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Abstract  
 

The purpose of this study was to provide a model for ranking of non-governmental secondary 

schools. This research was a sequential exploratory mixed strategy which was done as a case 

study in Shiraz. The statistical population was non-governmental schools’ stakeholders of 

secondary schools in Shiraz including experts and public participation in education and five 

pillars of schools (school’s principle, teachers, school council, students and parents) 

.Sampling in the qualitative part was done by targeted method. In the quantitative part, 

stratified random sampling with a sample size of 333 people was used. The research tool of 

the qualitative part was an open interview with the participants and a library survey of Key 

education documents. Research tools in the quantitative part of the research were based on 

the findings of the qualitative part. The analysis of the qualitative data was done by using 

thematic analysis and statistical analysis of the quantitative part was performed through 

confirmatory factor analysis. The findings of the qualitative section showed that 9 criteria 

and 28 indices are effective in the ranking of non-governmental secondary schools. The 

results of factor analysis related to the quantitative part showed that proposed model the 

ranking model of non-governmental schools was approved. Moreover, from the perspective 

of the stakeholders, three scales, namely the education services, outputs and the student-

related ergonomics, are to be respectively given the highest priorities so their indices can play 

an important role in the rating of the schools. 

Keywords: National documents, Non-governmental school, Stakeholders, Thematic 

network.  
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 دولتی با رویکرد  بندی مدارس غیررتبه برای ییالگو ةارائ

 نفعان و اسناد باالدستییذ

 4محمد خیّر، 3زاده، مژگان امیریان2رضا زارعی ،1نژادخدیجه بزرگی

 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسالمی، مرودشت، ایران .1

 . استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسالمی، مرودشت، ایران2

 واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسالمی، مرودشت، ایران ستادیار، گروه مدیریت آموزشی،ا. 3

 . استاد، گروه مدیریت آموزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسالمی، مرودشت، ایران4

 (28/11/1399؛ تاریخ پذیرش: 31/05/1398)تاریخ دریافت: 

 چکیده

نفعان و اسناد باالدستی نظری با رویکرد ذی ةمتوسط دوم ةدولتی دور دی مدارس غیربنرتبه برای ییالگو ةهدف ارائ پژوهش حاضر با
موردی در شهر شیراز انجام  ةصورت مطالعراهبرد ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی بود که به یکآموزش و پرورش انجام شد. این پژوهش 

مدارس  ةگانپنجآموزش و پرورش و ارکان  ادارة های مردمیشارکتدولتی شامل کارشناسان م نفعان مدارس غیرذی ،آماری ةگرفت. جامع
محور صورت گرفت. در گیری هدفمند و با تکنیک مالکنظری بود. انتخاب نمونه در بخش کیفی به روش نمونه ةمتوسط دوم ةدوردر 

کنندگان باز با مشارکت ةبخش کیفی، مصاحباستفاده شد. ابزار پژوهش  نفر 333 ةنمونبا حجم  ایگیری تصادفی طبقهبخش کمّی از نمونه
ساخته بر اساس محقق ةو ابزار پژوهش بخش کمّی پرسشنام ،کلیدی آموزش و پرورشمدارک ای اسناد باالدستی و و بررسی کتابخانه

ی تأییدی صورت های بخش کمّی با تحلیل عاملتحلیل مضمون و تحلیل داده به روشهای کیفی های بخش کیفی بود. تحلیل دادهیافته
د. نتایج شنظری منظور  ةمتوسط دوم ةدولتی دور بندی مدارس غیرشاخص در رتبه 28معیار و  9های بخش کیفی نشان داد گرفت. یافته

دولتی در الگوی پیشنهادی، مثبت و  بندی مدارس غیرتحلیل عاملی مربوط به بخش کمّی نشان داد مسیرهای منتهی به معیارهای رتبه
همچنین  .شدتأیید  شدهبندی ارائهگوی رتبهلاآمد و دست به 96/1تک معیارها مطلوب و مقدار تی نیز باالتر از بار عاملی تک .بودند معنادار

 .های باالتری قرار داشتندبه ترتیب، در اولویت آموزاندانش یارگونومو  دادهابرونی، و پرورش یآموزش خدماتمعیار  سهنغعان، از دیدگاه ذی
 داشته باشند. بندی مدارستوانند سهم زیادی در نظام رتبهمی هاآنهای شاخص ،جهینت رد

 مدرسة غیر دولتی. نفعان، شبکة مضامین،باالدستی، ذی اسناد كلیدی: واژگان
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 مقدمه

پیشرفته موجب افزایش تعامالت  یهایورنافظهور  دنیای امروز، همراه با پرشتابتحوالت سریع و 

 تغییر در الگوهای زندگی اجتماعی، اقتصادی و آموزشی شده است. و ایجاد هاملتبین  اجتماعی

گرفتن مرزهای جغرافیایی با نادیده ،گرددمیبرپیش  قرننیمشروع آن به حدود  ةتحوالت که نقط نیا

های مختلف زندگی فردی و اجتماعی را دستخوش و شرایط اقلیمی، شرایط سیاسی و فرهنگی جنبه

 ه است.کردیر تغی

موجب  ،محیط یادگیری ازنفعان آموزان و سایر ذیدانش ،والدین افزایش آگاهی بااین تحوالت 

نفعان بر ذی ةهم عالوه اینکهه است. بهشدآموزشی  مؤسساتاز  هاآنانتظارات  افزایش و تنوع

ی آموزشی، هانسازمابودن پرمخاطببه دلیل ولی . ورزندیمی خود اصرار هاتیاولوبه  دستیابی

ی متنوع هافرصتایجاد  ةبودن هزینارس، پویایی مراکز آموزشی و باالی درگیر با مدهافیطتعدد 

در همین نفعان را ندارند. ذی همةیی به انتظارات گوپاسختوانایی الزم برای  هادولتدر مدارس، 

آمد وجود به ت جامعهمحور برای همسویی با تحوالامنایی و مدیریت مدرسهمدارس هیئت راستا،

 (.1396شاهی، ی و کیچر چهاردهعبدالهی )

در  ی، فراخوانی مشارکت مردمیادشدهیکی از راهکارهای مشترک اغلب کشورها در حل مشکل 

 ترینسنتی از بخشی ،خصوصی ةمدرس هرچند که مدارس و سایر مؤسسات آموزشی است. ةادار

ای مدرسه شرایط، درنظرگرفتن و با هزینه پرداخت بار از گذشتة دو والدین و است ایمنطقه هاینظام

ولی  (.2019، 1کنند )برندز، پریموس و اشپرینگرمی انتخاب خصوصی را برای تحصیل فرزندان خود

بسیاری از کشورهای جهان  «یدولتسازی نظام کوچک»و در راستای  بیستمپایانی قرن  ةده دودر 

های فعالیت ةتی به بخش خصوصی بودند. این روند به حوزهای اقتصادی دولشاهد واگذاری فعالیت

گذاران خصوصی قرار آموزشی نیز تسری یافته و ابعاد گوناگون آن در معرض توجه و عالقه سرمایه

سازی مدارس سوی خصوصیوری بههدف بهبود بهره جهان باحتی بسیاری از کشورهای گرفت. 

