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 شهر تهران ییدر مدارس ابتدا یآموزش یتیفعوامل مؤثر بر ک یتوضع یبررس
 

 3 ، دکتر فتاح ناظم2 ، دکتر فریبا حنیفی1مریم صوری

 چکیده
بررسی وضعیت عوامل مؤثر بر کیفیت آموزشی در مدارس ابتدایی شهر  پژوهش حاضر باهدف

ها جزء تحقیقات  به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر تحلیل دادهروش پژوهش  .انجام شد تهران
جامعه صیفی از نوع پیمایشی است. توای است،که هم کیفی و هم کمی است و از حیث روش،  آمیخته

نفر  969که از این تعداد نفر است  909شامل  مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران کلیه آماری شامل
ار ابز ای نسبی و تصادفی ساده انتخاب شدند. ای، طبقه طبق جدول کرجسی و مورگان به روش خوشه

باشد که روایی پرسشنامه مذکور تائید و پایایی  آن نیز  می پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته
مورد  صورت توصیفی و استنباطی ها به و داده به دست آمد898/0مقدار وسیله آلفای کرونباخ،  به

های کیفیت  ؤلفهنشان داد؛که م نتایج از دیدگاه مدیران ابتدایی شهر تهرانوتحلیل قرار گرفتند.  تجزیه
عوامل مدیریتی شامل)توجه مدیران بر -1مولفه فرعی:19آموزشی شامل سه مؤلفه اصلی و 

برنامه در مدارس، توجه مدیران بر نحوه تدریس معلمان و توجه بر ارزیابی مستمر  های فوق فعالیت
معلمان، توجه عوامل سازمانی شامل)توجه بر نحوه گزینش معلمان، توجه بر توانمندسازی -9عملکرد(

روزرسانی  بر محتوای آموزشی، تدوین و تنظیم مقررات کاربردی، تخصیص بودجه سالیانه مناسب و به
های کالمی معلمان، توجه بر  عوامل مهارتی شامل)توجه بر مهارت-3امکانات و تجهیزات آموزشی(

دهی  پاسخ عالوهباشد.ب های آموزشی معلمان( می های غیرکالمی معلمان و توجه بر مهارت مهارت
های مدیریتی تأثیرگذار بر کیفیت آموزشی مدارس در  مدیران نسبت به وضعیت موجود مؤلفه

عامل سازمانی در وضعیت مطلوبی قرار  6عامل در وضعیت مطلوبی قرار دارند.همچنین میانگین 3این
 دارند. 

 کیفیت آموزشی، مدارس ابتدایی شهر تهران ها: کلیدواژه
                                                 

 (maryam563254@gmail.com)دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن. تهران، ایران  -1

 (f.hanifi95@gmail.com)ران،ایران. )نویسنده مسئول( ته دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن. استادیار و عضو هیئت علمی -9

 (f_nazem@yahoo.com)تهران،ایران.  استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن. -3
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 مقدمه
از مباحث مهم و قابل توجه در نظام های آموزشی شده  1ی اخیر مسئله کیفیت آموزشیدر سالها

است. نگاهی به تحوالت نظام آموزش و پرورش کشور در دو دهه گذشته ازنظر جمعیت دانش آموزان 
حاکی از رشد کمی و عدم توجه کافی به کیفیت آموزشی مدارس و بهبود ارتقای آن است. بهبود و 

 (. 1391ت آموزشی مستلزم یک ساز کار مناسب است )رحیمی ، ارتقای کیفی
کیفیت آموزشی و پژوهشی از جمله دغدغه هایی است که همیشه نظام های آموزشی برای 
دستیابی به آن تالش می کنند. ارتقای مستمر کیفیت آموزش و پرورش مستلزم استفاده از ارزیابی 

هه اخیر جهت ارتقای کیفیت آموزش  و دستیابی به آموزشی است . کوشش های قابل توجهی در دو د
هدف های نظام های آموزشی در بسیاری از کشورها به عمل آمده است . مراکز آموزش و پرورش در 
راستای سیاست های کالن کشوری تاسیس می شوند و برای توسعه کمی و کیفی آنها براساس 

ه اتخاذ شده اند، برنامه ریزی می شود و بعد همین سیاست ها، که با در نظر گرفتن مصالح همه جانب
از تائید، راه اندازی یا ادامه فعالیت این مراکز آموزشی برای ارتقای آنها اقدام می گردد. طی سالهای 
گذشته، ارتقای سطح کیفی مراکز آموزش، مورد توجه قرار گرفته است به طوری که مراکز متعددی به 

م های مختلف، ارزشیابی را انجام داده و با توجه به نتایج آنها تصمیم طور دوره ای با استفاده از سیست
 ( . 1394گیری می کنند )محمدی، 

 می اعتبار بخشی و کیفیت ارزیابی سیستم یک به و پرورش نیاز آموزش مؤسسات  کیفی ارتقای

 تعیین از قبل یها استاندارد طریق از موجود وضع سنجش به جامع ارزشیابی نظام به عنایت با تا باشد،

 دنیای در آموزش کیفیت به توجه .نماید اعطا مدارس به علمی و قانونی هویتی و نموده اقدام شده،

 حد آن تا پیشرفته در کشورهای آموزشی کیفیت اهمیت . است برخوردار فراوانی اهمیت از کنونی

 آموزشی کیفیت ارتقای جهت در تالش است. لذا  برتر قدرت داشتن سر بر آنها رقابت نتیجه که است

 حاصل آموزش کمی بعد در که چشمگیری های موفقیت دارد و کنار بستگی شان آموزشی ، به کیفیت

 های نظام موفقیت میزان از آگاهی جهت متعددی و تحقیقات بوده ریزان برنامه نظر مد همواره شده،

 تحصیل موفقیت و وزشیآم کیفیت مؤثر بر عوامل اهداف، شناسایی ساختن عملی راه در آموزشی

 (. 1391 )نصیری، است انجام در حال و گرفته انجام آموزان دانش
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 یان مسألهب
 تیفیآن روبرو هستند، بهبود کی با که موسسات آموزش ییچالش ها نیاز بزرگتر یکامروزه ی

برنامه و  یاستراتژ نیی، تعآموزشی موسساتاین  تیریمد یبرا ن،یآنها است. بنابرا یآموزش یندهایفرا
یم گیری تصمدر حیطه  ن،یاست. عالوه بر ا یضرور یفعل یندهایبهتر فرآ تیریمد یبرا دیجد یها

است.بنابراین  شیافزا ی در حالآموزش ینهاد ها یدگیچیپ رایاست، ز دگرگونیدر حال  نیز شرایط
همچنین  و تصمیم گیری در شرایط پیچیده و استفاده از دانش جدیددر گرو کیفیت آموزشی ارتقاء 

 (.1،9015همگام با پیشرفت تکنولوژی میسر است )مانولیز و همکاران

را  مردم اجتماعی نیازهای به پاسخگویی وظیفه نوآوری و خالقیت تفکر، مراکز عنوان به مدارس
 دشواری جهت حل راه ارائه و تشخیص در و شته دا عهده به دانش توسعه و ترویج کسب، جهت در

 فقدان کشور آموزش و پرورش اساسی مسائل از باشند. در این راستا یکی می پیش قدم های اجتماعی

  خدماتی آموزشی و فعالیتهای کلیه به بخشیدن مسئولیت و کیفیت ارزیابی جهت نهادی یک سیستم
 (.1388 باشد )پازارگادی، می

 توان می اقلال یا و است شده ن تر نمایا دیگر زمان هر از بیش آموزش کیفیت بودن پایین امروزه

 این .شود پرداخته کیفیت به که رسیده آن وقت آموزش، کمی بعد در موفقیت از بعد پذیرفت که

 فرایند بر غیرمستقیم طور به یا و مستقیم تواند می که است عواملی شناخت پردازی مستلزم کیفیت

 فقدان مالی، توان دنبو چون عواملی به توان را می آموزشی کیفیت بودن پایین .بگذارد تأثیر آموزش

 و درس و تحصیل امر به ها خانواده توجهی بی مدرسان، حقوق بودن آموزشی، ناکافی ابزار و وسایل

 تأثیر تحت آموزشی کیفیت که است این مسلم قدر اما .داد و غیره نسبت خود محصالن پیشرفت

 این واقعیت این، بر عالوه .هستند اثرگذار هم بر و بوده در ارتباط یکدیگر با که است متعددی عوامل

  .هستند آموزش امر در ها شیوه رایج ترین سخنرانی بر آموزش مبتنی ه های شیو هم، هنوز که است
 رایج و داشته ادامه هنوز نیز دانشگاه چون تحصیلی مقاطع باالتر در آموزش شیوه این که طوری به

 بر تکیه و افزارنگری سخت ی،سخنران بر آموزش مبتنی .آید می حساب به تدریس شیوة ترین

 نخواهد منجر افزایی اندیشه به کرد و نخواهد کمک فراگیر فکری رشد به هرگز محفوظات است و 

 روز تغییرات .بخشید تحقق نخواهد شایسته طور به را آموزشی مطالب به یادسپاری و درك و شد

 بنابراین آورد. می را پدید زمان یازن با متناسب آموزش های انتظار زندگی، نیازهای و شرایط در افزون

 با همچنین .است مستلزم تحقیق زمینه این در مؤثر عوامل شناخت و بوده مورد نیاز کیفیت، با آموزش

 دسترسی در قبول موفقیت قابل آموزش، قلمرو کمی توسعة در آموزشی نظام بزرگ موفقیتهای وجود

                                                 
1
 . Manolis & all 
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 رسد می به نظر فوری امری کیفیت به تنپرداخ لذا می شود، مشاهده کمتر آموزشی اهداف به

 (. 1391)نصیری،
دهد که در این زمینه بخصوص در دوره ابتدایی،  نظر به اینکه ، بررسی ادبیات پژوهش نشان می

پژوهشی صورت نگرفته و با توجه به این که این دوره یکی از مهم ترین مراحل تحصیالت دانش 
برنامه ای جامع در جهت ارتقاء کیفیت آموزشی، بکارگیری  آموزان است. بنابراین با توجه به ضرورت

معلمان متبحر، توجه به افزایش کیفیت امکانات و فناوری نوین در مدارس و توجه به سایر عواملی که 
های  در جهت ارتقاء کیفیت آموزشی موثرند، الزم است که برنامه ریزی الزم به منظور شناسایی مؤلفه

تواند استراتژیهای سودمندی  ید، لذا پژوهش در این زمینه در شرایط حال میکیفیت آموزشی به عمل آ
تحقیق حاضر، دست  در جهت کاهش اتالف وقت و هزینه های دانش آموزان ارائه دهد، از نتایج

اندرکاران آموزش و پرورش و معلمان ابتدایی شهر تهران از راهکارهای افزایش کیفیت در آموزش 
ی شوند و از پیشنهادات حاصل از تحقیق می توانند در راستای ارتقای کیفیت و در دوره ابتدایی آگاه م

بنابراین با توجه به مطالب ارائه شده، پژوهشگر نهایت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان استفاده نمایند.
در صدد بررسی وضعیت عوامل مؤثر در افزایش کیفیت آموزشی دوره ابتدایی است. لذا پژوهشگر در 

 برآمد با انجام پژوهش حاضر به سواالت زیر به شیوه علمی پاسخ دهد.صدد 

  سواالت پژوهش

 های کیفیت آموزشی در مدارس ابتدایی شهر تهران کدامند؟ مولفه– 1
های کیفیت آموزشی درمدارس ابتدایی شهرتهران در وضعیت موجود استفاده  تاچه اندازه مولفه– 9

 می شود؟

 مبانی نظری 
 به بررسی واژه های کمیت و کیفیت در آموزش و پرورش پرداخته می شود: در این قسمت 

تعیین معنی برای واژه کیفیت در آموزش و پرورش مشکل است. زیرا کیفیت در زمان ها و مکان 
های مختلف با مفاهیم و منظورهای متفاوتی استعمال می شود. بنابراین مشخص کردن ضابطه برای 

ی هر نظام تعلیم و تربیت به شرایط و امکانات جامعه بستگی دارد و توسط تعیین کیفیت عناصر آموزش
صاحبنظران تعلیم و تربیت آن نظام مشخص می شود، که ضوابط هر کشور منحصر به همان کشور 

