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 چکیده 
در پژوهش حاضر از روش ارزشیابی هدف آزاد اسکریون بهره گرفته شد. دو مدرسه دخترانه مقطع متوسطه اول در ناحیه 

های موردنیاز، قلمرو این مطالعه را تشکیل دادند. جهت گردآوری داده 1361-69مشهد در بازه زمانی سال تحصیلی  4و  1

ا هلیست محقق ساخته استفاده شد. فرایند تحلیل دادههای چندگانه مشاهده، مصاحبه، تحلیل برنامه تعالی و چکاز ابزار

های  این پژوهش، نتایج واقعی حاصل از اجرای با استفاده از فرایند کدگذاری و به شیوه تفسیری انجام شد. براساس یافته

-فعالیت» ،«مدیریت کالس»، «ارزشیابی»، «برنامههای فوقفعالیت»شش مقوله اصلی  آموزشگاهی دربرنامه تعالی مدیریت 

 گذاریبا نظر به تجارب مثبت و منفی آن مشاهده شد و با ارزش« مسائل تربیتی»و « مسائل آموزشی»، «های اجرایی

مچنین، نتایج حاصل از ارزشیابی اهداف لیست حاصل از نتایج واقعی مشخص گردید که در طیف متوسط قرار دارد. هچک

سازی به منظور ارتقای کیفیت آموزشی و زمینه»قصد شده در برنامه تعالی نشان داد هدف  اول این برنامه با عنوان 

حد مطلوب و سایر اهداف با قرار گرفتن  در سطح ارزشیابی پویا قرار دارد. با این توضیح که این هدف در« پرورشی مدارس

لیست مشخص شد که وضعیت موجود گذاری چکارزشیابی کمتر از حدانتظار، محقق نشدند. عالوه براین با نمره در سطح

ا دو شده بلیست نتایج واقعی و اهداف قصدچک مبتنی بر اهداف قصدشده در سطح ضعیف قرار دارد با نظر به اینکه دو

 شدند. گذاریبندی متفاوت نمرهطیف
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 مقدمه

کم  بعد از انقالب اسالمی، از تنوع تغییرات و وپرورش ایران دستتاریخ تحوالت آموزش

از بازنگری و اصالح برنامه  (Abdollahi, Kabiri,2012)های مختلف اصالحات آموزشی در حوزه

های نیروی انسانی، تحوّل در مدیریت و ها و مهارتدرسی و آموزشی گرفته تا تحوّل در نقش

رهبری آموزشی، توسعه ارتباط مدرسه و جامعه و اصالح ساختار و تشکیالت حکایت دارد 

(Saki,2013:36)یریت آموزشی . در این میان، کوشش برای اصالح و بهبود مدرسه از طریق مد

وزشی های نظام آمکند. ضرورت این امر برای نخستین بار در تحلیل کاستیبیشتر خودنمایی می

، همچنین 1312و سپس  1391وپرورش جمهوری اسالمی ایران در سال در کلیات نظام آموزش

بسیاری از رویدادهای رسمی و علمی کشور که بدین منظور تشکیل شدند، احساس شد. تجربه 

های آموزشی با هدف توسعه اختیارات مدارس، کاهش ست در اجرای طرح تشکیل مجتمعشک

مراتب اداری، ترویج فرهنگ کار گروهی، ارتقای کیفی مدارس دولتی، استفاده مناسب از سلسله

از ( Saki,2013)های تحصیلی منابع مالی، انسانی و فیزیکی و کاهش نابرابری دستیابی به فرصت

رود. در ادامه روند تحوالت اخیر های ناکام اخیر نظام آموزشی به شمار میسیاست ترینجمله مهم

هستیم که  « تعالی مدیریت آموزشگاهی»های دیگری به طورنمونه ها و برنامهشاهد اجرای طرح

مثابه تالشی دوباره در جهت اصالح نظام مدیریت مدرسه؛ عملکرد مدارس سراسر کشور را به به

ار های اخیر و احتمال تکرده است. با نظر به شواهد بسیاری مبنی بر ناکامی تجربهخود معطوف کر

هایی از جمله تعالی مدیریت آموزشگاهی، خاستگاه فکری این رویداد بزرگ با مرور آن در برنامه

 های زمانیهای فکری متعددی در برههادبیات مدیریت آموزشی حکایت از ظهور و پیدایش جنبش

به دنبال  1691. نقطه آغازین این تحوّالت را در جنبش اثربخشی مدرسه در دهه مختلف دارد

 توان ردیابی کرد.می 1691تا  1611های وقوع جنبش نظریه در مدیریت آموزشی بین دهه

های آموزشی دنیا پاسخ به این انتظار خاستگاه تحوّالت جنبش مدارس اثربخش در تمامی نظام

آموزان آموزش دهند. این دغدغه های اولیه را به همه دانشس مهارتبدیهی جامعه است که مدار

های بهبود پروژه»یا « های مدارس اثربخشبرنامه»هایی با عنوان موجبات طراحی و اجرای پژوهش

(. پژوهش پیرامون مدارس اثربخش، طی چهل Mace-Matluck,1987را فراهم کرد )« مدرسه

 Reynolds, Sammons, Fraine, Van)ا تحت تأثیر قرار داد وپرورش رسال اخیر، ادبیات آموزش

Damme, Townsend, Teddlie, Stringfield, 2014  ;Botha,2010 ). 

االجرا بخش وسیعی عنوان سیاست الزمبه« تعالی مدیریت آموزشگاهی»درحال حاضر برنامه 

مهم برای طراحان و از مدارس کشور را پوشش داده و چگونگی اجرای آن به یک دغدغه جدی و 

ازی سویژه مدیران مدارس تبدیل شده است. یکی از اصول اساسی این برنامه، زمینهمجریان آن به



سازی فرهنگ مدیریت کیفیت فراگیر است. طرح و ایده مباحث مدیریت کیفیت فراگیر و پیاده

وپرورش و در بخش صنعت مطرح و سپس وارد ادبیات آموزش 1611برای نخستین بار در دهه 

 دسترسی قابل افراد طریق از که مستمر بهبود به که است سازمانیندرو یا سازمانی فلسفه شد؛ یک

به استناد برخی  (.Olia,Shishehbori,2011;Isarri, Yasdkhasti,2007)دارد.  اشاره است،

دارس م شواهد موجود، مدیریت کیفیت فراگیر به عنوان یک فلسفه مدیریتی، نقشی مؤثر در بهبود

 ; Saraiva, Reis, 2006 ;Wilson, 2006; Dam, 2010 ; Farooq et  al,2007) دارد

Vlasic,Vale, KrizmanPuhar, 2009; Khorramdel,2015 Prueanghitchayathon, 

Tesaputa, Somprach, 2015.)های های بسیار، برخی محققان در اشاره به چالشمزیت باوجود

ته و به خود گرف باورند که طرح تعالی در بیشتر مدارس جنبه اجرایی اساسی این رویکرد بر این

باشد دهی مجدد بافت مدرسه میهای مدرسه و همچنین سازماننیازمند بازسازی تمامی فرایند

(Suleman, Gul,2015; Pineda, 2013).  ازآنجاکه برنامه تعالی مدیریت آموزشگاهی ناظر به

وی مدیریت کیفیت فراگیر است، باید پذیرفت در نظر و عمل با توجه بهبود کیفیت و مبتنی بر الگ

ی گرفته در بافت سازمانهای صورتریزیگذاری و برنامهبه وضعیت نظام آموزشی، فرآیند سیاست

های بیشتری است. بنابراین، شناخت اثرات واقعی این برنامه در واقعیت ما نیازمند بررسیکشور 

 رسد.نظر میامر، ضرورتی اساسی به 

 شناسیروش

برای دستیابی به هدف پژوهش حاضر مبنی بر شناسایی اثرات واقعی برنامه تعالی مدیریت 

آزاد استفاده شد. ضمن اینکه  آموزشگاهی و میزان تحقق اهداف قصدشده از روش ارزشیابی هدف

منفی حاصل از با توجه به موضوع موردمطالعه و با هدف شناخت اثرات واقعی و اثرات مثبت و 

بردن به نتایج واقعی اجرای برنامه تعالی مدیریت آموزشگاهی در برخی از مدارس به منظور پی

کسب ماحصل  مهمی که ممکن است به صورت مستقیم مربوط به اهداف اجرای برنامه نباشد و

توجه  این پژوهش ، به کاربرد الگوی ارزشیابی هدف آزاد در(Lewy, 1991)آنچه اهداف واقع شدند

 ,Youker, Ingraham, Bayer)آزاد اصولی کلی وجود داردشد. برای پیشبرد ارزشیابی هدف

2014;  Ingram, Youker,2014; Youker, Zielinski, Hunter, Bayer,2016 ) . شناخت

اثرات مرتبط با برنامه بدون ارجاع به اهداف کلی و عینی؛ شناسایی آنچه رخ داده بدون برانگیختن 

ای هشود و تعیین درجکلی و عینی؛ شناسایی آنچه به طور منطقی به برنامه نسبت داده میاهداف 

یا خنثی باشد. مراحل انجام این پژوهش به شرح زیر  از اثرات که ممکن است مثبت، منفی و

 باشد:می
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توصیف: با هدف شناخت اثرات مرتبط با برنامه بدون ارجاع به اهداف کلی و عینی و شناسایی  (1

ات به ثبت مشاهد پژوهشگرآنچه رخ داده بدون برانگیختن اهداف کلی و عینی. بدین منظور 

 کالس درس و امور مدیریتی و اجرایی پرداخت. 

