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 چکیده 
کنندگان بالقوه این ژوهش حاضر به روش کیفی و با مطالعه موردی در شهر شیراز انجام شد. مشارکتپ   

گیری گانه مدرسه بود. انتخاب افراد به روش نمونهپژوهش، کارشناسان مدارس غیردولتی و اعضای ارکان پنج

 28 گیری با مشارکتنمونه رویکرد چند سطحی بودن هدفمند و تکنیک مالک محور انجام گردید. با توجه به

وتحلیل کنندگان بود. تجزیهها، مصاحبه باز با مشارکتآوری دادهنفعان فوق صورت گرفت. ابزار جمعنفر از ذی

کنندگان، های بازخورد به مشارکتها از روشدادها بر اساس تحلیل مضمون انجام شد. برای اعتبار یابی داده

وپرورش استفاده گردید. مسوسازی با منابع علمی و اسناد کلیدی آموزشگیری پژوهشگر و هبازبینی و موضع

های پژوهش نشان داد که ها نیز با استفاده از نظرات اعضای کمیته راهنما انجام شد. یافتهاعتمادپذیری یافته

ه بندی مدارس غیردولتی دوره دوم متوسطشاخص در رتبه 28معیار و  9از دیدگاه عوامل راهبردی تعداد 

پرورشی،  -تجهیزات، خدمات آموزشی آموزان، امکانات ونظری مؤثر است. معیارها شامل: ارگونومی دانش

ت عوامل خدمات اجتماعی، مدیریت سرمایه انسانی، مدیریت مدرسه، بانک اطالعاتی، مشارکت و رضای

 راهبردی و بروندادها بود.
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 مقدمه
توان دریافت که اغلب به ها میانداز سازماندر جهان امروز با یک نگاه اجمالی به چشم 

های خود هستند تا بتوانند تأثیر بیشتری بر محیط طبیعی ها و توانمندیی ظرفیتدنبال توسعه

های مورد چالش در توانمندسازی افراد و از عرصهو اجتماعی منطقه و جهان داشته باشند. یکی 

وپرورش با کارکردهای متعدد خود قادر آموزش وپرورش است.های خالق، آموزشپرورش انسان

وپرورش در شکل فراگیر و رسمی آن، حتی ی کشورها را هموار سازد. آموزشاست مسیر توسعه

آن را دارد که با اعمال کارکردهای  برای چند ساعت آموزش رسمی روزانه در مدرسه، توانایی

باشد داران اصلی تغییر و تحول فرهنگی و اجتماعی جامعه عمده خود بتواند یکی از سهام

(NiazAzari, 2016.)  ی هافرصتلیکن به دلیل پویایی مراکز آموزشی و باال بودن هزینه ایجاد

ظارات جامعه و ایفای نقش یی به انتگوپاسختوانایی الزم برای  هادولتمتنوع یادگیری، 

بخش خصوصی با توسعه مدارس  مشارکتها دولت هایآفرینی را ندارند. لذا یکی از گزینهتحول

رس بتوانند متناسب با نیازهای جامعه، خدمات و دولتی است، به این امید که این مداغیر

گذشته  دهه دو ند که درکنیز بیان می Joshi (2019) ارائه نمایند. تیفیباکی متنوع و هابرنامه

ها در هزینه کرد و دسترسی آسان والدین به تنوع مدارس غیردولتی، به دلیل درک ناکامی دولت

 گسترش آفریقا و آسیا در متوسط و درآمدکم کشورهای در خصوصبه تعداد این مدارس

اوانی مدارس غیردولتی را پدیدآورنده منابع آموزشی فر Xiao(2018) .است داشته چشمگیری

دانش، توانمندی  ازلحاظهایی را سازد تا ویژگیآموزان را قادر میتنها دانشکند که نهتعریف می

و توان اخالقی کسب کنند و عدالت آموزشی را ترویج دهند، به توسعه اقتصادی و اجتماعی 

 دولتی در کشور ایران پس از گذشت یک دهه ازریغمدارس . کنندجامعه نیز کمک شایانی می

مشارکت بخش  جذب با دو هدف اصلی، 1331سال انتفاعی قدیم، در ریغتوقف مدارس 

اندازی شدند و تا ی به عدالت آموزشی از طریق افزایش کیفیت آموزشی راهابیدستخصوصی و 

آموز ها، در رقابت تنگاتنگی با یکدیگر برای جذب دانشبه امروز، عالوه بر افزایش رو به رشد آن

 هستند.

کسب مشتریان بیشتر، ارتقا کیفیت  مروزه مؤسسات آموزشی به تالش جدی در جهتا    

های خود مشغول هستند. رقابت ها و توانمندیسازی عملکرد و استفاده از ظرفیتشفاف خدمات،

بندی یابی به چنین شرایطی، نظام جدیدی از ارزیابی را ایجاد کرده که به رتبهبرای دست

هم نوع خود،  مؤسساتشناخت جایگاه یک موسسه در مقایسه با سایر  معروف است و به معنای

(. Zare Banadkuki et al,2017) باشدها میگیری ترکیبی از معیارها و شاخصبر پایه اندازه
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 ایویژه اهمیت بندی مؤسسات آموزشی ازرتبه  Marques & Powell(2019)همچنین به باور 

بندی مدارس یا حتی واحدهای دانشگاهی شده ه درک رتبهبرخوردار است، لیکن توجه کمتری ب

 مانند خدماتی و محصوالت ما: است فراگیر جاهمه هابندیکند که رتبهاست. وی تأکید می

 ورزشکاران، مانند و یا افرادی هاآهنگ وب، صفحات علمی، مجالت رستوران، اتومبیل،

 و فوتبال یهامیت ،هادانشگاه مدارس، دمانن ییهاگروه و مؤسسات ؛بازانشطرنج دانشجویان،

 نظارت، برای ابزاری عنوانتوان بهمی بندیرتبه از. میکنیم بندیرتبه کشورها را یا شهرها حتی

