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   یردولتیو عوامل سازنده آن در مدارس غ  ی تعال  تیریمد تیوضع 
 02/07/1399تاریخ پذیرش:                   20/04/1399افت: تاریخ دری

 3ی دیدکتر عباس خورش ،2فرهاد افتخار زاده دی، دکتر س1ان یهفت جواهر دیحم

 چکیده 
اصلی   غیردولتی  هدف  مدارس  در  آن  سازنده  عوامل  و  تعالی  مدیریت  وضعیت  بررسی  پژوهش 

جامعه  است. روش پژوهش از نوع پیمایشی مقطعی است.  وپرورش شهر تهران  مقطع متوسطه آموزش 

وپرورش شهر تهران دارای  گانه آموزش  19آماری مدیران، کارکنان، کارشناسان و متخصصان مناطق  
با یا  و  کارشناسی  تعداد  مدرک  به  آن  از  می   12.000التر  نمونه نفر  براساس  نمونه  گیری  باشد. حجم 

ای است سؤالی   147نامه  پژوهش، پرسش ابزار  نفر است.    375ای و جدول مورگان تعداد  تصادفی طبقه
براساس   مدل    9که  کیفیت  مدیریت  اروپایی  بنیاد  تعالی  الگوی    2013ویرایش    (EFQM)عامل 

نفر به صورت    70باشد.  نامه، روایی سازه مربوط به تحلیل عاملی تأییدی می اقتباس شد. روایی پرسش 
پرسش  پایایی  شدند.  انتخاب  برای  تصادفی  کرونباخ    9نامه  آلفای  از ضرایب  استفاده  با  مذکور  عامل 

برای  0/ 86و    87/0،  94/0،  0/ 92،  0/ 76،  80/0،  90/0،  82/0،  78/0)برابر   گردید.  محرز   ،)
دادتجزیه  نرمه وتحلیل  )ازطریق  تأییدی  عاملی  تحلیل  آزمون  از  استنباطی  آمار  بخش  در  افزار ها 

LISREL  گانه   9ها نشان داد که مقادیر پارامتر استاندارد برای هر یک از عوامل  ( استفاده شد. یافته

نشان  آن مذکور،  عاملی  بار  مقدار  دهنده  بوده که  مربوط  نهفته  متغیر  روی  آن   t  >2ها  نیمنتاظر  ز  ها 
 دهد.  گیری متغیر نهفته را نشان می ها در اندازه معناداری سهم آن 

 

، (EFQM)مدل تعالی سازمانی، عوامل سازنده مدیریت تعاالی، معیارهاای مادل    ها:کلیدواژه

 وپرورش شهر تهران.آموزش

 

 
 مدیریت آموزشیدانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد  1
 رانیواحد تهران مرکز تهران، ا   ، دانشگاه آزادی،  آموزش تیریمد  ی، تیعلوم ترب  گروه،  اریدانش 2
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 مقدمه

موزشی  ریزان آوپرورش، کلید اصلی رقابت میان کشورها و دغدغه اصلی برنامهکیفیت در آموزش 

است. استقرار سیستم مدیریت کیفیت و ارزیابی عملکرد مبتنی بر آن، ازجمله راهکارهای مهم ارتقای  

 وپرورش و مدارس است. کیفیت آموزش 

وپرورش، یک ضرورت  هایی مثل صنعت و تولید، بهداشت و آموزش امروزه، بهبود کیفیت در زمینه 

آموزش محسوب می  قلمرو  در  به دالی شود.  بودجه وپرورش،  بودن  لی نظیر کاهش روزافزون  پایین  ها، 

های  ها برای بازسازی یا بهسازی نظامآموختگان و پافشاری مردم و دولتسطح دانش و مهارت دانش 

آموزشی، توجه به کیفیت اهمیت پیدا کرده است. در سطح جهانی، اقداماتی نظیر خودگردانی مدیریت  

مدیران عمل  ابتکار  به  نهادن  ارج  طوالنی   مدارس،  از  و  تحصیلی،  سال  و  درسی  ساعات  کردن  تر 

به نشانه توجه  این  بارز  این شرایط، صاحبشمار می های  در  وپرورش،  نظران مدیریت در آموزش روند. 

