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 و اعتبار یابی ابشارارسضیابی عملکزد مدیزان مدارس مقطع ابتدایی ساخت

 5، فزساد سندی4، عباس عباس پور3، نور علی فزخی2؛ محمدرضا فلسفی نژاد1علی دالور

 چکیده

قسُ تطکیجی اظ ًَع یبثی ػولکطز هسیطاى هساضؼ زٍضُ اثتسایی ثَز. ضٍـ پػٍّف ثکبض گطفتِ قّسف ایي پػٍّف تسٍیي ٍ اػتجبضیبثی اثعاض اضظ

خبهؼِ هٌبثغ ٍ هحتَای هطتجظ ثب هَضَع، ضٍـ  -1ثَز. زض ایي پػٍّف چٌس خبهؼِ آهبضی ٍ چٌس ضٍـ ًوًَِ گیطی، ٍخَز زاقت: هتَالی اکتكبفی

ِ اظ ضٍـ ًوًَِ خبهؼِ هترههبى تؼلین ٍتطثیت، ثطای اًتربی ًوًَِ اظ ایي خبهؼ -2ًوًَِ گیطی ّسفوٌس زض ایي خبهؼِ هَضزاؾتفبزُ قطاض گطفت.

خبهؼِ هؼلوبى ٍ هسیطاى هساضؼ هقغغ اثتسایی، ثطای اًتربة ًوًَِ اظ ایي خبهؼِ اظضٍـ ًوًَِ گیطی عجقِ ای تهبزفی  -3گیطی ّسفوٌس اؾتفبزُ قس.

تحلیل هحتَا زض  اؾتفبزُ گطزیس. ثطای خوغ آٍضی اعالػبت ضٍیکطزّبی کتبثربًِ ی ٍ ظهیٌِ یبثی ثکبض گطفتِ قس. خْت تحلیل اعالػبت اظ ضٍـ

ثرف کیفی ٍ اظ ضٍـ ّبی آهبضی آظهَى زٍ خولِ ای ٍ تحلیل ػبهلی تبییسی زض ثرف کوی اؾتفبزُ قس. ًتبیح ایي پػٍّف زض ثرف کیفی ًكبى 

اًف زاز کِ هالک ّبی اضظیبثی ػولکطز هسایطاى هساضؼ هقغغ اثتسایی قبهل ّفت هالک تَؾؼِ ٍّسفگصاضی هسضؾِ ، فؼبلیت هطثَط ثِ اهَض ز

ض ثرف آهَظاى، فؼبلیت هطثَط ثِ ضٍاثظ هسضؾِ ٍ خبهؼِ، اهَض کبضکٌبى، اهَض آهَظقی، اهَض هبلی ٍ چگًَگی اؾتفبزُ اظ هٌبثغ ٍتدْیعات ّؿتٌس. ز

ٍ ؾبیط هالک ّب زض  05/0کوی ًتبیح آظهَى زٍ خولِ ای زض هَضز  ًظط ذَاّی اظ هترههبى ثطای هالک تَؾؼِ ٍ ّسف گصاضی هسضؾِ زض ؾغح 

حبکی اظ تبییس هسل تبییسی اضظیبثی ػولکطز هسیطاى  RMSEAثطای  070/0هؼٌبزاض ثَزًس. ًتبیح تحلیل ػبهلی تبییسی ًیع ثب هقساض   01/0ؾغح 

ًكبًگط ثطای  35زضًْبیت ثؼس اظ اًدبم تحلیل ّبی ثرف کیفی ٍ کوی تحقیق، اثعاض تسٍیي قسُ قبهل  هساضؼ هقغغ اثتسایی ثَز.

 ثَز. هَلفِ 7اضظقیبثی 
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 مقدمه

آهَظـ  ؾبظهبى  تكکیل قسُ اؾت. ّبکكَض ثِ اّساف ضاؾتبی زؾتیبثی   کِ زض اؾت اظخولِ ًْبزّبی ٍپطٍضـ آهَظـ

ؾبظهبًی زضًظطگطفتْکِ ایي اّساف ثطاؾبؼ ی اظ اّساف ضا ثِ ػٌَاى اّساف  هدوَػِکكَض فضاؾتبی اّسا زضٍپطٍضـ ایطاى 

ثِ نَضت ظیطتسٍیي قسُ اؾت: اّساف اػتقبزی، اذالقی، (1377/7/30) ػبلی  قَضای  خلؿِ  ٍقكویي  ههَة قكهسٍثیؿت

هیعاى  (.1391)هسیطیت اهَضثطًبهِ ضیعی هساضؼ، ٌّطی، اختوبػی، ظیؿتی، ؾیبؾی ٍاقتهبزی) -آهَظقی، فطٌّگی-ػلوی

ػولکطز . (2004قطائی هقسم، ثِ اّساف آهَظـ ٍ پطٍضـ زض اضتجبط هؿتقین ثب ًحَُ ػولکطز هساضؼ اؾت)هَفقیت زض ًیل 

ثِ عَض قبثل هالحظِ ای ثط  اؾت کِ یػَاهل هْن تطیيیکی اظ هسیطیت هساضؼ .هساضؼ ًیع تحت تبثیط هتغیطّبی هرتلفی اؾت

ثِ ػجبضت زیگط   .ٍپطٍضـ تبثیطگصاض اؾت آهَظـ ى ٍزؾتیبثی ثِ اّسافػولکطز هساضؼ، پیكطفت تحهیلی زاًف آهَظا

اثطثركی ٍ کبضآیی هسیطیت ًظبم  ثؿتگی زاضز. هساضؼ هَفقیت ًْبز آهَظـ ٍ پطٍضـ ثِ کبضآیی ٍ اثطثركی هسیطیت

آهَظقی زضؾغح هسیطاى هساضؼ اظ اّویت قبثل هالحظِ ای ثطذَضزاض اؾت ظیطا ًقف هسیطهسضؾِ ثِ ػٌَاى ضّجط آهَظقی 

هسیطیت (. 1984ای ثبقسکِ ثتَاًس هَؾؿِ آهَظقی ضا حساقل یک گبم زض پیكجطز اّسافف یبضی کٌس)ٍایلع،  ثبیس ثِ گًَِ

زضحقیقت کَقكی ثرطزاًِ ثطای ثبال ثطزى  ،هرهَنب زض ؾغح هساضؼ ،گؿتطزُ آهَظـ ٍ پطٍضـ بىؾبظه ؾغَح هرتلفزض

اؾت کِ ثبض ؾٌگیي تحَل ٍ پیكطفت فطزی ٍ خوؼی ضا ثط ػْسُ زاضًس)ضخبئی پَض ٍ اثطاّیوی، ی ّب کیفیت تؼلین ٍتطثیت اًؿبى

(، هؼتقسًس کِ ثؼس اظ هلؼن، هسیط هسضؾِ 2008ع)ًقف هسیطهسضؾِ تبحسی هْن ٍ قبثل تَخِ اؾت کِ ّطیؽ ٍ ّبپکیٌ(.1386

 ًقف کلیسی ٍ اؾبؾی ضا زض پیكطفت تحهیلی زاًف آهَظاى ثطػْسُ زاضز.

هترههبى حَظُ تؼلین  تبثبػث قسُ اؾت  ػولکطز هسیطاى هساضؼ اّویت

ّبی کلی ًظبم آهَظقی آقٌبئی  ّسف ثب ثبیس هساضؼ هسیطاى.سثگیطًًظط زض  هساضؼ  هسیطاى ػولکطز ثطای ضا  هتٌَػی ٍظبیف ٍتطثیت

هحتَای   ،تقؿین ٍ تجسیل ًوبیٌس ّب هحتَای زضؼٍ  زضؼ کالؼ،ّبی فطػی زض ؾغح هسضؾِ ّب ضا ثِ ّسف ثبقٌسٍآى زاقتِ

 هَضزتَخِ ٍزضؾی یأهَظـ یجطًبهِ ٍتَؾؼِ زض تْیِ  ضا  اضظقیبثیٍ  ّبی تسضیؽ زضؾی، ضٍـ

ٍاعالػبت  ًٍگْساضی ؾَاثق اىثجت ًبم، گطٍُ ثٌسی زاًف آهَظ               ،پصیطـ ثِ ًؿجت ثبیؿت هی طاىهسی  قطاضزٌّس؛

ّب اقسام الظم ضا  پطٍضـ آىٍ       ّب ٍ ًیبظّبی زاًف آهَظاى ٍ ضقس ّب، ػالقِ ٍّن چٌیي قٌبؾبئی تَاًبئی آى ّب ٍتحهیلی قرهی

تطفیغ، تكَیق، ذسهبت ضاثطای اضتقبء،   ّبی ذبنی اقسامًْب ثبیسآ(. 1392)قیطاظی، اًدبم زٌّس

