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 چکیده
انجام  درمدارس ابتدایی شهر تهران آموزشیبرکیفیت  مؤثرپژوهش حاضر باهدف ارائه مدل مناسب عوامل 

جزءتحقیقات آمیخته اکتشافی تحلیلی  هاهدادروش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی واز نظر تحلیل  .شد
ایی مدیران مدارس ابتد توصیفی وازنوع پیمایشی بودجامعه آماریدر بخش کمی شامل، روش ازحیث و بود

نسبی وتصادفی ساده  ایطبقهو  ایخوشهنفربه روش  827نفربودکه ازاین تعداد  719شهرتهران شامل 
گویه بودکه روایی و پایایی پرسشنامه  185حقق ساخته شامل انتخاب شدند ابزار پژوهش شامل پرسشنامه م

خبره در این زمینه با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب  15تأیید شد. همچنین در بخش کیفی پژوهش با 
سؤال مصاحبه شد. روش تجزیه و تحلیل داده در بخش کیفی  5و بر اساس مصاحبه نیمه ساختار یافته با 

انتخابی بود و در بخش کمی نیز از آزمونهای پارامتریک شامل تحلیل عاملی  محوری و، کدگذاری باز
، NFI ،NNFI ،CFI ،IFI ،RFI ،GFI ،AGFI  اکتشافی و تأییدی و آزمون تحلیل مسیر و درجه تناسب

NDI  ؤلفهمکه مدل معادالت ساختاری شامل سه  نشان داد هایافتهها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده 
 ،فوق برنامه درمدارس هایفعالیتتوجه مدیران بر ) شاملعوامل مدیریتی  -1فرعی ازقبیل  مؤلفه 18 وصلی ا

توجه بر ) شاملعوامل سازمانی  -8معلمان وتوجه برارزیابی مستمر عملکرد(  توجه مدیران برنحوه تدریس
تدوین وتنظیم مقررات ، آموزشیتوجه برمحتوای ، توجه بر توانمندسازی معلمان، نحوه گزینش معلمان

عوامل مهارتی  -3( آموزشیتخصیص بودجه سالیانه مناسب و بروزرسانی امکانات وتجهیزات ، کاربردی
 شیآموزتوجه بر مهارتهای غیر کالمی معلمان و توجه بر مهارتهای ، توجه بر مهارتهای کالمی معلمان) شامل

، NFIهای برازندگی مطلق/ نسبی مانند ن شاخص. همچنیباشدمی آموزشیکیفیت  هایمؤلفهمعلمان( جزء 
NNFI ،CFI ،IFI ،RFI ،GFI ،AGFI ،NDI و CDI 27/1، 72/1، 72/1، 71/1، 78/1 مقادیرترتیب با  به ،

 آموزشیتوان نتیجه گرفت مدل کیفیت و می، اندمناسبکه دارای برازندگی  73/1و  71/1 71/1، 71/1
 بی است.درمدارس ابتدایی دارای ساختار مناس

 مدارس ابتدایی، آموزشیکیفیت ، کلیدی: ارائه مدل هایواژه
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 مقدمه
 دوروش درعصرجدید تالش برای تعالی بخش آموزش وپرورش ضروری شده است.

 درآموزش کیفیت باشد. تضمینمی کیفیت وفزایش کیفیت تضمین، عمده دربهبودکیفیت

 برای، موانع بر تمرکز، وفقیتم برای .آورد دست باحذف موانع به توانرامی پرورش

 نهادهای ازطریق دولت ضروری است. گامهای اساسی پرورش آموزش بهبود و توسعه

 استعداد از اطمینان به باتوجه و پرورش آموزش مؤسسات برعملکرد، نظارتی مختلف

 زیادی و پرورش فاصله آموزش کیفیت، حال کند. بااینمی نظارت آموزشی خدمات باالی

 (.8118، 1دبناس و شانکار) دارد جهانی سطح در تعالی نقطه هب تارسیدن
 توان ونبایدنمی، آموزشی برکیفیت اثرگذاران عنوان به، را کادرمدرسه اعضاو میان این در

گردند. تلقی می آموزشی نظام هر کارآمدی برای اساسی عناصر از آنان چراکه، گرفت نادیده
 جهت بهبود در آن اعضای و آموزش و پرورش دنها بر سرمایه گذاری هرگونه بنابراین

و  صالحی ؛8111، 8کیفیت آموزش و پرورش تضمین کنندة پیشرفت کشور است )لی
 آموزشیفراوان در امکانات و تجهیزات  هایکاستیاز طرفی کمبودها و  (.1372، همکاران

، موزشیآ هایبرنامهو همچنین کمبود نیروی انسانی متخصص برای اداره و سرپرستی این 
 (.8111، 3وارئی) استامکان اجرای اصولی و صحیح آنها را فراهم ننموده 

