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  چکیده

مدیران مدارس، معلمان، ) نفعان مدرسه دگاه ذیهدف از اجرای پژوهش حاضر ارزیابی وضعیت کیفیت از دی

پژوهش با رویکرد . های مدیریت کیفیت فراگیر در مدارس متوسطه بود براساس شاخصه( آموزان و والدین دانش

 ةنفعان مدارس متوسط آماری این پژوهش شامل تمامی ذی ةجامع. کمّی و راهبرد تحقیقی ارزیابی انجام گرفت

گیری از فرمول کوکران حجم  با بهره. ای انجام شد صورت تصادفی طبقه گیری به مونهروش ن. شهر کوهدشت بود

نفر  88نفر معلم،  443از این تعداد . دست آمد  به( نفر مرد 416نفر زن و  481) نفر 013ای متشکل از  نمونه

ت ارزیابی کیفیت لیس ها از چک آوری داده جهت جمع. نفر از والدین بودند 88آموز و  دانشنفر  441مدیر، 

تحلیل عاملی تأییدی برای   روش. گویه بود 91مؤلفه و  43استفاده شد که شامل( 4991)بارلوسکی و التون 

دیدگاه مدیران،  ةمنظور مقایس به .کار رفت  نامه به بررسی روایی و ضریب آلفای کرانباخ برای آزمون پایایی پرسش

های  راهه و آزمون ، تحلیل واریانس یکtهای  یت کیفیت از آزمونآموزان و والدین در مورد وضع معلمان، دانش

از  مکفهای  نتایج نشان داد وضعیت کیفیت در مدارس شهر کوهدشت براساس شاخصه. تعقیبی استفاده شد

نفعان  بین دیدگاه ذی. آموزان و والدین ضعیف است دیدگاه دانش دیدگاه مدیران و معلمان در این زمینه خوب و از

آموزان، مدیران در مقایسه با معلمان و  معلمان و مدیران در مقایسه با دانش. ه تفاوت معناداری وجود داشتمدرس

های  تری از وضعیت کیفیت براساس شاخصه ارزیابی مثبت ،نهایتاً هم معلمان و هم مدیران در مقایسه با والدین

 .اند مکف در مدارس داشته
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 مقدمه

های کارکنان و  ها برای بهبود مهارت چالش ناشی از رقابت جهانی باعث افزایش فشار بر سازمان

ترین وظایفی است که هر مؤسسه  رو، بهبود کیفیت از مهم ازاین ؛خدمات شده /کیفیت محصوالت

اران و ذگ مومی، سیاستآور و تغییر قابلیت اعتمادپذیری ع های سرسام هزینه .روست با آن روبه

وپرورش سوق داده   های آموزش های جدی نسبت به عملکرد نظام عموم مردم را به طرح پرسش

اساس نیازهای ملی و گسترش فرهنگ کیفیت استوار باشد  تواند بر آموزشی زمانی مینظام . است

، ساختار و نظام از این لحاظ. گرا ایجاد شود محور و کیفیت که نظام مدیریتی با رویکرد مشتری

 (.4،8336سالیس) شود مدیریت آموزشی موردتوجه مدیریت کیفیت واقع می

8مدیریت کیفیت فراگیر  
عنوان  به ،به صورت گستردهاصول آن که  بوده الگوهایییکی از ( مکف) 

وافری به  ةعالق ،قبل ةاز دو ده. ابزار رویارویی با چالش کیفیت موردپذیرش قرار گرفته است

مفاهیم مکف همانند . وپرورش به صورت یک موج ناگهانی پدیدار شده است در آموزشکیفیت 

با توجه به نیاز . های صنعت، خدمات و بازرگانی برای نظام آموزشی نیز مناسب است بخش

گویی به تغییرات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، مکف  مؤسسات آموزشی جهت پاسخ

 . ول را در آموزش ایجاد کندتواند این تح روشی است که می

اندرکاران آموزشی  دست کهو نیازی نیست است مکف اکنون مسیر پیشرفت خود را پیموده   

عنوان مکف شناخته  هایی که اغلب به اما نیاز به تشریح روش ؛شوند اهمیت موضوع متقاعد دربارۀ

در مورد اجرای  یداطالعات زیا .شود میهای آموزشی کشور احساس  شوند، هنوز در محیط می

لیکن با توجه  ؛ها از قبیل آموزش، تحقیقات و مشاوره در دسترس نیست مکف در بعضی از زمینه

گیری از الگوهای  توان با بهره به جامعیت مفاهیم و اهداف مکف در دستیابی به کیفیت می

به نتایج  ،د آموزشهای تأثیرگذار در بهبو ها و تلفیق آن با شاخص شده در سایر زمینه گرفته کار هب

به  در آموزشگاه در سطوح مختلفتواند  میاصول مکف  .دست یافت ها حوزه در این یقبول قابل

استقرار مکف برای یک سازمان آموزشی در چارچوبی معین به مدیران کمک . کار گرفته شود

گوتچ و )دهند ای و مستمر استقرار های مرحله را طی ارزیابی آنکند تا بتوانند مراحل اجرایی  می

 .(8341، 0دیویس

کیفی و مشابه خوبی، امور مفهوم مطلق آن مربوط به  .کیفیت دو مفهوم مطلق و نسبی دارد

کیفیت از . باالترین سطح کیفیت را دارد و قابل برتری رقابتی نیست ،زیبایی و حقیقت است

                                                 
1. Sallis 

2. total quality management 

3 Goetsch & Davis 
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ردهای از پیش رود و عبارت است از تعیین استاندا کار می  لحاظ فنی در مفهوم نسبی به

اغلب زمانی به اهمیت کیفیت . بودن این استانداردها در هر زمانی نسبت به آن شده و دارا تعیین

. شود که مشکلی بروز کند و سرمایه و وقت در ارتباط با نبود کیفیت از دست برود پی برده می

پس . کند بروز میآموزان  شود که در رفتار دانش وپرورش به تغییراتی گفته می کیفیت در آموزش

تفاوت بین  ،در آموزش، کیفیت. آموزان است معیار معتبر کیفیت، تغییر رفتار مطلوب دانش

 (.8338سالیس، )موفقیت و شکست است 

جوی رعایت و صورت فعاالنه در جست هکه ب ای هر مؤسسه( 4991) 4به باور بارلوسکی و التون  

عنوان نیروهای انگیزشی  الزام کیفیت ذیل به ةرگانهای چها باید با چالش ،استاندارد کیفیت باشد

