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  چکیده 

 و رایج هاي مدلجهت رسیدن به این هدف  .بودکشور  مدارسبندي  رتبه نظام طراحیهدف این تحقیق 

/ معیارها و ها شاخص ،ها مالك احصاءبررسی و ضمن  مدارس بندي رتبه ٔدرزمینه جهانی موفق تجارب

 سند راهکارهاي ویژه به بندي رتبه نظام تدوین در باالدستی اسنادبه  مدارس ارزیابی و مقایسه استانداردهاي

.آن تدوین شد نامه آیینو  بندي رتبهتوجه و نظام  آن گانه شش يها نظام ریز و تحول

کلیه معلمان، مدیران، معه تحقیق عبارت از جا .بودهاي کمی و کیفی  دادهبا استفاده از روش تحقیق ترکیبی 

مرتبط با  نظران صاحبمتخصصان و همچنین  وکل کشور  وپرورش آموزشمعاونین مدارس و کارشناسان 

نفر از کارشناسان ادارات کل  40نفر از اساتید دانشگاه،  5ز بین جامعه آماري تحقیق، ا .بودنداین موضوع 

 380نفر از مدیران و معاونین مدارس و  80فهان، شیراز و کرمانشاه، تهران، اص يها استان وپرورش آموزش

   .نمونه انتخاب شدند عنوان بهمنتخب  يها استاننفر از معلمان مدارس 

اي از طریق بررسی  کتابخانه صورت بهمیدانی و از طریق پرسشنامه و مصاحبه و همچنین  صورت بهها  داده

آزمون  واز آمار توصیفی با استفاده هاي پژوهش  داده .آوري شد جمع هاي مربوطه اسناد و مدارك و بخشنامه

   .شدند وتحلیل تجزیهو همچنین تحلیل محتوي  مندیفر

، آموزاندانشعملکرد: تحصیلیپیشرفتهاي  نمونه آماري شاخص ازنظر آمده دست بهنتایج  بر اساس

هايشاخص، انسانینیرويايهشاخص، ارزشیابیتدریس،یادگیري،رهبري،:فرآینديهايشاخص

بهمربوطهايشاخصو  مدرسهتجهیزاتوآموزشیفضايوامکاناتساختمان،فیزیکبهمربوط

به ترتیب بیشترین و کمترین وزن را باید  مدرسهتجهیزاتوآموزشیفضايوامکاناتساختمان،فیزیک

 44 کمیهايشاخصدرصد و  56یفی هاي ک نتایج شاخص بر اساسهمچنین  .داشته باشند بندي رتبهدر 

  .وزن داشته باشند بندي رتبهدرصد باید در 

هاي امکانات و تجهیزات آموزشی،  هاي پیشرفت تحصیلی، شاخص بندي، شاخص نظام رتبه: ات کلیديمکل

  .هاي رهبري و مدیریت هاي تربیتی و پرورشی، شاخص شاخص
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مقدمه -1- 1

آموزان و اولیاي  ، دانشوپرورش آموزشمسئوالن  ینگران دل نیتر مهمفیت آموزشی مدارس، همواره کی

 میتصمسازد تا  می يا نهییآبراي بررسی میزان کیفیت،  ییها زمیمکانآموزان بوده است و استفاده از  دانش

بر این  .داشته باشندتصویر روشنی از چگونگی کیفیت در مدارس  وپرورش آموزشاندرکاران  و دست رانیگ

مند مشخص و سپس با استفاده از الگو یا  نظام صورت بهاساس ضرورت دارد ابتدا عناصر نظام آموزشی 

توان  هاي آموزشی می براي ارزشیابی کیفیت نظام .ها را تعیین کرد الگوهاي مناسب ارزشیابی وضعیت آن

و » ها مالك«مشخص و سپس  وپرورش آموزش هاي نظام» عوامل«ابتدا  .مختلفی را استفاده کرد يها روش

ها اطالعاتی در مورد کمیت و کیفیت نظام آموزشی ارائه  شاخص .شود ها تعیین می نآ »يها شاخص«

دادن  ها آننقش  دیگر عبارت به .باشند می وپرورش آموزشکننده وضعیت نظام دهند و ماهیتاً مشخص می

هاي خاص و  وص وجود مشکالت و موانع در برخی زمینهدر خص رانیگ میتصمو  سازان میتصمهشدار به 

 صورت بهها زمانی وضعیت نظام آموزشی را  شاخص .هاست نهیزمیا وجود روندهاي مطلوب در دیگر 

تري از موقعیت نظام  شناخت بیشتر و درك درست، ها کشند که با تدوین و بررسی آن تصویر می  روشن به

را به وجود  موردنیازهاي  هاي الزم جهت انتخاب برنامه خود، زمینه نوبه بهشود؛ امري که ل آموزشی حاص

این  .هاي آتی آن براي رفع مشکالت، مشخص گردد هاي مورد انتظار و برنامه اقدام وسیله بدینآورد تا  می

هاي آموزشی براي اثربخشی و  تشخیص، براي بهبود وضعیت نظام آموزشی اهمیتی حیاتی دارد؛ زیرا نظام

خوبی  باکیفیتبیشتر و بهبود عملکرد خود به راهنماي عمل نیاز دارند تا اطمینان حاصل نمایند که  ییکارا

، شرایط و بندي مدارس طراحی نظام رتبهبدین منظور  .دست خواهند یافت موردنظربه مقصد 

و مدیران و معلمان  وپرورش آموزش مسئوالنالزم براي شفافیت عملکرد، پاسخگویی  هاي زمینه

بندي مدارس ما  رتبه. نماید را فراهم می وپرورش آموزشو اطالع از میزان تحقق اهداف و مقاصد  ارسمد

آن مدرسه براي بهبود خود  يها فرصترا قادر به کشف سریع نقاط قوت و ضعف یک مدرسه خاص و 

اطالعات این نظام در  توانند از ریزان آموزشی می اندرکاران و برنامه بندي، دست کند و با داشتن نظام رتبه می

  .هاي آموزشی این مدارس استفاده کنند جهت بهبود برنامه
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   مسئلهبیان  -2- 1

دهد  اخص مدارس ارائه می طور بهو  آموزشی اطالعاتی در مورد کمیت و کیفیت نظام طورکلی بهبندي،  رتبه

بندي مدارس سه  ا رتبهدر رابطه ب .است وپرورش آموزشکننده وضعیت مدارس و نظام  و ماهیتاً مشخص

و مخاطبان  ؟ندنک بندي می د؟ چرا رتبهنکن میبندي  رتبهو یا چه کسانی چه کسی : موضوع کلیدي مطرح است

مدارس در  يها يبند رتبهبسیاري از  توان گفت که  اول می سؤالپاسخ به  در بندي چه کسانی هستند؟ رتبه

نشریه اخبار آمریکا و گزارش  مانند ییها رسانههاي خصوصی و یا توسط  کشورهاي خارجی توسط موسسه

جهانی
1

، مجله فیالدلفیا
2
سازمان کودکان در معرض خطر ،

3
ژورنال تیاستر وال، 

4
و بیزینس ویک 

5
صورت  

در پاسخ به این  .نیز توجه خاصی به این موضوع دارند ها دولتاي و  هاي حرفه انجمنهمچنین گیرد و  می

از دادن اطالعات به  عبارت استکنیم؟ باید گفت که هدف اصلی  ندي میب پرسش که چرا مدارس را رتبه

بندي،  همچنین هدف مهم دیگر از رتبه .موردنظرکمک به او در انتخاب موسسه آموزشی  منظور بهمشتري 

استراتژي بازاریابی آموزشی و این هدف اشاره به ارتقاي کیفیت  عنوان بهاز عمل کردن  عبارت است

در این زمینه براي مثال باتسینگر به نقل از مورس و  .زشی و ایجاد انگیزه بین آنان داردهاي آمو موسسه

بندي مدارس  نشریه اخبار آمریکا و گزارش جهانی براي رتبههایی که کند داده بیان می )2007(ن فالنگا

ت علمی این مدارس الدین بتوانند کیفیوآموزان  کنند، راهنمایی عینی براي این است که دانش آوري می جمع

 سؤالبندي مطرح است این  موضوع سوم که در رابطه با رتبه .)5: 2008باتسینگر،(د دیگر مقایسه کننباهمرا 

بندي مدارس را به دالیل متعددي انجام  رتبه ،مؤسسات .بندي چه کسانی هستند مخاطبان رتبه ،است که

و  بانک دارانگذاران، کارفرمایان،  ، سرمایهگذاران استیسهم اولیا و هم  ،آموزان هم دانش بین دراین .دهند می

در بین مشتریان  .کنند یلی استفاده میبه دال هرکدام ها يبند رتبههاي جمعی نیز از این  رسانه

 چراکه، والدین، دیگر گروه کلیدي هستند .آموزان از بیشترین اهمیت برخوردارند دانش ،وپرورش آموزش

بندي را براي تخصیص منابع و  مدیران، رتبه .پردازند تحصیل فرزندانشان را می  هزینهقسمت بیشتر  ها آن

براي  ها يبند رتبهمتقاضیان شغل و کارفرمایان از این  .برند گیري در مورد کارکنانشان به کار می تصمیم

ز این هاي جمعی ا کنند و رسانه نامی استفاده می آموزان براي تصمیمات ثبت تصمیمات استخدامی و دانش

گیري  همچنین تصمیم )318: 2006چان و دیگران،(د کنن عموم مردم استفاده می توجه جلببراي  ها يبند رتبه

و منازل در  ها ساختمان .بستگی دارد ها يبند رتبهبه این  اي تااندازهبراي خرید یک ملک  هم آنگذار هیسرما

 .دننک مید خو سوي بهرا  اجاره دهندگانلفی از نشین نوع مخت هاي پردرآمد در مقایسه با نواحی فقیر ناحیه

                                                
Î U.S. News!! World Reportõs

Ï !Magazine!philadelphia!

Ð!children at risk !

Ñ!Wall Street Journal !!

Ò!Business Week’s!
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هایی  بندي مدارس، رشد جمعیت یا برنامه براي خرید، اطالعات مربوط به رتبه ها آن ماتیتصمحتی در 

به  ها وامگیري براي دادن  در تصمیم هم آنبانک دار .براي ساخت مدارس اضافی داراي اهمیت هستند

اطالعاتی درباره میزان  ها آنبندي مدارس به  رتبه چراکهکنند،  توجه می ها يبند رتبهو افراد به این  مؤسسات

 مند عالقهبندي مدارس  به رتبه هم آنمدار سیاست بین دراین .دهد یم ارائهمنطقه  درآمد و رشد و پیشرفت

   .)2009هاوك الف،(د کن می تائیدرا  ها آناین راهی است که موفقیت  چراکه ،اند شده

داراي عامل مشترکی هستند  ها آندهد، اما بسیاري از  هاي بسیاري را پوشش می بندي جنبه رتبهاگرچه مفهوم 

 .شوند می يوزن گذاراي،  باشند که براي ایجاد نتیجه می -عینی و ضمنی -کیفیت يها شاخصکه بیانگر 

هاي دیگر  ونهکیفیت آموزش است، اما این کیفیت با گ ارزشیابیبندي تالشی براي  رتبه دیگر عبارت به

گونه هنجار و معیار دقیقی براي آنچه  و گاهی اوقات هیچت نسبی اس چراکه کیفیت تفاوت دارد، ارزشیابی

تا حدودي به این دلیل است که  مسئله نیا .شود وجود ندارد حداقل کیفیت در نظر گرفته می عنوان به

گونه مسئولیت  هستند که هیچ - زنامه مجالت و رو اصوالً -تجاري مؤسسات غالباً ها يبند رتبهطراحان 

رقابت آزاد همچنین  .)11-12 :2009،سیسوئموسسه ملی آموزش عالی (د مستقیمی در بخش آموزش ندارن

است و چالش  دولتیمهم بیشتر بهترین مدارس  يها چالش ازجملهاي نیز  رغم فشارهاي بودجه و سالم، علی

، 2009ترل،(د وادارنآموزان را به ادامه رقابت  ارس دانشکاهش منابع، چطور مد باوجودمهم این است که 

فستینگر(ت رفتار رقابتی پیامد و نتیجه عمومی فرآیندهاي مقایسه اجتماعی اس درواقع .)1
1

، 1953 و 1942، 

فستینگر و الرنس  هافمن،
2

، وایتمور1954، 
3

و محققانی مانند گوهالس و دارلی )1925و  1924، 
4

و  1977، 

تسر
5

اند که رابطه بین مقایسه باالنگر نشان داده 1988، 
6
 بر اساسو رفتار رقابتی به ارتباط ابعادي که مقایسه  

گیرى افتد و قابلیت قیاس و اندازه اتفاق می ها آن
7

و نزدیکی 
8

به نقل (د مقابل بستگی دار يها طرفمقایسه  

چنین به متغیر اضافی به نام باهمقکه شدت مقایسه در بین ر شده بیانهمچنین  )2007:95از گارسیا و تور،

دار نزدیکی استاندارد معنی
9

براي تعقیب نزدیکی رقبا به یک  ها يبند رتبهیعنی استفاده از  .بستگی دارد 

شوند، رفتار رقابتی افزایش  یک استاندار نزدیک می بهان گگیرند استاندارد، به این معنی که وقتی تصمیم

.)2006،تور و گونزالس گارسیا، (د یاب می

                                                
Î !Festinger!!

Ï !Hoffman, Festinger, & Lawrence !

Ð!Whittemore !

Ñ!Goethals & Darley

Ò!Tesser!

Ó!upward comparison

Ô!commensurability

Õ!closeness

Ö!proximity to a meaningful standard
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گذارند که این مورد  می ریتأث، روي تعداد و کیفیت پذیرش متقاضیان آموزشگاه نیز ها يبند رتبه نیبر اعالوه 

هاي موسسه و سرانجام ارزش  آموزان موسسه، کیفیت برنامه خود روي ویژگی کلی مجموعه دانش نوبه بههم 

شده مدرك موسسه مشاهده
1

خاص احتماالً روي نرخ نگهداري طور بهها،  این برداشت .گذارد می ریتأث 
2

و  

خود روي درآمدهاي مبتنی بر شهریه موسسه نوبه بهنام هم  نام و ثبت ثبت يها ینیب شیپروي  طورکلی به
3

و  

 ریآموز تأث دانشآموز و نسبت معلم به  هاي سرانه دانش هاي عملیاتی، هزینه بنابراین منابع مالی، بودجه

 مؤسساتکیفی بین  يها تفاوتبه اطالعاتی درباره نیز آموزان  دانش .)236: 2001وبستر،(د گذارن می

هاي آموزشی  و برنامه مؤسساتآموزان این اطالعات را در انتخاب  بندي به دانش آموزشی نیاز دارند و رتبه

نشان  به بندي معموالً و در اصل رتبه هاست يبند رتبهکیفیت عامل کلیدي این که  شده بیانهمواره  .دهد می

باشد  شده تعریفغلط  طور بهکند، حتی اگر این معیار ناکافی باشد، یعنی  هایی از کیفیت تالش می دادن جنبه

همچنین آموزش  .)8 :2009موسسه ملی آموزش عالی سوئد، (د باش شده بیانمفهومی ساده  ازنظرو یا 

الکمن و (د ده قرار می ریتحت تأثا آموزان ر باال و دیگر خدمات تکمیلی امکانات استخدامی دانش باکیفیت

عنوان بهترین  شود، می 1رتبه  حائز ها يبند رتبهکه در  یهمچنین چون یک موسسه آموزش .)2009دیگران،

 :همان منبع(ت بندي به بحث و تعریف کیفیت آموزش مربوط اس رتبه درنتیجه .شود داده می آن موسسهبه 

یکی از مشکالت  متحده ایاالتکال هم نیستند، براي مثال در کشور خالی از اش ها يبند رتبهالبته این  .)13

و این روش خوبی نیست که یک  استاستاندارد  يها آزموناین است که هر ایالتی داراي  ها يبند رتبهاین 

این  جینتابه این دلیل  .ایالتی دیگر مقایسه کنیم Bدر ایالتی را با یک مدرسه درجه  Bمدرسه درجه 

د مقایسه کنیم بسیار مفیدتر هستن باهمکه مدارس در یک ایالت را  بندي مدارس هنگامی راي رتبهب ها آزمون

روي رفتار  يا توجه قابلبندي اثر منفی  که رتبه اند کرده اشارههمچنین برخی مطالعات  .)2009،هاوك ب(

هایشان بکار  رتبهبراي بهبود  اي آبرومندانه يها روشکمابیش مدارس  یعنی اینکه .گذارند می مدارس

اطالعات در  يکار دستیا  موردنظر مؤسساتتواند شامل کاهش نرخ پذیرش در  می ها روشاین  .برند نمی

د هایشان باش هاي نادرست براي بهبود رتبه همچنین دادن داده واستاندارد ورودي به کالج  يها آزموننتایج 

هاسلر(
4

، پولوك2000 ، 
5

، استکالو1992 ، 
6

داراي اهمیت  ها يبند رتبهسوي دیگر، اگرچه این  از .)1995، 

اثر  بر اساساما  ،هستند ها يبند رتبههستند و همه مدارس به دنبال تقویت و بهبود جایگاه خود در این 

،گلوله برفی
 

اي رو  کنند و تله را تقویت می »فقران ها و فقیرتر شد روتمند شدن ثروتمندث«چرخه  ها يبند رتبه

مارتینز در  .)49 :2007پیترز،(ه یا برنده یا بازند: د که خالص شدن از آن بسیار دشوار استنرآو می به وجود

                                                
Î !Perceived  value of the institution’s degree

Ï !retention rates

Ð!institution’s tuition-based revenues!

Ñ!Hossler

Ò!Pollock

Ó!Stecklow
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 ،بندي نشده مدرسه رتبه 60مدرسه داراي رتبه خوب یا بد و در مقابل  59به مطالعه  1997در سال  تحقیقی

بندي را  هاي خوب، رتبه رتبهاي دریافت که مدارس داراي  غیرمنتظره طور بهگروه کنترل پرداخته بود  عنوان به

برده  سؤالرا زیر  ها يبند رتبهتر ارزش و اعتبار این  هاي ضعیف معتبر شناخته بودند و مدارس داراي رتبه

تر اقدامات بیشتري براي  باال نسبت به مدارس ضعیف هاي رتبهداراي جاي تعجب نبود که مدارس  .بودند

مدارس  شد انجام داده بودند و ظاهراً توجه می ها آنبه  ها يبند رتبهنشان دادن موضوعات اساسی که در 

 )51 :همان منبع(ت ممکن و تالشی بیهوده اس غیر هاي باال رتبهضعیف احساس کرده بودند که رسیدن به 

به این  .دارند ها تیاقلدرآمد و  کم يها گروهمنفی روي استخدام  ریتأث ها يبند رتبهاین  شده گفتههمچنین 

آموزانی را که داراي عملکرد عالی هستند  به دنبال حفظ و بهبود رتبه خود هستند و دانش ؤسساتم دلیل که

 بر اساسبندي بایستی به مدارس  اساس، کالرك مدعی است که سیستم رتبه نیبر ا .کنند پذیرش می

پذیرش  جاي بهآموزان نسبت به سطحی که در حال حاضر هستند  براي آموزش دانش شان یتوانائ

از سوي دیگر مطالعات به هم اثر منفی و هم اثر  .آموزانی که از قبل عملکرد عالی دارند، امتیاز بدهد انشد

  .)28 :2009،سیسوئموسسه ملی آموزش عالی (د اشاره دارن ها يبند رتبهمثبت این 

یب اکثریت قر .استبندي مدارس در انتخاب مدرسه از سوي والدین  اطالعات رتبه ریتأث گرید مسئله

خواهند بدانند که چگونه انتخاب  اند که پدر و مادر می مطالعات در انتخاب مدرسه نشان داده اتفاق به

 چراکه )ب 2000؛ الف 2000واسالو، ( داي در مورد مدرسه براي آموزش فرزندان خود داشته باشن آگاهانه

گیري  زیابی دقیق و تصمیمانتخاب مدرسه، مسئولیتی جدي است که نیاز به تفکر و تعمق، اندیشه و ار

اطالعات بیشتري در مورد  هرچقدردر چنین موقعیتی والدین  .)2006پاالردي، ( دمدت هدفمند دار دراز

بیان  باره دراینهافمن  .تر خواهد بود تر و عاقالنه منطقی شده گرفتهتصمیم  ،عملکرد مدارس داشته باشند

دقت  با، مدارس فرزندان خود را کنند میاي باال دریافت ه حقوق که ییها آن ویژه بهوالدین، کرده که، 

 عنوان بهدر موضوعات آموزشی د نآی زمانی که به مدرسه میافراد  این .)2005 ،هافمن( دکنن می انتخاب

این است که این دسته از والدین  سؤالاما  .کافی دارند اطالعات مدرسهوضعیت براي توصیف  یمرجع

بیشتر کارر بیان کرده که  ،سؤالکنند؟ در جواب این  مدارس را از کجا کسب می اطالعات خود در مورد این

به دانستن و صحبت با معلمان، اعضاي انجمن اولیا و مربیان و کسانی که با مایل  زیاد احتمال به ها آن

العات والدین اط درنتیجه .)2005کارر، نقل ازبه  تسکه( ددارند، هستنآشنایی  وپرورش آموزش يها استیس

 ٔدرزمینهخود را از صحبت کردن با معلمان، اعضاي انجمن اولیا و مربیان و همچنین افراد متخصص 

اما این اطالعات  .اگرچه صحبت ما بر سر میزان اعتبار این اطالعات نیست .گیرند می وپرورش آموزش

و بیشتر این اطالعات  شفافیت الزم و همچنین قدرت استناد الزم براي توجیه انتخاب والدین را ندارند

کما  .کنند اي است که در آن تدریس می نسبت به مدرسه ها آنناشی از باورهاي شخصی افراد و نوع نگرش 

 سؤالکنند را زیر  اي که در آن خدمت می آموزان مدرسه وقت سطح علمی و عملکرد دانش اینکه معلمان هیچ
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از طرف دیگر گردآوري  .برند می سؤالخودشان را زیر  عملکرد ،شاید به این دلیل که با این کار .برند نمی

آموزان آن  عملکرد تحصیلی دانش اساس بربندي مدارس  طرف و رتبه بی نهاد یک اطالعات مدرسه از سوي 

گیري والدین در انتخاب مدرسه  تواند منبع قابل استناد و همچنین معتبري براي تصمیم مدرسه می

براي  قبول قابلاي  ندي راهنمایی باشد براي والدینی که به دنبال انتخاب مدرسهب فرزندانشان باشد و این رتبه

اي را  زمانی که والدین قصد دارند مدرسه، اند که بیان کرده )2000( نجانسون و همکارا .فرزندانشان هستند

است که در اینج .گیري است ترین عامل در تصمیم براي فرزند خود انتخاب کنند، آگاهی باالي والدین مهم

 یامنیت، نظم و انضباط و کیفیت آموزش: دارند، یعنی  ریتأثتصمیم والدین سه اولویت براي انتخاب مدرسه 

عملکرد یک مدرسه و میزان موفقیت آن در  دهنده نشان درواقعاولویت سوم  )ب 2000؛الف 2000واسالو،(

بندي و همچنین موفقیت در بین  در رتبهتواند از طریق کسب عملکرد بهتر  که می استآموزان  پرورش دانش

تواند  بندي مدارس می در چنین موقعیتی و در کنار تمام متغیرهاي انتخاب مدرسه، رتبه .مدارس دیگر باشد

بندي مدارس بیان کردیم که اطالعات  ما در بحث رتبه .در انتخاب مدارس به والدین کمک مهمی بکند

میزان اثربخشی و موفقیت  .نشان از موفقیت و عملکرد یک مدرسه دارد ییها يبند رتبهاز چنین  آمده دست به

رتبه یک  درنتیجه .والدین است موردتوجهبه اهداف آموزشی و عملکرد بهتر نیز  دررسیدنیک مدرسه 

در کنار عوامل مهمی  .مدرسه نشان از کیفیتی دارد که آن مدرسه در برآوردن نیازها و تقاضاهاي والدین دارد

به عوامل باال اضافه  یستیبابندي را نیز  حث انتخاب مدرسه از سوي والدین بیان شدند، عامل رتبهکه در ب

 شده ارائه يها آموزشها و  دغدغه والدین، کیفیت برنامه نیتر مهمبه این معنی که در انتخاب مدرسه  .کرد

مدارس در  تورد کیفیتواند اطالعات الزم در م بندي مدارس می در چنین موقعیتی رتبه .استمدرسه 

چند سالی است که درگیر در بحث  وپرورش آموزش، وزارت این راستادر . دسترس والدین قرار دهد

 ارائهبندي مدارس در کشور  مدل و چارچوبی براي رتبه گونه هیچهنوز  ولیبندي مدارس بوده است  رتبه

بندي مدارس و مشخص کردن  هطراحی نظام رتبمحقق به دنبال  ،در این پژوهش درنتیجه .نشده است

 نظاماصلی این پژوهش این است که  مسئلهو  استبندي مدارس  و معیارهاي استاندارد براي رتبه ها شاخص

و پژوهش حاضر  است؟ ییها شاخصداراي چه  نظام؟ این کدام استبندي مدارس کشور  مناسب براي رتبه

  .است سؤاالتدر پی پاسخ دادن به این 
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  پژوهشت و ضرورت انجام اهمی -3- 1

کنند، این مدارس  اگرچه در مدارس غیرانتفاعی با توجه به امتیازاتی که این مدارس کسب می

بندي  ي شبیه به رتبهباکارو همچنین در برنامه تعالی و برنامه مدارس سرآمد تقری اند شده بندي درجه

متفاوت  اي تااندازه استمدارس  بندي بهرتها با آنچه ماهیت  مدارس در حال انجام است، اما این برنامه

و حتی کافی بندي مدارس کار تحقیقاتی  رتبه ٔدرزمینه ،کشور وپرورش آموزشدر حال حاضر در  .است

مدلی  ارائهنتایج این تحقیقات و همچنین  که این در حالی است .تهیه نشده استمستندي  يها گزارش

انتخاب  .ي ارزیابی وضعیت مدارس در سطح کشور باشداي برا تواند زمینه بندي مدارس می براي رتبه

کمک  وپرورش آموزشریزان و مدیران  تواند به برنامه می شده ارائهمدل  بر اساسبهترین مدارس کشور 

بندي مبنایی باشد براي انجام تحقیقات بعدي بر روي  تحقیقاتی پر شود و این رتبه خألکند تا این 

توان مدارس براي بهبود وضعیت آموزشی خود و در آخر براي بهبود و همچنین  شده ارائه يها شاخص

  .ریزي کنند ها برنامه بندي رتبه خود در این رتبه

بندي در انتخاب مدارس توسط والدین و موضوع اطالعات حاصل از  رتبه ریتأثاهمیت دیگر این تحقیق، 

دي مدارس اطالعات مهمی در مورد بن رتبه .عاملی مهم در این زمینه است عنوان بهبندي مدارس  رتبه

عملکرد  ٔدرزمینهآموزان یک مدرسه و همچنین نقاط قوت و ضعف یک مدرسه  وضعیت تحصیلی دانش

توانند در  که این اطالعات می )2008باتسینگر،( دده آموزان به والدین می و پیشرفت تحصیلی دانش

بندي ما به درك و  ین است که از طریق رتبهآنچه بیشتر مهم است ا .باشند بااهمیتانتخاب مدارس بسیار 

توانند به  والدین می ،آمده دست بهرسیم و با توجه به اطالعات  شناخت بهتري از وضعیت یک مدرسه می

سازد و آیا آن  فرزندشان در مدرسه خاصی آینده بهتري براي او می نام ثبتاین نتیجه برسند که آیا 

تحصیلی، ورود به کالج و دانشگاه و همچنین موفقیت در براي رشد، پیشرفت  ییها فرصتمدرسه 

   .)2006چان و دیگران،(د کن زندگی را براي فرزندشان فراهم می

هاوك ( وپرورش آموزشریزان  و برنامه گذاران استیسراهنمایی براي  عنوان به ها يبند رتبهاهمیت این 

دانند که در آموزش  از این طریق می ها آن .کردنیز موضوعی است که بایستی به آن اشاره  )2009الف،

اند و چه مدارسی نیازمند  عمل کرده ها مدلشود که چه مدارسی مثل  گذرد، مشخص می پرورش چه می

همچنین  .را بهبود بخشند ها آنبهبودهایی هستند، تا از این طریق با تخصیص منابع بتوانند وضعیت 

 ها آنو مقایسه وضع موجود مدارس و فاصله  وجود معیاري براي ارزیابی وضعیت تحصیلی مدارس

   .استنیز از دالیل اهمیت پژوهش حاضر  موردنظر باکیفیت

موضوعی است که بسیار در مورد آن بحث شده  مؤسساتبندي روي  رتبه ریتأثاز سوي دیگر اگرچه 

ارند، این در این زمینه مطالعات کمی وجود د .محدود هستند است، اما تحقیقات در این حیطه نسبتاً

هستند و به این دلیل در این  متحده ایاالت باألخصهایی از دیگر کشورها  داده بر اساسمطالعات هم 
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 .خورد و تحقیقات در این زمینه قلیل هستند نتایج تحقیقات کمتر به چشم می ٔدرزمینه نظر اختالفزمینه 

هاي  قیقی در این زمینه و حتی زمینهگونه تح البته الزم به ذکر است که گفته شود در کشورمان نیز هیچ

 طراحی نظامی ٔدرزمینهکوچک ولی مهم  هرچندتواند گامی  این تحقیق می .وابسته صورت نگرفته است

توسط  شده ارائه يها شاخصبندي مدارس کشور باشد و راه را براي تحقیقات بعدي بر روي  براي رتبه

 انجام چنین تحقیقی کامالً ضرورتاتی در این زمینه تحقیق خألهاي به دلیل وجود و این تحقیق باز کند

   .روشن است
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   پژوهشاهداف  -4- 1

  هدف کلی  - 4-1- 1

  .استکشور  مدارسبندي  رتبه نظام طراحیهدف کلی این تحقیق 

  ویژهاهداف  - 4-2- 1

  مدارس بندي رتبه ٔدرزمینه جهانی موفق تجارب و رایج هاي مدل بررسی-1

 کیفیت و کمیت( مدارس ارزیابی و مقایسه استانداردهاي/ معیارها و ها شاخص، ها مالك ءاحصا-2

... و الدینو آموزان دانش رضایت مدیریت، انسانی، منابع تجهیزات، آموزشی، فضاي آموزشی، نظام

(  

  مدارس بندي رتبه استلزامات تعیین-3

 يها نظام ریز و تحول سند راهکارهاي ویژه به بندي رتبه نظام تدوین در باالدستی اسناد به توجه-4

آن گانه شش

آن  اعتباربخشی و بندي مدارس نظام رتبه ارائه-5

مدارس بندي رتبه نامه آیین تدوین-6

  پژوهشسؤاالت  -5- 1

  .استزیر  سؤاالتتحقیق حاضر در پی پاسخ دادن به  

؟هستند ها کدام مدارس بندي رتبه ٔدرزمینه جهانی موفق تجارب و رایج هاي مدل-1

 آموزشی، نظام کیفیت و کمیت( مدارس ارزیابی و مقایسه استانداردهاي/ معیارها و ها شاخص -2

 ها کدام )... و الدینو آموزان دانش رضایت مدیریت، انسانی، منابع تجهیزات، آموزشی، فضاي

هستند؟

هستند؟ ها کدام مدارس بندي رتبه استلزامات-3

نمود؟ ارائهتوان  کشور می بندي مدارس چه نظامی را جهت رتبه-4

مناسب است؟ مدارس بندي رتبهبراي  اي نامه آیین چه-5
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  )مفهومی و عملیاتی(ها و اصطالحات  تعریف واژه -6- 1

  : تعاریف مفهومی - 6-1- 1

  .شود یمفرآیندي است که طی آن رتبه هر مدرسه مشخص  :بندي رتبه

دبستانی، ابتدایی،  هاي پیش دوره هایی است که در آموزش ،منظور از آموزش عمومی:آموزش عمومی 

به  ها آموزشاین  .شود ارائه می رندگانیگ آموزشهاي سوادآموزي به  راهنمایی تحصیلی و همچنین دوره

   و   آموزشی   سطوح   بندي طبقه( دشو گردد، عمومی تلقی می لحاظ اینکه منجر به کسب مهارت خاصی نمی

.)427: 1393مرکز آمار ایران، به نقل از ISCED - 1997اساس بر   ایران   تحصیلی   هاي رشته

، وپرورش آموزشت ادارات و با نظار شود یم تأسیسسازمانی است که بر مبناي معیارهاي رسمی :مدرسه 

مصوب آموزشی و پرورشی کشور را در سطح تحصیلی معین بر عهده دارد و  هاي برنامهمسئولیت اجراي 

.)471همان منبع، ( دشو یمیا هنرجویان مدرك رسمی اعطا  آموزان دانشپس از پایان دوره به 

است که عموماً از اول سال تحصیلی، طول یک سال تحصیل در آموزش رسمی کشور :سال تحصیلی 

.)456همان منبع، ( دابی یمو تا پایان شهریورماه سال بعد ادامه  شود یممهرماه آغاز 

به تحصیل اشتغال   وپرورش آموزشتحصیلی  هاي دورهاز  دریکیفردي است که برابر مقررات :  آموز دانش

.)440همان منبع، ( ددار

همان منبع، ( دشو یماخذ دانشنامه یا گواهینامه تحصیلی دور آموزشی است که منجر به :دوره تحصیلی 

451(.

.)435همان منبع، ( شود یماز یک دوره تحصیلی که در یک سال تحصیلی اجرا قسمتی :پایه تحصیلی 

 هاي پایه  و پس از طی واردشدهسالگی به آن  6از سن  آموز دانشدوره تحصیلی است که  :دوره ابتدایی 

دوره ابتدایی در نظام  .)450همان منبع، ( دکن میدریافت  پایان دوره ابتدائینامهتحصیلی معین گواهی

ی داد، اما با استقرار ساختار جدید، دوره ابتدای سال را پوشش می 10تا  6هاي سنی  فقط گروه قدیمتحصیلی 

  .است سال 11تا  6هاي سنی  شامل گروه

و در سال  شده پذیرشاز اتمام دوره راهنمایی در آن  پس آموز دانشدوره تحصیلی است که : دوره متوسطه 

و با  شود یمهدایت  کاردانشیا   اي حرفهنی ف ،نظري هاي شاخهبه یکی از  سپس وعمومی  صورت بهاول 

  .)454همان منبع، ( دگرد یم، موفق به اخذ گواهینامه دیپلم متوسطه شده تعیینواحدهاي درسی    گذراندن

متوسطه اول و  ساله سه، دوره متوسطه به دو دوره دوره ابتدایی سال 6پس از طی  :دوره متوسطه اول و دوم

  .شود متوسطه دوم تقسیم می
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آماري هستند که به اشکال ساده مانند میانگین،  هاي دادهنوعی کمیت یا  ها شاخصکل  طور به: شاخص

آمارهایی  وپرورش آموزش ياه شاخص .)278، 1378فرمهینی فراهانی،(د شون یمنسبت یا نرخ نشان داده 

 وپرورش آموزشاما هر آماري درباره  .کنند یمرا منعکس  وپرورش آموزشمهم سیستم  هاي جنبههستند که 

جاگر  .واجد شرایط شاخص شدن را دارند وقت آنمعیار عمل کنند  عنوان بهاگر آمارها  .شاخص نیستند

وضع کلی یا تغییر در وضعیت گروهی از افراد، اشیا،  دهنده نشانتمام متغیرهایی که  -1که  کند یمپیشنهاد 

ضروري هستند براي گزارش وضع یا تغییر وضعیت  -2یا عناصر تحت مطالعه باشند که  مؤسسات

 ها شاخص توانند یمتحت مطالعه،  يها تیموجودتحت مطالعه یا براي شناخت وضعیت  يها تیموجود

  .)1991،1شاولسون،(د نامیده شون

  

  : ریف عملیاتیتعا - 6-2- 1

   .دیآ یم به دست ها شاخصرتبه مدارس متوسطه از ترکیب و مجموع  :رتبه مدارس متوسطه
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  مروري بر ادبیات تحقیق 

پیشینه تحقیق و
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ایران،  وپرورش آموزشدر  ها شاخصمدارس،  بندي رتبهدر قسمت اول این فصل مبانی نظري شامل پیشینه 

در بخش آخر به  باالخرهبر این انتخاب و  بندي رتبه ریتأثانتخاب مدرسه از سوي والدین و  بر مؤثرعوامل 

کارهایی نیز که در کشورمان از  ازجملهو  شده اشارهمدارس  بندي رتبهبراي  شده ارائه يها مدلاز  ییها نمونه

و بررسی  موردبحثا مدارس صورت گرفته ر بندي رتبهدر راستاي  ها استان وپرورش آموزشسوي سازمان 

و در قسمت سوم،  میا پرداختهدر قسمت دوم این فصل به بررسی پیشینه تحقیق در جهان  .خواهیم گذاشت

در مدل  رگذاریتأث هاي شاخص نیتر مهم وسیله بدینتا  قرارگرفته موردبررسیپیشینه تحقیق در ایران 

مبناي کار ما در پیدا کردن  ها شاخصمدارس کشور شناسایی شوند و این  بندي رتبه گیري اندازه

بررسی  بر اساساولیه مدل  هاي مؤلفهدر قسمت آخر این فصل  باالخره .باشند بندي رتبهمدل  يها شاخص

  .اند شده استخراجادبیات تحقیق 

  

  مبانی نظري: بخش اول

  مدارس  بندي رتبهپیشینه  -1- 2

را  ها بندي رتبهنقطه شروع این معتقدند که  ها یبعض .وجود ندارد نظر اتفاق بندي رتبهتاریخ دقیق در مورد 

جهانی و اخبار امریکا يها گزارش مجله که وقتیجستجو کرد،  1980 دهه در اوایل توان یم
1

 بندي رتبه 

که  اي رسانهاولین این در حالی است که بعضی دیگر معتقدند که  .امریکا را منتشر کرد يها دانشگاه

در مقابل، گروه اما . بود1954نمود شیکاگوتربیون در سال  بندي رتبهالی را آموزش ع مؤسساتو  ها دانشگاه

بسیار گسترده بود و این باعث  جهانی و اخبار امریکا يها گزارش، 1983سال  بندي رتبهاول معتقدند که 

در کشورمان نیز اگرچه  .)11-12، 2009،سیسوئموسسه ملی آموزش عالی (د شروع چنین موضوعی ش

درصد مدارس غیرانتفاعی  60است ولی تا به امروز  شده شروع 82مدارس غیرانتفاعی از سال  بندي رتبه

 2 و 1  بندي مدارس غیرانتفاعی درجه زم به ذکر است که، در درجهال. اند شده بندي درجهفقط در تهران  هم آن

  .)1، 1388مدي،مح(د هستن 2داراي رتبه  2 و مدارس درجه 1 داراي رتبه1وجود دارد که مدارس درجه 

  

  

  

  

                                                
Î U.S. News  and World Report  
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1404انداز  مدرسه در افق چشم -2- 2

 ي خدمات و اي است از تحقق مراتب حیات طیبه، کانون عرضه ، مدرسه جلوهانداز چشمي این  بر پایه

تعالی  و تکوین و آموزان  درك و اصالح موقعیت توسط دانش ساز زمینههاي تعلیم و تربیتی،  فرصت

نظام تعلیم و تربیت  ي ره نامهظام معیار اسالمی، در چارچوب فلسفه و ي هویت آنان بر اساس ن پیوسته

:هاي زیر است رسمی عمومی جمهوري اسالمی ایران که داراي ویژگی

بخش فرهنگ غنی اسالمی و انقالبی در روابط و مناسبات با خالق، جهان خلقت، خود و دیگران  تجلی  -1

، خودباوري، کارآمدي، کارآفرینی، پرهیز يدار امانتمت نفس، ، کراپذیري مسئولیتتکلیف گرایی،  ویژه به«

، گرایی قانونشناسی، نظم، جدیت، ایثارگري،  همدلی، احترام، اعتماد، وقت  ابستگی به دنیا، واز اسراف 

»انقالب اسالمی يها ارزشنقادي و نوآوري، استکبارستیزي، دفاع از محرومان و مستضعفان و 

و ملت در رشد، تعالی و پیشرفت کشور و کانون تربیت محله اتکاي دولت   نقطه    -2

هاي  هاي عملیاتی در چارچوب سیاست ریزي در حوزه و برنامه گیري تصمیمبرخوردار از قدرت     -3

اي و ملی محلی، منطقه

در انتخاب آگاهانه، عقالنی، مسئوالنه و اختیاري فرآیند زندگی فردي، خانوادگی و  آفرین نقش  -4

بر اساس نظام معیار اسالمی آموزان دانشماعی اجت

به  ییگو پاسخهاي فردي، کشف و هدایت استعدادهاي متنوع فطري و   داراي ظرفیت پذیرش تفاوت  -5

نظام معیار اسالمی و چارچوبدر راستاي مصالح  آموزان دانشها، عالئق و رغبت  نیاز

هدایت، یادگیري و تدارك  کننده لیتسههاي تربیتی،  ، خواستار تعالی مستمر فرصتجو کمالیادگیرنده،   -6

تعلیم و تربیت  هاي جدید در خدمت ي خودجوش ظرفیت بیننده

خود ارزیاب، مسئول و پاسخگو نسبت به نظارت و ارزیابی بیرونی    -7

، مهرورز و بانشاطنیازهاي فردي و اجتماعی و محیط اخالقی، علمی، امن، سالم،  ي کننده تأمین  -8

  برخوردار از هویت جمعی 

بر    هویت یکپارچه توحیدي   اي با هاي حرفه برخوردار از مربیان داراي فضائل اخالقی و شایستگی  -9

اساس نظام معیار اسالمی

جو مشارکتو  نقدپذیر  مبتنی بر رویکرد مدیریتی   -10

 نفعان يذو مبتنی بر مشارکت  ؤثرماز ظرفیت عوامل سهیم و  مند بهرهمتکی بر ارکان تعلیم و تربیت و  -11

و خانواده آموزان دانش، انیبر مرب تأکیدبا 

شبکه (هاي یادگیري  فناوري آموزشی در سطح معیار؛ با توجه به طیف منابع و رسانه بهرهبرخوردار از  -12

)ملی اطالعات و ارتباطات

داراي ظرفیت تصمیم سازي براي نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی   -13



15

سرا و  هاي محلی نظیر فرهنگ ها، مراکز مذهبی و کانون با مساجد و دیگر نهاد اثربخشداراي تعامل  -14

و متخصصان نظران صاحببا عالمان دینی،  مؤثرهاي عمومی و برخوردار از ارتباط مستمر و  کتابخانه

در و ملی با حضور فعال  اي موضوعات و مسائل جامعه در مقیاس محلی، منطقه   داراي پیوند مؤثر با  -15

سند تحول 15-14صفحات  .اجتماعی اتیح

   و اسناد باالدستی بندي رتبه -3- 2

زیر «، »زیر نظام مدیریت راهبري« ،»زیر نظام برنامه درسی ملی«شامل  زیر نظام 6سند تحول بنیادین در 

زیر نظام ارزشیابی و «و » اوريزیر نظام فضا، تجهیزات و فن«، »زیر نظام منابع مالی«، »نظام منابع انسانی

براي اجرایی  وپرورش آموزشمعلمان و مدارس از اقدامات کلیدي  بندي رتبه .است شده تعریف» پژوهش

علمی کشور و سند تحول  نقشه جامع بر اساسبندي مدارس  رتبهموضوع  . تبنیادین اسکردن سند تحول 

  وپرورش آموزشبنیادین 

که هر دو به تصویب  »وپرورش آموزشسند تحول بنیادین «و  »علمی کشور نقشه جامع«سند باالدستی  2در 

ویژه اشاره و  صورت بهبندي مدارس  شوراي عالی انقالب فرهنگی رسیده است، به موضوع رتبه

  .است شده پرداخته

 که شده است تأکیدبندي مدارس  نقشه جامع علمی کشور به رتبه 27در صفحه  6در ذیل راهبرد کالن 

سازي عملکرد و ارتقاي کیفیت و  شفاف منظور به وپرورش آموزش مؤسساتبندي مدارس و  نظام رتبه ایجاد

آموزان و معلمان و  هاي دانش توانمندي ارزشیابی سازوکارهايایجاد و همچنین هاي رقابت،  تقویت انگیزه

آموزشی  گذاران استیسبرنامه ریزان و مجري آموزش، مدنظر  مؤسساتعملکرد مدارس مستقل از 

  .است قرارگرفته

همچنین  6از راهبرد کالن  خوبی به توان یمرا بندي مدارس  نقشه جامع علمی کشور بر موضوع رتبه تأکید

، که بر مبناي سند وپرورش آموزش سند تحول بنیادینهمچنین در  .سایر بندهاي این سند استخراج کرد

مدارس اشاره داشته  بندي رتبهبه موضوع  احتصر بهاست،  شده تدویننقشه جامع علمی کشور  باالدستی

یابی و تضمین کیفیت در  ستقرار نظام ارزشا« نتحت عنوا19ه هدف عملیاتی شمار سند ذیلاین  .است

مدارس و  بندي رتبهیجاد نظام ا« به - 3/19 کاردرراه »)4و 2و 7( یتربیت رسمی عموم  تعلیم و  

رقابت منطقی  هاي انگیزهلکرد و ارتقاء کیفیت و تقویت عم سازي شفاف منظور به وپرورش آموزش مؤسسات

  .است کرده اشاره »و علمی بین آنان
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  در آن مدارس بندي رتبه ریتأثانتخاب مدارس و  -4- 2

و  ها تیفعالانجام  ازنظر وپرورش آموزشو  وکار کسب يها تیفعالشاهد هستیم که  هرروزدر دنیاي امروز 

 قراول شیپ، وکار کسبشاید یکی از دالیل این امر آن باشد که  .شوند یمانجام کار شبیه هم  يها روش

چنین تغییراتی است و بسیاري از اصالحات و  رو دنبالههم  وپرورش آموزشو به طبع  استتغییرات 

و روشی که  در راه درنتیجه .اند شده وپرورش آموزشوارد  وکار کسبنوآورهاي از دنیاي تجارت و 

بونستینگل(د ، شباهت وجود داررسند یمو به اهداف خود  کنند یمعمل  وکار کسبو  وپرورش آموزش
1
، 

و  ها کالجو رویکردهاي مزیت رقابتی مدارس،  اي حرفهاین شباهت روش، در دستیابی به توسعه  .)1996

د گازمن و تورس(ت اس شده واقع ها دانشگاه
2
 به این معنی که هر دو در محیطی رقابتی و همچنین .)2004 ،

اجتماعی مختلف  روندهايو رویکردهایی در واکنش به  ها تالشچنین  .کنند یمکار  اي حرفهنیازمند توسعه 

د مالی آغاز شدن يها تیمحدودتحقیقی و  هاي برنامهسازمانی و  ساختارهايمانند توسعه کمی، تفاوت در 

ملزم به پاسخ به این  تنها نه امروزه، بیش از هر زمان دیگري، مدارس درنتیجه .)2004د گازمن و تورس، (

هستند، بلکه ملزم به پاسخ به نیازها، مشکالت و انتظارات حوزه کاریشان و همچنین  شان وجوديضرورت 

پنینگس(د مشتریان خود، هستن
3
مدرسه شده ارائهخدمات  .)2006 ،به نقل از دگازمن و همکاران 1973 ،

4
 

کیفیت  که درحالی .ن بایستی وفادار محور هم باشندبایستی کیفیت محور باشند، بلکه همچنی تنها نه

مشتري راضی  .هاي بهبود مدرسه است رضایت مشتري است، وفاداري سوخت تداوم راه کننده تضمین

گومانز(د و گرایش به وفاداري بیشتر به نام تجاري و موسسه آموزشی دار دارد یممحصول را نگه 
5

و  

، وفاداري از طریق طورکلی به .وفاداري فرد است کننده تعیین رضایت مشتري درنتیجه .)2001 ،همکاران

مختلف يها شیگرا
6

ایست و همکاران (د شو یمنسبت به نام تجاري، موسسه و یا خدمات نشان داده  

بوده  وپرورش آموزشو همچنین  وکار کسب ٔدرزمینهمحققان و شاغالن  موردعالقهمفهوم وفاداري  .)2000

 .اند قرارگرفته موردمطالعهپیش  ها سالنگرش مشتریان، تعهد قوي و انواع وفاداري از نتیجه،  عنوان به .است

ر وفاداري به آژانس مسافرتی، وفاداري به هتل، وفاداري به تور، وفاداري به اپراتور تو ها آندر میان 

هانفورس و موسبرگ(
7
ند که مواردي هست )2006 ،د گازمن و د کاسترو(فاداري به جشنواره و )1999 ،

، وفاداري یک فرد از طریق خدمات و حمایت وپرورش آموزش ٔدرزمینه .اند قرارگرفتهمحققان  موردمطالعه

                                                
Î Bonstingl
Ï de Guzman and Torres
ÐPennings
ÑSchool delivery services
ÒGommans
Ódifferent propensities
ÔHanefors!and!Mossberg
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این وفاداري  علمی هیئتعضو  عنوان به .شود یمکار داوطلبانه به مدرسه است، تعیین  اي تااندازهمستمر که 

که خود در آن  فرستد یم اي موسسهبه  شامل، برگزاري سمینارها و عضوي فعال و فردي که فرزندان خود را

و اینکه چه عواملی در  میرس یماینجاست که، به مسئله انتخاب مدرسه  .استشده است،  لیالتحص فارغ

والدین چگونه مدرسه فرزندان خود  اصوالًانتخاب مدرسه از سوي والدین براي فرزندانشان وجود دارد و 

  .کنند یمرا انتخاب 

فرزندان  وپرورش آموزشدگی، پدر و مادر همواره نقش مهم و محوري در زن يها سالدر سراسر 

والدین باشند، میزان پشتیبانی والدین  يها ینگرانکه مدارس قادر به پرداختن به  اي اندازهحد و  .خوددارند

و این بدان معنی است که اگر والدین احساس کنند  .کند مییک ژست وفاداري به مدرسه را تعیین  عنوان به

پیشرفت  ازجملهمهم فرزندانشان  مسائلو همچنین  ها آن يها ینگرانبدانند که مدرسه و مسئوالن مدرسه به 

تحصیلی، توسعه معنوي، رشد و پیشرفت در زندگی، کسب نمرات باال و عملکرد تحصیلی باال، ورود به 

داري والدین نسبت به یک براي رشد و یادگیري توجه کنند، میزان وفا ییها فرصتفراهم کردن ، دانشگاه

یعنی والدینی که احساس کنند مدرسه به نیازها  .عکس این قضیه هم صادق است .رود یممدرسه خاص باال 

عدم مشارکت در  ازجملهاز طرق مختلف  دهد ینمو فرزندانشان پاسخ  ها آن يها ینگران دلو احساسات و 

  .دهند یممدرسه عدم وفاداري خود را نشان 

 وپرورش آموزشبراي  اي آگاهانهکه چگونه انتخاب  دانند یمو  خواهند یمر واسالو، والدین نظ بر اساس

واسالو(د فرزندان خود داشته باشن
1
مفهوم انتخاب مدرسه با توجه به نظر  .)ب 2000 ،الف 2000 ،

بریگهاوس
2

م وزن مستقی طور بهو  رسماًتحصیل است که  يها ستمیستهیه  )2005 ،به نقل از مک الفلین( 

اینجاست که  .دهد یمی به ترجیحات والدین در رابطه با فرستادن فرزندان خود به مدارس خاصی توجه قابل

البته الزم به  .زنند یمزیاد به انتخاب بهتر براي فرزندان خود دست  هاي گزینهوالدین از طریق گزینشی میان 

این  .دین بتوانند میان مدارس انتخاب کنندمعنی و مفهوم دارد که وال درجاییذکر است که چنین انتخابی 

به معنی انتخاب بین مدارس دولتی و خصوصی نیست بلکه این انتخاب بایستی بین مدارس دولتی هم  لزوماً

  .ندان خود را دارندزباشد تا بتوان گفت که والدین حق انتخاب مدرسه براي فر ریپذ امکان

  در انتخاب مدارس رگذاریتأثعوامل  - 5- 2

شامل مسائل پیچیده  »انتخاب مدرسه«درگیري جدي با  هرگونهکه  اند کردهقان و نویسندگان بیان محق

استطاعت مالی، محیط مدرسه و  ازجملهاین پیچیدگی شامل عواملی  .)2005 ،مک الفلین( استی توجه قابل

                                                
Î Vassallo
Ï Brighouse
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راي والدین براي توسط مدرسه، در دسترس بودن تجهیزات و نیاز ب شده ارائه هاي برنامهمنابع انسانی، 

  .استمشارکت فعال در زندگی علمی فرزندانشان 

به موضوع اطالعات حاصل از  توان یمباال در انتخاب مدارس توسط والدین  رگذاریتأثعالوه بر عوامل 

مدارس  بندي رتبه .والدین توجه کرد يعاملی دیگر در انتخاب مدرسه از سو عنوان بهمدارس  بندي رتبه

یک مدرسه و همچنین نقاط قوت و ضعف یک  آموزان دانشمورد وضعیت تحصیلی  اطالعات مهمی در

در  توانند یمکه این اطالعات  دهد یمبه والدین  آموزان دانشعملکرد و پیشرفت تحصیلی  ٔدرزمینهمدرسه 

ما به درك و  بندي رتبهآنچه بیشتر مهم است این است که از طریق  .باشند بااهمیتبسیار  مدارسانتخاب 

به این  توانند یم، والدین آمده دست بهو با توجه به اطالعات  میرس یمشناخت بهتري از وضعیت یک مدرسه 

و آیا آن مدرسه  سازد یمفرزندشان در مدرسه خاصی آینده بهتري براي او  نام ثبتنتیجه برسند که آیا 

موفقیت در زندگی را براي براي رشد، پیشرفت تحصیلی، ورود به کالج و دانشگاه و همچنین  ییها فرصت

  .کند میفرزندشان فراهم 

  خواهند یمکه پدر و مادر  اند دادهمطالعات در انتخاب مدرسه نشان  اتفاق بهاکثریت قریب 

 2000 ،الف 2000 ،واسالو(د براي آموزش فرزندان خود داشته باشن اي آگاهانهبدانند که چگونه انتخاب 

ما روشن باشد، انتخاب مدرسه، مسئولیتی جدي است که نیاز به تفکر براي همه  مسئله نیاشاید دلیل  .)ب

پاالردي(د هدفمند دار درازمدت گیري تصمیمو تعمق، اندیشه و ارزیابی دقیق و 
1
در چنین  .)2006 ،

 شده گرفتهاطالعات بیشتري در مورد عملکرد مدارس داشته باشند، تصمیم  هرچقدرموقعیتی والدین 

گفت که در این مسئولیت جدي، عوامل  توان یمدلیل  نیبر اعالوه  .خواهد بود تر عاقالنهو  تر یمنطق

جانسون و (ت اس شده بیانوالدین در مورد مسائل انتخاب مدرسه  يها ینگرانو  مؤثرمدرسه  دهنده نشان

از استطاعت مالی، محیط مدرسه، افراد در مدرسه، تجهیزات  اند عبارتاین عوامل  .)2000 ،همکاران

 .فرزندان خود درگیر شوند وپرورش آموزشو اینکه پدر و مادر چگونه در  شده ارائه هاي برنامه، رداستفادهمو

  .از این عوامل خواهیم پرداخت هرکدامکه ما در اینجا به توضیح مختصر در مورد 

  استطاعت مالی -1 - 5- 2

رسمی انتخاب مدرسه  هاي کهشبوالدین در تمام سطوح درآمدي هنگام انتخاب مدرسه، تمایل دارند به 

د کنن یم وجو پرسدیگر  يها مکاندر مورد مدارس از بستگان، دوستان، همکاران و مردم در  ها آن .تکیه کنند

آن دسته از والدینی که  ویژه بهبیان کرده که، والدین،  باره دراینهافمن  .)2005 ،تسکه به نقل از کارر(

هافمن(د کنن یمرس فرزندان خود را با دقت انتخاب ، مداکنند یمباال دریافت  يها حقوق
2
این افراد  .)2005 ،

                                                
Î Palardy
Ï Huffman
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مرجعی براي  عنوان به )2005 ،تسکه به نقل از کارر( یدر موضوعات آموزش ندیآ یمزمانی که به مدرسه 

این است که این دسته از والدین اطالعات خود در مورد  سؤالاما  .توصیف مدرسه اطالعات کافی دارند

 زیاد احتمال به ها آن، کارر بیان کرده که بیشتر سؤال؟ در جواب این کنند یمرس را از کجا کسب این مدا

 يها استیسمایل به دانستن و صحبت با معلمان، اعضاي انجمن اولیا و مربیان و کسانی که آشنایی با 

ا از صحبت کردن اطالعات خود ر درنتیجه .)2005 ،تسکه به نقل از کارر(د دارند، هستن وپرورش آموزش

 .رندیگ یم وپرورش آموزش يها استیس ٔدرزمینهبا معلمان، اعضاي انجمن اولیا و مربیان و همچنین آگاهان 

اما این اطالعات شفافیت الزم و همچنین قدرت  .اگرچه صحبت ما بر سر میزان اعتبار این اطالعات نیست

اطالعات ناشی از باورهاي شخصی افراد و نوع نگرش استناد الزم براي توجیه والدین را ندارند و بیشتر این 

 آموزان دانشسطح علمی و عملکرد  وقت هیچکما اینکه معلمان  .نسبت به مدرسه خاصی است ها آن

شاید به این دلیل که با این کار، عملکرد خودشان  .برند ینم سؤالرا زیر  کنند یمکه در آن خدمت  اي مدرسه

 بندي رتبهو  طرف بی نهاد یکف دیگر گردآوري اطالعات مدرسه از سوي از طر .برند یم سؤالرا زیر 

منبع قابل استناد و همچنین معتبري  تواند یمآن مدرسه  آموزان دانشعملکرد تحصیلی  بر اساسمدارس 

راهنمایی باشد براي والدینی  بندي رتبهوالدین در انتخاب مدرسه فرزندانشان باشد و این  گیري تصمیمبراي 

  .براي فرزندانشان هستند قبول قابل اي مدرسهه دنبال انتخاب که ب

در مورد  خواهند یمهم  درآمد کماز سوي دیگر، شبیه به تمایالت والدین با درآمد باال، والدین 

همایش سیاست (د درسی اطالعات بگیرن هاي برنامهو  آموزان دانشمعلم، پیشرفت تحصیلی  يها تیصالح

معتقدند که فرزندانشان بایستی آموزشی  ها آناین است که  ها آندلیل  .)2005 ،عمومی به نقل از کارر

، با توجه حال بااین .)2005 ،هافمن(د ببینند و فرصت برآوردن نیازهایشان در مدرسه را داشته باشن باکیفیت

لیل که شهریه این ، به این دکنند یمفرزندان خود انتخاب  نام ثبتمدارس دولتی را براي  ها آنبه فقدان منابع، 

، مقامات مدارس دولتی به ساخت درنتیجه .است تر نییپامدارس در مقایسه با مدارس خصوصی بسیار 

و پول صرف  کنند یمرو به گسترش جستجو  آموزان دانشفضاي مدرسه کافی براي جاي دادن جمعیت 

این  .درس هزینه شود يها کالسدر آموزش کودکان در داخل  تواند ینمدرس  يها کالسشده در ساخت 

 .)2005 ،هافمن(د باال وجود دارن باکیفیتخالی زیادي در مدارس خصوصی  يها یصندلدر حالی است که 

بخش  وپرورش آموزشدولتی در  گذاري سرمایهدر مورد  ییها نگرشبراي پرداختن به این مشکل، هنوز هم 

آموزشی و انتخاب  يها اتیمالبارات آموزشی، اعت يها کوپناین رویکرد در شکل  .خصوصی وجود دارند

پاکیوته(د حامیان مالی در مدارس خصوصی هستن
1
، 2005(.  

  

                                                
Î Paquette
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  منابع انسانی و مشارکت والدین - 2- 5- 2

مدرسه خوب توسط گروهی از مربیان که بر این باورند که نوجوانان قادر به یادگیري و رسیدن به سطوح 

ستولیپسیتز (د شون یم، اداره دکنن یمباال هستند و خود را وقف بهبود مدارس 
1
مدیران، معاونان،  .)2006 ،

 .کنند یمتحت یک رهبري قوي در محیطی امن همکاري  مؤثرالدین با یکدیگر براي ایجاد مدرسه ومعلمان 

 عنوان به .اي حرفهو  یافته توسعه خوبی بهو کارکنان  شده تعریفواضح  طور بهیعنی برنامه درسی و اهداف 

 ییها نگرشو  ها ارزش، به این معنی که کنند یمنقش عمل  يها مدل عنوان بهکارکنان  تک تک ،ساالن بزرگ

در مدرسه داراي شخصیتی آموزشی  ها آن .کنند یممدرسه داشته باشند را ترویج  آموزان دانش خواهند یمکه 

بنینگا(د این شخصیت هستن القاکنندهو در سراسر برنامه درسی 
2

دیران داراي دانش م )2006 ،و همکاران 

رهبران، ناظران، تخصیص دهندگان  عنوان بهاساسی  يها نقش سازد یمرا قادر  ها آنتخصصی هستند که 

که معلمان و  شوند یممطمئن  ها آن .)1996کیت، (د ایفا کنن گیرندگان تصمیممنابع، گزارشگران سیستم و 

مدرسه، فراهم کردن آموزش  تیمأمورو  انداز چشمدیگر اعضاي کارکنان وظایف خود را در حمایت از 

 ها آنقوانین و مقرراتی که  .دهند یمانجام  آموزان دانشو حفظ محیط یادگیري مساعد براي  باکیفیت

پل بین مدیران،  عنوان بهمعاونان  .اند شده منتقلدر مدرسه به اجرا درآوردند، توسط معاون مدرسه  خواهند یم

 .که تعادل و مذاکره این روابط را بر عهده گیرند رود یمانتظار  ها آن و از کنند یمالدین عمل ومعلمان 

تا حد زیادي مسئول توسعه و حفظ جو مناسب در مدرسه  ها آن شود یمرهبران مدرسه، تصور  عنوان به

، و جایی که در آن مدرسه به والدین و جامعه باارزش آموزان دانشهستند، یعنی جوي که در آن معلمان و 

را تصدیق  مؤثر، معلمان ارزش رهبري درنتیجه .)2000 ،انسون و همکارانج(د کن می استقبال خوش  باروي

 ها آن، چنانکه همین نقش کنند یمدارندگان دانش عمل  عنوان به ها آن .)2000 ،جانسون و همکاران(د کنن یم

د دهن یمو دانش را توسعه  ها مهارتاز  اي مجموعهمعلمان خوب  .کند میرا افرادي کلیدي در بهبود مدرسه 

براي تعمیق آموزش در محتواي فردي و یا  ییها راه کننده منعکسو  کنند یم ریزي برنامه ها آن )1996 ،کیت(

همچنین، معلمان نگرانی خود را در مورد عدم  .)2006 ،ستولیپسیتز (د هستن باهم اي رشته بین واحدهاي

و توانایی  آموزان دانشجدي در تداخل با عملکرد  که مشکالت حمایتی عدممشارکت پدر و مادر و 

بدیهی است، زمانی که مشارکت  .)2000 ،جانسون و همکاران(د ان کردهآورده ابراز  به وجودیادگیري 

تحقیقات نشان داده  .و بسیار موفق باشند مؤثرترانتظار داشت که مدارس  توان یموالدین وجود داشته باشد، 

 .است آموزان دانشکننده قوي پیشرفت تحصیلی  بینی پیش آموزان دانشوزش که مشارکت والدین در آم

، والدینی که بیشتر درگیر هستند، کودکانشان در شرایط بهتري هستندمعموالً
3

 2000 ،الف 2000 ،واسالو( 

                                                
Î Lipsitz!and West
Ï Benninga
ÐThe!better-off the child
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درگیر در مدارس کودکان خود هستند،  طورجدي بهنشان داده که والدینی که  قاتیتحقدر این راستا  .)ب

میوروف .هستند تر یراضت به عملکرد تحصیلی فرزندان خود نسب
1

 )2000 ،به نقل از جانسون و همکاران( 

از  ها آنرا براي کودك خود انتخاب کنند آگاهی باالي  اي مدرسهبیان کرده که، زمانی که والدین قصد دارند 

، روشن است که سه رندیگ یموالدینی که این تصمیم را  .ردیگ یمتصمیماتی است که خانواده  نیتر مهم

امنیت: یعنی  ،خوددارنداولویت براي مدرسه فرزندان 
2
نظم و انضباط ،

3
و کیفیت آموزشی 

4
 2000 ،واسالو( 

عملکرد یک مدرسه و میزان موفقیت آن در پرورش  دهنده نشان درواقعاولویت سوم  .)ب 2000 ،الف

و همچنین موفقیت در بین مدارس  بندي رتبهدر از طریق کسب عملکرد بهتر  تواند یمکه  است آموزان دانش

  .دیگر باشد

آموزش  )ج( باکیفیتکارکنان و رهبران  )ب(یک محیط امن و  )الف(شامل  مؤثریک مدرسه  ،براي والدین

 .است روز بهو تجهیزات  آوري فن )ه(از نزدیک تحت نظارت و  آموزان دانشرفتار  )د( یافته سازمانو  مؤثر

یادگیري کودکشان را  هاي برنامهدر یک مدرسه، عالقه والدین براي مشارکت بیشتر در  ها یژگیووجود این 

د گوژمان(د ده یمافزایش 
5
  .)112 ،2008 ،و دیگران 

  محیط مدرسه - 3- 5- 2

باور دارند محیط بهتر و امنی براي  ها آنزیادي وجود دارند که به دنبال مدارسی هستند که  مادرهايپدر و 

کارر(د هستنکودکانشان 
6
به  کنند یمفیزیکی امن را تضمین  ازنظرمدارس خوب محیطی تمیز و  .)2005 ،

د کنن یماین دلیل که ظاهر فیزیکی و محوطه مدرسه موارد بسیاري را در مورد مدرسه و مردم آن منتقل 

، اندازه ضباطو انکه سنجیده شود، امنیت مدرسه، نظم  یاسیهر مق با باًیتقر .)2006 ،بنینگا و همکاران(

یک مدرسه است که  يها یژگیو نیتر مهماز  )ب 2000 ،الف 2000 ،واسالو(ه کالس و امکانات مدرس

  .و هم والدین باشد آموزان دانشپاسخگوي نیازهاي هم  تواند یم

 تواند یمکم در کالس و امکاناتی که مدرسه دارد،  آموزان دانشمانند محیط امن و همچنین تعداد  عواملی

انتظار داشت مدارس با عملکرد  توان یمکه  اي گونه به .را در مسیر موفقیت تحصیلی قرار دهد آموزان دانش

 دهند یمقرار  آموزان دانشامکاناتی در اختیار  زمان همو  کنند یمفراهم  آموزان دانشعالی محیطی امن براي 

به نقل از (ز فرانسیسکو لوپ بطوریکه .کمک کند شان تحصیلیبه اهداف شخصی و  دررسیدنرا  ها آنکه 

                                                
Î Meoroff
Ï safety
Ðdiscipline
Ñinstructional quality
Òde Guzman
ÓCarr
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بوالرد
1
که یک  دهد یمیا کمتر نشان  آموز دانش 18درس با  يها کالسکه  کند میدر این زمینه بیان  )2004 ،

نظر  بر اساس .خواهند یمتوجه بیشتري بکند و این آن چیزي است که والدین  آموزان دانشبه  تواند یممعلم 

نزدیک به هم اي مدرسهکوچک کالس و اجتماعات  اندازه بهها پدر و مادر بارها و بار )2005(کارر 
2
 

این بدان معنی است که والدین به ارتباطات روشن و مثبت و اینکه  .)2006 ،بنینگا و همکاران(د ان کرده اشاره

کارکنان مدرسه اعم از کارکنان آموزشی شامل معلمان، معاونان و مدیر مدرسه و هم کارکنان غیر آموزشی 

، رو ازاین .ندتسه مند عالقه، دهند یمرا تشکیل  اي حرفهمستخدمین و نیروهاي خدماتی اجتماعی شامل 

را  ها آنتحصیلی و شخصی در محیطی غنی و مثبت که  يها فرصت آموزان دانشمدارس خوب براي همه 

 موردقبولو سطح پیشرفت اجتماعی، عاطفی و تحصیلی  شان ندهیآبه اهداف در حال حاضر و  سازد یمقادر 

  .)2006 ،نینگا و همکارانب(د کنن یمبرسند، فراهم 

  تجهیزات آموزشی - 4- 5- 2

با توجه به نظر هاوس و تیلور
3

براي پاسخ  مؤثر يها راه، در جستجوي جا همهرهبران مدرسه در « )2003( 

، مواد برنامه هم نآو  رندیگ یم، اغلب یک فاکتور حیاتی را نادیده آموزان دانشدادن به تقاضاي عملکرد بهتر 

خرید مواد جدید براي  .مواد برنامه درسی در موفقیت مدرسه داراي اهمیت حیاتی هستند .درسی است

 آموزان دانشدر یادگیري  اي مالحظه قابلبرنامه درسی، فرصتی براي رهبران مدرسه در جهت اعمال اهرم 

تطبیق مواد برنامه درسی با نیازهاي .»تاسبر نتایج ارزیابی  تأثیرگذاري میمستق يها راهاست و در میان 

منظور  .)2003 ،هاوس و تیلور(د رو ینمکه حتی بودجه کمیاب، هدر  کند میتضمین  آموزان دانشیادگیري 

والدین  .برند یماز آن رنج  نوعی به هرکداماز بودجه کمیاب، کمبود منابع مالی است که همه کشورها 

 2000 ،واسالو(د براي آموزش فرزندان خود داشته باشن اي آگاهانهتخاب که چگونه ان دانند یمو  خواهند یم

گفته شد، انتخاب یک مدرسه که به بهترین وجه به نیازهاي فرزندان  تر شیپکه  طور همان .)ب 2000 ،الف

بحث کرد که  )2000 ،به نقل از جانسون و همکاران(ف میورو .توجه کند، براي والدین بسیار حیاتی است

والدین،  .ردیگ یمتصمیماتی است که خانواده  نیتر مهمبراي یک کودك یکی از  اي مدرسهب انتخا

در مقایسه با  .)2005هافمن (د کنن یمبا درآمد باال، در انتخاب مدرسه فرزندان خود دقت  یمخصوصاً کسان

و فرصتی براي  باکیفیتش ، معتقدند که کودکانشان هنوز نیاز به آموزدرآمد کموالدین با درآمد باال، والدین 

بسیاري از مطالعات قبلی نشان داده که  .)2005 ،هافمن(د حضور در مدارس مطابق با نیازهایشان هستن

کریستنسن و (ت بر تصمیم رفتن به کالج بوده اس مؤثرعوامل  نیتر يقوتحصیالت پدر و مادر نیز یکی از 

                                                
Î Boulard
Ï close-knit school communities
ÐHouse and Taylor
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 ،اورت و برتون ؛1995 ،ایوانز و شواب ،1994 ،رز ،1994 ،کین ،1979 ،ویلیس و روزن ؛1975 ،همکاران

بیشتري  احتمال بهو پدر و مادر داراي تحصیالت عالی،  )2000 ،الوود و کین ؛1996 ،مک الوري ؛1996

نوین و (د کنن گذاري سرمایه، شان آموزشینتیجه تجربه شخصی  عنوان بهکودك خود  وپرورش آموزشروي 

  .)290 ،2003 ،تایلر

که  افتد یمدرست یک مدرسه در شرایطی اتفاق  »انتخاب« ،حال بااینممکن است ساده باشد،  ها استنباطاین 

المور(د والدین دسترسی الزم به اطالعات برجسته در مورد مدارس در دسترس فرزندان خود، داشته باشن
1
، 

لوین ،1990
2
اسواپ ؛1990 ،

3
یوسم ؛1993 ،

4
ولز ،ب 1990 ،الف 1990 ،

5
یا والدین در  و )1991 ،و دیگران 

از مدرسه در مقابل  ها ارزشالزم براي حفظ ثبات  يها مهارتانتخاب یک مدرسه خاص، قدرت و 

والدین براي مذاکره کردن با مدارس فرزندانشان از سطوح  .)1986متز، (د فشارهاي رقابت را داشته باشن

 ،المور(د مادي برخوردار هستن پایگاه اجتماعی، قدرت، مهارت، اطالعات و منابع ازجملهبسیار متفاوتی 

الریو .1990
6
این بدان معنی است که والدین از  .)ب 1990 ،الف 1990یوسم،  ،1989 ،1987 ،

هستند و همه این  برخوردارسیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تحصیالتی و مذهبی متفاوتی  هاي زمینه پیش

ي مثال کمبود اطالعات در مورد مدارس از برا .گذارد یم ریتأث ها آندر انتخاب مدارس از سوي  ها یژگیو

از قوانین و مقررات مربوط به نظام  اطالعی بیسوي بعضی از والدین از طبقات اجتماعی پایین و یا 

  .به مشکل دچار سازد تواند یماز سوي دیگر انتخاب درست والدین را  وپرورش آموزش

عی و نژادي در جامعه کاهش یابد، همچنین احتمال کمی وجود دارد که قشربندي اقتصادي، اجتما

مدرسه داراي توان رقابت براي اشتغال و یا پذیرش در دانشگاه را  شده ارائه »خدمات«اگر  خصوص به

بعید است که همه والدین اعتماد مشابهی به مدرسه والدین،  زمینه پسدر  ها تفاوتبا توجه به  .نداشته باشند

وان گالن(د اشته باشند »انجام دادن آنچه بهتر است«براي 
7
یعنی والدین چون از طبقات  .)1997،3-4 ،

اختالف در بین این  درنتیجه .حتی به مدارس مشابه نیز متفاوت است ها آناجتماعی متفاوتی هستند، اعتماد 

 کنند یممتفاوت در مورد اینکه آیا مدارس به بهترین وجه ممکن عمل  هاي زمینه پسبه دلیل  ها خانواده

بیان  وپرورش آموزشدر این زمینه دو دلیل منطقی براي مداخله دولت در  فریدمناما  .ماند یمباقی  همچنان

پدرساالرانه نسبت به کودکان و سایر افراد  يها ینگران«و  »اثرات همسایگی«ی توجه قابلوجود :  کند می

                                                
Î Elmore
Ï Levin
ÐSwap
ÑUseem
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ÓLareau
ÔVan Galen
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ملی نیز از این دالیل مداخله  دالیل، توجیه تحصیل نیبر اکه عالوه  کند می، او ادعا حال بااین »غیرمسئول

  .)243 ،2004سال  ،گوککوس و همکاران(ت اس وپرورش آموزشدولت در 

  رتبه مدرسه -5 -5- 2 

در درك و  اي امیدوارکنندهکاربرد  ،نظریه رفتاري، از سوي دیگر در بحث انتخاب مدرسه از سوي والدین

دالیل انتخاب مدرسه را در نظر بگیرید که ز ي اتعداد .والدین داشته استرفتار انتخاب مدرسه  بینی پیش

گاهتوسط دلیل اصلی انتخاب مدرسه که از سه  یبه یک توانند یم
1

است، مرتبط  شده بندي طبقه )2009( 

دالیل  مانند ییها نگرشبا  تواند یمکه بگیرید در نظر را در مرحله اول، دالیل مختلف انتخاب مدرسه  .باشند

