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Abstract 

The purpose of this study was to develop and validate the scale of school excellence 
performance. The research method was exploratory mixed method. The statistical 
population in the qualitative section was the educational faculty members and the school 
curriculum experts. Twenty of them were selected through targeted sampling, and in the 
quantitative section, 656 experts, principals and teachers of the secondary schools of the 
provinces of Kurdistan, Hamedan and Kermanshah were selected by cluster random 
sampling. Interview and survey approaches were used to gather information. For analyzing 
the data in the qualitative section, content analysis used and in the quantitative section 
binomial test and confirmatory factor analysis were used. The results confirmed the fitness 
and validity of school excellence performance evaluation scale, including background 
components (needs assessment, goal setting, cultural factors, rules and regulations), content 
(content, human resources, physical, financial and information), process (Learning to learn, 
monitoring, complementary activities, motivation and creativity), and extracurricular 
activities (organizational innovation, academic performance, career advancement, 
participation in development and mental health). In sum, it consisted of 19 organizational 
components and 85 basic components. According to the nature of the evaluation research, 
the scale developed is a kind of feedback model to address the challenges. Therefore, the 
educational system can use it to evaluate its performance in this process and other similar 
processes. 
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 اعتباریابی مقیاس ارزیابی عملکرد تعالی مدارس  ساخت و

 3افشین افضلی، 2بنی فخرالسادات نصیری ولیک، 1شوبو عبدالملکی

 ایران ،دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان. 1

 دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران علوم انسانی،دانشکدة  گروه علوم تربیتی،، دانشیار. 2

 دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران علوم انسانی،دانشکدة  گروه علوم تربیتی،، ستادیارا. 3

 (99/93/9211: ؛ تاریخ پذیرش32/02/9217: تاریخ دریافت)

  دهیچک

جامعی   . بیود  اکتشیافی  نیو   از ترکیبیی  روش پژوهش. اعتباریابی مقیاس ارزیابی عملکرد تعالی مدارس بود پژوهش حاضر ساخت و هدف
گییری هدفمدیدو و در    نفر از آنیان بیه روش نمونیه    30اری در بخش کیفی استادان علوم تربیتی و خبرگان طرح تعالی مدرسه بودند که آم

نفیر بیه    656های کردستانو همدان و کرمانشیا  بودنید کیه     بخش کمی کارشداسانو مدیران و معلمان مدارس دورة دوم متوسط  استان
ها در بخش کیفیو ابزار مصیاحبه و در بخیش کمییو پرسشیدامه      آوری داد  برای جمع. ای انتخاب شدند گیری تصادفی خوشه روش نمونه

ای و تحلیل عاملی تأییدی انجام  با آزمون دوجمله کمی بخش در محتواو و کیفی با روش تحلیل بخش ها در تحلیل داد . کار گرفته شد به
های  یکویی برازش و اعتبار مقیاس ارزیابی عملکرد تعالی مدارس در قالب مؤلفههای ن نتایج نهایی پژوهش مؤید مطلوبیت شاخص. گرفت

و (محتواو مدابع انسیانیو کالبیدیو میالی و اطتعیاتی    )داد  و درون(نیازسدجیو تدوین هدفو عوامل فرهدگیو قوانین و مقررات)فراگیر زمیده 
نیوآوری سیازمانیو عملکیرد تحصییلیو ارتقیای      )داد  و و بیرون (قییت های مکملو انگیزش و خت یاددهی یادگیریو نظارتو فعالیت)فرایدد 
شد  بیا توجیه    مقیاس تدوین. مؤلف  پایه بود 15دهدد  و  مؤلف  سازمان 91و در مجمو و شامل ( ایو توسع  مشارکت و ستمت روان حرفه

کیارگیری آن عملکیرد    تواند بیا بیه   آموزشی می بدابراینو نظام. هاست به ماهیت تحقیقات ارزیابی نوعی مدل بازخوردهدد  برای رفع چالش
 .خود در این فرایدد و سایر فرایددهای مشابه را ارزیابی کدد

 .عملکردو اعتباریابیو تعالی مدرسهو عملکرد ارزیابی :کلیدی واژگان
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 مقدمه

همین  زا .است جامعه آن های آموزشی نظام وسیع تغییر ایجاد مستلزم جامعه هر در پیشرفت و تغییر

بر  ارزشیابی چارچوب اصالح تربیت، تغییر و و تعلیم نظران صاحب از بسیاری اعتقاد رو، به

و  پویا نظامی پرورش و آموزش از سویی، نظام .داشت خواهد آموزش تأثیری بسزا چارچوب

ی متعدد عوامل زمینه، این در .شود می مواجه هایی با نابسامانی خود تحول جریان در که است متحول

تقلید  سنتی، و دینی و اخالقی های ارزش تضعیف جامعه، ناپایداری اقتصاد و سیاسی نوسانات نظیر

پرورش  و آموزش نظام های هدف نبودن روشن غربی، پرورش و آموزش نسنجیدة الگوهای اقتباس و

ا و ه سازمان لحاظ از پرورش و آموزش نظام(. 0831بند،  عالقه)باشند  مؤثر توانند غیره، می و

( 0101) 0اگر به اعتقاد بارود. ارزیابی شود تحوالتش جریان ای در طور دوره به باید کارکردهایش،

ترین عنصر و جوهرة یک نظام آموزشی بوده که اثربخشی آن را تضمین  عملکرد مدارس مهم

 .کند، پس در راستای تحقق این امر مهم باید فرایند ارزیابی مستمر شکل بگیرد می

منظور تحقق مأموریت و اهداف تعلیم و تربیت تشکیل  جمله نهادهایی است که بهمدرسه از 

رود بتواند زمینة تحقق اهداف تعلیم و تربیت یعنی  شده است و براساس این مأموریت، انتظار می

را فراهم آورد، از ... های اعتقادی، عبادی و اخالقی و دستیابی دانش آموزان به سطحی از شایستگی

ها  کیفیت در فرایندهای مختلف مدرسه است، لذا شاخص یتحقق این انتظار نیازمند ارتقاآنجا که 

این مدل نوعی ساختار  .تدوین شده است 3های مدل تعالی مدرسه و استانداردهای مدرسه در مؤلفه

مدیریتی است که با الهام از مدل تعالی سازمانی به منظور اجرا در سراسر کشور طراحی شد و با 

بر اصول و مفاهیم اساسی و توجه به معیارهای اصلی مدیریت کیفیت جامع و نظام  تکیه

کند و سبب توسعة مشارکت،  خودارزیابی، موجبات پیشرفت و بهسازی مدرسه را فراهم می

بالندگی  به دستیابی برای عملی مقیاسیو ( 0831نودهی و همکاران، )یادگیری مداوم، نوآوری 

