیار  ، همکاران اثربخشی را مشتمل بر روابط مدیر با 5013در سال ، نظریه رهبری اثربخش را مطرح کرده است :8فیدلر 

 ود به دست می آورد می داند.از پیش تعیین شده و میزان قدرتی که مدیر از مقام خ

فرایندی چرخی و مداوم است که از طرح برنامه شروع میی  ، اثربخشی سازمانی»اثربخشی را این چنین تعریف می کند:  :4توتو 

ابی به اهداف سازمان است و هم تعیین می کند که انجیام آن هیا   شود و شامل تمام فعالیت هایی است که هم در جهت دست ی

 (.50ص:، 5311، میرکمالی) «.اندازه خوب و مطلوب صورت گرفته استتا چه 

( معتقید اسیت اثربخشیی    5010( اثربخشی را دسترسی به اهداف سازمانی تعریف میی نمایید. اتزییونی )   5083) چستر بارنارد

ر واقیع سیازمانی   ی درجه و میزانی که سازمان به اهدافش دست می یابد تعیین می شیود. د واقعی یک سازمان خاص به وسیله 

، هیوی و میسیکل  ) اثربخش است که نتایج قابل مشاهده فعالیت های آن با اهداف سازمانی برابر بوده یا بیشیتر از آن هیا باشید.   

 (.128ص ، 5382

اثربخشی به مفهیوم  ، به طور کلی، اف برنامه استدست یابی به اهداندازه یا حدود ، معتقدند که اثربخشی كالدول و اسپینکس

البتیه سیازمانی   ، بودن است و سازمان اثربخش )سازمان خوب( سازمانی است که می تواند به اهداف مورد نظر خود برسدخوب 

می توان گفت کیه ییک    نیبنابرا؛ تحت عنوان سازمان خوب و )اثربخش( به طور مطلق وجود ندارد؛ زیرا این مفهوم نسبی است

 (.5318، )رابینز سازمان در همه ی شرایط و موقعیت ها اثربخش است

ییک سیازمان زمیانی    ، : اثربخشی سازمانی به طور سنتی برحسب درجه ی کسب هیدف تعرییف شیده اسیت    5هوي و میسکل

 یشتر از آن ها باشد.اثربخش است که نتایج قابل مشاهده ی فعالیت های آن با اهداف سازمانی برابر بوده و یا ب

توانایی سازمان برای داشتن موقعیت ممتاز در مااکرات با محیط خود و استفاده از موقعیت خود برای کسیب منیابع    سی شور:

 کمیاب و باارزش.

 (.51ص ، 5311، اثربخشی هنگامی ایجاد می شود که سازمان به نتایج مورد نظر خود دست یابد )نیکنامی عالقبند:

                                                           
1-Etzioni 

2-Fidler 

3-Toto 

1-Hoy&Miskel 
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با عملکرد صحیح انگیزه کارکنان را در ارتقیا اثربخشیی    -5ی اثربخش است که قادر باشد بیان می کنند که سازمان :6انكتز و ك

، 5382، عبیاس زادگیان  دهد )افزایش ، باال بردن کیفیت -3توان و قدرت آن ها را در کم کردن هزینه ها؛ و  -2خود و سازمان؛ 

 (.102ص:

یگانگی ، کسب هدف، ه به عملکرد چهار کارکرد حساس )انطباقداند کقق اهداف سازمانی می اثربخشی را میزان تح :7پارسونز

 (.102ص، همان منبعدارد )و ناپیدایی( بستگی 

نهایتٌا باید متاکر شد که اثربخشی بیشتر به هدف توجه دارد و هر چه سیازمانی بتوانید بیه اهیداف میورد نظیر خیویش بیشیتر         

 .باشد مییی برخوردار از اثربخشی باال، دسترسی یابد

 

 ص هاي اثربخشیشاخ

به شاخص جهت سنجش اثربخشی سازمانی اشاره میی کنید کیه بیه     ، منابع و ماخا موجود که در ارتباط با اثربخشی وجود دارد

 پاره ای از آن در این بخش اشاره می شود:

کیرده اسیت. از ایین    قابل سنجش را خالصیه  معیار  50هفده مطالعه در زمینه اثربخشی سازمان را بررسی و ، (5011) 3استیرز

 مطالعه ذکر گردید. 1مطالعه و رضایت شغلی در  1مطالعه بهره وری در  50معیارها انطباق پایری و انعطاف پایری در 

چگونگی بهبودی معیارهای سنجش اثربخشی سازمانی را مطرح کرد. چرا کیه ایین معیارهیا    ، با بررسی ادبیات اثربخشی 0کمپل

زیابی تاثیرات بهبود سازمانی و تعیین این که چه ویژگی هایی از سیازمان هیا مشخصیاا بیا اثربخشیی      ار، ایسه سازمان هابرای مق

 (. این معیارها شامل موارد زیر هستند:5011، یک ساخت زیربنایی مربوط هستند به کار می روند )استیرز عنوان بهسازمانی 

 -0جابجیایی در کیار؛    -8مییزان غیبیت کیاری؛     -1وادث؛ حی  -1رشید؛   -1یفیت؛ ک -0کارایی؛  -3بهره وری؛  -2اثربخشی؛ -5

هیدف گیااری و    -51انعطیاف پیایری و انطبیاق؛     -50انسیجام و تعیار ؛  -53کنترل؛ -52روحیه؛  -55انگیزش؛  -50رضایت؛ 

 -20 رتبیاطی میدیر؛  مهیارت هیای ا   -50سازگاری نقش و هنجیار؛   -58نهادینه کردن؛  -51اجماع در هدف؛  -51؛ ریزی برنامه

 -20 ارزیابی به وسیله افراد خیارجی؛  -23 آمادگی؛ -22 مدیریت ارتباطات و اطالعات؛ -25 هارت های انجام وظیفه مدیریتی؛م

 -28 تاکید بیر پیشیرفت؛   -21آموزش و بهسازی نیروی انسانی؛  -21 مشارکت و تاثیرگااری مشترک؛ -21 ارزش منابع انسانی؛

 (.5011، )استیرزثبات  -30 سود؛ -؛ 20بهره گیری از محیط

 

 مدل هاي سازمانی عنوان بهمدارس 

( چهار مدل سازمانی را در ادبیات مدیریت و روانشناسی سازمانی پیدا کردند کیه اولیین آن هیا میدل     5083) 99کویین و رورباف

ه اهداف بهره وری و کارایی تاکید می و هدف گااری ب ریزی برنامهعقالنی است. در این مدل کانون توجه خارجی است و با ابزار 

داخلی بر روی نیازهای کارمندان و ابزار روحیه و انسجام کارکنان سعی دارد  کند. مدل دوم یا مدل روابط انسانی با کانون توجه

به کسیب  با ابزار انعطاف پایری و آمادگی محیطی سعی دارد ، تا به رضایت و تعهد دست یابد مدل سوم یا مدل سیستم های باز

شود تا با اسیتفاده از ابزارهیای میدیریت     سعی می، چهارم یا کنترل فرایند داخلیدر مدل  ؛ ومنابع و حمایت خارجی دست یابد
                                                           
2-Katz&kahn 

3-Parsons 

2-Steers 

3-Campbell 

1-Quien & Rorbaugh 
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این مدل ها را بر اساس چارچوب ، کویین و روباف، اطالعات و ارتباطات به ثبات و کنترل فعالیت ها و فرایندهای داخلی بپردازد

ب مشخص میی  و توجیهات ساختاری( بیان می کنند. در این ترکی، کانون توجه، اهداف، ابزار، نه )ابعادرویکرد ارزش های چندگا

شود که یک مدل عمومی برای اثربخشی سازمانی نمی تواند وجود داشته باشد و دیگر این که اثربخشیی شیامل داد و سیتدها و    

یک جایگزین بیا اهمییت   ، ند گانهچارچوب ارزش های چمطرح می کنند که  99مدیریت پارادوکس ها است. کویین و مک گرات

 (.31ص:، 5083، نسبت به حل مسایل ارائه می دهند )کویین و رورباف به جای رویکردهای با راه حل جداگانه

 

 خصوصیات مدارس اثربخش

مین منظیور نیازمنید   برای تغییر نیاز است. به ه، برای افزایش پیشرفت دانش آموزان هم عمل آموزشی و هم حمایت سیستم ها

ت سیستم ها هستیم تا با یکدیگر در توسیعه اسیتراتژی   هیات مدیره مدرسه و حمای، مدیران، کلی برای بهبود معلمان یادگیری

کار کنند. این تالش گروهی نیاز به تغییر کامل در جو مدرسه و حمایت از سیسیتم  ، های اثربخش برای موفقیت هر دانش آموز

باشد. تغییر مدارس نوع یادگیری و سنجش ، فزایش تمرکز بر روی دانش آموزان و بهترین اعمال در تدریسهای جدید دارد تا ا

به عالوه والدین و معلمان نیاز اسیت کیه   ، نیاز داردو اعضای جامعه، متفاوتی از تعهد را برای هر کسی که در آموزش درگیر است

 (2001، 92ها اتفاق می افتد آگاه باشند )ریگل با مدارس ارتباط داشته باشند و از آنچه که در کالس

 

 سنجش، ارزیابی یادگیري

فرایند جمع آوری اطالعاتی است که بطور صحیحی روی چگونگی دریافت نکات درسی یک موضوع یا یک رشته توسط ، یابیارز

با هدف بهبود یادگیری دانش  اصالح یادگیری دانش آموز است. ارزیابی، گاارد. هدف اولیه ارزیابییک دانش آموز تاثیر می

نامیده می شود و بصورت هر دو در نظر گرفته می شود. « یادگیری عنوان بهبی ارزیا»و هم « ارزیابی برای یادگیری»هم ، آموز

معلمان یک بازخورد توضیحی را برای دانش آموز و یک بازخورد برای اصالح خود ، بخشی از ارزیابی برای یادگیری عنوان به

موزان کمک بکنند که توانایی و قابلیت ی کنند. معلمان در فرایند ارزیابی یادگیری شرکت می کنند تا به همه دانش آتهیه م

ناظر بر روند ، مستقل بودن را در خود باال ببرند و تبدیل به یادگیرندگان خودکاری بشوند که قادر به تعیین اهداف فردی

 به روی تفکر و یادگیری شان هستند.رگاار و تاثی، تعیین مراحل بعدی، پیشرفت خودشان

افراد  عنوان بهن پرسش های موثر و کار آمد به آن ها کمک می کند تا خودشان را مشارکت دانش آموزان در مطرح کرد»

، موس«)و مولدان خطوط مهم کشف و کنجکاوی درک کنند و بشناسند.، تولید کنندگان دانش، یادگیرنده خودکار و مستقل

 98(.522ص ، 2000 ،بروخارت

 

 سنجش، ارزیابی یادگیري

اطالعاتی است که بطور صحیحی روی چگونگی دریافت نکات درسی یک موضوع یا یک رشته توسط فرایند جمع آوری ، ارزیابی

اصالح یادگیری دانش آموز است. ارزیابی با هدف بهبود یادگیری دانش ، گاارد. هدف اولیه ارزیابییک دانش آموز تاثیر می

امیده می شود و بصورت هر دو در نظر گرفته می شود. ن« یادگیری عنوان بهارزیابی »و هم « ارزیابی برای یادگیری»هم ، موزآ

                                                           
2-Quien&Mcgrath 

1-Reagle 

1-Bookhart & Moss 
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معلمان یک بازخورد توضیحی را برای دانش آموز و یک بازخورد برای اصالح خود ، بخشی از ارزیابی برای یادگیری عنوان به

نایی و قابلیت یابی یادگیری شرکت می کنند تا به همه دانش آموزان کمک بکنند که تواتهیه می کنند. معلمان در فرایند ارز

ناظر بر روند ، مستقل بودن را در خود باال ببرند و تبدیل به یادگیرندگان خودکاری بشوند که قادر به تعیین اهداف فردی

 شان هستند.و تاثیرگاار به روی تفکر و یادگیری ، تعیین مراحل بعدی، پیشرفت خودشان

افراد  عنوان بهکار آمد به آن ها کمک می کند تا خودشان را مشارکت دانش آموزان در مطرح کردن پرسش های موثر و »

، موس«)و مولدان خطوط مهم کشف و کنجکاوی درک کنند و بشناسند.، تولید کنندگان دانش، یادگیرنده خودکار و مستقل

 94(.522ص ، 2000، بروخارت

 

 وزش و پرورشسازي در آم اشکال خصوصی

خصوصیی سیازی از   ، سیعی از میدل هیای را در برگییرد. در بعضیی سیسیتم هیا      اصطالح خصوصی سازی می تواند مجموعه و»

. چهار مدل عمیده را میی   باشد مینشده  ریزی برنامهسیاست حساب شده ناشی شده است اما در مواردی دیگر ناشی از تغییرات 

 رتند از:مدل عبا این چهار، توان شناسایی کرد

، مدارس دولتی موجود به دست های خصوصیی ، ه )و با دخالت و کنترلانتقال حساب شد انتقال مالکیت مدارس دولتی:  -5

شاید عمده ترین شکل خصوصی سازی باشد. این حرکت به ویژه زمانی از اهمیت برخوردار است که یک موسسه غیرانتفاعی بیه  

مقامات منطقیه ای بیا    ،موارد در برخی» (.03ص 50« )باشد میین حال این نوع تبدیل نادر یک موسسه انتفاعی تبدیل شود با ا