ابزارهای مهمی برای بازسازی   با مختصری تغییر و تبدیل،  مفاهیم مدیریت کیفیت فراگیر )جامع( را 

 (. 1391،141بند، کنند )عالقهوپرورش قلمداد می های آموزش نظام

عنوان رموز  قریب به نیم قرن است که اهمیت روزافزون مفاهیم »کیفیت« و »رضایت مشتری« به

سازمان  و  ماندگاری  ابزارها  رویکردها،  الگوها،  عملکرد،  مستمر  و  متوازن  توسعه  به  دستیابی  و  ها 

پاطورکلی سرمشق به مدیریت  علوم  در  را  متنوعی  متعدد و  به  یه های  مکانیکی  نگاه  است.  گذار شده 

تضمین کیفیت سالیان سال است که جای خود را به تعهد مستمر به ارائه خدمات عالی داده است. در  

گیری و کنترل، مدیریت کیفیت جامع تا  این میان از بروز و ظهور استانداردهای ایزو، ابزارهای اندازه 

یادگیری و بهبود طی شده است )خراسانی و عموزاد    های تعالی سازمانی مسیر بس طوالنی برایمدل

 (. 56، 1393و مال محمدی، 

مدل تعالی خود را برای تعیین میزان    1(EFQM)برهمین اساس بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت  

رشد و تعالی سازمان و نیل به این مهم مطرح کرده است. بدین ترتیب این مدل بیشتر جنبه تشخیصی  

 
1 - EFQM: European Foundation Quality Management 
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شود و سپس به مقایسه آن  ها شناسایی می دارد. به بیان دیگر در این نظریه ابتدا وضع موجود سازمان 

 (. 138، 1392یدی و ذوالفقاری، شود )خورشآل پرداخته می با یک سازمان ایده 

سازد  ها را قادر می یک چهارچوب کاربردی و غیرتجویزی است که سازمان   EFQMمدل تعالی  

کند تا نقاط قوت کلیدی  ها کمک می ای از مسیر تعالی قرار دارند؛ به آن تا ارزیابی کنند که در چه نقطه 

شده خود را درک نماید؛ زبان و روش تفکر  انداز و مأموریت بیان  های بالقوه مرتبط با چشمو شکاف 

ها در درون و بیرون را تسهیل نماید؛  وجود آورند تا انتقال اثربخش ایدهمشترکی را در مورد سازمان به 

برنامه  نموده، دوبارهریزی ابتکارات موجود و  یکپارچه  را  را حذف و شکاف کاریشده  را شناسایی  ها  ها 

پایه  بنمایند و ساختار  را  اروپایی مدیریت کیفیت،  ای  )بنیاد  رای نظام مدیریت سازمان، فراهم سازند. 

 ( 2013(، )ای اِف کیو اِم، 10  -9،ترجمه پور آقا و ابراهیمی جمارانی، 1392

بی  مدیریتی  فنون  و  ابزارها  سازمان اگرچه  توسط  که  دارد  وجود  قرار  شماری  مورداستفاده  ها 

تواند برای تعیین  نگر از سازمان ایجاد نموده و می کل   یک نمای  EFQMگیرند، لیکن مدل تعالی می

کنند، استفاده  وجور شده و همدیگر را تکمیل می های متنوع چگونه با یکدیگر جفت این که این روش 

تواند در پیوند با هر تعدادی  الذکر بسته به نیازها و کارکرد هر سازمان می شود. بنابراین مدل تعالی فوق 

 کار گرفته شود. عنوان یک چهارچوب فراگیر برای ایجاد تعالی پایدار، به به از این ابزارها، 

ای که گونهکنند، به های متعالی به سطوح برتری از عملکرد دست یافته و آن را حفظ می سازمان 

 روند. نفعان خود را محقق ساخته و یا از آن فراتر می انتظارات تمامی ذی 

سازنده مدیریت تعالی را از معیارها و زیرمعیارهای مدل تعالی    ترتیب امید است بتوان عواملبدین 

EFQM  ویژه  تواند سمت و سوی حرکت مدیران را بهاقتباس نمود که این خود از لحاظ کاربردی می

 وپرورش مشخص نماید. در مدارس غیردولتی مقطع متوسطه آموزش 
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 هدف پژوهش

های مختلف نمونه درخصوص وضعیت مدیریت تعالی و عوامل بررسی و مقایسه نظرات گروه

وپرورش شهر تهاران )براسااس نظریاه سازنده آن در مدارس غیردولتی مقطع متوسطه آموزش

EFQM ) 

 

 سؤال پژوهش

های مختلف نمونه درخصوص وضعیت مدیریت تعالی و عوامل سازنده آن  های گروه دیدگاه 

مدارس آموزش   در  متوسطه  مقطع  نظریه  غیردولتی  براساس  تهران  شهر    EFQMوپرورش 

 چگونه است؟ 

 

