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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Research Article 

 Purpose: The present study aimed to identify value-based 

management in order to improve the quality of education. 

Materials and Methods: The research method was applied in terms 

of purpose, qualitative in terms of data type (qualitative data). The 

statistical sample of the study included experts from the academic 

community and education specialists of 20 people who were 

selected based on purposive sampling. Interview tools were used to 

collect data. The validity and reliability of the instrument were 

measured using quality criteria (reliability) which were approved. 

The method of data analysis in the present study was theoretical 

coding. 

Findings: The results of the study showed that the components of 

individual, social and strategic values are among the components of 

value-based management in order to improve the quality of 

education in Tehran schools. It was also determined that the 

components of culture, environmental dynamics, teacher, 

curriculum and management style are among the effective 

components on value-based management in order to improve 

quality in Tehran schools and the effective factors of this type of 

management are quality improvement, growth and continuous 

learning. is. 

Conclusion: Based on the theoretical documents and research 

conducted in the field of this research, most studies have focused on 

the quality of education in education and management based on 

more value in the field of business studies and in relation to 

economic conditions and more profits. Has accepted. In addition to 

reviewing the theoretical foundations and interviewing experts, a 

comprehensive model is provided in this study and the mechanisms, 

facilitators and consequences of the model are identified. 
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                  و همکاران ینانیمز حهیمل 240

 1399تابستان ، 2، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

ارزش به  یبر مبنا تیریمد های مولفه ییشناسا

 یآموزش تیفیک یمنظور ارتقا
 ،1 ینانیمز حهیمل

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

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

 .مسئول(
 

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

 .رانیگرمسار، ا ،یاسالم
 

 چکیده
ارزش به  یبر مبنا تیریمد یی: پژوهش حاضر با هدف شناساهدف

  .انجام شده است یآموزش تیفیک یمنظور ارتقا
برحسب  یروش پژوهش برحسب هدف، کاربرد و روش ها: مواد

پژوهش، شامل خبرگان  ی( بود. نمونه آمارادی)داده بنیفینوع داده، ک
 20و متخصصان آموزش و پرورش به تعداد  یدانشگاه یعلم ۀجامع

هدفمند، انتخاب شدند. از ابزار  یرگی¬نفر بودند که بر اساس نمونه
 ییایو پا ییداده ها استفاده شده است. روا یجمع آور یمصاحبه برا

که  شد دهی)موثق بودن( سنج تیفیک یارهایابزار، با استفاده از مع
 پژوهش در ها¬داده لیو تحل هیقرار گرفتند. روش تجز دییمورد تا
  .بود ینظر کدگذاری حاضر،

 های¬حاصل از پژوهش نشان دادند که مولفه جی: نتاهاافتهی
 لیتشک های¬جزء مولفه یو راهبرد یاجتماع ،یفرد یارزشها

 یآموزش تیفیک یها به منظور ارتقاارزش یبر مبنا تیریدهنده مد
 یهاشد که مولفه نیمع نیدر مدارس تهران هستند. همچن

له از جم یتیریوه مدیو ش یمعلم، برنامه درس ط،یمح ییایفرهنگ،پو
 یتقاار یها در راستاارزش یبر مبنا تیریبر مد رگذاریتاث یهامولفه

 نوع نیا یاز اجرا ریدر مدارس تهران هستند و عوامل اثرپذ تیفیک
  .باشدیمستمر م یریادگیو  یبالندگ ت،یفیک یارتقا ت،یریمد
زه که در حو یو پژوهش یکی: بر اساس مستندات تئوریریگجهینت
آموزش در  تیفیپژوهش صورت گرفت، غالب مطالعات به ک نیا

ر د شتریارزش ب یبر مبنا تیریآموزش و پرورش پرداخته اند و مد
 یداقتصا طیو در ارتباط با شرا یو بازرگان یمطالعات تجار نهیزم

ژوهش پ نیدر ا نکهی. ضمن ااست رفتهیانجام پذ شتریو کسب سود ب
 یو مصاحبه با خبرگان، مدل ینظر یاالش شده است با مرور مبان

 زیمدل را ن یامدهایو پ لگرهایجامع ارائه گردد و سازو کارها، تسه
  .شوند ییشناسا

  
 تیفیک یارتقا ت،یفیارزش، ک یبر مبنا تیری: مدیدیکل کلمات
 یآموزش

 

_________________________________ 
1  - Education 

 20/02/1399: افتیدر خیتار
 18/05/1399:  رشیپذ خیتار
 dr.naserabaszadeh@yahoo.comنویسنده مسئول: * 

 
 مقدمه

 پیوسته ناچارند بقا برای هاسازمان امروز، متحول شرایط در

 بتوانند تا توسعه دهند را خود هایشایستگی و هاتوانمندی

در این میان،  (.1باشند ) محیطی متفاوت و متغیر شرایط پاسخگوی
ها باید یک ویژگی مهم داشته باشند و آن توانایی تغییر و سازمان

ها و و تغییر دادن ارزش 1تطبیق مداوم است. فرایند آموزش
 (.2های افراد می تواند این تغییر و تحول را دگرگون سازند )نگرش

ای هامروزه به دلیل وجود تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه
-زندگی، بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی فاقد توانایی

ا آنان در شود تهای الزم و اساسی هستند و همین امر باعث می
ها را مواجهه با مسائل و مشکالت زندگی روزمره و عواملی که آن

نظران معتقدند که (. صاحب2پذیر باشند )کند، آسیباحاطه می
عنوان هدف اصلی و اساسی توانایی در یادگیری، حل مسئله و تعقل به

آید و افراد باید باورها و افکار، عادات، تمایالت حساب میتربیت به
حوه برخورد خود را مورد ارزشیابی قرار دهند و با توجه به نقش و ن

ها در زندگی و در تعامل با دیگران، بررسی نمایند هر یک از آن
(. آموزش، به عنوان عاملی اساسی در رشد و توسعه دانش آموزان، 4)

نظم و ترتیب، دقت مندی، خالی از غرض بودن در حل مسائل، اشتیاق 
بت زیاد برای شنیدن نظریات مخالف، اندیشی، رغبه ژرف

گویی و مندی به جستجوی دلیل و مدرک، مخالفت با تناقضعالقه
کارگیری نظرات مخالف با معیارهای گوناگون اغتشاش فکری و به

و طرفداری از حقیقت برخالف منافع شخصی را به ایشان آموزش 
 (.5می دهد )

زش و پرورش از توجه جدی به امر مهم آمو 21امروزه و در قرن 
اهداف کلیدی و مهم دولتها محسوب می شود. مخصوصاً افزایش کمی 
دانش آموزان با توجه به کمبود امکانات و منابع کیفیت بخشی به 
امور آموزشی و پرورشی را در اولویت اول برنامه ها قرار داده است. 
به طوری که علمای تعلیم و تربیت معتقدند که محیط یادگیری 

ز مهمترین پایه های کیفیت بخشی محسوب می شود و مناسب ا
محیط یادگیری مناسب در گروی )فضای فیزیکی، روانی، اجتماعی( 
مطلوب در مدرسه توأم با مناسبات انسانی می باشد، یعنی هر گاه 
فضای مدرسه )باز، خالق و انسانی( باشد یادگیری مداوم، لذت بخش 

امور مدرسه در ابعاد و عمیق خواهد بود. در کیفیت بخشی به 
آموزشی و پرورشی باید به بازسازی الگوی روابط درون مدرسه ای 
و آموزشهای الزم برای توانمندسازی دانش آموزان توجه جدی نمود 
تا با کمک الگوی مناسب کیفیت بخشی دانش آموزان )توانمند، 

 (.6مستقل، خود رهبر، پژوهشگر و متدین( تربیت کرد )

جمله دغدغه های اصلی نظام آموزش و پرورش  کیفیت مدارس، از
در اغلب کشورهای جهان بوده است. برخی از کشورها در دو دهه 
اخیر، از طریق ارزیابی مستمر، این تشویش را کاهش داده و در جهت 

توان به های انجام شده میرفع آن کوشیدهاند. از جمله کوشش
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آن در سطح  های تضمین کیفیت مدرسه و نشانگرهایاجرای طرح
 المللیای و بینملی و نیز ایجاد ساز و کارهای اعتبارسنجی منطقه

اشاره کرد. هر چند کمیت و کیفیت کوششهای یاد شده در 
کشورهای مختلف متفاوت بوده، اما میزان آنها به طور چشمگیری 

 .(7المللی در دهه اخیر افزایش یافته است )در سطح ملی و بین
مدارس که می توانند کیفیت آموزش را رقم یکی از ارکان اصلی 

بزنند، مدیران مدارس هستند. مدیران هستند که با حمایتهای خود 
از نحوه آموزش و محتوای آموزشی زمینه الزم برای رشد و شکوفایی 
دانش اموزان و متعاقبا بهبود کیفیت آموزشی را ایجاد می کنند.  

