
عملکرد مدارس غیردولتی شهر تهران با مدل ترکیبی کارت ارزیابی 

 (IDEA) یابازه یهادادهو تحلیل پوششی  BSC)1(امتیازی متوازن 
 سعید غفاری

 عاطفه شیروانی

 چکیده
با ، پدید در ایرانسازمانی مشارکتی و نو عنوانبه 0هدف از پژوهش حاضر بررسی مدارس غیردولتی

 یهمکارو  یاریهمیعنی اولیا و ایجاد فضای  وپرورشآموزشبان اصلی هدف تفویض اختیار به صاح
از ابعاد درونی و بیرونی زمینه توسعه یا عدم توسعه آن و ، سنجش اثربخشی این مدارستشکیل شد. 

به این منظور در این مقاله از مدل ترکیبی کارت امتیاز آورد. رفع نقاط قوت و ضعف را فراهم می
تحلیلی و  -یکاربرد حاضر از نوعپژوهش  .استفاده شده است یابازه یهادادهششی متوازن و تحلیل پو

ست. در بخش گردآوری ا میدانی – یاکتابخانهپژوهش یک ، از جنبه روش گردآوری اطالعات
که شامل کلیه مطلعین کلیدی و خبرگان حوزه  موردمطالعه یاز افراد جامعه هاداده، کیفی یهاداده

. در استدر بخش کیفی اغلب مصاحبه  هاروش گردآوری دادهگردآوری شد. ، بوده کیفیت مدارس
 خواهد استفاده ساختاریافتهتحقیق از روش مصاحبه نیمه  اهداف وپژوهش حاضر با توجه به موضوع 

و  هآمد با توجه به ماهیت کیفی اطالعاتی که از مصاحبه به دست هاداده وتحلیلتجزیهبرای  شد.
با استفاده از  شده است.های کیفی استفاده گذاری دادهداز روش ک هاآناهیم مشابه در استخراج مف
گانه شهر تهران در سال تحصیلی  04مدرسه از مناطق  94گیری تصادفی ساده تعداد روش نمونه

مدرسه  54، مدرسه دوره ابتدایی 54اند و از این تعداد نمونه آماری انتخاب شده عنوانبه 5969-5961
استفاده شده است.  SPSSهای افزاربا استفاده از نرممدرسه متوسطه دوم بودند.  54دوره متوسطه اول و 

و بهبود عملکرد مدارس ارائه  ریزیبرنامه، یبندرتبهاین پژوهش مدل مناسب و کاربردی را برای 
 ه شود.آب و غیره به کار گرفت، هابانکدیگر مانند  یهاسازماندر  تواندیمکه  کندیم

مدارس ، امتیازی متوازن کارت، یابازه یهاداده، پوششی یلتحل، عملکرد ارزیابی کلیدی: یهاواژه

 یردولتیغ

                                                                                                                                        
1. balanced scor card (BSC) 

 ،نویسنده مسئول(. دانشگاه پیام نور استادیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی( ، 
 ghaffari130@yahoo.comپست الکترونیک: 

  و لومع واحد اسالمی آزاد دانشگاه ،سیستم مدیریت و عملیات در تحقیق –دانشجوی دکترای مهندسی صنایع 
 حقیقاتت

2. non govenmental schools 
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 مقدمه

سازمانی است و تصور  هایوتحلیلتجزیهموضوعی اصلی در تمامی ، ارزیابی عملکرد

ز مراک .نباشد مشکل است عملکرد گیریاندازهسازمانی که شامل سیستم ارزیابی و 

. برخی از اندکردهمختلفی برای ارزیابی عملکرد استفاده  هایمدلاز  حالتابهآموزشی 

مدل کارت امتیازی متوازن را در  (0447، 2دوتا و یمشانکار ؛0449، 1کتون) نپژوهشگرا

را  هاداده. ژنگ کنیک تحلیل پوششی اندگرفتهآموزشی عالی بکار  مؤسساتبررسی 

 م دانشگاهی با رویکردی کارایی محور بکار گرفته است )ژنگبرای ارزیابی عملکرد نظا

آموزشی  مؤسساتنیز در ارزیابی عملکرد  4EFQM(. از مدل 0440، 3استوارت و

( در تحقیقی دیگر مصدق خواه و 0441، نیری و مهاجری، مشهدی) استاستفاده شده 

ه از تحلیل پوششی را با استفاد هادانشگاهآموزشی  هایگروههمکاران ارزیابی عملکرد 

 انپژوهشگر(. برخی از 5964 ،خواهقرار دادند )مصدق  موردتوجه ایبازه هایداده

( نیز از روش 0440، 5موسسه عمومی آموزش عالی کلورادو ;5971، مبلغ و شمس)

 بندیاولویتو  وتحلیلتجزیه، گروهی برای شناسایی BSCو  FAHP 6ترکیبی

 (.5971، مبلغ و شمس) .اندکردهاستفاده  هانسازماارزیابی عملکرد  هایمؤلفه

به شکل سازمانی بزرگ  هاآنکه ساختار  هاییبخشدر این میان بررسی عملکرد 

، گیردمیخاص قرار  موردتوجه (مدارس) با چندین شعبه (وپرورشآموزش مثالً)

ارت و مدیریت ارشد( نیز نظ)سازمان  وظیفه ووظایف اجرایی را بر عهده دارند  هاشعبه

یک سازمان تولیدی یا  آسانیبه، . ارزیابی کارایی در بخش خدماتیهاستشعبهکنترل 

، زیرا خدمات ماهیتی متفاوت از کاال دارد، است ترپیچیدهبازرگانی نیست و بسیار 

موسسه عمومی  ;5971، مبلغ و شمس) نداردخدمات قابلیت ذخیره شدن را  عالوهبه

 (.0440، آموزش عالی کلورادو
                                                                                                                                        
1. Kettunen 

2. Umashankar & Dutta 

3. Zheng & Stewart 

4. european foundation quality management (EFQM) 

5. Colorado’s public institution of higher education 

6. fuzzy analytical hierarchy process 
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داشتن یک سیستم ارزیابی عملکرد مناسب که بتواند  شدهگفتهبا توجه به مطالب 

تعریف کند و موجب ایجاد یک سیستم تنبیه و پاداش  درستیبهمعیارهای مقایسه را 

مناسب شده و نقاط ضعف و قوت را مشخص کند یکی از نیازهای اساسی هر سازمانی 

نیست. با مشخص شدن  مستثنااعده نیز از این ق وپرورشآموزشاست و سازمان 

اهمیت ارزیابی و بررسی عملکرد مدارس باید معیارهایی برای بررسی عملکرد 

مدارس خواهد بود. باید  شدهمشخصهای هدف بر اساساین معیارها ، مشخص نمود

چه سطحی ، خود هایفعالیتمشخص نماییم که مدارس مختلف برای سطح معینی از 

برای ایجاد معیارهای مناسب  هاییروش، اساس این بر. کنندمیاده را استف هانهادهاز 

 نمودبه روش کارت امتیازی متوازن اشاره  توانمی هاآن ازجملهابداع شده است که 

 (.5910، سلطانعلی)

