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 ده چکی
 است. ابتدا بر اساس روش تحقیق کیفی تحلیل مضمون حاصل از منابع مرتبطارزشیابی  پژوهش رویکرد این

 از کمی مرحله در تدوین شد و یریگاندازهابزار  ،نظرصاحب اساتید مصاحبه نیمه ساختاریافته با و موضوع با

فر از اساتید علوم تربیتی و متخصصان ن 02کیفی مرحله در شوندگانمصاحبه  شد. استفاده رویکرد ارزیابی

 49 پرسشنامه کیفی، بخش یهاداده اساس بر شدند. انتخاب هدفمند صورتبه که برنامه تعالی مدرسه بودند

 یهااستانمعلمان مدارس متوسطه دوم  از کارشناسان، مدیران و نفر 656بین  و شد سؤالی ساخته

شد. روایی  بودند، اجرا شدهانتخابتصادفی  یاخوشه یریگنهنمو صورتبه که کردستان، همدان و کرمانشاه

صوری ، محتوایی  و سازه مورد تأیید اساتید علوم تربیتی قرار گرفت و پایایی آن نیز بر  ازلحاظپرسشنامه 

تحلیل عاملی تأییدی،  ،یادوجملهها  از آزمون داده تحلیل محاسبه شد. جهت 38/2اساس آلفای کرونباخ 

های نکویی برازش و اعتبار واریانس مکرر استفاده شد. نتایج پژوهش مؤید مطلوبیت شاخص تحلیل ،zنمره 

داد و  فرایند برنامه را  ون، در زمینه ، zنشانگر بود.  نمرات  35مؤلفه و  94مقیاس ارزشیابی در قالب 

ح مطلوب نشان داد.  نتایج از میانگین در سطح ضعیف و  برون دادها را باالتر از میانگین در سط ترنییپا

معادالت ساختاری حاکی از ارتباط مثبت و معنادار عوامل مدل سیپ در کیفیت برنامه تعالی مدرسه بود، لذا 

 از این عوامل ، برنامه تعالی مدرسه را  ارتقا دهد. هرکدامبا اصالح و  بهبود   تواندیمنظام آموزشی 

 

 ، مدل سیپ. درسهارزشیابی، برنامه تعالی م :کلید واژگان
 

 . دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایراندانشجو دکترا مدیریت آموزشی ،  . 9

     :  sh_maleki88@yahoo.comEmail:مسئولنویسنده *

 این مقاله مستخرج از رساله دکترا مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا است. 

 .دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران ،شیار گروه علوم تربیتیدان .0

  8. دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

 9. استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

 

 

 43-61صفحات: 

mailto:sh_maleki88@yahoo.com


44 های کردستان،همدان و کرمانشاه متوسطه دوم استان سیپ در مدارس ارزشیابی کیفیت برنامه تعالی مدرسه بر اساس مدل  
 

 مقدمه

 یهابرنامهتدوین  بنیادین و محقق کردن اهداف هر سازمان مستلزم یهاارزشدستیابی به 

. نظام آموزشی نیز برای حرکت به سمت تعالی، ناگزیر از هاستآناستراتژیک و اجرای کامل 

حال حاضر  یکی از در  . )Saraydarian, 2015) نوین مدیریتی هستند یهابرنامهاستقرار 

 9مدرسه عالیدر راستای بهبود کیفیت نظام آموزشی، برنامه ت هابرنامه نیتراثربخشو  نیترمهم

برنامه تعالی مدرسه، نوعی . )(Mohebbi, Mesgarzadeh & Momen Kia, 2015 است

اجرا در سراسر کشور طراحی  منظوربهساختار مدیریتی است که با الهام از مدل تعالی سازمانی 

عوامل مؤثر در  تا کلیه آوردیمسند تحول بنیادین ، شرایطی را فراهم  برهیتکبا و   گردید

مدارس پویا، موفق، ممتاز  در زمره داخلی و پیرامونی خود،  یهادرسه ضمن شناسایی ظرفیتم

 . )Ministry of Education (2014, و متعالی قرار گیرند

منطقی  یابرنامهزمانی ارائه  ،وپرورشآموزشدر سازمان  شدهنیتدو یهابرنامه علیرغم اهمیت

بدیل نیازها به محتوای برنامه، اجرای مؤثر برنامه، است که محتوای آن در راستای نیازها، ت

همواره  کهیطوربهالزم و استفاده از مقیاس مناسب برای ارزشیابی اثربخشی باشد،  یبسترساز

 یهاقوتو  هایکاستو  دشدهیتولدر بهبود محصول یا خدمات همچون، سهم برنامه  ییهاپرسش

اجرای هر  ازآنجاکه. ) n & VecerskieneBalabonie (605 :2014 ,شودیممطرح برنامه 

هنگفت و صرف زمان خدمتی نیروی انسانی فعال است. برای  یگذارهیسرمابرنامه متضمن 

سازمان و  موقعبه  0ناکارآمد، ارزشیابی یهابرنامهمقابله با  یهاراهکاهش این پیامدها و یکی از 

آموزشی است که انجام صحیح آن  یزیربرنامهمراحل  نیترمهماز  ارزشیابی کرد آن است.لعم

آموزشی در اختیار  یهابرنامهو اجرای  یزیربرنامهاطالعات بسیار مفیدی را درباره چگونگی 

اهداف  تحقق میزان و سنجش عملکرد و عامل مؤثری در  Kiamanesh, 2013) (گذاشته

که با تأکید بر  است الگوهای ارزشیابی ازجملهمدل سیپ . ) (Moullin, 2004 هاستبرنامه

  استآموزشی  یهابرنامهمشاهدات منظم ، روایی درونی و بیرونی مدل مناسبی برای ارزشیابی 

)( Agrawe, 2008 . به عقیدهTurk, 2008)برانگیختن در سیپ مدل بر رزشیابی مبتنی( ا 

به  اردد مؤثری نقش فرایندها بهبود برای تالش و هاچالش و هافرصت مطالعه به آموزشی نظام

 دست به کردن، تعیین فرایندارزشیابی ،   Stufflebeam & Webster,1986)(عقیده 

 طرح، ،هاهدفمطلوبیت  و ارزش مورد در قضاوتی  و توصیفی اطالعات ساختن فراهم و آوردن

 بیشتر درك و ییگوپاسخ نیازهای به ، خدمتیریگمیتصم هدایت منظوربه نتایج و اجرا
                                                           
1.School Excellence  

Evaluation.2 
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 زمینه، (9از:  اندعبارت کلیدی ارزشیابی چهارعنصر سیپ مدل دراست.  یسموردبرر یهادهیپد

