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 چکیده

و  نظرياات روند تغییر و تحوالت پیچیده در جوامع انسانی و ظهور 

، موجب دگرگونی ديادگاه هاا و دردا اا هاا ا      نوينانديشه های 

نتااي  مااعااات نشااا داده اساا کاه      .  ده اسامفهوم کیفیا 

رويکردهای سنتی گذ ته، ديگر جوادگوی پیچیدگی هاای جدياد   

تحقق کیفیا امری اتفاقی نیسا و نیا مند مديريا نظاام  . نیسا

دهباود  عه کیفیاا و  مسا  . دار کیفیا و درنامه ريزی مناسب اساا 

مستمر آا خصوصاً در حو ه آمو ش، ا  عمده ترين اهداف ار يادی 

. اسا، که موجب کنترل کیفیا و ارتقای آمو ش ها خواهاد  اد  

دنادراين ال م اسا که سا ماا ها، مؤسسات و واحد های آمو  ای  

مس عه تاااعی  . ده صورت مناسب مورد دررسی و ار يادی قرار گیرند

 مانی، ده تایین ساوح، دخش هاا، ررآينادها،  میناه    و ار يادی سا

نظاام  . های دهبود و تشخیص اقدامات اصاححی کمام مای کناد    

مديريا کیفیا، ا  رويکردهای جديد ماديريا اساا کاه هادف     

اساسی آا تحش پیوسته در راساتای تحقاق کیفیاا ساا ماا داا      

درناماه  . تکیه در مواردی نظیر مشتری محوری و کار  راکتی اسا

ااعی مديريا در آمو ش ده مشارکا انسانی و مداخحت جماای  ت

و مديريا ثماردخش و راهباردی مای انداماد کاه در نهاياا داه        

اصحح، دهبود،  ناساايی نیا منادی هاا و توسااه آمو  اگاه مای       

 .اندامد

نظاام ماديريا کیفیاا، مشخصاه هاا، تاااعی        :کلمات کلیددی 

 .سا مانی، آمو ش و پرورش
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Abstract: 

The process of complex transformation in 

human societies and the emergence of new ideas 

have changed the views and perceptions of the 

concept of quality. The results of studies have 

shown that traditional past approaches, No 

longer responding to new complexities. Quality 

realization is not accidental and requires 

systematic quality management and proper 

planning. The issue of quality and continuous 

improvement, especially in the field of 

education, It is one of the main objectives of the 

evaluation, which will control the quality and 

enhance the training. The question of excellence 

and organizational evaluation helps determine 

the levels, sections, processes, areas for 

improvement and the identification of corrective 

actions. The quality management system is a 

new management approach Whose main 

purpose is continuous effort to achieve the 

quality of the organization by relying on such 

matters as customer-centric and collaborative 

work. Management excellence in education 

contributes to human participation and 

collective intervention, productive and strategic 

management Which ultimately leads to 

improvement, identification of needs and 

development of the school. 
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 مقدمه

و ارتقاء آا در رهگذر ار يادی، احساس می  اود، داه گوناه ای کاه گروهای ا         امرو ه ضرورت توجه ده کیفیا

صاحب نظراا، دهبود کیفیا درنامه های آمو  ی را هدف اصلی ار يادی دانسته اناد، و ماتقدناد کاه ار ياادی و     

کیاذوری،  )ی آمو  ی را تضمین خواهد کرد کنترل کیفیا اگر ده خودی طراحی و اجرا  ود، مورقیا درنامه ها

اما دستیادی ده کیفیا در اساس تصادف نیسا و ال مه تحقق آا، ايداد تغییر در ررهنگ ررتار (. 13ص 1331

مديريتی و نگرش ارراد نسبا ده مفهوم کیفیا اسا و ررآيند تحقق تغییرات ده اعمال نوعی ا  مديريا، تحا 

کیفیاا، ا    (.1333؛ ده نقل ا  عساکرياا و صافری،   1332جمیاری، )یا  دارد عنواا مديريا کیفیا رراگیر، ن

کلید اصلی رقاداا میااا   (.  133عمید، )؛ ده مانی چگونگی، چونی، صفا و حاعا چیزی اسا « کیف»ريشه 

کااهش رو ارازوا   . کشورها و دغدغه اصلی درنامه ريزاا آمو  ی، مسا عه کیفیاا در آماو ش و پارورش اساا     

ش و پرورش و پايین دودا ساح دانش و مهارت رارغ اعتحصیحا، توج ده دهره وری، کاهش هزيناه  دودجه آمو 

تغییار مفهاوم کیفیاا در آماو ش امار جديادی       (. 1332تورانی، )ارزايش کیفیا را ضروری ساخته اساها و 

د پیچیدگی هاا و  در دهه های انتهايی قرا دیستم و تسريع رون. نیسا و ا  ساعها قبل همواره مارح دوده اسا

يکای ا  ادتادايی تارين و    . گسترش چاعش های دنیای جديد، مفهوم کیفیا مورد توجه جدی تری قرار گرراا 

 مهم ترين سؤاالتی که درداره اين مفهوم مارح می  ود اين اسا که مانای جامع و رراگیر کیفیا چیسا ؟

رياف ايان وا ه صاورت گررتاه اساا، ا  آا      اددیات مختلف موجود، دیانگر اينسا که تحش های وارری درای تا

ا  عحاظ . جمله در صحنه صناا و دا رگانی، کیفیا درای ساعهای متمادی ا  جايگاه وااليی درخوردار دوده اسا

ادوارد دمیناگ ا   . تاريخی عقیده عمومی و کلی در مورد کیفیا درای اوعین دار در صاناا ظااهر  اده اساا    

ادی را دارای دهباود کیفیاا در صاناا و دا رگاانی انداام داده اساا        جمله اررادی اسا که تاحش هاای  يا   

 (.1333روينستین، )

دررسی ها نشاا می دهد که رويکرد سنتی نسبا ده رويکرد های کیفی ديگر پاسخگوی حل مشکحت جهانی  

هاا، و  ا  طرف ديگر ده منظور اجرای صحیح و مورد انتظار درنامه ها ال م اسا که سیساتم هاا، ررآيناد    . نیسا

واحد های آمو  ی در مواقع ال م و ده صورت مناسب مورد ار يادی قرار گیرند؛ مدل های تااعی دا نگارش کال   

نگر و دا ايداد نظام جامای جها ار يادی سا مانی ده تایین ساح سا ماا، واحادها و ررآينادهای آا در اداااد    

. ی و دهباود مناساب را اساتخراج مای کنناد     مختلف پرداخته و نقاط قوت،  مینه های دهبود، اقادامات اصاحح  

جامایا اين روش ها ا  يم سو و اناااف پذيری داالی آنها ا  سوی ديگر داعث  ده که دسیاری ا  سا ماا هاا  