نفعان خدمات آموزشی سزاوار بهترین خدمات آموزشی هستند و  ذی: الزام اخالقی .رو شود هروب

 ةوظایف هم ۀدهند نشان: ای الزام حرفه .اندرکاران آموزشی است آوردن آن از وظایف دست فراهم

آوردن استانداردهای باالی آموزشی  ای فراهمتالشی سخت بر کسانی است که درگیر خدمات و

کیفیت گاهی  .رقابت واقعیتی در دنیای آموزش است: الزام رقابتی .هستندبرای یادگیرندگان 

اهداف  یاز طریق ارتقا: گویی الزام پاسخ. تواند تنها عامل تفاوت بین مؤسسات آموزشی باشد می

کارهای بهبود آن نتایج، سازمان مورد  و ساز آوردن سنجش فرایند آموزشی و فراهم و نتایج قابل

 .گیرد حمایت قرار می

نسبت به محصوالت ( وپرورش مانند آموزش)ها و ارزیابی کیفیت خدمات  تعریف مشخصه  

نهایی  ۀکنند خدمت و مصرف ۀدهند هئدر خدمات بین ارا :تر است مشکل یفیزیکی به دالیل

کننده هرگز  کننده و مصرف  ت ممکن است تولیداما در محصوال ؛مستقیم وجود دارد یارتباط

موقع ارائه  چراکه خدمات باید به ؛مهم از کیفیت خدمات است ئیزمان جز .همدیگر را نبینند

نامشهودبودن مواجه  مسئلةبا  خدمات .اصالح نیست برخالف محصول، یک خدمت قابل و شوند

رکنان و نه مدیران به مشتریان ارائه از طرف کا اًعموم ومستقیم  طور  به چون معموالً؛ هستند

فهم  و تنها شاخص قابل بودهوری در خدمات مشکل  سنجش بهرهنهایتاً اینکه  و دنشو می

 (.8338 سالیس،) عملکرد، رضایت مشتری است

ای از  تواند مجموعه ای از بهبود مستمر است که می فلسفه مکف»معتقد است ( 8336) سالیس  

 ةهر مؤسس ۀآیند ها و انتظارات فعلی و را برای برآوردن نیازها، خواستهابزارهای عملی و فنون 

ها،  زمینه ةهمداشتن در  رغم عمومیت در حقیقت، مکف به(. 14ص)« آموزشی فراهم سازد

زمانی نسبتاً  ةبه جهت فاصل. ها و برخی از مشاغل خدماتی رواج دارد تاکنون فقط در کارخانه

                                                 
1. Barlosky & Lawton 
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آن فاقد  دستاوردهایپرورش،  و مدهای حاصل از آموزشپیاایج و نت ۀطوالنی برای مشاهد

رویکرد  از یچندان عمالً استقبال کهشود  صنعتی است و باعث می ۀهای اغواکنند جذابیت

کارگزاران آموزشی از  تمامی ساختنهدف اساسی مکف درگیر .مدیریت کیفیت در آموزش نشود

ن آموزشی وزشی، اهداف و مأموریت سازماهای آم ترین سطوح با فعالیتمدیریت عالی تا پایین

خاص  یکیفیت آموزش فقط بر دوش یک نفر یا واحد مسئولیته جای اینک در مکف به. است

کرده و افراد را درگیر کار  ةکارگزاران سازمان آموزشی است و با این نظر هم ةهم ۀبر عهد ،باشد

صورت  کند و مشارکت را به می برداری های مختلف کارکنان در سطوح مختلف بهره از توانمندی

 . دهد عملیاتی و ملموس تا عمق سازمان رسوخ می

پرورش براساس اهداف زیر  و اساس کیفیت در آموزش براین ؛گراست پرورش هدف و آموزش  

تناسب پیامدهای  ؛پرورش و ارزش افزوده در آموزش ؛پرورش و الی در آموزشتع: شود مشخص می

پرورش به هدف مشخصات و الزامات  و هماهنگی خروجی آموزش ؛هآموزشی تجربه برای استفاد

4،موخوپادیای)پرورش و اجتناب از نقص در آموزش ؛شده ریزی برنامه
 8331.) 

برای کاربرد مکف در  ای چهارگانه اصول (4080 ، به نقل از جهانگیری،8339)8یونسلینگ  

ود مداوم و ارزیابی خود، وج بهبود، یهمکارارتباط براساس  :های آموزشی فراهم آورده است نظام

 ةمکف یک فلسف الگویالبته باید توجه داشت که  .رهبریو نهایتاً  دار یک فرایند مداوم نظام

 .مدیریتی است و برپایی هر تغییر زیربنایی مستلزم صرف زمان و انرژی مضاعف استـ  نگرشی

که  1و کرازبی 1جوران 0،دمینگ: د ازنا کیفیت عبارت ۀترین نویسندگان دربارسه تن از برجسته  

ها برای بخش خدمات نیز کاربرد  نظرات آنوجوداین با ؛کردندروی کیفیت در صنعت تمرکز 

به اما  ؛اند ل کیفیت در آموزش نداشتهئای روی مسا مالحظه ها بررسی قابل کدام از آن هیچ. دارد

ه مباحث کیفیت بدون مراجعه به ک بودهقدری زیاد  مشارکتشان در روند کیفیت بهرسد  نظر می

  .ها مشکل است تفکرات آن

« دمینگ ةچرخ» نام دار را به روشی نظام ،برای تحقق ارتقای مستمر کیفیت( 4988)دمینگ   

 ةچهارده نکت. گردد می کیفیت قبل از هر چیز به مدیریت بر مسئلةاز دید او . ارائه کرده است

. هاستهای مدیریت برای تغییر در روش فیت و جاذبهجدید کی ةمعروف دمینگ ترکیبی از فلسف

 و که نبود ثبات در هدف گیرند موانعی توسط او مطرح شده که دربرابر بهبود کیفیت قرار می

                                                 
1. Mukhopadhyay 

2. Yuinseiling 

3. Deming  

4. Juran 

5. Crosby 
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: کند در کیفیت را به دو دسته تقسیم می نبودن موفقاو عوامل . اند مدت از آن جمله تفکر کوتاه

محیط کاری بدون )و علل عام ( ها پیروی نشده نها و قوانینی که از آ شامل روش) علل خاص

 (.امکانات

. مشهور است« تناسب برای استفاده یا قصد از استفاده» ةریظبرای بیان ن( 4989) جوران  

هایش باشد و  تواند براساس مشخصه می تدر این است که یک محصول یا خدمآن اهمیت 

زم ها ممکن است شرط ال قت مشخصهمطاب. کار گرفته نشوده باوجوداین برای هدف مناسب ب

توان در  ل کیفیت را میئبود که مسا باوراین  براو . کافی نیستاما  ؛کیفیت در اغلب موارد باشد

