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 چکیده 
ستفاده گرديد بنياد داده نظرية رويكرد كيفي به روش از ،شپژوه اجراي در ناظران  نفر از 20همچنين  .ا

شباع نظري انتخاب با روش نمونهو مجريان برنامه تعالي  صل ا ساس ا ضاوتي و برا شيوه ق گيري هدفمند، به 

 كدگذاري با روش ،هاهداد تحليلو  ها، از مصاحبه نيمه ساختاريافته استفاده شدآوري دادهبراي جمع. گرديد

ستماتيك  مختلف اجزاي كه هاهمقول و صورت گرفت (انتخابي و محوري ز،با ياي )كدگذارمرحله سه سي

ها نشككان داد مقولهک كيفيت هدادنتايج تحليل شككدند.  بنديهدسككت طبقه شككش در ،دادندمي تشكككيل را مدل

ک وضككعيت منابع مالي و انسككاني مدارس و ميزان اهتماو متوليان اجراي برنامه تعالي متأثّر از عوامل علّي نظير

توان با تدبير راهبردهاي مطلوب نظيرک آموزش ريزي و اجراي برنامه تعالي اسكككت. همچنين ميامر در برنامه

نيروي انسككاني، سككسمت سككازماني و سككودمندي معلمان اجراي برنامه را تسككهيل نمود كه اين عوامل خود از 

گر نظيرک سككبك اي مانندک فرهنگ سككازماني، نقش اولياو و عوامل محيطي و شككرايز مداخلههشككرايز زمين

پذيرند، و در نهايت اجراي برنامه تعالي به پيامدهايي مانندک هاي مدير تأثير ميمديريت و رهبري و ويژگي

  شود. محوري و كيفيت جامع در مدرسه منجر ميارزيابي، مدرسهمحوري، خودبرنامه
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 مقدمه

رشد و توسعه در همه كشورها است،  عواملترين آموزش و پرورش از مهم كهبا توجه به اين      

هاي آموزشي خود كشورهاي جهان به دنبال بهبود كيفيت آموزشي در تماو مؤسّسه بسياري از

برنامه اجراي  93-94تحصيلي از سالدر ايران نيز براي بهبود كيفيت مديريت آموزشگاهي هستند. 

تمامي مدارس  97-98تحصيلي تعالي بصورت آزمايشي در تعدادي از مدارس آغاز شد و از سال

 در سراسر كشور ملزو به اجراي آن شدند. متوسطه اول و دوو

 و سياسي فرهنگي، تأثير عوامل اجتماعي، تحت ديگري هر سازمان مانند پرورش و آموزش

-سازمان از را آموزشي يك سازمان كه دارد وجود زيادي هايبا اين حال ويژگي. دارد اقتصادي قرار

 و آموزش مل مفيد و تاثيرگذار دريافتن عوا .(Masri, 2009: 136)كند مي متمايز ديگر هاي

 به گذشته، سال در پنجاه «1تعالي». تحقيقات است و مطالعات از بسياري بحث موضوع، پرورش

اصسحي،  هايفعاليت و آموزشي هايسياستگذاري كه در شده، مطرح آموزشي 2پارادايم يك عنوان

 «3كيفيت هايمدل»اصل  در . Jofré & Hills, 2011: 335)-(Brunoاست كرده ايفا اصلي را نقش

 تعالي مدل» شود،هاي تجاري به كار برده ميسازمان از بسياري در مؤثّر و آميزموفقيت طور به

 & Ng)شود مدارس استفاده ارزيابي در فرآيند خود تواندمي كه است برنامه جامع يك «4مدرسه

Chan, 2008) براي جامع چارچوب يين يكتع مدرسه، تعالي مدل اصلي هدف كه گفت توان. مي 

 ماوت همچنين چارچوب اين .هستند بهبود نيازمند است كه نقاطي ترميم و قوت نقاط گيرياندازه

آموزشي را افزايش  هايخروجي همه كيفيت بخشد ومي بهبود را مدرسه محيز هاييفعاليت

 به نتيجة ش درآموز بهبود هدف با اساسا   تعالي جنبش ( Aldaihani, 2014: 126). دهدمي

باالي  استانداردهاي رعايت به مديران تشويق و هابهترين تربيت در مدارس كشيدن چالش

 قدرتمند، رهبري كاركنان، از انتظارات باال با اثربخش مدرسه هايبرنامه شد. مطرح آموزشي

 ليتعا مختلف مدل مفهوو وجود بااست.  خورده پيوند مدرسه در نظم حس و مدرسه روشن اهداف

 كنند. از جملهتأكيد مي درون سيستم فرآيندهاي تماو در باال بر كيفيت هاهمه مدل مدارس، در

 مشاركتباشد اين است كهک در ايران محسوس مي مدرسه تعالي اجراي برنامه دراي كه مسئله

ق فو هايفعاليت اجراي در آموزاندانش مشاركت سطح از مدرسه تعالي اجراي برنامه در ذينفعان

كيفيت  در ويژه به نيز اولياو نقش رود.نمي فراتر پرورشي در امور مربيان با همكاري و برنامه

                                                           
1. Excellence 

2 . Paradigm 

3. Quality models 

4 . School Excellence Model 
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در شرايز كنوني  بنابراين، گيرد.مي قرار درحاشيه آموزاندانش يادگيري و آموزش امر بخشي

ندارد  جايگاهي مديريت مدرسه تعالي برنامه در باال به پايين رويكرد با محوريمدرسه ايده تحقق

.(Baniasad et al, 2017: 142) هاي زيادي روي اين زنيهاي اخير گمانههمچنين طي سال

هاي ارزيابي، اعمال برنامه صورت گرفته و بر اساس آن اصسحاتي روي نحوه اجرا و تغيير شاخص

 اغلب تأكيد دارند كه اين اقدامات Baniasad et al (2017: 141) در عين حالک گرديده است.

 هايبنيان در بازانديشي و تأمّل تا شودمي هاشاخص و هامسک جابجايي و به بازتعريف معطوف

 به دقيق و منظم هايكوشش از اثربخش مدارس ادبيات كه است اين درحالي آن. نظري و فكري

 آموزشي محققان و گذارانسياست مشترک همكاري و همچنين محورزمينه و محورمسئله ويژه

 اين در نو فكري هايموج گيريشكل در آنها نقش مؤثّر و اثربخشي مختلف الگوهاي ارائه در

-ويژگي است. محوربافت و زمينه به اي وابستهپديده متعالي و اثربخش مدرسه دارد. حكايت حوزه

 واقع آن در جمعيّتي و سياسي، اقتصادي فرهنگي،  اجتماعي، نظر از مدرسه كه موقعيتي هاي

دهد و اين با اثربخشي مي قرار را تحت الشّعاع آن بروندادهاي و فرآيند ها،ورودي سا  اسا است، شده

رسد بسترسازي الزو از حيث آموزش نيروي انساني، فضا، به نظر مي برنامه تعالي منافات دارد.

