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  چکیده
 

بر اساس  پژوهشگران کیفی بخش دربود. مدل از نوع تدوین  آمیخته اکتشافی متوالی پژوهش رویکرد این    

 به شناسایی صاحبنظر اساتید مصاحبه نیمه ساختاریافته با و موضوع با تحلیل مضمون حاصل از منابع مرتبط

توصیفی  به روش کمی بخش در و پرداخته مفهومی الگوی ارائه مؤلفه های مدل سه شاخگی در تعالی مدرسه و

بخش  آماری جامعهاند.  را مورد آزمون قرار داده کیفی مرحله از آمدهدست به یمفهوم الگوی پیمایشی، اعتبار

جامعه آماری در بخش کمی شامل  .کیفی اساتید علوم تربیتی و مطلعین طرح تعالی مدیریت مدرسه بودند

بر اساس  نفر بود که 1440کارشناسان، مدیران  و معلمان مدارس مجری برنامه تعالی استان کردستان به تعداد 

ها از جهت گردآوری داده ای تصادفی تعیین شد.گیری خوشهبا استفاده از روش نمونهنفر  469فرمول کوکران 

پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری، محتوایی و سازه آن مورد تأیید اساتید علوم تربیتی قرار 

 tهای آزمون از هابرای تجزیه و تحلیل داده آمد.  به دست 86/0گرفت و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 

تدوین الگوی عملکرد تعالی   . نتایج حاکی ازشداستفاده  تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر ای،تک نمونه

 . مقوله کلی بود 15سه شاخگی و در قالب مدل مدیریت مدرسه 
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 همقدم

ها است. به همین ترین معیار موفقیت و پیشرفت عملکرد سازمانامروزه عامل مدیریت، مهم    

قرار های بالندگی خود ها را سرلوحه برنامهدلیل کشورهای گوناگون، تعالی نظام مدیریتی سازمان

مدیران آن نیز از  نشیند تعالیها میو از آنجا که مدیریت آموزشی در صدر بقیه مدیریتاند داده

 یانسان یروین یگذار هینمود سرما نیبارزتر اهمیت بیشتری برخوردار است. نظام آموزشی به عنوان

 یدرون یهای استعدادها و توانمند کسویرا بر عهده دارد. از  یجامعه نقش اصل ییشکوفا نهیدر زم

 (دینمامی  ایرا مه هر کشور و توسعه شرفتیپ گرید یرا شکوفا کرده و از سو امعهافراد ج

(Turkzadeh & Najafi, 2019.  به منظور پاسخگویی مطلوب و مناسب نظام آموزشی به پیشرفتها

و تحوالت سریع علمی، فرهنگی و فناورانه عصر حاضر؛ مدارس در جهت همراهی و همگامی با 

رهبران  (.Alaghehband, 2018)این روند، نیازمند وجود رهبران آموزشی نوین و نواندیش هستند

ای ویژه ای باشند تا توان آموزشی در مدارس باید دارای ویژگی های فردی و مهارت های حرفه

( زیرا Sugrue, 2015)آموزان را داشته باشند رویارویی و پاسخگویی به نیاز های رو به رشد دانش

تحصیلی  رفتتواند به شیوه های مختلف پیشکیفیت رهبری در نظام آموزشی با عنوان مدرسه می

 ,Salehi, Bazargan) دانش آموزان را تحت تأثیر قرار داده و به اثربخشی مدارس کمک نماید

Sadegy & Shkohei, 2016.)   
یابی به دست شود و زمینهتعالی مدارس موجب بهبود کیفیت فرایندها در آموزش و پرورش می 

آموزش و  (،Turani, 2003) فراهم می سازدانسانی را  سرمایه نتایج مورد انتظار جامعه و توسعه

عمل، پاسخ گویی بیشتر و توجه به  و برنامه پرورش را به سمت یک سیستم آموزشی مبتنی بر

ضمن  ،ثر در مدیریت مدارسؤعوامل م و سبب می شود که نیازهای جامعه سوق خواهد داد

رویکرد برنامه محوری نسبت  شناسایی ظرفیت ها و توانایی های داخلی و پیرامونی خود، با اتخاذ

اد به صورت و با نگاهی تیزبین و نقّ ردهبه تعیین اهداف و طراحی برنامه عملیاتی مدارس اقدام ک

مستمر عملکرد مدارس خود را نسبت به نقشه راه یا برنامه عملیاتی و هدف های قصد شده 

 موفق های آموزشی سازمان عملکرد ارتقای در سازمانی تعالی است داده نشان ها . بررسیدنبسنج

و سبب افزایش کیفیت آموزشی در مدارس،  ( Mirzapou,& Shams Morkani  2011)بوده است

ترویج الگوهای مدیریتی مطلوب، توسعه توانمندی های نیروی انسانی، تقویت و ترویج خودآزمایی، 

ی اجتماعی، توجه بهبود مشارکت دانش آموزان در اداره مدارس، توسعه مشارکت اولیا و نهادها

بیشتر به نشاط در مدارس و سالمت سازمانی آن و در نهایت دستیابی به استاندارهای آموزشی 

و می تواند نقش بسیار مهم و تأثیرگذاری بر پویایی، تحوّل، ( ,Susan Marie 2011) الزم می باشد

 ,Nsiri & Saki)رشد و توسعه و در نتیجه، بر کل نظام آموزشی و تعلیم و تربیت داشته باشد
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عوامل  عوامل مؤثر به سه دستهتوان برحسب پدیده سازمان و مدیریت را میاز سوی دیگر  (.2016

 از خارج تواند نمی ای پدیده هیچ رفتاری بررسی و تجزیه و تحلیل نمود.و ساختاری  ،ایزمینه

.  ( (Dehghan, Talebi & Arabion, 2012 شود انجام سازمانی هیچ دردسته  سه این تعامل
ای برخوردار است، زیرا توانمند سازی مدارس توجّه به عوامل گوناگون، متنوع و مؤثر از اهمیّت ویژه

های گیری از ظرفیت سرمایههای آموزشی و تربیتی،  بهرهریزی و رهبری خلّاق فّعالیّتدر برنامه

دارس، مدیریت منابع مادّی و امور م ارزشمند در اداره انسانی و جلب مشارکت فعّال این سرمایه

چنین جلب مشارکت مراکز و نهادهای پیرامونی بیش از هر راهبرد دیگری، ارتقا و بهبود مدارس هم

 دانش، در موجود های نارسایی و لئمسا شناسایی (. Kakajajibari, 2011) را ممکن می کند

 توان دانش، مستمر رشد و یمهارت استانداردهای سطح ارتقاء و کارکنان سازمانی رفتار و نگرش

 ,Azizi)سبب تعالی عملکرد می شود که است ای مقوله ،  انسانی نیروی ای حرفه های قابلیت و

 تعالی جویندگان همۀ اما ها در پی تعالی هستند، سازمان از بسیاری با این که امروزه (. 2007

 بی و تعالی مفهوم یقعم دسترسی عدم ناکامی، اصلی دالیل یابند. یکی از نمی دست آن به

به کارگیری مطلوب  شناسایی و (. Dahlgaard, 2007)است متعالی انسانی نیروی نقش به توجهی

های موجود ، بهبود مستمر  تعالی مدارس را ممکن سازد. بدین ترتیب تمامی منابع و ظرفیت

و ارزش در به عنوان یک اصل فرایندهای مدیریت در مسیر تحول قرار گرفته و بهبود مستمر 

  (.& Nodehi, 2010 Taslimi, Mirkamali, Mirsepasi)شودمینهادینه  مدارس

ست امهم ری به قد، ستامحیط م مفهوادف متردل و سیستمی معاری تئودر که ،  1مینهز مفهوم

ی نظریههادازان پرری تئوو محققین وزه مرو ایافته ء تقاری اربه سطح تئوم سطح مفهواز که 

