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The aim of this study was to design and validate the high school management model and improve the organizational 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 elements of school improvement were identified by 15 experts in the educational management in order to be theoretically 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 organizational structure in the general policies and the fundamental change in education document, the most frequency, 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.
JEL Classification: 12, N30.
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هــدف ایــن پژوهــش طراحــی و اعتبارســنجی مــدل الگــوی مدیریــت مـدارس متوســطه و ارتقای ســاختار ســازمانی در
راســتای سیاسـتهای کلــی نظام و ســند تحــول بنیادین آمــوزش و پــرورش در ایران اسـت .ایــن پژوهش از لحــاظ روش
گــردآوری دادههــا ،توصیفــی و از جهــت شــیوۀ اجـرا ،کیفــی ـ ک ّمــی اسـت .در بخش کیفی ،بــا اســتفاده از رویکرد تحلیل
مضمــون ،ابعــاد و مؤلفههــای ارتقــای مـدارس توســط پانــزده نفــر از اســتادان و متخصصــان مدیریــت آموزشــی بهشــکل
هدفمنــد تا رســیدن به اشــباع نظری شناســایی و انتخاب شــد و پژوهشــگر بــا اســتفاده از روش کیفی بــه طراحی الگویی
جهــت مــدل مدیریــت مـدارس و ارتقــای ســاختار ســازمانی آن پرداخـت .جامعۀ تحلیلی شــامل دو بخش متــون مرتبط
بــا چارچوبهــا ،سیاسـتها و اصــول مدیریــت و متــن ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش مصــوب آذر مــاه1390
بــود .ابـزار اندازهگیــری در بخــش کیفــی ،مصاحبــۀ نیمهســاختاریافته و نیز ســیاهۀ تحلیل محتـوای محققســاخته بود.
دادههــای اســنادی بهشــیوۀ کیفــی بــا اســتفاده از شــاخصهای توصیفــی در فراینــد تحلیــل مضمــون مورد تحلیــل قرار
گرفـت .در بخــش ک ّمــی ،جهت اعتبارســنجی ،جامعــۀ آمــاری پژوهش مدیران مدارس متوســطۀ دولتی شــهر کــرج بود
کــه بــا اســتفاده از جــدول مــورگان و نامحــدود بــودن جامعــۀ آمــاری ،تعـداد 384نفــر ارزیابیشـد .بـرای تجزیهوتحلیل
یافتههــای پژوهــش نیــز نرمافزارهــای اســمارت پـیالاس 3و اسپـیاساس 22مــورد اســتفاده قـرار گرفـت .یافتههــای
پژوهــش بیانگــر ایــن اســت کــه چارچوبهــا و سیاسـتهای طراحی مــدل مدیریت مـدارس و ارتقای ســاختار ســازمانی
را میتوان براســاس مدارک و مســتندات مرتبط در شــش چارچوب و سیاســت کالن و ســیزده خردهچارچوب ،سیاســت
و زیرمؤلفههــای آن تدویــن کــرد .از مجمــوع 385فراوانــی مرتبــط بــا چارچوبهــا و سیاسـتهای طراحی مــدل مدیریت
مـدارس و ارتقــای ســاختار ســازمانی در سیاسـتهای کلــی نظــام و ســند تحــول بنیادیــن ،بیشــترین فراوانی با شــصت
فراوانــی مضامیــن پایــه ( 48.4درصــد) بــه منافــع و سیاس ـتهای کالن اختصــاص یافتــه اس ـت .همچنیــن در بیــن
چارچوبهــا و مؤلفههــای سیاســت «طراحــی مــدل مدیریــت مـدارس و ارتقــای ســاختار ســازمانی» ،ضرایــب بارهــای
عاملــی و مقادیــر معنــاداری ابـزار اندازهگیــری نشــان میدهــد ابعــاد ،زیرمؤلفههــا و گویههــای مرتبــط بــا آنهــا دارای بــار
عاملــی قابــل قبــول و در ســطح خطــای 0.05معنــادار اسـت .نتایــج پژوهــش نشــان داد الگوی مــدل مدیریت مـدارس و
ارتقای ســاختار ســازمانی براســاس سیاسـتهای کلی نظام و ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش اعتبار دارد و شــامل
مؤلفههایمالی،آموزشی،اخالقی،فرهنگی،راهبردیواداریاست.
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اهمیــت و جایــگاه مدیریــت در کارایــی و اثربخشــی ســازمانها و نیــز رشــد و توســعۀ جوامــع انســانی
در جهــان ،موضوعــی اســت کــه همــۀ صاحبنظــران و متخصصــان در آن اجمــاع دارنــد .فــرض بــر ایــن
اســت کــه تــا زمانــی کــه در جامعـهای مدیریــت بهمنزلــۀ حــوزۀ تخصصــی و علمــی مــورد توجــه قــرار
نگیــرد و افــراد شایســته و کارآمــد مدیریــت نهادهــا و ســازمانهای اجتماعــی و اقتصــادی را بــر عهــده
نگیرنــد ،امــکان توســعه بهمعنــای واقعــی فراهــم نخواهــد شــد (Habersetzer, Sandra, Boschma
 .)& Heike Mayer, 2018درخصــوص اهمیــت مدیریــت در زندگــی اجتماعــی نیــز پیتــر دراکــرا
گفتــه اســت« :مدیریــت مؤثــر جــزو منابــع اصلــی توســعۀ ملتهــا شــده و مهمتریــن منبــع بــرای
توســعۀ ملتهــا محســوب میشــود؛ لــذا اعمــال مدیریــت توســط مدیــر در موفقیــت یــک ســازمان
نقــش بســزایی دارد .هرچــه ســازمان پیچیدهتــر باشــد ،نقــش مدیریــت دشــوارتر خواهــد شــد» (بــه
نقــل از مهــرگان ،صبحــی و عزیــزان .)1394 ،بــه عبــارت دیگــر ،مدیریــت یعنــی تصمیمگیــری در
زمــان مناســب ،بــا افــراد مناســب ،در جایــی کــه فعالیــت در آن جریــان دارد (میرکمالــی و فرهــادی،
 .)1392از ســوی دیگــر تغییــرات ،پیچیدگیهــا و پویاییهایــی کــه در نظامهــای اقتصــادی ،سیاســی،
اجتماعــی و آموزشــی در عصــر حاضــر بهوجــود آمــده اســت ،باعــث شــده تــا شــیوهها و راهکارهایــی
کــه در گذشــته بــرای ادارۀ ســازمانها بــهکار گرفتــه میشــد ،کارایــی خــود را از دســت بدهــد و
ســازمانهایی کــه همچنــان بــر اســتفاده از روشهــای قبلــی پــای میفشــارند ،محکــوم بــه شکســت
و نابودیانـ�د ( .)Alison et al., 2018امــروزه در شــرايط پيچيــده ،مبهــم و بهشــدت متغيــر محيــط
مــدارس ،مديــران در بســيارى از مــوارد بــدون توجــه بــه ايــن وضعيــت پويــا و پيچيــده ،بــا اســتفاده از
ســاختارهاى سلســلهمراتبى تصميماتــى مىگيرنــد كــه نتیجــهاش حــل ناقــص مســائل در مــدارس
و افـ�زوده شـ�دن بـ�ه مشـ�کالت آن اسـ�ت ( .)Leenders, 2017از آنجايــى كــه اينقبيــل ســاختارها
رهنمودهــاى مناســبى بــراى موفقيــت مــدارس در مســير اهــداف خــود ندارنــد ،تغييــرات ســاختاری در
حوزههــای محيطــى ،ذهنــى ،فرهنگــى ،آموزشــی و ...مدیــران مــدارس را در شــرايطى قــرار داده اســت
كــه ادامــۀ حيــات مفیــد مــدارس را جــز بــا مديريــت ايــن تحــوالت ميســر نمیبیننــد؛ مديريتــى
كــه بــه تحــول ذهنــى مديــران و تغييــرات ســاختارى در مديريــت مــدارس نیــاز دارد تــا بتوانــد
بــر چالشهــاى رويــاروى خــود چیــره شــود .بــر هميــن اســاس ،صاحبنظــران خطمشــىگذارى
بهمنظــور رهايــى از ايــن وضعيــت ،پيشــنهاد میکننــد در تصميمــات مربــوط بــه ســازمانهايى كــه
ذىنفعــان بســيارى دارد ،از مدلهــای شــبکهای اســتفاده شــود ( .)Habersetzer et al., 2018همچنیــن
شــرایط محیطــی و فناورانــه بهحــدی پیچیــده و مبهــم شــده اســت کــه ســازمانها دیگــر نمیتواننــد
بــا رویکردهــا و شــیوههای ســنتی مســائل و مشــکالت مدیریتــی و اداری خــود را حــل کننــد؛ بنابرایــن
ســازمانهای امــروزی بایــد بــا درک تغییــرات بنیــادی و اساســی در راهبــرد ،ســاختار ،روشهــا و
فنــاوری ضمــن برطــرف کــردن گرههــا ،ابهامــات و پیچیدگیهــای جــاری ،قــادر بــه تضمیــن بقــای
 .1مقاله مستخرج از رسالۀ دکتری نویسندۀ اول است.
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بلندمــدت خــود نیــز باشــند .در ایــن میــان ،مــدارس بیشــترین جایــگاه را در بیــن ســازمانها بــا
کارکــرد انســانمحوری دارنــد و در ایــن صــورت بهخوبــی خواهنــد توانســت نقــش خــود را ایفــا کننــد
و انسـ�انهای آموزشدیـ�ده و کارآمـ�د را تحویـ�ل جامعـ�ه دهنـ�د.
در ایــن راســتا ،ایــن پژوهــش درصــدد اســت نخســت بــا تحلیــل محتــوای طــرح تحــول بنیادیــن
در آمــوزش و پــرورش بــه تبییــن مؤلفههــا ،سیاســتها و چارچوبهــای مــدل مدیریــت مــدارس و
ارتقــای ســاختار ســازمانی آن در ســطح ملــی بپــردازد .بــر ایــن مبنــا و بــا توجــه بــه اهمیــت مــدارس
در انسانســازی و ایجــاد تحــول و توســعه در جوامــع انســانی ،ســؤال اصلــی و محــوری پژوهــش از
ایــن قــرار اســت:
براســاس سیاس ـتهای کلــی نظــام و ســند تحــول بنیادیــن چــه مؤلفههایــی در طراحــی و ارائــۀ
الگـ�وی مدیری��ت مدــارس و ارتقـ�ای س��اختار س��ازمانی و درنهایــت اعتبارســنجی آن اثرگــذار اســت؟