براساس گزارش یونسکو کیفیت در آموزش عبارت است از مفهومی چند بعدی که 
تدریس و  هایبرنامهو عملکردهای مربوط از قبیل  هافعالیتشامل تمام  بایستمی

، شوجی) باشدتحقیق و پژوهش ، یآموزشساختمان و فضای ، دانش آموزان، آموزش
( از میان عوامل تعیین کننده آسایش 1375) فرطلوع دل و امینی  (.1371، ترجمه اقدسی

، ناسبتعبیه پنجره م، به ترتیب اهمیت پنج عامل شامل: استفاده از نور طبیعی، محیطی
بر  رثمؤعوامل  ترینمهمتوجه به کیفیت هوا و کاهش آلودگیهای صوتی از ، کنترل دما

است. همچنین میرغفوری و همکاران  آموزشیبهبود کیفیت یادگیری در فضاهای 
 و سیف پناهی سجادی، خطیبی، (1371) بابالنزاهد ، (1371شهرکی پور )، (1375)

به بررسی موضوع کیفیت  هاییپژوهشنیز در ، (1371) توفیقی و همکاران، (1371)
بر بهبود کیفیت آموزش  مؤثرعومال  ترینمهمو عوامل مذکور را از  اندپرداخته آموزشی

به این  ( در پژوهش خود8112) 1و همکاران همچنین الرا بلیا .اندکردهو یادگیری قلمداد 
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خص شا، یی)روشناکالسهای درس  ییروشنا یبرا یفعل ستانداردنتیجه رسیدند که ا
ز به عنوان یکی ا از نور توانمی نی؛ بنابراباید رعایت شود( رهیو غ، متحرک ییروشنا

 (.8112) 1نام برد. بر همین اساس اصلی و گوکترک آموزشیشاخصهای کیفیت فضای 
 برنامه یدر سطح اجرا تیفیک نیتضم-1پژوهشی دیگر به این نتیجه رسیدند که  در

بازخورد از دانش آموزان در مورد مناسب بودن  افتیدر-8)روش تدریس معلمان(
دانش آموزان را به بازتاب در توسعه  -3)ارزشیابی(  آنها یریادگی یازهاین یبرا هافعالیت
 یبرا توانندمیکه  رندیبگ ادی دیآنچه آنها هنوز با یی وشناسا رازبان خود  هایمهارت

 هایفرصت درشدن  ریدرگبا  دانش آموزان -1 کنندباشند را شناسایی  دیس مفیبهبود تدر
 در پیشرفت دیتاک یمذاکره برا -5ببرند  را باالخود  یفراتر از کالس آگاه یریادگی

، شرفتیپ، یریادگی، عملکرد معلم، و اهداف دوره تیفی. شرکت کنندگان از نظر کهابرنامه
 را ارزیابی خواهند کرد.اطالعات و ارتباطات  یورفنا، یریادگیاز  تیحما، آموزشیمواد 

استی ون هر گونه ککه بد شودمیزمانی با کیفیت )معتبر( شناخته  آموزشییک نظام 
در یک نظام به منزله نواقص و عیوب آن است و نتیجه مطلوب  هاکاستیچراکه این ، باشد

به عنوان برونداد یا پیامد از آن نظام حاصل نخواهد شد. کیفیت آموزش و پرورش امری 
. همین پویایی و تغییر پذیری کندمیپویا و دارای ابعاد متعددی است که دائماً تغییر 

راکه چ، برای بهبود دائمی آن بکوشند آموزشیکه برنامه ریزان  شودمیفیت باعث کی
در عرصه جهانی تبدیل  آموزشی هاینظامکیفیت در آموزش به عامل رقابت و برتری 

تلف متعددی که ابعاد مخ هایکاستیشده است. لذا با توجه به مستندات فوق و کمبودها و 
تدریس سنتی به جای  هایشیوهاستفاده از ، مدارس آموزش )کمبود امکانات و تجهیزات

ضعف در محتوای ، معلمان هایمهارتپایین بودن ، روش تدریس فعال و مشارکتی
وره د هایبرنامهو در نتیجه ضعف در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و ...( در  آموزشی

عف رو به ضابتدایی نمایان است و به مرور پیشرفت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان 
لذا پژوهشگر در صدد برآمد با انجام پژوهش ، همچنان وجود دارند هانارساییاست و 

 زیر به شیوه علمی پاسخ دهد. سؤاالتحاضر به 
 در مدارس ابتدایی شهر تهران کدامند؟ آموزشیهای کیفیت مولفه– 1
 در مدارس ابتدایی شهر تهران کدام است؟ آموزشیمدل مفهومی کیفیت  -8
 رجه تناسب مدل مفهومی ارائه شده چگونه است؟د-3