بوستی( یعلمی و تحصیل
2

اشنایدر و باکلی ؛2004، 
3
کلیتز( ساندازه کوچک کال )2002 ،

4
 ،و همکاران 

یلمز،واکولز ( نآموزا دانشرفتار خوب  )2000
5

ویهر و تدین ؛1996 ،بیگلی( يدالیل نژاد )1995 
6

 ،2002( 

کلی و اوانس( یدالیل مذهب
7
بیست جکسون و( ییتجنستک دالیل  )2004 ،

8
 طو نظم و انضبا )2005 ،

و هاسمنگولدرینگ (
9
منفی نسبت به رفتار / نگرش مثبت  عنوان به تواند یماین دالیل  .باشد )1999 ،

نگرش قوي مثبت نسبت به یک مدرسه  زمانی والدین،، مثال عنوان به .شوندانتخاب یک مدرسه خاص دیده 

 .دارد یوبنتایج تحصیلی خ هم در مقابل و مدرسه دانند یممهم  راعملکرد تحصیلی  والدین دارند که خاص

 ها آناز سوي  )2009گاه،( هدالیل انتخاب مدرسوالدین از  يها نگرشعالوه بر این، در مطالعات گذشته 

مرجع  يها گروهتکیه بر ، قبلی در انتخاب مدرسه يها پژوهشبا توجه به هنجارهاي ذهنی،  .بوده است

دیگر والدین ازجملهخاصی 
10

باسل( 
11
گویتز( مسر معل )1996 ،استافورد( ندوستا )1997،

12
 ،و همکاران 

باو( مو اقوا )1995
13

را  توسط والدین در هنگام انتخاب یک مدرسه براي فرزند خود )1993 ، و همکاران  

                                                
Î Goh

Ï Bosetti

ÐSchneider and Buckley

ÑKleitz

ÒEchols!,Wilms

ÓWeiher !!! Tedin

ÔKelley and Evans

ÕJackson and Bisset

ÖGoldring and Hausman

Î Í Reference!groups!such!as!other!parents

Î Î Bussell

Î Ï Gewirtz

Î ÐBowe



25

، که اتشان هستنداز دیگران در تصمیم تائید یافتن به دنبالکه پدر و مادر  دهد یماین نشان  .اند کردهگزارش 

ماعیشکلی از فشار اجت عنوان به تواند یم
1
 توانند یم یکنترل و اعتقادات خاص، این باورها طور به .دیده شود 

انتخاب یک مدرسه در والدین  مانع توانند یمکه د ندیده شو شده مشاهده يها يدشوار عنوان به توانند یم

کالینز و اسنل( هنزدیکی مدرسه از خان )2005بیست،جکسون و ( همدرس هاي هزینهخاص مانند سطح 
2
 

دنسن؛  2000
3

 نمراقبت از کودکادسترسی  )1996 ،بیگلی( هدر دسترس بودن مدرس )2005 .مکاران،و ه 

  .شوند )1995 ،و همکاران وست( زو نیازهاي ویژه مورد نیا )1999 گولدرینگ و هاسمن،(

در انتخاب مدارس  تواند یممدارس  بندي رتبهدر چنین موقعیتی و در کنار تمام متغیرهاي انتخاب مدرسه، 

از چنین  آمده دست بهمدارس بیان کردیم که اطالعات  بندي رتبهما در بحث  .کمک مهمی بکندبه والدین 

میزان اثربخشی و موفقیت یک مدرسه  .نشان از موفقیت و عملکرد یک مدرسه دارد ییها بندي رتبه

ان از رتبه یک مدرسه نش درنتیجه .والدین است موردتوجهبه اهداف آموزشی و عملکرد بهتر نیز  دررسیدن

در کنار عوامل مهمی که در بحث  .کیفیتی دارد که آن مدرسه در برآوردن نیازها و تقاضاهاي والدین دارد

به این معنی  .به عوامل باال اضافه کرد یستیباانتخاب مدرسه از سوي والدین بیان شدند، عامل کیفیت را نیز 

در  .و موضوعات درسی مدرسه باشد ها رنامهبدغدغه والدین بایستی کیفیت  نیتر مهمکه در انتخاب مدرسه 

مدارس در دسترس والدین قرار  تاطالعات الزم در مورد کیفی تواند یممدارس  بندي رتبهچنین موقعیتی 

  .دهد

  ارزیابی آموزشی راهی براي ارتقاي رتبه مدارس -6- 2

دو  بر اساسابی آموزشی ارزی .آموزشی استریزي برنامهارزیابی آموزشی یکی از مراحل اساسی در فرایند 

، 1373مشاوران یونسکو، (د ریگ یمآموزشی صورت يها نظاممؤلفه عمده کارایی درونی و کارایی بیرونی 

آموزشی، شناسایی  يها تیفعالآموزشی امکان تصویر چگونگی ارزیابی .)60، 1376؛ محسن پور، 150

ی اثربخشکارایی و  ارزشیابیب آموزشی و مطلو هاي برنامهآموزشی، تدوین گذاري هدفنیازهاي آموزشی، 

تحصیلی در سطح هاي دورهارزیابی عملکرد  .)2-1، 1380بازرگان، (د کن یمرا فراهم آموزشی يها نظام

  .تآموزشی موفق آینده اس يها ریزي برنامهملی و استانی شرط الزم 

برنامه ریزان  موردتوجهشی، آموزي و محاسبه نشانگرهاي کارایی درونی هر دورهآموز دانشبررسی روند 

ی که یک دوره تحصیلی را با موفقیت به پایان آموزان دانشاز تعداد  بااطالعریزان، برنامه .آموزشی است

آن را تکرار ، یاشوند یمتحصیلی از آن دوره آموزشی خارج  هاي پایهتعدادي که در هر یک از  و رسانند یم

                                                
Î social pressure

Ï Collins and Snell

Ð!Denessen
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با بررسی و  شناسایی کرده وپرورش آموزش يها هدفبه  دررسیدنتنگناهاي موجود را  توانند یم، کنند یم

افزایش کارایی ا، آمریک یالملل نیبآژانس توسعه .داقدام کنن ها آنآن، نسبت به برطرف نمودن  يها علت

اولویت راهبردي خود اعالم کرده  نیتر مهمکارایی آموزش پایه عمومی را  ویژه بهآموزشی، يها نظامدرونی 

تحصیلی، ، در اثر افتوپرورش آموزشدر  ها گذاري سرمایهکه چون بخش اعظم  کند یمدفتر بیان این .است

اولویت  نیتر مهماست، اولین و را به دنبال نداشته موردنظر، بازده آموزان دانشتکرار پایه و ترك تحصیل 

تکرار پایه و افزایش کاهش ترك تحصیل و  ازجملهکاري خود را بهبود نشانگرهاي کارایی درونی آموزش، 

 .)1 ،2003،آمریکا یالملل نیبآژانس توسعه (د دان میارتقا و گذر تحصیلی 

تحت 1386 /23/11مورخ  وپرورش آموزششصتمین جلسه شوراي عالی  و صد هفتمصوبه  همچنین در

 اي هواسطبرون داد  يها شاخص عنوان بهاز موارد زیر  وپرورش آموزشارزشیابی نظام  يها شاخص عنوان

  :از  اند عبارتشده است که  برده نام

  ضریب کارایی درونی  -1

   آموزان دانشنرخ قبولی  -2

   آموزان دانشنرخ ارتقاي  -3

   آموزان دانشنرخ تکرار پایه  -4

  آموزان دانشنرخ ترك تحصیل -5

  آموزان دانش یلیالتحص فارغنرخ  -6

   آموزان دانشنرخ ماندگاري  -7

   انآموز دانشنرخ گذر  -8

  نرخ اتالف  -9

  .)1386،وپرورش آموزششوراي عالی ( آموختگان دانشمیانگین طول تحصیل  -10

درونى نظام  ییکاراهاى  شاخص، 1385در سال  وپرورش آموزشدیگر، شوراي عالی  اي مصوبههمچنین در 

  :کرده است تعیین  به شرح زیررا جمهورى اسالمى ایران  وپرورش آموزش

  : ىآموز دانش جریان الگوى بر اساس رونىد کارایى يها شاخص

 اتالف نسبت - الف 

النیالتحص فارغ تحصیل طول میانگین - ب 

تحصیلى هاى پایه سایر به اول پایه از ماندگارى نرخ - ج  

:آموزان دانش آمار و امتحانات نتایج بر اساس درونى کارایى يها شاخص - 2  

 مردودى و قبولى درصد - الف 

  .)1385، وپرورش آموزششوراي عالی (ن آموزا دانش از تحصیل تارکان ددرص - ب 
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پاسخگویی به مواردي از قبیل نرخ ترك تحصیل، میزان اتالف، نرخ ماندگاري، متوسط طول تحصیل و نرخ 

پیشگیري از شکست تحصیلی و بروز  .پذیر است درونی نظام آموزشی امکان ییکارامردودي با بررسی 

توجه نمودن به  درگروبهبود کیفیت آموزش و بازده تحصیلی  درنتیجهمتعاقب آن و  یناختش روان يها بیآس

و  است آموزان دانشدر فرآیند یادگیري و عملکرد تحصیلی  مؤثرعوامل کارایی درونی مدارس متوسطه و 

  .است رگذاریتأثمدارس و باال بردن کیفیت این دسته از مدارس  بندي رتبهخود در  نوبه بهاین موضوع 

  مدارس  بندي رتبه يها مدل -7- 2

مختصر توضیح  طور بهمدارس را  بندي رتبهمدارس بهتر است که اهداف  بندي رتبه ییها مدلقبل از توضیح 

مدارس الکمن بندي رتبهدر بیان اهداف  .مدارس بپردازیم بندي رتبه يها مدلدهیم و سپس به بررسی 
1

و  

را براي اهداف زیر بکار  بندي رتبه وپرورش آموزشو مقامات  سساتمؤکه  اند کردهبیان  )2009(ن دیگرا

  .برند یم

  رود به مدارس وبراي انتخاب  آموزان دانشهدایت  -1

  مختلف يها استانارزیابی سطح مدارس در  -2

  منابع مالی مدارس کنندگان تأمین، معلمان، مدیران و آموزان دانشتقویت رقابت مثبت و سازنده براي  -3

  .کند یمفراهم  مؤسسات يها یژگیوهمچنین اطالعاتی درباره کیفیت و دیگر  بندي تبهر -4

آموزان، والدینشان و  یک هزینه سربار مالی براي دانش دهنده نشاندر بسیاري از کشورها آموزش عالی  -5

تحصیلی هزینه کمک دهنده ارائه مؤسسات
2

 تحصیلی دریافت هزینه کمکآموزان  دانش که وقتی .است 

باال و دیگر خدمات تکمیلی دریافت کنند که امکانات  باکیفیتمهم است که آموزش  ها آن، براي کنند یم

در اینجا ما به بررسی و ؛ و )2009،4الکمن و دیگران،(د ده یمقرار  ریتحت تأثاستخدامی فرزندانشان را 

  .پرداخت در دیگر کشورها و کشور خودمان خواهیم بندي رتبه يها مدلتوضیح در مورد 

  

  

  

  

  

  

                                                
Î !Lukman

Ï !scholarship foundations
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  کودکان در معرض خطر غیرانتفاعیمدارس سازمان  بندي رتبهمدل  -7-1- 2

در هیوستون بزرگ
1
در این  .یک روش آماري جدید صورت گرفته است بر اساسمدارس  بندي رتبهامریکا،  

 بندي تبهر، کنند یمرا براي ورود به کالج و بازار کار آماده  آموزان دانشروش اینکه مدارس چقدر خوب 

را براي ورود به کالج و بازار کار آماده  آموزان دانشبراي ارزیابی اینکه مدارس چقدر خوب  .شوند یم

البته با توجه  .کنند یمشاخص ارزیابی  14 بر اساسعملکرد تمام مدارس واجد شرایط، را  ها آن، کنند یم

یک وزن مساوي  ها شاخصه به همه اقتصادي محروم در هر مدرس ازنظر آموزان دانشجمعیت  اندازه به

   .)2009،1کودکان در معرض خطر، غیرانتفاعیسازمان (د کنن یممقایسه  باهمو عملکرد مدارس را  شده داده

  :از  اند عبارت ها شاخصاین 

در آزمون ارزیابی مهارت و دانش ایالت  موردنظرکه به استاندارد  11پایه  آموزان دانشدرصد -1

ستگزا
2
داد زبان انگلیسیآزمون استع - 

3
   .اند یافته دست 

 - در آزمون ارزیابی مهارت و دانش تگزاس موردنظرکه به استاندارد  11پایه  آموزان دانشدرصد -2

اند یافته دستآزمون ریاضیات 

آزمون مطالعات  –که در آزمون ارزیابی مهارت و دانش تگزاس  11پایه  آموزان دانشدرصد -3

.اند شده قبولاجتماعی 

آزمون علوم تجربی  –آزمون ارزیابی مهارت و دانش تگزاس ر که د 11پایه  آموزان انشددرصد -4

.اند شده قبول

آزمون استعداد تحصیلی شدگان قبولدرصد  -5
4

و یا آزمون کالج امریکا  
5

در آزمون استعداد تحصیلی آموزان دانشمیانگین نمرات کل -6

آزمون کالج امریکا آموزان دانشمیانگین نمرات کل -7

پیشرفته جایابی هاي برنامهحداقل یکی از  12و  11ی که در پایه آموزان دانشرصد د-8
6

که  اي برنامه( 

یا آزمون دیپلم  و) ددهن یم ارائه متحده ایاالتامریکا در مدارس در سرتاسر  يها کالجدر سطح  ییها دوره

یالملل نیب
7

در بعضی از کشورها را  از امتحانات که صالحیت داوطلبان براي آموزش عالی اي مجموعه( 

.باشند گذراندهرا  )کنند یممشخص 

                                                
Î Greater Houston area

Ï !Texas Assessment of Knowledge and Skills (TAKS) tests

Ð!English Language Arts

Ñ!SAT (Scholastic Aptitude Test)

Ò!ACT (American College Test).

ÓAdvanced Placement program(Ap)

ÔInternational Baccalaureate (IB) 
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را  سانسهیل یالملل نیبو یا آزمون  پایه  دانشعیین ی که یکی یا بیشتر برنامه تآموزان دانشدرصد -9

.گذرانده و نمراتی باالتر از نمره مالك گرفته باشند

 9-12 هاي پایهه پیشرفته در ی که گواهینامه براي یک دورآموزان دانشدرصد : پیشرفته  هاي دوره-10

گرفته و یا دوره را به اتمام رسانده باشد

در هر کالس آموزان دانشمیانگین تعداد -11

که از شرایط الزم دوره براي برنامه پیشنهادي  یالنیالتحص فارغدرصد : برنامه پیشنهادي مدارس-12

آماده کردن  منظور بهبرنامه  این .اند کردهایالتی تگزاس احساس رضایت  وپرورش آموزشمدارس کمیسیون 

خارجی، اقتصاد،  يها زباندر دروس انگلیسی، ریاضیات، علوم، مطالعات اجتماعی،  النیالتحص فارغ

 .استموزش جسمانی، هنرهاي زیبا و سخنرانی آ، مطالعات تکنولوژي، آموزش بهداشت

یلیالتحص فارغنرخ -13

مالی یا  يها کمکی که واجد شرایط آموزان دانشیعنی  .اقتصادي محروم ازنظر آموزان دانشدرصد -14

.) 3 -2009،5سان بورن و زارزولو،(د واجد شرایط دریافت ناهار مجانی و یا با نرخ پایین هستن

این مدل  شود یمکودکان در معرض خطر دیده  غیرانتفاعیمدل سازمان  يها شاخصاز  که طوري همان

 يها آزمونعالوه بر  .کرده است تأکیدایالتی  يها مونآز بر اساس آموزان دانشبیشتر بر عملکرد تحصیلی 

 بر اساسبه این معنی که  .آمادگی ورود به کالج نیز نگاهی انداخته است يها آزمونایالتی این مدل بر نتایج 

 مؤسساتکه توسط  يها دانشگاهورودي کالج و  يها آزموندر  آموزان دانشاین مدل میزان آمادگی 

 ها آزموننشان از عملکرد خوب یک مدرسه دارد و به همین دلیل نتایج این  ودش یمغیردولتی برگزار 

  .نشان از موفقیت یک مدرسه در باال بردن رتبه خود باشد تواند یم

  نشریه اخبار آمریکا و گزارش جهانیمدل  -7-2- 2

یاخبار آمریکا و گزارش جهانخبري نشریه 
1

مرحله از  اولین .مدارس دارد بندي رتبهروش دیگري براي  

از  رود یمکه انتظار  طور آنآماري  ازنظرمدارس  آموزان دانشن است که آیا همه ای مدرسهانتخاب بهترین 

 يها آزمون، که براي این منظور به نتایج نمرات اند کردهدر همان ایالت بهتر عمل  آموزان دانشمیانگین 

 آموزان دانشدر مرحله دوم، درصد  .اند کردهوجه التی تای مدرسهدر هر  آموزان دانشریاضیات و خواندن تمام 

در مدرسه براي مشخص  شده نام ثبت )دارند تر نییپاکه گرایش به نمرات  ییها آن(م اقتصادي محرو ازنظر

براي آن دسته از مدارسی که  .کنند یم، را ضریب اند کردهکردن مدارسی که بهتر از انتظارات آماري عمل 

سیاه، اسپانیایی و با درآمد (محروم  آموزان دانشکه آیا  کرد یممرحله دوم مشخص   اولین مرحله را گذراند،

سپس نرخ مهارت  .اند کردهمشابه در همان ایالت، بهتر از میانگین عمل  آموزان دانشدر مقایسه با  )پایین

                                                
Î U.S. News & World Report
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گروه از  محروم با نتایج در سطح ایالت براي این آموزان دانشخواندن و ریاضیات هر مدرسه را براي 

د کنن یمرا انتخاب  اند کردهرا مقایسه کرده و مدارسی را که بهتر از متوسط ایالتی عمل  آموزان دانش

  .)2009،1مورس،(

ملی مورد  ازنظرتا در مرحله آخر  شوند یممدارسی که این دو مرحله را گذرانده باشند واجد شرایط 

عملکرد آمادگی ورود به کالج .قضاوت قرار بگیرند
1

و آزمون  یالملل نیبآزمون دیپلم  هاي دادهبا استفاده از   

یعنی مدارسی که براي بیشترین درصد  .اند شده گرفتهموفقیت در نظر  يها شاخص عنوان بهدانشجو  جایابی

ترکیب شاخص آمادگی ورود  بر اساسکه  اند آورده به دستبهترین موفقیت در سطح کالج شان آموزان دانش

 آموزان دانشتعداد (ه پیشرفت جایابیو آزمون تعیین  یالملل نیبنرخ شرکت در آزمون دیپلم  به کالج بر مبناي

و  )12پایه  آموزان دانشتعداد  بر تقسیمگذرانده باشند،  ترم طولرا در  ها برنامهکه حداقل یکی از این  12پایه 

در آزمون دیپلم  باکیفیترکت بخش آخر، ش .اند کردهعمل  ها آزمونچقدر خوب در این  آموزان دانشاینکه 

را  ها آزمونکه این  12پایه  آموزان دانشپیشرفته نامیده شده، یعنی تعداد  جایابیو آزمون تعیین  یالملل نیب

 5از  یالملل نیبیا بیشتر و در آزمون دیپلم  3نمره  5پیشرفته از  پایه دانشدر آزمون تعیین (د گذرانده باشن

را قبل یا در خالل سال جاري گرفته باشند  ها آزمونحداقل یکی از این  )ندیا بیشتر گرفته باش 4نمره 

 باکیفیتبه کالج، نرخ شرکت  ورودبراي شاخص آمادگی  .در مدرسه 12پایه  آموزان دانشتعداد  بر تقسیم

  .)1، 2009مورس،(د بو شده دادهدرصد وزن  25درصد وزن داشت و به نرخ شرکت ساده  75 درمجموع

ل شاخص رقابتمد -7-3- 2
2

  

شاخص رقابت توسط جی متیو
3

پست واشنگتنآموزشی روزنامه  نگار روزنامهاست،  شده ابداع  
4

و این  

توسط نیوزویک راًیاخشاخص 
5

سایت (بکار رفته است  متحده ایاالتبهترین مدارس در  بندي رتبهبراي  

.)1، 2009 ،نشریه اخبار آمریکا و گزارش جهانی

بهترین  بندي رتبهکه توسط جی متیو براي  استشاخص رقابت  ،مدارس بندي رتبه يها روشاز دیگر 

کمدارس ملی براي مجله نیوزوی
6

 یالملل نیبآزمون دیپلم  هاي دادهشاخص رقابت به  .کار برده شده استب 

یکی از مزایاي این شاخص ساده  .کند می، استناد اند شده گزارشپیشرفته که توسط مدارس  جایابیو آزمون 

  :است شده خالصهودن آن است که در فرمول زیر ب

                                                
Î college-readiness performance
Ï !Challenge Index

ÐJay Mathews!

ÑWashington Post!

Ò!Newsweek

ÓNewsweek
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پیشرفته را  جایابیو آزمون  یالملل نیبشاخص رقابت مساوي است با تعداد داوطلبانی که آزمون دیپلم 

   .ارشد لیالتحص فارغ آموزان دانشتعداد  بر تقسیم اند گذرانده

  مزایاي شاخص رقابت  -1- 7-3- 2

براي برانگیختن بهبود عملکرد بکار برده  اي سادهنین ابزار درك شاخص بسیار ساده است و همچ ازنظر

ش آموزان دانشبخواهد موقعیت خود را در این شاخص بهبود ببخشد بایستی  اي مدرسهاگر  .است

  .پیشرفته را بگذرانند، نه بیشتر نه کمتر جایابیو آزمون  یالملل نیبدیپلم  يها آزمون

  شاخص رقابت يها تیمحدود -2- 7-3- 2

که از این نظر بیشترین  شود یمظر بعضی افراد سادگی شاخص در عین مزیت یک محدودیت هم تلقی به ن

صرفاً از  يتر عیوسو اهداف  تیمأموراز انتقادات به این روش این است که مدارس  .انتقاد به آن شده است

در حال حاضر بسیاري از متخصصان  .دارند آموزان دانشدادن مواد آموزشی در سطح کالج به  شینما

سطح کالج، حداقل استاندارد جدید براي موفقیت در اقتصاد نوین هستند و در حال  يها مهارتمعتقدند که 

براي برآوردن این استانداردها براي بکار بردن  آموزان دانشحاضر واقعیت این است که تعداد بسیار کمی از 

مچنین فراهم کردن مدارس با محرکی براي متمرکز ه .اند شده آمادهموفقیت  ارزشیابیتنها  عنوان به ها آن

دارتر مشکلآموزشی  ازنظر آموزان دانشبه  توجهی بیشان به قیمت آموزان دانششدن روي بهترین 
1
  .است 

این شاخص  .دیگري است يها تیمحدودشاخص آمادگی ورود به کالج، این شاخص داراي  عنوان بهحتی 

در  نام ثبتروي آزمون و   را بگذرانند، ها آزموناین  اند شدهی که موفق تمرکز بر روي تعداد داوطلبان جاي به

نشریه اخبار سایت ( یتا عمق دسترس متمرکزشدهیعنی بیشتر به وسعت دسترسی  .است متمرکزشدهآزمون 

، مدارسی هستند که داراي گروه کوچکی از یمشغول دل نیتر بزرگ .)2، 2009 ،آمریکا و گزارش جهانی

چنین مدارسی، نسبت به مدارسی که  .رندیگ یم ها آزمونی از این توجه قابلی هستند که نمرات نآموزا دانش

براي یک  فقط نهشان در هر دو دوره شرکت کنند، آموزان دانشبراي موفقیت درصد باالیی از  خواهند یم

ي اهمیت مچنین عمق مشارکت هم داراه. دکنن یم، در این شاخص خوب عمل آموز دانشدوره براي هر 

فراهم کردن امکان دسترسی به کیفیت مواد در  -آموزشی وسعت است مشی خطهدف  نیتر بااهمیتاست، 

.آموزان دانشسطح کالج براي اکثریت 

آزمون را با ر د نام ثبت سادگی به چراکهکیفیت را به فراموشی سپرده است،  شاخص مسئلهسرانجام، این 

براي مدارس شده تا  اي انگیزه آمدن به وجودباعث  مسئله نیا .عملکرد خوب یکسان در نظر گرفته است

                                                
Î !at the!expense of their more difficult-to-educate students
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بهبود ببخشند و به  ها آزمونبیشتر این  يها کالس ارائهخود را از طریق  بندي رتبهو  تالش کنند

براي موفقیت در  ها آنتوجه به اینکه  بدونشرکت کنند،  ها آزمونشان فشار بیاورند تا در این آموزان دانش

ی آموزان دانش تنها نهبایستی انتظار داشته باشیم که مدارس با عملکرد عالی،  .آماده باشند ها آزموناین 

توانایی مسلط  ها آنبلکه بایستی همچنین تضمین کنند که  کنند یمو دانش در سطح کالج آماده  بامهارت

هم داراي اهمیت است و  هارائهم کیفیت  نجایادر  .آماده شدن براي کالج را دارند منظور بهشدن بر این مواد 

همان (م این کیفیت را نشان دهی ها آزمونبه این منظور الزم است که از طریق دستیابی به نمرات قبولی در 

  .)3، منبع

  روش مدارس متوسطه با عملکرد باال: یک الترناتیو -3- 7-3- 2

 آموزان دانشکرد ، حتی عملشوند یمارزیابی  آموزان دانشعملکرد کل  بر اساسدر این روش مدارس 

 یلیالتحص فارغبر مواد آموزشی سطح کالج قبل از  آموزان دانشهدف نهایی این است که آیا تمام  .محروم

مدارس متوسطه به  تر جامعکه دسترسی  اي چندمرحلهاین روش، با فرآیند انتخاب  درنتیجه .اند افتهیتسلط 

 ییهماورد جو، ساده بودن روش شاخص است آموزان دانشکه ضامن موفقیت تمام  اي نتیجه يها شاخص

  .)3، 2009 ،نشریه اخبار آمریکا و گزارش جهانیسایت (د کن یمرا فدا 

  روش مدارس متوسطه با عملکرد عالی -4- 7-3- 2

 ییها آنکه بهترین مدارس  -روش مدارس متوسطه با عملکرد عالی اصل زیر را مدنظر قرار داده است

حمایت  اصلاز این  که یابیارزشو نتایج تحصیلی قابل  کنند یمن خوب عمل شاآموزان دانشهستند که تمام 

ضروري مدارس  يها یژگیو عنوان بهخاص، این روش اصول زیر را  طور به .آورند یم به وجودرا  کنند یم

  .متوسطه با عملکرد عالی در نظر گرفته است

یعنی دستیابی  .کنند یمخوب عمل شان آموزان دانشهستند که تمام  ییها آنبهترین مدارس متوسطه -1

در سطح ملی که از  برگزارشده يها آزمونبه سطوح عملکردي در موضوعات اصلی خواندن و ریاضیات در 

.بیشتر باشد شده مشخصمیزان انتظارات آماري 

 .کنند یمشان خوب عمل آموزان دانشمحروم  يها گروههستند که  ییها آنبهترین مدارس متوسطه -2

 آموزان دانش، اسپانیایی تبارها و پوستان سیاهایالتی براي  يها آزمونکارایی در  يها نرخآوردن  دبه وجویعنی 

.از میانگین ایالتی بیشتر است ها آناقتصادي محروم که میانگین نمرات  ازنظر

شان دسترسی به برنامه درسی در سطح آموزان دانشهستند که براي  ییها آنبهترین مدارس متوسطه -3

و آزمون  یالملل نیبدیپلم  يها آزموناین دسترسی از طریق مشارکت و عملکرد در  .کنند یما فراهم رج کال

.)3، همان منبع(د شو یمپیشرفته سنجیده  جایابی
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   مرحله به مرحلهفرآیند : روش مدارس متوسطه با عملکرد عالی -5- 7-3- 2

دو  .ر پایین به تصویر کشیده شده استبراي تعیین مدارس متوسطه با عملکرد عالی د اي چندمرحلهروش 

مدارسی که این دو  .کنند یمشان خوب عمل آموزان دانشکه مدارس متوسطه تمام  کنند یمفیلتر اولی تضمین 

اجد شرایط ارزیابی شدن در مورد عملکرد آمادگی ورود به کالج وفیلتر را بگذرانند شایسته مدال هستند 

عملکرد آمادگی ورود به کالج از  درواقع .د عالی در سطح ملی هستندبراي تعیین مدارس متوسطه با عملکر

مدارسی  .معیارهاي ارزیابی کلیدي هستند عنوان بهپیشرفته  جایابیو آزمون  یالملل نیبطریق دو آزمون دیپلم 

که این سه معیار را برآورده کنند در بین مدارس متوسطه با عملکرد عالی در سطح ملی در نظر گرفته 

  .شوند یم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  .)2009،4 ،نشریه اخبار آمریکا و گزارش جهانیسایت ( 

  برنز، نقره و طال يها نشان: مدارس متوسطه شایسته تقدیر -6- 7-3- 2

از مدارس  آمده دست به، با توجه به نتایج ردیگ یمدر باال بر یک اساس ایالت به ایالت انجام  شده بیانفرآیند 

   .ه تمام سه معیار در سطح ایالت را برآورده کرده باشندمتوسطه با عملکرد عالی ک

نشریه اخبار آمریکا و  وسیله بهسیستماتیک  طور بهمعیار را برآورده کنند  3چنین مدارسی که بتوانند این 

 کنند یمو نشان نقره دریافت  شوند یممدارس متوسطه با عملکرد عالی شناخته  عنوان بهگزارش جهانی

مدرسه  100داخل در لیست  - شوند یمفینالیست براي دریافت مدال طال در نظر گرفته  مدارس عنوان به

   .شوند یم -متوسطه برتر در کشور 

 آموزانشان دانشانتخاب مدارسی که : 1له حمر

در ایالت   آن جهدر کل بهتر از  از روي آمار

اند کردهعمل  رود یمانتظار 

انتخاب مدارسی که دانش آموزان :2مرحله 

محروم آن مدارس بهتر از متوسط ملی عمل 

 اند کرده

آزمون اجرا انتخاب مدارسی که در : 3رحله م

براي بیشترین درصد شده در سطح کالج 

  .دان کردهبهتر عمل  آموزانشان دانش

تعداد معنی داري از : (دسترسی وسعت

  IBو یا   AP يها آزموندر داوطلبانی که 

  .شرکت کرده و قبول شده باشند

از  يتعداد معنی دار( :عمق دسترسی

و   APچندگانه  يها آزموندر داوطلبانی که 

  .باشندشرکت کرده و قبول شده   IBیا 

)ایالتی( 12استانداردهاي تحصیلی براي مدارس پایه  (AP/IB)ستانداردهاي آمادگی ورود به کالجا
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بر تمام مدارس متوسطه با عملکرد عالی در تمام کشور  کنند یمبراي تعیین مدارسی که نشان طال دریافت 

مدرسه متوسطه توسط 100سرانجام  .شوند یمشاخص آمادگی ورود به کالج با یکدیگر مقایسه  اساس

د شون یمو در مجله همان موسسه چاپ  کنند یمنشان طال دریافت  نشریه اخبار آمریکا و گزارش جهانی

در مورد نتایج مسابقه در بین مدارس متوسطه  .)4، 2009جهانی، يها گزارشو  متحده ایاالتسایت اخبار (

 وسیله به شده داده IBا و ی AP يها آزمونتوسط تعداد م بر اساسدومی  بندي رتبهداراي مدال طال، 

، براي تضمین اینکه مدارس عالی باالترین وسعت کند مینتیجه عمل  کننده مشخص عنوان به آموزان دانش

نشریه اخبار سایت (د ان کرده ریپذ امکانشان آموزان دانشدسترسی به مواد سطح کالج را براي بسیاري از 

  .)4، 2009، یآمریکا و گزارش جهان

اما واجد شرایط براي دریافت نشان طال نیستند، در ایالتشان  اند کردهمعیار را برآورده  3تمام مدارسی که این 

  .کنند یمنشان نقره مدارس متوسطه با عملکرد عالی را دریافت 

ر ورود به کالج را سومین فیلت توانند ینمو  کنند یمکه دو معیار اول را برآورده  اي متوسطهسرانجام، مدارس 

به این مدارس  نشریه اخبار آمریکا و گزارش جهانیو از سوي  شوند یم نائلبرآورده کنند به امتیاز خاصی 

اینکه  رغم علیخود ستودنی است،  نوبه به، که داللت بر آن دارد عملکردشان گردد یمنشان برنز اعطا 

  .)5، همان منبع(د لکرد عالی وارد شونبراي مدارس با عم نقرهنتوانستند در لیست نشان طال و 
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  هرم عملکرد مدارس متوسطه -7- 7-3- 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  .)5، 2009 ،نشریه اخبار آمریکا و گزارش جهانیسایت (

  :الزم به ذکر است که گفته شود شاخص آمادگی ورود به کالج شامل دو شاخص فرعی است

تعداد  بر تقسیم AP/IBیعنی تعداد داوطلبان آزمون  ) :دصد وزن داردر AP/IB  )25نرخ مشارکت در 

  12پایه  النیالتحص فارغ

مساوي است با تعداد داوطلبانی که  )درصد وزن دارد AP/IB )75در  شده تنظیم باکیفیتمشارکت  نرخ

ی بیشتر بر وسعت و که اول. 12پایه  النیالتحص فارغتعداد  بر تقسیم اند گذراندهرا با موفقیت  AP/IBآزمون 

همان (د دار تأکید آموزان دانشو شاخص دومی بر عمق و کیفیت یادگیري  آموزان دانشمشارکت صرف 

  .)16منبع، 

  

  

  

  

  

  مدارس متوسطه با عملکرد عالی

)اند کردهمعیار خوب عمل  3در هر (

مدارس متوسطه اي که نشان                                              

شامل مدارس متوسطه که نشان   اند کردهخاص دریافت 

در معیار (د ان کردهافتخار دریافت 

ورود به کالج مانند مدارسی  یآمادگ

در  اند کردهکه مدال طال دریافت 

خاصی هم معیار  به طور که یحال

)اند کردهآزمون ایالتی را برآورده 

تمام (تمام دیگر مدارس متوسطه 

مدارسی که در برآوردن حداقل 

ایالتی  يها آزمونیکی از معیارهاي 

)موفق نبودند 2و  1در مرحله 

طال

نفره

برنز
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  مدل مجله فیالدلفیا -8-4- 2

آزمون  هاي دادهاین محققان در درجه اول به  .استتوسط محققان مجله فیالدلفیا  شده ارائه يها مدلاز دیگر 

در این آزمون  ها آنو مدارسی که نمره کل  کنند یمصیلی براي مدارس متوسطه عمومی توجه استعداد تح

در مورد موضوعات زیر گردآوري  ییها دادهبراي مدارس باقیمانده  .شوند یمبوده حذف  75کمتر از 

  :شود یم

که  11پایه  آموزان دانش ، درصداند رفتهساله  4یا  دوساله يها کالجکه به  النیالتحص فارغ، درصد نام ثبتنرخ 

 يها آزمون آموزان دانش، تعداد موضوعاتی که اند شدهارزیابی ایالتی ماهر یا باالتر درجه بندي  يها آزموندر 

اي مدرسهورزشی  يها میت، تعداد اند گذراندهپیشرفته را  جایابی
1

، نسبت معلم به ها تیفعالو  ها انجمن، تعداد 

به آموزش، سطح تحصیالت  شده دادهي، درصد هزینه اختصاص آموز انشد، هزینه کل سرانه آموز دانش

واجد شرایط براي ناهار رایگان آموزان دانشمعلم و درصد 
2
.  

وزن استاندارد معکوس  .وزن استانداري در نظر گرفته شد ها شاخصاز این  هرکدامدر مرحله بعد براي 

به  آموزان دانشپیشرفته، درصد  جایابیبه موضوعات  آموزان دانشدرصد : زیر بکار برده شد بندي طبقهبراي 

   .به معلم آموز دانشو نسبت  ها تیفعالو  ها انجمنبه  آموزان دانشدرصد   ،اي مدرسهورزشی  يها میت

آزمون استعداد تحصیلی
3
  درصد  5 یکالم - 

درصد  5ت ریاضیا -آزمون استعداد تحصیلی 

درصد  5ن نوشت -آزمون استعداد تحصیلی 

  درصد 15 یوسط آزمون ارزشیابی ایالتمت

  درصد10ه پیشرفت یجا باب يها آزمونبه  آموزان دانشدرصد 

  درصد 15ج درصد قبولی در کال

  درصد 5 اي مدرسهورزشی  يها میتبه  آموزان دانشدرصد 

  درصد 5ا ه تیفعالو  ها انجمنبه  آموزان دانشدرصد 

  درصد10م به معل آموز دانشنسبت 

  درصد 10ن نشگاهی معلماسطح تحصیالت دا

  درصد 5ا ه نهیهز کل بهدرصد هزینه آموزشی نسبت 

  درصد 5ن درصد ناهار رایگا

  .)2009،1مجله فیالدلفیا،(د درص 100جمع کل 

                                                
Î number of varsity sports  

Ï percentage of students eligible for free lunch 

Ð!SAT (Scholastic Aptitude Test)
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دافست بندي رتبهمدل  - 9-4- 2
1

 )(Ofsted  

  :ردیپذ یمصورت زیر  درموا بر اساسمدارس  بندي درجهافستد،  بندي رتبهدر مدل 

  آموزان شدانعملکرد  -1

  ارزشیابیکیفیت آموزش، یادگیري و  -2

  اثربخشی مدیریت و رهبري -3

  اثربخشی کلی -4

بندي  درجه يها یژگیومدارك هر یک را در مقایسه با  ستیبا یمبازرسان  اظهارنظرهااین  ي ارائهبراي 

  :دزیر را به کار خواهند بر بندي درجه يها اسیمقدر هر مورد، بازرسان  .کنند ارزشیابی

  عالی:  1درجه 

  خوب:  2درجه 

  نیازمند بهبود:  3درجه 

  ضعیف:  4درجه 

ها به بهترین شکل با مدارك  از وصف کننده یک کدامتوجه داشته باشند که  اظهارنظر باید ي بازرسان در ارائه

ر بندي د هاي درجه از نکات مهم در ویژگی هرکدامدهد  مدارك نشان می که هنگامی .موجود سازگار است

  .قضاوت شود »ضعیف«ي کار باید در حد  هستند، آن جنبه ضعیفحد 

  بندي هاي مربوط به هر درجه یژگیوي ارزیابی  برنامه 

  آموزان عملکرد دانش -  1

 هاي گروه، پیشرفت آموزان دانشها و میزان پیشرفت  موفقیت :شامل موارد زیر است آموزان دانشعملکرد 

آموزان از قبیل  ها، بهبود پیشرفت دانش آموزان، بهبود مهارت دانش آموزي، کیفیت عملکرد مختلف دانش

  .تحصیالت تکمیلیقبولی در استخدام و 

هر معیار را بر روي  ریتأث درواقعدهند که  قرار می مدنظرهنگامی ا بازرسان هدف اصلی نظارت خاص ر

  .آموزان بررسی کرده باشند عملکرد و میزان پیشرفت دانش بازده

  

  

  

  

  

                                                
Î  Office for Standards in Education, Children's Services and Skills

  :آموزان، باید با توجه به موارد زیر عمل کنند  بازرسان در اظهارنظر در ارتباط با بازده عملکرد دانش: معیارها 

.کنند آموزشی پیشرفت می ي شروع و اهداف آموزان نسبت به نقطه تمام دانش-

.آموزي در حال کم شدن است هاي مختلف دانش شکاف موفقیت در بین گروه-

.کنند هاي شخصی، اجتماعی و نیز قابلیت استخدام شدن پیشرفت می آموزان در رابطه با مهارت دانش-

رساند که با  یی میها هاي باالتر و شغل را به صالحیت ها آنیابند که  هایی دست می آموزان به دوره دانش-

.نیازهاي ملی و محلی سازگارند
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  .یابند کنند و به اهداف آموزشی دست می ي شروع پیشرفت می نسبت به نقطه آموزان دانشم تما

  :اظهارنظر در این مورد بازرسان باید با توجه به موارد زیر عمل کنند  براي

دست  انگیز چالشها، به اهداف  اهداف آموزشی خود شامل صالحیت با نیل به آموزان دانش-

.یابند می

سازگار است و یا حتی  یبا نیازهاي صالحیت، اهداف آموزشی و استخدام زانآمو دانشعملکرد -

.عملکرد باالتري دارند

ي خود پیشرفت  برند و در رابطه با موفقیت و پتانسیل اولیه از یادگیري لذت می آموزان دانش-

.کنند می

هایی را به  شغلی خود پیشرفت ییکارادر طول جلسات آموزشی و یا در محل کار و  آموزان دانش-

.آورند دست می

حاضر شدن در جلسات  سروقتها و  در حضور در کالس، شرکت در فعالیت آموزان دانش-

.یابند مناسب آموزشی بهبود می هاي گرایش تاًینهاآموزشی و 

  راهنمایی بیشتر

  :قرار دهند  مدنظردر صورت لزوم بازرسان بایستی موارد زیر را 

.است شده گنجانده آموزان دانشیلی در اهداف صالحیت تکم صورت بهاهداف آموزشی مهم -

.رشد و نمو اجتماعی و شخصی مانند قابلیت استخدام شدن-

.هاي مختلفٔ درزمینههاي موفقیت  داده-

خود با توجه  ي شده کسبها و دانش  در اجراي مهارت ها آنو توانایی  آموزان دانشکیفیت عملکرد -

.است آمده دست بهآموزي  هاي مختلف دانش گروه هایی که توسط ویژه به میزان مهارت

  .آموزي در حال کم شدن است هاي مختلف دانش موفقیت در بین گروه شکاف

  : کنند می ارزشیابی اظهارنظر، موارد زیر را این ي دربارهبازرسان 

.آموزي دانشمختلف  هاي گروهدر موفقیت  داري معنیهر تغیر -

آموزشی در مقایسه با نقاط شروع با توجه ویژه به پیشرفتی  ي مهبرنادر طول  آموزان دانشپیشرفت -

.است آمده دست به آموزي دانشمختلف  هاي گروهکه توسط 

  راهنمایی بیشتر

  :بازرسان در صورت لزوم باید موارد زیر را در نظر داشته باشند 

در  آموزي شدانمختلف  هاي گروههاي پیشرفت  آوري، پردازش و استفاده از داده چگونگی جمع-

.تر ضعیف هاي گروهبهبود عملکرد  منظور بهتعیین هدف 
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هاي اقلیتی و یا  ي گذشته، ایجاد گروهها هاي مربوط به محرومیت اجتماعی و اقتصادي، موفقیت داده-

.شناسایی قابل هاي گروهسایر 

.عملکرد ملی و محلی هاي داده-

  .کنند میقابلیت استخدام شدن پیشرفت  شخصی، اجتماعی و هاي با مهارتدر رابطه  آموزان دانش

  : کنند میبازرسان در رابطه با این اظهارنظر، موارد زیر را رعایت 

آموزشی  ي برنامهعملی که براي تکمیل  هاي مهارتبهبود وضعیت زبان انگلیسی، ریاضیات و -

.الزم است آموزان دانش

.ي بیشتر در محل کار دستیابی به صالحیت و تجربه-

ارتباطات، کار گروهی، مدیریت، : تکمیلی در رابطه با پیشرفت و اهداف شغلی از قبیل  يها مهارت-

.پذیري، تفکر انعکاسی، حل مسئله، استقالل در عملکرد و قابلیت استخدام شدن مسئولیت

  راهنمایی بیشتر

  :در صورت لزوم بازرسان باید موارد زیر را در نظر داشته باشند 

.ایستگی و تواناییش/ اطالع از مسائل مالی-

.روحی و اخالقی، اجتماعی و فرهنگی هاي مهارترشد و تکامل -

.است شده گرفتهها و دانش یاد  در محل کار که شامل مهارت آموزان دانش ییکارا-

و محل کار و همچنین  خدمات کننده تأمینهایشان در مقابل  از حقوق و مسئولیت آموزان دانشدرك -

.در جامعه کننده مصرفیک همشهري و یک  عنوان بهدرك آنان از حقوقشان 

.در درك میزان پیشرفت پایدار آموزان دانشرشد -

باکه رساند میییها شغلوباالتريها تیصالحبهراها آنکه ابندی یمدستییها دورهبهآموزان دانش

  .سازگارندمحلیوملینیازهاي

  :را رعایت کنند بازرسان براي این اظهارنظر، بایستی موارد زیر 

.به یادگیري و پیشرفت بیشتر آموزان دانشچگونگی دستیابی -

ها به نفع  یابند و چگونه از فرصت هاي بهتر کاري می چگونه درك بهتري از موقعیت آموزان دانش-

.کنند میخود استفاده 

سازد که  یرا قادر م ها آنو دانشی که  ها مهارتها،  در رابطه با صالحیت آموزان دانشیادگیري -

.ي تحصیل در مقاطع باالتر برآیند بتوانند شغل خود را انتخاب کرده و نیز درصدد ادامه

.هاي ملی و محلی و میزان تطابق این پیشرفت با اولویت آموزان دانشمسیر پیشرفت -

را در زندگی روزمره به  ها آنی که مشکل یادگیري دارند تا بتوان آموزان دانشمیزان پیشرفت -

.ل بیشتري رسانداستقال
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  آموزان عملکرد دانش: بندي درجه يها یژگیو

  :عالی

  1درجه 

ي شروع حتی از میزان  آموزي نسبت به نقطه مختلف دانش يها گروهآموزان و  میزان پیشرفت دانش

محل  رهاي یادگیري و نیز د ی در برنامهتوجه قابلهاي بسیار  پیشرفت ها آنبرخی از  .نیز بیشتر است شده بینی پیش

.کارشان دارند

هاي  با سرعت باالیی دانش مورد نیاز و نیز درك برنامه درنتیجهالعاده است و  آموزان فوق یادگیري دانش

 .آموزان بسیار مناسب است دانش موقع بهحضور در کالس  .آورند آموزشی را به دست می

ها شامل موارد زیر  گیرند که این مهارت را در حد عالی به کار می شده گرفتهآموزان مهارت و دانش یاد  دانش

:است

oها آنفنی که  يها مهارتعملی و نیز  يها مهارتهاي شخصی، اجتماعی، زبان انگلیسی، ریاضیات و  مهارت 

   .کند براي مراحل بعدي تحصیالت و شغلی آماده می خوبی بهرا 

 غالباًآموزي در سطح ملی است که  دانش يها گروهآموزي حداقل مشابه  دانش يها گروهمیزان موفقیت بیشتر 

آموزي کمتر از  دانش يها گروهمیزان موفقیت تمام  که هنگامیدر شرایط عالی،  .بازده بیشتر از حد معمول دارند

هاي  در حال کم شدن است که توسط شاخص سرعت به خألآموزان در سطح ملی است،  میزان موفقیت دانش

 .است شده دادهموفقیت نیز نشان 

هاي شغلی سازگار با نیازهاي ملی و  و در موقعیت یافته دستهاي باالتري  آموزان به صالحیت ر دانشاکث

  .موفقندمحلی 

  :خوب

  2درجه 

رود  انتظار می ها آنآموزي موفقیت خوبی دارند و به حداقل پیشرفتی که از  دانش يها گروهآموزان و  دانش

  .ي شروع دارند ي تحصیلی و شغلی نقطه ي نسبت به برنامهآموزان پیشرفت بهتر اکثر دانش .یابند دست می

کنند هاي شغلی آینده را کسب می آموزان سریعاً دانش مورد نیاز براي تحصیالت بعدي و موفقیت دانش. 

.در کالس دارند موقع بهآموزان حضور  دانش

کنند  کسب می خوبی بههاي زیر را  آموزان مهارت دانش:

oهاي فنی هاي عملی و همچنین مهارت ان انگلیسی، ریاضیات و مهارتهاي اجتماعی، زب مهارت.  

آموزي مطابق و یا در موارد زیادي باالتر از میزان موفقیت ملی است هاي دانش میزان موفقیت اکثر گروه. 

ن در حال کم شد خأل .از میزان موفقیت ملی است تر نییپاآموزي  هاي مختلف دانش میزان موفقیت گروه که درحالی

پایین است، موفقیت از میزان ملی بیشتر  طورکلی بهآموزي  هاي دانش عملکرد گروه که هنگامیدر شرایط عالی  .است

.است

یابند هاي شغلی سازگار با نیازهاي ملی و محلی دست می آموزان به صالحیت تعداد زیادي از دانش.   

نیاز به 

: بهبود

3درجه 

  

ن تعداد معدودي از آنا هرحال بهی دارند اما بخش رضایتي موفقیت آموز هاي دانش آموزان و گروه دانش

.ي شروع دارند موفقیت کمتري در مقایسه با نقطه

شود ها، یادگیري خوبی دارند و مواردي از ضعف شدید دیده نمی آموزان در بیشتر دوره دانش طورکلی به. 

در  موقع بهحضور  .تحصیالت و شغل هستند آنان در حال دستیابی به دانش مناسب براي مراحل بعدي درنتیجه

.ی قرار داردبخش رضایتکالس در حد 

زیر دارند  هاي با مهارتآموزان موفقیت مناسبی در ارتباط  دانش:

یو عملهاي فنی  هاي شخصی، اجتماعی، زبان انگلیسی، ریاضیات و نیز مهارت مهارت.  
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در حال کم شدن است خأل .تر است ی پایینآموزي از میزان مل هاي دانش میزان موفقیت اکثر گروه.

یابند ي ملی و محلی دست می هاي شغلی سازگار با جامعه آموزان به صالحیت تعداد زیادي از دانش.  

  :ضعیف

  4درجه 

آموزان در حد ضعیف است  در صورت وجود موارد زیر، بازده عملکرد دانش:  

تر است شروع از میزان ملی پایین ي آموزان در مقایسه با نقطه موفقیت دانش طورکلی به. 

آموزان در  دانش درنتیجه .شود آموزان پایین بوده و ضعف عملکرد مشاهده می میزان یادگیري و عملکرد دانش

در کالس  موقع بهحضور  طورکلی به .کمبودندهاي خاصی از مطالعات براي مراحل تکمیلی و شغلی دچار  جنبه

.پایین است

يها مهارتشخصی، اجتماعی و زبان انگلیسی و ریاضیات و  يها مهارتو کاربرد آموزان  پیشرفت دانش 

 .است »ضعیف«عملی و فنی آنان در حد 

میزان موفقیت در حد پایین و یا بسیار متغیر و یا در حال کاهش سریع است طورکلی به. 

حال کاهش استاند، در  آموزانی که در حال پیشرفت به مراحل بعدي و مسائل شغلی تعداد دانش.    
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  ارزشیابیکیفیت آموزش، تدریس و  - 2

براي ایجاد اطمینان از  .است آموزان دانشهدف آموزش، تقویت یادگیري و بهبود بازده عملکرد  نیتر مهم

  .انجام دادارزشیابی مستمر بایستی  آمیز موفقیتیادگیري 

کیفیت آموزش، یادگیري  در دهند و اثر هر عامل را قرار می هموردتوج بازرسان، هدف اصلی بازرسی ویژه را

کنند که اظهارنظر کلی را در  بازرسان زمانی به بازده عملکرد رجوع می .کنند بندي می اولویت ارزشیابیو 

   .قرار داده باشند موردتوجه ارزشیابیکیفیت آموزش، یادگیري و 

   معیارها

 مند بهرهآموزشی همواره  يها تیفعالدر و حمایت، ایجاد انگیزه و نیز درگیر کردن آنان آموزان از انتظارات باال، توجه  دانش

.شوند می

آموزان  ریزي و انتقال دانش، یادگیري، حمایت و مطابقت با نیازهاي دانش کادر آموزشی، مهارت و تخصصشان را در برنامه

.گیرند بکار می

را براي آنان طراحی کرده  چالشآموزان دسترسی دارند و اهداف  پیشرفت دانشي شروع و میزان  به نقطه اساساًکادر آموزشی 

.سازند پذیر می آموزان امکان و یادگیري را براي تمام دانش

آموزان با توجه به بازخورد دقیق و مداوم از سوي کادر آموزشی، چگونگی پیشرفت و بهبود وضعیت تحصیلی خود را  دانش

.کنند بهتر درك می

بخشد و نیز دستیابی به اهداف  عملی را بهبود می يها مهارتزبان انگلیسی، ریاضیات و  يها مهارتیادگیري،  آموزش و

 .سازد آموزشی و شغلی را ممکن می

 .کند را حمایت می مؤثر، مشاوره و راهنمایی، یادگیري شده بندي زماناطالعات مناسب و 

  .ودش برابري و تنوع در آموزش و یادگیري، تقویت می

  ارزشیابیکیفیت آموزش، یادگیري و : بندي  هاي درجه ویژگی

  :عالی

  1درجه 

 »عالی«هاي یادگیري در حد  سنی و برنامه يها گروهمقدار زیادي از آموزش، یادگیري و ارزشیابی براي تمامی 

ر خوب هستند مداوم بسیا طور بهآموزان  تعداد زیادي از دانش درنتیجه .است »خوب«در حد  ندرت بههستند و 

اتفاق  تر گستردهمختلفی مانند کالس، محل کار و نیز جوامع  يها مکانو همچنان در فرایند یادگیري که در 

 .اند افتد، در حال پیشرفت می

هاي متفاوت، از مهارت  آموزان با پیشینه و شناخت دانش ها مهارتو افزایش  با کارتمام کادر آموزشی در رابطه 

آموزان انتظار باالیی داشته و این واقعیت را  مداوم از تمام دانش طور بهکادر آموزشی  .کافی برخوردارند

 .دهد هاي یادگیري بروز می اي از محیط دامنه صورت به

دارند،  موردنظري باالیی که نسبت به موضوعات  معلمان، مدرسان، مشاوران و مدیران با توجه به دانش و تجربه

آموزان و نیز دانش و درك آنان،  اساسی و دقیق دانش يها مهارتکنند و با توجه به  می ریزي دقیق برنامه طور به

 .کنند را طراحی می يزیبرانگ چالشتکالیف 

دقیق و سازگار با نیازهاي  يبند زمانرا همراه با  اي شده بررسی خوبی بهآموزشی خالق  يها ياستراتژ غالباً ها آن

 .العاده خواهد بود آموزان فوق دانش يها مهارت، رشد و درك درنهایت .دهند قرار می مورداستفادهفردي 

آموزان به وجود  همچنین کادر آموزشی سطح باالیی از شور و اشتیاق و تعهد براي یادگیري را در دانش



43

  .آورد می

استقالل را و  نفس اعتمادبهسطوح باالیی از شادي،  انگیز چالشهاي  با اجراي فعالیت زمان همآموزش و یادگیري 

.کند آموزان ایجاد می در دانش

زمان  .کنند آموزان را بررسی می معلمان، مربیان و مشاوران در تمام جلسات آموزشی، درك و یادگیري دانش

مانند توانایی استفاده از  ها مهارتآمیز  ها براي رشد موفقیت گیرد و از تمام فرصت قرار می مورداستفاده خوبی به

   .شود آموزان، بهره گرفته می اي ریاضی دانشه دانش و مهارت

و  باکیفیتمواد و منابع آموزشی  .شود آموزان می وجود کتاب آموزشی مناسب و منظم باعث پیشرفت دانش

در دسترس کادر آموزشی است و هر دوي کادر آموزشی و  )ICT(آوري اطالعات و ارتباطات  شامل فن

 .موزشی و ارزشیابی از این امکانات استفاده کنندتوانند در طول جلسات آ آموزان می دانش

شود که منجر به ایجاد عالقه در آنان  کنترل کیفیت از کادر آموزشی بازخورد گرفته می منظور بههمواره  

 .گردد می

معلمان  .شود تلقی می »خوب«مداوم  طور به »عالی« درگروعملی  يها مهارتآموزش زبان انگلیسی، ریاضیات و 

 .کنند هاي یادگیري ترغیب می آموزان را به شرکت در فعالیت کادر آموزشی، بیشتر دانش و سایر

 بامهارتآموزان را  کادر آموزشی رفتار دانش .است شده ترکیبي آموزشی  در تجربه خوبی بهبرابري و تنوع  

 .کند عایت میدر تمام جلسات آموزشی تنوع و برابري را ر درواقعکادر آموزشی  .کند کامل مدیریت می

ها براي موفقیت در  آموزان، آنان را براي استفاده از بهترین فرصت مشاوره و راهنمایی و حمایت از دانش درواقع

   .کند یادگیري کمک می

  :خوب

  2درجه 

تمام کادر  .وجود دارد »عالی«از تدریس  ییها مثالاست و  »خوب« عموماًآموزش، یادگیري و ارزشیابی 

 .آموزان را افزایش دهند ها و دانش دانش مهارت قادرندن آموزا دانش ي زمینه پیشر نظر گرفتن آموزشی بدون د

 .آموزان پیشرفت مناسبی خواهند داشت ، دانشدرنتیجه

هاي آموزشی،  با استفاده از باالترین برنامه درواقعآنان  .آموزان دارند کادر آموزشی انتظارات باالیی از دانش

کنند  ارزشیابی می دقت بهآموزان را  ها، دانش و درك اساسی دانش شان، مهارت هاي عالی تتخصصی و نیز مهار

با استفاده از  ها آن .طراحی کنند ها آنرا براي  يزیبرانگ چالشریزي کنند و تکالیف  برنامه مؤثر طور بهتا بتوانند 

سازگار کردن  درصددمناسب،  هاي لهمداخهاي ارزشیابی و نیز با حمایت و  ، یادگیري و استراتژيمؤثرآموزش 

.آیند برمیآموزان  نیازهاي شخصی دانش مؤثرو تطابق 

، برانگیز چالشهاي  آموزان را همراه با فعالیت و استقالل دانش نفس اعتمادبه، آموزش، شور و اشتیاق، طورکلی به

را مورد مشاهده قرار  ها آن مهارتباو  دقت بهاند و  آموزان پذیراي دانش خوبی بهکادر آموزشی  .بخشد بهبود می

مداوم، درك و دانش  طور بهموزش آ. ددهن قرار می سؤالرا مورد  ها آنداده و در طول جلسات آموزشی 

ي بهینه از  استفاده .کند هاي یادگیري مستقل را در آنان تقویت می تر نموده و ایجاد مهارت آموزان را عمیق دانش

.شود آموزان می منجر به پیشرفت دانش خوبی بهمنظم  و کتاب آموزشی ICTمنابع شامل 

 ها آنرا با  ها یابیارزمنظم ارزشیابی کرده و  طور بهآموزان را با دقت و  کادر آموزشی میزان پیشرفت دانش

.یابند درمینیز چگونگی بهبود آن را  وآموزان چگونگی عملکرد خود  بنابراین دانش .دهد قرار می موردبحث

معلمان و سایر کادر  .شود تلقی می »خوب«هاي عملی،  تدریس زبان انگلیسی، ریاضیات و مهارت طورکلی به

.کنند هاي وسیع یادگیري ترغیب می آموزان را به شرکت در فعالیت آموزشی، اکثر دانش
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یی الزم ، هنوز کارهاهرحال بهشود اما  مدیریت می خوبی بهآموزان  شوند و رفتار دانش برابري و تنوع تقویت می

.کامل در یادگیري ادغام شوند طور بههاي برابري و تنوع  است تا جنبه

را براي ایجاد  ها آنکند و  آموزان ایجاد می هاي خوبی را براي دانش مشاوره، راهنمایی و حمایت، فرصت

  .کند آمیز، تشویق می ي مناسب بین یادگیري و پیشرفت موفقیت رابطه

نیاز به 

درجه : بهبود

3

  

شوند که بیشتر  باعث می ها آن .وزش، یادگیري و ارزشیابی نیاز به بهبود دارد و هنوز مناسب نیستآم

با پیشرفت ملی  راستا هم طورکلی بهاین پیشرفت  .آموزان پیشرفت کنند هاي دانش آموزان و گروه دانش

دانش در رابطه با یادگیري و  در انتقال هایی ضعف نقطهاما همچنان  .هاي شروع مشابه است آموزان با نقطه دانش

.ارزشیابی وجود دارد

هاي خاصی، اثري از هیچ کمبود کیفیتی  احتمال وجود آموزش، یادگیري و ارزشیابی بهینه وجود دارد و در دوره

آموزان با سوابق  هاي دانش کادر آموزشی مهارت .شود آموزان دیده نمی سنی و یا گروه خاصی از دانش در گروه

آموزان را قادر  انتظارات کادر آموزشی، بیشتر دانش .بخشد ی بهبود میبخش رضایت طور بهي مختلف را ها و زمینه

 .را در جهت پیشرفت تشویق کنند ها آنی به دست آورند و بخش رضایتکار کنند و نتایج  سختی بهسازد که  می

، دقت و توجه کافی ها آنپیشرفت  آموزان در رابطه با در مورد ارزشیابی اولیه و نیز ارزشیابی کنونی دانش

 غیرضروريممکن است باعث تکرار  تاًینهاشود و  کافی اجرا نمی طور بهیابد اما این موارد همیشه  اختصاص می

را به  ها آن خوبی به شده ریزي برنامهآموزان شود و ممکن است که برخی از تکالیف  برخی از کارها براي دانش

.ندازدینچالش 

دهد و نیز قادر است  اختصاص می ها آنکند و تکالیف مناسبی را براي  آموزان را کنترل می دانشکادر آموزشی 

بندي  اما گهگاه زمان موفقندها معموالً  این مطابقت .را در جهت بهبود یادگیري، مطابقت بخشد ها آنهاي  برنامه

.شود آموزان می دگیري در برخی از دانشو این امر باعث کند شدن فرآیند یا اند مرتبطمناسبی ندارند و یا غیر 

کادر آموزشی حمایت اضافی و  .شود آموزان می هاي آموزش باعث تضمین رفع نیازهاي فردي دانش استراتژي

آموزان را به  ي بهینه از منابع و نیز کتاب آموزشی، دسترسی دانش دهد و با استفاده را گسترش می دسترس قابل

.کند می پذیر امکان خوبی بهمنابع 

توانند با کادر آموزشی در میان  دانند که میزان پیشرفت خود و چگونگی بهبود آن را می می خوبی بهآموزان  دانش

آموزان بخواهند  شود که بیشتر دانش این رویکرد باعث می .است کننده تشویقبگذارند که معموالً کاري منظم و 

.تالش کرده و پیشرفت کنند سختی به

.است بخش رضایتهاي عملی  زبان انگلیسی، ریاضیات و مهارت در کل، آموزش

.است بخش رضایتتقویت برابري و حمایت از تنوع در تدریس و یادگیري، 

  .شود آموزان می مشاوره، راهنمایی و حمایت باعث ایجاد انگیزه و پیشرفت در یادگیري دانش

  :ضعیف

  4درجه 

:است  »عیفض«ر رت اجراي موارد زیدر صو احتماالًآموزش، یادگیري و ارزشیابی 

آموزان  هاي دانش ه آموزان و یا گرو ي آموزش، یادگیري و ارزشیابی ضعیف در طول زمان، دانش درنتیجه

.اند شان موفق نبوده به اهداف یادگیري دررسیدنپیشرفت ضعیف دارند و 

ایجاد انگیزه و تشویق : لزمان، اهداف تدریس از قبی باگذشتکادر آموزشی انتظارات کافی ندارند و 

آموزانی که مشکل یادگیري دارند، میسر  دانش خصوص بهآموزان و  هاي خاص دانش آموزان و گروه دانش

.گردد نمی
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.کادر آموزشی با کمبود تخصص مواجه است و توانایی تقویت یادگیري را ندارد

آموزان،  ی از دانشتوجه قابل است و درصد »عیفض« یهاي عمل آموزش زبان انگلیسی، ریاضیات و مهارت

.کنند توانایی رفع نیازهاي زبان انگلیسی، ریاضیات و زبان را پیدا نمی

پیشرفت ناقص حاصل  درنتیجهآموزان سازگاري مناسبی ندارند و  ها و منابع آموزشی با نیاز دانش فعالیت

.شود می

  .دهد آموزشی از خود نشان میکادر آموزشی درك ناقص و نیز برابري و تنوع ناقصی را در جلسات 

  اثربخشی مدیریت و رهبري  - 3

 ارزشیابیتوجه اصلی در قضاوت بر مدیریت و رهبري، میزان موفقیت آن در پیشرفت آموزش، یادگیري و 

  .است آموزان دانشتمام 

، نندک می بندي اولویتمدیریت و رهبري،  شدن واقعهر ضابطه را بر روي مفید  ریتأث که هنگامیبازرسان 

  .دهند قرار می مدنظرهدف اصلی نوع خاصی از نظارت را 

  معیارها

توانند یاد بگیرند، انتظارات باال داشته باشند و  آموزان می براي مطالبی که تمام دانش .دیدگاه بلند پروازانه داشته باشند

.هاي باالي کیفیت و عملکرد داشته باشند استاندارد

.اي بهینه، بهبود بخشند یریت عملکردي باال و رشد و بهبود حرفهتدریس و یادگیري را از طریق مد

در سطح باال و دیدگاه کاربران، ارزشیابی کنند و نتایج را در جهت بهبود  یابیخود ارزشکیفیت نظارت را از طریق 

.قرار دهند مورداستفادهبخشیدن و تکامل ظرفیت رشد پایدار، 

ي ملی و محلی،  آموزان، کارفرمایان و جامعه ها و عالیق دانش یت کنند که با نیازاي مدیر هاي آموزشی را به گونه برنامه

.سازگاري داشته باشد

.اي فعال تقویت کنند و قلدري و تبعیض را از بین ببرند و نیز شکاف موفقیت را محدود کنند برابري و تنوع را به گونه

  .آموزان را مورد حمایت قرار دهند تمام دانش

  اثربخشی مدیریت و رهبري : بندي درجهي ها ویژگی

  :عالی

  1درجه 

هاي زمانی  دوره باگذشتدهند و  هاي خالقانه به نیاز ملی و محلی را نشان می هاي آماده شده، واکنش تمام فعالیت

ز آموزان و نی براي تمام دانش درواقعدهد و  بلند پروازانه را نشان می ومداوم عملکرد رو به جل طور بهپایدار، 

.کند ، باالترین سطوح عملکرد را حفظ میهستند نظارتکه تحت  ییها آنشامل 

از سازمان، عملکرد باالیی  طورکلی بهآموزان و نیز  آموزان و مدیران شامل مدیران کل و ناظران، از دانش تمام دانش

دهند و  وثري اختصاص میم طور بههاي عملکردي  مدیران کل، سایر مدیران را براي تمام جنبه .را انتظار دارند

درك دقیق و عمیقی از اطالعات و عملکرد  درواقعاند که  ارزشیابی تهیه شده -هاي خود عملیات بر اساس فرآیند

.کند آموزان تهیه می هاي دانش ها و گرایش و نیز از کادر آموزشی و مهارت

 »عالی«د در ح احتماالًی تمرکز دارند که یادگیري و ارزشیاب ،اي بر روي بهبود آموزش گیرانه سخت طور بهمدیران 

شوند  رشد و پیشرفت اساساً توسط عملکردهاي بسیار باالي مدیریتی انجام می .است »خوب«و یا حداقل در حد 

.اندازد یمرا در جهت پیشرفت به چالش  ها آنکند و  که کادر آموزشی را تشویق و حمایت می

الدین دارد و وآموزان، کارفرمایان  آمیزي براي فعال کردن دانش موفقیت هاي بسیار خدمات، استراتژي کننده تأمین
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کامل و  طور بههاي کالسی و درسی  تمام برنامه .آموزان است در تالش براي منفعت رسانی به تمام دانش

سازگاري  بیخو بههاي یادگیري و نیازهاي ملی و محلی  آموزان با برنامه نیازهاي دانش .شوند اجرا می يا العاده فوق

.دارند

احتماالً هیچ  .شود که قلدري و تبعیض وجود نداشته باشد یابد و باعث می فعالی بهبود می طور بهتنوع و برابري 

  .شود آموزان دیده نمی هاي مختلف دانش شکاف موفقیتی در بین گروه

  امنیت

اي دارد و در بهبود عملکرد  العاده خدمات در ارزشیابی و پیشگیري از خطرهاي امنیتی، عملکرد فوق کننده تأمین

آموزان احساس امنیت باالیی  دانش .، عملکرد بسیار خوبی داردها آنهاي  آموزان و گوش دادن به نگرانی دانش

آموزان فراهم کرده  خدمات، محیطی ایمن را براي دانش کننده تأمین .دانند که چگونه ابراز نگرانی کنند دارند و می

این تمرینات به تمرینات  .آموزان است ایجاد امنیت به سود دانش ونیر ي العاده فوق يریرگکا بهاست که توسط 

کنند و نیز از هر نوع تغییر قانون  تمام کادر آموزشی مرتبط، حمایت و امنیت را درك می .یابد عملی گسترش می

  .دار هستند عهده خوبی بههاي خود را  و نیز مسئولیت مطلعندجدي 

  :خوب

  2درجه 

 .هستند گفتگوها در حال  پروازي مداوم در مورد انتظارات باال و بلند طور بهمدیران شامل مدیران کل و ناظران، 

.اندازند خدمات، به چالش می کننده تأمینمدیران کل، مرتباً سایر مدیران را براي رسیدن به ایجاد عملکرد 

ل، بهبود و حمایت از آموزش، یادگیري و ارزشیابی از براي کنتر مشخصاًکنند و  آنان تمرینات مناسبی تولید می

، آموزش، یادگیري و ارزشیابی درنتیجه .کنند کار می سختی بهاي،  و پیشرفت حرفه مؤثرطریق مدیریت عملکردي 

 .خواهند رسید »خوب«به وضعیت  احتماالًاند و  در حال پیشرفت

هاي کنترل کیفیت و ارزشیابی دقیق  داشتن سیستم براي شناسایی اطالعات معتبر، شده ریزي برنامهکارهاي 

آموزان بهبود  دانش یبازده، درنتیجه .شوند اند که شامل نظارت دقیق نیز می شده واقع مؤثراهنگی همدیگر باهم

  .آمیزند در می خوبی به باهمگذشته  »خوب«یافته و عملکردهاي 

ایده و نظرات آنان در  چراکهي خوبی دارد  آموزشی رابطه آموزان، والدین و نیز کادر خدمات با دانش کننده تأمین

اند و باعث ایجاد  دهی شده ریزي و سازمان طرح خوبی بههاي آموزشی  برنامه .پیشرفت تحصیلی اثر گذار است

ي ملی و  شود و نیز نیازهاي جامعه هاي مختلف می آموزان با توانایی و خالقانه براي تمام دانش مؤثرهاي  فرصت

.کند را برطرف می محلی

شود که در آن قلدري و تبعیض هیچ  پویایی تقویت شده که منجر به ایجاد محیطی می طور بهبرابري و تنوع 

.آموزي وجود دارد دانش يها گروهشکاف بسیار محدودي در بین موفقیت  .جایگاهی ندارد

  حمایت

 خوبی بهو ریسک  هاست آنهاي قانونی آموزان از نیاز خدمات براي حمایت از دانش کننده تأمینتمهیدات 

 .آموزان دارد ترین دانش باارزشاستراتژي واضحی براي حمایت از  درواقعخدمات  کننده تأمین .شود مدیریت می

خدمات محیط فرهنگی  کننده تأمین .شود مداوم توسط مدیران کنترل می طور به ها ياستراتژپیشرفت و اجراي این 

نیز  و ارندیهوشآموزان به شدت و با امنیت کامل  و هم دانش یکادر آموزشهم خلق کرده که  يطور بهرا 

 .ي کاري و استفاده از اینترنت احساس امنیت دارند تجربه ازجملههاي یادگیریشان  آموزان در تمام جنبه دانش

به  ه گراناستفادآموزان در پیش گیري از نفوذ سوء  هاي استخدام براي هردوي کادر آموزشی و دانش فرایند

کادر .است شده واقع مؤثریی که بیشتر در ارتباط تنگاتنگ با کودکان و نوجوانان است، بسیار  ها ها و برنامه مکان
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کنند و در  شناسایی می خوبی بهآموزان شود  هایی را که ممکن است باعث آسیب به دانش آموزشی مرتبط، شاخص

میزان  .دهند ها را انجام می آسیب گونه نیاال مورد نیاز براي رفع هاي محلی و نیز قانونی، اعم ارتباط با فرایند

هاي  محیط درواقعدهد که محیط آموزشی و نیز محیط کاري  اتفاقات، حوادث و عدم حضور در کالس نشان می

   .ایمنی تلقی شوند

است و با اجراي اقدامات آموزان تهیه کرده  خدمات لیستی را از موارد امنیت با توجه به دیدگاه دانش کننده تأمین

مناسب  يها آموزشخدمات با استفاده از  کننده تأمینکادر آموزشی  .مناسب میزان امنیت را بهبود بخشیده است

   .کند آموزان اجرا می ایمنی را براي دانش ها فیتوص

نیاز به 

: بهبود

3درجه 

  

مدیران شامل مدیران کل و نیز مدیران  رحاله بهاما  .مدیریت و رهبري نیاز به بهبود دارند يها برخی از جنبه

   .کنند ها استفاده می هاي مورد نیاز براي بهبود این نیاز نظارتی در صورت لزوم از تمام ظرفیت

توان دریافت که درصد  پس می .اند مختلف کیفیت آموزش، یادگیري و ارزشیابی را بهبود بخشیده يها يزیر برنامه

هاي درستی  مدیران داده .ندبخش رضایتمناسب و  ها آنبیشتر  که یدرحالاند   نامناسبها  بسیار پایینی از برنامه

به سمت  هاي گرایش .گیرند کمک می شانینظارتبراي بهبود وضعیت مدیریتی و  ها آنکنند و از  دریافت می

مواره نقاط اما ه .آموزان و گرایش آنان نسبت به یادگیري است حداقل پیشرفت متوسط میزان یادگیري دانش

 کننده تأمینشود تا بتوان  اجرا می یابیخود ارزشهاي ضروري از قبیل  سیستم .ماند ضعف کوچکی باقی می

  .امري فردي نیست و نیاز به مشارکت همگانی دارد درواقعرسانی کرد که  خدمات را در تداوم پیشرفت کمک

 هاي پیشنهادات و ازنظرموزشی ارتباط خوبی دارد و آموزان، والدین و کادر آ خدمات معموالً با دانش کننده تأمین

مندي و  ي آموزشی مطابق با نیاز، عالقه برنامه طورکلی به .کند آنان براي ارزشیابی وضعیت نظارت استفاده می

ها نیازهاي  توان گفت برخی از این برنامه اما از سوي دیگر می .آموزان است ملی و محلی دانش هاي گرایش

.کند را برطرف نمیآموزان  دانش

شکاف  .شود هیچ مورد جدي از قلدري و تبعیض دیده نمی درنتیجهشوند و  تقویت می خوبی بهبرابري و تنوع 

 .آموزان در حال کم شدن است دانش يها گروهموفقیت براي تمام 

  حمایت

سال، در دستیابی به  18 دولت در رابطه با امنیت کودکان و نوجوانان زیر تأکیدخدمات با توجه به  کننده تأمین

توان گفت که در این رابطه مشکالت معدودي به شرح زیر وجود  اما می .ایجاد امنیت براي آنان موفق بوده است

  :دارد

 .اند نشده یروزرسان بهصورت جلسات آموزشی همیشه 

  .نیستند روز بهها همیشه  ها و سیاست دهد که فرایند صورت جلسات آموزشی نشان می

  :ضعیف

  4درجه 

  :مدیریت در صورت رعایت و بهبود موارد زیر، بهینه خواهند بود

در بخش  خصوص بههاي ضروري  مدیران در ایجاد پیشرفت چراکهتوانایی ایجاد بهبود بیشتر محدود است 

