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Abstract 

Management and leadership in all social fields is essential and vital and this is more 

noticeable in educational organizations. The purpose of this study is to investigate the 

relationship between management quality and teachers' job performance.The statistical 

population of this study includes all male and female primary school teachers in Maragheh 

city in the academic year of 1998-99, which includes 500 people. The statistical sample was 

217 people based on Morgan table, selected by stratified random sampling method. The data 

collection tool in this study is a questionnaire in the framework of the field method, which in 

order to collect information from the 40-item service quality questionnaire of research 

managers in three dimensions (organizational quality, interactive quality, physical quality) 

and 33-item job performance questionnaire. Patterson teachers were used in two dimensions 

(behavioral performance, process performance).The results showed that in the descriptive 

part, the correlation coefficient between the research variables between the components was 

obtained at a significant level. This means that the higher the quality of service for principals 

in the school, the better the job performance of teachers.To predict the job performance of 

teachers based on different dimensions of management quality, multiple regression test 

showed that the components of interactive quality, organizational quality and physical quality 

can predict the job performance of primary school teachers in Maragheh. 
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 چکیده
مدیریت و رهبری در همه زمینه های اجتماعی امری ضروری و حیاتی است و این در سازمان های آموزشی بیشتر محسوس است . هدف 
پژوهش حاضر برسی رابطه کیفیت مدیریت با عملکرد شغلی معلمان می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان مرد و زن 

نفر، با روش 212نفر که نمونه آماری براساس جدول مورگان،  455که شامل  19-11مدارس ابتدایی شهرستان مراغه در سال تحصیلی 
بتی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطالعات در این پژوهش، در چهارچوب روش میدانی پرسش نامه است نمونه گیری تصادفی طبقه ای نس

سؤالی کیفیت خدمت مدیران محقق ساخته که در سه بعد )کیفیت سازمانی، کیفیت  55که به منظور گردآوری اطالعات از پرسش نامه 
ی معلمان پاترسون که در دو بعد )عملکرد رفتاری، عملکرد فرآیندی( استفاده سؤالی عملکرد شغل 99تعاملی، کیفیت فیزیکی( و پرسش نامه

شد. نتایج نشان دادکه در بخش توصیفی، ضریب همبستگی بین متغیر های پژوهش در بین مؤلفه ها در سطح معناداری به دست آمدند. این 
لکرد شغلی معلمان بهتر خواهد بود. برای پیش بینی عملکرد امر بدان معناست که هر چه کیفیت خدمت مدیران در مدرسه باالتر باشد، عم

شغلی معلمان براساس ابعاد مختلف کیفیت مدیریت، آزمون رگرسیون چندگانه نشان دادکه مؤلفه های کیفیت تعاملی، کیفیت سازمانی و 
 .کیفیت فیزکی می توانند عملکرد شغلی معلمان ابتدایی شهرستان مراغه را پیش بینی کنند

 کیفیت مدیریت، عملکرد شغلی، مؤلفه های کیفیت :کلیدی واژگان

 تخصصی رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است. –تمامی حقوق نشر برای فصلنامه علمی 
 
 

 مقدمه 
منابع انسانی، مهم ترین عامل تعیین کننده در حرکت صحیح 
سازمان به سمت اهداف سازمانی می باشد. یکی از عمده ترین 
دغدغه ها ی مدیران در سطوح مختلف، چگونگی ایجاد بستر 

است تا آنها مسئولیت پذیری و احساس مناسب برای معلمان 
خود را به درستی انجام دهند و عملکرد بهینه تعهد وظایف 

داشته باشند. موفقیت و شکست یک سازمان  بستگی به عملکرد 
شغلی کارکنان آن سازمان دارد. عملکرد شغلی درجه ای از انجام 

. [1]وظایف محول شده به فرد در شغل وی محسوب می شود

عملکرد شغلی یک متغیر اصلی در رشته روان شناسی صنعتی و 
سازمانی می باشد. بسیاری از بررسی ها و تحقیقات روانشناسان 
صنعتی و سازمانی، مربوط به شناسایی، ارزیابی یا بهبود عملکرد 
شغلی بوده اند. این موضوع عالوه بر شرکت های خصوصی در 
مورد سازمان های دولتی نیز اهمیت دارد، چرا که عملکرد 

ب نارضایتی ارباب ضعیف کارکنان یک سازمان دولتی نیز موج
رجوع آن سازمان شده و همچنین منجر به عدم تحقق اهداف 
پیش بینی شده برای آن سازمان می شود. عملکرد شغلی 
مطلوب کارکنان یک سازمان، بهره وری آن سازمان را افزایش 
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داده و این امر به نوبه خود موجب ارتقای سطح خدمات آن 
  . [2]سازمان می شود
یت نیروی انسانی در سازمان ها از جمله سازمان با توجه به اهم

آموزش و پرورش، می توان چنین عنوان کرد که موفقیت و اثر 
بخشی هر سازمانی تا حدود زیادی به استفاده مناسب از نیروی 
انسانی آن  بستگی دارد. سازمان ها باید در جهت بروز استعداد 

تا این سرمایه های پنهان معلمان خود، شرایطی را فراهم سازند 
ارزشمند از روش های کارآتر و با بهره وری بیشتر به ایفای 

اعتقاد بر این است، سازمان آموزش و پرورش،  .[9]نقش بپردازند
زمانی از نیروی انسانی با انگیزه و راضی برخوردار خواهند بود 
که شرایطی را فراهم سازند که معلمان بتوانند ارزش خود را در 

ند، قابلیت بهبود شایستگی های خود را داشته سازمان بشناس
باشند، بتوانند نتایج کاری خود را بررسی کنند و در نهایت شغل 
خود را با اهمیت بدانند. در واقع ارتقای عملکرد شغلی، یکی از 
مهم ترین اهدافی است که مدیران  در پی آن هستند؛ چرا که 

ازمان آموزش و ارتقای عملکرد شغلی، بهبود بهره وری را در س
پرورش و جامعه فراهم ساخته، موجب افزایش کیفیت خدمات و 
تولیدات سازمان که دانش آموزان با ارزش این جامعه می باشند، 

 .[5]خواهد شد
در حال حاضر اهمیت ارزشیابی عملکرد و پرداخت و ترفیع بر  

پایه آن، به طور فزاینده ای درسازمان ها رواج پیدا کرده و بر 
نتایج ارزشیابی عملکرد، تصمیمات مهمی شامل برنامه  اساس

