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Abstract 

The education system and the basic activities in which it is formed, i.e. the 

training of human resources and capital, are the basis of sustainable 

development; Therefore, the quantity and quality of this education plays an 

important and vital role in the welfare and prosperity of nations. Schools, as 

the technical units of the educational system, have the most important task in 

this field. However, the tasks that managers have to do and the tasks that are 

assigned to them are very diverse and diverse. Therefore, managers must 

have a range of skills, especially political skills, in order to be able to make 

serious decisions in specific situations. Because policy-making is an 

undeniable issue in relation to the work of managers, the present study was 

conducted with the method of narrative research with the aim of representing 

managers' experiences of policy-making in the direction of quality 

improvement and with an interpretive approach. Episodic interviews were 

used to collect data. Participants in the study were school principals in 

Sanandaj and sampling was purposeful. After interviewing 15 people, the 

data were categorized and analyzed inductively based on thematic analysis. 

The analysis showed that the political, social, economic, cultural, human, 

technological or professional and legal factors, in turn, can influence the 

policy-making process. 

Economy as one of the effective factors in the field of education and improving 

its quality has always been one of the main indicators of development and 

excellence of education and the main criterion for the development and 

improvement of policy in education and development. Analysis of 

information related to economic factors indicates that economic factors play a 

decisive role in policy making. In fact, economic factor has been one of the 
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criteria for the development and improvement of educational activities. The 

lack of educational per capita, parents’ reluctance to helping the school, 

Insufficient teachers' salaries, and consequently teachers' lack of motivation 

to continue their educational activities, lack of proper educational facilities, 

existence of dilapidated buildings and the lack of attention to educational 

infrastructure, are among the indicators that motivate principals to activities. 

All of these provide quality education or prevent them from working in this 

field. 

Legal factors refer to those factors that are related to the structure and 

administrative regulations and organizational duties and roles. Analysis of 

data on legal factors shows that the existence of obvious discrimination 

between school principals, teachers and, to a lesser extent, students, affects 

principals' performance in improving the quality and development of 

appropriate policies in education. Public school principals often point to 

discrimination and partisanship in the administration, and find this to be a 

motivating factor. Certainly, the existence of incorrect and inappropriate 

policies reduces the efficiency of any organization. Despite the inner desire 

of the principal or teacher, discrimination in the selection, encouragement, 

and promotion of the organization, etc., causes that they do not make an 

effort to implement their positive ideas and thoughts to develop the quality of 

education and are even less active. Also, the inability of principals in 

choosing their teachers for school is another legal problem. This, in turn, 

creates a conflict between the needs of schools and the demands of higher 

authorities, which in the long run reduces the quality and increases the 

dissatisfaction of school principals and teachers. 

Political factors refer to the adoption of appropriate policies by managers to 

implement laws, programs, and communiqués with the aim of achieving 

better quality. Analysis of data about political factors shows that the 

existence of useful and constructive interaction and communication between 

executive factors in the school and setting school goals in the direction of 

rules and regulations communicated to schools can be among the political 

factors. When all the executive agents in the school can work together and 

enforce the rules and regulations, the policy-making in these schools will be 

better and the quality of education will be improved. Principals who can 

coordinate laws, regulations, and sometimes contradictory communications, 

and align teachers and other school agents in line with the main purpose of 

the school, and by creating constructive and appropriate interaction with 

different sectors of education provide the ground for internal and external 

coherence, the quality of education will be affected, and schools will improve 

qualitatively. 

Social factors refer to social contexts that provide appropriate policies for quality 

development in schools and establish the necessary balance between the 
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environment and educational activities. Analysis of information on social 

factors shows that one of the important factors in the social mismatch 

between education and the environment is the lack of attention to the needs 

of the labor market. Schools, as suppliers of skilled and capable manpower in 

the industrial and social fields, need to keep pace with the needs of the labor 

market and cultivate a workforce that is commensurate with their needs and 

wants, which is one of the important aspects of policy-making. Another 

social factor is related to the mismatch of subjects with students' abilities and 

talents. When students' social and individual abilities are not taken into 

account in keeping with environmental and social activities, the subjects will 

not be in line with these abilities. Consequently, school trainings will not be 

effective in practice. Cultural factors refer to those factors that are related to 

the values, norms, and managerial attitudes related to quality and its 

development in schools. Analysis of information on cultural factors shows 

that the lack of proper culture in the field of education and ignorance of many 

people in the school community is one of the major problems in reducing 

quality and inappropriate policies in the field of education development. 

Parental illiteracy, lack of useful education for them, lack of communication 

between home and school, inconsistency of home and school values, fading 

of high religious values and inappropriate innovations have caused school 

principals to discuss appropriate and up-to-date policies with problems. 

Therefore, principals need to focus on the quality development of school 

education (while maintaining positive relationships with society and the 

environment and family) and provide moral and cultural context for students, 

who in the future will lead and develop culture. 

 

Keywords: educational quality, educational policy, school principals, 

educational system. 
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 آموزش تیفیک گذاریسیاستبازنمایی تجارب مدیران مدارس از 

 2بلندهمتانکیوان  ،1*سمیه قادرمزی

 چکیده

، اساس های انسانیآموزش منابع و سرمایه گیرد یعنیمیشکل های اساسی که در آن و فعالیت آموزشینظام 

در رفاه و سعادت  مهم و حیاتینقش کمیت و کیفیت این آموزش  بنابراینآیند؛ می حسابتوسعه پایدار به

است که واحدهای فنی این نظام بر عهده مدارس  آموزشیوظیفه نظام  ترینمهم. بر عهده داردها ملت

شود دارای تنوع و گذاشته می هاآنهایی که مدیران باید انجام دهند و وظایفی که بر عهده کار زیرا؛ هستند

باید تصمیمات جدی را اتخاذ کنند،  ویژهدر شرایط  بتواننداینکه . مدیران برای گوناگونی زیادی است

انکار در رابطه سیاست یک مسئله غیرقابل چونمهارت سیاسی باشند.  ژهیویک سری مهارت بهبرخوردار از 

در  گذاریسیاستپژوهی با هدف بازنمایی تجارب مدیران از با کار مدیران است. پژوهش حاضر با روش روایت

ها از مصاحبه اپیزودیک استفاده شد. آوری دادهبهبود کیفیت و با رویکرد تفسیری انجام شد. برای گرد مسیر

. بعد از انجام دادن گیری به شکل هدفمند بودکنندگان تحقیق مدیران مدارس شهر سنندج و نمونهشرکت

بندی و مورد تحلیل قرار دستهصورت استقرایی و بر اساس تحلیل مضمونی ها بهداده، نفر 15مصاحبه با 

عوامل . تواند تأثیرگذار باشدهای مدیران میگذاریای در سیاستهها نشان داد که عوامل عمدتحلیل. گرفت

تواند خود می ینوبهای و قانونی که هرکدام بهیا حرفه یفنّاور، انسانی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی

 .بگذارد أثیرت گذاریسیاستبر فرآیند 

 .آموزشیمدیران مدارس، نظام ، آموزشی گذاریسیاست، آموزشی تیفیک واژگان کلیدی:
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 مقدمه

های آموزش منابع و سرمایه گیرد یعنیمی شکلهای اساسی که در آن و فعالیت آموزشینظام 

 مهمیوزش نقش کمیت و کیفیت این آم بنابراینآیند؛ حساب می، اساس توسعه پایدار بهانسانی

مدارس خوب و تأسیس  آموزشی هاینظام تمام. هدف دارد ها بر عهدهدر رفاه و سعادت ملت

و پرورشی مانند هر سازمان دیگری برای  آموزشیهای عنوان سازمانمدارس بهاست.  تیفیباک

گ های بزرعنوان سرمایهنفعان بهتضمین کیفیت و جلب رضایت ذی بهخود  ادامه حیات

حرکت بر  بهو پرورشی و عملکرد مدارس نیز  آموزشیکیفیت امور  ء. ارتقانیازمند استاجتماعی 

 ترین(. اساسیMesgarzadeh, 2014نیازمند است )آفرین بخش و رشدروی یک مدل تعالی

های های فنی نظام است. مدارس از سازمانواحد عنوانبه بر عهده مدارس آموزشیوظیفه نظام 

موضوع و زیرا ؛ عهده دارند در آینده اجتماع و کشور بر چشمگیری تأثیرهستند و  آموزشیمهم 

ترین موضوع در ترین و اصلیو مهم استانسان  هاآنهای فعالیتهمه  اصلی و اساسیمحور 

 او است.، تعلیم و تربیت ارتباط با انسان

پرورش در وهای اصلی نظام آموزشترین مسائل و دغدغهعالوه بر این کیفیت مدارس از مهم

در قبال  همیشه پرورشواد آموزشنهعنوان پایدارترین شکل و بهاست  جهانهای کشور شتریب

 آنکهپس از این امر به ویژه . (Silvester, 2008) کیفیت خود مورد پرسش قرار گرفته است

آموزش  تیفیک اعالم کرد که (UNESCO) ملل متحد یو فرهنگ ی، علمآموزشیسازمان 

آموزش  تیفیگذشته، ک هایسال یط، باعث شد رو به زوال استدر  بسیاری از کشورها  مدارس

به  2015 سال از آموزشیبه عنوان مسئله مهم برنامه و  در مدارس مورد توجه قرار گرفته است

، ویژهاد اجتماعی نهعنوان یک مدرسه به (.Garira,2020) در سراسر جهان ذکر شده استبعد 

دستیابی  الزمهاهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر عهده دارد و  در دستیابی به حیاتینقش 

 ,Mesgarzadeh) است تیفیاب و باکجذ هایو تقویت محیط به وجود آوردنها، این هدف به

تالش و کار جمعی و هـماهنگی همه عوامل داخـلی و خارجی در به کیفیت در مدارس  .(2014

 تیفیاز ک دیدانش آموزان با نکهیبا توجه به ادر حقیقت  .است نیازمند درون نظام مدرسه

ها، یورود نیابط مختلف بدر مدارس، بر رو این مقولهتوجه به  ،برخوردار باشند مطلوب آموزشی

آموزش در  تیفیک تأمینحرکت به سمت و در دو دهه اخیر  متمرکز است هاخروجیو  ندهایفرا

همراه  تیفیکبا  آموزشی هایدستگاه ساختن و با هدفمختلف  پژوهشیمدارس با مطالعات 

 ریترین متغکیفیت مهم است معتقد Doherty (2008) (.Mohammad,2017) بوده است

، ، مواد آموزشیآموزان باهمآموز و دانشروابط معلم و دانش که و اعتقاد دارد است موزشیآ

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Garira%2C+Elizabeth
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 ، ازجمله، در دسترس بودن زمان و منابع الزم برای آموزشهای آموزشیتنظیم محتوا و هدف

ر الشعاع قراگذارند و اجزای کیفیت را تحتمی تأثیر آموزشیکه بر روی کیفیت  عواملی هستند

و مؤثر رهبری و  تیبا توجه به نقش پراهمبر این اساس و  (.Seif, et. al. 2009) دهندمی

که مدیریت مدرسه به یکی از  معتقد هستندنظران از صاحب برخیمدیریت در مدارس امروز، 

 .(Allen, 2003شده است ) تبدیلها در جامعه امروزی شغل نیزتریبرانگبحثترین و مهم

های و احتیاج به مدیریت و رهبری در همه زمینه زء سازمان و جامعه مدیر استج نیتریاصل

 دیتردیب دارای مهارت و دانش کافی باشند آموزشیاگر مدیران . است های اجتماعی الزمفعالیت

ی را های فنی، انسانی و ادراکباید مهارت آموزشیمدیران . لذا نظام آموزش اثربخش خواهد بود

و نقش رهبران  یجامع درباره رهبرو  کیستماتیسهای یبررس (.Meshkati, 2016باشند ) دارا

 تیفیاز بهبود ک تیدر حما یاساس یتواند عاملیم یرهبر تیفیدهد که کینشان مدر مدارس 

 آموزشی جیکار معلمان، نتا نحوهبر سازمان مدرسه،  یمهم راتیتأثشیوه رهبری  و آموزش باشد

 (Agasisti, et al,2019)از دیدگاه  (.Crisol Moya, et al, 2020) بران داردره یاثربخش  و

است،  یاز توابع ضرور یبیترکرهبری به عنوان یک مسئولیت مشترک نیازمند هماهنگی 

آن تعادل  یو داخل یخارج یریگجهت نیل و بو کنتر یریپذانعطاف نیبالزم است  کهطوریبه

به اهداف، ادغام افراد  یابی، دستطیمتناسب با مح ییهااستیس دیباوجود داشته باشد و رهبران 

 یو هماهنگ تیاقتدار، نظم، عقالن نیتعادل ب جادیمناسب و ا یبه جو اجتماع یابیبه منظور دست

 د.کنن میدر اداره سازمان را تنظ یداخل

 هایدر دانش و مهارت اختالف فراواناز عدم برخورداری و  متعددایج تحقیقات اما نت

(، و این مسئله به Allen, 2003اند )کردهصحبت برای رهبری در بین مدیران مدارس  ازیموردن

اثربخش  آموزشیعنوان یک چالش مهم در امر مدیریت و رهبری مدارس و دستیابی به نتایج 

کارا و  وپرورشآموزشنظام آموزش فعلی به  تغییر و تبدیلسیاست ع در واق .باشدمیمطرح 

 باشدمی ی سومدر هزاره وپرورشآموزشگذاری در سیاستچالش  ترین، اساسیاثربخش است

 ,Naderi) باشدمیموجود واقعیات  با توجه به آموزشی گذاریسیاستریزی و برنامه نیازمند که

et. al. 2016) . مدیران ها و اجرای سیاست گذاریسیاستمسئوالن اصلی در که واضح است

 چالش و مسئله مهمبه عنوان یک کیفیت  ( و Bell & Stevenson, 2006باشند )مدارس می

هایی که ازلحاظ درآمد در سطح پایین و متوسطی قرار در کشورتمامی مدیران است.  یدغدغه

باال رفته اما کیفیت  نامثبته نرخ چها اگراری از کشور؛ و در بسیاستکیفیت پایین  اکثرا  دارند، 

 آموزشیی هانظامتغییر در  (.Mukhopadhyay, 2020)دچار زوال شده است و سیر نزولی دارد 

 هاو اجرای برنامه یریکارگریزی و بهی برنامهیک فرآیند پیچیده و به گیردی صورت میکندبه

https://sciprofiles.com/profile/639212
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اطالعات جدید به در حال حاضر  آموزشیهای نظام یوشریهای پباشند. چالشمی نیازمند

است نیازمند های مؤثر نظام برای تغییرات مورد انتظار های سیاسی و دخالتی اولویتدرباره

