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  چکیده
مناسب براي ارتقاي کیفیت مدیریت  یبا هدف ارائه الگوی حاضرپژوهش 

. این پژوهش با بتدایی استان زنجان انجام شدآموزشگاهی در مدارس ا
بررسی این مسئله است که از  به دنبالرویکرد تفسیرگرایانه اجتماعی 

، دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران مدیریت مدارس و راهبران آموزشی
هاي ارتقاي کیفیت مدیریت آموزشگاهی ها و نشانگرالكم، عوامل

گیري هدفمند و حجم نمونه و روش نمونهابتدا ، بر این اساسکدامند؟ 
نفر از مدیران مدارس دورة ابتدایی  25ساختاریافته با تعداد مصاحبۀ نیمه
هاي شناسایی شده در گیري براساس مؤلفهسپس ابزار اندازه ؛انجام شد

و روایی صوري و محتوایی  سؤالی طراحی گردید107 نامهقالب پرسش
و در نهایت ضریب  شد آن با استفاده از نظر متخصصان تأیید

هاي به داده یادشده هاي حاصل از منابع. دادهدست آمده ب )95/0پایایی(
هاي بندي دادهاي به مقولهو از طریق روش زمینه متنی تبدیل شد

کدگذاري محوري و ، باز، گذاريس از کدپ. گردآوري شده اقدام گردید
ه نشانگر ب 107 مالك و 26، عامل 8این اساس  برانجام شد و انتخابی 

هاي پژوهش نشان داد براي ارائه الگوي مناسب ارتقاي دست آمد. یافته
، يریزبرنامهگانه ( 8 کیفیت مدیریت آموزشگاهی مجموعه عوامل

تربیت بدنی و ، فوق برنامههاي پرورشی و فعالیت، آموزش و یادگیري
مدیریت ، نظارت و راهنمایی، برقراي روابط انسانی، مشارکت، سالمت

  ها باید مورد توجه قرار گیرند. ها و نشانگرمالك، امور اداري و مالی)
  

  کلیدي گانواژ
 . مدارس ابتدایی، ارتقاي کیفیت مدیریت آموزشگاهی، ارائه الگو

Abstract 
This study aimed to dentify the factors affecting the 
quality improvement model of school management in 
primary schools in Zanjan province. This research 
with a socialist interpretive approach seeks to exam-
ine the factors, criteria and indicators of improving 
school management quality from the viewpoints of 
experts, the school management experts, and operat-
ing educational leaders? Sample size and sampling 
method was Purposeful and semi-structured inter-
views were conducted with 25 elementary school 
principals. The measuring tools were designed in the 
form of a 107-question questionnaire based on the 
identified components. Its face and content validity 
were confirmed by experts and finally the reliability 
coefficient was (0. 95). The data from these sources 
have been converted into textual data and have been 
categorized by the underlying method. After open 
coding, axial and selective coding were performed. 
Accordingly, 8 factors, 26 criteria, and 107 indicators 
were obtained. The findings of the study showed that 
all of 8 factors (planning, training and learning, edu-
cational and extracurricular activities, physical educa-
tion and health, participation, human relations, super-
vision and assessment, administrative and financial 
affairs management), criteria, and indicators should 
be considered in order to provide an appropriate 
model of school management quality. 
 
Keywords 
Model Providing, Improving the Quality of School 
Management, Primary Schools.  
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  مقدمه
پرورش بنا به ضرورت  امروزه نظام آموزش و

و  دهیچیپ يهااز سازمان یکی، یهاي اجتماعیدگرگون
و با رشد و  دیآکشور به شمار می هر در یبزرگ اجتماع
 یناگسستن يوندیپ یو فرهنگ یاجتماع، يتوسعه اقتصاد
حالت  کیبه  ییحالت ساده و ابتدا کیاز  جیدارد و به تدر

  ). 1384، یف(صا است درآمده دهیچیپ
واقع شدن  دلیلبه  زین رانیا و پرورش کشور آموزش

) با 1404 رانیافق ا (در نیادیتحول بن يدر آستانه اجرا
 ندیرود در فراانتظار می دارد و يادیهاي زگذشته تفاوت

اقدامات ، تیریمد تیفیارتقاء ک مدارس و رانیمد تیترب
 نیادیاسناد تحول بنسو  کیچرا که از  انجام شود؛ ياژهیو
 يآموزش و پرورش از مطالبات رهبر یمل سند ژهیوبه

و  ینفعان داخليهمه ذ يو تمنا یمعظم انقالب اسالم
، قیآموزان الدانش گرید يآن است و از سو یخارج
این  بر ؛هستند تیو ترب میتعل ندیها در فرانیبهتر ستهیشا

ه به پرورش توجو هاي وزارت آموزش اساس در سیاست
نظام جمهوري اسالمی ایران  رازآموزان در تتربیت دانش

قرار گرفته و ارتقاء کیفیت آموزش جزء  یمورد تأکید فراوان
ترین راهبردها برآورد شده است. از آنجا که تحقق کلیدي

ها و هاي مشخص در مولفهاین راهبرد نیازمند سیاست
و  یاهاجزاء مختلف نظام آموزشی به ویژه مدیریت آموزشگ

بهبود و تقویت آن در مدارس ، اصالح، استرهبري 
 یناش یآموزشگاه تیریروزافزون به مد ازیضروري است. ن

 یآموزش رسم دیجد ةاست که از آغاز دور یکل راتییاز تغ
و بافت آن صورت گرفته  یدر عناصر مختلف آموزش رانیا

 در يمتعدد ينظر یمبان و ). آثار1394، یبهرنگ( است
دارد که به  جودو یآموزشگاه تیریمد و تیفیک نهیزم
مدیر ، د. از نظرکنزویجشواشاره میآنها  از یبرخ

، آموزشگاهی فرآیند اجتماعی مربوط به هویت دادن
وحدت بخشیدن  کنترل کردن و، برانگیختن، نگهداشتن

غیر رسمی انسانی و مادي سازمان  تمام نیروهاي رسمی و
که براي دستیابی  استرچه یکپا و یافته در یک نظام واحد

از پیش تعیین شده طراحی شده است هاي دفبه ه
در  يدینقش کل یآموزش تیری). مد1392، یرکمالی(م

شاگردان  يریادگیاستادان و بهبود  یآموزش تیفیبهبود ک
در پاسخ به ، یاز آموزش عال يابه عنوان شاخه و دارد

 یسنقش حسا، وزارت آموزش و پرورش یهاي آموزشازین
  ). 1394، ی(بهرنگ دارد

اصالح و  و ندیبا تمرکز بر فرا دیمدارس با رانیمد
، موجود از امکانات محدود و، آن يسازبهینهبهبود و 
 ستمیسهاي يورود در دیاستفاده را ببرند. آنان نبا حداکثر

