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:چکیده

راآموزان،دانشتحصیلیپیشرفتبرمدیرانوظایفشرحتحققاثربررسیحاضر،پژوهش•
کهندداربعهدهوظایفیشرحآموزشیرهبرانعنوانبهمدارسمدیران.استدادهقرارتوجهمورد
مدارسدستهدو(مدرس57)تهرانشهر11منطقهمدارسکلیهمیاناز.باشدمیمابررسیمورد
35پرسشنامهیکبهآنهامدیرانوشدهانتخابروشبه(مدرسه30)ناموفقو(مدرسه27)موفق

یخمجذوروآماریآزمونهایطریقازدریافتیهایپاسخ.انددادهپاسخخودساختهسوالی
.گرفتندقرارتحلیلوتجزیهمورد05/0درسطح

سرشماری



دانشتحصیلیرفتپیشومدیرانوظایفشرحشرایطتحققبینکهگرفتنتیجهتوانمیهایافته•
عدمقبیلازعاوملینگردید،مشاهدهمعناداریارتباطکهمواردیدر.داردوجودارتباطآموزان

تورالعملها،دسواداریانضباطبهتوجهیبیشخصی،سلیقهاعمالاصولی،وصحیحریزیبرنامه
مادیوانسانیتامکاناومنابعمناسبتوزیععدممربوط،علمیهاییافتهوتجربیاتگرفتننداده

وانعمورفعجهتمدیرمستمرپیگیریوتالشعدموآموزشیهایاولویتبهتوجهیبیو
دارندنقشمدرسهمشکالت

بی توجهی به انضباط اداری



:کلیدیهایواژه

فقنامومدارسموفق،مدارستحصیلی،پیشرفت-مدارسمدیران•



:بررسیموردمسالهگسترۀ-

اثروکارآییبهزیادیحدتاسازمانهاونهادهاموفقیترهبری،ومدیریتعصردر•
شکلوودکانکتربیتدرآنمدیریتکهاستسازمانیمدرسه.داردبستگی((مدیریت))بخشی

تأثیرتباهاشوانگاریسهلکوتاهی،هرگونهوداردچشمگیرینفوذودخالتآنانشخصیتدادن
رامدرسهردآموزشیرهبرعنوانبهمدیرنقشبنابراین.گذاردمیآنانتحولروندبرنامطلوبی

جهیزاتتمناسب،ساختمانهایمدارس،درمناسبسازماندهیبااینکه.انگاشتنادیدهتواننمی
هآنچباشدولیمیمدارسدرپرورشوآموزشاهدافتحققساززمینهتوانمیکافیوالزم

روشهایکاربردومدیریتتجربهوعلمهنرارتباطآموزشی،فضایبرحاکمروحدارد،اهمیت
استتربیتوتعلیمصحیح

رهبر آموزشی



.داردذیریانکارناپتفاوتهایپیشدههیکهحتیوقرننیممدرسهباامروزمدرسهدیگرجهتاز•
نیازهایی،درسکتابهایمطالبتنوعمعلمان،تخصصکالسها،آموزاندانشتعدددرتفاوتهااین

وشغلینیازهایآموزان،دانشواولیاءتوقعاتآموزشی،امکاناتولوازمکار،شرایطوفیزیکی
وسیاسیاجتماعی،هایضرورتآموزشی،وپرورشیهاینظریهمعلمان،تأمیناجتماعی،
سیمایدررگبزتحولییکبرکهجدیترونونیازهایپیدایشوآوریفنتغییراتفرهنگی،

.(1373میرکمالی،)آوردمیپدیدآنمدیریتومدرسه

توقعات اولیاء و دانش آموزان



امسرانجومساعدتویاریتقویت،حمایت،ازاستعبارتآموزشیرهبریا((مدیرنقش))•
زاآموزشیمدیریتگوئیممیجهتبهمین.دادندستورنهکردنهدایتوکردنهمکاری

برایزشیآمورهبریومدیریتمقام.استکردهتغییرآنماهیتومنظوربلکهنیفتادهاهمیت
میبردهکاربهوخالقیتابتکاربروزومسئولیتقبولطریقازنموورشدامکاناتساختنمیسر
مطرودکلیهبدانستمیمدیرپیروویافتهسازشومطیعفردیرامعلمکهآنقدیممفهوموشود
.(1370،طوسیازنقلبهوایلز)استشده

فردی مطیع و 
سازش یافته



ردودادهبروزخودازگروهیکارهایانجامدرراالزمکاردانیوتبحرالیق،آموزشیمدیران•
این.زندسامیفراهمرامؤثرارتباطاتوتفاهمبرقراریوسایلگروهیاجتماعومالقاتهاموقع
افرادوقتیزیراآید،بوجوددرکوتفاهممردممیاندرکهمندندعالقهچیزهمهازبیشافراد

محیطمتقابلارتباطایناثردرشدند،قائلاحتراموارزشیکدیگربرایوشناختندرایکدیگر
.(منبعهمان)گرددمیفراهمآموزاندانشبرایبهتری(تحولیو)عاطفی

ارتباط متقابل



درناسازگاریی،اجتماعنامطلوبفشارگذشته،تلختجاربکافی،بینشقبیلازبسیاریعوامل•
معلمکارازصحیحارزشیابیدرکفایتعدمواستخدامیوادارینامطلوبوضعانسانی،روابط

