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Abstract
The purpose of this study is to identify the factors affecting the ranking of the middle
school and design a model for it. The present study applied in terms of purpose, and in
terms of method. The research community in the qualitative section included 12 specialists
in the field of educational administration who selected in a purposeful manner. In the
quantitative section, there were 406 secondary school principals in Tehran. The sample size
was 198 people based on the Cochran's formula, which selected by multistage clustering
method. To conduct the research, first, by studying the theoretical foundations and
interviewing the experts, the effective factors and components in the ranking system of
secondary schools were identified. The questionnaire was designed using the extracted
components. In order to analyze the data in the qualitative section, the interviews coded and
analyzed using NVivo qualitative software and in the quantitative section, confirmatory
factor analysis was performed with SPSS software. The results showed that the factors
influencing the school ranking system included eight components: "educational affairs" in
the first place, "educational affairs" in the second place, "professional affairs" in the third
place, "service affairs" in the fourth place, "leadership affairs". In the fifth place,
"evaluation affairs" are in the sixth place, "research affairs" are in the seventh place and
"capital affairs" are in the eighth place, which in the school ranking system explains
69.143% of the variance. Finally, based on the "identified" factors, the final research model
has been developed using confirmatory factor analysis.
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 .1دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرمسار ،ایران
 .2دانشیار ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشکدة علوم انسانی ،واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرمسار ،ایران
 .3دانشیار ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه شهید رجائی ،تهران ،ایران
 .4استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشکدة روانشناسی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران

(تاریخ دریافت4931/41/41 :؛ تاریخ پذیرش)4938/03/46 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،شناسایی عوامل مؤثر در ﻧﻈام رتبه بندی مدارس مﺘوسطة دورة دوم و طراحی مدلی برای آن است .پژژوهش حاضژر
از ﻧﻈر هدف کاربردی ،و از ﻧﻈر روش آمیخﺘه است .جامعة پژوهش در بخش کیفی 41 ،ﻧفر از مﺘخصصان حوزة مدیریت آموزشژی بودﻧژد
که به شیوة هدفمند اﻧﺘخاب شدﻧد ،و در بخش کمّی 106 ،ﻧفر از مدیران مدارس مﺘوسطة دوم شژرر ترژران بژود .حجژ ﻧموﻧژه براسژاس
فرمول کوکران  438ﻧفر در ﻧﻈر گرفﺘه شد که به روش خوشهای چندمرحلهای اﻧﺘخاب شدﻧد .برای اﻧجامدادن پژوهش ،ﻧخسژت از طریژق
مطالعة مباﻧی ﻧﻈری و مصاحبه با صاحب ﻧﻈران ،عوامل و مؤلفههای مؤثر در ﻧﻈام رتبهبندی مدارس مﺘوسژطه شناسژایی شژد .سژس ،،بژا
بهکارگیری مؤلفههای اسﺘخراجشده ،پرسشنامه طراحی شد .تجزیهوتحلیل دادهها در بخش کیفی با بررهگیری از ﻧرمافژزار کیفژی NVivo
کدگذاری و تحلیل شد و در بخش کمّی ،تحلیل عاملی تأییدی با ﻧرمافزار  SPSSاﻧجام گرفژت .ﻧﺘژایج ﻧشژان داد عوامژل مژؤثر در ﻧﻈژام
رتبهبندی مدارس شامل هشت مؤلفة «امور پرورشی» در جایگاه ﻧخست« ،امور آموزشژی» در جایگژاه دوم« ،امژور حرفژهای» در جایگژاه
سوم« ،امور خدماتی» در جایگاه چرارم« ،امور رهبری» در جایگاه پنج « ،امور ارزشیابی» در جایگاه شش « ،امور پژوهشژی» در جایگژاه
هفﺘ و «امور سرمایهای» در جایگاه هشﺘ قرار دارد که در ﻧﻈام رتبهبندی مدارس  63/419درصد واریاﻧ ،را تبیین می کنند .در ﻧرایژت،
براساس عوامل شناساییشده مدل ﻧرایی پژوهش با بهکارگیری تحلیل عاملی تأییدی تدوین شده است.
واژگانکلیدی :آموزش ،رتبهبندی مدارس ،مﺘوسطة دوم.
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مقدمه
در فصل هفتم سند تحول بنیادین آموزشوپرورش که هدفهای عملیاتي و راهكارها را بررسي
کرده است ،یكي از اهداف استقرار نظام ارزشیابي و تضمین کیفیت در تعلیم و تربیت رسمي
عمومي یاد شده است ،که یكي از راهكارهای این هدف ،ایجاد نظام رتبهبندی مدارس و مؤسسات
آموزشوپرورش بهمنظور شفافسازی عملكرد و ارتقای کیفیت و تقویت انگیزههای رقابت منطقي
و علمي بین آنان است .ارزیابي عملكرد در زمرة مهمترین راهكارهای ارتقای اثربخشي سازمان
تلقي ميشود؛ از این رو ،از سالیان بسیار دور مدیران و پژوهشگران ،درصدد ارائة راهكاری مناسب
برای ارزیابي سازمانها بودهاند (صفری .)1931 ،رتبهبندی تالشي برای سنجش کیفیت و حرکت
در راستای تحول است .اگرچه این نوع سنجش نسبي است؛ زیرا مقایسة کیفیتهاست و گاهي
هنجار و معیار دقیقي برای حداقل کیفیت وجود ندارد ،با این حال ،مدارس متوسطه با بهرهگیری از
آن به سمت کیفیت پیش ميروند (خالصي.)1933 ،
رتبهبندی مدارس موجب افزایش شفافیت عملكرد مدارس و پاسخگویي آنان در مقابل جامعه
و والدین ميشود .والدین و دانشآموزان حق دارند از عملكرد مدرسه تصویر روشني داشته باشند
و براساس اطالعات عرضهشده ،عملكرد مدرسع را نظارت و ارزشیابي کنند .رتبهبندی مدارس با
عرضة اطالعات معتبرتر به شفافیت عملكرد مدارس و انتخاب مدرسة مناسب کمک فراواني
ميکند .همچنین ،به استقرار مدیریت کیفیت جامع منجر خواهد شد ،که در آن ارزش عملكرد
مدرسه را تعیین ميکند و این باعث افزایش پاسخگویي مدارس در قبال مشتریان خواهد شد.
رتبهبندی مدارس همچنین ،سبب افزایش روحیة همكاری و رقابت مدارس و افزایش تالش
مدارس برای بهبود کیفیت خواهد شد .با کمک الگو و بهکارگیری معیارهای گردآوریشده،
مدارس ميتوانند نقاط ضعف خود را شناسایي کنند (سان بارن و نیری .)4112 ،1رتبهبندی تصویر
روشني به والدین ميدهد؛ زیرا آنان حق دارند بدانند فرزندانشان در چه مدارسي تحصیل ميکنند،
1. Sanborn & Neary
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و با اطالعات دقیق رتبهبندی ،ميتوانند انتخاب مناسبتری در مسیر آموزشي داشته باشند (نوس