                                                           
1. Berends, Primus & Springer 
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( 1393، دار آرانیمعدنشد )شی ایران هم از این روند متأثر نظام آموز (.2018، 1کیم) اندهبرداشتگام 

مجدداً  1367شده بودند، در سال  سال تعطیل 10به مدت  1357سال  که از 2یانتفاع ریغو مدارس 

دولتی بتوانند متناسب با نیازهای جامعه،  اندازی شدند. هدف اصلی این بود که مراکز آموزشی غیرراه

بخشی فرصت کیفیتتر شده، ها نیز کوچکارائه دهند. دولت تیفیباکتنوع و ی مهابرنامهخدمات و 

 د.شوو مسیر دستیابی به عدالت آموزشی هموار  کنندمدارس محروم را پیدا 

آغازین شروع به  هایسال. طی کردند ی و شروع به کاراندازراهی راحتبه، مدارس دهة اولدر  

 سوکیاز  بنابراین،ان وجود داشت. گذارهیسرماان دولت و عالیق مشترکی می دولتی ریغکار مدارس 

دولتی بود و از  غیر ة، مشوق تأسیس مدرسقانونی هایی اقتصادی و حمایتهاکمک ةدولت با ارائ

، تیفیباکبا افزایش تقاضای اجتماعی برای آموزش و رقابت برای دسترسی به آموزش  ،سوی دیگر

، کاکیا و دار)معدن شدیمای ورود به بخش آموزش فراهم بر گذارانهیسرمامساعد جذب  ةزمین

با حداقل امکانات، اعطای وام  تأسیس(. در این دوره دولت از طریق صدور مجوز 1392، مؤذنی

 .کردیمحمایت  دولتی ریغ، از مدارس مأموری زمین به مؤسسین و اعزام معلم واگذاربدون بهره، 

و به دنبال آن بروز  ،ورها محلی برای ورود سیاستدر برخی کشهر چند که بخش غیر دولتی 

 (.2018، 3اختالفات سیاسی شده است )ای، اورفیلد و تیتل

های خود را از حمایت جیتدربهی کشور کاهش یافت و دولت آموزدانشجمعیت  دهه دومدر  

 1383سال  دربنابراین، انتفاعی کاهش داد و به فکر نظارت بر کار این مدارس افتاد.  ریغمدارس 

نیز  1387 د. در سالکرانتفاعی را ابالغ  بندی مدارس غیردرجه ةنامشیوه آموزش و پرورشوزارت 

 (.1392، ، کاکیا و مؤذنیدارمعدن)شد تغییر داده  4«یدولت ریغمدارس »به  «یانتفاع ریغمدارس »نام 

و مالحظات  خود نگاه کنند ةاقتصادی به مدرس ةاز پنجر هاآند شموجب  مؤسسانفشار بر  ،پس آن از

ی هافرصتیعنی عدالت آموزشی و ایجاد  ،اقتصادی را در اولویت باالتری نسبت به اهداف اولیه

 متنوع یادگیری، قرار دهند.

                                                           
1. Kim 

2. Non-profit schools 

3. Ee, Orfield & Teitell 

4. Non-governmental schools 
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از  والدیندولتی، به دلیل تحوالت جهانی و افزایش انتظارات  فعالیت مدارس غیر ة سومدهدر 

در راستای  ،طرف یک دولتی بودند. از ارس غیرمردم متقاضی مد ،همچنان آموزش و پرورش

ی به محیط یادگیری و همگام با تحوالت جهانی، با تعریف جدیدتری از مدرسه مواجه بخشتنوع

های خود از این مدارس را قطع و اجرای بعضی طور کامل حمایتدولت به ،از طرف دیگر و ندشد

شکاف بین عملکرد مدرسه و انتظارات جامعه  ن،بنابرایدولتی تعطیل شد.  قوانین تأسیس مدارس غیر

عالوه اینکه حساسیت مردم به کیفیت این مدارس افزایش د. بهکریی و آشکارشدن خودنماشروع به 

 یافت.

نگاه تجاری نسبت به  ،اندگرفته قرارفعالیت  چهارم ةدر ابتدای ده دولتی ریغمدارس  که اکنون

 :جمله از ،ه استکردرو هی در ارتباط با این مدارس روبی مهمهاچالش، جامعه را با این مدارس

ی آموزشی، روند هافرصت، با کاهش تنوع در هانهیهزکاستن  هدف با دولتی ریغمدارس  -

که موجب دورشدن  کنندیمی آموزشی، پرورشی و ارزشیابی را دنبال هاتیفعالی سازکسانی

 .دشومیدولتی  از اهداف ایجاد مدارس غیر

محلی و یا  ةجامعمدارس  بارةدری اعتماد قابلدولتی اطالعات  مدارس غیر ةریان بالقومشت -

ی خود و انتخاب مدرسه برای هاتیاولوجوی ودر هنگام جست بنابراین،سایر مناطق ندارند. 

 .کنندیمی شفاهی و نتایج آموزشی اکتفا هاقول نقلفرزندانشان به 

رخورداری از استانداردهای بسیار پایین، به دلیل رغم بی علیدولت ریغبعضی مدارس  -

اجتماعی کاذب  ةنتایج محدود و وجه بر تکیهبا  تنها برای جامعه، هاآننبودن عملکرد شفاف

 .کنندیمآموزان را جذب ، میزان باالیی از دانشنداکردهکه از تبلیغات کسب 

یی شامل ارزیابی هاتیفعالد و در جوامع محلی وجود ندار کنندهیابیارز ةسسؤهیچ نوع م -

 .شودمیانجام  آموزش و پرورشمدارس توسط  یبنددرجهعملکرد و 

ی عملکرد مدرسه برای سازشفافتواند کار مدارس می 1یبندنگارندگان اعتقاد دارند امروزه رتبه

ی را جامعه، ایجاد حساسیت در جوامع محلی و ایجاد نیروی محرکه برای دستیابی به عدالت آموزش

برای  یرقابت یبکاهد. ضمن اینکه مزیت یادشدههای انجام دهد و تا حد زیادی از اثرات منفی چالش

                                                           
1. Ranking    
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دادن یی است که همواره سازمان را به نشانهایتوانمندعوامل یا  ةمدرسه باشد. مزیت رقابتی، مجموع

ی نیست. به باور دلپراتو دسترس قابلی راحتبهو برای رقبای دیگر  دکنیمعملکرد بهتر از رقبا قادر 

پذیری و هایی چون رقابت، استقالل اداری، گزینش کارکنان، مسئولیت( ویژگی2018) 1و چادگار

ی بندرتبه .شده است دولتی عنوان های بارز و چشمگیر مدارس غیراز مزایا و تفاوت ییگوپاسخ ةشیو

کند، تا کمک میآموزان والدین دانش به ی متعددهاشاخصشفافی از مدرسه در معیارها و  با ارائة

آید حساب میها بهمعیاری برای سنجش توانایی ،نیهمچن ی خود را بیابند.هاتیاولوی راحتبهبتوانند 

ها شده و مسیر رشد و ها، تهدیدها و فرصتها، قوتراهنما برای آگاهی از ضعف تواند چراغو می

بندی به ما یادآوری رتبه(. 1396زاد و منتظر، خانیدهد )ریزان نشان توسعه را به مدیران و برنامه

 یبندرتبهبودن و اهمیت آموزش، به دلیل بنیادی ،کند که کجای جهان قرار داریم و در این میانمی

 (.2021، 2هوران و اورگاناست )مراکز آموزشی از اهمیت خاصی برخوردار 

طرفانه و مورد عنوان منبع اطالعاتی قوی، بیتوان بهمی بندی مدارس رااطالعات حاصل از رتبه

فرزندان خود  ةای برای مدرستواند به والدین کمک کند تا انتخاب آگاهانهیاعتماد در نظر گرفت و م

ارکان اصلی مدرسه  ةبر عهد تواندیمی بندرتبه(. مسئولیت 1396حسنی و همکاران، باشند )داشته 

در چندین  تواندیممدرسه  یک ،ملی و جهانی باشد. همچنین محلی، ةی متعدد در جامعهاسازمانیا 

مدرسه هستند،  ةآموزان بالقوو دانش والدینی بندرتبهی قرار گیرد. مخاطبان اصلی بندرتبهنوع 

ی هانظامی الالبهی خود را در هاتیو اولوکیفیت را برطرف کند  بارةدر هاآنابهامات  تواندیم

های اخیر توجه بسیاری از محققان را به خود بندی مدارس در سال. رتبهی متفاوت بیابندبندرتبه

 شود.ابتدا چند پژوهش داخلی و سپس، چند پژوهش خارجی بررسی می ده است.کرجلب 

 ةی مدارس متوسطبندرتبهالگویی جهت ارزیابی عملکرد و  ةارائ منظوربه( 1394) یخانیمهد

است. در این پژوهش  پرداختهشهرستان میانه  و پرورش آموزشموردی در  ة، به مطالعدوم ةدور

ی هاشاخصمالی با زیر -یادار وشاخص آموزشی، پرورشی  سه بررسی عملکرد مدارس، برای

ارزیابی  ةاثرگذارترین شاخص در حوز عنوانبهشاخص آموزشی  نشان داد. نتایج بررسی شدند هاآن

ر پژوهش خود با تحلیل محتوای منابع و نظرخواهی ( د1396همکاران )نژاد و فلسفی عملکرد است.
                                                           