نوین ارزیابی است ترکیب مدل کارت  هایروشکه مبتنی بر  هاییسیستمیکی از 

انجام شده در  هایپژوهشاست. در  ایبازه هایدهداامتیازی متوازن و تحلیل پوششی 

کیفی به علت  هایشاخصکمی توجه شده و از توجه به  هایشاخصبیشتر موارد به 

ولی در ، خاص سنجش تا حد زیادی پرهیز شده است هایپیچیدگیذهنی بودن و 

 .شودمیکمی و کیفی برای ارزیابی توجه  هایشاخصکارت امتیازی متوازن به همه 

برای  شودمیدیگر به کار برده  هایروشکه در ترکیب با  بندیرتبه هایروشهمچنین 

 تواندمیکه  آیدمی به دستدارد که با تعامل با خبرگان  هاییوزننیاز به  بندیرتبه

به علت داشتن  ایبازه هایدادهاعتبار مدل را کاهش دهد. ولی مدل تحلیل پوششی 

و تعیین  هاشاخصبه تعامل با خبرگان برای تعیین وزن چون عدم نیاز  هاییویژگی

 برخالفگذاری برای واحدها و همچنین این مدل هدف، خود مدل از طریقوزن 

پارامتری نیازی به انتخاب فرم تابع تولید ندارد و خود مدل مرز کارایی را با  هایمدل

بسیار  هایویژگیز که یکی ا کندمیایجاد  شدهمشاهدهاستفاده از امکان تولیدهای 

اجتماعی ضابطه  هایپژوهشدر  ویژهبهزیرا در بیشتر موارد ، مناسب این مدل است

که ایجاد کرد و همچنین به علت این تواننمی هاخروجیو  هاورودیبین  مشخصی را
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نظر قطعی در مورد نتایج و  تواننمیاجتماعی  هایپژوهشدر بیشتر موارد در 

مدل ، وجود دارد هاپژوهشائه کرد و همیشه مقداری ریسک در ارزیابی ار هایشاخص

از مقادیر مشکل  ایبازهبه علت در نظر گرفتن نتایج در  ایبازه هایدادهتحلیل پوششی 

کیفی را به علت وجود مقداری  هایشاخصرا رفع کرده و همچنین مشکل مقادیر 

 استکارایی مدارس حاضر جهت ارزیابی درونی  پژوهش .کندمیریسک و خطا حل 

نقاط ضعف و قوت را  شدهواقعمدارس مفید  وریبهرهدر راستای ارزیابی  تواندمیکه 

 (.5960، )شیروانی کندشناسایی 

در پژوهشی به مقایسة کیفیت آموزشی و پرورشی ، (5911) و همکارانسنجری 

 19-10 یلیتحص سالهای دولتی شهر اصفهان در با دبیرستان غیرانتفاعیهای دبیرستان

میزان ، عملکرد دبیران، اند. در این پژوهش هفت محور یعنی عملکرد مدیرانپرداخته

های مشاوره و امور پرورشی در دبیرستان، بهداشت، امور آموزشی، امکانات

و  یآموزش یهانرخ مقایسه، (5919ربیعی و صالحی ) .مقایسه شده است، موردمطالعه

ی در استان چهارمحال و بختیاری را رانتفاعیو غ یمدارس دولت وپرورشآموزش تیفیک

 یهایژگیو، ی معلمانسالمت روان زانیمقرار دادند. نتایج نشان داد بین  موردپژوهش

آموزان دانش ندارد. جودو تفاوت معنادار غیرانتفاعیو  یمعلمان مدارس دولت یفرد

آموزان از دانش تریراض مدارس نیخدمات ارائه شده در ا تیفیاز ک غیرانتفاعیمدارس 

در هر سه  یرانتفاعیدر مدارس غ یو نرخ ماندگار یهستند. نرخ قبول یمدارس دولت

در پژوهشی دیگر ، (5965. جهانیان و بالدی نژاد )است یدولت مدارس از شتریمقطع ب

پرداختند. مقایسه وضع موجود و مطلوب عملکرد مدارس غیردولتی در شهر کرج به 

بین وضع موجود و وضع مطلوب مدارس درزمینه  دادنشان  آمده به دستنتایج 

های امکانات و تجهیزات مدارس و فعالیت، معلماند عملکر، عملکرد مدیریت مدارس

، (5960دار آرانی و همکاران ). معدنتفاوت معناداری وجود دارد برنامهفوقتربیتی و 

ف این مدارس را در ملی انجام دادند عوامل مؤثر در توق صورتبهدر پژوهشی که 

کردند. مطرح  مدیریتی وآموزشی ، سازمانی، چهار گروه عمده عوامل اقتصادی
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یک  ارائه طریقبازسازی معنایی توقف مدارس غیردولتی از  های پژوهش باعثیافته

 است. شده «ثباتی نسبیبی»هسته اصلی به نام 

 هاینوآوری ترینمهماطالعات حاصله از  بر اساسدر مقاله خود ، (5969منطقی )

ساخته که از  پژوهشگر ایپرسشنامهبه وقوع پیوسته در سطح جهان و تهیه و تدوین 

استان  50در سطح  مرد ونفر از دبیران مدارس راهنمایی و دبیرستانی زن  5959سوی 

آموزشی )شامل تغییرات در  هاینوآوریبه بررسی میزان تحقق ، شدهتکمیلکشور 

تغییراتی که به تحول سازمان آموزشی ، محتوای آموزشی، شیآموز هاینظامزمینه 

در ایران پرداخته است. نتایج به دست آمده ، جدید آموزشی( هایآوریفنو  انجامدمی

 ثانیاًشده و  پژوهشگرآموزشی است که در سطح مدارس کشور  هاینوآوریبیانگر  اوالً

تمایل ، آموزشی نوآور -اجراییآموزشی است که معلمان و اولیای  هاینوآوریبیانگر 

 .اندداشته هاآنبرای تحقق  وپرورشآموزشسازمان  سازیزمینهبه 

مدیریت  هایسبکمقایسه »تحت عنوان در پژوهشی ، (5969حبیبی و لطفی )

