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چکیده
نهاد آموزش و پرورش در سالهای اخیر با مسائلی از جمله افزایش مخارج و دشواری در تامین هزینهها
و کاهش کیفیت آموزشی روبرو می باشد .تنگناها و فشارهایی که نظام آموزشی در نتیجهی نگرشهای
روبه تغییر نسبت به کیفیت آموزش از جمله :پدیده جهانی شدن ،توسعه پایدارانسانی ،حقوق بشر ،صلح
و امن یت ،کیف یت کلی ز ندگی در سلللطوح فردی ،خانوادگی ،اجت ماعی و ج هانی موا جه هسلللت ند
صاحبنظران را بر آن دا شته ا ست که در صدد ارائه راه حلهایی برای بهبود کیفیت آموز شی با شند.
یکی از مهمترین راه حلهای ارائه شده استفاده از برنامهریزی و تفکر استراتژیک به جای برنامهریزی
واکنشی میباشد .برنامهریزی استراتژیک در سه سطح فراسوی کالن ،کالن و خرد مطرح میباشد .در
این تحقیق برنامهریزی ا ستراتژیک منابع ان سانی و رابطه آن با کیفیت آموز شی مورد توجه قرار گرفته
است.

کلمات کلیدی :برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی ،کیفیت آموزشی