1. Delprato & Chudgar 

2. Horan & O’Regan 
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بندی مدارس مقطع ابتدایی نظر، به شناسایی منابع و تجهیزات مؤثر در رتبه از اساتید صاحب

امکانات آموزشی، ساختمان و کیفیت ساختمان مدرسه، منابع مالی و ایمنی ة مؤلف چهاراند و پرداخته

 .اندابتدایی مؤثر دانسته بندی مدارس مقطعو بهداشت را در رتبه

بندی شناسایی عوامل مؤثر در نظام رتبه»( در پژوهش خود، با عنوان 1398مهرپور و همکاران )

ای، ، امور حرفهیامور آموزشمؤلفه شامل  8به « و طراحی مدلی برای آن دوم ةدور ةمدارس متوسط

ور پرورشی و امور خدماتی دست ای، امور پژوهشی، امامور رهبری، امور ارزشیابی، امور سرمایه

ای در جایگاه های پرورشی، آموزشی و حرفهدهد از دیدگاه مدیران، مؤلفهها نشان مییافتند. یافته

 .نخست قرار دارند

 یحال در .شده است انجامر اساس ارزیابی عملکرد ها ببندیرتبه های داخلی،در اغلب پژوهش

ارائة اطالعات صحیح  منظوربهبندی شود و رتبهلکرد انجام میبهبود عم هدف باارزیابی عملکرد  که

ارزیابی های قانونی موجود عملکرد برحسب منابع، امکانات و روششود. برای مشتریان انجام می

ها برای فرزندشان در چه مدارسی یافت . برای مشتریان این نکته اهمیت دارد که اولویت آنشودمی

بر بندی یاز به اطالعات صحیح دارند. بنابراین، مطلوب آن است که رتبهمینه نشود و در این زمی

 نفعان برای انتخاب مدرسه بهتر انجام شود.ذی موردنظرمعیارهای  اساس

 1میالنبونیال، لوپز و مکهستند.  توجه قابلبندی مدارس نیز های خارجی در حوزة رتبهپژوهش

برتر و  ةی شده ایالت شیکاگو، دریافتند مدارس با رتببند( با مطالعه بر روی مدارس رتبه2020)

گونه مدارس آموزشی باال، باعث افزایش بهای مسکن و حق بیمة منازل اطراف اینکیفیت خدمات 

( در پژوهشی به بررسی انتخاب 2019) 2دایکمایلی مدارس شده است. وایت و ون 5/1حتی تا شعاع 

و به  اندپرداختهو والدین  آموزانت مالی توسط دانشبندی بر اساس شاخص مدیریمدارس و رتبه

 در مستقر مدارس در دهندمی ترجیح فقیرنشین جوامع آموزاندانش از این نتیجه رسیدند که بسیاری

 .نام کنندثبت دارند، بهتر مالی وضعیت که ییهاطیمح

                                                           
1. Bonilla, Lopez & McMillen 
2. White &Van Dyk   



278                                                  1401 ، تابستان2، شمارة 11ت آموزشی و آموزشگاهی، دورة مطالعا 
 

ایالت  سهه در مدرس 701عملکرد  ة( در پژوهشی به مطالع2020) 1اندرسون، بلوم و لیندزی 

 .اندپرداختهیندها و بروندادها ادروندادها، فر ةحوزدر سه کنتاکی، ماساچوست و ویرجینای آمریکا 

در پژوهشی تعدادی از مدارس را بر اساس رشد تحصیلی، با توجه به  (2020) و همکاران 2سپولودا

و تعداد دیگری « 3زاسارزیابی دانش و مهارت تگ» آموزان در آزموندانش ةشدکسبمیزان نمرات 

آموزان شامل قومیت، وضعیت اقتصادی و مهارت های شناختی دانشاز مدارس بر اساس ویژگی

 .دکردنبندی زبان انگلیسی رتبه

ة پذیرش آزمون ورودی و بندی مدارس بر اساس نمر( با رتبه2021) و همکاران 4فهرورازی

-ن، وضعیت اقتصادیایی تدریس معلمیگرفتن معیارهایی چون نوع مدیریت مدرسه، تواندرنظر

به این نتیجه  یلیالتحصفارغآموزان، تسهیالت آموزشی و کیفیت ها، انگیزة دانشفرهنگی خانواده

 5دالنی و دیوروکس بندی مدارس ارتباط مثبت وجود دارد.رسیدند بین معیارهای درنظرگرفته و رتبه

 اتیاضیرساس کسب نمرات زبان خارجه و مدارس بر ا یبندرتبه زمینة( در پژوهشی در 2021)

و عالوه بر ایجاد شکاف  ستین یبندرتبه برایاز این دو مالک، معیارهای مناسبی  یکچیهدریافتند 

های یادشده یافته .دشویممدارس  نظر موردتحصیلی  یهارشتهجنسیتی باعث عدم پذیرش تمام 

یستند، ولی بندی نس مناسب رتبههای خیلی جزئی مانند نمرة یک دردهد شاخصنشان می

بندی های بهتری برای رتبهتری مانند مدیریت مدرسه یا بروندادهای نهایی مالکهای کلیشاخص

 مدارس هستند.

به تأثیرات اجتماعی  عالوه اند. بههای خارجی نیز عملکرد مدارس را بررسی کردهدر پژوهش

بندی مدارس را نشان اهمیت و ضرورت رتبه های آنهاو یافته اندپرداختهبندی مدارس نتایج رتبه

ها قابلیت نگاه چامع به همة ابعاد مدارس نشده و برخی مؤلفه شده،انجامهای . در پژوهشدهندمی

نفعان در انتخاب از نظرات ذی ندرتبهگیری را ندارند. همچنین، تبدیل به رویکرد عددی و اندازه

ی متنوع مانند هایابیارز ةد اجرای همشوامروزه مشاهده می نیز . در عملشده استمعیارها توجه 

                                                           
1. Anderson, Blom & Lindsay 
2. Sepulveda  

3. Texas Assessment of Knowledge and Skills (Taks) 

4. Fahrurrazi 

5. Delaney & Devereux 
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ة وسیلی وزارت آموزش و پرورش بهمجرا از سنجی،بندی، ارزیابی عملکرد و کیفیتبندی، رتبهدرجه

تعیین معیارها و اجرای  درنفعان در جوامع محلی دخالتی شود و ذیکارشناسان مختلف انجام می

نفعان در تدوین این پژوهش تالش شده که در جهت ایجاد شرایط مشارکت ذی بندی ندارند. دررتبه

 ها گام اساسی برداشته شود.معیارها و شاخص

بندی مدارس رتبه دربارةیکی از مسائل مهم رسد شده، به نظر میهای انجامبا بررسی کلی پژوهش

د کلیدی این مدارس مطابق با ابعا ةهایی است که دربرگیرنددولتی، انتخاب معیارها و شاخص غیر

باشد. اغلب پژوهشگران با استفاده از نفعان و انتظارات ذیاهداف و معیارهای نظام آموزشی کشور 

 اند. درکردهبندی اقدام نظرات متخصصان، خبرگان و منابع علمی نسبت به انتخاب معیارهای رتبه

مدارس بندی شود و نظام رتبهلقی میی تتیحاکم یدر اغلب جوامع، آموزش و پرورش امرکه  حالی

انداز، مأموریت، اهداف و ساختار نظام ، نباید با چشمردیگیماطالعاتی که در اختیار جامعه قرار  و

های امروزی در کنار یکی از نقاط محوری سازمان ،همچنین .در تعارض باشد آموزش و پرورش

 که است یگروه ای فرد هر ،نفعیذ ان است.نفعها، توجه به دیدگاه ذیاسناد کلیدی و مهم دولت

و  هامیبر تصم، مدیران حیاتی محیط سازمان هستند که بگذارد تأثیر سازمان بر راهبرد تواندمی

1)ریکوایرها را دارند گذاشته و توان تغییر آن تأثیرعملکردهای سازمان 
بر  ؛ و(2020 ،و همکاران 

سازمان  هایفعالیتعالقه و رغبت آنان در مشارکت  ،گیری و همچنیناساس نفوذ و قدرت تصمیم

( یا بر مبنای 2020و همکاران،  2)پسکوئیر شوندمیی بندمیتقس کم قدرتنفعان پرقدرت و به ذی

سازمانی تقسیم ی و برونسازماندروننفعان ذی ةدست دوفعالیت و مشارکت آنان در سازمان به  ةحیط