(Naderi, et. al. 2016.)  پرورش رسمی و افزایش  ورغم سابقه طوالنی آموزشدر کشور ما به

هایی که در طول چند دهه اخیر در پیشرفتهمه و  یسوادینام و کاهش بروزافزون نرخ ثبت

پرورش همگام با سطح جهانی وگرفته است، متأسفانه آموزش انجام وپرورشآموزشبحث 

و  آموزشیپیشرفت نکرده و آموزش ما از کیفیت پایینی برخوردار است. عدم کارایی نظام 

ریزی وسل به یک عنصر در برنامهتوان تنها با تپیشرفت نسبتا  پایین یادگیری را کمتر می

توضیح داد بلکه غالبا  نتیجه ترکیبی از عوامل به هم وابسته است که دالیل بر وجود  آموزشی

 .دارد آموزشی گذاریسیاستنقایصی جدی در 

و یکی از عوامل کلیدی توسعه و  آموزشینقش و جایگاه حساس مدیران به عنوان رهبران 

های کلی سبک رهبری متناسب با سیاستکند که س ایجاب میمناسب در مدار گذاریسیاست

های اجتماعی اتخاذ جامعه و در عین حال برآوردن خواست و نیازهای جوامع محلی و خرده نظام

های اتخاذ شده مدیران با هدف ارائه از سیاست متأثرنیز  آموزشیداده های کنند، کیفیت و برون

های مختلف رهبران مدارس با تصمیماتی که در زمینهبهتر است. در حقیقت  آموزشیخدمات 

ای همچون، رفتار معلمان، متغیرهای مهم درون و برون مدرسه کنندهتعیینگیرند، می

، و این متغیرها نیز به شوندمی، بازخوردهای محیطی، تعامل با خانواده و ... آموزشیدادهای برون

. مجموع این دهدمیقرار  تأثیررا تحت  ایمدرسه هایآموزشنوبه خود کیفیت و  اثربخشی 

مناسب و سنجش و آگاهی از تجارب و  گذاریسیاستیابی به یک چارچوب عوامل دست

در  هاآنو اصالح  کارگیریبهآن و  هایقوتمدیران از موانع و مشکالت و ضعف و  هایدیدگاه

ان و متمرکز بودن نظام با توجه به شرایط مدیریتی در مدارس ایرکند.  عمل را ضروری می

مغفول مانده است هم نقش پُررنگ آنان در  گذاریسیاست، هم نقش آنان در فرایند آموزشی

ها و هایی که از مرکز آمده است و در قالب دستورالعملچگونگی اجرای همان سیاست

هایی هستیم که از به دنبال پیدا کردن مؤلفه پژوهشاست؛ بنابراین در این  شدهابالغها نامهآیین

تبع آن عدم دستیابی به کیفیت ها و بهدیدگاه مدیران باعث عدم اجرای صحیح این سیاست

 . باشدمی آموزشی
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 اهداف پژوهش

و اجرای  گذاریسیاستهای مدیران مدارس از تجربه تحلیل روایت هدف اصلی تحقیق

به کار برای پژوهش نیز ی زیر را ویژه فاهد. اها در راستای بهبود کیفیت مدارس استسیاست

 برده شد.

در مدارس در راستای بهبود  گذاریسیاستی مدیران از چگونگی بازنمایی تجارب زیسته -1

 .کیفیت مدرسه

ها در مدارس در راستای اجرای سیاست ی مدیران از چگونگیبازنمایی تجارب زیسته -2

 .بهبود کیفیت مدرسه

 

 سؤاالت پژوهش

در مدرسه دارند؟ به دیگر سخن، آنان  گذاریسیاستچه تجاربی از  آموزشین مدیرا -1

 اند؟را چگونه تجربه کرده گذاریسیاست یندهایفرآ

ها در مدرسه دارند؟ به دیگر سخن، آنان چه تجاربی از اجرای سیاست آموزشیمدیران  -2

 اند؟ها را چگونه تجربه کردههای اجرای سیاستفرآیند

 

 و پیشینه مبانی نظری

ها، ساختار، فرآیند هر سازمان دیگری دارای هدفهمانند  آموزشیهای سازمان

دارای ماهیت  آموزشیهای باشند؛ اما سازمان، برنامه، منابع انسانی و فیزیکی میگذاریسیاست

های فعالیت .ها جدا کرده استرا از سایر سازمان هاآنهستند که  یفردهای منحصربهو ویژگی

های انسانی، اساس توسعه پایدار یعنی آموزش منابع و سرمایه آموزشیهای اساسی نظام

 ها نقش بسزابر این اساس کمیت و کیفیت این آموزش در رفاه و سعادت ملت. آیدمی حساببه

 .بر عهده دارد یاکنندهنییو تع

Katz (1995) که  اعتقاد دارد اوان اشاره کرد. های اصلی مدیرفردی بود که به مهارت نیاول

مسئولیت دستیابی به اهداف خاصی را که دوما  . هستنداعمال دیگران مسئول هدایت مدیر اوال  

را  ازیهای موردندار است همچنین الزم است مهارتشود، عهدهاین اعمال محقق می لهیوسبه

دارای دارس موفق و اثربخش آمده معملطبق تحقیقات به(. Jahanian, 2008) کسب نماید

ای هاند و دید گستردکردهایجاد بخش را ای و اثرهی حرفکه فرهنگ مدرسه هستند مدیرانی
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هایی که باعث تأخیر در مدارس از فعالیت داشتننگهدور  عاملدرباره تدریس و یادگیری دارند و 

 .(Bell & Stevenson, 2006)هستند  شودای میهرشد حرف

Institute of Standards of England (1991) وصورت یک کلمه کارکردی کیفیت را به 

های تحقق نیاز مسیرآن در  توانایی ها و خصوصیات یک شی یا خدمت که بهویژگی همجموع

واژه کیفیت با ، 1Deming (1996)زعمبه .کرده استبیان  ارتباط داردمشخص و تبیین شده، 

 لهیوسکه تعیین کیفیت آموزش را باید به به این صورتدارد،  نگاتنگت مفهوم کارایی ارتباطی

. نکته مهم تمایز بین کارایی داخلی و کارایی خارجی است عنوان کرد امااثبات کارایی آن 

توجه کرده و با توجه به  آموزشیهای نظام ها و ستاندهمعموال  کارایی داخلی به ارتباط بین داده

های کارایی بیرونی عمدتا  به آثار و پیامد کهیدرحال. شودگیری میندازهاهداف کلی آموزش ا

 Feigenbaum (.MadanArani & Sarkar Arani, 2009) تأکید دارد آموزشیبیرونی نظام 

 یودر توک یفیتکنترل ک المللیبین همایش نیرا در اول یرفراگ یفیتبار اصطالح ک ی نخستینبرا

 عالوهداد.  ربطدر درون سازمان  ترگستردهعبارت را به مسائل  نیو اکرد. ا بیان 1969در سال 

موضوع در ژاپن از برداشت غرب در  ینکه ا کرد انیب ریفراگ یفیتدر مورد ک Ishikawa بر این

را « ی شرکتیفیت گستردهکنترل ک» یمعن ینتوجه به ا با. یر متفاوت استفراگ یفیتمورد ک

در  ؛ ویفیت مشغول هستندارشد تا کارگران در کنترل ک یریتز مدکارکنان ا یهمهکه  کرد انیب

این آغاز شد.  یریتو مد یفیتاز کنترل ک یاتازهمیالدی، مرحله  1990 و 1980 یهادهه

ژاپن در  یتموفق یمشاهدهاز  پس. شد ( معروفTQMعنوان مدیریت کیفیت فراگیر )مبحث به

 مدیریت. پرداختندخودشان  یفیتک هایی طرحفمعر یغرب هاییفیت، شرکتکاربرد مسائل ک

ها ها، برنامهیفیت، راهبرداز ک گستره وسیعیبه  افتنیدست ی روش مؤثر برا کی ریفراگ یفیتک

یفیت تبدیل جنبش ک یغرب برا کانون توجهو به  یدو دهه معرف ینا یمتمرکز ط یهاو فن

 .شد

صورت مطلوب و بهانتظار  ات موردعبارت است از انجام تغییر آموزشیکیفیت همچنین 

تواند انتظارات و اهداف ، در این تعریف تغییرات موردنظر میاست آمیز در فراگیرانموفقیت

 انیریزان از بهدف برنامه. دارند آموزشینظران از نظام که صاحبرا شامل شود متعدد و مختلفی 

راه عملی ساختن اهداف،  در آموزشیاز میزان موفقیت نظام  اطالعکردن مسئله کیفیت 

 پیدا کردن تا یشناسایی و رفع موانع و مشکالت احتمالی که بر سر راه آن وجود دارد و نها

                                                           
ها است های مدیریت برای تغییر روشیبی از فلسفه جدید کیفیت و جاذبهچهارده اصل معروف دمینگ ترک.  1

(Salimi, et. al., 2016.) 
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 (.Silvester, 2008گردد ) هایی است که به تحقق هر چه بیشتر و بهتر اهداف آن منجرراه

و پیشرفت مداوم  شیآموز تپذیر باشد تا بتواند با تحوالباید انعطافدر آموزش کیفیت  مفهوم

، سیاست، فرهنگ همچونعوامل مختلف  تأثیر( زیرا کیفیت تحت 1990آن کنار بیاید )گالسر ، 

برای تعریف کیفیت آموزش از  وپرورشآموزشکنوانسیون مبارزه با تبعیض در  باشد.می و اقتصاد

  ت:دو اصل استفاده کرده اس

  آموزشی هایسیستمی همه رشد شناختی فراگیران به عنوان هدف اصل توسعه(1

های فراگیران و پرورش رشد خالق ها و نگرشسازی نقش آموزش در ارتقا ارزشبرجسته (2

 (. Madani,2019) هاآنو عاطفی 

در و کیفیت آن  ساالنه منابع عظیمی به منظور بهبود روند یادگیریاینکه  رغمعلی

و کیفیت آموزش در اکثر موارد به ویژه در استاندارد  اماشود. گذاری میسرمایه وپرورشآموزش

الزمه  (.Daniëls et al, 2019ت )کشورهای در حال توسعه از توانایی بالقوه آن برخوردار نیس

 است متنوعهای رفتاری پرورش وجود نظاموآموزش یهاهدف به یابیدستاین امر و  تحقق

(Niknami, 2007)یرنده عناصر و عوامل مؤثر بر کیفیت های رفتاری دربرگاین نظام ؛ که

ها و عناصر از ویژگی گروهکیفیت در آموزش به آن  .باشد توانندیم آموزش و تدریس معلمان

های آن عناصر ها و تواناییاستفاده سیستماتیک از استعداد نهایتکه با  شودگفته می آموزشی

آورد به دست را  هاآنرآورده و رضایت ها و انتظارات فراگیران و مشتریان را بتوان نیازمی

(Hoveida & Zare, 2005 .)Shahdoosti (2011)  نقش  آموزشیمعتقد است که کیفیت نظام

تواند داشته می در پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و توسعه پایدار کشور یاکنندهنییتع

 دیآیم حسابی بهو اساسمهم  پرورش یکی از مواردوتوجه به کیفیت در آموزشبنابراین ؛ باشد

 ی داشته باشد. با توجه به این موارد سنجشبر سرنوشت هر کشور ایویژه تأثیر تواندیکه م

ترکیبی از  مانند؛ زیرا کیفیت را (Masi, 2006ها است )کشور اکثربحث جدی  آموزشیکیفیت 

. بیان کرد توانیم آموزشیاثربخشی، پاسخگویی، توان نوآوری و شرایط ، وریکارایی، بهره

 .گروهی، دولت و جامعه است هایکیفیت مدرسه و آموزش موردتوجه والدین، معلمان، رسانه

خود که از  نفعانیهای ذبرآوردن نیاز ریسازمان در مس تعالی سازمانی عبارت است از توانایی

هبود این نتایج و کوششی است که در جهت حفظ، تداوم و ب اندشدهیزیرقبل تعریف و برنامه

تعالی سازمانی یک برداشت نظری و تئوریک نیست، بلکه به دست آوردن و . گیردصورت می

مشاهده است که بر شواهدی استوار است که پایداری و دوام داشته نتایج ملموس و قابل یارائه

تواند ش میپروروبرنامه تعالی با تکیه بر سند تحول بنیادین آموزش (.Karbasian, 2016باشد )

سیاست تصمیم  .های رشد کیفی و کمی در مدیریت مدارس را تقویت و توسعه ببخشدزمینه
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ها برای هدایت هایی از رهنمودمجموعه سازنهیکه زم است پنهانآشکار یا  فردی یا گروهی

تصمیمات آینده، شیوع یا کند نمودن یک اقدام، یا راهنمایی اجرایی در مورد تصمیمات قبلی 

که اجرا و ریزان قبل از آنو برنامهاست  یزیریک چرخه برنامه نخستگام  گذاریسیاستاست. 

