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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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  ؛دوم دورة سطةمتو ارسمد یبند رتبه منظا رد مؤثر عوامل ییشناسا

 آن یبرا یدلم یطراح و

 4یصباح زیپرو ،3یاحمد یغالمعل، 2یمانیسل نادر ،1مهرپور میمر

 رانیا گرمسار، ،یاسالم آزاد دانشگاه گرمسار، واحد ،یآموزش تیریمد یدکتر یدانشجو. 1

  رانیا گرمسار، ،یاسالم آزاد دانشگاه گرمسار، واحد ،یانسان علوم دانشکدة ،یآموزش تیریمد گروه ار،یدانش .2

  رانیا تهران، ،یرجائ دیشه دانشگاه ،یانسان علوم دانشکدة ،یآموزش تیریمد گروه ار،یدانش. 3

 رانیا سمنان، سمنان، دانشگاه ،یشناس روان دانشکدة ،یشناس روان گروه ار،یاستاد .4

 (46/03/4938: تاریخ پذیرش؛ 41/41/4931 :تاریخ دریافت)

 دهیچک

 حاضژر  پژژوهش . است آن یبرا یمدل یطراح و دوم دورة ةسطمتو ارسمد یبند رتبه منظا در مؤثر عوامل ییشناسا حاضر، پژوهش هدف
 بودنژد  یآموزشژ  تیریمد حوزة متخصصان از نفر 41 ،یفیک بخش در پژوهش جامعة. است ختهیآم روش نظر از و ،یکاربرد هدف نظر از
 براسژاس  نمونژه  حجژ  . بژود  ترژران  شژرر  دوم متوسطة ارسمد رانیمد از نفر 106 ،یکمّ بخش در و شدند، انتخاب هدفمند وةیش به که

 قیژ طر از نخسژت  پژوهش، دادن انجام یبرا. شدند انتخاب یا چندمرحله یاخوشه روش  به که شد گرفته نظر در نفر 438 کوکران فرمول
 بژا  سژس،، . شژد  ییشناسژا  سژطه متو مدارس یبندرتبه نظام در مؤثر یهامؤلفه و عوامل نظران، صاحب با مصاحبه و ینظر یمبان مطالعة

 NVivo یفژ یک افژزار نرم از یریگبرره با یفیک بخش در هاداده وتحلیل تجزیه .شد یطراح پرسشنامه شده،استخراج یهامؤلفه یریکارگ به
 نظژام  در رمژؤث  عوامژل  داد نشژان  جینتژا . گرفژت  انجام SPSS افزارنرم با یدییتأ یعامل لیتحل ،یکمّ بخش در و شد لیتحل و یکدگذار
 گژاه یجا در «یاحرفژه  امژور » دوم، گژاه یجا در «یآموزشژ  امور» نخست، گاهیجا در «یپرورش امور» مؤلفة هشت شامل مدارس یبند رتبه
 گژاه یجا در «یپژوهشژ  امور» شش ، گاهیجا در «یابیارزش امور» پنج ، گاهیجا در «یرهبر امور» چرارم، گاهیجا در «یخدمات امور» سوم،
 ت،یژ نرا در. کنند می تبیین را واریان، درصد 419/63 مدارس یبندرتبه نظام در که دارد قرار هشت  گاهیجا در «یاهیسرما رامو» و هفت 

 . است شده نیتدو یدییتأ یعامل لیتحل یریکارگ به با پژوهش یینرا مدل شده ییشناسا عوامل براساس

 .دوم متوسطة مدارس، یبندرتبه، آموزش: یدیکل واژگان
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 مقدمه

 يبررس را هاراهكار و عملیاتي یها هدف که وپرورش آموزش نیادیبن تحول سند هفتم فصل در

 رسمي تربیت و تعلیم در کیفیت تضمین و ارزشیابي نظام استقرار اهداف از يكی است، کرده

 مؤسسات و مدارس یبند رتبه نظام ایجاد هدف، نیا یراهكارها از يكی که است، شده ادی عمومي

 يمنطق رقابت هایانگیزه تقویت و کیفیت یارتقا و عملكرد یساز شفاف منظور به وپرورش موزشآ

 سازمان ياثربخش ارتقای یراهكارها نیترمهم زمرة در عملكرد ارزیابي. است آنان نیب يعلم و

