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 چكيده
: در آموزش و پرورش با رويكرد تلفيقي عملكرد بر رتبه بندي مبتني جامع، براي مدل ارائه طريق از فوق مشكل رفع پژوهش درصدد اين

  .اجراي آن باشد و موردي از مدارس متوسطه نظري،
 به نظري متوسطه كارشناسان و اوليا مديران، معلمان، آموزان، شامل دانش كليدي، نفعان ذي انتظارات اي خوشه -اي طبقه گيري نمونه با
 احصا با رويكرد كارت متوازن ها محتواي جواب تحليل و )انتظارات شما از مدرسه چيست؟(با يك سوال  پاسخ باز مصاحبه و پرسشنامه وسيله

 انتظارات ذينفعان و شاخص هاي ادبيات مطالعاتي در قالب پرسشنامه محقق متخصصان و كارشناسان و مديران، ازي گروه طريق از سپس،. گرديد
 نام و بندي خوشه تدوين، ،كارت امتيازي متوازن در قالب مدل جديد شده، حاصل نتايج .رويكرد كارت متوازن پاسخ داده شد قالب ساخته در

 . شدند گذاري
شاخص براي تعيين و از جنبه گردآوري دادها ) مقايسه اي -علي( نظر هدف، كاربردي و از نظر ماهيت گردآوري پس رويدادي ازاين مقاله 

روش گردآوري اطالعات در اين . رياضي است -نوع توصيفي استفاده از روش دلفي و در رتبه بندي مدارس از هاي ارزيابي عملكرد پيمايشي با
روش نمونه گيري براي  كليه دبيرستان هاي عادي نظري شهري استان قزوين بوده و جامعه آماري اين پژوهش .ميداني است -پژوهش كتابخانه اي

 ..به صورت سرشماري است تعيين شاخص هاي عملكرد مدارس، ةپاسخ گوئي به پرسشنام
 مدارس نظري از بندي رتبه پيشنهادي مدل .با الگوي كارت امتيازي متوازن دارد اي عمده تفاوت شده، طراحي متوازن ارزيابي مدل :يافته ها

براساس است. توسعه يافتةآن  شكل الگوي كارت امتيازي متوازن از گيري بهره با مدل اين. است شده تشكيل رياضي و توصيفي قسمت دو
ها و احتماالً كنار گذاشتن خرده مقياس هاي بي معني هر  توان در مورد مناسب بودن متغيرهاي مورد بررسي براي سنجش سازه هاي اين مدل مي يافته

مقادير ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب ، نيز در مدل اشباح شده به مقدار . سازه با دقت بسيار بيشتري نسبت به مدل اوليه تصميم گيري نمود
توان پارامتر هاي برآورد شده در مدل اشباح شده را به لحاظ آماري قابل اتكا دانست و از آن جهت تطابق پذيري  قابل قبول رسيده است؛ لذا مي

هاي مقادير محاسبه شده تي براي هر يك از بار هاي عاملي هر نشانگر باقي مانده با سازه يا  داده .هاي مورد مطالعه استفاده نمود نشانگرها با سازه
اين  .توان هم سويي خرده مقياس هاي پرسشنامه براي اندازه گيري مفاهيم را در اين مرحله معتبر نشان داد است؛ لذا مي 96/1متغير پنهان خود باالي 

 .هاي نظري است ي تحقيق برازش مناسبي دارد و اين بيانگر همسو بودن عوامل با سازهپژوهش با ساختار عاملي و زيربناي نظر
 

 تاپسيس آنتروپي شانون، كارت امتيازي متوازن، تحليل پوششي دادها، ارزيابي عملكرد،  كليد واژه ها:
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 مقدمه
ها، نظام آموزش و  سازمان عملكرد و ارزيابي در همه سازمان و نهادها مطرح مي باشد كه يكي از مهم ترين اين

باشد و ضرورت  زيرا، توسعه بخش آموزش و پرورش شرط الزم براي توسعه هر كشوري مي. پرورش هر كشور مي باشد
ارزيابي عملكرد و بهبود كارائي در مدارس به عنوان اصلي ترين نهاد آموزشي و پرورشي از اهميت ويژه اي برخوردار مي 

 .ارزيابي عملكرد دبيرستان هاي دوره دوم اهميت ويژه اي دارد در اين ميان،. باشد
 رتبه بيروني مدارس، تهديدهاي و ها فرصت شناسايي عملكرد، ضعف قوت، نقاط تعيين ابزارهاي ترين مهم از يكي

دولتي و هاي دوره دوم براساس ارزيابي عملكرد، كمك فراواني به اعتبارات آتي بندي دبيرستانرتبه. است بندي آنها
اين . خصوصي و تصميم گيرهاي دولتي در خصوص حمايت، مداخله، تنبيه، يا تشويق و هدايت دبيرستان ها انجام مي دهد

 با مقايسه دبيرستان ها با. شودعمل سبب بهبود در ارشاد و هدايت عملكرد مديران و كليه دست اندركاران مدرسه مي
. راتژي هاي مناسب با محيط براساس توانمندي هاي آن مدرسه انجام دادتوان كمك فراواني در تدوين است يكديگر مي

هايشان براي رقابت با رقيبان ها براي رسيدن به حداكثر بازدهي و فعاليت، مقياس مناسبي براي فعاليتمديران دبيرستان
ميزان  نظير اصلي شاخص كي بر آنها عمدة تأكيد بندي، رتبه موجود هايروش اساسي مشكالت جمله از .انتخاب مي كنند

 عدم .است... و هاي دولتي روزانه آموزان آموزشگاه در امتحانات خردادماه ياتعداد افراد قبول شده در دانشگاهقبولي دانش
 در ارزيابي عملكرد مدارس با مدل حاضر دست آمده از ارزيابي عملكرده عدم تناسب بين نتايج ب و هااين شاخص جامعيت

 ، دادخواه و همكاران)1392( رحماني ،براساس نتايج مطالعات داخلي و خروجي اين مدارس) سازمانيمدل تعالي (
 از فوق مشكل رفع مقاله درصدد اينسبب شده است كه ) 1392( و قاسمي و احمدي) 1393( آرامش و همكاران ،)1392(

موردي از مدارس متوسطه : پرورش با رويكرد تلفيقيدر آموزش و  عملكرد بر رتبه بندي مبتني جامع، براي مدل ارائه طريق
 .هاي نظري باشد اجراي آن با هدف باال بردن كارائي دبيرستان و نظري،