 .2پیشینۀ تحقیق

فرمیهنــی فراهانــی ،خالــدی و رهنمــا ( )1398در تحقیقــی کــه درخصــوص ســند تحــول بنیادیــن
آمــوزش و پــرورش انجــام دادنــد ،دریافتنــد کــه دســتیابی بــه هــدف غایــی تعلیــم و تربیــت و توســعه
و تحــول جامعــه مرهــون همــکاری و هماهنگــی همــۀ ســازمانها و توجــه بــه آمــوزش و پــرورش
بهعنــوان نهــاد فراســازمانی اســت تــا همــۀ خواســتهها و مؤلفههــای تعلیــم و تربیــت بهطــور کامــل
در آن محقــق شــود و ایــن امــر مهــم مســتلزم تدویــن سیاســتهای کلــی آمــوزش و پــرورش و
چشـمانداز توســعه و تحــول در ایــن ســازمان اســت کــه مرهــون توجــه ویــژه بــه ایــن دســتگاه عظیــم
تربیتــی در جامعــه اســت.
ســپیدنامه ،فراســتخواه و رحمانــی ( )1397در تحقیــق خــود بیــان کردنــد کــه ســند تحــول
بنیادیــن در معرفــی برنامههــا ،اهــداف و آرمانهــا و راهکارهــای ترویــج علــم ،از واژگان نشــاندار
و اســتعاری ارزشــی اســتفاده کــرده و ایــن امــر ســبب شــده اســت تــا گفتمــان علمــی بــه گفتمــان
ارزشــی مبــدل شــود.
وفایــی ،فضلالهیقمشــی و طالعیفــرد ( )1396در تحقیــق خــود دریافتنــد کــه در کتابهــای
مطالعــات اجتماعــی دورۀ ابتدایــی 528 ،بــار بــه ســاحتهای تعلیــم و تربیــت پرداختــه شــده و از
میــان ابعــاد مــورد بررســی ،بیــش از همــه بــه مضامیــن علمــی و فنــاوری و کمتــر از همــه بــه مضامیــن
اقتصــادی و حرفـهای توجــه شــده اســت.
وفایــی ،نجفــی و ملکــی ( )1396در مطالعــۀ خــود درخصــوص ســند تحول بنیادیــن آمــوزش و پرورش،
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بــه برخــی مؤلفههــای رشــد معنــوی و اصــول مدیریــت و ارتقــای ســازمانی
مــدارس یــا اصـ ً
ا توجهــی نشــده یــا اگــر در بندهایــی بــه آنهــا اهتمــام شــده ،ناچیــز بــوده اســت.
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غفــاری ،یونســی و رفیعــی ( )1395در تحقیقــی بــا موضــوع توســعه و تحــول در آمــوزش و پــرورش،
دریافتنــد کــه بــا توجــه بــه اینکــه آمــوزش یکــی از مؤثرتریــن مؤلفههــای اثرگــذار بــر توســعۀ جامعــه
اســت ،انجــام اقداماتــی اثرگــذار ،همهجانبــه و مســتمر در جهــت افزایــش آگاهیهــای عمومــی
ضــرورت دارد.

