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بندی و ارزشيابي عملکرد رتبه شناسايي منابع وتجهيزات موثر در

 1مدارس مقطع ابتدايي در استان کردستان
عباس ، 5نورعلي فرخي، 4فرزاد زندی، *  3علي دالور، 2محمدرضا فلسفي نژاد

 6پورعباس 
 19/2/95تاریخ پذیرش:        71-88صص        13/5/94تاریخ دریافت:

 

 چکيده
بندی و ارزشیابی عملکرد مدارس مقطع رتبه در تجهیزات موثر شناسایی منابع وهدف این تحقیق 

 .1گیری وجود داشت آماری و چند روش نمونهدر این پژوهش چند جامعهابتدایی در استان کردستان بود. 

امعه ج .2.گیری هدفمند بودروش نمونهگیری از این جامعه با نمونهجامعه منابع و محتوای مرتبط با موضوع، 

جامعه معلمان،  .3گیری هدفمند استفاده شد.از روش نمونهنمونه  وتربیت، برای انتخابمتخصصان امر تعلیم

ای تصادفی استفاده گیری طبقهروش نمونه ازبرای انتخاب نمونه  کارشناسان مقطع ابتدایی،و  مدیران مدارس

اساس روش تحقیق کیفی و تحلیل ابتدا برد. ی ابزاری بونوع توسعهروش تحقیق، آمیخته اکتشافی  گردید.

 های مهم منابع ونظر به شناسایی مولفهاز اساتید صاحب محتوای منابع مرتبط با موضوع و نظرخواهی

نتیجه تحقیق کیفی رس مقطع ابتدایی پرداخته شد و دربندی و ارزشیابی عملکرد مداتجهیزات موثر در رتبه

گیری نشانگرها بر شده برای اندازهابزار تدوین ،خته شد. در مرحله کمی تحقیقگیری پردادوین ابزار اندازهبه ت

ها در روش اجرا شد. برای تحلیل داده نفری از معلمان، مدیران و کارشناسان مقطع ابتدایی 350روی نمونه 

عاملی  تحلیلجمله و روش  ها از آزمون دوو در مرحله کمی برای تحلیل داده کیفی از روش تحلیل محتوا

خواهی از متخصصان چهار مولفه امکانات آموزشی، ساختمان لیل محتوا، نظرگردید. نتایج تح تاییدی استفاده

                                                           
 بندی ورتبه عملکرد ارزشیابی مدل واعتباریابی تدوین)عنوان با ئیطباطبا عالمه دانشگاه دکتری نامه پایان از گرفته بر مقاله - 1

 باشد می(کردستان ابتدایی مقطع مدارس
 ئیدانشیار دانشگاه عالمه طباطبا - 2
  ئیاستاد دانشگاه عالمه طباطبا - 3
  ئیندازه گیری دانشگاه عالمه طباطبانشجوی دکتری سنجش و ادا - 4
 ئیه طباطبادانشیار دانشگاه عالم - 5

 ئیدانشیار دانشگاه عالمه طباطبا -6

 psychometric1392@gmail.com نویسنده مسئول:-*
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اند. دی و ارزشیابی مدارس موثر دانستهنبیفیت ساختمان مدرسه، منابع مالی، ایمنی و بهداشت را در رتبهو ک

 CMINو مقدار   07/0برابر با  RMSEAکه مقدارز مورد تایید قرار گرفت این نتایج در بخش آزمون مدل نی

 بود. 81/0شده با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر بابود. مقدار پایایی ابزار تدوین 004/3برابر با 

 بندی، ارزشیابی عملکردتجهیزات، رتبه منابع و ها:کليد واژه

 

 مقدمه
و اجتماعی، ناگزیر به رفع برخی نیازهای تداوم حیات فردی  ای برای بقای افراد خود وجامعه هر

است. در جریان رفع امنیت، زادوولد و تعلیموتربیت بوده اقتصادی، ایجاد نظم واساسی نظیر نیازهای

-وپرورش است. آموزش، که یکی از این نهادها، آموزشاندتدریج نهادهایی تشکیل شدهنیازها به

نهاد است. خته شدهوتربیت با اهداف عالی شنامان تعلیمترین سازعنوان مهموپرورش در جامعه ما به

اجتماعی آشنا کند، مبانی سازگاری اجتماعی را به هایپرورش، باید نسل آینده را با ارزشوآموزش

ها را با فرهنگ جامعه خود نآ فردی و اجتماعی کوشش کند، ا بیاموزد، در تحکیم مبانی اخالقهآن

را برای عضویت  نسل آینده فنی، سیاسی و اقتصادی های هنری، علمی،ارتآگاه سازد و با ایجاد مه

عنوان ای از اهداف را بهمجموعه وپرورش ایران نیزازنده در جامعه آماده کند. آموزشموثر، مفید و س

 عالی شورای 626 است که این اهداف براساس مصوب جلسهاهداف سازمانی درنظر گرفته

 -آموزشی، فرهنگی-اعتقادی، اخالقی، علمی است، اهدافتدوین شده زیره صورت ( ب30/7/1377)

 The management of the Affairs of the schoolاقتصادی) هنری، اجتماعی، زیستی، سیاسی و

planning,2013.) 