 اسبمن یراهكار ارائة درصدد پژوهشگران، و مدیران دور بسیار سالیان از رو،  نیا از شود؛يم تلقي

 حرکت و تیفیک سنجش یبرا يتالش یبند رتبه(. 1931 ،یصفر) اند بوده ها سازمان ارزیابي برای

 يگاه و هاست تیفیک سةیمقا رایز است؛ ينسب سنجش نوع نیا اگرچه. است تحول یراستا در

 از یریگ بهره با متوسطه مدارس حال، نیا با ندارد، وجود تیفیک حداقل یبرا يقیدق اریمع و هنجار

 (. 1933 ،يخالص) روند يم شیپ تیفیک سمت به آن

 جامعه مقابل در آنان یيپاسخگو و مدارس عملكرد تیشفاف شیافزا موجب مدارس یبندرتبه

 باشند داشته يروشن ریتصو مدرسه عملكرد از دارند  حق آموزاندانش و نیوالد. شوديم نیوالد و

 با مدارس یبند رتبه. کنند يابیارزش و نظارت را مدرسع عملكرد شده، عرضه اطالعات براساس و

 يفراوان کمک مناسب مدرسة انتخاب و مدارس عملكرد تیشفاف به معتبرتر اطالعات عرضة

 عملكرد ارزش آن در که شد، خواهد منجر جامع تیفیک تیریمد استقرار به ن،یهمچن. کند يم

. شد خواهد انیمشتر قبال در مدارس یيپاسخگو شیافزا باعث نیا و کنديم نییتع را مدرسه

 تالش شیافزا و مدارس رقابت و یهمكار ةیروح شیافزا سبب ن،یهمچن مدارس یبندرتبه

 شده، یگردآور معیارهای یریکارگ به و الگو کمک با. شد خواهد تیفیک بهبود یبرا مدارس

 ریتصو یبندبهرت(. 4112 ،1یرین و بارن سان) کنند شناسایي را خود ضعف نقاط تواننديم مدارس

 کنند،يم لیتحص يمدارس چه در فرزندانشان بدانند دارند حق آنان رایز دهد؛يم نیوالد به يروشن

                                                           
1. Sanborn & Neary 
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 1نوس) باشند داشته يآموزش ریمس در یترمناسب انتخاب تواننديم ،یبندرتبه قیدق اطالعات با و

 تدوین در فراواني کمک توان يم یكدیگر با مدارس مقایسة با ن،یهمچن(. 4112 همكاران، و

 تواننديم مدارس مدیران. داد انجام مدرسه آن یها یتوانمند براساس محیط با مناسب یراهبردها

 با رقابت برای شانیها تیفعال برای مناسبي مقیاس فعالیت، و بازدهي حداکثر به رسیدن برای

 یارتقا یبرا مدارس و شوديم گریكدی با مدارس رقابت موجب یبندرتبه. کنند يم انتخاب رقیبان

 انجام یبندرتبه اگر اما(. 1931 همكاران، و نژاديفلسف) دهنديم انجام یشتریب تالش خود تیفیک

 ازمندین يسازمان آموزش ةمثاب به زیمدارس ن. است برقرار مدارس نیب يکم اریبس رقابت رد،ینگ

عصر باشند و دانش روزآمد به و تحوالت  رییمطابق با تغ دیبامدارس  رایز ؛مداوم هستند يابیارز

متفاوت  دگاهیاست که از چند د يمدارس موضوع یبند و رتبه يابیارز. دهند انتقال آموزاندانش

مدرسه خاص و از  کینقاط قوت و ضعف  عیکشف سر یبرا یا نهیزم ،یيبحث است، از سو قابل

را  ياطالعات ،ادامه و در کند يمدرسه فراهم م يفعل طیبهبود شرا یبرا یيها فرصت گرید یسو

ها و نظام  آن تیوضع ةکنند مشخص تاًیو ماه دهد يمدارس م تیفیو ک تیکم ةدربار

 مدارس یبندرتبه نةیزم در يداخل یهاپژوهش مطالعة(. 1934، يرحمان)است  وپرورش آموزش

 نیا در یشتریب یهاپژوهش که است، نهیزم نیا در محدود اریبس یهاپژوهش دهندة نشان زین

 یالگو یيشناسا به مختلف ابعاد از و جانبههمه صورت به تا کند يم یضرور را مهم موضوع

 یبندرتبه و عملكرد يابیارزش مدل يپژوهش در( 1932) یزند مثال  یبرا. شود پرداخته یبند رتبه

