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 The main purpose of this study was to evaluate the performance 
of non-governmental schools in Tehran with emphasis on EFQM 
organizational excellence indicators. The present study is 
descriptive type in terms of development-applied purpose and in 
terms of research method. The study population included all 
principals, teachers and staff of non-governmental primary, junior 
high and junior high schools and pre-university centers including 
boys and girls schools in the city of Tehran in the academic year 
2020/2021. The sample population was 27, 916 people. In 
addition, 100 parents of non-governmental school students were 
added to the statistical community as part of the results of the 
organizational excellence model. Morgan table was used to 
calculate the sample size which was 380 people according to the 
statistical population. With the addition of 100 parents and 
educators, the sample size became 480 people. The sampling 
method in this study was multi-stage sampling. The main tool of 
the researcher in data collection was a questionnaire that was 
originally approved by the European Foundation for Quality 
Management and presented as a model of organizational 
excellence. The score obtained by each of the criteria related to 
the two dimensions of empowerment. The results and analysis, 
using a one-sample t-test, were utilized to show the state of non-
governmental schools in Tehran in terms of empowerment 
criteria which were below average. Out of 1000 points related to 
empowerment criteria (500 points) and results (500 points), non-
governmental schools in Tehran obtained a total of 432 points. 
The Tehran schools studied had an empowerment criteria of 209 
points and results criteria of 223 points. 
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    پژوهشیمقاله      

غیردولتی   مدارس  ت شهر  ارزیابی عملکرد  با  برأتهران  های  شاخص  کید 
 EFQM  تعالی سازمانی

 * 2حمید شفیع زاده، 1سعید گیلوری

 . ، ایرانگرمسارمدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسالمی،  گروهدانشجوی دکتری،  -1

 . ، ایرانگرمسارمدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسالمی،  گروهدانشیار،  -2
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بر    دیکأشهر تهران با ت  یدولتریعملکرد مدارس غ  یابیارزهدف اصلی تحقیق حاضر،  
  – یاتوسعه  ،پژوهش حاضر از نظر هدف  است.  EFQM  یسازمان  یتعال  یها شاخص

پژوهش،    کاربردی روش  لحاظ  از  زمینهو  نوع  از  است.  توصیفی  مورد  یابی  جامعه 
ابتدایی،   شامل  ؛مطالعه دوره  غیردولتی  مدارس  کارکنان  و  معلمان  مدیران،  کلیه 

دانشگاهی؛ اعم از مدارس پسرانه و دخترانه  متوسطه اول و متوسطه دوم و مراکز پیش
نفر بوده است.    27916است که تعداد آنها    1398-99شهر تهران در سال تحصیلی  
نه در نظر گرفته شد و با  نفر به عنوان حجم نمو  380با استفاده از جدول مورگان  

شدن   به    100اضافه  نمونه  حجم  مربیان،  و  اولیا  از  رسید.  480نفر  روش   نفر 
ای بود که اصالتاً ، پرسشنامهیابزار اصلای بوده است.  چندمرحله  -ایگیری، طبقهنمونه

ارائه   یسازمان  یبوده و به عنوان الگوی تعال  تیفیک تیریمد ییاروپا ادیبن دییمورد تأ
نتایج نشان داد وضعیت مدارس غیردولتی شهر تهران از منظر معیارهای شده است.  

امتیاز مربوط   1000تر از حد متوسط قرار دارد. از مجموع  توانمندساز و نتایج، پایین
س غیردولتی شهر امتیاز(، مدار  500امتیاز( و نتایج )  500به معیارهای توانمندساز )

امتیاز   209امتیاز کسب نموده است که معیارهای توانمندساز    432تهران در مجموع  
 اند. دست آورده امتیاز به 223و معیارهای نتایج 

  کلید واژگان:
 ارزیابی عملکرد
 تعالی سازمانی

 مدارس غیردولتی
EFQM 
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 مقدمه 
کند که این معضالت  ها را با معضالتی مواجه می تغییرات سریع و پیشرفت در محیط بیرونی سازمان، همواره سازمان 

با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف، فرایندها و ساختار سازمان به منظور رقابت با رقبای قوی سازمان در خور توجه  
ها و انتظارات مشتریان و  رشد و بقا هستند که نسبت به خواسته   هایی واجد توانایی است؛ زیرا در این شرایط سازمان 

ی نیستند؛  مستثن های آموزشی از این امر  . آشکار است که سازمان ۱( ۲۰۱۸  ، و همکاران   کورکماز )   د باشن نفعان پاسخگو  ذی 
بنیان در برنامه توسعه پایدار و نیز ضرورت گسترش  گیری اقتصاد دانش هایی چون جهانی شدن، شکل امروزه پدیده   را زی 

منابع مالی    کاهش و  سو  های آموزشی از یک برای عده بیشتری از داوطلبان در نتیجه افزایش هزینه   ی آموزش های  فرصت 
نفعان این نظام، حساسیت بیشتری را نسبت به اهداف، عملکرد و نتایج  از سوی دیگر موجب شده است که مشتریان و ذی 

  منظور گسترش آموزان( به  ها و دانش دولت، خانواده )   ان ی مشتر و    داران سهام ای از  رو فشار مجموعه آن به خرج دهند؛ از این 
دهی  زمان در رابطه با تخصیص منابع، مراکز آموزشی را با معضل جهت و فشار هم   ی آموزش ام  و بهبود خدمات از سوی نظ 

های بسیار مشابه تجاری مواجه  هایشان به سمت روش ی و هدایت فعالیت مدار ی مشتر رویکردهایشان به سمت    مجدد به 
و ارزیابی    ت ی ف ی ک . همین عوامل موجب شده است که انتقال بسیاری از الگوهای مدیریت  ۲( ۲۰۱۶لو،    ژانگ و ) است  کرده  

کورکماز و  )   د ن ناپذیر جلوه ک بخش تجارت به نظام تعلیم و تربیت به منظور غلبه بر برخی از مشکالتشان، امری اجتناب 
 . ( ۲۰۱۸همکاران،  

ها  تواند فعالیت ای عقیده دارند که مدیریت کیفیت، ارزیابی و تالش برای تعالی می در پی این فشارها و تغییرات، عده 
تا    ۱9۸۰ی از دهه  آموزش . از همین رو کیفیت و تعالی در مؤسسات  ببخشد دولتی را بهبود    و   عملکرد بخش خصوصی و  

و تا به امروز از اهمیت زیادی برخوردار شده است و این عامل خود موجب شده است که این مؤسسات تالش    ۱99۰
ی  روزافزون نفعان و مشتریانی که تقاضای  ندی ذی رضایت و خرس   هدف   با یی خود  کارا زیادی را برای بهبود، سودمندی و  

منجر    و   است تغییر در نظام آموزش و پرورش    ها آن نیز دارند انجام دهند. نتیجه چنین فشارها و تالش برای پاسخگویی به  
دامات  ی متفاوتی را به کار ببندند. در این رابطه، بسیاری از مؤسسات، به اق راهبردها به این شده است که این مؤسسات،  

های  ی موجب تدوین برنامه آموزش و این روش در مؤسسات    اند مربوط به کیفیت به عنوان یک گزینه مناسب نگریسته 
،  گذر زمان   با   رفته و رفته .  3( ۲۰۱۶ ، و همکاران   ام انع )   است ای شده  های رسمی به صورت دوره مدیریت کیفیت و ارزیابی 

نفعان این نظام شده است  توجه به ارزیابی آن باهدف پاسخگویی به ذی   و ضرورت   ت ی ف ی امر ک متوجه    ز ی ما ن   ی آموزش نظام  
اولیه کسب اطالعات    هدف   با به منظور تحقق و بهبود آن، اجرای فرایند ارزشیابی در این نظام    اتخاذشده و یکی از تدابیر  

ئوالن نظام آموزشی کشورمان نیز متوجه  یابی به آن است. مس های بعدی به منظور دست الزم در این زمینه و برداشتن گام 
ضرورت انجام ارزیابی به معنای فرایند منظم    که   ی ا گونه اند که کیفیت، جزو الینفک این نظام است و باید باشد؛ به  شده 