باید یک ارزیابی پویا از چگونگی تنظیم  صورت اثربخش طراحی کنندارزیابی یک فرآیند را به

معتقد است که تعریف  Thomas Berkland(. Haddad Wadi, 2000) ها به عمل آورندسیاست

را به او سیاست . پردازان این رشته وجود نداردیهرنظ میان سیاست عمومی در مفهوماز  یکسانی

عمومی، نتیجه برآیند و برونداد و کشمکش در درون  استیس :کند کهعنوان میاین صورت 

 .(Birkland, 2015) ؟چه کسی است متعلق بهاست که چه چیزی  موضوعدولت بر سر این 

Taras (2007) ای است که متضمن هر عمومی مفهوم مجادله گذاریسیاست :کندبیان می

موضوعی درباره انتخاب دولت و اجرای آن یا مطالعه مشکالتی خاص است. سیاست عمومی 

های اجتماعی را مشکالتی را که جنبه عمومی داشته و یا مربوط به گروه خاصی است اما نگرانی

 .دهدو مطالعه قرار می یایجاد کرده است موردبررس

خود  یدر ارتباط با اعضای سازمان یاز زندگ یخاص اریجنبه بس یسازمان یاستس درک

. دهدیقرار م تأثیر را تحتآخر عملکرد کارکنان که در  گذارتأثیرو  های گوناگونیندعنوان فرآبه

یویژگ. 1یتنه بر اساس واقع کنندرفتار میبا توجه به درک خود ها انسانمهم است چون  درک

نفوذ در  یاستفاده از قدرت در تالش خود برا برایمردم  یآمادگ یسازمان یاستس یاصل های

درون سازمان  یمنف هاییامداز پ ، جلوگیریمعادل آن یاو  یجمعی و حفظ منافع شخص یگراند

فرآیند  Portni (1986) به اعتقاد (.Vashid, et al. 2013 & Fani, et al. 2014ت )اس

 -4 استیاتخاذ س -3 استیتعیین س -2تعیین مسئله  -1 :مرحلهشامل پنج  یگذارسیاست

از  مرحلهزمان ممکن است هر  سپری شدنارزیابی سیاست است که با  -5 استیاجرای س

 رونیازا. ها الزاما  متوالی نیستصورت این گام. بپذیرد تأثیریا عوامل قبل یا بعد از خود  مراحل

های یک سلسله فعالیت دانست که همه دارای قوت و قدرت وان حلقهتگانه را میمراحل پنج

 Carneson & Ackerman, translated byکند )سیاسی است و در محدوده زمان سیر می

Sarmad, 1995 .)ی سوم، سیاست پرورش در هزارهودر آموزش گذاریسیاست مسئلهترین مهم

 آموزشیکارآمد کردن نظام . ارا و اثربخش استپرورش کونظام آموزش فعلی به آموزش تبدیل

 (.Naderi, et. al. 2016) بر اساس واقعیات است آموزشی گذاریسیاستریزی و مستلزم برنامه

شورای عالی انقالب فرهنگی و  آموزشیهای سازمان گذاریسیاستدر کشور ایران مرجع رسمی 

                                                           
1. Bodla 
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های خاصی هستند که در ویژگی دارای زشیآموهای سازمان. پرورش استوشورای عالی آموزش

پرورش که به تأیید شورای عالی انقالب وسند تحول بنیادین آموزش 1444انداز افق چشم

 پرورش رسیده است بیان گردیده است.وفرهنگی و شورای عالی آموزش

ی صورت دقیق آموزشی یزیربرنامه هاآنها، الزم است برای حصول به بعد از دانستن سیاست

با  طاموری کامال  مرتب گذاریسیاستو  آموزشیریزی ولی با این اوصاف باید گفت برنامه. گیرد

های انجام برنامه گریدعبارتبه (.Damsky, translated by Garainejad, 2000) ندیکدیگر

 .دولت است آموزشیتفسیر عملی سیاست  آموزشی

Taghvnia & Sohrabi (2015) ای کیفی با عنوان مفهوم کیفیت در سیستم عهمطال در

. در تمام طول تاریخ هدف و تقاضای همیشگی بشر بوده است تیفیک :کنندبیان می آموزشی

سازمان جهانی . های زیادی برای ارائه یک مفهوم روشن و واضح از کیفیت شده استفعالیت

یا خدمت که بیانگر توانایی آن  ها و خصوصیات یک فرآوردهاستاندارد، کیفیت را مجموعه ویژگی

 .ها باشد تعریف کرده استدر برآوردن خواسته

Karimianpour et al. (2015) و Moradi, et al. (2016)  بررسی رابطه کیفیت زندگی به

اند، هدف این تهآموزان با مدرسه پرداخدانشو اشتیاق آن با پیوند  هایلفهؤدر مدرسه و م

آن با پیوند به مدرسه در بین  هایبین کیفیت زندگی در مدرسه و مؤلفهپژوهش بررسی رابطه 

 .آموزان بوددانش

Ebrahimi & Meshbaki (2013) که درک  پژوهش خود به این مطلب رسیده است در

اینترنتی،  یروطفره :های انحرافی همچونسیاست سازمانی در نشان دادن ابعاد گوناگون رفتار

معنی دارو مثبتی  تأثیراموال سازمان و همچنین اتالف منابع و وقت سازمان، های مخرب، رفتار

 .دارد

Fani, et al. (2014) با عنوان نقش میانجی ادراک سیاست بین رفتار سیاسی  در پژوهشی

که عوامل شغلی و سازمانی از طریق  اندهکارکنان و عوامل فردی، شغلی و سازمانی بیان کرد

 .ثر استؤنی بر رفتار سیاسی مادراک سیاست سازما

Deyvis (2015) مهم و ضروری و مطالعات خود کیفیت در مدارس را یکی از موارد  در

کیفیت را  تواند داشته باشد. چونمیبر سرنوشت کشور بسزایی که تأثیری  داندیتوجه مقابل

توان می آموزشییط وری، اثربخشی، پاسخگویی، توان نوآوری و شرامانند ترکیبی از کارایی، بهره

گروهی، دولت و  هایکیفیت مدرسه و آموزش موردتوجه والدین، معلمان، رسانه. بیان کرد

 .جامعه است
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و  آموزشیارزیابی درونی بر ارتقای کیفیت  تأثیربا عنوان  Kizuri, et al. (2012) در پژوهشی

ها ر بردن نتایج آن در گروهو به کاکه با اجرای ارزیابی درونی  پژوهشی به این نتیجه رسیدند

  .اندداشتهاند و روند روبه رشدی بهبود پیدا کردههای کلیدی کیفیت نشانگر

نشان دادند که بین سیاست سازمانی درک شده توسط  Donald et al. (2016)پژوهش 

 معنادار و مثبتتعهد عاطفی و تعهد مداوم( رابطه )کارکنان و دو مورد کاهش تعهد سازمانی 

 .وجود دارد

Ferris & Hochovarter (2011)  در پژوهش خود بیان کردند که درک سیاست سازمانی

مقاصد مالی و افزایش اضطراب شغلی  ادشدنیازجمله کاهش رضایت شغلی، ز یتوجهنتایج قابل

 .را به دنبال دارد

ه به به اهداف دست پیدا کند، الزم است ک یخوببرای اینکه یک مدیر مدرسه بتواند به

ی را کسب کند؛ افههای حردست یابد و مهارت گذاریسیاستعوامل فردی و شغلی مؤثر در 

برای بهبود کیفیت باید  گذاریسیاستها و بنابراین هرکدام از مدیران در راه اجرا کردن سیاست

نند به توانمی هاآنتوجه کنند زیرا بدون توجه به  آموزشیهای مؤثر بر کیفیت به همه مؤلفه

برای بهبود کیفیت توجه به تمام  گذاریسیاستها بپردازند و موفق شوند الزمه اجرای سیاست

 .ها استمؤلفه
 

 شناسیروش

مورداستفاده قرار گرفته  1مصاحبه اپیزودیکو از طریق پژوهش روایی با روش  این پژوهش

های بهبود ها در برنامهو اجرای سیاست گذاریسیاستبر روی تجارب مدیران مدارس از . است

تجارب مدیران  برای پاسخ به سؤاالت پژوهش محقق برای به دست آوردن. کیفیت متمرکز است

طور هدفمند انتخاب و ، مدیران را بهپرورش و اخذ لیست مدیرانوپس از مراجعه به اداره آموزش

از مدیران مدارس شهرستان نفر  15. برای شرکت در مصاحبه دعوت به عمل آورده است هاآناز 

در اتاق  های انجام شده از مدیراناند. مصاحبههشد و مصاحبه شرکت داده سنندج در تحقیق

شد محقق مشاهدات ضبط می هادفتر و یا در کتابخانه مدارس برگزار شد زمانی که مصاحبه

                                                           
آوری داده، با تلفیق روایت و پرسش و پاسخ رویکردی چندبعدی را به وجود مصاحبه اپیزودیک روشی برای جمع. 1

تا وضعیت را روایت کند. جنبه دیگر این نوع  شودواسته میشونده خخواهد آورد. در این نوع مصاحبه مکررا  از مصاحبه

هراسد. در ها میگردد که فرد از آنمیبینی یا تغییرات برشونده نسبت به تغییرات قابل پیشمصاحبه به ادراکات مصاحبه

ای مکمل روایت را هشود که سؤالشونده پرداخته میهایی به تعاریف شخصی فرد مصاحبهمصاحبه اپیزودیک در سؤال

 (.Flick, 2006, translated by Jalili, 2008)کنند تکمیل می
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کرده  هاآنها با جزییات هبه یادآوری مصاحب یتوجهداد و این کار کمک قابلمیدانی را انجام 

دلیل انتخاب مدارس . های انتخابی، محیطی بود که برای ضبط مناسب بودنداست؛ و محیط

برای مصاحبه این بود که مدیران در مکان دفتر و مدرسه خود راحت بودند و دوما  به دلیل اینکه 

توانستیم شتند بهتر میآموزان ارتباط مستقیم دادر مدارس مدیران با جمع معلمان و دانش

 .طول کشیده است قهیدق 60تا  45زمان مصاحبه از . تحقیق را انجام دهیم

 

 کنندگانمشخصات شرکت -۱جدول 

 سابقه اشتغال مدرک علمی مقطع جنسیت شوندگانمصاحبه

 سال 28 کارشناسی ارشد متوسطه اول زن 1

 سال 11 کارشناسی ارشد متوسطه دوم زن 2

 سال 22 کارشناسی وممتوسطه د زن 3

 سال 18 کارشناسی دبستان زن 4

 سال 27 کارشناسی متوسطه اول زن 5

 سال 30 کارشناسی ارشد متوسطه دوم زن 6

 سال 32 کارشناسی ارشد متوسطه دوم زن 7

 سال 29 کارشناسی دبستان زن 8

 سال 15 کارشناسی ارشد دبستان زن 9

 سال 18 کارشناسی متوسطه دوم زن 10

 سال 29 کارشناسی متوسطه دوم زن 11

 سال 25 کارشناسی ارشد دبستان زن 12

 سال 19 کارشناسی متوسطه اول زن 13

 سال 18 کارشناسی ارشد متوسطه دوم زن 14

 سال 24 کارشناسی ارشد دبستان زن 15

 

ا هآمده از جلسات مصاحبه، همه متندستهای بهپس از تنظیم و ساماندهی همه یادداشت

های اولیه و یا خام طور کامل بررسی و جمالت و عبارات تجزیه شدند که درواقع همان دادهبه

طور پیوسته مقایسه و در قالب آمده بهدستبه هایها و عبارتبعد همه جمله. شدندمحسوب می

ق برای کسب اطمینان از روایی پژوهش، یعنی دقی. شدند یبندجمالت و عبارات مشابه دسته

در این . شوندگان( استفاده شدمصاحبه)آمده از روش بررسی توسط اعضاء دستبودن اطالعات به

گیرد تا آمده توسط محقق در اختیار گروه موردمطالعه قرار میدستروش قسمتی از اطالعات به

وده درست ب هاآن هایبرداشت محقق از گفته ایمانند آ یتحلیل او را بررسی کنند و به سؤاالت

در فهم معنی آن دچار مشکل  یادار است هم معنی هاآنآمده برای دستهای بهاست؟ آیا تحلیل
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شوندگان خواست تا فرآیند تحلیل یا اند؟ در این پژوهش محقق از بعضی از مصاحبههشد

راد، زعم این افبه. آمده را بازبینی و نظرات خود را درباره آن ابراز کننددستهای بهمقوله

بوده است؛ که خود  هاآنها و نظرات کننده دیدگاههای پژوهش تا حد زیادی منعکسیافته

همچنین برای حصول اطمینان از . پژوهش حاضر است هایقبول یافتهدهنده روایی قابلنشان

ام ها توسط چند نفر محقق انجاولیه و کدگذاری مصاحبه یسازادهینتایج پ لیوتحلهیاعتبار تجز

های ، کدپس از کدگذاری اولیهد. نظر شهای اولیه بحث و تبادلشده است و نسبت به کد

ها برای استاد راهنما ارسال و از ایشان خواسته شد تا شده همراه با فایل اصلی مصاحبهاستخراج

د نتایج این قسمت هم مؤی. قرار دهد یشده را موردبررسهای استخراجو کد یفرآیند کدگذار

 .نتایج بود لیوتحلهیاعتبار تجز
 

در جهت  گذاریسیاستهای مدیران مدارس از تجارب ی روایتکدگذارای از نمونه -2جدول 

 بهبود کیفیت

 مضمون زیر مضمون مفاهیم قولنقل

های مدیریتی است وقت همون شگرد آموزشیبه نظر من سیاست 

م که با هست که در حال اجرایی ی برنامه در مدرسه هستی

که امکان  ییبخشنامه و قوانین و مقررات در تضاد هست اما تا جا

 میهایی رو بکار ببرابتکارات و خالقیت میکنیداشته باشد سعی م

دهد و اداره تماس به اداره خبر می یآموزولی گاهی ولی دانش

گرفته و من باید کلی توضیح بدم و واقعیتش اینه که حوصله این 

ندارم به نظر من در این دوره بهترین شگرد مدیریتی ها رو دردسر

ها خودشون با مدرسه این است که اعتماد اولیا را جلب کنیم و اون

خاص مورد استقبال  هایپرورش ایدهو. در آموزشکنندیهمکاری م

 گیردقرا می

 آموزشیسیاست 

 

مخالفت با قوانین و 

 مقررات

 

به کار بردن 

ابتکارات و 

 هاخالقیت

 

 جلب اعتماد اولیاء

 

 

مخالفت با 

 اداره

 

 

نوآوری در به 

کار بردن 

 قوانین

 

عوامل 

 قانونی

 

ترین روش تحلیل که روش تحلیل مضمونی است ها از رایجدر این تحقیق برای تحلیل روایت

 که به دست آمدن مضامین و تحلیل یاگونهها بهها را از مصاحبهدر آخر داده. است شدهاستفاده 

مدیران  گذاریسیاستفضای روایت حاوی بازنمایی تجارب گردید. نهایی کمک کند، استخراج 

 .بود
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یادداشت  یهاو مرور متن هاآنها و یادداشت کردن از چندین بار گوش دادن به متن مصاحبه

ها دار کردن متنها از روش زیرخطشده توسط محقق برای به دست آوردن مفاهیم در متن

 .بیرون کشیده شد هاآنو با متمرکز شدن بر کل متن مفاهیم اولیه از استفاده 

 

 هاافتهی

 شود:های پژوهشی ارائه میدر ادامه تحلیل اطالعات در قالب پاسخ به پرسش

در مدرسه در جهت بهبود  گذاریسیاستچه تجاربی از  آموزشی رانیپرسش اول: مد

کیفیتی را  گذاریسیاست یندهایرادارند؟ به دیگر سخن، آنان ف آموزشیکیفیت 

 ؟اندهچگونه تجربه کرد

 

 آموزشی گذاریسیاستعوامل مؤثر بر  -۳جدول 
 آموزشی گذاریسیاستعوامل مؤثر بر 

عوامل 

 اقتصادی

عوامل 

 اجتماعی

عوامل  عوامل انسانی

 سیاسی

عوامل 

 فرهنگی

عوامل  عوامل فنّاوری

 قانونی

 

ی مدیران در تعریف فظی آن بود همهلالاز معنای تحتمعنی سیاست ازنظر مدیران فراتر 

کرد  گذاریسیاستتوان کردند که تنها با وجود یک مؤلفه نمیسیاست به این نکته اشاره می

توان به می هاآنهایی است که از میان هان داشتند که کیفیت دارای مؤلفهعالوه بر این همگی اذ

 هاآنپرورش اشاره کرد دومین مؤلفه به نظر وآموزش عنوان نقش اصلی درآموزان بهدانش

عنوان یاددهندگان نقش اصلی را در فرآیند یادگیری و یاددهی به عهده معلمان بودند زیرا به

کردند که گاهی اوقات ما معلمان باسواد و باتجربه داریم اما محیط اشاره می هاآنداشتند. 