باشد. با این وجود صاحبنظران تعلیم و تربیت یک سری ضوابط کلی از قبیل معیارهای زیر را برای  می
 فیت باال بیان نموده اند؛ نظام آموزشی با کی

 وجود هماهنگی بین نظام آموزشی با نیازهای جامعه و فلسفه حاکم بر جامعه -1
 وجود صالحیت های علمی و اخالقی الزم و کافی در معلمان و مسئوالن آموزشی -9
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 متناسب بودن نسبت معلم به شاگرد -3
انه ، کارگاه و وسایل سمعی و بصری وجود امکانات آموزشی متناسب مانند آزمایشگاه ، کتابخ -4

 و...
 میزان استاندارد بودن فضاهای آموزشی و محیط مدرسه و کالس  -5
 کافی بودن هزینه سرانه دانش آموزان  -6
 میزان انطباق متون درسی با ضوابط علمی مورد نظر صاحبنظران تعلیم و تربیت  -9
 ل مختلف نظام آموزشی نحوه ارزشیابی مناسب و مداوم از سنجش ها وعوام -8
شرکت دادن دانش آموز در تصمیم گیری های مربوط به برنامه های آموزشی)فیوضات،  -9
 (.14، ص1398

همانطور که گفته شد معیارهای نه گانه مذکور کلی هستند و چگونگی تحقق آنها در هر کشوری 
وب در نظام آموزشی نشانه منحصر به همان کشور است، به عنوان مثال اگر گفته شود وجود معلمان خ

با کیفیت بودن آن نظام آموزشی است، تعیین کردن اینکه چه کس معلم خوب است و باید چه صفات 
و تحصیالتی داشته باشد، بستگی به ارزشها، فرهنگ، شرایط و امکانات آن کشور دارد. بنابراین باتوجه 

که مالك های زیر در آن مستقر به آنچه ذکر شد می توان گفت که کیفیت آموزشی مفهومی است 
است؛جلب رضایت مشتری )تضمین قابل دسترسی بودن( ، حذف خطاها )اثر بخشی( ، ارائه خدمات 

 –کامل )اعتبار برنامه ها( اجتناب از ضایعه و افت )انعطاف پذیری( ، بهبود مستمر فرآیند ها )یادگیری 
رضای نیازهای دانش آموزان، اولیا و جامعه و یاددهی ( تمرکز بر نیازهای مشتری )کارایی( توانایی ا

 (.  41، ص1394تطابق آن با استانداردها )میرزا محمدی، 
صورت  با استفاده از رویکرد سیستمی و براساس عناصر نظام آموزشی می توان شاخص ها را به

 (.1389زیر طبقه بندی کرد )بی نام  ، 

 شاخص های درون داد نظام آموزشی ؛ -1
عناصری که در نظام آموزشی نهاده می شوند، درون داد گویند . به عبارت دیگر درون  به مجموعه

داد نظام آموزشی مشتمل بر عوامل نیروی انسانی، کیفیت یادگیری ، الگوهای تدریس ، فضاهای 
آموزشی و پرورشی، امکانات و تجهیزات ، بودجه و اعتبارات ، معیشت و رفاه کارکنان است . شاخص 

 باشد؛  بخش به شرح زیر می های این

نسبت دانش آموزان به کل کارکنان آموزشی، نسبت کارکنان واجد شرایط نیروی انسانی: 

علمی و حرفه ای به کل کارکنان، میانگین سطح تحصیالت کارکنان، میانگین سنوات خدمتی 
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ت ساالنه کارکنان، نسبت کارکنان آموزشی به کل کارکنان، میانگین ساعات آموزشهای ضمن خدم
 کارکنان، ضریب اشتغال ظاهری و واقعی کارکنان آموزشی.

ساله  6درصد پذیرش ظاهری و واقعی جمعیت  -درصد پذیرش دوره پیش دبستاندانش آموز:

نسبت دانش آموزان شاخه فنی و حرفه ای و  –ها و درصد پوشش تحصیلی ظاهری و واقعی 
ر زمینه تحصیلی در شاخه های فنی و حرفه ای کاردانش به کل دانش آموزان دوره متوسطه، سهم ه

و کاردانش، درصد دانش آموزان کالسهای مختلط، درصد دانش آموزان کالسهای چند پایه، نسبت 
 دانش آموزان مدارس غیر دولتی به کل دانش آموزان. 

میزان انطباق اهداف وسرفصل های مواد درسی با اهداف دوره های تحصیلی، برنامه درسی:

تناسب محتوای آموزشی و پرورشی با نیازها و مسائل جامعه، میزان تناسب حجم محتوای میزان 
آموزشی و پرورش با ساعات تعیین شده ، نسبت کتاب های درسی جدید التألیف و بازنگری شده به 

 کل کتابهای درسی، نسبت دروس دارای رسانه های کمک آموزشی به کل دروس.
رس دارای نمازخانه به کل مدارس، نسبت دانش آموزان نسبت مدافضای آموزشی و پرورش:

به کالس های درس، ضریب بهره برداری از کالسهای درس، نسبت مدارس دو نوبته به کل مدارس، 
نسبت مدارس مقاوم در برابر حوادث غیرمترقبه به کل مدارس، سرانه زیربنای اردوگاه های فرهنگی 

های دانش آموزی و کانون های فرهنگی تربیتی به کل تربیتی و فضاهای ورزشی، نسبت پژوهش سرا
دانش آموزان ، درصد مدارس دارای آزمایشگاه ، کارگاه و کتابخانه مستقل نسبت مدارس استاندارد به 

 کل مدارس.
سرانه کتابهای موجود در کتابخانه های مدارس، نرخ دسترسی کارکنان و امکانات و تجهیزات:

عات و ارتباطات، نسبت مدارس دارای امکانات و وسایل ورزشی استاندارد دانش آموزان به فناوری اطال
به کل مدارس، نسبت مدارس دارای امکانات بهداشتی استاندارد به کل مدارس، میزان تناسب وسایل 

 کارگاهی و آزمایشگاهی مدارس با محتوای آموزش و پروش.
می به تفکیک جاری وعمرانی، سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عموبودجه و اعتبارات:

سهم هزینه های آموزش و پرورش از کل تولید ناخالص داخلی، سرانه دانش آموزی به تفکیک دوره 
های تحصیلی و شاخه تحصیلی دوره متوسطه، سهم اعتبارات غیر پرسنلی از کل اعتبارات آموزش و 

رش ، نسبت اعتبارات پژوهشی پرورش، سهم اعتبارات فعالیتهای پرورشی از کل بودجه آموزش و پرو
به کل اعتبارات آموزش  و پرورش، سهم اعتبارات آموزش کارکنان از کل اعتبارات آموزش و پرورش، 
نسبت درآمدهای حاصل از منابع غیر دولتی به کل اعتبارات دولتی آموزش و پرورش، سهم اعتبارات 

 .جاری آموزش و پرورش عمومی از کل بودجه جاری آموزش و پرورش



 983شهر تهران  ییدر مدارس ابتدا یآموزش یفیتعوامل مؤثر بر ک یتوضع یبررس

 

 

نسبت میانگین حقوق ماهانه کارکنان آموزش و پرورش به میانگین معیشت و رفاه کارکنان:

حقوق و مزایای سایر کارکنان دولت، تغییرات میانگین حقوق و مزایای ماهانه کارکنان آموزش و 
پرورش به قیمتهای جاری و ثابت، میزان بهره مندی کارکنان آموزش و پرورش از تسهیالت و 

 (.1389اهی و تفریحی)بی نام،خدمات رف
 شاخص های فرآیند نظام آموزشی -2

مجموعه فعالیت ها و اقداماتی که برای دستیابی به برون دادها انجام می گیرد، فرآیند گفته می 
شود. به عبارت دیگر فرآیند گردش کار درون سیستم را نشان می دهد و توصیف کننده چگونگی 

 باشد،  ت . شاخص های این بخش به شرح زیر میترکیب و یا تبدیل درون دادهاس

های مدیران با خط مشی ها و سیاستهای  میزان هماهنگی و انطباق برنامه ها و فعالیتمدیریت:

کالن، میزان پایبندی به ضوابط مربوط به شرایط احراز مدیران در انتخاب و انتصاب آنان، میزان 
نوآوری در کارکنان، میزان رضایت دانش آموزان، اولیاء  موفقیت مدیران در ایجاد زمینه بروز خالقیت و

و مراجعان از مدیران، میزان رضایت شغلی کارکنان، میزان موفقیت مدیران در نظارت و ارزشیابی 
مؤثر و مستمر کارکنان، میزان پاسخگویی مدیران به مخاطبان، میزان انطباق امور اجرایی با قوانین و 

 میزان حاکمیت روابط انسانی در محیط های اداری و آموزشی.مقررات و دستورالعمل ها، 

میزان انطباق برنامه ها و فعالیتهای آموزشی های آموزشی و پرورشی: برنامه ها و فعالیت

و پرورشی با اهداف دوره های تحصیلی، میزان اهتمام مدیریت به آموزش و توسعه معارف، میزان 
دانش آموزان، میزان استفاده معلمان از فناوری اطالعات،  اهتمام مدیریت به رفع آسیبهای اجتماعی

یادگیری ، میزان اهتمام مدیریت مدارس به برگزاری  –ابزارها و روشهای متناسب در فرآیند یاددهی 
نماز جماعت و مراسم صبحگاهی ، میزان پاسخگویی کتابخانه های مدارس به نیازهای واقعی دانش 

ستفاده کننده از خدمات مشاوره ای و روان شناختی، میزان اهتمام آموزان،  درصد دانش آموزان ا
مدارس به تأمین سالمت جسمی و بهداشت روانی دانش آموزان، میزان مشارکت صاحبنظران ، 

 کارکنان ، اولیاء و دانش آموزان در طراحی و اجرای برنامه ها و فعالیتها.
نده به کل کارکنان آموزش و پرورش نسبت کارکنان پژوههای پژوهشی: برنامه ها و فعالیت

، میزان کاربست یافته های پژوهشی در سطوح مختلف تصمیم سازی و تصمیم گیری، نسبت دانش 
آموزان پژوهنده به کل دانش آموزان، نسبت مقاالت منتشر شده در نشریات معتبر داخلی و خارجی به 

و ترجمه ای کارکنان به کل  کل پژوهشهای انجام شده درآموزش و پرورش، نسبت کتب تألیفی
 (.1394کارکنان ، درصد اختراعات و ابتکارات ثبت شده دانش آموزان و کارکنان )میرزا محمدی، 

 پیشینه های داخلی و خارجی
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رضایتمندی دانشجویان از کیفیت خدمات "( در پژوهشی تحت عنوان 1399رستمی و همکاران)-
به این نتیجه رسیدند که رضایتمندی  "شکی زنجانآموزشی گروه معارف اسالمی دانشگاه علوم پز

باشد.همچنین در تمامی  کلی دانشجویان از خدمات آموزشی گروه معارف باالتر از میانگین فرضی می
 ابعاد کیفیت باالتر از میانگین فرضی بود.

بررسی کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه "( در پژوهشی تحت عنوان1396یعقوبی و همکاران)-
به این نتیجه رسیدند که دانشجویان رشته های مختلف  "ویان دانشگاه علوم پزشکی گیالندانشج

علوم پزشکی از کیفیت آموزشهای ارائه شده رضایت بسیار کمی دارند. به عبارت دیگر انتظار 
دانشجویان از خدمات آموزشی بسیار بیشتر از آن چیزی است که وجود دارد و فاصله زیادی بین 

ت آموزشی در وضعیت موجود نسبت به وضعیت مطلوب مشاهده شد، لذا توصیه می گردد کیفیت خدما
 که برای ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی باید برنامه ریزی دقیق در تمام ابعاد آموزشی صورت گیرد.