با نظرسنجی معلمان انجام شده « شهرستان شهریار غیردولتیمدارس دولتی با مدارس 

مل کلیه معلمان شاغل در مدارس دولتی و است. جامعه آماری این پژوهش شا

 .نفر بود 1100شهرستان شهریار به تعداد  غیردولتی

 هایمؤلفه بندیاولویتو  وتحلیلتجزیه، شناسایی به، (5969و همکاران ) مؤمنی

 BSCو  FAHPدامپزشکی تهران با استفاده از مدل  هایبیمارستانارزیابی عملکرد 

بر رویکرد هدف با توجه به  تأکیدمدیریت مدرسه با  ارزیابی در .پرداختندگروهی 

، متغیر مرتبط با اثربخشی مدرسه 91ارزیابی معلمان و مدیران مدارس چین دربارة 

حل ، در چهار عامل اثربخشی مدرسه خالصه شد: کارایی یادشدههای تقلیل مؤلفه

 استرداخته تنها به تحلیل عوامل پ، زمینه برای تحول و تعاون. اثر فوق، مشکالت

 .(0445، 1نیی)

                                                                                                                                        
1. Nei 



 9816 پاییز/ 88ی آموزشی/ شماره هانظامپژوهش در   111

 وسیلهبهاعتبارسنجی فرایندی است که  معتقدند همکارانوالسشنو و ، 0440در سال 

 یکپارچه صورتبهآن یک سازمان غیردولتی یا خصوصی کیفیت مؤسسات آموزشی را 

آموزشی ویژه را برای تعیین حداقل معیارها یا استانداردهای از پیش  هایبرنامه یا

 مورد ارزیابی قرارمی دهد. شدهتعیین

والدین در انتخاب مدارس  گیریتصمیمعوامل مؤثر بر »در پژوهشی با عنوان 

پدر و  غیردولتیبرای انتخاب مدرسه  گیریتصمیمبه بررسی عواملی که در « خصوصی

کمی  هایروشپژوهش با استفاده از . این است پرداخته شده، گیرندمیدر نظر  مادرها

ه است طریق روش پرسشنامه از طریق پرسشنامه بسته به پایان رسید انجام شد و از

 (.0459، 1باچوک و ماریانا، )نورعلیانی

« اثرات مدارس خصوصی در مناطق شهری و روستایی هند»در پژوهشی با عنوان 

هیچ شواهدی  کهبه این نتایج رسید ، هند انجام داد غیردولتی وکه در مدارس دولتی 

روانی بیشتر از  هایمهارت ازنظردر مناطق شهری  غیردولتیثر مدارس ا کهاینحاکی از 

اثر  اما وجود مدارس خصوصی در مناطق روستایی ؛وجود ندارد، مناطق روستایی است

، 2سال دارد )آبهیجیت 1-54مثبت زیادی در یادگیری زبان انگلیسی برای کودکان 

در یک معدن  یسپاربرون یریگیمتصمپژوهشی دیگری به ارزیابی عملکرد  در (.0451

، 3کونال و موسامی) پرداختند FAHPو  BSCدر هند با روش ترکیبی  سنگزغال

0457.) 

 عملکرد مدیریت نظامی برای (Balanced Scorecard) کارت امتیازی متوازن

 دیوید و کاپالن رابرت هایپژوهشدر خالل ، 5660سال در که ایده اولیه آن  است

ها شکل گرفت. این ایده در های نوین سنجش عملکرد سازمانروش در زمینه، نورتون

گیری طول زمان توسعه و تکامل فراوان یافت تا جایی که از یک ابزار سنجش و اندازه

. کارت امتیازی است شدهتبدیل  4اکنون به یک نظام مدیریت استراتژیک، عملکرد

                                                                                                                                        
1. Noor Alyani, Mariana & Syahirah 

2. Abhijeet 

3. Mousumi & Kunal 

4. strategic management 
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فرایندهای »، «مشتریان»، «مالی»متوازن استراتژی سازمان را از چهار جنبه کلیدی 

 ؛5919، 1نوترون و کاپالن) کندبندی میبررسی و صورت« رشد و یادگیری»و « داخلی

 (.0457، 2اسکولیوان و اوبرن

الگویی جامع برای ارزیابی کیفی این ، با استفاده از نتایج حاصل از این پژوهش

های بعدی گیریی تصمیممدارس ارائه خواهد شد تا از قبل آن مبنایی مدلل و متقن برا

 غیردولتیمناسب برای ارزیابی جامع مدارس  هاییشاخصچه معیارها و ، فراهم گردد

 چگونه است؟ هاشاخصاین  بندیرتبههستند و 

 روش

 در. دارد اساسی نقش هاآن آتی تصمیمات گیریجهت در هاسازمان عملکرد ارزیابی

 این از تا گیرد قرار موردمحاسبه هاسازمان یوربهره و کارایی میزان بایستمی راستا این

 عصر در. داشت نظر زیر را اقتصادی رشد روند آتی هایسازیتصمیم در بتوان طریق

 هایهدف ترینمهم از وریبهره ارتقای طریق از اقتصادی رشد به دستیابی حاضر

 تولید عوامل از بهینه استفاده با وریبهره ارتقای. رودمی شمار به کشورها اقتصادی

 ایفا را مهمی نقش پایدار تولید و مستمر اقتصادی رشد به نیل در و شودمی حاصل

 .کندمی

که  استها تحلیل پوششی داده، یکی از ابزارهای مناسب و کارآمد در این زمینه

 گیرندهتصمیممحاسبه کارایی واحدهای  منظوربهیک روش غیر پارامتری  عنوانبه

ها با سرعت زیادی در مروزه استفاده از تکنیک تحلیل پوششی دادهشود. ااستفاده می

، ها و صنایع مختلف مانند صنعت بانکداریحال گسترش بوده و در ارزیابی سازمان

شود. ها و... استفاده میپاالیشگاه، هانیروگاه، مراکز آموزشی، هابیمارستان، پست

ها اتفاق های تحلیل پوششی دادهدلهای زیادی از جنبه تئوری و کاربردی در متوسعه

کند. می ناپذیراجتنابتر دقیق کارگیریبهافتاده که شناخت جوانب مختلف آن را برای 

                                                                                                                                        
1 .Kaplan & Norton 

2 .Obrien & OSullivan 
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نقاط ، ها عالوه بر تعیین میزان کارایی نسبیهای تحلیل پوششی دادهاستفاده از مدل