وظیفهراینبناب.بنددبکارمعلمیراهدرراخویشاستعدادوفنتماممعلمانکهاستاینازمانع
به.تاسنهفتهنیروهایاینساختنآزادبرایمعلمانبهرساندنیاریمدرسهدرآموزشیرهبر

کاردادنانجامبهتربرایکهاستتربیتیوتعلیمکوششیکآموزشیمدیریتدیگرعبارت
.داردقرارمعلمانخدمتدرمعلمی

یتیکوشش تعلیم و ترب



وافرادلکهبهستند،نیازمندآموزشیمدیریتعلمیخدماتبهکهنیستندمعلمینتنهاالبته•
میقرارمروقلایندردارندمستقیماثرآموزاندانشتربیتوتعلیمبرکههمدیگریگروههای

درکهدارندوجوداصلیتکالیفووظایفدستهچندکهدهندمینشانهابررسینتایج.گیرند
.انددادهارائههاییتوصیهآنهاتحققبرایوشدهتوجهآنهابهمدیریتیدیدگاههایهمه

یماثر مستق



:ازعبارتندوظایفاین•
:پرورشوآموزشفعالیتهایوهابرنامهبارابطهدرمدیروظایف-(الف•
دانشگروهیازنتعییناولیاء،خواستهایجامعه،تغییراتبایدمدیرآموزشی،فعالیتهایزمینهدر•

دریستوداریکالسمناسبروشهایتشخیصعینی،صورتبهاهدافکردنمشخصآموزان،
مکملعالیتهایفمناسب،روشهایبافعالیتهاینتایجازمستمرارزشیابینها،آاعمالبرایتالشو

مناسب،آموزشیآوریفنازاستفادهدرتالشوزانآمودانشعلمیبنیهتقویتبرایآموزشی
.(1370نائلی،ازنقلبهفاملی)کندتوجه



هایبرنامهچرایوچونبیپذیرشزمانکهکندمیتأکید((فاملی))پرورشیامورباارتباطدر•
آموزاندانشارزشهایازاستالزممدیروشدهسپریآموزاندانشتوسطمدرسهآموزشی
امروز.اشندبداشتهمغایرتمدرسهارزشهایباارزشهاایناینکهولوباشدداشتهعمیقشناختی

آنهادادنرکتشتنهالذادارند،بسزائینقشآموزشیاساسیتغییراتگیریشکلدرفراگیران
گیریصمیمتبهآنهامشارکتبایدونیستکافیآموزیدانشفعالیتهایوبرنامهفوقاموردر

.یابدتعمیمنیزمدرسههایبرنامهسایر

ارزشهای مدرسه



توجهرزیمواردبهبایدپرورشیمسایلخصوصدربنابراین
:کرد

یاز،نمورداطالعاتآزمونها،نتایجدادنقبیلازراهنماییخدماتمناسبهایبرنامهداشتن(1•
دانشیازهاینتأمینبمنظورتحصیلیپایهبامناسبپژوهشیخدماتکردنفراهمومشاورهارائه

.آموزان
درآموزینشدامسایلدرمتخصصانسایروتربیتیمربیانمشاوران،معلمان،فعالیتآهنگیهم•

ابرازراخودساحساباشدداشتهاجازهآموزیدانشهرکهنحویبهتربیتیستادفعالیتهایقالب
سابقاتمتوانمیفعالیتهااینجملهاز.آوردبشمارآموزیانشدگروهبهمتعلقراخودوکرده

.بردنامراآزادتریبونوپاسخوپرسشجلساتوعلمیفرهنگی،



انشدحقوقوانضباطرعایتغیاب،وحضوربرایمتنوعومناسبروشهایکارگیریبه(3•
.مدرسهکارکنانکلیهباآهنگیهموکافیتوضیحباهمراهمقرراتطبقآموزان



:ازعبارتندرهبریوسرپرستیاموربهمربوطفعالیتهای(ب•
.شودمیمربوطاوانتخاببهکهنیروهاییگزینشوشدهمعرفیمعلمانپذیرش(1•
.سازیآشناوکارتقسیم(2•
.اموردرستانجامجهتسرپرستیتحتکارکناتبرنظارت(3•
خدمتمنضمختلفآموزشهایبوسیلهمدرسهانسانینیروهایرشدبرایاقداموریزیبرنامه(4•

.آییگردهمو



صمیمتونیازهاتعیینکارکنان،بهمربوطهایمشیخطتدویندرهمکاراندادنشرکت(5•
.مدرسهبهمربوطهایگیری

درشرکتبرایومستعدمندعالقههمکارانمعرفیومنطقهشوراهایدرنقشپذیرفتن(6•
.آنهاظراتنازبهتراستفادهورشدهایزمینهایجادمنظوربهمنطقهسطحدرستادیفعالیتهای

.یضروراوراقدیگروکارنامهدفاتر،درآموزشیفعالیتهاینتایجثبتبرنظارت(7•
درمکارانهبارسمیصورتبهمناسبشفاهیوایمکاتبهحضوری،رابطهبرقراریدرتالش(8•