 دارسم شده،مطالعه جامعة پژوهش نیا در که کرد، يابیاعتبار و نیتدو را یيابتدا مقطع در مدارس

 عملكرد تفاوت به توجه با. است نپرداخته متوسطه مقطع به و بوده، کردستان استان یيابتدا مقطع

 يبرج. شود دهید يطراح متوسطه مقطع یبرا یزیمتما یالگو طلبديم متوسطه، و یيابتدا مقطع

 در. ردک يطراح را متوازن یازیامت کارت كردیرو با هوشمند مدارس عملكرد يابیارز مدل( 1931)

 متوازن یازیامت کارت منظر چهار در خبرگان، نظر از ازیامت نیشتریب با شاخص 91 او پژوهش

 او پژوهش جینتا. شد یيجانما يمال و یریادگی و رشد ،يداخل یندهایفرا ،یمشتر مناظر شامل

                                                           
1. Neves  
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 یندهایفرا ،يمال مناظر در تهران 11يحلّ عالمه رستانیدب در موجود عملكرد تیوضع داد نشان

 منظر در و است برخوردار يمطلوب سطح از هاآن تیاهم و وزن بیترتبه یریادگی و رشد ،يداخل

1یبدر. ستین يمطلوب سطح یدارا یمشتر
 شامل ،یا چهارمرحله یا مطالعه در( 4112) همكاران و 

 ابزار، ننایاطم تیقابل آزمون و يابیارز ابزار توسعة ،يمراتبسلسله ياعتبارسنج ،يمراتبسلسله توسعة

 مسائل به کنديم قادر را مدرسه تیریمد که دادند شنهادیپ را مدارس تیفیک يبازرس چارچوب

 در عملكرد یبندرتبه هاآن نیترمهم که کند يدگیرس مدارس ریسا با خود يرقابت تیمز به مربوط

 یارهایمع. دارند را بهبود به ازین نیشتریب که است فهیوظ دادن انجام عناصر یيشناسا و کار بازار

 و هادستاورد از اندعبارت ها آن پژوهش در مدارس تیفیک يبازرس مدل در شدهاستخراج

 و يدرس برنامة ،یریادگی و آموزش تیفیک آموزان،دانش يشخص رشد ،آموزاندانش یهاشرفتیپ

 از تیحما و مراقبت ،یيراهنما مدرسه، منابع ت،یریمد و یرهبر آموزان،دانش یازهاین

 یهاستمیس ریتأث( 4111) همكاران و 4گالوز دویاگ. مدرسه یهاساختمان تیفیک آموزان، دانش

 در متوسطه و یيابتدا مدرسة 43 آنان مطالعة در. کردند يابیارز را مدرسه طیمح بر تیفیک تیریمد

 مدارس و يخصوص ،يدولت مدارس شامل ،يبررس مورد مدارس. شد يبررس ایاسپان ةیناح دو

 ستمیس یاجرا مطالعه، نیا جینتا براساس. گرفتنديم ارانهی يعموم بودجة از که بودند يخصوص

. دارد بهبود و ینوآور ابتكارات، ارائة در معلمان مشارکت سطح بر يشگرف ریتأث تیفیک تیریمد

 یاجرا و بهبود یهابرنامه يطراح ،يابیخودارز یهاتیفعال داد، نشان آنان پژوهش ،يهمچنن

 کی در تیفیک تیریمد یهاستمیس بر مؤثر یرهایمتغ نیترمهم از معلمان نوآورانة ابتكارات

 مد ابعاد از یبسیار ریتأث زانیم با کیفیت مدیریت ستمیس یاجرا زمان مدت بحث در. است مدرسه

 معلمان مشارکت ریتأث يابیارز زیرا است؛ شده مشاهده جینتا در یاعمده تفاوت پژوهش، در نظر

 سال 2 از شیب که يمدارس دهديم نشان یریادگی -ياددهی ندیفرا يبهبودبخش و تكاراتاب وارائة

  .اندآورده دستبه یبهتر جینتا اند،کرده اجرا را ستمیس نیا

                                                           
1. Badri  

2. Egido Galvez 
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 یهامدل نداشتنتیجامع ن،یهمچن و ران،یا در مدارس يابیارز یها شاخص نداشتنتیجامع 