توانمندی یا تهدید  اصلی عوامل از یکی نفعانذی قدرت .(2020، و همکاران 3یشوند )زردستمی

نفعان سازمان قدرت مؤسسین و ذی ةتوازن رابط .است افزوده سازمان ارزش ایجاد و توزیع یندادر فر

 رفتار خود ذینفعان با هامؤسسه چگونه که کندمی تعیین و شودمی بررسی اغلب که عواملی از یکی

 سازمان نفعانذی یباورها وها ارزش این مهم است که اهداف،(. 2019، و همکاران 4کنند )بونتورا
                                                           
1. Requier 

2. Pasquier 
3. Zardasti 
4. Boaventura 
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گذارند گرچه میتأثیر  اطالعات امنیت مقررات و و قوانین رعایت بر زیرا شوند، درک و بررسی دقیق

نفعان از قوانین و مقررات سازمان، امکان ایجاد تنش ی گوناگون و درک متفاوت ذیهاقهیسلبه دلیل 

نفعان حضور ذی ةهمبه گفتة شارون،  (.2020، 1وجود دارد )ساموناس، دیلون و الماشرفمیان آنان 

روانی مثبت یا منفی  گذاریاثربا مستقیم و مستمر در سازمان ندارند، لیکن این توانایی را دارند که 

تواند می هاکه روابط ضعیف با آن طوریبر سازمان در بلندمدت بر عملکرد سازمان اثر زیادی دارد. به

 (.1395مرادی، شود )کستگی عواقب منفی بر عملکرد سازمان بگذارد و حتی باعث ورش

دهند و شناسایی کامل و ای بزرگ و پیچیده را تشکیل میمجموعهمدرسه نفعان اگرچه ذی 

تواند های دخیل در این زمینه میگروه، آسانی ممکن نیستها با نظام آموزشی بهتحلیل ارتباط آن

میرکمالی و باشد ) رجوع، دولتمستقیم، ارباب مل فراگیران، مدیران و سرپرستان مستقیم و غیرشا

نقشی نیز نفعان در تعیین معیارهای مدیریتی ( ذی2021) 2از دیدگاه پینئو و مور(. 1394، تبارسعادتی

ها و ایجاد فرصتهای متفاوت و ایجاد چالش، باعث واکنش به دیدگاه ةکنند و با ارائاساسی ایفا می

نفعان در ی که خواستار دیدگاه ذیجوامع .شوندگیری سازمان مینوین در تصمیمرویکردهای 

ها از مدارس انتظارات آن ،سپس ،نفعان مؤثرتر خود را بشناسندبندی مدارس هستند، ابتدا باید ذیرتبه

دولتی عبارت از ارکان  غیرنفعان مهم مدارس توجه قرار دهند. تعدادی از ذی دولتی را مورد غیر

( آموزیمدرسه )مدیر، شورای مدرسه، شورای دبیران، انجمن اولیا و مربیان و شورای دانش ةگانپنج

 هستند. آموزش و پرورشهای مردمی ادارات کارشناسان مشارکت و

نفعان دیدگاه ذی ،و همچنین آموزش و پرورشپژوهش حاضر با تمرکز بر اسناد مهم و کلیدی  

 دنبال یافتن پاسخ این سؤاالت است که: به

 غیربندی مدارس هایی برای رتبهو شاخص ی، چه معیارهاباالدستنفعان و اسناد دیدگاه ذیاز . 1 

 د؟شونظری منظور  ةمتوسط دوم ةدولتی دور

 پژوهش از چه میزان مطلوبیت برخوردار است؟ الگوی مفهومی. 2 

 نفعان چیست؟ذیترتیب اولویت معیارها از دیدگاه . 3 

                                                           
1. Samonas, Dhillon & Almusharraf 
2. Pineo & Moore 
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 پژوهش شناسیروش

نفعان و اسناد دولتی با رویکرد ذی بندی مدارس غیررتبه برایالگویی  ةارائ هدف باپژوهش حاضر 

 ةصورت مطالعراهبرد ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی بود که به یک پژوهشباالدستی انجام شد. این 

دولتی شامل کارشناسان  نفعان مدارس غیرآماری ذی ةموردی در شهر شیراز انجام گرفت. جامع

مدرسه )مدیر، معلمان، اعضای شورای  ةگانپنجو ارکان  ادارة آموزش و پرورشهای مردمی مشارکت

سال تحصیل یا  سهحداقل  ةباسابقنظری  ةمتوسط دوم ةدوردر ها( آموزان و اولیا آنمدرسه، دانش

شامل  ،نفعاننفر از ذی 28ن بخش کیفی کنندگادولتی بود. مشارکت همکاری با مدارس غیر

گانه مدرسه بود. انتخاب نمونه در بخش پنجاعضای ارکان  های مردمی اداره وکارشناسان مشارکت

 سند 21 ،نیهمچن صورت گرفت. محورهدفمند و با تکنیک مالک گیریکیفی به روش نمونه

گیری بخش کمّی به روش نمونهگیری نمونه .شدنیز بررسی  آموزش و پرورشباالدستی و کلیدی 

مدرسه، والدین  یعضو شورانفعان )کارشناس، مدیر، دبیر، آماری ذی ةانجام گرفت. جامع 1یاطبقه

ای و با به روش تصادفی طبقهکوکران که بر اساس فرمول  نفر شد 2550آموزان( حدود و دانش

کامل  پاسخنامه 323 ،مجموع د. درشها توزیع نفر انتخاب و پرسشنامه بین آن 333 ،هارعایت نسبت

 بود و در تحلیل آماری استفاده شد.

کنندگان و در بخش باز با مشارکت ةابزار پژوهش بخش کیفی، در بخش میدانی، مصاحب

. ابزار پژوهش بخش بود و مدارک کلیدی آموزش و پرورشبررسی اسناد باالدستی  ،ایکتابخانه

پرسشنامه برای تحلیل عاملی این  .های بخش کیفی بودافتهساخته بر اساس یمحقق ةکمّی پرسشنام

 میانگین .دشمحاسبه ( CVR) 2روایی محتوایی ابتدا نسبتبرای روایی پرسشنامه، تأییدی استفاده شد، 

 42/0 نصاب حد باالتر ازچون  آمد و دستبه 78/0 و متخصصان نفر از خبرگان 20ها طبق نظر گویه

 4میزان روایی همگرا ،3ی واریانس استخراجریگاندازهکل پرسشنامه نیز با روایی شدند،  رفتهیپذبود 

 یهامدلدر  (CR) پایایی ترکیبی د.شمحاسبه  5د و برای تعیین پایایی، نیز پایایی ترکیبیشمحاسبه 
                                                           
1. Stratified Sampling 

2. Content Validity Ratio (CVR) 

3. Average Variance Extracted (AVE) 

4. Convergent Validity 

5. Composite Reliability (CR) 
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 ةدر محاسب نکهیا لیبه دل رود،یکرونباخ به شمار م یلفاآنسبت به  یبهتر و معتبرتر اریمع یساختار

در  یول شوند،یوارد محاسبات م کسانی تیها با اهمشاخص یهر سازه تمام بارةکرونباخ در یفاآل

 شودیداشته و باعث م یادتریز تیاهم شتریب یعامل یها با بارهاشاخص یبیترک ییایپا ةمحاسب

ایی زیر رو ةرابططبق  .کرونباخ باشد یلفاآنسبت به  یترقیو دق تریواقع اریمع ،هاسازه CR ریمقاد

 .مگرا و پایایی ترکیبی برقرار بوده
CR>0.7; CR>AVE; AVE>0.5 

و تحلیل آماری بخش کّمی با استفاده از  ،های کیفی با استفاده از تحلیل مضمونتحلیل داده 

 گرفت. انجامتحلیل عاملی تأییدی و آزمون فریدمن 

 ی پژوهشهایافته

 ها به شرح زیر است.های پژوهش یافتهبراساس پرسش

بندی هایی برای رتبهو شاخص ی، چه معیارهاباالدستنفعان و اسناد دیدگاه ذیاز  سؤال نخست:

 د؟شونظری منظور  ةمتوسط دوم ةدولتی دور غیرمدارس 

ی اسناد باالدستی اکتابخانهو بررسی  کنندگانمشارکتبرای یافتن پاسخ این سؤال، مصاحبة باز با 

ی و با ریتفسهای کیفی به روش تحلیل تحلیل دادهم شد. و مدارک کلیدی آموزش و پرورش انجا

هایی قول ابتدا نقل ترتیب که این انجام شد. به نیمضام ةتا دستیابی به شبک مضموناستفاده از تحلیل 

اسناد باالدستی، اسناد و مدارک  از متن ،باز و همچنین ةکنندگان در مصاحبمشارکت ةاز متن مصاحب

ها قول ی کدگذاری اولیه به نقلاجداگانه هایو در جدول شداستخراج  شآموزش و پرورکلیدی 

دادن کدهایی که مشابهت معنایی داشتند، مضامین پایه در اقدام بعدی با کنار هم قرار انجام شد.