 ٍاختوبع، ثطقطاضی ضٍاثظ هؤثط هیبى هسضؾِ(. 2004اًدبم زٌّس)آًسضؾَى ٍّوکبضاى،  کبضکٌبى ذَز ّبی هْبضت ٍافعایف ضفبّی

اظٍظبیف هسیطاى  ًبپصیط ٍاختٌبة ضطٍضی اهطیثِ ػٌَاى 

ٍپطٍ آهَظقی ّبی ثطًبهِ اخطاء اظخولِ زیگطی ٍظبیف ثِ ٍهسضؾِ اختوبع هٌبؾت کٌبضایدبزضٍاثظ زض ثبیس هساضؼ هسیطاى.اؾت هساضؼ
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، یٍتأؾیؿبت هسضؾِ، آظهبیكگبُ، کبضگبُ، کتبثربًِ، ظهیي ٍضظق ؾبذتوبى: قجیل اظ الظم  ٍتدْیعات تؿْیالت کٍتساض تْیِ  ضقی،

ٍظبیفی ًیبظهٌس تبهیي ثَزخِ ٍهٌبثغ ازاضی هبلی ٍ  اًدبم چٌیي هؿبئل پطزاظًس، اظآًدبکٍِؾبئل آهَظقی، پطٍضقی، ٍضظقی ٍ... ث

یکی اظ هْن تطیي ٍظبیف هسیطاى  .(1381اًدبم زٌّس)آقبظازُ،   زضایي ظهیٌِ ًیعکبضّبی الظم ضا اؾت، پؽ هسیطاى هساضؼ

ؾبل تحهیلی اؾت. زضٍاقغ هسیطاى هساضؼ ثبیس تؼییي ّسف ثطای زؾتیبثی ثِ آى زض عَل یک یب چٌس  گصاضی ٍ هساضؼ ّسف

اّسافی ضا تؼییي کٌٌس تب زض خْت زؾتیبثی ثِ آى ثِ هسیطیت هسضؾِ پطزاذتِ ٍ اظ ایي عطیق ثْتطیي اؾتفبزُ ضا اظ هٌبثغ اًؿبًی ٍ 

ی هسیطاى (. َّی ٍ هیؿکل، هْن تطیي فؼبلیتْب1386ثِ ًقل اظ ذَاخِ ای،  1990هبزی ٍ تدْیعات زاقتِ ثبقٌس)اٍیٌگ، 

هساضؼ ضا قبهل، فؼبلیتْبی هطٍثَط ثِ اهَض آهَظقی، زاًف آهَظی، کبضکٌبى، هبلی، هٌبثغ ٍتدْیعات، ضٍاثظ هسضؾِ 

زاضزکِ هسیطیت هسضؾِ یک ٍظیفِ  (، اثطاظ هی2013)6فطاُ.(1392، ٍُاختوبع هی زاًٌس)َّی ٍ هیؿکل، تطخوِ ػجبؼ ظاز

بی ذَة هسیطیتی اؾت. ٍظبیف ٍ ٍیػگی ّبی ظیط ضا ثطای هسیطیت هسضؾِ اضائِ پیچیسُ ٍ ًیبظهٌس ثِ زاًف، تدطثِ ٍ هْبضتْ

ّبی هسضؾِ. زض هَضز ایي ٍیػگی اثطاظ هی زاضز، فطآیٌسّبی هسیطیت آهَظقی  ّب ٍ فؼبلیت تسٍیي گط ثطًبهِ -1هی کٌس.

 -3ِ هسضؾِ ٍ تَخِ ثِ ًیبظّبی آًْب.ّبی خبهؼ احتطام ثِ ذَاؾتِ -2هسضؾِ قبهل ؾِ فؼبلیت، تسٍیي، اخط ٍ کٌتطل ثطًبهِ اؾت. 

ّطگع ثِ افطاز خبهؼِ هسضؾِ)هؼلن، زاًف آهَظ ٍ کبضهٌساى ٍحتی ٍالسیي( زؾتَض ًوی زّس ثلکِ ٍظبیف ضا ًكبى هی 

هكبٍضُ ٍتؼبهل ثب خبهؼِ هسضؾِ ٍ اؾتفبزُ اظ ًظطات آًْب ثطای  -5ایدبز اضتجبط ثیي خبهؼِ هسضؾِ.   -4(.2013، 7زّس)فبًسیكي

 -8قطکت زض فؼبلیت ّبی هسضؾِ ٍتكَیق ثِ کبضگطٍّی. -7نحجت ثب خبهؼِ هسضؾِ ٍ پصیطـ ًظطات هفیس آًْب. -6ات.تغییط

ثِ اّویت ًیبظّبی   ثبیس   سیطهسضؾِه (.2009، 8ّسایت ٍضاٌّوبی خبهؼِ هسضؾِ ثطای ضؾیسى ثِ ثبالتطیي یبزگیطی)اًگل

هسضؾِ، قطٍع تغییطات، فطآّن کطزى حوبیت ّبی هساٍم ٍزضیبفت   ّبی ٍثطًبهِ  اظهسضؾِ آى،آگبّی  ٍاضتجبعبت هسضؾِ

ٍهؼٌبزاض   اظٍخَز ضاثغِ هثجت حبکی ّبی هرتلف پػٍّف(. 2009، 10تبىٍ زضیي9ّوکبضی ثب اػتوبزؾبظی، تَخِ کٌس)ٍؾت

ٍّوکبضاى،  ؛ ًقل اظظیي آثبزی2003هیبى اقساهبت هرتلف هسیطاى هساضؼ ٍ پیكطفت تحهیلی زاًف آهَظاى اؾت)کبتَى، 

پیبهسّبی یبزگیطی ٍ  اضتجبط ثیي ػولکطز هسیط هسضؾِ  عَلی  هغبلؼبت  هتؼسز زض ًتیدِتدطثی ّبی اذیط قَاّس  (. زضز1388ِّ

 (. 2004اًس)آًسضؾَى ٍ ّوکبضاى،  آهَظاى ٍ ثْجَز هسضؾِ ضا ًكبى زازُ زاًف

  کِ اؾت یاظ انلی تطیي هَاضز زضقبلت هْبضت ّبٍنالحیت ّبی آًبى یکی هسیطاى هساضؼ ػولکطز ٍظبیف ٍ

تَخِ ثِ ًقف هسیط هسضؾِ ٍ تبکیس ثط  اؾبؼ ثط ّویي      اؾت. قطاضگطفتِ تطثیتٍ  تؼلین هترههبىٍ    هسیطاى  تَخِ هَضز پیف  ّب هست
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یبثی ثِ اّساف آهَظقی ثبػث قسُ اؾت کِ اضظقیبثی آهَظاى ٍ زؾت زاًف ، ضفتبضی ٍاختوبػیاّویت آى ثط پیكطفت تحهیلی

تٌَع اثعاضّبی ػولکطز هسیطاى هساضؼ هَضز تَخِ قطاض گیطز. ثٌبثطایي اًدبم پػٍّف ّبی زض ایي ظهیٌِ الظم ٍضطٍضی اؾت. 

آًگًَِ ، اضظقیبثی ػولکطز هسیطاى هساضؼ ثبػث قسُ اؾت کِ ًتَاى ثِ زضؾتی ثِ اضظؾیبثی ػولکطز هسیطاى هساضؼ پطزاذت

ػسم ٍخَز ضٍیکطز ػولکطز هسیطاى هساضؼ ثب (، اثطاظ هی زاضز کِ ثِ زلیل تٌَع زض اثعاض ّبی اضظقیبثی، 2009) 11ضٍیعکِ، 

ّویي اهط  ّبی هسیطاى هساضؼ، هَضز اضظقیبثی قطاض هی گیطز. ّب ٍنالحیت هَضز هْبضت ٍػسم آگبّی زض ٍثب ثجبت ؾیؿتوبتیک

ثبػث قسُ اؾت کِ زض اضظقیبثی ػولکطز هسیطاى هساضؼ، اثؼبز ٍ هَلفِ ّبی گًَبگًَی هَضز تَخِ قطاض گیطز. 