 ،یا محیطیای مینه زمل اعور صلیترین کااند. اداده ئهارامحیط ره بادرمهمی  های یرتئو، مانیزسا

اری، برقرت ملیکه موجبااعوو ست. همه علل د اخواز باالتر  سیستم هایبا ن مازبط سارواتنظیم 

، ندآورهم میافررا صلیتر ی انسبت به سیستم هان مازسا مناسبو کنش به موقع و واتنظیم 

چهار  ،تریست مری وبه عقیده ا (.Mirzaei Ahrangani, 2006)میشونده نامیدمحیط  مینه یاز

محیط ثابت با اجزای  (1 :نوع محیط وجود دارد که ممکن است یک سازمان با آنها مواجه شود

قبل و  محیط متغیر واکنشی نسبت به دو محیط( 3؛ اجزای مرتبطثابت با  محیط ( 2؛غیرمرتبط

از عواملی فضای مدارس و امکانات و فناوری (. Robbins, 2015)متغیرمحیط با عناصر کاماًل  (4

 (.Chavoshi Hosseini, 2014)نقش بسزایی دارندکیفیت بخشی مدارس  هستند که در

                                                           
1.Context 
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سازمان می  غیرانسانی و فیزیکی در برگیرنده تمام عناصر، عوامل و شرایط 1ریساختا عوامل 

و مادی  فیزیکی قالب و یا هیکل پیوسته، چارچوب، هم خاص و به قاعده و ترتیب با نظم، باشد که

در  که با ترکیب خاصی مادی، مالی، اطالعاتی و فنی، سازمان را می سازد. بنابراین تمام منابع

 2006) جاری می شوند)عوامل غیر زنده( جزء عوامل ساختاری قرار می گیرند بدنه کلی سازمان

Mirzaei Ahrangani,.) انسانی در سازمان است  انسانی و روابط عوامل ملشا  2عوامل رفتاری

الگوهای خاص به هم پیوسته و محتوای اصلی سازمان  غیررسمی و ارتباط رفتاری، که هنجارهای

 سازمانی تلقی می شوند و هرگونه عوامل را تشکیل می دهد. این عوامل در واقع بخش پویا و زنده

می  قرار وی انسانی می باشند، در این دستهمربوط به نیر به طور مستقیم و متغیرهایی که

 .(Dehghanpour, Parsa & Mehraliizadeh, 2015)گیرند

ارس استان عالی مدتکیفیت Abdolmaleki, Nasiri, Ardalan & Afzali (2019) در بررسی

سطح ضعیف  در  برنامه راهای  فرایند  ، درون داد وینهزم ،بر اساس الگوی سیپ های غرب کشور

حاکی از ارتباط  تحقیق آنان نتایج  ارزیابی کردند. همچنین مطلوب سطح در را دادها ونبر  و

 Mynbayeva در مطالعه .مثبت و معنادار عوامل مدل سیپ در کیفیت برنامه تعالی مدرسه بود

(2016) Akshalova, Aselkhan, Sadvakassova, Zukhra &  خود نشان دادند عوامل رفتاری

با نگاه کردن به ویژگی  نش آموزان شده و مدارس می توانندانگیزه یادگیری داباعث باال بردن 

 Mohd Rashid دانش آموزان سبب توسعه آموزش شوند. و ویژگی های فردیهای شخصیتی 

& Zainol (2015)    رهبری، فرهنگ، اهداف و استراتژی، مدیریت منابع، مدیریت تغییر، عوامل

مدارس معرفی  ثر در تعالی عملکرد ؤمل مواع، کارمند محوری، مشتری محوری را به عنوان نوآوری

رابطه علّی دریافتند که  Ghanbari, Ardalan, Nasiri & Karimi (2015)ایدر مطالعه .کردند

بسیار قوی میان ابعاد توانمندسازی روان شناختی کارکنان و تعالی سازمانی وجود داشت و نتایج 

عوامل  و همچنین بیانگر تأثیر بیشتر ابعاد احساس شایستگی و مؤثر بودن بر تعالی سازمانی بود

 ی داشته باشد.تعالی سازمان عوامل ساختاری ورابطه میان  نقش میانجی دررفتاری می تواند 

                                                           
1.Structure 

2.Behavior 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815010368
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815010368
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عوامل سازمانی  و تعالی سازمانی ابعاد Hosseini, Shahmandi & Assadi (2014)مطالعهدر 

ی همبستگی مثبت و معنادار تعالی سازمان با فرهنگ سازمانی ابعادنشان دادند که بین  نبرآ ثرؤم

با انجام پژوهشی کیفی در زمینه تعالی  . Naicker, Naidoo & Surendra (2014)وجود دارد

مدارس نتیجه گرفتند که عوامل رفتاری نظیر ایجاد فرصت های یادگیری، کار تیمی، ارتباطات 

 مطالعه یکدر  رد.اجتماعی و بهبود مهارتهای رهبری مشارکتی در تعالی مدارس تأثیر مثبت دا

Tee.Ng, & Chan (2008) را  کنگ هنگ رمحو سهرمد مدیریت  با رسنگاپو سهرمد تعالی لمد

و  انهبررویژگیهای  ت؛تحصیال اریگذ زاربا اتثرا ؛ییزداتمرکز ایشان .ندداد  ارقر مقایسه ردمو

تعالی مدارس  عوامل مؤثر در انعنو بهرا  کیفی یها لمداز  دآورسو دهستفاو ا ،سهرمد معلمان 

شناسایی عوامل سه شاخگی به  در زمینه یتحقیقات با توجه به مطالعات محقق، معرفی کردند.

صورت موردی در عملکرد سازمانی از جمله دانشگاه علوم پزشکی و یا تأثیر این عوامل بر نوآوری 

ژوهش ها در این اجتماعی در سایر سازمان ها انجام شده است لذا وجه تمایز این مطالعه با سایر پ

است که به شناسایی هر سه عامل سه شاخگی و همچنین بر عملکرد تعالی مدرسه و ارائه الگو در 

این زمینه پرداخته است و عالوه بر آن تأثیر این سه عامل بر تعالی مدرسه را مورد بررسی قرار 

مرتبط با تعالی مدیریت داده است. ارائه الگو و دسته بندی جامعی که دربردارنده مهم ترین عوامل 

مدارس به خصوص عناصر تأثیرگذار همچون عوامل زمینه ای، ساختاری و رفتاری باشد، مسؤالن 

و مدیران آموزشی را در عرصه تدوین راهبردهای تعالی مدرسه یاری می کند و چارچوب مناسبی 

لی مدیریت مدرسه درصدد است الگوی عملکرد تعا پژوهشاین  لذا را پیش روی آنان قرار می دهد.

 الگوی اعتبار ارائه ، میزان بر اساس مدل سه شاخگی)عوامل زمینه ای ، ساختاری  و رفتاری( را 

را تعیین و وضعیت عوامل و مؤلفه های شناسایی شده  شدهییشناسا یهامؤلفه اساس مذکور بر

هش سؤاالت زیر مطرح الگو را در جامعه مورد مطالعه مورد بررسی قرار دهد. در راستای اهداف پژو

 شده است: 

 ی مدل سه شاخگی در عملکرد تعالی مدیریت مدرسه کدامند؟هامؤلفه .1

الگوی روابط عوامل مدل سه شاخگی در عملکرد تعالی مدرسه تا چه حد از اعتبار و  .2

 پایایی الزم برخوردار است؟

 تأثیر دارد؟ آیا عوامل مدل سه شاخگی بر عملکرد تعالی مدیریت مدارس .3

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/716769
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/716769
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 مدل نظری پژوهش

بر پایه نظریه ها، الگوها و رویکردهای مطرح شده در زمینه عوامل زمینه ای، ساختاری ، 

 ( است.1رفتاری و تعالی مدیریت مدارس، مدل نظری پژوهش به شرح شکل)
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 پژوهش مدل نظری .1 شکل