 .3چارچوب نظری

از میــان انــواع مدیریـت ،مدیریــت ســازمان آمــوزش و پــرورش یکــی از بااهمیتتریــن و تخصصیتریــن
هنرهــا محســوب میشــود؛ زیــرا آمــوزش و پــرورش تــوأم بــا مدیریــت مطلــوب و مناســب ،از یــک
ســو در تبدیــل کــردن انســانهای خــام بــه انســانهای نــوآور نقــش اساســی دارد و از ســوی دیگــر
تأمینکننــدۀ احتیاجــات نیــروی انســانی جامعــه در ســطوح مختلــف فرهنگــی ،اقتصــادی و اجتماعــی
اســت ( .)Allison et al., 2018همانطــور کــه در جامعــۀ متحــول و پیشــرفتۀ امــروز ،همــۀ حرفههــا
و مشــاغل پیچیــده شــده اســت و بــرای تصــدی آنهــا افــراد بایــد بــه دانــش و مهــارت مــورد نیــاز
آن شــغل مجهــز شــوند ،مؤسســات آموزشــی بهدلیــل پیچیدگــی زیادشــان ،بــه مدیــر آموزشدیــده،
باصالحیــت ،آگاه و متخصــص نیــاز دارنــد ( .)Andrews, 2016مدیریــت کســانی کــه شــرایط و صالحیت
کار در ســازمانهای آموزشــی را کســب کــرده باشــند ،باعــث شــرایط بهبــود کار ،افزایــش رضایــت و
ایمنــی خاطــر کارکنــان از مدیــران ،هماهنــگ ســاختن تالشهــا در شــکلدهی بــه امکانــات موجــود
در جهــت تحقــق اهــداف ســازمان و آمادگــی بــرای شــکوفایی خالقیــت ،نــوآوری و تحــرک کاری
کارکنــان میشــود ( .)Habersetzer et al., 2018در ایــن راســتا ،مدیریــت در نظــام آمــوزش و پــرورش از
اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت؛ بهطــوری کــه اگــر قــرار باشــد در نظــام آمــوزش و پــرورش تحولــی
صــورت گیــرد ،ایــن تحــول بایــد از مدیریــت آموزشــی آغــاز شــود .بــه همیــن ترتیــب ،در حــوزۀ
آمــوزش و پــرورش نیــز بررســی و مشــخص کــردن راههــا و شــیوههای افزایــش بــازده و اثرگــذاری
مدیــران مــدارس زمینههایــی را فراهــم میکنــد تــا بســترهای الزم جهــت تحقــق هــدف اصلــی نظــام
آموزشــی کــه همانــا حصــول یادگیــری واقعــی در میــان دانشآمــوزان اســت ،فراهــم گــردد.
ســاختار ســازمانی چارچوبــی اســت کــه مدیــران بــرای تقســیم و هماهنگــی فعالیتهــای اعضــای
ســازمانی آن را ایجــاد میکننــد .ســاختار ســازمانی ســازمانهای مختلــف بــا هــم متفــاوتاســت؛
زیــرا شــرایط محیطــی و راهبردهــا و اهدافــی کــه ســازمانها دنبــال میکننــد ،بــا هــم تفــاوت
دارد .ســاختار ســازمانی الگوهــای تعیینشــده بــرای روابــط میــان اعضــای ســازمان اســت و نظامــی
رســمی اســت؛ زیــرا مدیــران عالــی بهطــور رســمی آن را پدیــد میآورنــد .ســاختار ســازمانی از
عواملــی همچــون محیــط ،فنــاوری ،انــدازه و اســتراتژی ســازمان و نحــوۀ توزیــع قــدرت کنتــرل
تشــکیل شــده اســت .در تعریــف ســاختار ســازمانی بــه ســه رکــن اصلــی اشــاره میشــود .1 :ســاختار
ســازمانی تعیینکننــدۀ روابــط رســمی گزارشــگری در ســازمان و نشــاندهندۀ ســطوحی اســت کــه در
سلســلهمراتب اداری وجــود دارد و نیــز حیطــۀ کنتــرل مدیــران یــا سرپرســتان را مشــخص میکنــد؛
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 .2ســاختار ســازمانی تعیینکننــدۀ افــرادی اســت کــه بهصــورت گروهــی در دوایــر کار میکننــد و
گروهبنــدی دوایــری اســت کــه در کل ســازمان وجــود دارد؛  .3ســاختار ســازمانی دربرگیرنــدۀ طــرح
سیســتمهایی اســت کــه بهوســیلۀ آنهــا فعالیتهــای همــۀ دوایــر هماهنــگ و یکپارچــه میشــود
و درنتیجــه سیســتم ارتبــاط مؤثــر در ســازمان تضمیــن خواهــد شــد ( .)Allison et al., 2018از آنجــا
كــه ســاختارهای ســنتی راهکارهــاى مناســبى بــراى موفقيــت مــدارس در مســير اهــداف خــود ندارنــد،
تغييــر و تحــوالت ســاختاری در حوزههــای ســاختاری ،مدیریتــی و آموزشــی ،مدیــران مــدارس را در
شــرايطى قــرار داده اســت كــه ادامــۀ حيــات مفیــد و مؤثــر مــدارس را جــز بــا مديريــت ايــن تحــوالت
ميســر نخواهــد کــرد .بــر هميــن اســاس ،کارشناســان ،متخصصــان و صاحبنظــران مدیریــت آموزشــی
بهمنظــور رهايــى از ايــن وضعيــت ،پيشــنهاد میکننــد در تصميمــات مربــوط بــه ســازمانهايى كــه
ذىنفعــان بســيارى دارد ،از مدلهــای جدیــد اســتفاده شــود ( .)Habersetzer et al., 2018وقتــی
کــه ابعــاد بوروکراتیکــی و حرف ـهای ســازمان بــا یکدیگــر ترکیــب میشــود ،چهــار ترتیــب ســاختاری
بــرای مــدارس ایجــاد میکنــد :وبــری ،اســتبدادی ،حرفــهای و آشــوبی .مدرســۀ نــوع اول ســازمانی
اســت کــه در آن ،حرف ـهای 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 ازای ـنرو آن را ســاختار
وبـ�ری مینامنـ�د .در مدرسـ�ۀ نـ�وع دوم ،خصایـ�ل قـ�وی و خصایـ�ل حرفـ�های ضعیـ�ف اسـ�ت؛ ازایـ�نرو
براســاس مقــام و سلســلهمراتب ،اختیــار داده میشــود ،اطاعــت منضبــط از قوانیــن ،آییننامههــا
و دســتورها اصــل اساســی کار اســت ،قــدرت تمرکــز مییابــد و رویههــا بهصــورت ســرد و خشــن
بــهکار گرفتــه میشــود ،شــخص مافــوق همیشــه حــرف آخــر را میزنــد .از بســیاری جهــات ،ایــن
ســاختار شــبیه بوروکراســی تنبیهمــدار ( )Gouldner, 1954اســت .چنیــن ســاختاری را اســتبدادی
مینامنــد ( .)González, 2006در مدرســۀ نــوع ســوم کــه تصمیمگیــری مشــترک بیــن مدیــران
سلســلهمراتبی و کارکنــان حرف ـهای را مــورد تأکیــد قــرار میدهــد ،بهطــور خالصــه کســانی تصمیــم
میگیرنــد کــه دانــش و تخصــص کافــی در ایــن کار داشــته باشــند .ایــن ســاختار را ســاختار حرفـهای
مینامنــد .ســرانجام مدرســۀ نــوع چهــارم بــا درجــۀ پایینــی از بوروکراتیــزه و حرفهایشــده مشــخص
میشــود کــه ســاختار آشــوبی نــام دارد .ازایــنرو بینظمــی و تضــاد مشــخصۀ فعالیتهــای روزمــره
اســت ،ناســازگاری و تضــاد و ناکارآمــدی بهطــور احتمالــی ســاختار آشــفته را فرامیگیــرد ،همــواره
فشــارهایی قــوی بــرای ســوق دادن ســازمان بهســوی بــاال صــورت خواهــد گرفــت تــا بهســوی یکــی
دیگــر از انــواع ســاختارها حرکــت کنــد (.)Mcneil, 2007
در ادامــه ،مؤلفههــای اثرگــذار بــر طراحــی و اعتبارســنجی مــدل الگــوی مدیریــت مــدارس
متوســطه و ارتقــای ســاختار ســازمانی در راســتای سیاس ـتهای کلــی نظــام و ســند تحــول بنیادیــن
آمــوزش و پــرورش بررســی میشــود.
 .1مؤلفههــای شــرایط علّــی :الگــوی مــدل مدیریــت مــدارس و ارتقــای ســاختار ســازمانی
شــامل ویژگیهــای فــردی و ســازمانی اســت .ویژگیهــای فــردی دربرگیرنــدۀ ارتبــاط بــا همــکاران،
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نقــش افــراد ،احســاس رضایــت و شــادمانی ،بهبــود روابــط انســانی بــرای رفــع نابرابــری ،گزینــش
افــراد براســاس منفعــت ،نیــروی انســانی ماهــر ،ارتبــاط بــا دیگــران ،پاســخگو بــودن ،اســتفاده از
نیروهــای انســانی باکفایــت و مجــرب ،اســتقالل ،اعتمــاد بــه مــدارس ،احتــرام متقابــل بیــن افــراد،
روابــط براســاس موازیــن اخالقــی ،امنیــت و آرامــش اســت .ویژگیهــای ســازمانی شــامل تطبیــق
روابــط حاکــم بــا مناســبات ،تفویــض اختیــار ،تقســیم کار و شــرح وظایــف ،تصمیمگیــری متمرکــز،
بهکارگیــری نظــارت و متمرکــز بــودن قــدرت اســت.
 .2مؤلفههــای عوامــل مداخلهگــر :الگــوی مدیریــت مــدارس و ارتقــای ســاختار ســازمانی شــامل
عوامــل محتوایــی اســت کــه دربرگیرنــدۀ قوانیــن سلســلهمراتبی ،توزیــع قــدرت براســاس انتصــاب،
صورتگرایــی ،عــدم تخصصگرایــی و سیاســتگرایی اســت.
 .3مؤلفههــای شــرایط زمینـهای :الگــوی ارتقــای ســاختار مــدارس متوســطه شــامل اصــول پایــه
اســت کــه دربرگیرنــدۀ توجــه بــه ارزشهــای اســامی ،فرهنــگ ناکارآمــد ،حمایــت و دادن اختیــار و
قــدرت بــه مدیــر ،آموزشهــای تخصصــی و فرهنــگ اســتفاده از فنــاوری اســت.
 .4مؤلفههــای اســتراتژی یــا مضامیــن پایــه :الگــوی مــدل مدیریــت مــدارس و ارتقــای ســاختار
مــدارس متوســطه شــامل مدیریــت ســازمان اســت کــه دربرگیرنــدۀ پذیــرش تصمیمگیــری غیرمتمرکز،
آسیبشناســی ،تحــول در مدرســه ،آمــوزش ضمــن خدمــت ،اســتفاده از تجربــۀ کشــورهای موفــق و
پیشــرفته ،ایجــاد انگیــزه در معلمــان ،نظــارت بــر صالحیــت ،تلفیــق نظــارت و فنــاوری ،تشــکیل اتــاق
فکــر و اســتفاده از فناوریهاســت.
 .5مؤلفههــای نهایــی نتایــج نشــان داد طبــق اســناد فرادســتی ،سیاسـتهای کلــی نظــام و ســند
تحــول بنیادیــن ،در الگــوی ارتقــای ســاختار مــدارس متوســطه ،بهــرهوری کــه دربرگیرنــدۀ تأمیــن
منافــع جامعــه ،اثربخشــی و بهبــود عملکــرد مدرســه ،انتخــاب مدیــران براســاس تخصــص ،توســعه و
پیشــرفت عادالنــه باشــد ،مؤلفههــای اصلــی و اثرگــذار اســت.
بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد ،ضــروری اســت بــه يكــي از مهمتريــن مســائل نظــام آموزشــي
پرداختــه شــود :كاركــرد ســاختار مدرســه بهمعنــاي واقعــي و ضــرورت تحــول مــدارس در ايــن
راســتا .بیترديــد مهمتــر از تنــوع مــدارس ،ضــرورت تحــول ســاختاری مــدارس اســت تــا ايــن
نهادهــای مدنــي و مــدرن بتواننــد كاركــرد و نقــش خــود را بهدرســتي ایفــا کننــد؛ زیــرا بهاذعــان
اكثــر كارشناســان حــوزۀ آمــوزش و پــرورش ،مــدارس بهخصــوص در دهههــاي اخيــر و بهويــژه
در ســالهاي اخيــر ،از مســير كاركــرد خــود خــارج شــده اســت .نشــانههاي ايــن خــروج را هــم
ميتــوان در بيميلــي دانشآمــوزان بــه مدرســه و نااميــدي خانوادههــا از نقــش مدرســه در
تربيــت فرزنــدان و كاهــش نقــش معلمــان و مربيــان در ايــن راســتا بهخوبــي مشــاهده كــرد؛
بهطــوري كــه در حــال حاضــر كمتــر مدرس ـهاي در شــهر ،روســتا و محلــه كانــون توجــه و نقطــۀ
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اميــد اســت .ريشــۀ ایــن ناكارآمــدي و دليــل اصلــي آن تنــوع مــدارس نيســت ،بلكــه ناكارآمــدي
مدرســه در ایجــاد ســاختار اثربخــش و کارکردگراســت و ســاختار عريضوطويــل آمــوزش و
پــرورش نيــز نهفقــط بــه كارآمدســازی مدرســه کمــک نكــرده و نميكنــد ،بلكــه در بيشــتر
مــوارد بــا دســتورالعملهاي دســتوپاگیر و نظارتهــاي مچگيرانــه و دخالتهــاي مخــرب
و فرسايشــي ،مانــع خالقيتهــا و ابتــكارات و كارآمــدي مدرســه ميشــود .معــدود مــدارس
كارآمــدي هــم كــه در كشــور وجــود دارد ،نتيجــۀ جســارت ،خالقيــت ،هنرمنــدي و عالقهمنــدي
مديــر و مجموعــۀ عوامــل آن مدرســه اســت كــه فــارغ از الزامــات اداري ،ســاختاري مطلــوب بــراي
داشــتن مدرســهای كارآمــد ایجــاد كردهانــد .ايــن يعنــي در هميــن نظــام آموزشــي ناكارآمــد،
ميتــوان مدرســۀ كارآ داشــت .ايــن مــدارس كارآمــد ميتواننــد الگويــي باشــند بــراي تجديدنظــر
در ســاختار نظــام آموزشــي و تحقــق واقعــي مدرســهمحوري .معيارهــا و شــاخصهاي مدرســۀ
كارآمــد را میتــوان بــه پشــتوانۀ ايــن تجربههــا و نیــز تجربههــاي موفــق ســاير كشــورها احصــا
کــرد و تح�وـل واقع��ي را از مــدارس آغــاز نم�وـد .همچنیــن از دالیــل اهمیــت مدیریــت آموزشــی
در ارتبــاط بــا تقویــت مدیریــت مــدارس ،ســهم بســزای آن در رشــد و توســعۀ وضعیــت اجتماعــی،
فرهنگــی و اقتصــادی جامعــه اســت؛ بهنحــوی کــه بــا راهنمایــی و مــدد مدیــران آموزشــی،
بهکارگیــری مهارتهــای علمــی ،فنــی و هنــری تمــام نیروهــای انســانی میســر میشــود و
ایــن خــود زمینــهای را فراهــم میکنــد کــه بهشــکل صرفهجویانــهای بــه هدفهــای تعلیــم و
تربیــت رســید .از دیگــر وجــوه اهمیــت آن میتــوان بــه راهنمایــی ،کنتــرل و ادارۀ امــور مربــوط
بــه جریــان تعلیــم و تربیــت در ســازمانهای آموزشــی اشــاره کــرد؛ بــه عبــارت دیگــر ،مدیــران
مــدارس بــا هماهنــگ کــردن اســتعدادهای دانشآمــوزان و بهرهگیــری از شــرایط محیطــی
جهــت رســیدن بــه اهــداف آموزشــی بایــد بتواننــد بــه برنامهریــزی ،ســازماندهی ،هدایــت،
هماهنگ�یـ ،نظــارت و ارزشـ�یابی بپردازن��د .در ســایۀ چنیــن ســاختاری اســت کــه آمــوزش و
پــرورش اثربخــش محقــق میشــود و نیــروی انســانی کاردان و آموزشدیــده از دامــن مــدارس
بــه جامعــه تحویــل داده میشــود.

