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 چکیده

ارزشیابی عملکرد دبیرستان های علوم و معارف اسالمی بر اساس الگوی سیپ و با هدف ارائه  پژوهش حاضر با عنوان

تصویری پژوهشی و روشن از وضعیت این مدارس و رشته طراحی و اجرا شد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از حیث 

، دانش آموزان و خانواده ها به ترتیب نمونه گردآوری داده ها ، توصیفی و پیمایشی است. بدین منظور از سه جامعه مدیران 

ن انتخاب شده و در فرایند مطالعه ، شرکت کرده اند. از سه نفر با استفاده از فرمول کوکرا552و911، 511هایی به حجم 

یی پرسشنامه محقق ساخته و تایید شده آماری استفاده شد. روایی پرسشنامه ها توسط گروهی صاحب نظر تایید گردید و پایا

است. داده های گردآوری شده  5از  5/3. نقطه برش و قضاوت در این مطالعه عدد شدآن ها با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه 

تجزیه و  SPSSبا استفاده از آزمون تی تک نمونه ای، جداول توافقی و تحلیل واریانس یک راهه با بهره گیری از نرم افزار 

 مد.تحلیل شده و نتایج کلی زیر بدست آ

مدیران سطوح چهارگانه ارزشیابی) زمینه، درونداد، فرایند و برونداد( را در حد انتظار و مطلوب ارزیابی کرده اند. در میان -1

عوامل و نشانگرها، دو عامل منابع مالی و امکانات و تجهیزات، نمرات پایین تر از نقطه برش کسب کرده اند. در میان سطوح 

 رین میانگین به سطح برونداد اختصاص دارد.چهارگانه ارزشیابی بزرگت

والدین سطوح سه گانه ارزشیابی )درونداد، فرایند و برونداد( را در حد انتظار و مطلوب ارزیابی نموده اند. در میان عوامل ، -5

بین سطوح ارزشیابی به دو عامل منابع مالی و امکانات و تجهیزات نمرات پایین تر از نقطه برش داشته اند. باالترین میانگین در 

 سطح فرایند اختصاص یافته است.

دانش آموزان سطوح دو گانه ارزشیابی )فرایند و برونداد( را در حد انتظار و مطلوب ارزیابی نموده اند. سطح برونداد -3

 رد.میانگین باالتری را بخود اختصاص داده است.کمترین نمره میانگین در بین عوامل به عامل پژوهش اختصاص دا

بین گروههای سه گانه ی مدیران ، دانش آموزان و خانواده ها در ارزیابی کلی و شاخص مطلوبیت رشته و مدارس صدرا به -1

 لحاظ آماری تفاوت معنا داری وجود ندارد.

 بین دانش آموزان شاغل به تحصیل و دانش آموختگان)فارغ التحصیل( در ارزیابی کلی و شاخص مطلوبیت رشته و مدارس-5

 صدرا تفاوت معنا داری وجود ندارد.

 بین پدران و مادران در ارزیابی کلی و شاخص مطلوبیت رشته و مدارس صدرا تفاوت معنا داری وجود ندارد.-2

بین گروههای سه گانه )مدیران ، دانش آموزان و خانواده ها( در ارزیابی کلی و شاخص مطلوبیت به لحاظ آماری تفاوت -7

 رد.معنا داری وجود دا

 *  * * 
 

 ارزشیابی / مدارس صدرا/ الگوی سیپ/ دبیرستان های علوم و معارف اسالمی/ رشته علوم و معارف اسالمی .ها: * کلید واژه

  



 
 

 تشکر و قدر دانی

 

 ال حول و ال قوه اال باهلل العلی العظیم

امکان شکل گیری این پژوهش نیز توفیقی است بی تردید هر حرکت و قوتی به اذن و اراده پروردگار جهانیان تحقق می یابد و 

که خداوند نصیب کرده است، حق تعالی را شکر نموده و سر تعظیم به درگاهش فرود می آوریم. یاران و همراهان صدیق و 

 ردد:مهربانی در فراهم آمدن این اثر مدد رسان ما بوده اند، ضمن قدر دانی از این عزیزان، اسامی آنان بشرح ذیل تقدیم می گ

برادر ارجمند جناب آقای دکتر نوید ادهم، دبیر کل محترم شورای عال آموزش و پرورش )ذهن و دلمشغولی پیوسته ایشان  -

 با مسایل رشته علوم و معارف اسالمی طراحی و اجرای این پروژه را ممکن ساخت(.

صدرا) اجرای با دقت ، فراگیر و منظم این  برادر ارجمند جناب آقای داود بهرامسری ، رئیس سازمان مدارس معارف اسالمی-

 پژوهش مرهون تدبیر ایشان است(.

برادر ارجمند جناب آقای عبدالمجید بیات ، پیشکسوت آموزش و پرورش و عضو سازمان مدارس معارف اسالمی صدرا) -

 هماهنگی های استانی و انتظام اجرایی طرح نتیجه پیگیری های ایشان است(.

ب آقای مهندس حسین جعفر آبادی، پیشکسوت آموزش و پرورش و همکار شورای عالی آموزش و برادر ارجمند جنا-

 پرورش) اهتمام ایشان به رشته ، پشتوانه ارزشمند تحقق این پژوهش است(.

خواهر گرامی سرکارخانم سرخابی، مدیر و دبیر کمیته پژوهش شورای عالی آموزش و پرورش) برنامه ریزی و انظباط اداری -

 اجرایی ایشان تحقق مراحل و انجام این اثر را رقم زد(.و 

و تمامی مجریان استانی این طرح) نمایندگان سازمان مدارس معارف اسالمی صدرا در امور استانها( و همه عزیزانی که 

ست. و عنده پرسشنامه های پژوهش را تکمیل نموده اند. اجر و پاداش واقعی این عزیزان در نزد خداوند ان شاا.. محفوظ ا

 حسن الثواب

 

 التماس دعا 

 عبداالمیر گیلک
 

 

  



 
 

 

 

 

 فصل اول

 )موضوع پژوهش( کلیات

 

  



 
 

 مقدمه

ها نهادینه شده است همواره به شناسایی ها و نهادهایی که تفکر بهبود مستمر به عنوان یک اصل و ارزش در آنسازمان

توانند برای آینده و نحوه گونه بهتر میاند اینخوبی دریافتهها به و درک وضعیت و موقعیت خود عالقمند هستند. زیرا آن

ها و نهادهای کوچک و بزرگ، (. سازمان1387ریزی نمایند. )امیری، سکاکی، گیری و برنامهشان تصمیمدستیابی به اهداف

روندی( همگی  های وضعیتی )درونی، محیطی، عملکردی وها و اهداف سازمانی و شاخصخود را به واسطه تعیین شاخص

ها به عنوان عوامل اساسی در حال این اهداف و شاخصدهند. در عیناندازهای سازمان را نشان میها و چشمگیریجهت

روند. این عوامل حرکت در راستای باشند، به شمار میمی 1ارزیابی میزان موفقیت سازمان که همان عوامل بحرانی موفقیت

 دهند. نشان می ها و اهداف سازمان رامأموریت

ات دادبرون( برونداد )1، دادبرون( 3( فرایند، 5، داددرون( 1گیرند؛ بهره می 5ی سازمانیگانههر سازمانی از عناصر پنج

واره سازمان در جامعه( و هم داددرون( پیامدها )اثرات 5شوند( و بندی شده در نظام آموزشی که تحویل جامعه میرتبه

نماید. از سوی دیگر نهاد و سازمان با های خود را برای دادن بازخورد به سیستم و اصالح آن دنبال میبروندادها و پیامد

 (. 1385کند )مشایخ، بازرگان، موجبات صیانت از خود و ارتقای نظام را فراهم می 3دی قوت، ضعف، فرصت و تهدیمطالعه

برخی لز متخصصان، تعلیم و تربیت را جریانی متشکل و درهم تنیده و شامل پنج عنصر؛ هدف، برنامه، روش، 

ناپذیر فرایند آموزش و پرورش است. ابزارهای آموزشی و ارزشیابی می دانند. ارزشیابی، یکی از عناصر مهم و جدایی

نوعی قضاوت درباره اثربخشی اجتماعی، مطلوب بودن فرآورده،  ها توجه دارد و مستلزمهای کاربردی یافتهارزشیابی به جنبه

 اند. ای است که به دقت تعریف شدهبرنامه و برحسب هدفها یا ارزشهای پذیرفته شده

یلی به عنوان پایه و مبنایی است که برای قضاوت درباره ای ارزشیابی، گردآوری اطالعات تفصههدف از اجرای طرح

ات، برنامه، کارکنان آموزشی ـ پرورشی و اداری، و منابع مالی در بهترین شرایط عملی و اثربخشی وسایل و تجهیز

های همراه باشد اما در پی یافتن قوانین کلی که ممکن تواند با توصیههایی میرود. چنین طرحاستانداردهای قابل قبول بکار می

 (.1379ها گسترش داده شود، نیست )هومن، است به سایر موقعیت

تعریف جدیدی از ارزشیابی ارائه کرد و برمبنای همین تعریف الگوی ارزشیابی را مطرح  1971در سال  1استافل بیم

ساخت. به نظر وی ارزشیابی عبارت است از؛ تعیین کردن، به دست آوردن و فراهم ساختن اطالعات توصیفی و قضاوتی در 

های مورد بررسی. گیری و درک بیشتر از پدیدهنظور هدایت تصمیممورد ارزش و مطلوبیت هدفها، طرح، اجرا و نتایج به م

کند گیری کمک میگیران را در چهار نوع تصمیمالگوی فراهم آمده توسط بیم دارای چهارچوبی است که مدیران و تصمیم

 (.1381)سیف، 

                                                           
1. critical success factors 

2. organizational elements model 
3. swot 

4. Stuffle Beam 



 
 

 

 بیان مسئله

ابله کردن الگوهای مختلف ارزشیابی تجویزی مقایسه و مق 1سازیای به شفافپردازان ارزشیابی به طور فزایندهنظریه

بندی الگوهای مختلف منجر شده های طبقهدار کردن الگوهای ارزشیابی، به تدوین نظامسازی و نظاماند. شفافآگاهی یافته

هایی از ( نمونه1995و هاوس ) 1( و آلکین1987) 3( ورتن و ساندرز1978) 5بندی ارائه شده توسط هاوسهای طبقهاست. نظام

 کند:های منحصربفرد الگوهای مختلف ارزشیابی را مشخص میباشند. سه ویژگی اساسی، ویژگیاین دست می

 ( 5ها )متدولوژیآوری و تجزیه و تحلیل دادهالف( جمع

  (2هاگیرند )ارزشها مورد ارزیابی و قضاوت قرار میها دادهی آنهایی که بوسیلهب( روش

 (.1381سازی اطالعات ارزشیابی )مصارف( )مهرمحمدی، های فراهمج( هدف

های مورد توجه برنامه گیری بازدهآل تنها به انتخاب و اندازه( معتقد است یک ارزشیابی ایده1928)کرانباخ 

قصد فقط بررسی میزان ند. اگر کگیری میرود اندازههایی را که منطقاً از برنامه انتظار میپردازد، بلکه تمام شایستگینمی

موفقیت برنامه در رسیدن به هدفها باشد. آزمون باید متناسب با محتوا باشد، ولی اگر قصد پی بردن به میزان موفقیت برنامه در 

گیری شود ها با ارزش است، اندازهبرآورده کردن نیازهای جامعه باشد، در آن صورت باید تمام نتایجی که رسیدن به آن

 (. 1371جور، )مه

های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در گرو برخورداری یک کشور در زمینهامروزه ثابت شده است که توفیق 

های اجتماعی و صنعتی تواند با تحوالت و پیشرفتاز یک نظام آموزشی منسجم و پویا است و تنها با داشتن چنین نظامی، می

 ای برخوردار شد. همگام و در میان کشورهای موفق جهان از جایگاه شایسته

آل اطالق آید. نیاز در این مقطع به فاصله میان وضع موجود با وضع ایدهم به ضرورت و نیازی خاص بوجود میهر نظا

توان گفت شود، در این صورت برای از بین بردن این فاصله و نیل به وضع مورد انتظار، نظامی مقرر خواهد شد. لذا میمی

راین پابرجایی هر نظامی باید در ابتدا نیاز مربوطه را تعیین کرد و سپس هدف استقرار هر نظامی مبتنی بر احساس نیاز است و بناب

آن نظام یعنی رفتار نیاز را مشخص کرد و سرانجام نظام مربوطه را پدید آورد. برای استقرار نظامی جدید سه راه عملی در 

 اختیار است: 

 فت؛های موجود کنونی به صورتی کامل الگو گربرای رفع نیاز، از نظام (1

 های موجود، نظامی کامالً جدید به وجود آورد؛بدون توجه به نظام (5

                                                           
1. articulate  

2. House 

3. Worthan and Sunders 

4. Alkin 

5. methodology 

6. Values  



 
 

ها، با تغییر در نقاط ضعف و تأکید بر نقاط های کنونی را مورد بررسی قرار داده و با شناخت نقاط قوت و ضعف آننظام (3

قوت، نظامی همخوان و همساز با نیاز پدید آمده، به وجود آورد. در واقع هر نظامی همچون نظام آموزشی برای نقد و 

ی خود را ارزیابی و ارزشیابی مند اجزاء و عناصر تشکیل دهندهنظام اصالح خود نیازمند آن است که بصورت پیوسته و

نماید. ارزشیابی هر نظام آموزشی میزان دوری و نزدیکی آن را نسبت به اهداف قصد شده و آنچه حاصل شده را نشان داده 

 سازد. و زوایای تاریک و روشن آن را نمایان می

های ست وقوف به ارتباط و تعامل نظام کل آموزشی با زیر نظامریزی آموزشی حایز اهمیت اآنچه در برنامه

های آن به طور اعم باید از بصیرت و دهنده آن است. به منظور مشاهده کارکرد یک نظام به طور اخص و زیرنظامتشکیل

ه در کیفیت کارکرد وسعت دید کافی برخوردار بود و تنها به ظواهر امر اکتفا نکرد، بلکه باید در پی شناخت عواملی بود ک

 (.1379کننده دارند. در شکل زیر نمودار ساده کارکرد یک نظام ترسیم شده است )هومن، ها نقش تعییننظام یا زیرنظام

 

 
 : نمودار ساده کارکرد یک نظامیکنمودار شماره 

 

آموزشی عبارت است از هدف و تعامل بین اجزاء و قسمتهای آن. بطور کلی، یک نظام آموزشی مفهوم یک نظام 

یافته دست و ای با یکدیگر دارند. این نظام ساخته شده و سازمانای است که تعامالت پیشرفتهعبارت از اجزاء به هم پیوسته

تی سازنده با محیط، یادگیرندگان، معلمین، منابع آموزشی، دهنده این نظام، انسانی است پویا که تعامالذهن بشر است. سازمان

ای بر این، یک نظام آموزشی مجموعههای محلی، حکومت و غیره دارد. عالوهمدیران، کادر اجرایی و اداری، والدین، انجمن

از اجزای زیر  است که اجزای آن برای کسب هدفهایی معین با یکدیگر در کار و تعامل هستند. یک نظام آموزشی معموالً

 پذیری و تغییر دارند. این اجزاء عبارتند از: ترکیب و تشکیل شده که کم و بیش قابلیت انعطاف

 1بررسی نیازها -1

                                                           
1. Need assessment 

 محیط

  ................ فرایند ...............  داددرون دادبرون

 ارزشیابی



 
 

 1تعیین هدفها -5

 5تحلیل وظیفه -3

 3سنجش عملکرد فراگیر -1

 1راهبردهای آموزشی -5

 5هاانتخاب رسانه -2

 2اجرا -7

 7ارزشیابی -8

 8تجدیدنظر -9

فعل و فعالیتی است که نتیجه آن منجر به تغییر و تجدیدنظر در یک نظام آموزشی خواهد  ،میان ارزشیابیاین در 

 (. 1371گشت )مهجور، 

ارزشیابی آموزشی و تحقیق آموزشی هر دو به وضوح جستجوهایی منظم هستند؛ زیرا از روشها و فنونی استفاده 

اند. اگر چه هر دوی اینها فعالیتهایی جستجوگر آمدهکنند که به عنوان روشهای علمی معروف شده و به صورت منظم درمی

آورد؛ اما ارزشیابی در مورد ارزش خورد. در واقع، تحقیق دانشی جدید پدید میهستند؛ اما تفاوتهایی نیز میان آنها به چشم می

 (. 1372مهجور، به نقل از  1973 نشیند )ورتن و ساندرز،آن یافته و کاربرد اجتماعی دانش پدید آمده به قضاوت می

ی دبیرستانهای علوم و معارف اسالمی هیچگاه در قالب یک تصویر روشن مطالعاتی و فعالیت بیش از یک دهه

مند در نیامده است. فقدان اش به نقد و ارزیابی نظامپژوهشی ارائه نشده است و وضعیت این مدارس و عناصر تشکیل دهنده

ها، داددرونها، ضعیت، فرایند و کارکردهای این مدارس در ابعاد مختلف زمینهجانبه و پژوهشی از وتصویری روشن، همه

های بنیادین این پژوهش حاضر است. مسئله اصلی آن است که هر یک از مقولهها، عمده مسئله و سئوال فرایندها و فرآورده

 همراه دارند. مدارس چه کارکردی دارند و آنچه تابحال از آن صادر شده، چه کمیت و کیفیتی را ب

 

 ضرورت و اهمیت

های آن بسیار است. هدف اگر چه ارزشیابی فقط یک هدف اساسی دارد که آنهم تعیین ارزش امور است، ولی نقش

اصلی ارزشیابی، قضاوت و داوری است. در ارزشیابی یک هدف این است که مشخص شود آیا اهداف موردنظر که از قبل 

                                                           
1. Goal specification  

2. Task analysis 

3. Learner performance assessment 

4. Instructional strategies 

5. Media selection 

6. Implementation 

7. Evaluation 

8. Revision  



 
 

باشد. هدف دیگر بخش بوده است یا نه؟ بنابراین نیاز به قضاوت و داوری میاند؟ آیا عملکرد رضایتیافتهاند، تحقق تعیین شده

(. نقش مهم دیگر ارزشیابی تعیین ارزش 1388مهر، گیری است )ملکی، محمدیارزشیابی فراهم نمودن اطالعات برای تصمیم

 کردهها الگوپردازی و عملیات صورت گرفته، برآورده به خاطر آن مقاصدی را که ،خود برنامه است، آیا یک برنامه و فعالیت

 های مخاطب )هدف( مورد استفاده بوده است؟ است؟ آیا برنامه برای گروه

 

اندرکاران تعلیم و تربیت و عموم افرادی که به خوبی با فرایند پیچیده آموزش و پرورش سروکار دارند به حق دست

و  1و نوآوری در زمینه تعلیم و تربیت براساس روشها و دالیل علمی و منطقی استوار باشد. کرانباخانتظار دارند هرگونه تغییر 

 اند. در بحث خود از جستجوی منظم و ارتباط آن با تعلیم و تربیت این انتظار را به بهترین نحو به شرح زیر بیان کرده 5ساپس

دار همگانی موجود است که بررسی و مطالعه نظامدر میان متخصصان و غیرمتخصصان آموزش و پرورش توافقی 

توان به انبوه تغییرات در آموزش و پرورش اطمینان کرد، تواند به مقدار زیادی کارساز باشد. در واقع توافق شده که نمیمی

 مگر آنکه متکی به جستجوی ژرف هدفها باشد. 

مشترک با یکدیگر دارند که آنها را از سایر وجوهی شوند؛ اما های گوناگون انجام میاز راهاگر چه این جستجوها 

یافته است که ها و اصولی از قبل سازمانسازد. یکی از وجوه مشترک این جستجوها پیروی از خط مشیموارد مشابه جدا می

و آنچه ها در میان آنها دقیقاً مشخص باشد گیری، اجرا و گزارش یافتهگردند روند گردآوری اطالعات، تصمیمباعث می

 شود به دقت آزمایش گردد. گزارش می

ارزشیابی آموزشی و تحقیق آموزشی هر دو به وضوح جستجوهای منظم هستند؛ زیرا از روشها و فنونی استفاده 

یافته و یا کاربرد اند. ارزشیابی در مورد ارزشکنند که به عنوان روشهای علمی معروف شده و به صورت منظم درآمدهمی

 (. 1371نشیند )مهجور، نش پدید آمده به قضاوت میاجتماعی دا

ها و کارکردهای آن بسیار اگر چه ارزشیابی فقط یک هدف اساسی دارد که آن، تعیین ارزش امور است. ولی نقش

متفاوت و متعدد است. هدف اصلی ارزشیابی، قضاوت و داوری است، در ارزشیابی یک هدف این است که مشخص شود آیا 

بخش بوده است یا نه؟ بنابراین نیاز به قضاوت و اند؟ آیا عملکرد رضایتاند، تحقق یافتهنظر که از قبل تعیین شدهاهداف مورد

ها باشد. هدف دیگر ارزشیابی تعیین ارزش خود برنامه است. آیا یک برنامه و فعالیت مقاصدی را که به خاطر آنداوری می

های مخاطب )هدف( مورد استفاده بوده است؟ آیا برنامه برای گروهکرده  الگوپردازی و عملیات صورت گرفته، برآورده

 است؟ 

جانبه و فراگیر از کلیه نماید آن است که، اوالً ارزشیابی همهآنچه ضرورت پرداختن به این مطالعه را گوشزد می

های خصوص کارکردها و برنامهو داوری در عناصر دخیل در امور این مدارس تا به حال صورت نگرفته است. ثانیاً قضاوت 

                                                           
1. Cronbach 

2. Suppes 



 
 

 هاها و داوریپژوهشی این قضاوتهای ها و یافتهاین مدارس صرفاً جنبه فردی، شهودی و تجربی موردی داشته، به عبارتی داده

باشد. لذا ضرورت انجام مطالعه و گیران نمیکنند. ثالثاً تصویری روشن و محققانه در اختیار مدیران و تصمیمرا پشتیبانی نمی

های چهارگانه و هم ناظر به از عناصر و مقولهگردد. این ضرورت هم ناظر به ارزشیابی پرداختن به موضوع کامالً احساس می

 ها بدست خواهد آمد. در پرتو این مطالعه و یافتهتغییرات و تصمیماتی است که 

 

 اهداف

توان دنبال نمود. سطح نخست اهداف ناظر به سئواالت تحقیق و پاسخگویی ی حاضر را در دو سطح میاهداف مطالعه

هاست. در گشایی از آنهایی قابل اتکا برای سئواالت پژوهش و گرههاست. در این سطح محقق مترصد یافتن دادهمعطوف بدان

 این سطح اهداف ما شامل موارد زیر است: 

 ها )بافت و موقعیت( در مدارس صدراالف( ارزشیابی و اطالع از زمینه

 های مدارس صدراداددرونب( ارزشیابی و آگاهی از 

 ج( ارزشیابی و اطالع از فرایندهای جاری در مدارس صدرا

 ها و پیامدها( مدارس صدرا دادها )فرآوردهد( ارزشیابی و آگاهی از برون

 شوندتر در این مطالعه مطرح میناظر به سئواالتی است که بصورت جزیی ،سطح دوم اهداف

دبیران، ها در مدارس صدرا در گروههای مختلف مدیران، ها، فرایندها و فرآوردهداددرونها، هـ( ارزشیابی و اطالع از زمینه

 هاآموزان و خانوادهدانش

ی گروههای مختلف ها در مدارس صدرا و در تمام مقایسهها، فرایندها و فرآوردهداددرونها، و( ارزشیابی و اطالع از زمینه

 آموزان دختر و پسر، پدران و مادرانالتحصیل، دانشآموزان شاغل و فارغدانش

های اصلی مدیران، ها در مدارس صدرا در مقایسه بین گروهها، فرایندها و فرآوردهداددرونها، ز( ارزشیابی و اطالع از زمینه

 هاآموزان و خانوادهدانش

 

 سئواالت پژوهش

گردد. در الگوی ارزشیابی سیپ مالک قضاوت و داوری، ارزش و مطلوبیت است. غالباً به دو صورت کلی تعیین می

گیرد و در رویکرد دوم یک نقطه یا برش بر روی پیوستار شاخص مطلوبیت قرار میتعیین شده در نگاه اول یک مالک از پیش

ایست که نمرات زیر گیرد. در هر دو حالت مالک مطلوبیت نقطهدهندگان، مالک و شاخص قضاوت قرار میاز نمرات پاسخ

باشند، از آنجا که ارزش می آن نشانگر نبود ارزش و مطلوبیت موردنظر و نمرات باالتر از آن نقطه، شاخص مطلوبیت و



 
 

اند، شاخص ما برای قضاوت و داوری، نمرات دهندگان نظر خود را بر روی پیوستاری از نمرات یک یا پنج معین کردهپاسخ

 خواهد بود.  "مطلوبیت"باالتر از میانگین، یعنی چهار به باالست. در بیان سئواالت پژوهش مالک و شاخص قضاوت همان 

 های علوم و معارف اسالمی صدرا از مطلوبیت برخوردارند؟ ها )بافت یا موقعیت( در دبیرستانآیا زمینه -1

 های علوم و معارف اسالمی صدرا از مطلوبیت برخوردارند؟ های دبیرستانداددرونآیا  -5

 های علوم و معارف اسالمی صدرا از مطلوبیت برخوردارند؟آیا فرایندها در دبیرستان -3

 های علوم و معارف اسالمی صدرا از مطلوبیت برخوردارند؟ات( دبیرستاندادبروندادها یا ها )برونآوردهآیا فر -1

، فرایند داددرونها( در چهار نوع ارزشیابی )زمینه، آموزان و خانوادهدهنده )مدیران، دانشهای مختلف پاسخآیا بین گروه -5

 داد( صورت گرفته، تفاوتی وجود دارد؟ و برون

 یا بین ارزشیابی پدران و مادران تفاوتی وجود دارد؟آ -2

 التحصیل تفاوتی وجود دارد؟ آموزان شاغل به تحصیل و فارغآیا بین ارزشیابی دانش -7

 

 مفاهیم و اصطالحات 

 : 6ارزشیابی

فرایند تعیین کردن، به دست آوردن و فراهم ساختن اطالعات توصیفی و قضاوتی در مورد ارزش و مطلوبیت 

، 3و شینگ فیلد 5های مورد بررسی )استافل بیمو درک بیشتر پدیده گیرینتایج به منظور هدایت تصمیمها، طرح، اجرا و هدف

 (. 1395به نقل از کیامنش،  1982

ح ارزشیابی یا ارزیابی به طور ساده به تعیین ارزش برای چیزی یا داوری ارزشی کردن گفته در تعریف دیگری اصطال

آوری، تحلیل و تفسیر اطالعات دار برای جمعارزشیابی به یک فرایند نظام"شرح است. تر آن بدینشود که تعریف جامعمی

 "اند، یا در حال تحقق یافتن هستند و به چه میزانفتهشود به این منظور که تعیین شود آیا اهداف موردنظر تحقق یاگفته می

 (.1385)سیف، 

 : 4الگوی سیپ

 التین به ترتیب معرف،  حله( ارزشیابی است. هر یک از حروفف چهار نوع )یا مرالگوی سیپ معر

 5(C) زمینهالف ـ ارزشیابی 

 2(I) داددرونب ـ ارزشیابی 

                                                           
1. Evaluation 

2. Stuffle Beam 

3. Shink Field 

4. CIPP 

5. Context evaluation 

6. Input evaluation 



 
 

  1(P) ج ـ ارزشیابی فرایند

 (.1372)مهجور، سیامک،  5(P) یافتهدستد ـ ارزشیابی 

 

ها یعنی های چهارگانه الگوی سیپ است. در واقع سایر ارزشیبابیارزشیابی زمینه مهمترین نوع از ارزشیابی

داد، ارزشیابی فرایند و ارزشیابی بازده به دنبال ارزشیابی زمینه خواهند آمد. این ارزشیابی ارتباط ارزشیابی درون

ریزی دارد و هدف این ارزشیابی فراهم آوردن یک زمینه منطقی برای میمات مربوط به برنامهنزدیکی با تص

های موجود در بافت نیز در های آموزشی است. تعیین عناصر، شناسایی مشکالت، نیازها و فرصتتعیین هدف

دافی به دست گردد. در واقع تشخیص مسائلی که یک مبنای اساسی برای تدوین اهاین ارزشیابی مطرح می

 (. 1372، مهجور) شود.ها موجب بهبود برنامه میدهد که تحقق آنمی

ها. در این ارزشیابی تمام عوامل مؤثر برای ها و طرحگیری در مورد استراتژی؛ یا تصمیمداددرونارزشیابی 

موزشی، آموزش آهای برنامه از قبیل راهبردهای آموزشی، تهیه منابع مالی و امکانات کمکرسیدن به هدف

داد در ارتباط ارزشیابی درون (.1395شود )کیامنش، بندی اجرای برنامه بررسی مینیروی انسانی و جدول زمان

با قضاوت منابع و راهبردهای موردنیاز برای تحقق اهداف کلی و جزیی است. اطالعات گردآوری شده در 

ک کند تا بهترین راهبردها و منابع ممکن را با وجود گیرندگان کمخالل این مرحله از ارزشیابی باید به تصمیم

 (.1372های خاص را انتخاب کنند )مهجور، محدودیت

ارزشیابی فرایند؛ یا ارزشیابی جریان اصلی برنامه در عمل. در این ارزشیابی با استفاده از مشاهده مستقیم و دقیق 

شود. از طریق بینی شده، مقایسه میدر برنامه پیش چگونگی اجرای برنامه از ابعاد مختلف شناسایی و با آنچه که

بینی شده، هرگونه انحراف، ضعف، کمبود شود با آنچه که در برنامه پیشمیزان تطابق آنچه که در عمل اجرا می

 (.1395گردد )کیامنش، و نارسایی احتمالی مشخص می

محور های شناختن برنامهارزشیابی از آزمون داد؛ یا سنجش نتایج حاصل از اجرای برنامه. در اینارزشیابی برون

اندرکاران برنامه در زمینه میزان موفقیت آموزان و دستآموزان، اولیاء دانشالزم از مدیران، دانش برای اطالعات

 (.1395شود )کیامنش، برنامه و اثرات جانبی مثبت و منفی احتمالی برنامه استفاده می

 

 : 9عملکرد

 شود. در حقیقت عملکرد نتیجه عمل است.گیری باشد، اطالق میقابل مشاهده و اندازهبه انجام عملی که  -

 ای است که مفهوم فعالیت برای انجام کار و نتیجه آن فعالیت را یکجا دربردارد. واژه -

                                                           
1. Process evaluation 

2. Product evaluation 

3. performance 



 
 

 تبدیل یادگیری به رفتار آشکار. -

شود گیری عملکرد گفته میاندازهنتیجه یادگیری است نه خود یادگیری، به رفتارهای بالفعل و قابل مشاهده و  -

 (.1378فراهانی، )فرمیهنی

 

 رشته علوم و معارف اسالمی: 

آموزان پس گردد، که دانشمتوسطه آموزش و پرورش محسوب می رهی نظری دواین رشته یکی از چهار رشته شاخه

هایی است تحصیل دهند. رشته تحصیلی علوم و معارف اسالمی از رشتهتوانند در این رشته ادامهمی اول متوسطهی از طی دوره

ریزی تواند عالقمندان را به باالترین مراحل علمی و اخالقی برساند )سازمان پژوهش و برنامهتحصیل در آن میکه ادامه

 آموزشی(.

  

 تعاریف عملیاتی

، فرایند و فرآورده( داددرونهای چهارگانه )زمینه، ی پژوهش در مؤلفهرسشنامه: نمره حاصل از اجرای پارزشیابی *

ی ارزشیابی را در کل اند که مجموع آن نمرهها )پانزده مؤلفه در این پژوهش گنجانده شدهبرای هر یک از گروه

 دهد(. تشکیل می

فرهنگ و فضای حاکم بر "و  "نگاه رشتهنگرش و "ی ی حاصل از اجرای سئواالت پژوهش در دو مؤلفه: نمرهزمینه *

  "رشته و اهداف

 های پنجگانه به شرح زیر: ی حاصل از اجرای سئواالت پژوهش در مؤلفه: نمرهداددرون *

 آموزدانش -

 کارکنان -

 کتب درسی -

 منابع مالی -

 امکانات و تجهیزات -

 

 های پنجگانه به شرح زیر: ی حاصل از اجرای سئواالت پژوهش در مؤلفه: نمرهفرایند *

 مدیریت آموزشی -

 یادگیری سازمانی -

 آموزش  -

 پژوهش  -



 
 

 نوآوری و خالقیت -

 

 گانه زیر: های سهی حاصل از اجرای سئواالت پژوهش در مؤلفهداد: نمره، برون(دادبرونفرآورده ) *

 بازخوردها -

 آموختگان()دانش حصیالنالتفارغ -

 هاها و مهارتتوانایی -

 

های علوم و معارف اسالمی ها، مدیران دبیرستان: در این مطالعه مدیران کل سازمان تبلیغات اسالمی استانمدیران *

ها، کارشناسان آموزش و صدرای سراسر کشور، رابطان )نمایندگان( سازمان مدارس معارف اسالمی در استان

 شوند. ان تبلیغات اسالمی را شامل میپژوهش سازم

های علوم و معارف اسالمی صدرا( را شامل التحصیل مدارس صدرا )دبیرستانآموزان شاغل و فارغ: دانشآموزدانش *

 گردد. می

 شود.آموزان شاغل به تحصیل مدارس صدرا را شامل می: والدین )پدر و مادر( دانشوالدین *

دارند. این  فعالیتوم و معارف اسالمی صدرا که در رشته علوم و معارف اسالمی های علمدارس صدرا: دبیرستان *

عالی آموزش و مدارس )صدرا( وابسته به سازمان تبلیغات اسالمی بوده و بعنوان مدارس وابسته با مجوز شورای

 ه فعالیت هستند. پرورش مشغول ب

 

 سازمان مدارس معارف اسالمی صدرا

و عالقمند به ی رشته علوم و معارف اسالمی به عنوان یک رشته خاص، جذب و تربیت جوانان مستعد هدف عمده

ی های علوم و معارف اسالمی صدرا بتوانند با پیشینههای خاص دبیرستانتعلیم و تربیت اسالمی است که با توجه به آموزش

ی بر فرهنگ اصیل اسالمی در فرایند آموزشی برای نیازهای آیندهتنیآموزان، نگرشی واقعی و مبعلمی و تربیتی مطلوب دانش

های فرهنگی و دینی و ایجاد شرایط مناسب و های واالی کادرسازی در عرصهی اسالمی در آنان ایجاد نموده و به هدفجامعه

آموختگان چنین رسد دانشمساعد، جهت پاسخ به نیازهای فرهنگی و دینی نسل جوان و نوجوان، تحقق بخشند. به نظر می

 های اجتماعی ایران داشته باشند. توانند گام مهمی در مهار آسیبسیستمی، می

ریزان کشور اندرکاران و برنامههای دستهغترین دغداز آنجا که نظام آموزشی و تربیتی متناسب با نیازها یکی از مهم

های روشن علمی و اخالقی را پیش ، افقم آموزشی و تربیت اسالمیاتوان از طریق بسترسازی و نوآوری نظرود، میبه شمار می

ریزی برای مهار و کاهش های تحقق این شکوفایی و برنامهآموزان و میهن اسالمی، شکوفا نمود. یکی از راهروی دانش

ی دینی بر تحول در علوم انسانی و تقویت بنیهمبنی العالی()مدظلهو تأکیدات مقام عظم رهبریهای اجتماعی، تحقق اوامر آسیب



 
 

ی صحیح انسان خواهد بود و به فرد و جامعه نفع کنندهعلوم انسانی آن وقتی صحیح و مفید و تربیت»جامعه که فرمودند: 

نی وجود ندارد؛ بینی الهی باشد؛ این امروز در دانشهای علوم انسانی در وضع کنوخواهد رساند که براساس تفکر الهی و جهان

با درک صدرا و سازمان مدارس علوم و معارف اسالمی « ( 93تیر  11)بیانات در دیدار اساتید دانشگاه؛ روی این بایستی کار کرد، فکر کرد 

 های مناسبی در این مسیر برداشته است.صحیح این ضرورت تاکنون گام

های با اهتمام به مبانی و ارزشراسر کشور سصدرا در بدون شک مجموعه خدمتگذاران مدارس معارف اسالمی 

های فرهنگی و نمایند بستر مناسبی  را برای کادرسازی در عرصهریزی اصولی و منسجم، سعی میواالی اسالمی و با برنامه

ای ایجاد شرایط مناسب و مساعد برای پاسخ به نیازهای فرهنگی و دینی نسل جوان و نوجوان فراهم سازند و پاسخگوی نیازه

 فزاینده مشتاقان و محبان قرآن و اهل بیت )ع( باشند. 

های علوم و معارف اسالمی صدرا تأمین کننده نیازهای عقیدتی و اخالقی با در نظر گرفتن نیاز امروز جامعه، دبیرستان

شود، یها با تحصیل در مدارس صدرا پاسخ داده مآموزان هستند. دغدغه تربیت دینی فرزندان توسط خانوادهدانش

هایی که بیشتر تمایل دارند فرزندان خود را با علوم و معارف اسالمی آشنا کنند و در واقع از یک تربیت دینی و معنوی خانواده

 111111مدرسه و  151کنند. سازمان مدارس معارف اسالمی با نام میبرخوردار باشند، فرزندان خود را در این مدارس ثبت

آموختگان متخلق به مکارم اخالق و مسیر صراط مستقیم و ر میهن اسالمی عزم آن دارد تا دانشآموز مستعد در سراسدانش

 قرب الهی تربیت نماید. 

 

 های علوم و معارف اسالمی صدرا( تاریخچه دبیرستان6

ای در عرصهها و اقدامات گستردههای متعالی آن، فعالیتبا پیروزی انقالب اسالمی و به منظور نیل به اهداف و آرمان 

های علوم های فرهنگ آغاز شد. یکی از تدابیر و اقدامات اساسی در این زمینه، تأسیس دبیرستانهای مختلف به ویژه در حوزه

شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب  315ها در جلسه اساسنامه این دبیرستان 1323و معارف اسالمی بود که در خرداد 

قم و  الزهرا هاین مسیر گام برداشتند که عبارتند از؛ مدرسه عالی شهید مطهری، مؤسسه جامع رسید. مراکز دیگری نیز در

ها در سراسر کشور گردید و تعدادی از مدارس غیردولتی که در ادامه، سازمان تبلیغات اسالمی مصمم به تأسیس این دبیرستان

 277ا توسط شورای عالی آموزش و پرورش در جلسه های علوم و معارف اسالمی صدرپس از تصویب نحوه تأسیس دبیرستان

اندازی مدارس نمود و در راستای سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش، در سال تحصیلی اقدام به راه 7/2/1381مورخ 

 نیز مبادرت به تأسیس مدارس دوره اول متوسطه نمود.  93-95

 

  



 
 

 های ذاتی مدارس صدرا( مأموریت2

کند که در این میان دو مأموریت ذاتی ذیل جزو اصلیهای عام و خاص متعددی را دنبال میمأموریتمدارس صدرا 

 دارترین آنهاست؛ترین و اولویت

آموختگانی السالم به منظور تربیت دانشبیت علیهمآموزان مستعد و عالقمند به معارف اهلالف( شناسایی و جذب دانش

های های انقالب اسالمی و پیشرو در عرصههای دفاع از آرمانوالیتمدار، پیشتاز در صحنه متدین، آراسته به فضایل اخالقی،

 علوم انسانی و معارف اسالمی.

ها و ایجاد عالقه و توانایی های علمیه و دانشگاهآموختگان در حوزهتحصیل دانشسازی مؤثر برای ادامهریزی و زمینهب( برنامه

قشی فعال و ممتاز در جبهه فرهنگی انقالب اسالمی، به ویژه در سه عرصه تبلیغ دین، ساماندهی در آنها جهت برعهده گرفتن ن

 آفرینی در علوم انسانی.فرهنگ عمومی و تحول

ا... تعالی فرجه الزمان )عجلسازی برای ظهور حضرت صاحبهای مدارس و سازمان، معطوف به زمینهها و فعالیتبرنامه

اسالمی و راهبرد تربیتی آن، تکیه بر مبانی و اصول تعلیم و تربیت اسالمی است و اهداف آن از طریق الشریف( و احیای تمدن 

 شاءا... ارتقای متوازان کمی و کیفی مدارس تحت پوشش محقق خواهد شد إن

 

 های علوم و معارف اسالمی صدرا( اهداف دبیرستان9

اهداف مصوب دوره آموزش متوسطه کشور، در جهت تحقق بر های علوم و معارف اسالمی صدرا عالوهدبیرستان

 کنند:اهداف زیر فعالیت می

 شناسایی، جذب و تربیت نوجوانان مستعد و عالقمند به رشته علوم و معارف اسالمی  -1

 رشد بینش اسالمی، پرورش هویت دینی و تقویت آن، استحکام مکارم اخالقی و تربیت دینی نسل جوان -5

 مداریمداری و والیتز نسل جوان ایران اسالمی، در گرایش به دینپاسخ به نیا -3

های کشور به منظور تبلیغ های علمیه و دانشگاهآموزان مستعد از حیث علمی و اخالقی برای ورود به حوزهتربیت دانش -1

 حکیمانه دین 

و آگاه به زمان برای تصدی مشاغل و  سازی برای تربیت نیروی انسانی متعهد و متفکر در حوزه فرهنگ اسالمیزمینه -5

 های فرهنگی مسئولیت

 در حوزه معارف دینی ٬ 1111انداز جمهوری اسالمی ایران در افق سند چشم، سازی برای تحققزمینه -2

 

 ( استلزامات تحقق اهداف سازمان و مدارس4

اسالمی صدرا برخی نیازها باید ها و اهداف سازمان مدارس و دبیرستانهای علوم و معارف جهت تحقق مأموریت

 باشند: شرح میترین این استلزامات بدینای الزامات محقق شود. مهممرتفع گشته، بعضی بسترها فراهم آید و پاره

 الف( رفع مهجوریت و مظلومیت رشته در نگاه مدیران، مسئوالن و آحاد مردم



 
 

 های گوناگون و به شیوه های مختلفب( تبلیغ و اشاعه رشته به انحاء مختلف در گروه

 های معارفی جهت ارتقای رشته و مدارس افزایی تمامی ظرفیتگرایی و همج( هم

 های قانونی و حقوقی جهت حمایت و پشتیبانی از رشته و مدارسد( ایجاد ظرفیت

 هـ( ساماندهی منابع انسانی مدارس با اختیار در انتخاب مدیران و مدرسان کیفی

 های مرتبط )فضاهای آموزشی، زمین و . . .(ها و مراکز از مدارس در زمینهو( حمایت سازمان

 های قابل اجرامالی مکفی جهت تدارک برنامه ز( اختصاص منابع مادی ـ

 ح( بهسازی فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی مدارس

 ارتباطی  -های نوین اطالعاتی ها در سایه فناوریها و فعالیتط( توسعه کیفی مدارس، برنامه

 آموزشی وابستهی( تدوین و تألیف کلیه کتب اختصاصی رشته و منابع کمک

 ک( تربیت معلم و مدرس اختصاصی رشته علوم و معارف اسالمی 

 خدمت اختصاصی مدیران و معلمان رشته و مدارسهای ضمنل( آموزش

 و مدارس صدراالتحصیالن رشته آموختگان و فارغم( ساماندهی دانش

 ن( توسعه و ترویج کمی دوره اول متوسطه با فراهم آوردن کلیه شرایط و استانداردها

 ها در قالب یک فعالیت مستقل و مدونس( نظارت و ارزیابی هوشمندانه از مدارس و برنامه

 ی علوم و معارف اسالمیع( تدوین الگوی آموزشی ـ تربیتی مدرسه

 های مربوطهتربیت دینی و تدوین دستورالعملف( ارائه راهکارهای تقویت 

 

 های آموزشی و تربیتی مدارسمشیها و خط( سیاست5

اموزان مستعد برای ورود به پژوهی و تشویق دانشمداری و دینشناسایی استعدادهای نهفته جوانان، در گرایش به حوزه دین -1

 این رشته

 دروس رشته ادبیات و علوم انسانی ارائه دروس حوزوی متناسب با رشته، همراه با -5

 ریزی در قلمرو آموزش معارف قرآنیگذاری و برنامهسرمایه -3

 گیری از دبیران و مربیان کارآمد، متخصص و با ایمانبهره -1

 های آزاداندیشی با استفاده از اساتید مجرب و باتقواتشکیل جلسات گفتمان دینی و کرسی -5

 های جدید آموزشینوین و روشهای استفاده از فناوری -2

 هاآموزان و رسیدگی دقیق به وضعیت آموزشی و تربیتی آننگر برای دانشاستفاده از مشاوران با تجربه، دلسوز و آینده -7

 هاآموزی با هدف رشد ایمان و معنویت و نشاط و شادابی آنبرگزاری اردوهای دانش -8

مجالس عالمان ممتاز و مهذب یا دعوت از ایشان برای حضور در مدرسه و  آموزان درفراهم کردن امکان حضور دانش -9

 هاگیری از شخصیت، دانش، اندیشه و معنویت آنهای آن به منظور بهرهبرنامه

 ی تحصیالت تکمیلی در حوزه و دانشگاهآموزان برای ورود به عرصهپشتیبانی از دانش -11



 
 

 ی مباحثهگیری از شیوهترغیب به بهره -11

العاده و رفع اشکال و مشاوره تحصیلی و تربیتی و نیز اردوهای آموزشی ویژه دوره پیشهای فوقبرگزاری کالس -15

 دانشگاهی در ایام تعطیالت نوروز

 ها و مسابقات فرهنگی و هنریبرگزاری کالس -13

اط خانه و مدرسه به منظور تقویت برگزاری جلسات اولیا و مربیان با حضور اساتید مجرب و مسئوالن فرهنگی و ارتب -11

 آموزانتعامالت مفید با اولیای دانش

 آموز و خانوادهبدنی در مدرسه با در نظر گرفتن سه رکن: کادر، دانشبرقراری نظام تربیت -15

 

 های سازمان مدارس معارف اسالمیوظایف و مأموریت( شرح1

 های موردنیاز مدارس صدرانامهتدوین نظام جامع آموزشی ـ تربیتی و آیین -1

های تربیتی و آموزشی مدارس ها و ارائه راهکارهای علمی و عملی برای ارتقای کمیت و کیفیت فعالیتها، طرحتهیه برنامه -5

 های مدارسوری فعالیتعلوم و معارف اسالمی صدرا و ارتقای سطح بهره

ا رویکرد دینی و کارآمدی و بهینه نمودن آن در راستای تأمین تهیه متون و محتوای دروس مدارس علوم و معارف اسالمی ب -3

 آموزان این مدارس با هماهنگی و همکاری مراجع ذیربط باالخص وزارت آموزش و پرورش نیازهای فکری و اعتقادی دانش

 مدارس صدراتدوین و ارائه راهکارهای مناسب جهت شناسایی نیروهای مؤمن و خالق با هدف جذب و تربیت آنان در  -1

ریزی جهت توسعه کمی و کیفی مدارس صدرا در سطح کشور در چارچوب نیازها و ضرورت جامعه و شرایط و برنامه -5

 هااولویت

 آموزانهای آموزشی و تربیتی و امور دانشانجام مطالعات و تحقیقات علمی الزم در زمینه طرح -2

بخشی به های مدارس صدرا برای کیفیتها و فعالیته اجرای برنامههای مناسب جهت نظارت و ارزیابی نحوتدوین طرح -7

 کلیه امور

گیری از توان علمی آنان در جهت های علمی به منظور بهرهایجاد ارتباط قوی با مراکز آموزشی و فرهنگی و شخصیت -8

 ارتقای کیفی مدارس

ش متوسطه، فرهنگ و معارف اسالمی جهت جذب تعامل و هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش به منظور گسترش آموز -9

 های مدارس صدراها و فعالیتهای مربوط به رفع مشکالت فراروی برنامهو تربیت نسل جوان در این عرصه، تدوین برنامه

 های ادواری و موردیآوری، نگهداری و پردازش اطالعات مدارس صدرا و تهیه و ارائه گزارشجمع -11

ها در مراکز آموزشی و ارتقای های آموزشی مدارس و ایجاد هماهنگی برای اجرای برنامهمشیو خطها تعیین سیاست -11

 توان اعتقادی، شغلی و تخصصی مدیران، مربیان و همکاران 

 های تربیتی و آموزشی و منابع انسانینظارت هوشمندانه و پیوسته بر اجرای برنامه -15

جایی مدیران مدارس صدرا با رعایت ضوابط و با همکاری کمیته معارف اسالمی تدوین دستورالعمل عزل، نصب و جاب -13

 )شورای عالی آموزش و پرورش(



 
 

های الزم های علمیه و ایجاد تفاهمریزی جهت ادامه تحصیل دانش آموختگان مدارس صدرا در سطح آموزش عالی و حوزه برنامه -11

 در این خصوص با نهادها، مراکز علمی و آموزشی
 

 رشته علوم و معارف اسالمی در نظام جدید آموزشی

براساس اسناد فرادستی وزارت آموزش و پرورش باالخص سند تحول بنیادین و سند برنامه درسی، رشته علوم و معارف 

های لفهاسالمی به عنوان یک رشته مستقل و دارای هویت ممتاز و متمایز شناخته شده است. بر این اساس نگاه به کلیه عناصر و مؤ

 مرتبط با رشته نیز به طور ویژه دنبال خواهد شد. در همین راستا اقدامات ذیل صورت گرفته است؛ 

الف( اهداف رشته علوم ومعارف اسالمی تدوین و در کار گروه مربوطه )سازمان پژوهش و تألیف کتب درسی( مصوب شده 

 است.

نظران، این کتب کددار گردیده و بخشی از مشکالت آموزشی ب( ضمن تألیف کتب درسی رشته توسط کارشناسان و صاحب

 مرتبط با این مسئله مرتفع شده است. 

گیری در کتبی مانند اصول ج( نظام آموزشی حوزه در تألیف و تدوین کتب درسی مورد توجه قرار گرفته است، این جهت

 عقاید، ادبیات عرب، احکام، تاریخ اسالم و اخالق لحاظ شده است. 
 

 

 ورت ایجاد رشتهضر

رود. رشد ریزان کشور به شمار میاندرکاران و برنامهی دستترین دغدغهنظام آموزشی و تربیتی متناسب با نیازها یکی از مهم

های روشن علمی و آموزان به سوی افقو توسعه روزافزون نیازمند بسترسازی و نوآوری نظام آموزشی است تا گرایش دانش

ی بر تحول در علوم انسانی و تقویت بنیهمبنی العالی()مدظلهلذا در اجرای اوامر و تأکیدات مقام عظم رهبریاخالقی شکوفا شود. 

ی صحیح انسان خواهد بود و به فرد و جامعه نفع کنندهعلوم انسانی آن وقتی صحیح و مفید و تربیت»دینی جامعه که فرمودند: 

مروز در دانشهای علوم انسانی در وضع کنونی وجود ندارد؛ نی الهی باشد؛ این ابیخواهد رساند که براساس تفکر الهی و جهان

های زیر را برای تأسیس و ایجاد مدارس توان ضرورتمی« ( 93تیر  11)بیانات در دیدار اساتید دانشگاه؛ روی این بایستی کار کرد، فکر کرد 

 ی علوم و معارف اسالمی برشمرد: و رشته

و  وسلّم(وآلهعلیهاهلل)صلّیی نبویبر عمل به سیرهو تأکید مراجع عظام و علمای دین مبنی العالی()مدظلهرهبریمعظممقامفرمایشات  .1

 .السالم()علیهماهل بیت عصمت و طهارت

 بر تحول در علوم انسانی.مبنی العالی()مدظلهرهبریمعظمفرمایشات مقام .5

 ی دینی جامعه.بر تقویت بنیهمبنی لی(العا)مدظلهرهبریمعظمفرمایشات مقام .3

له در محتوای آموزشی برگرفته از معارف عالیه علوم ریزی جدی نسبت به نهادینه کردن فرامین معظمٌلزوم برنامه .1

 اسالمی.

 های روشن علمی و اخالقی.آموزان به سوی افقبسترسازی و نوآوری نظام آموزشی برای شکوفایی و گرایش دانش .5



 
 

 فیت و پویایی نظام آموزشی و تکیه بر علوم، فنون و آرمان تربیتی.توجه به کی .2

 آموز تشنه زالل معرفت علوی در ایران اسالمی.میلیون دانش 11وجود نسل جوان و حدود  .7

 ها در مدارس معارف اسالمی برای هدایت جامعه.آموزان مستعد و پرورش آنشناسایی و جذب دانش .8

 

 

  



 
 

 رشته معارف اسالمی در آموزش و پرورشجایگاه سازمان مدارس و 

 شورای عالی آموزش و پرورشاسالمی معارف علوم و میته ک

نظر به ضرورت انقالب فرهنگی در راه استقرار جمهوری اسالمی و رسالتی که آموزش و پرورش کشور در راه رشد 

علوم و فنون و اصالحات تربیتی برمبنای  و خودکفایی و بهسازی جامعه داشته و لزوم برقراری ضوابط تعلیماتی برای توسعه

اعتقادات دینی و تأمین استقالل و آزادی و مشارکت عمومی فرهنگیان، مربیان و صاحبنظران در امر تعلیم و تربیت کشور، 

قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش،  1عالی آموزش و پرورش بنیان گذاشته شده است. براساس تبصره ماده شورای

 ه مدارس علوم و معارف اسالمی تأسیس گردید.کمیت

. این کمیته شکل گرفتاندازی کمیته معارف اسالمی در شورای عالی آموزش و پرورش راه 91-95در سال تحصیلی 

ایست که برای یک که به همت دبیرکل محترم شورای عالی آموزش و پرورش و پیگیری سازمان ایجاد گردید، تنها کمیته

در مجموعه وزارت آموزش و پرورش )شورای عالی( شکل گرفته است. این امتیاز منحصربفرد مجال  ی تحصیلیرشته

ها و راهبردهای ی معارف اسالمی را از یکسو و اتخاذ سیاستسازان عرصهفراخوانی و گردهم آمدن اندیشمندان و تصمیم

ها و عزل و نصب مدیران مدارس صدرا  ین سیاستکند. این کمیته مجرای اصلی برای تدواساسی را از سوی دیگر فراهم می

  شود.باشد که سازمان مدارس معارف اسالمی، نماینده این کمیته در چرخۀ عزل و نصب مدیران قلمداد میمی

 

 شرح است:بخشی از شرح وظایف این شورا بدین

 وابسته به سایر نهادها(بررسی و تأیید صالحیت موسس دبیرستان علوم و معارف اسالمی )دولتی، غیردولتی و  *

 های علوم و معارف اسالمیبررسی و تأیید افراد پیشنهادی برای تصدی پست مدیریت دبیرستان *

 بازنگری و اصالح جدول مواد درسی رشته علوم و معارف اسالمی *

 اتخاذ تصمیم در خصوص توسعه مدارس علوم و معارف اسالمی *

 معارف اسالمیبررسی راهکارهای ارتقای جایگاه رشته علوم و  *

های منابع انسانی، مالی، فضا و بررسی نحوه حمایت آموزش و پرورش از مدارس علوم و معارف اسالمی در زمینه *

 تجهیزات

 نظارت بر عملکرد مدارس علوم و معارف اسالمی *

و مالی از ای با این کمیته در زمینه پشتیبانی فکری سازمان مدارس معارف اسالمی، توانسته تعامل مثبت و سازنده

ها، سیاستگذاری های وابسته به سازمان در استانتدوین کتب درسی، تعیین ضوابط و مقررات رشته، حل مشکالت دبیرستان

 برای توسعه رشته و . . . داشته باشد. 