 

 روش شناسی پژوهش

 یاکتشاف یاستفاده شد. طرح متوال 1یاکتشاف یمتوال ختهیمآ قیپژوهش از روش تحق نیدر ا   

اول و سپس استفاده از  ی در مرحله یفیک قیها با روش تحق داده لیو تحل یآور شامل جمع

 یبند و جمع ریتفس کی تیاست که در نها یکم یها داده لیو تحل یآور جمع یآن برا جینتا

به صورت  یطرح از لحاظ زمان نی. اردیگی رت ممطالعه صو کیهر دو روش در قالب  جیاز نتا یکل

 ی داده لیتحل قیها هم از طر اول است و داده ی متوجه مرحله شتریب زیو از منظر وزن ن یمتوال

                                                           
1 . exploratory sequential design 

عوامل 

 زمینه ای

عوامل 

اریساخت  

عوامل 

 رفتاری

تعالی 

مدیریت 

 مدارس
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 Plano) دگردی مرتبط م گریکدیبه  یکم یها داده یآور در  هنگام جمع یو به عنوان ابزار یفیک

Clark & Creswel, 2014.) اساتید علوم تربیتی  از نفر 10لقوه این پژوهش با مصاحبه شوندگان

نفر از متخصصان برنامه تعالی مدرسه کردستان  10دانشگاه های بوعلی سینا، شهید رجایی تهران و 

 نیمه صورتبه هامصاحبه انتخاب شدند. 1نظری گیری هدفمند اشباعبودند که با استفاده از نمونه

 طرح با که بود عمیق و رو در رو هاشد. مصاحبه انجام کار محل در فردی و ساختاریافته

 هاییافته گذاریاشتراک به منظوربه هامصاحبه گاه شد؛ انجام دقیقه 75 تا 65 بازبین هایپرسش

 درباره کنندگانمشارکت از شدند.می تکرار هاداده و تعدیلجرح  و اصالح تکمیل، مقدماتی،

 پیامدهای احتمالی بردها، عوامل بازدارنده و مشکالت وراه و مصادیق از مشاهداتشان تجاربشان،

 تمام شد. پیاده سپس و ضبط هامصاحبه تمامی سؤال می شد . فرایند فرایند برنامه تعالی مدرسه

 مصاحبه سؤاالت و هدف جریان در الکترونیکی پست وسیلهبه قبل و از کنندگانمشارکت

 مصاحبه مالقات، زمان و مکان تعیین و افراد افقتمو اعالم و تلفنی از پیگیری پس و قرارگرفته

مضـمون  چهار)عوامل( شامل  در این قسمت مضامین فراگیر داده های کیفی پژوهش: .شد برگزار

 است ، و برای هر کدام از این عوامل ساختاری، عوامل رفتاری و تعالی مدرسه، عوامل زمینه ای

الک ها( و مضامین پایه )نشانگرها( تدوین گردیده هنده )مد ن نیـز مضـامین سـازمانمومضـ چهار

الگوی عملکرد تعالی مدرسه بر نشان داده شده است در نتیجه چارچوب اولیه   (2)که در جدول

  .شکل گرفتاساس مدل سه شاخگی 

مصاحبه  انتخاب ) ؛ ب مصاحبه سؤاالت طراحی ): الف  کیفی بخش در شده انجام مختلف مراحل

کدگذاری مصاحبه ( کیفی داده های تحلیل  )مصاحبه ها؛ د پیاده سازی و طضب  )ج ؛ شوندگان

براساس طرح مذکور، و متغیرهای تحقیق  االت وؤدر این پـژوهش بـا توجـه بـه اهـداف ، سـ. )ها

مطالعه منابع و متون  در مرحله اول این پژوهش از روش مصاحبه با متخصصین، بررسی پیشینه و

ـرای دسـت یابی به مفاهیم، عبارات و واژه های کلیدی مرتبط با عوامل، به شیوه همسو سازی ب

داده های  و استفاده شد عملکرد تعالی مدرسه بر اساس مدل سه شاخگینشـانگرهای  مالک هـا و

از روش تحلیل مضمون یا تم تجزیه و تحلیل داده های کیفی . جهت کیفی اولیه حاصل گردید

دو مرحله انجام شد: مرحله اول، مضامین پایه: در این مرحله واحد  استفاده شد. تحلیل تم در طی

                                                           
Theoretical Saturation.1  
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تحلیل به صورت سطر به سطر یا عبارت به عبارت بود . مرحله دوم، مضامین سازمان دهنده: در 

این مرحله مقوله و موارد ایجاد شده در مضامین پایه به صورت یک شبکه مرتبط به هم ایجاد 

)عوامل( ، مضامین سازمان  العـه مـوردی کیفـی، مضامین فراگیربا استفاده از روش مطگردید. 

عملکرد تعالی مدرسه بر )نشانگرها( و در نتیجـه چارچوب اولیه  دهنده )مالک ها( و مضامین پایه

 شـکل گرفـت.  اساس مدل سه شاخگی

ه از نرم در این پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی اکتشافی با استفاد    

 KMO استفاده شد که در خروجی هایی ارائه می شود. خروجی اول مربوط به شاخص SPSS افزار

بوده و  5/0 شده که بیشتر از  KMO ،86/0 است.  در این پژوهش مقدار شاخص 1و آزمون بارتلت

ز نشان می دهد تعداد نمونه برای تحلیل عاملی مناسب است. همچنین در مورد آزمون بارتلت، ا

کمتر است ، بنابر این فرض  05/0( از 000/0آنجایی که مقدار سطح معناداری محاسبه شده )

تحلیل عاملی برای  کننده این است که شناخته شده بودن ماتریس همبستگی رد می شود  و بیان

شناسایی ساختار موجود مناسب است. در خروجی بعدی یعنی جدول واریانس تبیین شده کل، 

، در 1ی دهد که سه عامل به عنوان سرگروه به دلیل مقدار اشتراکی اولیه بیشتر از نتایج نشان م

، تغییرات برنامه تعالی مدرسه را تبیین می کنند. در 93/0مدل باقی مانده اند و در  مجموع 

خروجی بعدی که جدول بارهای عاملی پس از چرخش است، مشخص شده که هر شاخص به 

ج شده تعلق دارد و تغییرات آن را بیشتر تبیین می کند. برای بررسی کدامیک از سه عامل استخرا

برازش سؤال های پرسشنامه نیز از تحلیل عاملی تأییدی استفاده و از این راه می توان سؤاالتی 

که برازش مدل را خدشه دار می کنند شناسایی و از فرایند تحلیل های بعدی حذف کرد . در این 

به دلیل این که ضریب   14و  11،13، 9،10، 8، 4مینه ای سؤال های مطالعه در بخش عوامل ز

 ،36های  داشتند حذف شدند. در بخش عوامل رفتاری سؤال 5/0رگرسیون کمتر از 

 شدند. حذف 56و  45،50،53،55و در بخش ساختاری سؤاالت  20،24،25،26،27،30،31،35
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 افته های بخش کیفیی

 لکرد تعالی مدرسه بر اساس مدل سه شاخگی کدامند؟سؤال اول: مؤلفه های بیانگر عم

شناسایی مؤلفه های بیانگر عملکرد تعالی مدرسه بر اساس مدل سه  در این بخش جهت    

ها استفاده شده است؛ در این  هـای چندگانه و تبدیل داده ، از روش همسوسـازی داده شاخگی

بنایی مربـوط بـه متغیرهـا و ارتباط بین آوری مبانی نظری، اصول زیر روش از سه ضلعِ الف( جمع

 (و ج عوامل سه شاخگی در تعالی مدرسهآنها، ب( تحقیقات انجـام شـده در حـوزه متغیرهـای 

گیری ضلع  آگاهی دهندگان کلیدی(استفاده شده است. به منظور شکل)صاحبه با افراد کانونی م