 .4روش تحقیق

کمـ�ی اسـ�ت .بــرای
اینــ پژوهشــ براسـ�اس ه��دف ،کارب��ردی و بهلحـ�اظ شیــوۀ اج�رـا ،کیف�یـ ـ ّ
گــردآوری اطالعــات هــم از منابــع كتابخانــهای و هــم از مصاحبــه اســتفاده شــده اســت .جامعــۀ
آمــاری پژوهــش شــامل تعــدادی از اســتادان دانشــگاه و متخصصــان آمــوزش و مدیــران و معلمانــی
کــه در ســال تحصیلــی 1398ـ 99در آمــوزش و پــرورش و دانشــگاهها مشــغول تدریــس یــا مدیریــت
بودنــد .در ایــن تحقیــق ،روش نمونهگیــری بهصــورت هدفمنــد انجــام شــد؛ یعنــی نمونههــای
حــاوی اطالعــات غنــی اســت .درواقــع مرحلــۀ اشــباع نظــری زمانــی حاصــل میشــود کــه دیگــر بــه
یافتههــای مصاحبــه چیــزی اضافــه نمیگــردد .تعــداد پانــزده نفــر از مدیــران ،معلمــان ،اســتادان
دانشــگاه و صاحبنظــران ایــن حــوزه مــورد مصاحبههــای عمیــق و اکتشــافی قــرار گرفتنــد.
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بهدلیــل شــیوع بیمــاری کرونــا و رعایــت فاصلهگــذاری اجتماعــی ،مصاحبهشــوندگان حاضــر بــه
مصاحبــۀ رودررو نشــدند و مصاحبههــا بهصــورت فایلهــای صوتــی و تماسهــای تلفنــی ،بــا طــرح
پرسـ�شهای بـ�از و عمی�قـ در س��ی تـ�ا نوــد دقیق��ه انج��ام شـ�د .درمجمــوع هفــت داده اســتخراج شــد.
همچنیــن بهمنظــور جمـعآوری دادههــا در بخــش کیفــی ،تمــام اســناد و مــدارک موجــود داخلــی و
خارجــی مرتبــط بــا موضــوع پژوهــش مطالعــه شــد و از مصاحبــۀ نیمهســاختاریافته 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 آنهــا ،پژوهشــگر در دفتــر کار ایشــان حضــور یافــت و مصاحبــه بــا آنهــا انجــام شــد.
در فراینــد مصاحبــه ،بــا کســب اجــازه از مصاحبهشــوندگان ،اطالعــات در دســتگاه ضبــط ذخیــره
گردیــد .بعــد از اتمــام مصاحبــه ،از آنهــا 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
افــراد معرفیشــده و مالقــات بــا آنهــا ،رونــد جمــعآوری دادههــا درخصــوص کشــف و شناســایی
خودبهســازی مدیــران مــدارس ادامــه یافــت .در طــی فراینــد مصاحبــه ،از مصاحبهشــوندگان خواســته
میشــد برحســب ضــرورت نظــرات خــود را دربــارۀ ســؤالهای تدوینشــده بــا توضیحــات بیشــتر
و کاملتــری بیــان کننــد .هــر مصاحبــه بیــن یــک تــا دو ســاعت بهطــول میانجامیــد و در برخــی
مــوارد حتــی پاســخدهی بــه ســؤاالت بــه جلســات بعــد هــم موکــول میشــد .عــاوه بــر اجــرای
مصاحبــه در بخــش کیفــی ،همانطــور کــه ذکــر شــد ،از مطالعــۀ منابــع و اســناد موجــود داخلــی و
خارجــی مرتبــط بــا موضــوع پژوهــش نیــز بهــره گرفتــه شــد؛ بهطــوری کــه ابتــدا منابــع و مــدارک
موجــود مطالعــه و ســپس ســؤاالت مصاحبــه تدویــن شــد و مصاحبــه صــورت گرفــت .جامعــۀ آمــاری
شــامل صاحبنظــران (اســتادان و خبــرگان دانشــگاه و همچنیــن برخــی مدیــران مــدارس متوســطه)
کمــی
اســت کــه درخصــوص موضــوع پژوهــش دارای تجربیــات و دانــش کافــی هســتند .در بخــش ّ
پژوهــش ،از مدیــران مــدارس دولتــی جهــت جمـعآوری اطالعــات اســتفاده شــد .اســتراتژی تحلیــل
در ایــن پژوهــش تحلیــل مضمــون بــود کــه بــا اســتفاده از مصاحبههــای صورتگرفتــه اقــدام بــه
اســتخراج مضامیــن فراگیــر ،ســازماندهنده و پایــه شــد.

