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 Purpose: The aim of this study was to evaluate the improvement of 

educational quality based on management factors based on Islamic 

values. 

Materials and Methods: The present study was applied based on 

the purpose and quantitative based on the nature of the data. The 

statistical population included all school principals in Tehran with 

2800 people. The Cochran's formula was used to determine the 

sample size of a small fraction. Therefore, 338 school principals 

were selected as the research sample. In this study, multi-stage 

cluster sampling method was used to select statistical samples. The 

data collection tool in the present study was a researcher-made 

questionnaire. The validity and reliability of the instrument were 

evaluated and confirmed. Tests such as confirmatory factor analysis 

were used to analyze the data. 

Findings: The findings of the analysis showed that the factors of 

individual values, social values and strategic values affect the 

improvement of educational quality in schools in Tehran. 

Conclusion: Based on the results of the present study, attention to 

management factors based on Islamic values affects the 

improvement of educational quality in schools. 
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 یبر فاکتورها یمبتن یآموزش تیفیبهبود ک  یابیارز

 یاسالم یارزش ها یبر مبنا تیریمد
 
 ،2ینانیمز حهیمل

واحد گرمسار، دانشگاه  ،یآموزش تیریگروه مد ،یدکتر یدانشجو
 . رانیگرمسار، ا ،یآزاد اسالم

 
 ،*1یعباس زاده کوهبان ناصر
 سندهی)ع( )نو یامام عل یدانشگاه افسر یعلم ئتیعضو ه ار،یدانش

  مسئول(
 

 3 زاده عیشف دیحم
واحد گرمسار، دانشگاه آزاد  ،یآموزش تیریگروه مد ار،یدانش

 .رانیگرمسار، ا ،یاسالم
 

 چکیده
 ینمبت یآموزش تیفیبهبود ک یابی: پژوهش حاضر با هدف ارزهدف

انجام شده  یاسالم یارزش ها یبر مبنا تیریمد یبر فاکتورها
  .است

و  بر  یهدف، کاربرد یپژوهش حاضر بر مبنا :مواد و روش ها
 هیشامل کل یآمار ۀبود. جامع یاز نوع کم زیها نداده تیماه یمبنا
حجم  نییتع ینفر بود. برا 0022مدارس شهر تهران به تعداد  رانیمد

نفر از  330 نیاز فرمول کوکران استفاده شد. بنابرا ینمونه بخش کم
 نیپژوهش انتخاب شدند. در ا هعنوان نمونمدارس به  رانیمد

خوشه  یرگیاز روش نمونه یآمار هایانتخاب نمونه یپژوهش برا
داده ها در پژوهش  یاستفاده شد. ابزار گردآور یچند مرحله ا یا

ابزار مورد  ییایو پا ییساخته بود. روامحقق یاحاضر پرسشنامه
 رینظ ییاهآزمون از هاتحلیل داده یقرار گرفت. برا دییسنجش و تا

  .بهره گرفته شد یدییتأ یعامل لیتحل
 ینشان داد که عوامل ارزشها لیحاصل از تحل یها افتهی :هاافتهی

 تیفیک یبر ارتقا یراهبرد یو ارزشها یاجتماع یارزشها ،یفرد
 .گذارند یم ریدر مدارس شهر تهران تاث یآموزش

پژوهش حاضر ، توجه به عوامل  جیبر اساس نتا :یریگجهینت
در  یآموزش تیفیک یبر ارتقا یاسالم یارزش ها یبر مبنا تیریمد

  .گذارد یم ریمدارس تاث
 

رزش ا یبر مبنا تیریمد ،یآموزش تیفیبهبود،  ک :یدیکل کلمات
 یاسالم یها
 

 12/70/2311: دریافت تاریخ
 12/71/2311: پذیرش تاریخ

 :نویسنده مسئولdr.naserabaszadeh@yahoo.com 

_________________________________ 
1 quality 

2 Efficiency 

3 Effectiveness  

 مقدمه
و  0، کارآیی1در نظام های آموزشی امروز،سه مفهم کیفیت

حائز اهمیت می باشند و معموال در در ارزیابیها این سه  3اثربخشی
مفهوم مد نظر قرار می گیرند. کیفیت از جمله مفاهیمی است که 

. ه استسال اخیر ابتدا در فعالیتهای صنعتی بدان توجه شد 02در 
کاربرد این مفهوم در صنعت و بازرگانی موجب پیدایش مفاهیم 

 (. 1کیفیت جامع و مدیریت کیفیت جامع شده است)
مفهوم کیفیت همانند زیبایی و خوبی، واژه ای است که با ذهنیت 
سروکار دارد بنابراین با توجه به ذهنیت افراد مختلف تغییر می کند. 