نیل  میزان موفقیت در کند وعملکرد مدارس استفاده می وپرورش برای نیل به اهداف ازآموزش

 است مدارس عملکرد یارتباط مستقیم با نحوه وپرورش درموزشبه اهداف آ

(GharayiMoghadam,2004.) تحصیلی دانشل موثر بر عملکرد مدارس و پیشرفتیکی از عوام-

ه های مدارس است، مدارسی کزیرساخت تسهیالت و ،پرورشودستیابی به اهداف آموزش آموزان و

مناسبی برخوردار نیستند، تاثیر منفی بر عملکرد  وهای مهم از امکانات، تسهیالت و زیرساخت

-امکانات، تسهیالت و سرمایه .(Crook,2006)آموزان دارندتحصیلی دانشدرنتیجه پیشرفت مدرسه و

-تحصیلی دانشنیز پیشرفت وپرورش به طور موثری بر عملکرد مدرسه وگذاری مناسب در آموزش

تاری تحصیلی و رشد رفنظری کاش، ارتباط پیشرفتمدل  در .(Cash,1993)گذار استآموزان تاثیر

مدل نظری کاش، شرایط  است. دررایط مدرسه مورد توجه قرار گرفتهش آموزان با ساختمان ودانش

های نور، صدا، تمیزی ساختمان، نقاشی ساختمانی مدرسه مانند سیستم حرارتی، سیستم رنگ،

قف مدرسه و طراحی روی دیوارها از عناصر مهم تجهیزات مدرسه، شرایط س دیوار، وضعیت ابزارها و
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گذار آموزان تاثیرتحصیلی و رفتاری دانشعتقد است که این عوامل بر پیشرفتهستند و کاش م 

 . (Smith,2008)است

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 Cash مدل کاش .1نمودار

 

های مدرسه عالوه زیرساخت ات وامکانات، تجهیزشود، مشاهده می 1همانطور که در مدل کاش

درگیرشدن والدین در  آموزان بر نگرش والدین وی دانشتحصیلی و رفتاربر موثربودن بر پیشرفت

-داری بر پیشرفتصورت جهتهای علمی و اصیل والدین بهنگرشوتربیت تاثیرگذار است؛ امر تعلیم

ای بر گسترده و والدین تاثیر عمیقت، چراکه نگرش گذار اسآموزان تاثیرتحصیلی و رفتاری دانش

-اند که بین پیشرفت، تحقیقات نشان دادهگذشته یسه دهه در. (Crook,2006)نگرش فرزندان دارد

 ,Earthman)های مدارس رابطه معناداری وجود داردزیرساخت ها وساختمان آموزان،تحصیلی دانش

های مدرسه با ساختمان تسهیالت و دهه اخیر تعداد مطالعاتی که به بررسی رابطه در. (2004

-به افزایش بوده ای روطور قابل مالحظهاند بهرداختهآموزان پتحصیلی و آکادمیک دانشپیشرفت

رسه، سن فضای فیزیکی مدرسه، اندازه مد العات در این زمینه، مواردی ماننداست. نتایج مط

ای فاده از فضاها و زیبایی ساختمان براستها، به ویژه بودن آزمایشگاهساختمان مدرسه، در دسترس

آموزان شناسایی تحصیلی دانشپیشرفت آموزان از عوامل تاثیرگذار برتدریس و یادگیری دانش

اجتماعی محله و  -اند که شرایط اقتصادیبرخی مطالعات نشان داده .(Stevenson, 2001)اندکرده

های مدارس زیرساخت ها وتمانرآیندهای مدرسه بر وضعیت ساخسطح مشارکت والدین در ف

 .(Berner,1993)تاثیرگذار است

                                                           
1 - Cash 

مدیریت    

 مدرسه

 سرایدار توانایی مالی

یط شرا تعمریات

 ساختمان
 مدرسه

 نگرش معلمان

 نگرش دانش آموزان

 رفتار دانش آموزان

 نگرش والدین

 پیشرفت حتصیلی 
 آموزاندانش
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 ها ومنظور ارزشیابی زیرساختهای بهتحقیقی برای شناسایی شاخص (،Baltas,2005)بالتز

تحقیق خود به مواردی مانند اندازه کالس درس، وضعیت  و در امکانات مدرسه انجام داد تسهیالت و

عنوان عوامل موثر بر پیشرفت فضای مدرسه به درسه وامکانات مهای درس، تسهیالت، کالس

در تحقیق خود با عنوان بررسی تاثیر امکانات و ، (Bishop, 2009)آموزان اشاره کرد. بیشوپدانش

رفتار کارکنان، نشان داد که تسهیالت  نگرش وآموزان، یالت مدرسه بر وضعیت تحصیلی دانشتسه

 معلمان تاثیر مثبت و نگرش کارکنان وآموزان، رفتار و نشتحصیلی داامکانات مدرسه بر پیشرفت و

گیری در پژوهش خود به اندازه (Bhunia. Kumar. Shit,2012)همکاران و معناداری دارد. بانیا

شرایط  ها، نوع وهای مدرسه در سطوح ابتدایی و متوسطه پرداختند که نتیجه پژوهش آنزیرساخت

آموزشی را در سطوح مختلف نشان داد.  فضای یادگیری و های درس وکالس درس، تعداد کالس

الت مدارس پایتخت کشور در پیشرفت، تسهی تاثیر در تحقیقی به بررسی، (Taylor,2009)تایلر

ری بین تسهیالت و رابطه معنادا ،آموزان پرداخت، نتیجه تحقیق او نشان دادحضور و غیاب دانش

زنی در مدرسه و غیاب و دامنه پرسهحضور   ،ریاضی یریهای خواندن، یادگمهارتامکانات مدرسه با 

 را نشان داد.

