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چکیده
پ ژوهش حاضر به روش کیفی و با مطالعه موردی در شهر شیراز انجام شد .مشارکتکنندگان بالقوه این
پژوهش ،کارشناسان مدارس غیردولتی و اعضای ارکان پنجگانه مدرسه بود .انتخاب افراد به روش نمونهگیری
هدفمند و تکنیک مالک محور انجام گردید .با توجه به رویکرد چند سطحی بودن نمونهگیری با مشارکت 28
نفر از ذینفعان فوق صورت گرفت .ابزار جمعآوری دادهها ،مصاحبه باز با مشارکتکنندگان بود .تجزیهوتحلیل
دادها بر اساس تحلیل مضمون انجام شد .برای اعتبار یابی دادهها از روشهای بازخورد به مشارکتکنندگان،
بازبینی و موضعگیری پژوهشگر و ه مسوسازی با منابع علمی و اسناد کلیدی آموزشوپرورش استفاده گردید.
اعتمادپذیری یافته ها نیز با استفاده از نظرات اعضای کمیته راهنما انجام شد .یافتههای پژوهش نشان داد که
از دیدگاه عوامل راهبردی تعداد  9معیار و  28شاخص در رتبهبندی مدارس غیردولتی دوره دوم متوسطه
نظری مؤثر است .معیارها شامل :ارگونومی دانشآموزان ،امکانات و تجهیزات ،خدمات آموزشی -پرورشی،
خدمات اجتماعی ،مدیریت سرمایه انسانی ،مدیریت مدرسه ،بانک اطالعاتی ،مشارکت و رضایت عوامل
راهبردی و بروندادها بود.
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مقدمه
در جهان امروز با یک نگاه اجمالی به چشمانداز سازمانها میتوان دریافت که اغلب به
دنبال توسعهی ظرفیتها و توانمندی های خود هستند تا بتوانند تأثیر بیشتری بر محیط طبیعی
و اجتماعی منطقه و جهان داشته باشند .یکی از عرصه های مورد چالش در توانمندسازی افراد و
پرورش انسانهای خالق ،آموزشوپرورش است .آموزشوپرورش با کارکردهای متعدد خود قادر
است مسیر توسعهی کشورها را هموار سازد .آموزش وپرورش در شکل فراگیر و رسمی آن ،حتی
برای چند ساعت آموزش رسمی روزانه در مدرسه ،توانایی آن را دارد که با اعمال کارکردهای
عمده خود بتواند یکی از سهام داران اصلی تغییر و تحول فرهنگی و اجتماعی جامعه باشد
( .)NiazAzari, 2016لیکن به دلیل پویایی مراکز آموزشی و باال بودن هزینه ایجاد فرصتهای
متنوع یادگیری ،دولتها توانایی الزم برای پاسخگویی به انتظارات جامعه و ایفای نقش
تحولآفرینی را ندارند .لذا یکی از گزینههای دولتها مشارکت بخش خصوصی با توسعه مدارس
غیردولتی است ،به این امید که این مدارس بتوانند متناسب با نیازهای جامعه ،خدمات و
برنامههای متنوع و باکیفیت ارائه نمایند Joshi (2019) .نیز بیان میکند که در دو دهه گذشته
به دلیل درک ناکامی دولت ها در هزینه کرد و دسترسی آسان والدین به تنوع مدارس غیردولتی،
تعداد این مدارس بهخصوص در کشورهای کمدرآمد و متوسط در آسیا و آفریقا گسترش
چشمگیری داشته است Xiao(2018) .مدارس غیردولتی را پدیدآورنده منابع آموزشی فراوانی
تعریف میکند که نهتنها دانشآموزان را قادر میسازد تا ویژگیهایی را ازلحاظ دانش ،توانمندی
و توان اخالقی کسب کنند و عدالت آموزشی را ترویج دهند ،به توسعه اقتصادی و اجتماعی
جامعه نیز کمک شایانی میکنند .مدارس غیردولتی در کشور ایران پس از گذشت یک دهه از
توقف مدارس غیرانتفاعی قدیم ،در سال  1331با دو هدف اصلی ،جذب مشارکت بخش
خصوصی و دستیابی به عدالت آموزشی از طریق افزایش کیفیت آموزشی راهاندازی شدند و تا
به امروز ،عالوه بر افزایش رو به رشد آن ها ،در رقابت تنگاتنگی با یکدیگر برای جذب دانشآموز
هستند.
امروزه مؤسسات آموزشی به تالش جدی در جهت کسب مشتریان بیشتر ،ارتقا کیفیت
خدمات ،شفافسازی عملکرد و استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای خود مشغول هستند .رقابت
برای دست یابی به چنین شرایطی ،نظام جدیدی از ارزیابی را ایجاد کرده که به رتبهبندی
معروف است و به معنای شناخت جایگاه یک موسسه در مقایسه با سایر مؤسسات هم نوع خود،
بر پایه اندازهگیری ترکیبی از معیارها و شاخصها میباشد (.)Zare Banadkuki et al,2017
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همچنین به باور ) Marques & Powell(2019رتبهبندی مؤسسات آموزشی از اهمیت ویژهای
برخوردار است ،لیکن توجه کمتری به درک رتبهبندی مدارس یا حتی واحدهای دانشگاهی شده
است .وی تأکید میکند که رتبهبندیها همهجا فراگیر است :ما محصوالت و خدماتی مانند
اتومبیل ،رستوران ،مجالت علمی ،صفحات وب ،آهنگها و یا افرادی مانند ورزشکاران،
دانشجویان ،شطرنجبازان؛ مؤسسات و گروههایی مانند مدارس ،دانشگاهها ،تیمهای فوتبال و
حتی شهرها یا کشورها را رتبهبندی میکنیم .از رتبهبندی میتوان بهعنوان ابزاری برای نظارت،
هنجار سازی ،مکانیسمی جهت طبقهبندی و تعیین مرزها استفاده کرد .هدف اصلی رتبهبندی
دادن اطالعات صحیح به مشتریان جهت کمک به انتخاب بهتر و همچنین استفاده از نتایج آن
بهعنوان بهترین استراتژی برای مؤسسین در جذب دانشآموز است و بهراحتی میتوان جایگاه
مدرسه را در بین مدارس هم نوع مشاهده کرد ،ضمن اینکه نیروی محرکه قوی برای دستیابی
به عدالت آموزشی است ( .)Hasani et al, 2017منتقدان و مدافعان سیستم رتبهبندی بهطور
یکسان به اهمیت رتبهبندی در شکل دادن به محیط آموزشی رسمی در طول رونق و رکود خود
در قرن  21معتقد هستند ( .)Ryan, 2018رتبهبندی اعتبار مؤسسات را تعیین میکند و باعث
جلب عالقه جامعه به مؤسسات آموزشی و تغییر مثبت رفتار این نوع مؤسسات و سیاستگذاران
میگردد (.)Rusite & Sloka, 2019
تاریخچه رتبهبندی مدارس غیردولتی در ایران به سال  1383برمیگردد .در دهه دوم
فعالیت مدارس غیردولتی کشور ،مسئله رقابت برای جذب دانشآموز و ترجیحات اقتصادی
مؤسسان ،مشکالتی را در جامعه ایجاد نمودند .بهمنظور کاهش اثرات منفی این مشکالت ،وزارت
آموزشوپرورش اقدام به رتبهبندی مدارس غیردولتی نمود .لیکن از همان ابتدا مباحث
درجهبندی 1و رتبهبندی 2به هم گرهزده شد .هر دو از یک مجرا و آنهم مقررات و
دستورالعمل ها ،در قالب یک نوع ارزیابی و توسط یک تیم از کارشناسان و ناظران وزارت
آموزش وپرورش انجام و فقط در زمان محاسبه امتیازات ،از هم تفکیک میشدند .امتیازات الزم
جهت درجهبندی و رتبهبندی در جدول شماره  1مشاهده میگردد.