ارچوب ارزشهای مورد نظر خود بدینسان هر فرد ممکن است در چ
(. 0کیفی را تعریف کرده و درباره آن به گونه ای خاص قضاوت کند)

 4تعریفهای مختلفی از کیفیت ارائه شده است. کیفیت از نظر کافمن
 کیفیت برای یونسکو عبارت است از مناسب بودن برای استفاده .

 در را جنبه چند که است کرده عرضه تعریفی عالی آموزش در
 مفهومی عالی آموزش در کیفیت یونسکو، نظر (. از3گیرد ) می بر

 )زمینه( محیطی وضعیت به زیاد میزان که به است بعدی چند

رشته  استانداردهای و شرایط یا ماموریت دانشگاهی، نظام
 کیفیت که گفت توان نمی اساس، این بر . دارد بستگی دانشگاهی

 ( ای ویژه )حالت نظام الگوی از یك یا عمومی نظریه یك از
 نظام کیفیت شده، یاد مطالب به توجه با . آید می دست به کلی

 عملیات و اقدامات سلسله یك نتیجه حالت، این .آموزشی است

 نقطه یك در معین نیازهای اجتماعی پاسخگوی که است مشخص

به  شده پیشنهاد تعریف با تعریف این . باشد خاص مکانی و زمانی
 0عالی آموزش در کیفیت تضمین نهادهای المللی بین شبکه وسیله 

 است عبارت آموزشی نظام کیفیت تعریف این در نیز همسو است.

 الف( زیر؛ ازحالتهای یکی با موجود وضعیت تطابق میزان از

 و هدف ب( رسالت، شده(. تعیین قبل از )معیارهای استانداردها
 توان می را 6آمورشی نظام کیفیت تعریف، این انتظارات. برحسب

 آموزشی دهنده( نظام تشکیل عناصر)عوامل از یك هر مبنای بر

امروز با ورود به دنیای مدرن و دیجیتال، توجه به  .(4کرد) ارزیابی
ارزش، تبعات خوبی برای سازمانهای به دنبال دارد. برای سازمانهای 
صنعتی، ممکن است منجر به ایجاد محصولی با کیفیت و یا بهره وری 
کارکنان گردد و در سازمانهای آموزشی، شاید باعث ارتقای کیفیت 

 ئز اهمیت است که مفهوم ارزش،آموزشی شود. ذکر این نکته حا

 موقعیتهای در است ممکن و است، نسبی بلکه نیست، "مطلق "

 به .باشد داشته مختلف توسط طرفهای متفاوت تلقیهای مختلف

 یك بین است الزم خوب، "ارزش" به دستیابی برای کلی طور

 حد به تا شود ایجاد تعادل  متعارض از پارامترهای مجموعه

 برای مشتریان "ارزش " مثال، برای (.0) .شود هیافت دست  مطلوب

 چیزی از آنها انتظارات شدن برآورده میزان نمایانگر سازمانیبرون

 کسب برای باید که است و مبلغی شود،می ارائه آنها به که است

تامین  برای (.6کنند) استفاده خدمت یا کاال از و بپردازند آن
 مشتریان کردن راضی برای نیاز مورد چه منابع هر کنندگان،

4 Kaufman  

5 INQAAHE 

6 Education quality 
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 1311پاییز ، 3، شماره 0دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 درون .بود خواهد بهتر "ارزش" باشد، کمتر برونسازمانی،

 فرایندها، انجام شیوه تغییردادن با بهبودیافته ارزش سازمان،

 کوتاهتر زمان مدت پیامد در همان که ایگونه به یابدمی بازنمود

 .(7آید)می دست به کمتر، منابع صرف با یا
 ،"ارزش" در عینی و واقعی بهبودهای در توفیق حصول منظور به

مدیریت به جهت است به مدیریت ارزش پرداخته شود. تغییر  الزم
، عمدتاً ناشی از تقاضای فزاینده مدیران به مسئولیت مدیریت ارزشها

ای، کیفیت و مشتری مداری بوده است. از طرفی دنیا پذیری حرفه
در هر  یرانتر و پیچیده تری شده است و مدهم مکان نامطمئن

نمی توانند از توجه به  سازمانی که باشند )آموزشی و غیر آموزشی(
پیچیدگیها اجتناب کنند و برای مواجهه با پیچیدگیها به مهارتهایی 
از قبیل درک تئوری پیچیدگی، تئوری سیستم ها و تئوری آشوب 
نیازمندند. امروزه محدوده پیشرفت و رشد پیچیدگی پدیده ها 

سازی سطح پدیده و جامعه( درونی و همراه با ساده )شخص، سازمان
بایستی به صدا « زنگ هشدار مدیریت»هاست و به همین دلیل 

