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The aim of this study was to design and validate the high school management model and improve the organiza-
tional structure in line with the general policies and the document of fundamental change in education. The data 
were collected quantitatively and qualitatively. In qualitative data, content analysis was employed and the ele-
ments of school improvement were identified by 15 experts in the educational management in order to be theo-
retically justified. They were used as a basis for designing the high school management model and improving the 
organization structure. The text to be investigated were the general policies of management and the fundamental 
change in education enacted in 2011. The instrument in the qualitative analysis were a semi-structured interview 
and the notes from the content analysis. The document analysis was used to extract the descriptive indexes in 
the process of content analysis. So far as the quantitative analysis is concerned with respect to the validation, the 
population included high school managers of Karaj which were selected through Morgan table, resulting in 384 
individuals. The data analysis was done through SMART PLS 3 and SPSS 22. The findings indicated that the 
policies of school management model and the organizational structure could be designed in sixth macro policies 
and 13 micro policies. Out of the 385 frequencies related to the policies of school management model and orga-
nizational structure in the general policies and the fundamental change in education document, the most frequen-
cy, that is 60 basic themes (48.4%), was dedicated to the interest and macro policies. Also, among the elements 
of designing school management model and improving organizational structure, the causal elements and the 
significance of the measuring instrument showed that subcategories and the related elements had an acceptable 
significant role with 0.05 degree of freedom. The results showed that the model of school management model 
and the improvement of the organizational structure based on the general policies and the fundamental change 
in education is valid, consisting of financial, educational, moral, cultural, strategic, and administrative elements. 
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587صحت مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

پاییز 1401. دورۀ 10. شمارۀ 3 فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

هــدف ایــن پژوهــش طراحــی و اعتبارســنجی مــدل الگــوی مدیریــت مــدارس متوســطه و ارتقای ســاختار ســازمانی در 
راســتای سیاســت های کلــی نظام و ســند تحــول بنیادین آمــوزش و پــرورش در ایران اســت. ایــن پژوهش از لحــاظ روش 
ـ کّمــی اســت. در بخش کیفی، بــا اســتفاده از رویکرد تحلیل  گــردآوری داده هــا، توصیفــی و از جهــت شــیوۀ اجــرا، کیفــی 
مضمــون، ابعــاد و مؤلفه هــای ارتقــای مــدارس توســط پانــزده نفــر از اســتادان و متخصصــان مدیریــت آموزشــی به شــکل 
هدفمنــد تا رســیدن به اشــباع نظری شناســایی و انتخاب شــد و پژوهشــگر بــا اســتفاده از روش کیفی بــه طراحی الگویی 
جهــت مــدل مدیریــت مــدارس و ارتقــای ســاختار ســازمانی آن پرداخــت. جامعۀ تحلیلی شــامل دو بخش متــون مرتبط 
بــا چارچوب هــا، سیاســت ها و اصــول مدیریــت و متــن ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش مصــوب آذر مــاه 1390 
بــود. ابــزار اندازه گیــری در بخــش کیفــی، مصاحبــۀ نیمه ســاختاریافته و نیز ســیاهۀ تحلیل محتــوای محقق ســاخته بود. 
داده هــای اســنادی به شــیوۀ کیفــی بــا اســتفاده از شــاخص های توصیفــی در فراینــد تحلیــل مضمــون مورد تحلیــل قرار 
گرفــت. در بخــش کّمــی، جهت اعتبارســنجی، جامعــۀ آمــاری پژوهش مدیران مدارس متوســطۀ دولتی شــهر کــرج بود 
کــه بــا اســتفاده از جــدول مــورگان و نامحــدود بــودن جامعــۀ آمــاری، تعــداد 384 نفــر ارزیابی  شــد. بــرای تجزیه وتحلیل 
یافته هــای پژوهــش نیــز نرم افزارهــای اســمارت پــی ال اس 3 و اس پــی اس اس 22 مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. یافته هــای 
پژوهــش بیانگــر ایــن اســت کــه چارچوب هــا و سیاســت های طراحی مــدل مدیریت مــدارس و ارتقای ســاختار ســازمانی 
را می توان براســاس مدارک و مســتندات مرتبط در شــش چارچوب و سیاســت کالن و ســیزده خرده چارچوب، سیاســت 
و زیرمؤلفه هــای آن تدویــن کــرد. از مجمــوع 385 فراوانــی مرتبــط بــا چارچوب هــا و سیاســت های طراحی مــدل مدیریت 
مــدارس و ارتقــای ســاختار ســازمانی در سیاســت های کلــی نظــام و ســند تحــول بنیادیــن، بیشــترین فراوانی با شــصت 
فراوانــی مضامیــن پایــه )48.4 درصــد( بــه منافــع و سیاســت های کالن اختصــاص یافتــه اســت. همچنیــن در بیــن 
چارچوب هــا و مؤلفه هــای سیاســت »طراحــی مــدل مدیریــت مــدارس و ارتقــای ســاختار ســازمانی«، ضرایــب بارهــای 
عاملــی و مقادیــر معنــاداری ابــزار اندازه گیــری نشــان می دهــد ابعــاد، زیرمؤلفه هــا و گویه هــای مرتبــط بــا آن هــا دارای بــار 
عاملــی قابــل قبــول و در ســطح خطــای 0.05 معنــادار اســت. نتایــج پژوهــش نشــان داد الگوی مــدل مدیریت مــدارس و 
ارتقای ســاختار ســازمانی براســاس سیاســت های کلی نظام و ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش اعتبار دارد و شــامل 

مؤلفه های مالی، آموزشی، اخالقی، فرهنگی، راهبردی و اداری است. 
.N30 ،12 :JEL طبقه بندی
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1. مقدمه1

اهمیــت و جایــگاه مدیریــت در کارایــی و اثربخشــی ســازمان ها و نیــز رشــد و توســعۀ جوامــع انســانی 
در جهــان، موضوعــی اســت کــه همــۀ صاحب نظــران و متخصصــان در آن اجمــاع دارنــد. فــرض بــر ایــن 
اســت کــه تــا زمانــی کــه در جامعــه ای مدیریــت به منزلــۀ حــوزۀ تخصصــی و علمــی مــورد توجــه قــرار 
نگیــرد و افــراد شایســته و کارآمــد مدیریــت نهادهــا و ســازمان های اجتماعــی و اقتصــادی را بــر عهــده 
 Habersetzer, Sandra, Boschma( ــد ــد ش ــم نخواه ــی فراه ــای واقع ــعه به معن ــکان توس ــد، ام نگیرن
ــرا  ــر دراک ــز پیت ــی نی ــی اجتماع ــت در زندگ ــت مدیری ــوص اهمی Heike Mayer, 2018 &(. درخص
ــرای  ــع ب ــن منب ــا شــده و مهم تری ــی توســعۀ ملت ه ــع اصل ــر جــزو مناب ــت مؤث ــه اســت: »مدیری گفت
ــک ســازمان  ــت ی ــر در موفقی ــت توســط مدی ــذا اعمــال مدیری ــا محســوب می شــود؛ ل توســعۀ ملت ه
ــه  نقــش بســزایی دارد. هرچــه ســازمان پیچیده تــر باشــد، نقــش مدیریــت دشــوارتر خواهــد شــد« )ب
ــری در  ــی تصمیم گی ــت یعن ــر، مدیری ــارت دیگ ــه عب ــزان، 1394(. ب ــرگان، صبحــی و عزی ــل از مه نق
زمــان مناســب، بــا افــراد مناســب، در جایــی کــه فعالیــت در آن جریــان دارد )میرکمالــی و فرهــادی، 
1392(. از ســوی دیگــر تغییــرات، پیچیدگی هــا و پویایی هایــی کــه در نظام هــای اقتصــادی، سیاســی، 
اجتماعــی و آموزشــی در عصــر حاضــر به وجــود آمــده اســت، باعــث شــده تــا شــیوه ها و راهکارهایــی 
ــد و  ــت بده ــود را از دس ــی خ ــد، کارای ــه می ش ــه کار گرفت ــازمان ها ب ــرای ادارۀ س ــته ب ــه در گذش ک
ســازمان هایی کــه همچنــان بــر اســتفاده از روش هــای قبلــی پــای می فشــارند، محکــوم بــه شکســت 
ــط  ــر محی ــدت متغی ــم و به ش ــده، مبه ــرایط پیچی ــروزه در ش ــد )Alison et al., 2018(. ام و نابودی ان
مــدارس، مدیــران در بســیاری از مــوارد بــدون توجــه بــه ایــن وضعیــت پویــا و پیچیــده، بــا اســتفاده از 
ــدارس  ــائل در م ــص مس ــل ناق ــه اش ح ــه نتیج ــد ک ــی می گیرن ــله مراتبی تصمیمات ــاختارهای سلس س
ــاختارها  ــل س ــه این قبی ــی ک ــت )Leenders, 2017(. از آنجای ــکالت آن اس ــه مش ــدن ب ــزوده ش و اف
رهنمودهــای مناســبی بــرای موفقیــت مــدارس در مســیر اهــداف خــود ندارنــد، تغییــرات ســاختاری در 
حوزه هــای محیطــی، ذهنــی، فرهنگــی، آموزشــی و... مدیــران مــدارس را در شــرایطی قــرار داده اســت 
ــی  ــد؛ مدیریت ــر نمی بینن ــوالت میس ــن تح ــت ای ــا مدیری ــز ب ــدارس را ج ــد م ــات مفی ــۀ حی ــه ادام ک
ــد  ــا بتوان ــاز دارد ت ــدارس نی ــت م ــاختاری در مدیری ــرات س ــران و تغیی ــی مدی ــول ذهن ــه تح ــه ب ک
ــی گذاری  ــران خط مش ــاس، صاحب نظ ــن اس ــر همی ــود. ب ــره ش ــود چی ــاروی خ ــای روی ــر چالش ه ب
ــه ســازمان هایی کــه  ــوط ب ــد در تصمیمــات مرب ــن وضعیــت، پیشــنهاد می کنن ــی از ای به منظــور رهای
ذی نفعــان بســیاری دارد، از مدل هــای شــبکه ای اســتفاده شــود )Habersetzer et al., 2018(. همچنیــن 
شــرایط محیطــی و فناورانــه به حــدی پیچیــده و مبهــم شــده اســت کــه ســازمان ها دیگــر نمی تواننــد 
بــا رویکردهــا و شــیوه های ســنتی مســائل و مشــکالت مدیریتــی و اداری خــود را حــل کننــد؛ بنابرایــن 
ــا و  ــاختار، روش ه ــرد، س ــی در راهب ــادی و اساس ــرات بنی ــا درک تغیی ــد ب ــروزی بای ــازمان  های ام س
ــه تضمیــن بقــای  ــادر ب فنــاوری ضمــن برطــرف کــردن گره هــا، ابهامــات و پیچیدگی هــای جــاری، ق