 1دانشگاه ازاد اسالمی  ،واحد فیروزکوه ،گروه مدیریت صنعتی  ،فیروکوه ،ایران
 2دانشگاه ازاد اسالمی  ،واحد فیروزکوه ،گروه مدیریت فناوری اطالعات ،فیروکوه ،ایران
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 )1-1مقدمه
باتوجه بله اینکله منلابع انسلانی ،منبلع اسلتراتژیک بلرای سلازمانها محسلوب ملی شلود ،جلزء
مهللم و الینفللک مباحللث برنامللهریزی اسللتراتژیک اسلت و اکثللر برنامللهریزیهای سللازمانی و منللابع
انسانی ماهیت راهبردی دارنلد .از عملده تلرین علواملی کله موجلب نگلرش جدیلد در برناملهریزی
اسللتراتژیک منللابع انسللانی شللده اسللت رونللد تغییللرات و دگرگونیهللای تکنولوژیللک ،اجتمللاعی و
اقتصادی در محلیط داخللی و خلارجی سازمانهاسلت کله هملواره بلا آن مواجله انلد .اگلر سلازمانها
می خواهنلد همسلو بلا ایلن تغییلرات باشلند بایسلتی نگلرش جلامع و راهبلردی داشلته و الزاملات
گونللاگونی را مللدنظر قللرار دهنللد .در عصللر حاضللر ،اساسللیترین منبللع رقللابتی سللازمانها ،منللابع
انسانی کارآملد یلا کارکنلان دانشلی هسلتند .درعلین حلال ،بسلیاری از سلازمانها فاقلد تخصلص و
مهللارت الزم هسللتند کلله بتواننللد بلله طللور مللوثر برناملله هللای اسللتراتژیک منللابع انسللانی را تهیلله
کننللد .نکتلله حللائز اهمیللت آنکلله الزملله شللکل گیللری اسللتراتژیهای منللابع انسللانی مشللارکت و
همکاری مدیران منابع انسانی با مدیریت ارشد سازمان است.
از آنجا که امروزه منابع انسلانی بلا ارزش تلرین عاملل تولیلد و مهمتلرین سلرمایه هلر سلازمان
و منبع اصلی زاینده مزیت رقلابتی و ایجادکننلده قابلیلت هلای اساسلی هلر سلازمان اسلت ،یکلی
از عمللده تللرین برنامللهریزیهای سللازمانی ،برنامللهریزی منللابع انسللانی اسللت .عامللل مهللم بللرای
وجللود برنامللهریزی منللابع انسللانی ،برنامللهریزی جهللت نیللل بلله نیازهللای مهللارتی ،آموزشللی و
درنهایت بهسازی منابع انسلانی اسلت .ملوثرترین راه دسلتیابی بله مزیلت رقلابتی در شلرایط فعللی
کارآمدتر کردن کارکنان سلازمانها از طریلق بهبلود و بهسلازی آنلان اسلت و آنچله کله در راسلتای
توسعه منابع انسانی اهمیلت دارد ایلن اسلت کله بهبلود منلابع انسلانی تنهلا بلا آموزشلهای فنلی و
تخصصی حاصل نملی شلود بلکله بایلد ازطلرق متعلدد بله توسلعه کارکنلان پرداخلت و ایلن مهلم
جزء با اعمال مدیریت استراتژیک درقلمرو مدیریت منابع انسانی امکان پذیر نخواهدبود.
همان طوری که گفته شللد ،برنامهریزی اسللتراتژیک فرایندی اسللت که ضللمن آن اهداف کلی،
فعالیتها و ماموریتهای سلللازمان در درازمدت تعیین می شلللود .بنابراین ،با بیان اهداف کلی سلللازمان،
رو شهای د ستیابی به این اهداف ،منابع ،شرایط بازار ،تغییرات تکنولوژیک ،تو سعه و بهبود مح صول و
سرمایه ازجمله مواردی هستند کلللله در فرایند برنامهریزی استراتژیک موردتوجه هستند .برنامهریزی
منابع انسانی به طور مستقیم با برنامهریزی استراتژیک پیوند مییابد و مهمترین عامل و ابللللزاری که
اهداف و خط مشی های سازمانی را به اهلداف و برنامه های منابع انسانی ارتباط می دهد ،برنامهریزی
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استراتژیک منابع انسانی است .از این رو ،بین برنامهریزی منابع انسانی و برنامهریزی استراتژیک ارتباط
تنگاتنگی وجود دارد.
آموزش و پرورش سلرمایهگذاری یلک نسلل در نسلل دیگلر اسلت بلا توجله بله ایلن کله ایلن
نهاد در سالهای اخیر با چنلدین مسلئله مهلم پلیش گفتله روبلرو بلوده اسلت؛ بلرای چلارهجویی و
پاسللخگویی نقللش برنامللهریزی بللیش از پللیش آشللکار شللده اسللت .امللا برنامللهریزی بللا توجلله بلله
تحللوالت عصللر حاضللر بلله برنامللهریزی اسللتراتژیک تبللدیل شللده اسللت (نجللف بیگللی  ،35ص
.)112
برنامهریزی استراتژیک در سله سلطح فراسلوی کلالن ،کلالن و خلرد مطلرح میباشلد .سلطوح
کللالن برنامللهریزی دیرگللاهی اسللت کلله در نهللاد آمللوزش و پللرورش نهادینلله شللده اسللت امللا در
مقیاس خرد زمینه رشد نیافتله اسلت در حلالی کله در چنلد دهله پایلانی قلرن بیسلتم تمرکززدایلی
از نظامهللای برنامللهریزی مللورد توجلله قللرار گرفتلله و در نتیجلله برنامللهریزی آموزشللی در مقیللاس
خرد در سطح مدرسله بعنلوان یلک راهبلرد جدیلد بلرای دسلتیابی بله کیفیلت آموزشلی شلناخته
شده است.
لذا نمیشود گفت چون اهلداف قلبالً در سلطح کلالن تنظلیم شلدهاند؛ ملدیران ملدارس نیلازی
به برنامهریزی و آینلدهنگری ندارنلد چلرا کله نتلایج حاصلل در سلطح خلرد تشلکیل دهنلده نتلایج
در سطح کالن است.مهم این اسلت کله ملدیران را بایلد بلا شلیوهها و مراحلل تلدوین برناملهریزی
اس تراتژیک در سطح خرد آشنا کرد و به اهمیت ارتباط آن با کیفیت آموزشی پرداخته شود.
از سللوئی در سللالهای اخیللر مسللئوالن آمللوزش و پللرورش در قالللب بخشللنامه در خصللوص
اهمیت چنین برناملهریزیهایی مطلالبی را عنلوان نمودهانلد ،املا بیشلتر برناملهریزیها بله صلورت
تقللویم اجرائللی تنظللیم میگللردد کلله نیللاز بلله بللازبینی و بازاندیشللی دارد .از طرفللی امللروزه تنهللا
دیللدگاه کمللی مطللرح نبللوده بلکلله سللخن از بهبللود کیفیللت آموزشللی اسللت کلله یکللی از شللروط
اساسی اجرای تلوام بلا موفقیلت برناملهها و یکلی از راههلای کملک بله کیفیلت فرآینلد آملوزش و
پرورش روی آوری به برنامهریزی استراتژیک در سطح خرد میباشد.
بلدون داشلتن برناملهریزی اسلتراتژیک نله تغییلرات بله درسلتی ملدیریت میشلود نله کیفیلت
بلله طللور کامللل راهللی بلله مقصللود میبللرد بنللابراین مللدیران فرآینللد مللدار بایللد بلله برنامللهریزی
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اسللتراتژیک متعهللد بللوده و تللدوین آن را در دسللتورالعمل کللاری خللویش قللرار دهنللد (تللورانی،38 ،
ص .)132
لللذا محقللق بللا توجلله بلله اهمیللت دو متغییللر برنامللهریزی اسللتراتژیک منللابع انسللانی و ارتقللای
کیفیت آموزشی به روشن شدن ارتبلاط بلین آنهلا و جهلت کملک بله ملدیران بله منظلور رهلایی
از روزمرگی تحقیق حاضر را انجام داده است
 )1-1چارچوب نظری تحقیق:
برنامهریزی آموزشلی در مقیلاس خلرد بله ویلژه در سلطح مدرسله بعنلوان یلک راهبلرد جدیلد
برای دستیابی به کیفیلت آملوزش شلناخته شلده اسلت (مشلایخ ،38 ،ص  )115اگلر چله نظامهلای
آموزشللی متمرکللز بلله گسللترش کمللی آمللوزش کمللک کللرده و در تعریللف سیاسللتها و اهللداف
کالن نظام نقلش عملده را ایفلا کردهانلد .املا همزملان بلا تقاضلا بلرای کمیلت و کیفیلت آملوزش
شاهد دگرگونی در دیلدگاه اقتصلاد آملوزش و ضلرورت تمرکلز زدایلی و در نتیجله ظرفیلت سلازی
در کلیلله سللطوح نظللام آموزشللی بلله ویللژه در سللطح مللدیریت مللدارس هسللتیم کلله از جمللله
راهبردهللای پیشللنهادی مناسللب بللرای ظرفیللت سللازی در نظللام آموزشللی تفللویض اختیللار و دادن
مسئولیت به مدارس و جوامع محلی و سهیم ساختن آنها در برنامهریزی است.
بللا توجلله بلله مراتللب یللاد شللده میتللوان از برنامللهریزی آموزشللی در سللطح خللرد بعنللوان یللک
اسللتراتژی بللرای بهبللود مللدارس سللود جسللت .لللذا در کللالم آخللر بایللد گفللت :در مقیللاس کللالن
بیندیشید و در مقیاس خرد عمل کنید.
پژوهش بدالیل ذیل انجام گرفته است:
 -1بللدلیل نقللش مهللم و تعیللین کننللده ای کلله برنامللههای اسللتراتژیک در سللطح خللرد در
بهبود کیفیت آموزشی دارد.
 -2با توجه بله امکانلات محلدود آموزشلی و پلرورش بلا برجسلته کلردن برناملهریزی آموزشلی
در سللطح خللرد میتللوان هللدفهای آمللوزش و پللرورش را بللا صللرف منللابع کمتلر و کیفیللت بهتللر
تحقق بخشید.
 -8با توجه به شک ست مدر سه محوری برنامهریزی در سطح خرد میتواند مدیران مدارس را در
بهبود کیفیت به عنوان یک ا ستراتژی فرایند مدار یاری نماید.اهمیت این مو ضوع پژوه شگر را به این
امر وا داشت تا ارتباط بین استراتژی منابع انسانی و کیفیت آموزشی را در سازمان هایی مورد بررسی
قرار دهد که تولیداتشان انسان است
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شکل1-1مدل مفهومی تحقیق(نجف بیگی)1830،
پیشینه پژوهش:
 رساله دکتری مدیریت آموزشی آقای حسین اکبری در خصوص طراحی مدل بهینه برنامهریزی
آموزشی بر اساس تحلیل آمایش سرزمین مطالب ذیل به عنوان پیشنهاد ارائه شده است.
 -1با توجه به حلقه مفقود مدیریت و برنامهریزی در نظام آموزش و پرورش عوامل موثر بر بنیادی
نمودن نظام برنامهریزی در ساختار آموزش و پرورش ایران را دارد.
 -2در راستای توسعه سیاست تمرکز زدایی به منظور استفاده بهینه از توان و پتانسیل مناطق تشکیل
شورای برنامهریزی آموزشی در استانها و مناطق و مدارس ضروریست.
 رساله کارشناسی ارشد رشته برنامهریزی آموزشی خانم زهرا عابدی به عنوان سیر تحول
برنامهریزی آموزشی ایران از  1857تا  1832که به صورت پژوهش تاریخی انجام شده پژوهشگر با
استفاده از اسناد و مدارک و منابع موجود اقدام به جمعآوری و بررسی آنها نموده تا به عوامل موثر در
بهبود و اصالح نظام آموزشی بپردازد.
در پاسخ به سوال آیا برنامهریزی آموزشی در تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش بینقض بوده است
میگوید برنامهریزی برای تغییر نظام آموزش ناقص بوده است .که دالیل از جمله:
الف – کارشناسی انجام نشده و از نظم و توالی منطقی برخوردار نبوده است.
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ب – برنامهریزی با موازین علمی شناخته شده همخوانی نداسته است.
ج – رابطه برنامهریزی انجام شده با آنچه باید تغییر میکرد در حد رضایت بخش نبوده است در قسمت
پیشنهادات میگوید :فعالیت برنامهریزی در سطوح مختلف سلسله مراتب مدیریت و نظام آموزش و
پرورش ضروری است.
 هالک در مجموعه عوامل اساسی برای مدارس اثربخش تهیه برنامه استراتژیک با مشخص کردن
اهداف ساالنه در قالب تحقق پندارهای که در فلسفه آموزشی منعکس است و پیروی از استانداردها
برای تغییر میزان و سطح عملکرد را مطرح میسازد (.)Hallak, 1115, p, 114
تورانی می گوید برای این که مدیران از روز مرگی نجات یافته و گرفتار کارهای تکراری ،سلیقهای و
یکنواخت نشوند باید به برنامهریزی استراتژیک و راهبردی در مدرسه روی آورند و مدیریت فرایند مداری
و مدیریت مدرسه محور باید در بستر برنامهریزی استراتژیک انرژی و منابع را جاری سازد (تورانی،34 ،
ص )216
 پیتر دابلیو و اوبرین هم معتقدند در دو دهه اخیر نظرات منتقدان مدلهای سنتی به تدوین روشهای
برنامهریزی و مدیریت استراتژیک که هم بر تدوین برنامه و هم اجرای استراتژیک آن تاکید میکند
منجر شده است (سرمد ،38 ،ص .)178
روش تحقیق
روش تحقیق در پلژوهش حاضلر ،توصلیفی و پیمایشلی اسلت .زیلرا انجلام ایلن نلوع پلژوهش
« توصیف عینی واقعلی و ملنظم خصوصلیات یلک موقعیلت و یلا موضلوع اسلت بله عبلارت دیگلر
پژوهشللگر در ایللن گونلله تحقیقللات سللعی میکنللد آنچلله هسللت را بللدون هیچگونلله دخالللت یللا
اسللتنتاج ذهللن گللزارش دهللد و نتللایج عینللی از موقعیللت بگیللرد (نللادری و سللیف  ،31ص  78و
.)72
البته در اغلب موارد ایلن نلوع تحقیلق در دیگلر انلواع تحقیلق بله گونلهای خودنملایی میکنلد
و به طوری که گاهی به تعریف ایلن نلوع تحقیلق تلا آن انلدازه وسلعت میدهنلد کله شلامل همله
انواع روشهای تحقیق بله جلز تلاریخی و تجربلی میشلود للذا چلون محقلق در ایلن پلژوهش بله
مقایسلله و ارزشللیابی وقللایع میپللردازد از نللوع مطالعللات تحقیللق همبسللتگی (همخللوانی) میباشللد
(نادری و سیف  ،31ص .)72
جللان بسللت در خصللوص پللژوهش توصللیفی چنللین نتیجللهگیری مینمایللد کلله ایللن نللوع
پژوهشها آنچله را کله هسلت توصلیف میکنلد یعنلی توصلیف ،ثبلت ،تجزیله و تحلیلل و تفسلیر
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شرایط موجود این کلار مسلتلزم گونلهای از مقایسله یلا مقابلله اسلت و در آن کوشلش میشلود تلا
روابط میان متغیرهای دستکاری شده کشف شود (بست  ،71ص .)44
اما بر اساس هلدف ،پلژوهش حاضلر از نلوع کلاربردی اسلت .زیلرا قصلد اصللی پلژوهش حلل
بعضللی از مشللکالت حاضللر در یللک سللازمان یللا جامعلله بللا اسللتفاده از دانللش موجللود اسللت .و یللا
هلدف پللژوهش در جهللت رشللد و بهتللر کللردن محصلول یللا روال یللک فعالیللت و خالصلله آزمللون
مفللاهیم نظللری و مجللرد (ذهنللی) در موقعیتهللای واقعللی و زنللده اسللت .بیشللتر تحقیقللات مللا در
آموزش و پرورش از نوع کاربردی میباشد (نادری و سیف  ،31ص .)84
و به تعریف دیگلر تحقیلق کلاربردی اسلت زیلرا محقلق بلا انجلام ایلن فعالیلت ملنظم کله بلر
بنیاد تجزیه و تحلیل یلک یلا چنلد فلرض دربلاره چگلونگی روابلط بلین تعلدادی متغیلر بنلا شلده
است (نادری و سیف  ،31ص .)85
 )8-8جامعه آماری
با توجه به تعریلف :یلک جامعله آملاری عبلارت اسلت از مجموعله ای از افلراد یلا واحلدها کله
الاقل یلک صلفت مشلترک داشلته باشلند .در ایلن مطالعله ،جامعله آملاری ملورد نظلر را ملدیران
مدارس شهرسلتان فیروزکلوه در سلال تحصلیلی  18-14کله  55نفلر هسلتند تشلکیل میدهنلد .و
مدیران مدارس بله افلرادی اطلالق میشلود کله اداره املور مدرسله را بلا حکلم منطقله آملوزش و
پرورش بر عهده دارند.
 )4-8نمونه آماری ،روش نمونهگیری و حجم نمونه:
با توجه به تعریف ،یک جامعه آماری عبارت است از مجموعهای از افراد یا واحدها که دارای حداقل
یک صللفت مشللترک باشللند .معموال در هر پژوهش ،جامعه مورد بررسللی یک جامعه آماری اسللت که
پژوهشگر مایل است درباره صفت (صفتهای) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد (سرمد و همکاران،
) 177 :1833اندی شمندان در خ صوص تعیین حجم یا اندازه نمونه در تحقیقات پی شنهادهای مختلفی را
مطرح کردهاند از جمله جدولهایی ا ست که ح سب محا سبات آماری فراهم شده (نادری و سیف ،31
ص  .)172حجم جامعه آماری به تعداد  55نفر شللامل مدیران شللاغل در آموزش و پرورش تهران می
باشد .بنابراین با توجه به جدول کرسی و مورگان  ،حجم نمونه مناسب برابر  43نفر مورد قبول خواهد
بود بنابراین به همین تعداد پرسللشللنامه توزیع گردید که از این تعداد  46،پرسللشللنامه دریافت و مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 02فصلنامه علمي -پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي سال هشتم ،شماره سوم ،بهار6931