ای طور قابل مالحظه، بهسال گذشته 30طول عنوان یک سازمان حداقل درارزشیابی مدارس به

روش باهم متفاوت هستند  است، اگرچه از لحاظ هدف وانداز تمامی کشورهای جهان گردیدهچشم

(Santiago, 2011). ها شود که مدارس به مطلوبیتبندی مدارس باعث میملکرد و رتبهعارزشیابی

 ازبندی مدارس عبارتندرتبهیابد.  آموزان بهبودتحصیلی دانشعملکرد ،نتیجه آننزدیکتر شوند و در

عنوان لیستی برای ها که بهای از مالکها یا مجموعهکردن مدارس براساس برخی مالکمرتب

آن باید لیستی از بهترین مدارس، دانشگاه یا  و استرس تدوین شدهگیری از کیفیت مدااندازه

 .(Webster,1987)کنندمینه فعالیت میهایی باشد که در یک زدپارتمان

تواند نقش جمله موثرترین تدابیری است که میبندی مدارس ازرتبه عملکرد وارزشیابی 

، (Propper& Wilson,2003)ویلسون و پراپربخشی به امور را ایفا کند. کنندگی درکیفیتتسهیل

 اند: معرفی کرده عملکردترین عملکردهای ارزشیابیرا جزء مهم زیر موارد

 است.بهبود  مندنیاز  رد ووجود دا کدام بخشکند که مشکل در میمشخص عملکرد،یابیشارز .1

سند و به این اخوبی بشن هکند تا فرایندهایشان را بها کمک میبه سازمان عملکرد،یابیشارز .2

 دانند.چیزی را نمیدانند و چهرا می چیزیشناخت برسند که چه

 ت هستند نه مفروضات و حدسیاتات مبتنی بر واقعیاطمینان از این که تصمیم .3

هایی که مدیریت باید توجه بیشتری به امکان شناسایی زمینه ،گیری عملکردارزشیابی و اندازه .4

 کند.ها کمک میها و محدودیتصتبه شناسایی فر سازد وها بنماید را میسر میآن
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اهدشد. مدیریتی خوهایگیریدر تصمیمعملکرد باعث ایجاد اطالعات برای مدیران ارزشیابی .5 

گیری و ز طریق اندازهمدیریتی اهایگیریطالعات الزم برای تصمیمکه بخش زیادی از اچرا

 آید.اهم میارزشیابی سیستم عملکرد و ارزیابی سیستم عملکرد فر

  به  ندی مدارس رابترین کارکردهای رتبهمهم، (Sanborn & Neary,2014)و نیری سان بارن

 اند:صورت زیر بیان کرده

رش و پرووشآموزان، مسئوالن آموزبندی مدارس توسط والدین، دانشاستفاده از نتایج رتبه .1

 ارزشیابی از عملکردمدارس اجتماع برای نظارت و

ای پرورش بروهای آموزشهماهنگ مدارس و سازمان تالش منسجم وضعف،  شناسایی نقاط .2

 مشکالت رفع موانع و

ش پروروهای آموزشافزایش روحیه همکاری و رقابتی در فضای سالم برای مدارس و سازمان .3

 گیری منابع مادی و انسانیردن کیفیت آموزش، یادگیری و بهرهمنظور باالببه

ی بلکه بندهاطالعات مورد استفاده برای رتب موردت نه صرفا در فراهم آوردن مباحث و نظرا .4

 .آموزانتحصیلی و آکادمیک دانشرد مدارس در زمینه پیشرفتدر مورد چگونگی عملک

 .هانمقایسه عملکرد مدارس مختلف در منطقه ها و نواحی مختلف برای بهبود عملکرد آ .5

 

الیی اباهمیت  تجهیزات از ی از لحاظ منابع وبندی مدارس مقطع ابتدایرتبه عملکرد وارزشیابی

مدارس  دیبنرتبه عملکرد وخوردار است. ارزشیابیپرورش بروجهت دستیابی به اهداف آموزش

 گیرد.ای از نشانگرها صورت میمعموال برمبنایی مجموعه

دی بنها، نشانگرهای ارزشیابی و رتبهسه ویژگی را برای مالک، (Meredith,2004)مردیس

 است:دارس در نظر گرفتهم

   ی ن طراحگیری آبرای اندازهگیری کنند که انگرها باید همان چیزی را اندازهنش روايي: .1

 شده باشند.

 ثابت را نشان دهند. نشانگرها باید نتایج همسان و پايايي:  .2

سه را مدر و ای باشند که امکان مقایسه چند موسسهنشانگرها باید به گونه مقايسه پذيری: .3

 هم کنند.راف

 

 ت تا بهته اسبا وجود اهمیت آن متاسفانه در ایران فعالیتهای خاصی در این زمینه صورت نگرف

ساس ا براشناسایی مالک ها ونشانگرهای مربوط به ارزشیابی عملکرد ورتبه بندی مدرسه مخصوص

بنایی ر مب منابع و تجهیزات پرداخته شود. اگر هم رتبه بندی و ارزشیای انجام می شود بیشتر

 بروندادها می باشد.
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در جهت دستیابی به اهداف  بندی در بهبود عملکرد مدارسرتبه اهمیت ارزشیابی و بنابر

 تسهیالت مدرسه و چگونگی استفاده از امکانات ووپرورش، تاثیر بسیار باالیی امکانات، آموزش