 یبندرتبه یالگو از یشتریب ابعاد تا کرد فراهم یازهیانگ گرفته انجام مطالعات در شده يطراح

 و عوامل نخست، است شده يسع حاضر پژوهش در ن،یبنابرا. شود يبررس رانیا در مدارس

 سپس، ،يبررس نظران صاحب و متخصصان دگاهید از متوسطه مدارس یبندرتبه در مؤثر یهامؤلفه

 . شود يطراح رانیا در طهمتوس مدارس یبندرتبه یبرا يجامع یالگو آن براساس

 پژوهش یشناس روش

 نیتدو و مدارس یبندرتبه یهاشاخص و عوامل یيشناسا حاضر، پژوهش هدف نكهیا به توجه با

 است یکاربرد قاتیتحق زمرة در است، رانیا در یبندرتبه نظام کی استقرار منظور به جامع يمدل

 يمبان مطالعة قیطر از يفیک مرحلة در نخست ن،یبنابرا. است گرفته  انجام ختهیآم روش به که

 یبندرتبه در مؤثر یهامؤلفه و هاشاخصنظران  صاحب با افتهیساختارمهین مصاحبة و ینظر

 نیتدو يکمّ مرحلة یبرا یاپرسشنامه مستخرج، یهامؤلفه براساس سپس،. شد استخراج مدارس

 تیریمد ةنظران حوز صاحب از فرن 14 شامل ،يفیک بخشِ در حاضر پژوهش یآمار جامعة. شد

ها، انتخاب  داده یاشباع نظر اریطور هدفمند و براساس مع بود که به وپرورش آموزشو  يآموزش

 براساس. بود تهران شهر دوم متوسطة مدارس رانیمد از نفر 211شامل  يدر بخش کمّ وشدند 

 ابزار. شدند انتخاب مونهن عنوان به نفر 133 ،یا چندمرحله یاخوشه روش به و کوکران فرمول

 پرسشنامة شامل يکمّ بخش در و افته،یساختارمهین مصاحبة شامل يفیک بخش در هاداده یگردآور

 و تیریمد حوزة نظرانصاحب از نفر 11 را  آن یيمحتوا و یصور یيروا که بود ساختهمحقق

. است شده محاسبه 311/1 و 323/1 ب،یترتبه هاآن یيایپا بیضر و کردند دییتأ يآموزش یرهبر

 افزار نرم از یریگبهره با و محتوا لیتحل روش به ها داده ،يفیک بخش در هاداده وتحلیل تجزیه یبرا

 يعامل لیتحل هاداده وتحلیل تجزیه یبرا ،يکمّ بخش در. شد لیتحل و یکدگذار NVivo يفیک

 . شد اجرا SmartPLS افزارنرم در یدییتأ
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 پژوهش یهاافتهی

 .شود يم ارائه ریز شرح به يکمّ و يفیک بخش دو در پژوهش یها افتهی

 یفیک بخش یهاافتهی

 افتهیساختارمهین یامصاحبه ه،یاول یهامؤلفه و هاشاخص یيشناسا منظور به شد، انیب که طورهمان

 مقولة هشت که شد یکدگذار Nvivo افزارنرم با پرسشنامه یهاداده. گرفت انجام نظران صاحب با