در ساح دنیا ده استفاده و ده کارگیری آنها ترغیب  ده و دا متناسب سا ی اين مدل ها دا  اراي  ويا ه خاود    

عدم توجه ده دهره وری، کارايی و اثردخشی ا  مااياب رويکارد سانتی و    .   آا دبرنددتوانند استفاده مالوب را ا

 (.2003موخوپادهای، )کمّی ده مديريا آمو  ی اسا 

مديريا کیفیا جامع يکی ا  رويکردهای جديد مديريا اساا کاه هادف عماده آا دهباود مساتمر کیفیاا        

عنواا  ده اسا، اما آنچاه کاه در داین تماامی     تااريف مختلفی در مورد مديريا کیفیا جامع . سا ماا اسا

اين تااريف مشترک اسا، تمرکز در مشتری و مصرف کننده، مشارکا و تشکیل تایم کااری و دهباود مساتمر     

سرچشمه مديريا کیفیا جامع را تحش های رردريم وينسالو  ( 1111)کلیفورد و اسمیا . يادگیری می دا د
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سرچشمه آا را ظهور نظريه رواد  انسانی اعتوا ماايو ماررای نماوده    ( 2002)تیلور، و اسريکانساا و داعريمپل 

امّا اکثراً اعتقاد در اين اسا که ادوارد دمینگ اوعین رردی اسا که مديريا کیفیا جامع را  مارح نماوده  . اند

 ماتقد اسا که مديريا کیفیا جامع، در واقع رلسفه ای ا  ررآيند دهبود مستمر اساا ( 2002)ساعیس . اسا

که می تواند مدموعه ای ا  ادزارهای رنی و عملی را ده منظور درآورده ساختن نیا ها و خواساته هاا، انتظاارات    

 (.13راضلی و همکاراا، ) ر مؤسسه آمو  ی را رراهم می سا دحال و آينده ه

اانشاا در سا مانهای متااعی، در حکم سا مانهايی مسئول دا ايداد کردا  فاریا و پاسخگويی مناسب ده ذينف

مروری اجماعی در اهم تحوالت اداری طی ساعهای گذ ته نشاا . قبال عملکرد خود، مسیر تااعی را می پیمايند

 اخصهای موجاود نیاز دارای نمايانادا     . می دهد که نظارتهای موجود، راقد وي گی های نظارت اثردخش اسا

دراين نیا مناد داه طراحای مدادد     دناا . وضایا رالی آمو ش و پرورش در سااوح گونااگوا مناساب نیساتند    

يادگیری و عملکرد سا مانهای آمو  ای   -سیستمهای حمايتی دا استفاده ا  رنوا کیفیا، درای ارتقای ياددهی

استقرار سیستم مديريا کیفیا و ار يادی عملکرد مبتنای دار آا، ا  جملاه راهکارهاای مهام ارتقاای       . هستیم

ماتقد اسا که در درنامه تاااعی،  ( 1311)حمیدی (. 1333ا، نودهی و همکارا)کیفیا آمو ش و پرورش اسا 

مديريا مدرسه دا مشارکا نیروی انسانی، اوعیاء و دانش آمو اا و دا مداخله در روی رراينادها، دهباود مساتمر    

مدل تااعی، نوعی ساختار مديريتی اسا که دا تکیاه دار اصاول و مفااهیم اساسای و      . کیفیا را رراهم می آورد

ایار های اصلی مديريا کیفیا جامع و سیستم خود ار يادی موجبات پیشررا و دهسا ی مدرساه را  توجه ده م

در اين اساس، مديريا اثردخش ا  محرکات مهم و راهبردی دهره مند می  وند و مدرسه را ده . رراهم می سا د

ايازری و  )ناد  سما تدديدنظر و طراحای تحاول گراياناه در رراينادهای ماديريا، تارياف و دا ساا ی مای ک        

دنادراين، رويکردهای مديريا کیفیا رراگیر ده طور رزايناده ای در اددیاات آمو  ای داه     (. 1310يزدخواستی، 

؛ ده نقل ا  ايازری و يزدخواساتی،   1113مورگاا، )عنواا ادزاری درای اصحح و دهبود مدارس توساه يارته اسا 

1310.) 

یفیا جاامع در راساتای دهاره منادی ا  وجاود مادارس داا        ده طور حتم، وي گی های درخورداری ا  مديريا ک

. کیفیا در آمو ش و پرورش، قادر ده پاسخگويی مناسب ده تحوالت ضروری در جهاا در حال پیشاررا اساا  

درنامه ريزی وارد ررتارهای رو انه مدرسه  ده اسا و در مشارکا همه کارکنااا ت کیاد دارد و مادل مناسابی     

ه ده مديراا و مالماا ارائه می دهد تا در اساس موا ين ماديريا کیفیاا جاامع    جها دهبود کیفیا کار مدرس

سا ماا ها درای تحقق و دهره گیری ا  مديريا جامع کیفیا، نیا مناد  (. 1313راضلی و همکاراا، )اقدام کنند 

ايه هاای  مدل تااعی سا ماا، ضمن توجه ده کارکناا، ده عناواا سارم  (. 1111دال، )ده استفاده ا  مدل هستند 

اصلی سا ماا، در تحش اسا تا دا  ناسايی نیا ها و انتظارات تمامی ذينفااا، رضايا هماه جانباه آنهاا را داه     

خاصیا سیستماتیم و نظام دار مديريا کیفیا دا اتخاذ طرح های (.  200مزعو، ) کلی متناسب ت مین کند 

مشخصه هايی نظیار رهباری، تقسایم وظاايف،     سا مانی، موجب تسهیل روند درنامه ريزی استرات يم و تایین 

پ وهش حاضر داا  . ررايندمحوری، مشتری مداری و نتیده محوری در دنیای پیچیده و رقادتی حاضر خواهد  د

دار کیفیاا در   هدف تشخیص مؤعفه های مناسب ده منظور تااعی سا مانی و دررسی میزاا تحقق مديريا نظام

 .آمو ش و پرورش اندام  ده اسا
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 انی نظری و پیشینهمب

آمو ش  مانی می تواناد  . می تواند نقش کلیدی در انتقال دانش دا ته دا د ،آمو ش در يم ساختار نظام مدار

کاه نظاام ماديريتی داا      ،اساس نیا های ملی و در جها گسترش ررهنگ و دانش مديريا نوين استوار دا د در

سات آمو  ی ده عنواا پلای میااا توعیاد کننادگاا     سؤم .رويکرد مشتری محور و کیفیا گرا ايداد  ده دا د

دانش و دانش پ وهاا درای اينکه دتوانند پاسخگوی تغییرات اجتماعی، سیاسای، اقتصاادی و ررهنگای جامااه     