1

و همكاران .)4112 ،همچنین ،با مقایسة مدارس با یكدیگر ميتوان کمک فراواني در تدوین
راهبردهای مناسب با محیط براساس توانمندیهای آن مدرسه انجام داد .مدیران مدارس ميتوانند
برای رسیدن به حداکثر بازدهي و فعالیت ،مقیاس مناسبي برای فعالیتهایشان برای رقابت با
رقیبان انتخاب ميکنند .رتبهبندی موجب رقابت مدارس با یكدیگر ميشود و مدارس برای ارتقای
کیفیت خود تالش بیشتری انجام ميدهند (فلسفينژاد و همكاران .)1931 ،اما اگر رتبهبندی انجام
نگیرد ،رقابت بسیار کمي بین مدارس برقرار است .مدارس نیز بهمثابة سازمان آموزشي نیازمند
ارزیابي مداوم هستند؛ زیرا مدارس باید مطابق با تغییر و تحوالت عصر باشند و دانش روزآمد به
دانشآموزان انتقال دهند .ارزیابي و رتبهبندی مدارس موضوعي است که از چند دیدگاه متفاوت
قابلبحث است ،از سویي ،زمینهای برای کشف سریع نقاط قوت و ضعف یک مدرسه خاص و از
سوی دیگر فرصتهایي برای بهبود شرایط فعلي مدرسه فراهم ميکند و در ادامه ،اطالعاتي را
دربارة کمیت و کیفیت مدارس ميدهد و ماهیتاً مشخصکنندة وضعیت آنها و نظام
آموزشوپرورش است (رحماني .)1934 ،مطالعة پژوهشهای داخلي در زمینة رتبهبندی مدارس
نیز نشاندهندة پژوهشهای بسیار محدود در این زمینه است ،که پژوهشهای بیشتری در این
موضوع مهم را ضروری ميکند تا بهصورت همهجانبه و از ابعاد مختلف به شناسایي الگوی
رتبهبندی پرداخته شود .برای مثال زندی ( )1932در پژوهشي مدل ارزشیابي عملكرد و رتبهبندی
مدارس در مقطع ابتدایي را تدوین و اعتباریابي کرد ،که در این پژوهش جامعة مطالعهشده ،مدارس
مقطع ابتدایي استان کردستان بوده ،و به مقطع متوسطه نپرداخته است .با توجه به تفاوت عملكرد
مقطع ابتدایي و متوسطه ،ميطلبد الگوی متمایزی برای مقطع متوسطه طراحي دیده شود .برجي
( )1931مدل ارزیابي عملكرد مدارس هوشمند با رویكرد کارت امتیازی متوازن را طراحي کرد .در
پژوهش او  91شاخص با بیشترین امتیاز از نظر خبرگان ،در چهار منظر کارت امتیازی متوازن
شامل مناظر مشتری ،فرایندهای داخلي ،رشد و یادگیری و مالي جانمایي شد .نتایج پژوهش او
1. Neves