نات و ساختی، امکاشود تا به شناسایی عوامل زیرالت مدرسه، در این پژوهش تالش میتسهی

شود بندی مدرسه پرداخته شود. بر این اساس تالش میعملکرد و رتبهتسهیالت مدرسه در ارزشیابی

 تا به سواالت زیر پاسخ داده شود:

اساس مبانی نظری و تجربی دی عملکرد مدارس مقطع ابتدایی بربنهای ارزشیابی و رتبهمالک .1

 کدامند؟

 نظران است؟حتوای مبانی نظری و تجربی مورد تایید صاحبهای مبتنی بر تحلیل مآیا مالک .2

  است؟ شده از اعتبار الزم برخوردارآیا ابزار تدوین .3

بندی مدارس مقطع رتبه عملکرد ونشانگرها در ارزشیابی ها ووزن و اهمیت هرکدام از مالک .4

 ابتدایی چگونه است؟

 

 شناسيروش

 روش تحقيق 

پی دستیابی به یک هدف  چون در ، کاربردی استتحقیقات توجه به هدف جزئی این تحقیق با 

اجزاء  مورد ست. به دلیل قضاوت درالعات سودمند برای اجراعملی است که هدف اصلی آن ارائه اط

-شناسی از تحقیق ترکیبیلحاظ روش آموزشی مثل مدرسه، جزء تحقیقات ارزشیابی است. ازنظام

نتایج  کمکِ ،ای اکتشافیهای دو مرحلهشد. هدف طرحبندی استفاده ی طبقهاکتشافی نوع توسعه

بندی و توسعه باشد. دو هدف طبقهمی ،به روش دوم یعنی کمی ،روش نخست یعنی تحقیق کیفی

یا  به توسعه و مناسب است که محقق نیاز زمانی مفید و کند، این طرح مخصوصاابزاری را دنبال می

نیست متغیرهای مطالعه را به  به تنهایی قادر هاروش ی ازیک آزمون یک ابزاری را داشته باشد، زیرا

اصلی تحقیق  چون هدف این پژوهش نیز در .(Mohammad Pour,2012)درستی بررسی نماید

شود. این نوع تحقیق استفاده می باشد، پس ازمدارس می عملکرداعتباریابی مدل ارزشیابی تدوین و

بندی است. در ی طبقهیبی از نوع اکتشافی با هدف توسعهترک ،این پژوهش بنابراین روش تحقیق در

 ها وشود. سپس این مقولهجر میروابط خاص من ها یا، گام نخست کیفی به تولید مقولهاین مدل

 گیرد.گیری مورد استفاده قرار میهای تحقیق و تدوین ابزار اندازهروابط برای هدایت سوال

 

 آماریجامعه 

-جامعه چند ها است،استه از دادهتوجه به نوع پژوهش که روش نظریه برخ بااین پژوهش  در       

 آماری وجود دارد:
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-شتهر باشد که درین جامعه شامل متخصصانی میا وتربيت:جامعه متخصصان امر تعليم .1 

 ها هستند.دانشگاه مشغول به کار و تدریس در ،وپرورشهای مربوط به آموزش

وزان آموالدین دانش ن جامعه شامل معلمان، مدیران وای مديران، معلمان و والدين: .2

 باشد.س مقطع ابتدایی استان کردستان میمدار

 ومحتوای علمی این جامعه منابع علمی،  مستندات: محتوای علمي و جامعه منابع و .3

 یهانامهآئین ه اطالعات مربوط به یونسکو،توان بآن جمله می شود. ازمستندات را شامل می

 لز ووپرالمللی تیمزوپرورش، مطالعات بینبنیادین تحول آموزش پرورش، سندوآموزش

 ( اشاره کرد.OECDسازمان همکاری اقتصادی اروپا) کشورهای عضو

 

 گيریهای نمونهروش 

گیری لف نمونههای مختروش جامعه وجود دارد، پس از این پژوهش چند توجه به اینکه در با       

 شود:استفاده می

ی گیرنهروش نمو گیری از این جامعه ازبرای نمونه وتربيت:متخصصان امر تعليم جامعه .1

 شود.هدفمند استفاده می

ی اطبقه گیریری از این جامعه از روش نمونهگیبرای نمونه مديران، معلمان و والدين: .2

 شود.تصادفی استفاده می

روش  این جامعه از زبرای انتخاب نمونه ا مستندات: محتوای علمي و جامعه منابع و .3

که به  شودین معنی که از منابعی استفاده میشود. بدگیری هدفمند استفاده مینمونه

 شود.یمدارس استفاده م استانداردهای ارزشیابی عملکرد نشانگرها و ها،بررسی مالک

 

 گيریابزار اندازه 
 شد: استفاده رهای زیروش زبودن روش تحقیق، اها با توجه به آمیختهآوری دادهبرای جمع      

 یر است:موارد ز شامل :ای  واسنادیمنابع کتابخانه -الف     

 زمینه پژوهش شده درمطالعات انجام استفاده از اسناد و .1

 مجالت الکترونیکی طریق اینترنت و از گیری از مقاالت معتبربهره .2

 های آموزش وپرورشگیری از آیین نامهبهره مطالعه و .3

 OECD-UNESCO-TIMSS- PIRLSابع اطالعاتی استفاده من .4
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   اولیه  تدوین مدل مفهومی بعد از  پاسخ: سواالت باز پرسشنامه محقق ساخته و -ب