 یا داد درون (0؛ دهدیم قرار موردسنجش را شدهفیتعر حوزه به مسائل مربوط و نیازها

 برنامه یهاهدفبه  رسیدن برای مؤثر عوامل ، تمامهاطرح و هایاستراتژ مورد در یریگمیتصم

 و انسانی نیروی آموزش ،یآموزشکمک امکانات و مالی منابع تهیه ،آموزشی راهبردهای قبیل از

 مشاهده از استفاده با فرایند، (8؛  دهدیمر اقر موردسنجشرا  برنامه اجرای یبندزمان جدول

 برنامه در آنچه با و شناسایی مختلف را ابعاد از برنامه اجرای دقیق، چگونگی و مستقیم

را  برنامه اجرای از حاصل نتایج، داد  برون (9؛ دهدیمر قرا مقایسه مورد شدهینیبشیپ

 . (Kiamanesh, 2013) دهدیمقرار  موردسنجش

 فیت گرا ازگیری اصول مدیریت کیکاربه   ) (Khosroupou, 2011در یک مطالعه       

 نشان داد که بیشتر  را مورد بررسی قرار داد و نتایج اهدانسوی مدیران دوره متوسطه شهر ز

  2013,(. برندیممدیران از اصول و روش مدیریت کیفیت اطالع دارند و آن را به کار 

(Soltanizadeh  استفاده از فناوری اطالعات،یسازمانفرهنگبین یافت که  یامطالعهدر ، 

 تحقیق وجود دارد. یداریمعنکیفیت جامع رابطه  اعتماد به همکاران، تعهد سازمانی و مدیریت

) 2013 (Sadat,طریق موفقیت از باألخصو  تعالی مدیران از مدل باالی آگاهی از حاکی 

 فضای یهامؤلفه Chavoshi Hosseini, 2014) (در یک مطالعه بود.استعداد کارکنان 

 معرفی کرده است. مدرسه یبخشتیفیکرا عامل  و فناوریمدرسه، ارزشیابی، امکانات 

)2016 Shirbagi & etal,( دشت ازمدیریت کیفیت مدارس متوسطه شهر کوه یهاشاخص 

 ضعیف ارزیابی کردند. آموزان راوالدین و دانش  ازنظرخوب اما  را دیدگاه مدیران و معلمان

با عنوان مطالعه مدل تعالی مدارس در سنگاپور،  (Tee , Chan, 2008) در تحقیقی   

مدل تعالی مدرسه در مقایسه  Chan)2008 ,  (نشان دادند.  در سطح مطلوبرا  آن وضعیت

 هر دو بر کنگهنگرویکرد سنگاپور و نشان داد که  کنگهنگمدرسه محور  با مدیریتسنگاپور 

 ییگوپاسخبرنامه ، استقالل مدارس در  یریپذانعطاف متفاوت بود. باهدفاساس تمرکززدایی اما 

نش آموزان و مدیریت کارکنان خود از وجوه تشابه برنامه دو جامعه مذکور بود. هر به نیازهای دا

عدم  هاآن یهردوو  مشابه عرصه اقتصادی مواجه هستند یهاچالشبا  کنگهنگدو سنگاپور و 

 یریپذانعطافبرای برطرف کردن چالش اقتصادی و ارتقاء  وپرورشآموزشتمرکز قدرت در نظام 

تحقیق خود ساختار سازمانی، فضا، توجه به  در(Susan, 2011) . اندکردهذ و نوآوری را اتخا

آموزشی را درون  یهابرنامه، فناوری اطالعات، یسازمانفرهنگ، هانهیزمنیازهای ذینفعان را از 

، مشارکت و هامهارتبرنامه، را از فرایندها ، بهداشت ، توسعه  یسازیغنداد، آموزش و یادگیری، 

  . از پیامدهای تعالی مدرسه معرفی کرده است نوآوری را

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/530812
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/530812
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بر اساس حرفه تدریس و  هانیبرترانتخاب در پی  (Amani, Asee, 2013)در پژوهشی    

 , Chiş, Bocoş)اعالم کردند.  عامل بهبود تعالی معلمانمعیارهای منصفانه و شفاف را 

 )،ذینفعان در تدوین برنامهآموزشی، منابع پشتیبانی و مشارکت  یهافرصتنیازسنجی،  (2015

,2015) Hanafiah Zainol,, Mokhtar Mohd,  استراتژی،   رهبری، فرهنگ، اهداف و

 ,Isti Hidayah،   مدیریت منابع، مدیریت تغییر، نوآوری، کارمند محوری، مشتری محوری

  2016 ,( ،تیمی معلمان یهاگروهآموزشی با مشارکت معلمان و  یهابرنامهاحی طر ) (2015

Mynbayeva, Akshalova, Batanova, Sadvakassova (  بهداشت و ایمنی، توجه به

  .اندکردهمعرفی  مدرسهعوامل مؤثر در تعالی  ازرا   هابرنامه یسازیغنعوامل انگیزشی و 

(Tolley, Flecknoe, 2016) مستمر، تشویق ، مشارکت ذینفعان در تدوین برنامه ،  رتنظا

از عوامل مؤثر و کمبود تجهیزات پشتیبانی  نتایج را یجابهتأمین بودجه و تأکید بر فرایند برنامه 

  .اندکردهرا از موانع این برنامه معرفی 

یرغم اهمیت ، علگذردیمسال  8از تصویب و اجرای برنامه تعالی مدرسه بیش از  ازآنجاکه    

پایش مستمر برنامه تعالی مدرسه، مقیاس مهمی جهت سنجش این مهم در دسترس نیست و از 

که مطالعات چندانی در داخل  رسدیماطالعاتی به نظر  یهابانکطرفی با جستجوی محقق در 

است، بنابراین موضوع  نشدهانجامو خارج کشور در ارتباط با ارزشیابی برنامه تعالی مدارس 

راهکارهای مناسبی جهت  تواندیموهشی جدید بوده، لذا با ارزشیابی این برنامه، نتایج پژوهش پژ

قرار دهد.  وپرورشآموزشبعدی در رابطه با این برنامه در اختیار متولیان  یهایریگمیتصم

 وپرورشآموزشمراحل  نیترحساسنظام آموزش متوسطه یکی از  کهنیاهمچنین با توجه به 

دانش آموزان جهت ورود به  یسازآمادهایـن مرحله از آموزش، دوره  چراکه. باشدیم هر کشور

پژوهش ،  این هدف اصلی نیبنابرا،  باشدیمعالی  آموزش دربازار کار و یا برای ادامـه تحـصیل 

یررسی وضعیت برنامه تعالی مدرسه بر اساس مدل ارزشیابی سیپ بوده است. با توجه به اهداف 