جامعه محلی با عقد قرارداد مجدد مسئولیت اجرایی فعالیت آموزشی یا کادرآموزی را به واحدها یا موسسات دیگیر واگیاار میی    

، رفه آموزی نمی پردازد بلکه بیه صیورت ییک مشیوق    کنند. بدین ترتیب دولت دیگر خود را به اداره مستقیم مدارس یا مراکز ح

ارتقادهنیده   -از جمله عملکرد–توزیع کننده منابع برحسب معیارهای متفاوت ، استانداردها(هنجارها )ارکننده برقر، ناظم، حامی

ارسی به مد« مدارس خصوصی سنتی»رد چین (. »18ص، 5318، )کمرو ویندهام« برابری فرصت ها و نتایج کار عمل می کنند

)مالی( اداره میی شیود و از راه شیهریه دانیش آمیوزان و دیگیر منیابع        وهی خاص حمایت گفته می شود که به وسیله فرد یا گر

 (.2ص ، 2005، )تسنگ« خصوصی تامین مالی می شود

 

این شکل از خصوصی سازی از طریق تغیییر تکیاملی   »تغییر موازنه بخشی بدون نام گذاري مجدد موسسات موجود:  -2

ه مدارس دولتی را می توان ثابیت نگیه داشیت ولیی تعیداد و انیدازه       تعداد و انداز، بنابراین؛ توازن انواع موسسات رخ می دهددر 

مدارس خصوصی را تشویق کرد تا تاسیس شوند و افزایش یابند. یا اینکه بخیش دولتیی توسیعه یابید و در همیان حیال بخیش        

 1، ماخیا ) «.د و یا اینکه محدودیت کمتری بیرای توسیعه آن در نظیر گرفیت     خصوصی را می توان ثابت نگه داشت یا توسعه دا

 (.03ص، التین

 

دولت می تواند از طریق تامین مالی و حماییت هیای   »افزایش حمایت و تامین مالی مدارس خصوصی از سوي دولت:  -8

 (Narodowski and nores2002.p:4 دیگر بخش خصوصی را تقویت کند. )
بیا بخیش   ، بیا موسسیات غیردولتیی   ، مرکزی با یک منطقیه و بیا مقامیات محلیی    رد که در آن ها دولت چندین تجربه وجود دا»

خصوصی و بنگاههای اقتصادی قراردادی منعقد کرده است که بر طبق آن طرف قرارداد خیدمات آموزشیی ییا کیارآموزی را بیر      

حسب شرایط معینی به داوطلبان ادامه می دهد حسب شرایط معینی به دواطلبان ادامه می دهد و دولت تمامی یا قسمتی از بر

                                                           
1-Bookhart & Moss 
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بعضی از دولت ها هم اکنیون سیسیتم   (. »18ص ، 5318، )کمرو و ویندهام« یا قسمتی از هزینه ها را می پردازدو دولت تمامی 

امیا  ؛ باشیند ها می توانند در فرستادن فرزندانشان به مدارس خصوصیی مختیار   خانواده های پته ای را تجربه می کنند که در آن

، التیین  1، )ماخیا « ای که توسط دولت تخصیص داده می شود تامین می شیود  تمامی هزینه ها با قسمتی از آن از توزیع مالی

 (.03ص 

به مدارسی گفته می شود که به وسیله جمعی از افراد یا یک سازمان اشتراکی و یا تنیوعی از  « مردم گردان»در چین مدارسی »

دارس به طور کامل نیه خصوصیی انید و نیه     کمک های مالی و غیره( حمایت و اداره می شوند. این م، موزمنابع )شهریه دانش آ

دولتی بلکه چیزی بینابین مدارس دولتی و مدارس خصوصی می باشند. در چین دامنه ای از مدارس که توسط مردم اداره میی  

الی که بعضی دیگر بیشتر بیه میدارس خصوصیی شیبیه میی      وجود دارند. بعضی از آنها به مدارس دولتی نزدیکترند در ح، شوند

 (.2ص ، 2005، تسنگ« )باشند

در حیال  »در این بخش به طرح اشکالی از افزایش حمایت و تامین مالی مدارس خصوصی از سیوی دولیت میی پیردازیم کیه      » 

نون وسییعترین برنامیه بیازار در    تیاک »و از آنجایی که « حاضر متداول ترین اشکال درگیری بازار در آموزش و پرورش می باشند

( به طور مفصل تیری بیه آن خیواهیم    2ص، 2002، )زیو« ارزشیابی شده است کوپن ها می باشندآموزش و پرورش که تجربه و 

 پرداخت.

 

 الف: معافیت هاي مالیاتی شهریه

ا سایر هزینیه هیایی کیه در    در چارچوب تجربه ماکور والدین دانش آموزان متناسب با شهریه پرداختی به مدارس خصوصی و ی

 بخشودگی و یا تخفیف مالیاتی برخوردار می شوند.این مسیر متحمل می شوند از 

 

 ب: مدارس پیمانی مجاز

موسسات مستقل و غیرمتمرکزی هستند که در قالب قرارداد یا پیمان با یک نهاد مسئول دولتیی بیه فعالییت میی     ، این مدارس

فعالیت خارج شده و مجوزشان فسخ آموزان نشوند از چرخه  موفق به جاب و حفظ دانش مدارس ماکور در صورتی که، پردازند

تبعیت وجیوه  »قاعده ، بنابراین؛ می شود. دولت ها به این مدارس متناسب با تعداد دانش آموزان ثبت نام شده یارانه می پردازند

ی دولتیی توسیط میدارس    منوط به جاب یارانه هیا  رعایت کامل قواعد ماکور، اگرچه به طور ناقص رعایت می شود، از کودکان

 ی است.خصوص

 

 ج: كوپن هاي آموزشی

یکی از مهمترین شیوه های رویکرد انتخاب بازار طرح کوپن های آموزشی است که توسط اقتصاددان آمریکایی میلتون فریدمن 

یه به مدارس از طرف دولیت مجیاز   ( پیشنهاد شد. کوپن های آموزشی حواله هایی هستند که برای پرداخت شهر5011و5012)

تولیید آمیوزش بیه بیازاری منتقیل      ، مورد استفاده قرار می گیرند. در یک نظام مبتنی بر کوپن های آموزشیی ، شناخته شده اند

خواهد شد که در آن مدارس دولتی و خصوصی به منظور جاب دانش آموز به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت. والدین به ازای 

خواهند کیرد کیه میی تواننید از آن بیرای پرداخیت مییزان         کودکان در سن تحصیل خود یک کوپن آموزشی دریافت هر یک از

مشخصی از شهریه در هر یک از مدارس مجاز استفاده کنند و میدارس در صیورت رعاییت شیرایط تعییین شیده معیادل ارزش        
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ایط مدارس خوب دانش آموزان بیشیتری را جیاب و   مجموع کوپن های جمع آوری شده از دولت پول دریافت کنند. در این شر

مدارس پست تر که مورد تمایل والیدین قیرار نگرفتیه    ، نتیجه کوپن های افزون تری را نقد کرده و توفیق می یابند. در مقابلدر 

 اند ناگزیر می شوند یا تحلیل شده و یا برای بهبود کیفیت خدمات خود تالش کنند.

دولت ها برای توانا سیاختن  ، مین مالی می شوداز طریق مالیات ها تاآموزشی که پرداخت وجه آن  در نظام مبتنی بر کوپن های

مبالغی را پرداخیت میی   ، خانواده ها جهت ثبت نام فرزندانشان در مدارس دولتی یا خصوصی که خود آن ها را انتخاب کرده اند

 کنند.

دین دانیش  والی موزشی پرداخت وجیوه از سیوی دولیت امیا از طرییق      برجسته ترین ویژگی نظام مبتنی بر کوپن های آ، بنابراین

آموزان به مدارس برگزیده است. فرایند تامین مالی ماکور مبتنی بر اصل تبعیت وجوه از کودکان است که عمومی ترین کیاربرد  

تشیویق و  ، عیاعیم از انتفیاعی و غیرانتفیا   ، کوپن های آموزشی در جهان محسوب می شود. در چنین نظامی مدارس خصوصیی 

ا می شوند و والدین امکان پرداخت بخش قابل تیوجهی از شیهریه را میی یابنید. میدارس      مدارس دولتی نیز با عنصر رقابت آشن

منتخب معموالٌ باید حداقل هنجارها را رعایت کنند. غالباٌ برای پاسخگویی به خواسیت هیا و ترجیحیات متنیوع والیدین دانیش       

بتنی بیر کیوپن هیای آموزشیی توزییع دانیش       های متنوع آموزشی برخوردار می شوند. در نظام م آموزان از آزادی عرضه برنامه

آموزان در میان مدارس با معیار موقعیت جغرافیایی محل سکونت ایشان و یا معیارهایی مشابه به آن تعیین نمیی شیود. کیوپن    

پن هیای آموزشیی را نییز میی تیوان بیر اسیاس        های آموزشی را نیز می توان بر اساس شاخص های مختلفی از قبیل درآمد کو

 (250تا  251صص، 5383، )انصاری« مختلفی از قبیل درآمد خانواده و یا جنسیت توزیع کرد. شاخص های

 

میدارس قانونیاٌ تحیت مالکییت     ، در این شکل از خصوصی سازی»افزایش سرمایه خصوصی و یا كنترل مدارس دولتی:  -4

دولت یک بحران سخت بودجیه ای پشیت   ل غیردولتی افزایش می یابد. در بعضی کشورها که دولت باقی می مانند اما و یا کنتر

سر گااشته است والدین و جامعه مجبور بوده اند که کمک های مالی خود را به مدارس به منظور پر کردن این شیکاف افیزایش   

ن که ایجاب می کرد مدیران مدارس در برابیر  دهند. در کشورهایی دیگر سالمت مالی دولت ها بدون دالیل ایدئولوژیکی مسئوال

اشکال خصوصی سازی در داخیل سیسیتم دولتیی هسیتند. در بعضیی       نهایا پاسخگوتر باشند. به قدرت خود باقی مانده اند. بازار

برای مدارس دولتی هستند. با این وجود در موقعیت های دیگیر اکثرییت   « بهترین جایگزین»کشورها اکثریت مدارس خصوصی 

بهترین گزینیه  »ه اند در مدارس دولتی جایی برای خود پیدا کنند س خصوصی ممکن است برای دانش آموزانی که نتوانستمدار

 (.03التین ص  1باشند )ماخا « دوم

 آموزان در مدارس غیر دولتی در نهایت مفید است؟ آیا هزینه مصرف شده برای دانش

گوید هر قدر والیدین در کودکیان    میکند و  نواده را در این امر خاطرنشان میآلفرد مارشال از اقتصاد دانان نئوکالسیک نقش خا

هائی در سیالهای بعید آثیار مثبیت از خیود نشیان        گااری آموزشی نمایند بازده چنین هزینه خود قبل از رفتن به مدرسه سرمایه

انضیباط و  ، واقیع بینیی  ، ظ جسمی روحیی خواهد داد. وی تحت تاثیر تئوریهای تربیتی اظهار می دارد که تربیت کودکان از لحا

 (5311، گااری قبل از دبستان میزان توجه والدین به فرزندان بستگی دارد. )عماد زاده مصطفی و رفتار بر سرمایه اخالق

گیااری در آمیوزش و پیرورش چیسیت بیشیتر بیه کسیب         هیا از سیرمایه   اقتصاددانان در پاسخ به این سئوال که انگیزه خیانواده 

گوید بیی شیک جامعیه بیه منظیور کسیب        ش از اقتصاددانان نئوکالسیک میکنند جی اروال بیشتر در آینده اشاره می درآمدهای

دهند. پس می توان گفت که امروزه مهمترین انگیزه بیرای کسیب    گااری آموزشی انجام می درآمدهای بیشتر در جوانان سرمایه

 و درآمدهای باالی ناشی از آن است.گااری در آن دست یافتن به شغل تخصصی  دانش و سرمایه
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در آینیده شیغل    -5مند راه یافتن به آموزش عالی هستند که  گوید درصد قابل توجهی از جوانان به آن دلیل عالقه زاده می عماد

و  اجتماعی و شخصییتی ، درآمد باالتری برخوردار باشند دلیل دوم اینکه آموزش و سواد باعث رشد فکری -2بهتری پیدا کنند. 

 (5311، گرد. )عماد زاده ن میت و احترام اجتماعی آناموقعیت و منزل

زنیدگی  ، مندنید  تیری بهیره   همبستگی پیشرفت و رفاه طبیعی و آشکار است. آنها که از تربیت بیشتر و بهتیر و از فرهنیگ عیالی   

شیود.   ت با همیین برداشیت توجییه میی    گااری خانواده در تعلیم و تربی سالمتر و ثمربخش تری دارند و بالعکس سرمایه، تر مرفه

سیاسی جهان قسمتی از درآمد و ثروت خانواده و جامعه در بخش تعلیم و تربیت بیه مصیرف    -های اجتماعی نظام ر همةاکنون د

 (5382، دهند. )معیری محمد طاهر رسد و هر سال سهم بیشتری را به آن اختصاص می می

 

 لزوم مشاركت مردمی

غیر انتفاعی و کمک بیه گسیترش آنهاسیت کیه در ایین       آموزش و پرورش مدارسشارکت مردمی در امر یکی از راههای جلب م

مقطیع دکتیری از علیی     هیای  تحرک اجتماعی یکی از پایان نامه میان موافقین و مخالفین نیز وجود دارند مدارس غیرانتفاعی و

 اعی استداللاشاره کرده است: موافقین مدارس غیر انتفباشد که به این مسئله پرداخته و در آن به نکات زیر  می محمد حاضری

 شوند: می کنند که این مدارس موجب می

امکانات و توانهای بالقوه موجود در جامعه به بخش آموزش و پرورش جاب شوند در حالیکه آموزش و پرورش دولتی ماهیتاا  -5

 قادر نیست همه این امکانات را جاب نماید.