ی بندرتبهاستفاده کرد. هدف اصلی  ی و تعیین مرزهابندطبقه ی، مکانیسمی جهتهنجار ساز

بهتر و همچنین استفاده از نتایج آن  دادن اطالعات صحیح به مشتریان جهت کمک به انتخاب

جایگاه  توانیمی راحتبهاست و  آموزدانشین در جذب مؤسسبهترین استراتژی برای  عنوانبه

ی ابیدستمدرسه را در بین مدارس هم نوع مشاهده کرد، ضمن اینکه نیروی محرکه قوی برای 

 طوربه بندیرتبه سیستم عانمداف و . منتقدان(Hasani et al, 2017)به عدالت آموزشی است 

 خود رکود و رونق طول در رسمی آموزشی محیط به دادن شکل در بندیرتبه اهمیت به یکسان

کند و باعث می تعیین را مؤسسات اعتبار بندیرتبه .(Ryan, 2018)هستند  معتقد 21 قرن در

 گذارانسیاست و این نوع مؤسسات تغییر مثبت رفتار به مؤسسات آموزشی و جامعه عالقه جلب

 (.Rusite & Sloka, 2019)گردد می

گردد. در دهه دوم برمی 1383بندی مدارس غیردولتی در ایران به سال تاریخچه رتبه

آموز و ترجیحات اقتصادی فعالیت مدارس غیردولتی کشور، مسئله رقابت برای جذب دانش

اثرات منفی این مشکالت، وزارت  منظور کاهشمؤسسان، مشکالتی را در جامعه ایجاد نمودند. به

بندی مدارس غیردولتی نمود. لیکن از همان ابتدا مباحث اقدام به رتبه وپرورشآموزش

هم مقررات و شد. هر دو از یک مجرا و آن زدهگرهبه هم  2بندیو رتبه 1بندیدرجه

ن وزارت ها، در قالب یک نوع ارزیابی و توسط یک تیم از کارشناسان و ناظرادستورالعمل

. امتیازات الزم نددشیموپرورش انجام و فقط در زمان محاسبه امتیازات، از هم تفکیک آموزش

 .گرددیممشاهده  1بندی در جدول شماره بندی و رتبهجهت درجه

 

 

 

                                                             
1. Grading 

2. Ranking 
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 وپرورشبندی مدارس غیردولتی در آموزشبندی و رتبهدرجه .1جدول 
 درجه

 رتبه
 (1درجه ) (2درجه ) (3درجه )

 813-965 151-855 655-326 2ه رتب

 961-1555 851-816 321-155 1رتبه 

 (1383وپرورش )آموزشبندی مدارس غیردولتی وزارت نامه درجهشیوه منبع:

 

بندی را سنجش، ارزیابی و میزان پیشرفت در جهت دستیابی به استانداردهای درجه 1دراچیر

و  باشندیمخیلی پایین، پایین، متوسط و باال  کند که دارای درجاتتعریف می شدهنییتع

از  آمدهدستبه)مجله، مدرسه، دانشگاه و ...( را بر اساس درجات  شدهیبنددرجهجایگاه مورد 

میزان  تواندیممدرسه  درجه .دهدیمارزیابی، در درجه معدودی مانند اول تا چهارم قرار 

رای مدرسه مطلوب با درجه مشخص را نشان ب شدهنیمعدستیابی یک مدرسه به استاندارهای 

 دهد.

ای از های معین و یا مجموعهها بر مبنای ویژگیبندی، اشیا، افراد یا سازماندر رتبه 

بندی دادن اطالعات صحیح به هدف اصلی رتبه شوند.ها امتیازبندی و مرتب میاختصاصات آن

بین مدارس هم نوع مشاهده کرد، ضمن توان جایگاه مدرسه را در راحتی میمشتریان است و به

(. رتبه hasani et al, 2017یابی به عدالت آموزشی است )اینکه نیروی محرکه قوی برای دست

جایگاه مدرسه را در میان مدارس هم نوع خود در سطح شهر، استان، کشور  تواندیمیک مدرسه 

 و حتی مدارس دنیا نشان دهد.

بندی در عمل نتوانستند کارکردهای واقعی خود ی و رتبهبنددر طرح فوق، دو راهکار درجه

که در دهه را نشان دهند. لذا پس از چهار سال اجرا، با شکست مواجه و کنار گذاشته شد. اکنون

چهارم فعالیت مدارس غیردولتی قرار داریم شکاف بین عملکرد مدارس غیردولتی با انتظارات 

 هایی مواجه نموده است. ازجمله:ا چالشها زیاد شده و جامعه را بجامعه از آن

 آموزشی اقدام نموده و  هایفرصت، نسبت به کاهش تنوع در هانهیهزکاستن  باهدف

کنند و در آموزشی، پرورشی و ارزشیابی را دنبال می هایفعالیتی سازکسانروند ی

 کیفیت، تفاوت چندانی با مدارس دولتی ندارند.

                                                             
1 . Richards 
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 ی محلی و یا جامعهاختیار در ورد عملکرد مدارس، اعتمادی در ماطالعات غیرقابل

خود و انتخاب  هایاولویتگیرد. لذا والدین در هنگام جستجوی سایر مناطق قرار می

 شوند.مدرسه برای فرزندانشان دچار سردرگمی می

  بعضی مدارس علیرغم برخورداری از استانداردهای بسیار پایین، به دلیل شفاف نبودن

شده از اجتماعی کسبنتایج محدود و وجهه  برتکیهبا  تنها رای جامعه،ب هاآنعملکرد 

 نمایند.یمآموزان را جذب تبلیغات کسب، میزان باالیی از دانش

  هایفعالیتدر جوامع محلی وجود ندارد و نظارت بر  کنندهیابیارزهیچ نوع موسسه 

یج آن برای جوامع یرد و نتاگمیانجام  وپرورشآموزشمدارس فقط توسط کارشناسان 

 محلی کاربری ندارد.