های امروز در حدی نیست که بتواند جوابگوی نیاز یآموزشمناسبی نداریم و امکانات  آموزشی

عنوان ها و والدین بهبه محیط خانواده هاآنهای فنّاوری باشد و همچنین آموزان و پیشرفتدانش

کردند بدون وجود هرکدام از گذار بر روند کیفیت اشاره داشتند و بیان مییکی از عوامل تأثیر

شود و دچار نقصان و تباهی می آموزشی تیفیبهبود ک در جهت گذاریسیاستاین عوامل 

 .توان به کیفیت مطلوب دست پیدا کردنمی
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 عوامل اقتصادی

گذاری نظام آموزشی، عوامل اقتصادی حاکم بر جامعه یکی از عوامل بسیار مؤثر در سیاست

. ع مالی استصرف بودجه و مناببردار بوده و نیاز بهپرورش هزینهوامر آموزش بدون شک. است

 جامعه دارند. یهایی باارزش هستند و اهمیت زیادی در طول زمان براالبته چنین هزینه

گونه برای کیفیت با توجه به عوامل اقتصادی این گذاریسیاستیک مدیر تجربه خود را از 

مدارس شده است  ریگ بانیکه چند سالی است که گر یادهیبا توجه به مشکالت عد :بیان کرد

به مدیران  آموزشیمشکالت خاص مالی مدارس است این بهبود کیفیت  هاآنخصوصا  یکی از م

مدارس واگذارشده است تا با توجه به موقعیت و شرایط مدرسه و با توجه به خالقیت و ابتکار 

هایش یک مدیر مدرسه تمام فعالیت. را به وجود بیاورند آموزشیخودشان که چطور این کیفیت 

پرورش در اختیار وهایی که آموزشوب قوانین و مقررات مدرسه است و با اطالعیهدر چهارچ

تخطی کند ولی ابتکاراتی را هم الزم دارد که با توجه  هاآنتواند از گذارد و مدیر نمیمدارس می

 زیادی ازمدارس دولتی دارند و بخش  ژهیون امکانات و سرانه بسیار ناچیزی که مدارس بهآبه 

داشته باشد که  راهنرمندی  آنشود و مدیر بتواند می تأمینهای اولیا ها از طریق کمکههزین

 ها طراحی کندکمک آنرو بر مبنای  آموزشیکیفیت 

برای کیفیت با توجه به عوامل اقتصادی  گذاریسیاستتجربه خود را از  گرید رییک مد

 :گونه بیان کرداین

 عدم کنممی نرم وپنجهدست هرساله آن با که مشکلی ینتربزرگ خدمتم دوران تمام در

 که والدینی از مردمی هایکمک جذب ناچاربه و مدرسه امور اداره برای اداره هایکمک

 برای که دانمنمی و امهکرد گیر دوراهی بین در واقعا   و هستند کمک مستحق واقعا   خودشون

 به اداره نه و کنند کمک مدرسه به بتوانند که ندهست حدی در والدین نه کنم چکار مدرسه امور

 که بود تومان هزار 800من  مدرسه به اداره کمک پارسال .کندپرداخت می سرانه دولتی مدارس

 که ییهرجا ها،دغدغه و مشکالت این تمام با. نبود هم برق و آب هایقبض جوابگوی حتی

 هامهمانی بیشتر در کنممی جمع کمک مدرسه برای و کنممی صحبت خیر افراد با رومیم

پول یبواقعا   حاشیه مدارس واقعا  چون است مدرسه برای کمک آوریجمع فقط من حرف

 بهید. بده انجام کیفیت بهبود برای کاری هیچ توانیباشی نمی نداشته پول که زمانی و هستند

 است مسائلی ترینمهم از یکی مالی مشکالت و دارد نیاز پول به مدرسه امور تمام انجام من نظر

 .هستم مواجه آن با مدرسه درون در مدیر من که
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 عوامل اجتماعی

پرورش یک امر کامال  اجتماعی است چون کارکرد و وشناسان، امر آموزشبا توجه به نظر جامعه

 میزان دخالت مردم در مسائل .برخاسته از متن جامعه است گرینتایج اجتماعی دارد و از سوی د

ها، محتوای ها، سیاستتوانند در تعیین اهداف، خط و مشیوپرورش میمختلف آموزش

 میرمستقیتواند مستقیم یا غاین دخالت می. پرورش دخالت کنندوهای درسی در آموزشکتاب

 .باشد

گونه برای کیفیت با توجه به عوامل اجتماعی این گذاریسیاستیک مدیر تجربه خود را از 

 270آموزش نفر دانش 500آباد از اول خدمتم در منطقه عباس هایسالن آمن در  :بیان کرد

هاشون کردم بچهها از خیرین پول جمع مین خانوادهآآموز بد سرپرست داشتم و برای نفر دانش

گفتم بیاریدشون مدرسه من بهتون همه مواد جلو مدرسه می رفتمیفرستادند مبه مدرسه نمی ار

 .دهمل میخوراکی و پو

بگیم باید کمک به  یناگر ما به والد کهیدرحال :گونه بیان کردیک مدیر تجربه خود را این

در اینجا ما در بین  دکننمدرسه داشته باشید باید کلی توضیح بدیم و در آخر هم کمک نمی

کنیم برای هزینه کتاب و آوری میبضاعت جمعآموزان بیهمکاران خودمون کمک برای دانش

یم بلکه باید هم وشتنها حمایت نمیآموزان متأسفانه در شهر ما نهخوراک و پوشاک این دانش

به مدرسه تمایل وجود ندارد حمایت کنیم به دلیل اینکه در بین قشر دارا و ثروتمند برای کمک 

برای  دها دوست ندارنموزان بسیار توانا و باهوش داریم اما متأسفانه خانوادهآدانش نکهیباوجودا

ها هامون کلی هزینه لباس و آرایش برای بچهتحصیل فرزندانشان هزینه کنند ما تو عروسی

تو مردم ما  یسازکنیم باید فرهنگنمیصرف  هاآنها رو برای تحصیل این هزینه داریم و اصال  

 صورت بگیرد و برای مردم نهادینه شود.

 فرهنگیعوامل 

های ها و بینشها، نگرشها، باورها، هنجارها، ارزشسنتهای از عوامل فرهنگی به مجموع

پرورش در انتقال وکند و آموزششود که از نسلی به نسل دیگر انتقال پیدا میجامعه گفته می

 دارد.ای بر عهده هبه آیندگان نقش ویژ هاآن

گونه گی اینبرای کیفیت با توجه به عوامل فرهن گذاریسیاستیک مدیر تجربه خود را از 

وقت  ءوقتی برای اولیا بردیکیفیت رو باال م ءارتباط تنگاتنگ با اولیا ءمحفل اولیا :بیان کرد

به مشارکت  راتجربیات  ءآموزان انجام شود و در جلسات اولیاسنجی دانشگذاشته شود و نیاز

به والدین  اررو شناسایی و مشکالت  هاآنگذاشته و به مشاور اتکا کنیم و بتوانیم مشکالت 
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در طول این دوران چیزی که برای من . گذاشته شود هاآنیم و جلسات مشاوره هم برای ویبگ

 آموزشیآموزان بوده و همین باعث باال رفتن کیفیت و دانش ءجالب بوده ارتباط تنگاتنگ با اولیا

ند باید هایی هستند که مشکالت مرزی و اختالل روانی دارامروز بچه یهابچه. استشده 

هایی که در دوران بچگی مشکالت خانوادگی داشتند را شناسایی کرده و شناسایی شوند و یا بچه

ام و این باعث شده ههای دوقطبی رو شناسایی و معرفی به دکتر کردام و بچههبندی کرددسته

حساسی است  نفسم باال رود کار مدیریت کار بسیارکه من در این مسائل کار کنم و اعتمادبه

آموزان خود را شناسایی و در حد مدیر باید همیشه مطالعه داشته باشد و بتواند مشکالت دانش

های که در دوران مدیریت خود دارم این بود که من خاطر. تالش کند هاآنتوان خود برای رفع 

خودش رو خادم مسجد بودند و پدر و مادر  که موزی داشتم که پدر و مادر پیری داشتآدانش

و رهبری  زدیمرا کتک  هاو تنها اون دختر رو داشتند دختر هم در مدرسه بچه زدیکتک م

خارج از  کهینستم چکار کنم تا اینکه تصمیم گرفتم ببرمش دکتر درصورتاددر اول نمی. کردمی

 شیراسری دارو و درمان رو ب. یک کردیدونست با من برخورد ماداره هم می رکار من بود و اگ

های زیادی که امکان خورده و تشنج کرده بود و داستان باهم سفانه داروها راأکردم مت فیرد

ها دارو رفتمیها پیشم بود ماون موقع به بعد سروقت دارو ازبازگو کردن آن برایم فراهم نیست. 

شید سال طول کیک  گشتم و شکر خدا خوب شد و دارو و درمان اونو برمی دادمیرو بهش م

ها خارج از و تمام این کار مددکار اجتماعی اومده گفتیدکتر م رفتمیپیش دکترش م یوقت

آموزانم تالش دانستم که برای دانشوظایف مدیریتی من در مدرسه بود ولی وظیفه خودم می

 .از هیچ کمکی دریغ نکنم هاآنپرورش وکنم و برای آموزش

همکار داشتم که ازلحاظ روحی و اقتصادی  کی :کرد گونه بیانیک مدیر تجربه خود را این

تم خودم میرم و فکالس گود سرداغون بود با چشمان گریون وارد مدرسه شد و من نذاشتم بر

کنم و ساعت دوم هم رفتم و بعد ساعت سوم حالش خوب شده بود و با خنده کالس رو اداره می

گیرند وقتی معلم ها از معلم الگو میچهها خوب بود چون برفت سر کالس و خیلی هم برای بچه

ن فضا قرار آ تأثیرها هم تحت بچه دبه تدریس نباش حواسش و اصال  ودبا ناراحتی وارد کالس بش

 .شودمی معضل بزرگ برای آموزش کو این ی دگیرنیاد نمی او چیزی ر دگیرنمی

 عوامل قانونی

صالح شود که از طرف مقامات ذیه میهایی گفتقانون به مجموعه مقررات و دستورالعمل

در مورد نظام آموزشی هم شاهد وجود چنین . یک کشور تدوین شده و به اجرا درآمده باشند
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 3در حال حاضر در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اصول . های از مقررات هستیممجموع

 .ش استپروروهای آموزشدقیقا  ناظر بر فعالیت 104و  30و  16و  15و 

گونه بیان برای کیفیت با توجه به عوامل قانونی این گذاریسیاستیک مدیر تجربه خود را از 

من بیشتر زحمت  ها نم بگویم گااشاید بتو.... با فالن مدیر در مدرسه... من مدیر در مدرسه :کرد

کنم کنم بیشتر دلسوزی میکنم در مدرسه من بیشتر تالش میکشم بیشتر وقت صرف میمی

شوند صادقانه به دالیل مختلف بیشتر برای اون احترام قائل می. است جلو چشم شتریولی اون ب

های متفاوت که این شیوه برخورد یگیرد زمانرا از من می ها انگیزهخدمتتون عرض کنم این کار

که سال که مدیر بودم تنها چیزی  18توی این . بینیم از درون احساس تهی بودن کردممی ار

همکارانم تبعیض قائل نباشم و همیشه بین همکاری که  نیبرای من مهم بوده این بود که در ب

تفاوت  دکشو زحمت نمی دکنکار نمی دلسوزانه کار میکنه و زحمت میکشه با همکاری که اصال  

من با  کنمیمن برای دبیری که فعال و دلسوز است از اداره درخواست لوح تقدیر موم. قائل ش

یری همکارم که ببینم دلسوزاست دلسوزی برای من در درجه اول و شرط اصلی و اساسی کار دب

من دبیر داشتم بار اول و دوم وقتی درخواست مرخصی کرده موافقت کردم ولی  من است مثال  

و از کارش راضی نبودم برا بار سوم با مرخصیش موافقت  است وقتی دیدم عملکردش ضعیف

پیش اومده زنگ زده گفته نمیتونم فرم  کشدیی دلسوزانه زحمت منکردم ولی وقتی دبیر

. اون در کالس بودم یجاهاش همکاری کردم رفتم سرکالس و بهمرخصی رو هم بنویسم با

 .ها گفته و تا از مدرسه بیرون رفت فقط تشکر کرداومده دلسوزانه درس رو به بچه

موزش خیلی آاست که به نظر من  یچند سالاما  :گونه بیان کردیک مدیر تجربه خود را این

وقتی . ها انگیزه ندارندموزش را گرفته است و بچهآهای جانبی جای کمرنگ شده است چیز

خود بر روی زنند خودبهها در محیط خانواده درباره ادامه تحصیل و بیکاری حرف میخانواده

دارد  اهندس یا دکتر است امکان این رای که پدرش مگذارد و گاهی اوقات بچهمی تأثیرها بچه

کند بدون اینکه بهره هوشیش در سطح بچه ما باشد فقط به نام میهای خاص ثبتکه در مدرس

کند. راه پیدا می مدارس خاص به زمون و بدون امتیازآبدون ثروتمند است دلیل اینکه پدرش 

ها به دلیل اینکه پارتی ندارند یه بچههایی که حقشون است و باید در اون مدارس باشند و بقبچه

خوب در جامعه محروم  یهاتیبرتر و کسب موقع یهااز تحصیل در مدارس خاص و کسب رتبه

ی در مدارس خوببه. این مورد پرورش بیشتر روابط حاکم است تا ضوابطودر آموزش. شوندمی

 ی نمایان است.خوببهو حاشیه شهر در سنندج  شهرنییپا
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 فنّاورانه عوامل

های دنیای امروز پیشرفت تند و سریع و شتابان علوم و فنون و یکی از خصوصیات و مشخصه

 .اطالعات است

من همیشه سعی کردم قبل از شروع کالس  گونه بیان کرد:تجربه خود را این گرید رییک مد

رست زندگی کردن آشنا های دبا شیوه ار هاآنیاد بدهم و  اهای زندگی رآموزان مهارتبه دانش