 :ارزيابي عملكرد مدارس را مي توان به شرح زير عنوان كرد از جمله اهداف كاربردي مدل تلفيقي ارائه شده در
 رتبه بندي آنها كشور وكل ) شهري( ارزيابي جامع از دبيرستان هاي نظري •
امكان تحليل و تجديدنظر در سياست ها و برنامه ها در قبال دبيرستان ها توسط مديران ستادي و مديران دبيرستان ها و  •

 .به منظور ايجاد زمينه هاي بهبود عملكرد كاري مدارس
 .رتبه دبيرستان هاامكان استفاده دست اندركاران مدارس از مدل ارائه شده به منظور ارزيابي و تغيير  •
  :متعددي در خصوص رتبه بندي مدارس نظري  به شرح زير مطرح شده است هاي الؤس

مدل  )رشد و يادگيري، مشتري مداري مالي، فرآيند داخلي مدرسه، مديريت،( گانههاي درعوامل پنجچه شاخص -1
 ثير گذارند؟أاستان قزوين ت) شهري( توسعه يافته كارت امتيازي متوازن در ارزيابي عملكرد دبيرستان هاي نظري

 ثر در ارزيابي عملكرد مدارس متوسطه نظري چگونه است؟ؤاهميت و حساسيت هر يك از شاخص هاي م -2
0Fهاه ي استان قزوين با استفاده از روش تحليل پوششي دادآو ناكار آكار) شهري( هاي نظريدبيرستان -3

دوره  در 1
 ارزيابي كدامند؟

 استان قزوين با روش تاپسيس چگونه است؟) شهري( نظري رتبه بندي دبيرستان هاي -4

                                                      
1. data envelopment analsis 
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 :است شده طي زير مراحلها  الؤپاسخ گوئي به  اين س براي
 و باز پرسشنامه سئوال اجراي( ميداني روش از استفاده با كارت امتيازي متوازن تشكيل هاي مؤلفه شناسايي -1

 متوسطه مدارس در نفع ذي اشخاص انتظارات شناسايي به منظور )آنها محتواي تحليل و مدارك و اسناد بررسي
 بيشينه مطالعاتي ادبيات و استفاده از و نظري

لفه هاي كارت ؤدست آمده از بيشينه مطالعاتي به صورت شاخص در قالب مه انتظارات و نتايج ب اين بندي تقسيم -2
 امتيازي متوازن

 ارزيابي عملكرد  دبيرستان هاي نظريثير شاخص هاي أين اهميت و تيتدوين و طراحي پرسشنامه تع -3

متغيرهاي مورد بررسي در  ثيرأوزن سنجي شاخص ها با استفاده از تكنيك وزن دهي آنتروپي شانون و بررسي ت -4
  )ليزرر( با استفاده از معادالت ساختاري يكديگر

 ها جمع آوري دادهاي قسمت مفهومي مدل و تعيين كارائي آموزشگاه -5

 با استفاده از تكنيك تاپسيس ها رتبه بندي آموزشگاه -6

) شهري( دبيرستان هاي نظريهاي مدل تلفيقي به منظور ارزيابي عملكرد لفه ها و شاخصؤارائه م هدف اصلي اين مقاله
) رشد و يادگيري، مشتري مداري ،مديريت مالي، فرآيندهاي داخلي،( هاي عوامل پنج گانهشاخصشناسايي  .مي باشد استان قزوين

وشناسايي واحدهاي كارا استان قزوين ) شهري، دولتي( رويكرد كارت امتيازي متوازن در ارزيابي عملكرد مدارس عاديبر اساس 
 نظري هاياستان قزوين براساس تكنيك تحليل پوششي داده هاورتبه بندي دبيرستان) شهري( نظري هايو ناكاراي دبيرستان

1Fپسيساستان قزوين براساس تكنيك رتبه بندي تا) شهري(

 بخش منظور، اين به .به عنوان هدف فرعي اين مقاله مطرح است 1
 بخش در نيز هاي نظريبندي دبيرستان رتبه و عملكرد جامع ارزيابي مدل و .پردازيممي تحقيق ادبيات تشريح به مقاله بعدي
 بخش در تحقيق هاي فرضيه آزمون نتايج چهارم، بخش در تحقيق هاي داده و هافرضيه تحقيق، روش .شد خواهد ارائه سوم

 مي ارائه مقاله اين ششم بخش در هاي نظري استان قزويندبيرستان از تعدادي در پيشنهادي مدل عملي آزمون نتايج پنجم و
 .است يافته اختصاص پيشنهادات و گيري نتيجه تشريح به مقاله هفتم بخش نهايت، در. شود

 
 مباني نظري

. نتيجه رساندن وظايفي كه از طرف سازمان بر عهده نيروي انساني گذاشته شده است عملكرد سازماني عبارت است از به
عملكرد سازماني تقريباً شامل تمامي اهداف رقابت پذيري و تعالي توليد است و به هزينه، انعطاف پذيري، سرعت، قابليت اعتماد 

به چتري تعريف كرد كه همه مفاهيم مرتبط به موفقيت و به عالوه، عملكرد سازماني را مي توان به مثا. يا كيفيت مربوط مي شود
عملكرد يكي از مفاهيم بنيادين در مديريت  ).140:1391 قرباني زاده و همكاران،( گيردهاي كل سازمان را در بر ميفعاليت

توان در آيينه به عبارتي موفقيت سازمان ها را مي. محسوب مي شود چرا كه بسياري از وظايف براساس آن شكل مي گيرد
توجه كنيم ) رسدكه ترجمه مناسبي براي واژه انگليسي آن به نظر مي( "كرد-عمل"اگر به كلمه . عملكردشان مشاهده نمود

 ).1389اولياء، ( مي توان هر چيز كه نشان دهنده فعاليت يك فرد، واحد يا سازمان است را به آن نسبت دهيم
 دار ـدفـطقي و هـيب خاص منـرتـوالي و تـا تـدامات بـها و اق اي از فعاليت هـعموـشامل مج هر فرايندي ارزيابي عملكرد

                                                      
1. Thchnique for order preference by similarity to DEAsolution 
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هاي  در فرايند ارزيابي عملكرد نيز هر مدل و الگويي كه انتخاب شود، طي مراحل و رعايت نظم و توالي فعاليت. باشد مي
 : باشد ذيل ضروري مي

تعيين وزن شاخص ها، به لحاظ اهميت  .2 .واحد سنجش آنهاتدوين شاخص ها و ابعاد و محورهاي مربوطه و تعيين . 1
ابالغ و اعالن انتظارات و  .4. استانداردگذاري و تعيين وضعيت مطلوب هر شاخص .3. آنها و سقف امتيازات مربوطه

. 6، استاندارد مطلوبگيري از طريق مقايسه عملكرد واقعي پايان دوره ارزيابي، با  سنجش و اندازه .5 ."ارزيابي شونده"شاخص ها به 
 .)36 :1385رحيمي، ( استخراج و تحليل نتايج