هرچند مضمون پایه  ،پایه در مدرسه های کاربردی مضامینبر اساس مشابهت ،د. سپسشاستخراج 

 یکدهنده در قالب د. در پایان، نیز مضامین سازمانشبندی دسته دهندهازمانمضمون س یکدر قالب 

بندی مدارس به دست آمد. شاخص برای رتبه 28معیار و  9 ،مجموع مضمون فراگیر قرار گرفت. در

 آموزش و پرورشنفعان و اسناد باالدستی و مدارک کلیدی نظر ذی آمده ازدستمعیارهای به
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 -، خدمات آموزشی3، خدمات اجتماعی2، امکانات و تجهیزات1آموزانومی دانشارگوناند از عبارت

، مشارکت و 7پایگاه داده() یاطالعات، بانک 6، مدیریت مدرسه5انسانی ةمدیریت سرمای ،4پرورشی

 .9، بروندادها8رضایت عوامل راهبردی

ی، تحقیقات های نظربا چارچوب ی سؤال نخستهایافته 10سوسازی(سهپس از همسوسازی ) 

های ای از معیارها و شاخصکنندگان، الگوی مفهومی اولیهپیشین و شواهد کارشناسان و مشارکت

ها و ارتباط عاملدر پایان،  نظری به دست آمد. ةمتوسط دوم ةدولتی دور بندی مدارس غیررتبه

 28معیار و  9شامل  پژوهشالگوی مفهومی  شد.ها با استفاده از نظرات متخصصان، بررسی شاخص

 .دشومشاهده می 1 شکلشاخص در 

                                                           
1. Student ergonomics 

2. Equipment and facilities 
3. Social services 
4. Educational services 
5. Human capital management 
6. School management 
7. Data base 
8. Participation and satisfaction of strategic 
9. Output 
10. Triangulation 

 بندی مدارس غیر دولتی دورة دوم متوسطة نظری. الگوی مفهومی رتبه1شکل 
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 پژوهش از چه میزان مطلوبیت برخوردار است؟ الگوی مفهومی سؤال دوم:

و تثبیت الگوی مفهومی، تحلیل عاملی  شدهد عوامل شناساییأییمنظور تبه برای پاسخ این سؤال،

رار گرفت. برای بررسی آماری پژوهش ق ةپرسشنامه در اختیار نمون بنابراین، .شدتأییدی انجام 

 هاداده یدگیو کش یچولگ بررسی ،ف و همچنینواسمیرن -ها از آزمون کولموگروف بودن دادهنرمال

در  یدگیو کش یچولگ و 05/0بزرگتر از  معیارهادر تمامی  S-K ةمقدار معناداری آمار .استفاده شد

تحلیل عاملی تأییدی به روش حداکثر  .ها نرمال بودتوزیع داده ،بنابراین؛ شتقرار دا( -2، 2) ةباز

بررسی  همبستگی بین معیارهای موردانجام شد.  80/8 ةنسخلیزرل افزار در محیط نرم یینمادرست

 د.شومی مشاهده 1جدول همبستگی فای در استفاده از  با
 

 نظری توسطةم ة دومدولتی دور بندی مدارس غیرضرایب همبستگی بین معیارهای رتبه. 1جدول 

  9 اریمع 8 اریمع 7 اریمع 6 اریمع 5 اریمع 4 اریمع 3 اریمع 2 اریمع 1 اریمع 

         1 1 اریمع

        1 43/0 2معیار 

       1 38/0 34/0 3معیار 

      1 40/0 51/0 61/0 4معیار 

     1 80/0 44/0 57/0 68/0 5معیار 

    1 66/0 59/0 33/0 42/0 50/0 6معیار 

   1 53/0 71/0 64/0 35/0 45/0 54/0 7معیار 

  1 57/0 53/0 72/0 64/0 35/0 46/0 54/0 8معیار 

 1 69/0 68/0 64/0 86/0 77/0 42/0 55/0 65/0 9معیار 

بوده که بین هر معیار با خودش برقرار بوده است.  1بیشترین همبستگی برابر  1بر اساس جدول 

مدیریت سرمایة انسانی( با معیار )پنجم که بین معیار  ( است86/0) یهمبستگبیشترین  ،آن از پس

 ششم( و معیار خدمات اجتماعی)سه ( که بین معیار 33/0) یهمبستگ( و کمترین بروندادها)نهم 

 5/0در کل  و همبستگی بین معیارها همبستگی مطلوبی بوده ،مجموع اما در؛ ( بودمدیریت مدرسه)

 ةها بر اساس مقادیر استانداردشدبندی شاخصمدل تأییدی رتبه دست آمد.بهبه باال برای کل معیارها 

 .شودمشاهده می 2 تی در شکلمقادیر و بار عاملی 



  285                                             نفعان و اسناد باالدستیذیدولتی با رویکرد  بندی مدارس غیررتبه برای ییالگو ةارائ

   

 

 تیبار عاملی )سمت چپ( و بر اساس مقادیر  ةها بر اساس مقادیر استانداردشدبندی شاخصمدل تأییدی رتبه .2 شکل

  افزار لیزرل)سمت راست( در نرم
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ها به تفکیک عامل مربوطه تک گویهبار عاملی تک ،دشومشاهده می 2شکل  درگونه که همان

آمده  دستبه 96/1ها به تفکیک عامل مربوطه باالتر از تک گویهبرای تک تیو مقدار  3/0باالتر از 

بر اساس  معیارهابندی مدل تأییدی رتبه خوبی برخوردار است. تیاز مطلوبمدل  بنابراین،است. 

 شود.مشاهده می 3 تی در شکلمقادیر  و استانداردشده بار عاملیمقادیر 

 تیبار عاملی )سمت چپ( و بر اساس مقادیر  ةبندی معیارها بر اساس مقادیر استانداردشدمدل تأییدی رتبه .3 شکل

 افزار لیزرل)سمت راست( در نرم

 3/0بندی باالتر از ر رتبهتک معیارها دبار عاملی تک ،دشومشاهده می 3ونه که در شکل گهمان

های شاخص باشند.شده مید مدل ارائهأییگواه بر تکه آمد؛  دست به 96/1نیز باالتر از  تیو مقدار 

 د.شومی مشاهده 2نظری در جدول  ةدوم متوسطة دولتی دور بندی مدارس غیربرازندگی مدل رتبه
 

 نظری ةمتوسط دوم ةدولتی دور بندی مدارس غیرهای برازندگی مدل رتبهشاخص .2جدول 

 NFI NNFI GFI CFI IFI RFI RMSEA df شاخص

 031/0 49/0 19/0 19/0 09/0 69/0 49/0 مقدار
27 

 50/0کمتر از  و باالتر 9/0 قبول مقدار قابل
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 مطلوبقبول و به مقدار  قابل ةهای برازش در محدودشاخص همة جدول یادشده بر اساس

 شود.می أییدت، بندیمدل پیشنهادی رتبه نابراین،باند، آمده دستبه

 نفعان چیست؟ترتیب اولویت معیارها از دیدگاه ذی سؤال سوم:

نفعان آزمون فریدمن انجام شد. نتایج بندی از دیدگاه ذیمنظور تعیین اولویت معیارهای رتبهبه 

 شود.های زیر مشاهده میاین آزمون در جدول
 

 های معیارهامیانگین رتبه ةمقایس برای داری فریدمناآزمون معن .3جدول 

 سطح معناداری درجة آزادی مقدار آماره نوع آزمون ردیف

 001/0 8 29/68 فریدمن 1

به دست  29/68آزمون فریدمن برابر با  ةمقدار آمار شود،میمشاهده  3 که در جدول گونههمان