درن و تواناساز، این مهم را مدیران می توانند با استفاده از سبکهای م
به خوبی انجام دهند. یکی از رویکردهای مدیریتی که به کیفیت 

است. اگر چه  1کند، مدیریت بر مبنای ارزشهاآموزشی کمک می
مدیریتی از اهمیت  ها، بین رویکردهایدر گذشته مقوله ارزش

ها در روندهای مدیریتی زیادی برخوردار نبود، ولی امروزه، ارزش
 (. 8نقش محوری برخوردار هستند ) از

در مورد آموزش و پرورش و بحث مدارس، باید خاطر نشان کرد 
در کانون توجه مدیریت، عمدتاً ناشی از تقاضای  که امروزه، تغییر

ای، کیفیت و مشتری حرفه فزاینده مدیران به مسئولیت پذیری
تری  یدهمداری قرار دارد. از طرفی دنیا هم مکان نامطمئن تر و پیچ

های فراوانی پیش روی تمام سازمانها از شده است و عدم قطعیت
جمله آموزشو پرورش و مدارس است. مدیران مدارس نمی توانند 

ها با پیچیدگی ها اجتناب کنند و برای مواجههاز توجه به پیچیدگی
هایی از قبیل درک تئوری پیچیدگی، تئوری سیستم ها و به مهارت

ارزشها مطلقًا به این  نیازمندند. سخن گفتن درباره تئوری آشوب
 ها باید فراموش شوند. ارزشها و هدفها رابطهمعنی نیست که هدف

ها جایگزین مدیریت متقابل دارند. بنابراین مدیریت بر مبنای ارزش
شود، بلکه تا حدودی آن را کامل و از طریق  بر مبنای اهداف نمی

کند. در واقع در تسهیل می ن آن رامعنا بخشیدن به آن، اجرایی شد
توجه به  همه کاربردهای مدیریت بر مبنای اهداف، نشانه هایی از

ارزشها به طریقی وجود دارد . اما آنچه در مدیریت بر مبنای ارزشها 
-در واقع ارزش . می شود، نظام مند شدن این کار است پر رنگ تر

 شوندتبدیل می« کلیدی موفقیت عامل های»های اساسی مشترک به 
  .(9کنند)های ابزاری تعیین میو ساختار اهداف را به عنوان واسطه

 ارزش اساس بر مدیریت همانطور که قبال نیز مطرح شد، رویکرد

 .پردازد امور می کردن بهتر برای نو روشی وجوی جست به ها

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

 در تحول گرفته است، شکل مدیریتآموزش و پرورش کشور در

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

و این موضوع بطور متمرکز تمام به این امر واقفند، اندک است 
مراکز آموزش و پرورش را در بر نمی گیرد. متاسفانه در بسیاری 
مناطق به دلیلی بخشنامه ها و قوانین دست و پاگیر، مدیریت بر 
مبنای ارزشها با چالشهای زیادی مواجه می شود. این موضوع به 

_________________________________ 
1 MBV (management based on values) 

می  مدارس نیز تعمیم داده می شود. آنچه در مدارس کشور مشاهده
شود، نوعی مدیریت سنتی است که به نظر می رسد با بحرانهای پیش 
آمده نمی تواند روبه رو شود و در واع سازو کار حمایتی برای آن 
وجود ندارد. با وجود اینکه ارزشهای جامعه در مدارس حکمفرما 
است و مدارس باید بر اساس سند تحول بنیادین و ارزشهای پذیرفته 

م بردارند، اما آنچه مشاهده می شود، تربیت شده جامعه خود گا
دانش آموزانی است که با ارزشهای جامعه بیگانه اندو گاها آنها را 
زیر سوال می برند. این موضوع نشان می دهد که مدیران و 
سیاستگذاران نظام آموزش و پرورش در مدیریت مدارس، کوتاهی 

را در محتوای درسی کرده اند و نتوانسته اند، انطور که باید ارزشها 
به دانش آموزان آموزش دهند و به نحوی رفتار کنند که دانش 
آموزان، عمل به ارزشها را جزیی از رفتار عادی و روزمره خود 

 بدانند. 
اگر مدیریت را یک نوع سیستم بدانیم، وجود ارزش در زیر 
سیستمهای متعدد آن به چشم می خورد. ارزشها موجب تویت و 

ازمان می شوند. طیف ارزشها بسیار گسترده است. از ثبات بیشتر س
اصول اخالقی، اجتماعی و مذهبی تا ارزشهای اتصادی، زیبایی و 
قضاوتی را در بر دارد. اصولی که در بر دارنده ویژگیهای فردی 

 (. 10مطلوب، رهنمودها، اولویتها و غیره..می باشند)

ر می ازمانها تاتاثیتغییرات مداوم محیطی پیرامون، بر فعالیت تمام س
گذارند.به همین جهت است که سازمانها بر مبنای فرصتها و 

های خود برای بهبود فرایندها و عملکرد سازمانی ، حسب محدودیت
توان و تخصص خود و با بکارگیری ابزارها و روشهای مناسب برای 
عملیاتی ساختن نیاز ذینفعان گام بر می دارند. در سازمان آموزشی 

آموزش و پرورش، انتظار ذینفعان، کیفیت آموزشی است و مانند 
مدارس که خود متولی اجرای اهداف آموزش و پرورش هستند، 
تالش می کنند تا با سازوکارهای مناسب به این انتظارات جامع عمل 
بپوشانند. یکی از روشهای مناسب جهت بهبود عملکرد مدیران 

ین شیوه، سعی می شود مدارس، مدیریت بر مبنای ارزشها است. در ا
با توجه به ارزشهای حاکم بر آموزش و پرورش به وضعیتهای 
پرتالطم آموزشی پاسخی مناسب  داده شود. مدیریت کردن ارزشها 
در آموزش و پرورش، یک الگوی مدیریتی است که تاکید بر ایجاد 
حساسیت در افراد، توسعه مهارتها و ارتقای هم افزایی و نوآوری 

اره تالش می کند تا به آرمان خود یعنی عملکرد مطلوب دارد و همو
 (. 11دست یابد)

ارزشهای محوری سازمان اموزش و پرورش بر اساس این ارزشها می 
توان راهنمای بسیار خوبی جهت رشد و ادامه حیات باشد. در این 
نوع مدیریت، هر تغییر پایدار و ماندگافارزشها هستند. ارزشها، رفترا 

ن و افراد و ... را هدایتمی کند. در چنین سازمانهایی، و سبک مدیرا
ارزشهای سازمانی، باید در راستای ارزشها باشد. در سازمانهای موفق 
آموزشی در ، می توان این نکته را به وضوح دید که راهنمای واقعی، 
ارزشها هستند. ارزشها، رفتار و سبک مدیران و سایر افراد را کنترل 

سازمانها، ارزشها در برنامه ریزی، سیاستگذاری، می کنند. در این 
تصمیم سازی و عملیات نقش مهمی ایفا می کنند. به عقیده هداوند و 
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                  و همکاران ینانیمز حهیمل 242

 1399تابستان ، 2، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

(، کیفیت مهمترین معیار توسعه آموزش و پرورش 12همکاران )
است. موضوع کیفیت در اکثر نظامهای آموزشی به یکی از مفاهیم 