شناسایی عوامل مؤثر در ﻧﻈام رتبهبندی مدارس مﺘوسطة دورة دوم؛ و طراحی مدلی برای آن

991 

نشان داد وضعیت عملكرد موجود در دبیرستان عالمه حلّي 11تهران در مناظر مالي ،فرایندهای
داخلي ،رشد و یادگیری بهترتیب وزن و اهمیت آنها از سطح مطلوبي برخوردار است و در منظر
مشتری دارای سطح مطلوبي نیست .بدری 1و همكاران ( )4112در مطالعهای چهارمرحلهای ،شامل
توسعة سلسلهمراتبي ،اعتبارسنجي سلسلهمراتبي ،توسعة ابزار ارزیابي و آزمون قابلیت اطمینان ابزار،
چارچوب بازرسي کیفیت مدارس را پیشنهاد دادند که مدیریت مدرسه را قادر ميکند به مسائل
مربوط به مزیت رقابتي خود با سایر مدارس رسیدگي کند که مهمترین آنها رتبهبندی عملكرد در
بازار کار و شناسایي عناصر انجامدادن وظیفه است که بیشترین نیاز به بهبود را دارند .معیارهای
استخراجشده در مدل بازرسي کیفیت مدارس در پژوهش آنها عبارتاند از دستاوردها و
پیشرفتهای دانشآموزان ،رشد شخصي دانشآموزان ،کیفیت آموزش و یادگیری ،برنامة درسي و
نیازهای دانشآموزان ،رهبری و مدیریت ،منابع مدرسه ،راهنمایي ،مراقبت و حمایت از
دانشآموزان ،کیفیت ساختمانهای مدرسه .اگیدو گالوز 4و همكاران ( )4111تأثیر سیستمهای
مدیریت کیفیت بر محیط مدرسه را ارزیابي کردند .در مطالعة آنان  43مدرسة ابتدایي و متوسطه در
دو ناحیة اسپانیا بررسي شد .مدارس مورد بررسي ،شامل مدارس دولتي ،خصوصي و مدارس
خصوصي بودند که از بودجة عمومي یارانه ميگرفتند .براساس نتایج این مطالعه ،اجرای سیستم
مدیریت کیفیت تأثیر شگرفي بر سطح مشارکت معلمان در ارائة ابتكارات ،نوآوری و بهبود دارد.
همچنني ،پژوهش آنان نشان داد ،فعالیتهای خودارزیابي ،طراحي برنامههای بهبود و اجرای
ابتكارات نوآورانة معلمان از مهمترین متغیرهای مؤثر بر سیستمهای مدیریت کیفیت در یک
مدرسه است .در بحث مدت زمان اجرای سیستم مدیریت کیفیت با میزان تأثیر بسیاری از ابعاد مد
نظر در پژوهش ،تفاوت عمدهای در نتایج مشاهده شده است؛ زیرا ارزیابي تأثیر مشارکت معلمان
وارائة ابتكارات و بهبودبخشي فرایند یاددهي -یادگیری نشان ميدهد مدارسي که بیش از  2سال
این سیستم را اجرا کردهاند ،نتایج بهتری بهدست آوردهاند.
1. Badri
2. Egido Galvez
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جامعیتنداشتن شاخصهای ارزیابي مدارس در ایران ،و همچنین ،جامعیتنداشتن مدلهای
طراحيشده در مطالعات انجامگرفته انگیزهای فراهم کرد تا ابعاد بیشتری از الگوی رتبهبندی
مدارس در ایران بررسي شود .بنابراین ،در پژوهش حاضر سعي شده است نخست ،عوامل و
مؤلفههای مؤثر در رتبهبندی مدارس متوسطه از دیدگاه متخصصان و صاحبنظران بررسي ،سپس،
براساس آن الگوی جامعي برای رتبهبندی مدارس متوسطه در ایران طراحي شود.
روششناسی پژوهش
با توجه به اینكه هدف پژوهش حاضر ،شناسایي عوامل و شاخصهای رتبهبندی مدارس و تدوین
مدلي جامع بهمنظور استقرار یک نظام رتبهبندی در ایران است ،در زمرة تحقیقات کاربردی است
که به روش آمیخته انجام گرفته است .بنابراین ،نخست در مرحلة کیفي از طریق مطالعة مباني
نظری و مصاحبة نیمهساختاریافته با صاحبنظران شاخصها و مؤلفههای مؤثر در رتبهبندی
مدارس استخراج شد .سپس ،براساس مؤلفههای مستخرج ،پرسشنامهای برای مرحلة کمّي تدوین
شد .جامعة آماری پژوهش حاضر در بخشِ کیفي ،شامل  14نفر از صاحبنظران حوزة مدیریت
آموزشي و آموزشوپرورش بود که بهطور هدفمند و براساس معیار اشباع نظری دادهها ،انتخاب
شدند و در بخش کمّي شامل  211نفر از مدیران مدارس متوسطة دوم شهر تهران بود .براساس
فرمول کوکران و به روش خوشهای چندمرحلهای 133 ،نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار
گردآوری دادهها در بخش کیفي شامل مصاحبة نیمهساختاریافته ،و در بخش کمّي شامل پرسشنامة
محققساخته بود که روایي صوری و محتوایي آن را  11نفر از صاحبنظران حوزة مدیریت و
رهبری آموزشي تأیید کردند و ضریب پایایي آنها بهترتیب 1/323 ،و  1/311محاسبه شده است.
برای تجزیهوتحلیل دادهها در بخش کیفي ،دادهها به روش تحلیل محتوا و با بهرهگیری از نرمافزار
کیفي

NVivo

کدگذاری و تحلیل شد .در بخش کمّي ،برای تجزیهوتحلیل دادهها تحلیل عاملي

تأییدی در نرمافزار  SmartPLSاجرا شد.
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یافﺘههای پژوهش
یافتههای پژوهش در دو بخش کیفي و کمّي به شرح زیر ارائه ميشود.
یافﺘههای بخش کیفی

همانطور که بیان شد ،بهمنظور شناسایي شاخصها و مؤلفههای اولیه ،مصاحبهای نیمهساختاریافته
با صاحبنظران انجام گرفت .دادههای پرسشنامه با نرمافزار  Nvivoکدگذاری شد که هشت مقولة
اصلي به شرح جدول  1شناسایي شد.
جدول  .1نمونهای از کدگذاریها با نرمافزار Nvivo

کدهای نهایی

مفاهیم

 .1تعیین چشمانداز ،هدفگذاری ،برنامهریزی و...

آیندهنگری خردمندانه

 .4جمعگرایي ،بازخورگیری ،بازخوردادن و...

تصمیمگیری مشارکتي

 .1تختة هوشمند ،رایانه ،اینترنت ،و...
 .4بارش مغزی ،تدریس فعال و...

هوشمندسازی
راهبردهای تدریس

 .1توجه به رشد ایماني ،تقویت باور دیني و...