 .(0)درآید

در مدیریــت بر مبناى ارزش ها طرح ها، تصمیمات و عملیات در 
توجه به  .سازمان بر اساس ارزش ها هدایت و رهبرى مى گردند

اساس  بر نیستند که مدیریتاین نکته ضروریست که این سازمان ها 
ارزش ها را موثر مى سازند، بلکه کار کارکنان اســت که این تاثیر 

. آنچه موجب مى گردد مدیریت بــر اســاس (1)را ایجاد مى کند
ارزش ها موثر واقع شــود آن است که تعیین ارزش ها و عمل بر 

ى اولیــن گام در به کارگیــر .اساس آنها یك عمل انسانى است
مدیریت بر اساس ارزشها در یك ســازمان، پذیرش خالصانه 

کارکنان باید ایمــان بیاورند که  .فلســفه آن توســط عموم است
از جالب ترین موضوعات  (mbv) مدیریت بر اســاس ارزشها

براى سازمان در طى زمان مى باشــد.فرایند مدیریت بر اساس ارزش 
 اول مدیریت بر اساس ارزشها مرحله. ها شامل سه مرحله مى باشد

( مشـخص نمـودن پیام و ارزش ها )تعیین ارزشها که همان
 (. 12است)

می باشد و مرحله  رتبـاط برقـرار کردن به طور موثرمرحله دوم، ا
 .مسـو کـردن کارهاى روزانه با ارزش هاسوم، ه

باید به این نکته توجه داشت که کیفیت مهمترین معیار توسعه 
آموزش و پرورش است. موضوع کیفیت در اکثر نظامهای آموزشی 
به یکی از مفاهیم اساسی در سیاست گذاری های کالن آموزشی 
تبدیل شده است. و از این رو کیفیت گرایی به منزله مرحله مهمی 

ح شده است. کیفیت در از تاریخ تحوالت آموزش و پرورش مطر
حال حاضر یکی از محورهای اصلی همه مباحث آموزشی است و 
ارتقای آن مهمترین وظیفه وزارت آموزش و پرورش است. حتی 
ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت به منزله هدف غایی برخی مراکز 
پژوهشی آموزش و پرورش کشورمان دیده شده است. کیفیت در 

یت ویژه ای برخوردار بوده و هدف آن استفاده نظام آموزشی از اهم
ی بهینه از منابع و امکانات است. ارتقای مستمر کیفیت آموزش و 

_________________________________ 
1 Hwa & Leaver 

2 Lee & Laib 

(. در این راستا 11پرورش، هدف غایی ارزیابی آموزشی کشور است)
ارزیابی درونی، قضاوت در مورد کیفیت و دستیابی به اهداف نظام 

ز انقالب اسالمی توجه آموزش را ممکن می سازد. در سالهای بعد ا
به کیفیت آموزشی به خصوص در آموزش و پرورش بیش از پیش 
اهمیت یافته است. در حال حاضر، کوششهای مرتبط با ارزیابی 
کیفیت و بهبود آموزش در اغلب کشورهای جهان رو به گسترش 
است. برخی از این کوشش ها منجر به ایجاد سازمانهای ملی، منطقه 

در ارزیابی و اعتبارسنجی شده است. در زمینه کیفیت   ای و بین المللی
، در پژوهشی به نشان 1و مدیریت در محیط آموزشی، هووا  لیور

داد که سبکهای مدیریتی مراکز آموزشی باید بر اساس شرایط و 
(. مدیریت بر مبنای ارزشها، از آن جهت 10منابع آن اعمال گردد )

ادگیری را هدف قرار می که ارزشهای واالی یادگیری و کیفیت ی
دهد می تواند به عنوان یکی از بهترین سبکهای مدیریتی در نظامهای 

، نیز در پژوهشی نشان دادند که تصمیمان، 0آموزشی باشد. لی و الیب
مدیریت، نظارت و برنامه ریزی معلمان دراین روش، به طور 

(.  13معناداری تحت تاثیر ارزشهای آموخته شده قرار می گرد )
، در پژوهشی نشان دادند که عوامل آموزشی، 3شاتاالبی و شمسی

پژوهشی، رفاهی، محیطی و مدیریتی تاثیر بسزایی بر بهبود کرفیت 
 (. تورانی و همکاران، در پژوهشی شش14آموزشی مدارس دارند )

 رویکرد اسالمی با مدرسه مدیریت نشانگر 000 و مؤلفه 01 بعد،
 و ابعاد. (10شدند ) ارائه ابزار لبقا در که است کرده شناسایی را