 هکارایی درون سیستم آموزش و پرورش از طریق ایجاد انگیزه برای عوامل انسانی آن افیزود ، اعیتفان با تاسیس مدارس غیر -2

ای ناتوان است یا حداقل توانیایی آن کمتیر از    ایجاد چنین انگیزه شود درحالیکه آموزش و پرورش دولتی به نحوی ساختاری می

 مدارس غیر انتفاعی است.

یابید در   میی  ادی و معنوی آموزش و پرورش افیزایش سرمایه م عنوان بهها  ارت خانوادهدر مدارس غیر انتفاعی مشارکت و نظ -3

 ن مشارکتی در آموزش و پرورش دولتی بدان پایه متصو نیست.حالیکه چنی

از زمیان   آمیوزان دولتیی کیه رقیم آنهیا کمتیر       شود با تخصیص امکانات دولتی به دانش  می سه محور فوق در مجموع باعث -0

 یت مدارس دولتی نیز بهبود یابد.غیر انتفاعی است کیف پیدایش مدارس

غیر قابل انکار باشد. معایب جدیدی نیست ، عیب عنوان بهحتی اگر ، رس غیر انتفاعیدر حالی که معایب متصور در نظام مدا -1

بیش وجیود دارد  که علت موجده آن نظام مدارس غیر انتفاعی باشد بلکه این معایب در نظام آموزش و پرورش دولتیی نییز کمیا   

 یابد. می منتهی در مدارس غیر انتفاعی نمود رسمی تر و آشکار

 کنند که: می مخالفین مدارس غیر انتفاعی استدالل عنوان بهروهی در این مدارس گ

 شوند. می این مدارس موجب جلب امکانات و توانهای بالقوه مدارس دولتی و نهایتاا تضعیف آنها -5

آمیوزش و پیرورش جامعیه دو قطبیی شیده نیابرابری       ، غییر انتفیاعی   ستمرکز امکانات در میدار  با تضعیف مدارس دولتی و -2

 شود. می آموزشی تشدیدفرصتهای 

 با عدالت اجتماعی و ارزشهای انقالب اسالمی ناسازگاری است.، نابرابری فرصتهای آموزشی -3

به دلیل دخالت و نفوذ اجتنیاب ناپیایر آنهیا در     های متمکن و غرب باور و فضای ارزشی حاکم بر وجه غالب خانواده به دلیل -0

این مدارس در بلند مدت بیا نظیام ارزشیی جامعیه اسیالمی و انقیالب سیازگار         فضای اخالقی تربیتی، انتفاعی نظام مدارس غیر

 نخواهد بود.
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در بلنید  ، مکانیات محرومیت فرزندان اقشار محروم از امکانات مطلوب آموزشی و بهره مندی فرزندان طبقیات مرفیه از ایین ا    -1

نیروهای کم اعتقاد خواهید   قدرات آن به دستمدت انقالت را از توان کارشناسی و تخصصی حامیان بالفعل آن محروم کرده و م

 (.5313، افتاد )حاضری علی محمد

 

 ادبیات تجربی تحقیق

 پیشینه تحقیق

 تحقیقات انجام شده در زمینه مدارس غیردولتی و دولتی در خارج کشور

، ( با عنوان تفاوت در دستاوردهای آموزشی و تحصیلی بین مدارس عمومی2008) 96و رابرت 95توسط درانکرز یقیتحق

دانش آموز داده جمع آوری  2000کشور انجام گرفته و از  22وابسته به دولت و مدارس مستقل خصوصی در بین ، خصوصی

، تی بهتر استی مدارس خصوصی از مدارس دولشده است. پس از بررسی داده ها مشخص شده است که ترکیب اجتماع

شاگردان مدارس خصوصی از لحاظ دستاوردهای تحصیلی از شاگردان مدارس خصوصی از لحاظ دستاوردهای تحصیلی از 

 (.102ص ، 2008، شاگردان مدارس عمومی با همان ترکیب بهتر بوده است )درانکرز و رابرت

عوامل تسریع کننده دریافته  عنوان بهعوامل زیر را ، هلند ود مدارس اثربخش در( درباره بهب2001) 97در پژوهش سان و جونگ

مجموعه ، پشتیبانی از منابع انسانی مالی، زمان کافی، مجموعه اهداف ملی درباره بروندادهای دانش آموزان، اند: ارزیابی بیرونی

دادن اختیار عمل ، مدارسپاسخگو بودن ، اثربخش پشتیبانی از فرهنگ حامی بهبود مدارس، اهداف ملی درباره بهبود مدارس

عدم ثبات در کارکنان و مشاوران ، عواملی که مانع بهبود اثربخشی مدارس هستند عبارتند از: ساز و کارهای بازار، به مدارس

 مدرسه.

ایت منتشر آژانس ایالت متحده مطالعه ای تحت عنوان مدارس اثربخش برای جمعیت های محروم و تحت حم 2001در سال 

 ج آن در ذیل آمده است:کرد که نتای

نیازمند این است که کشورها به طور موثرتری با نیازهای آموزشی آن قشر از افراد ، آموزش برای همه، نائل شدن به اهداف -5

 روبرو شوند.، جامعه که امکان کمتری در دسترسی به مدرسه و کامیاب شدن در مدرسه را دارند

انجمن ، ادارات آموزش و پرورش غیر متمرکز، رتخانه آموزش و پرورشزاهد که مشارکت میان واین تحقیق نشان می د -2

والدین و آژانس های غیر دولتی می تواند شرایطی را فراهم سازد تا مدارس اثربخش در محروم ترین حوزه های یک ، محلی

 93(. 2001توسعه یابند و حمایت شوند )دستفانو و دیگران ، راه اندازی شوند کشور

ها  آن انجام داده اند.« استانداردهای آموزشی در مدارس دولتی و خصوصی»( تحت عنوان2001) 29و روکو 90نلوتحقیقی را برو

هم در تحقیقاتشان دریافتند که دانش آموزان مدارسی که پول دریافت می کنند از لحاظ تحصیالت آکادمیک هیچ برتری از 

 (.0ص ،2001، ونلو و روکودانش آموزان مدارس دولتی ندارند )بر

با توجه به این که مدراس غیر دولتی نسبت به مدارس دولتی هم در جاب و گزینش کادر آموزشی و هم در امور اداری و مالی 

می تواند برتری ها و مزایایی نسبت به مدارس دولتی داشته ، در نگاه اول، و سایر زمینه ها از اختیارات بیشتری برخودار است

                                                           
1-Dronkers 

2-Robert 

3-sun & Jong 

eooon & nawlae٫onafntaeo 1- 

2-Brunello 

3-Rocco 
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 همیشه و همه جا صادق نیست.رچند این امر باشد ه

کارآمدی معلم و اثربخشی مدرسه پرداخته است. ، ( در رساله دکتری خود به بررسی رابطه بین جو مدرسه2000) 29اسکات

ی با اثربخشی کلی دار معنیتاکید علمی و همچنین رهبری آموزشی رابطه ، ای گرایی معلمدهد که حرفهنتایج تحقیق نشان می

جو مدرسه و کارآمدی معلمان نشان می دهد که تنها ، چنین مطالعات رگرسیونی چندگانه اثربخشی مدرسهرسه دارد. هممد

 ی برای اثربخشی مدرسه است.دار معنیتاکید علمی پیش بینی کننده 

نجام داده ( تحقیقی برای اخا درجه دکتری در خصوص ملی و بهبود مدارس اثربخش در هشت کشور اروپایی ا2000) 22سان

یونان )چهار ، فرانسه )چهار مطالعه(، بلژیک )دو مطالعه(، سان مربوط به کشورهای سوییس )سه مطالعه( قاتیتحق ست.ا

تحقیقات سان در  جینتا انگلستان )ده مطالعه( است.، اسپانیا )چهار مطالعه(، پرتقال )دو مطالعه(، ایتالیا )دو مطالعه(، مطالعه(

 شود: موارد ذیل دسته بندی می

 یکی از عوامل مهم و تعیین کننده برای بهبود مدارس اثربخش اهداف آموزشی است.الف( 

میزان نقش جامعه در ، عوامل درونی مدرسه، ارزیابی بیرونی از مدرسه، مکانیسم بازار، ب( احساس نیاز و فشار برای بهبود

 هستند.ثربخش مطرح عامل تاثیرگاار در برنامه بهبود مدارس ا عنوان بهتحوالت آموزشی 

وجود زمینه های مناسب ، حمایت اجتماعی محلی، منابع مالی، ج( عوامل متعددی هم چون خود مختار و استقالل مدرسه

 منابع پیش نیاز برای برنامه های بهبود مدارس اثربخش می بایستی مدنظر باشند. عنوان بهشغلی برای معلمان و مدارس 

، هیا اساس مدل نظام اجتماعی باز مدارس اثیربخش انجیام شیده اسیت. هیدف تحقییق آن      بر ، (2000) 24و هوی 28تحقیق تارتر

فرهنگ و رویه هیا  ، افراد، آزمون تاثیر منابع ورودی نظام و پایگاه اجتماعی بر چهار مشخصه نظام داخلی مدرسه )شامل: ساختار

، بخشی مدرسه در سیطح دانیش آمیوزان   های اثر مالک کند.است( و این که این عوامل چه تاثیری در اثربخشی مدرسه ایفا می 

. داده های تحقییق  باشد می( 5012، استفاده از ابزار سنجش اثربخشی عمومی )مات، میزان موفقیت تحصیلی و در سطح مهمان

 دارنید. بر اساس تحلیل مسیر معرف آن بود که عوامل چهارگانه درونی نظام اجتماعی باز میدارس بیر اثربخشیی میدارس تیاثیر      

% تغیییرات اثربخشیی مدرسیه را تبییین میی کننید.       10% تغییرات موفقیت تحصیلی و در سیطح معلمیان   11گانه  چهار عوامل

، کارآمیدی جمعیی  ، فرهنگ و رویه ها به ترتیب عبارتند از :فراهم بودن و توانمندی مدرسیه ، افراد، شاخص های ساختار مدرسه

 (.5ماره )جدول ش سازمانی فرهنگ اعتماد در مدرسه و اهداف و وظایف

 

 ضرایب همبستگی ابعاد چهار گانه داخلی مدارس با موفقیت تحصیلی و اثربخشی مدرسه: 9جدول شماره 

 اثربخشی موفقیت تحصیلی متغیر های نظام داخلی مدرسه

 % 11 %31 توانمندی مدرسه

 % 31 %11 خودکارآمدی مدرسه

 % 11 %13 فرهنگ اعتماد در مدرسه

                                                           
1-Scott 

2-sun 

3-Tarteer 

4-Hoy 
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 % 18 %32 ازمانیاهداف و وظایف س

 % 33 %11 پایگاه اجتماعی

 (108ص:، 2000، )منبع : تارتر و هوی 

چگونه مدارس اثربخش مسائل مالی خود را اداره می »تحت عنوان این که ، (2000) 26و جولیان کینگ 25مقاله کتی وایلی

لی در این ما گیری تصمیمزیر در مورد  مدرسه اثربخش نیوزلند نتایج 58مطرح می نمایند که با مطالعه سه ساله در « کنند؟

 مدارس حاصل شد:

این مدارس سیستم های قوی رشد بودجه و نظارت را دارا بودند. هیئت مدیره مدارس و مدیران به خوبی در چارچوب های  -5

 کردند.های استراتژیک آن ها خلق شده بود فعالیت می  ریزی برنامهمشارکتی از 

ه های جاری را بر اساس اهداف ساالنه و اولویت های برنامیه اسیتراتژیک تخصییص میی     ینهز، آن ها بعد از جلسات ضروری -2

 ثبت کردن در سالمت مالی مدارس کلیدی است. دادند و با دقت زیاد بر مخارج نظارت می کردند.

مساعد بیاقی  مخارج رشد حرفه ای به طور ، وسان بوددر صورتیکه در طول زمان مخارج سایر حوزه های این مدارس دارای ن -3

 می ماند.

و دوری از زییاده  ، این مدارس اثربخش کارکنان خود را با ارزش می دانستند و تا حد ممکن به فراهم آوردن شرایط مناسب -0

 خواهی اولویت می دادند.