 .شد شناسایي 1 جدول شرح به اصلي
 

 Nvivo افزارنرم با هایکدگذار از یانمونه. 1 جدول

 ها مقوله میمفاه یینها یکدها

 ... و یزیربرنامه ،یگذارهدف انداز،چشم نییتع. 1

 ... و بازخوردادن ،یریبازخورگ ،یيگراجمع. 4

  خردمندانه ینگرندهیآ

 يمشارکت یریگمیتصم
 یرهبر امور

 ... و نترنت،یا انه،یرا هوشمند، تختة. 1

 ... و فعال سیتدر ،یمغز بارش. 4

 یهوشمندساز

 سیتدر یراهبردها
 يآموزش امور

 ... و ينید باور تیتقو ،يمانیا رشد به توجه. 1

 ... و اعتماد تعهد، ،يانسان یهاارزش به توجه. 4

 یمعنو رشد

 یمداراخالق
 يپرورش امور

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

 ... و یدار امانت صداقت، ،یریپذتیمسئول تیتقو. 4

 یتوانمندساز

 ياخالق يژگیو
 یاحرفه امور

 .. و هانهیهز درآمدها، ،یآموزدانش سرانة. 1

 ... و کارگاه شگاه،یآزما کالس، یفضا سرانة. 4

 يمال امور

 يكیزیف یفضا
 یاهیسرما امور

 ... و يپژوهتیروا ،يپژوهدرس ،يپژوهاقدام. 1

 ... و تأمل و تفكر ،یپرسشگر. 4

 يپژوهآموزش

 یخردورز
 يپژوهش امور

 ... و يجسم سالمت به توجه ،يبهداشت خدمات. 1

 ... و سیسرو سلف ،ياختصاص کمد. 4

 بهداشت و سالمت

 يرفاه خدمات
 يخدمات امور

 . ..ربرخورداریغ و برخوردارکم برخوردار، مدارس. 1

 ... و اجرا يچگونگ ها،هیرو کارها، دادن انجام نحوة. 4

  ...و يشغل ،يزندگ ،ياجتماع یهامهارت کسب. 9

 دادهادرون به توجه

 ندهایفرا به توجه

 دادهابرون به توجه

 يابیارزش امور
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 یکمّ بخش یهاافتهی

 در یاپرسشنامه بقال در شده یيشناسا یها شاخص ،يفیک بخش در شده يطراح مدل دییتأ یبرا

 لیتحل روش با ها داده و گرفت قرار تهران شهر دوم متوسطة مدارس رانیمد از نفر 211 اریاخت

 .شد لیتحل SmartPLS افزارنرم در یدییتأ يعامل

 

 مدارس یبندرتبه نظام یمفهوم مدل. 1 شكل

 .است شده انیب 4 جدول در یدییتأ يعامل لیتحل جینتا
 

 «مدارس یبندرتبه نظام» بر مؤثر عوامل یت ریمقاد و یعامل بار. 2 جدول

  جهینت یمعنادار بیضر قبول قابل سطح یت مقدار  یعامل بار عامل

 .شد دییتأ مؤلفه t 11/1>P >31/1 413/12 234/1 یرهبر امور

 .شد دییتأ مؤلفه t 11/1>P >31/1 112/13 311/1 يآموزش امور

 .شد دییتأ مؤلفه t 11/1>P >31/1 931/12 311/1 يپرورش امور

 .شد دییتأ مؤلفه t 11/1>P >31/1 329/13 311/1 یاحرفه امور

 .شد دییتأ مؤلفه t 11/1>P >31/1 923/11 299/1 یاهیسرما امور

 .شد دییتأ مؤلفه t 11/1>P >31/1 441/19 213/1 يپژوهش امور

 .شد دییتأ مؤلفه t 11/1>P >31/1 111/13 231/1 يخدمات امور

 .شد دییتأ مؤلفه t 11/1>P >31/1 419/11 223/1 يابیارزش مورا

 امور پرورشی امور آموزشی امور رهبری 

 ای ای  هسرمایامور  ای  امور حرفه بندی رتبه

 امور ارزشیابی امور خدماتی امور پژوهشی
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 (استاندارد بیضرا نیتخمحالت ) یکل مدل در مدارس یبندثر بر نظام رتبهؤعوامل م یدییأت یعامل لیمدل تحل. 2 شكل

 

 
 (یمعنادار حالت) یکلّ مدل در مدارس یبندرتبه نظام بر مؤثر عوامل یدییتأ یعامل لیتحل مدل. 3 شكل
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 در آمده دست به يت آمارة ریمقاد است، شده  داده نشان ،4 شكل و 4 جدول در که طورهمان

 عوامل از کیهر نیب یدارمعنا ارتباط ن،یبنابرا است؛ 31/1 از تر بزرگ عوامل همة در 11/1 سطح

 دییتأ از پس ن،یبنابرا. ددار وجود يکل مدل عنوان به تهران شهر مدارس یبندرتبه نظام بر مؤثر

 دییتأ را مدارس یبندرتبه نظام در شده یيشناسا عامل هشت توانيم مدارس، یبندرتبه نظام مـدل

 . کرد يمعرف و

 یریگجهینت و بحث

 متوسطة مدارس یبندرتبه نظام در مؤثر یهاشاخص و عوامل یيشناسا هدف با حاضر پژوهش

 کیتكن مدل يطراح یبرا. است بوده مدارس یبندرتبه یراب يمدل نیتدو منظور به دوم دورة

 و ینظر يمبان مطالعة قیطر از نخست، ن،یبنابرا. شد گرفته کار به یساختار معادلة يابی مدل

