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چكيده:
پژوهش حاضر باهدف شناســایی ،تطبیق و تحلیل مؤلفههای توانمندسازی مدیران مدارس
ابتدایی در ایران و پنج کشور موفق جهان صورت گرفته است .در این پژوهش از روش تطبیقی و
عمدت ًا با تأکید بر روش چهار مرحلهای برودی استفادهشده است .جامعة آماری این پژوهش ،شامل
ایران و همة کشورهایی بوده که در زمینة موضوع و مفهوم توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی
فعالیت داشتند .کشــورهای آمریکا ،انگلستان ،استرالیا ،افریقای جنوبی و ژاپن (از هر قاره یک
کشور) بهعنوان نمونة آماری بهصورت هدفمند و مبتنی بر دو عامل مهم کیفیت آموزش ابتدایی
یکی بر اساس نتایج مطالعات و آزمونهای بینالمللی خصوص ًا آزمون تیمز  ،دیگری سوابق علمی و
مطالعاتی این کشورها در موضوع توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی ،انتخاب شدند .در مجموع
 50مؤلفة توانمندســازی مدیران مدارس ابتدایی در بین کشورهای منتخب و جمهوری اسالمی
ایران مورد شناسایی ،تطبیق و تحلیل قرار گرفت .تعداد مؤلفههای شناساییشده کشور آمریکا
 26مورد ،انگلستان  24مورد ،استرالیا  21مورد ،افریقای جنوبی  21مورد ،ژاپن  18مورد و جمهوری
اسالمی ایران  16مورد بود .مؤلفههای مشترک زیادی بین کشورها وجود دارد که بیشترین مؤلفه
متعلق به کشــور آمریکا و کمترین مؤلفه متعلق به جمهوری اسالمی ایران است .بین مؤلفههای
توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی جمهوری اسالمی ایران و کشورهای منتخب ،شباهت کمی
وجود دارد .در ایران خأل مؤلفههای مهمی چون بعد تخصصی و فنی ،توانایی مدلســازی ،ترسیم
مأموریت و چشمانداز و  ...در توانمندسازی مدیران مدارس دیده می شود.

كليد واژهها:

توانمندسازی ،توانمندسازی مدیران مدارس ،آموزش ابتدایی ،توسعه مدیریت مدرسه

 ïتاريخ دريافت مقاله ï 96/2/18 :تاريخ شروع بررسي ï 96/2/31 :تاريخ پذيرش مقاله96/8/30 :
* دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان( خوراسگان)mamad849@yahoo.com .......................................................................
** استادیار مدیریت آموزش عالی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان( خوراسگان) (نویسنده مسئول)mahboube.fadavi@gmail.com ................................
*** استادیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان( خوراسگان)farhadihadi@yahoo.com ......................................................................................

این مقاله برگرفته از پایان نامه دکتری رشتة مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان (خوراسگان) تحت همین عنوان میباشد.
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مقدمه