(، زض تحقیق ذَز هْبضتْبی ّوچَى تكریم ثِ هَقغ ٍاقؼیت ّب، ّسف گصاضی ٍ تؼییي ّسف ضا خعء 1990اٍیٌگ)

ٍثَزخِ ثٌسی ضا اظاثؼبز اضظقیبثی هْبضتْبی  ّوچَى اهَضهبلی(، هْبضتْبی 1993هْبضتْبی هسیطاى هؼطفی هی کٌس. آًسضؾَى)

(، ًكبى زاز یکی اظ هْن تطیي ػَاهل هَثط ثط افت تحهیلی زاًف آهَظاى 1391هسیطاى هساضؼ زض ًظط هی گیطز. الْبم پَض)

بؾت اضظقیبثی (، زض تحقیق ذَز زض هَضز قبذهْبی ه1386ٌٍ اثطاّیوی) هكکالت ًبقی اظ هسیطیت هساضؼ اؾت. ضخبئی پَض

اهَضزاًف آهَظاى ٍ ضٍاثظ  هسیطاى هساضؼ، هْبضتْبی ّوچَى اهَضهبلی، ؾبذتوبى ٍتدْیعات، اهَضکبضکٌبى آهَظقی،

(، زض تحقیق ذَز زض 1391ٍّوکبضاى) هسضؾِ ضا خعء هْبضتْبی اضظقیبثی هسیطاى هساضؼ قٌبؾبیی کطزُ اًس. غالهی -اختوبع

ّوچَى تَؾؼِ ؾطهبیِ اختوبػی، قبثلیت ّب ٍ هٌف ّبی فطزی، ضاثغِ، تَؾؼِ حطفِ  هَضز ٍیػگی ّبی هسیطاى هَفق، هَاضزی

(، ًیع زض تحقیقبت 2009)13ٍخبًؿَى12ای کبضکٌبى، ذَز هحَضی ٍ ثیٌف هحسٍز هسیط ضا هَضز تَخِ قطاض زازُ اًس. هبٍؼ

ٌبى، اهَض آهَظقی ٍ ثطًبهِ ّبی ذَز زض هَضز ػولکطز هسیطاى هَفق ٍیػگی ّبی تؼبهل هَثط، تَخِ ثِ اهَض هؼلوبى ٍ کبضک

زضؾی، فطاّن آٍضزى فضبی فیعیکی هٌبؾت ثطای هؼلوبى ٍ کالؼ ّبی زضؼ ضا قٌبؾبیی کطزُ اًس. 

ٍالسیي ٍ خبهؼِ، اؾتفبزُ هٌبؾت اظ هٌبثغ، هؿئَلیت پصیطی ٍ   ثب (، ضّجطی هكبضکتی، اضتجبط هَثط2008ٍّوکبضاى)14اٍیٌگتَى

 اى هَفق هی زاًٌس.ضا اظ ٍیػگی ّبی هسیط  پبؾرگَیی

ٍاضظقیبثی ػولکطز هسیطاى هساضؼ اظ اّویت ثیف اظ حسی  ػولکطزبًگًَِ کِ هجبًی ًظطی ٍ تدطثی ًكبى هی زّسوّ

اظ یک عطفتحقیقبت هرتلف ٍهجبًی ًظطی هرتلف اثؼبز ٍهَلفِ ّبی هرتلفی ضا ثطای  کِ ثطذَضزاضاؾت ٍایي زضحبلی اؾت

، اظ عطف زیگط هؼیبض هٌبؾت ٍ ػیٌی ثطای اضظقیبثی ػولکطز هسیطاى هَضز تَخِ قطاض زازُ اًس هساضؼ اضظقیبثی ػولکطزهسیطاى

زلیل ضا ثطای اثطثرف ًجَزى اثعاضّبی اضظقیبثی هسیطاى شکط هی  زٍ (، زض تحقیق ذَز2000)15ثبزالٍخَز ًساضز زض ّویي ضاؾتب
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ػَاهل هَضز اضظقیبثی ػولکطز هسیطاى. ثٌبثطایي ثطای  ػسم ػیٌیت -2فقساى هؼیبض هٌبؾت اضظقیبثی ػولکطز هسیطاى -1کٌس:

ی زضؾتی اظ فؼبلیتْبی هسیطاى هساضؼ زاقتِ ثبقین ثبیس اثعاضّبی اضظقیبثی هٌبؾجی زض اذتیبض زاقتِ ثبقین. ثایٌکِ ثتَاى اضظقیب

 (.  2006، 17تطاًگٍ اؾ 16اثعاض هٌبؾت اضظقیبثی ػولکطز هسیطاى هساضؼ ثبیس هٌدط ثِ ػولکطز ثبالی آًْب قَز)کبتبًَ

تَاًس ثط ضٍی ػولکطز هساضؼ تبثیطگصاض ثبقس ٍثبیس  ثبتَخِ ثِ آًچِ گفتِ قس اضظقیبثی ػولکطز هسیطاى هساضؼ هی

هَضز اضظقیبثی قطاض گیطز. ّوبًگًَِ کِ اقبضُ قس تحقیقبت هرتلفی زض ضاثغِ ثب اضظقیبثی ػولکطز هسیطاى هساضؼ اًدبم قسُ 

ّبی هرتلف ػولکطز هسیطاى  تَخِ ثِ اثؼبز ٍ هَلفِاًس.  ّب ٍاثؼبز ذبنی ضا هَضز تَخِ قطاض زازُ فِّطکسام اظ آًْب هَل کِ اؾت

ٍ هؿئَالى آهَظـ ٍ پطٍضـ ًتَاًٌس ثِ زضؾتی تحقیقبت هرتلف ٍهجبًی ًظطی هتٌَع ثبػث قسُ اؾت تب هترههبى  زض هساضؼ

ٍاثؼبزی کِ زض اضظقیبثی ػولکطز هسیطاى هَضز اؾتفبزُ قطاض هی  ّب ثِ اضظقیبثی ػولکطز هسیطاى هساضؼ ثپطزاظًس. ّوچٌیي هَلفِ

تحقیقبت اًدبم قسُ زض اضتجبط ثب هَلفِ ّبی اضظقیبثی ػولکطز هساضؼ ثیكتط ثط هجبًی  گیطز ثبیس ػیٌی ٍ قبثل ثطضؾی ثبقس.

ساضؼ پطزاذتِ اًس لصا الظم ٍپطٍضـ یؼٌی هؼلوبى ٍ هسیطاى ه ٍکوتط ثِ ًظطذَاّی اظزضگیطاى زضآهَظـ ًظطی تبکیس زاقتِ اًس

ٍزضگیطاى  قَز تب نبحجبى انلی هساضؼهساضؼ پطزاذتِ  ػولکطزهسیطاى اضظقیبثیتبزضتحقیقی ثِ قٌبؾبیی ًكبًگطّب ٍاثؼبز  ؾتا

زذبلت زازُ قًَس. ثٌبثطایي زض ایي  ٍ هسیطاى ٍهؼلوبى  زض آى یؼٌی، هؿئَالى آهَظـ ٍ پطٍضـ، هترههبى تؼلین ٍتطثیت

کِ ثِ قٌبؾبیی ًكبًگطّب ٍ هَلفِ ّبی اضظقیبثی ػولکطز هسیطاى هساضؼ ثِ هٌظَض تسٍیي ٍاػتجبض یبثی  قسُ اؾتتالـ تحقیق 

اثعاض اضظقیبثی ػولکطز هساضؼ هقغغ اثتسایی ثطاؾبؼ هجبًی ًظطی ٍ تدطثیَ ًظطی ذَاّی اظهترههبى تؼلین ٍتطثیت، هسیطاى 

نلی پػٍّف ایي اؾت کِ ثط اؾبؼ هجبًی ًظطی ٍتدطثی، ًظط ٍهؼلوبى هساضؼ هقغغ اثتسایی پطزاذتِ قَز ٍؾَال ا

هَلفِ ّب ًٍكبًگطّبی انلی تكکیل زٌّسُ اثعاض اضظقیبثی ػولکطز هترههبى تؼلین ٍتطثیت، هسیطاى ٍهؼلوبى هقغغ اثتسایی 

 هسیطاى هساضؼ هقغغ اثتسایی کساهٌس؟

 روش 

اؾت،خعء تحقیقبت کبضثطزی اؾت. ضٍـ ایي تحقیق چَى زضپی زؾتیبثی ثِ یک ّسف ػولی روش تحقیق:

زضایي پػٍّف ثبتَخِ  :جامعه ونمونه .ی اثعاضی اؾت ثب ّسف تَؾؼِ  هتَالی تطکیجی اظ ًَع اکتكبفی ،تحقیق زضایي پػٍّف

خبهؼِ هترههبى تؼلین ٍتطثیت: ایي خبهؼِ قبهل -1:قتثِ ًَع پػٍّف کِ تطکیجی اؾت، چٌسخبهؼِ آهبضی ٍخَز زا

ثطاؾبؼ ضٍـ ًوًَِ  سضیؽ زضزاًكگبُ ّب ّؿتٌس.تّبی هطثَط ثِ آهَظـ ٍپطٍضـ هكغَل ثِ کبضٍ زضضقتِکِ  ثَزهترههبًی 
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کطزؾتبى زضحبل تسضیؽ ثَزًساًتربة  ّبی اؾتبىُ کِ زض زاًكگب ًفطاظاؾبتیس ٍهترههبى تؼلین ٍتطثیت 20گیطی ّسفوٌستؼساز

 1047کطزؾتبى اؾت. حدن ایي خبهؼِ  اؾتبى ؼ هقغغ اثتساییٍهسیطاى هساض ٍهؼلوبى: ایي خبهؼِ قبهل هؼلوبى هسیطاى -2قسًس.