، مدیران گذاراناستیسو تأکید بسیاری از  موردتوجهی مدارس از سه زاویه بندرتبهضرورت 

 شدنلیتبدو کارشناسان قرار دارد. نخست اینکه، نگاه اغلب مؤسسان مدرسه غیردولتی در حال 

در حال افزایش است  شدتبهندیده ی تجاری است، استفاده از معلمان آزاد آموزش هادگاهیدبه 

و معیارهایی برای سنجش عملکرد مدارس  دینمایمآموزان آسیب وارد و به روند یادگیری دانش

( دولت را مکلف به 1398) یاسالموجود ندارد. دوم اینکه، مجلس شورای  هاآنی بندرتبهو 

جامعه به مدارس فعالیت مدارس متنوع است که موجب افزایش گرایش  توجهقابلکاهش 

سوم ؛ رسدیمبه وجود اطالعات دقیق و مورد اعتماد ضروری به نظر  ازیو نی خواهد شد ردولتیغ

 29 یملدر اقدام  ازجملهمکرر بر ضرورت آن تأکید شده است.  طوربهاینکه، در اسناد باالدستی 

وپرورش، تأکید آموزش نیادیبنسند تحول  19-3نقشه جامع علمی کشور و راهکار  3در راهبرد 

سازی عملکرد، منظور شفافبندی مدارس و مؤسسات آموزشی و پرورشی بهبر ایجاد نظام رتبه

ی رقابت منطقی و علمی بین آنان دارند. همچنین در فراخوان هازهیانگارتقای کیفیت و تقویت 

وپرورش در قالب حمایت از وزارت آموزش 1393و  1396های های پژوهشی سالاولویت

ی دکتری تخصصی در اولویت اول حوزه معاونت آموزش متوسطه قرار هارسالهو  هانامهانیاپ

 داشت.

رسد. اساساً عوامل راهبردی مدارس، توجه به عوامل راهبردی مهم به نظر می بندیرتبه ریمسدر 

کنند و برای موفقیت یک سازمان کنندگان، کارکنان و مالکان تمرکز میبر مشتریان، تأمین

ها هایی هستند؟ تقاضای آننفعان آنچه افراد یا گروهحیاتی هستند. یک سازمان باید بداند ذی

یک بیشتر است؟ عالقه کدام به بقا سازمان بیشتر است؟ تأثیرگذاری کدام چیست؟ قدرت کدام

 Samonas, Dhillon  & Almusharraf ؟ها داشته باشدبیشتر است؟ و چه استراتژی برای آن

 باید درک و بررسی دقیق سازمانی نفعانذی یباورها وها ارزش اعتقاددارند که اهداف، (2020)
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گذارند اگرچه به دلیل سالیق میتأثیر  اطالعات امنیت مقررات و و قوانین رعایت بر زیرا؛ شوند

نفعان از قوانین و مقررات سازمان، امکان ایجاد تنش میان آنان گوناگون و درک متفاوت ذی

سازمانی بهتر کنندگان درونمعتقدند که مشارکتنیز  Chilton & Masur (2019)ارد. وجود د

بنابراین برای تدوین یک نظام ؛ دهندها را تشخیص میسازمانی اولویتاز هر ارزیاب کننده برون

نفعان را شناسایی های موردنظر ذیبندی مناسب باید در گام نخست، معیارها و شاخصرتبه

 :کهحاضر به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است  نمود. پژوهش

ی مدارس غیردولتی دوره دوم بندرتبهیی برای هاشاخصنفعان، چه معیارها و از دیدگاه ذی

 متوسطه نظری منظور گردد؟

 

 پیشینه پژوهشی

 :ازجملهاند. بندی مدارس مطالعه نمودهدر دهه اخیر پژوهشگران متعددی پیرامون رتبه

شاخص در  23خود مدارس شهر تهران را با  یپژوهش Ghaffari  & Shiravani (2017)در 

در  اند.بندی نمودهقالب چهار مؤلفه مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری رتبه

 16خود با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی تعداد  Hasani et al (2017)پژوهش 

های های عمومی، شاخصرس در سه مؤلفه اصلی شاخصبندی مداشاخص مؤثر در رتبه

 اند.ها را نیز مشخص نمودههای فقر تحصیلی قرار داده و وزن آنپیشرفت تحصیلی و شاخص

Song (2019)  بندی مدارس چین بر اساس کیفیت و رتبه»ی نهیدرزمبا انجام پژوهشی

رد برتر و کسب امتیاز در کیفیت، اظهار داشت معموالً مدارس برای برخورداری از عملک« عملکرد

آموزان محروم از تحصیل در این مدارس کنند و دانشآموزان بااستعداد میاقدام به جذب دانش

اساس نیاز آموز و بر اما مدارس چین باید با تغییر در معیارهای جذب دانش؛ مانندبازمی

مدل  Schiltz et al(2018) اید.بندی نوینی نمآموزان و اولیا اقدام به تدوین نظام رتبهدانش

، کنگهنگبندی مدارس افزوده بر اساس منافع مشترک مدیریت و مشتریان را برای رتبهارزش

 1515 با بررسی نظرات Fahey (2019) اند.الگو معرفی کرده نیمؤثرترعنوان بریتانیا و آمریکا به

درصد  24امکانات و تجهیزات،  درصد 29 هایی شامل،آموزان، به اولویتنفر از اولیای دانش

درصد  14و درصد دستمزد معلمان  16درصد حمایت کارکنان،  18برنامه، های فوقفعالیت

 .افتیدستاستخدام معلمان 
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 شناسی پژوهشروش
بندی مدارس غیردولتی دوره های رتبهها و شاخصپژوهش حاضر باهدف شناسایی مؤلفه

ی موردی در شهر شیراز دی، به روش کیفی و با مطالعهمتوسطه نظری از دیدگاه عوامل راهبر

کنندگان بالقوه این پژوهش، کارشناسان مدارس غیردولتی و اعضای ارکان مشارکت .انجام شد

