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راهكارهاي بهبود كيفيت فعاليتهاي مدارس از ديدگاه اولياء دانش آموزان
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دكتر رمضان
حمید رضا جوان

بخت2

تاریخ دریافت93/03/28 :
تاریخ پذیرش93/06/05 :

چكيده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکارهای مؤثر بر بهبود كیفیت فعالیتها و برنامههای مددار
كه به روش توصیفی از نوع پیمایشی اجرا گردید .جامعه آماری مورد استفاده در این پژوهش ،عبارت
است ازكلیه اولیاء دانش آموزان مدار
سال تحصیلی

-

به تعداد

سما استان البرز (مدار

وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی) در

نفر ولی دانش آموز كه تعداد

نفر بر اسدا

جددول

تعیین حجم نمونه مورگان به روش تصادفی طبقهای انتخاب شد .ابزار اندازهگیری دادهها ،پرسشنامه
محقق ساخته بود .این ابزار دارای

بعد و

سئوال و بر اسدا

مقیدا

پدنر درجدهای لیکدرت

ساخته شده .نتایج تحقیق نشان داد كه مهمترین راهکارهای بهبود كیفیت فعالیدتهدای مددار
دیدگاه اولیاء دانش آموزان عبارتند از :در بعد امور مالی و اداری شدام
آموزشی و تدریس شام

مولفه ،در بعد تسهیالت و تجهیدزات شدام

مربوط به دانشآموزان شام
دربعد رابطه مدرسه و اجتماع شام

مولفده ،در بعدد برنامده
مولفده ،دربعدد امدور

مولفه ،در بعد امور مربوط به كاركنان آموزشدی شدام
مولفه است.

كليد واژهها :عملکرد ،نظام آموزشی ،بهبود كیفیت ،فعالیتهای آموزشی.

 - 1عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج،گروه علوم تربيتي،كرج ،ايران.
 - 2كارشناس ارشد مديريت  ،آموزشکده فني و حرفه ای سما ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج ،ايران.

از

مولفده و
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مقدمه
امروزه كیفیت و ضرورت ارزش نهادن بر آن دیگر از كاال یا خدمات تولیدی فراتر رفته و در جای
جای فعالیتها و فرآیندهای هر سازمان عالقمند به استمرار فعالیدت و آنهدم فعدالیتی موفدق و رو بده
گسترش ریشه یافته است .در واقع كیفیت مدخ ورودی و كلیدد راه گشدایی بده مفداهیم و اصدول
مرتبط با سیستمهای مدیریت و بهبود كیفیت میباشد .تعیین و تعریف این واژه در فهم و آشنایی بدا
اهداف تدوین و انتشار سیسدتمهای مددیریت كیفیدت دارای نقدش بده سدزایی مدیباشدد .برخدی از
نویسندگان بر به حساب آوردن معیارهای كیفیت مبتنی بر كاربر یا مشتری خصوصدا در مدورد ارا ده
خدمات تأكید كردهاند .توافق قاب توجهی بر روی آنچه ابعاد بهبدود كیفیدت را در خددمات عمدومی
بدودن ،3مدوثر بدودن ،4تسداوی حقدو ،5

تشکی میدهند وجود دارد این موارد شدام  :در دسدتر
پاسخگویی ،6قابلیت اعتماد میباشد ( پور شمس،

).

،ص

به موازات رشد و گسترش روز افزون مبانی نظریه سیستمها و اثدر گدذاری آن در كلیده جنبده
های علم و دانش ،مفهوم بهبود كیفیت مسیر تکاملی را طی كرده است .در مقایسه نگرش قدیمی و
جدید به كیفیت میتوان به این نکته اشاره كرد كه در نگرش قدیم كیفیت یک موضوع فنی بدوده و
فقط میباستی كنترل میشد ولی طبق نگرش جدید كیفیت یک موضدوع اسدتراتژیک بدوده و بایدد
بهبود داده شود (امیران،

 ،ص ) در مفهوم نوین كیفیت 7به عندوان یدک فدرف در نظدر

گرفته میشود .ابتدا این فرف باید با خواستهها و انتظارات مشدتریان پدر شدود و مدابقی آن توسدط
سازمان تکمی گردد .هر چه مصرف كننده دارای دانش بیشتری باشد حجم بیشتر این فدرف را بدا
خواستههایش پر خواهد كرد ولی اگر كم اطالع باشد حجم كمتری از فرف را پر مدیكندد و مدابقی
باید توسط سازمان پر شود ( .فقهی فرهمند،

،ص

)

بهبود كیفیت در آموزش نیز از رویکردهایی است كه در دهده اخیدر در بسدیاری از نظدامهدای
آموزشی و دانشگاههای جهان مورد توجه قرار گرفته است .لذا مدیریت آموزش ،بدرای رویدارویی بدا
3

- Accessibility
- Acceptability
- Equity
6
- Dependability
9 New concept of quality
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چالشها و مسا خود الزم است استراتژیها و برنامههای آموزشی متناسد بدا نیازهدا و انتظدارات
جامعه داشته باشد و به جای تأكید بیش از اندازه به جنبههای كمی ،به شاخصهدای بهبدود كیفیدت
آموزشی تأكید شود(هویدا ومولوی،

،ص

).

در بهبود مستمر در كیفیت آموزش ،بهبود به عنوان یک تدالش مدداوم ،برنامدهریدزی شدده و
همگانی به منظور افزایش كارآ ی و اثربخشی سازمان و مدیریت همواره مورد توجه صداح نظدران
بوده است و دلی آن تحوالتی است كه در حیطه دانش ،تکنولوژی و نیازهای سازمان رخ می دهدد.
فعالیتهای آموزشی نیز مانند هر یک از فعالیتهای وسیع دیگر بدا مشدکالت تددوین برنامدهریدزی
آموزشی ،تامین نیروی انسانی ،سازماندهی و تسهیالت و غیره روبروست .فعالیدتهدا از یدک سدو و
محدودبودن از سوی دیگر باعث شده است كه روشهایی ابداع شود تا بهرهگیری هر چده بیشدتر از
منابع برای تحقق بخشیدن به هدفهای آموزشی امکان پذیر گردد (بازرگان،

 ،ص ).