ریزی کیفیت،  برای کمک به مدیران در برنامه. کردهای مدیریت بررسی  گیری چارچوب تصمیم

 یاین روش فرایند. یدممدیریت کیفیت راهبردی نا آن راکه  توسعه داد جوران روشی را

. کنند میبراساس کارکنان در سطوح مختلف است که در بهبود کیفیت مشارکت  بخشی سه

مدیریت ارشد یک دید راهبردی نسبت به سازمان دارد، مدیران میانی یک دید عملیاتی نسبت 

ای است که مستقیماً  این نظریه. کنترل کیفیت است مسئولد و نیروی کار نبه کیفیت دار

 .کردتوان از آن در آموزش استفاده  می

منظور این است که ضایعات زیاد و  .است که کیفیت مجانی است بر این باور( 4989) کرازبی  

بهبود کیفیت، جبران  ةجویی از طریق برنام ها وجود دارد و با صرفه نبود کارایی در غالب نظام

و  هستندف و تأخیر همه موارد غیرکیفی ، اتالها نبودن موفقکه خطاها،  وی تأکید دارد. دشو می

تواند  پردازد و می خود را می ةکه بهبود کیفیت هزین  این ایده. کردها را حذف  توان آن می

برخالف روش . دارددر آموزش خواهان زیادی  کند،راهنمایی  ناکامیسازمان را به سمت حذف 

 یعملیات ای وان مانند برنامهت می ،گام است 41که شامل را کرازبی  الگویفلسفی دمینگ، 

توان کارها را بدون  او معتقد است که می. کننده دارد حالت پیشگیری چراکه کامالً کرد؛پیگیری 

 .یافتنی نیست اما دمینگ و جوران معتقدند که این هدف دست ؛خطا انجام داد

د دارای که بایکنند  معرفی میرهبر آموزشی در مکف را فردی ( 4986) 4پیترز و استون  

، ایجاد احساسات روابط ها نبودن موفقرسمی، استقالل، حمایت در برابر  های مدیریت غیر ویژگی

 (. 090ص) باشد ، غرور و هیجانهماهنگیخانوادگی، وحدت، 

 ۀشیو ۀدرباربه بحث و ا .داده استنقش رهبری مدیران را مورد تأکید قرار ( 8338) سالیس  

. کند میکیفیت را رهبری  که نامد می« رسمی یریت از طریق غیرمد»که آن را پردازد  می یخاص

نقش یک رهبر . شود نمیشوق برای برتری از پشت میزکار حاصل   و این باور است که شور  او بر

داشتن دیدگاهی از کیفیت فراگیر برای مؤسسه، داشتن الزام و تعهد واضح نسبت به فرایند 

                                                 
1. Peters & Austin 
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های مؤثر و  نوآوری در سازمان، ایجاد گروه ان وبهبود و کیفیت، رهبری پیشرفت کارکن

 دادن و ارزیابی موفقیت است کار مناسب برای نشان و های ارتباطی برای مشتریان، ساز کانال

 (.431ص)

: است کردهه ئارابه مدیران راهبردی  یپیشنهادات ،برای استقرار مکف در مدارس (4088)تورانی  

یر رهبری این کمیته را به عهده گیرد و با مشارکت مد ،مدیریت کیفیت ةضمن تشکیل کمیت

تعیین  باید بابخشی مدرسه  کیفیت .کندنتایج را مرتباً ارزیابی  ،آموزان معلمان و دانش ةهم

برای . باشد وپرورش تحصیلی و با نگاه به اهداف کلی وزارت آموزش ۀاهدافی بر حسب دور

ای آموزشی الزم برگزار شود و برای افراد ه دوره ،آشنایی کارکنان مدرسه با مدیریت کیفیت

مدیر باید به همان اندازه که به معلمان و  .جوایزی در نظر گرفته شود ،پیشقدم و پرتالش

مدیر باید تالش کند هم رهبر  .گیرد  کار هاقتدار و نظارت خود را ب ،دهد کارکنان آزادی عمل می

 (.8 ،4093به نقل از مباشری، ) بیاموزدهای رهبری را به معلمان  آموزشی باشد و هم مهارت

مطالعاتی در داخل و خارج کشور انجام شده است  ،مدارسدر مدیریت کیفیت فراگیر  ۀباردر  

امیری  ،(4084) زاده ، قاسمی(4086) پور توان به مطالعات حسین العات داخلی میطکه از م

آن است که  گویایات قاین تحقینتایج برخی از : کرداشاره ( 4081)پیشه  نوحو ( 4088) فارسی

 مدیریت کیفیت فراگیربرای اجرای الزم های بستر ،وپرورش ستادی وزارت آموزش ۀدر حوز

کارشناسان، حمایت مدیریت  های آشناسازی، همکاری بین مدیران و تشکیل کالس .وجود ندارد

های  از نکتهسازمان  دوسویه بین کارکنان واز کارکنان، توجه به نظرات کارکنان و ایجاد ارتباط 

که بین ها حاکی از آن بوده  یافتههمچنین . ضروری است مدیریت کیفیت فراگیرمثبت اجرای 

آمادگی . معنادار وجود دارد هایی تفاوت ،کارگیری اصول مکف هب دربارۀ ،یراننگرش مدیران و دب

گزارش شده در حد متوسط  مدیریت کیفیت فراگیرکارکنان مدارس نیز در راستای استقرار 

 .است

 8دالدون مک و( 4991)4توان به تحقیقات توماس خارجی نیز می ۀشد های انجام از پژوهش   

در تعلیم و  مدیریت کیفیت فراگیرکارگیری  هنتایج پژوهش نشان داد که ب. اشاره کرد( 4996)

پنج . شود رو می به در بین استادان دانشگاه و دانشجویان و آموزگاران رو یاندک با مقاومت ،تربیت

: شناسایی شده است کند، میفراوان   در سازمان کمک مدیریت کیفیت فراگیرعامل که به اجرای 

؛ ها شناسایی و تعریف شود مشتری ةوسیل کیفیت باید به ؛فرایند بهبود باشد ةها باید بر پای تالش

ها و نتایج  بتنی بر دادهد مها بای تصمیم ؛ها مشارکت داده شوند گیری تمامی افراد باید در تصمیم

