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Abstract 

The present study sought to investigate the effect of quality management systems on the 

performance of educational centers. The statistical population of this study included 618 

school principals in Bojnourd. Using the sampling method of 237 floors, the school principal 

was selected as a statistical sample. Necessary information for testing research hypotheses 

was collected through Moghimi (2009) and Saki (2013) standard questionnaires.The validity 

of these questionnaires was assessed in the form of confirmatory factor analysis and 

Cronbach's alpha was used to assess its reliability. In order to analyze the data, structural 

equation modeling technique and AMOS24 software were used. The results of this study 

showed that quality management systems with the dimensions of support and leadership of 

top management, strategic planning, customer orientation, employee identification and 

training, employee empowerment and teamwork, quality measurement and analysis, quality 

assurance and productivity improvement outcomes And quality has a significant effect on the 

performance of educational centers. 
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تأثیر سیستم های مدیریت کیفیت در عملکرد مراکز آموزشی: سیاست های آموزشی و 

 فرایندهای مدیریت

 1*حسین ریحانی

 دانشگاه پیام نور مشهد 1

 دانشگاه پیام نور مشهد* نویسنده مسئول: 
 

 

  11/3/1941 پذیرش مقاله:تاریخ          40/40/1941 تاریخ دریافت مقاله:

 

 چکیده

نفراز  810تحقیق حاضر به دنبال بررسی تأثیر سیستم های مدیریت کیفیت در عملکرد مراکز آموزشی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل 
انتخاب گردید. مدیر مدرسه به عنوان نمونه آماری  032ای  مدیران مدارس شهر بجنورد بود. که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه

( جمع آوری گردید. روایی این 1340( و ساکی )1300اطالعات الزم برای آزمون فرضیه های تحقیق از طریق پرسشنامه استاندارد مقیمی)
ها بصورت صوری و تحلیل عاملی تاییدی مورد سنجش قرار گرفت و برای سنجش پایایی آن از آلفای کرونباخ بهره گرفته شد.  پرسشنامه

مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد  AMOS24 ر تحلیل داده ها، تکنیک مدل یابی معادالت ساختاری و نرم افزاربمنظو
که سیستم های مدیریت کیفیت با ابعاد حمایت و رهبری مدیریت عالی، برنامه ریزی استراتژیک، مشتری مداری، شناسایی و آموزش 

کارکنان وکار تیمی، اندازه گیری و تجزیه وتحلیل کیفیت، تضمین کیفیت و پیامدهای بهبود بهره وری و کیفیت بر کارکنان، توانمند سازی 
 .عملکرد مراکز آموزشی اثر معناداری دارد

 

 آموزشی مراکز مدیریت کیفیت جامع، عملکرد کیفیت، مدیریت های سیستم واژگان کلیدی:

 

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

 

 مقدمه 

همچنین یکی از . است کشور پیشرفت وسیلهآموزش و پرورش 
نهادهای اصلی و تأثیرگذار در نشاط و پویایی تفکرات بشر و 
مرکز حفظ و بازتولید فرهنگ جامعه و موجب توسعه پایدار و 
پیشرفت هر کشور است. با پیشرفت علم و فناوری، تمدن بشری 

را پیموده است، لذا چه از نظر شخصی،  طوالنیتاکنون مسیری 
و اقتصادی و چه از نظر فرهنگی،  چه از نظر اجتماعی، سیاسی

آموزش و پرورش، یک مزیت برای زندگی نقش آموزش و 
کم گرفت و مسلما  آموزش و  توان دست پرورش را نمی

پرورش با بهره گرفتن از هوش و استعداد افراد، زمینه را برای 

سیاست کند و از مسائل مهم  رشد و توسعه کشور فراهم می
آموزش و پرورش یک  می ایدمار در همه جوامع به شگذاری 

فرایند پیچیده و در حال تحول است که بسیاری از ذینفعان را 
تواند به  کند و در صورت عدم هدف گیری، می درگیر می

 شکست منجر شود. بنابراین درک و شفافسازی عوامل تعیین
هایی که بتواند شفافتر و مؤثرتر عمل کند،  کننده آن و کشف راه