                                                                                                                                        
1. Asli & Gokturk. 



 4399 تابستان/ نامهویژهی آموزشی/ هانظامپژوهش در   332

 روش 

 یآمیختهجزء تحقیقات  هادادهروش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر تحلیل 
 مدیران مدارس کلیه اکتشافی تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی شامل

جدول کرجسی و نفر طبق  827نفر است که از این تعداد  719ابتدایی شهر تهران شامل 
دآوری گر ابزار نسبی و تصادفی ساده انتخاب شدند. ایطبقه، ایخوشهمورگان به روش 

که در فرمت مصاحبه که با فرایند ، در بخش کیفی پرسشنامه محقق ساخته است هاداده
 (مصاحبه) بعد از تعریف سؤاالت اصلی پژوهش، تطبیق مستمر به نقطه اشباع نظری رسید

آوری های جمعکدگذاری مصاحبه سپس، مقیاس کمی تعریف شده است هاکه برای آن
 .دها شروع شها و ابعاد آن و نمودارهای توصیف کننده این ویژگیشده با تعریف ویژگی

که با استفاده از روش نمونه  نفره از خبرگان 15در بخش کیفی پژوهش با یک نمونه 
 سؤال مصاحبه شد. 5ساختار یافته با گیری هدفمند انتخاب شدند بر اساس مصاحبه نیمه 

به دست آمده در  هایدادهمصاحبه نیز با نظر متخصصان و همچنین بر اساس  سؤاالت
شده برای هر سؤال پس از تحلیل محتوا و  های ارائهبخش کیفی تدوین شدند. پاسخ

 محوری و انتخابی توسط پژوهشگر و دو نفر از متخصصین آمار گردآوری، کدگذاری باز
با  سپس باشد.های اصلی پژوهش میها و مؤلفهبیانگر شاخص، شده است که این عوامل

و مطالعه عمیق مبانی نظری و پیشینه تحقیقات انجام شده  سؤاالتمحتوای  توجه به
استخراج شده ناشی از تحلیل عاملی ابتدا توسط محقق نامگذاری  هایعاملعوامل و زیر 

آن به تأیید ده نفر از کارشناسان  هایعاملهر عامل و زیر شد و سپس تناسب نامگذاری با 
نه نفر آنها میزان تناسب نامگذاری انجام شده ، که از ده نفر، خبره در حوزه تحقیق رسید

استخراج  مؤلفهزیر  18اصلی و  مؤلفهشامل سه ، نهایت این عوامل در را تأیید نمودند.
ه و مطالعه عمیق مبانی نظری و پیشینه شد. پس از جمع آوری اطالعات حاصل از مصاحب

( پرسشنامه ابتدا در نفر 11تحقیقات داخلی و خارجی و مصاحبه با افراد صاحب نظر )
کمترین امیتاز  1بیشترین امتیاز و  11داده شده به ترتیب  هایپاسختدوین شد.  گویه 185

نیز  ری و محتواییپرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان در دو بعد صو روایی را دارد.
 بدست 27/1آلفای کرونباخ نیز  و مقدار پایایی با استفاده از روش محاسبة ضریب تأیید

، ینمحاسبه میانگ، فراوانی درصدی، آمد. در بخش آمار توصیفی از جداول توزیع فراوانی
 د.ای استفاده شها و به منظور نمایش تصویری از نمودار میلهبه منظور نمایش ارقامی داده

تجزیه و تحلیل بخش کمی از آزمونهای پارامتریک شامل تحلیل عاملی اکتشافی و  در
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، NFI ،NNFI ،CFI ،IFI ،RFI ،GFI تأییدی و آزمون تحلیل مسیر و درجه تناسب
AGFI ،NDI ها استفاده شد.برای تجزیه و تحلیل داده 

 مشخصات جمعیت شناختی در بخش کیفی .1 جدول
 فراوانی طبقه متغیر فراوانی طبقه تغیرم فراوانی طبقه متغیر

محل 
 خدمت

 3 خبرگان دانشگاهی

 تحصیالت

 1 لیسانسفوق

 سن

 37تر از پایین
 سال

8 
 3 رؤسای آموزش و پرورش
معاونت منابع انسانی و 

 آموزش
 9 سال 15تا  11 8

 3 هارؤسای ادارات کل استان
دکتری 
 تخصصی

 1 سال 51تا  12 11

 8 یران و معلمان مدارسمد

 جنسیت

 8 سال 51باالی  3 زن

 سابقه کار 18 مرد

 2 سال 11زیر 

نیروهای استخدامی رسمی 
 آموزش و پرورش

8 
 5 سال 81تا  11

 1 سال 81باالی 

 مشخصات جمعیت شناختی در بخش کمی .2 جدول

 سابقه مدیران مدرک تحصیلی جنسیت

 119 مرد
 138 ترارشد و باال

 15 سال 5کمتر از 

 18 سال 11الی  5بین 
 112 لیسانی

 78 سال 15الی  11بین 
 81 ترپایینفوق دیپلم و  188 زن

 71 سال 15بیش از 

 هایافته
 موزشیآهای کیفیت اول پژوهش مربوط به بخش کیفی و باهدف شناسایی مولفه سؤال

 مصاحبه با سؤاالتانجام شد. نتایج حاصل از تحلیل  در مدارس ابتدایی شهر تهران
فرعی:  مؤلفه 18اصلی و  مؤلفهشامل سه  آموزشیکیفیت  هایمؤلفهخبرگان نشان داد که 