ًفطاظخبهؼِ هؼلوبى  370ثِ حدن ی ٍثطاؾبؼ خسٍل هَضگبى ًوًَِ تهبزفی گیطی عجقِ ای . ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ًوًًَِفط ثَز

هٌبثغ قبهل خبهؼِ هٌبثغ ٍهحتَای ػلوی ٍهؿتٌسات: ایي خبهؼِ  -3.کطزؾتبى اًتربة قسًس اؾتبى ٍهسیطاى هساضؼ هقغغ اثتسایی

هی تَاى ثِ اعالػبت هطثَط ثِ یًَؿکَ، آئیي ًبهِ ّبی  اظآى خولِثب هَضَع پػٍّكجَز،  هطتجظ ٍهحتَای ػلوی ٍهؿتٌسات

ظهبى ّوکبضی آهَظـ ٍ پطٍضـ، ؾٌسثٌیبزیي تحَل آهَظـ ٍپطٍضـ، هغبلؼبت ثیي الوللی تیوع ٍپطلع ٍکكَضّبی ػضَؾب

، ثطای ًوًَِ گیطی اظ ایي خبهؼِ اظ ضٍـ ًوًَِ گیطی ّسفوٌس اؾتفبزُ قس ثسیي گًَِ کِ ( اقبضُ کطزOECDاقتهبزی اضٍپب)

زض ابشار انداسه گیزی:.ٍهَضز ثطضؾی قطاض گطفت ثب ثطضؾی هجبًی ًظطی ٍ تدطی، هٌبثغ هٌبؾت ٍ هطتجظ ثب هَضَع اًتربة

ی ثطای اضظقیبثی ػولکطز هسیطیت هساضؼ هقغغ اثتسایی ثط اؾبؼ هجبًی ًظطی ٍ تدطثی ایي پػٍّف چَى ّسف ؾبذت اثعاض

زض ثرف کیفی تحقیق  -آٍضی اعالػبت ثِ زٍ زؾتِ تقؿین قسًس.الف ثَز ٍثبتَخِ ثِ تطکیجی ثَزى تحقیق، اثعاضّبی خوغ

 ی ٍ اؾٌبزی اؾتفبزُ قس ظهٌبثغ کتبثربًِّبی اضظقیبثیؼولکطز هسیطیت هساضؼ هقغغ اثتسایی ا هَلفًِكبًگطّب ٍثطای اؾترطاج 

ّبی اؾترطاج قسُ زض ثرف کیفی تحقیق اؾتفبزُ  زض ثرف کوی تحقیق اظ اثعاض عطاحی قسُ ثط اؾبؼ ًكبًگطّب ٍ هَلفِ -ة

 هساضؼ هقغغ اثتسایی ثَز، ًوطُاضظقیبثی ػولکطزهسیطیت ّبی  گیطی هَلفِ ًكبًگط اٍلیِ ثطای اًساظُ 43ایي هقیبؼ قبهل قس. 

هیعاى اّویت ّطکسام اظ ًكبًگطّب ضا زضاضتجبط ثب  کِ پبؾد زٌّسگبى ثبیس گصاضی ثِ نَضت عیف لیکطت ثَز ثسیي گًَِ

ًكبى زٌّسُ ثیكتطیي  5کطزًس کِ ػسز ای هكرم هی زضخِ 5هساضؼ هقغغ اثتسایی زض زاهٌِ اؾترطاج قسُ هسیطیت ّبی  هَلفِ

ثطای تدعیِ ٍتحلیل اعالػبت زض ایي  روش تجشیه وتحلیل اطالعات:زٌّسُ کوتطیي اّویت ثَز.  ًكبى 1اّویت ٍ ػسز

پػٍّف ثبتَخِ ثِ تطکیجی ثَزى ضٍـ تحقیق، زض زٍثرف کیفی ٍ کوی ثِ تدعیِ ٍتحلیل اعالػبت پطزاذتِ قس، زض ثرف 

یل ثرف تدعیِ ٍتحل -کیفی تحقیق اظ ضٍـ تحلیل تن ٍزض ثرف کوی اظ ضٍـ تحلیل ػبهلی تبییسی اؾتفبزُ گطزیس. الف

تحلیل تن زض عی زٍ هطحلِ اًدبم  .کیفی تحقیق: زضثرف کیفی تحقیق ثطای تحلیل اعالػبت اظ ضٍـ تحلیل تن اؾتفبزُ قس

هطحلِ اٍل، کسگصاضی ثبظ: زضایي هطحلِ ٍاحستحلیل ثِ نَضت ؾغطثِ ؾغط یب ػجبضت ثِ ػجبضت ثَز. هطحلِ زٍم، قس: 

دبز قسُ زضهطحلِ کسثٌسی ثبظثِ نَضت یک قجکِ هطتجظ ثِ ّن ایدبز کسگصاضی هحَضی: زضایي هطحلِ هقَلِ ٍهَاضزای

زضثرف کوی تحقیق ثطای ثطضؾی ًظطات هَافق ٍ هربلف اؾبتیس نبحجٌظط زض هَضز هَلفِ ّبی اؾترطاج قسُ اظ  -ة گطزیس.

ػولکطز هسیطاى اضظقیبثی  ّبی هَلفِ زٌّسُ تكکیل ًكبًگطّبی آظهَىٍ  ثطضؾی گطزیس.ثطای اؾتفبزُ ی آظهَى زٍخولِ

ثطای اًدبم تحلیل ػبهلی تبییسی اظ ًطم افعاض اثتسایی اظ ضٍـ تحلیل ػبهلی تبییسی اؾتفبزُ گطزیس.  هقغغ هساضؼ

ّب ٍقبذهْبی  ثطای ثطضؾی ثطاظـ هسل، آهبضُ  گطزیس. (اؾتفبزML18ًُوبیی) زضؾت ثبضٍـ ثطآٍضز ثیكیٌِ آهَؾگطافیکی
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ثِ ًقل اظ  2005ػطضِ قسُ اؾت. ّطیک اظ ایي قبذهْب تٌْب خٌجِ ذبنی اظ ثطاظـ هسل ضا هٌؼکؽ هی کٌٌس)کالیي،  هرتلفی

)قبذم کبی اؾکَئط ثٌْدبی یب ًؿجی( قَهبذط ٍ CMINقبذهْبی،هؼٌبزاضی هسل (، ثٌبثطایي ثطای ثطضؾی 1385هیٌبیی،

)قبذم ًیکَیی  GFIضا ػبلی زاًؿتِ اًس.  3تب2ٍهقبزیط ثیي  ضا ثطای ایي قبذم هٌبؾت 5تب1ثیيهقبزیط(، 1388لَهکؽ)

)قبذم ثطاظـ ًؿجی(هقساض  IFIثطای ایي قبذم ًكبى زٌّسُ هٌبؾت ثَزى هسل اؾت، 1ثطاظـ هغلق(هقساض ًعزیک ثِ

)ضیكِ زٍم هیبًگیي هدصٍضات ذغبی  RMSEAًعزیک ثِ یک ثطای ایي قبذم ًكبى زٌّسُ هٌبؾت ثَزى هسل اؾت،

)ضیكِ زٍم هیبًگیي هطثؼبت ثبقی هبًسُ( زض ًْبیت هقبزیط ًعزیک ثِ نفط زض ایي زٍ قبذم ًكبًسٌّسُ RMRتقطیت( ٍ 

 هٌبؾت ثَزى هسل اؾت. 

 یافته ها

 یافته های توصیفی

زض ایي قؿوت اثتسا ثِ هؼطفی ًوًَِ هترههبى ثط پبیِ هطتجِ ػلوی ٍ ّوچٌیي هسیطاى ٍهؼلوبى ثط هجٌبی هسضک 

 اؾت ٍزض ًْبیت ثِ ثطضؾی ؾَاالت پػٍّف پطزاذتِ قسُ اؾت.تحهیلی پطزاذتِ قسُ 

 فطاٍاًی هترههبى ثط اؾبؼ پبیِ  1خسٍل

 

 پبیِ 

 قبذهْب

 فطاٍاًی تطاکوی زضنسی فطاٍاًی زضنسی فطاٍاًی

 %5 %5 1 هطثی

 %100 %95 19 اؾتبزیبض

  100 20 کل

% ًوًَِ اًتربثی زاضای هطتجِ 95تَخِ ثِ ًتبیح تؼساز هترههبى ضا ثط اؾبؼ هطتجِ قغلی ًكبى هی زّس کِ ثب 1خسٍل

 % ًیع زاضای هطتجِ هطثی ثَزُ اًس.5اؾتبزیبضی ٍ 

 فطاٍاًی پطؾٌل ثط اؾبؼ هسضک تحهیلی  2خسٍل 

 