 



 
 

 

 

 

 فصل دوم

 بخش اول؛ مبانی نظری

 ی پژوهشپیشینه بخش دوم؛
 

  



 
 

 ارزشیابی

ترین مولفه های برنامه ریزی درسی می باشد؛ زیرا هیچ فعالیت انسانی نمی تواند ارزشیابی یکی از مهمترین و حساس 

جنبه های مختلف تعلیم و تربیت، خصوصا برنامه های درسی که رکن محوری و  .بدون بررسی مستمر به نتیجه مطلوب برسد

است از فرآیند بررسی ارزش و شایستگی  اساسی را در آموزش دارند، نیازمند ارزیابی می باشند. ارزشیابی برنامه درسی عبارت

برنامه درسی. برنامه ریزی درسی نیازمند بررسی و کنترل کیفیت می باشد. نکته شایان توجه آن است که گرچه ظاهرا ارزشیابی 

آخرین مرحله برنامه ریزی درسی می باشد اما فرایندی است که قبل از تدوین، ضمن طراحی و اجرای برنامه و نیز پس از 

اجرای برنامه صورت می پذیرد. بنابراین مولفه ارزشیابی دارای یک نقش محوری در عین حال تعاملی با سایر مولفه ها و 

مراحل برنامه ریزی است و تنها از طریق ارزشیابی مراحل مختلف برنامه ریزی درسی می توان کارایی و اثربخشی برنامه ها را 

 . ه های درسی گام برداشتافزایش داد و برای بهبود مستمر برنام

 

 مفهوم ارزشیابی

 ارزشیابی به لحاظ لغوی: 

در فرهنگ تعلیم و تربیت: بطور کلی یعنی فرایند تعیین ارزش و یا اهمیت یک چیز و بطور اخص، تعیین میزان  .1

 یک برنامه، درس و . . . در دستیابی به اهداف موفقیت

 کردن در فرهنگ و بستر: قضاوت یا تعیین ارزش یا کیفی .5

 نامه دهخدا: عمل یافتن ارزش هر چیزدر لغت .3

 در فرهنگ معین: عمل یافتن ارزش یا بهای هر چیز، بررسی حدود هر چیز و برآورد کردن ارزش آن .1

 

 تعاریف ارزشیابی

نظر  هایی است که افراد در هنگام برخورد با ارزشیابی درارزشیابی برای هر فرد معنایی دارد. این معنی به دلیل دیدگاه

( به ارزشیابی 1927) 5( ارزشیابی قضاوت در مورد ارزش یک برنامه است. استیک1927) 1دارند. به طور مثال از نظر اسکریون

( به آن به عنوان مدرکی دال بر اینکه هدفهای برنامه تا چه حد 1915) 3نگرد. تایلربه عنوان توضیح هر چه کاملتر یک برنامه می

توان داند. میگیری می( آن را فراهم آوردن اطالعاتی مفید برای تصمیم1929کند و استافل بیم )اند، نگاه میبده دست آمده

هایی دارد که ها حکایت از فعالیتهادعا کرد ارزشیابی تمامی آنچه گفته شد و ترکیبی از تمامی آنهاست. تمامی این گفت

توان ادعا کرد ارزشیابی بر تمامی آنها میارزشیابی در گذشته انجام داده و یا نشان از فعالیتهای در حال انجام دارد. اما عالوه

                                                           
1. Michael Scriven 

2. Stake 

3. Tyler 



 
 

( ترکیبی از 1979) 1بوال(. 1971) 3و گولر 5؛ گروت لوشن1971، 1هانمربوط به مواردی است که تاکنون انجام نگردیده، ماینی

داند که از تجربیات گذشته پند گرفته و برای بهتر کردن حال و آینده به تعاریف را در نظر دارد و ارزشیابی را فعالیتی می

پردازد. برای استفاده هر چه بهتر از این تجربیات یک ارزشیاب باید مشاهدات را به صورتی منظم و عینی ثبت کند طراحی می

 های آینده دقت کافی مبذول دارد. ریزیها برای برنامهو در استفاده از آن

ارزشیابی در برخی موارد به مثابه نوعی تحقیق کاربردی شناخته شده که صرفاً به مطالعه یک برنامه و یک درس یا 

زشیابی و تحقیق های بسیاری میان ارتواند صحیح باشد؛ زیرا اگر چه احتماالً شباهتپردازد. این تعریف نمیبرنامه تحصیلی می

پذیری و سازد. تفاوت میان این دو مربوط به تعمیمکاربردی موجود است ؛ اما تفاوتی بسیار کلی این دو را از هم متمایز می

بر هدف هستند؛ اما تحقیق کاربردی توجه خود را به پدید های مبتنیحیطه عمل آنهاست؛ یعنی اگر چه هر دوی آنها فعالیت

کند، در حالی که ارزشیابی توجه خود را به گردآوری اطالعاتی ویژه در ل یک مسأله کلی معطوف میآوردن دانش برای ح

کند تا براساس این اطالعات قضاوت کرده و ای خاص و یا تولیدی مخصوص معطوف میای ویژه، برنامهدر ارتباط با مسأله

 گیری کند. تصمیم

اند، مثالً پردازان ارزشیابی تعریف خود را متمرکز بر این جنبه کردهظریهبا توجه به این نوع فرایند است که برخی از ن

گیری در مورد مسایل خاص استافل بیم ارزشیابی را فراگرد تعیین، گردآوری و فراهم کردن اطالعات برای قضاوت و تصمیم

های موردنظر، راگرد تشخیص حیطهف"نیز با همین دیدگاه عقیده دارد ارزشیابی عبارت است از  5داند و ماروین آلکینمی

 "گیری استانتخاب نوع اطالعات متناسب و گردآوری، تلخیص و تحلیل اطالعات به منظور تهیه گزارش برای تصمیم

 (. 1325)بازرگان، عباس، 

: 7و ساندرز 2اند، به طور مثال از نظر ورتنگروهی دیگر نیز ارزشیابی را به مثابه قضاوت کردن در نظر گرفته

ارزشیابی به مثابه تعیین ارزش یک شئ است. ارزشیابی عبارت از گردآوری اطالعات برای قضاوت در مورد ارزش یک "

 (.1973) "برای نیل به هدفهای مشخص شده است ، شیوه، هدف یا استفاده بالقوه از رویکردهای گوناگوندادبرونبرنامه، 

ارزشیابی توجه شود به نقش و عملکرد ارزشیابی توجه شده  در برخی از تعاریف نیز بیش از آنکه به تعریف واژه

است. این گونه از تعریفها اگر چه از نظر روشن بودن مفاهیم و فعالیتها بر سایر تعریفها مزیت دارند؛ اما باید توجه داشت که 

سوی نقش آن. از میان این ای است فرامیان نقش ارزشیابی با خود ارزشیابی تفاوت بسیار است و در حقیقت ارزشیابی پدیده

 داند که با این موارد سر و کار دارد: توان به دو تعریف ذیل اشاره کرد، مایکل اسکریون ارزیابی را فعالیتی میگونه تعریفها می

                                                           
1. Moynihan 

2. Groteleschen 

3. Gooler 

4. Bhola 

5. Marvin Alkin 

6. Worthen 

7. Sanders 



 
 

بندی های مربوط به عملکرد به وسیله یک سلسله مقیاسهای تفکیکی موزون که منجر به رتبهگردآوری و ترکیب داده

 یا عددی شود. انجام این امر مستلزم منظور داشتن موارد ذیل است:  ایمقایسه

 ج( انتخاب مالکها  ب( اوزان   الف( ابزار گردآوری اطالعات 

ارزیابی عبارت است از: فراگرد الف( توافق درباره استانداردهای برنامه ب( تعیین اینکه آیا « 1مالکم پرووس»از نظر 

برنامه و استانداردهای موردنظر برای آنها وجود دارد و ج( استفاده از اطالعات مربوط به  هایتفاوتی میان بعضی از جنبه

 (. 1325بازرگان، عباس، به نقل لز های برنامه )تفاوتهای یاد شده برای مشخص کردن نارسایی

توان به چند دسته و دیدگاه بزرگ به شرح ذیل به هر حال، با مالحظه کلیه تعریفهایی که از ارزشیابی شده، آنها را می

 تقسیم کرد: 

 گیری: ارزشیابی معادل با اندازه -1

گیری درنظر گرفته است. دلیل این امر نیز در هنگام در این دیدگاه ارزشیابی به صورتی خام معادل با اندازه

گیری و نفوذ زیاد ت از تاریخچه ارزشیابی و اهمیت کار کرانباخ در پدید آوردن روشها و فنون خاص اندازهصحب

گیری به چشم آن در رشد ارزشیابی بیان گردید. این دیدگاه امروزه نیز در کار بسیاری از متخصصان اندازه

 خورد. می
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ای ها ارزشیابی نیز معادل با قضاوت حرفهها و موسسات تحقیقاتی وابسته به دانشگاهدانشگاه گیریهمزمان با شکل

هایی که برای اعتبار بخشی موسسات، سازمانها یا نهادها صورت در نظر گرفته شد و این امر بویژه در فعالیت

یان مربوط نیز به طور گیرد به وضوح مشخص شده است. بسیاری از سازمانهای آموزش و پرورش و متصدمی

توانند اعتبار گیرند تا مشخص شود آیا برای عملکرد تعیین شده مناسب هستند و میای مورد مطالعه قرار میدوره

کار کنندگی عبارت است از کمک به افراد تازهالزم را به دست آورند یا خیر. فایده اصلی اعتبار بخشی یا تصدیق

اندرکار تعلیم و تربیت. مشکل فیت موسسات و واجدالشرایط بودن افراد دستبرای قضاوتی آگاهانه درباره کی

کنندگی، نوعاً تأکید بر معیارهای ذاتی به اعتباربخشی و تصدیقاصلی این دیدگاه آن است که راهنماهای مربوط 

های ای و فرایندهو درونی تعلیم و تربیت دارند نه معیارهای حاصل شده از تعلیم و تربیت. همچنین خود ـ مطالعه

روند، فرصتهای بسیاری را برای عملکردهای نامناسب و فاسد فراهم بازدیدی که در اعتباربخشی به کار می

شود که امروزه به درست یا گیری از آنجا ناشی می(. این شکل1988آورند )ماداس، اسکریون و استافل بیم، می

ها و مدارس عالی حضور دارند. البته از لحاظ علمی در دانشگاهغلط این پندار به وجود آمده که نخبگان جامعه؛ 

ها با جرأت و صحت بیشتری از عوام میزان تخصص این نخبگان آنها را مجاز ساخته تا بتوانند در مورد پدیده

                                                           
1. Pross, M. 



 
 

اظهارنظر کنند. این عقیده درست معادل با یکی از روشهای کسب دانش در زمان قدیم یعنی عقیده متخصصین 

اند، راهی برای ای معرفی شدهر واقع پرسش از کسانی که به عنوان شخص با تجربه یا متخصص در زمینهاست. د

 کسب دانش توسط بشر به حساب آمده است. 

ای او خارج است مراجعه به متخصصان را یکی از انسان در هنگام مواجه با مشکالتی که از توان حرفه

دانش یافته است. جالب آنکه اگر چه این نوع از روش کسب دانش های کسب ترین راهترین و بدیهیاصولی

های انسان از طبیعت و ماهیت انسانی و رشد متعلق به زمانهای گذشته است؛ اما همزمان با وسعت یافتن دیدگاه

شکل تر شده است. امروزه نیز شاهدیم که قضاوتهای ما بر پایه عقاید متخصصان تر و افزونعلوم و دانشها گسترده

 یابد، بدون اینکه داده یا معیارهای مورد استفاده آنها برای قضاوت چندان روشن باشد. می
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های نو برای نوشتن هدفها و بخصوص کوشش رشد و گسترش نوشتن هدفهای رفتاری برای دروس و ابداع شیوه

بندی انواع س کار با ارزش گانیه در طبقههای یادگیری و سپبلوم و همکارانش در مشخص کردن حیطه

های انسانی باعث شد تا رسیدن به هدفهای رفتاری از پیش تعیین شده معیارهای دال بر موفقیت یا عدم یادگیری

های آموزشی به حساب آید. در این رابطه الگوهای خاصی براساس سنجش اجرای عمل فراگیران موفقیت برنامه

های اجرا، زمان یابی به هدفها، هزینهاگیران در نیل به هدفها به وجود آمد. اولویت دستو تعیین میزان موفیت فر

باشند. ابداع الگوهای اندرکاران ارزشیابی حایز اهمیت میو غیره تمامی عواملی هستند که از نظر دستمورد نیاز 

های ا تراکمی برای مقایسه برنامهای یا تکوینی برای اصالح مواد آموزشی، ارزشیابی پایانی یارزشیابی مرحله

ها الگوی دیگر، همگی کوشش آموزشی با یکدیگر، ارزشیابی اختالفی، ارزشیابی هدف آزاد، الگوی سیپ و ده

 در رسیدن به هدفهای تعیین شده آموزشی دارند. 

ستهای آموزشی ها مرد توجه تکنولوژیتوان گفت این جنبه از ارزشیابی بیش از سایر دیدگاهبه طور خالصه می

کند که در آن عملکرد، الزاماً با هدفها است. اسکریون ارزشیابی را به مثابه یکح فعالیت متدولوژیک تعریف می

کند. به طوری که مقیاسهای گرا پیشنهاد میشود. او با استفاده از روشهای علمی، یک رهیافت کلمقایسه می

بندی ی مربوط به مقیاسهای مختلف عملکرد باید به صورت رتبههاگیری باید به دقت طراحی شوند. دادهاندازه

تلفیق شوند و همچنین اهمیت )وزن( هر یک از مقیاسها و انتخاب ابزارها باید موجه باشد. انتخاب هدفها نیز باید 

 (.1325مورد ارزیابی قرار گیرد )بازرگان، عباس، 
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های دیگری از ارزشیابی پدید آمد. یکی از معروفترین ها و دیدگاهشیابی بعدها تعریفهمزمان با گسترش ارز

ها، در نظر گرفتن ارزشیابی به عنوان فرایندی است برای تشخیص و گردآوری اطالعات برای کمک به دیدگاه



 
 

بیشتر  ین تعریفهای گوناگون. در واقع اگیرندگان در انتخاب تصمیمی مناسب و منطقی از میان تصمیمتصمیم

تعلیم و تربیت. اگر نخواهیم دهندگان و انتقالگیرندگان آموزشی است تا طراحان قابل توجه مدیران و تصمیم

ترین و کارسازترین ارزشی زایدالوصف بر این دیدگاه قایل شویم؛ اما باید اذعان کنیم که این امر یکی از رایج

ریزی آموزشی دارد. به طور مثال کرانباخ ت زیادی در فرایند برنامههای مربوط به ارزشیابی است که اهمیدیدگاه

داند. بوریچ گیری در برنامه آموزشی میارزشیابی را معادل با گردآوری و استفاده از اطالعات برای تصمیم

گیری در محدوده موردنظر و سپس انتخاب، گردآوری، تجزیه و تحلیل و ( ارزشیابی را فرایند تصمیم1971)

داند. این دیدگاه تا های موجود میگیرندگان در انتخاب از میان راهدار برای تصمیمراهم آوردن اطالعات معنیف

گیرد: وجه مشترک تمامی تعاریف یاد شده آنجا پیش رفته که بوال بعد از ذکر تعدادی از تعاریف چنین نتیجه می

گیری مگر آنکه اطالعات حاصل از آن برای تصمیم فایده است،گیری است. از این رو ارزیابی بیواژه تصمیم

های گیری و بوجود آوردن مالکهای تصمیممورد استفاده قرار گیرد. ارزیابی باید به روشن کردن حیطه

قضاوت و استانداردهای عملکرد کمک کند. اطالعات مربوط به عملکرد باید گردآوری و تحلیل شود و به 

 (.1325ن، عباس، گیری یاری دهد )بازرگاتصمیم
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ها ارزشیابی را کند. در این گونه از تعریفدار معرفی میای نظامها ارزشیابی را پدیدهاین گونه از تعریف

ها گیرند. این تعریفدار اطالعات برای تعیین ارزش پدیده در نظر میگردآوری مستقیم و تجزیه و تحلیل نظام

لحاظ به روشهای تحقیق بسیار نزدیک هستند. سئوال دار ارزشیابی دارند و از این بیشتر تأکید بر عملکرد نظام

گیرد، آیا نفس تعیین ارزش پدیده کافی پیش آمده آن است که تعیین ارزش پدیده به خاطر چه عملی انجام می

(، مسأله را 1971گیری در مورد پدیده به کار رود. ورتن )است و یا آنکه این ارزش باید برای قضاوت و تصمیم

قضاوت در کند که تحقیق به قصد کسب معلومات جدید است، در حالی که ارزشیابی طرح میبه این صورت م

ها خاصیتی عملکردی از لحاظ روشن کردن مورد ارزش یا کاربرد اجتماعی را مدنظر دارد. این گونه تعریف

ن این نوع تعریف را تواها دارا هستند. میهمتا نسبت به سایر تعریفاجرای عمل دارند و از این لحاظ مزیتی بی

های دیگر ها و یا حداقل اکثر تعریفها به حساب آورد؛ زیرا ماهیتاً شامل تمامی تعریفترین تعریفتقریباً جامع

داند. تاکنون سعی است. به عالوه آنکه ارزشیابی را به صورتی علمی همچون سایر علوم و مجزا از بقیه علوم می

های آینده سعی برآن خواهیم کرد تا عریف الگوهایی ارائه شود و در قسمتبسیار شده تا براساس این آخرین ت

 ها ارائه دهیم. الگوهایی را نیز منطبق با این دسته از تعریف



 
 

گردد. باید توجه داشت که در ارزشیابی از گیرد، در واقع ارزش آن معین میمورد ارزشیابی قرار میای هر گاه برنامه

و اثرات  1دو طبقه عمده از اطالعات را گردآوری و آزمایش کرد این دو طبقه عبارتند از: قابلیت استفاده ای بایدهر گونه برنامه

کنندگان، فراگیران، معلمین، های برنامه که بر جذابیت و مناسب بودن آن برای مصرف. قابلیت استفاده به تمامی جنبه5متقابل

ای است که ابتدا از طریق ت استفاده طبقه وسیعی از اطالعات به دست آمدهشود. قابلیمدیران و والدین اثر دارد اطالق می

هایی که برنامه در طول ای از کارکردهای برنامه مانند تعداد کالسها و یا سیاههمصاحبه، پرسشنامه مشاهدات توصیفی درس

های آوردهای هدفوردها یا غیردستآآید. اثرات متقابل یا کارآیی برنامه به دستدوران آزمایش موفق بوده به دست می

شود، اگر ریق آزمون فراگیران انجام میشود. اساساً اطالعات مربوط به اثرات متقابل برنامه از طموردنظر برای تغییر اطالق می

های گیرند. در طول کوششهای دیگری نیز در گردآوری اطالعات مربوط به اثرات متقابل مورد استفاده قرار میچه روش

تر و قابل اعتمادتر در رابطه با قابلیت استفاده و اثر متقابل برنامه پشت سرهم و در رابطه با مراحل اجرای برنامه اطالعاتی افزون

های ممکن حتی در مراحل اولیه کوشش اهمیت زیادی توان به دست آورد. به هر صورت، به دست آوردن بهترین دادهرا می

 (.1971مه به این اطالعات بستگی دارد )بوریچ، دارد، زیرا تجدیدنظر در برنا

بینی در مورد میزان موفقیت علمی تواند در ساخت یک برنامه آموزشی، پیشتوان گفت ارزشیابی میبه طور کلی می

هبود ای کمکی برای بای در حال اجرا در یک ناحیه یا یک مدرسه و برای تعیین نیاز به وجود برنامهیک برنامه، بهبود برنامه

های ارزشیابی هستند، نه خود ارزشیابی. ارزشیابی باید پاسخگوی گیرد؛ اما تمامی این اعمال نقشها انجام میامور و یا درس

های آموزشی باشد. ارزشیابی باید برای پیدا قویی در مورد چگونگی انتخاب، ارزش برنامه مورد مصرف و حمایت از فعالیت

شوند، ارزش تولید یک برنامه مورد سئوال قرار د که در آن دو برنامه با همدیگر مقایسه میکردن و دفاع از سئواالتی باش

شود. در چنین مواردی باید الگویی برای مقایسه های دیگر مطرح میگیرد، یا ارزش استفاده از کتابی در مقایسه با کتابمی

 ورتی تنظیم گردد که بتواند پاسخگو باشد. وجود داشته باشد و در غیاب هر گونه الگویی ارزشیابی باید به ص

هایی در رابطه با پیشرفت برنامه اگر چه یک ارزشیاب در طول کارنامه خود موظف به طرح و تنظیم و ساخت آزمون

شود. از طرف دیگر ارزشیاب باید برای یا پیشرفت برنامه یا پیشرفت فراگیران است؛ اما به این امور ارزشیابی گفته نمی

ها را تأکید کند و یا آنکه های بررسی نیازها استفاده کند تا ضرورت تعیین هدفویی به ارزش وجودی هدف از روشجوابگ

های ارزشیاب است، ای جدید است؛ اما همه اینها نقشدر برخی موارد موظف به پدید آوردن محتوایی جدید و یا ابداع رسانه

 (. 1371نه خود ارزشیابی )مهجور، 
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 پیدایش الگوی سیپ تاریخچه

 دو بوجوریزی ، طرح1921و همکاران وی در سال  5و سپس توسط دانیل استافل بیم 1کوباتوسط الگوی سیپ ابتدا 

های های ابزارها و تا حد زیادی ناکارآمد بودن راهبردهای ارزشیابی سنتی نظیر روشمحدودیتبه  با توجه آمد. این الگو

های (. براساس تجارب حاصل از ارزشیابی1991، 3های مالک ـ مدار بوجود آمد )پوترو آزمونهای استاندارد پیمایشی، آزمون

( ضمن اشاره به امکان استفاده 1982، )1های کالسیک استفاده شده، استافل بیم و شینگ فیلدانجام شده و تحلیل منطقی شیوه

ها، آنها را آزمایشی و همچنین الگوی تحقق یافتن هدفهای آزمایشی و شبه ای، طرحگیری، قضاوت حرفههای اندازهاز روش

( نارسایی در تعاریف ارائه 1ارزشیابی و نشان دادن برای انجام ارزشیابی جامع و کافی ندانستند. آنان با بررسی وضعیت موجود 

( عدم 3گیری جهت ایجاد تغییر، بهبود و یا نوآوری، ( نامشخص بودن فرایند ارتباط ارزشیابی با تصمیم5شده برای ارزشیابی، 

( 5ارزشیابی و ( عدم توجه به شناخت نیازهای مخاطبین 1ها، ها و فعالیتوجود ابزارهای الزم جهت تشخیص ارزش برنامه

 های ارزشیابی و پژوهشی از نظر هدف، تعریف جامعی برای ارزشیابی ارائه نمودند: تفاوت طرح

 یتفرایند تعیین کردن، به دست آوردن و فراهم ساختن اطالعات توصیفی و قضاوتی در مورد ارزش و مطلوب"

های مورد ازهای پاسخگویی و درک بیشتر پدیدهگیری، خدمت به نیها، طرح، اجرا و نتایج به منظور هدایت تصمیمهدف

 . "بررسی

کند تا مرحله دارد. در مرحله تعیین کردن، ارزشیاب تالش می 3در این تعریف ارزشیابی فرایند مستمری است که 

گیری نیاز دارند، مشخص و به صورت روشن بیان کنند. این مرحله به سنجش گیرندگان برای تصمیمآنچه را که تصمیم

کند. در مرحله به دست آوردن، اطالعات الزم در مورد برنامه های برنامه کمک مییازهای آموزشی و تدوین هدفن

های اطالعات به دست آمده و تحلیل شده، یافتهشود. در مرحله فراهم آوردن، از ترکیب آوری، سازماندهی و تحلیل میجمع

دقیق برنامه مورد ارزشیابی( و قضاوتی )مقایسه  صورت توصیفی )توصیفرد برنامه به گیری در موقابل استفاده جهت تصمیم

ها با معیارهای ارزشیابی( فراهم و جهت اقدامات عملی با هدف بهبود و اصالح برنامه در اختیار مخاطبین قرار داده یافته

 شود. می

                                                           
1. Guba 

2. Stuffle Beam 

3. Potter 

4. Shink Field 



 
 

 
 

 هانمودار شماره دو: سطوح چهارگانه الگوی سیپ و خاستگاه هر یک از آن

 

 

 (CIPPالگوی سیپ )

 ,Context, Inputزیربنای الگویی است که در منابع با استفاده از ترکیب حروف اول چهار واژه )تعریف بیان شده 

Process, Product به نام )CIPP شود. الگوی )در منابع فارسی سیپ( شناخته میCIPP  یک چارچوب جامع برای

سیپ بهبود  یهای مختلف از جمله برنامه درسی فراهم آورده است. مهمترین هدف ارزشیابی در الگوارزشیابی در حوزه

آوری اطالعات به صورت منظم برنامه خود را تا با جمعکند اندرکاران برنامه کمک میعملکرد برنامه است. این الگو به دست

های امه و در پایان اجرای آن اصالح کنند. در این الگو برای شناخت میزان موفقیت برنامه در تحقق هدفدر جریان اجرای برن

نوع اطالعات توصیفی و قضاوتی و چهار عنصر کلیدی برنامه که باید مورد  5بر سه مرحله ذکر شده، به تعیین شده، عالوه

 کند. سنجش و ارزشیابی قرار گیرند نیز اشاره می

یا بازده، به عبارتی  دادبرونداند که به فرایند توجه دارد نه به استافل بیم الگوی ارزشیابی سیپ را فرایندی چرخشی می

داند نه اثبات برنامه. برای رسیدن به هدف بهبود و اصالح برنامه، استافل بیم وی مهمترین هدف ارزشیابی را بهبود و اصالح می

 داد()درون

Input 

 )زمینه(

Context 

Product 

 (دادبرون)فرآورده ـ 
Process 

 )فرآیند(

 ها(ها، طرح)نقشه

Plans 

 )اهداف(

Goals 

Out comes 

 (هانتایج ـ خروجی)
Actions 

 (هااعمال فعالیت)

Core Values 

 های خالص()ارزش



 
 

(. در الگوی 1982کند )گیرندگان را تشویق میمجریان ارزشیابی و تصمیم رزشیابی و همچنین بینارتباط متقابل بین مجریان ا

گیرند. این چهار ارزشیابی عبارتند سیپ هر یک از این چهار عنصر کلیدی با یک نوع ارزشیابی خاص مورد بررسی قرار می

 از: 

های برنامه. ارزشیابی زمینه نیازها و رد هدفگیری در موارزشیابی زمینه یا مشخص کردن نیازها برای تصمیم (1

بندی دهد. نیازهای آموزشی مشخص و اولویتحوزه تعریف شده را مورد سنجش قرار میمسایل مربوط به 

های برنامه درسی از طریق مصاحبه، سنجش های آموزشی و هدفشوند. نیازهای اساسی و عمده یا مسئلهمی

های برنامه بندی هدفها به تدوین و اولویتمشخص و حاصل این فعالیتعملکردها و مشاهده جریان آموزش 

آورد و ها را فراهم میدادشود. ارزشیابی زمینه شرایط الزم برای طراحی برنامه و قضاوت در مورد برونمنجر می

 کند. به امر پاسخگویی در مورد برنامه درسی نیز کمک می

ها. در این ارزشیابی تمام عوامل مؤثر برای رسیدن ها و طرحگیری در مورد استراتژییا تصمیم داددرونارزشیابی  (5

های برنامه از قبیل راهبردهای آموزشی، تهیه و منابع مالی و امکانات کمک آموزشی، آموزش نیروی به هدف

خاب یک برنامه از میان شود. حاصل این ارزشیابی انتبندی اجرای برنامه بررسی میانسانی و جدول زمان

های موجود با برنامه جدید موردنظر و یا در صورت ضرورت اقدام به طراحی های موجود، انطباق برنامهبرنامه

به ارزشیابی  داددرونیک برنامه عمل جدید و نشان دادن چگونگی اجرای آن در عمل خواهد بود. ارزشیابی 

 کند. یاجرای برنامه در عمل و امر پاسخگویی کمک م

ارزشیابی فرایند یا ارزشیابی جریان اجرای برنامه در عمل. در این ارزشیابی با استفاده از مشاهده مستقیم و دقیق  (3

شود. از طریق بینی شده، مقایسه میچگونگی اجرای برنامه از ابعاد مختلف شناسایی و با آنچه که در برنامه پیش

بینی شده، هرگونه انحراف، ضعف، کمبود با آنچه که در برنامه پیششود میزان تطابق آنچه که در عمل اجرا می

گردد. حاصل ارزشیابی فرایند، شناخت چگونگی به اجرا در آمدن برنامه در و نارسایی احتمالی مشخص می

کند تا ها و عدم موفقیت برنامه به اجرا در آمده خواهد بود. این شناخت کمک میدنیای واقعی و شناخت موفقیت

ها برطرف و شانس موفقیت آن افزایش یابد. از نتایج این مرحله برنامه. در جریان عمل اصالح، کمبودها و نقص

 توان استفاده نمود. گیری در مورد روند اجرای برنامه در امر پاسخگویی نیز میبر تصمیمعالوه

محور های شناختی برنامهی از آزمونداد یا سنجش نتایج حاصل از اجرای برنامه.در این ارزشیابارزشیابی برون (1

بینی شده و از پرسشنامه ومصاحبه برای کسب های پیشبرای  پی بردن به میزان موفقیت برنامه در رسیدن به هدف

آموزان و دست اندر کاران برنامه در زمینه میزان موفقیت آموزان،اولیاء دانشاطالعات الزم از مدیران،دانش

ی مثبت ومنفی احتمالی برنامه استفاده می شود.حاصل ارزشیابی برون داد شناخت نتایج به برنامه و اثرات جانب

اندرکاران برنامه آموزان و دستآموزان، اولیاء دانشدست آمده و فراهم  آوردن اطالعات الزم از مدیران، دانش



 
 

شود. حاصل ارزشیابی تفاده میدر زمینه میزان موفقیت برنامه و اثرات جانبی مثبت و منفی احتمالی برنامه اس

گیری در مورد برنامه اجرا شده داد شناخت نتایج به دست آمده و فراهم آوردن اطالعات الزم برای تصمیمبرون

بر های موردنیاز و یا توقف برنامه( خواهد بود. از نتایج عالوه)ادامه برنامه، اصالح و بازسازی برنامه در حوزه

 توان استفاده نمود. ی نیز میگویگیری در پاسختصمیم

تواند تکوینی و یا تراکمی باشد. به عبارتی استافل بیم معتقد بوده است که ارزشیابی متناسب با هدف و زمان اجرا می

گیری و پاسخگویی نقش تصمیم 5مرحله ارزشیابی تکوینی و پایانی مورد استفاده قرار گیرد. وی برای ارزشیابی  1هر یک از 

گیری است. زمانیکه نقش پایانی نگر است و هدف آن تصمیمکند آیندهشود. زمانیکه ارزشیابی نقش تکوینی ایفا میقائل می

 1های اتخاذ شده در جریان هر یک از گیرد. تصمیمکند گذشته نگر است و جهت پاسخگویی مورد استفاده قرار میایفا می

های برنامه؛ ریزی )حاصل از ارزشیابی زمینه( در جهت تدوین هدفای برنامههارزشیابی ذکر شده به ترتیب عبارتند از: تصمیم

های تدوین شده؛ ( در جهت طراحی برنامه مناسب برای تحقق هدفداددرونهای ساختنی )حاصل از ارزشیابی تصمیم

ر نتیجه هدایت و بهبود های اجرایی )حاصل ارزشیابی فرایند( در جهت شناخت برنامه اجرا شده در دنیای واقعی و دتصمیم

العمل داد( در جهت قضاوت در مورد کل برنامه و عکسهای بازسازی )حاصل ارزشیابی برونبرنامه در جریان عمل و تصمیم

 در مورد نتایج کسب شده. 

خواهد تا های ارزشی است. به عبارتی، این الگو از مجریان ارزشیابی میویژگی دیگر الگوی سیپ، توجه به مؤلفه

ای، آموزشی( را مشخص و بیان کنند. نمودار های اجتماعی، فرهنگی، حرفههای موردنظر در ارزشیابی از برنامه )ارزشارزش

 1دهد. نمودار تعامل چهار تصمیم حاصل از های الگوی سیپ را نشان میهای برنامه و سایر ویژگیرابطه بین ارزش دوشماره 

ها در مرکز دایره نشان دهنده اهمیت توجه دهد. قرار گرفتن ارزشبرنامه را نشان می بخش یک 1نوع ارزشیابی مطرح شده با 

 ها در برنامه ارزشیابی است. به ارزش

نوع ارزشیابی )ارزشیابی تراکمی(، فرصت بازسازی و  1استفاده از الگوی سیپ در مراحل مختلف اجرای هر یک از 

آورد. همچنین اجرای هر یک از چهار نوع ارزشیابی در پایان ان برنامه فراهم میاندرکاراصالح برنامه را برای مجریان و دست

اندرکاران و هر یک از مراحل برنامه )ارزشیابی پایانی( فرصت اصالح و بازسازی، توقف و یا ادامه برنامه را در اختیار دست

 دهد. مجریان برنامه قرار می

 

  



 
 

 کاربرد الگوی سیپ

های موجود ارزشیابی گیری از تمام مفاهیم و روش( معتقدند الگوی سیپ با بهره5117فیلد )استافل بیم و شینک 

(، در اجرای یک 5115) 1های مختلف استفاده کننده خدمت کند. استافل بیم، کالکیسون و وینگیتتواند به نیازهای گروهمی

با ده مؤلفه )توافق در مورد قرارداد ارزشیابی، زمینه، ( ضمن استفاده از این الگو، یک پرسشنامه 1991 -5115ساله ) 8پروژه 

و تحلیل نهایی( تنظیم و مورد استفاده قرار  5پذیری، فرا ارزشیابی، مؤثر بودن، پایدار بودن، انتقالدادبرون، فرایند، داددرون

مت دیگر اطالعات الزم برای اند. هر مؤلفه دو قسمت دارد. در یک قسمت اطالعات الزم برای مجری ارزشیابی و در قسداده

های مختلف ارزشیابی با الگوی سیپ )نظیر آید. از این پرسشنامه در فعالیتدهنده ارزشیابی فراهم میکارفرما یا سفارش

های توسعه اجتماعی، توسعه نیروی انسانی و های رفاهی، برنامهآموزش ریاضی، آموزش علوم، بهبود و اصالح مدرسه، برنامه

 (.5117وان بهره گرفت )استافل بیم، ت...( می

های مثبت الگوهای ارزشیابی دیگر، از این الگو در بسیاری از الگو و در برگیرنده ویژگی با توجه به جامع بودن

های آموزشی در مقیاس بزرگ استفاده شده است. به عنوان نمونه، در دومین مطالعه های ارزشیابی و همچنین سنجشفعالیت

های آموزشی تهیه شده توسط شیولسون مکدونالد، و همچنین در مدل نظام آموزشی برای تعیین شاخص 3ریاضیالمللی بین

براساس آن طراحی شده ـ از مراحل الگوی سیپ  5المللی روند ریاضی و علوم( ـ مدلی که مطالعات بین1987) 1اوکز و کری

در پیمایش خود استفاده از  2من آموزش و توسعه کارکنان امریکاها( استفاده شده است. انجها، فرایندها و بازدهداددرون)

الگوی سیپ را به استفاده از سایر الگوها ترجیح داده است. بررسی اجمالی منابع بیانگر استفاده گسترده از این الگو در 

 8(، تن، لی و هال1983) 7ینهای گالوتوان به نوشتههای مختلف است. از جمله میها در حوزهارزشیابی از برنامه و فعالیت

استفاده از مدل ارزشیابی »زانگ و همکاران در مطالعه خود تحت عنوان ( اشاره نمود. 5111) 9( و زانگ و همکاران5111)

ضمن « های در خدمت یادگیریداد به عنوان چارچوب جامع برای طراحی، اجرا و سنجش برنامهو برون ، فرایندداددرونزمینه، 

اند. این نویسندگان در مقاله خود به ترین الگو برای مطالعه خود معرفی کردهلگوهای مختلف، الگوی سیپ را مناسباشاره به ا

 اند. چندین پروژه ارزشیابی که با استفاده از الگوی سیپ انجام گرفته، نیز اشاره کرده

 

  

                                                           
1. Gullickson & Wingate 

2. metaevaluation  

3. second international mathematics study (SIMS) 

4. Shavelson,. McDonnell. Oakes & Carey  

5. trend international mathematics and science study (TIMSS) 

6. american society for training and development members 

7. Galvin 

8. Tan; Lee & Hal 

9. Zhang. et. al 



 
 

 های الگوی سیپمحدودیت

آید. اگر چه الگو بخودی خود کامل و این الگو بشمار می های عمدهکامل بودن الگوی سیپ، یکی از محدودیت

دهد عمالً های خاص هم هست. نقش برابری که الگو به تمام ذینفعان عمل ارزشیابی میباشد ولی وابسته به موقعیتجامع می

، به نقل از 5118، 1شود )انجلوا و ویزباعث کند شدن اجرای عمل ارزشیابی، افزایش هزینه و پیچیده شدن عمل ارزشیابی می

( ضمن تأیید الگوی سیپ معتقد است که در این الگو، مدیران به دلیل عدم توانایی یا 1983(. استیک )5111، 5تن، لی و هال

توانند نقش خود را در عمل ارزشیابی بخوبی انجام دهند. در واقع استیک بر این نکته اشاره دارد که تعامل بین عدم تمایل نمی

شود، عمالً های عمل ارزشیابی که برای موفقیت ارزشیابی ضروری قلمداد میگیران در مورد یافتهشیابی و تصمیممجریان ارز

ای برای سودار کردن گیرندگان را زمینه( تعامل بین مجریان ارزشیابی و تصمیم1983) 3پذیر نیست. استافل بیم و وبسترامکان

 اند. های ارزشیابی نامیدهیافته

 

 های آموزشی در قالب رویکردهای مختلفندی ارزشیابیبدسته

نظر هایشان نسبت به اینکه ارزشیابی چیست و چگونه باید آن را انجام داد اختالفنظران ارزشیابی در دیدگاهصاحب

 ( این1987نظرها به ایجاد رویکردهای ارزشیابی آموزشی مختلف انجامیده است. ورتن و ساندرز )دارند. این اختالف

 اند. رویکردها را به شش دسته زیر تقسیم کرده

 (: objective-oriented approachبر هدف )مبتنیرویکرد  -1

گیرند و ارزشیابی آموزشی به های دقیق مورد تأکید قرار میهای کلی و هدفبر هدف، هدفدر رویکرد مبتنی

 اند. ها به چه میزانی تحقق یافتهدنبال این است که تعیین کند این هدف

 (: management-oriented approachبر مدیریت )رویکرد مبتنی -5

 گیرنده است. یدن به نیازهای اطالعاتی مدیران تصمیمدر این رویکرد، هدف تشخیص و تحقق بخش

 (:consumer-oriented approachکننده )بر مصرفرویکرد مبتنی -3

های کلی آموزشی است کننده، تأکید عمده بر کسب اطالعات مربوط به فرآوردهبر مصرفدر رویکرد مبتنی

های آموزشی. نظایر اینها سی مختلف، فرآوردههای درکنندگان آموزشی در انتخاب از میان برنامهتوسط مصرف

 گیرد. مورد استفاده قرار می

 (:expertise-oriented approachبر نظر متخصصان )رویکرد مبتنی -1

                                                           
1. Angelova and weas  

2. Tan; Lee & Hal 

3. Stufflebeam & Webster  



 
 

بر نظر متخصصان، تأکید اصلی بر کاربرد مستقیم نظر متخصصان در قضاوت درباره کیفیت در رویکرد مبتنی

 های آموزش و پرورش است. فعالیت

 نظر متخصصان: بر اختالفیکرد مبتنیرو -5

نظرهای ارزشیابان مختلف )موافق و مخالف( مورد تأکید قرار نظر متخصصان، اختالفدر این رویکرد بر اختالف

 گیرد. می

 (: naturalistic and participant-oriented appreoachکنندگان )بر مشارکتگرایانه و مبتنیرویکرد طبیعت -2

های ارزشیابی ها، نیازها و دادهها، مالککنندگان در تعیین ارزشبر مشارکتگرایانه و مبتنیطبیعتدر رویکرد 

 (.7و 1و 5گیرد )مورد تأکید قرار می

( از 1983بندی دوگانه هاوس )گانه ورتن و ساندرز که در باال معرفی شد، بر تقسیمبندی رویکردهای ششدسته

های آموزشی را بندی بیشتر مبنای فلسفی و ایدئولوژیکی دارد. هاوس انواع ارزشیابیاین تقسیمارزشیابی آموزشی استوار است. 

 گرا در مقابل ذهن گرا قرار داده است. در دو دسته عین

 

 بر هدفالگوی ارزشیابی برخاسته از رویکرد مبتنی

آید تا در ارزشیابی کوشش به عمل میگردند و بعد از آن در این رویکرد ابتدا مقاصد یک فعالیت آموزشی تعیین می

اند. الگوی ارزشیابی تایلر: نخستین الگوی ارزشیابی آموزشی که تاریخ نشان داده شود که آن مقاصد تا چه اندازه تحقق یافته

شیابی گویند. مفهوم تایلر از ارزگردد و به آن الگو با رویکرد ارزشیابی تایلر میمیالدی باز می 1931پیدایش آن به دهه 

اند. در نتیجه ارزشیابی، چنان که های آموزشی برنامه درسی تا چه میزان تحقق یافتهآموزشی این است که تعیین کند هدف

ها اختالف وجود دارد، باید نواقص برطرف گردند، و بار دیگر ارزشیابی انجام گیرد. به معلوم گشت که بین عملکرد و هدف

 شیابی خود مراحل زیر را پیشنهاد داده است: همین منظور، تایلر در الگوی ارز

 های دقیقهای کلی و هدفتعیین هدف -

 هاها و هدفبندی غایتطبقه -

 گیریها به صورت رفتاری، یعنی قابل اندازهبیان هدف -

 ها را نشان دادهایی که در آنها بتوان دستیابی به هدفیافتن موقعیت -

 گیریتولید با تهیه روش و فنون اندازه -

 های مربوط به عملکرد یادگیرندگانگردآوری داده -

 های رفتاریهای مربوط به عملکرد با هدفمقایسه داده -

 



 
 

( الگوی ارزشیابی تایلر، از لحاظ منطق درست، از نظر علمی قابل پذیرش و توسط 1987بنابه گفته ورتن و ساندرز )

پردازان ارزشیابی داشته پیدایش تا کنون تأثیر عظیمی بر نظریه متخصصان ارزشیابی به سهولت قابل استفاده است، و لذا از زمان

نقش تراکمی یا پایانی را توان برای هدایت یادگیری دانشجویان نیز استفاده کرد. در این معنی ارزشیابی، است. از شیوه تایلر می

ی برنامه دارد، ممکن است در آن، اجرای هاای بر هدفنگر است. البته این الگو تأکید بیش از اندازهکند و گذشتهایفاء می

 ها از نظر دور بماند. برنامه و ارزش هدف

دهد و اعتقاد دارد که عملکرد در های رفتاری را به دقت توضیح میکید بر هدف( ضرورت تأ1981و  1925میگر )

بر هدف به راستای ارزشیابی مبتنیگیری باشد. بعد از تایلر افراد زیادی در های درس باید قابل اندازههر یک از هدف

( و الگوی 1973(، هاموند )1927توان به ارزشیابی مایکل )پردازی و الگوسازی در ارزشیابی آموزشی پرداختند که مینظریه

 ( اشاره کرد.1973ارزشیابی پرووس )

 بر مدیریتالگوهای ارزشیابی برخاسته از رویکرد مبتنی

ها، داددرونها درباره یابی آموزشی بر یک رویکرد سیستمی تأکید دارند که در آنپدیدآورندگان این الگوهای ارزش

 (.1987گیرندگان آموزش عالی هستند )ورتن و ساندرز، شود. مخاطی این الگو تصمیمگیری میدادها تصمیمفرایندها و برون

 

 الگوی ارزشیابی سیپ:

ز ( اCIPP( هستند. عنوان سیپ )1971بیم و همکاران ) پدیدآوردندگان این الگوی ارزشیابی دانیل ال. استافل

به دست آمده است، زیرا این الگوی ارزشیابی دارای  ، فرایند و فرآوردهداددرون، حروف اول کلمات بافت یا موقعیت

 کند. گیری زیر کمک میگیرندگان را در چهار نوع تصمیمچارچوبی است که مدیران و تصمیم

 ینه(: ارزشیابی از بافت )زم -1

(، این مهمترین ارزشیابی است. هدف این ارزشیابی فراهم آوردن یک زمینه 1971از نظر استافل بیم و همکاران )

های آموزشی است و به توصیف شرایط و موقعیت مطلوب و نیز شرایط و موقعیت واقعی منطقی برای تعیین هدف

کالت مربوطه را مشخص کند و مشاده را معین میپردازد و نیازهای برآورد نشده و امکانات بالاستفمحیط می

 . نمایدمی

 : داددرونارزشیابی از  -5

ای است که برای ایجاد تغییرات آموزشی و حصول به اهداف کمک به تدوین برنامه داددرونهدف ارزشیابی 

 گردد. تعیین شده در مرحله ارزشیابی زمینه طراحی می

 ارزشیابی از فرایند:  -3



 
 

شود تا گیرد. در این ارزشیابی کوشش میپس از طراحی برنامه، چگونگی اجرای برنامه مورد ارزشیابی قرار می

ها تعیین گردند: آیا برنامه به خوبی در حال پیاده شده است؟ چه موانعی بر سر راه هایی نظیر اینپاسخ پرسش

های اجرایی ها به کنترل و هدایت شیوهپرسشآن قرار دارند؟ چه تغییراتی ضروری هستند؟ پاسخ این موفقیت 

 کند.کمک می

 داد: ارزشیابی از برون -1

های برنامه مقایسه شود که نتایج به دست آمده چه هستند. بعد نتایج حاصل با هدفدر این مرحله معلوم می

 شوند.گردند و رابطه بین انتظارات و نتایج واقعی مشخص میمی

 

 :ایالگوی ارزشیابی یو سی ال 

آنجلس پدید آمده این الگوی ارزشیابی از آن جهت به این عنوان شهرت یافته که در دانشگاه کالیفرنیا واقع در لوس

حروف اول کلمات تشکیل دهنده نام این دانشگاه هم هستند. نام دیگر آن الگوی سی اس ای  A, L, C, Uاست و حروف 

(center for study of evaluation است که باز هم )E, S, C  حروف اول مرکز مطالعه ارزشیابی دانشگاه کالیفرنیا در

آنجلس است. در این الگو ارزشیابی عبارت است از فرایند تعیین انواع تصمیماتی که باید اتخاذ شوند و نیز انتخاب، لوس

گیرندگان )پوفام اطالعات به تصمیمگردآوری و تحلیل اطالعات موردنیاز برای اخذ این تصمیمات و گزارش دادن این 

1975.) 

 

 کنندهبر مصرفالگوهای ارزشیابی برخاسته از رویکرد مبتنی

های ی فرآوردهاند تا دربارهاند مؤسسات یا افراد مستقلی که قبول مسئولیت کرده( گفته1971ورتن و ساندرز )

کنندگان را ترویج بر مصرفآوری نمایند یا دیگران را در این کار یاری دهند، رویکرد ارزشیابی مبتنیآموزشی اطالعات جمع

های های آموزشی، فرصتهای آموزشی، رسانههای برنامه درسی، کارگاهز بستهاند اهای آموزشی عبارتاند. فرآوردهنموده

افزار و تجهیزات، مواد آموزشی و حتی خدماتی که به خدمت، ارزشیابی از کارکنان، تکنولوژی جدید، نرمآموزشی ضمن

 ی آموزشی. فرآوردهشود. در این رویکرد ارزشیابی برابر است با تعیین میزان مطلوب بودن یک مدارس داده می

 

 :الگوی ارزشیابی اسکریون

های مهم کنندگان کارکرده است. از اندیشهمایکل اسکریون در زمینه ارزشیابی آموزشی به قصد کمک به مصرف

( تمایزگذاری او بین ارزشیابی تکوینی و ارزشیابی تراکمی است. منظور از ارزشیابی تکوینی کمک 1971و  1927اسکریون )

آید. به طور ن برنامه و منظور از تراکمی تعیین شایستگی کلی برنامه است پس از آن که به طور کامل به اجراء درمیدر تدوی



 
 

کند که عامل ارزشیابی باید بتواند به داند و تأکید میدار ارزش یا شایستگی چیزها میکلی اسکریون ارزشیابی را سنجش نظام

گیری کند و موفقیت یا عدم موفقیت برنامه در رسیدن به اشد نه آنکه صرفاً اندازهدفاع بنوع قضاوت ارزشی برسد که قابل 

 داند. ها را تعیین کند. اسکریون ارزشیابی را مترادف با تعیین میزان مطلوبیت هدف میهدف

 

 الگوی ارزشیابی هدف آزاد:

بر هدف است. ابل ارزشیابی مبتنی( الگوی ارزشیابی هدف آزاد در مق1978و  1927یکی از پیشنهادهای اسکریون )

شود. ی برنامه آموزشی نیز تأکید میبینی نشدههای پیشهای برنامه آموزشی، بر بازدهبر ارزشیابی هدفدر این الگو عالوه

کند. به باور داوری قبلی، سنجش و ارزیابی میگیری قبلی یا پیشگونه جهتتمامی نتایج یک نوآوری آموزشی را بدون هیچ

ی ارزشیابی هدف آزاد، کاستن از سوگیری و افزایش عینیت است، با این حال این ارزشیابی را جانشین سکریون نقش عمدها

 داند.بر هدف میبر هدف پیشنهاد نداده، بلکه آن را مکمل ارزشیابی مبتنیارزشیابی مبتنی

 

 بر نظر متخصصانالگوی ارزشیابی برخاسته از رویکرد مبتنی

بر نظر متخصصان آموزشی، مراجع داوری اثربخشی مؤسسات، در الگوهای ارزشیابی برخاسته از رویکرد مبتنی

های آموزشی متخصصان و صاحبان فن هستند. برای نمونه ارزش یک برنامه درسی به وسیله ها و فعالیتها، فرآوردهبرنامه

سنجند ارزشیابی ی یادگیری زیربنای آن را میتوا و نظریهبینند و محموضوع درسی که برنامه را در عمل میمتخصصان 

روند شامل امتحانات شفاهی دوره دکتری، بر نظر متخصصان به کار میهایی که در آنها ارزشیابی مبتنیشود. موقعیتمی

رای چاپ در بررسی پرونده علمی استادان دانشگاه برای صدور احکام قطعی استخدامی و ارتقاء، بررسی مقاالت رسیده ب

 های علمی توسط هیأت دبیران مجله.مجله

 

 نظرهای متخصصانبر اختالفالگوهای ارزشیابی برخاسته از رویکرد مبتنی

در این الگو فرض بر این است که تمام متخصصان ارزشیابی خواسته یا ناخواسته نظرها و تعصبات خود را در جریان 

تری از ارزشیابی به دست بیاوریم باید از نظرهای موافق و مخالف چند نتایج درستدهند، لذا برای اینکه ارزشیابی دخالت می

اند: در حالی که غالب رویکردهای ارزشیابی ( گفته1987نظران استفاده کنیم. ورتن و ساندرز )تن از متخصصان و صاحب

ها را متعادل فی در ارزشیابی سوگیرینظرهای مثبت و منبر اختالفها را کاهش دهند رویکرد مبتنیکوشند تا سوگیریمی

 سازد و از این طریق عدالت را برقرار نماید. 

 

  



 
 

 کنندگانبر مشارکتگرایانه و مبتنیالگوهای ارزشیابی برخاسته از رویکرد طبیعت

کنند که غالب رویکردهای ارزشیابی موجود، به دلیل تأکید زیاد بر پدیدآورندگان این رویکرد چنین ادعا می

های متداول سنتی ارزشیابی در اند و اشاره دارند روشهای ماشینی و غیرانسانی را برگزیدهگرایی، روشگرایی و عینیتهدف

هایی که در های مورد ارزشیابی یا کالسیابان شخصاً حتی یک بار در کالسشوند، لذا ارزشهای بیشتر وسیعی انجام میمقیاس

کنندگان بر تجارب دست بر مشارکتگرایانه و مبتنیگذارند. در مقابل، رویکرد طبیعتفعالیت ارزشیابی شرکت دارند پا نمی

به وجود  1981و  1971های جدید در دهههای تربیتی و آموزشی تأکید دارد. این رویکرد نسبتاً ها و فعالیتاول در موقعیت

ی آزمایشی ترجیح و کنترل شدههای دقیق بر مشاهدات طبیعی را به روشهای پژوهش و بررسی مبتنیآمد و پا گرفت. روش

های ورزند. این روش متکی بر دادهدهند و بر دخالت کسانی که در موضوع مورد ارزشیابی شرکت دارند نیز تأکید میمی

توان به الگوهای ارزشیابی سیمایی رابرت ترین این الگوها میها است. از معروفز منابع متعدد یا احترام به تنوع دیدگاهحاصل ا

 گرایانه اشاره کرد. ( و ارزشیابی روشنگر، ارزشیابی دموکراتیک، ارزشیابی پاسخگو و ارزشیابی طبیعت1927ای. استیک )

 به موضوعبندی ارزشیابی آموزشی با توجه دسته

بندی انواع های تقسیماند یا نه؟ بنابراین یکی از راههای موردنظر تحقق یافتههدفبا توجه به تعریف ارزشیابی، آیا 

 های مختلف آموزشی زیر قرار داد. با توجه به هدف یا موضوع ارزشیابی است و از این لحاظ ارزشیابی ارزشیابی

 ارزشیابی از دانشجویان: 

ابی پیشرفت تحصیلی یا ارزشیابی از میان یادگیری است. استفاده از نتایج آن نه تنها برای قضاوت عمدتاً ارزشی

ها و مواد آموزشی نیز مفید هستند. ی اثربخشی کیفیت آموزش، روشی عملکرد یادگیرندگان، بلکه برای داوری دربارهدرباره

از پیش تعیین شده است. ارزشیابی پیشرفت تحصیلی که  های آموزشیترین مالک قضاوت در ارزشیابی آموزشی هدفعمده

های آموزشی از پیش تعیین شده کند که دانشجویان تا چه میزانی به هدفمهمترین نوع ارزشیابی آموزشی است تعیین می

 اند. رسیده

 ارزشیابی از دانشکده: 

های آموزش معاونت آموزشی ئول بازدهمنظور از ارزشیابی از همه کسانی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مس

دقتی وسایل و ترین نوع ارزشیابی همین ارزشیابی از کارکنان به ویژه اساتید است. علت آن کم اعتباری و بیهستند. شاید پیچیده

اساتید باید از  گردد برای ارزشیابی سالمتر ازگیری و سنجش مورد استفاده در این نوع ارزشیابی است. پیشنهاد میهای اندازهروش

 (.8و  1های الزم را به دست آورد و قضاوت نهایی را براساس ترکیبی از آنها انجام داد )همه منابع اطالعاتی موجود داده

 های درسی و مواد آموزشی:ارزشیابی از برنامه

شامل ارزشیابی از  شود وارزشیابی آموزشی گاهی به منظور تعیین اثربخشی برنامه درسی یا مواد آموزشی انجام می

 های درسی، مواد دیداری ـ شنیداری و تدارکات فیزیکی و سازمانی است.های آموزشی، کتابعواملی چون رشو



 
 

ارزشیابی از برنامه درسی ممکن است شامل ارزشیابی از یک برنامه کامل و یا جنبه کوچکی از یک برنامه کامل باشد. 

رین مالک پیشرفت تحصیلی میزان یادگیری دانشجویان است. مالک دیگر ارزشیابی تدر ارزشیابی از برنامه درسی نیز عمده

 برنامه درسی هزینه آنهاست.