مختلفسطوح



اجتماعبامدرسهرابطهبهمربوطوظایف(ج

داپیمستقیمیهمکاریودخالتمدرسهاموردر((مردم))و((والدین))دنیادرکهسالهاست•
ماهیانهجلساتوهستندخودفرزندانتربیتوتعلیمامردررساتریصدایخواهانواندکرده

یاهاموفقیتوپیشرفتهاازاخباریانتشارحتیوعمومیهایآییگردهمیامربیانواولیاءانجمن
زیراکندمینبرآوردهجامعهبامناسبوحسنهرابطهبهنسبترامدیرانمسئولیتآَینده،طرحهای

کردنسهیموزداییتمرکزبرایماجامعهدر.نیستندکافیولیالزمندچندهرهافعالیتاینگونه
رابطهودشقبولبایدآنچهولیاستگیریشکلحالدرتالشهاییپرورشوآموزشامردرمردم

.باشدمیوالدینوخودپیراموناجتماعبامدرسه



معطوفیرزفعالیتهایبهراخویشنظراستالزممدیربنابراین
:دارد

.مربوطفعالیتهایدرآنانمشارکتزمینهدروالدینعالیقونیازارزشیابی(1•
.آنمناسبترکیبوروابطتحلیل(2•
.سازمانهاواجتماعرهبرانباتبادلوارتباط(3•
.مربیانواولیاءبانظرتبادل(4•
غابالومدرسهپرورشآموزشاهدافدربارهوالدینوپیراموناجتماعباارتباطبرقراری(5•

.اجرادستدرطرحهای



:مدرسهمدیرمالیواداریهایفعالیت(د

ریزیرنامهببرعالوهبایدویکهبطوریپویا،استنقشیمدرسهمالیمنابعمورددرمدیرنقش•
راآنمناسبهزینهومنابعاینسرپرستیمورددرالزمصالحیتضروری،بودجهکسبجهت
بهنیازدموراقالموموادتحویلوخریدقبیلازمسایلیبهتوانمیزمینهایندر.باشدداشته

برارتنظاموال،صورتنگهداریوتهیهمدرسه،وجوهصحیححسابداریکارگاه،وآزمایشگاه
.کرداشارهمدرسهجنبیخدماتسایدوبهداشتساختمانی،امور



ومسایلکهرسدمینظربهتحصیلیافتمسألهدرتأملکمیباومذکورهایبررسیمبنایبر•
ورندآمیفراهمآموزاندانشبرایراشرایطیچنانخانوادگیواجتماعیاقتصادی،مشکالت

بهمحکومموزآدانشنهایتاًونداشتهرامسایلآنبامؤثرمقابلهتواناییمدرسهدرونتالشهایکه
خراجاهیگمذکورعواملتأثیرمهارکهامراینپذیرشعلیرغم.باشدمیموجودشرایطپذیرش

بهستهوابعللمانندمدرسهدرونیعواملکهشودمیمطرحسؤالاینباشد،مدیرتواناییاز
مؤثرانآموزدانشتحصیلیکیفیتافتیاورشدبراندازهچهتامدیریتنقش

است؟



برسمدارمدیرانوظایفشرحتحققاثربررسیباتاایمکردهکوششماحاضرپژوهشدر•
.دهیمپاسخمذکورسؤالبهآموزاندانشتحصیلیپیشرفت



:هافرضیهواهداف-2

وخویشیمدیریتتوانبامدارسمدیرانکهاستشرایطیبهیابیدستمطالعهایناصلیهدف•
راعومنابزمانانرژی،کرده،جستجوراموفقیتهایراهموجودامکاناتومنابعازمندیبهره

به.نمایندپرهیزثرابیونامنظمفعالیتهایانجامازوداشتهبیشتریتأثیرکهنمایندعواملیمتوجه
ادی،موانسانیمنابعوقت،ازتااستمدارسمدیرانبهکمکمطالعهاینهدفدیگرعبارت

مدارسونمودهشایستهاستفادهپرورشوآموزشدرمؤثرهایمؤلفهدیگروخودانرژیوتوان
.دهندسوقمناسبتریوریبهرهبهرا



روش-3

:نمونهگروهایوآماریجامعه-الف•
لفمختتحصیلیمقاطعدرپسرانهودخترانهدولتیمدرسه172برمشتملبررسیموردجامعه•

ابتدائی،زمقاطعامدرسه57شاملمنتخبنمونه.باشدمیتهرانشهرپرورشوآموزش11منطقه
30)ناموفقمدارسو(مدرسه27)موفقمدارسدستهدوبهکهباشدمیمتوسطهوراهنمایی

.داشتمخواهیناموفقوموفقمدرسهچندتحصیلیمقاطعازیکهردرکهشدهتقسیم(مدرسه
زکلامتوسطهزمدارسا%30وراهنماییمدارساز%36ابتدائی،زمدارسا%32مجموعدر

.(1شمارهجدول)اندگرفتهقرارارزیابیموردتحقیقایندرمنطقهمدارس



مقطع

گروه ها

حجم و درصد نمونه

متوسطهراهنماییابتدایی

ناموفقموفقناموفقموفقناموفقموفق

111510966تعداد

261912تعداد کل

%30%36%32درصد کل منطقه

چگونگی توزیع نمونه منتخب: 1جدول 



:روش نمونه گیری-ب

اطعمقرا،قبولیدرصدباالترینکهموفقمدارسشاملنهنموگروهدو11منطقهمدارسمیاناز•
ترینپائینکهناموفقمدارسواندکردهکسب1376خرداددرمتوسطهوراهنماییابتدائی،
بهگیریونهنمآماری،نمونهبودنمحدودعلتبهکهشدهنظرگرفتهدراندداشتهراقبولیدرصد
رارقآمارینمونهدرمنطقهناموفقوموفقمدارسکلیهیعنیگرفتانجامسرشماریروش