 دیل شده است.اساسی در سیاست گذاری های کالن آموزشی تب
با توجه به اهمیت ارزشهای سازمانی، باید به هدف و ارزش واالی 
آموزش و پرورش اشاره کرد که همانا ارتقای کیفیت آموزشی و 
تربیت نسلی دانشی است. بدون شک در حرکت به سمت جهانی 
شدن، کیفیت یک عامل تاثیرگذار است. در روند توسعه صنعت و 

اد جهانی و رشد و اشباع بازار، کیفیت بازرگانی، یکپارچگی اقتص
نقش اصلی را ایفا کرده و یکی از مهمترین عامل های رقابت سازمان 

 و موفقیت در بازارهای ملی، منطقه ای و جهانی به شمار می آید. 
آموزش و پرورش رکن اصلی در توسعه پایدار هر کشور است و 

تربیت در نظر  مدرسه را می توان به عنوان خط مقدم جبهه تعلیم و
گرفت که از جایگاه و ارزشی خاص در فرایند نظام آموزش و 
پرورش هر کشوری برخوردار است. مدرسه مکانی است که 
یادگیری در آن با همه ابعاد به منظور پرورش انسان متعادل و تربیت 
شهروند موثر و مفید صورت می گیرد و الزم است در سیاستگذاری 

طوح فوقانی وزارت آموزش و پرورش به ها و تصمیم گیری های س
 .(13این موضوع عنایت خاص گردد)

کیفیت مهمترین معیار توسعه آموزش و پرورش است. موضوع 
کیفیت در اکثر نظامهای آموزشی به یکی از مفاهیم اساسی در 
سیاست گذاری های کالن آموزشی تبدیل شده است. و از این رو 

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

ه است. کیفیت در نظام آموزشی از اهمیت ویژه کشورمان دیده شد
ای برخوردار بوده و هدف آن استفاده ی بهینه از منابع و امکانات 
است. ارتقای مستمر کیفیت آموزش و پرورش، هدف غایی ارزیابی 
آموزشی کشور است. در این راستا ارزیابی درونی، قضاوت در مورد 

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

های ملی، منطقه ای و بین المللی در ارزیابی و به ایجاد سازمان
 (.12اعتبارسنجی شده است )

توجه به کیفیت در آموزش و مدارس یکی از موارد اساسی و حیاتی  
محسوب می شود که تاثیری بسزا بر سرنوشت کشور دارد بنابراین 
ارزش یابی کیفیت آموزشی بحث جدی بسیاری از کشورها است. 

وان به مثابه ترکیبی از کارایی، بهره وری، زیرا کیفیت را می ت
اثربخشی، پاسخگویی، توان نوآوری و شرایط آموزشی بیان کرد. 
کیفیت مدرسه و آموزش مورد توجه والدین، معلمان، رسانه های 
گروهی، دولت و جامعه است. یکی از عواملی که به این پیشرفتها 

_________________________________ 
1 Reficco, et al  

عه است که کمک کرده، فشار زیاد بر نظام آموزشی از سوی جام
 .(14در مقابل بازده خود پاسخگو باشد)

از اینرو ضرورت پرداختن به کیفیت آموزشی و تاثیر رویکرد 
مدیریتی مبتنی بر ارزشها در مدارس احساس می شود. دیگر زمان 
این است که مدیران سازمان آموزش و پرورش برای بهبود کیفیت 

بتوانند به هدف مدارس، سبکهای مدیریتی خود را تغییر دهند تا 
عالی نظام دست یابند و افراد خبره و دانشی تربیت کنند. بر این 

 اساس، فواید احتمالی حاصل از پژوهش حاضر به شرح زیر است:
 بهبود کیفیت آموزشی در مدارس

 ارتقای سطح کیفیت مدیریتی مدیران آموزش و پرورش
 تربیت مدیرانی توانمند و تاثیرگذار

 لط اجتماعی در مدارسشناسایی ارزشهای مس

 شناخت مولفه های مدیریت بر مبنای ارزش توسط مدیران مدارس

 شناسایی عوامل فرهنگی موثر بر مدیریت بر مبنای ارزشها

کمک به مسئولین آموزشی مدارس جهت ارائه سازو کارهای 
 ارتقای کیفیت در آموزشو پژوهش در مدارس.

 آن است تا با بررسیبا توجه به آنچه گفته شد، پژوهش حاضر بر 
مبانی نظری و مصاحبه با خبرگان امر، نسبت به شناسایی مولفه های 
مدیریت بر مبنای ارزش به منظور ارتقای کیفیت آموزشی در 

 مدارس شهر تهران اقدام نماید.

 
 پژوهش ینظر یو مبان یشینهپ
 یشینه تحقیقپ

 در همکاران، و میرکالیی در ارتباط با موضوع پژوهش، صمدی
 های ارزش: عمومی خدمات در ها ارزش درک بررسی به پژوهشی
 ازلحاظ پژوهش روش. پرداختند دولتی های سازمان در مدیران
 سطح که داد نشان نتایج. (15بود ) ایتوسعه -کاربردی هدف،

 ارزش جزبه) آن هایشاخص و مدیران دولتی هایارزش میانگین
 ودهب بیشتر شدهدرنظرگرفته میانگین از نمونه آماری در( فداکاری

 فردی هایارزش بر داریمعنی تأثیر اجتماعی هایارزش. است
. است شده تأیید آنها میان عّلی رابطه وجود و دارد دولتی مدیران

(، در پژوهشی به بررسی تالشهای 16) 1همچنین، رفیکو و همکاران
مدارس برای آموزشهای ارزش محور پرداخت. این پژوهش از نوع 
کیفی بوده و نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند که محتوای برنامه 

هایی که بر پایه درسی و معلمان و مدیران، نقش بسزایی در آموزش
د.  عالوه بر فرهنگهای ارزش مدار در مدارس انجام می گیرد، دارن

این، فرک و همکاران در پژوهشی به بررسی مدیریت بر مبنای 
(. این پژوهش در 17ارزش و نقش سود اقتصادی بر آن پرداختند )

واحدهای بازرگانی انجام پذیرفته است و نتایج حاصل از پژوهش 
نشان داده اند که سود اقتصادی تاثیر معناداری بر مدیریت بر مبنای 

 انهای تجاری ندارد. ارزش در سازم
بزرگی نژاد و زارعی، در پژوهشی به بررسی ابعاد و شاخص های 
کیفیت مدارس پرداختند. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی با 
هدف بررسی و شناخت نمادهای کیفیت مدارس به انجام رسید 
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(. نتایج نشان داد که طبق نظر اندیشمندان در سه دهه ی اخیر به 13)
ناشی از افزایش هزینه ها و کاهش کیفیت بوجود آمده و مشکالت 

سه نیاز اساسی را در میان نیازهای دیگر مهمتر و غالب به نظر می 
صرف منابع - 2توجه بیشتر به کیفیت آموزش و پرورش - 1رسند: 

مالی بیشتر برای تولید مواد آموزشی مناسب و تربیت معلمان صالح 
یت وامور اداری و البته، پشتیبانی بهبود و اصالح مدیر- 3و توانا 

بریمانی و همکاران، در  .معنوی و علمی از نظام آموزش و پرورش
پژوهشی به بررسی وضعیت مدیریت بر مبنای ارزش در دانشگاه 
پرداختند و عنوان کردند که ابعاد مدیریت بر مبنای ارزشها شامل، 

جعفری  (.18ارزشهای فردی، اجتماعی، عملیاتی و راهبردی است )
 خدمت ضمن آموزش های دوره (، در پژوهشی به بررسی کیفیت19)

تایج ارزیابی داده ها انتظامی پرداخت. ن فرماندهان و مدیران نظر از
نشان می دهد: مدیران و فرماندهان ناحیه انتظامی بوشهر، فرآیند 
برنامه ریزی و ارزیابی دوره های آموزشی ضمن خدمت در این 

ا مطلوب ارزیابی می کنند ولی نظر مساعدی نسبت فرماندهی را نسبت
به شیوه و فرآیند اجرایی این دوره ها در فرماندهی انتظامی استان 

 عوامل رجبی و شاه محمدی، در پژوهشی به بررسی.بوشهر ندارند
ناجا  در مخابرات رسته داری درجه آموزش کیفیت بر مؤثر

 و سازمانی تدابیر (. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد20پرداختند )
بر  را رتأثی بیشترین آموزش سیستم در فراگیران فردی هایویژگی

 یزشیانگ مشکالت و علمی پایه بودن پایین و کیفیت آموزشی دارند
 .شوندمی محسوب کیفیت آموزش افت اصلی علل از فراگیران

معمارزاده و جهانگیر فرد، در پژوهشی مدیریت بر مبنای ارزشها را 
شامل، ارزشهای سازمانی و محوری می دانند.  ایشان همچنین، 
فرهنگ سازمانی را عاملی موثر در ارتقای مدیریت بر مبنای ارزشها 
در سازمانها می دانند و عملکرد را پیامد مهمی از آن تلقی می کنند 

(21 .) 