برنامه درسی با عوامل مختلف و آشکار و پنهان ارتباط دارد. این ارتباط و تأثیرپذیری از پارامترهای مختلف، موجب 

گیری و اقدامات انجام شده مورد ارزیابی قرار گیرند. درسی، تصمیمریزی و اجرای برنامه ی مراحل برنامهشوند که در همهمی

 رود. ی تناسب تصمیمات برنامه درسی به کار میارزشیابی برنامه درسی فرایندی است که در مورد داوری در زمینه

 

 های ارزشیابیانتخاب مدل

ی ریزان برنامهباشد طرحه ضرورتی نمیی درسی ارائه شده است کهای برنامهها در ارزشیابی طرحانواعی از مدل

قرار خواهند داد. یک طرح منسجم و درسی خود را به یک مدل محدود نمایند. در واقع آنها دو یا چند مدل را مورد استفاده 

و  ی درسیکامل ارزشیابی باید براساس چند موضوع مورد مالحظه گسترش یابد. یکی از موارد مورد مطالعه نوع الگوی برنامه

گیری ی دیگر قصد و نیت ارزشیابی است. اگر هدف  اندازههای تدریس مورد استفاده است. موضوع مورد مالحظهمدل

های یگری مناسب خواهد بود. طرحهای رفتاری و تصمیمهای از قبل نوشته شده است، مدلپیشرفت در تحصیل هدف

ی درسی به عنوان یک طرح برای فراهم آوردن ارزشیابی برنامه ی درسی بایستی جامع و چند جانبه باشد.ارزشیابی برنامه

های پیشنهادی، ی درسی، دورههای برنامهحیطههای یادگیری، باید شامل ارزشیابی طرح برای سازماندهی های فرصتمجموعه

هم آمده برای های فوق آموزشی متقبل شده، خدمات فراهای فرصت یادگیری فراهم آمده، فعالیتانواع دیگر مجموعه

 کند، باشد.دانشجویان و انواع ارتباطات غیررسمی که اقلیم آموزشی را مشخص می

 

 مراحل ارزشیابی

 تعیین اطالعات الزم: -1

تر باشد، ارزشیابی از کیفیت بهتری برخوردار خواهد بود. نباید ارزشیابی به اطالعات نیاز دارد. هر قدر اطالعات موثق

فراموش کرد که به علت کثرت و وسعت اطالعات مجبور به انتخاب هستیم. برای انتخاب به این نیاز داریم که ماهیت موضوع 

های ا را تشخیص دهیم. مثالً باید معلوم کنیم که آیا قصد داریم همه عوامل و مؤلفههبشناسیم و ضرورتارزشیابی را به خوبی 

ها و نکات خاصی توجه داریم؟ به طور کلی برنامه درسی را ارزشیابی کنیم؟ آیا در هر یک از عناصر برنامه درسی به جنبه

ی را گردآوری کنیم و از گردآوری اطالعات های خود را باید تعیین کنیم تا بتوانیم اطالعات ضروروسعت و حدود قضاوت

 نظر نماییم.فایده صرفوسیع بی

 آوری اطالعات:جمع -5



 
 

ی عناصر مختلف برنامه درسی داوری شود. دربارههای مربوط انجام میاین کار از طریق پرسشنامه، مصاحبه یا روش

شود تا نسبت به اصالح، تکمیل و یا تغییر آنها اقدام شود. این کار در دو سطح و از طریق ارزشیابی تکوینی و ارزشیابی می

های سی اطالعات مربوط به اهاف برنامه درسی، محتوای برنامه درسی، روشگیرد. ارزشیابی برنامه درتراکمی انجام می

آوری یاددهی ـ یادگیری، امکانات اجرایی برنامه، اعالم حمایت یا مخالفت با برنامه و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی جمع

 شود. می

 تجزیه و تحلیل:  -3

اطالعات خام است و باید تجزیه و تحلیل شود و به  آیدآنچه از ارزشیابی در مرحله گردآوری اطالعات به دست می

اطالعات قابل استفاده و کاربردی تبدیل گردد. سئواالتی که در طرح ارزشیابی منظور نشده، در تبدیل اطالعات خام به 

 تواند مؤثر باشد. اطالعات مفید و قابل استفاده می

 

 گیری و قضاوت:نتیجه -1

شود. داوری، صدور حکم در مطلوب ی ابعاد مختلف برنامه مطرح می، داوری دربارهپس از دستیابی به اطالعات مفید

ی بعدی از اهداف قضاوت کرد. قابل ذکر توان دربارهبودن یا نبودن عناصر برنامه است و با توجه به هر بخش از اطالعات می

 پذیرد. آسانتر انجام می بندی شود، قضاوتاست که هر قدر اطالعات به نحو بهتری تجزیه و تحلیل طبقه

 گزارش نتایج ارزشیابی: -5

گردد. و مخاطبان ارزشیابی ارائه میگیرندگان شود و به تصمیمی مراحل، گزارش نهایی تنظیم میپس از انجام همه

ه اطالعات و ریزان عمدتاً بهای متعدد با حجم کم تهیه گردد. برنامهممکن است الزم باشد به تناسب نیازهای مخاطبان گزارش

 های مربوط به عناصر اصلی برنامه شامل اهدف، محتوا، روش و ارزشیابی نیاز دارند. گزارش

 گیری و اقدام:تصمیم -2

های ی گروه ارزشیابی ارائه گزارش نهایی به مسئولین است تا بررسی گزارش، اصالحات الزم را در بخشوظیفه

بصیرت و باور آموزش برخوردار باشند، حساسیت و عالقه بیشتری به اعمال نتایج مختلف به عمل آورند. هر قدر مسئولین از 

 دهند.ارزشیابی در برنامه درسی نشان می

 

 

 



 
 

 

 

 

 ی پژوهشپیشینه بخش دوم؛
 

 

  



 
 

شوند را ی حاضر مربوط میهایی که بطور مستقیم و غیرمستقیم به مطالعهها و یافتهدر این بخش تعدادی از پژوهش

 ها در بخش ضمائم آمده است(.بندی یافتهشود )جمعها اقدام میبندی آنو سپس به جمع ذکر کرده

های مرتبط با موضوع ارزشیابی با ی خود بخشی از یافته( در مطالعه1391زاده و شاهی )محمدی، مهرعلیعلی

 ت: ها، به شرح زیر اساند. بخشی از این یافتهگیری از الگوی سیپ را گزارش کردهبهره
 

 زمینه

( حاکی از تأثیر متغیرهایی چون میزان استقبال مدیران از 1381( و اکبریان اقدم )1381نتایج تحقیق عسگری ثابت )

ها، بخشی به اولیاء، کمبود درآمد خانوادهاولیاء، اعتماد متقابل بین مدیریت و مردم، عوامل فکری و نگرشی و آگاهی مشارکت

 باشد. بر میزان مشارکت والدین می کثرت فرزندان و وضعیت نامناسب اقتصادی
 

 داددرون

( نیز به تحلیل محتوای ادبیات فارسی، مطالعات اجتماعی و دین و زندگی پایه اول، ادبیات 1385قاسمی زرگر )

 ( و دین و زندگی پایه سوم پرداخته است.5شناسی )و دین و زندگی پایه دوم و ادبیات فارسی، جامعه (1شناسی )فارسی، جامعه

اند. در این های زندگی پرداختههای درسی موردنظر به صورت گذرا به آموزش مهارتدهد که کتابنتایج تحقیق نشان می

( به طور مؤثر و کافی توجهی 15/8( و حفظ سالمتی )23/2گیری )های مهمی چون توانایی تصمیمها به آموزش مؤلفهکتاب

( به ترتیب باالترین 51/15( و شناخت خود )55/52(، حقوق و مسئولیت )15/12های روابط بین فردی )نشده است. مؤلفه

ی درسی منجر به ( حاکی از آن است که تغییر برنامه5115) 1اند. نتایج تحقیق دجیوراویسفراوانی را به خود اختصاص داده

سی تاریخ ابتدایی و متوسطه، های درآموزان معتقدند که کتابتغییر کتب درسی شده است. براساس نتایج ارزشیابی، دانش

آموزان ( به بررسی نظرات دبیران و دانش1379های درسی مدرن را ندارند. نجاری )استانداردهای علمی و آموزشی کتاب

شناسی نظام کتب زیستی درسی ی علوم تجربی در خصوص انتخاب و سازماندهی محتوای برنامهی رشتهی سوم متوسطهپایه

 تهران پرداخته است.  ی شهرجدید متوسطه

سازی جهت ارزشیابی های آموزشی و آمادههای درسی، دبیران را در برنامه( معتقد است که کتاب1999) 5یلدیریم

اند که در باال بردن عملکرد تحصیلی و شرایط سازماندهی ای طراحی شدهها به گونهدهند. با این حال کتابتحصیلی یاری می

های درسی آموزان تأثیری ندارند. با این که کتاببرخورد دانش بخش، زبان و وسایل یاددهی ـ یادگیری واساسی و رضایت

آموزان تأثیری ندارند. اند که در یادگیری دانشای طراحی شدهکانون اصلی و مهمی برای انتقال دانش هستند، اما به گونه

( و شعبانی 1377مرادی ) باشند. براساس نتایج تحقیق وفاداری موضوع، مهم میی درک در حوزهی خواندن، توسعهانگیزه

 باشد.آموزان تأثیرگذار میبر افت تحصیلی دانش( حجم زیاد و سنگین دروس در نظام جدید 1375)
                                                           
1. Djurovic 

2. Yildirim 



 
 

ها را بر آموزان کاهش تنوع درسدرصد دانش 15/75( نیز به این نتیجه دست یافت که 1371همچنین روحانیان )

اند که طرز نگارش کتب نظام جدید شیوا و روان آموزان اظهار نمودهدرصد دانش 15/59اند. میزان پیشرفتشان مؤثر دانسته

( به بررسی کارآیی درونی 1371های قبلی در ارتباط است. ممبینی )اند که با آموختهاست، محتوای دروس طوری تدوین شده

مجموع نتایج حاکی از ی آن با میانگین کشوری پرداخته است. در متوسطه و مقایسهآموزش و پرورش خوزستان در مقطع 

 باشد. عدم مطلوبیت کارآیی درونی می
 

 فرایند

بر رویکرد ریزی آموزشی مبتنیها و تهدیدهای برنامهها، فرصتها، ضعف( نیز به بررسی قوت1385مدنی )

تر رات بیشها، تفویض اختیاترین قوتمحوری در آموزش متوسطه پرداخته است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که مهممدرسه

ی ترین ضعف مربوط به عدم کفایت بودجهباشند. مهمها میبه مدیران مدارس و افزایش میزان همکاری در انجام فعالیت

ها عبارت است از ایجاد زمینه و بستر الزم ترین فرصتی فعلی مدارس برای الزامات رویکرد مدرسه محوری است. مهمسرانه

ن یاددهنده و یادگیرنده، فراهم شدن شرایط الزم در مدرسه برای کوشش در راستای رفع برای تبدیل مدرسه به یک سازما

باشند. سرانجام های محلی و تسهیل در ارتباط میان مدارس و دیگر نهادها و مؤسسات میها و ناهنجاریبرخی از نابسامانی

های مدرسه و عدم گیریها در تصمیمارد کردن آنشان به دلیل وترین تهدید مربوط به بازماندن معلمان از وظایف اصلیمهم

 باشد.وجود فرهنگ و جو سازمانی مطلوب در نظام آموزش و پرورش می

های ژاپن در بخش انگلیسی و تأثیر ( به بررسی باورها و روش تدریس دبیران دبیرستان5111) 1سیسرساتو و کلین

های تدریس دبیران تقویت شده است ولی از اند. این مطالعه مشخص کرد که گر چه شیوهمتقابل آن بر آموزش پرداخته

 ی دبیران جهت یادگیری و یاددهی کاسته شده است. انگیزه

آموزان برگزاری امتحانات هماهنگ درصد دانش 17/81درصد از دبیران و  85از نظر کند بیان می (1371روحانیان )

آموز به منظور راهنمایی ی دانشاستانی و کشوری خوب بوده و نتایج امتحانات تا حد زیادی موجب شناخت استعداد و عالقه

 اند. آموزان از میزان پیشرفتشان ذکر کردههی یافتن دانشهای طول ترم را موجب آگاشود. ارزشیابیتحصیلی و شغلی بهتر می

 

 دادبرون

آموزان و دبیران تا حدود زیادی تحقق ( اهداف اجتماعی آموزش متوسطه را از دیدگاه دانش1381نژاد )غضنفری

حقق اهداف اجتماعی تفاوت آموزان و دبیران در تآموزان علوم انسانی و علوم پایه و بین دانشداند. بین نظرات دانشیافته می

ی آمریکا ی متوسطهآموختگان دوره( به بررسی نگرش دانش5115) 5داری وجود ندارد. تامسون و جاشوآ ـ شررمعنی

)دانشجویان دانشگاه( در مورد این دوره پرداخته است. نژاد و فرهنگ تأثیر زیادی بر تجارب مدرسه دارند. دانشجویان با نژاد و 

                                                           
1. Sato & Kleinsasser 

2. Thompson & Joshua - shearer  



 
 

( از 1377اوت تجارب متفاوتی از مدرسه و دیدگاه متفاوتی نسبت به سیستم آموزشی دارند. سلیمی کوچی )های متففرهنگ

تر از نظام جدید ارزیابی کرده است. معروفی ی نظام قدیم را مطلوبدیدگاه مجریان )مدیران و دبیران( در مجموع کل برنامه

ی نظری تفاوت ی شاخهگانههای سهآموزان رشتهعملکرد دانش( معتقد است که در تمامی دروس مشترک بین متوسط 1371)

های آموزان رشتهترین متوسط عملکرد تحصیلی متعلق به دانشداری وجود دارد. در تمامی دروس مورد بررسی پایینمعنی

 ی ریاضی تعلق دارد. آموزان رشتهعلوم انسانی و باالترین متوسط عملکرد تحصیلی به دانش

 

های زندگی در مدارس شهر با هدف بررسی اعتبار و روایی مقیاس و الگوی سیپ برای آموزش مهارت یپژوهش

حاصل شد. نتایج تحلیلی  81/1مورد است. شاخص اعتبار محتوایی مقیاس  13اصفهان طراحی و اجرا گردید. مقیاس دارای 

محاسبه شده است. نتایج نشان  93/1تا  85/1فه مقادیر درصد را اعالم کرده و در کل الگو برای چهار مؤل 87/1عاملی اطمینان 

 (. 5117باشد )اسفر و همکاران، ها میداد این مقیاس و الگو دارای اعتبار و قابلیت الزم برای ارزیابی آموزش برنامه

داد، درون های زمینه،ها را گزارش کرده است و متوسط نمرات برای مقولهها میانگین نمره مطلوب در همه گروهیافته

 (.5112، تفاوت معناداری با هم نداشتند )تباری و همکاران، دادبرونفرایند و 

شهر تهران با استفاده از  5های کارودانش منطقه کمال درانی و کیوان صالحی، پژوهشی را با هدف ارزشیابی هنرستان

های کارودانش اجرا نمودند. جامعه یژه هنرستانهای فنی به والگوی ارزشیابی سیپ و پیشنهاد چارچوبی برای سایر هنرستان

گیری تصادفی ساده آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل پنج زیر جامعه است که با استفاده از روش سرشماری و نمونه

ای همنظور، ابتدا چارچوب کلی عوامل و نشانگرهای موردنیاز در ارزشیابی هنرستانمورد بررسی قرار گرفته است. بدین

داد( )برون دادبرونداد؛ فرایند و کارودانش با اقتباس از تجارب موجود و استفاده از الگوی عناصر سازمانی در سه بخش درون

نشانگر به همراه معیارهای قضاوت تهیه شد. سپس با استفاده از عوامل و نشانگرهای تدوین شده  513عامل و  19با بکارگیری 

ها، وضع موجود با استفاده از رسشنامه، با لحاظ روایی و پایانی تهیه شد. بعد از گردآوری دادهابزارهای پژوهش شامل پنج پ

عامل  19گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نهایتاً از مقایسه  "معیارهای پیشنهادی وضع مطلوب"و  "طیف قضات"

ترتیب وضعیت موجود هر سه وب قرار گرفت. بدینعامل دیگر در سطح نسبتاً مطل 5عامل در سطح نامناسب و  17بررسی 

دادی جامعه هدف، برای بهبود وضعیت کیفی موجود پیشنهادها و راهکارهایی در سطح هر دادی، فرایندی و برونبخش درون

 (. 1385دادی ارائه شد )دادی، فرایندی و برونهای درونیک از عوامل مرتبط با بخش

 

ی سوم را براساس الگوی سیپ طراحی نمودند. هدف اصلی این مقاله ارزیابی پایهمحمدی و همکاران پژوهشی علی

استفاده شده است.  CIPPی شهر اهواز است. برای انجام این تحقق از الگوی نظری سیپ ی نظری دخترانهمقطه متوسطه

های ریاضی و فیزیک، علوم رشته ی نظریی سوم شاخهدانشگاهی و پایهآموزان دختر مراکز پیشی مورد مطالعه دانشجامعه



 
 

ای ابتدا یک ناحیه گیری خوشهباشد. با استفاده از روش نمونهمی 1387-88تجربی و علوم انسانی شهر اهواز در سال تحصیلی 

آموخته انتخاب نفر دانش 91آموز و نفر دانش 91دانشگاهی و در نهایت به تصادف مرکز پیش 3دبیرستان و  11و سپس 

باشد. جهت تجزیه و تحلیل ی محقق ساخته و مصاحبه میها شامل پرسشنامهابزار پژوهش به منظور گردآوری داده اند.شده

ها و واریانس( استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده t-testو آمار توصیفی و استنباطی ) SPSSافزار آماری ها از نرمداده

داد آن با وضعیت مطلوب داد، فرایند و برونی نظری و عوامل زمینه، درونی سوم متوسطهحاکی از آن بود که کلیت پایه

در مجموع نظرات  باشد.ها میها همسو با مصاحبهآموختگان در پرسشنامهآموزان و دانشجامعه فاصله دارند. دیدگاه دانش

ی نظری با ی سوم متوسطهدادهای پایههای ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی در زمینه و دروناموزان رشتهدانش

آموزان و داری دارند. همچنین بین دیدگاه دانشدار ندارد ولی در فرایند این پایه با هم تفاوت معنیهم تفاوت معنی

محمدی، داری وجود دارد )علیی تحصیلی تفاوت معنیداد و ارزیابی این پایهگانه در برونای سههآموختگان رشتهدانش

 (.1391زاده، شاهی، مهرعلی

 

ای شهر اهواز با استفاده از الگوی ارزیابی سیپ بود. جامعه های فنی و حرفههدف پژوهش حاضر، ارزیابی هنرستان

 "گیری مورگانجدول نمونه"وزان، هنرجویان شهر اهواز بودند. حجم نمونه براساس آماری در این تحقیق کلیه مدیران، هنرآم

 "دسترس"آموختگان نمونه در و دانش "جامعه آماری"و مدیران برابر با  "تصادفی"هنرآموز به صورت  159هنرجو و  357

های ذینفع وضعیت ها نشان داد گروهههای آماری در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شد. یافتتعیین شد. روش

 (. 1391ها را براساس چهار بعد الگوی سیپ نسبتاً مطلوب ارزیابی کردند )شفیعی سرارودی، اقدس، آموزش هنرستان

 

 CIPPهای کاردانش شیراز براساس الگوی ارزشیابی رستگار هدف پژوهش خود را ارزشیابی کیفیت هنرستان

(، n=363(، هنرجویان )n=241)(، هنرآموزان n=26های مدیران )ش شامل زیر جامعهباشد. نمونه آماری پژوهمی

های مدیران و کارفرمایان از روش ( است. برای انتخاب نمونه در زیر جامعهn=84( و کارفرمایان )n=287آموختگان )دانش

ای و در زیر ای چند مرحلهسرشماری، در زیر جامعه هنرآموزان روش تصادفی ساده، در زیر جامعه هنرجویان از روش خوشه

با استفاده از تجارب مختلف در گیری در دسترس استفاده گردید. برای انجام پژوهش آموختگان از روش نمونهجامعه دانش

های آموزشی )نظام دانشگاهی و نظام  پیش از دانشگاه( و استفاده از نظرات متخصصان و همچنین با در نظر ارزشیابی نظام

های نشانگر شناسایی و سپس براساس آنها پرسشنامه 551عامل و  51داد مجموعاً داد، فرایند و برونهای درونگرفتن بخش

آوری شده با استفاده از ها، اطالعات جمعها تهیه گردید. پس از تکمیل پرسشنامهای برای هر کدام زیر جامعهجداگانه

معیارهای پیشنهادی متخصصان و اساتید طیف قضاوت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در بخش 

نان پشتیبانی و خدمات و برنامه درسی در سطح نسبتاً مطلوب و فضای داد عوامل هنرجویان، هنرآموزان، مدیران، کارکدرون



 
 

های هنرآموزان، آموزشی و پرورشی و تجهیزات و امکانات )بودجه( در سطح نامطلوب قرار دارند. در بخش فرایند فعالیت

ط انسانی در سطح نسبتاً نامطلوب برنامه و روابهای فوقهنرجویان، مدیران، کارکنان پشتیبانی و خدمات، مسئولین ناحیه، فعالیت

داد ای در سطح نامطلوب ارزیابی گردید. همچنین نتایج نشان داد که تمامی عوامل بخش برونهای پژوهشی و توسعهو فعالیت

آموختگان )دانش، بینش، توانش(، رضایت کارفرما، تحقق اهداف، کارآفرینی، اشتغال و بیکاری، ادامه تحصیل و شامل دانش

 (. 1391ت و افت تحصیلی در سطح نامطلوب قرار دارند )رستگار، احمد، پیشرف

 

آموزان، دبیران، مدیران، برنامه درسی، فضا و های دانشدادی ویژگیدر این پژوهش به ارزیابی شش مؤلفه درون

ری مدارس دخترانه دادی پایه دوم دوره متوسطه نظتجهیزات و بودجه پرداخته شده است. هدف از انجام آن ارزیابی درون

باشد. جامعه آماری این پژوهش از سه زیر جامعه باشد. نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی پیمایشی میمی

آموزان ای در دانشگیری مرحلهتشکیل شد و از نمونه 59-59آموزان، دبیران و مدیران در ده دبیرستان در سال تحصیلی دانش

ها نفر در مدارس به صورت تصادفی ساده صورت گرفت. جهت سنجش روایی پرسشنامه 11ران نفر و مدی 51نفر، دبیران  111

ها با موضوع و اهداف، اطالعات پژوهش مورد تأیید های پرسشنامهاز روایی محتوایی استفاده گردید و از نظر انطباق سئوال

داد پایه دوم متوسطه دوره دوم متوسطه: شد. درون متخصصان قرار گرفت. برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرانباخ استفاده

و  3آموزان، مدیران، دبیران، برنامه درسی، فضا و تجهیزات و بودجه امتیاز به ترتیب در مالک رفتار ورودی شناختی دانش

ایه دوم دوره داد پباشد که معرف وضعیت مطلوب در کل درونمی 3تا  33/5در مجموع امتیاز بین  1و  3و  5و  22/5و  22/5

 (.1391نژاد، فاطمه، متوسطه است )قاسمی

 

پژوهشی در استان یزد به اجرا درآمده است این تحقیق با هدف ارزیابی نحوه اجرای طرح مدارس هوشمند استان یزد 

آموزان انجام شده است. در این تحقیق میزان موفقیت اجرای طرح مدارس هوشمند از لحاظ عوامل از دیدگاه معلمان و دانش

سی قرار گرفته است. روش این تحقیق پیمایشی است و جامعه آماری این داد مورد بررداد، فرایند و برونمربوط به درون

آموزان در این پژوهش گیری دانشآموزان هوشمند شهید زینی و اولیای یزد است. روش نمونهپژوهش شامل معلمان و دانش

ی گردآوری اطالعات گیری معلمان تصادفی ساده بوده است. در این پژوهش، براای و روش نمونهبه صورت تصادفی طبقه

آموزان و معلمان با طیف چهارگانه لیکرت تنظیم شده است. در بررسی نتایج الزم دو نوع پرسشنامه محقق ساخته برای دانش

درصد( و  3/25آموزان )دهند که از نظر دانشها نشان میاستفاده شده است. یافته 5پژوهش حاضر نیز، از آزمون آماری برخی 

داد های شهید زینی و اولیای یزد از نظر عوامل مربوط به درونصد( اجرای طرح مدارس هوشمند در دبیرستاندر 2/51معلمان )

 3/28درصد و  7/25آموزان و معلمان )به ترتیب ها حاکی از آن است که از نظر دانشموفق نبوده است. همچنین نتایج یافته

درصد از  5/51مربوط به فرایند نیز موافق نبوده است. در این مورد درصد(، اجرای این طرح در این مدارس از لحاظ عوامل 



 
 

داد موفق نبوده، اما به نظر معلمان معتقد بودند که اجرای طرح مدارس هوشمند در این مدارس از نظر عوامل مربوط به برون

مداد شده است )عصاره، مدرسی آمیز قلداد موفقیتآموزان، اجرای این طرح از نظر عوامل مربوط به بروندرصد دانش 3/55

 (.1393سریزدی، رضازاده، بهادران، 

 

ارزیابی پایه سوم مقطع متوسطه نظری دخترانه شهر اهواز و میزان تطابق آن با  در پژوهش دیگری که هدف از آن

. در این اهداف و شاخص های تعیین شده می باشد. روش تحقیق در این پژوهش کمی و کیفی و از نوع ارزشیابی می باشد

تحقیق چون هدف بررسی نقاط قوت و ضعف و ارائه اطالعات به تصمیم گیران جهت تصمیم گیری می باشد، از الگوی 

نظری سیپ استفاده شده است. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر پایه سوم شاخه نظری دبیرستان های شهر اهواز، کلیه 

و نیز دانش آموزان  1387-88خدمت در پایه سوم شاخه نظری در سال تحصیلی مدیران این مدارس و کلیه معلمان مشغول به 

می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای ابتدا  1387-88دختر مراکز پیش دانشگاهی شهر اهواز در سال تحصیلی 

نفر  91نفر دانش آموز و 91نفر دبیر، 11مرکز پیش دانشگاهی و در نهایت به تصادف  3دبیرستان و  11یک ناحیه و سپس 

دانش آموخته انتخاب شده اند. نمونه گیری در مدیران به صورت سرشماری بود. ابزار پژوهش به منظور گردآوری داده ها 

شامل پرسشنامه محقق ساخته )براساس مقیاس لیکرت(، مصاحبه و چک لیست تجهیزات می باشد. جهت تجزیه و تحلیل 

های مستقل، واریانس یک عاملی و مجذور کا( استفاده شده یک گروهی و گروه t-test) استنباطیها از آمار توصیفی و داده

داد داد، فرآیند و بروناست. تجزیه و تحلیل نتایج نهایی حاکی از آن است که پایه سوم متوسطه نظری و عوامل زمینه، درون

بیران و دانش آموختگان در پرسشنامه ها تقریباً همسو با آن با وضعیت مطلوب جامعه فاصله دارند. دیدگاه دانش آموزان، د

مصاحبه ها ولی نظرات مدیران با هم متناقض می باشند. در مجموع نظرات سه گروه دانش آموزان، دبیران و دانش آموختگان 

سوم متوسطه تفاوت معنی  داد و کلیت پایهدر دروندادها با هم تفاوت معنی دار ندارد ولی در سایر عوامل زمینه، فرآیند و برون

 .داری با هم دارند

 

در پایه سوم ابتدایی مدارس عادی شهر قم بر  "توصیفیـ  ارزشیابی کیفی"پژوهش حاضر با هدف ارزیابی برنامه 

اجرا شده است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شامل سه زیرجامعه  1389-91درسال ( CIPP) اساس الگوی سیپ

گیری تصادفی ساده مورد باشد. که با استفاده از روش نمونهنفر( می 117نفر( و والدین) 111، آموزگاران)(نفر 51مدیران)

ررسی کیفیت ب شامل تحقیق پژوهشی سواالت و بود( کمیـ  کیفی) بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش، روش آمیخته

ابتدایی شهر قم بود و نیز بررسی موانع و  سوم پایه توصیفی ـ کیفیچهار عامل زمینه، درونداد، فرایند و برونداد برنامه ارزشیابی 

ابزار تحقیق  .مشکالت اجرایی این برنامه و بررسی راهکارهای عملی برای رفع مشکالت و موانع از سواالت دیگر پژوهش بود

به طور کلی عوامل  . .ست آمدوالدین( بود و نتایج ذیل به د .ها، سه پرسشنامه )آموزگاران، مدیران وبرای گردآوری داده



 
 

توصیفی از دیدگاه والدین و آموزگاران، کمتر از حد مطلوب و از دیدگاه مدیران در حد  -ای برنامه ارزشیابی کیفیزمینه

مطلوب ارزیابی شد. در عوامل دروندادی از دیدگاه مدیران و والدین در حد مطلوب ارزیابی شد و از دیدگاه آموزگاران 

توصیفی از دیدگاه آموزگاران و والدین در  -مطلوب ارزیابی شد. عوامل فرایندی اجرای برنامه ارزشیابی کیفیتر از حد کم

ارزیابی شد و از دیدگاه مدیران در حد مطلوب ارزیابی شد. عوامل بروندادی از دیدگاه آموزگاران، «کمتر از مطلوب»حد 

در نهایت با توجه به  .ارزیابی شد« نامطلوب»در حد « نظم و انضباط»ل مدیران و والدین در حد مطلوب ارزیابی شد و تنها عام

توصیفی در بخش عوامل دروندادی شناسایی شد و نیزراهکارها  -های پژوهش، بیشترین مشکالت برنامه ارزشیابی کیفی یافته

های زمینه امل مرتبط با بخشو پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت موجود برنامه ارزشیابی کیفی توصیفی در سطح هر یک از عو

 (.1391د )قنبری، علی، ی، فرایندی و بروندادی پرداخته شای، درونداد

 

هدف از این تحقیق ارزشیابی کیفیت علمی دانش آموختگان کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی می باشد که 

نفر که به صورت  155اند. مشارکت کنندگان  از دو دانشگاه تهران و خوارزمی فارغ التحصیل شده 89الی  1385طی سال های 

ارزشیابی قرار می گیرد. ابزار اندازه گیری دو پرسشنامه  -سرشماری مطالعه شدند. پژوهش حاضر در رده تحقیقات توصیفی

بعد فردی، اقتصادی، اجتماعی و  1محقق ساخته بوده است. پرسشنامه اول برای جمع آوری اطالعات دانش آموختگان در 

نشانگر طراحی شده اند، ارزیابی می کند. برای  9و پرسشنامه دوم رضایت کار فرمایان از دانش آموختگان را که در  علمی

نتایج نشان داده است که در بعد فردی،  تحلیل از روش های آماری آزمون خی دو و استاندارد قضاوت استفاده شده است.

نگرش، مهارت، خالقیت و ادامه تحصیل در سطح نسبتا مطلوب، در کیفیت پیشرفت تحصیلی در دانش آموختگان و دانش، 

آموزشی در سطح نسبتا مطلوب و در بعد اقتصادی کیفیت اشتغال در سطح  -بعد اجتماعی، کیفیت تحقق اهداف اجتماعی

در بعد  نامطلوب و ارتباط شغل با رشته تحصیلی و کارآفرینی در سطح نسبتا مطلوب و رضایت کارفرما در سطح مطلوب و

علمی ارائه مقاالت داخلی در سطح نسبتا مطلوب، ارائه مقاالت خارجی و تالیف یا ترجمه کتاب و اجرای طرح های پژوهشی 

در سطح نامطلوب و ارائه مقاله در کنفرانس های علمی در سطح نسبتا مطلوب قرار دارد. این نتایج وضعیت نه چندان مناسب 

اد چهارگانه را نشان می دهد، نکته تامل برانگیز، عدم توفیق دانشگاه های مورد مطالعه در دانشگاه های مورد مطالعه در ابع

 .(1395)عبدالهی، قدیمی،  حیطه های اشتغال در بعد اقتصادی و عامل های بعد علمی است

 

در سال  بررسی عملکرد آموزشی دانشگاه اردکان آنهدف از انجام را اجرا کردند که  یرضاپور و همکارانش پژوهش

ای بود. پژوهش حاضر، مطالعه (CIPP)از نظر دانشجویان و اعضای هیئت علمی با استفاده از الگوی سیپ  1391-95تحصیلی 

نفر از دانشجویان دانشگاه  311نفر از اعضای هیئت علمی و  11توصیفی از نوع پیمایشی بود. نمونه پژوهش شامل -مقطعی

ساخته بر اساس الگوی سیپ، ها با استفاده از پرسشنامه محققانتخاب شده بودند. داده صورت تصادفی سادهاردکان بود که به



 
 

ها نشان داد که هم اعضای هیئت نمونه، تجزیه و تحلیل شدند. یافتههای تی مستقل و تکآوری و با استفاده از آزمونجمع

د، عملکرد آموزشی دانشگاه را در سطح مطلوبی گزارش داعلمی و هم دانشجویان در هر چهار بعد زمینه، محتوا، فرایند و برون

 (p<05/0)فقط در بعد تجهیزات، از نظر دانشجویان امکانات دانشگاه در حد متوسط قرار داشت   .(p<05/0)اند کرده

ابی شده جز بعد کیفیت دانشجویان و تجهیزات، عملکرد آموزشی دانشگاه از نظر اعضای هیئت علمی بهتر از دانشجویان ارزیبه

زمان رغم نوپا بودن، دانشگاه اردکان در مدتتوان نتیجه گرفت که علیهای پژوهش میبا توجه به یافته  .(p<05/0)بود 

 (. 1395د )رضاپور، عطری اردکانی، بهجتی اردکانی، مطلوب آموزشی دست پیدا کنکوتاهی توانسته است به معیارهای 

 

ربیت معلم استان خوزستان با استفاده از الگوی ارزشیابی سیپ مورد ارزیابی قرار در طرح زندوانیان نایینی پنج مرکز ت

اند. سپس برای داد مدنظر قرار گرفتهداد، فرایند و بروناند. فرایند کار بدین صورت است که چهار عامل زمینه، درونگرفته

داد سه مالک هشت مالک و برای عامل برونداد هفت مالک، برای عامل فرایند عامل زمینه شش مالک، برای عامل درون

های موردنیاز تعریف شده است. برای مالک نیز نشانگر و استاندارد تدوین گردیده است. سپس با استفاده از ده ابزار داده

ها، های تحصیلی(. بعد از گردآوری و تجزیه و تحلیل دادهلیست و پروندهاند )اعم از پرسشنامه، مصاحبه، چکگردآوری شده

وضعیت هر مالک در سه سطح مطلوب، نسبتاً مطلوب و نامطلوب مورد ارزیابی و قضاوت قرار گرفت )زندوانیان نایینی، 

 (. 1395احمد، 

 

فرآیند تعیین و تهیه اطالعات الزم درباره ی مطلوبیت : مینه و هدفمحمدی آریا و همکارانش عنوان نمودند که ز

گیری، بهبود فعالیت های دانشگاهی و کسب بازده مورد نظر آن دانشگاه، هدف های برنامه توسعه، به منظور هدایت، تصمیم

پژوهش، ارزشیابی  هدف این .شود ریزی دانشگاهی قلمداد میناپذیر نظام برنامهارزشیابی خوانده شده و به عنوان جزء جدایی

، به منظور تهیه اطالعات مفید برای  CIPPجامع دانشگاه آزاد اسالمی گرگان با رویکرد مبتنی بر مدیریت بر اساس الگوی

 . کمک به افراد برای قضاوت و بهبود برنامه آموزشی و کمک به رشد سیاست ها و خط مشی برنامه ها می باشد

شامل   CIPPکار اجزای چهارگانه الگویوع ارزشیابی است. برای اینپژوهش حاضر توصیفی از ن: روش بررسی

تر تقسیم شدند، سپس استانداردهای اولیه براساس نظر مدیران دانشگاه، های جزئیداد به مؤلفهداد، فرآیند و بروندرون زمینه،

گیری، طراحی و اجرا ولیه ابزار اندازهمدیران گروه و اعضای هیأت علمی تدوین شد. در مرحله بعد، بر اساس استانداردهای ا

 . شدند

نتایج این پژوهش نشان داد که میانگین نمره های عوامل زمینه، درون داد، فرآیند و برون داد از دیدگاه : هایافته

، 711/5، 551/5آموختگان به ترتیب برابر اعضای هیأت علمی، دانشجویان، مدیران گروه، مدیران دانشگاه، کارشناسان و دانش



 
 

شگاه آزاد در این شاخص هاست. نمره مجموع این چهار عامل نیز است که نشان دهنده مطلوبیت نسبی دان 910/2و  518/3

  .بود که نشان دهنده مطلوبیت نسبی دانشگاه از لحاظ کلی است 815/5برابر 

به  مرتبه دانشیاری واستادی هیأت علمی با جوان بودن دانشگاه آزاد اسالمی وکم بودن نسبت اعضایتوجه بهبا: گیرینتیجه  

 . (1391، محمد، آبادی، جلیل؛ کاکائی، یزدان؛ نوذریت )محمدی آریا، علیرضا؛ فتحاین میزان مطلوبیت قابل قبول اس مربی،

 

با هدف ارزیابی برنامه معلم پژوهنده در سازمان آموزش و پرورش استان ایالم با استفاده از الگوی ارزیابی  پژوهشی

 5دی و روش آن توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری مورد پژوهش شامل انجام شده است . نوع پژوهش کاربر (CIPP) سیپ

نفر معلم پژوهنده  115منطقه و شهرستان و تعداد  11نفر رابطین به تعداد  11نفر کارکنان گروه تحقیقات و پژوهش سازمان ، 

ه به عنوان نمونه آماری در نظر نفر بودند وبه دلیل محدودیت جامعه با استفاده از روش سرشماری کل جامع 131مجموعاً  که

پرسشنامه دریافت گردید. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه باز پاسخ محقق ساخته بر اساس  115و تعداد  شدند گرفته

بود. برای روایی ابزار از روش همبستگی پیرسون و برای پایایی آن نیزاز روش های آلفای  (CIPP) سیستمی سیپ رویکرد

استفاده شد .به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی مانند جدول فراوانی و درصد و  کرونباخ و تنصیف

ای، رتبه بندی نمودار ستونی، میانگین، انحراف معیارو آمار استنباطی شامل: آزمون برازش نکویی خی دو، تی تک نمونه 

خصوص کیفیت این برنامه نشان داد: عوامل زمینه، حد متوسط  مستقل استفاده شد.نتایج آمار توصیفی درتی  فریدمن، آزمون

زیاد بیشترین فراوانی و عوامل بروندادی،  عوامل دروندادی، حد کم بیشترین فراوانی ، عوامل فرایندی، حد بیشترین فراوانی،

بندی فریدمن نشان داد که از دیدگاه نتایج رتبه  % 95. در آمار استنباطی با اطمینان فراوانی را کسب نمودند حد متوسط بیشترین

(؛ 5/28باالترین رتبه، عوامل زمینه ای ) ()مطلوبیت نسبتاً خوب 3/22معلمان پژوهنده، کیفیت عوامل فرایندی با میانگین 

( کمترین کیفیت 1/22(؛ )مطلوبیت خوب( رتبه سوم و عوامل دروندادی )5/22)مطلوبیت خوب( رتبه دوم، عوامل بروندادی )

 (.1391د )جعفری، مریم، نده در استان به خود اختصاص دادنر برنامه های معلم پژوهرا د

 

ترین عوامل تأثیرگذار بر انجام یک ارزشیابی معتبر، وجود یکی از مهمعبدی، شهشهانی و همکارانش عنوان کردند؛ 

العه با هدف طراحی ابزاری معتبر و پایا برای ابزاری مناسب است که بتواند به درستی برنامه را مورد ارزشیابی قرار دهد. این مط

در  95ها: این مطالعه در سال روش .ی دکتری تخصصی بهداشت باروری ایران بر اساس الگوی سیپ انجام شدارزشیابی دوره

متون و طراحی و اعتبار یابی پرسشنامه در چهار مرحله صورت گرفت؛ ابتدا با بررسی  .دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد

ی حیطه 1سؤاالت اصلی ارزشیابی در  (CIPP) ای و اینترنتی مربوط به الگوی ارزشیابی سیپمطالعه منابع متعدد کتابخانه

های هر داد طراحی گردید، سپس با استفاده از منابع موجود در ایران و سایر کشورها، شاخصداد، فرآیند و برونزمینه، درون

ساخته تهیه گردید. در مرحله بعد روایی محتوایی و صوری ابزار با نظر های محققن پرسشنامهحیطه تدوین شد و بر اساس آ



 
 

متخصصین و شاخص روایی محتوا سنجیده شد. در نهایت پایایی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و ضریب الندای 

شاخص  152قاالت و کتب سؤاالت اصلی ارزشیابی و نتایج: در دو مرحله اول و دوم با مروری بر متون، م .گاتمن برآورد شد

گروه با عناوین مدیر گروه )مسؤول دوره دکتری  1در چهار حیطه استخراج گردید و چهار پرسشنامه به طور جداگانه برای 

آموختگان و دانشجویان رشته، تهیه ، دانش(علمی )مدرسین دوره دکتری بهداشت باروریبهداشت باروری(، اعضای هیأت

 سؤال در هر حیطه اصالح سؤاالتی که 15-3سؤال، اضافه شدن بین 8شد. در مرحله سوم با نظرخواهی از اساتید و با حذف 

CVI  بود. در مرحله چهارم برای تعیین پایایی  91/1داشتند پرسشنامه روا گردید، متوسط شاخص روایی محتوا 79/1تا  71/1بین

برآورد شد. همچنین  (98/1، 98/1، 92/1، 98/1تفاده شد که مقدار آن به ترتیب)ها از ضریب آلفای کرونباخ اسپرسشنامه

، 98/1آموختگان به ترتیب علمی، دانشجویان و دانشها، اعضای هیأتضریب الندای گاتمن برای پرسشنامه مدیران گروه

دکتری بهداشت باروری از روایی و شده برای ارزشیابی دوره گیری: ابزار طراحینتیجه .برآورد گردید 91/1، 89/1، 28/1

های رشته قابل استفاده برای ارزشیابی پایایی الزم برخوردار بود و این ابزار با انجام تغییرات الزم بر اساس اهداف و ویژگی

 پور، یمانی، کهن، دهقان(.شهشهانی، احساند )عبدیباشآموزشی میهای مختلف دوره

 

سرنوشت شغلی فارغ التحصیالن دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه  به موضوع سعیدی رضوانی و همکاران

نفر به  157پژوهش، از دو پرسشنامه تلفنی و پستی استفاده شد )این . در اندو عوامل مرتبط با آن پرداخته فردوسی مشهد

افراد است. نکته مهم آن  %21نفر به پرسشنامه پستی پاسخ دادند(. نتایج حاکی از شاغل بودن حدود  159پرسشنامه تلفنی و 

له نشان می دهد که سیاست این مسا .افراد از طریق آزمون های استخدامی دولتی، مشغول به کار شده اند %51است که بیش از 

های اقتصادی و تصمیم سازی های مجلس و دولت تا چه حدی می تواند سرنوشت شغلی فارغ التحصیالن دانشکده علوم 

تربیتی و روان شناسی را تحت تاثیر قرار دهد. بررسی تاثیر عامل جنسیت، رشته تحصیلی، داشتن کار دانشجویی و عضویت در 

روی اشتغال فارغ التحصیالن، تفاوت هایی را در میزان اشتغال، احساس ثبات شغلی و دارا بودن تشکل های دانشجویی، بر 

شغل ثابت به نفع پسران، رشته روان شناسی، افراد دارای کار دانشجویی و افراد فعال در تشکل های دانشجویی نشان می دهد و 

.( تفاوتی را ایجاد نکرده اند. فارغ التحصیالن دانشکده  . سی و .نگیزه ورود به دوره کارشنابرخی متغیرها )مانند نوع دیپلم، ا

علوم تربیتی و روان شناسی از شرایط اجتماعی مرتبط با کار، ارزیابی خوبی نداشته اند؛ به طوری که از نظر اکثریت مطلق این 

ارغ التحصیالن مذکور زمینه سازی ارزیابی شده است. ف "مهارت داشتن"افراد، شانس و داشتن ارتباطات اجتماعی، مهمتر از 

دانشگاه، در جهت اشتغال را کامال منفی ترسیم می نمایند؛ به گونه ای که اکثریت مطلق افراد ابراز می دارند که مقدمات 

 .در دانشگاه فراهم نبوده است آشنایی با نیازهای بازار کار و سایر موارد الزم، ابداً

باشد که در تحصیالن، به منظور پیگیری آموزشی آنان، از موارد بسیار مهم میالبررسی وضعیت و جایگاه شغلی فارغ

های آموزشی است. پیگیری آموزشی عبارت است از پژوهشی به جهت بهبود کیفیت و تقویت نقاط قوت و کاهش کاستی



 
 

رخواهی از آنها در التحصیالن یک موسسه آموزشی و نظمنظور بررسی وضعیت اشتغال، میزان رضایتمندی و موفقیت فارغ

 های مختلف آموزشی و غیرآموزشی.زمینه

هایی باعث جلوگیری از تکرار اشتباهات و در های آموزشی از طریق اجرای چنین پژوهشبررسی و ارزیابی برنامه

ب های کسشود. در چنین تحقیقاتی، موسسه آموزشی در جستجوی رابطه بین آموزشنتیجه بهبود کارایی نظام آموزشی می

آوری ها برای جمعباشد. این روشالتحصیالن در طی تحصیل با نیازهای کارشناسی و موفقیت شغلی آنها میشده فارغ

های آموزنده جهت نظام آموزشی بسیار ارزشمند است و منجر به افزایش توانایی و قدرت موسسات آموزشی  برای تربیت داده

 گردد. التحصیالن کاراتر میفارغ

باشد که هر ساله در مقطع های آموزش کشاورزی میراکز فعال در نظام آموزش کشاورزی کشور، مجتمعاز جمله م

های نماید. )در سالهای متعدد کشاورزی روانه بازار کار میالتحصیالن زیادی را در رشتهکاردانی )در استان کرمان( فارغ

ای و میزان موفقیت رورت دارد که عملکرد و نتایج شغلی و حرفهاخیر، مقطع کارشناسی نیز به آنها افزوده شده است(. لذا ض

آنها مورد بررسی قرار گیرد و نتایج آنها جهت این روند، مفید فایده قرار گیرد. طرح پژوهشی حاضر، به منظور پیگیری 

 التحصیالن کشاورزی مقطع کاردانی مجتمع آموزش جهاد کشاورزی کرمان اجرا شده است. آموزشی فارغ

های التحصیالن کشاورزی و بررسی دیدگاهر این تحقیق، هدف بررسی موقعیت خانوادگی و جایگاه شغلی فارغد

التحصیالن و ارزیابی آنها در خصوص محتوای مطالب فرا گرفته شده در طول دوره تحصیل و در نهایت بررسی فارغ

باشد. جامعه آماری این پژوهش، التحصیالن مینظر فارغهای کشاورزی از های تقویت کارآیی دورههای آموزشی و راهتنگناه

های پسته التحصیالن مقطع کاردانی چهار رشته پرورش گاو و گاومیش، تکنولوژی تولیدات باغی، تولید و فرآوردهفارغشامل 

التحصیل کرمان فارغاز مجتمع آموزش جهاد کشاورزی  1385لغایت  1381های وری گیاهان داروئی که در سالو تولید و بهره

 باشد.اند، میشده

هایی که به آدرس افراد ارسال شده بود، انجام گرفت. تجزیه و آوری اطالعات موردنیاز با استفاده از پرسشنامهجمع

های آماری توصیفی )میانگین، انجام شد. در این مسیر از روش 12نسخه  SPSSافزار آماری ها، با استفاده از نرمتحلیل داده

جدول توافقی، درصد فراوانی و . . .( و آمارهای استنتاجی )ضرایب همبستگی پیرسون، اسپیرمن، فی و کرامز وی و 

دید. بخشی از نتایج تحقیق ویتنی، و همچنین آنالیز واریانس و تحلیل عاملی( استفاده گرهای تی، کروسکال والیس و منآزمون

دهد که کمترین پذیرش مربوط به رشته تولید و فرآوری پسته است. در کل میانگین رضایتمندی پاسخگویان از نشان می

اند، وام اشتغالزایی دریافت نکرده %91اند، حدود امکانات تحصیلی ـ رفاهی پایین است، حداقل یک چهارم فاقد شغل بوده

باشند، بیش از شش ماه بوده است. ضمن اینکه حدود کسانی که هم اکنون شاغل می %51یافتن شغل بیش از زمان انتظار برای 

شان هیچ ارتباطی با اند که شغلاند، یک چهارم شاغلین بیان کردهاز کل شاغلین کنونی در زمان تحصیل نیز شاغل بوده 51%

التحصیالن نشان داد که موانع مالی، مهمترین مانع اشتغال فارغرشته دانشگاهی آنها ندارد. نتایج بخش دیگری از تحقیق 



 
 

باشد. از طرفی، دغدغه آینده شغلی و مشکالت مالی، از مهمترین مشکالت دانشجویان در زمان تحصیل ذکر شده است. می

داد که در یک های مورد مطالعه نشان نتایج ارزیابی در خصوص دروس اصلی و تخصصی ارائه شده در مقطع کاردانی رشته

ها، دروسی با محتوای آفات و بیماری از دیدگاه پاسخگویان جایگاهی باال از نظر ضرورت بندی کلی، در تمامی رشتهجمع

 کاربردی بود داشته است. 

 

. روش پژوهش، اقدام شدبه بررسی اعتبار الگوی ارزشیابی سیپ در ارزیابی عملکرد مراکز آموزشی  در پژوهشی

نفر از مدیران وکارشناسان مراکز آموزشی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران تشکیل  91جامعه آماری را پیمایشی است. 

نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.  21دهند که با بررسی جامعه آماری و مطابقت شرایط آنها با نیازهای تحقیق، تعدادمی

کرونباخ تعیین گردیده که ده است. پایایی پرسشنامه به وسیله آلفایآوری شاطالعات مورد نیاز تحقیق توسط پرسشنامه گرد

دهد. همچنین برای اطمینان از روایی محتوایی نیز از روش توافق متخصصان /. سطح خوبی از پایایی را نشان می87ضریب 

ل عاملی ارزیابی گردید و استفاده شده است. پس از جمع آوری اطالعات مورد نظر، میزان اعتبار الگوی سیپ به وسیله تحلی

استفاده شده  t برای تجزیه و تحلیل اطالعات نیز از آزمون دوجمله ای، آزمون تأییدی فریدمن، آزمون همبستگی و آزمون

گانه آن مورد قبول واقع شده و توانایی دهد که ابعاد چهارگانه الگوی سیپ و معیارهای بیستاست. یافته های پژوهش نشان می

ر ارزیابی عملکرد مراکز آموزشی تأیید گردیده است. همچنین بین ابعاد، معیارها و متغیرهای یاد شده رابطه این الگو د

معناداری نیز مشاهده گردید که حاکی از آن است که هر یک از متغیرهای آشکار به طرز معناداری متغیرهای پنهان مربوط را 

 (.1393)هداوند، رحیمی، دارابی،  دهدمورد سنجش قرار می

 

های هایی است که همواره نظامکیفیت آموزش و پرورش از دغدغهدارد؛ مرشدی در پژوهش خود عنوان می

باشد. کنند. ارتقای مستمر کیفیت آموزش عالی مستلزم انجام ارزیابی آموزشی میآموزشی برای دستیابی به آن تالش می

باشد. لی در واقع نقشه اثربخشی و موفقیت این سرمایه گذاری میها نوعی سرمایه گذاری و برنامه تفصیآموزش در سازمان

های باشد. از این رو ارزشیابی برنامههای زیاد بسیار زمان بر میها عالوه بر صرف هزینههای آموزشی برای سازماناجرای برنامه

قوت و ضعف برنامه آموزشی و آموزشی در هر سازمانی به عنوان بخشی از فرآیند آموزش کارکنان برای شناسایی نقاط 

تحقیق حاضر با هدف بررسی ارزیابی  .رسدهمچنین تشخیص میزان تحقق اهداف از پیش تعیین شده، ضروری به نظر می

های تخصصی درجه داری رسته آگاهی ناجا و به روش پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق اثربخشی آموزش

و فرماندهان بالفصل آنان در محل  (=73N) 1391ه داری رسته آگاهی فارغ التحصیل سال متشکل از دوگروه فراگیران درج

الگوی مبنای تحقیق کرک پاتریک بوده است که اثربخشی را  .که هردو گروه به صورت تمام شمار می باشد (=73Nکار )

با توجه به دستورالعمل ابالغی معاونت داند، بوده است. البته شامل سطوح چهارگانه واکنش، یادگیری، عملکرد و پیامد می



 
 

ارزشیابی اساتید؛  -5های آموزشی؛ ارزیابی برنامه و دوره -1تربیت و آموزش ناجا سه سطح اول ارزشیابی در قالب چهارطیف: 

های )دروس( تخصصی واهداف کلی وتخصصی دوره ها از منظر وارزشیابی آموزش - 1ارزیابی میزان یادگیری فراگیران؛  -3

ای های تحقیق حاکی از آن است که فرماندهان بامیانگین رتبهود فراگیران و فرماندهان بالفصل انجام شده است یافتهخ

( رضایتمندی خودرا از فراگیری دروس ارائه شده وبرنامه های آموزشی واساتید به 12/1و خود فراگیران با میانگین ) (71/4)

می بایست توجهی خاص به آموزش و فرآیند صحیح آن داشته باشد تا بتواند از صورت مطلوب اعالم نموده اند. لکن ناجا 

توان گفت که برنامه تفصیلی اجراء شده رسته آکاهی هایی خود برآید. با توجه به موارد فوق میعهده وظایف و مسئولیت

ندهان بالفصل اشرافیت کامل درجه داران در بعضی دروس یادشده با وضعیت موجود و تغییرات محیطی خود ازدیدگاه فرما

ای دروس یادشده، از نداشته است. لذا نتیجه چنین وضعی آن است که فراگیران مذکور در حوزه دانش، مهارت و نگرش حرفه

توانایی مطلوب در حوزه خدمتی خود برخوردار نبوده و در نتیجه ادامه این وضعیت، موجب افزایش نیروهای فاقد کارایی، 

ن به حیثیت سازمان ح عملکرد مطلوب، عدم رضایت سلسله مراتب فرماندهی و در نهایت خدشه وارد نمودپایین آوردن سط

 (.1395د )مرشدی، مسعود، ناجا خواهد بو

 

های از پیش تعیین شده، های آموزشی، از جمله هدفارزشیابی عملکرد آموزشی باید با آگاهی کامل از تمامی هدف

(. همچنین 1993های در حین دستیابی باشد )استیک، هایی که نظام آموزشی به آن دست یافته است و همچنین هدفهدف

های ه طور جامع و با استفاده از منابع اطالعاتی مناسب و طبق شاخصآورد که بارزشیابی، زمانی نتایج قابل اتکایی فراهم می

، 5117اند )سریون، (. الگوهای مختلفی برای ارزشیابی تاکنون مطرح شده52، 1382مناسب، طراحی و اجرا شود )سیف، 

وقعیت ارزشیابی، یک های خاصی دارند که بسته به نوع م( و هر کدام ویژگی5113؛ استیک، 5115استافل بیم و شینکفیلد، 

های آن تواند بر الگوی دیگر مزیت داشته باشد. به طور کلی، یک الگوی مناسب ارزشیابی باید جامع، باشد، مالکالگو می

یکی از (. 75، 5111های ارزشیابی کیفی، کمی و قابل سنجش باشد )بارود، روشن، واضح، و قابل درک بوده و دارای شاخصه

های کمی و کیفی مناسب، های عملکرد آموزشی را به طور جامع و طبق شاخصطوح، عناصر و مؤلفهالگوهایی که تمامی س

 (.5111؛ هاکان و سِول، 1983کند، الگوی سیپ است )استافل بیم، ارزشیابی می

کرد در مرکز مطالعات و ارزشیابی دانشگاه اوهایو امریکا طراحی  1971الگوی ارزشیابی سیپ را استافل بیم در دهه 

. الگو با توجه به محدودیت ابزارها و تا حد زیادی ناکارآمد بودن راهبردهای ارزشیابی سنتی نظیر (5113)استافل بیم، 

(. این الگو، چارچوبی جامع برای ارزشیابی در 5113های استاندارد به وجود آمد )استافل بیم، های پیمایشی و آزمونروش

ترین هدف ارزشیابی در الگوی سیپ بهبود عملکرد زشی فراهم آورده است. مهمهای مختلف از جمله عملکرد آموحوزه

کند تا با گردآوری اطالعات به صورت منظم، برنامه خود را در اندرکاران برنامه کمک میبرنامه است. این الگو به دست



 
 

ی سیپ شامل چهار بعد زمینه، (. الگو5111جریان اجرای برنامه و در پایان اجرای آن اصالح کنند )تسنگ و همکاران، 

 ها گرفته شده است. شود و نام اختصاری آن نیز از حروف اول این واژهداد، فرایند و محتوا میدرون

ها است. در این ارزشیابی به نیازسنجی و توصیف ترین بُعد ارزشیابی در الگوی سیپ، ارزشیابی زمینهاولین و مهم

گیرد. بررسی کلی جوانب عملکرد آموزشی و مشخص کردن نقاط بندی آنها انجام میویتنیازها، تعیین اهداف آموزشی و اول

(. در ارزشیابی زمینه، نیازهای اساسی و 5، 5117های عمده ارزشیابی زمینه است )استافل بیم، قوت و ضعف برنامه از مشخصه

ها به تدوین مشخص و حاصل این فعالیتعمده مسایل آموزشی از طریق مصاحبه، سنجش عملکردها و مشاهده روند آموزش 

شود. در نهایت، ارزشیابی زمینه شرایط الزم را برای طراحی برنامه و قضاوت در مورد های برنامه منجر میبندی هدفو اولویت

 (.5113آورد )استافل بیم، دادها فراهم میبرون

ی عناصری است که وارد هر داد، شامل همهندادها است. درودومین بعد ارزشیابی در الگوی سیپ، ارزشیابی درون

تواند در جهت دادها میشود مانند استاد، دانشجو، بودجه و امکانات هر نظام آموزشی با استفاده از دروننظام آموزشی می

از اند، برآورده کند. اهداف از پیش تعیین شده خود حرکت کند و نیازهایی را که در مرحله ارزشیابی زمینه مشخص شده

(. در این 5119لیمور، ها است )مکنامهها و آیینها، سیاستدادهای هر نظام آموزشی، منابع انسانی، نیازها، آرمانجمله درون

های برنامه از قبیل راهبردهای آموزشی، تهیه منابع مالی و امکانات ارزشیابی تمام عوامل مؤثر برای رسیدن به هدف

(. هدف کلی ارزشیابی 5117بندی اجرای برنامه بررسی شود )استافل بیم، ی و جدول زمانآموزشی، آموزش نیروی انسانکمک