شوند سالم کنند و یا به جمع می یکآموزان ما حتی بلد نیستند وقتی وارد کنم بعضی از دانش

شد اما ها آموزش داده میتر احترام بگذارند؛ که این موارد باید در وهله اول در خانوادهبزرگ کی

 هاآناند پس باید در مدرسه به موزان در جمع خانواده این مسائل رو یاد نگرفتهآچون این دانش

شود و بعد به آموزش علم  دهها یاد دااین مهارت هاآنقبل از آموزش هر مطلب درسی به 

توانند خیلی از آموزان میمحیط مدرسه و کالس درس جایی است که دانش .پرداخته شود

لب درسی باید به مدیر معتقد است که قبل از آموزش مطا. های زندگی رو یاد بگیرندمهارت

های زندگی را آموخت تا در جامعه بتوانند های درست زندگی کردن و مهارتآموزان شیوهدانش

شاید اگر گذشتگان ما هم بر . های بعد منتقل کنندها را به نسلفرد مفیدی باشند و این آموزش

ها ها و عقدههنجاریکردند اکنون در جامعه شاهد بسیاری از نابروی این مسائل تأکید می

 .نبودیم

ها در باغچه حیاط با بچهتوی من دوست داشتم  گونه بیان کرد:یک مدیر تجربه خود را این

من . ها این میز رو برای فوتبال دستی آماده کردیممیز فلزی داشتیم و با بچه کی. سبزی بکارم

رو افزایش دهم تا اینکه  هاآنتمرکز خوانی کار کنم و ها تنددهم برم سر کالس با بچهترجیح می

سری از  کی. اداره هم گفتم آموزشیبه معاون  اجواب بدهم و این ر اگیر رنامه نفس کبیام ی

های جدیدی ها ایدهدر بخش کارآفرینی برای بچهد. بندمیا قوانین و مقررات دست و پای ما ر

فرینی و دوست دارم آان آبی در بحث کارکشت زعفر. ای ارگانیکهکشت قارچ قهو داشتیم مثال 

 شودهای زندگی و فرهنگ آموزش داده هام مهارتدوست دارم به بچه. به تولید محصول برسیم

 هاآنها با خورند و فقط ذهن بچهکه به هیچ دردی نمی استفادهیهای سخت و بتا حفظ فرمول

 شود.درگیر می

 عوامل سیاسی

تفکر و  ،وپرورشیزان دخالت دولت و سیاستمداران در آموزشمازجمله:  عوامل سیاسی

 ...های فشار وها و گروههای ذینفع شامل احزاب و جناحگروه، اندیشه سیاسی حاکم بر جامعه
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گونه بیان برای کیفیت با توجه به عوامل سیاسی این گذاریسیاستیک مدیر تجربه خود را از 

مدیران مدارس واگذار شده است تا با توجه به موقعیت و  به آموزشیبهبود کیفیت  نیا کرد:

را به وجود  آموزشیشرایط مدرسه و با توجه به خالقیت و ابتکار خودشان که چطور این کیفیت 

یک . استپرورش وآموزشبیاورند در اختیار مدیران گذاشته شده است هرچند با نظارت کامل 

هایی وب قوانین و مقررات مدرسه است و با اطالعیههایش در چهارچمدیر مدرسه تمام فعالیت

تخطی کند ولی  هاآنتواند از گذارد و مدیر نمیدر اختیار مدارس میپرورش وآموزشکه 

 ژهیوابتکاراتی رو هم الزم دارد که با توجه به اون امکانات و سرانه بسیار ناچیزی که مدارس به

شود و مدیر می تأمین ءهای اولیاها از طریق کمکمدارس دولتی دارند و بخش اعظم هزینه

. ها طراحی کندبر مبنای اون کمک ار آموزشیداشته باشد که کیفیت  ابتواند اون هنرمندی ر

با  ءام جلب اعتماد اولیاترین کاری رو که در طول این چند سال در مدرسه انجام دادهمن مهم

بینند و شاهد هستند کنند میمی تیرؤ هاآن میدهیام مهایی که ما در مدرسه انجانجام فعالیت

به  اهاشون ربچهرغبت داشته باشند اعتمادشون جلب بشه و  هاآنشود که و همین باعث می

 .مدرسه بفرستند

 عوامل انسانی

که نسبت به سایر موارد تا حدودی  گذاریسیاستیکی دیگر از ملزومات اجرای تغییرات در 

تر از برای معلمان پیچیده ازیبرآورد سطح تعلیم و تربیت موردن. ابع انسانی استمتفاوت است، من

 .ی منابع مالی استمحاسبه

گونه بیان برای کیفیت با توجه به عوامل انسانی این گذاریسیاستیک مدیر تجربه خود را از 

کسی که . خارج از ضوابط است ردیگیپرورش صورت موهایی که در آموزشجذب نکهیا کرد:

های خاص باید دوره معلمی رو طی کرده باشد حاال یا در دانشگاه یا دوره حتما  شودیمعلم م

تواند معلم شود شاید کسی خیلی باسواد باشد ولی نتواند نمی یمعلمی رو طی کرده باشد هرکس

ه نظر گذاشته است ب آموزشیبسیار جدی رو بر آموزش و کیفیت  تأثیرمعلم خوبی باشد و این 

 .رودباالتر می آموزشیروزتر باشد کیفیت به آموزشیمن هر چه شرایط مهیاتر باشد و ابزار 

کمبود امکانات خودشون  رغمیکه عل ار یهمکاران گونه بیان کرد:یک مدیر تجربه خود را این

 اها کاردستی درست کردند و بهترین بازده و کیفیت رموزش بچهآبا وسایل دور ریختی برای 

نیم اما بتو وپرورشآموزشکاش در . شمار هستنداما تعداد این همکاران کم و انگشت، داشتند

تمام این موارد نسبی . دهندارائه می ابار بیاریم و این افراد بهترین تدریس ر اچنین افرادی ر

روابط حاکم در . توانند خودشون یکی از عوامل باشدمی یآموزشهستند بحث وسایل کمک
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همکار که از سوی عوامل اجرای مدرسه . داشته باشد تأثیر آموزشیتواند در کیفیت می مدرسه

 تأثیردر کالس درس  او بر روی نحوه تدریس قطعا  ، شودگیرد و درک نمیقرار نمی تیموردحما

تواند یکی از مدرک می. درک نکنند یخوبموزان مطالب را بهآشود که دانشگذارد و باعث میمی

 دنیاولی نتو دمدرک داشته باشیاست حالت نسبی دارد ممکن . اما کافی نیست دثر باشؤعوامل م

در بعضی مواقع ما همکار داشتیم که . آموزان ارائه بدیدبه دانش امطالب ر دیدوشایاونجور که با

مدرکش پایین بوده ولی از تجربه و خالقیت خودش به بهترین شیوه برای ارائه کالس و آموزش 

همه این موارد همونطور که خدمتتون است.  بهترین نتیجه رو هم داشتهاست.  کرده استفاده

توانیم بگوییم که کدام مورد بر دیگری اولویت دارند باید در فضا عرض کردم نسبی است نمی

 .انتخاب کنیم ان شرایط بهترین گزینه رآنیم طبق اقرار گرفته و بتو

ی مدیران در بحث همه. است آموزشیبخشی تبخش دوم سؤال اول پژوهش مربوط به کیفی

اند اند و خاطر نشان کردهمؤلفه اصلی در بخش کیفیت اشاره کرده 4بخشی به وجود کیفیت

 .نخواهد بود ریپذامکان آموزشیها کیفیت بدون وجود هرکدام از این مؤلفه

 

 آموزشیی کیفیت هامؤلفه -۴جدول 
 های کیفیتمؤلفه

 محیط خانواده آموزشیمحیط  دهدهن ادی یادگیرنده

 

شامل موارد زیادی  آموزشیکیفیت  گونه بیان کرد:یک مدیر تجربه خود را از کیفیت این

آموز در های دانشآموزان است و آن ابعاد تواناییاست، یکی جامعه هدف که شامل خود دانش

ها دهم جزء تواناییوزش میدهم، آمآموز تعلیم میشود اگر من موردی را به دانشنظر گرفته می

یکی اینکه -1توانم به آن اشاره کنم هایش باشد. ولی درمجموع مواردی را که من میو عالقه

اش را در نظر بگیریم مشکالتی رو هایش را در نظر بگیریم، مسائل عاطفیآموز تواناییخود دانش

آموز ط عاطفی است که باید با دانشارتبا -2را با خود سر کالس آورده است.  هاآنکه دارد و 

هایی که برقرار شود و موردی را هم که خیلی ازنظر من اهمیت دارد اون منابع انسانی و همکار

گیرنده و در مدرسه وجود دارند. دو قسمت اساسی را ما در مدرسه داریم یکی آموزش

شود اون اعصاب ث میشوید این باعدهنده؛ یعنی برای همکار وقتی احترام قائل میآموزش

خردی و ناراحتی یا گرفتاری را هم که از قبل دارد با خود به کالس نبرد. با همون انرژی بره سر 

 -1زنیم کالس و بهترین کار رو انجام بدهد. وقتی داریم راجع به بهبود کیفیت حرف می

هم روش کار  محیط خانواده باید در کنار -4 آموزشیمحیط  -3دهنده آموزش -2آموز دانش
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آموزان با اون درگیر هستند. سالمت و مسائلی که دانشگردد بهبشود. یک قسمت دیگر هم برمی

کند محیط، رنگ و آموز را جذب میآموز که میاد مدرسه اون چیزی که دانشدر وهله اول دانش

ر ها در نظبندی متناسب با سن بچهشرایط است. اولین کاری که کردیم اومدیم یک رنگ

های بنفش، پادری که برای این کالس در نظر گرفتیم. مثال  کالس هفتم موکت بنفش دارد، پرده

هاش همه بنفش رنگ است و من هم اسم این رو گرفتیم تا سطل آشغال و سطل بازیافت کاغذ

آوردند، میومدن تو دمپایی هاشون درمیها باید کفشگذاشتم هفتم یاس. سال گذشته بچه

های مدرسه رو آموزان بود. کف همه کالسند و این رو برای راحتی خود دانشپوشیدمی

 .کاری کردیمموکت

کند: گونه بیان میهای کیفیت تأکید داشت اینیکی از مدیرانی که بسیار بر روی برنامه

به نیروی انسانی در مدرسه که یادگیرنده و چه یاددهنده، امکانات در  آموزشیدرواقع کیفیت 

گیرد و اینکه بتوانیم با کمترین امکانات هایی که در این راستا انجام میسه، والدین و برنامهمدر

را داشته باشید. عدم وجود نیروی جوان و پرانرژی است معلمان  آموزشیبیشترین بازده 

توان چه ازلحاظ سواد و قدرت بیان و چه ازلحاظ توان جسمی و انرژی باعث سالخورده و کم

های پرجمعیت و مدارس دو شیفت باعث شده که ما پایین بیاد کالس آموزشیشده که کیفیت 

ها های معلمجمع به درس و صحبتها نتوانند با حواسآموزان پایین بیاد و اونگیرایی دانش

که کارگاهی طوریگوش بدهند. عدم وجود امکانات مناسب و آزمایشگاه مجهز در مدارس به

آموزان اون مطلب شود و دانشعملی در اکثر مدارس به دلیل نبود امکانات نادیده گرفته می

 گیرند.صورت عملی یاد نمیدرسی رو به

کند: گونه بیان میهای کیفیت تأکید داشت اینمدیرانی که بسیار بر روی برنامه یکی از

اگر نرم کالس پایین باشد تعداد در حد استاندارد باشد اینکه کاغذ باشی نباشد  آموزشیکیفیت 

نفسش باال باشد و در انجام وجان کار کند و خود را متعلق به مدرسه بداند اعتمادبهدبیر با دل

های مثبت و مؤثر او رو پررنگ کنیم و او را تشویق کنیم های مثبت همکاری کند و وقتی کارکار

عنوان شاخص در توانیم بههای اشتباه او را در جمع گوشزد نکنیم و نمرات پایانی رو میو کار

برای  چه برای معلم و همکاران چه آموزشیترین ابزار عنوان مهمنظر بگیریم و ارتباط انسانی به

مدرسه باشد و باعث  آموزشیهای تواند بهترین گزینه در انجام بهتر فعالیتآموزان میدانش

ها دیگه سازی فضا آماده نباشد بچهبهبود شود اگر بستر آماده برای زیباسازی و مناسب

صله ها حوطور نباشد دیگه بچههای مدرسه باید زنده باشد و اگر اینوذوق ندارند و روزشوق

انجام  ها رووذوق کارها با کلی شوقهایی که نمایشگاه داریم بچهاومدن به مدرسه رو ندارند روز
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آموزان کم کار باید آموزان فعال و مستعد و دانشدهند و همیشه معتقد هستم که بین دانشمی

ی کرد. ی سری از قدردان هاآنرا بیشتر جلو چشم آورد و از  هاآن هایتفاوت قائل شد و فعالیت

های مثبت همکاران هستند که توانایی بروز احساسات خود رو ندارند به نظر من باید از کار

و همچنین باال رفتن  آموزشیهمکاران تقدیر و تشکر کرد چون باعث باال رفتن کیفیت 

 شود.ها میشود و همین باعث بهبود کار معلمنفس فرد در جمع میاعتمادبه

شوندگان به این نکته اشاره داشتند که وجود معلمان باانگیزه و توانا صاحبهاگرچه همه م

به این نکته اشاره داشتند  هاآنمدارس مؤثر است اما اکثر  آموزشیبسیار در باال بردن کیفیت 

 هاآنگونه حق دخالتی ندارند و اداره برای که مدیران در انتخاب معلمان برای مدارس خود هیچ

آموزان فقط تعداد محدودی از مدارس که تد بدون توجه به نیاز مدرسه و نیاز دانشفرسمعلم می

خود مدیر در انتخاب معلمان  هاآنامنایی بودند یا مدارس خاص که هم یا مدارس هیئت هاآن

 سهیم بود وگرنه مدارس عادی حق انتخاب نداشتند.