1. مقاله مستخرج از رسالۀ دکتری نویسندۀ اول است.
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ــا  ــازمان ها ب ــن س ــگاه را در بی ــترین جای ــدارس بیش ــان، م ــن می ــند. در ای ــز باش ــود نی ــدت خ بلندم
کارکــرد انســان محوری دارنــد و در ایــن صــورت به خوبــی خواهنــد توانســت نقــش خــود را ایفــا کننــد 

ــد.  ــه دهن ــل جامع ــد را تحوی ــده و کارآم ــان های آموزش دی و انس

در ایــن راســتا، ایــن پژوهــش درصــدد اســت نخســت بــا تحلیــل محتــوای طــرح تحــول بنیادیــن 
ــدارس و  ــت م ــدل مدیری ــای م ــا، سیاســت ها و چارچوب ه ــن مؤلفه ه ــه تبیی ــرورش ب ــوزش و پ در آم
ارتقــای ســاختار ســازمانی آن در ســطح ملــی بپــردازد. بــر ایــن مبنــا و بــا توجــه بــه اهمیــت مــدارس 
ــش از  ــی و محــوری پژوه ــؤال اصل ــانی، س ــع انس ــعه در جوام ــاد تحــول و توس ــازی و ایج در انسان س

ایــن قــرار اســت:

ــۀ  براســاس سیاســت های کلــی نظــام و ســند تحــول بنیادیــن چــه مؤلفه هایــی در طراحــی و ارائ
الگــوی مدیریــت مــدارس و ارتقــای ســاختار ســازمانی و درنهایــت اعتبارســنجی آن اثرگــذار اســت؟ 

2. پیشینۀ تحقیق
ــن  ــند تحــول بنیادی ــه درخصــوص س ــی ک ــا )1398( در تحقیق ــدی و رهنم ــی، خال ــی فراهان فرمیهن
آمــوزش و پــرورش انجــام دادنــد، دریافتنــد کــه دســتیابی بــه هــدف غایــی تعلیــم و تربیــت و توســعه 
ــرورش  ــوزش و پ ــه آم ــه ب ــازمان ها و توج ــۀ س ــی هم ــکاری و هماهنگ ــون هم ــه مره ــول جامع و تح
ــم و تربیــت به طــور کامــل  ــا همــۀ خواســته ها و مؤلفه هــای تعلی ــوان نهــاد فراســازمانی اســت ت به عن
ــرورش و  ــوزش و پ ــی آم ــت های کل ــن سیاس ــتلزم تدوی ــم مس ــر مه ــن ام ــود و ای ــق ش در آن محق
چشــم انداز توســعه و تحــول در ایــن ســازمان اســت کــه مرهــون توجــه ویــژه بــه ایــن دســتگاه عظیــم 

تربیتــی در جامعــه اســت.

ــول  ــند تح ــه س ــد ک ــان کردن ــود بی ــق خ ــی )1397( در تحقی ــت خواه و رحمان ــپیدنامه، فراس س
ــان دار  ــم، از واژگان نش ــج عل ــای تروی ــا و راهکاره ــداف و آرمان ه ــا، اه ــی برنامه ه ــن در معرف بنیادی
و اســتعاری ارزشــی اســتفاده کــرده و ایــن امــر ســبب شــده اســت تــا گفتمــان علمــی بــه گفتمــان 

ارزشــی مبــدل شــود. 

ــای  ــه در کتاب ه ــد ک ــود دریافتن ــق خ ــرد )1396( در تحقی ــی و طالعی ف ــی، فضل الهی قمش وفای
ــده و از  ــه ش ــت پرداخت ــم و تربی ــاحت های تعلی ــه س ــار ب ــی، 528 ب ــی دورۀ ابتدای ــات اجتماع مطالع
میــان ابعــاد مــورد بررســی، بیــش از همــه بــه مضامیــن علمــی و فنــاوری و کمتــر از همــه بــه مضامیــن 

اقتصــادی و حرفــه ای توجــه شــده اســت.

وفایــی، نجفــی و ملکــی )1396( در مطالعــۀ خــود درخصــوص ســند تحول بنیادیــن آمــوزش و پرورش، 
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بــه برخــی مؤلفه هــای رشــد معنــوی و اصــول مدیریــت و ارتقــای ســازمانی 

مــدارس یــا اصــاًل توجهــی نشــده یــا اگــر در بندهایــی بــه آن هــا اهتمــام شــده، ناچیــز بــوده اســت.
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غفــاری، یونســی و رفیعــی )1395( در تحقیقــی بــا موضــوع توســعه و تحــول در آمــوزش و پــرورش، 
دریافتنــد کــه بــا توجــه بــه اینکــه آمــوزش یکــی از مؤثرتریــن مؤلفه هــای اثرگــذار بــر توســعۀ جامعــه 
ــی  ــای عموم ــش آگاهی ه ــت افزای ــتمر در جه ــه و مس ــذار، همه جانب ــی اثرگ ــام اقدامات ــت، انج اس

ضــرورت دارد. 

3. چارچوب نظری 
از میــان انــواع مدیریــت ، مدیریــت ســازمان آمــوزش و پــرورش یکــی از بااهمیت تریــن و تخصصی تریــن 
ــک  ــوب و مناســب، از ی ــت مطل ــا مدیری ــوأم ب ــرورش ت ــوزش و پ ــرا آم ــا محســوب می شــود؛ زی هنره
ــوآور نقــش اساســی دارد و از ســوی دیگــر  ــه انســان های ن ســو در تبدیــل کــردن انســان های خــام ب
تأمین کننــدۀ احتیاجــات نیــروی انســانی جامعــه در ســطوح مختلــف فرهنگــی، اقتصــادی و اجتماعــی 
اســت )Allison et al., 2018(. همان طــور کــه در جامعــۀ متحــول و پیشــرفتۀ امــروز، همــۀ حرفه هــا 
ــه دانــش و مهــارت مــورد نیــاز  ــد ب ــراد بای ــرای تصــدی آن هــا اف و مشــاغل پیچیــده شــده اســت و ب
ــر آموزش دیــده،  ــه مدی آن شــغل مجهــز شــوند، مؤسســات آموزشــی به دلیــل پیچیدگــی زیادشــان، ب
باصالحیــت، آگاه و متخصــص نیــاز دارنــد )Andrews, 2016(. مدیریــت کســانی کــه شــرایط و صالحیت 
کار در ســازمان های آموزشــی را کســب کــرده باشــند، باعــث شــرایط بهبــود کار، افزایــش رضایــت و 
ایمنــی خاطــر کارکنــان از مدیــران، هماهنــگ ســاختن تالش هــا در شــکل دهی بــه امکانــات موجــود 
ــرک کاری  ــوآوری و تح ــت، ن ــکوفایی خالقی ــرای ش ــی ب ــازمان و آمادگ ــداف س ــق اه ــت تحق در جه
کارکنــان می شــود )Habersetzer et al., 2018(. در ایــن راســتا، مدیریــت در نظــام آمــوزش و پــرورش از 
اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت؛ به طــوری کــه اگــر قــرار باشــد در نظــام آمــوزش و پــرورش تحولــی 
ــوزۀ  ــب، در ح ــن ترتی ــه همی ــود. ب ــاز ش ــی آغ ــت آموزش ــد از مدیری ــول بای ــن تح ــرد، ای ــورت گی ص
ــذاری  ــازده و اثرگ ــش ب ــا و شــیوه های افزای ــردن راه ه ــز بررســی و مشــخص ک ــرورش نی ــوزش و پ آم
مدیــران مــدارس زمینه هایــی را فراهــم می کنــد تــا بســترهای الزم جهــت تحقــق هــدف اصلــی نظــام 

آموزشــی کــه همانــا حصــول یادگیــری واقعــی در میــان دانش آمــوزان اســت، فراهــم گــردد.  