                                                 
1. Tomas 

2. Mc Donald 
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 یکلید همچنین نقش. وجود آیده مدیریت ارشد ب ةبلندمدت به وسیل یباید تعهد د؛نباش

گرفته  مورد تأکید قرار ،در آموزش مدیریت کیفیت فراگیرآمیز  مدیریت ارشد در اجرای موفقیت

 .است

وپرورش کشور  آموزش ۀپژوهش حاضر به لحاظ اینکه تالش دارد مفاهیم مکف را در حوز   

 ارزیابی اندرکاران آموزشی سازی مکف از دیدگاه دست بسترهای نهادینه درخصوصو  کردهبومی 

های مکف  وضعیت کاربرد مؤلفه کهتحقیق حاضر بر آن است  .از نوآوری برخوردار است کند،ه ئارا

 ن و والدینآموزا ، دانشمعلمان ،مدیراناعضای اجتماع مدارس کوهدشت از دیدگاه  را در مدارس

 :طرح استم پژوهشی ذیلهای  پرسش ،برای رسیدن به این هدف .کند بررسی

استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در مدارس بسترهای  ازمدارس نفعان  ذیارزیابی  (4

 ؟چیست

استقرار مدیریت  بسترهایمدارس از  نفعان ذیی بین ارزیابی معنادار چه تفاوت (8

 در مدارس وجود دارد؟ کیفیت فراگیر

 

 شناسی روش

که به پیشنهادهای اجرایی جهت ارتقای کیفیت  ییژوهش حاضر ازآنجاپ: رویکرد و راهبرد تحقیق

گیری عینی،  بر اندازهکه  ی استکمّ یرویکرد دارای ، کاربردی وشود میمنجر در مدارس 

ز لحاظ همچنین ا. کند ها تأکید می وتحلیل داده بودن نمونه و کاربرد فنون آماری در تجزیه معرف

فرض پژوهشگران بر  کهچرا ؛گیرد قرار میهای ارزیابی  پژوهش  ۀدر زمر ،ها گردآوری داده ۀشیو

شود تا  آوری می جمع یست که ارزیابی فرایندی است که طی آن اطالعاتااین مفهوم استوار 

. کندگیری را تسهیل  تصمیمتا کرد  برنامه قضاوتیک های مختلف  ارزش جنبه ۀبتوان دربار

و اینکه دارد در سازمان اجرا  درحال ةیک برنام نفغ از افراد ذیبا   نزدیک یارتباطژوهش ارزیابی پ

  .توانند در تدوین برنامه نقش داشته باشند چگونه می

شهر  ةمتوسط مدارس نفعان ذی تمامیآماری در این پژوهش شامل  ةجامع :آماری ةجامع

در سال تحصیلی ( آنان یآموزان و اولیا دانشمعلمان، مدیران و معاونان مدارس، )کوهدشت 

 .نفر بودند 6088این افراد  ،جودکه براساس اطالعات مو بود 91-90

 با ، نمونهندنفر بود 6088آماری در این پژوهش  ةافراد جامع اینکه با توجه به :گیری روش نمونه

با ها  از زیرگروه های انتخابی تعداد نمونه. شداساس فرمول کوکران تعیین بر نفر 118حجم 

 .آمده است 4به تفکیک در جدول  ،ای گیری تصادفی طبقه استفاده از نمونه
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 های انتخابی  آماری و توزیع فراوانی نمونه ۀمعمشخصات جا(: 5)جدول 
 ةجامع  ها گروه

 آماری

 

 

  ةنام تعداد پرسش

 شده پخش

 

 

  ةنام تعداد پرسش

 شده آوری گرد

 88  88  88  مدیران

 443  403  033  نمعلما

 441  413  0333  آموزان دانش

 88  413  0333  والدین

 013  118  6088  مجموع

 
لذا  ؛اجرای کیفیت فراگیر است ممیزی کیفیت اولین مرحله در مسیر :ها گردآوری داده ابزار

رزیابی ا لیست رو، چک ازاین ؛های خودارزیابی است لیست ترین ابزار گردآوری اطالعات چک رایج

مورد استفاده  ،روز کرده است به آن را( 8338)سالیس  که( 4991) بارلوسکی و التون کیفیت

عدد یک برای عملکرد  ،ای لیکرت درجه براساس مقیاس پنج ،در این لیست کنترل. قرار گرفت

 ةمؤلف 43لیست شامل  این چک. ترتیب تا عدد پنج برای عملکرد عالی است ضعیف و به

آموزان،  نفعان، رهبری، فضای کالبدی و منابع، یادگیری مؤثر، دانش ات برای ذیدسترسی، خدم

بود /.( 80)گویی  میزان پاسخ. گویه دارد 91. استانداردهاست و کارکنان، روابط بیرونی، سازمان

 .قبولی است که سطح قابل

 

های پیشین  در پژوهشلیست ارزیابی کیفیت  ازآنجاکه عوامل زیربنایی چک :روایی و پایایی ابزار

لیست از تحلیل عاملی  چکمحتوایی  ییجهت بررسی رواشناسایی و استخراج شده است، 

 .شدییدی استفاده تأ
 

کیفیت مدارس ارائه شده  ۀمتناظر با هر یک از ابعاد ساز tبار عاملی و مقادیر  8 در جدول    

شود  ، مشخص میاست 96/4ها باالتر از  فهی مؤل متناظر با بار عاملی همه tازآنجاکه مقادیر . است

 اند خوبی بر این سازه بار شده کیفیت مدارس به ۀابعاد ساز  ةدرصد، هم 91که در سطح اطمینان 

 .از متغیر کیفیت مدارس به عمل آورند ی مناسبتوانند توصیف و می
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 ها متناظر آن tکیفیت و مقادیر لیست ارزیابی  بعاد چکبار عاملی ا(: 2) جدول

 tآماره   بار عاملی  ابعاد

 16/46  86/3  دسترسی

 18/83  88/3  خدمات

 68/48  83/3  های مدیر ویژگی

 61/49  86/3  فضای مدرسه

 41/88  98/3  یادگیری اثربخش

 89/83  88/3  آموزان دانش

 81/88  90/3  کارکنان

 84/46  88/3  ارتباط با جامعه

 11/83  88/3  دهی سازمان

 89/84  93/3  معیارها

 

 

 . ارائه شده است 8و  4نتایج تحلیل عاملی تأییدی در نمودارهای 

 

 
 

 ساختاری پژوهش الگوی (:5)نمودار 
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 معناداری پژوهش الگوی (:2)نمودار 

 