 
 ریمبانی نظ

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

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

ه موجب مى گردد مدیریت بــر اســاس را ایجاد مى کند. آنچ
ارزش ها موثر واقع شــود آن است که تعیین ارزش ها و عمل بر 

 (.10اساس آنها یک عمل انسانى است)

در رویکرد مدیریت مبتنی بر ارزش، هدف کلی به حداکثر رساندن 
ارزش سازمان است که به این معناست که تصمیماتی که امروز 

ند. اگر مدت نباشرای دستیابی به سود کوتاهشوند صرفاً بگرفته می
تأثیرات بلندمدت تصمیمات خود بر سودآوری و پایداری سازمان 
خود را در نظر داشته باشید، بازتاب آن را درآینده و در جریان نقدی 

 .به دست آمده توسط سازمان، مشاهده خواهید کرد
کر کنند و خواهد تا همانند ذینفعان سازمان فاز افراد سازمان می

ای اتخاذ کنند که در نهایت به سود سازمان شان را به گونهتصمیمات
-سرمایه ها وباشد. مدیران باید به طور مداوم به دنبال رشد فرصت

هایی باشند که به خلق ارزش منجر شوند و از روی فرصت گذاری

ای استفاده کنند که موفقیت بلندمدت های سازمان به شیوهسرمایه
 .(22آن را تضمین کند)

مدیریت بر مبنای ارزش، اعتقاد به این موضوع    یکی از اصول بنیادی
ارزش سازمان هستند. است که جریان نقدی و رشد در آینده، منبع 

تصمیمات خود را  مدیریت بر مبنای ارزشها، طرفداران رویکرد
ی های مالی و برپایهصرفاً با تکیه بر مقیاس

ظیر درآمد فصلی، سود هر سهم و نسبت ن حسابداری هایشاخص
کنند. این کار ممکن دست آمده( اتخاذ نمیقیمت سهم به سود به

است کار دشواری باشد به ویژه هنگامی که فشار قابل توجهی از 
گذاران موقت بر سازمان و مدیران آن اعمال طرف سرمایه

 .(23شود)می

روش شناسایی.  هم یک نوع فلسفه است و هم نوعی این نوع مدیریت
کند که تصمیماتی که به صورت روزانه این رویکرد مشخص می

مدیریت  کنید همگی در ارزش سازمان نقش دارند. بنابرایناتخاذ می
باید در کل سازمان جاری شود و نه فقط در سطح  بر مبنای ارزش

مدیران و هیئت مدیره. افراد در سطوح مختلف سازمان باید در 
 .ارزش کلی مشارکت داشته باشند حرکت به سوی این

 مراحل مدیریت بر مبنای ارزشها
اولیــن گام در به کارگیــرى مدیریت بر اساس ارزشها در یک 

 .ســازمان، پذیرش خالصانه فلســفه آن توســط عموم است

از  کارکنان باید ایمــان بیاورند که مدیریت بر اســاس ارزشها
در طى زمان مى باشــد.فرایند جالب ترین موضوعات براى سازمان 

  (:9مدیریت بر اساس ارزش ها شامل سه مرحله مى باشد)
 مرحله اول: مشـخص نمـودن پیام و ارزش ها )تعیین ارزشها(:

براى رســیدن بــه ارزش هــاى محورى، یک سازمان مى بایســت 
از افراد کلیدى آن ســازمان در مــورد باورهــاى ایشــان بــه 

ن عضــوى از خانواده ســازمان خود، ســئوال نمایید. یک عنــوا
راه تشــخیص ارزشــهاى محــورى برگزارى جلســات مباحثــه 
با حضور کلیــه کارکنان کلیدى یک سازمان مى باشــد. راه دیگر 
بمباران مغزى افراد بــا ارزش هاى محورى بالقوه مى باشد تا بدین 

ایى ارزش هاى محورى اصیل خود در ترتیب اذهان ایشان براى شناس
  .سازمان آماده تر شود

  مرحله دوم: ارتبـاط برقـرار کردن به طور موثر:
پس از تعیین پیام و ارزش هاى ســازمان، مى بایســت آنهــا را بــا 
تمــام ذى نفعان سازمان در میان بگذارید و در نهایت تمام توجه 

ســازمانى معطوف کنید تا خود را به عملکــرد ها و رفتارهاى 
مطمئن شــوید که آنها با مقاصد اعالم شــده، الویت ها و اهداف 
جنبــى مطابقت دارند، این مهم از طرق مختلفى قابل انجام است از 
جمله گفتگو کردن در مــورد پیام و ارزش ها به هنــگام وقوع 

کردن رخدادها در ســازمان )جلسات، جشن ها و ... غیره(. گفتگو 
در مــورد پیام و ارزش هــا از طریق مــوارد ارتباطى )پوســترها، 
بروشورها، کارت ها و غیره(.گفتگو کردن در مــورد پیام و ارزش 

 ها از طریق مکانیزم هاى رســمى ارتباطى )روزنامه ... و غیره(.

گفتگو کردن در مــورد پیام و ارزش ها از طریق کارهاى غیر 
نظیر ثبت سرگذشــت ها، پیام هاى پستى، تلفنى،  رســمى ارتباطى

 اى میل و غیره )کتابچه داستانهاى موفقیت(.
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 1399تابستان ، 2، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

مرحلـه سـوم: همسـو کـردن کارهاى روزانه با ارزش ها فلسفه 
فرایند همسو کردن، تعریف کردن و دوباره تعریف کردن ارزش ها 
و اهداف و سپس وارد کردن آن در اعمال روزانه،ً  داراى معنا 
بطوریکــه براى آدمى حقیقتــا باشــد و همچنین براى اشــخاص، 
اصول و تعهداتــى را بــه بار آورد که انســان در پى پرورش 
آنهاســت و بدانیــم که وقتى کارکنــان عــادى در جهــت ارزش 
هاى مشــترک همســو و در یک پیام مشترک متحد شــوند 

 (.17مى دهند) کارهــاى خارق العــاده اى انجام

 
 در مدیریت بر مبنای ارزش  نقاط ضعف

تواند باعث باالبردن اگر چه رویکرد مدیریت مبتنی بر ارزش می
ی مواقع و ارزش سازمان شود، اما باید به یاد داشت که برای همه

شرایط مناسب نیست. چرا که این رویکرد، رویکردی بلندمدت 
رد اینکه چه چیزی ها و فرضیات در موبینیاست که بر پیش

 تواند در افزایش ارزش سازمان نقش داشته باشد؛ تکیه دارد.می
گیری و عملکرد به عنوان تنها معیار تصمیم این نوع مدیریت،  اگر از

 ها واستفاده شود، ممکن است مجبور به فاصله گرفتن از پروژه
های هایی شد که عدم اطمینان بسیاری در مورد خروجیاستراتژی

ا وجود دارد. اما از سوی دیگر ممکن است این موضوع تأثیر آنه
بسیاری در رشد و پایداری بلندمدت سازمان داشته باشد. به همین 