 .باشد میسه بسیار حائز اهمیت اجازه برای کم شمردن و تعویض تجهیزات )به علت استهالک( در مسائل مالی مدر -1

 الی به اندازه مدیریت خوب کارکنان ضروری است.خوب م مدیریت -1

 فشار روی بودجه مدرسه اساساا از افزایش هزینه های حمایتی کارکنان حاصل می شد. -1

 های خود را ابقا نمایند. برنامه 27اکثر این مدارس اثربخش نمی توانستند بدون حمایت مالی دولت -8

سییو  ، 23ه توسیط گلیر  کی «ی بیر عملکیرد میدارس دولتیی در گرجسیتان     تاثیر رقابت در مدارس خصوصی »تحت عنوان تحقیقی 

( انجام شده است. این تحقیق در مدارس یک منطقه از گرجستان انجیام گرفتیه اسیت و نشیان میی      2001) 89و واکر 20کویست

ن د قرائت و ریاضییات بیشیتر مشیخص اسیت. محققیی     دهد که رقابت در مدارس خصوصی بسیار باال است و این در دروسی مانن

مدارس خصوصی می شود. این نتیجه با توجه به بررسی نتایج امتحانی دانیش آمیوزان    نتیجه گرفته اند این باعث افزایش رقابت

ان گرفته شده است چون اگر مدارس خصوصی بهترین دانش آموزان را جاب نمایند و اگر تاثیر همگروهان به روی دانیش آمیوز  

ر مدارس غیر دولتی باعث افت عملکرد دانش آموزان مدارس دولتیی میی شیود.    ثبت نام دبنابراین ، با عملکرد پایین مثبت باشد

حتی اگر مدیران و معلمان میدارس دولتیی تیالش هیای خیود را بیرای نتیایج بهتیر تحصییلی دانیش آمیوزان مضیاعف کننید              

(Geller.Sjoquest&Walcker.2006.P3). 

موقعییت میدارس خصوصیی و مشخصیات محلیه هیای       »( با عنیوان  2001) 89والت ایلینویز امریکا تحقیقی توسط لیزاباردر ایا 

منفیی بیین تعیداد میدارس خصوصیی در ییک منطقیه و         دار معنیی محقق بیان می کند که یک رابطه ، انجام شده« همجوار آن

ای بیا درآمید   این که در مناطقی که خانواده ه یعنی؛ یافته استمتوسط درآمد خانواده و تمرکز نژادی و جمعیتی در آن منطقه 
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ود به مدارس خصوصی را تجربه می کنند و بالعکس افرادی که در نواحی با درآمد کیم و  متوسط و جمعیت کم دارند افزایش ور

اثیر جمعییت و  تی  ؛ کیه در ارتباط با ورود به مدارس خصوصی ورودی کمی را تجربیه میی کننید   ، جمعیت زیاد زندگی می کنند

 (Lisa Barrow.2006.P635) .ان می دهد درآمد را در انتخاب نوع مدرسه نش

به این نتیجه دست یافته کیه مدارسیی کیه پیول     « مدارس خصوصی برتر وجود ندارد» ( در تحقیقی تحت عنوان2001) 82مورا

حاظ کیفیت آموزشیی در سیطح پیایین    دولتی( از لکنند )دریافت می کنند )خصوصی( نسبت به مدارسی که پول دریافت نمی 

از مدارس خصوصی نمی توان انتظار کیفیت آموزشی بهتیر   و نتیجه می گیرد که به صرف داشتن پول و استفادهتری قرار دارند 

امنیت فیزیکی بهتر و فرصت بیشتر دانیش آمیوزان بیرای فعالییت     ، داشت و مزیت مدارس خصوصی شامل نظم و انضباط بیشتر

 .(Mora,2006,P 1506)است مه های فوق برنا

( پژوهشی در مورد کارایی و اثربخشی میدارس عمیومی و خصوصیی )شیامل کاتولییک و غییر       2000) 84و کارنوی 88مک ایوان

ماهبی( شیلی به عمل آوردند. در کشوری که حکومت نظامی آن برنامه مدارس بنی را اجرا نمود. محققیین دریافتنید میدارس    

اشیتند و در خوشیبینانه تیرین شیرایط در     یی کمتری در دستاوردهای آکادمیک از مدارس دولتی دخصوصی )غیر ماهبی( کارا

کارایی مشابهی داشتند. مدارس خصوصی )کاتولیک( اندکی کارامدتر از مدارس دولتی بودند. با ایین نتیایجی کیه    ، کالس چهارم

اتولیک( کارایی بهتری نسبت مدارس دولتی دارنید  به دست آورده اند محققان در پایان اظهار می کنند که مدارس خصوصی )ک

بت بیییه میییدارس دولتیییی شیییده انییید    بیییا هزینیییه انیییدک موجییید دسیییتاوردهای آکادمییییک بهتیییری نسییی      چیییون

(McEwan&Carnoy,2000,P213). 

 86و سیندی  85توسیط دانکین  « بررسی شکاف عملکردی بین دانش آموزان مدارس دولتیی و خصوصیی   »پژوهشی تحت عنوان 

 میدارس  ی را از جهیات مختلیف مقایسیه نمودنید.    گرفته است. آن ها در این تحقیق میدارس دولتیی و خصوصی    ( انجام2001)

خصوصیات و ویژگی های فردی دانش آموزان و کیفیت مدرس دارای امتیاز های ، حاظ وضعیت و سابقه خانوادگیخصوصی از ل

تند که بیشترین مزیت مدارس خصوصی متعلق بیه  بیشتری نسبت به مدارس دولتی بودند. همچنین محققان ماکور نتیجه گرف

چون طرح و نقشه خانواده دانش آموز است مدرسه خصوصی را برا ی دانش آموز انتخاب  نوادگی دانش آموزان است.وضعیت خا

 (Dunkan&Sandy,P189) دینمامی کنند و گرنه سیاست های دولت نمی تواند مدارس دولتی را مانند مدارس خصوصی 

ابتیدا ایین   انجیام دادنید. آن هیا    « پتی شهر نیویورک بررسی تجربیات مدارس»تحقیقی تحت عنوان ، (2000) 83و ژو 87کاراگر

پته ای ( کارایی بهتری نسبت به مدارس دولتیی دارد؟ آن هیا در   ، کوپنی، سئوال را مطرح کردند که آیا مدارس خصوصی )بنی

اثیر بسییار  میدارس بنیی کیارایی و تی    ، ی و ویژگی های دانش آموزان را کنترل کنندتحقیق خود دریافتند که اگر سابقه خانوادگ

 .(Krueger&Zhu.2004,P658)به مدارس دولتی در شهر نیویورک دارند کمی نسبت 
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والدین و دانش آموزان( طراحی نمود که به ، ابزاری برای سنجش اثربخشی سازمانی مدارس ) در سطح معلمان، (2000) 80هک

، موفقیت دانش آمیوزان ، انتظارات واال، ات علمیتاکیدات بر موضوع، د اصلی اثربخشی مدرسه توجه دارد. رهبری آموزشیپنج بع

 (.2000، باراث) فراوانی مکانیسم مراقبت بر پیشرفت دانش آموزان.

مشخصیات تیدریس در   سیطح  ، سیطح میدیریت  ، سطح معلیم ، ( تاثیرات عوامل متعدد در سطح محتوای مدرسه2002) 49شبلی

غالی را مورد آزمون قرار داده است. متغییرهای تحقیق عیالوه  اثربخشی مدرسه ( در فلسطین اش عنوان بهموفقیت دانش آموزان )

. داده هیای تحقییق بیا    باشید  میمنطقه جغرافیایی ، هوش، اقتصادی –پایگاه اجتماعی ، نوع مدرسه، نژاد، سبر آن ها شامل: جن

یرهیای واسیط   پایگاه اجتمیاعی و هیوش و هیم چنیین متغ    ، ان می دهد که تمامی متغیرهای مستقل جنستوجه به تحلیل نش

 جو و محیط مدرسه و کیفیت معلم بر موفقیت تحصیلی تاثیر معناداری داشته اند.، شامل: رهبری

 تحقیقات انجام شده در زمینه مدارس غیردولتی و دولتی در داخل کشور

ی که به بررسیی و  در مدارس غیر دولتی و دولتی در ایران از غنای مطلوبی برخوردار نیست. تحقیقاتبه طور کلی ادبیات موجود 

می باشند و بیشتر آن ها به یکی از جنبه های اثربخشی ماننید  ارزشیابی مدارس غیردولتی و دولتی پرداخته باشند بسیار اندک 

 چند نمونه از آن ها اشاره می کنیم: که در اینجا به، رهبری و ... پرداخته اند، منابع، عملکرد

 مطالعات داخلی

ن اثربخشی مدرسه راهنمایی و دبیرسیتان پسیرانه غیرانتفیاعی عالمیه     بررسی میزا»ود تحت عنوان ( در تحقیق خ5381بابایی )

ته بیرای  هفیت همبسی  ، لزوت و لیواین، در چارچوب مدارس اثربخش پرداخته و بر مبنای مدل ادموندز(« 0شهر تهران )منطقه 

 ابل ذکر است:مدارس اثربخش در نظر گرفته است که در پژوهش خود در قالب اهداف زیر ق

 مشخص شدن میزان قوی بودن رهبری آموزشی مدارس -5

 تعیین میزان شفافیت ماموریت مدارس -2

 مشخص شدن سطح انتظارات از دانش آموزان در مدرسه -3

 مدرسهتعیین چگونگی نظارت بر پیشرفت دانش آموزان در  -0

 ارزیابی جو مدرسه -1

 تعیین میزان فرصت یادگیری دانش آموزان مدرسه -1

 و مداخله والدین در مدرسه دازه مشارکتمشخص شدن ان -1

( پژوهشی تحت عنوان عنوان ارزشیابی اثربخشی مدارس متوسطه نظری غیر انتفیاعی پسیرانه شیهر تهیران از     5380صنوبری )

میدارس متوسیطه نظیری     ،نتیجه دست یافیت کیه از لحیاظ عملکیرد تحصییلی دانیش آمیوزان       دیدگاه مدیران و دبیران به این 

 تهران وضعیت بهتری نسبت به دانش آموزان مدارس دولتی دارند. غیرانتفاعی شهر

 عمده نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن بود که:

جیو   -3فعالییت هیای رهبیری     -2 گییری  تصیمیم  -5دبیران و مدیران در مورد اثربخشی کلی و شاخص هیای اثربخشیی )   -5

منیابع( دییدگاههای    -2میواد درسیی و   -5مورد شاخص های اثربخشیی ) آموزش( مدارس غیرانتفاعی دیدگاههای متفاوتی و در 

 یکسانی دارند.

 .مدیران و دبیران؛مدارس غیرانتفاعی را به لحاظ اثربخشی کلی و هر یک از شاخص های اثربخشی ارزیابی کرده اند -2

 رک تحصیل بهتر بوده است.عملکرد مدارس غیرانتفاعی در مقایسه با مدارس دولتی به لحاظ نرخ های قبولی و مردودی و ت -3
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-2مواددرسیی  -5دیدگاه مدیران و دبیران مناطق مختلف در مورد اثربخشیی کلیی و هرییک از شیاخص هیای اثربخشیی )       -0

 کسان است.جو آموزش( ی-1فعالیت های رهبری -0منابع -3 گیری تصمیم

ییران )در میورد دبیرسیتان هیای     ( طی تحقیق به بررسی جامعه شناختی اثربخشی سازمانی آموزش و پرورش در ا5380) یزک

توجیه بیه رویکیرد ترکیبیی )کسیب      ، پیژوهش  نیا ( پرداخت.5382-5383دخترانه و پسرانه دولتی اصفهان در سال تحصیلی )

اثربخشیی سیازمانی میدارس کیه      مؤلفهچهار  اثربخشی سازمانی دارد که بهنظریه و تحقیق ، منابع سیستم( جهت تعریف، هدف

از مدل نظری نظام اجتماعی پارسونز پرداخته است و هر کدام  رضایت شغلی و سالمت سازمانی(، مانیتعهد ساز، شامل )نوآوری

خشی سازمانی مدارس دخترانه بیشتر از اثربخشی ارزیابی شده اند و به نتایج زیر دست یافته است؛ میزان اثرب مؤلفهاز این چهار 

گانه آموزشی یکسان بوده و تفاوت معناداری بیین   1فهان در نواحی مدارس پسرانه بوده است و میزان اثربخشی مدارس شهر اص

 است.نواحی آموزشی وجود نداشته 

شهر تهیران بیه لحیاظ     3منطقه ی ( در پایانامه خود تحت عنوان مقایسه ی دبیرستان های دولتی و غیرانتفاعی 5381بور )بور 

ن مدارس را با متغیر های تعدیل کننده که شامل :تعداد دانیش  ای ؛ وبرخورداری از ویژگی های سازمان یادگیرنده پرداخته است

، ویژگی های دبیران، ویژگی های مدیر، امکانات علمی و فرهنگی وسیاسی، اندازه مدرسه، قدمت، رشته تحصیلی، آموزان مدرسه

 وضعیت اقتصادی دانش آموزان مقایسه کرده است.، نات رفاهی مدرسهامکا

غیرانتفاعی در شهرستان ارومیه انجام داده است. شاخص  اس دولتیا عنوان مقایسه اثربخشی مد( پژوهشی ب5310عباس زاده )

شاخص های اثربخشیی   های اثربخشی این تحقیق میزان توفیق مدارس دولتی و غیردولتی در عملکرد خود می باشند این طرح

این شیاخص هیا کیه ابعیاد مختلیف      ، ر داده استدر خصوص مدارس دولتی و غیرانتفاعی را مورد بررسی و مقایسه و تحلیل قرا

اثربخشی را مورد توجه قرار می دهند نشان دهنده مییزان توفییق میدارس دولتیی و غیردولتیی در عملکیرد خیود میی باشیند.          