ریزی نیروی انسانی، آموزش و بهسازی کارکنان و پرداخت مزایا 
اتخاذ می گردد. در مورد اینکه عملکرد سازمانی چیست، نگرش 
های متفاوتی وجود دارد.. عملکرد ) فرآیند عمل ( عبارت است 

ل که افراد از خودشان از: مجموعه رفتارهای فرد در ارتباط با شغ
بروز می دهند. به عبارتی می توان عملکرد را محاسبه یا 

 .[4]سنجش نتیجه ها دانست
شواهد موجود، حاکی از آن است که نظام آموزشی درصورتی از 
عهده وظایف خود بر می آید که عالوه بر کمیت از نظر کیفیت 
نیز در وضع مطلوبی باشد. به همین جهت سنجش کیفیت 

ات، از جمله گام های اساسی در تدوین برنامه های ارتقای خدم
کیفیت محسوب می شود.کیفیت خدمات به عنوان تبیین کننده 
اصلی موفقیت یک سازمان در محیط رقابتی امروز شناخته شده 
است و هرگونه کاهش در رضایت مشتری به دلیل کیفیت 

. اولین مفهومی که از [4]ضعیف خدمت، موجب نگرانی است
ابتدای پیدایش سازمان ها تا به امروز مورد توجه قرار گرفته 

( 2552) 1است، مفهوم عملکرد سازمانی می باشد. روجلبرگ
عملکرد را فعالیت هایی تعریف کرده است که به طور معمول 
بخشی از شغل و فعالیت های فرد است و باید آن را انجام دهد. 

ا باید به عنوان نتایج ( معتقد است که عملکرد ر2515) 2برناردین

کاری تعریف کرد، زیرا که این نتایج، قوی ترین رابطه را با 
اهداف راهبردی سازمان، رضایت مشتری و مشارکت اقتصادی 
برقرار می کنند. مدل های اخیر عملکرد شغلی،آن را تابعی می 
دانند که تأکید بر جنبه های جداگانه ی عملکرد دارند. فرهنگ 

اجرا، به کار بستن، "د عملکرد را به عنوان انگلیسی آکسفور
تعریف کرده است. این  "انجام دادن هر چیز منظم یا تعهد شده

تعریف عالوه بر اینکه در ارتباط با ستاده ها و برون داده ها 
است، بلکه نشان می دهد که عملکرد مرتبط با انجام کار و هم 

یافته  چنین نتایج حاصله می باشد. عملکرد نتیجه ی تحقق
ناشی از انجام یک شغل در دوره ی خاصی از زمان می باشد. 
عملکرد شغلی کارمند به معنای استفاده از توانایی ها، مهارت ها 
و تجارب در جهت انجام وظایف محوله به شکل کارا و اثر 

 .[2]بخش می باشد
عملکرد شغلی جنبه های گوناگونی دارد و محققان بسیاری به 

که ابعاد اصلی عملکرد را مشخص نمایند، در  دنبال این هستند
مدل های مختلف که برای توصیف این متغیر بیان گردیده 
است، به تمایز این جنبه های عملکرد شغلی پرداخته اند. به طور 

(، عملکرد شغلی به دو 1119) 9مثال در مدل بورمن و موتو ویدلو
است.  بعد عملکرد وظیفه ای و عملکرد زمینه ای، تقسیم شده

عملکرد وظیفه ای، به چیرگی و مهارت متصدی شغل برای 
انجام مسئولیت های شغلی که به طور رسمی از طرف سازمان از 
او خواسته شده، اطالق می گردد که این عملکرد مستقیمأ با 
فرآیند تولید و یا خدمات و به طور غیر مستقیم با فرآیند های 

ت. عملکرد زمینه ای نیز اجرایی هسته ای سازمان در ارتباط اس
فعالیت هایی است که کارکنان خارج از وظایف رسمی انجام می 
دهند و به منظور حمایت محیط اجتماعی شغلی در کنار فعالیت 

ام آن های اصلی سازمان در میان کارکنان رواج دارد و برای انج
 فرد پاداشی دریافت نمی کند.

عوامل متفاوتی می دانند، هر یک از محققان عملکرد را تابعی از 
ولی به طور کلی شاخص های عملکردی عبارتند از عوامل 
رفتاری و عوامل فرآیندی. عوامل رفتاری شامل: رعایت مقررات 
و انضباظ اداری، برخورد مناسب با دانش آموز و اولیا، جدیت در 
کار، کوشش در جهت یادگیری، انعطاف پذیری، قابل اعتماد 

می باشد و عوامل فرآیندی نیز شامل شرایط بودن و خود جوشی 
کاری، عوامل مربوط به احترام و منزلت، عوامل مربوط به رفع 
نیازهای آموزشی و فراهم ساختن شرایط ارتقا، مدیریت شایسته 

بر عملکرد شغلی عوامل زیادی مؤثرند، . [9]و مشارکت می باشد
ربه کاری از جمله: توانایی: عبارتست از دانش کاری مربوطه، تج

مربوط و استعداد، شناخت یا وضوح درک نقش ، زمان، محل و 
چگونگی انجام آن کار می باشد. باید اهداف و برنامه های کاری 
مشخص بوده و فرد اولویت ها را در کار خود بداند. ضمنأ تعیین 
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محدوده ی کار و شرح وظایف از عوامل مؤثر در پذیرش و درک 
حمایت سازمانی، انگیزش یا  صحیح نقش می باشند.کمک یا

 . [9]تمایل، ارزیابی و بازخورد عملکرد، اعتبار، محیط
 مشتری رضایت و خدمات بهبود بر سازمانها، در خدمات کیفیت
 دارای بلکه بعدی نیست یک پدیده یک کیفیت. است متمرکز

رهبران و سردمداران مدیریت کیفیت را می  .است متعددی ابعاد
توان دمینگ، جوران و کرازبی دانست. با توجه به تعاریف و 
آموزش هایی که این سه محقق در زمینه کیفیت فراگیر ارائه 
داده اند، می توان بر تمرکز بر مشتری، رهبری، مشارکت 
کارکنان، رویکرد فرآیند محور، رویکرد سیستمی به مدیریت، 

د مستمر، تصمیم گیری بر مبنای واقعیات، مدیریت روابط با بهبو
 کیفیت، به رسیدن برای بنابراین تأمین کنندگان اشاره کرد. 