دیگری که باید در انجام تحلیل عاملی تأییدی موردتوجه قرار گیرد، بررسی میزان  مسئلة    

های نیکویی برازش پیرامون ارزیابی برازندگی  ، شاخص0در جدول . استپژوهش  الگویبرازش 

 .گانه ارائه شده است پژوهش مبنی بر توصیف متغیر کیفیت مدارس بر حسب ابعاد ده الگوی

 
 لیست ارزیابی کیفیت های نیکویی برازش روایی محتوایی چک شاخص(: 9)جدول 

 مقدار خی دو
 RMSEA  GFI  AGFI  NFI  IFI  CFI  RMR 

Sig df X2 

333/3 01 86/438  381/3  90/3  88/3  91/3  98/3  98/3  319/3 

 

. بود 86/438که مقدار آن  استمجذور کای  ۀآمار 0اولین شاخص مورد بررسی در جدول     

بت چنانچه نس. شود میآزادی استناد  ةجهت تفسیر این شاخص به نسبت مجذور کای بر درج

آزادی در تحلیل  ةدرج. ستالگوباشد، حاکی از برازش  0تا  4آزادی بین  ةمجذور کای به درج

بوده و  98/8آزادی برابر با  ةبنابراین نسبت مجذور کای به درج بوده است؛ 01عاملی تأییدی 

کیفیت برحسب این شاخص از روایی خوبی برخوردار  ارزیابی لیست شود که چک مشخص می
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تحلیل عاملی، شاخص  الگویارزیابی برازندگی  ةشاخص موردبررسی در زمین دومین. است

RMSEA اگرچه در مورد مقدار مطلوب این شاخص . استتأثیر حجم نمونه  است که کمتر تحت

بیانگر برازش مناسب  4/3شود که مقدار کمتر از  برش واحدی وجود ندارد، عمدتاً گفته می ةنقط

بود که حکایت از  381/3برابر با  RMSEAر، مقدار شاخص در پژوهش حاض. آن خواهد بود

 ،GFI، AGFI، NFIدر مورد شش شاخص . شده دارد مشاهده الگویبرازش نسبتاً مناسب 

NNFI، IFI  وCFI آمده   دست هها بین صفر تا یک در نوسان است، چنانچه مقدار ب که مقدار آن

گونه که در  همان. تجربی خواهد بود الگویر برازش مناسب باشد، بیانگ 9/3تر از  مساوی یا بزرگ

بوده است،  88/3که مقدار آن برابر با  AGFIشود، به استثنای شاخص  مالحظه می 0جدول 

کیفیت ارزیابی لیست  چک ۀو روایی ساز الگوهای مزبور حکایت از برازش مناسب  سایر شاخص

که مقدار آن بین صفر تا یک در نوسان  است RMRنهایتاً آخرین شاخص موردبررسی . دارند

تر  تر باشد، حکایت از برازش مناسب طورکلی هر قدر مقدار این شاخص به صفر نزدیک به. است

برش خاصی که مورد توافق همگان باشد، در مورد این شاخص وجود  ةاگرچه نقط. دارد الگو

 31/3کمتر از  RMRار برحسب این شاخص آن است که مقد الگوندارد، معموالً شرط برازش 

شود که ابزار  ، نتیجه گرفته میاست 318/3ازآنجاکه در پژوهش حاضر مقدار این شاخص . باشد

حسب این شاخص از روایی مناسبی برخوردار نیست؛ اما درمجموع اکثر ها بر گردآوری داده

یی توان گفت که روا لذا می ؛دارند الگوهای نیکویی برازش حکایت از برازندگی  شاخص

ضریب آلفای کرونباخ  ازجهت بررسی پایایی ابزار  . استلیست ارزیابی کیفیت موردتأیید  چک

 . ها ارائه شده است لیست به تفکیک مؤلفه ، مقادیر آلفای چک1 در جدول .شداستفاده 
 

 ها ضرایب آلفای کرانباخ چک ارزیابی کیفیت بر حسب مؤلفه (:4)جدول 

 مقدار آلفا  گویه تعداد  ابعاد  ردیف

 88/3  1  دسترسی  4

 89/3  43  خدمات  8

 94/3  9  ویژگی مدیر  0

 86/3  6  محیط و فضای مدرسه  1

 91/3  9  یادگیری اثربخش  1

 90/3  41  آموزان دانش  6

 91/3  48  کارکنان  8

 81/3  0  ارتباط با جامعه  8

 81/3  44  دهی مانساز  9

 94/3  43  معیارها  43
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بود، پایایی این /. 83لیست ارزیابی کیفیت باالتر از  چکهای  مؤلفه ازآنجاکه ضریب آلفای کلی    

 .لیست موردتأیید قرار گرفت چک

 

 ها یافته

مورد بررسی قرار ها  بودن توزیع داده نرمال شرط پیشگویی به سؤاالت پژوهش،  قبل از پاسخ

در حالت کلی، . منظور به مقادیر چولگی و کشیدگی توزیع متغیرها استناد شد به این  گرفت که

بر . ها از توزیع نرمال برخوردار هستند د، دادهنباش( -8، 8) ۀچنانچه چولگی و کشیدگی در باز

لیست  های چک مقادیر چولگی و کشیدگی در مورد مؤلفه ،1شده در جدول  نای نتایج ارائهمب

ها از توزیع نرمال  توان گفت که داده قرار دارند؛ بنابراین می+ 8تا  -8 ۀیابی کیفیت در بازارز

 . کردهای پارامتریک جهت بررسی سؤاالت پژوهش استفاده  توان از آزمون و می هستندبرخوردار 

 
 لیست ارزیابی کیفیت  های چک های مؤلفه های توزیع داده شاخص (:1)جدول 

 انحراف معیار  کشیدگی  حراف معیاران  چولگی  متغیر

 861/3  -140/3  408/3  -391/3  دسترسی

 861/3  -486/3  408/3  094/3  خدمات

 861/3  -034/3  408/3  381/3  های مدیر  ویژگی

 861/3  -194/3  408/3  393/3  فضای مدرسه

 861/3  -068/3  408/3  886/3  یادگیری اثربخش

 861/3  -189/3  408/3  011/3  آموزان دانش

 861/3  -808/3  408/3  888/3  کارکنان

 861/3  -168/3  408/3  889/3  ارتباط با جامعه

 861/3  -881/3  408/3  360/3  دهی سازمان

 861/3  -146/3  408/3  818/3  معیارها

 

ها، در  بزار گردآوری دادهها، کفایت نمونه و روابودن ا بودن توزیع داده پس از اطمینان از نرمال

منظور ابتدا   به این. ادامه نتایج حاصل از بررسی هر یک از سؤاالت پژوهش ارائه شده است

سؤال   وضعیت مکف در مدارس کوهدشت از دیدگاه کل افراد نمونه در قالب یک سؤال کلی و ده

ی مکف در مدارس، ها مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه وضعیت کیفیت براساس شاخصه  جزئی

مدرسه  نفعان ذیدر نهایت نیز دیدگاه . تفکیک بررسی شده است مدرسه به نفعان ذیاز دیدگاه 

در سطح آمار به این منظور  .در مورد وضعیت این متغیر، مورد مقایسه قرار گرفته است
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 راهه یکای، آزمون تی با دو گروه مستقل، تحلیل واریانس  نمونه تک t های آزمون استنباطی از

(ANOVA) و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. 

