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دوره در  6-3-3تدوین الگوی مناسب کیفیت اجرای نظام آموزشی  
 گیلویه و بویراحمدکه استاناول متوسطه 

 حجت اله سمیع زاده
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 چکیده

در دوره اول متوسطه  9-0-0یفیت اجرای نظام آموزشی مطالعه حاضر با هدف تدوین الگوی مناسب ک
ها آوری دادهشیوه جمع ازنظر، هدف کاربردی ازنظرگرفت. این پژوهش  انجام 5079-77 تحصیلیسال 

معلمان و مدیران مدارس ، انآموزدانشتوصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را 
 ایمرحله ایخوشه گیرینمونهنفر به شیوه  733اند. احمد تشکیل دادهگیلویه و بویرکه استان اول متوسطه

بود. جهت بررسی روائی و پایایی ابزارهای  ساختهمحققپرسشنامه ، هاداده آوریجمعانتخاب گردید. ابزار 
( 97/3) پایایی و استناد شد که نتایج روایی گیریاندازهبه روائی محتوا و نتایج مدل  گیریاندازه

هر یک  ،هایافتهمعادالت استفاده شد. بر اساس  سازیمدلها از تأیید شد. برای تحلیل داده هاسشنامهپر
بررسی  کنند. دردر نظام آموزشی را تبیین می گراییمشتریدرصدی از واریانس ، مدل بینپیشاز مقادیر 

صد از تغییرات در 99مدل نهایی پژوهش مشخص شد که مجموع متغیرهای مستقل قادر به تبیین 
بینی مدل در مورد است. قدرت پیش توجهیقابلدر نظام آموزشی هستند که مقدار  گراییمشتری

 ،قوی گزارش شد. بر اساس نتایج بررسی معناداری ضرایب مسیر مدل ساختاری پژوهش گرایییمشتر
درصد معنادار  71اطمینان و بر این اساس در سطح  بوده 79/5برای ارتباط تمام متغیرها بیشتر از  tآماره 

بوده که  997/3به میزان  GOFبرای  آمدهدستبهجه به مقدار تو با(. P-Value ≤ 35/3گزارش شدند )
ان نتایج پژوهش حاضر نشو بنابراین برازش مناسب مدل کلی تأیید شد.  دهدقوی بودن مدل را نشان می

عامل آموزش  گراییمشتریو  تیمی و کارمشارکت ، تعهد، بهبود مستمر، داد که از شش عامل آموزش
دارد در این راستا جهت تقویت  9-0-0اجرای نظام آموزشی مناسب کیفیت ی بینپیشدر  مؤثرترینقش 

 تا میزان تعهد و شودمیکیفیت آموزش ارائه خدمات رفاهی و حقوقی مناسبی برای معلمان پیشنهاد 
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 درنهایتنند کار ک تریقویبا انگیزه باال و روحیه  یجهتدرنبه شغل افزایش یابد  هاآنوابستگی سازمانی 
ی و اداری در سطوح میان کارکنانسیستم نظارتی قوی و الکترونیک بر کار مربیان و معلمان و مدیران و 

در دوران ابتدایی به  مخصوصاًان آموزدانشغلط و ضعیف برای  هایآموزشباال نظارت کند تا احتمال 
 حداقل برسد.

 9-0-0، نظام آموزشی، مدیریت کیفیت فراگیر، متوسطه اول دوره کلیدی: یهاهواژ

 مقدمه

و  5آگاهی از میزان اثربخشی، وپرورشآموزشدر راستای اجرای سند تحول بنیادین 
را زی، رسدمیبه نظر  ناپذیراجتنابضرورتی  وپرورشآموزشاجرای نظام جدید  2کیفیت

 عنصر در تریناساسیو  ترینمهم عنوانبه توانمیرا  وپرورشآموزش هاینظامنهادها و 
آنگرندو و  میلیرو آورد. حساببهجوامع مختلف  جانبههمهو توسعه  رشد و بالندگی

 هرچقدرکردند  ح( مطر2350) 9میتراوا و فلیپوسکی که ناهمچنبنابراین ( 2350) 0چنیک
یشتر باشد آن کشور بنظام آموزشی یک کشور از کارآیی و اثربخشی بیشتری برخوردار 