 .5یافتههای تحقیق
5ـ .1تحلیل کیفی
نتایــج تحقیــق نشــان داد میتــوان الگــوی ارتقــای ســاختار مــدارس متوســطه را در شــش بُعــد مالــی،
آموزشــی ،اخالقــی ،فرهنگــی ،راهبــردی و اداری مــورد بحــث قــرار داد .در ایــن قســمت ،ابتــدا بــه
بررســی مشــخصات کلــی مصاحبهشــوندگان در زمینــۀ ابعــاد و مؤلفههــای خودبهســازی مدیــران
مــدارس در واحدهــای دانشــگاههای شــهر تهــران پرداختــه شــده اســت.
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جدول  .1مشخصات دموگرافیک افراد مصاحبهشونده درخصوص خودبهسازی
کد
مصاحبه
شونده

دانشگاه محل
خدمت

سابقۀ
مدیریت

سابقۀ
تدریس

کد 1

دانشگاه تهران

 5سال

 17سال

دکترا

کد 2

دانشگاه تهران

-

 7سال

دکترا

دانشیار

کد 3

دانشگاه تهران

 5سال

 26سال

دکترا

دانشیار

مدیریت
آموزشی

کد 4

دانشگاه تهران

 4سال

 11سال

دکترا

استادیار

برنامهریزی

عضو هیئتعلمی دانشگاه
تهران

کد 5

دانشگاه تهران

 6سال

 24سال

دکترا

استاد

مدیریت
آموزشی

عضو هیئتعلمی دانشگاه
تهران

کد 6

دانشگاه فرهنگیان

 6سال

 14سال

دکترا

استادیار

برنامهریزی

عضو هیئتعلمی دانشگاه
فرهنگیان

کد 7

دانشگاه فرهنگیان

-

 10سال

دکترا

استادیار

برنامهریزی
درسی

عضو هیئتعلمی دانشگاه
فرهنگیان

کد 8

دانشگاه فرهنگیان

-

 7سال

دکترا

استادیار

فلسفۀ تعلیم و
تربیت

مدرس دانشگاه فرهنگیان

کد 9

دانشگاه فرهنگیان

 6سال

 21سال

دکترا

استادیار

روانشناسی

عضو هیئتعلمی دانشگاه
فرهنگیان

کد 10

دانشگاه آزاد تهران

 4سال

 17سال

دکترا

استادیار

روانشناسی

عضو هیئتعلمی دانشگاه
آزاد تهران

کد 11

دانشگاه آزاد تهران

 3سال

 20سال

دکترا

استادیار

مدیریت
آموزشی

عضو هیئتعلمی دانشگاه
آزاد تهران

کد 12

دانشگاه آزاد تهران

 4سال

 24سال

دکترا

استاد

مدیریت آموزش
عالی

عضو هیئتعلمی دانشگاه
آزاد تهران

کد 13

دبیرستان
نیکآهنگ

 6سال

 10سال

فوق
لیانس

مدیر
مدرسه

برنامهریزی

مدیر دبیرستان نیکآهنگ

کد 14

دبیرستان دکتر
حسابی

 5سال

 18سال

دکترا

مدیر
مدرسه

مدیریت
آموزشی

مدیر دبیرستان دکتر
حسابی

کد 15

دبیرستان امام
علی (ع)

 6سال

 15سال

دکترا

مدیر
مدرسه

روانشناسی

مدیر دبیرستان امام علی
(ع)

رتبۀ
مدرک
تحصیلی دانشگاهی

رشتۀتحصیلی

سِ مت فعلی

دانشیار

مدیریت
آموزشی

عضو هیئتعلمی دانشگاه
تهران

مدیریت
آموزشی

عضو هیئتعلمی دانشگاه
تهران
عضو هیئتعلمی دانشگاه
تهران
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نتایــج مصاحبههــا گویــای ایــن اســت کــه تمهــای فرعــی مربــوط بــه شــش بُعــد ارتقــای الگوی مــدارس
درمجمــوع دارای ســیزده مضمــون ســازماندهنده اســت :منافــع کالن ،توجیهپذیــری مالــی ،تحولگرایــی،
رهبــری پاس ـخگو ،اخالقگرایــی ،آمــوزش ،فرهنــگ ســازمانی ،فرهنــگ اداری ،ســازمانی ،فــردی ،ســاختار
اداری ،فراینــد پاس ـخگویی و فرهنــگ جامعــه .جــدول  2دســتهبندی مضامیــن را نشــان میدهــد.
جدول  .2مضامین فراگیر ،مضامین سازماندهنده و مضامین پایۀ مدل ارتقای ساختار مدارس متوسطه
مضامین فراگیر

بُعد مالی

مضامین سازماندهنده

مضامین پایه
تأمین منافع جامعه

منافع کالن

شفافیت مالی

توسعه و پیشرفت عادالنه
حمایتهای مالی در جهت ارتقای ساختار مدارس

توجیهپذیری مالی

اثربخشی و بهبود عملکرد مدرسه
انتخاب مدیران براساس تخصص

پذیرش تصمیمگیری غیرمتمرکز
آسیبشناسی

تحول در مدرسه

تحولگرایی

آموزش ضمن خدمت

استفاده از تجربۀ کشورهای موفق و پیشرفته
کارآمدسازی نظام آموزشی

تعیین خطمشیهای کالن ارتقای مدرسه

بُعد راهبردی

ایجاد انگیزه در معلمان
نظارت بر صالحیت

رهبری پاسخگو

تلفیق نظارت و فناوری
تشکیل اتاق فکر

استفاده از فناوریها
عملکرد پاسخگویی

توجه به ارزشهای اسالمی
فرهنگ ناکارآمد

بُعد اخالقی

اخالقگرایی

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

اخالق اجتماعی

ارتقای اخالق جامعه و مدرسه
آموزش
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مضامین سازماندهنده
فرهنگ سازمانی

بُعد فرهنگی

مضامین پایه
قوانین سلسلهمراتبی
توزیع قدرت براساس انتصاب
صورتگرایی

عدم تخصصگرایی

فرهنگ کارکنان

سیاستگرایی

فرهنگ جامعه

تغییرات فرهنگی جامعه

پذیرش فرهنگ پاسخگویی
تطبیق روابط حاکم با مناسبات
تفویض اختیار

سازمانی

تقسیم کار و شرح وظایف
تصمیمگیری متمرکز
بهکارگیری نظارت

متمرکز بودن قدرت
ارتباط با همکاران
نقش افراد

احساس رضایت و شادمانی

بهبود روابط انسانی برای رفع نابرابری

بُعد آموزشی

گزینش افراد براساس منفعت
نیروی انسانی ماهر

فردی

ارتباط با دیگران
پاسخگو بودن

استفاده از نیروهای انسانی باکفایت و مجرب
استقالل

اعتماد به مدارس

احترام متقابل بین افراد

روابط براساس موازین اخالقی
امنیت و آرامش

وجود ساختارهای قانونی قانونی
ساختار اداری
بُعد اداری

صدور مجوز

هماهنگی بین واحدهای مختلف
پذیرش مسئولیت

فرایند پاسخگویی

فرایند گزارشدهی

استقالل تصمیمگیری
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قالــب مضامیــن فهرســتی از مضامیــن را بهصــورت سلســلهمراتبی نشــان میدهــد .شــبکۀ
مضامیــن نیــز ارتبــاط میــان مضامیــن را در نگارههایــی شــبیه تارنمــا مینمایانــد .در ایــن پژوهــش،
شــبکۀ مضامیــن دارای چهــار مضمــون فراگیــر در مرکــز شــبکه اســت (شــکل  )1کــه بهعنــوان مــدل
ارتقــای ســاختار مــدارس متوســطه در نظــر گرفتــه شــده اســت .مضامیــن ســازماندهنده در قالــب
چهـ�ار الگـ�وی سـ�ازماندهنده در شــکل  1نشــان داده شــده اســت.
شــکل گیــری ایــن مضامیــن وابســته بــه  189کــد تفســیری بــود کــه در ابتــدای کار و پــس از
کدگــذاری اولیــۀ دادههــای جمعآوریشــده و براســاس غربالگــری و یکسانســازی مضامیــن ،درنهایــت
بــه شــصت مضمــون پایــه ختــم شــد .در ادامــه و بــا توجــه بــه اینکــه تحقیــق کیفــی محققمحور اســت
و نقــش پژوهشــگر در غنــا بخشــیدن بــه نتایــج بســیار تأثیــر دارد ،پــس از دســتیابی اولیــه بــه مضامیــن
پایــه و ســپس تقســیم آنهــا بــه دســتههای مشــابه بــرای دســتیابی بــه مضامیــن ســازماندهنده،
مراجعــات مکــرری بهصــورت رفتوبرگشــتی بــه متــن مصاحبههــا صــورت پذیرفــت و پــس از
اطمینــان خاطــر از کامــل بــودن مضامیــن و رســیدن بــه اشــباع نظــری ،بــا توجــه بــه مصاحبههــای
انجامشــده و دســتیابی بــه پاســخهای مناســب بــرای هریــک از ســؤاالت ،شــبکۀ مضامیــن ترســیم
گردیــد .از آنجــا کــه شــبکۀ مضامیــن ترســیمی بایــد تمــام ابعــاد مضامیــن حاصلشــده را پوشــش
دهــد ،بــر همیــن اســاس در الیــۀ درونــی مضمــون اصلــی و مســئلۀ پژوهــش قــرار داده شــد.