های جدیدی که دلیل این رویکرد ممکن است مثال برای تکنولوژی
 ی ورود به بازار قرار دارند، چندان مناسب نباشد.در مراحل اولیه

هایی که برای سازمان رویکرد ممکن استهمچنین استفاده از این 
 ی موفقی از یک مدلهای طوالنی استفادهاند و برای مدتتثبیت شده

 هایاند، مناسب نباشد. بنابراین در خلق ارزشکاری مشخص داشته
ی هایسازمانی جدید، باید به این نکته توجه کامل داشت که پروژه

ی بر ارزش انتخاب می که به عنوان بخشی از فرآیند مدیریت مبتن
شود نباید از ارزش کاری که در حال حاضر درحال انجام هستند، 

تواند باعث همچنین می مدیریت بر مبنای ارزش، کم کند. رویکرد
 (.24شود که نگاه اجتماعی به مسائل کاری کمرنگ گردد)

 

 مبانی نظری مربوط به کیفیت آموزش
پرورش مفهومی چند آموزش و   مفهوم کیفیت در کیفیت آموزشی:

پهلو، مشتبه کننده و مبهمی است. به همین دلیل معیارهای متفاوتی 
برای قضاوت درباره کیفیت مدارس و آموزش و پرورش معرفی شده 
است. مفهوم کیفیت از حوزه صنعت به آموزش و پرورش وارد شده 
است.پس کیفیت در صنعت برابر است با رضایت مشتری و توجه 

 انجام تغییرات مورد نظر در کیفیت آموزشی . بنابراینبه نیازهای او
 دانش آموزان به صورت مطلوب و موفقیت آمیز است.

موضوع کیفیت در اکثر نظام های آموزشی، به یکی از مفاهیم اساسی 
در سیاست گذاری های کالن آموزشی تبدیل شده است و درحال 

ارتقای حاضر یکی از محورهای اصلی همه مباحث آموزشی است و 
 (.13آن مهمترین وظیفه نهادهای آموزشی است)

کیفیت آموزشی مفهوم چند بعدی است که شامل موارد زیر 
 (:14است)

 یادگیری -کارکردها و فعالیتهای مدرسه از قبیل فرایند یاددهی -
                                              دانش آموزان؛

    ؛معلمان و دست اندرکاران آموزشی -
       دانش آموزان و مخاطبین؛ -    
 امکانات و تجهیزات آموزشی؛ -    

کیفیت آموزشی به مجموعه ای از عوامل بستگی دارد که مهمترین 
 آنها به قرار زیر هستند:

 محیط برانگیزاننده از نظر فکری؛
   وجود حداقل شرایط الزم جهت اجرای فعالیتهای آموزشی؛

آموزشی و مربی که مشارکت و عالقه دانش در دسترس بودن مواد 
آموزان را برانگیزد و بتواند او را به سطح جدید درک و شناخت 

 (.25برساند)

  مشکالت کنونی آموزش و پرورش:
می توان      با تعمق و ژرف اندیشی در فرایند آموزش و پرورش

مشکالت اساسی آموزش و پرورش را در دو گروه کلی 
مشکالت درونی( به شرح زیر طبقه بندی  -2 مشکالت بیرونی -1)

 کرد:
مشکالت بیرونی:توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم و  -الف 

تحوالت روزافزون علوم و فناوری جوامع پیشرفته و در حال توسعه، 
متکی بودن هزینه های تعلیم و تربیت به دولت و افزایش سطح 

ز برای ساخت، تجهیتوقعات مردم برای مطالبه آن، کمبود منابع مالی 
و اداره مدارس و پیچیدگی روشهای جلب مشارکت مردم در امور 
تعلیم و تربیت را می توان جزو مشکالت بیرونی نظام آموزش و 
پرورش برشمرد که بسیاری از کشورهای جهان مثل کشور ما با آن 
مواجه هستند.پایین بودن سطح حقوق و دستمزد معلمان و عدم امکان 

ستعد و با سطح هوش باال برای این شغل مهم )که همین جذب افراد م
امر موجب کم ارزش شدن شغل معلمی شده و حتی تالشگران شاغل 
در مدارس را نیز تحت تأثیر قرار داده است.( سایه شوم و غول آسای 
کنکور سراسری بر نظام آموزشی کشور )به ویژه در دوره متوسطه(، 

به دنبال داشته است، نیز جزو  که ناکارآمدی این دوره تحصیلی را
 .مهمترین مشکالت بیرونی آموزش و پرورش محسوب می شود

مشکالت درونی:روشهای فعلی گزینش، جذب، تربیت و  -ب
نگهداشتن نیروی انسانی شاغل در آموزش و پرورش، ناکارآمدی 
نظام انتخاب مدیران به ویژه در سطح ادارات آموزش و پرورش )اعم 

نی و منطقه ای(، عدم پویایی در مدیریت آموزشگاه از ستادی، استا
ها به ویژه در زمینه جلب مشارکت اولیا و معلمان برای اداره بهتر 
مدارس، ناکارآمدی نظام کنترل، نظارت و ارزشیابی علمی از برنامه 
ها، طرحها، روشها و عملکردها کم اثربخش بودن برنامه های درسی 

نتایج تحقیقات علمی و عدم انطباق  موجود، به علت مبتنی نبودن بر
با دانش و فناوری روز. پایین بودن سواد علمی معلمان و عدم انگیزه 
و عالقه آنها برای تدریس فعال در کالسهای درس، نبودن عشق به 
آموختن، محبت و روابط انسانی و صمیمی بین کادر مدیریت 

در مدرسه مدارس، معلمان و دانش آموزان و در نتیجه کمبود نشاط 
البته شاید  .نیز از مهمترین مشکالت درونی آموزش و پروش است

ها مشکل دیگر را بتوان احصا کرد، لیکن اگر آموزش و پرورش ده
بتواند همه مشکالت بیرونی و درونی را حل کند، بی شک آموزش 
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 245 ... ارزش به یبر مبنا تیریمد یمولفه ها ییشناسا  
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به بعد مسیر تحول کیفی را طی خواهد  1400 و پرورش ما از سال
 (.26کرد )

 
 ها روشمواد و 

 مبنای بر مدیریت با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر شناسایی
آموزشی بود؛ روش پژوهش برحسب  کیفیت ارتقای منظور به ارزش

هدف، کاربردی و برحسب نوع داده، کیفی با استفاده از روش داده 
 بنیاد )مصاحبه با خبرگان( ؛ برحسب زمان گرداوری داده، مقطعی

 بود.
 و دانشگاهی علمی جامعۀ خبرگان شامل هش،پژو آماری جامعۀ

 جمع برای آنها  انتخاب شرط که پرورش بود و آموزش متخصصان
 و اجرایی شغل داشتن و دکتری مدرک حداقل داشتن ها، داده آوری

 به را گروه ارزش باشند. این مبنای بر مدیریت زمینه در آموزشی
 شرکت مصاحبه فرایند در که نامند می آگاه خبرگان اصطالح

گیری غیر تصادفی ها از روش نمونهبرای تعیین نمونه. کردند
نفر به عنوان حجم نمونه، در نظر گرفته  20استفاده شد که  1هدفمند

 و آموزش مدیران از نفر 7 شامل شوندگان مصاحبه مشخصات شد.
 از نفر 5 و تهران شهر مدارس مدیران از نفر 8 تهران، استان پرورش
 هک است ذکر بودند. شایان فرهنگیان دانشگاه علمی هیئت اعضای
 .شد انجام 1399 بهار اواخر در مصاحبه فرایند

 ها و پایایی و روایی بدین صورت است:ابزار گرداوری داده
منظور شناخت و توسعه مدل مفهومی پژوهش، ای: بهروش کتابخانه

 کیفیت ارتقای و ارزش مبنای بر متون موجود در زمینه مدیریت
و نیز بررسی مقاالت علمی موجود در این زمینه  مدارس در آموزشی

های معتبر علمی و ها، پایگاهای )شامل کتاباز روش کتابخانه
 های دانشگاهی( استفاده شده است.نامهپایان