مدرسه با  ستمیس ندیدر فرا دیبلکه با مدرسه متوقف شوند؛
). 1396، یش کنند (تورانتالها یخروج و جینگاه به نتا

 در آموزش و پرورش توسط یسازمان یتعالمدل مناسب 
مدل  نیدر ا ؛ارائه شده است، 1389، همکارانو  ینوده

از  يو رهبر تیریمد، یاجتماع تیاخالق و مسئول
را  ارهایمع ریسا هیهستند که مانند چتر و پا ییارهایمع

  دهند. پوشش می
با عنوان  یدر پژوهش ،)2013جوشوا و السوال ( ینیآ

 تیریو عملکرد مد تیفیک نیتضم يبرا یمدل مفهوم
 ریبه شرح ذ ییالگو، هیجریمدارس خودگردان در مدارس ن

  .اندکرده ارائه
  

  
 یدر مدل مفهوم هیجریمدارس ن تیریهاي مدمؤلفه .1 شکل

  )2013، و همکاران ینی(آ تیفیک نیتضم
  
 تیریمد يبرا یشش مدل اصل، )2011( بوش یتون

توافق درباره اهداف و  زانیم شاملبعد  4آموزش براساس 
 نیارتباط ب، یمعنا و اعتبار ساختار آموزش، مقاصد سازمان
 يرهبر ياستراتژ نیترو مناسب یرونیب طیسازمان و مح

 نیز یکم قاتیاست. تحق کردهارائه  یسازمان آموزش يبرا
 جمله از است؛ بوش انجام شده یتیریهاي مدمدلباره در
 تیریهاي مدمدل«با عنوان ، )2015( کزیس قیتحق

 یجنوب شرق يدر کشورها »در مؤسسات زبان یآموزش
 یمدل رسم، بوش یهاي تونمدل نیکه نشان داد از ب ایآس

 قیتحق نیهمچن؛ کشورهاست نیدر ب جیمدل غالب و را
 تیریبا عنوان توسعه مدل مد، )2015و همکاران ( چیپ

، که در مدارس کامبوج دادنشان دوگانه در کامبوج 
  رواج دارد.  شتریو همکارانه ب یفرهنگ، یهاي رسممدل
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نشان ، )1397( و همکاران یهاي پژوهش خالقافتهی
 يآموزش و بهساز یفیک يارتقا يبرا یعلّ طیداد شرا
 طیعوامل در شرا، یتعهد سازمان، به آموزش ازیفرهنگ ن
 يانهیزم طیراش، ارتباطات مناسب، زشیگر انگمداخله

 یفرهنگ و جو سازمان، منابع موجود، استاندارد آموزش
و  یعوامل سازمان، یآموزش سازمان تیریمد، مناسب
  هستند.  یانسان

در پژوهشی با ، )1397( نورا صدیق و همکاران
هاي توسعه مدیران با استعداد در شناسایی مولفه«عنوان

ي مدون ریزمهبرناۀ گان 11هاي مولفه» مدارس غیر دولتی
، ایجاد شرایط انتقال اثر بخش اطالعات، براي توسعه

، کمک گرفتن از اساتید دانشگاه، کمک گرفتن از اولیا زبده
اختصاص شرح وظایف ، هاي تخصصیبرگزاري کارگاه

فراهم ، آوري اطالعاتتسهیالت براي به روز، مدیران
، ارائه مشاوره آموزشی، آوردن امکانات پیشرفت علمی

را  تخصصیهاي دگیري مستمر و برگزاري دورهیا
  اند. براي توسعه مدیران شناسایی کرده یهایعامل

در پژوهشی ، )1397( علیجان نوده پشنگی و همکاران
هاي اثربخشی رهبري آموزش و یادگیري مولفه«با عنوان

نشان دادند که ابعاد » کالس درس در مدارس متوسطه
ي مدیران در مدارس اثربخشی رهبري آموزش و یادگیر

، مدیریت کالس درس، ارائه آموزش بعد 9متوسطه داراي 
، نظارت و ارزیابی، جو کالس درس، ي و آمادگیریزبرنامه

هاي فردي ویژگی، ايارتباطات و پیشرفت حرفه، همکاري
  . ان استآموزو مشارکت و تعامل با دانش

با عنوان  یپژوهش در، )1396( همکاران و پاهنگ
این به  »عوامل مؤثر ییمدارس و شناسا تیفیک یبررس«
 دگاهیمدارس از د تیفیعوامل مؤثر بر ک ه رسیدند کهجینت

 یطیعوامل مح .1: عبارتند از تیو ترب میمتخصصان تعل
امکانات و . 3، هاي معلمیژگیو. 2، مدارس تیفیک

. 6، آموزهاي دانشیژگیو. 5، مدرسه ریمد. 4، زاتیتجه
و  یاهداف آموزش. 8، خانواده. 7، درسهدر م یروابط انسان

روش . 10، )یو انسان یمنابع (مال. 9، سیتدر يمحتوا
  . سیتدر
با ، )1394( فرزانه و همکاران یهاي پژوهشافتهی

 رانیمد يحرفه ا هايصالحیت يارائه الگو«عنوان 
 رانیمد ياحرفه هايصالحیتنشان داد که » مدارس

، یشناختهاي روانیژگیو یاصلۀ مدارس شامل چهار مؤلف
  . است یو نگرش یدانش، یمهارت
نقش «با عنوان  یدر پژوهش، )1390( یکنامین
 انیب »هاي آموزش و پرورشندیفرا يرهبر در تیریمد
 نیترمهم، یهاي آموزشتیفعال تیریمد تیفیکند که کمی

 یهاي آموزشکل برنامه یو اثربخش تیشاخص سطح کفا
که در امر  يکننده و مؤثرنییقش تعبا ن تیریمد رایاست؛ ز
پرورش در جهت  و آموزش يندهایفرا يو رهبر تیهدا
تواند موجب هم می، بالقوهبه صورت ، هاي آن داردهدف

 نیبنابرا ؛آن یدگیپاشآن شود و هم موجب از هم شرفتیپ
کار و ، هیسرما، عاقالنه و مقتصدانه از زمانة استفاد يبرا

هاي به هدف رسیدنمنظور به  یانسان يرویتالش ن
 يافراد یتخصص تیبه آموزش و ترب دیبا یآموزشگاه

 یتیریمد يابارز و حرفه يهایژگیکرد که واجد و اقدام
  هستند. 
نشان داد ، )1389( انیجهان یهاي پژوهشافتهی