رداری بحاصل از اجرای برنامه به الیهتفسیر: در این مرحله ضمن تعیین اثرات مثبت و منفی  (2

 تجارب مثبت و منفی پرداخته شد. 

اصلی ارزشیابی که به طور بالقوه به تمام انواع ارزشیابی مرتبط  چهار عملارزشیابی: اسکریون  (3

و تخصیص  3بندی، درجه2بندی، رتبه1گذاریهستند را شناسایی نمود: نمره

لیست منطقی منظور انجام این مرحله از چکبه . Stufflebeam, Coryn,2014))4بندی

های الگوی مشابه ( و برخی از ابزار2111) 9لیست کلیدی ارزشیابیچک، (2111) 1اسکریون

با توجه به این گام به عنوان مرحله سوم، با نظر به نتایج واقعی و اهداف  جهیدرنتاستفاده شد. 

طراحی شد. محتوای  هاآنگذاری لیست محقق ساخته جهت نمرهشده  دو چکقصد

ها از تعدادی مفاهیم/گویه لیست نتایج واقعی شامل شش مقوله که هریک از این مقولهچک

های موجود در لیست اهداف قصدشده با توجه به محور و مالکتشکیل شده است و چک

 Specialist Working Group of School Managementکتابچه برنامه تعالی )

Excellence under the supervision of the Ministry of Education Policy 

Board,2016.طراحی شد ) 

-69مدرسه متوسطه اول دخترانه در ناحیه یک و چهار مشهد در بازۀ زمانی سال تحصیلی  دو

آموزان و اولیا نیز به عنوان مدیران، معلمان، دانش قلمرو این مطالعه را تشکیل دادند. 1361

سال  3اصلی مورد مطالعه قرار گرفتند. کلیه ذینفعان در مدارس متوسطه اول با  حدود ذینفعان 

وپرورش سابقه در اجرای طرح تعالی مدیریت آموزشگاهی با استناد به اطالعات اداره کل آموزش

های چندگانه ها از ابزاربرای گردآوری داده گیری هدفمند انتخاب شدند.با استفاده از نمونه

لیست محقق ساخته برمبنای مشاهدات و سند برنامه تعالی، مصاحبه )ابزار مکمل ، چکمشاهده

مشاهدات به دو مورد مهم مشاهدات غیرمستقیم شامل تعامالت  مشاهده( و عکس استفاده شد. در

بین مدیر و کادر اجرایی، دبیران و والدین و مشاهدات مستقیم در کالس به مواردی از قبیل 

آموز، فضای فیزیکی کالس درس، جو حاکم بر کالس، رابطه عاطفی لم و دانشتعامالت بین مع

                                                           
1 . Scoring 

2 . Ranking 

3 . Grading 

4 . Apportioning 
5 . The Logic and Methodology of Chcklists 

6 . Key evaluation Cheklist 



مشاهدات به رفتار یعنی آنچه قابل دیدن،  آموزان پرداخته شد. بنابراین دربین معلمان و دانش

همچنین  (.KartWright, KartWright, 2007)گیری بود توجه شدشنیدن، شمارش یا اندازه

درنهایت تعیین سطح  های برنامه تعالی وها ذیل محورو مالکهای برای امتیازدهی شاخص

 دو حداقل جهت بررسی و میزان تحقق اهداف قصد شده با هشت تن از معلمان با هاآنارزشیابی 

هشتم،  پایۀ آموزدانش یک نهم، پایه آموزاندانش هشت تن از مدرسه، در تدریس سابقه سال

ی امصاحبه (کلیدی مطلعان)آموزشی به عنوان  معاونین و مدیر دو نهم، پایۀ والدین هشت تن از

 به عمل آمد. همچنین برای تحلیل اطالعات مشاهده از روش تفسیری استفاده شد.

 های پژوهشیافته

 مراجعه بدون واقعی اثرات چه مشمول، مدارس در آموزشگاهی مدیریت تعالی برنامه سؤال اول:

 دارد؟ آن با مرتبط اهداف به
 لیستچک تدوین با ارزشیابی، و تفسیر توصیف، مرحله سه سؤال، این به گوییپاسخ برای

 .شد تحلیل مشاهده از آمده دست به هایداده براساس ساختهمحقق

 مشاهدات توصیف: اول مرحله

 حاصل نتایج. شد استخراج هاآن مفاهیم و هامقوله مشاهدات، کدگذاری از بعد مرحله در این

 ایهفعالیت مدیریت کالس، ارزشیابی، برنامه،فوق هایفعالیت مقوله شش گربیان مشاهدات از

 از ریکه توصیف به ذیل در که بود هاآن ذیل مفاهیم با تربیتی مسائل و آموزشی مسائل اجرایی،

 به مربوط کد112 مشاهدات، جلسه 21 از حاصل کد 166 از درمجموع .شودمی پرداخته هاآن

مدیریت  مقوله به مربوط کد 264 ارزشیابی، مقوله به مربوط کد21 برنامه،فوق هایفعالیت مقوله

 کد 11 آموزشی، مسائل به مربوط کد 31 اجرایی، هایفعالیت مقوله به مربوط کد 211 کالس،

 ای از مشاهدات به طورنتایج مربوط به تحلیل نمونه .است مدرسه در تربیتی مسائل به مربوط

 ( نشان داده شده است.1خالصه در جدول )

 هایفعالیت» پژوهش، این در مطالعه مورد هایمقوله از یکیبرنامه: فوق های. فعالیت6 

 اصلح نتایج. بود «زمان اهمیت با هابرنامهفوق رسانیاطالع» مفاهیم این از یکی بود؛ «برنامهفوق

 ها،برنامهفوق رسانیاطالع زمینه در مدرسه کارکنان و مدیران که داد نشان مشاهدات از

 یگرد یکی رساندند.می معلمان نظر و سمع به را رسیدمی دستشان به اداره از که هایینامهبخش

 «وفقیتم به دستیابی برای تقال و کوشش» برنامهفوق هایفعالیت زمینه در مطالعه مورد مفاهیم از

 راستا این در را خود تالش تمام اجرایی کادر و  مدیر که داد نشان مشاهدات از حاصل نتایج بود.