 تعاریف نظری مفاهیم

اروپایی مدیریت کیفیت مطابق » میالدی(، برای    2013« )ویرایش   EFQM1مدل تعالی   بنیاد 

« متعالی  تعالی  سازمان  بنیادین  اروپای  2مفاهیم  )بنیاد  است  کرده  بیان  زیر  شرح  به  مدیریت  «را  ی 

 (: 2013(، )ای اِف کیو اِم،  23 -13،ترجمه پور آقا و ابراهیمی جمارانی،  1392کیفیت، 

 3افزایی برای مشتریان ارزش  -1

 4ایجاد آینده پایدار  -2

 5توسعه قابلیت سازمانی  -3

 6هدایتِ خلّاقیت و نوآوری  -4

 
1- EFQM Excellence Model 

2- Fundamental Concepts of Excellence 

3 - Adding Value for Customers 

4 - Creatinga Sustainable Future 

5- Developing Organisational Capability 

6- Harnessing Creativity & Innovation 
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 1بخشی و درستی رهبری با دوراندیشی، الهام -5

 2مدیریت چابک  -6

 3ازطریق استعداد کارکنان موفّقیّت  -7

 4پایداری نتایج برجسته  -8

نه دارای  متعالی  به  5«  معیار »سازمان  مربوط  آن  معیار  پنج  چهار    6«  توانمندسازها »است؛  و 

 باشند:  می  7« نتایج »معیار دیگر مربوط به 

 توانمندسازها شامل پنج معیار هستند:  -الف

 8رهبری  -1

 9استراتژی  -2

 10کارکنان  -3

 11ها و منابع شراکت -4

 12فرآیندها، محصوالت و خدمات  -5

 باشند: نتایج شامل چهار معیار می  -ب

 1نتایج مشتری  -1

 
1- Leading with Vision, Inspiration & Integrity 

2- Managing with Agility 

3- Succeeding through the Talent of People 

4- Sustaining of Outstanding Results  

5- Criterion 

6 -Enablers 

7 -Results 

8- Leadership 

9- Strategy 

10 - People 

11- Partnerships & Resources 

12 - Processes, Products & Services 
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 2نتایج کارکنان  -2

 3نتایج جامعه  -3

 4وکارنتایج کسب  -4

 گردد: های مرتبط با این پژوهش ارائه می در زیر تعریف برخی از مفاهیم و واژه

 مفاهیم بنیادین تعالی  -1

بر پایه    (EFQM)شده که چهارچوب مدل تعالی  ای از اصول کلیدی و اثبات مجموعه 

 ها بنا نهاده شده است. آن 

 EFQMمدل تعالی  -2

مفاهیم بنیادین تعالی و منطق رادار به عمل، کمک    تبدیل ها را در  چهارچوبی که سازمان 

 کند. می

 رهبری   -3

سازند. نقش  نمایند و آن را می آینده را ترسیم می   کههای متعالی رهبرانی دارند  سازمان 

ارزش  در  می الگو  ایفا  اخالقی  اصول  و  الهام ها  همواره  و  می کنند  اعتماد  باشند.  بخش حس 

منعطف می آن  قادر می ها  را  و سازمان  موفقیت  باشند  از  اطمینان  در جهت حصول  تا  سازند 

 موقع }از خود{ نشان دهد. العمل به ینی }الزم را{ نموده و عکس بمداوم، پیش 

 استراتژی  -4

ها قصد دارد  از طریق آن   سازمان هایی را که یک  یک برنامه سطح باال است که تاکتیک

کند که متعاقباً باید اهداف استراتژیک و  انداز خود دست یابد، تشریح می به مأموریت و چشم 

 ها دست یابد، همسو باشند. آن به  اهداف واقعی که سازمان باید 

 
1- Customer Results 

2- People Results 

3- Society Results 

4- Business Results 
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 1سیستم مدیریت -5

شاخص فرایندها،  از  و  چهارچوبی  فرایندها  مدیریت  نتایج،  یا  عملکردی  مرتبط  های 

می سیستم سازمان  اینکه  از  اطمینان  حصول  برای  که  است  بهبود  و  های  مأموریت  تواند 

 شود. کار گرفته می انداز خود را محقق سازد، بهچشم

 2رهبران -6

فعالیت اف و  منافع  میان  که  هستند  دارند،  رادی  سازمان  در  که سهمی  کسانی  همه  های 

 کنند. هماهنگی و توازن برقرار می 

 کارکنان  -7

 شوند، ازجمله رهبران در تمامی سطوح. کار گمارده می تمامی افرادی که توسط سازمان به

 3شراکت  -8

بادوام میان سازمان و شرکا است که    یک رابطه برای هر دو طرف ارزش افزوده  کاری 

می  تسهیم  و  شراکتایجاد  می کند.  به ها  تأمینتواند  با  توزیع طورمثال  کنندگان،  کنندگان، 

 نهادهای آموزشی یا مشتریان شکل بگیرد. 