ســاختار ســازمانی چارچوبــی اســت کــه مدیــران بــرای تقســیم و هماهنگــی فعالیت هــای اعضــای 
ــت؛  ــاوت  اس ــم متف ــا ه ــف ب ــازمان های مختل ــازمانی س ــاختار س ــد. س ــاد می کنن ــازمانی آن را ایج س
ــاوت  ــم تف ــا ه ــد، ب ــال می کنن ــازمان ها دنب ــه س ــی ک ــا و اهداف ــی و راهبرده ــرایط محیط ــرا ش زی
ــان اعضــای ســازمان اســت و نظامــی  ــط می ــرای رواب دارد. ســاختار ســازمانی الگوهــای تعیین شــده ب
ــازمانی از  ــاختار س ــد. س ــد می آورن ــمی آن را پدی ــور رس ــی به ط ــران عال ــرا مدی ــت؛ زی ــمی اس رس
ــرل  ــدرت کنت ــع ق ــوۀ توزی ــازمان و نح ــتراتژی س ــدازه و اس ــاوری، ان ــط، فن ــون محی ــی همچ عوامل
تشــکیل شــده اســت. در تعریــف ســاختار ســازمانی بــه ســه رکــن اصلــی اشــاره می شــود: 1. ســاختار 
ســازمانی تعیین کننــدۀ روابــط رســمی گزارشــگری در ســازمان و نشــان دهندۀ ســطوحی اســت کــه در 
ــا سرپرســتان را مشــخص می کنــد؛  سلســله مراتب اداری وجــود دارد و نیــز حیطــۀ کنتــرل مدیــران ی
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ــد و  ــر کار می کنن ــی در دوای ــورت گروه ــه به ص ــت ک ــرادی اس ــدۀ اف ــازمانی تعیین کنن ــاختار س 2. س
گروه بنــدی دوایــری اســت کــه در کل ســازمان وجــود دارد؛ 3. ســاختار ســازمانی دربرگیرنــدۀ طــرح 
ــود  ــه می ش ــگ و یکپارچ ــر هماهن ــۀ دوای ــای هم ــا فعالیت ه ــیلۀ آن ه ــه به وس ــت ک ــتم هایی اس سیس
و درنتیجــه سیســتم ارتبــاط مؤثــر در ســازمان تضمیــن خواهــد شــد )Allison et al., 2018(. از آنجــا 
کــه ســاختارهای ســنتی راهکارهــای مناســبی بــرای موفقیــت مــدارس در مســیر اهــداف خــود ندارنــد، 
تغییــر و تحــوالت ســاختاری در حوزه هــای ســاختاری، مدیریتــی و آموزشــی، مدیــران مــدارس را در 
شــرایطی قــرار داده اســت کــه ادامــۀ حیــات مفیــد و مؤثــر مــدارس را جــز بــا مدیریــت ایــن تحــوالت 
میســر نخواهــد کــرد. بــر همیــن اســاس، کارشناســان، متخصصــان و صاحب نظــران مدیریــت آموزشــی 
ــه ســازمان هایی کــه  ــوط ب ــد در تصمیمــات مرب ــن وضعیــت، پیشــنهاد می کنن ــی از ای به منظــور رهای
ــی  ــود )Habersetzer et al., 2018(. وقت ــتفاده ش ــد اس ــای جدی ــیاری دارد، از مدل ه ــان بس ذی نفع
کــه ابعــاد بوروکراتیکــی و حرفــه ای ســازمان بــا یکدیگــر ترکیــب می شــود، چهــار ترتیــب ســاختاری 
ــازمانی  ــوع اول س ــه ای و آشــوبی. مدرســۀ ن ــری، اســتبدادی، حرف ــد: وب ــدارس ایجــاد می کن ــرای م ب
اســت کــه در آن، حرفــه ای شــدن و درجــۀ بوروکراتیــک مکمــل هــم بــوده، هــر دو در ســطح باالیــی 
قــرار دارد. ایــن الگــو مشــابه نــوع ایدئالــی اســت کــه وبــر آن را توضیــح داد و از ایــن رو آن را ســاختار 
ــن رو  ــف اســت؛ ازای ــه ای ضعی ــل حرف ــوی و خصای ــل ق ــوع دوم، خصای ــد. در مدرســۀ ن ــری می نامن وب
ــا  ــن، آیین نامه ه ــط از قوانی ــت منضب ــود، اطاع ــار داده می ش ــله مراتب، اختی ــام و سلس ــاس مق براس
ــن  ــرد و خش ــورت س ــا به ص ــد و رویه ه ــز می یاب ــدرت تمرک ــت، ق ــی کار اس ــل اساس ــتورها اص و دس
ــن  ــات، ای ــد. از بســیاری جه ــر را می زن ــرف آخ ــوق همیشــه ح ــخص ماف ــود، ش ــه می ش ــه کار گرفت ب
ــتبدادی  ــاختاری را اس ــن س ــت. چنی ــدار )Gouldner, 1954( اس ــی تنبیه م ــبیه بوروکراس ــاختار ش س
ــران  ــن مدی ــترک بی ــری مش ــه تصمیم گی ــوم ک ــوع س ــۀ ن ــد )González, 2006(. در مدرس می نامن
سلســله مراتبی و کارکنــان حرفــه ای را مــورد تأکیــد قــرار می دهــد، به طــور خالصــه کســانی تصمیــم 
می گیرنــد کــه دانــش و تخصــص کافــی در ایــن کار داشــته باشــند. ایــن ســاختار را ســاختار حرفــه ای 
می نامنــد. ســرانجام مدرســۀ نــوع چهــارم بــا درجــۀ پایینــی از بوروکراتیــزه و حرفه ای شــده مشــخص 
ــره  ــای روزم ــن رو بی نظمــی و تضــاد مشــخصۀ فعالیت ه ــام دارد. ازای ــه ســاختار آشــوبی ن می شــود ک
ــواره  ــرد، هم ــفته را فرامی گی ــاختار آش ــی س ــور احتمال ــدی به ط ــازگاری و تضــاد و ناکارآم اســت، ناس
فشــارهایی قــوی بــرای ســوق دادن ســازمان به ســوی بــاال صــورت خواهــد گرفــت تــا به ســوی یکــی 

 .)Mcneil, 2007( دیگــر از انــواع ســاختارها حرکــت کنــد

ــدارس  ــت م ــوی مدیری ــدل الگ ــنجی م ــی و اعتبارس ــر طراح ــذار ب ــای اثرگ ــه، مؤلفه ه در ادام
متوســطه و ارتقــای ســاختار ســازمانی در راســتای سیاســت های کلــی نظــام و ســند تحــول بنیادیــن 

ــود. ــی می ش ــرورش بررس ــوزش و پ آم

ــازمانی  ــاختار س ــای س ــدارس و ارتق ــت م ــدل مدیری ــوی م ــی: الگ ــرایط علّ ــای ش  1. مؤلفه ه
ــا همــکاران،  ــدۀ ارتبــاط ب شــامل ویژگی هــای فــردی و ســازمانی اســت. ویژگی هــای فــردی دربرگیرن
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ــش  ــری، گزین ــع نابراب ــرای رف ــانی ب ــط انس ــود رواب ــادمانی، بهب ــت و ش ــاس رضای ــراد، احس ــش اف نق
ــتفاده از  ــودن، اس ــخ گو ب ــران، پاس ــا دیگ ــاط ب ــر، ارتب ــانی ماه ــروی انس ــت، نی ــاس منفع ــراد براس اف
ــراد،  ــن اف ــل بی ــرام متقاب ــدارس، احت ــه م ــاد ب ــت و مجــرب، اســتقالل، اعتم ــای انســانی باکفای نیروه
ــق  ــامل تطبی ــازمانی ش ــای س ــت. ویژگی ه ــش اس ــت و آرام ــی، امنی ــن اخالق ــاس موازی ــط براس رواب
ــا مناســبات، تفویــض اختیــار، تقســیم کار و شــرح وظایــف، تصمیم گیــری متمرکــز،  روابــط حاکــم  ب

ــت.  ــدرت اس ــودن ق ــز ب ــارت و متمرک ــری نظ به کارگی

ــای ســاختار ســازمانی شــامل  ــت مــدارس و ارتق 2. مؤلفه هــای عوامــل مداخله گــر: الگــوی مدیری
ــدرت براســاس انتصــاب،  ــع ق ــن سلســله مراتبی، توزی ــدۀ قوانی ــه دربرگیرن ــی اســت ک ــل محتوای عوام

ــت. ــت گرایی اس ــی و سیاس ــدم تخصص گرای ــی، ع صورت گرای

  3. مؤلفه هــای شــرایط زمینــه ای: الگــوی ارتقــای ســاختار مــدارس متوســطه شــامل اصــول پایــه 
اســت کــه دربرگیرنــدۀ توجــه بــه ارزش هــای اســالمی، فرهنــگ ناکارآمــد، حمایــت و دادن اختیــار و 

قــدرت بــه مدیــر، آموزش هــای تخصصــی و فرهنــگ اســتفاده از فنــاوری اســت.

ــای ســاختار  ــدارس و ارتق ــت م ــدل مدیری ــه: الگــوی م ــن پای ــا مضامی 4. مؤلفه هــای اســتراتژی ی
مــدارس متوســطه شــامل مدیریــت ســازمان اســت کــه دربرگیرنــدۀ پذیــرش تصمیم گیــری غیرمتمرکز، 
ــۀ کشــورهای موفــق و  آسیب شناســی، تحــول در مدرســه، آمــوزش ضمــن خدمــت، اســتفاده از تجرب
پیشــرفته، ایجــاد انگیــزه در معلمــان، نظــارت بــر صالحیــت، تلفیــق نظــارت و فنــاوری، تشــکیل اتــاق 

ــتفاده از فناوری هاســت. ــر و اس فک

 5. مؤلفه هــای نهایــی نتایــج نشــان داد طبــق اســناد فرادســتی، سیاســت های کلــی نظــام و ســند 
ــن  ــدۀ تأمی ــه دربرگیرن ــره وری ک ــدارس متوســطه، به ــای ســاختار م ــن، در الگــوی ارتق تحــول بنیادی
منافــع جامعــه، اثربخشــی و بهبــود عملکــرد مدرســه، انتخــاب مدیــران براســاس تخصــص، توســعه و 