  هماهنگ ی با هدف رشد موزون و  آموزش عال ها و عملکرد واحدهای  و قضاوت درباره فعالیت   و اطالعات ها  گردآوری داده 
 باشد. و کارآمد کردن نظام ارزیابی و اعتبارسنجی علمی می آموزش  پای رشد کمی  ، هم کیفیت 

های آموزشی، در گرو علم و دانش است،  ها و مؤسسه در جهان پیچیده امروز که پیشرفت و توسعه کشورها، سازمان 
های  ش، مسئوالن سازمان ای دارد. لزوم بهبود مستمر کیفیت آموز توجه به کیفیت آموزش حاصل از آن، اهمیت ویژه 

آموزشی را بر آن داشته است تا ضمن بهبود عملکرد سازمانی خود با نگاه کیفی به آموزش نگرند و سعی کنند با ارائه  
های آموزشی سازمان متبوع خود را در سطح مطلوب حفظ نمایند که این کار منوط به  راهبردهای اجرایی، کیفیت برنامه 

های مناسب برای  تن نگرش مثبت به مفهوم آموزشی از یک سو و داشتن معیارها و شاخص اعمال مدیریت صحیح و داش 
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 موجود  سازمانی  تعالی  های مدل  . کاربرد ( ۲۰۱۴،  و همکاران   ی شمس مورکان )   ارزیابی عملکرد آموزشی از سوی دیگر است 

های تعالی  روست. مدل روبه  مشکل  پرورش، با  و  آموزش  آنها در  تطبیق  و  سازی م مفهو  بدون  پرورش  و  آموزش  در  نیز 
 حدودی  تا  کشور  مدارس  مدیریت  که  صورتی  اند؛ در گرفته  قرار   با فرض محیط رقابتی، مورد توجه و آزمایش سازمانی  

 .دارند  نیاز  خود  خاص  تعالی  مدل  به  مدیران،  حوزه اختیارات  به  توجه  با  و  است  متمرکز 

با وجود    . ریزان آموزشی است کیفیت در آموزش و پرورش، کلید اصلی رقابت میان کشورها و دغدغه اصلی برنامه 
کیفیت آموزش و  حاکی از کاهش شدید  ،  ۲۰۰3المللی، مثاًل چهارمین مطالعات تیمز در سال  مطالعات بین   ، این 

آموختگان،  پرورش و پایین بودن سطح دانش و مهارت دانش   آموزش و   ه پرورش کشور است. کاهش روزافزون بودج 
استقرار  .  ۱( ۲۰۰۴،  و همکاران   دز ی ه )   ضروری ساخته است   ، با افزایش کیفیت   ها را وری و کاهش هزینه توجه به بهره 

کیفیت آموزش و پرورش و   سیستم مدیریت کیفیت و ارزیابی عملکرد مبتنی بر آن، از جمله راهکارهای مهم ارتقای 
پس از پیروزی    سال   ۴۰است. اما مروری اجمالی بر اهم تحوالت اداری طی    ویژه در مدارس غیردولتی به   مدارس 

های موجود،  به کار نرفته است. نظارت   عملکرد مدارس   ارزیابی دهد که رویکردی مناسب برای  انقالب اسالمی، نشان می 
آموزش و پرورش در  برای نمایانیدن وضعیت فعلی  های موجود نیز های نظارت اثربخش هستند. شاخص فاقد ویژگی 

با  طراحی مجدد سیستم   لذا نیازمند ؛  ( ۲۰۱۱  و همکاران،   ی ماسور )   سطوح گوناگون مناسب نیستند  های حمایتی 
. در میان رویکردهای  باشد می های آموزشی  عملکرد سازمان   یاددهی و   - کیفیت، برای ارتقای یادگیری استفاده از فنون  

ها امیدواری و آرزوهای رهبران آموزشی را برای بهبود  بسیاری از عرصه   درمدل سرآمدی یا تعالی سازمانی  گوناگون،  
   . جوامع فراهم ساخته است   بخشیدن به مدارس و 

 آغاز  گذاری و هدف  ریزی با برنامه  ای است که پیوسته  فرایند  سازمانی،  تعالی  عبارتی  به  و  سازمان  یک  شدن  سرآمد 

 شده مشخص  ها نواقص و نارسایی  شده، پیش تعیین  از  اهداف  از  استفاده  و  مداوم  های ارزیابی  با  مسیر  طول  در  و  شود می 

 و  تغییر  هر  شروع  . نقطه ( ۲۰۰۴و همکاران،    دزی ه ) شود  انجام می  قوت  نقاط  تقویت  و  موانع  حذف  الزم،  اصالحات  با  و 
 و  تعالی  مسیر  در  حرکت  است.  آن  کردن مشکالت  پیدا  و  سازمان  موجود  وضعیت  کامل از  شناخت  و  درك  بهبودی، 
ارتقای   و  رشد  یعنی  سازمانی  است. تعالی  ناپذیر اجتناب  تعالی، ضرورتی  در زمینه  دنیا  روز  الگوهای  با  آشنایی  و  پیشرفت 

 ها خواسته  بین  تعادل  ایجاد  نفعان، ذی  سایر  و  کارکنان  رجوع، ارباب  مندی کسب رضایت  ابعاد،  تمامی  در  سازمان  سطح 

 در  که  شود می  خوانده  متعالی  سازمانی،  تعاریف، بلندمدت. در  در  سازمان  موفقیت  نفعان و تضمین ذی  کلیه  انتظارات  و 

 تعالی  . مدل ۲(۲۰۱۸تاکورونته، - ز و ورانو کرو - وار ی بول )  باشد  سرآمد  اثباتی قابل  شکل  به  نتایج،  و  عملکرد زمینه  دو  هر 

 مدل،  این  با  خود  در مقایسه ها سازمان  تا  سازد می  فراهم  را  امکان  این  متعالی  سازمان  یک  کشیدن  تصویر  به  با  سازمانی 

 ریزی برنامه  و  موجود  وضع  در  به بازنگری  مستمر،  بهبود  و  نوآوری  یادگیری،  طریق  از  و  زده  محک  را  خود  سرآمدی 

 داشتن  توجه  و  اساسی  مفاهیم  و  بر اصول  تکیه که با  است  مدیریتی  ساختار  سازمانی،  تعالی  ورزند. مدل  اهتمام  بهبود 

  کند می  فراهم  را  سازمان  بهسازی  و  پیشرفت  سیستم خودارزیابی، زمینه  و  فراگیر  کیفیت  مدیریت  اصلی  معیارهای  به 
 .  3( ۲۰۱۶  ، و همکاران   براونز ) 

 راهنمایی  و  سازمان  در  ها سیستم  میزان استقرار  سنجش  برای  ، ابزاری 4EFQMمدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت یا  

کند. مؤسسه اروپایی مدیریت کیفیت، این  می  و تعیین  شناسایی  عملکرد  بهبود  برای  را  مدیران  فعالیت  مسیر  که  است 
و همچنین تشخیص تعالی    EFQMبه عنوان چارچوبی برای دریافت جایزه اروپایی کیفیت    ۱99۱مدل را در سال  

معیار آن در    5معیار گروهی که    9ی بر مبنا و مورد استفاده قرارگرفته است. مدل تعالی سازمانی    ده کر  جاد ی ا ها  سازمان 

 
1 Hides 
2 Bolivar-Cruz & Verano-Tacoronte 
3 Brouns 
4 European Foundation for Quality Management (EFQM) 



 شفیع زادهسعید گیلوری و حمید                                                    175-193(، 1399) 17پژوهشی کارافن،  -فصلنامه علمی

179 

 

در برگیرنده    که   معیار دیگر نیز   ۴و منابع و فرایند( و    شرکا ها، افراد،  مشی   ها و خط رهبری، سیاست دسازها ) ن م توان برگیرنده  
برخی از اصول    ۱شکل    . است باشد طراحی شده  نتایج )نتایج افراد، نتایج مشتری، نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد( می 

 ( ۲۰۱۴  ، ی و قادر   ی محمدپورزرند ) دهد  را نشان می   EFQMمهم حاکم بر مدل تعالی سازمانی  