معیارهای  هایرتبهمیانگین  ،بنابراین است؛ادار معن 01/0در سطح کمتر از  8آزادی  ةکه با درج آمد

 با یکدیگر متفاوت هستند.بندی رتبه
  

 نظری ةمتوسط دوم ةدولتی دور بندی مدارس غیرتبهربندی معیارهای اولویت .4جدول 

 میانگین رتبه متغیر رتبه

 75/5 یو پرورش یآموزش خدمات 1

 43/5 دادهابرون 2

 41/5 آموزاندانش یارگونوم 3

 11/5 راهبردیعوامل  تیمشارکت و رضا 4

 90/5 مدرسه تیریمد 5

 07/5 زاتیو تجه امکانات 6

 70/4 یانسان ةیسرما تیریمد 7

 58/4 یاطالعات بانک 8

 04/4 یاجتماع خدمات 9

و  دادهابرون، یو پرورش یآموزش خدماتمعیارهای  ،دشویمشاهده م 4طور که در جدول همان

 های باالتری قرار دارند.به ترتیب در اولویت آموزاندانش یارگونوم
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 گیریبحث و نتیجه

که ضمن برخورداری از فضای  های متنوع انسانی استپذیر با حضور طیفمدرسه مکانی انعطاف

قادر است با ایجاد فضای مطلوب روحی و عاطفی و توجه به  عملکرد آموزشی، رکالبدی منطبق ب

ضرورت دارد در بنابراین، د. کنآموزان را فراهم مینة رشد و ارتقای دانشمة افراد زبهداشت روانی ه

نیازهای افراد تمرکز شود.  ،ابعاد مختلف محیط یادگیری و همچنین بر دولتی بندی مدارس غیررتبه

شاخص  28معیار و  9 ،نفعاند، از دیدگاه ذیشمشاهده  پژوهشطور که در الگوی مفهومی همان

توجه قرار گیرد. معیارها عبارت  نظری مورد ةمتوسط دوم ةدولتی دور ی مدارس غیربندباید در رتبه

آموزشی و پرورشی،  خدمات آموزان، امکانات و تجهیزات، خدمات اجتماعی،از ارگونومی دانش

انسانی، مدیریت مدرسه، پایگاه داده، مشارکت عوامل راهبردی و بروندادهای مدرسه  ةمدیریت سرمای

 شود.بندی مدارس غیر دولتی بررسی میجا چرایی و اهمیت هر یک از معیارها در رتبهدر این است.

نژاد نیکآموزان شکل گیرد. تمرکز بر ارگونومی دانش دولتی باید با غیر ةمدرس یک ةاساس و پای 

 دهیها، سازمانترشدن ساختار و عملکرد سازماندارند با پیچیده ( نیز اعتقاد1390کاسب )و زارع 

شدن بیشتر نیروی انسانی، شادابی فعال بهکه  طوریها بهمحیط کار و ایجاد محیطی آرام در سازمان

ها، کاهش خطرات احتمالی، افزایش کیفیت کاری، کاهش افسردگی، رشد خدمات و دستیابی به آن

 ها است.های مدیران سازمانوری شود، از دغدغهبهره

 ازتأمین کالبدی فضاهای تربیتی را ، (1390پرورش )ش و آموزدر مبانی نظری تحول بنیادین 

وری اکننده و پاسخگوی نظری در امر طراحی فضا و تولید و تأمین تجهیزات و فنتعیین ،طرف کی

 ةمبتنی بر فلسفه تربیت رسمی و عمومی متناسب با شرایط جسمی، روحی، جنسیتی، اقلیتی، برنام

یادگیری و تحقق اهداف تربیتی برای  –یند یاددهی افر ةکنندتسهیل ،داند و از طرف دیگردرسی می

وری به اموری ادر زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فن بنابراین،کند. رشد و پیشرفت کشور بیان می

وری، زیباسازی و بانشاط اچون تنوع فضاها، اثربخشی و روزآمدی، تولید و تأمین تجهیزات و فن

( نیز در پژوهش خود، کیفیت 1396نژاد و همکاران )د. فلسفیپردازسازی محیط درونی و بیرونی می

 دانند.بندی میساختمان و ایمنی را شاخص مهمی در رتبه
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مستقیم کیفیت آموزشی را تحت  طور غیربندی، امکانات و تجهیزات است که بهمعیار دیگر رتبه

دارند زیرا برای  سوم ةآموز هزارشامکانات و تجهیزات نقش کلیدی در سواد دان .دهدتأثیر قرار می

باید با  آموزدانشو غیره،  ای، دیجیتالی، اطالعاتیدر ابعاد مختلف فرهنگی، رسانه هامهارتکسب 

 ةدسترسی به ابزارها بتواند، تحلیل و ارزیابی درست را انجام دهد تا قادر به خلق راهکاری بر پای

شده در حوزة های انجامدر اغلب پژوهش .اشددرک آگاهانه در زندگی فردی و اجتماعی خود ب

(، و 2021) هرورازی و همکاراناند. فبندی مدارس، امکانات و تجهیزات مورد توجه قرار گرفتهرتبه

بندی مدارس امکانات و تسهیالت را مورد توجه قرار ( نیز در رتبه1396نژاد و همکاران )فلسفی

 اند.داده

انجام  (CSR) سازمانکه در راستای انجام مسئولیت اجتماعی خدمات اجتماعی است  معیار سوم

نفعان انتظار دارند سزایی دارد. ذیبه سازمان تأثیر ب نفعانگیرد و در وفادارماندن مشتریان و ذیمی

مدرسه  .ها داشته باشندکننده در مسائل مهم آندولتی نقش تسهیل مؤسسان و مدیران مدارس غیر

 تواند در جهت حفظ، مراقبت و کمک بهم از اجتماع بزرگ انسانی، نمینظاخردهعنوان یک به
کند که در تفاوت باشد. مسئولیت اجتماعی این نهاد ایجاب میبی ،عضوی از آن است ای کهجامعه

عالوه هایی بردارد، بههای خاص تا حد امکان قدمجهت کمک به بهبود شرایط جامعه و حمایت گروه

های اگرچه شاخص ایت و وفاداری مشتریان خود را به دنبال خواهد داشت.نهایت، رض اینکه در

دایک ونهای پژوهش یافته خدمات اجتماعی پژوهش حاضر در تحقیقات پیشین مشاهده نشد؛ ولی

بندی مدارس داللت بر اهمیت آثار اجتماعی رتبه (2020بونیال، لوپز و مک میالن )و  (2019و وایت )

 دارند.

است و  آموزش و پرورشیعنی خدمات آموزشی و پرورشی از وظایف اصلی  چهارممعیار 

های مدارس را و حجم وسیعی از فعالیت استترین کانون ارائه این خدمات عنوان اساسیمدرسه به

دولتی  حوزه در مدارس غیر نیترچالشخدمات آموزشی و پرورشی پر  دهد.به خود اختصاص می

آموزان آشنایی کافی با انواع خدمات آموزشی اغلب والدین و دانشنظری است.  ةدوم متوسط ةدور

دولتی برای تحصیل فرزندانشان را انطباق این  غیر ةو پرورشی دارند و یکی از دالیل انتخاب مدرس

ی به دلیل پیوندخوردن آن با آموزش عالی نظر ةدوم متوسط ةدانند. دورخدمات با انتظارات خود می
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یکی از مطالبات اصلی آنان در  بنابراین،های آنان اهمیت خاصی دارد. خانواده آموزان وبرای دانش

بیشترین  خدمات آموزشی و پرورشی باکیفیت مطلوب است. ةمقابل پرداخت شهریه به مدرسه، ارائ

خدمات آموزشی و پرورشی  ةنیز در حوز های بازکنندگان در مصاحبههای مشارکتقول تعداد نقل

های آموزشی در ( شاخص1394و مهدیخانی ) (1398مهرپور و همکاران )های شدر پژوه .،بود

 اند.جایگاه نخست قرار گرفته

 .است سوم ةها در هزاریکی از مباحث مهم سازمان پنجمعنوان معیار انسانی به ظمدیریت سرمای

د، شاخص قدرت کنندولتی که در فضای رقابتی فعالیت می معلمان و کارکنان توانمند در مدارس غیر

 در مدارسحتی جامعه باشند.  ،و توان رقابتی مدرسه هستند و باید قادر به ایجاد تحول در مدرسه

