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 هایهمدرس یاعتبارسنجی نشانگرهاو  هامالکمل، اشناسایی عو
 متوسطه نظری ایران
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 عبداهلل پارسا
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 چکیده
اعتبارسنجی به  و نشانگرهای هامالکشناسایی عوامل، پژوهش حاضر، از اجرای هدف 

 1یروشچندبود. روش پژوهش،  متوسطه نظری هایهمنظور تضمین کیفیت آموزش در مدرس
ی هاداده. برای دسترسی به است شدهتفاده که از دو روش اسنادی و پدیدارشناسی اس بود

(، های منتخبمرتبط با کلیدواژهسند خارجی  17سند داخلی و  7غنی پس از تحلیل اسناد )
کنندگان در پژوهش بر اساس رویکردی نظران استفاده شد. مشارکتاز مصاحبه با صاحب

ن اتربیت، متخصص خبرگان تعلیم وهدفمند و با استفاده از روش موارد مطلوب، از بین 
برگزیده شدند. اشباع نظری به عنوان  اعتبارسنجی و مسئوالن اجرایی آموزش و پرورش

به کنندگان، نفر از مشارکت 35با  ساختاریافته نیمهپس از مصاحبه  هادادهشاخص کفایت 
نیمه ساختاریافته بهره از نوع مصاحبه  و از تحلیل اسناد هاداده. برای گردآوری دست آمد

عامل  7متوسطه نظری دارای  هایهرساعتبارسنجی مد چارچوبگرفته شد. نتایج نشان داد 
)ساختار سازمانی، ساختارفیزیکی، عوامل فردی معلم )کادر اداری و آموزشی(، عوامل فردی 

 60 .استی، عوامل سیاسی، عوامل فرهنگی و هسته فنی تدریس و یادگیری( آموزدانش
متوسطه نظری برای عوامل هفتگانه  هایهی مدرسهاویژگیب با نشانگر متناس 266مالک و 

متوسطه نظری  هایهپیشنهادی اعتبارسنجی مدرس چارچوبنهایت درشناسایی و  ،فوق
 .شدمعرفی 
متوسطه،  هایهمدرساعتبارسنجی،  یهامالکاعتبارسنجی،  عواملکلیدی:  واژگان

 تضمین کیفیت، پدیدارشناسی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  شکایات  دانشگاه شهید چمران اهواز و کارشناس ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به ،دکتری مدیریت آموزشی
 (kaveh11@gmail.comاداره کل آموزش و پرورش استان کردستان )نویسنده مسئول: 

  دانشگاه شهید چمران اهواز ،شناسیاستادیار دانشکده علوم تربیتی و روان 

  دانشگاه شهید چمران اهواز ،شناسیدانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان 

  دانشگاه شهید چمران اهواز ،شناسیاستاد دانشکده علوم تربیتی و روان 

1. multi-method 
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 مقدمه
د شده در ساختار و نیازهای جوامع در همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، با تغییرات ایجا

و  هاسیاسی، علمی و فرهنگی، لزوم تغییر در وظایف، کارکردها و نیز هدف
(. 1 ،1394)بازرگان،  شودمیروشنی احساس وپرورش بههای آموزشرسالت
ایجاد شده، آید این است که در این شرایط و با تغییرات که پیش می هاییپرسش
پاسخگوی نیازهای فرد و جامعه هستند؟ تا چه اندازه  چقدر ،کشور هایمدرسه
با تحوالت فناورانه، جهانگرایی اقتصاد و نیز تغییرات اجتماعی و سیاسی، به  هامدرسه

دهد، هماهنگ هستند؟ تا چه اندازه رشد رخ می هامدرسهویژه آنچه در محیط بیرونی 
جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی  های آموزشگاهی دروسعه نظامهای فردی و تتوانایی

های آموزشی در سطح کالس و فرهنگی کشور است؟ تا چه اندازه عملکرد فعالیت
و  هاپرسشدرس، مدرسه و نظام آموزشی از مطلوبیت برخوردار است؟ پاسخ به این 

 رویارویی برای پویا آموزشی نظاممشابه، مستلزم ارزشیابی آموزشی است.  هایپرسش

و ارتقاء  است نیازمند ارزیابی به و در راستای ارتقاء کیفیت، تحول و تغییر گونه هر با
مستمر کیفیت آموزش مستلزم استقرار زیرنظام ارزشیابی و تضمین کیفیت و استفاده از 

تحول این شاخه از علوم  ،. در چند دهه اخیری علمی در این زمینه استهاروش
( ارزشیابی آموزشی، 2018) 1آلکینکینگ و ن بوده است که به گفته چناتربیتی آن

 .شودمیمحسوب « ها و پیشرفتسرمایه گذاری در انسان»

محور موجب شده تا اولیای شرایط کنونی جامعه و اهمیت یافتن جامعه دانش
تری تر و جامعها خواستار آموزش و پرورش باکیفیتو خانواده انآموزدانشمدرسه، 

های آموزشی بیش از گذشته در معرض قضاوت و پاسخگویی نظام بنابراین،ند. باش
ی پیش روی نظام اهچالشبا توجه به (. 65 ،1397مهرعلیزاده، )اند قرار گرفته

محور گویی به تقاضای اجتماعی، دانشپاسخ برایتوسعه روزافزون آموزشی ازجمله: 
انتظار  (،1386، حجازی و اسحاقی، )بازرگان شدن اقتصاد و توسعه فناوری اطالعات

تأکیدی عمده این گو باشند و هایشان پاسخوجود دارد که برای آموزه آنهاای از فزاینده
، به نقل از 2و بیرد مورتل)است یندهای آموزشی اارتباط با فر بر ارزیابی کیفیت در

جاد شده، مستلزم پاسخگویی به انتظارات ایبنابراین ، ( 2015، 3مورای، لوران و گانتارز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. King & Alkin 
2.Van De Mortel & Bird 
3. Murray, Laurent & Gontarz 
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و  هاها، نظیر استراتژی، هدفریزی و اجرای دورهشناسایی عوامل تأثیرگذار در برنامه

دهی و مدیریت آن، استانداردهای آموزشی، ساختارسازمانی مراکز آموزشی، سازمان
یادگیری و ارزیابی -کادر آموزشی، امکانات و تجهیزات در اختیار، فرایند یاددهی

ر یک از آنها در کمک به ایفای نقش آموزش در بهبود کیفیت محصول یا میزان تأثیر ه
 جهت در هابرنامه از یکی (.75 ،2013، 1ایوانسویچ) خدمات تولید شده سازمان است

 .است« 2اعتبارسنجی نظام»از  رییگ بهره ،یآموزش هاینظام تیفیک نیتضم و یابیارز
یکی  .های مختلفی جستجو کردریهدر نظ توانمیریشه و خاستگاه اعتبارسنجی را 

( 2012) 3هوی و میسکل باز اجتماعی نظامعنوان یک ها، نظریه مدرسه بهاز این نظریه
شود که عملکرد سازمانی را حداقل چهار این نکته تأکید می نظریه براین است. در 

دسته از عناصر درونی اصلی )افراد، ساختار، فرهنگ و جو، قدرت و سیاست( که با 
 ،2012کنند )هوی و میسکل، تعیین می ،هم در فرایند تدریس و یادگیری تعامل دارند

35 .) 
 توجه مرکز است که مهم بسیار ایلهئمس آن بر مؤثر عوامل و هامدرسه کیفیت
(، 1390)جمله شاهدوستی مختلف از مطالعات .است بوده تعلیم و تربیت متخصصان

( و نیز بررسی 1396)مهدیون و یاریقلی  (، پاهنگ،1393)نادری، حسنی و صادقی 
 2015 سال درو تیمز پیشرفته  تیمز مطالعات ازجمله المللی،بیننتایج مطالعات 

درباره تیمز ) 4است کشور پرورش و آموزش کیفیت شدید کاهش از دهندهنشان
 رشد و هدایت در هامدرسه کیفیت نارسایی در آشکار شواهد به توجه با(. 2015
 این در ایچاره فکر به باید تربیت و تعلیم اندرکاراندست ان،آموزدانش هجانبهمه

 سطح بودن پایین و وپرورشآموزش بودجة روزافزون کاهشباتوجه به  .باشند زمینه

 کیفیت افزایش و هاهزینه کاهش و وریبهره به توجه آموختگان،دانش مهارت و دانش
 خود یسازمان اثربخش هایفعالیت نکهیا برای هامدرسهدرنتیجه  .است ضروری امری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Ivancevich 
2. accreditation System 
3. Hoy & Miskel 

 با asp15http://nces.ed.gov/timss/timss. گاه مرکز ملی آمارهای آموزشی به نشانیوببه استناد . 4

 «(2015تیمز  درباره» عنوان
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 ابزاری به کنند، لیتبد شدهنهینهاد یهاویژگی وپرورش بهآموزش اندازچشم در را

 دارند.  ازین یاعتبارسنج زمینه در شفاف و قیدق
 متوسطه هایمدرسه 1344 سال در جدید نظام طرح اجرای تا دارالفنون تأسیس از

 عالیه تتحصیال از پیش و ابتدایی دوره پایان از سپ که ییهامدرسهعنوان  به را
 تحصیالت از بعد ایدوره عنوانبه متوسطه 1344 از سال پس. اندکرده تعریف ،آیدمی

 از متوسطه دوره (.1396معرفی شد)نظری،  دانشگاه تحصیالت از قبل و راهنمایی
 ای استرهدو. است آدمی اجتماعی فردی زندگی در مؤثر و حساس مهم، هایدوره

 هایهدور سایر با آن انآموزدانش روانی و اجتماعی زیستی، وضع سبب به که
 زنجیره هایحلقه از یکی تحصیلی دوره این. دارند ممیزاتی و مشترکات ،تحصیلی
 نوع هر؛ بنابراین دهدمی پیوند عالی آموزش به را آموزش عمومی که است آموزشی
 تأثیر بعد و قبل حلقة دو هر کیفیت عملکرد و در مستقیماً آن در خلل و نارسایی
 هایدوره ایران، ازجمله کشورها از بسیاری در ،همچنین .داشت خواهد بسزایی
 و رود؛یم شمار به ماهر و ماهرنیمه انسانی نیروی تربیت اصلی منبع متوسطه آموزش

 جای رب اجتماعی و اقتصادی هایبرنامه موفقیت میزان در ایویژه تأثیر رو ازاین
 ترینپیچیده و ترینبزرگ ،دوره این در (.62 ،1392 رضایی، و )فرجی گذاردمی

 آمدن دید)پ شناختی روان )انقالب هورمونی(، مورفولوژیک ابعاد در بنیادی تغییرات
 بروز و ظهور ها(ارزش بحران و )بحران اجتماعی فرهنگی و ذهنی( عالی یندهایافر
 کی صورت به یابد ومی بیشتری وسعت و شدت جنسی غبلو ،دوره این در. یابندمی

 هنر، مذهب،اخالق، سیاست، سن، مانند مهمی امور همچنین. آیددرمی معنوی بحران
 کندمی پردازینظریه آنها درباره و گیردمی قرار فرد توجه مورد زمان گذشت و مرگ

 (.93 ،1391 ،کاکیا و آرانی دارمعدن)
پرورش با توجه به تغییرات اقتصادی و فرهنگی  توجه به کیفیت در آموزش و

ازجمله کشورهای آسیا و نیز در  جهان،جهانی شدن در بسیاری از کشورهای  زناشی ا
مطرح  گذاران آموزشی به صورت یک بحث جدیدبین متخصصان، مدیران و سیاست

ای هایی برکه بسیاری از کشورهای آسیا، کار طراحی و ایجاد نظامبوده است. چنان
در دستور کار خود قرار دادند. برای مثال،  90اعتبارسنجی و تضمین کیفیت را در دهه 

های مثبتی برداشته و در این راه گامکشورهای مالزی، اندونزی، تایلند، فیلیپین و هند 
)کشاورززاده و  اندهای آموزشی خود موجب شدهای را در نظامتحوالت عمده
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از اعضای خود خواست تا در  1طور، کمسیون اروپاینهم(. 1395فرمهینی فراهانی، 
. در اسکاتلند با کننددستیابی به ساختارها و رویکردهای جدید به تضمین کیفیت اقدام 

قانون آن وضع شده است( و از طریق  2000انجام بازرسی از آموزش )که از سال 
، جوادی) شودمیاعتبارسنجی، کارآمدی نظام آموزشی در تضمین کیفیت فراهم 

ای با سابقه(. ایاالت متحده نیز 1395، به نقل از کشاورززاده و فرمهینی فراهانی، 1388
خود از این ابزار برای تداوم  یهامدرسهسسات و طوالنی در اعتبارسنجی به مؤ

با وضع مقرراتی مانند رعایت  ،پاسخگویی به مردم استفاده کرده و در عین حال
تا در  کرده استهای مختلف قومی، تالش جنس و گروهبرابری در آموزش برای دو 

ترین آمریکا از مهم هایهجهت اعتالی کیفیت اقدام کند. ارزیابی مدرس
طریق نقاط ضعف و قوت  نها در زمینه آموزش عمومی است. بدیگذاریسرمایه

شناسایی و رفع  ،شوند و مسیر مشخص؛ همچنین مسائل بحرانیشناسایی می
مند به ارزشمندی و لیاقت ، نوعی رسیدگی نظامهامدرسهارزیابی مریکا در آند. شومی

ن شده برای ارزیابی، یاست. لیاقت، با توجه به استانداردهای عملکردی تعی هامدرسه
ای و اجتماعی سسهؤ. ارزشمندی نیز ناظر به تحقق نیازهای مشودمیگیری اندازه
خوبی تدریس کند، بدان نیاز ندارد، به . بنابراین اگر معلمی، موضوعی را که کسیاست

ای که خدمات ابتدایی را لیاقت سطح باالیی دارد، اما ارزشمندی ندارد. مدرسه
ارزشمندی آن نیز  رو،دهد، لیاقت سطح پایین دارد و از ایننحوی متوسط ارائه میبه

 (.17 ،1395ید، ؤرحیمیان و ضیائی م؛ ترجمه 1995سندرز و همکاران، ) پایین است
ای در آمریکا، انجمن شمال مرکز بود که در سال انجمن اعتباربخشی ناحیه نخستین

ی هاروش. اعتباربخشی یک پدیده آمریکایی متمایز در میان کردشروع به کار  1898
 (.19 همان،ست )هامدرسهارزیابی 

 رهبه آن اشاهایی که تاکنون در زمینه اعتبارسنجی انجام گرفته و در مقدمه پژوهش
اند که متوسطه دوم ارائه نداده هایمدرسهاعتبارسنجی  برایمتناسبی  یالگوشد، 

بتوان به وسیله آن  واجتماعی باشد  نظامعنوان یک برگیرنده تمام ابعاد مدرسه بهدر
 چارچوب. با توجه به اهمیت موضوع، طراحی کردرا اعتبارسنجی  هامدرسه

از اجرای اصلی  هدف ،پذیر است؛ بنابراینناضرورتی اجتناب هامدرسهاعتبارسنجی 
متوسطه  هایمدرسه و نشانگرهای اعتبارسنجی هامالکشناسایی عوامل، این پژوهش، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. OECD 
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که با شرایط ساختاری نظام آموزشی ایران متناسب بوده و در راستای است نظری 

 تضمین کیفیت نظام آموزشی گام بردارد.
 