 EFQM  بر مدل تعالی سازمانی اصول مهم حاکم    . 1شکل  

یابی به برتری سازمانی  ای از اصول به منظور دست ، یک مدل غیرتجویزی است، متشکل از مجموعه EFQMمدل  
کند و این  منظور آگاهی از عملکرد خود طی می که همواره نیز بر فرایند خودارزیابی تأکید دارد؛ فرایندی که سازمان به 

  ی ابزار ی خود باشد. در حقیقت مدل تعالی سازمانی،  ها ت ی در اهداف و فعال تواند قدمی به منظور اصالح و بهبود  آگاهی می 
  ی ار هایشان و همچنین بهبود مدیریت ی گیری میزان موفقیت مدارس را در اندازه   تواند ی م ی است که  اب ی خودارز ی برای  عمل 
باید قرار    که   ی ت ی موقع قرار دارد و آن  مدارس  تواند به متولیان امور در فهم شکاف بین موقعیتی که  . این مدل می کند 

  . ( ۲۰۱۶انعام و همکاران،  )  منظور کمک به رفع مشکالت ارائه دهد هایی به حل داشته باشد کمک کند و همچنین راه 
 تجاری  های شرکت  با  متفاوت  است؛بنابراین بروندادی  خود  خاص  های ویژگی  و  ساختار  با  سازمانی  پرورش،  و  آموزش 

 سازمانی  تعالی  مدل  طراحی  برای  جهان  در  نادری  نیست، تجربیات  مالی  سود صرف  رساندن  حداکثر  به  آن  هدف  و  دارد 

هایی از جمله ابهام در کیفیت، نبود  دارد. از طرف دیگر، در زمینه ارزیابی عملکرد نارسایی  وجود  پرورش  و  آموزش  در 
گرایی  گرایی و دور شدن از عینیت ها، گرایش به ذهنی های علمی بر اساس این شاخص رقابت علمی بین مدارس و نبود رتبه 

اینکه   دهد که متأسفانه  های ارزشیابی مدارس نیز نشان می ها و دستورالعمل نامه بررسی آیین وجود دارد. نکته دیگر 
کدام از آنها از جامعیت الزم برخوردار نیستند، ضمن اینکه متولیان ارزیابی، هماهنگی الزم با یکدیگر را در خصوص  هیچ 

  پردازند ای می دارس آن هم بیشتر به طور سلیقه ارزیابی عملکرد مدارس ندارند و هر یک، از یک یا چند جنبه به ارزیابی م 

 نتیجه مداری
Results Orientation تمرکز بر مشتری 

Customer Focus 

 مدیریت بر اساس فرآیندها و حقایق

Management by  

Processes and Facts 

 مشارکت و توسعه نیروی انسانی
People Development & 

Involvement 

بهبود نوآوری و ،  داومادگیری می  
Continuous Learning, 

Improvement  & & Innovation 

تجاریهای شراکت  گسترش  
Partnership Development 

جامعهمسئولیت نسبت به   
Corporate social 

Responsibility 

 رهبری و ثبات در مقاصد
Leadership & 

Constancy of Purpose 
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منظور توسعه بهبود  های آموزش، نیازمند شناسایی وضع موجود خود به . همچنین با توجه به اینکه سازمان ۱( ۲۰۱۸اوا،  ) 
های  ها در راستای دستیابی به وضع مطلوب هستند؛ ارزیابی عملکرد برمبنای مدل تعالی سازمانی، یکی از مقوله برنامه 

ها است و با اینکه مطالعات جدیدی در این حوزه صورت  کارشناسان این سازمان مهم و مورد توجه بسیاری از مدیران و  
ها را از ابعاد گوناگون ارزیابی کند، کمتر وجود دارد. در نتیجه، ارزیابی  گرفته اما رویکرد جامعی که بتواند این سازمان 

اند به مدیریت در نظارت بر عملکرد،  تو ریزی مؤثر و کنترل سازمان است و می عملکرد مناسب، عاملی مهم برای برنامه 
های سازمانی  افزایش انگیزش، بهبود ارتباطات و تشخیص مشکالت، کمک شایانی کند. موضوع اصلی در تجزیه و تحلیل 

گیری است؛ بنابراین ارزیابی عملکرد مدارس، موجب هوشمندی  مدارس، عملکرد آنان است و بهبود آن مستلزم اندازه 
شود و شرایط و زمینه الزم برای شفافیت عملکرد مدارس و  افراد در راستای رفتار مطلوب می سیستم و برانگیختن  

های  ها و استراتژی وجود خواهد آمد و ضمن بررسی سیاست پاسخگویی و اطالع از میزان تحقق اهداف و مقاصد آن به 
کند.  خدمات آموزشی و تربیتی فراهم می ریزی جهت افزایش نقاطع قوت و بهبود کیفیت  اعمال شده زمینه را برای برنامه 

مدارس غیردولتی به دلیل اهمیت جلب رضایت مشتری در کلیه فرایندهای سازمانی، ناگزیر از دستیابی به مزیت رقابتی  
تری در زمینه اتخاذ رویکردهای  گردد تا آنها اقبال وسیع های مختلف هستند و همین امر موجب می و حفظ آن در زمینه 

  د ی ک أ با ت   ی دولت ر ی عملکرد مدارس غ   ی اب ی ارز به مدارس دولتی نشان دهند. در نتیجه، پژوهش حاضر با هدف   نوین نسبت 
 انجام شد.   2EFQMی  سازمان   ی تعال   ی ها بر شاخص 

 پیشینه تحقیق 
نامه و تحلیل عاملی مدل تعالی سازمانی انجام شد، نشان داد  در پژوهشی که با استفاده از پرسش   (۲۰۱۸اوا،  )

مدار در راستای رشد پایدار باشد و کلید اصلی مدل تعالی،  که تأکید اصلی رهبری باید مبتنی بر رهبری ارزش 
 ها و جریان فرایندهاست.  ارزش 

را بررسی کرده است.    EFQMی  مدل تعال   قیاز طر  سازمان  یاجتماع  راتیثأت(  ۲۰۱7)در سال    3مورا   یکال
  ت ی فیک  تیری مد  یسازمان  یبا توجه به مدل تعال  ییایشرکت اسپان  ۱۱۶بر    قی تحق  مدلدر    یشنهاد یپ  هایهیفرض

  تواند یکه م  استاعتماد و معتبر  چارچوب قابل  ک ی  ی،که مدل تعال  دادنشان    قیتحق  هایافتهیاروپا آزمون شد.  
 . (۲۰۱۸کورکماز و همکاران،  )  دنک  یر یاندازه گ  ،تیو در نها  ل یو تحل  هی تجز  یرا به خوب  یمنابع انسانعوامل  

  هاشرکت  کنندیم  انیوکار« بدر کسب   یتعال  یابیبا عنوان »ارز  ایدر مقاله   (۲۰۱7)در سال    ۴و جانکوا   اكیوارت
موفق  برای بس  یوکارها در کسب  تیکسب  م   یادیز  اری خود تالش  ادهندیانجام  از    ک ی  جادیا  ،مقاله  نی. هدف 
دهد  ی نشان م  قیتحق  نیا  یاصل  یهاافتهی.  باشدی وکار مشرکت در کسب   تیوضع  یابیارز  یبرا   عیسر  ستیلچک 

وکار  کسب   یابعاد تعال  نیتراز مهم  ،مستمر  یابی و ارز  یفناور   یهارساخت یز  توسعه  ،یآموزش منابع انسان  یهالفه ؤم
 . (۲۰۱۸اوا،  )  ندهست

قرار گرفته بودند، اعتقاد    شیمایکه مورد پ  یمدارس بازرگان  مدیرانکه    دند یرس  جه ینت  نیبه ا   5وازنا و همکاران 
  ی، تجار  طیوجود در مح  نیباشند، با ایم   دیمف  آموزشی،سسات  ؤوکار و هم در مهم در کسب  TQMداشتند که  
 ند. هست  ارزشمندتر
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ضمن پژوهشی درباره ارائه چارچوبی برای ارزیابی عملکرد مدارس دولتی به این    ۱(۲۰۱۴،  و همکاران   آلواله)
مشی و  مؤلفه مدیریت و رهبری ایمن، یادگیری و آموزش ایمن، خط   5نتیجه رسیدند که مدل ارائه شده، دارای  