در هزارة ســوم کارکرد دســتگاه تعلیموتربیت فراتر از پاســخگویی به نیازهای ســنتی ،بهعنوان
مهمتریــن عامــل بقا و رقابت در فضای متغیر و متحول به شــمار میرود ،بهگونــهای که نمیتوان از
توســعهیافتگی کشــوری بدون برخورداری از یک نظام تعلیموتربیت پویا ،باکیفیت و پیشرفته سخن
به میان آورد .در درون خود آموزشوپرورش نیز ،تعلیموتربیت دورة ابتدایی از جایگاه ،حساســیت
و اهمیت فراوانی برخوردار است .اغلب کشورهای پیشرفته دریافتهاند که سرمایهگذاری در آموزش
ابتدایی ،اســاس توسعة همهجانبه است  .حتی بســیاری از کشورهای کمدرآمد نیز متوجه شدهاند که
در آموزشوپــرورش باید اولویتها معطوف به آموزش ابتدایــی گردد و این امر چنان اهمیت یافته
اســت که میانگین افزایش منابع دولتی اختصاصیافته به امر آموزش ابتدایی در برخی کشــورها در
مدت پنجســاله به حدود بیست درصد رسیده است(لیسی یبل .)2016 ،1این باور و اعتقاد را میتوان
در تفکر معمار مدرنیزاســیون ژاپن بهوضوح مشــاهده کرد که راه رســیدن به توســعه پایدار در این
کشــور را صرف انرژی ملی برای ایجاد بنیادی مســتحکم در آموزش دوره ابتدایی میداند (سازمان
پژوهش و برنامهریزی وزارت آموزشوپرورش .)1395 ،ادبیات حاکم بر دورة ابتدایی کشــور ژاپن
از آموزش و تربیت در این ســنین بهعنوان کشــت بنیادی مادامالعمر در شخصیتســازی کودکان یاد
میکند (وزارت آموزشوپرورش ،فرهنگ ،ورزش و علوم ژاپن . )2008 ،این عبارت هر مســلمانی
ْم فی
را ناخــودآگاه بــه یاد این جمالت گهربار مــوالی متقیان علی (ع) میاندازد کــه میفرماید :الْ ِعل ُ
ْش فِی الْ َح َج ِر؛ یادگیری در کودکی مانند نقش انداختن بر روی سنگ است (بحاراالنوار،
الص َغ ِر ک َّ
َالنق ِ
ِّ
ج  ،1ص  )224و بــه امام حســن مجتبــی (ع) میفرمایــد :دل نوجوان مانند زمین خالــی از گیاه و
درخت اســت که هر بذری در آن افشانده شود میپذیرد و در خود میپرورد( .نهجالبالغه ،نامه .)31
با باور به این موضوع که آموزشوپرورش به شــکل گســترده و آمــوزش ابتدایی بهطور خاص،
عامل کلیدی تحقق و ترویج توســعه پایدار برای ملتهاســت ،نقش و اهمیت عوامل مؤثر در تحقق
آموزشوپرورش مطلوب روشــن میگردد .یافتههای پژوهشی نشــان میدهد ،نقش مدیران مدارس
بــرای تحقــق این موضوع بســیار حیاتی اســت؛ زیرا اجــرای موفــق برنامهها در مــدارس نیازمند
مدیران شایســتهای اســت کــه متعهد به دســتیابی و تحقق این چشــمانداز برای ملت خود باشــند
(کمپ بل.)2010 ،2
بدیهی اســت با پذیرش این جایگاه برای آموزشوپرورش و با باور به این نقش برای مدیریت
مدارس و ازجمله مدیریت مدارس ابتدایی ،مدیران مدارس برای تحقق و حرکت در این مســیر نیاز
به صفات ،قابلیتها و توانمندیهای جدی برای رهبری در ســازمانهای آموزشــی دارند (کمپ بل،
 .)2010در این کار پژوهشــی ســعی شده است به مهمترین مؤلفههای توانمندسازی مدیران مدارس
ابتدایی ایران و پنج کشور آمریکا ،انگلستان ،استرالیا ،افریقای جنوبی و ژاپن (از هر قاره یک کشور)
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مبانی نظری