 شناسی پژوهشروش

شناسایی کاربردی و در صدد -های نظریف جزو پژوهشپژوهش حاضر از نظر هد
روش است.  متوسطه نظری هایمدرسه و نشانگرهای اعتبارسنجی هامالکعوامل، 

 پژوهش، چندروشی بود که از دو روش اسنادی و پدیدارشناسی استفاده شده است.
جی سند خار 17سند داخلی و  7ی غنی پس از تحلیل اسناد )هابرای دسترسی به داده

نظران (، از مصاحبه با صاحبهای زمانی معینهای منتخب در بازهمرتبط با کلید واژه
استفاده از دانش و  ،حاضر اجرای پژوهشی هاروشیکی از بهترین استفاده شد. 

نوعی مرتبط و مطلع از کیفیت، تضمین کیفیت و که به است تجربیات کسانی
از روش پدیدارشناسی استفاده شده و فهم به همین دلیل  هستند هامدرسهاعتبارسنجی 

 تکنیکترین عام ،مصاحبه کنندگان مورد تحلیل قرار گرفته است.و توصیف مشارکت
روش » اغلب این نوع تحقیقات را اصطالحاً .کیفی است پژوهشدر  هادادهگردآوری 

یی هادادهدر رویکردهای کیفی، غالب (. 1393اند )فوالدی، نامیده «ایتحقیق مصاحبه
آورد، در نهایت یی همچون مصاحبه یا مشاهده به دست میهاروشکه پژوهشگر از 

 توانمیموضوعی که  ند.شوبررسی و تحلیل میبا تحلیل محتوا، تبدیل به متن شده و 
آبادی، فردانش و مزینی، منی راد، علی)مؤ کردای روش در روش تعبیر آن را به گونه

خبرگان تعلیم و تربیت؛ سه دسته: حاضر، شامل  ژوهشکنندگان پمشارکت .(1392
برگانی که در زمینه اعتبارسنجی و تضمین و خمسئوالن اجرایی آموزش و پرورش 

 .بودندنظر و در این زمینه دارای تجربه عملی صاحب ،کیفیت
در  موارد مطلوب استفاده شد.از نوع گیری هدفمند از روش نمونه این پژوهشدر 

انتخاب مواردی است که با توجه به هدف  پژوهشگرری قصد گیاین روش نمونه
تا درک عمیقی از موضوع مورد مطالعه حاصل  ، اطالعات زیادی داشته باشندژوهش

های نمونه (.365 ،1387، و همکاران نصر؛ ترجمه 1996گال، بورگ و گال، ) شود
 هایله و هدفباید از نظر مسئ موارد مطلوباز نوع  گیری هدفمندانتخابی در نمونه

 (.2012، 1غنی و متخصص باشند )پتی، تامسون و استیو ،پژوهش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Petty, Thomson & Stew 
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ای که گونهدارد، به 1حجم نمونه الزم نیز بستگی به زمان دستیابی به اشباع نظری
 پژوهشی بیشتری برای هادادهانتخاب افراد دیگر برای انجام مصاحبه، اطالعات و 

 مطالعه، مورد موضوع زمینه در که مطلع افراد از نفر 35 با این پژوهش درفراهم نکند. 
نمونه شد.  مصاحبه (1)به شرح جدول  بودند، کافی نسبتاً  و مناسب اطالعات دارای

نفر از متخصصان و  11نفر ازمسئوالن اجرایی آموزش و پرورش،  14 شاملمورد نظر 
در  آنها هایگیویژ بود که نفر از خبرگان اعتبارسنجی 10خبرگان تعلیم و تربیت و 

 شده است. درج (1)جدول 
 

 
 
 

 

پژوهش مطلعان سیمای (1جدول )  
 مطلعان سمت مدرک تحصیلی رشته تحصیلی سابقه فعالیت

سال 30باالی   وزیر دکتری مدیریت 

ش
ور

 پر
 و

ش
وز

 آم
یی

جرا
ن ا

وال
سئ

 م

سال 30باالی   معاون وزیر فوق لیسانس علوم تربیتی 

سال 28 )وزارتخانه(مدیر کل  دکتری علوم تربیتی   
سال 30باالی   مدیر کل )استان( فوق لیسانس مدیریت آموزشی 
سال 29  معاون مدیر کل )استان( دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی 
سال 20  رئیس اداره )وزارتخانه( فوق لیسانس مدیریت آموزشی 
سال 16  رئیس اداره )اداره کل( فوق لیسانس علوم تربیتی 
سال 18 وزشیمدیریت آم   رئیس اداره )ناحیه( دانشجو دکتری 
سال 19 ریزی درسیبرنامه   کارشناس مسئول )وزارتخانه( فوق لیسانس 
سال 22  کارشناس مسئول )وزارتخانه( فوق لیسانس علوم تجربی 
سال 19  کارشناس مسئول )استان( فوق لیسانس مدیریت آموزشی 
سال 25 ریزی آموزشیبرنامه  )شهرستان/منطقه(کارشناس  لیسانس   
سال 19  مسئول نمایندگی )منطقه( دکتری مدیریت آموزشی 
سال 10  راهبر آموزشی فوق لیسانس مدیریت آموزشی 

سال 40بیش از   هیئت علمی دانشگاه/مؤسسه دکتری )استاد( تحقیقات آموزشی 

ت
ربی

و ت
م 

علی
ن ت

گا
خبر

 

سال 28 ریزی آموزشیبرنامه  دانشگاه/مؤسسههیئت علمی  دکتری )استاد(   

سال 30بیش از  ریزی آموزشیبرنامه   هیئت علمی دانشگاه/مؤسسه دکتری )استاد( 
سال 40بیش از   هیئت علمی دانشگاه/مؤسسه دکتری )استاد( جبر 
سال 30بیش از  ریزی توسعه برنامه 

 آموزش
 دکتری )استاد(

 هیئت علمی دانشگاه/مؤسسه

سال 30بیش از  یتفلسفه تعلیم و ترب   هیئت علمی دانشگاه/مؤسسه دکتری )استاد( 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. theoretical saturation 
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 مطلعان سمت مدرک تحصیلی رشته تحصیلی سابقه فعالیت

سال 28  هیئت علمی دانشگاه/مؤسسه دکتری )استاد( بهسازی منابع انسانی 
سال 25  هیئت علمی دانشگاه/مؤسسه دکتری )دانشیار( علوم تربیتی 
سال 15 ریزی درسیبرنامه   هیئت علمی دانشگاه/مؤسسه دکتری )دانشیار( 
سال 14 درسیریزی برنامه   هیئت علمی دانشگاه/مؤسسه دکتری )دانشیار( 
سال 7 ریزی درسیبرنامه   هیئت علمی دانشگاه/مؤسسه دکتری )داستایار( 

سال 30بیش از   دکتری )استاد( تحقیقات آموزشی 
علمی  پژوهشگر و هیئت

 دانشگاه

ص
ص

تخ
م

ا
جی

سن
بار

اعت
ن 

 

سال 30بیش از  ریزی توسعهبرنامه   دکتری )استاد( 
علمی  گر و هیئتپژوهش

 دانشگاه

سال 18  دکتری )استادیار( مدیریت آموزش عالی 
علمی  پژوهشگر و هیئت

 دانشگاه

سال 15بیش از   دکتری )استادیار( علوم تربیتی 
علمی  پژوهشگر و هیئت

 دانشگاه

سال 8  دکتری )استادیار( مدیریت آموزش عالی 
علمی  پژوهشگر و هیئت

 دانشگاه
سال 10 هایت سیستممدیر   پژوهشگر و مدیرعامل مؤسسه دکتری 

سال 12 شناسیجامعه   دکتری 
معاونت ارزیابی و تضمین 

دانشگاه کیفیت  

سال 22  فوق لیسانس مدیریت آموزشی 
پژوهشگر و معاون پژوهشی 

 )آموزش و پرورش(
سال 30بیش از   مدیر مجتمع آموزشی فوق لیسانس علوم تربیتی 

سال 15بیش از  م تربیتیعلو   فوق لیسانس 
کارشناس ارزیابی عملکرد 

 آموزش و پرورش
 

 
مصاحبه  و از تحلیل اسنادکشف اطالعات عمیق  به منظورو  هادادهبرای گردآوری 

منزله روشی تام و هم تحلیل اسناد هم بهرویکرد نیمه ساختاریافته بهره گرفته شد. با 
های علوم اجتماعی مورد توجه هشی کیفی در پژوهاروشتکنیکی برای تقویت سایر 

ی پژوهشی را درباره کنشگران، وقایع و هادادهبوده است. در این روش، پژوهشگر 
(. در 53 ،1394کند )هومن، وری میاجتماعی، از بین منابع و اسناد گردآ هایپدیده

ها و مفروضات، حاصل مطالعه اسناد بوده انتخاب و تعیین مؤلفه ،پژوهش حاضر
کتاب، مقاله و سند باالدستی مورد مطالعه قرار  24منظور شناسایی آنها  است. به

و منابع  2018-1965این منابع براساس زمان انتشار )منابع التین از سال  گرفت.
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های: ارتباط موضوعی )منابع التین با کلیدواژهبر اساس ( و 1396 -1373فارسی از 

Accreditation ،Quality Assurance ،School Improvment ،Timss ،
Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS)  و منابع

های: مدل اعتبارسنجی، سند تحول بنیادین، تضمین کیفیت، بهبود فارسی با کلیدواژه
 ،1پروکوئست: علمی هایپایگاه در شده منتشر اسناد تمام بین ازمدرسه، تیمز و پرلز( 

انتخاب  ،8ایرانداک و 7، مگ ایران6اریک ،5سیج ،4امرالد ،3دیرکت ساینس ،2اسپرینگر
 شدند.

ورت ص، هر مصاحبه به با روش تحلیل محتوا اسنادو تحلیل پس از بررسی دقیق 
وشته ان نشد تا اطمینان حاصل شود که تمامی سخننوشته و چندین بار مرور می ،دقیق
. در فتگرهیم انجام و استخراج مفا هادهدا، تحلیل هادادهزمان با گردآوری اند. همشده

دید جعات گیری در مرحله اشباع داده که در آن پژوهشگر دریافت، اطالنهایت، نمونه
ناد و ی حاصل از اسهادادهسپس  است، پایان یافت. پیشینهمان تکرار اطالعات 

توده مند ظامن، به منظور بررسی ی متنی تبدیل شد. پس از آنهادادهبه  هامصاحبه
تدا ابشد.  اقدام هادادهبندی ی گردآوری شده به واحدسازی و مقولههادادهبزرگی از 

لی کیک درک  ور شدن در آنها و یافتنبا خواندن مکرر متن برای غوطه هادادهتحلیل 
یند فرا آغاز شد. سپس متون کلمه به کلمه خوانده شد تا کدها استخراج شوند. این

ها کد ،گذاری آنها تداوم یافت. پس از آنراج کدها تا نامطور پیوسته از استخبه
 بندی شدند.هایشان به داخل طبقات دستهها و شباهتبراساس تفاوت

، کدگذاری باز از هادادهرویکرد مورد استفاده در این پژوهش به منظور کدگذاری 
 حد به دنیرس و ییمعنا واحدهای کدگذاری از پسای( است. بنیاد )زمینهنظریه داده

و اسناد  هادادهسازی و توصیف مفاهیمی که از گذاری، مقولهاشباع، به شناسایی، نام
ی تحلیلی اساسی که بدان وسیله این هاروش ،شد. به این منظور اقدام ،شودمییافت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Proquest 
2. Springer 
3. Science Direct 
4. Emerald 
5. Sage 
6. Eric 
7. Magiran 
8. Irandoc 
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و تحلیل و مقایسه  هادادهدرباره  پرسیدنمصاحبه و  :ند ازا، عبارتگرفتفرایند انجام 
ها. سپس موارد و مفاهیم مشابه و ها و تفاوتناد برای کسب مشابهتموارد در اس

را بسازند. پس از تحلیل  هادی شدند و برچسبی گرفتند تا مقولهبنتکراری طبقه
 دو روش زیر استفاده شد: هایافتهبه منظور اعتباریابی  هامصاحبه

ینان دگان و اطمشوندر مرحله نخست، با هدف اعتباریابی یا بازبینی توسط مصاحبه
که گاه با  هایافتهها و گزارش صحیح از مصاحبه پژوهشگرآنها از صحت برداشت 

، شودیم( نیز یاد 1394انی و رحمانی، خزاده، حسنعنوان اعتباریابی مخاطب )حسین
ر کنندگان دبا مشارکت هامصاحبهعالوه بر اینکه متن مصاحبه و کدهای مستخرج از 

ان کارشناس وی نهایی نیز در اختیار تعدادی از متخصصان هافتهیامیان گذاشته شد؛ 
 قرار گرفت تا از نظر آنان مورد ارزیابی قرار گیرد.