 باشد. ایمنی میهای ایمن، فرایندهای ایمن و فرهنگ  های ایمن، رویه سیاست 
تحت عنوان »رهبری در آموزش عالی کشور تونس از منظر مدل تعالی    در پژوهشی  ۲ید کوبا، کامون و بن عا

EFQMهای آموزش عالی کشور تونس کردند. هدف این مقاله،  « اقدام به بررسی تأثیر رهبری در تعالی سازمان
مدیریت کیفیت اروپا  ها و اعمال رهبری آموزش عالی کشور تونس با استفاده از مدل عالی بنیاد  ارزیابی سبک 

(EFQM است. این تحقیق با توزیع پرسشنامه ) مدیران مؤسسات آموزش عالی در    های نظرسنجی در میان تمامی
ها این را آشکار ساخت که مدیران هنوز آمادگی حرکت به سمت تعالی را به  دانشگاه اسفکس صورت گرفت. یافته 

  .(۲۰۱۶انعام و همکاران،  )ارند  ها در اعمال و رفتارشان ند علت وجود برخی شکاف 
های تعالی  پژوهشی تحت عنوان نیاز به آموزش استفاده از مدل   3(۲۰۰۲آساره و النگ باتم،    وی ارنست اوس)

به  یافته سازمانی  دادند.  انجام  عالی  آموزش  مؤسسات  در  کیفیت  بهبود مدیریت  ارزیابی  داد که منظور  نشان  ها 
 ترند.  ها اثربخش های کنونی ارزیابی دانشگاه های تعالی سازمانی در مقایسه با مدل مدل 

با عنوان خودارزیابی مدل   ۴( ۲۰۰7  نوزا، ی اسپ - جوانا دی  و    ی جوزه تار )  با  تحقیقی  اروپایی  های تعالی سازمانی 
ها  ها نشان داد که این مدل ای در بخش خدمات آموزشی دانشگاه انجام دادند. نتایج یافته استفاده از رویکرد پرسشنامه 
وت ببخشند و به گونه  توانند با تعیین نقاط قوت و ضعف به استراتژی دانشگاه ق خوبی می در نهادهای آموزش عالی، به 

 ها شوند.  ها را ارزیابی کنند و باعث افزایش کیفیت دانشگاه جانبه، عملکرد دانشگاه سیستمی و همه 

های آموزش عالی«  پژوهشی تحت عنوان »چارچوبی برای کاربرد تعالی سازمانی در برنامه   5( ۲۰۰7ونکاترامان،  )
ها و نهادهای آموزشی  ها نشان داد که برخالف صنایع، برای کاربرد فلسفه تعالی سازمانی در برنامه انجام داد. یافته

ارچوبی ویژه را ایجاد کرد. وی چارچوبی را برای این امر ارائه کرد که مبتنی بر فرایند  ویژه آموزش عالی باید چ و به
 باشد.  های آموزشی می ارزیابی مداوم برنامه 

در پژوهشی تحت عنوان »اجرای مدل تعالی سازمانی در نهادهای آموزش عالی« به   (۲۰۰۴و همکاران،    دزیه)
جز  هها )بهای دیگر ارزیابی کیفیت دانشگاه تر از مدل های دانشگاهی که پیش این نتیجه رسیده است که در بخش

شد اما استفاده از این  مداری و رقابت توجه نمیکردند، به اصل مهم مشتری های تعالی سازمانی( استفاده میمدل 
به    (۲۰۱7  ،یفرح بخش و محمد )دهد.  مدل، توجه نهادهای آموزشی را به مسائل ذکر شده بااهمیت جلوه می 

کید بر نقش بهزیستی أتحولی و تعالی سازمانی در مدارس متوسطه دوم خرم آباد با ترابطه سبک رهبری بررسی 
نفر از دبیران   3۰۲نمونه آماری پژوهش شامل توصیفی از نوع همبستگی است. ،روش پژوهشپرداختند.  سازمانی

گیری تحقیق  دازه ای نسبی انتخاب شدند. ابزار انگیری طبقهآباد بود که به روش نمونه مدارس متوسطه دوم خرم 
استاندارد ارزیابی عملکرد براساس    (، پرسشنامه۱997)در سال  تحولی باس و آلیو  سه پرسشنامه سبک رهبری  

سازمان   تعالی  تجزیه   EFQMمدل  منظور  به  بود.  سازمانی  بهزیستی  پرسشنامه  دادهو  سازی  مدل   ،هاوتحلیل 
اد رهبری تحولی مدیران با تعالی سازمانی مدارس به  معادالت ساختاری به کار گرفته شد. نتایج پژوهش نشان د

 طور مستقیم رابطه معنادار دارد. 
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های پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان  با عنوان خودارزیابی کانون   (۲۰۱5،  و همکاران   رنجبر)پژوهش  
سازمانی   تعالی  مدل  اساس  بر  خط   EFQMفارس  رهبری،  معیارهای  که  داد  نشان  مربیان  دیدگاه  و  از  مشی 

نتایج  استراتژی، کارکنان، شراکت  نتایج جامعه در وضعیت مطلوب قرار دارند. معیارهای فرایندها،  و  ها و منابع 
 اند. تر از حد متوسط را کسب نموده مشتری، نتایج کارکنان و نتایج کلیدی عملکرد پایین 

مورکان )  ارزیابی   ( ۲۰۱۴و همکاران،    ی شمس  سازمانی   تعالی  مدل  براساس  بهشتی  شهید  دانشگاه  عملکرد  به 
  و   مدیران   علمی،   هیئت   اعضای   برای   ساخته محّقق   پرسشنامه   سه   شامل   کمی   بخش   در   گیری اندازه   پرداختند. ابزار 

کاربست   میزان   بین که   است   آن  از  حاکی   نتایج.  بود   مصاحبه  کیفی، بخش   ابزار   و  افراد جامعه   و   دانشجویان  کارکنان،
EFQM  تفاوت   تعالی  مدل   مختلف  معیارهای با    بهشتی  شهید   دانشگاه  در   نتایج .  دارد   وجود   معناداری   سازمانی، 
  به ترتیب   آن   از   پس   و   داشت   را   رتبه   باالترین   بهشتی،   شهید   دانشگاه   در   نتایج جامعه   معیار   که   داد   نشان   همچنین 
نتایج    فرایندها،   رهبری،   کارکنان،   نتایج  منابع،   و   ها استراتژی، شراکت   و   مشی خّط  عملکرد،   کلیدی   نتایج   معیارهای 

 . کرد  را کسب   539,۴  نمره   نمره،   ۱۰۰۰  از   بهشتی   مدل، دانشگاه شهید   حسب   بر .  دارند   قرار   نتایج کارکنان   مشتریان و 
با عنوان »ارزیابی تعالی سازمانی شهرداری تهران بر اساس مدل    (۲۰۱۴  ،یدرو قا  یمحمدپورزرند )پژوهش  

EFQM ها و منابع، فرایندها، نتایج مشتریان،  معیار رهبری، راهبرد، کارکنان، شراکت  9« نشان داد که هر یک از
 باشد.  و کار، باالتر از حد میانگین مینتایج کارکنان، نتایج جامعه و نتایج کسب  

 روش تحقیق 
جامعه  . باشدیمیابی زمینهروش، توصیفی از نوع و از لحاظ  کاربردی –ی اتوسعه ،پژوهش حاضر از نظر هدف

کلیه مدیران، معلمان و کارکنان مدارس غیردولتی دوره ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم   مورد مطالعه شامل
ای و آموزش از راه دور( اعم از مدارس  وحرفه غیر از مدارس بزرگسال، هوشمند، فنیدانشگاهی )بهو مراکز پیش 

  ۱99۴نفر بوده است )  ۲79۱۶باشد که تعداد آنها  می  ۱39۸-99سال تحصیلی    پسرانه و دخترانه شهر تهران در
آموزان  نفر از اولیا دانش   ۱۰۰نفر از کارکنان مدارس(. عالوه بر این    997۰نفر معلم و    ۱595۲نفر مدیر مدرسه،  