 سبك مدرسه، مدیر فردی ویژگیهای: مدیر از  اندعبارت هامؤلفه
 ارتباطات، آموزش، نگهداشت، جذب، و گزینش: کارکنان رهبری؛ 

 تربیت ، علمی تربیت جسمانی، تربیت: آموزاندانش ارزشیابی؛
 یتترب های، حرف و تربیتفنی ، اجتماعی، تربیت دینی، و اخالقی

 و مالی سرمایۀ اطالعاتی، سرمایۀ اجتماعی، سرمایۀ: هنری؛ منابع
 و آموزش: نمادها؛ والدین و شها ارز: مدرسه فرهنگ فیزیکی؛

مشارکت. مهدیون و همکاران در پژوهشی به شناسایی عوامل مؤثر 
بر کیفیت مدارس و بررسی وضعیت موجود آن: پژوهش ترکیبی 

ترکیبی از نوع راهبرد اکتشافی متوالی بود. پرداختند. این پژوهش 
نتایج نشان داد که میانگین وضعیت موجود کیفیت مدارس به 
صورت معناداری باالتر از میانگین متوسط جامعه است و در 
وضعیت مطلوب است. دو عامل امکانات و تجهیزات و عامل اهداف 

 و آموزشی و محتوای تدریس پایین تر از میانگین متوسط جامعه
 (.16نامطلوب بودند )

با توجه به اهمیت بهبود کیفیت آموزشی در مدارس، مدیران مدارس 
که به عنوان ارکان اصلی در برنامه ریزی، هدایت و ارزیابی مدارس 
و امور مربوط به ان هستند، بیش از پیش با چالش مواجه می باشند. 

را  برای رویارویی با چالشهای محیطی که همه نظامهای آموزشی
تحت تاثیر قرار داده است باید سازوکاری اندیشید تا از طریق آن 
بتوان با این چالشها مواجه شد. برای نمونه، امروز که بحث کووید 

پا به میان نهاده، مساله کیفیت آموزشی بیش از قبل مورد توجه  11
قرار گرفته است، چراکه آموزش ئابسته به فضای الکترونیکی شده 

3 Shataleb & Shams 
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و، پرداختن به عواملی که ارزش آفرین باشند، بسیار است. از اینر
یاریگر خواهند بود. مدیریت بر مبنای ارزشها، عاملی تسهیلگر در 
جهت بهسازی امور آموزشی می تواند باشد. در اسن خصوص، 
پژوهش حاضر، بر آن است تا با انجام مطالعه ای به این سوال پاسخ 

 بر مدیریت اکتورهایف بر مبتنی آموزشی کیفیت دهد که بهبود
 ارزش چگونه رقم می خورد؟ مبنای

 
 ها مواد و روش

 کیفیت با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر ارزیابی بهبود
ارزش بود؛ روش  مبنای بر مدیریت فاکتورهای بر مبتنی آموزشی

پژوهش برحسب هدف، کاربردی و برحسب نوع داده، کمی ؛ 
 بود. برحسب زمان گرداوری داده، مقطعی

جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران مدارس شهر تهران به 
نفر بود. برای تعیین حجم نمونه بخش کمی از فرمول  0022تعداد 

عنوان نفر از مدیران  مدارس به 330کوکران استفاده شد. بنابراین 
 نمونه پژوهش انتخاب شدند. 

گیری نمونه های آماری از روشدر این پژوهش برای انتخاب نمونه
خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. بدین صورت که ابتدا بر اساس 

منطقه شمال، جنوب، شرق و غرب  0پراکندگی جغرافیایی، تهران به 
مدرسه   0و مرکز، تقسیم و با توجه به نسبت جامعه در هر منطقه، 

انتخاب شد. در نهایت در هر منطقه ، مدیران مدارس به صورت 
 خاب شدند. تصادفی انت

ها در بخش کمی، از منظور گردآوری دادهدر این پژوهش به
 های زیر استفاده شد:روش

منظور شناخت و توسعه مدل مفهومی پژوهش، ای: بهروش کتابخانه
 کیفیت ارتقای و ارزش مبنای بر متون موجود در زمینه مدیریت

مینه و نیز بررسی مقاالت علمی موجود در این ز مدارس در آموزشی
های معتبر علمی و ها، پایگاهای )شامل کتاباز روش کتابخانه

 های دانشگاهی( استفاده شده است.نامهپایان

های مورد نیاز پژوهش و تعیین منظور گردآوری دادهپرسشنامه:  به
ساخته تنظیم شد. این ای محققها، پرسشنامهصحت و سقم آن

نه گاطیف لیکرت پنج پاسخ باسواالت بسته 30پرسشنامه شامل 
 باشد که با نظرسنجی از مدیران مدارس، تکمیل شده است.می