1. Grading
2. Ranking
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جدول  .1درجهبندی و رتبهبندی مدارس غیردولتی در آموزشوپرورش
درجه
رتبه

درجه ()3

درجه ()2

درجه ()1

رتبه 2

655-326

151-855

813-965

رتبه 1

321-155

851-816

961-1555

منبع :شیوهنامه درجهبندی مدارس غیردولتی وزارت آموزشوپرورش ()1383

ریچارد 1درجهبندی را سنجش ،ارزیابی و میزان پیشرفت در جهت دستیابی به استانداردهای
تعیینشده تعریف میکند که دارای درجات خیلی پایین ،پایین ،متوسط و باال میباشند و
جایگاه مورد درجهبندیشده (مجله ،مدرسه ،دانشگاه و  )...را بر اساس درجات بهدستآمده از
ارزیابی ،در درجه معدودی مانند اول تا چهارم قرار میدهد .درجه مدرسه میتواند میزان
دستیابی یک مدرسه به استاندارهای معینشده ب رای مدرسه مطلوب با درجه مشخص را نشان
دهد.
در رتبهبندی ،اشیا ،افراد یا سازمانها بر مبنای ویژگیهای معین و یا مجموعهای از
اختصاصات آنها امتیازبندی و مرتب میشوند .هدف اصلی رتبهبندی دادن اطالعات صحیح به
مشتریان است و بهراحتی میتوان جایگاه مدرسه را در بین مدارس هم نوع مشاهده کرد ،ضمن
اینکه نیروی محرکه قوی برای دستیابی به عدالت آموزشی است ( .)hasani et al, 2017رتبه
یک مدرسه میتواند جایگاه مدرسه را در میان مدارس هم نوع خود در سطح شهر ،استان ،کشور
و حتی مدارس دنیا نشان دهد.
در طرح فوق ،دو راهکار درجهبندی و رتبهبندی در عمل نتوانستند کارکردهای واقعی خود
را نشان دهند .لذا پس از چهار سال اجرا ،با شکست مواجه و کنار گذاشته شد .اکنونکه در دهه
چهارم فعالیت مدارس غیردولتی قرار داریم شکاف بین عملکرد مدارس غیردولتی با انتظارات
جامعه از آنها زیاد شده و جامعه را با چالشهایی مواجه نموده است .ازجمله:
 باهدف کاستن هزینهها ،نسبت به کاهش تنوع در فرصتهای آموزشی اقدام نموده و
روند یکسانسازی فعالیتهای آموزشی ،پرورشی و ارزشیابی را دنبال میکنند و در
کیفیت ،تفاوت چندانی با مدارس دولتی ندارند.

1 . Richards
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 اطالعات غیرقابلاعتمادی در مورد عملکرد مدارس ،در اختیار جامعهی محلی و یا
سایر مناطق قرار میگیرد .لذا والدین در هنگام جستجوی اولویتهای خود و انتخاب
مدرسه برای فرزندانشان دچار سردرگمی میشوند.
 بعضی مدارس علیرغم برخورداری از استانداردهای بسیار پایین ،به دلیل شفاف نبودن
عملکرد آنها برای جامعه ،تنها با تکیهبر نتایج محدود و وجهه اجتماعی کسبشده از
تبلیغات کسب ،میزان باالیی از دانشآموزان را جذب مینمایند.