 ند از:عبارت یآموزش رانیمد ازین مورد هايصالحیت
، يکنولوژت، یاجتماع، يو رهبر یتیریمد هايصالحیت

، يفکر، یو مذهب يمعنو، یاخالق، ياقتصاد، يفرد
 یالمللنیو ب یجهان، یو فرهنگ یاسیس، یطیمح، یپژوهش
  . دنیشیاند

انجمن معلمان و آموزش و پرورش  یهاي پژوهشافتهی
و  رانیمد یاتیهاي عملیستگیشا، )2018( آلبرتا

در مدارس را در  تیفیباک یآموزش يهاي رهبراستاندارد
پرورش و  .1 :استکرده  انیب ریگروه به شکل ز هشت
توسعه  .3انداز از چشم يسازریتصو .2 یروابط انسان تیتقو

جامعه  کی يرهبر .4و آموزش  يریادگیفرهنگ 
به  ییپاسخگو .6و منابع  اتیعمل تیریمد .5 رندهیادگی

توسعه . 8 نیادیاز کار و دانش بن تیحما .7 یجامعه محل
  . يرهبر تیظرف
چهار کشور  درکه  یقیتطب يادر مطالعه، )2015( تیپل
دانمارك انجام داده است مدارك  و هیترک، سیانگل، فرانسه
به طور ، کشور 4 نیمدارس را در ا تیریمد احراز طیو شرا
احراز و  طیشرا. 1 محوردر پنج  یدر جدول یاجمال

آموزش . 3از خدمت  شیآموزش پ. 2درخواست کننده 
کرده  انیو استخدام ب یابیارزش. 5 ابانتص. 4ضمن خدمت 

  . است



 1399)، بهار 28فصلنامه علمی، پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي، سال هفتم، شماره چهارم (پیاپی      46

در کشور ، )2014( ستانوایاریبا یهاي پژوهشافتهی
و  رانیمد ياحرفه هايصالحیت نیب دادنشان ، قزاقستان

کشور قزاقستان رابطه وجود  یهاي آموزشسازمان تیموفق
  دارد. 

 هايصالحیت«با عنوان  یقیدر تحق، )2008( ابل هلن
، کند که تعهد داشتنمی انیب »یسازمان يریادگیو  ریمد

ارتباطات ، يریادگیآموزش و ، يادانش و مهارت حرفه
، اطالعات و ارتباطات ياز فناور يریگبهره، یمؤثر سازمان

 نیترمهماز  يمناسب و استانداردساز يگذارهدف
  است.  ریمد ازین وردم هايصالحیت

این نتیجه به  یقیدر تحق، )2008( راسیاوردونز و ل
ز ادر سازمان  نیهاي نوياز فناور يریگبهره یدند کهرس
 در پیش گرفتن دانش تیریطرف و اعمال مد کی

است که در  ییهایستگیجمله شا هاي مناسب ازياستراتژ
  رقابت مؤثر هستند.  جادیا

اعالم کردند که  یدر پژوهش، )2005( و دولویچ انگی
 شامل یآموزش يو رهبر تیریمد هايصالحیت
ارت و ظنکنترل و ، يگیرتصمیم، یهماهنگ، يریزبرنامه
  . است زمان تیریمد

 تیپرورش اهم در نظام آموزش و تیریمد پس
که اگر قرار باشد در نظام آموزش  ي؛ به طوردارد سیاريب
 تیریاز مد دیتحول با نیا، ردیصورت گ یپرورش تحول و

عنصر  تیفی). توجه به امر ک1994، نظام آغاز شود (کومبز
 يو تالش مستمر برا يامروز تیریعلم در مد يدیکل
ۀ در گسترش و توسع یاساس اریآن است و نقش بس ياجرا
 يبشر ۀجوانب و شئون جامع یدر تمام تیفیک تیریمد
). سالمت هر جامعه 1387، فیو ص يکند (سرمدمی فایا

آموزان آن وابسته است. اگر دانش ینظام آموزش تیفیبه ک
 یهاي اجتماعهنجارها و مهارت، هاارزش یدر نظام آموزش

 نیو همچن اموزندیبودن را ن وبشهروند خ يالزم برا
و  يفرد فیانجام وظا يهاي الزم براها و تخصصمهارت
هاي واحد، رندینگطور مؤثر و کارآمد فراه خود را ب یاجتماع
 نیتحقق ا، تردیدبیاند. هندادرسالت خود را انجام  یآموزش

 است ینظام اموزش تیفیوجه به کرسالت مستلزم ت
  ). 1397، زاده(نجف

و  تیمأمور، قیتحق اتیو ادب ينظر یبا توجه به مبان
 زیمدارس در تحقق اهداف آموزش و پرورش و ن فیوظا

به  یاندرکاران نظام آموزشلزوم توجه و اهتمام دست

آن بر اساس بهبود  تیفیسطح عملکرد مدرسه و ک يارتقا
 نیادیسند تحول بن يراستا مدرسه در تیریهاي مدندیفرا

عنوان و  نیبا ا یآموزش و پرورش ضرورت انجام پژوهش
که  نیادیپرسش بن نیپاسخ روشن به ا افتنیبا هدف 

در  یآموزشگاه تیریمد تیفیک يارتقا يمناسب برا يالگو
کارشناسان آموزش ، متخصصان دگاهیاز د ییمدارس ابتدا

را دو  استزنجان کدام استان  ییمدارس ابتدا رانیو مد
  د. کنچندان می

 ریپژوهش به شرح ز نیا هايفهد، بر این اساس
  :است

 تیفیک يهاي ارتقاعامل نیتدو و یی. شناسا1
  . ییدر مدارس ابتدا یآموزشگاه تیریمد

از عوامل  کیهاي هر مالك نیو تدو یی. شناسا2
  . یآموزشگاه تیریمد تیفیک يارتقا يدهنده الگولیتشک

از  کیهر  ينشانگرها نیو تدو ییشناسا. 3
  . یآموزشگاه تیریمد تیفیک يارتقا يهاي الگومالك
 تیریمد تیفیک يارتقا يمناسب برا ي. ارائه الگو4

، هابا توجه به عامل ییدر مدارس ابتدا یآموزشگاه
  ها و نشانگرها. مالك
  

  روش پژوهش
پژوهش  نیا یشناسروش، يانهیبر روش زم یروش مبتن

 میبا اتخاذ پارادا يانهیدهد. روش زممی لیتشک را
و  یاکتشاف - ییاستدالل استقرا، یاجتماع ییرگرایتفس
ها بر داده یهاي مبتنهینظر دیبه تول یاسیق کردیرو
  پردازد. می

