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چکيده
هدف این تحقیق شناسایی منابع و تجهیزات موثر در رتبهبندی و ارزشیابی عملکرد مدارس مقطع
ابتدایی در استان کردستان بود .در این پژوهش چند جامعهآماری و چند روش نمونهگیری وجود داشت .1
جامعه منابع و محتوای مرتبط با موضوع ،نمونهگیری از این جامعه با روش نمونهگیری هدفمند بود .2.جامعه
متخصصان امر تعلیموتربیت ،برای انتخاب نمونه از روش نمونهگیری هدفمند استفاده شد .3.جامعه معلمان،
مدیران مدارس و کارشناسان مقطع ابتدایی ،برای انتخاب نمونه از روش نمونهگیری طبقهای تصادفی استفاده
گردید .روش تحقیق ،آمیخته اکتشافی نوع توسعهی ابزاری بود .ابتدا براساس روش تحقیق کیفی و تحلیل
محتوای منابع مرتبط با موضوع و نظرخواهی از اساتید صاحبنظر به شناسایی مولفههای مهم منابع و
تجهیزات موثر در رتبهبندی و ارزشیابی عملکرد مدارس مقطع ابتدایی پرداخته شد و درنتیجه تحقیق کیفی
به تدوین ابزار اندازهگیری پرداخته شد .در مرحله کمی تحقیق ،ابزار تدوینشده برای اندازهگیری نشانگرها بر
روی نمونه  350نفری از معلمان ،مدیران و کارشناسان مقطع ابتدایی اجرا شد .برای تحلیل دادهها در روش
کیفی از روش تحلیل محتوا و در مرحله کمی برای تحلیل دادهها از آزمون دو جمله و روش تحلیل عاملی
تاییدی استفاده گردید .نتایج تحلیل محتوا ،نظر خواهی از متخصصان چهار مولفه امکانات آموزشی ،ساختمان
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و ک یفیت ساختمان مدرسه ،منابع مالی ،ایمنی و بهداشت را در رتبهبندی و ارزشیابی مدارس موثر دانستهاند.
این نتایج در بخش آزمون مدل نیز مورد تایید قرار گرفت که مقدار RMSEAبرابر با  0/07و مقدار CMIN
برابر با  3/004بود .مقدار پایایی ابزار تدوینشده با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر با 0/81بود.
کليد واژهها :منابع و تجهیزات ،رتبهبندی ،ارزشیابی عملکرد

مقدمه
هر جامعهای برای بقای افراد خود و تداوم حیات فردی و اجتماعی ،ناگزیر به رفع برخی نیازهای
اساسی نظیر نیازهایاقتصادی ،ایجاد نظم و امنیت ،زادوولد و تعلیموتربیت بودهاست .در جریان رفع
نیازها بهتدریج نهادهایی تشکیل شدهاند ،که یکی از این نهادها ،آموزشوپرورش است .آموزش-
وپرورش در جامعه ما بهعنوان مهمترین سازمان تعلیموتربیت با اهداف عالی شناخته شدهاست .نهاد
آموزشوپرورش ،باید نسل آینده را با ارزشهای اجتماعی آشنا کند ،مبانی سازگاری اجتماعی را به
آنها بیاموزد ،در تحکیم مبانی اخالق فردی و اجتماعی کوشش کند ،آنها را با فرهنگ جامعه خود
آگاه سازد و با ایجاد مهارتهای هنری ،علمی ،فنی ،سیاسی و اقتصادی نسل آینده را برای عضویت
موثر ،مفید و سازنده در جامعه آماده کند .آموزشوپرورش ایران نیز مجموعهای از اهداف را بهعنوان
اهداف سازمانی درنظر گرفتهاست که این اهداف براساس مصوب جلسه  626شورای عالی
( )1377/7/30به صورت زیر تدوین شدهاست ،اهداف اعتقادی ،اخالقی ،علمی-آموزشی ،فرهنگی-
هنری ،اجتماعی ،زیستی ،سیاسی و اقتصادی( The management of the Affairs of the school
.)planning,2013
آموزشوپرورش برای نیل به اهداف از عملکرد مدارس استفاده میکند و میزان موفقیت در نیل
به اهداف آموزشوپرورش در ارتباط مستقیم با نحوهی عملکرد مدارس است
( .)GharayiMoghadam,2004یکی از عوامل موثر بر عملکرد مدارس و پیشرفتتحصیلی دانش-
آموزان و دستیابی به اهداف آموزشوپرورش ،تسهیالت و زیرساختهای مدارس است ،مدارسی که
از امکانات ،تسهیالت و زیرساختهای مهم و مناسبی برخوردار نیستند ،تاثیر منفی بر عملکرد
مدرسه و درنتیجه پیشرفتتحصیلی دانشآموزان دارند) .(Crook,2006امکانات ،تسهیالت و سرمایه-
گذاری مناسب در آموزشوپرورش به طور موثری بر عملکرد مدرسه و نیز پیشرفتتحصیلی دانش-
آموزان تاثیرگذار است) .(Cash,1993در مدل نظری کاش ،ارتباط پیشرفتتحصیلی و رشد رفتاری
دانشآموزان با ساختمان و شرایط مدرسه مورد توجه قرار گرفتهاست .در مدل نظری کاش ،شرایط
ساختمانی مدرسه مانند سیستم حرارتی ،سیستم رنگ ،نور ،صدا ،تمیزی ساختمان ،نقاشیهای
دیوار ،وضعیت ابزارها و تجهیزات مدرسه ،شرایط سقف مدرسه و طراحی روی دیوارها از عناصر مهم
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هستند و کاش معتقد است که این عوامل بر پیشرفتتحصیلی و رفتاری دانشآموزان تاثیرگذار
است).(Smith,2008
پیشرفت حتصیلی
دانشآموزان