 سپس، و شد، استخراج مدارس یبندرتبه در مؤثر یهاشاخص و هامؤلفه نظران صاحب با مصاحبه

 یيشناسا هامؤلفه و هاشاخص تا گرفت قرار تهران شهر مدارس رانیمد یآمار جامعة اریاخت در

 مدل و شده دییتأ ،يفیک بخش در شده یيشناسا عوامل یدییتأ يعامل لیتحل روش با سپس،. شوند

 امور» ،«رهبری امور» مؤلفة هشت ها، یافته براساس. شد يطراح مدارس یبند رتبه بر مؤثر عوامل

 و ،«پژوهشي امور» ،«پرورشي امور» ،«ایسرمایه امور» ،«ایهحرف امور» ،«آموزشي امور» ،«خدماتي

 . شد شناسایي «ارزشیابي امور»

 1 ةیگو به يعامل وزن بیشترین مؤلفه، این در که شد دهینام «یرهبر امور» مؤلفه نیاول

 زانیم» 2 ةیگو به يعامل وزن نیکمتر و «کارکنان متعهدکردن جهت در يمشارکت یریگمیتصم»

 و تیریمد ،وپرورش آموزش در. دارد تعلق «نیوالد مشارکت و انیمرب و ایاول نجمنا تیفعال

 سیتدر رایز دانند؛يم تیترب و میتعل در ینوآور و رییتغ عامل نیترمهم را مدرسه يآموزش یرهبر

 صورت مدرسه در عمده که یطور به است، وپرورش آموزش یهاتیفعال همة محور که یریادگی و

 همسو( 1931) يبرج پژوهش جینتا با حاضر مطالعة جینتا(. 1933 همكاران، و ينامكین) ردیگيم

 رهبران رایز است؛ مدارس یبندرتبه مهم یهامؤلفه از يكی تیریمد و یرهبر افتیدر که است،

 یهایاستراتژ س،یتدر یهاروش ،يدرس یمحتوا مانند مدرسه در يعوامل کننديم تالش يآموزش
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 را يلیتحص شرفتیپ و تیموفق و دهند رییتغ را يلیتحص شرفتیپ يفرهنگ یهاهنجار و يابیارز

 (. 1932 سكل،یم و یهو) آورند ارمغان به رانیفراگ یبرا

 به مربوط ةیگو به وزن نیشتریب مؤلفه نیا در که آنجا از. شد دهینام «يخدمات امور» دوم مؤلفة

 افتیدر توانيم است، افتهی اصاختـص «مناسب يشیگرما و يشیسرما زاتیتجه و امكانات»

 و ندارند تیرضا خود مدارس در يشیگرما و يشیسرما زاتیتجه و امكانات تیوضع از معلمان

 آموزاندانش ای فداکار معلمان که رسديم گوششان به رانیا کنار و گوشه از که یيخبرها ،يطرف از

 به و شونديم ناراحت ،دهنديم دست از فیضع خدمات سبک نیا خاطر به را جانشان معصوم

 افتیدر که است، همسو( 1932) یزند مطالعة با پژوهش نیا جینتا. هستند مسئوالن توجه دنبال

 مدرسه از عملكرد يابیارز در يعامل مدرسة در آموزاندانش يسالمت و يداشتبه مسائل به توجه

 تا بكوشند، دیبا مدارس نرایمد ژهیوبه امر، انیمتول و کرد توجه بدان شیپ از شیب دیبا که است

 از. شوند برخوردار ياختصاص یکمدها مناسب، يبهداشت یهاسیسرو سالم، آب از آموزاندانش

 و يعاطف مشكالت و معضالت رفع یبرا و شود توجه هاآن یفرد يسالمت و بهداشت به ،يطرف

 . باشند داشته مناسب یزیربرنامه هاآن يروان

 يفن هستة. است( 1932) يبرج مطالعة با همسو که شد، دهینام «يآموزش امور» مؤلفه نیسوم

 ،يطرف از. است يآموزش یها  سازمان همة روح و قلب که است یریادگی و سیتدر مدرسه،

 جادیا قیطر از يآموزش و يدرس مواد کنترل و کردنهماهنگ يمعن به يآموزش برنامة تیریمد

 کار به را قدرتشان تواننديم رانیمد ن،یهمچن. است یریادگی و سیتدر کنترل و نظارت زه،یانگ