.اند نبوده مؤثرت نظار

.آموزان ضعیف بوده و یا در حال پیشرفت نیست بازده و راندمان دانش

.دارند هاي موثري بر نمی آموزان قدم دانش يها گروهاد اطمینان از آموزش بهتر براي تمام مدیران براي ایج

رغم رویکردهاي جدید براي رفع نقاط ضعف  علی .براي بهبود وضعیت نظارت نامناسب است یابیخود ارزش

متکی به کمک  موثري انجام نشده و پیشرفت در وضعیت کند و یا ضعیف قرار دارد و یا یابیخود ارزشاخیر، 
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 .خارج از سیستم است

 .کنند خدمات به جهت کیفیت نظارت تالش کافی نمی کننده تأمینمدیران کل در حفظ 

شود که  هاي آموزشی می هاي آموزشی ضعیف باعث کمبود حق انتخاب و کمبود همبستگی در برنامه برنامه

 .ي ملی و محلی مغایرت دارد با نیازهاي فردي و جامعه درواقع

آموزان، والدین و کادر آموزشی ضعیف  خدمات براي ایجاد ارتباط تنگاتنگ میان دانش کننده تأمین يها ياستراتژ

 .گیرد تغییرات مثبت و پیشرفت کافی صورت نمی درنتیجهبوده و 

ي ا ویژه يها گروهشود و شکاف موفقیت در میان  غیرقانونی برطرف نمی بعضشوند و  برابري و تنوع تقویت نمی

 .چنان وجود داردهم آنآموز از دانش

  حمایت

  :امنیت مناسب نخواهد بود فتدیبکه موارد زیر اتفاق  یدر صورت

.کند خدمات، نیازهاي دولت را در رابطه با امنیت برطرف نمی کننده تأمین

  :هستند نقاط ضعف شامل یک یا چند مورد از موارد زیر

.آموزان اختصاص اولویت پایین به دانش

.آموزان یده گرفتن گزارشات موارد سوء استفاده از دانشناد

.احساس امنیت ندارند ها آنکنند که  آموزان گزارش می دانش

کنترل  خوبی بهاند،  آموزان بزرگسال سال و یا دانش 18آموزان زیر  کادر آموزشی که در ارتباط مداوم با دانش

.شوند نمی

.شود درست کادر آموزشی، مدیران و یا داوطلبان ایجاد نمیتمهیدات مناسبی براي اطمینان از عملکرد 

.شود رسانی نمی روز بهگیرد و یا  تربیت صحیحی در مورد کادر آموزشی و یا نیروهاي داوطلب صورت نمی

.شود به مدیران ارشد در خصوص میزان امنیت و سالمت داده نمی ایو گزارش منظم به مدیران 

.آموزان ایان در جهت اطمینان از امنیت دانشفرمباکاري کافی  نبود رابطه

  .تیدر امنعدم ثبت کافی موارد اتفاقات، حوادث و یا فرار از مدرسه و یا عدم پیگیري اثرات پیشرفت 

  کارایی کلی - 4

 خدمات چگونه و چرا نیازهاي کاربران و کننده تأمینبراي رسیدن به این امر، بازرسان بایستی در نظر داشته باشند که 

  .کند آموزان را برطرف می دانش

  :درك کنند خوبی بهبازرسان بایستی موارد زیر را 

آموزان بازده و راندمان دانش

کیفیت آموزش، یادگیري و ارزشیابی

  اثربخشی مدیریت و رهبري

  کارایی کلی: بندي درجه يها یژگیو

  :عالی

  1درجه 

آموزان و نیز اثربخشی مدیریت  اندمان براي دانشبازده و ر .کیفیت آموزش، یادگیري و ارزشیابی عالی است

.عالی است احتماالًو رهبري 

.افتد آموزان، پیشرفت سریعاً اتفاق می خوب دانش یبازدهدر شرایط عالی با 
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آموزان و باالترین انتظارات را در کادر  خدمات، باالترین اشتیاق را در دانش کننده تأمینآموزش و یادگیري 

 .یادگیري عالی است .شرایط عمالً بهترین حالت براي پیشرفت مداوم وجود دارد نیدر ا .کند یآموزشی ایجاد م

.کند مدیریت نقش شایانی را ایفا می

 .آموزان دارد ي آموزشی سازگاري باالیی را با نیاز دانش برنامه 

واهند بود تا پتانسیل آموزان قادر خ خدمات، دانش کننده تأمینتشویق برابري و تنوع از سوي و با تقویت 

ي عالی  آموزي با کسب تجربه دانش يها گروهآموزان و  دانش درنتیجه .خود را تا میزان بسیار باالیی عملی سازند

باالیی  در حدامنیت  .شوند مجهز می خوبی بهخدمات براي مراحل بعدي آموزش خود  کننده تأمینو با کمک 

 .وجود دارد

   .اند اند و استانداردهاي باال رعایت شده سیار بهبود یافتهکیفیت و عملکرد ب طورکلی به

  :خوب

  2درجه 

آموزان و نیز  بازده و راندمان براي دانش .است »خوب«کیفیت آموزش، یادگیري و ارزشیابی حداقل 

ها ممکن است در حد عالی  برخی از جنبه .شود حداقل خوب برآورد می احتماالًاثربخشی مدیریت و رهبري 

.باشند

 .دهد به اهداف آموزشی انجام می دررسیدنآموزان  خدمات، اعمال موثري براي کمک به دانش کننده تأمین

آموزان حداقل در حد خوب  یادگیري دانش یبازدهگرایش به سمت یادگیري بسیار مثبت است و یادگیري و 

 .کند داري را ایفا می مدیریت نقش معنی .است

 .آموزان سازگاري دارد دانشي آموزشی با نیازهاي  برنامه

ایجاد  منجر بهخدمات، اعمال بسیار موثري را براي تقویت برابري و تنوع انجام داده که نهایتاً  کننده تأمین

 .شود محیط آموزشی فراگیر و همگانی می

ات، خدم کننده تأمین با کمکآموزي  دانش يها گروهآموزان و  دانش .فضاي مثبتی براي یادگیري وجود دارد

همچنین  .براي مراحل بعدي آموزش، یادگیري و استخدام آمادگی دارند خوبی بهکنند  تجارب مثبتی پیدا می

.کنند و ایمن هستند آموزان احساس امنیت می دانش

   .شود خوب تلقی می ،کیفیت و عملکرد بسیار بهبود یافته و یا نسبت به عملکردهاي قبلی طورکلی به

نیاز به 

: بهبود

3درجه 

  

 .بازده و راندمان، کیفیت آموزش، یادگیري و ارزشیابی و نیز اثربخشی مدیریت و رهبري نیاز به بهبود دارند

 .اگرچه ممکن است کارهاي خوب وجود داشته باشد

 .بهبود و یا بالعکس در حال نزول باشد در حالآموزان ممکن است  دانش یبازدهدر شرایط ویژه، 

شخصیتی  يها یژگیو ها مهارتآموزان  هاي منطقی براي اطمینان از اینکه تمام دانش خدمات، قدم کننده تأمین

 .دارد مورد نیاز براي عملی کردن پتانسیلشان را دارند، بر می

مدیریت نقش  .آموزان نیاز به بهبود دارد دانش یبازدهیادگیري و  .است بخش رضایتگرایش به یادگیري 

 .کند ی ایفا میبخش رضایت

اما همواره نیاز به اقداماتی جهت بهبود  .آموزان است ي یادگیري و آموزش، مرتبط با نیاز دانش هبرنام

 .داردوضعیت تنوع و برابري وجود 

ي بعدي یادگیري، آموزش و استخدام را  توانایی ورود به مرحله غالباًي مثبت و  آموزان عموماً تجربه دانش

 .دارند

   .ها وجود داشته باشد کیفیت و عملکرد کلی، علیرغم برخی نقطه ضعفممکن است گرایش به بهبود در  
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  :ضعیف

  4درجه 

   .کارایی کلی در صورت وجود موارد زیر ضعیف است احتماالً

.آموزان ضعیف است بازده براي دانش

 .کیفیت آموزش، یادگیري و ارزشیابی ضعیف است

.اثربخشی مدیریت و رهبري ضعیف است 

خدمات وجود دارد که در موفقیت  کننده تأمینتقویت کیفیت و تنوع از سوي  مهمی در نقاط ضعف

.کند آموزي خدشه وارد می دانش يها گروهآموزان و  دانش

آموزان اقدامات کافی انجام نگرفته  با حفظ امنیت دانش در رابطهشوند و  برآورده نمی يقانون گذارنیازهاي 

.است

نیازمند «کارایی کل در حد  درنتیجهچند مورد نظارت کلی موفق نبوده که تهیه کننده در ایجاد بهبود دو یا 

   .قرار دارد» بهبود
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  بندي امارات مدل رتبه - 10-4- 2

  .شوند بندي می سطح زیر درجه 6 بر اساسدر کشور امارات مدارس 

  است عربی حدهمت امارات انتظار حد از باالتر اي مالحظه قابل طور به عملکرد کیفیت: عالی

  عربی است متحده امارات انتظار حد از باالتر عملکرد کیفیت:  خوب خیلی

  عربی است متحده امارات انتظار حد در عملکرد کیفیت: خوب

  )عربی است متحده امارات تمامی مدارس در براي مورد انتظار سطح این(

  سازد یمعربی را برآورده  متحده امارات در نیاز مورد کیفیت سطح حداقل عملکرد کیفیت: قبول قابل

  )عربی است متحده امارات در تمامی براي سطح حداقل این(

  عربی است متحده امارات انتظار زیر عملکرد کیفیت: ضعیف

   است عربی متحده امارات انتظارات از کمتر یتوجه قابل طور به عملکرد کیفیت: ضعیف خیلی

:شوند بندي می شاخص زیر رتبه 6 اساس برهمچنین کلیه مدارس در امارت متحده عربی 

  آموزان دانش موفقیت .1

  ها آننوآوري  هاي مهارت و آموزان، دانش اجتماعی و فردي توسعه -2

  ارزشیابی و تدریس -3

  درسی برنامه -4

  آموزان دانش از حمایت و هدایت مراقبت، حفاظت، -5

  مدیریت و رهبري -6

.ایم را مرود بررسی قرار داده ها آن ها و معیارهاي در این بخش ما این شاخص

چارچوب (ت اس شده گرفتهتمامی مطالب این بخش از سایت وزارت تعلیم و تربیت امارت متحده عربی 

  .)2015بازرسی مدارس امارت متحده عربی، 

نآموزا دانش موفقیت .1
1

  

عناصر دستیابی -1-1
2

  

مجوز ارايد و مجاز دروسی برنامه استانداردهاي دستیابی به -1-1-1
3
   

مناسب یالملل نیب و ملی استانداردهاي دستیابی به -1-2-1
4

  

کلیدي موضوعات مورد در خصوص به درك و فهم، و مهارت دانش، -1-3-1
5

  

                                                
1 Students’ achievement
2 Attainment Elements
3 Attainment as measured against authorised and licensed curriculum standards
4 Attainment as measured against national and appropriate international standards
5 Knowledge, skills and understanding, especially in the key subjects
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زمان طول در تمایل به موفقیت -1-4-1
1

  

  مختصر توصیف

  ضعیف خیلی ضعیف قبول قابل خوب خیلی برجسته

 مجوز داراي و مجاز دروسی برنامه استانداردهاي دستیابی به -1-1-1

  .اند یافته دست دروسی برنامه استانداردهاي باالیی از به سطح آموزان دانش اکثریت مطلق

  .اند یافته دست دروسی برنامه استانداردهاي باالیی از به سطح آموزان دانش از زیادي اکثریت

  .اند یافته تدس دروسی برنامه استانداردهاي باالیی از به سطح آموزان دانش اکثر

  .اند یافته دست دروسی برنامه استانداردهاي متوسطی از به سطح آموزان دانش اکثر

  .اند یافته دست دروسی برنامه استانداردهاي متوسطی از حداقل سطح به آموزان دانش ازسه چهارماز کمتر

  .اند یافته دست دروسی برنامه استانداردهاي متوسطی از سطح به کمی آموزان دانش

  مناسب یالملل نیب و ملی استانداردهاي دستیابی به -1-2-1

 یالملل نیب و ملی استانداردهاي باالیی از به سطح آموزان دانش از بسیاري خارجی، امتحانات در

  .اند یافته دست

 یالملل نیب و ملی باالیی استانداردهاي به سطح آموزان دانش از زیادي اکثریت خارجی، امتحانات در

  .اند فتهیا دست

  .اند یافته دست یالملل نیب و ملی استانداردهاي به سطح باالیی از آموزان دانش اکثریت خارجی، امتحانات در

 یالملل نیب و ملی استانداردهاي به سطح متوسطی از آموزان دانش از بسیاري خارجی، امتحانات در

  .اند یافته دست

 و ملی متوسط از استانداردهاي حداقل به سطح موزانآ دانش از چهارم سه از کمتر خارجی امتحانات در

  .اند یافته دست یالملل نیب

  .اند یافته دست یالملل نیب و ملی استانداردهاي متوسط کمی به سطحن آموزا دانش خارجی، امتحانات در

  کلیدي موضوعات مورد در خصوص به درك و فهم، و مهارت دانش، -1-3-1

 درك و فهم و مهارت دانش، باالیی از به سطح آموزان دانشکثریت مطلق ا خود، اخیر کار در و دروس در

  .اند یافته دست درسی برنامه استانداردهاي

و  درك و مهارت دانش، باالیی از به سطح آموزان دانشاز  اکثریت بزرگی خود، اخیر کار در و دروس در

  .اند یافته دست درسی برنامه فهم استانداردهاي

 درك و فهم و مهارت دانش، باالیی از به سطح آموزان دانش اکثریت خود، اخیر کار در و دروس در

  .اند یافته دست درسی برنامه استانداردهاي

                                                
1 Trends in attainment over time



53

 و فهم درك و مهارت دانش، باالیی از به سطح آموزان دانش اغلب خود، اخیر کار در و دروس در

  .اند یافته دست درسی برنامه استانداردهاي

 درك و مهارت دانش، باالیی از به سطح آموزان دانش از چهارم سه از کمتر خود، راخی کار در و دروس در

  .اند یافته دست درسی برنامه استانداردهاي و فهم

 درك و مهارت دانش، به سطحی متوسطی از آموزان دانشتعداد کمی از  تنها خود، اخیر کار در و دروس در

 و ها مهارت در ضعف نقطه و دانش در یتوجه قابل شکاف .دان یافته دست درسی برنامه و فهم استانداردهاي

  .دارد وجود آموزان دانش درك و فهم

  زمان طول در موفقیت تمایل -1-4-1

 و ملی استانداردهاي باالتر از مداوم طور به آموزان دانش از اکثریت مطلق موفقیت گذشته، سال سه طول در

  .است بوده یالملل نیب

 و ملی استانداردهايز باالتر ا مداوم طور به آموزان دانش از بزرگی اکثریت موفقیت گذشته، سال سه طول در

  .است بوده یالملل نیب

 یا وه بود یالملل نیب و ملی استانداردهاي باالتر از آموزان دانش اکثریت موفقیت گذشته، سال سه طول در

  .است یافته بهبود یتوجه قابل طور به

 و ملی استانداردهايط گسترده در خ طور به آموزان دانش از بسیاري تموفقی گذشته، سال سه طول در

  .است بوده یالملل نیب

 یالملل نیب از استانداردهاي تر نییپا مداوم طور به آموزان دانش از بسیاريت موفقی گذشته، سال سه طول در

  .است متفاوت بوده یتوجه قابل طور به یا و بوده

 و ملی استانداردهاي با خط در به سطحی آموزان دانشداد کمی از تع تنها گذشته، سال سه طول در

.اند یافته دست یالملل نیب

پیشرفت -1-2
1

  

  عناصر

 در و شروع نقطه برابر در آموزشی، ویژه نیازهاي با آموزان دانش ازجمله ،آموزان دانش پیشرفت -1-2-1

زمان طول
2

  

دروس در پیشرفت -1-2-2
3

  

آموزان دانش تلفمخ هاي گروه پیشرفت -1-2-3
4

  

                                                
1 Progress
2 Progress of students, including those with special educational needs, against their starting points and over time
3 Progress in lessons
4 Progress of different groups of students
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  مختصر توصیف

 در و شروع نقطه برابر در آموزشی، ویژه نیازهاي با آموزان دانش ازجمله ،آموزان دانش پیشرفت -1-2-1

  زمان طول

مورد انتظار  پیشرفت از بهتر آموزان دانش از بسیاري که دهد یم نشان خارجی و داخلی سنجش اطالعات  

  .هستند درسی برنامه انداردهاياست و فردي شروع نقطه با رابطه در

پیشرفت مورد  بهتر از آموزان دانش از بزرگی اکثریت که دهد یم نشان خارجی و داخلی سنجش اطالعات

  .هستند درسی برنامه استانداردهاي و فردي شروع نقطه با رابطه در انتظار

 در مورد انتظار پیشرفت از بهتر آموزان دانش اکثریت که دهد یم نشان خارجی و داخلی سنجش اطالعات

  .هستند درسی برنامه استانداردهاي و فردي شروع نقطه با رابطه

 در انتظار مورد پیشرفت را آموزان دانش از بسیاري که دهد یم نشان خارجی و داخلی سنجش اطالعات

  .هستند درسی برنامه استانداردهاي و فردي شروع نقطه با رابطه

 رابطه در انتظار مورد پیشرفت بهتر از آموزان دانش از چهارم سه از مترک که دهد یم نشان سنجش اطالعات

  .هستند درسی برنامه استانداردهاي و فردي شروع نقطه با

 با رابطه در انتظار مورد پیشرفت بهتر از آموزان دانش تعداد کمی از تنها که دهد یم نشان سنجش اطالعات

  .هستند یدرس برنامه استانداردهاي و فردي شروع نقطه

  دروس در پیشرفت -1-2-2

 مناسب یادگیري اهداف با ارتباط در مورد انتظار پیشرفت از بهتر آموزان دانش اکثریت غالب دروس، در

  .هستند انتظار درسی برنامه استانداردهاي با همسو

 مناسب گیريیاد اهداف با رابطه در انتظار مورد پیشرفت از بهتر آموزان دانش از بزرگی اکثریت دروس، در

  .هستند انتظار درسی برنامه استانداردهاي با همسو

 با همسو مناسب یادگیري اهداف با ارتباط در مورد انتظار پیشرفت از بهتر آموزان دانش اکثریت دروس، در

  .هستند انتظار درسی برنامه استانداردهاي

 با همسو مناسب یادگیري اهداف اب رابطه در انتظار مورد بهتر از پیشرفت آموزان دانش اکثر دروس، در

  .هستند انتظار درسی برنامه استانداردهاي

 همسو مناسب یادگیري اهداف با رابطه در انتظار مورد بهتر از پیشرفت آموزان دانش اکثریت تنها دروس، در

  .هستند انتظار درسی برنامه استانداردهاي با

 مناسب یادگیري اهداف با رابطه در انتظار مورد یشرفتبهتر از پ آموزان دانشتعداد کمی از  تنها دروس، در

  .هستند انتظار درسی برنامه استانداردهاي با همسو

  آموزان دانش مختلف هاي گروه پیشرفت -1-2-3
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  بهتر از پیشرفت مورد انتظار هستند آموزان دانش يها گروهتمام 

  بهتر از پیشرفت مورد انتظار هستند آموزان دانش يها گروهاغلب 

  بهتر از پیشرفت مورد انتظار هستند آموزان دانش يها گروهاکثریت 

  اند کردهمورد انتظار را کسب  شرفتیپحداقل  آموزان دانش يها گروهتمام 

  اند نکردهپیشرفت مورد انتظار را کسب  آموزان دانش يها گروهحداقل یکی از 

  دارد وجود آموزان شدان ازف مختل هاي گروه بین پیشرفت میزان در یتوجه قابل تفاوت

32-33  

یادگیري يها مهارت -1-3
1

  

 مراحل در آموزان دانش توسط طورکلی به آن از نوعی توصیف یادگیري يها مهارت که رود یم انتظار

  .شد داده نمایش مدرسه یک مختلف

  عناصر

یادگیري خودشان مسئولیت و در آموزان دانش مشارکت -1-3-1
2
   

آموزان دانشتعامالت  و مکاريارتباطی، ه يها مهارت -1-3-2
3
   

یادگیري حیطه هاي بین ارتباطات ایجاد واقعی و جهان در یادگیري از استفاده -1-3-3
4

  

یادگیري آوري فن از استفاده و انتقادي تفکر تحقیق، پرسش، اقدام، نوآوري، -1-3-4
5

  

  مختصر توصیف

  یادگیري خودشان مسئولیت و در آموزان دانش مشارکت -1-3-1

 خوبی به ها آن .اند رفتهیپذپایداري  يها روشبه  را خود یادگیري مسئولیت و هستند مشتاق آموزان شدان

 اقدامات .کنند یم دقت تأمل با خود ضعف و قوت نقاط ارزیابی براي خود یادگیري در دارند و تمرکز

  .دهند یمیادگیریشان انجام  بهبود براي هدفمندي

 را خود ضعف و قوت نقاط ها آن .رندیپذ یما ر خود یادگیري مسئولیت و یريیادگ به مند عالقه آموزان دانش

  .کنند یم خود عمل براي بهبود مصممانه و دانند یم

 قوت نقاط ها آن .دهند یم افزایش را خود یادگیري براي مسئولیت و برند یم لذت یادگیري در آموزان دانش

  .دهند انجام می بهبود براي را اقداماتی و دانم یم را خود ضعف و

                                                
1 Learning skills
2Students’ engagement in, and responsibility for, their own learning 
3 Students’ interactions, collaboration and communication skills
4 Application of learning to the world and making connections between areas of learning
5 Innovation, enterprise, enquiry, research, critical thinking and use of learning technologies
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 کار معلمان دخالت بدون و کوتاه مدت براي تواند یم دارند و یادگیري به نسبت مثبت نگرش آموزان دانش

 خود کار چگونه و اند آموخته چه دانند یم ها آن طورکلی به اما منفعل باشند، فراگیران است ممکن ها آن .کنند

  .را بهبود بخشند

 یادگیري کیفیت به ندرت به آموزان دانش .کنند یم کار معلمان رهبري با تنها و بی عالقه هستند آموزان دانش

  .بخشند بهبود را خود کار چگونه که نیستید مطمئن ها آن درنتیجه و دهند یمتوجه نشان  خود

 نشان یادگیري به عالقه ها آن .کنند یمکار  ثابت معلم تنها رهبري با و بی عالقه هستند آموزان دانش

را  خود کار چگونه که دانند ینم ها آن درنتیجه و کنند ینم ارزیابی را خود یادگیري کیفیت ها آن .دده ینم

  .بخشند بهبود

  آموزان دانشتعامالت  و ارتباطی، همکاري يها مهارت -1-3-2

 از اي گسترده طیف در موثري بسیار همکاري و توافق تعامل مورد اهداف به رسیدن براي آموزان دانش

  .کنند یمبه روشنی منتقل  خود یادگیري ها آن .یادگیري دارند يها تیموقع

 از وسیعی طیف در سازنده اي و هدفمند همکاري و تعامل مشترك اهداف به رسیدن براي آموزان دانش

  .کنند یممنتقل ا خود ر یادگیري مؤثر طور به ها آن .دارند یادگیري يها تیموقع

 یادگیري ها آن .کنند یم برقرار همکاري و ارتباط خوب یادگیري یطشرا از وسیعی طیف در آموزان دانش

  .کنند یممنتقل  وضوح به را خود

 همکاریشان و است متنوع تشانتعامال کیفیت چه کنند اگر کار در گروه ورانهبهره  توانند یم آموزان دانش

  .کنند یممنتقل  کافی اندازه به را خود یادگیري ها آن .است محدود

 ادی براي مطالب ارتباط و بحث و تعاملدر  ها آن .کنند یم کار باهم معلم نظارت با تنها وزانآم دانش

  .نددار مشکلخود  شده گرفته

 یادگیري کنند و کار باهم و برقرار کنند ارتباط توانند یم یقبول قابل حد در آموزان دانش تعداد کمی از تنها

  .را منتقل کنند خود

  یادگیري حیطه هاي بین ارتباطات ایجاد واقعی و جهان در یريیادگ از استفاده -1-3-3

 درك تعمیق براي ها آن از استفاده یادگیري و حیطه هاي بین دار معنی ارتباط مداوم طور به آموزان دانش

  .کنند یم جهان از خود

 از خود درك به خوبی ها آن به مربوط یادگیري و حیطه هاي بین دار معنی ارتباط منظم طور به آموزان دانش

  .است جهان

  .است جهان از را خود درك ها آن به مربوط یادگیري و حیطه هاي بین روشن ارتباط ایجاد آموزان دانش

 از را خود درك براي ساده هاي درراه ها آن مربوط یادگیري و حیطه هاي بین ارتباط چند به را آموزان دانش

  .است جهان
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 از خود درك به دانش ارتباط به یادگیري و حیطه هاي بین ارتباط ایجاد هب دشوار آن کردن پیدا آموزان دانش

  .است جهان

 درك دانش به مربوط یادگیري و حیطه هاي بین ارتباط ایجاد به توانند یم آموزان دانش تعداد کمی از تنها

  .است جهان از را خود

یادگیري  آوري نف از استفاده و انتقادي تفکر تحقیق، پرسش، اقدام، نوآوري، -1-3-4

 منابع انواع از استفاده با توانند یم و هستند مستقل یادگیرندگانی ها آن .هستند اقتصادي و خالق آموزان دانش

 بسیار و مستقل طور به یادگیري هاي آوري فن از توانند یم ها آن .کنند کشف خود براي را چیز مختلف همه

  .هستند ها آن یادگیري ذاتی يها یژگیو مسئله حل ياه مهارت و انتقادي تفکر .کنند استفاده مؤثر

 مؤثر یادگیري يها يتکنولوژ و تحقیق وجستج يها مهارت از ها آن .هستند اقتصادي و خالق آموزان دانش

  .هستند ها آن یادگیري کلیدي يها یژگیو از مسئله حل يها مهارت و انتقادي تفکر .کنند یم استفاده

 از آوري فن از استفاده با و کشف کنند خود براي را چیز همه توانند یم ها آن .دهستن اقتصادي آموزان دانش

 ها آن یادگیري مشترك يها یژگیو مسئله حل يها مهارت و انتقادي تفکر .کنند خودشان حمایت یادگیري

  .باشند یم

 صورت به یادگیري ريآو فناز  ها آن .انجام دهند معلمان راهنمایی با پایه تحقیقات توانند یم آموزان دانش

 از تفکر انتقادي و مسئله حل تفکر يها مهارت .کنند یم استفاده خود یادگیري از حمایت براي محدود

  .هاست آندر حال رشد یادگیري  يها یژگیو

 مؤثر طور به یادگیري هاي آوري فن از انجام دهند و تحقیقات مستقل و پایه توانند یم سختی به آموزان دانش

  .باشند یم ها آن یادگیري از نیافته توسعه يها یژگیو انتقادي مسئله و تفکر حل يها مهارت .ننداستفاده ک

 آوري فن از و براي خود کشف کنند مستقل طور به را چیز همه توانند یم آموزان دانش تعداد کمی از تنها

 ها آن یادگیري يها یژگیواز  انتقادي تفکر و مسئله حل يها مهارت .کنند استفاده مؤثر طور به یادگیري يها

  .نیست

ها آننوآوري  هاي مهارت و ،آموزان دانش اجتماعی و فردي توسعه -2
1

  

 همه مراحل در طورکلی به آموزان دانش نوآوري هاي مهارت و اجتماعی و فردي توسعه که رود می انتظار

  .شوند دیده مدرسه یک مختلف

رشد فردي -2-1
2

  

  عناصر

نگرش -2-1-1
3

  

                                                
1 Students’ personal and social development, and their innovation skills 
2 Personal development
3 Attitudes
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فتارر -2-1-2
1

  

روابط -2-1-3
2

  

سالم و امن زندگی سبک اتخاذ -2-1-4
3

  

قت شناسیو حضور -2-1-5
4

  

  مختصر توصیف

  نگرش -2-1-1

انتقادي از  و بازخورد قوي نفس اعتمادبه ها آن .مثبت هستند مسئول و بسیار هاي نگرش داراي آموزان دانش

  .ددهن خود نشان می

 انتقادي بازخورد دنبال به ها آن .هستند متکی خود به ها آن .نددار مسئول و مثبت داراي نگرش آموزان دانش

  .دهند هستند و به آن واکنش نشان می

بازخوردهاي  به خوبی به و هستند متکی خود به ها آن .مسئول هستند و مثبت نگرش داراي آموزان دانش

  .دهند می پاسخ انتقادي

 قدردانی انتقادي از بازخورد ها آن .رشدي هستند لحا در نفس اعتمادبه و مسئول داراي نگرش آموزان دانش

  .کنند می

 .باشند نفس اعتمادبه فاقد و باشد بی اطمینان است ممکن اغلب ها آن چه اگر هستند، مند عالقه آموزان دانش

  .دهند نمی پاسخ انتقادي بازخورد به خوبی به ها آن

 پاسخ آن به منفی اغلب و گیرند مینادیده  را انتقادي بازخورد ها آن .منفی دارند نگرش آموزان دانش

  .دهند می

  رفتار -2-1-2

به سبک معقولی  در مشکالت ها آن .کنند میرفتار  خوبی به دیگران به و منظم خود مداوم طور به آموزان دانش

  .است تأثیرگذار مدرسه سراسر در ها آن مثال زدنی و نمونه رفتار .است نادر بسیار قلدري .کنند میحل 

اختالفات تالش  حل براي باهم ها آن .کنند میرفتار  دیگران با خوبی به و منظم خود اغلب آموزان انشد

 کمک هماهنگ یادگیري اجتماع یک به آموزان دانش مثبت بسیار رفتار .است نادر بسیار قلدري .کند می

  .کند می

 مثبت رفتار .است نادر قلدري .کنند میرفتار  دیگران با خوبی به و منظم خود معموالً آموزان دانش

  .است غالب مدرسه سراسر در آموزان دانش

                                                
1 Behaviour
2 Relationships
3 Adoption of safe and healthy lifestyles
4 Attendance and punctuality
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 ها آن .گذارند می احترام ها آنبه  و پیروي کالس درس از خارج و داخل در مدرسه مقررات از آموزان دانش

 کمک منظم و امن یادگیري اجتماع یک به طورکلی به آموزان دانش رفتار .هستند باادب دیگران نسبت به

  .وجود داشته باشد قلدري از حادثه چند است ممکن هرچند ،ندک می

 .شود میمدرسه  در مشکالتی باعث یا و کالس درس را مختل کرده آموزان دانشبعضی از  ضعیف رفتار

  .افتند میاتفاق  مکرر قلدري حوادث و یادگیري اجتماع یک منجر به بی نظمی در آموزان دانش رفتار

 احترامی بی اموال و دیگران به نسبت اوقات گاهی ها آن .دهند رعابی انجام میا رفتارهایی آموزان دانش

  .است متداول قلدري حوادث و یادگیري اجتماع شدن یک ناامن منجر به آموزان دانش رفتار .کنند می

  روابط -2-1-3

را  یکدیگر شههمی ها آن .دهند می نشان همدلی و حساس دیگران هاي تفاوت و نیازها نسبت به آموزان دانش

  .است مالحظه با و محترمانه بسیار کنانباکار و آموزان دانش میان روابط ،درنتیجه .کنند می کمک

 .کنند می کمک به یکدیگر مداوم طور به و حساس دیگران هاي تفاوت و نیازهاي نسبت به آموزان دانش

  .است بامالحظه و محترمانه کنانباکار و آموزان دانش میان روابط ،درنتیجه

 ،درنتیجه .کنند می کمک یکدیگر به راحتی به و ،کنند میدیگران را درك  هاي تفاوت و نیازها آموزان دانش

  .هستند صمیمی و احترام کنانباکار و آموزان دانش میان روابط

 کنانباکار و آموزان دانش میان روابط ،درنتیجه .هستند آگاه دیگران هاي تفاوت و نیازها از آموزان دانش

  .هستند مؤدب

 و آموزان دانش میان روابط ،درنتیجه .نیستند آگاه دیگران از تفاوت و نیازها از کافی اندازه به آموزان دانش

  .نیست آمیز احترام یشههم آنکنباکار

 اغلب کنانباکار و آموزان دانش میان روابط ،درنتیجه .نیستند آگاه دیگران هاي تفاوت و نیازها از آموزان دانش

  .باشد ادبانه بی تواند می و نیست انهمحترم

  سالم و امن زندگی اتخاذ سبک -2-1-4

 مداوم طور به ها آن .دهند می نشان سالم و امن زندگی از خوبی بسیار شناخت ودرك  آموزان دانش

 که هایی فعالیت کننده و در شروع اغلب ها آن .کنند می خود ایمنی و سالمت مورد در عاقالنه هاي انتخاب

  .دکنن می، شرکت کنند میامن را ترویج  و سالم زندگی کسب

 در عاقالنه هاي انتخاب معموالً ها آن .دهند می نشان سالم و امن زندگی از امنی شناخت ودرك  آموزان دانش

امن را  و سالم زندگی سبک که هایی فعالیت در و شروع ها آن .دهند انجام می خود ایمنی و سالمت مورد

  .کنند ، شرکت میکنند میترویج 
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 در مناسب انتخاب ها آن .دهند می نشان سالم و امن زندگی از سبک درك و شناخت درستی آموزان دانش

 ،دهند می ترویجامن را  و سالم زندگی سبک که هایی فعالیت در ها آن .دارند را خود ایمنی و سالمت مورد

  .کنند می شرکت

 در متناقض هاي انتخاب است ممکن ها آن .دارند سالم و امن زندگی از و شناخت کلی درك آموزان دانش

ترویج  راامن  و سالم زندگی سبک که هایی فعالیت در اوقات گاهی ها آن .بکنند خود ایمنی و سالمت مورد

  .کنند می شرکت کنند، می

 و تسالم مورد در نامناسب هاي انتخاب ها آن .دارند سالم و امن زندگی از محدودي درك آموزان دانش

  .کنند می ، شرکتکنند می را ترویج امن و سالم زندگی سبک که هایی فعالیت در ندرت به و ،خوددارند ایمنی

 در ناامن و نامناسب هاي انتخاب ها آن .دارند سالم و امن زندگی از درك و شناخت ضعیفی آموزان دانش

 ،کنند میامن را ترویج  و سالم زندگی سبک که هایی فعالیت در و ،کنند می خود ایمنی و سالمت مورد

  .کنند نمی شرکت

  قت شناسیو حضور -2-1-5

  .باشند می شناس وقت دروس نسبت به مدرسه و آموزان دانش .است درصد 98 حداقل حضور

  .باشند می شناس وقت دروس نسبت به مدرسه و یشهباهمتقری آموزان دانش .است ٪96 حداقل حضور

  .رسند می درس کالس سر و به مدرسه موقع به معموالً نآموزا دانش .است ٪94 حداقل حضور

  .رسند می کالس درس به و مدرسه به موقع به معموالً آموزان دانش .است ٪92 حداقل حضور

  .رسند میکالس درس  یا و مدرسه در دیر آموزان دانش از تعداد قلیلی .است ٪92 از کمتر حضور

 درس کالس و مدرسه به تأخیربا  مداوم طور به آموزان دانش از بزرگی اقلیت .است ٪90 از کمتر حضور

.رسند می

  متحده عربیت جهان و امارا فرهنگ از آگاهی و اسالمی يها ارزش و شناختدرك  -2-2

  عناصر

  عربی متحده امارات جامعه در اسالم يها ارزش و نقش از آموزان دانش پذیرش -1 -2-2

  عربی متحده امارات فرهنگ و میراث به احترام -2 -2-2

   جهان دیگر خود و يها فرهنگ پذیرش و شناخت و درك -3 -2-2

  مختصر توصیف

  عربی متحده امارات جامعه در اسالم يها ارزش و نقش از آموزان دانش پذیرش -1 -2-2

 امارات جامعه بر اسالمی يها ارزش يرگذاریتأث نحوه از عالی پذیرش و درستی درك داراي آموزان دانش

  .هستند ،معاصر یعرب متحده
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 متحده امارات بر جامعه اسالمی يها ارزش يرگذاریتأث نحوه از مطمئنپذیرش  و درك داراي آموزان دانش

  .هستند ،معاصر عربی

 متحده امارات بر جامعه اسالمی يها ارزش يرگذاریتأث نحوه از روشنی پذیرش و داراي درك آموزان دانش

  .هستند معاصر یعرب

 متحده امارات جامعه بر اسالمی يها ارزش يرگذاریتأث نحوه از کافی و پذیرش درك داراي آموزان دانش

  .هستند معاصر عربی

 متحده امارات جامعه بر اسالمی يها ارزش يرگذاریتأثنحوه  از محدود و پذیرش درك داراي آموزان دانش

  .هستند معاصر عربی

 عربی متحده امارات بر جامعه اسالمی يها ارزش يرگذاریتأث نحوه و پذیرش کمی از درك آموزان دانش

  .هستند معاصر،

  عربی متحده امارات فرهنگ و میراث به احترام -2 -2-2

عربی  متحده امارات در معاصر زندگی بر و بنا زیر که فرهنگ و میراث نسبت به کامل طور به آموزان دانش

شرکت  فرهنگی يها تیفعال از وسیعی فطی در و شروع ها آن .کنند یمقدردانی  و احترام گذارد یم ریتأث

  .کنند یم

 ریتحت تأث را عربی متحده امارات در معاصر زندگی و بنا زیر که فرهنگ و میراث نسبت به آموزان دانش

شرکت  فرهنگی يها تیفعال از وسیعی طیف در خود ها آن .داحترام هستن با و آگاه ، بسیاردهد یم قرار

  .کنند یم

 ریتحت تأث را عربی متحده امارات در معاصر زندگی و بنا زیر که فرهنگ و میراث نسبت به آموزان دانش

  .کنند یم شرکت فرهنگی يها تیفعال از وسیعی طیف در ها آن .هستند سپاسگزار و ، آگاهدهد یم قرار

 ربیع متحده امارات در معاصر زندگی و بنا زیر که فرهنگ و میراث نسبت به پایه دانش داراي آموزان دانش

  .کنند کمی شرکت فرهنگی يها تیفعال در ها آن .، هستنددهد یمقرار  ریتحت تأث را

 را عربی متحده امارات در معاصر زندگی و بنا زیر که فرهنگ و میراث از سطحی دانش داراي آموزان دانش

  .، هستنددهد یمقرار  ریتحت تأث

 ریتحت تأث را عربی متحده امارات در معاصر گیزند و بنا زیر که فرهنگ و میراث از ندرت به آموزان دانش

  .دارند یآگاهدانش و ، دهد یم قرار

   جهان دیگر خود و هاي فرهنگ پذیرش و شناخت و درك -3 -2-2

  .دارند جهان يها فرهنگ دیگر و فرهنگ خود از عالی بسیار پذیرش و آگاهی درك و داراي آموزان دانش

  دارند جهان يها فرهنگ دیگر و فرهنگ خود از عمیق یرشپذ و آگاهی درك و داراي آموزان دانش

  .دارند جهان يها فرهنگ دیگر و فرهنگ خود از روشنی پذیرش و آگاهیو درك  داراي آموزان دانش
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  .دارند جهان يها فرهنگ دیگر و فرهنگ خود از پایه پذیرش و درك داراي آموزان دانش

  .دارند جهان يها فرهنگ دیگر و فرهنگ خود از محدود پذیرش و درك آموزان دانش

.دارند جهان يها فرهنگ دیگر و خود کمی از فرهنگ پذیرش یا درك آموزان دانش

نوآوري هاي مهارت اجتماعی و مسئولیت -2-3
1

  

  عناصر

و داوطلبانه اجتماعی مشارکت -1 -2-3
2
   

کارآفرینی و عمل تهور آمیز نوآوري، کار، اخالق -2 -2-3
3

  

محیطی زیست داماق و آگاهی -3 -2-3
4

  

  مختصر توصیف

   داوطلبانه کارهاي انجام اجتماعی و مشارکت -1 -2-3

 آموزان دانش داوطلب، عنوان به .هستند تر گسترده اجتماع و در مدرسه مسئول و فعال اعضاي آموزان دانش

 اجتماع بر مثبت تأثیر ها آن اجتماعی هاي کمک .کنند میو رهبري  شروع را ها فعالیت غالباً و هدفمند

  .دارند تر تر بزرگ

هستند،  تر گسترده اجتماع و مدرسه بر مثبت اثرات داراي که هایی فعالیت در رغبت و میل با آموزان دانش

 هاي کمکو  کنند میرهبري  و را شروع ها فعالیت اوقات گاهی ها آن داوطلب عنوان به .کنند می شرکت

  .کنند می ارزشمندي اجتماعی

 .کنند میرا درك  کلیدي هاي نقش برخی و مدرسه اجتماع یک اعضاي عنوان به خود ولیتمسئ آموزان دانش

  .سازد می مند بهره را تر بزرگاجتماع  و مدرسه داوطلب عنوان به را خود سازنده و منظم هاي فعالیت

 اجتماع در داوطلب عنوان به خود مشارکت .هستند آگاه مدرسه جامعه در خود هاي مسئولیت از آموزان دانش

  .است نامنظم اما سودمند محلی

 محلی اجتماع در کمی دخالت ها آن .دارند محدود آگاهی مدرسه در خود هاي مسئولیت از آموزان دانش

  .دارند داوطلب عنوان به

 عنوان به آموزان دانش از کمی بسیار تعداد .هستند همدرسه آگا در خود هاي مسئولیت از ندرت به آموزان دانش

  .کنند شرکت داوطلب

  کارآفرینی و آمیز عمل تهور نوآوري، کار، اخالق -2 -2-3

                                                
1 Social responsibility and innovation skills
2 Community involvement, volunteering and social contribution
3 Work ethic, innovation, enterprise and entrepreneurship
4 Environmental awareness and action
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 آسانی به ها آن .هستند نوآور و خالق مدبر، بسیار ها آن .دهند می نشان عالی بسیار کاري اخالق آموزان دانش

 از برخی .گیرند منطقی می تصمیمات و کنند مدیریت می را خود هاي پروژه دهند، ابتکاراتی انجام می

  .دهند می انجام ی دارند،توجه قابل اجتماعی منافع که کارآفرینانه اقدامات آموزان دانش

ها را  پروژه موفقیت با و دهستن خالق و نوآور ها آن .دهند می نشان مثبت بسیار کاري اخالق آموزان دانش

  .دکنن مدیریت می و شروع

 مستقل تصمیمات و کنند می عمل ابتکاري وقاتا گاهی ها آن .دهند می نشان مثبت کاري اخالق آموزان دانش

  .برند می لذت خود توسعه حال هاي پروژه از دارند و خالقانه هاي ایده ها آن .گیرند می

 از و خالق توانند می ها آن .نداشته باشند عمل ابتکار است ممکن اما برند می لذت کار از آموزان دانش

رهبري  ندرت به و کنند می تکیه دیگران به اغلب گیري میمتص هنگام در اما ببرند لذت هاي خود پروژه

  .کنند می

 .کنند می تکیه ساالن بزرگ کمک روي بر حد از بیش ها آن .هستند مثبت کاري اخالق فاقد آموزان دانش

  .ندارند نفس اعتمادبه گیري تصمیم و ایده پیشنهاد در ها آن

  .هستند مثبت کاري و اخالق ابتکار و خالقیت فاقد زانآمو دانش .است محدود آموزان کاردانشابت و خالقیت

  محیطی زیست اقدام و آگاهی -3 -2-3

 آموزان دانشاز  برخی .هستند موفق خود زیست محیط بهبود در و هستند خود مدرسه مراقب آموزان دانش

زیست  محیط از حفاظت و پایداري به مؤثر طور به که هاي طرح در شرکت دیگر بسیاري و شروع کننده

  .دکنن می، عمل کنند میکمک  تر وسیع جهان و محلی

 در ها آن .آن هستند زیست محیط بهبود براي هایی راه دنبال به و هستند خود مدرسه مراقب آموزان دانش

 تر گسترده جهان محیط در و محلی صورت بهمحیط زیست  حفاظت و پایداري به که هایی طرح از حمایت

  .هستند فعال ،کند میکمک 

 در ها آن .هستند آن محیط هایی در جهت بهبود راه به دنبال در و هستند خود مدرسه مراقب آموزان دانش

 کنند، ترویج می اتر ر گسترده جهان در و محلی صورت به حفاظت از محیط زیست و پایداري که هایی طرح

  .کنند می شرکت

 .هستند آگاه محیطی زیست مهم ئلمسا از و هستند نزدیک خود اطراف محیط مراقبت آموزان دانش

 جهان زیست محیط در زیست از محیط و پایداري که است هایی فعالیت از محدودي طیف در آموزان دانش

  .کنند می شرکت ،کند می محافظت تر گسترده و محلی

 زیست مهم مسائل از اندکی آگاهی و دهند می نشان خود اطراف محیط براي کمی نگرانی آموزان دانش

 محیط بهبود منظور به کافی اقدام عمل ها آن .حفاظت از محیط زیست دارند و پایداري با رابطه در طیمحی

  .دهند خود انجام نمی اطراف
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 مسائل از محدودي بسیار آگاهی ها آن .دهند می نشان توجهی بیخود  اطراف محیط نسبت به آموزان دانش

  .یست دارندحفاظت از محیط ز و پایداري مانند محیطی زیست مهم

یابیشارز و تدریس -3
1

  

  مؤثر یادگیري براي تدریس -3-1

  عناصر

رندیگ یم یاد چگونه ها آن آموزان دانشاینکه  و خود موضوعات درسی از معلمان دانش -3-1-1
2

  

منابع و زمان از استفاده و یادگیري محیط درسی، ریزي برنامه -3-1-2
3

  

گو و گفت و روش پرسش و پاسخ از استفاده ازجمله آموز دانش -معلم  تعامالت -3-1-3
4

  

آموزان دانش يها گروه و افراد نیازهاي به پاسخگویی براي تدریس يها ياستراتژ -3-1-4
5

  

مستقل یادگیري يها مهارت و نوآوري مسئله، حل انتقادي، تفکر رشد براي تدریس -3-1-5
6

  

  مختصر توصیف

  رندیگ یم یاد چگونه ها آن آموزان دانشکه این و خود موضوعات درسی از معلمان دانش -3-1-1

گیرند،  می یاد آموزان دانش اینکه چگونه و خود در موضوعات درسی خود دانش از ماهرانه معلمان اکثر

  .کنند یماستفاده 

گیرند،  می یاد آموزان دانش اینکه چگونه و خود موضوعات درسی در خود دانش از مؤثر طور به معلمان اکثر

  .کنند یماستفاده 

 یاد را آموزان دانش اینکه چگونه و خود موضوعات درسی در خود از دانش مداوم طور به معلمان اکثر

  .کنند یمگیرند، استفاده  می

گیرند، را دارا  می یاد آموزان دانش اینکه چگونه و خود موضوعات درسی از مطمئن دانش معلمان اکثر

  .هستند

 نامطمئنگیرند،  می یاد آموزان دانش اینکه چگونه یا/  و وعات درسیموض در خود دانش از معلمان از اقلیتی

  .هستند

 ناکافی گیرند، دانش می یاد آموزان دانش اینکه چگونه یا/  و موضوعات درسی از معلمان از بزرگی اقلیت

  .ندارند

  منابع و زمان از استفاده و یادگیري محیط درسی، ریزي برنامه -3-1-2

                                                
1 Teaching and assessment
2 Teachers’ knowledge of their subjects and how students learn them
3 Lesson planning, the learning environment and the use of time and resources
4 Teacher–student interactions including the use of questioning and dialogue
5 Teaching strategies to meet the needs of individuals and groups of students
6 Teaching to develop critical thinking, problem-solving, innovation and independent learning skills
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 منابع و از زمان را آماده و بخش الهام یادگیري هاي محیط کنند، می ریزي ا برنامهتخیلی ر دروس معلمان

  .آمیز باشند بسیار موفقیت یادگیري به قادر آموزان دانش هاي گروه تمام کنند تا می خالقانه استفاده

 و زمان از و کنند یمفراهم  برانگیزاننده یادگیري يها طیمح کنند، می ریزي جذاب را برنامه درس معلمان

تبدیل  موفق بسیار یادگیرندگانی به آموزان دانش يها گروه قادر باشند تمام تا کنند یماستفاده  ماهرانه منابع

  .شوند

 منابع و زمان از و کنند یمجالب فراهم  یادگیري يها طیمح کنند، می ریزي هدفمند را برنامه درس معلمان

  .موفق شوند یادگیرندگانی به قادر انآموز دانش تا کنند یماستفاده  مؤثر طور به

 منابع از استفاده و زمان یادگیري مدیریت يها طیمحبراي فراهم کردن  کنند، می ریزي درس را برنامه معلمان

  .کنند برآوردهرا  یادگیري انتظارات بتوانند آموزان دانش تا کنند یم مناسب

را  یادگیري که يها طیمح وارههم آنمعلم .است متغیر منابع از استفاده و زمان مدیریت معلمان، ریزي برنامه

  .کنند ینمفراهم  کنند یم تشویق

بی و کسل کننده یادگیري يها طیمح و است ناکارآمد منابع از استفاده و زمان مدیریت معلمان، ریزي برنامه

  .استروحیه

  گو و گفت و روش پرسش و پاسخ از استفاده شامل آموز دانش -معلم  تعامالت -3-1-3

 پرسش .هستند متمرکز یادگیرندگانی و فعال همیشه ها آن که کند میتضمین  آموزان دانش با معلمان تعامل

 را در آموزان دانش گو و گفت .کند میروشنگرانه را تقویت  پاسخ و کشد یم چالش را به آموزان دانش تفکر

  .کند میدرگیر  روشنگرانه تأملتفکر و  و مباحث

 و باالتر سطح تفکر پرسش .هستند یادگیري به مشتاق ها آن که کند میتضمین  آموزان دانش با معلمان تعامل

متفکرانه درگیر  تأملتفکر و  و مباحث در آموزان دانش گو و گفت .کشد یمرا به چالش  انتقادي يها پاسخ

  .کند می

 و اندیشه پرسش .تندهس درگیر یآموزان دانش ها آن که کند میتضمین  آموزان دانش با معلمان تعامل

  .کند می درگیر هدفمند تأمالت و مباحث در را آموزان دانش گو و گفت .دکن میسنجیده را تقویت  يها پاسخ

 گو و گفت و پرسش .ی مشتاق هستندآموزان دانش ها آن که کند میتضمین  آموزان دانش با معلمان تعامل

  .کند میدرگیر  دار معنی مباحث را در آموزان دانش

 گفت و نیست برانگیز چالش کافی اندازه به پرسش .شود یم یعالقگ یب منجر به آموزان دانش با معلمان املتع

  .کند مین درگیر مؤثر طور به آموزان دانش گو و

 مؤثر ریغ گو و گفت و پرسش .شود یم یزگیانگ یبباعث عدم مشارکت و  آموزان دانش با معلمان تعامل

.است

  آموزان دانش يها گروه و افراد نیازهاي به پاسخگویی براي دریست يها ياستراتژ -3-1-4
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 برآوردهرا  آموزان دانش فردي نیازهاي يآمیز موفقیت طور به که کنند یم استفاده يها ياستراتژ از معلمان

 و برانگیز چالش بسیار کار ها آن .هستند آموزان دانش هاي گروه تمام از باال انتظارات داراي معلمان .سازند

  .کنند یمعالی فراهم  حمایت

 .سازند برآورده مؤثر طور بهرا  بسیار آموزان دانش فردي نیازهاي که کنند یم استفاده يها ياستراتژ از معلمان

  .کنند می فراهم حمایت و چالش از خاص سطح مداوم طور به ها آن

 .سازند برآوردهرا  مؤثر طور بهرا  آموزان دانش فردي نیازهاي که کنند یم استفاده يها ياستراتژ از معلمان

  .کنند یم فراهم حمایت و چالش از مناسب سطوح ها آن

 برآوردهرا  آموزان دانش از ییها گروه نیازهاي کافی اندازه به که کنند یم استفاده يها ياستراتژ از معلمان

  .نیست فردي کافی اندازه به همیشه این اما کنند یمحمایت فراهم  و چالش طورکلی به ها آن .سازند

 و چالش ها آن .کنند ینم استفاده ،آموزان دانش يها گروه نیازهاي برآوردنبراي  ییها ياستراتژاز  معلمان

  .دهند ینم ارائه مناسب حمایت

 نیازهاي برآوردن چگونگی از درستی درك و دانش فاقد ها آن .پایین هستند داراي انتظارات معلمان

  .دهند ینم ارائه حمایت یا و چالش هیچ ها آن .هستند آموزان دانش

  مستقل یادگیري يها مهارت و نوآوري مسئله، حل انتقادي، تفکر رشد براي تدریس -3-1-5

 را رشد آموزان دانش مستقل یادگیري يها مهارت و نوآوري مسئله، حل انتقادي، تفکر ماهرانه معلمان

  .دهند یم

را  آموزان دانش مستقل یادگیري يها مهارت و نوآوري ئله،مس حل انتقادي، تفکر هدفمندي طور به معلمان

  .دهند یم رشد

را  آموزان دانش مستقل یادگیري يها مهارت و نوآوري مسئله، حل انتقادي، تفکر سیستماتیک طور به معلمان

  .دهند یم رشد

 را رشد موزانآ دانش مستقل یادگیري يها مهارت و نوآوري مسئله، حل انتقادي، تفکر اوقات گاهی معلمان

  .دهند یم

 را رشد آموزان دانش مستقل یادگیري يها مهارت و نوآوري مسئله، حل انتقادي، تفکر ندرت به معلمان

  .دهند یم

.دهند ینم را رشد آموزان دانش مهارت مستقل یادگیري و نوآوري مسئله، حل انتقادي، تفکر معلمان

سنجش -3-2
1

  

  عناصر

داخلی سنجش فرآیندهاي -3-2-1
2

  

                                                
1 Assessment
2 Internal assessment processes
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المللی بین و ملی خارجی، معیارهاي-3-2-2
1

  

آموزان دانش پیشرفت بر نظارت براي سنجش هاي داده وتحلیل تجزیه-3-2-3
2

  

آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و درسی برنامه تدریس، بر تأثیر براي سنجش اطالعات از استفاده-3-2-4
3

  

آموزان دانشیادگیري  از حمایت معلمان از دانش -3-2-5
4
   

  مختصر توصیف

  داخلی سنجش فرآیندهاي -3-2-1

 برنامه استانداردهاي به مستقیم طور به ها آن .هستند سازگار و منسجم کامل طور به درونی سنجش فرآیندهاي

 آموزان دانشفردي، و علمی  اجتماعی و توسعه از جامع و پایا معتبر، هاي شاخص ارائه براي مدرسه درسی

  .مرتبط هستند

 مدرسه درسی برنامه استانداردهاي به خوبی به ها آن .هستند سازگار و منسجم درونی رزیابیا فرآیندهاي

  .مرتبط هستند آموزان دانشفردي، و علمی  اجتماعی و توسعه از جامع و پایا معتبر، هاي شاخص ارائه براي

 براي مدرسه درسی نامهبر استانداردهاي به ها آن .هستند سازگار و منسجم عمدتاً داخلی ارزیابی فرآیندهاي

  .مرتبط نیستند آموزان دانش پیشرفت از روشن و معتبر هاي شاخص ارائه

 ارائه براي مدرسه درسی برنامه استانداردهاي به طورکلی به ها آن .هستند سازگار درونی ارزیابی فرآیندهاي

  .مرتبط نیستند آموزان دانش پیشرفت از مناسب هاي شاخص

 ممکن ها آن .کنند نمی تولید اعتماد قابل و معتبر هاي داده ها آن .هستند ناسازگار نیدرو ارزیابی فرآیندهاي

داشته  پیشرفت هاي شاخص عنوان به محدودي استفاده و محدود آموزان دانش دانش گیري اندازهدر  است

  .باشند

  .را ندارد آموزان دانش پیشرفت از دقیق هاي شاخص ارائه براي مؤثر هاي سیستم مدرسه

  المللی بین و ملی خارجی، معیارهاي-3-2-2

را  المللی بین و ملی خارجی، انتظارات از وسیعی با طیف برابر آموزان دانش تحصیلی نتایج با دقت مدرسه

  .مشخص کرده است

را  مناسب المللی بین و ملی انتظارات خارجی،برابر در آموزان دانش تحصیلی نتایج مؤثر طور به مدرسه

  .ستمشخص کرده ا

است را مشخص  مناسب المللی بین و ملی خارجی، انتظارات برابر در آموزان دانش تحصیلی نتایج مدرسه

  .کرده است

                                                
1 External, national and international benchmarking
2 Analysis of assessment data to monitor students’ progress
3 Use of assessment information to influence teaching, the curriculum and students’ progress
4 Teachers’ knowledge of, and support for, students’ learning
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 کار این مشخص کرده اما را المللی بین و ملی خارجی، انتظارات برابر در آموزان دانش تحصیلی نتایج مدرسه

  .مداوم انجام نداده است طور به را

 مناسب المللی بین و ملی خارجی، انتظارات برابر در آموزان دانش تحصیلی نتایج رگزه یا و ندرت به مدرسه

  .را مشخص نکرده است

 برابر در ،آموزان دانش تحصیلی نتایج مشخص کردن چگونگی از و شناخت کمی درك داراي مدرسه

  .خارجی است انتظارات هرگونه

  آموزان دانش شرفتپی بر نظارت براي سنجش هاي داده وتحلیل تجزیه -3-2-3

 ،آموزان دانش تپیشرف مورد در اطالعات .گیرند میقرار  وتحلیل تجزیه مورد دقت با سنجش هاي داده

  .شوند میکنترل و پایش  مؤثر طور به ها داده این .استو جامع دقیق گروه عنوان به افراد و عنوان به

 و افراد عنوان به ،آموزان دانش پیشرفت مورد در اطالعات .شوند می وتحلیل تجزیه خوبی به سنجش هاي داده

  .شوند میکنترل و پایش  خوبی به ها داده آن .است دقیق بسیار و دقیق گروه، عنوان به

 ،آموزان دانش پیشرفت مورد در اطالعات .دشون می وتحلیل تجزیه عمق موارد برخی در سنجش هاي داده

  .شوند میو پیگیري  دنبال زمان طول در ها داده این .ستا مفصل و دقیق گروه، عنوان به و افراد عنوان به

 و افراد عنوان به ،آموزان دانش پیشرفت مورد در اطالعات اما شوند می وتحلیل تجزیه سنجش هاي داده

  .باشند تدوین نشده یا سطحی است ممکن گروه، عنوان به

 عنوان به و افراد عنوان به آموزان دانش پیشرفت مورد در اطالعات و محدود سنجش هاي داده وتحلیل تجزیه

  .است ناکافی گروه،

 در کمی اطالعات و گیرد میسنجش صورت  داده هاي روي کمی وتحلیل تجزیهی و یا وتحلیل تجزیههیچ 

  .دارد وجود آموزان دانش پیشرفت مورد

  آموزان انشد تحصیلی پیشرفت و درسی برنامه تدریس، بر تأثیر براي سنجش اطالعات از استفاده -3-2-4

 پاسخگویی منظور به درسی برنامه و تدریس بر تأثیرگذاري براي مؤثر طور به و ماهرانه سنجش از اطالعات

  .شود می استفاده پیشرفتشان به حداکثر رساندن و آموزان دانش هاي گروه همه یادگیري نیازهاي به

 به پاسخگویی منظور به درسی برنامه و تدریس بر تأثیرگذاري براي موثري بسیار طور بهسنجش  از اطالعات

  .شود می استفاده پیشرفتشان بهبود و آموزان دانشهاي  گروه همه یادگیري نیازهاي

 نیازهاي به پاسخگویی منظور به درسی برنامه و تدریس بر تأثیرگذاري براي مؤثر طور به سنجش از اطالعات

  .شود می استفاده پیشرفتشان افزایش و آموزان دانش گروه هاي همه یادگیري

 نیازهاي به پاسخگویی منظور به درسی ریزي برنامه و از تدریس آگاه کردن منظور به از اطالعات سنجش

  .گیرد می قرار مورداستفاده کافی اندازه به آموزان دانش هاي گروه
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قرار  مورداستفادهدرسی  ریزي برنامه یا تدریس براي اطالع کردن کافی اندازه به از اطالعات سنجش

  .شوند نمی برآورده کافی اندازه به آموزان دانش هاي گروه نیازهاي ، بهدرنتیجه .گیرند نمی

نیازها  برآوردنو  آموزان دانش نیازهاي و درسی ریزي برنامه یا از تدریس اطالع براي از اطالعات سنجش

  .شود نمی استفاده

   آموزان دانشیادگیري  از حمایت معلمان از دانش -3-2-5

 و چالش حمایت معلمان .هستند آموزان دانش تک تک ضعف و قوت نقاط از عمیق دانش داراي لمانمع

 طور به آموزان دانش .است سازنده و جامع آموزان دانش به بازخورد .کنند می فراهم عالی بسیار شخصی

  .هستند خود یادگیري ارزیابی درگیر در معمول

 و حمایت ها آن .هستند آموزان دانش تک تک قوت و عفض نقاط از خوبی بسیار دانش داراي معلمان

درگیر  منظم طور به آموزان دانش .است سازنده آموزان دانش به بازخورد .کنند می فراهم شخصی هاي چالش

  .هستند خود یادگیري ارزیابی در

 متمرکز، خوبی بهچالش  ها آن .هستند آموزان دانش تک تک قوت و ضعف نقاط از خوبی دانش داراي معلمان

  .هستند خود یادگیري ارزیابی درگیر در معموالً آموزان دانش .کنند می فراهم را پیگیري و بازخورد حمایت،

 حمایت، چالش، برخی ها آن .هستند آموزان دانش ضعف و قوت نقاط از مناسب دانش داراي معلمان

  .هستند خود یادگیري ارزیابی در درگیر اوقات گاهی آموزان دانش .کنند میرا فراهم  پیگیري و بازخورد

 حمایت، چالش، آموزان دانشبه  .هستند آموزان دانش ضعف و قوت نقاط از کافی دانش داراي معلمان

 خود یادگیري ارزیابی در درگیر ندرت به آموزان دانش .شود نمی داده کافی اندازه بهپیگیري  یا و بازخورد

  .هستند

 حمایت، شچال آموزان دانشبه  .است محدود بسیار آموزان شدان ضعف و قوت نقاط از معلمان دانش

شوند نمی خود یادگیري ارزیابی درگیر در ها آن .شود می پیگیري کمی داده یا و بازخورد

درسی برنامه
1

  

اجراي و درس طرح -4-1
2

  

  عناصر

تطابق و تعادل منطق، -1 -4-1
3

  

پیوستگی و توالی -2 -4-1
4

  

یبرنامه تحصیل انتخاب -3 -4-1
5

  

                                                
1 Curriculum
2 Curriculum design and implementation
3 Rationale, balance and compliance
4 Continuity and progression
5 Curricular choices
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ارتباطات میان رشته اي -4 -4-1
1

  

رشد و پیشرفت و مرور -5 -4-1
2

  

  مختصر توصیف

  تطابق و تعادل منطق، -1 -4-1

 .مدرسه دارد امارت متحده عربی و ملی، انداز چشم سند نسبت به روشنی بسیار منطق داراي درسی برنامه

 دانش، تعادلی رشد در امه درسی همچنینبرن .کند میرا تقویت  چالش و نوآوري و جامع، مرتبط، این برنامه

 الزامات و مدارس مصوب/  مجاز درسی برنامه الزامات تمام این برنامه .است مؤثر بسیار درك و مهارت

  .کند میبرآورده  را ملی قانونی

این  .مدرسه دارد امارت متحده عربی و ملی، انداز چشم سند نسبت به روشنی منطق داراي درسی برنامه

 مهارت دانش، تعادلی از رشد در برنامه درسی همچنین .کند میرا تقویت  چالش و نوآوري و مرتبط، برنامه

 را ملی قانونی الزامات و مدارس مصوب/  مجاز درسی برنامه الزامات تمام این برنامه .است مؤثر درك و

  .کند میبرآورده 

 و مهارت در رشد دانش، و است، سن با متناسب و متعادل جامع، .روشنی است قمنط داراي درسی برنامه

 الزامات و مدارس مصوب/  مجاز درسی برنامه الزامات از تقریباًبرنامه  این .است مؤثر و و فهم مرتبط درك

  .سازد میرا برآورد  ملی قانونی

 هرچند دارد، تأکید ها مهارت و دانش و با رشد است، متعادل و مناسب و جامع منطقی طور به درسی برنامه

 مصوب/  مجاز درسی برنامه از الزامات عمده طور بهبرنامه  این .است متمرکز دانش روي بر بیشتر هک

    .سازد میبرآورد  ملی را قانونی الزامات و مدارس

این  .است شده دیکته درسی هاي کتاب توسط عمدتاً یادگیري برنامه .است نامشخص درسی برنامه منطق

 برنامه الزامات این .گرفته است نادیدهرا  یادگیري هاي مهارت توسعه و تاس متعادل نه و جامع نه برنامه

  .سازد نمیبرآورد  ملی قانونی الزامات و مدارس مصوب/  مجاز درسی برنامه يکلید

 توسعه از و است برنامه درسی از لحاظ گستره، محدود .هستند ضعیف درسی برنامه هاي جنبه از بسیاري

 درسی برنامه برنامه الزامات این .کند مین برآورده را آموزان دانش اکثریت نیازهاي .کند میغفلت  هاي مهارت

  .سازد نمیبرآورد  ملی قانونی الزامات و مدارس مصوب/  مجاز

  پیوستگی و توالی -2 -4-1

 شده ریزي برنامه خوبی بهموضوعات درسی  همه در ساختارمند براي اطمینان یافتن از توالی درسی برنامه

 و است یکپارچه یادگیري پیوستگی .سازد میرا برآورده  آموزان دانش همه نیازهاي این برنامه .است

  .شوند میآن آماده  از فراتر و مدرسه در آموزش، بعدي مرحله براي کامل طور به آموزان دانش

                                                
1 Cross-curricular links
2 Review and development
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 موثري طور بهموضوعات درسی  همه در ساختارمند براي اطمینان یافتن از توالی درسی برنامه

 روان یادگیري پیوستگی .سازد میرا برآورده  آموزان دانش همه نیازهاي این برنامه .است شده ریزي نامهبر

  .شوند میآن آماده  از فراتر و مدرسه در آموزش، بعدي مرحله براي کامل طور به آموزان دانش و است

 در ،آموزان دانش قبلی يها پیشرفت روي خوبی به یادگیري که است شده ریزي برنامهطوري  درسی برنامه

 .است آموزان دانش از بسیاري با نیازهاي مطابق این برنامه .کلیدي، استوار باشد موضوعات درسی همه

  .شوند میآن آماده  از فراتر و مدرسه در ،آموزش بعدي مرحله براي خوبی به آموزان دانش

 اما دارد وجود درسی کلیدي هاي وعموض از بسیاري در کافی توالی و است شده ریزي برنامه درسی برنامه

 اکثریت برنامه نیازهاي این .باشد متفاوت سنی هاي گروه و موضوعات درسی این توالی در است ممکن

 مدرسه در ،آموزش بعدي مرحله براي کافی قدر به آموزان دانش .سازد می برآورده را آموزان دانش از بزرگی

  .شوند میآن آماده  از فراتر و

 .دارد وجود ناپیوستگی موضوعات درسی برخی در دارد و محتوا در یتوجه قابل شکاف است سیدر برنامه

 مرحله براي کافی اندازه به آموزان دانش .سازد میرا برآورد  آموزان دانش اکثریت تنها برنامه نیازهاي این

  .دشون نمیآن آماده  از فراتر و مدرسه در ،آموزش بعدي

 مهم هاي جنبه دیگر و یادگیري هاي مهارتو موضوعات درسی کلیدي،  است، دساختارمن غیر درسی برنامه

 از اقلیتی تنها نیازهاي این برنامه .تداوم هستند داراي عدم یا و اند نشدهداده  پوشیده و کافی عمیق طور به

آن  از اترفر و مدرسه در آموزش، بعدي ورد به مرحله آماده آموزان دانش .کند میرا برآورده  آموزان دانش

  .نیستند

  برنامه تحصیلی انتخاب -3 -4-1

 فراوان هاي فرصت و ها انتخاب با کالس باال آموزان دانش براي تحصیلی برنامه هاي گزینه از عالی طیف

، فراهم شده دهد میآرزوهایشان را پرورش  و عالیق استعدادها، که یادگیري تجارب شدن از مند بهرهبراي 

  .است

خیلی  هاي فرصت و ها انتخاب با کالس باال آموزان دانش براي تحصیلی برنامه هاي ینهگز از وسیعی طیف

، فراهم کند میآرزوهایشان را تشویق  و عالیق استعدادها، که یادگیري تجارب شدن از مند بهرهبراي  خوبی

  .شده است

 استعدادها، که راوانیف انتخاب با تر بزرگ آموزان دانش براي تحصیلی برنامه هاي گزینه از وسیعی طیف

   .دهد، فراهم شده است را رشد می آموزان دانشآرزوهاي  و عالیق

را رشد  ها آنآرزوهاي  و عالیق که هایی گزینه برخی با کالس باال آموزان دانش تحصیلی برنامه هاي گزینه

  .است شده فراهمدهد،  می
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 با کالس باال را آموزان دانشبراي  ها آن .هستند تجویزي حد از بیش و محدود تحصیلی برنامه هاي گزینه

  .اند شده ارائه محدود هاي گزینه

 درسی برنامه از بسیاري کالس باال آموزان دانش .دارند کمی تنوع و محدود بسیار تحصیلی برنامه هاي گزینه

  .گیرند میدر نظر  جذاب غیر و مرتبط غیر عنوان بهرا 

  رسیاي برنامه د ارتباطات میان رشته -4 -4-1

 مدیریت خوبی به ها آن .هستند هدفمند و شده ریزي برنامه و دار معنی اي برنامه درسی ارتباطات میان رشته

  .کنند میرا تقویت  متفاوت موضوعات بین یادگیري از آموزان دانش انتقال یتوجه قابل طور به شده و

شده  مدیریت خوبی به ها آن .هستند شده ریزي برنامه با دقت و دار معنی اي برنامه درسی ارتباطات میان رشته

  .کنند میرا تقویت  متفاوت موضوعات بین یادگیري از آموزان دانش انتقال و

 کمک شده و مدیریت خوبی به ها آن .است شده ریزي برنامه و دار معنی اي برنامه درسی ارتباطات میان رشته

  .ستا متفاوت موضوعات بین یادگیري از آموزان دانش انتقال به

 آموزان دانش انتقال کامل طور به را ها آن اما است شده ریزي برنامه اي برنامه درسی ارتباطات میان رشته برخی

  .کنند نمی را تسهیل متفاوت مختلف موضوعات بین یادگیري از

 درتن به مختلف رشته بین یادگیري از آموزان دانش انتقال .دارد وجود شده ریزي برنامه متقابل ارتباط هیچ

  .افتد می اتفاق

  .ندارد وجود در برنامه درسی برنامه اي معنادار میان رشته ارتباط هیچ

  رشد و پیشرفت و بازنگري -5 -4-1

امارت متحده  ملی و هاي اولویت ،آموزان دانش يها پیشرفت و آرزوها رابطه در خود درسی برنامه از مدرسه

 تمام در عالی ارائه از اطمینان براي مداوم طور به درسی مهبرنا .کند میدقیق بازنگري  و منظم طور به عربی

 شده تدوین، آموزان دانش تمام فردي و تحصیلی پیشرفت کامل نیازهاي طور به برآوردن و موضوعات درسی

   .است

امارت متحده  ملی و هاي اولویت ،آموزان دانش يها پیشرفت و آرزوها رابطه در خود درسی برنامه از مدرسه

 در خیلی خوب ارائه از اطمینان براي سیستماتیکی طور به درسی برنامه .کند میبازنگري  منظم طور هب عربی

   .است شده تدوین، آموزان دانش اغلب فردي و تحصیلی پیشرفت نیازهاي برآوردن و موضوعات درسی تمام

 خوب ارائه از اطمینان براي را خود درسی برنامه و کند میبازنگري  منظم طور بهرا  برنامه درسی مدرسه

تدوین  آموزان دانش فردي و تحصیلی پیشرفت نیازهاي به پاسخگویی براي و موضوعات تمام در تقریباً

  .کند می
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 در کافی ارائه از اطمینان براي را درسی برنامه و کند میبازنگري  اي دوره طور بهرا  برنامه درسی مدرسه

 آموزان دانش از بسیاري فردي و تحصیلی پیشرفت ازهاينی به پاسخگویی و موضوعات درسی از بسیاري

  .کند میتدوین 

 همه در آموزان دانش فردي و علمی پیشرفت نیازهاي به کافی اندازه به از برنامه درسی خود بازنگري مدرسه

  .نیست متمرکز موضوعات درسی

 به درسی در برنامه ئهارا .دهد میانجام  درسی برنامه از سیستماتیکی غیر یا و بازنگري کمی مدرسه

.ناموفق است آموزان دانش فردي و تحصیلی پیشرفت نیازهاي به پاسخگویی

درسی برنامه انطباق -4-2
1

  

  عناصر

آموزان دانش هاي گروه همه نیازهاي به پاسخگویی براي درسی برنامه اصالح -1 -4-2
2

  

نوآوري و شرکت افزایش، -2 -4-2
3

  

عربی متحده امارات جامعه و اماراتی فرهنگ با ارتباط -3 -4-2
4

  

  توصیف مختصر

  آموزان دانشهاي  گروه همه نیازهاي به پاسخگویی براي درسی برنامه اصالح -1 -4-2

 آموزان دانش هاي گروه همه نیازهاي به پاسخگویی براي درسی را برنامه معلمان که این تضمین در مدرسه

  .است موفق بسیار ،کنند میاصالح 

 آموزان دانش گروه هاي همه نیازهاي به پاسخگویی براي درسی را برنامه معلمان که این تضمین در مدرسه

  .است موفق بسیار ،کند میاصالح 

 گروه هاي تمام تقریباً نیازهاي به پاسخگویی براي درسی برنامه معلمان که این تضمین در مدرسه

  .است موفق ،کند میاصالح  آموزان دانش

را  آموزان دانش هاي گروه اکثریت نیازهاي به براي پاسخگویی درسی برنامه در مناسب تغییرات مدرسه

  .کند میاعمال 

برآورده  آموزان دانش از گروه یک از بیش نیازهاي .کند میدرسی اعمال  برنامه در تغییرات کمی مدرسه

  .شود نمی

 برآورده را آموزان انشد متعدد از گروه نیازهاي .آورد نمی وجود بهدرسی  برنامه در تغییر هیچ مدرسه

  .کند مین

  نوآوري و شرکت افزایش، -2 -4-2

                                                
1 Curriculum adaptation
2 Modification of curriculum to meet the needs of all groups of students
3 Enhancement, enterprise and innovation
4 Links with Emirati culture and UAE society



74

بخشیدن  الهام و انگیزه ایجاد براي شده طراحی هاي فرصت از خوبی بسیار طیف و است، غنی درسی برنامه

 طریق از اجتماعی مشارکت و خالقیت نوآوري، شرکت، براي ها فرصت .کند میارائه  آموزان دانش همه به

 و داخل در برنامه فوق هاي فعالیت از برانگیزاننده و گسترده بسیار برنامه یک .است شده تعبیه دروس کلیه

  .دهد را افزایش می آموزان دانش فردي و علمی پیشرفت یتوجه قابل طور به مدرسه از خارج

 هباهمتقری انگیزه ایجاد براي شده طراحی هاي فرصت از اي گسترده بسیار طیف است، تخیلی درسی برنامه