 .[1]بسیار مهم است
 انتظارات و( هدف برای تناسب) هدف بودن مناسب کیفیت،
 و مشروط ادراکی، صفت یک کند، کیفیت می برآورده را مشتری
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 طور به مختلف افراد توسط است ممکن و است ذهنی حدودی تا
 [0]شود درک متفاوتی
 ابتدا در 0جوران. ام جوزف و 1دمینگ ادواردز ویلیام مانند افرادی

 سطح در( 04 دهه اوایل و 24 دهه اواخر در) بعدها و ژاپن در
 می تشخیص مشتریان .کردند کمک کیفیت ارتقای به جهانی
است  خدمات و محصوالت در مهم ویژگی یک کیفیت که دهند

 مهم تمایز یک تواند می کیفیت که دانند می کنندگان تامین و
 دهه دو در(. کیفیت شکاف) باشد رقبا و خود پیشنهادات بین

 خدمات و محصوالت بین تدریج به کیفیت شکاف این گذشته
دیگر از  کشورهای از بسیاری میان در. است یافته کاهش رقابتی

 استانداردهای شامل کیفیت جمله چین و هند استانداردهای
 استانداردهای سری. [3]بود مشتریان های خواسته و المللی بین

4444  ISO ًشناخته المللی بین استانداردهای بهترین احتماال 
 یک در کیفیت: دراکر هستند.  پیتر کیفیت مدیریت برای شده

 کند، می وارد کننده تامین که نیست چیزی خدمات یا محصول
 است مایل و شود می خارج آن از مشتری که است چیزی بلکه
 .[9]بپردازد هزینه آن برای
 سازمان های آموزشی باعث در عملکرد کیفیت ارتقا و بهبود
. باشد می ارزیابی و سنجش آمد کار و مناسب کار و ساز ایجاد

 واقعیت که است اهمیت حایز جهت آن از ارزیابی و سنجش
 بنابراین. سازد می مشخص را شود محقق خواهد می آنچه

 آمورشی شامل های نظام کیفیت ارزیابی نظام استقرار ضرورت
 هزینه کاهش موجب کیفیت ارتقا لذا و است وری بهره و هزینه

 مطلوبیت عدم صورت در و [0] گردد می وری بهره و افزایش ها
 تأثیر تحت کشور فنی و علمی ی آینده آموزشی، مراکز کیفیت

 کارآمد و متخصص انسانی نیروی فقر و به کمبود و گرفته قرار
 گسترش و رشد های برنامه اهداف نتیجه در و گردد می منجر

 مواجه متعددی مشکالت با کشور فرهنگی و اقتصادی اجتماعی،
 های نظام در ارزیابی فرآیند وجود عدم و [0]شد خواهد

عملکرد  ارزیابی بنابراین،. گردد می آنها رکود موجب دانشگاهی،
 نیز و ضعف و قوت نقاط تا گردد می سبب آموزشی مراکز

 امکان و مشخص گردند توسعه بازدارندهی عوامل و ها فرصت
 فراهم وضعیت ارتقا و بهبود جهت مناسب های ریزی برنامه
 برنامه در محور دانایی اقتصاد به توجه شدن، جهانی و. گردد
های  فرصت گسترش لزوم نیز و پایدار توسعه و رشد های

 اجتناب امری داوطلبان از بیشتری تعداد برای عالی آموزش
 و مستقیم صورت به ها سازمان تمام کیفیت و. باشد می ناپذیر

 بسیاری است، امروزه وابسته آموزش نظام کیفیت به مستقیم غیر
 و تکنولوژیکی های نوآوری در ای فزاینده رقابت با ها سازمان از

 هستند مواجه مشتری تقاضای مورد در تنوع و متغیر های محیط
 راستا، این در  .[8]دارد کیفیت به توجه با ای کننده تعیین جنبه که

 از جامعه سالمت حفظ مسئول آموزشی های سازمان کیفیت
 آموزشی مراکز کیفیت مدیریت  است. برخوردار ای ویژه اهمیت
 کیفیت ارتقای بر مستمر تمرکز صورت در و است پیچیده بسیار

 .[2]رساند حداکثر به را مراکز این توان می آموزشی خدمات
 های سازمان پرهزینه الزامات برخالف که است شده گزارش

 به موثر طور به آموزشی های مکانیسم اثربخشی آموزشی،
 .[0]شود نمی گیری اندازه ای دوره صورت