های مورد نیاز پژوهش و تعیین منظور گردآوری دادهروش میدانی: به
 در. شد استفاده عمیق نیمه هایمصاحبه ها ازصحت و سقم آن

 زا مقدماتی بررسی برای شوندگان، مصاحبه با انفرادی هایمصاحبه
 انجام زا بعد اینکه به توجه با. شد؛ استفاده مصاحبه در اصلی سؤال 5

 دشدن تکرار قبلی هایمصاحبه در فرعی و اصلی عوامل مصاحبه، 20
 که هایی داده با جدید های داده یعنی رسید،  اشباع به پژوهشگر و

 مصاحبه  شد، حاصل اشباع و نداشت تفاوتی شده، آوری جمع "قبال
 .گردید متوقف ها

پرسشنامه سنجش برازش الگو: این بخش شامل یک پرسشنامه بسته 
منظور سنجش نظر پاسخ برگرفته از الگوی ارائه شده بود که به

 شد.خبرگان در رابطه با تناسب الگو )روایی بیرونی( طراحی 
چهار معیار اصلی را برای سنجش برازش الگو   2گلیسر و اشتراوس

 -4قابلیت تعمیم؛  -3قابلیت فهم؛  -2تطبیق؛ -1در نظر گرفته اند: 
_________________________________ 

1.  Judgemental Sampling 

2  Glaser & Strauss 

3  Member checking 

4.  Trustworthiness 

5.  Guba 

6.  Rigor 

7.  Credibility 

8.  Validity 

چنین کرسول در خصوص روال پدید آوردن نظریه نیز کنترل؛ هم
قدر که نظریه مهم است، سواالتی را مطرح کرده و بیان داشته همان

بایست از یک نظم خاصی پیروی کرده باشد. نیز میروال تهیه نظریه 
های کیفی از چندین راهبرد استفاده می شود برای تعیین صحت یافته

سو سازی، بررسی توسط اعضا، توصیف انبوه و غنی و ... که مثل هم
بررسی توسط " ها از راهبرد در این تحقیق برای تعیین صحت یافته

 .استفاده شد "3اعضا
الگوی نهایی به خبرگان آموزش و پرورش که پیشتر  بر این اساس

 بر مدیریت در بخش جامعه کیفی اشاره شد در خصوص شناسایی
آموزشی و همچنین  کیفیت ارتقای منظور به ارزش مبنای

 در ایخردپژوهان آشنا به این حوزه برگردانده شد و پرسشنامه

از  و گردید طراحی مختلف با شش سوال در مقیاس لیکرت ابعاد
 شرکت کنندگان خواسته شد درستی نتایج را مورد بررسی قرار دهند. 

ی هامعیارهای روایی و پایایی در مطالعات کیفی متفاوت از پژوهش
کمی است. در مطالعات کیفی برای بیان کیفیت مطالعه، معموالً از 

و لینکلن  5نمایند. در این مورد گوبااستفاده می 4اصطالح موثق بودن
اند که در پژوهش حاضر مورد رعایت قرار معیارهایی را ارائه کرده

گیرد. در سمت راست، معیارهای کیفیت پژوهش کیفی آمده می
باشند ها در مطالعات کمی میاست و موارد سمت چپ معادل آن

 اند.که جهت درک بهتر ارائه شده
 موثق بودن؛ -6دقت

 ؛8در برابر روایی 7اعتبار

 ؛10در برابر پایایی 9یت اعتمادقابل

 ؛13)روایی خارجی( 12پذیریدر برابر تعمیم 11پذیریانتقال

 .15در برابر عینیت 14پذیری تأیید
ها در روش تحلیل داده حاضر پژوهش در داده لیتحل و هیتجز روش

اده پردازی دبخش کیفی کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریه
انجام  MAXQDA12بنیاد بود که با استفاده از نرم افزار 

ها پذیرفت. کدگذاری نظری عبارت است از عملیاتی که طی آن داده
ای در کنار یکدیگر قرار داده سازی و به شکل تازهتجزیه، مفهوم

ین ها تدوت که طی آن نظریه بر اساس دادهشوند و فرایند اصلی اسمی
و  "هامقوله" "مفاهیم"شود. در این روش سه رکن اصلی می

 "های خامداده"وجود دارند. در این شیوه نظریه بر اساس  "هاقضیه
 گیرند.شکل می

ها است. در هر ها، محور اصلی نظریه برخاسته از دادهتحلیل داده
ها و تحلیل ها، تنظیم دادهآوری دادهعنوان یک کل، جمعمطالعه به

های به دست ها به هم وابستگی متقابل دارند. برای تحلیل دادهداده
آمده از مصاحبه و نیز مبانی نظری از سه نوع کدگذاری استفاده شده 

 اند از:است که عبارت

9.  Dependability 

10.  Reliability 

11.  Transferability 

12.  Generalizability 

13.  External validity 

14.  Confirmability 

15.  Objectivity 
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 1399تابستان ، 2، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 کدگذاری باز
 کدگذاری محوری
 کدگذاری انتخابی

 
 هایافته

مورد  های علمیبا استفاده از روش وهشی پژهااین بخش داده در
 .گیردیارزیابی قرار متحلیل و 

 کیفیت ارتقای منظور به ارزش مبنای بر های مدیریتسؤال: مولفه
 اند؟آموزشی کدام

 برای پاسخ به سوال فوق از روش کدگذاری استفاده شد. 
 

 بندی محوری کلیه مفاهیم استخراج شده از تکنیک مصاحبه های نیمه ساختاریافته( و دستهRتا  Aکدگذاری ).1جدول 

 کدگذاری انتخابی سازه
 کد گذاری باز )شاخص(

 کد مصاحبه شونده
 واحد های مبنایی

عوامل تشکیل دهنده
 

 ارزشهای فردی

 

 

 

 

 

 

 

تصمیمات مدیران بر اساس ارزشهای مورد قبول ایشان اتخاذ می 
 شود

I10, I6, I5, I1, I7 

 I13, I14, I15 مدیران ارزشهای فردی خود را کامال می شناسند.

 I12, I5, I14, I2, I11 مدیران مدارس مبنای رهبری خود را عمل به ارشها می دانند.

 I3, I4, I11, I5 شغل خود لذت می برند.مدیران از 

 I12, I8, I3 مدیران کار خود را به عنوان یک ارش مقدس تلقی می کنند.

مدیران معتقدند که کار مدیریت ایشان وسیله ای است برای 
 رسیدن به آرمان اصلیشان

I3, I4, I11, I5 

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

I12, I5, I14, I2, I11 

 I3, I4, I11, I5 مدیران مدارس دارای ارزشهای مخصوص به خود هستند.

 I12, I5, I14, I2, I11 مدیران تضاد بین ارزشهای فردی ندارند.

مدیران معتقدند که ارزشهای کاری آنها دارای اولویتهای متفاوتی 
 هستند.

I2, I6, I10, I14 

 I10وI3, I4, I11 مدیران مسئولیت پذیری را مهم ترین ارزش در کارخود می دانند.

 ارزشهای اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I5, I11, I4 مدیران هنجارهای اجتماعی را به خوبی می شناسند.

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

I1, I2, I11, I15 

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

I8, I7, I11, I18 

مدیران عدالت محوری را به عنوان یک ارزش اجتماعی برتر مد 
 نظر قرار می دهند.

I7, I3, I9, I12, I17 

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

I1, I9, I13 

 I2, I6, I10, I14 مدیران وجود دموکراسی را یک ارزش اجتماعی می دانند.

 I11, I9, I10, I14, I5 مدیران اثربخشی آموزشی را ارش اجتماعی تلقی می کنند.

مدیران به ویژگیهای فرهنگی، قومی دانش آموزان توجه ویژه 
 دارند.

I6, I1, I13 

مدیران به ویژگیهای اقتصادی و قدرت مالی خانواده ها توجه ویژه 
 دارند.

I2, I6, I10, I14 

انتخاب روش تدریس موضوعات درسی را به دانش آموزان محول 
 می کنم.