گانه مدرسه شامل: مدیر، شورای مدرسه، شورای دبیران، انجمن اولیا و مربیان و شورای پنج

گیری هدفمند و تکنیک مالک محور، با مالک هآموزی بود که انتخاب افراد به روش نموندانش

حداقل سه سال تحصیل یا خدمت در مدرسه غیردولتی انجام گردید. برای تعیین حجم نمونه، 

نفر  28مشارکت ازحد، با ی پدید آیی نظم و عدم گسترش بیشآوری اطالعات تا مرحلهکار جمع

ورای مدرسه، والدین و دانش آموزان شامل کارشناسان، مدیران، دبیران، اعضای ش نفعانیذاز 

کنندگان بود که با طرح سؤال آوری دادها، مصاحبه باز با مشارکتصورت گرفت. ابزار جمع

وتحلیل انجام شد. روش تجزیه «بندی مدارس غیردولتی چیست؟های رتبهمعیارها و شاخص»

گفتارهای ا پارهو به روش تحلیل مضمون بود. لذا ابتد دادها با رویکرد تحلیل تفسیری

کنندگان استخراج گردید و توسط محقق به کدهای اولیه تبدیل گردید. سپس با مشارکت

ها، بندیکدهای اولیه، مضامین پایه استخراج و در ادامه با انتزاعی کردن دسته بندیدسته

 هایها از روشمضامین سازمان دهنده و مضمون فراگیر شکل گرفت. برای اعتبار یابی داده

گیری پژوهشگر و همسوسازی با منابع علمی، کنندگان، بازبینی و موضعبازخورد به مشارکت

های مرتبط وپرورش و سایر سازمانها، اسناد و مدارک آموزشنامهها، شیوهها و دستورالعملطرح

ل از نظرات اعضای کمیته راهنما شام ها نیز با استفادهبا آن استفاده شد. اعتمادپذیری یافته

 کارشناسان خبره مدارس غیردولتی و همچنین کمیته رساله موردبررسی قرار گرفت.

 

 

 هایافته

گفتار پاره 123کنندگان در مصاحبه باز، تعداد های مشارکتدر گام نخست، از متن مصاحبه

بندی مدارس استخراج و کدگذاری اولیه انجام شد. بخش های رتبهپیرامون معیارها و شاخص

 باشد.می 2شماره از نتایج حاصل در این گام به شرح جدول کوتاهی 

 



8 ...شناسایی معیارها و شاخص های رتبه بندی مدارس 
  

بندی مدارس پیرامون رتبه نفعان و کدهای اولیهگفتارهای ذیهایی از پارهنمونه .2جدول 

 غیردولتی دوره دوم متوسطه نظری

 کدهای اولیه نقل از گفتارهاپاره ردیف

1 
بندی هموقعیت جغرافیایی مدرسه و محل استقرار آن در رتب

 دخالت دارد.

 کارشناس

6 

محل جغرافیایی 

 استقرار مدرسه

2 
یک مدرسه خوب باید بتواند حقوق و مزایا، معیشت و رفاه 

 های حداقلی فراتر رود.کارکنان خود را فراهم کند و از شاخص
 6کارشناس 

حقوق و دستمزد 

 کارکنان

رفاه و ایجاد انگیزه 

 کارکنان

3 
های محیط آموزشی را تمام شاخص فضای فیزیکی الزم است

ها دارای داشته باشد. اندازه کالس، نور کالس، حتی ارتفاع پله

 اهمیت است.

 معلم

1 

 هاارتفاع پله

 استانداردهای فیزیکی

4 
آموزانی هستند که توانایی و استعداد دارند ولی توانایی دانش

 کند.ها را جذب تواند آنمالی ندارند. مدرسه غیردولتی می

 4آموز دانش
 

تخفیفات و بورس 

 آموزانتحصیلی دانش

6 

ها مشارکت اولیا در تصمیم سازی مهم است زیرا آن

توانند از زوایای مختلف به های متفاوت دارند و میتخصص

 مدرسه نگاه کنند.

 مشارکت اولیا 3کارشناس 

3 

ها مهم هستند. های آموزشی، نتایج و خروجیدر بین شاخص

آموزان شاخص خوبی نمرات امتحانات نهایی دانش میانگین
 بندی است.برای رتبه

 3کارشناس 
میانگین نمرات 
 امتحانات نهایی

1 
زیرا ؛ های دیگر بسیار مهم استها و سازمانتعامل با اداره

 اساس و بنیان مدارس غیردولتی مشارکت است.
 1شورای 

ارتباط با نهادهای 

 هامحلی و سازمان

8 
نمودم که میز معلم و صندلی ای تدریس میدر مدرسه

آمد ما ای پیش میآموز به هم چسبیده بود و اگر مسئلهدانش

 بنابراین فضا خیلی مهم است.؛ راه فرار نداشتیم

 معلم
4 

 اندازه کالس درس

9 
های متنوع برای ای مدون از برنامهمدیر مدرسه باید مجموعه

 مدرسه داشته باشد.
 ساالنهبرنامه  3والدین 

15 
سالن ورزشی مهم است. سالن ورزشی بهتر از زمین ورزش 

 کند.آموزان را اذیت نمیدانش است، باران و آفتاب
 سالن ورزشی 3آموز دانش

11 
خواهیم. وسایل نیست، ایمنی نیست، آزمایشگاه خوب می

 فضای الزم وجود ندارد.
 2معلم 

 آزمایشگاه تخصصی

 تجهیزات آزمایشگاه

12 
دارد همه دبیران مدرسه، مدرک مرتبط با تدریس خود  ضرورت

 داشته باشند.
 2مدیر 

انطباق مدرک دبیران 
 با رشته مورد تدریس
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بندی به های معنایی، دستهدر گام دوم، با مرتب کردن کدهای اولیه بر اساس مشابهت