 ،ريزي و اجراي مطلوب فرآيند محور برنامهامكانات و تجهيزات، تسش همه جانبه متوليان در برنامه

ند عوامل مؤثّر بر فرآي شناساييبا توجه به اين اهميت، هدف پژوهش حاضر،  انجاو نگرفته است. لذا

اي را ها و عوامل زمينهبايستاجراي برنامه تعالي مديريت مدرسه است، تا از اين طريق پيش

 براي ارتقاي كيفيت اجراي برنامه تعالي راهكارهاي عملي ارايه نمايد.شناسايي و 

 

 ی نظری و پیشینه تحقیقمبان

هاي تعالي، تكامل يافته سازمان، مديريت كيفيت است و مدل هاي تعاليخاستگاه مدل

هاي تعالي سازماني ابزاري مدل.  (Calvo et al, 2006)هستند مباحث مديريت كيفيت فراگير

سهيل ا تآيند كه كنترل و بهبود عملكرد رجامع و مناسب براي سنجش عملكرد سازمان بشمار مي

فعان بستگي ذينتعالي به ايجاد توازن و جلب رضايت تمامي  .(Dulatkhah, 2015:4) كندمي

عان چابك، فها و انتظارات ذيننظاو هاي متعالي همواره و به سرعت در برابر تغييرسازمان دارد.

د معتقدند كيفيت همانن Riahi,. (2001) Davies et al) (2006:64 هستند منعطف و پاسخگو

هاي دوردست را چشم يك بيننده بوده و تعالي بينشي است كه در پس آن قرار داشته و افق

اي، هحرف اجتماعي، فرهنگي، هايبه موقعيت بنا كه فراواني دارد تعالي تعاريفنمايد. ترسيم مي
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 مختلف 1گرعوامل تسهيل شامل تعالي. شود متفاوت استمي استفاده آن در كه تحقيقاتي يا علمي

 تمبهبود سيس جهت مديريت، يا رهبري براي انديشه محوري و خسقيت ذهني، فيزيكي، از قبيلک

گيري عملكرد كسن هاي تعالي سازماني با هدف اندازهمدل. (Lador, 2010: 126)آموزشي است 

 .نفعان ابداع شدندسازمان همراه با نگرش فراگير به تمامي ابعاد سازمان و در برگرفتن همه ذي

بالدريج در آمريكا و مدل بنياد كيفي  ها، جايزه دمينگ در آسيا، مدل مالكوواي از اين مدلنمونه

 نيز  Malik et al (2012:641) (Loomba & Johannessen, 1997). باشدمي 2 (EFQM)اروپا

 تسهيم گذاري در سرمايه به تعهد همانند فراگير كيفيت مديريت هايتوانمندي كه معتقدند

 سازماني يادگيري هايتوانمندي توسعة در تيمي كار و مستمر بهبود بر تمركز كيفيت، و عاتاطس

 حركت و است مهم باز تفكر دادن نشان و مشترک انداز چشم توسعة يادگيري، براي مانند تعهد

 Choo et al همچنين داد. خواهد رخ سازمان در يادگيري ايجاد سازماني با تعالي سمت به

 و چالشي كارهاي منابع، بودن دسترس در از رهبري، اطمينان طريق از كردن يبانيپشت (2007)

 سمت به حركت و سازمان در و يادگيري دانش ايجاد جهت در ايزمينه عناصر از را اعتمادسازي

 .دانندمي مؤثّر سازماني تعالي

 وجود رتباطا توانمندسازها بين اند كهداده نشان Calvo et al (2006) ديگري پژوهش در     

 سومين در اثربخشي جنبشكنند. مي تأكيد سازمان تعالي به رسيدن در آنها مهم نقش بر و دارد

 در آموزشي مديران ايفاي نقش بر طورخاص به 1983 تا 1980 سالهاي خود بين حيات از دوره

 يتمدير با در پيوند تعالي جنبش ظهور آن اصلي دستاورد و يافت تمركز اثربخش مدرسه تحقق

عوامل  مطالعه پيرامون چنانكه،. (Hallinger & Heck, 1996; Gerb, 2011)بود  فراگير كيفيت

آموزشي  تمركز آموزشي، كيفيت با مديران رهبري نسبت جمله از اثربخش مدارس با مرتبز

 دستيابي در معلّم انتظارات يادگيري، و آموزش براي ايمن و منظم جوّي وجود فراگير، و گسترده

 معيار عنوان به آموزاندانش تحصيلي موفقيت و آموزشي، تسلز حداقل به آموزاندانشهمه 

 به .(Reynolds et al, 2014:21; Gerb, 2011)گرفت  قرار توجه برنامه مورد ارزشيابي

 فرهنگ يك وجود به توانمتعالي مي مدارس هايويژگي مهمترين از ،Sergiovanni ( (2007زعم

 برخورداري با اعضاي مدرسه ديگر و معلّمان كه نمود اشاره مدرسه هايهدف از روشن درک و قوي

 دليل اصلي اين و كوشندمي اساسي هايارزش تحقق راستاي در فكري استقسل و عمل آزادي از

 تجزيه: مدارس در كيفيت مديريت»در تحقيقي با عنوانک  Díez et al ( (2018.آنهاست موفقيت

 موزشآ مدرسه،كاركنان يك كيفي در مدل يك داشتناندک نتيجه گرفته «عوامل ميانجي تحليل و
                                                           
1. Facilitating factors 

2. European Foundation for Quality Management 
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 كه دشومي باعث و كندمي آشنا هامدل و كيفيت مديريت هايسيستم اهميت و وجود از بيشتر را

از اين رو مدل تعالي مدرسه را براي بهبود كيفيت مديريتي  .آموزش دهند باالتري كيفيت با آنها

 در مدرسه تعالي مدل» در تحقيقي با عنوانک Aldaihani (2014)اند. در مدرسه توصيه نموده

 اليتع به اين نتيجه دست يافت كهک مدل« پيشنهادي مدل كويت: يك دركشور دولتي مدارس

 حليم سطوح مطلوب مديريتي در هايسيستم معلّمان، شايستگي و وضعيت مدرسه بهبود براي

ويق ذينفعان را تش تماو ميان در شفافيت و كندمي ادايج را تحول آفريني رهبري مركزي وسبك و

فكّر ت و نوآوري خلّاقيت، كه دارد نياز فرهنگ يك به مدرسه تعالي به و نيز دستيابي نمايد.مي

 هايويژگي دارندکبيان مي Zeinabadi & Abdul Husseini (2017) .توسعه را تشويق كند

 بندياي طبقههاي حرفهفردي و ويژگي هاييژگيو کكلي دو دستة به توانمي را موفق مديران

 در نفوذ چگونگي در مهمي نقش مديران رفتار و شخصيتي عوامل كه داد نشان هايافته نمود.

 براي پيشبرد مدرسه هدايت و دخالت نوع آنان، اعتماد جلب داخلي و اعضاي محيز خارجي و

 كنند مديرانگردد، و اشاره ميمي قيتل ايحرفه هايويژگي پيش نياز ه نوعيب و دارد اهداف

 گيرند. مي خدمت به بيشتر را مشاركتي و تحولگرايي و توزيعي رهبري هايسبك موفق مدارس

Baniasad et al (2017)  نظريه، گسست تعالي: تا اثربخشي از»در پژوهش خود تحت عنوان 

 بايد با مديران اند كهکافتهبه اين نتيجه دست ي« مدرسه مديريت تعالي برنامه در عمل و تحقيق

 بينش و اندازمدرسه، چشم نفعانذي كليه فعال مشاركت با و راهبردي تفكر قدرت از برخورداري

 نمايند. ترسيم را مدرسه مشترک

 نگارش به معطوف برنامه اصلي عنوان مجريان به مديران فعلي عملكرد كه است درحالي اين 

 ويژگي فاقد و است شده پيش تعيين از و مشخّص هايچهارچوب و قالب در عملياتي برنامه

 مدرسه مالي استقسل عدوو نيز  باشندمي مدرسه تعالي سكان هدايت در قوي و ايحرفه رهبري

 تعالي برنامه اجراي در مديران اساسي مشكست از يكي ساالنه، همواره بودجه بودن ناكافي و