حال سؤال اساسی این است كه چگونه میتوان كیفیت فعالیتهای مختلف واحدهای آموزشدی
را به گونهای نظاممند و هدفمند بهبود بخشید .ضرورت شناخت وضعیت موجود در مدار

وابسته به

دانشگاه آزاد اسالمی در استان البرز و بررسی مشکالت و بازنگری در برنامههای آموزشی و توجه به
تغییرات مهمی كه در جامعه آماری صورت گرفته ،از عوام مهمی است كده در پویدایی و موفقیدت
مدار

موثر میباشد .امروزه فعالیت مدار

بخصوص مدار

غیر انتفاعی حاكی از وضعیت رو بده

بهبو د شرایط و متغیرهای اساسی آموزش و پرورش نیست .به سخن دیگر هر واحد آموزشی با توجده
به شرایط ،مقدورات ،امکانات و محدودیت خود به نوعی خاص و تقریبا سلیقهای اداره میشود و اداره
آنها در شرایط فعلی محدود به ایجاد و ارا ه حداق هاست از جمله ثبدت ندام داندش آمدوزان ،تدأمین
معلم ،برگزاری كال
اولیای مدار

در

و  ...و در كمتر مواردی تالشهای عالمانه ،آگاهانده و هدفمندد بوسدیله

برای بهبود پارامترهای متنوع و متعهد آموزشی و پرورشی از دوره ای بده دوره دیگدر

صورت میگیرد.
شناسایى نقاط ضعف و قوت ،تشخیص فرصتها و تهدیدها و تالش براى بهبود وضع موجدود و
رسیدن به وضع مطلوب و كس جایگاه برتر از اهم وفایف سدازمانها از جملده مددار

مدى باشدد.

بهبود مستمر كیفیت نیازمند برنامه ریزی مستمر مى باشد .لذا دستیابی به كیفیت برتر و كس نتایج
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عالی نیز بدون داشتن برنامهایی كه در قال یک نظام منسجم و یکپارچه تدوین شده و بده اجدرا در
بیاید بسیار دشوار خواهد بود( .آرمسترانگ،

)

،ص

اهمیت كیفیت آموزشی در كشورهای پیشرفته تا آن حد است كه نتیجده رقابدت آنهدا بدر سدر
داشتن قدرت برتر ،در نهایت به سطح كیفیت آموزشی آنها بسدتگی دارد .بده طدوری كده از دیددگاه
سیاستمداران بز رگترین مسابقه بین كشورهای پیشرفته مسابقه در زمینهء علوم و تعلیم و تربیت است
و ملتی كه این مسابقه را ببرد قدرت حاكمیت در آینده را خواهد داشت (پاكاریان،

 ،ص ).

با اینکه از كیفیت آموزشی و اهمیت آن زیاد سخن به میان آمده است ولی مفهوم آن هنوز تا اندازه-
ای مبهم بوده و میان صاحبنظران مسا آموزشی ،اجتماعی و اقتصادی بر سدر آن تدوافقی حاصد
نشده است .این ابهام و عدم توافق ناشی از آن است كه این صاحبنظران كیفیت را بر حس اهدافی
كه تحقق آنها را در نظام های آموزشی انتظار دارند ،تعبیر میكنند و چون میدان آنهدا بدر سدر ایدن
اهداف اتفا نظر وجود ندارد ،تعابیری هم كه از كیفیت آموزشی ارا ه میدهند یکسدان نبدوده و بده
امور متفاوتی اشاره دارد (پاک سرشت،

 ،ص ) درآمدوزش كیفیدت بدرای ارتقدای كیفیدت

آموزشی ،اگر سازمانها بخواهند تا كیفیت كاال یا خدمات خود را افزایش دهند و رضدایت مشدتریان و
مراجعان خودشان را جل كنند ،در ابتدا باید مدیران و كاركنان سازمان از اصدول ،فلسدفه ،ابزارهدا و
فنون مرتبط با رویکردهای كیفیت  -محور اطالع كافی داشدته و بدا چگدونگی اجدرای برنامدههدا و
پروژههای كیفیت آشنا باشند (منوریان،

،ص

).

روند كیفیت آموزش در سالهای گذشته ،بر خالف امتیازات پژوهش ،در حال ارتقا بدوده اسدت
كه احتماال ارزشیابیهای مستمر و دقیق در این رابطه نقش موثری را ایفا كدردهاندد .عددم مشداهده
رابطه معنی داری بین كیفیت آموزش و پرورش نیز قاب توجه بدوده و پیشدنهاد مدی شدود سیاسدت
گذاران برای برنامهریزی و نزدیک نمدودن آمدوزش و پدرورش تددابیری بیندیشدند(فتاحی وموسدی
پوروحقدوست،

،ص

) .به طوركلی ،تحقق هدفهای نظام آموزشی هر جامعه در ابعداد

طراحی و اجرایی صرفا از طریق برنامهریزی آموزشی میسر میگردد و این امری است كه سازمانهدا
و ارتباطات خاصی را ایجاب مینماید( .نیازآذری،

،ص

).
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) :در بررسی پیش بینی پذیری نهادی سازی كیفیت در مددار

برمبنای مقدار انطبا آنها با مولفههای مدیریت كیفیت جامع نشدان داد كده اهدداف كلیددی نهدادی
سازی كیفیت در آموزش و پرورش ،مانند برقراری یک احسا

قوی در قبال چشم انداز مدرسه ،ارتقداء

مهارت یادگیری فردی برای همه اعضای مدرسه ،تأكید بر استراتژی ارزش نهادن بر خواست گیرندگان
خدمات ،توسعه اهداف متعهدانه ،بهبود مدیریت روزمره و كار مؤثر به صورت گروهی از پیامدهای قطعی
استقرار مدیریت كیفیت جامع است در واقع ،ایده نهادی سازی كیفیدت كده محدوری تدرین سدازه ایدن
تحقیق است ،درتركی با مدیریت كیفیت جامع بنیادی زمینهای را فراهم می كند تا براسا

آن مدیران

مدار به گونه ویژه و در كنار سایر دست اندركاران تعلیم و تربیت بتوانند خط فکری مناسدبی را جهدت
بهبود فعالیتهای نهادی آموزشی شناسایی كرده و فعالیتهای مدرسهای را به گونهای سدازمان بخشدند
كه كیفیت پایدار تحقق یابد.
صالحیان (

) در بررسی عوام تشکی دهنده الگوی اعتبارگذاری برای ارزیابی كیفیت

نظام جدید آموزش متوسطه ،نشان داد كه فقط عام مدیریت در ایدن الگدو از وزن و اهمیدت قابد
مالحظهای برخوردار است و بقیه عوام دارای ضری و وزن معناداری نبودند البته این نتیجه بده آن
معنا نیست كه عوام دیگر اهمیت ندارند .بلکه همانطور كه یافتههای پژوهش نشان میدهدد تمدام
عوام دارای ضری همبستگی نسبتا باالیی با كیفیت آموزشی بودند و از طرفی چون اسا

الگوی

اعتبارگذاری بر ارزیابی همه جانبه مؤسسه آموزشی مبتنی است ،الزم است همه عوام از ضدری و
وزن برخوردار باشند و نظام جدیدد آمدوزش متوسدطه مدورد بدازنگری و تجدیدد نظدر قدرار گیدرد و
استانداردهای آموزشی دقیق تر و ابزار اندازه گیری مناس تر طراحی گردد.
بقایی (