رويکرد مديريا کیفیا جامع، مستلزم روش (. 1333رو نامه رساعا، )دا ند، خود نیا مند تحول جدی هستند

ی در جها تحقق کیفیا، درنامه ريزی راهبردی، توساه منادع انساانی و حال   هايی جها رهبری و سا ماا ده

 (.13؛ ده نقل ا  راضلی و همکاراا 2000دحنفورد، )اساسی و همچنین مشتری محوری اسا مسائل

مديريا کیفیا، يکی ا  انديشه های جديد در آماو ش و پارورش اساا و  اامل ايدااد نظاامی در ماديريا        

در اين راستا، نخسا دايد ددانیم که کارهای . اندام کارها ده  کل صحیح و مداوم اسا سا ماا اسا که  امل

هدف ا  مديريا جامع، اجتناب ا  صرف هزيناه هاای   . درسا، کدام اسا؟ و سپس، روش صحیح آنها را دیادیم

د نظر قرار مای  دا توجه ده اين ديدگاه، میزاا کیفیا خدمات و دا خورد م. گزاف مردوط درای دوداره کاری اسا

آقاا اده و همکااراا،   )کثر رضايا مصرف کننده ده دسا آياد جرياا دا خورد چناا پیش می رود که حدأ. گیرد

در خحف رويکردهای کمی، مديريا آمو  ی کیفیا مدار در حو ه آمو ش، داا چااعش هاای دسایاری     (. 1331

حوری، ذينفع محوری، خود ار يادی، رهباری  ا  ادااد اساسی مديريا آمو  ی می تواا ده ررآيند م. مواجه اسا

دنادراين، دا وجود درخی مسائل و مشکحت، تحقق ماديريا نظاام دار کیفیاا داه     . و مديريا دانش، ا اره کرد

نتاي  ار  مند و دا دوامی مندر می  ود که در مدموع منارع پرداختن ده اين رويکرد، دسیار دیشاتر ا  هزيناه   

 .های آا اسا

ا کیفیا چند ساعی اسا که مورد توجه پ وهشگراا قرار گررته اسا و در ايان  میناه پا وهش    رويکرد مديري

ا  میاا تحقیقات مرتب  پیشین در ارتبااط داا تحقیاق حاضار مای      . هايی در داخل و خارج صورت گررته اسا

 ، قورچیااا و  اهرکی پاور   (1333)، ناودهی و همکااراا   (1333)تواا ده پا وهش هاای صااعحی و همکااراا     

، دوردی نا اد  (1311)، سایدی و همکااراا   (1310)، آهنچیااا  (1310)، مدیبی میکحيی و همکاراا (1331)

، پاائوعو و همکاارانش   (1113)، عنگااا  (1331)، حمیادی  اده و داداادی   (1313)، رضايی و همکااراا  (1311)

، کمپتلای و  (2003)را ، اداروا هوساا و ماو   (2003)، سااندرا و همکااراا   (2001)، اريکساوا و گااروار   (2001)

 .، ا اره کرد؛ در ايندا ده توضیح مختصر نتاي  هر يم می پردا يم(2011)همکاراا 

نشاا داد که ا  میاا ادااد مديريا کیفیاا رراگیار، اداااد مشاتری     ( 1333)نتاي  پ وهش صاعحی و همکاراا 

 مانی  اامل ادتکاار، هادايا و    همچنین ادااد ررهناگ ساا  . مداری و ار  یادی در اثردخشی مديراا نقش دارند

در . هماهنگی، مسئوعیا پذيری، مشتری مداری و ار  یادی در تایین اثردخشی مديريا نقاش اساسای دارناد   

در ( 1333)ناودهی و همکااراا   . کل، متغیرهای مديريا کیفیا، اثردخشی مديراا را پایش دینای مای کنناد    

نی در آمو ش و پرورش اندام  د، در گام نخساا  پ وهشی که دا هدف طراحی دومی مدل مناسب تااعی سا ما

مدل طراحی  ده در  مینه تااعی . دا توجه ده تاريف تااعی سا مانی، انتظارات ذينفااا مدارس مشخص کرديد

دسته اول، توانمندسا ها؛ مديريا درونداد و رراينادهای ماديريا مااعی،    . سا مانی مدارس  امل دو دسته دود

مديريا يادگیری، کارکناا، رواد  انسانی و دانش آمو  و دسته نتاي  در عوامال داناش    ریزيکی، اوعیا، رناوری،

همچنین طی پا وهش ديگاری کاه توسا  قورچیااا و      . آمو ، کارکناا، اوعیا و جاماه عملکردی، مارح گرديد

مکتساب  اندام  د، دا توجه ده پیشینه و اددیات تحقیق و همچنین اطحعات و داده هاای  ( 1331) هرکی پور 
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نفار   113نفار ماااونین آمو  ای،     13نفار رسساای دانشاگاهی،     33نفر  امل  331ا  طريق پرسشنامه، و دین 

مدل مناسب ار  یادی مشتمل در عناصار  . نفر متخصص آمو ش عاعی تو يع گرديد 100اعضای هی ت علمی و 

درصاد و مراحال    12داا   ، نظاام ار  ایادی و مهندسای   (درصاد   3)، مبانی نظری (درصد 10)رلسفه و اهداف 

درصاد ماورد ت يیاد نهاايی      13در مدموع، پرسشنامه دا مقیااس  . درصد مورد ت يید قرار گررا 100اجرايی دا 

عملکرد آمو ش و پارورش را دار اسااس    ( 1310)مدیبی میکحيی و همکاراا . درای نظام ار  یادی واقع گرديد

درای ده دسا آوردا اطحعات، ا  پرسشنامه استاندارد . دمورد ار يادی قرار داده ان EFQMمدل تااعی سا مانی 

EFQM درصاد و   11نتاي  تحقیق نشاا داد که در کل، سا ماا در حو ه توانمندسا ها داا  . استفاده  ده اسا

( 1310)يارتاه هاای آهنچیااا    . درصد، ده اهداف و نتاي  مارح در مدل دسا يارته اسا 31در حو ه نتاي  دا 

يادگیری و داا  -نمنديهای مدارس  اهد و ايثارگر درای حل مشکحت مفروض در ررايند ياددهینشاا داد که توا

ا  دین مهام تارين پایش درناده هاا،      . هدف ارتقای کیفیا خدمات آمو  ی، دیش ا  محدوديا های آنها اسا

نسانی مدارب،  مواردی نظیر ت کید در کیفیا ده عنواا مزيا رقادتی ا  سوی سیاسا گذاراا و مديراا، منادع ا

استقبال خوب واعدين و منادع ماعی مناسب، و ا  دین دا دارنده ها، مواردی مانند عدم اناااف پذيری در درناماه  