 نيز و مجريان و محققان آموزشي تخصصان،م همراهي و سويي هم همچنين  .شودمي قلمداد

 هاي مدارسداللت ترينمهم از محورزمينه پژوهش شواهد بر مبتني هايبرنامه اجراي بر تأكيد

 تعالي برنامه مشاهدات ويژه تطبيق به شواهد موجود بر تأمّل روند. چنانكهمي بشمار  اثربخش

 و مدرسه اثربخشي كه آن است از حاكي اثربخش مدرسه يك هايويژگي با مدرسه مديريت

اي مسائل زمينه به نظر با ماهوي تعريف به نياز هنوز تعالي به دستيابي مسير در درس كسس

 دارد.
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  برگرفته از تعالي سازماني و موضوع جديدي است. « تعالي مدرسه»با توجه به مطالب بيان شده

قات مختلفي در اين زمينه انجاو چون قدمت اين موضوع در خارج از ايران بيشتر است، تحقي

از پشتوانه شود، و هاي زيادي مشاهده نميگرفته است ولي در ايران به عّلت نوپا بودن، پژوهش

ين همچنو الگويي براي كيفيت اجرا ارايه نگرديده است، برخوردار نبوده  ايالزو مطالعات زمينه

با  لذا تحقيق حاضرمحور تأكيد دارند.  هاي زمينهنتايج تحقيقات انجاو يافته بر ضرورت پژوهش

 به دنبال پاسخ به ،«مدل فرآيندي كيفيت اجراي برنامه تعالي مديريت مدرسه طراحي »عنوان: 

من تا ضاين سؤال است كهک عوامل مؤثّر بر كيفيت اجراي برنامه تعالي مديريت مدرسه كدامند؟ 

رهاي عملي بر كيفيت اجراي برنامه تعالي اي مؤثّر، راهكاها و عوامل زمينهبايستشناسايي پيش

 ارايه نمايد.

 

 تحقیق شناسیروش 

 با رويكرد كيفي و به روشها از نظر هدف كاربردي، از نظر نحوه گردآوري دادهتحقيق حاضر    

 به كه است اكتشافي و استقرايي پژوهشي روش يك بنيادداده نظرية. است 1بنيادداده نظرية

 موجود، هايتئوري به اتكاو به جاي تا دهدمي امكان مختلف تحقيق ايهموضوع در پژوهشگران

 ,Farastkhah) نمايند اقداو مشاهدات، ايمقايسه تحليل و تجزيه طريق از تئوري تدوين به خود

جامعه آماري را ناظران و مجريان در موضوع برنامه تعالي مديريت مدرسه شاملک اعضاي . (2017

شاوره و تيم ارزيابي برنامه تعالي در سطح استان اردبيل )اداره كل آموزش دبيرخانه، اعضاي تيم م

و پرورش و نواحي و مناطق( كارشناسان نواحي و مناطق و مديران مدارس مجري برنامه تشكيل 

تعداد  نظري تا اشباع با شيوه قضاوتي هدفمند گيريبه روش نمونهدادند، كه از اين مجموعه مي

شوندگان مصاحبه نگرش و ادراک كاوش گسترده برايونه آماري انتخاب شدند. نفر به عنوان نم 20

تنظيم و  پاسخ( )باز ساختاريافته نيمه مصاحبه قالب در مصاحبه االتؤس، زمينة برنامه تعالي در

گرفته  نظر در منعطف بصورت كنندگان،شركت توسز تجارب و هانگرش آزاد بيان امكان منظور به

 Bazargan, 2017) مصاحبهكننده در افراد شركت -1هاي مصاحبه از روش: داده براي رواييشد. 

& Creswell, 2009) 2-  آوري شده هاي جمعسازي دادههمسو -3مشورت با سه نفر از اساتيد

ها از روش: هاي مصاحبهو براي پايايي داده استفاده شد.  (Creswell, 2009)شوندگان مصاحبه

گذاري و محاسبه استفاده از سه نفر از اساتيد مجرب براي كد -2ها با كدها ادهمقايسه مداوو د -1

                                                           
1 . Grounded theory method 
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 ,Karimi & Nasr)است درصد به دست آمد كه قابليت اعتماد مطلوبي  85ضريب توافق كه 

  & Strauss بنيادداده نظريه نظامدار طرح بر مبتني كدگذاري، فرآيند طريق از هاداده. (2013

Corbin (2016) ازطريق هاداده تحليل گراندد تئوري مراحل نظامدار روش شد. در يلتحل 

 منطقي پارادايم عرضه به شود ومي انجاو گزينشي كدگذاري و محوري كدگذاري باز، كدگذاري

 .يابدمي پايان تكوين حال در نظريه از تصوير تجسمي يا

 

 هاتجزیه و تحلیل داده

 توصيف در گزاره 550كه  هددنشان مي كدگذاري مطالعه نتايج اين در 

با انتزاع است.  شده ارائه برنامه تعالي الزامات و مؤثّر عوامل از ،ناظران و مجريان ادراک

بندي مشابهات برمبناي ارتباط مفهومي و مطالعات نظري، طبقه ها وها از دادهمفاهيم و مقوله

 لخيص گرديد. در جريانت اصلي مقوله11 و  فرعيمقوله  36طيف مفهومي،  90ها به گزارش

 3كدگذاري انتخابيو  (AC) 2محوري كدگذاري ،(OC) 1باز كدگذاري گانه:سه هايكدگذاري

(SC) «در  شد. مشخص پژوهش مركزي پديده عنوان به «برنامه تعالي كيفيت اجراي

 علّي، شرايز(شامل  محور پنج مركزي در پديده با مرتبز هايمقوله تماو نهايت

از اي نمونه( 2و ) (1در جدول) يافتند. سامان پيامد( راهبردي و گر،مداخله ملاي، عوازمينه

 نشان داده شده است.سازي و كدگذاري اوليه( ها، مفهوو)نقل قول گذاريفرآيند كد

 االت مصاحبه:ؤای از سنمونه

 هايي داشته باشد؟بايد چه ويژگي برنامه تعالي مدارس،عملكرد  براي بهبود كيفيت -1

 برنامه تعاليهاي اجراي بايستاي و پيشهايي به عنوان عوامل زمينهلفهؤبه نظر شما چه م -2

 بايد مورد توجه قرار گيرند؟

 

 

 
 
 

                                                           
1. Open coding 

2. Axial coding 

3 .Selective coding 
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 شوندگانهای مصاحبهسازی نقل قولای از مفهوم.  نمونه1جدول

 
 (ای مفاهیم استخراج شده)نام گذاری مقوله ای از کدگذاری اولیه. نمونه2جدول

 مفهوو نمونه نقل قول 

 هاي آموزش خانواده.شركت اولياو در كسس شود. داده براي اولياو مسايل تربيتي، اهداف و امور مدرسه آموزش

مهمترين ويژگي مثبت برنامه تعالي اين است كه تمامي امور مدرسه 

 بيني شده است. در آن بطور جامع  پيش

برنامه در برگيرنده تماو امور مدرسه و 

 هاي تربيتي.ساحت

راي عوامل اجرايي در مدرسه  بايد برنامه را خوب بفهمند و ضرورت اج

 آن را بپذيرند.

ز نفعان توستبيين برنامه و انتظارات از ذي

 مدير.

معلم بايد دغدغه معيشتي نداشته باشد در حال حاضر وجود مشكست 

هاي كيفي كاهش مالي در زندگي معلمان انگيزه آنها را براي فعاليت

 داده است.