ــی و اثرگــذار اســت.      ــه باشــد، مؤلفه هــای اصل پیشــرفت عادالن

بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد، ضــروری اســت بــه یکــي از مهم تریــن مســائل نظــام آموزشــي 
ــن  ــدارس در ای ــي و ضــرورت تحــول م ــاي واقع ــه به معن ــاختار مدرس ــرد س ــود: کارک ــه ش پرداخت
ــن  ــا ای ــت ت ــدارس اس ــاختاری م ــول س ــرورت تح ــدارس، ض ــوع م ــر از تن ــد مهم ت ــتا. بی تردی راس
نهادهــای مدنــي و مــدرن بتواننــد کارکــرد و نقــش خــود را به درســتي ایفــا کننــد؛ زیــرا به اذعــان 
ــژه  ــر و به وی ــاي اخی ــوص در دهه ه ــدارس به خص ــرورش، م ــوزش و پ ــوزۀ آم ــان ح ــر کارشناس اکث
ــن خــروج را هــم  ــرد خــود خــارج شــده اســت. نشــانه هاي ای ــر، از مســیر کارک در ســال هاي اخی
مي تــوان در بي میلــي دانش آمــوزان بــه مدرســه و ناامیــدي خانواده هــا از نقــش مدرســه در 
ــرد؛  ــاهده ک ــي مش ــتا به خوب ــن راس ــان در ای ــان و مربی ــش معلم ــش نق ــدان و کاه ــت فرزن تربی
به طــوري کــه در حــال حاضــر کمتــر مدرســه اي در شــهر، روســتا و محلــه کانــون توجــه و نقطــۀ 
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امیــد اســت. ریشــۀ ایــن ناکارآمــدي و دلیــل اصلــي آن تنــوع مــدارس نیســت، بلکــه ناکارآمــدي 
مدرســه در ایجــاد ســاختار اثربخــش و کارکردگراســت و ســاختار عریض وطویــل آمــوزش و 
ــتر  ــه در بیش ــد، بلک ــرده و نمي کن ــک نک ــه کم ــازی مدرس ــه کارآمدس ــط ب ــز نه فق ــرورش نی پ
مخــرب  دخالت هــاي  و  مچ گیرانــه  نظارت هــاي  و  دســت وپاگیر  دســتورالعمل هاي  بــا  مــوارد 
و فرسایشــي، مانــع خالقیت هــا و ابتــکارات و کارآمــدي مدرســه مي شــود. معــدود مــدارس 
کارآمــدي هــم کــه در کشــور وجــود دارد، نتیجــۀ جســارت، خالقیــت، هنرمنــدي و عالقه منــدي 
مدیــر و مجموعــۀ عوامــل آن مدرســه اســت کــه فــارغ از الزامــات اداري، ســاختاري  مطلــوب بــراي 
ــد،  ــي ناکارآم ــام آموزش ــن نظ ــي در همی ــن یعن ــد. ای ــاد کرده ان ــد ایج ــه  ای کارآم ــتن مدرس داش
مي تــوان مدرســۀ کارآ داشــت. ایــن مــدارس کارآمــد مي تواننــد الگویــي باشــند بــراي تجدیدنظــر 
ــۀ  ــاخص هاي مدرس ــا و ش ــه محوري. معیاره ــي مدرس ــق واقع ــي و تحق ــام آموزش ــاختار نظ در س
ــایر کشــورها احصــا  ــق س ــاي موف ــز تجربه ه ــا و نی ــن تجربه ه ــه پشــتوانۀ ای ــوان ب ــد را می ت کارآم
ــل اهمیــت مدیریــت آموزشــی  کــرد و تحــول واقعــي را از مــدارس آغــاز نمــود. همچنیــن از دالی
در ارتبــاط بــا تقویــت مدیریــت مــدارس، ســهم بســزای آن در رشــد و توســعۀ وضعیــت اجتماعــی، 
ــی،  ــران آموزش ــدد مدی ــی و م ــا راهنمای ــه ب ــوی ک ــت؛ به نح ــه اس ــادی جامع ــی و اقتص فرهنگ
به کارگیــری مهارت هــای علمــی، فنــی و هنــری تمــام نیروهــای انســانی میســر می شــود و 
ــم و  ــای تعلی ــه هدف ه ــه ای ب ــکل صرفه جویان ــه به ش ــد ک ــم می کن ــه ای را فراه ــود زمین ــن خ ای
ــوط  ــی، کنتــرل و ادارۀ امــور مرب ــه راهنمای ــوان ب تربیــت رســید. از دیگــر وجــوه اهمیــت آن می ت
ــران  ــر، مدی ــارت دیگ ــه عب ــرد؛ ب ــت در ســازمان های آموزشــی اشــاره ک ــم و تربی ــان تعلی ــه جری ب
مــدارس بــا هماهنــگ کــردن اســتعدادهای دانش آمــوزان و بهره گیــری از شــرایط محیطــی 
ــت،  ــازمان دهی، هدای ــزی، س ــه برنامه ری ــد ب ــد بتوانن ــی بای ــداف آموزش ــه اه ــیدن ب ــت رس جه
ــوزش و  ــه آم ــت ک ــاختاری اس ــن س ــایۀ چنی ــد. در س ــیابی بپردازن ــارت و ارزش ــی، نظ هماهنگ
ــدارس  ــن م ــده از دام ــانی کاردان و آموزش دی ــروی انس ــود و نی ــق می ش ــش محق ــرورش اثربخ پ

ــود.    ــل داده می ش ــه تحوی ــه جامع ب

4. روش تحقیق 
ــرای  ــت. ب ــی اس ــی ـ کّم ــرا، کیف ــیوۀ اج ــاظ ش ــردی و به لح ــدف، کارب ــاس ه ــش براس ــن پژوه ای
ــۀ  ــت. جامع ــده اس ــتفاده ش ــه اس ــم از مصاحب ــه ای و ه ــع کتابخان ــم از مناب ــات ه ــردآوری اطالع گ
آمــاری پژوهــش شــامل تعــدادی از اســتادان دانشــگاه و متخصصــان آمــوزش و مدیــران و معلمانــی 
کــه در ســال تحصیلــی 1398ـ99 در آمــوزش و پــرورش و دانشــگاه ها مشــغول تدریــس یــا مدیریــت 
ــای  ــی نمونه ه ــد؛ یعن ــام ش ــد انج ــورت هدفمن ــری به ص ــق، روش نمونه گی ــن تحقی ــد. در ای بودن
حــاوی اطالعــات غنــی اســت. درواقــع مرحلــۀ اشــباع نظــری زمانــی حاصــل می شــود کــه دیگــر بــه 
ــتادان  ــان، اس ــران، معلم ــر از مدی ــزده نف ــداد پان ــردد. تع ــه نمی گ ــزی اضاف ــه چی ــای مصاحب یافته ه
دانشــگاه و صاحب نظــران ایــن حــوزه مــورد مصاحبه هــای عمیــق و اکتشــافی قــرار گرفتنــد. 
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ــه  ــر ب ــوندگان حاض ــی ، مصاحبه ش ــذاری اجتماع ــت فاصله گ ــا و رعای ــاری کرون ــیوع بیم ــل ش به دلی
ــا طــرح  ــی و تماس هــای تلفنــی، ب ــۀ رودررو نشــدند و مصاحبه هــا به صــورت فایل هــای صوت مصاحب
پرســش های بــاز و عمیــق در ســی تــا نــود دقیقــه انجــام شــد. درمجمــوع هفــت داده اســتخراج شــد. 
همچنیــن به منظــور جمــع آوری داده هــا در بخــش کیفــی، تمــام اســناد و مــدارک موجــود داخلــی و 
خارجــی مرتبــط بــا موضــوع پژوهــش مطالعــه شــد و از مصاحبــۀ نیمه ســاختاریافته اســتفاده گردیــد. 
در بخــش مصاحبــه، ابتــدا بــا اســتادان دانشــگاه و متخصصــان آمــوزش و مدیــران باتجربــه کــه دارای 
اطالعــات تخصصــی در زمینــۀ ارتقــای الگــوی مــدارس متوســطه بودنــد، مصاحبــه انجــام شــد؛ بــه 
ایــن ترتیــب کــه فــرم راهنمــای مصاحبــه و ســؤاالت در اختیارشــان قــرار گرفــت و ســپس بــا گرفتــن 
وقــت قبلــی از آن هــا، پژوهشــگر در دفتــر کار ایشــان حضــور یافــت و مصاحبــه بــا آن هــا انجــام شــد. 
ــره  ــط ذخی ــتگاه ضب ــات در دس ــوندگان، اطالع ــازه از مصاحبه ش ــا کســب اج ــه، ب ــد مصاحب در فراین
گردیــد. بعــد از اتمــام مصاحبــه، از آن هــا خواســته شــد کــه فــرد دیگــری را کــه بتوانــد در زمینــۀ 
اهــداف پژوهــش محقــق را یــاری نمایــد، معرفــی کننــد. بــه ایــن ترتیــب بــا گرفتــن وقــت قبلــی از 
ــا درخصــوص کشــف و شناســایی  ــد جمــع آوری داده ه ــا، رون ــا آن ه ــات ب ــراد معرفی شــده و مالق اف
خودبهســازی مدیــران مــدارس ادامــه یافــت. در طــی فراینــد مصاحبــه، از مصاحبه شــوندگان خواســته 
ــتر  ــات بیش ــا توضیح ــده ب ــؤال های تدوین ش ــارۀ س ــود را درب ــرات خ ــرورت نظ ــب ض ــد برحس می ش
ــا دو ســاعت به طــول می انجامیــد و در برخــی  ــری بیــان کننــد. هــر مصاحبــه بیــن یــک ت و کامل ت
ــر اجــرای  ــالوه ب ــول می شــد. ع ــم موک ــد ه ــه جلســات بع ــه ســؤاالت ب ــی پاســخ  دهی ب ــوارد حت م
مصاحبــه در بخــش کیفــی، همان طــور کــه ذکــر شــد، از مطالعــۀ منابــع و اســناد موجــود داخلــی و 
خارجــی مرتبــط بــا موضــوع پژوهــش نیــز بهــره گرفتــه شــد؛ به طــوری کــه ابتــدا منابــع و مــدارک 
موجــود مطالعــه و ســپس ســؤاالت مصاحبــه تدویــن شــد و مصاحبــه صــورت گرفــت. جامعــۀ آمــاری 
شــامل صاحب نظــران )اســتادان و خبــرگان دانشــگاه و همچنیــن برخــی مدیــران مــدارس متوســطه( 
اســت کــه درخصــوص موضــوع پژوهــش دارای تجربیــات و دانــش کافــی هســتند. در بخــش کّمــی 
پژوهــش، از مدیــران مــدارس دولتــی جهــت جمــع آوری اطالعــات اســتفاده شــد. اســتراتژی تحلیــل 
ــه  ــدام ب ــه اق ــای صورت گرفت ــا اســتفاده از مصاحبه ه ــه ب ــود ک ــل مضمــون ب ــن پژوهــش تحلی در ای