 اعتماد، قابل جامع، فرآیندی دنبال به باید آموزشی های سازمان 
 خود عملکرد اثربخشی ارزیابی برای استراتژیک و پذیر انعطاف

 آنها سازمان، موقعیت مورد در دقیق اطالعات اساس بر. باشند
 طریق، این از و بخشند بهبود را خود عملکرد کیفیت توانند می

 و عملکرد ارزیابی سیستم. [4]کنند تضمین را خود روزی و رزق
 در پایداری تضمین و امروز رشد با ماندن روز به برای کیفیت

 اجتناب خصوصی و دولتی های سازمان برای رقابتی محیط یک
 مستمر بهبود کیفیت مدیریت است در واقع هدف شده ناپذیر
  .[14]است کیفیت و انسانی منابع

 است، دمینگ اصول از استفاده بر مبتنی کیفیت مدیریت استقرار
 مدیریت برای معقولی مبنای تواند می دمینگ اصول سازی پیاده

 بیان را مرحله چهار دمینگ. باشد ها سازمان سراسر در کیفیت
 بهبود برای اجرا و نظارت برداری، بهره ریزی، برنامه: است کرده

 از استفاده با رابطه در ای گسترده مطالعه تاکنون کیفیت مستمر
یک  نتایج. است شده انجام موسسات در کیفیت مدیریت
 بین شکاف میانگین که داد نشان زنجان استان در تحقیقی
 تمامی در آماری نظر از موجود وضعیت و بهینه وضعیت

 مطالعه در آدینولفی. است معنادار کلی کیفیت مدیریت های مؤلفه
 در همگانی کیفیت مدیریت اجرای که است داده نشان خود

 عمده نقش ایرلند و ایتالیا در عمومی بهداشتی خدمات موسسات
 داشته آنها های خانواده و بیماران کارکنان، رضایت بهبود در ای

 فرآیند زمان کاهش در اساسی تحولی دیگر، سوی از. است
 برخی .[11]است شده ایجاد اداری بروکراسی حذف و اداری

 در آموزشی مداخالت افزایش که است آن از حاکی مطالعات
 میزان به را مراکز اعتبار امتیاز تواند می درمانی و آموزشی مراکز
 عملکرد توانند می کیفی های مدل .[10]دهد افزایش توجهی قابل

 مستمر ارزیابی و خودارزیابی های مکانیسم طریق از را ها سازمان
 مداوم گیری اندازه تواند می فوق مدل از استفاده. دهند افزایش
. کند کمک بهبود های حوزه تعیین به و کند تضمین را عملکرد

 . داد ارتقا را آموزشی های سازمان کیفیت توان می رو این از
 برآورد به تحقیقات شان در [13](0414) 3کاتاراکیس و کاتاراکی

 های شاخص از استفاده با یونان ملی دانشگاه 04 وری بهره
 روش و محور ورودی ثابت مقیاس به بازده DEA مدل عملکرد،

 در کارایی عدم پژوهش های یافته. پرداختند اقتصادسنجی های
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 می نشان را تحقیقات درآمد و انسانی منابع مدیریت خصوص
 عنوان به پژوهش درآمد و پژوهشی های فعالیت همچنین. دهد

 .گردیدند شناسایی دانشگاه ها وری بهره در کننده تعیین عوامل
 دیدگاه از استرالیا دانشگاه 32 فنی کارایی تعیین منظور به

 پوششی تحلیل استرپ بوت مدل از [19](0411) 9لی پژوهش،
 گردیده ارایه [10](0442) 0ویلسون و سیمار توسط که ها داده

 یک کارایی، های محرک آنالیز منظور به. نمود استفاده است،
 و مدل از آمده دست به امتیازات حسب بر رگرسیون معادله

 اساتید نسبت ها، دانشگاه محل دانشجویان، واقعی ظرفیت
 متغیرهای عنوان به) سازمانی های گرنت طرح و باالتر و دانشیار
 واقعی ظرفیت که داد نشان ها یافته. گردد می برآورد( مستقل

 دانشیار اساتید نسبت ها، دانشگاه محل و منفی تأثیر دانشجویان
 روی بر مثبت تأثیر سازمانی های گرنت طرح مبلغ و باالتر و

 .دارند پژوهشی کارایی
 با [18](0418) همکاران و 8آندرسون نیز سوئد در همچنین
 وری بهره و فنی کارایی بررسی به DEAB مدل از استفاده

پرداختند با توجه به مطالبی که عنوان  عالی آموزش مؤسسات
شد مشخص گردید که عوامل و خط مشی های زیادی بر 
عملکرد آموزشی تاثیر دارد که در این پژوهش به بررسی این 
عوامل پرداخته شده است و از انجایی که آموزش و پرورش نسل 
اینده را پرورش می دهد باید به مقوله اموزش توجه شایانی شود 

  . 