 (. 0818، بهرامیو  کفاش حقیقی، کریمی جعفری) های آموزشی است  نظام

                                                           
1. Bharvad  

2. SEM 
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های مختلف کیفیت  از مدل مدارس است کهمدل تعالی مدرسه یک مدل خودارزیابی برای 

، جایزة کیفیت 0های تجاری، یعنی اروپایی بنیاد مدیریت کیفیت شده توسط سازمان کارگرفت به

گرفته شده است و هدف  8یزه، مدل و نسخة آموزشی آمریکایی کیفیت ملی و مدل جا0سنگاپور

طور  تواند به های بهبودی می آن، شناسایی نقاط قوت و ضعف مدارس بوده که با تحریک فعالیت

مدل  (. 010،  جرارد)مثبت بر کیفیت کلی مدرسه و در نهایت، کیفیت نظام آموزشی تأثیر گذارد 

، دستیابی ( 081، روغنیروی، نودهی و  بهشتی) ذینفعان رضایت کسب برای مؤثر تعالی مقیاسی

، و عامل ارتقای (81، ص0830تورانی، )انسانی  سرمایة به نتایج مورد انتظار جامعه و توسعة

عملکرد تعالی . معرفی شده است(  081کیا،  محبی، مسگرزاده و مؤمن)مستمر کیفیت سازمانی 

 های برنامه تواند می ،مدکارآ د، به عنوان فرایندیشو گرفته کار به درستی به که صورتی در مدارس

 ،سویی از کند، فراهم در نظام آموزشی را سازمانی یادگیری از جمله خودارزیابی و استراتژیک

آموزش و پرورش منجر خواهد شد  هب ناخواسته و گزاف های هزینه تحمیل بهآن  ناقص استقرار

 (. 0831 ممقانی، جلوداری)

یابی آن را ضروری کرده است س، فرایند ارزنقش مهم عملکرد تعالی در بهبود کیفیت مدار

یافته معتقدند شکاف تعالی مدارس  طور که کشورهای توسعه همان(. 511، ص 010، 1بونینباال)

، 5هریس و پالکر)خود پر نخواهد شد و حل این مشکل نیاز به تجزیه و تحلیل مستمر دارد  خودبه

های    عملکرد مدارس در اجرای برنامه یکی از مسائل عمده در نظام آموزشی، ارزیابی(.  010

دربارة  را مهمیاطالعات  ارزشیابی پژوهش. تدوین شده و ارائة بازخورد مناسب از نتایج است

 منظور به ها همچنین، ارزشیابی .کند می فراهم فرایندهای جایگزین به مربوط مسائل و فایده و هزینه

 انجام بودجه و انسانی نیروی با طرح ارتباط در مناسب های گیری تصمیم اتخاذ در مدیران به کمک

                                                           
1. EFQM 

2. SQA  

3. MBNQA  

4. Gerrard  

5. Balabonien  

6. Harris & Plucker  
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طور  کند که به البته شایان یادآوری است ارزشیابی زمانی نتایج قابل اتکایی فراهم می. گیرند می

های مناسب طراحی و اجرا شود  کارگیری منابع اطالعاتی مناسب و طبق شاخص جامع و با به

 آن که براساس فرایندی است دادن انجام مراحل دبازخور واقع، در ارزشیابی(. 05، ص0831سیف، )

 (.0838بازرگان، )بررسی کرد  توان می را به اهداف حصول عدم یا حصول میزان

توجهی به موضوع ارزیابی عملکرد مدارس در اجرای  شواهد حاکی از آن است که کم

وردار نباشند، فرایندهای آموزشی موجب شده است که گاهی این فرایندها از وضعیت مطلوبی برخ

رسد با حل این مسأله، رابطة  به نظر می. بنابراین، باید در این زمینه اقدامات اصالحی صورت گیرد

ها  نقاط قوت و کاستی با ارزیابی عملکرد تعالی مدارس،. ها تقویت شود بین فرایندها و اهداف آن

تصویری از وضعیت  ،لیطور ک میزان تحقق اهداف و به ،های پیشرفت و اصالح و همچنین و راه

 . شود آن نمایان میاثربخشی 

ریزی آموزشی از طراحی و اجرا و پس از آن ضروری  در مراحل مختلف برنامه 0ارزشیابی

متخصصان ارزشیابی آموزشی معتقدند هر برنامه یا فرایند آموزشی از ابتدا باید شامل یک . است

دادن صحیح ارزیابی، عامل مؤثری در  جامان(. 0815کیامنش، )سازوکار مناسب ارزشیابی باشد 

همچنین، از جمله الگوهای (.  011 ،0مائولین)هاست  اهداف برنامه تحقق میزان و سنجش عملکرد

ارزیابی، مدل سیپ است که با تأکید بر مشاهدات منظم، اعتبار، عینیت، وسعت عمل اطالعات 

برای ارزیابی عملکرد تعالی مدارس  تواند مدل مناسبی می( 0113، 8آگراول)حاصل از ارزشیابی 

مطالعة  به آموزشی نظام برانگیختن در سیپ مدل بر ارزیابی مبتنی( 0113)  به عقیدة تورک. باشد

و  کمی های روش دارد و با ارائه مؤثری نقش فرایندها بهبود برای تالش ها و چالش ها و فرصت

 شمار به ارزیابی برای مناسبی ظرین چارچوب ها، یافته همسوسازی ها و داده گردآوری کیفی

 .رود می

                                                           
1. Evaluation 

2. Moullin 

3. Agrawel 

4. Turk 
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مشارکت نیروی  رادر نظام آموزشی  تعالی ترین مزیت استقرار عمده( 0838)جهانگیری 

 ةدستیابی به توان رقابتی داخلی و خارجی در حیط ،انسانی؛ بهبود مستمر فرایندهای آموزشی

ترین موانع  مدهو عو نوآوری افزایش خالقیت ، توانمندسازی نیروی انسانی، آموزشی و فناوری

نگرانی از موقعیت  ،تغییر در نظام آموزشی سنتی از سوی مدیران و کارکنانرا نپذیرفتن  تعالی

و رویکردهای ها  نپذیرفتن روش ،نداشتن قدرت ابتکار و نوآوری، پشتیبانی بلندمدت ، نبودشغلی

چگونگی انطباق الزامات  ناآشنایی ،رثؤم ةعدم اطمینان از حصول نتیج ها، نبودن برنامه شفاف ،جدید

فرهنگ سازمانی، فناوری اطالعات، ( 0810)زاده  سلطانی. بر شمرده است با نظام آموزشیتعالی 

عبدی  .های مؤثر در مدیریت کیفیت معرفی کرده است اعتماد و تعهد سازمانی را از شاخص

تخصصی  دکتری دورة ارزشیابی برای مقیاسی اعتباریابی و در طراحی( 0818) شهشهانی و همکاران