 تقریباً طریق از اجتماعی مشارکت و خالقیت نوآوري، شرکت، براي ها فرصت .کند میارائه  آموزان دانش

 طور به مدرسه از خارج و داخل در برنامه فوق هاي فعالیت از اي گسترده برنامه .است شده ارائه دروس کلیه

  .دهد را افزایش می آموزان دانش يفرد و علمی پیشرفت یتوجه قابل

 آموزان دانش بیشتر انگیزه ایجاد براي شده طراحی هاي فرصت از وسیعی طیف است، جذاب درسی برنامه

 هاي برنامه از بسیاري طریق از اجتماعی مشارکت و خالقیت نوآوري، شرکت، براي ها فرصت .کند میارائه 

 فردي و علمی شرفتپی در اجتماع ارتباطات و برنامه فوق هاي فعالیت انواع .است شده ارائه درسی

  .دکن میرا منتفع  آموزان دانش

 شرکت، براي ها فرصت .است شده طراحی آموزان دانش اکثریت مشارکت براي و کاربردي درسی برنامه

 دامنه .باشد برنامه سراسر در ناسازگار یا و محدود است ممکن اجتماعی مشارکت و خالقیت نوآوري،

  .کند میرا منتفع  آموزان دانش فردي و علمی پیشرفت اجتماع ارتباط درو  برنامه فوق هاي فعالیت از مناسبی

 وجود اجتماعی مشارکت یا و خالقیت نوآوري، شرکت، براي هایی فرصت .استتخیلی غیردرسی برنامه

ارتباطات  و برنامه فوق هاي فعالیت از محدودي طیف .کنند نمیمشارکت  آموزان دانش از اقلیتی یک و دارد،

  .دارد وجود آموزان دانش فردي و علمی پیشرفت بر کمی تأثیر با جتماعا ندرو

 اقلیت یک و ندارد، وجود خالقیت و نوآوري شرکت، براي فرصتی هیچ .است محدود و پوچ درسی برنامه

 ارتباطات اجتماعی کمی و برنامه فوق فعالیت .کنند نمیدر برنامه مشارکت  آموزان دانش از یتوجه قابل

  .است هنشد ایجاد

  عربی متحده امارات جامعه و اماراتی فرهنگ با ارتباط-3 -4-2

 آموزان دانش تمام کردن قادر براي درسی برنامه هاي جنبه تمام طریق از منسجم و نوآورانه یادگیري تجارب

  .است شده گرفتهدر نظر  عربی متحده امارات جامعه و فرهنگ از خوبی بسیار درك به

 به آموزان دانش تمام کردن قادر براي درسی برنامه هاي جنبه تمام تقریباً طریق از منسجم یادگیري تجارب

  .است شده گرفتهعربی در نظر  متحده امارات جامعه و فرهنگ از وسیعی درك

 تمام کردن قادر براي یکپارچه درسی برنامه هاي جنبه از بسیاري طریق از مناسب یادگیري تجارب

عربی در نظر  متحده امارات جامعه و فرهنگ ،ها ارزش از روشنی درك عهتوس منظور به آموزان دانش

  .است شده گرفته
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عربی در  متحده امارات جامعه و فرهنگ از آموزان دانش درك رشد براي مناسب یادگیري تجارب برخی

  .اند نشدهادغام  درسی برنامه در کامل طور بهاین تجارب  است اما شده گرفتهنظر 

در نظر  عربی متحده امارات جامعه و فرهنگ از خود درك رشد براي آموزان دانش براي محدود هاي فرصت

  .است شده گرفته

 انجام آن از آموزان دانش تالش کمی براي ارتقاء درك و دارد وجود اماراتی فرهنگ تصدیق کمی در مورد

  .است شده

آموزان دانش از حمایت و هدایت مراقبت، حفاظت، -5
1

  

امنیت کودکان نیتأم/  حفاظت براي تمهیداتی ازجمله ایمنی، و بهداشت -5-1
2

  

  عناصر

کودکان از حفاظت ازجمله ،آموزان دانش از حفاظت و رفاه مراقبت، -5-1-1
3

  

امنیت و ایمنی سالمت، تضمین براي تمهیداتی -5-1-2
4

  

ثبت سوابق و نگهداري کیفیت -5-1-3
5

  

آموزشی ویژه نیازهاي با یآموزان دانش ازجمله ،وزانآم دانش همه براي امکانات و محل تناسب -5-1-4
6

  

سالم و امن زندگی شیوه ترویج، و تدارك -5-1-5
7

  

  مختصر توصیف

  کودکان از حفاظت ازجمله ،آموزان دانش از حفاظت و رفاه مراقبت، -5-1-1

 همه .کودکان است از حفاظت ازجمله آموزان دانش از حفاظت براي دقیقی يها روش داراي مدرسه این

 از آموزان دانش از حفاظت در مدرسه .هستند آگاه کامالً ها شرو ازاین الدینو آموزان دانش کارکنان،

  .است موفق بسیار اجتماعی هاي رسانه و اینترنت طریق سوءاستفاده از و زورگویی ازجمله سوءاستفاده،

 همه .کودکان است از ظتحفا ازجمله آموزان دانش از حفاظت براي دقیق يها روش داراي مدرسه این

 همه از آموزان دانش از حفاظت در مدرسه .هستند آگاه کامالً ها شرو ازاین الدینو آموزان دانش کارکنان،

 موفق بسیار اجتماعی هاي رسانه و اینترنت طریق سوءاستفاده از و زورگویی ازجمله ،سوءاستفاده اشکال

  .است

 همه .کودکان است از حفاظت ازجمله آموزان دانش از حفاظت براي مؤثر يها روش داراي مدرسه این

 اشکال همه از آموزان دانش از حفاظت در مدرسه .هستند آگاه ها شرو ازاین الدینو آموزان دانش کارکنان،

                                                
1 The protection, care, guidance and support of students
2 Health and safety, including arrangements for child protection / safeguarding
3 Care, welfare and safeguarding of students, including child protection
4 Arrangements to ensure health, safety and security
5 Quality of maintenance and record keeping
6 Suitability of premises and facilities for all students, including those with special educational needs
7 Provision for, and promotion of, safe and healthy lifestyles
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اجتماعی  هاي رسانه و اینترنت طریق سوءاستفاده از و زورگویی ازجمله ،سوءاستفاده ازجمله بدرفتاري،

  .است موفق

 .کودکان است از حفاظت ازجمله آموزان دانش از حفاظت براي کافی رسمی يها روش داراي مدرسه این

 همه از حفاظت براي کافی اقدامات مدرسه .هستند آگاه ها شرو ازاین الدینو آموزان دانش کارکنان، اغلب

  .دهد انجام میاجتماعی  هاي رسانه و اینترنت طریق سوءاستفاده از و زورگویی ازجمله ،سوءاستفاده اشکال

 .کودکان است از حفاظت ازجمله آموزان دانش از حفاظت براي رسمی يها روش حداقل داراي مدرسه این

 اشکال همه از آموزان دانش از حفاظت در مدرسه .نیستند آگاه ها شرو ازاین الدینو آموزان دانش کارکنان،

  .است ناموفق اجتماعی هاي رسانه و اینترنت طریق سوءاستفاده از و زورگویی ازجمله ،سوءاستفاده

  .کودکان نیست از حفاظت ازجمله آموزان دانش از حفاظت براي روش هیچ داراي مدرسه این

  امنیت و ایمنی سالمت، تضمین براي تمهیداتی -5-1-2

 .کند می فراهم کارکنان و آموزان دانش براي ایمن و بهداشتی امن، کامالً محیط یک مداوم طور به مدرسه

  .است مؤثر یعال طور به ها زمان همه در آموزان دانش بر نظارت .هستند دقیق و مکرر ایمنی يها یرسبر

 ایمنی يها یبررس .کند می فراهم کارکنان و آموزان دانش براي ایمن و بهداشتی امن، بسیار محیط یک مدرسه

  .است مؤثر بسیار ها زمان همه در آموزان دانش بر نظارت .است کامل و مکرر

 ایمنی يها یبررس .کند می فراهم کارکنان و آموزان دانش براي ایمن و بهداشتی امن، محیط یک مدرسه

  .است مؤثر مدرسه بسیار نقل و حمل در ازجمله ،آموزان دانش بر نظارت .هستند کامل و منظم طور به

 .تسه کرده اکارکنان را برآورد و آموزان دانش ایمنی و سالمت حفظ براي عمومی الزامات مدرسه

مدرسه  نقل و حمل در ازجمله ،آموزان دانش بر نظارت .ردیگ یممنظم صورت  طور به ایمنی يها یبررس

  .است مؤثر

 يها یبررس .است اثر بی کارکنان و آموزان دانش امنیت و ایمنی سالمت، از اطمینان براي مدرسه تمهیدات

  .هستند متناقض یا و فضعی نظارتی يها روش .دقت هستند فاقد و نامنظم ایمنی

 ایمنی يها یبررس .کند مین فراهم را کارکنان و آموزان دانش براي ایمن و بهداشتی امن، محیط یک مدرسه

 آشنا اضطراري يها روش با آموزان دانش یا/  و کارکنان .است اثر بی آموزان دانش از نظارت .هستند ناکافی

  .نیستند

  ثبت سوابق و نگهداري کیفیت -5-1-3

 سوابق ازجمله ،دقیقی و بسیار مطمئن سوابق مدرسه .هستند عالی بسیار وضعیت در تجهیزات و ها اختمانس

  .دکن میرا نگهداري  شده گرفتهصورت  اقدامات و حوادث

 سوابق ازجمله ،یمطمئن و جامع سوابق مدرسه .هستند خیلی خوبی در وضعیت تجهیزات و ها ساختمان

  .کند میرا نگهداري  شده گرفتهصورت  اقدامات و حوادث
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 و حوادث سوابق ازجمله ،یمطمئن و دقیق سوابق مدرسه .هستند خوبی در وضعیت تجهیزات و ها ساختمان

  .کند میرا نگهداري  شده گرفتهصورت  اقدامات

 اقدامات و حوادث سوابق ازجمله ،مطمئن سوابق مدرسه .هستند وضعیت تعمیر در تجهیزات و ها ساختمان

  .کند میرا نگهداري  شده هگرفتصورت 

را  سوابق مدرسه .هستند غیربهداشتی یا/  و منیا ریغ تجهیزات یا و ساختمان يها قسمت از بعضی

  .باشند غیرمطمین یا و بی نظم سوابق ممکن است این اما کند یمنگهداري 

 داشته قرار خطر معرض در آموزان دانشباعث شده  ایمنی و بهداشت به توجه و نگهداري و تعمیر عدم

  .است مؤثر ریغو بی نظم بسیار مدرسه سوابق وضعیت نگهداري .باشند

  آموزشی ویژه نیازهاي با یآموزان دانش ازجمله ،آموزان دانش همه براي امکانات و محل تناسب -5-1-4

 همه است را براي یادگیري نیازهاي با مطابق که عالی، بسیار فیزیکی محیط یک مدرسه و محل امکانات

  .کند می فراهم

 مناسب نیازهاي خوبی به که کند میرا فراهم  مطمئن و امن فیزیکی محیط یک مدرسه و محل امکانات

  .است آموزان دانشهمه  یادگیري

، سازد یمرا برآورده  آموزان دانش همه نیازهاي که فراگیر و امن فیزیکی محیط یک مدرسه و محل امکانات

  .کند می فراهم

  .است آموزان دانش همه براي هدف با متناسب که است امن فیزیکی محیط یک رسهمد و محل امکانات

 است ممکن و سازد ینم برآورده را آموزان دانش همه نیازهاي مدرسه و محل امکانات هاي جنبه از برخی

  .سازد مختل را یادگیري

  .دهستن یادگیري مانع و ناکافی ساختمان يها محل و امکانات يها یژگیو از بسیاري

  سالم و امن زندگی شیوه ترویج، و تدارك -5-1-5

 به و شود یم سبک زندگی اهمیت باالیی داده به این .است موفق مدرسه سالم و امن سبک زندگی ترویج

  .قرار داده است ریتحت تأثمدرسه را  زندگی هاي جنبه تمام وضوح

 در زندگی هاي جنبه تمام باًیتقر یاین سبک زندگ .است مؤثرخیلی  مدرسه سالم و امن سبک زندگی ترویج

  .قرار داده است ریتحت تأثمدرسه را 

 مدرسه در زندگی هاي جنبه بیشتر سیستماتیکی طور به سالم و امن مدرسه سالم و امن سبک زندگی ترویج

  .است را ساخته

  .دنباش نظاممند است ممکن این چه اگر کند می را ترویج سالم و امن زندگی مدرسه

  .گام برداشته است سالم و امن سبک زندگی ترویج جهت در کمی مدرسه

.دهد یم سالم و امن سبک زندگی ترویج به کمی بسیار توجه مدرسه
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حمایت و مراقبت -5-2
1

  

  عناصر

رفتار مدیریت و آموزشی غیرکادر آموزشی و  -آموزان دانش روابط -1 -5-2
2

  

قت شناسیو غیاب و حضور مدیریت و ترویج -2 -5-2
3

  

بااستعداد هستند یا/  تیزهوش و که کسانی و آموزشی، ویژه نیازهاي با آموزان دانش شناسایی -3 -5-2
4

  

بااستعداد هستند یا/  تیزهوش و که کسانی و آموزشی، ویژه نیازهاي با آموزان دانش حمایت از -4 -5-2
5

  

آموزان دانش همه براي حمایت و راهنمایی-5 -5-2
6

  

  مختصر توصیف

  رفتار مدیریت و آموزشی غیرکادر آموزشی و  -آموزان دانش روابط -1 -5-2

 مدیریت هاي روش و ها سیستم .و مثال زدنی است نمونه آموزشی غیرکادر آموزشی و  - آموزان دانش روابط

  .هستند مؤثر بسیار آموزان دانش رفتار

 رفتار مدیریت روش و ها سیستم .هستند آموزان دانش تمام با هدفمند و مثبت بسیار داراي روابط کارکنان

  .هستند مؤثر آموزان دانش

 موفق آموزان دانش رفتار مدیریت روش و ها سیستم .هستند آموزان دانش هباهم مثبت داراي رابطه کارکنان

  .هستند

 آموزان دانش رفتار مدیریت روش و ها سیستم .هستند آموزان دانش هباهم اي ادیبانه با داراي روابط کارکنان

  .دهستن کافی

 ناسازگار آموزان دانش رفتار مدیریت روش و ها سیستم .بامالحظه نیستند آموزان دانش به نسبت کارکنان همه

  .هستند

  .است مؤثر غیر بسیار رفتار مدیریت .هستند احترام بی و مالحظه بی آموزان دانش به نسبت کارکنان

  قت شناسیو غیاب و حضور مدیریت و ترویج -2 -5-2

  .است موفق بسیار قت شناسی برجستهو حضور ترویج در مدرسه رویکرد

  .است موفق خوب قت شناسی بسیارو حضور ترویج در مدرسه رویکرد

  .است مؤثر قت شناسی خوبو حضور ترویج در مدرسه رویکرد

  .است قت شناسی کافیو غیاب و حضور ترویج در مدرسه رویکرد

  .قت شناسی استو غیاب و حضور مدیریت یا و ترویج براي اثري بی ترتیبات داراي مدرسه این

                                                
1 Care and support
2 Staff-student relationships and behaviour management
3 Promotion and management of attendance and punctuality
4 Identification of students with special educational needs, and those who are gifted and/or talented
5 Support for students with special educational needs, and those who are gifted and/or talented
6 Guidance and support for all students
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  .کند میترویج ن و مداوم نظارت طور بهقت شناسی و غیاب و بر حضور مدرسه

  بااستعداد هستند یا/  تیزهوش و که کسانی و آموزشی، ویژه نیازهاي با آموزان دانش شناسایی -3 -5-2

 که کسانی و آموزشی ویژه نیازهاي اب آموزان دانش شناسایی براي دقیقی و جامع سیستم داراي مدرسه این

  .استهستند،  استعداد با یا/  و تیزهوش سرعت به و به درستی

 به درستی که کسانی و آموزشی ویژه نیازهاي با آموزان دانش شناسایی براي دقیقی سیستم داراي مدرسه این

  .استهستند،  استعداد با یا/  و تیزهوش با سرعت به و

 تیزهوش که کسانی و آموزشی ویژه نیازهاي با آموزان دانش شناسایی براي کاملی سیستم داراي مدرسه این

  .استهستند،  استعداد با یا/  و

 که کسانی و آموزشی، ویژه نیازهاي با آموزان دانش شناسایی براي مناسبی سیستم داراي مدرسه این

  .استهستند،  استعداد با یا/  و تیزهوش

 آگاه شآموزان دانش نیازهاي از مدرسه .را نپذیرد آموزشی ویژه نیازهاي با آموزان دانش است ممکن مدرسه

  .است ها آن دقیق نیازهاي طور به شناسایی براي موثري غیر سیستم داراي یا/  نیست و

 .کند محروم را آموزشی ویژه نیازهاي با آموزان دانش فعال طور به است ممکن مدرسه هاي سیاست

  .هاست آن دقیق نیازهاي طور به شناسایی سیستم فاقد مدرسه شوند، می ذیرشپ آموزان دانش که هنگامی

  بااستعداد هستند یا/  تیزهوش و که کسانی و آموزشی، ویژه نیازهاي با آموزان دانش حمایت از -4 -5-2

 یا/  و تیزهوش که کسانی و آموزشی ویژه نیازهاي با آموزان دانش همه براي موثري بسیار حمایت مدرسه

 حمایت کیفیت .شود می بسیار مناسب مداخله به منجر دقیق شناسایی .کند می فراهم ستعداد هستندا

  .برسند خود تحصیلی و فردي پیشرفت بهترین به سازد می قادر را آموزان دانش هباهمتقری

تعداد اس یا/  و تیزهوش که کسانی و آموزشی ویژه نیازهاي با آموزان دانش همه براي موثري حمایت مدرسه

 حمایت کیفیت .است آموزان دانش نتایج براي خوبی با مداخله منطبق این حمایت .کند می فراهم ،هستند

  .برسند خود تحصیلی و فردي پیشرفت بهترین به سازد می قادر را آموزان دانش از بسیاري

 استعداد یا/  و وشتیزه که کسانی و آموزشی ویژه نیازهاي با آموزان دانش اکثر براي موثري حمایت مدرسه

 آموزان دانش از بسیاري حمایت کیفیت .است و فوري مناسب مداخله به منجر دقیق شناسایی .کند می فراهم

  .مناسبی داشته باشند تحصیلی و فردي پیشرفت تا سازد می قادر را

 استعداد یا/  و تیزهوش که کسانی و آموزشی ویژه نیازهاي با آموزان دانش اکثر براي مناسبی حمایت مدرسه

  .کند می کافی تحصیلی و فردي پیشرفت به قادر را آموزان دانش اکثریت حمایت .کند می هستند را فراهم

استعداد  یا/  و تیزهوش که کسانی و آموزشی ویژه نیازهاي با آموزان دانش براي محدودي حمایت مدرسه

 کافی تحصیلی و فردي پیشرفت به که کند مین قادر را آموزان دانش اکثریت حمایت .کند می فراهم هستند،

  .دست یابند



80

/  و تیزهوش که کسانی و آموزشی ویژه نیازهاي با آموزان دانش حمایتی براي هیچ یا و کمی حمایت مدرسه

 مداخله .دارند کافی پیشرفت آموزان دانش تعداد کمی از تنها ،درنتیجه .کند مین هستند، فراهم استعداد یا

  .است ضعیف و اتفاقی آموزان شدان از حمایت براي

  آموزان دانش همه براي حمایت و راهنمایی -5 -5-2

 راهنمایی فراهم کردن براي از اطالعات .نظارت است تحت نزدیک از آموزان دانش همه فردي رشد و رفاه

  .شود می استفاده مؤثر بسیار ارشد، آموزان دانش شغلی هدایت و تحصیلی و فردي و حمایت

و  راهنمایی فراهم کردن براي از اطالعات .است نظارت تحت مؤثر آموزان دانش همه فردي رشد و رفاه

  .شود می استفاده مؤثر خیلی ارشد، آموزان دانش شغلی هدایت و تحصیلی و فردي حمایت

 فراهم کردن براي از اطالعات .است نظارت تحت معمول طور به آموزان دانش همه فردي رشد و رفاه

  .شود می استفاده مؤثرارشد  آموزان دانش براي شغلی هدایت و تحصیلی و فردي مایتو ح راهنمایی

 فراهم کردن براي از اطالعات .است نظارت تحت سال طول در آموزان دانش همه فردي رشد و رفاه

  .شود می استفاده ارشد مناسب آموزان دانش براي شغلی هدایت و تحصیلی و فردي و حمایت راهنمایی

 شخصی و راهنمایی حمایت ،درنتیجه .نیست نظارت تحت منظم طور به آموزان دانش همه فردي شدر و رفاه

  .است متناقض و ضعیف ارشد، آموزان دانش براي شغلی هدایت و تحصیلی و

 تحصیلی و راهنمایی گونه هیچ آموزان دانش ،درنتیجه .شوند ینم نظارت آموزان دانش همه فردي رشد و رفاه

  .کنند ینمدریافت  ایت شغلیهدا ی و فردي،

مدیریت و رهبري -6
1

  

رهبري اثربخشی -6-1
2

  

  عناصر

رهبري و انداز چشم-6-1-1
3

  

آموزشی رهبري-6-1-2
4

  

ارتباطات و روابط-6-1-3
5

  

بهبود و نوآوري ظرفیت-6-1-4
6

  

مدرسه استانداردها و عملکرد براي پاسخگویی و تأثیر-6-1-5
7

  

  مختصر توصیف

                                                
1 Leadership and management
2 The effectiveness of leadership
3 Vision and direction
4 Educational leadership
5 Relationships and communication
6 Capacity to innovate and improve
7 Impact on and accountability for school performance and standards
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  رهبري و زاندا چشم-6-1-1

 و کنند میروشنی را وضع  العاده فوق استراتژیک مسیر تنظیم مدیر مدرسه، از الهام با سطوح، تمام در رهبران

 به ارشد رهبران .دکنن میمشترك است را ترویج  کل اجتماع مدرسه توسط که پروازانه اي بلند انداز چشم

 هاي برنامه و مدرسه انداز چشم تعهد در این .هستند متعهد بسیار عربی متحده امارات و ملی هاي اولویت

  .کنند میرا تضمین  فراگیر کامالً مدرسه یک رهبران .است شده گرفتهدر نظر  محکم بسیار استراتژیک

 انداز چشم و روشن بسیار استراتژیک مسیر یک و ،شوند میرهبري  مدیر توسط سطوح، تمام در رهبران

 و ملی هاي اولویت به ارشد رهبران .کنند میمشترك را وضع  درسهکل اجتماع م توسط که جسورانه اي را

در نظر  استراتژیک هاي برنامه و مدرسه انداز چشم تعهد در این .هستند متعهد بسیار عربی متحده امارات

  .کنند می تسهیل را فراگیر اخالق رهبران .است شده گرفته

کل  توسط که يانداز چشم را وضع و روشن یکاستراتژ مسیر یک مدیر، ازجمله سطوح، تمام در رهبران

 عربی متحده امارات و ملی هاي اولویت به ارشد رهبران .کنند میمشترك است را ترویج  اجتماع مدرسه

و  شمول به متعهد رهبران .است استراتژیک هاي برنامه و مدرسه انداز چشم در تعهد این .هستند متعهد

  .همه هستند دربرگیرنده

 متحده امارات و ملی هاي اولویت به تعهد دهنده نشان که انداز چشم و جهت یک مدیر، ازجمله رهبران، اکثر

 ویژه نیازهاي با آموزان دانش براي خدمات ارائه و پذیرش به تعهد داراي رهبران .کنند میرا وضع  عربی

  .آموزشی هستند

 براي کافی تعهد .فق نیستندروشن مو انداز چشم و جهت تدوین و انتقال در مدیر، ازجمله رهبران،

توزیع  در یا و فراگیر مدرسه یک ترویج در رهبران .وجود ندارد عربی متحده امارات یا و ملی هاي اولویت

  .اند نبوده موفق آموزشی ویژه نیازهاي با آموزان دانش براي مؤثر تدارکات

 نامشخص مدرسه که جهت يطور به اند نشده استراتژیک انداز چشم ارائه به موفق مدیر، ویژه به رهبران،

 اند نکردهالقا  مدرسه رهبران .وجود ندارد عربی متحده امارات یا و ملی هاي اولویت به تعهدي هیچ .است

  است مؤثر غیر و محدود آموزشی ویژه نیازهاي با آموزان دانش براي تدارکات باشد و فراگیر که مدرسه

  آموزشی رهبري-6-1-2

 در ها شیوه بهترین و درسی برنامه از کاملی و جامع داراي دانش مدیر، ازجمله سطوح، تمام در رهبران

 .هستند آموزان دانش موفقیت به حداکثر رساندن در متمرکز ها آن .هستند یارزشیاب و یادگیري آموزش،

 دهاياستاندار به دستیابی در و هدفمند یادگیري فرهنگ یک با فراگیر مدرسه یک ایجاد در ها آن ،درمجموع

  .هستند موفق بسیار فردي رشد و آموزان دانش یادگیري از باالیی بسیار

 آموزش، در ها شیوه بهترین و درسی برنامه از کاملی داراي دانش مدیر، ازجمله سطوح، تمام در رهبران

 ایجاد در ها آن ،درمجموع .هستند آموزان دانش موفقیت افزایش در متمرکز ها آن .هستند یارزشیاب و یادگیري
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 یادگیري از باالیی بسیار استانداردهاي به دستیابی در و هدفمند یادگیري فرهنگ یک با فراگیر مدرسه یک

  .هستند موفق خیلی فردي رشد و آموزان دانش

 .هستند ارزیابی و یادگیري ،آموزش در ها شیوه بهترین و درسی برنامه از مطمئنی دانش داراي رهبران اکثر

 رشد و آموزان دانش یادگیري باالي استانداردهاي به دستیابی در و مثبت یادگیري فرهنگ یک ایجاد در ها آن

  .هستند مؤثر فردي

 .ارزشیابی هستند و یادگیري ،آموزش در ها شیوه بهترین و درسی برنامه در پایه داراي دانش رهبران اکثر

  .دارد تمرکز فردي، شدر و آموزان دانش یادگیري و بودن فراگیر بر طورکلی به مدرسه فرهنگ

 .هستند ارزشیابی و یادگیري ،آموزش در ها شیوه بهترین و درسی برنامه در پایه دانش فاقد رهبران اکثر

  .نیست متمرکز فردي رشد و آموزان دانش یادگیري بر یا و فراگیر مدرسه فرهنگ

 .هستند یارزشیاب و یادگیري ،آموزش در ها شیوه بهترین و درسی برنامه در پایه دانش فاقد رهبران اکثر

  .نیست متمرکز فردي رشد و آموزان دانش یادگیري بر مدرسه فرهنگ

  ارتباطات و روابط-6-1-3

را  سبکی از رهبري مدرسه .هستند مؤثر بسیار و اي حرفه مداوم طور به ذینفعان هباهم ارتباطات و روابط

 .کند را ایجاد جمعی مسئولیت اخالق توانمند ورا  ها تیم و افراد و ظرفیت سازي کند، که کند میاعمال 

  .است مثبت بسیار مدرسه سراسر در روحیه

 و افراد میان را در رهبري مدرسه .است مؤثر و اي حرفه مداوم طور به ذینفعان هباهم ارتباطات و روابط

 کیفیت نتایج از اطمینان حصول براي مشترکی مسئولیت و کند میاعمال  مؤثر بسیار ماهر و شایسته هاي تیم

  .است مثبت بسیار مدرسه سراسر در روحیه .دارد وجود خوب بسیار

 ،کند میمحول  ها تیم و افراد به مؤثر طور بهرا  سبک رهبري مدرسه .است مؤثر و اي حرفه ارتباطات و طرواب

 مثبت رسهمد سراسر در روحیه .کند می نگه پاسخگو خوب باکیفیت نتایج از اطمینان حصول براي تیم را و

  .است

 از برخی .نباشد مؤثر کامل طور به همیشه است ممکن ها آن چه اگر هستند، اي حرفه ارتباطات و روابط

 میدانند کارکنان از بسیاري و روشن، هاي مسئولیت و ها نقشداراي  ارشد، رهبران بر عالوه کارکنان، اعضاي

  .ستا مثبت طورکلی به روحیه .شود میخواسته  ها آن از چه که

 با ها گیري تصمیم بیشتر و کمی وجود دارد وکالت است .است نامشخص یا/  و محدود ارتباطات و روابط

 .رود میانتظار  ها آن از چه که نیستند مطمئن کامل طور به کارکنان .شود میگرفته  مدرسه توجه به نظر مدیر

  .است پایین روحیه

 .رود می نیاز مورد ها آن از چه کارکنان نتمی دانند .است اثر بی بسیار یا/  و اي حرفه غیر ارتباطات و روابط

  .است پایین بسیار روحیه
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  بهبود و نوآوري براي ظرفیت -6-1-4

شود،  مدرسه انجام بهبود و نوآوري براي باید آنچه از دقیقی و روشن بسیار درك سطوح تمام در رهبران

  .هستند موفق بسیار پایدار بهبود براي هبالقو موانع نشان دادن و بینی پیش در ها آن .دارند

شود،  مدرسه انجام بهبود و نوآوري براي باید آنچه از دقیقی و روشن بسیار درك سطوح تمام در رهبران

  .هستند موفق بسیار پایدار بهبود براي بالقوه موانع با و بینی پیش در ها آن .دارند

 .شود، دارند مدرسه انجام بهبود و نوآوري براي ایدب آنچه از دقیقی و روشن درك سطوح تمام در رهبران

  .هستند مؤثر پایدار بهبود براي بالقوه موانع با و بینی پیش در ها آن

 در است ممکن ها آن .صورت بگیرد تواند می بیشتري يها پیشرفت که دارند آگاهی سطوح تمام در رهبران

  .دهند میرا نشان  نیاز مورد بودهايبه براي کافی ظرفیت اما متناقض بالقوه موانع شناسایی

 .ندارند تغییر یا و بهبود به درونی نیاز کافی اندازه به و انفعالی هستند، خارجی هاي خواسته به نسبت رهبران

  .باشد محدود مدرسه بهبود براي ظرفیتشان و منزوي یا و ناامن راضی، خود از است ممکن ها آن

 فرآیند برابر در ها آن .دهد نمی نیستند و نشان مدرسه بهبود به قادر یا و تمایلی هیچ یا و کم نشانه رهبران

  .گیرند می نادیده خارجی مقاومت یا آن را ارزیابی

   مدرسه عملکرد استانداردها و براي پاسخگویی و تأثیر -6-1-5

 کند می تضمین جمعی پاسخگویی اخالق .هستند موفق به شدت مدرسه توسعه در و نوآور هستند رهبران

 و قانونی مقررات با مطابق مدرسه که کنند میتضمین  رهبران .عالی باشد مداوم طور به مدرسه که عملکرد

  .است نظارتی

که  کند می تضمین جمعی پاسخگویی اخالق .هستند موفق بسیار مدرسه توسعه در و نوآور هستند رهبران

 و قانونی مقررات با مطابق مدرسه که ندکن میتضمین  رهبران .باال باشد مداوم طور به مدرسه عملکرد

  .است نظارتی

 .هستند موفق باالي مدرسه سطح عملکرد حفظ و مدرسه هاي جنبه توسعه در و دنوآور هستن رهبران

  .است نظارتی و قانونی مقررات با مطابق مدرسه که کنند میتضمین  رهبران

 تضمین رهبران .داشت مناسب مدرسه دعملکر و دهند می را بهبود مدرسه هاي جنبه از برخی رهبران

  .است نظارتی و قانونی مقررات با مطابق مدرسه که کنند می

 یا/  و متناقض استانداردهاي و مدرسه عملکرد .اند نبوده موفق مدرسه از کار هاي جنبه بهبود در رهبران

  .است ینظارت و قانونی مقررات با مطابق مدرسه که نیستند مطمئن رهبران .هستند ناکافی

 آموزش با یآموزان دانش و است افول حال در مدرسه .اند داشتهرا  مدرسه عملکرد بر تأثیر حداقل رهبران

.کند میتربیت ن ارزشمند
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براي بهبود ریزي برنامه و ارزیابی خود -6-2
1

  

  عناصر

ارزیابی مدرسه خود براي فرایندهایی -6-2-1
2

  

آموزان دانش موفقیت با رابطه رد یادگیري و آموزش ارزیابی و نظارت -6-2-2
3

  

مدرسه بهبود ریزي برنامه اثرات و فرآیندها -6-2-3
4

  

زمان طول در بهبود -6-2-4
5

  

  مختصر توصیف

  ارزیابی مدرسه خود براي فرایندهایی -6-2-1

 بهبود ریزي برنامه در ،خارجی و داخلی داده هاي از استفاده با و خیلی دقیق، ارزیابی سیستماتیک خود

خود  بهبود زمینه هاي و قوت نقاط مدرسه. شود میسطوح در نظر گرفته  تمام در آن اقدامات در و سهمدر

  .دشون می وتحلیل تجزیه و شناسایی دقت ها اولویت همه .داند میخیلی عالی  طور به

 بودبه ریزي برنامه در ،خارجی و داخلی داده هاي از استفاده با و خیلی دقیق، ارزیابی سیستماتیک خود

خود  بهبود زمینه هاي و قوت نقاط مدرسه. شود میسطوح در نظر گرفته  تمام در آن اقدامات در و مدرسه

  .دشون می وتحلیل تجزیه و شناسایی دقت اصلی با هاي اولویت .داند میخیلی خوب  را

 در و درسهم بهبود ریزي برنامه در خارجی، و داخلی داده هاي از استفاده با ،ارزیابی سیستماتیک خود

 .داند می خود را بهبود زمینه و قوت نقاط مدرسه .است شده گرفته نظردر  سطوح از بسیاري در اقدامات آن

  .اند شده وتحلیل تجزیه و شناسایی کلیدي هاي اولویتاکثر 

 فادهاست مدرسه بهبود ریزي برنامه در فزاینده طور به خارجی، و داخلی داده هاي از استفاده با ارزیابی، خود

 کلیدي هاي اولویت اکثریت از بینانه واقع دیدگاه داراي مدرسه این .است متناقض عمل در اما شود می

  .خودش است

 از بینانه واقع دیدگاه یک مدرسه .است ضعیف مدرسه بهبود ریزي برنامه .است نیافته توسعه ارزیابی خود

  .ندارد خود هاي اولویت

 یا و اشتباه نادرست، دیدگاه یک داراي مدرسه این .وجود ندارد و یا محدود دامنه در ارزیابی خود

  .است خودش استانداردهاي و عملکرد مورد در ناقص طورجدي به

  آموزان دانش موفقیت با رابطه در یادگیري و آموزش ارزیابی و نظارت -6-2-2

                                                
1 Self-evaluation and improvement planning
2 Processes for school self-evaluation
3 Monitoring and evaluation of teaching and learning in relation to students’ achievement
4 The processes and impact of school improvement planning
5 Improvement over time
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 موفقیت آن بر تاثرا و یادگیري و آموزش از دقیق ارزیابی که کند می تضمین دقیق و سیستماتیک نظارت

  .دارد وجود آموزان دانش

 موفقیت بر نآ اثرات و یادگیري و آموزش عمق ارزیابی که کند می تضمین مؤثر بسیار و سیستماتیک نظارت

  .دارد وجود آموزان دانش

 آموزان دانش موفقیت بر نآ اثرات و یادگیري و آموزش از مناسب ارزیابی که کند می تضمین مؤثر نظارت

  .دارد وجود

 متمرکز آموزان دانش موفقیت بر نآ  تأثیربر  کافی اندازه به اما گیرد میانجام  یادگیري و آموزش بر نظارت

  .نیست

  .نیست متمرکز آموزان دانش موفقیت بر و ؛است نیافته توسعه و محدود یادگیري و آموزش بر نظارت

  .ردندا وجود یادگیري و آموزش بر نظارت براي ترتیبات مؤثر هیچ

  مدرسه بهبود ریزي برنامه اثرات و فرآیندها -6-2-3

 اقدامات شامل ها آن .است دقیق ارزیابی خود اساس بر و بلندپروازانهمنسجم، مدرسه بهبود هاي برنامه

 متحده امارات ملی هاي اولویت به توجه براي خالق و نوآورانه هاي حل راه که ،عملیاتی وسیع استراتژیک و

 آموزان دانش موفقیت بر پایدارو  مثبت اثرات منجر به ها آن .باشند می ،کنند میرا تشویق و مدرسه  عربی

  .شوند می

 استراتژیک و اقدامات شامل ها آن .است دقیق ارزیابی خود اساس بر و منسجم مدرسه بهبود هاي برنامه

و  عربی متحده امارات ملی هاي اولویت به توجه براي خالق و نوآورانه هاي حل راه که ،عملیاتی وسیع

  .شوند می آموزان دانش موفقیت بر پایدارو  مثبت اثرات منجر به ها آن .باشند می ،کنند میمدرسه را تشویق 

 اهداف و دقیق اقدامات حاوي ها آن .است ارزیابی خود تفکر اساس بر و جامع مدرسه بهبود هاي برنامه

 مثبت اثرات منجر ها آن .هستند و مدرسه عربی متحده راتاما ملی هاي اولویت به توجه براي ،خوبی متمرکز

  .شود می آموزان دانش موفقیت بر

 اهداف و مناسب اقدامات حاوي ها آن .است ساده ارزیابی خود اساس بر و کافی مدرسه بهبود هاي برنامه

 بهبود جر بهمن ها آن .هستند و مدرسه عربی متحده امارات ملی هاي اولویت براي توجه به یافتنی، دست

  .باشند متناقض است اقدامات ممکن این اما شوند می آموزان دانش موفقیت

 از اطالعات و است، ناکافی ارزیابی خود .نیستند دقیق یا منسجم کافی اندازه به مدرسه بهبود هاي برنامه

 .نیست بینانه واقع اولویت یا و مناسب اهداف شامل بهبود هاي برنامه .شود نمی استفاده خارجی و داخلی

  .دارد وجود آموزان دانش موفقیت بر کمی مثبت اثرات

  .دارد وجود مدرسه در موثري بهبود برنامه هیچ

  زمان طول در بهبود -6-2-4
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 زمان طول در پایداري بهبودهاي مدرسه .است شده اجرا کامل طور به قبلی بازرسی گزارش از اه توصیه تمام

  .است داده از خود نشان زمینه تمام در

 پایداري بهبودهاي مدرسه .هستند اجرا روند در یا و است شده اجرا قبلی بازرسی گزارش از ها توصیه تمام

  .است داده از خود نشان کلیدي هاي حوزه تمام در زمان طول در

 مدرسه .است انجام شده قبلی بازرسی گزارش هاي توصیه تمامی پرداختن به در تقریباً مهمی يها پیشرفت

  .است داده از خود نشان کلیدي زمینه هاي از بسیاري در زمان طول در پایداري دهايبهبو

 مدرسه .است انجام شده قبلی بازرسی گزارش از ها توصیه از بسیاري به پرداختن در مهمی پیشرفت

 است ممکن این اما است داده از خود نشان کلیدي زمینه هاي از بسیاري در زمان طول در بهبودهایی

  .نباشد پایدار یا و قضمتنا

 محدودي بهبودهاي مدرسه .است شده قبلی بازرسی گزارش از ها توصیه به پرداختن در محدودي پیشرفت

  .است داده از خود نشان کلیدي هاي ٔدرزمینه زمان طول در

 طول در کمی بهبود مدرسه .است شده قبلی بازرسی گزارش از ها توصیه به پرداختن در پیشرفت حداقل

  .است داده نشان نزما

اجتماع و والدین با مشارکت -6-3
1

  

  عناصر

والدین مشارکت -6-3-1
2

  

ارتباطات -6-3-2
3

  

گزارش -6-3-3
4

  

و اجتماعی مرتبط المللی بین و ملی هاي مشارکت -6-3-4
5

  

  توصیف مختصر

   والدین مشارکت -6-3-1

 بسیار مدرسه در زندگی در و را دخو فرزندان یادگیري در شریک عنوان به والدین کردن درگیر در مدرسه

 طور به و دریافت غالباً والدین هاي دیدگاه رندیگ یممدرسه شکل  بهبود يها تیاولو وقتی که .است موفق

 بردن باال براي موثري و مثبت بسیار سهم شود یم باعث والدین مشارکت .شوند یم گرفته نظر در کامل

  .استانداردها داشته باشند

                                                
1 Partnerships with parents and the community
2 Parental involvement
3 Communication
4 Reporting
5 Community, national and relevant international partnerships
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 موفق مدرسه در زندگی در و را خود فرزندان یادگیري در شریک عنوان به والدین کردن درگیر در مدرسه

 گرفته نظر در کامل طور به والدین هاي دیدگاه رندیگ یممدرسه شکل  بهبود يها تیاولو وقتی که .است

  .شته باشنداستانداردها دا بردن باال براي مؤثر و مثبت بسیار سهم شود یم باعث والدین مشارکت .شوند یم

 موفق مدرسه در زندگی در و را خود فرزندان یادگیري در شریک عنوان به والدین کردن درگیر در مدرسه

 در کامل طور به و دریافت غالباً والدین هاي دیدگاه رندیگ یممدرسه شکل  بهبود يها تیاولو وقتی که .است

استانداردهاي داشته  بردن باال براي ثبتیم بسیار سهم شود یم باعث والدین مشارکت .شود یم گرفته نظر

  .باشند

هاي  دیدگاه .کند میدرگیر  خود فرزندان زندگی مدرسه و یادگیري هاي جنبه از برخی را در والدین مدرسه

 والدین مشارکت .شوند یممدرسه در نظر گرفته  بهبود يها تیاولو به دادن شکل هنگام معموالً والدین

  .شود یماستانداردها  ردنب باال در مثبت سهم باعث

 هاي والدین دیدگاه .کند میدرگیر  خود فرزندان زندگی مدرسه یا و یادگیري در والدین را ندرت به مدرسه

 یا سیاست در والدین مشارکت .شوند یمگرفته  نظر مدرسه در بهبود يها تیاولو به دادن شکل در ندرت به

  .محدودي دارد عمل اثر

 والدین مشارکت یا و کند میدرگیر ن مدرسه در زندگی یا و را خود فرزندان دگیريیا در والدین را مدرسه

.شوند یمگرفته  نظر در ندرت به والدین ها دگاهید .شود ینمتشویق  فعاالنه اي طور به

  ارتباطات -6-3-2

 .آگاه هستند خوبی به کودکان رشد و یادگیري مورد در مداوم طور به والدین ،مؤثر بسیار ارتباطات درنتیجه

  .آموزشی هستند ویژه نیازهاي کودکانشان داراي که هنگامی خصوص به ،اند شدهتوانمند  اشرک عنوان به ها آن

 ها آن .آگاه هستند خوبی به کودکان رشد و یادگیري مورد در مداوم طور به والدین ،مؤثر ارتباطات درنتیجه

  .آموزشی هستند ویژه نیازهاي کودکانشان داراي که هنگامی خصوص به ،اند شدهتوانمند  اشرک عنوان به

 ها آن .آگاه هستند کودکان رشد و نسبت به یادگیري والدین که، کند میتضمین  ارتباطی هاي استراتژي

آموزشی  ویژه نیازهاي کودکانشان داراي که هنگامی خصوص به ،شوند میمشارکت داده  اشرک عنوان به

  .هستند

 مورد در حدي تا فقط والدین .باشد متناقض است ممکن اما گیرد میصورت  منظم طور به والدین با ارتباط

  .آموزشی باشند ویژه نیازهاي داراي کودکانشان که هنگامی ویژه به آگاه هستند، کودکانشان رشد و یادگیري

 ،شود نمی تشویق والدین مشارکت و محدود کودکانشان رشد و یادگیري مورد در والدین با ارتباط

  .آموزشی باشند ویژه نیازهاي داراي کودکانشان که هنگامی خصوص به

 فعال طور به است ممکن و است مؤثر غیر را ها آن کودکان رشد و یادگیري مورد در والدین با ارتباط

  .آموزشی هستند ویژه نیازهاي داراي کودکانشان که هنگامی خصوص بهرا سرد کند،  نوالدی مشارکت



88

  گزارش -6-3-3

 هاي استراتژي .است دقیق و جامع مداوم، اجتماعی و فردي رشد و آموزان دانش تحصیلی یشرفتپ گزارش

 و بهبود زمینه هاي ،آموزان دانش پیشرفت تحصیلی هاي جنبه تمام وضوح به و دقیق طور به گزارش دهی

  .کند میمنعکس  ایادگیریشان ر در بعدي هاي گام

 هاي استراتژي .است جامع و مداوم اجتماعی و فردي رشد و آموزان دانش تحصیلی پیشرفت گزارش

 در بعدي هاي گام و بهبود زمینه هاي ،آموزان دانش پیشرفت تحصیلی هاي جنبه تمام وضوح به گزارش دهی

  .کند میمنعکس  ایادگیریشان ر

گزارش  هاي استراتژي .است منظم طور به اجتماعی و فردي رشد و آموزان دانش تحصیلی پیشرفت گزارش

 در بعدي هاي گام و بهبود زمینه هاي ،آموزان دانش پیشرفت تحصیلی هاي جنبه تمام وضوح به دهی

  .کند میمنعکس  ایادگیریشان ر

اجتماعی را  و فردي رشد و آموزان دانش تحصیلی پیشرفت در عمومی نظرات و است منظم طور به گزارش

  .کند میمنعکس 

 فرزندان که دانند زمانی می تنها والدین .کند میایی را منعکس نه نمرات تنها و است نیافته توسعه گزارش

  .باشد شده صادر که گزارش کنند میچه قدر خوب در مدرسه عمل 

 دریافت خود فرزندان ي تحصیلیها پیشرفتمورد  در کمی مفید اطالعات الدینو است ناکافی گزارش

  .کنند می

  رتبطو اجتماعی م المللی بین و ملی هاي مشارکت -6-3-4

 مشارکت .کند می المللی بین و ملی محلی، جوامع به یتوجه قابل و پایدار اجتماعی هاي مشارکت مدرسه

یادگیري، رشد و  یتوجه قابل طور به مدارس، سایر با ازجمله ،مؤثر و گسترده المللی بین و ملی ،محلی

  .سازد میرا غنی  آموزان دانش تپیشرف

 و ملی محلی، مشارکت .کند می المللی بین و ملی محلی، جوامع به يپایدار اجتماعی هاي مشارکت مدرسه

 يها پیشرفتیادگیري، رشد و  اثرات مثبتی بر مدارس، سایر با ازجمله ،مؤثر و گسترده المللی بین

  .دارد آموزان دانش

 و مؤثر مشارکت .کند میاجتماعی  هاي مشارکت المللی بین و ملی محلی، جوامع به منظم طور به مدرسه

 هاي پیشرفت و رشد یادگیري، بر مثبت اثرات دیگر، مدارس با ازجمله ،المللی بین و ملی محلی، کارآمد

  .دارد آموزان دانش

 مناسب، ارتباطات برخی .دارد المللی بین یا/  و ملی محلی، جوامع با گاهی به گاه اجتماعی مشارکت مدرسه

  .دارد وجود مدارس دیگر با ازجمله
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 هاي سازمان با لینک چند .دارد المللی بین یا/  و ملی محلی، جوامع با کمی اجتماعی هاي مشارکت مدرسه

  .دارد مدارس وجود یا دیگر و بیرونی

  .است آموزان دانش براي حداقلی داراي منافع و است شکننده خارج يها سازمان یا ارتباطی با لینک هرگونه

اداره مدرسه -6-4
1

  

  عناصر

گیري تصمیم بر اثر آن و ذینفعان سایر و والدین مشارکت -6-4-1
2

  

مدرسه و اقدامات نتایج براي پاسخگویی تضمین -6-4-2
3

  

مدرسه عملکرد مسئولیت در نفوذ -4-3- 6
4

  

مختصر توصیف

  گیري تصمیم بر آن تأثیر و ذینفعان سایر و والدین مشارکت -6-4-1

 مدرسه صاحب شامل که مدیره، هیئت .است ذینفعان همه از وسیعی نمایندگان شامل اداره کنندگان مدرسه

 و بگیرد نظر را در سهامداران ایت است تا دیدگاه دنبال به متفکرانهو مداوم طور به است، )صاحبان(

  .مدرسه دارند مورد در دقیقی و جامع دانش ،درنتیجه

 مدرسه صاحب املش که مدیره، هیئت .ذینفعان است هباهمتقری از نمایندگانی شامل اداره کنندگان مدرسه

 عمیقی دانش ،درنتیجه و گرفته نظر را در سهامداران این است تا دیدگاه دنبال به مداوم طور به ،)صاحبان(

  .مدرسه دارند مورد در

 مدرسه صاحب شامل که مدیره، هیئت .ذینفعان است از بسیاري از نمایندگانی اداره کنندگان شامل

 در دقیقی دانش ،درنتیجه و گرفته نظر در سهامداران است تا دیدگاهایت  دنبال به منظم طور به ،)صاحبان(

  .مدرسه دارند مورد

 ،)صاحبان( مدرسه صاحب شامل که مدیره، هیئت .است ذینفعان اکثریت از نمایندگانی اداره کنندگان شامل

مدرسه مورد در اندکی دانش تنها در نظر گرفته، اما ار نذینفعا دیدگاه دنبال اي است تا به اوقات گاهی

  .دارند

 مدرسه صاحب شامل که مدیره، هیئت .نیست سهامداران اکثریت از نمایندگانی اداره کنندگان شامل

  .مدرسه وجود دارد مورد در نامطمئنی دانش ،درنتیجه و ذینفعان ندارد، نظرات به کافی توجه ،)صاحبان(

 پاسخ در یا و هایشان دیدگاه دنبال به ندرت به ند ورا دار سهامداران از محدود بسیار اداره کنندگان نمایندگی

 بسیار دیدگاهی داراي ،)صاحبان( صاحب ازجمله مدیره، تهیئ .پیشنهاداتشان هستند و ها نگرانی به

  .مدرسه هستند عملکرد از نادرست

                                                
1 Governance
2 Involvement of parents and other stakeholders and impact on decision-making
3 Ensuring accountability for the school’s actions and outcomes
4 Influence on and responsibility for the school’s performance
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  مدرسه و اقدامات نتایج براي پاسخگویی تضمین -6-4-2

 را براي ارشد رهبران کامل طور به و کند می نظارت مدرسه اعمال بر مؤثر بسیار و منظم طور بهمدیره  تهیئ

 همدیر تهیئ .دانند میپاسخگو  آموزان دانش همه شخصی رشد و ها پیشرفت مدرسه، عملکرد کیفیت

  .کند می عمل مدرسه براي سازنده و مؤثر بسیار منتقد یک عنوان به

 براي کامل طور به ارشد رهبران و کند می نظارت مدرسه اعمال بر مؤثر بسیار و منظم طور بهمدیره  تهیئ

 همدیر تهیئ .دانند میپاسخگو  آموزان دانش همه شخصی رشد و ها پیشرفت مدرسه، عملکرد کیفیت

  .کند می عمل مدرسه براي سازنده و مؤثر بسیار منتقد یک عنوان به

 کیفیت کامل نسبت به طور بها ر ارشد رهبران و کند مینظارت  مدرسه اعمال بر منظم طور بهمدیره  تهیئ

  .داند میپاسخگو  آموزان دانش همه شخصی رشد و ها پیشرفت ازجمله مدرسه، عملکرد

 مدرسه، عملکرد کیفیت را نسبت به ارشد رهبران و نظارت مدرسه اعمال بر دوره اي طور بهمدیره  تهیئ

  .داند میپاسخگو  آموزان دانش همه شخصی رشد و ها پیشرفت ازجمله

 رشد و ها پیشرفت ازجمله مدرسه، عملکرد کیفیت نسبت به کافی اندازه بهرا  ارشد ئت مدیره رهبرانهی

  .داند میمسئول ن آموزان دانش همه شخصی

 رشد و ها پیشرفت ازجمله مدرسه، عملکرد کیفیت براي ارشد رهبران دانستنهیئت مدیره نسبت به مسئول 

  .ناموفق است آموزان دانش همه شخصی

  مدرسه عملکرد مسئولیت در بر تأثیر -6-4-3

 مدیره هیئت .کند میاخالقی  اصول اساس بر مدرسه، جهت و رهبري به یتوجه قابل کمک هیئت مدیره

 تهیئ .سازد میبرآورده  را قانونی الزامات تمام خوبی دارد و منابع و کارکنان مدرسه که کند می تضمین

  .مدرسه دارد کلی دعملکر روي موثري و یتوجه قابل کمک مدیره

 مدیره هیئت .کند میاخالقی  اصول اساس بر مدرسه، جهت و رهبري بر مثبتی بسیار تأثیر ،مدیره تهیئ

 قانونی الزامات تمام و ضعف نقاط رفع براي راحتی به خوب منابع و انسانی نیروي که کند می تضمین

  .استمدرسه کلی عملکرد بر مثبت تأثیر داراي مدیره تهیئ .دسترس هستند برآورده شوند، در

 مدیره هیئت.کند میاعمالاخالقی اصول اساس بر مدرسه، جهت و رهبري در مثبتی تأثیر هیئت مدیره

 قانونی الزامات تمام و هستند موجود ضعف با مقابله براي مناسب منابع و انسانی نیروي که کند می تضمین

  .مدرسه است کلی عملکرد بر یمیمستق تأثیر داراي هیئت مدیره .شوند میبرآورده 

 که کند می تضمین مدیره تهیئ .گذارد میمدرسه نفوذ  جهت و رهبري بر از موارد در برخی هیئت مدیره

 مدیره تهیئ .شوند میبرآورده  قانونی الزامات تمام و هستند کلیدي ضعف نقاط عبراي رف موجود منابع

  .دارد تأثیرمدرسه  کلی عملکرد بر یکم
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تضمین  مدیره تهیئ .کند می فراهم مدرسه جهت و رهبري هدایت براي محدودي حمایت رههیئت مدی

 الزامات همه و ضعف بکار گرفته شوند نقاط رفع به موجود منابع و مناسب انسانی نیروي که کند مین

  .نیست مند بهره مؤثر مدیریت از مدرسه .شوند نمی برآورده قانونی

 یتوجه قابل تعداد .مدرسه را رفع کند توسعه بر سر راه عناموفق است که موانو یا  تواند نمی یا هیئت مدیره

  .شوند نمی برآورده قانونی الزامات از

منابع و امکانات انسانی، نیروي مدیریت، -6-5
1

  

  عناصر

مدرسه هروزمر زندگی مدیریت -6-5-1
2

  

 هاي پیشرفت سازي بهینه براي شرایط واجد مناسب کارکنان توسعه و کارگیري به شایستگی، -6-5-2

آموزان دانش
3

  

آموزان دانش يها پیشرفت ارتقا براي یادگیري محیط و محل تناسب -6-5-3
4

  

مؤثر یادگیري و آموزش براي منابع از وسیعی طیف و تناسب -6-5-4
5

  

  مختصر توصیف

  مدرسه هروزمر زندگی مدیریت -6-5-1

 يها پیشرفت بر مثبتی بسیار تأثیر و هستند رآمدکا بسیار مدرسه زندگی روزمره مدیریت هاي جنبه تمام

  .هستند مؤثر بسیار مدرسه نوآورانه هاي روال و ها روش .دارند آموزان دانش

 يها پیشرفت بر مثبتی تأثیر هستند، یافته سازمان خوبی به مدرسه روزمره مدیریت هاي جنبه تمام تقریباً

  .است مؤثر بسیار مدرسه روال و ها روش .دارند آموزان دانش

 يها پیشرفت بر مثبتی تأثیر هستند و یافته سازمان خوبی به مدرسه روزمره مدیریت هاي جنبه از بسیاري

  .است کارآمد و مؤثر مدرسه روال و ها روش .دارند آموزان دانش

 مؤثر مدرسه روال و ها روش .هستند یافته سازمان کافی اندازه به مدرسه روزمره مدیریت هاي جنبه از بسیاري

  .هستند

 يها پیشرفت همیشه و دنیستن یافته سازمان کافی اندازه به مدرسه روزمره مدیریت از یتوجه قابل هاي جنبه

  .است اثر بی و ناکارآمد اغلب مدرسه روال و ها روش .کند مین پشتیبانی را آموزان دانش

 در ،ها آن امنیت و سالمت یا/  و ،آموزان دانش يها پیشرفت ،درنتیجه .است ناکافی مدرسه روزمره مدیریت

  .هستند خطر معرض

                                                
1 Management, staffing, facilities and resources
2 Management of the day-to-day life of the school
3 Sufficiency, deployment and development of suitably qualified staff to optimise student achievements
4 Appropriateness of the premises and learning environment to promote student achievements
5 The relevance and range of resources for effective teaching and learning
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 هاي پیشرفت سازي بهینه براي شرایط واجد مناسب کارکنان توسعه و کارگیري به شایستگی، -6-5-2

  آموزان دانش

 همه .کرده است ممدرسه استخدا مأموریت و انداز چشمبراي تحقق  را کارکنانی مناسبی طور به مدرسه

 به خوبی به که هستند اي گسترده شخصی اي حرفه توسعه از مند بهره و شرایط واجد مناسب طور به کارکنان

بسیار خوب بکار  آموزان دانش يها پیشرفت سازي بهینه براي ها آن .باشد داشته مطابقت مدرسه هاي اولویت

  .دان شده گرفته

اکثریت  .کرده است مخدامدرسه است مأموریت و انداز چشمبراي تحقق  را کارکنانی مناسبی طور به مدرسه

 که هستند اي گسترده شخصی اي حرفه توسعه از مند بهره و شرایط واجد مناسب طور به کارکنان مطلق

 آموزان دانش يها پیشرفت سازي بهینه براي ها آن .باشد داشته مطابقت مدرسه هاي اولویت به خوبی به

  .اند شده گرفتهبکار  خوبی به

 اکثریت .کرده است ممدرسه استخدا مأموریت و انداز چشمبراي تحقق  را انیکارکن مناسبی طور به مدرسه

 به خوبی به که هستند اي گسترده شخصی اي حرفه توسعه از مند بهره و شرایط واجد مناسب طور به کارکنان

  .دان شده گرفتهبکار  آموزان دانش يها پیشرفت ارتقا براي ها آن .باشد داشته مطابقت مدرسه هاي اولویت

و  مرتبط اي حرفه توسعه ،از دمن بهره و شایسته افراد اکثریت کارکنان، .کارکنانی دارد کافی اندازه به مدرسه

  .اند شده گرفتهبکار  آموزان دانش يها پیشرفت از براي حمایت ها آن .گاه هستند به گاه

 همه نیازهاي به خگوییپاس براي کارکنان از تعداد کمی تنها .دارد کارکنانی کافی اندازه به مدرسه

  .دارد وجود کمی مرتبط اي حرفه توسعه .هستند تجربه با یا و مناسب شرایط واجد آموزان دانش

آموزشی  ها تدارك کیفیت یا و آموزان دانش ایمنی براي خطراتی را طورکلی به انسانی نیروي ناکافی سطوح

 براي معلمان از یتوجه قابل اقلیت یک ای و وجود دارند معلمان حد از بیش اغلب .تآورده اس وجود به

 اي حرفه توسعه هیچ .تجربه نیستند با یا و مناسب شرایط واجد آموزان دانش همه نیازهاي به پاسخگویی

  .کنان وجود نداردباکارمرتبط 

  آموزان دانش يها پیشرفت ارتقا براي یادگیري محیط و محل تناسب -6-5-3

 همه به دسترسی اجازه براي که گسترده تخصصی امکانات با ،باشند می کیفیت داراي باالترین ها مکان

 طور به و است عالی کیفیت ،آوري فن تجهیزات ازجمله یادگیري، هاي مکان همه .شده است طراحی خوبی به

مناسب  بسیار یادگیري و آموزش براي محیط .شوند می استفاده آموزان دانش يها پیشرفت ارتقا براي مداوم

  .است

 همه به دسترسی اجازه براي که گسترده تخصصی طیفی از امکانات با ،باشند می داراي کیفیت ها مکان

 طور به و است عالی کیفیت ،آوري فن تجهیزات ازجمله یادگیري، هاي مکان همه .اند شده طراحی خوبی به

  .مناسب است دگیريیا و آموزش براي محیط .شوند می استفاده آموزان دانش يها پیشرفت ارتقا براي مداوم
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 از بسیاري .فراهم است همه براي دسترسی اجازه که ویژه امکانات با ،اند شده طراحی خوبی به ها مکان

 يها پیشرفت ارتقا براي منظم طور به و هستند، باال باکیفیت ،آوري فن تجهیزات ازجمله آموزش، هاي مکان

  .کند میري حمایت یادگی و محیط از آموزش .شوند می استفاده آموزان دانش

 تا است ممکن اما آوري فن تجهیزات ازجمله هستند، دسترس در تخصصی امکانات و مناسب ها مکان

 و داخل به دسترسی .برخوردار هستند کافی کیفیت از آموزش هاي مکان از بسیاري .باشند محدود حدودي

  .است مناسب کارکنان و زانآمو دانش براي محیط .است مناسب آموزان دانش همه براي مدرسه محل در

 با کسانی براي .هستند داراي کمبود یا نامناسب آموزش، هاي مکان و تخصصی امکانات ازجمله محل،

 کارکنان و آموزان دانش براي محیط .است محدود مدرسه محل در و داخل به دسترسی اضافی، نیازهاي

  .است محدود

 براي یتوجه قابل خطرات تواند می و هستند ناکافی سیدر برنامه الزامات برآوردن براي امکانات و محل

 مشارکت عدم و آموزان دانش انگیزگی بیمنجر به  محیط .فراهم کند آموزان دانش و کارکنان رفاه و سالمت

  .است نامناسب کارکنان و آموزان دانش براي محیط .دشو می ها ان

  مؤثر يیادگیر و آموزش براي منابع از وسیعی طیف و تناسب -6-5-4

 و نیازهاي معلمان درسی، برنامه الزامات منطبق با خوبی به کیفیت، منابع با باالترین از اي گسترده طیف

  .دبخشن می را ارتقا عالی یادگیري و آموزش ،آموزان دانش

 ،آموزان دانش و نیازهاي معلمان ،درسی برنامه الزامات هماهنگ با باال، باکیفیت منابع از اي گسترده طیف

  .بخشند می را ارتقا مؤثر بسیار یادگیري و موزشآ

 یادگیري و آموزش ،آموزان دانش و نیازهاي معلمان درسی، برنامه الزامات مرتبط با منابع، از وسیعی طیف

  .بخشند می را ارتقا مؤثر

  .هستند کافی یادگیري مناسب و آموزش از حمایت براي منابع

  .هستند محدود نمناسب بود یا/  و کیفیت کمیت، در منابع

  .اند داده اختصاص مؤثر غیر یا و هستند، ناکافی مناسب بودن یا/  و کیفیت کمیت، در منابع

کلی در مورد عملکرد قضاوت
1

  

 بهترین' از استفاده با فردي عملکرد هاي شاخص به توجه را با مدرسه عملکرد از کلی قضاوت بازرسان

»:دهند یمزیر را انجام  عبارات اب«ب تناس

  :شامل برجسته قضاوت

  آموزان دانش پیشرفت•

  مؤثر یادگیري براي آموزش •

                                                
1 Overall performance judgement 
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  رهبري اثربخشی•

  .بهبود ریزي برنامه و ارزیابی خود•

  :شامل باید بهتر یا خوبی بسیار قضاوت

  آموزان دانش پیشرفت•

  مؤثر یادگیري براي آموزش •

  رهبري اثربخشی•

  .بهبود ریزي برنامه و ارزیابی خود•

  :شامل باید بهتر یا خوب قضاوت

  آموزان دانش پیشرفت•

  مؤثر یادگیري براي آموزش•

  رهبري اثربخشی•

  .بهبود ریزي برنامه و ارزیابی خود•

  :شامل باید بهتر یا و قبول قابل قضاوت

  آموزان دانش پیشرفت•

  مؤثر یادگیري براي آموزش•

  رهبري اثربخشی•

  .بهبود ریزي مهبرنا و ارزیابی خود •

  :شامل ضعیف قضاوت

  مؤثر یادگیري براي آموزش•

  .رهبري اثربخشی•

  :شامل ضعیف بسیار قضاوت

  مؤثر یادگیري براي آموزش •

  .رهبري اثربخشی •

 عالی ها شاخصاز  بزرگی اکثریت و خوب حداقل ها یابیارزو  ها قضاوت عملکرد، هاي شاخص تمام در

  .هستند

 خوب ها بسیار از شاخص بزرگی اکثریت و خوب حداقل ها قضاوت اغلب ملکرد،ع هاي شاخص تمام در

  .هستند عالی تعدادي هم .هستند

  .هستند بهتر یا خوب ها قضاوتاغلب  عملکرد، هاي شاخص تمام در

  .هستند بهتر یا و قبول قابل قضاوت اغلب عملکرد، هاي شاخص تمام در
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  .کند کرد عمل میعمل هاي شاخص اکثر در ضعیفی سطح در مدرسه

  .کند عملکرد عمل می هاي شاخص از تعدادي در ضعیف بسیار سطح در مدرسه

  :اگر »برجسته« تواند ینم مدرسه

  .نباشد قانونی مقررات با مطابق مدرسه •یا دداشته باش وجود »ضعیفی« قضاوت وقتی که هرگونه •

:اگر بود خواهد »ضعیف« مدرسه

  .باشند ضعیف آموزان دانش از حفاظت و حمایت براي تمهیدات و ترتیبات •

  :اگر بود خواهد »ضعیف بسیار« مدرسه

.باشند ضعیف بسیار آموزان دانش از براي حمایت و حفاظت تمهیدات و ترتیبات•

  

  

  

  

  

مدارس در  بندي رتبه ٔدرزمینهدامات قاز ا هایی نمونهدر این قسمت ما به بررسی و توضیح در مورد 

  .اختکشورمان خواهیم پرد

  طرح مدارس موفق    -11-4- 2

طرح انتخاب مدارس موفق در سه دوره تحصیلی در آموزش پرورش استان اصفهان در تاریخ  دستورالعمل

 اساس برنظري و مراکز پیش دانشگاهی  هاي دبیرستانطرح مدارس موفق در  .اجرا شده است 2/9/87

  .گیرد میذیل مورد ارزیابی قرار  هاي شاخص

  االنه در سال تحصیلی برنامه س- الف

   آموزشی هاي شاخص –ب 

  متوسطه نظري* 

 درصد قبولی پایه اول متوسطه در دو سال تحصیلی  

 در سه رشته شاخه نظري در دو سال تحصیلی التحصیالن فارغدرصد   

 سال تحصیلی  در سه رشته شاخه نظري در دو التحصیالن فارغمیانگین معدل کتبی  

 در سه رشته شاخه نظري در دو سال تحصیلی  حصیالنالت فارغمیانگین معدل کل  

 استان و کشور / منطقه/ تعداد رتبه هاي کسب شده در مسابقات خوارزمی در سطح ناحیه  
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 تعداد رتبه هاي کسب شده در مسابقات پیشرفت تحصیلی در سطح ناحیه و منطقه و استان  

 گردد میبه کارشناسی مربوط تحویل اطالعات فوق در نمون برگ همراه توسط مدیران مدارس ثبت و. 

 نماید میفرمول زیر محاسبه و ثبت  اساس بررا  10تا  1 هاي ردیفکارشناس محترم مدارس موفق امتیازات 

منطقه به / مراکز پیش دانشگاهی که بیشترین امتیاز را کسب نموده طبق سهمیه آن ناحیه  و دبیرستان یا

و مدارس موفق  قرارگرفتهت مربوط با سیستم بکفا مورد ارزیابی در استان اطالعا .شود میاستان معرفی 

  .شوند میمعرفی 

  درصد قبولی پایه اول متوسطه  -1

 شده نام ثبت آموزان دانشقبولی خرداد و شهریور بر کل  آموزان دانشدر محاسبه درصد قبولی، تعداد : توجه 

  .شود می 100تقسیم گردیده ضربدر  )اند شده منتقلنهاي افرادي که م(

امتیاز کسر  1امتیاز و به ازاء هر درصد کاهش  1در محاسبه امتیاز این شاخص به ازاء هر درصد افزایش 

  .)1387استان اصفهان،  وپرورش آموزشسازمان ( دگرد می

  )خرداد و شهریور( لک التحصیالن فارغدرصد  -2

 آموزان دانشکل  بر تقسیمخرداد و شهریور  التحصیل فارغ آموزان دانشتعداد : التحصیالن فارغدر صد : توجه 

  .شود می 100ضربدر  )اند شده منتقلنهاي افرادي که م( شده نام ثبت

درصد  1امتیاز و به ازاء هر  10درصد افزایش در هر رشته  1به ازاء هر : در محاسبه امتیاز این شاخص 

   .گردد میدر ستون مربوط درج  امتیاز کسر شود و پس از جمع امتیازات امتیاز کل محاسبه و 3کاهش 

  میانگین معدل کتبی  -3

 هآن رشت آموزان دانشکل  بر تقسیمهر رشته تا پایان شهریور ماه  آموزان دانشمحاسبه معدل کتبی معدل کتبی 

   )هنهاي افراد انتقال یافتم(

هش معدل در هر رشته کا 0/ 1هر  امتیاز منظور گردد و به ازاء 2افزایش معدل در هر رشته  1/0به ازاء هر 

  .شود میکل در ردیف مربوط درج  زسپس امتیا و شود میامتیاز کسر  1

  میانگین معدل کل  -4

آن  آموزان دانشکل  بر تقسیمدر هر رشته تا پایان شهریور ماه  آموزان دانشمعدل کل : محاسبه معدل کل 

   )هنهاي افراد انتقال یافتم( هرشت

کاهش معدل در هر  1/0و به ازاء هر  گردد میامتیاز منظور  2کل در هر رشته افزایش معدل  1/0به ازاء هر 

  .شود میو سپس امتیاز کل در ردیف مربوط درج  شود میامتیاز کسر  1 هرشت

  رتبه هاي کسب شده در جشنواره جوان خوارزمی و رباتیک خوارزمی  -5

  امتیاز  10امتیاز و به ازاء هر طرح کشوري  6امتیاز به ازاء هر طرح استانی  3به ازاء هر طرح منطقه اي 

  و در پایه اول  )نر صورت اجرا توسط سازماد( یرتبه هاي آزمون پیشرفت تحصیل -6
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   2رتبه سوم در سطح منطقه  3رتبه دوم در سطح منطقه  ،5به ازاء هر رتبه اول در سطح منطقه 

  16رتبه سوم در سطح استان  18رتبه دوم در سطح استان  ،20به ازاء هر رتبه اول در استان 

منظور  زامتیا 6رتبه دهم  7رتبه نهم  8رتبه هشتم  9رتبه هفتم  10رتبه ششم  12پنجم  هرتب 14چهارم استان 

  .شود می

  دوره پیش دانشگاهی *

امتیاز و  2دوره پیش دانشگاهی طی دو سال تحصیلی به ازاي هر درصد افزایش  التحصیالن فارغدر صد  -7

امتیاز کل محاسبه و در ستون مربوط درج  ،و پس از جمع امتیازات شود میامتیاز کسر  1اهش هر درصد ک

  .)1387استان اصفهان،  وپرورش آموزشسازمان ( دگرد می

 -  100به ازاي هر رتبه زیر . در کنکور سراسري در سال تحصیلی 1000و زیر  100تعداد رتبه هاي زیر  -8

  .شود میامتیاز براي آموزشگاه منظور  2 - 1000امتیاز و رتبه زیر  4

امتیاز براي  -4به ازاء هر نفر  .دولتی در سال تحصیلی هاي دانشگاهدر  آموزان دانشتعداد قبولی  -9

  .شود میآموزشگاه منظور 

به ازاء هر  .تحصیلیدوره پیش دانشگاهی به تفکیک رشته طی دو سال  نالتحصیال فارغمیانگین معدل  -10

استان  وپرورش آموزشسازمان ( دشو میامتیاز منظور  1امتیاز به ازاء هر درصد کاهش  4درصد افزایش 

  .)1387اصفهان، 
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مدارس غیرانتفاعی   بندي درجهشیوه   -12-4- 2

مدارس غیرانتفاعی به دالیل زیر  بندي درجهمدارس غیرانتفاعی آمده است که   بندي درجهدر بیان اهداف 

  : ردیگ یمصورت 

ایجاد بستر مناسب براي رقابت سالم بین مدارس غیر انتفاعی جهت ارتقا کمی و کیفی امور -1

  آموزشی و پرورشی

مدارس يها تیفعالو  ها برنامهبیشتر جهت ارتقاء  گذاري سرمایهبه  مؤسسانایجاد انگیزه و تشویق -2

ن مدرسهفراهم کردن بستر مناسب براي فعالیت و شفاف سازي در خصوص هر یک از ارکا-3

تعیین معیارهایی براي نظارت و ارزشیابی از عملکرد مدارس-4

مدارس يها تیفعالایجاد وحدت رویه در -5

هدایت هدفمند امکانات و تسهیالت به مدارس-6

کارآمد و اثربخش دست یابی به نظام آموزشی برتر، -7

مدارس غیر انتفاعی تأسیسالگوي مناسب مدرسه داري براي متقاضیان  ارائه-8

  مدارس غیرانتفاعی بندي درجهاصول حاکم بر : ج 

  وپرورش آموزشقوانین و مقررات عمومی  -1

  اهداف دوره اي تحصیلی -2

  مدارس غیرانتفاعی تأسیسقانون  -3

  مصوبات شوراي نظارت مرکزي -4

در توسعه و اعتالي فرآیند تعلیم و تربیت مؤثرعوامل  -5

  بندي درجهشیوه : ه 

امتیاز  1000و امکانات مدارس غیرانتفاعی  ها تیفعالمجموعه امتیاز   ،ديبن درجهاعمال  منظور به-1

  .که به چهار بخش تقسیم و سهم هر بخش به شرح ذیل است است

  امتیاز 470و خدمات آموزشی و پرورشی  ها تیفعال: الف

  امتیاز 160 ینیروي انسان: ب

  امتیاز 260فضا و تجهیزات : ج 

  .)1390،8دفتر پشتیبانی و توسعه مدارس غیردولتی،(ز یاامت 110امور اداري و مالی : د

 بندي درجهزیر  شرحبه مدارس غیرانتفاعی کشور در هر دوره تحصیلی  امتیازات مکتسبه،  بر اساس -2

  :شوند یم
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  1درجه   2درجه   3درجه   درجهه رتب

  امتیاز 876 - 950  امتیاز 701 - 800  امتیاز 500 - 625  2رتبه 

  امتیاز 951 - 1000  امتیاز 801 - 875  امتیاز 626 - 700  1رتبه 

)11(.  