هاي آن مورد بررسي قرار داده و هاي هر فعاليت را را در ارتباط با وروديهاي ارزيابي عملكرد، خروجيشاخص
متمركز هستند و هاي ارزيابي عملكرد بر نتايج حاصل از هر فعاليت شاخص. نسبت خروجي به ورودي را برقرار مي كنند

شاخص هاي ارزيابي عملكرد، كمي . كنندارزيابي مي حركت صحيح هر فعاليت به سمت اهداف مشخص و تعريف شده را
شاخص هاي عملكردي  )هاي بهره وري و بشاخص )باشند و به دو دسته كلي؛ الفو عيني و متكي بر آمار و اطالعات مي

در . بهره وري مي توان كنترل مديريتي مجموعه فعاليت هاي يك صنعت را اعمال كردهاي با استفاده از شاخص. شوندتقسيم مي
هاي فوق به صورت منفرد شاخص. سازندهاي صنعت را فراهم ميهاي عملكردي، امكان كنترل عملياتي فعاليتكه شاخص حالي

له اولويت بندي و وزن أص ها با هم، مسبراي تركيب شاخ. و يا در تركيب هم مي توانند سطح فناوري يك صنعت را نشان دهند
در عين حال بايد اطالعات كافي و دقيق نيز وجود داشته . دهي اهميت فوق العاده اي دارد و بايد از روش هاي مناسبي استفاده كرد

 ).138: 1387، همكاران مهرگان و( باشد
 :وان به شرح ذيل برشمرداهم روش ها و الگوهاي موجود ارزيابي عملكرد در قلمرو سازماني را مي ت

الگوي . 4، 2الگوي تحليل پوششي داده ها. 3 ،الگوي تركيبي تصميم گيري متوالي. 2F1 2،الكوي فرايند سلسله مراتبي. 1
معرفي يك . 7 ،5و مديريت كيفيت جامع 4الگوهاي مميزي كيفيت. 6 ،3الگوي مهندسي مجدد. 5 ،برنامه ريزي آرماني

 ،الگوي اعتبارسنجي داخلي و خارجي.8، سازماني جايزه كيفيت رياست جمهوري آمريكا الگوي مشهور ارزيابي عملكرد
الگوي . 12 ،الگوي مثلث عملكرد سازماني. 11 ،نچ ماركتينگپالگوي . 10، 6اليحه عملكرد و نتايج دولت، آمريكا. 9

. 16 ،7مدل برتري سازماني. 15 ،الگوي مبتني بر اقتضائات استراتژيك. 14 ،الگوي سنجش كارايي و اثربخشي. 13 ،فيشر
 ).51-52: 1393 آرامش،( ... و .18، 9الگوي روش ارزيابي متوازن. 17 ،8هوشين
پرورش مي  و آموزش بنيادين تحول سند ،برنامه پنجم توسعه ساله نظام جمهوري اسالمي ايران، 20 سند چشم انداز از
 .استفاده كرد) و چشم انداز راهبردبه عنوان (اسناد پشتيبان براي تدوين  مدل طراحي ارزيابي عملكرد مدارس عنوانه توان ب

روش ارزيابي متوازن، اندازه هايي كه عملكرد را " پرفسور كاپالن به همراه دكتر نورتون در مقاله اي تحت عنوان )1992(در 
كارت  مدل ارزيابي عملكرد). 16: 1383 شاهمرادي،( را عنوان نمودند، چارچوب روش ارزيابي متوازن "كنندهدايت مي

امتيازي متوازن مقياس هاي عملكرد مالي، عمليات داخلي، يادگيري و نوآوري و رضايتمندي مشتري را به شكل متوازن در 
آميز  اي موفقيتفردي و سازماني به اجر هاي متفاوت جلوگيري كرده و با همسو ساختن اهدافآورد و از برداشتمي

                                                      
1. analytical hierarchy process    2. data envelopment analsis 
3. reengineering      4. total quality management  
5. international organization for standardization  6. government performance and result act  
7. Euro pean foundation for quality management  8. Houshin 
9. Balanced Scorecard 
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ها به منظور كمك به هدف گذاري، تثبيت اهداف و در روش ارزيابي متوازن، معيارها و شاخص. كندكمك  مي راهبردي
انداز سازمان، هسته اصلي فعاليت ديدگاه آينده و چشم. شودريزي مياندازه گيري عملكرد در مقاطع حساس و راهبردها پي

باشد و در به عبارت ديگر كارت امتيازي متوازن ابزاري براي ترجمه استراتژي به عمل مي .هاي كارت امتيازي متوازن است
اصل اساسي در . هاي عملكرد در چهار زمينه استاي از شاخصانداز سازمان به مجموعهواقع چارچوبي براي تبديل چشم

چهارگانه زير را ارائه  هايپيگيري سوالاين مدل آنست كه سيستم سنجش عملكرد بايد اطالعات كافي براي مديران براي 
 :دهد

 مشتريان چگونه به سازمان مي نگرند؟ .1

 سازمان در چه زمينه هايي قابليت اساسي دارد؟ .2

 آيا سازمان توانايي بهبود و ايجاد ارزش را دارد؟ .3

 )22، 1382نمازي،( سهامداران چگونه به سازمان مي نگرند؟ .4
 .بيانگر ديدگاه هاي كارت امتيازي متوازن و سنجه هاي عملكردي اين روش مي باشد 1 شكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )280: 2001 كاپالن و نورتون،: منبع( درخت كارت امتيازي متوازن :1شكل
 

 با تركيب كارت امتيازي متوازن و تحليل پوششي دادها يكي از موانع عمده كارت امتيازي متوازن، يعني نياز به تعيين 

محصوالت 
 جديد

تسريع 
 هزينه تحقيق فرآيندها

نرخ دوباره  نرخ ضايعات
 كاري

رضايت 
 كاركنان

بازده سرمايه  سود عملياتي
 گذاري

 كاهش هزينه
 ارزش افزوده

 گذاري

 گردش موجودي كاال

شكايت هاي 
 مشتريان

برگشت از 
 فروش

 رشد فروش سهم بازار
رضايت 
 مشتري

مهارت 
 كاركنان

غيبت 
 كاركنان

سالهاي خدمت 
 كاركنان

سرمايه گذاري 
 آموزشي

 مشتري فرآيندهاي داخلي رشد و يادگيري

 ارزيابي عملكرد متوازن 

 مالي
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ها به منظور ارزيابي ه تحليل پوششي داد -كارت امتيازي متوازن در تكنيك تركيبي. مبنا، حل مي شوداستاندارد و خط 
  :شاخص هاي كارت امتيازي متوازن موارد زير بايد مدنظر قرار گيرد