. دلیل انتخاب  مدارس غیردولتی نیز به عنوان بخشی از نتایج مدل تعالی سازمانی، به جامعه آماری اضافه شدند
مدارس غیردولتی در تحقیق حاضر این بود که این مدارس به دلیل اهمیت جلب رضایت مشتری در کلیه فرایندهای  

گردد  های مختلف هستند و همین امر موجب می سازمانی، ناگزیر از دستیابی به مزیت رقابتی و حفظ آن در زمینه
های نوین نسبت به مدارس دولتی نشان دهند. برای محاسبه حجم تری در زمینه اتخاذ رویکردتا آنها اقبال وسیع 

نفر به عنوان حجم نمونه در نظر    3۸۰نمونه از جدول مورگان استفاده شد که با توجه به تعداد جامعه آماری،  
گیری در این  نفر رسید. روش نمونه   ۴۸۰نفر از اولیا و مربیان، حجم نمونه به    ۱۰۰گرفته شد و با اضافه شدن  

ای بوده است. به این صورت که شهر تهران به پنج ناحیه شمالی، جنوبی،  چندمرحله  -ایگیری طبقهژوهش، نمونه پ
مدرسه ابتدایی، دوره اول و دوم    ۶غربی، شرقی و مرکزی تقسیم شد و از هر ناحیه یک منطقه و از هر منطقه  

نتخاب شدند. پرسشنامه مدیران مدارس و  متوسطه )سه مدرسه پسرانه و سه مدرسه دخترانه( به طور تصادفی ا
.  آوری شد روزه به صورت تصادفی بین آنها توزیع و جمعاولیا و مربیان در حین برگزاری یک کارگاه آموزشی یک

   دهد.توزیع جامعه آماری و نمونه پژوهش را به تفکیک مدیر، معلم، کارمند و اولیا و مربیان نشان می  ۱جدول  
  ت یفیک  تیریمدیی  اروپا  ادیبن  دییای بود که اصالتاً مورد تأها، پرسشنامه آوری دادهپژوهشگر در جمع   یابزار اصل

های مختلف؛ اعم از  سازمان   پرسشنامه در  نیارائه شده است. از آنجا که ا  ی سازمان  یبود و به عنوان الگوی تعال
اجازه را داده است که   نیا  ت،یفیک  تیریمدیی  اروپا  ادیقابل استفاده است، بن  یو خدمات  یآموزش  دی،یتول  ،یصنعت

 یکه در الگوی تعال   یاصل  هایاریها و با حفظ معسازمان   نیاز ا  کیهر  اتی پرسشنامه مذکور، با توجه به مقتض
   .ردیقرارگ  لیاند، مورد جرح و تعدذکر شده   یسازمان
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 هش به تفکیک مدیر، معلم، کارمند و اولیا . توزیع جامعه آماری و نمونه پژو1جدول 
 نمونه  جامعه سمت/عنوان  ردیف 

 ۲۸ ۱99۴ مدیر ۱
 ۲۱7 ۱595۲ معلم  ۲
 ۱35 997۰ کارمند  3
 ۱۰۰ ۱۰۰ اولیا ۴

 ۴۸۰ ۲۸۰۱۶ جمع کل

 
   ساخته پژوهش حاضر دارای دو بخش بوده است:بر همین مبنا، پرسشنامه محقق 

اول اطالعات   دهندگان شامل سن، جنس، میزان تحصیالت، پست سازمانی و  شناختی پاسخ جمعیت بخش 
 باشد. سابقه کار در مدرسه می

  و   نهیشیو مرور پ  یکاو  نهیحاصل از به  ج یبر نتا  یکه مبتن  یاساخته محقق  اسی با استفاده از مقبخش دوم  
آن    اریمع  ۸است؛    اریمع  ۱3بعد و    ۲ساخته، دارای  پرسشنامه محقق   نیابوده است، تهیه شد.  پژوهش    ینظر  یمبان

 م یتقس  شاخصبه تعدادی    ،هااریمع  نیاست که هرکدام از ا  جیجزو نتا  گر،ید  اریمع  5  متعلق به توانمندسازها و
به  ز پاسخگویان خواسته شد تا نظر خود را راجع ارزیابی شوند. ا  دنتوانیم  که برمبنای آنها تمامی مدارس  شوندیم

از خیلی ( بر اساس مقیاس لیکرت  شاخص  3۶)  معیار نتایج   5( و  شاخص   ۴۶)  معیار توانمندسازها  ۸وضعیت موجود  
های تحقیق با استفاده از  روایی پرسشنامه  اعالم کنند.( 5( و خیلی زیاد )۴(، زیاد )3(، تاحدودی )۲(، کم )۱کم )

و با نظر استاد راهنما پس از اعمال اصالحات محدود مورد تأیید قرار گرفت. برای سنجش    ۱محتوا روش روایی  
ها توزیع شد و از طریق آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار  نفر از نمونه   3۰پایایی ابزار نیز پرسشنامه تحقیق بین  

 بوده است.  93/۰شده برای پرسشنامه تحقیق  گرفت. آلفای محاسبه

 ای تحقیقهیافته 
در بخش اول، نتایج تحلیل عاملی اکتشافی درمورد شاخص های توانمندسازی مدل تعالی سازمانی را نشان  

گیری و مشخصه  بیانگر کفایت نمونه   =7۱9/۰KMOقابل مشاهده است که مقدار    ۲می دهد. با توجه به جدول  
ها در جامعه صفر نیست؛  همبستگی داده  دهد ماتریس( معنادار است که نشان می9۰۱/۸79آزمون کرویت بارتلت )

 توجیه است.  یابی قابل بنابراین عمل عامل 
عامل شناسایی شدند.    ۸های اصلی و چرخش واریماکس در تحلیل عاملی اکتشافی،  بر اساس تحلیل مؤلفه 

  7عامل دوم،  سؤال روی    ۶سؤال روی عامل اول،    ۶گونه که در ادامه ماتریس عاملی نشان داده شده است  همان
سؤال    5سؤال روی عامل شش،    ۴سؤال روی عامل پنجم،    5سؤال روی عامل چهارم،    5سؤال روی عامل سوم،  

 ( است. ۴/۰سؤال روی عامل هشتم، دارای بار عاملی باالتر از )  ۸روی عامل هفتم،  

 . تحلیل عاملی سازه توانمندسازها2جدول  

 7۱9 /۰ (KMO)اوکلین –مایر  -اندازه آزمون کایزر

 اندازه آزمون کرویت بارتلت 

 ۸79/ 9۰۱ ضریب خی دو

 ۴7۲ درجه آزادی 

 ۰/ ۰۰۶ داری سطح معنی

 
1- Content Validity 
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 . ماتریس عاملی پس از چرخش به شیوه واریماکس 3جدول 
8عامل  7عامل   6عامل   5عامل   4عامل   3عامل   2عامل   1عامل   هاگویه   

       ۰.7۶۴ ۱ 

       ۰.7۱۴ ۲ 

       ۰.۸55 3 

       ۰.53۲ ۴ 

       ۰.۶۲۰ 5 

       ۰.7۲7 ۶ 

      ۰.۶53  7 

      ۰.5۸۱  ۸ 

      ۰.73۶  9 

      ۰.۴57  ۱۰ 

      ۰.۶۸۰  ۱۱ 

      ۰.۴۶5  ۱۲ 

     ۰.۴۱9   ۱3 

     ۰.۶۱۱   ۱۴ 

     ۰.5۸۸   ۱5 

     ۰.7۲۲   ۱۶ 

     ۰.۶39   ۱7 

     ۰.۶۶۱   ۱۸ 

     ۰.۶۰5   ۱9 

    ۰.599    ۲۰ 

    ۰.7۱۲    ۲۱ 

    ۰.۶۸۰    ۲۲ 

    ۰.5۲5    ۲3 

    ۰.۴93    ۲۴ 

   ۰.۶۸۲     ۲5 

   ۰.۴۴9     ۲۶ 

   ۰.۴۸9     ۲7 

   ۰.73     ۲۸ 

   ۰.599     ۲9 

  ۰.۶۶7      3۰ 

  ۰.۴۶7      3۱ 

  ۰.۸3۴      3۲ 

  ۰.۶۲9      33 

 ۰.۴7۴       3۴ 

 ۰.55۴       35 

 ۰.۶۲۶       3۶ 

 ۰.59۱       37 

 ۰.۶33       3۸ 
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8عامل  7عامل   6عامل   5عامل   4عامل   3عامل   2عامل   1عامل   هاگویه   