مندي و احساس رضايت معلمان از عسقه

 .هاي خود در مدرسهفعاليت

اي براي اجراي بهتر برنامه فراهم باشد در صورت عدو بايد عوامل زمينه

 توجهي به بسترها موفقيت برنامه ممكن نيست.بي

اي توجه جدي مجريان به عوامل زمينه

 برنامه تعالي.

در اجراي برنامه تعالي بايد موقعيت و امكانات مدارس، دوره تحصيلي، 

روزي و عادي و نوع مدارس... در شهري و روستايي و عشايري، شبانه

 نظر گرفته شود و باهم مقايسه نشوند.

اجراي برنامه با ملحوظ، دوره تحصيلي، 

نوع، امكانات و سطح برخورداري محل 

 استقرار مدرسه.

 مقوله مفهوو كد

P1 نفعانتوجيه ذي براي تمامي ذينفعان. تبيين برنامه 

P2 توانمندسازي نفعانآموزش كافي برنامه به عوامل و ذي 

P3  ابزار ارزيابي ابزار ارزيابي عملكرد مدارس. ترينمناسببرنامه تعالي 

P4 .وسايل كمك آموزشي امكانات و تجهيزات كافي و متناسب با محتواي آموزشي 

P5 تسهيل در ارتباط لياو.ايجاد زمينه مشاركت او 

P6 .آموزش خانواده آموزش مسايل تربيتي به اولياو 

P7 هاي غيردولتيكمك هاي خيرين براي جبران كسري بودجه.استفاده از مساعدت 

P8 مداريمشتري آموزان.هاي اولياو دانشتوجه به درخواست 

P9 سانيروابز ان نفعان در مدرسه توسز مدير.حفظ كرامت انساني ذي  

P10 .فضاي ساختمان فضاي فيزيكي بانشاط داراي چيدمان و نقاشي مناسب 

P11 فعاليت شوراها آموزي...فعال بودن شوراي دبيران، مدرسه، دانش 

P12 انتقادپذيري ي مدير.پذيرقبول پيشنهاد سازنده و نقد 

P13 ارتباط با ساير مراكز ارتباط با ساير مراكز محيطي در دسترس 
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 های تحقیقیافته

 عوامل مؤثّر بر كيفيت اجراي برنامه تعالي مديريت مدرسه كدامند؟پژوهش كه در پاسخ به سؤال 

نقش  -4فرهنگ سازماني -3 منابعو فضا  -2 اهتماو متوليان -1عوامل شناسايي شده عبارتند از:

 -9 سسمت سازماني -8هاي مدير ويژگي -7سبك مديريت و رهبري  -6 عوامل محيطي -5اولياو 

ها و در ادامه هر يك از عوامل با توجه به نقل قول .آموزش نيروي انساني -10 سودمندي معلّمان

 .گرددبندي شده تشريح ميهاي دستهمقوله

 علّی شرایط

بطور مستقيم پديده اصلي و  كه كندمي داللت وقايعي يا حوادث به مدل از بعد اين 

فضا و »و « اهتماو متوليان»دهند. در شرايز علّي دو عامل محوري را تحت تأثير قرار ميطبقه

 پردازيم.شناسايي شدند كه به شرح مختصر هريك مي« منابع

ها و شرايز ريزي و رعايت زمينهالف( اهتماو متوليان: ميزان همّت و توجّه جّدي متوليان در برنامه

راي ساالري در انتصاب عوامل، در كيفيت اجالزو در اجراي برنامه و نيز ميزان رعايت اصل شايسته

 برنامه تعالي مؤثّرند كه در دو سطح زير قابل تحليل است.   

ريزي: عدو اراده جمعي سطوح باالي مديريتي و لحاظ نكردن شرايز و وضعيت مدرسه، برنامه -1

 اجراي برنامه تعالي را با مشكل مواجه كرده است. 

 خورداري محل استقرار مدرسهريزي برنامه تعالي، دوره تحصيلي، نوع، امكانات و سطح بردر برنامه»

لحاظ نشده و يك برنامه براي تماو مدارس در نظر گرفته شده و اين امر كيفيت را در اجرا پايين 

 « (P8 P12) آورده است.

ساالري در انتصاب مديران و همچنين عدو توجه جدّي به اجرايي: عدو رعايت اصل شايسته -2

 هاي جدّي برنامه تعالي هستند. چالشاي توسز مجريان، از تأمين عوامل زمينه

P14 تحقق اهداف سند تحول .برنامه تعالي نقشه راه براي رسيدن به اهداف سند تحول بنيادين 

P15  ارزيابيتوسعه خود ارزيابي در مدارس.توسعه خودبرنامه تعالي عامل 

P16 تفكر سيستمي ها و تحليل جامع از مسايل.نگري مدير در تصميم گيريكسن 

P17 ساالريشايسته ران و عوامل.دقت نظر مسئولين در انتصاب مدي  

P18 ايعوامل زمينه اي.توجه مسئولين به عوامل زمينه 

P19  جامعيّت برنامه در برگيرنده تماو امور مدرسه.برنامه تعالي 

P20 .بهبود كيفيت مستمر بهبود كيفيت مستمر در عملكرد مدرسه با اجراي برنامه تعالي 
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كنند و اين مسئله سبب گر توجّه جدي نميدر اجراي برنامه تعالي، متوليان به عواملي تسهيل»

 « (P9 P10 P11 P13) كاهش كيفيت اجراي برنامه شده است.

ي اهوجود فضاي كافي، منابع مالي و انساني و تجهيزات الزو به عنوان ضرورت منابع:و فضا ب( 

 شود. كه در پنج سطح زير تحليل مي اوليه اجراي برنامه تعالي هستند.

ها، نمازخانه، آزمايشگاه، هاي مختلف از جملهک كسسفضاي موجود: وجود فضاي كافي با كاربري -1

 كتابخانه، اتاق مطالعه و سالن ورزشي... از نيازهاي اوليه اجراي برنامه است.

 P13)برنامه تعالي را اجرا كنيم.  سپسب در مدرسه داشته باشيم اول بايد فضاي كافي و مناس»

P1 P7 P8) » 

زيبايي فضا: فضاي مطلوب محوطه و نيز نماي ساختمان، چيدمان اشياو، دكوراسيون و نقاشي  -2

 تواند بر كيفيت اجراي برنامه تعالي مؤثّر باشد.ها مياتاق

هاي مناسب درمحوطه، بر آرامش ا و سايبانهكشي ميادين، فضاي سبز، نيمكتديواركشي و خز»

 «(P4 )افزايد كه در اكثر مدارس وجود ندارند. آموزان ميو نشاط دانش

آموزشي و تجهيزات فناوري و دسترسي به شبكه اينترنت و اينترانت از تجهيزات: وسايل كمك -3

 عوامل شناسايي شده تجهيزات هستند. 

اي و فناوري، اي آزمايشگاهي، كارگاهي، كسسي، كتابخانههبيشتر مدارس براي اجراي برنامه»

 « (P9 P10) تجهيزات الزو را ندارند. يعني بسترسازي الزو انجاو نشده است.

از اجراي ستواند زمينههاي تخصصي ميمنابع انساني: نيروي انساني كافي و بكارگيري در پست -4

 با كيفيت برنامه تعالي گردد. 

 « (P1 ) شود.اي اجرا ميكافي و تخصصي وجود ندارد و برنامه كليشهنيروي انساني »  

كمبود مالي مدارس اجراي برنامه را با مشكل زيادي مواجه كرده و از كيفيت  :منابع مالي -5

 عملكرد مدارس كاسته است.