 هسضک تحهیلی

 قبذهْب

 فطاٍاًی تطاکوی زضنسی فطاٍاًی زضنسی فطاٍاًی

 14.7% 14.7% 48 کبضزاًی ٍ پبییي تط

 79.5% 64.8% 212 کبضقٌبؾی

 100.0% 20.5% 67 کبضقٌبؾی اضقس ٍ ثبالتط

  100.0 327 کل
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ًفط ثب هسضک  212تؼساز پطؾٌل ضا ثط اؾبؼ هسضک تحهیلی ًكبى هی زّس کِ ثب تَخِ ثِ ًتبیح تؼساز 2خسٍل

کوتطیي  %14.7ًفط ثب هسضک تحهیلی کبضزاًی ٍ پبییي تط ثب  48% ثیكتطیي حدن ًوًَِ ٍ تؼساز 64.8تحهیلی کبضقٌبؾی ثب 

 . حدن ًوًَِ ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت

 کیفی های یافته

ّبی اضظقیبثی ػولکطز هسیطاى هساضؼ هقغغ  ٍتدطثی زضهَضز هالک ٍتحلیل هحتَای هٌبثغ ًظطی اثتسا ثِ ثطضؾی

 اضائِ قسُ اؾت: 3اثتسایی هَضز ثطضؾی قطاض گطفت، ًتبیح آى زض خسٍل 

 تدطثیهحتَای هجبًی ًظطی ٍ  تحلیل 3خسٍل 

 کس گصاضی ثبظ کسگصاضی هحَضی

 پیطبیىیًتُیُبًدجُمًردویاسمذرسُتًسغمذیز اهَضهبلی

 تالضمذیزبزایُذفمىذيمفیذَشیىُکزدوبًدجُمذرسٍ

 استفادٌ مذیز مذرسٍ اس مىابع مالی در راستای اَذاف مذرسٍ

 تالضمذیزبزایجلبسزمایُمالیبزایمذرسٍ

 مذرسٍتُیٍ يتىظیم سىذَای مزتبظ بٍ کمک َای مالی 

 تُیُسىذَایُشیىًُبًدجُبُصًرتذقیقتًسغمذیز

 َذفقزاردادوحذفاختالفاتیادگیزیمیاوذاوطأمًساوقًیًضعیفتًسغمذیز ّسف گصاضی

 َذفقزاردادوافشایطذرصذکسبمُارتًومزَبزایُمُذاوطأمًساوتًسغمذیز

 تالضمذیزمذرسُبزایبُحذاکثزرساوذوعملکزدتحصیلیتمامیذاوطأمًسان

 بزقزاری ارتباط مًثز بٍ مىظًر پیطبزد اَذاف مذرسٍتالش مذیز بزای 

 َذفقزاردادوتجُیشمذرسُبامىاسبتزیىامکاواتتًسغمذیز

 تُیًُتذيیىگشارضُایمزتبغبُحضًريغیابکارکىاوًمعلمان اهَضکبضکٌبى

 تالضبزایارتقاءمعلماوًکارکىاومذرسٍ

 اجزایمىظمذستًرالعملُایارسضیابیکارکىاوًمعلمان

 فزصتذادوبُمعلماوًکارمىذاوبزایذرگیزضذوذرامًرآمًسضی

 استفادٌ اس کارکىان جُت تسزیع امًر آمًسضی ي اداری

 تالضمذیزبزایبزگشاریجلساتتفزیحی،فزَىگیًآمًسضیبزایمعلمان

 تالضمذیزبزایایجادآسمایطگاٌ اؾتفبزُ اظ هٌبثغ ٍتدْیعات

 تالضمذیزبزایمجُشکزدوامکاواتًرسضی

 تالضمذیزبزایتىًعمًادييسایآلمًسضی

 تالش مذیز مذرسٍ بزای استفادٌ اس مىابٍ مالی در جُت تجُیش مذرسٍ

 تالضمذیزبزایحفظًوگُذاریساختماومذرسٍ

 تالضمذیزبزایتجُیشکزدوکتابخاوُمذرسٍ

 تالضمذیزبزایایجادفضایبُذاضتیاعماسآبأضامیذوی،سزيیسُایبُذاضتی

 ُايمىابعأمًسضیًکمکأمًسضیتالضمذیزمذرسُبزایفزاَمکزدوکتاب
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 وظارتمذیزبزحضًريغیابذاوطأمًسان اهَض زاًف آهَظی

 ظارت بز وحًٌ بزخًرد معلم با داوص آمًسانو

 اوجامبُمًقعمزاحلثبتىامًپذیزضذاوطأمًساوتًسغمذیز

 وظارتبزتُیُسًابقذاوطأمًسان

 تالضمذیزبزایبزگشاریاوجمىُایذاوطأمًسیباحضًرَمُذاوطأمًسان

 تالش مذیز بزای بزقزاری ارتباط معلمان مذرسٍ با يالذیه داوص آمًسان اختوبع-هسضؾِتؼبهل 

 بزگشاریجلساتاوجمىًايلیاءمذرسٍ

 استفادَمذیزاسيالذیىذاوطأمًساوبزایحلمطکالتمذرسًُتبادلىظزباآوُا

 تالضمذیزبزایتًسعُجلساتارتباعیبايالذیىذاوطأمًسان

 بزگشاریکارگاَُایأمًسضیخاوًادٌ

 ًالذیىىسبتبًُضعیتتحصیلیذاوطأمًسانآگاَکزدو

 ديستیىشدیکمیاومعلمان،کارکىاوًداوطأمًساوذرمذرسٍ

 تىظیممىظمبزوامُُايابالغبُمًقعبُمعلماوتًسغمذیز اهَض آهَظقی

 تالش مذیز بزای دستزسی مىاسب داوص آمًسان بٍ امکاوات آمًسضی

 تىظیملیستکارَایأمًسضیمًجًددرمذرسُتًسغمذیز

 تالضمذیزبزایبزوامُزیشیبزاساسأئییىىامُُایطزيعًپایاوجلساتتزمتحصیلی

 تطکیلطًراَایمختلفًبزگشاریجلساتأمًسضیمختلفتًسغمذیزمذرسٍ

 تجشیًُتحلیلىتایجامتحاواتتًسغمذیزيدرمعزضذیذمعلماوًداوطأمًساوقزاردادن

 حمایت های نظری وتجربی تحلیل محتوای مبانی نظری و تجربی 4ذولج

 حوبیت پػٍّكی ٍ تدطثی هالک

(، 2012(، اؾتبفل ثین)1998(، ّیئت آهَظقی قْط ًیَیَضک)2003(، هیل کطک)1985ّبلیٌگط) ّسفگصاضی

 (1999، اٍیٌگ)2008اٍیٌگتي، 

فؼبلیت هطثَط ثِ اهَض زاًف 

 آهَظاى

(، 2000ّوکبضاى)ٍ  (، تَهبؼ2001ٍّوکبضاى) (،ثَقوي2003فیلسض)  (،2003ٍیلؽ)

(، 2009(، هَؼ ٍ خبًؿَى)1380(،َّی ٍ هیؿکل)1386ٍاثطاّیوی)  پَض (،ضخبئی1381غفَضیبى)

 (2012(،  اؾتبفل ثین)1998ّیئت آهَظقی قْط ًیَیَضک)

فؼبلیت هطثَط ثِ ضٍاثظ 

 هسضؾِ ٍ خبهؼِ

(، 2000(، تَهبؼ ٍ ّوکبضاى)2001(،ثَقوي ٍ ّوکبضاى)2003(،فیلسض)2003ٍیلؽ)

(، هَؼ 2008(، اٍیٌگتي)1380(،َّی ٍ هیؿکل)1386ضخبئی پَض ٍ اثطاّیوی)(، 1381غفَضیبى)

(، اؾتبفل 1998(، ّیئت آهَظقی قْط ًیَیَضک)1391(، غالهی ٍ ّوکبضاى)2009ٍ خبًؿَى)

 (2012ثین)

(، 2000(، تَهبؼ ٍ ّوکبضاى)2001(،ثَقوي ٍ ّوکبضاى)2003(،فیلسض)2003ٍیلؽ) اهَض کبضکٌبى

(، هَؼ ٍ 1380(، َّی ٍ هیؿکل)1386(، ضخبئی پَض ٍ اثطاّیوی)1381غفَضیبى)

 (   2012(،  اؾتبفل ثین)2009خبًؿَى)

چگًَگی اؾتفبزُ اظ هٌبثغ 

 ٍتدْیعات

(، َّی ٍ 1386(،ضخبئی پَض ٍ اثطاّیوی)1381(،غفَضیبى)2003(،فیلسض)2003ٍیلؽ)

 (    2012، اؾتبفل ثین) 2008(، اٍیٌگتي، 1380هیؿکل)

(، 2000(، تَهبؼ ٍ ّوکبضاى)2001(،ثَقوي ٍ ّوکبضاى)2003(،فیلسض)2003ٍیلؽ) اهَض هبلی

 (    1380(، َّی ٍ هیؿکل)1386(، ضخبئی پَض ٍ اثطاّیوی)1381غفَضیبى)
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(، 2000(، تَهبؼ ٍ ّوکبضاى)2001(،ثَقوي ٍ ّوکبضاى)2003(، فیلسض)2003ٍیلؽ) اهَض آهَظقی