. گروه نخست معلمان بازنشسته یمنظری با سه گروه از معلمان مواجه ةدوم متوسط ةی دوردولت ریغ

محبوبیت و مقبولیت بخش دولتی هستند که به دلیل توانایی باال در تدریس،  پرورش و آموزشاز 

معلمان توانمند  ،شوند. دومدولتی می و دانش آموزان، دعوت به کار در مدارس غیر هاخانوادهدر بین 

کنند و سوم تعداد اندکی ی کار میدولت ریغدر مدارس  کاراضافه صورتبهکه  بخش دولتی است

. مدیریت اندشده گزینشی دولت ریغاز بین متقاضیان تدریس در مدارس  هستند کهی آزاد روهاین

نسبت به مدرسه احساس  باتجربهی باشد که دبیران توانمند و اگونهبهانسانی در مدارس باید  ةسرمای

رقابت  ةصحن درانتقال دهند و مدرسه را  تجربهکمهای خود را به افراد د و دانش و مهارتکننتعهد 

 .دارد دیتأک بر حقوق و مزایای کارکنان (2020) 1الزاروا و زاخارفهای تحقیقات یافته .یاری کنند

های یعنی مدیریت فعالیت مدیریت اغلب به معنای خاص آن، ،مدیریت مدرسه است ششممعیار 

 نظر موردهست،  آموزانآموزشی و پرورشی که مستقیماً مرتبط با یادگیری و تعلیم و تربیت دانش

ای کنندههای شخصی مدیران نقش تعیینو قابلیتها، توانایی ، صالحیتطرف کی از بنابراین،است. 

کارکردهای مدیریت، تأثیر بسزایی در ارتقای کیفیت و  ،در عملکرد مدرسه دارد و از طرف دیگر

اهمیت  ،شرایط رقابتی هستند یکی که در دولت ریغنفعان دارد. مدیریت در مدارس جلب رضایت ذی

ی باالدستر موارد متعددی باید پاسخگوی مدیران ای دارد. در کنار مدیریت سطح خرد که دویژه

                                                           
1. Lazareva & Zakharov 
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ها، گزینش کارکنان و دبیران، حقوق ، درآمدها و هزینهوسازساختهای باشند، باید بتواند فعالیت

ی از نوع دولت ریغ ةمدرس یکمدیریت  ،واقع درکارکنان، آموزش آنان و غیره را نیز انجام دهند. 

ی انجام دهد که بتواند اگونهبهایط و هدایت سازمان را مدیریت راهبردی است و باید کنترل شر

های ارتقا برای واکنش مناسب و سریعی در برابر تغییرات درونی و بیرونی مدرسه نشان دهد و برنامه

محیط  ةردهندییتغمطلوب خود بتواند  طیشرامدرسه را تدوین، اجرا و ارزیابی کند. حتی در  ةآیند

حیات سازمان خود، رضایت مشتریان و  ةدولتی برای بقا و ادام غیر ةمدیر مدرس یکنیز باشد. 

یکی از وظایف مدیران این مدارس  حتیمدرسه باید برنامه داشته باشد.  النیالتحصفارغکیفیت 

کردن از افراد، مأموریت است. وظایف جدیدی از قبیل حمایت ةو تدوین بیانی اندازچشمترسیم 

ها بخشیدن به کارکنان و تفویض اختیار نیز برای آنها، انرژیه و سازمانارتباط برقرار کردن با جامع

ای در عملکرد کنندههای مدیران نقش تعیینها، توانایی و قابلیتصالحیت . بنابراین،وجود دارد

 ( همسویی دارد.2021) هرورازی و همکارانهای فهمچنین، این معیار با یافته مدرسه دارد.

توجهی در شایان های متعدد نقش اطالعاتی مدرسه است که با تسهیل پردازشبانک  هفتممعیار 

متنوع  های امروزی با انبوهی از اطالعات و دانشسازمان .سازی، توسعه و تحول مدرسه داردظرفیت

هنگام و سریع، موردنیاز مدیران در شده، بهبندیکه اطالعات دقیق، مرتبط، دسته حالی . درندمواجه

از  ها،تر آنروزکردن مناسبتر و بهتر، دسترسی سریعبر کنترل راحت بنابراین،گیری است. تصمیم

اهمیت این معیار  بندی اطالعات و دانش موجود است.دهی و دستههای مهم مدیران سازماناولویت

 .همسویی دارد (2019) و همکاران 1های پژوهش اکتارینابا یافته

مدرسه  ةگانپنجارکان  پردازد.مشارکت و رضایت عوامل راهبردی میبه  ،بندیرتبه هشتممعیار 

آموزی از عوامل شامل مدیر، شورای مدرسه، شورای دبیران، انجمن اولیا و مربیان و شورای دانش

التحصیالن و جوامع محلی ، فارغآموزش و پرورش ةراهبردی داخلی مدرسه هستند و کارشناسان ادار

دولتی  ها، در مدارس غیرسطح مشارکت آن یاز مدرسه هستند که ارتقا از عوامل راهبردی خارج

                                                           
1. Oktarina 
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تأکید برافزایش کارآمدی  آموزش و پرورشسند تحول بنیادین  13 - 2ای دارد. راهکار اهمیت ویژه

مشارکت  ةزمین کردنمدرسه به آنان و فراهم ةشوراهای درون مدرسه با تفویض برخی اختیارات ادار

( 2019) 1گرانزیرا و پریرا جمله ازهای زیادی یند تعلیم و تربیت دارد. در پژوهشاها در فربیشتر آن

 شده است. دیتأکبر نقش مهم مشارکت 

 ،ها و نهادها با هر مأموریتی که دارندسازمان ةمعیار آخر توجه به بروندادهای مدرسه است. هم

التحصیالن دارس و تخصص فارغآموختگان مباید بتوانند به جامعه خدمت کنند. دانش ،نهایت در

ترین عنوان بزرگپرورش به و آموزشهای معرف برونداد نظام آموزشی است. ها ازجمله شاخصآن

اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه دارند.  ةیی در توسعبسزانهاد رسمی کشورها، نقش 

التحصیالن، بازیگران این غآموختگان مدارس و تخصص فاربروندادهای نظام آموزشی مانند دانش

بندی آموزان و بروندادها در رتبهشدة دانشمنظورکردن رشد تحصیلی و نمرات کسب .ها هستندنقش

نیز  (2020) سون، بلوم و لیندزیواندر، و (2020) سپولودا و همکارانهای مدارس با پژوهش

های یک یا دو آن است که نمره حاکی از (2021) دالنی و دیوروکسهای همسویی دارد. البته یافته

 بندی نیست.درس معین شاخص مناسبی برای رتبه

از یک مدرسه در شهر اسالمی فقط پاسخگوی نیازهای مادی نیست. بلکه باید توجه کرد که 

بعد اثرگذار، نخست  دودر  باید شود. مدارسنیازهای مادی، معنوی و زیباشناختی را شامل می طرف،

اجتماعی  -وجه تربیتی و فرهنگی دواز بعد محتوایی با  دومکارکرد آموزشی و در بعد ظاهری با 

ها، جعفریو زادهذوالفقارزنده، د )دلنریزی در بافت و کالبد محالت قرار گیرمطالعه و برنامه مورد

آموزان دانش تیهوگیری شخصیت و تواند در شکلاجتماعی می نهاد یکعنوان مدرسه به .(2015

ی و انتقال آموزادبمدرسه مربوط به  ةی ایفا کند. اگرچه در طول تاریخ بیشترین سابقیبسزانقش 

های آموزشی، تحصیل در داشتن جنبهاولویت دلیلآموزان بوده است و به دانش و معلومات به دانش

های یکنواخت همراه با نظم و انضباط، قوانین و مقررات خشک کاربردن روشمدارس یکسان و به

دهد که های اجتماعی جهان امروز نشان میواقعیت اماپذیرش بود.  های سخت، موردشیابیو ارز

                                                           
1. Granziera & Perera 
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 ،، رویکردهای سخت در نظام آموزشی چندان مورد استقبال جامعه نیست. در همین راستا21قرن 

در بنابراین،  .شودولتی می عوامل اجتماعی متعددی موجب افزایش گرایش مردم به مدارس غیر