برند و مشكل مالي سبب پايين آمدن كيفيت اجراي برنامه مدارس از نبود منابع مالي رنج مي»

 «(P5 P6 P20 P8 P10 P11) عالي شده است.ت

 اصلی پدیدة

 و و اصلي عمده هايمقوله تعيين و محوري كدگذاري باز، كدگذاري فرايند

 پديده كيفيت اجراي برنامه تعالي كه دهدمي نشان هامقوله و مفهومي كدها فضاي

 نحوي به هامقوله و كدها تماو در كه رودمي شمار به اي پژوهشهسته و اصلي

 راهبرد يند،آفر زمينه، علل، از بخشي هاآن از و هركداو است شده پرداخته آن به
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 نتايج و آثار بيانگر نيز ديگر و گروهي نموده تبيين را آن به مربوط تعامست و

 به «كيفيت اجراي برنامه تعالي»تحقيق،  هاييافته به استناد با رو از اين هستند. آن

 شرايز و ايعلّي، زمينه شرايز و گرديد انتخاب هشپژو كانوني پديده عنوان

 و پيامدهاي آن به مربوط تعامست و راهبردها گيري،شكل يندآفر چگونگي ميانجي،

 .گرديد ترسيم تحقيق نهايي مدل قالب در نظرانصاحب ديدگاه ازه، حاصل

  گرشرایط مداخله

كه راهبردها  دهندتشكيل مي ار واسز و ميانجي متغيرهاي از ايمجموعه گرمداخله شرايز

سبك »دو عامل  نخبگان، با مصاحبه از شدهو احصا كدهاي تحليل از دهند.قرار مي تأثير تحترا 

  شدند. گر شناساييبه شرح ذيل به عنوان عوامل مداخله «هاي مديرويژگي»و « مديريت و رهبري

كاري ذينفعان بنا شده است، الف( سبك مديريت و رهبري: برنامه تعالي براساس مشاركت و هم

سبكي كه بتواند امر مشاركت و تفاهم همراه با صميميت و همدلي و تحولگرايي را در مدرسه 

تواند روند تعامست را در مدرسه نفعان گردد ميافزايي در ذيتوسعه داده و سبب همكاري و هم

 تسهيل نمايد كه در چهار سطح زير قابل تحليل است.

امل و همكاري بين ذينفعان، فعال بودن شوراها )شوراي مدرسه، شوراي دبيران...( مشاركتي: تع -1

در مدرسه، پاسخگو بودن همه در مقابل عملكرد خود، از جمله عوامل شناسايي شده مشاركت 

 باشند.مي

مشاركت نياز اصلي برنامه تعالي است، بايد عوامل مدرسه  براي ايجاد و تقويت تعامل و همكاري » 

 «(P1 P10P11)ذينفعان در فرآيند مديريتي مدرسه تسش كنند.  بين

توزيع قدرت: تقويت روابز انساني، اعتماد مدير به همكاران و تفويض اختيار در موارد الزو از  -2

 شود.عوامل توزيع قدرت مديريت محسوب مي

 رامت انسانيهرچه در مدرسه بر ضابطه مندي و سلسله مراتب اداري تأكيد نشود و منزلت و ك»

 («P2 P12 P19 ) شود.افراد رعايت شود رغبت همكاران براي مشاركت بيشتر مي

نگري، تفكر سيستمي مدير، تغييرپذيري، توانمندسازي و ارتقاي دانش و آينده تحولگرايي: -3

توجه مدير به خلّاقيت و مهارت و توسعه قابليت همكاران به منظور حفظ مزيت رقابتي مدرسه، 

 و مديريت دانش از عوامل تحولگرايي شناسايي شدند.  نوآوري

 اشند.هاي جديد تغييرپذير بهمكاران بايد در جهت بهبود كيفيت كاري و پاسخگويي به نيازمندي»
( P15 P19)» 
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تواند تفاهم و همدلي اي همكاران، ميتفاهم: مدير با نفوذ شخصيتي خود و رعايت حقوق حرفه -4

  در مدرسه ايجاد نمايد.

 «(P6 P17 ) اي همكاران احتراو قائل شود.مدير بايد به حقوق حرفه»

 هاي شخصيتي مطلوب وهاي مدير: براي اينكه مدير بتواند موفق باشد بايد از ويژگيب( ويژگي

متناسب رهبري آموزشي برخوردار باشد. عسوه بر آن از دانش و مهارت مديريتي كافي جهت 

مند باشد تا بتواند با ايجاد جو صميمي و رهبري اثربخش، بهره هاي مديريتي وبكارگيري سبك

گيري صحيح از منابع، فرآيند اجراي برنامه تعالي را ها و فنون بهرههمدلي، و آگاهي از شيوه

 تسهيل بخشد كه در دو سطح زير قابل تحليل است. 

مداري و ها، اخسقپذيري در برخورد با تعارضويژگي شخصيتي: سعه صدر، تحمل و انعطاف -1

شناسي و داشتن نظم كاري در امور مدرسه، توجه به كوشي و پشتكار، وقتداشتن صداقت، سخت

نفس الزو، از جمله عوامل شناسايي به انتقادات و پيشنهادات سازنده، برخورداري مدير از اعتماد 

 هاي شخصيتي هستند.شده ويژگي

 P11 ) براي ايجاد فضاي اخسقي و معنوي در مدرسه.داشتن صداقت در گفتار و كردار و تسش »

P12 P20 )»  

هاي جديد رهبري، دانش و مهارت مدير: برخورداري مدير از دانش تخصصي و آشنايي با سبك -2

ا، هآگاهي الزو از برنامه براي توجيه و نظارت بر همكاران، اهتماو به دانش افزايي با شركت در دوره

مطالعاتي و تحقيقاتي، برخورداري مدير از دانش و مهارت فناوري و بكارگيري ها، و كارهاي كارگاه

 ند.بخشآن در امور مدرسه از جمله عواملي هستند كه توانمندي مدير را در امور مديريتي ارتقاو مي

هاي جديد رهبري آشنايي ندارند و خيلي از مديران داراي دانش تخصصي نيستند، با سبك»

 است. ايكنند در حاليكه آرمان برنامه تعالي بر اساس صسحيت حرفهت ميبصورت سنتي مديري
( P5 P10 P17)» 

 ایشرایط زمینه

توانند در فرآيندها و تعامست سازماني نقش بسترهاي حاكم سازماني و محيطي مي  

 عوامل» و« نقش اولياو» ،«فرهنگ سازماني»اي، سه عامل اي داشته باشند. در شرايز زمينهارزنده

 پردازيم. شناسايي شدند كه به شرح مختصر هر يك مي «محيطي

هاي مختلف فرهنگ سازماني كاركردهاي متفاوتي روي كاركنان و الف( فرهنگ سازماني: مدل

سازمان دارند و براي تسهيل فرآيند عملكردي و تحقق اهداف هر سازمان بايد فرهنگ سازماني 



  153 1399 تابستان ،دوم شماره، هشتمدوره                                                    فصلنامه علمی مدیریت مدرسه                  

ايجاد، حفظ و يا تغيير يابد. كه با توجه به  تي آن سازمان،ها و رسالت ذامتناسب با مأموريت

  در چهار سطح زير قابل تحليل است. هاي به دست آمدهداده

پذيري و كار گروهي عواملي هستند كه نمايانگر ميزان تعهد درگيرشدن دركار: مسئوليت -1

 باشند.جمعي مي سازماني و انگيزه همكاران براي كار

ار پذيري بااليي برخورداجراي برنامه تعالي، ذينفعان بايد از تعهد و مسئوليتبراي موفقيت در »

 «(P2 P9 P10 P12 P13 P14 ) باشند.