ــه شــد.  ــر، ســازمان دهنده و پای اســتخراج مضامیــن فراگی

5. یافته های تحقیق

5ـ1. تحلیل کیفی 
نتایــج تحقیــق نشــان داد می تــوان الگــوی ارتقــای ســاختار مــدارس متوســطه را در شــش بُعــد مالــی، 
ــه  ــدا ب ــن قســمت، ابت ــرار داد. در ای ــورد بحــث ق ــردی و اداری م ــی، راهب ــی، فرهنگ آموزشــی، اخالق
ــران  ــازی مدی ــای خودبهس ــاد و مؤلفه ه ــۀ ابع ــوندگان در زمین ــی مصاحبه ش ــخصات کل ــی مش بررس

ــت.  ــده اس ــه ش ــران پرداخت ــهر ته ــگاه های ش ــای دانش ــدارس در واحده م
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جدول 1. مشخصات دموگرافیک افراد مصاحبه شونده درخصوص خودبهسازی

کد 
مصاحبه 

شونده
دانشگاه  محل 

خدمت
سابقۀ 
مدیریت

سابقۀ  
تدریس

مدرک 
تحصیلی

رتبۀ 
ِسمت  فعلیرشتۀ  تحصیلیدانشگاهی

مدیریت دانشیاردکترا17 سال5 سالدانشگاه تهرانکد 1
آموزشی

عضو هیئت علمی دانشگاه 
تهران

مدیریت دانشیاردکترا7 سال-دانشگاه تهرانکد 2
آموزشی

عضو هیئت علمی دانشگاه 
تهران 

مدیریت دانشیاردکترا26 سال5 سالدانشگاه تهرانکد 3
آموزشی

عضو هیئت علمی دانشگاه 
تهران

عضو هیئت علمی دانشگاه برنامه ریزیاستادیاردکترا11 سال4 سالدانشگاه تهرانکد 4
تهران

مدیریت استاددکترا24 سال6 سالدانشگاه تهرانکد 5
آموزشی

عضو هیئت علمی دانشگاه 
تهران

عضو هیئت علمی دانشگاه برنامه ریزیاستادیاردکترا14 سال6 سالدانشگاه فرهنگیانکد 6
فرهنگیان

برنامه ریزی استادیاردکترا10 سال-دانشگاه فرهنگیانکد 7
درسی

عضو هیئت علمی دانشگاه 
فرهنگیان

فلسفۀ تعلیم و استادیاردکترا7 سال -دانشگاه فرهنگیانکد 8
مدرس دانشگاه فرهنگیانتربیت

عضو هیئت علمی دانشگاه روان شناسیاستادیاردکترا21 سال6 سالدانشگاه فرهنگیانکد 9
فرهنگیان

عضو هیئت علمی دانشگاه روان شناسیاستادیاردکترا17 سال4 سالدانشگاه آزاد تهرانکد 10
آزاد تهران

مدیریت استادیاردکترا20 سال3 سالدانشگاه آزاد تهرانکد 11
آموزشی

عضو هیئت علمی دانشگاه 
آزاد تهران

مدیریت آموزش استاددکترا24 سال4 سالدانشگاه آزاد تهرانکد 12
عالی

عضو هیئت علمی دانشگاه 
آزاد تهران

دبیرستان کد 13
فوق 10 سال6 سالنیک آهنگ

لیانس
مدیر 
مدیر دبیرستان  نیک آهنگبرنامه ریزی مدرسه

دبیرستان دکتر کد 14
مدیر دکترا18 سال5 سالحسابی 

مدرسه
مدیریت 
آموزشی

مدیر دبیرستان دکتر 
حسابی

دبیرستان امام کد 15
مدیر دکترا15 سال6 سالعلی )ع(

مدیر دبیرستان امام علی روان شناسیمدرسه
)ع(
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نتایــج مصاحبه هــا گویــای ایــن اســت کــه تم هــای فرعــی مربــوط بــه شــش بُعــد ارتقــای الگوی مــدارس 
درمجمــوع دارای ســیزده مضمــون ســازمان دهنده اســت: منافــع کالن، توجیه پذیــری مالــی، تحول گرایــی، 
ــردی، ســاختار  ــوزش، فرهنــگ ســازمانی، فرهنــگ اداری، ســازمانی، ف ــی، آم ــری پاســخ گو، اخالق گرای رهب

اداری، فراینــد پاســخ گویی و فرهنــگ جامعــه. جــدول 2 دســته بندی مضامیــن را نشــان می دهــد.
جدول 2. مضامین فراگیر، مضامین سازمان دهنده و مضامین پایۀ مدل ارتقای ساختار مدارس متوسطه

مضامین پایهمضامین سازمان دهندهمضامین فراگیر

بُعد مالی
منافع کالن

تأمین منافع جامعه
توسعه و پیشرفت عادالنه

شفافیت مالی
حمایت های مالی در جهت ارتقای ساختار مدارس

توجیه پذیری مالی
اثربخشی و بهبود عملکرد مدرسه
انتخاب مدیران براساس تخصص

بُعد راهبردی

تحول گرایی

پذیرش تصمیم گیری غیرمتمرکز
آسیب شناسی

تحول در مدرسه
آموزش ضمن خدمت

استفاده از تجربۀ کشورهای موفق و پیشرفته
کارآمدسازی نظام آموزشی

تعیین خط مشی های کالن ارتقای مدرسه

رهبری پاسخ گو

ایجاد انگیزه در معلمان
نظارت بر صالحیت

تلفیق نظارت و فناوری
تشکیل اتاق فکر

استفاده از فناوری ها
عملکرد پاسخ گویی

بُعد اخالقی
اخالق گرایی

توجه به ارزش های اسالمی
فرهنگ ناکارآمد

حمایت از مدیر و دادن اختیار و قدرت به او
اخالق سازمانی
اخالق اجتماعی

ارتقای اخالق جامعه و مدرسه

آموزش
آموزش های تخصصی

فرهنگ استفاده از فناوری
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مضامین پایهمضامین سازمان دهندهمضامین فراگیر

بُعد فرهنگی

فرهنگ سازمانی

قوانین سلسله مراتبی
توزیع قدرت براساس انتصاب

صورت گرایی

فرهنگ کارکنان
عدم تخصص گرایی

سیاست گرایی

فرهنگ جامعه
پذیرش فرهنگ پاسخ گویی
تغییرات فرهنگی جامعه

بُعد آموزشی

سازمانی

تطبیق روابط حاکم با مناسبات
تفویض اختیار

تقسیم کار و شرح وظایف
تصمیم گیری متمرکز
به کارگیری نظارت

متمرکز بودن قدرت

فردی

ارتباط با همکاران
نقش افراد

احساس رضایت و شادمانی
بهبود روابط انسانی برای رفع نابرابری

گزینش افراد براساس منفعت
نیروی انسانی ماهر
ارتباط با دیگران
پاسخ گو بودن

استفاده از نیروهای انسانی باکفایت و مجرب
استقالل

اعتماد به مدارس
احترام متقابل بین افراد

روابط براساس موازین اخالقی
امنیت و آرامش

بُعد اداری

ساختار اداری

وجود ساختارهای قانونی قانونی
صدور مجوز

هماهنگی بین واحدهای مختلف

فرایند پاسخ گویی

پذیرش مسئولیت
فرایند گزارش دهی

استقالل تصمیم گیری
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قالــب مضامیــن فهرســتی از مضامیــن را به صــورت سلســله مراتبی نشــان می دهــد. شــبکۀ 
ــد. در ایــن پژوهــش،  مضامیــن نیــز ارتبــاط میــان مضامیــن را در نگاره هایــی شــبیه تارنمــا می نمایان
شــبکۀ مضامیــن دارای چهــار مضمــون فراگیــر در مرکــز شــبکه اســت )شــکل 1( کــه به عنــوان مــدل 
ــب  ــه شــده اســت. مضامیــن ســازمان دهنده در قال ــدارس متوســطه در نظــر گرفت ــای ســاختار م ارتق

ــازمان دهنده در شــکل 1 نشــان داده شــده اســت. ــوی س ــار الگ چه

ــود کــه در ابتــدای کار و پــس از  ــه 189 کــد تفســیری ب ــن مضامیــن وابســته ب شــکل گیــری ای
کدگــذاری اولیــۀ داده هــای جمع آوری شــده و براســاس غربالگــری و یکسان ســازی مضامیــن، درنهایــت 
بــه شــصت مضمــون پایــه ختــم شــد. در ادامــه و بــا توجــه بــه اینکــه تحقیــق کیفــی محقق محور اســت 
و نقــش پژوهشــگر در غنــا بخشــیدن بــه نتایــج بســیار تأثیــر دارد، پــس از دســتیابی اولیــه بــه مضامیــن 
ــازمان دهنده،  ــن س ــه مضامی ــتیابی ب ــرای دس ــته های مشــابه ب ــه دس ــا ب ــه و ســپس تقســیم آ ن ه پای
مراجعــات مکــرری به صــورت رفت وبرگشــتی بــه متــن مصاحبه هــا صــورت پذیرفــت و پــس از 
اطمینــان خاطــر از کامــل بــودن مضامیــن و رســیدن بــه اشــباع نظــری، بــا توجــه بــه مصاحبه هــای 
ــیم  ــن ترس ــبکۀ مضامی ــؤاالت، ش ــک از س ــرای هری ــخ های مناســب ب ــه پاس ــتیابی ب ــده و دس انجام ش
ــن حاصل شــده را پوشــش  ــاد مضامی ــد تمــام ابع ــن ترســیمی بای ــه شــبکۀ مضامی ــد. از آنجــا ک گردی