بستر فرهنگی، هدفگذاری را در عامل سیپ، نیازسنجی،  الگوی براساس ایران باروری بهداشت

داد،  زمینه، برنامة درسی، بودجه، دانشجو، هیئت علمی، امکانات و تجهیزات را در عامل درون

ره و عملکرد آموزشی فرایند یاددهی یادگیری، مدیریتی سازمانی را در فرایند و عملکرد دو

( 0811) ، سلیمی و آزادبختشیربگی. اند دادهای دوره قرار داده پژوهشی دانشجویان را در برون

نیازها،  احساس در ناتوانی کم، نفس عزت از شکست، ترس امنیتی، بی احساس کاری، محافظه

افراد  وها  سازمان اب کم ارتباط جدید،های  شیوه وها  با ایده آشنایی ناکافی کار، به تمایلی بی

عطری اردکانی، و ، رضاپور میرصالح. کننده را از موانع تعالی نظام آموزش دانسته است پیشرفت

در ارزیابی عملکرد آموزشی دانشگاه اردکان براساس مدل سیپ، مقیاسی ( 0811) بهجتی اردکانی

داد، یاددهی  ا درونریزی، بودجه، امکانات و تجهیزات ر برای زمینه طرح نکردند، اما برنامه

داد  یادگیری و فرایند مدیریتی را فرایند، عملکرد آموزشی، پژوهشی و عملکرد تحصیلی را برون

 . قلمداد کردند

مشارکت در  کیفیت کیفیت در آموزش و پرورش را ناشی از بهبود مدیریت( 0131) 0جوران

                                                           
1. Juran 
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به  نسبت راهبردی دید یک دارش به زعم وی در این فرایند، مدیریت. داند سه سطح کارکنان می

کنترل  مسئول کار نیروی و دارند کیفیت نسبت به عملیاتی دید یک میانی مدیران دارد، سازمان

به  فکر تبدیل سنجی، امکان کارکنان، ذهن در نوآوری فکری القای (0110) 0راجرز. است کیفیت

آموزش  در کیفیت مدیریت دهای بهبو نوآوری را از شاخص سازی نهادینه و تکوینی ارزیابی ، عمل

ارزش  های آموزشی را براساس تعالی، برنامه کیفیت( 0111) 0موخوپادیای. داند و پرورش می

به  پرورش و آموزش خروجی استفاده، هماهنگی برای تجربه پیامدهای آموزشی تناسب افزوده،

اعالم کرده و پرورش  آموزش در نقص از اجتناب شده، ریزی الزامات برنامه و مشخصات هدف

 های دسترسی، مؤلفه کیفیت فراگیر، لیست ارزیابی مدیریت چک در( 0115) 8سالیس. است

 کارکنان، آموزان، دانش مؤثر، یادگیری منابع، و کالبدی فضای رهبری، نفعان، ذی خدمات برای

 (0113)  چان. استانداردها را از عوامل مؤثر در کیفیت دانسته است و بیرونی، سازمان روابط

ای معلمان و استفادة سودآور و  ، رهبری مدرسه، ارتقای حرفه1تمرکززدایی، آثار بازاریابی آموزش

 5سوزان. ها قرار داد های ارزیابی عملکرد مدارس در اجرای برنامه خالقیت را به عنوان شاخص

ات، ساختار سازمانی، فضا، توجه به نیازهای ذینفعان، فرهنگ سازمانی، فناوری اطالع( 0100)

ها، یادگیری عملی،  سازی برنامه پذیری، غنی های آموزشی، آموزش و یادگیری، انعطاف برنامه

های ارتقای کیفیت مدرسه   ها، مشارکت و نوآوری را از شاخص بهداشت و ایمنی، توسعة مهارت

ی های ارزیاب نیازسنجی، نظارت، بودجه، توجه به داده( 0105) 1تولی و فلیکنو. معرفی کرده است

های ارزیابی تعالی مدرسه  در تدوین برنامه، تجزیه و تحلیل اثر و ارزش افزوده را از استراتژی

هدفگذاری، تغییر نگرش سازمان نسبت به کار مشترک، ( 0105) 3صیلاامانی و . اند معرفی کرده
                                                           
1. Rogers 

2. Mukhopadhyay 

3. Sallis 

3. Chan 

5. Effects of education marketisation 

5. Susan 

6. Tolley & Flecknoe 

7. Amani  & Aseel 
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وین کارکنان دارای دیدگاه جدید، نقش و مشارکت ذینفعان در تد نظارت و ارزیابی مستمر، تشویق

جای نتایج را از عوامل مؤثر  برنامه، تأمین بودجه برای ابتکارات خاص، و تأکید بر فرایند برنامه به

  .اند و کمبود تجهیزات پشتیبانی را از موانع تعالی معرفی کرده

 از است که گرفته انجام کشور خارج و داخل در مطالعاتی ارزیابی عملکرد مدارس، دربارة

، و (0811) ، سلیمی و آزادبختو شیربگی، (0838)جهانگیری  مطالعات به وانت می داخلی مطالعات

 کرد که اشاره( 0105) و اصیل امانی و ،(0100)های سوزان  از مطالعات خارجی به پژوهش

 بسترهای و پرورش، آموزش ستادی حوزة که در است آن ها گویای این پژوهش ای از نتایج خالصه

ز آنجا که از تصویب و اجرای مدل ا. تعالی مدارس فراهم نشده استبرای استقرار کارآمد  الزم

گذرد، برخالف اهمیت پایش مستمر  سال می 8تعالی مدرسه در سازمان آموزش و پرورش بیش از 

مدل تعالی مدرسه، مقیاس جامعی برای سنجش عملکرد مدارس در این زمینه تدوین نشده است، 

بنابراین، با تدوین مقیاس ارزیابی عملکرد تعالی مدارس بنابراین، موضوع پژوهشی جدید است، 

های بعدی در زمینه  گیری تواند راهکارهای مناسبی برای تصمیم در این مدل، نتایج پژوهش می

استقرار کارآمد این مدل و همچنین، پرورش، رشد و بهبود مدیران مدارس در اختیار متولیان 

های  ها و مؤلفه پژوهش حاضر تالش شده است شاخصبنابراین، در . آموزش و پرورش قرار دهد

های  پرسش اصلی پژوهش این است که مؤلفه. ارزیابی عملکرد تعالی مدارس شناسایی شود

 دهندة مقیاس ارزیابی عملکرد تعالی مدارس کدامند؟ تشکیل

 شناسی پژوهش روش

های کاربردی  از آنجا که پژوهش حاضر در پی دستیابی به یک هدف عملی است، جزء پژوهش

 متوالی اکتشافی پژوهش، ترکیبی از نوعروش . است
 معنا که این به .با هدف توسعة مقیاس بود،9