نگرش والدین

شرایط
ساختمان

نگرش دانش آموزان

مدرسه

رفتار دانش آموزان

تعمریات

سرایدار

مدیریت
مدرسه
توانایی مالی

نگرش معلمان

نمودار .1مدل کاشCash

همانطور که در مدل کاش1مشاهده میشود ،امکانات ،تجهیزات و زیرساختهای مدرسه عالوه
بر موثربودن بر پیشرفتتحصیلی و رفتاری دانشآموزان بر نگرش والدین و درگیرشدن والدین در
امر تعلیموتربیت تاثیرگذار است؛ نگرشهای علمی و اصیل والدین بهصورت جهتداری بر پیشرفت-
تحصیلی و رفتاری دانشآموزان تاثیرگذار است ،چراکه نگرش والدین تاثیر عمیق و گستردهای بر
نگرش فرزندان دارد) .(Crook,2006در سه دههی گذشته ،تحقیقات نشان دادهاند که بین پیشرفت-
تحصیلی دانشآموزان ،ساختمانها و زیرساختهای مدارس رابطه معناداری وجود دارد (Earthman,
) .2004در دهه اخیر تعداد مطالعاتی که به بررسی رابطه تسهیالت و ساختمانهای مدرسه با
پیشرفتتحصیلی و آکادمیک دانشآموزان پرداختهاند بهطور قابل مالحظهای رو به افزایش بوده-
است .نتایج مطالعات در این زمینه ،مواردی مانند فضای فیزیکی مدرسه ،اندازه مدرسه ،سن
ساختمان مدرسه ،در دسترسبودن آزمایشگاهها ،به ویژه استفاده از فضاها و زیبایی ساختمان برای
تدریس و یادگیری دانشآموزان از عوامل تاثیرگذار بر پیشرفتتحصیلی دانشآموزان شناسایی
کردهاند) .(Stevenson, 2001برخی مطالعات نشان دادهاند که شرایط اقتصادی -اجتماعی محله و
سطح مشارکت والدین در فرآیندهای مدرسه بر وضعیت ساختمانها و زیرساختهای مدارس
تاثیرگذار است).(Berner,1993
- Cash
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بالتز( ،)Baltas,2005تحقیقی برای شناسایی شاخصهای بهمنظور ارزشیابی زیرساختها و
تسهیالت و امکانات مدرسه انجام داد و در تحقیق خود به مواردی مانند اندازه کالس درس ،وضعیت
کالسهای درس ،تسهیالت ،امکانات مدرسه و فضای مدرسه بهعنوان عوامل موثر بر پیشرفت
دانشآموزان اشاره کرد .بیشوپ) ،(Bishop, 2009در تحقیق خود با عنوان بررسی تاثیر امکانات و
تسهیالت مدرسه بر وضعیت تحصیلی دانشآموزان ،نگرش و رفتار کارکنان ،نشان داد که تسهیالت
و امکانات مدرسه بر پیشرفتتحصیلی دانشآموزان ،رفتار و نگرش کارکنان و معلمان تاثیر مثبت و
معناداری دارد .بانیا و همکاران) (Bhunia. Kumar. Shit,2012در پژوهش خود به اندازهگیری
زیرساخت های مدرسه در سطوح ابتدایی و متوسطه پرداختند که نتیجه پژوهش آنها ،نوع و شرایط
کالس درس ،تعداد کالسهای درس و فضای یادگیری و آموزشی را در سطوح مختلف نشان داد.
تایلر) ،(Taylor,2009در تحقیقی به بررسی تاثیر تسهیالت مدارس پایتخت کشور در پیشرفت،
حضور و غیاب دانشآموزان پرداخت ،نتیجه تحقیق او نشان داد ،رابطه معناداری بین تسهیالت و
امکانات مدرسه با مهارتهای خواندن ،یادگیری ریاضی ،حضور و غیاب و دامنه پرسهزنی در مدرسه
را نشان داد.
ارزشیابی مدارس بهعنوان یک سازمان حداقل در طول 30سال گذشته ،بهطور قابل مالحظهای
چشمانداز تمامی کشورهای جهان گردیدهاست ،اگرچه از لحاظ هدف و روش باهم متفاوت هستند
) .(Santiago, 2011ارزشیابیعملکرد و رتبهبندی مدارس باعث میشود که مدارس به مطلوبیتها
نزدیکتر شوند و درنتیجه آن ،عملکردتحصیلی دانشآموزان بهبود یابد .رتبهبندی مدارس عبارتنداز
مرتبکردن مدارس براساس برخی مالکها یا مجموعهای از مالکها که بهعنوان لیستی برای
اندازهگیری از کیفیت مدارس تدوین شدهاست و آن باید لیستی از بهترین مدارس ،دانشگاه یا
دپارتمانهایی باشد که در یک زمینه فعالیت میکنند).(Webster,1987
ارزشیابیعملکرد و رتبهبندی مدارس ازجمله موثرترین تدابیری است که میتواند نقش
تسهیلکنندگی درکیفیتبخشی به امور را ایفا کند .پراپر و ویلسون)،(Propper& Wilson,2003