دهــد، بــر همیــن اســاس در الیــۀ درونــی مضمــون اصلــی و مســئلۀ پژوهــش قــرار داده شــد.
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5ـ2. تحلیل کّمی 
ــراف  ــاس انح ــطه براس ــدارس متوس ــاختار م ــای س ــای ارتق ــی متغیره ــارۀ توصیف ــش، آم ــن بخ در ای
ــارۀ  ــا از آم ــال داده ه ــع نرم ــه شــده اســت. جهــت بررســی توزی اســتاندارد، چولگــی و کشــیدگی ارائ

ــع متغیرهاســت.   ــودن توزی ــا نب ــودن ی ــال ب ــر نرم ــه بیانگ کجــی و کشــیدگی اســتفاده شــده ک
جدول 3. آمارۀ توصیفی و بررسی توزیع نرمال متغیرهای پژوهش

کشیدگیکجیانحراف معیارمتغیر

0.351-0.4990.493ارتقای ساختار مدارس

0.461-0.6940.310بُعد مالی1

0.719-0.5170.191بُعد راهبردی2

0.576-0.4910.430بُعد اخالقی3

0.374-0.7490.376بُعد فرهنگی4

0.333-0.109-0.143بُعد آموزشی5

0.713-0.034-0.636بُعد اداری6

جــدول 3 مربــوط بــه آمــارۀ توصیفــی و توزیــع نرمــال ابعــاد ارتقــای ســاختار مــدارس متوســطه اســت. 
طبــق نتایــج ایــن جــدول، متغیرهــای پژوهــش از لحــاظ آمــارۀ کجــی و کشــیدگی در محــدودۀ قابــل قبول 
)1+ و 1-( قــرار دارد؛ بــر ایــن اســاس می تــوان گفــت داده هــای پژوهــش از توزیــع نرمــال برخــوردار اســت. 

5ـ2ـ1. اعتبارسنجی الگوی ارتقای ساختار مدارس
ــی در بســیاری  اســتفاده از رویکــرد مدل ســازی معــادالت ســاختاری براســاس کمتریــن مربعــات جزئ
از پژوهش هایــی کــه محققــان بــا آن برخــورد می کننــد، دارای امتیــازات فراوانــی از رویکــرد 
ــۀ  ــی نظری ــر پیچیدگ ــق درک بهت ــدف تحقی ــه ه ــی ک ــال هنگام ــرای مث ــت؛ ب ــور اس کواریانس مح
ــا  ــه( ی ــعۀ نظری ــرای توس ــافی ب ــات اکتش ــد )تحقیق ــود باش ــای موج ــق نظریه ه ــعه یافته از طری توس
ــالف  ــود. برخ ــرآورد می ش ــاد ب ــط زی ــا و رواب ــا معرف ه ــده ب ــی پیچی ــای پژوهش ــه الگوه ــی ک هنگام
ــات  ــن نظری ــرای تکوی ــی ب ــات جزئ ــن مربع ــرد کمتری ــتفاده از رویک ــور، اس ــرد کواریانس مح رویک
ــوی  ــه الگ ــا ک ــت )Hair, Ringle & Sarstedt, 2019(. از آنج ــب تر اس ــافی مناس ــات اکتش در مطالع
طراحی شــدۀ »ارتقــای ســاختار مــدارس متوســطه« در پژوهــش حاضــر ابعــاد، مؤلفه هــا، زیرمؤلفه هــا 
ــه  ــرای توســعۀ نظری ــوع تحقیقــات اکتشــافی ب ــه( دارد و همچنیــن از ن ــادی معــرف )گوی و تعــداد زی
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اســت، از رویکــرد کمتریــن مربعــات جزئــی در آن اســتفاده شــده اســت. بــرای اینکــه مشــخص شــود 
طبقه بنــدی کیفــی پرســش نامۀ »مــدل مدیریــت مــدارس و ارتقــای ســاختار ســازمانی مــدارس« کــه 
ــی  ــاظ کّم ــه، به لح ــورت گرفت ــی ص ــینه های پژوهش ــا و پیش ــون مصاحبه ه ــل مضم ــاس تحلی براس
ــا نرم افــزار اســمارت پــی ال اس 23  نیــز دارای اعتبــار اســت، از تحلیــل عاملــی تأییــدی مرتبــۀ دوم، ب
اســتفاده شــده اســت. بنابرایــن اعتبارســنجی الگــوی طراحی شــده در پاســخ بــه ایــن ســؤال تحقیــق 

ــار دارد؟  ــاس ارتقــای ســاختار مــدارس متوســطه اعتب ــا مقی اســت: آی

شکل 2. تحلیل عاملی تأییدی مقیاس مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی در حالت تخمین استاندارد

شــکل 2 بازنمــای نتایــج تحلیــل عاملــی تأییــدی جهــت اعتبارســنجی مقیــاس »ارتقــای ســاختار 
مــدارس متوســطه« اســت. بــا توجــه بــه پیشــنهاد هیــر2 و دیگــران )2011(، در پژوهــش حاضــر نقطــۀ 
ــه  ــن زمین ــا در ای ــا 0.708 لحــاظ شــده اســت. ام ــر ب ــی براب ــودن بارهــای عامل ــول ب ــل قب ــرش قاب ب
پیشــنهاد می کننــد کــه بارهــای عاملــی بیــن 0.40 تــا 0.70 تنهــا درصورتــی حــذف شــود کــه باعــث 
افزایــش ســطح مطلــوب پایایــی ترکیبــی شــود یــا میانگیــن واریانــس استخراج شــده باالتــر از مقــدار 
آســتانۀ پیشــنهادی گــردد. بررســی اولیــه حاکــی از قابــل قبــول بــودن ضرایــب بارهــای عاملــی اســت 

کــه نتایــج آن در جــدول 4 بیــان شــده اســت.

2. Hir
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جدول 4. ضرایب بارهاي عاملي

ش
آموز

اخالق گرایی

بُعد آموزشی

بُعد اخالقی

بُعد اداری

بُعد راهبردی

بُعد فرهنگی

بُعد مالی

تحول گرایی

توجیه پذیری

رهبری پاسخ گو

ساختار اداری

سازمانی

فرایند پاسخ گویی

فردی

گ جامعه
فرهن

گ سازمانی
فرهن

گ کارکنان
فرهن

منافع کالن

ارتقای ساختار 
س

مدار

آموزش

1

اخالق گرایی

0.578

1

بُعد آموزشی

0.518

0.607

بُعد اخالقی

0.565

0.635

0.596

0.829

بُعد اداری

0.535

0.532

0.583

0.616

بُعد راهبردی

0.855

0.617

0.642

0.649

0.615

بُعد فرهنگی

0.564

0.595

0.615

0.639

0.603

0.657

0.864

بُعد مالی

0.587

0.618

0.619

0.724

0.666

0.676

0.636

تحول گرایی

0.52

0.457

0.549

0.528

0.504

0.867

0.538

0.552

1

توجیه پذیری

-0.154

-0.086

-0.122

-0.276

-0.156

-0.146

-0.114

-0.141

-0.121

1

رهبری پاسخ گو
0.972

0.575

0.536

0.583

0.549

0.885

0.58

0.598

0.545

-0.149

1

ساختار اداری

0.465

0.491

0.412

0.665

0.538

0.514

0.501

0.789

0.4

-0.195

0.474

1

سازمانی

0.437

0.506

0.847

0.533

0.517

0.559

0.509

0.534

0.499

-0.108

0.46

0.428

1

فرایند 
پاسخ گویی

0.454

0.471

0.512

0.564

0.873

0.515

0.493

0.583

0.426

-0.158

0.457

0.542

0.498

1

فردی

0.442

0.369

0.42

0.425

0.415

0.489

0.528

0.425

0.343

0.011

0.475

0.318

0.37

0.325

1

فرهنگ جامعه

0.62

0.626

0.526

0.655

0.561

0.674

0.546

0.675

0.51

-0.179

0.632

0.657

0.518

0.563

0.374

1

فرهنگ 
سازمانی

0.532

0.467

0.528

0.525

0.49

0.858

0.537

0.544

0.979

-0.128

0.549

0.405

0.482

0.414

0.331

0.515

1

فرهنگ 
کارکنان

0.586

0.984

0.592

0.636

0.529

0.62

0.582

0.618

0.456

-0.077

0.579

0.492

0.484

0.463

0.372

0.611

0.468

1

منافع کالن

0.005

-0.007

-0.04

-0.028

0.027

0.022

0.026

0.009

0.019

0.054

0.023

0.013

-0.044

0.017

0.047

0.002

0.009

0.003

1

ارتقای ساختار 
مدارس

0.463

0.397

0.418

0.444

0.438

0.536

0.618

0.486

0.429

-0.008

0.477

0.372

0.344

0.365

0.686

0.418

0.424

0.409

0.036

0.864
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جدول 5. ضریب مسیر ابعاد الگوی ارتقای ساختار مدارس

سطح معناداریآمارۀ تیانحراف استانداردضریب مسیر 
0.8470.01748.870بُعد آموزشی -< سازمانی
0.4260.0478.9210بُعد آموزشی -< فردی
0.5630.03914.3630بُعد اخالقی -< آموزش

0.6340.03418.6450بُعد اخالقی -< اخالق گرایی
0.540.0413.4960بُعد اداری -< ساختار اداری

0.8740.01752.0180بُعد اداری -< فرایند پاسخ گویی
0.8680.01556.5450بُعد راهبردی -< تحول گرایی

0.8840.01656.5350بُعد راهبردی -< رهبری پاسخ گو
0.5430.0413.4980بُعد فرهنگی -< فرهنگ جامعه