بررسی متغیرهای آسایش محیطی با "( در پژوهشی تحت عنوان 1395طلوع دل و امینی فر)-
به این نتیجه رسیدند که از میان عوامل تعیین  "فیت یادگیری در فضاهای آموزشیتأکید بر ارتقاء کی

کننده آسایش محیطی، به ترتیب اهمیت پنج عامل شامل: استفاده از نور طبیعی، تعبیه پنجره مناسب، 
کنترل دما، توجه به کیفیت هوا و کاهش آلودگیهای صوتی از مهم ترین عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت 

 یری در فضاهای آموزشی است.یادگ
 کیفیت بهبود بر مؤثر عوامل بندی رتبه و شناسایی"( در پژوهشی با عنوان 1395میرغفوری )-

به این   "ساختاری مدلسازی و فازی ویکور تلفیقی رویکرد (ISM) از استفاده با آموزشی خدمات
 و آموزشی دوره های مالی ابعمن تأمین آموزشی، نتیجه دست یافت که تدوین برنامه ریزی استراتژیک

 آموزشی خدمات کیفیت بهبود بر مؤثر و توانمند از اساسی ترین عوامل  باتجربه مدرسان از استفاده

 .شود تأکید آنها بر اول وهله در باید که می باشد
های  ارزیابی مؤلفه"یزد با عنوان دانشگاه ( در1399همکارانش ) و اردکانی توسط که پژوهشی در-

 تمامی در دانشگاه که داد نشان ها یافته صورت گرفت، "آموزشی با استفاده از مدل سروکوال کیفیت
 پنج در پرسش تنها مورد مؤلفه 30از  و است نامطلوبی دارای وضع سروکوال شیوة به ارزیابی ابعاد

 دارد.  مورد قبول عملکرد مؤلفه
مات آموزشی از دیدگاه کیفیت خد"(در پژوهشی تحت عنوان1391همکاران) و قالوندی -

 و تضمین پاسخگویی، اطمینان، قابلیت محسوس، بین عوامل به این نتیجه رسید که"دانشجویان
 فراتر دانشجویان داشت. انتظارات وجود معناداری تفاوت مورد انتظار دانشجویان و شده ادراك همدلی

 .نشد آنها برآورده انتظارات ت،خدما کیفیت ابعاد از یک هیچ بود و در موجود وضعیت از درك آنها از
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عوامل مؤثر بر افزایش کیفیت آموزشی دوره های "( در پژوهشی با عنوان 1391شهرکی پور )-
به این نتیجه رسید  "کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد دانشکده علوم تربیتی )مطالعه موردی واحد رودهن(

وهش، تغییر محتوای آموزشی ، تدریس عواملی مانند تجهیز کالس ها به تکنولوژی نوین، انجام پژ
استادان و توسعه حرفه ای آنان، همگی به میزان نسبتاً زیادی در افزایش کیفیت آموزشی دوره های 
کارشناسی ارشد مؤثر هستند. پژوهش حاضر حاکی از آن است که برخی از این عوامل عبارتند از : 

نوین و توسعه حرفه ای استادان. روشن شیوه تدریس استادان، آموزش و پژوهش، تکنولوژی های 
است که تنها شناسایی این عوامل کافی نیست، بلکه باید به سازماندهی آنها با توجه به تشخیص 

 وضعیتشان در کیفیت آموزش دانشگاهی نیز توجه نمود. 
 کیفیت آن ارتقاء و آموزشی های فنّاوری جایگاه بررسی"( در پژوهشی با موضوع  1391طوسی )-

 و مقیاس "کرونباخ" آلفای روش از حاصل به این نتیجه دست یافت، نتایج "آموزی مهارت حیطة در

 و ای و حرفه فنی آموزشی مراکز در عملی و نظری آموزش کیفیت سطح ارزیابی و "لیکرت "
 از استفاده با آموزی کیفیت مهارت ارتقای و آموزش نظام چهارم جزء تقویت آزاد، آموزشگاههای

 تحقیق این پیشنهادی اصلی راهکارهای محور .است شده پیشنهاد ارتباطات و اطالعات های فنّاوری

 ذخیره ، آموزشی محتوای تصویری و ای صوتی حرفه ضبط آموزشی، محتواهای ارائة و تنظیم در دقت

 مجازی  افراد مداوم دسترسی امکان ایجاد و شده محتوای ارائه گذاری اشتراك به و نگهداری سازی،

ارتباطات  و اطالعات های فنّاوری های قابلیت از استفاده الکترونیکی با صورت به آموزشی محتوای هب
 . است
میزان همخوانی روابط کالمی و غیرکالمی  "( در پژوهشی تحت عنوان1391زاهد بابالن)-

که به این نتیجه رسید  "معلمان در جریان تدریس و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
ارتباط غیرکالمی معلمان در جریان تدریس با ارتباط کالمی آنها متناسب بوده و برای دانش آموزان 

های ارتباط غیرکالمی با ارتباط کالمی معلمان پیش  جریان ترغیبی دارد،اندازه های همخوانی مؤلفه
 بینی معنی داری برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است.

تحلیل و رتبه بندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت آموزشی "با عنوان  ( در پژوهشی1391طبرسا)-
به این نتیجه دست یافت که برای رتبه بندی عوامل مثر بر اجرای بهبود کیفیت آموزشی با استفاده "

نفر از اساتید و دانشجویان دانشگاه اصفهان استفاده شده است  130گروهی ازنظرات  AHPاز رویکرد 
دارای بیشترین تاثیر بر بهبود کیفیت آموزشی است و بعد  338/0رهای آموزشی با وزن . توجه به فاکتو

، مکان  199/0، حمایت از دانشجویان و اساتید با وزن  946/0از آن اعضای هیئت علمی با وزن 
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و خدمات اداری با وزن  109/0، خدمات کتابخانه ای با وزن  103/0زیرساخت ها و امکانات با وزن 
 ر اولویت های بعدی می باشند. د 89/0

 دانشکده آموزشی خدمات کیفیت مطالعه "با عنوان  خود پژوهش در ( 1390) همکاران و خطیبی-

 شامل تحقیق آماری جامعه .پرداختند "سروکوال مدل از استفاده با تهران، تربیت بدنی دانشگاه

 160 مورگان، جدول اساس بر که است تهران دانشگاه کارشناسی دانشکده تربیت بدنی دانشجویان

 نتایج .بود پرسشنامه پژوهش، ابزار .شدند انتخاب آماری نمونه عنوان به صورت تصادفی، به آنها از نفر

 اطمینان، همدلی، پاسخگویی، )تضمین، آموزشی خدمات کیفیت بعد پنج می دهد در نشان پژوهش

 کیفیت شکاف بیشترین .دارد وجود منفی و معنی دار شکاف مطلوب و وضع موجود وضع ملموس( بین

 نیز شناختی جمعیت عوامل بررسی .است ملموس بعد به مربوط کمترین آن و تضمین بعد به مربوط

 از کمتر معنی داری صورت به زن، دانشجویان در خدمات آموزشی کیفیت شکاف می دهد نشان

 چهارم، سال یاندانشجو در گزارش شده کیفیت خدمات شکاف همچنین است، مرد دانشجویان

 سوم است.  و دوم سال دانشجویان از بیش معناداری صورت به
« دانشجویان از دیدگاه آموزشی خدمات کیفیت»عنوان  تحت پژوهشی ( در1390)  توفیقی-
 شکاف میانگین داشت. بیشترین وجود شکاف آموزشی خدمات کیفیت ابعاد تمامی در که دادند نشان

 بود. اطمینان در بُعد شکاف انگینمی کمترین و بُعد همدلی در
بررسی رضایت دانشجویان کشاورزی از کیفیت "( در پژوهشی با عنوان 1390شریف زاده )-

به این نتیجه دست یافت سطح رضایت بیشتر دانشجویان در خصوص کیفیت آموزشی  "آموزشی
محتوا، روشهای  پایین و متوسط است. عالوه بر این، همبستگی منفی معناداری بین سن با کیفیت

آموزشی و برنامه درسی و همبستگی مثبت معناداری بین امید به کسب مهارت و آمادگی شغلی با 
کیفیت تدریس و عملکرد آموزشگران پیشرفت تحصیلی با کیفیت محتوا، روشهای آموزشی و برنامه 

 دارد.  درسی و بازدیدهای علمی با کیفیت امکانات ، زیرساختها و و امور پشتیبانی وجود
شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر "( در پژوهشی با عنوان 1390شفیعی رود پشتی و میرغفوری )-

به این نتیجه دست یافتند که دسترسی سریع و  "بر بهبود کیفیت خدمات آموزشی بخش آموزش عالی
کار و مشارکت کافی استادان و دانشجویان به کامپیوتر و اینترنت، معرفی فارغ التحصیالن به بازار 

برنامه از جمله مهمترین عوامل قرار گرفته در طبقه الزامی  های فوق دادن دانشجویان در فعالیت
هستند. عوامل قرار گرفته در طبقه یک بعدی ، عبارتند از گسترش سطوح تحصیالت باالتر از جمله 

استادان دانشکده و کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های مختلف، کافی بودن تعداد کارمندان و 
وسیله  تخصیص زمان مخصوص و کافی را برای پاسخگویی به مشکالت و مسائل دانشجویان به
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استادان و مهمترین عوامل قرار گرفته در طبقه جذاب عبارتند از برقراری ارتباط دانشکده با محیط 
به دانشجویان  های صنعتی و اداری و آشنا ساختن دانشجویان با محیط ها ، ارائه خدمات ویژه

 جدیدالورود و زیبا با مناسب بودن چیدمان اتاق ها و کالس های دانشکده. 
بررسی تاثیر کااربرد ماواد و وساایل    "در تحقیقی آزمایشی به ( 1389) میرزایی و همکاران علی-

ه پرداخته اند. جامعه آماری پژوهش دو گروه مجزا را در برداشت "آموزشی بر میزان یادگیری کشاورزان
ترویجای پانج روزه در زمیناه آفاات و      -نفر از فراگیران یک دوره آموزشی 49است. گروه اول شامل 

آموزشی، در بخش اروندکنار  فبیماری های شایع نخل خرما بوده که با استفاده از مواد و وسایل مختل
کشااورزان  نفار دیگار از    40شهرستان آبادان آموزش دیده اند. گروه دوم جامعه آمااری تحقیاق نیاز    

شرکت کننده در یک دوره پنج روزه با موضوع مشابه را در برداشته کاه بادون باه کاارگیری وساایل      
آموزشی در دهستان مینوبار آبادان آموزش دیده اند. یافته های پژوهش نشان داده اسات کاه تفااوت    

دار  د بحث معنیمیانگین دانش افراد دو گروه پس از آموزش، در پنج مورد از شش آفت یا بیماری مور
درصاد اطمیناان    99بوده است. افزون بر این میانگین دانش کلی افراد دو گروه نیز پس از آموزش، با 

ثیر مثبات باه کاارگیری امکاناات     أمعنی دار بوده است. به این ترتیب فرض اصلی تحقیق مبنی بر تا 
 ید گردیده است. ترویجی تائ -آموزشی در افزایش میزان یادگیری مخاطبان دوره های آموزشی

 تیفیک یابیارز یبرابررسی شیوه هایی  "( در پژوهشی تحت عنوان9018) 1الرا بلیا و همکاران-
کالسهای درس  ییروشنا یبرا یفعل ستانداردبه این نتیجه رسیدند که ا  "یآموزش یها طینور در مح

وان از نور به عنوان یکی می ت نی؛ بنابراباید رعایت شود( رهیمتحرك، و غ ییشاخص روشنا ،یی)روشنا
 از شاخصهای کیفیت فضای آموزشی نام برد.