.گرفتند



:تحقیقابزار-ج

سرپرستی،ورهبریاصلزمینهدرسؤال5برمشتملسؤالی35پرسشنامهیکازپژوهشایندر•
دانشمشارکتاصلزمینهدرسؤال3مدرسه،امردروالدینمشارکتاصلبهمربوطسؤال4

تهایفعالیدرآموزاندانشتشویقوانگیزهایجاداصلبهمربوطسؤال5مدرسه،اموردرآموزان
استفادهاصلبهمربوطسؤال5بازخورد،اعمالوعملیاتمهارتاصلزمینهدرسؤال8علمی،

تفادهاسمدرسهنیازهایتأمینبرایمدیرگیریپیوتالشاصلزمینهدرسؤال5ومنابعازبهینه
.استشده



پاسخگویینحوهوآندربارهکافیتوضیحاتوتوزیعمدیرانجلساتازیکیدرپرسشنامهاین•
تبدیلجهت.گردیدمرتفعمدیرحضوربااحتمالیاشکاالتپاسخنامهدریافتهنگاموشدهداده
اینمجموعازوگرفتیمنظردرامتیازیکفعالیتهاازیکهربرایکمیتبهفعالیتهاوهاداده

.جستیمسودآماریمحاسباتدرنمرات



کمّینتایج ارائه و تحلیل -4

:کمّینتایجآماریهایمشخصه-الف•
شورایساتجلمیانگینبینآمدهبدستنتایجاساسبر:هماهنگیاصلبهمربوطسئوالهای(1•

بهامریناشاید.نگردیدمشاهدهداریمعناتفاوتکمیتزلحاظاناموفقوموفقمدارسدبیران
اینبهگروهودزمدیران،اتوجهیقابلتعدادچهاگر.باشدمربوطآنانجلساتکیفیتوموقعیت

هکآنستبیانگرناموفقمدیران%43وموفقمدارسمدیران%59پاسخولیاندندادهپاسخسؤال
اینهبموفقمدارسمدرسه،درپایههممعلمینشورایبهمدارسهمهمدیرانتوجهیکمعلیرغم

وموفقمدارسترتیبیستادجلساتتعدادهایمیانگینبینهمچنین.انددادهبیشتریاهمیتامر
قضاوتتوانمیاطمیناندرصد5/99بااینبرافزون.نگردیدمشاهدهمعناداریتفاوتناموفق

.استبودهناموفقمدارسدرجلساتتعدادمیانگینکهکرد



بااصلهحنتایجبهتوجهبا:مدرسهاموردروالدینمشارکتجلببهمربوطسؤالهای(2•
بیشترقموفمدارسدروالدینجلساتتعدادمیانگینکهکردقضاوتتوانمیاطمیناندرصد95
درانوادهخآموزشجلساتتعدادمیانگینبین.استناموفقمدارسدرجلساتاینمیانگیناز

والدینمشارکتباکهفعالیتهاییتعدادمیانگینبیننیست،معنادارتفاوتوناموفق،موفقمدارس
کهدفعاتیدتعدمیانگینبینوباشدنمیمعنادارتفاوتشود،میانجامناموفقوموفقمدارسدر

نادارمعتفاوتاندرساندهاولیاءاطالعبهکتباًراآموزاندانشنمراتناموفقوموفقمدارس
.نگردیدمشاهده

تعداد جلسات آموزش خانواده



تایجناساسبر:مدرسهاموردرآموزاندانشدادنمشارکتاصلبهمربوطسؤالهای(3•
موزانآدانشهاینمایشگاهتعدادکهگرفتنتیجهتوانمیاطمیناندرصد95باچهاگرحاصله

ینبولیاستناموفقمدارسازبیشترموفقمدارسدراجتماعیوهنریعلمی،هایزمینهدر
دانشفعالگروههایتعدادبینودهندمیشرکتراآموزاندانشآنهادرکهفعالیتهاییمیانگین
.باشدنمیمعنادارتفاوتناموفقوموفقمدارسدرآموزی

نمایشگاه های 
دانش آموزان 



حاصلهایجنتبموجب:آموزاندانشدرانگیزهایجادوتشویقاصلبهمربوطسؤالهای(4•
دانشرایبکهسخنرانیجلسانتعدادمیانگینکهگرفتنتیجهتوانمیاطمیناندرصد95با

بالغمموفقمدارسدرواستناموفقمدارسازبیشترموفقمدارسدرشودمیبرگزارآموزان
معناداراوتتفمواردسایددرولیشودمیهزینهآموزاندانشتشویقبرایسرانهبطوربیشتری

.نیست

میانگین تعداد
جلسان سخنرانی



نتایجاساسرب:بازخورداعمالوعملیاتکنترلاصلبهمربوطسؤالهای(5•
اندگرفتهرسمیامتحاناولثلثدروناموفقموفقراهنماییوابتدائیمدارسصددرصدحاصله،