لي عوام تعامل و رفاقت و پيوستگيها، ادراكات مشترک نسبت به مدرسه، يكپارچگي: ارزش -2

 هستند كه با عنوان يكپارچگي شناسايي شدند.

هاي مدرسه هم افزايي را در اجراي برنامه همكاران در فعاليت تعامل و همكاري و رفاقت بين»

 «(P2 P11 P18 ) دهد.تعالي افزايش مي

 پذيري هستند.مداري و يادگيري سازماني نشانگرهاي انطباقانطباق پذيري: مشتري -3

 «(P20 )آموزان و اولياو در اولويت باشد. در مدرسه بايد جلب رضايت معلّمان و دانش»

الت سازماني: شناخت روشن معلّمان از استراتژي و اهداف و مقاصد آموزش و پرورش و رس -4

 هاي شناسايي شده هستند.چشم انداز مدرسه و تسش در جهت آن، شاخص

هاي مختلف از اهداف و مقاصد آموزش و پرورش شناخت روشني داشته معلّمان بايد با آموزش»

 «(P8 P12 P14 ) باشند.

ترين ذينفعان مدارس نقش بي بديلي در مشاركت امور اولياو به عنوان اصلي نقش اولياو: ب(

هاي اولياو و جلب مشاركت و مساعدت آنها در مختلف مدارس دارند. براي استفاده از توانمندي

 .هاي مختلف تقويت شودحل مسايل و مشكست مدرسه، بايد زمينه ارتباط خانه و مدرسه با برنامه

  شود.ر تحليل ميكه در دو سطح زي

ارتباط خانه و مدرسه: تشكيل انجمن و بانك اطسعات اولياو و مربيان مدرسه، تشكيل جلسات  -1

هاي مختلف هاي آموزش خانواده، حضور اولياو در برنامهعمومي با اولياو، شركت اولياو در كسس

ز جمله عواملي هستند هاي اولياو در حل مشكست مختلف مدرسه، امدرسه، استفاده از توانمندي

  كه مي توانند نمايانگر نقش اولياو باشند.

اي آموزش هاكثر اولياو به مسايل تربيتي آشنايي ندارند، مدرسه بايد نسبت به تشكيل كسس»

 «(P8 P9 P11 P20 ) خانواده اهتماو جدي داشته باشد.

 تباطي با اولياو، مطلوب بودنزمينه مشاركت اولياو: تسهيل در ارتباط و ايجاد زمينه مناسب ار -2

سطح فرهنگ محلي و سواد والدين جهت مشاركت، ميزان دسترسي اولياو به مدرسه از حيث 
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مسافت، فرصت، شرايز زندگي و هزينه...، عوامل شناسايي شده هستند كه زمينة مشاركت اولياو 

 دهند.را نشان مي

گي و يا مسافت و غيره با مدرسه ارتباط توانند به علت مشكست و شرايز زندبيشتر اولياو نمي»

 « (P7 P14) مستمر داشته باشند.

ج( عوامل محيطي: تأمين نياز سازماني مدرسه از محيز و پاسخگويي مدرسه به نياز محيطي، 

همچنين تعامل با ذينفعان محيطي به طرق مختلف از عوامل شناسايي شده در زمينه عوامل 

 باشد.قابل تحليل ميكه در دو سطح زير محيطي هستند 

 وابستگي منابع: قدرت خارجي و سازگاري، دو شاخص وابستگي منابع هستند.  -1

 « (P4 P9) برد.دخالت قدرتهاي خارج از مدرسه، استقسل مدرسه را زير سؤال مي» 

امكان تعامل مدرسه با ساير مراكز، ذينفعان محيطي، ايجاد كانال ارتباطي مجازي با  :تعامل -2

 بان و جلب مشاركت خيرين، عوامل شناسايي شده تعامل هستند.مخاط

در مدارس دور افتاده روستايي و عشايري امكان دسترسي به ساير مراكز آموزشي و فرهنگي »

 «P5 P9 P) )براي تعامل وجود ندارد. 

 راهبردها

 طبقة تتبعا در كه هستند داريهدف تعامست و هافعاليت رفتارها، كنندة بيان راهبردها  

 براي اصلي مسير و گيرندمي قرار حاكم بستر ، زمينه وگرمداخله شرايز تأثير و تحت محوري

، «آموزش نيروي انساني»ها سه عاملک داده شوند. با بررسيمي اصلي محسوب پديدة تحقق

 به شرح ذيل شناسايي شدند. «سودمندي معلّمان»و « سسمت سازماني»

اجراي برنامه تعالي نيازمند توانمندسازي نيروي انساني، همكاران بايد  الف( آموزش نيروي انساني:

در سه سطح زير  از آخرين دستاوردهاي دانش و مهارت در زمينه شغلي خود برخوردار باشند. كه

    قابل تحليل است.

نيازسنجي: تحليل و تعيين نيازهاي آموزشي متناسب با سطح دانش، تجربه، مهارت و انگيزه  -1

 كاران بايد با مشاركت خودشان، در مدرسه انجاو گيرد.هم

نيازهاي آموزشي متناسب با سطح دانش، تجربه، مهارت و انگيزه همكاران با مشاركت خود »

 «(P17)همكاران تحليل و تعيين گردد. 

هاي مختلف طرح آموزشي: متناسب بودن اعتبار علمي محتواي آموزشي و فراهم نمودن زمينه -2

توانند سودمندي فرآيند آموزش همكاران را افزايش زش در مدرسه، عواملي هستند كه ميبراي آمو

 دهند.
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همكاران از ميزان اعتبار علمي محتواي آموزشي راضي نيستند و اين مسئله باعث كاهش  معموال »

 «(P9 ) شود.اثربخشي آموزش همكاران مي

 شناسي فرآيند اجراست. آسيب اي درارزيابي نتايج: سنجش اثربخشي آموزش، وسيله -3

 «(P7 P19 )براي سنجش اثربخشي آموزش بايد كيفيت عملكرد معلّمان ارزيابي شود. »

سسمت سازماني به عنوان يكي از عوامل راهبردي و فرآيندي در كيفيت  سسمت سازماني: ب(

ي و اعوامل زمينهگردد با تأثيرپذيري از اجراي برنامه تعالي كه سبب تعامست اعضاي سازمان مي

كه در پنج سطح زير تواند در حاصل شدن پيامدهاي مطلوب نقش مؤثّري ايفا كند. گر ميمداخله

 شود.تحليل مي

حفظ استقسل مدرسه با وجود همكاري و تعامل مناسب مدير با مسئولين مافوق  نفوذ مدير: -1

 شد. باعواملي هستند كه نمايانگر ميزان نفوذ مدير به مسئولين مي

مدير ضمن ارتباط با مسئولين مافوق و جلب نظر آنها براي مساعدت در اجراي برنامه، بايد »

   (« P13 P20 )استقسل مدرسه را نيز حفظ كند. 

نفعان و ساماندهي امور توسز مدير عواملي هستند كه نشانگر ساختار بنيادي: توجيه ذي -2

 باشند.ساختار بنيادي مي

  «( (P1P3P15گردد. ه و حدود انتظارات، به صورت روشن تبيين نميشيوه اجراي برنام»

هاي مهم در حمايت حمايت منابع: در دسترس بودن امكانات و تجهيزات مورد نياز شاخص -3

 منابع هستند.

 « (P4 P13)در بيشتر مدارس تجهيزات مورد نياز اجراي برنامه در دسترس نيست. »

موزان آيادگيري و تكريم تسشگران در امر يادگيري، تسش دانش تأكيد علمي: تأكيد مدرسه بر -4

 هاي تأكيد علمي شناسايي شدند.براي يادگيري، به عنوان شاخص

 «(P10 P14 ) بايد از معلمان و دانش آموزان فعال علمي و ممتاز تجليل شود.» 