 است: مدنظرپژوهشی زیر  یهارسشپمذکور، 

 بیانگر ارزشیابی برنامه تعالی مدرسه بر اساس مدل سیپ کدامند؟ یهاشاخص (9

مدل روابط عوامل مدل سیپ در ارزشیابی برنامه تعالی مدرسه تا چه حد از اعتبار و پایایی  (0

 الزم برخوردار است؟

 ؟ وضعیت کیفیت برنامه تعالی مدرسه بر اساس مدل سیپ چگونه است (8

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815010368
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815010368
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815010368
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815010368
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  یشناسروش

در زمره تحقیقات  اجراست برای سودمند اطالعات ارائهدرصدد  کهنیابا توجه به  پژوهش این

به  .است ارزشیابی تحقیقات جزء ، برنامه تعالی مدرسه مورد در قضاوت دلیل به  .کاربردی است

ع و مصاحبه با استفاده از تحلیل مضمون حاصل از منابع مرتبط با موضو ابتدا این صورت که

 یهاافتهی کمی، مرحله و در  شدهنیتدو یریگاندازهابزار  نظرصاحببا اساتید  افتهیساختارنیمه 

 . ردیگیمقرار  آزمون کیفی مورد مرحله از شده احصاء و اولیه

نفر از اساتید  92در بخش اساتید شامل بالقوه این پژوهش کنندگانمشارکت( بخش کیفی:  1

شگاه بوعلی سینا همدان، دانشگاه شهید رجایی تهران و دانشگاه فرهنگیان علوم تربیتی دان

نفر از کارشناسان و ارزیابان برنامه  92سنندج و در بخش متخصصان برنامه تعالی مدرسه شامل

 گیری هدفمند انتخاب شدند.تعالی کردستان، همدان و کرمانشاه بود که با استفاده از نمونه

و  بر اساس  دانشیار %52استادیار و %52اساتید بر اساس پایه شامل در بخش شوندگانمصاحبه

 یریگاندازهسنجش و  %92درسی و یزیربرنامه %92مدیریت آموزشی، %52رشته تحصیلی 

بر اساس مدرك  شوندگانمصاحبهبودند. همچنین در بخش متخصصان برنامه تعالی مدرسه 

کارشناسی و  بر اساس   %92سی ارشد  و کارشنا %52دانشجو دکترا، %02دکترا ،  %02شامل

امور  %92آموزشی و  یزیربرنامه %92درسی،  یزیربرنامه %82مدیریت آموزشی،  %52رشته

 ،ساختاریافته بود نیمه صورتسؤال باز پاسخ و به 99برگرفته از  تربیتی بودند.  سؤاالت مصاحبه

 گاه شد؛ انجام دقیقه 55 تا 65 نیبازب هایپرسش طرح با که بود عمیق و رودررو هامصاحبه

 هاداده لیوتعدجرح و اصالح تکمیل، مقدماتی، هاییافته گذاریاشتراك به منظوربه هامصاحبه

راهبردها،  و مصادیق از مشاهداتشان تجاربشان، درباره کنندگانمشارکت از شدند.می تکرار

.  شدیمسؤال  نامه تعالی مدرسهفرایند بر پیامدهای احتمالی عوامل بازدارنده و مشکالت و

 اما آمد، به دست پژوهشگر برای 05مصاحبه  در هامؤلفه نظری اشباع است ذکرشایان

 تمامی فرایند داد، انجام نیز شوندگانمصاحبه با تکمیلی مصاحبه سه ازآنپس پژوهشگر

 پست لهیوسبه قبل و از شوندگانمصاحبه تمام شد. پیاده سپس و ضبط هامصاحبه

 اعالم و تلفنی از پیگیری پس و قرارگرفته مصاحبه سؤاالت و هدف جریان در الکترونیکی

 شد: برگزار مصاحبه مالقات، زمان و مکان تعیین و افراد موافقت

  کیفی پژوهش: یهاداده

، فرایند و  درون داد، زمینهمضـمون  چهار)عوامل( شامل  در این قسمت مضامین فراگیر    

( و هامالكهنده )د ن نیـز مضـامین سـازمانمومضـ چهار از این هرکدام، و برای است  برون داد
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چارچوب  جهیدرنتاست  شدهدادهنشان  (9)مضامین پایه )نشانگرها( تدوین گردیده که در جدول

 لیوتحلهیتجزجهت  .شکل گرفت ابزار ارزشیابی برنامه تعالی مدرسه بر اساس مدل سیپاولیه 

 صورتبهکه ابتدا واحد تحلیل  صورتنیبداستفاده شد،  9روش تحلیل مضمون ازکیفی  یهاداده

در  جادشدهیا یهامقولهسطر به سطر یا عبارت به عبارت بود ثبت شد)مضامین پایه(، سپس 

 جهیدرنتو تدوین  مضامین فراگیریک شبکه مرتبط به هم ایجاد گردید و  صورتبهمضامین پایه 

 .(Braun & Clarke, 2006 )شد طراحی  یریگاندازهابزار 
 

 بخش کیفی یهاافتهی 

بیانگر ارزشیابی برنامه تعالی مدرسه بر اساس مدل سیپ  یهاشاخصسؤال اول: 

  کدامند؟

 
  فراگیر، سازمان دهنده و پایهچارچوب نهایی مضامین  : (1)دول ج

 در ارزشیابی برنامه تعالی مدرسه بر اساس مدل سیپ

                                                           
1 . Thematic analysis 

مضامین  مضامین پایه

ازمان س

 دهنده

مضامین 

 فراگیر

نیاز به تدوین برنامه، کفایت تحقیقات برای تدوین برنامه، تناسب برنامه با نیازهای 

 هاتیاولو آموزشی ، بررسی منظم نیازهای علمی متخصصان ، مشارکت در تعیین

  نیازسنجی  

 

 

 

 

 

 زمینه

شن ، توجه به نیازهای علمی، بیان واضح و رو یاشرفتهیپقابل وصول بودن ، تناسب با 

  ای آینده، گنجاندن سطوح مختلف به نیازه ، توجهجامعه ، توجه به امکانات ذینفعان 

 اهداف 

اسالمی ، افزایش استقالل و  یهاارزشزمینه فرهنگی متناسب با جامعه ایرانی، تقویت 

 فرهنگی یهاتفاوتخودباوری، احترام به 

 عوامل فرهنگی 

، اهمیت یریپذتیمسئولیر نهادها، تقویت انسجام گروهی، افزایش تبادل تجربه با سا

 دادن به جایگاه معلم، ایجاد جو مثبت در مدارس

 عوامل اجتماعی 

افزایش درآمدزایی مدرسه، تقویت رویکرد کارآفرینی، افزایش استفاده بهینه از تجهیزات 

 مدرسه، توجه به عوامل معیشتی معلمان

 عوامل اقتصادی 

ضوابط،  اساس بر مدیران ، انتخاب کنندهلیتسه یهانامهنییآ و قوانین بتصوی

 مدیران به اختیارات اعطای و ییتمرکززدادر قوانین و مقررات،  دنظریتجد

 قوانین و مقررات 
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، شدهنییتع، تناسب محتوا با حجم انطباق  محتوا با اهداف برنامه، وضوح و روشنی محتوا