رسمیامتحاناولثلثآنها%83جهتبهمیناستنظرموردنهاییامتحانچوندبیرستاندرولی
تأثیرصخصودرمدارسنوعدوعملکرداختالفاولثلثدرآماریزنظرااینکهبا.اندنگرفته

دادهیرتأثرامستمرنمراتموفقمدارسازباالییدرصدولینیستمعنادارمستمرنمراتدادن
.(2شمارهجدول).اند



چگونگی پاسخ مدارس ابتدایی و راهنمایی در: 2جدول 
زمینه تاثیر نمرات ثلث 

اثر نمره ثلث

هاشاخص
نوع مدرسه

هیچ

فراوانی              درصد

درصد50کمتر از 

فراوانی                   درصد          

درصد50بیشتر از 

فراوانی               درصد

n=21--2101990موفق 

n-24--6251875ناموفق 



ناموفقمدارسبهنسبتموفقمدارسکهگرفتنتیجهتوانمیاطمیناندرصد99/5باهمچنین•
چندمقطعیقویتیتهایکالستاکنندمیاستفادهسالطیدرمستمرتقویتیکالسهایازبیشتر
.(3جدول)هاثلثامتحاناتبماندهروز

تمرکالسهای تقویتی مس طعیکالس های تقویتی مق



نه پاسخ مدارس موفق ناموفق در زمی: 3جدول 
کالس های تقویتی

نوع فعالیت

شاخص ها
انواع مدارس

هیچکدامکالس تقویتی مستمرکالس تقویتی مقطعیلمانجام تکلیف زیر نظر مع

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

n**1244%1037%519%)=27)موفق 

n**2377%413%310%)=30)ناموفق 



مدرسههردرومعلمنفر%37موفقمدرسههردرمیانگینبطورکهدهندمینشاننتایجهمچنین•
التدریسحقاتساعمیانگینهستند،مشغولتخصصیغیردروستدریسبهمعلمنفریکناموفق

ناموفقیرستانهایدبدرالتدریسحقساعاتمیانگینازبیشترمعناداریبطورموفقدبیرستانهایدر
تفاوتاینولیاستکمترموفقمدارسدروقتنیمهمعلمانمیانگیندرصداینکهباواست

.نیستمعنادار





زمان اعطا برنامه

نوع مدرسه
جمعهفته دوم به بعدهفته اول مهرروز اول مهر

%27%6%11%10موفق

%30%16%12%0ناموفق

%57%22%25%10جمع

زمانن اعالم برنامه کالسی مدارس -5جدول 

به دانش آموزان



بیانگراصلهحنتایج:مدرسهمشکالترفعجهتمدیرپیگیریوتالشاصلبهمربوطسؤالهای(7•
اینناموفقمدارسدروداردوجودکمبودنفر03/1موفقمدرسهرهردمیانگینبطورکهآنست
.استمعنادارمدارسنوعدودرکمبودجبراننحوهتفاوت.باشدمی%6میانگینبطورکمبود

مدارسدرواستاهمیتحائزکمبوداینرفعدرمربیانواولیاءانجمنکمکومدیرنقش
.(6جدول).استباقیماندهسالآخرتاکمبودازمهمیبخشناموفق



روش تامین

نوع مدرسه
تالش مدیر 

وجود کمبود تا آخر از طریق انجمناز طریق ادارهمدرسه
سال

%13%33%7%27موفق

%46%8%8%38ناموفق

(دبه درص)نحوه جبران کمبود نیروی مدارس: 6جدول 



دچاراریکبکدامهرسالدرمیانگینبطور((موفقمدارس))کهدهندمینشاننتایجهمچنین•
هبکهداشتهساختمانیمشکلسالدربار47/1یکهرناموفقمدارسواندشدهساختمانیمشکل

موفقمدارسبرابر5/1تقریباً اجراییعوامل((ناموفقمدارس))دربنابراین.اندپرداختهآنحل
سهتنهاموفقمدرسه27ازاینبرافزون.اندکردهصرفوقتساختمانیمشکالتحلبرای

ایندرکهاستداشتهوجودنوبتهدومدرسهسهفقطناموفقمدرسه30ازودونوبتهمدرسه
.استاشتهندموفقیتدرتأثیریبودننوبتهدویانوبتهیکصورت



:هانتایج آماری و تحلیل داده ( ب

هانگینمیامقایسهآزمونازششمتااولهایفرضیهآماری َآزمونوهادادهتحلیلوتجزیهبرای•
تفادهاسنیزخیمجذورآزمونازمذکورآزمونهایبرافزونهفتموششمهایفرضیهوtآمارو

درa=0/05سطحدرآماریآزمونهایاینبرایردقاعدهیاگیریتصمیممعیار.ایمکرده
صورتبهاهفرضیهازیکهربرایشدهانجامهایتحلیلوتجزیهنتایج.استشدهنظرگرفته

:باشندمیزیرقراربهتفکیکبهومجزا



درمندرج(لیتحصیپیشرفتدرمدیرهماهنگینقشتأثیر)اولفرضیهآماریآزموننتایج•
فرصفرضونیستمعنادارتفاوتسومواولردیفعواملزمینهدرکهدهدمینشان7جدول