 .اول اينكه؛ همه ورودي ها و خروجي ها براي مطالعه بايد موجود بوده و قابل اندازه گيري باشند
 .رابطه بين تعداد متغيرهاي وروددي و خروجي نبايد از يك حد باالي مشخص تجاوز كنددوم اينكه؛ 

ها كه توسط مدل تحليل پوششي دادها پيشنهاد مي شود، ها و افزايش بالقوه خروجيجويي در وروديسوم اينكه؛ صرفه
  .)1376 ميركمالي،( هميشه قابل دستيابي نيستند

گيرنده اي است كه ريزي رياضي براي ارزيابي كارايي واحدهاي تصميمامهها يك روش برنتحليل پوششي داده
مدل هاي تحليل پوششي داده ها، براساس ماهيت سطح پوشش و محور اندازه . چندين ورودي و چندين خروجي دارند

، كوپر و چارنز. دو نوع اساسي براي مدل سطح پوشش درتحليل پوششي دادها وجود دارد. شوندگيري طبقه بندي  مي
مدل بازده به مقياس  1984و بنكر و همكاران در سال  )ورودي محور( مدل بازده به مقياس ثابت 1978همكاران در سال 

بهينه ( هاي تحليل پوششي دادها به خروجي محور و وروددي محور و جامعمدل. را معرفي نمودند) بي سي سي( متغير
بي  -در الگوها اين مدل دو مدل تركيبي ورودي محور .قه بندي مي شوندنيز طب) سازي همزمان خروجي ها و  ورودي ها

3Fپترسون-ورودي محور و مدل اندرسون -سي سي وبي سي سي

 .)1387 مهرگان،( نيز تعريف شده است 1
 به نياز كه مواردي در. باشدآنتروپي يك مفهوم بسيار با اهميت در علوم اجتماعي، فيزيكي و تئوري اطالعات مي

 انتروپي ترين روش هامهم از يكي كه كرد استفاده متفاوتي هايروش از توانمي باشد داشته وجود هاشاخص وزن شناسائي
 در موجود اطمينان عدم دهنده نشان آنتروپي .نمود ارائه )1948( در شانون بار اولين براي را روش اين. مي باشد شانون

 گسسته توزيع يك توسط شده بيان اطمينان عدم براي است معياري اطالعات تئوري در آنتروپي است كپيام محتوايي
 .)1385 مومني،( باشد تيز نوك توزيع كه است مواردي از بيش باشد پهن توزيع مواردي كه در اطمينان عدم اين كه طوري

مقرر است بهترين گزينه با توجه به اوقات با مسائل تصميم گيري روبرو هستيم كه در آنها از بين تعداد متناهي گزينه، گاهي 
گذشته، مدل هاي  ةدر دو ده. له تصميم گيري چند معياره رو برو هستيمأتعداد متناهي معيار انتخاب شود و در واقع، با يك مس

يم تصميم گيري چندمعياره، به عنوان يكي از ابزارهاي كارآمد جهت اخذ تصميم مناسب مطرح شده اند و از اين ميان، مدل تصم
هاي در حال رشد در طول دهه هاي اخير بوده كه به طور وسيعي در موقعيت هاي ترين روشگيري چند شاخصه يكي از رايج

اساس اين روش، يافتن بهترين راه حل سازش از ميان تمامي راه حل هاي احتمالي است كه . واقعي تصميم به كار گرفته شده است
 ).68: 1393 عرفاني و همتي،( ارزيابي مي شوندبر اساس شاخص هاي متعدد كمي و كيفي 

وقتي به كار مي رود كه پژوهشگر  2تحليل اكتشافي.ييدي داشته باشدأتحليل عاملي مي تواند دو صورت اكتشافي و ت
د تعيين تعدا بهمايل  وشواهد كافي قبلي و پيش تجربي براي تشكيل فرضيه درباره تعداد عامل هاي زيربنايي داده ها نداشته 

، پژوهشگر به دنبال تهيه مدلي است كه فرض مي شود داده هاي 3ييديأدر تحليل عاملي ت .باشد يت آنهاماه متغيرها و
 )205:  1384، هومن. (تبيين يا توجيه مي كند ،تجربي را بر پايه چند پارامتر نسبتا اندك، توصيف

 قسمت دو مدارس نظري از بندي رتبه پيشنهادي مدل: هاي مدل پيشنهادي براساس كارت امتيازي متوازنارائه شاخص
. توسعه يافتةآن است شكل الگوي كارت امتيازي متوازن از گيري بهره با مدل اين. است شده تشكيل رياضي و توصيفي

                                                      
1. Anderson-Patterson     2. Exploratory factor analysis 
3. Confirmatory factor analysisConfirmatory factor analysis 
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در بعد توصيفي  رشد و يادگيري، مشتري مداري، مديريت، داخلي، فرايندهاي مالي،: اصلي پنج مؤلفه شامل پيشنهادي مدل
 آن شاخص 4 مالي، مؤلفة به مربوط آن شاخص 5 كه باشد مي شاخص 30 پيشنهادي مدل هاي شاخص كل تعداد .است

شاخص مربوط به  9 شاخص مربوط به رشد و يادگيري، 7 لفه مديريت،ؤشاخص مربوط به م 5 مؤلفه داخلي، به مربوط
 ها شاخص عناوين جامع فهرست. باشند مي كيفي نوع از يا و كمي نوع از يا شده مطرح هاي شاخص .مشتري مداري است

 .باشد مي 1 جدول شرح به
 

 شاخص ها براساس مولفه هاي كارت امتيازي متوازن و تعميم آن :1 جدول
 متغيرها اهداف مولفه هاي اصلي

 ميزان جذب كمك هاي نقدي مردمي و خيرين  بودجه مالي

 ميزان درآمد هاي ساير 

 تخصيص فضا  موضوعي و كالسهاي امكانات و تجهيزات

 اداري، آموزشي تجهيزات ميزان وجود

 حامل هاي انرژي،ارتباطات تعميرات فضاو تجهيزات وموادمصرفي ةكاهش هزين كاهش هزينه ها

 ناسب دروس تدريس شده با رشته تحصيلي معلم ت تدريس فرآيندهاي داخلي

 استفاده از روش تدريس فعال و مشاركتي 

 استفاده از ارزشيابي مستمرو پاياني  ارزشيابي

 شيوه ارزيابي مدرسه از عملكردكاركنان  ارزيابي عملكرد كاركنان

 نظارت مستقيم ، تنظيم و بستن به موقع دفاتر نظارت مديريت

 ابداع روشها و شيوه هاي ابتكاري و خالقانه  خالقيت

 آموزانو انتظارات دانش  پاسخ مناسب به نيازها پاسخگوئي

 سرعت رسيدگي به مشكالت كاركنان

 تقسيم كار باتوجه به شرح وظايف زير مجموعه تقسيم كار

 ميزان مشاركت كاركنان مدرسه با شوراي معلمان : كار تيمي اعتالي فرهنگ سازماني رشد و يادگيري