سوسازی از طریق تحلیل چندگانه عنوان سهبه ، از راهبرد مرور همتادر گام دوم
( استفاده شد. برای اعمال این روش، 96 ،2013، 1)ریتچی، لویس، نیکولز و آرمستون

را کدگذاری و تحلیل کردند. میزان مطابقت  هادادهطور جداگانه و تحلیلگر کیفی بهد
 3ست. این همکاران تعداد هایافتهدهنده درجه صحت های صورت گرفته، نشانتحلیل

(. از آنجا که 2)جدول  2درصد محاسبه شد 78مصاحبه را کدگذاری کردند که پایایی 
 مورد تأیید است. هامصاحبهیایی درصد است پا 60این عدد بیشتر از 

 
 

 محاسبه پایایی بین کدگذاران (2)جدول 

 شماره مصاحبه ردیف
کل 
 کدها

 پایایی میان کدگذاران )درصد( عدم توافقات تعداد توافقات

1 6 65 27 9 83 
2 8 69 25 12 72 
3 21 57 23 10 80 

 78 31 75 191 مجموع

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Ritchie, Lewis, Nicholls & Ormston 
دســـت آمـــده ه های انجـــام گرفتــه بـــا اســتفاده از فرمـــول زیـــر بــمحاســبه پایـــایی بــین کدگـــذاری. 2
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 ی پژوهشهایافته

از هوی بهای اجتماعی سیستم نظریهز تحلیل اسناد و با الهام از پژوهشگر با استفاده ا
ت و مفاهیم کلیدی حوزه مدیریت، اعتبارسنجی و تضمین کیفی (2012) و میسکل

لی داخ عناوین را به عوامل اختصاص داد. تحلیل اطالعات حاصل از کدگذاری اسناد
ر ی معلم و کادفرد عوامل)ساختار سازمانی، عامل و خارجی، به شناسایی هفت 

 عواملسیاسی و  عواملفرهنگی،  عواملی، آموزدانشفردی  عواملآموزشی، -اداری
ری د کدگذااز اینکه گروه نمونه به اشباع نظری رسید فراین پس. شدمنتج هسته فنی( 

ی با عوامل، های. حاصل فرایند کدگذاری، جدولشدو اسناد متوقف  هامصاحبه
 متوسطه نظری هایمدرسهاعتبارسنجی  چارچوببا  و نشانگرهای متناسب هامالک

ی هاویژگیهای دارای ای از محرکنشانگرها به معنای طبقه ،بود. در این پژوهش
ای ای از نشانگرهای داربه معنای مجموعه هامالکمشترک به کاربرده شد و 

. ار گرفتی مشترک که بیانگر اصول حاکم بر متن هستند مورد استفاده قرهاویژگی
رائه شده ا (3)ها و عوامل در جدول و نمونه رابطه بین نشانگرها، مالک این فرایند

گرهای هر ی هر عامل به همراه تعداد نشانهامالکنیز عوامل،  (4در جدول ) .است
ز ذکر امحدودیت صفحات و تعداد باالی نشانگرها  دلیل)به است.  شدهمالک ارائه 

 آنها خودداری شد(.همه 
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 ها و عواملنمونه رابطه بین نشانگرها، مالک (3)جدول 
 مصاحبه ای متن دییکل جمالت نشانگر مالک عامل

نی
زما

سا
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خت
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ررا

 مق
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 بندیرعایت بودجه
درسی مطابق  هایبای آموزشی و تدریس کتهابرنامهاجرای 
 های آموزشیشده توسط گروهی زمانی از پیش تعیینهابرنامه

اجرای  پایبندی به
 قانون

 قانون اجرای به پایبندی و احترام تضمین

دسترس بودن  در
 قوانین

 و غیره قواعد ها،نامهینآی ها،مشی خط وجود

انطباق امور اجرایی با 
 مقررات

 و مقررات و قوانین با آموزشی و اجرایی امور انطباق
 هادستورالعمل

 پایبندی به قوانین
ضوابط  و هانامهینآی مدرسه به کارکنان و معلمان تعهد و پایبندی

 در مدرسه موجود

 رسانی قوانیناطالع
 یآموزدانش نامه انضباطی(رفتاری )آیین و تدوین منشور اخالقی

 رسانیو اطالع
 

 متوسطه نظری هایهاعتبارسنجی مدرس چارچوبو نشانگرهای  هامالکعوامل،  (4)جدول 
 نشانگرها هامالک عوامل

خت
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نی
زما
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ار 

 

  قوانین و مقررات
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 کار و تخصص تقسیم
 ای و بروکراتیکهای حرفهگیریجهت

 نظارت و ارزیابی
 مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

 چارت و تشکیالت سازمانی )ارتباطات رسمی و غیر رسمی(
 یندهااطراحی مجدد فر

 ریتانداز و بیانیه ماموچشم
 های آموزشی و تربیتیو رسالت هاهدف

کی
یزی

ر ف
ختا

سا
 

  فضای آموزشی )فضای فیزیکی(
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 منابع کالبدی
 های مالی اولیا و خیرینی و حمایتآموزدانشهای سرانه

 خدمات پشتیبانی و رفاهی
 کتابخانه

 کارگاه و آزمایشگاه
 پژوهشی منابع علمی، آموزشی و
 سرانه و فضای ورزشی
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 نشانگرها هامالک عوامل
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  ظاهر و شخصیت معلم 
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 ای(و دانش افزایی )توسعه حرفه آموزشی هایدوره
 رضایت شغلی

 تشویق، تنبیه و ترغیب
 دهی، توزیع و ترکیب کادر اداری / آموزشیسازمان

 شیکیفیت کادر اداری / آموز
 های علمی، آموزشی و پژوهشیفعالیت

 تعامالت کادر اداری / آموزشی

ی 
رد

ل ف
وام

ع
ش

دان
وز

آم
ی

  های فردیتفاوت 
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 عملکرد آموزشی
 انگیزه تحصیلی

 های فردیها و قابلیتها، تواناییویژگی
 تشویق، تنبیه و ترغیب

 افت تحصیلی
 پیشرفت تحصیلی

گی
رهن

ل ف
وام

 ع

  )فرهنگ سازمانی( های مشترکگیریجهت
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 برنامه فوق هایفعالیت
 یآموزدانشاردوهای 

 طراحی و انتشار نشریات فرهنگی
 یآموزدانششورای 

 های فرهنگی، هنری، مذهبی و ورزشیحمایت از قعالیت
 ای نوین آموزشیهوریاو فن هاروشباور و اعتقاد به 
 ی نوین تدریسهاروشباور و اعتقاد به 
 نمادهای مدرسه

ی )
اس

سی
ل 

وام
ع

ت
در

ق
 

ت(
اس

سی
و 

  سازمانی(سازمانی و برونتعامالت و ارتباطات )درون 
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 تعارض و مذاکره
 های سیاسیبازی

 های بیرونیائتالف
 های درونیائتالف

 درت نفوذ و کاریزماجذابیت، ق
 قدرت تشویق و ترغیب

 ایمدرسههای برونفعالیت
 کرد آنجذب منابع مالی و درآمدی و هزینه
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 نشانگرها هامالک عوامل

ی
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  ی تدریسهاروشو  الگوها
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 ی تفکرهامهارت
 مهارت حل مسئله
 پرورش خالقیت

 ی ارزشیابیهاروش
 درسی یهانامهبر

 خدمات آموزشی
 های نوین و تکنولووزی آموزشی در امر تدریساوریکارگیری فنه ب

 موقعارائه بازخورد مناسب و به
 مدیریت کالس

 ی پژوهشهایافتهمنبع: 

 
های مختلف در اسناد داخلی و خارجی و تحلیل اطالعات حاصل از ایده

و  هامالکعوامل،  چارچوب و تحلیلی به شناساییبا رویکرد استقرایی  هامصاحبه
شد. منجر متوسطه نظری کشور  هایمدرسهنشانگرهای اعتبارسنجی متناسب با 

دارای هفت عامل ساختار سازمانی، ساختار فیزیکی، عوامل پیشنهادی  چارچوب
ی، عوامل فرهنگی، آموزدانشفردی )معلم و کادر اداری و آموزشی(، عوامل فردی 

در این  .سیاسی )قدرت و سیاست( و هسته فنی تدریس و یادگیری است عوامل
و رفتار  بودهعامل )مؤلفه( هسته فنی تدریس و یادگیری دارای محوریت  ،چارچوب

اعتبارسنجی پیشنهادی در بافت  چارچوبدر مدرسه تابعی از تعامل شش عامل دیگر 
 و نشانگرهای هاکمالشناسایی عوامل، تدریس و یادگیری است؛ چراکه هدف از 

تأثیر بر فرایند تدریس و  بااعتبارسنجی، تضمین کیفیت و ارتقای اثربخشی مدرسه 
 شوند. یادگیری در تعامل با سایر عوامل است که در ادامه معرفی می

 
 هسته فنی تدریس و یادگیری

 چنین ری(یادگی –تدریس ) هسته فنی عامل مورد در شوندگاناز مصاحبه یکی

 : گفت
عنوان هسته فنی مدرسه توسط معلم و سایر فرایند تدریس و یادگیری به..».

افتد و الزم ان در مدرسه اتفاق میآموزدانشکارکنان مدرسه و با همکاری 
درس و مدرسه فراهم شود تا روابط  کالس در جذاب و شاد است محیطی
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 مقابل رد ان ایجاد و حفظ گردد وآموزدانشای بین معلمان و انسانی سازنده

 هایارزشیابی انجام و البته با انجام شود برخورد مؤثر نظمی احتمالی بی بروز
 حتی و فراگیران یادگیری نواقص موقع، مناسب و به ارائه بازخورد و صحیح
. امروز ما دم از تحول میزنیم و مدعی هستیم که برای تحول شود رفع تدریس

های آیا معلمان و روش وپرورش سند تحول داریم، امابنیادین آموزش
ان را نیز ارتقاء آموزدانشی موردنیاز معلمان و هامهارتتدریس ایشان و 

 «.ایم؟...داده
، کارکرد سطح فنی، هامدرسهدر مورد  .دارای یک بعد فنی هستند هاسازمانهمه 

های آموزشی است. فرایند تدریس و یادگیری است و قلب و روح همه سازمان
 رو،از اینافتد. مختلف ازجمله تدریس اتفاق می هایراهاز  هارسهمدیادگیری در 
 یادگیری و تربیت در که اهمیتی به توجه با آموزش بعد کیفی به امروزه توجه

 دوچندان ضرورتی دارد، عهده بر اصلی محصول داد وبرون عنوان به انآموزدانش
 (.2013، 1بوناست ) یافته
 اد وبررسی اسن و یفیک محتوای لیتحل دی که درازجمله موار ساختارسازمانی: 

رار و ساختار سازمانی در طراحی، استق نقش تأکید بر آمد، دست به هامصاحبه
یکی از  ای کهگونهبه موفقیت یک نظام اعتبارسنجی و تضمین کیفیت بود.

 :گفتها در خصوص ساختار شوندهمصاحبه
وپرورش در آینده آموزش پاسخگوی نیازهای تواندمیچارچوب فعلی ن»...

ر که د به آن نیاز دارد، ایجاد ساختاری است آموزشیباشد. آنچه که رهبری 
 آن عواملی مانند مشارکت کارکنان، همکاری، اعتماد و حس هویت جمعی

 ه ازهایی هستیم کمورد توجه باشد و در راستای این امر، نیازمند سیستم
 هایسهمدرفاصله گیرند؛ بنابراین،  مراتبیارتباطات عمودی و ساختار سلسله

 وگیرنده یادساختارهای  یسوما باید از ساختارهای سنتی فاصله گرفته و به
 «....محور حرکت کننددانش

 به دستیابی هایی در جهتتیندها و فعالیاست فرا شوندگان، الزماعتقاد مصاحبه به

در  آنها بازنگری برای یهایروال و مکانیسم و وپرورشآموزش هایو رسالت هاهدف
 باشیم. ح کیفی مدرسهتا شاهد ارتقاء سط شودبینی و منعکس پیش ساختار سازمانی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Bowen 
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 هادرسهمرا در کیفیت  هامدرسهاهمیت و نقش ساختار فیزیکی  ساختار فیزیکی:
ناسب و وجود یک ساختار سازمانی م نادیده گرفت. توانمیو اعتبارسنجی آن ن

درسه ی رفتار در مریگشکلاجرایی شدن و  برایی مناسبی کارآمد به بستر فیزیک
 :داشتگونه که یکی دیگر از مصاحبه شوندگان اظهار آن نیازمند است.

اید و ببوده باره نیندی یکافرعنوان یکی از وظایف مدیران، بهدهی سازمان»...
با سایر  نسبت به کارا بودن سیستم ساختاری و تناسب آن بارکچندوقت یهر

ای دار . عالوه بر این مدرسه بایدبعاد سازمان، اقدام مقتضی به عمل آیدا
های درس و سایر فضاهای فضای آموزشی مناسب باشد، فضای کالس

ان و کادر آموزدانشعمومی و اختصاصی مدرسه بایستی با تعداد 
 اداری/آموزشی تناسب داشته باشد. همچنین مدرسه باید دارای فضاهای

ناسب مو استاندارد الزم و  شگاهی، مذهبی، فرهنگی، ورزشیکارگاهی، آزمای
 «.باشند...

ده است، طور رسمی وضع شاگرچه سازمان به (:آموزدانشعوامل فردی )معلم و 
اهنگ ی همها و تعامالت آن با ملزومات ساختاراما بدین معنا نیست که تمام فعالیت

ای دار ماعی هستند )مدرسه همهای اجتمافراد نیز عنصری اصلی در تمامی نظا است.
کنندگان گونه که یکی از مشارکتآنبعدی ساختاری و هم دارای بعدی فردی است(. 