-2میواد درسیی   -5از خصوصیاتی که کالدول و اسپینکس برای مدارس اثربخش )شامل ابعاد :پژوهشگر در پی ریزی فرضیه ها 

 جو آموزشی( استفاده کرده است.-1رهبری-1نتایج -0منابع -3 گیری تصمیم

 

 نتایج حاصل از این پژوهش حاكی از آن است كه:

ی ها مؤلفهبه لحاظ هر یک از  -راهنمایی ودبیرستان، اعم از مدارس ابتدایی-مدارس غیرانتفاعی در مقایسه با مدارس دولتی -5

 از اثربخشی بیشتری برخوردار بوده اند. پژوهش )مواد درسی..( در نمونه آماری این پژوهش

 متفاوت است.، اثربخشی مدارس غیرانتفاعی در مقایسه با مدارس دولتی مربوط به مقاطع تحصیلی مختلف -2

نسبت به مقاطع تحصیلی –دبستان –ا مدارس دولتی در مقاطع تحصیلی پایین تر اثربخشی مدارس غیرانتفاعی در مقایسه ب -3

 ر است.بیشت -دبیرستان -باالتر

در مقایسه با مدارس دولتیی بیشیتر   ، اثربخشی مدارس غیرانتفارعی دخترانه نسبت به اثربخشی مدارس غیر انتفاعی پسرانه -0

 است.

بیرای  ، سازمانی و اثربخشیی میدارس راهنمیایی دخترانیه شیهر تهیران      ( با هدف بررسی رابطه بین سالمت 5385خیاط جدید )

، سیاخت دهیی  ، مالحظیه گیری  ، المت سازمانی را به شش بعید )یگیانگی نهیادی   یی که ساز الگو، بررسی ابعاد سالمت سازمانی

کیه اثربخشیی را در   استفاده می نماید و جهت بررسی اثربخشی از الگویی ، روحیه و تاکید علمی( تقسیم کرده، پشتیبانی منابع

مهارت در ارزشیابی کارکنان ، علمینیسته با مبرخورد شا، روابط سازنده با اولیا، یاری رساندن به دانش آموزان، شش بعد رهبری

 و اداره امور مدرسه از دید دبیران می سنجد را به کار می برد.
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 نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که:

 ی وجود دارد.دار معنیبعد ساخت دهی با اثربخشی رابطه بین سالمت سازمانی در  -5

 ی وجود دارد.دار معنیخشی رابطه بین سالمت سازمانی در بعد مالحظه گری با اثرب -2

 ی وجود دارد.دار معنیبین سالمت سازمانی در بعد پشتیبانی منابع با اثربخشی رابطه  -3

 ی وجود دارد.دار معنیبین سالمت سازمانی در بعد روحیه با اثربخشی رابطه  -0

 ی وجود دارد.دار معنیبین سالمت سازمانی در بعد تکید علمی با اثربخشی رابطه  -1

 ی وجود دارد.دار معنیسازمانی در بعد یگانگی نهادی با اثربخشی رابطه المت بین س -1

 ارد.ی وجود ددار معنیبین نظرات دبیران با سابقه کار متفاوت در مورد سالمت سازمانی و اثربخشی تفاوت  -1

 ود ندارد.ی وجدار معنیبین نظرات دبیران با مدرک تحصیلی متفاوت در مورد سالمت سازمانی و اثربخشی تفاوت  -8

 ی وجود ندارد.دار معنیبین نظرات دبیران با رشته تحصیلی متفاوت در مورد سالمت سازمانی و اثربخشی تفاوت  -0

اثربخشیی میدارس   ، بردن روش های ایجاد سالمت سازمانی تالش کننید نهایتاٌ نتایج نشان داد که اگر مدیران مدارس در به کار 

 .آن ها در تمام ابعاد بهبود خواهد یافت

بیدون  ، مطیرح میی سیازد   « راهبردهای مدیریت تعار  و نقش آن در اثربخشی مدارس»( در پژوهش خود با نام 5380قربانی )

و عاملی که در محییط کیار موجیب     باشد میوابسته ، اطالعات شک کار روزانه مدیران به شدت به روابط میان اشخاص و مبادله

تعیار  را  ، تعار  است. در سازمان ها به ویژه سازمان های آموزشیی ، می گرددافت کارایی و اثربخشی سازمان ، کاهش انگیزه

مساله تعیار  در سیازمان   دو روش مغایر در برخورد با ، جزء جدایی ناپایر و همیشگی می دانند. بر اساس تئوری های مدیریت

ه حیل و  را سرکوب کرد و یا به سیرعت بی  باید از آن اجتناب کرد و آن ، تعار  اساساٌ مخرب است، وجود دارد. از دیدگاه سنتی

نشانه ای از سالمت سازمانی محسوب می شود؛ چرا که تعار  ، تعار  آشکار میان کارکنان، دیدگاه نوین از فصل آن پرداخت.

تعارضات از سیاختار مناسیب   ، چنانچه سعی شود با کاربرد راهبردهای مدیریت تعار ، ت پنهان را نمایان سازدمی تواند مشکال

، امکان افزایش خالقیت و اثربخشی فراهم می گردد. مدیران مدارس می توانند از پنج سیبک میدیریت تعیار    ، خوردار شوندبر

در هیدایت تعارضیات   ، عیدم مقابلیه و کنتیرل   ، راهبرد راه حل گرا رقابت و تطبیق در قالب سه، سازش، اجتناب، یعنی همکاری

های میدیریت تعیار  در اثربخشیی میدارس اسیت. نتیایج ایین         استراتژی بررسی نقش، استفاده کنند. هدف کلی این پژوهش

 تحقیق عنوان می نماید که:

 وجود دارد. درصد رابطه 01میان اثربخشی مدارس و راهبردهای مدیریت تعار  با احتمال حداقل  -5

 فاوت دارند.درصد اثربخشی مت 01راهبردهای متفاوت مدیریت تعار  در مقاطع مختلف تحصیلی با احتمال حداقل   -2

اثربخشیی کیاهش   ، % با افزایش تعار 28% و در مقطع راهنمایی 00بر اساس ضریب همبستگی پیرسون در مقطع ابتدایی  -3

 .باشد میسبه گردید که نشان دهنده همبستگی ضعیف % محا0می یابد و در مقطع متوسطه ضریب همبستگی 

بیشیترین همبسیتگی را بیا    ، راه حل گرا% راهبرد 01حتمال حداقل عدم مقابله و کنترل با ا، از میان سه راهبرد راه حل گرا -0

 اثربخشی مدارس دارد.

بیا هیدف شناسیایی    «  5315-0 بررسی جایگاه و عملکرد مدارس غیرانتفاعی استان مرکزی»( پژوهشی با عنوان 5311جاللی )

، والیدین ازمیدارس غیرانتفیاعی    شیناخت  چگونگی، میزان ارتباط مدرسه با والدین، میزان مشارکت والدین در تصمیمات مدرسه

میزان کیفیت مدارس غیرانتفاعی در پرورش اخالق و انضباط دانش آموزان و ... انجام داده اسیت و فرضییه هیای را در راسیتای     

 اند:کرده به اختصار به صورت زیر مطرح هدف های باال

 اط وجود دارد.بین مشارکت والدین دانش آموزان با عملکرد مدارس غیرانتفاعی ارتب -5
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 بین حمایت مسئولین آموزش و پرورش از مدارس غیرانتفاعی با عملکرد این مدارس ارتباط وجود دارد. -2

 غیرانتفاعی ارتباط وجود دارد.بین میزان کمک های مالی والدین با عملکرد مدارس  -3

نفیر از   580اطالعات الزم را از کلییه کارشناسیان آمیوزش و پیرورش اسیتان و تعیداد       ، پژوهشگر سپس با استفاده از پرسشنامه

راهنمایی و متوسطه گرد آوری کرد و آن ها را به روش آزمون خی دو مورد تجزیه و ، مدرسه در سه مقطع ابتدایی 23والدین و 

 :باشد میبرخی از نتایج پژوهش به صورت زیر ، قرار داده استتحلیل 

 ی بین تمایل و فعالیت والدین به مشارکت و عملکرد مدارس غیرانتفاعی وجود دارد.دار معنیرابطه  -5

 ی بین حمایت مسئولین آموزش و پرورش و عملکرد مدارس غیرانتفاعی وجود دارد.دار معنیرابطه  -2

 مک های مالی والدین و عملکرد مدارس غیرانتفاعی وجود دارد.ی با میزان کدار معنیرابطه  -3

با هدف « شاهد و نمونه مردمی در شهر تهران، بررسی کارایی مدارس دولتی و غیرانتفاعی» ( پژوهشی با عنوان 5310دژپسند )

بنیدی داده هیا تیابع تولیید     پژوهشگر بر اسیاس تقسییم   ، مقایسه مدارس ماکور به لحاظ کارایی پرداخته است. در این پژوهش

 -3داده های مربوط به ویژگی های فردی دانش آمیوزان   -2وط به مدرسه داده های مرب -5آموزش به سه دسته که عبارتند از: 

به طراحی دو مدل پرداخته است. یک مدل برای عوامل میوثر بیر   ، اجتماعی مربوط به خانواده دانش آموزان-داده های اقتصادی

ن پیژوهش همچنیین   و یک مدل هم در مورد عوامل موثر بر معیدل یکسیال قبیل ایین دانیش آمیوزان. در ایی       محصول آموزش 

پرداختیه   گییری  نمونیه پژوهشگر برای جمع آوری بخشی از اطالعات مورد نیاز به برآورد مدل به روش ارزش افزوده و همچنین 

ا به دلیل مدارس مختلیف در آزمیون یکسیانی شیرکت میی      پایه های پنجم ابتدایی و سوم راهنمایی ر گیری نمونهاست. در این 

مدرسیه نمونیه    3مدرسه شیاهد و   0، مدرسه غیرانتفاعی 51، مدرسه دولتی 01مدارس مختلف هم کنند انتخاب شدند. از بین 

 مدرسیه نمونیه مردمیی در مقطیع     1مدرسه شاهد و  0، مدرسه غیرانتفاعی 51، مدرسه دولتی 88مردمی در مقطع راهنمایی و 

 ز نتایج پژوهش ماکور به شرح زیر است:و تصادفی ساده انتخاب گردیدند. برخی ا ای خوشهابتدایی با استفاده از روش 

برآورد تابع تولید آموزش برای مدارس راهنمایی غیرانتفاعی نشان می دهد که در مدارس غیرانتفاعی دانش آمیوزانی موفیق تیر    

ر این مدارس نمیی  ر برخوردار بوده اند و یا از والدینی با تسهیالت و مراتب عالی بوده اند. دبوده اند که از توانایی های اولیه باالت

توان انتظار داشت که تنها با باال رفتن شاخص های اقتصادی خانواده یا رفاه خانواده موفقییت تحصییلی فرزندانشیان نییز بیاالتر      

ایتاٌ اینکه مدارس غیرانتفاعی از عوامل مدرسه به خیوبی اسیتفاده   رود. بلکه این شاخص اثر معکوس بر بازدهی آموزش دارد و نه

 کرده اند.

مقایسه بازدهی آموزشی )موفقیت تحصیلی( مدارس دولتی و غیرانتفاعی نشان می دهد که دانش آموزان میدارس غیرانتفیاعی    

نمیود لیاا میدارس غییر انتفیاعی اثیر        نمره باالتر از دانش آموزان مدارس دولتی را اخا خواهند 33/5به طور متوسط معدلی با 

 .باشد میپس بازدهی آنان بهتر از مدارس دولتی ، خود دارندی بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان دار معنی

برآورد تابع تولید آموزش دانش آموزان پنجم ابتدایی مدارس غیرانتفاعی نشان می دهد که در ایین میدراس نییز از متغیرهیای     

. متغیرهیای  باشید  میی وزان ابتدایی سال همچنان از موثرترین عوامل در موفقیت تحصیلی دانش آموزان مربوط به خود دانش آم

ی بیر موفقییت تحصییلی دانیش     دار معنیی اجتماعی خانواده دانش آموزان همگی اثرات مثبت و -مربوط به خصوصیات اقتصادی

ی بیر  دار معنیی ی سرانه و تحصیالت معلم اثر مثبیت  آموزان این مدارس دارند. از عوامل مربوط مدرسه متغیرهای فضای آموزش

ست. سابقه آموزشی معلم نتوانسته است اثر مثبتی بر موفقیت تحصییلی دانیش آمیوزان داشیته     موفقیت دانش آموزان گاشته ا

 باشد.
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تحصییلی   مقایسه بازدهی آموزشی مدارس دولتی و غیرانتفاعی مقطع ابتدایی نشان می دهد که متغیر نوع مدرسه بیر موفقییت  

% 11شوند دانش آمیوزان میدارس غیرانتفیاعی معیدلی بیا      یعنی اگر سایر متغیرها ثابت فر  ؛ ی دارددار معنیدانش آموزان اثر 

 (.5310، نمره باالتر از دانش آموزان مدارس دولتی احراز خواهند کرد. )دژپسند

 

 روش گردآوري داده ها

غیردولتی شهر اراک و تعداد مدارس مناطق آموزشی جمع آوری و سپس نمونه ابتدا اطالعات مربوط به مداس ابتدایی دولتی و 

 5ماری مورد نظر انتخاب گردید. سپس با کسب مجوز از اداره کل آموزش و پرورش شهر اراک و تایید هر یک از مناطق های آ

گرفت و توضیحات الزم در ارتباط توسط محقق در اختیار معلمان و مدیران هر مدرسه قرار  ها پرسشنامه، آموزش و پرورش 2و 

ی تکمیل شده جمع آوری و برای تحلیل های ها پرسشنامهارائه شد در نهایت  و نحوه پاسخ دهی به سئواالت ها پرسشنامهبا 

 آماری طبقه بندی گردید.