، هاآن های مختلف تعیین کرده و با ارائه میزان مطلوبضعف سازمان را در شاخص

کند. همچنین وری مشخص میارتقای کارایی و بهره سویبهسازمان را  مشیخط

به واحدهای  است گرفتهانجام  هاآنالگوهای کارا که ارزیابی واحدهای ناکارا بر اساس 

های مشابه واحد شوند. الگوهای کارا واحدهایی هستند که با ورودیناکارا معرفی می

های کمتر تولید ها را با استفاده از ورودییا همان خروجی های بیشترناکارا خروجی

اند. این تنوع وسیع در نتایج است که موجب شده استفاده از این تکنیک با سرعت کرده

که این تکنیک از بعد  است شدهای رو به گسترش باشد. همین امر موجب فزاینده

در پژوهش  علمهای فعال در های داشته باشد و به یکی از شاختئوری نیز رشد فزاینده

کالسیک( که )قطعی  هایدادهبیشتر از روش تحلیل پوششی با  .شود تبدیل عملیات

حسین ) استبرای تعیین کارایی استفاده شده ، است 2CCR و 1BCCهایمدلشامل 

 (.0447، واعظ قاسمی و زاده لطفی

 هایدادهاز  هادادهاین است که در تحلیل پوششی  گفتهپیشروش  اشکالیکی از 

، در دنیای واقعی ازآنجاکهولی ، شودمیدقیق و قطعی برای سنجش کارایی استفاده 

مقادیر دقیقی برای  تواننمی، روستروبهیط ریسک و نبود قطعیت با شرا گیرندهتصمیم

مشخص نمود و این کار دقت و صحت مدل را زیر  هانهادهو  هاستاندههر یک از 

شرایط ریسک و نبود قطعیت در  واردکردنرفع این نقیصه و  منظوربهخواهد برد.  سؤال

برای  ایبازه 3DEAز روشا توانمی گیریتصمیمتعیین کارایی هریک از واحدهای 

 (.0447، واعظ قاسمی و حسین زاده لطفی) کرداستفاده  واحدهاتعیین کارایی 

کیفی از بخش  در هادادهروش گردآوری آمیخته و  -حاضر از نوع کاربردیپژوهش 

از افراد  هاداده، کیفی هایدادهدر بخش گردآوری . استفاده شده استمصاحبه روش 

حوزه کیفیت مدارس  خبرگان وه شامل تمامی مطلعان کلیدی ک موردمطالعهجامعه 

                                                                                                                                        
1. Banker, Charnes & Cooper 

2. Charnes, Cooper & Rohdes 

3. data envelopment analysis 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82_%D8%AF%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82_%D8%AF%D8%B1_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA
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از افراد جامعه  هاداده، کیفی هایدادهگردآوری شده است. در بخش گردآوری ، است

، که شامل کلیه مطلعین کلیدی و خبرگان حوزه کیفیت مدارس بوده موردمطالعه

در پژوهش  .استدر بخش کیفی اغلب مصاحبه  هاروش گردآوری دادهگردآوری شد. 

 استفاده ساختاریافتهتحقیق از روش مصاحبه نیمه  اهداف وحاضر با توجه به موضوع 

طراحی و اجرا  فرایند مصاحبه در پژوهش حاضر در چهار مرحله زیر شد. خواهد

 :خواهد شد

 های الزم برای مصاحبهریزی و اقدامات اولیه جهت هماهنگیبرنامه -

 تحقیق از طرف پژوهشگر اهداف وت کلی موضوع العاطشروع مصاحبه با ارائه ا -

 مصاحبه بر اساس اهداف تحقیق سؤاالتطرح  -

 های قبلیبر اساس نتایج مصاحبه سؤاالتیطرح  -

 مصاحبه هایدادهو تحلیل  بندیجمع -

 با توجه به ماهیت کیفی اطالعاتی که از مصاحبه به دست هاداده وتحلیلتجزیهبرای 

شده های کیفی استفاده گذاری دادهداز روش ک هاآنیم مشابه در و استخراج مفاه هآمد

 است.

شده است  ساختاریافتهمصاحبه نیمه ، در این بخش هادادهاستراتژی اولیه گردآوری 

نه کامل( در دست ) اطالعاتیپیشینه پژوهشی  بر اساسآن است که ، علت این امر

 مدنظرکه پیشینه پژوهش آن را است. لذا ممکن است موارد جدیدی وجود داشته باشد 

ابزار  راهبرد این بخش خواهد بود. ساختاریافتهمصاحبه نیمه  روازاین، نداده باشد قرار

های بسته دارای سؤال که ؛از پرسشنامه استفاده شده است، اطالعات در بخش کمی

یه ها بر پاها در اختیار افراد نمونه قرار گرفته است. سؤالو این سؤال استپاسخ 

پژوهش و عوامل الگوی ارزیابی در بخش کیفی خواهد بود. جامعه آماری  هامؤلفه

ارزیابی عملکرد و قلمرو ، شهر تهران و قلمرو موضوعی تحقیق غیردولتیمدارس 

معیارها ، از بررسی ادبیات موضوع پس است. 61-69سال تحصیلی پژوهش زمانی 

رایی مدارس در چهار منظر کارت امتیازی عملکرد و کا گیریاندازهارزیابی و  یدرزمینه
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معیارها شامل ضوابط  خبرگان و معلمان تعیین شده است. متوازن با انجام مصاحبه با

 ریزیبرنامهاداری و مالی و ، و شهریه نامثبت، فضا و تجهیزات، نیروی انسانی، تأسیس

مطلوبی برای  معیارهای، ابتدا بررسی کردیم که آیا این معیارها، آموزشی و تربیتی

اعتبار  هستند یا خیر. از روش تحلیل عاملی برای غیردولتیارزیابی عملکرد مدارس 

کار با  این و از آلفای کرونباخ برای تحلیل پایایی استفاده شده است. هاپرسشنامهسنجی 

شاخص با کسب  09پژوهش  این درانجام گرفته است.  spss افزارنرماستفاده از 

در عملکرد مدارس  مؤثراصلی و  هایشاخص عنوانبهتوسط خبرگان بیشترین امتیاز 

ورودی و بخش دیگر را  عنوانبهرا  هاشاخصو سپس بخشی از این  اندشدهانتخاب 

آوردن  به دست. برای ایمدادهقرار  ایبازه ایدادهخروجی مدل تحلیل پوششی  عنوانبه

است و  سؤال 7اول که شامل را در دو بخش که بخش  هاآن هاشاخصمقادیر این 

مربوط به مقادیر کمی بوده و از مدیران این مدارس پرسیده شده است و در بخش دیگر 

لیکرت یکی در حوزه اولیای مدرسه که شامل  ایگزینه 1دو پرسشنامه در قالب طیف 

 طراحی شده است.، بود سؤال 55ان که شامل آموزدانشو دیگری در حوزه  سؤال 50
اداری ، و شهریه نامثبت، فضا و تجهیزات، نیروی انسانی، تأسیسشامل ضوابط معیارها 

، ابتدا بررسی کردیم که آیا این معیارها، آموزشی و تربیتی ریزیبرنامهو مالی و 

هستند یا خیر. از روش  غیردولتیمعیارهای مطلوبی برای ارزیابی عملکرد مدارس 

و از آلفای کرونباخ برای تحلیل پایایی  هاپرسشنامهاعتبار سنجی  تحلیل عاملی برای

، شیروانی)انجام گرفته است  spss افزارنرمکار با استفاده از  این استفاده شده است.

5960.) 