توجه ، فوق برنامه در مدارس هایفعالیتتوجه مدیران بر ) شاملعوامل مدیریتی  -1
عوامل سازمانی  -8کرد( مدیران بر نحوه تدریس معلمان و توجه بر ارزیابی مستمر عمل

 توجه بر محتوای، توجه بر توانمندسازی معلمان، توجه بر نحوه گزینش معلمان) شامل
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 تخصیص بودجه سالیانه مناسب و بروزرسانی، تدوین و تنظیم مقررات کاربردی، آموزشی
توجه بر مهارتهای کالمی ) شاملعوامل مهارتی  -3( آموزشیامکانات و تجهیزات 

معلمان(  آموزشیه بر مهارتهای غیر کالمی معلمان و توجه بر مهارتهای توج، معلمان
 .باشدمی

در  آموزشیدوم مربوط به بخش کمی و با هدف ارائه مدل مفهومی کیفیت  سؤال
مدارس ابتدایی شهر تهران انجام شده است. بر اساس عوامل شناسایی شده فوق مدل 

 مفهومی نهایی پژوهش به قرار زیر است:
 

 

 در مدارس ابتدایی آموزشیمدل نهایی کیفیت  .1نمودار 

 سوم: درجه تناسب مدل مفهومی ارائه شده چگونه است؟ سؤال
سوم مربوط به بخش کمی پژوهش در خصوص عوامل مدیریتی  سؤالدرخصوص 

گویه  37مدل مربوط به عوامل مدیریتی توسط  :مدارس آموزشیبر کیفیت  مؤثر
 برآوردهای شود.آزمون تحلیل عاملی بر روی عوامل انجام می، اشود. ابتدگیری میاندازه

ها ازلحاظ آماری دهد که همه شاخصپارامتر استاندارد شده در شکل زیر نشان می

نحوه 

گزینش 

توامند معلمان

سازی 

 معلمان
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(. همچنین 51/1معناداری هستند و بارهای عاملی آن در سطح باالیی قرار دارند )بیشتر از 
 باشد.اسب مدل میهای برازش حاکی از برازش منبررسی نتایج شاخص

 آموزشیهای تائید شده بعد عوامل مدیریتی مربوط به متغیر کیفیت خالصه گویه .9جدول 

 گویه مؤلفه
میانگین بارهای 

 عاملی
میانگین مقدار 

t 

وضعیت 
 گویه

های فوق توجه مدیران بر فعالیت
 برنامه در مدارس

 تائید شد 82/12 98/1 سؤال 12

 تائید شد 92/15 91/1 سؤال 13 معلمان توجه مدیران بر نحوه تدریس
 تائید شد 51/12 91/1 سؤال 11 توجه بر ارزیابی مستمر عملکرد

فوق برنامه در  هایفعالیتتوجه مدیران بر  مؤلفهکه در  دهدمینشان  1نتایج جدول  
از کمترین بار عاملی برخوردار است.  5 سؤالباالترین بار عاملی و  12 سؤالمدارس 
بیشترین بار  12 سؤالتوجه مدیران بر نحوه تدریس معلمان  مؤلفهدر خصوص همچنین 
 در این آخرکمترین بار عاملی را بخود اختصاص داده است که رتبه  81 سؤالعاملی و 

به رت مورد نظر دارد. مؤلفهدر  سؤالنشان از وزن پایین این  سؤالدر خصوص این  مؤلفه
بیشترین  31 سؤالکه  دهدمیمستمر عملکرد نشان  توجه بر ارزیابی مؤلفهبندی گویه در 

 کمترین وزن را به خود اخصاص داده است. 38 سؤالوزن و 

 آموزشیهای تائید شده بعد عوامل سازمانی مربوط به متغیر کیفیت خالصه گویه .1جدول 

 گویه مؤلفه
میانگین بارهای 

 عاملی
میانگین مقدار 

t 
 وضعیت گویه

 تأیید شد 11/17 21/1 سؤال 12 لمانتوجه بر نحوه گزینش مع
 تأیید شد 11/12 92/1 سؤال 2 توجه بر توانمندسازی معلمان