 

 تحلیل داده ها روش آماري تجزیه و

استفاده ازآمار های توصیفی ) توزیع فراوانی ها به تفکیک ویژگی های تجزیه و تحلیل اطالعات بعد از جمع آوری داده ها با 

انجام گرفت. تجزیه و  ،تحلیل واریانس یک راهه و دوراهه(، تک نمونه ای fهای استنباطی )آزمونجمعیت شناختی(و آمار

 صورت گرفته است.، spss18تحلیل های ماکور با کمک نرم افزار 

 

 آماره هاي توصیفی

شده است. توجه شیود کیه    مقادیر میانگین و انحراف استاندارد متغیرها به تفکیک مدارس دولتی و غیر انتفاعی ارائه، در جدول

مورد تفسیر و بررسی قیرار گییرد )نمیره کیل بیرای هیر خیرده         0-5مقادیر میانگین ها برای ویژگی های اثربخشی باید در بازه 

قیرار بگییرد(. همچنیین بیرای مقایسیه       0تیا   5ه است تا تمامی نمرات در دامنه مقیاس تقسیم بر تعداد سواالت آن مقیاس شد

کیه   ای گونیه  بیه ن ها می توان بازه نمره گااری پرسشنامه محقق ساخته را به سه بخش برابر تقسییم نمیود   توصیفی این میانگی

ویژگیی اثیربخش    عنیوان  به، 2811تر از به طوری که ویژگی دارای میانگین باال، مالک قضاوت اثربخشی در نظر گرفته شود 2811

به صورت عدم اثر بخشی در نظر گرفتیه شیود.    5تا  5833اثر بخش و  نسبتاا 2811تا 5833در مدرسه منظور گردد. همچنین بازه 

 فراهم می نماید.، مالکی توصیفی را برای بررسی هر یک از میانگین های جدول، این گونه دسته بندی

 اي توصیفی به تفکیک مدارس دولتی و غیر انتفاعیآماره ه :2 شماره جدول

 ره هاآما (n=  555دولتی ) (n=  83غیر انتفاعی )

 میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد متغیرها

5855 

52818 

05810 

20805 

1800 

8828 

00821 

58800 

 سن

 سابقه تدریس

 

0815 

 

3820 

 

0813 

 

2880 

 اثربخشیویژگی های 

 مواد درسی

 گیری تصمیم 2810 0811 2801 0810
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 منابع 2810 0885 3850 0810

 نتایج 3800 0815 3851 0813

 رهبری 3802 0810 3838 0818

 جو آموزشی 2811 0808 2801 0803

 

سیال اسیت و مییانگین     00821مشاهده می گردد که میانگین سنی معلمان شاغل در میدارس دولتیی   ، 3-0با توجه به جدول  

سیال و   58800س دولتیی  سال است. مییانگین سیابقه تیدریس معلمیان میدار      05810سنی گروه شاغل در مدارس غیر انتفاعی 

سال است. مشاهده می گردد که میانگین سنی و سابقه تدریس در میدارس غییر    20805میانگین سابقه در معلمان غیر انتفاعی 

بیه ترتییب در میدارس دولتیی و غییر       است. از میان متغیرهای اثربخشی میانگین مواد درسیی انتفاعی بیشتر از مدارس دولتی 

 گییری  تصیمیم در بازه اثر بخش قرار می گیرند. مییانگین   2811ست که هر دو به لحاظ توصیفی باالتر از ا 3820و  2880انتفاعی 

مدارس دولتی برای این متغیر در حیطه نسیبتاا اثیر    است که میانگین 2801و  2810برای مدارس دولتی و غیرانتفاعی به ترتیب 

قرار می گیرد. همچنین میانگین منابع به ترتیب در مدارس دولتیی  بخش قرار می گیرد و برای مدارس دولتی در بازه اثر بخش 

ر بخش قرار می گیرد. و در بازه نسبتاا اث 2811است که میانگین منابع در مدارس دولتی پایین تر از  3850و  2810و غیر انتفاعی 

اسیت همچنیین مییانگین     2811و  3802، 3800، رهبریت و جو آموزشی در مدارس دولتی بیه ترتییب  ، میانگین ویژگیهای نتایج

قیرار   2811است که هر سه در بازه اثر بخش و بیاالتر از   2801و  3838، 3851متغیرهای ماکور در مدارس غیر انتفاعی به ترتیب 

 می گیرد.

 نمایش داده شده است.، 5در نمودار متغیرهای اثربخشی ارائه شده میانگین 

 

 ي اثربخشی به تفکیک مدارس دولتی و غیر انتفاعیمیانگین متغیر ها :9نمودار 
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، منیابع ، گیری تصمیم، مشاهده می گردد که به ترتیب میانگین های گروه دختران در متغیرهای مواد درسی، جدولبا توجه به  

. تمامی مقادیر ماکور کیم تیر از مقیادیر    2811و  2801، 3801، 2811، 2818، 2883رهبری و جو آموزشی عبارت است از : ، نتایج

. در جدول بعد مییانگین  2803، 3830، 3851، 2801، 2803، 3851ه ترتیب عبارت است از: میانگین ها در گروه پسران است که ب

 نه و پسرانه( ارائه شده است.دولتی و غیر انتفاعی( و جنسیت مدارس )دخترا مدرسه )ها با توجه به نحوه اداره 

 آماره هاي استنباطی

گییرد تیا   میی  خش برداشت های توصیفی اولیه از میانگین متغیر ها با استفاده از آزمون های آماری مورد بررسی قیرار در این ب 

تک گروهی برای مقایسه هر یک از  t مشخص گردد. در ابتدا نتایج، معناداری تفاوت های مشاهده شده با مقدار اطمینان معینی

( میورد مقایسیه قیرار میی     2811لتی و غیر انتفاعی با مالک قضاوت اثربخشیی ) مدارس دو میانگین های متغیرهای اثربخشی در

 ارائه شده است. 1در جدول  tآزمون  گیرد. نتایج

( کیه در بخیش آمیاره    2880نگین میواد درسیی )  ( مشاهده شده برای میا2800) tآماره  مشاهده می گردد که، با توجه به جدول

درصید بزرگتیر اسیت در نتیجیه مقیدار ایین        00با اطمینان  0805در سطح  (2815توصیفی مشاهده گردید از مقدار بحرانی آن 

ه بنیابراین میواد درسیی از جملی    ؛ ( بزرگتر است و این تفاوت از لحاظ آماری معنادار اسیت 2811متغیر از مقدار مالک اثربخشی )

( در 15/2از مقیدار بحرانیی آن )   گییری  تصیمیم برای  t (5852-)آماره  ،. در مقابلباشد میویژگیهای اثر بخش در مدارس دولتی 

( تفاوت معناداری با مالک اثربخشی ندارد 2810در مدارس ابتدایی ) گیری تصمیمکوچکتر است. در نتیجه میانگین  0805سطح 

ولتی در سطح نسبتاا اثر بخش قرار می گیرد. برای متغیر منابع مشاهده می گیردد کیه آمیاره    راین این ویژگی برای مدارس دبناب

کوچکتر است در نتیجه از لحاظ آماری بین میانگین منیابع   0801( در سطح -5808( از مقدار بحرانی آن )-2808مشاهده شده )

یانگین منابع پایین تر از مالک اثربخشی قیرار دارد در  جود دارد و در مدارس دولتی م( تفاوت معناداری و2811( و مالک )2810)

( از 1831نتیجه این ویژگی را نمی توان کامالا اثربخش در نظر گرفت. همچنین مقدار آماره مشاهده شیده بیرای متغییر نتیایج )    

ار می گیرد و می تیوان  ( باالتر از مالک قضاوت قر3800بزرگتر است. در نتیجه میانگین نتایج ) 0805مقدار بحرانی آن در سطح 

( از 1800آن را یک ویژگی اثربخش در مدارس دولتی در نظر گرفت. همچنین برای متغییر رهبیری هیم آمیاره مشیاهده شیده )      

ود ( وجی 2811( و میالک ) 3802بزرگتر است در نتیجه تفاوت معناداری بین مییانگین رهبیری )   0805مقدار بحرانی ان در سطح 

برای آخرین متغیر اثربخشیی )جیو    له ویژگی های اثربخش در مدارس دولتی در نظر گرفته می شود.دارد. این ویژگی هم از جم

کوچکتر است در نتیجه تفاوتی بین مییانگین   0801( در سطح 5808( از مقدار بحرانی )0801آموزشی( مقدار آماره مشاهد شده )

 م نسبتاا اثر بخش در نظر گرفته می شود.اهده نمی گردد و این ویژگی هجو آموزشی و مالک قضاوت اثربخشی مش

بنابراین به طور کلی در مدارس ابتدایی دولتی شهر اراک از نظر کادر آموزشی این میدارس )معلمیان و میدیران( ویژگیی هیای       

ه میی  ی نسبتاا اثربخش در نظر گرفتی منابع و جو آموزش، گیری تصمیمنتایج و رهبری اثر بخش هستند و ویژگیهای ، مواد درسی

 شوند و در این سه حوزه مدارس دولتی با ضعف مواجه می باشند و نیازمند تقویت در این سه حوزه اثربخشی می باشند.

با مالک اثربخشی مقایسه  tدر ادامه تک تک میانگین های متغیرهای اثربخشی در مدارس غیر انتفاعی با توجه به نتیجه آماره  

مشاهده شده برای میواد درسیی    tشاهده می گردد که در مدارس ابتدایی غیر انتفاعی آماره م، 1-0ردد. با توجه به جدول می گ

درصید تفیاوت    00بزرگتیر اسیت بنیابراین بیا اطمینیان       82و درجه آزادی  0805( در سطح 2810( از مقدار بحرانی آن )8852)

دارد و این ویژگی در سیطح اثیربخش قیرار     ( وجود2811ک قضاوت اثربخشی )( و مال3820معناداری بین میانگین مواد درسی )

بزرگتیر اسیت در نتیجیه بیا      0805( از مقدار بحرانی آن در سیطح  0850آماره مشاهده شده ) گیری تصمیممی گیرد. برای متغیر 
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وجیود دارد. در نتیجیه   ( 2811( و مییانگین میالک )  2801) گییری  تصیمیم درصد تفیاوت معنیاداری بیین مییانگین      00اطمینان 

در مدارس غیر انتفاعی هم در حیطه اثربخش واقع می گردد. همچنین آماره مشاهده شده برای سیایر متغیرهیای    گیری تصمیم

بزرگتر اسیت.   0805( در سطح 2810) یبحران( هم از مقدار 1811( و جو آموزشی )55858رهبری )، (1825نتایج )، (1852منابع )

( بیا مییانگین   2801( و جیو آموزشیی )  3838رهبری )، (3851نتایج )، (3850منابع )درصد بین میانگین  00 در نتیجه با اطمینان

( تفاوت معناداری وجود دارد و همگی میانگین ها بیشتر از مالک در نظر گرفته می باشیند در نتیجیه از   2811مالک اثر بخشی )

 طلوبی برقرار است.مدارس غیر انتفاعی در سطح م نظر کادر آموزشی این مدارس تمامی ویژگی های اثر بخشی در

در ادامه نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه میانگین هیای دو گیروه از میدارس دولتیی و غییر انتفیاعی بیه         

نگین هیای  تفکیک هر کدام از متغیر های اثربخشی ارائه می گردد. تا اینکه مشخص گردد که تفاوت های مشاهده شیده در مییا  

 از لحاظ آماری هم معنادار هستند؟، دو گروه در جدول

 نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک راهه :8شماره جدول 

F مجموع مجاورات میانگین مجاورات df 

 متغیرها و منابع تغییر

 
*51811 

 

1801 

0830 

 

1801 

10820 

 

5 

502 

 ویژگیهاي اثربخشی مواد درسی

 بین گروهی

 درون گروهی

 
*51821 

 

1852 

0801 

 

1852 

80812 

 

5 

502 

 گیري تصمیم

 بین گروهی

 درون گروهی

 
*28882 

 

51823 

0810 

 

51823 

523838 

 

5 

502 

 منابع

 بین گروهی

 درون گروهی

 

005 

 

0825 

0821 

 

0825 

00801 

 

5 

502 

 نتایج

 بین گروهی

 درون گروهی

 
*50815 

 

1853 

0802 

 

1853 

80812 

 

5 

502 

 رهبري

 گروهیبین 

 درون گروهی

 
*20800 

 

0800 

0825 

 

0800 

05852 

 

5 

502 

 جو آموزشی

 بین گروهی

 درون گروهی

  
در  (1811( از مقیدار بحرانیی آن )  51811) یدرسی مشاهده می گردد که آماره به دست آمده برای متغیر میواد   با توجه به جدول

نتفیاعی تفیاوت معنیاداری    بزرگتر است در نتیجه بین مقدار میانگین مواد درسی در دو گروه مدارس دولتی و غییر ا  0805سطح 

قدار میانگین این متغیر در مدارس غیرانتفاعی باالتر از میانگین آن در مدارس دولتی قرار میی گییرد   که م ای گونه به .جود داردو

 مدارس غیر انتفاعی در حوزه مواد درسی اثربخش تر از مدارس دولتی هستند. در نتیجه

معناداری بین  ر نتیجه تفاوت( بزرگتر است د1811از مقدار بحرانی آن ) گیری تصمیمهمچنین آماره به دست آمده برای متغیر  