مخاطبان، پاسخگویی محتوا به انتظارات و نیازهای  یازهاینشیپهماهنگی محتوا با 

 محتوا نسبت به خالقیت  یریپذانعطاف ،آموزشی

  محتوا  

 

 

 

 

 

 
 

 درون داد

استفاده از نیروی انسانی شایسته در تدوین برنامه استفاده از مدرسان متخصص ، 

 تیصالحیبمدیران متخصص ، تعدیل مدیران  یریکارگبه

 ی منابع انسان

 مدارس،  تقویت امکانات یاانهیراتناسب برنامه با تجهیزات مدرسه ، افزایش امکانات 

 و فضای ورزشی تفریحی مدرسه

 منابع کالبدی 

آموزشی ، تناسب بودجه با نیازهای آموزشی ، تناسب  یهادورهاعتبار جهت اجرای 

، رضایت از پرداخت مکمل  یهاتیفعالبودجه با نیازهای پژوهشی ، تناسب بودجه با 

 علمی یهاشیهما، بودجه تشویق و ترغیب برنامه، تسهیالت شرکت در الزحمهحق

 
 منابع مالی 

شرایط مدرسه، فرصت اصالح و  بازدید بااجرا، تناسب زمان  بازمانتناسب محتوا  

 بازنگری 

 منابع زمانی 

، استفاده بهینه از  یهوشمند ساز، تقویت یاکتابخانهتوجیه برنامه ، کیفیت منابع 

  افزارنرمو  افزارسخت مناسب امکانات فناوری اطالعات، وجود

 منابع اطالعاتی 

مطالب نظری و عملی، تغییر برنامه  تناسببهشایستگی علمی مدرسان، توجه مدرسان 

تدریس مدرسان ، کیفیت  یهاروشمدرسان بر اساس نیاز آموزشی مخاطبان ، کیفیت 

 وزشی، توانایی انتقال مفاهیم ، توانایی ایجاد انگیزه در مخاطبان آم یهاکارگاه

  یاددهی یادگیری

 

 

 

 فرایند
برنامه ، تناسب ارزیابی با امکانات و  یهامالكمیزان تخصص ارزیابان، تناسب ارزیابی با 

 سطح مدرسه، بهبود نظام مستمر ارزیابی عملکرد 

 نظارت

اجرایی مدارس،  یهابرنامهفضا و امکانات ، مفرح سازی اوقات فراغت، ایجاد  یزیربرنامه

 یآموزدانش یهاتشکلمکمل، افزایش  یهاتیفعالکیفیت 

 یهاتیفعال

 مکمل

 یهازهیانگدرونی کارکنان مدرسه، تقویت  یهازهیانگتقویت نظام پاداش و تنبیه، تقویت 

 هاکارگاه و هاکنفرانس در بیرونی، افزایش شرکت

 شنظام انگیز

 خالقیت  نو  یهادهیا، افزایش تولید  مسئله، تقویت توانایی حل یریپذسکیرافزایش 

انتقادات و پیشنهادات، تقویت نگرش  نظامتولید دانش جدید، ا تولید دست سازه، ارتقای 

 شغلی، تقویت تفکر سیستمی توسعه و تغییر به ، افزایش تمایلالعمرمادام یادگیری

  نوآوری سازمانی 

 

 

 برون داد
افزایش نرخ قبولی، کسب امتیاز در المپیادهای آموزشی، تقویت نگرش مثبت به 

 یادگیری

 عملکرد تحصیلی 

  یاحرفهارتقای   ، تقویت پاسخگویی کارکنانیریپذتیمسئول، تقویت یاحرفه یهاتیصالحافزایش 

 توسعه مشارکت  امورات مدرسه مردمی، افزایش مشارکت در یهاکمکجذب  ، تقویت آموزش خانواده 

رفتاری، مقابله با استرس ، افزایش رعایت موازین بهداشتی مدرسه،  یهایناهنجارکاهش 

 افزایش احساس امنیت روانی در مدرسه

 سالمت روان 
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 عنوانبهمضمون  49در بخش مضامین پایه که  دهدیمنشان را  نتایج تحلیل مضمون ، 9جدول 

و در بخش مضامین سازمان  شدهییشناسابرنامه تعالی مدرسه  کیفیتبی یاشنشانگرهای ارز

نیازسنجی، اهداف، عوامل فرهنگی ، عوامل اجتماعی،  یهامالكمضمون در قالب  00دهنده 

عوامل اقتصادی، قوانین و مقررات ، محتوا، منابع انسانی، کالبدی، مالی، زمانی، اطالعاتی، 

، انگیزش، خالقیت ، نوآوری سازمانی، عملکرد تحصیلی، مکمل یهاتیفعالآموزش، نظارت، 

مضمون فراگیر در قالب عوامل زمینه، درون داد،  9، مشارکت و سالمت روان  و یاحرفهارتقاء 

  شدند. یبندطبقهفرایند و برون داد برنامه تعالی مدرسه 
 

 نظری و تجربی تحلیل محتوای پژوهش یهاتیحما( : 2جدول )

 وهشی و تجربیحمایت پژ مالک

   (Tolley , Flecknoe, 2016)،    (Susan, 2011) نیازسنجی

 (Amani, Asee, 2013 ) اهداف

 Soltanizadeh  ،(Susan, 2011)) 2013 , ( عوامل فرهنگی

 (Chan, 2008 ) قوانین و مقررات

 (Susan, 2011)،  (Tolley , Flecknoe, 2016) محتوا

 Susan, 2011)( منابع انسانی

 (Susan, 2011) منابع کالبدی

  (Amani, Asee, 2013 )،  (Tolley , Flecknoe, 2016) منابع مالی

 Soltanizadeh  ،(Susan, 2011)) 2013 , ( منابع اطالعاتی

  (Susan, 2011)،  (Nudehi & etal, 2010) یاددهی یادگیری

  13)( Amani, Asee, 20 ،  (Tolley , Flecknoe, 2016) نظارت

 یهاتیفعال

 مکمل

(Susan, 2011)  ،(Tolley , Flecknoe, 2016) 