 عموالًم و کنند کسب امتیاز مدرسه برای مسابقات در بتوانند آموزاندانش تا گرفتندمی کار به

 این در و شناسایی را هاآن استعداد خانواده که شدندمی داده شرکت مسابقات در آموزانیدانش
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 که بود «جلسات برگزاری» برنامهفوق هایفعالیت زمینۀ از دیگر مفاهیم در. بود شده کار زمینه

 هدایت با همراه اجتماعی هایآسیب درباره جلساتی برگزاری گربیان مشاهدات از حاصل نتایج

 . شد برگزار والدین از دعوت با که بود جدا جلسه سه در پایه سه برای تحصیلی

 اهداتمش زمینه این در که بود «برنامهفوق هایفعالیت راندن حاشیه به» مفاهیم از دیگر یکی

 هانههزی آوریجمع و مدرسه مالی امکانات داشتن نظر در با هافعالیت بیشتر که است این از حاکی

 اجرا هاآن به گوییپاسخ جهت صرفاً و بازرسان حضور از ترس با یا و مختلف هایبرنامه برگزاری با

 از حاصل نتایج. است برنامهفوق هایفعالیت مؤلفه از دیگر مفهومی «کاری تعهد». است شدهمی

 هایفعالیت از برخی انجام درباره را خود وظایف اجرایی کادر که است این گربیان مشاهدات

 پیشرفت هکمیت قبیل از آموزاندانش برای تعالی برنامه به توجه با که وظایفی همچنین و برنامهفوق

 هاامهنبخش ابالغ راستای در داشتند، اردو برگزاری یا و ضعیف آموزاندانش با کار برای تحصیلی

-یتفعال از دیگر مفهومی. دادندمی انجام مقامات به گوییپاسخ و وظایف انجام برای صرفاً و اداره از

 و تقدیر جهت ریزیبرنامه دربردارنده مشاهدات که است «قدردانی و تقدیر» برنامه،فوق های

 هک اجرایی کادر و دبیران و کردندمی شرکت هابرنامه در که فعالی آموزانبرخی دانش از قدردانی

 در ،همکاران سایر حضور در تأکید با مدیر که بود کردندمی کمک برنامهفوق هایفعالیت انجام در

-فعالیت از دیگری مفهوم عنوان به «مشورت و نظرخواهی». کردمی قدردانی هاآناز   تفریح ساعت

 رمدی مشورت نظرخواهی، بیشترین که است این دهندهنشان مشاهده جلسه 21 با برنامه،فوق های

 یراندب بیشتر مشارکت آنچه درباره اما است؛ بوده هابرنامهفوق اجرای در فعال دبیران و معاونان با

. آمدمی عمل به نظرخواهی هاآن از طلبیدمی را مدارس در هاطرح این اجرای برای آموزاندانش و

 برنامهفوق هایفعالیت زمینه در «همکاری و مشارکت» به مربوط هابرنامهفوق از دیگری مفهوم

 اما شود؛می استفاده اجرایی کادر و والدین دبیران، آموزان،دانش همکاری از زمینه این در. است

 مدرسه اطارتب» ها،برنامهفوق مفاهیم از دیگر است. یکی متفاوت مشارکت نوع به بسته آن چگونگی

 ابالغ راستای در ارتباط بیشترین که است این گربیان مشاهدات. است «اجتماعی هاینهاد سایر با

 «یناهماهنگ»بود.  کرده موظف مدرسه برای را تکالیفی نوعی به که است اداره سوی از هانامهبخش

 در مدیر که جایی بود، این گربیان مشاهدات در برنامهفوق هایفعالیت از دیگر مفهومی عنوانبه

 و اهیآگ عدم باشد، کارکنان از معدودی عده با نهایی گیرندهتصمیم عنوانبه گیریتصمیم رأس

است.  نمایان بیشتر شود،می دراز کارکنان سایر سویبه یاری دست که زمانی ناهماهنگی

 مدرسه، در تیازام کسب گرفتن نظر در با برنامهفوق هایفعالیت پرورشی و تربیتی فضای طورکلیبه

 . شد خالصه مدارس در بار مالی گرفتن نظر در با عملی هر ریزیبرنامه و هزینه آوریجمع



 نای در است. ارزشیابی «ارزشیابی» پژوهش این در مطالعه مورد مؤلفه دومین. ارزشیابی: 2 

 ،ارزشیابی حیطه در. است «و ارزشیابی نظارت» مفاهیم این از یکی است؛ مفهوم دو شامل پژوهش

ید از با فرم بازد ارزشیابی از دبیران مدیر، جانب از یکی پذیرفت؛می انجام صورت دو به ارزشیابی

 زا که فرمی به توجه با مدیر گرفت کههای ارزشیابی انجام میها به عنوان یکی از مالککالس

 در نآموزادانش ارزشیابی دیگری، و کردمی پیدا حضور هاکالس برخی در بود، شده تعیین پیش

 دبیر بازخورد و نظارت با درس تدریس از بعد کالس، در دبیران ارزشیابی. بود توسط دبیر کالس

وارد و در برخی م تکالیف ارائه بر دبیر نظارت و هافعالیت انجام حین در یادگیری هایفعالیت بر

 یشترب در تقریباً تدریس شروع از قبل همچنین، پذیرفت.می انجام هاآن یادگیری به توجه بدون

  آموزاندانش به اینمره هاآن تربیش در که گرفتمی صورت شفاهی صورت به پرسش هاکالس

 از برخی. بود «دهینمره در دبیر بالتکلیفی» ارزشیابی مقوله از مفهوم دومین. گرفتمی تعلق نیز

 تکلیفیبال دچار پایانی دهینمره در پایانی، و مستمر نمرات در نمره بودن پایین به توجه با دبیران

 بودند.

 رد با. است «مدیریت کالس» پژوهش، این در مطالعه مورد مؤلفه سومین. مدیریت کالس: 3 

-یتموقع در گرفتن قرار جهت افتد،می اتفاق درس کالس یک در آنچه از واقعی اثرات گرفتن نظر

 چهار مختلف، دبیران با ریاضی کالس پنج) کالس 21در مشاهده جلسات 21 از مختلف های

 کالس دو ادبیات، کالس دو عربی، کالس دو دینی، کالس یک فناوری، کالس دو علوم، کالس

 گوناگونی مفاهیم پژوهش، این در مدیریت کالس آمد. عمل به مشاهده( مطالعات کالس دو و زبان

 . بود «کالس بر دبیر تسلط» مفاهیم این از برگرفت، یکی در را

 کالس یک علوم، کالس یک ریاضی، کالس سه) در حضور برآیند مشاهده از حاصل نتایج 

 نوانع به است؛ متفاوت کیف و کم با( اجتماعی علوم و ادبیات کالس یک عربی، کالس یک زبان،

 بیشتر کردمی پرسش آموزاندانش از درس شروع از قبل دبیر عربی، و زبان درس دو در مثال

 هاآن از داوطلب صورت به معدودی عده یک و کردندنمی شرکت پاسخ و پرسش در آموزاندانش

 علوم و ادبیات دروس در. کردندمی مشارکت سؤاالت به دادن جواب در هابار که شدمی سؤال

 کنفرانس حین در دبیر و کردندمی ارائه کنفرانس صورت به را درس آموزاندانش اجتماعی،

 بود. معطوف کالس جلویی هاینیمکت همان به دبیر توجه تمام اما داد؛می ارائه را توضیحاتی

 21از لحاص نتایج است، «مهم نکات بر دبیر تأکید» مفهوم مدیریت کالس، مفاهیم از دیگر یکی

 تربیش توجه جلب جهت دبیران بیشتر تقریباً دهدمی نشان هاکالس در مشاهدات جلسه

 آموزاندانش از و کردندمی بازگو را درس مهم نکات تدریس حین در درس، به آموزاندانش

. دکردنمی اشاره امتحانات مهم سؤاالت به دبیران از برخی حتی یادداشت کنند، تا خواستندمی

 ربیشتکه درحالی. بود مدیریت کالس از دیگری مفهوم «درسی ارائه تکالیف» پژوهش، این در
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. شدمی هگرفت نظر در تکالیف عنوان به که بود درسی کتاب هایفعالیت انجام به معطوف تکالیف

 داتمشاه از حاصل نتایج. است «تعاملی یادگیری» مدیریت کالس، مقوله مفاهیم از دیگر یکی

 آموزاندانش مشارکت از جدید درس تدریس هنگام در دبیران برخی که است دربردارنده این

 ایراست در ،هاآن معلومات کشیدن چالش به و تفکر برای فرصت ایجاد با تا کردندمی استفاده

 انهم راستای در دبیران از دیگر ایعده درباره. بگیرند بهره  موضوع این از جدید درس یادگیری

 هب درس ارائه با یا شدمی برقرار آموزاندانش و دبیران بین که پاسخی و پرسش معمولی روال

 ذیرفت.پمی انجام مشارکت این دبیران تکمیلی توضیحات و آموزاندانش توسط کنفرانس صورت

 ستا این گربیان مشاهدات در مدیریت کالس، از دیگر مفهومی عنوان به «تنبیه و تشویق»

 منظر از چه آموزاندانش درست رفتار برابر در کالمی تشویق از بیشتر درس هایکالس در که

 اب دبیر کالس، در آموزاندانش نامطلوب رفتار برابر در شد،می استفاده تربیتی چه و آموزشی

 مدیریت کالس، مفاهیم دیگر از کند. ایجاد نظم هادر کالس کردمی سعی لفظی هشدار

 بعد دبیران بیشتر که است آن مؤید درس کالس 21 در حضور از حاصل نتایج. است «مشارکت»