 مهیچون مصاحبه ن یهاي پژوهش حاضر از منابعداده
و  یاز اسناد عموم يبردارادداشتی، مشاهده، افتهیساختار
 25انجام مصاحبه با  قیاز طر، ابتدادست آمد. ه ب یوصخص

، رانیمدارس اعم از مد تیرینظران در مدنفر از صاحب
اداره کل آموزش و پرورش  یکارشناسان و راهبران آموزش

از قبیل سند اسناد  یو بررس يبرداراداشتیاستان زنجان و 
مصوبات شوراي عالی و سند برنامه درسی ، تحول بنیادین

کتب و مقاالت در ، هاسایتوب، پرورشآموزش و  ملی
سپس  شد وآوري ها جمعزمینه بهبود کیفیت مدیریت داده

 لیتبد یهاي متنبه داده یادشدههاي حاصل از موارد داده
از  یمند توده بزرگنظام ی. پس از آن به منظور بررسدش

ها داده يبندو مقوله يشده به واحدساز يهاي گردآورداده



 47      ییدر مدارس ابتدا یاهآموزشگ تیریمد تیفیک يارتقا يعوامل مؤثر بر الگو ییشناسا :و همکاران علی کریمی ارقینی

  

 کدگذاري سپس و باز کدگذاري ابتدا آن از پس وام شد اقد
  گرفت.  صورت و گزینشی محوري
 25ها از آوري دادهبراي جمع پژوهش يآمار جامعهدر 

نفر متخصص و کارشناس حوزه مدیریت در مدارس 
و پرورش استان زنجان و  ابتدایی در اداره کل آموزش

شناسان گانه استان و راهبران آموزشی و کار14مناطق 
آموزش ابتدایی با مدرك دکتري در رشته علوم تربیتی با 

فلسفه و ، ي درسیریزبرنامه، گرایش مدیریت آموزشی
مصاحبه به  97- 98ات آموزشی در سال تحصیلی قتحقی

 8ادارات آموزش و پرورش استان زنجان ( .1عمل آمد. 
 .3نفر)  8ها (اداره آموزش و پرورش شهرستان .2 )نفر

نفر). در این تحقیق از  7ش و پرورش مناطق (ادارات آموز
  گیري هدفمند استفاده شده است. روش نمونه
هدفمند  يریگحجم نمونه را در نمونه، )1394( هومن

 نیکند. در امی شنهادینفر پ 8تا  6هاي همگن گروه يبرا
سه گروه از کارشناسان و با وجود این که ، پژوهش
نفر به صورت  8تا  6نظران انتخاب و از هر گروه صاحب
و  يریگنمونه ؛ ولیشوندمیهدفمند انتخاب  يریگنمونه
 ندیکه فرا یتا زمان یفیاطالعات در بخش ک يگردآور
ادامه ، برسد يو اکتشاف به اشباع نظر لیو تحل هیتجز
 ایهاي داده شده پاسخ جینتا، بیترت نی. به ایابدمی

به  يادازهنظران به انهاي انجام شده با صاحبمصاحبه
 ایها شدن پاسخ يدارند که منجر به تکرار شباهت گریکدی

در آنها وجود نداشته  دیهاي جددادهها شده و مصاحبه
دانسته و پژوهشگر دست از  یها را کافتعداد مصاحبه، باشد

  ). 1387، (محمد پور و همکاران دیمصاحبه خواهد کش
  
  ها یافته
خت شد. در مرحله اول ها در ابتدا با دقت باز پرداداده

ها ظهور یافت و در مفاهیم برگرفته از داده، کدگذاري اولیه
مفاهیم مشترك در یک مقوله ، کدگذاري ثانویه یا متمرکز

کدگذاري محوري ، از پایان کدگذاري باز پسقرار گرفت. 
، آغاز شد. در این مرحله به کمک روش مقایسه ثابت

نیز و ابعاد آنها مقایسه شد ، دست آمدهه هاي بمقوله
عامل به  8. در مرحله کدگذاري محوري شناسایی گردید

دست ه شان ب) نشانگرهاي107ها و () مالك26همراه (
  آمد. 

. عوامل تشکیل دهنده الگوي ارتقاي کیفیت 1سؤال 
مدیریت آموزشگاهی در مدارس ابتدایی کدامند؟ باتوجه به 

بررسی ، بدست آمده و بررسی اسناد و کته هاي بمصاحبه
برنامه درسی ، تحول در آموزش و پرورش و مطالعه سند

ی و ملها و تجارب نامهپایان، هاي نظريچارچوب، ملی
عامل براي ارتقاي کیفیت مدیریت  8، المللیبین

از  عبارتاین عوامل  شد؛آموزشگاهی شناسایی 
، آموزش و یادگیري، محوري)ي (برنامهریزبرنامه
، تربیت بدنی و سالمت، فوق برنامه هاي پرورشی وفعالیت
برقراري روابط انسانی و ، تربیت بدنی و سالمت، مشارکت
 نظارت و ارزیابی و مدیریت امور اداري و مالی، اخالقی
  . است

هاي هر یک از عوامل تشکیل دهنده . مالك2سؤال 
الگوي ارتقاي کیفیت مدیریت آموزشگاهی در مدارس 

سه مالك ، هاسناد و مصاحبهابتدایی کدامند؟ با بررسی ا
 3، مالك براي آموزش و یادگیري 6، يریزبرنامهبراي 

مالك  3، هاي پرورشی و فوق برنامهمالك براي فعالیت
 3، مالك براي مشارکت 4، براي تربیت بدنی و سالمت
 مالك براي نظارت و2، اخالقی- مالك براي روابط انسانی

اري و مالی مالك براي مدیریت امور اد 2ارزیابی و 
  د. ششناسایی 
هاي الگوي هاي هریک از مالك. نشانگر3سؤال

ارتقاي کیفیت مدیریت آموزشگاهی در مدارس ابتدایی 
نشانگر  10هاي به عمل آمده کدامند؟ با توجه به بررسی

نشانگر براي آموزش و  29، يریزبرنامهبراي عامل 
 هاي پرورشی و فوقنشانگر براي فعالیت 17، یادگیري
نشانگر 14، نشانگر براي تربیت بدنی و سالمت 12، برنامه

 7، نشانگر براي برقراري روابط انسانی 10، براي مشارکت
نشانگر براي عامل  8نشانگر براي نظارت و ارزیابی و 

، )1که در جدول ( دست آمده مدیریت امور اداري و مالی ب
 ها و نشانگرهاي الگوي ارتقاي کیفیتمالك، هاعامل به

  ه است. شدمدیریت آموزشگاهی اشاره 
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 )8ها (عامل )26ها (مالك )107ها (شاخص
آگاهی از مفاد مندرج   براي همۀ کارکنان ، برنامه درسی ملی، آموزش و پرورش نیادیبن در دسترس بودن سند تحول. 1