شکل  .1مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار مدارس متوسطه
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5ـ .2تحلیل ک ّمی

در ایــن بخــش ،آمــارۀ توصیفــی متغیرهــای ارتقــای ســاختار مــدارس متوســطه براســاس انحــراف
اســتاندارد ،چولگــی و کشــیدگی ارائــه شــده اســت .جهــت بررســی توزیــع نرمــال دادههــا از آمــارۀ
کجــی و کشــیدگی اســتفاده شــده کــه بیانگــر نرمــال بــودن یــا نبــودن توزیــع متغیرهاســت.
جدول  .3آمارۀ توصیفی و بررسی توزیع نرمال متغیرهای پژوهش
متغیر

انحراف معیار

کجی

کشیدگی

ارتقای ساختار مدارس

0.499

0.493

-0.351

1

بُعد مالی

0.694

0.310

-0.461

2

بُعد راهبردی

0.517

0.191

-0.719

3

بُعد اخالقی

0.491

0.430

-0.576

4

بُعد فرهنگی

0.749

0.376

-0.374

5

بُعد آموزشی

0.143

-0.109

-0.333

6

بُعد اداری

0.636

-0.034

-0.713
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جــدول  3مربــوط 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
( +1و  )-1قــرار دارد؛ بــر ایــن اســاس میتــوان گفــت دادههــای پژوهــش از توزیــع نرمــال برخــوردار اســت.
5ـ2ـ .1اعتبارسنجی الگوی ارتقای ساختار مدارس

اســتفاده از رویکــرد مدلســازی معــادالت ســاختاری براســاس کمتریــن مربعــات جزئــی در بســیاری
از پژوهشهایــی کــه محققــان بــا آن برخــورد میکننــد ،دارای امتیــازات فراوانــی از رویکــرد
کواریانسمحــور اســت؛ بــرای مثــال هنگامــی کــه هــدف تحقیــق درک بهتــر پیچیدگــی نظریــۀ
توســعهیافته از طریــق نظریههــای موجــود باشــد (تحقیقــات اکتشــافی بــرای توســعۀ نظریــه) یــا
هنگامــی کــه الگوهــای پژوهشــی پیچیــده بــا معرفهــا و روابــط زیــاد بــرآورد میشــود .برخــاف
رویکــرد کواریانسمحــور ،اســتفاده از رویکــرد کمتریــن مربعــات جزئــی بــرای تکویــن نظریــات
در مطالعــات اکتشــافی مناســبتر اســت ( .)Hair, Ringle & Sarstedt, 2019از آنجــا کــه الگــوی
طراحیشــدۀ «ارتقــای ســاختار مــدارس متوســطه» در پژوهــش حاضــر ابعــاد ،مؤلفههــا ،زیرمؤلفههــا
و تعــداد زیــادی معــرف (گویــه) دارد و همچنیــن از نــوع تحقیقــات اکتشــافی بــرای توســعۀ نظریــه
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اســت ،از رویکــرد کمتریــن مربعــات جزئــی در آن اســتفاده شــده اســت .بــرای اینکــه مشــخص شــود
طبقهبنــدی کیفــی پرس ـشنامۀ «مــدل مدیریــت مــدارس و ارتقــای ســاختار ســازمانی مــدارس» کــه
کمــی
براســاس تحلیــل مضمــون مصاحبههــا و پیشــینههای پژوهشــی صــورت گرفتــه ،بهلحــاظ ّ
نیــز دارای اعتبــار اســت ،از تحلیــل عاملــی تأییــدی مرتبــۀ دوم ،بــا نرمافــزار اســمارت پ ـیالاس 23
اســتفاده شــده اســت .بنابرایــن اعتبارســنجی الگــوی طراحیشــده در پاســخ بــه ایــن ســؤال تحقیــق
اســت :آیــا مقیــاس ارتقــای ســاختار مــدارس متوســطه اعتبــار دارد؟
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شکل  .2تحلیل عاملی تأییدی مقیاس مدل مدیریت مدارس و ارتقای ساختار سازمانی در حالت تخمین استاندارد

شــکل  2بازنمــای نتایــج تحلیــل عاملــی تأییــدی جهــت اعتبارســنجی مقیــاس «ارتقــای ســاختار
مــدارس متوســطه» اســت .بــا توجــه بــه پیشــنهاد هیــر 2و دیگــران ( ،)2011در پژوهــش حاضــر نقطــۀ
بــرش قابــل قبــول بــودن بارهــای عاملــی برابــر بــا  0.708لحــاظ شــده اســت .امــا در ایــن زمینــه
پیشــنهاد میکننــد کــه بارهــای عاملــی بیــن  0.40تــا  0.70تنهــا درصورتــی حــذف شــود کــه باعــث
افزایــش ســطح مطلــوب پایایــی ترکیبــی شــود یــا میانگیــن واریانــس استخراجشــده باالتــر از مقــدار
آســتانۀ پیشــنهادی گــردد .بررســی اولیــه حاکــی از قابــل قبــول بــودن ضرایــب بارهــای عاملــی اســت
کــه نتایــج آن در جــدول  4بیــان شــده اســت.
2. Hir
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0.864

0.036

1

0.468 0.009 0.424

0.611 0.002 0.418

0.372 0.047

0.463 0.017 0.365

0.484 -0.044 0.344

0.003 0.409

1

0.515

0.331

0.414

0.482

0.492 0.013 0.372

1

1

0.518

0.405

0.579 0.023 0.477

0.686

0.374

0.325 0.563
0.37

0.318 0.657

0.549

1

0.498
0.542

0.475 0.632

1
1
0.428

0.457

1

0.474 0.46

1

ارتقای ساختار
مدارس
منافع کالن
فرهنگ کارکنان
فرهنگ سازمانی
فرهنگ جامعه
فردی
فرایند پاسخگویی
سازمانی
ساختار اداری
رهبری پاسخگو

0.979

0.544

0.537

0.456 0.019 0.429

0.618 0.009 0.486

0.582 0.026

0.62

0.529 0.027 0.438

0.636 -0.028 0.444

0.592 -0.04

-0.149 -0.195 -0.108 -0.158 0.011 -0.179 -0.128 -0.077 0.054 -0.008
0.343

0.425 0.675

0.528 0.546

0.858

0.49

0.525

0.528

1

0.426
0.583
0.493

0.489 0.674

0.415 0.561

0.425 0.655

0.526

توجیهپذیری

0.501 0.509

0.515
0.873
0.564

0.42

0.022 0.536

0.418

0.51

-0.121 0.545

-0.141 0.598 0.789 0.534
-0.114

-0.146 0.885 0.514 0.559
-0.156 0.549 0.538 0.517
-0.276 0.583 0.665 0.533

0.512

0.499

1
0.552
0.538
0.867
0.504
0.528

-0.122 0.536 0.412 0.847

0.984 -0.007 0.397

0.4

تحولگرایی
بُعد مالی
0.636
0.676
0.666
0.724

0.549

0.467

0.618

0.864
0.657
0.615 0.603
0.829 0.616 0.649 0.639

0.619

0.369 0.626

0.58

بُعد فرهنگی
بُعد راهبردی
بُعد اداری
بُعد اخالقی

0.596 0.583 0.642 0.615

0.471

1

اخالقگرایی

-0.086 0.575 0.491 0.506

فرهنگ
سازمانی

0.586 0.005 0.463
بُعد فرهنگی

بُعد مالی

0.52

0.457

فرهنگ جامعه

0.532
بُعد آموزشی

0.587

0.618

فردی

0.62
اخالقگرایی

0.518 0.565 0.535 0.855 0.564

0.607 0.635 0.532 0.617 0.595

فرایند
پاسخگویی

0.442
آموزش

0.578

بُعد آموزشی

0.454
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-0.154 0.972 0.465 0.437

1

آموزش
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جدول  .4ضرایب بارهاي عاملي

تحولگرایی
بُعد اخالقی

بُعد اداری

بُعد راهبردی

فرهنگ
کارکنان

توجیهپذیری

رهبری پاسخگو

ساختار اداری

سازمانی

منافع کالن

ارتقای ساختار
مدارس
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جدول  .5ضریب مسیر ابعاد الگوی ارتقای ساختار مدارس
بُعد آموزشی  >-سازمانی
بُعد آموزشی  >-فردی
بُعد اخالقی  >-آموزش

0.563

0.039

14.363

0

13.496

0

0.426

بُعد اخالقی  >-اخالقگرایی

0.634

بُعد اداری  >-ساختار اداری

0.54

0.047
0.034
0.04

8.921

18.645

بُعد اداری  >-فرایند پاسخگویی

0.874

0.017

52.018

بُعد راهبردی  >-رهبری پاسخگو

0.884

0.016

56.535

بُعد فرهنگی  >-فرهنگ سازمانی

0.54

بُعد مالی  >-توجیهپذیری

بُعد راهبردی  >-تحولگرایی

بُعد فرهنگی  >-فرهنگ جامعه

بُعد فرهنگی  >-فرهنگ کارکنان

بُعد مالی  >-منافع و سیاستهای کالن
ارتقای ساختار مدارس  >-آموزش

ارتقای ساختار مدارس  >-اخالقگرایی

0.868

0.543

0.015
0.04

0.251

0.038

6.639

0.048

8.671

0.282

ارتقای ساختار مدارس  >-بُعد اداری

0.44

0.444

0.037
0.048
0.051

ارتقای ساختار مدارس  >-بُعد راهبردی

0.54

ارتقای ساختار مدارس  >-بُعد مالی
ارتقای ساختار مدارس  >-تحولگرایی

0.495

0.046

-0.07

0.033

ارتقای ساختار مدارس  >-توجیهپذیری

ارتقای ساختار مدارس  >-رهبری پاسخگو
ارتقای ساختار مدارس  >-ساختار اداری
ارتقای ساختار مدارس  >-سازمانی