 که ندکردمی استفاده مختلفی هایفعالیت از آموزان،دانش یادگیری تثبیت برای خود تدریس از

 تربیش مشارکت ایجاد برای معلمان از برخی میان این در. دارد سنتی هایراهبرد به شباهت

 آموزاندانش با تریبیش تعامل خود تدریس هنگام در که دبیرانی طورکلیبه. کردندمی نظرخواهی

 و تندداش یادگیری هایفعالیت  انجام بر تریبیش تسلط یادگیری از پس آموزاندانش داشتند،

 .داشتند بیشتری تمایل و مشارکت هاآن انجام برای

. است پژوهش این در مقوله چهارمین مدرسه، در اجرایی هایفعالیتاجرایی:  های. فعالیت4 

 در ودنب محتاط و توبیخ از ترس» مفاهیم این از یکی. گرفت بر در را گوناگونی مفاهیم مقوله این

 شامل اجرایی هایفعالیت است که این گربیان جلسه 21 در مشاهدات حاصل. است «وظایف انجام

 رکاد با اینامهبخش هر اجرای جهت مدیر که ترتیباینبه. است پرورشی و آموزشی هایفعالیت

 زیر برای پرورشی، حیطه در. بود هاآن سریع اجرای خواهان و کردمی وگوگفت دبیران و اجرایی

 دوربین به مجهز مدرسه مدیریت، دفتر و اجرایی اتاق در کارکنان و آموزاندانش داشتن نظر

 همدرس داشتن کنترل تحت. بود کارکنان و آموزاندانش مرور و عبور بر نظارت برای مداربسته

-گزارش جهت آموزانیدانش از هاکالس سطح در مدیران کهطوریبه بود، اهمیت حائز مدیر برای

 ریدیگ مفهوم «پذیریمسئولیت». کردندمی استفاده هاآن به آموزاندانش رفتاری عملکرد از دهی

به عنوان نمونه  مشاهدات از حاصل نتایج آموزشی منظر از. است مدرسه اجرایی هایفعالیت از

 در همن پایه آموزاندانش نامثبت غیردرسی، و درسی هایکتاب به کتابخانه کردن مجهز گر،بیان

 ایهدرخواست برابر در اجرایی کادر بودن گوپاسخ اجرایی، کادر پیگیری با دولتینیمه مدارس



 رفتاری مشکل پیگیری راستای در والدین با ارتباط ترینهمچنین بیش. است آموزاندانش آموزشی

. است «جلساتصورت کردن مکتوب» اجرایی هایفعالیت از دیگر بود. مفهومی آموزاندانش

 کادر موقع هر که بود این برگزارشده جلساتصورت موضوع اهم که است این گربیان مشاهدات

 کههنگامی یا و کردمی نیاز  احساس مختلف هایمناسبت به مدرسه در وظایف انجام برای اجرایی

 ،آموزیدانش شورای جلسات کرد؛می رسانیاطالع دبیران به اینامهبخش ابالغ درباره باید مدیر

 . شدمی برگزار دبیران و والدین شورای

 یفیک و کم با تعالی برنامه هایفعالیت انجام چگونگی به اجرایی هایفعالیت دیگر مفاهیم

  انجام در انگیزه فقدان» اجرایی هایفعالیت مؤلفه از دیگری مفهوم. یافت اختصاص متفاوت

 بیشتر که بود این از حاکی مشاهده جلسه 21 از حاصل نتایج. بود «تعالی برنامه هایفعالیت

معطوف به  دانستندمی آن به راجع و آنچه نبودند آگاه آن هایفعالیت انجام به نسبت معلمان

 ایهفعالیت مؤلفه از دیگر مفهومی «وظایف تشریح برای ریزیبرنامه»بود.  آن اهداف کردن حفظ

 وجود تفاوت مفهوم این در مدرسه در مدیران عملکرد در که است این گربیان و است اجرایی

 بود، دهش گذارینام مدرسه به بخشیکیفیت جهت کارکنان کلیه مشارکت عنوانبه و آنچه. داشت

 این در دیگری ، مفهوم«سازیآگاهی و آگاه». بود شده خالصه عده معدودی توسط هاکار انجام به

 الیتع هایفعالیت راستای در هاسازیمستند بیشتر که است این از حاکی مشاهدات. بود پژوهش

 سیدرمی هاآن امضای به فقط دبیران و آموزاندانش والدین، نامهمیثاق تدوین مثال عنوان به است؛

 هایفعالیت از دیگری مفهوم عنوانبه «مشارکت». نداشتند آن مفاد به نسبت آگاهی گونههیچ و

تعبیه  اجرایی کادر اذهان در تعالی برنامه از آنچه که است این گربیان پژوهش این در اجرایی

مدرسه  ایحاشیه هایکار انجام در بیشتر و هابرنامه در آموزاندانش مشارکت حداکثر شده،

  کادر اجرایی بود. وظایف انجام به کمک راستای همچنین در

. شد مطالعه پژوهش این در مؤلفه پنجمین عنوان به  آموزشی مسائلآموزشی:  . مسائل7 

 سیستم موجود وضع از نارضایتی» مفاهیم این از یکی. است مفهوم دو از برگرفته مؤلفه این

 بغال آموزشی نظام به نسبت معاونان که بود این از حاکی هانارضایتی از یکی. است «آموزشی

 ویس از که ارزشیابی هایمالک به نسبت همچنین، بودند. ناراضی آموزاندانش به دهینمره برای

 و داردن وجود دبیران متفاوت هایعملکرد به نسبت تفاوتی که مورد این به  شود؛می تعیین اداره

 .کردند اشاره کاری انگیزه فقدان برای دلیلی عنوانبه شوندمی گذارینمره سطح یک در همه

دربردارنده  مشاهدات. است «آموزاندانش علمی توانایی از نارضایتی» مقوله این از دیگر مفهوم

 میبنیه عل بودن ضعیف به راجع همکاران سایر با تفریح هایزنگ در دبیران همواره که است این

 شارها آموزانیدانش چنین بهبود برای تالش تأثیر عدم به و کردندمی صحبت پایه از آموزاندانش

 .کردندمی
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 ها،قولهم سایر مثل که بود «تربیتی مسائل» مطالعه این در مقوله آخرین. مسائل تربیتی: 7 

 21در مشاهدات. است «آموزاندانش انضباطی رفتار» مفاهیم، این از یکی. است مفاهیمی شامل

 مقررات برخالف رفتار هرگونه بروز صورت در همواره اجرایی کادر که است این از حاکی جلسه

 آن بر همواره اجرایی کادر که دیگری هایرفتار جمله از کردند.می برخورد آموزاندانش با مدرسه

 روسد بعضی در آموزاندانش درپیپی غیبت شد،می دوچندان دبیران پیگیری با و کردمی تأکید

 خصاًش تا کردمی صحبت آموزدانش با مدیر قضیه این به رسیدگی و دبیران شکایت با که بود

جایی کالس تنبیه با جابه دائماً آموزدانش مشاهدات برخی در. کند رسیدگی امر این به خودش

 حس» شد.نمی  ایجاد نامطلوبش رفتار در تغییری هیچ بود این از حاکی مشاهدات اما شد؛می

 این رگبیان مقوله این از دیگری مفهوم عنوانبه «رفتاری و انضباطی مسائل قبال در مسئولیت

اگیری فر عدم برای تالش  و آموزاندانش رفتاری مشکالت دلیل به بحرانی، موارد برخی در که است

. ندبود آموزاندانش رفتاری مشکالت و مسائل این پیگیری خواهان اجرایی کادر سایر و مدیر آن،

 در هریش انضباطیبی هرگونه که بودند عقیده این بر اجرایی کادر مشاهدات، مطابق طورکلیبه

 رد آموزدانش که شودمی مربوط اجرایی کادر به زمانی تا آن پیگیری و داشته هاخانواده فرهنگ

  کند.می بروز رفتار این و دارد حضور مدرسه
 های حاصل از کدگذاری مشاهداتمقوله ای از مفاهیم و. نمونه6جدول