 .نفعان توجه شودذی ،دولتی به ابعاد مختلف محیط یادگیری و همچنین مدارس غیر بندیرتبه

ی سازشفافهدف آن  کههای آموزشی است نفعان از نظامبندی، سهم ذیظام رتبهاز طرف دیگر، ن

اقدام مدیریتی در سطح ارشد، میانی یا  یکبندی، ها است. رتبهبه آن اعتمادقابلاطالعات  ةو ارائ

نوع ارزیابی جایگزین و مستقل در نظام  یکتی در وزارت آموزش و پرورش نیست. یا اینکه عملیا

ی درونی این نهاد هایابیارزارزیابی مکمل برای نظارت و  یک، بلکه دیآینم حساببهرسمی کشور 

مدرسه در مقایسه  یکرقابتی معنادار است و به معنای شناخت جایگاه  ةاست. این ارزیابی در حوز

در مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از بنابراین،  نوع است.ا سایر مدارس همب

کّمی  ةبرای توسع نهادمردمرا نظارت بر کارکرد مدارس و ایجاد تشکیالت  هاخانوادهی مهم هانقش

 .داندیمو کیفی نظام تربیت رسمی عمومی 

در انتخاب مدرسه خود داشته باشند و برای  آموزان اصرار دارند که نقش فعالیالدین و دانشو

این اطالعات، نتایج  نیتأمهای ایفای درست این نقش نیاز به اطالعات معتبری دارند. یکی از کانال

هایی مشاهده مدارس، نواقص و کاستی ةشده در حوزانجام هایبندیدر رتبه بندی مدارس است.رتبه

بندی را رتبه هاو آنده کرتعدادی مدرسه را انتخاب  هایبندرتبهدر اغلب نخست اینکه  د.شومی

مدارس  توسط پژوهشگری تعدادی معیار انتخاب و روز هربندی ارزیابی نیست که اند. رتبهکرده

 هارسانهیا  نهادمردمهای بندی در جامعه متولی خاصی از بین سازمانهر نوع رتبه بایدبندی شود. رتبه

د و برای سازمان مورد ارزیابی، معیارها کننجامعه معرفی کنند، اهداف را بیان به داشته باشند. خود را 

و ، تجزیه هادادهآوری های جمعمتولیان، پاسخگوی روش ،معلوم باشد. همچنین کامالًها و شاخص

های زمانی مشخص اجرا شود. در غیر انتشار نتایج در جامعه باشند و در بازه ةها و نحوآن تحلیل

کردن مدارس مرتب که ؛شوندیمنوعی بررسی محسوب  ها فقطبندیو رتبه هاپژوهش ،ن صورتای

مدارس مورد ارزیابی  ةها، همدر اغلب پژوهش کهدوم این کنند.بر اساس وضعیت موجود را بیان می

میتی در حالی که برای مشتریان اه است،ها مشخص ها و بدترین رتبهاند. بهترین رتبهبندی شدهرتبه

آن پایین است. در رنکینگ  ةو یا اینکه چرا رتب گذردیمپایین چه  ةندارد که در یک مدرسه با رتب
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اینکه اعالم  عالوهبهکند. زیرا در انتخاب به مشتریان کمک می ،شودهای باال گزارش میفقط رتبه

عه نسبت به این زیرا دیدگاه جام؛ های پایین، مدارس متعددی را در معرض خطر خواهد دادرتبه

کنند که شده و استنباط می بندی بر اساس معیارهای معینی انجامروشن نیست که رتبه کامالًموضوع 

، از کارت امتیازی متوازن و تحلیل هابندیسوم اینکه در برخی رتبه ؛ وعملکرد مدرسه ضعیف است

ازی متوازن با یک دید کلی بر اند. کارت امتیکردهبندی مدارس استفاده برای رتبه هادادهپوششی 

، بین راهبرد و اقدامات اجرایی سازمانی بعد عملکرد مدیران، با بررسی شرایط از شش ةمجموع

مناسب برای شناخت یک ابزار مدیریتی برای اجرای راهبرد و بستری  ،واقع درکند. ارتباط برقرار می

تا  کندیمبه سازمان کمک نیز  آنتایج کار است. ن و قوانین و روابط علت و معلولی حاکم بر کسب

و نتایج آن کاربردی برای مشتریان  کند های عملیاتی خود برای اجرای راهبرد را استخراجبرنامه

ریزی خطی است که هدف آن مقایسه و ارزیابی نیز یک روش برنامه هادادهندارد. تحلیل پوششی 

 یوربهرهارزیابی  ةزمین ،واقع درشود. نجام میدروندادها و بروندادها ا ةکه با مقایس یی استاکار

 کند.و نیاز مشتریان به اطالعات را برآورده نمی است

نفعان و اسناد نظر ذی با تمرکز برهای پژوهش حاضر، مستقل از انتخاب تعدادی مدرسه، یافته

های و شاخص معیارها یافت. همچنین،ی در همة ابعاد مدرسه دستهایباالدستی به معیارها و شاخص

های آمده در این پژوهش، عالوه بر اینکه همة ابعاد مدرسه را مورد توجه قرار داده، شاخصدستبه

ها در مناطق بندی دانشگاهگیرند که مانند نظام رتبهی در قالب رویکرد عددی قرار میراحتبهآن 

 .ستهای زمانی مختلف او تکرار در بازه اجرا قابلمختلف و در سطح کشور 

مدارس است، لیکن  ةاطالعات مورد اعتماد به مشتریان بالقو ةبندی ارائاگرچه هدف اساسی رتبه

 ةبندی مدارس توسط جامعمدیریتی دارد. از جمله اینکه رتبه ةدیگری نیز در حوز های مهمکاربست

ارگونومی  ، موجب افزایش تعهد کارشناسان نوسازی در توجه به اصولنهادمردمهای محلی و سازمان

ها و استانداردهای طراحی مدرسه، طراحی خواهد شد و قبل از صدور مجوز تأسیس، شاخص

فیزیکی مدرسه، شرایط انجام فعالیت، امکانات و تجهیزات جدیّت بیشتری خواهد شد و مشکل 

، نیهمچن کند.دولتی بهبود چشمگیری پیدا می های مدارس غیربزرگ وضعیت نامساعد ساختمان
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آنان  ةبندی مدارس و افزایش عالقهای رتبهدولتی از معیارها و شاخص مؤسسان مدارس غیرآگاهی 

مدرسه خود، موجب ایجاد رقابت و افزایش تعهد به رعایت استانداردها و  ةنسبت به ارتقای رتب

بندی های رتبهشرایط مناسب برای کسب امتیاز باالتر از معیارها و شاخص کردنتمرکز بر فراهم

بندی، های رتبهدولتی از معیارها و شاخص هد شد. عالوه بر آن، آگاهی مدیران مدارس غیرخوا

بندی های رتبهبرای بهبود مدرسه در معیارها و شاخص»موجب خواهد شد مرتب از خود بپرسد که 

های ارتقای مدرسه در معیارها و شاخص برایها ریزیبنابراین، تالش و برنامه« چه باید کرد؟

 .یی و کیفیت مدرسه خواهد شدابندی موجب افزایش کارهرتب

زیرا معیارهایی  ؛دولتی است مدارس غیر ةدر حوزدر این پژوهش  آمدهدستبهاغلب معیارهای 

مانند طراحی مدرسه، بخش بزرگی از امکانات و تجهیزات، خدمات اجتماعی، انتخاب مدیر و 

و تقریباً در سراسر کشور  است اختیارات دولت ةوزمدارس دولتی در ح معلمان، حتی بانک اطالعاتی

 .کار بردبهبندی مدارس دولتی رتبهرا در  معیارهااین توان همة شود و نمییکسان عمل می طوربه

بندی نظام رتبه های، معیارها و شاخصبا دیدگاهی متفاوتپیشنهاد پژوهشی این است که  بنابراین،

همچنین، بر اساس الگوی این پژوهش و در رسالة دکتری  .ودش مدارس دولتی نیز طراحی و تدوین

 شده است. بنابراین، با توجه به تدوین« بندی مدارس غیر دولتیرتبه نظام»، یک مرتبط با این مقاله

کشور، پیشنهاد آموزش و پرورش  ةدر توسع دانشگاه فرهنگیان ژهیوبه هادانشگاهنقش محوری 

بندی متولی اجرای این نظام رتبه، العمومیمدععنوان به هادانشگاه کاربردی این است که یکی از

 شود.
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