 (Amani, Asee, 2013 ) انگیزش

 Mohebbi & etal, 2015)(   ،( Chan, 2008) خالقیت

 Mohebbi & etal, 2015)( ،  (Susan, 2011)،   (Nudehi & etal, 2010) نوآوری سازمانی

  an, 2011)(Sus،  (Chan, 2008 ) عملکرد تحصیلی

 Chan, 2008    ،(Susan, 2011) ) ( یاحرفهارتقاء 

 (Susan, 2011)،   (Amani, Asee, 2013 )،  (Nudehi & etal, 2010) توسعه مشارکت

 (Susan, 2011) سالمت روان



  47 7931 تابستانو  بهار اول،، شمارة ششمدوره                             ریت مدرسه                  دو فصلنامه علمی پژوهشی مدی

توان نتایج که به صورت واضح می. دهدیمنظری و تجربی پژوهش را نشان  یهاتیحما 0جدول 

 ها را مشاهده کرد.ژوهشبسیاری از پ

مدیران و معلمان  در بخش کمی این پژوهش شامل کارشناسان، جامعه آماری: بخش کمی( 2

همدان و )کردستان،  یهااستانمدارس متوسطه دوم مجری برنامه تعالی مدیریت مدرسه در 

ر نف 0304 درمجموعمعلم( و  0852مدیر و  959کارشناس،  805( بودندکه  شامل )کرمانشاه

بودند که با استناد به فرمول کوکران و با در نظر گرفتن تعداد کارشناسان، مدیران و  معلمان 

معلم( به شیوه  862مدیر و 902کارشناس، 956)نفر 656 درمجموعمدارس مجری برنامه تعالی 

 یهااستاندر این پژوهش مناطق آموزشی  هاخوشهتصادفی انتخاب شدند.  یاخوشه یریگنمونه

 5منطقه(، از هر استان  96منطقه و کردستان 09منطقه، کرمانشاه  94ر بود ) همدان مذکو

نفر( به  956تصادفی انتخاب شد. کارشناسان ادارات کل مناطق منتخب ) صورتبهمنطقه 

مدرسه متوسطه دوم دولتی  3پاسخ دادند. در بخش مدیران و معلمان از هر منطقه  هاپرسشنامه

 62دخترانه و 62مدرسه ) 902هار مدرسه دخترانه و چهار پسرانه(، جمعاً مجری برنامه تعالی)چ

تصادفی انتخاب شد که مدیران این مدارس و در صورت نبود آنان معاونین  صورتبهپسرانه( 

معلم  862مدیر و  902کارشناس،  956 درمجموعنفر از  معلمان این مدارس ،  8مدرسه و 

 مونه انتخاب شدند. اعضای ن عنوانبهتصادفی  صورتبه

 ارزشیابی خصوص در ازیموردن یهاداده گردآوری برای: میهای کداده یآورجمعابزار 

از  پرسشنامه این تدوین در  .گردید سؤالی تدوین 49پرسشنامه  کیفیت برنامه تعالی مدرسه

 مضامین پایه و سازمان دهنده اساس بر سؤاالت تمامی و شدهاستفاده مصاحبه

 9لیکرت از )بسیار ضعیف =  یادرجهپنجبر اساس طیف  پرسشنامه یهاسؤال .انددهشاستخراج

اطالعات در این بخش تحقیق جهت  لیوتحلهیتجز= بسیار مطلوب( تدوین شد. برای  5تا نمره 

از آزمون  شدهاستخراج یهامؤلفهدر مورد  نظرصاحببررسی نظرات موافق و مخالف اساتید 

ارزشیابی  یهامؤلفه دهندهلیتشکگردید.  برای بررسی و آزمون نشانگرهای استفاده  یادوجمله

تأییدی استفاده گردید. برای تعیین وضعیت کیفیت  عاملی تحلیل برنامه تعالی مدرسه از روش

 و  تحلیل واریانس مکرر استفاده zعوامل مدل سیپ در ارزشیابی برنامه تعالی مدرسه از نمره 

 .شد
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 نظرانصاحبایسه نظرهای موافق و مخالف ( : مق3جدول)

نظر  زمینه  یهامالک

 متخصص
 تعداد

P_Q  احتمال

 متوسط

 سطح معناداری

 موافق  نیازسنجی 

 مخالف

93 

0 

42 

92 

52/2 2229/2 

 موافق  اهداف 

 مخالف

94 

9 

45 

5 

52/2 2229/2 

 موافق عوامل فرهنگی  

 مخالف

95 

8 

35 

95 

52/2 2229/2 

 موافق عوامل اجتماعی

 مخالف

96 

9 

32 

02 

52/2 2229/2 

 موافق عوامل اقتصادی

 مخالف

95 

8 

35 

95 

52/2 2229/2 

 موافق قوانین و مقررات

 مخالف

94 

9 

45 

5 

52/2 2229/2 

      

نظر  درون داد یهامالک

 متخصص
 تعداد

P_Q  احتمال

 متوسط

 سطح معناداری

 موافق محتوا

 مخالف

94 

9 

45 

5 

52/2 2229/2 

 موافق انسانیمنابع 

 مخالف

94 

9 

45 

5 

52/2 2229/2 

 موافق     منابع کالبدی

 مخالف

95 

8 

35 

95 

52/2 2229/2 

 موافق منابع مالی

 مخالف

93 

0 

42 

92 

52/2 2229/2 

 موافق منابع زمانی

 مخالف

96 

9 

32 

02 

52/2 2229/2 

 موافق منابع اطالعاتی

 مخالف

96 

9 

32 

02 

52/2 2229/2 

نظر  فرایند یهامالک

 متخصص
 تعداد

P_Q  احتمال

 متوسط

 سطح معناداری

 موافق آموزش

 مخالف

93 

0 

42 

92 

52/2 2229/2 

 2229/2 52/2 45 94 موافق نظارت



  49 7931 تابستانو  بهار اول،، شمارة ششمدوره                             ریت مدرسه                  دو فصلنامه علمی پژوهشی مدی

 
در ارتباط با  نظرانصاحب( نظرهای موافق و مخالف اساتید و 8جدول ) یادوجملهنتایج آزمون 

بوده  %52نظرات موافق باالی  هامؤلفهو نشانگرهای بخش کیفی نشان  داد که در تمام  هامؤلفه

 شنامه مورد تأیید اساتید بوده است.لذا سؤاالت پرس ،

 