ر ان اممتخصص الزم است که از نظر خبرگان و ،شدهیق، برای بررسی اعتبار مدل تدوینتحق

 وتربیت استفاده شود.تعلیم

است که متخصصان معرفی کرده راج نظرات خبرگان و( چهار روش را برای استخ1382پور)اصغر 

و روش کنفرانس. در این  2پیمایش ، روش دلفی، روش1(NGTاز روش گروهی مستقل)عبارتند

بودن مدل تحقیق، از روش پیمایش استفاده شد. در این تحقیق برای تحقیق با توجه به ساختاریافته

بندی مدارس مقطع ابتدایی دو رتبه عملکرد وبیل زیرساختی موثر در مدل ارزشیااعتباریابی عوام

کیفی تدوین شد. یکی  تحقیق اساس نتایج حاصل ازها برنامه طراحی و تدوین شد. پرسشنامهپرسش

ز تدوین وتربیت بود. بعد اات متخصصان وخبرگان امر تعلیمها مربوط به بررسی نظراز پرسشنامه

ها ربوط به هر مولفه و اهمیت هرکدام از آنکردن نشانگرهای مپرسشنامه اول، برای مشخص

وتربیت، منظور نظرسنجی از متخصصان تعلیماحی و تدوین شد. این پرسشنامه بهپرسشنامه دوم طر

-منظور ارزشیابیرس و معلمان در مورد نشانگرها بهپرورش ابتدایی، مدیران مداومسئوالن آموزش

 ن شد.بندی مدارس مقطع ابتدایی تدویعملکرد و رتبه

 

 هاروش تحليل داده 

محتوای مرتبط منابع و  روش تحلیل محتوای کیفی از آوری شده ازبرای تحلیل اطالعات جمع      

 شده درآوریفی اطالعات جمعگذاری استفاده شد. برای تحلیل محتوای کیبا موضوع از روش کد

 را استخراج مفاهیم از3کدگذاریشود. از روش تحلیل کدگذاری استفاده میقسمت تحقیق کیفی 

های کمی از برای تحلیل داده. (Mohammad Pour,2012)گویند ابعاد خام برحسب محتوا وهایداده

-، پراکندگی و توزیع دوجملهمرکزیهایشاخص های فراوانی، نمودارها،آماری شامل توزیعهایروش

 ای و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد.

 

 ی پژوهشهايافته    
    اهميت  وزن و رهای معرف وضعيت عوامل زيرساختي،نشانگ ها وال اصلي تحقيق: مالکسو

 بندی مدارس مقطع ابتدايي کدامند؟عملکرد و رتبهارزشيابي هرکدام در

 

                                                           
1- Nominal-Group-Technique 

2 - Survey 
3-coding 
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 لکرد وعمابیمنظور ارزشیساختی مدارس بهمحتوای مرتبط، عوامل زیر باتوجه به بررسی منابع و 

 است:یی به صورت جدول زیر بودهع ابتدابندی مدارس مقطرتبه

 

 

 بندیبهرت منظور ارزشیابی عملکرد وتجهیزات به دهنده مالک منابع وای تشکیله. مولفه1جدول

 مدارس

 تجربي و نظری پايه هامولفه مالک

بع
نا

م
 

ت
زا

هي
ج

وت
 

ی و ساختمان  
منابع مال

ت ساختمان
وکیفی

 وپبیش ،2012هاوگ ،1993کاش ،2009 رواندا پ.آم استانداردهای ،2008 اسمیت 

 ،2009تایلر ،2001سون استیون ،2009همکاران تاکرو ،2010هاریسون ،2009

 تاریخ،یب الهی ایران، تجهیزات و نوسازی سازمان هاینامه آئین ،1391کیا فرزاد

-آیین ،(1386)عبداللهی ،(1385)وپرورشآموزش عالی شورای مصوبات مجموعه

 (2008)دراف ،(2006)تیمز مطالعات نتایج دارس،م محیط و بهداشت هاینامه

ی
ت آموزش

امکانا
 

 ،2012هاوگ ،1993کاش ،2009رواندا پ.آم استانداردهای ،2008 اسمیت

 ،2001سون استیون ،2009همکاران تاکرو ،2010هاریسون ،2009بیشوپ

 الهی یران،ا تجهیزات و نوسازی سازمان هاینامه آئین ،1391کیا فرزاد  ،2009تایلر

 ،(1385)پرورش و آموزش عالی شورای مصوبات مجموعه تاریخ،بی

 مطالعات نتایج مدارس، محیط و بهداشت هاینامهآیین(،1386)عبداللهی

 (2008)دراف ،(2006)تیمز

ت
ی و سالم

بهداشت
 

 ،2012هاوگ ،1993کاش ،2009رواندا پ.آم های استاندارد ،2008 اسمیت

 ،2001سون استیون ،2009همکاران تاکرو ،2010هاریسون ،2009بیشوپ

 الهی یران،ا تجهیزات و نوسازی سازمان هاینامه آئین ،1391کیا فرزاد ،2009تایلر

 مطالعات جنتای مدارس، محیط و بهداشت هاینامهآیین ،(1386)عبداللهی تاریخ، بی

 (2008)دراف ،(2006)تیمز

 

ظری و توای مبانی نیزات براساس تحلیل محتجه های مربوط به منابع و( به مولفه1جدول)

 لکرد وعمابیری و تجربی نشان داد در ارزشینتایج تحلیل محتوای مبانی نظ .استتجربی پرداخته