روش نمونهگیری
نمونه برداری ،فرآیند گزینش و انتخاب تعدادی از اعضای جامعه است ،طوریکه پژوهشگر با بررسی
نمونه و درک فرضیات یا ویژگیهای آزمودنیهای نمونه قادر به تعمیم خصوصیات یا ویژگیها به عناصر
جامعه خواهد شد (دانای فرد و همکاران.)821:1833 ،در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع
پژوهش و جامعه آماری مورد مطالعه از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده است .برای تحت
پوشش قرار دادن جامعه آماری مورد نظر مراحل زیر مورد توجه قرار گرفته است.
الف -انتخاب پاسخگویان به شکل تصادفی ساده
ب -توزیع پرسشنامه در بین مدیران
 )0-8ابزار اندازهگیری و نحوه اجرای آن:
در پللژوهش حاضللر ،جهللت رسللیدن بلله هللدفهای مللورد نظللر از پرسشللنامه محقللق سللاخته
استفاده شده است .پرسشنامههای ایلن پلژوهش از نلوع سلئوالهای بسلته ل پاسلخ انتخلاب شلده
است .و بر اساس مقیاس لیکرت اندازهگیری شده است.
لذا پژوهشگر ،بر اساس هدفهای تحقیق دو نوع پرسشنامه استفاده نموده است.
پرسشنامه مراحلل و گامهلای علملی تلدوین برناملهریزی اسلتراتژیک شلامل  25پرسلش پلنج
گزینللهای بللوده اسللت کلله بللر اسللاس مللدلهای مللورد مطالعلله از جمللله مللدل برایسللون ،دانکللن،
گوداشللتاین ،راجللر کللافمن و جللری هللرفمن و اسللتونر و فرمینریللال وایللتمن ،و مللدل جللامع
برنامهریزی و مدیریت استراتژیک تدوین شده است.
پرسشللنامه کیفیللت آموزشللی بللا  26گویلله تللدوین شللده اسللت کلله شللامل پللنج مولفلله محللیط
یادگیری،رضللایتمندی،عملکرد دانللش آموزان،میللانگین نمللرات دانللش آمللوزان وتللامین منللابع و
تجهیزات آموزشی میباشد.
آزمون فرضیه اصلی تحقیق:
رابطة معنی داری بین برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و کیفیت آموزشی وجود دارد.
فرض اولیه (  :) H2رابطة معنی داری بین برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و کیفیت آموزشی
وجود ندارد.
فرض تحقیق (:)H1رابطة معنی داری بین برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی و کیفیت آموزشی
وجود دارد.
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جدول 6-4جدول توافقی برنامهریزی منابع انسانی و کیفیت آموزشی
ضریب همبستگی
برنامهریزی
**.446