 4فرآیند -9

ها است که با یکدیگر در تعامل هستند، چرا که برونداد یک فعالیت،  ای از فعالیت مجموعه 

فعالیت یک  می   درونداد  و  دیگر  بروندادها  به  دروندادها  تبدیل  ازطریق  فرآیندها  شود. 

 کنند.کارگیری منابع، ارزش ایجاد می به

 5مشتری -10

 
1- Management System 

2- Leaders 

3- Partnership 

4- Process 

5- Customer 
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 کننده محصوالت یا خدمات فراهم شده توسط سازمان است.دریافت 

 1جامعه  -11

 تواند تحت تأثیر سازمان قرار گیرد. های اجتماعی بیرون از سازمان که می زیرساخت 

 

 های پیشینی پژوهشبندجمع

 های پیشینبندی نتایج پژوهش جدول جمع   -1جدول 

 نتیجه عنوان سال  نشان ردیف 

 یسااازمان یبراساس مدل تعااال یابیخودارز 1385 دهنویه 1

EFQM  نژادیهاشااام مارساااتانیدر ب 
 رانیا یدانشگاه علوم پزشک

سااازمان کمااک   تیبه بهبود وضع  یابیخودارز
 .کندیم

در   ریاا فراگ  تیاا فیک  تیریسااطح مااد  یابیارز 1386 خالوئی 2
دانشااگاه الزهاارا و  یمرکااز یهاکتابخانااه

 مدرس  تیترب

سااطوح بایااد  در کتابخانه    تیفیجهت بهبود ک
 ،یمنابع انسااان  ،ی، استراتژیو خط مش  یرهبر

 نمود تیرا تقو ندهایها و منابع و فرآشراکت

نودهی و  3
 دیگران

سااااازمانی در طراحاااای ماااادل تعااااالی  1389
وپرورش )ماادارس مقطااع متوسااطه آموزش
 نظری(

طراحی بومی مدل مناسب تعالی سااازمانی در 
 و پرورش، مدارس متوسطه نظریآموزش

الزم جهاات اسااتقرار ماادل   طیشاارا  یبررس 1390 حقیقت نژاد 4
 در دانشگاه آزاد کاشان یسازمان یتعال

 نیاا استقرار مدل مذکور در ا  یالزم برا  طیشرا
 .دانشگاه وجود ندارد

فرماناادهان و  یتعااال یالگااو ینظاار یااهپا 1390 محمدی  5
از   یسپاه پاسااداران انقااالب اسااالم  رانیمد

مربااوط بااه  اتیاا آ ی)بررس  میمنظر قرآن کر
 (زانیالم ری)ص( در ترجمه تفس اعظم امبریپ

ها و ترساااخیکننااده زینمأت ق،یاا تحق جینتااا
 یتعااال یالگااو یطراحاا  ینظاار یهایااهپا

 یتعااال یالگااو یبر مبنااا رانیو مد  اندهانفرم
اکاارم)ص( و در سااطح  امبریاا پ ،یعناا ی ی؛الهاا 
 باشد.ی میپردازیهو نظر ینظر

 کااردیبااا رو   یسااازمان  یتعااال  یالگو  یطراح 1391 جعفری 6
 سیدر سازمان پل یاجتماع یهسرما

باار   یاجتماااع  یهمفهااوم ساارما  ریثأارتباط و تاا 
 ،یطااا یمح یساااازگار ،یانساااجام درونااا 

سااازمان  یعملکاارد جیتوانمندسااازها و نتااا
 .قرار گرفت دییموردتا

 
1- Society 
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 نتیجه عنوان سال  نشان ردیف 

شرکت مخابرات استان   یسطح تعال  یابیارز 1392 کمپانی 7
  سااازمان یبا استفاده از ماادل تعااال لیاردب

EFQM 

 ،یو استراتژ  یمشخطّ،یرهبر  یتعال  یهااندازه
 جیو نتااا ناادها،یکارکنااان، شاارکا و منااابع، فرآ

 درکارکنااان و جامعااه  ان،یماارتبط بااا مشااتر
کمتر از متوسط  لیشرکت مخابرات استان اردب