. درسی، ساختار سلسله مراتبی و غیر منااف، محدوديا های اجرايی و کمبود نیروی انسانی قادال ذکار اساا   

متغیرهای مستقل و ناوآوری رناوراناه، همبساتگی     نشاا داد که دین( 1311)نتاي  پ وهش سیدی و همکاراا 

. همچنین دین نوآوری رناورانه و نوآوری در سا ماا همبساتگی دار قارار داوده اساا     . دااليی وجود دا ته اسا

نتاي  کلی نشاا داد که مديريا کیفیا رراگیر، ده عنواا يم رلسفه مديريا و ررهنگ سا مانی، می تواناد در  

 . در سا ماا مؤثر واقع  ودايداد و دهبود نوآوری 

نشاا داد که ياددهی و يادگیری در کحس درس، يم ررآيند محسوب مای  اود   ( 1311)پ وهش دوردی ن اد 

ورود مديريا کیفیا جامع ده کحس درس و تا ثیر آا دار   . و محصول اين ررآيند، يادگیری دانش آمو اا اسا

که اين رويکرد ا  ادتدا در هماه  میناه هاای آمو  ای،     دو عضو اصلی؛ يانی مالم و دانش آمو ، نشاا می دهد 

اعضای ديگری نیز در خارج ا  کحس دارد؛ نظیر کارکناا، مسئوالا و حتی دخش صناا و دا ار کار، که دار آا  

نتاي  کسب  ده و حاصل ا  تحلیل عااملی نشااا داد   ( 1313)در پ وهش رضايی و همکاراا . ت ثیر می گذارند

ارداب رجوع محوری، ساختاری و ارتباطی، مديريتی، توساه حرراه ای و مشاارکتی و تایم    که پن  عامل  امل 

درصد ا  واريانس کل مؤعفه های پیاده سا ی نظاام ماديريا جاامع کیفیاا در      3 /11محوری، در مدموع دا 

ا  در نتیداه گیاری پا وهش خاود ادار     ( 1331)حمیدی  اده و داداادی   .اه مورد مااعاه را تبیین می کندجام

دا ته اند که سا ماا مورد مااعاه ال م اسا تا دا دا  تاريف مددد ررايندها و روياه هاای موجاود در مدموعاه     

سا ماا امکاا توساه ررايندهای کاری را راراهم آورد و در ايان داین دهاره گیاری عملیااتی ا  مادل ماديريا         

نتاي  نشاا داد کاه  . یر وي ه مورد نیا  اساکیفیا جامع در دا نگری ده موقع اين ررايندها ده منظور اتخاذ تداد

سا ماا مورد مااعاه در ارتباط دا خواسته های ارداب رجوع، عملکرد قادل قبوعی دا ته اسا اما در ايان  میناه   

 .تا نقاه مالوب راصله وجود دارد

نشاگاهی و  در پ وهشی که دا هدف دررسی کاردرد مديريا کیفیا رراگیر در خدمات مااعی و دا ( 1113)عنگاا 

در پايه استفاده گروه ها اندام  د، نتیده می گیرد که سه عامل عدم ديدگاه ياا ادهاام اهاداف، آماو ش ضامن      

خدما ناکاری و رهبری ضایف، دیشترين اثر منفی را در کار گروهی دارند و اماا عاواملی نظیار ا اتیاا دارای      

پاائوعو و همکاارانش   . روی کار گروهی دارناد مشارکا جمای، نگاه و هدف مشترک، دیشترين ت ثیر مثبا را در 

در دخش های صناا و خدمات کاردردهاای دیشاتری نسابا داه      EFQMنتیده می گیرند که مدل ( 2001)
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ديگر سا ماا ها دارد و کاردرد آا درای خودار يادی در دا گاه های ور  ی سنتی دا مشکحتی مواجه اساا، اماا   

یاا مديراا و کارکناا در قرار دا اد، مای تواناد ادازار مناسابی دارای       در صورتی که تاامل و همکاری سا نده م

پ وهشای کاه داا هادف  اناخا      ( 2001)اريکساوا و گااروار   (. 1332صافری،  )رقادا و توساه سا ماا دا د 

چگونگی جها گیری و حرکا سا ماا ها ده منظاور دهباود عملکارد ساا ماا ا  طرياق مشاارکا در ررآيناد        

ندام  د، يارته ها نشاا داد که عمده رااعیا هايی که سا ماا ها درای دهباود عملکارد   دريارا جوايز کیفیا ا

خود اندام می دهند،  امل مشتری مداری، ررايندمحوری، دهبود مستمر، تاهد مديريا و مشاارکا کارکنااا   

اس مادل  در پ وهشی که در يم دیمارستاا در اس( 2003)ساندرا و همکارانش (. 1331دزرگی ماکرانی، )اسا 

EFQM     اندام  د، نتیده می گیرند که درخی مؤعفه ها ده  کل محسوسی در ساح داالتری نسابا داه ديگار

عوامل قرار دارند، ده طوری که مایارهای رهبری، استرات ی ها و سیاساا هاای درناماه ريازی، مناارع و  ارکا       

و مشترياا، نرخ پايین تاری دا اته اناد     دارای نرخ داالتری دوده اند، اما مایارهای ديگری نظیر نتاي  اجتماعی

در پ وهشی که دا هدف دررسی اين مس عه کاه  ( 2003)ادروا هوسا و مورا (. 1311ملکی آوارسین و همکاراا، )

آيا اصول مديريا کیفیا رراگیر ا  نوآوری در صناا حمايا می کند يا خیر اندام ا د، نتیده می گیرند کاه  

رکا، اناااف پذيری و حمايا مديريا را ده عنواا اجازای نارم ماورد ار ياادی     عوامل استقحل، ارتباطات، مشا

قرار داده اسا و در نهايا همبستگی اين عناصر مذکور داال دوده اما ا  دین آنها مؤعفه های ارتباطات و حماياا  

ی و همکاارانش  کمپتلا . مدير دارای راداه قوی دا عامل نوآوری دوده و دقیه موارد اثر انادکی دار ناوآوری دارناد    

ماتقدند که اصول مديريا کیفیا جامع ساعهاسا که در  رکا های خصوصی، دا مورقیاا داه کاار    ( 2011)

اما در حال حاضر کاردرد مؤثر اين رويکرد در ادارات عمومی ده منظور دهبود داا دهی آنهاا داه يام     . ررته اسا

یاده در ادارات عماومی، کمباود تداارب، و     عواملی نظیر رراينادهای پیچ . مس عه چاعش انگیز تبديل  ده اسا

کمبود منادع انسانی ا  مشکحتی اسا که اين ادارات در راستای تحلیل، دهبود و اجرای مناسب اين رويکارد داا   