موارد زیر را جزء مهمترین عملکردهای ارزشیابیعملکرد معرفی کردهاند:
 .1ارزشیابیعملکرد ،مشخصمیکند که مشکل در کدام بخش وجود دارد و نیازمند بهبود است.
 .2ارزشیابیعملکرد ،به سازمانها کمک میکند تا فرایندهایشان را به خوبی بشناسند و به این
شناخت برسند که چهچیزی را میدانند و چهچیزی را نمیدانند.
 .3اطمینان از این که تصمیمات مبتنی بر واقعیت هستند نه مفروضات و حدسیات
 .4ارزشیابی و اندازهگیری عملکرد ،امکان شناسایی زمینههایی که مدیریت باید توجه بیشتری به
آنها بنماید را میسر میسازد و به شناسایی فرصتها و محدودیتها کمک میکند.
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 .5ارزشیابیعملکرد باعث ایجاد اطالعات برای مدیران در تصمیمگیریهایمدیریتی خواهدشد.
چراکه بخش زیادی از اطالعات الزم برای تصمیمگیریهایمدیریتی از طریق اندازهگیری و
ارزشیابی سیستم عملکرد و ارزیابی سیستم عملکرد فراهم میآید.
سان بارن و نیری) ،(Sanborn & Neary,2014مهمترین کارکردهای رتبهبندی مدارس را به
صورت زیر بیان کردهاند:
 .1استفاده از نتایج رتبهبندی مدارس توسط والدین ،دانشآموزان ،مسئوالن آموزشوپرورش و
اجتماع برای نظارت و ارزشیابی از عملکردمدارس
 .2شناسایی نقاط ضعف ،تالش منسجم و هماهنگ مدارس و سازمانهای آموزشوپرورش برای
رفع موانع و مشکالت
 .3افزایش روحیه همکاری و رقابتی در فضای سالم برای مدارس و سازمانهای آموزشوپرورش
بهمنظور باالبردن کیفیت آموزش ،یادگیری و بهرهگیری منابع مادی و انسانی
 .4فراهم آوردن مباحث و نظرات نه صرفا در مورد اطالعات مورد استفاده برای رتبهبندی بلکه
در مورد چگونگی عملکرد مدارس در زمینه پیشرفتتحصیلی و آکادمیک دانشآموزان.
 .5مقایسه عملکرد مدارس مختلف در منطقه ها و نواحی مختلف برای بهبود عملکرد آنها.
ارزشیابیعملکرد و رتبهبندی مدارس مقطع ابتدایی از لحاظ منابع و تجهیزات از اهمیت باالیی
جهت دستیابی به اهداف آموزشوپرورش برخوردار است .ارزشیابیعملکرد و رتبهبندی مدارس
معموال برمبنایی مجموعهای از نشانگرها صورت میگیرد.
مردیس) ،(Meredith,2004سه ویژگی را برای مالکها ،نشانگرهای ارزشیابی و رتبهبندی
مدارس در نظر گرفتهاست:
 .1روايي :نشانگرها باید همان چیزی را اندازهگیری کنند که برای اندازهگیری آن طراحی
شده باشند.
 .2پايايي :نشانگرها باید نتایج همسان و ثابت را نشان دهند.
 .3مقايسه پذيری :نشانگرها باید به گونهای باشند که امکان مقایسه چند موسسه و مدرسه را
فراهم کنند.
با وجود اهمیت آن متاسفانه در ایران فعالیتهای خاصی در این زمینه صورت نگرفته است تا به
شناسایی مالک ها ونشانگرهای مربوط به ارزشیابی عملکرد ورتبه بندی مدرسه مخصوصا براساس
منابع و تجهیزات پرداخته شود .اگر هم رتبه بندی و ارزشیای انجام می شود بیشتر بر مبنایی
بروندادها می باشد.
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بنابر اهمیت ارزشیابی و رتبهبندی در بهبود عملکرد مدارس در جهت دستیابی به اهداف
آموزشوپرورش ،تاثیر بسیار باالیی امکانات ،تسهیالت مدرسه و چگونگی استفاده از امکانات و
تسهیالت مدرسه ،در این پژوهش تالش میشود تا به شناسایی عوامل زیرساختی ،امکانات و
تسهیالت مدرسه در ارزشیابیعملکرد و رتبهبندی مدرسه پرداخته شود .بر این اساس تالش میشود
تا به سواالت زیر پاسخ داده شود:
 .1مالکهای ارزشیابی و رتبهبندی عملکرد مدارس مقطع ابتدایی براساس مبانی نظری و تجربی
کدامند؟
 .2آیا مالکهای مبتنی بر تحلیل محتوای مبانی نظری و تجربی مورد تایید صاحبنظران است؟
 .3آیا ابزار تدوینشده از اعتبار الزم برخوردار است؟
 .4وزن و اهمیت هرکدام از مالکها و نشانگرها در ارزشیابیعملکرد و رتبهبندی مدارس مقطع
ابتدایی چگونه است؟