رار شاهد استق یجتدربهامروزه  روازاین. گیردمیدر مسیر پیشرفت و روند توسعه قرار 
 آموزشی هستیم و گرایش به هایسازمانمدارس و ، هادانشگاهمدیریت کیفیت فراگیر در 

یک هراس عمومی از ایجاد تغییر و »که هرچند ، سمت این الگو در حال افزایش است
از طریق اجرای یک روش جدید آموزش  شودمیپدیدار  سرعتبهدر برابر آن مقامت 

 یلهوسهب تواندمیکیفیت و با داشتن یک تمایل قوی به تغییر وضعیت موجود. این امر 
مدیریت کیفیت فراگیر و اجرای یک روش پیشنهادی برای ساختن یک تیم  یریکارگبه

 (.2352، 1روا و فیلیپوسکی)میت «آموزشی عملی شود مؤسساتمدیریتی در 

یکی از رویکردهای مناسب فرهنگ مدیریت تغییر برای بهبود کیفیت در 
فرهنگ مدیریت کیفیت فراگیر است.  سازییادهپو  سازیینهزم، وپرورشآموزش

را در سه  وپرورشآموزشمهم مدیریت کیفیت جامع در  هایجنبه( 2350) 9بالندفورد
هدف  (.5091، عهد و ارتباطات )ایزری و یزدخواستیت، : فرهنگکندمیبخش خالصه 

مر در مست طوربهان بتوانند آموزدانشمدیریت کیفیت جامع در کالس درس این است که 
و فرایندهای یادگیری خود بکوشند و مسؤولیت یادگیری را خود به عهده  هامهارتبهبود 

                                                                                                                                        
1. effectiveness 
2. quality 
3. Militaru, M., Ungureanu, G., & 
Chenic, A. S. 

4. Mitreva, E., & Filiposki, O. 
5. Mitreva & Filiposki 
6. Blandford 
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تا بتوانند توانایی خود را در  کنندمیان در کنار معلمان خود فعالیت آموزدانشبگیرند. 
عینی ارتقا دهند. تالش مدیریت کیفیت جامع  یهاهدفسطوح یادگیری مبتنی بر  یهمه

، ارخودک، والدین و کارکنان مدرسه را به افرادی فعال، انآموزدانشارتقا بر این است که 
های جامعه ازکه خدمات مدرسه پاسخگوی نی یاگونهبهمؤثر و متفکرانی نقاد تبدیل کند؛ 

 (.5099، باشد )درودی نژاد

بعاد که: بین ا اندیافته( در پژوهشی به این نتایج دست 5071کمانی و حیدری خالص )
 وپرورشآموزشمختلف مدیریت کیفیت جامع و ایجاد تحول و تغییر راهبردی در 

 رمعناداری وجود دارد و بر همین اساس الگوی تعالی مدیریت کیفیت جامع د یرابطه
ی که توسط داوری و پژوهشدر  است. مؤثر وپرورشآموزشراهبردی در  ولتحتغییر و 
تقل مس متغیرهاینشان دادند که بین  آمدهدستبهنتایج ، ( انجام شده است5079باباییان )

ا توجه به ب مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان همبستگی باالیی وجود داشت. هایزمینهو 
 و یک فلسفه مدیریت عنوانبه تواندمییریت کیفیت فراگیر مد آمدهدستبهنتایج 
 واقع شود و مؤثردر جهت ایجاد و بهبود کیفیت مدیریت در سازمان  سازمانیفرهنگ

 چرداول وجود دارد. وپرورشآموزشآن در  یریکارگبه هایزمینه
 5وکواناپیرون و نیلس، اسریما هاآنانجام شده و همسو با  هایپژوهشدر راستای 

به این نتیجه رسیدند که توسعه مدل سیستم اطالعات مدیریت کیفیت جامع نیز ( 2351)
در سطح قابل قبولی مناسب است. همچنین مدارسی ، به بهترین شیوه برای مدرسه نمونه

 ،آمادگی الزم را در زمینه تکنولوژی بنیادی خوبیبهباید  گیرندمیکه این مدل را به کار 
همسو  .برای اتصال اینترنتی داشته باشند موردنیازتجهیزات ضروری و  ایشبکهسیستم 

آموزشی ساختار اصالح روش جدیدی را برای  نیز( 2351) 2تسکو و میتروابا این پژوهش 
اجرای  طراحی و در آنتیم مدیریتی پیشنهاد کردند که و کیفی کردن آن پیشنهاد کرده و 