ن گام به شرح ترین سطح مضمون )مضامین پایه( انجام گرفت. بخشی از نتایج حاصل در ایپایین

 باشد.می 3شماره جدول 

 بندی مدارس غیردولتیاستخراج مضامین پایه از کدهای اولیه، پیرامون رتبه .3جدول  

 مضامین پایه کدهای اولیه ردیف

  محل جغرافیایی استقرار مدرسه 1

 

 طراحی مدرسه
 استانداردهای فیزیکی و ایمنی مدرسه 2

 ها( پلهخیزارتفاع ) 3

 ب ساختمان با نوع آموزشتناس 4

 هاگرمایش، سرمایش، نور و تهویه کالس 6

 طراحی فیزیکی مدرسه

 آمیزی مناسب مدرسهرنگ 3

 های درساندازه کالس 1

 وسعت حیاط مدرسه 8

 امکانات حیاط مدرسه 9

 فضای سبز 15

 چیدمان وسایل و تجهیزات 11

  تجهیزاتآموزان و استاندارد بودن صندلی دانش 12

 

 طراحی شرایط انجام فعالیت
 استانداردها و ایمنی تجهیزات 13

 آموزان تا تابلوفاصله دانش 14

 استاندارد بودن امکانات و تجهیزات ورزشی 16

  کتابخانه مستقل 13

 

 کتابخانه و تجهیزات
 کتاب با موضوعات متنوع 11

 افزار کتابدارینرم 11

 کتابخانه امکانات و تجهیزات 18

 آزمایشگاه تخصصی آزمایشگاه تخصصی هر درس 19

 تجهیزات و مواد آزمایشگاهی 25 و تجهیزات

 سالن ورزشی 21

 های موردنیازسالن

 سالن اجتماعات 22

 سالن امتحانات 23

 سالن نمازخانه 24

 سالن چندمنظوره 26
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 بندی مدارس غیردولتی، پیرامون رتبهاستخراج مضامین پایه از کدهای اولیه .3ادامه جدول 

 مضامین پایه کدهای اولیه ردیف

 اندازه بوفه 23

 پایگاه تغذیه سالم

 کننده و سرمایشی نگاهداری غذاتجهیزات گرم 21

 تجهیزات الکترونیکی بوفه 28

 نور و تهویه مطبوع بوفه 29

 کیفیت مواد غذایی بوفه 35

  تابلو هوشمند 31

 

 وشمندتجهیزات ه
 ویدیو پروژکشن کالس 32

 های فناوری نوینزیرساخت 33

های کامپیوتری برای دبیران و سیستم 34

 آموزاندانش

 های مختلف ورزشیوسایل ورزشی برای رشته 36
 تجهیزات ورزشی

 کافی بودن تجهیزات ورزشی هر رشته 33

تحصیلی تخفیفات و بورس  آموزانتخفیفات و بورس تحصیلی دانش 31

 آموزان مخترع و نخبهحمایت مالی از دانش 38 آموزاندانش

 زاییاشتغال وقتنیروهای آزاد تمامجذب 39

 آموزانشناختی دانشای روانخدمات مشاوره 45
پایش سالمت جسمی و روانی دانش 

 آموزان
 نفعانها و ذیای به خانوادهخدمات مشاوره 41

 آموزاننشدا معاینات سالمت جسمی 42

 استقرار مدرسه در مجتمع آموزشی 43

 خدمات آموزشی

انطباق مدرک تحصیلی دبیران با رشته مورد  44

 تدریس

 سابقه تدریس دبیران 46

 شده دروسهای انجامآزمایش 43

 جلسات مالقات دبیران با اولیا 41

 های موضوعیکالس 48

 متصدی آزمایشگاه با تخصص مرتبط 49

 های هوشمندکالس 65

 استفاده از فناوری
 سایت مدرسه 61

 پرونده الکترونیکی 62

 بوفه الکترونیکی 63
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بندی مدارس غیردولتی دوره استخراج مضامین پایه از کدهای اولیه، پیرامون رتبه .3ادامه جدول 

 دوم متوسطه نظری

 مضامین پایه کدهای اولیه ردیف

  وقتمشاور تربیتی و تحصیلی تمام 64

 

 

 

 

 

 

 خدمات پرورشی

 مشاور تربیتی و تحصیلی با تخصص مشاوره 66

 ارسمربی بهداشت با تخصص بهداشت مد 63

 بدنیدبیر ورزش با تخصص تربیت 61

 های زندگیآموزش مهارت 68

 ای و فنیهای حرفهآموزش مهارت 69

 اردوهای تربیتی 35

 بازدیدهای علمی 31

 هاها و مناسبتبرگزاری جشن 32

 های علمی و فرهنگیهمایش 33

 حقوق و دستمزد کارکنان 34
 حقوق و مزایای کارکنان

 اه و ایجاد انگیزه کارکنانرف 36

 نگهداشت کارکنان ثبات و ماندگاری کارکنان و دبیران 33

  آموزش بدو خدمت کارکنان و دبیران 31

 آموزش ضمن خدمت کارکنان و دبیران 38 آموزش کارکنان

 های آموزش کارکنانهزینه 39

 رشته و مدرک تحصیلی مدیر 15
 سوابق مدیر

 تجربه و سابقه مدیریت 11

 انداز مدرسهترسیم چشم 12

 کارکردهای مدیریت
 برنامه ساالنه مدرسه 13

 آموزانچارت سازمانی متناسب با تعداد دانش 14

 آموزاننسبت تعداد نیروها با تعداد دانش 16

 آموزانپرونده سالمت دانش 13

 آموزانپرونده تحصیلی دانش 11 مستندات سازمانی

 پرونده پرسنلی کارکنان 18

 های علمی، فرهنگیها و نشریهمجله 19
 دانش سازمانی

 آموزانهای کاربردی دبیران و دانشپژوهش 85

 گانه مدرسهمشارکت ارکان پنج کارآمدی شوراهای مدرسه 81

 ها و نهادهای محلیتعامل با سازمان 82
 مشارکت کارشناسان اداره و نهادهای محلی

 رتباط با کارشناسان سایر ادارات و نهادهاا 83



92 ...شناسایی معیارها و شاخص های رتبه بندی مدارس 
  

 ....بندی مدارس استخراج مضامین پایه از کدهای اولیه، پیرامون رتبه .3ادامه جدول 

 