  )نظري(و خدمات آموزشی و پرورشی مدارس غیرانتفاعی دوره متوسطه  ها تیفعال بندي درجه هاي شاخص

حداکثر امتیاز عنوان شاخص ردیف

امتیاز 5 مصوب هاي برنامه 1

امتیاز 6 داشتن طرح درس 2

امتیاز 10 موزشی در تدریسآ يها يفناوراز  يمند بهره 3

امتیاز 17 تحقیق و پژوهش و آزمایش 4

امتیاز 8 آموزان دانششناسایی عالیق و استعداد  5

امتیاز 20 متنوع پیشرفت تحصیلی هاي برنامهاجراي  6

امتیاز 10 آموزشی نو يها طرحاجراي  7

امتیاز 10 در امر تدریسن آموزا دانشمشارکت  8

امتیاز 10 موزانآ دانشتشویق  9

امتیاز 10 آموزان دانشتعامل مدرسه با  10

امتیاز 10 آموزان دانشتعامل با اولیا  11

امتیاز 10 آموزشیعلمی و  يها گردش 12

امتیاز 10 مسابقات علمی 13

امتیاز 15 احراز رتبه هاي علمی در مسابقات 14

امتیاز 8 ارزشیابی مستمر و ثبت نمرات 15

امتیاز 8 ی پیشرفت تحصیلیارزشیاب 16

امتیاز 20 میانگین قبولی مدرسه 17

امتیاز 8 مقایسه پیشرفت تحصیلی 18

امتیاز 8 حضور و غیاب 19

  20  مراسم آغازین  امتیاز 15

  21  نماز جماعت  امتیاز 20

  22  با احکام دینی آموزان دانشآشنایی   امتیاز 12

  23  البالغه نهجقرآنی و  يها تیفعال  امتیاز 17

  24  ها مناسبتبرگزاري مراسم ایام اهللا و   امتیاز 12

  25  فرهنگی هنري و برگزاري مسابقات يها کالستشکیل   امتیاز 19

  26  برگزاري نمایشگاه آثار و دستاوردها  امتیاز 10

  27  ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی  امتیاز 12
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  28  مشاوره اي يها تیفعال  امتیاز 12

  29  انضباطی همآیین نا  امتیاز 10

  30  هاي پیشنهادو  سؤاالتصندوق پاسخ به   امتیاز 6

در  آموزان دانشي و مشارکت آموز دانش يها تشکل  امتیاز 23

  مدرسه يها تیفعال

31  

  32  برگزاري اردوها و بازدیدها  امتیاز 20

  33  خالقیت و نوآوري  امتیاز 12

  34  بدنی تربیت يها تیفعالامکانات و   امتیاز 22

  35  بهداشت و نظافت محیط  امتیاز 16

  36  انجمن اولیا و مربیان يها تیفعالو  ها برنامه  امتیاز 20

  37  بی بضاعت و طرح رافع آموزان دانش  امتیاز 9

  جمع کل امتیازات  امتیاز 470

  )نظري(نیروي انسانی مدارس غیرانتفاعی دوره متوسطه  بندي درجههاي  شاخص

حداکثر امتیاز عنوان شاخص ردیف

امتیاز 6 سابقه و تجربه: الف مدیر 38

امتیاز 5 آموزش ضمن خدمت: ب

امتیاز 2 مدرك تحصیلی: ج

امتیاز 2 رشته تحصیلی: د

امتیاز 3 تحقیق و پژوهش: ه

امتیاز 1 النیالتحص فارغارتباط با : و

امتیاز 11 رهبري و مدیریت: ز

امتیاز 6 سابقه و تجربه: الف معاون 39

امتیاز 6 آموزش ضمن خدمت: ب

امتیاز 2 مدرك تحصیلی: ج

امتیاز 6 آموزان دانشنحوه تعامل با اولیا : د

امتیاز 60 )دبیر تربت بدنی - مربی پرورشی -مشاور -بیرد(ن دبیرا 40

امتیاز 7 سابقه و تجربه: الف دفتر دار 41

امتیاز 7 آموزش ضمن خدمت: ب

ازامتی 6 سابقه و تجربه: الف متصدي آزمایشگاه 42  

امتیاز 4 آموزش ضمن خدمت: ب

امتیاز 2 مدرك تحصیلی: ج

امتیاز 2 رشته تحصیلی: د

امتیاز 6 سابقه و تجربه: الف کتابدار 43  

امتیاز 6 آموزش ضمن خدمت: ب
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امتیاز 2 مدرك تحصیلی: ج

امتیاز 2 رشته تحصیلی: د

ازامتی 2 سابقه و تجربه: الف حسابدار 44  

امتیاز 2 مدرك تحصیلی: ج

امتیاز 2 برابر چارت سازمانی خدمت گذار 45  

  جمع کل امتیازات  امتیاز 160

  )نظري(فضا و تجهیزات مدارس غیرانتفاعی دوره متوسطه  بندي درجههاي  شاخص

حداکثر امتیاز عنوان شاخص ردیف

امتیاز 12 و تخصصیکالس درس عمومی  46

امتیاز 6 کالس سمعی بصري 47

امتیاز 6 نمازخانه و سالن چند منظوره 48

امتیاز 6 نمازخانه مستقل 49

امتیاز 12 آزمایشگاه 50

امتیاز 10 کتابخانه 51

امتیاز 6 اتاق کامپیوتر 52  

امتیاز 8 اداري يها اتاق 53  

امتیاز 4 اتاق مشاور 54  

امتیاز 4 پرورشیاتاق ورزشی و  55  

امتیاز 2 اتاق تکثیر 56  

امتیاز 2 بوفه 57  

امتیاز 4 ها اتاقکالس و  58  

امتیاز 3 تراکم کالس 59  

امتیاز 1 ارتفاع کالس و کارگاه آزمایشگاه 60  

امتیاز 2 تخته 61  

امتیاز 3 نور 62  

امتیاز 2 پنجره 63  

امتیاز 2 پله 64  

امتیاز 2 راهرو 65  

امتیاز 12 حیاط 66  

امتیاز 12 ابعاد زمین بازي 67  

امتیاز 2 آبدارخانه 68  

امتیاز 1 سرایداري 69  

امتیاز 3 آبخوري 70  

امتیاز 2 انبار 71  
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  )نظري(فضا و تجهیزات مدارس غیرانتفاعی دوره متوسطه  بندي درجههاي  شاخص

امتیاز 2 انبار وسایل نظافت 72  

امتیاز 4 آموزان سرویس بهداشتی دانش 73  

امتیاز 3 نماي ساختمان 74  

امتیاز 2 عمر ساختمان 75  

امتیاز 14 سبی و رعایت آیین نامهاستحکام ن 76  

امتیاز 26 اثاثیه آموزشی 77  

امتیاز 22 وسایل آزمایشگاهی 78  

امتیاز 26 تجهیزات دیداري و شنیداري 79  

امتیاز 6 تجهیزات اداري و آموزشی 80  

امتیاز 7 وسایل گرمایشی و سرمایشی 81  

امتیاز 12 لوازم ورزشی و بهداشتی 82  

امتیاز 7 ورد نیازسایر تجهیزات م 83  

  جمع کل امتیازات  امتیاز 260

حداکثر امتیاز عنوان شاخص ردیف

امتیاز 5 دفتر امتحانات 84

امتیاز 4 دفتر آمار 85

امتیاز 3 دفتر حضور و غیاب  86

امتیاز 2 ردفتر اندیکاتو 87

امتیاز 2 شوراي معلمان 88

امتیاز 2 شوراي مدرسه 89

امتیاز 2 انجمن اولیا 90

امتیاز 3 گزینش کارکنان 91  

امتیاز 4 تشکیل پرونده پرسنلی 92  

امتیاز 5 بیمه کارکنان 93  

امتیاز 2 مالیات کارکنان 94

امتیاز 6 نام ثبتمقررات  95

امتیاز 2 پرونده تحصیلی 96  

یازامت 2 آموزان دانشبیمه حوادث  97  

امتیاز 12 شوراي مالی 98  

امتیاز 22 تهیه دفاتر مالی و رعایت مقررات مربوطه 99  
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  مدرسه سرآمد  - 13-4- 2

آمدي  و سر ندیگو یمکه از همه لحاظ سرآمد و براي مدارس دیگر الگو باشد به آن مدرسه سرآمد  اي مدرسه

.معیارهاي سرآمدي و نظام نمره گذاري است ،بنیادي يها ارزشده، مدرسه شامل سه بخش عم

ریزي راهبردي، مدیریت  رهبري مدرسه، برنامه ازجملهمعیارهاي سرآمدي مدرسه مشتمل بر نه مؤلفه 

آموز محور، نتایج اجرایی و عملیاتی، نتایج کارکنان، نتایج شرکا و  کارکنان، منابع مدرسه، فرآیندهاي دانش

 500و نتایج با امتیازات هر بخش  توانمند سازها دو بخشو در  استنتایج کلیدي عملکرد مدرسه جامعه و 

هاي بهبود را مشخص  امتیاز مدارس را در بعد سرآمدي مورد ارزیابی قرار داده و حوزه 1000و در کل 

  .کنند می

ها، یادگیري  مدرسه به ارزش نحوة توجه رهبران و نظام رهبري )امتیاز 100(ه به رهبري مدرس یازدهیدر امت

اجتماعی مدرسه در قبال جامعه را بررسی  يها تیمسئولآموزان و تعالی عملکرد آنان و همچنین  دانش

  .کند می

سئولیت ، م)امتیاز 40(رهنگ مدرسه ، ف)امتیاز 45(براي رهبري مدرسه  ،فرعی امتیازدهی يها مالكدر 

  .رندیگ یمدر نظر  )امتیاز 15(مدرسه در قبال جامعه 

بحث و تبادل نظر  ،آموزان ها به معلمان، کارکنان و دانش ها و ارزش ، جهت گیريانداز چشمبیان و تقویت 

ها با دیگر سهامداران و تضمین اینکه واحدهاي کاري با اهداف  ها و ارزش ، جهت گیريانداز چشمدربارة 

آموزان در جهت عملکرد بهتر،  دانشبرانگیختن  منظور بهعملکرد همسو هستند، ابالغ اهداف عملکرد 

آموزان،  هاي دانش آموزان و توجه به دغدغه هاي معلمان، کارکنان و دانش ها و موفقیت قدردانی از تالش

  .کیفی مدرسه هستند يها ارزش ازجملهوالدین و جامعه 

، آینده نگري ظایف اداري و، وعتالي رشد انسان، اآموزان دانشدر باب تدریس و توجه به  اي حرفهدانش 

سازماندهی ارزشیابی، تشویق روابط انسانی و تدارك بهسازي کارکنان  ،راحی و بهسازي برنامه درسیط

  .سرآمدي مدارس است هاي مؤلفه ازجمله

  

  

  

  

  

  



105

  تعالی  ي برنامه - 14-4- 2

  :که امتیازات هر محور به شرح زیر است استمحور  10ل تعالی مدیریت مدرسه شام ي برنامه

امتیاز 43ل عم ي برنامهتدوین  :ورمح

امتیاز 72 ینیروي انسان ها و مشارکتيتوانمندي توسعه: محور

امتیاز 80 يیادگیر –استقرار نظام یاددهی  :رمحو

امتیاز 43ه مدرسدر  آموزان دانشمشارکت ي توسعه: محور 

ازامتی 32ا و نهادهاي اجتماعی در امور مدرسه مشارکت اولیي توسعه: محور

امتیاز 55 یتربیت بدنی، پیشگیري و ایمن ،سالمت: محور

امتیاز 33 یو پرورشفوق برنامه  ،هاي مکملتالیفع: محور 

امتیاز 20 یبرقراري نظام رشد آفرین انگیزش: محور

امتیاز 21 يمدیریت امور اجرایی و ادار :محور

امتیاز 21 يخالقیت و نوآور: محور

تعالی مدیریت مدرسه در هر محور به تفصیل  ي برنامههاي ارزیابی الكیر مز يها برگهمچنین در نمون 

  .آمده است

  1گ مون برن

  :نام مدیر  :نام مدرسه   :تحصیلی ي دوره  :منطقه   :استان 

  عمل ي برنامهتدوین  :محور

مأموریت  دیگر کارکنانحداکثري فکري مشارکت مؤثر و همو جلب  سند تحول بنیادین بر اهدافبا تمرکز مدارس متعالی    

العات و شواهد فرهنگی، اجتماعی، از اطّها این مدارس در تدوین استراتژي .کنندخود را تعیین می ي مدرسههاي استراتژيو 

گسترده و مناسب  طور به )درون دادها(ی آنان تتربی -پیشرفت تحصیلی  هايچنین گزارشو هم آموزان دانش... واقتصادي 

یابی به این رهبران آموزشی دست .سازندمی ها و اهداف مدرسه آگاهها، رسالتنفعان را از ارزشیند و ذينمااستفاده می

در محیط مدرسه وفاق سازمانی ایجاد  ،با ترغیب و تشویق کارکنانرند و خود ثبات دا در مقاصد ،کننداهداف را تسهیل می

  .نمایندمی

  

ف
دی

ر
  

ف   مالك ارزیابی
ق
س

ز
ا
تی
م
ا

  

  شاخص

م
ا

یت
ز
ا

 
ه
سب

کت
م

  

1  

  

به اسناد  دسترسی آسان

  باالدستی

  

  

2  

ي درسی امتیاز، برنامه 25/0ن بنیادیسند تحول : در دسترس بودن  -

مصوبات شوراي  ؛ازیامت 25/0دوره تحصیلی  ، اهدافازیامت 25/0ی ملّ

  امتیاز 1جمعاً  ؛ازیامت 25/0 وپرورش آموزش یعال

تحول بنیادین و اهداف  قابل رؤیت بودن مضامین کلیدي سند -

، ازیامت 5/0کارکنان (ن نفعاي تحصیلی در مدرسه براي ذيدوره
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   ازیامت 1ً جمعا؛ )امتیاز 25/0ا امتیاز، اولی 25/0 آموزان دانش

2  

، معاونین و آگاهی مدیر

نسبت به مفاد کارکنان 

مندرج در سند تحول 

  ینبنیاد

4 

ارکنان در تحلیل نقش خود معاونین و ک ،پاسخگویی مناسب مدیر -

براي تحقق سند تحول بنیادین، برنامه درسی ملّی و اهداف دوره 

گویی حداقل امتیاز، پاسخ 2گویی مدیر و معاونین پاسخ(تحصیلی 

  امتیاز 4 جمعاً ؛)زامتیا 2کارکنان یک سوم از 
  

3  

بیین و استقرار ، تتعیین

ها تیمأمور
1

و  

هاياستراتژي
2

مدرسه  

  ربطفراد ذيبراي ا

  

6  

نظارت و  ،ریزيتشکیل و مشارکت فعال و مستمر تیم برنامه -

  ارزیابی مدرسه

  ازیامت 2جمعاً  ؛)زامتیا 0/ 25هرماه یک جلسه، هر جلسه (

هاي مدرسه حداکثر تا نیمه اول و استراتژي ها تیمأمورتدوین  -

  امتیاز 2؛ شهریور

امتیاز 2؛ مدرسه ياه ياستراتژو  ها تیمأمورجامعیت و کیفیت  -

4  

-برنامه نیو تدوطراحی 

یي کیفي ساالنه
3

 :  

9

-وضوح و دقّت در تعیین اهداف، تعاریف، فرایند اجرا، تقویم زمان -

  امتیاز 3؛ )يساختار مند( ...بندي، اعتبارات، مسئولین اجرایی برنامه و

آینده (ه تعیین وضع مطلوب با نگاه به سند تحول و جایگاه مدرس -

  امتیاز 3؛ )رينگ

ي اهداف آموزشی، تربیتی در کلیه يریبر گرعایت جامعیت و در  -

  امتیاز 3؛ )نبه بودنجا همه( شده تعیینهاي فعالیت

5  

نفعان ذيآگاه سازي 

متناسب با سطح درك 

، مأموریت نسبت بهآنان 

ي ها و برنامهاستراتژي

  مدرسه ي ساالنه

8  

 ،وزشی، تولید لوح فشردهآموزش از طریق تشکیل جلسات آم -

امتیاز،  1آموزان  دانشي ویژه... وبروشور، تراکت، فضاي مجازي 

  امتیاز 3تا معاً ؛ جازیامت1اولیا ،امتیاز 1کارکنان 

 5/1مدیر و معاونین : مدرسه  يها ياستراتژو  ها تیمأمورآگاهی از -

  امتیاز 3تا  جمعا؛ امتیاز 5/1حداقل یک سوم کارکنان ، امتیاز

% 60امتیاز، بیش از  1کارکنان % 60تا  40مدرسه،  ي ساالنهي آگاهی از برنامه -

  امتیاز 2؛کارکنان

                                                
Î
- به طور مثال یکی( ي مربوطه  واهداف دوره، برنامه درسی ملّی  1404درسه درافق استقراراهداف آموزشی و تربیتی با شناختی کامل ازچشم اندازم.

).خواهد بود...هاي زندگی دانش آموزان  وهاي اجتماعی و مهارتو یا تقویت شایستگی هاي مدرسه تربیت یادگیرندگان مادام العمرازمأموریت

2
علمی، حرفه اي هاي تربیتی، ها و توانمنديي ظرفیتبه طور مثال توسعه(هاي مدرسه جهت تحقق اهداف و مأموریتسیاست ها و راهبردهاي اجرایی .

 هاي منتخب مدرسه قرار گیرددگیري می تواند از جمله استراتژيیا óهاي خالق وتعالی بخش درفرایند یاددهی اکثري از روشگیري حدکارکنان و یا بهره

.(

Ð
.ی  و چگونگی اجراي برنامه است، چراینی از چیستیي مدوکیفی مجموعهي ساالنهمنظور از برنامه 
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6

  

تدوین میثاق نامه
1

 يپاو  

نفعان نسبت به ذي يبند

  اجراي مفاد آن

  

  

6

در تعیین و تدوین  آموزان دانشمشارکت کارکنان، اولیا و  -

 1 آموزان دانشامتیاز و  1ولیا ا ،امتیاز 1کارکنان ( محورهاي میثاق نامه

  امتیاز 3تا ؛ جمعاً )زامتیا

کارکنان ( نامه ثاقیمبندهاي ز و اولیا ا آموزان دانشآگاهی کارکنان،  -

  امتیاز 3تا جمعاً  ؛)زامتیا 1 آموزان دانشامتیاز و  1اولیا  ،امتیاز 1

  

7  

گیري از ابزار بهره

مناسب نظارت و 

-ارزیابی از اجراي برنامه

  ساالنه ي

  

  

8  

ي ها و ابزارهاي ارزیابی از برنامهمالك ،تدوین و تنظیم چهارچوب -

  امتیاز 2؛ نظارت و ارزیابی ،ریزيبرنامهم ساالنه توسط تی

 2؛از آن موقع بهنظارت بر فرایند اجراي برنامه و ارزیابی صحیح و  -

  امتیاز

  امتیاز 2؛تحلیل نتایج حاصل از ارزیابی -

  امتیاز 2؛ي ساالنهحاصل و بازنگري در برنامهج نتای گیري ازبهره -

    مجموع امتیاز مکتسبه  43  امتیازسقف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
Î!! اطالق می  1404یابی به مدرسه در افق چشم انداز هاي میان مدیر، کارکنان ، دانش آموزان و اولیا درجهت دستتعهدات و پیمانمیثاق نامه به مجموعه

  .شود 
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  تعالی مدیریت مدرسه ي برنامهارزیابی  يها مالك

  2نمون برگ 

  :نام مدیر  :نام مدرسه   :تحصیلی ي دوره  :منطقه   :استان 

نیروي انسانی  ها و مشارکتيتوانمندي توسعه: محور

مدارس متعالی ضمن ایجاد سازمان یادگیرنده، توانایی کارکنان خود را در سطوح فردي، گروهی و سازمانی مدیریت نموده    

 میتصمچنین با جلب مشارکت آنان در هم .دسازنهاي علمی و حرفه اي آنان را فراهم میهاي ارتقاي سطح صالحیتو زمینه

در این گونه  .کنند یمگیري از دانش و توان آنان را امکان پذیر ي امور مدرسه، بهرهمه ریزي و ادارهگیري، برنا، تصمیميساز

هاي مدرسه در سازمانی تقویت شده و فعالیت انگیزه و تعهد ،کارکنانو  مدیرمدارس، ضمن ترویج عدالت با تعامل مؤثر میان 

  .ردیگ یممسیر بهبود مستمر و تعالی قرار 

  

ف
دی

ر
  

ف   الك ارزیابیم
ق
س

ز
ا
تی
م
ا

  

  اخصش

مت
ا

ی
ز
ا

ه 
سب

کت
م

  

1  

  

  

  

  

  

  

ي بستر سازي و توسعه

  فرهنگ 

  مطالعه و پژوهش  

  

  

  

  

  

17  

هاي مختلف جهت انجام هاي پژوهشی در زمینهتشکیل گروه -

  امتیاز 1هاي پژوهشی؛فعالیت

مدرسه  مبتال بهبندي و مستندسازي مسائل شناسایی، اولویت -

  امتیاز 2؛پژوهشی کارکنان يها میتبا مشارکت 

مشارکت داوطلبانه مدیر و سایر کارکنان در انجام مطالعات  -

و تطبیقی مرتبط با  )درس پژوهی - قدام پژوهیا(پژوهشی 

کارکنان % 50تا  10ز ا(ي نتایج مطالعات و ارائه وپرورش آموزش

 3کارکنان %  80امتیاز، بیش از  2کارکنان %  80تا  51، امتیاز 1

  امتیاز 3حداکثر ؛ )امتیاز

اي و بهره گیري منطقه ،ها با شرایط بومیمتناسب سازي یافته -

از آن در مدرسه 

  امتیاز 2حداکثر  ؛)امتیاز 1هر مورد (

سایرین  ي استفادهمستندسازي مطالعات فوق و انتشار براي  -

نشریات داخلی مدرسه : ، چاپ در)مورد در هر سطح 2داقل ح(

نشریات علمی، ترویجی و  ،امتیاز 2ریات منطقه امتیاز، نش 1

؛امتیاز 4امتیاز، مجالت علمی و پژوهشی  3مجالت رشد 

  امتیاز 8حداکثر 

بازدید از مراکز علمی، تحقیقاتی و مدارس  وبرگزاري ارد -

  موفّق براي کارکنان
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  امتیاز 1حداکثر  ؛)زامتیا 5/0ر مورد ه(

2  

  

  

وري شوراي افزایش بهره

  سه مدر

  

8  

مصوبات شوراي عالی  بر اساستشکیل منظّم جلسات شورا  -

  وپرورش آموزش

  امتیاز 2حداکثر  ؛)امتیاز 25/0 هر جلسه(

 3 ،گیريو تصمیم يساز میتصمحضور فعال و مؤثر اعضا در  -

  امتیاز

  امتیاز 3 ؛اجراي مصوباتو مشارکت اعضا در تحقق  -

  

  

3  

  

  

  

 يوري شوراافزایش بهره

  دبیران 

9  

مصوبات شوراي عالی  بر اساستشکیل منظّم جلسات شورا  -

  وپرورش آموزش

  امتیاز 2حداکثر ؛امتیاز 25/0 هر جلسه

  امتیاز 2 ؛معلمان% 80از شرکت و حضور مؤثر بیش  -

بررسی مسائل مهم و اساسی مدرسه و اتّخاذ تصمیمات  -

  امتیاز 2؛مناسب

  امتیاز 1؛ثبت مصوبات شورا -

  امتیاز 2؛ جراي مصوباتپیگیري و ا -

  

4  

  

  

  

اي حرفه –آموزش تخصصی 

  تبادل تجربه و 

  

8  

هاي آموزشی، از کارگاه موردنیازها و مباحث تعیین سرفصل -

  امتیاز 1؛ابتداي سال تحصیلی با مشارکت کارکنان

هاي آموزشی و ي مدون کارگاهتنظیم تقویم اجرایی و برنامه - 

  اندیشی جلسات هم

  امتیاز 1؛نکارکنا

گیري اندیشی کارکنان و بهرهبرگزاري جلسات آموزشی و هم -

؛)امتیاز 5/0هر مورد (ات کارشناسان و صاحب نظران ازنظر

  امتیاز 2حداکثر 

- هاي آموزشی و جلسات هممستندسازي مباحث کارگاه -

ازیامت 2حداکثر ؛امتیاز 5/0اندیشی کارکنان، هر مورد 

امتیاز؛  1ي درسی در مدرسه، تشکیل جلسات گروه ها -

 2؛ حداکثر عملیاتی کردن مصوبات جلسات گروه هاي درسی

امتیاز

5

  

  

  

  

  

  

برگزاري جلسات آموزشی با محوریت مباحث علمی،  -

کارکنان  ي هیکلشناسی رشد براي دینی و روان ،اخالقی، تربیتی

  امتیاز 2حداکثر ؛امتیاز 5/0 هر مورد
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 یافزایش نقش راهنمای

  کارکنان )یتحصیلی و تربیت(

  

  

  

9

در معرض افت تحصیلی و تالش در  آموزان دانششناسایی  -

  امتیاز 1 ؛ها آنجهت رفع مشکل 

در معرض مشکالت تربیتی و ارجاع  آموزان دانششناسایی  -

   امتیاز 1؛ ربط يذبه مراجع  ها آن

جهت ن آنا ازنظرمتخصصان و بهره گیري  ،ارتباط با مشاوران -

  کالت حل مش

  ازیامت 2؛آموزاندانش

تشکیل جلسات  منظور بهبخش ایجاد جو روانی امن و اطمینان -

امتیاز 1؛ايمشاوره

مستندسازي و ثبت تجارب کارکنان در حلّ مسائل و  -

  امتیاز 2؛آموزان دانشمشکالت اخالقی، تربیتی و آموزشی 

  

  

6  

  

  

  

هاي در عرصهق حضور موفّ

  رقابت

لی جاري و در سال تحصی( 

  )سال قبل

  

  

  

21  

  

  

علمی، فرهنگی، (ها و مسابقات جشنوارهاستقبال و شرکت در  -

بیش از  ؛امتیاز 1درصد کارکنان  60تا  20از  )...رزشی و، وهنري

  امتیاز 2؛درصد کارکنان 60

  :موفّقیت در کسب رتبه -

به ازاي موفّقیت هر فعالیت : ي اول در سطح منطقه رتبه .

  .امتیاز 4حداکثر  ؛امتیاز 1 یگروهیا  انفرادي

به ازاي موفّقیت هر فعالیت : ي اول و دوم در سطح استانرتبه

ي اول، دوم و رتبه .امتیاز 6حداکثر  ؛امتیاز 2انفرادي یا گروهی 

به ازاي موفّقیت هر فعالیت انفرادي یا : سوم در سطح کشور

   ازیامت 9حداکثر ؛امتیاز 3گروهی 

  

  

    مجموع امتیاز مکتسبه  72  امتیازف سق
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ي تعالی مدیریت مدرسهبرنامه یهاي ارزیابمالك

  3نمون برگ       

  :نام مدیر  :نام مدرسه   :تحصیلی ي دوره  :منطقه   :استان 

فعال، مؤثر و هاي تدریس روشکارگیري با به شود یمتالش  یدر مدارس متعال :یادگیري –استقرار نظام یاددهی  :رمحو

یابی هاي مسئلهروشرا در فراگیري  آموزان دانش ،راهبردهاي خالقانهو هاي نوین آموزشی گیري از فناوريبهرهمنعطف و نیز 

مندرج (هاي تربیت ها و عناصر ساحتعرصهبا م مفاهی ارتباط معنایی آن یشناسای فهم مفاهیم درسی و مسئله، درك و حلّو 

   .یاري نمایندها در زندگی چنین کاربرد آموختههم و) یدر برنامه درسی ملّ

ر
ف

دی
  

ف   مالك ارزیابی
ق
س

ز
ا
تی
م
ا

  

  اخصش

ز
ا
تی
م
ا

  

1  

  

  

هدایت و راهبري 

دبیران در جهت بهبود 

و ارتقاي کیفیت 

  آموزشی و پرورشی

  

  

9  

اندیشی در هاي آموزشی کوتاه مدت و جلسات همبرگزاري دوره -

هاي طرح درس يریکارگ بهظیم و هاي تدریس جهت تنزمینه روش

  امتیاز   2حداکثر  ؛امتیاز 5/0منعطف، هر مورد 

حضور و نظارت از پیش تعیین شده افراد مجرّب، متخصص و مرتبط  -

علّمین همتاي ، مهاي آموزشیسرگروهه مدیر، معاون آموزشی مدرس(

ر ها و نظارت بالینی ببررسی طرح درس ،در کالس درس )...مدرسه و 

  امتیاز 4؛ دبیران% 50امتیاز، بیش از  2دبیران % 50یند تدریس فرا

ي ي بازخورد مناسب از نتایج حاصله از بازدید و ارائهارائه -

  امتیاز 3؛راهکارهاي الزم

  

2  

گیري از فضا و بهره

مناسب ت تجهیزا

پرورشی  ،آموزشی

  رزشی و

5/7

فراهم آوردن تجهیزات و ابزار آموزشی -
1

رزشی الزم در و ، پرورشی

هاي متشکله یادگیري، متناسب با تعداد گروه –فرایند یاددهی 

 5/0امتیاز، آزمایشگاه  5/0امتیاز، نمازخانه  5/0خانه کتاب ؛يآموز دانش

امتیاز 5/0ه کارگا ،امتیاز
2
 5/2؛ حداکثر امتیاز 5/0وسایل ورزشی ؛

  امتیاز

 1خانه امتیاز، کتاب 1 نمازخانه: استفاده مطلوب از فضا و تجهیزات  -

...و  ازیامت 1ارگاه ، کازیامت 1زمایشگاه ، آازیامت
3
 1وسایل ورزشی  .

  امتیاز 5حداکثر ؛امتیاز

  

3

  

گیري از ساخت و بهره

کارافزارهاي 

آموزشی
4

و پرورشی   

تولید شده

5/12

 1 هرکدام و کارکنان آموزان دانشآموزشی توسط  يکارافزارها دیتول -

   4حداکثر ؛یازامت

 1آموزان و معلّمان هر مورد هاي دانشگیري از دست سازهبهره -

  امتیاز 4حداکثر  ؛امتیاز

، ابزار آموزشی و محتواي تولید ها دست سازهبرگزاري نمایشگاهی از  -

  

                                                
1

. رت هم زمان برنامه آزمایشگاه دارند کافیستهایی که به صوگران قیمت به تعداد کالس تهیه ابزار آموزشی -

Ï!!امتیاز محاسبه می گردد 1و معادل  می شود ابتدایی امتیاز آزمایشگاه و کارگاه با هم در نظر گرفته يدر دوره.

3
.امتیاز محاسبه می گردد 2در دوره ابتدایی امتیاز آزمایشگاه و کارگاه با هم در نظر گرفته می شود و معادل 

4
 هاي آموزشی را شاملانواع ماشیناي مثل وسایل پیچیدهتا ... تخته سیاه، اشیا و افزار،کتاب، نوشت :ور از کارافزارهاي آموزشی ، ابزارهاي ساده اعم ازمنظ 

!ها وسایل آموزشی سبک و برخی دیگر رسانه هاي آموزشی لقب گرفته اندکه برخی از آنشود  می
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  امتیاز 3 ؛و کارکنان آموزان دانششده 

سه و ي داخلی مدرنشریه ،ها در تارنماي مدرسهمعرّفی دست سازه -

امتیاز 5/1 ؛منطقه

4  

 يهوشمند ساز

  مدرسه 

  و کالس

  

10  

  امتیاز  1؛هاي هوشمندتوسعه و تجهیز فضا و کالس ،ایجاد -

هاي ایجاد شده هاي آموزشی جهت استفاده از قابلیتبرگزاري دوره -

براي  ،امتیاز 5/1مدرسه براي کارکنان  يهوشمند سازدر مسیر 

  امتیاز 3حداکثر ؛امتیاز 5/1آموزان  دانش

ي مناسب، هوشمندانه و حداکثري از فناوري اطّالعات و استفاده -

امتیاز، توسط  3 رانیدبیادگیري توسط  -ارتباطات در فرایند یاددهی 

  امتیاز 6حداکثر ؛امتیاز 3آموزان  دانش

  

5  

-بهره گیري از روش

هاي فعال و خلّاق در 

 - فرایند یاددهی 

          یادگیري            

  

  

  

12

% 50تا  30روزانه و ساالنه،  يها درسبهره گیري معلمان از طرح  -

 3از معلّمان؛ % 70امتیاز، بیش از  2معلمان % 70تا  51امتیاز،  1معلّمان 

   امتیاز

هاي فعال و خالقروش يریکارگ به -
1
یادگیري از  –در فرایند یاددهی  

% 70تا  51امتیاز،  2معلّمان % 50تا  31 ،امتیاز 1معلّمان % 30تا  20

  امتیاز 4؛از معلّمان% 70امتیاز، بیش از  3معلمان 

 1معلّمان % 30تا  20و اجراي طرح درس، از  کالستسلّط معلّمان بر  -

امتیاز، بیش  3معلمان از % 70تا  51امتیاز،  2معلّمان % 50تا  31 ،امتیاز

  امتیاز 4؛از معلّمان% 70از 

  امتیاز 1؛آموزان دانش به هاي مطالعه و یادگیريآموزش راهبرد - 

  

6  

  

-اجراي مناسب ارزش

یابی پیشرفت 

تربیتی -تحصیلی 

  

12  

-نامههاي مختلف و متنوع در اجراي مطلوب آیینگیري از روشبهره -

%  80تا  50، )تکوینی، پایانی و عملکردي ،غازینآ( ییابي ارزش

  امتیاز 4؛مانمعل%  80؛ بیش از  امتیاز 2معلمان 

، از ها سؤالو سطوح یادگیري در طراحی  ها طهیحتوجه به اهداف،  -

% 70تا  51امتیاز،  2معلّمان % 50تا  31 ،امتیاز 1معلّمان % 30تا  20

  امتیاز 4؛از معلّمان% 70امتیاز، بیش از  3معلمان 

لیا امتیاز، او 2 آموزان دانشو مؤثر به  موقع بهي بازخورد مناسب، ارائه -

  زامتیا 4حداکثر ؛ امتیاز 2

7  

  

  

  

  هاي ي فعالیتتوسعه

  پژوهشی -علمی 

  

  

13  

هاي عالئق و توانمندي بر اساسعلمی  يها تهیو کم انجمن لیتشک -

  امتیاز 3حداکثر ؛امتیاز 5/0ه هر کمیت ،آموزاندانش

ها و متخصصان در هاي علمی میان اعضاي کمیتهبرگزاري نشست -

  امتیاز 3حداکثر  ؛امتیاز 5/0اي مختلف علمی، هر نشست هرشته

 توسط یعلمهاي شرایط مناسب جهت انجام پروژه ایجاد فرصت و -

  امتیاز 2 ؛آموزاندانش

                                                                                                                                                       
!!
Î

..مسئله و اکتشافی، تکالیف پژوهش مدار و خالق، و  هاي مسئله یابی، حلّی و گروهی، روشهاي مشارکتروش: از جمله  -
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% 40 تا 20 یعلمهاي آموزان در انجام پروژهمیزان استقبال دانش -

یش از ب ؛امتیاز 2 آموزان دانش% 70 تا 40بیش از  ؛امتیاز 1 آموزان دانش

  امتیاز 3؛آموزان دانش% 70

هاي انجام شده ژه پرو جینتاو ي مطالعات سازي فرصت ارائهفراهم -

امتیاز 2؛...و آموزان دانشهاي علمی به سایر توسط اعضاي کمیته

8  

  

ایجاد شرایط استفاده 

از ظرفیت دیگر 

  هاي یادگیريمحیط

4  

  

، پژوهش سراها:  ملهازجهاي یادگیري استفاده از مراکز و محیط -

-خانهتاب، کهاي فرهنگهاي فرهنگی و تربیتی، خانهکانون ،ها اردوگاه 

ها، نمایشگاه  هاي عمومی، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان،

هر  ؛...ورزشی و يها مجتمع  مراکز کار آفرینی، ،هاي تخصصیموزه

  ؛امتیاز 5/0مورد 

  امتیاز 4حداکثر  

سقف 

  امتیاز

مجموع امتیاز   80

  مکتسبه
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تعالی مدیریت مدرسه ي برنامهارزیابی  يها مالك

  4نمون برگ 

  :نام مدیر  :نام مدرسه   :تحصیلی ي دوره  :منطقه   :استان 

  مدرسهدر  آموزان دانشمشارکت ي توسعه: محور 

بستر سازي ضمن رزشی و رورشی، پآموزشی متنوع و مؤثر يهابرنامه و اجرايهاي جدید خلق ظرفیت مدارس متعالی با 

، نفس اعتمادبه پذیري وقویت حس مسئولیت، تبروز استعدادهارایط ، شآموزان دانشو تفکر  اندیشه براي توسعه و تقویت

  .ندینما یمفراهم  آنان راهاي اجتماعی شدن و جامعه پذیري لفیق اندیشه و عمل و نیز زمینهت

ر
ف

دی
  

ف   رزیابیمالك ا
ق
س

ز
ا
تی
م
ا

  

  اخصش

مت
ا

ی
ز
ا

 
ه
سب

کت
م

  

1  

  

ي فراهم آوردن زمینه

آموزان مشارکت دانش

  ي امور مدرسهدر اداره

  

  

6  

جهت آشنایی  آموزان دانشبرگزاري جلسات آموزشی و توجیهی براي  -

  امتیاز 1؛ي امور مدرسهبا ضرورت مشارکت آنان در اداره

ي کارکنان جهت آشنایی با برگزاري جلسات آموزشی و توجیهی برا-

ي امور مدرسه و در اداره آموزان دانشفلسفه و ضرورت مشارکت 

؛ در این امر آموزان دانشچگونگی هدایت، رهبري و نظارت بر عملکرد 

  امتیاز 1

 آموزان دانشاي از وظایف قابل تفویض به تهیه و تدوین مجموعه -

امتیاز،  2 )...رزشی و بهداشتی ،ایمنی یآموزشی، اداري، مالی، پرورش(

  امتیاز 4جمعاً ؛امتیاز 2تعیین شرح وظایف و حدود اختیارات 

  

  

2  

  بهره گیري از مشارکت 

ي در اداره آموزان دانش

امور مدرسه

7  

امتیاز؛ برنامه  1 ها یسنج ازینآموزان در گیري از مشارکت دانشبهره -

یتی با استفاده از تقسیم هاي آموزشی و تربامتیاز؛ اجراي برنامه 1ریزي 

  امتیاز 4جمعاً ؛ امتیاز 2ها، کار و تفویض اختیار به آن

 ؛ازیامت 1ها در انجام فعالیت آموزان دانش% 40 تا 20میزان مشارکت  -

 3؛آموزان دانش% 70 از شیبامتیاز؛  2 آموزان دانش% 70تا  40بیش از 

  امتیاز 

  

3  

بسترهاي آوردن  فراهم

-کلجهت ش موردنیاز

گیري و استفاده بهینه 

 يها و شورااز تشکل

  يآموز دانش

  

  

  

  

8

  امتیاز 5/0؛آموزيتشکیل شوراي دانش انتخابات و يبرگزار -

  امتیاز 1؛ هاي ذیل آني و کمیتهآموز دانشتشکیل و فعالیت شوراي  -

در چهارچوب  آموزان دانشهاي ورزشی انجمن سازيفعال و تشکیل -

امتیاز 1مربوطه آیین نامه هاي 

مدیریت مدرسه،  در آموزيدانش شوراي میزان تأثیرگذاري تصمیمات -

از تصمیمات % 70تا  51امتیاز؛  5/0از تصمیمات % 50تا  20 يریکارگ به

  ازیامت 5/1؛از تصمیمات% 70 از شیبامتیاز،  1

 ،امتیاز 1ي آموز دانشآموزي؛ بسیج هاي دانشمیزان فعالیت تشکل -
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 1هالل احمر  ،امتیاز 1امتیاز، پیشتازان و فرزانگان  1ن اسالمی انجم

  ازیامت 4؛ امتیاز

4  

میزان مشارکت و 

  موفّقیت

آموزان در امور دانش 

 ،تربیتی –تحصیلی 

مطالعه و پژوهش، 

ها، مسابقات جشنواره

علمی، فرهنگی، (

   )...رزشی و ، وهنري

  

22  

  

  

  

ارتقا و پیشرفت معدل کالسی -
1
 2دوم نسبت به نوبت اول، تا  وبتن( 

  امتیاز4؛ ها کالس% 60بیش از  ؛امتیاز 2، ها کالس%  60تا  30از ) نمره

به ازاي موفّقیت هر فعالیت انفرادي : منطقه در سطحاول  يرتبه کسب -

  امتیاز 3حداکثر ؛امتیاز 1،یا گروهی

ر فعالیت به ازاي موفّقیت ه: ي اول و دوم در سطح استانرتبهب کس -

  ؛امتیاز2 ،انفرادي یا گروهی

  امتیاز 6حداکثر 

به ازاي موفّقیت هر : کشورح وم و سوم در سط، دي اولرتبهب کس -

  امتیاز 9حداکثر ؛امتیاز3 ،فعالیت انفرادي یا گروهی

  

  

  

  مجموع امتیاز مکتسبه  43  امتیازسقف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
١

درصد  ٦٠تا  ٣٠ارتقاء رتبھ دانش آموزان دوره ابتدایي در طول نوبت دوم نسبت بھ نوبت اول از درجھ قابل قبول بھ خوب و خیلي خوب   - 
  امتیاز  ٤دو امتیاز و بیش از این 

!!
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  لی مدیریت مدرسهي تعاارزیابی برنامه يها مالك

               5نمون برگ 

  :نام مدیر  :نام مدرسه   :ي تحصیلیدوره  :منطقه   :استان 

  ا و نهادهاي اجتماعی در امور مدرسه مشارکت اولیي توسعه: محور

 ،ربیانفکري ممشارکت، هماهنگی و هم با ندینما یمتالش مطلوب هاي الزم و ظرفیت سازي ایجاد زمینها ب مدارس متعالی 

  .را فراهم نمایند آموزان دانشتربیت و رشد فکري و اخالقی  يهااولیا و نهادهاي اجتماعی زمینه

  

  

ف
دی

ر
  

ف   مالك ارزیابی
ق
س

ز
ا
تی
م
ا

  

مت  اخصش
ا

ی
ز
ا

  

1  

  فراهم آوردن زمینه هاي 

مناسب مشارکت اولیا

  

  

8  

هاي اولیا و تشکیل بانک و توانمندي ها تیظرف ییشناسا -

  امتیاز1 ؛اطّالعاتی

مجمع عمومی اولیا و ، تشکیل و برگزاري هدفمند و منظم -

انجمن اولیا و مربیان بر اساس مصوبات شوراي عالی 

  امتیاز 2؛وپرورش آموزش

دعوت از اولیا جهت همکاري و حضور حداکثري و تشکیل  -

امتیاز1؛کمیته هاي تخصصی با حضور آنان

ري جلسات بسترسازي و ایجاد فضاي مناسب جهت برگزا -

جهت  یعمل يراهکارهاوگو، تبادل نظر و ارائه دیدار با اولیا، گفت

امتیاز 2؛تربیتی فرزندانشان -کمک به پیشرفت تحصیلی

گویی شایسته به اولیا و ارتباط صمیمانه با آنان از سوي پاسخ -

  امتیاز 2؛تمامی کارکنان

  

  

2  

ي بهینه از مشارکت استفاده

  اولیا در

 ،لمیع( يهازمینه 

اقتصادي  ،فنی ،تخصصی

 )... و

  

12  

هاي اولیا جهت ارتقاي گیري از توان فکري و مهارتمیزان بهره -

 2اولیا % 70تا  41ز ؛ اامتیاز 1اولیا % 40امور آموزشی، مشارکت تا 

  امتیاز 3؛ اولیا% 70بیش از  ؛امتیاز

ارتقاي هاي اولیا جهت گیري از توان فکري و مهارتمیزان بهره -

% 70تا  41ز ؛ اامتیاز 1اولیا % 40هاي پرورشی، مشارکت تا برنامه

  امتیاز 3؛ اولیا% 70بیش از  ؛امتیاز 2اولیا 

هاي هاي اولیا در برنامهگیري از توان فکري و مهارتمیزان بهره -

تا  41ز ؛ اامتیاز 1اولیا % 40رزشی، مشارکت تا وایمنی  –بهداشتی 

  امتیاز 3؛ اولیا% 70بیش از  ؛امتیاز 2اولیا % 70

هاي اولیا در امور مالی، گیري از توان فکري و مهارتمیزان بهره -
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بیش از  ؛امتیاز 2اولیا % 70تا  41از  ؛امتیاز 1اولیا % 40مشارکت تا 

  امتیاز 3؛ اولیا% 70

3  

ارتقاي سطح دانش و 

اطّالعات اولیا و ارائه 

 –خدمات آموزشی 

ايمشاوره

  

  

  

  

6  

  

هاي جلسات آموزش امتیاز و تعیین سرفصل 1نیازسنجی  -

  امتیاز 2جمعاً  ؛امتیاز 1خانواده 

 بر اساسهاي آموزش خانواده برگزاري کالسو برنامه ریزي  -

امتیاز 2؛اساتید صاحب نظر با حضورنتایج نیاز سنجی، 

امتیاز 1 ؛هاارائه خدمات راهنمایی به خانواده -

زا پذیر و آسیبهاي آسیبتباطی میان خانوادهایجاد بسترهاي ار -

  امتیاز1 ؛با مشاوران تخصصی خانواده

  

4

  

  از يگیرشناسایی و بهره

هاي برون مشارکت 

سازمانی 

  

6  

برون  يهاو برقراري ارتباط جهت استفاده از ظرفیت یشناسای -

  امتیاز 1 ؛سازمانی

گیري بهینه از بهرههاي داوطلبانه و موفّقیت در جذب مشارکت -

شوراي محلّه، شهرداري، ز اعم اهاي برون سازمانی ظرفیت

استانداري، مساجد و دیگر نهادهاي اجتماعی در خصوص تأمین 

؛ ...ربیت بدنی، بهداشتی و ، تمرانی، عآموزشی، پرورشی:نیازهاي 

  ؛امتیاز 1در هر شاخه 

  امتیاز 5حداکثر 

    مجموع امتیاز مکتسبه  32  امتیازسقف 
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مدرسهت ي تعالی مدیریارزیابی برنامه يها مالك

  6نمون برگ 

  :نام مدیر  :نام مدرسه   :ي تحصیلیدوره  :منطقه   :استان 

  پیشگیري و ایمنی ،تربیت بدنی ،سالمت: محور

اي بستر مناسبی براي پرورش و شکوفایی استعداده عنوان بهدر مدارس متعالی فضاي شاداب و شرایط ایمن و بهداشتی    

  .ردیگ یمقرار  موردتوجه آموزان دانش

  

ف
دی

ر
  

ف   مالك ارزیابی
ق
س

ز
ا
تی
م
ا

  

مت  اخصش
ا

ی
ز
ا

ه 
سب

کت
م

  

1  

  

  

  

بهداشت  ارتقاي

  عمومی مدرسه 

  

  

  

12  

 ،سطل زباله ،صابون مایع( ازیمورد نبهداشتی ملزومات ي پیش بینی و تهیه -

  امتیاز 2؛)...و وسایل نظافت 

، ها پنجرهدر و  ،حیاط ،راهروها ،هاکالس( رعایت بهداشت در مدرسه -

 يها سیسرو از ها يآبخورتفکیک  هاي بهداشتی وسرویس ها،بخوريآ

امتیاز 3؛) ...و  پایگاه تغذیه سالم ،بهداشتی

امتیاز 2؛آموزان دانشمعاینات پزشکی انجام  -

امتیاز  2؛در مدرسه استاندارد و غنی شده ،غذایی بهداشتی مواد يعرضه -

در خصوص استفاده از  ايبهداشتی و تغذیه هايش و انعکاس توصیهآموز -

امتیاز1؛آموزان دانشغذایی سالم و غنی شده متناسب با سن و جنس  مواد

 ،ارکنانک( توسطبه رعایت بهداشت فردي و اجتماعی  تأکیدآموزش و  -

  امتیاز2؛)او اولی آموزان دانش

  

2  

  

  

فراهم سازي   

  ایمنشرایط 

  

  

12  

، لیهاوي هاجود جعبه کمکو(ه در مدرس ایمنی ایت استاندارد و نکاترع -

  امتیاز 3؛ )...هاي ایمن وکشی استاندارد، پریزها و رابط، سیمکپسول آتش نشانی

 3 ؛رزشیوارگاهی ، کتوجه به استاندارد و ایمنی فضا و تجهیزات آزمایشگاهی -

  امتیاز

- آسفالت  ،هاپنجره ها و پلهیمنی براي ا حفاظ(ایمنی ساختمان مدرسه  ه بهتوج

  امتیاز 2؛)...و حیاط 

  امتیاز 2؛مناسبو سرمایشی وسایل گرمایشی تعبیه و استفاده از  -

  امتیاز 2 ؛...وتوجه به ایمن بودن وسایل و ابزار آموزشی، ورزشی  -

  

3  

  

زیبا سازي و 

نشاط فضاي 

  فیزیکی مدرسه 

  

  

7  

  

  امتیاز  2 ؛شادابي فضاي سبز و توسعه -

رده ، پامتیاز1 آموزان دانشپوشش  برايهاي مناسب و شاد استفاده از رنگ -

 3؛ جمعاً امتیاز 1، درها و دیوارهاي داخلی و بیرونی مدرسه امتیاز 1کالس 

امتیاز

- العهاي اطّتراکت تابلوها، پوسترها و در نصبو آراستگی ت در انتخاب دقّ -
  متیازا 2؛...و نقّاشی روي دیوارهارسانی 
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4  

ارتقاي سطح  

ارتباط صمیمانه 

  و احترام آمیز

میان 

، آموزان دانش

  کارکنان و اولیا

  

8  

  

 2 آموزان دانشیان ، مامتیاز 2آمیز میان کارکنان تارتباط دوستانه و محب وجود -

  امتیاز 4جمعاً ؛زامتیا

ز، امتیا 2کارکنان  تمامیاحترام در ارتباطات میان  رعایت سن اخالق وح -

  امتیاز 4؛ جمعاً امتیاز 2 آموزان دانش

  

5

  

  

  

گیري از پیش

  هاي آسیب

  اجتماعی

  

  

  

  

10  

  

اجتماعی  يها بیآسي در زمینه یخود مراقبت فرهنگ سازي و آموزش مهارت -

و رفتارهاي پرخطر مانند گرایش به دخانیات، انواع مواد مخدر، خشونت و 

  امتیاز  2؛...وهاي نوپدید بیماري

فرهنگی از قبیل  يها تیفعالرهنگی و اجراي ، فتولید محتواي آموزشی -

هاي آموزان، مهارتهاي دانشنمایشگاه و جشنواره جهت ارتقاي توانمندي

  امتیاز 1؛...وهارت نه گفتن ، مگیريارتباط جمعی، تصمیم

 2 رانهیشگیپي امتیاز، تدوین برنامه 1 آموزان دانشرصد وضعیت خطرپذیري  -

اهش عوامل مخاطره آمیز درون و پیرامون ک( يگیرز، اجراي برنامه پیشامتیا

و  کار بزهمحل تجمع افراد  ،فضاي کور و بی دفاع داخل مدرسهر مدرسه نظی

 آموزان دانشامتیاز، باز توانی 3 )فروشگاه هاي عرضه مواد دخانی اطراف مدرسه

ه ویژ یو اجتماعروانی  ،ي مختصر و آموزشینجام مداخلها(ر پر خط

  امتیاز 7جمعاً ؛امتیاز 1 )ردر معرض خط آموزان دانش

6  

  

  

ي تربیت توسعه

رزش در وبدنی 

  مدرسه 

  

  

6  

راه  ،صحیح نشستن ي نحوهآموزش مفاهیم راست قامتی در مدرسه از قبیل  -

  امتیاز 1؛دویدن و سایر موارد ،رفتن

به  ها آنو ارجاع  اسکلتی و قامتی يها يناهنجارداراي  آموزان دانششناسایی  -

  امتیاز 1؛حرکات اصالحی يها کانون

 1؛سایل ورزشی مدارسوورزشی و تجهیز امکانات  يها نیزمخط کشی  -

  امتیاز

آموزش رشته هاي  منظور بهورزشی درون مدرسه  يها کانونتشکیل  -

  امتیاز 1؛ورزشی

 يها دستورالعملدر چارچوب  اي مدرسهاجراي المپیادهاي ورزشی درون  -

  امتیاز 2؛بالغیا

    مجموع امتیاز مکتسبه  55  امتیازسقف 
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  ي تعالی مدیریت مدرسههاي ارزیابی برنامهمالك

  7برگ نمون 

  :نام مدیر  :نام مدرسه   :ي تحصیلیدوره  :منطقه   :استان 

و پرورشیفوق برنامه  ،هاي مکملتالیفع: محور 

مکمل و فوق برنامه را  ،هاي پرورشیفعالیت ،آموزان دانشو تعمیق یادگیري در  ها هبرنامسازي غنی منظور بهمدارس متعالی    

 هایی براي کسب تجربهفرصتبینی و اجرا نموده تا ضمن ایجاد پیش آموزان دانش استعدادها و عالئقبا توجه به نیازها، 

  .پویا و تعالی بخش تبدیل نمایندو بیرون مدرسه، محیط آموزشی را به محیطی پرنشاط،  درونآموزان در دانش

  

ف
دی

ر
  

ف   مالك ارزیابی
ق
س

ز
ا
تی
م
ا

  

مت  اخصش
ا

ی
ز
ا

ه 
سب

کت
م

  

1  

  

  

سازي جهت زمینه

اجراي کیفی 

هاي فعالیت

فوق برنامه  ،مکمل

  و پرورشی

  

  

  

7  

امتیاز 1؛آموزان دانششناسایی نیازها و عالیق آموزشی و پرورشی  -

عالئق  بندي طبقه الویت بندي نیازهاي آموزشی و پرورشی و -

امتیاز 1؛آموزان دانش

امتیاز1؛با نیاز سنجیاسب ي متنهاتالیفع ریزي برايبرنامه -

از  آموزان دانشي حداکثري اولیا به استفادهب اطّالع رسانی و ترغی -

  امتیاز 1؛و پرورشیفوق برنامه  ،مکملهاي فعالیت

  امتیاز 1؛...وپرچم  ،شعار نویسی: فضاي پرورشی مدرسه -

فوق  ،مکملهاي آموزان به شرکت فعال در فعالیتترغیب و تشویق دانش -

  امتیاز 1؛و پرورشیبرنامه 

فوق  ،مکملهاي فراهم سازي شرایط و امکانات الزم براي اجراي فعالیت -

  امتیاز 1؛و پرورشیبرنامه 

  

2  

  

اجراي متنوع 

  هاي فعالیت

فوق برنامه  ،مکمل

  و پرورشی

  

  

9  

هاي مختلف در رشته هاي آموزشی، علمی، هنري، ورزشی، تشکیل گروه - 

  امتیاز 1؛...فرهنگی و 

هنري  ،فرهنگی ،رآنیق(برگزاري جشنواره و مسابقات آموزشی، پرورشی  -

 2هاي مختلف تحصیلی در پایه آموزان دانشن میا( یرزش، وعلمی )...و 

امتیاز 4؛)امتیاز 2آموزان و کارکنان امتیاز، میان دانش

و  آموزان دانشبرگزاري اردوهاي علمی، تفریحی با حضور و مشارکت  -

  امتیاز 2؛کارکنان

  امتیاز 2؛هاي آموزشی و مهارتی در رشته هاي مختلفتشکیل کالس -
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3  

  

  

برگزاري نماز 

جماعت و مراسم 

  آغازین مدرسه

  

  

  

12  

امتیاز 2؛ شکوهمند صورت بهبرگزاري نماز جماعت  -

سرود جمهوري  ،رائت قرآن مجیدق(متنوع و شاد  ،آغازین کیفیمراسم  -

اجراي  ،مختلف يها مناسبتمتنوع با توجه به  هاي برنامه ،اسالمی ایران

امتیاز 3؛ )دستورالعمل مربوطه بر اساسنرمش صبحگاهی 

ز امتیا 2و کارکنان در برگزاري نماز جماعت  آموزان دانشمشارکت فعال  -

  ؛امتیاز 2ن و مراسم آغازی

  امتیاز 4 جمعاً

 5/1امتیاز، مراسم آغازین  1/ 5هاي نماز جماعت استمرار و تنوع برنامه -

  امتیاز 3؛ جمعاً امتیاز

  

4  

  

میزان رضایت  

ز حاصله ا

 هايفعالیت

مکمل و ، پرورشی

  فوق برنامه 

5  

% 40تا 20 یپرورشو فوق برنامه  ،مکملهاي میزان استقبال از فعالیت -

% 70بیش از  ؛امتیاز 2 آموزان دانش% 70تا 40بیش از  ؛امتیاز 1 آموزان دانش

  امتیاز 3 ؛آموزان دانش

ها آموزان در استفاده از برنامهمشارکت و حضور دانش ،استمرار ،پایداري -

امتیاز 2؛پرورشی، مکمل و فوق برنامه يها تیفعالو 

  

    مجموع امتیاز مکتسبه  33  امتیازسقف 
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ي تعالی مدیریت مدرسهارزیابی برنامه يها مالك

  

  8برگ نمون 

  :نام مدیر  :نام مدرسه   :ي تحصیلیدوره  :منطقه   :استان 

  برقراري نظام رشد آفرین انگیزشی: محور 

، مدارس متعالی ضمن احساس تعلّق نسبت به هویت سازمانی مدرسه، به ارتقاي سطح فکري آموزان دانشکارکنان، اولیا و    

اي را بر هاي عملی ارزندهتر و رقابت همراه با رفاقت، گاماندیشند و در جهت شکوفایی افزونعلمی و عملی خود می

نفعان را عالمانه مدارس با در نظر گرفتن سازوکارهاي تشویق و ترغیب درونی و بیرونی، رشد انگیزشی ذين ای .دارند یم

  .دهد یممورد هدف قرار 

ف
دی

ر
  

ف   یمالك ارزیاب
سق

ز
یا
مت
ا

  

مت  اخصش
ا

ی
ز
ا

ه 
سب

کت
م

  

1  

تشویقی براي  يسازوکارهاایجاد 

کارکنان موفّق در امور مطالعه، 

و  ها جشنوارهشرکت در  ،پژوهش

، علمی، فرهنگی، هنري(مسابقات 

و تأثیرگذاري در  )...رزشی وو

مشارکت در  ،ها يریگ میتصم

مدرسه و استقرار نظام  هاي برنامه

  یادگیري - یاددهی

8

 2نفعان و معرّفی آنان به منطقه و استان؛تقدیر از ذي -

  امتیاز 

نفعان در بخش خبرهاي ویژه انعکاس نوع موفقیت ذي -

محلّی و تارنماي مدرسه و ، اينشریات داخلی، منطقه

  امتیاز  2؛ ...منطقه و 

هاي انتقال دانش و مهارت معلّمان موفّق ایجاد فرصت -

مدرسه  در سطحو کارکنان  آموزان دانشء اولیا در جلسات

  امتیاز  4؛...و منطقه و

  

2  

ایجاد سازوکارهاي تشویقی براي 

آموزان موفّق در امور تحصیلی دانش

 ،مطالعه، پژوهش، تربیتی –

علمی، (و مسابقات  ها جشنواره

و  )...فرهنگی، هنري، ورزشی و

و  ها يریگتأثیرگذاري در تصمیم 

  مدرسه هاي برنامهمشارکت در 

8  

  امتیاز  2و اولیا؛ آموزان دانشنفعان در حضور تقدیر از ذي -

نفعان در بخش خبرهاي ویژه انعکاس نوع موفقیت ذي -

محلی و تارنماي مدرسه و  ،اينشریات داخلی، منطقه

  امتیاز 2؛...منطقه و

 آموزان دانش و مهارتهاي انتقال دانش ایجاد فرصت -

در  آموزان دانشر کارکنان و دیگاولیاء  در جلساتموفّق 

  امتیاز 4سطح مدرسه و منطقه؛

3  

ایجاد ساز و کارهاي تشویقی براي  

اولیا در جهت افزایش مشارکت آنان 

اجرایی و  ،برنامه ریزي يها بخشدر 

  ارزیابی  

4

آموزان و سایر دانش ،کارکنان در حضورتقدیر از اولیا  -

  امتیاز 2؛ ...مدرسه و در سطحاولیا 

ي اولیا در بخش خبرهاي خدمات ویژه انعکاس نوع -

 2؛ ...اي و تارنماي مدرسه ومنطقه ،ویژه نشریات داخلی

  امتیاز 

  

    مجموع امتیاز مکتسبه  20  سقف امتیاز
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ي تعالی مدیریت مدرسهارزیابی برنامه يها مالك

  

  9برگ نمون 

  :نام مدیر  :نام مدرسه   :ي تحصیلیدوره  :منطقه   :استان 

  امور اجرایی و اداريمدیریت  :محور

ي نظم ربرقرابا  هاي بالقوه و بالفعل مدرسه،از ظرفیت اکثريحد ياستفاده و نهیبه يریکارگ بهشناسایی، ن مدارس متعالی ضم 

  .نمایند اقدام می کارآ و اثربخش صورت بهانجام امور ه نسبت بو ایجاد محیطی آرام و پویا 

ف
دی

ر
  

ف   مالك ارزیابی
ق
س

ز
ا
تی
م
ا

  

مت  اخصش
ا

ی
ز
ا

ه 
سب

کت
م

  

1  

حسن اجراي قوانین و 

مقررات

  

7  

 2؛ ...ا ه نامه بخشو  ها دستورالعمل ،هااجراي کامل و دقیق آیین نامه -

  امتیاز

 2 ؛ها نامه بخشها و دستورالعمل ،ها نامه نییآاجراي  بر حسننظارت  -

  امتیاز

امتیاز  1 ؛تفویض اختیار به کارکنان بر اساس ضوابط -

  امتیاز 2؛و نامه هاي اداري ها نامه بخشو کیفی به  موقع بهیی گوپاسخ -

  

2  

  

  

  حسن اجراي امور مالی

  

  

  

8  

  

اطالعات  موقع بهي امور مالی و درج صحیح و سامانه يریکارگ به -

امتیاز  1؛ي مزبورمدرسه در سامانه

امتیاز 1؛بر اساس مصوبات شوراي مالی ها نهیهزانجام  -

امتیاز 1؛و دفاتر مالی بایگانی اسناد -

امتیاز 1؛هاي مردمی به حساب مدرسهواریز کمک -

و صحیح  موقع بهي اموال و تجهیزات و درج استفاده از سامانه -

  امتیاز 1؛ي مزبوراموال و تجهیزات در سامانه ازنظراطالعات مدرسه 

امتیاز 1؛ي بهینه از اموال و تجهیزاتاستفاده -

  امتیاز 1؛ولیا و خیرین در دفتر اموالثبت اموال اهدایی ا -

  امتیاز 1؛فصلی صورت بهارائه عملکرد مالی مدرسه به اولیا  -

  

  

3  

  

مستند سازي و بایگانی 

  مناسب

  

  

  

6  

امتیاز 1؛ ها نامه بخشاسناد، مدارك، دفاتر و ب بایگانی مطلو -

اي هو فعالیت ها برنامه ،هاثبت مناسب و دقیق فرایند اجراي طرح -

امتیاز 1؛مدرسه

امتیاز 1؛آموزان دانشتشکیل پرونده براي کارکنان و  -

امتیاز 1؛یابی ساالنه با معلّمان و کارکنانانعقاد قرارداد ارزش -

به مسئولین  موقع بهبودن اسناد و مدارك جهت ارائه  در دسترس -

امتیاز 1؛مافوق

ثبت اسناد و استفاده مناسب از فناوري اطّالعات و ارتباطات در  -

  امتیاز1؛گزارشات

  

    مجموع امتیاز مکتسبه  21  امتیازسقف 
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ي تعالی مدیریت مدرسههاي ارزیابی برنامهمالك

  

         10برگ نمون 

  

  :نام مدیر  :نام مدرسه   :ي تحصیلیدوره  :منطقه   :استان 

  خالقیت و نوآوري: محور

فراهم ا هاي خالقیت رنیازهاي مدرسه زمینهع هاي جدید و رفبه راه حل یابیدست ومدارس متعالی براي تولید یک فکر ن  

  .دهندهاي جدید نوآوري را توسعه میراه حل وساخته و با اجرا در آوردن افکار ن

  

ف
دی
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ف   مالك ارزیابی
ق
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ا
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ا
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21  يو نوآوري خالقیت توسعه  1

مسئله، هدف،  بیینت(د مناز طرح نظام يبر خو دار -

؛ امتیاز 3هر طرح  )...فرایند اجرا، نظارت و ارزیابی و 

  امتیاز 9حداکثر 

  امتیاز 9حداکثر ؛امتیاز 3اجراي مؤثر هر طرح  -

؛امتیاز 1قابلیت تعمیم به مدارس دیگر؛ هر طرح  -

  امتیاز 3حداکثر 

  

    مجموع امتیاز مکتسبه  21  سقف امتیاز



125

ي تعالی مدیریت مدرسهارزیابی برنامه يها مالك

  

  )و کاردانش اي حرفهفنی و  يها هنرستاني ویژه(11نمون برگ 

  

  :نام مدیر  :نام مدرسه   :ي تحصیلیدوره  :منطقه   :استان 

  هاي عملی و کارگاهیوري آموزشبهره: محور

لب مشارکت هنرآموزان و ها و امکانات موجود در هنرستان و با جمدیران مدارس متعالی با بهره گیري از کلیه ظرفیت

ها را این آموزش يور بهرههاي عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی و افزایش زمینه ارتقاي کیفیت آموزش ،هنرجویان هنرستان

  ندینما یمفراهم 

  

ف
دی

ر
  

ف   مالك ارزیابی
سق

ز
یا
مت
ا

  

مت  اخصش
ا

ی
ز
ا

ه 
سب

کت
م

  

1  
 يها آموزشکیفیت  بهبود و ارتقاي

  عملی و کارگاهی
24

ریزي مناسب براي اجراي مطلوب کارآموزي و برنامه -

امتیاز، 2برگزاري جلسه با هنرآموزان حداکثر ( يکارورز

امتیاز و نظارت بر اجراي  3انتخاب مکان مناسب حداکثر 

  امتیاز 8داکثر ح) زامتیا 3مطلوب آن حداکثر 

تبیین برنامه براي (د آموزش همراه با تولی ياجراي برنامه -

اجراي  - امتیاز 2خش، هنرآموزان و هنرجویان سرپرستان ب

 5داکثر ح) زامتیا 3، 75نبه برنامه و تبصره جا همهمطلوب و 

  امتیاز

هاي عملی کارگاهی و  توجه به اجراي مطلوب آموزش -

.آزمایشگاهی

  امتیاز 4حداکثر 

رعایت استاندارد تراکم هنرجویان در کالس کارگاهی و  -

حداکثر  آزمایشگاهی

  متیازا 2

افزایش میانگین نمرات دروس عملی کارگاهی و  -

امتیاز 3حداکثر  آزمایشگاهی

  امتیاز 2تجهیزات سرمایه اي؛  نگاهداشتحفظ و -

  

  

  21  هاي کارآفرینیي فعالیتتوسعه  2

  امتیاز 5آشنایی هنرجویان با مباحث کارآفرینی، حداکثر  -

توسط هنرجویان هاي کارآفرینی و خوداشتغالی طرح ارائه -

به ازاي (ف هاي مختلهاي برتر در مناسبتو معرّفی طرح

زایی اشتغال يها طرحسایر  –امتیاز  2هاي خوداشتغالی طرح

  امتیاز 16داکثر ح) زامتیا 4

3  
  ي ارتباط مؤثر فراهم نمودن زمینه

  التحصیالن و هنرجویان هنرستانفارغ
2  

ستانی جهت ارتباط التحصیالن هنرراه اندازي انجمن فارغ

  امتیاز 2 ،النیالتحص فارغمستمر هنرجویان و 

    مجموع امتیاز مکتسبه  47  سقف امتیاز
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شیوه نامه انتخاب مدارس ماندگار   -15-4- 2

حفظ و استمرار فعالیت آن دسته از  منظور به 28/4/84مورخ  725در جلسه  وپرورش آموزششوراي عالی 

شان علمی، آموزشی و فرهنگی برخوردار و در سطح ملی یا استانی مدارسی که از قدمت و سوابق درخ

موضوع مصوبه ( یمردم يها مشارکتداراي حسن شهرت اند، با الحاق برخی از موارد به آیین نامه گسترش 

نحوه راه اندازي مدارس ماندگار را به تصویب  )19/3/83و ششمین جلسه شوراي عالی مورخ  صد هفت

  .رساند

تا با فراهم  شداین امکان داده » ماندگار«ه مذکور، به مدارس واجد شرایط براي کسب عنوان بر اساس مصوب

موجود،  يها تیقابلآوردن شرایط مناسب تحصیلی براي افراد مستعد و خالق و استفاده بهینه از امکانات و 

هاي آموزشی و  ٔدرزمینهه الگویی مناسب و پیشرفت عنوان بهو  مند بهرهخود  النیالتحص فارغاز تجارب ارزندة 

  .)174، 1387الف،  وپرورش آموزشدبیرخانه شوراي عالی (د تربیتی به سایر واحدهاي آموزشی معرفی شون

  هاي انتخاب مدارس  شاخص -1- 15-4- 2

گیري قرار  ذیل مورد اندازه يها یژگیو، مدارس ماندگار عنوان بهمدارس پیشنهادي  تائیدانتخاب و  منظور به

و  شوند یمگیري و عددگذاري  هاي کمی، اندازه بر اساس شاخص ها یژگیوبرخی از این  .رفتخواهند گ

مورد قضاوت قرار  کند میبرخی دیگر با توصیفی که توسط سازمان استان از حدود آن شاخص تبیین 

  :رندیگ یم

قدمت و سابقه آموزشی بیش از نیم قرن-1

   یالملل نیبتاریخی در سطح ملی و داشتن اعتبار و پیشینه درخشان علمی، فرهنگی و -2

برخورداري واحد آموزشی از امتیازاتی نظیر مؤسسانی داراي شخصیتی معنوي و شاخص یا سابقه -3

)آموزشی–اداري( یواحد آموزشفعالیت چهره هاي برجسته و ممتاز در 

 ...برجسته علمی، فرهنگی، اجتماعی و النیالتحص فارغداشتن -4

اخیر  يها سال، علمی، عملی و فرهنگی در داشتن فعالیت موفق آموزشی-5

موفقیت دانش آموختگان این مدارس در مسابقات عملی و علمی -6

  آموزش عالی مؤسساتو  ها دانشگاهواحد آموزشی در  النیالتحص فارغموفقیت -7

توجه و احترام معنوي مردم منطقه نسبت به مدرسه-8

وپرورش آموزش هاي شاخصبه  با توجهداشتن فضاي فیزیکی مناسب -9

سازمان میراث  هاي شاخصرعایت معماري بومی و محلی و انطباق فضاي فیزیکی مدرسه با -10

فرهنگی
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دبیرخانه شوراي عالی (ه منطقت یموقع بهموقعیت مناسب جغرافیایی و امکان توسعه مدرسه با توجه -11

.)174- 182، 1387الف،  وپرورش آموزش

  نحوه انتخاب مدارس  -2- 15-4- 2

  )امتیاز15حداکثر (ز امتیا 3سال  10سال به ازاء هر  50ی باالي قدمت تاریخ -1

هاي فضاهاي  هاي زیر بر اساس شاخص محاسبه شاخص( یهاي فضاهاي آموزش شاخص -2

و طی نامه شماره  تائیدهاي توسعه و منابع انسانی بررسی و  که در کمیسیون برنامه وپرورش آموزش

   )ردیگ یمست، انجام ابالغ شده ا 16/4/80تاریخ  1/919/120

  

مقداري عددينوع شاخصردیف

امتیازمیانگین کشوري

دانشگاهی پیشمتوسطه و 

7/32سرانه زمین آموزشی1

8/1فیزیکی يها کالسسرانه زیر بناي 2

5/28سرانه محوطه3

8/0سرانه فضاي سبز4

5/0سرانه زیر بناي کارگاهی5

2/0اي آزمایشگاهیسرانه زیر بن6

1/0سرانه کتابخانه7

3/26دایر يها کالستراکم 8

3/1سرانه زمین فضاهاي ورزشی9

-سقف دارسرانه فضاهاي ورزشی 10

3/0سرانه نماز خانه11

9/20فیزیکی يها کالستراکم 12

ز امتیا 1ر از میانگین کشوري هر شاخص امتیاز و باالت 5/0 يکشورهر شاخص برابر میانگین  به ازاء

  )امتیاز 10حداکثر (

  اند فعالیت داشته )اداري، آموزشی( یواحد آموزشدر   که یاستان و یمل المللی،  بین برجسته  هاي  شخصیت -3

  )امتیاز 10حداکثر (ز امتیا 1امتیاز و استانی 2 یملامتیاز،  3 یالملل نیببه ازاء هر فرد برجسته 

  ......هاي علمی، فرهنگی، اجتماعی ؤ درزمینهالمللی، ملی و استانی  بین در سطحبرجسته  النیلتحصا فارغ -4

  )امتیاز10حداکثر (ز امتیا1امتیاز و استانی 2امتیاز، ملی 3یالملل نیبالتحصیل برجسته  به ازاء هر فارغ

  سال اخیر  5موفق آموزشی و تربیتی در  يها تیفعال -5
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 3 هرکدام یالملل نیبهاي اول تا پنجم  به ازاء رتبه .بقات علمی داخلی و خارجیموفقیت در مسا - الف

  )امتیاز 10حداکثر (ز امتیا 1استانی و ازیامت 2امتیاز، ملی 

  آموزش عالی مؤسساتو  ها دانشگاهدر یواحد آموزشدرصد پذیرفته شدگان  -ب

 10حداکثر (ز امتیا 1غیر دولتی  امتیاز و مراکز 2درصد قبولی در مراکز دولتی  10به ازاء هر  

  .)174- 182، 1387الف،  وپرورش آموزشدبیرخانه شوراي عالی ()امتیاز

مدرسه صالح -  15-5- 2
1

  وپرورش آموزشاز نگاه سند تحول  

آن گفته شــد، این شــکل از تربیت در  يها یژگیوهمچنان که در تعریف تربیت رســمی و عمومی 

و در همه جوامع وجود داشــته  باز ریدو از  نام دارد» مدرســه«که  دهد یمرخ  يا ژهیو هشــرایط و زمینــ

بر مشــتمل ( يتربیتی جامعه اسالمی، مدرسه محیط اجتماعی سازمان یافته ا بر فلسفهاما بنا  .است

م الز يها یستگیشااز  اي مجموعهاست براي کسب  )از افراد و روابط و ســاختارهاي منظم اي مجموعه

جهت تحقق حیات طیبه در همه  یاز آمادگ يا مرتبهبراي وصول به  انیمتربکه  )دي، خانوادگی، اجتماعیفر(

) یمدرســه فضاي اجتماع«و از این ر.را به دســت آورند ها آنابعاد فردي، خانوادگی و اجتماعی باید 

 بخش یتعالیابنده و  حرکت رشــدت ، فرصها تیموقعهدفمندي اســت که از طریق زنجیرهاي از (ه امعج

از  گرانیو دالزم براي درك و بهبود موقعیت خود  يها یستگیشاکه در آن  سازد یمرا براي متربیان فراهم 

برخورداري از حیات طیبه در بعد  طورکلی به.«شود یمرسمی کسب  ریو غرســمی  يها يریادگیطریق 

صالح، بقا و توســعه  هخانواد در کناری یعن .جمعی و تحقق جامعه صالح نیازمند مدرسه صالح اســت

با عنایت به غایت جریان تربیت در دیدگاه ؛ لذا جامعه صالح به وجود مدرســه صالح نیز وابسته است

و  یو اجتماعاسالمی یعنی آماده شدن متربیان براي تحقق مراتب حیات طیبه در همه ابعاد فردي، خانوادگی 

، خصوص بههاي تربیتی و  الزم است فضاهاي -بین وسیله و هدف نیز با توجه به اصل عقالنی تناسب