مورد بررسی قرار گرفت. ضلع  اخگیبرنامه تعالی مدرسه و عوامل سه شاول مثلث همسوسازی ، 

های انجـام  بررسی سوابق پژوهشـی بـود کـه بـه ایـن منظور محقق به بررسی پژوهش ،دیگر 

پرداخت  تعالی مدرسه تأثیر عوامل سه شاخگی بر شـده در داخـل و خـارج از کشـور در مـورد

حله ذکر شده چارچوب اولیه مر 2از جمع بندی  د،اشاره ش مطالعهها در این  که به برخی از آن

پس از شکل گیری چارچوب اولیه مبتنی بـر مبـانی نظری و پیشینه  .تدوین گردید ابزار تحقیق

پژوهشی، چارچوب مذکور به انضمام پرسشنامه سنجش کفایـت و تناسـب، جهـت سنجش روایی 

توسعه و دهندگان کلیدی در جهت  صوری و محتوایی و بهره گیری از نظرات تخصصی آگاهی

دهنـدگان کلیـدی )صـاحبنظـر( در زمینه  نفـر از آگـاهی 20تکمیل نظام پیشنهادی، در اختیار 

قرار گرفـت. الزم بـه ذکـر اسـت عـالوه بـر توزیـع پرسشنامه  علوم تربیتی و برنامه تعالی مدرسه

ه( و شفاهی کفایت و تناسب و تجزیه و تحلیل آن، نظرات پیشنهادی مکتوب )در ذیل پرسشـنام

آوری شـد و مـورد بحـث و بررسـی قـرار  دهندگان کلیدی جمـع )مصاحبه حضوری( آگاهی

و بـه صـورت  1گرفت. داده های حاصل از مصاحبه بـا اسـتفاده از روش تحلیـل مضـمون

تفسیری مورد پردازش قرار گرفت. سپس بر اساس آن و مراجعه و جسـتجوی مجـدد  -توصـیفی

تـدوین شـده صـورت گرفـت  ابزار اولیهمبانی نظری و سوابق پژوهشی، تغییراتی در  )تکمیلـی( در

الگوی عملکرد دهندگان کلیدی،  و سـرانجام بـا مراجعه مجدد و مصاحبه و مباحثه با برخی آگاهی

                                                           
1  
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چـارچوب نهـایی مضـامین  (1)تدوین شد. جـدول  تعالی مدرسه بر اساس مدل سه شاخگی

 .را نشان می دهد مدل سه شاخگی در تعالی مدرسهنده و پایه شناسایی شده فراگیر، سازمان ده

مدل سه شاخگی   چارچوب نهایی مضامین فراگیر، سازمان دهنده و پایه شناسایی شده : 1دول ج

 در عملکرد تعالی مدرسه

 مضامین پایه سازمان دهندهمضامین  مضامین فراگیر

 

 

 

 عوامل زمینه ای

 

، تناسب بودجه با نیازهای آموزشی ، تناسب بودجه جهت اجرای دوره های آموزشی عتبارا منابع مالی 

با نیازهای پژوهشی ، تناسب بودجه با فعالیت های مکمل ، رضایت از پرداخت حق 

 الزحمه، بودجه تشویق و ترغیب برنامه، تسهیالت شرکت در همایش های علمی 

مناسب)سخت  امکانات مناسب، وجود رفاهی امکانات اجرا، مناسب زمان و مکان تدارک منابع فیزیکی

 افزار و نرم افزار(

تعامل مستمر با مدرسه ،  تقویت جذب کمکهای مردمی،  شرکت فعال در آموزش  اولیا

 خانواده، 

 

 

 

 

 عوامل ساختاری

تجدید ضوابط،  اساس بر مدیران ، انتخاب کننده تسهیل های نامه آیین و قوانین تصویب ساختار سازمانی

 مدیران به اختیارات اعطای و زدایی نظر در قوانین و مقررات، تمرکز

کیفیت منابع کتابخانه ای، توجیه برنامه ، تناسب برنامه با تجهیزات مدرسه ، افزایش  استراتژی

 امکانات رایانه ای مدارس ، افزایش درآمدزایی مدرسه،

 مدیران بی صالحیت  به کارگیری مدیران متخصص ، تعدیل جذب و نگهداری

 تقویت امکانات و فضای ورزشی تفریحی مدرسه

تقویت هوشمندسازی ، استفاده بهینه از فناوری اطالعات، ، آموزش استفاده از سخت  تکنولوژی

اینترنت، استفاده فناوری اطالعات  المللی بین شبکه به آسان افزار و نرم افزار، دسترسی

 و ارتباطات

زمینه فرهنگی متناسب با جامعه ایرانی، تقویت ارزشهای اسالمی ، افزایش استقالل و  رهنگ سازمانیف 

 خودباوری، احترام به تفاوتهای فرهنگی
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 عوامل رفتاری

 استفاده از نیروی انسانی شایسته در تدوین برنامه،  سبک رهبری

ستفاده بهینه از اهمیت دادن به جایگاه معلم، تقویت رویکرد کارآفرینی، افزایش ا کارکنان

 تجهیزات مدرسه، توجه به عوامل معیشتی معلمان

تقویت انسجام گروهی، ایجاد جو مثبت در مدارس، تقویت انگیزه های درونی کارکنان  روابط انسانی

 مدرسه

 

 

 

 تعالی مدرسه

افزایش مشارکت درامورات مدرسه، افزایش تولید دانش جدید، افزایش تولید دست سازه،  مشارکت

 رتقای نطام انتقادات و پیشنهاداتا

 افزایش ریسک پذیری، تقویت توانایی حل مسأله ، افزایش تولید ایده های نو خالقیت

ها، افزایش  کارگاه ها و کنفرانس در استفاده از مدرسان متخصص ، افزایش شرکت توانمندی

 صالحیت های حرفه ای، تقویت مسؤلیت پذیری، تقویت پاسخگویی کارکنان

شغلی، تقویت تفکر  توسعه و تغییر به تبادل تجربه با سایر نهادها،  افزایش تمایل نهادها

 سیستمی
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 : حمایت های نظری و تجربی تحلیل محتوای پژوهش 2جدول 

 

نتایج تحلیل مضمون مبانی نظری و تجربی را نشان می دهد. بر اساس تحلیل  2و  1جدول 

مضمون به عنوان نشانگرهای مدل سه  4مضمون مبانی نظری و تجربی ، در بخش مضامین پایه 

مضمون  67شده و در بخش مضامین سازمان دهنده شاخگی در عملکرد تعالی مدرسه شناسایی 

مضمون فراگیر  در قالب عوامل زمینه ای، عوامل ساختاری ، عوامل رفتاری  4مالک و  15در قالب 

 و تعالی مدرسه طبقه بندی شدند. 