 هیچ نوع موسسه ارزیابیکننده در جوامع محلی وجود ندارد و نظارت بر فعالیتهای
مدارس فقط توسط کارشناسان آموزشوپرورش انجام میگیرد و نتایج آن برای جوامع
محلی کاربری ندارد.
ضرورت رتبهبندی مدارس از سه زاویه موردتوجه و تأکید بسیاری از سیاستگذاران ،مدیران
و کارشناسان قرار دارد .نخست اینکه ،نگاه اغلب مؤسسان مدرسه غیردولتی در حال تبدیلشدن
به دیدگاهها ی تجاری است ،استفاده از معلمان آزاد آموزش ندیده بهشدت در حال افزایش است
و به روند یادگیری دانشآموزان آسیب وارد مینماید و معیارهایی برای سنجش عملکرد مدارس
و رتبهبندی آنها وجود ندارد .دوم اینکه ،مجلس شورای اسالمی ( )1398دولت را مکلف به
کاهش قابلتوجه فعالیت مدارس متنوع است که موجب افزایش گرایش جامعه به مدارس
غیردولتی خواهد شد و نیاز به وجود اطالعات دقیق و مورد اعتماد ضروری به نظر میرسد؛ سوم
اینکه ،در اسناد باالدستی بهطور مکرر بر ضرورت آن تأکید شده است .ازجمله در اقدام ملی 29
در راهبرد  3نقشه جامع علمی کشور و راهکار  19-3سند تحول بنیادین آموزشوپرورش ،تأکید
بر ایجاد نظام رتبهبندی مدارس و مؤسسات آموزشی و پرورشی بهمنظور شفافسازی عملکرد،
ارتقای کیفیت و تقویت انگیزهها ی رقابت منطقی و علمی بین آنان دارند .همچنین در فراخوان
اولویتهای پژوهشی سالهای  1396و  1393وزارت آموزشوپرورش در قالب حمایت از
پایاننامهها و رسالههای دکتری تخصصی در اولویت اول حوزه معاونت آموزش متوسطه قرار
داشت.
در مسیر رتبهبندی مدارس ،توجه به عوامل راهبردی مهم به نظر میرسد .اساساً عوامل راهبردی
بر مشتریان ،تأمینکنندگان ،کارکنان و مالکان تمرکز میکنند و برای موفقیت یک سازمان
حیاتی هستند .یک سازمان باید بداند ذینفعان آنچه افراد یا گروههایی هستند؟ تقاضای آنها
چیست؟ قدرت کدام یک بیشتر است؟ عالقه کدام به بقا سازمان بیشتر است؟ تأثیرگذاری کدام
بیشتر است؟ و چه استراتژی برای آنها داشته باشد؟ Samonas, Dhillon & Almusharraf
) (2020اعتقاددارند که اهداف ،ارزشها و باورهای ذینفعان سازمانی باید درک و بررسی دقیق
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شوند؛ زیرا بر رعایت قوانین و مقررات و امنیت اطالعات تأثیر میگذارند اگرچه به دلیل سالیق
گوناگون و درک متفاوت ذینفعان از قوانین و مقررات سازمان ،امکان ایجاد تنش میان آنان
وجود دارد Chilton & Masur (2019) .نیز معتقدند که مشارکتکنندگان درونسازمانی بهتر
از هر ارزیاب کننده برونسازمانی اولویتها را تشخیص میدهند؛ بنابراین برای تدوین یک نظام
رتبهبندی مناسب باید در گام نخست ،معیارها و شاخصهای موردنظر ذینفعان را شناسایی
نمود .پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که:
از دیدگاه ذینفعان ،چه معیارها و شاخصهایی برای رتبهبندی مدارس غیردولتی دوره دوم
متوسطه نظری منظور گردد؟
پیشینه پژوهشی
در دهه اخیر پژوهشگران متعددی پیرامون رتبهبندی مدارس مطالعه نمودهاند .ازجمله:
در ) Ghaffari & Shiravani (2017پژوهشی خود مدارس شهر تهران را با  23شاخص در
قالب چهار مؤلفه مالی ،مشتری ،فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری رتبهبندی نمودهاند .در
پژوهش ) Hasani et al (2017خود با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی تعداد 16
شاخص مؤثر در رتبهبندی مدارس در سه مؤلفه اصلی شاخصهای عمومی ،شاخصهای
پیشرفت تحصیلی و شاخصهای فقر تحصیلی قرار داده و وزن آنها را نیز مشخص نمودهاند.
) Song (2019با انجام پژوهشی درزمینهی «رتبهبندی مدارس چین بر اساس کیفیت و
عملکرد» اظهار داشت معموالً مدارس برای برخورداری از عملکرد برتر و کسب امتیاز در کیفیت،
اقدام به جذب دانشآموزان بااستعداد میکنند و دانشآموزان محروم از تحصیل در این مدارس
بازمیمانند؛ اما مدارس چین باید با تغییر در معیارهای جذب دانشآموز و بر اساس نیاز
دانشآموزان و اولیا اقدام به تدوین نظام رتبهبندی نوینی نماید Schiltz et al(2018).مدل
ارزش افزوده بر اساس منافع مشترک مدیریت و مشتریان را برای رتبهبندی مدارس هنگکنگ،
بریتانیا و آمریکا بهعنوان مؤثرترین الگو معرفی کردهاند Fahey (2019) .با بررسی نظرات 1515
نفر از اولیای دانشآموزان ،به اولویتهایی شامل 29 ،درصد امکانات و تجهیزات 24 ،درصد
فعالیتهای فوقبرنامه 18 ،درصد حمایت کارکنان 16 ،درصد دستمزد معلمان و  14درصد
استخدام معلمان دستیافت.