میمدارساکثرپاسخگوییعدمعلتبهدومردیفعاملمورددر.گیردمیقرارتأییدمورد
عواملدراام.اندبودهتوجهبیعواملاینبهنسبتمدارسهمهتقریباًکهگرفتنتیجهتوان

نتیجهنجمپردیفدرکهتفاوتاینبا.گردیدتأییدمخالففرضدوهرپنجموچهارمردیفهای
جلساتدرموفقازمدارسبیشترمعناداریبطورناموفقمدارسمدیرانیعنیامدهبدستمعکوس

.اندکردهشرکتاداره



نوع مدرسه

شاخص ها
عوامل

ناموفقموفق
آماره

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

9/229/978/438/680/00178تعداد جلسات شورای دبیران-1

-----تعداد جلسات دبیران هم رشته-2

12/9213/6213/1312/220/571تعداد جلسات ستاد تربیتی-3

11/1512/0210/2311/062/472تعداد جلسات انجمن اولیا و مربیان-4

10/9611/2512/112/602/517تعداد جلسات مدیران در منطقه-5

مشخصات اماری ناشی از تاثیر نقش هماهنگی مدیر در پیشفرت تحصیلی: 7جدول 



درمندرج(یتحصیلپیشرفتدروالدینمشارکتتأثیر)دومفرضیهآزمونازحاصلنتایج•
والدینومیعمجلساتمیانگینبینمعناداریتفاوتاولعاملمورددرکهآنستبیانگر8جدول

.گردیددتأییصفرفرضونشدمشاهدهمعناداریتفاوتعواملدیگرمورددراماگردیدمشاهده

جلسات عمومی 
والدین



نوع مدرسه

شاخص ها
عوامل

ناموفقموفق
آماره

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

5/226/763/74/911/678تعداد جلسات عمومی والدین-1

4/926/013/535/011/087تعداد جلسات آموزش خانواده-2

2/883/302/633/060/654نتعداد فعالیت های با مشارکت والدی-3

2/115/193/74/230/61تعداد دفعات اعالم کتبی نمرات-4

یلیمشخصات اماری ناشی از تاثیر مشارکت والدین در پیشرفت تحص: 8جدول 



برهمدرساموردرآموزاندانشمشارکتتأثیر)سومفرضیهآزمونازآمدهبدستنتایج•
ونشدهاهدهمشمعنادارتفاوتدومواولردیفعاملمورددرکهآنستمبیّن(تحصیلیپیشرفت

الفمخفرضواستمعنادارتفاوتسوم،ردیفعاملمورددراماگردیده،تأییدصفرفرض
.(9جدول)استشدهتأیید



نوع مدرسه

شاخص ها
عوامل

ناموفقموفق

آماره
انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

%3/113/383/133/58052فتهتعداد فعالیتهایی که با مشارکت دانش آموزان انجام گر-1

2/402/842/22/860تعداد گروههای فعال دانش آموزی-2

3/073/362/32/931/89تعداد نمایشگاههای دانش آموزی-3

مشخصات اماری ناشی از تاثیر مشارکت دانش اموزان در : 9جدول 

امور مدرسه بر پیشرفت تحصیلی



یشرفتپبرآموزاندانشتشویقوانگیزهایجادتأیر)چهارمفرضیهآماریآزموننتایج•
تفاوتسوم،واولردیفعواملمورددرکهدهدمینشان10جدولدرمندرج(تحصیلی

تأییدوردمصفرفرضیهونگردیدمشاهدهمعناداریتفاوتعواملدیگرمورددرولیاستمعنادار
.گرفتقرار



نوع مدرسه

شاخص ها
عوامل

ناموفقموفق

آماره
انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

3/925/882/333/701/677صتعداد سخنرانیها عمومی توسط افراد متخص-1

5/385/804/305/471/22تفریحی–تعداد اردو های علمی -2

213/44290/02113/33140/152/970زمیانگین مبالغ هزینه شده برای جوای-3

1/2961/451/2661/260/174تعداد روش های ابتکاری تشویق-4
95/71107/4971/79107/821/229تعداد شرکت کنندگان مسابقات علمی-5

ش مشخصات اماری ناشی از تاثیر ایجاد انگیزه و تشویق دان-10جدول 
آموزان بر پیشرفت تحصیلی



پیشرفتبردبازخوراعمالوعملیاتمهارتأثیربرمبنیپنجمفرضیهآزمونازحاصلنتایج•
ردیفاملعومورددرولینیستمعنادارتفاوتچهارمعاملمورددرکهآنستبیانگرتحصیلی

در.(11جدول).باشدمیتأییدموردمخالففرضواستمعنادارتفاوتششموپنجمسوم،
وقموفمدارسصددرصدشده،بررسیتوصیفیصورتبهکهدومواولردیفعواملمورد

%83نیزانهادبیرستدرواندگرفتهرسمیامتحاناولثلثدرراهنمائیوابتدائیمقطعناموفق
نحوهدروفقناموموفقمدارسبینبنابراین.اندبرگزارنمودهرسمیامتحانناموفقوموفقمدارس
.شودنمیمشاهدهتفاوتیگرفتنامتحان