 

  بخش کمی( 2

مدیران و معلمان مدارس دوره های  : در بخش کمی این پژوهش شامل کارشناسان،جامعه آماری

تلف تحصیلی مجری برنامه تعالی مدیریت مدرسه در استان کردستان بود.  با توجه به این که مخ

منطقه آموزشی بود، لذا  از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای  16استان کردستان شامل 

 حمایت پژوهشی و تجربی مالک

 Abdolmaleki, Nasiri, Ardalan & Afzali, 2019 ( عوامل زمینه ای

(Nodehi, Taslimi, Mirkamali & Mirsepasi, 2010 ) 

 d,Mohd Rashi( Mokhtar, Hanafi 2015 ) عوامل ساختاری

(2006i, Mirzaei Ahrangan( ؛)2008, Tee.Ng, Chan) 

 ( Alaghehband, 2018 ( ؛ )Salehi, Bazargan, Sadegy & Shkohei, 2016 ) عوامل رفتاری

 (2016, Zainol & Mynbayeva, Akshalova, Aselkhan(   

(Ghanbari, Ardalan, Nasiri & Karimi, 2015 ) 

  2015) Mohd Rashid,( Mokhtar, Hanafi 

 (2015, Mehraliizadeh Dehghanpour, Parsa &) 

(Hosseini, Shahmandi & Assadi, 2014) 

 ( (Abdolmaleki, Nasiri, Ardalan & Afzali, 2019 تعالی مدرسه

(Nsiri &Saki, 2016) 

Ghanbari, Ardalan, Nasiri & Karimi, 2015)) 

(Mirzapour, 2011، Shams Morkani &) 

(Nodehi, Taslimi, Mirkamali & Mirsepasi, 2010) 

(T.Ng & Chan, 2008 (؛) Hosseini, Shahmandi & Assadi, 2014 ) 

 (Azizi, 2007), (Dahlgaard, 2007(, (Turani, 2003)   

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
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
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815010368
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815010368
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تصادفی  استفاده شد. به این صورت که جامعه آماری مجری تعالی مدرسه در این استان شامل 

نفر بودند که با استناد به فرمول   1440معلم( و در مجموع  1200مدیر و   130س، کارشنا 110)

کوکران و با در نظر گرفتن تعداد کارشناسان، مدیران و معلمان مدارس مجری برنامه تعالی در هر 

معلم( به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب  288مدیر و   96کارشناس،  85)نفر 469منطقه ، 

ر از کارشناسان، کارشناسان مجری و ارزیابان برنامه تعالی مدرسه در اداره کل و شدند. منظو

نفر به صورت تصادفی انتخاب شد و  5مناطق آموزش و پرورش استان بوده است که از هر منطقه 

نفر( به پرسشنامه ها پاسخ دادند. در بخش مدیران 85جمعاً کارشناسان اداره کل و شانزده منطقه )

 3مدرسه دولتی مجری برنامه تعالی از هر سه دوره نحصیلی) 6مدرسه ابتدا از هر منطقه و معلمان 

پسرانه(به صورت تصادفی  48دخترانه و  48مدرسه ) 96مدرسه دخترانه و سه پسرانه(، جمعاً 

نفر از  معلمان این  3انتخاب شد که مدیران این مدارس و در صورت نبود آنان معاونین مدرسه و 

معلم به صورت تصادفی به عنوان اعضای  288مدیر و   96کارشناس،  85در مجموع مدارس و 

 ( آمده است.3نمونه انتخاب شدند. توزیع فراوانی جچم نمونه در جدول )

 : توزیع فراوانی جامعه و نمونه بخش کمی پژوهش به تفکیک سمت و دوره تحصیلی 3جدول

 جمع  معلمان مدیران کارشناسان دوره تحصیلی

 350  260 48 42 بتداییا

 479  410 37 32 متوسطه اول

 611  530 45 36 متوسطه دوم

 1440  1200 130 110 جمع

 469  288 96 85 حجم نمونه

 %100  %61 %21 %18 درصد

 

خصوص شناسایی مؤلفه  در مورد نیاز داده های گردآوری برای: میهای کابزار جمع آوری داده

 تدوین در  .گردید سؤالی تدوین 88پرسشنامه ملکرد تعالی مدرسه،های مدل سه شاخگی در ع

 سؤاالت تمامی و شده استفاده از مصاحبه پژوهش بر حاکم زنده روح حفظ جهت پرسشنامه این

بر اساس طیف  سؤال های پرسشنامه .شده اند استخراج مضامین پایه و سازمان دهنده اساس بر

= بسیار مطلوب( تدوین شد. برای تجزیه و  5تا نمره  1 پنج درجه ای لیکرت از )بسیار ضعیف =
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تحلیل اطالعات در این بخش تحقیق جهت بررسی نظرات موافق و مخالف اساتید صاحبنظر در 

مورد مؤلفه های استخراج شده از آزمون دوجمله ای استفاده گردید.  برای بررسی و آزمون 

 تحلیل درعملکرد تعالی مدرسه از روشنشانگرهای تشکیل دهنده مؤلفه های مدل سه شاخگی 

تأییدی استفاده گردید. برای تعیین تأثیر عوامل مدل سه شاخگی برعملکرد تعالی مدرسه  عامل

 شد. از تحلیل مسیر استفاده

 

 میهای بخش کافتهی

قرار  بررسی مورد ها داده توزیع بودن نرمال شرط پیش پژوهش، سؤاالت به گویی پاسخ از قبل

کلی  حالت در. شد استناد متغیرها توزیع کشیدگی و چولگی مقادیر به منظور این به که گرفت

 برخوردار نرمال توزیع از ها داده ( باشند،-2+ و 2بازۀ ) در کشیدگی و چولگی چنان چه

 ( آمده است.4نتایج مؤلفه های توصیفی پژوهش در جدول)(. Klin, 2011هستند)

 همبستگی متغیرهای پژوهش: مؤلفه های توصیفی و ماتریس  4جدول

انحراف  میانگین  متغیرها              

 استاندارد

 4 3 2 1 کشیدگی چولگی

 -45/0 -78/0 79/0 36/3 عوامل زمینه ای 

 

1    

 -24/0 -98/0 76/0 42/3 عوامل ساختاری 

 

89/0 1   

 43/3  عوامل رفتاری 

 

75/0 

 

05/1- 42/0- 

 

90/0 37/0 1  

 1 83/0 61/0 30/0 -36/0 -12/1 73/0 39/3 تعالی مدیریت مدارس 
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مدل سه  های مؤلفه مورد در کشیدگی و چولگی مقادیر ، (4جدول) در شده ارائه نتایج مبنای بر

 داده که گفت توان بنابراین می دارند؛ قرار ( -2+ و2) بازۀ در شاخگی در عملکرد تعالی مدرسه

 سؤاالت بررسی جهت پارامتریک های آزمون از توان می و هستند دارنرمال برخور توزیع از ها

 کرد . استفاده پژوهش

. جهت مقایسه میانگین مشاهده  دهد می نشان پژوهش را  عوامل توصیفی آمار ، نتایج 4جدول 

تک نمونه ای استفاده شد. چون میانگین مشاهده شده  به   tشده  با میانگین آماری از آزمون

بیشتر  39/3و تعالی مدیریت مدارس 43/3، رفتاری 42/3، ساختاری 36/3مل زمینه ای ترتیب عوا

معناداری بود، می توان نتیجه گرفت که عوامل زمینه ای،  01/0در سطح  3از میانگین آماری

 ساختاری، رفتاری و تعالی مدیریت مدارس استان کردستان باالتر از سطح متوسط است. عالوه

و   32/3میزان مربوط به  منابع مالی  عوامل زمینه ای، کمترین ؤلفه هایم میان از این، بر

عوامل رفتاری،  مؤلفه های میان بوده است. از  40/3میانگین مربوط به منابع فیزیکی با  بیشترین

میانگین مربوط به  و بیشترین  38/3میزان مربوط به  فرهنگ سازمانی و روابط انسانی کمترین

مؤلفه های عوامل ساختاری  مؤلفه  میان از این، بر بوده است. عالوه  54/3سبک رهبری با 

میانگین را مؤلفه استراتژی با  و  بیشترین  37/3میزان  تکنولوژی و جذب و نگهداری کمترین

 داشته است. برای آزمون نظر موافقان و مخالفان از آزمون دوجمله ای استفاده شد. تطبیق 50/3

مضمون در  تحلیل از استخراج شده مؤلفه های با ارتباط در صاحبنظراناز  نظرخواهی آزمون و

 ( آمده است.  5جدول )

 

 : مقایسه نظرهای موافق و مخالف صاحبنظران 5جدول

نظر  ایزمینه  عوامل مالک های

 متخصص
 تعداد

P_Q  احتمال

 متوسط

 سطح معناداری

 موافق منابع مالی

 مخالف

18 

2 

90 

10 

50/0 0001/0 

 موافق فیزیکیمنابع  

 مخالف

19 

1 

95 

5 

50/0 000 /0 

 موافق اولیا  

 مخالف

17 

3 

85 

15 

50/0 0001/0 
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نظر  عوامل ساختاریمالک های 