کیفیت  کنندة عوامل تعیین و مهم های جنبه است الزم
 مدیریت صاحب نظران طرف از جهت بدین. شود شناسایی
 ویژگی کدام هر که است شده مختلفی طراحی الگوهای کیفیت،

 داشته میتوانند مختلفی کاربردی های زمینه و داشته هایی
 سنجش برای مدل ترین رایج ،خدمات کیفیت ادبیات درباشند. 
 به 1199 درسال که است 5سروکوال مقیاس ،خدمات کیفیت
 بنا کافــش مدل پایهو بر ،بری و زیتها مل ،پاراسورامان وسیله
 درک بر مبتنی مدل این در خدمات ارزیابیکیفیت. تــاس شده

با  هــمقایس در دهــش ارائه خدمات کیفیت از تریانــمش واقعی
 اندازه ،مدل این پایه بر. تــاس آنها نظر نقطه از آل ایده وضعیت

 خدمات کیفیت ابعاد تریاندربارهــمش ادراکات و انتظارات گیری
تضمین، / اطمینان محسوس، موارد:  دبع پنجاز تفادهــاس با

 .است گیری اندازه قابل اعتماد قابلیت همدلی، پاسخگویی،
 کرده معرفی را خدمات کیفیت شاخص ده ، همکاران و پاراسون

  گویی، پاسخ  پایایی، : شود می موارد این شامل که اند
 قابل ، کارکنان، ارتباطات رفتار حسن دسترسی،  شایستگی،

 و فهم ، ریسک برابر در پشتیبانی یا امنیت بودن سازمان، اعتماد
 ، خدمات یا فیزیکی ملموس ابعاد و ، مشتریان نیازهای درک
 عاملی تحلیل و تجزیه ها شاخص این دیگر ی مطالعه در. است
 ، بودن ملموس:  آوردند وجود به را راهبرد اصلی پنج و شدند
 لهتینن مدلیکدلی. در  و بخشی اطمینان ، گویی پاسخ ، پایایی

 کرده ارائه خدمات کیفیت برای بعد سه محقق دو ، اینلهتینن و
 موارد یا محصوالت به فیزیکی کیفیت:  فیزیکی کیفیت -1 .اند

 مالی محصوالت .اشاره دارد خدمات و محصوالت از حمایتی
 فیزیکی غالبأ شواهد بنابراین دارند، محدودی فیزیکی ابعاد

 می قرار استفاده مورد خدمات کیفیت منظورارزیابی به دیگری
 و دکوراسیون، امکانات براساس مشتریان مثال برای. گیرد

-می قرار ارزیابی مورد را کیفیت...  و شعب درون تسهیالت

 بین تعامالت به تعاملی کیفیت:  تعاملی کیفیت -2 .دهند -

 ممکن تعامالت.دارد اشاره خدمات کنندگان ارائه و مشتریان
 صورت به توان می مثأل ، دهد روی مختلفی های روش به است

 تعامل اینترنت یا تلفن نظیر دوربرد های ابزار ازطریق یا رو در رو
 اطمینان باید ها که باشد،سازمان شکلی هر به تعامل.کرد برقرار
 ارتباط شان مشتریان با بخشی اثر صورت به که کنند حاصل

 تصویر به سازمان کیفیت:  سازمان کیفیت -9 .کنند برقرارمی
 کیفیت سازمان. گردد می بر سازمان از کلی ادراکات و ذهنی

 کیفیت از ادراکات احتماأل بنابراین باشد، می نامحسوس بعد یک
 .است مبتنی شده ذکر باال در که تمامی عوامل به سازمان کلی

اداراکات  بر اندازه چه تا الذکر فوق عوامل از یک هر اینکه
 برخی برای .است متفاوت گذارد، می اثر کلی کیفیت از مشتریان

 کیفیت از بیشتر است ممکن (کلی) عمومی کیفیت ، مشتریان از
مشتریان  برخی برای حالیکه در.باشد مطرح کارکنان با تعامل

 اعتماد قابل تأثیر تحت بیشتر است ممکن کلی دیگر،کیفیت
 می اشاره دو این .باشد (ای رایانه تجهیزات مثل) آوری فن بودن
 بین است الزم ، کیفیت کننده تعیین عوامل بررسی در که کنند

 ستاده با مرتبط کیفیت و خدمت با فرایند ارائه مرتبط کیفیت
 شد.  قائل تفاوت خدمت

(، که 1914نتایج مطالعه تعدادی از پژوهشگران از جمله بهمیی)
تأثیر روابط مدیر و معلمان بر عملکرد »در پژوهش خود با عنوان 

درون نقشی و فرانقشی و فرسودگی شغلی معلمان شهرستان 
دریافت که بین مؤلفه های کیفیت روابط مدیر و معلمان « امیدیه

در فعالیت های کاری و  )تأثیر دو جانبه، وفاداری، مشارکت
احترام حرفه ای( بر عملکرد درون نقشی و فرانقشی و فرسودگی 

/. متغیر 29/. متغیر عملکرد درون نقشی، 91شغلی معلمان، تأثیر 
/. متغیر فرسودگی شغلی به احترام دو جانبه و 21فرانقشی و 

(، در پژوهش خود با 1919وفاداری تبیین می گردد. میری)
ملکرد نظارتی مدیران مدارس ابتدایی شهر عنوان بررسی ع

اندیمشک و رابطه آن با انگیزه ی شغلی معلمان این مدارس، 
نتایج نشان داد که عملکرد نظارتی مدیران در کل و در ابعاد 

حرفه ای از وضعیت نامطلوبی  -اجتماعی   و آموزشی –انسانی 
 سازمانی از وضعیت مطلوبی –برخوردار است، اما بعد اداری 

( در یافته های خود که با 1914برخوردار می باشد. خطیبی )
ارائه مدل رهبری عمل گرا و تحول گرای مدیران » عنوان 

مدارس جهت افزایش عملکرد شغلی معلمان با استفاده از 
مدلسازی معادالت ساختاری )مورد مطالعه : مدارس متوسطه 

ای رهبری نشان داد که  همه مؤلفه ه« دوره دوم ناحیه دو یزد(
تحول گرا از جمله جاذبه، الهام بخشی، تحریک ذهنی و 
مالحظه فردی بر عملکرد شغلی معلمان تأثیر معنی داری دارند. 
می توان گفت با افزایش مؤلفه های رهبری تحول گرا، عملکرد 

 شغلی معلمان نیز افزایش می یابد.
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از آن جا که در حال حاضر، مدیریت کیفیت خدمت مدیران 
س نقش بسزایی یر عملکرد شغلی می گذارد. در این مطالعه مدار

به بررسی نقش کیفیت خدمت مدیریت مدرسه در عملکرد شغلی 
معلمان مدارس ابتدایی شهرستان مراغه پرداخته شده است. تا 
بر مبنای آن نگرش جدیدی به کمک چارچوبی کمی و بومی 

 سازی شده در جهت برنامه ریزی هدفمند ارائه داد. 
ز آن جا که در حال حاضر، مدیریت کیفیت خدمت مدیران ا

مدارس نقش بسزایی یر عملکرد شغلی می گذارد. در این مطالعه 
به بررسی نقش کیفیت خدمت مدیریت مدرسه در عملکرد شغلی 
معلمان مدارس ابتدایی شهرستان مراغه پرداخته شده است. تا 

بومی بر مبنای آن نگرش جدیدی به کمک چارچوبی کمی و 
 سازی شده در جهت برنامه ریزی هدفمند ارائه داد. 