 ميزان آشنايي كاركنان و معلمان با حقوق و تكاليفشان : آشنائي با حقوق

 تسهيل وكيفيت بخشي به شرايط كاري معلمان : ريسك پديري

 افزايش رضايت كاركنان 
 

 ايجاد فرهنگ بزرگداشت مقام معلم بين دانش آموزان : حرمت و منزلت

 ايجاد شرايط الزم براي ارتقا شغلي كاركنان : ارتقا و پيشرفت

 ميزان آموزش الكترونيكي كاركنان مدرسه : ITوضعيت 

 رضايت متقابل كاركنان آموزشگاه از همديگر : رضايت

 و باالتردر امتحانات نهائي كسب كرده اند 16در صد دانش آموزاني كه معدل  دانش آموزان مشتري مداري

 )  نسبت به فارغ التحصيالن( درصد دانش آموزاني كه به دانشگاههاي دولتي روزانه وارد مي شوند

 ميزان رضايت مندي دانش آموزان از برخورد مناسب كاركنان مدرسه با آنان  

 ميزان رضايت مندي دانش آموزان از كيفيت كالسهاي فوق برنامه 

 ميزان رضايت مندي دانش آموزان از امكانات آموزشي ،پرورشي موجود درمدرسه

 ميزان رضايت مندي دانش آموزان از روش تدريس معلم

 ارائه مشاوره تحصيلي و تربيتي به دانش آموزان

 شهرت مدرسه
 

 در ثبت نام دانش آموزان  شهرت مدرسه

 هاي ،علمي ،آموزشي و پرورشي  كسب موفقيت
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 پژوهشروش 
جامعه اوليه  .است) مقايسه اي -علي( پژوهش حاضر ازنظر هدف، كاربردي و از نظر ماهيت گردآوري پس رويدادي

 چندمرحله اياي  خوشه -اي طبقه گيري نمونه با .كليه دبيرستان هاي عادي نظري شهري استان قزوين مي باشداين تحقيق 
 به نفر 177به تعداد  نظري متوسطه وكارشناسان اوليا مديران، معلمان، آموزان، شامل دانش كليدي، نفعان ذي انتظارات

 سپس،. گرديد احصا با رويكرد كارت متوازن ها محتواي جواب تحليل با دو سوال و پاسخ باز نظرسنجي مصاحبه و وسيله
نفعان و شاخص هاي ادبيات مطالعاتي در قالب  انتظارات ذي متخصصان و كارشناسان و مديران، ازي گروه طريق از

با ) نامه محقق ساخته پرسش(روش زمينه يابي  با .رويكرد كارت متوازن پاسخ داده شد قالب پرسشنامه محقق ساخته در
 ثير شاخص هادر ارزيابي عملكرد دبيرستانأمع آوري اطالعات درباره اهميت و تجسوال به  30ماهيت اكتشافي متشكل از

اساتيد دانشگاهي در رشته  (پاسخ دهندگان به پرسشنامه پنج گروه، خبرگان  .هاي نظري شهري استان قزوين پرداخته شد
مديران آموزش و پرورش مناطق ( ، مديران مياني)مدير كل و معاونين آن( ، مديران ارشد)علوم تربيتي و گرايش هاي آن

، كارشناسان ارزيابي عملكرد در سطح اداره كل و مناطق، كارشناس مسوالن اداره )ده گانه آموزش و پرورش استانرچها
 .كل آموزش و پرورش استان قزوين بودند

از روش  شاخص هاي عملكرد مدارس، ثيرأيت و تتعيين اهم ةنام نمونه گيري براي پاسخ گوئي به پرسش در
 . مشاهده مي شود 2افراد مخاطب اين پرسشنامه در جدول . سرشماري استفاده شد

 
  نمونه پاسخ گو به پرسشنامه تعيين شاخص هاي ارزيابي عملكرد مدارس متوسطه نظري شهري استان قزوين :2جدول 

 تعداد نام يا  گروه مخاطبين

 1  مدير كل
 5 معاونين مدير كل

 14 گانه 14رئوساي مناطق 

 46 گانه 14معاونين مناطق 

 10 رئوساي دواير اداره كل

 5+14 كارشناسان ارزيابي عملكرد اداره كل و مناطق
 16 اساتيد دانشگاه هاي استان در رشته هاي مختلف علوم تربيتي با مدرك دكتري

 106 مجموع

 )منبع معاونت پژوهش و برنامه ريزي و نيروي انساني اداره كل آموزش و پرورش استان قزوين (

 
در اين پژوهش با روش اسنادي در ادبيات مطالعاتي(منابع كتابخانه اي، مقاالت، و منابع الكترونيك)، مصاحبه انفرادي 

كارشناسان  معلمان، دانش آموز، اوليا، تان (مدير،با كارشناسان آموزشي و نظرسنجي باز پاسخ از كليه ذينفعان يك دبيرس
رويكرد ،بيشترين امتياز رادر ارزيابي عملكرد مدارس متوسطه  5شاخص در  30تحليل محتواي اين شاخص ها، آموزشي) و

از  لفه مديريت به دليل امتياز فراوان در ادبيات مطالعاتي و نظر ذينعانؤم نظري با كارت امتيازي متوازن كسب كردند.
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 5عنوان شاخص هاي مدل تعميم يافته ه ها بمستقل در نظر گرفته شد. اين شاخص فرآيند داخلي جدا شده و به طور 
 رويكردي كارت امتيازي در ارزيابي عملكرد مدارس متوسطه نظري هستند.