 (ارزیابی)کمی  از رویکردی آن دوم مرحله ، و(محتوا تحلیل)کیفی  رویکردی از آن نخست مرحلة

                                                           
1. The explanatory sequential design 
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ستادان علوم شامل اجامعة آماری در بخش کیفی (.  010، 9پالنو کالرک و کرسول) کند می تبعیت

گیری  از آنان با روش نمونه نفر 01تربیتی و متخصصان و آشنایان به مدل تعالی مدرسه بودند که 

مدیران و معلمان  در بخش کمی نیز جامعة آماری شامل کارشناسان، .شدند هدفمند انتخاب

نشاه به های کردستان، همدان و کرما مدارس دورة دوم متوسطه مجری مدل تعالی مدرسه در استان

نفر بودند که با استناد به  0311معلم، و در مجموع،  0811مدیر و  011کارشناس،  801تعداد 

مدیر و  001کارشناس،  015 نفر 515فرمول کوکران و با درنظرگرفتن حجم نمونه در هر استان 

 گانه جپناز مناطق  ها خوشهابتدا . ای انتخاب شدند گیری تصادفی خوشه معلم به شیوة نمونه 851

هر استان انتخاب، سپس، فهرست مدارس هر یک از این ( شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز)

در مجموع، کارشناسان . تصادفی هشت مدرسه انتخاب شد طور  بهمناطق استخراج، و از هر منطقه 

. دندها پاسخ دا نفر از هر سه استان به پرسشنامه 015و پانزده منطقه  های یادشده ادارات کل استان

در بخش مدیران و معلمان مدرسه ابتدا از هر استان پنج منطقه، سپس از هر منطقه هشت مدرسة 

، در مجموع، (چهار مدرسة دخترانه و چهار مدرسة پسرانه)متوسطة دوم دولتی مجری طرح تعالی 

به صورت تصادفی انتخاب شد که مدیران این مدارس، و ( پسرانه 51دخترانه و  51)مدرسه  001

نفر به  515در صورت نبود آنان، معاونان مدرسه و سه نفر از معلمان این مدارس و در مجموع، 

 . صورت تصادفی به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند

هدف پژوهش حاضر ساخت مقیاسی برای ارزیابی عملکرد تعالی مدارس بود و با توجه به 

: کیفی مرحله. 0: ه دو دسته تقسیم شدندآوری اطالعات ب های جمع  بودن تحقیق، مقیاس ترکیبی

کیفی  پژوهش در گیری نمونه :شوندگان مصاحبه انتخاب( مصاحبه؛ ب های پرسش طراحی( الف

. شدند انتخاب نفر 01میان استادان علوم تربیتی و آشنایان به مدل تعالی مدرسه  از هدفمند بود، و

ها اضافه  یافته به چیزی و داشته های قبلی پاسخ ها مشابهت با پاسخ یافت که ادامه آنجا تا ها مصاحبه

سازی  پیاده و ضبط( ج است؛ رسیده حد اشباع به های مصاحبه یافته اصطالح و به کنند نمی

                                                           
2. Plano Clark & Creswell 
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گردآوری  برای: کمی مرحلة. 0(. ها کدگذاری مصاحبه)های کیفی  داده تحلیل( ها؛ د مصاحبه

تدوین  در. شد ای تدوین گویه 1مدارس مقیاس عملکرد تعالی  ارزیابی دربارة های مورد نیاز داده

اساس  ها بر گویه همة و انجام شد مصاحبه پژوهش بر حاکم زنده روح حفظ برای مقیاس، این

های  ویژگی اطالعات، آوری جمع برای مقیاس این در .شد استخراج دهنده سازمان و های پایه مؤلفه

گویه   1 و (ابقة مدل تعالی و استانسمت، مدرک، رشتة تحصیلی، س جنسیت،) شناختی جمعیت

روایی پرسشنامه روایی  از اطمینان برای ساخته بود، از آنجا که مقیاس یادشده محقق. داشت وجود

در پژوهش حاضر براساس تعداد متخصصانی  .کار گرفته شد محتوایی، صوری و روایی سازه به

هایی که  پرسش. بود 0/1 ل قبول قاب CVR، حداقل مقدار (نفر 01)ها را ارزیابی کردند  پرسش

نتایج نشان . ها کمتر از میزان مورد نظر بود، کنار گذاشته شدند شده برای آن محاسبه CVRمقدار 

مقیاس . حذف شد ها ة پرسشاز مجموعپرسش مورد قبول نبود و  پرسش اولیه، هشت 010از داد 

دادن  انجام و مشاور، راهنما و اناستاد با مشورت و متخصص افراد نظرهای آوری جمع از پس نهایی

در  و دهنده و چهار مؤلفة فراگیر مؤلفة سازمان 00مؤلفة پایه،   1 با در مجموع، الزم، اصالحات

(  ) ، مطلوب(8)متوسط  ،(0) ضعیف ،(0) صورت بسیار ضعیف به لیکرت ای درجه پنج طیف قالب

بودن پژوهش روش  ا با توجه به ترکیبیه برای تجزیه و تحلیل داده. شد تدوین (1) و بسیار مطلوب

تحلیل محتوا . کار گرفته شد تحلیل محتوا در بخش کیفی، و تحلیل عاملی تأییدی در بخش کمی به

متن  تفکیک با در این مرحله: های پایه مرحلة اول، شناسایی مؤلفه: در دو مرحله انجام گرفت

مفاهیم  باز کدگذاری با و شد تالش فپاراگرا یا خطوط داخل در پیام دارای به عناصر مصاحبه

قالب  در مفاهیم در این مرحله :دهنده های سازمان شدند؛ مرحلة دوم، شناسایی مؤلفه استخراج

بندی  طبقه مفهومی های بزرگ دسته قالب در مقوالت شد سعی و گرفتند قرار های بزرگتری  مقوله

شایان ذکر . شدند بندی ها دسته مقوله سایر سپس، شد، تعیین اصلی مقولة ابتدا مرحله، این در .شوند

های مشابه  مؤلفه و حذف تکراری های پایة ها، مؤلفه داده بررسی و بندی طبقه مرحله هر از بعد است

در بخش کمی پژوهش برای بررسی نظرات موافق و (. 0811 نوشادی، و یمان)شدند  ادغام هم در

روایی سازة . ای اجرا شد شده، آزمون دوجمله راجها استخ مخالف استادان صاحبنظر دربارة مؤلفه

با روش  Amosافزار  های ارزیابی عملکرد تعالی مدارس با روش تحلیل عاملی تأییدی در نرم مؤلفه
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مقیاس  پایایی محاسبة برای. سپس، برازش مدل بررسی شد. زمون شدآ 0نمایی برآورد بیشینة درست