 

 روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و با در نظر گرفتن 
محتوای موضوع، توصیفی است. با توجه به هدف اصلی پژوهش 
که بررسی کیفیت خدمت مدیران بر عملکرد شغلی معلمان 
شهرستان مراغه است؛ به لحاظ ارتباط بین متغیرها، این پژوهش 

ردآوری توصیفی از نوع همبستگی به شمار می آید و به لحاظ گ
داده ها، رویکرد پیمایشی بر پژوهش حاکم است. در مطالعه 
همبستگی از هر آزمودنی دست کم درباره دو متغیر، بدون آن که 
هیچ یک از آن ها دستکاری یا کنترل شود، اطالعاتی به دست 
می آید. در طبیعت حوادث متعددی اتفاق می افتد که بین آن ها 

نسانی نیز متغیر هایی وجود دارد همبستگی وجود دارد، در علوم ا
که بین آنها همبستگی دیده میشود. ارتباط میان دو یا چند 
متغیررا همبستگی می گویند. روش پژوهش حاضر با توجه به 

 ماهیت متغیر ها روش پژوهش توصیفی همبستگی است. 
همچنین از رگرسیون چندگانه به منظور بررسی متغیر وابسته 

مؤلفه های کیفیت مدیریت می پردازیم . عملکرد شغلی براساس 
متغیر پیش بین در این پژوهش، متغیر کیفیت مدیریت می باشد 
و براساس مدل لهتینن و لهتینن دارای سه مؤلفه )کیفیت 
تعاملی، کیفیت سازمانی، کیفیت فیزیکی) در نظر گرفته شده و 
متغیر مالک، عملکرد شغلی معلمان می باشد و براساس پژوهش 

به دو عملکرد رفتاری و فرآیندی تقسیم بندی می شود و  .[9]
ضریب بتای استاندارد بین متغیر پیش بین و مالک محاسبه می 
گردد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه معلمان مرد و زن 

که  19-11مدارس ابتدایی شهرستان مراغه در سال تحصیلی 
آن، یعنی  درصد 45نفر می باشند که ازاین تعداد  455شامل 

زن می باشد که دارای مدرک تحصیلی دیپلم،  255مرد و  955
فوق دیپلم، لیسانس و باالتر می باشند. براساس جدول مورگان، 

روش نمونه گیری نفر می باشد و با استفاده از  212حجم نمونه 

آزمودنی ها انتخاب شدند. با توجه به  تصادفی طبقه ای نسبتی
درصد آن را  55ری را معلمان مرد و درصد جامعه آما 45اینکه 

نفر را  195معلمان زن در شهرستان مراغه تشکیل می دهند، 
نفر را از معلمان زن به روش تصادفی از بین  92مردان و 

مدارس انتخاب شدند. برای اجرای پژوهش  به مدارس 
شهرستان مراغه مراجعه نموده و ضمن تشریح اهداف پژوهش، 

ت در پژوهش رضایت گرفته شد و به آنها از نمونه ها برای شرک
اطمینان داده شد که اطالعات محرمانه باقی خواهند ماند و در 
ادامه نمونه به صورت خود ایفا به تکمیل پرسش نامه ها اقدام 
نمودند. داده ها جمع آوری شده و با استفاده از آمار استنباطی و 

 آمار توصیفی و روش معادالت ساختاری تحلیل شد.
 

 ابزار اندازه گیری پژوهش
در پژوهش حاضر از پرسش نامه های زیر جهت اندازه گیری 

 متغیر های تحقیق استفاده شد.
سؤالی که براساس پرسش نامه  99پرسش نامه محقق ساخته 

طراحی  1125که در سال  ((JPQ [1]4عملکرد شغلی پاترسون

سؤال می باشد و در یک طیف چهاردرجه ای  14شده و دارای 
نمره گذاری شده است. همچنین از پرسش نامه محقق ساخته 
عمکرد معلمان استفاده شده است. پرسش نامه محقق ساخته 
استفاده شده دارای نمره گذاری طیف لیکرت پنج درجه ای و 

، 12، 14، 15فتاری)سؤال های دارای دو زیر مقیاس عملکرد ر
19 ،11 ،25 ،21 ،22 ،29 ،25 ،24 ،24 ،22 ،29 ،21 ،95 ،91 ،
، 2، 4، 4، 5، 9، 2، 1( و عملکرد فرآیندی )سؤال های  99، 92
(  می باشد. روایی محتوایی و صوری 14، 15، 19، 12، 11، 1، 9

ی آن به تأیید استاد راهنما رسیده بود و برای پایایی آن از آلفا
کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای مؤلفه ی عملکرد رفتاری 

/. و برای کل پرسش 92/.، و برای مؤلفه عملکرد فرآیندی29
/. به دست آمد. و پس از تأیید روایی صوری و محتوایی 19نامه 

پرسش نامه بنا بر نظر استاد راهنما، روایی سازه آن نیز از طریق 
گرفته است. که مقدار کای اسکوئر تحلیل عاملی تأییدی انجام 

به دست  14/2و کای اسکوئر نسبی 124با درجه آزادی  49/255
است؛  2-9آمد. طبق مبانی نظری مقدار کای اسکوئر نسبی بین 

که در این مدل کای اسکوئر مطلوب بود وبنابراین نیاز به اصالح 
 =RFT)تطبیقی نداشت و با مالک برازش مطلوب بود. شاخص 

29/5 )( ،95=./GFI( و )29/5=NFI( و )11/5  =RMSE و )
(59/5=  (RMR .برازش شد 

آوری داده ها  از آزمودنی ها خواسته شد یکی از  جهت جمع
پاسخ های هر سؤال را که به بهترین  وجه منعکس کننده ی 
نظر وی می باشد را عالمت گذاری کنند. در ابتدا سؤاالتی 
مبتنی بر جنس، سن، سابقه خدمت، مدرک تحصیلی به صورت 



 رویکردی نو در علوم تربیتی ،تخصصی –فصلنامه علمی  

 

51 

سؤاالت بسته، مطرح گردید. همچنین در این پرسشنامه سؤال 
کوس وجود ندارد. تحلیل پرسش نامه، براساس میزان نمراه مع

های پرسش نامه که براساس نمره گذاری طیف لیکرت، شماره 
 گذاری شده است.