) در بررسی و طراحی الگوی ارزیابی مناس برای اعتباربخشی دبیرستانهای

نظام جدید آموزش متوسطه نشان دادكه ،مالكهای درونی در ارزیابی یدک فعالیدت آموزشدی شدام
اجزا تشکی دهنده آن فعالیت از قبی ساخت ،منابع ،وسای و تجهیزات است و یکدی از متدداولترین
الگوهای داوری مبتنی بر مالكهای درونی ،الگوی " اعتباربخشی" است و از جمله كاربردهدای ایدن
الگو میتوان فراگرد اعتبار بخشی به مؤسسات یا سیستمهای آموزشی نام برد .لذا میتوان با استفاده
از الگوی اعتبار بخشی دبیرستان ها به نحوه مطلوب مدار

متوسطه را از نظر كیفیت عوام درونداد
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ارزیابی كرد و اطمینان حاص نمود كه حداق شرایط الزم برای تحقق هدفهای آموزش متوسطه در
مناطق مختلف آموزش و پرورش وجود دارد.
صالحی و درانی (

) ارزشیابی هنرستانهای كارودانش بدا اسدتفاده از الگدوی ارزشدیابی

سیپ 8به منظور ارا ه پیشنهاد چارچوبی برای بهبود كیفیت هنرستانهای فنی مورد پژوهش قدرار داد.
نتایج نشان داد كه در این پژوهش از

عام مورد بررسی،

عام در سدطح ندامطلوب و

عام دیگر در سطح نسبتا مطلوب قرار گرفت .بدین ترتی وضعیت موجود هر سه بخش دروندادی،
فرآیندی و بروندادی هنرستانهای جامعهی مورد مطالعه در سطح نا مطلوب ارزیابی شد و برای بهبود
وضعیت كیفی موجود پیشنهادها و راهکارهایی در سطح هر یک از عوام مرتبط ارا ه شد.
قورچیددان(

) دربررسددی و كالبددد شددکافی مؤلفدده هددای مددؤثر برآمددوزش وپددرورش و

استانداردهای آن نشان داد كه ،ترسیم عوام سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،محیطی و مدیریت مدؤثر
بر استانداردها از یک طرف و توجه به مدلهای مکانیکی ،عملکدری ،توسدعه سدرمایه انسدانی ،رویکدرد
سیستمی ،پژوهشی ،مجازی ،بین المللی و مدل تلفیقی ازطرف دیگر زمینهساز بهبدود كیفیدت آمدوزش و
پرورش میباشد.

ایرج سلطانی (

) در بررسی و ارزیابی مدیریت كیفیت فرآیندد آمدوزش در سدازمانهای

دولتی نشان داد كه ،با وجود تنوع در مدلها و الگوهای ارزیابی عملکرد آموزشی و با تاكید به الگدوی
منطقی ،مفهوم نظام آموزش و رویکرد استراتژیک مبتنی بر نگدرش سیسدتمی از الگدوی اقتضدا ات
استراتژیک در طراحی و اسقرار مدیریت كیفیت برنامههای آموزشی استفاده شدده اسدت تدا ارزیدابی
جامع عملکرد برنامه های آموزشی با تاكید بر چشم اندازها و برنامه های كالن آموزش و توسدعه در
فضاهای عینی و قاب اندازه گیری مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد .در ایدن بدین اصدول چندگانده
حاكم بر نظام ارزیابی كیفیت فرآیند آموزش شام شفافیت اهداف آموزش ،تنافر اهداف بدا برنامده-
های اجرایی ،تعیین رویکرد نظام آموزشدی ،انسدجام و یکپدارچگی عناصدر دروندی و بیروندی نظدام
آموزشی ،انعطافپذیری و پویایی ،مثبتاندیشی به ارزیابی ،اصالح و باز آرایی و واقدعگرایدی مطدرح
گردیده است.

0- Cipp

1

راهکارهای بهبود كیفیت فعالیتهای مدار

علی زاده و سلیمی(
فعالیت مدار
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) در تحقیقی با عنوان رابطه فرهندگ سدازمانی و بهبدود كیفیدت

متوسطه شهر اصفهان نشان داده است كه بین بهبود كیفیت مدرسه بدا مولفدههدای
نتایج رگرسیون ارتباط بین رهبری اثر بخش ،توانا سدازی

فرهنگ مدرسه رابطه وجود دارد .بر اسا

و تفویض اختیار به كاركنان ،فراهم كردن زمینه تغییر در مدرسه ،توجه به اهداف دراز مدت و كوتداه
مدت ،توسعه قابلیتهای كاركنان و دبیران ،هماهنگی و یکپارچگی بین كاركنان و ارزشهای محدوری
با بهبود كیفیت مدرسه معنادار میباشد .بر اسدا
/

ضدری تعیدین ،رهبدری اثدر بخدش بده تنهدایی

درصد از واریانس بهبود كیفیت مدرسه را تعیین میكند .با ورود متغیر توانا سازی و تفویض

اختیار به كاركنان میزان واریانس تعیین شده به /
تغییر در مدرسه واریانس تعیین شده به /
كوتاهمدت مدرسه واریانس تعیین شده به /
كاركنان واریانس تعیین شده به /
واریانس تعیین شده به /
/

درصد و با ورود متغیر فراهم كدردن زمینده

درصد و با ورود متغیر توجه بده اهدداف درازمددت و
درصد و با ورود متغیر توسعه قابلیتهای دبیدران و

درصد و با ورود متغیر هماهنگی و یکپارچگی بین كاركندان

درصد و بدا ورود متغیدر ارزشدهای محدوری واریدانس تعیدین شدده

درصد افزایش مییابد .بر اسا

ضری بتا رابطده بدین رهبدری اثدربخش ،تواندا سدازی و

تفویض اختیار به كاركنان ،فراهم كردن زمینه تغییر در مدرسه ،توجه به اهدداف دراز مددت و كوتداه
مدت ،توسعه قابلیتهای كاركنان و دبیران ،هماهنگی و یکپارچگی بین كاركنان و ارزشهای محدوری
با بهبود كیفیت مدرسه مستقیم میباشد.
احقر (

) در مطالعهای به بررسی نقش فرهنگ سازمانی مدار

دبیران دوره راهنمایی شهر تهران پرداخت .نتایج پژوهش نشان داد /
راهنمایی دارای فرهنگ سازمانی دیوان ساالرانه/ ،
باالتر از متوسط بودند.