 تیفیسنجش ک یبرا نش آموزاندا یابیارز "(.در پژوهشی تحت عنوان9016) 9اصلی و گوکترك-
)روش تدریس  برنامه یدر سطح اجرا تیفیک نیتضم-1به این نتیجه رسیدند که  "یآموزش

 یریادگی یازهاین یها برا تیدر مورد مناسب بودن فعال بازخورد از دانش آموزان افتیدر-9معلمان(
آنچه آنها  یی وشناسا رازبان خود  یدانش آموزان را به بازتاب در توسعه مهارت ها -3)ارزشیابی(  آنها

با  دانش آموزان -4باشند را شناسایی کنند دیس مفیبهبود تدر یتوانند برا یکه م رندیبگ ادی دیهنوز با
 دیتاک یمذاکره برا -5را باال ببرند خود  یفراتر از کالس آگاه یریادگی یصت هافر درشدن  ریدرگ

 ، شرفتیپ ،یریادگیو اهداف دوره، عملکرد معلم،  تیفی. شرکت کنندگان ازنظر کها برنامه در پیشرفت
  را ارزیابی خواهند کرد.اطالعات و ارتباطات  یورفنا ،یریادگیاز  تیحما ،یمواد آموزش

                                                 
1
 . Laura Bellia & all 

2
 . Asli  &  Gokturk 
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کالس  یرهبر قیاز طر یآموزش ندیفرا تیفیک "در پژوهشی تحت عنوان   (9015) 1نیکوالز-
 قیشود که از طر یآغاز م یجامعه کوچک آموزش کیکالس به عنوان  فیمطالعه از تعر نیا "درس

دهد.  یرا نشان م یآموزش عناصرتوسط  یتوسعه رهبر یآل برا دهیو رفتار ساده، بستر ا نیقوان نیتمر
 طیمح ی: سازماندهکه شامل شود یم جادیا یرهبر یها به عنوان آموزش مهارت ها یاستراتژ نیا
حل مسائل، حل  ،یارتباط یزمان، ارتباط مؤثر و توسعه شبکه ها تیریاهداف، مد نییتع ،یریادگی

 . رهیاعتماد به نفس و غ شیمنازعات، افزا
 یبرا یبه عنوان راه یکینالکترو یریادگی"( در پژوهشی تحت عنوان 9015) 9الگا و همکاران -

استفاده از نتایج  تحقیق شان نشان داد که  "یالملل نیب انیدانشجو یآموزش برا تیفیبهبود ک
از  یبخشد و درك درست یرا بهبود م یآموزش عمل تیفیک ،یآموزش ندیدر فرآ یکیالکترون یریادگی

 .کند یدوره را فراهم م
 دیدگاه از سعودی عربستان در فنی آموزش کیفیت دبهبو "موضوع با ( پژوهشی9014)  3الزامیل-

 الزمیل که می شود اداره حرفه ای و فنی مؤسسات توسط فنی آموزش .داد انجام "ارزیابی خود 

 .داد انجام فنی مؤسسات به کمک برای ارزیابی خود استاندارهای پیشنهاد باهدف را خود پژوهش

 نتیجه این به و کرد استفاده کیفیت تضمین تجه مغزی طوفان تکنیک خود از پژوهش الزمیل در

 .می باشد مؤسسات عملکرد بهبود برای مؤثر بسیار یک ابزار مغزی طوفان که رسید
به این  "های تضمین کیفیت آموزش عالی مؤلفه"( در پژوهشی تحت عنوان 9019) 4هارمن-

یابی ، منابع اطالعاتی، های تضمین کیفیت آموزش عالی موضوع ارزش نتیجه رسید که مهمترین مؤلفه
معیارها، مراجع و بیرونی بودن، چارچوب ها و دستورالعملها، اهداف ارزشیابی، چگونگی گزارش، 

 چگونگی پیگیری و نتایج است. 
ن دانش آموزان مادارس  ینژادی ب ضبررسی رابطه بین عدم تبعی"در پژوهشی به ( 9011)5هانتر-

نتایج حاصله نشان داده است که امکانات آموزشای مدرساه    پرداخته است. "دولتی با امکانات آموزشی
 داشته است.  رفتن تجربه یادگیری دانش آموزان خارج از هر نوع نژادی اثر مستقیمی بر باال

پرداختاه   "تأثیر امکانات آموزشی مدارس بر یادگیری دانش آماوزان "به بررسی ( 9011) 6وندیور-
که امکانات آموزشی مدارس، تأثیر معنی داری بر عملکرد و  دست آمده نشان داده استه است. نتایج ب
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که، هر چه امکانات آموزشی بیشتر و جدیدتری در  میزان یادگیری دانش آموزان داشته است به طوری
 یادگیری دانش آموزان نیز بیشتر و بهتر می گردد.  کار گرفته شود،ه مدارس ب

ارزیابی فاکتورهای مؤثر بر کیفیت آموزش در " ( در تحقیق با عنوان9010) 1تسنیدو و همکاران-
وتحلیل  به بررسی این عوامل پرداختند. آنها در این تحقیق با استفاده از رویکرد تجزیه "دانشگاه ها

سلسله مراتبی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت آموزش که شامل خدمات اداری، خدمات کتابخانه ای، 
ای آموزشی  را بررسی و اولویت بندی کردند. آنها در پایان به امکانات، اعضای هیات علمی و برنامه ه

این نتیجه رسیدند که برنامه های آموزشی و اعضای هیات علمی دارای بیشترین تاثیر بر بهبود کیفیت 
 آموزشی هستند. 

بهبود مستمر فرایند آموزش در نظام "( در مطالعه ای با عنوان 9009) 9سماوی و همکاران-
کشاورزی بر مبنای کاربرد مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی  آموزش عالی 

به این نتیجه رسیدند که میزان بهبود مستمر در  "و دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
فرایند آموزش در دو واحد دانشگاهی مورد مطالعه مطلوب نیست. در این خصوص باالترین میزان 

 مستمر مربوط به فرایند تدریس و پایین ترین آن مربوط به فرایند باهدف ارزیابی شده است .بهبود 
رضایت دانش آموزان و میزان کیفیت شاخص "(طی انجام پژوهشی با عنوان 9009) 3برایقوس -

به این نتایج دست یافت؛ میزان رضایت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  "های آموزش و پرورش
ز شاخصهای کیفی باالتری برخوردار بودند بیشتر بود. همچنین نتایج حاصل ازنظر سنجی مدارس که ا

از دانش آموزان متوسطه نشان داد که دانش آموزان به کیفیت تدریس، نحوه اداره مدرسه، کیفیت 
فضای ظاهری، نحوه برگزاری امتحان اهمیت زیادی قائل هستند و نرخ ثبت نام و ارتقاء در این 

 یشتر است. مدارس ب
 "رضایت دانش آموختگان اروپایی از آموزش عالی"( در مطالعه ای درباره 9009) 4گارسیا آراسیل-

بررسی کرده است . در این مطالعه نشانگرهای زیر برای ارزیابی رضایت دانشجویان از کیفیت آموزشی 
حان پایانی، محتوای دوره مورد استفاده قرار گرفته است: راهنمایی های تحصیلی ، راهنمایی برای امت

، تنوع دوره ها و دروس ارائه شده ، طراحی برنامه آموزشی، نظام ارزشیابی ، فرصت انتخاب دوره ها و 
گرایش های تخصصی، تاکید عملی بر تدریس و یادگیری، کیفیت تدریس، فرصت مشارکت در پروژه 

تعامل با آموزشگران در بیرون از  های تحقیقاتی، ارائه فرصت کار عملی و کسب تجربه کاری، امکان
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کالس، تعامل با دانشجویان هم رشته ای ،امکان تاثیرگذاری بر سیاستهای دانشگاه، دانشگاه 
 تجهیزات آزمایشگاهی و فنی ، کیفیت خدمات کتابخانه و دسترسی به مواد آموزشی. 

 "و غیر دولتی مقایسه شاخصهای کیفیت مدارس دولتی"( در پژوهشی با عنوان 9005) 1فیرلی-
به این نتیجه رسید که با توجه به اینکه مدارس غیر انتفاعی معموالً از کیفیت شاخصهای آموزشی 
بهره مند هستند بنابراین نرخ ترك تحصیل دانش آموزان ، نرخ ماندگاری ، نرخ باسوادی در میان 

ورش را تحت تأثیر قرار دانش آموزان آنها کمتر است . لذا غیر انتفاعی کردن ، کیفیت آموزش و پر
داده است. در این نوع مدارس معلمان و مدارس چون منابع مالی خود را به طور مستقیم از والدین 
دریافت می کنند بنابراین نسبت به جلب رضایت والدین و دانش آموزان بیشتر احساس مسئولیت می 

 کنند.

 روش شناسی پژوهش

باشد که  ای می ها جزء تحقیقات آمیخته تحلیل دادهبه لحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش پژوهش 
 کلیه جامعه آماری شاملصیفی از نوع پیمایشی است. توهم کیفی و هم کمی است و از حیث روش، 

نفر طبق جدول  969که از این تعداد نفر است  909شامل  مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران
ابزار گردآوری  و تصادفی ساده انتخاب شدند.ای نسبی  ای، طبقه کرجسی و مورگان به روش خوشه

اطالعات در پژوهش حاضر، پرسشنامه محقق ساخته است، که بر مبنای اهداف تحقیق گردآوری شد، 
آوری شده در فرمت مصاحبه که با فرایند تطبیق مستمر به نقطه اشباع نظری  های جمع با توجه به داده

ها مقیاس کمی تعریف  که برای آن (صاحبهم) بعد از تعریف سؤاالت اصلی پژوهش ،رسید
ها و ابعاد آن و نمودارهای توصیف کننده  آوری شده را با تعریف ویژگی های جمع شد،کدگذاری مصاحبه

خبره در این زمینه بر اساس مصاحبه نیمه ساختار  15ذکر است که با  شایان.ها شروع شد این ویژگی
شده برای هر سؤال پس از تحلیل محتوا و کدگذاری  ئههای اراپاسخ سؤال مصاحبه شد. 5یافته با 

ها و توسط پژوهشگر و دو نفر از متخصصین آمار گردآوری شده است که این عوامل، بیانگر شاخص
باشد.سپس با توجه به  محتوای سواالت و مطالعه عمیق مبانی نظری و  های اصلی پژوهش میمؤلفه

عامل های استخراج شده ناشی از تحلیل عاملی ابتدا توسط پیشینه تحقیقات انجام شده عوامل و زیر 
محقق نامگذاری شد و سپس تناسب نامگذاری با هر عامل و زیر عامل های آن پس از تائید نظرات 
اساتید راهنما و مشاور به تائید ده نفر از کارشناسان خبره در حوزه تحقیق رسید، که از ده نفر، نه نفر 

های پژوهش در سه مؤلفه  اری انجام شده را تائید نمودند.در نهایت مؤلفهآنها میزان تناسب نامگذ
زیر مؤلفه استخراج شد. پس از جمع آوری اطالعات حاصل از مصاحبه و مطالعه عمیق  19اصلی و 
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مبانی نظری و پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی و تائید اساتید راهنما و مشاور و مصاحبه با افراد 
وسیله آلفای  روایی پرسشنامه مذکور تائید و پایایی آن به.گویه تدوین شد195( در نفر10صاحب نظر )

های جمع آوری شده با استفاده از آمار  وتحلیل داده تجزیه .بدست آمد898/0مقدار پایایی کرونباخ، 
ی، وتحلیل قرار گرفتند، در بخش آمار توصیفی از جداول توزیع فراوان توصیفی و استنباطی مورد تجزیه

ها و به منظور نمایش  فراوانی درصدی، محاسبه میانه و میانگین به منظور نمایش ارقامی داده
ای استفاده شد.در بخش آمار استنباطی از طریق روشهای آماری ابتدا برای  تصویری از نمودار میله

خص شد که شد و چون مش  کولموگروف استفاده -ها از آزمون اسمیرنف تعیین نرمال بودن توزیع داده
ها نرمال است، از آزمونهای پارامتریک شامل تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و آزمون  توزیع داده

t.تک نمونه ای استفاده شد 

 یافته های پژوهش

 های کیفیت آموزشی در مدارس ابتدایی شهر تهران کدامند؟ مولفه سؤال اول:
این سؤال جواب داد.در عرصه پژوهش،  شده از پرسشنامه خبرگان به آوری های جمعتحلیل پاسخ

های کیفی، از  های پیمایشی و انواع پژوهش های افراد در پژوهش محققان برای بررسی دیدگاه
.نتایج حاصل از کنند.در پژوهش حاضر از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد مصاحبه استفاده می

 195نشان داد که از میان  MAXQDAزار اف تحلیل سواالت مصاحبه با خبرگان با استفاده از نرم
مؤلفه فرعی قابل شناسایی است. بر اساس ادبیات، پیشینه  19مؤلفه اصلی و  3شاخص )گویه( موجود، 

اند.نتایج حاصل از تحلیل سواالت مصاحبه با خبرگان  گذاری شدهها نامهای موجود این مولفهو نظریه
عوامل  -1مؤلفه فرعی :  19سه مؤلفه اصلی و  های کیفیت آموزشی شامل ه مؤلفهنشان داد ک

برنامه در مدارس، توجه مدیران بر نحوه تدریس  های فوق مدیریتی شامل)توجه مدیران بر فعالیت
عوامل سازمانی شامل)توجه بر نحوه گزینش معلمان،  -9معلمان و توجه بر ارزیابی مستمر عملکرد( 
ای آموزشی، تدوین و تنظیم مقررات کاربردی، تخصیص توجه بر توانمندسازی معلمان، توجه بر محتو

عوامل مهارتی شامل)توجه بر  -3روزرسانی امکانات و تجهیزات آموزشی(  بودجه سالیانه مناسب و به
های آموزشی  های غیرکالمی معلمان و توجه بر مهارت های کالمی معلمان، توجه بر مهارت مهارت

 باشد. معلمان( می

های کیفیت آموزشی درمدارس ابتدایی شهرتهران  ازه مولفهتاچه اندسوال دوم: 

 در وضعیت موجود استفاده می شود؟
های شناسایی شده کیفیت آموزشی در مدارس ابتدایی شهر تهران  برای اینکه بدانیم وضعیت مولفه

از به چه میزان است، ابتدا باید عوامل اصلی شناسایی شده مورد بررسی قرار گیرد برای این منظور 
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( استفاده شده است. نتایج اجرای این آزمون به شرح جدول K-Sاسمیرنوف ) -آزمون کولموگروف
 زیر است.