  در سند تحول
1 .
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  ی براي همه ي کارکنان. در دسترس بودن اهداف دورة تحصیل2
 . آگاهی و تبیین و توجیه اسناد تحولی آموزش وپرورش ازطرف مدیرمدرسه براي همه کارکنان3
  . اعتقاد و پذیرش سند تحول و پاسخگویی کارکنان در تحلیل نقش خود براي تحقق اسناد تحولی4
تنظیم و تدوین   برنامه ساالنه و عملیاتی مدرسه. میزان بهره مندي از ظرفیت همه ذي نفعان در طراحی و تنظیم 5

برنامه ساالنه جامع 
 در مدرسه

 . تدوین چشم انداز و مأموریت مدرسه در راستاي ماهیت و اهداف دوره ابتدایی6
 هدفگذاري و در تنظیم برنامه ساالنه، تعیین وضعیت موجود مورد انتظار، . احصاء و اولویت بندي نیازها7
 و اعتبار مورد نیاز براي اقدامات برنامه عملیاتی مدرسه، زمان، مسئول اجرا . تعیین8
تدوین میثاق نامه   اولیا، آموزاندانش، . تدوین میثاق نامۀ کارکنان9 

  ها. آگاهی ذي نفعان از میثاق نامه10  مدرسه
بهره گیري از  دریسهاي خالق و نوین در ت. کیفیت طراحی آموزسی معلمان و به کار گیري روش11

روشهاي فعال و 
  خالق

در فرایند یاددي 
  یادگیري
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 ، ایجاد نشاط و مدیریت در کالس درس، . برقراري ارتباط سازنده در تدریس12
  مراکز کار آفرین، کتابخانه عمومی، کانون، هاي متنوع یادگیري از جمله پژوهش سرا. بهرمندي ازمحیط13
 ارتقا سوادرسانه اي معلمان و توسعه بهره وري از فناوري اطالعات و ارتبا طات در تدریس. 14
 هاي علمی هاي الگوي تدریس و فعالیت. تشویق وترغیب معلمان براي شرکت مؤثر درجشنواره15
 ییهاي کالسی به عنوان بهترین و موثر ترین نوع کتابخانه در مدارس ابتدا. تقویت کتابخانه16
توانمند سازي نیروي  هاي گروهی هاي پژوهشی معلمان با تاکید بر پژوهش. تقویت شایستگی17

 آموزيشوراي معلمان و شوراي دانش، . توانمندسازي و آموزش اعضاي شوراي مدرسه18 انسانی
  . توانمندسازي معلمان در خصوص آموزش قرآن19
  حرفه اي معلمان و مربیان نظیر برگزاري کارگاههاي آموزشی  . افزایش اطالعات دانش و مهارتهاي20
  آموزان در زمینه موضوعات هنري و پرورش خالقیت. توانمندسازي معلمان ودانش21
 هاي خیریه وتعاونی درجامعه آموزان براي مشارکت در فعالیت. توانمند سازي و تشویق دانش22
آموزش مهارتهاي  قصه گویی و داستان نویسی و... ، آداب اسالمی از طریق نمایشهاي زندگی و . اجراي طرح مهارت23

 هاي آموزش خود مراقبتیهاي آموزشی و کالس. برگزاري کارگاه24 زندگی و شهروندي
  آموزان (شهاب)ي به منظور شناسایی و رشد و شکوفایی استعدادهاي شغلی دانشریزبرنامه. 25
 آموزانآموزش پژوهش محور در مدرسه و کالس مهارت آموزي براي دانش . توسعه و تقویت26
  . اجراي برنامه ویژه مدرسه (طرح بوم) و تکالیف مهارت محور27
 . آموزش اصالح الگوي مصرف28
ساخت و بهره گیري   . تولید محتواي الکترونیکی ویژه همکاران29

از مواد رسانه اي و 
  ازمایشگاهی

 

  آموزانفعالیت ازمایشگاه ودست ورزي با وسایل آموزشی توسط دانش . انجام30
  هاي اردویی . استفاده ازطبیعت به عنوان بزرگترین آزمایشگاه علوم تجربی و تدارك برنامه31
  ها ي هوشمند و سایت کامپیوتري مدرسه کار و فناوري). توسعه و تجهیز کالس32
 آموزان ها و تولیدات دانشپژوهشی و دست سازه –آثار علمی . برپایی نمایشگاه هایی از 33
جذب و پوشش   آموزان باز مانده از تحصیل. شناسایی و جذب دانش34

حداکثري 
 آموزاندانش

  آموزان تلفیقیي جهت دانشریزبرنامه. 35
 آموزان داراي افت تحصیلیهاي متنوع آموزشی جهت دانش. طراحی فعالیت36
بهره گیري از   تقویت اجراي صحیح ارزشیابی کیفی تو صیفی .37

هاي ارزشیابی روش
 فرایندي

  آموزان درایام تعطیالت بویژه عید نوروز. طراحیو ارائه تکالیف عملکردي مناسب با نیازهاي دانش38
 معلمان . مشاهدات کالس درس و تجزیه و تحلیل آن و ارائه بازخورد مناسب و راهکارهاي الزم به39
زمینه سازي براي   هنري و پرورشی، . فراهم نمودن زمینه برگزاري مسابقات فرهنگی40

  بهره گیري از فضا
و تجهیزات مناسب 

 پرورشی
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 هاي مراسم آغازین با رویکرد مبانی اعتقادي و دعا و نیایش. غنی بخشی به محتواي برنامه41
  تجهیز کتابخانه و سایت مدرسه ، جه به فضا و تجهیزات پرورشی به ویژه نمازخانه مناسب. تو42
آموزان از هاي فرهنگی و هنري دانش. نیازسنجی و اولویت بندي نیازهاي پرورشی و فوق برنامه با توجه به استعداد43

 طریق خوداظهاري و اعالم والدین
 هاي فوق برنامه و فرهنگی و هنرياستفاده حداکثري از فعالیت. اطالع رسانی و ترغیب اولیا به 44
هاي اجراي فعالیت ها بویژه برگزاري جشن تکلیف براي دختران. برگزاري محافل قرآنی و انجام جشن در مناسبت45

فوق برنامه و 
 پرورشی

 زهاي آموزش عملی نماملی واجراي برنامه، . برگزاري نماز جماعت مراسم مذهبی46
  آموزان و معرفی و ارتباط با مراکز برون مدرسه ايهاي غنی سازي اوقات فراغت دانش. فعالیت47
 هاي کار . برگزاري جشنواره مشاغل بومی و محلی و بازارچه48
  تحقیقاتی و مشاغل و حرف مختلف، کارگاهی، . برگزاري اردو و بازدید از مراکز صنعتی49
 هاي مناسب تربیتی آموزشی و تقویت نقش الگو پذیري از افراد شایسته. شناسایی الگو50
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گوید: در ي چنین میریزبرنامه بارهخبرگان دریکی از 
دسترس بودن سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش 