براي تحقق حیات طیبه است، از  يا افتهیزمینه اجتماعی سامان  درواقع، که اي مدرسهمدرسه و زندگی 

جمعی حیات طیبه برخوردار باشد تا به مثابه کانون تجلی بخش حیات طیبه، امکان تجربه این  يها یژگیو

  .راي همه متربیان فراهم آوردنوع زندگانی را ب

  

  

  

  

                                                
1
گرفته از مبانی نظري سند تحول آموزش و پرورش استاین بخش بر  
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  صالحمدرسهخصوصیات - 1 – 15-5- 2

همهدرآن مراتبتحققبرايمتربیانشدنآمادهوطیبهحیاتتجربهمحلبایدمدرسهگذشت،بر آنچهبنا

.باشدصالحجامعهبهرودوابعاد

:باشدداشتهرازیراساسیومهمویژگیچندبایدصالحمدرسهلذا

نهو(شدهشکل سادهبایداي مدرسهتجربیاتکهمعنیایناست؛ به» سازيساده«ویژگی نخستین.1

پیچیدهاجتماعیدر زندگیواقعیروابط.باشدطیبهحیاتواقعیاَشکالوتجربیاتازيا) هپیچید

ا ؛ لذگرددمتربیانبروز استعدادهايوتعالیورشدویادگیريراهسربرمانعیتواند یمواست

مواجهکمتريبا موانعتربیتفرایندتاساده باشدبایدآنان،رشدشرایطبهعنایتبامدرسه،محیط

اي مدرسهتجارببلکهنیست،تجاربوها تیموقعکردن تصنعیمعنايبهویژگیاین.گردد

ربیتیتتجاربوها تیفعالحتیوباشدنزدیکواقعیتجارب زندگیباامکانحدتابایدمتربیان

  .باشدمتربیانزندگیواقعیمسائلوها چالشبهناظربایددر مدرسهشدهطراحی

ناخوشایند نامطلوبنتایجوعوارضبرخیزدودنپاالیش،ازمراد.است» پاالیش«م دوویژگی.2

وعوارضبهکه نسبتاستجریانیمتربیانرشدجریان.استمدرسهتجربیاتبرخیازاحتمالی

قرارتأثیرتحتشدتبهوحساس استبسیارمحیطنامطلوبتغییراتویطیمحمخاطرات

رشدجریانبرموجودنامطلوبو تغییراتمخاطراتعوارض،کهاینبرايبنابراین.ردیگ یم

وردیقرار گدائممراقبتوپایشموردبایدمحیط مدرسهباشد،داشتهرااثرکمترینمتربیان

دوربهشوند یممتربیانتعالیورشدمانعکهو نامطلوبیمخلعواملوعناصرازاالمکان یحت

بهنباید،ردیگ یمصورتمتربیانتعالیورشدازحمایتقصدپاالیش بهاینکهآنجاازاماباشد،

  .شودظاهرمتربیانافراطیسازيمحدودتهدید یاوتحمیلشکل

درونیموانعو ظهوربروززمینهمدرسه،محیطدر)مقتضیاتادایج( یاثباتتربیتیتدابیرواقداماتباباید

موانع،بروزازپستنهابرخوردي انفعالی،باکهایننهبرداریم،میانازرابرونیموانعتأثیرونیزتربیت

محیطنبایدنیزتربیتموانعرفعجریاندیگر، درسوياز .باشیمها آنآثاربامبارزهوحذفدرصدد

برايرامتربیاندرتوانمنديایجادکهیصورت بهشود؛سترون تبدلوقرنطینهکامالًمحیطیبههمدرس

برايراایشانسازيمصونامکانوندهدقرارمدنظرخویشو کمالرشدبا موانعاختیاريمثالًمواجهه

رانهیشگیپاقدامات ودابیرتمدرسهمحیطدربنابراین.برداردمیانازخطرباهمراهواقعیمحیطحضور در

بااختیاريمواجههبرايایشان راوباشدمتربیانرشدمیزانبامتناسببایدمدرسهمحیطپاالیشبراي

.سازدمادهآ) غبلومراحلرسیدن بهازپس( یزندگواقعیشرایطدررشدموانعوخطرات

نمايونششرط.امن باشدوگرحمایتمحیطیبایدمدرسهکهاستچنیندیگر عبارت بهبیاناینمعنی

ویژهبهبشراساسینیازهايازایمنیبهزیرا نیاز.استآنانخاطرامنیتمدرسه،فضايدرمتربیانمطلوب
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امنیتتأمینبهبایددارد،جدياهتماممتربیانوجوديتعالیيساز زمینهبرايکهمدرسه،؛ لذا استمتربیان

بردهبه کارامنمحیطکناردرجوديوروحیتعالیوایماننیزکریمقرآندر .داشتکافی مبذولتوجهآن

مبارکهسورهازو پنجسیآیهوبقرهمبارکهسورهازششوبیستوصد کیآیاتاقیاز س.استشده

  .استدادهقرارشركدوري ازوخدابهایمانالزمهراامنمحیطکهدیآ یمبرچنینابراهیم

زمینهکهمحیط مدرسه،درواقع.داردتوجهآناناولیايومتربیانخاطرامنیتبهمنظردوازصالحمدرسه

. دباش)خطرازدور(ن ام "روانی "و "جسمانی"ازنظرباید،شود یمتلقیمتربیانتعالیورشدبرايمناسب

مدرسهفیزیکیفضايعنییشدیاند یمکالبديفضايمتربیان درامنیتبهصالحمدرسهنخست،منظرزا

از.باشدجسمیخطرآفرینعواملفاقدومتناسبآنانرشديمقتضیاتکه باشودطراحیاي گونه بهباید

و آرامشاحساسمدرسهفضايدربایدمتربیانمنظراینزا. دینما یمتوجهروانیبه امنیتدوممنظر

نبایددر مدرسه.بپردازندتجربهبهآندروشونددوارمدرسهبهدرونیانگیزهوشوقباونمایندراحتی

  .باشدداشتهوجودروانینامساعدفشارهرگونهوترسونگرانیبرايعاملیهیچ

شرایط رشديبابایدمدرسه،تجربیاتویژگی،ایناساسرب. تاس» متناسب سازي«سوم ویژگی.3

فضامربیان،مانند مدیریت،مدرسهابعادیرسابهسازيمتناسب .باشدمتناسبابعاد،همهدرمتربیان

تربیتیمتونومنابعدراصل محوريیکبهناظراصلاین.شود یمدادهتعمیمنیزتجهیزاتو

نمودنیزمسلمانسلفدانشمنداندر نظریهاصلاین.استمشهورطبیعتازپیرويبهکهاست

کردنفراهمدیگر،بیانبهیاتربیتیارهايتنظیم سازوکدرکهاستآناصلاینازمنظور.دارد

 نظر در را متربیان حیات مختلف شئون رشدي چگونگی باید تجارب تربیتیومناسبهايزمینه

  .داشت نظر در را ها یچگونگ این باید تربیتی يها تیموقعتنظیم  در؛ لذا گرفت

واست یکپارچگیونگريبهنجا همهاصولباتناسبتعادل،ازمراد .است» تعادل«چهارم ویژگی.4

هاي جنبهبه متوازنتوجهدرایراناسالمیجمهوريدرتربیتدر فلسفهتربیتمختارتعریف

.شود یمدیگرغفلت از ابعادموجبیک بعد،توجه بهصرف.حیات انسانی استمختلف

يها ساحتوابعاد مختلفبهبلکهفکري،هايمهارتوعقالنیبعدتوسعهبهتنها نهمدرسهدیدگاه،ایناز

استوارعقالنیبعدبرمدرسه،اقدامات تربیتیاصلیهستهگرچها. دینما یمتوجهانسانیحیاتگوناگون

حتی.ستناروامدرسهبرايانسانیحیاتدیگرابعادغفلت ازانسانی،وجودیکپارچگیسبببهامااست،

خودداريحافظه،مانندمتربیان،شناختیهايتوانشیینپاسطوحصرف بهتوجهازنیزشناختیبعددر

.استگراییاز حافظهپرهیزصالحمدرسهمحرماتیکی ازیعنی.شود یم

اتیدر آ.استاساسی بودهيها يریگجهتازیمتربفهمودركوعقالنیرشدبهتوجهاسالمیمنابعدر

تاریخمورخیشلب.استنمودهتعقل دعوتوتدبربهراها انسانکهشود یمیافتمواردبسیاريقرآن،

دیگو یمعربیابن ":سدینو یماسالمدریمتر بدركبه فهم،توجهخصوصدراسالمیوپرورش آموزش
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حدیثوفقهکهآنحالوندارندبرازراقرانکههستندکسانیاست،بیشتر چنینهک) نشاگردا(ایناناز

چشم خودبهمنوندارندبرازراقرآنولیپیشوایندبساچهورندیگ یمیادبخواهدخداآنچه راو

نگرشاینپژوهان دانش "بر باشدازقرآنآیهدوجزکهام دهیندفقیهیوبرکندازقرآنکهام دهیندپیشوایی

هايآیهدرتافرستادیمفرورافرخندهکتابما این "گویدمیکهقرآنآیهایندرزیرااند کردهدریافترا

کهنیستبرکردنازمقصودکهاند افتهیدرواند دهیشنراخودپاسخ )27، آیه 38سوره ( "بنشینیتدبیربهآن

  ."بستنکاربهراقرآندستورهايوو اندیشیدناستدرنگ

.نیستمورد پذیرشمدرسهکارکردخصوصدرصرف،رئالیستیرویکردگفتبایدویژگیاینيبر مبنا

یعنیعقالنی،بعدتوسعهاصلی آنرسالتکهاستايویژهنهادمدرسه"رئالیستی،رویکرداساسبر

دیگرکارکردضعفجبراناحیاناًووظایفلذا نبایداست؛پژوهشیيها مهارتایجادوبشريدانشانتقال

بعداینبهمدرسهتوجههشکاموجب،شود یممتجلیمدرسهفوق برنامهيها تیفعالدرعمدتاًکهنهادها،

  .شوداساسی

ایدئالیستیاساس، رویکرداینبرهمچنین."استآکادمیکآزاديوآکادمیکمدرسه،اصلیدغدغهپس

نهیو گنجها ارزش( یفرهنگانتقال میراثوظیفهمدرسهرویکرد،ایناساسبر". تنیستأییدموردنیز

وارزیابیبهبایدمدرسه؛ لذا"داردبر عهده)و متراکممتوالی(م منظوايبرنامهشکلبهرا)بشريمعارف

.زنددستنیزآنگسترشوتوسعه

عمومیرسمی وتربیتدراعتدالرعایتگرایی،مهارتودانشانتقالنگاهدومقابلدرچنینهم

ازشناختیيها مهارتبرتأکیدهمچنین ومعتبردانشازحديکسبکهصورتاینبه.ابدی یمضرورت

بایدان دومکملبخشدودیگر،سويازبراي زندگیعملیيها مهارتوها يتوانمنداکتسابوسیک

توأماننکته،دوبایدصالحمدرسهدرکهگفتتوان یم؛ لذا قرار گیردتأکیدموردالزميها یستگیشابراي

فعالیتاصلیمحورازیکیمعرفتاعتاليو)آناعممعنايبه(ت معرفکسباین کهنخست:باشدمدنظر

و هرگونهاستآدمیوجوديامتداداساسمعرفتکسبشناختی،معرفتمبانیبر اساساست، زیرا

وموقعیتفهموبه دركناظرنخستطیبه،حیاتتحققبرايها یستگیشاکسبوهویتدرتحول

انتقالصورت بهمعرفتاینمعرفت شناختیمبانیاساسبرهرچند(ت اسمحورمعرفتاساساًبنابراین

معرفتتولیدچنینهممعرفتبهمتربیانیابیدستمعتبر ومعرفتکسبروندبلکه.نیستصرفدانش

اصالحبرايعملدستمایهصورت بهبایدشده،حاصلمعرفتکهدوم این).تاستوجهکانونومهمنیز

.استقراربروثیقینسبتعملومعرفتبین،رو ازاین.رودکاربهدیگران،خود وموقعیتبهبود

عملحیندراستعدادهاي متربیانشکوفاییزیرا.داردوجودشناختوعملبیندوسویهنسبتیدرواقع

منجرمعتبرعملبهشناختدیگرسويو ازانجامد یمشناختبهسویکازخودعملوردیگ یمصورت

کهمدرسه،یعنی.داردهمراهبهمهمیيها داللتیو عمومرسمی تربیتدرامراینبهتوجه .شود یم
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عملبراييساز زمینهآندربلکهنیست،امورفهمودانشکسبمحلاست، صرفاًتربیتنوعاینعرصه

و ارتقايشناختکسبمهمواساسیهايراهازیکیدرواقع.درخور داردشأنیوگاهیجا زینشایسته 

عملواقدامبهراکه اوباشدییها تیموقعدرگیربایدمتربییعنی.استشایستهاعمالامانجمعرفت،

  .یابدتعالیهویتشوشودنائلحقیقی معرفتبهاقدام،ودرگیرياینقبلازتافراخواندمناسب

يها تفاوتو اصلگراییکثرتاصلمبنايبر.است» انعطاف پذیري«صالح مدرسهدیگرویژگی.5

در آنجاريهايرویهو ها برنامهتاباشدبرخوردارانعطافازحديازبایداي مدرسهنظامفردي،

تأکیدانسانیيها شباهتبریک سوازمدرسه صالحدیگر،سخنبه.نگرددتصلبوجموددچار

دیگريسواز.ردیگ یمشکلییها شباهتچنین يبر مبنامدرسهيسازوکارهابیشتردرواقعو دارد

وجوديِتعالیِزمینهتاسازد یممنعطفراخوديسازوکارهافردي،يها تفاوتوجودبهتوجهبا

.آوردفراهمرامتربیانبیشتر

اجتماعیبا شرایطمتربیانآحادتر شیبهرچهارتباطبرايمدرسهتالشویژگی،اینازمرادمنظریکاز

شودسازگارمتربیانزندگیشرایط متنوعباامکانحدتابایدمدرسهکهمعنیاینبهاست؛پیرامونمحیط

سطحبهرا)هدفجامعه(ن متربیاتمامیمتنوع تربیتی،يها تیموقعآوردنفراهمطریقازبکوشدو

درمدارستنوعاساسنیبر ا.برساند)ویژهيها یستگیشابهضمن توجه(پایهيها یستگیشاازمطلوبی

  .رسد یمنظربهضروريمتربیاننیازبر مبتنیوخاصشرایط

صورتمدیریت مدرسهتحتومدرسهدرهرحال بهعمومیورسمیتربیتشد،گفتهچهآناساسبر

توانند یمکهجامعه،يها تیموقعدیگر ازمقصود،اینبهنیلبرايمدرسهاستممکنهرچند؛ردیپذ یم

وها تیموقعدهیساماندرمدرسهمدیریتبانیزاین امرلبتها.برداستفادهباشند،داشتهتربیتیکارکرد

يها تیظرفتمامیازمدرسهلذااست؛میسر)درسیبرنامهموسعچهارچوب معنايدر( یتربیتيها فرصت

کمک آنرسالتشدنعملیوعمومیورسمیتربیتنظاماهدافتحققراستاياجتماعی، درمحیط

مکملفضايصورت بهرامجازيفضاييها تیظرفوغیررسمیتربیتوناگونگاَشکالحتیوردیگ یم

مدرسهاهدافوفرهنگمحوریتبادر فضاییکالًعمومی،ورسمیتربیت؛ لذا دهد یمقرارمورداستفاده

 )خاصسنیندرافراد( یعمومورسمیتربیتمخاطبانبرخی ازکهموارديدرمگر؛ردیگ یمصورت

،العالج صعبيها يماریبدارايافرادمانندشونداضرح) یفیزیکجهت فضاياز(ه درسمدرنتوانند

درندارند کهدسترسیرانیای مدرسهبهکهکشورهاییدرساکنکودکانافتاده،دورمناطقساکن درکودکان

فراهميا مدرسهتربیتی يها فرصتازایشانيمند بهرهبرايمختلفیومناسباَشکالبایدصورتاین

.آورد

ازترکیبیصورت بهبلکه ا فضیکیامکانیکصورت بهنهراصالحمدرسهگفتتوان یمدیگر،سخنبه

کالبدتنهامدرسهازتلقیاگرمدرسه استکالبدوماديمحیط "مکان"ازمنظور .دیدبایدمکانوفضا
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تنهامتربیانتجاربصورتایندر.شدد جاای مدرسهتأثیرگذاري وکارکرددرزیادييها تیمحدودباشد،

 "فضا "ازنظورم. دشو یممربوطمدرسهماديحدودبهودهد یمرخکالبدي مدرسهفضايچهارچوبدر

زیادي کهاهمیتباوجودمدرسهازبعداین .استمدرسهبرحاکمفرهنگوها هیرو، هنجار،ها ارزشنیز

ازگیريبهرهمدرسه امکانبهترکیبینگاهبا.شوددیدهمدرسهکالبدومکانازجداينبایدنیزدارد

 .هستندتربیتیبالفعلیابالقوهداراي خصوصیاتکهمیکن یمپیدارااجتماعیدیگرهايزمینهوها فرصت

فرصتیندارندمکانصورت بهدر مدرسهحضورامکانمختلف، لیبنا بر دالکه،افراديبرايچنینهم

.بپردازندپایهيها یستگیشاکسببهاجتماععرصه هايدرفعالبراي حضورتاشود یمفراهم

ومجازيطریق فضايازمعرفتودانشکسب.استمجازيفضاي،ها نهیزموها فرصتاینازیکی

فضايمفهومبخشد یمارزشوبهااین فرصتبهآنچهونیستمحورمکانارتباطاتواطالعاتفناوري

ومجازيفضايتربیتیفرصتازکهاستمدرسهبرروندهاي حاکموهنجارهاهمانیعنیاست،مدرسه

بامواجههدر خصوصمهمرهیافتیبهتوان یم،رو ازاین.کند یمارتباطات استفادهواطالعاتفناوري

.کرداشارهارتباطاتواطالعاتفناوريانگیزحیرتدر توسعهاخیرتحوالت

تربیتبهتر اهدافتحققبرايمناسبابزارومکملفضايیکبایدرافناورياستدالل،اینيبر مبنا

اینازگیريبهرهواخالقیعملی ويها مهارتکسبکهنیستتردیدي.آوردشماربهعمومیورسمی

تربیتویژهبهتربیتی،تأثیرماهیتکهاین توضیحباامادارد،قرارنیزمدرسهکاردستوردرمجازيفضاي

مدرسهفضايدرمتربیومربیتعاملیعنی.استرورو دروحضوريارتباطدرعمومی،ورسمی

قرارمحوراساساًعمومیورسمیتربیتدرمجاريارتباطوتعامل؛ لذا استرودررواالصول یعل

  .ردیگ ینم

در مدرسهمتربیان ومربیانبین» عدالتواحسانرابطه«حاکمیت صالح،مدرسهششمویژگی.6

.استدادهقرارو احسانعدلاساسبردیگرباهمراها انسانرابطهمبنايخداونداساساًزیرااست

توان یمروایناز.اند شدهیکدیگر امربهنسبتاحسانوعدلبهها انساننحل،سورهنودهیدر آ

عدالت )ع(م امابیانبه.استانو احسعدلرابطهاسالمیتفکردرانسانباانسانرابطهگفت

حاصلیکدیگر،باها انسانروابطدرآنپا گرفتنو عدلرابطهسترشگ. تهاس انسانکنندهاصالح

وفرهنگیوفکريیماندگ عقبعدل،رابطهنبودپیامداست وفرهنگیپیشرفتوفکريپختگی

.استدیگرانبرتکیهوناتوانی

کهاینبراياست تافراهمتواناوهوشمندافرادبرايفرصتباشدفراگیرآندرعدالتکهايجامعهدر

داد،اهليها یژگیوازکهدهد یمنشان نحلسوره76آیهیاقس. دکننرهبريراسازندگیوپیشرفت

سیاستودیگرانبهنبودنابستهواستقاللتولید، تحقیق،تواناییشناختودانشدرپیشرفتازجمله

.استشردفعوخیرجذب
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است،محسنوافراد عادلتربیتبراييساز زمینهدرواقعمدرسه،سطحدراحسانوعدلروابطبرقراري

انبیاهدفتحققدیگر،سخنبه.صالح استجامعهدرطیبهحیاتتحققلوازمازوانبیابعثتاهدافازکه

جامعهدراحسانوعدالتتحققبرايسرشاريگیزهو انبودهعادلکهاستنیازمندییها انسانتربیتبه

روابطبراحسانوعدلحاکمیتاست،يساز زمینهاساساًتربیتکه ماهیتاینبهتوجهباماا. دباشنداشته

از لوازمبر احسانمبتنیوعادالنهروابطدیگر،سخنبه.داشتخواهدتربیتیکارکرديمدرسه نیزدرون

.هستنیزغایت تربیتوهدفخود،واستمدرسهدرعمومیورسمیربیتتاهدافتحققضروري

کسببرايآورشوقوانگیزبرفضایی احترامبهرامدرسهصالح،مدرسهآحادبیندررابطهاینحاکمیت

.کند یمتبدیلها یستگیشا

لوازم،این نیتر هممازجمله .داردلوازمیخودمدرسهدربر احسانمبتنیوعادالنهروابطبرقراري

عدالتمانندبهصالحدر مدرسهخالقا. تاسمدرسهدراخالقیيها ارزشعینیتحققواخالقمحوریت

موردنظرپیامدهايازمتربیانشدنکه متخلقزیرااست،هدفسویکازاخالق :دارددوگانهکارکردي

استبستريخودکهزیرااست،روشیگر،دسويازواسالمی استتربیتنظامویژهبهتربیتینظامیک

متربیانتوسطموردنظريها یستگیشامدرسه،مداراخالقفضايدربی شک،.دیگراهدافتحققايبر

تعارض، آثاروجودبدونمربیسندیتومتربیآزاديفضاایندر. گردد یمکسبوتعقیب تر شیببهتر

تاباشداسالمیوانسانی يها ارزشازسرشاربایدمدرسهايفضبنابراین،.داشتخواهدهمراهبهتربیتی

ازیکیخصوص،ایندر.کنندتجربهآورند ودستبهغیرمستقیمومستقیمصورت بهراها آنمتربیان

تجاربتحققوطیبهحیاتتحققزمینهطریقاینو ازاستاخالقیجوایجادصالحمدرسهرویکردهاي

يها مالكازیکی.گردد یمفراهمصالحمدرسهيسازوکارهاوها مؤلفهتمامی دربیانمترمعنويومتعالی

هماهنگ واخالقیيها باارزشآنيسازوکارهاهمهکهاستاینصالحمدرسهدرارزیابی تربیتمهم

محکوشودمعتبر نقداخالقیيها باارزشبیرونیودرونینحوبهسازوکارهااینباید؛ لذا باشدمطابق

  .بخورد

ها انسانکه جاآناز .استتعاونومشارکتصالح،مدرسهفضايمهماتیاز خصوصدیگریکی.7

؛ لذا باشداساساً اجتماعیبایدنیزها آنتربیت،کنند یمرشدجامعهدروشوند یممتولدجامعهدر

کهباشداينهگوبهرسمی، بایدتربیتيها طیمحویژهبهتربیتی،يها طیمحبرحاکمفضاي

يها طیمح؛ لذا داردنگهمخرب دورگراییرقابتوفردگراییگیريشکلازرامتربیانشخصیت

رفاقتفضايایجادبهیادگیري،دیگران دربارقابتوفرديمقایسهبرتأکیدجاي بهبایدتربیتی

يها تیظرفمداومالیتعبراي(خودش فرد باهررقابتودیگرانبامؤثروسازندهتعاملوسالم

.آورندروي )خویشوجودي
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متربیانتارساند یمظهور بهراطیبهحیاتازاي سادهشکلکهاستوضعیتیصالحمدرسهکهبپذیریماگر

شتابومسابقهوخیراعمال”انجامیافته برايسامانوضعیتیمدرسهکهگفتتوان یمکنند،تجربهراآن

عملبنیادواساسیمفهوم "خیر"مفهوماسالمی،در نگرشدیگرسخنبه.است "خیراتدرکردن

نتیجهتوان یم2مائدهسورهازدومآیهمبنايبرصورتایندر .اسالمی استمفهومدرصالحمدرسه

اساساً مدرسهبنايکهآنجااز.استمطلوبمدرسهاساسیيها یژگیوازنیزنیکدر امورتعاونکهگرفت

خیراتانجامهمکاري دررو ازایناستخیراعمالانجامبراييساز زمینهراستايدروخیرايمبنبر

بیرونیودرونیبعددودرمدرسهر دهمکارياین.استحاکمصالحمدرسهسازوکارهايتمامیبراساساً

:ابدی یمنمود

عددرتفاوتسبببهکهاستتنیفگ. دگیرمیصورتمتربیانومربیانبینهمکاريایندرونیب

يسازوکارهاآن،و مراحلعمومیورسمیتربیتفراینددرمربیانومتربیانتأثیرگذاريسطح

.داشتخواهدتفاوتاجتماعبادرونیبعددرتعاونوهمکاري

يامرمدرسهدرتعاون طورکلی به .ردیگ یمقرارموردتوجه» انعطافوسازيساده«ویژگیِ درتفاوتاین

مدرسهدرهمکارينمود. شود یممتربیان تنظیمرشدسطحتناسببهکهدارد،مراتبیواستتشکیکی

این.باشدايسازندهتجربهاجتماععرصهدرآنبراي تحققآمادگیوطیبهحیاتتحققبرايتواند یم

.استتعاملاصلمصداقویژگی

.استمتربیان مدرسهومربیاناولیا،متقابلیتمسئولومتقابلاحتراممستلزمبعدایندرهمکاري

عددرپیشيها یژگیوبامتناسبمحلیِجامعهازبخشیدرواقعکهمدرسه،همکاري،بیرونیب

مشارکتوفعال باشد،موقعیت،مداوماصالحبهناظراجتماعیِيها انیجردرتواند یماست،گفته

ت صورجوارهمبا مدارسهمچنینومحلیهادهاينبامشارکتاین.بپذیردمشارکتونماید

.باشدمحلیجامعهتوسعهمدرسه محورکهاستصورتاینبهمشارکتاینازبعدیک .ردیگ یم

فراهمکهحقوقی،وحقیقیمؤسسات، اشخاصونهادهاهمکاريازمدرسهکهاینبعد دیگر

مند بهرههستند،یادگیريارزندهبتجارو تعالیتوسعهبرايجانبیومکمليها فرصتکننده

  .گردد

مدرسهتاشد باعث،دهد یمتوسعهمدرسهبرايراتربیتیيها فرصتکهاینبرعالوهمشارکت،گونهاین

مداوماصالحراستايدر( یاجتماعتغییراتهدایتدررااصلینقشوشودتلقیمحلیتوسعهمحور

فرایندکالننقشبرعالوهکه،معناست آنبهاین.گیردبر عهده )صالحجامعهتعالیِوپیشرفتوموقعیت

آندرمدرسه وباشدمحورتربیتنیزصالح محلی،اجتماعتوسعهصالح،جامعهگیريشکلدرتربیت

.داردبر عهدهرانخستنقش
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ي متربیاناستعدادهاتوسعهورشدمناسبهايزمینهآوردنفراهمبراي،درمجموعمدرسه،تالشاگرچه

مشارکتوبه یاريونیستمطلققادرراستاایندرمدرسهکهاستمشخصکامالًاماردیگ یمصورت

وهیدر حاشنبه،جا همهتحقق تربیتبرايداردضرورت؛ لذا استنیازمندغیردولتیودولتینهادهايدیگر

تربیتیيها فرصتکردنمفراهبابگیرند تاشکلجانبیومکملنهادهايومؤسساتمدرسهجنب

.باشندیاریگر مدرسهعمومیورسمیتربیتاهدافتحققدرمضاعف،

خانواده برقرارومدرسهکهاستوثیقینسبتدرمدرسه،درو تعاونهمکاريکانونیهايجلوهازیکی

بهتوجهبایژهوبه .بودخواهندهمدیگرمکملتربیتیفضايدومدرسهوخانوادهنگرش،اینرد. دکنن یم

تربیتاجراییيسازوکارهادر ايکنندهتعییننقشبایدگفته،پیشحقوقیمبانیبر اساسوالدین،کهاین

هموارهوباشندداشتهمستمرارتباط مدرسهمدیریتومعلمانبااولیااستالزمباشند،داشتهرسمی

  .باشدآنانترددمحلمدرسه

یکو عمومیرسمیتربیتکلمسئولیتویابدافزایشوالدینتربیتیحساسیتکهمعناستآنبهاین

کهشوددادهترتیب اي گونه بهبایدعمومیورسمیتربیتيسازوکارها؛ لذا نگرددواگذارمدرسهبهسره

تخصصیدلیلبهدر شرایطی،استممکنرچهگ. دگردرعایتتربیت،ارکانازیکیمثابهبهخانواده،حق

آگاهیافزایشباکهداشتانتظار توان یمامایابدکاهشدخالتاینعمومی،ورسمیتربیتامرشدن

یکخودموضوعاینوشودروزافزونیو عمومرسمی تربیتدرها خانوادهمشارکتجامعه،آحادتربیتی

  .گرددتلقیعمومیمطالبه

  تربیتيها ساحتنظريالگوي -  15-6- 2

 بهبا توجهرامربیانعملچگونگیموضوع،یو عمومرسمیتربیتچگونگیازبحثادامهدر

رسمیتربیت درنگرينبهجا همهاصلازکهگونه همان.میریگ یمپیمتربیان،وجوديمختلفيها ساحت

مباحثدر.نمایدتوجه متربیانوجوديمختلفابعادبهبایدمدرسهدرتربیت،شود یمبرداشتیو عموم

کهگرفتقراراشارهموضوع مورداینایراناسالمیجمهوريتربیتفلسفهدرتربیتاعانوبهمربوط

بهطیبهحیاتمختلفبه شئونتوجهومتربیانوجودييها ساحتوابعادبر اساسراتربیتتوان یم

بیانبهیو عمومرسمیچگونگی تربیتبحثازبخشایندرروایناز.کردتقسیمساحتشش

الزميها یستگیشاکسببراييساز زمینهروند بامربیانمواجههچگونگیتشریحوگانه ششياه ساحت

.میپرداز یمساحت،هربامتناسبو

تبیین وتشریحتربیتگانه ششيها ساحتبهمربوطنظري،الگوهايمقصود،اینبهرسیدنبراي

جریانبهمربوط عناصرازمتشکلاست،يمند نظاممفهومیطرحواره"نظريالگويازمنظور.شوند یم
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فراهمتربیتیعملمربیان درهدایتبرايراعامیومستدليها پاسخکهها آنمیانروابطوتربیت

  .)»اصول«و » رویکرد» «قلمرووحدود«(است مؤلفهدستهسهشاملنظريالگويهر."آورد یم

بیانلذا دراندحاکمنیزها ساحتایندرمربیان،ملعبرگفتهپیشکلیوعاماصولکهاستذکرشایان

.استشده پرداختهویژهتأکیدباوساحتهرخاصاصولبهوشدهخودداريها آنعامتکرارازاصول،

در وشود یمتربیت تشریحگانه ششيها ساحتازیکهربهمربوطنظريالگويبخش،ایندربنابراین

  .گردد یمتبیینساحتهربهمربوط» اصول«و » یکردرو«، »قلمرووحدود« آن

  اخالقیوعبادياعتقادي،تربیتساحت - 1 – 15-6- 2

  قلمروودودح(ف ال

قابل تصوردینیتربیتدو گونهکلیطور به)تربیتانواعبحثذیل(گذشت تربیتفلسفهدرکهچنان

ازشکلاین.دینی باشدهايآموزهوینداساسبرآناصولوبنیاديچهارچوبکهتربیتینخست:است

دینیمعیارهايمبانی بر اساسرانظامیکابعادهمهوداردقرارسکوالرتربیتمقابلدردینیتربیت

يها ساحتهمهو  استیاد شدهاسالمیتربیتتعبیربامفهوماینازحاضرهدرمجموع .شود یمشامل

متربیانورزيدینوداريدینتقویت روندبرايکهتربیتازیخاصبخشدوم، .ردیگ یمبردرراتربیت

متربیوردیگ یمقرارموردتوجهخاصیمناسک دینواعتقاداتتربیت،ازشکلایندر.ردیپذ یمصورت

يها تیاقلما،کشوراساسیقانونمطابقالبته( شود یمتربیت ها آنبهعملوباوروایمانبهرسیدنبراي

اینتمایزبرايودلیلهمینبه )آزادندفرزندانشانبهخودو مذهبدینتعلیمدررسمیمذهبیودینی

ونزدیکیسبببهومیا نهادهنامعباديواعتقاديساحتتربیترانوع اخیردینی،تربیتازشکلدو

شد ساحتگذاريناماخالقیوعبادياعتقادي،تربیتساحتدرمجموعو دین،اخالقخویشاوندي

تقویتورشدناظر بهاست،عمومیورسمیتربیتجریانازبخشییو اخالقعبادياعتقادي،تربیت

کهاقداماتیوتدابیرهمهو شاملمتربیانوجوددرطیبهحیاتاخالقیِودینیجنبهازیقبول قابلمرتبه

واعمال،ها ارزشباورها،ازاي وعهمجمنسبت بهمتربیاناختیاريوآگاهانهالتزاموایمانپرورشجهت

صورتایشاناخالقیودینیهویتتعالیتکوین وراستايدرواخالقیوعبادياعتقاديصفات

بهنسبتمعرفتوخودشناسیبهناظر،یو اخالقعبادي اعتقادي،تربیتساحتقلمرو؛ لذا ردیپذ یم

ازپیرويو) ع() نمعصومیائمهو( ص) رپیامب(نیدیوالیت رهبرانپذیرشونبوتمعاد،متعال،خداوند

.دهستنتاریخطولدرکامليها انسانبرترین حقبهکهاست،ایشان

دینآزادانهو آگاهانهالتزاموانتخاب(ن ایمادینی،يها ارزشوعقائدسایربهناظرساحتاینچنینهم

واصولرعایتودینی يها ارزشومناسکام،احکبهعملیتقید،)معیارنظاموزندگیآیینیعنیحق

اساسبرخودسازيبرايتالش پیوستهو)اجتماعیوفرديابعادهمهدر(ه روزمرزندگیدراخالقیآداب
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صفاتکسبنفس،عزتوکرامتداري، حفظخویشتنوعواطفتعدیلطبیعی،غرائزمهار(ر معیانظام

  .است )رذایل اخالقیوصفاتتکوینازگیريپیشواخالقیفضایلو

  ویکردر(ب 

  :استخصوصیاتاینداراياخالقیوعبادياعتقادي،تربیتساحتجهت گیري

؛)متربیانوجوددرسرشتهربوبیِمیلومعرفتازشروع( يمدارفطرت

نتشکیکیمراتبرعایت(مرتبتیتعالی؛)اخالقوداريدینمراتببهتوجهباتخلّق،وتدی

عددر( یموضوعروشبینبودنجامعيها ساحتسایربا(تلفیقیروشو )دینیدانشوبینشب

؛)دینیعملونگرشبعددروتربیت

وعبادياعتقادي،تربیتمحورواسکلتکهعقالنیت،وتعقلبهدادناصالت(محوريعقالنیت

یااحساسیمواجهه صرفاًزاپرهیز(عملیوعاطفیابعادبهتوجهضمن،)شود یمتلقیاخالقی

مشارکتدینیبصیرتکسب؛برتأکیدیعنی؛)محضتلقینواجبارواکراهاساسبردینانتخاب

؛)رسانهومسجدمدرسه،خانواده،بینکارتقسیم(عواملهمههمراهیو

؛)اصولحفظضمنمکان،وزمانمقتضیاتبهتوجه( یپویایوتنوعپذیري، انعطاف

؛)نتیجهوفراینددرمتربیاناصلینقشبرتأکید(ن بودفعال

؛)روزمرهزندگیمسائلوموضوعاتبهتوجه(محوريمسئله

برايشخصیتجاربواحساساتعواطف،ازمناسبيمند بهره(دینالییوعاطفیبعدبهتوجه

تبرّا؛وتوالّ،)تدینگسترشوتعمیق

؛)آنابعادازیکیبهرينداديتحویلازپرهیز(ن بودبعديچند

اخالقیودینیيها ارزشتعالیوتوسعهبرايپارسیادبارزشمندوغنیمیراثازگیريبهره.  

  صولا(ج 

زمینه استایندرکلینبایدهايبرخیمستلزماصولاینرعایت.شود یممطرحایجابیاصولاینجادر

عاطفی، رفتاريشناختی،ابعادازیکیبهاخالقیوعبادياعتقادي،تربیتتحویلازپرهیز :ازجمله

نگرشیوبعد اعتقاديدراجبارواکراهتلقین،ازپرهیز؛)انگاريتحویلويسونگر کیازپرهیز( يدار نید

؛و اخالقدینهمه مدعیانعملکردازدفاعبااخالقودیناصلبهدعوتتقارنازپرهیزدینی؛تربیت

وتکفیرازپرهیز؛)معرفتعقل وواگذاشتنمعنايبه(ف صرگرويمانیو اگراییفهعاطرویکردازپرهیز

بهتوجهبدون( یدینمطالبزیادارائه حجمازپرهیز؛)مداراووگ گفتوصدرشرحاقناع،برتأکید(ق تفسی

وویلتطازپرهیزوالتقاطوگذاريو بدعتگراییخرافهوتحجرازپرهیز؛)مخاطبفکريظرفیت

  .خاطرمملتکرار

  مداومتحولاصل
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  :ازاندعبارتاصلاینمصادیق

باطن؛تحولبهظاهراصالحازحرکت

مداري؛تکلیفبهییگرا امدیپازحرکت

استدالل؛وانتخابوتبیینبهعادتوتلقینازحرکت

یقین؛واطمینانبهظنازحرکت

شخص؛خودسطتویابیارزشبهبیرونیارزیابیازحرکت

سازيمصون(محیطمقابلدرمقاومتسوي به)محدودسازي(محیطاصالحازحرکت(

آن؛برتأثیرگذاريسپسو

؛)تصعید(اخروييها زهیانگبهمشروعدنیويهاي انگیزهازحرکت

اجتماعی؛اصالحبهفردياصالحازحرکت

الهی؛يها ارزشبهانسانیعاميها ارزشازحرکت

فردي؛انتخاببههاي برنامهاجبارازکتحر

شخصیالتزامبهبیرونیالزامازحرکت.  

  اصل ایجاد توازن

  :ازاندعبارتاصلاینمصادیق

سنت؛بهنسبتهم،ومدرنیتهبهنسبتهمنقادي،روحیهپرورشبرتأکید

ضمن(ها خانوادهوها فرهنگخردهومحیطیمتنوعواقعیاتبهنسبتپذیريانعطاف

ل اصوحفظ

باطن؛وظاهربینتوازن

دین؛واخالقمیانتلفیقوتوازن

تزکیه؛وتعلیمهماهنگومناسبترکیبوتلفیق

؛ها آنمیانمشترکاتبرتأکیدضمنمتربیان،جنسیوفرديیاتخصوص بهتوجه

؛)تفریطوافراطازپرهیز(اعتدال رعایت

دینی؛واخالقیتربیتمختلفيها روشازاستفادهبرسازوارومتوازنتأکید

اخالقیعملوحساسیتاستدالل،تبیین،برمتوازنتأکید

مکانوزمانمقتضیاتبهنسبتپویایی،ودینیثابتامورحفظبینجمع.

  )فاَألهماألهم( ها تیاولورعایتاصل

  :ازعبارت انداصلاینمصادیق

د؛براستداللاولویتتعب  
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؛)معلولبابرخوردبهنسبتعلتبامبارزهتقدم(درمانبريریشگیپتقدم

فاسد؛بهافسددفع

؛ها ییبایزبهنسبتشدنآراستهبراخالقیيها یزشتازپیرایشتقدم

؛مؤثر در آنعواملورذایلدفعبررفعتقدم

؛)غضببررحمتتقدم(عدلبرفضلتقدم

یت؛محدودبرمصونیتاصالت

زندگیواقعیمسائلبرتأکیدبا( یاجتماعوفرديزندگیدراخالقودینبر کاربردتأکید

.)متربیان

روزانهزندگیمسائلدین باواخالقکهگیردقرارموردتوجهروشاینازبایددینواخالقپیامديبعد

موردتوجهبایداخالقیتربیتدر حوزهقاخالفاوا،کاربردشدنگستردهبهتوجهبامثال،براي.شودمرتبط

استهمچنین.بگیرندنظردرمجازيمحیط ایندررامدارانهاخالقکاربرديها مهارتبیانوگیردقرار

  .آنمانندومحیطیزیستاخالقرعایت

  سیاسیواجتماعیتربیتساحت - 2 – 15-6- 2

  قلمروودودح(ف ال

ییها یستگیشاکسب بهناظرعمومیورسمیتربیتجریانازبخشیسیاسیواجتماعیتربیتساحت

یو اجتماعسیاسی يها تیفعالدروباشندآگاهوفعالشهروندانیتاسازد یمقادررامتربیانکهاست

  :استزیرمواردشاملسیاسیاجتماعیتربیتساحتقلمرو.کنندمشارکت

.)...وهمکارانوهمسایگاندوستان،ندان،خویشاوخانواده،اعضاي(دیگرانبامناسبارتباط

.پذیريمسئولیتقانون،رعایت(سیاسیومدنینهادهايسایرودولتنهادباشایستهتعامل

واجتماعیاخالقودانشسبک( یاجتماعيها ارزشپاسداشتسیاسی،واجتماعیمشارکت

فهم سیاسی،ودركجویی،مسالمتاعی،اجتمفهمودركهمدلی،ووفاقبردباري،(ارتباطیيها مهارت

زبانيها ییتواناتفاهم، ووحدتحفظ،یالملل نیبتفاهمفرهنگی،میانتعاملودركاجتماعی،عدالت

  .است…(و انگلیسیربی،ع) یجهانحلی،م( یفارس) ملی

  ویکردر(ب 

 وصالح خانواده"درهنمدارافضیلتعضویتبرايتربیتسیاسی،واجتماعیتربیتساحتگیريجهت

.است"صالحجامعه

ها انسانهویت يها يادیبنگیريشکلدرکهاستارتباطهاي مؤلفهنیتر یاساسازیکیخانوادهباارتباط

شکلاینتداوموگیريشکل وآنبرايآمادگیخانوادگی،زندگیاساس،اینبر.داردنشدنیانکارنقشی
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صرفعمومی،ورسمیتربیتدر .استاجتماعیتربیتاساسیواصلیايمؤلفهازاجتماعیاتیاز ح

استحکاملوازمازوشوند یممنجرخانواده نهادتقویتبهکهعواملی(ه پایيها یستگیشابرتأکیدازنظر

.شود یمجديتوجهنیزمادرينقشوپدريمانند نقشجنسیتیيها نقشبه،گردند یممحسوبخانواده

کانوندرگذشت چنانچهکهاستمشترکیيها یستگیشاازخانوادگیمشتركزندگیبرايآمادگیدرواقع

یکعمومیورسمیتربیت درجنسیتیتربیترویکرداما،ردیگ یمقرارنیزعمومیورسمیتربیتتوجه

یآمادگایجاداصلیفهیوظکهو ایناسترشديسطحبهتوجهنرمرویکردازمنظور.استنرمرویکرد

ورسمیتربیتهرحال بهاما.خواهد بودربط يذنهادهايگرفته برعهده)ازدواج(ه خانوادتشکیلبراي

خانوادگیزندگیبرايراالزميها مهارتو ها يو توانمندصفاتکسببرايراالزميها یآمادگعمومی

بهبا توجهعمومی،وسمیرتربیتطورکلی به.آورد یمفراهم متربیانجنسیتیهویتتکوین،درواقعو

جامعهگیريشکلراستايدروصالحخانوادهحفظوتشکیلکردن سیاستدنبالبرايخود،يها تیظرف

لحاظبهصالح،جامعهدرعضویتبرايآمادگیبهنمود ایجادخواهدرا دنبالالزمهايزمینهصالح،

.استقرارگرفتهموردتوجهسیاسیوتماعیاجتربیتبهمباحث مربوطدرشهروندي،واژهکلیدياهمیت

هايکشورازبسیاريدرتربیتیيها نظاماکثريها یمشغولدلازیکیشهروندان خوبتربیتگمانبی

دراندیشیبازضرورتدیآ یمپدیدکشورماندراجتماعیحوزهدرکههممشکالتیمسائل و .دنیاست

.طلبد یمراتربیت شهروندي

واخالقیارزشی ومباحثبهکردنتوجهاهمیتازحاکینیزرویکردایندرمدارفضیلتاژهويریکارگ به

انسانلحاظبهانسان را،کهاستاينامهآیین منزلهبهاخالق.استتربیتنوعایندرها آنکردنلحاظ

دستوراتودیندریهاي اخالقنامهآیینوهادستورالعملچنین.کندرعایتراآنسازد یمموظفبودن،

سازوکارهايوساختارهاتمامفراگیرِسپهرِ درواقعکهدین.اند قرارگرفتهتأکیدموردنحوبهترینبهدینی،

قرار موردنظربایداستسیاسیواجتماعیتربیتدر )معیارنظام(فرست هنجارمنبعوسیاسیواجتماعی

ایفااجتماعیوخانوادگیسطحدراجتماعیمناسباتيو اعتالهدایتدرراخودبدیلبینقشوردیگ

درت داشخواهدهمراهبهنیزراطبیعتودیگرانخود،بارابطهاصالحخدا کهباهرابطاصالحچراکهکند؛

  .دادخواهدجهتآنبهواستکلیديعنصريو سیاسیاجتماعیتربیت

  صولا(ج 

جامعهومتربیسازندهروابطبهتوجه

استبدادوخودکامگیخودمحوري،ازمتربیخروجهنیزمساختنمفراه

مکملعنصردوصورت بهیو اجتماعخانوادگیايهمسئولیتوحقوقبهنگریستن

جامعهومتربیعزتوآدمیمتمایزوممتازفردیتقرار گرفتنموردنظر

ملیمیثاقمثابهبهکشوراساسیقانونپذیرش( يمدارقانونويقانونمندبرتأکید(



142

در حیاتمتربیان)آزادانهوآگاهانهعمل(فعالمشارکتبرايپایهيها یستگیشابهتوجه

)اجتماعیوفرديزندگیمدیریت( یسیاسواجتماعی،يها مدرسخانوادگی،

اساسیمؤلفهمثابهبهصالحخانوادهتشکیلرايب) منررویکردبا(ه یژوپایهيها یستگیشابهتوجه

صالح؛جامعهحیاتبخشتداومو

وروابط اجتماعیوفرهنگبستردرواجتماعیيها سنتدامنهدرخودموقعیتبازیابیبهتوجه

آنمستمربهبودواصالحبراياقداموگزینشینگاهیباخانوادگی

اجتماعیانسجاموملیوحدتبراي)ایرانیاسالمی،انسانی،(مشتركهویتبرتأکید

پذیري؛الیتوتبرّاوتوالّاصلبرکیدتأ

پذیري؛ظلمعدموستیزيظلمبرتأکید

جهان؛درعدالتو گسترشبشريمسئولیتوجهانیرسالتبرتأکید

جهانی؛وملیسطحدرها فرهنگخردهومخالفعقایدتحملومدارابرتأکید

متربیان؛هویتدرآزادگیمنشپرورشبرتأکید

کاروعبادتوظیفهواختیارتکلیف،وحقسیاست،ودینمیانیکتفکطرد

اخالقی؛اصیليها ارزشانتقالجهتدرفارسیادبیاتمیراثبهتوجه

وایرانیمشتركهویتایجاديدر راستاایرانیواسالمیتمدنوفرهنگارزشمندمیراثبهتوجه

  .اسالمی

  بدنیوزیستیتربیتساحت - 3 – 15-6- 2

  قلمروودودح(ف ال

ارتقاي وحفظبهناظرکهاستعمومیورسمیتربیتجریانازبخشیبدنیوزیستیتربیتساحت

روانی،وجسمی قوايتقویتدیگران،وخودقبالدرمتربیانروانیوجسمیبهداشترعایتوسالمت

ساحتاینقلمرو.است عتطبیبهاحتراموزیستمحیطازحفاظتبیماري،وضعفعواملبامبارزه

:دهد یمپوششرازیرواردم) یجسمسالمتتأمینوبدنیقوايپرورش(

ازبرخورداري زندگی،درشادابیحفظاساسی،نیازهايتأمین(اجتماعیوفرديسالمتجنسی،تربیت

آراستگیویپاکیزگروح ووجسمازمراقبتفراغت،اوقاتوسالمتفریحاتازاستفادهسالمت،ورفاه

بومزیستحفظقبالدراحساس مسئولیت(شهريبومزیستقلمروهايمحیطی،زیستبهداشت،)فردي

وپاکیزگیحفظدرها شیگراوها عادتیادگیري ومصرفوتولیدصحیحالگوهايازآگاهیشهري،

موارداینهمهرواقعد) نآبرايشدنقائلاحترامطبیعت وشناخت(طبیعیمنابعو)شهريمحیطسالمت

  .دارداشارهآنکاملوجهطیبه درحیاتازو مغفولمهمییها جنبهبه
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  ویکردر(ب 

این با،و بدنروحمستمرتعامل:ازاستعبارتبدنیوزیستیتربیتساحتگیريجهتنیتر مهم

است هستیلِاصدروعمیقبنیادین،ايرابطه2بدنو1روحرابطهگیريجهتایندرکهتوضیح

دراشتدادي وجود،حرکتهیپابرجسمانیمادهکهمعنااینبه،)البقاروحانیهوالحدوثجسمانیههینظر(

يتر گستردهساحت معنايایندرسالمتمفهومفکري،فضايچنیندر.شود یمکاملخودجوهروذات

نیزتربیتازساحترویکرد اینکهگفتتوان یمرواینزا. دشو یمشاملنیزراروانیابعادوابدی یم

  .استتلفیقیونگرکلنگاهی

  

  صولا(ج 

متربیانبدنیوزیستیتربیتبهمستمروهماهنگتوجه

خطرهاارزیابیجهتمتربیانتوسط .)ضرورييها يتوانمند(پایهيها یستگیشاکسببهتوجه،

برايعملوو بدنیزیستیٔدرزمینهدخوموقعیتفهمودركوها آنبالقوهنتایجکردنلحاظ

آنبهبود

رسمی وتربیتازلذااستمطرحشدتبهجهانیجوامعدرپرخطررفتارهايبحثامروزه

کنندآنان مراقبتزندگیخطرسازيها فرصتبامواجههدررامتربیانکهرود یمانتظاراینعمومی

مورداسالمیدر اخالقموضوعاین.شونداجهموها آنباداريخویشتنوآگاهیارزیابیباو

.استصالحجامعهجديموردتوجهتقواارزشواستتأکید

متربیانرشدمعنويومحیطیاجتماعی،زیستی،روانی،جسمانی،ابعادبهمتعادلوهماهنگتوجه

ها آنبدنیوزیستیتربیتدر

ازايآیهمثابهبهزیستمحیطبهاحترامعنییمحیط،باسالمرابطهایجادشایستگیکسببهتوجه

وسیلهنگاه(آنيها تیظرفاز اخالقیومعقوليمند بهرهحال،عینو در)ايآیهنگاه( یالهآیات

بشري؛حیاتکیفیسطحاعتاليبراي )اي

و ها انسانازاعمخداوند،هايآفریدهبهنسبتپذیريمسئولیتوتعهدهیروحایجادبهتوجه

  متربیان؛درطبیعت

متربیان؛جنسیيها تفاوتبهتوجهباجنسیتربیتبهتوجه

بدنیتربیتوسالمتٔدرزمینهمؤثروسهیمعواملونهادهاهمهتعاملومشارکتبهتوجه

متربیان

برايزندگی خانوادگیزیستیابعادبامرتبطپایه،يها یستگیشاکسبمناسبنهیزمایجادبهتوجه

بیان؛متر
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استو عمومیرسمیتربیتيها نظامموردتوجهموضوعاتازبخشیزندگیيها مهارتامروزه.

ناظريها مهارتبردر اینجا.دادقرارموردنظرتربیتيها ساحتهمهدرتوان یمراموضوعاین

؛شود یمتأکیدآنازمراقبتوجسمانیسالمتبعدبر

حالعیندروبدنیهمگانیتربیتدر سطحالزميها یستگیشاکسببراييساز زمینهبهتوجه

قهرمانی؛در سطوحبدنی،تربیتویژه بهالزم،يها یستگیشاکسببراييساز زمینهبهتوجه

حوزهدریژهوپایهيها یستگیشاکسبيساز زمینهبرايغیررسمیتربیتيها تیظرفبهتوجه

بدنیتربیتوسالمت

  هنريوشناختییزیباییتتربساحت - 4 – 15-6- 2

  قلمروودودح(ف ال

قوارشدبهکه ناظراستعمومیورسمیتربیتجریانازبخشیهنريوشناختیزیباییتربیتساحت

دارايافعالوموضوعات دركتوان(متربیانشناختیزیباییذوقواحساساتعواطف،پرورشوخیال

  .ستا) يهنريها ارزش وآثارازقدردانیويهنرآثارخلقتوانمعنويیاماديزیبایی

  ویکردر(ب 

اصلیرویکردمثابهبهمحور،موضوعهنريتربیتهنري،وشناختیزیباییتربیتساحتدر

ساحت انتخاباینکلیگیريجهتمثابهبهومکملرویکردمنزلهبهمعناواحساسدریافترویکردو

.استشده

این رویکرد،.دارديتر شیبجامعیتدیگر،رویکردهايبامقایسهدرحورمموضوعهنريتربیترویکرد

رویکردسهفصل مشتركکهشناسیزیباییوهنرتاریخهنر،تولیدمعرفتیِقلمروسهازبرخورداريضمن

قلمروشاملشود یمشمردههنريوشناختیزیباییساحتدرمطرح

.دیآ یمشماربهدیگررویکردهايبهنسبترویکرداینتمایزوجهکههستنیزهنرنقدمعرفتی

خلق،دیگر عبارت به.معناستکشفومعناخلقفرآینددوشاملمعناواحساسدریافترویکرداتخاذ

رمزیاخلق معنا.استگشاییرمزنوعیهنر،دریافتودركورمزگردانییاگذاريرمزنوعیهنر،

بهمشروطاست؛اهل فن غیروعاديافرادبهمختصگشایی،رمزایمعناکشفوهنرمندخاصگذاري،

هنرمندپرورشنهتربیت هنري،هدفروایناز.باشدیافتهپرورشها آنشناسیزیباییادراكکهآن

تربیترویکردکناردراستالزم؛ لذا استمتربیانهمهدرشناسیزیباییادراكپرورشکه،اي حرفه

مبنايرویکرددواینوشودتوجهمعنا همواحساسدریافتادراکیرویکردبه،محورموضوعهنري

  .شوندواقعریزيبرنامهو،يریگ میتصمگذاري،سیاست

  صولا(ج 



145

حواس؛پرورشر ب تأکید

خیالقوهوتخیلپرورشمناسبيها نهیزمسازيفراهم

متربیانبرايرمزگشاییورمزگذاريشایستگیکسبهايزمینهسازيفراهمبرتأکید

همگانیتربیتبه مثابههنريویشناخت ییبایزتربیتتلقی

متربیانبرايخالقیتويگر نشیآفرشرایطوها نهیزمسازيفراهمبرتأکید

کلبرحاکمروحودرسیفرا برنامهیکمنزلهبههنريوشناختیزیباییتربیتبرتأکید

درسیهاي برنامه

هنري؛وشناختیزیباییتربیتنعطاف پذیريابرتأکید  

متربیاندرهنريتخصصوگرایشنهیزمآوردنفراهمبرتأکید

  ايحرفهواقتصاديتربیتساحت - 5 – 15-6- 2

  قلمروودودح(ف ال

ابعادیکی ازبهناظرکهاستعمومیورسمیتربیتجریانازبخشیايحرفهواقتصاديتربیتساحت

متربیانيها ییتوانارشد بهناظرساحتاین.هاست انسانمعیشتیواقتصاديبعدیعنیآدمیزندگیمهم

ودركاقتصادي،مسائلو فهمدركنظیراموري(استايحرفهواقتصاديتالشومعاشامرتدبیردر

،يور بهرهرعایتبیکاري،وبطالتپرهیز ازکارآفرینی،تواناي،حرفهاخالقبهالتزاماي،حرفهمهارت

احکامووکار کسبقوانینمراعاتعدالت اقتصادي،بسطبهاهتمامثروت،توسعهوحفظجهتتالش

  .)روابط اقتصاديدرها ارزشواخالقبهالتزامومعامالت

  ویکردر(ب 

که برخیاستتلفیقیونگرکلگیريجهتايحرفهواقتصاديتربیتساحتگیريجهتنیتر مهم

:از اندعبارتآنهايهمشخص

وفرديابعاددرطیبهحیاتتحققراستايدرفردوجودييها ساحتوابعادمتعادلومتوازنتوسعه

اجتماعی؛

تالش،وکارارزشماننداي،حرفهواقتصادئدرزمینهاخالقیودینیاصیليها ارزشسازيدرونی

وتبذیر؛اسرافازپرهیزعهد،بهوفايتعاون،عدالت،وانصافحالل،کسب

؛العمر مادامیادگیريبرايمتربیانيها یستگیشاتوسعهوایجادبهگرایش

اسالمی؛معیارنظامبرمبتنیمصرفالگويتوسعهوشکل گیريبهتوجه

عمومیورسمیتربیتنظامبینوتربیتيها ساحتوعمومیورسمیتربیتمراحلبینموانعرفع

:طریقازجامعهومدرسهبینوامعهجنیازهايو
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ورسمیتربیتمراحلهمهدرعمومیورسمیتربیتباايحرفهواقتصاديتربیتمناسبتلفیق

عمومی؛

جامعه؛درها حرفهومشاغلتحولفردي،نیازهايآوردنحساببه  

استيریادگیفرآیندازبخشیکه( يکارتجربهبهتوجهو(

اصالحوشناختبرايدهداجازهمتربیانبهکهايگونهبه،العمر مادامیريیادگشایستگیایجاد

توسعهمداومطور بهرا عامايحرفهيها یستگیشابپردازندجامعهدرخوداقتصاديموقعیتمستمر

.دهند

دوره زمانیِیکدرشدهمحصوروخشکمدارِمهارتیامحوردانشرویکردهايجاي به،درنتیجه

کهبودنیاز خواهدايحرفهواقتصاديتربیتساحتدرتربیتازتلفیقیوگراکلرویکرديبهمشخص،

خودموقعیتمستمرو بهبوداصالحراستايدرمتربیانوجودييها تیظرفکلیهتعالیوتوسعهآننتیجه

تحققيها نهیزمازیکیو بی تردیداستايحرفهواقتصاديتربیتویژهبه،ها ساحتهمهدردیگرانو

  .دیآ یمشماربهاجتماعیوفرديابعاددرطیبهحیات

  صولا(ج 

تربیتساختار نظامهماهنگیطریقازعمومیورسمیتربیتنظامساختاردرهم(پذیريانعطاف

ایجادباآنطریق هماهنگیازدرسیبرنامهدرهموکشوراقتصاديساختارباعمومیورسمی

)آنمستمريساز روز بهومتربیاندرجدیديها یستگیشا

روز بهومستمرخودآموزيباراالزميها یستگیشامتربیانکهتربیتی(مداومومستمرتربیتبرتأکید

)آورنددستبهخوديها يتوانمندسازي

کند،تربیتنمندتواوکارآفرینرامتربیانبتواندامکانحدتابایددرسیهاي برنامه(کارآفرینیبهتوجه

بتوانندوگیرندفراراکارو بازارجامعهمتنوعهاينیازبهگوییپاسخوآشناییهايراهکهنحويبه

)کنندتولیدکاردیگرانوخودبراي

يها روشو یدرسهاي برنامهتولیددرمتربیاناستعدادهايوعالیقتنوعوفردييها تفاوتبهتوجه

تدریس

اقتصادي؛واي حرفهرشدنیازپیشعام،يها یستگیشابکسبهتوجه

اسالمی؛معیارنظامچوبچهاردرطبیعتازگیريبهرهدراخالقیيها یستگیشابر کسبتأکید

خانواده،بادر ارتباطا ه آنگروهیوفرديمسائلحلمنظور بهمتربیاندرمناسبيها یستگیشاکسب

کارمحیطوجامعه

ايحرفهواقتصاديتربیتدرارتباطاتواطالعاتفناوريازطلوباستفاده م
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  فناوريوعلمیتربیتساحت - 6 – 15-6- 2

  قلمروودودح(ف ال

کسب بهناظرکهاستعمومیورسمیتربیتجریانازبخشیفناوريوعلمیتیتربساحت

توسعهوگیريبهره وشناختدررامتربیانکهاستيا) اه و مهارتها يتوانمندوصفات(ها یستگیشا

عنایتباشوند،قادرمتربیانن آاساسبرتاکندیاريفناوريوعلمعرصهدربشريمتراکمتجاربنتایج

درمسئوالنهتصرفواستفادهو)به هستیايآیهنگاه(هستیجهانبهنسبتآینده،تحوالتوتغییراتبه

.کنندکسبارارزش مدبینشی،)ابزارينگاه(طبیعت

یکبهتواند یمکه ،شد منجرطبیعتازمسئوالنهگیريبهرهوتصرفبهمنجرابزاريوايآیهنگاهترکیب

.بینجامدآنازمراقبتوحفظوطبیعتبهانساننگاهدراساسیراهبرد

وپایه يها دانشدركوفهمراستايدرجامعهافرادتوانمنديرشدبهناظرتربیتازساحتاینلذا

آمادگیانتقادي، تفکرتوانمنطقی،وعلمیتفکروهیشيریکارگ بهافزایی،دانشمهارتکسبعمومی،

زندگیکیفیتبهبودفناورانه برايتفکروبینشدانش،کسببهناظرنیزونوآوريوخالقیتبروزجهت

  .است

  ویکردر(ب 

چهارچوب نظامدر یتلفیقونگرکلگیريتجهفناوري،وعلمیتربیتساحتگیريجهتنیتر مهم

:ازاندعبارتآنهايمشخصهازبرخیکهاستاسالمیمعیار

وعلمتلفیقبهناظر،تر عیوسمعنايدرکهعملیونظريتربیتبهزمان همتوجهیاعملونظرتلفیق

است؛فناوري

بهطبیعتشناختضمنیعنی(ر دیگباهمآنشناختوابزارينگرشوطبیعتبهايآیهنگاهتلفیق

بهرهآنازو اخالقیروشمندصورت بهشود یمتالشالهی،جاللوجمالآیاتازايآیهمفهوم

)شودگرفته

دینوعلمهماهنگیبرتأکید

یپژوهشرویکردهايبهمتوازنومتعادلتوجهکیفی؛وکم

ودیدگاهمتربیان شود یمتالشآنطیکهعلمی؛ايهرشتهوعلوممرزهايدرهم تنیدگیمالحظه

بیابند؛هستیجهانبهنسبتجامعنگرشی

ها آنچیستیصرفاًنه،هاست آموختهچراییبهناظرعمدتاًمسئلهاینکهمحتوامداريارزشبهتوجه.

ویتغاراستايدریعنیسودمند باشند؛ومفیدباید)ها يریادگی(شدهکسبيها یستگیشاروایناز
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تاکنندکمکها آنبهوباشندها رندهیادگیبا زندگی مرتبطونیازهابامتناسبچنینهموتربیتهدف

بپردازند؛دیگرانوخودموقعیتبهبوداصالح وبرايعملوشناختبهمستمراً

علمییتتربدرفرآیندي،يها مهارتبینتلفیقویژهبهعلمیيها نگرشوها دانش،ها مهارتتلفیق

بهمحتوا،یادگیريدر جریانارتباطیواطالعاتیسوادبهمربوطيها مهارتيریکارگ بهوفناوريو

  .بهتروتر قیعمیادگیريویاددهیبرايابزاريوروشیمنزله

  صولا(ج 

خالقتعظیموخلقتعظمتدرك(خداباارتباطمنظرازهستی،جهانازمتربیاندركبهتوجه(

حوزه ويو کاربرد)تجربیوریاضیانسانی( ينظرعلومهايعرصهبهمتوازنومتعادلتوجه

فناوري؛

متربیانآیندهوحالاجتماعیوفرديزندگیبایادگیريمحتوايارتباط

اخالقیيها ارزشتوسعهومداريارزش

مسئلهحلونقادخالق،منطقی،تفکريها يتوانمندرشد

ی(عملیيها و مهارتها يتوانمندتعالیوتکوینطریقازعلمتولیديبرايساز زمینهیکیفوکم (

متربیانزندگیوازهاینباتناسبم

بشرزندگیدرفناوريوعلمتوسعهورشدآیندهانداز چشمبهتوجه.  
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  مبانی تجربی: بخش دوم

  پیشینه تحقیق -16- 2

  پیشینه تحقیق در ایران - 16-1- 2

هاي نزدیک صورت گرفته و البته در حد گردآوري  ٔدرزمینه وپرورش آموزشکارهایی که در وزارت  ازجمله

اشاره کرد  )برنامه کنترل فرآیند آموزشی(ا به سیستم بکف توان یممدارس  بندي رتبهنه  استداده از مدارس 

 وپرورش آموزشکل  راتاداپردازان دوران طراحی شده و هم اکنون در تمامی  که توسط شرکت خبره

 ویرایش شده به تازگیدر این سیستم که  .شود یممدارس محسوب  يها تیفعال وتحلیل تجزیهمنبع  عنوان به

که در  باشند یم وپرورش آموزشآموزشی نظام  يها شاخص درواقع ها شاخصاین  .شاخص وجود دارند 24

طراحی نشده است و  بندي رتبهن سیستم براي البته ای .گردد یماطالعات از مدارس جمع آوري  ها آنمورد 

در این سیستم براي مثال  .اینترنتی طراحی شده است صورت بهوري اطالعات مدارس آبیشتر براي گرد

پایه دوم  آموزان دانشروستایی، توزیع  آموزان دانشدختر، درصد  آموزان دانشدرصد  ازجمله ییها شاخص

ه دوم و سوم در شاخه نظري، درصد دبیران کمتر از لیسانس و پای آموزان دانشدر شاخه نظري، توزیع 

درصد مدیران کمتر از لیسانس، درصد دبیران غیر مرتبط، درصد کارکنان زن به کل کارکنان در دوره 

متوسطه، درصد دبیران به کل کارکنان، درصد ساعت تدریس دبیران غیر رسمی از کل، تدریس دبیران مرد 

مدارس غیر دولتی و درصد  آموزان دانشسال چهارم، درصد  آموزان دانشنه، آمار دخترا يها رستانیدبدر 

هستند که به هیچ عنوان با رتبه یک مدرسه  ها شاخصاین  ازجملهمدارس شبانه روزي  آموزان دانش

   )1389،وپرورش آموزشسیستم بکفا وزارت (د ارتباطی ندارن

مدارس کار تحقیقاتی و حتی گزارشی  بندي رتبه ٔینهدرزمکشور  وپرورش آموزشدر حال حاضر در  درواقع

مدارس  بندي رتبهمدلی براي  ارائهاین در حالی است نتایج این تحقیقات و همچنین  .تهیه نشده است

بر زمینه اي باشد براي ارزیابی وضعیت مدارس در سطح کشور و انتخاب بهترین مدارس کشور  تواند یم

تحقیقاتی پر  خألکمک کند تا این  وپرورش آموزشه برنامه ریزان و مدیران ب تواند یم شده ارائهمدل  اساس

و همچنین توان  شده ارائه يها شاخصمبنایی باشد براي انجام تحقیقات بعدي بر روي  بندي رتبهشود و این 

 زيری برنامه ها بندي رتبهمدارس براي بهبود وضعیت آموزشی خود و در آخر براي بهبود رتبه خود در این 

  .کنند

تهران و  وپرورش آموزش انهگ19 بندي مناطق در تحقیقی تحت عنوان رتبه )1375(ن و همچنین نوریا

 يها شاخصاز لحاظ بعضی  وپرورش آموزشمشخص گردید که مناطق  وپرورش آموزشبرآورد تابع تولید 

مهم آن است که کدام بندي مناطق، مسئله  پس از طبقه .اي با یکدیگر دارند مالحظه قابلآموزشی تفاوت 
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هاي پیشرفت  در اینجا مالك .آموزان یک منطقه دارد عامل بیشترین اثر را در پیشرفت تحصیلی دانش

آموزان در  آموزان در آزمون سراسري و همچنین درصد قبولی دانش تحصیلی، میانگین نمرات کل دانش

بندي به بررسی بیشترین عوامل  از رتبه آمده ستد بهبا استفاده از نتایج  .اند شده گرفتهدانشگاه دولتی در نظر 

داگالس  - است که در این قسمت ابتدا از مدل کاب  شده پرداختهآموزان  مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش

آموزان از  استفاده گردیده و مشخص گردید نیروي انسانی با مدرك تحصیلی باال، خصوصیات اکتسابی دانش

مقایسه از  منظور بهدر نهایت  .باشند آموزان مؤثر می ت تحصیلی دانشعوامل اصلی هستند که بر پیشرف

رگرسیون ساده خطی نیز استفاده گردیده و معلوم شد که نیروي انسانی با مدرك تحصیلی باال و اعتبارات 

- 74آموزان یک منطقه در سال تحصیلی  را بر پیشرفت تحصیلی دانش ریتأثصرف شده براي مناطق بیشترین 

   )1375نوریان، (ت ه اسداشت 75

تحصیلی تا آن اندازه از  متوسطهدوره  ازجملهآموزشی،  هاي دورهکارایی درونی ارزیابیدر همین راستا 

 .اند دادهقرار  موردبررسیمختلف  هاي جنبهبرخوردار است که پژوهشگران آن را از اهمیت

از مدارس  )درصد 74/80 (ه ترانکه نرخ کارایی درونی مدارس دخ دریافتدر پژوهشی  )1375( یسالم

يها نرخقبولی و گذر تحصیلی در طول برنامه افزایش و  يها نرخبیشتر بوده است؛  )درصد3/66(پسرانه 

  )1375،سالمی(ت استکرار پایه و ترك تحصیل کاهش یافته

  

  پیشینه تحقیق در جهان  - 16-2- 2

  .پرداختدر این قسمت ما به بررسی پیشینه تحقیق در جهان خواهیم 

به  توان یمبسیار هم قلیل است  ها آنمدارس صورت گرفته و تعداد  بندي رتبهدر زمینه  تحقیقاتی که ازجمله

  .موارد زیر اشاره کرد

مدرسه  59به مطالعه  "مشهور  يها بندي رتبهانطباق سازمانی با "تحت عنوان  تحقیقیدر  )1998(ز مارتین

 طور بهاو  .گروه کنترل پرداخته است عنوان بهنشده  بندي رتبهمدرسه  60داراي رتبه خوب یا بد و در مقابل 

را معتبر شناخته بودند و مدارس داراي  بندي رتبهغیرمنتظره اي دریافت که مدارس داراي رتبه هاي خوب، 

جاي تعجب نبود که مدارس  .برده بودند سؤالرا زیر  ها بندي رتبهارزش و اعتبار این  تر فیضعرتبه هاي 

اقدامات بیشتري براي نشان دادن موضوعات اساسی که در  تر فیضعرتبه باال نسبت به مدارس اراي د

مدارس ضعیف احساس کرده بودند که رسیدن  ظاهراًانجام داده بودند و  شد یمتوجه  ها آنبه  ها بندي رتبه

   )51، 2007پیترز،به نقل از (ت غیر ممکن و تالشی بیهوده اس ها بندي رتبهبه 
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التوند
1
نیز در تحقیقی اعتبار پیش بین رتبه مدارس متوسطه و نمرات آزمون استعداد تحصیلی براي  )1974( 

که پیشرفت مدارس متوسطه، پیش بین کمتر  دریافترا بررسی کرده و در نتایج  ها تیاقل آموزان دانش

 .استنژادي  يها تیقلاغیر  آموزان دانشنژادي نسبت به  يها تیاقل آموزان دانشموثري براي موفقیت 

نژادي، پیشرفت مدارس متوسطه به نظر  يها تیاقل آموزان دانشاگرچه، برخالف یافته هاي قبلی در مورد 

ترکیب هر دو پیش بین یعنی نمرات  .پیش بین بهتري نسبت به آزمون استعداد تحصیلی باشد رسد یم

تنها پیشرفت تحصیلی، بهترین پیش  آزمون استعداد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی مدارس متوسطه به جاي

مدارس متوسطه در  بندي رتبهنژادي در  يها تیاقلاهمیت  درواقع )367، 1974دالتون، (د باشن ها نیب

 ها آنو در ضمن میانگین نمرات درسی  استدر نظام آموزشی  ها تیاقلکشورهاي غربی به دلیل وجود این 

قومی و نژادي در  يها تیاقلو مدارسی که  استمدارس  بندي رتبهایالتی یکی از معیارهاي  يها آزموندر 

مدارس منتخب براي انتخاب بهترین مدارس کاندیدا  عنوان بهاز میانگین نمرات باالیی برخوردار باشند  ها آن

  .شوند یم

هازلکورن
2

جهان، انجام  يها بخشدر اروپا و دیگر  اکثراًآموزشی موسسه  200در پیمایش وسیعی ) 2006( 

درصد  17داشته است و تنها  یآموزش مؤسساتاي براي  توجه قابلاهمیت  بندي رتبهنتایج نشان داد که  .ددا

بیان کرده بودند که این  ها آنبیش از نیمی از  .هیچ گونه اهمیتی ندارند ها بندي رتبهبیان کرده بودند که این 

و  آموزان دانشخود روي جذب  نوبه بههم  ئلهمس نیاو  اند داشته ریتأثروي شهرت و اعتبارشان  ها بندي رتبه

   )2007،1هازلکورن،(ت شروع همکاري علمی و استخدام مدرسان و محققان برجسته کمک کرده اس

مطالعه انجام شده توسط دونگ
3

دانشجو  220000در انتخاب دانشگاه را روي  بندي رتبهاهمیت  

درصد از  60بررسی کرده بود و دریافت که کالج و دانشگاه از طریق پرسشنامه  432در  الورودجدید

درصد گفته بودند که  30و در انتخابشان نقشی بازي نکرده است  بندي رتبهدانشجوبان بیان کرده بودند که 

 .را عامل بسیار مهمی در نظر گرفته بودند بندي رتبهدرصد  11داراي اهمیت است و تنها  بندي رتبه

آسیایی تبار و  يها ییکایآمربودند از  قرارگرفته ریتحت تأثشتر بی ها رتبهدانشجویانی که از طریق 

همچنین دانشجویان با موفقیت باال  .با والدین داراي سطح تحصیالت خوب و درآمد باال بودند آموزان دانش

، 2009موسسه ملی آموزش عالی سوئد،(د بودن قرارگرفته ریتحت تأث ها بندي رتبهبیشتري از طریق  احتمال به

32(  

                                                
Î !dalton
Ï !Hazelkorn
Ð!! Patrishia macdong
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تحقیق دیگر توسط مورس
1

سال در لوس انجلس در دانشگاه کالیفرنیا در  دالورودیجددر بین دانشجویان  

 بندي رتبهدرصد بیان کرده بودند که  18 دریافت که کمتر از .آورد به دستانجام شده نتایج مشابهی  2007

  )2008،349مورس،(ت دانشگاه در انتخابشان اهمیت زیادي داشته اس

از بررسی ادبیات تحقیق شده گرفتهاولیه بر هاي فهمؤل -17- 2

 ها آنبه  مسئله نیا .برنامه ریزان آموزشی است موردتوجه، مقطع تحصیلیهر  آموزشی يها شاخصبررسی 