فصلنامه علمی مدیریت مدرسه
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روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر باهدف شناسایی مؤلفهها و شاخصهای رتبهبندی مدارس غیردولتی دوره
متوسطه نظری از دیدگاه عوامل راهبردی ،به روش کیفی و با مطالعهی موردی در شهر شیراز
انجام شد .مشارکتکنندگان بالقوه این پژوهش ،کارشناسان مدارس غیردولتی و اعضای ارکان
پنجگانه مدرسه شامل :مدیر ،شورای مدرسه ،شورای دبیران ،انجمن اولیا و مربیان و شورای
دانشآموزی بود که انتخاب افراد به روش نمونهگیری هدفمند و تکنیک مالک محور ،با مالک
حداقل سه سال تحصیل یا خدمت در مدرسه غیردولتی انجام گردید .برای تعیین حجم نمونه،
کار جمعآوری اطالعات تا مرحلهی پدید آیی نظم و عدم گسترش بیشازحد ،با مشارکت  28نفر
از ذینفعان شامل کارشناسان ،مدیران ،دبیران ،اعضای شورای مدرسه ،والدین و دانش آموزان
صورت گرفت .ابزار جمعآوری دادها ،مصاحبه باز با مشارکتکنندگان بود که با طرح سؤال
«معیارها و شاخصهای رتبهبندی مدارس غیردولتی چیست؟» انجام شد .روش تجزیهوتحلیل
دادها با رویکرد تحلیل تفسیری و به روش تحلیل مضمون بود .لذا ابتدا پارهگفتارهای
مشارکت کنندگان استخراج گردید و توسط محقق به کدهای اولیه تبدیل گردید .سپس با
دستهبندی کدهای اولیه ،مضامین پایه استخراج و در ادامه با انتزاعی کردن دستهبندیها،
مضامین سازمان دهنده و مضمون فراگیر شکل گرفت .برای اعتبار یابی دادهها از روشهای
بازخورد به مشارکتکنندگان ،بازبینی و موضعگیری پژوهشگر و همسوسازی با منابع علمی،
طرحها و دستورالعملها ،شیوهنامهها ،اسناد و مدارک آموزشوپرورش و سایر سازمانهای مرتبط
با آن استفاده شد .اعتمادپذیری یافتهها نیز با استفاده از نظرات اعضای کمیته راهنما شامل
کارشناسان خبره مدارس غیردولتی و همچنین کمیته رساله موردبررسی قرار گرفت.

یافتهها
در گام نخست ،از متن مصاحبههای مشارکتکنندگان در مصاحبه باز ،تعداد  123پارهگفتار
پیرامون معیارها و شاخصهای رتبهبندی مدارس استخراج و کدگذاری اولیه انجام شد .بخش
کوتاهی از نتایج حاصل در این گام به شرح جدول شماره  2میباشد.

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

جدول  .2نمونههایی از پارهگفتارهای ذینفعان و کدهای اولیه پیرامون رتبهبندی مدارس
غیردولتی دوره دوم متوسطه نظری
ردیف

پارهگفتارها

نقل از

کدهای اولیه

1

موقعیت جغرافیایی مدرسه و محل استقرار آن در رتبهبندی
دخالت دارد.

کارشناس
6

2

یک مدرسه خوب باید بتواند حقوق و مزایا ،معیشت و رفاه
کارکنان خود را فراهم کند و از شاخصهای حداقلی فراتر رود.

کارشناس 6

محل جغرافیایی
استقرار مدرسه
حقوق و دستمزد
کارکنان

3

فضای فیزیکی الزم است تمام شاخصهای محیط آموزشی را
داشته باشد .اندازه کالس ،نور کالس ،حتی ارتفاع پلهها دارای
اهمیت است.

معلم
1

4

دانشآموزانی هستند که توانایی و استعداد دارند ولی توانایی
مالی ندارند .مدرسه غیردولتی میتواند آنها را جذب کند.

6

دانشآموز 4

رفاه و ایجاد انگیزه
کارکنان
ارتفاع پلهها
استانداردهای فیزیکی
تخفیفات و بورس
تحصیلی دانشآموزان

مشارکت اولیا در تصمیم سازی مهم است زیرا آنها
تخصصهای متفاوت دارند و میتوانند از زوایای مختلف به
مدرسه نگاه کنند.

کارشناس 3

مشارکت اولیا

3

در بین شاخصهای آموزشی ،نتایج و خروجیها مهم هستند.
میانگین نمرات امتحانات نهایی دانشآموزان شاخص خوبی
برای رتبهبندی است.

کارشناس 3

میانگین نمرات
امتحانات نهایی

1

تعامل با ادارهها و سازمانهای دیگر بسیار مهم است؛ زیرا
اساس و بنیان مدارس غیردولتی مشارکت است.

شورای 1

ارتباط با نهادهای
محلی و سازمانها

8

در مدرسهای تدریس مینمودم که میز معلم و صندلی
دانشآموز به هم چسبیده بود و اگر مسئلهای پیش میآمد ما
راه فرار نداشتیم؛ بنابراین فضا خیلی مهم است.

معلم
4

اندازه کالس درس

9

مدیر مدرسه باید مجموعهای مدون از برنامههای متنوع برای
مدرسه داشته باشد.

والدین 3

برنامه ساالنه

15

سالن ورزشی مهم است .سالن ورزشی بهتر از زمین ورزش
است ،باران و آفتاب دانشآموزان را اذیت نمیکند.

دانشآموز 3

سالن ورزشی

11

آزمایشگاه خوب میخواهیم .وسایل نیست ،ایمنی نیست،
فضای الزم وجود ندارد.

معلم 2

آزمایشگاه تخصصی
تجهیزات آزمایشگاه

12

ضرورت دارد همه دبیران مدرسه ،مدرک مرتبط با تدریس خود
داشته باشند.