 لفه،ؤم 5در لفه هاي كارت امتيازي متوازن و تعميم آن ؤپس از مشخص شدن شاخص هاي ارزيابي عملكرد براساس م
 19عنوان خروجي و ه شاخص ب 11بر اين اساس . هدف، ورودي ها و خروجي هاي اين مدل مشخص شد 14 شاخص، 30

يك مدل بازده به مقياس  ها،يين كارائي واحدمدل ارائه شده  براي تع .عنوان ورودي اين مدل در نظر گرفته شده شاخص ب
 .بر همين اساس ورودي ها و خروجي ها مشخص شدند .ورودي محوراسترويكرد  نوع اندرسون پترسون با ثابت از

 
 شاخص هاي ورودي و خروجي :3 جدول

 شاخص هاي خروجي  شاخص هاي ورودي رديف

در امتحانات نهائي  و باالتر 16درصد دانش آموزاني كه معدل  ميزان جذب كمك هاي نقدي مردمي و خيرين 1
 كسب كرده اند

هاي دولتي روزانه وارد  درصد دانش آموزاني كه به دانشگاه سايرآمد هاي ميزان در 2
 )نسبت به فارغ التحصيالن( مي شوند

ميزان رضايت مندي دانش آموزان از برخورد مناسب  تخصيص فضا كالسهاي موضوعي و 3
 كاركنان مدرسه با آنان

 امكانات آموزشي، ميزان رضايت مندي دانش آموزان از اداري، آموزشي تجهيزات ميزان وجود 4
 پرورشي موجود درمدرسه

 
5 

و  ارتباطات تعميرات فضا حامل هاي انرژي، ةكاهش هزين
 موادمصرفي تجهيزات و

ميزان رضايت مندي دانش آموزان از كيفيت كالسهاي فوق 
 برنامه

 معلمميزان رضايت مندي دانش آموزان از روش تدريس  تناسب دروس تدريس شده با رشته تحصيلي معلم 6
 ارائه مشاوره تحصيلي و تربيتي به دانش آموزان استفاده از روش تدريس فعال و مشاركتي 7
 شهرت مدرسهدر ثبت نام دانش آموزان و پاياني استفاده از ارزشيابي مستمر 8
 آموزشي و پرورشي علمي، كسب موفقيتهاي، شيوه ارزيابي مدرسه از عملكردكاركنان 9

 سرعت رسيدگي به مشكالت كاركنان تنظيم و بستن به موقع دفاترنظارت مستقيم،  10
 تقسيم كار باتوجه به شرح وظايف زيرمجموعه ابداع روشها و شيوه هاي ابتكاري و خالقانه 11
  پاسخ مناسب به نيازهاو انتظارات دانش آموزان 12
  ميزان مشاركت كاركنان مدرسه با شوراي معلمان 13
ميزان آشنايي كاركنان و معلمان با : آشنائي با حقوق 14

 حقوق و تكاليفشان
 

  تسهيل وكيفيت بخشي به شرايط كاري معلمان 15
  ايجاد فرهنگ بزرگداشت مقام معلم بين دانش آموزان 16
  ايجاد شرايط الزم براي ارتقا شغلي كاركنان 17
  ميزان آموزش الكترونيكي كاركنان مدرسه 18
  كاركنان آموزشگاه از همديگررضايت متقابل  19
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مدارسي در نظر گرفته شدكه در  هاي نظري متوسطه دوم، دبيرستان براي اجراي مدل پيشنهادي در رتبه بندي مدارس،
نظر شد.در  تجربي و رياضي وجود دارد. از آوردن تعداد دبيرستانهاي نظري ضميمه، صرف آنها رشته هاي علوم انساني،

مديران براي رتبه بندي براساس اساس الگوي تلفيقي و پاسخگوئي به  كاركنان، دانش آموزان، مدارس، تعداد انتخاب
از نمونه گيري تصادفي طبقه اي براساس جنسيت دانش آموزان و  نظرسنجي افراد دخيل در آموزش يك آموزشگاه،

نمونه جامعه  مستقل استفاده شد. جدول مورگان در سه گروه مناطق برخوردار و نيمه برخوردار و غير برخوردار به صورت
 هدف در جدول زير مشاهده مي شود.

 
 حجم نمونه جامعه هدف :3 جدول

حجم نمونه  نام ناحيه
هاي  آموزشگاه
 پسرانه

حجم نمونه 
هاي  آموزشگاه

 دخترانه

حجم نمونه 
 كاركنان مرد

 حجم نمونه
 كاركنان زن

دانش  تعداد
 آموزان دختر

تعداد دانش 
 آموزان پسر

 ناحيه
 برخوردار

11 17 105 186 156 111 

ناحيه نيمه 
 برخوردار

27 17 106 170 144 123 

 ناحيه غير
 برخوردار

16 12 84 97 113 111 

 
هاي نظري شهري استان قزوين پس از دست يابي و  اطالعات كمي و گاه كيفي مرتبط با ارزيابي عملكرد دبيرستان

نمره  و پرسش از مدير دبيرستان و 93-94مراكز آموزشي طي سال تحصيلي در اين  وزن سنجي ازاسناد و مدارك موجود
اطالعات كيفي رتبه بندي بوسيله دو نظر سنجي عملكردي كاركنان ،دانش آموزان  .دست آمده ارزيابي عملكرد ادارات ب

حوزه كاركنان و  دست آمد. ميزان استفاده از آموزش الكترونيك  بعنوان شاخص مشترك در دوه مطا بق با شاخص ها ب
در دست آمد. ه دانش آموزان در نظرسنجي قرار گرفته است. مقادير اين شاخص از طريق ميان گيري از مقادير دو گروه ب

 تدوين پرسشنامه تعيين شاخص ها و نظرسنجي ها در تمام گروههاي هدف از مقياس پنج گزينه اي ليكرت استفاده شد.
 هاي نظري براساس ضريب آلفاي كرونباخ و نرم افزار هاي عملكرد دبيرستانضريب پايايي پرسشنامه تعيين شاخص 

SPSS19 نفر از نمونه پاسخگو به تعيين   19براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ پرسشنامه در اختيار  .دست آمده ب
 .اهميت شاخص هاي ارزيابي، قرار داده شد اين افراد به صورت تصادفي انتخاب شدند

 
 محاسبه ضريب پايايي :4جدول 

 
 
 
 

N of Cases =19      
 

 

Alpha =    .7798 
 

  N of Items =29 
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 .مي دهد نشان اين تحقيق، در تدوين شده پرسشنامه براي قبول قابل و مناسب پايايي دست آمدهه مقدار ب كه
 و سمع به و شود ذينفعان تهيهموضوع و نظر  ادبيات ازها  سؤال كلية شده است تا سعي پرسشنامه روايي تعيين جهت

 رود اين براي آنكه روايي پرسشنامه ها باال. كند پيدا تحقيق افزايش قضاوتي يا نظري اعتبار تا برسد مربوطه متخصصان نظر
 .االتي كه روا نبودند حذف شوندؤتا س پرسشنامه ها در بين چند استاد علوم تربيتي توزيع شد

) شهري( قلمرو مكاني اين پژوهش را كليه دبيرستان هاي نظري .تحليل، سازماني استدر اين پژوهش، واحد تجزيه 
سپس باجمع آوري داده  و آغاز شد 1393 مطالعات كتابخانه اي پيرامون اين موضوع از پاييز. در برمي گيرداستان قزوين 