 متخصص
 تعداد

P_Q  احتمال

 متوسط

 سطح معناداری

 موافق ساختار سازمانی

 مخالف

19 

1 

95 

5 

50/0 0001/0 

 موافق استراتژی

 مخالف

19 

1 

95 

5 

50/0 0001/0 

 موافق     جذب و نگهداری

 مخالف

17 

3 

85 

15 

50/0 0001/0 

 موافق تکنولوژی

 مخالف

18 

2 

90 

10 

50/0 0001/0 

نظر  عوامل رفتاریمالک های 

 متخصص
 تعداد

P_Q  احتمال

 متوسط

 سطح معناداری

 موافق فرهنگ سازمانی

 مخالف

18 

2 

90 

10 

50/0 0001/0 

 موافق سبک رهبری

 مخالف

19 

1 

95 

5 

50/0 0001/0 

 موافق کارکنان

 مخالف

17 

3 

85 

15 

50/0 0001/0 

 موافق روابط انسانی

 الفخم

16 

4 

80 

20 

50/0 0000/0 

نظر  عوامل تعالی مدرسهمالک های 

 متخصص
 تعداد

P_Q  احتمال

 متوسط

 سطح معناداری

 موافق مشارکت

 مخالف

19 

1 

95 

5 

50/0 0001/0 

 موافق خالقیت

 مخالف

17 

3 

85 

15 

50/0 1000/0 

 موافق توانمندی

 مخالف

18 

2 

90 

10 

50/0 0001/0 

 موافق ارتباط با نهادها

 مخالف

19 

1 

95 

5 

50/0 0001/0 
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( ، مقایسه نظرهای موافق و مخالف اساتید و صاحبنظران در ارتباط با مؤلفه ها و 5جدول )

ان داد که نشانگرهای استخراج شده بخش کیفی را نشان می دهد. نتایج آزمون دو جمله ای نش

 معنادار هستند. 01/0تمام مؤلفه های مدل سه شاخگی در عملکرد تعالی مدرسه در سطح 

سؤال دوم:  الگوی روابط عوامل مدل سه شاخگی در عملکرد تعالی مدرسه تا چه حد از 

 اعتبار و پایایی الزم برخوردار است؟

ادامه برای بررسی و آزمون  در مؤلفه های  عملکرد  تعالی مدرسه: آزمون تأییدی نشانگرها و

نشانگرها و مؤلفه های تشکیل دهنده مقیاس تهیه شده از بخش کیفی تحقیق از روش تحلیل 

پرسشنامه در بین کارشناسان،   469عاملی تأییدی استفاده گردید. برای انجام این کار تعداد 

 452ردید که تعداد مدیران و معلمان مدارس مجری برنامه تعالی مدرسه استان کردستان اجرا گ

  AMOSپاسخ گویی( که نتیجه تحلیل عاملی تأییدی با نرم افزار  %96پرسشنامه عودت داده شد)

 آن به صورت زیر بوده است:

 : مشخصه های برازندگی مدل تأییدی بعد از اصالح6جدول  

 مناسب/ نامناسب بودن مقدار مشاهده شده مؤلفه برازندگی 

CMIN 1.76 مناسب 

RMSIA 0.06 مناسب 

CFI 0.91 مناسب 

GFI 0.91 نامناسب 

AGFA 0.91 مناسب 

NFI 0.92 مناسب 

RMR 0.03 مناسب 

 

( در 88/154دهد که مقدار مجذور کای )های نیکویی برازش پژوهش نشان میبررسی مؤلفه   

زش دار بوده است، بنابراین بر اساس این مؤلفه، مدل از برامعنی 01/0سطح خطای کمتر از 



18 ارائه الگوی عملکرد تعالی مدیریت مدرسه مبتنی بر مدل سه شاخگی 
  

ها ( نسبت به تعداد نمونهX2جا که مقدار آماره مجذور کای )مناسبی برخوردار بوده است. از آن

یابد، بنابراین الزم است تا نسبت مجذور ها افزایش میدارای حساسیت بوده و با افزایش تعداد نمونه

چه کنترل شود. چنانها کای به درجه آزادی محاسبه شود، تا از این طریق رابطه آن با تعداد نمونه

قرار داشته باشد، حاکی از برازش مناسب   3تا  1( بین X2/dfنسبت مجذور کای به درجه آزادی )

بود، لذا بر اساس این مؤلفه نیز مدل  76/1جا که این مقدار در پژوهش حاضر مدل است. از آن

به دست آمده در پژوهش از برازش خوبی برخوردار است. نتایج همچنین نشان داد که مقادیر 

بوده و لذا مدل  9/0همگی باالتر از ، (GFI ،CFI ،NNFI ،NFI ،AGFI، IFI) مورد مؤلفه های

 RMSEA ها نیز از برازش مناسبی برخوردار است. در نهایت مقادیر دو مؤلفهبر اساس این مؤلفه

پژوهش مدل  ها نیز، مدلبود و لذا بر اساس این مؤلفه  1/0( کمتر از 03/0) RMR( و 06/0)

های برازندگی، توان گفت که مدل نهایی پژوهش بر اساس کلیه مؤلفهمناسبی است. در مجموع می

ارائه  7مؤلفه های بعد از اصالح مدل در جدول  tمدل مناسبی بوده است. بار عاملی و مقدار 

 گردیده است.

 

 ( : الگوی ساختاری پژوهش2نمودار)
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 مدل سه شاخگی در تعالی مدرسه مؤلفه های   t مقادیر و عاملی : بار 7 جدول

 

 tمقدار  بارهای عاملی  استاندارد مؤلفه های عوامل زمینه ای 

 84/18 74/0 منابع مالی

 88/29 97/0 منابع فیزیکی

 48/23 89/0 اولیا

 tمقدار  بارهای عاملی  استاندارد مؤلفه های عوامل ساختاری

 36/21 84/0 ساختار سازمانی

 81/7 54/0 ژیاسترات

 36/30 99/0 جذب و نگهداری

 47/26 95/0 تکنولوژی

 tمقدار  بارهای عاملی استاندارد مؤلفه های عوامل رفتاری

 36/30 99/0 فرهنگ سازمانی

 47/23 88/0 سبک رهبری

 18/29 98/0 کارکنان

 84/18 74/0 روابط انسانی

 tدار مق بارهای عاملی استاندارد مؤلفه های تعالی مدرسه

 60/7 56/0 مشارکت

 74/15 67/0 خالقیت

 64/20 78/0 توانمندی

 80/8 59/0 ارتباط با نهادها

 

مدل سه شاخگی در تعالی مدرسه را نشان می  مؤلفه های t مقادیر و عاملی (  بار7جدول )    

ای به دلیل عوامل زمینه  دهد.  بعد از انجام تحلیل عاملی تأییدی، مؤلفه عوامل اجتماعی در بخش

در فرایند اصالح مدل حذف گردید و سایر مؤلفه ها به دلیل  40/0داشتن بار عاملی کمتر از 

از قابلیت خوبی در تشکیل ساختار  96/1بیشتر از  tو مقدار  40/0داشتن بار عاملی بیشتر از 
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( 8ل )الگوی تعالی مدرسه بر اساس مدل سه شاخگی برخوردار بودند. همان گونه که نتایج جدو

نشان می دهد الگوی نهایی تدوین شده در مرحله کمی تحقیق با  نشانگر و مؤلفه در قالب سه 

عامل مدل سه شاخگی در عملکرد تعالی مدرسه شناسایی و تأیید شد. جهت بررسی پایایی الگو 

ی ، ساختار81/0نیز از ضریب آلفای کرونباخ  استفاده شد.  آلفای کرونباخ برای عامل زمینه ای 