، 1از روایی ظاهری منظور تعیین روایی پرسشنامهروایی: به
ها قبل استفاده شد. در روایی ظاهری پرسشنامه 3و سازه 0محتوایی

گر، چند نفر از اعضای نمونه و برخی از توزیع توسط پژوهش
هی مورد بررسی قرار گرفت. در روایی محتوایی در خبرگان دانشگا

و به  CVIو  CVRهای قالب یك روش دلفی و با کمك فرم
ی های اضافکمك ده نفر از خبرگان، محتوای پرسشنامه ازنظر سؤال

نشان داد  CVIها مورد بررسی قرار گرفت. فرم و یا اصالح سؤال
 تکیفی ارتقای منظور به ارزش مبنای بر های مدیریتکه همه سؤال

نظر ساده بودن، واضح بودن تهران از نقطه شهر مدارس در آموزشی

_________________________________ 
1 -Faced Validity 

2 -Content Validity 

3 - Construct Validity 

و مربوط بودن از وضعیت مناسبی برخوردارند )میزان این ضریب 
چنین با توجه به بود(؛ هم 2771ها باالتر از برای هر یك از سؤال

به دست آمد  2760ها باالی برای همه سؤال CVRاینکه مقدار 
 نیاز به حذف شدن نداشت. هیچ سؤالی 

پایایی: در این پژوهش پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ و پایایی 
محاسبه شد. مقادیر این دو ضریب برای همه متغیرهای  4ترکیبی

پایا بودن ابزار  دهندهنشانبه دست آمد که  7/2پژوهش باالی 
: فتتوان گیری بود. با توجه به ضرایب بدست آمده،  میگاندازه

پایایی ابعاد مورد تائید است زیرا آلفای کرونباخ و ضریب پایایی 
است. روایی  AVE>0.5و همچنین  است 277ترکیبی باالی 

؛  CR>AVE؛ CR>0.7همگرا مورد تائید است، زیرا 
AVE>0.5 طور روایی واگرا نیز مورد تائید است و همین

 .6ASV < AVEو  0MSV < AVEزیرا

های آمار پژوهش از روش هایالؤسدر بخش کمّی با توجه به 
 توصیفی و استنباطی استفاده شده است.

 آمار توصیفی
های آن از های جمعیت شناختی که دادهبرای توصیف ویژگی

دست آمد از درصد، فراوانی، جداول، اشکال و نمودار پرسشنامه به
پژوهش از  منظور توصیف متغیرهایاستفاده شد و همچنین به

میانگین، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی بهره گرفته شد. الزم 
به ذکر است که عملیات مربوط به آمار توصیفی با استفاده از 

 انجام شد. Spss-21افزار نرم
 آمار استنباطی

هایی از آزمونپژوهش  هایبرای پاسخ به سؤال در بخش استنباطی
ی تأییدی و تحلیل عاملی همبستگی پیرسون، تحلیل عاملنظیر 

-SPSS-v21 ،Smart Plsافزارهای اکتشافی با استفاده از نرم

v2  وLisrel-v8 .بهره گرفته شد 
 

 هایافته
مورد  های علمیبا استفاده از روش ی پژوهشهااین بخش داده در

 .گیردیارزیابی قرار متحلیل و 
 فیتکی ارتقای منظور به ارزش مبنای بر سؤال: فاکتورهای مدیریت

 اند؟آموزشی کدام
برای پاسخ به سوال فوق از روش مدلسازی معادالت ساختاری استفاده 

 شد. 
 ات است الزم ساکن به ابتدا ساختاری، معادالت مدل شناسیروش در

 هایگویه شود مشخص تا گرفته قرار مطالعه مورد سازه روایی
 الزم دقت از خود موردنظر متغیرهای گیریاندازه برای شده انتخاب

 ادهاستف تائیدی، عامل تحلیل از منظور، این برای. هستند برخوردار
 دارای خود متغیر با گویه هر عاملی بار که شکل این به. شودمی

 الزم دقت از گویه این صورت، این در باشد؛ 1716 از باالتر t مقدار
 در. است برخوردار مکنون متغیر یا سازه آن گیریاندازه برای

4 -Composite Reliability (CR) 

55 - Maximum Shared Squared Variance (MSV) 

6 - Average Shared Squared Variance (ASV) 
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 آورده مکنون متغیر هر هایآیتم برای عاملی بار مقادیر زیر، جداول
گویه  30فاکتورهای مدیریت بر مبنای ارزش توسط  .است شده

شود. برآوردهای پارامتر استاندارد شده در شکل زیر گیری میاندازه
ها از لحاظ آماری معناداری هستند و دهد که همه شاخصنشان می

های سطح باالیی قرار دارند. بررسی نتایج شاخص بارهای عاملی آن در
باشد. الزم به ذکر است برای برازش حاکی از برازش مناسب مدل می

بندی ابعاد از ها از بار عاملی آنها و برای اولویتبندی گویهاولویت
 میانگین بارهای عاملی استفاده گردید.