 
 (: نمره گذاری براساس طیف لیکرت1جدول )

 خیلی  کم کم تا حدودی زیاد خیلی زیاد

4 5 9 2 1 

 
نامه میزان نمرات حد باال و پایین و متوسط برای یک پرسش 

عملکرد شغلی، محاسبه شده است. در صورتی که نمرات پرسش 
باشد، عملکرد شغلی معلمان در این جامعه،  95تا  55نامه بین 

باشد،  125تا  95ضعیف می باشد. اگر نمرات پرسش نامه بین 
باشد،عملکرد شغلی  بسیار خوب  255تا  125متوسط و اگر 

به دست آمد که  145است. در این پژوهش نمرات پرسش نامه 
 نشان دهنده عملکرد شغلی  بسیار خوب معلمان می باشد .

پرسش نامه کیفیت مدیریت مدرسه: از پرسش نامه کیفیت 
گویه  55مدیریت مدرسه محقق ساخته استفاده شده، که دارای 

براساس نمره گذاری طیف لیکرت پنج درجه ای از خیلی کم تا 
خیلی زیاد می باشد. پرسش نامه براساس مدل لهتینن و لهتینن 

مؤلفه کیفیت که در پیشینه نظری آورده شده است،  دارای سه 
، 21، 25، 12، 14، 15، 1، 9، 4، 4، 5، 1،9تعاملی) سؤال های 

، 11، 2، 2(،کیفیت سازمانی) سؤال های  92، 94، 95، 29، 22
12 ،19 ،15 ،14 ،19 ،11 ،25 ،24 ،24 ،22 ،29 ،21 ،95 ،91 ،
( می 99، 22(، کیفیت فیزیکی) سؤال های91، 99، 94، 92

ش نامه توسط استاد راهنما تأیید باشد.روایی محتوایی این پرس
شده و اعتبار آن به وسیله آلفای کرونباخ برای کل پرسش نامه  

/. و کیفیت سازمانی 94/. و برای مؤلفه های کیفیت تعاملی19
/.  به دست آمد. پس از تأیید روایی 91/. و کیفیت فیزیکی 14

 صوری و محتوایی پرسش نامه، بنا بر نظر استاد راهنما، روایی
سازه نیز از طریق تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار 

spss21 به روش تجزیه به مؤلفه های اصلی مورد بررسی قرار ،
گرفت. بررسی ماتریس همبستگی، نشان دادکه تمام ضرایب 

/. بود 49برابر با  KMO/. یا باالتر هستند. مقدار 9دارای مقادیر 
/. است. تجزیه به 4شنهادی یعنیکه نزدیک به مقدار آستانه پی

مؤلفه با مقدار ویژه بزرگتر از  9مؤلفه های اصلی، آشکار کرد که 
درصد از واریانس کل مقیاس را تبیین  29/14یک وجود دارد که 

سؤالی برای بررسی کیفیت خدمت  55می کنند. پرسشنامه 
مشارکت کننده تکمیل شد. هدف  212مدیران مدارس، توسط 

سؤال به تعداد قابل مدیریت تر بود. با استفاده از  55کاهش این 
تحلیل مؤلفه های اصلی اکتشافی ، با چرخش متعامد واریماکس 

% داده  29/14، سه عامل که بیش از 1و نقطه برش مقدار ویژه 
سؤال،  25ها را تبیین می کردند، به دست آمد: کیفیت سازمانی )

% 55سؤال، با  19ی )% واریانس تبیین شده(، کیفیت تعامل41با 
% واریانس 2سؤال، با   2واریانس تبیین شده(، کیفیت فیزیکی)

تبیین شده(.نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، توسط نمودار اسکری 
نیز ارائه شده است، اگر نمودار اسکری را مبنای برش استخراج 
عاملی در نظر بگیریم، نقطه عطف منحنی بر روی عامل چهارم 

 .قایل تشخیص است
 

 
(: نمودار اسکری برای مشخص کردن نقطه برش تعداد 1نمودار)

 عامل ها
 

تحلیل پرسش نامه، براساس میزان نمره های پرسش نامه که 
 براساس نمره گذاری طیف لیکرت، شماره گذاری شده است.

 
 (: نمره گذاری پرسش نامه کیفیت خدمت مدیریت 2جدول)

 خیلی کم کم تا حدودی زیاد خیلی زیاد

4 5 9 2 1 

 
میزان نمرات حد باال و پایین و متوسط برای یک پرسش نامه 

 کیفیت خدمت، محاسبه شده است. 
 

 (: حد باال و پایین نمرات و نحوه تفسیر براساس آن9جدول )
 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

55 125 255 

 
عملکرد باشد،  95تا  55در صورتی که نمرات پرسش نامه بین 

شغلی معلمان در این جامعه، ضعیف می باشد. اگر نمرات پرسش 
 255تا  125باشد، متوسط و اگر  125تا  95نامه بین 

باشد،عملکرد شغلی معلمان بسیار خوب است. در این پژوهش 
به دست آمد که نشان دهنده عملکرد   195نمرات پرسش نامه 

 شغلی  بسیار خوب معلمان می باشد.
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 روش تجزیه و تحلیل 
داده ها به صورت توصیفی برای به دست آوردن میانگین، 
انحراف معیار، خطای معیار  و حدأقل و حدأکثر انجام شد. به این 
صورت که اطالعات و داده های خام با استفاده از روش های 
معین طبقه بندی شده و به صورت جداول و نمودار های آماری 

حاصل شد و آمار استنباطی طبق جداول از تک تک آزمودنی ها 
 زیر انجام شد.

 
 (: روش های  آماری5جدول )

 روش آماری شماره سؤال ردیف

 همبستگی پیرسون 1 1

 رگرسیون چندگانه 2 2

 
داده ها جمع آوری شده از اجرای پرسش نامه ها مورد تجزیه و 
تحلیل آماری قرار گرفتند. ابتدا برای خالصه کردن داده های 
عوامل دموگرافیک از آمار توصیفی) جدول فراوانی، میانگین و 
انحراف استاندارد متغیر ها( و در بخش دوم، برای آزمون فرضیه 
ها، از آمار استنباطی جهت بررسی سؤال های پژوهش استفاده 
شد.  تا پس از اطمینان از رعایت آن ها، تحلیل داده های آماری 

 صورت گیرد
 

مربوط به شاخص های آمار توصیفی در قسمت یافته ها: 

)میانگین، انحراف معیار، فراوانی، درصد فراوانی، کجی و 
کشیدگی( هر یک از متغیر های پژوهش مورد بررسی قرار می 

 گیرد.