 :گفتدر خصوص عوامل فردی 
رون درون و هم بی همآن أانگیزه کاری سلسله نیروهای فعالی است که منش»...

زش ی اصلی انگیهامؤلفهی فردی گذارهدفوجود فرد است. اهداف و 
یز و برانگچالشی هستند، بخصوص زمانی که اهداف مشخص و شخص
 بارتبط های میافتنی باشند و افراد از آن استقبال کنند. این نیروها رفتاردست

کنند. یمم انگیزه را تعیین و تداو شوند و شکل، جهت، شدتیمرا باعث  کار
قه و عالانگیزش که از .... اند. طور، باورها نیروهای انگیزشی مهمیهمین

نی چالش خود فعالیت ناشی می شود درونی است، در حالی که انگیزش بیرو
شوند، یمبر اساس تشویق و تنبیه است. اگرچه هردو باعث ایجاد انگیزه 

 «.است... تراثربخشانگیزه درونی عموماً 
 وموزشی آاداری و  و کادر معلمانو باورهای افراد )چه  هانیازها، هدفبنابراین 

 دهد.ان( نیز رفتار را در مدرسه شکل میآموزنشداچه 
: رفتار در مدرسه صرفاً تابعی از انتظارات رسمی و نیازها و عوامل فرهنگی

ی از امجموعهست. افراد یست. رابطه میان این عناصر، پویای فردی نهازشیانگ
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آورند. یرا با خود به محل کارشان م فردمنحصربهو باورهای  ها، نیازها، هدفهاارزش

کید دارند أهای غیر رسمی آنها تعوامل فرهنگی به جای عناصر رسمی سازمان بر جنبه
از  یکیکند. های سازمانی مشترکی ایجاد میو اینکه چگونه ادراکات اعضا نگرش

 :گفت چنین فرهنگی عامل مورد در شوندگانمصاحبه
ه و مدرسه شد سازمانی سالمت یافتن تحقق به عناصری که منجر جملهاز»...

 قوی، سازمانیفرهنگ دهد،یمل را نوید ئاای سالم، باکیفیت و ایدمدرسه
سه در فرهنگ قوی یعنی اینکه افراد درون مدر .است معنوی و اخالقی مثبت،

ریق ط البته از. ... مورد ماهیت وجودی مدرسه دارای توافق باالیی باشند
فرهنگی هنری و مذهبی و  یهابرنامهاندیشی، برگزاری اردوها، جلسات هم

های ها و قلبذهن توانمیهای مختلف حتما نیز برپایی مسابقات و جشنواره
ه ر باین خود منج افراد درون مدرسه را به همدیگر نزدیک کرد که نهایتاً

سازمانی قوی و جوی های مشترک شده و نوعی فرهنگگیریایجاد جهت
 «.سالم را پدید خواهد آورد...

ی رسم یابند نه ساختارهنگی از طریق نمادها و آداب و رسوم تجلی میعوامل فر
ست. عالوه ای منطقی حیات سازمانی هاجنبهی فردی میانجی هاویژگیسازمان. این 

ه صورت بی ساده افراد را هاویژگیبراین، یک درک جمعی از هویت پدیدار شده و 
ی یاد سازمان فرهنگوان عنکه از آن به آوردیدرممجزا « شخصیت سازمانی»یک 

 با هامدرسه فرهنگ تبارسنجی،و پرورش و اعخبرگان آموزش  اعتقاد به. کنندیم

ایر عوامل س از تأثیر گرفتن با و دارد ارتباط افراد درون مدرسه اعتقادات و باورها
 شوند.ظاهر می مدرسه جو در مختلف هایشکل به محیطی

های سیاسی هستند که اعضا عرصه هانسازما عوامل سیاسی )قدرت و سیاست(:
 زنندیمشان دست به اقدامات و رفتارهای سیاسی هایهدفی نیل به نفعان براو ذی

 . (17 ،2019، 1وود)بوش، بیل و میدل
 :گفت ینچن سیاسی )قدرت و سیاست( عامل مورد در شوندگاناز مصاحبه یکی
رسمی وجود دارند که از  های غیردر هر سازمان و البته مدرسه، سازمان...»

که به دنبال دستیابی به نیازهای خود هستند.  شوندیمگروهی از افراد تشکیل 
البته آن نیازهایی که همیشه به صورت کامل توسط سازمان رسمی برآورده 

های غیر رسمی، قدرت نفوذ زیادی بر سازمان رسمی نخواهد شد. این گروه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Bush, Bell & Middlewood 
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البته سیاست و رفتارهای  . ...دارند ،که البته خودشان بخشی از آن هستند

گونه این همیشه بد و نامشروع نیستند، هرچند که جدیداً هامدرسهسیاسی در 
ی رفتارهای نامشروع بیشتر شده و ما شاهد دخالت مقامات مختلف شهرستان

های سیاسی نامشروع و القای ها و بازیبستانو استانی هستیم که منجر به بده
عنوان توان مذاکره، ایجاد شبکه و از آن به یید شده و گاهی شدزگیانگیب

ی برای جذب منابع مالی و امکانات و نیز ارتقای احربهگسترش ارتباطات و 
 «....شودمی برده نام وپرورشآموزشجایگاه 

 
ا سبک های اجتماعی باجتماعی مانند مدرسه متشکل از گروه نظامهر بنابراین، 

زیرا  ؛دشوها اغلب به تعارض منجر میاین تفاوت استت زندگی و عقاید متفاو
 د درعالیق یک گروه ممکن است به عالیق گروه دیگر صدمه بزند. بنابراین نبای

سایر  نقش عوامل سیاسی )قدرت و سیاست( و تأثیر آن بر هامدرسهاعتبارسنجی 
 داشت. عوامل را از نظردور

اعتبارسنجی  چارچوب هندهدلیتشکهفت بعدی که بیان شد، ابعاد اصلی 
یل که از بررسی و تحل هستندوپرورش ایران متوسطه نظری آموزش هایمدرسه

ن یداشتند و همچن وجود نه اعتبارسنجی و تضمین کیفیتیدر زماسنادی که 
و  سانکارشنا ،استادان با ساختارمندی کهمهین و ساختاریافتهنیمه یهامصاحبه

اً به نهایت ؛ وشدند استخراج صورت گرفت،ارسنجی متخصصان تعلیم و تربیت و اعتب
نجی اعتبارس و نشانگرهای هامالکچارچوب پیشنهادی شامل عوامل، ی ریگشکل

رائه که در ادامه ا شدمنجر متوسطه نظری آموزش و پرورش ایران  هایمدرسه
 .دشویم
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 نظری متوسطه هایه( چارچوب پیشنهادی اعتبارسنجی مدرس1شکل )
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 گیریو نتیجه بحث
اعتبارسنجی  نگرهایاو نش هامالکشناسایی عوامل،  ،پژوهش حاضر از اجرای هدف

عامل  7بود. تحلیل اطالعات گردآوری شده به شناسایی  متوسطه نظری هایمدرسه
ساختار سازمانی، ساختار فیزیکی، عوامل فردی معلم )کادر اداری و آموزشی(، عوامل 

رهنگی، عوامل سیاسی )قدرت و سیاست( و با محوریت ی، عوامل فآموزدانشفردی 
عامل هسته فنی تدریس و یادگیری  شد.منجر عامل هسته فنی )تدریس و یادگیری( 

های دیگر نسبت به (. فعالیت4)جدول است مالک  10پیشنهادی دارای  چارچوبدر 
ه بسیاری موریت اساسی تدریس و یادگیری جنبه ثانوی دارند؛ درواقع، این فرایند بأم

دهد. هسته فنی گرفته شود، شکل می هامدرسهاز ثصمیمات مدیریتی که باید در 
اعتبارسنجی پیشنهادی تأثیر  چارچوبمستقیماً از سایر عوامل  تدریس و یادگیری

مطالعات ی پژوهش حاضر با نتایج هایافتهپذیرد و بر آنها نیز تأثیرگذار است. می
(؛ رحمانی و فتحی 1384(؛ فرزیانپور )1378) آبادی(؛ فتح1376محمدی )میرزا

نژاد و بهشتی (؛ عسکری1387برادران ) و نوریوندی نوراله(؛ 1387واجارگاه )
(؛ تسینیدو و 2008) 2کوجیو(؛ ا2006) 1(؛ هیوراد1390(؛ عباسپور و شرفی )1389)

 ( در2013( و بانک جهانی )2016(؛ کمسیون آموزش عالی پاکستان )2010) 3همکاران
؛ ستورد توجه قرار گیرند، همسودر امر اعتبارسنجی م ستیبایمارتباط با عواملی که 

 در های آموزشیسازمان درهسته فنی توجه به چراکه در این مطالعات نیز ضرورت 
یند تدریس و یادگیری هسته فنی افر .استکید تقای کیفیت و تضمین کیفیت مورد تأار

موریت اساسی تدریس و یادگیری جنبه أبه م های دیگر نسبتمدرسه است. فعالیت
 هامدرسهیند به بسیاری از تصمیمات مدیریتی که باید در اثانویه دارند؛ درواقع، این فر

توجه به آن در  رو،از این (453 ،2012)هوی و میسکل،  دهدگرفته شوند، شکل می
فنی  توجه به هسته. استسسه آموزشی بسیار ضروری ؤم هرمقوله اعتبارسنجی 

پیامدهای مثبتی  تواندمیسسه آموزشی ؤم هر)تدریس و یادگیری( در امر اعتبارسنجی 
ثیر هسته أآموزشی مستقیماً تحت ت اتسسؤداد مبه همراه داشته باشد. خروجی و برون

ارائه خدمات مطلوب آموزشی و  برایهای الزم و تکنیک هاروشو همه  استفنی 
ی تفکر، حل مسئله، پرورش هامهارتی تدریس، هاروشتربیتی ازجمله الگوها و 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Hayward 
2. Okojie 
3. Tsinidou et al 
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ثیرگذار أت نظامداد خالقیت، ارائه بازخوردهای مناسب و ... هرکدام عمالً بر برون

باعث ایجاد لطمه  تواندمیثیر آن به تأتوجهی . درنتیجه غفلت از این عامل یا کمهستند
در  .شودعتبار مدرسه دادهای مدرسه و نهایتاً او آسیب به خدمات ارائه شده و برون

وجود عامل ساختار سازمانی مناسب و  ،در پژوهش حاضرچارچوب پیشنهادی 
کارآمد شامل انتظارات بوروکراتیک تقاضاها و الزاماتی رسمی که سازمان آن را تعیین 

. ساختار سازمانی (4)جدول مالک است  9شامل  ،مورد تأکید است، این عامل ،کندمی
کند؛ برخی ساختارها عملکرد را تعیین می هامدرسهتار در تاحدودی رف هامدرسه
اخیر در زمینه  هایپژوهش. شوندرا تسهیل و برخی دیگر مانع از آن می هامدرسه
کننده نیست بلکه نوع دهد که میزان زیاد ساختار تعییننشان می هامدرسه ساختار

آیا این ساختار پیامدهای  کندساختار )توانمندساز یا محدودکننده( است که تعیین می
مثبت یا منفی برای اثربخشی و کارایی مدرسه خواهد داشت یا خیر؟ بنابراین در 

از اعتبار برخوردار هستند که به  ییهامدرسهپیشنهادی پژوهش حاضر،  چارچوب
در خالء اتفاق  هامدرسهسمت ساختاری توانمندساز حرکت کنند. اما رفتار در 

از جمله یابد. ای فیزیکی مدرسه شکل گرفته و تداوم میافتد بلکه در فضنمی
اجرایی شدن و  زمینه برای ایجادفیزیکی مناسب  پیامدهای مثبت توجه به ساختار

مالک  8عامل ساختار فیزیکی با . استی رفتارهای تعریف شده در مدرسه ریگشکل
(؛ 1374)بقایی های با نتایج پژوهش و (4)جدول است  چارچوبمورد تأکید این 

که  استهمسو  (1382(؛ فالح و همکاران )1381(؛ پازارگادی )1378پازارگادی )
. شودمیمحسوب  هامدرسهمعتقدند ساختار یک عنصر کلیدی در اعتبارسنجی 

برادران  و نوریوندی نوراله(؛ 1387(؛ رحمانی و فتحی واجارگاه )1384فرزیانپور )
؛ شورای (2007) 1(؛ ماتیرو2006) (؛ هیوراد1390(؛ عباسپور و شرفی )1387)

( و تسینیدو و همکاران 2013(؛ بانک جهانی )2016اعتبارسنجی آموزش عالی )
اثربخش و معتبر که از کیفیت قابل قبول و  هایمدرسهاند که ( نیز بر این عقیده2010)

که  اندکوشیدهباالتر برخوردار هستند عامل ساختار را همواره مورد توجه قرار داده و 
عامل ساختار )سازمانی  بر این اساس،. کنندبه سمت ساختارهای توانمندساز حرکت 

و مهم در امر اعتبارسنجی  هامدرسهمؤثر بر کیفیت  عنوان یکی از عواملو فیزیکی( به

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Materu 
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تجربی الزم برخوردار و ری ظو از پشتوانه ن استکید أمورد تیک مؤسسه آموزشی 

 . است

طور رسمی وضع شده است، بدین معنا نیست که تمام این واقعیت که سازمان به
ها و تعامالت آن با ملزومات ساختاری هماهنگ است. افراد نیز عنصری اصلی فعالیت

های اجتماعی هستند )مدرسه هم دارای بعدی ساختاری و هم دارای منظادر تمامی 
د نیازهای ان با خوآموزدانشبعدی فردی است(. معلمان و کادر اداری و آموزشی و 

های شخصی و درک منطقی خودشان گیریدارند و جهتو باورهایی ها هدففردی، 
گیری رفتار در مدرسه طور که ساختار به شکلکنند. همانشان را ایجاد میرا از نقش
دهند. و باورهای افراد نیز رفتار در مدرسه را شکل میها هدفکند، نیازها، کمک می
مالک است،  8ردی معلم )کادر اداری و آموزشی(، دارای عامل ف ،چارچوبدر این 