(، َّی ٍ 2003(، هیل کطک)1985(،ّبلیٌگط)1386(، ضخبئی پَض ٍ اثطاّیوی)1381غفَضیبى)

(،  اؾتبفل 1998(، ّیئت آهَظقی قْط ًیَیَضک)2009(، هَؼ ٍ خبًؿَى)1380هیؿکل)

 (  2012ثین)

کسگصاضی  ضا تب زٍهطحلِ ٍحوبیت ّبی ًظطی ٍ تدطی ٍتدطثی هحتَای هجبًی ًظطیًتبیح تحلیل 4ٍ 3خسٍل

ًكبًگطثِ ػٌَاى ًكبًگطّبی  43زض هطحلِ کسگصاضی ثبظٍتدطثی،  تحلیل هحتَایوجبًی ًظطی ثطاؾبؼ هحَضی ًكبى هی زّس.ٍ ظثب

ّسفگصاضی،  هَلفِ انلی 7زض هحَضیی کسگصاض ًكبًگطقٌبؾبیی قسّسضهطحلِ 43ّبی هسیط هسضؾِ قٌبؾبیی قسًس ٍ فؼبلیت

آهَظاى، فؼبلیت هطثَط ثِ ضٍاثظ هسضؾِ ٍ خبهؼِ، اهَضکبضکٌبى، اهَضآهَظقی، اهَضهبلی،  فؼبلیت هطثَط ثِ اهَضزاًف

 چگًَگی اؾتفبزُ اظهٌبثغ ٍتدْیعات عجقِ ثٌسی قسُ اًس. 

 کمی های یافته

ّفت ظهیٌِ فؼبلیت هسیط هساضؼ هقغغ اثتسایی ضًكبًگطز 43اظٍخَز تحقیق حبکی کیفی َای ثرفتحلیل هحت  ًتبیح

  ٍنبحجٌظطاى حَظُ تؼلین ٍتطثیت قطاض گطفت تب ًظطات ذَز اثتسا ًتبیح کیفی زضاذتیبض هترههبى ،تحقیق کوی ثَزکِ زضثرف

ی اؾتفبزُ ِ ثطای آظهَى ًظطهَافقبى ٍهربلفبى اظآظهَى زٍخول ،کٌٌس ّبًٍكبًگطّبی اؾترطاج قسُ اضائِ ضا زض هَضزهَلفِ

کیفی تحقیق اظ زیسگبُ زضگیطاى زض آهَظـ ٍ  ّب ًٍكبًگطّبی تسٍیي قسُ زض ثرف ٍتبییس هَلفِ ثطای ثطضؾی گطزیس.

اظ  ی ثب عیف لیکطت زضاذتیبض ًوًَِ یتسٍیي قسُ زضهقیبؾ یًكبًگطّب(ٍهؼلوبى هسیطاى هساضؼ )اثتسایی  پطٍضـ

فت کِ ًتبیح ثرف کوی تحقیق ثِ تحلیل ػبهلی تبییسی هَضز ثطضؾی قطاض گطٍهؼلوبى قطاضگطفت ٍثؼس ثب اؾتفبزُ اظ  هسیطاى

 نَضت ظیط ثَزُ اؾت.

 مقایسه نظرهای موافق و مخالف صاحبنظران 5جذول

 SIG احتمال متوسط P_Q تعداد نظرمتخصص هَلفِ ّب

 041/0 50/0 75 15 هَافق ّسفگصاضی

 25 5 هربلف

 0001/0 50/0 90 18 هَافق اهَض زاًف آهَظاى

 10 2 هربلف

 003/0 50/0 85 17 هَافق ضٍاثظ هسضؾِ ٍ خبهؼِ

 15 3 هربلف

50/0 95 19 هَافق اهَض کبضکٌبى  0001/0  
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 5 1 هربلف

50/0 95 19 هَافق اؾتفبزُ اظ هٌبثغ ٍتدْیعات  0001/0  

 5 1 هربلف

50/0 95 19 هَافق اهَض هبلی  0001/0  

 5 1 هربلف

50/0 95 19 هَافق آهَظقیاهَض   0001/0  

 5 1 هربلف

ٍ ًكبًگطّبی اؾترطاج قسُ  ّب ثبهَلفِ  زضاضتجبطضا ٍهربلف اؾبتیسٍنبحجٌظطاى  ثِ هقبیؿِ ًظطّبی هَافق5خسٍل 

 05/0هربلف زض ؾغح  5هَافق ٍ  15ًتبیح آظهَى زٍخولِ ًكبى زازکِ ّسفگصاضی ثب زّس.  ثرف کیفی تحقیق ضا ًكبى هی

هربلف، فؼبلیت هطثَط ثِ ضٍاثظ هسضؾِ ٍ خبهؼِ ثب  2هَافق ٍ 18هؼٌبزاض اؾت، فؼبلیت هطثَط ثِ اهَض زاًف آهَظاى ثب 

ٍ هربلف 1ٍ هَافق19ثب هربلف، اهَضهبلی1ٍ هَافق19هربلف، اهَضآهَظقی ثب1هَافق 19ٍثب  هربلف، اهَضکبضکٌبى3ٍ  هَافق17

 هؼٌبزاض ّؿتٌس. 01/0هربلف زض ؾغح  1افق ٍ هَ 19چگًَگی اؾتفبزُ اظهٌبثغ ٍتدْیعات ثب 

 آسمون تاییدی نطانگزها و مولفه های ارسضیابی عملکزد مدیزان مدارس مقطع ابتدایی

ّبی تكکیل زٌّسُ اثعاض تْیِ قسُ اظ ثرف کیفی تحقیق اظ ضٍـ  زض ازاهِ ثطای ثطضؾی ٍ آظهَى ًكبًگطّب ٍ هَلفِ

پطؾكٌبهِ زض ثیي هسیطاى ٍهؼلوبى اخطا گطزیسکِ تؼساز  370 زثطای اًدبم ایي کبض تؼسا تحلیل ػبهلی تبییسی اؾتفبزُ گطزیس.

 آى ثِ نَضت ظیط ثَزُ اؾت: AMOSتحلیل ػبهلی تبییسی ثب ًطم افعاض  پطؾكٌبهِ ػَزت زازُ قسکِ ًتیدِ 327

 بعذ از اصالحهایبرازنذگیمذلتاییذی مشخصه 6جذول

 هٌبؾت/ًبهٌبؾت ثَزى  هقساض هكبّسُ قسُ  قبذم ثطاظًسگی

CMIN)هٌبؾت ثَزى هسل 59/2 )قبذم کبی اؾکَئط ثٌْدبی یب ًؿجی 

RMR(ُضیكْسٍهویبًگیٌوطثؼبتجبقیوبًس) هٌبؾت ثَزى هسل 076/0 

RMSEA 
 (ضیكْسٍهویبًگیٌودصٍضاترغبیتقطیجی)

 هٌبؾت ثَزى هسل 070/0

GFI (قبذهٌیکَیی ثطاظـ) هٌبؾت ثَزى هسل 88/0 

IFI (قبذهجطاظقٌؿجی  ) هٌبؾت ثَزى هسل 89/0 

. ًكبى هی زّسثؼس اظ انالح قبذهْبی ثطاظـ هسل ضا  6خسٍل 

ًعزیک ایي زٍقبذم ثِ ثَزّبؾت،هقبزیط 89/0ٍقبذهجطاظقٌؿجیٌیعثطاثطثب88/0ًتیدْكبذهٌیکَییجطاظقوغلقجطاثطثب
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 07/0هقساضضیكْسٍهویبًگیٌودصٍضاترغبیتقطیججطاثطثبوسالؾت. تقطیجی ًكبًسٌّسّوٌبؾججَزى1

طاظـ ثاؾت کِ ًكبًسٌّسُ  076/0ثطاثطثبRMRاؾتکٌْكبًسٌّسّجطاظقوٌبؾجوسالؾت، قبذهطیكْسٍهویبًگیٌوطثؼبتجبقیوبًسّیب

 . ًیعًكبًسٌّسّوٌبؾججَزًوسالؾتCMINزضًْبیتوقساضهٌبؾت هسل اؾت ٍ

اٍلیِ اظ هدوَع ًكبًگطّب ثِ زلیل زاقتي ضطایت اؾتبًساضز ًكبًگط 43اظًكبًگط  8زضًْبیت ثؼس اظ اًدبم تحلیل ػبهلی تبییسی

ًكبًگط زض قبلت ّفت هَلفِ  35ثب  تحقیق کویپبییي زض فطآیٌسانالح هسل حصف گطزیسٍاثعاض ًْبییتسٍیي قسُ زضهطحلِ 