مدیر 2

انطباق مدرک دبیران
با رشته مورد تدریس
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در گام دوم ،با مرتب کردن کدهای اولیه بر اساس مشابهتهای معنایی ،دستهبندی به
پایین ترین سطح مضمون (مضامین پایه) انجام گرفت .بخشی از نتایج حاصل در این گام به شرح
جدول شماره  3میباشد.
جدول  .3استخراج مضامین پایه از کدهای اولیه ،پیرامون رتبهبندی مدارس غیردولتی
ردیف

کدهای اولیه

1

محل جغرافیایی استقرار مدرسه

2

استانداردهای فیزیکی و ایمنی مدرسه

3

ارتفاع (خیز) پلهها

4

تناسب ساختمان با نوع آموزش

6

گرمایش ،سرمایش ،نور و تهویه کالسها

3

رنگآمیزی مناسب مدرسه

1

اندازه کالسهای درس

8

وسعت حیاط مدرسه

مضامین پایه

طراحی مدرسه

طراحی فیزیکی مدرسه

9

امکانات حیاط مدرسه

15

فضای سبز

11

چیدمان وسایل و تجهیزات

12

استاندارد بودن صندلی دانشآموزان و تجهیزات

13

استانداردها و ایمنی تجهیزات

14

فاصله دانشآموزان تا تابلو

16

استاندارد بودن امکانات و تجهیزات ورزشی

13

کتابخانه مستقل

11

کتاب با موضوعات متنوع

11

نرمافزار کتابداری

18

امکانات و تجهیزات کتابخانه

19

آزمایشگاه تخصصی هر درس

آزمایشگاه تخصصی

25

تجهیزات و مواد آزمایشگاهی

و تجهیزات

21

سالن ورزشی

22

سالن اجتماعات

23
24

سالن امتحانات
سالن نمازخانه

26

سالن چندمنظوره

طراحی شرایط انجام فعالیت

کتابخانه و تجهیزات

سالنهای موردنیاز

 91شناسایی معیارها و شاخص های رتبه بندی مدارس...

ادامه جدول  .3استخراج مضامین پایه از کدهای اولیه ،پیرامون رتبهبندی مدارس غیردولتی
ردیف

کدهای اولیه

23

اندازه بوفه

21

تجهیزات گرمکننده و سرمایشی نگاهداری غذا

28

تجهیزات الکترونیکی بوفه

29

نور و تهویه مطبوع بوفه

35

کیفیت مواد غذایی بوفه

31

تابلو هوشمند

32

ویدیو پروژکشن کالس

مضامین پایه

پایگاه تغذیه سالم

تجهیزات هوشمند

33

زیرساختهای فناوری نوین

34

سیستمهای کامپیوتری برای دبیران و
دانشآموزان

36

وسایل ورزشی برای رشتههای مختلف ورزشی

33
31

کافی بودن تجهیزات ورزشی هر رشته
تخفیفات و بورس تحصیلی دانشآموزان

تخفیفات و بورس تحصیلی

38

حمایت مالی از دانشآموزان مخترع و نخبه

دانشآموزان

39

جذبنیروهای آزاد تماموقت

اشتغالزایی

45

خدمات مشاورهای روانشناختی دانشآموزان

41
42

خدمات مشاورهای به خانوادهها و ذینفعان
معاینات سالمت جسمی دانشآموزان

43

استقرار مدرسه در مجتمع آموزشی

44

انطباق مدرک تحصیلی دبیران با رشته مورد
تدریس

46

سابقه تدریس دبیران

43

آزمایشهای انجامشده دروس

41

جلسات مالقات دبیران با اولیا

48

کالسهای موضوعی

49

متصدی آزمایشگاه با تخصص مرتبط

65

کالسهای هوشمند

61
62

سایت مدرسه
پرونده الکترونیکی

63

بوفه الکترونیکی

تجهیزات ورزشی

پایش سالمت جسمی و روانی دانش
آموزان

خدمات آموزشی

استفاده از فناوری
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ادامه جدول  .3استخراج مضامین پایه از کدهای اولیه ،پیرامون رتبهبندی مدارس غیردولتی دوره
مضامین پایه

ردیف

کدهای اولیه

64

مشاور تربیتی و تحصیلی تماموقت

66

مشاور تربیتی و تحصیلی با تخصص مشاوره

63

مربی بهداشت با تخصص بهداشت مدارس

61

دبیر ورزش با تخصص تربیتبدنی

68
69

آموزش مهارتهای زندگی
آموزش مهارتهای حرفهای و فنی

35

اردوهای تربیتی

31

بازدیدهای علمی

32

برگزاری جشنها و مناسبتها

33

همایشهای علمی و فرهنگی

34

حقوق و دستمزد کارکنان

36

رفاه و ایجاد انگیزه کارکنان

33

ثبات و ماندگاری کارکنان و دبیران

31

آموزش بدو خدمت کارکنان و دبیران

38

آموزش ضمن خدمت کارکنان و دبیران

39

هزینههای آموزش کارکنان

15

رشته و مدرک تحصیلی مدیر

11

تجربه و سابقه مدیریت

12
13

ترسیم چشمانداز مدرسه
برنامه ساالنه مدرسه

14

چارت سازمانی متناسب با تعداد دانشآموزان

16

نسبت تعداد نیروها با تعداد دانشآموزان

13

پرونده سالمت دانشآموزان

11

پرونده تحصیلی دانشآموزان

18
19

پرونده پرسنلی کارکنان
مجلهها و نشریههای علمی ،فرهنگی

85

پژوهشهای کاربردی دبیران و دانشآموزان

81

کارآمدی شوراهای مدرسه

82

تعامل با سازمانها و نهادهای محلی

83

ارتباط با کارشناسان سایر ادارات و نهادها

خدمات پرورشی

حقوق و مزایای کارکنان
نگهداشت کارکنان
آموزش کارکنان

سوابق مدیر

کارکردهای مدیریت

مستندات سازمانی

دانش سازمانی
مشارکت ارکان پنجگانه مدرسه
مشارکت کارشناسان اداره و نهادهای محلی

دوم متوسطه نظری
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ادامه جدول  .3استخراج مضامین پایه از کدهای اولیه ،پیرامون رتبهبندی مدارس ....
ردیف