 ای از مشاهداتنمونه مقوله مفاهیم

رسانی با اهمیت اطالع

جلسات زمان، برگزاری 

کوشش  مختلف، تقال و

برای دستیابی به 

موفقیت،تقدیر و 

قدردانی، به حاشیه 

های راندن فعالیت

 برنامه، نظرخواهی وفوق

مشورت، تشریح وظایف، 

همکاری،  مشارکت و

ناهماهنگی، ارتباط 

های مدرسه با سایر نهاد

 کاری اجتماعی، تعهد

-فعالیت

های 

-فوق

 برنامه

 مدرسه در  حضور جلسه دوازدهمین

 اعتس ابتدای. رفتم نهم هایکالس یکی به زبان دبیر هماهنگی با آخر زنگ»
 وریسچهارشنبه درست فرهنگ توسعه به راجع تا آمد کالس به بهداشت مربی

 در که بخواهد هاآن از و کند صحبت آموزاندانش با کارگاه این در شرکت و
 «.کنند امضا را اینامهپیمان ارتباط این

 در مدرسه  حضور جلسه سومین

-می صحبت هشتم پایه منتخب آموزاندانش از یکی به راجع پرورشی معاون»

 ادبی صداش تن باید جاها بعضی اما داره؛ ایالعادهفوق بیان قدرت  که »: کرد
 اب بله»: گفت مدیر ،«شد دوم نفر هم پارسال مشاعره در آموزدانش این پایین،

 معاون. «شد دوم نفر بازی پارتی همون با اما داشت؛ ایراداتی اول نفر کهاین
 ینقاد مسابقۀ برای که خواستم آموزدانش این از پارسال من»: گفت پرورشی
 بود آمده مدرسه که پدرش نکرد، شرکت زیادم اصرار وجود با اما کنه؛ شرکت

 رایند کرده کسب تجربه کافی اندازه به و بشه متمرکز درسش رو خوادمی گفت
 شرکت اینو خوبه باز»: گفت خوشحالی و تعجب حالت با مدیر ،«مسابقات

 ««.کرده



 

 مرحله دوم: تفسیرمشاهدات

صل منفی حا اجمالی تجارب مثبت واین گام با توجه به توصیف مشاهدات به بررسی و مرور  در

 مفاهیم به دست آمده از ها و( پرداخته شد. درنتیجه با توجه به مقوله2جدول ) از نتایج واقعی در

بندی تجارب مثبت و منفی پرداخته شد که مشخص برداری و طبقهآن در مرحله تفسیر به الیه

 باشد. تجارب منفی می 13جارب مثبت و ت12گردید نتایج واقعی حاصل از برنامه تعالی دربردارندۀ 

 : تفسیر تجارب مثبت و منفی نتایج واقعی بدون ارجاع به اهداف قصدشده برنامه تعالی2جدول 

نتایج 

 واقعی

 تجارب منفی تجارب مثبت مفاهیم

ت
فعالی

ق
ی فو

ها
برنامه

 

رسانی با اطالع

 اهمیت به زمان

آموزان و دبیران ارتباط با والدین، دانش

برگزاری جلسات مختلف؛ ایجاد با 

 انگیزه جهت مشارکت

 رسانی صرفاً جهت رفع تکلیف اطالع

برگزاری 

 جلسات مختلف

های مختلف)از قبیل آگاهی در زمینه

-برگزاری جلسات در ارتباط با آسیب

 های اجتماعی(؛ واگذاری مسئولیت

 برآورده نشدن انتظارات والدین

و کوشش  تقال

برای دستیابی 

 موفقیتبه 

پیگیری مداوم معاونین از نتایج 

 ای دبیرانمسابقات؛ تالش عده

آموزان در کمی از دانش شرکت تعداد

مسابقات؛ عدم استعدادیابی سایر 

انگیزه بودن آموزان؛ خستگی و بیدانش

های آموزان از مشارکت در برنامهدانش

 مدرسه

تقدیر و 

 قدردانی

 

آموزان؛ دانشتقدیر مدیر از دبیران و 

آموزان ریزی جهت تقدیر از دانشبرنامه

فعال؛ نصب لیست اسامی برتر مسابقات 

 سالن در

عدم تحقق اهدای پاداش درجهت افزایش 

آموزان در اجرای انگیزه مشارکت دانش

 جماعت هایی از قبیل نمازبرنامه

نظارت وارزشیابی، 

 دهیبالتکلیفی در نمره

ارزشی

 ابی

 در مدرسه  حضور جلسه اولین

 راجعهم دفتر به بود دستش نمرات دفتر که علوم دبیران از یکی  تفریح زنگ»
 خیلی مستمرش نمرات آموزاندانش از یکی: »گفت اجرایی معاون به و کرد

 اونمع«. نکرده هم تقلب چکارکنم، گرفته خوب ترمو پایان نمره االن پایینه،
 نمم:» گفت فناوری معاون«. رو همه بدید قبولی  نمره خدا تورو: »گفت اجرایی

-نمی ااین گرفته پایین خیلی مستمرهم گرفته، تک نمره آموزانمدانش از یکی

 خیلی هابعضی چکارکنیم: »گفت علوم دبیر«.اومدن باال جوری چه دونم
«. رفتهگ ده زیر هم رو پایانی امتحان نمره بعد پاییینه مستمر نمرات ضعیفند،

 «.ندهید قبولی  نمره اینطوریه اگه پس: »گفت اجرایی معاون
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به حاشیه راندن 

های فعالیت

 برنامهفوق

مدرسه؛ درنظرگرفتن امکانات مالی 

 اهنظمی در کالسجلوگیری از ایجاد بی

آوری هزینه؛ ها با هدف جمعاجرای برنامه

اجرای برنامه صرفاً جهت پاسخگویی به 

 مسئولین مافوق )رفع تکلیف(

 کاری تعهد

 

ها جهت پیشرفت اجرای برخی از برنامه

آموزان در زمینه آموزشی؛ توجه دانش

به  آموزان؛ نگرانی در انجامبه دانش

 موقع وظایف

عدم پیگیری مستمر؛ پیگیری معطوف به 

 زمان نزدیک حضور بازرسان در مدرسه

نظرخواهی و 

 مشورت

 

آموزان عضو شورا؛ نظرخواهی از دانش

 آموزان منتخب درنظرخواهی از دانش

جشنواره خوارزمی برای انتخاب 

 آموزان برتردانش

گیرندۀ نهایی؛ مدیر به عنوان تصمیم

دبیران فعال  آموزان واز دانش نظرخواهی

 برخی معاونین و

 تشریح وظایف
برگزاری جلسات مدیر با معاونین جهت 

 تشریح  وظایف

 کارکنان ارتباط محدود با بیشتر

 مشارکت

 

مشارکت والدین با در نظر گرفتن 

های مدرسه؛ جویی در هزینهصرفه

های آموزان با مسئولیتآشنایی دانش

 مختلف

اجرای  آموزان توانمند دردانش استفاده از

آموزان در برنامه؛ مشارکت دانش هر

ای مدرسه؛ عدم رغبت های حاشیهفعالیت

های مدرسه؛ آموزان در برنامهدانش

کارگماری آن معطوف به مشارکت والدین و

ها با هدف به انجام برخی از برنامه

 هاجویی در هزینهصرفه

 هماهنگی

مدیر، معاونین و مشارکت و هماهنگی 

 برخی دبیران

مشارکت و هماهنگی مدیر با تعداد اندکی 

اجرای برخی  نظم در از کارکنان؛ نبود

 های مدرسهبرنامه

ارتباط مدرسه 

نهادهای  با سایر

 اجتماعی

 

تر های گروهی؛ فرصت بیشمهارت

جهت برقراری ارتباط با دیگران؛ 

 آموزان جهت همکاری استقبال دانش

رغبتی نیازسنجی توسط مدیر؛ بیعدم 

آموزان جهت شرکت به دلیل دانش

 پرداخت هزینه

 

 

ی
شیاب

ارز
 

نظارت و 

 ارزشیابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازدید مدیر از کالس درس؛ نظارت و  

-ارائه بازخورد نسبت به انجام فعالیت

حین انجام در کالس  های یادگیری در

دوباره آموزان؛ فرصتی درس به دانش

جهت انجام تکالیف درسی؛ پرسش قبل 

از شروع درس جهت آگاهی از میزان 

 یادگیری

ارزشیابی یکسان مدیر از دبیران؛ عدم 

 بازخورد مدیر

ارزشیابی ظاهری برخی تکالیف صرفاً 

 دهی و رفع تکلیفبرای نمره

بالتکلیفی در 

 دهی پایانینمره

دهی پایانی بالتکلیفی در نمره  اهمیت ارزشیابی تکوینی

 آموزان ضعیفدانش



س
ال

ت ک
مدیری

 