نوع مدرسه

شاخص ها
عوامل

ناموفقموفق

آماره
انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

توصیفیتوصیفیتوصیفیتوصیفیبرگزاری رسمی امتحان ثلث اول-1

توصیفیتوصیفیتوصیفیتوصیفیدخالت نمرات مستمر در ثلث اول-2

P1=0/857-P2=0/583-2/188دخالت نمرات مستمر در ثلث دوم-3

8/2211/346/438/171/07امتحانات برگزار شده بجز ثلثها-4
P1=0/37-P2=0/1-2/523زانفعالیت های تقویتی بنیه علمی دانش آمو-5

40/0849/1423/5225/642/99ساعات کالس تقویتی-6

مشخصات آماری مبنی بر مهارت عملیات و اعمال بازحورد -11جدول 

بر پیشرفت تحصیلی



مندرج(تحصیلیتپیشرفبرامکاناتازبهینهاستفادهتأثیر)ششمفرضیهآماریآزموننتایج•
واستمعنادارتفاوتششم،وسوماول،ردیفعواملمورددرکهدهدمینشان12جدولدر

دموردر.نیستمعنادارتفاوتدوم،ردیفعواملمورددراماگردد،میتأییدمخالففرض
اموفقنمدرسههردرشده،انجامتوصیفیروشبهبررسیکههفتمپنجم،چهارم،ردیفعوامل

مدارسهبنسبتموفقمدارسدربوده،مشغولتخصصیغیردروستدریسبهمعلمنفریک
ولیداشتهالاشتغتدریسبهکمتریالتدریسحقمعلمینراهنمائی،وابتدائیمقطعدرناموفق

التدریسحقگینازمیانبیشترمعناداریبطورموفقدبیرستانهایدرالتدریسحقساعاتمیانگین
.استناموفقهایدبیرستاندر

تدریس دروس 
غیر تخصصی



نوع مدرسه

شاخص ها
عوامل

ناموفقموفق

Foمیانگین
انحراف 

FoنمیانگیFeمعیار
انحراف 

آمارهFeمعیار
𝑥2𝑜

1812/5121511/772تجهیزات آموزشی-1

1113/516152/672فضای فیزیکی مدرسه-2

2113/5121514/73زمان اعالم برنامه کالسی-3

توصیفییتوصیفیتوصیفیتوصیفتوصیفیتوصیفیتوصیفیتعداد معلمین تخصصی-4

توصیفییتوصیفیتوصیفیتوصیفتوصیفیتوصیفیتوصیفیتعداد معلمین جدید-5

تعداد معلمین-6
حق التدریس

27/5268/9170/16112/561/721آموزش عمومی-

260/66232/7682/66129/122/416متوسطه-

توصیفییتوصیفیتوصیفیتوصیفتوصیفیتوصیفیتوصیفیساعت18تعداد معلمین کمتر از -7

یشرفت مشخصات آماری مبنی بر تاثیر استفاده بهینه از امکانات بر پ: 12جدول 

تحصیلی



برالتمشکحلدرمدیرپیگیریوتالشتأثیر)هفتمفرضیهآماریآزمونازحاصلنتایج•
مورددریولاستمعنادارتفاوتدومردیفعاملمورددرکهآنستمبیّن(تحصیلیپیشرفت

بهیبررسکهچهارموسوماول،ردیفعواملمورددر.نیستمعنادارتفاوتپنجمردیفعامل
درولیداشتهوجودکمبودنفر03/1موفقمدرسههردرمیانگینبطورشدهانجامتوصیفیروش
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گیرینتیجه بحث و -5

چنینداردهعهدبرمدرسهمدیرکهسرپرستیوهماهنگینقشبهمربوطسؤالهاینتایجمجموعاز•
استفادهنهبهیومناسبجلساتازهماهنگینقشایفایبرایمدارسمدیرانکهشودمیاستنباط

طریقازیاوکنندمیاستفادهاداریمراتبسلسلهازخویشنقشایفایبرایوکنندنمی
مکملانعنوبهبایدروشهااینحالیکهدرنمایند،میاقدامامورپیشبردبهنسبتغیررسمی
.گیرندقرارتوجهموردشورافعالیتهای



بهموفقمدارسکهگرددمیاستنباطچنینمدرسهاموردروالدینمشارکتتأثیرنتایجبررسیاز•
ماتتصمیاخذبهمدیرانحالیکهدر.دهندمیاهمیتبیشترمدرسهاموردراولیاءمشارکت

زند،ورمیاهتماممالیمنابعتأمینبهمربوطتصمیماتدروالدیندادنمشارکتوانفرادی
وضعیتویآموزشفرآیندماننداجتماعییاشخصیجنبهکهتصمیماتیدرشرکتبهوالدین

مالیمنابعتأمینواقتصادیمسائلبهمربوطمشارکتازوهستنددارند،رافرزندانتحصیلی
.دانندمیدولتوظایفازآنراوباشندمیرویگردان

وظایف دولت



والشتارزشجویی،صرفهوانضباطپرورشی،وآموزشیکیفیتبهبودبهمربوطاموردر•
وپیرامونمحیطاجتماعیفعالیتهایومراسمدرآموزاندانشفعالحضورنحوهعلمی،فعالیتهای