کدهای اولیه

مضامین پایه

84

کارآمدی انجمن فارغالتحصیالن

مشارکت فارغالتحصیالن

86

رضایت ذینفعان

83

رتبههای کشوری و جهانی جشنوارهها

81

میانگین نمرات امتحانات نهایی

88

دستیابی به نتایج سازمانی

89

تعداد دانشآموزان مخترع و مبتکر

95

رتبههای یک تا سهرقمی کنکور سراسری

رضایت ذینفعان از عملکرد
مدرسه

بروندادهای واسطهای

بروندادهای نهایی

در گام سوم ،بر اساس مشابهت های کاربردی مضامین پایه در مدرسه ،هرچند مضمون در یک
دسته به نام " مضمون سازمان دهنده " قرار گرفت .سپس با انتزاع یک مضمون حاکم بر کل
مضامین بهعنوان مضمون فراگیر ،تدوین نهایی جدول مضامین سهگانه انجام شد .در جدول 4
خالصه دستهبندی مضامین پایه به مضامین سازمان دهنده و مضمون فراگیر مشاهده میگردد.
جدول  .4جدول نهایی تحلیل مضامین سهگانه ،مربوط به رتبهبندی مدارس غیردولتی دوره دوم
متوسطه نظری

1
2
3

طراحی فیزیکی مدرسه
طراحی شرایط انجام فعالیت

4

کتابخانه و تجهیزات

6

آزمایشگاهها و تجهیزات

3

سالنهای موردنیاز

1

پایگاه تغذیه سالم

8
9

تجهیزات هوشمند
تجهیزات ورزشی

ارگونومی دانش آموزان

امکانات و تجهیزات

2

1

رتبهبندی

ردیف

مضامین پایه
طراحی مدرسه

مضامین سازمان دهنده

مضمون فراگیر

1. Student ergonomics
2. Equipment and facilities
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ادامه جدول  .4جدول نهایی تحلیل مضامین سهگانه ،مربوط به رتبهبندی مدارس غیردولتی دوره

15
11

اشتغالزایی

12

پایش سالمت جسمی و روانی دانش آموزان

13

خدمات آموزشی

14

استفاده از فناوری

16

خدمات پرورشی

13

حقوق و مزایای کارکنان

11

نگهداشت کارکنان

18

آموزش کارکنان

19

سوابق مدیر

25

کارکردهای مدیریت

21

مستندات سازمانی

22

دانش سازمانی

23

مشارکت ارکان پنجگانه مدرسه

24

مشارکت کارشناسان اداره و نهادهای محلی

26

مشارکت فارغالتحصیالن

23

رضایت ذینفعان ،از عملکرد مدرسه

21

بروندادها واسطهای

28

بروندادهای نهایی

مضامین سازمان دهنده
خدمات اجتماعی

1

خدمات آموزشی-پرورشی

مدریت سرمایه انسانی

مدیریت مدرسه
بانک اطالعاتی

2

3

4

رتبهبندی

ردیف

مضامین پایه
تخفیفات و بورس تحصیلی دانش آموزان

مضمون فراگیر

4

مشارکت و رضایت عوامل
راهبردی

9

بروندادها

7

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
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بحث و نتیجهگیری
این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سؤال بود که ،از دیدگاه ذینفعان ،چه معیارها و
شاخصهایی برای رتبهبند ی مدارس غیردولتی دوره دوم متوسطه نظری منظور گردد .همانطور
که یافتههای این پژوهش نشان داد ،از دیدگاه عوامل راهبردی  9معیار و  28شاخصها مرتبط
به آنها ،برای رتبهبندی مدارس غیردولتی منظور گردد .توصیف کوتاهی از معیارهای رتبهبندی
بیان میگردد.
ارگونومی  ،اصول مرتبط با درک تعامل بین انسان و سایر عناصر یک سیستم جهت آسایش
و رفاه افراد ،بهینهسازی و عملکرد کامل سیستم است .تجزیهوتحلیل سیستمها پنج اجزای
ارگونومی آموزشی شامل ،ارگونومی یادگیری ،ارگونومی آموزشی ،ارگونومی امکانات آموزشی،
ارگونومی تجهیزات آموزشی و ارگونومی محیط آموزشی را شناسایی کرده است ( Gligorović,
 .)Desnica & Palinkaš, 2018در بحث ارگونومی دانشآموزان ،تالش بر این است که شرایط
مدرسه را مساعد شرایط فیزیکی دانشآموزان سازد تا آنها مجبور نباشند خود را با شرایط
نامناسب سازگار کنند .مبانی نظری تحول بنیادین ( )1395در زیر نظام تأمین فضا ،تجهیزات و
فنآوری به زیباسازی و بانشاط سازی محیط مدرسه میپردازد .عضو  2شورای مدرسه عقیده
داشت که محیط مدرسه باید برای آموزش طراحیشده باشد ،جنبههای طبیعی یک زندگی و
شاخصهای آکادمیک کنار هم باشند.
امکانات و تجهیزات بهصورت غیرمستقیم ،بر کیفیت آموزشی ،عملکرد ساالنه و درنهایت
بروندادهای نهایی مدرسه تأثیر میگذارد ( .)Andamon & Woo, 2019در سند تحول بنیادین
آموزشوپرورش ( )1395ذیل راهکار  14 – 3بر اهتمام به طراحی ،ساخت و تجهیز مناسب
نمازخانه ،کتابخانه ،آزمایشگاه ،فضای سبز و فضای ورزشی در تمام مدارس تأکید شده است.
معلم  3نیز اعتقاد داشت که امکانات و تجهیزات مهم است زیرا روشها را خلق میکنند و تأثیر
به سزایی بر کیفیت دارند .همچنین با نتایج پژوهش ) Fahey(2019نیز همسواست.
خدمات اجتماعی در راستای انجام مسئولیت اجتماعی سازمان انجام میگیرد و در وفادار
ماندن مشتریان و ذینفعان به سازمان تأثیر به سزایی دارد .هدف از ارائه خدمات اجتماعی در
مدارس ،کمک به دانش آموزان برای شناسایی و دستیابی به پتانسیل کامل و توسعهی توانمندی
خویش در راستای شناخت و نیل به هدفش میباشد (.)Manninen, Kuusisto & Tirri, 2019
سند تحول بنیادین ،در بخشی از راهکار  18 – 6و راهکار  13 – 3به این مهم تأکید دارد.