درصدد از مددار

دوره

درصدد دارای فرهندگ مشداركتی و

درصد دارای فرهنگ ماموریتی و فقط  /درصد از مددار
/

در فرسدودگی شدغلی

دارای فرهندگ كدارآفرینی در سدطح

درصد از دبیران دوره راهنمایی دارای فرسودگی شغلی هستند كده

درصد آنها در بعد خستگی عاطفی و /

درصد از آنها در بعد عدم موفقیت و  /درصد

در بعد مسخ شخصیت فرسوده و باالتر از متوسط بودند .از روی نمدرات فرهندگ سدازمانی مددار
میتوان فرسودگی شغلی دبیران را پیشبینی كرد .فدرت پیش بیندی فرهندگ سدازمانی كدارآفرینی
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بیش از فرهنگ سازمانی مشاركتی و فرهنگ سازمانی مشاركتی بیش از فرهنگ سازمانی مداموریتی
و دیوان ساالرانه است.
بازرگان (

) در بررسی نقش كیفیت در دستیابی به عملکرد مطلوب گروههدای آموزشدی

دانشگاهی نشان دادكه ،دستیابی به كیفیت مستمر فعالیتهای دانشگاهی مستلزم اشاعه این فرهندگ
از طریق تقویت ابعاد شناختی فرهنگی و نیز ایجاد یا تقویت ساختار سازمانی موجود امکان پذیراسدت.
در این راستا ،تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه ضرورت دارد انجام این مهم ،زمینه الزم برای تددوین
برنامه استراتژیک گروههای آموزشی را ،از طریق ارزیابی درونی و برونی ،فراهم می كند اجرای ارزیابی
مستمر ،در سطح گروه آموزشی ،مقدمات امر را برای تدوین برنامه استراتژیک هر گروه آموزشی فدراهم
میکند .البته شک نیست كه در سطح دانشگاه ،باید راهبرد اشاعه فرهنگ كیفیت تدوین شدود و برنامده
زمانبندی برای اجرای آن فراهم آید البته ،ازاندیشه تاعم فاصلهای وجود دارد كده كوتداه كدردن آن
مستلزم متعهد بودن مدیریت دانشگاه نسبت كیفیت است.
ما ول و همکارانش در تحقیقی با عنوان بهبود كیفیت و فرهنگ سازمانی نشدان دادكده،
عنصر مهم یعنی رضایت شغلی ،انتظارات فردی ،جانبداری از مشتری ،ساختار قدرت ،فرآیند و رابطه،
برنامهریزی و تصمیمگیری ،رسالت و دیدگاه ،ارزشها ،آ ین ها ،قهرمانها و رفتارها بر روی فرهندگ
سازمانی و بهبود كیفیت تاثیر دارد .تحقیق حاضرهم به دنبال پاسخگویی به سئواالت زیر است.
-راهکارهای بهبود كیفیت فعالیتهای مدار

در بعد برنامه های آموزشی وتدریس كدامند؟

-راهکارهای بهبود كیفیت فعالیتهای مدار

در بعد امور مربوط به دانش آموزان كدامند؟

-راهکارهای بهبود كیفیت فعالیتهای مدار

در بعد امور مربوط به كاركنان كدامند؟

-راهکارهای بهبود كیفیت فعالیتهای مدار

در بعد ارتباط مدرسه و جامعه كدامند؟

-راهکارهای بهبود كیفیت فعالیتهای مدار

در بعد تسهیالت و تجهیزات كدامند؟

-راهکارهای بهبود كیفیت فعالیتهای مدار

در بعد امورمالی و اداری كدامند؟

روش:

راهکارهای بهبود كیفیت فعالیتهای مدار
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پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکارهای مؤثر بر بهبود كیفیدت فعالیدتهدا و برنامدههدای
كه به روش توصیفی از نوع پیمایشی اجرا گردید .جامعه آماری مورد استفاده در این پژوهش،

مدار

عبارت است ازكلیه اولیاء دانش آموزان مدار
در سال تحصیلی

-

به تعداد

استان البرز (مدار

وابسته به دانشگاه آزاد اسدالمی)
نفدر بدر اسدا

نفر ولی دانش آموز كه ،تعدداد

جدول تعیین حجم نمونه مورگان به روش تصادفی طبقهای انتخاب شد .ابدزار انددازهگیدری دادههدا،
پرسشنامه محقق ساخته بود .این ابزاردارای
لیکرت ساخته شده .سوال

الی

بعد و

سئوال و براسدا

پرسشنامه مربوط به بعد برنامده آموزشدی و تددریس ،سدوال

تا

مربوط به بعد دانشآموزان ،سوال

تا

مربوط به بعد روابط مدرسه و اجتمداع ،سدوال

تسهیالت و تجهیزات ،سوال

مقیدا

پدنر درجدهای

تا

تا

مربوط به بعد كاركنان آموزشی ،سدوال
تدا

تحقیدق مربدوط بده بعدد

مربوط به بعد اداری بود .روایی پرسشنامه توسط

از صاح نظران تأیید و پایایی آن نیز از طریق آلفای كرانباخ محاسبه و ضری پایایی

نفر
 %بدست
از

آمد .به منظور تجزیه و تحلی دادهها و شناسایی راهکارهای مؤثر بر كیفیتبخشی فعالیت مدار
آزمون تحلی عام استفاده شد.
ردیف

گویه
استفاده از روش فعال تدریس به وسیله دبیران
رضایمندی دانشآموزان از سبک آموزشی دبیران
تهیه و تدوین جزوات آموزشی و كمک آموزشی به وسیله دبیران
برگزاری بازدیدهای علمی و آموزشی
استفاده فراگیران از امکانات آموزشی و كمک آموزشی در امر آموزش
تعداد همایشها ،جلسات و نشست علمی ،پژوهشی آموزشگاه در طول سال
شركت دانشآموزان در مسابقات علمی ،آموزشی و پژوهشی
تعداد كال تقویتی برگزارشده
استفاده معلمان از طرح در وسازماندهی درست مطال
استفاده از رایانه در امر آموزش
استفاده از ابزار و وسای كمک آموزشی به وسیله معلمین
مصنوعات علمی ساختهشده به وسیله دانشآموزان در طول سال
شركت دانشآموزان در آزمونها ،فراخوان مقالههاوغیره

عام

بار عام
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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نتايج:
سؤال اول :راهکارهای مؤثر بر كیفیتبخشی فعالیتها و برنامه آموزشی مدار

در بعد برنامه

آموزشی و تدریس كدام است؟
جدول  -آزمون بارتلت مربوط به سؤال اول پژوهش
مقدار تقریبی كای اسکار
درجه آزادی
سطح معناداری

/
/

با توجه به جدول فو و سطح معناداری آزمون ،عام پذیری گویهها مورد تأیید قرار گرفت  .برای
مشخص شدن عام تأثیرگذار از آزمون تحلی عاملی استفاده شد .
جدول

 :آزمون تحلی عاملی مرتبط به گویه های بعد برنامه آموزشی و تدریس

نتایج مندرج در جدول شماره

با توجه به بارهای عاملی استخراجشده و محتوای گویهها نشان

میدهد كه مهمترین راهکارهای راهکارهای مؤثر بر كیفیتبخشی فعالیتها و برنامه آموزشی
مدار

در بعد برنامه آموزشی و تدریس به ترتی درجه اهمیت عبارتند از :رضایمندی دانشآموزان

از سبک آموزشی دبیران ،تعداد همایشها ،جلسات و نشست علمی ،پژوهشی آموزشگاه در طول
سال ،مصنوعات علمی ساختهشده به وسیله دانشآموزان در طول سال ،شركت دانشآموزان در
آزمونها ،فراخوان مقالههاوغیره ،استفاده از رایانه در امر آموزش ،استفاده از ابزار و وسای كمک
آموزشی به وسیله معلمین ،استفاده فراگیران از امکانات آموزشی و كمک آموزشی در امر آموزش،
برگزاری بازدیدهای علمی و آموزشی ،تهیه و تدوین جزوات آموزشی و كمک آموزشی به وسیله
دبیران ،تعداد كال