 
 های تایید شده مدیریت بر مبنای ارزش: گویه1جدول 

برچسب  گویه اولویت برچسب بعد
 گویه

بارهای 
وضعیت  tمقدار  عاملی

 اولویت گویه

ارزشهای 
 فردی

Individual 
values 1 

 11 تایید شد F1 2773 10737 1سوال 
 4 تایید شد F2 2771 17742 0سوال 
 1 تایید شد F3 2776 16737 3سوال 
 0 تایید شد F4 2701 17774 4سوال 
 3 تایید شد F5 2702 17772 0سوال 
 1 تایید شد F6 2703 10760 6سوال 
 0 تایید شد F7 2777 16707 7سوال 
 6 تایید شد F8 2771 17710 0سوال 
 7 تایید شد F9 2777 16774 1سوال 
 0 تایید شد F10 2771 17736 12سوال 
 12 تایید شد F11 2776 16734 11سوال 

ارزشهای 
 اجتماعی

Social 

values 3 

 1 تایید شد F12 2701 10720 10سوال 
 4 تایید شد F13 2771 17730 13سوال 
 6 تایید شد F14 2777 16770 14سوال 
 7 تایید شد F15 2770 16712 10سوال 
 0 تایید شد F16 2771 17704 16سوال 
 0 تایید شد F17 2701 17700 17سوال 
 3 تایید شد F18 2702 17701 10سوال 
 12 تایید شد F19 2772 14764 11سوال 
 1 تایید شد F20 2773 10742 02سوال 
 10 تایید شد F21 2764 10710 01سوال 
 0 تایید شد F22 2773 10740 00سوال 
 11 تایید شد F23 2767 13763 03سوال 

ارزشهای 
 راهبردی

Strategic 

values 0 

 1 تایید شد F24 2703 10741 04سوال 
 4 تایید شد F25 2771 17710 00سوال 
 7 تایید شد F26 2776 16701 06سوال 
 0 شدتایید  F27 2771 17712 07سوال 
 6 تایید شد F28 2771 16701 00سوال 
 0 تایید شد F29 2702 17766 01سوال 
 3 تایید شد F30 2702 17731 32سوال 
 0 تایید شد F31 2776 16721 31سوال 
 1 تایید شد F32 2761 10713 30سوال 

 هیچ بنابراین، بودند؛ 1716 از بزرگتر t آماره دارای هاگویه همه
 همه با را کار نتیجه، در. شوندنمی حذف مدل از هاگویه از کدام
 طرفی، از. پردازیممی مدل بررسی به و داده ادامه( سواالت) هاگویه

 رد باشد، داشته را عاملی بار بیشترین که شاخصی عاملی، بارهای
 ایبضر که شاخصی و دارد بیشتری سهم مربوطه متغیر گیریاندازه

 وطهمرب سازه گیریاندازه در را کمتری سهم باشد داشته تریکوچك
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شکل زیر مربوط به مدل نهایی ابعاد تشکیل دهنده است.  .کندمی ایفا
و مقدار  0743مقدار کای اسکوئر بر درجه آزادی مدل حاضر 

RMSEA  باشد.می 27264برابر 
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 استاندارد ضرایب حالت : مدل ابعاد در1شکل 
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 ضرایب معناداری حالت در : مدل ابعاد0شکل 

های برازش آورده ترین شاخصترین و متداولدر جدول زیر، مهم
شود، تقریباً تمامی می گونه که در جدول دیدهشده است. همان

ها کفایت آماری دارند. بنابراین، با اطمینان بسیار باالیی شاخص

ها به برازش کامل دست توان دریافت محقق در مورد این شاخصمی
 یافته است.

 
 های برازش مهم مدل ترسیمیای از شاخص: گزیده0جدول 

 برازش قابل قبول مقدار اختصار نام شاخص شاخص

 های برازش مطلقشاخص
  1102703 - سطح تحت  پوشش )کای اسکوئر(

 271بزرگتر از  GFI 2710 شاخص نیکویی برازش

 های برازش تطبیقیشاخص
 271بزرگتر از  AGFI 2713 شاخص نیکویی برازش اصالح شده

 271بزرگتر از  CFI 2710 شاخص برازش تطبیقی
 271کمتر از  RMSEA 27264 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد های برازش مقتصدشاخص