 .آنها مواجه هستند

 روش پژوهش

تااعی در ادتدا اسناد و منادع مردوط و همچنین نظرات کار ناساا، ده منظور  ناسايی مؤعفه های مناسب درای 

ساپس   . تحلیلای ماورد دررسای قارار گرراا      -سا ماا در راستای سیستم مديريا کیفیا، ده صورت توصیفی

موارد استخراج  ده ده صورت مقیاس نظرسندی تهیه و تنظیم  د و در نهايا ديدگاه اراراد نموناه در  میناه    

 .میزاا تحقق عوامل و مشخصه ها مورد مااعاه و دررسی قرار گررا

در حسب ضرورت، ترکیبی ا  روش هاا  .  وهش مبتنی در روش های توصیفی و ا  نوع کاردردی اساروش اين پ

 . امل دررسی اسناد و منادع تحقیقاتی مرتب ، و رويکرد کیفی و پیمايشی استفاده  ده اسا

 جاماه آماری مورد مااعاه درای گردآوری داده های مورد نیا ، در حیاه مدارس آمو ش و پارورش  هرساتاا  

. و مالمااا، داوده اساا   ( اداری و مدرساه )دهلراا می دا د، که  امل مديراا، کار ناساا، کارکناا، مااونااا  

 10ا  مديراا و يا کار ناسااا دااالی   )درای روش نمونه گیری جها مااعاه کیفی، ده صورت هدرمند تادادی 

( نظور انتخاب ماااونین و مالمااا  ده م)همچنین درای نمونه گیری پیمايشی . انتخاب  دند( سال سادقه کاری

ا  دین دخش  هری و روستايی  هرستاا، يم  هر و يم )ده صورت نمونه گیری چند مرحله ای اقدام گرديد 

روستا انتخاب  د و ا  دین مدارس  هر و روستای انتخاب  ده يم مدرسه  اهری و يام مدرساه روساتايی     

 . س انتخاب  ددر نهايا ا  دین هر مدرسه، دو کح. انتخاب گرديد
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 یافته های پژوهش

 (پاره ای از آمارها غیردقیق و تخمینی است)برخی داده های مربوط به جامعه پژوهش : 7جدول 

 

 جنسیت

 

 گروه ها

 سابقه کاری مدرک تحصیلی

روا 

 ديپلم

روا  عیسانس

 عیسانس

کمتر ا   دکتری

 سال 10

 10داالی 

 سال

 

 

 

 مرد

 

 شهری

 11 11 - 12 13 1 کار ناساا

 31 12 ؟ 13 13 10 مااوناا

  3 21 ؟ 33 10 23 کارکناا

 212  1 2 11 232 21 مالماا

 

 روستایی

 3 - - 1 1 2 کار ناساا

  3 1 - 1 21 11 مااوناا

 32 20 -  1 31 33 کارکناا

 231 31 - 11 231 30 مالماا

 

 

 

 زن

 

 شهری

 1 - ؟ - 1 - کار ناساا

 - - - - ؟ ؟ مااوناا

 11 11 ؟  1 21 10 کارکناا

  21 33 - 30 130 21 مالماا

 

 روستایی

 3 - - 2 1 - کار ناساا

 2 - - 1 1 - مااوناا

 13 3 - 2 12 12 کارکناا

 131 13 - 11 110 11 مالماا

 

ه دنادی و ناام   نظیار اساتخراج نظارات، طبقا    )در اين پ وهش ده منظور تحلیل داده ها ا  روش های توصایفی  

. گزيناه هاا اساتفاده  اده اساا     ( ار  اگذاری )و ا  روش و ا دهای  ( گذاری، رسم جدول، رراوانی و میانگین

. ديدگاه های مارح  ده در پن  مورد و دا اختصاص پن   ماره متفاوت دارای هار ماورد دساته دنادی  ادند      

؛ داا عبااراتی نظیار مخااعف،     2 اماره  ... و  ؛ دا عباراتی نظیر کامحً مخاعف، کامحً نامناسب، خیلای داد  1 ماره 

... ؛ مواراق، مناساب و خاوب و    1 ماره ... ؛ نظری ندارم، نسبتاً مناسب و متوس  و 3 ماره ... نامناسب و دد و 

؛ کامحً موارق، کامحً مناسب و خیلی خوب و در نهايا درای قضاوت در خصاوص ساؤاالت و عوامال ا     1 ماره 

 .اح مالوب، نسبتاً مالوب و نامالوب استفاده  دطیف های قضاوت در سه س

روايی اسنادی در اساس مباحث مقدماه، مباانی نظاری و نتااي  تحقیقاات صاورت گرراا و همچناین جهاا          

داور خاارجی کاه دارای تحصایحت     3اطمیناا مددداً دا تشريح هدف پ وهش، مشخصه های استخراج  ده ده 

سال سادقه دودند، ارائه  د و سپس دا دريارا اصاححات،   10یش ا  تکمیلی و  اغل در آمو ش و پرورش و دا د

 . پیشنهادات ال م در نظر گررته  د
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 سوددهی         عوامل راهبردی          عوامل فرآیندی          عوامل دروندادی                         

 

 

  

 

 

 

 

 

 مدیریت

 یفیت در آموزش و پرورشمشخصه های مفهومی نظام مدیریت ک: 7شکل 

در اساس مااعاات صورت گررته و مباحث مروری، مبانی نظری و دا ت کید در نتاي  تحقیق، ادااد اساسی مرتب  

دا حو ه مديريا کیفیا، در چهار مشخصه  امل عوامل دروندادی، ررآيندی، راهباردی و نتااي  دساته دنادی     

 . هیه مقیاس نظرسندی اقدام  دسپس در اساس موارد استخراج  ده، نسبا ده ت.  د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _درنامه ريزی 

 _ امکانات و منادع

تو يع دهینه نیروی 

 _انسانی 

 نیا سندی

آمو ش حین 

رناوری  –خدما 

_ اطحعات 

استمرار ار يادی 

 عملکرد

 _دايگانی دانش 

 _تشويق نوآوری 

   _اطحع رسانی 
مديريا  _مشوا ها

 رواد 

 

رضايا 

 نفااايذ

دهبود  _

 دا دهی
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 خالصه عوامل دروندادی، فرایندی، راهبردی و نتایج:  جدول 

 

 عوامل

 

 (میانگین موارد)مبنای قضاوت 

 طیف قضاوت

 نامالوب

 1تا  33/2

 نسبتاً مالوب

 31/2تا  3/  

 مالوب

 3/3 تا  1

 

 

 