 دبیات و پیشینه تحقیقا-2 

 پیشینه-1-2
 پژوهشی در مورد تأثیر [12](0404ملک زاده و همکاران)

 مراکز آموزشی اعتباربخشی نتایج بر فراگیر کیفیت مدیریت
 1349-40 سال در مازندران پزشکی علوم دانشگاه آموزشی

 اعتباربخشی انجام در دمینگ چرخه از انجام دادند و استفاده
 می مناسب و مستمر اجرای با که است بوده موثر مراکز آموزشی

 ارتقای به تواند می مطالعه این. یافت دست مهم این به توان
 کند. کمک آموزشی مراکز آموزشی استانداردهای

پژوهشی در مورد ارایه مدلی برای  [0](1344منصوری و فضلی )
ارزیابی کیفیت عملکرد مراکز آموزش عالی انجام دادند و نتایج 

از طریق سنجش و ارزیابی کیفیت عملکرد بیانگر این بود که 
می توان ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف و حداقل سازی 

 منابع ورودی، وضعیت موجود و کنونی را بهبود بخشید. 
سیستم پژوهشی در مورد  [10](1348مکاران )توکلی نژاد و ه

مدیریت کیفیت در مراکز آموزشی ) استاندارد سازی و ممیزی 
نیازها و انتظارات ( انجام دادند و نتایج بیانگر این بود که سازمانی

آموزش گیرندگان و مراجع قانونی را برآورده می نمایند. این 
مدیریت پژوهش با هدف بررسی نحوه استقرار سیستم های 

و چالش های پیش رو انجام شده  مراکز آموزشی کیفیت در
 .است

 برای کیفیت پژوهشی در مورد اجرای [14](0404) 2قویلال
 در مقدماتی موردی مطالعه: آموزشی سیستم عملکرد ارزیابی
 خاصی لیبی انجام دادند و نتایج بیانگر این بود که تأکید دانشگاه

 مورد در تحقیقات افزایش طریق از که است کیفیت ایده بر
 عالی آموزش در کیفیت استانداردهای با انطباق و کیفیت کنترل
 .یابد می تحقق

 

  ادبیات نظری-2-2

 آموزش و پرورش 
مراتب، مهمتر از دستگاههای سازندگی  آموزش و پرورش به

گذاری  اینجا جای سرمایه .دیگری است که در کشور وجود دارد
 کنید، دارید سرمایه اینجا پول خرج میاست. در واقع هرچه 

آموزش و پرورش عبارت . ری میکنید، دارید زیربنا میسازیدگذا
است از: تحلیل علمی الگوها و فراگردهای اجتماعی دخیل در 
نظام آموزش و پرورش. منظور از نظام آموزش و پرورش، انگاره 

 های رسمی جامعه است که از یا الگوی علمی نهادها و سازمان
طریق آن معارف و میراث فرهنگی منتقل و پرورش و رشد 

 [04]شود  اجتماعی و شخصی افراد جامعه میسر می
 

 کشور جانبه همه توسعهآموزش و پرورش در  
بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت و توسعه در جوامع پیشرفته  

از آموزش و پرورش توانمند  کشورها این همهدهد که  نشان می
و کارآمد برخوردارند. آدام اسمیت اقتصاددان معروف کالسیک 

گذاری در  معتقد است: که آموزش افراد در واقع نوعی سرمایه
های  آنهاست. با آموزش افراد تواناتر خواهند شد و رشد قابلیت

گردد که نه تنها خود به درآمد بیشتری نایل  آنان سبب می
 .گذاری در آنها منتفع گردد که جامعه نیز از سرمایهگردند، بل