 ها : نتایج آزمون نرمال بودن داده1جدول
 عوامل مدیریتی عوامل سازمانی عوامل مهارتی

969 969 969 

490/5 331/6 989/6 

595/1 988/1 909/1 

064/0 068/0 061/0 

064/0 
061/0- 

059/0 
068/0- 

056/0 
061/0- 

900/1 999/1 151/1 

119/0 099/0 149/0 

( آزمون نرمال بودن داده Sigمشاهده می شود که سطح معناداری ) 1های جدول  با توجه به داده
می توان بیان نمود که متغیر  95/0اطمینان با است . بنابراین  ( < 05/0p)بزرگتر از  متغیر یاد شدهدر 

هاا و مقیااس    با توجه به نرمال بودن توزیع دادهار می باشند .یاد شده  از مفروضه نرمال بودن برخورد
 10تک نمونه ای استفاده شد.در این قسمت با توجه به اینکاه مقیااس    tفاصله ای متغیرها از آزمون 

در نظر گرفته شد. نتیجه آزمون تی  5/5ای است، ارزش عددی برای مقایسه با آماره تی را عدد  درجه
 از عوامل در جدول زیر به تفکیک آورده شده است. ای در هر یکتک نمونه

 تک نمونه ای در مؤلفه عوامل مدیریتی t: آزمون  9جدول شماره 
 T 

 
درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

تفاوت 
 میانگین ها

 میانگین فاصله اطمینان

 حد باال حد پائین

 866/6 515/1 919/1 366/1 000/0 968 096/18 برنامه در مدارس های فوق توجه مدیران بر فعالیت

 808/6 491/1 146/1 308/1 000/0 968 859/15 توجه مدیران بر نحوه تدریس معلمان

 649/6 310/1 995/0 149/1 000/0 968 444/13 توجه بر ارزیابی مستمر عملکرد

) و  (  p   ( ، )000/0 =p= 000/0و سطح معناداری آزمونها )  9های جدول  با توجه به داده

000/0 =p  )  ( 05/0و کوچکتر بودن هر مؤلفه از p < )  3می توان نتیجه گرفت که آزمون در این 
توجه مدیران بر نحوه تدریس معلمان و ، برنامه در مدارس های فوق توجه مدیران بر فعالیتمؤلفه )

اسبه شده و باشد . یعنی بین میزان میانگین های مح ( معنادار میتوجه بر ارزیابی مستمر عملکرد
دهی  ( تفاوت معناداری مشاهده می شود و چنین استدالل می شود که پاسخ5/5میانگین جامعه )

های مدیریتی تأثیرگذار بر کیفیت  مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران نسبت به وضعیت موجود مؤلفه



 993شهر تهران  ییدر مدارس ابتدا یآموزش یفیتعوامل مؤثر بر ک یتوضع یبررس

 

 

یزان میانگین های آموزشی مدارس با میزان میانگین جامعه از لحاظ آماری متفاوت است. با توجه به م
( و بزرگتر بودن آن ها از میانگین جامعه 808/6( و)866/6( ، )989/6عامل ) 3محاسبه شده در این 

مؤلفه یاد شده مدیریتی  3( می توان نتیجه گرفت که ازنظر مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران ، 5/5)
 فاده قرار می گیرند.در کیفیت آموزشی مدارس در وضعیت مطلوبی قرار دارند و مورد است

 تک نمونه ای در مؤلفه عوامل سازمانی t: آزمون  3جدول شماره 
 T 

 

درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

تفاوت 
 میانگین ها

 میانگین فاصله اطمینان

 حد باال حد پائین

 509/6 158/1 855/0 006/1 000/0 968 059/13 توجه بر نحوه گزینش معلمان

 568/6 939/1 898/0 068/1 000/0 968 399/19 ی معلمانتوجه بر توانمندساز

 389/6 095/1 903/0 889/0 000/0 968 410/9 توجه بر محتوای آموزشی

 106/6 991/0 491/0 606/0 000/0 968 459/6 تدوین و تنظیم مقررات کاربردی

 161/6 869/0 459/0 661/0 000/0 968 459/6 تخصیص بودجه سالیانه مناسب

 046/6 931/0 361/0 546/0 000/0 968 819/5 زرسانی امکانات آموزشیرو به

 p   ( ،)000/0 =p  (،)000/0= 000/0و سطح معناداری آزمونها )   3های جدول با توجه به داده

=p   (،)000/0 =p ( ،)000/0 =p  )  ( 000/0و =p  )  6و کوچکتر بودن هر  ( 05/0مؤلفه از p < ) 
توجه بر توانمندسازی  ،توجه بر نحوه گزینش معلمانمؤلفه ) 6ت که آزمون در این می توان نتیجه گرف

تخصیص بودجه سالیانه مناسب ، تدوین و تنظیم مقررات کاربردی ،توجه بر محتوای آموزشی ،معلمان
باشد . یعنی بین میزان میانگین های محاسبه شده و  ( معنادار میروزرسانی امکانات آموزشی و به

دهی  ( تفاوت معناداری مشاهده می شود و چنین استدالل می شود که پاسخ5/5جامعه ) میانگین
های سازمانی تأثیرگذار بر کیفیت  مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران نسبت به وضعیت موجود مؤلفه

آموزشی مدارس با میزان میانگین جامعه از لحاظ آماری متفاوت است. با توجه به میزان میانگین های 
( و بزرگتر 046/6( و)161/6(، )106/6(، )389/6(، )568/6( ، )509/6عامل ) 3حاسبه شده در این م

( می توان نتیجه گرفت که ازنظر مدیران مدارس ابتدایی شهر 5/5بودن آن ها از میانگین جامعه )
مورد  مؤلفه یاد شده سازمانی در کیفیت آموزشی مدارس در وضعیت مطلوبی قرار دارند و 6تهران ، 

 استفاده قرار می گیرند.
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 تک نمونه ای در مؤلفه عوامل مهارتی t: آزمون  4جدول شماره 

 T 
 

درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

تفاوت 
 میانگین ها

 میانگین فاصله اطمینان

 حد باال حد پائین

 099/6 805/0 388/0 599/0 000/0 968 649/5 های کالمی معلمان توجه بر مهارت

 884/5 600/0 169/0 384/0 000/0 968 511/3 های غیرکالمی معلمان ر مهارتتوجه ب

 091/5 -999/0 -698/0 -498/0 000/0 968 -900/4 های آموزشی معلمان توجه بر مهارت

 000/0(و)   p   (،)000/0 =p= 000/0و سطح معناداری آزمونها)  4های جدول  با توجه به داده
=p  )  3و کوچکتر بودن هر  ( 05/0مؤلفه از p < )  مؤلفه  3می توان نتیجه گرفت که آزمون در این
های  توجه بر مهارت و های غیرکالمی معلمان توجه بر مهارت ،های کالمی معلمان توجه بر مهارت)

باشد . یعنی بین میزان میانگین های محاسبه شده و میانگین جامعه  ( معنادار میآموزشی معلمان
دهی مدیران مدارس  اری مشاهده می شود و چنین استدالل می شود که پاسخ( تفاوت معناد5/5)

های مهارتی تأثیرگذار معلمان بر کیفیت آموزشی  ابتدایی شهر تهران نسبت به وضعیت موجود مؤلفه
مدارس با میزان میانگین جامعه از لحاظ آماری متفاوت است. با توجه به میزان میانگین های محاسبه 

( 099/6) های غیرکالمی معلمان توجه بر مهارت ،های کالمی معلمان توجه بر مهارت لعام 9شده در 
( می توان نتیجه گرفت که 5/5( و بزرگتر بودن میانگین این دو مؤلفه از میانگین جامعه )844/5و )

مؤلفه یاد شده مهارتی در کیفیت آموزشی مدارس در  9ازنظر مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران ، 
یت مطلوبی قرار دارد و مورد استفاده قرار می گیرند ، اما بدلیل کوچکتر بودن میزان میانگین وضع

( از میزان میانگین جامعه می توان نتیجه گرفت که 091/5)های آموزشی معلمان مؤلفه توجه بر مهارت
کیفیت  در های آموزشی معلمان مؤلفه توجه بر مهارتازنظر مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران ، 

 آموزشی مدارس در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و و مورد استفاده قرار می نمی گیرند.

  

 بحث و نتیجه گیری 
در راستای بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزشی،نتایج حاصل از تحلیل تحلیل سواالت مصاحبه 

 3)گویه( موجود، شاخص  195نشان داد که از میان  MAXQDAافزار  با خبرگان با استفاده از نرم
های موجود مؤلفه فرعی قابل شناسایی است. بر اساس ادبیات، پیشینه و نظریه 19مؤلفه اصلی و 

عوامل مدیریتی شامل)توجه مدیران بر  -1های کیفیت آموزشی شامل سه مؤلفه اصلی مؤلفه
رزیابی مستمر برنامه در مدارس، توجه مدیران بر نحوه تدریس معلمان و توجه بر ا های فوق فعالیت

عوامل سازمانی شامل)توجه بر نحوه گزینش معلمان، توجه بر توانمندسازی معلمان،  -9عملکرد( 
توجه بر محتوای آموزشی، تدوین و تنظیم مقررات کاربردی، تخصیص بودجه سالیانه مناسب و 
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کالمی های  عوامل مهارتی شامل)توجه بر مهارت -3روزرسانی امکانات و تجهیزات آموزشی(  به
های آموزشی معلمان( می باشند.این  های غیرکالمی معلمان و توجه بر مهارت معلمان، توجه بر مهارت

(،شفیعی 1390برنامه، با یافته پژوهش های شریف زاده ) یافته در راستای مؤلفه توجه به فعالیتهای فوق
های  که توجه به فعالیت در تبیین این یافته می توان گفت( همسو است.1390رود پشتی و میرغفوری )

برنامه در آموزش ابتدایی به عنوان یکی از فاکتورهای مؤثر در ارتقاء کیفیت آموزشی در این دوره  فوق
برنامه در زمینه های مذهبی، فرهنگی،علمی و  محسوب می شود. در این راستا گسترش فعالیتهای فوق

دادها و تقویت همه جانبه و متوازن دانش ورزشی به منظور پر بارسازی اوقات فراغت، شکوفایی استع
در راستای مؤلفه توجه به نحوه تدریس معلمان،این یافته، با نتیجه آموزان باید مد نظر قرار گیرد.

(،نیکوالز 9016(،اصلی و گوکترك)1390(،شریف زاده )1391(،شهرکی پور )1391پژوهش طبرسا)
( همسو 9009برایقوس )(،9009اوی و همکاران )(،سم9014(،الزامیل) 9015(، الگا و همکاران )9015)

باشد.در تبیین این یافته می توان گفت که تدریس فعالیتی است که نیاز به خالقیت، تفکر و عمل  می
دارد.تعامل میان معلم و دانش آموزان در فرایند تدریس امری ضروری است.معلم باید عشق به 

ه پیاژه آموزش و پرورش مطلوب باید شامل تجارب یادگیری را در دانش آموزان تقویت کند.به گفت
در راستای مؤلفه توجه به ارزیابی مستمر، این یافته، با یافته پژوهش اصلی  نسبتا چالش برانگیز باشد.