سؤال دوم: مدل روابط عوامل چهارگانه مدل سیپ در ارزشیابی برنامه تعالی مدرسه تا 

 چه حد از اعتبار و پایایی الزم برخوردار است؟

از بخش کیفی  شدههیتهمقیاس  دهندهلیتشک یهامؤلفهبرای بررسی و آزمون نشانگرها و  

 کای مجذور آمارۀ یموردبررس شاخص اولینی تأییدی استفاده گردید. تحقیق، از تحلیل عامل

 به کای مجذور نسبت کهنیابا توجه به  الگوست. برازش از حاکی باشد، 8 تا 9 اگر بین که است

  پرسشنامه ارزشیابی برنامه تعالی مدرسه که شودیم بوده ، مشخص 42/0 با برابر آزادی درجة

 در تحلیل موردبررسی شاخص برخوردار بوده است. دومین خوبی روایی از شاخص این برحسب

 است، در این آن مناسب برازش بیانگر 9/2از  کمتر مقدار و است RMSEA شاخص عاملی،

 5 9 مخالف

 موافق مکمل یهاتیفعال

 مخالف

95 

8 

35 

95 

52/2 2229/2 

 موافق انگیزش

 مخالف

96 

9 

32 

02 

52/2 292/2 

 موافق خالقیت

 مخالف

93 

0 

42 

92 

25/2 2229/2 

نظر  برون داد یهامالک

 متخصص
 تعداد

P_Q  احتمال

 متوسط

 سطح معناداری

 موافق نوآوری سازمانی

 مخالف

94 

9 

45 

5 

52/2 2229/2 

 موافق عملکرد تحصیلی

 مخالف

95 

8 

35 

95 

52/2 2229/2 

 موافق یاحرفهارتقاء 

 مخالف

93 

0 

42 

92 

52/2 2229/2 

 موافق توسعه مشارکت

 مخالف

94 

9 

45 

5 

52/2 2229/2 

 موافق سالمت روان

 مخالف

93 

0 

42 

92 

52/2 2229/2 
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 .دارد شدهمشاهده مدل مناسب نسبتاً برازش از حکایت که بود 239/2برابر با   آن مقدار پژوهش

 NFIو   CFI،AGFI یهاشاخص یرکلطوبه (Weston & Gore, 2006)بر اساس نظر 

برازش نسبتاً خوب  دهندهنشان 32/2برازش مناسب الگو و باالتر از  دهندهنشان 42/2باالتر از 

مزبور نشان از برازش نسبتاً خوب الگو و روایی  یهاشاخص پژوهش در اینیا متوسط الگو است. 

بعد از اصالح  یهامؤلفه tعاملی و مقدار سازه پرسشنامه ارزشیابی برنامه تعالی مدارس دارند. بار 

 ارائه گردیده است. 9و جدول 9نمودار مدل در 

 
 ارزشیابی مقیاس  یهامؤلفه  t مقادیر و عاملی ( : بار4) جدول

 tمقدار  بارهای عاملی  استاندارد زمینه یهامؤلفه

 50/9 95/2 نیازسنجی

 32/3 69/2 اهداف

 33/3 68/2 عوامل فرهنگی

 62/5 53/2 ن و مقرراتقوانی

 tمقدار  بارهای عاملی  استاندارد درون داد یهامؤلفه

 52/90 59/2 محتوا

 86/99 66/2 منابع انسانی

 39/90 50/2 منابع کالبدی

 09/99 93/2 منابع مالی

 95/96 58/2 منابع اطالعاتی

 tمقدار  بارهای عاملی استاندارد فرایند یهامؤلفه

 55/80 32/2 آموزش

 89/90 59/2 نظارت

 69/02 59/2 مکمل یهاتیفعال

 59/95 63/2 انگیزش

 03/05 39/2 خالقیت

 tمقدار  بارهای عاملی استاندارد برون داد یهامؤلفه

 03/98 69/2 نوآوری سازمانی

 39/93 59/2 عملکرد تحصیلی

 95/08 38/2 یاحرفهارتقاء 

 86/82 35/2 توسعه مشارکت

 93/04 35/2 سالمت روان
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 ساختاری پژوهش مدل( : 1نمودار)

بعد از انجام تحلیل عاملی تأییدی دو مؤلفه عوامل اجتماعی و عوامل اقتصادی در بخش     

مؤلفه اولیه به دلیل داشتن بار عاملی  00زمینه و  مؤلفه منابع زمانی در بخش درون داد از 

به دلیل داشتن بار عاملی  هامؤلفهیر در فرایند اصالح مدل حذف گردید و سا 92/2کمتر از 

از قابلیت خوبی در تشکیل ساختار مقیاس ارزشیابی  46/9بیشتر از  tو مقدار  92/2بیشتر از 

( نشان 9که نتایج جدول ) گونههمانبرنامه تعالی مدرسه بر اساس مدل سیپ  برخوردار بودند. 

نشانگر و نوزده مؤلفه در قالب  35در مرحله کمی تحقیق با  شدهنیتدومقیاس نهایی  دهدیم

چهار عامل مدل سیپ برای ارزشیابی برنامه تعالی مدرسه تأیید شد. جهت بررسی پایایی مقیاس 

، درون 39/2نهایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.  آلفای کرونباخ برای عامل زمینه 

 به دست آمد . با توجه به 38/2 و برای کل پرسشنامه 35/2، برون داد56/2، فرایند 32/2داد 

 .گرفت قرار مورد تأیید این مقیاس پایایی 52/2 از باالتر آلفای ضریب
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سؤال سوم: وضعیت کیفیت برنامه تعالی مدرسه بر اساس مدل سیپ در مدارس 

 مذکور چگونه است؟  یهااستانمتوسطه دوم 
 سیپ مدل یهامؤلفهکیفیت عوامل و  وضعیت ( :5) جدول

  هامؤلفه مقدار کل  نمره خام انحراف استاندارد  Zنمره

  زمینه 699  05/8 930/2  -09/2

  نیازسنجی 699  24/8 558/2  -82/9

  اهداف 699  89/8 646/2  50/2

  عوامل فرهنگی 699  92/8 699/2  06/9

  قوانین و مقررات 699  99/8 569/2  -48/2

  درون داد 699  93/8 653/2  -59/2

  محتوا 699  94/8 549/2  04/2

  منابع انسانی 699  02/8 553/2  80/2

  منابع کالبدی 699  93/8 609/2  05/2

  منابع مالی 699  68/0 596/2  -83/9

  منابع اطالعاتی 699  56/8 539/2  90/9

  فرایند 699  95/8 306/2  -55/2

  آموزش 699  05/8 509/2  28/2

  نظارت 699  26/8 346/2  -09/9

  مکمل یهاتیفعال 699  90/8 640/2  -38/2

  انگیزش 699  99/8 593/2  -65/2

  خالقیت 699  88/8 659/2  59/2

  برون داد 699  59/8 552/2  52/9

  نوآوری سازمانی 699  89/8 345/2  -55/2

  عملکرد تحصیلی 699  80/8 564/2  -64/2

  یاحرفهاء ارتق 699  58/8 643/2  54/2

  مشارکت 699  69/8 590/2  05/9

  سالمت روان 699  56/8 599/2  54/2

  برنامه تعالی مدرسه 699  05/8 865/2  8

        