فصلنامه علمی مدیریت مدرسه

دوره هشتم ،شماره اول ،بهار 95  9911

کارشناس  6نیز تأکید داشت که مدرسه غیردولتی در اشتغالزایی جامعه باید حرف برای گفتن
داشته باشد.
خدمات آموزشی و پرورشی ،از وظایف اصلی آموزشوپرورش است و مدرسه بهعنوان
اساسیترین کانون ارائه این خدمات میباشد .خدمات آموزشی باعث تبادل روان و سریع
اطالعات بین معلم و دانشآموز ،مشارکت فعال دانشآموزان در کالس ،مدرسه و تأمین نیاز و
انتظارات آنها میشود ( )Jonas & Jonas, 2019راهکار  6 – 1سند تحول ،بر تفاوتهای فردی
و شکوفایی استعدادهای خاص و راهکار  3 – 1به غنیسازی واحد اطالعات و منابع آموزشی و
پرورشی در سطح مدرسه از قبیل کتابخانه ،آزمایشگاه و کارگاه اشاره میکند .دانشآموز  1بر
اهمیت یکسان خدمات آموزشی و پرورشی تأکید داشت و معتقد بود که عالوه بر سواد علمی،
کسب مهارت های اجتماعی هم مهم است .افراد نباید فقط سر باشند ،بلکه در اجتماع به
دستوپا هم نیاز دارند تا در آینده بتوانند چرخ زندگی خود را خوب بچرخانند.
مدیریت سرمایه انسانی یکی از مباحث مهم سازمانها در هزاره سوم است .آموزش،
سالمت و تندرستی ،نیروی کار و محیطهای توانمند ساز چهار رکن اصلی تشکیلدهنده سرمایه
انسانی است .مدیریت سرمایه انسانی میتواند در پیادهسازی پروژههای پایدار کمک کند و در
پیشبرد سازمانها برای دستیابی به مزایای رقابتی مؤثر باشد ) .)Tonial et al, 2019در ذیل
راهکار  12 – 3سند تحول ،به امکانات رفاهی و رفع مشکالت مادی و معیشتی معلمان تأکید
شده است .مدیر  1نیز اظهار نمود که تقسیم مسئولیت در مدرسه باید متناسب باشد .دو یا چند
کارمند گنجایش ذهنی ندارند که به همه ابعاد توجه کنند .وقتی حجم کار زیاد است خودبهخود
یک سری مسئولیتها کنار گذاشته میشود .یافتههای پژوهش) Fahey(2019توجه به دستمزد
معلمان را در اولویت نشان میدهد.
مدیریت مدرسه یکی از مهمترین ارکان مدرسه و عامل اصلی تغییر و تحول در مدارس
بهحساب میآید .بدون تردید مدیران مدارس جز مهمترین ارکان آموزشوپرورش محسوب
میشوند .مدیران موفق چشمانداز مدرسه خود را بر اساس ارزشهای شخصی و حرفهای خود
توسعه میدهند .این دیدگاه را در هر فرصتی بیان میکنند و بر کارکنان و ذینفعان دیگر خود
تأثیر میگذارند ( .)Bush, Bell & Midllewood, 2019لذا عملکرد موفق مدیران در گرو
مهارتها ،دانش ،نگرش ،تواناییها و شایستگیهای آنهاست .این مطلب با یافتههای پژوهش
) Judaki, Mohammadkhani & mohammad davoodi(2019مطابقت دارد .در راهبرد
کالن شماره  9و راهکار  22 – 1سند تحول نیز تأکید بر استقرار نظام مدیریت اثربخش ،کارآمد،
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مسئولیت پذیر و نهادینه کردن برنامه محوری در سطوح مختلف مدیریت نظام تعلیم و تربیت
رسمی اشاره دارند .معلم  1مهمترین فاکتور رتبهبندی را مدیریت مدرسه مطرح نمود و با تأکید
بر تخصص میران .معتقد بود مدیرانی که تخصص مدیریت آموزشی ندارند ممکن است در
کوتاهمدت به یک سری موفقیتها برسند ولی در درازمدت اثربخش نیستند.
بانک اطالعاتی در سازمانها بسیار باارزش است .دادهها درواقع اطالعات سازمان هستند
که میتواند کمی یا کیفی باشند و جمعآوری آنها میتواند دانش سازمان را توسعه بخشد.
سازمانها برای مدیریت دادههای وسیع خود از پایگاه دادهها استفاده میکنند ( & Fredstam
 .)Johansson, 2019دانش سازمانی می تواند مربوط به دانش متخصصان ،دانش مدیریت ،دانش
محیطی ،دانش محصول و دانش های فردی و اجتماعی باشد که در قالب دانش ضمنی و دانش
صریح قرار میگیرند .در ذیل هدف عملیاتی  23و راهکار  18-3سند تحول بر شبکه ملی
اطالعات و ارتباطات تمرکز دارد .معلم  6تأکید داشت ،در مدرسه باید پرونده مشاورهای ،پرونده
بهداشتی و پرونده تحصیلی دانشآموز ،پروندههای پرسنلی کارکنان و دبیران و همچنین
فعالیتهای پژوهشی ،علمی و کاربردی سازماندهی شده و بهروز باشند.
مشارکت عوامل راهبردی در تصمیم سازی و تصمیمگیریهای مدرسه یکی از بحثهای
مهم مدارس غیردولتی است .یک سازمان نیاز دارد که عوامل راهبردی و ذینفعان خود را درگیر
تصمیمگیریها کند تا بتوانند انتظاراتشان از استراتژیهای اجراشده را درک کرده و منافع خود
را در فرایند ایجاد ارزش از طریق یک مکانیزم منصفانه تعادل بخشد ( & Civerae, Colle
 .)Casalegno, 2019کارشناس  3نیز در مصاحبه خود تأکید داشت که از فاکتورهای رتبهبندی
مدارس غیردولتی میتوان مشارکت اولیا در تقسیم سازی دانست زیرا آنها تخصصهای متفاوت
دارند و می توانند از زوایای مختلف به مدرسه نگاه کنند .نتایج پژوهش & Ghaffari
) Shiravani(2017نیز بر مشتری مداری تأکید دارد.
برونداد نظام آموزشی شامل دانشآموختگان مدارس و تخصص فارغالتحصیالن آنها است.
ارزش آموزش بهشدت بستگی به عملکرد پایان سال مدرسه ،میزان تولیدات آموزشی،
خروجیهای قابلاندازهگیری آموزشی مانند نمرات آزمون استانداردشده ،فارغالتحصیلی و
موفقیت در بازار کار دارد ( .)Ryan, 2018کارشناس  2نیز معتقد بود که نتایج خواهناخواه مهم
هستند و شاخصهای امتحانات نهایی و کنکور در رتبهبندی مهم است .در سند تحول نیز
برونداد موردتوجه قرارگرفته است و در هدف عملیاتی  1هدف را پرورش تربیتیافتگانی با
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خصوصیات  1گانه مطرح نموده است .در پژوهشهای ) Teymuri et al(2019و Hasani et