ان ، ساختمهای منابع مالیتجهیزات مولفه بندی مدارس مقطع ابتدایی، در مالک منابع ورتبه

نی ین مع. بدو سالمت حائز اهمیت هستندمدرسه و کیفیت ساختمان، امکانات آموزشی، بهداشتی 

امکانات  ساختمان،کیفیت  های منابع مالی، ساختمان ولفهبررسی بر موکه بیشتر منابع مورد 

ز اواهی خآزمون نظر بهداشتی و سالمت تاکید دارند. در ادامه برای تطبیق وآموزشی، وضعیت

 ت. اسل محتوا پرداخته شدهشده از تحلیهای استخراجنظران در ارتباط با مولفهصاحب
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 نظرانمقایسه نظرهای موافق و مخالف صاحب .2جدول

احتمال  P_Q تعداد نظرمتخصص مولفه ها

 متوسط

SIG 

منابع مالي و ساختمان  

 وکيفيت ساختمان

 0001/0 50/0 1 20 موافق

 0 0 مخالف

 0001/0 50/0 1 20 موافق امکانات آموزشي

 0 0 مخالف

 0001/0 50/0 95 19 موافق ي و سالمتبهداشت

 5 1 مخالف

 

ها نظران در ارتباط با مولفهصاحب به مقایسه نظرهای موافق و مخالف اساتید و (2جدول)

ساختمان وکیفیت ساختمان  های منابع مالی،ای نشان داد مولفهاست. نتایج آزمون دوجملهپرداخته

بدون نظر مخالف و مولفه  ،نظر موافق 20بع آموزشی با بدون نظر مخالف، منا ،نظر موافق 20با 

-معنادار هستند و جزء مولفه 01/0 نظر مخالف در سطح 1نظر موافق و  19بهداشتی و سالمت با 

 بندی مدارس مقطع ابتدایی هستند.رتبه عملکرد وهای اصلی ارزشیابی

  

 آزمون تحليل عاملي تاييدی
 افزارعاملی تاییدی با استفاده از نرم مفهومی از روش تحلیلدر ادامه برای بررسی و آزمون مدل 

AMOS  شاخص برازش   5بودن مدل از  قبولبررسی معناداری مدل و قابل است. برایاستفاده شده

 5 تا 1(، بین 1388)شاخص کای اسکوئر بهنجای یا نسبی( شوماخر و لومکس)CMINمدل، شامل 

)شاخص نیکویی برازش GFIاند. را عالی دانسته 3 تا 2ین را برای این شاخص مناسب و مقادیر ب

)شاخص IFIبودن مدل است،  دهنده مناسب، نشانبرای این شاخص 1مطلق( مقدار نزدیک به 

بودن مدل است، دهنده مناسب، نشانمقدار نزدیک به یک برای این شاخصبرازش نسبی( 

RMSEA ریشه دوم میانگین مجذورات خطای تقریب( و(RMR(ریشه دوم میانگین مربعات باقی-

بودن مدل است. نتایج اندهنده مناسبنش ،نهایت مقادیر نزدیک به صفر در این دو شاخصمانده( در

 است.ها در جدول زیر ارائه شدهاولیه شاخص
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 بعد از اصالح  تاییدی مدل برازندگی هایمشخصه .3جدول
مقدار مشاهده  شاخص برازندگي

شده بعد از 

 اصالح

مناسب/نامناسب 

 بودن

CMIN 
 )شاخص کای اسکوئر بهنجای يا نسبي(

 مناسب بودن مدل 004/3

RMR 
 (مانده باقي مربعات ميانگين دوم ريشه)

 يبا مناسبمدل تقر 12/0

RMSEA 
 خطای مجذورات ميانگين دوم ريشه)

 (تقريبي

 مناسب بودن مدل 07/0

GFI 
 (نيکويي برازش شاخص)

 مناسب بودن مدل 90/0

IFI 
 (نسبي برازش شاخص)

 مناسب بودن مدل 91/0

 

 ،جدول دهد. براساس نتایجدگی مدل عاملی تاییدی را نشان میهای برازن( مشخصه3جدول)

 دوم ریشه دار، مق91/0 با برابر نیز  نسبی برازش ، شاخص90/0با برابر مطلق برازش نیکویی شاخص

 ماندهیباق مربعات میانگین دوم ریشه صشاخ و 07/0با برابر تقرییی خطای مجذورات میانگین

RMR مقدار درنهایت ،12/0 با برابرCMIN تایج هر نبود که  004/3برابر با  اسوئر ایک شاخص یا

 باشد. بودن مدل بعد از اصالح میدهنده مناسبپنج شاخص نشان

 نظرو وزن هر سوال بر روی عامل مورد ضرایب استاندارد شده کل .4جدول

شماره سوال
امکانات  منابع مالي 

 آموزشي

 و ايمني

 بهداشت

ساختمان و 

 کيفيت آن

ضریب 

 استاندارد

وزن 

 سوال

 ضریب

 استاندارد

 وزن

 سوال

 ضریب

 استاندارد

 وزن

 سوال

 ضریب

 استاندارد

 وزن

 سوال

3 745/0. 35/0       

1 661/0 26/0       

2 661/0 20/0       
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5   582/0 11/0     