در دنیای امروز که علم و فناوری با رشد و گسترش وسیع و  
شمول به عنوان عامل مهم و اساسی در فرایند رشد و  جهان
و فرهنگی جوامع بشری به حساب  اجتماعی اقتصادی، توسعه

ظیم های آموزش و پرورش نقشی بس ع آیند، نهادها و نظام می
اند. عنایت و توجه روزافزون به نوع  دست آورده و پراهمیت را به

و گسترش آموزش ضرورتی انکارناپذیر است که ناشی از آهنگ 
های اقتصادی و  های گوناگون فعالیت سریع تغییرات در عرصه

 .اجتماعی جوامع است
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ساله  22انداز  قش آموزش و پرورش در سند چشمن

  1121کشور 
ایران  1949ایران در افق  اسالمیانداز جمهوری  در چشم

یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و  کشوری است توسعه
، الهام بخش انقالبیو  اسالمیفناوری در سطح منطقه، با هویت 

 و دارای تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین اسالمدر جهان 
دانش  انداز، جامعه ایرانی برخوردار از در این چشم الملل

پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع 
انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی قلمداد شده و دارای 
جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای 
جنوب غربی است و با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، 

ادی، ارتقای نسبی سطح درآمد رشد پرشتاب و مستمر اقتص
سرانه و رسیدن به اشتغال کامل، هدف آن است. برای دستیابی 

انداز و احراز جایگاهی مناسب در شأن ایران  به اهداف این چشم
، تدوین معیارهای پیشرفت فیزیکی و اختصاص منابع اسالمی

 .برای تحقق بخشیدن به آن از ضروریات است الزم
  

 مدیریت کیفیت 
 موفق از یکی جهانی، پیشرفته مدیریت عنوان به کیفیت یتمدیر
 مسایل پاسخگوی خوبی به که است مدیریتی های فلسفه ترین

. است بوده جامعه و سازمان ، مشتری انتظارات و نیازها و کیفیتی
 ایزو استاندارد المللی بین سازمان دبیرخانه عضو فراست، راجر

 بلکه نیست، بیشتر کردن کار کیفیت مدیریت: گوید می 4444
 به که است جامعی نگرش کیفیت مدیریت .است ماهرانه کار

 نیازهای پیش تا کند می تالش و دارد نظر کیفیت مستمر بهبود
 .[01]نماید سازی بستر را مختلف های طرح و ها مدل

  

 مدیریت کیفیت جامع
مدیریت کیفیت جامع فلسفه ای مدیریتی و یک تالش مستمر 

بخشیدن به نیاز های مشتریان و پیش بینی جهت تحقق 
انتظارات آنها در پایین ترین هزینه است که با استفاده از روش 
های بهبود مستمر و مشارکت همه اعضای سازمان و تمرکز بر 
فرآیندها، سعی در استفاده بهینه از فرصت های موجود و منابع 

ت در دسترس برای افزایش کیفیت با محور قرار دادن رضای
 .[00]مشتری دارد

مدیریت کیفیت جامع هدف نهایی خود را بر پایه یک سیستم 
بهبود کیفیت مستمر برقرار نموده است. تمرکز بر کیفیت و 
بهبود، آن نیست که یکبار یا چند بار انجام شود بلکه این یک 
زندگی سازمانی است که باید در همه سیستم های سازمانی 

 .[03]نهادینه شود 
 

 د عملکر 
در زمینه عملکرد ، تعریف های پرشماری از سوی پژوهشگران و 

نظران مختلف ارایه شده است. عملکردارزش مورد انتظار  صاحب
های شغلی افراد  برای یک سازمان است که از فعالیت ها و اقدام

آید در حال حاضر نیز  در یک دوره زمانی مشخص به دست می
یکی از برنامه های   بررسی و شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد 

مهم مدیریت در بخش کالن محسوب می شود تا از این راه 
عوامل مرتبط با آن مانند جذب، آموزش، پرورش و حفظ 
 کارکنان به شکل بهتری توسط مدیریت منابع انسانی برنامه

 .[09]ریزی و اجرا شود
 

 یفیت جامع و عملکرد سازمانیمدیریت ک
 مدیریت کیفیت جامع مطالعاتی که برای روشن کردن رابطه بین