های دروندادی ارزیابی جامع مدارس غیردولتی برای تدوین معیارها و شاخص

ن وزارت شامل سند تحول بنیادی باالدستی گانه شهر تهران از اسناد 04مناطق 

، های تأسیس مدارس غیردولتینامهها و آییندستورالعمل، قوانین، وپرورشآموزش

علمی و سوابق و پشتوانه تجربی استفاده  دستاوردهایبر اساس ، سوابق و پیشینه نظری

چنین کارشناسان مدیران و هم، مؤسسان، خبرگان ازنظرنامه شده و برای روایی پرسش
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، ساخته پژوهشگرنامه و با استفاده از پرسش ستفاده شده استحوزه مدارس غیردولتی ا

و  نامثبت -0فضا و تجهیزات  -9 انسانینیروی  -0ضوابط تأسیس  -5در شش محور: 

 هرکدامکه برای  ریزی آموزشی و تربیتیبرنامه -9امور اداری و مالی  -1شهریه 

 خواهایزدی  خواهق مصد) استگرها تعیین و امتیاز هر محور نیز مشخص شده نشان

 (.5964، مالیی آزادبنی و حسینی

ترکیبی از مقادیر قطعی پژوهش در این  هاخروجیو  هاورودیمقادیر حاصل برای 

با ترکیبی از  تواندمیمثبت این مدل است که  هایویژگیاست و این یکی از  ایبازهو 

قطعی به  هایدادهبدیل و قطعی کارایی را محاسبه کند و نیازی به ت ایبازه هایداده

برای هر یک از  ایبازه هایدادهنیست و سپس با حل مدل تحلیل پوششی  ایبازه

 بندیرتبهحد باال و پایین کارایی را به دست آورده و مدارس را  موردمطالعهمدارس 

 .کنیممی

 هایافته

ملکرد و ع گیریاندازهارزیابی و  یدرزمینهمعیارها ، پس از بررسی ادبیات موضوع

خبرگان تعیین  مصاحبه با انجام باکارایی مدارس در چهار منظر کارت امتیازی متوازن 

 شودمیشاخص در چهار منظر کارت امتیازی متوازن تعریف  09 درمجموعشده است. 

 (0جدول )
 در چهار منظر کارت امتیازی متوازن شدهتعریف هایشاخص .2جدول 

 هاشاخص اهداف مناظر

 مالی منظر

 شهریه
 میزان شهریه -5

 میزان سود -0

 امکانات

 کارگاه و کتابخانه، برخورداری از آزمایشگاه -5

برخورداری از تجهیزات هوشمند سازی متناسب با دوره تحصیلی و  -0

 دسترسی آسان به شبکه

منظر 

 مشتری
 آموزدانش

 هاجشنوارهمیزان موفقیت در  -5

 میزان قبولی در المپیاد -0
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 هاشاخص اهداف مناظر

 ان با مفاهیم یادگیریآموزدانشدرگیر شدن  میزان -9

 ورزشی، هنری، فرهنگی، تربیتی هایبرنامهمیزان رضایت  -0

شهرت و 

 اعتبار

 میزان رضایت اولیا -5

 درصد قبولی در کنکور دولتی -0

منظر 

فرایندهای 

 داخلی

 معلم

 تناسب سطح مدرک تحصیلی دبیران و آموزگاران با ماده تدریس -5

 جنسهمدبیران  کارگیریهبرعایت  -0

پرداخت حقوق و مزایای تمامی کارکنـان برابـر قـوانین و مقـررات      -9

 جاری کشور

معتبر اسـتحکام بنـا از    تأییدکیفیت شرایط کاری معلمان )دارا بودن  -0

 سوی اداره کل نوسازی(

 استاندارسازی

 میزان مشخص بودن شرح وظایف() درسداشتن طرح  -5

در چــارچوب ضــوابط   برنامــهفــوقهفتگــی و تنظــیم برنامــه   -0

 وپرورشآموزش

 تشکیل شورای مدرسه و معلمان و تشکیل انجمن اولیا و مربیان -9

ظرفیت و 

 خدمات

 ی در فضای کالسآموزدانشرعایت سرانه  -5

 تکوینی برای سال تحصیلی هایآزمونتدوین ارزیابی تحصیلی و  -0

ارزیابی 

 عملکرد

تباطی با اولیا برای ارائه بازخوردهـای آموزشـی و   وجود مکانیزم ار -5

 انآموزدانشتربیتی و انضباطی 

 تکنولوژی
آموزشـی متنـوع و متنـاوب در جریـان      هـای رسالهمیزان استفاده از  -5

 تدریس

منظر رشد 

 یادگیری و

توانمندسازی 

 معلمان

ــایر کارک   -5 ــدالورود و س ــان آزاد جدی ــامی کارکن ــرکت تم ــش ان در ن

 ضمن خدمت هایدوره

ارائـه   منظـور بـه مسـتمر ارتبـاط بـا اولیـا      هـای جلسهتدوین برنامه  -0

 انضباطی، تربیتی، بازخوردهای آموزشی

ارزیابی عملکرد مدارس در چهار منظر کارت امتیازی  هایشاخصپس از تعیین 

 شوندمیهدف مشخص  55شاخص در چهار منظر و در راستای  09 درمجموعمتوازن 
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 عنوانبهعدد  50خروجی و  هایشاخص عنوانبه هاشاخصاین عدد از  6که 