کیفیت آموزشی
1/222

ضریب مشاهده شده

.222
46
1/222
.
46

.
46
**.483
.222
46

سطح معناداری
جامعه آماری
ضریب مشاهده شده
سطح معناداری
جامعه آماری

کیفیت
آموزشی

ضریب همبستگی اسپیرمن

برنامهریزی

جدول  7-4محاسبات مربوط به آزمون فرضیه اصلی تحقیق
متغیر های مستقل
کیفیت آموزشی

متغیر وابسته
برنامهریزی

سطح معنی داری
2/222

ضریب همبستگی
2/45

نتیجه آزمون نشان می دهد که با توجه به این که سطح معنی داری محاسبه شده کمتر از پنج درصد

است ) ( sig  0 / 05لذا فرض صفر رد می گردد .یعنی رابطة معنی داری بین برنامهریزی استراتژیک
منابع انسانی و کیفیت آموزشی وجود دارد .بنابراین با احتمال  %15فرضیه اصلی تحقیق مورد تایید قرار
می گیرد.
 .1-8-4آزمون فرضیه فرعی اول تحقیق :
رابطة معنی داری بین برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و محیط یادگیری وجود دارد.
فرض اولیه (  :) H2رابطة معنی داری بین برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی ومحیط یادگیری
وجود ندارد.
فرض تحقیق ( :)H1رابطة معنی داری بین برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و محیط یادگیری
وجود دارد.
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جدول  3-4ضریب همبستگی اسپیرمن بین برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و محیط یادگیری
ضریب همبستگی
محیط یادگیری

.281
46
1/222
.
46

**.462

برنامه ریزی
استراتژیک
1/222

ضریب مشاهده شده

برنامه ریزی استراتژیک

.
46
**.462
.281
46

سطح معناداری
جامعه آماری
ضریب مشاهده شده
سطح معناداری
جامعه آماری

محیط یادگیری

ضریب همبستگی
اسپیرمن

جدول  1-4محاسبات مربوط به آزمون فرضیه فرعی اول
متغیر های مستقل
بین محیط یادگیری

متغیر وابسته
برنامه ریزی استراتژیک سازمانی

سطح معنی داری
2/281

ضریب همبستگی
2 /462

بر اساس نتایج حاصل از خروجی  ،SPSSبا توجه به این که سطح معنی داری محاسبه شده کمتر