 لیتسه را یریادگی و سیتدر ندیفرا که کنند يطراح یيساختارها و کرده کمک معلمان به تا رندیگ

 تیریمد مدارس در ممكن شكل نیبهتر به دیبا آموزش ن،یبنابرا(. 1932 سكل،یم و یهو) کند  

 . شود محقق (يلیتحص و يعلم تیموفق) آن یيغا هدف تا شود

 رشد» به يعامل بار نیشتریب مؤلفه نیا در که  آنجا از. شد دهینام «یاحرفه امور» مؤلفه نیچهارم

 یبندرتبه نظام در که یيهاجنبه از يكی افتیدر توانيم افت،ی اختصاص «معلمان یاحرفه و يعلم

 چون. است انمعلم یاحرفه و يعلم رشد و یتوانمندساز باشد، تیاولو در دیبا مدارس

 از(. 1931 ،یصفر) شوديم منجر ها آن شتریب یکارآمد و یاحرفه رشد به کارکنان یتوانمندساز
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 ،يدوست نوع مشخص جنبة پنج یدارا و گردديبرم یاحرفه اخالق به یشهروند رفتار که آنجا

 رندیگ قرار توجه مورد مدارس در دیبا است، يمدن اخالق و کرامت ،یجوانمرد ،یکار وجدان

 یهاشاخص که است، همسو( 1931) يبرج پژوهش جینتا با جینتا نیا(. 1931 سكل،یم و یهو)

 اخالق و درس کالس تیریمد ،یکار وجدان ،یکار زةیانگ ،يشغل یهامهارت ،ياخالق رفتار

 و دهیدآموزش يانسان یروین ،يطرف از. دارند یمؤثر نقش هاآن عملكرد در معلمان همة یاحرفه

 در یيبسزا ریتأث معلمان يآموزش يشیاندمثبت و یخودکارامد ،يمعلم حرفة به هاآن یمندقهعال

 (. 1932 همكاران، و یصفر) دارند مدرسه ياثربخش

 یبندرتبه نظام در مدارس در یاهیسرما امور به توجه. شد دهینام «یاهیسرما امور» پنجم مؤلفة

 امكانات به مجهز و مناسب یهاکالس اجتماعات، سالن کتابخانه، وجود چون است؛ مهم اریبس

 اریبس وپرورش آموزش اهداف شبردیپ در توانديم... و یبصر و يسمع و يورزش یهاسالن روز،

 . باشد مؤثر

 سازنهیزم ،ياجتماع رفتار یارتقا با يفرهنگ توسعة. شد دهینام «يپرورش امور» ششم مؤلفة

 ساز نهیزم نیهمچن يفرهنگ توسعة. است یکشاورز و ياشتبهد ،ينظام ،ياجتماع ،یاقتصاد توسعة

 یتوانمندساز و مشارکت سازنهیزم و يفرهنگ يكپارچگی و تیحاکم کنندةتیتقو ،يانسان توسعة

 جامعه یازهاین یيشناسانهیزم و ابدیيم شیافزا جامعه مشارکت يفرهنگ توسعة با. است جامعه

 با که است یيها شاخص از جانبه همه مشارکت تیقوت ،یریگ میتصم در یهمكار. شوديم فراهم

 ن،یبنابرا ؛(1931 همكاران، و پورشهریاری) شوديم منجر يفرهنگ توسعة به جامعه یرهبر کمک

 . است یضرور و مهم اریبس مدارس یبندرتبه نظام در امور نیا به توجه

 به يدسترس زین و تیترب و میتعل امر يدگیچیپ. شد دهینام «يپژوهش امور» هفتم مؤلفة

 فراوان، لیدال به تاکنون هرچند. دارد ازین يعمل و يعلم یها پژوهش به آن مختلف ی ها حوزه

 يعمل يواقع یمعنا به پرورش و آموزش در پژوهش و قیتحق مانند مهم يموضوع گاهیجا هنوز

 درس یاهکالس وارد عمل، در پژوهش که شوديم محقق يزمان امر نیا ن،یبنابرا است، نشده

. است تیترب و میتعل ریناپذیيجدا جزء يپژوهاقدام و يپژوهدرس ،يپژوهآموزش امروزه. شود
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 دیبا که است یگرید موارد جمله از مدارس در پژوهش فرهنگ توسعة در معلمان نقش ن،یهمچن