درشود،نمیاستفادهآنانزتوانامدرسهبرایمتقابلبطوراجتماعیمحیطامکاناتجذبروش
جهتآموزاندانشخودجوشیبرایروشترینمناسبتواندمیمذکورهایزمینهحالیکه

گرددوبمحساجتماعیتربیتواجتماعیهایپدیدهومفاهیمشناختوفراغتاوقاتپرکردن

خودجوشی دانش آموزان



تشرکمدرسهاجتماعیوعلمیاموردرناموفقمدارسازبیشترراآموزاندانشموفقمدارس•
دانشرکتشاصالبنابراین.داردوجودبیشتریهماهنگیفراگیرانوآموزشگاهبینودهندمی

ازنگریببهنیازکهاستهاییزمینهازیکیمدرسهعمومیواجتماعیوآموزشیاموردرآموزان
.دارد



دانشدرزهانگیایجادبرایتشویقازاصلناموفقمدارسازبیشترمعناداریبطورموفقمدارس•
.باشدمیمعمولتشویقبراییکسانیروشهایمدرسهدونوعهردرولیکنندمیاستفادهآموزان

دیگرعبارتهبوباشدداشتهآموزاندانشبربیشتریتأثیرتواندمیروشهاتنوعرسدمیبنظر
.شودسپردهفراموشیبوتهبهنبایدنیززمینهایندرنوآوری

نوآوری



ناداریمعاختالفباموفقمدارسمدیرانکهآنستبیانگرزمینهایندرهادادهمجموعنتایج•
دربیشتریتهافعالاین.هستندواقفخویشمدیریتینقشاینبهناموفقمدارسمدیرانبهنسبت
وهاثلثنمراتدرکالسینمراتدخالتباسالطیدرشاگردومعلمفعالیتهایبهتوجهزمینه

.استدهبوآشکارسالطیمستمرتقویتیکالسهایبوسیلهآموزاندانشهدایتبهکمک

الکالسهای تقویتی مستمر طی س



درکهشودمیاستنباطچنینامکاناتومنابعازصحیحاستفادهبهمربوطهاییافتهازمجموع•
بیشتریاهمیتتخصصیمعلمینوزمانازاستفادهآموزشی،وامکاناتتجهیزاتبهموفقمدارس

حقمینمعلازاستفادهموفقدبیرستانهایدرالبته.شودمیدادهدومنوعمدارسبامقایسهدر
.استشدهگزارشموفقنادبیرستانهایازبیشترالتدریسی



توانمیهمدرسنیازهایتأمینبرایمدیرپیگیریوتالشبهمربوطهایدادهمجموعبهتوجهبا•
هایهزمیندردومنوعمدارسمدیرانازمراتببهموفقمدارسمدیرانکهگرفتنتیجهچنین

درودادهاننشخودازبیشتریپیگیریوتالشانجمن،مشارکتازواستفادهموردنیازانسانی
.اندکردهعملترموفقنقشاینانجام

ناستفاده از مشارکت انجم



وادیمامکاناتمعلم،کمبودبرمبنیپرورشوآموزشاداراتدرموجودشرایطبانتایجاین•
است،ردهکسلبآنانازرامدارسنیازهایتأمینوبموقعپاسخگوییکهفراوانکارهایفشار

حصولتاوکنندپیگیریجدیبطورراامورتاکندراهنماییرامدیرانتوانمیوداردمطابقت
ازوردهنکاکتفاپرورشوآموزشادارهامکاناتبهتنهاراهایندرونمانندبازتالشازنتیجه

.جویندسودنیزدیگرمنابعمشارکت

رمشارکت منابع دیگ



موفقیتعدماصلیعوامل))عنوانبهزیرعواملآنکهخالصه
:رددگمیمحسوبآموزاندانش((تحصیلیپیشرفت))در((مدارس

ضباطان))گرفتننادیدهدیگرعبارتبهودستورالعملهاوهاچارچوبضوابط،رعایتعدم-1•
پشتوانهدارایاغلبکههاییدستورالعملبرشخصیونظراتهاسلیقهعالیق،ترجیحو((اداری
.باشندمینیزوتحقیقیتجربیعلمی،

فرهنگدر((وآموزشیعلمیارزشهای))بهنسبت((اقتصادیارزشهای))سبقتویافتنبرتری-2•
رایندفبهآموزاندانشیاومدرسهوخانهاولیاءانجمنطریقازآنسوءاثراتکهجامعهکنونی

.یابدمیانتقالپرورشوآموزش
هباعتمادوعدمهاعرصههمهدرجوانونیرویخالقیتفکر،ازصحیحکارگیریبهعدم-3•

عظیموینیرزاینااستفادهجهتواصولیمدرنروشهاییابرنامهوجودعدموایشانهایقابلیت
.بیشترچههروریبهرهمنظوربه

از عدم به کارگیری صحیح-3
فکر، خالقیت ونیروی جوان



هایولویتایاضوابطگرفتننادیدهوومادیانسانیامکاناتومنابعتوزیعدربرنامگیبی-•
.گذارتأثیرعواملبینتمایزوتوجهعدمعبارتیبهوآموزشی

درریدرگیدلیلبهذیربطافراددیگرومعلمانمدیران،نزدالزمفکریتمرکزوجودعدم-5•
.اقتصادیخصوصأوخانوادگیشخصی،مسایلومشکالت

عدم وجود تمرکز فکری 