0.694        39 

0.665        ۴۰ 

0.613        ۴۱ 

0.448        ۴۲ 

0.508        ۴3 

0.599        ۴۴ 

0.735        ۴5 

0.469        ۴۶ 

 ها  نامگذاری عامل
 سؤال همبستگی قوی دارد و »رهبری آموزشی« نامگذاری شد.   ۶عامل اول با   -1
 مشی و استراتژی آموزشی« نامگذاری شد. سؤال همبستگی قوی دارد و »خط   ۶عامل دوم با   -2

 سؤال همبستگی قوی دارد و »کادر آموزشی« نامگذاری شد.   7عامل سوم با   -3

 نامگذاری شد. سؤال همبستگی قوی دارد و »مدیریت منابع«    5عامل چهارم با   -4

 سؤال همبستگی قوی دارد و »مدیریت فناوری« نامگذاری شد.   5عامل پنجم با   -5

 سؤال همبستگی قوی دارد و »ارزش های اخالقی« نامگذاری شد.   ۴عامل پنجم با   -6

 سؤال همبستگی قوی دارد و »روابط انسانی« نامگذاری شد.   5عامل پنجم با   -7

 »فرایندهای آموزشی« نامگذاری شد.   سؤال همبستگی قوی دارد و  ۸عامل پنجم با   -8

دهد.  های نتایج مدل تعالی سازمانی را نشان میدر بخش دوم، نتایج تحلیل عاملی اکتشافی در مورد شاخص 
گیری و مشخصه آزمون  بیانگر کفایت نمونه   =۸33/۰KMOقابل مشاهده است که مقدار    ۴با توجه به جدول  

ها در جامعه صفر نیست و  دهد ماتریس همبستگی داده ه نشان می ( معنادار است ک9۲۴/۱9۲۴کرویت بارتلت )
 توجیه است.یابی قابل بنابراین عمل عامل 

عامل شناسایی شدند.    5های اصلی و چرخش واریماکس در تحلیل عاملی اکتشافی،  بر اساس تحلیل مؤلفه 
  ۶سؤال روی عامل دوم،  9اول، سؤال روی عامل  ۱۰گونه که در ادامه ماتریس عاملی نشان داده شده است همان

 ( است.  ۴/۰باالتر از )  سؤال روی عامل پنجم دارای بار عاملی  ۶چهارم و  سؤال روی عامل    5سؤال روی عامل سوم،  
 

 . تحلیل عاملی سازه نتایج4جدول 

 ۸33 /۰ (KMO)اوکلین –مایر  -اندازه آزمون کایزر

 اندازه آزمون کرویت بارتلت 

 ۱9۲۴/ 9۲۴ ضریب خی دو

 ۴79 درجه آزادی 

 ۰/ ۰۰۰ داری سطح معنی

 
 . ماتریس عاملی پس از چرخش به شیوه واریماکس 5جدول 

 هاگویه 1عامل  2عامل  3عامل  4عامل  5عامل 

    ۰.59۲ ۴7 

    ۰.۶9۱ ۴۸ 
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 هاگویه 1عامل  2عامل  3عامل  4عامل  5عامل 

    ۰.۶۲۰ ۴9 

    ۰.59۶ 5۰ 

    ۰.7۴5 5۱ 

    ۰.53۴ 5۲ 

    ۰.753 53 

    ۰.593 5۴ 

    ۰.7۱۱ 55 

    ۰.75۰ 5۶ 

   ۰.5۲3  57 

   ۰.۶3۴  5۸ 

   ۰.۶۴۶  59 

   ۰.755  ۶۰ 

   ۰.539  ۶۱ 

   ۰.۶۲۲  ۶۲ 

   ۰.7۴۱  ۶3 

   ۰.۶۶9  ۶۴ 

   ۰.57  ۶5 

  ۰.۴95   ۶۶ 

  ۰.5۰9   ۶7 

  ۰.53۸   ۶۸ 

  ۰.۶۶7   ۶9 

  ۰.۶۱   7۰ 

  ۰.557   7۱ 

 ۰.۶3۶    7۲ 

 ۰.۶77    73 

 ۰.۶۲۲    7۴ 

 ۰.7۰3    75 

 ۰.55    7۶ 

0.711     77 

0.488     7۸ 

0.508     79 

0.591     ۸۰ 

0.522     ۸۱ 

0.637     ۸۲ 

 هانامگذاری عامل
 آموزان« نامگذاری شد. سؤال همبستگی قوی دارد  »نتایج دانش  ۱۰عامل اول با   -1
 همبستگی قوی دارد و »نتایج معلمان« نامگذاری شد. سؤال    9عامل دوم با   -2

 سؤال همبستگی قوی دارد و »نتایج اولیا« نامگذاری شد.   ۶عامل سوم با   -3

 سؤال همبستگی قوی دارد و »نتایج جامعه« نامگذاری شد.   5عامل چهارم با   -4

 سؤال همبستگی قوی دارد و »نتایج کلیدی عملکرد« نامگذاری شد.   ۶عامل پنجم با   -5
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 ی وضعیت موجود  بررس
  EFQMابتدا وضعیت موجود هر یک از معیارهای مدل مشخص شده است سپس از نظر مدل تعالی سازمانی  

گذاری صورت گرفته است. به منظور بررسی وضعیت موجود معیارهای بعد توانمندسازهای آموزش و پرورش،  نمره 
شیوه  اساس  بر  سازمانی  ابتدا  تعالی  مدل  امتیازدهی  مقایسه  ،  EFQMنامه  به  و سپس  معیارها مشخص  امتیاز 

ای پرداخته شد  به کمک آزمون تی تک نمونه  EFQMامتیازات و تعیین وضعیت هر یک از معیارها در قالب مدل  
 که در ادامه ارائه شده است. 

دست  داری به تر از امتیاز مدل اصلی است؛ سطح معنیآمده برای کلیه معیارها پایین دست از آنجا که امتیاز به 
است؛ لذا    5۸/۲و    9۶/۱تر از  آمده، بزرگ دستو همچنین میزان تی به  ۰۱/۰و    ۰5/۰تر از  آمده برای آنها کوچک 

آمده با امتیاز مدل اصلی در  دستبین امتیاز به  α=  ۰۱/۰و    ۰5/۰داری در سطح  توان بیان کرد که تفاوت معنیمی
 دار است.  معنی  ۰5/۰معیار روابط انسانی در سطح  کلیه معیارهای بعد توانمندسازها وجود دارد. تنها  

توان گفت وضعیت موجود، توانمندسازهای  ای می طور کلی با توجه به نتایج آزمون تی تک نمونهبنابراین به
تر از حد متوسط )مورد انتظار( است و نیازمند رفع موانع موجود و بهبود  آموزش و پرورش و معیارهای آن، پایین

ای  باشد. به منظور بررسی وضعیت موجود، معیارهای بعد نتایج آموزش و پرورش از آزمون تی تک نمونهمعیارها می
 استفاده شده است که نتایج آن ارائه خواهد شد. 