با  شوندمیدر نظر گرفته  ایبازه هایدادهورودی مدل تحلیل پوششی  هایشاخص

برای تعیین کارایی واحدها مدل ورودی محور در نظر  موردنظرکه مدل توجه به این

 داشتننگهابت هستند که با ث هاییمدلورودی محور  هایمدل)گرفته شده است 

یعنی در مدل ورودی محور ما بر روی  ؛دهندمیرا کاهش  هاورودی، هاخروجی

تسلط داریم در یک مدل ورودی محور یک واحد در صورتی ناکارا است که  هاورودی

دیگر یا کاهش هر یک از  هایورودیبدون افزایش  هاورودیامکان کاهش هر یک از 

ورودی باید به این نکته  هایشاخصنی در تعیین یع ؛وجود داشته باشد هاخروجی

اگر چنین اتفاقی ، این خروجی را ایجاد کرد توانمیتوجه شود که آیا با مقادیر کمتر 

 .بیافتد آن واحد کارا نیست(

 ایبازه هایدادهمدل تحلیل پوششی  هایخروجیورودی و  .3جدول 

 خروجی هایشاخص ورودی هایشاخص

 میزان شهریه -5

 کارگاه و کتابخانه، برخورداری از آزمایشگاه -0

برخورداری از تجهیزات هوشمند سازی متناسب با دوره تحصیلی و  -9

 دسترسی آسان به شبکه

 ی در فضای مدرسهآموزدانشرعایت سرانه  -0

 تشکیل شورای مدرسه و معلمان و تشکیل انجمن اولیا و مربیان -1

در چــارچوب ضــوابط   هبرنامــفــوقتنظــیم برنامــه هفتگــی و    -9

 وپرورشآموزش

 جنسهمدبیران  کارگیریبهرعایت  -7

 تکوینی برای سال تحصیلی هایآزمونتدوین ارزیابی تحصیلی و  -1

وجود مکانیزم ارتباطی با اولیا برای ارائه بازخوردهـای آموزشـی و    -6

 انآموزدانشتربیتی و انضباطی 

ان در نــو ســایر کارکشــرکت تمــامی کارکنــان آزاد جدیــدالورود  -54

 ضمن خدمت هایدوره

ارائـه   منظـور بـه مستمر ارتبـاط بـا اولیـا     هایجلسهتدوین برنامه  -55

 سود میزان -5

ــت در   -0 ــزان موفقیــ میــ

 هاجشنواره

 میزان قبولی در المپیاد -9

 هایبرنامهمیزان رضایت  -0

ــی ــی، تربیت ــری، فرهنگ ، هن

 ورزشی

 میزان رضایت اولیا -1

کنکـور  درصد قبولی در  -9

 دولتی

میـــزان درگیـــر شـــدن  -7

ــش ــوزدان ــاهیم  آم ــا مف ان ب

 یادگیری

 درسداشــــتن طــــرح  -1

میزان مشخص بودن شـرح  )
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 خروجی هایشاخص ورودی هایشاخص

 انضباطی، تربیتی، بازخوردهای آموزشی

 تناسب سطح مدرک تحصیلی دبیران و آموزگاران با ماده تدریس -50

پرداخت حقوق و مزایای تمامی کارکنان برابر قـوانین و مقـررات    -59

 ری کشورجا

معتبر استحکام بنـا از   تأییدکیفیت شرایط کاری معلمان )دارا بودن  -50

 سوی اداره کل نوسازی(

 وظایف(

ــتفاده از  -6 ــزان اســـ میـــ

آموزشی متنـوع و   هایرساله

 متناوب در جریان تدریس

 ایبازه هایدادهورودی و خروجی مدل تحلیل پوششی  هایشاخصپس از تعیین  

و قطعی است  ایبازه هایدادهکه ترکیبی از  هاخروجیو  هاورودیاز مقادیر هر یک 

و برای  ایمکردهحل  LINGO افزارنرم از طریق موردنظرواحد  94را برای  CCRمدل 

 .آوریممی به دستهر واحد حد باال و پایین کارایی را 

 گیریتصمیمکارایی برای واحدهای  هایبازه .4جدول 

ین(حد پای، الحد با)بازه کارایی   DMU  ین(حد پای، حد باال)بازه کارایی  DMU 
[5 ،4.6161997]  59 [5 ،5]  5 

[5 ،4.7501444]  57 [5 ،411115700]  0 

[5 ،4.7919495]  51 [5 ،4.1100117]  9 

[5 ،4.6094796]  56 [5 ،4.6677509]  0 

[5 ،4.1144444]  04 [5 ،4.1099917]  1 

[5 ،4.7991909]  05 [5 ،5]  9 

[5 ،4.6410011]  00 [5 ،4.1094796]  7 

[5 ،4.7970514]  09 [5 ،4.6091461]  1 

[5 ،4.6000000]  00 [5 ،4.1979075]  6 

[5 ،5]  01 [5 ،4.9111569]  54 

[5 ،4.6511750]  09 [5 ،4.7559119]  55 

[5 ،5]  07 [5 ،5]  50 

[5 ،4.9691570]  01 [5 ،4.1659046]  59 

[5 ،4.1069790]  06 [5 ،0071664.7]  50 

[5 ،4.7069617]  94 [5 ،4.1717509]  51 
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 بندیرتبه منظوربه، واحدها کارایی تعیین از پس. CCRدر مدل  ها DMU بندیرتبه

 برخی این رویکرد .کنیممی استفاده 1MRAرویکرد  از کارایی میزان اساس بر هاآن

 واحدها کارایی هایازهب بندیرتبه و مقایسه برای تواندمی دارد و جالبی هایویژگی

 MRAروش  .باشند پهنا در متفاوت اما مرکزهم هاآن اگر گیرد حتی قرار مورداستفاده

 :(.1331، مالیی آزادبنی و حسینی خواهایزدی  خواه)مصدق است  زیر صورتبه

 هایبازه  i)); i=1,2,…,n A iA(),w  m (= )],[= iA کنیممیفرض 

 تعاریف زیر: با w و mجایی که ، واحد باشندn  کارایی
(11)  m (Ai)= ( + );w(Ai)= ( - ) 

 عنوانبه iA  =  ],[ کنیممی فرض .هستند هاآن پهنای و مرکز ترتیب به

 است واضح  j≠Ib= max}{  دهیممی قرار .است شده انتخاب کارایی یبازه بهترین

 از شود )که کارایی در اتالف متحمل گیر تصمیم است ممکن آنگاه باشد  b> اگر که

 اتالف حداکثر .کندمی تأسف احساس و (شودمی نامیده پشیمانی یا فرصت دادن دست

 :شودمی داده نشان( 55) یرابطه با شود است متحمل نممک که کارایی در
(11)  max(ri) =b- =max j≠i { } -  

 و شد نخواهد کارایی در اتالفی هیچ متحمل قطعاً تصمیم گیر آنگاه باشد≥ b اگر

 از 0i r=یعنی  شودمی ریفتع صفر وی حالت پشیمانی این در .کندنمی تأسف احساس

 :داریم فوق حالت دو ترکیب

(12)  max(ri) =max [max j≠i { } - ,0] 

 شرط که کرد خواهد انتخاب را ایکارایی یبازه، مینی ماکس تأسف معیار بنابراین

 :کند کارایی برآورده یبازه بهترین عنوانبه را (59)

(13)  mini { max(ri)}= mini { max[max j≠i { } - ,0]} 

                                                                                                                                        
1.Minimax Regret Approach (MRA) 
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 ارائه کارایی هایبازه بندیرتبه و مقایسه برای زیر تعریف شد گفته آنچه اساس بر

 .شودمی

 هایی ازمجموعه  i)); i=1,2,…,n A iA(),w  m ( )=],[= iA :تعریف

رابطه  با Aiکارایی  یبازه هر برای اتالف کارایی حداکثر آنگاه باشند کارایی هایبازه

 :شودمی تعریف (50)

(14)  R(Ai)= max [max j≠i { } - ,0]=max[max j≠i { m(A j),w(A j)}- (m(A i)-

w(A i)),0];i=1,2,…,n 

 دارد را« اراییک در اتالف حداکثر»کمترین  که ایکارایی یبازه که است واضح

 .شودمیشناخته  کارایی یبازه ترینمطلوب عنوانبه

 :شوندمی تفکیک زیرمجموعه سه به واحدها یمجموعه، 0 جدول اساس بر

E++ ={j  J |  =1}={1,6,12,25,27} 

E+={j  J | 
 =1}={2,3,4,5,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24