 دنبال به را متفاوتی اند، نتایج شده انجام سازمانی عملکرد و

 سوی دیگر مطالعاتی وجود دارد که درباره تأثیراتاز . اند داشته
بر ارزش کسب و کار بحث می کند.  مدیریت کیفیت جامع

4سینقال و ، هندریک1442 وهمکاران در 0آداممطالعات 
 در 

14مانی و 0441
مدیریت داد که  نشان 1449 در همکاران و 

مثل  عملکرد بر نظارت برای عینی معیارهای بر کیفیت جامع
بازگشت سرمایه، بازگشت در سهام و درآمد عملیاتی قبل از 

مورد استهالک، تأثیر می گذارد. در رابطه با نتایجی که در این 
 آدام مثل افرادی مطالعات زیرا دارد وجود اختالفاتی بوجود آمده

 پاول یا 1449 در
 درجه بین را محکم رابطه یک، 1440 در11

 با. نکردند پیدا مالی و عملکرد مدیریت کیفیت جامعبکارگیری 

 و توانایی مدیریت کیفیت جامعمطالعات،  این طبق بر، وجود این
اساس مطالعاتی بر  را شرکت محصوالت کیفیت ارتقای قابلیت

 که در باال به آنها اشاره شد، را ثابت کرد. این رابطه بین اجرای
لحاظ  به سازمانها محصوالت کیفیت و مدیریت کیفیت جامع

 بهتر کیفیت، مطالعات از بسیاری تعداد. است بوده معتبر تجربی

 می گزارش بهتر سازمانی عملکرد برای را خدمات و محصوالت

10فوتوپوالس. [00]کند
 اظهار 0444 سال در[ 08] همکاران و 

 بهبود برای مهم عامل یک جامع کیفیت مدیریت که کردند

، 0444 سال گفته فوتوپالس و همکاران درطبق . است عملکرد
ری، کار تیمی، تمرکز بر مشتری، آموزش و مدیریت کیفیت بره

مدیریت  بکارگیریموفقیت در  تأمین کنندگان عاملهای کلیدی
13هستند.کومار کیفیت جامع

خاطر  [02](0440همکاران ) و 
کند تا نشان کردند که مدیریت کیفیت جامع شرکت را قادر می

 دهند. عملکرد خود را بهبود
های پژوهش لذا براساس مطالعه پیشینه و ادبیات تحقیق فرضیه

 باشد:به شرح زیر می
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 فرضیه اصلی:
آموزشی اثر  مراکز عملکرد بر کیفیت مدیریت های سیستم

 معناداری دارد.
 

 های فرعی:فرضیه
 آموزشی اثر  مراکز عملکرد حمایت و رهبری مدیریت عالی بر

 معناداری دارد.
 آموزشی اثر  مراکز عملکرد برنامه ریزی استراتژیک بر

 معناداری دارد.
 آموزشی اثر معناداری دارد. مراکز عملکرد مشتری مداری بر 
 آموزشی اثر  مراکز عملکرد شناسایی و آموزش کارکنان بر

 معناداری دارد.
 آموزشی  مراکز عملکرد توانمند سازی کارکنان وکار تیمی بر

 اثر معناداری دارد.
 مراکز عملکرد اندازه گیری و تجزیه وتحلیل کیفیت بر 

 آموزشی اثر معناداری دارد.
 اداری دارد.آموزشی اثر معن مراکز عملکرد بر کیفیت تضمین 
 مراکز عملکرد پیامدهای بهبود بهره وری و کیفیت بر 

 آموزشی اثر معناداری دارد.

 

 روش شناسی تحقیق -3
حاضر بر اساس هدف کاربردی است و بر اساس  قینوع تحق

 -یفیموضوع و زمان گردآوری داده ها توص یها یژگیو
 یدانیداده ها از روش م یگردآور یباشد. برایم یشیمایپ

 یاست. ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه م دهیاستفاده گرد
به اعتبار الزم در  یابیشده جهت دست یسع قیتحق نیباشد. در ا

[ 00]( 1300مقیمی) استفاده از پرسشنامه، از پرسشنامه استاندارد
های مدیریت کیفیت جامع و از پرسشنامه برای سنجش سیستم

 عملکرد مراکز آموزشی( جهت سنجش 1340استاندارد ساکی )