روششناسي
 روش تحقيق
این تحقیق با توجه به هدف جزئی تحقیقات ،کاربردی است چون در پی دستیابی به یک هدف
عملی است که هدف اصلی آن ارائه اطالعات سودمند برای اجراست .به دلیل قضاوت در مورد اجزاء
نظامآموزشی مثل مدرسه ،جزء تحقیقات ارزشیابی است .از لحاظ روششناسی از تحقیق ترکیبی-
اکتشافی نوع توسعهی طبقهبندی استفاده شد .هدف طرحهای دو مرحلهای اکتشافی ،کمکِ نتایج
روش نخست یعنی تحقیق کیفی ،به روش دوم یعنی کمی ،میباشد .دو هدف طبقهبندی و توسعه
ابزاری را دنبال میکند ،این طرح مخصوصا زمانی مفید و مناسب است که محقق نیاز به توسعه و یا
آزمون یک ابزاری را داشته باشد ،زیرا یکی از روشها به تنهایی قادر نیست متغیرهای مطالعه را به
درستی بررسی نماید) .(Mohammad Pour,2012در این پژوهش نیز چون هدف اصلی تحقیق
تدوین و اعتباریابی مدل ارزشیابیعملکرد مدارس میباشد ،پس از این نوع تحقیق استفاده میشود.
بنابراین روش تحقیق در این پژوهش ،ترکیبی از نوع اکتشافی با هدف توسعهی طبقهبندی است .در
این مدل ،گام نخست کیفی به تولید مقولهها یا روابط خاص منجر میشود .سپس این مقولهها و
روابط برای هدایت سوالهای تحقیق و تدوین ابزار اندازهگیری مورد استفاده قرار میگیرد.
 جامعهآماری
در این پژوهش با توجه به نوع پژوهش که روش نظریه برخاسته از دادهها است ،چند جامعه-
آماری وجود دارد:
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 .1جامعه متخصصان امر تعليموتربيت :این جامعه شامل متخصصانی میباشد که در رشته-
های مربوط به آموزشوپرورش ،مشغول به کار و تدریس در دانشگاهها هستند.
 .2مديران ،معلمان و والدين :این جامعه شامل معلمان ،مدیران و والدین دانشآموزان
مدارس مقطع ابتدایی استان کردستان میباشد.
 .3جامعه منابع و محتوای علمي و مستندات :این جامعه منابع علمی ،محتوای علمی و
مستندات را شامل میشود .از آن جمله میتوان به اطالعات مربوط به یونسکو ،آئیننامههای
آموزشوپرورش ،سند بنیادین تحول آموزشوپرورش ،مطالعات بینالمللی تیمزوپرلز و
کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اروپا( )OECDاشاره کرد.
 روشهای نمونهگيری
با توجه به اینکه در این پژوهش چند جامعه وجود دارد ،پس از روشهای مختلف نمونهگیری
استفاده میشود:
 .1جامعه متخصصان امر تعليموتربيت :برای نمونهگیری از این جامعه از روش نمونهگیری
هدفمند استفاده میشود.
 .2مديران ،معلمان و والدين :برای نمونهگیری از این جامعه از روش نمونهگیری طبقهای
تصادفی استفاده میشود.
 .3جامعه منابع و محتوای علمي و مستندات :برای انتخاب نمونه از این جامعه از روش
نمونهگیری هدفمند استفاده میشود .بدین معنی که از منابعی استفاده میشود که به
بررسی مالکها ،نشانگرها و استانداردهای ارزشیابی عملکرد مدارس استفاده میشود.

 ابزار اندازهگيری
برای جمعآوری دادهها با توجه به آمیختهبودن روش تحقیق ،از روشهای زیر استفاده شد:
الف -منابع کتابخانهای واسنادی :شامل موارد زیر است:
.1
.2
.3
.4