 به دست آمد . با توجه به این  که 86/0و برای کل الگو  87/0، تعالی مدرسه 76/0، رفتاری 80/0

 .گرفت قرار مورد تأیید این الگو پایایی بود، 70/0 از الگو باالتر عوامل و کلی آلفای ضریب

 تأثیر دارد؟ سؤال سوم: آیا عوامل مدل سه شاخگی بر عملکرد تعالی مدیریت مدارس

 متغیرها شده تبیین واریانس و کل غیرمستقیم، مستقیم، اثرهای . 8 جدول

 واریانس تبیین شده
اثر 

 کل

اثر غیر 

 مستقیم

اثر 

 مستقیم

 متغیر  

 عوامل رفتاری از      89/0

 عوامل زمینه ای   81/0 - 81/0 

 عوامل ساختاری   14/0 - 14/0 

 برنامه تعالی از      25/1

 مل  زمینه ایعوا   09/0 56/0 65/0 

 عوامل ساختاری   37/0 09/0 46/0 

 عوامل رفتاری   69/0 - 69/0 

 

نشان داد ، رابطه بین عوامل   8در بررسی تأثیر عوامل زمینه ای  بر عوامل رفتاری نتایج جدول    

مثبت و معنادار است و واریانس تبیین شده  01/0( در سطح 90/0زمینه ای با عوامل رفتاری)

توان نشان داد که به ازای یک انحراف استاندارد افزایش در عوامل زمینه ای ، می (2)شکل

انحراف استاندارد افزایش در عوامل رفتاری اتفاق بیافتد،  تأثیر  عوامل  89/0بینی نمود که پیش

ساختاری بر عوامل رفتاری مدرسه تأیید نشد. در بررسی تأثیر عوامل رفتاری بر برنامه تعالی 

مثبت و معنادار  01/0در سطح  69/0، رابطه بین عوامل رفتاری با برنامه تعالی مدرسه مدرسه
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بینی نمود که توان پیشاست. به ازای یک انحراف استاندارد افزایش در متغیر عوامل رفتاری ، می

 . انحراف استاندارد افزایش در برنامه تعالی اتفاق بیافتد./69

ر برنامه تعالی مدرسه تأیید نشد. در تأثیر عوامل ساختاری بر تأثیر مستقیم عوامل زمینه ای ب

مثبت و  01/0در سطح  37/0برنامه تعالی مدرسه، رابطه بین عوامل ساختاری با برنامه تعالی

بینی نمود توان پیشمعنادار است و به ازای یک انحراف استاندارد افزایش در عوامل ساختاری می

اثر  8جدول به توجه زایش در برنامه تعالی اتفاق بیافتد، نهایتًا باانحراف استاندارد اف 37/0که 

مثبت و معنی دار  01/0زمینه ای و ساختاری بر برنامه تعالی در سطح  غیرمستقیم متغیرهای

است و نقش میانجی عوامل رفتاری در تبیین معنادار رابطه عوامل زمینه ای و ساختاری با برنامه 

عوامل زمینه ای و عوامل ساختاری  جدول ردد. همچنین با توجه بهتعالی مدرسه تأیید می گ

عوامل زمینه ای و عوامل  درصد از تغییرات عوامل رفتاری را تبیین می کنند. همچنین89/0

 درصد از تغییرات برنامه تعالی مدرسه را تبیین می کنند.  25/1ساختاری و عوامل رفتاری 

 

 گیری نتیجه بحث و

هدف طراحی الگوی عملکرد تعالی مدیریت مدرسه بر اساس مدل سه شاخگی  با پژوهش این    

تعالی مدیریت عملکرد  در  سه شاخگیابتدا مضامین مدل  ، پژوهش بخش کیفیدر انجام شد. 

جهت شناسایی مضامین مورد نظر ضمن مطالعه منابع داخلی و خارجی  ،مدرسه شناسایی شد

 10 علوم تربیتیبا راهنمایی اساتید  سه شاخگی ودل مرتبط با طرح تعالی مدیریت مدرسه و م

سؤال نیمه ساختاریافته جهت مصاحبه با اساتید طراحی شد. سپس با نمونه گیری هدفمند، 

مصاحبه با صاحب نظران کلیدی انجام شد، پس از اشباع نظری داده ها، با استفاده از رویکرد 

، سازمان دهنده و فراگیر( انجام شد، طی کدگذاری در سه مرحله )مضامین پایه ،تحلیل مضمون

 21  متخصصان،توافق روش مضمون پایه )گویه( شناسایی شد، با استفاده از  88این فرایند ابتدا 

مضمون   67 به صورتپژوهش گویه به دلیل مبهم و ناخوانا بودن حذف شد، در نهایت مقیاس 

امل زمینه ای، ساختاری ، رفتاری و )عو مضمون فراگیر 4مضمون پایه در  15 ،سازمان دهنده  

توسط اساتید مورد تأیید  مقیاس تدوین شده تدوین شد. روایی صوری و محتوایی تعالی مدرسه(

پرسشنامه  گویه ای به صورت مقدماتی و در دو مرحله با فاصله جهت تعیین پایایی ، قرار گرفت. 

دارس مجری طرح تعالی مدیریت مدرسه نفر از کارشناسان و مدیران م 50هفته در اختیار  2زمانی 

نتایج سؤال اول این  پایایی مقیاس با آلفای کرونباخ و ضریب بازآزمایی تأیید شد. و قرار گرفت 



22 ارائه الگوی عملکرد تعالی مدیریت مدرسه مبتنی بر مدل سه شاخگی 
  

پژوهش نشان داد که عوامل زمینه ای در عملکرد تعالی مدرسه شامل )منابع مالی، منابع فیزیکی، 

 Abdolmaleki & etal (2019  ،(i& etal (پژوهش اولیاء( است. یافته های این بخش تحقیق با

(2010 Nodeh   ،همخوانی دارد. عوامل ساختاری در عملکرد تعالی مدرسه شامل )ساختار سازمانی

 & Mohd Rashid) استراتژی، جذب و نگهداری و تکنولوژی( است، نتایج این سؤال با مطالعات

etal., 2015،) (Mirzaei Ahrangani (2006 و (Tee, Ng & Chan (2008  .همسویی دارد

عوامل رفتاری در عملکرد تعالی مدرسه شامل )فرهنگ سازمانی، سبک رهبری، کارکنان و روابط 

 ,), Mynbayeva & etal (2016)) انسانی( است، نتایج این بخش از تحقیق نتایج مطالعات

Mohd Rashid & etal (2015(Hosseini, Shahmandi & Assadi (2014، (Dehghanpour 

&  Mehraliizadeh (2015 .را تأیید می کند 

سؤال دوم پژوهش در بررسی تعیین اعتبار و پایایی ساختار عاملی الگوی عملکرد تعالی مدرسه بر 

اساتید علوم  گروه کمک به و محتوایی صوری اعتبار طریق از آن اساس مدل سه شاخگی ، روایی

سازه نیز با تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با  تربیتی و متخصصان برنامه تعالی مدرسه و روایی

 برخوردار الزم پایایی و روایی از شده طراحی آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت، لذا الگوی

گذاران تدوین کننده و همچنین  و سیاست مسؤولین استفاده مورد منظور این به تواند می است و

   .گیرد قرار مجریان این برنامه 

، تأثیر عوامل زمینه ای بر عملکرد تعالی مدیریت مدارس به صورت  سوم سؤال ررسی نتایجدر ب

مستقیم تأیید نشد. از آن جا که آموزش و پرورش برای توسعه تعالی مدارس تالشها و هزینه های 

بسیاری را متحمل شده است اما کمبود عوامل زمینه ای از جمله ضعف منابع مالی و فیزیکی، 

ری سایر نهادها، مشارکت ناکافی اولیا، درونی نشدن ارزشهای برنامه تعالی در برخی عدم همکا