 تأیید شد 87/19 92/1 سؤال 11 توجه بر محتوای آموزشی
 تأیید شد 12/12 99/1 سؤال 3 تدوین مقررات کاربردی
 تأیید شد 22/12 91/1 سؤال 3 تخصیص بودجه مناسب

جهیزات بروزرسانی امکانات و ت
 آموزشی

 تأیید شد 13/19 91/1 سؤال 13

 19 سؤالتوجه بر نحوه گزینش معلمان  مؤلفهکه در  دهدمینشان  8نتایج جدول  
توجه  مؤلفهاز کمترین بار عاملی برخوردار است. در مورد  1 سؤالباالترین بار عاملی و 
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مترین بارعاملی مربوط و ک 57 سؤالبر توانمندسازی معلمان بیشترین بار عاملی مربوط به 
در این شاخص است. در  مؤلفهکه نشان از میزان ضعف  باشدمی 21شماره  سؤالبه 

و کمترین  91 سؤالبیشترین بار عاملی مربوط به  آموزشیتوجه بر محتوای  مؤلفهمورد 
تدوین مقررات کاربردی  مؤلفه. در مورد باشدمی 98شماره  سؤالبارعاملی مربوط به 

 95شماره  سؤالو کمترین بارعاملی مربوط به  93 سؤالر عاملی مربوط به بیشترین با
 92 ؤالستخصیص بودجه مناسب بیشترین بار عاملی مربوط به  مؤلفه. در مورد باشدمی

 مؤلفهدر خصوص  همچنین .باشدمی 92شماره  سؤالو کمترین بارعاملی مربوط به 
کمترین  71 سؤالبیشترین بار عاملی و  27 سؤال آموزشیبروزرسانی امکانات و تجهیزات 

 بار عاملی را بخود اختصاص داده است.
مربوط به عوامل سازمانی توسط  مدل :مدارس آموزشیبر کیفیت  مؤثرعوامل مهارتی 

 .شودآزمون تحلیل عاملی بر روی عوامل انجام می، شود. ابتداگیری میگویه اندازه 31
ها ازلحاظ دهد که همه شاخصر شکل زیر نشان میپارامتر استاندارد شده د برآوردهای

(. 51/1آماری معناداری هستند و بارهای عاملی آن در سطح باالیی قرار دارند )بیشتر از 
 باشد.های برازش حاکی از برازش مناسب مدل میهمچنین بررسی نتایج شاخص

 آموزشیکیفیت  های تائید شده بعد عوامل مهارتی مربوط به متغیرخالصه گویه .5 جدول

 گویه مؤلفه
میانگین 

 بارهای عاملی
 وضعیت گویه tمیانگین مقدار 

 تأیید شد 19/19 932/1 سؤال 2 توجه بر مهارتهای کالمی معلمان
 تأیید شد 39/11 279/1 سؤال 11 توجه بر مهارتهای غیرکالمی معلمان
 تأیید شد 22/15 981/1 سؤال 19 توجه بر مهارتهای آموزشی معلمان

 73 سؤالتوجه بر مهارتهای کالمی معلمان  مؤلفهکه در  دهدمینشان  3نتایج جدول  
توجه  مؤلفهاز کمترین بار عاملی برخوردار است. در مورد  75 سؤالباالترین بار عاملی و 

و کمترین  118 سؤالبر مهارتهای غیرکالمی معلمان بیشترین بار عاملی مربوط به 
در این  مؤلفهکه نشان از میزان ضعف  باشدمی 111ماره ش سؤالبارعاملی مربوط به 

 سؤالمعلمان  آموزشیتوجه بر مهارتهای  مؤلفهشاخص است. همچنین در خصوص 
 کمترین بار عاملی را بخود اختصاص داده است. 111 سؤالبار عاملی و  بیشترین 183
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 آموزشیهای برازش مدل کیفیت شاخص .6 جدول

 های برازندگیشاخص
 / نسبی مطلق

 ییمدل نها
 برازش شده

 نتیجه معیار ارزیابی

Chi – square/df 725/1(=15/1119) مناسب 5تر یا مساوی کوچک 

RMSEA 1821/1  مناسب 1/1کمتر از 

NFI 78/1  مناسب 7/1حداقل 

NNFI 71/1  مناسب 7/1حداقل 

CFI 72/1  مناسب 7/1حداقل 

IFI 72/1  مناسب 7/1حداقل 

RFI 27/1 تقریباً مناسب 7/1قل حدا 

SRMR 158/1  مناسب 12/1کمتر از 

GFI 71/1  مناسب 7/1حداقل 

AGFI 71/1  مناسب 7/1حداقل 

NDI 71/1  مناسب 7/1حداقل 

CDI 73/1  مناسب 7/1حداقل 

و  911درجه آزادی  با 111915 خیشود که آماره با توجه به جدول باال مشاهده می
تر است و از آنجا که مقدار آن کوچک 882/1آزادی نیز برابر به درجه  8نسبت آماری خی 