ها برای نیل به اهداف ها و تکامل برنامههای گوناگون تحقق هدفحلگیرندگان برای بررسی راهداد کمک به تصمیمدرون

شوند، ی غیرالزم که باعث تحقق نیافتن اهداف میدادهاکند تا از فراهم آوردن درونها نیز کمک میاست. به مجریان برنامه

 (.5111خودداری کنند )هاکان و سول، 

ارزشیابی فرایندها سومین بعد ارزشیابی در الگوی سیپ است. در این بعد ارزشیابی ، جریان اجرای برنامه در عمل 

(. در 5111شی است )تسنگ و همکاران، ترین ابزار بهبود و اصالح عملکرد آموزگیرد و بنابراین مهممورد سنجش قرار می

این ارزشیابی با استفاده از مشاهده مستقیم و دقیق، چگونگی اجرای برنامه از جهات مختلف، شناسایی و با آنچه در برنامه 

کند. حاصل ارزشیابی فرایند، شناخت بینی شده، هرگونه انحراف، ضعف، کمبود و نارسایی احتمالی را مشخص میپیش

های برنامه به اجرا درآمده خواهد بود )استافل ها و شکسته اجرا درآمدن برنامه در دنیای واقعی و شناخت موفقیتچگونگی ب

که مشخصه اصلی تعریف ارزشیابی است، در مورد برنامه  "قضاوت کردن"(. در این بُعد الگوی سیپ زاست که 5117بیم، 

 (.5119لیمور، شود )مکانجام میآموزشی 

دادها( است که در آن نتایج حاصل از اجرای ها )برونعد از ارزشیابی در الگوی سیپ، ارزشیابی نتیجهچهارمین ب

این (. 5117گیرد و هدف آن کمک به بهبود و توسعه پیامدهای مطلوب برنامه است )استافل بیم، مورد سنجش قرار میبرنامه 

اجرای برنامه و پایان هر مرحله آن، برای پی بردن به چگونگی اجرای شود: الف( هنگام ارزشیابی در سه مرحله زمانی انجام می



 
 

موفقیت کلی ات(؛ ب( پایان اجرای کامل برنامه برای پی بردن به میزان دادبرونها )برنامه و موفقیت آن در رسیدن به هدف

و اثربخشی نتایج برنامه )پیامدها( ی پایداردادها(؛ ج( مدتی پس از اجرای کامل برنامه، برای پی بردن به میزان ها )برونآن

گیری درباره اثربخشی و کارایی برنامه (. هدف این ارزشیابی فراهم آوردن اطالعات الزم برای تصمیم38، 5119لیمور، )مک

، (. به عبارت دیگر5113شود )استافل بیم، گیری میاست که به موجب آن درباره ادامه یا قطع برنامه در مراحل بعدی تصمیم

گیری در مورد برنامه اجرا داد، شناخت نتایج به دست آمده و فراهم آوردن اطالعات الزم برای تصمیمحاصل ارزشیابی برون

 (.5117های مورد نیاز و یا توقف برنامه( خواهد بود )استافل بیم، شده )ادامه برنامه، اصالح و بازسازی برنامه در حوزه

ها و مراکز آموزش عالی در ها، دانشگاهه منظور ارزیابی عملکرد آموزشی مدرسهدر زمینه استفاده از الگوی سیپ ب

( در ارزیابی دانشکده 1395محمدی و همکارانش )های مختلفی انجام شده است. برای مثال، نتایج پژوهش علیایران، پژوهش

داد، فرایند و کلیت دانشکده درون پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان براساس الگوی سیپ نشان داد که وضعیت زمینه،

داد دانشکده نسبتاً مطلوب است. همچنین دانشجویان، وضعیت زمینه و استادان، وضعیت پزشکی کامالً مطلوب و برون

( نیز دوره دکتری 1389تر ارزیابی کردند. تذکری و همکاران )کلیت دانشکده را مطلوبداد و داد، فرایند، بروندرون

ها نشان داد که مشخصات دوره و محتوای از الگوی سیپ ارزیابی کردند. نتایج مطالعه آنران را با استفاده پرستاری در ای

ر بخش فرایند و اجرا مشکالتی وجود دارد و حیطه ها با توجه به فلسفه و اهداف رشته پرستاری همخوانی دارد ولی ددرس

( نیز در ارزیابی جامع مراکز 1385گیرد. زندوانیان )عاع قرار میالشداد به علت خوب اجرا نشدن قسمت فرایند، تحتبرون

تربیت معلم استان خوزستان براساس الگوی ارزیابی سیپ گزارش کرد که زمینه جغرافیایی، اجتماعی ـ اقتصادی و فرهنگی 

و فرایندهای ساختی /  دادهای مراکز تربیت معلم استانمراکز تربیت معلم استان خوزستان از وضعیت نسبتاً مطلوب؛ درون

مراکز تربیت معلم استان از  دادبرونسازمانی، تدریس / یادگیری و خدماتی / پشتیبانی از وضعیت نسبتاً مطلوب و سرانجام 

 (.1395وضعیت کامالً مطلوب برخوردار است )رضاپور، میرصالح و همکاران، 

 

  



 
 

 

 
 

 فصل سوم:

 پژوهش روش
 

 

  



 
 

 جامعه و نمونه پژوهش

و آمار مربوط به  95-92های چندگانه تشکیل شده است. سال تحصیلی ی حاضر از جوامع و نمونهمطالعه

هاست. سه جامعه و سه نمونه در دایره انتخاب های علوم و معارف اسالمی صدرا، شاخص انتخاب جوامع و نمونهدبیرستان

 اند.بوده

 الف( مدیران و دبیران

 آموزانب( دانش

 هاخانوادهج( 

نفر هستند. جامعه  2791آموزان باشد. تعداد دانشمینفر  5191مجموع مدیران و دبیران عدد  95-92در سال تحصیلی 

نفر و پسر  3123آموزان دختر دهند. تعداد دانشهم جامعه گروه اول را شکل مینفر که روی 5321نفر و دبیران  113مدیران 

کننده در آموزان شرکتاند. جامعه سوم یکی از والدین دانشگروه دوم را تشکیل داده ینفر که در مجموع، جامعه 3257

اند. از جامعه اول )مدیران و های موردنظر انتخاب شدهگیری از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران، نمونهباشند. با بهرهمطالعه می

آموزان ر براساس فرمول بدست آمد. به دلیل حضور دانشنف 323آموزان( تعداد نفر و از جامعه دوم )دانش 333دبیران( 

چنین حجم رسید. هم 911آموزان تغییر و افزایش یافت و به عدد آموخته( در مطالعه حجم نمونه دانشالتحصیل )دانشفارغ

)حجم  باشد.والد می 552ها تعداد رسیده است. نمونه انتخابی از جامعه خانواده 511نمونه گروه اول نیز افزایش یافته و به عدد 

 بینی و ارسال گردید ولی آنچه واصل شد با افت بسیاری روبرو گشت(. های این گروه پیشبیشتری از پرسشنامه

 

 های آماری پژوهش: جوامع و نمونه1جدول شماره 

 توضیحات حجم نمونه حجم جامعه عنوان گروه

 اول
 مدیران 

 و دبیران
مدیر نفر  131از این حجم  511 5191

 باشندمی

 دوم
 آموزاندانش

 )دو گروه(
آموزان شاغل و دو گروه دانش 911 2791

 التحصیل موردنظر استفارغ

 سوم
 والدین

 ها()خانواده

2791 

 معادل گروه دوم

 بینی()پیش

552 
های این گروه با افت پرسشنامه

 همراه بود

 

ها، کل سازمان تبلیغات اسالمی استانتعدادی از مدیران نکته قابل ذکر آن است که در گروه اول )مدیران و دبیران(

ها ها و کارشناس آموزش و پژوهش سازمان تبلیغات اسالمی استاننماینده )رابط( سازمان مدارس معارف اسالمی در استان



 
 

بیست کارشناس  اند. در مجموع پنج رابط،ی اختصاصی مدیران را تکمیل کردهنظران این موضوع نیز پرسشنامهبعنوان صاحب

مدرسه دوره دوم  118های مختلف از های انتخابی در گروهاند. نمونهی حاضر شرکت کردهو بیست مدیرکل در مطالعه

 اند.انتخاب شده 95-29متوسطه دایر در سال تحصیلی 

 

 ابزار پژوهش

اند. های موردنیاز برای پاسخگویی به سئواالت پژوهش حاضر با استفاده از سه پرسشنامه گردآوری شدهداده

 های پژوهش عبارتند از؛ پرسشنامه

 الف( فرم شماره یک )مدیران و دبیران(

دبیران این پرسشنامه توسط مدیران کل، مدیران مدارس، نماینده )رابط( سازمان، کارشناس آموزش و پژوهش و 

 اند.تکمیل شده

 آموزان(ب( فرم شماره دو )دانش

 اند.التحصیل تکمیل شدهآموزان شاغل و فارغاین پرسشنامه توسط دو گروه دانش

 ج( فرم شماره سه )والدین( 

اند. در مدارس دخترانه مادران و کننده در اجرا، تکمیل شدهآموز شرکتاین پرسشنامه توسط یکی از والدین دانش

 اند. ها را تکمیل کردهمدارس پسرانه، پدران پرسشنامه در
 

دارای هفتاد سئوال است و در مجموع دویست و دو رکورد را به خود  فرم شماره یک )پرسشنامه مدیران و همکاران(

پانزده گردد. این پرسشنامه تمامی اختصاص داده است که با پنج رکورد سئواالت هویتی، دویست و هفت رکورد را شامل می

اند داد، فرایند و فرآورده توزیع شدهگیرد، این پانزده مؤلفه در چهار حوزه ارزشیابی زمینه، درونی ارزشیابی را دربرمیمقوله

 دهد(. ی پژوهش حاضر را نشان میهای پانزده گانه)جدول شماره دو مقوله و مؤلفه

گردد و با ه در مجموع هشتاد و دو رکورد را شامل میآموزان( دارای سی و نُه سئوال است کفرم شماره دو )دانش

ی ارزشیابی در چهار حوزه، هفت شود. از پانزده مؤلفهپنج سئوال هویتی پرسشنامه جمعاً هشتاد و هفت رکورد را شامل می

 گیرد.( دربرمیدادبرونمؤلفه را در دو حوزه فرایند و فرآورده )

ر سئوال است، این سئواالت مجموعاً یکصد و بیست و یک رکورد را در فرم شماره سه )والدین( دارای سی و چها

داد، فرایند و فرآورده گنجانده ی ارزشیابی، هفت مؤلفه در سه حوزه درونشوند. از پانزده مقوله و مؤلفهپرسشنامه شامل می

 دهند. های اختصاصی هر یک را نشان میها و مقولهگروه 5اند. جدول شماره شده

ها و پی بردن به بر سه فرم پرسشنامه با مدیران ستادی و مدیران مدارس صدرا برای تکمیل فرایند تحلیلوه* عال

 اند. ها شرکت کردهاستفاده گردید. پنجاه مدیر در این مصاحبه از مصاحبه نیزهای موردنظرکیفیت
  



 
 

 )پژوهش حاضر( های مختلفهای مربوطه در گروه: سطوح ارزشیابی و مؤلفه5جدول شماره 

 مؤلفه / محور کد سطح
مدیران و 

 همکاران
 آموزاندانش

والدین / 

 هاخانواده

 زمینه
   * نگرش و نگاه به رشته ن

   * فرهنگ و فضای حاکم و اهداف ف

 داددرون

 *  * آموزدانش د

   * کارکنان ر

   * کتب درسی ک

 *  * منابع مالی م

 *  * امکانات و تجهیزات الف

 فرایند

 * * * مدیریت آموزشی ش

   * یادگیری سازمانی ی

  * * آموزشی ز

  * * پژوهش پ

  * * نوآوری و خالقیت و

 فرآورده

 داد()برون

 * * * بازخوردها خ

 * * * آموختگان(التحصیالن )دانشفارغ غ

 * * * هاها و مهارتتوانایی ت
 

 روایی وابسته به محتوا

ها، هایی که در آن مطرح شده است نمونه معرفی از تمامی حیطه مهارتزمانی دارای روایی محتوایی است که سئوالآزمون 

 (1375، گیری شود )پاشاشریفی، حسنها، درک مفاهیم و دیگر رفتارهایی باشد که قرار است به وسیله آزمون اندازهتوانایی

  1روایی محتوایی و انواع دیگر روایی کامالً مشخص نیست )آناستازیبیشتر روانشناسان بر این باورند که مرز بین ،

 (. 1375به نقل از پاشاشریفی،  1985، کرونباخ، 1982

  اعتبار محتوا به تحلیل منطقی محتوای یک آزمون بستگی دارد و تعیین آن براساس قضاوت ذهنی و فردی است. دو

 (. 1371)دالور، علی،  3و اعتبار منطقی 5نوع اعتبار محتوا وجود دارد: اعتبار صوری

 شودنامیده می 1اعتبار صوری، گاهی اوقات اعتبار ذهنی

تری از اعتبار صوری است. این روش مشتمل است بر تعریف دقیقی از حیطه رفتار گیری شکل پیچیدهاعتبار منطقی یا نمونه

 (. 1371پوشاند )دالور، علی، های عمده حیطه را میهایی که کلیه بخشگیری آزمون و طرح منطقی سئوالمورد اندازه

                                                           
1. Anastasi  

2. face validity 

3. logical validity 

4. armchair validity 



 
 

 های دهنده شیوهشود. تحلیل عاملی نشاناعتبار عاملی شکلی از اعتبار سازه است که از طریق تحلیل عاملی انجام می

ای از متغیرها و تبیین این همبستگی بر حسب تعداد درونی بین مجموعهریاضی گوناگون برای تحلیل همبستگی 

شوند. عامل یک متغیر فرضی است که بر یک یا چند متغیر مورد مشاهده ی از متغیرهاست که عوامل نامیده میمعدود

 (.1371گذارد )دالور، علی، تأثیر می

ی علوم و معارف اسالمی بررسی و مورد نظران حوزههای پژوهش توسط گروهی از صاحبروایی محتوایی پرسشنامه

 تأیید قرار گرفت.

 

 هاهای پرسشنامهپیرامون اجزاء و مؤلفهتوضیحی 

داد، فرایند و فرآورده گیرند. زمینه، درونبراساس الگوی سیپ، چهار مقوله در دستور قضاوت و داوری قرار می

اند. جدول شماره های چهارگانه هستند. در هر یک از این چهار مقوله، تعدادی مؤلفه و محور در مورد سئوال واقع شدهمقوله

دهد و بطور طبیعی هر مؤلفه )محور( با چند نشانگر )معرف( ها را نشان میها و محورها در هر یک از مقوله. توزیع مؤلفه....

 شود. نشان داده می

 های ارزشیابیهای مربوط به مقوله: مؤلفه3جدول شماره 

 کد هامحورها و مؤلفه مقوله

 زمینه
 ن نگرش و نگاه به رشته

 ف حاکم و اهداففرهنگ و فضای 

 داددرون

 د آموزدانش

 ر کارکنان

 ک کتب درسی

 م منابع مالی

 الف امکانات و تجهیزات

 فرایند

 ش مدیریت آموزشی

 ی یادگیری سازمانی

 ز آموزشی

 پ پژوهش

 و نوآوری و خالقیت

 فرآورده

 داد()برون

 خ بازخوردها

 غ آموختگان(التحصیالن )دانشفارغ

 ت هاها و مهارتتوانایی

 اندت( مورد سنجش واقع شدهای )طیف لیکرک پیوستار پنج گزینهها در یتمامی محورها و مؤلفه

 



 
 

 ها و محورهاپایایی مقوله

محاسبه گردید. ضریب آلفای کرانباخ به دو  5ها با استفاده از آلفای کرانباخها و محورهای پرسشنامهمقوله 1پایایی

بر این ضرایب، اند. برای هر محور و مؤلفه عالوهگزارش شدهمورد هر برای های صورت کلی و فرض برابری واریانس

 اند. ارائه شده مواردمیانگین، واریانس، انحراف استاندارد و 

 

 های چهارگانهر مقولهد ها و محورهاآلفای کرانباخ مؤلفه: ضرایب 1جدول شماره 

 محور / مؤلفه سطح
آلفای 

 کرانباخ

ضریب با 

فرض برابری 

 واریانس

 واریانس میانگین
انحراف 

 استاندارد
 تعداد موارد

 زمینه

 18 339/11 915/112 11/29 959/1 957/1 نگرش و نگاه به رشته

فرهنگ و فضای حاکم و 

 اهداف
857/1 857/1 11/51 57/11 817/3 2 

 داددرون

 13 882/7 195/25 719/17 891/1 877/1 آموزدانش

 38 131/53 58/531 519/121 922/1 957/1 کارکنان

 15 151/11 279/153 17/51 913/1 952/1 کتب درسی

 15 129/11 771/511 877/15 959/1 931/1 منابع مالی

 53 51/18 757/335 715/73 922/1 921/1 امکانات و تجهیزات

 فرایند

 11 175/2 915/32 115/11 883/1 883/1 مدیریت آموزشی

 5 151/3 738/9 515/51 851/1 818/1 یادگیری سازمانی

 7 9/3 518/15 878/52 719/1 713/1 آموزشی

 5 11/3 275/11 151/17 819/1 819/1 پژوهش

 5 575/3 71/11 185/18 781/1 783/1 نوآوری و خالقیت

 فرآورده

 داد()برون

 1 725/3 179/11 255/15 772/1 527/1 بازخوردها

التحصیالن فارغ

 آموختگان()دانش
931/1 955/1 833/82 113/511 515/15 55 

 17 811/11 731/112 118/28 952/1 899/1 هاها و مهارتتوانایی

 

ها، این ضرایب برای چهار مقوله ارزشیابی )زمینه، بر محاسبه آلفای کرانباخ برای هر یک از محورها و مؤلفهعالوه

 ( نیز محاسبه و گزارش شد. دادبرونداد، فرایند و درون

 

  

                                                           
1. reliability 

2. cronbach’s alpha 



 
 

 ها: ضرایب آلفای کرانباخ سطوح ارزشیابی در مجموع مؤلفه5جدول شماره 

 سطح
آلفای 

 کرانباخ

ضریب با 

فرض برابری 

 واریانس

 واریانس میانگین
انحراف 

 استاندارد
 تعداد موارد

 51 118/13 187/175 583/93 938/1 937/1 زمینه

 113 235/55 525/3195 353/371 977/1 973/1 داددرون

 35 317/12 51/527 198/151 938/1 937/1 فرایند

 فرآورده

 داد()برون
912/1 923/1 585/171 31/292 388/52 13 

 

های ها و مؤلفهشود ضرایب آلفای کرانباخ بدست آمده برای مقولهمشاهده می 5و  1همانگونه که در جدول شماره 

ترین ضریب در مجموع ضرایب گزارش شده کنند. ضعیفها بسیار مناسب و اعداد قابل قبولی را گزارش میهر یک از مقوله

نیز در حد پذیرش است، مابقی مقدار (، اما همین 527/1)یعنی است  "آوردهفر"ی از مقوله "بازخورد"ی مربوط به مؤلفه

 مناسبند. بسیار ضرایب 

 

  



 
 

 ها و محورهاتحلیل عاملی مقوله

 1های موردنظر از تحلیل عاملیها در سنجش صفات مؤلفهبرای اطمینان و استفاده از سئواالت و جهت ارزیابی توان آن

 بهره گرفتیم. 

 

 ها(نتایج تحلیل عاملی محورها )مؤلفه :2جدول شماره 

 درجه آزادی ضریب کیزر محور )مؤلفه( سطوح
 سطح معناداری. 

 توان عاملی شدن

 زمینه
 111/1 153 959/1 نگرش و نگاه به رشته

 111/1 15 858/1 فرهنگ و فضای حاکم و اهداف

 داددرون

 111/1 78 911/1 آموزدانش

 111/1 713 921/1 کارکنان

 111/1 115 955/1 کتب درسی

 111/1 115 929/1 منابع مالی

 111/1 553 925/1 امکانات و تجهیزات

 فرایند

 111/1 15 885/1 مدیریت آموزشی

 111/1 11 818/1 یادگیری سازمانی

 111/1 51 773/1 آموزشی

 111/1 11 855/1 پژوهش

 111/1 11 855/1 نوآوری و خالقیت

 دادبرون 

 111/1 2 713/1 بازخوردها

 111/1 511 957/1 التحصیالن فارغ

 111/1 132 931/1 هاها و مهارتتوانایی

 

ها در جدول شماره .... ها نیز انجام گرفت. نتیجه مربوط به عملیات آماری مقولهعملیات تحلیل عاملی در مورد مقوله

 آمده است. 

 : نتایج تحلیل عاملی برای سطوح چهارگانه ارزشیابی در مجموع 7جدول شماره 

 درجه آزادی ضریب کیزر سطح
 سطح معناداری. 

 توان عاملی شدن 

 111/1 572 935/1 زمینه

 111/1 5352 957/1 داددرون

 111/1 821 959/1 فرایند

 111/1 192 931/1  دادبرون

                                                           
1. factor analysis 



 
 

 معیار مطلوبیت

های مورد بررسی است. در این الگو معیار آنچه در الگوی ارزشیابی سیپ مورد توجه است، ارزش و مطلوبیت پدیده

 گیرد. ی برش به دو شکل صورت میمطلوبیت و تعیین نقطه

 ی یک انحراف استانداردالف( میانگین نمونه به اضافه

معنا که تمامی و مناسبت استفاده شده است. بدین ی حاضر نیز از همین مالک جهت ارزیابی مطلوبیتدر مطالعه

های گیرند. این پیوستار از اعداد یک تا پنج گزینهای بهره میها برای پاسخگویی از یک پیوستار پنج نمرهسئواالت پرسشنامه

را مالک مطلوبیت در  5/3گیرد. لذا ارزش عددی ( را در برمی5( و خیلی زیاد )1(، زیاد )3(، متوسط )5(، کم )1خیلی کم )

ها همین قرار دادیم و در تمامی قضاوت  5/3را معادل  1ارزش آزمون test-tای ها قرار دادیم. مثالً در آزمون تک نمونهآزمون

 ایم. مالک را مدنظر داشته

ه میزانی از باشد، چرا که این نقطی مناسبی برای قضاوت میبه نظر اکثر کارشناسان، نقطه 5/3ی برش مالک و نقطه

تواند، مالک در یک پیوستار یک تا پنج می 5/3دهد. لذا عدد افزایش باالتر از شاخص گرایش مرکزی میانگین را نشان می

 قابل قبولی باشد.

 ب( توسط متخصصان براساس شرایط جامعه و نمونه 

ی را برای مطلوبیت نظران در هر موضوع و حوزه، مالک و شاخصکند که صاحبشکل عمل میاین مالک بدین

را مطلوب قلمداد کرده و در  "سه"ای شاید گروهی مالک دهند. مثالً در همین پیوستار پنج نمرهمیصفت و خصیصه موردنظر 

 یک اجماع عالمانه این عدد را شاخص قضاوت و داوری قرار دهند. 

 

 هاشیوه تجزیه و تحلیل داده

گانه پژوهش در دو سطح مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در سطح های سههای حاصل از اجرای پرسشنامهداده

 اند. ها گزارش شدهتوصیفی با استفاده از جداول فراوانی، درصدها، فراوانی تراکمی درصدی و نمودارها داده

ها از هر یک از مؤلفه "مطلوبیت"برای بررسی سطح  های استفاده شده است.در سطح استنباطی از چند گروه از آماره

ها از ها و مقولهها در مؤلفههای چندگانه و بررسی میانگین آناستفاده گردید. برای مقایسه گروه t-testای نمونهآزمون تک

واریانس یک راهه دهندگان از آزمون تحلیل دو و جداول توافقی استفاده شد. برای مقایسه میانگین سه گروه از پاسخخی

ویرایش بیست و  SPSSافزار گیری از نرمهای موردنظر در سطوح توصیفی و استنباطی با بهرهاستفاده شده است. تمامی آماره

 دو استفاده شد. 

 

                                                           
1. value test 



 
 

 

 

 

 فصل چهارم: 

 ی پژوهشهایافته

  



 
 

 مقدمه

ی ترتیب است که در وهلهبدینها اختصاص دارد. نحوه چیدمان مطالب این فصل از گزارش پژوهش به ارائه یافته

ها، آمار استنباطی ی این توصیفشود. در ادامهها و محورها مطرح میها، مؤلفهنخست با ارائه جداول آماری، توصیفی از گروه

 شوند.ها بیان میمربوط و مرتبط با سئواالت پژوهش مطرح شده و یافته

 

 مدیران و همکاران دهنده در بخشهای پاسخ: توزیع گروه8جدول شماره 

 هاگروه
 فراوانی

Frequency 
 درصد

Percent 
 3/1 15 مدیرکل

 1/13 27 مدیر دبیرستان

 2/5 13 نماینده سازمان

 1/5 15 کارشناس آموزش و پژوهش

 1/78 395 دبیران

 5/1 1 داده گمشده

 %111 511 کل

 

دهد. همانگونه که مشاهده را نشان می 1دهنده در بخش مدیران و همکارانهای پاسختوزیع گروه 8جدول شماره 

درصد را بخود  1/78بوده و  395اختصاص دارد، این گروه دارای فراوانی  "دبیران"شود بیشترین سهم فراوانی و درصد به می

دو گروه باشند. پس از ایندرصد گروه بعدی می 1/13و  27با فراوانی  "مدیران دبیرستان"اند. پس از این گروه اختصاص داده

ها را بخود سهم 15با فراوانی  "کارشناسان آموزش و پژوهش"و  13با  "نمایندگان سازمان"، 15با  "کلمدیران"به ترتیب 

 51گروه پژوهش مشارکت  بینیها تنها یک مورد داده گمشده گزارش شده است. پیش. در مجموع دادهانداختصاص داده

 مدیرکل استان بود که در عمل با افت روبرو گردید. 

 

  

                                                           
ها، نماینده )رابط( سازمان، کارشناش آموزش و پژوهش سازمان تبلیغات اسالمی استانها و دبیران مدارس . همکارانی که در این بخش موردنظرند شامل مدیران دبیرستان1

 باشندمی



 
 

 گانه )گروه مدیران(: توزیع نمونه مدیران و همکاران در مناطق پنج9جدول شماره 

 فراوانی مناطق

Frequency 
 درصد

Percent 
 8/52 131 شمال

 2/7 38 جنوب

 5/12 81 شرق

 51/1 151 غرب

 5/51 151 مرکز

 5/1 2 داده گمشده

 %111 511 کل

 

پژوهش ی دهد. براساس پیشنهادهگانه نشان میتوزیع نمونه پژوهش مدیران و همکاران در مناطق پنج 9جدول شماره 

ها را نشان داد و سهم هر یک را از ها در کشور پیشنهاد گردید که این جدول توزیع نمونهپنج کانون )منطقه( برای توزیع استان

بیشترین سهم و حجم را داراست. پس از  8/52و درصد  131با فراوانی  "شمال"فراوانی و درصد گزارش کرده است. منطقه 

هایی که در آن جای کشور و استان "غرب"درصد در رتبه بعدیست. منطقه  5/51فراوانی و  151با  "مرکز"آن منطقه 

بسیار بهم نزدیک هستند.  "غرب"و  "مرکز"دو مرکز یعنی درصد در مکان بعد است. البته این 51و  151گیرند با فراوانی می

ترین جایگاه را درصد پایین 2/7و  38با فراوانی  "جنوب" درصد جایگاه چهارم و منطقه 5/12فراونی و  81با  "شرق"منطقه 

 داراست. در مجموع شش مورد داده گمشده گزارش شده است. 
 

 



 
 

 

 

 ی پژوهشنمودار شماره سه: توزیع نمونه گروه مدیران در مناطق پنجگانه
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 کننده در گروه مدیران و همکارانهای شرکت: توزیع استان11جدول شماره 

 فراوانی استان

Frequency 
 درصد

Percent 
 9/1 15 شرقیآذربایجان

 8/1 9 غربیآذربایجان

 5/5 11 اردبیل

 3/1 15 اصفهان

 3/1 15 ایالم

 8/5 11 البرز

 8/1 9 تهران

 2/1 31 چهارمحال و بختیاری

 5/2 31 جنوبیخراسان

 1/5 15 شمالیخراسان

 5/8 11 خوزستان

 1/1 5 زنجان

 8/1 9 سمنان

 8/5 59 فارس

 5/3 12 قزوین

 2/5 58 کرمانشاه

 8/1 9 کهگیلویه و بویراحمد

 1/1 7 گلستان

 2/3 18 گیالن

 2/5 58 لرستان

 8/1 11 مرکزی

 2/7 38 هرمزگان

 8/1 9 همدان

 1/2 35 یزد

 %111 511 کل

با  "شرقیآذربایجان"دهد. استان کننده در گروه مدیران و همکاران را نشان میهای شرکتتوزیع استان 11جدول شماره 

 11و  11های به ترتیب با فراوانی "مرکزی"و  "خوزستان"درصد باالترین حجم را بخود اختصاص داده است. دو استان  9و  15فراوانی 

درصد نمونه نیز در جایگاه  2/7و اختصاص  38با فراوانی  "هرمزگان"اند. استان های بعدی قرار گرفتهدر رتبه 8و  5/8و درصدهای 

چهارمحال و "و  "جنوبیخراسان"، "یزد"های اند. استانها بیست و چهار استان در نمونه حضور داشتهبعدیست. از مجموع استان

باشند. البته کمترین حجم نمونه را دارا می "گلستان"و  "زنجان"نیز سهم قابل توجهی از نمونه را در اختیار دارند. دو استان  "بختیاری



 
 

ای هاستانها در نمونه را باید با عنایت به تعداد مدارس علوم و معارف اسالمی )صدرا( آن استان در نظر گرفت. سهم هر یک از استان

  کننده نداشتند. رضوی، قم، کردستان، کرمان و مازندران در این بخش شرکتبوشهر، خراسان



 
 

 

 های مدیران در استاننمودار شماره چهار: توزیع نمونه
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 مدیران و همکاران(کنندگان در پژوهش به تفکیک جنس )گروه : شرکت11جدول شماره 

 فراوانی جنسیت

Frequency 
 درصد

Percent 
 1/58 595 مذکر

 8/11 511 مؤنث

 8/1 1 داده گمشده

 %111 511 کل

 

دهد. کنندگان در پژوهش را به تفکیک جنسیت در گروه مدیران و همکاران نشان میتوزیع شرکت 11جدول شماره 

گروه مؤنث  511بیشتر از فراوانی  1/58و سهم درصدی  595شود سهم گروه مذکر )مردان( با فراوانی همانگونه که مشاهده می

ها، نس در پنج طبقه شغلی )مدیران کل تبلیغات اسالمی استاناست. همانگونه که قبالً اشاره شد این دو ج 8/11)زنان( با درصد 

ها، کارشناس آموزش و پژوهش ها، نماینده )رابطان( سازمان مدارس معارف اسالمی در استانمدیران مدارس صدرای استان

ا چهار مورد به عنوان هاند. در مجموع نمونهها( جای گرفتهها و دبیران مدارس صدرای استانسازمان تبلیغات اسالمی استان

 ی گمشده لحاظ شده است. داده



 
 

 
 ی گروه مدیران برحسب جنسیتنمودار شماره پنج: توزیع نمونه
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 های مدیران در زیرگروهنمودار شماره شش: توزیع نمونه
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 گروه مدیران "نگاه و نگرش به رشته"ی در مؤلفه "زمینه"ی های آماری مقوله: شاخص15جدول شماره 

 زمینه
سئوال 

6 

سئوال 

2 

سئوال 

9 

سئوال 

4 

سئوال 

5 

سئوال 

1 

سئوال 

7 

سئوال 

8 

سئوال 

3 

سئوال 

61 

سئوال 

66 

سئوال 

62 

سئوال 

69 

سئوال 

64 

سئوال 

65 

سئوال 

61 

سئوال 

67 

سئوال 

68 

 میانگینخط 
Mean 

8221/3 8511/3 2821/3 1781/1 9181/3 9911/3 2151/3 9981/3 3551/1 1821/1 8121/3 1811/1 7121/3 8851/3 9881/3 2181/3 3181/3 1351/3 

 استاندارد میانگین
Std. Error of Mean 

13338/1 13521/1 13581/1 13112/1 13155/1 13253/1 13923/1 13959/1 13111/1 13733/1 13295/1 13918/1 13815/1 13191/1 13715/1 13913/1 11311/1 11813/1 

 میانه
Median 

1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/5 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/3 1111/3 

 مد
Mode 

11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/3 11/1 11/5 11/5 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/3 11/3 

 انحراف استاندارد
Std. Deviation 

71213/1 75977/1 81113/1 72382/1 72581/1 81281/1 88211/1 88519/1 72511/1 83171/1 85527/1 88571/1 85155/1 78157/1 83711/1 87571/1 92375/1 18315/1 

 واریانس

Variance 
557/1 533/1 211/1 583/1 582/1 227/1 785/1 781/1 581/1 297/1 285/1 779/1 753/1 219/1 711/1 725/1 959/1 173/1 

 چولگی
Skewness 

128/1- 195/1- 515/1- 238/1- 151/1- 115/1- 113/1- 275/1- 919/1- 817/1- 181/1- 129/1- 591/1- 598/1- 571/1- 115/1- 152/1- 157/1- 

 استاندارد چولگی خطای
Std. Error of 

Skewness 

119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 

 کشیدگی

Kurtosis 
215/1- 552/1- 325/1 178/1 718/1- 521/1- 537/1- 589/1 155/1 111/1 121/1 121/5 155/1- 127/1- 519/1 111/1- 311/1- 397/1- 

 اندارد کشیدگیخطای است
Std. Error of Kurtosis 

518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 

 پیوستار
Range 

11/3 11/3 11/5 11/1 11/3 11/1 11/5 11/5 11/3 11/3 11/1 11/5 11/1 11/1 11/5 11/1 11/1 11/5 

 جمع
Sum 

11/1933 11/1955 11/1813 11/5189 11/1971 11/1995 11/1811 11/1999 11/5172 11/5193 11/1913 11/5111 11/1873 11/1911 11/1991 11/1851 11/1271 11/1522 

 



 
 

این جدول هجده سئوال است.  "زمینه"از سطح  "نگاه و نگرش به رشته "های آماری مقوله شاخص 15جدول شماره  

ها چولگی، کشیدگی دارای های مربوط بدانها را گزارش کرده است. در میان این شاخصمربوط به این مقوله و شاخص

ی سئواالت از های این مقوله، چولگی بسیار مناسبی دارند. در خصوص کشیدگی، تمامباشند.  سئوالاهمیت فراوانی می

کشیدگی مناسبی برخوردارند. این دو ویژگی موقعیت متغیرها را با عنایت به توزیع نرمال نشان داده و امکان عملیات آماری 

های با توزیع نرمال )دارای چولگی و کشیدگی قابل قبول( قابلیت عملیات آماری متنوع و سازد. دادهدیگر را مهیا می

ند. سئوال شماره نه دارای بزرگترین میانگین است. بزرگترین انحراف استاندارد مربوط به سوال کنای را تدارک میگسترده

چنین این سوال،بزرگترین عدد واریانس را بخود اختصاص داده است.شاخص میانه در سوال نه شماره هجده است و هم

بوط به سئواالت هفده و هجده است. شاخص (یا همان گزینه پنجم در پرسشنامه و کوچکترین عدد برای این شاخص مر5عدد)

 1مد برای سئواالت هفت، هفده و هجده عدد سه است و بزرگترین عدد برای دو سئوال نُه و ده گزارش شده است. 

 

  

                                                           
+ از توزیع نرمال بسیار فاصله دارد )پهلوان 11( بیش از Kurtosisکشیدگی )و  -3+ یا کوچکتر از 3بزرگتر از  (Skewness( معتقد است توزیع با چولگی )5111کالین ) *

 (.17: 1392شریف، 



 
 

 گروه مدیران "فرهنگ و فضای حاکم بر رشته و اهداف آن"ی های آماری مقوله زمینه در مؤلفه: شاخص13جدول شماره 

 1سئوال  5سئوال  4سئوال  9سئوال  2سئوال  6سئوال  زمینه

 خط میانگین

Mean 
5511/1 5211/1 5921/1 9251/3 1181/1 7511/3 

 استاندارد میانگین

Std. Error of Mean 
13557/1 13155/1 13399/1 13519/1 13237/1 13518/1 

 میانه

Median 
1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 

 مد

Mode 
11/5 11/5 11/5 11/1 11/1 11/1 

 انحراف استاندارد

Std. Deviation 
79517/1 72553/1 75992/1 79321/1 81318/1 78259/1 

 واریانس

Variance 
233/1 582/1 578/1 231/1 221/1 219/1 

 چولگی
Skewness 

112/1- 815/1- 815/1- 571/1- 572/1- 315/1- 

 استاندارد چولگی خطای

Std. Error of Skewness 
119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 

 کشیدگی

Kurtosis 
117/1 589/1 118/1 195/1- 591/1 251/1 

 استاندارد کشیدگی خطای
Std. Error of Kurtosis 

518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 

 پیوستار

Range 
11/1 11/1 11/1 11/1 11/5 11/5 

 جمع

Sum 
11/5155 11/5131 11/5118 11/1981 11/5111 11/1877 

های آماری فرهنگ و فضای حاکم بر رشته و اهداف آن از زمینه اولین سطح از الگوی شاخص 13جدول شماره 

دهد. شش سئوال از این مقوله، فرهنگ و فضای و اهداف را مورد ارزیابی و سنجش قرار داده است. ارزشیابی سیپ را نشان می

ها به ترتیب به سئواالت شش و دو اختصاص یافته است. بزرگترین خطای استاندارد میانگین به ن میانگینکوچکترین و بزرگتری

( گزارش گردیده است. شاخص مد برای سه 1سئوال شماره پنج تعلق دارد. میانه برای هر شش سئوال یکسان است و عدد )

است. بزرگترین عدد انحراف استاندارد به سئوال شماره پنج ( 1( عدد )2و  5، 1سئوال اول عدد پنج و برای هر سئوال بعدی )

 اختصاص یافته است. بزرگترین واریانس گزارش شده نیز برای سئوال شماره پنج است. 

چولگی تمامی سئواالت در پیوستار برای سئواالت یکسان و مناسب هستند و خطای استاندارد کشیدگی نیز یکسان و 

 گزارش شده است.  "زمینه"های مفقود برای این مقوله از قابل قبولند. داده

 

 

 



 
 

 گروه مدیران "آموزدانش"ی داد در مؤلفهی درونهای آماری مقوله: شاخص11جدول شماره 

 3سئوال  8سئوال  7سئوال  1سئوال  5سئوال  4سئوال  9سئوال  2سئوال  6سئوال  داددرون
سئوال 

61 

سئوال 

66 

سئوال 

62 

سئوال 

69 

 میانگین

Mean 
7121/3 3951/3 3181/3 2121/3 8821/3 7581/3 1151/1 3751/3 7121/3 2311/3 2581/3 1711/1 7181/3 

 خطای استاندارد میانگین

Std. Error of Mean 
13219/1 13815/1 13817/1 13815/1 13259/1 13557/1 13297/1 11128/1 13711/1 13581/1 13273/1 13791/1 13925/1 

 میانه

Median 
1111/1 1111/3 1111/3 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/3 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 

 مد

Mode 
11/1 11/3 11/3 11/3 11/1 11/1 11/1 11/3 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 

 انحراف استاندارد
Std. Deviation 

81919/1 85311/1 85311/1 85918/1 81137/1 79513/1 85222/1 91951/1 83751/1 81183/1 85151/1 81727/1 88221/1 

 واریانس

Variance 
255/1 758/1 758/1 738/1 258/1 233/1 283/1 857/1 711/1 211/1 271/1 719/1 782/1 

 چولگی

Skewness 
175/1- 119/1- 115/1 118/1 523/1- 559/1- 351/1- 181/1- 527/1- 157/1 153/1- 591/1- 328/1- 

 خطای استاندارد چولگی

Std. Error of Skewness 
119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 

 کشیدگی

Kurtosis 
211/1- 131/1- 179/1- 335/1- 312/1- 395/1 218/1- 112/1- 335/1 151/1- 131/1 527/1- 115/1 

 خطای استاندارد کشیدگی
Std. Error of Kurtosis 

518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 

 پیوستار

Range 
11/3 11/1 11/1 11/1 11/1 11/5 11/1 11/1 11/5 11/1 11/5 11/1 11/1 

 جمع

Sum 
11/1873 11/1292 11/1271 11/1818 11/1913 11/1879 11/5111 11/1282 11/1853 11/1817 11/1859 11/5135 11/1871 

 

 



 
 

این مؤلفه با سیزده کند. آموز را گزارش میداد یعنی دانشی درونهای آماری اولین مؤلفه از مقولهشاخص 11جدول شماره 

ها هستند و سئوال سوم دارای سئوال مورد ارزیابی قرار گرفت. سئواالت دوازده و هفت به ترتیب دارای باالترین میانگین

کوچکترین میانگین است. خطای استاندارد میانگین در سئوال هشت دارای بزرگترین عدد است. سئواالت دو، سه و هشت 

 شاخص مد نیز برای سئواالت دو، سه و هشت، عدد سه است.باشند. ( می1مابقی دارای میانه )( هستند و 3دارای میانه )

اند. بزرگترین انحراف استاندارد در سئوال نه بیشترین عدد و در سئوال شش کوچترین عدد را به خود اختصاص داده

چولگی تمامی سئواالت بسیار مناسب  واریانس متعلق به سئوال هشت و کوچکترین واریانس به سئوال شش اختصاص گرفت.

هستند و خطای استاندارد مربوط به چولگی نیز یکسان و مناسب است. کشیدگی تمامی سئواالت این مؤلفه قابل قبول و 

 ی مفقودی در این مؤلفه و جدول گزارش نشده است. اند و خطای استاندارد کشیدگی نیز مساوی و قابل قبول، دادهمناسب

 



 
 

 ی کارکنان گروه مدیران داد مؤلفهی درونهای آماری مقوله: شاخص15جدول شماره 

 داددرون

ل  
وا

سئ
6 

ل  
وا

سئ
2 

ل  
وا

سئ
9 

ل  
وا

سئ
4 

ل  
وا

سئ
5 

ل  
وا

سئ
1 

ل  
وا

سئ
7 

ل  
وا

سئ
8 

ل  
وا

سئ
3 

ل  
وا

سئ
61 

ل  
وا

سئ
66 

ل  
وا

سئ
62 

ل  
وا

سئ
69 

ل  
وا

سئ
64 

ل  
وا

سئ
65 

ل  
وا

سئ
61 

ل  
وا

سئ
67 

ل  
وا

سئ
68 

ل  
وا

سئ
63 

ل  
وا

سئ
21 

ل  
وا

سئ
26 

ل  
وا

سئ
22 

ل  
وا

سئ
29 

ل  
وا

سئ
24 

ل  
وا

سئ
25 

ل  
وا

سئ
21 

ل  
وا

سئ
27 

ل  
وا

سئ
28 

ل  
وا

سئ
23 

ل  
وا

سئ
91 

ل  
وا

سئ
96 

ل  
وا

سئ
92 

ل  
وا

سئ
99 

ل  
وا

سئ
94 

ل  
وا

سئ
95 

ل  
وا

سئ
91 

ل  
وا

سئ
97 

ل  
وا

سئ
98 

 میانگین
Mean 

3111/1 3851/1 1181/1 3151/1 3811/1 5211/1 5111/1 1881/1 3751/1 1721/1 3381/1 1581/1 1721/1 3951/1 1581/1 1821/1 3211/1 9511/3 1781/1 9581/3 9911/3 1221/1 9281/3 1551/1 5515/1 3311/1 3251/1 3121/1 5121/1 1881/1 1321/1 3111/1 3551/1 3321/1 5211/1 5121/1 5311/1 1751/1 

خطای 

استاندارد 

 میانگین

Std. Error 

of Mean 

13152/1 13558/1 13183/1 13359/1 13313/1 13585/1 13751/1 18211/1 13559/1 13932/1 13191/1 13139/1 15971/1 13111/1 13158/1 13535/1 13115/1 11118/1 13588/1 13812/1 13598/1 13379/1 13859/1 13511/1 18872/1 13317/1 13383/1 13315/1 13218/1 13583/1 13231/1 13375/1 13519/1 13335/1 13351/1 13273/1 13113/1 13753/1 

 میانه
Median 

1111/5 1111/5 1111/5 1111/1 1111/5 1111/1 1111/1 1111/5 1111/5 1111/1 1111/1 1111/5 1111/5 1111/1 1111/5 1111/1 1111/5 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/5 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/5 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 

 مد

Mode 
11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/1 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/1 11/1 

انحراف 

 استاندارد
Std. 

Deviation 

72215/1 75189/1 71175/1 71111/1 73827/1 81115/1 83173/1 95387/1 78955/1 88111/1 78137/1 27951/1 22512/1 28123/1 29911/1 79135/1 72159/1 95183/1 81555/1 85339/1 81118/1 75551/1 82585/1 79155/1 98571/1 71175/1 75237/1 71793/1 81271/1 81151/1 81128/1 75115/1 78157/1 71581/1 71935/1 85111/1 72312/1 83918/1 

 واریانس

Variance 
587/1 551/1 517/1 551/1 512/1 215/1 295/1 711/3 253/1 775/1 219/1 125/1 115/1 123/1 189/1 255/1 581/1 818/1 211/1 758/1 217/1 571/1 711/1 257/1 931/3 551/1 575/1 559/1 251/1 215/1 259/1 529/1 212/1 552/1 525/1 275/1 585/1 711/1 

 چولگی
Skewness 

915/1- 978/1- 317/1- 929/1- 118/1- 973/1- 915/1- 312/17 359/1- 118/1- 519/1- 117/1- 113/1- 791/1- 155/1- 587/1- 111/1- 311/1- 192/1- 239/1- 112/1- 118/1- 253/1- 321/1- 158/17 793/1- 157/1- 132/1- 811/1- 511/1- 517/1- 275/1- 821/- 751/1- 555/1- 715/1- 795/1- 525/1- 

خطای 

استاندارد 

 چولگی
Std. Error 

of 

Skewness 

119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 

 کشیدگی
Kurtosis 

311/1 275/1 397/3 855/1 191/1 539/1 159/1 911/37 112/5 115/5 158/1 917/1 325/1 152/1- 115/1 311/1- 581/1 753/1- 811/1- 922/1 183/1- 159/1- 297/1 551/1- 271/39 111/1 157/5 555/1 211/1 591/1- 399/1- 251/1- 118/1- 155/1- 711/1- 588/1 117/1 115/1 

خطای 

استاندارد 

 کشیدگی
Std. Error 

of 

Kurtosis 

518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 

 پیوستار

Range 
11/1 11/1 11/5 11/1 11/3 11/5 11/5 11/13 11/5 11/5 11/5 11/1 11/1 11/3 11/1 11/1 11/1 11/1 11/3 11/5 11/1 11/1 11/5 11/1 11/11 11/1 11/5 11/5 11/5 11/1 11/1 11/3 11/1 11/3 11/3 11/5 11/5 11/5 

 جمع
Sum 

11/5175 11/5191 11/5511 11/5171 11/5195 11/5131 11/5115 11/5511 11/5182 11/5188 11/5129 11/5511 11/5538 11/5192 11/5559 11/5193 11/5181 11/1925 11/5189 11/1921 11/1995 11/5133 11/1981 11/5152 11/5151 11/5125 11/5181 11/5173 11/5153 11/5191 11/5123 11/5157 11/5121 11/5128 11/5131 11/5118 11/5115 11/5132 

 



 
 

این مؤلفه بدلیل کند. ی کارکنان را گزارش میداد در مؤلفهی درونهای آماری مقولهشاخص 15جدول شماره 

داد داشته، سئواالت بیشتری را بخود اختصاص داده است و لذا سی و هشت ی دروناهمیت و جایگاهی که در ارزیابی مقوله

اند. بزرگترین میانگین به سئوال هشت و کوچکترین میانگین به سئوال هجده اختصاص سئوال سنجش این مؤلفه را بعهده داشته

باشند. دو دارد میانگین در سئوال سیزده کوچکترین عدد و در سئوال بیست و پنج، بزرگترین عدد مییافته است. خطای استان

ها در مجموع سئواالت هستند. چولگی دو سئوال هشت و سئوال هشت و بیست و پنج به ترتیب دارای بزرگترین واریانس

ردارند. در خصوص کشیدگی متغیرها )سئواالت( نیز بیست و پنج مناسب نیستند و مابقی سئواالت از چولگی قابل قبول برخو

اند(. با عنایت به دو سئوال هشت و پنج اعداد نامناسبی هستند و مابقی سئواالت کشیدگی مناسبی دارند )در پیوستار قابل قبول

ال هشت و های چولگی و کشیدگی دو سئودر اختیار داشتن سئواالت مکفی در این مؤلفه از یکسو و نامناسب بودن شاخص

 ها خارج نمود. ها را از تحلیلتوان آنبیست و پنج، می

 



 
 

 گروه مدیران "کتب درسی"ی داد در مؤلفهی درونهای آماری مقولهشاخص :12جدول شماره 

 65سئوال  64سئوال  69سئوال  62سئوال  66سئوال  61سئوال  3سئوال  8سئوال  7سئوال  1سئوال  5سئوال  4سئوال  9سئوال  2سئوال  6سئوال  داددرون
 میانگین

Mean 
9581/3 2181/3 2911/3 7981/3 9111/3 2551/3 2311/3 2511/3 7381/3 1931/3 3981/3 2181/3 8211/3 8151/3 5151/3 

خطای استاندارد 

 میانگین

Std. Error of 

Mean 

13585/1 13518/1 13231/1 13885/1 13522/1 13775/1 13295/1 13222/1 13712/1 11351/1 11372/1 13971/1 13911/1 17188/1 17121/ 

 میانه

Median 
1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/3 1111/3 1111/1 1111/1 1111/1 1111/3 

 مد

Mode 
11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/3 11/3 11/1 11/1 11/1 11/3 

 انحراف استاندارد

Std. Deviation 
81195/1 79335/1 81195/1 82871/1 79715/1 81115/1 85517/1 81971/1 85829/1 92211/1 97855/1 88721/1 87588/1 58187/1 22812/1 

 واریانس

Variance 
215/1 259/1 259/1 755/1 239/1 713/1 281/1 275/1 287/1 933/1 958/1 788/1 725/1 515/5 783/5 

 چولگی
Skewness 

585/1- 155/1- 122/1- 181/1- 315/1- 177/1- 172/1- 123/1- 391/1- 555/1- 179/1- 511/1- 378/1- 177/15 311/11 

خطای استاندارد 

 چولگی

Std. Error of 

Skewness 

119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 

 کشیدگی

Kurtosis 
152/1 155/1- 155/1- 131/1 151/1- 553/1- 118/1- 315/1- 535/1 181/1- 185/1- 151/1- 592/1- 915/53 557/17 

خطای استاندارد 

 کشیدگی

Std. Error of 

Kurtosis 

518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 

 پیوستار

Range 
11/5 11/1 11/1 11/5 11/1 11/1 11/5 11/1 11/5 11/5 11/1 11/5 11/1 11/35 11/31 

 جمع

Sum 
11/1979 11/1851 11/1815 11/1899 11/1957 11/1811 11/1817 11/1815 11/1829 11/1713 11/1299 11/1811 11/1931 11/1911 11/1211 



 
 

سئواالت ارزیابی دهد. را نشان می "کتب درسی"ی داد در مؤلفههای آماری مقوله درونشاخص 12جدول شماره 

اختصاص یافته  911/3و  958/3یک و پنج با ی این مؤلفه، پانزده سئوال است. بزرگترین میانگین به ترتیب به دو سئوال کننده

خطای استاندارد میانگین مربوط به دو سئوال چهارده و پانزده است و کوچکترین عدد در این شاخص مربوط  است. بزرگترین

باشد. شاخص میانه در سه سئوال ده، یازده و پانزده عدد سه گزارش شده و مابقی سئواالت عدد چهار است. دو به سئوال دو می

باشند و کوچکترین عدد واریانس متعلق به سئوال دو است. ا را دارا میسئوال چهارده و پانزده بزرگترین انحراف استاندارده

باشند و مابقی متغیرها دارای چولگی چولگی متغیرهای )سئواالت( چهارده و پانزده اعداد بزرگی است که قابل قبول نمی

واالت از کشیدگی خوبی مناسبی هستند. کشیدگی متغیرها نیز در دو سئوال چهارده و پانزده نامناسب است و مابقی سئ

باشند. برخوردارند. در هر دو شاخص چولگی و کشیدگی، خطاهای استاندارد مربوط به دو شاخص )در هر مورد( یکسان می

 ی مفقودی در جدول گزارش نشده است. داده

 



 
 

 گروه مدیران "منابع مالی"ی داد در مؤلفهی درونهای آماری مقولهشاخص :17جدول شماره 

 65سئوال  64سئوال  69سئوال  62سئوال  66سئوال  61سئوال  3سئوال  8سئوال  7سئوال  1سئوال  5سئوال  4سئوال  9سئوال  2سئوال  6سئوال  داددرون
 میانگین

Mean 
9911/5 9521/5 9921/5 9151/5 9381/5 9511/5 8781/5 9581/5 8181/5 8511/5 7511/5 7121/5 3121/3 8111/5 8811/5 

خطای استاندارد 

 میانگین

Std. Error of 

Mean 

11571/1 11112/1 11581/1 11575/1 11518/1 11111/1 11782/1 11589/1 11752/1 11129/1 11953/1 15115/1 11987/1 11172/1 11531/1 

 میانه

Median 
1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 

 مد

Mode 
11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 

 انحراف استاندارد

Std. Deviation 
95181/1 98515/1 95813/1 15591/1 11812/1 98395/1 17151/1 15215/1 12352/1 99931/1 11187/1 15171/1 15287/5 11183/1 91275/1 

 واریانس

Variance 
915/1 971/1 918/1 112/1 112/1 928/1 115/1 153/1 131/1 999/1 515/1 552/1 132/2 115/1 892/1 

 چولگی
Skewness 

117/1 187/1 135/1 515/1 551/1 153/1 195/1 122/1 182/1 199/1 532/1 333/1 211/15 188/1 515/1 

استاندارد خطای 

 چولگی

Std. Error of 

Skewness 

119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 

 کشیدگی

Kurtosis 
111/1 527/1- 125/1 132/1- 315/1- 155/1 151/1- 511/1- 351/1- 111/1- 121/1- 372/1- 811/31 123/1- 112/1 

استاندارد خطای 

 کشیدگی

Std. Error of 

Kurtosis 

518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 

 پیوستار

Range 
11/1 11/1 11/5 11/5 11/1 11/5 11/1 11/1 11/5 11/1 11/5 11/5 11/51 11/5 11/1 

 جمع

Sum 
11/1195 11/1123 11/1198 11/1152 11/1129 11/1125 11/1139 11/1121 11/1151 11/1157 11/1377 11/1373 11/1258 11/1155 11/1115 



 
 

همانگونه که مشاهده دهد. را نشان می "منابع مالی"ی داد در مؤلفههای آماری مقوله درونشاخص 17جدول شماره 

ی مفقودی در مجموع گزارش نشده چنین هیچ دادهاند. هممؤلفه را مورد ارزیابی و سنجش قرار دادهشود پانزده سئوال این می

است و کوچکترین میانگین  312/3است. در بین این پانزده سئوال )متغیر(، سئوال سیزده دارای بزرگترین میانگین یعنی عدد 

شاخص خطای استاندارد میانگین به سئوال سیزده تعلق دارد. باشد. بزرگترین عدد در می (712/5متعلق به سئوال دوازده )

ی متغیرها نیز نما نیز برای همهچنین شاخصشاخص میانه گزارش شده در این جدول برای تمامی سئواالت عدد سه است و هم

اف استاندارد مربوط ( است و کوچکترین انحر152/5باشد. انحراف استاندارد متغیر )سئوال( سیزده بزرگترین عدد )عدد سه می

اختصاص دارد و کوچکترین واریانس به  (132/2به سئوال پانزده است. بزرگترین واریانس در بین متغیرها نیز متغیر سیزده )

نامناسب و مابقی سئواالت )متغیرها( از چولگی قابل قبول متغیر پانزده تعلق گرفته است. چولگی متغیرها فقط در متغیر سیزده 

اند عدد خطای استاندارد چولگی برای تمامی متغیرها، یکسان است. کشیدگی متغیرها همگی مناسب و قابل قبول برخوردارند.