0.617
0.469

0.037

0.138

11.433
10.588

0

2.109

0.035

16.638

0.358

0.041

8.54

0.036

4.868

ارتقای ساختار مدارس  >-فرهنگ جامعه

0.336

0.181

0.036

6.487
8.366

0
0
0
0
0
0
0

9.526

0

ارتقای ساختار مدارس  >-فرهنگ سازمانی

0.334

ارتقای ساختار مدارس  >-منافع کالن

0.004

0.033

0.136

ارتقای ساختار مدارس  >-فرهنگ کارکنان

0

9.273

0.037

0.359

0

0

9.032

0.038

0

0

8.54

0.478

ارتقای ساختار مدارس  >-فرایند پاسخگویی

0.89

9.284

0.043

0.046

0.041

0

11.066

0.238

0

7.635

0.042

0.036

0

0

11.052

0.384

ارتقای ساختار مدارس  >-فردی

0.047

0

14.346

-0.143
0.007

0

0

0.069
0.066

0

13.498

2.051

0.582

0.041

0

0

0.042

ارتقای ساختار مدارس  >-بُعد آموزشی

ارتقای ساختار مدارس  >-بُعد فرهنگی

56.545

12.768

0.423

ارتقای ساختار مدارس  >-بُعد اخالقی
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ضریب مسیر
0.847

انحراف استاندارد
0.017

آمارۀ تی
48.87

سطح معناداری
0

0
0.892
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جــدول  5نشــاندهندۀ ضرایــب بارهــای عاملــی و مقادیــر معنــاداری ابــزار اندازهگیــری «طراحــی
مــدل مدیریــت مــدارس و ارتقــای ســاختار ســازمانی» اســت .براســاس پیشــنهاد هیــر و دیگــران
( ،)2011بارهــای عاملــی ابعــاد ،زیرمؤلفههــا و گویههــای مرتبــط بــا آنهــا دارای بــار عاملــی قابــل
قبــول و در ســطح خطــای  0.05معنــادار اســت.

 .6نتیجه

در ایــن پژوهــش ،بــا اســتفاده از روش پژوهشهــای كیفــی و پارادایــم تفســیری ،مفاهیــم اصلــی
طراحــی و اعتبارســنجی مــدل الگــوی مدیریــت مــدارس متوســطه و ارتقــای ســاختار ســازمانی در
راســتای سیاس ـتهای کلــی نظــام و ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش بررســی شــد .بــرای
گــردآوری اطالعــات ،هــم از منابــع كتابخانــهای و هــم از مصاحبــه اســتفاده شــد .جامعــۀ آمــاری
پژوهــش شــامل تعــدادی از اســتادان دانشــگاه و متخصصــان آمــوزش و مدیــران و معلمانــی اســت
کــه در ســال تحصیلــی 1398ـ 99در آمــوزش و پــرورش و دانشــگاهها مشــغول تدریــس یــا مدیریــت
بودنــد .روش نمونهگیــری بهصــورت هدفمنــد انجــام شــد و تــا رســیدن بــه اشــباع نظــری ،جمـعآوری
دادههــا ادامــه یافــت .تعــداد پانــزده نفــر از مدیــران ،معلمــان ،اســتادان دانشــگاه و صاحبنظــران ایــن
حــوزه مــورد مصاحبههــای عمیــق و اکتشــافی قــرار گرفتنــد .بهدلیــل شــیوع بیمــاری کرونــا رعایــت
فاصلهگــذاری اجتماعــی ،مصاحبهشــوندگان حاضــر بــه مصاحبــۀ رودررو نشــدند و مصاحبههــا
بهصــورت غیرحضــوری در قالــب فایلهــای صوتــی و تماسهــای تلفنــی ،بــا طــرح پرس ـشهای بــاز
و عمیــق در س�یـ ت��ا نـ�ود دقیقهــ انج��ام شــد .درمجمــوع پنــج داده اســتخراج گردیــد.
نتایــج تحقیــق طبــق مؤلفههــای سیاس ـتهای کلــی نظــام و ســند تحــول بنیادیــن نشــان داد در
بررســی تحلیــل نظریــۀ دادهبنیــاد مهمتریــن مؤلفههــا عبــارت اســت از:
مؤلفههــای شــرایط ع ّلــی :الگــوی مــدل مدیریــت مــدارس و ارتقــای ســاختار ســازمانی
شـ�امل ویژگیهـ�ای فـ�ردی و سـ�ازمانی اسـ�ت .مشـ�خصات فـ�ردی دربرگیرنـ�دۀ ارتبـ�اط بـ�ا همـ�کاران،
نقــش افــراد ،احســاس رضایــت و شــادمانی ،بهبــود روابــط انســانی بــرای رفــع نابرابــری ،گزینــش افــراد
براســاس منفعــت ،نیــروی انســانی ماهــر ،ارتبــاط بــا دیگــران ،پاس ـخگو بــودن ،اســتفاده از نیروهــای
انســانی باکفایــت و مجــرب ،اســتقالل ،اعتمــاد بــه مــدارس ،احتــرام متقابــل بیــن افــراد ،روابط براســاس
موازی��ن اخالقیــ ،امنیـ�ت و آرام��ش اس�تـ .مش��خصات سـ�ازمانی نی��ز دربرگیرنــدۀ تطبیــق روابــط حاکــم
ب��ا مناســبات ،تفویــض اختیــار ،تقســیم کار و شــرح وظایــف ،تصمیمگیــری متمرکــز ،ب ـهکار گیــری
نظــارت و متمرکــز بــودن قــدرت اســت.
مؤلفههــای عوامــل مداخلهگــر :الگــوی مدیریــت مــدارس و ارتقــای ســاختار ســازمانی
شــامل عوامــل محتوایــی اســت کــه حــاوی قوانیــن سلســلهمراتبی ،توزیــع قــدرت براســاس انتصــاب،
صورتگرایــی ،عــدم تخصصگرایــی و سیاســتگرایی اســت.
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مؤلفهه��ای شــرایط زمینـهای :الگ��وی ارتق��ای سـ�اختار م��دارس متوسطــه شــامل اصــول پایــه
اســت کــه دربردارنــدۀ توجــه بــه ارزشهــای اســامی ،فرهنــگ ناکارآمــد ،حمایــت از مدیــر و دادن
اختیــار و قــدرت بــه او آموزشهــای تخصصــی و فرهنــگ اســتفاده از فنــاوری اســت.
اس��تراتژی یــا مضامیــن پایــه :الگــوی مــدل مدیریــت مــدارس و ارتقــای ســاختار مــدارس
متوســطه شــامل مدیریــت ســازمان اســت کــه حــاوی پذیــرش تصمیمگیــری غیرمتمرکــز،
آسیبشناســی ،تحــول در مدرســه ،آمــوزش ضمــن خدمــت ،اســتفاده از تجربــۀ کشــورهای موفــق و
پیشــرفته ،ایجــاد انگیــزه در معلمــان ،نظــارت بــر صالحیــت ،تلفیــق نظــارت و فنــاوری ،تشــکیل اتــاق
فکــر و اســتفاده از فناوریهاســت.
مؤلفههــای نهایــی :طبــق مؤلفههــای سیاســتهای کلــی نظــام و ســند تحــول بنیادیــن،
در الگـ�وی ارتق�اـی س��اختار م��دارس متوسطــه ،بهــرهوری کــه دربرگیرنــدۀ تأمیــن منافــع جامعــه،
اثربخشــی و بهبــود عملکــرد مدرســه ،انتخــاب مدیــران براســاس تخصــص ،توســعه و پیشــرفت عادالنــه
اســت ،مؤلفههــای اصلــی و اثرگــذار اســت.
صاحبنظــران ،متخصصــان و پژوهشــگران حوزههــای علــوم تربیتــی و مدیریــت آموزشــی جهــت
اصــاح و ارتقــای وضعیــت مدیریــت مــدارس و مراکــز آموزشــی ،دیدگاههــا و شــیوهها و راهکارهــای
مختلفــی را بیــان کردهانــد کــه هریــک بیانگــر دیدگاههــای آنهــا درخصــوص ایــن حــوزه اســت .بــا
عنایــت بــه ایــن دیدگاههــا و نیــز پژوهشهــای انجامشــده میتــوان گفــت اصــوالً ارتقــای ســاختار
ســازمانی مــدارس و راهکارهــای ایجــاد و رشــد مهارتهــای ادراکــی و تصمیمگیــری در مدیــران مــدارس
از مــواردی اســت کــه ســهم بســزایی در ارتقــای وضعیــت آموزشــی و کیفیــت یادگیــری دانشآمــوزان دارد.
تصمیمگیــری یکــی از فرایندهــا و ضرورتهــای جــدی مدیریــت اســت کــه در ســطح گســتردهای انعــکاس
مییابــد و عــاوه بــر تأثیــر در رونــد اجــرای کارهــا در مدرســه ،بــر دیدگاههــا و نگــرش عمومــی اثــر
میگــذارد .اهمیــت تصمیمگیــری وقتــی مشــخص میشــود کــه بــا مشــکالت مواجــه شــویم .مطالعــات
مختلــف در زمینــۀ مهارتهــای مدیــران در حــل مســئله نشــان میدهــد کیفیــت تصمیمگیــری و نــوع
ادراک مدیــر از ســازمان اساس ـاً بــا توانایــی او در کشــف ابعــاد مســئله و در نظــر گرفتــن دامنــۀ وســیع از
راهحله��ای ممک��ن ارتب��اط دارد .نتایـ�ج تحقیـ�ق حاضـ�ر بـ�ا یافتههـ�ای پژوهـ�ش آلیســون و دیگــران (،)2018
انــدروز ( ،)2016غفــاری و دیگــران ( ،)1395گونزالــز و دیگــران ( ،)2006هابرســتزر و دیگــران ( ،)2018هیــر
و دیگــران ( ،)2011لینــدرز ( ،)2017مکنیــل و جارویــن ( ،)2007مهــرگان و دیگــران ( ،)1394میرکمالــی و
فرهــادی ( ،)1392ســپیدنامه و دیگــران ( ،)1397وفایــی و دیگــران ( )1394همســو اســت.
یافتههــای پژوهــش بیانگــر ایــن اســت کــه چارچوبهــا و سیاس ـتهای طراحــی مــدل مدیریــت
م�دـارس و ارتقــای ســاختار ســازمانی را میتــوان براســاس مــدارک و مســتندات مرتبــط در شــش
چارچــوب و سیاســت کالن و ســیزده خردهچارچــوب ،سیاســت و زیرمؤلفههــای آن تدویــن کــرد .از
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مجمــوع  385فراوانــی مرتبــط بــا چارچوبهــا و سیاســتهای طراحــی مــدل مدیریــت مــدارس و
ارتقــای ســاختار ســازمانی در سیاس ـتهای کلــی نظــام و ســند تحــول بنیادیــن ،بیشــترین فراوانــی
بــا شــصت فراوانــی مضامیــن پایــه ( 48.4درصــد) بــه منافــع و سیاس ـتهای کالن اختصــاص یافتــه
اس��ت .همچنیـ�ن در بیـ�ن چارچوبهاــ و مؤلفهه��ای سیاس��ت «طراحــی مــدل مدیریــت مــدارس و
ارتق��ای س��اختار س��ازمانی» ،ضرایــب بارهــای عاملــی و مقادیــر معنــاداری ابــزار اندازهگیــری نشــان
میدهــد ابعــاد ،زیرمؤلفههــا و گویههــای مرتبــط بــا آنهــا دارای بــار عاملــی قابــل قبــول و در ســطح
خطــای  0.05معناــدار اس��ت .از دیگــر نتایــج پژوهــش ایــن اســت کــه الگــوی مــدل مدیریــت مــدارس
و ارتقــای ســاختار ســازمانی براســاس سیاس ـتهای کلــی نظــام و ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و
پــرورش دارای اعتبــار اســت و شــامل مؤلفههــای مالــی ،آموزشــی ،اخالقــی ،فرهنگــی ،راهبــردی و
اداری اســت .بنابرایــن بــا توجــه بــه موضــوع پژوهــش دریافــت میشــود کــه ســاختارهای ســنتی
پاســخگوی نیــاز امــروز مدیریــت ســازمانی در مــدارس نیســت و امــروزه مــدارس بایــد بــا درک
تغییــرات بنیــادی و اساســی در راهبــرد ،ســاختار ،روشهــا و فنــاوری ضمــن برطــرف کــردن گرههــا،
ابهامــات و پیچیدگیهــای جــاری ،قــادر بــه تضمیــن بقــای بلندمــدت خــود نیــز باشــند .از آنجــا کــه
مــدارس بیشــترین جایــگاه را در بیــن ســازمانها بــا کارکــرد انســانمحوری دارنــد ،بهخوبــی خواهنــد
توانسـ�ت نقـ�ش خـ�ود را ایفـ�ا کننـ�د و انسـ�انهای آموزشدیـ�ده و کارآمـ�د تحویـ�ل جامعـ�ه دهنـ�د.