 بین در نهایی اجرای از قبل شده تدوین مقیاس که ورتص  کرونباخ محاسبه شد، بدین آلفای ضریب

  ةنمون افراد از غیر)از کارشناسان، مدیران و معلمان مدارس مجری مدل تعالی  نفری 11 گروه یک

برای کل مقیاس و برای هر  38/1آن میزان و شد کرونباخ محاسبه آلفای ضریب و اجرا (آماری

 .ی از پایایی باالی مقیاس بودبه دست آمد که حاک 1/1مؤلفه باالتر از 

 های پژوهش یافته

درصد  81 پایة شغلی، .بیان شده است 0های توصیفی پاسخگویان در جدول  ویژگی

، 0جدول . اند درصد دارای مرتبة مربی بوده 01درصد استادیار و  51شوندگان دانشیار،  مصاحبه

 .دهد نشان میتوزیع فراوانی کارکنان را به تفکیک سمت و استان محل خدمت 
 

 توزیع فراوانی کارکنان به تفکیک سمت و استان. 1جدول 

 جمع  معلمان مدیران کارشناس استان

  005 150 10 080 کردستان

 115 0 5 1  33 همدان

 101 3 1 11 011 کرمانشاه

 0311 0811 011 801 جمع

 515 851 001 015 حجم نمونه

 %011 %18 %01 %03 درصد

هاز پایه و  تحلیل محتوای مبانی نظری و تجربی را در دو مرحلة مؤلفهنتایج  0جدول 

براساس تحلیل محتوای مبانی نظری و تجربی، در مرحلة کدگذاری . دهد دهنده نشان می سازمان

های پایة ارزیابی عملکرد تعالی مدارس شناسایی شد و در مرحلة  گویه به عنوان مؤلفه  1باز، 

نیازسنجی، اهداف، عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی، عوامل ، شامل مؤلفه 00کدگذاری محوری، 

                                                           
1. ML 
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اقتصادی، قوانین و مقررات، محتوا، منابع انسانی، کالبدی، مالی، زمانی، اطالعاتی، آموزش، نظارت، 

ای،  های مکمل، انگیزش، خالقیت، نوآوری سازمانی، عملکرد تحصیلی، ارتقای حرفه فعالیت

دهنده در قالب چهار مؤلفة فراگیر زمینه،  های سازمان نوان مؤلفهمشارکت و سالمت روان، به ع

 .بندی شدند داد طبقه داد، فرایند و برون درون
 

 ها جدول کدگذاری. 2جدول 

 کدگذاری باز کدگذاری محوری عوامل

 
 
 

 زمینه

 نیازسنجی
زهای ها برای تدوین برنامه، تناسب برنامه با نیا نیاز به تدوین برنامه، کفایت پژوهش

 آموزشی، بررسی منظم نیازهای علمی و مهارتی متخصصان، مشارکت در تعیین
 ها اولویت

 اهداف

های علمی، بیان واضح و روشن  بودن اهداف، تناسب اهداف با پیشرفت قابل وصول
اهداف، توجه به نیازهای جامعه در تدوین اهداف، توجه به امکانات ذینفعان در تدوین 

به نیازهای آینده، گنجاندن سطوح مختلف هدف، همخوانی اهداف، توجه اهداف 
 وری در تدوین اهداف اهداف، مشارکت در تدوین اهداف، توجه به بهره

 عوامل فرهنگی
های اسالمی، افزایش استقالل و  زمینة فرهنگی متناسب با جامعة ایرانی، تقویت ارزش

 های فرهنگی خودباوری، احترام به تفاوت

 عوامل اجتماعی
پذیری،  تبادل تجربه با سایر نهادها، تقویت انسجام گروهی، افزایش مسئولیت

 دادن به جایگاه معلم، ایجاد جو مثبت در مدارس اهمیت

 عوامل اقتصادی
افزایش درآمدزایی مدرسه، تقویت رویکرد کارآفرینی، افزایش استفادة بهینه از تجهیزات 

 مدرسه، توجه به عوامل معیشتی معلمان

 انین و مقرراتقو
ضوابط، تجدید  اساس بر مدیران کننده، انتخاب تسهیلهای  نامه آیین و قوانین تصویب

 مدیران به اختیارات اعطای و نظر در قوانین و مقررات، تمرکززدایی

 
 
 
 
 
 
 داد درون

 محتوا

انطباق محتوا با اهداف برنامه، تأمین اهداف برنامه توسط محتوا، وضوح و روشنی 
شده، هماهنگی  های برنامه، تناسب محتوا با حجم تعیین تناسب محتوا با سرفصلمحتوا، 

نیازهای مخاطبان، پاسخگویی محتوا به انتظارات و نیازهای آموزشی  محتوا با پیش
های برنامه،  پذیری محتوا نسبت به خالقیت، توالی و ارتباط منطقی بین مالک انعطاف

 ای حرفههای  تناسب محتوا با عالیق و قابلیت

 منابع انسانی
استفاده از نیروی انسانی شایسته در تدوین برنامة استفاده از مدرسان متخصص، 

 صالحیت کارگیری مدیران متخصص، تعدیل مدیران بی به

 منابع کالبدی
 ای مدارس، تناسب برنامه با تجهیزات مدرسه، افزایش امکانات رایانه

 درسهتقویت امکانات و فضای ورزشی تفریحی م
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 کدگذاری باز کدگذاری محوری عوامل

 منابع مالی

های آموزشی، تناسب بودجه با نیازهای آموزشی، تناسب بودجه  اعتبار برای اجرای دوره
های مکمل، رضایت از پرداخت  با نیازهای پژوهشی، تناسب بودجه با فعالیت

های علمی،  الزحمه، بودجة تشویق و ترغیب برنامه، تسهیالت شرکت در همایش حق
 اجرا مناسب زمان و اسب، مکانمن رفاهی امکانات تدارک

 منابع زمانی
تناسب محتوا با زمان اجرا، تناسب زمان بازدید ارزیابان با شرایط مدرسه، فرصت زمانی 

 برای اصالح و بازنگری

 منابع اطالعاتی

 

ای، تقویت هوشمندسازی، استفادة بهینه از فناوری  توجیه برنامه، کیفیت منابع کتابخانه
افزار  افزار، آموزش استفاده از سخت افزار و نرم سخت)مناسب  امکانات اطالعات، وجود

کارگیری فناوری اطالعات و  اینترنت، به المللی بین شبکة به آسان افزار، دسترسی و نرم
 ارتباطات

 فرایند

 یاددهی یادگیری

شایستگی علمی مدرسان، توجه مدرسان به تناسب مطالب نظری و عملی، تغییر برنامة 
ان بر اساس نیاز آموزشی مخاطبان میزان توجه مدرسان به نظرهای مخاطبان، مدرس