 چارچوبمالک مورد تأکید  7ی نیز با آموزدانشو عامل فردی  (4)جدول 
ری و ظان( از پشتوانه نآموزدانشن و ا)معلم . عامل فردیاعتبارسنجی پیشنهادی است

؛ (1374بقایی )های نتایج پژوهش که در، آنچناناستتجربی الزم برخوردار 
(؛ رحمانی و فتحی 1384(؛ فرزیانپور )1381(؛ پازارگادی )1376محمدی )میرزا

(؛ 1390مهر و همکاران )(؛ کیان1387(؛ کیذوری و همکاران )1387واجارگاه )
 (؛ هیوراد1395زاده )(؛ مجتبی1391(؛ دشتی و همکاران )1390عباسپور و شرفی )

 1( و شورای اعتبارسنجی اتریش1020) و همکاران (؛ تسینیدو2007) (؛ ماتیرو2006)
جزو عواملی بوده که ضروری  ان(آموزدانشو  معلمانعامل فردی )عمالً ( 2016)

ورد توجه قرار گیرد. مازلو ها مو دانشگاه هامدرسهاست در بحث اعتبارسنجی 
که این نیازها با طیف  کرده استمراتبی از نیازهای اساسی را توصیف سلسله

شناختی تا نیاز به خودشکوفایی موجب انگیزش رفتار ازهای زیستای از نیگسترده
هرزبرگ بین نیازهایی که باعث رضایت کارکنان و نیازهایی که باعث  .شوندمی

و نیاز به  ها. نیاز به دستیابی به هدفشودمی، تمایز قائل شودمینارضایتی کارکنان 
لم، مدیر و کننده رفتار مععدیلاستقالل دو عامل انگیزه قدرتمند درون افرادند که ت

، چندین جنبه بنابراین .(57 ،1397)مهرعلیزاده،  مدرسه هستندان در آموزدانش
، باورها و شناخت انگیزش کاری از جمله هاجمله: نیازها، هدفشناختی مهم افراد از

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Austrian Accreditation Council 



 211 .متوسطه .. هایهی اعتبارسنجی مدرسها و نشانگرهاشناسایی عوامل، مالک

 
 مورد توجه قرارگیرند هاههای شناختی افراد هستند که باید در اعتبارسنجی مدرسجنبه

 ثیرگذارند.تأ هامدرسهبر کیفیت و اعتبار  چراکه مستقیماً
 نشان پژوهشگرانسایر  هگرفتهای اعتبارسنجی انجام پژوهش نتایج بررسی 

های موثر در اعتبارسنجی عوامل و مؤلفه شده، ارائه الگوهای بیشتر در تقریباً دهدمی
ر د اند.انتخاب شده از میان عوامل ساختاری، فردی و هسته فنی تدریس و یادگیری

 های اجتماعی باز هوی و میسکلمنظاتئوری با معرفی  پژوهشگر ،پژوهش حاضر
ه به مدرساعتبارسنجی و درنظر گرفتن  الگویعنوان یک مبنا در طراحی به (2012)

را به  هارسهمددو عامل مهم و تأثیرگذار در اعتبارسنجی اجتماعی باز،  نظامعنوان یک 
ک مال 9و عامل سیاسی هرکدام با . عامل فرهنگی کرداضافه  پیشنهادی چارچوب
های رسمی و فردی حیات ، فرهنگ فراتر از جنبهچارچوب(. در این 4)جدول 

ازمانی ار سای سروکار دارد که رفتسازمانی است و با معانی مشترک و قوانین نانوشته
 مادینبه ماهیت نتوجه را  ، بایدچارچوب پیشنهادیکند. براساس این را هدایت می

رخ  هامدرسهمعطوف کرد و اتفاقاتی را که در  هامدرسهتعامالت اجتماعی در 
 دهد، باید در بافت فرهنگ مدرسه تفسیر کرد. می

نتایج شود.  یا مانع از آن هامدرسهباعث عملکرد اثربخش  تواندمیفرهنگ  
های کارآمدی، که فرهنگ ییهامدرسهآن است که  دهندهنشاناخیر  هایپژوهش

اندیشی آموزشی قوی دارند، سطوح باالتر پیشرفت تحصیلی اعتماد و مثبت
 چارچوبدر  (. بنابراین651 ،2012کنند )هوی و میسکل، ان را فراهم میآموزدانش

های کارآمدی، از فرهنگ قیّمی به سمت فرهنگ هامدرسه شده استپیشنهادی تالش 
 .داده شوندسوق اندیشی آموزشی قوی اعتماد و مثبت

( 4جدول مالک ) 9عوامل سیاسی )قدرت و سیاست(، عامل دیگری است که با 
ها را صاحبان قدرت مشروع به وجود گنجانده شده است. سازمان چارچوبدر این 

را مشخص، ساختارها را طراحی، کارکنان را  هاهدف آنهاکنند. آورده و کنترل می
کنند. اما تنها یکی از ها نظارت میاستخدام و مدیریت کرده و خود بر فعالیت

به  هامدرسهکه چرا ؛ها هستندهای قدرت در سازمانهای رقیب برای سایر شکلحالت
 تدارشان مستعد فعالیت سیاسی هستند. استقالل نسبی معلمان و اقعلت ساختار سست

های مختلف منجر به سست شدن ساختار و رواج تخصصی آنها به همراه عالیق گروه
زیرا اگرچه مدیر از اقتدار و مسئولیت باالیی برخوردار  شودمیفعالیت سیاسی خرد 
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است، استقالل نسبی معلمان در حوزه تخصصی خود گستره و دامنه این قدرت را 

ثر ؤم هامدرسهبر عملکرد و اثربخشی  انندتومیسازد. پس عوامل سیاسی محدود می
 .است اعتبارسنجی پیشنهادی دیده شده چارچوبباشند، لذا در 

عیت ، این واق(1در )شکل پیشنهادی  چارچوبسازی های اجراییجمله نیازمندیاز
گر با مفهومی پیچیده و چندبعدی هستند که امتوسطه نظری  هایهاست که مدرس

ورد مباز  م اجتماعینظامثابه یک و متن، به الگوکر شده در درنظر گرفتن هفت عامل ذ
یستم سشد، مداقه و بررسی قرار گیرند، هرچه هماهنگی میان عوامل هفتگانه بیشتر با

 ری،و یادگی تدریس، تابعی از تعامل هامدرسهدادهای تر و معتبرتر است. بروناثربخش
 وهعال. اندیروهای محیط محدود شدهها هستند که با نفرهنگ و سیاستد، افرا ،ساختار

ه این عوامل مدرسه ب همهپیشنهادی الزم است  چارچوبسازی اجرایی برای ،این بر
زشی در آمو ومداوم باشد، وظیفه همه عوامل اداری  دباور فکری برسند که ارزیابی بای

در خصوص آن و نوع و شیوه  د، فرایندی باز و مشترک است و بایاستمدرسه 
د و این باور مشترک در مدیران ارش رسانی الزم صورت پذیردآن اطالعاجرای 

گذاری در های اعتبارسنجی نوعی سرمایهکه هزینه شودآموزش و پرورش ایجاد 
. مند به ارزشمندی و لیاقت مدرسه استارتقای کیفیت آموزشی و رسیدگی نظام

کنان کارو  معلمان نقش دنکر پررنگ کیفیت و زمینه در سازیفرهنگ
 و گرایی، تمرکزگراییجانبهیک از را اعتبارسنجی وضعیت تواندمی وپرورش،آموزش

ی هابرنامه در را زاددرون هایحرکت و بخشد رهایی محورنخبه هایریزیبرنامه
 .بخشد فزونی کیفیت تضمین

افزایش ظرفیت و  جهتحرکتی نو، آکادمیک و گامی کوچک در  ،این پژوهش
وپرورش کشور است. های اعتبارسنجی نظام آموزشارآور طرحبینش زاینده و ب

 قابل تواندمینتایج حاصل از آن، هم در سطح خرد و هم در سطح کالن  ،بنابراین
وپرورش، وپرورش، شورای عالی آموزشاستفاده باشد. در سطح کالن، وزارت آموزش

کشور،  وپرورش، سازمان سنجش آموزشریزی آموزشسازمان پژوهش و برنامه
در سطح  .کنندستفاده از نتایج آن ا توانندمیسازمان اسناد و مدارک علمی کشور و ... 

اشد. همچنین بکارآمد و مفید  تواندمیمتوسطه نظری  هایهخرد نیز برای مدرس
مندان القهعپاسخگوی نیازهای پژوهشی پژوهشگران و  تواندمیعنوان یک مرجع به

 وپرورش باشد.یفیت در آموزشحوزه اعتبارسنجی و تضمین ک
 د:شوه میزیر ارائ شرح به یهایپیشنهاد پژوهش، این نتایج و هایافته اساس بر
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 و نشانگرهای هامالکچارچوبی پیشنهادی شامل عوامل،  پژوهش، این در

 است نآبهتر . است شده طراحی ایران متوسطه نظری هایهمدرس برای اعتبارسنجی
 وپرورش کشور و دورهآموزش مأموریت و رسالت به ابن دوره تحصیلی برای هر

دام اقآن دوره  خاص اعتبارسنجی الگوی اعتباریابی و طراحی تحصیلی مربوطه به
 کیفیت تضمین و اعتبارسنجی برای اصلی مؤلفه 7 حاضر، پژوهش در .شود

 هایپژوهش قالب در ،شودمی پیشنهاد. شد ایران شناسایی متوسطه نظری هایهمدرس
 هب کیفیت تضمین و اعتبارسنجی برای شده شناسایی هایمؤلفه از یک هر ردیمو

ن همچنی .قرار گیرد مطالعه و بررسی مورد بیشتر جزئیات با و جداگانه صورت
 با پژوهش این در شده هارائ چارچوب تطبیقی مطالعه یک در شودمی پیشنهاد

نهایتًا  و .گیرد قرار ررسیب کشورها مورد سایر کیفیت و تضمین اعتبارسنجی الگوهای
 از جانبههمه جوییمشارکت و کیفیت فرهنگ گسترش به نسبت ،شودمی پیشنهاد

 مؤثری هایگام وپرورشآموزش کارکنانن و امعلم ویژهبهوپرورش، آموزش نفعانذی
 . شود برداشته

هایی مواجه بود که گستردگی و تمرکز زیاد پژوهش حاضر با محدودیت
کنندگان شامل خبرگان ش کشور، یکی از آنهاست. هرچند مشارکتوپرورآموزش

ی و وپرورش و خبرگان اعتبارسنجزشهای مختلف آموتعلیم و تربیت، مدیران رده
طراحی شده، برای  چارچوبتضمین کیفیت در گستره ملی بود، ولی احتماالً 

شد. باهای بزرگ کارساز بزرگ، برخوردار و تراز اول در شهرستان هایهرسمد
کوچک  هایهمتوسطه نظری و خصوصاً مدرس هایهتعمیم آن به سایر مدرس ،نتیجهدر

یاط اند، باید با احتهای خاص خود مواجهروستایی و دورافتاده که با محدودیت
مرتبط و مبتنی بر  گرفتههای انجام صورت گیرد. کمبود مطالعات و پژوهش

 کنندگان درسترسی دشوار به مشارکتشناسی مشابه در زمینه مورد مطالعه و دروش
 اند. بوده پژوهشهای این و دشواری پژوهشگرهای پژوهش، نیز از محدودیت
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 منابع
 ن: سمت.با تجدید نظر. تهرا 3ویرایش  ،ارزشیابی آموزشی(. 1394بازرگان، عباس )

 برای مناسب ارزیابی الگوی طراحی و بررسی (.1374) بقایی شیوا، نعمت

 ،رشدا کارشناسی نامهپایان .متوسطه آموزش جدید نظام هایدبیرستان اعتباربخشی
 .تهران دانشگاه ،علوم تربیتی و شناسیروان دانشکده

 مدارس تیفیک یبررس (.1396قلی، بهبود )اله و یاریروح مهدیون، الدین؛نظام پاهنگ،

 ،(1) 5 ،مدرسه تیریمد دوفصلنامه ی.بیترک یمؤثر برآن: پژوهش عوامل ییشناسا و
173-193. 

تضمین کیفیت در  جادیضرورت و چگونگی ا(. 1388فر )محمدجع ،یجواد
 .51، 118، ماهنامه پژوهشنامه آموزشی .پرورشوآموزش

 یهاالق در پژوهش(. اخ1394فرناز ) ،یو رحمان یهاد ،یخانحسن نا؛یم زاده،نیحس
-11، (32) 9 ،یشکفصلنامه اخالق پزراجرز.  یمفهوم به روش تحول لی: تحلیفیک

43. 
 (. ارزیابی1391سکینه ) عباسی، و میترا بوانی، زارع ؛ناهید الهی،عین نسرین؛ دشتی،

. 89-90در سال تحصیلی دانشکده پیراپزشکی آزمایشگاهی علوم گروه درونی
 ،(2) 6تهران(،  پزشکی علوم دانشگاهمجله دانشکده پیراپزشکی سالمت ) پیاورد

117-127. 

 شآموز در کیفیت (. ارزشیابی1387کوروش ) واجارگاه، فتحی و نرمضا رحمانی،
 .39-28 ،(1) 1پزشکی،  علوم در راهبردهای آموزش ماهنامهودعالی. 