گفتند که نارضایتی داشتند و میپرورش وتعدادی از مدیران از مطالبات معلمان از آموزش

توجه است و همین مشکالت مالی بی هاآنها و مشکالت مالی و اقتصادی و نیاز هاآناداره به 

باعث شده است که معلمان انگیزه کافی برای تدریس و حاضر شدن در  آموزشیمعلمان و کادر 

پرورش هر کشوری ووزشکاهش پیدا کند. اینکه آم آموزشیسر کالس نداشته باشند و کیفیت 

های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یک ترین رکن آن جامعه است و تمام فعالیتمهم

که در ایران کمترین بودجه و کمترین توجه جامعه حول محور آموزش آن جامعه است درحالی

 است. آموزشیبه نظام 

کند: من از گونه بیان مییفیت اینهای بهبود کیکی دیگر از مدیران تجربه خود را از برنامه

 هاآنام همیشه در کنار هآموزان دور نکردوقت خودم را از دانشکار خودم راضی هستم من هیچ

 هاآنام مشکالت هنفوذ کرد هاآنام اعضای یک خانواده هستم به خانواده هام و احساس کردبوده

ام. یک مشاور کارکشته و هه مشاور معرفی کردام و اگر مشکلی داشته باشند بهرا شناسایی کرد

را  هاآنهای ها همیشه همراه است و مشکالت و ناراحتیماهر در مدرسه داریم که با بچه

آموز رو حل کند حتما  به یک روانشناس که نتواند مشکل آن دانشکند و درصورتیشناسایی می

آموزان بار برای شناسایی دانشهرچند ماه یکبوده که  ها  شود؛ و گادر بیرون ارجاع داده می

ها دار یک دکتر روانشناس را به مدرسه آوردم با هزینه شخصی خودم. چون زمانی که بچهمشکل

ها مختل توانند درس را خوب متوجه بشوند و درنتیجه آموزش اونمشکل داشته باشند نمی

شود. من خودم در مدرسه ارزش میگیرد؛ و عمال  کار ما بیشود؛ و یادگیری صورت نمیمی

 آموزشیدستم را اداره باز گذاشته است و هر فعالیت و راهکاری که بتواند برای باال بردن کیفیت 
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ام شاید تو اون هوقت به قوانین دست و پاگیر اداره اکتفا نکردبرم هیچمؤثر باشد به کار می

هایی رو که شدم و عمال  کاره مواجه میهای زیاد از طرف اداراول خدمتم با مخالف هایسال

دادند؛ اما حاال بعد از گذشت این همه سال و دوست داشتم انجام بدم اجازه انجامش را بهم نمی

ها و کسب تجربه به این نتیجه رسیدم که یک مدیر باید مثل یک رهبر باشد و بتواند با سیاست

و مقاصد عالی در سازمان دست یابد چون همونطور  تواند به کار ببرد به اهدافهایی که میشگرد

شود. زمانی که من مدیر دونیم مدیریت با یک سری قوانین روی کاغذ اجرایی نمیکه همه ما می

های نتوانم در شرایط بحرانی یک تصمیم درست بگیرم و فقط منتظر تصمیم اداره باشم و کار

تا یک مدیر. چون در مدرسه ما با انسان  روتین را انجام بدم پس من یک تقلیدکننده هستم

سازی است کار بسیار ظریفی رو باید انجام بدیم پس در درجه سروکار داریم و هدف ما انسان

آموز یا یادگیرنده را داریم که باید از هر نظر موردتوجه قرار بگیرد و اول در بحث کیفیت ما دانش

وزش است. در مرحله دوم ما معلمان یا همون جرئت بتوانم بگویم که آخرین مرحله آمشاید به

آزادی عمل داده شود متأسفانه ما در انتخاب معلمان دخالت  هاآنها را داریم که باید به آموزنده

های من فرستد. شاید این هم یکی از دغدغهها را برای مدرسه مینداریم و اداره خودشون اون

ه مدرسه من میاد با چه شرایط و خصوصیاتی. واقعا  دانم چه معلمی بمدیر است که هرسال نمی

سواد هستند و هم قدرت بیان ندارند و این هم باز من مدیر معلمان زیادی را داریم که هم بی

پرورش وهای بدون قاعده و قانون آموزشها کنار بیایم و شاید دلیل این امر هم جذبباید با اون

رو داریم که من  آموزشیرورش. در درجه سوم ما فضای وپاست و یکی از معایب اصلی آموزش

توانیم برای فضا همیشه سعی کردم با کمترین هزینه به دلیل اینکه ما سرانه ناچیزی داریم نمی

ها آماده کنیم و مدرسه هم هزینه زیادی کنیم با همون هزینه کم یک فضای شاد را برای بچه

 تواند مؤثر باشد.وزش میفضای خانواده هم بسیار بر روی کیفیت آم

گونه بیان های بهبود کیفیت را اینکنندگان تجربه خود از برنامهیکی دیگر از مشارکت

شود ای را شامل میکنیم ابعاد گستردهصحبت می آموزشیکه ما در مورد کیفیت کند: وقتیمی

و  آموزشیّناوری ، فآموزشیهای نوین یعنی استفاده از شیوه آموزشیولی به نظر من کیفیت 

های بروز تدریس توسط دبیران و همکاری و هماهنگی کادر اجرایی مدرسه در وری از فنبهره

پرورش چون اگر عوامل اجرایی در مدرسه باهم متحد و هماهنگ وانجام امور مربوط به آموزش

ست دست آموزان اجانبه دانشتوانند به اون هدف نهایی که پرورش و آموزش همهنباشند نمی

های کارآمد و کاربلد و عدم انگیزه به ادامه کارگیری نیروما عدم به آموزشیپیدا کرد. در نظام 

و کم  آموزشیهای ناکارآمد تحصیل در بین معلمان و عدم انگیزه مالی در دبیران و ساختار

جرایی مدرسه هایی باشند که ما عوامل اها و دغدغهتواند از چالشمحتوا بودن کتب درسی می
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شود. هیچ دلسوزی نیست که به فکر هرساله با اون مواجه هستیم و هرسال بدتر از سال قبل می

پرورش باشد. به نظر من در مرحله اول ما باید دبیران را واصالح ساختار ناکارآمد و ناقص آموزش

ه دست آوردن مند به کار و درنهایت بآموزش بدهیم و استفاده از دبیران باتجربه و عالقه

 شود.بیشترین بازده در امر آموزش می

گونه بیان های بهبود کیفیت را اینکنندگان تجربه خود از برنامهیکی دیگر از مشارکت

و آنچه در درون آن  آموزشیهای یعنی توجه به فرآیند آموزشیکند: به نظر من کیفیت می

ریزی جهت نیل به های فراگیران و برنامهها و مهارتگذرد و همچنین توجه به توانمندیمی

توانیم به ما می آموزشیمدت و بلندمدت. در بحث کیفیت مدت، میانهای کوتاهدستاورد

عنوان یاددهندگان اصلی ترین عامل در فرآیند یادگیری و معلمان بهعنوان مهمآموزان بهدانش

گیرند و آموزان در آن قرار میدانش و فضای خانوادگی که آموزشیبعد به فضای . اشاره کنیم

توان اشاره کرد؛ اما گاهی اوقات یکسری عوامل وجود دارند که کیفیت کنند میتربیت پیدا می

و ...  آموزان و عدم سواد والدینانگیزگی معلمان و دانشکنند مثل بیرا دچار نقصان می آموزشی

تمام وجود آن را انجام بدهد. همیشه سعی  گیرد باید باوقتی انسانی مسئولیتی رو به عهده می

آموزان و خود کردم تو کارم تعهد و صداقت داشته باشم و بین عوامل اجرایی و والدین دانش

ها گوش دادم و سعی در آموزان روابطی صمیمانه و اثربخش رو ایجاد کنم. به حرف اوندانش

 ام.داشته هاآنبرطرف کردن مشکالت 

مؤلفه اصلی و اساسی در کیفیت اشاره  4به  هاآنشونده همگی صاحبهمدیر م 15از تعداد 

به مشکل در انتخاب معلمان و عدم دخالت مدیران در انتخاب  هاآننفر از  12داشتند تعداد 

مدرسه را شامل  12معلمان برای مدرسه اشاره داشتند. تمام مدارس دولتی که در مصاحبه من 

مند ی و وجود مشکالت مالی و اقتصادی زیاد در مدارس گلهشود همگی از نبود سرانه کافمی

حلی برای حل مشکل مالی نداشتند. اکثر مدیران های مردمی راهآوری کمکجز جمعبودند و به

های خارج از قاعده مند بودند و همچنین جذبانگیزگی معلمان به دلیل مشکالت مالی گلهاز بی

پرورش شوند که چندان برای این ود افرادی وارد سیستم آموزششوو قانون در اداره که باعث می

شوند. پرورش سربار میوکار مناسب نیستند، قدرت بیان و سواد کافی ندارند و برای آموزش

 اند.های کیفیت به این موارد اشاره کردهنفر از مدیران در بحث کیفیت و دغدغه 12تعداد 
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ها در مدرسه دارند؟ به جاربی از اجرای سیاستچه ت آموزشیمدیران  پرسش دوم:

 اند؟ها را چگونه تجربه کردههای اجرای سیاستدیگر سخن، آنان فرایند

ها برای مدیران به این نکته اشاره دارند که سیاست تصمیماتی است که افراد و گروه

ید وجود داشته باشد ها سیاست سازمانی باگیرند در همه سازماندستیابی به اهداف سازمان می

کنند که به کار بردن سیاست چه در تا سازمان بتواند به اهدافش دست یابد. مدیران اشاره می

مدرسه و چه در زندگی روزمره الزم است باید سیاست داشته باشید تا بتوانی تعداد زیاد معلمان 

های افراد را در جهت را کنار هم راضی و خشنود نگه دارید؛ و بتوانید فعالیت آموزشیو کادر 

جای کاربرد کلمه سیاست کند که بهدستیابی به اهداف پیش برد. یکی از مدیران بیان می

هایی که مدیران به ها و خالقیتهای مدیریتی استفاده کرد؛ یعنی همان ایدهتوان از شگردمی

به کار بردن کلمه سیاست  برند تا اهداف سازمان محقق شود. باوجوداینکه اکثر مدیران ازکار می

طور روزمره در اکثر کارهای خود سیاست به هاآنی در آموزش چندان رضایت نداشتند اما همه

های خود در توانند به فعالیتکردند که اگر سیاست نباشد نمیبرند و خاطرنشان میرا به کار می

کردند که بیان می هاآنشود یمختل م هاآنهای ی فعالیتکه همهطوریسازمان ادامه دهند. به

دستان باید سیاست داشته باشند وگرنه دست و چه در برخورد با باالچه در برخورد با افراد زیر

کردند که سیاست همان به کار بیان می هاآندهند. اکثر جایگاه و پست خود را از دست می

ی افراد نفع داشته باشد و منافع هکه برای همطوریها در امور است بهها و خالقیتبردن ایده

 جمع را درگیر کند.

کند: سیاست گونه بیان میها را اینکنندگان تجربه خود از اجرای سیاستیکی از مشارکت

ها برای اینکه یک سری اهداف و تصمیمات را عملی کنند یعنی تصمیمات افراد یا گرو آموزشی

ستای اهداف سازمان باشند، با وضع موجود مطابقت ها باید در راو به هدف دست یابند. سیاست

آموزان داشتن دانشداشته باشند و برگرفته از تجارب باشند. سیاست که نه ولی تدبیر من نگه

آموزان توسط توسط مدارس خاص بوده است چون این دانش هاآنفعال و جلوگیری از جذب 

سازد. را به مدرسه عادی وارد می شوند که بیشترین آسیبمدارس نمونه شناسایی و جذب می

های جاری مدرسه های بهبود کیفیت باید با سیاستقطعا  تصمیمات مدیران در رابطه با برنامه

پرورش یک کار تیمی است و همه باید در راستای ودر ارتباط باشد. به نظر من کار در آموزش

منطقی به این امر کمک کنیم هرچند  جا وهای بهبخشی همدیگر را کمک کنیم و با ایدهکیفیت

 در قالب انتقاد باشد.
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شود و می آموزشیجا و سازنده در مدرسه هم باعث باال رفتن کیفیت های بهبه کار بردن سیاست

شوند تا درس رو یاد بگیرند. شاید با آموزان با میل و رغبت زیاد سر کالس حاضر میهم دانش

تنها مغایر با کنیم که نه آموزشیهای جدیدی رو وارد نظام هکمی ابتکار و نوآوری بتوانیم اید

 قوانین و مقررات حاکم بر مدرسه نباشد بلکه در جهت تسهیل امور مدرسه پیش رود.

یک  گذاریسیاستکند: ازآنجاکه فرآیند گونه بیان مییکی دیگر از مدیران تجربه خود را این

ریزی است و ، گام اول یک چرخه برنامهگذاریتسیاساست.  آموزشیریزی عنصر مهم در برنامه

طور اثربخش طراحی کنند، باید یک ریزان قبل از آنکه اجرا و ارزیابی یک فرآیند را بهبرنامه

ها به عمل آورند. در راستای ارتقاء سطح آموزش در ارزیابی پویا از چگونگی تنظیم سیاست

روز بودن دانش و روش تدریس و ی دبیران و بههاهای از مباحث ازجمله مهارتمدارس مجموع

منظور تعلیم مؤثر و ماندگار نقش مهم ایفا همچنین برخورداری از امکانات مطلوب و تجهیزات به

توان انتظار داشت که سطح تعلیم کنند. چنانچه زمینه تحقق موارد مذکور فراهم شود میمی

کاردستی ، هابرنامه، برگزاری جشنوارههای فوقآموزش در مدارس ارتقاء یابد. من برگزاری کالس

نوازی آموزان و کالس دفهای خود دانشساختهآموزان و نمایشگاه برای فروش دستخود دانش

های بهبود کیفیت بود. تصمیمات در حوزه اهداف تخصیص ازجمله تجارب من در حوزه برنامه

های بهبود اثربخشی واحد خود تصمیماتی بودجه و نیروی انسانی و شیوه انجام کار و روش

، آموزشیبرقراری روابط انسانی مطلوب در بین کادر ، ام. توجه به فضای فیزیکی در مدرسهگرفته

های خالق، آموزان، هدایت و راهنمایی معلمان به آموزشدانش آموزشیهای توجه جدی به نیاز

آموزان، ارتباط حداکثری با های فردی دانشفعال نمودن کتابخانه، احترام گذاشتن به تفاوت

های الزم اولیاء در امر مشارکت تحصیلی فرزندان، توجه و آموزان و کسب انگیزهاولیاء دانش

 . ... اهمیت به همه مسابقات علمی و فرهنگی در مدرسه و

مله کارگیری سیاست را در امور مدرسه در موارد متعددی ازجتعدادی از مدیران تجربه به

کنند که با این کار هم حال و هوای مدرسه آموزان بیان میدستی دانشبرگزاری نمایشگاه صنایع

آموزان با شور و اشتیاق زیاد در برگزاری این نمایشگاه به عوامل شود و هم دانشعوض می

وش هم با فر هاآنشود که آموزان باعث میکنند. برگزاری نمایشگاه برای دانشاجرایی کمک می

شود که مدرسه از ساز خود به کارآفرینی و بحث مالی آن توجه کنند و هم باعث میصنایع دست

 آن حالت یکنواختی بیرون بیاد.