 تواند داشته باشد باتوان نتیجه گرفت مدل برازندگی حداقلی را میشده است می 5از 
( که مقدار RMSEA) بیتقراین وجود با توجه به مقدار جذر برآورد واریانس خطای 

ها میانگین مجذور ماندهاست همچنین با توجه به جذر شاخص ریشه  شده 122/1آن 
(SRMR)  توان نتیجه گرفت خطای مدل زیاد نیست. باشد میمی 158/1که مقدار آن

، NFI ،NNFI ،CFIهای برازندگی مطلق/ نسبی مانند همچنین با توجه به سایر شاخص
IFI ،RFI ،GFI ،AGFI ،NDI و CDI 72/1، 72/1، 71/1، 78/1 مقادیرترتیب با  به ،
های دارای و در مقایسه با مقادیر متعارف برای مدل 73/1و  71/1 71/1، 71/1، 27/1

ای در مدارس ابتدایی دار آموزشیتوان نتیجه گرفت مدل کیفیت می، برازندگی مناسب
 ساختار مناسبی است.

 بحث و نتیجه گیری
ه منظور ب آموزشیبر کیفیت  مؤثراول و دوم در راستای بررسی عوامل  سؤالدر پاسخ به 

ه مصاحبه با خبرگان نشان داد ک سؤاالتحاصل از تحلیل تحلیل  نتایج، ئه مدل مناسبارا
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فرعی قابل شناسایی  مؤلفه 18مؤلفه اصلی و  3، شاخص )گویه( موجود 185از میان 
امل سه ش آموزشیکیفیت  هایمؤلفههای موجود پیشینه و نظریه، است. بر اساس ادبیات

فوق برنامه در  هایفعالیتتوجه مدیران بر ) ملشاعوامل مدیریتی  -1 اصلی مؤلفه
 -8توجه مدیران بر نحوه تدریس معلمان و توجه بر ارزیابی مستمر عملکرد( ، مدارس

 ،توجه بر توانمندسازی معلمان، توجه بر نحوه گزینش معلمان) شاملعوامل سازمانی 
الیانه جه ستخصیص بود، تدوین و تنظیم مقررات کاربردی، آموزشیتوجه بر محتوای 

توجه بر ) شاملعوامل مهارتی  -3( آموزشیمناسب و بروزرسانی امکانات و تجهیزات 
توجه بر مهارتهای غیر کالمی معلمان و توجه بر مهارتهای ، مهارتهای کالمی معلمان

با ، هتوجه به فعالیتهای فوق برنام مؤلفهیافته در راستای  این .باشندمیمعلمان(  آموزشی
گفت که گسترش  توانمی( همسو است. بر همین اساس 1375میرغفوری ) یافته پژوهش

و ورزشی به منظور پر  علمی، فرهنگی، مذهبی هایزمینهفعالیتهای فوق برنامه در 
شکوفایی استعدادها و تقویت همه جانبه و متوازن دانش آموزان ، بارسازی اوقات فراغت

با نتیجه ، هیافت این، به نحوه تدریس معلمان توجه مؤلفهباید مد نظر قرار گیرد. در راستای 
الگا و ، (8115) نیکوالز، (8112) گوکترکاصلی و ، (1371پژوهش شهرکی پور )

که  گفت توانمی. در تبیین این یافته باشدمی( همسو 8111) الزامیل( و 8115همکاران )
انش معلم و د میان تعامل تفکر و عمل دارد.، تدریس فعالیتی است که نیاز به خالقیت

باید عشق به یادگیری را در دانش  معلم آموزان در فرایند تدریس امری ضروری است.
ه پژوهش با یافت، توجه به ارزیابی مستمر مؤلفهمربوط به  هاییافتهآموزان تقویت کند. 

 انتومی. در تبیین این یافته باشدمی( هماهنگ 8118( و هارمن )8112) گوکترکاصلی و 
 زشیآمواز جمله فاکتورهای مهم در ارتقاء کیفیت ، وجه به ارزیابی مستمرگفت که ت

 تواندیممدیران و سایر پرسنل مدارس ، ارزیابی صحیح از عملکرد معلمان فرایند .باشدمی
محسوب شود. و با در نظر گرفتن استانداردها  آموزشیگامی اساسی به سمت پیشرفت 

 یآموزشگامهای اساسی در زمینه کیفیت  توانیمو معیارهای مشخص در زمینه ارزیابی 
 برداشت.