 و یزیر برنامه را آموزان دانش يعلم یها تیفعال بتوانند دیبا معلمان. کرد توجه بدان شیازپشیب

 يپژوهش امور به توجه بدون ن،یبنابرا. کنند تیتقو ها آن در را یفكر هم و تعاون ةیروح و تیهدا

 . کرد یبندرتبه را مدارس توانينم

. شود گرفته نظر در همواره دیبا زین يابیارزش نظام و شد دهینام «يابیارزش امور» هشتم مؤلفة

 همكاران و گالوز دویاگ و ،(4112) همكاران و یبدر یهاپژوهش جینتا با قیتحق نیا جینتا

 زین مدارس یبندرتبه در و باشد توجه اساس همواره دیبا يابیارزش نظام. است همسو( 4111)

 در آن براساس و کرد یریگ اندازه را اهداف تحقق زانیم توانيم يابیارزش ریمس از رایز شود؛ لحاظ

 . برداشت گام ندهیآ یهایریگمیتصم و یریادگی انیجر بهبود

 مدل توانيم حاضر، پژوهش در شده یيشناسا گانة هشت یهامؤلفه یریکارگبه با ،يکل طور به

 نظام کی استقرار یبرا يگام که کرد يطراح آنان یبندرتبه و مدارس عملكرد يابیارز یبرا يجامع

گام  ضعف نقاطرفع در جهت  تا است يداخل طیشرا یبرمبنا کشور در متوسطه مدارس یبندرتبه

هر  یيتوانا قیطور دق مدارس به یبند رتبه. افزایش نقاط قوت خود کوشا باشند یبرابردارند و 

خواهند شد  فو موظ دیخود خواهند کوش يتعال یبرا مدارس جه،یدر نت. کنديمدرسه را روشن م

 یبندرتبه یابر الگو يطراح ن،یهمچن. دهند عرضه ياجتماع مختلف یهاخدمات مطلوب به طبقه

 و استمدارانیس دید گسترش به مدارس، عملكرد تیشفاف آن يپ در و آن، یاجرا و مدارس

تا بتوانند  شود،يم منجر مدارس موجود وضع نةیزم در يآموزش نظام حوزة يآموزش زانیر برنامه

 عملكرد و شوند مطلع مطلوب وضع با آن فاصلة وتحقق اهداف مدارس  زانیبراساس آن از م

 . کنند يابیارز را مدارس رانیدم

 مدارس یبرا مؤثرتر یزیربرنامه به تواننديم استمدارانیس مدارس، یبندبراساس اطالعات رتبه

 نیعالوه بر ا. نندیب تدارک ژهیو یهابرنامه ف،یضع و نییپا یهارتبه یدارا مدارس یبرا و بپردازند

 یو براساس آن برا استوپرورش  موزشدر نظام آ یيتمرکززدا یبرا يگام مدارس یبندرتبه

 بیترت نیبد. ردیگ انجام حیصح یریگمیتصم مدارس به یریگمیو قدرت تصم اراتیاخت یواگذار
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و  يحسن)عمل داده شود  اریو اخت یریگمیتصم قدرت آنان به مدارس یکه براساس رتبه

و  يمنطق یریگمیتصم یبرا يکمك مدارس یبندرتبه زین یاز لحاظ اقتصاد(. 1931 ،همكاران

 ازیکه براساس ن صورت نیبد. است مدارس به اعتبارات یاعطا و منابع صیتخص نةیدر زم حیصح

 با. مدارس مختلف در نظر گرفته شود ژةیو یازهایو ن ردیمدارس به آنان بودجه تعلق گ

 بهبود هتج در یشتریب اعتبارات توانيم مدارس مختلف یهارتبه یبرا الزم منابع درنظرگرفتن

 . کرد فراهم مدارس رشد یبرا را طیشرا وکرد  مصرف فیضع مدارس تیفیک

 داشت، خواهد رانیا در متوسطه مدارس یبندرتبه نظام استقرار که يمنافع و تیاهم به توجه با

 در هاپژوهش ریسا و حاضر پژوهش در شده یيشناسا یهامؤلفه و هاشاخص از شوديم شنهادیپ

 یبندرتبه و عملكرد يابیارزش نظام کی استقرار و نیتدو منظور به يقیتلف صورت هب نهیزم نیا

 . شود گرفته کار به مدارس
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