 یارتقا منظور به ارزش یمبنا بر تیریمدفاکتورهای  تیوضع 
 است؟ چگونه تهران شهر مدارس در یآموزش تیفیک

های شناسایی شده به چه میزان برای اینکه بدانیم وضعیت ویژگی
است، با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها و مقیاس فاصله ای 

استفاده شد. در این قسمت با توجه به اینکه  tمتغیرها از آزمون 
برای مقایسه با آماره تی را  ای است، ارزش عددیدرجه 0مقیاس 

در نظر گرفتیم. در ادامه فرض صفر و پژوهش برای این سوال  3عدد 
 آورده شده است:

H0: µ = 3 

H1: µ ≠ 3 

 ای در جدول زیر آورده شده است.نتیجه آزمون تی تك نمونه

 
 وضعیت موجودای به منظور بررسی : آزمون تی تك نمونه3جدول 

 هاویژگی سازه

 3ارزش آزمون = 

 .Sig مقدار تی
 اختالف
 میانگین

 از درصد 10 اطمینان فاصله
 اختالف

 حد باال پایین حد

 دهندهلیتشک ابعاد
 2707 2721 2710 27222 3711 ارزشهای فردی

 2742 2704 2730 27222 0713 ارزشهای اجتماعی
 2732 2713 2701 27222 0700 ارزشهای راهبردی

 2732 2713 2700 27222 0721 ارتقای کیفیت ریاثرپذ عوامل

شود، سطح معناداری در همه طور که در جدول مشاهده میهمان
درصد  10باشد و بنابراین فرض صفر با موارد کمتر از پنج صدم می

 ،شود. همچنینپژوهش تأیید می ها رد و فرضاطمینان برای این مولفه
 چنین، هستند مثبت مقادیری که میانگین اختالف به توجه با

  .باشدمی مطلوب حالت در آنها وضعیت که شودمی استنباط
 

 گیرینتیجه
 که در این ارتباط اساسی و اصلی تحوالت از یکی رسد می نظر به

 در تحول گرفته است، شکل مدیریت آموزش و پرورش کشور در

امروزه نسبت به گذشته، تغییراتی در  .است مدیران نگرش و دید
شیوه مدیریتی مدیران دراین سازمان رخ داده است و  مدیران آموزش 
و پرورش به دنبال تحول در این نظام هستند، اما تعداد مدیرانی که 
به این امر واقفند، اندک است و این موضوع بطور متمرکز تمام 

ورش را در بر نمی گیرد. متاسفانه در بسیاری مراکز آموزش و پر

مناطق به دلیلی بخشنامه ها و قوانین دست و پاگیر، مدیریت بر 
مبنای ارزشها با چالشهای زیادی مواجه می شود. این موضوع به 
مدارس نیز تعمیم داده می شود. آنچه در مدارس کشور مشاهده می 

ش د با بحرانهای پیشود، نوعی مدیریت سنتی است که به نظر می رس
آمده نمی تواند روبه رو شود و در واع سازو کار حمایتی برای آن 
وجود ندارد. با وجود اینکه ارزشهای جامعه در مدارس حکمفرما 
است و مدارس باید بر اساس سند تحول بنیادین و ارزشهای پذیرفته 
شده جامعه خود گام بردارند، اما آنچه مشاهده می شود، تربیت 

آموزانی است که با ارزشهای جامعه بیگانه اندو گاها آنها را  دانش
زیر سوال می برند. این موضوع نشان می دهد که مدیران و 
سیاستگذاران نظام آموزش و پرورش در مدیریت مدارس، کوتاهی 
کرده اند و نتوانسته اند، انطور که باید ارزشها را در محتوای درسی 

به نحوی رفتار کنند که دانش  به دانش آموزان آموزش دهند و
آموزان، عمل به ارزشها را جزیی از رفتار عادی و روزمره خود 
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بدانند. ارزشهای محوری سازمان اموزش و پرورش بر اساس این 
ارزشها می توان راهنمای بسیار خوبی جهت رشد و ادامه حیات 

. دباشد. در این نوع مدیریت، هر تغییر پایدار و ماندگافارزشها هستن
ارزشها، رفترا و سبك مدیران و افراد و ... را هدایتمی کند. در چنین 
سازمانهایی، ارزشهای سازمانی، باید در راستای ارزشها باشد. در 
سازمانهای موفق آموزشی در ، می توان این نکته را به وضوح دید 
که راهنمای واقعی، ارزشها هستند. ارزشها، رفتار و سبك مدیران و 

اد را کنترل می کنند. در این سازمانها، ارزشها در برنامه سایر افر
ریزی، سیاستگذاری، تصمیم سازی و عملیات نقش مهمی ایفا می 