 

 

 

 

 

های کاربردی مضامین پایه در مدرسه، هرچند مضمون در یک در گام سوم، بر اساس مشابهت

قرار گرفت. سپس با انتزاع یک مضمون حاکم بر کل  "مضمون سازمان دهنده  "دسته به نام 

 4گانه انجام شد. در جدول یر، تدوین نهایی جدول مضامین سهعنوان مضمون فراگمضامین به

 گردد.بندی مضامین پایه به مضامین سازمان دهنده و مضمون فراگیر مشاهده میخالصه دسته

بندی مدارس غیردولتی دوره دوم رتبه گانه، مربوط بهجدول نهایی تحلیل مضامین سه .4جدول  

 متوسطه نظری

 

                                                             
1. Student ergonomics 

2. Equipment and facilities 

 مضامین پایه کدهای اولیه ردیف

 التحصیالنمشارکت فارغ التحصیالنکارآمدی انجمن فارغ 84

 نفعانرضایت ذی 86
نفعان از عملکرد رضایت ذی

 مدرسه

 هاهای کشوری و جهانی جشنوارهرتبه 83

 ایبروندادهای واسطه
 میانگین نمرات امتحانات نهایی 81

 یابی به نتایج سازمانیدست 88

 مبتکرآموزان مخترع و تعداد دانش 89

 بروندادهای نهایی رقمی کنکور سراسریهای یک تا سهرتبه 95

 مضمون فراگیر ین سازمان دهندهمضام مضامین پایه ردیف

 طراحی مدرسه 1

 1ارگونومی دانش آموزان

رتبه
ی

بند
 

 طراحی فیزیکی مدرسه 2

 طراحی شرایط انجام فعالیت 3

 کتابخانه و تجهیزات 4

 2امکانات و تجهیزات

 ها و تجهیزاتآزمایشگاه 6

 های موردنیازسالن 3

 پایگاه تغذیه سالم 1

 هوشمند تجهیزات 8

 تجهیزات ورزشی 9
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بندی مدارس غیردولتی دوره رتبه به گانه، مربوطجدول نهایی تحلیل مضامین سه .4ادامه جدول 

 دوم متوسطه نظری

                                                             
1. Social services 

2. Educational services 

3. Human capital management 

4. school management 

5. data base 

6. participation of strategic 

7. output 

 مضمون فراگیر مضامین سازمان دهنده مضامین پایه ردیف

 تخفیفات و بورس تحصیلی دانش آموزان 15

 1خدمات اجتماعی

رتبه
ی

بند
 

 زاییاشتغال 11

 پایش سالمت جسمی و روانی دانش آموزان 12

 خدمات آموزشی 13

 ز فناوریاستفاده ا 14 2پرورشی-خدمات آموزشی

 خدمات پرورشی 16

 حقوق و مزایای کارکنان 13

 نگهداشت کارکنان 11 3مدریت سرمایه انسانی

 آموزش کارکنان 18

 سوابق مدیر 19
 4مدیریت مدرسه

 کارکردهای مدیریت 25

 مستندات سازمانی 21
 4بانک اطالعاتی

 دانش سازمانی 22

 رسهگانه مدمشارکت ارکان پنج 23

مشارکت و رضایت عوامل 

 9راهبردی

 مشارکت کارشناسان اداره و نهادهای محلی 24

 التحصیالنمشارکت فارغ 26

 نفعان، از عملکرد مدرسهرضایت ذی 23

 ایبروندادها واسطه 21
 7بروندادها

 بروندادهای نهایی 28
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 گیریبحث و نتیجه

نفعان، چه معیارها و این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سؤال بود که، از دیدگاه ذی

طور ی مدارس غیردولتی دوره دوم متوسطه نظری منظور گردد. همانبندرتبهیی برای هاشاخص

ها مرتبط شاخص 28معیار و  9ن داد، از دیدگاه عوامل راهبردی های این پژوهش نشاکه یافته

بندی بندی مدارس غیردولتی منظور گردد. توصیف کوتاهی از معیارهای رتبهها، برای رتبهبه آن

 گردد.بیان می

، اصول مرتبط با درک تعامل بین انسان و سایر عناصر یک سیستم جهت آسایش ارگونومی

 اجزای ها پنجسیستم وتحلیلازی و عملکرد کامل سیستم است. تجزیهسو رفاه افراد، بهینه

آموزشی،  امکانات آموزشی، ارگونومی یارگونوم یادگیری، ارگونومی شامل، آموزشی ارگونومی

 ,Gligorović)است آموزشی را شناسایی کرده  محیط آموزشی و ارگونومی تجهیزات ارگونومی

Desnica & Palinkaš, 2018.) آموزان، تالش بر این است که شرایط ارگونومی دانش بحث در

ها مجبور نباشند خود را با شرایط آموزان سازد تا آنمدرسه را مساعد شرایط فیزیکی دانش

( در زیر نظام تأمین فضا، تجهیزات و 1395نامناسب سازگار کنند. مبانی نظری تحول بنیادین )

شورای مدرسه عقیده  2پردازد. عضو درسه میآوری به زیباسازی و بانشاط سازی محیط مفن

های طبیعی یک زندگی و شده باشد، جنبهمحیط مدرسه باید برای آموزش طراحی داشت که

 های آکادمیک کنار هم باشند.شاخص

صورت غیرمستقیم، بر کیفیت آموزشی، عملکرد ساالنه و درنهایت به امکانات و تجهیزات

در سند تحول بنیادین (. Andamon & Woo, 2019)گذارد میبروندادهای نهایی مدرسه تأثیر 

بر اهتمام به طراحی، ساخت و تجهیز مناسب  14 – 3( ذیل راهکار 1395وپرورش )آموزش

نمازخانه، کتابخانه، آزمایشگاه، فضای سبز و فضای ورزشی در تمام مدارس تأکید شده است. 