موزشی عالی مقدونیه اعم از انتفاعی و آ مؤسساتنظام مدیریت کیفیت جامع در تمام 
رای آن چیزی که ب کنندمیدر عمل قابلیت اجرایی دارد. آنان بیان  خوبیبه یرانتفاعیغ

 استقرار تیم مدیریتی است، آموزش عالی مقدونیه ضروری است مؤسساتمدیریت عالی 
در آموزش عملکردهایی که ، که تغییرات را در زمینه جریان عملکردهای جاری بپذیرند

 .استذینفع  هایبخشکیفی شرط اصلی رضایت مشتری و تمام 

                                                                                                                                        
1. Srima, Wannapiroon & Nilsook. 
2. Taskov & Mitreva. 
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که این فهم جدید  انددادهنشان نیز ( 2350) 5آنجورینا و چنیک، میلیتارو ارتباطیندرا 
 تمؤسسامعتقدند که در  هاآنرسیده است.  وپرورشآموزشاز کیفیت در حال حاضر به 

خاص خود در زمینه  هایروشستفاده از آموزشی نیز ضرورت پیدا کرده است که با ا
خود با هدف  در مقاله پژوهشگرانکیفیت بتوانند به ارائه خدمات با کیفیت باال بپردازند. 

به نام مدیریت کیفیت جامع کمک  ایتازهبرجسته کردن این فلسفه جدید که رویکرد 
خود  هایایدهاجرای بتوانند با ایجاد تغییر و  ایحرفه طوربهآموزشی  مؤسساتتا  کندمی

ت از اجرای مدیریت کیفی اندازهاییچشمدرنهایت ، به مقابله با فشارهای خارجی بپردازند
 .دهندمیارائه  وپرورشآموزشجامع را در 

آیا اجرای نظام آموزشی جدید از کیفیت  کنداست تا تعیین  بر آناین پژوهش ، نهایتاً
ند در س شدهیمترس هایمأموریتای اهداف و الزم برخوردار بوده و توانسته است بر مبن

مدیران ، انآموزدانش، والدین، نیازها و انتظارات جامعه، وپرورشآموزشتحول بنیادین 
با انجام ارزیابی دقیق و علمی از  سؤال؟ پاسخ به این کندمدارس و معلمان را برآورده 

ین اساس این پژوهش است. بر هم پذیرامکان وپرورشآموزشکیفیت اجرای نظام جدید 
 استاندر مقطع متوسطه اول  9-0-0با هدف ارزیابی کیفیت اجرای نظام آموزشی 

, 0مشارکت، 2مدیریت کیفیت جامع )تعهد هایمؤلفهگیلویه و بویراحمد بر اساس که
کار ، ان و اولیاء(آموزدانش)رضایت  1گراییمشتری، 9آموزش و توسعه نیروی انسانی

ر( اجرا شده است تا تعیین کند که به چه میزان اجرای آن با موفقیت و بهبود مستم 9تیمی
در سند تحول بنیادین تحقق  شدهیینتع هایمأموریتهمراه بوده و تا چه اندازه اهداف و 

 ؟اندکردهپیدا 

 روش 

دوره  9-0-0مطالعه حاضر با هدف تدوین الگوی مناسب کیفیت اجرای نظام آموزشی 
، هدف کاربردی ازنظرگرفت. این پژوهش  انجام 5079-77 صیلیتحدر سال اول متوسطه 

ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش آوری دادهشیوه جمع ازنظر
گیلویه و بویراحمد که استاناول  معلمان و مدیران مدارس متوسطه، انآموزدانشرا 

                                                                                                                                        
1. Militaru, Ungurean, & Chenic 
2. commitment 
3. participation 
4. Training & Development of Human 
Resources 

5. customer orientation 
6. team work 
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نفر انتخاب شدند  099( 5793) 5با استفاده از جدول کرجسی و مورگان اند.تشکیل داده
نفر افزایش داده  733امکان افزایش نمونه وجود داشت. حجم نمونه به  کهییازآنجاولی 

شد تا حجم نمونه به جامعه نزدیک شود تا اطمینان به معرف بودن جامعه بیشتر شود. 
، هاداده آوریجمع. ابزار انجام شد ایمرحله یاخوشه گیرینمونهبه شیوه  گیرینمونه