,26,28,29,30} 
E- ={j  J |  

 بیشترین ابتدا، MRA روش اساس بر واحدها کارایی بندیرتبه و مقایسه برای

 :داریم اول واحد برای مثالعنوانبه، کنیممی حساب را واحد هر برای کارایی در اتالف

1,0]=0-)=max[max(1,1,1,1,…,1)1R(DMU 

 مقدار کمترین دارای که واحدی، واحدها یهمه برای jR(DMU( یمحاسبه با

 i1DMUواحد  این کنیممی فرض .است بهترین واحد باشد« کارایی در اتالف حداکثر»

 کرده و حذف بررسی تحت واحدهای مجموعه از را i1DMU، دوم گام در .باشد

)jR(DMU  5 برایرا -n بهترین کنیممی فرض. آوریممی دست به باقیمانده واحد 

 تحت واحدهای مجموعه از را i2DMU، سوم در گام. باشد i2DMU دوم گام در واحد

 کار این .کنیممحاسبه می باقیمانده واحد n- 0 را برای jR(DMU(و  کرده حذف بررسی
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 نهایی بندیرتبه آنگاه .بماند باقی inDMU واحد فقط که جایی تا دهیممی ادامه را

، مالیی آزادبنی و حسینی خواهایزدی  خواهمصدق ) استزیر  ورتصبه واحدها

5964): 

in> …> DMU i2DMU i1DMU 

 در واحدها بندیرتبه جدول MRA، بندیرتبه روش از حاصل نتایج اساس بر

 .است شده خالصه 1 جدول

 MRAها به روش  DMU بندیرتبه .5 جدول

 ها DMU رتبه ها DMU رتبه

50 DMU2 5 DMU1 
59 DMU3 5 DMU6 
50 DMU20 5 DMU12 
51 DMU29 5 DMU25 
59 DMU5 5 DMU27 
57 DMU7 0 DMU4 
51 DMU18 9 DMU16 
56 DMU30 0 DMU24 

04 DMU23 1 DMU8 

05 DMU21 9 DMU19 

00 DMU14 7 DMU26 

09 DMU17 1 DMU22 

00 DMU11 6 DMU13 

01 DMU28 54 DMU15 

09 DMU10 55 DMU9 
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 گیرینتیجهبحث و 

ی جغرافیایی این پژوهش را تمامی مدارس غیردولتی واقع در محدوده آماری جامعه

باب مدرسه در سه  5444 هاآندهد که تعداد گانه شهر تهران تشکیل می 04مناطق 

 .هستندمتوسطه اول و متوسطه دوم ، دوره تحصیلی ابتدایی

مدرسه از  94باب  ری تصادفی ساده تعدادگیاز این تعداد با استفاده از روش نمونه

باب  51 تعداداند که نمونه آماری انتخاب شده عنوانبهگانه شهر تهران  04مناطق 

 .هستندباب پسرانه  51دخترانه و 
  و احد 25

(j=2,3,4,5,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,29,301) 

این واحدها  لذا، ها کارا هستندستاده و هادادهی باالی بازه حد دیرتنها به ازای مقا

 دستیابی به حداکثر و هانهاده حداکثر استفاده از شرطبه ودارای کارایی بالقوه بوده 

 94 نمونهاز واحدهای  یکهیچضمن  در .به کارایی بالفعل برسند توانندها میستاده

از  یکهیچهای ناکارا واحدهایی هستند که به ازای . واحداندنشدهتایی ناکارا معرفی 

این واحدها نیاز به بازبینی مجدد و ، ستندینکارا  هاخروجیو  هاورودیمقادیر بازه 

 تغییر ساختار دارند.

 گانه 04ارزیابی جامع مدارس غیردولتی مناطق  هایشاخصبرای تدوین معیارها و 

، قوانین، وپرورشآموزشحول بنیادین وزارت شامل سند ت باالدستیشهر تهران از اسناد 

مدارس غیردولتی مصوب مجلس شورای اسالمی  تأسیس هاینامهآیینو  هادستورالعمل

 بر اساساستفاده شده است و ، دارند غیردولتیبر نظارت بر عملکرد مدارس  تأکیدبا 

مدارس اداره کل امور از طریق مدارس غیردولتی که  بندیدرجهو  بندیرتبهطرح 

طراحی شده است و طرح  10-11در سال تحصیلی  وپرورشآموزشغیردولتی وزارت 

به نتایج مشابه با همین ، اجرا شد 60-69غیردولتی که در سال  مدارس برنظارت جامع 

دارای بیشترین امتیاز در میان  07 و 01 و 50 و 9 و 5یعنی مدارس  یابیممیمقاله دست 

ارزیابی جامع مدارس  شدهتدوینو معیارهای  هاشاخص ازلحاظباب مدرسه  94

 صورتبهپیشین حاکی از آن است که  هایپژوهشبررسی و مرور . هستندغیردولتی 
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ای را در بخش مدارس که سهم عمده گونهاینجامع مدل و الگویی برای ارزیابی 

حی بیانی و توضیپژوهش این  یهادادهآموزش بر عهده دارند ارائه نشده است. چون 

 و چون ارزیابی است پس از رویمیم به سمت استفاده از کارت امتیازی متوازن، هستند

در پژوهشی در شهر کرج به  .کنیمیمنیز استفاده  یابازه یهادادهتحلیل پوششی 

 به دستنتایج پرداخته و مدارس غیردولتی  عملکردمقایسه وضع موجود و مطلوب 

مدیریت  عملکردزمینه  ع مطلوب مدارس دربین وضع موجود و وض دادآمده نشان 

و  یتربیت یهاامکانات و تجهیزات مدارس و فعالیت، معلمان عملکرد، مدارس

. در پژوهشی به (5965، جهانیان و بالدی نژاد) داردوجود  یبرنامه تفاوت معنادارفوق

 نتایج حاکی، مدارس غیردولتی پرداخته شده عملکرددر ارزیابی  BSCکارآمدی مدل 

طور و نتایج از دید دبیران دوره راهنمایی و متوسطه به توانمندسازیاز آن بود که ابعاد 