میدارس غییر    ؛ ودر مدارس غیر انتفاعی بیاالتر از میدارس دولتیی قیرار دارد     گیری تصمیمبنابراین میانگین ؛ دو گروه وجود دارد

 به گونه اثربخش تری از مدارس دولتی عمل می کنند. گیری تصمیمانتفاعی در حوزه 
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( بزرگتر است در نتیجه تفاوت معناداری بین دو گروه 1811دست آمده برای متغیر منابع از مقدار بحرانی آن ) همچنین آماره به

میدارس غییر انتفیاعی در حیوزه      ؛ وبنابراین میانگین منابع در مدارس غیر انتفاعی باالتر از مدارس دولتی قیرار دارد . وجود دارد

 به گونه اثربخش تری از مدارس دولتی عمل می کنند.منابع آموزشی 

 (1811( از مقیدار بحرانیی آن )  0805ه دست آمده برای متغیر نتایج )مشاهده می گردد که آماره ب، 1-0بعالوه با توجه به جدول 

ی تفیاوت  کوچکتر است در نتیجه بین مقدار مییانگین میواد درسیی در دو گیروه میدارس دولتیی و غییر انتفیاع         0805در سطح 

 ایج به یک اندازه اثربخش هستند.. در نتیجه مدارس غیر انتفاعی و دولتی در حوزه نتمعناداری وجود ندارد

( بزرگتر است در نتیجه تفاوت معناداری بین دو گیروه وجیود   1811آماره به دست آمده برای متغیر رهبری از مقدار بحرانی آن )

 مدارس غیر انتفاعی در حیوزه رهبیری   ؛ وبنابراین میانگین رهبری در مدارس غیر انتفاعی باالتر از مدارس دولتی قرار دارد؛ دارد

هم به گونه اثربخش تری از مدارس دولتی عمل می کنند. برای آخرین متغیر اثربخشی )جو آموزشی( نیز آماره به دسیت آمیده   

بنیابراین جیو   . معناداری بین دو گروه وجود دارد درصد تفاوت 00( بزرگتر است در نتیجه با اطمینان 1811از مقدار بحرانی آن )

 ی در مداس غیر انتفاعی اثربخش تر و مطلوب تر از مدارس دولتی است.اموزش

میانگین سایر ویژگی ها در مدارس غیر انتفاعی بیاالتر از  ، در نتیجه به طور کلی از میان متغیرهای اثربخشی به جز ویژگی نتایج

 اثربخش تری عمل می کنند. مدارس غیر انتفاعی به گونه ؛ ومدارس دولتی است

ادامه نتایج حاصل از تحلیل واریانس دو راهه برای بررسی میانگین ها در تعامل نحیوه اداره مدرسیه )دولتیی و غییر انتفیاعی      در 

جنسیت مدرسه )دخترانه و پسرانه بودن مدارس( مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به خروجی تحلییل وارییانس دو    بودن( با

درصید   01. درنتیجه با اطمینیان  انتفاعی بودن با دخترانه یا پسرانه بودن( معنادار نیستامل بین دو عامل )دولتی و غیرراهه تع

غیرهیای اثربخشیی تفیاوت    بین مدارس دولتی دخترانه و پسرانه با مدارس غیر انتفیاعی دخترانیه و پسیرانه از نظیر مییانگین مت     

( میورد  08001) یفرونی ی مشاهده نمی گردد. در ادامه در ابتدا تفاوت ها در هر عامل به تنهایی با مقدار اصالح آلفای بن معنادار

 خالصه شده است. 8-0بررسی قرار می گیرد. تمامی نتایج در جدول 

 

 نتیجه گیري

 تحقیق هاي یافتهخالصه اي از 

 شده است :واالت پژوهشی حاصل نتایج زیر از بررسی س

سئوال اصلی: آیا بین اثربخشی مدارس ابتدایی دولتی در مقایسه با مدارس غیر دولتی شهر اراک در سال 

 تفاوت وجود دارد؟ 9830-09تحصیلی 

از مدارس میانگین سایر ویژگی ها در مدارس غیر دولتی باالتر ، به طور کلی از میان متغیرهای اثربخشی به جز ویژگی نتایج

پژوهش سید عباس زاده مبنی بر  های یافتهمدارس غیر دولتی به گونه اثربخش تری عمل می کنند. این یافته با  ؛ ودولتی است

فعالیت  -1نتایج  -0منابع  -3 گیری تصمیم -2مواد درسی  -5برتری اثربخشی مدارس غیرانتفاعی به لحاظ خصوصیاتی چون 

 خوانی دارد.به مدارس دولتی هم جو آموزش نسبت -1های رهبری و 

( مبنی بر این که مدارس غیردولتی در مقایسه با مدارس دولتی 5380پژوهش محمد صنوبری ) های یافتهاین یافته همچنین با 

از نرخ قبولی باالتر و ترک تحصیلی و مردودی پائین تر ی برخوردار می باشند که عملکرد مدارس غیردولتی در کل برتری قابل 

 دارس دولتی دارند همخوانی دارد.حظه ای بر عملکرد ممال
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( که در پایانامه خود تحت عنوان مقایسه ی دبیرستان های دولتی و غیرانتفاعی منطقه 5381بور )بور  های یافتهاین یافته ها با 

ا متغیر های تعدیل این مدارس را ب ؛ وشهر تهران به لحاظ برخورداری از ویژگی های سازمان یادگیرنده پرداخته است 3ی 

ویژگی ، امکانات علمی و فرهنگی وسیاسی، اندازه مدرسه، قدمت، رشته تحصیلی، کننده که شامل :تعداد دانش آموزان مدرسه

وضعیت اقتصادی دانش آموزان مقایسه کرده است و در کل برتری ، امکانات رفاهی مدرسه، ویژگی های دبیران، های مدیر

 هد همخوانی دارد.رس دولتی نشان می دمدارس غیردولتی را بر مدا

 های یافتهو « راهبردهای مدیریت تعار  و نقش آن در اثربخشی مدارس»با نام ، (5380قربانی ) های یافتهاین یافته ها با 

همخوانی « بررسی رابطه بین سالمت سازمانی و اثربخشی مدارس راهنمایی دخترانه شهر تهران»( با نام 5385خیاط جدید )

 ارد.ند

، با عنوان تفاوت در دستاوردهای آموزشی و تحصیلی بین مدارس عمومی، (2008درانکرز و رابرت ) های یافته این یافته با

کشور انجام گرفته و پس از بررسی داده ها مشخص شده  22وابسته به دولت و مدارس مستقل خصوصی در بین ، خصوصی

شاگردان مدارس خصوصی از لحاظ دستاوردهای ، س دولتی بهتر استاست که ترکیب اجتماعی مدارس خصوصی از مدار

تحصیلی از شاگردان مدارس خصوصی از لحاظ دستاوردهای تحصیلی از شاگردان مدارس عمومی با همان ترکیب بهتر بوده 

 است همخوانی دارد.

انجام داده « صوصیدر مدارس دولتی و خاستانداردهای آموزشی »( تحت عنوان2001برونلو و روکو ) های یافتهاین یافته ها با  

ها هم در تحقیقاتشان دریافتند که دانش آموزان مدارسی که پول دریافت می کنند از لحاظ تحصیالت آکادمیک هیچ  آن اند.

همخوانی ، این تحقیق برتری مدارس غیردولتی را نشان می دهد و به دلیل اینکه، برتری از دانش آموزان مدارس دولتی ندارند

 ندارد

کارآمدی معلم و اثربخشی ، ( در رساله دکتری خود به بررسی رابطه بین جو مدرسه2000اسکات ) های یافته این یافته با

تاکید علمی و همچنین رهبری آموزشی رابطه ، و نتایج تحقیق نشان می دهد که حرفه ای گرایی معلم، مدرسه پرداخته است

جو مدرسه و کارآمدی ، مطالعات رگرسیونی چندگانه اثربخشی مدرسه با توجه به ی با اثربخشی کلی مدرسه دارد.دار معنی

 همخوانی دارد.، ی برای اثربخشی مدرسه استدار معنیکه نشان می دهد که رابطه  معلمان

 کیه «تاثیر رقابت در مدارس خصوصی بر عملکرد میدارس دولتیی در گرجسیتان   »تحقیقی تحت عنوان  های یافتهاین یافته ها با 

نشان می دهد که رقابت در مدارس خصوصی بسیار باال اسیت. ایین    ؛ و( انجام شده است2001یو کویست و واکر )س، توسط گلر

نتیجه با توجه به بررسی نتایج امتحانی دانش آموزان گرفته شده است چون اگیر میدارس خصوصیی بهتیرین دانیش آمیوزان را       

فت عملکرد دانش آموزان مدارس دولتی می شود. حتی اگر مدیران دولتی باعث ابنابراین ثبت نام در مدارس غیر ، جاب نمایند

 همخوانی ندارد.، خود را برای نتایج بهتر تحصیلی دانش آموزان مضاعف کنندو معلمان مدارس دولتی تالش های

صی )شامل عمومی و خصو ( پژوهشی در مورد کارایی و اثربخشی مدارس2000مک ایوان و کارنوی ) های یافتهاین یافته ها با 

کاتولیک و غیر ماهبی( شیلی به عمل آوردند. محققان در پایان اظهار می کنند که مدارس خصوصی )کاتولیک( کارایی بهتری 

، نسبت مدارس دولتی دارند چون با هزینه اندک موجد دستاوردهای آکادمیک بهتری نسبت به مدارس دولتی شده اند

 همخوانی دارد.

تحقیقی توسط لیزابارو  های یافتهو با « مدارس خصوصی برتر وجود ندارد» تحت عنوان 2001مورا  های یافتهبا  این یافته ها

 زابارویلهمچنین این پژوهش با تحقیق ، «موقعیت مدارس خصوصی و مشخصات محله های همجوار آن»( با عنوان 2001)
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مدارس خصوصی در یک منطقه و متوسط درآمد خانواده داد منفی بین تع دار معنی( که محقق بیان می کند یک رابطه 2001)

 همخوانی ندارد.، و تمرکز نژادی و جمعیتی در آن منطقه وجود دارد

 

  وجود دارد؟ دار معنیآیا بین مدارس ابتدایی دولتی و غیردولتی در بعد مواد درسی تفاوت 

گروه مدارس دولتی و غیر دولتی تفاوت  در دوپژوهشی نشان داد که بین مقدار میانگین مواد درسی  سؤالبررسی این 

که مقدار میانگین این متغیر در مدارس غیردولتی باالتر از میانگین آن در مدارس دولتی بود.  ای گونه به معناداری وجود دارد .

 در نتیجه مدارس غیر دولتی در حوزه مواد درسی اثربخش تر از مدارس دولتی هستند.

(همخوانی دارد. وی درپژوهش خود به این نتیجه رسید که بین دیدگاه 5380ش محمد صنوبری )پژوه های یافتهاین یافته با 

وجود دارد و هر دو  دار معنیمدیران و دبیران مدارس غیرانتفاعی در مورد اثربخشی مواد درسی در این گونه مدارس تفاوت 

پژوهش بابائی  های یافتهرزیابی کرده اند. همچنین با بخش اگروه دبیران و مدیران مدارس غیردولتی را به لحاظ مواد درسی اثر

مبنی بر اینکه با تایید فرضیه هفتم که در مدرسه عالمه فرصت کافی برای یادگیری دانش آموزان فراهم است ، (5381)

 همخوانی دارد.

انجام شده است همخوانی  خصوصیپژوهش که در ایاالت متحده برای مقایسه اثربخشی مدارس دولتی و  های یافتهاین یافته با 

پژوهش نشان داد مدارس خصوصی فرصت های آموزشی بیشتری را برای یادگیری دانش آموزان خود فراهم می  نیا دارد.

 کنند.

 

  وجود دارد؟ دار معنیتفاوت  گیري تصمیمآیا بین مدارس ابتدایی دولتی و غیردولتی در بعد 

( بزرگتر است در نتیجه تفاوت معناداری بین دو گروه 1811مقدار بحرانی آن )از  گیری تصمیمآماره به دست آمده برای متغیر 

مدارس غیردولتی در حوزه  ؛ ودر مدارس غیردولتی باالتر از مدارس دولتی قرار دارد گیری تصمیموجود دارد بنابراین میانگین 

 به گونه اثربخش تری از مدارس دولتی عمل می کنند. گیری تصمیم

در پژوهش خود به این نتیجه رسید که بین  یصنوبر .باشد می( همسو 5380پژوهش محمد صنوبری ) های یافتهه با این یافت

وجود دارد و هر دو گروه  دار معنیدر مدارس غیردولتی تفاوت  گیری تصمیمدیدگاه مدیران و دبیران در مورد اثربخشی فرایند 

اثربخش ارزیابی کرده اند. همچنین یافته پژوهش حاضر با  گیری تصمیمیند دبیران و مدیران مدارس غیردولتی را به لحاظ فرا

مبنی بر اینکه مشارکت و مداخله والدین درمدرسه عالمه محسوس است و نمره مشارکت  ،(5381پژوهش بابائی ) های یافته

همخوانی ، % قرار دارد10 باالی والدین از دیدگاه دو گروه والدین و دانش آموزان در شرایط نسبتاا مطلوب و درصد اثربخشی

 دارد.