یادگیری فعال در  هاینظریهمبنای ساخت پرسشنامه حاضر  .بود ساختهمحققپرسشنامه 
 جهت بررسی روائی و پایایینظریه یادگیری اکتشافی هدایت شده بود  ازجملهتدریس 

 یاستناد شد که نتایج روای گیریاندازهبه روائی محتوا و نتایج مدل  گیریاندازهابزارهای 
تأیید شد. ابزار  هاپرسشنامه (97/3) پایایی و ییدیتأاستفاده از تحلیل عامل پرسشنامه با 

که گویه های آن  گویه بود 09بود که دارای  ساختهمحققپرسشنامه ، اطالعات یآورجمع
( و مورد انتظار کیفیت شدهادراککه هر دو وضعیت موجود ) اندشدهطراحی  یاگونهبه

از عالی  ایدرجهپنجاین منظور گویه ها در یک طیف  خدمات آموزشی را بسنجد. برای
 .اندشده یبنددرجه یتاهمکمو از خیلی مهم تا  تا خیلی ضعیف

 أییدتضمن استفاده از روایی محتوا و  مورداستفاده هاییپرسشنامهبرای تعیین روایی 
یز گرا ناز روایی واگرا و هم، علوم تربیتی و مدیریت نظرانصاحباساتید و نفر از  51

 منظوربه کرده است. تأییدرا  (71/3) پرسشنامه روایی آمدهدستبهکه مقادیر  استفاده شد
ب چون ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرک هاییشاخصنیز از  هاپرسشنامهتعیین پایایی 
میزان ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب گویه های پرسشنامه  چون، استفاده شد

 روشها از از پایایی الزم برخوردار است. برای تحلیل داده دهدمیذا نشان ( بوده ل99/3)
 استفاده شد. Smart PLS 3 افزارنرممعادالت ساختاری با کمک  سازیمدل

 هایافته
وره ان دختر دآموزدانش سننشان داد که میانگین گروه نمونه  یشناخت تیجمع هاییافته

 1در پژوهش  کنندهشرکتال بود و تعداد مدیران س 59متوسطه اول )پایه اول و دوم( 
یابی برای آزمون فرضیات از روش مدلنفر بودند.  53 کنندهشرکتنفر و تعداد معلمان 

افزار لیزرل برای تعیین برازندگی مدل ساختاری و معادالت ساختاری با استفاده از نرم
ستاندارد و معناداری در های پژوهش استفاده شده است که مدل در حالت اآزمون فرضیه

آمده برای بررسی وضعیت متغیرهای دستبه مدل به توجه با. ارائه شده استادامه 

                                                                                                                                        
1. Kerjeci & Morgan 
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و  سکوواریانمعناداری ماتریس واریانس بودن توزیع متغیرها  به نرمال توجه پژوهش با
ای است مشخص شد که گزینهمقایسه با عدد سه که حد وسط طیف لیکرت پنج

 نوانعبه و بهبود مستمر یمیکار ت، آموزش، مشارکت، گراییمشتری، تعهد هایشاخص
در مدل بودند و دارای برازش  یمعنادار مسیرهایمناسبی که دارای ضرایب  متغیرهای
، میانگین مانندآمار توصیفی  هایشاخصنشانگر ، 5جدول مدل بودند.  هایدادهمناسبی با 

 .دهدمیرا نشان  دنظرمورنمونه چولگی و کشیدگی ، انحراف معیار

 مستخرج از مدل متغیرهایپراکندگی و توزیع ، مرکزی هایشاخص. 1جدول 

 شاخص
 شاخص

 بهبود مستمر کار تیمی گراییمشتری آموزش مشارکت تعهد

 735 735 735 735 735 735 تعداد

 99/0 91/0 10/0 99/0 99/0 10/0 میانگین مرکزی

 پراکندگی
 11/3 99/3 92/3 91/3 09/1 32/9 انحراف معیار

 05/3 99/3 12/3 90/3 292/3 595/3 واریانس

 شکل توزیع
 75/3 22/3 93/3 59/3 039/3 572/3 چولگی

 19/5 29/5 99/3 79/3 19/5 129/3 کشیدگی

حول این نقطه  هادادهکه بیانگر تمرکز  17/0میانگین تعهد برابر است با ، برای مثال 
بیشترین پراکندگی را  59/9کار تیمی با مقدار ، ای این پژوهشه. یا در میان متغیراست