اند. این توضیح الزم چنین عدد خطای استاندارد کشیدگی برای تمامی متغیرها یکسان گزارش شده به جز متغیر سیزده، هم

ها( نشانگر و معرف یک مؤلفه در این پژوهش، امکان حذف موارد است که با توجه به در اختیار داشتن سئواالت )متغیر

 های مکفی وجود دارد. دار به سادگی و با منطق تعداد معرفمشکل

 



 
 

 گروه مدیران  "امکانات و تجهیزات"ی داد در مؤلفهی درونهای آماری مقوله: شاخص18جدول شماره 

 3سئوال  8سئوال  7سئوال  1سئوال  5سئوال  4سئوال  9سئوال  2سئوال  6سئوال  داددرون
سئوال 

61 

سئوال 

66 

سئوال 

62 

سئوال 

69 

سئوال 

64 

سئوال 

65 

سئوال 

61 

سئوال 

67 

سئوال 

68 

سئوال 

63 

سئوال 

21 

سئوال 

26 

سئوال 

22 

سئوال 

29 

 میانگین

Mean 
1851/3 5311/3 1811/3 1521/3 1911/3 1111/3 1521/3 1111/3 1921/3 1311/3 1521/3 1711/3 9951/3 1151/3 1311/3 1321/3 1811/3 3211/3 5181/3 5381/3 1511/3 3351/3 7151/3 

خطای استاندارد 

 میانگین

Std. Error of 

Mean 

11311/1 11517/1 11593/1 11385/1 11311/1 11521/1 11122/1 11572/1 11118/1 11513/1 11251/1 11117/1 11219/1 11921/1 11551/1 11285/1 11819/1 11711/1 11237/1 11711/1 1575/1 15139/1 12117/1 

 میانه

Median 
1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 

 مد

Mode 
11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 

 انحراف استاندارد

Std. Deviation 
92175/1 91588/1 95995/1 98121/1 92511/1 95579/1 93159/1 95215/1 98522/1 11711/1 13318/1 98511/1 13152/1 11951/1 11771/1 11295/1 17539/1 15111/1 13277/1 12111/1 13115/1 11919/1 37111/1 

 واریانس

Variance 
931/1 889/1 951/1 925/1 952/1 918/1 828/1 911/1 975/1 111/1 127/1 971/1 125/1 531/1 132/1 192/1 152/1 115/1 175/1 151/1 582/1 351/1 889/1 

 چولگی

Skewness 
118/1- 132/1 171/1 127/1 115/1 121/1 131/1 135/1 118/1- 111/1 185/1- 182/1 171/1 131/1- 318/1- 398/1- 581/1- 353/1- 151/1- 125/1- 357/1- 521/1- 322/1 

خطای استاندارد 

 چولگی
Std. Error of 

Skewness 

119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 

 کشیدگی

Kurtosis 
117/1 155/1 187/1 312/1- 113/1- 513/1- 512/1 112/1- 179/1- 191/1 193/1 112/1- 315/1- 197/1- 313/1- 513/1- 335/1- 319/1- 511/1- 151/1- 191/1- 555/1- 923/2 

خطای استاندارد 

 کشیدگی

Std. Error of 

Kurtosis 

518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 

 پیوستار

Range 
11/5 11/5 11/5 11/1 11/1 11/1 11/5 11/1 11/5 11/5 11/5 11/5 11/1 11/5 11/1 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 

 جمع

Sum 
11/1591 11/1217 11/1591 11/1578 11/1597 11/1551 11/1523 11/1571 11/1598 11/1527 11/1513 11/1535 11/1192 11/1512 11/1717 11/1718 11/1595 11/1281 11/1211 11/1219 11/1755 11/1222 11/1851 

 



 
 

همانگونه دهد. را نشان می "امکانات و تجهیزات"ی داد در مؤلفهی درونهای آماری مقولهشاخص 18جدول شماره 

ی حاضر هر مؤلفه و عنصری که دارای اهمیت بیشتری است، بطور طبیعی با که در مباحث پیشین اشاره شد، در مطالعه

به جهت ضرورت و اهمیتی  "امکانات و تجهیزات"ی گردد. مؤلفهسئواالت )متغیرها( بیشتری مورد ارزیابی و سنجش واقع می

شود وال )متغیر( مورد ارزیابی و قضاوت قرار گرفته است. قبل از هر چیز مشاهده میکه در پژوهش داراست، با بیست و سه سئ

( میانگین برای سئوال بیست و سه گزارش شده و 7151/3ی مفقود )گمشده( گزارش نشده است. بزرگترین عدد )که هیچ داده

یز برای سئوال بیست و سه گزارش شده ( برای سئوال سیزده است. بزرگترین خطای استاندارد ن995/5کوچکترین میانگین )

باشد و مابقی متغیرها است. شاخص میانه برای دو سئوال )متغیر( شانزده و بیست و سه عدد چهار است که بزرگترین عدد می

های پرسشنامه ها و گزینهدارای میانه چهار هستند )در خصوص داوری پیرامونی دو شاخص میانه و نما باید به طیف پاسخ

ای است(. شاخص نما برای دو های این مطالعه، پنج گزینهت گردد، پیوستار پاسخگویی به سئواالت در سراسر پرسشنامهعنای

باشد. بزرگترین عدد انحراف استاندارد بیست و سه عدد چهار است و مابقی سئواالت عدد سه می سئوال پانزده و شانزده بعالوه

( است که متعلق به 889/1ه آمده است. بزرگترین رقم برای شاخص واریانس عدد )( برای متغیر )سئوال( بیست و س3711/1)

( است و مابقی سئواالت از چولگی مناسب 322/1باشد. تنها سئوال بیست و سه دارای چولگی )سئوال بیست و سه می

اند جز ناسب گزارش شدهبرخوردارند. خطای استاندارد چولگی برای تمامی سئواالت یکسان است. کشیدگی متغیرها همگی م

 ( است. البته برحسب نظر کالین، این عدد نیز برای کشیدگی قابل قبول است. 923/2متغیر شماره بیست و سه که عدد )

 



 
 

 گروه مدیران "مدیریت آموزشی"ی ی فرآیند در مؤلفههای آماری مقوله: شاخص19ماره جدول ش

 61سئوال  3سئوال  8سئوال  7سئوال  1سئوال  5سئوال  4سئوال  9سئوال  2سئوال  6سئوال  فرایند

 میانگین

Mean 
9721/3 1921/1 9581/3 8581/3 1111/1 1551/1 3151/1 5221/1 1351/1 1311/1 

 خطای استاندارد میانگین

Std. Error of Mean 
13881/1 17353/1 13753/1 13851/1 11132/1 13859/1 13912/1 13212/1 13517/1 13115/1 

 میانه

Median 
1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/5 1111/1 1111/5 1111/5 

 مد

Mode 
11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 

 انحراف استاندارد

Std. Deviation 
82775/1 83912/1 83918/1 85512/1 91518/1 82591/1 87551/1 81551/1 78255/1 72179/1 

 واریانس

Variance 
753/1 711/1 711/1 731/1 811/1 715/1 727/1 225/1 219/1 579/1 

 چولگی

Skewness 
271/1- 711/1- 538/1- 157/1- 875/1- 717/1- 515/1- 111/1- 275/1- 131/1- 

 خطای استاندارد چولگی

Std. Error of 

Skewness 

119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 

 کشیدگی

Kurtosis 
179/1 558/1 512/1 178/1 175/1 571/1 188/3 117/1 199/1 253/5 

 خطای استاندارد کشیدگی

Std. Error of 

Kurtosis 

518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 

 پیوستار

Range 
11/1 11/1 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 

 جمع

Sum 
11/1988 11/5118 11/1921 11/1959 11/5117 11/5121 11/5171 11/5133 11/5512 11/5517 

 

 



 
 

مدیریت "ی ی الگوی سیپ و در مؤلفهی فرایند از سطوح چهارگانهشاخص آماری مقوله 19جدول شماره 

ی فرایند است )اولین از مجموع پنج مؤلفه مورد ی مورد ارزیابی در مقولهاین مؤلفه اولین مؤلفهکند. را گزارش می "آموزشی

اند و ها را بخود اختصاص داده( باالترین میانگین1351/1( و )1311/1ارزیابی(. دو سئوال )متغیر( ده و نه به ترتیب با )

به سئوال چهار تعلق دارد. بزرگترین عدد در خطای استاندارد میانگین مربوط به کوچکترین عدد میانگین در این مجموعه 

سئوال چهار است. سه سئوال هفت، نه و ده دارای شاخص میانه پنج و مابقی سئواالت چهار هستند. شاخص نما در سئواالت 

رد به سئوال پنج اختصاص دارد و یک تا پنج عدد چهار و از سئوال شش تا ده، عدد پنج است. بزرگترین انحراف استاندا

کمترین انحراف استاندارد مربوط به سئوال ده است. سئوال )متغیر( پنج بزرگترین واریانس را دارد و سئوال ده کمترین عدد را 

اند و عدد خطای استاندارد چولگی نیز برای دراین شاخص داراست. تمامی اعداد گزارش شده در شاخص چولگی مناسب

چنین تمامی اعداد گزارش شده برای شاخص کشیدگی متغیرها در پیوستار مورد پذیرش الت یکسان است. همتمامی سئوا

 ی مفقودی در جدول گزارش نشده است. هستند. در ضمن هیچ داده

 



 
 

 مدیران گروه "یادگیری سازمانی"ی ی فرایند در مؤلفههای آماری مقول: شاخص51جدول شماره 

 5سئوال  4سئوال  9سئوال  2سئوال  6سئوال  فرایند

 میانگین

Mean 
5711/1 5751/1 8911/3 1281/1 9111/3 

 خطای استاندارد میانگین
Std. Error of Mean 

13371/1 13113/1 13951/1 13715/1 13811/1 

 میانه
Median 

1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 

 مد

Mode 
11/5 11/5 11/1 11/5 11/1 

 انحراف استاندارد

Std. Deviation 
75371/1 72111/1 88332/1 85771/1 85197/1 

 واریانس
Variance 

528/1 579/1 781/1 285/1 759/1 

 چولگی

Skewness 
229/1- 885/1- 329/1- 729/1- 393/1- 

 خطای استاندارد چولگی

Std. Error of Skewness 
119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 

 کشیدگی
Kurtosis 

388/1- 715/1 551/1- 597/1 373/1- 

 خطای استاندارد کشیدگی
Std. Error of Kurtosis 

518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 

 پیوستار

Range 
11/3 11/1 11/1 11/1 11/1 

 جمع

Sum 
11/5137 11/5132 11/1917 11/5181 11/1971 

 



 
 

این مؤلفه نماید. را گزارش می "یادگیری سازمانی"ی ی فرایند در مؤلفههای آماری مقولهشاخص 51جدول شماره 

ی مفقودی نیامده است. های گزارش شده جدول هیچ دادهتوسط پن سئوال مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته است. در داده

کوچکترین عدد میانگین مربوط به سئوال سوم و بزرگترین میانگین به دو سئوال یک و دو اختصاص یافته است. بزرگترین 

شاخص نما برای سئواالت سوم است. شاخص میانه تمامی سئواالت عدد چهار است و  خطای استاندارد میانگین برای سئوال

یک، دو و چهار عدد پنج و دیگر سئواالت عدد چهار است. بزرگترین انحراف استاندارد متعلق به سئوال سوم و کوچکترین 

سوم و پنجم اختصاص یافته است.  ها به ترتیب به سئواالتعدد این شاخص به سئوال یک اختصاص دارد. بزرگترین واریانس

شاخص چولگی و اعداد گزارش شده برای این شاخص همگی در پیوستار قابل قبول هستند و عدد خطای استاندارد چولگی 

ی سئواالت در طیف مورد نیز برای تمامی سئواالت یکسان است. اعداد گزارش شده برای شاخص کشیدگی نیز برای همه

 شده برای خطای استاندارد کشیدگی نیز در همه سئواالت یکسان و برابر است. پذیرش است و عدد گزارش 

 



 
 

 گروه مدیران "آموزش"ی های آماری مقوله: شاخص51جدول شماره 

 7سئوال  1سئوال  5سئوال  4سئوال  9سئوال  2سئوال  6سئوال  فرایند

 میانگین

Mean 
1181/1 9581/3 9151/3 1351/1 2281/3 5281/3 7111/3 

 خطای استاندارد میانگین
Std. Error of Mean 

13181/1 13578/1 13555/1 13278/1 11117/1 11312/1 11178/1 

 میانه
Median 

1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 

 مد

Mode 
11/1 11/1 11/1 11/1 11/5 11/1 11/1 

 انحراف استاندارد

Std. Deviation 
77817/1 81112/1 79195/1 85539/1 95158/1 92593/1 91191/1 

 واریانس
Variance 

212/1 211/ 235/1 272/1 817/1 957/1 835/1 

 چولگی

Skewness 
713/1- 325/1- 515/1- 215/1- 553/1- 121/1- 113/1- 

 خطای استاندارد چولگی

Std. Error of Skewness 
119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 

 کشیدگی
Kurtosis 

185/1 355/1 899/1 218/1 321/1- 595/1 112/1- 

 خطای استاندارد کشیدگی
Std. Error of Kurtosis 

518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 

 پیوستار

Range 
11/5 11/5 11/5 11/5 11/1 11/5 11/1 

 جمع

Sum 
11/5151 11/1921 11/1971 11/5112 11/1831 11/1781 11/1855 

 



 
 

بزرگترین میانگین مربوط دهد. را نشان می "آموزش"ی ی فرایند در مؤلفههای آماری مقولهشاخص 51جدول شماره 

شش اختصاص یافته است. ( و کوچکترین میانگین در میان هفت سئوال این مؤلفه به سئوال 1181/1به سئوال )متغیر( اول است )

( است. شاخص میانه برای شش سئوال این مؤلفه عدد 11312/1بزرگترین خطای استاندارد میانگین مربوط به سئوال شش )

پنج، عدد سه دهد، نما در سئوال فراوانی تکرار را در هر یک از سئواالت نشان می چهار گزارش شده است. شاخص نما )مد(

باشد. انحراف استاندارد متغیرها شاخص بعدی در نمایش آمارهاست، بزرگترین انحراف د چهار میاست و مابقی سئواالت عد

( است و کوچکترین انحراف استاندارد مربوط به سئوال یک است. واریانس سئوال 92593/1استاندارد مربوط به سئوال شش )

تعلق دارد. چولگی تمامی سئواالت در پیوستار  ها بزرگتر است و کوچکترین واریانس به سئوال یکشش از دیگر واریانس

اند و قابل قبول دارند و خطای استاندارد چولگی یکسان و برابر است. شاخص کشیدگی در تمامی سئواالت )متغیرها( مناسب

ی مفقودی در این جدول گزارش ی یکسان و مساوی است. هیچ دادهخطای استاندارد کشیدیگ برای هفت متغیر این مؤلفه

 نشده است.



 
 

 گروه مدیران "پژوهش"ی ی فرایند در مؤلفههای آمری مقولهشاخص :55جدول شماره 

 5سئوال  4سئوال  9سئوال  2سئوال  6سئوال  فرایند

 میانگین

Mean 
1111/3 5511/3 5821/3 5121/3 1121/3 

 خطای استاندارد میانگین
Std. Error of Mean 

11172/1 13829/1 13878/1 13897/1 13759/1 

 میانه
Median 

1111/3 1111/1 1111/1 1111/1 1111/3 

 مد

Mode 
11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 

 انحراف استاندارد

Std. Deviation 
93389/1 82551/1 82751/1 87132/1 81158/1 

 واریانس
Variance 

875/1 719/1 755/1 759/1 717/1 

 چولگی

Skewness 
157/1 112/1- 191/1- 128/1- 155/1 

 خطای استاندارد چولگی

Std. Error of Skewness 
119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 

 کشیدگی
Kurtosis 

597/1- 317/1- 319/1- 157/1- 111/1- 

 خطای استاندارد کشیدگی
Std. Error of Kurtosis 

518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 

 پیوستار

Range 
11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 

 جمع

Sum 
11/1751 11/1777 11/1793 11/1758 11/1713 

 



 
 

شاخص میانگین در اولین دهد. را نشان می "پژوهش"ی ی فرایند در مؤلفههای آماری مقولهشاخص 55جدول شماره 

ردیف گزارش شده و بزرگتری میانگین به سئوال سه اختصاص دارد و کوچکترین میانگین به سئوال شماره پنج تعلق دارد. 

خطای استاندارد میانگین در سئوال یک بزرگ است و در سئواالت دیگر بهم نزدیک است. شاخص میانه دو سئوال یک و پنج 

باشد. انحراف باشند. نما برای تمامی سئواالت این مؤلفه عدد سه میدیگر دارای میانه چهار میعدد سه است و سه سئوال 

استاندارد و در سئوال یک بزرگترین عدد است و در سئوال چهار، کوچکترین است. واریانس در اولین سئوال از همه سئواالت 

می متغیرها مناسب بوده و خطای استاندارد چولگی برای چولگی تمادیگر بزرگتر است و در سئوال پنج کوچکترین عدد است. 

ی متغیرها در پیوستار قابل قبول بوده و خطای استاندارد کشیدگی برای تمامی همهکشیدگی همه سئواالت یکسان است. 

 ی مفقود جدول نیامده است. متغیرهای ثابت و یکسان است. گزارشی از داده



 
 

 گروه مدیران "خالقیت و نوآوری"ی ی فرایند در مؤلفههای آماری مقوله: شاخص53شماره  جدول

 5سئوال  4سئوال  9سئوال  2سئوال  6سئوال  فرایند

 میانگین

Mean 
1311/3 2521/3 5911/3 2881/3 9511/3 

 خطای استاندارد میانگین
Std. Error of Mean 

13219/1 13775/1 11115/1 13812/1 13718/1 

 میانه
Median 

1111/3 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 

 مد

Mode 
11/3 11/1 11/1 11/1 11/1 

 انحراف استاندارد

Std. Deviation 
81959/1 81353/1 95272/1 85359/1 85955/1 

 واریانس
Variance 

255/1 715/1 859/1 758/1 288/1 

 چولگی

Skewness 
151/1- 331/1- 595/1- 352/1- 171/1- 

 خطای استاندارد چولگی

Std. Error of Skewness 
119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 

 کشیدگی
Kurtosis 

711/1 813/1 198/1- 191/1 355/1 

 خطای استاندارد کشیدگی
Std. Error of Kurtosis 

518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 

 پیوستار

Range 
11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 

 جمع

Sum 
11/1717 11/1813 11/1797 11/1811 11/1925 

 



 
 

شاخص دهد. را نشان می "خالقیت و نوآوری"ی ی فرایند در مؤلفههای آماری مقولهشاخص 53جدول شماره 

است. خطای  میانگین در سئوال پنج بزرگترین عدد و میانگین است و کوچکترین عدد این شاخص متعلق به سئوال اول

باشد. شاخص میانه در سئوال اول استاندارد میانگین در سئوال سه، بزرگترین عدد است و در سئوال یک، کوچکترین عدد می

گر عدد چهار است. عدد سه است و سئواالت دیگر دارای عدد چهار است. شاخص نما در سئوال اول سه و در چهار سئوال دی

همه بزرگتر و در سئوال در سئوال اول، کوچکترین عدد گزارش شده است. واریانس سئوال انحراف استاندارد سئوال سوم از 

سوم بزرگترین عدد در بین اعداد این شاخص و خطای استاندارد چولگی تمامی سئواالت یکسان و برابر است. شاخص 

ی سئواالت یکسان و برابر است. در اند و خطای استاندارد کشیدگی برای متغیرها در پیوستار قابل قبولکشیدگی برای همه

 ای( گزارش نشده است. ی مفقودی )گمشدهجدول هیچ داده

 



 
 

 گروه مدیران "هاتوانایی و مهارت"ی )فرآورده( در مؤلفه دادبرونی های آماری مقوله: شاخص51جدول شماره 

 67سئوال  61سئوال  65سئوال  64سئوال  69سئوال  62سئوال  66سئوال  61سئوال  3سئوال  8سئوال  7سئوال  1سئوال  5سئوال  4سئوال  9سئوال  2سئوال  6سئوال  دادبرون

 میانگین

Mean 
8551/3 5321/3 7711/3 1751/1 5111/1 5911/1 5581/1 9121/3 1981/1 8721/3 7721/3 1251/1 1111/1 9811/3 3511/1 1151/1 1111/1 

 استاندارد میانگینخطای 

Std. Error of Mean 
13918/1 13935/1 13291/1 13951/1 13515/1 13155/1 13259/1 13751/1 13552/1 13212/1 11119/1 13832/1 13822/1 11113/1 11125/1 13755/1 13253/1 

 میانه

Median 
1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 

 مد

Mode 
11/1 11/1 11/1 11/1 11/5 11/5 11/5 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/5 11/1 11/5 11/5 11/1 

 انحراف استاندارد

Std. Deviation 
87215/1 87995/1 85211/1 87252/1 79193/1 77551/1 81811/1 83931/1 78811/1 81822/1 89858/1 85729/1 82155/1 89731/1 31111/5 83952/1 81291/1 

 واریانس

Variance 
728/1 771/1 285/1 728/1 257/1 597/1 229/1 711/1 255/1 251/1 817/1 732/1 717/1 815/1 172/5 715/1 227/1 

 چولگی
Skewness 

587/1- 151/1- 311/1- 857/1- 281/1- 225/1- 821/1- 772/1- 171/1- 551/1- 159/1- 885/1- 711/1- 212/1- 119/18 223/1- 518/1- 

 خطای استاندارد چولگی

Std. Error of Skewness 
119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 

 کشیدگی

Kurtosis 
322/1 575/1- 195/1- 189/1 519/1- 283/1- 351/1 778/1 311/1- 888/1 315/1 171/1 113/1 513/1 829/37 357/1 572/1- 

 خطای استاندارد کشیدگی

Std. Error of Kurtosis 
518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 

 پیوستار

Range 
11/1 11/1 11/1 11/5 11/3 11/3 11/1 11/5 11/1 11/5 11/5 11/5 11/1 11/5 11/55 11/5 11/1 

 جمع
Sum 

11/1952 11/1728 11/1885 11/5132 11/5115 11/5117 11/5111 11/1973 11/5119 11/1938 11/1888 11/5131 11/5155 11/1991 11/5177 11/5152 11/5151 

 



 
 

بزرگترین میانگین دهد. را نشان می "هاها و مهارتتوانایی"ی در مؤلفه دادبرونی های آمری مقولهشاخص 51جدول شماره 

ها )متغیرها( متعلق به سئوال پانزده است و سئوال دو کوچکترین عدد میانگین را داراست. خطای استاندارد در بین سئوال

میانگین برای سئوال پانزده بزرگترین عدد گزارش شده است. شاخص میانه در تمامی هفده سئوال عدد چهار گزارش گردیده 

االت پنج، شش، هفت، سیزده، پانزده و شانزده عدد پنج است و برای مابقی سئواالت عدد چهار است. شاخص نما برای سئو

باشد. بزرگترین عدد گزارش شده در شاخص انحراف استاندارد مربوط به سئوال پانزده است. در شاخص واریانس نیز می

پانزده عددی خارج از پیوستار قابل قبول را باشد. در شاخص چولگی فقط متغیر بزرگترین عدد مربوط به متغیر پانزده می

گزارش کرده و مابقی سئواالت دارای چولگی قابل قبول هستند. خطای استاندارد چولگی برای تمامی سئواالت عددی یکسان 

 ی متغیرها اعدادی مناسب هستند به جز متغیر پانزده که عددی خارج از پیوستار است.و برابر است. شاخص کشیدگی در همه

 ی گمشده )مفقودی( گزارش نشده است. در این جدول داده

 



 
 

 گروه مدیران "بازخوردها"ی )فرآورده( در مؤلفه دادبرونی های آماری مقوله: شاخص55جدول شماره 

 4سئوال  9سئوال  2سئوال  6سئوال  دادبرون

 میانگین

Mean 
8711/3 8781/3 9151/3 1721/1 

 خطای استاندارد میانگین
Std. Error of Mean 

13791/1 13552/1 13537/1 11721/1 

 میانه
Median 

1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 

 مد

Mode 
11/1 11/1 11/1 11/1 

 انحراف استاندارد

Std. Deviation 
81857/1 79555/1 79198/1 11251/5 

 واریانس
Variance 

751/1 235/1 252/1 791/5 

 چولگی

Skewness 
189/1- 378/1- 523/1- 111/9 

 خطای استاندارد چولگی

Std. Error of Skewness 
119/1 119/1 119/1 119/1 

 کشیدگی
Kurtosis 

275/1 373/1 111/1 931/11 

 خطای استاندارد کشیدگی
Std. Error of Kurtosis 

518/1 518/1 518/1 518/1 

 پیوستار

Range 
11/5 11/5 11/5 11/55 

 جمع

Sum 
11/1937 11/1939 11/1951 11/5138 

 



 
 

بزرگترین میانگین به دهد. را نشان می "بازخوردها"ی در مؤلفه دادبرونی های آماری مقولهشاخص 55جدول شماره 

( اختصاص دارد و کوچکترین عدد به سئوال اول تعلق دارد. خطای استاندارد میانگین 1721/1سئوال چهارم این مؤلفه )

بزرگترین عدد به سئوال چهارم مربوط است و کوچکترین عدد خطای استاندارد میانگین به سئوال سوم اختصاص دارد، 

عدد چهار اعالم شده است. انحراف استاندارد سئوال ؤلفه عدد چهار است. در شاخص نما نیز شاخص میانه برای سئواالت این م

( 791/5( است و سئوال سوم کوچکترین عدد را داراست. واریانس در سئوال چهارم عدد )1125/5چهارم بزرگترین عدد )

اند. خطای ت و سه سئوال دیگر مناسباست و کوچکترین واریانس مربوط به سئوال سوم است. چولگی سئوال چارم بزرگ اس

استاندارد چولگی یکسان هستند. شاخص کشیدگی در سئوال چهارم بزرگ است و قابل قبول نیست اما در سئواالت دیگر 

 های مفقود )گمشده( گزارش نشده است. باشند. دادهاعداد قابل قبول می

 



 
 

 گروه مدیران "التحصیالنفارغ"ی در مؤلفه دادبرونی آماری مقولههای : شاخص52جدول شماره 

 22سئوال  26سئوال  21سئوال  63ئوال س 68سئوال  67سئوال  61سئوال  65سئوال  64سئوال  69سئوال  62سئوال  66سئوال  61سئوال  3سئوال  8سئوال  7سئوال  1سئوال  5سئوال  4سئوال  9سئوال  2سئوال  6سئوال  دادبرون

 میانگین

Mean 
1751/1 1111/1 1881/1 8881/3 8211/3 7251/3 1721/1 9311/3 9211/3 1511/1 9151/3 9511/3 9381/3 1751/1 9311/3 8851/3 1511/1 1121/1 1711/1 1381/1 9251/3 5111/3 

 خطای استاندارد میانگین

Std. Error of Mean 
13118/1 13381/1 13219/1 13755/1 13955/1 11193/1 13877/1 13771/1 13812/1 13711/1 13817/1 13597/1 13815/1 12971/1 13915/1 13981/1 13819/1 13811/1 13925/1 13955/1 11155/1 11522/1 

 میانه

Median 
1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/3 

 مد

Mode 
11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/5 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/5 11/1 11/1 11/3 

 انحراف استاندارد

Std. Deviation 
72119/1 75258/1 81581/1 83952/1 88159/1 93721/1 82715/1 81355/1 85197/1 83715/1 82131/1 81131/1 85311/1 55938/1 87358/1 89188/1 82152/1 85871/1 88225/1 87755/1 91111/1 95388/1 

 واریانس

Variance 
581/1 575/1 222/1 715/1 785/1 879/1 755/1 711/1 751/1 711/1 711/1 217/1 758/1 135/5 723/1 791/1 711/1 737/1 782/1 771/1 811/1 911/1 

 چولگی

Skewness 
171/1- 218/1- 271/1- 398/1- 331/1- 582/1- 573/1- 557/1- 199/1- 198/1- 315/1- 515/1- 591/1- 717/15 152/1- 115/1- 253/1- 211/1- 217/1- 258/1- 171/1- 133/1- 

 خطای استاندارد چولگی

Std. Error of Skewness 
119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 119/1 

 کشیدگی

Kurtosis 
198/1 728/1 222/1 178/1 515/1- 192/1- 181/1- 291/1- 113/1 122/1 289/1- 591/1- 771/1- 553/53 121/1- 137/1 111/1 555/1 129/1 113/1- 337/1- 525/1- 

 خطای استاندارد کشیدگی

Std. Error of Kurtosis 
518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 518/1 

 پیوستار

Range 
11/5 11/5 11/5 11/5 11/1 11/1 11/5 11/1 11/1 11/5 11/1 11/1 11/3 11/33 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/1 11/1 11/1 

 جمع

Sum 
11/5132 11/5175 11/5111 11/1911 11/1931 11/1881 11/5138 11/1927 11/1985 11/5115 11/1971 11/1921 11/1929 11/5132 11/1925 11/1911 11/5157 11/5153 11/5137 11/5119 11/1981 11/1775 

 



 
 

بدلیل اهمیت دهد. را نشان می "التحصیالنفارغ"ی در مؤلفه دادبرونی های آماری مقولهشاخص 52جدول شماره 

اند به عدد بیست التحصیالن و صفات وابسته بدان، تعداد سئواالت و نشانگرهایی که برای ارزیابی در نظر گرفته شدهمتغیر فارغ

( برای سئوال دوم است و کوچکترین میانگین مربوط به سئوال بیست و دو 1111/1و دو رسید. بزرگترین عدد میانگین عدد )

استاندارد میانگین برای سئوال بیست و دو بزرگترین عدد در میان اعداد این شاخص است. سئوال ( است. خطای 5111/3)

باشند. کوچکترین عدد نما مربوط به سئوال بیست و دو دارای میانه سه است و مابقی سئواالت دارای میانه با عدد چهار می

باشند. ج هستند و مابقی سئواالت دارای نما با عدد چهار میباشد. دو سئوال هفت و نوزده دارای نما با عدد پنبیست و دو می

چنین بزرگترین عدد واریانس به ( اختصاص دارد. هم5593/1بزرگترین عدد انحراف استاندارد به سئوال چهارده با عدد )

ی تمامی سئواالت ( تعلق گرفته است. به جز سئوال شماره چهارده که عددی خارج از پیوستار نیز برا135/5سئوال چهارده )

یکسان است. در شاخص کشیدگی نیز سئوال چهارده عدد غیرقابل قبولی دارد و مابقی سئواالت دارای اعداد موجود در 

 ای( در جدول گزارش نشده است. ی مفقودی )گمشدهپیوستار قابل قبول برخوردارند. هیچ دادده

 



 
 

 (والدینهای آماری مربوط به مناطق پنجگانه )گروه : شاخص57جدول شماره 

 فراوانی مناطق

Frequency 
 درصد

Percent 
 7/51 19 شمال

 2/11 33 جنوب

 3/13 31 شرق

 7/55 58 غرب

 8/51 52 مرکز

 %111 552 کل

 

کل دهد. های آماری مربوط به مناطق پنجگانه د گروه والدین )پدران و مادران( را نشان میشاخص 57جدول شماره 

( متعلق به 58( نفر هستند، از این نمونه در مطالعه شرکت داشتند. بیشترین سهم فراوانی یعنی )552ی والدین )جمعیت نمونه

درصد در رتبه بعدی قرار  8/51فراوانی و  52داده است. منطقه مرکز با درصد را بخود اختصاص  7/55منطقه غرب است و 

فراوانی و  31و  33باشد. دو منطقه جنوب و شرق به ترتیب با می 7/51فراوانی و سهم درصدی  19دارد. منطقه شمال دارای 

 درصد در مراتب بعدی آماری قرار دارند.  3/13و  2/11



 
 

 
ی پژوهشنمودار شماره هفت: توزیع نمونه والدین در مناطق پنجگانه
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 های آماری مربوط به استانها )گروه والدین(: شاخص58جدول شماره 

 فراوانی استان

Frequency 
 درصد

Percent 
 1/8 18 شرقیآذربایجان

 3/1 3 غربیآذربایجان

 3/1 3 اردبیل

 1/1 9 اصفهان

 1/3 7 ایالم

 5/5 5 البرز

 9/1 5 تهران

 5/2 11 چهارمحال و بختیاری

 3/5 15 جنوبیخراسان

 3/1 3 شمالیخراسان

 3/9 51 خوزستان

 3/1 3 زنجان

 3/1 3 سمنان

 3/13 31 فارس

 7/5 2 قزوین

 1/7 12 کرمانشاه

 3/1 3 کهگیلویه و بویراحمد

 3/1 3 گلستان

 7/5 2 گیالن

 9/1 11 لرستان

 2/2 15 مرکزی

 2/2 15 هرمزگان

 3/1 3 همدان

 2/2 15 یزد

 %111 552 کل

کننده در گروه والدین )پدران و مادران( نشان های آماری مربوط به استانهای شرکتشاخص 58جدول شماره 

و  51کننده را داراست. خوزستان با فراوانی درصد بیشترین شرکت 3/13و  31دهد. در میان استانها، استان فارس با فراوانی می

کننده است. دو درصد در رتبه سوم به لحاظ شرکت 8و  18 شرقی با فراوانیی بعدیست. استان آذربایجاندرصد در رتبه 3/9

رضوی، قم، باشند. استانهای بوشهر، خراسانهای بعدی را دارا میدرصد جایگاه 2/2و  15استان مرکزی و هرمزگان با فراوانی 

 کننده نداشتند. کردستان، کرمان، مازندران و یزد در این گروه شرکت



 
 

 
های مورد بررسیی والدین در استانتوزیع نمونهنمودار شماره هشت: 
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 کنندگان در گروه والدینهای آماری شرکت: شاخص59جدول شماره 

 فراوانی والدین

Frequency 
 درصد

Percent 
 1/19 111 مادران

 9/51 115 پدران

 %111 552 کل

 

دهد. کل کنندگان در گروه والدین )مادران و پدران( را نشان میهای آماری شرکتشاخص 59جدول شماره 

اند. مادران درصد قدری بیشتر مشارکت نموده 9/51یعنی  115نفرند، از این نمونه پدران با فراوانی  552کننده ی شرکتنمونه

 اند. درصد در این مطالعه شرکت کرده 1/19فراوانی و  111با 



 
 

 
 ی والدین برحسب جنسیتنمودار شماره نُه: توزیع نمونه
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 آموز گروه والدینی دانشداد در مؤلفهی درونهای آماری مقوله: شاخص31جدول شماره 

 69سئوال  62سئوال  66سئوال  61سئوال  3سئوال  8سئوال  7سئوال  1سئوال  5سئوال  4سئوال  9سئوال  2سئوال  6سئوال  داددرون

 میانگین
Mean 

1755/1 5525/3 3938/3 1111/1 3581/1 1959/1 3571/1 5133/3 8319/3 8319/3 9779/3 5398/1 9115/3 

 خطای استاندارد میانگین
Std. Error of Mean 

15713/1 15719/1 12315/1 11938/1 11251/1 15811/1 15571/1 12311/1 12112/1 12139/1 15552/1 11313/1 12131/1 

 میانه
Median 

1111/1 1111/3 1111/3 1111/1 1111/1 1111/1 1111/5 1111/3 1111/1 1111/1 1111/1 1111/5 1111/1 

 مد
Mode 

11/1 11/3 11/3 11/1 11/5 11/1 11/5 11/3 11/1 11/1 11/1 11/5 11/5 

 انحراف استاندارد
Std. Deviation 

82338/1 85985/1 91711/1 71537/1 29911/1 87191/1 83738/1 91859/1 91799/1 95585/1 78528/1 21281/1 92225/1 

 واریانس
Variance 

715/1 739/1 898/1 551/1 189/1 721/1 711/1 911/1 813/1 855/1 217/1 118/1 931/1 

 چولگی
Skewness 

218/1- 189/1- 335/1- 523/1- 783/1- 875/1- 595/1- 151/1- 351/1- 115/1- 319/1- 593/1- 532/1- 

 خطای استاندارد چولگی
Std. Error of Skewness 

125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 

 کشیدگی
Kurtosis 

118/1 191/1 395/1 155/1 117/1 383/1 279/1 321/1- 218/1- 315/1- 157/1- 357/1 311/1- 

 خطای استاندارد کشیدگی

Std. Error of Kurtosis 
355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 

 پیوستار
Range 

11/1 11/1 11/5 11/3 11/3 11/5 11/5 11/1 11/1 11/1 11/1 11/3 11/1 

 کمترین
Minimum 

11/1 11/1 11/1 11/5 11/5 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/5 11/1 

 بیشترین
Maximum 

11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 

 جمع
Sum 

11/951 11/797 11/727 11/911 11/985 11/955 11/978 11/791 11/822 11/822 11/899 11/1152 11/881 



 
 

دهد. آموز گروه والدین را نشان میی دانشداد در مؤلفهی درونهای آماری مقولهشاخص 31جدول شماره 

بزرگترین میانگین به سئوال شماره دوازده اختصاص دارد و کوچکترین میانگین به سئوال شماره سه تعلق دارد. بزرگترین 

مربوط به سئوال شماره سیزده است. سه سئوال یعنی سئوال دو، سه و هشت دارای میانه سه هستند و دو  خطای استاندارد میانگین

سئوال هفت و دوازده، میانه پنج هستند و مابقی سئواالت میانه چهار را دارند. شاخص نما نیز در سئواالت این مؤلفه بصورت 

سئوال شماره سیزده است و کوچکترین انحراف استاندارد به وط به اند. بزرگترین انحراف استاندارد مربمتفاوت گزارش شده

سئوال شماره دوازده اختصاص دارد. در شاخص واریانس بزرگترین عدد به سئوال سیزده تعلق دارد و کوچکترین واریانس به 

خطای استاندارد  سئوال دوازده اختصاص گرفته است. تمامی سئواالت مربوط به این مؤلفه دارای چولگی مناسب دارند و

چولگی سئواالت یکسان است. در شاخص کشیدگی نیز تمامی سئواالت دارای عدد مناسب هستند و همگی در پیوستار مورد 

 ای )مفقودی( گزارش نشده است. ی گمشدهاند. در این جدول هیچ دادهقبول واقع شده



 
 

 گروه والدین "منابع مالی"ی داد و در مؤلفهی درونقولههای آماری م: شاخص31جدول شماره 

 65سئوال  64سئوال  69سئوال  62سئوال  66سئوال  61سئوال  3سئوال  8سئوال  7سئوال  1سئوال  5سئوال  4سئوال  9سئوال  2سئوال  6سئوال  داددرون

 میانگین
Mean 

1125/3 1575/3 1531/3 9735/5 1219/3 1531/3 8985/5 9952/5 8985/5 9115/5 7299/5 2917/5 1811/3 8319/5 8511/5 

 خطای استاندارد میانگین
Std. Error of Mean 

12355/1 12915/1 12355/1 12221/1 12251/1 12287/1 17238/1 17381/1 17715/1 17559/1 17881/1 18112/1 12529/1 12115/1 12183/1 

 میانه
Median 

1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 

 مد
Mode 

11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 

 انحراف استاندارد
Std. Deviation 

95191/1 13723/1 95537/1 11187/1 99581/1 11551/1 11855/1 11955/1 15981/1 13185/1 18512/1 51358/1 98718/1 91852/1 91153/1 

 واریانس
Variance 

911/1 177/1 913/1 111/1 995/1 111/1 318/1 531/1 315/1 581/1 115/1 119/1 975/1 855/1 832/1 

 چولگی
Skewness 

157/1- 111/1- 178/1 117/1- 112/1- 131/1 191/1 158/1 158/1 118/1 513/1 198/1 182/1- 152/1- 193/1- 

 خطای استاندارد چولگی
Std. Error of Skewness 

125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 

 کشیدگی
Kurtosis 

511/1- 558/1- 539/1- 181/1- 157/1- 189/1- 515/1- 255/1- 271/1- 233/1- 719/1- 553/1- 351/1- 357/1 158/1 

 خطای استاندارد کشیدگی

Std. Error of Kurtosis 
355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 

 پیوستار
Range 

11/1 11/5 11/1 11/1 11/1 11/1 11/5 11/1 11/1 11/1 11/1 11/5 11/1 11/1 11/5 

 کمترین
Minimum 

11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 

 بیشترین
Maximum 

11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 

 جمع
Sum 

11/715 11/291 11/291 11/275 11/295 11/291 11/255 11/277 11/255 11/258 11/252 11/219 11/297 11/211 11/215 



 
 

دهد. گروه والدین را نشان می "منابع مالی"ی داد در مؤلفهی درونهای آماری مقولهشاخص 31جدول شماره 

( و کوچکترین میانگین به سئوال شماره دوازده اختصاص دارد. بزرگترین 1125/3بزرگترین میانگین به سئوال شماره یک با )

( تعلق گرفته است. شاخص میانه در تمامی سئواالت )متغیرها( عدد سه است. 18/1خطای استاندارد میانگین به سئوال دوازده )

نما نیز همچون شاخص میانه، عدد سه در تمامی سئواالت است. بزرگترین انحراف استاندارد به سئوال دوازده شاخص 

( و 119/1اختصاص دارد و کوچکترین به سئوال شمارده چهارده تعلق گرفته است. بزرگترین واریانس به سئوال دوازده )

های این مؤلفه( دارای ست. تمامی سئواالت )نشانگرها و معرف( اختصاص یافته ا55/8کوچکترین واریانس به سئوال چهارده )

چنین در شاخص کشیدگی تمامی سئواالت دارای اعداد ها در پیوستار قابل قبول است. همچولگی مناسب هستند و اعداد آن

 مناسبی هستند. 

 



 
 

 گروه والدین "امکانات و تجهیزات"ی داد در مؤلفههای آماری مقوله درون: شاخص35جدول شماره 

 3سئوال  8سئوال  7سئوال  1سئوال  5سئوال  4سئوال  9سئوال  2سئوال  6سئوال  داددرون
سئوال 

61 

سئوال 

66 

سئوال 

62 

سئوال 

69 

سئوال 

64 

سئوال 

65 

سئوال 

61 

سئوال 

67 

ئوال س

68 

سئوال 

63 

سئوال 

21 

سئوال 

26 

سئوال 

22 

سئوال 

29 

 میانگین

Mean 
3182/3 3531/3 5211/3 5131/3 5835/3 1511/3 5181/3 5135/3 3571/3 5311/3 5181/3 1195/3 1219/3 1398/3 1159/3 1215/3 1187/3 3815/3 1913/3 5131/3 5398/3 1593/3 7131/3 

 خطای استاندارد میانگین

Std. Error of Mean 
121715/1 12199/1 12291/1 17511/1 12955/1 17515/1 12592/1 12993/1 17195/1 17192/1 12888/1 17111/1 17775/1 18185/1 17155/1 12782/1 17715/ 17358/1 17523/1 17255/1 17119/1 18511/1 17551/1 

 میانه

Median 
1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/3 1111/1 1111/3 1111/1 

 مد

Mode 
11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/3 11/1 11/3 11/5 

 انحراف استاندارد

Std. Deviation 
11899/1 93195/1 11572/1 18555/1 11111/1 18911/1 99158/1 15155/1 12219/1 12271/1 13513/1 11918/1 12835/1 53113/1 12119/1 15111/1 15913/1 11219/1 13289/1 11253/1 11981/1 53332/1 18519/1 

 واریانس

Variance 
118/1 829/1 115/1 175/1 181/1 182/1 983/1 115/1 137/1 138/1 175/1 555/1 325/1 511/1 151/1 111/1 311/1 553/1 593/1 311/1 551/1 551/1 178/1 

 چولگی

Skewness 
558/1- 351/1- 358/1- 112/1- 113/1- 178/1- 197/1- 311/1- 511/1- 191/1- 123/1- 153/1- 151/1- 195/1- 113/1- 157/1- 121/1- 511/1- 151/1- 552/1- 171/1- 112/1- 517/1- 

 خطای استاندارد چولگی

Std. Error of Skewness 
125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 

 کشیدگی

Kurtosis 
511/1- 189/1 197/1 115/1- 318/1- 123/1- 152/1- 113/1- 151/1- 559/1- 381/1- 555/1- 575/1- 552/1- 191/1 131/1- 578/1- 511/1- 515/1- 519/1- 125/1- 839/1- 351/1- 

 خطای استاندارد کشیدگی

Std. Error of Kurtosis 
355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 

 پیوستار

Range 
11/1 11/1 11/5 11/5 11/1 11/1 11/5 11/5 11/5 11/5 11/1 11/5 11/5 11/5 11/5 11/1 11/5 11/1 11/1 11/5 11/1 11/1 11/1 

 کمترین

Minimum 
11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 

 بیشترین

Maximum 
11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 

 جمع

Sum 
11/751 11/751 11/737 11/733 11/715 11/715 11/755 11/751 11/755 11/731 11/755 11/715 11/295 11/287 11/775 11/785 11/289 11/721 11/751 11/733 11/811 11/711 11/812 

 



 
 

دهد. ی امکانات و تجهیزات گروه والدین را نشان میداد در مؤلفهشاخص آماری مقوله درون 35جدول شماره 

( اختصاص دارد و کوچکترین 7131/3بزرگترین میانگین در مجموع بیست و سه سئوال مربوط به این به سئوال بیست و سه با )

( تعلق گرفته است. بزرگترین عدد مربوط به خطای استاندارد میانگین به سئوال 1398/3میانگین به سئوال شماره چهارده با )

و یک و بیست و سه دارای میانه با عدد چهار هستند و مابقی سئواالت دارای میانه با بیست و دو تعلق دارد. دو سئوال بیست 

باشند. کوچکترین انحراف استاندارد مربوط به سئوال دو و بزرگترین عدد این شاخص به سئوال بیست و دو عدد سه می

و کوچکترین واریانس به سئوال شماره  اختصاص یافته است. بزرگترین واریانس به سئوال شماره بیست و دو تعلق گرفته است

باشند. در دو اختصاص دارد. تمامی سئواالت )متغیرها( دارای چولگی مناسب هستند و خطای استاندارد چولگی یکسان می

ای در جدول گزارش نشده ی گمشدهشاخص کشیدگی نیز تمامی سئواالت دارای اعداد مناسب و قابل قبول هستند. هیچ داده

 است. 

 



 
 

 گروه والدین "مدیریت آموزشی"ی : شاخص آماری مقوله فرایند در مؤلفه33جدول شماره 

 61سئوال  3سئوال  8سئوال  7سئوال  1سئوال  5سئوال  4سئوال  9سئوال  2سئوال  6سئوال  فرایند

 میانگین
Mean 

1525/1 1558/1 9215/3 9511/3 1112/1 3119/1 1215/1 3192/1 5111/1 5111/1 

 خطای استاندارد میانگین
Std. Error of Mean 

12185/1 53155/1 12585/1 15758/1 12111/1 15771/1 15215/1 15775/1 11988/1 15122/1 

 میانه
Median 

1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/5 1111/5 1111/5 1111/5 1111/5 

 مد
Mode 

11/1 11/1 11/1 11/1 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 

 انحراف استاندارد
Std. Deviation 

97189/1 12515/3 91135/1 82555/1 91725/1 82815/1 81325/1 82725/1 71981/1 72152/1 

 واریانس
Variance 

951/1 119/15 895/1 719/1 815/1 751/1 715/1 753/1 525/1 581/1 

 چولگی
Skewness 

515/1- 891/13 122/1- 233/1- 151/1- 515/1- 711/1- 527/1- 375/1- 751/1- 

 خطای استاندارد چولگی
Std. Error of Skewness 

125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 

 کشیدگی
Kurtosis 

931/1 511/51 517/5 287/1 139/1 511/1 981/5 792/5 177/1 211/3 

 استاندارد کشیدگیخطای 

Std. Error of Kurtosis 
355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 

 پیوستار
Range 

11/5 11/51 11/5 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/3 11/1 

 کمترین
Minimum 

11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/5 11/1 

 بیشترین
Maximum 

11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 

 جمع
Sum 

11/911 11/1117 11/895 11/882 11/932 11/975 11/1118 11/983 11/1117 11/1118 



 
 

دهد. ی مدیریت آموزشی گروه والدین را نشان میی فرایند در مؤلفهشاخص آماری مقوله 33جدول شماره 

( اختصاص دارد و کوچکترین میانگین مربوط به سئوال شماره چهار 5111/1بزرگترین میانگین در این مؤلفه به سئوال ده )

است. بزرگترین خطای استاندارد میانگین مربوط به سئوال شماره یک است. میانه در پنج سئوال نخست، عدد چهار است و پنج 

سئواالت یک تا چهار، عدد چهار است و در مابقی سئواالت )شش سئوال( عدد  سئوال بعدی، عدد پنج است. شاخص نما برای

( است. عدد مربوط به شاخص چولگی برای سئوال دو، نامناسب است و در 15پنج است. بزرگترین عدد در شاخص واریانس )

ولی مابقی سئواالت دارای ( است 51/51اند. در شاخص کشیدگی نیز سئوال دوم دارای عدد نامناسب )مابقی سئواالت مناسب

 ی مفقودی گزارش نشده است. باشند. در این جدول دادهاعدادی در پیوستار قابل قبول می

 



 
 

 گروه والدین "هاها و مهارتتوانایی"ی در مؤلفه دادبرونی های آماری مقوله: شاخص31جدول شماره 

 67سئوال  61سئوال  65سئوال  64سئوال  69سئوال  62سئوال  66سئوال  61سئوال  3سئوال  8سئوال  7سئوال  1سئوال  5سئوال  4سئوال  9سئوال  2سئوال  6سئوال  دادبرون

 میانگین

Mean 
1112/1 5755/3 9511/3 5131/1 3985/1 3721/1 5925/1 1133/1 1539/1 1177/1 2281/3 1133/1 1375/1 8323/3 3151/1 5925/1 1827/1 

 خطای استاندارد میانگین

Std. Error of Mean 
15218/1 17159/1 12581/1 12359/1 15171/1 15151/1 15259/1 15935/1 15513/1 15357/1 12985/1 12121/1 15925/1 12595/1 15735/1 15111/1 55991/1 

 میانه

Median 
1111/1 1111/1 1111/1 5111/1 1111/5 1111/5 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/5 1111/1 1111/1 

 مد

Mode 
11/1 11/3 11/1 11/5 11/5 11/5 11/5 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/5 11/1 11/5 11/5 11/5 

 انحراف استاندارد

Std. Deviation 
81911/1 15222/1 91111/1 95595/1 85535/1 81931/1 81257/1 89181/1 85871/1 81531/1 15111/1 95217/1 89258/1 99191/1 82173/1 75171/1 15229/3 

 واریانس

Variance 
751/1 117/1 891/1 911/1 272/1 271/1 712/1 795/1 287/1 219/1 113/1 858/1 813/1 985/1 713/1 525/1 919/11 

 چولگی
Skewness 

921/1- 385/1- 831/1- 191/1- 259/1- 252/1- 192/1- 785/1- 813/1- 918/1- 581/1- 775/1- 192/1- 551/1- 321/1- 275/1- 977/13 

 خطای استاندارد چولگی

Std. Error of 

Skewness 

125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 

 کشیدگی

Kurtosis 
828/1 532/1- 893/1 577/5 911/3 131/1 521/3 895/1 297/1 398/5 199/1- 135/1 295/1 317/1- 857/1 195/1- 151/51 

 خطای استاندارد کشیدگی

Std. Error of 

Kurtosis 
355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 

 پیوستار
Range 

11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/1 11/5 11/1 11/1 11/5 11/1 11/1 11/3 11/53 

 کمترین
Minimum 

11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/5 11/5 

 بیشترین
Maximum 

11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/55 

 جمع
Sum 

11/959 11/818 11/882 11/959 11/991 11/989 11/971 11/917 11/935 11/918 11/859 11/917 11/935 11/827 11/985 11/971 11/1111 



 
 

گروه والدین را  "هاتوانایی و مهارت"ی )فرآورده( در مؤلفه دادبرونی های آماری مقولهشاخص 31جدول شماره 

بزرگترین میانگین در بین سئواالت به سئوال شماره هفده اختصاص دارد  و کوچکترین میانگین به سئوال شماره دهد. نشان می

پنج، شش و پانزده عدد پنج در  دو تعلق دارد. بزرگترین عدد خطای استاندارد میانگین نیز به سئوال هفده تعلق دارد. سئواالت

شاخص میانه است و این شاخص برای مابقی سئواالت عدد، چهار است. در شاخص نما فقط سئوال شماره دو، عدد سه 

باشد و باقیمانده سئواالت نماهای چهار و پنج دارند. بزرگترین عدد انحراف استاندارد مربوط به سئوال هفده است و می

استاندارد به سئوال شانزده اختصاص دارد. بزرگترین واریانس گزارش شده مربوط سئوال شماره  کوچکترین عدد انحراف

( است و کوچکترین عدد به سئوال شانزده اختصاص دارد. شاخص چولگی فقط در سئوال هفده، عدد نامناسبی 919/11هفده )

ترین عدد را بخود فده بزرگترین عدد و نامناسباست و متغیرهای دیگر اعداد مناسبی هستند. در شاخص کشیدگی نیز سئوال ه

 ی مفقودی نیامده است. اختصاص داده است و مابقی سئواالت اعداد قابل قبولی هستند. در جدول گزارشی از داده

 

 

  



 
 

 گروه والدین "بازخوردها"ی در مؤلفه دادبرونی های آماری مقوله: شاخص35جدول شماره 

 4سئوال  9سئوال  2سئوال  6سئوال  دادبرون

 میانگین
Mean 

9381/3 9291/3 9952/3 1525/1 

 خطای استاندارد میانگین
Std. Error of Mean 

15553/1 15553/1 15595/1 15319/1 

 میانه
Median 

1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 

 مد
Mode 

11/1 11/1 11/1 11/1 

 انحراف استاندارد
Std. Deviation 

83135/1 83175/1 81125/1 79952/1 

 واریانس
Variance 

289/1 297/1 717/1 239/1 

 چولگی
Skewness 

117/1- 589/1- 725/1- 555/1- 

 خطای استاندارد چولگی
Std. Error of Skewness 

125/1 125/1 125/1 125/1 

 کشیدگی
Kurtosis 

855/1 115/1 578/1 112/1 

 خطای استاندارد کشیدگی
Std. Error of Kurtosis 

355/1 355/1 355/1 355/1 

 پیوستار
Range 

11/5 11/5 11/5 11/1 

 کمترین
Minimum 

11/1 11/1 11/1 11/1 

 بیشترین
Maximum 

11/5 11/5 11/5 11/5 

 جمع
Sum 

11/891 11/897 11/913 11/911 

 



 
 

دهد. ی بازخوردها گروه والدین را نشان می)فرآورده( در مؤلفه دادبرونی های آمری مقولهشاخص 35جدول شماره 

بزرگترین میانگین مربوط به سئوال چهارم است. خطای استاندارد میانگین سئواالت بهم نزدیک هستند. شاخص میانه برای 

د سئوال چهار، چنین شاخص نما در هر چهار سئوال، عدد چهار است. انحراف استاندارچهار سئوال عدد چهار است. هم

کوچکترین عدد و در سه سئوال دیگر اعداد نزدیکی هستند. بزرگترین واریانس مربوط به سئوال سه است و سه سئوال دیگر 

اند. در شاخص کشیدگی اعداد قابل باشند. اعداد مربوط به شاخص مناسب و در پیوستار قابل قبولاعداد نسبتاً نزدیک به هم می

 اند. قبول و مناسب



 
 

 گروه والدین "التحصیالنفارغ"ی در مؤلفه دادبرونی های آماری مقوله: شاخص32جدول شماره 

 22سئوال  26سئوال  21سئوال  63سئوال  68ئوال س 67سئوال  61سئوال  65سئوال  64سئوال  69سئوال  62سئوال  66سئوال  61سئوال  3سئوال  8سئوال  7سئوال  1سئوال  5سئوال  4سئوال  9سئوال  2سئوال  6سئوال  دادبرون

 میانگین

Mean 
1375/1 5925/1 1539/1 8319/3 7872/3 7151/3 5925/1 9291/3 9735/3 1177/1 1311/1 8815/3 9511/3 1375/1 1133/1 8985/3 5872/1 1121/1 5389/1 5515/1 1112/1 8721/3 

 خطای استاندارد میانگین

Std. Error of 

Mean 

15115/1 15379/1 15251/1 12119/1 12537/1 12271/1 15221/1 15293/1 15817/1 12172/1 125555/1 12528/1 12582/1 12157/1 12318/1 12112/1 15955/1 12513/1 15115/1 15151/1 15871/1 19521/1 

 میانه

Median 
1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/5 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/5 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 

 مد

Mode 
11/1 11/5 11/1 11/1 11/1 11/3 11/5 11/1 11/1 11/1 11/5 11/1 11/1 11/5 11/5 11/1 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/3 

 انحراف استاندارد

Std. Deviation 
81853/1 81827/1 81995/1 91335/1 93725/1 11591/1 85151/1 85579/1 87899/1 95839/1 93991/1 91558/1 99111/1 95552/1 91972/1 92311/1 89519/1 93851/1 81111/1 77115/1 88311/1 89521/5 

 واریانس

Variance 
271/1 251/1 755/1 812/1 879/1 112/1 755/1 735/1 773/1 825/1 883/1 888/1 981/1 857/1 915/1 957/1 811/1 881/1 223/1 211/1 781/1 385/8 