کنند و تأثیر ها را خلق میهم است زیرا روشنیز اعتقاد داشت که امکانات و تجهیزات م 3معلم 

 است.نیز همسو   Fahey(2019)همچنین با نتایج پژوهش به سزایی بر کیفیت دارند.

گیرد و در وفادار انجام میسازمان در راستای انجام مسئولیت اجتماعی  خدمات اجتماعی

ز ارائه خدمات اجتماعی در نفعان به سازمان تأثیر به سزایی دارد. هدف اماندن مشتریان و ذی

ی توانمندی آموزان برای شناسایی و دستیابی به پتانسیل کامل و توسعهمدارس، کمک به دانش

 (.Manninen, Kuusisto & Tirri, 2019باشد )خویش در راستای شناخت و نیل به هدفش می

م تأکید دارد. به این مه 13 – 3راهکار  و 18 – 6سند تحول بنیادین، در بخشی از راهکار 
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زایی جامعه باید حرف برای گفتن نیز تأکید داشت که مدرسه غیردولتی در اشتغال 6کارشناس 

 داشته باشد.

عنوان وپرورش است و مدرسه به، از وظایف اصلی آموزشخدمات آموزشی و پرورشی

ع باشد. خدمات آموزشی باعث تبادل روان و سریترین کانون ارائه این خدمات میاساسی

آموزان در کالس، مدرسه و تأمین نیاز و آموز، مشارکت فعال دانشاطالعات بین معلم و دانش

های فردی سند تحول، بر تفاوت 6 – 1راهکار  (Jonas & Jonas, 2019شود )ها میانتظارات آن

سازی واحد اطالعات و منابع آموزشی و به غنی 3 – 1و شکوفایی استعدادهای خاص و راهکار 

بر  1آموز کند. دانشاشاره می و کارگاهرشی در سطح مدرسه از قبیل کتابخانه، آزمایشگاه پرو

علمی،  بر سواداهمیت یکسان خدمات آموزشی و پرورشی تأکید داشت و معتقد بود که عالوه 

های اجتماعی هم مهم است. افراد نباید فقط سر باشند، بلکه در اجتماع به کسب مهارت

 دارند تا در آینده بتوانند چرخ زندگی خود را خوب بچرخانند. وپا هم نیازدست

ها در هزاره سوم است. آموزش، یکی از مباحث مهم سازمان مدیریت سرمایه انسانی

دهنده سرمایه های توانمند ساز چهار رکن اصلی تشکیلسالمت و تندرستی، نیروی کار و محیط

در  و کند کمک پایدار هایپروژه سازیپیاده در تواندانسانی می مدیریت سرمایه انسانی است.

در ذیل (. (Tonial et al, 2019مؤثر باشد  رقابتی مزایای به دستیابی برای هاپیشبرد سازمان

امکانات رفاهی و رفع مشکالت مادی و معیشتی معلمان تأکید  به سند تحول، 12 – 3 راهکار

یت در مدرسه باید متناسب باشد. دو یا چند نیز اظهار نمود که تقسیم مسئول 1شده است. مدیر 

خود کارمند گنجایش ذهنی ندارند که به همه ابعاد توجه کنند. وقتی حجم کار زیاد است خودبه

توجه به دستمزد  Fahey(2019)های پژوهششود. یافتهها کنار گذاشته مییک سری مسئولیت

 دهد.معلمان را در اولویت نشان می

ارکان مدرسه و  عامل اصلی تغییر و تحول در مدارس  نیترمهمز یکی ا مدیریت مدرسه

وپرورش محسوب آموزش ارکان نیتربدون تردید مدیران مدارس جز مهمآید. حساب میبه

 خود ایحرفه و شخصی هایارزش اساس بر را خود مدرسه اندازچشم موفق . مدیرانشوندیم

 خود دیگر ذینفعان و کارکنان بر و کنندمی بیان فرصتی هر در را دیدگاه این. دهندمی توسعه

لذا عملکرد موفق مدیران در گرو  (.Bush, Bell & Midllewood, 2019گذارند )می تأثیر

ی پژوهش هاافتههاست. این مطلب با یهای آنها و شایستگیها، دانش، نگرش، تواناییمهارت

Judaki, Mohammadkhani & mohammad davoodi(2019) طابقت دارد. در راهبرد م

سند تحول نیز تأکید بر استقرار نظام مدیریت اثربخش، کارآمد،  22 – 1راهکار  و 9کالن شماره 
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پذیر و نهادینه کردن برنامه محوری در سطوح مختلف مدیریت نظام تعلیم و تربیت مسئولیت

مطرح نمود و با تأکید  بندی را مدیریت مدرسهترین فاکتور رتبهمهم 1رسمی اشاره دارند. معلم 

میران. معتقد بود مدیرانی که تخصص مدیریت آموزشی ندارند ممکن است در  بر تخصص

 ها برسند ولی در درازمدت اثربخش نیستند.مدت به یک سری موفقیتکوتاه

ها درواقع اطالعات سازمان هستند ها بسیار باارزش است. دادهسازمان در یاطالعاتبانک 

تواند دانش سازمان را توسعه بخشد. ها میآوری آنمی یا کیفی باشند و جمعتواند ککه می

 & Fredstam)کنند ها استفاده میخود از پایگاه داده وسیع هایداده مدیریت برای هاسازمان

Johansson, 2019.) تواند مربوط به دانش متخصصان، دانش مدیریت، دانش دانش سازمانی می

های فردی و اجتماعی باشد که در قالب دانش ضمنی و دانش دانش محیطی، دانش محصول و

سند تحول بر شبکه ملی  18-3راهکار  و 23گیرند. در ذیل هدف عملیاتی صریح قرار می

ای، پرونده داشت، در مدرسه باید پرونده مشاوره دیتأک 6اطالعات و ارتباطات تمرکز دارد. معلم 