 ؟چیستمدیران مدارس در خصوص وضعیت کیفیت در مدارس ارزیابی : اولسؤال 

 
 (نفر 22 نمونه) ای پیرامون ارزیابی مدیران از وضعیت کیفیت نمونه تک tآزمون  (:0) جدول

  متغیر
میانگین 

 تجربی

 

 

انحراف 

 استاندارد

 

 

میانگین 

 معیار
  tماره آ 

درجه 

 آزادی

 

 

سطح 

 معناداری

 333/3  88  384/8  0  836/3  38/1  دسترسی

 333/3  88  331/8  0  888/3  96/0  خدمات

 333/3  88  198/43  0  683/3  80/1  های مدیر ویژگی

 333/3  88  388/43  0  184/3  44/1  فضای مدرسه

 333/3  88  090/43  0  196/3  48/1  یادگیری اثربخش

 333/3  88  818/9  0  190/3  39/1  آموزان دانش

 333/3  88  898/43  0  114/3  43/1  کارکنان

 333/3  88  938/6  0  818/3  98/0  ارتباط با جامعه

 333/3  88  088/48  0  111/3  88/1  دهی سازمان

 333/3  88  601/9  0  648/3  44/1  معیارها

 333/3  88  849/43  0  110/3  44/1  کیفیت مدارس

 

در سطح  tازآنجاکه مقدار  ،شده های مشاهده میانگینبرای  tو مقادیر  6اساس نتایج جدول بر    

شود که مدیران مدارس شهر کوهدشت،  مشخص می ،ها معنادار است برای تمامی مؤلفه 34/3

  .اند گزارش کردهسطح خوب مدارس خود را در وضعیت کیفیت در 

 ؟چیستمعلمان مدارس در خصوص وضعیت کیفیت در مدارس  ارزیابی :ومدسؤال 

 
 (550نمونه تعداد) از وضعیت کیفیتارزیابی معلمان  ای برای نمونه تک tآزمون  (:7)جدول 

  متغیر
میانگین 

 تجربی

 

 

انحراف 

 استاندارد

 

 

میانگین 

 معیار
  tآماره  

 درجه

 آزادی
 

سطح 

 معناداری

 333/3  439  881/1  0  908/3  10/0  دسترسی

 801/3  439  498/4  0  848/3  39/0  خدمات

 333/3  439  368/1  0  861/3  00/0  های مدیر ویژگی

 360/3  438  886/4  0  911/3  48/0  فضای مدرسه

 416/3  439  103/4  0  818/3  48/0  یادگیری اثربخش
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 808/3  439  486/4  0  938/3  43/0  آموزان دانش

 311/3  438  308/8  0  866/3  48/0  کارکنان

 848/3  439  -083/3  0  389/4  96/0  ارتباط با جامعه

 331/3  439  818/8  0  988/3  88/0  دهی سازمان

 430/3  439  611/4  0  994/3  41/0  معیارها

 341/3  438  198/8  0  888/3  83/0  کیفیت مدارس

 

شود که از دیدگاه معلمان مدارس شهر کوهدشت،  مشخص می 8 اساس نتایج جدولبر    

در مورد  tدهد که مقادیر  نتایج نشان میهمچنین . وضعیت کیفیت در سطح خوب بوده است

 ؛دهی، مثبت و معنادار است های مدیر مدرسه، کارکنان و سازمان چهار بعد دسترسی، ویژگی

حال  درعین. بوده است عیت کیفیت در ابعاد مزبور، در سطح خوببنابراین از دیدگاه معلمان، وض

آموزان،  در مورد شش بعد خدمات، محیط و فضای مدرسه، یادگیری اثربخش، دانش tمقادیر 

توان گفت که از دیدگاه معلمان، وضعیت  ارتباط با جامعه و معیارها، معنادار نیست؛ لذا می

 .بوده است کیفیت بر حسب این ابعاد، در سطح متوسط

 ؟چیستآموزان مدارس در خصوص وضعیت کیفیت در مدارس  دانشارزیابی : سومسؤال 
 

 (نفر 551نمونه )آموزان از وضعیت کیفیت  ای پیرامون ارزیابی دانش نمونه تک tآزمون  (:2) جدول

  متغیر
 میانگین

 تجربی
 

انحراف 

 استاندارد

 

 

میانگین 

 معیار
  tآماره  

درجه 

 آزادی

 

 

سطح 

 ناداریمع

 098/3  441  -819/3  0  848/3  90/8  دسترسی

 333/3  441  -938/8  0  830/3  18/8  خدمات

 343/3  441  -606/8  0  868/3  88/8  های مدیر ویژگی

 803/3  441  -838/4  0  819/3  93/8  فضای مدرسه

 333/3  441  -318/8  0  814/3  13/8  یادگیری اثربخش

 338/3  441  -468/0  0  898/3  86/8  انآموز دانش

 333/3  441  -133/1  0  814/3  68/8  کارکنان

 333/3  441  -198/1  0  389/4  16/8  ارتباط با جامعه

 333/3  441  -839/1  0  698/3  66/8  دهی سازمان

 333/3  441  -888/1  0  818/3  69/8  معیارها

 333/3  441  -169/1  0  194/3  69/8  کیفیت مدارس
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آموزان شهر کوهدشت، وضعیت  شود که از دیدگاه دانش مشخص می 8 براساس نتایج جدول

ای در مورد هر یک از ابعاد مکف نیز  نمونه تک tنتایج آزمون . کیفیت در سطح ضعیف بوده است

دگیری های مدیر مدرسه، یا در مورد هشت بعد خدمات، ویژگی tدهد که مقادیر  نشان می

 34/3دهی و معیارها، منفی و در سطح  آموزان، کارکنان، ارتباط با جامعه، سازمان اثربخش، دانش