دست آمده از پرسشنامه در سوال اول ه ها ي ببراي تحليل داد. به پايان رسيد 1395 هاي ميداني و رسيدن به نتايج در تابستان
پاسخ هاي كمتر از ميانه در مقياس ليكرت در حكم مخالفت و پاسخ هاي ( پژوهشي از آزمون نسبت موفقيت در جامعه

ال دوم پژوهشي، در وزن ؤبراي پاسخ گويي به س. استفاده شد SPSS 19 و نرم افزار )بيشتر از ميانه در حكم موافقت است
4Fاز آنتروپي شانون و نرم افزارآنتروپي شاخص هاسنجي 

روش آماري تحليل  از ثير شاخص ها در يكديگرأدر ت. استفاده شد 1
نرم  ال سوم پژوهشي،ؤدر س .براي اين كارها از نرم افزار ليزرل استفاده شد و .، برازش مدل استفاده گرديدعاملي تاييدي

. الگوي تحليل پوششي دادها براي رتبه بندي مورداستفاده قرار گرفته شد اكارا وافزار لينگو براي تعيين دبيرستانهاي كار و ن
به دست آمده از ماتريس تصميم گيري با تكنيك تاپسيس و نرم  يپژوهشي براي تجزيه و تحليل دادهادر سوال چهارم 

 .مي باشد %5هاي اين پژوهش  داري در تمام قسمتاسطح معن .استفاده شد 2افزاراكسپورت چويزو اكسل
 

 بحث و يافته ها
 دبيرستان رتبه بندي در فرعي نوعي معيارهاي و ها شاخص مؤلفه ها، از يك كه كدام شد تعيين اول آزمون سوال در

 و شاخص هاي ها تمامي مؤلفه كه معنا اين به رسيد، اثبات به اول سوال درصد،  95اطمينان سطح در .هاي نظري مؤثرند
 .داده شدند تشخيص مؤثر هاي نظري شهري استان قزوين دبيرستان بندي رتبه در اول سوال مذكور

براي پاسخگوئي به سوال دوم پژوهشي باوزن سنجي شاخص ها براساس نظر كارشناسان و خبرگان و مديران نتايج زير 
 .ثبت شده است بدست مي آيد كه در جدول 

 
 دست آمده از آنتروپيمقادير به: 5جدول 

 امتيازات شاخص ها
 32 ميزان جذب كمك هاي نقدي مردمي و خيرين 

 28 ميزان درآمدهاي ساير 
 28 كالسهاي موضوعي  وتخصيص فضا 

 28 اداري، آموزشي تجهيزات ميزان وجود
 32 ارتباطات تعميرات فضاو تجهيزات وموادمصرفي كاهش هزينه ي حامل هاي انرژي،

 32 تناسب دروس تدريس شده با رشته تحصيلي معلم 

                                                      
1. Entropy 
2. Expert Choice,Excel 
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 36 استفاده از روش تدريس فعال و مشاركتي 
 30 استفاده از ارزشيابي مستمرو پاياني 

 32 شيوه ارزيابي مدرسه از عملكردكاركنان 
 35 نظارت مستقيم ، تنظيم و بستن به موقع دفاتر
 32 ابداع روشها و شيوه هاي ابتكاري و خالقانه 

 33 آموزانو انتظارات دانش  پاسخ مناسب به نيازها
 35 سرعت رسيدگي به مشكالت كاركنان

 35 توجه به شرح وظايف زير مجموعه تقسيم كار با
 36 ميزان مشاركت كاركنان مدرسه با شوراي معلمان : كار تيمي

 32 ميزان آشنايي كاركنان و معلمان با حقوق و تكاليفشان : آشنائي با حقوق
 35 تسهيل وكيفيت بخشي به شرايط كاري معلمان : ريسك پديري

 35 ايجاد فرهنگ بزرگداشت مقام معلم بين دانش آموزان : حرمت و منزلت
 35 ايجاد شرايط الزم براي ارتقا شغلي كاركنان : ارتقا و پيشرفت 

 35 ميزان آموزش الكترونيكي كاركنان مدرسه : ITوضعيت 
 35 رضايت متقابل كاركنان آموزشگاه از همديگر : رضايت

 32 و باالتردر امتحانات نهائي كسب كرده اند 16در صد دانش آموزاني كه معدل 
 32 )  نسبت به فارغ التحصيالن( هاي دولتي روزانه وارد مي شوند درصد دانش آموزاني كه به دانشگاه

 35 ميزان رضايت مندي دانش آموزان از برخورد مناسب كاركنان مدرسه با آنان  
 35 هاي فوق برنامه  ميزان رضايت مندي دانش آموزان از كيفيت كالس

 35 مدرسه پرورشي موجود در ميزان رضايت مندي دانش آموزان از امكانات آموزشي،
 35 ميزان رضايت مندي دانش آموزان از روش تدريس معلم

 35 ارائه مشاوره تحصيلي و تربيتي به دانش آموزان
 35 در ثبت نام دانش آموزان  شهرت مدرسه

 35 آموزشي و پرورشي  علمي، كسب موفقيتهاي،
 

شده  ، شاخص نرمGFI، شاخص برازندگي RMRماندها  براي ارزيابي مدل تحليل عاملي تأييدي از ميانگين مجذور پس
، شاخص برازندگي تطبيقي )IFI(، شاخص برازندگي فزاينده )NNFI(نشده برازندگي  ، شاخص نرم)NFI(برازندگي 

)CFI ( و شاخص بسيار مهم ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريبRMSEA استفاده شده است . 
 