 (: آمار توصیفی4جدول )

 درصد فراوانی گروه اسمی
درصد 
 تراکمی

 41 41 195 مرد

 155 51/55 92 زن

  155 212 کل

 45/5 45/5 15 دیپلم

 91/19 21/1 25 کاردانی

 19/92 12/41 145 کارشناسی

 155 51/12 92 کارشناسی ارشد و دکتری

  155 212 کل

 
(، توزیع فراوانی و درصد نمونه های پژوهش 4در جدول )

براساس جنسیت و سطح تحصیالت آزمودنی ها ارائه شده است. 
فراوانی همان گونه که مشاهده می شود، فراوانی و درصد 

( و برای زنان 41و 195معلمان برای مردان به ترتیب برابر با )
( می باشد. و برای تحصیالت مقطع دیپلم 51/55و  92برابر با ) 

آزمودنی با  25درصد، کاردانی با  45/5آزمودنی با  15دارای 
درصد،  12/41آزمودنی با  145درصد، کارشناسی دارای  21/1

درصد می  51/12آزمودنی با  92کارشناسی ارشد و دکتری 
 باشند.

 
 

 (: آماره های توصیفی متغیر ها و مؤلفه های عملکرد شغلی و کیفیت مدیریت9جدول )

کیفیت 
 مدیریت

کیفیت 
 سازمانی

کیفیت 
 تعاملی

کیفیت 
 فیزیکی

 عملکرد شغلی
عملکرد 
 رفتاری

عملکرد 
 فرآیندی

 

 میانگین 99/41 25/22 49/194 19/9 29/22 44/94 12/142

 میانه 55/44 55/29 55/195 55/9 55/22 55/95 55/144

 مد 55/44 55/29 55/195 55/1 55/22 55/11 55/195

 انحراف استاندارد 99/9 42/2 54/15 /.22 /.41 51/11 22/12

 چولگی -/.41 -/.49 -/.45 -/.52 -/.41 -/.91 -/.92

 کشیدگی -/.11 /.51 /.11 -/.15 -/.11 -25/1 -21/1

 بیشترین مقدار 55/49 55/91 55/151 55/1 55/29 55/11 55/191

 کمترین مقدار 55/92 55/49 55/155 55/4 55/25 55/49 55/154

 
(، آماره های توصیفی متغیرها و مؤلفه های عملکرد 4در جدول)
کیفیت مدیریت ارائه شده است. همان گونه که مشاهده شغلی و 

 می شود، بیشترین میانگین مربوط به کیفیت سازمانی مدیریت

می باشد. و کمترین میانگین  51/11( با انحراف معیار44/94)
( و انحراف 19/9مربوط به کیفیت فیزیکی مدیریت با میانگین )

 / . است.22معیار
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 (: ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش 4جدول) 
مدیریت 
 کیفیت

کیفیت 
 سازمانی

کیفیت 
 تعاملی

کیفیت 
 فیزیکی

عملکرد 
 شغلی

عملکرد 
 فرآیندی

عملکرد 
 رفتاری

 

 عملکرد رفتاری 1 /.21 /.92 /.45 /.21 /.44 /.41

 عملکرد فرآیندی /.21 1 /.19 -/ .55 55/1 -/ .4 / .552

 عملکرد شغلی / .92 / .19 1 / .51 /.19 / .12 / .14

 کیفیت فیزیکی / .45 -/.55 -/.14 1 -/.55 -/ .45 / .552

 کیفیت تعاملی / .21 55/1 / .19 -/ .55 1 -/ .54 / .552

 کیفیت سازمانی /.44 -/ .54 / .51 / .14 -/ .54 1 / .11

 کیفیت مدیریت /.41 / .552 / .14 / .14 / .552 / .11 1

              p                                       n:21≤/. 51همبستگی معنادار در سطح 

 
( نشان می دهد که ضریب همبستگی بین 9داده های جدول )

متغیر های پژوهش در بیشتر مؤلفه ها باال و در سطح معناداری 
آمدند و فقط ضریب همبستگی بین متغیر کیفیت به دست 

مدیریت با عملکرد فرآیندی و ضریب همبستگی کیفیت مدیریت 
 و کیفیت تعاملی  معنادار نشد.

 

 بررسی پیش فرض های کلی
مدل یابی معادله ساختاری نیز همچون  هر روش آماری دیگر 
دارای شماری از مفروضه هاست که باید صادق بوده یا دست 

گونه تقریب برقرار باشد، تا نسبت به نتایج آن اصمینان  کم به
حاصل شود. پیش فرض های اساسی مدل یابی ساختاری حجم 

 منطقی گروه نمونه و کار با داده های گمشده می باشد.
نبود داده های پرت: برای بررسی داده های پرت  از نمودار های 

مودار ها استفاده شده است. بررسی ن  p-p , Q-Qهیستوگرام، 
 ، داده های پرت را در این پژوهش نشان نداد.spssدر خروجی 

حجم منطقی گروه نمونه: بر پایه پیشنهاد جمیز استیونس در نظر 
گرفتن پانزده مورد برای هر متغیر پیش بین یک قاعده سر 
انگشتی خوب به شمار می آید. لوهلین نیز نتایج مطالعات مشابه 

از مدل های تحلیل عاملی تأییدی  مونت کارلو را با استفاده
گزارش کرده و پس از بررسی پیشینه های پژوهش نتیجه می 
گیرد که برای این طبقه از مدل ها با دو یا چهار عامل، 

مورد برنامه ریزی  155پژوهشگر باید روی گردآوری دست کم 
کند. کاربرد نمونه های کوچکتر می تواند موجب عدم حصول 

مدن جواب های نامناسب و یا دقت پایین همگرایی، به دست آ
برآورد پارامتر ها و به ویژه خطاهای استاندارد شود. بنابراین بهتر 
آن است که تا حد امکان داده های بیشتری به دست آورد. با 

نفر است و بر طبق  212توجه به اینکه تعداد نمونه ما برابر با 
نمونه ها  جدول مورگان تعیین شده است، می توان از کفایت

 مطمئن بود.