(. 1995سندرز، جیمز؛ هورن، جری؛ توماس، ربکا؛ توکت، مارک و یانگ، هویالن )
 ؛ ترجمهلیست جامع ارزیابی مدرسهمدلی برای ارزیابی مدرسه: همراه با چک

 (. تهران: انتشارات رسا.1395حمید رحیمیان و محمد ضیایی مؤید )

 و مدرسه جو ،آموزدانش پیشینه خانه، محیط متغیرهای نقش. (1390) لیال شاهدوستی،
 اساسبر راهنمایی سوم پایه انآموزدانش ریاضی پیشرفت تدریس در فرایند

 .بریزت مدنی شهید هدانشگا ،ارشد نامه کارشناسیپایان .(2007) تمیز مطالعات

 و مدیریت گروه در درونی (. ارزیابی1390محمد ) شرفی، و عباس عباسپور،

-131 ،(5)2، یتربیت گیریاندازه. طباطبائی عالمه دانشگاه آموزشی ریزیبرنامه
159. 
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. متوسطه راهنمایی، ابتدایی، وپرورش آموزش (.1392) زهرا رضایی، آناهیتا و فرجی،

 .بستان طاق نشر :کرمانشاه
 آموزشی هایبیمارستان درمانی آموزشی خدمات ارزیابی(. 1384فرشته ) فرزیانپور،

له رسا .اعتبارسنجی الگوی بر اساس تهران در مستقر پزشکی علوم هایدانشگاه
 .و تحقیقات تهران علوم واحد اسالمی آزاد گروه مدیریت دانشگاه ،ریدکت

 نیا،مهدی و اغالمرض قائنی، اله؛خلیل ینیان،مع کامیار؛ یغمائیان، حوریه؛سیده  فالح،

 بهداشت دانشکده محیط گروه بهداشت درونی (. ارزیابی1382) محمود سید

 5، سمنان پزشکی علوم دانشگاه علمی مجله. سمنان پزشکی علوم دانشگاه

 .77-73، (پزشکی نامه آموزشیژه)و

ژوهش . عیار پبررسی و کیفی؛ نقد پژوهش قلمرو و جایگاه(. 1393)محمد  ی،فوالد
 .46-27(، 8) 2 ،در علوم انسانی

 هاالکم اعتبارسنجی و طراحی(. 1395) ، محسنفرمهینی فراهانی ، علی وکشاورززاده
 مطالعه یک: کشور متوسطه مدارس درسی کیفیت برنامه ارزیابی هایشاخص و

 .144-107 ،(2)1 ی،های کیفی در برنامه درسپژوهشفصلنامه . موردی
 مسلم، ؛آرش ای،حمزه ؛عباسعلی نژاد،عباس ؛حسین زیبد،عجم ؛مجتبی مهر،کیان

 پزشکی پایه علوم گروه درونی (. ارزیابی1390) و دیگران جلیل مشاری، علیرضا؛

 فصلنامه دانش، افق .1389در سال 3 تیپ پزشکیم علو هایدانشگاه از یکی

 .49-40 ،(2) 17 گناباد، درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 یر(. تأث1387مسعود ) خشکناب، فالحی و محمدعلی حسینی، ؛امیرحسین کیذوری،

 (،9و8) 3، پرستاری پژوهشپژوهشی.  و آموزشی کیفیت ارتقای بر درونی ارزیابی
105-115. 

های تحقیق کمی و کیفی در روش (.1996، جویس )گال و والتر ،بورگ ؛گال مردیت
ران: . ته(1387) رضا نصر و همکارانمدترجمه اح ؛ناسیشعلوم تربیتی و روان

 سمت.

 یفیتک تضمین و اعتبارسنجی الگوی اعتباریابی و طراحی(. 1395زاده، محمد )مجتبی

 ،شناسی و علوم تربیتیدانشکده روان ،رساله دکتری. ایران عالی آموزش نظام برای
 دانشگاه عالمه طباطبایی. 
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 و ماییراهن ابتدایی، وپرورشآموزش(. 1391) لیدا ا،کاکی عباس و آرانی، دارمعدن

 .دانش طلوع انتشارات: تهران. نوین اندازهایمتوسطه چشم
کید أ( با تنظری و تجربی)مبانی  های نوین مدیریتنظریه(. 1397مهرعلیزاده، یداهلل )

 هواز.. اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران اهای ایرانیبر تجربه سازمان

. تحلیل (1392)فردانش، هاشم و مزینی، هاشم  ؛آبادی، خدیجهعلی ؛اکبر د،را منیؤم
گیری هندازفصلنامه ا. محتوای کیفی در آیین پژوهش: ماهیت، مراحل و اعتبار نتایج

 .222-187(، 14) 4 ،تربیتی
 ارزیابی برای مناسب الگوی طراحی و بررسی (.1376محمدحسن ) میرزامحمدی،

 دانشکده ،ارشد کارشناسی نامهنپایا .نیرو وزارت یآموزش کیفیت درونی

 تهران. دانشگاه ،وعلوم تربیتی شناسیروان

 با ارسدمکارایی  ارزیابی (.1392حجت و صادقی، اعظم ) حسنی، ابوالقاسم؛ نادری،

 هرستانش راهنمایی : موردپژوهی مدارسهاداده پوششی تحلیل روش از گیریبهره

 .33 – 9، (3) 29 ،تعلیم و تربیت فصلنامه. 86-87تحصیلی سال در شهربابک

 ارزیابی انارک مطلوب (. نشانگرهای1387مسعود ) برادران، و ندی، آزادهونوراله نوری

 دانشگاه تکمیلی تحصیالت دیدگاه دانشجویان از عالیآموزش  نظام درونی

 .69-55 ،(4)1 کشاورزی، اقتصاد و ترویج مجله. رامین کشاورزی
 . تهران: سمت.راهنمای عملی پژوهش کیفی(. 1394) هومن، حیدرعلی

؛ ردنظریه، تحقیق و کارب: مدیریت آموزشی(. 2012سیسیل ) ،میسکلوین و  ،هوی
 مت.(. تهران: س1394) مرتضی نظریسید ترجمه نادر سلیمانی، محمود صفری و 
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هامصاحبهنتایج تحلیل محتوا و کدگذاری اسناد و   

هامالک عوامل  نشانگرها 

نی
زما

سا
ار 

خت
سا

 

 قوانین و مقررات

درسی مطابق  هایبای آموزشی و تدریس کتهابرنامهاجرای 
 آموزشیهای شده توسط گروهی زمانی از پیش تعیینهابرنامه

 قانون اجرای به پایبندی و احترام تضمین

 و غیره قواعد ها،نامهینیآ ها،مشی خط وجود

 هالعملدستورا و مقررات و قوانین با آموزشی و اجرایی امور نطباقا

 ضوابط موجود و هانامهآئین مدرسه به کارکنان و معلمان تعهد و پایبندی
 در مدرسه

و  یآموزدانش (نامه انضباطیرفتاری )آیین و خالقیتدوین منشور ا
 رسانیاطالع

کار و تخصصتقسیم  

عنوان یک سیستم پیچیده یک فرد توان انجام همه در مدرسه به
 ها را ندارد.فعالیت
 شودمیهای سازمانی موجب افزایش کارایی کار بین سمتتقسیم
در جای خود باعث دانش  دهد کهمیکار تخصصی شدن را افزایش تقسیم

 شودمیتخصصی 

ای و های حرفهگیریجهت
 بوروکراتیک

ای شدن روزافزون و حرفه هامدرسهتعارض بین بوروکراتیک شدن 
 معلمان را نباید نادیده گرفت

 مراتبی دارندساختارهای سلسله هاهها ازجمله مدرستمامی سازمان
 ای حرکت کنیمظارت حرفهاز نظارت بوروکراتیک باید به سمت ن

مدرسه اجتماعی است از نیروهای متنوع و متناقض مدیر باید 
 تبدادی کندای و کمتر اسمدرسه را بیشتر حرفه

 نظارت و ارزیابی

 و تدریس مهارت بر نظارت برای ییهاروش اجرای و تنظیم

 معلمان کیفیت علمی
 نآ نتایج از ریوبهره و مدرسه امور از مدیریت ارزیابی کیفیت

 مستندسازی و سازیساالنه، پیاده هایفعالیت ارزیابی تعیین شیوه

 آن مناسب
ر سای و آموزشی و پرورشی وضعیت مدیر از ارزیابی دفعات تعداد

 گذاریسیاست در هانتایج ارزیابی از استفاده و سال در امور مدرسه

 های آیندهریزیبرنامه و

ی ریزمدیریت و برنامه
 استراتژیک

 نابعم و ساختار انسانی، منابع توسعه برای مدرسه در برنامه وجود

 ایسرمایه
 تهدیدهای و هافرصت ضعف، قوت، نقاط بررسی و شناسایی

 از سوی مدیر مدرسه
 تفویض مشاغل، سازمانی مشخص، )شرح وجود نمودار

 و غیره( مؤثر و نوآوری توسعه و خالقیت از حمایت ها،مسئولیت
 کارآمد
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 تعهد و تعلق ایجاد برای الزم سازوکار از مدرسه برخورداری

ارکنان ککارکردها در میان  وها هدف مأموریت، سازمانی نسبت به
 انآموزدانشو 

 و تدوین راهبردی ریزیبرنامه برای مناسب سازوکار طراحی

 مدرسه یهاهدف و مأموریت تحقق جهت در جامع یهابرنامه

 سازمانیو تشکیالت چارت 
)ارتباطات رسمی و 

 غیررسمی(

د عمومًا ناکارآمدند و ناگزیر بای هاههای ارتباطی در مدرسنظام
 های غیررسمی تقویت شوندنظام

ی اکامدوری از ن برایمدیر فهیم با استفاده از ارتباطات غیررسمی 
کنند اجتناب بوروکراتیک مدیرانی که بر اساس قانون عمل می

 رزد.ومی
های تر از هنجارها و رویههای غیررسمی مهمهنجارها و رویه

 رسمی است

سمی برقراری انسجام و کارگروهی از ارتباطات رسمی و غیرر برای
 باید نهایت استفاده را برد

 یندهاطراحی مجدد فرا

 زخوانیبا اطالعات، نوین )بانک هایفناوری بر مبتنی بایگانی ایجاد

 (...و بودن محرمانه و امنیت ،گزارش دهی و

 و بهبود اصالح مستندسازی، احصاء، برای مناسب وجود سازوکار

آموزشی،  هایحوزه تفکیک به کاری یهاروش و فرایندها
 مالی اداری و پرورشی،

انداز و بیانیه مأموریتچشم  

ای، استانی منطقه رسالت تعریف و جامعه در قبال مدرسه مسئولیت
 مدرسه یملی برا و

حوزه  در مدون هایرسالت وها هدف مأموریت، بیانیه وجود
 و پرورشی آموزشی
 و پرورشی آموزشی هایفعالیت پذیراندازه و مشخص تعریف

مورد  هایصالحیت و هاقابلیت دقیق و تصریح و مشخص طوربه
 انآموزدانش از انتظار

 هایو رسالتها هدف
 آموزشی و تربیتی

 هارسالت وها هدف روزرسانیبه و بازنگری
 شدهتدوین یهاهدف و رسالت صراحت و جامعیت

 هاهدفجلب مشارکت معلمان در تدوین 
 کشور توسعه یهابرنامه و جامعه فرد، نیازهای باها هدف تناسب
فرایند  در هاهدف تحقق برای مدرسه دسترس در امکانات به توجه

 هاهدف تدوین
 هاهدفخصوص میزان تحقق  های ادواری درد گزارشوجو
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کی
یزی

ر ف
ختا

سا
 

فضای آموزشی )فضای 
 فیزیکی(

 ...( و کارگاه آزمایشگاه، )کالس، آموزشی فضای تنوع
 ظاهری، وضعیت نور، ازنظر آموزشی فضاهای و هاکالس کیفیت

 سرمایش و سیستم گرمایش
 اساس بر زشیآمو مفید فضای مساحت و فضای آموزشی کفایت

 آموزدانش به تعداد فضا، سرانه شاخص
 انآموزدانش تعداد با هاکالس اندازه تناسب

 بهداشتی هایسرویس تعداد بودن مناسب و نظافت رعایت

 ساختمان ایمنی، عمر و استحکام رعایت

 منابع کالبدی

یش پاز  اهداف به رسیدن امکان افزایش برای مادی ابزارهای وجود
 با برنامه عملیاتی مدرسه شده مطابقتعیین
 اب دوره تحصیلی هایهدف به رسیدن در راستای کافی منابع وجود
 مدتبرای طوالنی آنها تدارک به توجه

 انآموزدانش تعداد رشد با انسانی منابع و کالبدی منابع تناسب
 اعتبارسنجی برای کالبدی و مادی منابع تأمین

 بو متناس آموزشی فضای با یآموزدانش جمعیت درش هماهنگی
 انآموزدانش معلمان و نیازهای با تجهیزات و امکانات کردن

ی و آموزدانشهای سرانه
های مالی اولیا و حمایت

 خیرین

 آموزشی، هایتفعالی به یافتهتخصیص اعتبار ی وآموزدانش سرانة

 برنامهفوق هنری و -فرهنگی
 کل اعتباراتبه آموزشی و پرورشی ختصاصیا درآمدهای نسبت

 مدرسه جاری
 مردمی هایکمک جذب در مدیریت عملکرد نحوه
 اختصاصی درآمدهای کسب در مدیریت عملکرد نحوه

 های پرسنلی،سرفصل در اعتبارات هزینه و تخصیص چگونگی

 و... تجهیزات و وسایل و مصرفی

 خدمات پشتیبانی و رفاهی

ان نیازمند و آموزدانش از مالی حمایت برای مناسب ارسازوک وجود
 ...و مختلف هایوام تحصیلی، هزینهاعطای کمک

 ان،آموزدانشبرای  سیاحتی تفریحی و– علمی اردوهای برگزاری

 معلمان و کارکنان

ان آموزدانشعمومی  سالمت وضعیت سنجش و پایش
 ایدوره عایناتم انجام و بهداشتی پرونده تشکیل جدیدالورود،

 حضوری و تلفنی مشاوره هایفعالیت ایجاد و توسعه
 ه، کارگاه، فضایآزمایشگا در مربوط تجهیزات و ایمنی میزان

 مدرسه فضاهای سایر و ورزش

.( و .. و راهنما آموزشی )دفترچه هایبسته توزیع و تدوین طراحی،
 ایمشاوره خدمات
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 کتابخانه

ان و آموزدانشزان دسترسی به کتابخانه توسط وجود کتابخانه و می
 معلمان

ن روز بودن کتب موجود و میزاتعداد کتب موجود در کتابخانه و به
 های تحصیلیاشتراک مجالت علمی موردنیاز رشته