های  های آموزشی، کیفیت کارگاه های تدریس مدرسان، تعداد کارگاه کیفیت روش
توانایی تدریس، اخالق و رفتار شایستة مدرسان، )آموزشی، توانایی انتقال مفاهیم 

های  ر با فراگیران، آشنایی مدرسان با مالکتوانایی ایجاد انگیزه در مخاطبان، تعامل مستم
های آموزشی برای   مندی مدرسان به آموزش برنامه، برگزاری کارگاه برنامه، میزان عالقه

 رشد علمی

 نظارت
های برنامه، تناسب ارزیابی با امکانات  میزان تخصص ارزیابان، تناسب ارزیابی با مالک

 عملکرد و سطح مدرسه، بهبود نظام مستمر ارزیابی

 های مکمل فعالیت
سازی  ها، مفرح ریزی مناسب اوقات فراغت، ایجاد فضا و امکانات برای فعالیت برنامه
 آموزی های دانش های مکمل، افزایش تشکل های اجرایی مدارس، کیفیت فعالیت برنامه

 انگیزش
های  انگیزه های درونی کارکنان مدرسه، تقویت تقویت نظام پاداش و تنبیه، تقویت انگیزه

 ها کارگاه وها  کنفرانس در بیرونی، افزایش شرکت
 های نو پذیری، تقویت توانایی حل مسأله، افزایش تولید ایده افزایش ریسک خالقیت

 داد برون

 نوآوری سازمانی
سازه، ارتقای نظام انتقادات و پیشنهادات،  افزایش تولید دانش جدید، افزایش تولید دست

شغلی، تقویت تفکر  توسعة و تغییر به العمر، افزایش تمایل مادام یریتقویت نگرش یادگ
 سیستمی

 عملکرد تحصیلی
افزایش نرخ قبولی، کسب امتیاز در المپیادهای آموزشی، تقویت نگرش مثبت به 

 یادگیری
 پذیری، تقویت پاسخگویی کارکنان ای، تقویت مسئولیت های حرفه افزایش صالحیت ای ارتقای حرفه

 وسعة مشارکتت
های مردمی، افزایش مشارکت  تقویت آموزش خانواده در مدرسه، تقویت جذب کمک

 در امور مدرسه

 سالمت روان
های رفتاری، افزایش مقابله با استرس، افزایش رعایت موازین بهداشتی  کاهش ناهنجاری

 مدرسه، افزایش احساس امنیت روانی در مدرسه
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 های پژوهش بی مؤلفههای نظری و تجر حمایت. 3جدول 

شده در بخش کیفی از دیدگاه کارشناسان، مدیران و  های تدوینبرای بررسی و تأیید مؤلفه

شده در مقیاسی با طیف لیکرت در اختیار افراد  های تدوین معلمان مدارس دورة دوم متوسطه، گویه

 .ای تحلیل شد که نتایج مؤید مؤلفه ها بود ها با آزمون دوجمله رار گرفت و دادهنمونه ق

 حمایت پژوهشی و تجربی مالک

 (0105)، تولی و فلینکو (0111)، موخوپادیای (0110)، راجرز (0100)سوزان  نیازسنجی

 (0111)، موخوپادیای (0105)امانی و اصیل  اهداف

 (0100)، سوزان (0810)زاده  سلطانی عوامل فرهنگی

 (0838)، جهانگیری (0113)چان  قوانین و مقررات

 (0100)، سوزان (0111)، موخوپادیای (0105)تولی و فلینکو  محتوا

 (0115)، سالیس (0100)، سوزان (0830)تورانی  منابع انسانی

 (0100)، سوزان (0115)، سالیس (0110)راجرز  منابع کالبدی

 (0105)، امانی و اصیل (0105)، تولی و فلینکو (0115)سالیس  منابع مالی

 (0100)، سوزان (0838)، جهانگیری (0810)زاده  سلطانی عاتیمنابع اطال

 (0115)، سالیس (0838)، جهانگیری (0100)، سوزان (0831)نودهی و همکاران  یاددهی یادگیری

 (0105)، امانی و اصیل (0105)، تولی و فلینکو (0110)، راجرز (0831)جلودار ممقانی  نظارت

 (0105)، تولی و فلینکو (0115)الیس ، س(0100)سوزان  های مکمل فعالیت

 (0131)، جوران (0838)، جهانگیری (0105)امانی و اصیل  انگیزش

 (0830)، تورانی (0113)، چان (0838)جهانگیری  ،( 081) کیا مسگرزادهو مؤمن، محبی خالقیت

 نوآوری سازمانی
، (0110)راجرز  ،(0838)، جهانگیری ( 081)، محبی و همکاران (0831)نودهی و همکاران 

 (0100)سوزان 

 (0111)، موخوپادیای (0100)، سوزان (0113)، چان (0110)راجرز  عملکرد تحصیلی

 (0838)، جهانگیری (0100)، سوزان (0113)، چان (0111)موخوپادیای  ای ارتقای حرفه

 توسعة مشارکت
، (0100) ، سوزان(0105)، امانی و اصیل (0831)، نودهی و همکاران (0131)جوران 

 (0115)، سالیس (0838)جهانگیری 

 (0115)، سالیس (0100)سوزان  سالمت روان
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شده در بخش کیفی، تحلیل عاملی تأییدی  های شناسایی در ادامه، برای بررسی و آزمون مؤلفه

پرسشنامه بین کارشناسان، مدیران و معلمان مدارس دورة دوم  515به این منظور، . کار گرفته شد به

  50های کردستان، همدان و کرمانشاه اجرا شد که  جری مدل تعالی مدرسه استانمتوسطة م

سپس، تحلیل عاملی تأییدی با (. درصد  1نرخ بازگشت برابر با )پرسشنامة کامل عودت داده شد 

 .انجام گرفت Amosافزار  نرم

 1 ولجد در بررسی مورد شاخص اولین. گیری بررسی شد های برازش برای مدل اندازه شاخص

بر  کای مجذور نسبت به شاخص این تفسیر برای. بود 08 /50 آن مقدار که است کای مجذور آمارة

برازش  از حاکی باشد، 8 تا 0 بین آزادی درجة به کای نسبت مجذور اگر. شود می استناد آزادی درجة

بنابراین،  ؛است بوده 5 0تأییدی  تحلیل عاملی در آزادی درجة (.0110، 0براون و کوداک)الگوست 

مقیاس ارزیابی عملکرد  که شود می بوده و مشخص 11/0 با برابر آزادی درجة به کای مجذور نسبت

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

 مطلوب مقدار دربارة گرچه. است نمونه حجم تأثیر تحت کمتر که است RMSEA شاخص عاملی،

 0/1مقدار کمتر از  که شود می گفته طور عمده، به ندارد، وجود واحدی برش نقطة شاخص این