کجی نرمال بوده  ازلحاظکه متغیرهای پژوهش  شدهمشاهدهدارد. همچنین مقدار چولگی 
مقدار کشیدگی متغیرها نیز بیانگر آن است که توزیع متغیرها  ؛ وو توزیع آن متقارن است

 .استدارای کشیدگی نرمال 
و  value-tمدل معادالت ساختاری با استفاده از شاخص . 5اریساخت هایمدلآزمون 

 و ضرایب مسیر آزمون شد گیریاندازهخطای معیار 

                                                                                                                                        
1. structural model 
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 نمودار ضرایب مسیر. 1 نمودار

هر یک از مقادیر ، دهدکه مقادیر ضریب مسیر را نشان می 5بر اساس نتایج نمودار 
نتایج  نند.کموزشی را تبیین میدر نظام آ گراییمشتریدرصدی از واریانس ، مدل بینپیش

آورده شده است. بر اساس این  2در جدول  5شدهیلتعدضرایب تعیین و ضرایب تعیین 
در نظام  گراییمشتریدرصد از تغییرات  99نتایج مجموع متغیرهای مستقل قادر به تبیین 

 یهاشاخصجهت اعتبار یابی مدل است. همچنین  توجهیقابلآموزشی هستند که مقدار 
دهد که مدل پژوهش از و نتایج مقایسة آن با مقادیر مجاز نشان میاستفاده شد برازش 

به درجة آزادی کمتر  ((Χ2/dfبرازش مناسبی برخوردار است؛ زیرا میزان خی اسکوئر 
ان صدم است و شاخص هالتر سیکمتر از هشت (RMSEA)است و شاخص رمزی  0از 

                                                                                                                                        
1. R square adjusted 
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(Holtercn)  هایصشاخاست و  233بیشتر از,CFI,NFI,RFI IFI  7/3همگی بیش از 
 .هستند

 ضرایب تعیین .2جدول 

 شدهیلتعدضریب تعیین  ضریب تعیین متغیرها

 بهبود مستمر
 تعهد

 گراییمشتری
 کار تیمی
 آموزش

 

 معناداری ضرایب مسیر متغیرها. 2نمودار



 417 ... آموزشی نظام اجرای کیفیت مناسب الگوی تدوین 

از این نمودار در  آمدهدستبهدهد. نتایج معناداری ضرایب مسیر را نشان می 2ودار نم
 ادامه تشریح خواهد شد.

 معناداری روابط متغیرها .3 جدول

 نتیجه t P Valuesآماره  ضریب مسیر روابط

 تأیید بهبود مستمر <-آموزش 

 تأیید گراییمشتری <-بهبود مستمر 

 تأیید گراییمشتری <-تعهد 

 تأیید تعهد <-مشارکت 

 تأیید کار تیمی <-مشارکت 

 تأیید بهبود مستمر <-کار تیمی 

 تأیید گراییمشتری <-کار تیمی 

 تأیید بهبود مستمر <-تیمی کار  <-مشارکت 

 تأیید گراییمشتری <-بهبود مستمر  <-آموزش 

 تأیید گراییمشتری <-بهبود مستمر  <-کار تیمی 

 <-بهبود مستمر  <-کار تیمی  <-مشارکت 
 گراییمشتری

تأیید 

 تأیید گراییمشتری <-هد تع <-مشارکت 

 تأیید گراییمشتری <-کار تیمی  <-مشارکت 

 تأیید بهبود مستمر <-کار تیمی  <-مشارکت 

که به بررسی معناداری ضرایب مسیر مدل ساختاری پژوهش  9بر اساس نتایج جدول 
بوده و بر این اساس در  79/5ی ارتباط تمام متغیرها بیشتر از برا tپرداخته است. آماره 

 (.≥ P-Value 35/3)درصد معنادار گزارش شدند  71سطح اطمینان 

 کلی مدل برازش نتایج .4 جدول

 GOF مقادیر اشتراکی√ مقادیر اشتراکی ضریب تعیین√ ضریب تعیین 

 آموزش





 