 ییروا افتیجهت در پرسشنامه، نی. پس از تدودیاستفاده گرد
و  دیاسات اریپرسشنامه مذکور در اخت ییو محتوا یصور

 ،شانیکارشناسان امر قرار گرفت. و پس از دخالت دادن نظرات ا
کارشناسان قرار  اریو در اخت دیگرد نیتدو ییپرسشنامه نها
 یعامل لیها با استفاده از تحل هیگو ییروا نیگرفت. همچن

 یپژوهش برا نیدر ا نیقرار گرفت. همچن دییمورد تا یدییتا
کرونباخ  یاعتماد پرسشنامه، از آلفا تیقابل ای ییایپا یریاندازه گ

 رهایهمه متغ یاآلف زانیم نکهیاستفاده شده است. با توجه به  ا

باال و قابل  ییایپرسشنامه از پا نیبدست آمد. بنابرا 4.2 یباال
نفر  810 پژوهش را،  نیا یباشد. جامعه آمار یبرخوردار م یقبول

. حداقل حجم دهند یماز مدیران مدارس شهر بجنورد تشکیل 
 روشنفر بدست آمد که به  032نمونه براساس فرمول کوکران، 

 نیآزمون بعمل آمد. در ا رانیمد نیاز ا طبقه ای یرینمونه گ
 یاز روش استنباط های تحقیقبرای آزمون فرضیه پژوهش

 استفاده شد. یمعادالت ساختار
 

 یافته ها
 0شد.شکل AMOS24برای آزمون فرضیه ها از نرم ازفزار 

مدل نهایی پژوهش را با ضرایب استاندارد نشان می دهد،بیان 
استفاده  1مقبولیت و برازش مدل از شاخص هایی طبق جدول 

 شده است.
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 : مدل نهایی پژوهش با ضرایب تاثیر استاندارد شده1شکل

 
 :شاخص های برازش مدل کل1جدول 

 نوع شاخص معادل فارسی برازش مدل

 CMIN/DF نسبت کای اسکوئر 344/0

 NFI بونت-شاخص برازش هنجار شده بنتلر 418/4

 RFI شاخص برازش نسبی 490/4

 IFI شاخص برازش افزایشی 498/4

 TLI لویس-شاخص برازش توکر 020/4

 CFI شاخص برازش تطبیقی 421/4

 GFI شاخص نیکویی برازش 400/4

 RMSEA ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 420/4
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، تمام شاخص های برازش تطبیقی مدل تدوین 1براساس جدول
می باشند و این نشان دهنده مقبول بودن مدل  4.4شده  باالی 

می باشد.که نشان  4.0نیز کمتر از  RMSEAاست. شاخص 
دهنده برازش مطلوب مدل ارائه شده است. در کل با توجه به 

ردار می ها، مدل از برازش مناسب و مطلوبی برخوکلیه  شاخص
ضرایب نهایی و سطح معناداری فرضیه های  3باشد.  جدول 

 دهد.پژوهش را نشان می

 
 : ضرایب تاثیر مدل نهایی0جدول 

 فرضیه ها
 تاثیر ضریب
 نشده استاندارد

 t استاندارد خطای
 سطح

 معناداری

 تاثیر ضریب
 شده استاندارد

 ضریب
 تعیین

 231/4 000/4 *** 124/10 403/4 481/4 رهبری مدیریت عالیحمایت و عملکرد

 121/4 913/4 *** 331/2 480/4 900/4 برنامه ریزی استراتژیکعملکرد

 002/4 928/4 *** 484/2 480/4 949/4 مشتری مداریعملکرد

 038/4 230/4 *** 498/10 404/4 004/4 شناسایی و آموزش کارکنانعملکرد

 048/4 211/4 *** 032/10 481/4 224/4 سازی کارکنان وکار تیمیتوانمند عملکرد

 334/4 000/4 *** 089/9 100/4 829/4 اندازه گیری و تجزیه وتحلیل کیفیتعملکرد

 199/4 304/4 *** 008/0 408/4 311/4 کیفیت تضمینعملکرد

 001/4 200/4 *** 902/8 100/4 241/4 پیامدهای بهبود بهره وری و کیفیتعملکرد

 804/4 034/4 *** 484/0 144/4 020/4 سیستمهای مدیریت کیفیتعملکرد

 