 بندي رتبهدر این راستا .اطمینان حاصل کنند وپرورش آموزشتا نسبت به میزان تحقق اهداف  کند میکمک 

بعد از بررسی عوامل  .استابی وضعیت مدارس و همچنین کیفیت آموزشی مدارس مکانیزمی براي ارزی

پوشش تحصیلی،  يها شاخص ازجمله وپرورش آموزش يها شاخصبر انتخاب مدارس ما به بررسی  مؤثر

هاى کارایى  ، شاخصوپرورش آموزشهاى فضاهاى  ى، شاخصآموز دانشهاى ترکیب جمعیت  شاخص

 يها شاخص هاى منابع انسانى و ، شاخصوپرورش آموزشاى مالى ه ، شاخصوپرورش آموزشدرونى نظام 

اصلی استخراج شده از بررسی متون و  هاي مؤلفهقبل از بیان  .پرداختیم وپرورش آموزشارزشیابی نظام 

شناخت جامعه  يها روشمقدمه اي بر " ها پنداشتهو  کندو کاوهاادبیات تحقیق به نقل از رفیع پور در کتاب 

 .و شروط زیر باشند ضوابطبایستی داراي  يها شاخص طورکلی بهکه  میکن یمبیان  "تماعی و تحقیقات اج

 را آندر رابطه باشد و بتواند  موردبررسیشرطی که معرف بایستی دارا باشد آنست که با واژه  نیتر مهم

قسمت  االمکان یحتباید  ها آنبایستی در نظر گرفت آنست که  ها معرفشرط دیگري که در رابطه با  .بسنجد

باید کافی  ها معرفشرط دیگر آنست که تعداد  .اعظم و عناصر مهم یک واژه را در بر بگیرند و بسنجند

دقیق و بدون ابهام  طور بهباید خود  ها معرفکامل بررسی کنند  طور به االمکان یحتباشد تا واژه را 

هنوز نامشخص است  درواقعژه هستند که وسیله اي براي تعریف عملی یک وا ها آنزیرا  .باشند شده تعریف

دلخواه و تنها با قضاوت محقق انجام  طور بهانتخاب یک معرف مناسب  .مشخص کنیم را آن میخواه یمو ما 

رفیع (ه یا ن سنجد یمبلکه دانشمندان نیز باید بتوانند تشخیص دهند که آیا معرف مزبور واژه را  ردیگ ینم

   .)185- 188، 1384،پور

  

  

  

  

  

                                                
Î !morse
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و سپس  ردیگ یمقرار  موردبررسیدر این فصل ابتدا نوع پژوهش، جامعه آماري و روش انتخاب نمونه 

   .است شده دادهها توضیح  هاي آماري تحلیل داده روش اجراي پژوهش، ابزار پژوهش و روش

  نوع مطالعه  -1- 3 

در یک مطالعه  باهمهاي کمی و کیفی را  ه در آن محقق، دادهروش تحقیق ترکیبی یک طرح تحقیق است ک

 .استآوري و تحلیل  کند که شامل مراحل جمع اي در یک مطالعه ترکیب می و یا با یک برنامه چند مرحله

روش تحقیق ترکیبی یک نوع تحقیق است که در آن محقق یا گروهی از محققان تحقیق، عناصري از 

آوري  کمی و کیفی، جمع نقطه نظراتاستفاده از (د کن ترکیب می باهمقیق را هاي کمی و کیفی تح رهیافت

تر در گسترده نمودن، عمق بخشیدن به  هاي وسیع براي انجام هدف )هاي استنباط ها، تحلیل و تکنیک داده

.دیگرباهمفهم و همکاري محققان 

گیري  تا نتیجه طرح مسئلهبرابر، از  بااهمیتو  زمان هم طور بهدر این تحقیق، از هر دو روش کمی و کیفی 

بندي هیزاو - زمان هماز طرح ترکیبی انتخابی از نوع ؛ لذا شداستفاده 
1

استفاده شد؛ به این معنا که محقق از  

 صورت بهدر این طرح هر دو روش کیفی و کمی  .کرداستفاده  زمان هم طور بههر دو روش کمی و کیفی 

 طور بهها  ها در هر یک از روش فرآیند گردآوري و تحلیل داده حال اینباشوند  طراحی و اجرا می زمان هم

هاي کمی و کیفی با یکدیگر مقایسه و ترکیب  سپس نتایج و تحلیل .گیرند اما جداگانه صورت می زمان هم

را با گردآوري چند نوع داده،  يبند هیزاومعیار  .)82: 1389، صادقی و رضایی،محمد پور(د شون می

  .شود نظریات مرتبط، وجود تیم تحقیق و استفاده از روش کمی و کیفی برآورد می يریکارگ به

  جامعه آماري پژوهش  -2- 3

کل کشور  وپرورش آموزشکلیه معلمان، مدیران، معاونین مدارس و کارشناسان جامعه تحقیق عبارت از 

که در شوراي عالی  مرتبط با این موضوع نظران صاحبو و متخصصان  علمی هیئتاعضاي همچنین  .است

در این تحقیق از اسنادي شامل نشریات آماري، اسناد و مدارك،  نیبر اعالوه  .بودند وپرورش آموزش

بندي مدارس  مربوط به رتبه يها گزارشو  وپرورش آموزشها، مصوبات شوراي عالی  نامه ها، بخش نامه آیین

  .استفاده شد

  

  

  

                                                
Î ! Concurrent-Triangulation Mixed Methods Design
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  ي گیر نمونه آماري پژوهش و روش نمونه -3- 3

 وپرورش آموزشنفر از کارشناسان ادارات کل  40از اساتید دانشگاه،  نفر 5از بین جامعه آماري تحقیق، 

نفر از معلمان  380نفر از مدیران و معاونین مدارس و  80، هتهران، اصفهان، شیراز و کرمانشا يها استان

   .ندشدنمونه انتخاب  عنوان بهمنتخب  يها استانمدارس 

   گیري هنمون يها روش

گیري  از شیوه نمونه )از روش کمی و کیفی زمان هماستفاده ( یبه دلیل استفاده از روش مطالعه ترکیب

و هر دو بعد تصادفی و احتمالی  شدگیري کمی و کیفی استفاده  ترکیبی یعنی ترکیب هر دو روش نمونه

نفر  460گیري کمی  ر نمونهحجم نمونه آماري د .است شده گرفتهنمونه در نظر  هدفمند بودنو همچنین 

  .بودندمنتخب  يها استانمدارس معلمان  و معاونین ،از مدیران

 يها استان وپرورش آموزشنفر از کارشناسان نواحی  40تعداد نمونه هدفمند انتخابی در بخش کیفی 

   .ندخواهند بود منتخب

  :گیري کمی روش نمونه

 يهـا  اسـتان  وپـرورش  آموزشمدارس نواحی معلمان و معاونین  ،در مرحله اول، از جامعه آماري مدیران

  .شدانتخاب  خوشه ايگیري تصادفی  منتخب به شیوه نمونه

از لحـاظ جغرافیـایی    مـوردنظر زمـانی کـه جامعـه    : گیري مدیران، معاونین و معلمان مدارس نحوه نمونه

، چنانچه بخواهیم از کلیـه  مثال عنوان به .رسد اجرایی مشکل به نظر می ازنظرگسترده باشد، انتخاب نمونه 

اي انتخاب کنیم، انتخـاب بـا    مدیران و معاونین مدارس و همچنین معلمان مدارس سرتاسر کشور، نمونه

تصادفی ساده و منظم مستلزم وقت، نیروي انسـانی و هزینـه زیـاد و عمـالً چنـین       يها روشاستفاده از 

ـ   صرفه منظور به .نیست ریپذ امکانگیري  نمونه اي اسـتفاده   گیـري خوشـه   ن منـابع، از نمونـه  جـویی در ای

گیري را مدرسه انتخـاب کـرد و    توان واحد نمونه اي می گیري خوشه در اینجا با استفاده از نمونه .شود می

منتخب انتخاب کرد و مـدیران،   يها استان وپرورش آموزشتصادفی ساده از نواحی  صورت بهمدارس را 

  .ارس انتخاب کردمعاونین و معلمان را از بین این مد

   :گیري کیفیروش نمونه

 دیدگاهی یا تجربه اطالعات، سبب به افراد یعنی .است بوده تئوریک یا نظري کیفی، گیري نمونه روش

-شیوه چنین .دارند مشارکت تحقیق جریان در و شوندمی انتخاب دارند موردمطالعه موضوع يدرباره که

  .نامندمی تئوریک یا هدف بر مبتنی گیرينمونه را نمونه انتخاب ي

نفر از  40د ، به شیوه هدفمنوپرورش آموزشدر این قسمت با کمک و مشاوره کارشناسان وزارت 

در زیر شماي کلی از نمونه  .شدند انتخاب منتخب يها استان وپرورش آموزشکارشناسان ادارات کل 

  .آماري آمده است
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  ابزار گردآوري اطالعات -4- 3

اي از طریق بررسی  کتابخانه صورت بهمیدانی و از طریق پرسشنامه و مصاحبه و همچنین  صورت بها ه داده

  .شدآوري  هاي مربوطه جمع اسناد و مدارك و بخشنامه

هاي  در قالب آماره .کردهاي مورد نیاز اقدام  محقق با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه به گردآوري داده

ي کمی و  نتایج برگرفته از پرسشنامه .شدبخش کمی پرداخته  سؤاالتسی توصیفی و استنباطی به برر

مورد تحلیل قرار خواهند گرفت و هر دو دسته  هرکدامهاي با استفاده از فنون آماري مناسب  مصاحبه

  .شدگردآوري و تحلیل  زمان هم صورت بههاي کمی و کیفی  داده

   .بودن پژوهش مصاحبه و پرسشنامه به این ترتیب، ابزار اصلی گردآوري اطالعات در ای

  پایایی پرسشنامهعیین ت

  .شدهمچنین براي محاسبه پایایی پرسشنامه از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده 

  ها داده وتحلیل تجزیهروش  -5- 3

هاي توزیع فراوانی و میانگین نمرات استفاده  هاي پژوهش از آمار توصیفی شامل جدول براي تحلیل داده

  .شده است

   .ندشد وتحلیل تجزیه ها دادهو همچنین تحلیل محتوي  فریدمنر قسمت آمار استنباطی با استفاده از آزمون د

  

  پ تهران. اداره کل آ

)رنف 10(

  پ اصفهان. اداره کل آ

)رنف 10(

  سمنانپ . اداره کل آ

)رنف 7(

  پ کردستان. اداره کل آ

)رنف 5(

  وزارت

پ . آ 

مدیران و معاونین 

  پ تهران. مدارس آ

)نفر 30(

مدیران و معاونین 

  پ اصفهان. مدارس آ

)نفر 25(

مدیران و معاونین 

  پ شیراز. مدارس آ

)نفر 10(

مدیران و معاونین 

  پ کردستان. مدارس آ

)نفر 8(

پ . معلمان مدارس آ

)رنف 130(تهران 

پ . معلمان مدارس آ

)رنف 110(اصفهان 

پ . معلمان مدارس آ

)رنف 75(شیراز 

پ . معلمان مدارس آ

)رنف 80(ن کردستا

  غ.آ پ . اداره کل آ

)نفر  8(

. مدیران و معاونین مدارس آ

)نفر 7(غ .آ پ 

  غ.آ پ . معلمان مدارس آ

)نفر  75( 
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  چهارم
  

  
  

  ها دادهتجزیه و تحلیل 
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   مقدمه -1- 4

 آماريهاي  ابتدا مشخصه .شود ي توصیفی و استنباطی پرداخته می ها از زاویه در این فصل به تحلیل داده

پژوهش خواهیم  سؤاالتمناسب به بررسی  آماري يها آزمونو سپس با استفاده از  دبررسیمورها  آزمودنی

  .پرداخت

  هاي از زاویه آمار توصیفی ـ تحلیل داده2ـ4

  استان محل سکونت پاسخگویان - 2-1- 4

وانی محل سکونت پاسخ دهندگان آمده اوانی و درصد فرادر جدول زیر اطالعات توصیفی مربوط به فر

   .است

  استان محل سکونت بر اساس آماريي  اطالعات توصیفی نمونه : 1-4ل جدو

  درصد  فراوانی  محل سکونت

14429.5تهران 

7916.2  غ .آ

10822.1  اصفهان

8216.8کردستان

7515.4  سمنان

488100.0جمع کل

از % 29نفر یعنی  144دهد که از کل نمونه آماري این پژوهش  نشان می 1- 4حاصله از جدول شماره  جینتا

از % 15نفر یعنی  75غ،. آاز استان % 16نفر یعنی  79 ،اصفهاناز استان % 22نفر یعنی  108 ،تهراناستان 

  .بودند کردستاناز استان % 17نفر یعنی  82استان سمنان،

  مقطع تحصیلی - 2-2- 4

پاسخ دهندگان آمده  یمقطع تحصیلوانی اوانی و درصد فرادر جدول زیر اطالعات توصیفی مربوط به فر

   .است

  مقطع تحصیلی بر اساس آماريي  اطالعات توصیفی نمونه : 2-4جدول 

  درصد  فراوانی  مقطع تحصیلی

8517.4ابتدایی دوره اول

11523.6  ابتدایی دوره دوم

17936.7  متوسطه دوره اول

10922.3متوسط دوره دوم

488100.0جمع کل
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از % 17نفر یعنی  85دهد که از کل نمونه آماري این پژوهش  نشان می 2- 4ماره حاصله از جدول ش جینتا 

 109و  دوره اول متوسطهاز % 38نفر یعنی  179، دوره دوم ابتداياز % 24نفر یعنی  115، دوره اول ابتدایی

  .بودند دوره دوم متوسطهاز % 22نفر یعنی 

  

  مدرسه نوع - 2-3- 4

   .آمده است نوع مدرسهوانی اوانی و درصد فراط به فردر جدول زیر اطالعات توصیفی مربو

  
  نوع مدرسه بر اساس آماريي  اطالعات توصیفی نمونه : 3-4جدول 

  درصد  فراوانی  مدرسه نوع

26053.3  دخترانه

22846.7  پسرانه

488100.0جمع کل

% 53نفر یعنی  260هش دهد که از کل نمونه آماري این پژو نشان می 3-4حاصله از جدول شماره  جینتا 

  .بودند پسرانه% 47نفر یعنی  228و  دخترانه

  جنسیت پاسخگو - 2-4- 4

   .پاسخ دهندگان آمده است جنسیتوانی اوانی و درصد فرادر جدول زیر اطالعات توصیفی مربوط به فر

  
  جنسیت بر اساس آماريي  اطالعات توصیفی نمونه : 4-4جدول 

  درصد  فراوانی  جنسیت

19840.6  مرد

28558.4  زن

51.0  پاسخ بی

488100.0جمع کل

% 41نفر یعنی  198دهد که از کل نمونه آماري این پژوهش  نشان می 4-4حاصله از جدول شماره  جینتا 

  .بودندپاسخ نداده  سؤالدرصد به این  1نفر معادل  5و زن % 58نفر یعنی  285مرد و 
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  سن پاسخگویان - 2-5- 4

   .پاسخ دهندگان آمده است سنوانی اوانی و درصد فراعات توصیفی مربوط به فردر جدول زیر اطال

  
  سن بر اساس آماريي  اطالعات توصیفی نمونه : 5-4جدول 

  درصد  فراوانی  سن

387.8  سال 20-30

12826.2  سال 40تا  31

24550.2  سال 50تا  41

5411.1  سال به باال 51

234.7  پاسخ بی

488100.0جمع کل

سنی مابین % 8نفر یعنی  38دهد که از کل نمونه آماري این پژوهش  نشان می 5-4حاصله از جدول  جینتا

نفر  54سال و  50تا  41بین % 50نفر یعنی  245سال،  40تا  31بین % 26نفر یعنی  128سال،  30تا  20

  .خ نداده بودندپاس سؤالبه این  % 5نفر معادل  23و  سال سن داشتند 51باالي % 11یعنی 

  سابقه پاسخگویان - 2-6- 4

   .پاسخ دهندگان آمده است سابقهوانی اوانی و درصد فرادر جدول زیر اطالعات توصیفی مربوط به فر

  
  سابقه بر اساس آماريي  اطالعات توصیفی نمونه : 6-4جدول 

  درصد  فراوانی  سابقه

7415.2  سال 10کمتر از 

5010.2  سال 15تا  11

6413.1  سال 20تا  16

13427.5  سال 25تا  21

13126.8  سال به باال 26

357.2  پاسخ بی

488100.0جمع کل

 10کمتر از % 15نفر یعنی  74دهد که از کل نمونه آماري این پژوهش  نشان می 6-4حاصله از جدول  جینتا

بین % 27نفر یعنی  134سال و  20تا  16بین % 13نفر یعنی  64سال،  15تا  11بین % 10نفر یعنی  50سال، 

پاسخ نداده  سؤالبه این  %7نفر معادل  35و  داشتندسابقه سال  26باالي  %27نفر معادل  131و  25تا  21

  .بودند
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  پاسخگویان پست سازمانی - 2-7- 4

پاسخ دهندگان آمده  پست سازمانیوانی اوانی و درصد فرادر جدول زیر اطالعات توصیفی مربوط به فر

   .است

  
  پست سازمانی بر اساس آماريي  اطالعات توصیفی نمونه : 7-4جدول 

  درصد  فراوانی  پست سازمانی

36374.4  معلم

418.4  مدیر

367.4  کارشناس

214.3  معاون

275.5  پاسخ بی

488100.0جمع کل

 41، معلم% 74نی نفر یع 363دهد که از کل نمونه آماري این پژوهش  نشان می 7-4حاصله از جدول  جینتا

 %5نفر معادل  27 ومعاون مدرسه بودند % 4نفر یعنی  21و  کارشناس% 7نفر یعنی  36، مدیر% 8نفر یعنی 

  .پاسخ نداده بودند سؤالبه این 

  پاسخگویان رشته تحصیلی - 2-8- 4

ه پاسخ دهندگان آمد رشته تحصیلیوانی اوانی و درصد فرادر جدول زیر اطالعات توصیفی مربوط به فر

   .است

  رشته تحصیلی بر اساس آماريي  اطالعات توصیفی نمونه : 8-4جدول 

  درصد  فراوانی  رشته

5511.3فارسیادبیات

459.2ابتداییآموزش

428.6ریاضی

285.7انگلیسیزبان

265.3راهنماییومشاورهروانشناسی،

224.5اسالمیمعارفوعرفانالهیات،

214.3اجتماعیمطالعات

204.1عربی

204.1آموزشیمدیریت

193.9فیزیک

193.9تربیتیعلوم

153.1شیمی
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132.7تجربیعلوم

132.7شناسی زیست

122.5کامپیوتر

122.5بدنی تربیت

71.4فرهنگیاموروتربیتیامور

61.2فرهنگیمدیریت

51.0هنر

51.0وفن حرفه

4.8یشناس انریاوتاریخ

4.8آموزشیریزي برنامه

3.6بازرگانیمدیریت

3.6فلسفهتاریخ

3.6جغرافیا

3.6آزمایشگاهیعلوم

2.4وپرورش آموزشفلسفه

2.4حسابداري

2.4سیاسیعلوم

1.2صنایع

1.2یشناس نیزم

1.2بهداشت

1.2کشاورزيیمهندس

1.2بانکیمدیریت

1.2اپچ

1.2اقتصاد

1.2مخابرات

1.2عمران

489.8  پاسخ بی

488100.0جمع کل

رشته ادبیات فارسی، آموزش ابتدایی، ریاضی، زبان انگلیسی و  8-4جدول شماره  جینتا بر اساس

یریت عمران، مخابرات، اقتصاد، چاپ و مد هاي رشتهفراوانی و بیشترین  روانشناسی، مشاوره و راهنمایی

  .را داشتند فراوانیکمترین بانکی 
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  هاي از زاویه آمار استنباطی ـ تحلیل داده3ـ4

و تجهیزات فضاي آموزشی  امکانات و ،فیزیک ساختمانهاي مربوط به  شاخص نیتر مهم بندي اولویت بر اساس :1 سؤال

  هستند؟ ها کدام مدرسه

امکانـات   ،فیزیک ساختمانمربوط به هاي  شاخص بندي رتبه ابدر رابطه  فریدمندر جدول زیر نتایج آزمون 

  .آمده است و تجهیزات مدرسهفضاي آموزشی  و

و فضاي آموزشی  امکانات و ،فیزیک ساختمانهاي مربوط به  شاخص بندي رتبه فریدمننتایج آزمون  : 9-4جدول 

  تجهیزات مدرسه

  میانگین رتبه  شاخص فرعی  ردیف

12.92معلم بهآموز دانشنسبت  1

12.92کامپیوترسایت  2

12.73هوشمند هايکالس  3

12.63آموزشیفضايسرانه  4

12.57کتابخانه  5

12.53آزمایشگاه  6

11.97  کارگاه  7

11.85کامپیوتر سرانه  8

11.65  الکترونیکی یرسان اطالعسیستم   9

11.57يباز نیزم  10

11.03ورزشیفضاهايزمینسرانه  11

10.61)ورزشی( منظورهچندسالن  12

10.60  سالن جلسات  13

10.43سرمایشیوگرمایشیوسایل  14

10.31  اتاق مشاور  15

10.16بوفه  16

9.72سرویس مدارس  17

9.64  دوربین مداربسته  18

9.33بدنی تربیتوورزشیامکانات  19

8.54آبخوري  20

8.43ساختمانعمر  21

8.39نمازخانه  22

8.08بهداشتیسرویسنهسرا  23

امکانات و فضاي آموزشی و  ،فیزیک ساختمانمربوط به هاي  در بین شاخص آمده دست بهنتایج  بر اساس

سرانه، هوشمندهايکالس، کامپیوترسایت، معلمبهآموز دانشنسبت هاي شاخص تجهیزات مدرسه

، يباز نیزم الکترونیکی، یرسان اطالعسیستم ، کامپیوترسرانهکارگاه، ، آزمایشگاه، کتابخانه، آموزشیفضاي

 آمارينمونه  ازنظر دار تیاولوشاخص  12 )رزشیو( چندمنظورهسالنو  ورزشیفضاهايزمینسرانه

   .بودند
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  هستند؟ ها کدام )میک( یهاي نیروي انسان شاخص نیتر مهم بندي اولویت بر اساس :2 سؤال

آمده  مدرسه )میک( یهاي نیروي انسان شاخص بندي رتبه ابدر رابطه  فریدمندر جدول زیر نتایج آزمون 

  .است

  )میک( یهاي نیروي انسان شاخص بندي رتبه فریدمننتایج آزمون  : 10-4جدول 

  میانگین رتبه  شاخص فرعی  ردیف

6.56مدیرتجربهوسابقه  1

6.26مدیرتحصیالتسطح  2

6.19معلمانتحصیلیرشته  3

6.00معلمانتحصیالتسطح  4

5.84مدیرتحصیلیرشته  5

5.83مدیرخدمتضمنآموزش  6

5.42معلمانخدمتسنوات  7

5.31معلمانخدمتضمنآموزش  8

4.04اداريکادرتجربهوسابقه  9

3.54اداريکادرتحصیالتسطح  10

  

وسابقهي ها شاخص )میک( یبه نیروي انسانمربوط هاي  در بین شاخص آمده دست بهنتایج  بر اساس

تحصیلیرشته، معلمانتحصیالتسطح، معلمانتحصیلیرشته، مدیرتحصیالتسطح، مدیرتجربه

شاخص  8 معلمانخدمتضمنآموزشو  معلمانخدمتسنوات، مدیر، خدمتضمنآموزش، مدیر

   .بودند آمارينمونه  ازنظر دار تیاولو
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  هستند؟ ها کدام )یفیک( یهاي نیروي انسان شاخص نیتر مهم بندي اولویت بر اساس :3 سؤال

آمده  مدرسه )یفیک( یهاي نیروي انسان شاخص بندي رتبه ابدر رابطه  فریدمندر جدول زیر نتایج آزمون 

  .است

  )یفیک( یهاي نیروي انسان شاخص بندي رتبه فریدمننتایج آزمون  : 11-4جدول 

  میانگین رتبه  شاخص فرعی  ردیف  

و
م
آ
ر 

د
ا
ک
ت 

ر
ا
ه
م

ی
ش
ز

  

  

ریزي و انتقال دانش، یادگیري و حمایت از  مهارت و تخصص کادر آموزشی در برنامه  1

  آموزان  دانش

7.30

6.25  آموزان  و تسهیل یادگیري براي تمام دانش زیبرانگ چالشطراحی اهداف   2

6.43  آموزان توجه به بازخورد دقیق و مداوم از سوي کادر آموزشی به دانش  3

و 
ش 

ان
د

ص
ص

خ
ت

 

ن
ا
م
عل

م
  

6.31اي از دانش و مهارت از سوي معلمان داشتن طیف گسترده  4

6.91  داشتن دانش محتواي آموزشی و تخصص در موضوع مورد تدریس   5

6.38  گیرند ان چگونه یاد میآموز دانشدانش در مورد اینکه   6

6.69  یادگیرندگان  عنوان بهآموزان  اعتقاد معلمان به همه دانش  7

ه
ع
س
و
ت

 
ه
رف

ح
 

م
و
دا

م
ي 

ا
  

6.25  اي حرفهضمن خدمت جهت توسعه  هاي دورهشرکت در   8

6.00  اي از سوي معلمان  شرکت در اجتماعات یادگیري حرفه  9

6.51  اعمال رهبري توسط هم معلمان و هم مدیران   10

هارت و مهاي  شاخص )یفیک( یبه نیروي انسانمربوط هاي  در بین شاخص آمده دست بهنتایج  بر اساس

آموزان، داشتن دانش  ریزي و انتقال دانش، یادگیري و حمایت از دانش تخصص کادر آموزشی در برنامه

محتواي آموزشی و تخصص در موضوع مورد تدریس، اعمال رهبري توسط هم معلمان و هم مدیران، 

مداوم از سوي کادر  یادگیرندگان، توجه به بازخورد دقیق و عنوان بهآموزان  اعتقاد معلمان به همه دانش

اي از  گیرند، داشتن طیف گسترده ان چگونه یاد میآموز دانشآموزان، دانش در مورد اینکه  آموزشی به دانش

و شرکت در  اي حرفههاي ضمن خدمت جهت توسعه  شرکت در دورهدانش و مهارت از سوي معلمان، 

   .بودند آمارينمونه  ازنظر دار تیاولوشاخص  10 اي از سوي معلمان اجتماعات یادگیري حرفه
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 ها کدام )میک(ن آموزا عملکرد دانش :پیشرفت تحصیلی /موفقیت هاي  شاخص نیتر مهم بندي اولویت بر اساس :4 سؤال

  هستند؟

عملکرد : پیشرفت تحصیلی /موفقیت هاي  شاخص بندي رتبه ابدر رابطه  فریدمندر جدول زیر نتایج آزمون 

  .آمده است همدرس )میک(ن آموزا دانش

در  )میک(ن آموزا عملکرد دانش: پیشرفت تحصیلی /موفقیت هاي  شاخص بندي رتبه فریدمننتایج آزمون  : 12-4جدول 

  دوره دوم دوره ابتدایی

  میانگین رتبه  شاخص فرعی  ردیف

6.02 تعداد قبولی در مدارس تیزهوشان  1

5.96 تعداد قبولی در مدارس نمونه دولتی  2

عملکرد : پیشرفت تحصیلی/ موفقیت به مربوط هاي  در بین شاخص آمده دست بهایج نت بر اساس

تعداد قبولی در مدارس  و تعداد قبولی در مدارس تیزهوشانهاي  شاخصدوره ابتدایی  )میک(ن آموزا دانش

   .بودند دار اولویت آمارينمونه  ازنظر به ترتیبنمونه دولتی 

  

  متوسطه اولدوره 

  یانگین رتبهم  شاخص فرعی  ردیف

7.96 تعداد قبولی در مدارس تیزهوشان  1

6.99تعداد قبولی در مدارس وابسته به دانشگاه  2

6.94 تعداد قبولی در مدارس نمونه دولتی  3

عملکرد : پیشرفت تحصیلی/ موفقیت به مربوط هاي  در بین شاخص آمده دست بهنتایج  بر اساس

تعداد قبولی در مدارس تیزهوشان، تعداد قبولی در هاي  شاخص دوره متوسطه اول )میک(ن آموزا دانش

   .بودند دار اولویت آمارينمونه  ازنظرتعداد قبولی در مدارس نمونه دولتی  و مدارس وابسته به دانشگاه

  

  متوسطه دومدوره 

  میانگین رتبه  شاخص فرعی  ردیف

6.02انآموز دانشکل  خردادماه قبولیدرصد  1

5.96خردادماهدرآموزاندانشنهایی کلدروسنمراتمیانگین  2

عملکرد : پیشرفت تحصیلی/ موفقیت به مربوط هاي  در بین شاخص آمده دست بهنتایج  بر اساس

میانگینان و آموز دانشکل  خردادماه قبولیدرصدهاي  شاخصدوره دوم متوسطه  )میک(ن آموزا دانش

   .بودند دار اولویت آمارينمونه  ازنظرماهخرداددرآموزاندانشنهایی کلدروسنمرات
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  دانشگاهی پیش

  میانگین رتبه  شاخص فرعی  ردیف

6.02انآموز دانشکل  خردادماه قبولیدرصد  1

5.96خردادماهدرآموزاندانشنهایی کلدروسنمراتمیانگین  2

5.95زانهرودولتیهايدانشگاهسراسريکنکوردررقمیدوویکهايرتبهتعداد  3

5.94روزانهدولتیهايدانشگاهسراسريکنکوردر100زیرهايرتبهتعداد  4

5.92روزانهدولتیهايدانشگاهسراسريکنکوردر1000زیرهايرتبهتعداد  5

  

عملکرد  ،پیشرفت تحصیلی/ موفقیت به مربوط هاي  در بین شاخص آمده دست بهنتایج  بر اساس

میانگینان، آموز دانشکل  خردادماه قبولیدرصدهاي  شاخص دانشگاهی پیشدوره  )میک(ن آموزا دانش

سراسريکنکوردررقمیدوویکهايرتبهتعداد، خردادماهدرآموزاندانشنهایی کلدروسنمرات

و  روزانهدولتیهايدانشگاهسراسريکنکوردر100زیرهايرتبهتعداد، روزانهدولتیهايدانشگاه

 دار اولویت آمارينمونه  ازنظر روزانهدولتیهايدانشگاهسراسريکنکوردر1000زیرهايرتبهادتعد

   .بودند
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 ها کدام )کیفی(ن آموزا عملکرد دانش :پیشرفت تحصیلی /موفقیت هاي  شاخص نیتر مهم بندي اولویت بر اساس :5 سؤال

  هستند؟

عملکرد : پیشرفت تحصیلی /موفقیت هاي  شاخص بندي رتبه ابدر رابطه  منفریددر جدول زیر نتایج آزمون 

  .آمده است مدرسه )کیفی(آموزان  دانش

)کیفی(ن آموزا عملکرد دانش: پیشرفت تحصیلی /موفقیت هاي  شاخص بندي رتبه فریدمننتایج آزمون  : 14-4جدول 

  میانگین رتبه  شاخص فرعی  ردیف  

5.68در مورد دروس کلیدي خصوص به، دانش، مهارت و درك و فهم  1  

5.51  تمایل به موفقیت در طول زمان  2

ت
رف

ش
پی

  

  

5.45آموزان در برابر نقطه شروع و در طول زمان پیشرفت دانش  3

5.35  پیشرفت در دروس مهم   4

5.46  آموزان هاي مختلف دانش پیشرفت گروه  5

ت
ر
ا
ه
م

 
ي

ر
گی

د
ا
 ی
ي

ا
ه

  

  

5.72  سئولیت یادگیري خودشان آموزان در م مشارکت دانش  6

5.77  آموزان  هاي ارتباطی، همکاري و تعامالت دانش مهارت  7

هاي  استفاده از یادگیري در جهان واقعی و ایجاد ارتباطات بین حیطه  8

  یادگیري

5.32

آوري  نوآوري، اقدام، پرسش، تحقیق، تفکر انتقادي و استفاده از فن  9

  یادگیري

5.65

عملکرد : پیشرفت تحصیلی/ موفقیت به مربوط هاي  در بین شاخص آمده دست بهتایج ن بر اساس

آموزان، مشارکت  هاي ارتباطی، همکاري و تعامالت دانش مهارتهاي  شاخص )کیفی(آموزان  دانش

در مورد دروس  خصوص بهآموزان در مسئولیت یادگیري خودشان، دانش، مهارت و درك و فهم،  دانش

آوري یادگیري، تمایل به موفقیت در  اقدام، پرسش، تحقیق، تفکر انتقادي و استفاده از فن کلیدي، نوآوري،

آموزان در برابر نقطه شروع و در طول  آموزان، پیشرفت دانش هاي مختلف دانش طول زمان، پیشرفت گروه

هاي  حیطهاستفاده از یادگیري در جهان واقعی و ایجاد ارتباطات بین  و زمان، پیشرفت در دروس مهم

 .بودند آمارينمونه  ازنظر دار اولویتشاخص  9یادگیري 
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  هستند؟ ها کدام پرورشیپیشرفت تربیتی و هاي  شاخص نیتر مهم بندي اولویت بر اساس :6 سؤال

 مدرسه پرورشیهاي پیشرفت تربیتی و  شاخص بندي رتبه ابدر رابطه  فریدمندر جدول زیر نتایج آزمون 

  .آمده است

  در دوره ابتدایی پرورشیتربیتی و هاي  اخصش بندي رتبه فریدمننتایج آزمون  : 15-4ول جد

  میانگین رتبه  شاخص فرعی  ردیف

6.02کسب جوایز در جشنواره الگوهاي برتر تدریس  1

6  ورزشی مسابقاتکسب جوایز در   2

5.96هنري -مسابقات فرهنگی کسب جوایز در   3

5.95  ها ارهجشنوکسب جوایز در سایر   4

در دوره ابتدایی  پرورشیپیشرفت تربیتی و به مربوط هاي  در بین شاخص آمده دست بهنتایج  بر اساس

کسب ، ورزشی مسابقاتکسب جوایز در کسب جوایز در جشنواره الگوهاي برتر تدریس، هاي  شاخص

 آمارينمونه  ازنظربه ترتیب  ها جشنوارهسایر کسب جوایز در و  هنري -جوایز در مسابقات فرهنگی 

 .بودند دار اولویت

  متوسطه اولدوره 

  میانگین رتبه  شاخص فرعی  ردیف

6.02در جشنواره خوارزمی نوجوانکسب جوایز   1

5.96کسب جوایز در جشنواره الگوهاي برتر تدریس  2

5.32سراسر کشور ورزشی مسابقاتکسب جوایز در   3

در دوره متوسطه  پرورشیپیشرفت تربیتی و به مربوط هاي  صدر بین شاخ آمده دست بهنتایج  بر اساس

کسب جوایز در جشنواره الگوهاي برتر  ،جوایز در جشنواره خوارزمی نوجوانکسب هاي  اول شاخص

 .بودند دار اولویت آمارينمونه  ازنظربه ترتیب ورزشی سراسر کشور مسابقاتکسب جوایز در  و تدریس

  متوسطه دومدوره 

  میانگین رتبه  رعیشاخص ف  ردیف

6.02 المپیادها کسب جوایز در  1

5.96کسب جوایز در جشنواره خوارزمی جوان  2

5.85سراسر کشور ورزشی مسابقاتکسب جوایز در   3

5.90کسب جوایز در جشنواره الگوهاي برتر تدریس  4

در دوره دوم  رشیپروپیشرفت تربیتی و به مربوط هاي  در بین شاخص آمده دست بهنتایج  بر اساس

کسب جوایز ، ب جوایز در جشنواره خوارزمی جوانکس، المپیادها کسب جوایز درهاي  متوسطه شاخص

 ازنظربه ترتیب سراسر کشور ورزشی  مسابقاتو کسب جوایز در  در جشنواره الگوهاي برتر تدریس

 .بودند دار اولویت آمارينمونه 
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  هستند؟ ها کدام )یفیک( یهاي تدریس و ارزشیاب خصشان یتر مهم بندي اولویت بر اساس :7 سؤال

 مدرسه )یفیک( یهاي تدریس و ارزشیاب شاخص بندي رتبه ابدر رابطه  فریدمندر جدول زیر نتایج آزمون 

  .آمده است

  )یفیک( یهاي تدریس و ارزشیاب شاخص بندي رتبه فریدمننتایج آزمون  : 15-4جدول 

  

ف
دی

ر
  

میانگین   شاخص فرعی

  رتبه

ری
د
ت

ي 
ر
گی

د
ا
 ی
ي

را
 ب
س

ر
ؤث

م
  

  

4.91  گیرند آموزان چگونه یاد می دانش معلمان از موضوعات درسی خود و اینکه دانش  1

4.51  ریزي درسی، محیط یادگیري و استفاده از زمان و منابع برنامه   2

4.70  استفاده از روش پرسش و پاسخ و گفت و گو ازجملهآموز  دانش –تعامالت معلم   3

4.48  آموزان هاي دانش هاي تدریس براي پاسخگویی به نیازهاي افراد و گروه ياستراتژ  4

4.46  هاي یادگیري مستقل تدریس براي رشد تفکر انتقادي، حل مسئله، نوآوري و مهارت  5

ش
ج

سن
  

4.14آموزان هاي سنجش براي نظارت بر پیشرفت دانش داده وتحلیل تجزیه  6  

4.30  آموزان اي تدریس و پیشرفت تحصیلی دانشاستفاده از اطالعات سنجش بر  7

4.51  آموزان  دانش معلمان در مورد حمایت از یادگیري دانش  8

  

دانش هاي  شاخص )یفیک( یتدریس و ارزشیاببه مربوط هاي  در بین شاخص آمده دست بهنتایج  بر اساس

آموز  دانش –تعامالت معلم د، گیرن آموزان چگونه یاد می معلمان از موضوعات درسی خود و اینکه دانش

ریزي درسی، محیط یادگیري و استفاده از زمان  ، برنامهاستفاده از روش پرسش و پاسخ و گفت و گو ازجمله

آموزان، دانش معلمان از موضوعات درسی خود و  و منابع، دانش معلمان در مورد حمایت از یادگیري دانش

هاي  هاي تدریس براي پاسخگویی به نیازهاي افراد و گروه تراتژيگیرند، اس آموزان چگونه یاد می اینکه دانش

هاي یادگیري مستقل و استفاده  آموزان، تدریس براي رشد تفکر انتقادي، حل مسئله، نوآوري و مهارت دانش

نمونه  ازنظر دار اولویتشاخص  8 آموزان از اطالعات سنجش براي تدریس و پیشرفت تحصیلی دانش

 .بودند آماري
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  هستند؟ ها کدام )یفیک( هاي رهبري و مدیریت شاخصن یتر مهم بندي اولویت بر اساس :8 سؤال

 مدرسه )یفیک( هاي رهبري و مدیریت شاخص بندي رتبه ادر رابطه ب فریدمندر جدول زیر نتایج آزمون 

  .آمده است

  )یفیک( هاي رهبري و مدیریت شاخص بندي رتبه فریدمننتایج آزمون  : 16-4جدول 

ي
ر
هب

ر
ی 

ش
خ

رب
اث

  

میانگین   شاخص فرعی  

  رتبه

7.09  رهبري آموزشی در سطح مدرسه  1

6.53  روابط و ارتباطات مناسب  2

6.83  ظرفیت نوآوري و بهبود در مدرسه  3

6.39  استانداردها و عملکرد مدرسه ٔدرزمینهپاسخگویی   4

ی
اب
زی

ر
 ا
د
و
خ

  

  

6.46  مدرسهدر  یابیخود ارزداشتن فرآیندهایی براي   5

6.87  آموزان نظارت و ارزیابی آموزش و یادگیري در رابطه با موفقیت دانش  6

6.52  بهبود در طول زمان   7

و 
ن 

دی
ال
و
ا 

 ب
ت

ک
ر
ا
ش

م

ع
ا
م
جت

6.43  مشارکت والدین  8ا

6.43  ارتباطات والدین با مدرسه  9

5.79هاي محلی، اجتماعی و ملی مرتبط مشارکت  10

ه 
ر
دا

ا

ه
س
ر
د
م

  

5.55  گیري مشارکت والدین و سایر ذینفعان در تصمیم  11

6.27  تضمین پاسخگویی براي نتایج و عملکرد مدرسه  12

  

رهبري هاي  شاخص )یفیک(رهبري و مدیریت  بهمربوط هاي  در بین شاخص آمده دست بهنتایج  بر اساس

آموزان، ظرفیت  وفقیت دانشآموزشی در سطح مدرسه، نظارت و ارزیابی آموزش و یادگیري در رابطه با م

خود نوآوري و بهبود در مدرسه، روابط و ارتباطات مناسب، بهبود در طول زمان، داشتن فرآیندهایی براي 

استانداردها و عملکرد  ٔدرزمینهدر مدرسه، مشارکت والدین، ارتباطات والدین با مدرسه، پاسخگویی  یابیارز

 آمارينمونه  ازنظر دار اولویتشاخص  10ه کرد مدرسمدرسه و تضمین پاسخگویی براي نتایج و عمل

 .بودند
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   ؟بندي مدارس بایستی چقدر باشد زیر در رتبه يها شاخصاز  هرکدامبه نظر شما وزن : 9 سؤال

  بندي مدارس رتبه يها شاخصمیانگین رتبه و میانگین  : 17-4جدول 

  میانگین رتبه   100ز میانگین ا  شاخص  ردیف

24.013.64آموزان دانشعملکرد: تحصیلیپیشرفتهايشاخص  1

20.553.00ارزشیابی،تدریس،مدیریترهبري،:فرآینديهايشاخص  2

19.633.00انسانینیرويهايشاخص  3

18.732.87پیشرفت پرورشی و تربیتیبهمربوطهايشاخص  4

فضايوامکاناتساختمان،فیزیکبهمربوطهايشاخص  5

مدرسهتجهیزاتووزشیآم

17.142.49

  

، آموزاندانشعملکرد: تحصیلیپیشرفتهاي  شاخص آمارينمونه  ازنظر آمده دست بهنتایج  بر اساس

هايشاخص، انسانینیرويهايشاخص، ارزشیابیتدریس،یادگیري،رهبري،:فرآینديهايشاخص

بهمربوطهايشاخصو  مدرسهیزاتتجهوآموزشیفضايوامکاناتساختمان،فیزیکبهمربوط

به ترتیب بیشترین و کمترین وزن را باید  مدرسهتجهیزاتوآموزشیفضايوامکاناتساختمان،فیزیک

  .داشته باشند بندي رتبهدر 

  

   ؟مدارس بایستی چقدر باشد بندي رتبهکمی و کیفی در  يها شاخصبه نظر شما وزن  :10 سؤال

  کمی و کیفی يها شاخصو میانگین  میانگین رتبه : 18-4جدول 

  میانگین رتبه   100ز میانگین ا  شاخص  ردیف

55.731.68کیفیهايشاخص  1

44.231.32کمیهايشاخص  2

درصد  44 کمیهايشاخصدرصد و  56کیفی  هاي شاخص آمارينمونه  ازنظر آمده دست بهنتایج  بر اساس

  .داشته باشندوزن  بندي رتبهباید در 
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   بندي رتبهها در نظام  شاخص محاسبه امتیازاتنحوه 

  امکانات و فضاي آموزشی و تجهیزات مدرسه ،فیزیک ساختمانهاي مربوط به  شاخص- 1

  امتیاز کسب شده  عدم وجود  ضعیف  متوسط  خوب  عالی  شاخص فرعی  ردیف

54210کامپیوترسایت  1

54210کتابخانه  2

54210آزمایشگاه  3

54210  کارگاه  4

54210بازيزمین  5

54210)ورزشی(منظوره چندسالن  6

54210  سالن جلسات  7

54210سرویس مدارس  8

54210نمازخانه  9

و معیارهاي طراحی فضاهاي آموزشی دفتر فنی سازمان نوسازي،  ضوابط بر اساسنحوه محاسبه این شاخص 

:شرایط زیر خواهد بود بر اساستجهیز مدارس کشور و  توسعه و

استمدرسه داراي شرایط عالی و بسیار مناسب در هر شاخص : عالی.

استمدرسه داراي شرایط خوب و نسبتاً مناسب در هر شاخص : خوب.

استدر هر شاخص  قبول قابلمناسب و  نسبتاًٌمدرسه داراي شرایط : متوسط.

استدر هر شاخص  قبول قابلغیر مدرسه داراي شرایط: ضعیف.

ن شاخص را نداردای مدرسه: عدم وجود.

  امتیاز کسب شده  ندارد  دارد  شاخص   ردیف

20  سیستم اطالع رسانی الکترونیکی  1

20  اتاق مشاور  2

20بوفه  3

20  دوربین مداربسته  4

:نحوه محاسبه این شاخص به این صورت خواهد بود

راي این شاخص استمدرسه دا: دارد.

مدرسه داراي این شاخص نیست: ندارد.
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  امتیاز کسب شده  6سطح   5سطح   4سطح   3سطح   2سطح   1سطح   شاخص فرعی  ردیف

معلم بهآموز دانشنسبت  1

هوشمند هايکالس  2

آموزشیفضايسرانه  3

کامپیوتر سرانه  4

ورزشیفضاهايزمینسرانه  5

سرمایشیوگرمایشیوسایل  6

بدنی تربیتوورزشیامکانات  7

آبخوري  8

* ساختمانعمر  9

بهداشتیسرویسسرانه  10

و معیارهاي طراحی فضاهاي آموزشی دفتر فنی سازمان نوسازي،  ضوابط بر اساسنحوه محاسبه این شاخص 

  :زیر خواهد بود طیشرا بر اساستجهیز مدارس کشور و توسعه و 

امتیاز  معیار  ردیف

  امتیاز 5  درصد استانداردها در این زمینه 90رعایت حداقل   1سطح 

  امتیاز 4  درصد استانداردها در این زمینه 70تا  89رعایت بین   2سطح 

  زامتیا 3  درصد استانداردها در این زمینه 50تا  69رعایت بین   3سطح 

  امتیاز 2  درصد استانداردها در این زمینه 25تا  49رعایت بین   4سطح 

  امتیاز 1  درصد استانداردها در این زمینه 20رعایت زیر   5سطح 

  امتیاز 0  عدم رعایت استانداردها در این زمینه  6سطح 

 28/4/84ورخ م 725در جلسه  وپرورش آموزشبا توجه مصوبه شوراي عالی  هم آنبراي شاخص عمر ساختم* 

حفظ و استمرار فعالیت آن دسته از مدارسی که از قدمت و سوابق درخشان علمی، آموزشی و فرهنگی  منظور به

، نحوه راه اندازي مدارس ماندگار با قدمت و سابقه شهرتبرخوردار و در سطح ملی یا استانی داراي حسن 

هاي سازمان  باق فضاي فیزیکی مدرسه با شاخصآموزشی بیش از نیم قرن و رعایت معماري بومی و محلی و انط

.میراث فرهنگی مدنظر است

امتیاز کسب امتیاز  شاخص عمر ساختمان  ردیف

  شده

    امتیاز 5  قدمت و سابقه آموزشی بیش از نیم قرن  1

هاي سازمان میراث  رعایت معماري بومی و محلی و انطباق فضاي فیزیکی مدرسه با شاخص  2

  فرهنگی

    امتیاز 2

امتیاز  110 و تجهیزات مدرسهفضاي آموزشی  امکانات و ،فیزیک ساختمانهاي مربوط به  شاخصل امتیاز بخش ک

  .است
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   )کمیخش ب( یهاي نیروي انسان شاخص- 2

  مدیرتجربهوسابقه- 1

  امتیاز کسب شده  سابقه  شاخص 

      مدیرتجربهوسابقه

  

 جدول زیر عمل شود بر اساسبراي اختصاص امتیاز:

  امتیاز  جوایز سطح  ردیف

  امتیاز 1  سال 5کمتر از   1

  امتیاز 2  سال 10تا  6  2

  امتیاز 3  سال 15تا  11  3

  امتیاز 4  سال به باال 15  4

  

  مدیرتحصیالتسطح- 2

  امتیاز کسب شده  مدرك تحصیلی  شاخص 

      مدیرتحصیالتسطح

:زیر عمل شود بر اساسبراي اختصاص امتیاز 

 یازامت 5براي مدرك دکتري تخصصی

 امتیاز 3براي مدرك کارشناسی ارشد

 امتیاز 2براي مدرك کارشناسی

  

معلمانتحصیلیرشته- 3

امتیاز کسب شده  ضعیف  متوسط  خوب  عالی  شاخص

            رشته تحصیلی

:شرایط زیر خواهد بود بر اساستحصیلی و  مداركبررسی  بر اساسنحوه محاسبه این شاخص 

تدریس شده تناسب کامل داردتحصیلی معلمان با دروس  رشته: عالی

تحصیلی معلمان با دروس تدریس شده تناسب داردرشته درصد  75نزدیک به : خوب.

 تحصیلی معلمان با دروس تدریس شده تناسب داردرشته درصد  50نزدیک به : متوسط.

تحصیلی معلمان با دروس تدریس شده تناسب داردرشته درصد  40ز نزدیک به کمتر ا: ضعیف.
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معلمانتحصیالتحسط- 4

  امتیاز کسب شده  تعداد  مدرك  شاخص 

  

  معلمانتحصیالتسطح
      دکتري

      کارشناسی ارشد

      کارشناسی

  

:زیر عمل شود بر اساسبراي اختصاص امتیاز 

 امتیاز 3براي هر نفر مدرك دکتري تخصصی

 امتیاز 2براي هر نفر مدرك کارشناسی ارشد

 امتیاز 1براي هر نفر مدرك کارشناسی

  

مدیرتحصیلیرشته- 5

  امتیاز کسب شدهرشته   شاخص

                        رشته تحصیلی

:زیر عمل شود بر اساسبراي اختصاص امتیاز 

 امتیاز 3براي مدرك مدیریت آموزشی

 امتیاز 1مرتبط با علوم تربیتی  هاي رشتهبراي سایر

  معلمانخدمتسنوات- 6

  امتیاز کسب شده  یانگین کلم  سابقه معلمی  معلمان  ردیف

                  نفر اول  1

  نفر دوم  2

  نفر سوم  3

  چهارمر نف  4

    نفر آخر  5

 نحوه محاسبه این شاخص به این صورت خواهد بود که میانگین سنوات خدمت کل معلمان در تعداد کل

.شود یمجدول زیر عمل  اساس برو  شود شود و سپس امتیاز کسب شده محاسبه می معلمان تقسیم می

  امتیاز  میانگین  ردیف

  امتیاز 2  سال 5کمتر از   1

  امتیاز 3  سال 10تا  6  2

  امتیاز 5  سال 15تا  11  3

  امتیاز 7  سال به باال 15  4
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  مدیرخدمتضمنآموزش- 7

امتیاز کسب شدهتعداد ساعات   شاخص 

مدیرخدمتضمنآموزش

صورت خواهد بودنحوه محاسبه این شاخص به این 

  امتیاز در نظر گرفته شود 2مدیریت  ٔدرزمینهساعت آموزش ضمن خدمت  20به ازاء هر.

  

معلمانخدمتضمنآموزش- 8

  امتیاز کسب شدهتعداد ساعات  معلمان خدمتضمنآموزش  ردیف

      نفر اول  1

    نفر دوم  2

    نفر سوم  3

    چهارمر نف  4

      نفر آخر  5

   

شاخص به این صورت خواهد بود نحوه محاسبه این

  امتیاز  2 شده دادهمرتبط با رشته تحصیلی و درس تدریس  ٔدرزمینهساعت آموزش ضمن خدمت  20به ازاء هر

.در نظر گرفته شود

  کادر اداريسابقه و تجربه- 9

  امتیاز کسب شده  میانگین کل  سابقه   کادر اداري  ردیف

                  نفر اول  1

  نفر دوم  2

  نفر سوم  3

  چهارمر نف  4

    نفر آخر  5

 نحوه محاسبه این شاخص به این صورت خواهد بود که میانگین سنوات خدمت کل کادر اداري در تعداد کل

.شود یمجدول زیر عمل  بر اساسو  شود شود و سپس امتیاز کسب شده محاسبه می کادر اداري تقسیم می

  امتیاز  میانگین  ردیف

  امتیاز 2  سال 5کمتر از   1

  امتیاز 3  سال 10تا  6  2

  امتیاز 5  سال 15تا  11  3

  امتیاز 7  سال به باال 15  4
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  کادر اداريتحصیالتسطح-10

  امتیاز کسب شده  تعداد  مدرك  شاخص 

  

  کادر اداريتحصیالتسطح
      کارشناسی ارشد

      کارشناسی

:زیر عمل شود بر اساسبراي اختصاص امتیاز 

امتیاز 3درك کارشناسی ارشد براي هر نفر م

 امتیاز 1براي هر نفر مدرك کارشناسی
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  )یفیک( یهاي نیروي انسان شاخص: ب

امتیاز کسب   ضعیف  متوسط  خوب  عالی  شاخص فرعی  ردیف

  شده

ریزي و انتقال  مهارت و تخصص کادر آموزشی در برنامه  1

   آموزان دانش، یادگیري و حمایت از دانش

5421

و تسهیل یادگیري براي تمام  زیبرانگ چالشطراحی اهداف   2

  آموزان  دانش

5421

توجه به بازخورد دقیق و مداوم از سوي کادر آموزشی به   3

  آموزان دانش

5421

5421اي از دانش و مهارت از سوي معلمان داشتن طیف گسترده  4

صص در موضوع مورد داشتن دانش محتواي آموزشی و تخ  5

  تدریس 

5421

5421  گیرند ان چگونه یاد میآموز دانشدانش در مورد اینکه   6

5421  یادگیرندگان  عنوان بهآموزان  اعتقاد معلمان به همه دانش  7

5421  اي حرفهضمن خدمت جهت توسعه  هاي دورهشرکت در   8

5421  سوي معلمان  اي از شرکت در اجتماعات یادگیري حرفه  9

5421  اعمال رهبري توسط هم معلمان و هم مدیران   10

:شرایط زیر خواهد بود بر اساسکیفی و  صورت بهبررسی وضعیت مدرسه و  بر اساسنحوه محاسبه این شاخص 

استمدرسه داراي شرایط عالی و بسیار مناسب در هر شاخص : عالی.

استو نسبتاً مناسب در هر شاخص مدرسه داراي شرایط خوب : خوب.

استدر هر شاخص  قبول قابلمناسب و  نسبتاًٌمدرسه داراي شرایط : متوسط.

استدر هر شاخص  قبول قابلمدرسه داراي شرایط غیر: ضعیف.
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  )کمیخش ب(ن آموزا عملکرد دانش: پیشرفت تحصیلی/ موفقیت هاي  شاخص- 3

  ابتدایی دوم در دوره  )میک(ن آموزا عملکرد دانش :پیشرفت تحصیلی/ موفقیت هاي  شاخص

امتیاز کسب شدهتعداد قبولی  شاخص 

 تعداد قبولی در مدارس تیزهوشان

 امتیاز در نظر گرفته شود 3نحوه محاسبه این شاخص به این صورت خواهد بود که به ازاء هر قبولی.

  

امتیاز کسب شدهتعداد قبولی  شاخص 

 دارس نمونه دولتیتعداد قبولی در م

 امتیاز در نظر گرفته شود 2نحوه محاسبه این شاخص به این صورت خواهد بود که به ازاء هر قبولی.

  

  متوسطه اولدر دوره  )میک(ن آموزا عملکرد دانش: پیشرفت تحصیلی/ موفقیت هاي  شاخص

امتیاز کسب شدهتعداد قبولی  شاخص 

 تعداد قبولی در مدارس تیزهوشان

 امتیاز در نظر گرفته شود 3نحوه محاسبه این شاخص به این صورت خواهد بود که به ازاء هر قبولی.

  

امتیاز کسب شدهتعداد قبولی  شاخص 

تعداد قبولی در مدارس وابسته به دانشگاه

 امتیاز در نظر گرفته شود 2نحوه محاسبه این شاخص به این صورت خواهد بود که به ازاء هر قبولی.

  

امتیاز کسب شدهتعداد قبولی  شاخص 

 تعداد قبولی در مدارس نمونه دولتی

 امتیاز در نظر گرفته شود 1نحوه محاسبه این شاخص به این صورت خواهد بود که به ازاء هر قبولی.
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  متوسطه دومدر دوره  )میک(ن آموزا عملکرد دانش: پیشرفت تحصیلی/ موفقیت هاي  شاخص

  خردادماهدرآموزاندانشنهایی کلدروسنمراتیانگینمشاخص - 1

  

امتیاز کسب شدهآموزان میانگین کل دانش  لیست دروس نهایی رشته ریاضی  ردیف

)3( قرآن و یدینتعلیمات   1

)3(زبان فارسی   2

)3(ادبیات فارسی   3

)3(عربی   4

)3(زبان خارجی   5

شگاهیو آزما )3(فیزیک   6

شگاهیو آزما )3(شیمی   7

احتمال جبر و  8

)2(هندسه   9

حسابان  10

شود و  می محاسبهآموزان  نحوه محاسبه این شاخص به این صورت خواهد بود که میانگین نمرات کل دانش

.استس در هر در انآموز دانشهمان نمره میانگین کل امتیاز کسب شده 

  

امتیاز کسب شدهانآموز دانشمیانگین کل   ربیلیست دروس نهایی رشته تج  ردیف

  )3( قرآن و یدینتعلیمات   1

)3(زبان فارسی   2

)3(ادبیات فارسی   3

)3(عربی   4

)3(زبان خارجی   5

شگاهیآزما و) 3(فیزیک   6

شگاهیآزما و) 3(شیمی   7

)3(ریاضی   8

)2( شناسی زیست  9

زمین شناسی  10

شود و امتیاز  محاسبه میآموزان  ه محاسبه این شاخص به این صورت خواهد بود که میانگین نمرات کل دانشنحو

  .استس در هر در انآموز دانشکسب شده همان نمره میانگین کل 
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امتیاز کسب شدهانآموز دانشمیانگین کل   لیست دروس نهایی رشته انسانی  ردیف

)3( قرآن و یدینتعلیمات   1

تخصصی بان فارسیز  2

تخصصی ادبیات فارسی  3

ویژه انسانی )3(عربی   4

)3(زبان خارجی   5

ریاضی ویژه انسانی  6

)2( یجامعه شناس  7

)2(تاریخ ایران وجهان   8

)2(ا جغرافی  9

هاي ادبی ارائه  10

و منطقفلسفه   11

 شود و امتیاز  محاسبه میآموزان  بود که میانگین نمرات کل دانشنحوه محاسبه این شاخص به این صورت خواهد

  .استس در هر در انآموز دانشکسب شده همان نمره میانگین کل 
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  آموزان کل دانش خردادماه قبولیدرصدشاخص - 2

  

امتیاز کسب شدهدرصد قبولیانآموز دانشتعداد کل   لیست دروس نهایی رشته ریاضی  ردیف

)3( قرآن و یدینعلیمات ت  1

)3(زبان فارسی   2

)3(ادبیات فارسی   3

)3(عربی   4

)3(زبان خارجی   5

شگاهیو آزما )3(فیزیک   6

شگاهیو آزما )3(شیمی   7

احتمال جبر و  8

)2(هندسه   9

حسابان  10

:نحوه محاسبه این شاخص به این صورت خواهد بود

 1-  و درصد  شود یمان آموز دانشدر دروس نهایی تقسیم بر تعداد کل  شدگان قبولدر مرحله اول تعداد کل

شود مشخص می درسقبولی در هر 

2 -  جدول زیر عمل شود بر اساسبراي اختصاص امتیاز:

امتیاز  درصد قبولی  ردیف

  امتیاز 10  درصد 100تا  91  1

  امتیاز 9  درصد 90تا  81  2

  امتیاز 8  درصد 80تا  71  3

  امتیاز 7  درصد 70تا  61  4

  امتیاز 6  درصد 60تا  51  5

  امتیاز 5  درصد 50تا  41  6

  امتیاز 4  درصد 40تا  31  7

  امتیاز 3  درصد 30تا  21  8

  امتیاز 2  درصد 20تا  11  9

  امتیاز 1  درصد 10تا  0  10
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امتیاز کسب شدهدرصد قبولیانآموز دانشتعداد کل   لیست دروس نهایی رشته تجربی  ردیف

  )3( قرآن و یدینتعلیمات   1

)3(زبان فارسی   2

)3(ادبیات فارسی   3

)3(عربی   4

)3(زبان خارجی   5

شگاهیآزما و) 3(فیزیک   6

شگاهیآزما و) 3(شیمی   7

)3(ریاضی   8

)2( شناسی زیست  9

زمین شناسی  10

:به این شاخص به این صورت خواهد بودنحوه محاس

 1-  و درصد  شود یمان آموز دانشدر دروس نهایی تقسیم بر تعداد کل  شدگان قبولدر مرحله اول تعداد کل

شود مشخص می درسقبولی در هر 

2 -  جدول زیر عمل شود بر اساسبراي اختصاص امتیاز:

امتیاز  درصد قبولی  ردیف

  امتیاز 10  درصد 100تا  91  1

  امتیاز 9  درصد 90تا  81  2

  امتیاز 8  درصد 80تا  71  3

  امتیاز 7  درصد 70تا  61  4

  امتیاز 6  درصد 60تا  51  5

  امتیاز 5  درصد 50تا  41  6

  امتیاز 4  درصد 40تا  31  7

  امتیاز 3  درصد 30تا  21  8

  امتیاز 2  درصد 20تا  11  9

  امتیاز 1  درصد 10تا  0  10
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امتیاز کسب شدهدرصد قبولیانآموز دانشتعداد کل   نهایی رشته انسانیلیست دروس   ردیف

)3( قرآن و یدینتعلیمات   1

تخصصی زبان فارسی  2

تخصصی ادبیات فارسی  3

ویژه انسانی )3(عربی   4

)3(زبان خارجی   5

ریاضی ویژه انسانی  6

)2( یجامعه شناس  7

)2(ن تاریخ ایران وجها  8

)2(ا جغرافی  9

هاي ادبی ارائه  10

و منطقفلسفه   11

:نحوه محاسبه این شاخص به این صورت خواهد بود

 1-  و درصد  شود یمان آموز دانشدر دروس نهایی تقسیم بر تعداد کل  شدگان قبولدر مرحله اول تعداد کل

شود مشخص می درسقبولی در هر 

2 - جدول زیر عمل شود بر اساساز براي اختصاص امتی:

امتیاز  درصد قبولی  ردیف

  امتیاز 10  درصد 100تا  91  1

  امتیاز 9  درصد 90تا  81  2

  امتیاز 8  درصد 80تا  71  3

  امتیاز 7  درصد 70تا  61  4

  امتیاز 6  درصد 60تا  51  5

  امتیاز 5  درصد 50تا  41  6

  امتیاز 4  درصد 40تا  31  7

  متیازا 3  درصد 30تا  21  8

  امتیاز 2  درصد 20تا  11  9

  امتیاز 1  درصد 10تا  0  10
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  دانشگاهی پیش در )میک(ن آموزا عملکرد دانش: پیشرفت تحصیلی/ موفقیت هاي  شاخص

  آموزاندانشنهایی کلدروسنمراتمیانگینشاخص - 1

  

امتیاز کسب شدهانآموز دانشمیانگین کل   لیست دروس نهایی رشته ریاضی  ردیف

  معارف اسالمی  1

زبان فارسی   2

حساب دیفرانسیل و انتگرال  3

فیزیک  4

شود و  محاسبه میآموزان  نحوه محاسبه این شاخص به این صورت خواهد بود که میانگین نمرات کل دانش

  .استس در هر در انآموز دانشامتیاز کسب شده همان نمره میانگین کل 

امتیاز کسب شدهانآموز دانشمیانگین کل   تجربیلیست دروس نهایی رشته   ردیف

  معارف اسالمی  1

زبان فارسی   2

شناسی زیست  3

فیزیک  4

شود و  محاسبه میآموزان  نحوه محاسبه این شاخص به این صورت خواهد بود که میانگین نمرات کل دانش

.استس در هر در انآموز دانشامتیاز کسب شده همان نمره میانگین کل 

امتیاز کسب شدهانآموز دانشمیانگین کل   لیست دروس نهایی رشته انسانی  ردیف

  معارف اسالمی  1

زبان فارسی   2

عربی  3

ادبیات فارسی  4

شود و  محاسبه میآموزان  نحوه محاسبه این شاخص به این صورت خواهد بود که میانگین نمرات کل دانش

  .استس در هر در انآموز دانشمیانگین کل امتیاز کسب شده همان نمره 
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  در دروس نهایی  قبولیدرصدشاخص - 2

  

امتیاز کسب شدهدرصد قبولیان قبول شدهآموز دانشتعداد کل   لیست دروس نهایی رشته ریاضی  ردیف

  معارف اسالمی  1

زبان فارسی   2

حساب دیفرانسیل و انتگرال  3

فیزیک  4

:به این شاخص به این صورت خواهد بودنحوه محاس

 1-  و درصد  شود یمان آموز دانشدر دروس نهایی تقسیم بر تعداد کل  شدگان قبولدر مرحله اول تعداد کل

شود مشخص می درسقبولی در هر 

2 -  جدول زیر عمل شود بر اساسبراي اختصاص امتیاز:

امتیاز  درصد قبولی  ردیف

  امتیاز 10  درصد 100تا  91  1

  امتیاز 9  درصد 90تا  81  2

  امتیاز 8  درصد 80تا  71  3

  امتیاز 7  درصد 70تا  61  4

  امتیاز 6  درصد 60تا  51  5

  امتیاز 5  درصد 50تا  41  6

  امتیاز 4  درصد 40تا  31  7

  امتیاز 3  درصد 30تا  21  8

  امتیاز 2  درصد 20تا  11  9

  امتیاز 1  درصد 10تا  0  10
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امتیاز کسب شدهدرصد قبولیان قبول شدهآموز دانشتعداد کل   دروس نهایی رشته تجربیلیست   ردیف

  معارف اسالمی  1

زبان فارسی   2

شناسی زیست  3

فیزیک  4

:نحوه محاسبه این شاخص به این صورت خواهد بود

 1-  و درصد  شود یمان آموز دانشل در دروس نهایی تقسیم بر تعداد ک شدگان قبولدر مرحله اول تعداد کل

شود مشخص می درسقبولی در هر 

2 -  جدول زیر عمل شود بر اساسبراي اختصاص امتیاز:

امتیاز  درصد قبولی  ردیف

  امتیاز 10  درصد 100تا  91  1

  امتیاز 9  درصد 90تا  81  2

  امتیاز 8  درصد 80تا  71  3

  امتیاز 7  درصد 70تا  61  4

  ازامتی 6  درصد 60تا  51  5

  امتیاز 5  درصد 50تا  41  6

  امتیاز 4  درصد 40تا  31  7

  امتیاز 3  درصد 30تا  21  8

  امتیاز 2  درصد 20تا  11  9

  امتیاز 1  درصد 10تا  0  10
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امتیاز کسب شدهدرصد قبولیان قبول شدهآموز دانشتعداد کل   لیست دروس نهایی رشته انسانی  ردیف

  معارف اسالمی  1

زبان فارسی   2

عربی  3

ادبیات فارسی  4

:نحوه محاسبه این شاخص به این صورت خواهد بود

 1-  و درصد  شود یمان آموز دانشدر دروس نهایی تقسیم بر تعداد کل  شدگان قبولدر مرحله اول تعداد کل

شود مشخص می درسقبولی در هر 

2 -  شود جدول زیر عمل بر اساسبراي اختصاص امتیاز:

امتیاز  درصد قبولی  ردیف

  امتیاز 10  درصد 100تا  91  1

  امتیاز 9  درصد 90تا  81  2

  امتیاز 8  درصد 80تا  71  3

  امتیاز 7  درصد 70تا  61  4

  امتیاز 6  درصد 60تا  51  5

  امتیاز 5  درصد 50تا  41  6

  امتیاز 4  درصد 40تا  31  7

  امتیاز 3  درصد 30تا  21  8

  امتیاز 2  درصد 20تا  11  9

  امتیاز 1  درصد 10تا  0  10

امتیاز کسب شده  تعداد قبولی  شاخص - 3

دولتیهايدانشگاهسراسريکنکوردر رقمی یکهايرتبهتعداد

  روزانه

  

  امتیاز در نظر  20دولتی  يها دانشگاهدر کنکور سراسري رقمی یکهايرتبههر نفر قبولی داشتن به ازاء

   .گرفته شود

  

امتیاز کسب شده  اد قبولیتعد  شاخص - 4

    روزانهدولتیهايدانشگاهسراسريکنکوردر100ا دو رقمی تهايرتبهتعداد

 امتیاز در نظر  10دولتی  يها دانشگاهدر کنکور سراسري 100تا  11هايرتبههر نفر قبولی داشتن به ازاء

   .گرفته شود
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امتیاز کسب شده  تعداد قبولی  شاخص - 5

  روزانهدولتیهايدانشگاهسراسريکنکوردر 1000تا  101 ياهرتبهتعداد

 امتیاز در نظر  5دولتی  يها دانشگاهدر کنکور سراسري 1000تا  101هايرتبههر نفر قبولی داشتن به ازاء

   .گرفته شود
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   )کیفی(ن آموزا عملکرد دانش: پیشرفت تحصیلی/ موفقیت هاي  شاخص: ب

امتیاز کسب   ضعیف  متوسط  خوب  عالی  شاخص فرعی  ردیف

  شده

در مورد دروس  خصوص بهدانش، مهارت و درك و فهم،   1

کلیدي

5421

5421  تمایل به موفقیت در طول زمان  2

5421آموزان در برابر نقطه شروع و در طول زمان پیشرفت دانش  3

5421  پیشرفت در دروس مهم   4

5421  آموزان هاي مختلف دانش پیشرفت گروه  5

5421  آموزان در مسئولیت یادگیري خودشان  مشارکت دانش  6

5421  آموزان  هاي ارتباطی، همکاري و تعامالت دانش مهارت  7

استفاده از یادگیري در جهان واقعی و ایجاد ارتباطات بین   8

  هاي یادگیري حیطه

5421

اقدام، پرسش، تحقیق، تفکر انتقادي و استفاده از نوآوري،   9

  آوري یادگیري فن

5421

:شرایط زیر خواهد بود بر اساسکیفی و  صورت بهبررسی وضعیت مدرسه و  بر اساسنحوه محاسبه این شاخص 

استمدرسه داراي شرایط عالی و بسیار مناسب در هر شاخص : عالی.

استبتاً مناسب در هر شاخص مدرسه داراي شرایط خوب و نس: خوب.

استدر هر شاخص  قبول قابلمناسب و  نسبتاًٌمدرسه داراي شرایط : متوسط.