استفاده از اسناد و مطالعات انجامشده در زمینه پژوهش
بهرهگیری از مقاالت معتبر از طریق اینترنت و مجالت الکترونیکی
مطالعه و بهرهگیری از آیین نامههای آموزش وپرورش
استفاده منابع اطالعاتی PIRLS -TIMSS-UNESCO-OECD
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ب -پرسشنامه محقق ساخته و سواالت باز پاسخ :بعد از تدوین مدل مفهومی اولیه
تحقیق ،برای بررسی اعتبار مدل تدوینشده ،الزم است که از نظر خبرگان و متخصصان امر
تعلیموتربیت استفاده شود.
اصغرپور( )1382چهار روش را برای استخراج نظرات خبرگان و متخصصان معرفی کردهاست که
عبارتنداز روش گروهی مستقل( 1،)NGTروش دلفی ،روش پیمایش 2و روش کنفرانس .در این
تحقیق با توجه به ساختاریافتهبودن مدل تحقیق ،از روش پیمایش استفاده شد .در این تحقیق برای
اعتباریابی عوامل زیرساختی موثر در مدل ارزشیابیعملکرد و رتبهبندی مدارس مقطع ابتدایی دو
پرسشنامه طراحی و تدوین شد .پرسشنامهها براساس نتایج حاصل از تحقیق کیفی تدوین شد .یکی
از پرسشنامهها مربوط به بررسی نظرات متخصصان وخبرگان امر تعلیموتربیت بود .بعد از تدوین
پرسشنامه اول ،برای مشخصکردن نشانگرهای مربوط به هر مولفه و اهمیت هرکدام از آنها
پرسشنامه دوم طراحی و تدوین شد .این پرسشنامه بهمنظور نظرسنجی از متخصصان تعلیموتربیت،
مسئوالن آموزشوپرورش ابتدایی ،مدیران مدارس و معلمان در مورد نشانگرها بهمنظور ارزشیابی-
عملکرد و رتبهبندی مدارس مقطع ابتدایی تدوین شد.
 روش تحليل دادهها
برای تحلیل اطالعات جمعآوری شده از روش تحلیل محتوای کیفی از منابع و محتوای مرتبط
با موضوع از روش کدگذاری استفاده شد .برای تحلیل محتوای کیفی اطالعات جمعآوریشده در
قسمت تحقیق کیفی از روش تحلیل کدگذاری استفاده میشود .کدگذاری3را استخراج مفاهیم از
دادههایخام برحسب محتوا و ابعاد گویند) .(Mohammad Pour,2012برای تحلیل دادههای کمی از
روشهایآماری شامل توزیعهای فراوانی ،نمودارها ،شاخصهایمرکزی ،پراکندگی و توزیع دوجمله-
ای و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد.

يافتههای پژوهش
سوال اصلي تحقيق :مالکها و نشانگرهای معرف وضعيت عوامل زيرساختي ،وزن و اهميت
هرکدام در ارزشيابيعملکرد و رتبهبندی مدارس مقطع ابتدايي کدامند؟

1-

Nominal-Group-Technique
- Survey
3-coding
2
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باتوجه به بررسی منابع و محتوای مرتبط ،عوامل زیرساختی مدارس بهمنظور ارزشیابیعملکرد و
رتبهبندی مدارس مقطع ابتدایی به صورت جدول زیر بودهاست:

جدول .1مولفههای تشکیلدهنده مالک منابع و تجهیزات بهمنظور ارزشیابی عملکرد و رتبهبندی
مدارس

منابع وتجهيزات

اسمیت  ،2008استانداردهای آم.پ رواندا ،2009کاش ،1993هاوگ،2012
بیشوپ ،2009هاریسون ،2010تاکرو همکاران ،2009استیون سون،2001
تایلر ،2009فرزاد کیا ،1391آئین نامههای سازمان نوسازی و تجهیزات ایران ،الهی
بیتاریخ ،مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش(،)1385
عبداللهی(،)1386آییننامههای بهداشت و محیط مدارس ،نتایج مطالعات
تیمز( ،)2006دراف()2008

بهداشتی و سالمت

اسمیت  ،2008استانداردهای آم.پ رواندا  ،2009کاش ،1993هاوگ ،2012بیشوپ
 ،2009هاریسون ،2010تاکرو همکاران ،2009استیون سون ،2001تایلر،2009
فرزاد کیا ،1391آئین نامههای سازمان نوسازی و تجهیزات ایران ،الهی بیتاریخ،
مجموعه مصوبات شورای عالی آموزشوپرورش( ،)1385عبداللهی( ،)1386آیین-
نامههای بهداشت و محیط مدارس ،نتایج مطالعات تیمز( ،)2006دراف()2008

امکانات آموزشی

وکیفیت ساختمان

منابع مالی و ساختمان

مالک

مولفهها

پايه نظری و تجربي

اسمیت  ،2008استاندارد های آم.پ رواندا ،2009کاش ،1993هاوگ،2012
بیشوپ ،2009هاریسون ،2010تاکرو همکاران ،2009استیون سون،2001
تایلر ،2009فرزاد کیا ،1391آئین نامههای سازمان نوسازی و تجهیزات ایران ،الهی
بی تاریخ ،عبداللهی( ،)1386آییننامههای بهداشت و محیط مدارس ،نتایج مطالعات
تیمز( ،)2006دراف()2008