مهم اعتقاد و پذیرش سند تحول  ؛کندمشکلی را حل نمی
و به غیر از تعداد محدودي از کارکنان آموزش  مروزهاست. ا
کند. سند کسی مفاد این سند را فهم و درك نمی، پرورش

تدوین میثاق  بان مدرسه ترجمه شود و درتحول باید به ز
هاي آموزان و اولیا در عملی کردن برنامهدانش، نامه کارکنان

نامه به شرطی که همه در تولید میثاق شود؛مدرسه کارآمد 
مشارکت کنند و از مفاد و چگونگی تحقق آن آگاهی داشته 

  باشند. 
و یادگیري  آموزش عامل بارهدر ينظر دیگرصاحب

ترین موضوع و اصلی نیترحساس آموزش« :دیگومی چنین
 در را آموزش يباال تیفیک. است کیفیت مدیریت در مدارس

هاي برنامه. کرد مشاهده توانمی آن يامدهایپ و جینتا
 .باشد داشته تناسب رانیفراگ جامعه يازهاین با دیبا یدرس
 ياعضا از توانمی یآموزش عملکرد و خدمات بهبود يبرا

و  گرفت کمک یدرسهاي برنامه میتنظ در لمانشوراي مع
 قیطر از. دهدمی لیتشک را پژوهش يبنا سنگ آموزش
 تفکر و يمحورپرسش، يمحورپژوهش توانمی آموزش
   »..داد توسعه را يانتقاد

: یکی از ١هاي پرورشی و فوق برنامه. عامل فعالیت3
و هاي پرورشی عامل فعالیت بارهمدیران برگزیده استان در

هایی در در مدارس فعالیت«گوید: فرهنگی چنین می
اما در مورد کارآمدي  ؛دهندهاي مختلف انجام میزمینه

چرا که تا زمانی که  ؛ها نظر بنده مثبت نیستطرح و برنامه
هاي الزم مانند پرورش نیروي انسانی کارآمد و ساختزیر

م نگیرد انجا، متعهد که بتواند به عنوان الگو و راهنماي مسیر
اهداف تعیین شده محقق نخواهد شد. بهترین روش استفاده 

بار نمودن آموزان به عنوان گروه همساالن و پراز خود دانش
هاي تفریح و ایجاد فضایی شاد و اوقات فراغت و حتی زنگ

  ». باشدبانشاط می
 سفانهأمت دارد:بیان می بارهدیگري در این  نظرصاحب

 مشغول مربیان پرورشی اکنون هم ما مدارسدر 
 ویژهبه یآموزشهاي تیفعال که هستند يمستندساز

و  فیتکل رفع يبرا فقط یفرهنگ و یپرورشهاي تیفعال
 بهو  ردیگمی صورت هاي ادارهجواب دادن به بخشنامه

                                                
1. Breeding and Extracurricular 

آموزان کمتر و توجه به پرورش استعداد دانش فیتکل انجام
  شود. توجه می

 بارهان در مصاحبه درکارشناس آموزش اداره کل است
ین ترمهمیکی از «گوید: در حوزه پرورشی می، عملکرد مدیر

ایجاد و پرورش باورهاي ، مدیر در این حوزه هايفعالیت
باشد. در این زمینه مدیر آموزان میعمیق اخالقی در دانش

آموز باید بررسی کند که آموزش چه حقایقی براي یک دانش
آموز را به دادن این حقایق دانش دبستانی الزم است و با یاد

براي مثال مدیر و معلم به  ؛مرحلۀ خودسازي و تزکیه برساند
و در مراسم مذهبی شرکت نمایند  کنندعمل  هاي خودوعده

  ». و پیشقدم باشند
: به عقیده خبرگان ٢. عامل سالمت و تربیت بدنی4

ین مواردي که باید ترمهمآموزش و پرورش در این زمینه 
برگزاري جلسات آموزش خانواده  از عبارتر قرار گیرد مدنظ

فراهم کردن مکان  ؛در زمینۀ بهداشت جسمی و روانی
ن کردمناسب به منظور استقرار مربی بهداشت و فعال 

و ارائه برنامه مدون و  مرتبطمربیان بهداشت در امور 
  است. ، بندي شدهزمان

 بدنی وتربیت بارهنظران آموزش دریکی از صاحب
وضعیت جسمانی مطلوب «گوید: هاي ورزشی میفعالیت
تواند در ایجاد زندگی سالم و با نشاط نقش مهمی ایفا می

گسترش شهرنشینی و زندگی ماشینی ، کند. در سالیان اخیر
 هايتتحرکی و عادبه فقر حرکتی منجر شده است. این کم

راه رفتن و خوابیدن باعث ایجاد ، غلط نشستن
شود که در آینده در ساختمان بدنی افراد می یهایناهنجاري

کند آموزان را تهدید تواند سالمت جسمی و روانی دانشمی
عضالنی و اسکلتی ، هاي عصبیو باعث بروز ناهنجاري

  د. شو
به عقیده خبرگان آموزش و  :٣. عامل مشارکت5
آموزان از اهداف درك و استنباط صحیح دانش، پرورش
این فعالیت را به فعالیتی ، امور مدرسه در ادارهآنها  مشارکت

هاي شهروندي و کند و مهارتهدفمند و مؤثر تبدیل می
د. یکی از صاحب نظران در این دهاجتماعی آنها را ارتقا می

آموزي زمانی اثربخش تشکیل شوراي دانش«گوید: می باره
ویژه مدیریت هاست که جایگاه آن از سوي مسئولین ب

                                                
2. Pysical Education and Health 
3. Participatory 
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ها و قرار گرفته باشد و تصمیم مدرسه مورد پذیرش
هاي مدرسه و اجراي يریزبرنامههاي آن بر فرایند مصوبه
  ». ها به صورت شاخص تأثیرگذار باشدبرنامه

از «: گویدمشارکت کارکنان می بارهنظري درصاحب
گیري و اجراي صحیح و در شکل، آنجا که کارکنان مدرسه

ضروري است  ایندارند؛ بنابرها نقش کلیدي مؤثر فعالیت
ها و چگونگی اجراي ضرورت، اهداف، مدیریت مدرسه ابعاد

ها را با برگزاري جلسات آموزشی و ها و فعالیتبرنامه
 ». توجیهی براي آنان تبیین نماید

. عامل برقراري روابط انسانی: روابط انسانی عامل 6
آموزان نه دانش است؛مهم موفقیت مدیریت آموزشگاهی 

براي شناخت و تشخیص مصالح الزم اي هتنها تجربه
اندیشی و صاف و زالل از نظر ساده، بلندمدت خود را ندارند
تحت تأثیر رفتار و روابط افراد قرار ، بودن قلب و اندیشه خود

توان گیرند. این تأثیر آن قدر زیاد است که با قاطعیت میمی
ار توانند بدون تأثیر مثبتی که از طریق رفتگفت مدیران نمی

گذارند در تغییر رفتار و آموزان میو روابط خود بر دانش
  تعلیم و تربیت آنها موفق شوند. 