دانش آموزان، ضعف شیوه های یاددهی یادگیری، کمبود روابط غیررسمی در مدارس و جو 

سازمانی نامناسب در برخی مدارس، عدم توجه به شایسته ساالری در جذب و انتصاب کارکنان 

زم در برخی کارکنان اعم از اداری و آموزشی، تفسیم نیروهای آموزشی آموزشی، نداشتن تخصص ال

به صورت ناعادالنه در برخی مناطق، توجه ناکافی به نیازهای کارکنان، رعایت نکردن تشویق و 

ترغیب کافی در مدارس، آگاه نبودن برخی از کارکنان به فناوری اطالعات  را می توان از جمله 

ه اند که  عوامل زمینه ای نتواند بر عملکرد تعالی مدیریت مدارس عواملی دانست که سبب شد

تأثیر مثبت داشته باشد. همچنین نتایج این سؤال نشان داد که عوامل ساختاری بر عملکرد تعالی 

مدیریت مدارس تأثیر مثبت و معناداردارد و به ازای یک انحراف استاندارد افزایش در عوامل 

انحراف استاندارد افزایش در تعالی مدارس اتفاق  37/0نمود که  بینیتوان پیشساختاری می

همخوانی دارد. بررسی تأثیر Mohd Rashid & etal (2015) بیافتد، نتایج این فرضیه با مطالعه
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عوامل ساختاری بر تعالی مدارس، ساختار سازمان را به عنوان یک عامل مؤثر در تعالی مدارس 

والن آموزشی در سازماندهی نیروها و تقسیم کار  دقت نمایند.  شناسایی کرد، پس الزم است مسئ

تخصص نیز عاملی مهم در بهبود تعالی مدارس شناخته شد پس نیاز است نیروهای متخصص 

جذب آموزش و پرورش شوند که این کار با دقت در گزینش و انتصاب  کارکنان آموزش و پرورش 

مؤثر در تعالی مدارس است، الزم است مسئوالن  میسر خواهد شد. جذب و نگهداری نیز یک عامل

آن دسته از نیروهای آموزشی را که ادامه تحصیل داده  با ایجاد انگیزه و مزایای الزم  حفظ نموده 

تا از رفتن آنان به سایر نهادها و سازمانها جلوگیری شود که این کار سبب می شود نیروهای 

ارس را به اهداف تعالی برسانند. همچنین در متخصص در آموزش و پرورش هر چه سریعتر مد

جذب نیروهای انسانی و به کارگماری آنان الزم است شایسته ساالری رعایت شود. تکنولوژی 

آموزشی نیز عاملی مؤثر بر تعالی مدیریت مدارس است، امروزه دیگر روشهای سنتی در تمام 

ی جوابگوی نیازهای متغیر دنیای قسمتهای آموزشی از کار اجرایی اداری گرفته تا کار آموزش

کنونی نیست پس الزم است سرپرستان تجهیزات الزم برای این امر را فراهم نموده و کارکنان 

 آموزشی نیز خود را در این زمینه تقویت نمایند. 

و نیز  در ادامه بررسی نتایج سؤال سوم ، تأثیر عوامل رفتاری بر عملکرد  تعالی مدارس مثبت و 

. انحراف استاندارد /69د و یک انحراف استاندارد افزایش در متغیر عوامل رفتاری منجر به معناداربو

 & Mehraliizadeh) افزایش در تعالی مدارس شده است. نتایج این فرضیه با نتایج مطالعه

Dehghanpour, 2015) , (Ghanbari, Ardalan, Nasiri & Karimi (2015 etal (2014), 

Naicker, , Mohd Rashid & etal., 2015  .هم خوانی دارد 

در تبیین تأثیر عوامل رفتاری بر تعالی مدیریت مدارس، فرهنگ سازمانی به عنوان یک عامل مؤثر 

شناسایی شد، پس الزم است مدیران و کارکنان مدارس فرصت هایی بهینه برای تقویت فرهنگ 

ا دخالت دادن آنان در تشکل ها و امور مدارس، سازمانی در کارکنان و  دانش آموزان ایجاد کرده و ب

مهارتها و توانمندی های الزم در آنان را ایجاد کرده، همچنین با تشویق و ترغیب آنان موجبات 

خالقیت و نوآوری در آنان را فراهم آورند. از آن جا که  نتایج پژوهش، سبک رهبری را به عنوان 

الزم است مدیران خود را به سبک رهبری تعاملی و عامل مؤثر در تعالی مدارس معرفی کرد پس 

تحولگرا  مجهز نمایند. کارکنان نیز به عنوان عاملی مؤثر در پیشبرد برنامه تعالی شناخته شدند. 

پس الزم است مسئوالن در ساماندهی نیروهای آموزشی دقت الزم را به عمل آورده و در تقسیم 

نمایند و در تمامی مدارس از نیروهای ضعیف، متوسط  نیروهای انسانی به مدارس تعادل را رعایت

و قوی استفاده شود. همچنین مسئوالن، دوره های آموزشی مناسب برای کارکنان طراحی نمایند. 

از مدرسان متخصص استفاده شود. کیفیت دوره ها افزایش پیدا کند. تشویق و ترغیب شایستۀ 
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بعدی بیانگر تأثیر متغیر روابط انسانی در تعالی کارکنان انجام گیرد. از آنجایی که یافته های 

مدیریت مدارس می باشد لذا توجه بیشتر به این امر و همچنین تقویت روحیه تعاملی و برقراری 

همچنین در نتایج سؤال سوم ، ارتباطات مناسب و آموزش های الزم در این جهت را می طلبد. 

بطه عوامل زمینه ای و ساختاری با تعالی مدیریت نقش میانجی عوامل رفتاری در تبیین معنادار را

درصد از تغییرات  89/0مدارس تأیید گردید. نتایج نشان داد عوامل زمینه ای و عوامل ساختاری 

عوامل زمینه ای و عوامل ساختاری و عوامل رفتاری  عوامل رفتاری را تبیین می کنند. همچنین

ا تبیین می کنند. این امر نشان می دهد که درصد از تغییرات تعالی مدیریت مدارس ر 25/1

سازمانها اگر چه بهترین عوامل زمینه ای از قبیل )منابع مالی، فیزیکی و اولیا( و عوامل ساختاری 

)ساختار سازمانی، استراتژی، جذب و نگهداری و تکنولوژی( را فراهم آورند، اما بدون نیروی انسانی 

سازمان اثر گذارند. منابع انسانی در هر سازمانی جزء مهم  و عوامل رفتاری نمی توانند بر تعالی

 و ارتقای در غنی سازی کارکنان ترین و اساسی سرمایه و منبع به شمار می آیند پس باید همه

داشته باشند. از جمله محدودیت های پژوهش  این بود که این مطالعه  مشارکت مدارس کیفیت

همچنین برخی از مدیران، کارشناسان و معلمان، فقط در استان کردستان انجام شده است. 

جهت تعیین اعتبار ابزار همکاری مطلوبی در پر کردن دقیق پرسشنامه ها نداشتند. همچنین 

از آن جا که این پژوهش با استفاده از . ارزشیابی در بخش کمی صرفًا از پرسشنامه استفاده شد

های آتی از راهبردهای دیگر ود در پژوهشششد، پیشنهاد می انجامطرح اکتشافی تدوین ابزار 

از استان  غیرموضوع این پژوهش با تعداد نمونه بیشتر یا در جامعه آماری به استفاده شود. کیفی 

با توجه به اهمیت تأثیر عوامل زمینه ای، رفتاری و ساختاری  مورد پژوهش قرار گیرد. مورد مطالعه

از نتایج  شود مسؤالن و طراحان برنامه تعالی مدرسهدر پیشبرد عملکرد تعالی مدرسه توصیه می 

 این برنامه استفاده نمایند.های آتی فعالیتتدوین  و  بازنگری این پژوهش در 
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