 باشد.می

ماادیریت تعااالی  تشااخیص عواماال سااازنده 1393 احمدیان 8
(EFQM) در فرماندهی مرزبانی ناجا 

الگویی را برای بررسی مدیریت تعااالی در 
 دست آورده است.بهناجا 

امیدیان،  9
امیدیان و 

 صفری

های آموزشی ارزیابی کیفیت عملکردی گروه 1394
دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسااالمی 
دزفول براساس الگوی تعالی بنیاد ماادیریت 

در ساااال  (EFQM)کیفیااات اروپاااایی 
  1392تحصیلی 

براساس مدل تعالی سازمانی، بین میزان امتیاز 
وجود و وضعیت مطلوب معیارهااا در وضعیت م

های آموزشی موردنظر تفاااوت معناااداری گروه
 وجود دارد.

رنجبر،  10
احمدی و  

 برزگر

هااای پاارورش فکااری خودارزیااابی کانون 1394
کودکان و نوجوانان استان فااارس براساااس 

  از دیدگاه مربیان EFQMمدل سازمانی 

کمترین امتیاز در ایاان ماادل در معیااار نتااایج 
 کارکنان کسب شده است.

بیمارسااتانی و  نقطه  1000پژوهشی بر روی   2001 جانز مولر  11
کادر آموزشاای آن باتوجااه بااه ماادل تعااالی 

 EFQMسازمانی 

ترین عامل در عنوان مشخصمعیار رهبری به
 باشد.مراکز مزبور می

آالین د   12
 دومارتین 

در دانشگاه شیفیلد   EFQMپژوهش مدل   2003
 در کشور انگلستان 1هاالم

 EFQMارائه مدلی آکادمیکی دانشگاهی از 

مگ دالن   13
 رزن مالر 

باارای مرکااز  EFQMپااژوهش ماادل  2004
 آموزشی بهداشتی

  EFQMارائه مدل خاصی از 

باتوجااه بااه   TQMبرای    خودارزیابی  مدل 2005 ارالندز آلور  14
 EFQMمدل 

خودارزیااابی   های مدلترین مالکارائه موفق
 به تمام جهان

جی  15
 اِسکا میچال 

شرکت  18بر روی  EFQMمدل پیشرفته  2008
تکنولااوژی، کااامپیوتری و آموزشاای مااواد و 

 مهندسی مواد، مواد زیستی

مداری و شااده، مشااتریبهتاارین معیااار کسب
شده را به جامعااه ارتباااط بدترین نتیجه کسب

 داده است

 ارائه مدل تعالی مدارس سنگاپور تعالی مدارس سنگاپورمدل  2008 تی و چان 16

ی مؤسسه  17
 بروسلز

پژوهشی در اروپا درمورد ماادلی متفاااوت از  2009
 EFQMمدل تعالی 

عناوین متفاوتی در مفاهیم مثل آفرینناادگی و 
نااوآوری، ماادیریت محصااوالت، خاادمات، و 

 اند.مدیریت نتایج کلیدی را ارائه کرده

 

 
1 - Sheffield Hallom University 
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 جامعه آماری و حجم نمونهروش تحقیق و 

ها، کمّی؛ از نظر ماهیت و روش،  روش تحقیق پژوهش حاضر از نظر اهداف، کاربردی؛ از نظر داده

 موضوع مورد مطالعه از نوع پیمایشی مقطعی است. 

جامعه آماری پژوهش حاضر از کلیه مدیران، کارکنان، کارشناسان )دبیران و کارشناسان آموزشی و  

وپرورش شهر تهران دارای مدرک کارشناسی و یا  گانه آموزش   19غیرآموزشی( و متخصصان مناطق  

 نفر تشکیل شده است.  12.000های علوم تربیتی( به تعداد  باالتر از آن )ترجیحاً در رشته 

نفر    375ای و جدول مورگان تعداد  گیری تصادفی طبقه حجم نمونه پژوهش حاضر بر اساس نمونه 

 باشد. نفر متخصص( می  38نفر کارشناس و   206نفر کارکنان،   56مدیر، نفر  75)

 

 آوری اطالعات ابزار جمع

پرسش   یآورابزار جمع  پژوهش،  براساس  سؤالی   147نامه  اطالعات  که  است  )معیار(    9ای  عامل 

مدیریت کیفیت مدل   اروپایی  بنیاد  تعالی  الگوی  به  اقتباس شد.    2013ویرایش    (EFQM)مربوط 