 بهبود مستمر 
 تعهد 

 مشارکت 
 گراییمشتری 

 کار تیمی 
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هم قوی بودن مدل و ، است 3.997که برابر با  آمدهدستبه GOFبا توجه به میزان 
 (.است %09. )این میزان بیشتر از گرددمی تأییدهم برازش کلی مدل 

 

  ارتقای کیفیت آموزش شدهشناساییی هالفهمؤمدل نهایی  .1شکل 

  

بهبود 

 مستمر

 کار تیمی

 تعهد

  

 شانزدهم سؤال مستیسؤال ب سیزدهمسؤال  پانزدهم سؤال چهاردهمال سؤ

 اول سؤال

 دوم سؤال

 سوم سؤال

 سؤال هفتم سؤال هشتم ششم سؤال

 ییگرایمشتر

 پنجم سؤال

 سؤال نهم

 سؤال دوازدهم

 سؤال یازدهم

 دهم سؤال

 چهارم سؤال

 مسوو  ستیب سؤال

 مچهارو  ستیب سؤال

 منوزده سؤال

 هیجدهم سؤال

 هفدهم سؤال

 بیست و یکم سؤال

 دومو  ستیب سؤال

  آموزش

 مشارکت
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 گیرینتیجهبحث و 

در  یگرایمشتریدرصدی از واریانس ، مدل بینپیشهر یک از مقادیر  هایافتهبر اساس 
موع نشان داد که مج شدهیلتعدکنند. نتایج ضریب تعیین نظام آموزشی را تبیین می

در نظام آموزشی  گراییمشتریرات درصد از تغیی 99متغیرهای مستقل قادر به تبیین 
است. نتایج بررسی مقادیر اندازه اثر نشان داد که این مقدار  توجهیقابلهستند که مقدار 

بینی مدل در مورد است و بر این اساس قوی ارزیابی شدند. قدرت پیش 3.01بیشتر از 
دل مقوی گزارش شد. بر اساس نتایج بررسی معناداری ضرایب مسیر  گرایییمشتر

بوده و بر این اساس  5.79برای ارتباط تمام متغیرها بیشتر از  tآماره ، ساختاری پژوهش
همچنین بر  .(≥ P-Value 35/3)درصد معنادار گزارش شدند  71در سطح اطمینان 

هم بر قوی بودن مدل داللت ، است 3.997که برابر با  آمدهدستبه GOFاساس میزان 
 .کندمی تأییدرا و هم برازش کلی مدل  کندمی

و  5072، و همکاران پاسبان) هاییافتهحاضر همسو با  پژوهش هاییافتهدر تبیین  
 ییزااشتغال، وپرورشآموزش فهیوظگفت  توانمی( 5075، و همکاران همچنین سیدی

 یروین تیتربمختلف و  هایحوزهان در آموزدانش هایتوانمندی بلکه بهبود مستمر ستین
، زمال هایمهارتهدفمند با کسب  صورتبهاست که بتواند  نید و کارآفرکارآم یانسان

همسو با این یافته و نتایج  .کند یجامعه خلق و عمل ازین تناسببهرا  دیمشاغل جد
 وپرورشآموزش( نیز بیان کرده است که 2351) 5پانیتا و پراجوون، پژوهش حاضر سریما

 یروین تیترب قیتحوالت ارزشمند از طر جادیدر اآموزشی  هایفعالیتبا بهبود مستمر 
 یانسان یروین تیعالوه بر ترب وپرورشآموزشدارد.  ینقش مهم نیکارآفر یانسان

 را در هاارزشباورها و  تواندیم یو تحوالت اجتماع یتوسعه اقتصاد یبرا نیکارآفر
قانه خال یبه کارها قیو تشو یو مل یمذهب تیهو تیتقو، نفساعتمادبهبا  آموزانشدان

 مربهبود مستو رقابت و تحول ، یامر سبب رشد و بالندگ نیکه هم کنددر جامعه فراهم 
 .در اجتماع خواهد شد

و )تاسک هاپژوهشیکی دیگر از ابعاد مهم مدل پژوهش حاضر بر اساس بسیاری از  
 خالق و، بارور وپرورشآموزشدر  ان بود.آموزدانش( ایجاد تعهد در 2351، 2و میتراو
، یادکشور )توسعه اقتص شرفتیپ یبرا دیبا، در کشور یاتیاست ح یمرتعهد ا، سازنده
، یجهان یبه تحوالت موجود در جهان و بازنماندن از علم و تکنولوژ دنی( و رسیاجتماع