 ای برای معیارهای بعد توانمندسازهاتک نمونه t. نتایج آزمون 6 جدول

 معیارها 
امتیاز مدل 

 اولیه
امتیاز مدل 

 جدید 
حد 

 متوسط 
امتیاز کسب  

 شده 
 t میزان

سطح 
 داریمعنی

 ۰/ ۰۰۰ 9/ ۴5 ۲7 ۴۰ ۸۰ ۱۰۰ رهبری آموزشی 

 ۰/ ۰۰۰ ۶/ 77 ۲۰ ۲5 5۰ ۸۰ مشی و استراتژی آموزشیخط

 ۰/ ۰۰3 7/ ۴۱ ۲7 3۰ ۶۰ 9۰ کادر آموزشی 

 ۰/ ۰۰۱ ۶/ 57 ۲۱ ۲5 5۰ 9۰ مدیریت منابع

 ۰/ ۰۰۰ 9/ ۱5 ۲۱ ۲5 5۰ - مدیریت فناوری 

 ۰/ ۰۰۴ ۶/ 33 ۲۴ ۲5 5۰ - های اخالقی ارزش 

 ۰/ ۰3 ۲/ ۴9 3۱ 35 7۰ - روابط انسانی

 ۰/ ۰۰۰ ۱۱/ ۱5 3۸ ۴5 9۰ ۱۲۰ فرایندهای آموزشی 

 ۰/ ۰۰۰ ۸/ 73 ۲۰9 ۲5۰ 5۰۰ 5۰۰ جمع 

 

 ای برای معیارهای بعد نتایجتک نمونه t. نتایج آزمون 7 جدول

 معیارها 
امتیاز 

 مدل اولیه
امتیاز مدل 

 جدید 
حد 

 متوسط 
امتیاز کسب  

 شده 
 t میزان

سطح 
 داریمعنی

 ۰/ ۰۰۰ ۱۱/ ۱5 ۸۱ 9۰ ۱۸۰ ۲۰۰ آموزنتایج دانش 
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 معیارها 
امتیاز 

 مدل اولیه
امتیاز مدل 

 جدید 
حد 

 متوسط 
امتیاز کسب  

 شده 
 t میزان

سطح 
 داریمعنی

 ۰/ ۰۰۰ 7/ ۶۲ 37 ۴۰ ۸۰ 9۰ نتایج معلمان

 ۰/ ۰۰3 ۸/ ۶۶ ۲۲ ۲5 5۰ - نتایج اولیا

 ۰/ ۰۰۰ 7/ ۸3 ۲7 3۰ ۶۰ ۶۰ نتایج جامعه

 ۰/ ۰۰۰ ۱۱/ ۴۴ 5۶ ۶5 ۱3۰ ۱5۰ نتایج کلیدی عملکرد 

 ۰/ ۰۰۰ 9/ ۸۸ ۲۲3 ۲5۰ 5۰۰ 5۰۰ جمع 

 
به  امتیاز  که  آنجا  پاییندست از  معیارها  کلیه  برای  معنیآمده  سطح  است،  اصلی  مدل  امتیاز  از  داری  تر 

توان  است؛ بنابراین می  5۸/۲تر از  آمده، بزرگ دستو همچنین میزان تی به  ۰۱/۰تر از  آمده برای آنها کوچک دست به
معنی تفاوت  که  در سطح  گفت  امتیا  α=  ۰۱/۰و    ۰5/۰داری  بهبین  کلیه دست ز  در  اصلی  مدل  امتیاز  با  آمده 

 معیارهای بعد نتایج وجود دارد.  
توان گفت وضعیت موجود نتایج آموزش و  ای می طور کلی با توجه به نتایج آزمون تی تک نمونهبنابراین به

بهبود معیارها  تر از حد متوسط )مورد انتظار( است و نیازمند رفع موانع موجود و  پرورش و معیارهای آن، پایین 
 دست آمده است. به   ۲باشد. در نهایت، مقایسه وضعیت موجود و مطلوب توانمندسازها و نتایج به شرح شکل  می

 ی ریگجه ینتبحث و 
شاخص برای ارزیابی عملکرد بر مبنای    ۸۲معیار و    ۱3آمده از تحلیل عاملی، منجر به شناسایی  دستنتایج به

شاخص    ۴۶معیار و    ۸، بعد توانمندسازها دارای  غیردولتی شهر تهران گردید که در آنتعالی سازمانی در مدارس 
شاخص(،    7(، کادر آموزشی )۶مشی آموزشی ) شاخص(، خط   ۶که مشتمل است بر معیارهای رهبری آموزشی ) 

انسانی )۴های اخالقی )شاخص(، ارزش   5شاخص(، مدیریت فناوری )  5مدیریت منابع )    شاخص( و   5(، روابط 
( آموزشی  نتایج    ۸فرایندهای  بعد  و    5شاخص(.  نتایج   شاخص  3۶معیار  معیارهای  بر  است  مشتمل  که  دارد 

شاخص( و نتایج   5شاخص(، نتایج جامعه )  ۶شاخص(، نتایج اولیا )  9شاخص(، نتایج معلمان )  ۱۰آموزان )دانش 
 شاخص(.    ۶کلیدی عملکرد )

یک از معیارهای مرتبط با دو بعد توانمندسازها و نتایج و  آمده و امتیاز کسب شده توسط هر  دستنتایج به
ای نشان داد وضعیت مدارس غیردولتی شهر تهران از منظر معیارهای  تحلیل آنها به کمک آزمون تی تک نمونه 

  5۰۰امتیاز مربوط به معیارهای توانمندساز )  ۱۰۰۰تر از حد متوسط است. از مجموع  توانمندساز و نتایج، پایین
امتیاز کسب کردند که معیارهای    ۴3۲امتیاز(، مدارس غیردولتی شهر تهران در مجموع    5۰۰ز( و نتایج )امتیا

 اند.   دست آورده امتیاز به  ۲۲3امتیاز و معیارهای نتایج    ۲۰9توانمندساز  
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 عملکرد بر اساس مدل تعالی سازمانی . مقایسه وضعیت موجود و مطلوب ارزیابی 2شکل 

 
یافته می این  تبیین  تعالی  در  معیارهای  منظر  از  تهران  غیردولتی شهر  بیان کرد که عملکرد مدارس  توان 

دست  تر از حد متوسط قرار دارد. به همین منظور برای هریک از معیارهای بهسازمانی در وضعیت نامناسب و پایین 
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طور مستمر،  بینی شود و بهبهبودبخش پیش   هایها، اقدامات و فعالیت آمده در این تحقیق ضرورت دارد برنامه 
ها در دستور کار قرار گیرد تا وضعیت معیارها در ابتدا به حد متوسط و سپس به سمت  پایش و ارزیابی برنامه 
 مطلوب حرکت کند.  

خوانی  هم  (۲۰۱3ادب و گل آور،  )و    (۲۰۱5رنجبر و همکاران،  )های پژوهش  های پژوهش حاضر با یافتهیافته
شمس  )های  دست آمده است. اما با نتایج پژوهش تر از متوسط به دارد و معیارهای توانمندساز و نتایج در حد پایین 

 خوانی ندارد.   هم  (۲۰۱۴  ،یو قادر   یمحمدپورزرند )و    (۲۰۱۴و همکاران،    یمورکان
های پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان  با عنوان »خودارزیابی کانون   (۲۰۱5رنجبر و همکاران،  )پژوهش  

مشی و استراتژی،  فارس بر اساس مدل تعالی سازمانی از دیدگاه مربیان« نشان داد که معیارهای رهبری، خط 
ج کارکنان  ها و منابع و نتایج جامعه در وضعیت مطلوب و معیارهای فرایندها، نتایج مشتری، نتایکارکنان، شراکت 

با عنوان »ارزیابی   (۲۰۱3ادب و گل آور،  )اند. پژوهش  تر از حد متوسط را کسب کرده و نتایج کلیدی عملکرد پایین
معیار تعالی سازمانی   9تعالی سازمانی شرکت ملی گاز ایران بر اساس مدل تعالی سازمانی« نشان داد که تمام  

( در ارزیابی میزان  ۱3۸7)  در سال  زادهمهرعلی دارد.  تر از متوسط قرار  شرکت ملی گاز ایران، در سطحی پایین
آموزش و پرورش مقطع متوسط استان خوزستان بر اساس الگوی اروپایی تعالی   سوم توسعه   تحقق اهداف برنامه 

باشد و در مجموع امتیاز  میچشمگیر    ، سازمان به این نتایج دست یافت که فاصله بین شاخص موجود و مطلوب
( در پژوهشی تحت عنوان »رهبری در آموزش  ۲۰۱۰)در سال  عاید  امتیاز کسب کرده است. کوبا، کامون و بن  3۴۴

آموزش عالی کشور    هایعالی کشور تونس از منظر مدل تعالی« اقدام به بررسی تأثیر رهبری در تعالی سازمان
تر از میانگین است و مدیران، هنوز آمادگی حرکت  یت تعالی سازمانی، پایین ها نشان داد که وضعتونس کردند. یافته