داده های کامل یا کاربرد مناسب داده های ناکافی: چنانچه برای 
تحلیل، از داده های ورودی خام استفاده شود، این داده ها باید 
کامل و بدون مقادیر گمشده باشند. برای کار با داده های 
ناکامل، چندین راه حل پیش تجربی وجود دارد. با توجه به اینکه 

های ما در محیط فرهنگی و زیر نظر مستقیم افراد پژوهش داده 
 .جمع آوری شده، این پیش فرض نیز رعایت شده است

 

 بررسی سؤال های پژوهشی 
در این قسمت با استفاده از آزمون همبستگی به آزمودن سؤال 
پژوهشی اول، پرداخته شد. به منظور تحلیل سؤال پژوهشی از 

 ه گردید.آزمون همبستگی پیرسون استفاد
 

(: ضرایب همبستگی پیرسون به منظور بررسی رابطه 15جدول )
 بین کیفیت خدمت مدیریت و عملکرد شغلی معلمان

 متغیرها
کیفیت 
خدمت 
 مدیریت

 عملکرد
شغلی 
 معلمان

سطح 
 معناداری

 / .145 1 کیفیت خدمت مدیریت
551. / 

 1 / .145 عملکرد شغلی معلمان

 
(، ضریب همبستگی پیرسون به منظور بررسی رابطه 4جدول)

کیفیت خدمت مدیریت و عملکرد شغلی معلمان را نشان می 
دهد. همان گونه که مشاهده می شود، ضریب همبستگی بین 

/.  است که 14کیفیت خدمت مدیران و عملکرد شغلی معلمان 
( معنادار شدند که نشان دهنده ی p ≤/. 551در سطح )

ی بنابراین بین کیفیت خدمت مدیران و عملکرد شغلی همبستگ
 معلمان همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد . 

برای بررسی سؤال پژوهشی دوم که  پیش بینی عملکرد شغلی 
معلمان براساس ابعاد مختلف کیفیت مدیریت است ، از آزمون 



 شو همکار مردآزاد بهی
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آورده  4و  4رگرسیون چندگانه استفاده شد و نتایج در جدول 
 4ست.  از آن جایی که مقدار آماره آزمون دوربین واتسونشده ا

)آزمون استقالی خطاها( به عنوان یکی از مفروضاتی است که 
باید در رگرسیون مدنظر قرار گیرد، در صورتیکه فرضیه استقالل 
خطاها رد شود و خطاها با یکیدیگر همبستگی داشته باشند، 

اره دوربین واتسون امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. آم
نزدیک باشد. اما  2می باشد. مقدار این آماره باید به  5تا  5بین 

شد، لذا فرض عدم وجود  42/1در این پژوهش مقدار آماره 
همبستگی بین خطاها رد نمی شود، می توان از رگرسیون 

 استفاده کرد.
 

 (: خالصه مدل رگرسیون11جدول)

 مدل
ضریب 

 همبستگی

مجذور ضریب 
همبستگی 
 تعدیل شده

خطای 
 معیار

آزمون 
 -دوربین 
 واتسون

1 555/1 555/1 555. / 49/1 

 
: نتایج آزمون رگرسیون چندگانه به منظور پیش بینی 12جدول

 عملکرد شغلی
متغیر 
 مالک

 متغیر پیش بین
ضریب 

 بتا
آزمون 

(t) 
سطح معنی 

 داری

عملکرد 
شغلی 
 معلمان

 کیفیت تعاملی
 کیفیت سازمانی

 فیزیکی کیفیت

11. / 
149. / 
51. / 

9/1 
94/9 
21/4 

555. / 
555. / 
555. / 

 
نتایج تحقیق نشان داد که از بین مؤلفه های کیفیت تعاملی، 
کیفیت سازمانی و کیفیت فیزکی مدیریتی توانند عملکرد شغلی 
معلمان ابتدایی شهرستان مراغه را پیش بینی کنند. همان گونه 

( مشخص شده است، کیفیت تعاملی با ضریب 2که در جدول )
/.  149رگرسیونی / . و کیفیت سازمانی با ضریب 11رگرسیونی 

/ . بر روی عملکرد شغلی معنادار شدند. 51و کیفیت فیزیکی 
برای بررسی معنی داری مدل رگرسیون عملکرد  tنتایج آزمون 

شغلی براساس مولفه های کیفیت مدیریت نیز معنی دار گردید. 
بنابراین می توان نتیجه گرفت رابطه خطی معنی دار بین متغیر 

 وجود دارد.های پیش بین و مالک 
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه ی بین کیفیت خدمت 
مدیریت و عملکرد شغلی معلمان می باشد.در بخش توصیفی، 
نتایج نشان داد که، ضریب همبستگی بین متغیر های پژوهش 
در بیشتر مؤلفه ها باال و در سطح معناداری به دست آمدند. این 

مدیران در مدرسه امر بدان معناست که هر چه کیفیت خدمت 
 باالتر باشد، عملکرد شغلی معلمان بهتر خواهد بود. 

/ . نشان داد که همبستگی 14ضرایب همبستگی بین متغیرها 
مثبت  و معنادار بین متغیر ها وجود دارد. همچنین نتایج بررسی 
در واقع با بهبود کیفیت خدمت مدیران، عملکرد شغلی معلمان تا 

متغیر کیفیت خدمت مدیران در این حدودی افزایش می یابد. 
پژوهش براساس مدل لهتینن و لهتینن دارای سه مؤلفه کیفیت 
تعاملی در مدرسه، کیفیت سازمانی مدیریت و کیفیت فیزیکی 

دارای دو  [15]می باشد و متغیر عملکرد شغلی براساس پژوهش
جنبه عملکرد رفتاری معلمان و عملکرد فرآیندی می باشد . 