افته با ی، یافته این، توجه بر توانمندسازی معلمان مؤلفه، در راستای عوامل سازمانی
راستای  در .باشدمی همسو( 1371( و شهرکی پور )1375پژوهش میرغفوری و همکاران )

( همسو 1371پور ) شهرکی، هشبا یافته پژو، یافته این، آموزشیتوجه بر محتوای  مؤلفه
تحصیالت  ،گفت که در نظر گرفتن معیارهای سنی توانمی. در تبیین این یافته باشدمی
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تر در انتخاب معلمان شایسته و بر تواندمیشخصیتی و علمی باال  هایصالحیت، مرتبط
 کمک شایانی کند.

میرغفوری  ه پژوهشاین یافته با یافت، تخصیص بودجه ساالنه مناسب مؤلفهدر راستای 
الت گفت که در راستای عد توانمی. در تبیین این یافته باشدمی( همسو 1375) همکارانو 

باید سعی شود که بودجه ساالنه طوری در نظر گرفته شود که همه دانش آموزان  آموزشی
 مطابق با تکنولوژی روز بهره مند شوند. آموزشیبه طور یکنواخت از امکانات 

طلوع  هایپژوهشیافته با یافته  این، آموزشیبروزرسانی تجهیزات  ؤلفهمدر راستای 
 وندیور، (8112الرابلیا و همکاران )، (1371شهرکی پور )، (1375) فردل و امینی 

انات گفت که نبود امک توانمی. در تبیین این یافته باشدمی( همسو 8111) هانتر، (8111)
 آموزشیجهز نبودن اغلب مدارس به ابزارهای کافی؛ از جمله م آموزشیو کمک  آموزشی

مناسب نبودن شرایط فیزیکی کالس درس و تعداد زیاد دانش آموزان ، و فنون تکنولوژی
قادر به ، گاه معلم با وجود داشتن مهارت شودمیاز مشکالتی است که باعث ، کالس

 نای، کالمی هایمهارت مؤلفهکالسی نباشد. در راستای  هایفعالیتانجام بسیاری از 
 توانمی. در تبیین این یافته باشدمیهمسو ، (1371) بابالنبا یافته پژوهش زاهد ، یافته

 مناسب ارتباط از عدم درس هایکالس در شده مشاهده هایاسترس گفت که اغلب

 هاتعارض یسازنده حل و درس هایکالس اداره نظران صاحب اعتقاد به .شودمی ناشی

غیر  هایمهارت مؤلفهاست. در راستای  خوب ارتباطی هایهارتم مستلزم، کالس در
 وانتمی. در تبیین این یافته باشدمی( 1371) بابالنیافته با یافته پژوهش زاهد  این، کالمی

محسوب  آموزشیمهم کیفیت  هایمؤلفهمهارت غیر کالمی یکی از  مؤلفهگفت که 
 ارتباط از، ارتباط شکل این که شودمی لوممع کالمی غیر ارتباط مفهوم به نگاهی با شودمی

 سؤالدر پاسخ به  .شود واقع استفاده مورد آن مکمل عنوان به تواندمی، نبوده کالمی مجزا
در مدارس ابتدایی دارای ساختار  آموزشیسوم نتایج آزمون نشان داد که مدل کیفیت 

 ینترمهمشد. از یافت ن، در خصوص رد یا تأیید این یافته اییافته مناسبی است.
 به موارد ذیل اشاره نمود: توانمیپژوهش  هایمحدودیت

دقت پایین ، در توزیع و تکمیل پرسشنامه هاآزمودنیهمکاری ضعیف برخی از 
ضعیف در زمینه پژوهش در جامعه و  ها به علت فرهنگها در تکمیل پرسشنامهآزمودنی

مانند  موزشیآر تاثیرگذار بر کیفیت وجود عوامل دیگ، نادیده گرفتن تحقیقات دانشجویی



 4399 تابستان/ نامهویژهی آموزشی/ هانظامپژوهش در   333

کارکنان مدرسه ازمهم ، انگیزش معلمان، نظام اداری، سبک مدیریت، ساختار سازمانی
 .اندبودهپژوهش  هایمحدودیتترین 

مسئوالن و کارشناسان آموزش و پرورش ، مدیران، به دست آمده هاییافتهبا توجه به 
علمان و مدیران و م امه ریزان درسی دوره ابتداییو برن مؤلفین، آموزشیارزیابان ، ابتدایی

مخاطبان پژوهش حاضر خواهند بود و این نتایج در انجام  ترینمهممدارس ابتدایی از 
سی در این برر چون .نمایدمیو بهبود راندمان کاری به ایشان کمک  هامسئولیتوظایف و 

بر  ؤثرمه عوامل مدیریتی از جمل، توجه به فعالیتهای فوق برنامه مؤلفهمشخص شد که 
 ینامهبر، شودمیلذا به مدیران مدارس پیشنهاد مدارس ابتدایی است؛  آموزشیکیفیت 