 چولگی

Skewness 
215/1- 355/1- 911/1- 318/1- 317/1- 331/1- 959/1- 581/1- 255/1- 711/1- 215/1- 531/1- 271/1- 887/1- 595/1- 758/1- 537/1- 171/1- 111/1- 579/1- 789/1- 851/15 

 خطای استاندارد چولگی

Std. Error of 

Skewness 
125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 

 کشیدگی

Kurtosis 
159/1- 372/3 778/1 381/1- 355/1- 398/1- 187/1 511/1 135/1 198/1 553/1- 151/1- 181/1- 557/1 388/1- 318/1 535/3 213/1 188/1 527/1- 198/1 293/18 

خطای استاندارد 

 کشیدگی

Std. Error of 

Kurtosis 

355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 

 پیوستار

Range 
11/1 11/5 11/5 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/5 11/5 11/1 11/3 11/1 11/11 

 کمترین

Minimum 
11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/5 11/1 11/1 

 بیشترین

Maximum 
11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/15 

 جمع

Sum 
11/935 11/971 11/935 11/822 11/852 11/839 11/971 11/897 11/898 11/918 11/911 11/877 11/882 11/935 11/917 11/881 11/929 11/937 11/958 11/951 11/932 11/872 

 



 
 

التحصیالن گروه والدین را نشان ی فارغ)فرآورده( در مؤلفه دادبرونی های آماری مقولهشاخص 32جدول شماره 

به سئوال شش تعلق بزرگترین اعداد میانگین متعلق به دو سئوال شماره دو و هفت است و کوچکترین عدد میانگین دهد. می

و  2گرفته است. میانه در دو سئوال هفت و هفده، بزرگترین اعداد است. شاخص نما در دو سئوال عدد سه است، این سئواالت 

باشند و کوچکترین عدد مربوط به سئوال بیست و شش بزرگترین اعداد میهستند. انحراف استاندارد دو سئوال بیست و دو  55

باشند و کوچکترین عدد مربوط به سئوال است. بزرگترین عدد واریانس نیز برای سئوال بیست و دو و شش بزرگترین اعداد می

باشد، ولی باقیمانده میبیست مربوط است. سئوال بیست و دو دارای عدد بزرگی است که با مالک شاخص چولگی سازگار ن

سئواالت از اعداد مناسبی برخوردارند. در شاخص کشیدگی نیز عدد مربوط به سئوال بیست و دو نامناسب است و دیگر 

 ی گمشده گزارش نشده است. سئواالت از اعداد مناسبی برخوردارند. در این جدول داده

 



 
 

 گروه والدین "هاتوانایی و مهارت"ی در مؤلفه دادبرونی های آماری مقوله: شاخص37جدول شماره 

 دادبرون
سئوال 

6 

سئوال 

2 

سئوال 

9 

سئوال 

4 

سئوال 

5 

سئوال 

1 

سئوال 

7 

سئوال 

8 

سئوال 

3 

سئوال 

61 

سئوال 

66 

سئوال 

62 

سئوال 

69 

سئوال 

64 

سئوال 

65 

سئوال 

61 

سئوال 

67 

ئوال س

68 

سئوال 

63 

سئوال 

21 

سئوال 

26 

سئوال 

22 

سئوال 

29 

سئوال 

24 

سئوال 

25 

سئوال 

21 

سئوال 

27 

سئوال 

28 

سئوال 

23 

 میانگین

Mean 
1112/1 5755/3 9511/3 5131/1 3985/1 3721/1 5925/1 1133/1 1539/1 1177/1 2281/3 1133/1 1375/1 8323/3 3151/1 5925/1 1827/1 1221/1 9332/3 1112/1 9157/3 8319/3 9511/3 9518/3 1811/1 9171/3 1755/1 5557/1 8115/1 

 خطای استاندارد میانگین

Std. Error of Mean 
15218/1 17159/1 12581/1 12359/1 15171/1 15151/1 15259/1 15935/1 15513/1 15357/1 12985/1 12121/1 15925/1 12595/1 15735/1 15111/1 55991/1 15279/1 15917/1 15517/1 12575/1 15972/1 15795/1 15239/1 15738/1 12131/1 12111/1 12137/1 12551/1 

 میانه

Median 
1111/1 1111/1 1111/1 5111/1 1111/5 1111/5 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/5 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 

 مد

Mode 
11/1 11/3 11/1 11/5 11/5 11/5 11/5 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/5 11/1 11/5 11/5 11/5 11/5 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/5 11/5 11/3 

 انحراف استاندارد

Std. Deviation 
81911/1 15222/1 91111/1 95595/1 85535/1 81931/1 81257/1 89181/1 85871/1 81531/1 15111/1 95217/1 89258/1 99191/1 82173/1 75171/1 15229/3 85372/1 88912/1 85791/1 98851/1 89815/1 87127/1 81781/1 82552/1 95117/1 91323/1 95551/1 98172/1 

 واریانس

Variance 
751/1 117/1 891/1 911/1 272/1 271/1 712/1 795/1 287/1 219/1 113/1 858/1 813/1 985/1 713/1 525/1 919/11 759/1 791/1 285/1 977/1 817/1 758/1 719/1 711/1 819/1 817/1 851/1 971/1 

 چولگی

Skewness 
921/1- 385/1- 831/1- 191/1- 259/1- 252/1- 192/1- 785/1- 813/1- 918/1- 581/1- 775/1- 192/1- 551/1- 321/1- 275/1- 977/13 171/1- 115/1- 283/1- 181/1- 111/1- 578/1- 382/1- 718/1- 127/1- 729/1- 181/1- 712/1- 

 خطای استاندارد چولگی

Std. Error of 

Skewness 

125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 

 کشیدگی

Kurtosis 
828/1 532/1- 893/1 577/5 911/3 131/1 521/3 595/1 297/1 398/5 199/1- 135/1 295/1 371/1- 857/1 195/1- 151/51 179/1- 317/1- 378/1 112/5 125/1- 312/1 195/1- 558/1 171/1- 857/1 295/1 553/1 

 خطای استاندارد کشیدگی

Std. Error of 

Kurtosis 
355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 355/1 

 پیوستار

Range 
11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/1 11/5 11/1 11/1 11/5 11/1 11/1 11/3 11/53 11/1 11/1 11/1 11/5 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/5 11/5 11/5 

 کمترین

Minimum 
11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/5 11/5 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 

 بیشترین
Maximum 

11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 

 جمع

Sum 
11/959 11/818 11/882 11/959 11/991 11/989 11/971 11/917 11/935 11/918 11/859 11/917 11/935 11/827 11/985 11/971 11/1111 11/919 11/889 11/959 11/885 11/822 11/882 11/887 11/953 11/883 11/951 11/955 11/825 

 



 
 

گروه والدین را  "هاها و مهارتتوانایی"ی )فرآورده( در مؤلفه دادبرونی های آماری مقولهشاخص 37جدول شماره 

بزرگترین میانگین در میان بیست و نه سئوال این مؤلفه به سئوال هفده و کوچکترین عدد به سئوال شماره دو دهد. نشان می

ل شماره هفده تعلق گرفته اختصاص یافته است. بزرگترین خطای استاندارد میانگین به سئوال دو و کوچکترین خطا به سئوا

است. شاخص نما برای دو سئوال دو و بیست و نه، عدد سه است و در مابقی سئواالت بین دو عدد چهار و پنج توزیع شده 

است. در شاخص اتحراف استاندارد بزرگترین عدد به سئوال هفده و کوچکترین عدد به سئوال شانزده تعلق گرفته است. در 

طبیعی بزرگتین عدد به چولگی و کشیدگی سئوال شماره هفده و کوچکترین عدد نیز به سئوال  شاخص واریانس و بطور

شانزده اختصاص یافته است. در دو شاخص چولگی و کشیدگی سئوال شماره هفده اعداد نامناسبی دارند، در واقع این اعداد 

دو شاخص دارای اعداد مناسب و قابل قبولی هستند.  باشند، اما باقیمانده سئواالت در هردر پیوستار اعداد مورد پذیرش نمی

 ای )مفقود( در جدول گزارش نشده است. ی گمشدهچنین دادههم

 



 
 

 آموزان(ی کشور )گروه دانشگانهکنندگان در مناطق پنجتوزیع شرکت :38جدول شماره 

 فراوانی مناطق

Frequency 
 درصد

Percent 
 1/51 551 شمال

 1/11 111 جنوب

 2/11 133 شرق

 5/55 535 غرب

 8/51 552 مرکز

 %111 911 کل

 

بیشترین دهد. آموزان را نشان میی کشور در گروه دانشگانهکنندگان در مناطق پنجتوزیع شرکت 38جدول شماره 

درصد اختصاص یافته است. منطقه مرکز با  5/55فراوانی و  535کننده در بین این جمعیت به منطقه غرب حجم نمونه شرکت

درصد در مکان سوم به لحاظ  1/51فراوانی و  551درصد در جایگاه بعدی قرار گرفته و منطقه شمال با  8/51فراوانی و  552

درصدی بخود اختصاص داده و منطقه جنوب با  2/11نفری داشته و سهم  133ای نمونه جمعیت قرار گرفته است. منطقه شرق

کننده را آموزان شرکتدرصدی در جایگاه آخر در میان مناطق است. جدول آمار کل جمعیت دانش 11نفر و  111جمعیت 

 ی گمشده نیز گزارش نشده است. گونه دادهنفر اعالم کرده و هیچ 911



 
 

 
 ی پژوهشآموزان در مناطق پنجگانهی دانشنمودار شماره ده: توزیع نمونه
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 آموزان(کننده )گروه دانشهای شرکت: توزیع نمونه در استان39جدول شماره 

 فراوانی استان

Frequency 
 درصد

Percent 
 5/9 81 شرقیآذربایجان

 2/1 15 غربیآذربایجان

 1/1 13 اردبیل

 1/3 31 اصفهان

 1/3 58 ایالم

 5/3 59 البرز

 1/1 11 تهران

 9/5 51 چهارمحال و بختیاری

 9/5 51 جنوبیخراسان

 5/1 11 شمالیخراسان

 8/8 81 خوزستان

 1/1 11 زنجان

 1/1 11 سمنان

 1/9 82 فارس

 1/5 55 قزوین

 1/2 52 کرمانشاه

 5/1 11 کهگیلویه و بویراحمد

 5/1 11 گلستان

 1/3 58 گیالن

 9/5 51 لرستان

 2/7 29 مرکزی

 1/7 25 هرمزگان

 5/1 11 همدان

 3/2 57 یزد

 %111 911 کل

از دهد. آموزان نشان میها و در گروه دانشکننده در پژوهش را در استاننمونه شرکت توزیع 39جدول شماره 

فراوانی  81شرقی با درصد اولین استان، آذربایجان 1/9کننده یعنی شرکت 82نفری گزارش شده، استان فارس با  911جمعیت 

های مرکزی و اند. استاندرصد در رتبه سوم جمعیتی قرار گرفته 8/8نفر یعنی  81درصد در رتبه دوم و خوزستان با  5/9و 

های های بعدی نمونه هستند. کمترین جمعیتدر مکان 1/7و  2/7و درصدهای  25و  29های هرمزگان به ترتیب با فراوانی

باشد )البته تعداد مدارس را باید مورد توجه قرار داد(. می 1/1درصد و  11های تهران، زنجان و سمنان با فراوانی مربوط به استان

 داده گمشده و مفقودی در جدول گزارش نشده است. 



 
 

 
های مورد بررسیآموزان در استانی دانشنمودار شماره یازده: توزیع نمونه
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 آموزان: توزیع نمونه حسب جنس در گروه دانش11جدول شماره 

 فراوانی جنسیت

Frequency 
 درصد

Percent 
 5/53 187 پسر

 1/12 153 دختر

 %111 911 کل

 

پسرها )مذکر( با دهد. آموزان را به تفکیک جنس نشان میکنندگان در پژوهش گروه دانششرکت 11جدول شماره 

درصد در این مطالعه  1/12فراوانی و  153درصد دارای بیشترین حجم از نمونه هستن و دخترها )مؤنث( با  5/53فراوانی و  187

 ای ذکر نشده است.ی گمشدهداده گونهنفری، هیچ 911جمعیت کل اند. با عنایت به مشارکت نموده

 

 التحصیلهای شاغل و فارغآموزان حسب گروه: توزیع دانش11جدول شماره 

 فراوانی جنسیت

Frequency 
 درصد

Percent 
 7/22 218 آموزان شاغل دانش

 5/33 315 التحصیلفارغ

 1/1 1 داده گمشده

 %111 911 کل

 

ی یک دادهدهد. التحصیل نشان میآموزان دختر و پسر را حسب دو گروه شاغل و فارغتوزیع دانش 11جدول شماره 

 7/22نفر یعنی  218نفر خواهد بود. از این جمعیت  911گمشده در این جدول ذکر شده است و لذا جمعیت کل مورد محاسبه 

التحصیل آموزان فارغدرصد دانش 5/33نفر یعنی  315ند و آموزان شاغل به تحصیل در مدارس صدرا هستدرصد دانش

 اند. مدارس صدرا هستند که در مطالعه شرکت کرده

 



 
 

 
 آموزان برحسب وضعیت تحصیلیی دانشنمودار شماره دوازده: توزیع نمونه
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 آموزانگروه دانش "مدیریت آموزشی"ی ی فرایند در مؤلفههای آماری مقوله: شاخص15جدول شماره 

 61سئوال  3سئوال  8سئوال  7سئوال  1سئوال  5سئوال  4سئوال  9سئوال  2سئوال  6سئوال  فرایند

 میانگین
Mean 

1395/1 5919/1 9131/1 9155/3 1519/1 1121/1 1381/1 1518/1 3155/1 1183/1 

 استاندارد میانگینخطای 
Std. Error of Mean 

15911/1 15257/1 15912/1 13131/1 13521/1 13111/1 15255/1 13125/1 15937/1 15572/1 

 میانه
Median 

1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/5 1111/1 1111/5 1111/5 

 مد
Mode 

11/1 11/5 11/1 11/1 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 

 انحراف استاندارد
Std. Deviation 

87827/1 79577/1 88919/1 91217/1 98551/1 93999/1 81157/1 95111/1 88251/1 77751/1 

 واریانس
Variance 

775/1 258/1 791/1 895/1 971/1 881/1 215/1 851/1 782/1 215/1 

 چولگی
Skewness 

915/1- 925/1- 715/1- 711/1- 927/1- 772/1- 855/1- 135/1- 119/1- 159/1- 

 خطای استاندارد چولگی
Std. Error of Skewness 

181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 

 کشیدگی
Kurtosis 

325/1 218/1 829/1 111/1 255/1 111/1 932/1 311/1 828/1 211/5 

 خطای استاندارد کشیدگی

Std. Error of Kurtosis 
125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 

 پیوستار
Range 

11/5 11/1 11/5 11/5 11/5 11/1 11/5 11/5 11/5 11/5 

 کمترین
Minimum 

11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 

 بیشترین
Maximum 

11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 

 جمع
Sum 

11/3281 11/3919 11/3552 11/3527 11/3291 11/3282 11/1113 11/3785 11/3952 11/1112 



 
 

آموزان را نشان گروه دانش "مدیریت آموزشی"ی ی فرایند در مؤلفههای آماری مقولهشاخص 15جدول شماره 

در شاخص میانگین بزرگترین عدد متعلق به سئوال )نشانگر( هفت است و کوچکترین میانگین به سئوال )نشانگر( دهد. می

شماره سه اختصاص یافته است. بزرگترین عدد مربوط به خطای استاندارد میانگین به سئوال شماره پنج تعلق قرار گرفته است. 

ل یعنی هفت، نه و ده دارای میانه پنج بوده و مابقی سئواالت )نشانگرها( میانه ده نشانگر مربوط به این مؤلفه، سه سئوااز مجموع 

چهار دارند. در شاخص نما سه سئوال شماره یک، سه و چهار دارای عدد چهار بوده و مابقی سئواالت نما عددی پنج دارند. 

( در 7775/1رین عدد این شاخص )( اختصاص دارد و کوچکت9855/1بزرگترین انحراف استاندارد به سئوال شماره پنج )

سئوال شماره ده است. به تناسب آنچه در شاخص انحراف استاندارد گزارش گردید، بزرگترین عدد واریانس در مجموع ده 

( به سئوال شماره ده تعلق گرفته 215/1( اختصاص یافته و کوچکترین عدد یعنی )971/1سئوال به سئوال شماره پنج با عدد )

چنین کلیه اعداد اند. همداد گزارش شده برای ده نشانگر )سئوال( در شاخص چولگی مناسب و قابل قبولاست. کلیه اع

 ای گزارش نشده است. ی گمشدهگزارش شده در شاخص کشیدگی نیز در پیوستار اعداد قابل قبول قرار دارند. داده

 

 



 
 

 آموزانگروه دانش "آموزش"ی ی فرایند در مؤلفههای آماری مقوله: شاخص13جدول شماره 

 7سئوال  1سئوال  5سئوال  4سئوال  9سئوال  2سئوال  6سئوال  فرایند

 میانگین
Mean 

1737/1 8128/3 7398/3 1157/1 3931/3 2315/3 2557/3 

 خطای استاندارد میانگین
Std. Error of Mean 

15182/1 11579/1 15925/1 15995/1 13781/1 13355/1 13519/1 

 میانه
Median 

1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/3 1111/1 1111/1 

 مد
Mode 

11/1 11/1 11/1 11/5 11/3 11/1 11/1 

 انحراف استاندارد
Std. Deviation 

52325/1 38199/1 89115/1 91377/1 11555/1 11125/1 98178/1 

 واریانس
Variance 

115/5 911/1 799/1 819/1 315/1 153/1 925/1 

 چولگی
Skewness 

815/12 151/11 171/1- 197/1- 332/1- 197/1- 318/1- 

 خطای استاندارد چولگی
Std. Error of Skewness 

181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 

 کشیدگی
Kurtosis 

352/15 111/51 381/1 881/1 535/1- 113/1- 388/1- 

 خطای استاندارد کشیدگی

Std. Error of Kurtosis 
125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 

 پیوستار
Range 

11/13 11/33 11/5 11/5 11/5 11/5 11/1 

 کمترین
Minimum 

11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 

 بیشترین
Maximum 

11/13 11/33 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 

 جمع
Sum 

11/3713 11/3128 11/3117 11/3771 11/3191 11/3311 11/3313 



 
 

آموزان )شاغل و گروه دانش "آموزش"ی ی فرایند در مؤلفههای آماری مقولهشاخص 13جدول شماره 

هفت سئوال )نشانگر( این مؤلفه را در این گروه مورد سنجش و ارزیابی قرار داده است. دو دهد. التحصیل( را نشان میفارغ

معناست که کل جمعیت مورد ارزیابی در این مؤلفه و ی گمشده )مفقود( در این جدول گزارش شده است و این بدینداده

ین میانگین در این میان به سئوال هفت اختصاص نفر خواهد بود. بزرگترین عدد میانگین به سئوال چهار و کوچکتر 919مقوله، 

دارد. خطای استاندارد میانگین در سئوال یک باالترین عدد و در سئوال سه کوچکترین عدد است. سئوال پنج دارای میانه سه و 

واالت دارای باشند. در شاخص نما سئوال پنج عدد سه، سئوال چهار عدد پنج و مابقی سئمابقی سئواالت دارای میانه چهار می

باشند. انحراف استاندارد در سئوال یک باالترین عدد و در سئوال سه کوچکترین عدد است. به سیاق نمای عددی چهار می

آنچه در شاخص انحراف استاندارد قابل مشاهده است واریانس سئوال یک بزرگترین عدد و کوچکترین عدد به سئوال سه 

باشند، سئواالت دیگر اعداد قابل قبولی ی اعداد مناسبی برای شاخص چولگی نمیاختصاص دارد. دو سئوال یک و دو دارا

 دارند. در شاخص کشیدگی نیز دو سئوال یک و دو اعداد مناسبی ندارند و سئواالت دیگر اعداد مناسب و قابل قبولی دارند. 

 

 



 
 

 آموزانگروه دانش "پژوهش"ی در مؤلفه های آماری مقوله فرایند: شاخص11جدول شماره 

 5سئوال  4سئوال  9سئوال  2سئوال  6سئوال  فرایند

 میانگین
Mean 

3185/3 5253/3 1751/3 1287/3 3158/3 

 خطای استاندارد میانگین
Std. Error of Mean 

13591/1 13357/1 13752/1 11133/1 13321/1 

 میانه
Median 

1111/3 1111/1 1111/1 1111/3 1111/3 

 مد
Mode 

11/3 11/1 11/1 11/1 11/3 

 انحراف استاندارد
Std. Deviation 

18351/1 11131/1 15127/1 33789/1 11153/1 

 واریانس
Variance 

171/1 119/1 525/1 791/1 159/1 

 چولگی
Skewness 

577/1- 111/1- 111/1- 251/5 311/1- 

 خطای استاندارد چولگی
Std. Error of Skewness 

181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 

 کشیدگی
Kurtosis 

381/1- 181/1- 555/1- 118/7 195/1- 

 خطای استاندارد کشیدگی

Std. Error of Kurtosis 
125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 

 پیوستار
Range 

11/5 11/5 11/1 11/55 11/5 

 کمترین
Minimum 

11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 

 بیشترین
Maximum 

11/5 11/5 11/5 11/55 11/5 

 جمع
Sum 

11/3111 11/3518 11/3123 11/3121 11/3118 



 
 

التحصیل( آموزان )شاغل و فارغی پژوهش گروه دانشی فرایند در مؤلفههای آماری مقولهشاخص 11جدول شماره 

( 318/3( است و کوچکترین میانگین به سئوال یک )525/3بزرگترین میانگین مربوط به سئوال دو با عدد )دهد. را نشان می

اختصاص یافته است. بزرگترین خطای استاندارد میانگین به سئوال چهار تعلق گرفته است. میانه برای دو سئوال دو و سه عدد 

وال یک و پنج دارای نمای عددی سه و سئواالت دو، سه و چهار باشد. دو سئچهار است و برای سه سئوال دیگر عدد سه می

دارای نمای چهار است. بزرگترین عدد انحراف استاندارد مربوط به سئوال چهار و کوچکترین عدد به سئوال دو اختصاص 

ای عددی دارد. واریانس سئوال دو بزرگترین عدد واریانس و برای سئوال چهار کوچکترین است. تنها سئوال چهار دار

ای گزارش ی گمشدهنامناسب برای شاخص چولگی است. در شاخص کشیدگی تمامی اعداد مناسب و قابل قبول هستند. داده

 نشده است. 

 

 

 



 
 

 آموزانگروه دانش "نوآوری و خالقیت"ی ی فرایند در مؤلفههای آماری مقوله: شاخص15جدول شماره 

 5سئوال  4سئوال  9سئوال  2سئوال  6ل سئوا فرایند

 میانگین
Mean 

1537/3 2918/3 5551/3 5723/3 9212/3 

 خطای استاندارد میانگین
Std. Error of Mean 

13111/1 13521/1 13717/1 13339/1 13529/1 

 میانه
Median 

1111/3 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 

 مد
Mode 

11/3 11/1 11/1 11/1 11/1 

 انحراف استاندارد
Std. Deviation 

13155/1 98113/1 11875/1 11791/1 98253/1 

 واریانس
Variance 

125/1 928/1 555/1 112/1 973/1 

 چولگی
Skewness 

352/1- 185/1- 253/1- 587/1- 859/1- 

 خطای استاندارد چولگی
Std. Error of Skewness 

181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 

 کشیدگی
Kurtosis 

318/1- 117/1- 121/1- 111/1 573/1 

 خطای استاندارد کشیدگی

Std. Error of Kurtosis 
125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 

 پیوستار
Range 

11/1 11/1 11/5 11/5 11/5 

 کمترین
Minimum 

11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 

 بیشترین
Maximum 

11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 

 جمع
Sum 

11/3119 11/3322 11/3539 11/3558 11/3219 
 



 
 

ان آموزان را نشو خالقیت گروه دانش ی نوآوریی فرایند در مؤلفههای آماری مقولهشاخص 15جدول شماره 

بزرگترین میانگین مربوط به سئوال پنج و کوچکترین میانگین به سئوال یک تعلق گرفته است. بزرگترین خطای دهد. می

استاندارد میانگین به سئوال شماره سه اختصاص دارد. سئوال یک دارای میانه عددی سه است و مابقی سئواالت میانه عددی 

چهار است. انحراف استاندارد در سئوال سه ار سئوال دیگر عدد چهار دارند. نما برای سئوال یک سه است و نما برای چه

( بزرگترین عدد و کوچکترین انحراف استاندارد مربوط به سئوال دو است. در شاخص واریانس در سئوال سه 1187/1)

اند. در شاخص کشیدگی نیز بزرگترین عدد و در سئوال دو کوچکترین عدد است. در شاخص چولگی تمامی اعداد مناسب

 ای در این جدول گزارش نشده است. ی گمشدهباشند. هیچ دادهپیوستار قابل قبول میتمامی اعداد در 

 

 



 
 

 آموزانگروه دانش "هاها و مهارتتوانایی"ی در مؤلفه دادبرونی های آماری مقوله: شاخص12جدول شماره 

 دادبرون
سئوال 

6 

سئوال 

2 

سئوال 

9 

سئوال 

4 

سئوال 

5 

سئوال 

1 

سئوال 

7 

سئوال 

8 

سئوال 

3 

سئوال 

61 

سئوال 

66 

سئوال 

62 

سئوال 

69 

سئوال 

64 

سئوال 

65 

سئوال 

61 

سئوال 

67 

ئوال س

68 

سئوال 

63 

سئوال 

21 

سئوال 

26 

سئوال 

22 

سئوال 

29 

سئوال 

24 

سئوال 

25 

سئوال 

21 

سئوال 

27 

سئوال 

28 

سئوال 

23 

 میانگین

Mean 
1531/1 5125/3 7739/3 1538/1 3538/1 5151/1 1922/1 7155/3 9881/3 7715/3 3513/3 9178/3 1518/1 1831/3 3185/1 1218/1 1191/1 1311/1 9133/3 1133/1 9931/3 9539/3 1112/1 1111/1 1183/1 8275/3 1911/1 1595/1 7955/3 

 خطای استاندارد میانگین

Std. Error of Mean 
13155/1 13738/1 13125/1 13593/1 15911/1 13115/1 13515/1 13115/1 13572/1 13581/1 15178/1 13273/1 13215/1 11155/1 13115/1 13352/1 13511/1 13532/1 13532/1 13171/1 13595/1 13595/1 13118/1 13577/1 13119/1 13387/1 13178/1 13115/1 13315/1 

 میانه

Median 
1111/1 1111/3 1111/1 1111/5 1111/5 1111/5 1111/5 1111/1 1111/5 1111/1 1111/3 1111/1 1111/1 1111/1 1111/5 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 

 مد

Mode 
11/1 11/3 11/1 11/5 11/5 11/5 11/5 11/1 11/5 11/1 11/3 11/5 11/5 11/1 11/5 11/5 11/5 11/5 11/1 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/1 11/5 11/5 11/1 

 انحراف استاندارد

Std. Deviation 
91598/1 15852/1 11588/1 18151/1 87517/1 93231/1 92735/1 13911/1 98871/1 99111/1 53525/1 11851/1 19919/1 55155/1 91115/1 11391/1 92291/1 97225/1 97273/1 95791/1 99117/1 99153/1 95113/1 98895/1 11185/1 15551/1 95931/1 91955/1 99258/1 

 واریانس

Variance 
831/1 573/1 191/1 172/1 722/1 877/1 932/1 181/1 978/1 981/1 319/5 559/1 518/1 573/1 881/1 118/1 935/1 951/1 951/1 918/1 989/1 989/1 913/1 978/1 183/1 115/1 951/1 911/1 993/1 

 چولگی

Skewness 
911/1- 557/1- 271/1- 155/1- 531/1- 371/1- 152/1- 251/1- 858/1- 785/1- 253/8 192/1- 595/1- 131/1- 311/1- 115/1- 951/1- 957/1- 729/1- 831/1- 827/1- 771/1- 851/1- 881/1- 131/1- 719/1- 919/1- 955/1- 191/1- 

 خطای استاندارد چولگی

Std. Error of 

Skewness 

181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 

 کشیدگی

Kurtosis 
817/1 211/1- 117/1- 113/1 193/1 112/5 715/1 115/1 555/1 255/1 229/171 713/1 151/1 781/1- 312/1 711/1 231/1 221/1 111/1 717/1 577/1 511/1 589/1 517/1 281/1 199/1 533/1 552/1 517/1- 

 خطای استاندارد کشیدگی

Std. Error of 

Kurtosis 
125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 

 پیوستار

Range 
11/1 11/5 11/1 11/1 11/1 11/5 11/1 11/5 11/5 11/5 11/31 11/11 11/5 11/5 11/1 11/5 11/1 11/5 11/5 11/5 11/5 11/1 11/1 11/5 11/5 11/1 11/5 11/1 11/1 

 کمترین

Minimum 
11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 

 بیشترین
Maximum 

11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/31 11/11 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 

 جمع

Sum 
11/3225 11/5931 11/3138 11/3293 11/3939 11/3811 11/3735 11/3373 11/3251 11/3111 11/3153 11/3521 11/3755 11/3173 11/3955 11/3713 11/3289 11/3275 11/3525 11/3271 11/3238 11/3215 11/3281 11/3211 11/3288 11/3553 11/3757 11/3789 11/3155 



 
 

آموزان )شاغل و ها گروه دانشها و مهارتی تواناییدر مؤلفه دادبرونی های آماری مقولهشاخص 12جدول شماره 

اند. بزرگترین عدد بیست و نه سئوال )نشانگر( این مؤلفه را مورد سنجش و ارزیابی قرار دادهدهد. التحصیل( را نشان میفارغ

میانگین مربوط به سئوال پنج است و کوچکترین عدد به سئوال دو اختصاص یافته است. بزرگترین عدد خطای استاندارد 

رد. دو سئوال دو و یازده دارای میانه سه، سئواالت میانگین مربوط به سئوال یازده و کوچکترین خطا به سئوال پنج اختصاص دا

باشند. شاخص نما در سئواالت مختلف این مؤلفه متفاوت پنج و پانزده دارای میانه پنج و مابقی سئواالت دارای میانه چهار می

ئوال پنج اختصاص اند. در شاخص انحراف استاندارد بزرگترین عدد مربوط به سئوال یازده و کوچکترین عدد به ستوزیع شده

یافته است. واریانس در سئوال یازده بزرگترین عدد و در سئوال پنج کوچکترین عدد است. در میان سئواالت، سئوال یازده 

دارای عدد مناسبی در شاخص چولگی نیست ولی باقیمانده سئواالت دارای اعداد قابل قبولی هستند. در شاخص کشیدگی 

ای در این ی گمشدهباشند. دادهمابقی سئواالت دارای اعداد مناسبی در پیوستار اعداد میسئوال یازده نامناسب است ولی 

 جدول گزارش نشده است. 

 

 

 

 



 
 

 آموزانگروه دانش "بازخوردها"ی در مؤلفه دادبرونی های آماری مقوله: شاخص17جدول شماره 

 4سئوال  9سئوال  2سئوال  6سئوال  فرایند

 میانگین
Mean 

8111/3 8915/3 9219/3 1135/1 

 خطای استاندارد میانگین
Std. Error of Mean 

15237/1 13515/1 13131/1 13153/1 

 میانه
Median 

1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 

 مد
Mode 

11/1 11/1 11/1 11/1 

 انحراف استاندارد
Std. Deviation 

71137/7 97112/1 91111/1 91558/1 

 واریانس
Variance 

895/5 915/1 832/1 833/1 

 چولگی
Skewness 

159/5 857/1- 912/1- 952/1- 

 خطای استاندارد چولگی
Std. Error of Skewness 

181/1 181/1 181/1 181/1 

 کشیدگی
Kurtosis 

188/37 717/1 123/1 111/1 

 خطای استاندارد کشیدگی

Std. Error of Kurtosis 
125/1 125/1 125/1 125/1 

 پیوستار
Range 

11/15 11/5 11/5 11/5 

 کمترین
Minimum 

11/1 11/1 11/1 11/1 

 بیشترین
Maximum 

11/15 11/5 11/5 11/5 

 جمع
Sum 

11/3171 11/3511 11/3215 11/3252 



 
 

آموزان )شاغل و ی بازخوردها گروه دانش)فرآورده( در مؤله دادبرونی های آماری مقولهشاخص 17جدول شماره 

میانگین متعلق به سئوال شماره چهار اختصاص دارد و کوچکترین عدد میانگین بزرگترین عدد دهد. التحصیل( را نشان میفارغ

ئوال مربوط به ارزیابی این به سئوال یک تعلق دارد. بزرگترین عدد خطای استاندارد میانگین به سئوال یک تعلق دارد. چهار س

باشند. انحراف استاندارد سئوال یک چنین تمامی سئواالت دارای نما چهار میی عددی چهار هستند. هممؤلفه دارای میانه

بزرگترین عدد است و سئوال چهار کوچکترین عدد انحرا استاندارد را داراست. بزرگترین عدد واریانس مربوط به سئوال یک 

چنین این سئوال در شاخص کشیدگی عدد نامناسبی است. وال یک برای شاخص چولگی نامناسب است، هماست. عدد سئ

 مابقی سئواالت اعداد قابل قبولی در پیوستار اعداد مورد پذیرش هستند. 



 
 

 آموزانگروه دانش "التحصیالنفارغ"ی در مؤلفه دادبرونی های آماری مقوله: شاخص18جدول شماره 

 22سئوال  26سئوال  21سئوال  63سئوال  68ئوال س 67سئوال  61سئوال  65سئوال  64سئوال  69سئوال  62سئوال  66سئوال  61سئوال  3سئوال  8سئوال  7سئوال  1سئوال  5سئوال  4سئوال  9سئوال  2سئوال  6سئوال  دادبرون

 میانگین

Mean 
1119/1 5215/1 1781/1 2717/3 7151/3 5817/3 3585/1 9173/3 1111/1 1852/1 1523/1 9131/3 9127/3 9891/3 1593/1 8251/3 5357/1 1727/1 1585/1 1111/1 9828/3 7917/3 

 خطای استاندارد میانگین

Std. Error of 

Mean 

15999/1 13158/1 13312/1 13578/1 13783/1 13711/1 13515/1 13125/1 13118/1 13115/1 13185/1 13531/1 13329/1 13135/1 12112/1 13511/1 15929/1 15115/1 13137/1 13112/1 13121/1 13332/1 

 میانه

Median 
1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/5 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 

 مد

Mode 
11/1 11/5 11/5 11/1 11/1 11/3 11/5 11/5 11/1 11/5 11/1 11/1 11/5 11/5 11/5 11/1 11/5 11/5 11/5 11/1 11/1 11/1 

 انحراف استاندارد

Std. Deviation 
91531/1 91151/1 11155/1 17989/1 11181/1 15112/1 97137/1 11591/1 91111/1 93755/1 93118/1 97551/1 11293/1 13223/1 91523/1 97111/1 89212/1 23131/1 91291/1 91119/1 95379/1 11291/1 

 واریانس

Variance 
851/1 895/1 111/1 122/1 311/1 555/1 915/1 191/1 882/1 878/1 825/1 951/1 131/1 175/1 785/3 911/1 813/1 271/5 897/1 858/1 911/1 111/1 

 چولگی

Skewness 
571/1- 387/1- 135/1- 753/1- 797/1- 532/1- 251/1- 955/1- 873/1- 991/1- 912/1- 792/1- 771/1- 981/1- 213/19 211/1- 123/1- 922/12 925/1- 898/1- 819/1- 255/1- 

 خطای استاندارد چولگی

Std. Error of 

Skewness 
181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 181/1 

 کشیدگی

Kurtosis 
813/5 181/5 111/1 325/1 551/1 133/1- 851/5 711/1 911/1 118/1 119/1 751/1 158/1 918/1 115/51 181/1 333/1 123/58 895/1 111/1 233/1 191/1 

خطای استاندارد 

 کشیدگی

Std. Error of 

Kurtosis 

125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 125/1 

 پیوستار

Range 
11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/55 11/5 11/5 11/15 11/5 11/5 11/5 11/1 

 کمترین

Minimum 
11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 

 بیشترین

Maximum 
11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/5 11/55 11/5 11/5 11/15 11/5 11/5 11/5 11/5 

 جمع

Sum 
11/3715 11/3881 11/3711 11/3311 11/3119 11/3525 11/3913 11/3592 11/3218 11/3755 11/3228 11/3552 11/3559 11/3231 11/3298 11/3551 11/3852 11/3815 11/3297 11/3251 11/3235 11/3157 

 



 

دهد. آموزان را نشان میالتحصیالن گروه دانشی فارغدر مؤلفه دادبرونی های آماری مقولهشاخص 18جدول شماره 

بزرگترین عدد میانگین در بین بیست و دو سئوال، مربوط به سئوال هفت و کوچکترین میانگین مربوط به سئوال شش است. 

بزرگترین عدد خطای استاندارد میانگین مربوط به سئوال پانزده و کوچکترین عدد این شاخص به سئوال هفده اختصاص یافته 

باشند و مابقی سئواالت میانه عددی چهار دارند. شاخص نما برای پنج می ی عددیاست. دو سئوال یک و هفت دارای میانه

سئواالت این مؤلفه متفاوت و گوناگون گزارش شده است. بزرگترین انحراف استاندارد مربوط به هجده و کوچکترین عدد مربوط 

ربوط به سئوال هفده است. در به سئوال هفده است. در شاخص واریانس نیز بزرگترین عدد مربوط به هجده و کوچکترین م

اند. در شاخص کشیدگی نیز دو شاخص چولگی دو سئوال پانزده و هجده اعداد نامناسبی هستند که از پیوستار مورد پذیرش خارج

 ایی گمشدهسئوال پانزده و هجده اعداد نامناسبی دارند. مابقی سئواالت اعداد خوب و قابل قبولی دارند. در این جدول هیچ داده

 گزارش نشده است. 

 

 

  



 

 آمار استنباطی

های مربوط به سطوح چهارگانه ( هر یک از مؤلفهT) 1اینمونهدر اولین گام از آمار استنباطی با استفاده از آزمون تک

ایم. رفته( را بصورت جداگانه آزمون نموده و سپس به سراغ آزمون چهار سطح دادبرونداد، فرایند و ارزشیابی )زمینه، درون

 ای دارای دو فرض زیربنایی است؛نمونه( تکTآزمون )

نظر کرد توان از این فرض صرفمیفرض یک: توزیع متغیر آزمون در جامعه، نرمال است. با یک نمونه متوسط یا بزرگتر 

 ( دقیق کافی است. Pهای )ارزش نفره برای ارائه 31و نتایج کامالً و نتایج کامالً درستی هم بدست آورد. در اکثر شرایط یک نمونه 

باشند. دهنده یک نمونه تصادفی از جامعه هستند و نمرات متغیر آزمون مستقل از یکدیگر میفرض دو: رکوردهای نشان

 (.512: 1381( در این آزمون دقیق نخواهد بود )زرگر، محمود، Pاگر فرض استقالل نمرات متغیر آزمون رعایت نشود، مقدار )

اند و های انتخابی در هر سه گروه مناسبموردنظر پژوهش حاضر لحاظ شده و اعمال گردیده است. نمونههر دو فرض 

ای نمونهحال نمرات مستقل از یکدیگرند. نکته دیگر آن است که در آزمون تکدهند. در عینجمعیت قابل قبولی را تشکیل می

(Tامکان محاسبه اندازه اثر )میزان تفاوت نمرات میانگین در متغیر آزمون را با مقدار آزمون، در واحد وجود دارد. این اندازه،  5

ی اثر کم، متوسطه و زیاد را اندازه 8/1و  5/1، 5/1انحراف معیار ارزیابی مرکز بر طبق یک قاعده تجربی و سنتی به ترتیب اعداد 

 دهند. اولین جدول از این آزمون به گروه مدیران اختصاص دارد. نشان می

 

  

                                                           
1. one sample T-Test 

2. effect size statistic 



 

 ها در شاخص میانگین برای سطوح مختلف ارزشیابی: مقایسه گروه19جدول شماره 

 سطوح ارزشیابی

 

 هاگروه

 مجموع دادبرون فرایند داددرون زمینه

 8359/3 9735/3 8552/3 5195/3 9288/3 مدیران

 8931/3 1573/1 5219/1 3899/3  والدین 

 8519/3 9559/3 7518/3   آموزاندانش

 

های مورد مطالعه در سطوح مختلف ارزشیابی مورد مقایسه قرار شود میانگین گروهمشاهده می 19همانگونه که در جدول شماره 

های های رتبهدادها در رتبهداد اختصاص یافته است، زمینه، فرایند و دروناند. در گروه مدیران باالترین میانگین به سطح برونگرفته

داد اختصاص داد و درونهای بعدی به برونوالدین باالترین میزان به سطح فرایند اختصاص دارد و رتبه بعدی هستند. در گروه

داد میانگین بزرگتری نسبت به فرایندها دارد. در مقایسه میانگین دو گروه مدیران و والدین در آموزان بروندارند. در گروه دانش

باشد. مقایسه داد(، اعداد گروه والدین بزرگتر میدر دو سطح دیگر )فرایند و برونداد، مدیران عدد بزرگتری دارند و سطح درون

داد، نشانگر آن آموزان در دو سطح فرایند و برونمیانگین مجموع نیز بسیار بهم نزدیک است. مقایسه دو گروه مدیران و دانش

آموزان، در هر دو سطح ارزشیابی، والدین نمرات انشهای والدین و داست که در هر سطح نمره مدیران بزرگترند. مقایسه گروه

شود آموزان دارند. در مقام مقایسه هر سه گروه با یکدیگر، نزدیکی نمرا شاخص میانگین مشاهده میباالتری نسبت به گروه دانش

 پس مدیران. آموزان و سترتیب بیان کرد؛ والدین، دانشها را بدینتواند برتری میانگینهر چند با دقت باال می

 

  



 

 در شاخص میانگین "دادبرون"گانه در سطح ارزشیابی های سه: مقایسه گروه51جدول شماره 

 سطوح ارزشیابی

 

 هاگروه

 مجموع آموزاندانش والدین مدیران

 1171/1 9131/3 1571/1 1551/1 هاها و مهارتتوانایی

 9118/3 9192/3 9853/3 9355/3 بازخوردها

 111/1 9921/3 1152/1 9213/3 آموختگان(التحصیالن )دانشفارغ

 9811/3 959/3 1573/1 9759/3 مجموع

 

دهد. مدیران را نشان می "دادبرون"ی سطح ارزشیابی گانههای سهگانه را در مؤلفههای سه( میانگین گروه51جدول فوق )شماره 

ی دیگر نیز بسیار بهم نزدیک هستند و تقریباً اند، هر چند دو مؤلفهرا باالتر ارزیابی کرده "هاها و مهارتتوانایی"در بین سه مؤلفه، 

باالترین نمرات را دارند و  "آموختگاندانش"و  "هاها و مهارتتوانایی"باشند. در گروه والدین دو عامل هر سه مؤلفه یک می

اند، آموزان هر سه مؤلفه را بسیار نزدیک بهم ارزیابی کردهرد. گروه دانشها دای سوم نیز عددی بسیار نزدیک به دیگر مؤلفهمؤلفه

ها(، دو گروه مدیران و ها و مهارتی اول )تواناییها با یکدیگر در مؤلفهباشند. در مقایسه گروهاعداد این گروه تقریباً یکی می

ی دوم )بازخوردها(، اعداد هر سه گروه دی است. در مؤلفهی بعآموزان با اختالف بسیار کمی در رتبهوالدین برابر و گروه دانش

 آموختگان(، گروه والدین باالترین میانگین و دو گروه دیگر نیز اعداد بسیار نزدیکی بهم دارند. ی سوم )دانشبرابرند. در مؤلفه

داد( بسیار ح از ارزشیابی )برونگانه در این سطوهای سهمقایسه مجموع نمرات در این شاخص نمایانگر آن است که نمرات گروه

بهم نزدیک هستند. جمع نمرات گروه والدین در مجموع سه عامل، بیشتر از دو گروه است. دو گروه دیگر نیز اعداد نزدیکی به 

، هر چند اندرا باالتر ارزیابی کرده "آموختگاندانش"و  "هاها و مهارتتوانایی"های ها در مجموع عاملگروه والدین دارند. گروه

 نیز بسیار اندک است.  "بازخوردها"اختالف عامل سوم یعنی 

 

  



 

 های گروه مدیران( بر سطوح و مؤلفهt-test: نتایج آزمون فرض )51جدول شماره 

 شاخص

 

 ها و سطوحمؤلفه

 محاسبه شده 
t 

 سطح معناداری
sig 

 درجه آزادی
df 

 199 111/1 711/13 نگاه و نگرش به رشته و مدارس

 199 111/1 571/55 فرهنگ حاکم بر رشته و مدارس

 199 111/1 117/7 آموزاندانش

 199 111/1 871/31 کارکنان

 199 111/1 215/5 کتب درسی

 199 111/1 -112/15 منابع مالی

 199 111/1 -992/7 امکانات و تجهیزات 

 199 111/1 119/51 مدیریت آموزشی

 199 111/1 811/51 یادگیری سازمانی

 199 111/1 727/11 آموزش

 199 989/1 111/1 پژوهش

 199 111/1 257/5 خالقیت و نوآوری

 199 111/1 955/19 هاها و مهارتتوانایی

 199 111/1 855/11 بازخوردها

 199 111/1 721/12 آموختگان(التحصیالن )دانشفارغ

 199 111/1 983/19 زمینه

 199 138/1 183/5 داددرون

 199 111/1 711/15 فرایند

 199 111/1 972/17 دادبرون

 199 111/1 159/12 مجموع
 

Test Value = 3.5 

 

اند. در این میان عامل ها به لحاظ آماری معنادار شدهشود در جدول فوق تمامی سطح و مؤلفههمانگونه که مالحظه می

اند. در میان سطوح تر از حد انتظار ارزشیابی کردهاست و مدیران این عامل را پایین )نشانگر( پژوهش به لحاظ آماری معنادار نشده

معنا که مدیران سطوح اند، بدیناند، هر چهار سطح به لحاظ آماری معنادار شدهبدان اقدام کرده چهارگانه ارزشیابی که مدیران

اند اند. هر چند سطوح چهارگانه معنادار شدهداد( را در حد انتظار و قابل قبول قلمداد کردهداد، فرایند، برونچهارگانه )زمینه، درون

 کند. أمل است. نتایج آمارهای توصیفی این پیامد را تأیید میداد این معناداری قابل تاما در سطح درون

 



 

 ( برای گروه والدینt-test: نتایج آزمون فرض )55جدول شماره 

 شاخص

 

 ها و سطوحمؤلفه

 محاسبه شده 
t 

 سطح معناداری
sig 

 درجه آزادی
df 

 555 111/1 115/15 آموزاندانش

 555 111/1 -117/11 منابع مالی

 555 111/1 -511/1 امکانات و تجهیزات 

 555 111/1 755/15 مدیریت آموزشی

 555 111/1 515/11 هاها و مهارتتوانایی

 555 111/1 911/11 بازخوردها

 555 111/1 158/13 آموختگان(التحصیالن )دانشفارغ

 555 112/1 -795/5 داددرون

 555 111/1 755/15 فرایند

 555 111/1 158/11 دادبرون

 555 111/1 138/11 مجموع
 

Test Value = 3.5 

دهد. گانه را نشان میهای هفتداد( و مؤلفهداد، فرایند و برونجدول فوق نمایانگر نتایج آزمون فرض در سطوح )درون

ها را در حد انتظار )مطلوب( اند. در واقع والدین سطوح و مؤلفهتمامی سطوح و نشانگرها )عوامل( به لحاظ آماری معنادار شده

 Test Valueهای آماری شاخص قضاوت یا همان ره شد در تمامی طول گزارش و آزموناند. همانگونه که اشاگزارش کرده

های توصیفی این مهم دهد که با عنایت به دادهداد این معناداری قدری تغییر را نشان میاست. تنها در سطح درون 5/3معادل 

 پذیرفتن است. 

 

  



 

 آموزاننش( برای گروه داt-test: نتایج آزمون فرض )53جدول شماره 

 شاخص

 

 ها و سطوحمؤلفه

 محاسبه شده 
t 

 سطح معناداری
sig 

 درجه آزادی
df 

 911 111/1 135/33 مدیریت آموزشی

 911 111/1 522/13 آموزش

 911 112/1 -717/5 پژوهش

 911 111/1 155/2 خالقیت و نوآوری

 911 111/1 835/51 هاها و مهارتتوانایی

 911 111/1 933/11 بازخوردها

 911 111/1 975/55 آموختگان(التحصیالن )دانشفارغ

 911 111/1 571/13 فرایند

 911 111/1 379/51 دادبرون

 911 111/1 813/18 مجموع
 

Test Value = 3.5 

های ارزشیابی( را نشان آموزان در متغیرهای پژوهش )سطوح و مؤلفهجدول فوق نتایج آزمون فرض برای گروه دانش

 Test Valueآموزان با عنایت به ها( نتیجه تحلیل به لحاظ آماری معنادار است. دانشدهد. در تمامی عوامل )نشانگرها یا مؤلفهمی

ها در دو اند. پس از ترکیب مؤلفهها را مطلوب دانستهتظار و باالتر از آن ارزیابی کرده و آنها را در حد ان، این مؤلفه 5/3یعنی 

اند. در مجموع دادها مطلوبآموزان نیز فرایندها و برونداد( نیز آزمون فرض معنادار شده است و از نظر دانشسطح )فرایند و برون

 نیز نتیجه آماری معنادار شده است. 

 

  



 

 : نتایج آزمون فرض در کل51شماره جدول 

 شاخص

 

 ها و سطوحمؤلفه

 محاسبه شده 
t 

 سطح معناداری
sig 

 درجه آزادی
df 

 199 111/1 159/12 نمره کل ارزشیابی مدیران

 555 111/1 138/11 نمره کل ارزشیابی والدین

 911 111/1 813/18 آموزاننمره کل ارزشیابی دانش

 199 111/1 983/19 )مدیران(نمره کل ارزشیابی زمینه 

 199 138/1 183/5 داد )مدیران(نمره کل ارزشیابی درون

 199 111/1 711/15 نمره کل ارزشیابی فرایند )مدیران(

 199 111/1 972/17 داد )مدیران(نمره کل ارزشیابی برون

 911 111/1 571/13 آموزان(نمره کل ارزشیابی فرایند )دانش

 911 111/1 379/13 آموزان(داد )دانشبروننمره کل ارزشیابی 

 555 112/1 -795/5 داد )والدین(نمره کل ارزشیابی درون

 555 111/1 755/15 نمره کل ارزشیابی فرایند )والدین(

 555 111/1 158/11 داد )والدین(نمره کل ارزشیابی برون
 

Test Value = 3.5 

 های مختلف در نمرا کلی ارزشیابی و سطوح مربوطه گزارش شده است. نتایج آزمون فرض برای گروه 51جدول شماره 

آموزان معنادار شده که نشانگر مطلوبیت و در حد انتظار بودن های مدیران، والدین و دانشی کلی گروههر سه نمره

ح ارزیابی( گروه مدیران معنادار شده است که نشان از مطلوبیت ی کلی )چهارسطعملکرد مدارس صدراست. تمامی چهار نمره

آموزان معنادار شده ی کلی برای دو سطح ارزشیابی گروه دانشداد نیازمند تأمل و بررسی است. دو نمرهعملکرد دارد. سطح برون

والدین در سه سطح ارزشیابی، ی کل حاصل برای گروه است، که نشان از مطلوبیت عملکرد در نگاه این گروه دارد. سه نمره

معنا که این گروه نیز عملکرد دبیرستانهای علوم و معارف اسالمی صدرا را در حد انتظار و مطلوب ارزیابی اند، بدینمعنادار شده

 اند. نموده

  



 

 بین گروه مدیران و والدین *

(T محاسبه شده برای این دو گروه )255/1- ( حاصل شده است، این مقدار ازTج ) 15/1و  11/1دول در هر دو سطح 

 کوچکتر است، لذا تفاوت معناداری حاصل نشده است.

 

 آموزانبین گروه مدیران و دانش *

(T محاسبه شده برای مقایسه این دو گروه عدد )257/1 ( حاصل شده است، این مقدار ازT جدول در هر دو سطح )11/1 

 ه است. کوچکتر است و لذا تفاوت معناداری حاصل نشد 15/1و 

 

 آموزانبین گروه والدین و دانش *

(T محاسبه شده برای این دو گروه عدد )158/1 ( بدست آمده است، این مقدار ازT جدول در هر دو سطح )و  11/1

ها و نمره کل ارزشیابی؛ از جداول توافقی کوچکتر است و لذا تفاوت معناداری حاصل نشده است. در مقایسه گروه 15/1

 د. استفاده گردی

 

در گروه والدین )پدرها و مادرها( در نمره کل ارزشیابی مقایسه و تحلیل صورت گرفت نتیجه حاصل برای این مقایسه  *

توان نتیجه گرفت که بین کوچکتر از مقدار بحرانی جدول است و لذا می 555است. این مقدار با درجه آزادی  129/1

 ها تفاوت معناداری وجود ندارد. ی کل ارزشیابی و ارزیابی آنپدرها و مادرها در نمره

 

است این مقدار مشاهده شده از مقادیر بحرانی  171/1التحصیل( نتیجه حاصل برابر آموزان )شاغل و فارغدر گروه دانش *

ها کوچکتر است، لذا تفاوت معناداری به لحاظ آماری بین این گروه وجود ندارد. ارزیابی آن 911جدول با درجه آزادی 

 ها معنادار نیست.و تفاوت یکسان است

 

ها و در سه گروه مدیران، والدین و برای مقایسه میانگین نمرات کل حاصل از ارزشیابی در کلیه سطوح و مؤلفه

 11/1و  15/1بود که در هر دو سطح   = F 81/13آموزان از آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. نتیجه حاصل برابر دانش

در ارزشیابی در عملکرد تفاوت معناداری وجود گانه های سهتوان قضاوت نمود که بین گروهجدول است و لذا می( Fبزرگتر از )

 دارد. 

 

  



 

 

 

 فصل پنجم:

 خالصه بخش اول؛

 گیریبحث و نتیجه م؛بخش دو
 

  



 

 خالصه

های آن بسیار است. هدف اصلی اگر چه ارزشیابی فقط یک هدف اساسی دارد )تعیین بها یا ارزش چیزی( ولی نقش

ارزشیابی قضاوت و داوری است. در ارزشیابی یک هدف این است که مشخص شود آیا اهداف موردنظر که از قبل تعیین شده 

باشد. هدف دیگر ارزشیابی فراهم بنابراین نیاز به قضاوت و داوری می بخش بوده یا نه؟اند؟ آیا عملکرد رضایتاست، تحقق یافته

های مقاصدی گیری است. نقش مهم دیگر ارزشیابی تعیین ارزش خود برنامه است. آیا برنامه و فعالیتنمودن اطالعات برای تصمیم

 کند؟ ها الگوپردازی شده است برآورده میرا که به خاطر آن

عنوان زیرنظام، باید عوامل اساسی را بطور مستمر مورد قضاوت قرار دهد و بازخورد آن را به یک نظام ارزیابی به 

 . (1388مهر، به نقل از ملکی، محمدی 1385خورشیدی، گیرندگان عرضه کند )تصمیم

ی تمامی های علوم و معارف اسالمی صدرا براساس الگوی سیپ با هدف ارزیاباین مطالعه با عنوان ارزشیابی دبیرستان

ها به سفارش شورای عالی آموزش و پرورش طراحی و به اجرا های این مدارس و ارائه تصویری روشن از کلیت آنعناصر و مؤلفه

ها در پژوهش مشارکت نمودند. هایی از آنها انتخاب و نمونهآموزان و خانوادهمنظور سه گروه عمده مدیران، دانشدرآمد. بدین

ها، مدیران مدارس صدرا، نمایندگان )رابطین( سازمان مدارس بر مدیران کل سازمان تبلیغات اسالمی استانهدر گروه مدیران عالو

 ها و کارشناسان اموزش و پژوهش سازمان تبلیغات اسالمی حضور داشتند. صدرا در استان

ها، ته و در گروه خانوادهالتحصیل مشارکت داشآموزان شاغل به تحصیل و فارغآموزان دو دسته دانشدر گروه دانش

نفر در مطالعه  552ها، نفر و خانواده 911آموزان نفر، گروه دانش 511پدران و مادران پرسشنامه را تکمیل نمودند. از گروه مدیران 

تعلق به ها استفاده شد. فرم شماره یک مها و تجزیه و تحلیل آنی محقق ساخته برای گردآوری دادهشرکت کردند. از سه پرسشنامه

ارزشیابی را مورد توجه قرار داده و با تدارک پانزده مؤلفه  دادبرونداد، فرایند و گروه مدیران دارد که چهار سطح زمینه، درون

آموزان است، این فرم دو سطح از چهار الگوی سیپ یعنی برای این چهار سطح، ارزیابی را دنبال کرد. فرم شماره دو متعلق به دانش

هاست. را مورد توجه قرار داده و یا هفت مؤلفه این سطوح را ارزیابی نمود. فرم شماره سه متعلق به گروه خانواده دادرونبفرایند و 

ها را مورد توجه قرار داده و با هفت مؤلفه آن دادبرونداد، فرایند و ی الگو یعنی دروناین پرسشنامه سه سطح از سطوح چهارگانه

 را ارزیابی کرده است. 