به نظر من  آموزشیهای کند: سیاستگونه بیان مییکی دیگر از مدیران تجربه خود را این

های مدیر در رسیدن به اهداف بهترین ها و خالقیتها و ابداعات مدیریتی یعنی ایدهیعنی شیوه

آموزان و ها مسئولیت دادن به دانششگرد مدیریتی جلب اعتماد اولیاء است. یکی دیگه از کار
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ها است. استفاده از معلم هنر متخصص و هنرمند یکی دیگر گیریشرکت دادن اولیاء در تصمیم

ن کمک زیادی کرد. هرساله برگزاری آموزاهایی بود که به بحث هنر و تقویت هنر دانشاز کار

آورند و با استقبال های خود را برای فروش میها دست سازهجشنواره خوارزمی در مدرسه و بچه

آموزانی که مشکل اخالقی شود. در رابطه با دانشآموزان همراه میمدارس دیگر و اولیاء دانش

آموزانی دادم و در آنجا از والدین دانش داشتند برای هر کالس یک جلسه اولیاء و مربیان تشکیل

آموزان دارای لوح تقدیر دادم و از والدین دانش هاآنکه از هر نظر سرآمد بودند تشکر کردم و به 

آموزان هایشان را گفتم این باعث شد تا اولیاء این دانشمشکل اخالقی انتقاد کردم و مشکل بچه

آموزان ادن به کنار ما بیایند و برای حل مشکل دانشجای جبهه گرفتن و در مقابل ما ایستبه

های باهم تالش کنیم این کار بسیار تأثیرگذار بود و خیلی خوب جواب داد و یکی دیگه از کار

توجه که این مدیر های جالببسیار مؤثر در مدرسه استفاده از طرح معلم همتا بود. یکی از کار

های کرد و از طرحموزان موفق و سرآمد لوح تقدیر صادر میآانجام داده این است که برای دانش

 هاآنآموزان ممتاز در مدرسه و تشویق کرد. برجسته کردن دانشاستفاده می هاآنتشویقی برای 

آموزان الگو شوند. عالوه بر این استفاده از خود برای دیگر دانش هاآنشود که باعث می

آموزان که ازنظر درسی ضعیف بودند باعث ای از دانشعدهآموزان برای آموزش دادن به دانش

آموزان ضعیف درس را بهتر یاد بگیرند و در امتحانات پایانی مشکل نداشته شد تا اون دانشمی

 باشند.

کند: گونه بیان میاین آموزشیهای شوندگان تجربه خود را از سیاستیکی دیگر از مصاحبه

هایی را اجرا کند و به ها خالقیت و ایدهها و بخشنامهنامهر آیینسیاست یعنی مدیر بتواند در کنا

ریزی بر اساس وضع در مرحله اول برنامه گذاریسیاستکار ببرد تا به اهداف دست یابد. الزامات 

موجود است بعد شناسایی منابع و امکانات و نیروی انسانی موجود و استفاده از تجارب افراد. هر 

مزایایی خاص خود را دارد. زمانی که مزایا بیشتر از معایب باشد آن برنامه سیاستی معایب و 

ارزش دارد که به مرحله اجرا درآید. من طرح تخصصی کردن معلمان را در مدرسه اجرا کردم 

مثال معلمی که دارای تخصص در زمینه فیزیک بود درس علوم را به او واگذار کردم و عنوانبه

های تخصصی بودند این کار دیگر درس ریاضی و کامپیوتر که جزء رشته طور برای معلمانهمین

آموزان در فهم مفهومی دروس کمک کرد و بازده خیلی خوبی داشت دومین کار بسیار به دانش

ها از طرف معلمان بود. آموزان و تأکید به آموزش این مهارتهای زندگی به دانشآموزش مهارت

برنامه که بسیار مورد استقبال قرار گرفت و عنوان یک درس فوقی بهآموزش زبان و واژگان کرد

(. مدیر یک برنامه 13های علمی برای درس زیست که بسیار مفید و مؤثر بود )م ش اردو

کدام از کاربرده بود و آموزش زبان کردی در مدرسه بود. چیزی که در هیچجدیدی را که به
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آموزان بسیار کرد، برای دانشم به اون اصال  توجه نمیمدارس دیده نشده بود و شاید کسی ه

شدند و راحت خواندن و نوشتن زبان کردی ها با زبان مادری خودشون آشنا میمفید بود و اون

 آموزان یاد داده شده بود.در مدرسه ابتدایی به دانش

مدیر در به  کند: سیاست یعنی تشخیصگونه بیان مییکی دیگر از مدیران تجربه خود را این

ریزی بر اساس وضع موجود گام اول های مختلف. برنامههای عمل در موقعیتکار بردن شیوه

آموزان دارای اختالل روانی و مشکالت بندی و پیدا کردن دانشاست و اولویت گذاریسیاست

ری آموزان دارای مشکل و پیگیبندی دانشپزشک و دستهبه روان هاآنخانوادگی و ارجاع 

ها خارج از کار مدیریت بود و برای دل خودم کردم اما در بهبود کیفیت های درمان این کاردوره

آموزان را سر ام و هرماه روز تولد دانشآموز را جشن گرفتهداشت. روز دانش تأثیرمدرسه بسیار 

یار جواب داد این ام و بسام و کار بسیار مهمی که انجام دادهتبریک گفته هاآنام و به صف گفته

آموزان در کنار ام و دانشها اختصاص دادهبرنامه رو به آموزش مهارتهای فوقبود که کالس

گیرند. استفاده از فوتبال دستی در یک قسمتی های زندگی رو هم یاد میها مهارتسآموزش در

رم باشند و دنبال ها زنگ تفریح با آن سرگاز مدرسه که فضای مرده بود باعث شد که بچه

های نامرئی است؛ بنابراین مدیر باید های دیگر نروند، به نظر من گوشه گوشه مدرسه آموزشکار

های من ارتباط تنگاتنگ با اولیاء کامال  به همه جوانب مدرسه توجه داشته باشد. از دیگر کار

آموزان را با نکه دانشبرد و ایرا باال می آموزشیآموزان است که به نظر من کیفیت دانش

کند. خیرین رو جمع آموزان کمک میهای مثبت بشناسیم خیلی به باال بردن انگیزه دانشرفتار

های مالی زیادی بردم و کمکبضاعت میآموزان بیکردم و مواد غذایی رو برای خانواده دانشمی

را به مدرسه بفرستند. همیشه  ها دخترانشانشهر خانوادهشد. در مناطق پایینکه این باعث می

دادم، استفاده از اولیا در حل مشکالت آموزان را در درجه اول قرار مینیازسنجی دانش

آموزان دارای اختالل روانی، پیش فعال، آموزان، استفاده از دکتر روانشناس برای دانشدانش

زان همیشه در درجه اول آموآموزان دوقطبی. درواقع روان دانشآموزان بد سرپرست، دانشدانش

آموزان و برگشتن به زندگی بوده است. حل مشکالت خانوادگی و روانی تعداد زیادی از دانش

آموزانی رو که مشکل عادی. همدردی با معلمان، استفاده از گروه همتا برای معلمان، دانش

کردم، نمایی میگرا بزر هاآنهای کردم و کارهای مدرسه سهیم میاخالقی داشتند در فعالیت

آموزان آموزان. مدیر مدرسه که شناخت دانشهای دانشساختهبرگزاری نمایشگاه برای دست

دارای مشکل روانی و اخالقی را در درجه اول کار خودش قرار داده و هرسال اول مهر یک 

کند و آموزان دارای مشکل خانوادگی را شناسایی میآورد و دانشروانشناس رو به مدرسه می

آموزان ممکن کند که گاهی مراحل درمان دانششود بیان میمی هاآنهای درمانی پیگیر دوره
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بوده چند سال طول بکشد که من تمام این مدت چه در مدرسه و چه در خارج از ساعات 

کند: گونه بیان مییکی دیگر از مدیران تجربه خود را این ام.بوده هاآنمدرسه پیگیر درمان 

هایی که من در مدرسه یعنی تدابیر مدیر برای اداره امور. یکی از سیاست آموزشیت سیاس

آموزان خیاطی برای دانشآوری کمک از طرف همکاران برای خرید چرخاجرایی کردم جمع

اند. شرایط موجود شرایطی است که هها وارد بازار کار شدبضاعت که با این کار اونبی

 آموزشیی و اجتماعی و فرهنگی را ایجاد کرده است، اگر در سیستم های اقتصادمحدودیت

آموزان و رود، باید هوای معلم، دانشاز بین می آموزشیگذشت و جدیت نباشد کیفیت ، تعامل

تعامل داشته باشیم و همفکر و همدرد و پشتیبان  آموزشیهای اولیاء را داشته باشیم. باید با نیرو

صورت کادو یا اردو یا حمایت کنیم به هاآنها با تشویق و ترغیب از باشیم؛ و با بچه هاآن

تعامل با کادر  آموزشیترین عامل در کیفیت . مهمآموزشیدر فضای  هاآنبرجسته کردن 

ی آموزی باید یک شیوهها. برای هر دانشآموزان از تمام جنبهاست. شناسایی دانش آموزشی

آموزانی که بیشترین آسیب را آموزان ناسازگار و دانشن با دانشرفتار را به کار برد. راه آمد

یکی دیگر از مدیران تجربه خود را  شوند.اند وارد هنرستان میازلحاظ درسی و رفتاری داشته

کند: فن استفاده از نیروی کار و نیروی فکری افراد برای پیش بردن اهداف و گونه بیان میاین

 .آموزان قبل از شروع درسای زندگی به دانشهآموزش مهارت، تصمیمات

 

 گیریبحث و نتیجه

در کیفیت آموزش و عوامل  گذاریسیاستهدف از پژوهش حاضر بازنمایی تجارب مدیران از 

بر کیفیت  مؤثریا عامل  مضمون 7اطالعات  وتحلیلتجزیهپس از بر ان بود.  مؤثرهای و شاخص

اند از عوامل اقتصادی، سیاسی، قانونی، عبارتبه دست آمد که در مدارس  گذاریسیاست

 مضمون و شاخص های مربوط به هر کدام 7این  ای.اجتماعی، فرهنگی، انسانی، فنّاوری یا حرفه

مؤثر بر و شاخص های  هامؤلفهزیر نشان داده شده است.  در نمودار نمودار پایین  در

 آورده شده است آموزشی گذاریسیاست
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 آموزشی گذاریسیاستمؤثر بر و شاخص های  هامؤلفه( ۱نمودار 

 

به تفکیک  آموزشی گذاریسیاستبر  مؤثردر ادامه هر یک از این عوامل و شاخص های 

 .  اندشدهتبیین 

 عوامل اقتصادی

در زمینه آموزش و بهبود کیفیت آن، همواره یکی از  مؤثراقتصاد به عنوانی یکی از عوامل 

در  گذاریسیاستشاخص های اصلی توسعه و تعالی آموزش و معیار اصلی گسترش و بهبود 

اطالعات مربوط به عوامل اقتصادی بیانگر این موضوع  وتحلیلتجزیهآموزش و توسعه بوده است. 

و عامل اقتصادی  ای دارندهکنندمدیران عوامل اقتصادی نقش تعیین گذاریسیاستاست که در 

 آن بوده است، مواردی از جمله بهبودو  آموزشی هایفعالیتی کی معیار برای توسعهبه عنوان ی

 وپرورشآموزش، عدم تمایل اولیاء به کمک به مدرسه، مطالبات دبیران از آموزشیکمبود سرانه 

وجود ، مناسب آموزشی، نبود امکانات آموزشیانگیزگی دبیران برای ادامه فعالیت تبع آن بی و به

هستند که  هاییشاخص، از جمله آموزشیهای کهنه و قدیمی و عدم توجه به زیرساختمدارس 
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را از فعالیت در این زمینه  هاآنو یا  کندمیبا کیفیت  آموزشی هایفعالیتبه  ترغیبمدیران را 

نیازمند  ایزمینهو پرورشی در هر  آموزشی هایفعالیت. با توجه به اینکه انجام داردمیباز 

تکنولوژیک این تجهیزات  هایپیشرفت، و امروزه با توجه به باشدمیت و تجهیزات خاص امکانا

، لذا عامل باشدمیبیشتری  آموزشینیازمند هزینه و سرانه  هاآن تأمینو  اندشده ترگستردهنیز 

در جهت  گذاریسیاستیکی از عوامل مهم در جهت توسعه کیفیت و  تواندمیاقتصادی همواره 

 (Mukhopadhyay ,2020)هتر باشد.  نتایج به دست آمده در این بخش با  پژوهش آموزش ب

که در آن اهمیت شاخص های اقتصادی و بودجه آموزش و سرانه توزیع و  باشدمیهمسو 

  مورد توجه قرار گرفته است. آموزشیتخصیص امکانات و فضای 

 عوامل قانونی

د که در ارتباط با ساختار و مقررات اداری و  عوامل قانونی به آن دسته از عوامل اشاره دار

وتحلیل اطالعات مربوط به عوامل قانونی نشان تجزیهگیرند.  سازمانی قرار می هاینقشوظایف و 

تر های فاحش و آشکار بین مدیران مدارس، دبیران و در سطح کوچکدهد که وجود تبعیضمی

 تأثیرمناسب در آموزش  هایسیاستو توسعه  در بهبود کیفیتآموزان بر عملکرد مدیران دانش

اند و این کرده بازی در اداره اشارهگذارد. مدیران مدارس دولتی اکثرا  به وجود تبعیض و پارتیمی

دانند. این قاعده برای دبیران هم مستثنا نیست. قطعا  وجود انگیزگی خود میعامل را باعث بی

تبعیض در انتخاب و شود. ش بازده هر سازمانی میهای نادرست و نابجا باعث کاهسیاست

میل باطنی مدیر و یا معلم، تالشی در  رغمعلی، که شودمیتشویق و ارتقا سازمانی و ... باعث 

و افکار مثبت خود برای توسعه کیفیت آموزش انجام ندهند و  حتی کمتر از  هاایدهجهت اجرای 

در انتخاب معلم  هاآنوانی مدیران و عدم دخالت توان خود فعالیت داشته باشند. همچنین نات

از دیگر مشکالت  وپرورشآموزشبرای مدرسه و اعمال سلیقه از سوی مراجع باالتر همچون 

. این امر به نوبه باشدمیبسیاری از معلمان مدارس سنندج  گیرگریبانحقوقی و قانونی است که 