I3, I4, I11, I5 

 I12, I8, I3 مدیران ارزشهای اجتماعی را مبنای ارتباطات قرار می دهند.

 I3, I4, I11, I5 همگان را به رعایت ارشهای اجتماعی ترغیب می کنند.مدیران 

 I12, I5, I14, I2, I11 مدیران اصالح امور را از ارشهای استراتژیک مدرسه می دانند. ارزشهای راهبردی
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رسیدن به مزیت رقابتی نسبت به مدارس دیگر از اثول راهبردی 
 مدیریت مدرسه است.

I7, I3, I9, I12, I17 

برطرف کردن نقاط ضعف و تاکید بر نقاط قوت ارزشی راهبردی 
 است

I1, I9, I13 

شناسایی فرصتهای محیطی برای ارتقای آموزش توسط مدیریت 
 مورد تاکید است.

I2, I6, I10, I14 

 I2, I6, I10, I14 دگر ارزیابی ارزشی راهبردی برای مدیریت تعریف شده است

 I3, I4, I11, I5 تربیت اسالمی از ارشهای استراتژیک در این مدرسه است.تعلیم و 

حفظ سالمت کادر آموزشی و دانش آموزان از ارزشهای بنیادی 
 است

I3, I4, I11, I5 

 I3, I4, I11, I5 برقراری امنیت برای مدیریت مدرسه یک ارزش راهبردی است.

فناوریهای نوین، ارزشی به روز نگه داشتن مدرسه در استفاده از 
 راهبردی برای مدیر مدرسه می باشد.

I11, I9, I10, I14, I5 

عوامل موثر
 

 فرهنگ

 I1 ,I9, I13 در این مدرسه مشارکت پذیری سرلوحه کارها است.

 I2 ,I6, I10, I14 مدیران و معلمان با محیط پیرامون سازگاری دارند.

مدرسه توسط مدیریت  قوانین و مقرارات دست و پاگیر در این
 حذف می گردد.

I11 ,I9, I10, I14, I5 

 I6 ,I7, I5, I7 در آموزش این مدرسه انعطافپذیری ریادی به چشم می خورد.

 I10 ,I3, I18, I2 پزوهش در کنار آموزش مورد تایید است

 I7 ,I5, I1, I7 در این مدرسه فرصت نظر دادن به همگان داده می شود.

 I8, I4, I9 پاسخگویی از ویژگیهای عوامل اموزشی در این مدرسه است

 پویایی محیط

 I4 ,I2, I6 محیط پیرامون مدرسه از سطح اجتماعی خوبی برخوردار است

محیط این مدرسه، استفاده از فناوریهای روز را امری اجتناب 
 ناپذیر قلمداد م یکند.

I4 ,I2, I8, I15, I9 

 I8 ,I2, I19, I1 تالش و کوشش را ارجمی نهد.محیط مدرسه،  

 I6 ,I9, I3, I5 محیط مدرسه به پژوهش بیش از آموزش اهمیت می دهد.

محیط مدرسه یادگیری غیررسمی را مور توجه ویژه قرار می 
 دهد.

I2 ,I1, I10, I7 

 I10 ,I6, I5, I1, I7 محیط مدرسه از لحاظ فیزیکی، ترغیب کننده است.

 I13 ,I14, I15 مباحثه گروهی در مدرسه برای مسایل مختلف اتفاق می افتد.

 I1 ,I13 مشارکت اجتماعی در این مدرسه مورد استقبال قرار می گیرد.

 معلم

 I2 ,I6, I10, I14 معلم از صالحیت حرفه ای الزم برخوردار است.

 I8 ,I7, I11, I18 معلم درس پژوهی را یک اصل اساسی در تدریس می داند.

 I1 ,I9, I13 معلم با مشارکت دانش آموزان تدریس می کند.

 I2 ,I6, I10, I14 معلم به ارزشهای مدرسه پایبند است.

 I11 ,I9, I10, I14, I5 معلم به ارشهای عنوان شده در اسناد باالدستی عمل می کند.

 I6 ,I7, I5, I7 معلم صالحیت اخالقی و عاطفی الزم را دارا می باشد.

 I10 ,I3, I18, I2 معلم دارای صالحیت روانشناختی است.

 برنامه درسی

 I6 ,I9, I3 محتوای برنامه درسی بر اساس ارزشهای ملی است

 I2  ,I10, I7 محتوای برنامه درسی، ارزشهای اجتماعی را ارج می نهد.

 I10  ,I5, I1, I7 می کند.مدیریت در انتخاب محتوای برنامه درسی آزادانه عمل 

 I13 ,I14, I15 هدف برنامه درسی، ارتقای آموزش و یادگیری است

 I12 ,I5  ,I2, I11 برنامه درسی، یادگیری مادام العمر را هدف قرار داده است.
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برنامه درسی بر اساس نیاز دانش آموزان در آموزش، طراحی شده 
 است

I3 ,I4  ,I5 

 I6 ,I8, I10  ,I4 انعطاف پذیر است.برنامه درسی 

 شیوه مدیریت

 I1 ,I9 در این مدرسه از مدیریت مشارکتی استفاده می شود.

 I2 ,I10, I14 مدیریت عملگرا در این مدرسه مورد استقبال است

 I8 ,I7, I11, I18 مدیریت دموکراتیک د راین مدسه جریان دارد

 I7 ,I3, I9  ,I17 اعمال می گردد.مدیریت با توجه به شرایط موجود 

برای مدیریت مدرسه، عدم قطعیتهای محیطی مد نظر قرار می 
 گیرد.

I1 ,I9, I13 

 I2 ,I6  ,I14 مدیریت انعطاف پذیر است.

 I11 ,I9, I10, I14, I5 اقدام پژوهی با همکاری دیگران انجام می گیرد.

عوامل اثرپذیر
 

 ارتقای کیفیت

 I1 ,I9, I13 آموزان برآورده می شود انتظارات دانش

 I2 ,I10, I14 انتظارات معلمان و مدیران برآورده می شود.

 I8 ,I7, I11, I18 انتظارات جامعه از آموزش مدارس برآورده می شود.

 I7 ,I3, I9, I12, I17 ارزشیابی مستمر انجام می شود

 I1 ,I9, I13 شود.به نیازهاز دانش آموزان و معلمان توجه می 

 بالندگی

 I2 ,I6, I10, I14 دانش آموزان خودراهبر می شوند

 I6 ,I9, I3 معلمان روشهای تدریس نوین را اعمال می کنند.

مدیران برنامه ریزی آموزشی را بر اساس عالقه مندی و سطخ 
 دانش اموزان تغییر می دهند.

I2  ,I10, I7 

 I10  ,I5, I1, I7 اجتماعی شرکت می کنند.کادر مدرسه در فعالیتهای 

 I13 ,I14, I15 تسهیم دانش در این مدرسه انجام می گیرد.

 یادگیری مستمر

 I12 ,I5  ,I2, I11 تفکر سیستمیک در این مدرسه حکم فرما است

 I3 ,I4  ,I5 فضای یادگیری، مطلوبو مشارکتی است

 I6 ,I8, I10  ,I4 فرصتهای یادگیری همواره پدید می آیند

 I1 ,I9 الگوهای ذهنی پویا پدید می آیند

 I2 ,I10, I14 عملگرایی در یادگیری مد نظر قرار می گیرد

طور که یافته های جداول قبل نشان داد در مرحله سوم از همان
خوشه  های گرداوری شده، مرتب سازی نهایی وفرایندکدگذاری داده

طبقه عوامل تشکیل  3بندی کلیه مفاهیم و کدهای محوری در 
 دهنده، اثرگذار و تاثیرپذیر صورت گرفته است.