جدول( )1به مولفههای مربوط به منابع و تجهیزات براساس تحلیل محتوای مبانی نظری و
تجربی پرداختهاست .نتایج تحلیل محتوای مبانی نظری و تجربی نشان داد در ارزشیابیعملکرد و
رتبهبندی مدارس مقطع ابتدایی ،در مالک منابع و تجهیزات مولفههای منابع مالی ،ساختمان
مدرسه و کیفیت ساختمان ،امکانات آموزشی ،بهداشتی و سالمت حائز اهمیت هستند .بدین معنی
که بیشتر منابع مورد بررسی بر مولفههای منابع مالی ،ساختمان و کیفیت ساختمان ،امکانات
آموزشی ،وضعیتبهداشتی و سالمت تاکید دارند .در ادامه برای تطبیق و آزمون نظرخواهی از
صاحبنظران در ارتباط با مولفههای استخراجشده از تحلیل محتوا پرداخته شدهاست.
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جدول .2مقایسه نظرهای موافق و مخالف صاحبنظران
مولفه ها

نظرمتخصص

تعداد

P_Q

احتمال

SIG

متوسط
منابع مالي و ساختمان

موافق
مخالف

20
0

1
0

امکانات آموزشي

موافق

20

1

مخالف

0

0

موافق

19

95

مخالف

1

5

وکيفيت ساختمان

بهداشتي و سالمت

0/50
0/50
0/50

0/0001
0/0001
0/0001

جدول( )2به مقایسه نظرهای موافق و مخالف اساتید و صاحبنظران در ارتباط با مولفهها
پرداختهاست .نتایج آزمون دوجملهای نشان داد مولفههای منابع مالی ،ساختمان وکیفیت ساختمان
با  20نظر موافق ،بدون نظر مخالف ،منابع آموزشی با  20نظر موافق ،بدون نظر مخالف و مولفه
بهداشتی و سالمت با  19نظر موافق و  1نظر مخالف در سطح  0/01معنادار هستند و جزء مولفه-
های اصلی ارزشیابیعملکرد و رتبهبندی مدارس مقطع ابتدایی هستند.

آزمون تحليل عاملي تاييدی
در ادامه برای بررسی و آزمون مدل مفهومی از روش تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرمافزار
 AMOSاستفاده شدهاست .برای بررسی معناداری مدل و قابلقبول بودن مدل از  5شاخص برازش
مدل ،شامل (CMINشاخص کای اسکوئر بهنجای یا نسبی) شوماخر و لومکس( ،)1388بین  1تا 5
را برای این شاخص مناسب و مقادیر بین  2تا  3را عالی دانستهاند(GFI .شاخص نیکویی برازش
مطلق) مقدار نزدیک به  1برای این شاخص ،نشاندهنده مناسببودن مدل است(IFI ،شاخص
برازش نسبی) مقدار نزدیک به یک برای این شاخص ،نشاندهنده مناسببودن مدل است،
(RMSEAریشه دوم میانگین مجذورات خطای تقریب) و (RMRریشه دوم میانگین مربعات باقی-
مانده) درنهایت مقادیر نزدیک به صفر در این دو شاخص ،نشاندهنده مناسببودن مدل است .نتایج
اولیه شاخصها در جدول زیر ارائه شدهاست.
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جدول .3مشخصههای برازندگی مدل تاییدی بعد از اصالح
شاخص برازندگي

مقدار مشاهده

مناسب/نامناسب

شده بعد از

بودن

اصالح
CMIN
(شاخص کای اسکوئر بهنجای يا نسبي)

3/004

مناسب بودن مدل

RMR
(ريشه دوم ميانگين مربعات باقي مانده)

0/12

مدل تقريبا مناسب

RMSEA
(ريشه دوم ميانگين مجذورات خطای

0/07

مناسب بودن مدل

تقريبي)
GFI
(شاخص نيکويي برازش)

0/90

مناسب بودن مدل

IFI
(شاخص برازش نسبي)

0/91

مناسب بودن مدل

جدول( )3مشخصههای برازندگی مدل عاملی تاییدی را نشان میدهد .براساس نتایج جدول،
شاخص نیکویی برازش مطلق برابر با ،0/90شاخص برازش نسبی نیز برابر با  ،0/91مقدار ریشه دوم
میانگین مجذورات خطای تقرییی برابر با 0/07و شاخص ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده
 RMRبرابر با  ،0/12درنهایت مقدار CMINیا شاخص کای اسوئر برابر با  3/004بود که نتایج هر
پنج شاخص نشاندهنده مناسببودن مدل بعد از اصالح میباشد.