 کنند. 
های در پژوهش حاضر، عالوه بر عوامل موثر، به شناسایی مولفه

تشکیل دهنده همت گمارده شد و نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان 
راهبردی جزء  اجتماعی و ارزشهای ارزشهایفردی،  داد که ارزشهای

عوامل تشکیل دهنده هستند. بر این اساس، مدیریت بر مبنای ارزش 
 رب مدیران که مبتنی بر ارتقای کیفیت آموزشی است، تصمیمات

 ارزشهای شود، مدیران می اتخاذ ایشان قبول مورد ارزشهای اساس
 خود رهبری مبنای مدارس شناسند، مدیران می کامال را خود فردی

برند،  می لذت خود شغل از دانند، مدیران می ارشها به عمل را
 کنند، مدیران می تلقی مقدس ارش یك عنوان به را خود کار مدیران

 به رسیدن برای است ای وسیله ایشان مدیریت کار که معتقدند
 ارزشهای اساس بر را آموزشی طرحهای اصلیشان، مدیران آرمان
 دارای چنین مدارسی کنند، مدیران می تدوین خود قبول مورد

ندارند  فردی ارزشهای بین هستند، تضاد خود به مخصوص ارزشهای
ند. هست متفاوتی اولویتهای دارای آنها کاری ارزشهای که و معتقدند

عالوه بر این، چنین مدیرانی به ارزشهای اجتماعی پایبند هستند، 
 اجتماعی شناسند، رفتار می خوبی به را اجتماعی یعنی، هنجارهای

 کنند، در می گذاری پایه اجتماعی ارزشهای اساس بر را خود
 می قرار نظر مد را اجتماعی ارشهای دیگر، افراد و معلمان استخدام

 نظر مد برتر اجتماعی ارزش یك عنوان به را محوری عدالت .دهند
 از را مدرسه مسایل حل برای شده ارائه دهند، راهبردهای می قرار
 ارزش یك را دموکراسی کنند، وجود می ارزشیابی اجتماعی نظر

 می تلقی اجتماعی ارش را آموزشی دانند، اثربخشی می اجتماعی
 دارند ویژه توجه آموزان دانش قومی فرهنگی، ویژگیهای کنند، به

دارند  ویژه توجه ها خانواده مالی قدرت و اقتصادی ویژگیهای و به
 .دهند می قرار ارتباطات مبنای را یاجتماع و همچنین، ارزشهای

چنین مدیرانی در مدارس تهران، به ارتقای ارزشهای اجتماعی برای 
 مورا ارتقای کیفیت آموزشی مدارس خود اکتفا نمی کنند و اصالح

 رقابتی مزیت به دانند، رسیدن می مدرسه استراتژیك ارشهای از را
 دانند، برطرفخود می  راهبردی اصول از دیگر مدارس به نسبت
، می دانند راهبردی ارزشی قوت نقاط بر تاکید و ضعف نقاط کردن

 مدیریت توسط آموزش ارتقای برای محیطی فرصتهای شناسایی
 برای راهبردی ارزشی ارزیابی است، دگر تاکید برایشان مورد

 کادر اسالمی و حفظ سالمت تربیت و مدیریتشان دارد و تعلیم
 برایشان می باشد.  استراتژیك ارزشهای از آموزان دانش و آموزشی

بر اساس مطالب عنوان شده و یافته های حاصل از پژوهش حاضر، 
 چندین پیشنهاد می توان ارائه داد:

 شود. اتخاذ ایشان قبول مورد هایارزش اساس بر مدیران تصمیمات

 ارزشهای جامعه به عمل را خود رهبری مبنای مدارس مدیران
 بدانند. 

 آرمان به رسیدن برای ای وسیله خود را مدیریت کار مدیران
 اصلیشان تلقی کنند. 

 خود قبول مورد ارزشهای اساس بر را آموزشی طرحهای مدیران
 .کنند می تدوین

شناسایی کنند و در جلسات  خوبی به را اجتماعی هنجارهای مدیران
ماهیانه با حضور معلمان و دانش آموزان این ارزشها را توصیف 

 .کنند

 اجتماعی ارزشهای اساس بر را خود اجتماعی رفتار مدارس مدیران
 کنند. گذاری پایه

 مد را اجتماعی ارزشهای دیگر، افراد و معلمان استخدام در مدیران
 .دهند قرار نظر

 نظر از را مدرسه مسایل حل برای شده ارائه راهبردهای مدیران،
 .کنند ارزشیابی اجتماعی

 راهبردی اصول از دیگر مدارس به نسبت رقابتی مزیت به رسیدن
باشد و سعی کند با شناسایی خالقیت د ربین اعضای  مدرسه مدیریت

 خود، این مزیت را پایدار کنند.
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