برابر با  RMSEA شاخص مقدار حاضر، پژوهش در. بود خواهد سب آن منا برازش دهندة نشان

براساس نظر وستون و  .دارد شده مشاهده مدل مناسب نسبت برازش به از حکایت که بود 1/ 13

دهندة برازش  نشان 11/1باالتر از  NFIو   CFI ،AGFIهای طور کلی، شاخص به، (0115) 0گوره

طور که  همان. نسبت خوب یا متوسط الگو است دهندة برازش به نشان 31/1مناسب الگو و باالتر از 

دهندة برازش نسبتاً خوب الگو و روایی سازة مقیاس  های مزبور نشان شاخصشود،  مالحظه می

نشان   بعد از اصالح مدل در جدول تی بار عاملی و مقادیر . تعالی مدارس استارزیابی عملکرد 

 .داده شده است
 

                                                           
1. Brown & Cudeck 

2. Weston &  Gore  
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 ها آن تی متناظر مقادیر و ارزیابی لیست چک ابعاد عاملی بار. 4 جدول

 مقدار تی بارهای عاملی استاندارد  مؤلفه

 زمینه

  /10 1/1  نیازسنجی

 31/3 50/1 اهداف

 33/3 58/1 عوامل فرهنگی

 51/1 13/1 قوانین و مقررات

 داد درون

 11/00 1/ 1 محتوا

  85/0 55/1 منابع انسانی

 30/00 10/1 منابع کالبدی

 00/ 0 3/1  منابع مالی

 1/05  18/1 منابع اطالعاتی

 فرایند

 11/08 31/1 آموزش

 80/00 1/ 1 نظارت

 01/ 5 1/ 1 های مکمل فعالیت

 01/ 1 53/1 انگیزش

 03/01 30/1 خالقیت

 داد برون

 03/08 50/1 نوآوری سازمانی

 03/ 3 10/1 عملکرد تحصیلی

 1/08  38/1 ای ارتقای حرفه

 85/81 31/1 توسعة مشارکت

 03/01 31/1 سالمت روان

های سازندة ارزیابی عملکرد تعالی مدارس را نشان نتایج تحلیل عاملی تأییدی مؤلفه  جدول 

مؤلفة عوامل اجتماعی و عوامل اقتصادی در بخش زمینه و مؤلفة منابع زمانی در بخش دو . دهد می

در فرایند اصالح مدل حذف شد  1/1 مؤلفة اولیه به دلیل داشتن بار عاملی کمتر از  00داد از درون

خوبی از قابلیت  15/0و مقدار تی بیشتر از  1/1 ها به دلیل داشتن بار عاملی بیشتر از  و سایر مؤلفه

طور که نتایج نشان  همان. در تشکیل ساختار مقیاس ارزیابی عملکرد تعالی مدارس برخوردار بودند

مؤلفة پایه و نوزده مؤلفة  31شده در مرحلة کمی تحقیق با  دهد مقیاس نهایی تدوین می
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ید دهنده در قالب چهار مؤلفة فراگیر برای ارزیابی عملکرد تعالی مدارس شناسایی و تأی سازمان

 1در جدول . کار گرفته شد برای بررسی پایایی مقیاس نهایی نیز ضریب آلفای کرونباخ به. شد

     .تفکیک بیان شده است  لیست به مقادیر آلفای چک
 

 گیری های مقیاس اندازه ضریب آلفای کرونباخ و بازآزمایی مؤلفه. 5جدول 

 مؤلفه ردیف
تعداد 

 گویه
 شمارة گویه

ضریب 

 کرونباخ

ضریب 

 ازآزماییب

 38/1 15/1 5و1و و8و0و0 5 نیازسنجی 0

 30/1 30/1 05و01و 0و08و00و00و01و1و3و1 01 تدوین اهداف 0

 15/1 18/1 01و03و01 8 عوامل فرهنگی 8

 13/1 15/1 00و  00و  01 8 عوامل اجتماعی  

 30/1 11/1 01و 0و08 8 عوامل اقتصادی 1

 35/1 31/1 03و01و05 8 قوانین و مقررات 5

 13/1 15/1 88و80و80و81و01 1 محتوا 1

 15/1 13/1 83و81و85و81و 8 1 منابع انسانی 3

 31/1 11/1 0 و1 و81 8 منابع کالبدی 1

 31/1 13/1 1 و5 و1 و  و8 و0  5 منابع مالی 01

 35/1 38/1 11و1 و3  8 منابع زمانی 00

 38/1 1/ 1 11و15و11و 1و18و10و10 1 منابع اطالعاتی 00

 31/1 15/1 58و50و50و51و11و13 5 رایند یاددهی یادگیریف 08

 33/1 38/1 55و51و 5 8 نظارت  0

 1/ 1 10/1 51و53و51 8 های مکمل  فعالیت 01

 13/1 18/1 10و10و11 8 انگیزش 05

 18/1 35/1 11و 1و18 8 خالقیت 01

 30/1 31/1 11و13و11و15   نوآوری سازمانی 03

 18/1 38/1 30و30و31 8 عملکرد تحصیلی 01

 1/ 1 15/1 31و 3و38 8 ای ارتقای حرفه 01

 15/1 10/1 33و31و35 8 توسعة مشارکت 00

 30/1 35/1  1و18و10و10و11و31 5 سالمت روان 00

 35/1 38/1 0- 1  1 کل مقیاس
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از آنجا . دهد ضریب آلفای کرونباخ عوامل ارزیابی عملکرد تعالی مدارس را نشان می 1جدول 

این  پایایی بود، 11/1 از ارزیابی عملکرد تعالی مدارس باالتر مقیاس عوامل کلی آلفای بضری که

 .تأیید شد مقیاس

 گیری بحث و نتیجه

بتواند  که است معتبر و اثربخش مقیاسی وجود ارزشیابی مناسب، برای تأثیرگذار عوامل ترین مهم از

مقیاسی  تدوین هدف با ساس، مطالعة حاضرا بر این. بسنجد را نظر مورد برنامة درستی اثربخشی به

اینکه  به با توجه. کارگیری رویکرد ترکیبی انجام گرفت عملکرد تعالی مدارس با به ارزیابی برای

شده  مؤلفه تهیه 31 براساس و داد برون و داد، فرایند درون زمینه، چهار حیطة در شده تدوین مقیاس

های  ن داد مؤلفهنتایج این پژوهش نشا .ظر گرفته شودمقیاسی جامع در ن عنوان به تواند می است،

ارزیابی عملکرد تعالی مدارس در عامل زمینه شامل نیازسنجی، اهداف، عوامل فرهنگی، قوانین و 

که ( 0818) شهشهانی و همکاران یپژوهش عبد های این بخش تحقیق با مقررات است، یافته

تولی و  .اند، همخوانی دارد ای دانسته مل زمینهنیازسنجی، عوامل فرهنگی و هدفگذاری را از عوا