رشد معنوی

 .4توجه به ارزشهای انساني ،تعهد ،اعتماد و...

اخالقمداری

 .1برگزاری کارگاه ،آموزش ضمن خدمت و...

توانمندسازی

 .4تقویت مسئولیتپذیری ،صداقت ،امانتداری و...

ویژگي اخالقي

 .1سرانة دانشآموزی ،درآمدها ،هزینهها و..

امور مالي

 .4سرانة فضای کالس ،آزمایشگاه ،کارگاه و...

فضای فیزیكي

 .1اقدامپژوهي ،درسپژوهي ،روایتپژوهي و...

آموزشپژوهي

 .4پرسشگری ،تفكر و تأمل و...
 .1خدمات بهداشتي ،توجه به سالمت جسمي و...
 .4کمد اختصاصي ،سلفسرویس و...

خردورزی
سالمت و بهداشت
خدمات رفاهي

 .1مدارس برخوردار ،کمبرخوردار و غیربرخوردار...

توجه به دروندادها

 .4نحوة انجامدادن کارها ،رویهها ،چگونگي اجرا و...

توجه به فرایندها

 .9کسب مهارتهای اجتماعي ،زندگي ،شغلي و...

توجه به بروندادها

مقولهها
امور رهبری
امور آموزشي
امور پرورشي
امور حرفهای
امور سرمایهای
امور پژوهشي
امور خدماتي

امور ارزشیابي
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یافﺘههای بخش کمّی
برای تأیید مدل طراحيشده در بخش کیفي ،شاخصهای شناسایيشده در قالب پرسشنامهای در
اختیار  211نفر از مدیران مدارس متوسطة دوم شهر تهران قرار گرفت و دادهها با روش تحلیل
عاملي تأییدی در نرمافزار  SmartPLSتحلیل شد.
امور رهبری

امور آموزشی

امور پرورشی

امور حرفهای

رتبهبندی

امور سرمایهای ای

امور پژوهشی

امور خدماتی

امور ارزشیابی

شكل  .1مدل مفهومی نظام رتبهبندی مدارس

نتایج تحلیل عاملي تأییدی در جدول  4بیان شده است.
جدول  .2بار عاملی و مقادیر تی عوامل مؤثر بر «نظام رتبهبندی مدارس»

ضریب معناداری

نتیجه

عامل

بار عاملی

مقدار تی

سطح قابلقبول

P>1/11

مؤلفه تأیید شد.

امور رهبری

1/234

12/413

<1/31

t

مؤلفه تأیید شد.

امور آموزشي

1/311

13/112

<1/31

t

P>1/11

امور پرورشي

1/311

12/931

<1/31

t

P>1/11

مؤلفه تأیید شد.

امور حرفهای

1/311

13/329

<1/31

t

P>1/11

مؤلفه تأیید شد.

امور سرمایهای

1/299

11/923

<1/31

t

P>1/11

مؤلفه تأیید شد.

امور پژوهشي

1/213

19/441

<1/31

t

P>1/11

مؤلفه تأیید شد.

امور خدماتي

1/231

13/111

<1/31

t

P>1/11

مؤلفه تأیید شد.

امور ارزشیابي

1/223

11/419

<1/31

t

P>1/11

مؤلفه تأیید شد.
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شكل  .2مدل تحلیل عاملی تأییدی عوامل مؤثر بر نظام رتبهبندی مدارس در مدل کلی (حالت تخمین ضرایب استاندارد)