 باشد.  نامه ، روایی سازه مربوط به تحلیل عاملی تأییدی می ی این پرسش روای

پرسش  بین  نامهاین  ابتدا  پایایی    70ها  گردید.  توزیع  شدند،  انتخاب  تصادفی  صورت  به  که  نفر 

ازطریق نتایج حاصل از محاسبه ضرایب    (EFQM)عامل )معیار( الگوی تعالی    9نامه برای  پرسش 

ب مربوط  کرونباخ  )به  70ه  آلفای  آماری  جامعه  از  برابر  نفر  ،  76/0،  80/0،  90/0،  0/ 82،  78/0ترتیب 

 (، محرز گردید. 86/0و  0/ 87،  0/ 94، 92/0

 

 ها و تحلیل دادهروش تجزیه

تجزیه  داده برای  روش وتحلیل  از  استفاده  با  اول  مرحله  در  تجزیه ها  توصیفی  آماری  تحلیل  وهای 

به  به  عنوان روش صورت گرفت. سپس در مرحله دوم  آزمون آماری موسوم  از  استنباطی  های آماری 

های  ی گروه( استفاده شد. همچنین برای مقایسه  LISRELافزار  تحلیل عاملی تأییدی )ازطریق نرم
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نیز بهره    (ANOVA)طرفه  آزمون آنالیز واریانس یک دو گروه مستقل و    tآزمون  مختلف نمونه از  

 شناسی آماری صورت پذیرفت.  روش یابی معادالت ساختاری مدل  گرفته شد وسپس از طریق

 

 هاو تحلیل دادهتجزیه

ها  فته، قبل از آنکه دادهمنظور شناخت بهتر ماهیت گروهای که در این پژوهش موردمطالعه قرار گربه

هاای  ها توصیف شوند. توصیف مقدماتی داده وتحلیل آماری قرارگیرد، الزم است این داده مورد تجزیه 

 گیرد. هاای آمار توصیفای صورت می شود، با استفاده از روش پژوهش که ارائه می 

 درصد( زن هستند.  35.5نفر ) 133درصد( نمونه مرد و   64.5نفر ) 242از تعداد نمونه تعداد 

)  52سن   )  107سال،    30تا    20درصد(    13.9نفر    32.5نفر )  122سال،    40تا    30درصد(    28.5نفر 

نفر    3سال و    70تا    60درصد(   2.1نفر )  8سال،    60تا    50درصد(  22.1نفر )   83سال،    50تا    40درصد(  

 سال است. 80تا  70درصد(   0.8)

  15درصد( کارشناسی ارشد و    57.3نفر )  215سی،  درصد( کارشنا  38.7نفر )  145مدرک تحصیلی  

 درصد( دکترا هستند.  4نفر )

)  268رشته   مدیریت،    71.5نفر  و  تربیتی  علوم  )  44درصد(  رشته   11.7نفر  سایر  علوم  درصد(  های 

 های مهندسی هستند. درصد( رشته  7.7نفر ) 29درصد( علوم پایه و پزشکی و  9.1نفر )  34انسانی، 

درصد( مدیر و    20نفر )  75درصد( کارشناسی،   54.9نفر ) 206درصد( کارکنان،   14.9)نفر  56طبقه 

 درصد( متخصصان هستند.   10.1نفر )  38

61   ( از منطقه    16.3نفر  نمونه  )  45،  1درصد(  منطقه    12نفر  از  )  47،  2درصد(  از    12.5نفر  درصد( 

درصد( منطقه    7.2نفر )  27،  5درصد( منطقه    8.5نفر )  32،  4درصد( از منطقه    10.7نفر )  40،  3منطقه  

نفر    4،  9ه  درصد ( منطق  1.9نفر )  7،  8درصد( منطقه    4.3نفر )  7،16درصد( منطقه    6.1نفر )  6،23

)  16،  11درصد( منطقه    1.6نفر )  6،  10درصد( منطقه    1.1) )  4،  12درصد( منطقه    4.3نفر    1.1نفر 

درصد(    1.9نفر )  7،    15درصد( منطقه    1.6نفر )  6،  14درصد( منطقه    1.9نفر )  7،  13درصد( منطقه  
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درصد( منطقه    2.1ر )نف  8و    18درصد( منطقه    2.7نفر )  10،  17درصد( منطقه    2.4نفر )  9،  16منطقه  

 هستند.   19

 

 هاتحلیل داده 

نتایج پژوهش به جامعهبه آزمون تحلیل عاملی  منظور تعمیم  از  از آن استخراج شده است  ای که 