 تسلط دبیر بر

 کالس

 

آموزان توجه دبیر به حضور دانش

درکالس قبل از شروع تدریس؛ اهمیت 

آموزان؛ اشراف بر دادن به حضور دانش

 هاآموزان در برخی کالسبیشتر دانش

عدم توجه دبیر به مشارکت همه 

 آموزاندانش

 آموزان بهدانشعدم توجه دبیر به بیشتر 

ویژه ردیف آخر کالس؛ نظارت ظاهری 

های یادگیری دبیر درحین انجام فعالیت

 آموزانتوسط دانش

 تأکید دبیر بر

 نکات مهم

آموزان به تر دانشجلب توجه بیش

 درس

آموزان به برخی سؤاالت توجه دانش

 )تأکید بر حفظ کردن(

ارائه تکالیف 

 درسی

آزمایش برای تعمیق یادگیری؛ انجام 

های مباحث علوم؛ پوشه فعالیت

مخصوص کار درکالس؛ انجام تکالیف 

 در بعضی دروس فراتر از کتاب

 محوریت کتاب درسی در ارائه تکالیف

یادگیری 

 تعاملی

آموزان؛ پرسمان دبیر از دانش

آموزان برای تدریس؛ بندی دانشگروه

 برخی آموزان دربه تفکر واداشتن دانش

از شروع تدریس؛ رفع دروس قبل 

 اشکالت درسی

تدریس با روش تکرار  جهت حفظ برخی 

دروس؛ عدم رضایت از نحوۀ ارائۀ درس 

 آموزانتوسط دانش

  

 مشارکت

آموزان در مشارکت دانش

تدریس)کنفرانس(؛ انجام ازمایش در 

برخی دروس؛ دادن فرصت به 

های آموزان جهت انجام فعالیتدانش

 یادگیری

 

یک جانبه دبیر به سؤاالت پاسخگویی 

 درسی

های یادگیری سخت توسط انجام فعالیت

آموزان در انجام دبیر؛ مشارکت دانش

های یادگیری آسان؛ دانش ناکافی فعالیت

معلم در برخی دروس؛ اضطراب 

آموزان در پاسخ دادن به سؤاالت دانش

 دبیر

 تشویق و تنبیه

 

تشویق کالمی؛ دادن فرصت دوباره؛ 

لفظی؛ کسر نمره در برابر تداوم تذکر 

 رفتار نامطلوب

آموزان؛ عدم استفاده از توهین به دانش

 های متنوع تشویقروش

ت
فعالی

ی
ی اجرای

ها
 

ترس از توبیخ و 

محتاط بودن در 

 انجام وظایف

-گفتگو با دبیران جهت اجرای بخشنامه

 آموزانمرور دانش ها؛ نظارت بر عبور و

نزدیک به زمان پیگیری برخی از وظایف 

پاسخگویی و حضور بازرسان؛ انجام برخی 

 اقدامات جهت رفع تکلیف

 یپذیرمسئولیت

مجهز کردن کتابخانه، آزمایشگاه و 

نام نمازخانه؛ پیگیری جهت ثبت

آموزان  برای آزمون مدارس نمونه دانش

دولتی؛ تماس جهت پیگیری علت  

آموزان؛ فرصت مدیر و غیبت دانش

عدم حضور برخی از افراد کادر اجرایی 

های درس؛ عدم سختگیری مدیر درکالس

در برابر کوتاهی در انجام وظایف ناشی از 

ارتباط صمیمی با کادر اجرایی؛ عدم 

رسیدگی و نظارت جهت ثبت درست 

ها؛ خبررسانی برخی نمرات درکارنامه
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اجرایی جهت رسیدگی به معاونین 

 اعتراضات

آگاهی از  آموزان به مدیر برایدانش

 عملکرد سایرین

مکتوب کردن 

 جلساتصورت

آموزی جهت گیری از شورای دانشبهره

جلسات؛ مکتوب مکتوب کردن صورت

ارتباط با  جلسات درکردن صورت

هرگونه اقدامات خالف مقررات مدرسه 

آموزان؛ مکتوب کردن از جانب دانش

 جلسات انجمن اولیاصورت

مکتوب کردن  صوری/ظاهری 

جلسات دبیران؛ مکتوب کردن صورت

برخی جلسات شورای دبیران قبل از 

 برگزاری جلسات

انگیزه جهت 

اجرای اقدامات 

 برنامه تعالی

مستند بودن برخی اقدامات؛ دغدغه 

 آموزانتر به دانشرسیدگی بیش

عدم آگاهی از اقدامات اجرایی برنامه 

تعالی؛ باور به حفظ اهداف برنامه تعالی؛ 

اهم اقدامات توسط مدیر و معاون انجام 

آموزشی؛ انجام سطحی برخی اقدامات؛ 

 برداری از اقدامات گذشتهکپی

ریزی برنامه

جهت تشریح 

 وظایف

اختصاص زمان جهت تشریح وظایف با 

کارکنان اجرایی و فعال توسط مدیر 

 مدرسه

ظاهرسازی؛ عدم سختگیری مدیر نسبت 

 انجام وظایف سایرین

-آگاهی و آگاه

 سازی

-آموزان درانجام برنامهمشارکت دانش

 های مدرسه؛ تعامل بین مدیر و

 هامعاون

ها؛ عدم نامهعدم آگاهی از مفاد میثاق

توجیه بیشتر کارکنان نسبت به اقدامات 

برنامه تعالی؛ عدم شناخت نسبت محتوای 

اسناد مجلد در مدرسه از قبیل برنامه 

های آن؛ مشارکت عدۀ درسی و حوزه

ی از دبیران در اجرای اقدامات ؛ معدود

مشورت با عدۀ معدودی از کادر اجرایی و 

سازی در موارد لزوم مشارکت دبیران؛ آگاه

 سایرین سایر کارکنان و ارتباط محدود با

 هامعطوف به مدیر با معاون

ی
ل آموزش

سائ
م

 

 

 مشارکت

-آموز ؛ مشارکت معاون مشارکت دانش

های برنامهپرورشی و آموزشی در انجام 

 مدرسه؛ تعامل مدیر با دبیران

مشارکت عدۀ کمی از کارکنان مدرسه؛ 

گیرنده بودن مدیر در رأس؛ تصمیم

آموزان مشارکت سازندۀ عدۀ کمی از دانش

 های مدرسهدر برنامه

نارضایتی از 

وضع موجود 

سیستم 

 آموزشی

 

آموزان به دغدغه ارتقای برخی از دانش

علمی؛ دغدغه  پایه بعدی بدون توانایی

 آموزانعدم رسیدگی کامل به دانش

آموزان ضعیف بدون ارائه قبولی دانش

؛ هاآنراهکار در جهت تقویت علمی 

ارزشیابی یکسان مدیر از دبیران با توجه 

نارضایتی از  های عملکردی آنانبه تفاوت

توانایی علمی 

 آموزاندانش

 

گوشزد کردن مدیر به دبیران جهت 

آموزان ضعیف؛ با دانش ترتمرین بیش

رسانی به والدین از عملکرد اطالع

آموزان؛ تالش مدیر برای تحصیلی دانش

 جایگزینی نیروی کارامد

شانه خالی کردن از مسئولیت با توجه 

آموزان؛ توجه بنیه علمی ضعیف دانش

بودن هزینه بیش از کارکنان به صرفه

های سعوامل دیگر جهت تشکیل کال

 جبرانی



ل
سائ

م
 

ی
تربیت

 
رفتار انضباطی 

 آموزاندانش

 

برخورد با عملکرد نامطلوب 

آموزان؛ پیگیری دبیر از علت عدم دانش

 آموزانحضور دانش

تنبیه بدون تغییر در رفتار نامطلوب؛ عدم 

 آموزانهای فردی دانششناخت از تفاوت

حس 

ی پذیرمسئولیت

در قبال مسائل 

انضباطی و 

 رفتاری

نامطلوب جهت جلوگیری پیگیری رفتار 

آموزان از افزایش آن؛ ثبت اسامی دانش

 جهت گزارش دهی به والدین

وجود فاصله ارتباطی  بین خانه و مدرسه؛ 

فقدان کنترل صحیح؛ تبعیض رفتاری با 

آموزان دارای رفتار برخی از دانش

 نامطلوب

 