 عوامل دروندادی

     اوعويا دندی در تخصیص اعتبارات

     مديريا نظام مند منادع ریزيکی

     تخصیص دهینه منادع و امکانات

     نگه داری دهینه منادع انسانی و مادی

     تقسیم متناسب نیرو در پسا ها

     توجه ده تفاوت های رردی

     اتخاذ نظام متناسب حضور و غیاب

     تخصیص متناسب رضای کاری

 

 

 

 عوامل فرایندی

     درنامه نظارت و ار  یادی تدوين

     اتخاذ سیستم دا خوردی مناسب

     اناااف در آمو ش و يادگیری

     آمو ش مانی دار و کاردردی

     سیستم تدوين و نگه داری داده ها

     تسهیل دسترسی ده رناوری اطحعات

     اتخاذ نظام ياددهی و يادگیری جمای

 

 

 

 عوامل راهبردی

     ستوراعامل هاآر یو د

     ايداد سیستم امنیا داده ها

     مديريا دانش و يارته ها

     ايداد  مینه ا تراک دانش و تدارب 

     اتخاذ سیستم نگه داری داده ها

     کسب دانش ها و مهارت ها

     مديريا اخحا و مسئوعیا جمای

     تاامل دا ساير نهادهای جاماه

 
 

 دهانتایج و پیام

     دريارا آمو ش های مرتب  و مؤثر

     توجه ده استادادهای رردی و دومی

     ت ثیر نتاي  در  ندگی رو مره

     ارتقای ساح کیفیا کاری 

     ارزايش میزاا درآمد و تسهیحت

     گواهینامه آمو  ی و پ وهشی

     وضایا تناسب تسهیحت رراهی

 

استفاده ا  ررمول  ير، وضایا و میزاا امتیا  هر عامل و يا امتیاا  کلای را محاسابه     در مرحله داد، می تواا دا

حاصل جمع ار  های عددی ضرددر تاداد پاسخ ها، که اين حاصل کلی در جمع پاسخ هاا تقسایم مای    . )نمود

 .دوده اسا 13/2در ايندا امتیا  کلی عوامل (.  ود
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 نظام مدیریت کیفیتموانع و عوامل سازمانی مؤثر بر : 9جدول 

 یافته ها مشخصه

 

 موانع

محدوديا اختیارات محلای، اتاحف مناادع، رقاداا نظاام درناماه        مقدماتی

 ريزی متناسب و مالوب، مس عه تشخیص دقیق مسائل

نارضايتی ا  کیفیا درناماه هاا، درناماه هاای غیرمناااف، عادم        اجرا و درنامه ريزی

 دودا محتوا تناسب درنامه دا نیا ها، غیر متناسب

 سا ماندهی نیروی انسانی، منادع  يرساختی و سرمايه ای مقدماتی عوامل

 سرمايه و امکانات، طراحی دقیق و اناااف در درنامه ريزی اجرا و درنامه ريزی

 

 جمع بندی و نتیجه گیری

ا  طرياق آا،   مديريا کیفیا جامع، رلسفه ای ا  مديريا عمومی و مدموعاه ای ا  ادزارهاساا کاه ساا مانها    

اجا ه می يادند تا مفهوم کیفیا و دستیادی ده آا را تاروي  کنناد و ايان رويکارد، دهباود مساتمر رراينادها و        

اين رويکرد در اين مبنا استوار اسا که تغییارات گساترده در دیشاتر    . ارزايش رضايا مشتری را ده دنبال دارد

ده منظور دکاارگیری ايان   . ش را نیز مت ثر ساخته اسا مینه های  ندگی و کسب و کار امرو ی، آمو ش و پرور

دناادراين، تغییارات   . رويکرد در آمو ش، دايد ا  جنبه های منحصر ده ررد آمو ش،  ناسايی کاملی صورت گیرد

در آمو ش و پرورش هم ا  عحاظ تقاضای متنوع درای آمو ش و هم ا  نظر تغییر در عرضاه آماو ش و پارورش،    

دايد دداند که درای تغییر و ارتقای ساح کیفی مؤسساه هاای آمو  ای، چاه عاواملی       يامدير. قادل طرح اسا

در چند دهه گذ ته، مديريا کیفیاا جاامع داه يام     (. 1313راضلی و همکاراا، )کلیدی محسوب می  وند 

تفااوت چشام   تحقق رقادتی دسیار جذاب درای  رکا هايی تبديل  ده اسا که در جستدوی های استرات ی 

ر، درک نگارش مشاترياا دروا   در اين حو ه، پیگیری رااالناه ررايناد دهباود مساتم    . ديگراا دوده اند گیری دا

 (.1311دهشتی روی و همکاراا، )آمو ش و توساه، در تمامی ادااد سا مانی مارح اسا  سا ماا و

کیفیاا نیاز   مفهاوم ماديريا   ، اما اسا صناا خاص  دهيم ده  تبديل، محققاا ماتقدند که امرو ه دا اريادی

سه تارياف مختلاف   ( BQA)ا من کیفیا دريتانیدان. متفاوت اسا و داليل چندی درای اين موضوع وجود دارد

 ماداری،  هاای کیفای مانناد مشاتری     کید در وي گای  ت ؛ نخسا،(1113، 3ويلکینسوا) ه می دهدئارا TQMا  

، داه   TQMا  اين ديادگاه  .ی دا دمشارکا کارکناا و آمو ش م کار تیمی، ررع موانع عملکرد، ررهنگ تااعی،

دار   تارياف ديگار   .استقحل کارکناا نگريسته می  اود  شوعیا و ارزايئتفويض مس نواا رويکرد مديريتی دا ،ع

آمااری دارای    وضع اساتانداردهای عملای و ررايناد    ادااد توعید ا  قبیل اندا ه گیری سیستماتیم و کنترل کار،

کاه ساه وي گای     ،تاااريف نارم و ساخا   ر تابیری ديگر عبارت اسا ا  همچنین د. کید دارد ار يادی کیفیا ت

عنواا روش مديريتی ه را د اين ررايند ده رويکرد علمی و عزوم مشارکا کارکناا در نیا  مدام در کیفیا، تمرکز

درآورده نماودا نیا هاای مشاترياا داخلای و      منظوره دپذيری، رقادا  اناااف پذيری و جها دهبود اثردخشی،

                                                        
7 - Wilkinson 
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رسیدا داه رضاايا ذينفاااا ياا همااا      ، هدف کلیاما  (.1311دهشتی روی و همکاراا، )مارح اسا ی خارج

کید در  در مبنای اصول ت ،ده عبارتی دهبود عملکرد سا ماا، (2000، 3نیلسوا و ساملسوا) تااعی سا مانی اسا

 . اا و مديريا ررايند اسااار ش ذينف مشتری،

 را دوعتای  هاای  سا ماا عملکرد تواند می ،جامع و در عین حال ساده مدعی کارگیری دهو  ارائه که اسا ديهید