                                                                                                                                        
1. Srima, S, Panita W & Prachyanun N. 2. Taskov, N. & Mitreva, E. 
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 و مدتیانم ، مدتکوتاه یهایزیربرنامه صورتبه یو منطق یعلم ریراهبردها و تداب
نشان ( 5073) آبادخاتونمحمودی  هاییافته ارتباطدراین .دکرو اجرا  نیتدو بلندمدت

ساله که  23انداز چشم بر اساس ان ابتدایی بایدآموزدانشالگوی آموزشی  دیبا که دهدمی
از  یکیکرد.  یزیراست برنامه دهیگرد نیو تدو هیته نیتوسط کارشناسان و متخصص

 کنندهروزمره و خسته یاز کارها دیبا یاست که حوزه ستاد نیاقدامات ا نیتریضرور
ور نظام و کش ندهیآ، یزیرو برنامه گذاریسیاست، یبه دور باشد و همواره با طراح کامالً

 پررنگ باشد. آنطوری تعریف کند که نقش تعهد در را 
ناسب م یآموزشابعاد مدل  از یگردپژوهش باید گفت که یکی  هاییافتهدر تبیین 

 یریادگی هدفیی استفاده از یادگیری مشارکتی و کار تیمی است ان ابتداآموزدانشبرای 
است اعتقاد بر  یو آموزش یمهم علم فیان در وظاآموزدانشعملکرد  یاقارت یمشارکت

 رفتشیپ هنجارهایو  یریگادی گاهیجا یروش مشارکت یزشیاست که ساختار انگ نیا
انجام شده درباره روش  ایهپژوهش( 2335) نیطبق نظر اسالو .بردمیرا باال  یلیتحص

 روش در باال بردن سطح نیادعا هستند که ا نیدال بر او کار تیمی  یمشارکت یریادگی
 یلیمختلف و در سطوح مختلف تحص موضوعاتان در آموزدانش یلیتحص شرفتیپ

وابط گسترش ر یمشارکت یریادگیروش دیگر اثر مهم معتقدند  هاآنهمچنین  است. دیمف
ز روش در خالل استفاده ا یناست ا یخانوادگ ای یمحل یلیاز سطح تحص فراتر یاجتماع

 دکنمیفراهم  یعموم فیدر وظا یگروه یهمکار یرا برا یطیشرا یمشارکت یساختارها
به نظرات  دقتبهو  داحترام بگذارن گریکه به همد آموزندمی قیطر نیان از اآموزدانش

روش  نیدر ا درواقع باشد. اگر مخالف نظرات خودشان یهم گوش بدهند حت
همچنین این روش به  آموزدمی زیرا ن گرانیافکار د ینقد و بررس هایروشان آموزدانش
ان با قرار گرفتن در آموزدانش آموزندمیرا  یمشارکت و همکار هایمهارتان آموزدانش

 قیبا مسائل مختلف از طر شدنمواجهو با  کندمی نفساعتمادبهگروه احساس  کی
از معلم هم  نهیزم نیوم در ازو در صورت ل کنندمیمشکل را حل  یاریو هم  یفکرهم

 .گیرندمیکمک 
هستند که  وپرورشآموزشحاضر اسناد باالدستی  پژوهش هایمحدودیتیکی از 

ن و در ای اندنپرداختهآموزش و ابعاد دقیق آن  الگوهایروش و با جزییات به  صورتبه
نیستند از سوی دیگر معلمان کم انگیزه در  کارآمدر هم چندان حوزه منابع داخلی دیگ

. باشندمینوین و خالق  هایایدهو  هایطرحنظام آموزش دولتی مانع انجام بسیاری از 
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 أمینتخدمات رفاهی و حقوقی مناسبی برای معلمان ابتدا  شودمیدر این راستا پیشنهاد 
کار  تریویقبا انگیزه باال و روحیه  یجهدرنتد به شغل افزایش یاب هاآنشود تا میزان تعهد 

سیستم نظارتی قوی و  درنهایتتقویت شود.  هاآنکنند و وابستگی سازمانی در 
اداری در سطوح میانی و باال  کارکنانالکترونیک بر کار مربیان و معلمان و مدیران و 

در دوران  صاًمخصوان آموزدانشغلط و ضعیف برای  هایآموزشنظارت کند تا احتمال 
 ابتدایی به حداقل برسد.