، ای و ناظمیمعناداری در مدارس غیردولتی باالتر از میانگین نظری قرار دارند )خواجه

5965). 
پژوهشی محور است و فرضیه ندارد. در این پژوهش  سؤال، نوع پژوهش حاضر

شود که رابطه معناداری وجود انجام داده و فرضیه زمانی مطرح می بندی معیارها رارتبه

 شدهمطرحهای سؤال بررسی به excelو  Spssهای افزاربا استفاده از نرم .باشد داشته

 شود.پرداخته می

هایی مناسب برای ارزیابی جامع چه معیارها و شاخص کهپاسخ سؤال اول پژوهش 

منظر ، منظر مالی، منظر کارت امتیازی متوازنمدارس غیردولتی هستند؟ از چهار 

از تعدادی زیر  هرکدامکه  منظر فرایندهای داخلی و منظر رشد و یادگیری، مشتری

سنجی اعتبار برای عاملی تحلیلاز روش  استفاده شده است.، اندمعیار تشکیل شده

 ده است.ها استفاده ش)روایی( و از آلفای کرونباخ برای تحلیل پایایی این معیار

ها چگونه است؟ از ترکیب دو بندی این شاخصرتبه کهو پاسخ سؤال دوم پژوهش 

 انجام شده است. ایبازه هایداده پوششی روش کارت امتیازی متوازن و تحلیل
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الگویی جامع برای ارزیابی کیفی این ، با استفاده از نتایج حاصل از این پژوهش

های بعدی گیریبنایی مدلل و متقن برای تصمیممدارس ارائه خواهد شد تا از قبل آن م

 پژوهش شامل موارد زیر است: هایمحدودیتفراهم گردد. 

 ها در تکمیل پرسشنامهو همکاری تعدادی از نمونه تمایل عدم 

 ها در تکمیل پرسشنامهتعدادی از نمونه دقت عدم 

 های انجام شده مرتبط با موضوعبه منابع و پژوهش دسترسی عدم 

 زمانی یدوره یک به مربوط هایداده از توانمی IDEA روش در کهاین به جهتو با

 نتایج لذا، کرد استفاده هستند قطعیت عدم شرایط دارای که هاییداده نیز و مدتطوالنی

 DEAکالسیک  هایمدل جایبه شودمی پیشنهاد بنابراین، ترندنزدیک واقعیت به حاصل

 .شود استفاده IDEAاز روش 

تر کرد توان ریزتر و دقیقهایی که در اینجا بکار گرفته شده است را میارمعی

ی توان معیارهامدارس را با جزئیات بیشتری توصیف کرد. همچنین می کهطوریبه

در اینجا استفاده کرد و یا با این معیارها ادغام کرد و  شدهمطرحهای دیگری غیر از معیار

 معیارهای دیگری ساخت.

زیادی  تأثیر کهآنبا توسعه کارت امتیازی متوازن و افزودن مناظر دیگری به  توانمی

قرار داده و با  موردمطالعه نیز رادیگری از سازمان  هایجنبهدر کارایی سازمان دارند 

 صورتبهکارایی را ، هستند مؤثر کاراییدر این مناظر که بر  هاییشاخصتعریف 

 تر ارزیابی کنیم.و کامل تردقیق

 منابع

بررسی و مقایسه وضع موجود و مطلوب (. 5965الدین. )حسام، بالدی نژاد و رمضان، جهانیان

نامه رهبری و فصل آموزان.از دیدگاه اولیاء دانش شهر کرجعملکرد مدارس غیردولتی 
 .01-9 ،(0)9، مدیریت آموزشی

مدارس دولتی و مدیریت  یهاسبک(. مقایسه 5969. )محمد، لطفی دمساز و شراره، حبیبی

 .570 - 506 ،(0)5، نامه تحقیقات مدیریت آموزشیفصل غیردولتی شهرستان شهریار.
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 وپرورشآموزش تیفیو ک یآموزش یهانرخ یسهمقا (.5919رضوان. )، صالحی و محمد، ربیعی

 .504-546 ،(56)9، نوآوری آموزشی فصلنامه دولتی. یهانمونه
(. مقایسه کیفیت 5911سید احمد. )، احمدیقربانعلی؛ و ، پروین؛ سلیمی، سنجری

سال های دولتی شهر اصفهان در های غیرانتفاعی با دبیرستانی دبیرستانوپرورشآموزش

 .599-507، 55و54، نامه دانش و پژوهش در علوم تربیتیفصل .19-10 یلیتحص
 تهران: ها.دانشگاه وریبهره هایشاخصطراحی و تبیین  .(5971) .ناصر، مبلغ و مهدی، شمس

 نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر. مرکز
جهت ارزیابی عملکرد  هادادهارائه یک مدل تحلیل پوششی  .(5910) .سلطانعلی، شهریاری

 ارشد دانشگاهکارشناسی  نامهپایان .علوم انسانی دانشگاه تهران یهادانشکدهنسبی 

  تهران.
 یکردرورهای ارزیابی جامع با تلفیق بندی معیاارزیابی و رتبه .(5960) .عاطفه، شیروانی

 نامهپایان .دولتی شهر تهرانفازی در مدارس غیربندی و تاپسیسخوشه، خودارزیابی

  واحد قزوین.، دانشگاه آزاد، کارشناسی ارشد
 پرویز بختیاری ترجمه .استراتژی محور یهاسازمان (.5919) .یویدد، و نوترون رابرت، کاپالن

  سازمان مدیریت صنعتی. انتشارات :تهران (.اول چاپ)
جهت  BSC-TOPSISرویکرد منسجم  .(5911محمود. )، دهقان نیری و محمدرضا، مهرگان

، نشریه مدیریت صنعتی، استان تهران یهادانشکدهمدیریت برتر  یهادانشکدهارزیابی 

5(0) ،519-591. 
ازی متوازن و کارت امتی یبترک .(5916) .محمود، نیری دهقان و محمدرضا، مهرگان

 .مدیریت استان تهران یهادانشکدهآرمانی جهت تبیین و توسعه راهبردی  ریزیبرنامه

 .66-96، (01)57 ،نامه بصیرتفصل

با استفاده از  هادانشکدهآموزشی  یهاگروهارزیابی عملکرد )5964) .مسعود ،خواهمصدق 

 :مشهد .عملیاتسومین همایش تحقیق در  IDEA یابازه یهادادهتحلیل پوششی 

 فردوسی مشهد. دانشگاه
(. بررسی عوامل مؤثر بر توقف 5960بتول. )، لیدا و مؤذنی، عباس؛ کاکیا، معدن دار آرانی

 .501-546، (551)، نامه تعلیم و تربیتفصلآن.  یراهکار براو ارائه  یردولتیغمدارس 
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 هایینوآورفصلنامه . آموزشی در مدارس ایران هایینوآور(. بررسی 5969) مرتضی.، منطقی

 .17-91 ،(50)0، آموزشی

و  وتحلیلتجزیه، شناسایی .(5969) .علی ،معتمدو  محمدجواد ،معتمد؛ احسان، یمؤمن

دامپزشکی تهران با استفاده از  هاییمارستانبارزیابی عملکرد  یهامؤلفه بندییتاولو

، سابداریمدیریت و ح المللیبیندومین کنفرانس ، گروهی BSCو  FAHPمدل 

  .موسسه آموزش عالی صالحان، تهران
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