 حضور و وجود کتابدار در مدرسه و کتابخانه آموزشگاه

و  نوسازی کتبروز کردن، بهسازی و تعیین بودجه ساالنه برای به
 کتابخانه مدرسه

 کارگاه و آزمایشگاه

 کارشناس یا متصدی مناسب و حضوروجود آزمایشگاه و کارگاه 

 مدرسه کارگاه ه وآزمایشگا از انآموزدانش بهینه استفاده منظوربه
 شامر آموز در مؤثر آزمایشگاهیو امکانات کارگاهی و  تجهیزات

 تحصیلی هایرشته با متناسب اهیآزمایشگاهی و کارگ فضای وجود

 مدرسه

منابع علمی، آموزشی و 
 پژوهشی

 محتوای امتناسب ب آموزشیکمک وسایل معلمان از بهینه استفاده

 و رشته تدریس درس
 ستدری در ارتباطات و اطالعات آوریفن از استفاده میزان

 شیآموز افزارهایو نرم کامپیوتر اینترنت، امکانات از استفاده
 و و پژوهشی آموزشی منابع تأمین برای مناسب وجود برنامه

 معلمان و نیازهای تحقق جهت در آنها کیفیت و کمیت بر نظارت
 انآموزدانش

 فضای ورزشی

انجام  برایوجود فضا و امکانات مناسب ورزشی در مدرسه 
 های جسمی و حرکتیفعالیت

 به سرباز و وشیدهسرپ تفکیک به ورزشی هایمکان مساحت نسبت

 انآموزدانش تعداد کل

 یا هامدرسه سایر با مدرسه در برگزارشده ورزشی مسابقات تعداد

 دیگر مراکز آموزشی و ورزشی

ی 
رد

ل ف
عام

ان
لم

مع
 

ان
رکن

 کا
و

 

 ظاهر و شخصیت معلم

ای اثرگذار در پذیرش و تأثیرگذاری نقش معلم در مدرسه مقوله
 ظاهر و آراستگی ظاهر وی است

همگی  نوع برخورد، متانت در رفتار، برخورد گرم و صمیمانه و ...
علم تأثیرگذار مو ایفای مؤثر نقش  آموزدانشدر جذب  توانندمی

 باشند
ظاهر آراسته و شخصیت مقبول برای معلم ضروری است چراکه 

حتی  ان از معلمان خود و نوع پوشش و ظاهر وآموزدانشاکثر 
 نندکداری میرفتار ایشان الگوبر

و  آموزشی هایدوره
 افزاییدانش

معلمان  برای هدفمند آموزش توسعه هایفرصت گسترش تشویق و
 کارکنان و

 افزاییدانش و آموزشی هایکارگاه در کلیه معلمان دادن شرکت
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 آنان علمی توسعه باهدف
 ی تدریس و ارزشیابیهاروشهای آشنایی با برگزاری کارگاه

 تحصیلی
 منابع بهسازی و تأمین برای الزم مشیخط و تدوین برنامه

 منابع توانمندسازی فرایند و ایحرفه مدیریت توسعه آموزشی،

 در مدرسه انسانی

برای معلمان و سایر  مداوم آموزشی هایدوره تنظیم و تدوین
 کارکنان مدرسه

 رضایت شغلی

 ی مدرسهمعلمان و کادر اداری و آموزش شغلی رضایت میزان

 اجتماعی از منزلت آموزشی مدرسه و کادر اعضا رضایت میزان

 خود

 تشویق، تنبیه و ترغیب

 کارکنان به و انآموزدانش معلمان، تقدیر و تشویق موارد تعداد

 تفکیک به علمی، هایها همایشجشنواره در مشارکت خاطر

 یحصیلت سال در معلمان کل از شده تقدیر و تشویق معلمان درصد

 ای مشخص برای تشویق و تنبیه در مدرسهوجود برنامه

 ن مدرسهتشویق و تنبیه معلما براییی هاروشریزی و اجرای برنامه

دهی، توزیع و ترکیب سازمان
 کادر اداری / آموزشی

 تحصیلی مدرک برحسب کارکنان درصدی توزیع

 انآموزدانشنسبت کادر اداری و اجرایی به 

 ه به میانگین سن و سابقه کاری معلمان و کارکنان مدرسهتوج

کارگماری معلمان و سایر کارکنان بر اساس شایستگی و تخصص به
 ایشان

 کیفیت کادر اداری / آموزشی

های هرشت تفکیک به تدریس کیفیت از انآموزدانش رضایت میزان
 موجود در مدرسه تحصیلی

 با رشته تدریس مانمعلتناسب رشته تحصیلی و تخصص 

 اهداف به دستیابی برای مناسب درسی برنامه مبتنی بر آموزش

 سنجش و آموزشی محتوای و روش جایگاه، آموزشی ازنظر

های مصوب و به محتوای کتب درسی و سرفصل معلمانتوجه 
 بندی دروسرعایت برنامه زمان

 معلمان خصصیت-های علمیاندیشیها و هممتوسط تعداد کارگاه
 در سال

 و عوامل آموزشی مدرسه معلمانتوانمندی آموزشی 

های علمی، آموزشی و فعالیت
 پژوهشی

ال هرس در رسیده پایان به پژوهیاقدام هایطرح تعداد سرانه
 معلمان و کادر اداری مدرسه توسط تحصیلی

 قالب و جلسات شورای معلمان در آموزشی یهابرنامه اجرای

 آموزشی یهاکارگاه
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اقدام  هایپروژه درو عوامل آموزشی و اجرایی  معلمان شرکت
 پژوهی

 ن و کارکنان مدرسهاوهی معلمهای انفرادی و گرآثار و فعالیت

 موجود یهابرنامه کنندهمیلتک یا مکمل ی آموزشیهابرنامه ارائه

تعامالت کادر اداری / 
 آموزشی

 سال در انآموزدانش با مدیر مدرسه عمومی جلسات تعداد

 و سمینار طریق از معلمان میان تجربه تبادل نحوه تعامل و

 های آموزشی و...کارگاه

 هایفعالیت یک گروه درسی در اعضای همکاری موارد تعداد

 سایر با تخصصی خدمات عرضه و اجرایی آموزشی، پژوهشی،

 مدرسهکاری  هایگروه
 سایر با هر معلم مشترک ژوهشیپ و آموزشی هایفعالیت وجود

 معلمان

سایر  معلمان با مشترک پژوهشی و آموزشی فعالیت وجود
 هامدرسه

های اعضای گروه با مشترک پژوهشی و آموزشی فعالیت وجود
 های کشوریآموزشی منطقه استان و نیز دبیرخانه

 

 های فردیتفاوت

ی سایی نیازهاباور به وجود تفاوت فردی و تالش در راستای شنا
 متفاوت افراد

 شودمیهای متفاوت گیریهای فردی منجر به جهتتفاوت

های فردی و تالش در راستای از بین بردن نگاه توجه به تفاوت
 انآموزدانشکل یکسان به

 عملکرد آموزشی

ها و المپیادهای یافته به جشنوارهان نمونه و راهآموزدانشتعداد 
 علمی
 ت علمییافته به دانشگاه و سایر مؤسساان راهآموزدانشتعداد 

ها ای حاصل از آزمونای و منطقههای مدرسهکسب رتبه در ارزیابی
 و ...

ا کسب رتبه در مسابقات فرهنگی هنری در سطوح مختلف استانی ی
 ایمنطقه

 انگیزه تحصیلی
 تحصیل ادامه به انآموزدانش انگیزه و عالقه میزان
 آینده ربازار کا و تحصیلی رشته به انآموزدانش آگاهی و عالقه

ها و ، تواناییهاویژگی
 های فردیقابلیت

 انآموزدانشی حل مسئله در هامهارتمیزان رشد 
 انآموزدانشی اجتماعی در هامهارتمیزان رشد 

 ا معلمانبان با یکدیگر و آموزدانشی ارتباطی هامهارتتوسعه 
 انآموزدانشهای تحلیلی وسعه تواناییت

 تشویق، تنبیه و ترغیب
 کارکنان به و انآموزدانش معلمان، تقدیر و تشویق موارد تعداد

 تفکیک به علمی، هایها همایشجشنواره در مشارکت خاطر
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 در انآموزدانش کل از شده تقدیر و تشویق انآموزدانش درصد

 تحصیلی سال

 مشخص برای تشویق و تنبیه در مدرسه ایوجود برنامه

 انآموزدانشو تنبیه تشویق  براییی هاروشریزی و اجرای برنامه

 مدرسه

 افت تحصیلی

از تحصیل  انصراف و تحصیلی افت کاهش جهت درتالش 
 مدرسه انآموزدانش

 ان مردودی در سال قبلآموزدانشدرصد 
 ترک سال، طول در کالس از کنندهغیبت انآموزدانش نسبت

 هر در انآموزدانش کلبه انصرافی داده رشته تغییر یا کردهتحصیل

 تحصیلی ترم

 پیشرفت تحصیلی

 آموزش یافته به مراکزکنکور و راه در شدهقبول انآموزدانش درصد

 عالی
 تحصیلی نیمسال در انآموزدانش امتحانات نمره میانگین
 آموختگاندانش کلبه دانشگاه به تهیافراه آموختگاندانش نسبت

 یبه تفکیک سال و رشته تحصیل انآموزدانش معدل میانگین
 مربوط آمارهای وتحلیلتجزیه و بررسی برای برنامه مناسب وجود

 درسی نمرات و معدل میانگین تحصیلی، گذر، افت نرخ به

 در آن ایجنت از استفاده و انآن پیشرفت منظور ارزیابیبه انآموزدانش

 مربوطه هایریزیبرنامه

گی
رهن

ل ف
وام

 ع

های مشترک گیریجهت
سازمانی( )فرهنگ  

ی وجود سیستمی مشترک از معانی و مفاهیم مشترک در میان اعضا
 سازمان

 یتیم کار تشویق و جمعی هویت یک ایجاد و افراد دیدگاه تغییر
و ج و رهنگف حفظ و ایجاد برایدر مدرسه  مناسب سازوکار ایجاد

 انضباطی، فرایندهای مطلوب )رضایت سنجی، سازمانی

 (...و جمعیارتباط

 برنامهفوق هایفعالیت

برای  شدهارائه تفریحی و برنامهفوق هایفعالیت ساعات میزان
 ان در هفتهآموزدانش

به  برنامهفوق خدمات ارائه برای مناسب سازوکار وجود برنامه و
های وزشو ترمیم آم آنان یادگیری تای تقویتان در راسآموزدانش

 کالسی
های درون مدرسه و اجتماع پیرامونی خصوصًا استفاده از ظرفیت

های بارتر کردن فعالیتان در هرچه پرآموزدانشهای اولیا توانایی
 برنامهفوق
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 یآموزدانشاردوهای 

 تعداد سفرهای علمی، فرهنگی، هنری، زیارتی و سیاحتی عمومی
 برگزارشده در سال

کننده در اردوهای فرهنگی و هنری شرکت انآموزدانشدرصد 
 صیلیان به تفکیک سال و رشته تحآموزدانشبرگزارشده از کل 

طراحی و انتشار نشریات 
 فرهنگی

ن ی )درون و بروآموزدانشطراحی و انتشار نشریات داخلی 
 ای(مدرسه

 ان و معلمانآموزانشدحمایت از نشریات و سایر تألیفات 
ای و محلی در نشریات انعکاس اخبار و رویدادهای مدرسه

 ایمدرسه

 یآموزدانششورای 

ترین عنوان مهمی بهآموزدانششورای  کردناندازی و فعال راه
 عرصه تمرین مشارکت سیاسی و مظهر دموکراسی

ر ذاایمان و اعتقاد مدیر و عوامل مدرسه به نقش مهم و تأثیرگ
 یآموزدانششوراهای 

کل ی بهآموزدانشان عضو شوراهای آموزدانشنسبت تعداد 
 ان مدرسهآموزدانش

های حمایت از فعالیت
فرهنگی، هنری، مذهبی و 

 ورزشی

گذاری و سیاست برایدر مدرسه  وجود برنامه مدون و مناسب
اجتماعی و  فرهنگی، هنری، ورزشی و برای امور مالی مدیریت

 و مراسم مذهبی بازدیدها، و اردوها همایش، جشنواره، زاریبرگ
 دانشجویی نشریات تولید ی وآموزدانش هایجشن

در  نریه و فرهنگی هاینمایشگاه و هاجشنواره ،هابرنامه برگزاری
 مدرسه

 مذهبی های فرهنگی، هنری واجرای آموزش
 وری، مذهبی مدیریت امور فرهنگی، هن برایاختصاص منابع مالی 

 ورزشی

و  هاروشباور و اعتقاد به 
 های نوین آموزشیآوریفن

با  وریکار و افزایش بهره کیفیت بهبود به مدیر مدرسه اعتقاد
 ی نوینهاروشو  فناوری استفاده از

های نوین آموزشی در امر آوریباور معلمان به نقش سازنده فن
 تدریس و مدیریت کالس درس

 وری در زمینه پاسخگویی به نیازهای شغلی واذیری فنپانعطاف
 ایحرفه

و  بخش، خوشایند، سودمنداعتقاد و باور به خوب، عاقالنه، لذت
 های نوین آموزشی در مدرسهآوریراحت بودن استفاده از فن

های باور و اعتقاد به روش
 نوین تدریس

در امر  های نوین آموزشیباور معلمان به نقش و جایگاه روش
 تدریس و مدیریت کالس درس

 وهای نوین تدریس های پیدا و پنهان روشباور و اعتقاد به ظرفیت
 نقش انکارناپذیر آنها در تدریس اثربخش
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 نمادهای مدرسه

 طراحی، تعریف و معرفی لگوی )آرم( اختصاصی برای مدرسه
آرم های اداری در راستای معرفی لگو و وجود سربرگ برای نامه