 استفاده شده است که نتایج آن در جداول زیر آورده شده است. 8.5افزار لیزرل  تأییدی از طریق نرم 

عاملی چندین مشخصه برازندگی وجود دارد که در اینجا    های تحلیل طورکلی برای ارزیابی مدل به

(  AGFIشده نیکویی برازش ) شاخص تعدیل (،  GFI)های مجذور کای، نیکویی برازندگی  از شاخص 

 ( استفاده شده است. RMSEAو ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب )

سب برای برازندگی  باشد مقدار مجذور کای یک شاخص منا  200تا    75وقتی حجم نمونه برابر با  

تر، مجذور کای تقریباً همیشه از لحاظ آماری معنادار است. درچنین  بزرگ  nاست. اما برای الگویی با  

استدالل یک سری  به  توجه  با  به مواردی  آزادی  درجه  اندازه ها،  آن  عنوان  براساس  توان  می  که  ای 

د. هرچند این شاخص فاقد یک معیار ثابت برای یک شورا سنجید، مطرح می   بزرگی یا کوچکی  

به عنوان شاخص مطلوب برای نیکویی  های کوچک قبول است اما اندازه الگوی قابل  تر از دو معموالً 

(، به نقل از کالر  1988حال افرادی مانند مارش، باال و مک دونالد)شود. بااین برازش در نظر گرفته می 

(2001( مولر  و  ا1996(  نقل  واکر،  به  و  فان  به  (2000ز  را  آزادی  درجه  برابر  پنج  تا  عنوان  مقادیر 

 (. 1384اند )به نقل از کمالی،  شاخص نیکویی برازش پذیرفته

برازش   نیکویی  تعدیل (  GFI) مقدار شاخص  برازش )و شاخص  نیکویی  تا  AGFIشده  از صفر   )

تر باشد نیکویی برازش الگو بیشتر  نزدیکیک در نوسان هستند که هرچه مقدار این شاخص به یک  

( تقریب  مجذورات  میانگین  خطای  ریشه  اما  و  RMSEAاست.  باشد  کوچک  امکان  حد  تا  باید   )

یا    1/0نشانگر برازش مناسب و تا    08/0نشان دهنده برازش کامالً مناسب, تا    05/0مقادیر کمتر از  

 بیشتر حاکی از برازش ضعیف است.
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ها  قبولی هستند و مدل با دادهها در سطح قابل دهد بتای مشخصه نشان می   همانطور که در نمودار 

ها وجود  ها متجانس هستند و یک عامل زیربنایی یعنی رهبری برای سؤال برازش مناسبی دارد. سؤال 

 دارد. 

 های نیکویی برازش الگوها  جدول شاخص   -2جدول 

شده شاخص تعدیل 

 نیکویی برازش 

شاخص نیکویی  

 برازندگی 

شه خطای میانگین ری

 مجذورات تقریب 
 الگوها مجذور کای  درجه آزادی سطح معناداری 

 گیری رهبریاندازه 87/22 14 062/0 04/0 98/0 97/0

 گیری استراتژیاندازه 17/32 17 072/0 05/0 96/0 95/0

 گیری کارکنان اندازه 45/42 10 00/0 05/0 89/0 88/0

 ها و منابعگیری شراکت اندازه 18/36 9 002/0 06/0 85/0 82/0

 گیری فرآیندها اندازه 44/28 12 062/0 03/0 98/0 96/0

 گیری نتایج مشتریاندازه 31/12 6 04/0 03/0 97/0 95/0

 گیری نتایج کارکنان اندازه 64/36 12 064/0 04/0 88/0 83/0

 گیری نتایج جامعهاندازه 68/37 12 054/0 03/0 94/0 91/0

 وکار گیری نتایج کسباندازه 97/31 12 071/0 06/0 87/0 85/0

 

 های پژوهشنتایج یافته

به   مربوط  مقادیر  و  استاندارد  پارامتر  مقادیر  به  9عوامل    tمطابق  زیر  نتایج  تعالی  مدیریت   گانه 

 دست آمده است: 

نشان  عوامل،  از  یک  هر  برای  استاندارد  پارامتر  عاملی  مقادیر  بار  نهفته  آن دهنده  متغیر  روی  ها 

گیری متغیر نهفته را نشان  ها در اندازه ها نیز معناداری سهم آن منتاظر آن   t>2مربوطه بوده که مقدار  

مقدار  می براساس  بنابراین  می به   tدهد.  سؤال  هر  برای  آمده  از  دست  یک  هر  که  کرد  عنوان  توان 