شماره سوال

جدول .4ضرایب استاندارد شده کل و وزن هر سوال بر روی عامل موردنظر

3
1
2

منابع مالي

امکانات
آموزشي

ضریب
استاندارد
.0/745

وزن
سوال
0/35

0/661

0/26

0/661

0/20

ضریب
استاندارد

وزن
سوال

ايمني و
بهداشت
ضریب
استاندارد

وزن
سوال

ساختمان و
کيفيت آن
ضریب
استاندارد

وزن
سوال
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5

0/582

0/11

4

0/652

0/085

6

0/655

0/085

12

0/569

0/068

11

0/625

0/067

10

0/467

0/063

8

0/604

0/062

9

0/558

0/059

13

0/502

0/059

0/463

0/020

7
23

0/731

0/095

14

0/749

0/09

15

0/708

0/083

20

0/726

0/079

21

0/666

0/074

18

0/687

0/067

24

0/618

0/062

22

0/613

0/054

17

0/651

0/038

16

0/573

0/037

19

0/557

0/014

30

0/716

0/13

27

0/749

0/12

36

0/665

0/12

32

0/676

0/11

38

0/739

0/11

25

0/661

0/07

26

0/716

0/06

28

0/666

0/051

31

0/675

0/05

33

0/693

0/05

35

0/687

0/05

39

0/667

0/05
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34

0/660

0/04

29

0/620

0/030

40

0/640

0/03

37

0/565

0/024

جدول( )4ضرایب استانداردشدهکل برای هر مولفه و وزن نشانگرها را نشان میدهد .ضریب
استانداردشده کل ،بار عاملی هر نشانگر را بر روی مولفه خود و وزن نشانگر نیز ضریب وزنی نشانگر
را در تاثیر نشانگر در ارزشیابیعملکرد و رتبهبندی مدارس نشان میدهد .با توجه به وزن نشانگرها
در منابع مالی ،ترتیب اهمیت نشانگر به صورت  2-1-3است.
ترتیب نشانگرها براساس وزن آنها در رتبهبندی مدارس مقطع ابتدایی در متغیر امکاناتآموزشی
بهصورت  12-11-10-8-9-13-7-6-4-5است.
ترتیب نشانگرها براساس وزن آنها در رتبهبندی مدارس مقطع ابتدایی در متغیر ایمنی و بهداشت
بهصورت  14-15-20-21-18-24-22-17-16-19-23است.
ترتیب نشانگرها براساس وزن آنها در رتبهبندی مدارس مقطع ابتدایی در متغیر ساختمان و
کیفیت ساختمان بهصورت 27-36-32-38-25-26-28-31-33-35-39-34-29-40-37-30
است.
باتوجه به جدول فوق وزن کلی هرکدام از عاملها در رتبهبندی مدارس برابر با مجموع وزنهای
بدست آمده برای تکتک نشانگرهای مربوط به هرعامل که از طریق فرمول زیر بدست میآید:
=Factor weight

وزن سوال موردنظر را نشان
در فرمول فوق  Factor weightوزن عامل را نشان میدهد،
میدهد و عالمت مجموع میباشد .بنابراین مجموع وزن کلی هر عامل در رتبهبندی مدارس
مقطع ابتدایی بهصورت زیر میباشد:







منابع مالی= ( × 0/35نشانگر شماره ( × 0/26 +)3نشانگر شماره ( × 0/20 +)1نشانگر شماره )2
امکانات آموزشی=( × 0/11نشانگر شماره ( × 0/085 + )5نشانگر شماره ( × 0/085 + )4نشانگر شماره + )6
( × 0/068نشانگر شماره ( × 0/067+ )12نشانگر شماره ( × 0/063 + )11نشانگر شماره × 0/062 + )10
(نشانگر شماره ( × 0/059 + )8نشانگر شماره ( × 0/059 + )9نشانگر شماره ( × 0/020 + )13نشانگر شماره )7
ایمنی و بهداشت =( × 0/095نشانگر شماره ( × 0/09+ )23نشانگر شماره ( × 0/083 +)14نشانگر شماره + )15
( × 0/079نشانگر شماره ( × 0/074+ )20نشانگر شماره ( × 0/067 + )21نشانگر شماره × 0/062 + )18
(نشانگر شماره ( × 0/054 + )24نشانگر شماره ( × 0/038 + )22نشانگر شماره ( × 0/037 + )17نشانگر شماره
( × 0/014 + )16نشانگر شماره )19
ساختمان وکیفیت آن =( × 0/13نشانگر شماره ( × 0/12+ )30نشانگر شماره ( × 0/12+ )27نشانگر شماره +)26
( × 0/11نشانگر شماره ( × 0/11 + )27نشانگر شماره ( × 0/07+ )32نشانگر شماره ( × 0/06 + )38نشانگر
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شماره ( × 0/051 + )25نشانگر شماره ( × 0/05 + )26نشانگر شماره ( × 0/05 + )28نشانگر شماره + )31
( × 0/05نشانگر شماره ( × 0/05 + )33نشانگر شماره ( × 0/04 + )35نشانگر شماره ( × 0/03 + )39نشانگر
شماره ( × 0/03 + )34نشانگر شماره ( × 0/024 + )40نشانگر شماره )37

روايي و پايايي ابزار
روایی محتوایی ابزار تدوینشده با استفاده از نظرخواهی از متخصصان مورد تایید قرار گرفت.
روایی ابزار نیز با استفاده از روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه تحلیل عاملی
تاییدی با مقدار 0/07برای آماره RMSEAحاکی از وجود روایی ابزار بود .مقدار آلفای کرونباخ
محاسبهشده نیز برابر با  0/81بود که مقدار قابل قبولی است.