 مدرسه
ه وجود تابلو سردر مناسب برای مدرسه در راستای هویت بخشی ب

 آن
 

تعامالت و ارتباطات )درون 
 سازمانی(سازمانی و برون

کارکنان  ان، معلمان وآموزدانشارتباطات شفاهی و کتبی مؤثر با 
و  درسهمدرسه و تسهیل فرایندهای ارتباطی میان مدیر با کارکنان م

 انآموزدانشر با نیز میان مدی
ق و مهارت گوش دادن به سخنان طرف مقابل و فنون مذاکره و تواف

  تفاهم اثربخش
شناخت سازمان غیر رسمی مدرسه و استفاده در جهت تحقق 

 اهداف سازمانی مدرسه
وق و ان، مدیران مافآموزدانشارتباطات شفاهی و کتبی مؤثر با اولیا 

 سایر نهادهای اجتماعی
ی در های اولیا، اداره و سایر نهادهای اجتماعاستفاده از توانمندی

جهت رفع مشکالت مدرسه و ارتقای کمی و کیفی یادگیری 
 انآموزدانش

 توانایی تأثیرگذاری بر مدیران مافوق
 سازمانیهای نوین در ارتباطات برونتوانایی استفاده از فناوری

های مالی و مکامعه و جذب کهای موجود در جشناخت پتانسیل
 مادی از اولیا، اداره و سایر نهادهای اجتماعی

 انایر مدیرسو انجام بازدید همتا با  هامدرسهارتباط مؤثر با سایر 

 تعارض و مذاکره

 نابعتوانایی مدیریت در تأثیرگذاری بر دیگران با استفاده از م
 مختلف قدرت

 ضات سازمانیتسلط بر فنون مذاکره و حل تعار
 مدیریت برای بیشتری زمان صرف و ریزی جامعوجود برنامه

 تعارض صحیح
 زا اجتناب و هاگروه با مستقل و منظم مذاکره با جلسه مدیریت
 آنان با زمانهم مذاکره
 از شفاعت برای قدرتمند طرف با تعارض )مذاکره طرفین با مذاکره
 ضعیف( طرف

گری و ایجاد وابستگی میان معلمان، جیتالش در راستای میان
 انآموزدانشکارکنان و 
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های سیاسیبازی  

ر بتوانایی و هنر خوب بازی کردن در یک نقش برای تأثیرگذاری 
 اهداف و سازمان

 ومقابله کالسیک بین مدیران )عوامل ستادی( با اختیار رسمی 
 معلمان و مربیان )عوامل صفی( با تخصص خاص

 و یدر تکنولوژ تغییرات منابع، در محدودیت هدف، رد ابهام

جر به من یسازمان تغییرات و نشده ریزیبرنامه تصمیمات محیط،
 بازی سیاسی خواهد شد.

 و برد پاداش سعی در جلوگیری از ایجاد و از بین بردن سیستم
 باخت

 نپرداخت و سعی در یسیاس یرفتارها جلوگیری از تمرکز زیاد بر
 شتربی یو فکر یاحساس یانرژی کار با استفاده از واقع لمسای به

 اربسی فنون از یایجاد ارتباطات آشکار به عنوان یک برایتالش 

 یسیاس رفتار محدود کردن در موثر

های بیرونیائتالف  

 هاهای درونی و بیرونی و مدیریت آنتالش در شناسایی ائتالف
-رهشده و انفعالی( و بهتقسیم شناخت انواع ائتالف بیرونی )مسلط،

 برداری از نقاط قوت و ضعف هر ائتالف
 دنهمسو کر برایخارج از سازمان و تالش های تعامل با ائتالف

 آنان و کمک در راستای تحقق و پیشبرد اهداف سازمانی

های درونیائتالف  

 های همسو و بازی کردن نقشگروهمدیر مدرسه باید با تشکیل 
گیری رقابت مخرب در ع از ایجاد جو سوء ظن و شکلرهبری مان

 مدرسه شود
 کنندهای درونی را تضعیف میائتالف بیرونی مسلط ائتالف

های درونی شده جنبه سیاسی به ائتالفهای بیرونی تقسیمائتالف
 می دهند

های درونی فرصتی برای رشد و ائتالف بیرونی منفعل به ائتالف
 دهدشکوفایی می

جذابیت، قدرت نفوذ و 
 کاریزما

آمیز، تعریف و تمجید و تشویق با معلمان با اقدامات محبت
 ان رابطه قلبی برقرار کنندآموزدانش

، ان باید علنیآموزدانش وشده توسط خود معلمان تعهدات قبول
 داوطلبانه و کتبی باشد

 ثیرگذاری بر معلمانأاستفاده از قدرت افقی برای ت
ستفاده از حمایت رهبران مورد احترام معلمان برای کاهش ا

 مقاومت ایشان
 رفتار منصفانه مقدمه به دست آوردن نفوذ

دانش تخصصی برای همه واضح و مسلم نیست. ضروری است آن 
 را به نمایش درآورد
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 قدرت تشویق و ترغیب

برقراری  برایاقدامات قدرشناسانِ، تعریف و تمجید و تشویق 
 ابطه قلبی مستحکمر

 های مثبتترغیب به انجام فعالیت برایاستفاده از سازوکار تشویق 
 سازمانی هایهدفبرای تحقق و تالش 

نفس در معلمان، کارکنان و تقویت روحیه خودباوری و اعتمادبه
 شدهریزیان با تشویق مناسب، به موقع و برنامهآموزدانش

رایندهای فلمان برای بهبود مستمر در ان و معآموزدانشحمایت از 
 آموزش و یادگیری

ایهای برون مدرسهفعالیت  

های مالی و های موجود در جامعه و جذب کمکشناخت پتانسیل
 مادی از اولیا، اداره و سایر نهادهای اجتماعی

 و با رسالت ای معلمانبرون مدرسه هایفعالیت همسویی میزان
 هاآن تخصص و مدرسه اهداف
ها و انجمن جلسات در معلمان و کارکنان شرکت ساعات میزان
 ایمشاوره خدمات منظور کسب به های علمی و آموزشیگروه

 تخصصی رشته خود
 رانایر مدیسو انجام بازدید همتا با  هاهارتباط مؤثر با سایر مدرس

جذب منابع مالی و درآمدی و 
 هزینه کرد آن

های مالی و ود در جامعه و جذب کمکهای موجشناخت پتانسیل
 مادی از اولیا، اداره و سایر نهادهای اجتماعی

بندی نیازها و اختصاص منابع مادی و مالی بر اساس اولویت
 هااولویت

ان و معلمان در آموزدانشپذیری در ایجاد تعهد جمعی و مسئولیت
 قبال تجهیزات، فضا و ساختمان مدرسه و نگهداری آن

های ان و فرصتآموزدانشهای اولیای شناسایی تخصص
سازمانی مدرسه در جهت رفع مشکالت مالی سازمانی و بروندرون

 و کمبودهای مدرسه
 پژوهشی، آموزشی، اداری، پرسنلی، هایهزینه در جوییصرفه نحوه

 …نگهداری و تعمیرات، ونقل،حمل
 درآمدهای اعتبارات، کسب جذب در مدیریت عملکرد نحوه

 مردمی هایکمک اختصاصی و جذب

 

های تدریسالگوها و روش  

 اساس بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تدریس یهاروش تطابق

 هاراستای آن در و اهداف
 آموزشی مورد استفاده در تدریسمواد آموزشی و وسایل کمک

 و تفکر قدرت افزایش در جهت فعال تدریس یهاروشکید بر تأ
 انآموزدانشدر  شیدناندی
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 انآموزدانش نظر از معلمان تدریس کیفیت
 انمعلم تجربه و نظر تبادل منظور به آموزشی هایکارگاه برگزاری

 هاییفناور با آشنایی و ارزشیابی و تدریس جدید یهاروش درباره

 های نوین آموزشیجدید و رسانه
 مختلف هایرسد تدریس نوین یهاروش با معلمان دنکر آشنا
 کالس در آن ائهار و های تصویریآموزشی و کلیپ هایفیلم تهیه

 تدریس متنوع یهاروش با معلمان و کارکنان مدرسه آشنایی میزان
 تدریس مورد موضوعات و استفاده مورد یهاروش تناسب میزان

 ن در کالس درستوسط معلما

ی تفکرهامهارت  

 و تفکر قدرت افزایش در جهت فعال تدریس یهاروشتاکید بر 
 انآموزدانشدر  اندیشیدن

 و حافظه تقویت و به یادسپاری بر حد از ممانعت از تاکید بیش
 انآموزدانش ذهن به معلومات و اطالعات انتقال

های فکری پیش از های مختلف فعالیتتحلیل و توصیف جنبه
 تدریس

های ی و ارزشیابی دقیق کتابکمک به تولید اندیشه جدید با بررس
 انآموزدانشدرسی و سایر منابع آموزشی با مشارکت 

شده برای تقویت و پرورش تفکر و های خوب سازماندهیکالس
 ی تدریس تفکرهاروشتسلط بر 

نگی طور عام و چگوان را بهآموزدانشموضوع درس نحوه تفکر 
 کل می دهدشخاص ی تفکر آنها را به طور هامهارتکارگیری به

شده در تدریس تفکر باید متناسب با موضوعات به کار گرفته
 ی تفکر باشدهامهارتوظایف و فرایند یادگیری 

 مهارت حل مسئله

 ساختار سازی وظایف یادگیری در محدوده راهبردهای حل مسئله
 گیریتالش بر تقویت مهارت حل مسئله و تصمیم

ی ائل و مشکالت در زندگی یک امر طبیعتاکید کنیم که وجود مس
 و حتی الزمه زندگی بشر است

 تالش در راستای تدریس مسئله محور و تقویت مهارت حل مسئله

 پرورش خالقیت
 توسعه خالقیت سازمانی در مدرسه

انگیز و رفتارهای مخاطره جویانِ در های نشاطترجیح دادن موضوع
 امر تدریس
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ر جویی و تفکــاســی مرتبط به رفتــار مخاطرهتشویق روابــط اس
 انآموزدانشخــالق 
 دارمحور و معنیهای مسئلهان در فعالیتآموزدانشدن درگیر کر

 ها و اشتباهاتمل در مورد شکستفراهم آوردن فرصت تأ

های ارزشیابیروش  

 هویژ نیازهای با انآموزدانش سنجش متنوع برای یهاروش
 انآموزدانشهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی شیوه

 انآموزدانشچگونگی بازخورد نتایج پیشرفت تحصیلی به 
از  انتظارات و هاهدف رسالت، بودن حصول قابل و بودن بینانهواقع

 زمینه در موجود زمینه و بستر به توجه با کیفیت بهبود یهابرنامه

 مدرسه در پاسخگویی ارزشیابی و
 های متنوع ارزشیابی پیشرفت تحصیلیده از شیوهاستفا
 هایابیارزشی از پس انآموزدانش به مناسب و بجا بازخورد ارائه

 پیشرفت تحصیلی

 درسی یهابرنامه

 در ارتقاء قبول قابل علمی پایه ایجاد در درسی برنامه کفایت

 انآموزدانش
 و یاحرفه اخالق تعهد، ایجاد در درسی برنامه کفایت

 احساس و تمایل باعالقه، محوله امور پذیری )انجاممسئولیت

 ان(آموزدانشتوسط  باال مسئولیت
مربیان  نظر معلمان و از جامعه نیازهای با درسی یهابرنامه تناسب

 انآموزدانشو 
 تحصیلی هایرشته دستاوردهای آخرین با دروس انطباق

 خدمات آموزشی

 سوابق، پردازش و کارآمد )ثبت و شفاف سازوکارهای وجود

 دقیق رسانیاطالع مشخص، کار گردش و فرایند معیارهای ارزیابی،

 انآموزدانش تحصیلی هایگواهینامه صدور و ...( برای موقع به و

های نوین و وریاکارگیری فنبه
تکنولووزی آموزشی در امر 

 تدریس

 تکنولوژی با معلمان، مربیان و کارکنان مدرسه آشنایی میزان

 آموزشی
 تکنولوژی از معلمان، مربیان و کارکنان مدرسه استفاده میزان

 تدریس در آموزشی
 آموزشی تکنولوژی کارگیریبه نحوه از انآموزدانش رضایت میزان

 توسط معلمان و مربیان و سایر کارکنان مدرسه
 تدریس در آموزشیکمک وسایل و آموزشی مواد از استفاده میزان

ارائه بازخورد مناسب و به 
 موقع

مستمر از  ان، نظارت و ارزیابیآموزدانشارزیابی مستمر یادگیری 
 های درسی و بازخورد به معلمانکالس

ان و آموزدانشهای آموزشی به بازخورد مستمر نتایج ارزیابی
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هامالک عوامل  نشانگرها 

ان و اولیای آموزدانشهای مرتبط برای تشکیل جلسات و کارگاه
 آنان

تحصیلی  پیشرفت بررسی برای مناسب سازوکارهای رگیریکابه
 آنها به مناسب بازخوردهای ارائه و تحصیل حین در انآموزدانش
 نهاآ به ارزشیابی نتایج بازخورد نحوه از دانشجویان رضایت میزان

 مدیریت کالس

 بیارزشیا نحوه از انآموزدانش کردن آگاه و درس طرح ارائه
 کالس دارها و رهبری قدرت
 درسی مطلب بر تسلط و بیان قدرت
 درسی مطالب تفهیم و انتقال قدرت
 کالس در موقع به حضور و هابرنامه در نظم داشتن
روژکتور پ ویدئو نظیر موجود آموزشیکمک وسایل از استفاده نحوه

 اسالید و
 جامعه نیاز به توجه با دروس عملی جوانب بر تأکید
 کالس وقت از استفاده حداکثر در سعی و مناسب ندیبزمان
 هرکالس پایان در شدهارائه مطالب از بندیجمع
 انآموزدانش حضوروغیاب به توجه
 عملی کارهای و هامهارت انجام بر تسلط

 انآموزدانشدر  انگیزه ایجاد و فعال مشارکت از استفاده
 انآموزانشد با مناسب عاطفی ارتباط برقراری

 