بر اساس مولفه های شناسایی شده، الگوی مفهومی به شکل زیر قابل 
 ترسیم است:
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 . الگوی مفهومی پژوهش1شکل

 گیرینتیجه
ر های موثر ببا بررسی سؤال پژوهش مبنی بر شناخت ابعاد، مؤلفه  

مدیریت بر مبنای ارزش به منظور ارتقای کیفیت آموزشی در 
مدارس شهر تهران، مولفه های فرهنگ، پویایی محیط، معلم، برنامه 

د رگار شناسایی شدند. بایدرسی و شیوه مدیریت، به عنوان عوامل تاثی
این مولفه ها مورد بررسی قرار گیرند و تاثیر آنها بر مدیریت بر 
مبنای ارزش در جهت ارتقای کیفیت آموزشی مدارس تهران، 

 واشکافی گردد. 

با توجه به اهمیت ارزشهای سازمانی، باید به هدف و ارزش واالی 
آموزشی و آموزش و پرورش اشاره کرد که همانا ارتقای کیفیت 

تربیت نسلی دانشی است. بدون شک در حرکت به سمت جهانی 
شدن، کیفیت یک عامل تاثیرگذار است. در روند توسعه صنعت و 
بازرگانی، یکپارچگی اقتصاد جهانی و رشد و اشباع بازار، کیفیت 
نقش اصلی را ایفا کرده و یکی از مهمترین عامل های رقابت سازمان 

ملی، منطقه ای و جهانی به شمار می آید.  و موفقیت در بازارهای 
به عقیده دهقان پورو همکاران، کیفیت مهمترین معیار توسعه 
آموزش و پرورش است. موضوع کیفیت در اکثر نظامهای آموزشی 
به یکی از مفاهیم اساسی در سیاست گذاری های کالن آموزشی 

می مهتبدیل شده است. و از این رو کیفیت گرایی به منزله مرحله 
از تاریخ تحوالت آموزش و پرورش مطرح شده است. کیفیت در 
حال حاضر یکی از محورهای اصلی همه مباحث آموزشی است و 
ارتقای آن مهمترین وظیفه وزارت آموزش و پرورش است. حتی 
ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت به منزله هدف غایی برخی مراکز 

ه شده است. کیفیت در پژوهشی آموزش و پرورش کشورمان دید
نظام آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و هدف آن استفاده 
ی بهینه از منابع و امکانات است. ارتقای مستمر کیفیت آموزش و 
پرورش، هدف غایی ارزیابی آموزشی کشور است. در این راستا 

ارزیابی درونی، قضاوت در مورد کیفیت و دستیابی به اهداف نظام 
ش را ممکن می سازد. در سالهای بعد از انقالب اسالمی توجه آموز

به کیفیت آموزشی به خصوص در آموزش و پرورش بیش از پیش 
اهمیت یافته است. در حال حاضر، کوششهای مرتبط با ارزیابی 
کیفیت و بهبود آموزش در اغلب کشورهای جهان رو به گسترش 

زمانهای ملی، منطقه است. برخی از این کوشش ها منجر به ایجاد سا
ای و بین المللی در ارزیابی و اعتبارسنجی شده است. اسکتسمو و 
هوبر نیز در این زمینه عنوان می کنند که توجه به کیفیت در 
آموزش و مدارس یکی از موارد اساسی و حیاتی محسوب می شود 
که تاثیری بسزا بر سرنوشت کشور دارد بنابراین ارزش یابی کیفیت 

حث جدی بسیاری از کشورها است. زیرا کیفیت را می آموزشی ب
توان به مثابه ترکیبی از کارایی، بهره وری، اثربخشی، پاسخگویی، 
توان نوآوری و شرایط آموزشی بیان کرد. کیفیت مدرسه و آموزش 
مورد توجه والدین، معلمان، رسانه های گروهی، دولت و جامعه 

ر ا کمک کرده، فشار زیاد باست. یکی از عواملی که به این پیشرفته
نظام آموزشی از سوی جامعه است که در مقابل بازده خود پاسخگو 
باشد. با توجه به اهمیت اجرای مدیریت بر مبنای ارزشها در مدارس 
به منظور ارتقای کیفیت آموزشی، پژوهش حاضر، ابتدا به شناسایی 

 عنوان عوامل موثر بر این نوع مدیریت پرداخته است و همانطور که
شده، فرهنگ، میزان پویایی محیط، معلم، برنامه درسی و شیوه 
مدیریت به عنوان عوامل موثر شناسایی شدند. شایان ذکر است که 
میزان مشارکت پذیری در مدرسه، سازگاری با محیط اطراف، 
انعطاف پذیری و ایجاد فرصت، فرهنگ یک مدرسه را تشکیل می 

ایی بر مدیریت بر مبنای ارزشها دهد و نشان می دهد و تاثیر بسز
دارد. چراکه ارزشهای غالب در مدرسه این عوامل را تشکیل می 
دهند و همه به فرهنگ ختم می شوند. در صورتیکه فرهنگ در 
مدرسه حاکم باشد، آموزش به عنوان عنصر اصلی مورد توجه قرار 
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می گیرد و آنچه در این چرخه ارزشمدار است، کیفیت آموزش 
ابراین ارتقای فرهنگ مدارس تهران به چرخه کیفیت مدار است، بن

کند. از طرف دیگر، عناصر دیگری آموزش در این مدارس کمک می
مانند معلم، مدیریت، برنامه درسی و محیط پیرامون هستند که بر 
مدیریت بر مبنای ارزش تاثیر می گذارند و آنرا به سوی ارتقای 

کن اساسی در مدرسه است کیفیت اموزش سوق می دهند. معلم، ر
در واقع وی، سکان دار تعلیم و تربیت است و توجه به ارزشها توسط 

آموزان موثر خواهد بود. ایشان، به مراتب بر کیفیت آموزش دانش
میزان پایبندی به ارزشهای بنیادی و ارزشهای باالدستی و همچنین 

ش های معلمی است که ارزدارا بودن صالحیت حرفه ای از نشانه
مدار است و به پژوهش و آموزش اهمیت ویژه ای قائل است. بعد 
از معلم، برنامه درسی به نظر نقش مهمی ایفا  می کند، وجود انعطاف 
پذیری در برنامه درسی و محتوای بر حسب نیاز، عوامل مهمی در 
برنامه درسی هستند که بر اساس مدیریت ارزشها و ارتقای کیفیت 

امه درسی که یادگیری مادام العمر را هدف آموزشی می باشند. برن
قرار داده باشد، می تواند یادگیری را به عنوان یک ارزش به دانش 
آموزان و معلمان القاء کند  به ارتقای آموزش بینجامد. عالوه بر 
برنامه درسی، نحوه مدیریت مدرسه هم عامل مهم و تاثیرگذاری بر 

به ارتقای آموزش و اجرای مدیریت بر مبنای ارزشها است که 
کیفیت آن می انجامد. مدیریت با حمایتهای خود و ارائه سبک 
رهبری مشارکتی به این مهم کمک می کند و حمایت خود را از 
جنبه های مختلف آموزش و پژوهش که به ارتقای سطح کیفی دانش 

تواند درهای آموزان منجر می شود اعالم می کند. چنین مدیری می
ر را در مدرسه بگشاید و برای کیفیت آموزش تالش خالقیت و ابتکا

کند. عالوه بر این، پویایی محیط نیز عامل موثری است. محیط 
پیرامون مدرسه که از سطح اجتماعی خوبی برخوردار است و از 
فناوریهای روز در آن استفاده می شود و همچنین، به پژوهش بیش 

برای مسایل  از آموزش اهمیت می دهد و مباحثه گروهی در آن
مختلف اتفاق می افتد، مشارکت اجتماعی را شکل می دهد و به 

 ارتقای کیفیت آموزشی می انجامد. 

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

ارزشهای مورد قبول مدرسه به طرق مختلف به دانش آموزان و سایر 
 سه مورد آموزش قرار گیرد و یادآوری گردد.اعضای مدر

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

 مد برتر اجتماعی ارزش یک عنوان به را محوری عدالت مدیران
 . دهند قرار نظر

برای کسب مزیت رقابتی جلسات متعددی با دانش آموزان برگزار 
 شود و از نظرات ایشان استفاده شود. 

 .بیفتد اتفاق مختلف مسایل برای مدرسه در گروهی مباحثه

 صالحیت حرفه ای معلمان مدام مورد ارزشیابی قرار گیرد.
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