استدر هر شاخص  قبول قابلمدرسه داراي شرایط غیر: ضعیف.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



192

   پرورشیپیشرفت تربیتی و هاي  شاخص- 4

  در دوره ابتدایی پرورشیتربیتی و هاي  اخصش

  ره الگوهاي برتر تدریسکسب جوایز در جشنواشاخص - 1

  امتیاز کسب شده  سوم  دوم  اول  شاخص 

 کشورسطحدر کسب جوایز در جشنواره الگوهاي برتر تدریس

استانسطحدر کسب جوایز در جشنواره الگوهاي برتر تدریس

 ناحیهسطحدر کسب جوایز در جشنواره الگوهاي برتر تدریس

 جدول زیر عمل شود ساسبر ابراي اختصاص امتیاز:

  نفر سوم  نفر دومنفر اول  سطح جوایز  ردیف

  امتیاز 8  امتیاز 9  امتیاز 10  کشور  1

  امتیاز 4  امتیاز 5  امتیاز 6  استان  2

  امتیاز 1  امتیاز 2  امتیاز 3  ناحیه  3

  

  هنري -کسب جوایز در مسابقات فرهنگی شاخص - 2

  امتیاز کسب شده  سوم  دوم  اول  شاخص 

 کشورسطحدر هنري -در مسابقات فرهنگی کسب جوایز 

استانسطحدر هنري -کسب جوایز در مسابقات فرهنگی 

 سطح ناحیهدر هنري -کسب جوایز در مسابقات فرهنگی 

 جدول زیر عمل شود بر اساسبراي اختصاص امتیاز:

  نفر سوم  نفر دومنفر اول  سطح جوایز  ردیف

  امتیاز 8  متیازا 9  امتیاز 10  کشور  1

  امتیاز 4  امتیاز 5  امتیاز 6  استان  2

  امتیاز 1  امتیاز 2  امتیاز 3  ناحیه   3
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  شاخص 

  امتیاز کسب شده  سوم  دوم  اول

کشورسطحدر ها جشنوارهکسب جوایز در سایر 

استانسطحدر ها جشنوارهکسب جوایز در سایر 

ناحیهسطحدر ها جشنوارهکسب جوایز در سایر 

 جدول زیر عمل شود بر اساسبراي اختصاص امتیاز:

  نفر سوم  نفر دومنفر اول  سطح جوایز  ردیف

  امتیاز 8  امتیاز 9  امتیاز 10  کشور  1

  امتیاز 4  امتیاز 5  امتیاز 6  استان  2

  امتیاز1  امتیاز 2  امتیاز 3  ناحیه   3

  

  

  امتیاز کسب شده  سوم  دوم  اول  شاخص فرعی  ردیف

  کشورسطحدر ورزشی مسابقاتکسب جوایز در   1

  استانورزشی در سطح  مسابقاتکسب جوایز در   2

  ناحیهسطحدر ورزشی مسابقاتکسب جوایز در   3

  

 جدول زیر عمل شود بر اساسبراي اختصاص امتیاز:

  برنز  نقرهطال  سطح جوایز  فردی

  امتیاز 8  امتیاز 9  امتیاز 10  کشور  1

  امتیاز 4  امتیاز 5  امتیاز 6  استان  2

  امتیاز 1  امتیاز 2  امتیاز 3  ناحیه   3

  

  

  

  

  

  

  

  

  ها جشنوارهکسب جوایز در سایر شاخص - 3

  ورزشی مسابقاتوایز در شاخص کسب ج- 4
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  متوسطه اولدوره 

  

  امتیاز کسب شده  سوم  دوم  اول  شاخص   ردیف

کشورسطحدرجشنواره خوارزمی نوجوان  کسب جوایز در  1

استانسطحدرکسب جوایز در جشنواره خوارزمی نوجوان   2

ناحیهسطحدرکسب جوایز در جشنواره خوارزمی نوجوان   3

 جدول زیر عمل شود بر اساسبراي اختصاص امتیاز:

  نفر سوم  نفر دومنفر اول  سطح جوایز  ردیف

  امتیاز 8  امتیاز 9  امتیاز 10  کشور  1

  امتیاز 4  امتیاز 5  امتیاز 6  استان  2

  امتیاز 1  امتیاز 2  امتیاز 3  ناحیه   3

  

  

  امتیاز کسب شده  سوم  دوم  اول  شاخص   ردیف

 کشورسطحدر کسب جوایز در جشنواره الگوهاي برتر تدریس  1

استانسطحدر اي برتر تدریسکسب جوایز در جشنواره الگوه  2

 ناحیهسطحدر کسب جوایز در جشنواره الگوهاي برتر تدریس  3

 جدول زیر عمل شود بر اساسبراي اختصاص امتیاز:

  نفر سوم  نفر دومنفر اول  سطح جوایز  ردیف

  امتیاز 8  امتیاز 9  امتیاز 10  کشور  1

  امتیاز 4  امتیاز 5  امتیاز 6  استان  2

  امتیاز 1  امتیاز 2  امتیاز 3  حیه نا  3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شاخص کسب جوایز در جشنواره خوارزمی نوجوان- 1

  ها جشنوارهکسب جوایز در سایر شاخص - 1
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  ورزشی مسابقاتشاخص کسب جوایز در کسب جوایز در - 2

  امتیاز کسب شده  سوم  دوم  اول  شاخص فرعی  ردیف

  کشورسطحدر ورزشی مسابقاتکسب جوایز در   1

  استانورزشی در سطح  مسابقاتکسب جوایز در   2

  ناحیهسطحدر ورزشی مسابقاتکسب جوایز در   3

  

 جدول زیر عمل شود بر اساسبراي اختصاص امتیاز:

  برنز  نقرهطال  سطح جوایز  ردیف

  امتیاز 8  امتیاز 9  امتیاز 10  کشور  1

  امتیاز 4  امتیاز 5  امتیاز 6  استان  2

  امتیاز 1  امتیاز 2  امتیاز 3  ناحیه   3
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  متوسطه دومدوره 

  

  ردیف

  امتیاز کسب شده  سوم  دوم  اول  شاخص 

کشوردر سطحکسب جوایز در جشنواره خوارزمی جوان   1

استانسطح درکسب جوایز در جشنواره خوارزمی جوان   2

ناحیهسطحدرکسب جوایز در جشنواره خوارزمی جوان   3

 یر عمل شودجدول ز بر اساسبراي اختصاص امتیاز:

  نفر سوم  نفر دومنفر اول  سطح جوایز  ردیف

  امتیاز 8  امتیاز 9  امتیاز 10  کشور  1

  امتیاز 4  امتیاز 5  امتیاز 6  استان  2

  امتیاز 1  امتیاز 2  امتیاز 3  ناحیه   3

  

  المپیادها شاخص کسب جوایز در- 2

  امتیاز کسب شده  سوم  دوم  اول  شاخص 

 المپیادها کسب جوایز در

جدول زیر عمل شود بر اساساي اختصاص امتیاز بر:

  نفر سوم  نفر دومنفر اول  سطح جوایز

  امتیاز 8  امتیاز 9  امتیاز 10  کشور

  

  شاخص کسب جوایز در جشنواره الگوهاي برتر تدریس- 1

  

  امتیاز کسب شده  سوم  دوم  اول  شاخص   ردیف

 کشورسطحدر کسب جوایز در جشنواره الگوهاي برتر تدریس  1

استاندر سطح  کسب جوایز در جشنواره الگوهاي برتر تدریس  2

ناحیهسطحدر کسب جوایز در جشنواره الگوهاي برتر تدریس  3

 جدول زیر عمل شود بر اساسبراي اختصاص امتیاز:

  نفر سوم  نفر دومنفر اول  سطح جوایز  ردیف

  امتیاز 8  امتیاز 9  امتیاز 10  کشور  1

  امتیاز 4  امتیاز 5  امتیاز 6  استان  2

  امتیاز 1  امتیاز 2  امتیاز 3  ناحیه   3

  شنواره خوارزمی جوانشاخص کسب جوایز در ج- 1
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  ورزشی مسابقاتشاخص کسب جوایز در کسب جوایز در - 1

  امتیاز کسب شده  سوم  دوم  اول  شاخص فرعی  ردیف

  کشورسطحدر ورزشی مسابقاتکسب جوایز در   1

  استانورزشی در سطح  مسابقاتکسب جوایز در   2

  ناحیهسطحدر ورزشی مسابقاتز در کسب جوای  3

  

 جدول زیر عمل شود بر اساسبراي اختصاص امتیاز:

  برنز  نقرهطال  سطح جوایز  ردیف

  امتیاز 8  امتیاز 9  امتیاز 10  کشور  1

  امتیاز 4  امتیاز 5  امتیاز 6  استان  2

  امتیاز 1  امتیاز 2  امتیاز 3  ناحیه   3
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   )کیفیخش ب( يندفرآیهاي  شاخص- 5

  )یفیک( یهاي تدریس و ارزشیاب شاخص: الف

امتیاز کسب   ضعیف  متوسط  خوب  عالی  شاخص فرعی  ردیف

  شده

آموزان  دانش معلمان از موضوعات درسی خود و اینکه دانش  1

  گیرند چگونه یاد می

5421

5421  ریزي درسی، محیط یادگیري و استفاده از زمان و منابع برنامه   2

استفاده از روش پرسش  ازجملهآموز  دانش –تعامالت معلم   3

  و پاسخ و گفت و گو

5421

هاي تدریس براي پاسخگویی به نیازهاي افراد و  استراتژي  4

  آموزان هاي دانش گروه

5421

تدریس براي رشد تفکر انتقادي، حل مسئله، نوآوري و   5

  هاي یادگیري مستقل مهارت

5421

هاي سنجش براي نظارت بر پیشرفت  داده وتحلیل جزیهت  6

آموزان دانش

5421

استفاده از اطالعات سنجش براي تدریس و پیشرفت   7

  آموزان تحصیلی دانش

5421

5421  آموزان  دانش معلمان در مورد حمایت از یادگیري دانش  8

 بر اساسکیفی و  صورت بهرزشیابی مدرسه و بررسی وضعیت تدریس و ا بر اساسنحوه محاسبه این شاخص 

:شرایط زیر خواهد بود

استمدرسه داراي شرایط عالی و بسیار مناسب در هر شاخص : عالی.

استمدرسه داراي شرایط خوب و نسبتاً مناسب در هر شاخص : خوب.

استدر هر شاخص  قبول قابلمناسب و  نسبتاًٌمدرسه داراي شرایط : متوسط.

استدر هر شاخص  قبول قابلداراي شرایط غیرمدرسه : ضعیف.
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   )یفیک(هاي رهبري و مدیریت  شاخص: ب

  )یفیک(هاي رهبري و مدیریت  شاخص

امتیاز کسب   ضعیف  متوسط  خوب  عالی  شاخص فرعی  ردیف

  شده

5421  رهبري آموزشی در سطح مدرسه  1

5421  روابط و ارتباطات مناسب  2

5421  و بهبود در مدرسهظرفیت نوآوري   3

5421  استانداردها و عملکرد مدرسه ٔدرزمینهپاسخگویی   4

5421  در مدرسه یابیخود ارزداشتن فرآیندهایی براي   5

نظارت و ارزیابی آموزش و یادگیري در رابطه با موفقیت   6

  آموزان دانش

5421

5421  بهبود در طول زمان   7

5421  لدینمشارکت وا  8

5421  ارتباطات والدین با مدرسه  9

5421هاي محلی، اجتماعی و ملی مرتبط مشارکت  10

5421  گیري مشارکت والدین و سایر ذینفعان در تصمیم  11

5421  تضمین پاسخگویی براي نتایج و عملکرد مدرسه  12

شرایط زیر  بر اساسکیفی و  صورت بهري و مدیریت مدرسه و بررسی وضعیت رهب بر اساسحوه محاسبه این شاخص ن

:خواهد بود

استمدرسه داراي شرایط عالی و بسیار مناسب در هر شاخص : عالی.

استمدرسه داراي شرایط خوب و نسبتاً مناسب در هر شاخص : خوب.

استدر هر شاخص  قبول قابلمناسب و  نسبتاًٌمدرسه داراي شرایط : متوسط.

استدر هر شاخص  قبول قابلرسه داراي شرایط غیرمد: ضعیف.
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  گانه هاي تربیتی شش ساحت يها مؤلفه -4- 4

  اخالقیوعبادياعتقادي،تربیتساحت - 4-1- 4

برآناصولوبنیاديچهارچوبکهتربیتینخست:استقابل تصوردینیتربیتدو گونهکلیطور به

همهوداردقرارسکوالرتربیتمقابلدردینیتربیتازشکلاین.دینی باشدهايآموزهودیناساس

تعبیربامفهوماینازحاضرهدرمجموع .شود یمشاملدینیمعیارهايمبانی بر اساسرانظامیکابعاد

کهتربیتازخاصیبخشدوم، .ردیگ یمبردرراتربیتيها ساحتهمهو استیاد شدهاسالمیتربیت

واعتقاداتتربیت،ازشکلایندر.ردیپذ یمصورتمتربیانورزيدینوداريدینوندتقویت ربراي

تربیت ها آنبهعملوباوروایمانبهرسیدنبرايمتربیوردیگ یمقرارموردتوجهخاصیمناسک دین

خودمذهبو دینتعلیمدررسمیمذهبیودینیيها تیاقلما،کشوراساسیقانونمطابقالبته( شود یم

ساحتتربیترانوع اخیردینی،تربیتازشکلدواینتمایزبرايودلیلهمینبه )آزادندفرزندانشانبه

تربیتساحتدرمجموعو دین،اخالقخویشاونديونزدیکیسبببهومیا نهادهنامعباديواعتقادي

تربیتجریانازبخشییو اخالقديعبااعتقادي،تربیتشد ساحتگذاريناماخالقیوعبادياعتقادي،

درطیبهحیاتاخالقیِودینیجنبهازیقبول قابلمرتبهتقویتورشدناظر بهاست،عمومیورسمی

متربیاناختیاريوآگاهانهالتزاموایمانپرورشجهتکهاقداماتیوتدابیرهمهو شاملمتربیانوجود

تکوین وراستايدرواخالقیوعبادياعتقاديصفاتواعمال،ها ارزشباورها،ازاي مجموعهنسبت به

،یو اخالقعبادي اعتقادي،تربیتساحتقلمرو؛ لذا ردیپذ یمصورتایشاناخالقیودینیهویتتعالی

) رپیامب(دینیوالیت رهبرانپذیرشونبوتمعاد،متعال،خداوندبهنسبتمعرفتوخودشناسیبهناظر

تاریخطولدرکامليها انسانبرترین حقبهکهاست،ایشانازپیرويو) ع() نمیمعصوائمهو( ص

.هستند

دینآزادانهآگاهانه والتزاموانتخاب(ن ایمادینی،يها ارزشوعقائدسایربهناظرساحتاینچنینهم

واصولرعایتودینی يها ارزشومناسکاحکام،بهعملیتقید،)معیارنظاموزندگیآیینیعنیحق

اساسبرخودسازيبرايتالش پیوستهو)اجتماعیوفرديابعادهمهدر(ه روزمرزندگیدراخالقیآداب

صفاتکسبنفس،عزتوکرامتداري، حفظخویشتنوعواطفتعدیلطبیعی،غرائزمهار(ر معیانظام

  .است )رذایل اخالقیوصفاتتکوینازگیريپیشواخالقیفضایلو

  ساحت تربیت اعتقادي، عبادي و اخالقی يها مؤلفه

  رشد و تقویت جنبه دینی و اخالقی حیات طیبه در وجود متربیان

خودشناسی و معرفت نسبت به خداوند، معاد، نبوت و پذیرش 

  والیت رهبران دینی
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  سیاسیواجتماعیتربیتساحت - 4-2- 4

ییها یستگیشاکسب بهناظرعمومیوسمیرتربیتجریانازبخشیسیاسیواجتماعیتربیتساحت

یو اجتماعسیاسی ییها تیدر فعالوباشندآگاهوفعالشهروندانیتاسازد یمقادررامتربیانکهاست

  :استزیرمواردشاملسیاسیاجتماعیتربیتساحتقلمرو.کنندمشارکت

، تعامل)...وهمکارانومسایگانهدوستان،خویشاوندان،خانواده،اعضاي(دیگرانبامناسبارتباط

اجتماعیپذیري، مشارکتمسئولیتقانون،رعایت(سیاسیومدنینهادهايسایرودولتنهادباشایسته

بردباري،(ارتباطیيها مهارتو اجتماعیاخالقودانشکسب،)اجتماعیيها ارزشپاسداشتسیاسی،و

ودركاجتماعی،عدالتفهم سیاسی،ودركیی،جومسالمتاجتماعی،فهمودركهمدلی،ووفاق

 یجهانحلی،م) یارسف( یملزبانيها ییتواناتفاهم، ووحدتحفظ،یالملل نیبتفاهمفرهنگی،میانتعامل

  .است…) وانگلیسیربی،ع(

  ساحت تربیت زیست اجتماعی سیاسی يها مؤلفه

  شهروندي فعال و آگاه

  یسیاسی و اجتماع يها تیفعالشرکت در 

  همسایگاندوستان،خویشاوندان،خانواده،اعضايارتباط مناسب با 

  تعامل شایسته با نهاد دولت و سایر نهادهاي مدنی و سیاسی

  ارتباطی يها مهارتکسب دانش و اخالق اجتماعی و 

هاي نژادي، قومی، فرهنگی و  درك و احساس درست نسبت به ریشه

  آموزان اجتماعی سایر دانش

  بدنیوزیستیتربیتاحتس - 4-3- 4

و ارتقايحفظبهناظرکهاستعمومیورسمیتربیتجریانازبخشیبدنیوزیستیتربیتساحت

روانی،وقواي جسمیتقویتدیگران،وخودقبالدرمتربیانروانیوجسمیبهداشترعایتوسالمت

ساحتاینقلمرو.طبیعت استهباحتراموزیستمحیطازحفاظتبیماري،وضعفعواملبامبارزه

:دهد یمپوششرازیرموارد )جسمیسالمتتأمینوبدنیقوايپرورش(

اززندگی، برخورداريدرشادابیحفظاساسی،نیازهايتأمین(اجتماعیوفرديسالمتجنسی،تربیت

آراستگیواکیزگیپروح ووجسمازمراقبتفراغت،اوقاتوسالمتفریحاتازاستفادهسالمت،ورفاه

بومزیستحفظقبالدراحساس مسئولیت(شهريبومزیستقلمروهايمحیطی،زیستبهداشت،)فردي

وپاکیزگیحفظدرها شیگراوها عادتیادگیري ومصرفوتولیدصحیحالگوهايازآگاهیشهري،
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موارداینهمهدرواقع).نآبرايشدنقائلاحترامطبیعت وشناخت(طبیعیمنابعو)شهريمحیطسالمت

  .دارداشارهآنکاملوجهطیبه درحیاتازو مغفولمهمییها جنبهبه

  

  ساحت تربیت زیستی و بدنی يها مؤلفه

  انیوارتقا سالمت و رعایت بهداشت جسمی و ر

  تقویت قواي جسمی و روانی

  مبارزه با عوامل ضعف و بیماري

  تو احترام به طبیع ستیز طیمححفاظت از 

  تربیت جنسی، سالمت فردي و اجتماعی

ها در طول زندگی و نقش  رزشوها  آگاهی نسبت به سرگرمی

  در سالمت ذهنی و جسمی ها آن

  آگاهی نسبت به مراقبت از بدن و امنیت عادات سالمتی مناسب

بهداشت زیست محیطی

  بوم شهري و منابع طبیعی آگاهی نسبت به قلمروهاي زیست

و نقش نوع  ستیز طیمحدرست نسبت به  تشخیص و احساس

  انسان در محیط زیست اطرافشان و جهان

  

  هنريوشناختیزیباییتربیتساحت - 4-4- 4

قوارشدبهکه ناظراستعمومیورسمیتربیتجریانازبخشیهنريوشناختیزیباییتربیتساحت

دارايافعالودرك موضوعاتوانت(متربیانشناختیزیباییذوقواحساساتعواطف،پرورشوخیال

  .است)هنرييها ارزشو آثارازقدردانیوهنريآثارخلقتوانمعنويیاماديزیبایی

  ساحت تربیت زیبایی شناختی و هنري يها مؤلفه

  شناختی رشد قوه خیال و پرورش عواطف، احساسات و زیبایی

  ويتوان درك موضوعات و افعال داراي زیبایی مادي و یا معن

  توان خلق آثار هنري

  هاي هنري قدردانی از آثار و ارزش

  شناسی در متربیان پرورش ادراك زیبایی

  پایه و دانش هنري   يها مهارت ٔدرزمینهپیشرفت 
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  ايحرفهواقتصاديتربیتساحت - 4-5- 4

ابعادیکی ازبهناظرکهاستعمومیورسمیتربیتجریانازبخشیايحرفهواقتصاديتربیتساحت

متربیانيها ییتوانارشد بهناظرساحتاین.هاست انسانمعیشتیواقتصاديبعدیعنیآدمیزندگیمهم

ودركاقتصادي،مسائلو فهمدركنظیراموري(ت اسايحرفهواقتصاديتالشومعاشامرتدبیردر

،يور بهرهرعایتبیکاري،وبطالتهیز ازپرکارآفرینی،تواناي،حرفهاخالقبهالتزاماي،حرفهمهارت

احکامووکار کسبقوانینمراعاتعدالت اقتصادي،بسطبهاهتمامثروت،توسعهوحفظجهتتالش

  .)روابط اقتصاديدرها ارزشواخالقبهالتزامومعامالت

  اي حرفهساحت تربیت اقتصادي و  يها مؤلفه

  اي معاش و تالش اقتصادي و حرفه امر ریدر تدبمتربیان  يها ییتوانارشد 

  توان کارآفرینی

  فناوريوعلمیتربیتساحت - 4-6- 4

به کسبناظرکهاستعمومیورسمیتربیتجریانازبخشیفناوريوعلمیتربیتساحت

توسعهوگیريو بهرهشناختدررامتربیانکهاستیی) اه و مهارتها يتوانمندوصفات(ها یستگیشا

عنایتباشوند،قادرمتربیانن آاساسبرتاکندیاريفناوريوعلمعرصهدربشريمتراکمتجاربنتایج

درمسئوالنهتصرفواستفادهو)به هستیايآیهنگاه( یهستجهانبهنسبتآینده،تحوالتوتغییراتبه

.کنندکسبارزش مداربینشی،)ابزارينگاه(طبیعت 

یکبهتواند یم، کهمنجر شدطبیعتازمسئوالنهگیريبهرهوتصرفبهمنجراريابزوايآیهنگاهترکیب

.بینجامدآنازمراقبتوحفظوطبیعتبهانساننگاهدراساسیراهبرد

وپایه يها دانشدركوفهمراستايدرجامعهافرادتوانمنديرشدبهناظرتربیتازساحتاینلذا

آمادگیتفکر انتقادي،توانمنطقی،وعلمیتفکروهیشيریکارگ بهایی،افزدانشمهارتکسبعمومی،

زندگیکیفیتبهبودفناورانه برايتفکروبینشدانش،کسببهناظرنیزونوآوريوخالقیتبروزجهت

  .است

  ساحت تربیت علمی و فناوري يها مؤلفه

  گیري و توسعه علم و فناوري در شناخت و بهره ها یستگیشاکسب 

  ییدانش افزا يها مهارتکسب 

  شیوه تفکر علمی و منطقی يریکارگ به

  توان تفکر انتقادي و تفکر خالقانه

  آمادگی جهت بروز خالقیت و نوآوري

  کسب دانش و بینش و تفکر فناورانه براي بهبود کیفیت زندگی

   حل مسئلهتوانایی 
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  مبانی نظري سند  بر اساسمدرسه صالح  يها یژگیو -5- 4

مراتب تحققبرايمتربیانشدنآمادهوطیبهحیاتتجربهمحلبایدمدرسه،ر سند تحول آمده است کهد

  :زیر است يها یژگیواین مدرسه داراي  .باشدصالحجامعهبهرودوابعادهمهدرآن

سازيساده - 5-1- 4

وتجربیاتازيا) هپیچیدنهو(شدهشکل سادهبایداي مدرسهتجربیاتکهمعنیاینسازي؛ بهساده

سربرمانعیتواند یمواستپیچیدهاجتماعیدر زندگیواقعیروابط.باشدطیبهحیاتواقعیاَشکال

شرایطبهعنایتبامدرسه،محیط؛ لذا گرددمتربیانبروز استعدادهايوتعالیورشدویادگیريراه

تصنعیمعنايبهویژگیاین.گرددمواجهريکمتبا موانعتربیتفرایندتاساده باشدبایدآنان،رشد

تجارب زندگیباامکانحدتابایدمتربیاناي مدرسهتجارببلکهنیست،تجاربوها تیموقعکردن 

وها چالشبهناظربایددر مدرسهشدهطراحیتربیتیتجاربوها تیفعالحتیوباشدنزدیکواقعی

  .باشدمتربیانزندگیواقعیمسائل

سازي ساده يها مؤلفه

  تجارب یادگیري به تجارب زندگی واقعی نزدیک باشد 

  زندگی واقعی باشد مسائلها و  یادگیري شامل چالش

  پاالیش  - 5-2- 4

مدرسهتجربیاتبرخیازاحتمالیناخوشایند نامطلوبنتایجوعوارضبرخیزدودنپاالیش،ازمراد

نامطلوبتغییراتومحیطیمخاطراتوعوارضبهکه نسبتاستجریانیمتربیانرشدجریان.است

عوارض،کهاینبرايبنابراین.ردیگ یمقرارتأثیرتحتشدتبهوحساس استبسیارمحیط

محیط مدرسهباشد،داشتهرااثرکمترینمتربیانرشدجریانبرموجودنامطلوبو تغییراتمخاطرات

مانعکهو نامطلوبیمخلعواملوعناصرازاالمکان یتحوردیقرار گدائممراقبتوپایشموردباید

تعالیورشدازحمایتقصدپاالیش بهاینکهآنجاازاماباشد،دوربهشوند یممتربیانتعالیورشد

 .شودظاهرمتربیانافراطیسازيمحدودتهدید یاوتحمیلشکلبهنباید،ردیگ یمصورتمتربیان

امنیتمدرسه،فضايدرمتربیانمطلوبنمايونششرط.امن باشدوگرحمایتمحیطیبایدمدرسه

برايکهمدرسه،؛ لذا استمتربیانویژهبهبشراساسینیازهايازایمنیبهزیرا نیاز.استآنانخاطر

 .داشتکافی مبذولتوجهآنامنیتتأمینبهبایددارد،جدياهتماممتربیانوجوديتعالیيساز زمینه

اقیاز س.استشدهبردهبه کارامنمحیطکناردرجوديوروحیتعالیوایماننیزکریمرآنقدر
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برچنینابراهیممبارکهسورهازو پنجسیآیهوبقرهمبارکهسورهازششوبیستوصد کیآیات

منظردوازصالحمدرسه. استدادهقرارشركدوري ازوخدابهایمانالزمهراامنمحیطکهدیآ یم

ورشدبرايمناسبزمینهکهمحیط مدرسه،درواقع.داردتوجهآناناولیايومتربیانخاطرامنیتبه

منظرزا. دباش)خطرازدور(ن ام "روانی "و "جسمانی"ازنظرباید،شود یمتلقیمتربیانتعالی

بایدمدرسهفیزیکیيفضایعنیشدیاند یمکالبديفضايمتربیان درامنیتبهصالحمدرسهنخست،

از.باشدجسمیخطرآفرینعواملفاقدومتناسبآنانرشديمقتضیاتکه باشودطراحیاي گونه به

و آرامشاحساسمدرسهفضايدربایدمتربیانمنظراینزا. دینما یمتوجهروانیبه امنیتدوممنظر

در مدرسه.بپردازندتجربهبهآندروشوندواردمدرسهبهدرونیانگیزهوشوقباونمایندراحتی

  .باشدداشتهوجودروانینامساعدفشارهرگونهوترسونگرانیبرايعاملیهیچنباید

آموزان حفاظت، مراقبت، هدایت و حمایت از دانش :پاالیش يها مؤلفه

  

  

  حفاظت

  امنیت کودکان نیتأم /تمهیداتی براي حفاظت 

  انآموز دانشمراقبت، رفاه و حفاظت از 

  مسئوالن به حوادث مدرسه رسیدگی کنند

  تمهیداتی براي تضمین سالمت، ایمنی و امنیت

  ها و برخوردها در محیط مدرسه به حداقل برسند خشونت

  

  

  

  

  ایمنی

  از خیابان باشد ها بچهمدرسه داراي مسئول عبور 

  مدرسه از هر لحاظ امن باشد 

  محیط مدرسه از خطرات مصون باشد

  باشد گر تیحمامحیط مدرسه محیط امن و 

  آموزان در مدرسه امینت خاطر روانی و جسمانی داشته باشند  دانش

  آفرین باشد محیط مدرسه فاقد عوامل خطر

  من باشندای مدرسه يها سیسرو

  آموزان در مدرسه احساس امنیت کنند دانش

  

  بهداشت

  تدارك و ترویج، شیوه زندگی امن و سالم

  ها تمیز و مرتب باشند کالس

  ساختمان و محوطه مدرسه جذاب، تمیز و مرتب باشند

  متناسب سازي - 5-3- 4

 .باشدمتناسبابعاد،همهدرمتربیانشرایط رشديبابایدمدرسه،تجربیاتویژگی،ایناساسبر

این.شود یداده ممیمتعنیزتجهیزاتوفضامربیان،مانند مدیریت،مدرسهابعادسایربهسازيمتناسب
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این.استمشهورطبیعتازپیرويبهکهاستتربیتیمتونومنابعدراصل محوريیکبهناظراصل

تنظیم درکهاستآناصلاینازمنظور.داردنمودنیزمسلمانسلفدانشمنداندر نظریهاصل

 چگونگی باید تجارب تربیتیومناسبهايزمینهکردنفراهمدیگر،بیانبهیاتربیتیسازوکارهاي

 این باید تربیتی يها تیموقعتنظیم  در؛ لذا گرفت نظر در را متربیان حیات مختلف شئون رشدي

  .داشت نظر در را ها یچگونگ

  

سازي متناسب يها مؤلفه

  تجربیات یادگیري با سن و شرایط زندگی متربیان در همه ابعاد متناسب باشد 

  ف حیات رشد داشته باشندآموزان در شئون مختل دانش

  تعادل  - 5-4- 4

در فلسفهتربیتمختارتعریفواست یکپارچگیونگرينبهجا همهاصولباتناسبتعادل،ازمراد

صرف.حیات انسانی استمختلفهاي جنبهبه متوازنتوجهدرایراناسالمیجمهوريدرتربیت

دوبایدصالحمدرسهدرکهگفتتوان یم؛ لذا شود یمدیگرغفلت از ابعادموجبیک بعد،توجه به

ازیکیمعرفتاعتاليو)آناعممعنايبه(ت معرفکسباین کهنخست:باشدمدنظرتوأماننکته،

وجودياشتداداساسمعرفتکسبشناختی،معرفتمبانیبر اساساست، زیرافعالیتاصلیمحور

به ناظرنخستطیبه،حیاتتحققبرايها یستگیشاکسبوهویتدرتحولو هرگونهاستآدمی

اینمعرفت شناختیمبانیاساسبرهرچند(ت اسمحورمعرفتاساساًبنابراینوموقعیتفهمودرك

بهمتربیانیابیدستمعتبر ومعرفتکسبروندبلکه.نیستصرفدانشانتقالصورت بهمعرفت

بایدشده،حاصلمعرفتکهدوم این).تاسجهتوکانونومهمنیزمعرفتتولیدچنینهممعرفت

ومعرفتبین،رو ازاین.رودکاربهدیگران،خود وموقعیتبهبوداصالحبرايعملدستمایهصورت به

  .استقراربروثیقینسبتعمل

تعادل يها مؤلفه

  آموزان فکري دانش يها مهارتتوسعه بعد عقالنی و 

  عملی  يها مهارتاب توانمندي و شناختی و اکتس يها مهارتبر  تأکید

  شده بایستی دستمایه اصالح و بهبود موقعیت خود و دیگران باشد دانش کسب
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انعطاف پذیري - 5-5- 4

برخوردارانعطافازحديازبایداي مدرسهنظامفردي،يها تفاوتو اصلگراییکثرتاصلمبنايبر

ازمدرسه صالحدیگر،سخنبه.نگرددتصلبوجمودردچادر آنجاريهايرویهو ها برنامهتاباشد

چنین يبر مبنامدرسهيسازوکارهابیشتردرواقعو داردتأکیدانسانیيها شباهتبریک سو

راخوديسازوکارهافردي،يها تفاوتوجودبهتوجهبادیگرسوياز.ردیگ یمشکلییها شباهت

  .آوردفراهمرامتربیانشتربیوجوديِتعالیِزمینهتاسازد یممنعطف

پذیري انعطاف يها مؤلفه

  مدرسه باید با شرایط متنوع متربیان سازگار باشد

  کسب کنندفناوري و دانش فناوري را هاي پایه  آموزان شایستگی دانش

  هاي محیط اجتماعی استفاده کند مدرسه از ظرفیت

  هاي فضاي مجازي استفاده کند مدرسه از ظرفیت

  هاي فناوري اطالعات و ارتباطات استفاده کند ظرفیت مدرسه از

  عدالتواحسانرابطه - 5-6- 4

استدر مدرسهمتربیان ومربیانبین» عدالتواحسانرابطه«حاکمیت صالح،مدرسهششمویژگی

هیدر آ.استدادهقرارو احسانعدلاساسبردیگرباهمراها انسانرابطهمبنايخداونداساساًزیرا

رابطهگفتتوان یمروایناز.اند شدهیکدیگر امربهنسبتاحسانوعدلبهها انساننحل،سورهنود

کنندهاصالحعدالت )ع(م امابیانبه.استو احسانعدلرابطهاسالمیتفکردرانسانباانسان

وفکريپختگیلحاصیکدیگر،باها انسانروابطدرآنپا گرفتنو عدلرابطهسترشگ. تهاس انسان

برتکیهوناتوانیوفرهنگیوفکريیماندگ عقبعدل،رابطهنبودپیامداست وفرهنگیپیشرفت

 نیتر مهمازجمله .داردلوازمیخودمدرسهدربر احسانمبتنیوعادالنهروابطبرقراري .استدیگران

صالحدر مدرسهخالقا. تاسهمدرسدراخالقیيها ارزشعینیتحققواخالقمحوریتلوازم،این

ازمتربیانشدنکه متخلقزیرااست،هدفسویکازاخالق :دارددوگانهکارکرديعدالتمانندبه

است،روشدیگر،سويازواسالمی استتربیتنظامویژهبهتربیتینظامیکموردنظرپیامدهاي

مدرسه،مداراخالقفضايردبی شک،.دیگراهدافتحققايبراستبستريخودکهزیرا

متربیآزاديفضاایندر. گردد یمکسبوتعقیب شتریو ببهترمتربیانتوسطموردنظريها یستگیشا

بایدمدرسهفضايبنابراین،.داشتخواهدهمراهبهتربیتیتعارض، آثاروجودبدونمربیسندیتو

دستبهغیرمستقیمومستقیمصورت بهراها آنمتربیانتاباشداسالمیوانسانی يها ارزشازسرشار

و ازاستاخالقیجوایجادصالحمدرسهرویکردهايازیکیخصوص،ایندر.کنندتجربهآورند و
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وها مؤلفهتمامی درمتربیانمعنويومتعالیتجاربتحققوطیبهحیاتتحققزمینهطریقاین

اینصالحمدرسهدرارزیابی تربیتمهميها مالكازیکی.گردد یمفراهمصالحمدرسهيسازوکارها

بهسازوکارهااینباید؛ لذا باشدمطابقهماهنگ واخالقیيها باارزشآنيسازوکارهاهمهکهاست

  .بخوردمحکوشودمعتبر نقداخالقیيها باارزشبیرونیودرونینحو

  روابط احسان و عدالت يها مؤلفه

  و مبتنی بر احسان باشد روابط درون مدرسه عادالنه

  مناسب باشد ها یستگیشاو براي کسب  شوق آوربرانگیز و  فضاي مدرسه احترام

  هاي اخالقی در مدرسه تحقق عینی داشته باشند ارزش

  هاي انسانی و اسالمی باشد فضاي مدرسه سرشار از ارزش

  در مدرسه جو اخالقی فراهم شده باشد

  هاي اخالقی هماهنگ و مطابق باشند باارزشهمه سازوکارهاي مدرسه بایستی 

تعاونومشارکت - 5-7- 4

درها انسانکه جاآناز .استتعاونومشارکتصالح،مدرسهفضايمهماتیاز خصوصدیگریکی

فضاي؛ لذا باشداساساً اجتماعیبایدنیزها آنتربیت،کنند یمرشدجامعهدروشوند یممتولدجامعه

متربیانشخصیتکهباشدايگونهبهرسمی، بایدتربیتيها طیمحویژهبهتربیتی،هاي محیطبرحاکم

جاي بهبایدتربیتیيها طیمح؛ لذا داردنگهمخرب دورگراییرقابتوفردگراییگیريشکلازرا

ودهسازنتعاملوسالمرفاقتفضايایجادبهیادگیري،دیگران دربارقابتوفرديمقایسهبرتأکید

روي )خویشوجودييها تیظرفمداومتعالیبراي(خودش فرد باهررقابتودیگرانبامؤثر

  .آورند

  مشارکت و تعاون يها مؤلفه

  با دیگران وجود داشته باشد مؤثردر مدرسه فضاي رفاقت سالم و تعامل سازنده و 

  رقابت هر فرد با خودش 

  یان بهمکاري بین متربیان و مر

اجتماعی متناظر به اصالح مداوم موقعیت، فعال باشد و  يها انیرجمدرسه در 

  باشد پذیر مشارکتمشارکت نماید و 

و اشخاص حقیقی و حقوقی براي توسعه و  مؤسساتمدرسه از همکاري نهادها و 

  مند گردد تعالی تجارب ارزنده یادگیري بهره

  مدرسه و خانواده مناسب و سازنده  روابط

  معلمان و مدیریت مدرسه مستمر باشدارتباط اولیا با 
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  فصل 

  پنجم
  

  

  

بحث، نتیجه گیري و 

  پیشنهادات
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  جمع بندي -1- 5

 در مؤثر يها شاخصبراي شناسایی ؛ لذا بودکشور س مدار بندي رتبهطراحی نظام هدف تحقیق حاضر 

 بندي رتبها مرتبط ب هاي در این زمینه شاخص متون و ادبیات تحقیقابتدا با مراجعه به  مدارس بندي رتبه

س مدار بندي رتبهشناسایی شده در فرایند  يها شاخصبودن  مؤثرو براي اطمینان از شدند شناسایی س مدار

کارشناسان و معاونین ، مدیران، نمونه شامل معلمان .توزیع گردید آمارينمونه پرسشنامه اي تهیه و میان 

 .بودند نظر صاحببا تجربه و س مدار بندي تبهرسابقه کار داشتند و در رابطه با  ها سال مدارس بودند که

   .قرار گرفت و داده هاي الزم جمع آوري گردید آمارينفر نمونه  490پرسشنامه طراحی شده در اختیار 
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  نتیجه گیريبحث و  -2- 5

 عنوان به سمدار يبند رتبهدر این راستا ما از  .بودکشور مدارس  بندي رتبه مطراحی نظاهدف تحقیق حاضر 

با  .میا کردهو همچنین کیفیت آموزشی این دسته از مدارس یاد  مدارسمکانیزمی براي ارزیابی وضعیت 

در ایجاد کیفیت آموزشی  توان یممدارس را  بندي رتبه ریتأث، شده ارائهتوجه به یافته هاي تحقیق و مدل 

تحقیق همواره ذهن محقق را به خود مشغول که در انجام این  یسؤالشاید  .مورد تجدید نظر قرار داد

زمینه الزم براي ایجاد  تواند یم شده ارائهمدل  .در مقطع متوسطه بود وپرورش آموزشتحقق اهداف  کرد یم

به ما در امر ارزشیابی  تواند یمموضوعی است که مدارس  بندي رتبه .آورد به وجودرا س مدارکیفیت در 

ما را قادر به کشف سریع نقاط قوت و ضعف یک مدرسه  مسئله نیا .کمک کند وپرورش آموزشنظام 

اطالعاتی در مورد  تواند یماستفاده از این مدل  .کند یمآن مدرسه براي بهبود خود  يها فرصتخاص و 

اخص مدارس ارائه دهد و ماهیتاً مشخص کننده وضعیت مدارس و نظام  طور به آموزشی کیفیت نظام

، اما عامل مشترك دهد یمبسیاري را پوشش  هاي جنبه بندي رتبهمفهوم  اگرچه .باشد وپرورش آموزش

تالشی براي سنجش کیفیت آموزش  بندي رتبه دیگر عبارت به .هستندکیفیت  يها شاخص بندي رتبه يها مدل

زمینه را براي رشد کیفیت آموزشی  تواند یم شده ارائهمدل  .)2009،سیسوئموسسه ملی آموزش عالی (ت اس

عنوان بهترین  ،شود یم برتررتبه  حائز ها بندي رتبهکه در  یهمچنین چون یک موسسه آموزش .ازدفراهم س

الکمن و (ت به بحث و تعریف کیفیت آموزش مربوط اس بندي رتبه درنتیجه .شود یمبه او داده 

 بر اساسبایستی به مدارس  بندي رتبهاساس، کالرك مدعی است که سیستم  نیبر ا .)2009دیگران،

پذیرش  جاي بهان نسبت به سطحی که در حال حاضر هستند آموز دانشبراي آموزش  شان یوانائت

  .)2009،سیسوئموسسه ملی آموزش عالی (د انی که از قبل عملکرد عالی دارند، امتیاز بدهآموز دانش

را فراهم س مدارزمینه رقابت سالم و سازنده بین  تواند یم بندي رتبهگفت که مدل  توان یمنتایج  بر اساس

به مقایسه مدارس منجر شود و  تواند یم ها آنو گردآوري داده هاي مربوط  ها شاخصاستفاده از این  .سازد

  ، هافمن،1953، 1942فستینگر، (د گرد یمنظرات محققان منجر به رفتار رقابتی  بر اساساین مقایسه 

این معنی که مدارس با نگاه به مدارس برتر  رفتار رقابتی به .)924،1925، ، وایتمور1954فستینگر و الرنس، 

 يها شاخصهمچنین توجه به  .تالش خواهند کرد که خود را به این مدارس نزدیک کنند ها بندي رتبهدر 

و برگزاري  ریزي برنامهمدارس با  .به رقابت سالم بین مدارس کمک کند تواند یمدر مدل  شده ارائه

پیش رو راه را  انداز چشمعملکردي به معلمان مدارس و نشان دادن فوق برنامه و همچنین فشار  يها کالس

همچنین مدارس با هدف قرار دادن رتبه هاي برتر در این رتبه بندها به  .براي این رقابت سازنده فراهم کنند

ر خود به مثابه الگوهایی براي سای ها بندي رتبهو مدارس برتر در این  شدالگوهایی براي مدارس موفق تبدیل 

را براي  ها آنان و نیز معلمان آموز دانشمدیران مدارس با باال بردن انتظارات از  .مدارس عمل خواهند کرد
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 توأمنوید دهنده رقابتی  تواند یمتوجه به این مسائل  .رسیدن به رتبه هاي برتر تشویق خواهند کرد

.ان این مدارس باشدآموز دانشهمچنین س مدارکاري علمی بین معلمان باهم

 .شودس مدار شفافیت عملکردمنجر به  تواند یم، شده ارائهاز سوي دیگر داده هاي حاصل از اجراي مدل 

پاسخگویی  .باز کند اي مدرسه يها ستمیسپاسخگویی راه را بر  تواند یمخود  نوبه بهشفافیت عملکرد 

موزشی را جایگزین به ارتقاء رهبري آموزشی کمک کند و مدیران نقش نوین رهبري آ تواند یس ممدار

مشترك در مدرسه  انداز چشماینجاست که نقش رهبران آموزشی مدارس، نشان دادن  .مدیریت سنتی کنند

تسهیل گر  عنوان بهو  کنند یمفراهم  انداز چشمخواهد بود و رهبران آموزشی مدارس راه را براي تحقق این 

که با خلق و کمک به  رود یمآموزشی انتظار  در همین راستا از مدیران .و راهنماي راه عمل خواهند کرد

مدرسه  انداز چشمتحقق  درراهکاري داشته باشند و هم آنیادگیري با معلم - تدوین راهبردهاي نوین یاددهی

نشانگرهاي خوبی  توانند یس ممدار بندي رتبهآمارهاي کمی حاصل از  .تمام تالش و کوشش خود را بکنند

بعدي معیار و  يها سالان مدارس باشند و با مقایسه این اطالعات در آموز دانشبراي عملکرد تحصیلی 

خود  نوبه بهاین مقایسه  .دیگر فراهم کردباهممحک خوبی براي قضاوت در مورد عملکرد مدیران مدارس 

به این معنی که با در دست داشتن اطالعات  .استمنجر به شفافیت بیشتر مدارس در راستاي اهدافشان 

و این اطالعات به  شود یمچند سال متوالی، زمینه خوبی براي مقایسه عملکرد مدارس فراهم ر د ها بندي رتبه

در چنین  .رندیگ یمان بودن مورد پذیرش بیشتري قرار آموز دانشدلیل مستند و مبتنی بر عملکرد تحصیلی 

لدین و همچنین وا وپرورش آموزشفضایی و به دلیل درخواست شفافیت بیشتر از سوي مسئوالن 

 ازنظران وضعیت خود را آموز دانشبا افزایش عملکرد  ییها برنامه ارائهبا  شدان، مدارس ناچار آموز دانش

وارد دوره  تواند یماقدام مدارس براي تحقق اهداف  درنتیجه .مسئوالن و سایر افراد ذینفع خوب جلوه دهند

          .تازه اي شود؛ دوره شفافیت عملکرد

به دلیل اینکه میزان تحقق اهداف این مدارس نشان  وپرورش آموزشحقق اهداف و مقاصد اطالع از میزان ت

مسئوالن و برنامه ریزان و  موردتوجه، همواره است ها آن يها يگذار استیسو  ها ریزي برنامهاز موفقیت 

اصل از این آموزشی از طریق یافته هاي ح گذاران استیسبرنامه ریزان و  .آموزشی بوده است گذاران استیس

براي  ییها برنامهبپردازند و در صورت لزوم س مداربه ارزشیابی از عملکرد مدیران  توانند یم ها بندي رتبه

مدارسی  .کنند یمتدوین  ها آنعملکرد  بر اساسو نقشه راه این مدارس را  کنند یمتحقق اهداف طرح ریزي 

مدارس هدف در نظر گرفته شوند و  عنوان به توانند یمداراي عملکرد ضعیفی باشند  ها بندي رتبهکه در این 

 .کارشناسی شده و صحیح راه را براي تحقق اهداف این دسته از مدارس هم فراهم کنند يها ریزي برنامهبا 

این شناخت را  تواند یم بندي رتبهکه  استنیازمند داشتن درکی درست از وضعیت این مدارس  مسئله نیا

درست، شناخت وضعیت موجود  ریزي برنامهگفت که نقطه شروع یک  تواند یم درواقع .بیاورد به وجود

با درك وضعیت  .کند یمبراي رسیدن به وضعیت مطلوب یاري  گیري تصمیماین شناخت ما را در امر  .است
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در اینجا نقش  .ضعیت مطلوب را پر کردوفاصله بین وضعیت موجود  توان یس ممدارجاري و موجود 

آموزشی براي ترسیم و تدوین نقشه راه  گذاران استیسباال بردن دانش برنامه ریزان و  سمدار بندي رتبه

  .استارتقاء مدارس 

براي واگذاري اختیارات و قدرت  گیري تصمیمدر  تواند یس ممدار بندي رتبهنتایج حاصل از مدل 

ی بیشتري در به دنبال تمرکززدای اي مدرسه يها ستمیس درواقع .به مدارس کمک کند گیري تصمیم

اما در بین دالیل تمرکز زدایی مدارس  .بسیار متفاوت باشند توانند یمدالیل این امر  .هستند وپرورش آموزش

 عنوان بهمدیران و معلمان  .مطرح بوده است ها نهیهزهمواره بحث استفاده بهینه از منابع و صرفه جویی در 

معتقدند که چون  ها آن .بیشتري در مدارس هستند یريگ تصمیمبه دنبال قدرت  روز بهروز  اي حرفهافرادي 

 درنتیجه، خواهند یمپاسخگویی  ها آنان و عملکرد آموز دانشدر قبال  ها آناز  وپرورش آموزشمسئوالن 

این حق طبیعی هر مدیري است س مدارمدیران  ازنظر .بیشتري هم داشته باشند گیري تصمیمبایستی قدرت 

از سوي  .آن زمینه را داشته باشد در  گیري تصمیمخگو باشد که قدرت و اختیار که براي کاري مسئول و پاس

اگذاري اختیارات بیشتر به مدارس با بحث توانمند سازي مدیران و گیري تصمیمدیگر، بحث انتقال قدرت 

یعنی براي داشتن مدیرانی توانا، بایستی قدرت و اختیارات بیشتري به  .آموزشی مدارس گره خورده است

با درگیر کردن معلمان در  هم آنداده شود تا راه را بر دموکراسی آموزشی در مدارس باز کنند و مدیر ها آن

 گیري تصمیمرهبري آموزشی مدرسه هم به توانمند سازي منابع انسانی و هم به چند الیه کردن قدرت 

 نیتر یاتیعملیعنی  از یک سیستم سنتی تمرکزگرا به مدارس گیري تصمیمزمانی که قدرت  .کمک کنند

 .براي باال بردن عملکرد مدارسشان هستند يتر مناسببهتر و  يها راه، مدارس به دنبال شود یمسطح واگذار 

داراي عملکرد بهتري هستند،  ها بندي رتبهبه مدارسی که در  توانند یم وپرورش آموزشمسئوالن  ٔدرزمینه

 ها بندي رتبهیعنی به مدارسی که عملکرد خوبی در  .را شروع کنند گیري تصمیمواگذاري اختیار و قدرت 

   .داشته باشند اي مالحظه قابل یخود گرداناداري  ازنظرداده شود و هم  گیري تصمیمدارند، هم اختیارات 

حتی در واگذاري مدارس به بخش خصوصی  تواند یم ها بندي رتبهاز سوي دیگر اطالعات حاصل از این 

به این معنی که  .کیفیت آموزشی است دهنده نشانماهیتاً  بندي رتبهبحث کردیم که، ما  .هم بسیار مفید باشند

پس  .، برتر هستندهم آموزآن دانشبه  شده ارائهکیفیت آموزشی و خدمات  ازنظرمدارس داراي رتبه هاي برتر 

کنند و با داشتن  راه منجر به این کیفیت را پیدا اند توانستهآموزشی باال  باکیفیتمدیران و معلمان مدارس 

 ها آنرا به واگذاري مدارسشان به خود  وپرورش آموزشمسئوالن  توانند یمتجربه هاي خوب در این زمینه 

در نقش راهنما و ناظر بر مدارس ایفاي  تواند یممتولی  عنوان به وپرورش آموزشدر اینجا  .ترغیب کنند

و همچنین نحوه انجام امور  ریزي برنامهدر  ، دست مدیران این مدارس راوپرورش آموزشیعنی  .نقش کند

باالتر از سطح فعلی به راهنمایی و نظارت بر عملکرد این مدارس اقدام کند و  یسطحباز بگذارد و در 

مکانیزم  عنوان به بندي رتبه درنتیجه .راهنما و تسهیل کننده عمل کند عنوان بهکالن  يها يگذار استیسضمن 
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قدرت  توانند یمو مدارس با توجه به رتبه کسب شده  کردلیت به مدرسه عمل داشتن شرایط واگذاري مسئو

   .و اختیارات بیشتري داشته باشند

انتخاب آگاهانه  .استدر انتخاب مدرسه از سوي والدین مدارس  بندي رتبهاطالعات  ریتأثدیگر  مسئله

 2000 ،واسالو( تاس هبود محققان نیز موردتوجهمدرسه توسط والدین براي فرزندان خود از موضوعات 

والدین انتظار دارند که  درنتیجه .)2006پاالردي، ( شده گفتهانتخاب مدرسه، مسئولیتی جدي در نظر  )ب

این است که در حال حاضر  سؤالاما  .گذاشته شود ها آناطالعات الزم در مورد عملکرد مدارس ر اختیار 

، موارددر بسیاري از  .آورند یم به دسترا از کجا  اه آنوالدین اطالعات خود در مرد مدارس و عملکرد 

والدین اطالعات خود را از صحبت کردن با معلمان، اعضاي انجمن اولیا و مربیان و همچنین دوستان و 

اگرچه صحبت ما بر سر میزان اعتبار اطالعات دریافتی از سوي این منابع اطالعاتی  .رندیگ یمآشنایان خود 

ات شفافیت الزم و همچنین قدرت استناد الزم براي توجیه انتخاب والدین را ندارند و اما این اطالع .نیست

از سوي معلمان به والدین، بیشتر ناشی از باورهاي شخصی افراد و نوع نگرش  شده ارائهبراي مثال اطالعات 

لمی و عملکرد سطح ع وقت هیچکما اینکه معلمان  .کنند یماست که در آن تدریس  اي مدرسهنسبت به  ها آن

شاید به این دلیل که با این کار،  .برند ینم سؤالرا زیر  کنند یمکه در آن خدمت  اي مدرسهان آموز دانش

منبع  عنوان به تواند یممدارس  بندي رتبهاطالعات حاصل از  درنتیجه .برند یم سؤالعملکرد خودشان را زیر 

در انتخاب مدرسه به والدین کمک  تواند یمته شود که و مورد اعتماد در نظر گرف طرفانه یباطالعاتی قوي، 

داشته باشند و ضمن این انتخاب آینده بهتري براي فرزندان خود فراهم کنند و  اي آگاهانهانتخاب  اکند ت

در این زمینه  .مسئوالن و مدیران مدارس را به پاسخگویی بیشتر در قبال والدین و فرزندانشان وادارد

را براي فرزند خود  اي مدرسهکه، زمانی که والدین قصد دارند  اند کردهبیان  )2000( نجانسون و همکارا

معموالً در تصمیم والدین همواره  و ؛است گیري تصمیمعامل در  نیتر مهمانتخاب کنند آگاهی باالي والدین 

 .)ب 2000 الف، 2000واسالو، ( دمانند امنیت، نظم و انضباط و کیفیت آموزشی وجود دارن ییها تیاولو

از طریق  تواند یمکه  است رعملکرد یک مدرسه و میزان موفقیت آن د دهنده نشان درواقعاولویت سوم 

در چنین موقعیتی و در کنار تمام متغیرهاي انتخاب مدرسه،  .است بندي رتبهکسب عملکرد بهتر در 

رتبه یک مدرسه نشان از  درنتیجه .در انتخاب مدارس به والدین کمک کند تواند یممدارس  بندي رتبه

مدارس  بندي رتبهدر چنین موقعیتی  .کیفیتی دارد که آن مدرسه در برآوردن نیازها و تقاضاهاي والدین دارد

بیش از هر زمان  درنتیجه .مدارس در دسترس والدین قرار دهد تاطالعات الزم در مورد کیفی تواند یم

هستند، بلکه ملزم به پاسخ به نیازها و  شان وجوديت ملزم به پاسخ به این ضرور تنها نهدیگري، مدارس 

پنینگس( دانتظارات حوزه کاریشان و همچنین مشتریان خود، هستن
1
به نقل از دگازمن و همکاران،  1973،

فرزندان خود قابل انکار  وپرورش آموزشزندگی و  يها سالعالوه بر این نقش والدین در سراسر  .)2006

                                                
Î Pennings
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عملکرد خود نباشند،  ٔدرزمینهوالدین  يها ینگران دلقادر به پاسخگویی به  بطوریکه اگر مدارس .نیست

این بدان معنی است که اگر والدین احساس کنند و  .دهند یممیزان پشتیبانی والدین به مدرسه را از دست 

شرفت پی ازجملهمهم فرزندانشان  مسائلو همچنین  ها آن يها ینگرانبدانند که مدرسه و مسئوالن مدرسه به 

ورود به   کسب نمرات باال و عملکرد تحصیلی باال،  تحصیلی، توسعه معنوي، رشد و پیشرفت در زندگی،

، میزان وفاداري والدین نسبت به کنند ینمبراي رشد و یادگیري توجه  ییها فرصتفراهم کردن  دانشگاه، 

  .رود یممشتري از بین  عنوان بهمدارس 

از طریق  .باعث ایجاد تغییرات در ارزیابی عملکرد مدیران و معلمان شود تواند یمهمچنین  شده ارائهمدل 

نحوه ارزیابی مدیران مدارس را به سمت ارزیابی مبتنی بر عملکرد  توان یم ها بندي رتبهاطالعات حاصل از 

بیانگر آن است که زیر  شده ارائهاز آنجایی که نتایج حاصل از مدل  .ان تغییر دادآموز دانشتحصیلی 

مدارس هستند و این شاخص با  بندي رتبهان بهترین معیار براي آموز دانشعملکرد تحصیلی  يها اخصش

هستند که بیانگر  ییها شاخص نیتر مهمکارشناسان و متخصصان  ازنظر رگذاریتأثزیر شاخص  9داشتن 

لکرد تحصیلی یافته هاي تحقیق مدیرانی که سعی در باال بردن عم بر اساس .ان هستندآموز دانشعملکرد 

مدنظر  ها آن یابیارز، بایستی این موفقیت در اند داشتهموفقیت  موردنظران دارند و نسبت به سطح آموز دانش

مدیران این مدارس قادر هستند به  دهد یماز آنجا داراي اهمیت است که نشان  مسئله نیا .قرار بگیرد

خود  نوبه بهارزیابی عملکردشان  ٔدرزمینهیران به مد شده دادهبازخورد  .ی دست یابندتوجه قابلبهبودهاي 

  .شدمنجر به تالش بیشتر براي بهبود عملکرد 

شهروندانی ضمن برخورداري از دانش  .مدارس هزاره سوم بایستی شهروندانی ملی و جهانی تربیت کنند

 وپرورش شآموز يها ستمیسداشتن چنین شهروندانی، هدف  .بومی در سطح جهانی نیز توانا و فعال باشند

باشند که براي زندگی کردن در هزاره سوم  ییها یژگیوانی بایستی داراي آموز دانشچنین  .استپیشرفته 

در چنین موقعیتی نقش مدارس آن خواهد بود که در راستاي تحقق اهداف، نگاهی هم به  .نیاز دارند

مدارس  درنتیجه .ازند دینیب ندشو یمجهانی و مسابقاتی که در سطح منطقه اي و جهانی برگزار  يها رقابت

بودن و همگام با تغییرات به پیش رفتن  روز به .را با دانش نوین هم آشنا کنند آموزانشان دانشبایستی 

هاي  ٔدرزمینههاي جدیدي را انداز چشم تواند یم بندي رتبه .باشدس مدار بندي رتبه اتریتأث ازجمله تواند یم

تالش  ها خواستهمدارس هم براي پاسخ دادن به این نیازها و  .آورد نارمغاان به آموز دانشتحصیلی براي 

  .بیشتري خواهند کرد

در  .مدیریت کیفیت نیز کمک کند يها ستمیسبه ایجاد  تواند یممدارس  بندي رتبه، اینکه باالخرهو 

مشتري که چه چیزي داراي ارزش است و ارزش از نگاه  کند یممدیریت کیفیت، مشتري تعیین  يها ستمیس

هم هستند و راه خود به نظام  وپرورش آموزشدر حال گسترش در  يها دگاهیدچنین  .شود یمتعیین 

 عنوان بهان آموز دانشدر طراحی سیستم مدیریت کیفیت در مدارس،  .اند کردهآموزشی کشورها را هم باز 
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در حال بهبود و اصالح  هرروز، مدیریت و معلمان ها ستمیسدر این  .مشتري نقش مهمی ایفا خواهند کرد

داشته باشد و این  ریتأثان آموز دانشبر عملکرد تحصیلی  تواند یمبهبود و اصالح فرایندها  .فرآیندها هستند

راه  تواند یم شده ارائهو مدل س مدار بندي رتبهفرآیند  درنتیجه .بهبودها منجر به ارتقاء علمی مدارس شود

   .آموزشی را تسهیل کند مدیریت کیفیت در نظام يها ستمیسبهبود 

  و سیاستگذاريمدارس بندي  رتبه -3- 5

 و رایج هاي مدل بررسیبندي مدارس بود که در این راستا ما به  طراحی نظام رتبههدف از انجام این تحقیق 

در این زمینه و در فصل دوم گزارش دو تا از . پرداختیم مدارس بندي رتبه ٔدرزمینه جهانی موفق تجارب

و امارات را موردبحث و بررسی  افستدبندي  شامل مدل رتبه بندي رتبه هاي مدلو مشهورترین  معتبرترین

کیفیت ، آموزان عملکرد دانش چهار شاخص بر اساسمدارس  بندي درجه امارات در مدل. قراردادیم

 شود و مدارس به انجام می اثربخشی کلیو  اثربخشی مدیریت و رهبري، آموزش، یادگیري و ارزشیابی

  .شوند بندي می رتبه ضعیف: 4درجه و  نیازمند بهبود: 3درجه ، خوب: 2درجه  ،عالی: 1درجه چهار دسته 

 ضعیف خیلیو  ضعیفقبول،  ، قابلخوب، خوب خیلی ،عالیسطح  6 بر اساسدر کشور امارات مدارس 

 موفقیتشاخص  6 بر اساسهمچنین کلیه مدارس در امارت متحده عربی . شوند بندي می درجه

 برنامه ،ارزشیابی و تدریس ها، آننوآوري  هاي مهارت و آموزان دانش اجتماعی و فردي توسعه ،آموزان دانش

  .شوند بندي می رتبه مدیریت و رهبري و آموزان دانش از حمایت و هدایت مراقبت، حفاظت، ،درسی

 مدارس ارزیابی و قایسهم استانداردهاي/ معیارها و ها شاخص، ها مالك احصاءاز اهداف تحقیق  گریدیکی 

بود که در هر  )مدیریترهبري و  انسانی، منابع تجهیزات، آموزشی، فضاي آموزشی، نظام کیفیت و کمیت(

بندي  هاي مؤثر در رتبه ضمن شناسایی شاخص .هاي کمی و کیفی الزم را شناسایی کردیم بخش ما شاخص

بندي  ایجاد نظام رتبه ـ 3/19راهکار ذیل در که مبانی نظري سند تحول بنیادین مدارس، بایستی با توجه به 

هاي  سازي عملکرد و ارتقاء کیفیت و تقویت انگیزه شفاف منظور به وپرورش آموزش مؤسساتمدارس و 

 بندي رتبهنظام  گذاري سیاستاساس اصول و مبانی  بر همین، شده اشاره رقابت منطقی و علمی بین آنان

  :زیر است شامل موارد

زه و رقابت آموزشی مثبت بین مدارسافزایش انگی-1

ها و تفاوت در سطح کیفیت مدارس بندي به دلیل تنوع ویژگی اصل استانی بودن رتبه-2

در مسیر پیشرفت و بالندگی قرار دادن مدارس-3

ارتقا کیفیت آموزشی-4

عدالت آموزشی از طریق توجه به مدارس ضعیف تأمین-5

مدارس با رتبه باالدر  بل اخص تمرکززداییدولت و  گري تصديکاهش -6
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مدارس ضعیف بل اخصمنابع مالی جهت حفظ وضعیت و ارتقا بهتر وضعیت مدارس  بینی پیش-7

دادن استقالل بیشتر به مدارس با رتبه باال در جذب، استخدام و نگهداري نیروي انسانی متخصص -8

موردنیازو 

نظارت و کنترل بر امور آموزشی مدارس-9

تخصیص منابع مالی بیشتر به مدارس مدارس از طریق  کاهش فاصله و شکاف آموزشی بین-10

تر  ضعیف

منابع مالی، مادي و انسانی عادالنهتوزیع -11

بعد از شناسایی . بندي مدارس در دو فاز قابلیت اجرا خواهد داشت اجراي نظام رتبه ،از سوي دیگر در عمل

ان و کارشناسان این زمینه در نظر بندي مدارس، در مصاحبه با گروهی از صاحب هاي مؤثر در رتبه شاخص

بندي نه  مدارس است فرآیند رتبه نوعی خودارزیابی بندي که به نحوي اجراي آزمایشی و به مرحله اول رتبه

این . هاي صورت بگیرد ها بلکه با تعداد کمتري از شاخص جامع و فراگیر و در تمام حیطه صورت به

  .ل زیر آمده استبندي خواهند بود در جدو ها که مبناي رتبه شاخص

  بندي مدارس ابتدایی دوره دوم رتبههاي  شاخص :1-5جدول 

  شاخص فرعی  ردیف

تعداد قبولی در مدارس تیزهوشان  1

تعداد قبولی در مدارس نمونه دولتی  2

  ورزشی مسابقاتکسب جوایز در   3

هنري -کسب جوایز در مسابقات فرهنگی   4

  متوسطه دوره اولبندي مدارس  رتبههاي  شاخص :2-5جدول 

  شاخص فرعی  ردیف

تعداد قبولی در مدارس تیزهوشان  1

تعداد قبولی در مدارس وابسته به دانشگاه  2

تعداد قبولی در مدارس نمونه دولتی  3

کسب جوایز در جشنواره خوارزمی نوجوان  4

ورزشی سراسر کشور مسابقاتکسب جوایز در   5

  س متوسطه دوره دومبندي مدار رتبههاي  شاخص :3-5جدول 

انآموز دانشخردادماه کل  قبولیدرصد1

خردادماهدرآموزاندانشنهایی کلدروسنمراتمیانگین2

المپیادها کسب جوایز در  3
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کسب جوایز در جشنواره خوارزمی جوان  4

ورزشی سراسر کشور مسابقاتکسب جوایز در   5

6  

ش
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ان آموز دانشل خردادماه ک قبولیدرصد

خردادماهدرآموزاندانشنهایی کلدروسنمراتمیانگین  7

روزانهدولتیهايدانشگاهسراسريکنکوردردورقمیویکهايرتبهتعداد  8

روزانهدولتیهايدانشگاهسراسريکنکوردر100زیرهايرتبهتعداد  9

روزانهدولتیهايدانشگاهسراسريکنکوردر1000زیرهايرتبهتعداد  10

بر خودارزیابی مدارس توسط مدارس با کمک و راهنمایی و مشاوره کارشناسان  تأکیددر مرحله اول 

هاي  در این مرحله مدارس بایستی داده. خواهد بودوپرورش  کل آموزش ادارات يسوشده از  معرفی

توان از طریق  در مرحله دوم می. رش دهندبندي خود را احصاء کرده و به مسئوالن گزا جهت رتبه موردنیاز

در مرحله دوم  درواقع. بندي مدارس اقدام نمود افزار تحت وب رتبه بخش خصوصی به ساخت نرم

بندي کردن مدارس از طریق  وپرورش بایستی از طریق عقد قرارداد با بخش خصوصی زمینه رتبه آموزش

  .یک پورتال تحت وب در اینترنت عمل کند صورت بهافزار  این نرم. افزار تحت وب را فراهم نماید نرم

قبل از هر چیز در مرحله اول بعد از مشخص . است یمدارس نیازمند استلزامات بندي از سوي دیگر رتبه

و ابالغ به  وپرورش آموزشمدارس توسط شوراي عالی  بندي رتبهاصلی  هاي شاخصشدن و تائید نهایی 

دهی  بایستی دستورالعمل و همچنین نحوه محاسبه و گزارش ،سهجهت اجرا در سطح مدر وپرورش آموزش

بایستی مسئوالن  وپرورش آموزشادارات کل ها براي مسئوالن و مدیران مدارس مشخص گردد  و  شاخص

و  ها شاخصمدیر، معاونین و همچنین کارشناسان مدرسه را نسبت به نحوه محاسبه  ازجملهمدارس 

، مراحل بندي رتبهنسبت به  هایی کارگاهمدارس آگاه کنند و از طریق  بندي هرتب موردنیاز هاي دادهگردآوري 

  .دالزم به مسئوالن مدارس داده شو هاي آموزش ها دادهو فرآیند و نحوه گردآوري 

تحت وب  افزار نرممدارس قبالً از هر چیز مجوز  بندي رتبه افزار نرمدر مرحله دوم با توجه به ساخت 

نمود و حتی  تأمیناز طریق عقد قرارداد به بخش خصوصی  توان میرا  افزار نرمودجه ب .بایستی گرفته شود

د توان میي نیاز به بودجه ندارد و حتی افزار نرمقسمت  درنتیجه .مدارس درآمدهایی کسب نمود بندي رتبهاز 

  .داشته باشدنیز  درآمدزایی وپرورش آموزشبراي 

بندي  رتبه. منفی داشته باشدهم مثبت و هم آثار و پیامدهاي د نتوا میمدارس  بندي و باالخره اینکه رتبه

تواند باعث افزایش رقابت سازنده بین مدارس و همچنین در مسیر پیشرفت و بالندگی  مثبت می صورت به

کردن  بندي رتبهدر  مؤثرهاي  منفی باعث توجه صرف به شاخص صورت بهقرار گرفتن مدارس شود و هم 

یکی دیگر از پیامدهاي . آموزان و مدارس شود هاي تربیتی دانش ه سایر ابعاد و ساحتمدارس و عدم توجه ب

یعنی ؛ بندي مدارس، داشتن سازوکاري اجرایی براي نظارت و ارزشیابی کیفیت آموزشی مدارس است رتبه
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ی به ارتقا های اي را فراهم کرد که مدیران مدارس با داشتن برنامه توان زمینه بندي مدارس می از طریق رتبه

وپرورش ابزاري در دست دارد تا از این  کیفیت آموزشی مدارس خود اقدام نمایند و از سوي دیگر آموزش

تواند  بندي مدارس می از سوي دیگر، رتبه. طریق بر کیفیت آموزشی مدارس نظارت بیشتري داشته باشد

 در مدارس با رتبه باال خصبیشتر بل ا تمرکززداییو وپرورش  در آموزشدولت  تمرکزکاهش منجر به 

مدرسه و انتخابی نمودن مدیران مدارس با رتبه خوب  خودگردانیتواند  اولین گام این تمرکززدایی می. شود

اي را تدوین نمود که بر اساس آن مدارس با رتبه باال بتوانند  توان برنامه همچنین در این راستا می. باشد

جذب، استخدام و نگهداري نیروي ان آن مدارس اجازه داد تا به استقالل بیشتري داشته باشند و به مدیر

تواند به تخصیص  بندي کردن مدارس می همچنین رتبه. مدرسه خود اقدام نمایندانسانی متخصص و مورد 

تواند براي آن دسته از مدارسی  وپرورش می وزارت آموزش. وپرورش کمک کند عادالنه منابع مالی آموزش

بندي مدارس حتی  رتبه. منابع مالی بیشتري جهت ارتقا کیفیت آموزشی اختصاص دهدتر هستند  که ضعیف

دهی نیروي انسانی نگاه  تواند مؤثر باشد و در سازمان می منابع مالی، مادي و انسانی عادالنهتوزیع  ٔدرزمینه

  .اي به مدارس ضعیف داشت ویژه

بندي  رتبهیعنی . بندي مدارس است رتبهو باالخره ریسک و مدیریت ریسک نیز از موضوعات مرتبط با 

که  پیامدهاي ناخوشایند و ناخواسته گرددتواند منجر به  ازنده میس مدارس عالوه بر آثار مثبت و

در سطح کالن، . اي داشته باشند بندي توجه ویژه گذاران بایستی به ریسک و مدیریت ریسک رتبه سیاست

گري دولت نگاه کنیم،  راي استقالل بیشتر مدارس و کاهش تصديابزاري ب عنوان بهبندي  که به رتبه هنگامی

ها به این مسئله به دیده تردید نگاه کنند و  وپرورش استان ممکن است بسیاري از مسئوالن و مدیران آموزش

بندي کردن مدارس را باعث از بین بردن قدرت و حق اختیار در جابجایی مدیران مدارس و انتصاب  رتبه

این نتیجه . بندي مدارس منجر به عدم رضایت و همچنین کاهش انگیزه شود رتبه درنتیجهو  ها بدانند آن

بندي مدارس یک نوع ارزشیابی  از این طریق مدیریت کرد که اصوالً بحث رتبهن توا ناخوشایند را می

. شده یینشوند نه با یک معیار و مالك استاندارد از قبل تع هنجاري است و مدارس با یکدیگر مقایسه می

شوند و فقط این تعداد مشمول استقالل  هاي باال می بندي حائز رتبه تعداد کمی از مدارس در رتبه درنتیجه

  .بیشتر و انتخابی بودن مدیران مدارس خواهند شد

ضعیفی دارند از دیگر پیامدهاي د همچنین اعتراض و عدم همکاري مسئوالن و مدیران مدارسی که عملکر

بندي مدیران و مسئوالن مدارس بایستی پاسخگوي  در رتبه درواقع. بندي مدارس خواهد بود ناخوشایند رتبه

تواند منجر به  بندي می عملکرد مدرسه باشند و از سوي دیگر به دلیل تفاوت اولیه در سطح مدارس رتبه

ه بزند و چراکه در چنین سیستم جدیدي مدیر بایستی عملکردش را به رتبه مدرسه خود گر. نارضایتی شود

بندي مدارس  از سوي دیگر رتبه. بندي مدارس باعث اعتراضات زیادي شود رود که رتبه این احتمال می

تواند زمینه نارضایتی  این خود می درنتیجهتر و  تواند نظارت و کنترل بر کیفیت آموزشی مدارس را راحت می
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وپرورش بایستی مدیران  ن آموزشتوان گفت که مسئوال در پاسخ می. وپرورش فراهم کند را در آموزش

ها در باال بردن کیفیت را خاطرنشان  مدارس را نسبت به موضوع کیفیت و ارتقا کیفیت آموزشی و نقش آن

هایی وضعیت مدرسه را بهبود بخشند تا مدیران مدارس متوجه  سازند و از مدیران بخواهند از طریق برنامه

ها در بهبود رتبه مدرسه و افزایش  درسه بستگی به عملکرد آنها به سمت مدیر م شوند که انتصاب مجدد آن

  .کیفیت آموزشی خواهد بود

یعنی ؛ بندي مدارس موضوع تفاوت کیفیت آموزشی در بین مدارس است یکی دیگر از پیامدهاي رتبه

منابع  نیروي انسانی، ازنظرهایی بین مدارس  شوند از همان لحظه اول تفاوت بندي می که مدارس رتبه هنگامی

مالی، تجهیزات، امکانات و فضاي آموزشی و همچنین مدیریت وجود دارد و این خواسته یا ناخواسته در 

توان وضعیت موجود مدارس را ثابت نگه داشت  براي رفع این پیامد ناخواسته می. گذارد بندي تأثیر می رتبه

  .رسند توجه نمود میو به بهبود و ارتقا وضعیت بعد از یک سال و اینکه به چه جایگاهی 

  

   ها تیمحدود -4- 5

  :به موارد زیر اشاره کرد توان یماز عهده پژوهشگر خارج بوده است  ها آنکه کنترل  ییها تیمحدود ازجمله

  .و استانداردها ها شاخصتائید شده در مدل با عنایت به فقدان  يها شاخصعدم هنجاریابی  .1

نتیجه تحقیق  ها تیمحدوداست که این  ییها تیمحدودداراي  سمدار بندي رتبهبراي  شده ارائهمدل  .2

 توان ینمرا س مداربه این معنی که عملکرد  .شود یمناشی  شده ارائه يها شاخصنیست، بلکه محدودیت از 

در این راستا محققانی  .ارزیابی کردس مدارشده توسط کارکنان  فیتألاستنادات و مقاالت و کتب  بر اساس

چاپ شده يها کتابهستند که از مقاالت و  ییها آن يها بندي رتبهکه مشهورترین  اند کردهبیان 
1

و  

استنادات
2

والدراما-گروت و گارسیا(د کنن یمارزش علمی استفاده  يها شاخص عنوان به 
3

موید ؛ 2006، 
4

و  

ندرهوف و هان رین ؛1985، دیگران
5

یجکوتیجسن  ؛1993، 
6

ونتورا و مومبرو ؛1999، 
7

ا از این ام )2006، 

  .استفاده کرد توان ینم مدارس بندي رتبهبراي مدل  ها شاخص

  

  

                                                
Î publications
Ï citations
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   هاي پیشنهاد -5- 5

 آمده دست بهو در راستاي نتایج  میپرداز یمو توصیه هاي کاربردي  هاي پیشنهاددر این قسمت ما به بیان  

  .خواهیم داد هارائبراي محققان مفید باشند را  تواند یمکاربردي و پیشنهاداتی که  هاي پیشنهاد

  پیشنهادها و توصیه هاي کاربردي  - 5-1- 5

  : موارد زیر را در نظر داشته باشند توانند یم وپرورش آموزشمدیران  آمده دست بهبا توجه به نتایج 

مدل خواهیم توانست که  بست باکارنتیجه گرفت که  توان یمیافته هاي حاصل از مدل پیشنهادي  بر اساس

 ارائهما مکانیزمی جدید براي ارزیابی مدارس مقطع متوسطه  درنتیجه .کنیم بندي بهرتکشور را  مدارسکل 

ان در آموز دانشبه والدین و  ، ریزي برنامهدر  وپرورش آموزشبه مسئوالن  تواند یماین مدل   که میا کرده

مر و همچنین اصالح و بهبود مست وپرورش آموزشانتخاب مدارس و تشویق دیدگاه مشتري مداري در 

در ارتقاء کمی و  تواند یم بندي رتبهمدل  .قرار بگیرد مورداستفادهمناسب  گیري تصمیمکیفیت آموزشی و 

براي ایجاد رقابتی سازنده  توان یمپیشنهادي  مدلداشته باشد و از  ریتأث وپرورش آموزش يها شاخصکیفی 

  .بین مدارس استفاده کرد

کل  در مرحله اول براي خودارزیابی مدارس شده ارائهمدل ه ک شود یمپیشنهاد با توجه به نتایج تحقیق، 

   .ارزشیابی نهایی بکار برده شود گزارشتا زمینه براي اجراي کامل در مرحله بعدي و تهیه  کشور بکار برود

مبنایی  توانند یم يها شاخصو این  است مدارس بندي رتبهدر  رگذاریتأث يها شاخصشامل  شده ارائهمدل 

کیفیت عملکرد  دهنده نشانکمی هستند، اما  ها شاخصاگرچه این  .ی آموزش متوسطه باشندبراي ارزیاب

از مدل پیشنهادي براي ارزیابی عملکرد  توانند یم وپرورش آموزشمدیران  درنتیجهنیز هستند، س مدار

  .استفاده کنندس مدارآموزش متوسطه و 

توانایی  شده ارائهمدل  درنتیجهشناسایی شدند  يبند رتبه يها شاخص شده ارائهبا توجه به اینکه در مدل 

 بندي رتبهاز این مدل براي  توانند یمکشور  وپرورش آموزشو مدیران  استرا دارا س مدار بندي رتبه

  .در هر سال اقدام کنند ها بندي رتبهنتایج این  ارائهو س مدار

باشد و از این طریق  وپرورش آموزش رانگذا استیسمبنایی براي برنامه ریزان و  تواند یس ممدار بندي رتبه

الزم  يها ریزي برنامهبا شناسایی مدارس داراي عملکرد عالی و همچنین مدارس داراي عملکرد ضعیف به 

  .براي این دسته از مدارس و بهبود عملکرد آن مدارس کمک کنند

را در مدارس  بندي رتبهکه مدل پیشنهادي  شود یمکشور توصیه  يها استاندر س مدارهمچنین به مسئوالن 

 .اجرا کرده تا ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت مدل بتوان در رفع نقاط ضعف آن تالش کرد ها استان

  .در مدل پیشنهادي هنجاریابی شوند آمده دست به يها شاخصکه  شود یمهمچنین توصیه 

  پیشنهاد براي مطالعات آتی  - 5-2- 5

  :پژوهشی زیر را نیز مطرح کرد  هاي پیشنهاد توان یم آمده دست بهبا توجه به نتایج 
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  کشورس مدار بندي رتبهتائید شده در مدل  يها شاخصهنجاریابی  -1

  اجرایی کردن مدل پیشنهادي در کل کشور -2
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