شكل  .3مدل تحلیل عاملی تأییدی عوامل مؤثر بر نظام رتبهبندی مدارس در مدل کلّی (حالت معناداری)
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همانطور که در جدول  4و شكل  ،4نشان داده شده است ،مقادیر آمارة تي بهدستآمده در
سطح  1/11در همة عوامل بزرگتر از  1/31است؛ بنابراین ،ارتباط معناداری بین هریک از عوامل
مؤثر بر نظام رتبهبندی مدارس شهر تهران بهعنوان مدل کلي وجود دارد .بنابراین ،پس از تأیید
مـدل نظام رتبهبندی مدارس ،ميتوان هشت عامل شناسایيشده در نظام رتبهبندی مدارس را تأیید
و معرفي کرد.
بحث و ﻧﺘیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف شناسایي عوامل و شاخصهای مؤثر در نظام رتبهبندی مدارس متوسطة
دورة دوم بهمنظور تدوین مدلي برای رتبهبندی مدارس بوده است .برای طراحي مدل تكنیک
مدلیابي معادلة ساختاری بهکار گرفته شد .بنابراین ،نخست ،از طریق مطالعة مباني نظری و
مصاحبه با صاحبنظران مؤلفهها و شاخصهای مؤثر در رتبهبندی مدارس استخراج شد ،و سپس،
در اختیار جامعة آماری مدیران مدارس شهر تهران قرار گرفت تا شاخصها و مؤلفهها شناسایي
شوند .سپس ،با روش تحلیل عاملي تأییدی عوامل شناسایيشده در بخش کیفي ،تأیید شده و مدل
عوامل مؤثر بر رتبه بندی مدارس طراحي شد .براساس یافتهها ،هشت مؤلفة «امور رهبری»« ،امور
خدماتي»« ،امور آموزشي»« ،امور حرفهای»« ،امور سرمایهای»« ،امور پرورشي»« ،امور پژوهشي» ،و
«امور ارزشیابي» شناسایي شد.
اولین مؤلفه «امور رهبری» نامیده شد که در این مؤلفه ،بیشترین وزن عاملي به گویة 1
«تصمیمگیری مشارکتي در جهت متعهدکردن کارکنان» و کمترین وزن عاملي به گویة « 2میزان
فعالیت انجمن اولیا و مربیان و مشارکت والدین» تعلق دارد .در آموزشوپرورش ،مدیریت و
رهبری آموزشي مدرسه را مهمترین عامل تغییر و نوآوری در تعلیم و تربیت ميدانند؛ زیرا تدریس
و یادگیری که محور همة فعالیتهای آموزشوپرورش است ،بهطوری که عمده در مدرسه صورت
ميگیرد (نیكنامي و همكاران .)1933 ،نتایج مطالعة حاضر با نتایج پژوهش برجي ( )1931همسو
است ،که دریافت رهبری و مدیریت یكي از مؤلفههای مهم رتبهبندی مدارس است؛ زیرا رهبران
آموزشي تالش ميکنند عواملي در مدرسه مانند محتوای درسي ،روشهای تدریس ،استراتژیهای
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ارزیابي و هنجارهای فرهنگي پیشرفت تحصیلي را تغییر دهند و موفقیت و پیشرفت تحصیلي را
برای فراگیران به ارمغان آورند (هوی و میسكل.)1932 ،
مؤلفة دوم «امور خدماتي» نامیده شد .از آنجا که در این مؤلفه بیشترین وزن به گویة مربوط به
«امكانات و تجهیزات سرمایشي و گرمایشي مناسب» اختـصاص یافته است ،ميتوان دریافت
معلمان از وضعیت امكانات و تجهیزات سرمایشي و گرمایشي در مدارس خود رضایت ندارند و
از طرفي ،خبرهایي که از گوشه و کنار ایران به گوششان ميرسد که معلمان فداکار یا دانشآموزان
معصوم جانشان را به خاطر این سبک خدمات ضعیف از دست ميدهند ،ناراحت ميشوند و به
دنبال توجه مسئوالن هستند .نتایج این پژوهش با مطالعة زندی ( )1932همسو است ،که دریافت
توجه به مسائل بهداشتي و سالمتي دانشآموزان در مدرسة عاملي در ارزیابي عملكرد از مدرسه
است که باید بیش از پیش بدان توجه کرد و متولیان امر ،بهویژه مدیران مدارس باید بكوشند ،تا
دانشآموزان از آب سالم ،سرویسهای بهداشتي مناسب ،کمدهای اختصاصي برخوردار شوند .از