ی پژوهش، ارزشیابی  توصیفی است با استفاده از الگوی همانگونه که در عنوان ذکر شده الگوی موردنظر و در واقع گونه

ها با همکاری سازمان مدارس معارف ها و تدوین و اعتباریابی پرسشنامه(. پس از انتخاب نمونهCIPPی سیپ )رایج و تأیید شده

 ها، اجرای پرسشنامه دنبال گردید. حترم سازمان در امور استاناسالمی صدرا و با هماهنگی رابطین م

 های زیر انتخاب و در سطوح موردنظر توزیع گردید. از چهار سطح ارزشیابی الگوی سیپ، مؤلفه

 استفاده شد.  "فرهنگ و فضای حاکم بر رشته و اهداف آن"و  "نگرش و نگاه به رشته"ی برای سطح زمینه از دو مؤلفه



 

 "امکانات و تجهیزات"و  "منابع مالی"، "کتب درسی"، "کارکنان"، "آموزدانش"های؛ داد از مؤلفهبرای سطح درون

 استفاده گردید. 

نوآوری و "و  "پژوهش"، "آموزش"، "یادگیری سازمانی"، "مدیریت آموزشی"های؛ برای سطح فرایند از مؤلفه

 بهره گرفتیم. "خالقیت

 استفاده شد.  "هاها و مهارتتوانایی"و  "التحصیالنفارغ"، "بازخورد"های از مؤلفه دادبرونبرای سطح 

 

 ای تدوین گردیدند. گزینههای پاسخگویی در پیوستاری پنجها )پرسشنامه( بسته پاسخ بوده و گزینهتمامی فرم

 

 گاه در جدول زیر آمده است: های پانزدهمؤلفه ایضرایب آلفای کرانباخ بر

 ضریب آلفای کرانباخ مؤلفه ـ محور سطح

 زمینه
 957/1 نگاه و نگرش به رشته و اهداف آن

 857/1 فرهنگ و فضای حاکم بر رشته و اهداف

 داددرون

 877/1 آموزدانش

 957/1 کارکنان

 952/1 کتب درسی

 931/1 منابع مالی

 921/1 امکانات و تجهیزات

 فرایند

 883/1 مدیریت آموزشی

 818/1 یادگیری سازمانی

 713/1 آموزش

 819/1 پژوهش

 783/1 نوآوری و خالقیت

 دادبرون

 527/1 بازخورد

 931/1 التحصیالنفارغ

 899/1 هاها و مهارتتوانایی

 

  



 

 بدین قرار است؛در پژوهش حاضر و در مجموع ضرایب آلفای کرانباخ حاصل برای چهار سطح الگوی سیپ 

 آفای کرانباخضریب  سطح

 937/1 زمینه

 973/1 داددرون

 937/1 فرایند

 912/1 دادبرون

ویرایش  SPSSافزار های گوناگونی در سطوح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرمها از آمارهبرای تجزیه و تحلیل داده

ی ها و سطوح ارزشیابی، نقطهمالک قضاوت و داوری پیرامون مطلوبیت و مناسبت مؤلفه. در خصوص بیست و دو بهره گرفتیم

 نظران است. است. این مالک مورد اجماع صاحب 5از  5/3برش 

اند، گروه والدین سه سطح داد( را ارزیابی کردهداد، فرایند و برونگروه مدیران سطوح چهارگانه ارزشیابی )زمینه، درون

اند. میانگین داد( را ارزیابی کردهآموزان دو سطح ارزشیابی )فرایند و برونداد( و گروه دانشداد، فرایند و برونونارزشیابی )در

باشد. این میانگین می 973/3و  855/3، 519/3، 928/3نمرات ارزشیابی برای گروه مدیران و به ترتیب سطوح چهارگانه عبارتند از: 

آموزان به ترتیب دو سطح ارزشیابی و برای گروه دانش 157/1و  521/1، 389/3طوح ارزشیابی برای گروه والدین به ترتیب س

ی برش موردنظر است، ها نمرات میانگین باالتر از نقطهها در تمامی سطوح و گروهاست. مجموع میانگین 955/3و  751/3

 باشند. ها در حد انتظار و مطلوب میمعنی که سطوح و مؤلفهبدین

دهد که مدیران از عوامل ها )عوامل( نشان میای برای مؤلفهنمونهتک T-Testروه مدیران نتیجه آزمون آماری در گ

را در حد  "فرایند"از سطح ارزشیابی  "پژوهش"اند و تنها عامل گانه، چهارده مؤلفه را در انتظار و مطلوب ارزیابی کردهپانزده

داد همگی در حد مورد انتظار و داد، فرایند و بروننین چهار سطح ارزشیابی زمینه، درونچاند. هممطلوب و انتظار ارزیابی کرده

منابع "باید تأمل و دقت بیشتری مبذول گردد.  "داددرون"دهند که در خصوص سطح ارزشیابی اند. آمارها نشان میمطلوب بوده

 د توجه قرار گیرند. داد باید موراز سطح ارزشیابی درون "امکانات و تجهیزات"و  "مالی

اند. آمارهای مربوط گانه، در حد انتظار و مطلوب ارزیابی شدهدر گروه والدین تمامی عوامل ارزیابی شده در سطوح سه

چنین باید مورد توجه قرار گیرند. هم "دادهادرون"داد( نشانگر آن است که داد، فرایند و برونگانه ارزشیابی )درونسطوح سهبه 

 اند. را مورد توجه قرار داده "امکانات و تجهیزات"و  "منابع مالی"والدین همچون گروه مدیران 

داد( در حد انتظار بوده و ی ارزشیابی )فرایند و درونسطوح دوگانهها( و همآموزان هم عوامل )مؤلفهدر گروه دانش

 در مدارس صدرا باید مورد توجه قرار گیرد.  "پژوهش"اند که عامل آموزان اشاره کردهنشاند. دامطلوب گزارش شده

آموزان به لحاظ آماری معنادار نشده است. آموزان و والدین و دانشهای مدیران مدارس، مدیران و دانشمقایسه بین گروه

 آموخته در ارزشیابی و در کل، تفاوت معناداری وجود ندارد. آموزان شاغل به تحصیل و دانشچنین دانشبین پدرها و مادرها هم

 آموزان در ارزشیابی عملکرد مدارس صدرا تفاوت معناداری وجود دارد. یران، والدین و دانشگانه مدهای سهمقایسه بین گروه
  



 

 گیریبحث و نتیجه

در فصل یک توضیح داده شد که پژوهش حاضر در نوع خود یک تفاوت و تمایز جدی با دیگر مطالعات دارد که به 

ص مدارس علوم و معارف اسالمی و این رشته، پژوهشی بدین ی آن ارتباط دارد. تابحال در خصوجمعیت و گروه مورد مطالعه

های مطالعاتی مدد قابل توجهی بگیریم، بلکه از توانیم از یافتهسبک و سیاق صورت نگرفته است، لذا در بحث و تبیین نتایج نمی

گیری از اسناد ین سهم مربوط به بهرهها بیشترتوان استفاده کرد. در تحلیل و تفسیر یافتهبرخی مطالعات و آنهم بطور غیرمستقیم می

منظور در طی تمامی مراحل اجرای این پروژه، از آراء و نظرات و مدارک سازمانی و مباحث کارشناسی در این زمینه است. بدین

های اننظران این رشته و مدارس وابسته بدان استفاده شده است. در همین اثناء نظرات کیفی پنجاه مدیر دبیرستکارشناسی صاحب

 اند. کننده بودهها، کمکعلوم و معارف اسالمی صدرا نیز اخذ شده و در تحلیل

دادها را داد، فرایند و برونهای خود هر چهار سطح ارزشیابی یعنی زمینه، درونهای زیرمجموعه در ارزیابیمدیران و گروه

چنین از میان پانزده اند. همداده "دادبرون"اند و در این میان بیشترین ارزش را نیز به سطح در حد انتظار و مطلوب ارزیابی کرده

ها در حد اند و مابقی مؤلفهها نبودهدر حد انتظار آن "امکانات و تجهیزات"و  "منابع مالی"جش، دو عامل مؤلفه )عامل( مورد سن

 اند. انتظار و مطلوب بوده

های مدیران مدارس صدرا تبیین چرایی آنچه در این گروه نتیجه شده است بستگی به شرح و توصیفی از صفات و ویژگی

باشند. اینان از بین مجموعه مدیران طی ترین منابع انسانی مییگر تالشگران این عرصه جزو ارزشیدارد. اوالً این گروه همچون د

شوند. مدیران صدرا جزو معتقدترین و باورمندترین منابع انسانی نظام آموزش یک فرایند ویژه انتخاب و بکار مدیریت گمارده می

، طریقت تعلیم و تربیت اسالمی و السالم()علیهمبیتهای اهلاسالم و آموزه باشند که بدلیل علقه و دلبستگی به تعالیمو پرورش می

ترین نیروهای آموزش و پرورش کنند. ثانیاً مدیران مدارس صدرا جزو با تجربهپرورش نوجوانان مستعد و عالقمند را دنبال می

باری از اند و با کولهزش و پرورش کسب کردهی آموای را در حوزهباشند. اینان طی سالیان متمادی تجارب بسیار ارزندهمی

گیرند. ثالثاً مدیران مدارس صدرا کار در مدارس را انتخاب ی ارزشمند، تصدی مدیریت در مدارس صدرا بعهده میتجربه

د. وقتی این کننجهت انتخاب خود را دنبال میکنند و بدینکنند. در واقع این گروه مدارس صدرا را با عشق و عالقه انتخاب میمی

توانند کارهای بزرگ و خطیری را رقم بزنند. شویم که میدهیم با گروهی ممتاز و متمایز روبرو میصفات را در کنار هم قرار می

آفرینی دارند، ها و بازدیدهای صورت گرفته از مدارس مؤید این نکته است که مدیران نقش راهبردی و تحولمشاهدات گروه

ارسی که مدیران پرتالش، با انگیزه، معتقد به تربیت و باورمند به اصالح فرد و جامعه حضور دارند، مدارس با معنا که در مدبدین

کنند. اعتقاد مدیران به در کنیم که تمامی عناصر و اجزاء سازمان مدرسه تغییر و تحول را دنبال میای را مشاهده مینشاط و زنده

توان در این صفات مدیران جستجو کرد. مدیران ایثارگر که امر تربیت و فعالیت را میحد انتظار بودن سطوح مختلف ارزشیابی 

کنند. ها را مطلوب ارزیابی میها و فعالیتکنند و لذا پیوستار این برنامهی یک جاهد تربیتی قلمداد میای را به مثابهمدرسهدرون



 

قابلیت مرتفع شدن خواهند داشت، چرا که غایات و اهداف موردنظر  برای مدیرانی با این اعتقاد و روحیه هر تنگنا و محدودیتی

 آنان بسیار فراتر از این مشکالت و مسایل است. 

دو عامل عبارتند؛ الف( منابع اند. اینی مورد ارزیابی، دو عامل در حد انتظار نبودهگانههای پانزدهدر میان عوامل و مؤلفه

 مالی و ب( امکانات و تجهیزات.

ای نوجوانان خود را به این آموزان بدون تحمل هزینهها و دانشباشند و خانوادهشهریه میس صدرا، مدارس بدونمدار

های ارزشی با وضعیت اقتصادی نسبتاً ضعیف تشکیل دارند. از سوی دیگر مخاطبین این مدارس را خانوادهمدارس گسیل می

ها جبران وسیله آنها وارد کرد و بخشی از تنگناهای مالی را بدینبه خانوادهتوان فشاری را معناست که نمیدهند. این بدینمی

ها را گرفته است، آنچه به مدارس تزریق چنین بدلیل محدودیت منابع که بصورتی فراگیر دامان بسیاری از دستگاهنمود. هم

ی حاصل از گردد. در واقع نتیجهش منتهی میهای این بخشود، اندک است. جمع این شرایط به کاستی منابع مالی و محدودیتمی

پژوهش دقیقاً با شرایط واقعی سازگار است. در باب امکانات و تجهیزات نیز همین شرایط حکمفرماست. بخشی از مدارس صدرا 

ا های فضا و امکانات دارند. بخشی از فضاهایی که از سوی آموزش و پرورش به مدارس صدرباشند و محدودیتاستیجاری می

چنین بدلیل کمبود منابع مالی طی ده سال گذشته امکان باشند. همیابد، مدارس فرسوده و دارای بافت قدیمی میاختصاص می

ی تحقیق آنرا گزارش کرده است با شرایط عینی بازسازی و بهسازی امکانات و تجهیزات مدارس فراهم نشده است. لذا آنچه نتیجه

 "زمینه"و  "دادبرون"ها در سطوح ارزشیابی برای این گروه به ترتیب به سطح ترین میانگینو جاری مدارس همخوان است. بزرگ

ها که در این مطالعه فرهنگ حاکم و اند و زمینهدادهای مدارس صدرا مطلوب ارزیابی کردهاختصاص یافته است. مدیران برون

اند. در خصوص زمینه این نکته ضروریست که اوالً وب دانستهگیرد را در حد مورد انتظار و مطلاهداف سازمان مدارس را دربرمی

شوند. پس از انتخاب، با هر های انتخاب میمدیران مدارس صدرا از بین منابع انسانی موجود برحسب یکسری صفات و ویژگی

یتی و نگرش نسبت های آموزشی و تربگیریهای کالن و جهتشود و پیرامون سیاستیک از مدیران جلسات توجیهی برگزار می

ها اثر فراوان دارد. این ها و فعالیتگردد و این مفاهمه و همفکری در تالشنظر میبه مدسه و کارکردهای آن گفتگو و تبادل

گردد که زمینه در مدارس صدرا تقویت شوند. به عبارتی منابع انسانی با نیازها و اهداف سازمان آشنایی و تداوم آن، سبب می

شوند. نمره میانگین حاصل برای گروه های آن وارد میبیشتر آشنا شده و با بینش و درایت، در نهاد مدرسه و فعالیتمدارس صدرا 

عامل مربوط به این سطح بسیار باالست که تأیید کننده چیزی است که در خصوص و در مجموع سه "دادبرون"مدیران در سطح 

 گروه مدیران است.  دادها درمطلوبیت و در حد انتظار بودن برون

اند. در میان این سطوح، سطح داد( را در انتظار و مطلوب ارزیابی کردهداد، فرایند و برونوالدین سه سطح ارزشیابی )درون

و  "منابع مالی"فرایند برای والدین باالترین ارزش را داشته است. از میان هفت عامل ارزیابی شده توسط این گروه، دو عامل 

 اند. این نتیجه دقیقاً با آنچه در گروه مدیران حاصل شده همخوان است. در حد انتظار نبوده "و تجهیزاتامکانات "



 

ی برش را بدست آورده است. این ی میانگین باالتر از نقطهگروه والدین در مجموع سه سطح ارزیابی شده نمره

مدارس  "دادبرون"اند. در خصوص ها را مطلوب دانستهدین آنها در حد انتظار بوده و والمعناکه تمامی سطوح و مجموع آنبدین

داد و اند. تمامی ارقام و اعداد مربوط به سطح برونگانه بخود اختصاص دادههای سهصدرا والدین باالترین میانگین را در بین گروه

های مدارس صدرا( در )محصول و خروجیداد باشند، یعنی برونی برش میی مربوط بدان، همگی باالتر از نقطهگانهعوامل سه

 باشند. حد انتظار و مطلوب می

هایی برخوردارند که این صفات، در آموزان مدارس صدرا همچون گروه مدیران از خصوصیات و ویژگیوالدین دانش

ارزشی، معتقد به اسالم های ها به مدارس صدرا و رشته معارف بسیار تأثیرگذار است. والدین صدرایی از جمله خانوادهگرایش آن

ی همین اعتقاد و باورمندی، فرزندان خود را به سمت مدارس باشند. اینان بواسطههای الهی ـ قرآنی میو انقالب و مدافع اندیشه

تواند در رشد و ها باور دارند که مدارس صدرا محیطی ارزشی، انقالبی و تربیتی است که میدارند. آنمعارف و صدرا گسیل می

اند و نسبت باز و ذهنیتی روشن انتخاب کردهآفرینی کنند. این گروه )والدین(، مدارس صدرا را با دیدیوفایی فرزندانشان نقششک

 به کارکردها و عملکرد این مدارس ایمان قلبی دارند. 

ها چه برای آنآموزان صدرایی و آناین نکته قابل ذکر است که والدین همچون مدیران مدارس صدرا نگاهشان به دانش

های آموزشی و پرورشی آموزان در کلیه زمینهکنند، بسیار متعالی و بزرگ است. در واقع هر دو گروه انتظارشان از دانشتصور می

آموزان بدرخشند و برجستگی داشته ای نسبت به دیگر دانشباالخص تربیتی آن است که باید نمونه و الگو باشند و در هر زمینه

تواند تواند رشد دهنده باشد و چنانچه بخوبی تدبیر نگردد، میآموزان هم میتصویر و انتظار والدین و مدیران از دانشباشند. این 

آموزان را ها را برای رسیدن به تحول و تعالی افزایش دهد و دانشتواند تالش و فعالیتزا باشد. اعتقاد به متمایز بودن میآسیب

آموزان را در یک فشار غیرمتعارف تربیتی قرار دهد. باید تصویر والدین، ربیتی داشته باشد و دانشبرای رسیدن به درجات عالی ت

آموزان باید تصویر آموزان از خودشان و آنچه برایشان ترسیم شده است، متعادل و واقعی باشد. دانشمدیران و حتی خود دانش

 های وجودی به امر تربیت اقدام نمایند. ها و قوتیر واقعی از ضعفواقعی خود را بیابند و والدین و مدیران براساس این تصو

اند. بخشی از دالیل این ارزیابی آن است که والدین از را بهتر از دو سطح دیگر ارزشیابی کرده "فرایند"والدین سطح 

ابع مالی و امکانات و های منباشند، آنهم تالشی که همراه با محدودیتنزدیک شاهد تالش جهادی مدیران در مدارس می

 "فرایندها"ماند و به همین دلیل تجهیزات است. زحمات جهادی مدیران در مدارس صدرا از دید والدین زیربین و تیزبین دور نمی

 در نگاه والدین دارای ارزش بوده و نسبت به دیگر سطوح اولویت یافته است. 

ها و تمامی آنچه در ران مدارس، والدین از کم و کیف فعالیتی والدین با مدیبه جهت همین نزدیکی و ارتباط پیوسته

های موجود در منابع مالی و شوند و کاستیهای حاکم بر مدارس نیز مطلع میدهد، اطالع دارند. اینان از محدودیتمدرسه رخ می

الی و امکانات و تجهیزات مدارس کنند. لذا این گروه نیز همانند گروه مدیران دو عامل منابع مامکانات را از نزدیک لمس می



 

دانند. این همخوانی ارزیابی دو گروه مدیران و والدین حکایت از یک مشکل جدی در خصوص صدرا در حد انتظار خود نمی

 منابع دارد. 

ری را ی باالتداد نمرهآموزان بروناند. از منظر دانشداد را مورد ارزیابی قرار دادهگروه دانش دو سطح فرایند و برون

ی میانگین برای هر دو سطح باالتر چنین مجموع نمرهی میانگین این دو سطح بسیار اندک است، همکسب کرده است، البته فاصله

ی برش باالتر است و به آموزان از نقطهها برای گروه دانشی مجموع میانگینباشد. پس هر دو سطح بعالوهی برش میاز نقطه

آموزان در داد از نظر دانشی میانگین برای سطح برونچنین نمرهد انتظار و مطلوبیت قرار دارند. همعبارتی این دو سطح در ح

شکل که اند. بدینی باالتری ارزشیابی کردهداد را با نمرههای مدیران و والدین کمتر است. مدیران و والدین برونمقایسه با گروه

آموزان قرار دارند و همانگونه که اشاره شد باالترین دیران و بعد از آن گروه دانشگروه والدین باالترین میانگین، سپس گروه م

داد و مدارس صدرا ها، خروجی و بروننمره به گروه والدین اختصاص دارد. این نتیجه ارزشمند و حایز اهمیت است که خانواده

پیشه و مدار، والیتموریت خود در ترتبیت نوجوانانی دیناند و در واقع مدارس صدرا، از رسالت و مأبسیار مطلوب ارزیابی نموده

در حد انتظار این گروه  "پژوهش"آموزان پرسش شده است، عامل ای که از دانشاند. در میان عوامل هفتگانهتربیت یافته، برآمده

رنگ است و هایی مدرسه کمهای تحقیقی در متن و محتوای برنامهاند حضور پژوهش و فعالیتنموده است. اینان گزارش کرده

ای این مدرسههای مرتبط با فرایندهای درونداده شود. با بررسی اسناد و مدارک و یافته "پژوهش"باید سهم بهتر و بیشتری به 

ی پژوهشی گردد و کمتر صبغهنمایان است که متن و محتوای برنامه درسی و کتب درسی براساس پژوهش نگارش نمیواقعیت 

آموزان مدارس صدرا بخوبی به آن اشاره باشند. این واقعیتی است که دانشمحور نمیدارند و در واقع فرایندهای آموزشی پژوهش

 اند.کرده

های تایج بدست آمده، ذکر چند نکته ضروریست. این نکات ضمن بیان ویژگیبرای ورود به بحث تبیین و چرایی ن

 تر خواهد ساخت.ها را قابل فهمهای علوم و معارف اسالمی صدرا، بسیاری از نتایج و یافتهاختصاصی دبیرستان

 عدم معرفی رشته بصورت صحیح. -1

رسانی پیرامون کم و کیف این نظری مورد توجه قرار نگرفته است. تبلیغات و اطالع هایاین رشته همانند دیگر رشته

های ذیربط های مربوط به آن نیز، بسیار محدود و اندک بوده است. در این خصوص تمامی دستگاهرشته و دبیرستان

مات تبلیغی و معرفی دقیق و باشند و هر یک باید به میزان درگیری و اثر خود به ارائه خددارای مسئولیت و سهم می

بدون دستکاری اقدام کنند. در واقع جدای از پایین بودن میزان معرفی و تبلیغات مربوط به رشته، کیفیت این تبلیغات 

 نیز پایین و بعضاً به معرفی ناصحیح منجر شده است. 

 رومند.مدیران مدارس صدرا از انتخاب همکاران قوی و سازگار با اهداف رشته و مدارس، مح -5



 

های گزینیشوند. به دلیل جهتاین رشته و مدارس و البته بطور طبیعی با اصول و اهداف خاصی ایجاد و دنبال می

خاص نگرشی و بینشی در این رشته، هنوز نیروهایی که از شوق و رغبت کافی برخوردار باشند، حایز اهمیت فراوان 

آموزشی نسبتاً سنگینی برخوردارند و لذا شایسته است مدیران در  است. این رشته دارای مقاصد تربیتی ویژه و محتوای

 بر همخوانی نگرشی، توان فعالیت باال را داشته باشند، کامالً مملوس است. انتخاب همکارانی که عالوه

آموزان های تقویتی و ارتقای علمی ـ آموزشی دانشضعف منابع مالی برخی از مدارس برای طراحی و اجرای برنامه -3

گردد. این یکی از دالیلی ها پولی دریافت نمیآموزان و خانوادهتحصیل در مدارس صدرا رایگان است و از دانش

گردد. کمبود امکانات های تقویتی و ارتقا دهنده میاست که موجب تضعیف برخی مدارس در جهت تدارک برنامه

دادهای مدارس صدرا را تحت و بطور طبیعی برونمالی تمامی فرایندهای آموزشی ـ تربیتی مدارس را متأثر ساخته 

 دهد. تأثیر قرار می

 مشکل نصاب و تخصیص نیروی انسانی به مدارس -1

براساس طرح ساماندهی نیروی انسانی و با عنایت به اختصاص نیروهای انسانی )کادر اجرایی و اساتید( به مدارس 

های علوم و معارف اسالمی را و تمامی دبیرستانگیرد. مدارس صدآموزان صورت میهای معینی از دانشنصاب

ای از موارد به حدنصاب الزم برای اختصاص منابع باشنذ و لذا در پارهآموزان میپذیرای جمعیت محدودی از دانش

شوند. این عدم تخصیص نیروی انسانی به مدارس صدرا معادل خالی ماندن برخی جایگاه های انسانی به مدرسه نمی

به مدرسه تربیتی و آموزشی آنهاست. برای مثال عدم اختصاص معاون پرورشی  درسه با کارکردهای خاصویژه در م

چنین نبود مشاور در های پرورشی و تربیتی است. همها و فعالیتبه معنای زمین ماندن بخش قابل توجهی از برنامه

تواند آثار بسیار زیادی های تحصیلی ـ شغلی را بهمراه دارد. در کل این مشکل میمدارس بخش مهمی از هدایت

 داشته باشد. 

 رسمشکالت فیزیکی و فضای آموزشی مدا -5

برخی از مدارس صدرا مشکالت فیزیکی و فضای آموزشی دارند. این مشکل تأثیر بسزایی در جذب و نگهداشت 

کند. برخی از مدارسی که در اختیار مدارس صدرا ها نقش اساسی ایجاد میآموزان دارد و در گرایش خانوادهدانش

ی مدارس و مشکالت فضای آموزشی، قرار گرفته بسیار فرسوده و دارای بافت قدیمی است. این فرسودگ

 سازد.کارکردهای آموزشی و تربیتی را متأثر می

 عدم تثبیت مدیران و همکاران در مدارس -2

مدیرتن و همکاران آموزشی ـ تربیتی مدارس مرتباً در حال تغییر و جابجایی هستند. اینان براساس طرح امتیازبندی و 

شوند )البته این تغییر ی دیگر مشغول بکار میا جدا شده و در مدرسهدیگر مسایل در هر سال تحصیلی از مدارس صدر



 

ها را ریزی و اجرای برنامهدرپی مدیر و همکاران توان برنامهی مدیران کمتر از همکاران است(. تغییر پیدر حوزه

ها اهمیت ر آنکند،  باالخص مدارس صدرا و کلیه مدارس معارف که لزوم منابع انسانی همفکر و همراه دسلب می

ی همکاران در مدارس صدرا فراهم ساله 5تا  3ریزی نمود که امکان تثبیت حداقل ای برنامهفراوانی دارد. باید بگونه

 دادها را کمی و کیفی متأثر خواهد ساخت. آید. تغییر و جابجایی مدیر و همکاران تمامی فرایندها و برون

 های ارزیابیها و مالکمشخص نبودن شاخص -7

ها از جمله مواردیست که امکان نقد و های سنجش و ارزشیابی از مدارس و برنامهفقدان نظام ارزیابی و نبود شاخص

های آنها تدارک گردد، پیشرفت و سازد. چنانچه الگویی جهت ارزیابی از مدارس و فعالیتاصالح سیستم را متأثر می

 ردد. گپسرفت آنان با عنایت به اهداف قصد شده، ممکن می

 اختصاصی و کمبود منابع آموزشی و کمک آموزشیخدمت در دروس های ضمنکمبود دوره -8

برند و این نقیصه می تاند خدمت میهای ضمنی اندکی از دورهدبیران مدارس صدرا در دروس تخصصی بهره

یت آموزش کارکردهای آموزشی آنان را متأثر سازد )البته سازمان مدارس معارف اسالمی مدتی است فعال

های آموزشی نموده خدمت همکاران در دروس اختصاصی را در دستور کار گذاشته و اقدام به تولید فیلمضمن

ی علوم و معارف اسالمی بسیار اندک است و آموزشی مرتبط با رشتهاست(. از سوی دیگر منابع آموزشی و کمک

 خورد.کمبود بسیاری در این زمینه به چشم می

 تحصیلی از پایه نهم به دهم و شرایط ماندگاریاصالح هدایت  -9

ها پایین است و به همین دلیل بخشی از افرادی در حال حاضر نصاب رشته علوم و معارف اسالمی نسبت به سایر رشته

کنند که این امر های ریاضی، تجربی و انسانی را ندارند به این رشته مراجعه میکه توانایی کافی جهت رفتن به رشته

ی فرایند تحصیل ایجاد خواهد کرد. این نکته را نیز باید اضافه کرد که؛ نام و در ادامهالتی را در فصل ثبتمشک

معارف از پایه دهم و یازدهم باید توسط آموزش و پرورش دنبال شود، در حال حاضر  شرایط ماندگاری در رشته

ها آزمون وان و . . .( برای تغییر رشته به سایر رشتهآموزانی که به عللی )ناتوانی آموزشی، فضای تربیتی ناهمخدانش

شوند که این امر موجب دهند این گروه در صورت عدم کسب نصاب الزم، دوباره به همین رشته بازگردانده میمی

 ها خواهد شد.آموزان و خانوادهمشکالتی برای مدیران، دانش

 استفاده از نیروی آزاد در مدارس -11

در برخی از مناطق و مدارس به علت نبود دبیر یا دبیر توانمند در درس خاص، مدارس مجبورند از نیروهای آزاد 

 پیامدهای آموزشی ـ تربیتی نیز خواهد داشت. بر تبعات مالی، استفاده کنند، این بکارگیری عالوه

 مسئول پیگیری مسایل رشته و مدارس معارف در وزارت آموزش و پرورش -11



 

ی های ارزشمند شورای عالی در تقویت و پیگیری امورمربوط به رشتهی معارف شورای عالی یکی از فعالیتکمیته

بر آن نیاز است که در معاونت متوسطه این رشته متولی داشته باشد و حتی تعیین مشاور برای مقام معارف است. عالوه

 وزارت در این خصوص قابل تأمل و تفکر است.

 ی عمرانی و تجهیزاتی س صدرا در زمینهکمبود شدید مدار -15

گذرد و همانگونه در ردیف پنج بیان شد، مدارس نیازمند نوسازی، بیش از یک دهه از عمر مدارس صدرا می

های آموزشی، پرورشی، فناوری و . . . درون مدرسه را شامل باشند. این کمبود تمامی حوزهبهسازی و تجهیز می

 گردد. رسانی از سوی آموزش و پرورش کامالً احساس میمنابع مالی، یاریشود. با توجه به کمبود می

 ای عمل نکردناطالع مدیران و مسئولین و جزیره -13

ی رشته و مدارس وابسته، اقبالی است که از سوی مدیران و مسئولین های اساسی در ترویج و توسعهیکی از زمینه

گردد. اطالع ناکافی، منجر به ا عدم گرایش به شناخت آنان برمیی این گرایش یگردد. بخش عمدهاستانی اعمال می

ها )آموزش و پرورش و سازمان تبلیغات شود. باید مدیران و مسئوالن مرتبط در استانعالقگی و عدم گرایش میبی

ای چنین نهادهراجع به کم و کیف رشته اطالعات مکفی داشته باشند. هم (های مرتبطو حتی دیگر گروهاسالمی 

 الزهرا)س(، معارف غیرانتفاعی(.درگیر با موضوع معارف باید هماهنگ و یکپارچه نمایند )مطهری، جامعۀ

 آموختگانفقدان گروه و تشکیالت مربوط دانش -11

دهند و یا در های گذشته خود تشکیل گروه میآموزان مدارس فرهنگ پس از ورود به دانشگاه با همکالسیدانش

آموختگان رشته ها کارکردهای مناسبی بهمراه دارند. دانششوند، این گروهی خود وارد میهگروه از پیش تعیین شد

ها و مرتفع نمودن نیازهای خود و مدارس صدرا باید در یک تشکل خودجوش و خودانگیخته، نسبت به تداوم آموزه

 و گروه اقدام نمایند. 

، عدم با یکدیگر رشتهارتباط کم متولیان این عوامل نیز بر کارکردهای مدارس صدرا تأثیر دارند؛ ضعف ورودی ها، 

آموختگان، سروسامانی دانشآموزان صدرایی، نداشتن کرسی در آموزش و پرورش، بیهای برتر دانشمعرفی رتبه

ی زمانی موردنیاز های غیرکاربردی رشته، بازهآموزشنگاه آموزش و پرورش به رشته به عنوان فرزند ناخوانده، 

ها و عدم اطالع آموزش و ها و بخشنامهآموزان معارف با توجه به سنگینی دروس، ناهماهنگی در ارسال نامهدانش

های پشتیبانی از ها برای هماهنگی بیشتر، تسریع در تألیف کتب درسی اختصاصی رشته و تشکیل کمیتهپرورش از آن

 ها.رس معارف در استانمدا

  

  



 

 پیشنهادات

ای است که های پژوهش استفاده شد بهترین دستمایه برای تهیه و تدوین سیاهههایی که در تدوین پرسشنامهعوامل و نشانگر -1

 ی این الگو حایز اهمیت است. کند، پس تهیهمند مدارس را فراهم میامکان ارزشیابی پیوسته و نظام

بینی و تعبیه گردد. نتایج پژوهش نشان داد این مدارس به ای برای پشتیبانی و حمایت از مدارس صدرا پیشدر هر استان کمیته -5

 ها نیاز دارند.های بیشتری در استانحمایت

ی مدارس در ستاد آموزش و پرورش واحد یا کمیته و یا مشاوری در سطح مشاور وزیر برای پیگیری مدارس صدرا )و کلیه -3

گونه مدارس در ستاد بصورت سیستماتیک و هدفمند رصد و ها نشان داد مسایل ایناسالمی( تعبیه شود. یافتهعلوم و معارف 

 شوند.پیگیری نمی

سازمان توسعه و تجهیز و نوسازی مدارس به مدد این مدارس بیاید. نتایج پژوهش نشان داد بخش قابل توجهی از مدارس  -1

 گذرد.ها میلهای متمادی از عمر تجهیزات آموزشی و پرورشی آندارای بافتی فرسوده و قدیمی هستند و سا

ای، امکان انتخاب همکاران برای مدیران این مدارس مدرسهبدلیل شرایط خاص همفکری و همراهی مدیر و منابع انسانی درون -5

در این مدارس به مصلحت چنین جابجایی پیوسته مدیران وری و کارآیی سازمان افزایش یابد. همفراهم گردد تا میزان بهره

 باشد. نمی

رسانی های درگیر و مرتبط، نقش اطالعبرند، هر یک از مجموعهنتایج نشان داد این مدارس در مهجوریت و مظلومیت بسر می -2

 خود را در ارائه و معرفی شایسته رشته و مدارس معارف ایفا نمایند.

اند. اوالً کتب و فقدان روح پژوهشی در کتب درسی خود گله کردهها ها و فعالیتآموزان از پژوهشی نبودن برنامهدانش -7

درسی اختصاصی این رشته هر چه سریعتر تدوین شوند ثانیاً در تدوین کتب به معنابخشی به مفاهیم و ارتباط آن با دنیای 

یت روح پژوهشی و ای با حاکممدرسهها عنایت گردد ثالثاً کتب درسی و دیگر فرایندهای درونواقعی و معناداری آن

 های کاوشگرایانه و نقادانه تدوین شوند. روش

ی ارزشیابی مدارس علوم و معارف اسالمی است )این توفیق پژوهش حاضر اولین گام مطالعاتی و هدفمند پژوهشی در حوزه -8

مدارس صدرا  بواسطه اهتمام شورای عالی آموزش و پرورش و باالخص نظر مساعد دبیرکل محترم شورا شکل گرفته است و

اند(، لذا شایسته است ارزشیابی از دیگر مدارس معارف اسالمی بجز مدارس صدرا برای این حرکت پژوهشی پیشگام شده

ی الزهرا)س(، مدارس امین و . . .( در دستورکار قرار گیرد. این اقدام پژوهشی امکان ارزیابی هوشمندانه)شهید مطهری، جامعۀ

 های بعدی فرصت مقایسه و تطبیق را نیز رقم خواهد زد.و در گام این مدارس را فراهم آورده



 

معارف شورای عالی آموزش و پرورش در کنار وظابف موجود خود، ارزیابی مطالعاتی مدارس معارف و ارزیابی رشته  کمیته -9

ها را مورد توجه قرار دهد. نگاه محققانه و پژوهشی به رشته مدارس معارف را در رفت آنو رصد نمودن پیشرفت و پس

 د. دستور خود وارد کرده و آنرا به جدیت دنبال کنن

گروهی )مدارس های علوم و معارف اسالمی ضمن مقایسه دروندر مقام مقایسه و تطابق نیز شایسته ارزشیابی از دبیرستان -11

تواند نکات و پیامدهای قابل توجهی بهمراه گروهی )مدارس غیرمعارفی( تسرّی یابد. این مقایسه میمعارف( به مقایسه برون

 ارس معارف قابل تعمیم به مدارس دیگر است و نکات ضعف، قابل پیگیری و اصالح. های مدداشته باشد. آگاهی از مزیت
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. انتشارات EFQM(. راهنمای ارزیابی عملکرد سازمان براساس مدل تعالی 1387امیری، محمدرضا؛ سکاکی، سیدمحمدرضا ) -

 سرآمد، چاپ اول.

 (. ارزشیابی آموزشی: مفاهیم، الگوها و فرایند عملیاتی تهران: سمت. 1381بازرگان، عباس ) -

های کشاورزی مؤسسه التحصیالن مقطع کاردانی رشتهعیت شغلی و اجتماعی فارغ(. بررسی وض1391بخشی جهرمی، آرمان ) -

 آموزش عالی. به راهنمایی دکتر غالمحسین زمانی. 

 آزمایی. چاپ چهارم، تهران: رشد.سنجی و روان(. اصول روان1375)پاشا شریفی، حسن  -

 . ناشر بیشه.AMOSسازی معادالت ساختاری با (. مدل1392شریف، سعید؛ مهدویان، وحید )پهلوان -

نژاد. مشهد، آستان ریزی درسی، مترجم غالمرضا خویی(. برنامه1381گالن، سیلور، ویلیام ام، الکساندر، آرتورجی لوئیس )جان -

 قدس رضوی.

ریزی نامه کارشناسی ارشد برنامهنده با استفاده از الگوی ارزشیابی سیپ. پایان(. ارزیابی برنامه معلم پژوه1391جعفری، مریم ) -

 آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی دزفول.

 (. ارزشیابی آموزشی. تهران: یسطرون.1385خورشیدی، عباس ) -

( به منظور پیشنهاد CIPPهای کاردانش با استفاده از الگوی سیپ )(. ارزشیابی هنرستان1385درانی، کمال و صالحی، کیوان ) -

شناسی و علوم ی روانشهر تهران. مجله 5ی های منطقههای کاردانش: موردی از هنرستانچارچوبی برای بهبود کیفیت هنرستان

 .122-113، 5و  1ی ، شماره32ی تربیتی، دوره

یی آن از دیدگاه مدیران و ی نظری و بررسی مشکالت اجراگیری نظام جدید آموزش متوسطه(. شکل1381رحمتی، علیرضا ) -

ی علوم تربیتی و ی کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشکدهنامه. پایان1379-81های اهواز در سال تحصیلی دبیران دبیرستان

 شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، چاپ نشده.روان



 

 براساس الگوی سیپ(. ارزشیابی کیفیت مراکز آموزش متوسطه کاردانش شهر شیراز 1391رستگار، احمد ) -

(. ارزیابی عملکرد آموزشی دانشگاه اردکان 1395رضاپور، میرصالح؛ عطری اردکانی، سیدابوالفضل؛ بهجتی اردکانی، فاطمه ) -

 .32براساس الگوی سیپ. نامه آموزش عالی، شماره 

قدیم نسبت به نظام جدید آموزش های نظام آموزان دبیرستان(. بررسی و مقایسه نظرات دبیران و دانش1371روحانیان، سیاوش ) -

شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران، چاپ ی روانی کارشناسی ارشد، دانشکدهنامهمتوسطه در شهرستان نور. پایان

 نشده.

 (. سازمان مدارس معارف اسالمی صدرا، سازمان تبلیغات اسالمی.1395آورد صدرا )ره -

 . تهران: بهینه.SPSS 10(. راهنمای جامع 1381زرگر، محمود ) -

معلم استان خوزستان براساس الگوی ارزشیابی سیپ. آموزش و (. ارزشیابی جامع مراکز تربیتتابیزندوانیان نایینی، احمد ) -

 پرورش استان خوزستان.

  www.talif.irو متوسطه نظری.  های درسی ابتداییریزی آموزشی. دفتر تألیف کتابسازمان پژوهش و برنامه -

التحصیالن دانشکده علوم (. سرنوشت شغلی فارغ1389زاده، معصومه؛ باغگلی، حسین )رضوانی، محمود؛ محمدحسینسعیدی -

فردوسی مشهد، دانشکده علوم  شناسی، دانشگاهشناسی دانشگاه فردوسی مشهد. فصلنامه مطالعات تربیتی و روانتربیتی و روان

 شناسی.تربیتی و روان

ی نظری قدیم و جدید آموزش متوسطه از نظر مدیران های درسی شاخهی برنامه(. ارزیابی و مقایسه1377کوچی، ببراس )سلیمی -

 ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، چاپ نشده.نامهو دبیران آموزش و پرورش شهرستان فسا. پایان

 گیری، سنجش و ارزشیابی اموزشی. تهران: دوران.(. اندازه1385اکبر )یسیف، عل -

 شناسی یادگیری و آموزش. ویرایش ششم، تهران: دوران.شناسی پرورشی نوین. روان(. روان1387اکبر )سیف، علی -

 (. ارزشیابی برنامه درسی.1385شریف، بهتا؛ مرادپور، حسین؛ جبارنژاد، حامد ) -

از  CIPPای شهر اهواز برمبنای الگوی سیپ های فنی و حرفه(. ارزیابی آموزش در هنرستان1391شفیعی سرارودی، اقدس ) -

 شناسی.های ذینفع. دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و رواندیدگاه گروه

نامه ظام جدید آموزش متوسطه در استان سمنان. پایان(. بررسی کارآیی و اثربخشی نظام واحدی ـ نیمسالی ن1375شعبانی، حسین ) -

 شناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی، چاپ نشده.ی روانکارشناسی ارشد، دانشکده

آموختگان کارشناسی ارشد رشته مدیریت دادها و پیامدهای دانش(. ارزشیابی کیفیت برون1395عبدالهی، بیژن، قدیمی، فرهاد ) -

 .5، شماره 3لنامه آموزشی، دوره آموزشی. فص

http://www.talif.ir/


 

(. طراحی و اعتباریابی ابزاری برای  1391پور، سهیال؛ یمانی، نیکو؛ کهن، شهناز؛ دهقان، زهرا )عبدی شهشهانی، مهشید؛ احسان -

 .CIPPی دکترای تخصصی بهداشت باروری ایران براساس الگوی سیپ ارزشیابی دوره

های مشارکت مردمی در مدارس. سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان (. بررسی راهکار1381ثابت، حسین )عسگری -

 ی پژوهشی آموزش و پرورش شهرستان مرند. ی کاربردی تعلیم و تربیت، کمیتهشرقی، پژوهشکده

(. ارزیابی نحوه اجرای طرح مدارس 1393السادات؛ رضازاده بهادران، حمیدرضا )عصاره، علیرضا؛ مدرسی سر یزدی، آسیه -

 .55شمند در استان یزد براساس الگوی سیپ. فصلنامه خانواده و پژوهش، شماره هو

ی نظری دخترانه شهر اهواز ی سوم مقطع متوسطه(. ارزیابی پایه1391زاده، یداله؛ شاهی، سکینه )محمدی، طاهره؛ مهرعلیعلی -

یتی دانشگاه شهید چمران اهواز، پاییز و ی علوم تربآموختگان. مجلهآموزان و دانشبراساس الگوی سیپ از دیدگاه دانش

 .5ی ، شماره5-19زمستان، دوره ششم، سال 

ی نامه(. بررسی میزان تحقق اهداف اجتماعی آموزش متوسطه براساس نظرات دبیران. پایان1381براتعلی )نژاد، غضنفری -

 کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، چاپ نشده.

 هنگ توصیفی علوم تربیتی. تهران: اسرار دانش.(. فر1378فرمیهنی فراهانی، محسن ) -

ی نامههای زندگی، پایانهای مهارتی متوسطه براساس مؤلفههای درسی دوره(. تحلیل محتوای کتاب1385قاسمی زرگر، فهیمه ) -

 کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، چاپ نشده.

 ه کاردانش شهر شیراز براساس الگوی سیپ.(. ارزشیابی کیفیت مراکز آموزش متوسط1391نژاد، فاطمه )قاسمی -

(. ارزیابی برنامه ارزشیابی کیفی ـ توصیفی در پایه سوم ابتدایی مدارس عادی شهر قم، براساس الگوی سیپ در 1391قنبری، علی ) -

 شناسی.نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روان. پایان89-91سال 

(. مجموعه گفتارهای ارزشیابی در آموزش. وزارت آموزش و 1379الملل آموزش و پرورش )های بیناسان دفتر همکاریکارشن -

 الملل.های بینپرورش، دفتر همکاری

 (. دانشنامه ایرانی برنامه درسی.CIPP(. الگوی ارزشیابی سیپ )1395کیامنش، علیرضا ) -

 (. ارزشیابی آموزشی و پیشرفت تحصیلی. مشهد، دانشگاه فردوسی.1381اصغر )علیزاده امینیان، کوهستانی، حسینعلی؛ خلیل -

(. ارزشیابی جامع دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی 1391آبادی، جلیل؛ کاکایی، یزدان؛ نودری، محمد )آریا، علیرضا؛ فتحمحمدی -

. مجله علمی دانشکده پرستاری و 85-82از دیدگاه کارکنان آموزشی در سال تحصیلی  CIPPواحد گرگان براساس الگوی 

 ، پاییز و زمستان.5مامایی پویه گرگان، دوره هشتم، شماره 

های تربیتی معاونت پرورشی و راجرز کافمن و (. تهیه و تدوین طرح ارزشیابی از برنامه1379مشایخ، فریده؛ بازرگان، عباس ) -

 جری هرمن. چاپ سوم.



 

محوری در بر رویکرد مدرسهریزی آموزشی مبتنیها و تهدیدهای برنامهها، فرصتفها، ضع(. بررسی قوت1385مدنی، احمد ) -

شناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان، چاپ ی روانی کارشناسی ارشد، دانشکدهنامهآموزش متوسطه استان اصفهان. پایان

 نشده. 

موزش مجله مطالعات مدیریت آموزش انتظامی، های آموزش تخصصی در تربیت و آ(. اثربخشی برنامه1395مرشدی، مسعود ) -

 (.55شماره دوم، سال ششم )پیاپی 

سنجی(. ترجمه دکتر علی دالور. چاپ اول، گیری )روانهای اندازهای بر نظریه(. مقدمه1371مری جی، آلن؛ وندی ام، ین ) -

 ها )سمت(.سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

ی نظری نظام جدید آموزش های مختلف شاخهآموزان سال سوم رشتهی عملکرد تحصیلی دانش(. مقایسه1371معروفی، یحیی ) -

ی ی کارشناسی ارشد، دانشکدهنامه. پایان1375-71غربی در دروس مشترک در سال تحصیلی متوسطه استان آذربایجان

 شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران، چاپ نشده.روان

 ریزی آموزشی متوسطه. تهران: سمت.(. مبانی برنامه1379ی، حسن )ملک -

(. فرایند ارزشیابی برنامه درسی. مجله پیراپزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران، سال 1388مهر، مژگان )کی، حسن؛ محمدیمل -

 چهارم، شماره دو، پاییز و زمستان

 اندازها. آستان قدس رضوی.رویکردها و چشمها، (. برنامه درسی: نظرگاه1381مهرمحمدی، محمود ) -

 ها، مفاهیم، اصول، الگوها. شیراز: ساسان.(. ارزشیابی آموزشی ـ نظریه1371مهجور، سیامک ) -

ی آن با میانگین (. بررسی کارآیی درونی آموزش و پرورش خوزستان در مقطع متوسطه و مقایسه1371ممبینی، خدامراد ) -

 شناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان، چاپ نشده. ی روانسی ارشد، دانشکدهی کارشنانامهکشوری. پایان

 ریزی درسی و طرح درس در آموزش رسمی و تربیت نیروی انسانی. تهران: یسطرون.(. برنامه1381میرزا بیگی، علی ) -

در خصوص انتخاب و سازماندهی  ی علوم تجربیآموزان سال سوم رشته(. بررسی نظرات دبیران و دانش1379ا... )نجاری، نعمت -

ی کارشناسی ارشد، دانشگاه نامه. پایان1378-79ی شهر تهران شناسی نظام جدید متوسطهی درسی کتب زیستمحتوای برنامه

 شهید بهشتی، چاپ نشده. 

و متوسطه  های درسی ابتداییریزی آموزشی. دفتر تألیف کتاب(. سازمان پژوهش و برنامه1391وزارت آموزش و پرورش ) -

 نظری.

آموزان در نظام آموزان نسبت به عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانش(. بررسی نگرش دبیران و دانش1377وفامرادی، مرضیه ) -

ی کارشناسی ارشد، دانشگاه نامه. پایان1372-77های دخترانه شهر مشهد ـ سال تحصیلی جدید آموزش متوسطه ـ دبیرستان

 شهید بهشتی، چاپ نشده. 



 

(. اعتباریابی الگوی ارزشیابی سیپ در عملکرد مراکز آموزشی مطالعه موردی: 1393هداوند، سعید؛ رهیمی، رضا؛ دارابی، مهدی ) -

 ی رهبری و مدیریت آموزشی، سال اول، شماره یک، پاییز.شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران. فصلنامه

بدنی. وزارت آموزش و های تربیتی معاونت پرورشی و تربیتمه(. تهیه و تدوین طرح ارزشیابی از برنا1379هومن، عباس ) -

 ریزی امور پرورش.بدنی، دفتر توسعه و برنامهپرورش، معاونت پرورش و تربیت
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 های مطالعاتی(خالصه پیشینه پژوهش )یافته

 نتیجهیافته /  مقوله / موضوع سال پژوهشگر )= ان( ردیف

1 
 ثابتعسگری

 اکبران اقدم

1381 

1381 
 زمینه

استقبال مدیران از مشاکرت اولیاء، اعتماد متقابل بین مدیر و مردم، 

بخشی به اولیاء، کمبودهای اقتصادی و عوامل نگرشی و آگاهیتأثیر 

 تأثیر آن بر میزان مشارکت

 داددرون 1385 قاسمی زرگر 5
های زندگی به مهارتآموزان و آموزش کتب درسی دانش

 آموزاندامش

 آموزان معتقدند کتب درسی استانداردهای الزم را ندارنددانش داددرون 5115 دجیور اویس 3

 اندسازماندهی محتوا و مطالب کتب درسی را مورد توجه قرار داده داددرون 1379 نجاری 1

 داددرون 1999 یلدیریم 5
 ی دبیران هستند دهندهکتب درسی یاری

کتب درسی در عملکرد تحصیلی، ارتقاء یاددهی ـ یادگیری و 

 تأثیرندآموزان بیبرخورد دانش

2 
 وفامرادی

 شعبانی

1377 

1375 
 داددرون

حجم زیاد و سنگین دروس در نظام جدید بر افت تحصیلی 

 آموزان تأثیرگذار می باشنددانش

 داددرون 1371 روحانیان 7
 آموزان مؤثر است کاهش تنوع دروس بر میزان پیشرفت دانش

 دانندآموزان نگارش کتب را شیوا و روان میدانش

 های قبلی در ارتباط استمحتوای دروس با اموخته

 داددرون 1371 ممبینی 8
کارآیی درونی آموزش و پرورش استان مطلوبیت ندارد )عدم 

 مطلوبیت(

 فرایند 1385 مدنی 9

 تفویض اختیارات به مدیران از نقاط قوت است

 ضعف عمده مربوط به عدم کفایت بودجه و سرانه است

 فرصت اصلی تبدیل مدرسه به سازمان یادگیرنده است

تهدید عمده بازماندن معلمان از وظایف اصلی آنهاست و عدم جو 

 سازمانی مطلوب

 فرایند 5111 یسرساتو و کین 11
ی آنها برای تدریس دبیران ارتقاء یافته ولی انگیزههای تریس شیوه

 کاهش یافته است

 فرایند 1371 روحانیان 11
 امتحانات هماهنگ استانی مناسب است

آموزان از های مستمر )در طول ترم( باید آگاهی یافتن دانشارزشیابی

 شان استمیزان پیشرفت

 دادبرون 1381 نژادغضنفری 15
 اندمتوسطه تا حدود زیادی تحقق یافته اهداف اجتماعی آموزش

آموزان تفاوت معناداری در تحقق اهداف های دانشبین گروه

 اجتماعی وجود ندارد

 نژاد و فرهنگ تأثیر زیادی بر تجارب مدرسه دارند دادبرون 5115 تامسون و جاشوآ ـ شرر 13



 

 یافته / نتیجه مقوله / موضوع سال پژوهشگر )= ان( ردیف

 دادبرون 1377 کوچیسلیمی 11
تر از نظام جدید ارزیابی مدیران و دبیران نظام قدیم را مطلوب

 اندکرده

 دادبرون 1371 معروفی 15

های گوناگون )در دروس مشترک( آموزان رشتهبین عملکرد دانش

 دار وجود نداردتفاوت معنی

تر پایینی ریاضی و آموزان رشتهباالترین عملکرد مربوط به دانش

 آموزان رشته علوم انسانی استمربوط به دانش

 1385 درانی و صالحی 12
داد، فرایند و درون

 دادبرون
دادی دادی، فرایندی و برونوضعیت موجود هر سه بخش درون

 جمعه هدف نسبتاً مطلوبند

17 
محمدی، علی

 زاده و شاهیمهرعلی
1391 

 زمینه

 داددرون

 فرایند 

 دادبرون

داد، فرایند و ی نظری و عوامل زمینه، درونپایه سوم متوسطهکلیت 

 داد با وضعیت مطلوب فاصله دارندبرون

دادهای پایه سوم با هم تفاوتی آموزان در زمینه و درونآراء دانش

 نداشت ولی در فرایند این پایه با هم تفاوت داشتند

نه در گاهای سهآموختگان رشتهآموزان و دانشبین دیدگاه دانش

 داد و ارزیابی نهایی این پایه تحصیلی تفاوت معنادار داشتندبرون

 1391 شفیعی سرارودی 18
داد، فرایند، زمینه، درون

 دادبرون
های ذینفع وضعیت آموزش هنرستانها را براساس چهار بعد گروه

 الگوی سیپ نسبتاً مطلوب ارزیابی کردند

 داددرون 1391 رستگار 19

داد عوامل هنرجویان، هنرآموزان، مدیران، کارکنان در بخش درون

پشتیبانی و خدمات و برنامه درسی در سطح نسبتاً مطلوب و فضای 

آموزشی و پرورشی و تجهیزات و امکانات )بودجه( در سطح 

 نامطلوب قرار دارند. 