 هایبرنامهفوق برنامه دانش آموزان در حیطه  هایفعالیتمستند و مدون در راستای 
که در  ،مختلف با توجه به شرایط سنی آنها تدوین گردد هایمناسبتتفریحی و ، درسی

و معنوی و همسو بودن با فرهنگ جامعه و متناسب با امکانات و ، به مسائل اجتماعیآن 
که نیازسنجی مستمر از دانش آموزان و  شودمیتسهیالت مدارس فراهم نمایند. پیشنهاد 

 هایبرنامهبه ویژه در حیطه اصالح ، و تحقیقی آموزشیمختلف  هایحیطهمعلمان در 
نتایج ارزیابی و آنچه که در راستای بهبود کیفیت باید  مدون از هایگزارشتهیه ، درسی

چون در این بررسی مشخص شد که  قرار گیرد. آموزشیمد نظر ارزیابان ، ارائه گردد
دارس م آموزشیبر کیفیت  مؤثراز جمله عوامل سازمانی ، آموزشیتوجه به محتوای  مؤلفه

ه به ک شودمیدایی پیشنهاد لذا به مدیران و دست اندرکاران آموزش ابت، ابتدایی است
دروس در فواصل زمانی کوتاه و به روز کردن آنها با توجه به میزان  هایسرفصلبازنگری 

ی چون در این بررس ارتباط محتوای دروس با نیازهای دانش آموزان و تکنولوژی بپردازند.
ی وبمعلمان در وضعیت مطل آموزشیتوجه بر مهارتهای ، مشخص شد که ازعوامل مهارتی

 هایمهارتکه مهارتهای همه جانبه خود از قبیل  شودمیلذا به معلمان پیشنهاد ، قرار ندارد
، یبارش مغز، تفکر خالق، های حل مسئلهفنون تدریس مثل شیوه هایمهارت، ارتباطی

مهارت ، مهارت استفاده از تکنولوژی، آموزش الکترونیکی، همیاری و مشارکتی
، مهارت طرح درس، ی استعدادها و خالقیت دانش آموزانمهارت شکوفای، داریکالس

مهارت نوآوری و ابتکار ضمن تدریس و ، مهارت به چالش کشیدن ذهن دانش آموزان
آموزش ، هاهمایش، هاکارگاه، را از طریق مختلف از جمله شرکت در سمینارها غیره

ود متخصص در خ ضمن خدمت و مطالعه منابع مختلف و استفاده از تجربه افراد خبره و
 تقویت نمایند.
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 منابع
س. ، تقوی شهری ؛.ف، فروزان فر ؛.س، افشاری ؛.پ، حموزاده ؛.ج، صادقی فر؛ .ش، توفیقی

دوماهنامه از دیدگاه دانشجویان؛ مدل سروکوال.  آموزشیکیفیت خدمات (. 1371)
 .81-82، (1)1، پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی -علمی

 دانشکده آموزشی خدمات کیفیت مطالعه (.1371ج. )، سیف پناهی و .ن، دیسجا ؛.ا، خطیبی

، ورزشی مدیریت مطالعاتکارشناسی.  دانش آموزیان دیدگاه از تهران تربیت بدنی مدرسه
2(71) ،71-99. 

(. میزان همخوانی روابط کالمی و غیر کالمی معلمان در جریان تدریس و 1371ع. )، زاهد بابالن
 .1-12، (12)1، مدرسه شناسیروانمجله  .پیشرفت تحصیلی دانش آموزانارتباط آن با 

کارشناسی ارشد  هایدوره آموزشیبر افزایش کیفیت  مؤثر(. عوامل 1371ح. )، شهرکی پور
پژوهش در برنامه دانشگاه آزاد دانشکده علوم تربیتی )مطالعه موردی واحد رودهن(. 

 .112-181، (9)8، ریزی درسی
هنرستانهای کار  عملکرد بر تحلیلی (. نگاهی1372) .ع، و کیامنش .ح، ین آبادی؛ ز.ک، صالحی

شهر  8منطقة  دانش و کار هنرستانهای بروندادهای کیفیت و دانش. موردی از ارزشیابی
 .117-123، (12)5، آموزشی هاینوآوریفصلنامة تهران. 

 محیطی با تأکید بر ارتقاء کیفیت(. بررسی متغیرهای آسایش 1375ز. )، ؛ و امینی فر.م، طلوع دل
 .1-7، (11)1، نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش. آموزشییادگیری در فضاهای 

 رتبه و شناسایی(. 1375س )، ؛ ومنصوری محمدآبادی.خ، ؛ محمدی.آ، ؛ شعبانی.ح، میرغفوری
 یقیتلف رویکرد (ISM) از استفاده با آموزشی خدمات کیفیت بهبود بر مؤثر عوامل بندی

 .13-33، (13)11، ارزشیابی و آموزش. تفسیری ساختاری مدلسازی و فازی ویکور
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