و  قضااوت  پراکنادگی،  ا  نهاياا  در و نماياد يااری   علمی و رو ن های ارق و اندا ها چشم، دادهارائه  جهادر 

 ماارح  ها سا ماا عملکرد مديريا مورد در مختلفی های مدل. کند جلوگیری ای سلیقهو   خصینظر  اعمال

اسا که هر کدام دارای نقاط قوت و ضافی هستند، که هر کدام ده جنبه های خاصای در ساا ماا توجاه      ده

 ومشوا تاااعی، اهاداری نظیار ا ااعه ررهناگ توسااه        طراحی در(.  133 ها م  هی و همکاراا،)دا ته اند 

و انتخااب    ناسايیو  ده منظور دهینه کاری پايگاهیمستمر عملکردی و  دهبود رردی، سا مانی يادگیری دهبود

 جاايزه  ناام  دا منادع انسانیوری  دهره مااعاات مرکز توس  کهمدل ملی دهره وری . مارح می دا دسا ماا ها 

ی و سارآمدی ساا ماا هاا مای دا اد      تاااع  اروپايی مدل ا  درگررتهوری و تااعی  ناخته  ده اسا،  دهره ملی

 (. هماا منبع)

، تایاین  TQMکید در مایارهای جايزه داعادري ، ده عامال دحرانای را دارای     دا ت (  111)مینويل، دلم و پورتر 

مشارکا ت مین کنناده، ماردم و مشاتری ماديريا، جهاا گیاری رضاايا مشاتری،         : کرده اند که عبارتند ا 

مديريا رواد  خارجی، داده های مردوط ده دهبود، مديريا کیفیا استرات يم، درنامه ريزی کیفیاا عملیااتی،   

آر ایدا و آجیال،   )ی اندا ه گیری دهبود کیفیا، ساختار کار تیمی درای دهباود و ررهناگ کیفیاا    سیستم ها

يم ادزار قادل اطمیناا درای اندا ه گیری عملکرد ايداد کردند، که اين ادزار ( 1131)سراف و همکاراا (. 2013

خاش کیفیاا، آماو ش،    عامل دحرانی،  امل نقش داالی تقسیم مديريا و سیاسا کیفیا، نقش د 3در اساس 

خدمات، کیفیا مديريا، مديريا ررآيند کیفیا، داده ها و گزارش و روادا  کارمناداا مای    / طراحی محصول

. هدف اصلی درنامه ملی کیفیا داعدري ، ايداد رقادا در ساح ملی و ارتقای کیفیا ا  اين طرياق اساا  .  وند

اند که همه آنها دا هم ارتبااط دا اته و    ايداد  دهمایارها در اساس يم مدموعه ا  ار ش ها و مفاهیم محوری 

رهبراا ار د سا ماا، دايد جها گیری های اصلی ساا مانی   ؛(1333يوسفیاا و ندفی، )گذارند  در هم ت ثیر می

ايان جهاا گیاری هاا، ار  اها و      . را تایین کنند، که در درگیرنده ار ش های صريح، مشهود و انتظارات دا اد 

.  های کلیه اررادی که ده نحوی در سا ماا ذينفع هستند را ده صورت متااادل تا مین نماياد   انتظارات، دايد نیا

ها و روش هايی را ايداد می کند کاه ا  طرياق آنهاا،     رهبراا  دايد تضمین کنند که سا ماا، راهبردها، سیستم

 .  ماا را ارزايش دادهای سا تواا ده تااعی عملکرد دسا يارا، نوآوری را تشويق کرد، و دانش و قادلیا می

درای اينکه سا ماا دتواند ساح عملکرد سا مانی خود را تا آندا که ممکن اسا داال دبرد، داياد دارای ياادگیری    

. سا مانی و رردی ا  يم رويکرد درنامه ريزی  ده و نظام مند استفاده کند که در عمل نیز ده خودی اجرا  اود 

انابااا و  ( رويکردهاای موجاود و دوم    ح و دهباود مساتمر و دائمای   اصاح ( يادگیری سا مانی ا  دو طريق؛ اول

يادگیری دايد در .  وند سا گاری دا تغییرات، که اين دو ررايند مندر ده ايداد اهداف و يا رويکردهای جديد می

اين موضوع داه ايان مانای اساا کاه      .  یوه های عملیاتی سا ماا جرياا پیدا کرده و در دان آا نهفته دا د

مااعاب يااد   ( ب.  ود، دا د يم دخش ثادا ا  کار رو انه که هر رو  ده طور منظم اندام می( گیری دايد اعفياد

اند تمارين    وند، يانی ارراد مااعبی را که ياد گررته گررته  ده در ساوح مختلف رردی و سا مانی تمرين می

هاا و   اين، هدف يادگیری، تنها ارائه درناماه دنادر. کند در تسهیم دانش در سرتاسر سا ماا ت کید می( ج. کنند می
                                                        
8 - Nillson & Samulsson 
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خدمات دهتر نیسا، دلکه ارزايش قدرت پاسخگويی، اناااف پذيری و سا گاری کارايی دیشتر اسا که پايداری 

 (. هماا منبع)و ثبات در دا ار و مزيا های عملکردی را درای سا ماا و کارکناا ده همراه دارد 

ها، خحقیا، و انگیزه کارکنااا و  ارکاء آا دساتگی     دانش وسیع، مهارتمورقیا يم سا ماا تا حد  يادی ده 

ار ش قائل  دا ده کارکناا ده اين مانی اسا که سا ماا نسبا ده رضاايا  اغلی، ر اد و پیشاررا و     . دارد

دارای دهباود خادمات و    ( مهام )نوآوری ده مانای ايدااد تغییارات مانای دار     . سحما آناا احساس تاهد کند

نوآوری دايد دار هادايا ساا ماا داه     . ا ماا و ايداد ار ش های جديد درای ذينفااا سا ماا اساررايندهای س

سا ماا ها دايد طوری سا ماندهی  وند که نوآوری دخشی ا  ررهناگ  . سما ادااد جديد عملکرد متمرکز دا د

  (.هماا)و کار رو مره آنها دا د 

 ايان  محصاول  و مای  اود   ررايناد محساوب   يم درس کحس در يادگیری و در حو ه آمو ش، جرياا ياددهی

 اماا اعضاای   دارد، آماو   داناش  و اصالی يانای مالام    عضو دو ررايند، اين. اسا آمو اا يادگیری دانش ررايند،

 و مالمااا  سااير  کارکنااا، مسائوالا،   مانناد  گذارناد؛  مای  تا ثیر  آا که در دارد کحس ا  خارج در نیز ديگری

قردااا دوردی نا اد،   )مؤثرناد   تایاین محتاوا   در کاه  کار دا ار و صناا دخش حتی رراگیراا محی  آمو  ی و