از پنج درصد است ) ( sig  0 / 05لذا فرض صفر رد می گردد .یعنی رابطة معنی داری بین برنامه
ریزی استراتژیک منابع انسانی و محیط یادگیری وجود دارد .بنابراین با احتمال  %15فرضیه فرعی اول
تحقیق مورد تایید قرار می گیرد.
 .8-8-4آزمون فرضیه فرعی دوم تحقیق :
رابطة معنی داری بین برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و احساس رضایتمندی وجود دارد.
فرض اولیه (  :) H2رابطة معنی داری بین برنامه ریزی اسللتراتژیک منابع انسللانی و احسللاس
رضایتمندی وجود ندارد.
فرض تحقیق ( :)H1رابطة معنی داری بین برنامه ریزی اسللتراتژیک منابع انسللانی و احسللاس
رضایتمندی وجود دارد.
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جدول  12-4ضریب همبستگی اسپیرمن بین برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و احساس رضایتمندی
ضریب همبستگی
رضایتمندی
**.526

برنامه ریزی استراتژیک
1/222

ضریب مشاهده شده

.222
46
1/222
.
46

.
46
**.526
.222
46

سطح معناداری
جامعه آماری
ضریب مشاهده شده
سطح معناداری
جامعه آماری

برنامه ریزی
استراتژیک

ضریب همبستگی
اسپیرمن

رضایتمندی

جدول  11-4محاسبات مربوط به آزمون فرضیه فرعی دوم
متغیر های مستقل
رضایتمندی

متغیر وابسته
برنامه ریزی استراتژیک سازمانی

سطح معنی داری
2/222

ضریب همبستگی
2 /526

بر اساس نتایج حاصل از خروجی  ،SPSSبا توجه به این که سطح معنی داری محاسبه شده کمتر

از پنج درصد است ) ( sig  0 / 05لذا فرض صفر رد می گردد .یعنی رابطة معنی داری رابطة معنی
داری بین برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و احساس رضایتمندی وجود دارد.بنابراین با احتمال
 %15فرضیه فرعی دوم تحقیق مورد تایید قرار می گیرد.
 .4-8-4آزمون فرضیه فرعی سوم تحقیق :
رابطة معنی داری بین برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و عملکرد دانش آموزان وجود دارد.
فرض اولیه (  :) H2رابطة معنی داری بین برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و عملکرد دانش
آموزان وجود ندارد.
فرض تحقیق ( :)H1رابطة معنی داری بین برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و عملکرد دانش
آموزان وجود دارد.
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جدول  12-4ضریب همبستگی اسپیرمن بین برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و عملکرد دانش آموزان
ضریب همبستگی

**.411

برنامه ریزی
استراتژیک
1/222

عملکرد

ضریب مشاهده شده

.222
46
1/222
.
46

.
46
**.411
.222
46

سطح معناداری
جامعه آماری
ضریب مشاهده شده
سطح معناداری
جامعه آماری

برنامه
ریزی
استراتژیک

ضریب همبستگی
اسپیرمن

عملکرد

جدول  18-4محاسبات مربوط به آزمون فرضیه فرعی سوم
متغیر های مستقل
عملکرد

متغیر وابسته
برنامه ریزی استراتژیک سازمانی

سطح معنی داری
2/222

ضریب همبستگی
2/411

بر اساس نتایج حاصل از خروجی  ،SPSSبا توجه به این که سطح معنی داری محاسبه شده کمتر از
پنج درصد است ) ( sig  0 / 05لذا فرض صفر رد می گردد .یعنی رابطة معنی داری رابطة معنی
داری بین برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و عملکرد وجود دارد.بنابراین با احتمال  %15فرضیه
فرعی سوم تحقیق مورد تایید قرار می گیرد.

 .0-8-4آزمون فرضیه فرعی چهارم تحقیق :
رابطة معنی داری بین برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی ومیانگین نمرات دانش آموزان وجود
دارد.
فرض اولیه (  :) H2رابطة معنی داری بین برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی ومیانگین نمرات
دانش آموزان وجود ندارد.
فرض تحقیق ( :)H1رابطة معنی داری بین برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی ومیانگین نمرات
دانش آموزان وجود دارد.
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جدول  14-4ضریب همبستگی اسپیرمن بین برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی ومیانگین نمرات
دانش آموزان
ضریب همبستگی
میانگین نمرات

برنامه ریزی
استراتژیک
1/222

ضریب مشاهده شده

.225
46
1/222
.
46

.
46
**.316
.225
46

سطح معناداری
جامعه آماری
ضریب مشاهده شده
سطح معناداری
جامعه آماری

**.316

برنامه ریزی
استراتژیک

ضریب همبستگی اسپیرمن

میانگین نمرات

جدول  15-4محاسبات مربوط به آزمون فرضیه فرعی چهارم
متغیر های مستقل
میانگین نمرات

متغیر وابسته
برنامه ریزی استراتژیک سازمانی

سطح معنی داری
./225

ضریب همبستگی
./316

بر اساس نتایج حاصل از خروجی  ،SPSSبا توجه به این که سطح معنی داری محاسبه شده کمتر

از پنج درصد است ) ( sig  0 / 05لذا فرض صفر رد می گردد .یعنی رابطة معنی داری رابطة معنی
داری بین برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی ومیانگین نمرات دانش آموزان وجود دارد.بنابراین با
احتمال  %15فرضیه فرعی چهارم تحقیق مورد تایید قرار می گیرد.
6-8-4آزمون فرضیه فرعی پنجم تحقیق :
رابطة معنی داری بین برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و تامین منابع و تجهیزات آموزشی وجود
دارد.
فرض اولیه (  :) H2رابطة معنی داری بین برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و تامین منابع و
تجهیزات آموزشی وجود ندارد.
فرض تحقیق ( :)H1رابطة معنی داری بین برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و تامین منابع و
تجهیزات آموزشی وجود دارد.
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جدول  16-4ضریب همبستگی اسپیرمن بین برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و تامین منابع و
تجهیزات آموزشی سازمانی
ضریب همبستگی
و تامین منابع
و تجهیزات