 فرایند 1391 رستگار 51

کارکنان پشتیبانی و های هنرآموزان، هنرجویان، مدیران، فعالیت

برنامه و روابط انسانی در های فوقخدمات، مسئولین ناحیه، فعالیت

ای در سطح های پژوهشی و توسعهسطح نسبتاً مطلوب و فعالیت

 نامطلوب ارزیابی گردید

 دادبرون 1391 رستگار 51

آموختگان )دانش، بینش، داد شامل دانشتمامی عوامل بخش برون

کارفرما، تحقق اهداف، کارآفرینی، اشتغال و توانایی(، رضایت 

تحصیل و پیشرفت و افت تحصیلی در سطح نامطلوب بیکاری، ادامه

 قرار دارند

 داددرون 1391 نژادقاسمی 55
داد پایه دوم دوره متوسطه وضعیت مطلوب است )رفتار ورودی درون

زات آموزان، مدیران، دبیران، برنامه درسی، فضا و تجهیشناختی دانش

 و بودجه(

 



 

 یافته / نتیجه مقوله / موضوع سال پژوهشگر )= ان( ردیف

53 
عصاره، مدرسی سر 

 یزدی، رضازاده بهاران
1393 

 داددرون

 فرایند 

 دادبرون

 داد موفق نبوده استآموزان و معلمان عوامل مربوط به دروناز نظر دانش

 عوامل مربوط به فرایند نیز موفق نبوده است

داد را آموزان برونداد را ناموفق و دانشعوامل مربوط به برونمعلمان 

 اندموفق گزارش کرده

51 
آموزش و پرورش استان 

 خوزستان
1388 

 زمینه 

 داددرون

 فرایند

 دادبرون

داد با وضعیت مطلوب جامعه داد، فرایند و برونعوامل زمینه، درون

 فاصله دارند

آموختگان آموزان، دبیران و دانشدانشدر مجموع نظرات سه گروه 

دار دارند ولی در سایر عوامل دادها، با هم تفاوت معنیدر درون

داری داد و کلیت پایه سوم متوسطه تفاوت معنیزمینه، فرایند و برون

 با هم ندارند

 1391 قنبری 55

 زمینه

 داددرون

 فرایند 

 دادبرون

دیدگاه والدین و آموزگاران ای برنامه از به طور کلی عوامل زمینه

 کمتر از حد مطلوب، از دیدگاه مدیران در حد مطلوب

و از  دادی از دیدگاه مدیارن و والدین در حد مطلوبدر عوامل درون

 دیدگاه آموزگاران کمتر از حد مطلوب

عوامل فرایندی از دیدگاه آموزگاران و والدین در حد کمتر از 

 مطلوب ارزیابی شد مطلوب و از دیدگاه مدیران در حد

دادی از دیدگاه آموزگاران، مدیران و والدین در حد عوامل برون

در حد نامطلوب  "نظم و انضباط"مطلوب ارزیابی شد و تنها عامل 

 ارزیابی شد

 دادی استبیشترین مشکالت مربوط به عوامل برون

 اندگزارش شدههر چهار سطح و عوامل مربوط بدان دارای مطلوبیت  کلیت سطوح 1393  52

 1395 عبدالهی و قدیمی 57
 ابعاد چهارگانه 

 الگوی سیپ

آموزان و در بعد فردی، کیفیت پیشرفت تحصیلی دانش

آموختگان، خالقیت و ادامه تحصیل در سطح نسبتاً مطلوب، در دانش

بعد اجتماعی، کیفیت تحقق اهداف اجتماعی ـ آموزشی در سطح 

نسبتاً مطلوب و در بعد اقتصادی کیفیت اشتغال در سطح نامطلوب و 

نی در سطح نسبتاً مطلوب و ارتباط شغل با رشته تحصیلی و کارآفری

 رضایت کارفرما در حد مطلوب 

 دهداین نتایج وضعیت نه چندان مناسب را در ابعاد چهارگنه نشان می

58 
اردکانی رضاپور، عطری

 اردکانیو بهجتی
 چهار بعد الگوی سیپ 1395

داد، عملکرد در حد در هر چهار بعد زمینه، محتوا، فرایند و برون

 اندشدهمطلوبی گزارش 

 اندعوامل مطلوبی گزارش شده چهار بعد الگوی سیپ  زندوانیان نایینی 59

31 
آبادی، آریا، فتحمحمدی

 کاکایی، نوذری
1391 

 داد، زمینه، درون

 دادفرایند، برون
داد مطلوبیت داد، فرایند و برونمیانگین نمرات عوامل زمینه، درون

 دهدنسبی را نشان می



 

 

 یافته / نتیجه مقوله / موضوع سال )= ان(پژوهشگر  ردیف

 چهار بعد الگو 1391 جعفری 31
دادی، حد کم، عوامل عوامل زمینه، حد متوسط، عوامل درون

 انددادی حد متوسط را کسب کردهفرایندی، حد زیاد و عوامل برون

35 
پور، شهشهانی، احسانعبدی

 یمانی، کهن و دهقانی
 اندهای موردنظر برای استفاده از ابزار موردنظر مناسب بودهشاخص ساخت الگوی ارزشیابی 1391

33 

رضوانی، سعیدی

زاده، محمدحسین

 باغگلی

 دادبرون 1389
التحصیالن از شرایط اجتماعی مرتبط با کار و اشتغال، ارزیابی فارغ

 اندخوبی نداشته

 داددرون 1391 جهرمیبخشی 31
ن از امکانات تحصیلی ـ رفاهی در کل میانگین رضایتمندی پاسخگویا

 پایین است

 1393 هداوند، رحیمی، دارابی 35
ابعاد چهارگانه الگوی 

 سیپ
گانه آن مورد قبول ی الگوی سیپ و معیارهای بیستابعاد چهارگانه

 واقع شده است

 دادبرون 1395 مرشدی 32
ای از توانایی فراگیران در حوزه دانش، مهارت و نگرش حرفه

 برخوردار هستندمطلوب 

37 
 ثابتعسگری

 اکبریان اقدم

1381 

1381 
 زمینه

تأثیر متغیرهایی همچون میزان استقبال مدیران از مشارکت اولیاء 

اعتماد متقابل بین مدیریت و مردم، عوامل فکری و نگرشی و 

ها، مثرت فرزندان و بخشی به اولیاء، کمبود درآمد خانوادهآگاهی

 باشد وضعیت نامناسب اقتصادی بر میزان مشارکت والدین می

 ددادرون 1385 قاسمی زرگر 38
های های مورد بررسی به صورت گذرا به آموزش مهارتکتاب

 اندزندگی پرداخته

 داددرون 5115 دجیور اویس 39
آموزان معتقدند کتب استانداردهای علمی آموزشی کتب مدرن دانش

 را ندارند

 داددرون 1379 نجاری 11
آموزان در خصوص سازماندهی محتوای برنامه نظرات دبیران و دانش

 اندکتب پرداخته درسی

 آموزان تأثیری ندارندکتب در باال بردن عملکرد تحصیلی دانش داددرون 1999 یلدیریم 11

15 
 وفادار مرادی

 شعبانی

1377 

1375 
 داددرون

حجم زیاد و سنگین دروس در نظام جدید بر افت تحصیلی 

 باشدآموزان تأثیرگذار میدانش

 داددرون 1371 روحانیان 13
شان مؤثر ها را بر میزان پیشرفتآموزان کاهش تنوع درسدانش

 انددانسته

 داددرون 1371 ممبینی  11
عدم مطلوبیت کارآیی درونی سازمان مورد بررسی گزارش شده 

 است
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 فرایند 1385 مدنی 15

اختیارات بیشتر به مدیران مدارس و میزان ها، تفویض ترین قوتمهم

 باشندها میهمکاری در انجام فعالیت

ی فعلی مدارس ترین ضعف مربوط به عدم کفایت بودجه سرانهمهم

 محوری استبرای الزامات رویکرد مدرسه

ترین فرصت ایجاد زمینه و بستر الزم برای تبدیل مدرسه به یک مهم

ترین تهدید مربوط به بازماندن و مهمسازمان یاددهنده و یادگیرنده 

 شان استمعلمان از وظایف اصلی

 فرایند 5111 یسرساتو و کین 12
ی های تدریس دبیران تقویت شده است ولی از انگیزهگر چه شیوه

 دبیران جهت یادگیری و یاددهی کاسته شده است

 فرایند 1371 روحانیان 17
ی استعداد و عالقهامتحانات تا حد زیادی موجب شناخت 

 شودآموزان به منظور راهنمایی تحصیلی و شغلی بهتر میدانش

 دادبرون 1381 نژادغضنفری 18
آموزان و دبیران تا اهداف اجتماعی آموزش متوسطه از دیدگاه دانش

 حد زیادی تحقق یافته است

 مدرسه دارندنژاد و فرهنگ تأثیر زیادی بر تجارب  دادبرون 5115 جاشوآ ـ شرر 19

 دادبرون 1377 کوچیسلیمی 51
ی نظام از دیدگاه مجریان )مدیران و دبیران( در مجموع کل برنامه

 تر از نظام جدید ارزیابی کرده استقدیم را مطلوب

 دادبرون 1371 معروفی 51

آموزان در تمامی دروس مشترک بین متوسطه عملکرد دانش

 داری وجود داردتفاوت معنیی نظری ی شاخهگانههای سهرشته

های آموزان رشتهترین متوسط عملکرد تحصیلی متعلق به دانشپایین

 ی ریاضی تعلق داردآموزان رشتهعلوم انسانی و باالترین به دانش
 

 

  



 

 

 

 ی مطالعاتی سه پرسشنامه

 مدیران و همکاران؛

 والدین؛

 آموزان؛دانش
 

  



 

 تعالیباسمه

 

 / دبیران / کارشناس آموزش و پژوهش / نماینده سازمان / مدیر دبیرستان مدیرکل 

 

 با سالم و احترام 

اند. سئواالت زیر در قالب یک کار مطالعاتی و با هدف ارزیابی وضع موجود رشته مدارس علوم و معارف اسالمی طراحی شده

ی گروه پژوهشی باشد. پیشاپیش از این دهندهی فرایند مطالعه و یاریتواند هموار کنندهعالی میهای دقیق و کامل جنابپاسخ

 یم. نمایهمفکری و همراهی قدردانی می

*      *      * 
 

 )ن(اند؟ بینی شده برآمدهی رسالت و مأموریتی که برای آنها پیشمدارس به چه میزان از عهده .1

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )ن(یافتنی است؟ بینانه و دستبینی شده برای این مدارس به چه میزان واقعاهداف پیش .5

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )ن(اند؟ بینی شده(، توفیق داشتهمدارس به چه میزان در تحقق اهداف قصد شده )پیش .3

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )ن(نظر خود راپیرامون اهداف و رسالت این رشته و مدارس معارف در جدول زیر معین نمایید.  .1

 کمخیلی کم  متوسط زیاد زیادخیلی زمینه ردیف

      میزان تناسب اهداف با نیاز جامعه 1

      میزان تناسب اهداف با فراگیران و نیاز آنان 5

      ها و انتظار آنانمیزان تناسب اهداف با نیاز خانواده 3

      های علومها و پیشرفتمیزان تناسب اهداف با نوآوری 1

      میزان تناسب اهداف با فرهنگ حاکم جامعه 5

      ی نظام و انقالبمیزان تناسب اهداف با آینده 2

      گیری فرهنگی کشورمیزان تناسب اهداف با جهت 7

      میزان تناسب اهداف با عالقه و گرایش فراگیران 8

 فرم شماره یک 

 )مدیران و همکاران(



 

9 
آموزان برای ی تحصیلی دانشمیزان تناسب اهداف با آینده

 ورود حوزه و دانشگاه
     

      آموزانی شغلی دانشاهداف با آیندهمیزان تناسب  11

      میزان تناسب اهداف با محتوای دوره و رشته 11

      میزان تناسب اهداف با مقاطع باالتر تحصیلی 15

      های جاری و عینیمیزان تناسب اهداف با واقعیت 13

      میزان تناسب اهداف با امکانات و تجهیزات 11

      اهداف با منابع مالی ـ مادیمیزان تناسب  15

 

 )ف(کنید؟ فضای عمومی فرهنگی ـ تربیتی حاکم بر مدارس صدرا را چگونه ارزیابی می .5

 ضعیفخیلی  ضعیف  متوسط  خوب  خوبخیلی

 

 )ف(نمایند؟ منابع انسانی مدارس )کارکنان( معارف به چه میزان در تحقق اهداف سازمان و مدارس تالش می .2

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )ف(دانند؟ منابع انسانی )کارکنان( مدارس خود را در قبال مدرسه و پیشبرد اهداف آن به چه میزان مسئول می .7

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )ف(کند؟ می بینی شده را تضمینفرهنگ حاکم سازمانی در مدارس به چه میزان تحقق اهداف پیش .8

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )ف(تواند الگوی سازمانهای مشابه دیگر باشد؟ فرهنگ سازمانی مدارس به چه میزان می .9

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 نهاده شده است؟قواعد و ساختار سازمانی مدارس به چه میزان براساس الگوی علمی و اصول سازمانی بنا  .11

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )د(کنید؟ آموزان به رشته و مدارس را در بدو ورود چگونه ارزیابی میمیزان عالقه و اشتیاق دانش .11

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی



 

 

 )د(باشند؟ دارس وابسته مطلع میی تحصیلی این رشته و مآموزان در بدو ورود به چه میزان از آیندهدانش .15

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )د(باشند )در بدو ورود(؟ ی خود به چه میزان مطلع میی شغلی رشتهآموزان از آیندهدانش .13

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )د(نمایید: آموزان را در بدو ورود به مدارس صدرا چگونه ارزیابی میهای دانشتوانایی .11

 کمخیلی کم  متوسط زیاد زیادخیلی زمینه ردیف

      ـ علمی آموزشی 1

      اخالقی ـ تربیتی 5

      اجتماعی ـ ارتباطی 3

      اعتقادی ـ مذهبی 1

      سیاسی ـ اقتصادی 5

      بدنیجسمی ـ  2

      فرهنگی ـ هنری 7

      هوشی ـ انگیزشی 8
 

 )د(کنید؟ ی معارف چگونه ارزیابی میتحصیل فرزندانشان در مدارس صدرا و رشتهی والدین را برای ادامهاشتیاق و عالقه .15

 ضعیفخیلی  ضعیف  متوسط  خوب  خوبخیلی

 

 )د(دانید؟ آمیز میمدارس صدرا را به چه میزان موفقیت آموزان برای رشته وفرایند شناسایی و جذب دانش .12

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

های زیر چگونه ارزیابی میزان عالقه و اشتیاق کارکنان مدرسه را )مدیر، معاونان، مربیان، دبیران و . . .( به هر یک از زمینه .17

 )ر(نمایید؟ می

 کمخیلی کم  متوسط زیاد ادزیخیلی زمینه ردیف

      عالقه و اشتیاق به آموزش و پرورش 1

      عالقه و اشتیاق به کار فرهنگی 5

      آموزان و فراگیرانعالقه و اشتیاق به دانش 3

      عالقه و اشتیاق به رشته و مدارس 1

      عالقه و اشتیاق به پیشبرد و تعالی سازمانی 5

      اشتیاق به کار گروهی و اجتماعیعالقه و  2

      هاعالقه و اشتیاق به کار با خانواده 7

      ی معلمیعالقه و اشتیاق به حرفه 8

      عالقه و اشتیاق به رشته علوم و معارف اسالمی و مدارس آن 9

      عالقه و اشتیاق به مطالعه درسی و غیردرسی 11

 

آموزان رشته معارف در این مدارس های کارکنان را برای ارائه خدمات آموزشی و پرورشی و . . . به دانشتوانایی و مهارت .18

 )ر(کنید. چگونه ارزیابی می

 کمخیلی کم  متوسط زیاد زیادخیلی هاها / شایستگیتوانایی ردیف

      علمی ـ آموزشی 1

      ای ـ معلمیحرفه 5

      ـ تربیتیاخالقی  3

      ارتباطی ـ اجتماعی 1

      اعتقادی ـ مذهبی 5

      هنری ـ فرهنگی 2

      شخصیتی ـ منشی 7

      فناوری ـ اطالعاتی 8



 

 )د(ها ارسالی نمایید( جدول زیر را راجع به کارکنان مدرسه تکمیل نمایید. )این فرم را در فرصت مناسب تکمیل نموده و ضمیمه پرسشنامه .19
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 )ک(های زیر ارزیابی نمایید. میزان تناسب کتب و برنامه درسی رشته را در هر یک از زمینه .51

 کمخیلی کم  متوسط زیاد زیادخیلی زمینهمقوله /  ردیف

      تناسب و برنامه درسی با اهداف رشته 1

      آموزانتناسب و برنامه درسی با توانایی و استعداد دانش 5

      هاتناسب و برنامه درسی با انتظارات خانواده 3

      تناسب و برنامه درسی با نیاز جامعه  1

      تناسب و برنامه درسی با محتوای رشته  5

      های قبلینیازها و دورهتناسب و برنامه درسی با پیش 2

      آموزانمندی و گرایش دانشتناسب و برنامه درسی با عالقه 7

      پذیری برنامه درسیتناسب و برنامه درسی با انعطاف 8

      تناسب و برنامه درسی با اهداف برنامه درسی 9

      تناسب و برنامه درسی با زمان و وقت 11

      تجهیزاتتناسب و برنامه درسی با امکانات و  11

      های آموزشیها و رویهتناسب و برنامه درسی با روش 15

      گیری مباحث حوزویتناسب و برنامه درسی با جهت 13

      تناسب و برنامه درسی با منابع انسانی )نیروی انسانی( 11

      تناسب و برنامه درسی با بودجه و منابع مالی 15

 

 )م(نظر خود را پیرامون بودجه، منابع مالی و مادی مدارس، در جدول زیر معین نمایید.  .51

 کمخیلی کم  متوسط زیاد زیادخیلی میزان تناسب و همخوانی ردیف

      آموزانمیزان تناسب بودجه و منابع مالی با تعداد دانش 1

      ها )کمیت(برنامهمیزان تناسب بودجه و منابع مالی با حجم و تنوع  5

      هامیزان تناسب بودجه و منابع مالی با محتوای رشته و آموزش 3

      بینی شدهمیزان تناسب بودجه و منابع مالی با اهداف پیش 1

      گیری ارزشیمیزان تناسب بودجه و منابع مالی با جهت 5

      میزان تناسب بودجه و منابع مالی با نیازهای آموزشی 2

      میزان تناسب بودجه و منابع مالی با نیازهای پرورشی 7

      هاها و فعالیتمیزان تناسب بودجه و منابع مالی با کیفیت برنامه 8

      برنامههای فوقمیزان تناسب بودجه و منابع مالی با فعالیت 9

      هامیزان تناسب بودجه و منابع مالی با انتظارات خانواده 11

      میزان تناسب بودجه و منابع مالی با جایگاه و منزلت رشته 11

      برنامههای فوقمیزان تناسب بودجه و منابع مالی با حجم باالی فعالیت 15

 
 )م(ها در تأمین منابع مالی مدارس موافقید؟ به چه میزان با مشارکت خانواده .55



 

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )م(نمایند؟ ها را میها و فعالیتمنابع مالی موجود به چه میزان کفایت برنامه .53

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )م(دانید؟ مبادی تأمین کننده منابع مالی و مادی مدارس را به چه میزان کافی و مناسب می .51

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )الف(را پیرامون امکانات و تجهیزات مدارس و رشته در جدول زیر معین نمایید. نظرگاه خود  .55

 کمخیلی کم  متوسط زیاد زیادخیلی تناسب و کفایت ردیف

      میزان تناسب و کفایت امکانات و تجهیزات با اهداف رشته 1

      میزان تناسب و کفایت امکانات و تجهیزات با محتوای رشته 5

      های آموزشیتناسب و کفایت امکانات و تجهیزات با تعدد و تنوع فعالیتمیزان  3

      های پرورشیمیزان تناسب و کفایت امکانات و تجهیزات با فعالیت 1

      آموزانمیزان تناسب و کفایت امکانات و تجهیزات با تعداد دانش 5

      آموزانانتظار دانشمیزان تناسب و کفایت امکانات و تجهیزات با نیاز و  2

      آموزانهای دانشمیزان تناسب و کفایت امکانات و تجهیزات با توانایی 7

      میزان تناسب و کفایت امکانات و تجهیزات با نیاز مدرسان و دبیران 8

      میزان تناسب و کفایت امکانات و تجهیزات با برنامه مدیریت و نظارت 9

      نگری رشتهکفایت امکانات و تجهیزات با آیندهمیزان تناسب و  11

      هاها و فعالیتبخشی به برنامهمیزان تناسب و کفایت امکانات و تجهیزات با کیفیت 11

      هامیزان تناسب و کفایت امکانات و تجهیزات با خواست و انتظار خانواده 15

13 
بدنی، های مختلف )تربیتحوزهمیزان تناسب و کفایت امکانات و تجهیزات با 

 بهداشت، رفاهی و . . .(
     

      میزان تناسب و کفایت امکانات و تجهیزات با فضاهای موردنیاز 11

 

 )الف(کنید. وضعیت امکانات و تجهیزات مدارس صدرا را در حال حاضر چگونه ارزیابی می .52

 ضعیفخیلی ضعیف متوسط خوب خوبخلی هاها / زمینهحوزه ردیف

      آموزشیآموزشی  ـ کمک 1

      پرورشی 5

      بدنیتربیت 3

      بهداشتی 1

      رفاهی ـ خدماتی 5

      پشتیبانی 2

      کتابخانه 7

      رایانه )سایت ـ کارگاه( 8



 

      اداری ـ اجرایی 9

 

 )ش(شوند؟ بندی اجرا میهای آموزشی و پرورشی مدارس صدرا به چه میزان براساس تقویم زمانها و فعالیتبرنامه .57

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

کنید؟ های آموزشی و پرورشی چگونه ارزیابی میمدرسه( را به برنامهمیزان اعتقاد و پایبندی همکاران )منابع انسانی درون .58

 )ش(

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )ش(دانید؟ بینانه و عملی میتقویم اجرایی، آموزشی ـ پرورشی مدارس صدرا را به چه میزان واقع .59

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  دزیاخیلی

 

 )ش( های آموزشی به چه میزان با محتوای رشته سازگار است؟برنامه زمانبندی فعالیت .31

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )ش(کنید؟ ها از سوی مدیریت مدرسه را چگونه ارزیابی میمیزان توجه به خالقیت و نوآوری در برنامه .31

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )ش(دانید؟ ها چگونه میتوانایی مدیریت را در جلب همکاری و مشارکت خانواده .35

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )ش( کنید؟اهتمام مدیریت مدرسه در برقراری روابط انسانی ـ عاطفی با همکاران را چگونه ارزیابی می .33

 ضعیفخیلی  ضعیف  متوسط  خوب  خوبخیلی

 

 )ش( کنید؟توفیق مدیریت در جذب منابع و امکانات برای مدرسه را چگونه ارزیابی می .31

 ضعیفخیلی  ضعیف  متوسط  خوب  خوبخیلی

 

 )ش(کنید؟ ای را چگونه ارزیابی میمدرسهنظم و انضباط درون .35

 ضعیفخیلی  ضعیف  متوسط  خوب  خوبخیلی

 

 )ش( کنید؟مدیریت برای رفع موانع و مشکالت آموزشی ـ پرورشی را چگونه ارزیابی می تالش .32



 

 ضعیفخیلی  ضعیف  متوسط  خوب  خوبخیلی

 

 )ی(نمایند؟ های شخصی ـ شغلی خود تالش میهر یک از کارکنان به چه میزان در جهت ارتقای مهارت .37

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )ی( کنید؟مدرسه( به یکدیگر و مساعدت عملی آنان بهم را چگونه ارزیابی میرسانی افراد )درونمیزان یاری .38

 ضعیفخیلی  ضعیف  متوسط  خوب  خوبخیلی

 

 )ی( گیرند؟های نوین و جدید اطالعاتی در فرایند آموزش ـ تدریس بهره میبه چه میزان کارکنان مدرسه از فناوری .39

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )ی(خدمت توجه و اهتمام دارند؟ های ضمنکارکنان به چه میزان به آموزش .11

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )ی( کنید؟میزان مطالعه غیردرسی مرتبط با آموزش ـ تدریس همکاران را چگونه ارزیابی می .11

 کمخیلی  کم  سطمتو  زیاد  زیادخیلی

 

 )ز( فرایند آموزش در مدرسه به چه میزان تابع تقویم اجرایی و آموزشی است؟ .15

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )ز(کنید؟ محتوای آموزشی و دوره )رشته علوم و معارف اسالمی( را به لحاظ دشواری و سختی آن چگونه ارزیابی می .13

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 
 )ز( آید؟های جاری ارزشیابی بعمل میبه چه میزان از کمیت و کیفیت آموزش .11

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )ز(گردد؟ فرایند آموزش به چه میزان با عالقه و اشتیاق از سوی کارکنان و مدیریت دنبال می .15

 کملیخی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی



 

 

 )ز(دانید؟ ای را با فرایند آموزش به چه میزان همخوان و هماهنگ میمدرسهامکانات و تجهیزات درون .12

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )ز(ساعات دروس با محتوای آموزشی به چه میزان سازگاری دارد؟  .17

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )ز(دانید؟ های مدارس را به چه میزان ضروری میها و فعالیتایجاد تغییرات در اجرای برنامه .18

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )پ(کنید؟ آموزان به پژوهش و تحقیق را چگونه ارزیابی میمیزان توجه و اهتمام دانش .19

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )پ(کنند؟ های پژوهش در امر تدریس و آموزش استفاده مین آموزشی ـ پرورشی به چه میزان از شیوههمکارا .51

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )پ(آموزان رواج دارد؟ رقابت و مسابقات آموزشی ـ پژوهشی )سالم و سازنده( به چه میزان در بین دانش .51

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )پ(آموزان قرار دارد؟ منابع پژوهشی ـ تحقیقی موردنیاز و مرتبط به چه میزان در اختیار دانش .55

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 

 )پ(آموزان با الگوهای پژوهشی گره خورده است؟ ها و تکالیف آموزشی دانشبه چه میزان فعالیت .53

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )و(گیرند؟ های جدید اطالعاتی و ارتباطی بهره میها و نوآوریآموزان به چه میزان از یافتهگیری دانشبهره .51

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 



 

کنید؟ بی میهای آموزش و پژوهشی چگونه ارزیاهای جدید و نوآوریاهتمام و عالقه همکاران را برای دنبال کردن یافته .55

 )و(

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )و(های آموزشی، پژوهشی و . . . است؟ فضا و شرایط مدرسه به چه میزان مهیا پذیرش نوآوری .52

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )و(گیرند؟ های آموزشی ـ پژوهشی در فرایند تدریس به چه میزان بهره میهمکاران آموزشی از نوآوری .57

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )و(دانید؟ های آموزشی ـ پژوهشی میرشته معارف و محتوای آن را به چه میزان نیازمند نوآوری .58

 کمیخیل  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

  



 

 )ت(کنید؟ های ذیل چگونه ارزیابی میآموزان معارفی را در هر یک از زمینهدانش .59

 ضعیفخیلی ضعیف متوسط خوب خوبخیلی زمینه / موضوع ردیف

      مطالعه درسی 1

      ی غیردرسیمطالعه 5

      میزان رضایت از دروس و رشته 3

      میزان رضایت از مدرسه 1

      رضایت از دبیران و مدیریتمیزان  5

      نظم و انضباط در حضور در کالس 2

      هاها و برنامهنظم و انضباط در فعالیت 7

      گیری از منابع آموزشی ـ کمک آموزشیمیزان بهره 8

      ها و فعالیتهامیزان مشارکت در برنامه 9

      آموزان از عملکرد خودمیزان رضایت دانش 11

      های جدید در آموزشمیزان استفاده از تکنولوژی و فناوری 11

      میزان عالقه و اشتیاق به فعالیتهای پرورشی 15

      های مناسب با همکالسیتعامل و رابطه 13

      میزان مشارکت در فعالیتهای کتابخانه 11

      میزان اهتمام به نماز و دعا 15

      به مراقبه و خودسازیمیزان اهتمام  12

      اندوزیمیزان عالقه به علم، دانش و معرفت 17

 

  



 

 )ر(نظرگاه خود را پیرامون فعالیت کارکنان و همکاران آموزشی، پرورشی و . . . مدرسه معین نمایید.  .21

 کمخیلی کم  متوسط زیاد زیادخیلی زمینه / موضوع ردیف

      خدمتضمنهای گیری از آموزشبهره 1

      ی غیردرسیمیزان اهتمام به مطالعه 5

      میزان اهتمام به ارتقای روزافزون خود 3

      آموزانمیزان عالقه و اهتمام به آموزش با کیفیت به دانش 1

      میزان عالقه و اشتیاق پژوهش و تحقیق در امر تدریس و آموزش 5

      آموزان در تدریس و آموزشدانشمیزان توفیق در جذب مشارکت  2

      های پرورشیآموزان در فعالیتتوفیق در جلب مشارکت دانش 7

      میزان نظم و انضباط فردی ـ شخصی 8

      میزان نظم و انضباط سازمانی )تدریس، آموزش، حضور و . . .( 9

      میزان جدی انگاشتن امر آموزش و تدریس 11

      اهتمام به طرح درس و برنامه برای آموزشمیزان  11

      آموزانی فعالیتها و امور دانشمیزان پیگیری پیوسته 15

      هاهای جدید و نوآوریمیزان اهتمام به اطالع از یافته 13

      میزان همکاری و همراهی با همکاران دیگر 11

      معلمانهای آموزشی و شورای میزان مشارکت در گروه 15

      میزان همفکری، همراهی و همکاری با مدیریت مدرسه 12

      میزان تالش در رفع نواقص )آموزشی و . . .( 17

      برنامهمیزان همکاری در فعالیتهای فوق 18

      میزان تعادل در ارائه تکالیف آموزشی و رعایت انصاف و عدالت 19

      هاکردن با خانوادهتوفیق در ارتباط برقرار  51

 

 )خ(اند؟ ی خود توفیق داشتهبینی شدهمدارس صدرا به چه میزان در دستیابی به اهداف پیش .21

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

میزان رضایت شما از نتایج و پیامدهای حاصل از کارکرد رشته علوم و معارف اسالمی و مدارس وابسته به چه میزان است؟  .25

 )خ(

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

های الزم فردی ـ اجتماعی برخوردارند؟ ها و مهارتبه چه میزان از توانایی معارفالتحصیالن( مدارس آموختگان ) فارغدانش .23

 )خ(

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی



 

 

 )خ(اند؟ آموختگان توفیق داشتهمدارس صدرا به چه میزان در ایجاد تغییرات ارزشی و اساسی دانش .21

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

در جدول زیر معین کنید.  ،التحصیالن(آموختگان )فارغپیرامون توفیق مدارس صدرا در آموزش و پرورش دانشرا نظر خود  .25

 )غ(

 کمخیلی کم  متوسط زیاد زیادخیلی زمینه ردیف

      علمی و آموزشی 1

      اخالقی ـ تربیتی 5

      اجتماعی ـ ارتباطی 3

      جسمی ـ زیستی 1

      سیاسی 5

      اقتصادی 2

      اعتقادی ـ مذهبی 7

      فرهنگی و هنری 8

 

 )غ(های ذیل معین نمایید: التحصیالن(، با هر یک از زمینهآموختگان )فارغنظر خود را پیرامون تناسب و هماهنگی دانش .22

 کمخیلی کم  متوسط زیاد زیادخیلی زمینه ردیف

      آموختگان با نیاز جامعهتناسب دانش 1

      ی اسالمیبا فردای جامعه آموختگانتناسب دانش 5

      با فرهنگ عمومی جامعه آموختگانتناسب دانش 3

      روبرای حل نیاز کشور و مسایل پیش آموختگانتناسب دانش 1

      برای تصدی مشاغل در جامعه آموختگانتناسب دانش 5

      های علمیهبا نیاز حوزه آموختگانتناسب دانش 2

      هابا نیاز دانشگاه آموختگانتناسب دانش 7

      با فرایند رشد و توسعه جهانی آموختگانتناسب دانش 8

      های انقالب و اسالمبا ارزش آموختگانتناسب دانش 9

      ها و انتظارات آنانبا نیاز خانواده آموختگانتناسب دانش 11

 

 )غ(توانند در تبلیغ و اشاعه معارف دینی اثرگذار باشند؟ آموختگان مدارس به چه میزان میدانش .27

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 



 

 )غ(کنند؟ آموختگان این رشته و مدارس به چه میزان پیشرفت علمی ـ اخالقی آینده کشور را تضمین میدانش .28

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 )غ(باشید؟ های مهم و کلیدی موافق میآموختگان معارفی در تصدیبه چه میزان با بکارگیری دانش .29

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )غ(ی نیازهای اقتصادی ـ رفاهی آنان خواهد بود؟ آموختگان رشته معارف، تأمین کنندهی شغلی دانشآینده .71

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 

  



 

 تعالیباسمه

 

 / پدر مادر 

 با سالم و احترام 

سئواالت زیر در قالب یک کار مطالعاتی و با هدف ارزیابی وضع موجود رشته و مدارس علوم و معارف اسالمی طراحی 

ی گروه پژوهشی باشد. دهندهی فرایند مطالعه و یاریتواند هموار کنندهعالی میهای دقیق و کامل جناباند. پاسخشده

 اییم. نمپیشاپیش از این همفکری و همراهی قدردانی می

 

*      *      * 
 

 )د(کنید؟ آموزان به رشته و مدارس را در بدو ورود چگونه ارزیابی میمیزان عالقه و اشتیاق دانش .71

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )د(باشند؟ ی تحصیلی این رشته و مدارس وابسته مطلع میآموزان در بدو ورود به چه میزان از آیندهدانش .75

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )د(باشند )در بدو ورود(؟ ی خود به چه میزان مطلع میی شغلی رشتهآموزان از آیندهدانش .73

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )د(نمایید: آموزان را در بدو ورود به مدارس صدرا چگونه ارزیابی میهای دانشتوانایی .71

 کمخیلی کم  متوسط زیاد زیادخیلی زمینه ردیف

      ـ علمی آموزشی 1

      اخالقی ـ تربیتی 5

      اجتماعی ـ ارتباطی 3

      اعتقادی ـ مذهبی 1

      سیاسی ـ اقتصادی 5

      جسمی ـ بدنی 2

      فرهنگی ـ هنری 7

      هوشی ـ انگیزشی 8
 

 )د(کنید؟ ی معارف چگونه ارزیابی میتحصیل فرزندانشان در مدارس صدرا و رشتهی والدین را برای ادامهاشتیاق و عالقه .75

 فرم شماره سه

 )والدین(



 

 کمخیلی  کم  متوسط  خوب  خوبخیلی

 

 )د(دانید؟ آمیز میآموزان برای رشته و مدارس صدرا را به چه میزان موفقیتفرایند شناسایی و جذب دانش .72

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  ادزیخیلی

 

 )م(نظر خود را پیرامون بودجه، منابع مالی و مادی مدارس در جدول زیر معین نمایید.  .77

 کمخیلی کم  متوسط زیاد زیادخیلی میزان تناسب و همخوانی ردیف

      آموزانمیزان تناسب بودجه و منابع مالی با تعداد دانش 1

      ها )کمیت(منابع مالی با حجم و تنوع برنامه میزان تناسب بودجه و 5

      هامیزان تناسب بودجه و منابع مالی با محتوای رشته و آموزش 3

      بینی شدهمیزان تناسب بودجه و منابع مالی با اهداف پیش 1

      گیری ارزشیمیزان تناسب بودجه و منابع مالی با جهت 5

      منابع مالی با نیازهای آموزشیمیزان تناسب بودجه و  2

      میزان تناسب بودجه و منابع مالی با نیازهای پرورشی 7

      هاها و فعالیتمیزان تناسب بودجه و منابع مالی با کیفیت برنامه 8

      برنامههای فوقمیزان تناسب بودجه و منابع مالی با فعالیت 9

      هامالی با انتظارات خانوادهمیزان تناسب بودجه و منابع  11

      میزان تناسب بودجه و منابع مالی با جایگاه و منزلت رشته 11

      برنامههای فوقمیزان تناسب بودجه و منابع مالی با حجم باالی فعالیت 15

 

 )م(ها در تأمین منابع مالی مدارس موافقید؟ به چه میزان با مشارکت خانواده .78

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )م(نمایند؟ ها را میها و فعالیتمنابع مالی موجود مدارس به چه میزان کفایت برنامه .79

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )م(دانید؟ مبادی تأمین منابع مالی و مادی مدارس را به چه میزان کافی و مناسب می .81

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 
 )الف(نظرگاه خود پیرامون امکانات و تجهیزات مدارس و رشته را در جدول زیر معین نمایید.  .81

 کمخیلی کم  متوسط زیاد زیادخیلی تناسب و کفایت ردیف

      میزان تناسب و کفایت امکانات و تجهیزات با اهداف رشته 1



 

      با محتوای رشتهمیزان تناسب و کفایت امکانات و تجهیزات  5

      های آموزشیمیزان تناسب و کفایت امکانات و تجهیزات با تعدد و تنوع فعالیت 3

      های پرورشیمیزان تناسب و کفایت امکانات و تجهیزات با فعالیت 1

      آموزانمیزان تناسب و کفایت امکانات و تجهیزات با تعداد دانش 5

      آموزانامکانات و تجهیزات با نیاز و انتظار دانشمیزان تناسب و کفایت  2

      آموزانهای دانشمیزان تناسب و کفایت امکانات و تجهیزات با توانایی 7

      میزان تناسب و کفایت امکانات و تجهیزات با نیاز مدرسان و دبیران 8

      نظارتمیزان تناسب و کفایت امکانات و تجهیزات با برنامه مدیریت و  9

      نگری رشتهمیزان تناسب و کفایت امکانات و تجهیزات با آینده 11

      هاها و فعالیتبخشی به برنامهمیزان تناسب و کفایت امکانات و تجهیزات با کیفیت 11

      هامیزان تناسب و کفایت امکانات و تجهیزات با خواست و انتظار خانواده 15

13 
بدنی، های مختلف )تربیتکفایت امکانات و تجهیزات با حوزه میزان تناسب و

 بهداشت، رفاهی و . . .(
     

      میزان تناسب و کفایت امکانات و تجهیزات با فضاهای موردنیاز 11

 

 )الف(کنید. وضعیت امکانات و تجهیزات مدارس صدرا را در حال حاضر چگونه ارزیابی می .85

 کمخیلی کم  متوسط زیاد زیادخیلی هاها / زمینهحوزه ردیف

      آموزشیآموزشی  ـ کمک 1

      پرورشی 5

      بدنیتربیت 3

      بهداشتی 1

      رفاهی ـ خدماتی 5

      پشتیبانی 2

      کتابخانه 7

      رایانه )سایت ـ کارگاه( 8

      اداری ـ اجرایی 9

 

 )ش(شوند؟ بندی شده اجرا میهای آموزشی و پرورشی مدارس صدرا به چه میزان براساس تقویم زمانها و فعالیتبرنامه .83

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 

کنید؟ های آموزشی و پرورشی چگونه ارزیابی میمدرسه( را به برنامهمیزان اعتقاد و پایبندی همکاران )منابع انسانی درون .81

 )ش(

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 



 

 )ش(دانید؟ بینانه و عملی میتقویم اجرایی، آموزشی ـ پرورشی مدارس صدرا را به چه میزان واقع .85

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )ش( های آموزشی به چه میزان با محتوای رشته سازگار است؟برنامه زمانبندی فعالیت .82

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )ش(کنید؟ ها از سوی مدیریت مدرسه را چگونه ارزیابی میمیزان توجه به خالقیت و نوآوری در برنامه .87

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )ش(دانید؟ ها چگونه میوانایی مدیریت را در جلب همکاری و مشارکت خانوادهت .88

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )ش( کنید؟اهتمام مدیریت مدرسه در برقراری روابط انسانی ـ عاطفی با همکاران را چگونه ارزیابی می .89

 ضعیفخیلی  ضعیف  متوسط  خوب  خوبخیلی

 

 )ش( کنید؟توفیق مدیریت در جذب منابع و امکانات برای مدرسه را چگونه ارزیابی می .91

 ضعیفخیلی  ضعیف  متوسط  خوب  خوبخیلی

 

 )ش(کنید؟ ای را چگونه ارزیابی میمدرسهنظم و انضباط درون .91

 ضعیفخیلی  ضعیف  متوسط  خوب  خوبخیلی

 

 )ش( کنید؟تالش مدیریت برای رفع موانع و مشکالت آموزشی ـ پرورشی را چگونه ارزیابی می .95

 ضعیفخیلی  ضعیف  متوسط  خوب  خوبخیلی

  



 

 )ت(کنید؟ های ذیل چگونه ارزیابی میآموزان معارفی را در هر یک از زمینهدانش .93

 ضعیفخیلی ضعیف متوسط خوب خوبخیلی زمینه / موضوع ردیف

      مطالعه درسی 1

      ی غیردرسیمطالعه 5

      میزان رضایت از دروس و رشته 3

      میزان رضایت از مدرسه 1

      میزان رضایت از دبیران و مدیریت 5

      نظم و انضباط در حضور در کالس 2

      هاها و برنامهنظم و انضباط در فعالیت 7

      منابع آموزشی ـ کمک آموزشیگیری از میزان بهره 8

      ها و فعالیتهامیزان مشارکت در برنامه 9

      آموزان از عملکرد خودمیزان رضایت دانش 11

      های جدید در آموزشمیزان استفاده از تکنولوژی و فناوری 11

      میزان عالقه و اشتیاق به فعالیتهای پرورشی 15

      هامناسب با همکالسیی تعامل و رابطه 13

      میزان مشارکت در فعالیتهای کتابخانه 11

      میزان اهتمام به نماز و دعا 15

      میزان اهتمام به مراقبه و خودسازی 12

      اندوزیمیزان عالقه به علم، دانش و معرفت 17

 

 )خ(اند؟ ی خود توفیق داشتهبینی شدهمدارس صدرا به چه میزان در دستیابی به اهداف پیش .91

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

میزان رضایت شما از نتایج و پیامدهای حاصل از کارکرد رشته علوم و معارف اسالمی و مدارس وابسته به چه میزان است؟  .95

 )خ(

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

های الزم فردی ـ اجتماعی برخوردارند؟ ها و مهارتبه چه میزان از توانایی معارفالتحصیالن( مدارس آموختگان ) فارغدانش .92

 )خ(

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )خ(اند؟ آموختگان توفیق داشتهمدارس صدرا به چه میزان در ایجاد تغییرات ارزشی و اساسی دانش .97

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی



 

 

التحصیالن( در جدول زیر معین کنید. آموختگان )فارغدر آموزش و پرورش دانشرا نظر خود پیرامون توفیق مدارس صدرا  .98

 )غ(

 کمخیلی کم  متوسط زیاد زیادیخیل زمینه ردیف

      علمی و آموزشی 1

      اخالقی ـ تربیتی 5

      اجتماعی ـ ارتباطی 3

      جسمی ـ زیستی 1

      سیاسی 5

      اقتصادی 2

      اعتقادی ـ مذهبی 7

      فرهنگی و هنری 8

 

 )غ(های ذیل معین نمایید: التحصیالن( را با هر یک از زمینهآموختگان )فارغنظر خود را پیرامون تناسب و هماهنگی دانش .99

 کمخیلی کم  متوسط زیاد زیادخیلی زمینه ردیف

      آموختگان با نیاز جامعهتناسب دانش 1

      ی اسالمیبا فردای جامعه آموختگانتناسب دانش 5

      با فرهنگ عمومی جامعه آموختگانتناسب دانش 3

      روبرای حل نیاز کشور و مسایل پیش آموختگانتناسب دانش 1

      برای تصدی مشاغل در جامعه آموختگانتناسب دانش 5

      های علمیهبا نیاز حوزه آموختگانتناسب دانش 2

      هابا نیاز دانشگاه آموختگانتناسب دانش 7

      با فرایند رشد و توسعه جهانی آموختگانتناسب دانش 8

      های انقالب و اسالمارزش آموختگانتناسب دانش 9

      ها و انتظارات آنانبا نیاز خانواده آموختگانتناسب دانش 11

 

 )غ(توانند در تبلیغ و اشاعه معارف دینی اثرگذار باشند؟ آموختگان مدارس به چه میزان میدانش .111

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

کنند؟ توانند پیشرفت علمی ـ اخالقی آینده کشور را تضمین میآموختگان این رشته و مدارس به چه میزان میدانش .111

 )غ(

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )غ(باشید؟ های مهم و کلیدی موافق میآموختگان معارفی در تصدیبه چه میزان با بکارگیری دانش .115



 

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 )غ(ی نیازهای اقتصادی ـ رفاهی آنان خواهد بود؟ آموختگان رشته معارف تأمین کنندهی شغلی دانشآینده .113

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  یادزخیلی

 

 )ت(های زیر مشخص نمایید. نظر خود را در هر یک از زمینه .111

 کمخیلی کم  متوسط زیاد زیادخیلی زمینه ردیف

      های رشته علوم و معارف اسالمیها و فعالیتمیزان رضایت از برنامه 1

      توقعات شمامیزان توفیق مدارس و رشته در تحقق انتظارات و  5

      میزان تغییرات ارزشی ایجاد شده در با تحصیل در مدارس معارف 3

      ی اساسی و جدی در شما پس از تحصیل در این رشتهمیزان تغییرات ایجاد شده 1

      ی شغلی با تحصیل در این رشته و مدارس معارفمیزان امیدواری به آینده 5

      ی تحصیلی با حضور در این رشته و مدارس معارفآیندهمیزان امیدواری به  2

      میزان پاسخگویی به نیازهای علمی ـ آموزشی شما با حضور در مدارس معارف 7

      میزان تمایل به ادامه به تحصیل در رشته معارف 8

      های خود نسبت به رشته و مدارس معارفایدورهنگاه و نگرش مثبت دوستان و هم 9

ـ انقالبی پس از تحصیل در مدارس معارفمیزان آمادگی برای انجام مسئولیت 11       های اسالمی 

      میزان رضایت از کادر آموزشی، پرورشی و . . . مدارس معارف 11

      های جدید علم، دانش و فناوریمیزان هماهنگی مدارس و رشته با تغییرات و یافته 15

 

 

  



 

 تعالیباسمه

 

 / التحصیل( آموخته )فارغ/ دانشآموزان شاغل به تحصیل دانش

 / دختر پسر 

 

 با سالم و احترام 

سئواالت زیر در قالب یک کار مطالعاتی و با هدف ارزیابی وضع موجود رشته و مدارس علوم و معارف اسالمی طراحی 

ی گروه پژوهشی باشد. دهندهی فرایند مطالعه و یاریتواند هموار کنندهعالی میکامل جنابهای دقیق و اند. پاسخشده

 نماییم. پیشاپیش از این همفکری و همراهی قدردانی می
 

*      *      * 
 

شوند؟ بندی شده اجرا میهای آموزشی و پرورشی مدارس صدرا به چه میزان براساس تقویم زمانها و فعالیتبرنامه .115

 )ش(

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

های آموزشی و پرورشی چگونه ارزیابی مدرسه( را به برنامهمیزان اعتقاد و پایبندی همکاران )منابع انسانی درون .112

 )ش(کنید؟ می

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )ش(دانید؟ بینانه و عملی میتقویم اجرایی، آموزشی ـ پرورشی مدارس صدرا را به چه میزان واقع .117

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  دزیاخیلی

 

 )ش( های آموزشی به چه میزان با محتوای رشته سازگار است؟برنامه زمانبندی فعالیت .118

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )ش(کنید؟ ها از سوی مدیریت مدرسه را چگونه ارزیابی میمیزان توجه به خالقیت و نوآوری در برنامه .119

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )ش(دانید؟ ها چگونه میتوانایی مدیریت را در جلب همکاری و مشارکت خانواده .111

 شماره دوفرم 

 آموزان()دانش



 

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )ش( کنید؟اهتمام مدیریت مدرسه در برقراری روابط انسانی ـ عاطفی با همکاران را چگونه ارزیابی می .111

 ضعیفخیلی  ضعیف  متوسط  خوب  خوبخیلی

 

 )ش( کنید؟توفیق مدیریت را در جذب منابع و امکانات برای مدرسه چگونه ارزیابی می .115

 ضعیفخیلی  ضعیف  متوسط  خوب  خوبخیلی

 

 )ش(کنید؟ ای را چگونه ارزیابی میمدرسهنظم و انضباط درون .113

 ضعیفخیلی  ضعیف  متوسط  خوب  خوبخیلی

 

 )ش( کنید؟تالش مدیریت برای رفع موانع و مشکالت آموزشی ـ پرورشی را چگونه ارزیابی می .111

 ضعیفخیلی  ضعیف  متوسط  خوب  خوبخیلی

 

 )ز( فرایند آموزش در مدرسه به چه میزان تابع تقویم اجرایی و آموزشی است؟ .115

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )ز(کنید؟ دوره )رشته علوم و معارف اسالمی( را به لحاظ دشواری و سختی چگونه ارزیابی میمحتوای آموزشی و  .112

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )ز( آید؟های جاری مدارس ارزشیابی بعمل میبه چه میزان از کمیت و کیفیت آموزش .117

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )ز(گردد؟ به چه میزان فرایند آموزش با عالقه و اشتیاق از سوی کارکنان و مدیریت دنبال می .118

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )ز(دانید؟ ای را به چه میزان با فرایند آموزش همخوان و هماهنگ میمدرسهامکانات و تجهیزات درون .119

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 

 )ز(ساعات دروس با محتوای آموزشی به چه میزان سازگاری دارند؟  .151



 

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )ز(دانید؟ های مدارس را به چه میزان ضروری میها و فعالیتایجاد تغییرات در اجرای برنامه .151

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )پ(کنید؟ آموزان معارفی را به پژوهش و تحقیق را چگونه ارزیابی میتمام دانشمیزان توجه و اه .155

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )پ(کنند؟ های پژوهش در امر تدریس و آموزش استفاده میهمکاران آموزشی ـ پرورشی به چه میزان از شیوه .153

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )پ(آموزان رواج دارد؟ رقابت و مسابقات آموزشی ـ پژوهشی )سالم و سازنده( به چه میزان در بین دانش .151

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )پ(آموزان قرار دارد؟ منابع پژوهشی ـ تحقیقی موردنیاز و مرتبط به چه میزان در اختیار دانش .155

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )پ(آموزان با الگوهای پژوهشی گره خورده است؟ به چه میزان تکالیف آموزشی دانش .152

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )و(گیرند؟ های جدید اطالعاتی و ارتباطی بهره میها و نوآوریآموزان به چه میزان از یافتهدانش .157

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

های آموزش و پژوهشی چگونه ارزیابی های جدید و نوآوریاهتمام و عالقه همکاران را برای دنبال کردن یافته .158

 )و(کنید؟ می

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )و(های آموزشی، پژوهشی و . . . است؟ فضا و شرایط مدرسه به چه میزان مهیا پذیرش نوآوری .159

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  دزیاخیلی

 



 

 )و(گیرند؟ های آموزشی ـ پژوهشی در فرایند تدریس به چه میزان بهره میهمکاران آموزشی از نوآوری .131

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )و(دانید؟ های آموزشی ـ پژوهشی میرشته معارف و محتوای آن را به چه میزان نیازمند نوآوری .131

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادیلیخ

 

 )ت(کنید؟ های ذیل چگونه ارزیابی میآموزان معارفی را در هر یک از زمینهدانش .135

 ضعیفخیلی ضعیف متوسط خوب خوبخیلی زمینه / موضوع ردیف

      مطالعه درسی 1

      ی غیردرسیمطالعه 5

      میزان رضایت از دروس و رشته 3

      میزان رضایت از مدرسه 1

      میزان رضایت از دبیران و مدیریت 5

      نظم و انضباط در حضور در کالس 2

      هاها و برنامهنظم و انضباط در فعالیت 7

      گیری از منابع آموزشی ـ کمک آموزشیمیزان بهره 8

      ها و فعالیتهامیزان مشارکت در برنامه 9

      آموزان از عملکرد خودرضایت دانشمیزان  11

      های جدید در آموزشمیزان استفاده از تکنولوژی و فناوری 11

      میزان عالقه و اشتیاق به فعالیتهای پرورشی 15

      های مناسب با همکالسیتعامل و رابطه 13

      میزان مشارکت در فعالیتهای کتابخانه 11

      به نماز و دعامیزان اهتمام  15

      میزان اهتمام به مراقبه و خودسازی 12

      اندوزیمیزان عالقه به علم، دانش و معرفت 17

 

 )خ(اند؟ ی خود توفیق داشتهبینی شدهمدارس صدرا به چه میزان در دستیابی به اهداف پیش .133

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 

میزان رضایت شما از نتایج و پیامدهای حاصل از کارکرد رشته علوم و معارف اسالمی و مدارس وابسته به چه میزان  .131

 )خ(است؟ 

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی



 

 

های الزم فردی ـ اجتماعی ها و مهارتبه چه میزان از توانایی معارفالتحصیالن( مدارس آموختگان ) فارغدانش .135

 )خ(برخوردارند؟ 

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )خ(اند؟ آموختگان توفیق داشتهمدارس صدرا به چه میزان در ایجاد تغییرات ارزشی و اساسی در دانش .132

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

التحصیالن( در جدول زیر معین آموختگان )فارغدر آموزش و پرورش دانشرا پیرامون توفیق مدارس صدرا را نظر خود  .137

 )غ(کنید. 

 کمخیلی کم  متوسط زیاد زیادخیلی زمینه ردیف

      علمی و آموزشی 1

      اخالقی ـ تربیتی 5

      اجتماعی ـ ارتباطی 3

      جسمی ـ زیستی 1

      سیاسی 5

      اقتصادی 2

      مذهبیاعتقادی ـ  7

      فرهنگی و هنری 8

 

های ذیل معین نمایید: التحصیالن( را با هر یک از زمینهآموختگان )فارغنظر خود را پیرامون تناسب و هماهنگی دانش .138

 )غ(

 کمخیلی کم  متوسط زیاد زیادخیلی زمینه ردیف

      آموختگان با نیاز جامعهتناسب دانش 1

      ی اسالمیبا فردای جامعه آموختگانتناسب دانش 5

      با فرهنگ عمومی جامعه آموختگانتناسب دانش 3

      روبرای حل نیاز کشور و مسایل پیش آموختگانتناسب دانش 1

      برای تصدی مشاغل در جامعه آموختگانتناسب دانش 5

      های علمیهبا نیاز حوزه آموختگانتناسب دانش 2

      هابا نیاز دانشگاه آموختگاندانشتناسب  7

      با فرایند رشد و توسعه جهانی آموختگانتناسب دانش 8

      های انقالب و اسالمارزش آموختگانتناسب دانش 9

      ها و انتظارات آنانبا نیاز خانواده آموختگانتناسب دانش 11



 

 )غ(توانند در تبلیغ و اشاعه معارف دینی اثرگذار باشند؟ آموختگان مدارس به چه میزان میدانش .139

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

کنند؟ توانند پیشرفت علمی ـ اخالقی آینده کشور را تضمین میآموختگان این رشته و مدارس به چه میزان میدانش .111

 )غ(

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 )غ(باشید؟ های مهم و کلیدی موافق میآموختگان معارفی در تصدیبه چه میزان با بکارگیری دانش .111

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  زیادخیلی

 

 )غ(ی نیازهای اقتصادی ـ رفاهی آنان خواهد بود؟ آموختگان رشته معارف تأمین کنندهی شغلی دانشآینده .115

 کمخیلی  کم  متوسط  زیاد  یادزخیلی

 

 )ت(های زیر مشخص نمایید. نظر خود را در هر یک از زمینه .113

 کمخیلی کم  متوسط زیاد زیادخیلی زمینه ردیف

      های رشته علوم و معارف اسالمیها و فعالیتمیزان رضایت از برنامه 1

      توقعات شمامیزان توفیق مدارس و رشته در تحقق انتظارات و  5

      میزان تغییرات ارزشی ایجاد شده در با تحصیل در مدارس معارف 3

      ی اساسی و جدی در شما پس از تحصیل در این رشتهمیزان تغییرات ایجاد شده 1

      ی شغلی با تحصیل در این رشته و مدارس معارفمیزان امیدواری به آینده 5

      ی تحصیلی با حضور در این رشته و مدارس معارفآیندهمیزان امیدواری به  2

      میزان پاسخگویی به نیازهای علمی ـ آموزشی شما با حضور در مدارس معارف 7

      میزان تمایل به ادامه به تحصیل در رشته معارف 8

      های خود نسبت به رشته و مدارس معارفایدورهنگاه و نگرش مثبت دوستان و هم 9

ـ انقالبی پس از تحصیل در مدارس معارفمیزان آمادگی برای انجام مسئولیت 11       های اسالمی 

      میزان رضایت از کادر آموزشی، پرورشی و . . . مدارس معارف 11

      های جدید علم، دانش و فناوریمیزان هماهنگی مدارس و رشته با تغییرات و یافته 15

 

 

 

 

  



 

Abstract 

The present study titled “Evaluation of Sadra’s Islamic sciences and education high 

schools based on the CIPP model” designed to provid a illustrative picture of the status of 

these schools. This research is a applied in terms of purpose and in terms of data 

collection, descriptive and survery. For this purpose, three communities of managers, 

students and families have selected samples of 500,911 and 226, respectively, using the 

Cochran’s formula and participated in the study procress. 

three research-made and validate statistical questionnaires were used. validity of the 

questionnaires was cofirmed by an expert group and their was calcuated by chronbach’s 

alpha coefficient.  

The cut-off point in this study 3.5 out of  5 collected data was analyzed using one-sample 

t-test, agrement tables and one way analysis of variance using SPSS software. The 

following general results were obtained; 

1. Managers assessed the four levels of evaluation (context, input, process and product) as 

expected and desirable. Among factors and indicators, two factors of financial resources 

and equipment, scores lower then the cut-off point. Among the four levels of evaluation, 

the highest average is allocated to the level of cut-off point. 

2. Parents have assessed the three levels of evaluation (input, process and product) as 

expected and desirable. Among the factors, two factors of financial resources and facilities 

(equipment) have scores below the cut-off point. The highest average is allocated between 

the assessment levels to the process level.  

3. Student assessed the two levels of evaluation (process and product) as expected and 

desirable. The product level has a higher average. The lowest average score among the 

factor is assigned to the “research” factor. 

4. There is no significant difference between the three groups of managers, students and 

parents in the overall assessment and descriptive index of the discipline and schools in Sadra. 

5. There is no meaningful difference between the student and the graduates in the overall 

assessment and utility descriptors of Sadra Schools. 

6. There is no meaningful difference between fathers and mothers in the overall 

assessment and utility of Sadra Schools.  

7. Among the three groups (managers, patents and students) there is a significant 

difference in the overall assessment and utility index.  

*  *  * 

Keywords:Evalution/Sadra schools/CIPP model/Desirability/Islamic science and 

education field. 