 ها در اعمال و رفتارشان ندارند. به سمت تعالی را به علت وجود برخی شکاف 

به نتایج  تبیین  می دستدر  توانمندساز  معیارهای  در خصوص  توانمندساز  آمده  معیارهای  چنین گفت  توان 
در راستای دستیابی به    دکنند که سازمان بایهایی را معرفی می فعالیتالی سازمانی،  ارزیابی عملکرد بر مبنای تع

 .کنندهای سازمان و اجرای توانمندسازها را ارائه می نتایج موردانتظار انجام دهد و معیارهای نتایج، حاصل فعالیت 
انمندسازها را به صورت مداوم ارتقا  های سرآمد با ارزیابی نتایج و از طریق یادگیری، بهبود و نوآوری، توسازمان 

 .  دهندمی

توان  آمده در خصوص معیارهای نتایج ارزیابی عملکرد مبتنی بر تعالی سازمانی می دستدر تبیین نتایج به
سازمانی  تعالی  مبنای  بر  عملکرد  ارزیابی  نتایج  معیارهای  گفت:  فعالیت چنین  حاصل  اجرای  ،  و  سازمان  های 

ارائه را  نوآوری،  سازمان و    کنندمی  توانمندسازها  و  بهبود  یادگیری،  طریق  از  و  نتایج  ارزیابی  با  سرآمد  های 
 .  دهندتوانمندسازها را به صورت مداوم ارتقا می

تر است. همچنین در مقایسه با  تر و جامع های تعالی سازمانی، کامل آمده در مقایسه با سایر مدل دست مدل به 
دهد که دو بعد توانمندسازها  آمده نشان می دست ، نتایج به EFQMچارچوب نظری پژوهش یعنی مدل تعالی سازمانی  

آمده نسبت به مدل اروپا تغییراتی داشته  دست یارهای به و نتایج در این پژوهش مطابق با مدل تعالی اروپا است اما مع 
انداز متفاوتی دارد و از طرف دیگر نتایج  است که به لحاظ ماهیت و ساختار کار آموزش و پرورش که مأموریت و چشم 

ریت  معیار شناسایی شده است که نسبت به مدل اروپا سه معیار مدی   ۸آن نیز متفاوت است؛ لذا در بعد توانمندسازها  
های اخالقی اضافه شده است. کاماًل مشخص است که بافت مدارس و آموزش و پرورش  فناوری، روابط انسانی و ارزش 

تواند در پیشبرد آن تأثیرگذار باشد و از طرف دیگر یک جامعه  با تکنولوژی آموزشی روز سروکار دارد که ارزیابی آن می 
های انسانی است و لذا توجه و ارزیابی روابط انسانی و  آن نیز سرمایه دهد و خروجی  انسانی را مورد ارزیابی قرار می 

باشد که در این پژوهش شناسایی شده  های اخالقی حاکم نیز از ضروریات مدل ارزیابی عملکرد مدارس می ارزش 
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به جای نتایج    است. در بعد نتایج نیز معیار نتایج اولیا به چهار معیار مدل اروپا اضافه شده است؛ با این تغییر که
 گذاری شد.   آموزان به جای نتایج کارکنان، نتایج معلمان جای مشتریان، نتایج دانش 
های مدل اروپا و اضافه شدن تعداد زیادی شاخص به مدل اصلی،  سازی شاخص ها نیز بومی در بحث شاخص 

وردهای پژوهش حاضر  مدل پژوهش حاضر را از چارچوب نظری تحقیق، متفاوت کرده است که این نیز از دستا
 باشد.  می

عالوه بر بررسی جامع موضوع ارزیابی عملکرد بر مبنای تعالی سازمانی از دیدگاه خبرگان، در پژوهش حاضر، توجه  
ای نیز به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش شده است. مفاد مرتبط با ارزیابی عملکرد و تعالی سازمانی در  ویژه 

 ست:  فصول مختلف به شرح زیر ا
ویژه خانواده در  افزایش مشارکت و اثربخشی همگانی به دارد: »اشعار می   5های کالن؛ در بند  فصل چهارم: هدف 

 «.تعالی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی
یند تعلیم و تربیت با  انهادینه کردن نگاه یکپارچه به فردارد: »اشعار می   ۲فصل پنجم: راهبردهای کالن؛ در بند  

  ی ارتقادارد: »اشعار می   ۱۱« و در بند  های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومیبخشی در کلیه مؤلفه الی رویکرد تع
آموزان و مشارکت  معرفت و بصیرت دینی، انقالبی و سیاسی برای رشد و تعالی معنوی و اخالقی معلمان و دانش

 «. معنوی خانواده  یبرای ارتقا 
 بردها:  های عملیاتی و راهدر فصل ششم سند: هدف

های  طراحی، تدوین و اجرای برنامه درس ملی براساس اسناد تحول راهبردی و باز تولید برنامه   -۱/۱راهکار   -
 بخشهای فعال، خالق و تعالیتر از روش مندی فزون بهره   درسی موجود با تأکید بر

توأمان هدایت، تعالی و  بینی اسالمی و با هدف  ـ تدوین منابع علوم انسانی مبتنی بر جهان۱/۱5راهکار   -
 مدیریت فرد و جامعه 

های ارزیابی  ای، تعیین مالك های عمومی، تخصصی و حرفهاستقرار نظام سنجش صالحیت   -۲/۱۰راهکار   -
شغلی در آنان براساس    یبندی( علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقانظام رتبه)  و ارتقای مرتبه

 نظام معیار اسالمی 

های آزاد وابسته به وزارت آموزش  سسات و آموزشگاه ؤهای م اماندهی و مدیریت بر فعالیتـ س۴/۶راهکار   -
های تحولی آموزش  سو با اهداف و برنامه های آموزشی آنها همو پرورش، بازنگری و بازتولید محتوای برنامه 

ربط برای  ی ذی هاو پرورش و نظارت و ارزیابی مستمر بر عملکرد آنها و هماهنگی و همکاری با دستگاه 
 های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی های آزاد با اهداف برنامه سویی سایر آموزشگاه ایجاد هم

شایستگی۴/۱۱راهکار   - شامل  معلمان  صالحیت  ارزیابی  نظام  ایجاد  انقالبی،  ـ  اعتقادی،  اخالقی،  های 
 ی ای و تخصصی و ارزشیابی متناسب با مبانی و اهداف سند تحول راهبردحرفه 

 . های فرهنگی و تربیتی مدارس های کیفی برای ارزیابی فعالیت ـ استانداردسازی و تدوین شاخص ۲/ 7راهکار   -

 گردد: با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهادهای زیر ارائه می

ایجاد و تأسیس مرکز یا کانون ارزیابی عملکرد با محوریت و مرکزیت معاونت مربوطه در وزارت آموزش و   -1
 های الزم به مدیران مدارس غیردولتی. ه مشاوره پرورش و ارائ

مدیران و مسئوالن ارشد نظام آموزش و پرورش در خصوص نیاز و ضرورت اجرایی کردن مدل ارزیابی   -2
 بینی شود.عملکرد مبتنی بر تعالی سازمانی توجیه شوند و ضمانت اجرایی سطح باال برای اجرای آن پیش 

برای  کالس  -3 آموزشی ضمن خدمت  مهارت های  کارکنان مدارس  تقویت  و  مدیران  ارزیابی عملکرد  های 
 برگزار شود و نقاط قوت و ضعف آنها برطرف شود. 
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های ارزیابی عملکرد و مزایا و معایب  مدیران مدارس با کلیه معیارهای مدل ارزیابی عملکرد و سایر روش  -4
 هر روش آشنا شوند تا بتواند به اجرایی شدن این مدل کمک کنند.  

های دانش و مهارت، نگرش، خصوصیات رفتاری و اخالقی آنها توجه شود تا  انتخاب ارزیابان، به ویژگیدر   -5
 نتایج ارزیابی با کمترین کاستی و ایراد در جهت تعالی سازمانی مورد استفاده قرار گیرد.  

مانی، برای کلیه  نفعان مدارس توجیه شوند که استقرار سیستم ارزیابی عملکرد مبتنی بر تعالی ساز کلیه ذی  -6
 تر آن کمک خواهد کرد.  تک آنها به اجرای کامل نفعان دارای منفعت است و همکاری و مشارکت تک ذی 
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