4   652/0 085/0     

6   655/0 085/0     

12   569/0 068/0     

11   625/0 067/0     

10   467/0 063/0     

8   604/0 062/0     

9   558/0 059/0     

13   502/0 059/0     

7   463/0 020/0     

23     731/0 095/0   

14     749/0 09/0   

15     708/0 083/0   

20     726/0 079/0   

21     666/0 074/0   

18     687/0 067/0   

24     618/0 062/0   

22     613/0 054/0   

17     651/0 038/0   

16     573/0 037/0   

19     557/0 014/0   

30       716/0 13/0 

27       749/0 12/0 

36       665/0 12/0 

32       676/0 11/0 

38       739/0 11/0 

25       661/0 07/0 

26       716/0 06/0 

28       666/0 051/0 

31       675/0 05/0 

33       693/0 05/0 

35       687/0 05/0 

39       667/0 05/0 
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 34       660/0 04/0 

29       620/0 030/0 

40       640/0 03/0 

37       565/0 024/0 

. ضریب دهدمولفه و وزن نشانگرها را نشان می هربرای کل یب استانداردشده( ضرا4جدول)

 گرزنی نشانریب وضبار عاملی هر نشانگر را بر روی مولفه خود و وزن نشانگر نیز  ،شده کلاستاندارد

ا نشانگره ه به وزنتوج دهد. بابندی مدارس نشان میرتبه عملکرد ورا در تاثیر نشانگر در ارزشیابی

 است. 2-1-3رت منابع مالی، ترتیب اهمیت نشانگر به صودر 

موزشی آمکاناتس مقطع ابتدایی در متغیر ابندی مدارها در رتبهاساس وزن آنترتیب نشانگرها بر

 است.  7-13-9-8-10-11-12-6-4-5صورت به

هداشت ب یمنی ودایی در متغیر ابندی مدارس مقطع ابتها در رتبهاساس وزن آنترتیب نشانگرها بر

 است. 19-16-17-22-24-18-21-20-15-14-23صورت به

 وختمان تغیر سابندی مدارس مقطع ابتدایی در مها در رتبهاساس وزن آنترتیب نشانگرها بر

 37-40-29-34-39-35-33-31-28-26-25-38-32-36-27-30صورت ساختمان به کیفیت

 است.     

های زنمجموع و بندی مدارس برابر باها در رتبهاملجدول فوق وزن کلی هرکدام از عباتوجه به 

 آید:یمل که از طریق فرمول زیر بدست متک نشانگرهای مربوط به هرعابدست آمده برای تک
 =Factor  weight 

نشان  نظر راوزن سوال مورد دهد، وزن عامل را نشان می Factor weightدر فرمول فوق 

ارس بندی مدن مجموع وزن کلی هر عامل در رتبهباشد. بنابرایالمت مجموع میع د ودهمی

 باشد:صورت زیر میمقطع ابتدایی به

 
  =(2)نشانگر شماره  × 20/0(+ 1)نشانگر شماره  × 26/0(+ 3)نشانگر شماره  × 35/0منابع مالی 

 =( + 6ماره ش)نشانگر  × 085/0( + 4)نشانگر شماره  × 085/0( + 5)نشانگر شماره  × 11/0امکانات آموزشی

 × 062/0( + 10)نشانگر شماره  × 063/0( + 11)نشانگر شماره  × 067/0( +12)نشانگر شماره  × 068/0

 ( 7شانگر شماره )ن × 020/0( + 13)نشانگر شماره  × 059/0( + 9)نشانگر شماره  × 059/0( + 8)نشانگر شماره 

 = ( + 15شماره  )نشانگر × 083/0(+ 14)نشانگر شماره  × 09/0( +23)نشانگر شماره  × 095/0ایمنی و بهداشت

 × 062/0( + 18)نشانگر شماره  × 067/0( + 21)نشانگر شماره  × 074/0( +20)نشانگر شماره  × 079/0

نشانگر شماره ) × 037/0( + 17)نشانگر شماره  × 038/0( + 22)نشانگر شماره  × 054/0( + 24)نشانگر شماره 

  (19)نشانگر شماره  × 014/0( + 16

 = (+ 26)نشانگر شماره  × 12/0( +27)نشانگر شماره  × 12/0( +30)نشانگر شماره  × 13/0ساختمان وکیفیت آن

)نشانگر  × 06/0( + 38)نشانگر شماره  × 07/0( +32)نشانگر شماره  × 11/0( + 27)نشانگر شماره  × 11/0
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( + 31)نشانگر شماره  × 05/0( + 28)نشانگر شماره  × 05/0( + 26)نشانگر شماره  × 051/0( + 25شماره 

)نشانگر  × 03/0( + 39)نشانگر شماره  × 04/0( + 35)نشانگر شماره  × 05/0( + 33)نشانگر شماره  × 05/0

 (37)نشانگر شماره  × 024/0( + 40)نشانگر شماره  × 03/0( + 34شماره 

 

 ارروايي و پايايي ابز
یید قرار گرفت. شده با استفاده از نظرخواهی از متخصصان مورد تاار تدوینروایی محتوایی ابز

 استفاده از روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه تحلیل عاملی روایی ابزار نیز با

رونباخ بود. مقدار آلفای کحاکی از وجود روایی ابزار  RMSEAبرای آماره 07/0تاییدی با مقدار

 بود که مقدار قابل قبولی است. 81/0شده نیز برابر با محاسبه

 

 گيریبحث و نتيجه
اصالح عملکرد  بندی مدارس مقطع ابتدایی از یک طرف باعث بهبود وعملکرد و رتبهارزشیابی

بندی نشانگرهای رتبه ها وشود و از طرف دیگر شناسایی مالکوپرورش و مدارس میسازمان آموزش

شود تا جو رقابتی سالم بین مدارس ایجاد شود و مدارس هم از می رس مقطع ابتدایی باعثمدا

در  ترین عوامل موثریابند. در این راستا یکی از مهم لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت بهبود

 بندی مدارس مقطع ابتدایی منابع و تجهیزات مربوط به آن است. بنابراین دررتبه عملکرد وارزشیابی

عملکرد مدارس مقطع بندی و ارزشیابیرتبه تجهیزات موثر در این پژوهش به شناسایی منابع و

 ابتدایی پرداخته شد. 