، که در شودمیواست ادارات و مراجع باالتر ایجاد تقابل تعارض بین نیاز مدارس و خ باعثخود 

عوامل . شودمیدرازمدت باعث کاهش کیفیت و افزایش نارضایتی مدیران و معلمان مدارس 

در پژوهش  وپرورشآموزشقانونی و ساختاری به عنوانی یکی از شاخص های توسعه کیفی در 

(Ghaedi,2012)  و مقررات خشک و ساختار نیز مورد توجه قرار گرفته است و در آن قوانین

 عوامل کاهش کیفیت مشخص شده است. نامناسب از
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 عوامل سیاسی

ها عوامل سیاسی به اتخاذ سیاست مناسب از سوی مدیران در جهت اجرایی کردن قوانین، برنامه

وتحلیل اطالعات تجزیهیابی به کیفیت بهتر اشاره دارد. های ابالغی با هدف دستو دستورالعمل

دهد که وجود تعامل و ارتباط مفید و سازنده عوامل اجرایی در عوامل سیاسی نشان می در مورد

تواند ازجمله مدرسه و قرار دادن اهداف مدرسه در جهت قوانین و مقررات ابالغی به مدارس می

عوامل سیاسی باشد. زمانی که تمام عوامل اجرایی در مدرسه بتوانند باهم و در کنار هم فعالیت 

گیرد و در این مدارس بهتر انجام می گذاریسیاستقوانین و مقررات را اجرایی کنند  کنند و

مدیرانی که بتوانند متناسب با اختیارت قانونی و ساختاری  کند.بهبود پیدا می آموزشیکیفیت 

های گاها  متناقض را با هم هماهنگ کنند و معلمان و نامه و ابالغیهخود قوانین و مقررات و آیین

کنند، و با ایجاد تعامل  جهتهمیگر عوامل مدرسه را در راستای هدف اصلی مدرسه همگام و د

زمینه همگامی و انسجام درونی و بیرونی  وپرورشآموزشمختلف  هایبخشسازنده و مناسب با 

گیرد و مدارس از لحاظ کیفی قرار می تأثیررا فراهم آورند، جنبه کیفی آموزش نیز تحت 

باشد، همسو می  (Mohammad,2017د نمود. نتایج این بخش نیز با پژوهش )پیشرفت خواهن

، یکی از شاخص های گذارسیاستاتخاذ شده از سوی عوامل اجرایی و  هایسیاستکه در آن 

 .  باشدمیمهم توسعه و تقویت کیفی مدارس و آموزش 

 عوامل اجتماعی

مناسب را  گذاریسیاستدارد که  اشارهعوامل اجتماعی به بسترها و زمینه های اجتماعی 

و  آموزشی هایفعالیتو تناسب الزم بین محیط و  کندمیبرای توسعه کیفیت در مدارس فراهم 

دهد که اطالعات در مورد عوامل اجتماعی نشان می وتحلیلتجزیه. کندمیپرورشی را برقرار 

های بازار کار به نیازعدم توجه یکی از عوامل مهم در ناهمخوانی اجتماعی آموزش و محیط 

نیروی انسانی متخصص و توانمند در زمینه های صنعتی  کنندهتأمین. مدارس به عنوان باشدمی

 هایبخشو اجتماعی الزم است که با نیازهای بازار کار همگام باشند و نیروی متناسب با 

مهم  هایجنبهپرورش دهد، این امر یکی از  هاآنمختلف و متوازن با نیاز و خواست 

است که اکثر مدیران بر آن  آموزشی هایسازمانهای کیفی در و توسعه شاخص گذاریسیاست

عدم تناسب موضوعات درسی با اذعان داشتند. ناهمخوانی دیگر در زمینه اجتماعی مربوط به 

اجتماعی و فردی دانش آموزان جهت  هایتواناییاست. زمانی که  آموزانتوانایی و استعداد دانش

نیز  آموزشیمحیطی و اجتماعی در نظر گرفته نشود، موضوعات درسی و  هایفعالیتهمگامی با 

ای در عمل های مدرسهنخواهند بود، و آموزش هاآنو در جهت توسعه  هاتواناییدر راستای این 
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 کنندههماهنگنتیجه و بدون اثربخشی الزم خواهند بود. مدیران مدارس به عنوان عوامل بی

الزم در این زمینه را همگام کنند و ارتباط بین محیط  هایسیاستو مدرسه الزم است، محیط 

برای رشد  ایزمینهویژه دانش آموزان را برقرار کنند و به نوعی مدرسه به عنوان  هایتواناییو 

زندگی برای دانش آموزان باشد. این امر نیازمند مهارت ادراکی  هایمهارتاجتماعی و آموزش 

مدیران است، تا بتوانند جامعه و مدرسه را به عنوان یک کل هماهنگ و همگام درک کرده  باالی

های و زمینه الزم برای هماهنگی بین مدرسه، محیط و دانش آموزان را با هدف افزایش شاخص

به   (Agasisti, 2019)های مرتبط با آن در پژوهش کیفی فراهم کنند. عوامل اجتماعی و زمینه

درک و شناخت بهتر آموزش و تالش در جهت توسعه کیفی آن در  مهم جهتصی عنوان شاخ

 . باشدمیهند مطرح شده است، که با نتایج پژوهش حاضر همسو  وپرورشآموزش

 نتایج در این بخش همسو با پژوهش 

 عوامل فرهنگی

دیریتی م هاینگرش، هنجارها و هاارزشعوامل فرهنگی به آن دسته عواملی اشاره دارد که با 

اطالعات در مورد عوامل  وتحلیلتجزیهمرتبط با کیفیت و توسعه آن در مدارس مرتبط هستند. 

و ناآگاهی بسیاری از افراد  آموزشمناسب در حوزه سازی دهد که عدم فرهنگفرهنگی نشان می

نامناسب در  گذاریسیاستجامعه و والدین یکی از معضالت مهم در جهت کاهش کیفیت و 

، نبود ارتباط هاآنهای مفید برای عدم آموزش، سوادی والدینکموسعه آموزش است. زمینه ت

ی واالی دینی هاارزشهای خانه و مدرسه، کم رنگ شدن بین خانه و مدرسه، ناهمخوانی ارزش

 هایگذاریسیاستباعث شده است که مدیران مدارس در بحث  نامناسب هایگذاریو بدعت 

ی غلط هاارزشاز طرفی تغییر این باروها و ای مواجه شوند. شکالت عدیدهبا م مناسب و به روز

مناسب در این زمینه به نهادها و  سازیفرهنگدر جامعه نیازمند زمان و هزینه بسیاری است و 

ایجاد شود. لذا  هاآنالزم بین  هایهماهنگیهای مختلف اجتماعی مرتبط است که باید ارگان

-های درون مدرسهالزم است که تمرکز خود را بر توسعه کیفی آموزشمدیران در این زمینه 

ارتباطات مثبت با جامعه و محیط و خانواده( و فراهم کردن بسترهای اخالقی و  حفظای)ضمن 

ی هاارزشفرهنگ و  دهندهتوسعهبگذارند، که در آینده راهبر و  آموزانیدانشفرهنگی برای 

که در آن با   (Vigoda,2001با پژوهش )بخش با پژوهش نتایج این مثبت در جامعه هستند. 

یک دیدگاه تطبیقی به اهمیت زمینه های فرهنگی و اجتماعی در کیفیت آموزش کشورها تأکید 

 . باشدمیدارد، همسو 
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 ایعوامل فنّاوری و حرفه

. با شدبامی وپرورشآموزشفناوری و توسعه آن یکی از عوامل تغییر و تحول در ساختار و اهداف 

توسعه فناوری متغیرهای مهم ساختاری، ارتباطی، تدریس، ارزشیابی و ... دستخوش تغییرات 

دهد که نشان می ایفناوری و حرفهاطالعات در مورد عوامل  وتحلیلتجزیه. اندشدهبنیادی 

 ایحرفهو کسانی که شناخت الزم و کافی از تغییرات تکنولوژیک و وجود افراد متخصص و ماهر 

به روز و متناسب با بافت و  هایسیاستو  تواند تأثیرگذار باشدمی گذاریسیاستدر ارند، د

ناشی از  شناختیجامعهو  شناختیروانتغییرات پیش رو اتخاذ کنند. به عالوه تغییرات 

یکی دیگر از شاخص  کنندمیکه ایجاد  شناختیروانتکنولوژی و توسعه آن و مشکالت فردی و 

اتخاذ شده است، زیرا این تغییرات  هایسیاستهت اتخاذ تصمیمات مدیریتی و های مهم در ج

مرتبط با توسعه کیفی آموزش را فراهم  هایفناوریزمنیه های کلی پذیرش و یا عدم پذیرش 

و چنانچه مدیران نتوانند این مشکالت را تشخیص دهند و زمینه الزم برای همگامی و  کنندمی

 هایسیاستو مانع در جهت توسعه  معضلبه عنوان یک  تواندمی، آن اتخاذ نکنند وفصلحل

شونده به این نکته اشاره داشتند که برای چند نفر از مدیران مصاحبهکیفی آموزش عمل کند. 

تخصص روانشناسی دارند و یا از  هاآنآموزان یا خود شناخت مشکالت روحی و روانی دانش

دار به آموزان مشکلروانشناس را برای شناسایی دانش مشاوران مدرسه و گاهی اوقات هم دکتر

در سطح مدرسه کرده  آموزشیآورند و این عامل کمک بسیار زیادی به بهبود کیفیت مدرسه می

کنند برای انجام دادن امور خود از افراد متخصص و گاهی است. تعداد کمی از مدیران اظهار می

شده  هاآن آموزشیین هم باعث باال رفتن کیفیت گیرند و ااوقات از تجارب دیگران کمک می

فناوری و عوامل  اند.هدید هاآنآموزان و اولیاء است و بازخورد آن رو هم از طریق دانش

 .Shahdoosti,2011مختلفی از جمله ) هایپژوهشدر کیفیت آموزش در  مؤثرتکنولوژیک 

Moradi2016مختلف آموزش  هایبخشبر  هاآنرات اند و تأثی( مورد بررسی و تبیین قرار گرفته

 از جمله شیوه تدریس، مسائل ارتباطی، ارزشیابی و غیره مورد تأکید قرار گرفته است. 

 عوامل انسانی

معلمان به  کارگیریبههای انسانی محیط مدرسه و جذب و عوامل انسانی مرتبط با جنبه

در دهد که عوامل انسانی نشان می وتحلیلتجزیهعنوان نیروی انسانی اصلی مدرسه مرتبط است. 

معلمان متناسب با ساختار و چارچوب فرهنگی،  کارگماریبهبسیاری از موارد شیوه جذب و 

نامناسب  کارگیریبهو  مشکلی که مدیران با آن روبرو هستند جذبباشد. اجتماعی  مدارس نمی

، توانایی درک شود بایدم انتخاب میعنوان معلکه یک نفر بهدور از قاعده و قانون است. وقتیو به
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های فرهنگی آن مدرسه باشد، در این زمینه با توجه به اینکه معیار چارچوب و ساختار و ویژگی

و بر اساس معیارهای فردی و  ایسلیقهو چارچوب مشخصی وجود ندارد، و در بیشتر موارد 

گیرد، لذا در چنین صورت می شخصی معلمان و یا دیگر متغیرهای مربوط به زمان و مکان و ...

تقابل با محیط  در هاآنفردی  هایویژگیارزشی معلمان و نیز  هایچارچوبوضعیتی بسیاری از 

و این تقابل و تعارض باعث  گیردمیقرار  بر آنی فردی و فرهنگی حاکم هاارزشمدرسه و 

.  نتایج این شودمیکاهش انگیزه، تالش و تمرکز معلمان و به تبع آن کاهش کیفیت آموزش 

 . باشدمیهمسو  (Karimianpour, et al, 2015)بخش نیز با پژوهش 

صحیح و مناسب  گذاریسیاستهای اصلی با توجه به نتایج به دست آمده، عوامل فوق شاخص

توجه  وپرورشآموزش اندرکاراندستدر حوزه کیفیت در آموزش هستند که الزم است مدیران و 

 ایزمینهها داشته باشند و با شناخت بهتر این عوامل و شاخص هاآن ای به هریک ازویژه

اصولی و صحیح را در امر آموزش اتخاذ کنند. اهمیت هر یک از این عوامل  گذاریسیاست

اهمیت بیشتری پیدا کنند، اما  تأثیرگذاریمتفاوت باشد و با توجه به گستردگی و دامنه  تواندمی

در ارتباط با چارچوب و ساختار فعلی  هاآنها و درک اهمیت ملآنچه مهم است شناخت این عا

مدیران و بحث توسعه کیفی  گیرگریبانچند عامل  زمانهممدارس است. در بسیاری از مدارس 

مدارس هستند، لذا در این مواقع الزم است مدیران با توجه به درک و شناختی که از محیط 

فرهنگی، سیاسی و.... حاکم بر مدرسه دارند، با مدرسه، چارچوب و ساختارهای اجتماعی، 

مدیریتی  هایسیاسترا خنثی کنند و  هاآنتالش کنند تا اثرات منفی  هاعاملاین  بندیاولویت

 مناسب در زمینه توسعه نقاط قوت و مثبت آن اتخاذ کنند.

 های پژوهشیپیشنهاد

 در سازمان؛ اریگذسیاستهای مدیریتی مدیران و بررسی ارتباط بین مهارت 

  آن بر  تأثیرمدیران، عوامل اجرایی و معلمان با یکدیگر و  گذاریسیاستمقایسه تجربه

 ؛آموزشیروی بهبود کیفیت 

  معلمان در کالس درس با یکدیگر؛ گذاریسیاستبررسی تجربه 

  هاآنمدیران و ارتباط آن با عملکرد  گذاریسیاستمطالعه تجارب. 

 های کاربردیپیشنهاد

 ویژه مهارت سیاسی؛های مدیران بهایش مهارتافز 
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  برای انتخاب مدیران عالوه بر تجربه و سابقه، از مدیرانی دارای توان و دانش و آگاهی

 کافی نسبت به مسائل و مشکالت روز استفاده شود؛

 شود به اداره های تحقیقی که در سطح مدارس انجام مییک نسخه از کار

برای باال بردن سطح دانش خود استفاده  هاآنشود تا افراد بتوانند از پرورش فرستاده وآموزش

 کنند؛

 آگاه کردن مدیران نسبت به مسائل سیاسی در کشور؛ 

 ها برای مدیران در طول سال؛و اجرای سیاست گذاریسیاستهای برگزاری دوره 

 .باز گذاشتن دست مدیران برای انجام امور مدرسه 
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