برنامه ریزی
استراتژیک

**.128

1/222

ضریب مشاهده شده

.211
46
1/222
.
46

.
46
**.128
.211
46

سطح معناداری
جامعه آماری
ضریب مشاهده شده و تامین منابع و
تجهیزات
سطح معناداری
جامعه آماری

برنامه ریزی
استراتژیک

ضریب همبستگی اسپیرمن

جدول  17-4محاسبات مربوط به آزمون فرضیه فرعی پنجم
متغیر های مستقل
تامین منابع و تجهیزات

متغیر وابسته
برنامه ریزی استراتژیک سازمانی

سطح معنی داری
2/211

ضریب همبستگی
2 /128

بر اساس نتایج حاصل از خروجی  ،SPSSبا توجه به این که سطح معنی داری محاسبه شده کمتر

از پنج درصد است ) ( sig  0 / 05لذا فرض صفر رد می گردد .یعنی رابطة معنی داری بین برنامه
ریزی استراتژیک منابع انسانی و تامین منابع و تجهیزات آموزشی وجود دارد بنابراین با احتمال %15
فرضیه فرعی پنجم تحقیق مورد تایید قرار می گیرد.
نتایج فرضیات تحقیق
رابطة معنی داری بین بین برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی با کیفیت آموزشی مدارس وجود
دارد.
نتیجه آزمون نشان می دهد که با توجه به این که سطح معنی داری محاسبه شده کمتر از پنج درصد
است ) ( sig  0 / 05لذا فرض صفر رد می گردد .یعنی رابطة معنی داری بین بین برنامه ریزی
استراتژیک منابع انسانی با کیفیت آموزشی مدارس وجود دارد.بنابراین با احتمال  %15فرضیه اصلی
تحقیق مورد تایید قرار می گیرد.
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به طوری که مشایخ بیان میکند با تغییر دیدگاه اقتصاد آموزش و پرورش از «سرمایه انسانی» به
«توسعه انسانی» برنامهریزی آموزشی استراتژیک در مقیاس خرد به ویژه در سطح مدرسه به عنوان یک
راهبرد جدید برای دستیابی به کیفیت آموزشی شناخته شده است (مشایخ ،38 ،ص .)112
تیلر معتقد است برای بهبود کیفیت آموزشی و برنامهریزی آموزشی ،مدیران و تصمیمگیران باید باور
داشته باشند که گردآوری اطالعات و تصمیمگیری درباره کیفیت آموزشی مستلزم تمرکز زدایی در سطح
سازمان است (.)tyeler 1131, p.46
مشایخ و بازرگان معتقدند که برنامهریزی استراتژیک در مدرسه در بازبینی و بازاندیشی درباره کیفیت
آموزشی باید محور اصلی قرار گرفته شود (مشایخ ،بازرگان ،31 ،ص )42
هالک در مجموعه عوامل اساسی برای مدارس اثربخش را تهیه برنامه استراتژیک با مشخص کردن
اهداف ساالنه در قالب تحقق پندارهای که در فلسفه آموزشی منعکس است و پیروی از استانداردها برای
تغییر میزان و سطح عملکرد میداند.
تورانی میگوید برای این که مدیران از روز مرگی نجات یافته و گرفتار کارهای تکراری ،سلیقهای و
یکنواخت نشوند باید به برنامهریزی استراتژیک و راهبردی در مدرسه روی آورند و مدیریت فرایند مداری
و مدیریت مدرسه محور باید در بستر برنامهریزی استراتژیک انرژی و منابع را جاری سازد (تورانی،34 ،
ص )216
پیتر دابلیو و امربرین هم معتقدند در دو دهه اخیر نظرات منتقدان مدلهای سنتی به تدوین روشهای
برنامهریزی و مدیریت استراتژیک که هم بر تدوین برنامه و هم اجرا استراتژیک آن تاکید میکند منجر
شده است.
نجف بیگی هم معتقد است که برنامهریزی یکی از پنج اصل اساسی مدیریت است و با تغییر محیط
کسب و کار به صورتی که در عصر حاضر با آن روبرو هستیم نوع آن به برنامهریزی استراتژیک تبدیل
شده است( .نجف بیگی ،35 ،ص )121
لذا با توجه به یافته پژوهش و نظرات در طی دهههای پایانی قرن بیستم همزمان با افزایش تقاضا
برای کمیت و کیفیت آموزش شاهد دگرگونی در دیدگاه اقتصاد و آموزش و پرورش و ضرورت
تمرکززدایی و در نتیجه ظرفیتسازی در کلیه سطوح نظام آموزشی به ویژه در سطح مدیریت مدارس
هستیم ،از جمله راهبردهای پیشنهادی مناسب برای ظرفیت سازی در نظام آموزشی تفویض اختیار و
دادن مسئولیت به مدارس و جوامع محلی و سهیم ساختن آنها در برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی
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میباشد ،لذا جریان گردش روزانه امور و تصمیمگیری در مقیاس خرد (مدرسه) تعیین کننده کیفیت
آموزشی است.
رابطة معنی داری بین برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی با محیط یادگیری وجود دارد.
بر اساس نتایج حاصل از خروجی  ،SPSSبا توجه به این که سطح معنی داری محاسبه شده کمتر
از پنج درصد است ) ( sig  0 / 05لذا فرض صفر رد می گردد .یعنی رابطة معنی داری بین برنامه
ریزی استراتژیک منابع انسانی با محیط یادگیری وجود دارد .بنابراین با احتمال  %15فرضیه فرعی اول
تحقیق مورد تایید قرار می گیرد
رابطة معنی داری بین برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی با رضایتمندی وجود دارد.
بر اساس نتایج حاصل از خروجی  ،SPSSبا توجه به این که سطح معنی داری محاسبه شده کمتر