رس عملکرد مدابندی و ارزشیابیتجهیزات موثر در رتبه نتایج تحلیل محتوا در زمینه منابع و

ساختمان و کیفیت آن  ،آموزشی، ایمنی و بهداشتمالی، امکاناتمقطع ابتدایی چهار عامل منابع

خصصان این عوامل مورد تایید قرار گرفتند که نتایج متسایی شدند. با استفاده از نظرخواهی شنا

معنادار بود. 05/0ان در هر چهار مولفه در سطح ای برای مقایسه نظر متخصصآزمون دوجمله

ل استخراج شده چهار عام RMSEAبرای شاخص07/0آزمون مدل تاییدی با مقدار  نهایت نتیجهدر

 را تایید کرد.

(،  Baltas,2005شده همچون بالتز) های مرتبط اجرانتایج این پژوهش با پژوهش

،دراف (Bijan,2006)،عبداللهی(Smith,2008)اسمیت و(Taylor,2009)تایلر ،(Bishop, 2009)بیشوپ

(Draff,2008در داخل و خارج همخوان بوده ) .است 

-ها را بر یادگیری دانشهای مدرسه و تاثیر آنکه همه جنبهابی مدرسه سنجشی است ارزشی

-عنوان بخشی از درونتجهیزات به (. در این میان منابع وOECD,2011کند)آموزان مشخص می

شوند. ارزشیابی از عملکرد مدارس محسوب میهای ارزشیابیترین مولفهدادهای مدارس از مهم
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دادها که درونهای ارزشیابی است زیرا درصورتینبهترین جدادهای مدارس، یکی از مهمدرون 

درنتیجه  یکی از ابعاد رویکرد سیستمی دچار مشکل است و ،مدارس دچار مشکل و نقص باشند

(، اشاره می Alagheband,2006,بند)ار دشوار است. همانگونه که عالقهدادها بسیدستیابی به برون

کند تا سیستم بتواند هدف خود را های سیستم اثر مینحوی بر کنش و واکنشدادها، بهکند، درون

 دادهای مدارس ازعنوان بخشی از درونتجهیزات به تحقق بخشد. بنابراین ارزشیابی از منابع و

برخوردار است، همانگونه که نتایج تحقیقات مختلف و مبانی نظری حاکی از  اهمیت قابل مالحظه

پرورش دارند. وازمان آموزشمدارس یا دستیابی به اهداف سدادهای تاثیر مثبت این منابع بر برون

بینی تجهیزات از پیش که کیفیت ساختمان مدارس، منابع و (، نشان دادSmith, 2008اسمیت)

منابع و تجهیزات  آموزان هستند. کیفیت ساختمان مدرسه،های عملکردتحصیلی دانشکننده

که ساختمان مدارس از کیفیت تی دارند. زمانیآموزان تاثیر مثبمدارس در بهبود عملکرد دانش

بودجه کافی در اختیار باشد، مناسبی برخوردار باشد، سطح ایمنی و بهداشت سالمی داشته باشد و 

بهتری بر اهداف  معلمان و مدیران مدارس به صورت داشت وآموزان عملکرد بهتری خواهنددانش

دهند. ها عالقه بیشتری را نشان میکنند و در جهت دستیابی به آنآموزشی تاکید می

دادهای ترین عوامل موثر بر برونخود ساختمان مدرسه را یکی از مهم(، در مدل Cash,1993کاش)

مستقیم غیر و معتقد است که ساختمان و تجهیزات مدارس به صورت مستقیم ومدارس معرفی کرد 

وجه در (، امکانات آموزشی مورد تStevenss, 2001استیونس)دادهای مدارس تاثیر دارند. بر برون

تصویری و صوتی موجود در های آموزشی ای و رسانهآموزان را منابع کتابخانهتحصیلی دانشپیشرفت

 ها و منابع آموزشی مدرسه است. کتابخانه

دارس میزات تجه دهد، منابع ویق و مبانی نظری و تجربی نشان میهمانگونه که نتایج این تحق

ین ااساس ذا برمدارس مقطع ابتدایی است. ل بندیرتبه عملکرد وهای ارزشیابیجنبهترین از مهم

  شود:نتایج پیشنهادات زیر ارائه می

-الکا و متجهیزات براساس نشانگره پرورش استان به ارزشیابی از منابع وومدیریت آموزش .1

هتر بعملکرد شده در این پژوهش بپردازد تا با شناخت نقاط ضعف و قوت به های تدوین

 مدارس کمک کند.

در  یب موثرکنند و از این طریق ضرابندی نشانگرها رتبه ها ومدارس را براساس این مالک .2

 جو رقابتی سالمی را بین مدارس ایجاد کنند. دادها را شناسایی کنند وبرون
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