0.540.04212.7680بُعد فرهنگی -< فرهنگ سازمانی
0.5820.04114.3460بُعد فرهنگی -< فرهنگ کارکنان

0.1430.0692.0510.041-بُعد مالی -< توجیه پذیری
0.0070.0660.1380.89بُعد مالی -< منافع و سیاست های کالن

0.2510.0386.6390ارتقای ساختار مدارس -< آموزش
0.2820.0377.6350ارتقای ساختار مدارس -< اخالق گرایی
0.4230.0488.6710ارتقای ساختار مدارس -< بُعد آموزشی
0.4440.0489.2840ارتقای ساختار مدارس -< بُعد اخالقی
0.440.0518.540ارتقای ساختار مدارس -< بُعد اداری

0.540.04711.4330ارتقای ساختار مدارس -< بُعد راهبردی
0.6170.03716.6380ارتقای ساختار مدارس -< بُعد فرهنگی

0.4950.04610.5880ارتقای ساختار مدارس -< بُعد مالی
0.4690.04211.0520ارتقای ساختار مدارس -< تحول گرایی
0.070.0332.1090.035-ارتقای ساختار مدارس -< توجیه پذیری

0.4780.04311.0660ارتقای ساختار مدارس -< رهبری پاسخگو
0.2380.0366.4870ارتقای ساختار مدارس -< ساختار اداری

0.3580.0418.540ارتقای ساختار مدارس -< سازمانی
0.3840.0468.3660ارتقای ساختار مدارس -< فرایند پاسخ گویی

0.1810.0364.8680ارتقای ساختار مدارس -< فردی
0.3360.0369.2730ارتقای ساختار مدارس -< فرهنگ جامعه

0.3340.0379.0320ارتقای ساختار مدارس -< فرهنگ سازمانی
0.3590.0389.5260ارتقای ساختار مدارس -< فرهنگ کارکنان

0.0040.0330.1360.892ارتقای ساختار مدارس -< منافع کالن

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن
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جــدول 5 نشــان دهندۀ ضرایــب بارهــای عاملــی و مقادیــر معنــاداری ابــزار اندازه گیــری »طراحــی 
ــران  ــر و دیگ ــنهاد هی ــاس پیش ــت. براس ــازمانی« اس ــاختار س ــای س ــدارس و ارتق ــت م ــدل مدیری م
ــل  ــی قاب ــار عامل ــا دارای ب ــا آن ه ــط ب ــای مرتب ــا و گویه ه ــاد، زیرمؤلفه ه ــی ابع ــای عامل )2011(، باره

ــادار اســت.  قبــول و در ســطح خطــای 0.05 معن

6. نتیجه 
ــی  ــم اصل ــیری، مفاهی ــم تفس ــی و پارادای ــای کیف ــتفاده از روش پژوهش ه ــا اس ــش، ب ــن پژوه در ای
ــازمانی در  ــاختار س ــای س ــطه و ارتق ــدارس متوس ــت م ــوی مدیری ــدل الگ ــنجی م ــی و اعتبارس طراح
ــرای  ــرورش بررســی شــد. ب ــوزش و پ ــن آم ــی نظــام و ســند تحــول بنیادی راســتای سیاســت های کل
ــاری  ــۀ آم ــد. جامع ــتفاده ش ــه اس ــم از مصاحب ــه ای و ه ــع کتابخان ــم از مناب ــات، ه ــردآوری اطالع گ
ــت  ــی اس ــران و معلمان ــوزش و مدی ــان آم ــگاه و متخصص ــتادان دانش ــدادی از اس ــامل تع ــش ش پژوه
کــه در ســال تحصیلــی 1398ـ99 در آمــوزش و پــرورش و دانشــگاه ها مشــغول تدریــس یــا مدیریــت 
بودنــد. روش نمونه گیــری به صــورت هدفمنــد انجــام شــد و تــا رســیدن بــه اشــباع نظــری، جمــع آوری 
داده هــا ادامــه یافــت. تعــداد پانــزده نفــر از مدیــران، معلمــان، اســتادان دانشــگاه و صاحب نظــران ایــن 
حــوزه مــورد مصاحبه هــای عمیــق و اکتشــافی قــرار گرفتنــد. به دلیــل شــیوع بیمــاری کرونــا رعایــت 
فاصله گــذاری اجتماعــی، مصاحبه شــوندگان حاضــر بــه  مصاحبــۀ رودررو نشــدند و مصاحبه هــا 
ــاز  ــا طــرح پرســش های ب ــی و تماس هــای تلفنــی، ب ــب فایل هــای صوت به صــورت غیرحضــوری در قال

و عمیــق در ســی تــا نــود دقیقــه انجــام شــد. درمجمــوع پنــج داده اســتخراج گردیــد.

نتایــج تحقیــق طبــق مؤلفه هــای سیاســت های کلــی نظــام و ســند تحــول بنیادیــن نشــان داد در 
بررســی تحلیــل نظریــۀ داده بنیــاد مهم تریــن مؤلفه هــا عبــارت اســت از: 

ــازمانی  ــاختار س ــای س ــدارس و ارتق ــت م ــدل مدیری ــوی م ــی: الگ ــرایط عّل ــای ش  مؤلفه ه
ــا همــکاران،  ــاط ب ــدۀ ارتب ــردی دربرگیرن ــردی و ســازمانی اســت. مشــخصات ف ــای ف شــامل ویژگی ه
نقــش افــراد، احســاس رضایــت و شــادمانی، بهبــود روابــط انســانی بــرای رفــع نابرابــری، گزینــش افــراد 
ــا دیگــران، پاســخ گو بــودن، اســتفاده از نیروهــای  براســاس منفعــت، نیــروی انســانی ماهــر، ارتبــاط ب
انســانی باکفایــت و مجــرب، اســتقالل، اعتمــاد بــه مــدارس، احتــرام متقابــل بیــن افــراد، روابط براســاس 
موازیــن اخالقــی، امنیــت و آرامــش اســت. مشــخصات ســازمانی نیــز دربرگیرنــدۀ تطبیــق روابــط حاکــم  
ــه کار گیــری   ــف، تصمیم گیــری متمرکــز، ب ــار، تقســیم کار و شــرح وظای ــا مناســبات، تفویــض اختی ب

نظــارت و متمرکــز بــودن قــدرت اســت. 

ــازمانی  ــاختار س ــای س ــدارس و  ارتق ــت م ــوی مدیری ــر: الگ ــل مداخله گ ــای عوام مؤلفه ه
شــامل عوامــل محتوایــی اســت کــه حــاوی قوانیــن سلســله مراتبی، توزیــع قــدرت براســاس انتصــاب، 

صورت گرایــی، عــدم تخصص گرایــی و سیاســت گرایی اســت.  
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مؤلفه هــای شــرایط زمینــه ای: الگــوی ارتقــای ســاختار مــدارس متوســطه شــامل اصــول پایــه 
ــر و دادن  ــت از مدی ــد، حمای ــگ ناکارآم ــای اســالمی، فرهن ــه ارزش ه ــدۀ توجــه ب ــه دربردارن اســت ک

ــه او آموزش هــای تخصصــی و فرهنــگ اســتفاده از فنــاوری اســت.   اختیــار و قــدرت ب

ــت مــدارس و ارتقــای ســاختار مــدارس  ــه: الگــوی مــدل مدیری ــن پای ــا مضامی ــتراتژی ی اس
متوســطه شــامل مدیریــت ســازمان اســت کــه حــاوی پذیــرش تصمیم گیــری غیرمتمرکــز، 
ــۀ کشــورهای موفــق و  آسیب شناســی، تحــول در مدرســه، آمــوزش ضمــن خدمــت، اســتفاده از تجرب
پیشــرفته، ایجــاد انگیــزه در معلمــان، نظــارت بــر صالحیــت، تلفیــق نظــارت و فنــاوری، تشــکیل اتــاق 

فکــر و اســتفاده از فناوری هاســت. 

ــن،  ــول بنیادی ــند تح ــام و س ــی نظ ــت های کل ــای سیاس ــق مؤلفه ه ــی: طب ــای نهای مؤلفه ه
ــه،  ــع جامع ــن مناف ــدۀ تأمی ــه دربرگیرن ــره وری ک ــطه، به ــدارس متوس ــاختار م ــای س ــوی ارتق در الگ
اثربخشــی و بهبــود عملکــرد مدرســه، انتخــاب مدیــران براســاس تخصــص، توســعه و پیشــرفت عادالنــه 

ــت.   ــذار اس ــی و اثرگ ــای اصل ــت، مؤلفه ه اس

ــت  ــی جه ــت آموزش ــی و مدیری ــوم تربیت ــای عل ــگران حوزه ه ــان و پژوهش ــران، متخصص صاحب نظ
ــای  ــیوه ها و راهکاره ــا و ش ــی، دیدگاه ه ــز آموزش ــدارس و مراک ــت م ــت مدیری ــای وضعی ــالح و ارتق اص
ــا  ــت. ب ــوزه اس ــن ح ــوص ای ــا درخص ــای آن ه ــر دیدگاه ه ــک بیانگ ــه هری ــد ک ــان کرده ان ــی را بی مختلف
ــاختار  ــای س ــوالً ارتق ــت اص ــوان گف ــده می ت ــای انجام ش ــز پژوهش ه ــا و نی ــن دیدگاه ه ــه ای ــت ب عنای
ســازمانی مــدارس و راهکارهــای ایجــاد و رشــد مهارت هــای ادراکــی و تصمیم گیــری در مدیــران مــدارس 
از مــواردی اســت کــه ســهم بســزایی در ارتقــای وضعیــت آموزشــی و کیفیــت یادگیــری دانش آمــوزان دارد. 
تصمیم گیــری یکــی از فرایندهــا و ضرورت هــای جــدی مدیریــت اســت کــه در ســطح گســترده ای انعــکاس 
ــر  ــی اث ــرش عموم ــا و نگ ــر دیدگاه ه ــه، ب ــا در مدرس ــرای کاره ــد اج ــر در رون ــر تأثی ــالوه ب ــد و ع می یاب
می گــذارد. اهمیــت تصمیم گیــری وقتــی مشــخص می شــود کــه بــا مشــکالت مواجــه شــویم. مطالعــات 
ــوع  مختلــف در زمینــۀ مهارت هــای مدیــران در حــل مســئله نشــان می دهــد کیفیــت تصمیم گیــری و ن
ادراک مدیــر از ســازمان اساســاً بــا توانایــی او در کشــف ابعــاد مســئله و در نظــر گرفتــن دامنــۀ وســیع از 
راه حل هــای ممکــن ارتبــاط دارد. نتایــج تحقیــق حاضــر بــا یافته هــای پژوهــش آلیســون و دیگــران )2018(، 
انــدروز )2016(، غفــاری و دیگــران )1395(، گونزالــز و دیگــران )2006(، هابرســتزر و دیگــران )2018(، هیــر 
و دیگــران )2011(، لینــدرز )2017(، مک نیــل و جارویــن )2007(، مهــرگان و دیگــران )1394(، میرکمالــی و 

فرهــادی )1392(، ســپیدنامه و دیگــران )1397(، وفایــی و دیگــران )1394( همســو اســت.