هَلفِ ی اؾتبًساضز قسُ ّط ًكبًگط ثط ضٍٍتبییس قس. ضطایت  قٌبؾبییػولکطزهسیطاى هساضؼ هقغغ اثتسایی  ثطای اضظقیبثی

 اضائِ گطزیسُ اؾت. 7هطثَعِ ثؼس اظ انالح هسل زض خسٍل 

 نشانگرهاضرایب استانذاردشذه 7جذول

فعالیت  قوبضُ ًكبًگط

مدیز در 

امور 

 مالی

فعالیت 

مدیز در 

هدف 

گذاری 

 مدرسه

فعالیت 

مدریز در 

امور 

 کارکنان

فعالیت 

مدیز در 

استفاده اس 

منابع و 

 تجهیشات

فعالیت مدیز 

 در امور

 دانص آموسان

فعالیت مدیز 

در تعامل 

جامعه و 

 مدرسه

فعالیت مدیز در 

 امور آموسضی

       838. پیطبیىیًتُیُبًدجُمًردویاسمذرسُتًسغمذیز

       806. تالضمذیزبزایُذفمىذيمفیذَشیىُکزدوبًدجُمذرسٍ

       550. تالضمذیزبزایجلبسزمایُمالیبزایمذرسٍ

       398. تُیُسىذَایُشیىًُبًدجُبُصًرتذقیقتًسغمذیز

      725.  َذفقزاردادوحذفاختالفاتیادگیزیمیاوذاوطأمًساوقًیًضعیفتًسغمذیز

      723.  َذفقزاردادوافشایطذرصذکسبمُارتًومزَبزایُمُذاوطأمًساوتًسغمذیز

      548.  تالضمذیزمذرسُبزایبُحذاکثزرساوذوعملکزدتحصیلیتمامیذاوطأمًسان

      373.  َذفقزاردادوتجُیشمذرسُبامىاسبتزیىامکاواتتًسغمذیز

     789.   تُیًُتذيیىگشارضُایمزتبغبُحضًريغیابکارکىاوًمعلمان

     648.   تالضبزایارتقاءمعلماوًکارکىاومذرسٍ

     583.   اجزایمىظمذستًرالعملُایارسضیابیکارکىاوًمعلمان

     429.   فزصتذادوبُمعلماوًکارمىذاوبزایذرگیزضذوذرامًرآمًسضی

     359.   تالضمذیزبزایبزگشاریجلساتتفزیحی،فزَىگیًآمًسضیبزایمعلمان

    702.    تالضمذیزبزایایجادآسمایطگاٌ

    673.    تالضمذیزبزایمجُشکزدوامکاواتًرسضی

    685.    تالضمذیزبزایتىًعمًادييسایآلمًسضی

    480.    تالضمذیزبزایحفظًوگُذاریساختماومذرسٍ

    469.    تالضمذیزبزایتجُیشکزدوکتابخاوُمذرسٍ

    460.    تالضمذیزبزایایجادفضایبُذاضتیاعماسآبأضامیذوی،سزيیسُایبُذاضتی

    456.    تالضمذیزمذرسُبزایفزاَمکزدوکتابُايمىابعأمًسضیًکمکأمًسضی

   696.     وظارتمذیزبزحضًريغیابذاوطأمًسان

   672.     اوجامبُمًقعمزاحلثبتىامًپذیزضذاوطأمًساوتًسغمذیز

   688.     وظارتبزتُیُسًابقذاوطأمًسان

   368.     تالضمذیزبزایبزگشاریاوجمىُایذاوطأمًسیباحضًرَمُذاوطأمًسان

  750.      بزگشاریجلساتاوجمىًايلیاءمذرسٍ

  685.      استفادَمذیزاسيالذیىذاوطأمًساوبزایحلمطکالتمذرسًُتبادلىظزباآوُا

  580.      تالضمذیزبزایتًسعُجلساتارتباعیبايالذیىذاوطأمًسان

  448.      بزگشاریکارگاَُایأمًسضیخاوًادٌ
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  357.      آگاَکزدوًالذیىىسبتبًُضعیتتحصیلیذاوطأمًسان

  353.      ديستیىشدیکمیاومعلمان،کارکىاوًداوطأمًساوذرمذرسٍ

 779.       تىظیممىظمبزوامُُايابالغبُمًقعبُمعلماوتًسغمذیز

 655.       تىظیملیستکارَایأمًسضیمًجًددرمذرسُتًسغمذیز

 479.       تالضمذیزبزایبزوامُزیشیبزاساسأئییىىامُُایطزيعًپایاوجلساتتزمتحصیلی

 478.       تطکیلطًراَایمختلفًبزگشاریجلساتأمًسضیمختلفتًسغمذیزمذرسٍ

 378.       تجشیًُتحلیلىتایجامتحاواتتًسغمذیزيدرمعزضذیذمعلماوًداوطأمًساوقزاردادن

 

 بحث و نتیجه گیزی

هؿئَالى، ٍالسیي ، اضظقیبثی ػولکطز هسیطاى هساضؼ یکی اظ هْن تطیي هجبحثی اؾت کِ اظ زیطثبظ تَخِ نبحجٌظطاى

طزُ اؾت. اهب ثب ٍخَز هغبلؼبت ٍ تحقیقبت ثؿیبض، اثْبهبت زض هَضز ایٌکِ اضظقیبثی ػولکطز ک ٍزاًف آهَظاى ضا ثِ ذَزهكغَل

لصا ّسف ایي  ّبی ثبیس ثطای اضظقیبی آى هَضز اؾتفبزُ قطاض ثگیطز ٌَّظثطعطف ًكسُ اؾت. هسیطاى چیؿت ٍچِ قبذم

یبفتِ ثب اؾتفبزُ اظ ضٍیکطز تحقیق تطکیجی ثَز. عاضاضظقیبثی ػولکطز هسیطاى هساضؼ هقغغ اثتسایی تحقیق تسٍیي اػتجبضیبثی اث

بی اضظقیبثی ػولکطز هسیطاى هساضؾوقغغ اثتسایی قبهل ّفت هَضز ّؿتٌس: ّسفگصاضی، ّ هَلفِبی ایي پػٍّف ًكبى زازکِ ّ

آهَظاى، فؼبلیت هطثَط ثِ ضٍاثظ هسضؾِ ٍ خبهؼِ، اهَضکبضکٌبى، اهَضآهَظقی، اهَضهبلی ٍ  زاًف فؼبلیت هطثَط ثِ اهَض

 چگًَگی اؾتفبزُ اظ هٌبثغ ٍتدْیعات. 

کِ زض تحقیق ذَز اهَضی هبلی، اهَضزاًف آهَظی،  (1386ًتبیح ایي پػٍّف ثب پػٍّف ّبی ّوچَى ، زضاًی)

کِ زض (1385ػجساللْی) اهَضکبضکٌبى، اؾتفبزُ اظ هٌبثغ ٍتدْیعات ٍ ّسفگصاضی ضا ثطای هسیطیت هساضؼ هَثط زاًكتِ اؾت.

اى زضًظط تحقیق ذَز هَاضزی ّوچَى ضّجطی آهَظقی، اهَضهبلی، اؾتفبزُ اظ هٌبثغ، تَخِ ثِ ّوکبضاى ضا ثطای فؼبلیتْبی هسیط

زض تحقیق ذَز زض ثرف فطآیٌسی هسیطت هسضؾِ تَخِ ثِ اهَضزاًف آهَظی،  (1388، نبلحی ٍ ّوکبضاى)گطفتِ اؾت

زض تحقیق ذَز هَاضزی  (2008، ٍاقیٌگتي)هٌساى، اؾتفبزُ اظ هٌبثغ، ثطًبهِ ضیعی، اهَظـ ضا هَضز تَخِ قطاض زازًسضکب

هحیظ  -5ؾٌدف ٍ اًساظُ گیطی -4اضائِ آهَظقی -3ضیعی آهَظقی ثطًبهِ -2زاًف ثطًبهِ ضیعی ٍ هَضَػبت -1ّوچَى

  کِ، (2012ثین) ،اؾتبفلپیكطفت زاًف آهَظاى. ضا ثطای هسیطیت هساضؼ قٌبؾبیی کطزًس -8ترهم -7تؼبهالت -6یبزگیطی

 قطاض زازُ اًس.هسضؾِ ضا هَضز تَخِ -اهَضآهَظقی، اهَضکبضکٌبى، اهَضزاًف آهَظی، اهَضهٌبثغ، ضٍاثظ اختوبعزض تحقیق ذَز

، زض تحقیق ذَز تَخِ ثِ اهَض هبلی، ؾبذتوبى ٍتدْیعات آهَظقی، اهَضکبکٌبى آهَظقی، (1386ضخبئی پَض ٍ اثطاّیوی)

 ّورَاًی زاضز.   ،ضا ثطای هسیطاى هساضؼ هَضز تَخِ قطاض زازًساختوبع  -اهَضزاًف آهَظاى ٍ ضٍاثظ هسضؾِ

آهَظـ ٍ پطٍضـ  اّساف ْن تطیي هَاضز زض خْت زؾتیبثی ثِػولکطز هسیطهسضؾِ ثِ ػٌَاى یک ؾیؿتن، اظ ه

یکی اظ هْن تطیي هكکالت ٍهَاًغ ثٌبثطایي ؾیؿتن اضظقیبثی ػولکطز هسیطاى هساضؼ اظ اّویت ثبالی ثطذَضزاض اؾت. .اؾت
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بًگًَِ کِ وّؾط ضاُ اضظقیبثی ػولکطز هسیطاى هساضؼ هقغغ اثتسایی ًجَز اثعاض اضظقیبثی ػولکطز هٌبؾت ٍ قبثل قجَل اؾت. 