باشد.در  ( هماهنگ می9009برایقوس )( و 9009(،گارسیا آراسیل )9019(،هارمن )9016و گوکترك)
جه به ارزیابی مستمر، از جمله فاکتورهای مهم در ارتقاء کیفیت تبیین این یافته می توان گفت که تو

باشد.فرایند ارزیابی صحیح از عملکرد معلمان، مدیران و سایر پرسنل مدارس می تواند  آموزشی می
صورت مستمر و در  گامی اساسی به سمت پیشرفت آموزشی محسوب شود.زیرا موقعی که ارزیابی به

ظم صورت گیرد، در هر دوره نقایص و معایب مشخص شده و سعی طول سال تحصیلی در فواصل من
در راستای مؤلفه توجه بر گزینش معلمان،این یافته با یافته پژوهش  در رفع نقاط ضعف می شود.

در تبیین این یافته می توان گفت که توجه به گزینش صحیح معلمان باشد. (همسو می9019هارمن)
ای مهم در امر کیفیت آموزشی محسوب شود.در این راستا در نظر می تواند به عنوان یکی از فاکتوره

گرفتن معیارهای سنی، تحصیالت مرتبط، صالحیت های شخصیتی و علمی باال می تواند در انتخاب 
در راستای عوامل سازمانی، مؤلفه توجه بر توانمندسازی معلمان شایسته و برتر کمک شایانی کند.

در تبیین باشد. ( همسو می1391(و شهرکی پور )1395ژوهش میرغفوری )معلمان،این یافته، با یافته پ
این یافته می توان گفت که.برای دستیابی دانش آموزان به اهداف دانشی، نگرشی و مهارتی، معلمان 
باید زمینه کار عملی را برای دانش آموزان فراهم کنند.مهارت های کشف و طراحی را، که در هدفهای 

ید شده است، آموزش دهند تا دانش آموزان بتوانند، به کمک مهارتها و نگرش آموزشی به آن تأک
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در راستای مؤلفه توجه بر محتوای هایی که کسب کرده اند، کار کردن با مواد واقعی را یاد بگیرند.
( و گارسیا 1390(،شریف زاده )1391(،شهرکی پور )1391آموزشی،این یافته، با یافته پژوهش طوسی )

باشد.در تبیین این یافته می توان گفت.محتوای آموزشی غنی و پربار می  همسو می (9009آراسیل )
تواند در جذب دانش آموزان به مطالب درسی مؤثر باشد.در واقع کیفیت محتوا می تواند در انگیزش 

در راستای مؤلفه تدوین مقررات کاربردی،این یافته با پژوهش دانش آموزان و معلمان اثرگذار باشد.
در تبیین این یافته می توان گفت که تدوین مقررات کاربردی باشد. (همسو می9009گارسیا آراسیل )

یکی از شاخصهای مهم کیفیت اموزشی محسوب می شود.قوانین و مقررات در آموزش ابتدایی باید 
شود  طوری وضع شوند که عملی باشد و به دور از آرمانها و با توجه به مقتضیات و شرایط جامعه وضع

در راستای مؤلفه تخصیص بودجه ساالنه و نفع دانش آموزان و کارکنان مدرسه مد نظر آنها باشد.
باشد.در تبیین این  ( همسو می9005فیرلی )(،1395مناسب، این یافته با یافته پژوهش میرغفوری )

به  یافته می توان گفت که تخصیص بودجه ساالنه مناسب یکی از شاخص های مهم کیفیت آموزشی
شمار می آید.زیرا هر نوع سرمایه گذاری در آموزش ابتدایی می تواند به عنوان سرمایه گذاری 

روزرسانی تجهیزات  در راستای مؤلفه به محسوب شود که بر سرنوشت جامعه اثر مثبت دارد.
(،محسن زاده کریمی 1395آموزشی،این یافته با یافته پژوهش های طلوع دل و امینی فر)

 ،(1389) میرزایی و همکاران علی (،1390(،شریف زاده )1391(،شهرکی پور )1391سا)(،طبر1391)
(،گارسیا آراسیل 9010تسنیدو و همکاران )(،9011) هانتر(،9011) وندیور(،9018بلیا و همکاران )الرا

در تبیین این یافته می توان گفت فراهم باشد. (همسو می9003) هامیتون(،9009برایقوس )(،9009)
های کالسی به عنوان یک نیاز اساسی در  تجهیزات و امکانات آموزشی برای اجرای فعالیتکردن 

راستای کیفیت آموزشی مطرح است.در راستای مؤلفه مهارت های کالمی،این یافته، با یافته پژوهش 
یکی از اصلی ترین ویژگی در تبیین این یافته می توان گفت که باشد. همسو می (،1391زاهد بابالن)

 شده مشاهده های استرس اغلب و است درس کالس در ارتباط ای معلمان خوب، توان  برقراریه

در راستای مؤلفه مهارت های غیرکالمی،این شود. می ناشی مناسب ارتباط از عدم درس کالس در
 به نگاهی بادر تبیین این یافته می توان گفت که باشد. می(1391یافته با یافته پژوهش زاهد بابالن)

 تواند می نبوده، کالمی مجزا ارتباط از ارتباط، شکل این که شود می معلوم کالمی غیر ارتباط فهومم

 کالمی ارتباط عنوان جایگزین به هم مواردی در البته . شود واقع استفاده مورد آن مکمل عنوان به

ه پژوهش شریف در راستای مؤلفه مهارت های آموزشی،این یافته با یافت.شود می واقع استفاده مورد
باشد.در تبیین این یافته می توان گفت که مهارت های معلم از جمله مهارت  ( همسو می1390زاده )

کالس داری، ارتباط با دانش آموزان، استفاده از تکنولوژی، استفاده از روش های تدریس مناسب، 
تدریس و غیره می مهارت بحث و گفتگو،شناخت استعدادهای دانش آموزان، خالقیت و نوآوری ضمن 
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تواند در ارتقاء کیفیت آموزشی مؤثر باشد.در پاسخ به سوال دوم می توان نتیجه گرفت که آزمون 
برنامه در مدارس، توجه مدیران بر  های فوق مؤلفه )توجه مدیران بر فعالیت 3عوامل مدیریتی در این 

باشد . یعنی می توان نتیجه گرفت  معنادار می نحوه تدریس معلمان و توجه بر ارزیابی مستمر عملکرد(
مؤلفه یاد شده مدیریتی در کیفیت آموزشی مدارس در وضعیت مطلوبی قرار دارند  3که ازنظر مدیران ، 

(همسو 1399و مورد استفاده قرار می گیرند.این یافته، با یافته پژوهش های رستمی و همکاران)
(، 1399همکارانش ) و اردکانی(، 1396ن)باشد.بعالوه با یافته پژوهش های یعقوبی و همکارا می

(، 1390) همکاران و (، عنایتی1390شریف زاده ) (،1390) (، توفیقی1391همکاران) و قالوندی
باشد.از نتایج این آزمون استنباط و تبیین می شود که  ( همسو نمی1390) همکاران و خطیبی

های مدیریتی تأثیرگذار  وجود مؤلفهدهی مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران نسبت به وضعیت م پاسخ
بر کیفیت آموزشی مدارس، از بین این مؤلفه ها به ترتیب، مؤلفه توجه مدیران بر نحوه تدریس معلمان 

( در 808/6( در درجه اول اولویت، مؤلفه توجه به ارزیابی مستمر عملکرد با میانگین )866/6با میانگین)
( در درجه سوم 989/6برنامه با میانگین ) بر فعالیت فوقدرجه دوم اولویت و مؤلفه توجه مدیران 

اولویت،در وضعیت مطلوبی قرار دارند و مورد استفاده قرار می گیرند.در نتیجه می توان گفت که نحوه 
تدریس معلمان که یکی از شاخصهای مهم کیفیت آموزشی محسوب می شود و به طور مستقیم بر 

زان تأثیر دارد، در وضعیت میعنی معلمان بنا بر محتوای یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آمو
آموزشی از روش تدریس مناسب و فعال استفاده می کنند. بعالوه از عملکرد معلمان نیز ارزیابی مؤثر 
به عمل آمده و در این راستا از شاخصهای معتبر ارزیابی استفاده می شود و کاستی ها و نقاط قوت 

های  و سعی در رفع نقایص شده است. همچنین در راستای فعالیتمعلمان به خوبی مشخص شده 
برنامه نیز مدیران تالش های موثری داشته اند و از برنامه ریزی علمی و عملی استفاده شده  فوق

 است. 
های به دست آمده می توان نتیجه گرفت که آزمون عوامل سازمانی در این  بعالوه با توجه به داده

حوه گزینش معلمان، توجه بر توانمندسازی معلمان، توجه بر محتوای آموزشی، مؤلفه )توجه بر ن 6
روزرسانی امکانات آموزشی(  تدوین و تنظیم مقررات کاربردی، تخصیص بودجه سالیانه مناسب و به

( ، 509/6عامل ) 6باشد . یعنی با توجه به میزان میانگین های محاسبه شده در این  معنادار می
( می 5/5( و بزرگتر بودن آن ها از میانگین جامعه )046/6( و)161/6(، )106/6(، )389/6(، )568/6)

مؤلفه یاد شده سازمانی در کیفیت  6توان نتیجه گرفت که ازنظر مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران ، 
آموزشی مدارس در وضعیت مطلوبی قرار دارند و مورد استفاده قرار می گیرند.این یافته، با یافته 

باشد.بعالوه با یافته پژوهش های یعقوبی و  ( همسو می1399پژوهش های رستمی و همکاران)
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شریف  (،1390) (، توفیقی1391همکاران) و قالوندی، (1399همکارانش ) و اردکانی (،1396همکاران)
باشد.در تببین این  ( همسو نمی1390) همکاران و (، خطیبی1390) همکاران و (، عنایتی1390زاده )

افته می توان گفت که خوشبختانه سازمان آموزش و پرورش ابتدایی در راستای توانمندسازی معلمان ی
و تقویت بنیه ی علمی آنها و برگزاری کالس آموزش های ضمن خدمت و برگزاری کارگاه های 

یی آموزشی و غیره توانسته گامهای موثری برداشته و در این راستا معلمان از توانایی حرفه ای باال
برخوردار شوند. بعالوه آموزش و پرورش ابتدایی با در نظر گرفتن معیارها و مالکهای مطلوب و 
استاندارد توانسته گام موثری در نحوه گزینش و انتخاب معلمان بردارد. در واقع انتخاب معلمان 

ه محتوای شایسته و توانمند که از هر لحاظ دارای صالحیت باشند.همچنین در راستای مؤلفه توجه ب
آموزشی، آموزش و پرورش گامهای موثری در دوره ابتدایی برداشته که در این راستا می طلبد بیشتر 
توجه شود و سعی کنند محتوای آموزشی متناسب با فرهنگ، تکنولوژی بروز، نیازها و انتظارات دانش 

داشته شده است.ولی آموزان، باشد. بعالوه در راستای تخصیص بودجه ساالنه نیز گامهای موثری بر
می طلبد که در سالهای اخیر با توجه به نیاز گسترده کشور و افزایش جمعیت دانش آموزان و تنوع 
نیازها، این بودجه خصوصا در مناطق محروم تر تهران افزایش یابد..همچنین در راستای مؤلفه تدوین 

ی برداشته است.اما می طلبد و تنظیم مقررات کاربردی نیز آموزش و پرورش ابتدایی گامهای صحیح
در سالهای اخیر این قوانین با توجه به شرایط جامعه منعطف تر گردد و از وضع قوانین و سیاستهای 
دست و پاگیر و قوانینی که مدیران آموزشی را برای برداشتن قدمهای اساسی برای رفاه حال دانش 

استای مؤلفه بروز رسانی امکانات آموزشی آموزان، در تنگنا قرار می دهد، جلوگیری شود.همچنین در ر
با توجه به این که در رتبه ششم اولویت قرار دارد و از طرف دیگر پژوهش های بسیار زیادی نشان 
دادند، که تقویت این مؤلفه می تواند نقش بسیار مهمی در کیفیت آموزشی در دوره های مختلف 