رفتار دوستانه  و احساس خوب همكاران نسبت به همديگر، صميميت و همدلي روحيه همكاران: -5

نفعان و استفاده از عوامل تشويقي براي فعاليت بيشتر، نشانگر روحيه همكاران در مدير با ذي

 باشند.مدرسه مي

 « ((P4 P11  شود.صميميت و همدلي باعث مشاركت و تعامل بيشتر همكاران مي»

دي، دانش و مهارت منسودمندي معلّمان: سودمندي يا اثربخشي معلّمان ميزان انگيزه، عسقه ج(

هاي معلّمان مي باشد كه در جهت كسب موفقيت شغلي به كار گرفته و توانمندي و فعاليت

  كه در سه سطح زير قابل تحليل است.شود. مي
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هاي خود در مدرسه به عنوان مندي و احساس رضايت معلّمان از فعاليتانگيزه معلّمان: عسقه -1

 .عامل انگيزه معلّمان شناسايي شد

معلّم بايد دغدغه معيشتي نداشته باشد در حال حاضر وجود مشكست مالي در زندگي معلّمان »

 « ((P6 P11 P12 P19  .هاي كيفي كاهش داده استانگيزه آنها را براي فعاليت

دانش و مهارت معلّمان: دانش تخصصي، تسش براي يادگيري مستمر، برخورداري از صسحيت  -2

گيري معلّمان، عواملي بودند كه براي دانش اي براي سرمشقوي مناسب حرفهاي و وجود الگحرفه

 و مهارت معلّمان شناسايي شدند.

وند و شدر بيشتر مدارس روستايي و عشايري معلّمان در رشته تخصصي خود بكار گرفته نمي»

 «(P9 P19) آورد.اين كيفيت اجراي برنامه را پايين مي

كوشي معلّمان، عوامل شناسايي شده آموزان و سختملكرد دانشكيفيت ع :موفقيت معلّمان -3

 باشند.براي موفّقيت معلّمان مي

براي اجراي برنامه معلّمان بايد انگيزه تسش  وجود دارد در مدرسه ها معموال موانع و محدوديت»

 «(P8 P14 P18) و سخت كوشي جهت غلبه بر آنها را داشته باشند.

 پیامدها

 به راهبردها اتخاذ اثر در كه هستند پيامدهايي و نتايج كنندة بيان هاطبقه از برخي 

 كه اي هستندزمينه عوامل و گرمداخله شرايز و راهبرد كه كرد ادّعا توانمي يند.آمي وجود

. شونداجراي برنامه تعالي را تسهيل بخشيده و اهداف اصلي اجراي برنامه را در مدرسه سبب مي

  شود.در چهار سطح زير تحليل ميه از اين عوامل نتايج شناسايي شد

و در برگيرنده تماو امور مدرسه  برنامه تعالي از راهكارهاي سند تحول بنيادين :محوريبرنامه -1

 و ساحت هاي تربيتي است.

مهمترين ويژگي مثبت برنامه تعالي اين است كه تمامي امور مدرسه در آن بطور جامع  پيش »

 «(P3 P17 P19P20 ) بيني شده است.

ابي ارزيتوسعه خودعامل  ابزار ارزيابي عملكرد مدارس و ترينمناسببرنامه تعالي  :ارزيابيخود -2

 باشد.مي

  «(P8 P11 P9) شود مدير و عوامل به خود ارزيابي عادت كنند.برنامه تعالي باعث مي»

ر، عواملي هستند كه نشانگر اي مديتفويض اختيار و ارتقاي شايستگي حرفه :محوريمدرسه -3

 محوري شناسايي شدند.مدرسه
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-با اجراي مطلوب برنامه تعالي تفويض اختيار مسئولين باالدستي به مديريت مدرسه بيشتر مي»

 «(P4 P19) شود.

بهبود كيفيت مستمر در فرآيند سيستم عملكرد خروج مدرسه از بحران و  :كيفيت جامع -4

 كيفيت جامع هستند.مدرسه عوامل شناسايي شده در 

  «((P1 P3 P20 يابد. با اجراي مطلوب برنامه تعالي، سيستم عملكرد مدرسه بهبود مي»

 

 مدل پژوهش:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 «الگوی کیفیت اجرای برنامه تعالی». 1شکل

 

 گیریبحث و نتیجه

كيفيت عوامل مؤثّر در  از ناظران و مجريان ادراک مطالعه با هدف حاضر پژوهش   

هاي بهبود اجراي برنامه تعالي بايستها و پيشاجراي برنامه تعالي مديريت مدرسه، و تعيين زمينه

 هاي مطرح شده در اين زمينهديدگاه مطالعه گرفت. نتايج و ارايه الگو در همين زمينه انجاو

 صولمح تحقيق، اين كانوني پديده عنوان به «كيفيت اجراي برنامه تعالي»كه  نشان داد

به عبارت ديگر  باشد.مي وجود عوامل فضا و منابع و اهتماو متوليان ميزانمانند  علّي شرايز

كيفيت اجراي برنامه تعالي در مدرسه بطور مستقيم از ميزان اهتماو و توجّه جدّي متوليان امر، 

 

 شرایط علّی

منابعو فضا  -  

اهتماو متوليان -  

 

 راهبردها

انيانسنيرويآموزش -  

سسمت سازماني -  

معلمان  سودمندي -  

 

 پیامدها

برنامه محوري -  

خود ارزيابي -  

مدرسه محوري -  

كيفيت جامع -  

 

 پدیده اصلی

كيفيت اجراي »

«برنامه تعالي  

گرشرایط مداخله  

سبك مديريت و رهبري -  

هاي مديرويژگي -  

ایشرایط زمینه  

فرهنگ سازماني -  

نقش اولياو -  

عوامل محيطي -  
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فضاي  ريزي و چه در حوزه اجرايي و همچنين از وجود امكانات تجهيزاتي وچه در حوزه برنامه

 Baniasad et al اين يافته با نتايج تحقيق شود.فيزيكي و منابع مالي و نيروي انساني متأثّر مي

ريزي بايد براي اجراي با كيفيت متوليان در برنامههمسو است. لذا  Choo et al (2007)و  (2017)

رنامه اجراي بايد در برنامه تعالي، اراده جمعي در بين سطوح باالي مديريتي ايجاد كنند. همچنين ب

نيز  . وتعالي، دوره تحصيلي، نوع، امكانات و سطح برخورداري محل استقرار مدرسه را لحاظ نمايند

ري را ساالبراي بهبود كيفيت اجراي برنامه بايد در انتصاب مديران و عوامل اجرايي اصل شايسته

-يژگي شخصيتي مدير اعم از انعطافاي توجّه جدّي داشته باشند. ودر نظر بگيرند و به عوامل زمينه

انش د همچنين نفس،به  اعتماد و نظم و انضباط، انتقادپذيري ،كوشيمداري، سختاخسق پذيري،

افزايي و دانش فناوري عوامل ديگري دانش ،آگاهي از برنامه ،و مهارت مدير اعم از دانش تخصصي

نفعان، توزيع قدرت بين شاركت ذيهاي مبودند، كه در كنار سبك مديريتي همكارانه با شاخص

همكاران، تفكر تحولگرايي و تفاهم در مدرسه به عنوان شرايز ميانجي موجب تسهيل تعامست و 