 منابع

، یددمحمیس ییحی یترجمه. و کاربست هینظر ؛یتیترب شناسیروان(. 2335) .یا .ر، نیاسالو
 : روان.تهران (.5091)

، شوپرورآموزشفرهنگ مدیریت تغییر و بهبود کیفیت در ( 5091) .ع، و یزدخواستی .م، ایزری
 تهران.، یران کیفیتمد المللیبینهفتمین کنفرانس 

بررسی میزان آمادگی کارکنان ، (5072) .ل، و فاتحی خشکناب .س، و زنجانی .م، پاسبان
 ،و کیفیت جامع )مطالعه موردی( یوربهرهو استقرار مدیریت  سازیپیادهبرای  هادانشگاه

 .595-519(، 29)9، وریبهرهمدیریت 

تحقق مدیریت کیفیت  هایزمینهو  یریکارگبه یجسنامکان، (5079) .ح، .و باباییان ع .ع، داوری
، شهرستان چرداول -ایالم وپرورشآموزشموردمطالعه ، وپرورشآموزشفراگیر در 

 ساری. –مازندران  استان -سازیندهآ ایمشاورهشرکت علمی پژوهشی و 

گیر امدیریت کیفیت فر کارگیریبه یسنجامکان، (5075) ر. ،و شرفی .ن ،شهیدی، .م .س، سیدی
 –فصلنامه علمی ، شیراز وپرورشآموزشایجاد نوآوری در نواحی چهارگانه  منظوربه

 .5075، (2)0، رهیافتی نو در مدیریت آموزشیپژوهشی 

، یادگیری -( کاربرد مدیریت کیفیت جامع در فرایند یاددهی5099) .ف، دوردی نژادقربان 
 .19 -05(:92)مسلسل ، فصلنامه تعلیم و تربیت

بررسی نقش الگوی تعالی مدیریت کیفیت جامع ، (5071) .م، و حیدری خالص .م .س، کمانی
نخستین ، در سطح شهرستان لردگان وپرورشآموزشراهبردی در  و تحولدر تغییر 
هید دانشگاه ش، هوش تجاری و سازمانی -نوین مدیریت  هایپارادایم المللیبینکنفرانس 

 بهشتی تهران.

مدیران از مدیریت کیفیت  یریکارگبهبررسی میزان آگاهی و ، (5073) .ف، آبادخاتونمحمودی 
این ، کرج شهر هایهنرستانجامع و رابطه آن با اثربخشی از دیدگاه معلمان در سطح 

 البرز واحد کرج. استانپیام نور  دانشگاه، نامه کارشناسی ارشد



 4399 تابستان/ نامهویژهی آموزشی/ هانظامپژوهش در   491

References  
Blandford, Sonia. (2013). The Impact of ‘Achievement for All’ on School Leadership. 

Educational Management Administration & Leadership. 41. 45-62. 
10.1177/1741143212462701. 

Krejcie, R.V., & Morgan, D.W., (1970). Determining Sample Size for Research 
Activities. Educational and Psychological Measurement. 

Militaru, M., Ungureanu,G, and Chenic,A.S (2013). The prospects of implementing 
the principles of Total Quality Management (TQM) in education, Procedia - 
Social and Behavioral Sciences 93 (2013) 1138 – 1141. 

Mitreva, E., and Filiposki, O. (2012). Proposal methodology of the subsystem-internal 
standardization as part of TQM system. International. 

Srima, Sudarat & Wannapiroon, Panita & Nilsook, Prachyanun. (2015). Design of 
Total Quality Management Information System (TQMIS) for Model School 
on Best Practice. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 174. 2160-2165. 
10.1016/j.sbspro.2015.02.016. 

Srima, S, Panita W & Prachyanun N, (2015) Design of total quality management 
information system (TQMIS) for model school on best practice, Procedia - 
Social and Behavioral Sciences 174 2160 – 2165. 

Taskov, N.& Mitreva, E. (2015). The motivation and the efficient communication 
both are the essential pillar within the building of the TQM (Total Quality 
Management) system within the Macedonian higher education institutions, 
Procedia - Social and Behavioral Sciences 180, 227 – 234. 

 