ی ، انتظار می رود که به این شاخص مهم توجه تحصیلی دارد و نیز با توجه به اهمیت دوره ابتدای
بیشتری معطوف شود.به طوری که بتواند در رتبه های باالتر کیفیت و مطلوبیت قرار گیرد.بعالوه با 

های به دست آمده می توان نتیجه گرفت که با توجه به میزان میانگین های محاسبه  توجه به داده
( 099/6های غیرکالمی معلمان ) معلمان، توجه بر مهارت های کالمی عامل توجه بر مهارت 9شده در 

( می توان نتیجه گرفت که 5/5( و بزرگتر بودن میانگین این دو مؤلفه از میانگین جامعه )844/5و )
مؤلفه یاد شده مهارتی در کیفیت آموزشی مدارس در وضعیت مطلوبی قرار دارد و  9ازنظر مدیران، 

های  اما بدلیل کوچکتر بودن میزان میانگین مؤلفه توجه بر مهارت مورد استفاده قرار می گیرند ،
( از میزان میانگین جامعه می توان نتیجه گرفت که ازنظر مدیران مدارس 091/5آموزشی معلمان)

های آموزشی معلمان در کیفیت آموزشی مدارس در  ابتدایی شهر تهران ، مؤلفه توجه بر مهارت
مورد استفاده قرار می نمی گیرند.در راستای مؤلفه مهارت های  وضعیت مطلوبی قرار ندارد و و
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 ،(1399همکارانش ) و اردکانی(، 1396آموزشی،این یافته، با یافته پژوهش های یعقوبی و همکاران)
(، 1390) همکاران و (، عنایتی1390شریف زاده ) (،1390(، توفیقی )1391همکاران) و قالوندی
باشد.بعالوه این یافته، با یافته پژوهش رستمی و  سو می(   هم1390) همکاران و خطیبی

باشد.در تببین این یافته می توان گفت که معلمان دوره ابتدایی در راستای  ( همسو نمی1399همکاران)
مهارت های کالمی و غیرکالمی از توانایی کافی برخوردارند..معلمی که بتواند به درستی با دانش 

ر نماید و منظور خود را به راحتی و شیوا و در غالب کلمات و جمله های رسا آموزان ارتباط مؤثر برقرا
های غیرکالمی  بیان کند، می تواند دانش آموزان را بیشتر جذب کالس نماید و همچنین با مهارت

نظیر ارتباط چشمی و عاطفی با دانش آموزان می توانند توجه دانش آموزان را نسبت به مطالب درسی 
مایند. پژوهش حاضر نشان داد که معلمان ابتدایی از این مهارت ها برخوردارند.همچنین بیشتر جلب ن

 نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مؤلفه مهارت های آموزشی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

 

 پیشنهادات کاربردی:
ل برنامه، از جمله عوام عامل توجه به فعالیتهای فوقچون در این بررسی مشخص شد که -1

لذا به مدیران مدارس پیشنهاد می شود، برنامه مدیریتی مؤثر بر کیفیت آموزشی مدارس ابتدایی است؛ 
برنامه دانش آموزان در حیطه برنامه های درسی،  های فوق ی مستند و مدون در راستای فعالیت

ئل تفریحی و مناسبت های مختلف با توجه به شرایط سنی آنها تدوین گردد، که در آن به مسا
اجتماعی، و معنوی و همسو بودن با فرهنگ جامعه و متناسب با امکانات و تسهیالت مدارس فراهم 

 نمایند.
عامل توجه به نحوه تدریس معلمان، از جمله عوامل چون در این بررسی مشخص شد که  -9

الب لذا به معلمان پیشنهاد می شود که مط مدیریتی مؤثر بر کیفیت آموزشی مدارس ابتدایی است،
درسی توسط آنها به شیوه ای که برای دانش آموزان قابل درك باشد، ارائه شود.بعالوه به مدیران 
پیشنهاد می شود به برگزاری جلسات پرسش و پاسخ میان معلمان و والدین دانش آموزان جهت 

شود.  آگاهی ازنظرات و انتظارات والدین دانش آموزان به منظور ارتقاء کیفیت تدریس معلمان توجه
های ذهنی،تفکر انتقادی، شیوه های حل مسئله  که پرورش مهارتبعالوه به معلمان پیشنهاد می شود، 

سایر روش در دانش آموزان تقویت شود و از شیوه های تدریس بحث و گفتگو، مشارکتی، همیاری و 
 های فعال تدریس استفاده نمایند.

رزیابی مستمر، از جمله عوامل مدیریتی عامل توجه به اچون در این بررسی مشخص شد که  -3
لذا به مدیران آموزش و پرورش و همچنین مدیران  مؤثر بر کیفیت آموزشی مدارس ابتدایی است،
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مدارس پیشنهاد می گردد؛ که نیازسنجی مستمر از دانش آموزان و معلمان در حیطه های مختلف 
ی، تهیه گزارش های مدون از نتایج آموزشی و پژوهشی، به ویژه در حیطه اصالح برنامه های درس

 ارزیابی و آنچه که در راستای بهبود کیفیت باید ارائه گردد، مد نظر ارزیابان آموزشی قرار گیرد.
عامل توجه به گزینش معلمان، از جمله عوامل سازمانی چون در این بررسی مشخص شد که  -4

وزش و پرورش و مدیران مدارس ، به مسئوالن آممؤثر بر کیفیت آموزشی مدارس ابتدایی است
پیشنهاد می شود که در انتخاب معلمان به صالحیت های حرفه ای)از قبیل میزان تحصیالت، 
هماهنگی رشته تحصیلی با زمینه تدریس، میزان تجربه، شرایط سنی، اخالقی، میزان صبر و حوصله، 

گردد و معلمانی را انتخاب  های ارتباطی و شخصیتی و غیره( آنها توجه ویژه نحوه تعامل و مهارت
 نمایند که از هر جهت دارای شایستگی باشند.

عامل توجه بر توانمندسازی معلمان ، از جمله عوامل چون در این بررسی مشخص شد که -5
لذا به مدیران آموزش و پرورش پیشنهاد می  سازمانی مؤثر بر کیفیت آموزشی مدارس ابتدایی است؛

ای داخلی و خارجی در راستای ارتقاء توانایی های حرفه ای معلمان شود، که به تشکیل همایش ه
مبادرت ورزند. همچنین به طراحی و اجرای دوره ها و کارگاه های آموزشی مدیریت کیفیت و 
توانمندسازی برای معلمان دوره ابتدایی به منظور ارتقاء کیفیت آموزشی اقدامات الزم صورت گیرد، تا 

ریق آموزش های مستمر و ضمن خدمت ارتقاء یابد. همچنین به ملزم نمودن توان علمی معلمان از ط
 های پژوهشی توجه شود. معلمان به فعالیت

عامل توجه به محتوای آموزشی ، از جمله عوامل چون در این بررسی مشخص شد که  -6
وزش ابتدایی لذا به مدیران و دست اندکاران آم سازمانی مؤثر بر کیفیت آموزشی مدارس ابتدایی است،

پیشنهاد می شود که به بازنگری سرفصل های دروس در فواصل زمانی کوتاه و به روز کردن آنها با 
 توجه به میزان ارتباط محتوای دروس با نیازهای دانش آموزان و تکنولوژی بپردازند.

عامل تدوین مقررات کاربردی، از جمله عوامل سازمانی چون در این بررسی مشخص شد که  -9
مؤثر بر کیفیت آموزشی مدارس ابتدایی است؛ لذا به مسئوالن و مدیران آموزش و پرورش ابتدایی 

قوانین و مقررات در آموزش ابتدایی باید طوری وضع شوند که عملی باشد و به پیشنهاد می شود، که 
کارکنان دور از آرمانها و با توجه به مقتضیات و شرایط جامعه وضع شود و به نفع دانش آموزان و 

و از وضع مقررات و سیاستهای دست و پاگیر که مانع پیشرفت و انگیزش معلمان و دانش مدرسه باشد 
 آموزان می شود، جلوگیری شود.

عامل تخصیص بودجه ساالنه، از جمله عوامل سازمانی چون در این بررسی مشخص شد که -8
آموزش و پرورش در دوره ابتدایی لذا به مسئوالن  مؤثر بر کیفیت آموزشی مدارس ابتدایی است؛

برنامه و سرانه رفاهی دانش  های فوق پیشنهاد می شود، که به افزایش بودجه آموزشی، بودجه فعالیت
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آموزان و معلمان، افزایش بودجه اختصاص یافته به کتابخانه،تخصیص اعتبارات و بودجه مشخص به 
یازها، توجه الزم داشته باشند و در این منظور تهیه امکانات آموزشی و کمک آموزشی متناسب با ن

 راستا اقدامات عملی انجام شود.
عامل به روز رسانی تجهیزات آموزشی، از جمله عوامل چون در این بررسی مشخص شد که -9

لذا به مدیران و مسئوالن آموزش ابتدایی در  سازمانی مؤثر بر کیفیت آموزشی مدارس ابتدایی است؛
شود که، افزایش فضای کتابخانه ها با توجه به استانداردهای موجود، توسعه و این راستا پیشنهاد می 

تجهیز)به روز کردن( فضاهای آموزشی، توجه به امکانات و تجهیزات مورد نظر سخت افزاری و نرم 
افزاری متناسب با نیازهای دانش آموزان و توجه به شرایط فیزیکی کالس ازنظر نور، رنگ، تناسب 

دانش آموزان،طراحی فضای داخلی با توجه به سطح صدا، کف سازی با مصالح  فضا با تعداد
جذاب،آرایش مبلمان کالس درس با حداکثر بهره گیری از نور،تجهیز مدارس به امکانات فناوری های 
اطالعات و ارتباطات،تهیه فیلم ها و اسالیدهای آموزشی به روز و استاندارد از محتوای آموزشی توسط 

عنوان دستور و معیار آموزش در کالس و ایجاد و تهیه امکانات تصویربرداری آسان و کیفی  معلمان به
 از آنها را مد نظر قرار دهند و در این زمینه اقدامات الزم صورت گیرد.

عامل مهارت کالمی، از جمله عوامل مهارتی مؤثر بر چون در این بررسی مشخص شد که -10
لذا به مسئوالن و مدیران پیشنهاد می شود، که موقع استخدام  ت؛کیفیت آموزشی مدارس ابتدایی اس

معلمان، افرادی را انتخاب نمایند که قدرت تعامل و برقراری رابطه با دانش آموزان ابتدایی را داشته 
باشند و دارای فن بیان باشند، تا بتوانند مطالب آموزشی را به نحو احسن به دانش آموزان تفهیم 

به برگزاری دوره های آموزشی برای معلمان به منظور تقویت ارتباط مؤثر با دانش  نمایند. همچنین
 آموزان و برقراری ارتباط مؤثر با والدین آنها اقدام نمایند.

عامل مهارت غیرکالمی، از جمله عوامل مهارتی مؤثر چون در این بررسی مشخص شد که -11
ه معلمان ابتدایی پیشنهاد می شود، که مهارت های بر کیفیت آموزشی مدارس ابتدایی است؛ بنابراین ب

در این رابطه معلمان با برقراری رابطه چشمی و رودر رو با هر یک از غیرکالمی خود را تقویت نمایند.
دانش آموزان می توانند گام مهمی در جلب توجه آنها نسبت به مطالب درس بردارند. بعالوه با تکان 

عتماد به نفس دانش آموزان را تقویت نمایند. لذا معلمان باید حاالت دادن و تائید سر می توانند ا
عاطفی، روحی و هیجانی خود را در جذابیت کالس درس و نیز برای افزایش توجه و دقت دانش 

 آموزان هماهنگ سازند .
عامل مهارت های آموزشی، از جمله عوامل مؤثر بر چون در این بررسی مشخص شد که  -19

توانایی و  مدارس ابتدایی است؛ لذا به معلمان دوره ابتدایی پیشنهاد می شود، که کیفیت آموزشی
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مهارت خود در مدیریت کالسداری، استفاده از شیوه های تدریس فعال و مشارکتی متناسب با محتوای 
دروس و همگام با تکنولوژی به روز و ایجاد خالقیت و نوآوری در امر انتقال دانش علمی و عملی 

 آموزان را مورد توجه قرار دهند.دانش 
مؤلفه )توجه مدیران بر  3چون در این بررسی مشخص شد عوامل مدیریتی در این  -13
برنامه در مدارس، توجه مدیران بر نحوه تدریس معلمان و توجه بر ارزیابی مستمر  های فوق فعالیت

مطلوبی قرار دارند، در این  مؤلفه یاد شده مدیریتی در کیفیت آموزشی مدارس در وضعیت 3عملکرد( 
راستا به معلمان شهر تهران پیشنهاد می شود که بنا بر محتوای آموزشی از روش تدریس مناسب و 
فعال متناسب با محتوای دروس استفاده نمایند و در این زمینه در کالس های آموزش های ضمن 

می شود که از عملکرد معلمان نیز خدمت شرکت نمایند.بعالوه به مدیران و ارزیابان آموزشی پیشنهاد 
ارزیابی مؤثر به عمل آمده و در این راستا از شاخصهای معتبر ارزیابی استفاده نمایند و کاستی ها و 
نقاط قوت معلمان به خوبی مشخص شده و سعی کنند به رفع نقایص بپردازند. همچنین در راستای 

د می شود از برنامه ریزی علمی و عملی در این برنامه نیز به مدیران مدارس پیشنها های فوق فعالیت
زمینه برای پربارسازی اوقات فراغت و نیز تقویت بنیه علمی و عملی دانش آموزان استفاده نمایند و در 

برنامه آموزشی، ورزشی، تفریحی، بازدیدهای علمی، برنامه های صبحگاهی و  راستای برنامه های فوق
 غیره فعال باشند. 