تقویتی برگزارشده ،شركت دانشآموزان در مسابقات علمی ،آموزشی و پژوهشی

است.
سؤال دوم :راهکارهای مؤثربركیفیتبخشی فعالیتها وبرنامه آموزشی مدار
دانشآموزان كدام است؟
جدول

 :آزمون بارتلت مربوط به سؤال دوم پژوهش

دربعد امور مربوط به

راهکارهای بهبود كیفیت فعالیتهای مدار
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مقدار تقریبی كای اسکار
درجه آزادی
سطح معناداری

/
/

با توجه به جدول فو و سطح معناداری آزمون ،عام پذیری گویهها مورد تأیید قرار گرفت .برای
مشخص شدن عام تأثیرگذار از آزمون تحلی عاملی استفاده شد .
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جدول  :آزمون تحلی عاملی مرتبط به گویه های بعد توجه به امور مربوط به دانشآموزان

ردیف

گویه
پذیرش وثبتنام دانشآموزان بر پایه شرط معدل
پذیرش وثبتنام دانشآموزان بر پایه آزمون ورودی
تعداد جلسات مالقات اولیاءودبیران
استفاده دانشآموزان از كتابخانه مدرسه در طول سال
تأمین امکانات الزم برای خدمات بهداشتی ،رفاهی و مشاورهای
دانشآموزان
برگزاری كال تقویتی و جبرانی
استفاده دانشآموزان از خدمات مشاوره و راهنمایی در طول سال
شركت دانشآموزان در كال آموزش روش تحقیق وپژوهش

نتایج مندرج در جدول شماره

عام

بار عام
/
/
/
/
/
/
/

با توجه به بارهای عاملی استخراجشده و محتدوای گویدههدا نشدان

میدهد كه مهمترین راهکارهای راهکارهای مؤثر بر كیفیدتبخشدی فعالیدتهدا و برنامده آموزشدی
مدار

در بعد امور مربوط به دانشآموزان به ترتی درجده اهمیدت عبارتندد از :پدذیرش وثبدتندام

دانشآموزان بر پایه آزمون ورودی ،پذیرش وثبتنام دانشآموزان بر پایه شرط معدل ،تأمین امکانات
الزم برای خدمات بهداشتی ،رفاهی و مشاورهای داندشآمدوزان ،اسدتفاده داندشآمدوزان از خددمات
مشاوره و راهنمایی در طول سال ،استفاده دانشآموزان از كتابخانه مدرسه در طول سدال ،برگدزاری
كال

تقویتی و جبرانی و شركت دانشآموزان در كال

آموزش روش تحقیق وپژوهش است.

سؤال سوم :راهکارهای مؤثربركیفیتبخشی فعالیتها وبرنامه آموزشی مدار
كاركنان آموزشی كدام است؟
جدول

 :آزمون بارتلت مربوط به سؤال سوم پژوهش

مقدار تقریبی كای اسکار
درجه آزادی
سطح معناداری

/
/

در بعد امور مربوط بده

راهکارهای بهبود كیفیت فعالیتهای مدار
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با توجه به جدول فو و سطح معناداری آزمون ،عام پذیری گویهها مورد تأیید قرار گرفت  .برای
مشخص شدن عام تأثیرگذار از آزمون تحلی عاملی استفاده شد .
جدول

 :آزمون تحلی عاملی مرتبط به گویه های بعد توجه به امور مربوط به كاركنان آموزشی

ردیف

عام

گویه
میانگین ساعات تدریس دبیران در هفته
تعداد جلسات خصوصی با دبیران جهت بررسی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
تعداد جلسات تبادلنظربادبیران جهت شیوه كال داری
تعداد جلسات ارزشیابی فعالیت كاركنان آموزشی
میانگین سنوات خدمت دبیران مدرسه
ارتباط مدرک تحصیلی دبیران با رشته تحصیلی دانشآموزان
میانگین ساعات آموزش ضمن خدمت دبیران در طی سال

نتایج مندرج در جدول شماره

بار عام
/
/

-

/
/
/
/

با توجه به بارهای عاملی استخراجشده و محتوای گویدههدا نشدان

میدهد كه مهمترین راهکارهای راهکارهای مؤثر بر كیفیدتبخشدی فعالیدتهدا و برنامده آموزشدی
مدار

در بعد امور مربوط به كاركنان آموزشی به ترتید درجده اهمیدت عبارتندد از :تعدداد كمیتده

تخصصی انجمن اولیاء ومربیان ،همکاری اعضداء انجمدن اولیدا و مربیدان در مدورد رفدع مشدکالت
مدرسه ،همکاری اعضاءانجمن اولیاءومربیان در موردتشکی كال

تقویتی ،جبرانی ،ارتبداط انجمدن

اولیا و مربیان با مؤسسات فرهنگی ،دینی و رسانه گروهی و همکاری اعضاء انجمدن اولیدا و مربیدان
درموردتجهیزات مدرسه است.
سؤال چهارم :راهکارهای موثر در بعد توجه به رابطه مدرسه و جامعه و كیفیدتبخشدی فعالیدتهدا و
برنامه آموزشی مدار

كدام است؟
جدول

 :آزمون بارتلت مربوط به سؤال چهارم پژوهش

مقدار تقریبی كای اسکار

/

درجه آزادی
سطح معناداری

/
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با توجه به جدول فو و سطح معناداری آزمون ،عام پذیری گویهها مورد تأیید قرار گرفت .برای
مشخص شدن عام تأثیرگذار از آزمون تحلی عاملی استفاده شد .
جدول
ردیف

 :آزمون تحلی عاملی مرتبط به گویه های بعد توجه به رابطه مدرسه و جامعه

گویه
تعداد كمیته تخصصی انجمن اولیاء ومربیان
همکاری اعضاءانجمن اولیاءومربیان در موردتشکی كال تقویتی ،جبرانی
همکاری اعضاء انجمن اولیا و مربیان درموردتجهیزات مدرسه
همکاری اعضاء انجمن اولیا و مربیان در مورد رفع مشکالت مدرسه
ارتباط انجمن اولیا و مربیان با مؤسسات فرهنگی ،دینی و رسانه گروهی

نتایج مندرج در جدول شماره

عام

بار عام
/
/
/
/
/

با توجه به بارهای عاملی استخراج شده و محتوای گویدههدا نشدان

میدهد كه مهمترین راهکارهای راهکارهای مؤثر بر كیفیدتبخشدی فعالیدتهدا و برنامده آموزشدی
مدار

در بعد توجه به رابطه مدرسه و جامعه و كیفیتبخشی فعالیتها و برنامه آموزشی مدار

بده

ترتی درجه اهمیت عبارتند از :تعداد كمیته تخصصی انجمن اولیاء و مربیان ،همکاری اعضاء انجمن
اولیا و مربیان در مورد رفع مشکالت مدرسه ،همکاری اعضاء انجمن اولیاء و مربیان در مورد تشکی
كال

تقویتی ،جبرانی ،ارتباط انجمن اولیا و مربیان با مؤسسات فرهنگی ،دینی و رسدانه گروهدی و

همکاری اعضاء انجمن اولیا و مربیان در مورد تجهیزات مدرسه است.
سؤال پنجم  :راهکارهای مؤثربركیفیتبخشی فعالیتها وبرنامه آموزشدی مددار

دربعدد تسدهیالت

وتجهیزات آموزشی كدام است؟
جدول

 :آزمون بارتلت مربوط به سؤال پنجم پژوهش

مقدار تقریبی كای اسکار
درجه آزادی
سطح معناداری

/
/

با توجه به جدول فو و سطح معناداری آزمون ،عام پذیری گویهها مورد تأیید قرار گرفت .برای
مشخص شدن عام تأثیرگذار از آزمون تحلی عاملی استفاده شد.