فرهنگ ( 0100)تمرکززدایی، سوزان  (0113)نیازسنجی و تدوین هدف، چان ( 0105)فلیکنو 

همچنین، نتایج مطالعة حاضر . اند های ارزیابی تعالی مدارس معرفی کرده سازمانی، را از استراتژی

های مؤثر در ارزیابی  بدی، مالی، اطالعاتی از شاخصهای محتوا، منابع انسانی، کال ن داد مؤلفهنشا

دادهای تعالی مدرسه هستند که نتایج برخی مطالعات با آن همخوان است؛ از جمله  عملکرد درون

 ی، عبدمنابع مالی و کالبدی( 0811) عطری اردکانی و بهجتی اردکانیر میرصالحی، رضاپومطالعة 

 فضای( 0115)، سالیس بودجه، امکانات و تجهیزات برنامة درسی،( 0818) شهشهانی و همکاران

داد قلمداد  را از عوامل مهم ارزیابی درون فناوری اطالعات( 0100)سوزان منابع، و  و کالبدی

های ارزیابی عملکرد فرایندهای تعالی مدرسه، نتایج نشان داد براساس  در شناسایی مؤلفه. اند کرده

توان فرایندهای  های مکمل، انگیزش و خالقیت می الیتیادگیری، نظارت، فع -فرایند یاددهی 

نتایج این بخش از پژوهش، نتایج برخی مطالعات همخوان . عملکرد تعالی مدارس را ارزیابی کرد

 یعبدکارکنان،  آموزان، دانش مؤثر، یادگیری( 0115)سالیس است؛ از جمله نتایج مطالعات 
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امانی و  ، و(0113)ایند یاددهی یادگیری و چان فر( 0100)سوزان ، (0818)شهشهانی و همکاران 

از  خالقیت را که نظارت و ارزیابی مستمر، تشویق کارکنان دارای دیدگاه جدید،( 0105)صیل ا

دادهای ارزیابی عملکرد تعالی مدارس  در تعیین برون. اند  عوامل مهم ارزیابی فرایند قلمداد کرده

ای، مشارکت و  مانی، عملکرد تحصیلی، ارتقای حرفهها نوآوری سازن داد که مؤلفهنتایج نشا

نتایج این بخش پژوهش، . دادهای تعالی نقش مؤثری دارند سالمت روان در ارزیابی عملکرد برون

( 0110)توسعة مشارکت، راجرز ( 0105)صیل اامانی و  ، و(0131)با نتایج مطالعات جوران 

ها،  یری عملی، بهداشت و ایمنی، توسعة مهارتها، یادگ سازی برنامه غنی( 0100)سوزان نوآوری، 

را از پیامدهای  ای معلمان و استفادة سودآور ارتقای حرفه( 0113)چان  مشارکت و نوآوری،

های موجود،  منابع و ظرفیت از مطلوب مدارس با استفادة .کند دانند، تأیید می مدیریت کیفیت می

بنابراین،  .ملکرد خود را در تعالی مدرسه ارتقا دهندتوانند ع یند آموزشی تربیتی میابهبود مستمر فر

یکی از . ارزیابی عملکرد تعالی مدارس و تشخیص نقاط قوت و ضعف آنان اهمیت باالیی دارد

ترین مشکالت و موانع ارزیابی عملکرد تعالی مدارس، نبود مقیاس جامع ارزیابی مناسب و  مهم

ریزی آموزشی  ارزشیابی در مراحل مختلف برنامه( 0815)طور که کیامنش  همان. قابل قبول است

سنجش  را ضروری دانسته است، سازوکار مناسب ارزشیابی عملکرد تعالی مدارس عامل مؤثری در

 در که است مقیاسی اولین مقیاسحاصل از پژوهش حاضر،. اهداف آن است تحقق و میزان کیفیت

 در که طور و همان شده است دارس تهیهارزیابی عملکرد تعالی م برای سیپ ایران براساس الگوی

 داد و برون فرایند داد، درون زمینه، حیطة چهار ارزشیابی از لحاظ آن جامعیت شد، اشاره ابتدای بحث

کارگیری رویکرد  ابی و همچنین، بهدر ارزی کنندگان و مجریان مدل تدوین دیدگاه از و استفاده

 تهیة های ترین گام مهم از یکی. شود اس محسوب مییابی از نقاط قوت مقی ترکیبی مصاحبه و زمینه

 مقیاس به و محتوایی صوری روایی پژوهش، در این. است آن پایایی و روایی کسب یک مقیاس،

صصان علوم تربیتی و عملکرد تعالی مدرسه، و روایی سازه نیز با تخکمک نظرسنجی از استادان و م

برای  شده طراحی بنابراین، مقیاس. ونباخ تأیید شدتحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با آلفای کر

مورد  منظور این به تواند می است و برخوردار الزم پایایی و روایی ارزیابی عملکرد تعالی مدرسه از
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با  مقیاس این همچنین،. گیرد کننده و مجریان آن قرار گذاران تدوین و سیاست مسئوالن ةاستفاد

ارزیابی عملکرد مدارس در  موضوع، برای های ویژگی و اهداف براساس الزم تغییرات دادن انجام

شده در پژوهش حاضر از قابلیت  های تدوینمؤلفه .آموزشی قابل استفاده است های مختلف برنامه

ها را  توان بر اساس نشانگرها آن سهولت می طوری که به گیری و عینیت برخوردارند، به اندازه

ابی عملکرد تعالی مدارس باید مورد توجه مسئوالن تعالی مدارس ها کلیدی ارزی مؤلفه. سنجش کند

قرار گیرد، تا مدارس به نحو شایسته به اهداف آموزش و پرورش، و سند تحول بنیادین نائل 

شدة پژوهش حاضر با توجه به ماهیت تحقیقات ارزیابی، نوعی مدل  مقیاس تدوین. شوند

ها و  توان مالک نه که براساس این مقیاس میبدین گو. هاست بازخورددهنده برای رفع چالش

کارگیری نتایج ارزیابی نقاط قوت  های اجرایی این برنامه پرداخت، در مرحلة بعد با به شیوه

شود  بنابراین، پیشنهاد می. عملکرد تعالی مدارس تقویت و نقاط ضعف شناسایی خواهد شد

ها و  عملکرد خود در برنامه شده را در پژوهش حاضر برای ارزیابی مدارس مقیاس تدوین

 . کار گیرند فرایندهای نظام آموزشی آن نظیر برنامة تدبیر به
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. بیمه صنعت کارکنان عاطفی تعهد نقش بر تأکید سازمانی با تعالی مدل توانمندسازهای
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 .تربیتی علوم و شناسی دانشکدة روان تهران،
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