از پنج درصد است ) ( sig  0 / 05لذا فرض صفر رد می گردد .یعنی رابطة معنی داری بین برنامه
ریزی استراتژیک منابع انسانی با رضایتمندی وجود دارد .بنابراین با احتمال  %15فرضیه فرعی دوم
تحقیق مورد تایید قرار می گیرد.
رابطة معنی داری بین برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی با عملکرد دانش آموزان وجود دارد.
بر اساس نتایج حاصل از خروجی  ،SPSSبا توجه به این که سطح معنی داری محاسبه شده کمتر

از پنج درصد است ) ( sig  0 / 05لذا فرض صفر رد می گردد .یعنی رابطة معنی داری بین برنامه
ریزی استراتژیک منابع انسانی با عملکرد دانش آموزان وجود دارد.بنابراین با احتمال  %15فرضیه فرعی
سوم تحقیق مورد تایید قرار می گیرد.
رابطة معنی داری بین برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی با میانگین نمرات دانش آموزان وجود
دارد.
بر اساس نتایج حاصل از خروجی  ،SPSSبا توجه به این که سطح معنی داری محاسبه شده کمتر

از پنج درصد است ) ( sig  0 / 05لذا فرض صفر رد می گردد .یعنی رابطة معنی داری بین برنامه
ریزی استراتژیک منابع انسانی با میانگین نمرات دانش آموزان وجود دارد.بنابراین با احتمال  %15فرضیه
فرعی چهارم تحقیق مورد تایید قرار می گیرد.
رابطة معنی داری بین برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی با تامین منابع و تجهیزات آموزشی وجود
دارد.
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بر اساس نتایج حاصل از خروجی  ،SPSSبا توجه به این که سطح معنی داری محاسبه شده کمتر

از پنج درصد است ) ( sig  0 / 05لذا فرض صفر رد می گردد .یعنی رابطة معنی داری بین برنامه
ریزی استراتژیک منابع انسانی با تامین منابع و تجهیزات آموزشی وجود دارد بنابراین با احتمال %15
فرضیه فرعی پنجم تحقیق مورد تایید قرار می گیرد.
پیشنهادات تحقیق
 -1پیشنهاد میگردد بر اساس یافتههای تحقیق و اهمیت برنامهریزی استراتژیک منابع
انسانی(مدرسه) و به دلیل این که این سطح از برنامهریزی در آموزش و پرورش رشد نیافته میباشد
مراحل و گامهای عملی تدوین برنامهریزی بشرح فرمهای ذیل در کارگاه آموزشی برای مدیران مناطق
ارائه شود .این مراحل بر اساس بررسی مدلهای مختلف از جمله برایسیون ،راجر کاهمن و جری هرمن،
دانکن ،گوداشتاین ،استونر و فریمن ،و غیره تدوین شده که تمامی مراحل اصلی برنامهریزی استراتژیک
مورد توجه بوده و هر مرحله با مراحل بعدی و قبلی در تعامل میباشد .فرمها با توضیحات مختصر ارائه
شده است که شامل (فرم مقدمه ،بررسی وضعیت موجود ،منابع بودجه ،هدف ،مأموریت ،تجزیه و تحلیل
علتها (استخوان ماهی و  ،)swotارزیابی میباشد.
 -1در دانشگاهها برای رشته مدیریت آموزشی واحد درسی برنامهریزی استراتژیک گنجانده شود.
 -2مدل برنامهریزی استراتژیک در آموزش و پرورش مورد برررسی قرار گیرد تا مدل مناسب بر
اساس شرایط کشورمان ارائه شود.
 -8مدل برنامهریزی استراتژیک راجر کافمن و جری هرمن در مدارس اجرا و میزان تأثیر آن بر
کیفیت آموزشی مورد بررسی قرار گیرد.
 -4میزان تأثیر روش  swotدر جستجوی استراتژیها در مدارس مورد بررسی قرار گیرد.
 -5نقش افراد مختلف (مدیر ،مدیران ،معاونین ،مشاوران و اولیاء دانشآموزان) در برنامهریزی
استراتژیک منابع انسانی چگونه خواهد بود مورد بررسی قرار گیرد.
 -6بازاندیشی الزم در خصوص تعریف کیفیت آموزشی در ایران بعمل آید.
 -7راههای بهبود کیفیت آموزشی در سطح مدرسه مورد بررسی قرار گیرد.
 -3برنامهریزی استراتژیک مدارس مورد ارزیابی قرار گیرد .و فرمهای ارزیابی تدوین و تنظیم گردد.
 -1انتشار مطالبی پیرامون برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی در هفته نامههای مختلف و رشد
مدیریت و ماهنامههای علمی توسط صاحبنظران ارائه شود.
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 -12تهیه بروشور و راهنمای به زبان ساده در خصوص اصطالحات برنامهریزی استراتژیک از جمله
(رسالت و دورنما ،ارزش ،هدف ،مأموریت ،تحلیل محیط داخلی و خارجی) تهیه شود.
 -11موانع موجود بر سر راه برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی در مدارس مورد بررسی قرار گیرد.
 -12محاسن برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی(غیرمتمرکز) مورد بررسی قرار گیرد.
 -18کارگاه آموزشی نحوه کاربست الگوی نوین تدریس برای دبیران و مدیران ارائه شود.
 -14طراحی الگوی برنامهریزی استراتژیک در آموزش و پرورش ارائه شود.
 -15نحوه تدوین درخت استراتژی کیفیت مدارس به مدیران آموزشی داده شود.
 -16از بین انواع روشهای برنامهریزی استراتژیک هر کدام با چه موقعیتی بیشترین سازگار دارند
مورد بررسی قرار میگیرد.
 -17بررسی بعمل آید که کدام دسته از اندیشههای برنامهریزی استراتژیک میتواند با برنامهریزی
مدارس محلی یا نواحی آموزش و پرورش هماهنگی داشته باشد.
 -13کالسهای ضمن خدمت برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی برای مدیران در نظر گرفته
میشود.