بحث و نتيجهگيری
ارزشیابیعملکرد و رتبهبندی مدارس مقطع ابتدایی از یک طرف باعث بهبود و اصالح عملکرد
سازمان آموزشوپرورش و مدارس میشود و از طرف دیگر شناسایی مالکها و نشانگرهای رتبهبندی
مدارس مقطع ابتدایی باعث می شود تا جو رقابتی سالم بین مدارس ایجاد شود و مدارس هم از
لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت بهبود یابند .در این راستا یکی از مهمترین عوامل موثر در
ارزشیابیعملکرد و رتبهبندی مدارس مقطع ابتدایی منابع و تجهیزات مربوط به آن است .بنابراین در
این پژوهش به شناسایی منابع و تجهیزات موثر در رتبهبندی و ارزشیابیعملکرد مدارس مقطع
ابتدایی پرداخته شد.
نتایج تحلیل محتوا در زمینه منابع و تجهیزات موثر در رتبهبندی و ارزشیابیعملکرد مدارس
مقطع ابتدایی چهار عامل منابعمالی ،امکاناتآموزشی ،ایمنی و بهداشت ،ساختمان و کیفیت آن
شناسایی شدند .با استفاده از نظرخواهی متخصصان این عوامل مورد تایید قرار گرفتند که نتایج
آزمون دوجملهای برای مقایسه نظر متخصصان در هر چهار مولفه در سطح 0/05معنادار بود.
درنهایت نتیجه آزمون مدل تاییدی با مقدار 0/07برای شاخص RMSEAچهار عامل استخراج شده
را تایید کرد.
نتایج این پژوهش با پژوهشهای مرتبط اجرا شده همچون بالتز(،)Baltas,2005
بیشوپ) ،(Bishop, 2009تایلر)(Taylor,2009و اسمیت)،(Smith,2008عبداللهی)،(Bijan,2006دراف
( )Draff,2008در داخل و خارج همخوان بودهاست.
ارزشیابی مدرسه سنجشی است که همه جنبههای مدرسه و تاثیر آنها را بر یادگیری دانش-
آموزان مشخص میکند( .)OECD,2011در این میان منابع و تجهیزات بهعنوان بخشی از درون-
دادهای مدارس از مهمترین مولفههای ارزشیابیعملکرد مدارس محسوب میشوند .ارزشیابی از
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دروندادهای مدارس ،یکی از مهمترین جنبههای ارزشیابی است زیرا درصورتیکه دروندادها
مدارس دچار مشکل و نقص باشند ،یکی از ابعاد رویکرد سیستمی دچار مشکل است و درنتیجه
دستیابی به بروندادها بسیار دشوار است .همانگونه که عالقهبند( ،),Alagheband,2006اشاره می
کند ،دروندادها ،بهنحوی بر کنش و واکنشهای سیستم اثر میکند تا سیستم بتواند هدف خود را
تحقق بخشد .بنابراین ارزشیابی از منابع و تجهیزات بهعنوان بخشی از دروندادهای مدارس از
اهمیت قابل مالحظه برخوردار است ،همانگونه که نتایج تحقیقات مختلف و مبانی نظری حاکی از
تاثیر مثبت این منابع بر بروندادهای مدارس یا دستیابی به اهداف سازمان آموزشوپرورش دارند.
اسمیت( ،)Smith, 2008نشان داد که کیفیت ساختمان مدارس ،منابع و تجهیزات از پیشبینی
کنندههای عملکردتحصیلی دانشآموزان هستند .کیفیت ساختمان مدرسه ،منابع و تجهیزات
مدارس در بهبود عملکرد دانشآموزان تاثیر مثبتی دارند .زمانیکه ساختمان مدارس از کیفیت
مناسبی برخوردار باشد ،سطح ایمنی و بهداشت سالمی داشته باشد و بودجه کافی در اختیار باشد،
دانشآموزان عملکرد بهتری خواهندداشت و معلمان و مدیران مدارس به صورت بهتری بر اهداف
آموزشی تاکید میکنند و در جهت دستیابی به آنها عالقه بیشتری را نشان میدهند.
کاش( ،)Cash,1993در مدل خود ساختمان مدرسه را یکی از مهمترین عوامل موثر بر بروندادهای
مدارس معرفی کرد و معتقد است که ساختمان و تجهیزات مدارس به صورت مستقیم و غیرمستقیم
بر بروندادهای مدارس تاثیر دارند .استیونس( ،)Stevenss, 2001امکانات آموزشی مورد توجه در
پیشرفتتحصیلی دانشآموزان را منابع کتابخانهای و رسانههای آموزشی تصویری و صوتی موجود در
کتابخانهها و منابع آموزشی مدرسه است.
همانگونه که نتایج این تحقیق و مبانی نظری و تجربی نشان میدهد ،منابع و تجهیزات مدارس
از مهمترین جنبههای ارزشیابیعملکرد و رتبهبندی مدارس مقطع ابتدایی است .لذا براساس این
نتایج پیشنهادات زیر ارائه میشود:
 .1مدیریت آموزشوپرورش استان به ارزشیابی از منابع و تجهیزات براساس نشانگرها و مالک-
های تدوین شده در این پژوهش بپردازد تا با شناخت نقاط ضعف و قوت به عملکرد بهتر
مدارس کمک کند.
 .2مدارس را براساس این مالکها و نشانگرها رتبهبندی کنند و از این طریق ضرایب موثر در
بروندادها را شناسایی کنند و جو رقابتی سالمی را بین مدارس ایجاد کنند.
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