راهکارهای بهبود كیفیت فعالیتهای مدار
جدول
ردیف
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 :آزمون تحلی عاملی مرتبط به گویه های بعد توجه به تسهیالت و تجهیزات آموزشی

گویه
نسبت تعداد رایانه به تعداد دانشآموزان
امکانات وتجهیزات آزمایشگاهی نسبت به دانشآموزان
تعداد سیدی نرمافزارآموزشی نسبت به تعداد دانشآموزان
میزان وجود مجالت علمی ویا منابع كمک آموزشی
امکانات ووسای ورزشی بر حس تعداد دانشآموزان
تعداد كت موجود در كتابخانه به نسبت دانشآموزان
نسبت فضای آزمایشگاه مدرسه به دانشآموزان
كیفیت شرایط فیزیکی كال ها در مدرسه
میانگین تعداددانشآموزان در كال در

نتایج مندرج در جدول شماره

عام

بار عام
/
/
/
/
/
/
/
/
/

با توجه به بارهای عاملی استخراج شده و محتوای گویهها نشدان

میدهد كه مهمترین راهکارهای راهکارهای مؤثر بر كیفیدتبخشدی فعالیدتهدا و برنامده آموزشدی
مدار

در بعد تسهیالت و تجهیزات آموزشی به ترتی درجه اهمیت عبارتند از :نسبت تعدداد رایانده

به تعداد دانشآموزان ،امکانات و تجهیزات آزمایشدگاهی نسدبت بده داندشآمدوزان ،نسدبت فضدای
آزمایشگاه مدرسه به دانشآموزان ،تعداد سی دی نرمافزارآموزشی نسبت به تعداد دانشآموزان ،میزان
وجود مجدالت علمدی و یدا مندابع كمدک آموزشدی ،امکاندات و وسدای ورزشدی بدر حسد تعدداد
دانشآموزان ،تعداد كت موجود در كتابخانه به نسبت دانشآموزان ،كیفیت شرایط فیزیکی كال ها
در مدرسه و میانگین تعداددانشآموزان در كال

در .

سؤال ششم :راهکارهای موثر در بعد توجه به امور مالی و اداری و كیفیتبخشی فعالیتهدا و برنامده
آموزشی مدار

كدام است؟
جدول

 :آزمون بارتلت مربوط به سؤال ششم پژوهش

مقدار تقریبی كای اسکار
درجه آزادی
سطح معناداری

/
/

با توجه به جدول فو و سطح معناداری آزمون ،عام پذیری گویهها مورد تأیید قرار گرفدت  .بدرای
مشخص شدن عام تأثیرگذار از آزمون تحلی عاملی كمک گرفته شد .
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جدول

ردیف

 :آزمون تحلی عاملی مرتبط به گویه های بعد توجه به امور مالی و اداری

گویه
رعایت مقررات مدرسه از سوی كاركنان
رعایت مقررات مدرسه از سوی دانش آموران
كیفیت توجه و پیگیری امور انضباطی دانشآموزان
كیفیت توجه و پیگیری امور انضباطی كاركنان
تعداد جلسات مشورتی باحضور كاركنان مدرسه
كیفیت توجه مدرسه به رفع افت تحصیلی دانشآموزان
توجه مدرسه درهنگام پذیرش وثبتنام وشناسایی وضعیت تحصیلی دانشآموزان
كیفیت نگهداری سوابق تحصیلی دانشآموزان
اختصاص بودجه مناس عمرانی و تعمیراتی
اختصاص بودجه مناس برای خرید تجهیزات ولوازم مورد نیاز مدرسه
همکاری اولیادانشآموزان درح مسای ومشکالت مدرسه
جل مشاركتهای مالی از سایر مؤسسات
جل مشاركتهای غیرمالی از سایر مؤسسات
جل مشاركتهای مالی مردمی
جل مشاركتهای غیرمالی مردمی
بهره برداری مناس از امکانات واعتبارات بر اسا برنامه آموزش

عام

بار عام
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

صرفه جویی مناس در استفاده از امکانات واعتبارات
آشنایی كاركنان مدرسه با قوانین و مقررات اداری

نتایج مندرج در جدول شماره

/
/

با توجه به بارهای عاملی استخراجشده و محتوای گویههدا نشدان

میدهد كه مهمترین راهکارهای راهکارهای مؤثر بر كیفیدتبخشدی فعالیدتهدا و برنامده آموزشدی
مدار

در توجه به امور مالی و اداری و كیفیتبخشی فعالیتها وبرنامه آموزشی مدار

بده ترتید

درجه اهمیت عبارتند از :كیفیت توجه مدرسه به رفع افت تحصیلی دانشآموزان ،جلد مشداركتهای
غیرمالی از سایر مؤسسات ،رعایت مقررات مدرسه از سوی كاركنان ،جل مشاركتهای مالی از سدایر
مؤسسات ،جل مشاركتهای غیرمالی مردمی ،كیفیت توجه و پیگیری امور انضدباطی داندشآمدوزان،
آشنایی كاركنان مدرسه با قوانین و مقررات اداری ،جل مشاركتهای مالی مردمدی ،رعایدت مقدررات
مدرسه از سوی دانش آموزان ،توجه مدرسه درهنگام پذیرش وثبتنام وشناسایی وضدعیت تحصدیلی
دانشآموزان ،كیفیت توجه و پیگیری امور انضباطی كاركندان ،كیفیدت نگهدداری سدوابق تحصدیلی
دانشآموزان ،اختصاص بودجه مناس عمرانی و تعمیراتی ،تعداد جلسات مشورتی باحضدور كاركندان

راهکارهای بهبود كیفیت فعالیتهای مدار
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مدرسه ،همکاری اولیادانشآموزان درح مسای ومشکالت مدرسه ،اختصاص بودجه مناسد بدرای
خرید تجهیزات ولوازم مورد نیاز مدرسه ،صرفه جویی مناس در استفاده از امکانات واعتبارات و بهره
برداری مناس از امکانات واعتبارات بر اسا

برنامه آموزش است.