 گیری عامل رهبری هستند. ها دارای نقش مهم و معنادار در اندازه سؤال
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های مربوط  توان عنوان کرد که هر یک از سؤال دست آمد و طبق آن می این نتیجه که در باال به 

اندازه  معنادار در  باشد، عیناً درمورددیگر  یری عامل رهبری می گبه عامل رهبری دارای نقش مهم و 

شراکت عامل  کارکنان،  عامل  استراتژی،  عامل  تعالی،  مدیریت  سازنده  عامل  عوامل  منابع،  و  ها 

فرآیندها، محصوالت و خدمات، عامل نتایج کارکنان، عامل نتایج مشتری، عامل نتایج جامعه و عامل  

 دست آمده است. وکار بهنتایج کسب 

ک مشخصه همانطور  بتای  شده،  داده  نشان  جدول  در  قابل ه  در سطح  با  ها  مدل  و  هستند  قبولی 

سؤالداده  دارد.  مناسبی  برازش  از  ها  هریک  به  مربوط  و    9های  هستند  متجانس  عامل    9عامل 

 های مربوط به هر عامل وجود دارد. زیربنایی برای سؤال

(،  1393(، احمدیان )1392(، کمپانی ) 1390با تحقیقات حقیقت نژاد )پژوهش  های این  نتایج یافته

( در مورد عوامل  2001(، جانز مولر )1394(، رنجبر، احمدی و برزگر )1394امیدیان، امیدیان و صفری ) 

 گانه تعالی سازمانی همخوانی دارد.  9

ترتیب مطابق رویکرد و آزمون آماری تحلیل عاملی تأییدی، عوامل سازنده مدیریت تعالی در  بدین 

توانند  وپرورش شهر تهران، تأیید شدند و مدارس مذکور می غیردولتی مقطع متوسطه آموزش مدارس  

 های سازمان خود استفاده کنند. وری فعالیت از این عوامل در جهت باال بردن بهره 

 

 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش

سازم  -1 هر  پیشرفت  مقدمه  سازمانی  تعالی  و  تعالی  مدیریت  موضوع  از  و  شناخت  انی 

آموزش به می خصوص  عالی  آموزش  و  می وپرورش  پیشنهاد  بنابراین  برای  باشد.  شود 

آموزش دست از  اندرکاران  اعم  و  وپرورش  )دبیران  کارشناسان  کارکنان،  مدیران، 

دوره  متخصصان  و  غیرآموزشی(  و  آموزشی  سازمانی  کارشناسان  تعالی  با  آشنایی  های 

 وپرورش کشورمان باشیم. مستمر آموزش برگزار شود تا شاهد پیشرفت و بهبود 
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تعالی  عالی   -2 مانند مدل  ابزار مدیریتی  به یک  راسخ  اعتقاد  با  باید  ترین مقام هر سازمانی 

سازی مدل  سازمانی مناسب، کل سازمان و منابع انسانی خود را درجهت استفاده و پیاده 

 تعالی سازمانی انتخاب شده هدایت و ترغیب کند. 

مدیران، کارکنان، کارشناسان )دبیران و کارشناسان آموزشی و غیرآموزشی(  شناخت  میزان -3

مناطق   آموزش   19و متخصصان  معیارهای مدل  گانه  و  از اصول  تهران،  وپرورش شهر 

 قبل از انجام پژوهش افزایش یابد.   (EFQM)تعالی سازمانی 

ها  و دانشگاه  خصوص برای مدارسهای آموزشی و به برای سازمان   جامعیالگوی تعالی    -4

 باتوجه به شرایط بومی و محیطی موردنظر، طراحی و تدوین گردد. 

خصوص برای مدارس و  های آموزشی و بهملی ایران برای سازمان   تعالی جایزه کیفیت و    -5

 باتوجه به شرایط بومی و محیطی موردنظر، طراحی و تدوین گردد.  هادانشگاه 

آموزش   -6 توصیه  به  نظر  می وپرورش  از  مدیران  انتخاب  برای  معیارهایی  تا  شود 

در   تعالی  مدیریت  اجرای  که  چرا  بگیرد،  درنظر  کارشان  با  مرتبط  دانشگاهی  تحصیالت 

مدارس به مدیرانی احتیاج دارد که در زمینه امور تربیتی و مدیریتی اطالعات دانشگاهی و  

در  به روزمرگی  به  مدارس  مدیران  گرنه  و  باشند  داشته  می روز  دچار  و  کارهایشان  شوند 

 آید. آموزان پایین می کیفیت پیشرفت دانش 
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