 یکی از مدیران برگزیده استانی براین عقیده است که:
 و آموزاندانش، همکاران با ریمد ارتباط شامل یانسان روابط
 زمان به ازین باره نیا در حیتوض که است یکل طور به ایاول
 و حیصح روابط جادیا يبرا خالصه طور به اما ؛رددا يادیز

 طیمح جادیا و افراد میتکر و نفس عزت اصل به دیبا کارآمد
 به تا کرد توجه مدرسه در ریپذمشارکت و جومشارکت
 . افتی دست واحد اندازچشم و مشترك اهداف
. عامل نظارت و ارزیابی: نظارت و ارزیابی همواره 7

براي  ویژهها بهراي همه سازمانفرایندي اساسی و مهم ب
نظام آموزش و پرورش بوده که هدف آن رسیدن به تعالی و 

 یادگیري است.  - بهبود کیفیت در فرایند یاددهی 
نظران و کارشناسان آموزش و پرورش؛ به باور صاحب

به اجراي درست تمامی مراحل  بایدمدیران مدارس ابتدایی 
زارت آموزش و پرورش هاي ارسالی ومطابق با شیوه نامه

و با خودکنترلی و خودارزیابی تفاوت بین آن  ورزیدهاهتمام 
دهند و آنچه باید انجام دهند را در یابند. چه انجام می

ناظران و مشاوران به منظور جلوگیري از انحراف از اهداف با 
نظارت و مراقبت مستمر از روند پیشرفت اجراي ، بازدید

من مقایسه وضع موجود با وضع ض، برنامه عملیاتی مدرسه
و با  کردهتصویري واقعی از عملکرد مدرسه ترسیم ، مطلوب

آورند تا مدارس با هاي الزم شرایطی فراهم میراهنمایی
  اعتماد و امید مسیر بهبود و ارتقاي کیفیت را بپیمایند. 

گوید: تحلیل می بارهشوندگان در این یکی از مصاحبه
ها و رفع نقاط در اجراي بهینه برنامهنتایج خودارزیابی قطعا 
موجب نظم فکري و تغییرات مورد نیاز  ضعف موثر است و

اما نیازي به  است؛ق شدن اهداف تعیین شده محق براي
چند ارائه الگو  هر ؛گیر نیستهاي دست و پاتعیین چارچوب
اما بهتر  ؛مدیران جدید مناسب استویژه براي مدیران به

مستندسازي با خالقیت مدیران و براساس ثبت و ة است نحو
شرایط موجود مدرسه انجام گیرد و با ایجاد فضاي تعاملی و 

اشکاالت فرایند ، يریزبرنامهجلب همکاري و مشارکت تیم 
 شناسایی وضع موجود و برنامه عملیاتی مدرسه را معین کند. 

. عامل مدیریت امور اداري و مالی: به عقیده خبرگان 8
هاي اجراي برنامه، پرورشران آموزش و نظو صاحب
ایفاي وظایف تدریس و ارایه خدمات فرهنگی و ، آموزشی

مستلزم استفاده از تسهیالت و ، آموزانبهداشتی به دانش
تجهیزات ویژه است. تهیه و تدارك این امکانات جزو 
وظایف پشتیبانی و تدارکاتی یک مدیر مدرسه است. براي 

چه ، الزم است منابع مالی مدرسه، انجام دادن چنین وظایفی
  د. شوهاي مردمی تأمین از طریق دولتی و چه از راه کمک

 به تیاهم که گویدمییکی از مدیران در مصاحبه 
 و هابخشنامه از اطالع در دقت و نظم داشتن و يادار بخش
 الزامات از... و آموزاندانش و عوامل اطالعات، هاآن به پاسخ
 در ییسزاب ریتاث که است ریمد یاصل فیوظا ازو  است
  . داردها برنامه ياجرا و مدرسه تیریمد تیفیک

ها و اسناد و کتب برحسب نتایج بدست آمده از مصاحبه
ثانویه و کدگذاري ، و مقاالت و پس از کدگذاري اولیه

دست آمده هها و نشانگرهاي بمالك، هامحوري عامل
د. این الگو کراحی اي را طرتوان الگوي نهایی زمینهمی

بیانگر این حقیقت است که طراحی الگوي ارتقاي کیفیت 
بعدي است که مدیریت آموزشگاهی مفهومی پیچیده و چند

الگوي ، )2ي از شرایط است. در شکل (اتحت تأثیر مجموعه
 آمدهاي ارتقاي کیفیت مدیریت آموزشگاهی نهایی زمینه

هد داشت که به است. این الگو در صورتی کارکرد مثبت خوا
طور یکسان ه مثابه یک کلیت واحد به تمامی ابعاد آن ب

  توجه شود. 
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  گیري و بحث نتیجه
هاي پایه آموزان عالوه بر مهارتاز آنجایی که امروزه دانش

تري هستند و منابعی که در هاي پیچیدهنیازمند مهارت
در ، محدود است، گیرداختیار آموزش و پرورش قرار می

از  بایدنتیجه ارتقاي کیفیت آموزشی در آموزش و پرورش 
طریق ارتقاي کیفیت آموزشی در مدارس صورت گیرد. اگر 

تغییرات کیفی در فرهنگ حاکم بر ، در آموزش و پرورش
از طریق تحول در  تواندبدون شک می، جامعه بوجود آید

هاي پیشرفت، هاي اجتماعیهاي نهادرفتار مردم و شکل
  وجود آورد. ه در نرخ رشد کیفیت آموزشی ب چشمگیري

 ؛عوامل متعددي در ارتقاي کیفیت آموزشی مؤثر است
یکی از این عوامل مدیریت آموزشگاهی در نظام آموزش و 

ها و مالك، پرورش است. در پژوهش حاضر عوامل
هاي تأثیرگذار بر مدیریت آموزشگاهی از دیدگاه گرنشان

کارشناسان حوزه مدیریت در مدارس ابتدایی و ، خبرگان
راهبران آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان 

ریزي عامل برنامه 8، شد و از رهگذر این بررسیبررسی 
هاي پرورشی و فعالیت، آموزش و یادگیري، محوري)(برنامه
تربیت بدنی و ، مشارکت، تربیت بدنی و سالمت، امهفوق برن

نظارت و ارزیابی ، برقراري روابط انسانی و اخالقی، سالمت
ه نشانگر ب 107مالك و  26و مدیریت امور اداري و مالی و 

هاي پژوهش خالقی و دست آمد. نتایج این پژوهش با یافته
که نشان داد براي ارتقاي کیفی آموزش ، )1397همکاران (

ارتباطات ، تعهدسازمانی عواملو بهسازي فرهنگ نیاز به 
فرهنگ وجو ، منابع موجود، استاندارد سازي آموزش، مناسب

وان همخ، سازمانی مناسب و مدیریت آموزش نیاز است
  است. 