 مرحله سوم:  ارزشیابی مشاهدات

 لیست ارزشیابیمفاهیم مستخرج از مشاهدات صورت گرفته چکها و این گام با توجه به مقوله در

، رنامهبفوقبا توجه به نتایج ارزشیابی مشاهدات )نتایج واقعی( در مقوله تکمیل شد.  تدوین و

 ورسانی با اهمیت به زمان و برگزاری جلسات در طیف بسیار ضعیف؛ مفاهیم تقال مفاهیم اطالع

ر و مشارکت و همکاری د برنامهفوقهای برای دستیابی موفقیت، به حاشیه راندن فعالیت کوشش

های اجتماعی در طیف ضعیف؛ ی و ارتباط مدرسه با سایر نهادکار تعهدطیف بسیار زیاد؛ مفهوم 

ریزی جهت تشریح وظایف و ی و نظرخواهی و مشورت در طیف زیاد؛ برنامهقدردان وتقدیر 

یی با دبیران( در طیف متوسط قرار اجرا کادررای برنامه و آگاهی از انجام وظایف )هماهنگی در اج

وزان( آمگرفتند. در مقوله ارزشیابی مفاهیم ارزشیابی و نظارت )مدیر از دبیران و دبیران از دانش

آموزان به ترتیب در طیف بسیار ضعیف و بسیار زیاد و بالتکلیفی در دادن نمره پایانی به دانش

مدیریت کالس، مفاهیم تسلط دبیر بر  مقوله دریف در طیف متوسط قرار گرفتند. همچنین ضع

بر نکات مهم در طیف زیاد؛ یادگیری تعاملی در طیف متوسط؛ مشارکت در طیف  دیتأککالس و 

ر و تشویق و تنبیه )میزان تشویق به تنبیه( د ادیز اریبسضعیف؛ ارائه تکالیف کالسی در طیف 

 یف قرار گرفتند.طیف بسیار ضع

های اجرایی مفهوم ترس از توبیخ شدن و محتاط بودن در انجام وظایف در طیف در مقوله فعالیت 

ی )مدیر، معاونین و دبیران( در طیف زیاد؛ مفاهیم مکتوب کردن واقعی ریپذتیمسئولمتوسط، 

یف ریح وظایف در طریزی جهت تشهای برنامه تعالی، برنامه، انگیزه در انجام فعالیتجلساتصورت

-آموزان، والدین، دبیران( در فعالیتسازی )کلیه ذینفعان( و مشارکت )دانشضعیف؛ آگاهی و آگاه

های برنامه تعالی در طیف بسیار ضعیف قرار گرفتند. و درنهایت در مقوله مسائل آموزشی مفاهیم 

اد آموزان در طیف زیانشنارضایتی از وضع موجود سیستم آموزشی و  نارضایتی از توانایی علمی د

 آموزان در طیف بسیار زیاد و حس مسئولیتی دانشانضباطو در مقوله مسائل تربیتی مفاهیم رفتار 

ز ا درنهایت بعد آموزان در طیف متوسط قرار گرفتند.ی و رفتاری دانشانضباطدر قبال مسائل 
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ا آمده از میانگین کل نمرات بلیست نتایج واقعی برنامه تعالی و نتایج به دست گذاری چکنمره

بیانگر این است که وضعیت موجود برنامه تعالی با توجه به نتایج واقعی در طیف متوسط  4/2عدد 

 ها نظیر تقال و کوشش برای دستیابی به موفقیت در مسابقاتکه برخی از گویهباشد با نظر به اینمی

معطوف به کسب رتبه، به حاشیه راندن بعدی های تکاز حیث توجه کادر اجرایی به تمام تالش

آموزان، نارضایتی از وضع موجود سیستم آموزشی و برنامه، رفتار انضباطی دانشهای فوقفعالیت

نکات مهم که با تأکید و در قالب سؤاالت امتحانی مطرح  آموزان، تأکید دبیر برتوانایی علمی دانش

 نگین مدنظر قرار گرفتند. گذاری معکوس برای محاسبه میاشد دارای نمرهمی

اندازه اهداف قصد شده برنامه تعالی مدیریت آموزشگاهی محقق شده  تا چهدوم:  سؤال

در پاسخ به این سؤال جهت بررسی میزان تحقق اهداف قصد شده در برنامه تعالی مدیریت است؟ 

ط با آن مشخص های مرتبها و مالکهای برنامه با شاخص( اهداف و محور3جدول ) آموزشگاهی در

 شده است. 
 ها( متناظر با آنو شاخص : تطابق اهداف قصد شده برنامه تعالی و محور)مالک0جدول

 ها(و شاخص ها) مالکمحور هاهدف

سهههازی بهه منظور ارتقای کیفیت  . زمینهه 1

 آموزشی و پرورشی مدارس

یادگیری، محور هفتم: توسعه -سوم: استمرار نظام یاددهی محور

 های پرورشی و فرهنگیفعالیت

. ترویج و تقویت سههیسههتم خودارزیابی  در 2

راسهههتای بهبود و تعالی عملکرد مدیریت در 

 مدرسه

 دو مالک با عناوین تدوین برنامه عمل و پایش و بهبود عملکرد

. ایجهاد وفاق سهههازمانی از طریق توسهههعۀ  3

 فرهنگ کارگروهی  در مدرسه؛

. توسهههعهه و تقویت مشهههارکت کارکنان،  4 

آموزان و اولیا در امر راهبری و مدیریت دانش

 مدرسه

ها و مشارکت نیروی انسانی، محور چهارم: محور دوم: توسعه توانمندی

آموزان در مدرسه، محور پنجم: توسعه مشارکت توسعه مشارکت دانش

-بیانیه ارزشآموزان در مدرسه، مالک پنجم: تدوین میثاق نامه )دانش

ها( مدرسه و آگاهی ذینفعان نسبت به آن در محور اول با عنوان 

 ریزیاستلزامات برنامه

سهههازی نگاه . حرکهت بهه سهههوی نهادینه  1

 های مدیریتیبخش در فرایندتعالی

ها و مشارکت نیروی انسانی، محور چهارم: توسعه محور دوم: توانمندی

پنجم: توسعه مشارکت آموزان در مدرسه، محور مشارکت دانش

 آموزان در مدرسه و محور هشتم: مدیریت امور اجرایی و اداریدانش

یههابی بههه سههههازی برای دسههههت. زمینههه9

های آموزشهههی و مدیریتی در اسهههتهانهدارد  

 مدارس

ها و ریزی، محور دوم: توسعه توانمندیمحور اول: استلزامات برنامه

 -استمرار نظام یاددهیمشارکت نیروی انسانی و محور سوم: با 

 یادگیری و محور ششم: سالمت، ایمنی و پیشگیری



. افزایش انگیزۀ مههدیران و دیگر کههارکنههان 1

 برای بهبود عملکرد

مالک هفت با عنوان سازوکارهای تشویقی برای کارکنان موفق در 

های تشویقی عرصۀ رقابت در محور دوم، مالک پنج با عنوان سازوکار

چهارم و مالک پنجم با  در عرصه رقابت در محور آموزانبرای دانش

های تشویقی برای اولیا در جهت افزایش مشارکت آنان عنوان سازوکار

 ریزی، اجرایی و ارزیابی در محور پنجمهای برنامهدر بخش
 

 ارزشیابی اهداف قصد شده برنامه تعالی 

تعیین سطح ارزشیابی مالک و شده با نظر به  در این گام با توجه به میزان تحقق اهداف قصد

ا بلیست ارزشیابی  تدوین و تکمیل شد. چک هاآنهای تطابق داده شده با های ذیل محورشاخص

های تدوین برنامه عمل، پایش و بهبود ریزی، مالکتوجه به اینکه در محور استلزامات برنامه

ازی سسند تحول بنیادین، آگاهعملکرد، آگاهی مدیر، معاونین و کارکنان نسبت به مفاد مندرج در 

نفعان و تدوین میثاق نامه در طیف خیلی ضعیف؛ دسترسی آسان به اسناد باالدستی در طیف ذی

در طیف خوب قرار گرفتند. همچنین در محور توسعه و  اندازچشمو  تیمأمورعالی و تدوین 

طالعه و پژوهش، های بسترسازی و توسعه فرهنگ منیروی انسانی، مالک مشارکت وتوانمندی 

ور ای و تبادل تجربه، حضحرفه–ی به شورای مدرسه و شورای دبیران، آموزش تخصصیبخشتیفیک

های تشویقی برای کارکنان موفق در عرصه رقابت در طیف خیلی ضعیف؛ موفق و ایجاد سازوکار

 یاددهی ودر محور استقرار نظام  افزایش نقش راهنمایی کارکنان در طیف ضعیف قرار گرفتند.