بحث ونتيجه گيري:
نتایج تحقیق حاضر در خصدوص سدوال اول نشدان دادكده مهمتدرین راهکارهدای بهبدود كیفیدت
فعالیتهای مدار

در بعد برنامه های آموزشی عبارتنداز :بهبود نسبت تعداد دانشآموزان به معلمین

در مدرسه ،تهیه و تدوین جزوات آموزشی و كمک آموزشی به وسیله دبیدران ،برگدزاری بازدیددهای
علمی و آموزشی ،استفاده دانشآموزان از مجالت رشد و سدایر مجدالت علمدی آموزشدی ،برگدزاری
همایشها ،جلسات و نشست علمی ،پژوهشی مدرسه در طول سال ،شركت دانشآموزان در مسابقات
علمی ،آموزشی و پژوهشی ،برگزاری كال

تقویتی ،استفاده از ابدزار و وسدای كمدک آموزشدی بده

وسیله معلمین ،استفاده از روش مناس تدریس به وسیله دبیران ،رضایتمندی دانشآموزان از سدبک
آموزشی دبیران ،رعایت تقویم آموزشی در طول سال از راهکارهای موثر در بعدد برنامده آموزشدی و
تدریس بر كیفیت بخشی فعالیتها و برنامه های آموزشی مدار
نتیجه تحقیق علی زاده و سلیمی (
) ،نادر قلی قورچیان(

ودرانی (

) ،احقر (

میباشدد .ایدن یافتده تحقیدق بدا
) ،بقایی شدیوا (

) ،خلخالی و قهرمانی (

) ،صدالحی
) ،همسویی دارد.

نتایج تحقیق حاضر در خصوص سدوال دوم نشدان داد كده مهمتدرین راهکارهدای بهبدود كیفیدت
فعالیتهای مدار

در بعد امور مربوط به دانش آموزان عبارتند از :پذیرش و ثبتنام دانشآموزان بدر

پایه شرط معدل ،پذیرش و ثبتنام دانشآموزان بدر پایده آزمدون ورودی ،اسدتفاده داندشآمدوزان از
كتابخانه مدرسه در طول سال ،تأمین امکانات الزم بدرای خددمات بهداشدتی ،رفداهی و مشداورهای
دانشآموزان ،برگزاری كال

تقویتی و جبرانی ،استفاده دانش آموزان از خدمات مشاوره و راهنمدایی

در طول سال ،شركت دانشآموزان در كال

آموزش روش تحقیق و پژوهش از راهکارهای موثر در

بعد توجه به امور مربوط به دانش آموزان بر كیفیت بخشی فعالیتها و برنامههای آموزشدی مددار
میباشد .این یافته تحقیق با نتیجه تحقیق صالحی ودرانی (
(

) ،قورچیددان(

همخوانی دارد.

) ،عبددا

بازرگددان (

) ،بقایی (

) ،صالحیان

) مددا ول و همکددارانش (

)
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نتایج تحقیق حاضر در خصوص سوال سوم نشدان دادكده مهمتدرین راهکارهدای بهبدود كیفیدت
در بعد امور مربوط به كاركنان عبارتنداز :بهبود میانگین ساعات تددریس دبیدران

فعالیتهای مدار

در هفته ،تعداد جلسات خصوصی با دبیران جهت بررسدی پیشدرفت تحصدیلی داندشآمدوزان ،تعدداد
جلسات ارزشیابی فعالیت كاركنان آموزشی ،بهبود میانگین سدنوات خددمت دبیدران مدرسده ،ارتبداط
مدرک تحصیلی دبیران با رشته تحصیلی دانشآموزان ،بهبود میانگین ساعات آموزش ضمن خددمت
دبیران در طی سال از راهکارهای موثر در بعد توجه به امور مربوط به كاركندان بدر كیفیدت بخشدی
فعالیتها و برنامه های آموزشی مدار
قهرمددانی (
(

) ،بقدددایی (
بازرگان (

) ،عبا

میباشد .این یافتده تحقیدق بدا نتیجده تحقیدق خلخدالی و
) ،صددالحیان (
) و ما ول و همکارانش (

) ،قورچیدددان(

) ،احقدددر

) همخوانی دارد.

نتایج تحقیق حاضر در خصوص سوال چهارم نشان دادكه مهمتدرین راهکارهدای بهبدود كیفیدت
در بعد ارتباط مدرسه و جامعه عبارتنداز :توجه بر تعداد كمیته تخصصدی انجمدن

فعالیتهای مدار

اولیاء و مربیان ،توجه بر همکاری اعضاء انجمدناولیدا و مربیدان در مدورد تشدکی كدال

تقدویتی،

جبرانی ،توجه بر همکاری اعضاء انجمناولیا و مربیان در مورد تجهیزات مدرسه ،توجه بدر همکداری
اعضاء انجمن اولیا و مربیان در مورد رفع مشکالت مدرسه ،توجه بر ارتباط انجمن اولیا و مربیدان بدا
مؤسسات فرهنگی ،دینی و رسانه گروهی از راهکارهای موثر در بعد توجه به رابطه مدرسه و جامعده
بر كیفیت بخشی فعالیتها و برنامههای آموزشی مدار
صالحی ودرانی (
سددلطانی (

) ،بقدایی (
) ،علددی زاده و سددلیمی (

میباشد .این یافته تحقیق با نتیجه تحقیق

) ،صدالحیان (

) ،قورچیدان(

) و تحقیقددات مددا ول و همکددارانش (

) ،ایدرج
)

همسویی دارد.

نتایج تحقیق حاضر در خصوص سوال پنجم نشان دادكده مهمتدرین راهکارهدای بهبدود كیفیدت
فعالیتهای مدار

در بعد تسهیالت و تجهیزات عبارتنداز :توجه به نسدبت تعدداد رایانده بده تعدداد

دانشآموزان ،میزان وجود مجالت علمی و یا منابع كمک آموزشی ،بررسدی تعدداد كتد موجدود در
كتابخانه به نسبت دانشآمدوزان ،كیفیدت شدرایط فیزیکدی كدال هدا در مدرسده ،میدانگین تعدداد
دانش آموزان در كال

در  ،امکانات وتجهیزات آزمایشگاهی نسبت به دانشآموزان ،تعداد سیدی

نرمافزارآموزشی نسبت به تعداد دانشآموزان ،امکانات و وسای ورزشی بر حس تعداد دانشآمدوزان،

راهکارهای بهبود كیفیت فعالیتهای مدار
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نسبت فضای آزمایشگاه مدرسه به دانشآموزان از راهکارهای مدوثر در بعدد توجده بده تسدهیالت و
تجهیزات آموزشی بر كیفیت بخشی فعالیتها و برنامههای آموزشی مددار
تحقیق با نتیجه تحقیق خلخالی و قهرمانی (
قورچیان(

) ،بقدایی (

) ،علی زاده و سلیمی (

وما ول و همکارانش (

) ،احقر (

مدیباشدد .ایدن یافتده
) ،صدالحیان (

)،

بازرگان (

)

) ،عبا

) همسویی دارد .