طرفي ،به بهداشت و سالمتي فردی آنها توجه شود و برای رفع معضالت و مشكالت عاطفي و
رواني آنها برنامهریزی مناسب داشته باشند.
سومین مؤلفه «امور آموزشي» نامیده شد ،که همسو با مطالعة برجي ( )1932است .هستة فني
مدرسه ،تدریس و یادگیری است که قلب و روح همة سازمانهای آموزشي است .از طرفي،
مدیریت برنامة آموزشي به معني هماهنگکردن و کنترل مواد درسي و آموزشي از طریق ایجاد
انگیزه ،نظارت و کنترل تدریس و یادگیری است .همچنین ،مدیران ميتوانند قدرتشان را بهکار
گیرند تا به معلمان کمک کرده و ساختارهایي طراحي کنند که فرایند تدریس و یادگیری را تسهیل
کند (هوی و میسكل .)1932 ،بنابراین ،آموزش باید به بهترین شكل ممكن در مدارس مدیریت
شود تا هدف غایي آن (موفقیت علمي و تحصیلي) محقق شود.
چهارمین مؤلفه «امور حرفهای» نامیده شد .از آنجا که در این مؤلفه بیشترین بار عاملي به «رشد
علمي و حرفهای معلمان» اختصاص یافت ،ميتوان دریافت یكي از جنبههایي که در نظام رتبهبندی
مدارس باید در اولویت باشد ،توانمندسازی و رشد علمي و حرفهای معلمان است .چون
توانمندسازی کارکنان به رشد حرفهای و کارآمدی بیشتر آنها منجر ميشود (صفری .)1931 ،از
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آنجا که رفتار شهروندی به اخالق حرفهای برميگردد و دارای پنج جنبة مشخص نوعدوستي،
وجدان کاری ،جوانمردی ،کرامت و اخالق مدني است ،باید در مدارس مورد توجه قرار گیرند
(هوی و میسكل .)1931 ،این نتایج با نتایج پژوهش برجي ( )1931همسو است ،که شاخصهای
رفتار اخالقي ،مهارتهای شغلي ،انگیزة کاری ،وجدان کاری ،مدیریت کالس درس و اخالق
حرفهای همة معلمان در عملكرد آنها نقش مؤثری دارند .از طرفي ،نیروی انساني آموزشدیده و
عالقهمندی آنها به حرفة معلمي ،خودکارامدی و مثبتاندیشي آموزشي معلمان تأثیر بسزایي در
اثربخشي مدرسه دارند (صفری و همكاران.)1932 ،
مؤلفة پنجم «امور سرمایهای» نامیده شد .توجه به امور سرمایهای در مدارس در نظام رتبهبندی
بسیار مهم است؛ چون وجود کتابخانه ،سالن اجتماعات ،کالسهای مناسب و مجهز به امكانات
روز ،سالنهای ورزشي و سمعي و بصری و ...ميتواند در پیشبرد اهداف آموزشوپرورش بسیار
مؤثر باشد.
مؤلفة ششم «امور پرورشي» نامیده شد .توسعة فرهنگي با ارتقای رفتار اجتماعي ،زمینهساز
توسعة اقتصادی ،اجتماعي ،نظامي ،بهداشتي و کشاورزی است .توسعة فرهنگي همچنین زمینهساز
توسعة انساني ،تقویتکنندة حاکمیت و یكپارچگي فرهنگي و زمینهساز مشارکت و توانمندسازی
جامعه است .با توسعة فرهنگي مشارکت جامعه افزایش ميیابد و زمینهشناسایي نیازهای جامعه
فراهم ميشود .همكاری در تصمیمگیری ،تقویت مشارکت همهجانبه از شاخصهایي است که با
کمک رهبری جامعه به توسعة فرهنگي منجر ميشود (شهریاریپور و همكاران)1931 ،؛ بنابراین،
توجه به این امور در نظام رتبهبندی مدارس بسیار مهم و ضروری است.
مؤلفة هفتم «امور پژوهشي» نامیده شد .پیچیدگي امر تعلیم و تربیت و نیز دسترسي به
حوزههای مختلف آن به پژوهشهای علمي و عملي نیاز دارد .هرچند تاکنون به دالیل فراوان،
هنوز جایگاه موضوعي مهم مانند تحقیق و پژوهش در آموزشو پرورش بهمعنای واقعي عملي
نشده است ،بنابراین ،این امر زماني محقق ميشود که پژوهش در عمل ،وارد کالسهای درس
شود .امروزه آموزشپژوهي ،درسپژوهي و اقدامپژوهي جزء جدایيناپذیر تعلیم و تربیت است.