ر کدام از مؤلفه ها براساس ضریب همبستگی رابطه بین ه
پیرسون محاسبه گردیده و در بیشتر موارد معنادار گردید. بنابراین 
ضریب همبستگی بین مؤلفه ها نشان از رابطه ی مثبت و 
معنادار رابطه بین کیفیت خدمت مدیریت مدرسه با عملکرد 

د نشان دا [5](1914شغلی معلمان می باشد . نتایج پژوهش بای)
که بهبود عملکرد شغلی معلمان، به دو دلیل دارای اهمیت است؛ 
اول اینکه، بهبود عملکرد این معلمان می تواند منجر به شکل 
گیری رفتارهای مطلوب از جمله، رفتار شهروندی سازمانی در 
معلمان شود. دوم اینکه، بهبود عملکرد شغلی معلمان می تواند 

معلمان در قبال دانش آموزان منجر به افزایش کیفیت کاری این 
و سازمان خود گردد. نتایج تحقیق نشان داد که بین حمایت 
مدیریت و عملکرد شغلی معلمان، ارتباط مثبت و معنی داری 

، [11](2519)  2وجود دارد. این نتیجه با نتایح تحقیقات امین
 1، چینومونا و ساندادا[12](2515و همکاران ) 9گوان

 همخوانی دارد. [1](2514) 15پترسون، و [19](2515)
همچنین نتایج آزمون رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که کیفیت 
تعاملی و سازنده و فیزیکی مدیریت، توانایی پیش بینی عملکرد 
شغلی معلمان را دارند، لذا می توان به مدیران شهرستان مراغه 

 .پیشنهاد داد که توجه ویژه های به کیفیت مدیریت نمایند
با توجه به اینکه پژوهشی با عنوان حاضر در میان معلمان 
صورت نگرفته، این پژوهش توانست روابط بین متغیرها را تبیین 
نماید. یافته های این پژوهش می تواند به بسط و گسترش 
دانش در حوزه های مختلف پژوهش کمک نماید. از جمله 

ی کیفیت مواردی که مدیران باید به آن توجه نمایند ارتفا
فیزیکی )شامل مجهز نمودن امکانات و تجهیزات(، کیفیت 
تعاملی )به مفهوم مشارکت و تعامل سازنده و مشورت و 
همکاری با معلمان می باشد( و کیفیت سازمانی )نشان از قدرت 
سازماندهی و مدیریت صحیح و سازنده ی امور می باشد( را 

امه ریزی شده شامل می باشد. تا معلمان در محیطی کاری برن
 به ایفای نفش معلمی و عملکرد شغلی بپردازند.

در پایان الزم است که انجام این مطالعه بر روی معلمان 
شهرستان مراغه انجام گرفته و محدودیت هایی را به همراه 



 رویکردی نو در علوم تربیتی ،تخصصی –فصلنامه علمی  

 

49 

دارد، لذا در تعمیم نتایج آن به معلمان سایر نواحی باید احتیاط 
 شود.

 

 گیری نتیجه و بحث
 خدمت کیفیت بین ی رابطه بررسی پژوهش، این از هدف

 توصیفی، بخش در.باشد می معلمان شغلی عملکرد و مدیریت
 پژوهش های متغیر بین همبستگی ضریب که، داد نشان نتایج

 این.آمدند دست به معناداری سطح در و باال ها مؤلفه بیشتر در
 مدرسه در مدیران خدمت کیفیت چه هر که معناست بدان امر

 . بود خواهد بهتر معلمان شغلی عملکرد باشد، باالتر
 همبستگی که داد نشان/ . 14 متغیرها بین همبستگی ضرایب

 بررسی نتایج همچنین. دارد وجود ها متغیر بین معنادار و  مثبت
 تا معلمان شغلی عملکرد مدیران، خدمت کیفیت بهبود با واقع در

 این در مدیران خدمت کیفیت متغیر. یابد می افزایش حدودی
 کیفیت مؤلفه سه دارای لهتینن و لهتینن مدل براساس پژوهش
 فیزیکی کیفیت و مدیریت سازمانی کیفیت مدرسه، در تعاملی

 دو دارای [15]پژوهش براساس شغلی عملکرد متغیر و باشد می
.  باشد می فرآیندی عملکرد و معلمان رفتاری عملکرد جنبه
 همبستگی ضریب براساس ها مؤلفه از کدام هر بین رابطه

 بنابراین. گردید معنادار موارد بیشتر در و گردیده محاسبه پیرسون
 و مثبت ی رابطه از نشان ها مؤلفه بین همبستگی ضریب
 عملکرد با مدرسه مدیریت خدمت کیفیت بین رابطه معنادار
 نشان [5](1914)بای  پژوهش نتایج.  باشد می معلمان شغلی

 اهمیت دارای دلیل دو به معلمان، شغلی عملکرد بهبود که داد
 به منجر تواند می معلمان این عملکرد بهبود اینکه، اول است؛
 سازمانی شهروندی رفتار جمله، از مطلوب رفتارهای گیری شکل

 می معلمان شغلی عملکرد بهبود اینکه، دوم. شود معلمان در
 دانش قبال در معلمان این کاری کیفیت افزایش به منجر تواند

 بین که داد نشان تحقیق نتایج. گردد خود سازمان و آموزان
 معنی و مثبت ارتباط معلمان، شغلی عملکرد و مدیریت حمایت

 ،[11](2519) امین تحقیقات نتایح با نتیجه این. دارد وجود داری
 ،[19] (2515) ساندادا و چینومونا ،[12](2515)همکاران  و گوان

 . دارد همخوانی [1](2514) پترسون و
 کیفیت که داد نشان نیز چندگانه رگرسیون آزمون نتایج همچنین

 عملکرد بینی پیش توانایی مدیریت، فیزیکی و سازنده و تعاملی
 مراغه شهرستان مدیران به توان می لذا دارند، را معلمان شغلی

 .نمایند مدیریت کیفیت به های ویژه توجه که داد پیشنهاد
 معلمان میان در حاضر عنوان با پژوهشی اینکه به توجه با

 تبیین را متغیرها بین روابط توانست پژوهش این نگرفته، صورت
 گسترش و بسط به تواند می پژوهش این های یافته. نماید
 جمله از. نماید کمک پژوهش مختلف های حوزه در دانش

 کیفیت ارتفای نمایند توجه آن به باید مدیران که مواردی
 کیفیت ،(تجهیزات و امکانات نمودن مجهز شامل) فیزیکی
 و مشورت و سازنده تعامل و مشارکت مفهوم به) تعاملی

 قدرت از نشان) سازمانی کیفیت و( باشد می معلمان با همکاری
 را( باشد می امور ی سازنده و صحیح مدیریت و سازماندهی

 شده ریزی برنامه کاری محیطی در معلمان تا. باشد می شامل
 .بپردازند شغلی عملکرد و معلمی نفش ایفای به
 معلمان روی بر مطالعه این انجام که است الزم پایان در

 همراه به را هایی محدودیت و گرفته انجام مراغه شهرستان
 احتیاط باید نواحی سایر معلمان به آن نتایج تعمیم در لذا دارد،

انجام این شود. و از زحمات معلمان و مدیران گرانقدر که در 
 پژوهش همکاری نمودند، نهایت تشکر و قدردانی را دارم.
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