ها، سطح ، از آنجائیکه  در همه فرضیه0براساس جدول 
در  t( می باشد و میزان  P</ 40/ )40معناداری پایین تر از 

باالتر است بنابراین فرضیه  1.49همه فرضیه ها مقدار بحرانی
های صفر تحقیق رد شده وتمامی فرضیه های پژوهش تایید 

 های %  میتوان گفت: سیستم40می شود. بنابراین با احتمال 
 برنامه عالی، مدیریت رهبری و کیفیت با ابعاد حمایت مدیریت

 کارکنان، آموزش و شناسایی مداری، مشتری استراتژیک، ریزی
 وتحلیل تجزیه و گیری اندازه تیمی، وکار کارکنان سازی توانمند

 بر کیفیت و وری بهره بهبود پیامدهای و کیفیت کیفیت، تضمین
 .دارد معناداری اثر آموزشی مراکز عملکرد

 

 پیشنهادها  و  گیریتیجهن-7
اند. امروزه مدارس پیشرفته مدارسی هستند که خود یادگیرنده   

 محدود نقش از طرفی دیگر مدرسه اجتماع بزرگی است که از
 و ها انسان سازنده عنوان به تری گسترده نقش سوی به خود

. است کرده اطالعات حرکت پردازش و تبدیل برای مرکزی
 در جامع کیفیت مدیریت سازی پیاده نتایج از کیفی، مدارس
 و معلمان جمله از کارکنان بین ارتباط حسن و بوده مدارس
 اثربخشی افزایش کالس، در آنان رفتار توسعه و آموزان دانش

 به را جامع کیفیت مدیریت ابزارهای و مفاهیم کاربرد و مدرسه
 مدیریت از برخورداری ویژگیهای حتم، طور به دارد، همراه

 در کیفی مدارس وجود از مندی بهره راستای در جامع کیفیت
 ضروری تحوالت به مناسب پاسخ است قادر پرورش، و آموزش

 باشد می جهان در امروز پیشرفته مدارس نشانه که حوزه این در
 سیستم بررسی تأثیر حاضر لذا هدف از پژوهش. سازد فراهم را

باشد. نتایج آموزشی می مراکز عملکرد در کیفیت مدیریت های
کیفیت با ابعاد  مدیریت های این پژوهش نشان داد که سیستم

 استراتژیک، ریزی برنامه عالی، مدیریت رهبری و حمایت
 سازی توانمند کارکنان، آموزش و شناسایی مداری، مشتری
 کیفیت، وتحلیل تجزیه و گیری اندازه تیمی، وکار کارکنان
 عملکرد بر کیفیت و وری بهره بهبود پیامدهای و کیفیت تضمین

براساس نتایج این تحقیق،  .دارد معناداری اثر آموزشی مراکز
 رهبری و درصد، حمایت80.4کیفیت  مدیریت های سیستم

 درصد،12.1استراتژیک  ریزی برنامه درصد،23.1عالی  مدیریت
کارکنان  آموزش و شناسایی درصد،00.2مداری مشتری

 اندازه درصد،04.8تیمی  وکار کارکنان سازی توانمند درصد،03.8
کیفیت  تضمین درصد،33.4کیفیت  وتحلیل تجزیه و گیری
درصد از 00.1کیفیت  و وری بهره بهبود پیامدهای و درصد19.9

-آموزشی را تبیین و پیش بینی می مراکز عملکرد واریانس متغیر

باشد. می [14](0404قویل)الکرد. نتیجه این پژوهش مشابه 
 ارزیابی برای کیفیت پژوهشی در مورد اجرای [14](0410قویل)

لیبی انجام داد و نتایج  دانشگاه در آموزشی سیستم عملکرد
 طریق از که است کیفیت ایده بر خاصی بیانگر این بود که تأکید

 با انطباق و کیفیت کنترل مورد در تحقیقات افزایش
لذا به  .یابد می تحقق عالی آموزش در کیفیت استانداردهای

-مراکز آموزشی جهت بهبود عملکرد آموزشی خود پیشنهاد می
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سیتمهای مدیریت کیفیت جامع را جدی گرفته و بطور شود 
 گسترده از آن استفاده نمایند.
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