نتایج تحقیق حاضر در خصوص سوال ششم نشان داد كه مهمتدرین راهکارهدای بهبدود كیفیدت
فعالیتهای مدار

دربعد امور مالی و اداری عبارتنداز :اختصاص بودجه مناس عمرانی و تعمیراتدی،

جل مشاركتهای مالی از سایر مؤسسدات ،جلد مشداركتهای غیرمدالی از سدایر مؤسسدات ،جلد
مشاركتهای مالی مردمی ،جل مشاركتهای غیرمالی مردمدی ،بهدره بدرداری مناسد از امکاندات و
اعتبارات بر اسا

برنامه آموزش ،رعایت مقررات مدرسه از سوی كاركنان ،رعایت مقررات مدرسه از

سوی دانش آموران ،كیفیت توجه و پیگیری امور انضباطی دانشآموزان ،كیفیت توجه و پیگیری امور
انضباطی كاركنان ،برگزاری جلسات مشورتی باحضور كاركنان مدرسه ،كیفیت توجه مدرسه بده رفدع
افت تحصیلی دانشآموزان ،توجه مدرسه درهنگام پذیرش وثبتندام و شناسدایی وضدعیت تحصدیلی
دانشآموزان ،اختصاص بودجه مناس برای خرید تجهیزات ولوازم مورد نیاز مدرسه ،توجه به كیفیت
نگهداری سوابق تحصیلی دانشآموزان ،صدرفه جدویی مناسد در اسدتفاده از امکاندات واعتبدارات،
آشنایی كاركنان مدرسه با قوانین و مقررات اداری از راهکارهای موثر در بعد توجه بده امدور مدالی و
اداری بر كیفیت بخشی فعالیتها و برنامههای آموزشی مدار
تحقیق علی زاده و سلیمی (
(
سلیمی (

) ،صالحیان (
) ،احقر (

) ،احقر (
) ،قورچیدان(
) ،عبا

میباشد .این یافته تحقیق بدا نتیجده

) ،خلخالی و قهرمدانی (
) ،ایدرج سدلطانی (

بازرگان (

) همسویی دارد.

) ،بقدایی
) ،علدی زاده و
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كتابنامه:
) ،بررسی نقش فرهنگ سازمانی مدار

 -احقر ،قدسی( .

در فرسودگی شغلی دبیران دوره

راهنمایی شهر تهران ،فصلنامه تعلیم و تربیت ،شماره  ،ص
) ،مدیریت عملکرد ،ترجمه بهروز قلیر خانی داریوش غالم زاده ،مركز

 آرمسترانگ ،مایک ( ،آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

) ،ده انتقاد به استاندارد مدیریت كیفیت ایزو ،مجله تدبیر ،سازمان مدیریت

 امیران حیدر( ،تحقیقات صنعتی ایران ،شماره

) ،نقش فرهنگ كیفیت در دستیابی به عملکرد مطلوب گروههای آموزشی دانشگاهی،

 -بازرگان ،عبا ( ،

پنجمین همایش ارزیابی كیفیت در نظام دانشگاهی ،دانشگاه تهران پردیس دانشکدههای فنی
) ،مقدمه ای بر ارزیابی آموزشی و الگوهای آن ،همدان ،دانشگاه بوعلی سینا.

 -بازرگان ،عبا ( :

) ،بررسی وطراحی الگوی ارزیابی مناس برای اعتبار بخشی دبیرستانهای نظام

 -بقایی شیوا ،نعمت(:

جدید آموزش متوسطه ،پایان نامه كارشناسی ارشد ،دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران.

) ،كیفیت آموزشی:بررسی جنبه های شناختی آموزش وپرورش بر

 -پاک سرشت ،محمدجعفر(:

مبنای هدف ،مجله علوم تربیتی وروانشناسی ،اهواز ،دانشگاه شهید چمران ،دوره جدید ،سال دوم.ص
) ،بررسی عوام افزایش كیفیت آموزشی در دانشگاه اصفهان وپیشنهاداتی برای

 -پاركاریان ،سارا(:

بهبود آن ،پایان نامه كارشناسی ارشد ،دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان
 ،راهنای جامع استقرار استانداردهای مدیریت كیفیت ،انتشارات رسا

 -پور شمس ،محمد رضا)( ،

) ،مدیریت كیفیت جامع ،پیش بین مقدار نهادی سازی كیفیت

 -خلخالی ،علی ،قهرمانی ،شهربانو( ،

در مدار  ،فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزش ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت،
سال سوم ،شماره ،
 -سلطانی ،ایرج (

 ،صص

-

) ،ارزابی مدیریت كیفیت فرآیند آموزش در سازمانهای دولتی ،مجموعه مقاالت

سومین كنفرانس توسعه منابع انسانی ،تهران
 -صالحی ،كیوان ،.ودرانی ،كمال( .

) ،ارزشیابی هنرستانهای كارودانش بااسنفاده از الگوی سیپ به

منظور پیشنهاد چار پوبی برای بهبود كیفیت هنرستانهای كارودانش منطقه شهرتهران ،مجله علوم تربیتی
و روان شناسی ،،شماره و .ص
 -صالحیان ،محمود(:

) ،تحلی رگرسیونی عوام تشکی دهنده الگوی اعتبار گذاری برای ارزیابی

كیفیت نظام جدید آموزش متوسطه ،پایان نامه كارشناسی ارشد ،دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران.

راهکارهای بهبود كیفیت فعالیتهای مدار

از دیگاه اولیاء دانش آموزان

 علی زاده ،قدرت ا ،...سلیمی ،قربانعلی( ،مدار
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) ،رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهبود كیفیت فعالیت

متوسطه شهر اصفهان ،دانش و پژوهش در علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد خوراسگان ،شماره

صص

،

-

 -فتاحی ،زهرا وموسی پور ،نعمت اله وحقدوست ،علی اكبر(:

) ،روندتغییرات كیفیت آموزشی

مدرسان دانشگاه علوم پزشکی كرمان ،دوفصلنامه گام های توسعه درآموزش پزشکی ،شماره .ص

 فقهی فرهمند ،ناصر( ،قورچیان ،نادرقلی (:آموزه ،شماره

) ،مدیریت پویای سازمان ،انتشارات فروزشپ
) ،كالبد شکافی استاندارد سازی درآموزش وپرورش درهزاره ی سوم ،فصلنامه

.

 -منوریان ،عبا (:

) ،آموزش كیفیت برای ارتقای كیفیت آموزشی ،فصلنامه تحول اداری ،شماره

.
 -نیازآذری ،كیومرث(:

) ،رفتاروروابط انسانی در سازمانهای آموزشی هزاره ی سوم ،تهران ،انتشارات

شیوه.

 -هویدا ،رضا ومولوی ،حسین(:

) ،فرآیندبهبودكیفیت آموزشی از نظر اعضای هیئت علمی

دانشگاه های استان اصفهان ،مجله آموزش درعلوم پزشکی ،شماره

.ص
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