آموزان، وضعیت کیفیت در ابعاد مزبور، در سطح  بنابراین از دیدگاه دانش ؛معنادار بوده است

ست؛ در مورد دو بعد دسترسی و محیط مدرسه، معنادار نی tهمچنین مقادیر . ضعیف بوده است

آموزان، وضعیت کیفیت برحسب این دو بعد، در سطح متوسط بوده  بنابراین از دیدگاه دانش

 . است

 ؟چیستآموزان در خصوص وضعیت کیفیت در مدارس  والدین دانشارزیابی : سؤال چهارم

 
 (نفر 27نمونه ) مدارس از وضعیت کیفیتوالدین پیرامون ارزیابی ای  نمونه تک tآزمون  :(3) جدول

  غیرمت
میانگین 

 تجربی

 

 

انحراف 

 استاندارد

 

 

میانگین 

 معیار

 

 
  tآماره 

درجه 

 آزادی

 

 

سطح 

 معناداری

 363/3  86  -936/4  0  888/3  81/8  دسترسی

 333/3  86  -490/1  0  646/3  88/8  خدمات

 340/3  86  -108/8  0  688/3  84/8  های مدیر ویژگی

 344/3  86  -180/8  0  881/3  88/8  فضای مدرسه

 333/3  81  -884/1  0  688/3  68/8  یادگیری اثربخش

 334/3  86  -634/0  0  688/3  80/8  آموزان دانش

 333/3  86  -991/0  0  188/3  81/8  کارکنان

 330/3  86  -344/0  0  648/3  83/8  ارتباط با جامعه

 331/3  86  -883/8  0  831/3  81/8  دهی سازمان

 338/3  86  -801/0  0  689/3  86/8  معیارها

 333/3  81  -698/0  0  198/3  86/8  کیفیت مدارس

     

آموزان شهر کوهدشت،  شود که از دیدگاه والدین دانش مشخص می 9براساس نتایج جدول     

ای در  نهنمو تک tنتایج آزمون . وضعیت کیفیت در مدارس فرزندانشان در سطح ضعیف بوده است

های  در مورد نه بعد خدمات، ویژگی tدهد که مقادیر  مورد هر یک از ابعاد مکف نیز نشان می

آموزان، کارکنان، ارتباط با جامعه،  مدیر مدرسه، محیط و فضای مدرسه، یادگیری اثربخش، دانش

یت کیفیت در بنابراین از دیدگاه والدین، وضع ؛دهی و معیارها، منفی و معنادار بوده است سازمان

در مورد بعد دسترسی معنادار بوده و  tهمچنین مقدار . تر از متوسط بوده است ابعاد مزبور، پایین



 ...نفعان بر اساسارزیابی مدارس از دیدگاه ذی ◄463

بیانگر آن است که از دیدگاه والدین، وضعیت کیفیت از لحاظ بعد دسترسی، در سطح متوسط 

 .قرار دارد

 های مکف در س شاخصهت براسامدرسه از وضعیت کیفی نفعان ذیآیا بین ارزیابی : سؤال پنجم

آموزان و  دیدگاه مدیران، معلمان، دانش ةمنظور مقایس به ، تفاوت معناداری وجود دارد؟مدارس

 . راهه استفاده شد یک  ، از آزمون تحلیل واریانسین در مورد وضعیت کیفیت در مدارسوالد
 

 

  مدرسه نفعان ذیارزیابی  ۀمقایسبرای راهه  نتایج تحلیل واریانس یک: (50)جدول 

 کیفیت مدارس از

  منابع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

 

 

درجه 

 آزادی

 

 

میانگین 

 مجذورات

 

 
  Fآماره 

سطح 

 معناداری

 333/3  901/09  488/48  0  168/11  بین گروهی

     111/3  000  618/414  گروهی درون

       006  849/836  کل

 

 34/3که این مقدار در سطح  بوده 901/09ابر با بر F ۀ، مقدار آمار43براساس نتایج جدول    

آموزان و والدین در مورد  توان گفت بین دیدگاه مدیران، معلمان، دانش بنابراین می ؛معنادار است

 . وضعیت کیفیت در مدارس، تفاوت معناداری وجود دارد

آزمون تعقیبی راهه، در ادامه از  در تحلیل واریانس یک F ۀبا توجه به معناداربودن آمار    

 44 جدول. ها تفاوت وجود داشته است استفاده شد تا مشخص شود که بین دیدگاه کدام گروه

 . دهد مدرسه نشان می نفعان ذیزوجی دیدگاه  ةمقایس را دربارۀنتایج آزمون تعقیبی توکی 
 مدرسه نفعان ذیارزیابی زوجی  ۀمقایس نتایج آزمون تعقیبی (:55) جدول

 سطح معناداری  انحراف معیار خطا  تفاوت میانگین  دومگروه   گروه اول

 333/3  393/3  -131/3  معلم  آموز دانش

 333/3  418/3  -148/4  مدیر  آموز دانش

 894/3  396/3  -368/3  والدین  آموز دانش

 333/3  410/3  -948/3  مدیر  معلم

 333/3  398/3  108/3  والدین  معلم

 333/3  416/3  019/4  والدین  مدیر
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تری از  آموزان، ارزیابی مثبت معلمان و مدیران در مقایسه با دانش ،44 براساس نتایج جدول    

آموزان و والدین، تفاوت معناداری وجود  بین دیدگاه دانش. اند وضعیت کیفیت در مدارس داشته

. اند فیت در مدارس داشتهتری از وضعیت کی مدیران در مقایسه با معلمان، ارزیابی مثبت. ندارد

از وضعیت کیفیت در مدارس  یتر معلمان و مدیران، در مقایسه با والدین، ارزیابی مثبت ،نهایتاً

 .اند گزارش کرده

 

 گیری حث و نتیجهب

مدیران مدارس، ) نفعان مدرسه منظور ارزیابی وضعیت کیفیت از دیدگاه ذی این تحقیق به

های مدیریت کیفیت فراگیر در مدارس متوسطه  براساس شاخصه( آموزان و والدین معلمان، دانش

 ةجامع. و راهبرد تحقیقی ارزیابی انجام گرفت پژوهش با رویکرد کمّی. شدشهر کوهدشت انجام 