 هاي برازندگي مدل اندازه گيري تحقيق متغيرها شاخص: 6جدول 
 گزارش شده مقدار حد مطلوب شاخص               

 100/0 نزديك به صفر )(RMR ماندها ميانگين مجذور پس
 065/0 نزديك به صفر )(SRMRماندهااستاندارد شده  ميانگين مجذور پس
 91/0 و باالتر GFI 9/0شاخص برازندگي 
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 گزارش شده مقدار حد مطلوب شاخص               
 95/0 و باالتر NFI( 9/0(شده برازندگي  شاخص نرم
 98/0 و باالتر 9/0 (NNFI)نشده برازندگي  شاخص نرم

 99/0 و باالتر IFI( 9/0(شاخص برازندگي فزاينده 
 99/0 و باالتر 9/0 (CFI) شاخص برازندگي تطبيقي

 061/0 و كمتر RMSEA)( 1/0ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب، 
 39/1 3 از كمتر كاي دو بر درجه آزادي

 
هاي اين پژوهش با ساختار عاملي و زيربناي نظري  دهد داده نشان مي 3-5هاي برازندگي جدول طور كه مشخصه همان

 . هاي نظري است تحقيق برازش مناسبي دارد و اين بيانگر همسو بودن عوامل با سازه
اين مدل در نرم افزار ليزرل  اجرا و روابط نشانگر هاي شاخص تشكيل شده كه  30متغيرهاي كارت امتيازي متوازن از 

هاي مناسب برازش نبوده و به اين منظور بايد مدل  مدل اوليه اجرا شده در نرم افزار ليزرل داراي شاخص. آن ترسيم شد
عمدتاً در مرحله اصالح مدل با كنار گذاشتن نشانگر هاي كم اهميت يا برقراري روابط آزاد در . اوليه وارد فاز اصالح شود

به واقع در مدل برازش يافته بارهاي عاملي و تمام رويكرد هاي . نمايد مدل به اجرا و برازش آن كمك شايان توجهي مي
 .  ها از اعتبار قاطعي برخوردار هستند داري آنامطالعه معن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدل برازش يافته اندازه گيري متغيرها: 1نمودار 
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ها و احتماالً  براي سنجش سازهتوان در مورد مناسب بودن متغير هاي مورد بررسي  هاي اين مدل مي لذا براساس يافته
مقادير ريشه . كنار گذاشتن خرده مقياس هاي بي معني هر سازه با دقت بسيار بيشتري نسبت به مدل اوليه تصميم گيري نمود

توان  ، نيز در مدل اشباح شده به مقدار قابل قبول رسيده است؛ لذا ميRMSEAدوم برآورد واريانس خطاي تقريب 
د شده در مدل اشباح شده را به لحاظ آماري قابل اتكا دانست و از آن جهت تطابق پذيري نشانگرها با پارامتر هاي برآور

 . هاي مورد مطالعه استفاده نمود سازه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 داري پارامتر هاي مدل برازش يافته متغيرابراي بررسي معن tمقادير  :2 نمودار
 

است؛  96/1براي هر يك از بارهاي عاملي هر نشانگر باقي مانده با سازه يا متغير پنهان خود باالي  tمقادير محاسبه شده 
در واقع نتايج . توان هم سويي خرده مقياس هاي پرسشنامه براي اندازه گيري مفاهيم را در اين مرحله معتبر نشان داد لذا مي

ها را داشته است توسط اين ابزار  پرسشنامه قصد سنجش آن دهد آنچه محقق توسط خرده مقياس هاي جدول فوق نشان مي
براي آنكه نشان دهيم اين مقادير به دست آمده . ها يا متغير هاي پنهان قابل استناد است محقق شده است؛ لذا روابط بين سازه

همچنين با توجه به . هاي برازش مورد مطالعه قرار گيرد هاي موجود در مدل تطابق دارد بايد شاخص تا چه حد با واقعيت
 . توان در مورد اهميت هر يك از نشان گرها تصميم گيري نمود بارهاي عاملي موجود در هر يك از ابعاد مي

 
 بحث و نتيجه گيري

ناحيه  4واحد ناحيه برخوردار،  28مالحظه  مي شود كه از بين  آزمون مدل پيشنهادي در دبيرستانهاي نظري استان قزوين
 -براي رتبه بندي كامل از مدل اندرسون. نسبي هستند و ميزان كارايي ساير واحدها كمتر از يك مي باشدداراي كارايي 

پترسون به ترتيب –پترسون استفاده شد با توجه به نتايج اين مدل ورودي محور و رتبه بندي كامل بر اساس مدل اندرسون 



 تحليل پوششي داده ها) –مدل جامع ارزيابي عملكرد با الگوي تلفيقي ( كارت امتيازي متوازن                        1394تابستان 

103 

به ترتيب حائز رتبه هاي آخر  14 و 5،4 و مدارس واحد سوم شدندو  دوم حائز رتبه هاي اول، 9و  16،12مدارس واحد 
 .شدند

واحدداراي كارايي نسبي هستند و ميزان كارايي ساير واحدها كمتر از يك مي  6واحد ناحيه نيمه برخوردار،  44از بين 
تيب مدارس واحد پترسون به تر–با توجه به نتايج اين مدل و رتبه بندي كامل ورودي محور و براساس مدل اندرسون . باشد
از  .به ترتيب حائز رتبه هاي آخر شدند 17 و 15، 39 و مدارس واحد. حائز رتبه هاي اول ،دوم ،سوم شدند 13 و 7،11هاي 
 . داراي كارايي نسبي هستند و ميزان كارايي ساير واحدها كمتر از يك مي باشد واحد 2واحد ناحيه غيربرخوردار،  28بين 
 و 16، 2پترسون مدارس واحدهاي –ا توجه به نتايج اين مدل ورودي محورو رتبه بندي كامل بر اساس مدل اندرسون ب
 .به ترتيب حائز رتبه هاي آخر شدند 24 و 27، 22و مدارس واحدهاي . سوم شدند دوم، ،حائز رتبه هاي اول 28

دبيرستان ناحيه نيمه  44 دبيرستان ناحيه برخوردار، 28با توجه به ماتريس تصميم گيري كارشناس خبره نسبت به عملكرد 
 19، 16هاي مدارس واحدواحد غير برخوردار از روش تاپسيس و براساس شاخص ها ي مدل طراحي شده،  28برخوردار و 

آخر  به ترتيب حائز رتبه هاي 14 و 4، 5و مدارس واحدهاي . سوم شدند دوم، در ناحيه برخوردارحائز رتبه هاي اول، 12 و
، 39و مدارس واحدهاي  سوم شدند و دوم ،حائز رتبه هاي اول 13 و 7،11در ناحيه نيمه برخوردار مدارس واحدهاي  .شدند

 حائز رتبه هاي اول، در ناحيه غيربرخوردار  28 و 16، 2مدارس واحدهاي . به ترتيب حائز رتبه هاي آخر شدند 17 و 15
 .به ترتيب حائز رتبه هاي آخر شدند 24 و 27، 22و مدارس واحدهاي . سوم شدند دوم،

ناحيه برخوردار بين رتبه هاي در  و تاپسيس مشاهده مي شود از مقايسه رتبه بندي براساس روش تحليل پوششي دادها
 ،بيست و شش ،پانزدهم ،در ناحيه نيمه برخورداربين رتبه هاي بيست و پنجم بيست و چهارم، ، هشتم وپنجم سوم، ،دوم

 . در ناحيه غير برخوردار بين رتبه هاي دوازدهم و پنجم تفاوت وجود دارد چهل و يكم و
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