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همچنین ،نقش معلمان در توسعة فرهنگ پژوهش در مدارس از جمله موارد دیگری است که باید
بیشازپیش بدان توجه کرد .معلمان باید بتوانند فعالیتهای علمي دانشآموزان را برنامهریزی و
هدایت و روحیة تعاون و همفكری را در آنها تقویت کنند .بنابراین ،بدون توجه به امور پژوهشي
نميتوان مدارس را رتبهبندی کرد.
مؤلفة هشتم «امور ارزشیابي» نامیده شد و نظام ارزشیابي نیز باید همواره در نظر گرفته شود.
نتایج این تحقیق با نتایج پژوهشهای بدری و همكاران ( ،)4112و اگیدو گالوز و همكاران
( )4111همسو است .نظام ارزشیابي باید همواره اساس توجه باشد و در رتبهبندی مدارس نیز
لحاظ شود؛ زیرا از مسیر ارزشیابي ميتوان میزان تحقق اهداف را اندازهگیری کرد و براساس آن در
بهبود جریان یادگیری و تصمیمگیریهای آینده گام برداشت.
بهطور کلي ،با بهکارگیری مؤلفههای هشتگانة شناسایيشده در پژوهش حاضر ،ميتوان مدل
جامعي برای ارزیابي عملكرد مدارس و رتبهبندی آنان طراحي کرد که گامي برای استقرار یک نظام
رتبهبندی مدارس متوسطه در کشور برمبنای شرایط داخلي است تا در جهت رفع نقاط ضعف گام
بردارند و برای افزایش نقاط قوت خود کوشا باشند .رتبهبندی مدارس بهطور دقیق توانایي هر
مدرسه را روشن ميکند .در نتیجه ،مدارس برای تعالي خود خواهند کوشید و موظف خواهند شد
خدمات مطلوب به طبقههای مختلف اجتماعي عرضه دهند .همچنین ،طراحي الگو برای رتبهبندی
مدارس و اجرای آن ،و در پي آن شفافیت عملكرد مدارس ،به گسترش دید سیاستمداران و
برنامهریزان آموزشي حوزة نظام آموزشي در زمینة وضع موجود مدارس منجر ميشود ،تا بتوانند
براساس آن از میزان تحقق اهداف مدارس و فاصلة آن با وضع مطلوب مطلع شوند و عملكرد
مدیران مدارس را ارزیابي کنند.
براساس اطالعات رتبهبندی مدارس ،سیاستمداران ميتوانند به برنامهریزی مؤثرتر برای مدارس
بپردازند و برای مدارس دارای رتبههای پایین و ضعیف ،برنامههای ویژه تدارک بینند .عالوه بر این
رتبهبندی مدارس گامي برای تمرکززدایي در نظام آموزشوپرورش است و براساس آن برای
واگذاری اختیارات و قدرت تصمیمگیری به مدارس تصمیمگیری صحیح انجام گیرد .بدین ترتیب
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که براساس رتبهی مدارس به آنان قدرت تصمیمگیری و اختیار عمل داده شود (حسني و
همكاران .)1931 ،از لحاظ اقتصادی نیز رتبهبندی مدارس کمكي برای تصمیمگیری منطقي و
صحیح در زمینة تخصیص منابع و اعطای اعتبارات به مدارس است .بدینصورت که براساس نیاز
مدارس به آنان بودجه تعلق گیرد و نیازهای ویژة مدارس مختلف در نظر گرفته شود .با
درنظرگرفتن منابع الزم برای رتبههای مختلف مدارس ميتوان اعتبارات بیشتری در جهت بهبود
کیفیت مدارس ضعیف مصرف کرد و شرایط را برای رشد مدارس فراهم کرد.
با توجه به اهمیت و منافعي که استقرار نظام رتبهبندی مدارس متوسطه در ایران خواهد داشت،
پیشنهاد ميشود از شاخصها و مؤلفههای شناسایيشده در پژوهش حاضر و سایر پژوهشها در
این زمینه بهصورت تلفیقي بهمنظور تدوین و استقرار یک نظام ارزشیابي عملكرد و رتبهبندی
مدارس بهکار گرفته شود.

شناسایی عوامل مؤثر در ﻧﻈام رتبهبندی مدارس مﺘوسطة دورة دوم؛ و طراحی مدلی برای آن
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