بوده که  -09/2برنامه تعالی مدرسه برابر   یهانهیزم Zمقدار ، دهدیمنشان ( 5)جدول نتایج 

عوامل زمینه  یهامؤلفهاز بین  ، ح ضعیفی قرار داردو در سط از میانگین استاندارد ترنییپا 09/2

 Zباالترین مقدار مربوط به عوامل فرهنگی و کمترین مربوط به نیازسنجی بوده است. مقدار

 59/2 دهدیمبوده که نشان   -59/2پیرامون وضعیت درون دادهای برنامه تعالی مدرسه برابر 



  41 7931 تابستانو  بهار اول،، شمارة ششمدوره                             ریت مدرسه                  دو فصلنامه علمی پژوهشی مدی

برنامه تعالی مدرسه در  گفت درون دادهای توانیمندارد قرار دارد و از میانگین استا ترنییپا

عوامل درون داد باالترین مقدار مربوط به منابع  یهامؤلفهقرار دارند.  از بین  ضعیفیسطح 

پیرامون وضعیت فرایندهای برنامه  Zاطالعاتی و کمترین مربوط به منابع مالی بوده است. مقدار 

و از از میانگین استاندارد  ترنییپا 55/2 دهدیمبوده که نشان  -55/2تعالی مدرسه برابر  

عوامل فرایندی باالترین مقدار مربوط به خالقیت  یهامؤلفهاز بین  ،برخوردارندوضعیت ضعیفی 

پیرامون وضعیت عوامل برون داد برنامه تعالی  Zو کمترین مربوط به نظارت بوده است. مقدار 

باالتر از میانگین معیار قرار دارد و از وضعیت  52/9 دهدیمبوده که نشان  52/9مدرسه برابر 

عوامل برون داد باالترین مقدار مربوط به توسعه  یهامؤلفهمطلوبی برخوردار است. از بین 

 .مشارکت و کمترین مربوط به نوآوری سازمانی بوده است 

 
 سیپ مدل(  : نتایج آزمون تحلیل واریانس مکرر برای مقایسه میزان عوامل 6جدول )

 سیپ مدرسه در ارزشیابی برنامه تعالی مدرسه مدلمیانگین عوامل 

 تعالی برون داد فرایند  درون داد زمینه عوامل

 05/8 59/8 95/8  93/8 09/8 میانگین 

 866/2        595/2          502/2           965/2        943/2انحراف معیار        

  درجه مجموع مجذورات منابع واریانس

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F یداریمعن 

 295/2 56/98 69/4292 9 69/4292 هااندازهبین  

   452/6 8 394/02 درون آزمودنی 

   590/2 692 633/994 خطا 

    699 995/4939 کل 
 

 
حاکی از این است  295/2در سطح معناداری  56/98با  مقدار   F دهدیمنشان  6نتایج  جدول 

بوده  داریمعن 25/2برنامه تعالی مدرسه در سطح  کیفیتسیپ در  مدلبین عوامل ت تفاو که 

به  95/8و عامل فرایند با میانگین  59/8است. از بین عوامل مدل سیپ عوامل برون داد با مقدار 

 ترتیب از باالترین و ضعیف ترین کیفیت در برنامه تعالی مدرسه برخوردار هستند.

 یریگجهینتبحث و  

 کیفیت برنامه تعالی مدرسه اصالح و بهبود باعث طرفکیاز زشیابی برنامه تعالی مدرسهار

 باعث موردمطالعهعوامل مدل سیپ در ارزشیابی برنامه  شناسایی دیگر طرف از و شودیم

 و در بهبود کیفیت برنامه تعالی مشخص شود هاشاخصتا اهمیت هر یک از این  شودیم
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 از راستا این در  .یابد بهبود ه ، درون داد، فرایند و برون دادهازمین ازنظر کیفیت برنامه

، درون داد، فرایند و  یانهیزمدر ارزشیابی برنامه تعالی مدرسه، عوامل  مؤثر عوامل نیترمهم

ارزشیابی  در این عوامل شناسایی به پژوهش در این لذا است. آن به برون دادهای مربوط

ارزشیابی  یهامؤلفهنتایج این پژوهش نشان داد که   .شد پرداخته برنامه تعالی مدرسه عملکرد

برنامه تعالی مدرسه در عامل زمینه شامل: نیازسنجی، اهداف، عوامل فرهنگی، قوانین و مقررات 

که نیازسنجی و  (Tolley , Flecknoe, 2016)پژوهش  این بخش تحقیق با یهاافتهیاست، 

، را از یسازمانفرهنگ  (Susan, 2011)ایی، تمرکززد (Chan, 2008 )تدوین هدف، 

محتوا،  یهامؤلفه،  همخوانی دارد. همچنین اندکردهارزیابی تعالی مدرسه معرفی  یهایاستراتژ

مؤثر در ارزیابی درون دادهای برنامه تعالی  یهاشاخصمنابع انسانی، کالبدی، مالی، اطالعاتی از 

که منابع مالی و کالبدی ، برنامه درسی،   ,Susan)(2011مدرسه هستند که نتایج مطالعات 

بودجه و امکانات و تجهیزات ، فناوری اطالعات را از عوامل مهم  ارزیابی درون داد  قلمداد 

. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که بر اساس فرایند یاددهی یادگیری، کندیمرا تأیید  اندکرده

فرایندهای برنامه تعالی را ارزیابی کرد.  توانیم مکمل، انگیزش و خالقیت یهاتیفعالنظارت، 

 )فرایند یاددهی یادگیری و  (Susan, 2011)نتایج این بخش از تحقیق،  نتایج مطالعات 

Chan, 2008)    و( Amani, Asee, 2013)  که نظارت و ارزیابی مستمر، تشویق کارکنان

. کندیمتأیید  اندکردهفرایند  قلمداد  دارای  دیدگاه جدید ، خالقیت را از عوامل مهم  ارزیابی

، یاحرفهنوآوری سازمانی، عملکرد تحصیلی، ارتقای  یهامؤلفههمچنین نتایج نشان داد که 

مشارکت و سالمت روان در ارزشیابی برون دادهای برنامه تعالی مدرسه نقش مؤثری دارند. نتایج 