-

منابع و مأخذ فارسی
ابراهیمللی نللژاد رفسللنجانی ،مهللدی ،1812،سیاسللتهای بازرگللانی و مللدیریت اسللتراتژیک،
چاپ اول ،چاپخانه شهید باهنر کرمان463 ،
احمللدی ،حسللین،1877،برنامللهریزی اسللتراتژیک و کللاربرد آن ،کللانون فرهنگللی انتشللاراتی،
سایه نما.
استونر ،جمیز فلری ملن ،ادوار 1875،ملدیریت ،پارسلیان ،عللی اعرابلی ،سلید محملد ،جللد دوم،
چاپ اول ،شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
اکبللری ،حسللین ،1831،طراحللی مللدل بهینلله برنامللهریزی آموزشللی بللر اسللاس تحلیللل آمللایش
سرزمین ،دانشگاه آزاد علوم تحقیقات.
امیر کبیری ،علیرضا،1877،مدیریت استراتژیک ،انتشارات ملک.
آلن رادنیک،1838،مدیریت دانش ،ترجمه محمد حسین لطیفی.
ایران نژاد پاریزی ،مهلدی ،ساسلان گهلر ،پرویلز،1875،سلازمان و ملدیریت ،از تئلوری تلا عملل،
چاپ سوم ،بانک مرکزی.
ایمانی ،آذرخش ،اسماعیل تبار،1838،مدیریت از آغاز تا پشت مدرن ،فرهنگ سبز.،
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-

براسللیون ،جللان ام،1833،فرآینللدی برنامللهریزی اسللتراتژیک بللرای سللازمانهای دولتللی و غیللر
انتفاعی ،منوریان ،عباسی ،مترجم مدیریت دولتی ،جلد  ،12مرکز آموزش مدیریت دولتی.
بیللان ،حسللام الللدین،1831،مللدیریت اسللتراتژیک ،مللدیریت دولتللی ،جلللد  ،7مرکللز آمللوزش و
مدیریت دولتی.
بیللان ،حسللام الللدین ،1837،نقللش سیاسللی جغرافیللایی (ژئولتیللک در مللدیریت اسللتراتژیک)،
مدیریت دولتی ،جلد  ،1مرکز آموزش و مدیریت دولتی.
بیلللو ،پاتریللک و همکللاران،1833،راهنمللای اجرایللی برنامللهریزی اسللتراتژیک ،متللرجم شللریفی
کلوچی ،منصور ،چاپ اول ،غزل.
بهرنگی ،محمدرضا ،1831،مدیریت آموزشی و آموزشگاهی ،نشر کمال تربیت.
پهلوانیلللان ،حسلللین ،1835،تجربلللهای موفلللق از کلللاربرد ملللدیریت راهبلللردی (اسلللتراتژیک)،
انتشارات نیکو روش.
تورانی ،حیدر،1834 ،مدیریت فرآیند مدار در مدرسه ،انتشارات تزکیه.
تورانی ،حیدر ،1834،کاربست مدیریت فرآیند مدار در مدرسه ،ناشر تزکیه.
جللویس ،مارشللاویل ،امیلللی کللالهون ،1838،الگوهللای تللدوین  ،2222ترجملله محمدرضلللا
بهرنگی ،نشر کمال تربیت.
حسللینی ،جملیلله السللادات،1831،بررسللی فرآینللد تهیلله و تللدوین و تصللویب برناملله توسللعة
آموزش و پرورش و ارائه الگوی مناسب ،دانشگاه آزاد تهران مرکز.
خورشیدی ،غزالی ،فهرجی،1871،راهبردهای یادگیری و یاددهی در کالس ،انتشارات کیا.
خورشیدی ،عباس ،1832،مدیریت و رهبری آموزش ،نشر سیطرون.
داوری ،دردانلله ،شانهسللاز زاده ،محمللد حسللن،1832 ،مللدیریت اسللتراتژیک از تئللوری تللا عمللل،
نشر آتنا.
دیوید ،فردآر ،1835،مدیریت استراتژیک ،ترجمه وجه اله قربانیزاده ،انتشارات بازتا.
رابللرت وی ،کللارلون ،گللری آکرمللی ،1834،برنامللهریزی آموزشللی ،ترجملله غالمعلللی سللرمد،
انتشارات آوای نور.
طیبی ،سید جمالالدین ،ملکی ،محمدرضا ،1834،برنامهریزی استراتژیک ،ناشر ترمه.
عابللدی ،زهللرا ،1832،پایللان ناملله سللیر تحللول برنامللهریزی آموزشللی ایللران از سللال  1875الللی
 ،1832دانشگاه مدیریت مدرس.
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عالقهبند ،علی،1834 ،مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی ،نشر روان.
عمللادزاده ،علللی ،1834،سللند دربللاره کیفیللت آموزشللی  ،1115سللازمان تللألیف برنامللهریزی
درسی.
فقهی فرهمند ،ناصر ،1831،مدیریت پویایی سازمان ،انتشارات فروزش.
فیوضات ،یحیی،1838،مبانی برنامهریزی آموزشی ،نشر ویرایش.
کللافمن ،جللری هللرمن،1832 ،برنامللهریزی اسللتراتژیک در نظللام آموزشللی ،ترجملله ،فریللده
مشایخ ،عباس بازرگان ،انتشارات مدرسه.
گروه مشاوران یونسکو ،1832،فراینلد برنامله ریلزی آموزشلی ،ترجمله فریلده مشلایخ ،انتشلارات
مدرسه.
محسنپور ،بهرام ،1838،مبانی برنامهریزی آموزشی ،تهران.
مشایخ ،فرید،1838 ،دیدگاههای نو در برنامهریزی آموزشی ،سمت.
مشللبکی ،اصللغر،1876 ،بررسللی موانللع برناملله ریللزی اسللتراتژیک در جمهللوری اسللالمی ایللران،
مدیریت روشی ،جلد  ،87مرکز آموزش و مدیرت دولتی ،تهران.
ملکی ،اعظم ، 1831،پایلان نامله بررسلی رابطله عملکلرد ملدیران در زمینله پلنج گانله بلا ثبلات
شغلی ،دانشگاه آزاد تهران مرکز.
نللادری و سللیف نراقللی ،عللزت اللله ،مللریم ،1838،روش تحقیللق و چگللونگی ارزشللیابی آن در
علوم انسانی ،انتشارات بدر.
نجف بیگی ،رضا،1835،سازمان و مدیریت ،ناشر دفتر گسترش تولید علم .
یوسفی ،کامبیز ،1831،پیادهسازی استاندارهای  ISOدر مرکز فرهنگی و آموزشی ،مدرسه دیباگران،
تهران.