 یافته هــای پژوهــش بیانگــر ایــن اســت کــه چارچوب هــا و سیاســت های طراحــی مــدل مدیریــت 
ــش  ــط در ش ــتندات مرتب ــدارک و مس ــاس م ــوان براس ــازمانی را می ت ــاختار س ــای س ــدارس و ارتق م
ــرد. از  ــن ک ــای آن تدوی ــوب، سیاســت و زیرمؤلفه ه ــیزده خرده چارچ ــوب و سیاســت کالن و س چارچ
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ــدارس و  ــت م ــدل مدیری ــی م ــت های طراح ــا و سیاس ــا چارچوب ه ــط ب ــی مرتب ــوع 385 فراوان مجم
ــی  ــن، بیشــترین فراوان ــی نظــام و ســند تحــول بنیادی ارتقــای ســاختار ســازمانی در سیاســت های کل
بــا شــصت فراوانــی مضامیــن پایــه )48.4 درصــد( بــه منافــع و سیاســت های کالن  اختصــاص یافتــه 
ــدارس و  ــت م ــدل مدیری ــی م ــت »طراح ــای سیاس ــا و مؤلفه ه ــن چارچوب ه ــن در بی ــت. همچنی اس
ــری نشــان  ــزار اندازه گی ــاداری اب ــر معن ــی و مقادی ــب بارهــای عامل ــای ســاختار ســازمانی«، ضرای ارتق
می دهــد ابعــاد، زیرمؤلفه هــا و گویه هــای مرتبــط بــا آن هــا دارای بــار عاملــی قابــل قبــول و در ســطح 
خطــای 0.05 معنــادار اســت. از دیگــر نتایــج پژوهــش ایــن اســت کــه الگــوی مــدل مدیریــت مــدارس 
ــوزش و  ــن آم ــی نظــام و ســند تحــول بنیادی ــای ســاختار ســازمانی براســاس سیاســت های کل و ارتق
ــردی و  ــی، راهب ــی، فرهنگ ــی، آموزشــی، اخالق ــای مال ــامل مؤلفه ه ــار اســت و ش ــرورش دارای اعتب پ
ــنتی  ــاختارهای س ــه س ــود ک ــت می ش ــش دریاف ــوع پژوه ــه موض ــه ب ــا توج ــن ب ــت. بنابرای اداری اس
ــا درک  ــد ب ــدارس بای ــروزه م ــت و ام ــدارس نیس ــازمانی در م ــت س ــروز مدیری ــاز ام ــخ گوی نی پاس
تغییــرات بنیــادی و اساســی در راهبــرد، ســاختار، روش هــا و فنــاوری ضمــن برطــرف کــردن گره هــا، 
ابهامــات و پیچیدگی هــای جــاری، قــادر بــه تضمیــن بقــای بلندمــدت خــود نیــز باشــند. از آنجــا کــه 
مــدارس بیشــترین جایــگاه را در بیــن ســازمان ها بــا کارکــرد انســان محوری دارنــد، به خوبــی خواهنــد 

ــد.   ــه دهن ــل جامع ــد تحوی ــده و کارآم ــد و انســان های آموزش دی ــا کنن توانســت نقــش خــود را ایف

7. پیشنهادها 
به منظــور طراحــی مــدل مدیریــت مــدارس و ارتقــای تحــول ســازمانی آن هــا در راســتای سیاســت های 
کلــی نظــام و اســناد فرادســتی و ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش، مــوارد زیر پیشــنهاد می شــود: 

ــی، پیشــنهاد می شــود طراحــی و اجــرای  ــج حاصل شــده در مؤلفه هــای شــرایط علّ ــه نتای ــا توجــه ب ب
دوره هــای آموزشــی کیفــی ضمــن خدمــت جهــت آشــنا کــردن مدیــران بــا آخریــن اطالعــات و مهارت هــای 
مدیریتــی و آموزشــی یکــی از راهکارهــای اصــالح و تقویــت مدیریــت مــدارس اســت. آمــوزش ضمــن خدمت 
کارکنــان نظــام آمــوزش و پــرورش نقــش بســزایی در بهبــود کارایــی ایــن نظــام دارد. دوره های آمــوزش ضمن 
ــرورش  ــش، پ ــت قابلیت هــای موجــود معلمــان و کارشناســان و تســهیل کســب دان خدمــت معمــوالً تقوی
مهارت هــا و توانایی هــای مربــوط بــه بهبــود عملکــرد آنــان را شــامل می شــود. نکتــۀ مهــم ایــن اســت کــه 
در دوره هــای آمــوزش ضمــن خدمــت معلمــان بایــد داده هــای مــورد نیــاز دربــارۀ عملکــرد معلمــان چنــان 
گــردآوری شــود تــا بتــوان میــان اجــرای دوره هــای آموزشــی و عملکــرد معلمــان رابطــۀ علت ومعلولــی برقــرار 

کــرد. ایــن کار صرفــاً از طریــق نظرخواهــی از شــرکت کنندگان و توصیــف نگــرش آنــان انجــام نمی شــود.

بــا توجــه بــه نتایــج به دســت آمده در مؤلفه هــای عوامــل مداخله گــر پیشــنهاد می شــود 
مهارت هــای رهبــری و ارتباطــی مدیــران مــدارس مــورد توجــه قــرار گیــرد. در هــر ســازمانی، انســان ها 
ــم.  ــری در نظــر بگیری ــا رهب ــت را مســاوی ب ــد مدیری ــن بای ــد؛ بنابرای ــا می کنن نقــش بیشــتری را ایف
در ایــن صــورت، در ســازمان ها، نفــوذ در افــراد نقــش تعیین کننــده دارد و رهبــر کســی خواهــد بــود 
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سیدمحمود طباطبایی و همکاران.طراحی و اعتبارسنجی مدل الگوی مدیریت مدارس متوسطه و ارتقای ساختار سازمانی در راستای سیاست های کلی نظام و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.

کــه توانایــی اعمــال نفــوذ را داشــته باشــد. بنابرایــن رهبــران ســازمان ها بــرای اعمــال نفــوذ در افــراد 
ــرای مدیریــت  ــد دارای مهــارت تشــخیص، مهــارت انطبــاق و مهــارت ارتبــاط باشــند. همچنیــن ب بای
ــی  ــت آموزش ــته های مدیری ــی در رش ــدرک تخصص ــه دارای م ــد ک ــی را برگزی ــد مدیران ــدارس بای م
باشــند و از به کارگیــری نیروهــای غیرتخصصــی تــا حــد امــکان جلوگیــری کــرد. همچنیــن به منظــور 
کســب نظــرات ارزشــمند متخصصــان، بســترهای الزم جهــت تمرکززدایــی و افزایــش مشــارکت مدیــران 

ــردد.  ــم گ ــری فراه ــازی و تصمیم گی ــای تصمیم س ــدارس در فراینده م

بــا توجــه بــه نتایــج کسب شــده از مؤلفه هــای شــرایط زمینــه ای پیشــنهاد می شــود بــه ارزش هــای 
اســالمی، فرهنــگ ناکارآمــد، حمایــت از مدیــر و دادن اختیــار و قــدرت بــه او، آموزش هــای تخصصــی و 

فرهنــگ اســتفاده از فنــاوری توجــه ویژه ای شــود.

ــۀ  ــود تجرب ــنهاد می ش ــه پیش ــن پای ــا مضامی ــتراتژی ی ــده در اس ــج حاصل ش ــه نتای ــه ب ــا توج ب
ــرد.  ــرار گی ــه ق ــورد توج ــدارس م ــی در م ــت آموزش ــۀ مدیری ــرفته در زمین ــق و پیش ــورهای موف کش
همچنیــن بــه ســاختار ســازمانی براســاس تعالیــم اســالمی کــه در آن بــر حداکثــر اســتفاده از کارایــی 

ــردد. ــه گ ــود، توج ــد می ش ــازمانی تأکی س

بــا توجــه بــه نتایــج حاصل شــده در مؤلفه هــای نهایــی پیشــنهاد می شــود طبــق مؤلفه های سیاســت های 
کلــی نظــام و ســند تحــول بنیادیــن، در الگــوی ارتقای ســاختار مــدارس متوســطه، بهــره وری کــه دربرگیرندۀ 
تأمیــن منافــع جامعــه، اثربخشــی و بهبــود عملکــرد مدرســه، انتخــاب مدیــران براســاس تخصــص، توســعه و 

پیشــرفت عادالنــه اســت، به عنــوان مؤلفه هــای اصلــی و اثرگــذار مــورد توجــه ویــژه قــرار گیــرد. 
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