مؤلفه سازمانی )توجه بر نحوه  6ن بررسی مشخص شد که عوامل سازمانی در این چون در ای-14
گزینش معلمان، توجه بر توانمندسازی معلمان، توجه بر محتوای آموزشی، تدوین و تنظیم مقررات 

روزرسانی امکانات آموزشی( در کیفیت آموزشی مدارس  کاربردی، تخصیص بودجه سالیانه مناسب و به
لذا به مسئوالن آموزش و پرورش پیشنهاد می شود، که در نحوه  بی قرار دارند؛در وضعیت مطلو

گزینش معلمان کمال دقت و حساسیت را داشته باشند و سعی کنند که افرادی را انتخاب نمایند که از 
هر نظر دارای شایستگی باشند. بعالوه به معلمان پیشنهاد می شود که همگام با پیشرفت تکنولوژی، 

روش تدریس خود را به روز نمایند.سعی کنند از دانش کافی برای ارائه دروس برخوردار  دانش و
همچنین در راستای مؤلفه تدوین و تنظیم مقررات کاربردی نیز به مسئوالن آموزش و پرورش باشند.

از  ابتدایی پیشنهاد می شود که در سالهای اخیر این قوانین با توجه به شرایط جامعه منعطف تر گردد و
وضع قوانین و سیاستهای دست و پاگیرجلوگیری شود و هر ساله این قوانین مورد بازنگری قرار گرفته 
و اصالحاتی در آنها صورت گیرد.بعالوه در راستای تخصیص بودجه ساالنه نیز به مسئوالن آموزش و 

نیازها، این بودجه پرورش پیشنهاد می شود که در سالهای اخیر با توجه به نیاز گسترده کشور و تنوع 
خصوصا در مناطق محروم تر تهران افزایش یابد. همچنین در راستای مؤلفه بروز رسانی امکانات 
آموزشی با توجه به این که در رتبه ششم اولویت قرار دارد و از طرف دیگر پژوهش های بسیار زیادی 
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آموزشی در دوره های مختلف  نشان دادند، که تقویت این مؤلفه می تواند نقش بسیار مهمی در کیفیت
تحصیلی دارد، به مسئوالن آموزش و پرورش پیشنهاد می شود که به این شاخص مهم توجه بیشتری 

 شود، به طوری که بتواند در رتبه های باالتر کیفیت و مطلوبیت قرار گیرد.
های کالمی و غیرکالمی معلمان در وضعیت  چون در این بررسی مشخص شد که مهارت -15

لوبی قرار دارند،لذا به معلمان دوره ابتدایی پیشنهاد می شود که در کالس درس به اهمیت مط
همخوانی روابط غیرکالمی با گفتار کالمی خویش توجه نموده، به هنگام گفتار دانش آموزان چه در 

ام انتقاد پاسخ به سوال معلمان و چه در گفتار ابداعی و آغازگرانه، حالت پذیرندگی داشته باشند.به هنگ
از دانش آموزان از خود اقتدار نشان دهند و دچار استبداد نشوند و به هنگام سخنرانی و توضیح درس 
به حاالت دانش آموزان توجه نموده و گفتار خود را بر این اساس تنظیم نمایند و به هنگام تشویق 

 دانش آموزان، تجانس را در رفتارشان رعایت نمایند.
های آموزشی معلمان در وضعیت  سی مشخص شد که توجه بر مهارتچون در این برر -16

مطلوبی قرار ندارد،لذا به معلمان پیشنهاد می شود که مهارت های همه جانبه خود از قبیل مهارت 
های ارتباطی، مهارت های فنون تدریس مثل شیوه های حل مسئله، تفکر خالق، بارش مغزی، 

، مهارت استفاده از تکنولوژی، مهارت کالس داری، مهارت همیاری و مشارکتی، آموزش الکترونیکی
شکوفایی استعدادها و خالقیت دانش آموزان، مهارت طرح درس، مهارت به چالش کشیدن ذهن 
دانش آموزان، مهارت نوآوری و ابتکار ضمن تدریس و غیره  را از طریق مختلف از جمله شرکت در 

ن خدمت و مطالعه منابع مختلف و استفاده از تجربه سمینارها، کارگاه ها، همایش ها، آموزش ضم
 افراد خبره و متخصص در خود تقویت نمایند.

 

 محدودیتها و مشکالت پژوهش
انجام شده، بنابراین نتایج  مدیران مدارس ابتدایی ابتدایی شهر تهرانتحقیق حاضر از دیدگاه -1

 تعمیم داد. این پژوهش را برای دوره ها یا شهرهای دیگر باید با احتیاط
باشد و نتایج آن را با احتیاط می توان به  می 1399-98این پژوهش محدود به حیطه زمانی  -9

 سالهای دیگر تعمیم داد.
همکاری ضعیف برخی از آزمودنی ها در توزیع و تکمیل پرسشنامه، بطوریکه برخی از -3

عنوان افت آزمودنی محسوب  ها ناقص تکمیل شده و یا تکمیل نشده بود که در نهایت به پرسشنامه
 شد.
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ها به علت فرهنگ  ضعیف در زمینه پژوهش در  ها در تکمیل پرسشنامه دقت پایین آزمودنی -4
 جامعه و نادیده گرفتن تحقیقات دانشجویی که بالطبع در نتیجه نهایی تاثیر دارد.

مدیریت، نظام وجود عوامل دیگر تأثیرگذار بر کیفیت آموزشی مانند ساختار سازمانی، سبک -5
اداری، انگیزش معلمان، کارکنان مدرسه و غیره که  در عصر حاضر  به علت گسترده بودن، خارج از 

 کنترل پژوهشگر بوده است.

 

 منابع
 بر مؤثر عوامل بندی و اولویت (. ارزشیابی1399الهام. ) کریمی، و رضا پزشکی، زاده ابراهیم سعید؛ اردکانی،-

 آوران راه همایش مجازی یزد(. اولین مطالعه: مدرسه لفیق مدل سرکوال و کانو )موردکیفیت خدمات آموزشی با ت
 .آموزش

 مرداد . 19و  99(. پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش )مبحث کیفیت آموزشی( ، تهران، 1389بی نام )-
 انتشارات تهران، ،عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه در کیفیت ارزیابی و کیفیت (.1388محمد ) پازارگادی،-

 .بشری
سروکوال. فصلنامه راهبردهای  مدل دیدگاه دانش آموزان؛ از آموزشی خدمات (. کیفیت1390) شهرام توفیقی،-

 .1آموزش. شماره 
تربیت بدنی  دانشکده آموزشی خدمات کیفیت مطالعه (.1390جبار. ) سیف پناهی، و نصراهلل سجادی، امین؛ خطیبی،-

، 94. شماره 1390بهار  هشتم، سالورزشی.  مدیریت مطالعاتکارشناسی.  دانش آموزیان اهدیدگ از تهران مدرسه
 .94-99صص 
(. مجموعه مقاالت چهل و هشتمین نشست روسای 1391رحیمی ، حسن، محمدی، رضا ، پرند، کوروش )-

 دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور . چاپ ول  انتشارات سنجش آموزش کشور.
رضایتمندی "(1399، بهرام؛ صفوی، سیدعابدالدین؛ فکور، احسان؛ فقیه زاده، سقراط؛ آیت الهی، فضل اهلل)رستمی-

مجله راهبردهای توسعه در  "دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی گروه معارف اسالمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 .15-1آموزش پزشکی، دوره پنجم، شماره اول، صص

میزان همخوانی روابط کالمی و غیرکالمی معلمان در جریان تدریس و ارتباط آن با  "(.1391)زاهد بابالن، عادل-
 .61-46،صص1، شماره1، مجله روانشناسی مدرسه،دوره"پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

(. بررسی رضایت دانشجویان کشاورزی از کیفیت آموزشی. فصلنامه پزوهش و برنامه 1390شریف زاده،ابوالقاسم )-
 . 61زی در آموزش عالی شماره ری
(.شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات 1390شفیعی رودپشتی،میثم؛میرغفوری، حبیب اهلل))-

 .136-191، ص 15فصلنامه علوم تربیتی، سال چهارم، شماره آموزشی بخش آموزش عالی،
ی دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد دانشکده (.عوامل مؤثر بر افزایش کیفیت آموزش1391شهرکی پور، حسن)-

 .9علوم تربیتی )مطالعه موردی واحد رودهن( پژوهش در برنامه ریزی درسی سال نهم. دوره دوم ، شماره 
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(.تحلیل و رتبه بندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت آموزشی ، فصلنامه مطالعه میان رشته 1391طبرسا، غالمعلی)-
 دوره چهارم. ای درعلوم انسانی 

بررسی متغیرهای آسایش محیطی با تأکید بر ارتقاء کیفیت "( 1395طلوع دل، محمدصادق؛ و امینی فر، زینت)-
 . 1، شماره11، نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، جلد"یادگیری در فضاهای آموزشی

 آموزی. مهارت حیطة در آنکیفیت  ارتقاء و آموزشی های فنّاوری جایگاه (. بررسی1391طوسی ، امیر سهیل)-
تأثیر به کارگیری مواد و وسایل آموزشی بر (. 1389) میرزایی، عرفان؛ اسدی، علی و طهماسبی، مریم. علی-

 .44-54 صص. 19 های ترویجی کشاورزی. مجله پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. شماره آموزش
 مدرسه مدرسه آموزشی وضعیت کیفیت . بررسی(1391رضا. ) علی ای، قلعه و رقیه راد، بهشتی حسن؛ قالوندی،-
 .81شماره  توسعه، و سروکوال. فصلنامه فرایند مدیریت مدل براساس ارومیه
 بین و ملی آموزش و پرورش ایران: تجارب نظام در درونی ارزیابی انجام عملی راهنمای (.1394رضا.) محمدی،-

 .کشور آموزش سنجش سازمان المللی انتشارات

(. تدوین شاخصهای تربیتی در دوره آموزش عمومی، طرح پژوهشی پایان 1394ی، محمد حسین)میرزا محمد-
 یافته ، معاونت عمومی وزارت آموزش و پرورش.

 از استفاده با آموزشی خدمات کیفیت بهبود بر مؤثر عوامل بندی رتبه و شناسایی(. 1395میرغفوری ، حبیب)-

(ISM) ارزشیابی و آموزش پژوهشی-علمی تفسیری نشریه ساختاری زیمدلسا و فازی ویکور تلفیقی رویکرد. 
 (.بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزشی مدارس استان آذربایجان شرقی، گزارش تحقیق.1391نصیری،ح)-

بررسی کیفیت خدمات "( 1396یعقوبی، یاسمن؛ محمد داودی، امیرحسین؛زمانی مقدم، افسانه؛ جمالی، اختر)-
، 4دو ماهنامه پژوهش در علوم پزشکی، سال نهم، شماره "نشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیالنآموزشی از دیدگاه دا
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