در پژوهشی با عنوان ، )1397نورا صدیق و همکاران (
هاي توسعه مدیران با استعداد در مدارس شناسایی مولفه«
ي ریزبرنامهگانه با عناوین ( 11هاي مولفه» ر دولتیغی

، ایجاد شرایط انتقال اثر بخش اطالعات، مدون براي توسعه
، کمک گرفتن از اساتید دانشگاه، کمک گرفتن از اولیا زبده

اختصاص شرح وظایف ، هاي تخصصیبرگزاري کارگاه
فراهم آوردن ، روزآوري اطالعاتتسهیالت براي به، مدیران
یادگیري ، ارائه مشاوره آموزشی، انات پیشرفت علمیامک

براي  یهایهاي تحصصی) را عاملمستمر و برگزاري دوره
با سه  یادشدههاي اند که مؤلفهتوسعه مدیران شناسایی کرده

 الگوي نهایی ارتقاي کیفیت مدیریت آموزشگاهی در مدارس ابتدایی استان زنجان. 1نمودار 
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پژوهش ، آموزش و یادگیري و مشارکت، يریزبرنامهعامل 
  حاضر همپوشی دارد. 

، در پژوهشی، )1397علیجان نوده پشنگی و همکاران (
یازده مؤلفه را براي اثربخشی رهبري آموزش و یادگیري 

و مورد پژوهش  کرده مدیران در مدارس متوسطه شناسایی
، يریزبرنامههاي قرار دادند که این یازده مؤلفه با عامل

پژوهش ، نظارت و ارزیابی و مشارکت، آموزش و یادگیري
  حاضر همخوانی دارد. 

نشان داد ، )1396همکاران (نتایج تحقیق پاهنگ و 
 و تعلیم متخصصان دیدگاه از مدارس کیفیت بر مؤثر عوامل
. 2 مدارس کیفیت محیطی . عوامل1از:  عبارتند تربیت
. 5. مدیر مدرسه 4 تجهیزات و . امکانات3 هاي معلمویژگی
. خانواده 7مدرسه  در انسانی . روابط6 آموزهاي دانشویژگی

 و . منابع (مالی9تدریس  ايمحتو آموزشی و . اهداف8
تایج نبا نیز تدریس. نتایج این تحقیق  . روش10 انسانی)

  پژوهش حاضر مطابقت دارد. 
نتایج پژوهش انجمن معلمان و آموزش و پرورش آلبرتا 

هاي عملیاتی مدیران و نشان داد که شایستگی، )2018(
هاي رهبري آموزشی با کیفیت در مدارس را هشت استاندارد
سازي از . تصویر2ش و تقویت روابط انسانی . پرور1 گروه

. رهبري 4. توسعه فرهنگ یادگیري و آموزش 3چشم انداز 
. 6. مدیریت عملیات و منابع 5یک جامعه یادگیرنده 

. حمایت از کار و دانش 7پاسخگویی به جامعه محلی 
دهند. نتایج این توسعه ظرفیت رهبري شکل می .8بنیادین 

  ات پژوهش حاضر همخوانی دارد. تحقیق با مطالع
دست آمده در این پژوهش با نتایج ه نتایج و الگوي ب

)؛ فرزانه و 1394)؛ بهرنگی (1396هاي تورانی (پژوهش
)؛ 1398)؛ جهانیان (1390)؛ نیکنامی (1394همکاران (

)؛ سیکز 2015)؛ پیچ و همکاران (1389نودهی و همکاران (

)؛ آینی و 2014( وا)؛ بایاریستان2015)؛ پلیت (2015(
)؛ 2008)؛ هلن ابل (2011)؛ تونی بوش (2013همکاران (

) همخوانی 2005)؛ یانگ و دولویچ (2008اوردونز و لیراس (
  دارد. 

که اجراي  گفتتوان در تبیین نتایج این تحقیق می
شود الگوي ارتقاي کیفییت مدیریت آموزشگاهی باعث می

مدارك دسترسی ن مدارس به اسناد و مسئوالمدیران و 
بیشتري داشته باشند و به مفاد مندرج در سند تحول 

آگاهی بیشتري ، هاي آموزشاستراتژي مأموریت و، ادینیبن
پیدا کنند. فرهنگ مطالعه و پژوهش در مدرسه توسعه 

هاي آموزش، شودیابد و باعث ارتقاي شوراي معلمان میمی
ه یابد و کارکنان مدرسه بشغلی و تخصصی گسترش می

پردازند. از فضا و تجهیزات تبادل بیشتر تجربیات می
شود و از پرورشی به نحو مناسب استفاده می، آموزشی
هاي متنوع در فرایند هاي فعال و خالق و محیطروش
هاي شود و همچنین از روشمیاستفاده یادگیري  -یاددهی

سنجش میزان  برايعلمی و صحیح ارزشیابی آموزشی 
آموزان در اداره مدرسه شود. دانشمی استفادهیادگیري 

ها شود تشکلباعث می این مشارکت فعال خواهند داشت و
آموزي فعالیت مطلوبی داشته باشند و در هاي دانشو شورا

آموزان تقویت و نتیجه روحیه کار گروهی و تیمی در دانش
هاي آموزان در فعالیتزمینه الزم براي مشارکت بیشتر دانش

، فرهنگی، مسابقات علمی، هاجشنواره، بیتیتر، پرورشی
آموزان شود و همچنین اولیاء دانش هنري و پرورشی فراهم

ي و اجراي امور آموزشی و ریزبرنامهمشارکت در  براينیز 
مسائل باره پرورشی مدرسه تشویق شوند و آگاهی آنان در

در نهایت کیفیت مدیریت  و کندتربیتی افزایش پیدا 
 یابد. رسه ارتقاء آموزشگاهی مد
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