 .7پیشنهادها

بهمنظــور طراحــی مــدل مدیریــت مــدارس و ارتقــای تحــول ســازمانی آنهــا در راســتای سیاس ـتهای
کلــی نظــام و اســناد فرادســتی و ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش ،مــوارد زیر پیشــنهاد میشــود:
بــا توجــه بــه نتایــج حاصلشــده در مؤلفههــای شــرایط علّــی ،پیشــنهاد میشــود طراحــی و اجــرای
دورههــای آموزشــی کیفــی ضمــن خدمــت جهــت آشــنا کــردن مدیــران بــا آخریــن اطالعــات و مهارتهــای
مدیریتــی و آموزشــی یکــی از راهکارهــای اصــاح و تقویــت مدیریــت مــدارس اســت .آمــوزش ضمــن خدمت
کارکنــان نظــام آمــوزش و پــرورش نقــش بســزایی در بهبــود کارایــی ایــن نظــام دارد .دورههای آمــوزش ضمن
خدمــت معمــوالً تقویــت قابلیتهــای موجــود معلمــان و کارشناســان و تســهیل کســب دانــش ،پــرورش
مهارتهــا و تواناییهــای مربــوط بــه بهبــود عملکــرد آنــان را شــامل میشــود .نکتــۀ مهــم ایــن اســت کــه
در دورههــای آمــوزش ضمــن خدمــت معلمــان بایــد دادههــای مــورد نیــاز دربــارۀ عملکــرد معلمــان چنــان
گــردآوری شــود تــا بتــوان میــان اجــرای دورههــای آموزشــی و عملکــرد معلمــان رابطــۀ علتومعلولــی برقــرار
کــرد .ایــن کار صرف ـاً از طریــق نظرخواهــی از شــرکتکنندگان و توصیــف نگــرش آنــان انجــام نمیشــود.
بــا توجــه بــه نتایــج بهدســتآمده در مؤلفههــای عوامــل مداخلهگــر پیشــنهاد میشــود
مهارتهــای رهبــری و ارتباطــی مدیــران مــدارس مــورد توجــه قــرار گیــرد .در هــر ســازمانی ،انســانها
نقــش بیشــتری را ایفــا میکننــد؛ بنابرایــن بایــد مدیریــت را مســاوی بــا رهبــری در نظــر بگیریــم.
در ایــن صــورت ،در ســازمانها ،نفــوذ در افــراد نقــش تعیینکننــده دارد و رهبــر کســی خواهــد بــود
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کــه توانایــی اعمــال نفــوذ را داشــته باشــد .بنابرایــن رهبــران ســازمانها بــرای اعمــال نفــوذ در افــراد
بایــد دارای مهــارت تشــخیص ،مهــارت انطبــاق و مهــارت ارتبــاط باشــند .همچنیــن بــرای مدیریــت
مــدارس بایــد مدیرانــی را برگزیــد کــه دارای مــدرک تخصصــی در رشــتههای مدیریــت آموزشــی
باشــند و از بهکارگیــری نیروهــای غیرتخصصــی تــا حــد امــکان جلوگیــری کــرد .همچنیــن بهمنظــور
کســب نظــرات ارزشــمند متخصصــان ،بســترهای الزم جهــت تمرکززدایــی و افزایــش مشــارکت مدیــران
مــدارس در فرایندهــای تصمیمســازی و تصمیمگیــری فراهــم گــردد.
ب��ا توجــه ب��ه نتای��ج کسبشـ�ده از مؤلفههــای شــرایط زمینـهای پیشــنهاد میشــود بــه ارزشهــای
اســامی ،فرهنــگ ناکارآمــد ،حمایــت از مدیــر و دادن اختیــار و قــدرت بــه او ،آموزشهــای تخصصــی و
فرهنــگ اســتفاده از فنــاوری توجــه ویژهای شــود.
ب��ا توجــه ب��ه نتای��ج حاصلشــده در استــراتژی یــا مضامیــن پایــه پیشــنهاد میشــود تجربــۀ
کشــورهای موفــق و پیشــرفته در زمینــۀ مدیریــت آموزشــی در مــدارس مــورد توجــه قــرار گیــرد.
همچنیــن بــه ســاختار ســازمانی براســاس تعالیــم اســامی کــه در آن بــر حداکثــر اســتفاده از کارایــی
ســازمانی تأکیــد میشــود ،توجــه گــردد.
ب��ا توج��ه بــه نتای��ج حاصلشــده در مؤلفههــای نهایــی پیشــنهاد میشــود طبــق مؤلفههای سیاسـتهای
کل��ی نظ��ام و س��ند تحوــل بنیادی��ن ،در الگ��وی ارتقای ساــختار م�دـارس متوس��طه ،بهــرهوری کــه دربرگیرندۀ
تأمیــن منافــع جامعــه ،اثربخشــی و بهبــود عملکــرد مدرســه ،انتخــاب مدیــران براســاس تخصــص ،توســعه و
پیشــرفت عادالنــه اســت ،بهعنــوان مؤلفههــای اصلــی و اثرگــذار مــورد توجــه ویــژه قــرار گیــرد.
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