 

  وجود دارد؟ دار معنیآیا بین مدارس ابتدایی دولتی و غیردولتی در بعد منابع تفاوت 

( بزرگتر است در نتیجه تفاوت معناداری بین دو گروه وجود 1811آماره به دست آمده برای متغیر منابع از مقدار بحرانی آن )

مدارس غیر انتفاعی در حوزه  ؛ ور مدارس غیر انتفاعی باالتر از مدارس دولتی قرار داردمنابع دعبارت دیگر میانگین  به؛ دارد 

 منابع آموزشی به گونه اثربخش تری از مدارس دولتی عمل می کنند.

ابع در بین دیدگاه مدیران و دبیران در مورد اثربخشی من، ( مبنی بر اینکه5380پژوهش محمد صنوبری ) های یافتهاین یافته با 
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وجود ندارد و هر دو گروه دبیران و مدیران مدارس غیرانتفاعی را به لحاظ منابع اثربخش  دار معنیمدارس غیرانتفاعی تفاوت 

( مبنی بر برتری اثربخشی مدارس غیرانتفاعی در 5310همچنین با پژوهش عباس زاده ) ؛ وارزیابی کرده اند همخوانی دارد

( مبنی بر برتری دبیرستان های 5381بور )بور  های یافتهبا  ؛ وآموزشی همخوانی دارد ظ منابعمقایسه با مدارس دولتی به لحا

امکانات علمی و فرهنگی وسیاسی همخوانی ، غیرانتفاعی در مقایسه با دبیرستان های دولتی در مورد امکانات رفاهی مدرسه

متعددی هم چون خود مختار و استقالل عوامل  ( در خصوص بهبود اثربخشی مدارس با2000سان ) های یافتهبا  ؛ ودارد

منابع پیش نیاز  عنوان بهوجود زمینه های مناسب شغلی برای معلمان و مدارس ، حمایت اجتماعی محلی، منابع مالی، مدرسه

 برای برنامه های بهبود مدارس اثربخش می بایستی مدنظر باشند همخوانی دارد.

 

 وجود دارد؟ دار معنیتی در بعد نتایج تفاوت آیا بین مدارس ابتدایی دولتی و دول 

کوچکتر است در نتیجه بین مقدار  0805در سطح  (1811( از مقدار بحرانی آن )0805آماره به دست آمده برای متغیر نتایج )

فاعی و میانگین مواد درسی در دو گروه مدارس دولتی و غیر انتفاعی تفاوت معناداری وجود ندارد. در نتیجه مدارس غیر انت

 دولتی در حوزه نتایج به یک اندازه اثربخش هستند.

با تایید فرضیه پنجم که نمره نظارت از دیدگاه دو گروه والدین و دانش آموزان در  ،(5381هش بابائی )پژو های یافتهاین یافته با 

رفت دانش آموزان در مدرسه عالمه بر پیش نظارت همخوانی دارد.، % قرار دارد10شرایط نسبتاا مطلوب و درصد اثربخشی باالی 

 که یک مدرسه غیرانتفاعی است همخوانی وجود دارد.

 

 وجود دارد؟ دار نیمعبین مدارس ابتدایی دولتی و غیردولتی در بعد رهبري تفاوت  آیا 

دو گروه وجود  ( بزرگتر است در نتیجه تفاوت معناداری بین1811آماره به دست آمده برای متغیر رهبری از مقدار بحرانی آن )

مدارس غیر انتفاعی در حوزه رهبری  ؛ ولتی قرار داردبنابراین میانگین رهبری در مدارس غیر انتفاعی باالتر از مدارس دو؛ دارد

 هم به گونه اثربخش تری از مدارس دولتی عمل می کنند.

دیران و دبیران در مورد فعالیت های مبنی بر اینکه بین دیدگاه م، (5380پژوهش محمد صنوبری ) های یافتهاین یافته با 

وجود دارد و هر دو گروه دبیران و مدیران مدارس غیرانتفاعی را به لحاظ فعالیت  دار معنیرهبری در مدارس غیرانتفاعی تفاوت 

موزشی مبنی بر اینکه رهبری آ ،(5381پژوهش بابائی ) های یافتهاثربخش ارزیابی کرده اند همخوانی دارد. همچنین با  رهبری

% قرار 10انش آموزان در شرایط نسبتاا مطلوب قوی در مدرسه عالمه حاکم است و نمره رهبری از دیدگاه دو گروه والدین و د

مقاله کتی وایلی و جولیان  های فتهیاهمخوانی ندارد. همچنین با ، رهبری آموزشی متوسطی در مدرسه عالمه حاکم است دارد و

د. ه اثربخش مدیریت خوب مالی به اندازه مدیریت خوب کارکنان ضروری است همخوانی دارمبنی بر اینکه در مدرس کینگ

نتایجی پژوهشی هم که در آمریکا برای مقایسه اثربخشی مدارس خصوصی و مدارس دولتی انجام یافته است نشان می دهد که 

نده اند که با بخشی از یافته حاضر معلمان مدارس خصوصی نسبت به مدارس دولتی دوره های کارآموزی بیشتری را گارا

 همخوانی دارد.

 

  وجود دارد؟ دار معنیو غیردولتی در بعد جو آموزشی تفاوت آیا بین مدارس ابتدایی دولتی 
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درصد تفاوت  00( بزرگتر است در نتیجه با اطمینان 1811در متغیر جو آموزشی نیز آماره به دست آمده از مقدار بحرانی آن )

 از مدارس دولتی است. و گروه وجود دارد بنابراین جو اموزشی در مداس غیر انتفاعی اثربخش تر و مطلوب ترمعناداری بین د

مبنی بر اینکه بین دیدگاه مدیران و دبیران در مورد اثربخشی جو ، (5380پژوهش محمد صنوبری ) های یافتهاین یافته با 

د و هر دو گروه دبیران و مدیران مدارس غیرانتفاعی را به لحاظ جو وجود دار دار معنیآموزشی در مدارس غیرانتفاعی تفاوت 

با تایید فرضیه سوم که جو  ،(5381پژوهش بابائی ) های یافتهارزیابی کرده اند همخوانی دارد. همچنین با اثربخش  آموزشی

و از دیدگاه والدین در  مطلوب مدرسه عالمه منظم و ایمن است و نمره محیط مدرسه از دیدگاه دانش آموزان در شرایط نسبتاا

 شرایط مطلوب قراردارد همخوانی دارد.

 

 در مقایسه با مدارس دولتی ، مدارس غیردولتی دخترانه نسبت به مدارس غیردولتی پسرانه آیا اثربخشی

 بیشتر است؟

که میانگین متغیر های اثر  ای گونه بهجنسیت مدارس در میانگین متغیرهای اثر بخشی تأثیر گاار است ، در نحوه اداره مدرسه

اما در مقابل در هیچ یک از ؛ و در مدارس پسرانه باالتر از دخترانه استدر مدارس غیردولتی باالتر از دولتی ، بخشی به جز نتایج

ی متغیرهای اثر بخشی بین میانگین مدارس غیردولتی دخترانه و پسرانه با دولتی دخترانه و پسرانه تفاوت معناداری مشاهده نم

 گردد.

ربخشی سازمانی آموزش و پرورش در ایران )در ( طی تحقیق به بررسی جامعه شناختی اث5380) یزک های یافتهاین یافته ها با 

( که به این نتیجه دست یافت ؛ میزان 5382-5383مورد دبیرستان های دخترانه و پسرانه دولتی اصفهان در سال تحصیلی )

 همخوانی ندارد.، یشتر از مدارس پسرانه بوده استاثربخشی سازمانی مدارس دخترانه ب

که گروه سنی مدارس ابتدایی با دبیرستان متفاوت است و متغیرهای اثربخشی با اثربخشی دلیل این امر می تواند این باشد 

 متفاوت است. سازمانی تحقیق زکی

 

 بحث در مورد یافته ها

، د که با وجود تفاوت در میان مدارس دولتی و غیردولتی از برخی جهاتبا توجه به نتایج حاصل از این پژوهش به نظر می رس

مدارس غیردولتی نه بر کیفیت محیط آموزشی و تغییر جو مدارس از محیطی خشک و بدون انعطاف که در آن معلم تمرکز 

نش آموزان و به دست انتقال دهنده محتوای آموزشی و دانش آموز دریافت کننده هستند بلکه توجه به باال بودن نمرات دا

رویه ها و ، اقع برخالف تصور رایج مبنی بر اینکه مدارس غیردولتیآوردن نتایجی کوتاه مدت و جلب رضایت والدین است. در و

فرهنگی کامال ا جدا از مدارس دولتی دارند نتایج حاکی از آن است که مدارس غیردولتی تمام توجه خود را صرف انجام بهتر 

د در حد عالی انجام دهند. در کنند که مدارس دولتی به علت کمبود امکانات و هزینه های فراوان نمی توانن همان وظایفی می

 به نظر می رسد هر دو مدرسه دولتی و غیردولتی در سطح ابتدایی در سطوح اثربخشی به نتایجی خوبی دست یافته اند. نهایت

می پردازند و تعداد دانش آموزان مشخص کننده میزان درآمد این  مدارس غیردولتی با بودجه ای متغیر به اداره مدرسه -5

رقابت برای جاب بیش تر باعث می شود مسئوالن و معلمان برای جلب نظر والدین و دانش آموز ، مدارس است. در نتیجهگونه 

 -کالم باشد اگرچه در حد -به کسب اطالعاتی جدید در مورد سیستم های آموزشی سودمند و روشهای آموزشی اثربخش

برسند. مدارس دولتی از بودجه سالیانه ثابتی برخوردارند که در هر  بپردازند و به خواسته خود مبنی بر جاب بیشتر دانش آموز

صورت به آن ها تعلق می گیرد. در واقع مدارس در شرایط رقابت قرار ندارند و نیازی به توسل به اطالعات و پیشرفت ها برای 
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، توجه به کیفیت کار دریافت می کند. سازمانی که حیاتش وابسته به بودجه ای است که به طور ثابت و بدون جاب افراد ندارند

سازمانی که در مسئولیتی که به عهده دارد از نظر عملکرد مورد سئوال قرار نمی گیرد و از حمایتی غیرمنطقی برخوردار است 

 نیاز به آموختن نخواهد داشت.

ه های گزافی که برای تحصیل ذینفعان در ارتباط مستقیم با مدارس قرار دارند. والدین به علت هزیندر مدارس غیردولتی   -2

فرزندان خود به این گونه مدارس پرداخت می کنند خواستار باال بودن بار علمی کارکنان مدرسه هستند و به بحث با معلمان 

 دید برای جلب رضایت والدین می شود.برای آگاهی از آن می پردازند و این باعث جستجوی اطالعات ج

 پیشنهادهاي كاربردي

 -5شاخص های  مدارس دولتی و غیردولتی را به لحاظ، شود مدیران و دبیراننتایج پژوهش حاضر مالحظه می همچنانکه در

کرده اند. بر اثربخش مقایسه ، جو آموزشی -1فعالیت های رهبری و  -0منابع آموزشی  -3 گیری تصمیمفرایند -2مواد درسی 

 این اساس پیشنهادات زیر ارائه می شود.

روشن و برنامه منسجم و نظام یافته ای را تعریف و به منظور برآورده نمودن نیازهای متفاوت دانش مدارس هدف های  -5

 آموزان فرصت یادگیری مهارت های الزم را برای آن ها فراهم کنند.

 ران و والدین دانش آموزان مشارکت داده شوند.های مدرسه دبی گیری تصمیمدر تعیین اهداف و  -2

یادگیری؛ وزارت آموزش و پرورش با افزایش مکانیزم های نظارتی -امکان فرایند بهتر یاددهیبه منظور فراهم آوردن  -3

 تدابیری اتخاذ نماید تا منابع مالی بیشتری به مدارس مخصوصاا دولتی اختصاص داده شود.

پاسخ خواستن ، یدبه نیازهای دبیران و رشد حرفه ای آن ها توجه نما، بهینه تخصیص دهد مدیریت مدرسه منابع را به نحو -0

از سبک مدیریت منعطفی ، دانش آموزان و دبیران برقرار نماید، و روابط موثری با والدین، از معلمان در قبال فعالیت هایشان

تالش در ایجاد این ویژگی در بین کارکنان و معلمان و داشتن سعه صدر در برابر نظرات و اعمال دیگران و ، برخوردار باشد

ارزشیابی از کار دبیران را به آن ها انعکاس دهد و بر پیشرفت فعالیت های آموزشی در جهت نیل به اهداف  و، دانش آموزان

 آموزشی نظارت کند.

دبیران و مدیر مدرسه را نسبت به ، مدارس ارزش های مهمی را سرلوحه کار خود قرار دهد و تعهد و وفاداری دانش آموزان -1

مدرسه محیطی شورانگیز باشد به طوری که تعهد به یادگیری در آن مشهود و موفقیت این ارزش ها تشویق نماید. محیط 

اعضای مدرسه از اهمیت متقابل برای آن ها برخوردار باشد؛ اعضای مدرسه روحیه خوبی داشته باشند؛ دانش آموزان را به قبول 

 تشویق کند.مسئولیت 

در مدارس غیردولتی بسیار مرسوم است مدارس  بازنشسته همانطور که در پژوهش نشان داده شد استفاده از دبیران -1

غیردولتی برای باال بردن کارایی خود سعی نمایند به جای استفاده از دبیران بازنشسته از دبیران جوان و باروحیه استفاده 

 نمایند.

زش و پرورش کشور لاا به مسئولین آمو، ز پشتوانه مطلوب علمی در دنیا برخوردار استپژوهش های مدارس اثربخش ا -1

 پیشنهاد می شود از این الگو برای ارزیابی مدارس کشور استفاده بهینه نمایند.
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