های پرسنلی کارکنان و دبیران و همچنین ز، پروندهآموبهداشتی و پرونده تحصیلی دانش

 روز باشند.دهی شده و بههای پژوهشی، علمی و کاربردی سازمانفعالیت

های های مدرسه یکی از بحثگیریدر تصمیم سازی و تصمیم مشارکت عوامل راهبردی

را درگیر  خودو ذینفعان  عوامل راهبردی که دارد نیاز سازمان مهم مدارس غیردولتی است. یک

 خود منافع و کرده درک را اجراشده هایاستراتژی از انتظاراتشان بتوانند ها کند تاگیریتصمیم

 & Civerae, Colle)منصفانه تعادل بخشد  مکانیزم یک طریق از ارزش ایجاد فرایند در را

Casalegno, 2019).  بندی تبهنیز در مصاحبه خود تأکید داشت که از فاکتورهای ر 3کارشناس

های متفاوت ها تخصصتوان مشارکت اولیا در تقسیم سازی دانست زیرا آنمدارس غیردولتی می

 & Ghaffariتوانند از زوایای مختلف به مدرسه نگاه کنند. نتایج پژوهشدارند و می

Shiravani(2017)  ی مداری تأکید دارد.بر مشترنیز 

ها است. التحصیالن آنارس و تخصص فارغآموختگان مدنظام آموزشی شامل دانش برونداد

 آموزشی، بستگی به عملکرد پایان سال مدرسه، میزان تولیدات شدتبه آموزش ارزش

 و التحصیلیفارغ استانداردشده، آزمون نمرات مانند آموزشی گیریاندازهقابل هایخروجی

مهم ناخواه ه نتایج خواهنیز معتقد بود ک 2کارشناس (. Ryan, 2018)دارد  کار بازار موفقیت در

بندی مهم است. در سند تحول نیز های امتحانات نهایی و کنکور در رتبهو شاخص هستند

یافتگانی با هدف را پرورش تربیت 1برونداد موردتوجه قرارگرفته است و در هدف عملیاتی 
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 Hasani et و Teymuri et al(2019)های گانه مطرح نموده است. در پژوهش 1خصوصیات 

al(2017)  است. آمدهدستبهنیز یکی از نشانگرهای کلیدی عملکرد مدارس بروندادهای مدرسه 

دهد که یکی از عوامل عمده در موفقیت پیوسته و پایدار درمجموع نتایج این پژوهش نشان می

یک مدرسه، نحوه ارتباط با محیط است. هر مدرسه برای پیدا کردن جایگاه خود در موقعیت 

طور واقعی ارزیابی کند. این ارزیابی نیاز به های خود را بهها و قوتباید بتواند ضعفرقابتی 

ها، نفعان و دلواپسی آنها از مدرسه دارند. درک منافع ذینفعان خود و انتظارات آنشناخت ذی

 اندازها در ترسیم چشمیی به آنپاسخگوهای مدرسه در راستای بندی و وفق دادن فعالیتاولویت

 مدرسه نیز اهمیت به سزایی دارد.

نفعان را نشان دهد و مورد گویی به انتظارات ذیهای خود در پاسخای بتواند قابلیتاگر مدرسه 

از دیدگاه عوامل  گیرد.اعتماد جامعه قرار گیرد درواقع در مسیر بقای حیات خود قرار می

های تعلیم و تربیت، ی خدمات و فرصتعنوان کانون اصلی عرضهراهبردی، مدرسه به

آموزان و جامعه به عهده دارد. مدرسه باید بتواند های مهمی را در قبال دانشمسئولیت

آموزان را در خود ایجاد کند های الزم جهت پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی دانشقابلیت

امکانات و  رکتدا آموزان،و در عمل، با تمرکز بر سطح سالمتی، ایمنی، راحتی و آسایش دانش

ریزی مطلوب، تجهیزات استاندارد و باکیفیت آموزشی و پرورشی، تأمین رفاه کارکنان و برنامه

های آموزان را فراهم نمایند. شاخصهای مدرسه و یادگیری دانششرایط انجام فعالیت

دی های عملکرتوانند شاخصهایی از واقعیت، میهای مختلف مدارس با ارائه تخمینبندیرتبه

مهمی را در اختیار مدیران قرار دهند و مدیر مدرسه را در تدوین یک داشبورد مدیریتی یاری 

عملکرد سازمان خود را در آن مشاهده و مسیر پیشرفت  هرلحظهکه مدیر طورینمایند. به

بندی در مدرسه کارکرد خاصی از این معیارهای رتبه اگرچه هرکدامکند. سازمان را مشخص می

ها مدرسه محلی مناسب برای تعلیم و تربیت نوجوانان خواهد لیکن با هماهنگی بین آندارند، 

آموزان ها بر یادگیری دانشبندی مدارس غیردولتی، به میزان تأثیر آنبود. لذا الزم است در رتبه

بندی در صورتی موفق است موردتوجه قرار گیرد. یک نظام رتبه نفعان از مدرسهو انتظارات ذی

ها و الزامات قانونی از مسیری غیر از قوانین و مقررات ها، زیر نظامها، ویژگیبا حفظ ارزشکه 

بندی انجام گردد. با توجه به نهاد و جوامع محلی رتبههای مردمانجام شود و با دخالت سازمان

رای ، در طراحی و اجالعمومیمدععنوان توانند بهدر توسعه کشور، می هادانشگاهنقش محوری 

مرودشت   شود که دانشگاههای بلندی بردارند. لذا پیشنهاد میبندی مدارس گامهای رتبهنظام

بندی در اجرای رتبه قدمشیپبندی، رتبه نظام نینخستنماینده جامعه محلی، با اجرای  عنوانبه

 مدارس شوند
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