های آموزشی، گیری از کارافزارهای هدایت و راهبری دبیران، ساخت و بهرهیادگیری، مالک

در فرایند  خالق وهای فعال گیری از روش، بهرهکالس وپرورشی و ورزشی، هوشمندسازی مدرسه 

در  یآموزش برنامهفوقهای پژوهشی و توسعه فعالیت-های علمییادگیری، توسعه فعالیت-یاددهی

-گیری از فضا، اجرای مناسب ارزشیابی و ایجاد شرایط استفاده از ظرفیتطیف خیلی ضعیف و بهره

موزان آهای یادگیری در طیف ضعیف قرار گرفتند. در محور توسعه و مشارکت دانشها دیگر محیط

ز گیری اهای بهرهدر امور مدرسه، مالک فراهم آوردن زمینه مشارکت  در طیف ضعیف؛ و مالک

رای ها و شوگیری و استفاده بهینه از تشکلجهت شکل ازیموردنهای مشارکت، فراهم آوردن بستر

آموزان در امور تحصیلی، تربیتی مطالعه، ایجاد آموزی، میزان مشارکت و موفقیت دانشدانش

ی تشویقی در طیف خیلی ضعیف قرار گرفتند. همچنین در محور توسعه و مشارکت سازوکارها

های مناسب مشارکت اولیا، استفاده بهینه از زمینه آوردنهای فراهم ر امور مدرسه  مالکاولیا د

 هایگیری از مشارکتمشارکت اولیا، ارتقای سطح دانش و اطالعات اولیا و ...، شناسایی و بهره

 رهای تشویقی برای اولیا در طیف خیلی ضعیف قرار گرفتند. در محوی و ایجاد سازکارسازمانبرون

های ارتقای بهداشت عمومی مدرسه، فراهم سازی سالمت، تربیت بدنی، پیشگیری و ایمنی، مالک

سازی و نشاط فضای فیزیکی مدرسه در طیف خوب؛ ارتقای سطح شرایط ایمن در مدرسه و زیبا



06   آموزشگاهی برمبنای الگوی هدف آزادارزشیابی برنامه تعالی مدیریت 

آموزان،کارکنان و اولیا در طیف ضعیف؛ پیشگیری از آمیز میان دانشارتباط صمیمانه و احترام

های اجتماعی در طیف خیلی ضعیف؛ توسعۀ تربیت بدنی و ورزش در مدرسه در طیف عالی آسیب

سازی جهت اجرای زمینه های پرورشی و فرهنگی، مالکقرار گرفتند. در محور توسعه فعالیت

های پرورشی و فرهنگی و  میزان رضایت های اجرای متنوع فعالیتکیفی در طیف ضعیف؛ و مالک

حسن  ی ضعیف قرار گرفتند. در محور مدیریت امور اجرایی و اداری مالکحاصله در طیف خیل

های حسن اجرای امور مالی و  مستندسازی و بایگانی اجرای قوانین در طیف خیلی ضعیف و مالک

با نظر به اهداف قصد شده در برنامه تعالی مدارس مورد  مناسب در طیف خوب قرار گرفتند.

مشخص گردید که با توجه به سطح ارزشیابی  هاآندر جهت تحقق  هایمطالعه و با تطابق محور

سازی به منظور ارتقای کیفیت زمینه»های ذیل هر محور، هدف اول با عنوان میانگین مالک

در سطح پویا محقق گردیده است وسایر اهداف محقق نشدند. عالوه « آموزشی و پرورشی مدارس

بیانگر  9/1لیست اهداف قصد شده با عدد کل نمرات چک براین با نتایج به دست آمده از میانگین

 وضع موجود برنامه تعالی در مدارس مورد مطالعه در طیف ضعیف است.

های اول، دوم، های برنامه تعالی مشخص شد، محوربا تعیین سطح ارزشیابی محورتفسیر: 

ی ششم و هشتم به هااز حدانتظار و محور سوم، چهارم، پنجم و هفتم در سطح ارزشیابی کمتر

ها یستلبندی متفاوت در چکموفق قرار گرفتند. با توجه به طیف ترتیب در سطح ارزشیابی پویا و

ج واقعی منفی نتای برای ارزشیابی نتایج واقعی و اهداف قصد شده، با نظر به قضاوت تجارب مثبت و

دو طیف متفاوت متوسط  شده مشخص شد درلیست مبتنی بر آن و اهداف قصدگذاری چکو نمره

 و ضعیف قرار دارد. 

 گیریبحث و نتیجه

هدف از انجام این پژوهش شناسایی اثرات واقعی و بررسی میزان تحقق اهداف قصد شده 

م های ناموفق نظابرنامه تعالی مدیریت آموزشگاهی در دوره متوسطه اول بود. با تکیه بر تجربه

گذاری و اجرای صالحی و نیز شواهد موجود، سیاستوپرورش ایران در انجام اقدامات اآموزش

توان ناموفق توصیف کرد. های معطوف به توسعه و بهبود مدیریت مدرسه را میها و برنامهطرح

چنانکه برخی محققان براین باورند که اجرای رویکرد مدرسه محوری در ایران تاکنون با موفقیت 

 Saki,2013؛  Mehralizadeh, Sepasi, Atashfeshan,2005)چشمگیری همراه نبوده است 

;Moradi Pourjandani, Dinashi, Abdali, Safi Khani, 2015 .)  عالوه براین مشخص شد

های آن با یک جامعه گسترده موردبررسی قرار گرفته و بعد نسبت به که نیاز است تمام مؤلفه

ازی سوپرورش تطبیق و پیادهآموزشهای مدیریت مدرسه محور با نظام حاکم بر سازی مؤلفهبومی

این درحالی است که ادبیات  (. Bidokhti, Fathivajargah, Moradi,2018)صورت پذیرد 



های منظم و دقیق به ویژه مسئله محور و زمینه محور قبل از هرگونه مدارس اثربخش از کوشش

ربردی با تمرکز بر های کااقدام با گردآوری اطالعات به عنوان دانش نظری حاصل از پژوهش

کالس درس و رسیدن به تعالی هنوز  باوجوداین، اثربخشی مدرسه ومشکالت واقعی حکایت دارد. 

های اجرایی تغییر نکرده است. و ابزار هاسیاستشود اما هایی انجام مینیاز به تعریف دارند. پژوهش

ظارات ها، و انتباشد که مهارتخواهیم به اثربخشی برسیم شاید بهترین نقطه شروعی درواقع اگر می

خواهیم جوانان در آینده به آن برسند در نظر گرفته و تعریف شود. چنانچه به جای توجه را که می

بهایی ریزی، زمانی گرانها و اقدامات حاصل از برنامهآموزان برای آزمونصرف به آماده شدن دانش

به آن اشاره  1414انداز آنچه در سند چشم آموزان برای زندگی صرف شود.برای آماده کردن دانش

ای است رسد این مهم یکی از مشکالت عمدهشده است و ظاهراً هنوز محقق نشده است و به نظر می

گرایانه داشته باشد. پس اگر گذاران به اصالح سریع و آرمانکه ممکن است نشان از تمایل سیاست

 د. به پایین؛ پایین به باال( اتخاذ شو و دوطرفه )باالهدف پیشرفت پایدار است باید رویکردی پایدار 

آموزان  به یادگیرندگان خوب و غیر بندی دانشسیاست آموزشی که بتواند نگرش حاکی از دسته

ا توجه به بنابراین ب یادگیرندگان را تغییر دهد و واکنش متفکرانه با شرایط بحرانی را فراهم نماید.

سال متوقف کردن برنامه و تشکیل تیم پژوهشی با نظرخواهی  با یکشود نتایج پژوهش توصیه می

آموزان و والدین، بر کیفیت متمرکز و با قبیل دانش مدارس و ذینفعان اصلی از از کارگزاران در

های آتی، همچنین با انجام  ریزیجهت برنامه شناسی معطوف به مشکالت واقعی مدارس درآسیب

درنهایت  های اجرایی قبل از تصویب آن وها و شاخصهداف و مالکنیازسنجی در مراحل تدوین ا

 بینی اقدامات و ملزومات آن گام برداشته شود.پیش
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