 . نفعان مدارس متوسطه شهر کوهدشت بود آماری این پژوهش شامل تمامی ذی

معلمان با . کند بینی می نی پیشعنوان فرهنگ سازما مدیریت کیفیت فراگیر کیفیت را به    

مدیر، مدرسه را . دهند آموزان و والدین درس می نهایت توان خود و در جهت رضایت کامل دانش

عنوان فرهنگ سازمانی  کیفیت به. کند آموزان و والدین اداره می در جهت رضایت کارکنان، دانش

واند فقط یک مورد از مؤسسه ت کیفیت نمی. جای کاربردهای جزئی است نشانگر مفهوم کلیت به

نظر مدیریت کیفیت فراگیر یک  از نقطه. های دیگر رها شوند که بخش درحالی ؛را شامل شود

های ورزشی یا فرهنگی یا رواج اعتیاد  اال ولی بدون دستاوردی در فعالیتمدرسه با نتایج علمی ب

 ةبرای توسع فیت فراگیرمدیریت کی. کیفی قلمداد شود ةتواند مؤسس آموزان نمی در بین دانش

 تالش ،دارد زمان انسان را نگه می طور هم جهت اصلی که به آموزان در چهار کیفی کامل دانش

شاخص  43وضعیت کیفیت را در  48جدول  .جسمانی، عاطفی، فکری و معنوی: کند می

 :دهد می نفعان مدارس نشان ذی طورکلی از دیدگاه به
 

 مکف ۀاخصوضعیت کیفیت در ده ش (:52)جدول 

 وضعیت کیفیت  شاخصه

 خوب  دسترسی

 ضعیف  خدمات

 متوسط  های مدیر مدرسه ویژگی

 متوسط  محیط و فضای مدرسه

 ضعیف  یادگیری اثربخش

 متوسط  آموزان دانش

 متوسط  کارکنان
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 ضعیف  ارتباط با جامعه

 متوسط  سازماندهی

 متوسط  معیارها

 

نفع یا اعضای اجتماع مدرسه در مورد وضعیت کیفیت در  ذیهای  ارزیابی هر یک از گروه    

. نشان داده شده است 40های مکف در جدول  مدارس شهر کوهدشت براساس شاخصه

ارزیابی منفی از خدمات در مجموع  آموزان و والدین دانش ،شود که مشاهده میگونه  انهم

گزارش را ارزیابی مثبتی ان ل مدیران مدارس و معلمبمقا اما در ؛اند آموزشی مدارس داشته

 .اند کرده

 
 مدرسه نفعان ذیوضعیت کیفیت از دیدگاه  (:59) جدول

 وضعیت کیفیت  اعضا

 خوب  مدیران

 خوب  معلمان

 ضعیف  آموزان دانش

 ضعیف  والدین

 

مؤسسات آموزشی به شکل روزمره اداره مدارس و  بیشتردر توجیه نتایج فوق باید گفت که     

ای معموالً رویکردی تدریجی  هرگونه اقدام توسعه. اغلب فاقد طرح توسعه هستند شوند و می

چون برنامه  باشد؛ ریزی بلندمدتی است که پویا دنبال برنامه مدیریت کیفیت فراگیر به. دارد

مدیریت شدن مفهوم  تضمین پذیرفته و نهادینه. همواره موضوعی برای اصالح و بازبینی است

  .زاهمیت استئزای تئوری آن حااجو فراگیر  کیفیت

تواند  می مدرسهوری در یک نوآ. یک رویکرد مدیریت تغییر است مدیریت کیفیت فراگیر    

شدن  ها و تغییرات افقی بیانگر گسترش و متنوع نوآوری. عمودی و عمقی باشد ،افقی

مدیریت  .فرهنگ تغییر استرویکرد عمقی به معنی تغییرات کیفی با ایجاد . هاست فعالیت

 هرحال هر هب. دهد عمق و عمودی مدنظر قرار می ةکیفیت فراگیر فرایند تغییر را از دو جنب

پس اصوالً . شود سازی یا گسترش منع می متنوع ،که تغییرات کیفی مؤسسه الزم باشد جایی

 .کند جو میو مدیریت کیفیت فراگیر، تغییر با تمرکز بر کیفیت را جست
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القای فکری نوآوری در ذهن افراد ( 4،4998راجرز)ای دارد مرحله دی پنجاتخاذ نوآوری فراین    

سنجی، تبدیل فکر به عمل در سطح میدانی، ارزیابی تکوینی و نهایتاً  امکانسازمان، 

رانه برای جدید و راهبردی نوآو ةمدیریت کیفیت فراگیر در قالب یک فلسف. سازی نوآوری نهادینه

 . نمایداین پنج مرحله عبور ز بهبود کیفیت در آموزش باید ا

اندرکاران مؤسسات آموزشی  تواند اشارات کاربردی برای دست نتایج این تحقیق می     

به  نگ،یدم شکل داده شده مدیریت کیفیت فراگیر توسط  میمفاه نخست آنکه. دربرداشته باشد

است  نیا آن فرض اساسی .در مدارس مطرح شده است یبه تعال یابیدست یبرامبنایی عنوان 

این کار مدیران مدارس  (8343)8به نظر الننبرگ .ندخواه یمبهترین ها را برای خود  که مردم 

ذینفع  که در آن نظام آموزشی  ودبهببا کار را به طور مداوم  نیآنها را قادر سازد تا ااست که 

از داده  ه گستردهو مجموع تربیت نیرو انسانی، ،یکار گروهاین کار مستلزم . هستند انجام دهند

موزش و پرورش نظام دار برای آ  رییتغ کیاست تا ی فرصت نیا. ها آنهاست لیو تحل هیتجزها و 

، اصل نوآوری است ،مقاومتباید به یاد داشت که  دوم اینکه، .مفهوم سازی و نهادینه شود

ت دربرابر نیز عامل مقاوماعضای اجتماع مدرسه چند ویژگی  ،بر خود سازمان عالوهمشخص شده 

امنیتی، ترس از  کاری، احساس بی محافظهکه  هستند های بهبود کیفیت در مدارس نوآوری

کافی با  نداشتن آشنایی تمایلی به کار،  در احساس نیازها، بی یتواننانفس کم،  شکست، عزت

دست  .کننده از آن جمله اند ها و افراد پیشرفت های جدید، ارتباط کم با سازمان ها و شیوه ایده

شته باشند که در اجرای طرح های مدیریت کیفیت ااندرکاران و مدیران مدارس باید به خاطر د

وجود موانع مذکور امری طبیعی است و می توان با گفتگو و چانه زنی میزان  فراگیر در مدارس

 .مقاومت ها ر ا به حداقل رساند
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