دنادراين، می تواا آمو ش و صناا را ا  جهات دسیاری مکمل، و دارای تاامل و اثرات متقادال راراواا   (. 1310

تصور کرد، که عزوم هماهنگی دیش ا  پیش اين دو را در دنیای پیچیده و مبتنی دار  اراي  حسااس عرضاه و     

 .قاضا، ضروری ساخته اسات

 منابع

دررسی عوامل دا دارنده و پیش )مديريا کیفیا در مدارس  اهد و ايثارگر (. 1312)آهنچیاا، محمدرضا [ 1]

، مدله پ وهش های آمو ش و يادگیری، سال دیستم، (درنده کیفیا خدمات آمو  ی و مارری مدل مالوب

 .213-230، ص 3 ماره 

جايگاه مديريا کیفیا رراگیر در آمو ش و پرورش، (. 1331)دختیاری، ادواعفضل  آقا اده امیری، مريم؛[ 2]

 .33-31نشريه پ وهشی، آمو  ی و اطحع رسانی مدارس کارآمد،  ماره نهم، ص 

ررهنگ مديريا تغییر و دهبود کیفیا در آمو ش و پرورش، (. 1310)ايزری، مهدی؛ يزدخواستی، علی [ 3]

 .چاپ نشده

ار يادی عملکرد اداره کل سا ماا ت مین اجتماعی استاا ما ندراا دا مدل (. 1331)انی، مريم دزرگی ماکر[ 3]

EFQMپاياا نامه کار ناسی ار د، دانشگاه آ اد واحد قائم  هر ،. 

ضرورت طراحی مدل تااعی سا مانی در (. 1311)دهشتی روی، دهارک؛ نودهی، حسن؛ روغنی، مرتضی [ 1]

 (.ددی، امارات)ن اعمللی مديريا و علوم انسانی ستايی، کنفرانس دیمراکز دهدا تی درمانی رو

کیفیا دخشی آمو ش و پرورش دوره ادتدايی دا رويکرد مديريا کیفیا جامع، (. 1332)تورانی، حیدر [ 1]

 چاپ دوم، تهراا، انتشارات قو

ار يادی درونی جها تحلیل اعگوی اعتبارسندی و (. 1310)ها می، سید حامد؛ پور امین  اد، سایده [  ]

، دانشگاه "ار يادی کیفیا در نظام دانشگاهی"ار يادی و تضمین کیفیا در نظام دانشگاهی، پندمین همايش 

 . تهراا
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ت ثیر پیاده سا ی مديريا کیفیا جامع در دهبود (. 1331)حمیدی  اده، محمدرضا؛ دادادی، سیما [ 3]

، نشريه صناا و دانشگاه، سال (تصادی و دارايی خو ستاامااعاه موردی اداره کل امور اق)ررايندهای کاری 

 .23-33، ص 10و  1دوم،  ماره 

مؤعفه های پیاده سا ی نظام (. 1313)رضايی، روح اعه؛ مدردی، غحمرضا؛ قلی رر، احساا؛ صفا، عیح [ 3]

و درنامه مديريا جامع کیفیا در دانشکده های کشاور ی دانشگاه های  مال غرب کشور، رصلنامه پ وهش 

 .31-13، ص 3ريزی در آمو ش عاعی،  ماره 

راهنمايی درای خود ار  یادی در ساح درنامه، ترجمه حسن رضا  ين آدادی و (. 1333)روينستین [ 1]

 .اسماعیل  ارعی  وارکی، انتشارات علوم و رنوا

 .ررهنگ رارسی، تهراا، انتشارات امیرکبیر(.  133)عمید، حسن [ 10]

 .روش های ار  یادی آمو  ی، تهراا، انتشارات پیام نور(. 1331)لیرضا کیامنش، ع[ 11]

در اثردخشی مدارس، ( TQM)نقش مديريا کیفیا رراگیر (. 1333)عسکرياا، مصافی؛ صفری، اکرم [ 12]

 .31-33نشريه پ وهشی، آمو  ی و اطحع رسانی مدارس کارآمد،  ماره چهارم، ص 

امکاا سندی دکارگیری مديريا کیفیا (. 1311)؛  رری، رسول سیدی، سیدمساود؛  هیدی، نیما[ 13]

رراگیر ده منظور ايداد نوآوری در نواحی چهارگانه آمو ش و پرورش  هرستاا  یرا ، رصلنامه رهیارتی نو در 

 .11-30، ص 2مديريا آمو  ی، سال سوم،  ماره 

داه میاا میزاا آمادگی ددیراا جها دررسی را(. 1333)صاعحی، مسلم؛ قلتاش، عباس؛ ادراهیمی، سارا [ 11]

اجرای مديريا کیفیا رراگیر دا ررهنگ سا مانی و اثردخشی مديراا متوساه  هر مرود ا، رصلنامه 

 .11-110رهیارتی نو در مديريا آمو  ی، سال اول،  ماره دوم، ص 

ديريا کیفیا در طراحی مدل رياضی ار يادی عملکرد دا ت کید در  اخص های م(. 1332)صفری، ساید [ 11]

 .سا ماا های توعیدی دا رويکرد تحلیل پو شی داده ها، رساعه دکتری، دانشگاه تردیا مدرس

مديريا کیفیا جامع در آمو ش و پرورش، مدله (. 1313)راضلی، حسن؛ راضلی، ارسانه؛ رحیمی،  هرا [  1]

 .11-33، ص ( 2پیاپی )مااعاات مديريا در آمو ش انتظامی، سال هفتم،  ماره دوم

يادگیری، در گررته -کاردرد مديريا کیفیا جامع در ررايند ياددهی(. 1311)قرداا دوردی ن اد، ررهاد [ 13]

 www.SID.irا  

دررسی نظام های ار يادی آمو ش عاعی در جهاا ده (. 1331)قورچیاا، نادرقلی؛  هرکی پور، حسن [ 13]

 .1-11، ص 31ه پ وهش های مديريا،  ماره منظور ارائه مدل مناسب درای آمو ش عاعی کشور، مدل

پیشنهاد اعگويی آمو  ی درای جمهوری )مديريا جامع کیفیا در آمو ش (. 2003)موخوپادهای [ 11]

 .، ترجمه دکتر اسداهلل  مس رحورجانی(اسحمی ايراا
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مدل طراحی (. 1333)نودهی، حسن؛ تسلیمی، محمدساید؛ میرکماعی، سیدمحمد؛ میرسپاسی، ناصر [ 20]

، رصلنامه تالیم و تردیا،  ماره (مدارس مقاع متوساه نظری)مناسب تااعی سا مانی در آمو ش و پرورش 

 .3-23، ص 101
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