) al(2017نیز یکی از نشانگرهای کلیدی عملکرد مدارس بروندادهای مدرسه بهدستآمده است.
درمجموع نتایج این پژوهش نشان می دهد که یکی از عوامل عمده در موفقیت پیوسته و پایدار
یک مدرسه ،نحوه ارتباط با محیط است .هر مدرسه برای پیدا کردن جایگاه خود در موقعیت
رقابتی باید بتواند ضعفها و قوتهای خود را بهطور واقعی ارزیابی کند .این ارزیابی نیاز به
شناخت ذینفعان خود و انتظارات آنها از مدرسه دارند .درک منافع ذینفعان و دلواپسی آنها،
اولویتبندی و وفق دادن فعالیتهای مدرسه در راستای پاسخگویی به آنها در ترسیم چشمانداز
مدرسه نیز اهمیت به سزایی دارد.
اگر مدرسهای بتواند قابلیتهای خود در پاسخگویی به انتظارات ذینفعان را نشان دهد و مورد
اعتماد جامعه قرار گیرد درواقع در مسیر بقای حیات خود قرار میگیرد .از دیدگاه عوامل
راهبردی ،مدرسه بهعنوان کانون اصلی عرضهی خدمات و فرصتهای تعلیم و تربیت،
مسئولیتهای مهمی را در قبال دانش آموزان و جامعه به عهده دارد .مدرسه باید بتواند
قابلیت های الزم جهت پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی دانشآموزان را در خود ایجاد کند
و در عمل ،با تمرکز بر سطح سالمتی ،ایمنی ،راحتی و آسایش دانشآموزان ،تدارک امکانات و
تجهیزات استاندارد و باکیفیت آموزشی و پرورشی ،تأمین رفاه کارکنان و برنامهریزی مطلوب،
شرایط انجام فعالیتهای مدرسه و یادگیری دانشآموزان را فراهم نمایند .شاخصهای
رتبهبندیهای مختلف مدارس با ارائه تخمینهایی از واقعیت ،میتوانند شاخصهای عملکردی
مهمی را در اختیار مدیران قرار دهند و مدیر مدرسه را در تدوین یک داشبورد مدیریتی یاری
نمایند .بهطوریکه مدیر هرلحظه عملکرد سازمان خود را در آن مشاهده و مسیر پیشرفت
سازمان را مشخص میکند .اگرچه هرکدام از این معیارهای رتبهبندی در مدرسه کارکرد خاصی
دارند ،لیکن با هماهنگی بین آن ها مدرسه محلی مناسب برای تعلیم و تربیت نوجوانان خواهد
بود .لذا الزم است در رتبهبندی مدارس غیردولتی ،به میزان تأثیر آنها بر یادگیری دانشآموزان
و انتظارات ذینفعان از مدرسه موردتوجه قرار گیرد .یک نظام رتبهبندی در صورتی موفق است
که با حفظ ارزشها ،ویژگیها ،زیر نظام ها و الزامات قانونی از مسیری غیر از قوانین و مقررات
انجام شود و با دخالت سازمانهای مردمنهاد و جوامع محلی رتبهبندی انجام گردد .با توجه به
نقش محوری دانشگاهها در توسعه کشور ،میتوانند بهعنوان مدعیالعموم ،در طراحی و اجرای
نظامهای رتبهبندی مدارس گامهای بلندی بردارند .لذا پیشنهاد میشود که دانشگاه مرودشت
بهعنوان نماینده جامعه محلی ،با اجرای نخستین نظام رتبهبندی ،پیشقدم در اجرای رتبهبندی
مدارس شوند
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