اؾت. ضطٍضی اؾت چبلف ثط اًگیع اضظقیبثی ػولکطزهسیطاى هساضؼ ضطٍضی ٍ  ،( اثطاظ هی زاضًس2004آًسضؾَى ٍّوکبضى)

ظُ گیطی ػولکطز هسیط هسضؾِ هکبًیؿوی ثطای اعویٌبى اظ پبؾرگَیی زض ثطاثط ًتبیح اؾت ٍ اّویت ثبالی ظیطا کِ اًسا

ػولکطزهسیط ضا تقَیت هی کٌس. زضکٌبض ایي هؿبئل هسیطیت هسضؾِ ثؼس اظ ًقف هؼلن زض کالؼ زضؼ ثیكتطیي تبثیط ضا زض 

ػولکطز هسیطاى هساضؼ ٍ تبثیط آى ثط آهَظـ گبّی  پیكطفت تحهیلی زاًف آهَظاى زاضز. چبلف ثط اًگیع اؾت ظیطا کِ

(، هؼتقس اؾت کِ قبذهْبی اضظقیبثی ػولکطز هسیطاى هساضؼ ثبیس قبذهْبی 1382ؾؼبزت).اٍقبت ٍاضح ٍ آقکبض ًیؿت

اضائِ قسُ  اضظقیبثی ػولکطز هسیطاى هساضؼ هقغغ اثتسایی ّبی هالک ثبقٌس کِ زقت ػولکطز آًْب ضا زض ّوِ اهَض ًكبى زٌّس.

 اگط ثِ نَضت ػیٌی ثبقٌس ثؿیبض ثب اضظقتط اظ هالک ّبی شٌّی ّؿتٌس.

هساضؼ  هسیطیتکطزلّبی اضظقیبثی ػو ػٌَاى هالک ثِ هَلفِ انلی 7ٍکوی زضایي تحقیقسض عی زٍ هطحلِ کیفی

ٍزض ًْبیت اثعاضّبی  ّب ّبی تسٍیي قسُ زضایي پػٍّف اظخبهغ تطیي هالک ، ًكبًگطّب ٍهَلفِهقغغ اثتسایی قٌبؾبیی قسًس

اظ زٍ ضٍیکطز کیفی  یک عطفسضقٌبؾبیی ًكبًگطّب ٍهَلفِ ّبکِ اظ اضظقیبثی ػولکطز هسیطاى هساضؼ هقغغ اثتسایی اؾت ظیطا

هجبًی زض تْیِ اثطاظاضظقیبثی ػولکطزهسیطاى هساضؼ هقغغ اثتسایی اظ عطف زیگط،اؾتفبزُ قسُ اؾت ٍ کوی ثِ نَضت هتَالی

هَضز اؾتفبزُ ّی اظ هترههبى ٍنبحجٌظطاى تؼلین ٍتطثیت ٍهسیطاى ٍهؼلوبى زضگیط زض هقغغ اثتسایی ًظطی ٍتدطثی، ًظطذَا

 .قطاضگطفتِ اؾت

 آؾبًیای کِ ثِ  هَلفِ ّبی تسٍیي قسُ زض ایي تحقیق اظ قبثلیت اًساظُ گیطی ٍ ػیٌیت ثطذَضزاض ّؿتٌس ثِ گًَِ

ّبی کلیسی اضظقیبثی ػولکطز هسیطاى هساضؼ هقغغ اثتسایی  هَلفِزاز.تَاى ثطاؾبؼ ًكبًگطّب آًْب ضا هَضز اضظقیبثی قطاض  هی

ثبیسهَضز تَخِ هؿئَالى آهَظـ ٍ پطٍضـ ٍهساضؼ هقغغ اثتسایی قطاض گیطز، تب هساضؼ ثِ نَضتی کبضا ٍ تَاًوٌس زض خْت 

 7ایی ثبیس اظ ایي زؾتیبثی ثِ اّساف آهَظـ ٍ پطٍضـ ّسایت ٍهسیطیت قًَس. ثِ ػجبضت زیگط هسیطاى هساضؼ هقغغ اثتس

هَلفِ ثِ ػٌَاى یک اثعاض ثبظذَضزی ثطای ثطضؾی ٍ ًظبضت ثط کبض ذَز اؾتفبزُ کٌٌس ٍ ثب  ثبظذَضزّبی کِ اظ ایي اثعاض حبنل 

هی قَز زض خْت ضفغ هَاًغ ٍ هكکالت ذَز ثپطزاظًس تب اظ ایي عطیق هیعاى زؾتیبثی ثِ اّساف آهَظـ ٍ پطٍضـ زض هقغغ 

 ا کٌس.اثتسایی افعایف پیس

ثب تَخِ ثِ هبّیت تحقیقبت اضظقیبثی، ًَػی هسل ثبظذَضز زٌّسُ خْت ضفغ هكکالت  اثعاضتسٍیي قسُ زض ایي تحقیق

ثسیي گًَِ کِ ثط اؾبؼ ایي اثعاض اثتسا هی تَاى ثِ اضظقیبثی اظ فؼبلیتْبی هرتلف هسیطاى هساضؼ زض اثؼبز ّفت گبًِ  اؾت.

تبیح اضظقیبثی ثبظذَضزی زض هَضز، ًقبط ًیبظهٌسثِ تقَیت قسى، هَاًغ ٍهكکالت، ًقبط پطزاذت، زض هطحلِ ثؼس ثب اؾتفبزُ اظ ً

قَت زض خْت ضؾیسى ثِ ثطًٍسازّب ٍتؼییي کیفیت هساضؼ ٍ زضًتیدِ هقبیؿِ هساضؼ زضیبفت کطز. ایي ضًٍسثبظذَضزی ثبیس 
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کٌس اضظقیبثی فطآیٌسی اؾت خْت تْیِ ٍ  هی( اقبضُ 1387هؿتوط ٍ ثِ نَضتی هساٍم اًدبم گیطز، ظیطا ّوبًگًَِ کِ ثبظضگبى)

 . فطآّن آٍضزى اعالػبت تَنیفی ٍ قضبٍتی ثِ هٌظَض پبؾرگَیی ٍ اعالع ضؾبًی اؾت

اثعاض تسٍیي قسُ زض ایي تحقیق ثطای اضظقیبثی ػولکطز هسیطاى قَز کِ هؿئَالى آهَظـ ٍ پطٍضـ اظ  پیكٌْبزهی

ٍگطفتي ثبظذَضز اظ اى هساضؼ اظ اثعاض تسٍیي قسُ ثطای ذَز اضظقیبثی هساضؼ هقغغ اثتسایی اؾتفبزُ کٌٌسٍ ّوچٌیي هسیط

 ػولکطز ذَز اؾتفبزُ کٌٌس. 

 منابع
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ى: تالـ زض خْت (. ثطضؾی ذهَنیبت هسیطاى آهَظقی هَفق اظ ًظط هؼلوب1391).نیبزی، یٍ قیطثیگی، ى ،غالهی، خ

پػٍّكی ضّیبفتی ًَ زض هسیطیت  -ؾبذت هقیبؼ اؾتبًساضز ثطای هغبلؼِ ٍیػگی ّبی هسیطیت هَفق هسضؾِ. فهلٌبهِ ػلوی

 (62-45)ل 3آهَظقی. زاًكگبُ آظاز ٍاحس هطٍزقت. قوبضُ

 (. ضسضٍـ. تْطاى: اًتكبضات خبهؼِ قٌبؾبى1389).هحوسپَض، احوس

(. ضاٌّوبیی فؼبلیت اًدوي ّبی اٍلیب ٍهطثیبى هساضؼ زاذل ٍذبضج اظ کكَض. ٍظاضت 1391هسیطیت ثطًبهِ ضیعی اهَضهساضؼ)
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ظازُ(. تْطاى:  (. تئَضی، تحقیق ٍ ػول ثب انالحبت خسیس.)تطخوِ هیطهحوس ػجبؼ1392ؾیؿیل ج. هیؿکل) -ٍیي ک. َّی 
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