توسعه مشارکت، نوآوری،  که (Amani, Asee, 2013 )این بخش پژوهش نتایج تحقیق 

(Susan, 2011) هامهارت، یادگیری عملی ، بهداشت و ایمنی، توسعه هابرنامه یسازیغن ،

معلمان و استفاده سودآور را از  یاحرفهارتقای   (Chan, 2008 )مشارکت  و نوآوری، 

که   دشویم. بنابر نتایج پژوهش توصیه کندیمتأیید  دانندیمپیامدهای مدیریت کیفیت 

طراحی برنامه قرار گیرد تا مدارس به  مسئوالن موردتوجهکلیدی برنامه تعالی مدرسه  یهامؤلفه

ابزار  ازآنجاکهو سند تحول بنیادین نائل شوند.  همچنین  وپرورشآموزشنحو شایسته به اهداف 

جهت  این پژوهش با توجه به ماهیت تحقیقات ارزشیابی، نوعی مدل بازخورد دهنده شدهنیتدو

در این پژوهش برای ارزشیابی کیفیت  شدهنیتدواز ابزار  شودیم. پیشنهاد هاستچالشرفع 

 نظیر برنامه تدبیر استفاده شود.  وپرورشآموزشمشابه آن در  یهابرنامهبرنامه تعالی مدرسه و 

 حاکی از  zدر بررسی وضعیت کیفیت عوامل مدل سیپ در برنامه تعالی مدرسه  نتایج  نمرات

از میانگین بوده و از وضعیت ضعیفی  ترنییپا -09/2برنامه تعالی مدرسه  یهانهیزماین بود که 
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این وضعیت بیانگر این موضوع است که طراحان این برنامه به نیازسنجی، اهداف،  برخوردارند.

k, Tur زعمبه کهیدرحال؛ اندداشتهعوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این برنامه توجهی کم 

یابی قطعی به تعالی سازمانی پایدار، نیازمند استقرار حرکت مطلوب و دست ( (2008

های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خاصی است که بدون توجه به آن، تحقق زیرساخت

تعالی، کاری مشکل و حتی غیرممکن خواهد بود. در بررسی وضعیت عوامل درون داد برنامه 

از میانگین در  ترنییپا -59/2ژوهش نشان داد عوامل درون داد  با مقدار تعالی مدارس نتایج پ

این برنامه به محتوا، منابع  کنندهنیتدو مسئوالنسطح ضعیفی قرار دارند.، پس الزم است 

برای  کهنیا ازجملهانسانی، مالی، کالبدی و اطالعاتی این برنامه  توجه الزم را مبذول دارند. 

 یآموزشکمکاز امکانات  یریگبهرهنامه، توجه به مکان و فضای آموزشی و ارتقاء اثربخشی بر

برای بروز خالقیت  خصوصبهو رعایت زمان در نظر گرفته  کنندگانشرکت یادگیری بهبود برای

شرایط و امکانات مادی و معنوی  شودیممکمل امری ضروری است. توصیه  یهاتیفعالو 

رشد و افزایش علم و دانش ، بهبود روابط اجتماعی و  ظورمنبهمناسب برای مجریان برنامه 

استفاده و  ازآنجاکههای علمی، اخالقی و معنوی فراهم شود. همچنین انسانی و افزایش توانایی

شدن دانش  روزبهدانش روز و فناوری اطالعات توسط مدرسان برنامه تعالی در  یریکارگبه

تدریس آن به  یهاروشطراحی محتوای آموزشی و  شودیمفراگیران تأثیر زیادی دارد، پیشنهاد 

برنامه  یندهایفراو عملیاتی در محیط کار شود. در بررسی وضعیت   اجراقابلصورتی باشد که 

از  ترنییپا -55/2تعالی مدارس نتایج پژوهش نشان داد عوامل فرایندهای برنامه با مقدار 

به تأثیر آموزش در ارتقاء برنامه پیشنهاد  میانگین از وضعیت ضعیفی برخوردارند. با توجه

تقویت  یینهدرزمدر انتخاب و گزینش مدرسان دقت نظر بیشتری صورت گیرد.  شودیم

موجبات  تواندیمکه  آنجامؤلفه کلیدی در ارتقاء برنامه الزم است سازمان تا  عنوانبهانگیزش 

د. در نظارت برنامه تعالی مدارس این نگرش مثبت را در مجریان برنامه فراهم نمای یریگشکل

ارزشیابی استفاده شود. همچنین در  مندانعالقه خصوصبهکه از متخصصان و  گرددیمپیشنهاد 

متنوع برای  یهاروشزمان ممکن به مجریان برنامه بازخورد الزم داده شود،  و نیز از  نیترکوتاه

، زیرا  مدارس در سطوح پیشرفته مقایسه نشوند باهمارزشیابی استفاده گردد، مدارس مجری 

، اما مدارس سطح پایین رسندیم موردنظرمنابع اضافی و یا مداخالت به تعالی  گونهچیهبدون 

آموزشی دیرتر به این امر دستیابی پیدا  یهانهیزمبه دلیل نداشتن شرایط مساعد در تمام 

مجریان برنامه نیز از  یهایژگیوارزشیابی و تناسب ارزشیابی با  یهامؤلفه. روشن بودن کنندیم

موجبات اثربخشی بیشتر برنامه مذکور را  توانیم هاآنعوامل مهمی هستند که با توجه به 

فراهم کرد.  در بررسی وضعیت برون دادهای برنامه تعالی مدرسه، نتایج نشان داد که برون داد 



45 های کردستان،همدان و کرمانشاه متوسطه دوم استان سیپ در مدارس ارزشیابی کیفیت برنامه تعالی مدرسه بر اساس مدل  
 

ر از میانگین از وضعیت مطلوبی بالت 52/9با مقدار  موردمطالعه یهااستانبرنامه تعالی مدرسه 

( همخوانی دارد . مطلوب بودن 0295ایستی) بامطالعهبرخوردار هستند، نتایج این سؤال پژوهش 

سطح کیفیت برون دادهای برنامه تعالی به نسبت سایر عوامل مدل سیپ بر مبنای نتایج 

از فرایند اجرای بیشتر  مسئوالنپژوهش به این دلیل است که تأکید برنامه تعالی مدرسه و 

برای بهبود کیفیت برنامه تعالی عالوه بر توجه  شودیمبرنامه بر نتایج برنامه بوده است، توصیه 

 ، درون دادها و فرایندهای برنامه مذکور نیز توجه شود. هانهیزمبه نتایج برنامه به  
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