 و Baniasad et al (2017)شوند. اين يافته با نتايج تحقيقات راهبردها جهت حصول پيامدها مي

Calvo et al (2006) و Zeinabadi & Abdul Husseini (2017)  .همسو است 

-هاي درگير شدن همكاران در امور محوله و مسئوليتعسوه بر اين، فرهنگ سازماني با شاخص    

پذيري و رسالت سازماني هاي مشترک و انطباقپذيري، انسجاو و يكپارچگي، باورها و ارزش

ارند د هاي مختلف فرهنگ سازماني كاركردهاي متفاوتي روي كاركنان و سازمانشناسايي شد. مدل

و براي تسهيل فرآيند عملكردي و تحقق اهداف هر سازمان بايد فرهنگ سازماني متناسب با 

ايجاد، حفظ و يا تغيير يابد. فرهنگ سازماني در مدارس در  مأموريتها و رسالت ذاتي آن سازمان،

آيند رتواند مسير فاي مهم ميصورت متناسب بودن با شرايز و موقعيت، به عنوان يك عامل زمينه

كيفيت اجراي برنامه تعالي را با تعامست و راهبردهاي عملي جهت رسيدن به پيامدهاي مطلوب 

ها و در مشاركت امور مختلف مدرسه و استفاده از توانمنديهموار سازد. همچنين نقش اولياو 

 زتأمين نيامانندک  و نيز توجه به عوامل محيطي مساعدت آنها در حل مسايل و مشكست مدرسه،

سازماني از محيز و سازگاري سازمان با پاسخگويي به نياز محيطي، همچنين تعامل با ذينفعان 

 هاي اهداف ارتقاياي براي دستيابي به استراتژيمحيطي، سه عامل شناسايي شده شرايز زمينه

 Aldaihani و  Sergiovanni (2007)اين يافته با نتايج تحقيقات كيفيت برنامه تعالي بودند. 

آموزش و توانمندسازي نيروي انساني، سسمت سازماني و سودمندي معلّمان  .همسويي دارد (2014)

اي بودند كه به عنوان راهبردهاي حصول نتيجه شناسايي شدند. در آموزش عوامل تعيين كننده

ريزي نيروي انساني، بايد در فضاي صميمي و مشاركتي با نظر خود همكاران نيازسنجي و طرح
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صورت گيرد و به شكل مقتضي از نتايج آموزش انجاو گرفته، ارزيابي به عمل آيد تا  آموزشي

همكاران از آخرين دستاوردهاي دانش و مهارت در زمينه شغلي خود برخوردار باشند. سسمت 

سازماني نيز به عنوان يكي از عوامل راهبردي و فرآيندي در كيفيت اجراي برنامه تعالي با 

تواند در حاصل شدن پيامدهاي مطلوب نقش مؤثري گر مياي و مداخلهامل زمينهتأثيرپذيري از عو

ايفا كند. اين مهم در مدرسه با نفوذ مدير به مسئولين مافوق و جلب نظر آنها، توجه به ساختار 

بنيادي و توجيه زير مجموعه، حمايت منابع، تأكيد علمي در مدرسه و روحيه همكاران با ايجاد جو 

ش توان، با افزايسودمندي يا اثربخشي معلمان را ميمدلي قابل دسترسي است. و نيزصميمي و ه

هاي معلمان در جهت كسب مندي، دانش و مهارت و توانمندي و فعاليتميزان انگيزه، عسقه

موجب تعامل بيشتر بين افراد جهت رسيدن به پيامدهاي موفقيت شغلي ارتقاو بخشيد. اين عوامل 

 Reynolds et al (2014) و Choo et al (2007) با نتايج تحقيقات اين يافته گردند.مطلوب مي

& Gerb (2011) محوري، خود ارزيابي و مدرسهو بسخره كيفيت جامع، برنامه .همسويي دارد

محوري عوامل شناسايي شده در نتايج فرآيند كيفيت اجراي برنامه تعالي بودند. اجراي مطلوب 

بهبود كيفيت مستمر در  وري و همچنينوج مدرسه از بحران و ارتقاي بهرهبرنامه تعالي سبب خر

تعالي  برنامه شود.در مدرسه ميكيفيت جامع فرآيند سيستم عملكرد مدرسه و يا به عبارتي عامل 

و نيز در برگيرنده تماو امور مدرسه  به عنوان نقشه راه براي رسيدن به اهداف سند تحول بنيادين

محوري در يتي است. اين عوامل در صورت اجراي با كيفيت، سبب توسعه برنامههاي تربو ساحت

. گرددارزيابي ميتوسعه خودعامل  مدرسه و به عنوان ابزار مناسب براي ارزيابي عملكرد مدارس و

راي اي مدير در اجتفويض اختيار مسئولين باالدستي به عوامل مدرسه و ارتقاي شايستگي حرفه

محوري تحقق عواملي هستند كه اهداف سند تحول بنيادين را در امر مهم مدرسهبرنامه تعالي، 

 همسويي دارد. Díez (2018) و Malik et al (2012)اين يافته نيز با نتايج تحقيقات . بخشندمي

-دست و سند تحول بنيادين نسبت به بهبود مديريت آموزشگاهيبا توجه به تأكيد    

شود مطالعه بيشتري روي عوامل پيشنهاد مي 1404ق چشم انداز يابي به سيماي مدرسه در اف

حقيق، هاي اين تو با استفاده از يافته اي مؤثّر بر كيفيت اجراي برنامه تعالي انجاو گيردزمينه

اي مدرسه را جهت اجراي برنامه، ارزيابي كنند و متوليان براي اثربخشي بيشتر، عوامل زمينه

ها متمركز بايستهاي الزو، اقدامات خود را روي تأمين پيشهدر صورت فراهم نبودن زمين

و  شودچرا كه اجراي بدون بسترسازي به رشد قابل توجه عملكرد مدرسه منجر نمينمايند. 

مديران مدارس  مؤثّر جز اتسف منابع، اهداف برنامه تعالي محقق نخواهد شد. با توجه به نقش

هاي شخصيتي انتصاب مديران شايسته، مطابق با ويژگي شود دردر اجراي برنامه، پيشنهاد مي
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 و دانش و مهارت مديريتي شناسايي شده اقداو شود و نيز آموزش مديران در اولويت قرار گيرد.

همچنين دست اندركاران آموزش و پرورش نسبت به اصسح شيوه اجراي برنامه و ارزيابي 

هاي تحقيق را به يافته و نمايند و نيزعملكرد مدارس متناسب با نوع و شرايز مدرسه اقدا

گر براي آموزش و توجيه عوامل اجرايي برنامه تعالي در جلسات اختصاصي عنوان عوامل تسهيل

در نهايت با آموزش و تبيين صحيح، متوليان و عوامل بايد  هاي آموزشي بكارگيرند.و كارگاه

نامه در طول سال تحصيلي در حين محور داشته باشند تا اثربخشي بربه برنامه نگرش فرآيند

اجرا مورد پايش قرار گيرد و نسبت به رفع موانع اجرا اقداو شود. اين پژوهش با محدوديت

هايي مانندک عدو همكاري بعضي از مجريان و ناظران اعم از مديران، كارشناسان و مسئوالن 

ها در كز نمونهآموزش و پرورش براي شركت در مصاحبه مواجه بود. همچنين به علت تمر

هاي اين مطالعه بايد با احتياط صورت گيرد و براي تكميل آن بايد استان اردبيل تعميم يافته

هاي بيشتري انجاو شود. و نيز به علت پايين بودن سابقه اجراي برنامه در ايران، از پژوهش

  پيشينه و مطالعات كافي برخوردار نبود.
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