صاحبنظران در ارزیابی ابعاد آموزشی برای سال  2020معتقدند ،آموزشوپرورش با چالشهای
جدی مانند تأثیرات فناوری و خودکارآمدی ،تغییرات پرشتاب اجتماعی و فرایند رو به رشد توسعة
حرفهای ،روبروســت تا بتواند نیازهای تخصصی را بیشــتر درک کند و به مشکالت بهتر پاسخ دهد.
به همین خاطر در هزارة ســوم نظام جدید آموزشوپرورش با موضوعات مهمی چون جهانیسازی،
توانمندســازی و فناوری قابلتعریف اســت (میلــر 4و میلر .)2001 ،با همین نگاه متعالی اســت که
اندیشــمندان نهاد مدرســه را اصلیترین جایگاه تحقق بخشیدن به هدفهای نظام آموزشوپرورش
رسمی هر کشور میدانند و مدیر مدرسه را دارای کارکردهای اساسی در مدرسه به شمار میآورند و
برای تواناسازی وی اقدام مینمایند (ساپویتز،سیریندر و می.)2010 ،5
توانمندسازی مدیران مدارس درواقع حمایت از یک الگوی رهبری جدید آموزشی است که در
آن فرایند تغییرات تسهیل میگردد،تصمیمگیریها سرعت مییابد،تشریکمساعی ترویج میشود ،بذر
خالقیت و کیفیت کاشــته میشــود و ایمنی واقعی و روحیه و اخالق انسانی ،محقق میگردد (میلر و
میلر.)2001 ،
در طول چند دهة گذشــته ،توســعة حرفهای و توانمندســازی رهبران مدارس برنامه بسیاری از
کشــورهای جهان بوده و به یک بحث مهم و محوری تبدیلشــده است (هابر ،)2013 ،6زیرا افزایش
شــناخت رهبران مدارس تفاوت معناداری را در اثربخشــی و کارایی کالس درس و همچنین ایجاد
تغییرات بهروز در مدرســه ایجاد میکند (براندرت و درینگ .)2006 ،7چنین شــواهدی باعث شــده
اســت که نقش مدیریت و رهبری مدرســه بهطور فزایندهای در ســطح بینالمللی بهعنوان یک عامل
حیاتی در بهبود ،توانمندسازی و اثربخشی مدرسه ،کیفیت معلم و موفقیت دانشآموزان مطرح باشد
(دینهام)2012 ،8
امــا بایــد پذیرفــت هرچند مدیران مدارس نقشــی کلیــدی در تأمین و تحقــق کیفیت تحصیلی
دانشآموزان دارند ،اما درراه تحقق این هدف و انجام این نقش ،نیازمند مبارزه جدی با چالشهای
درونــی و بیرونــی در این زمینه هســتند که مهمتریــن چالش در این زمینه توانمنــدی حرفهای خود
آنهاست (مفوراو اسچولز.)2012 ،9
در مقیــاس جهانــی و ملــی نگرانی از توانمند نبــودن مدیران مدارس وجــود دارد و آنگونه که
سازمان تحقیقات آموزشی آمریکا نتیجه میگیرد ،مدیران برای پاسخگویی به نیازهای پیچیده مدارس
امروزی ،آموزشهای الزم را بهخوبی دریافت نکرده و از توانمندی کافی برخوردار نیستند (الری،10
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 .)2006در ایران نیز یافتهها نشان میدهد یکی از مهمترین چالشها ،در مراکز آموزشی عدم استفاده
کافــی از منابــع فکری ،توان ذهنی و ظرفیتهای بالقوه مدیران مدارس اســت .مدیران در این مراکز
بــه دالیــل مختلف توان بروز خالقیت و ابتکار کافی را ندارند .یکی از مهمترین عواملی که میتواند
مدیران را ترغیب کند و باعث ایجاد انگیزه در آنان شــود ،توانمندســازی است .برخی صاحبنظران
میگویند:در کشــور ما آموزشوپــرورش از کاهش کارایی و بهرهوری پاییــن رنج میبرد .معیارهای
تعریفشدهای برای انتخاب مدیران مدارس وجود ندارد  .برنامههای توانمندسازی مداوم و نظاممند
کمتر به چشــم میخورد (بهرنگی .)1386 ،آنگونه که ســلیمانی و مطهــری ()1388معتقدند متعاقب
نبودن برنامه منظم و مســتمر توانمندســازی در بین مدیران مدارس ،فرصت بروز خالقیت و نوآوری
کمی در مدارس وجود دارد؛ درحالیکه به نظرمی رســد توانمندسازی ،راهکاری مهم برای توسعه و
تطابق با روند تغییرهای محیط داخلی و خارجی سازمان آموزشوپرورش به حساب میآید.
بــا این وصــف اگر نقش ممتــاز مدیران مــدارس را در نظام آموزشــی بپذیریــم و تأثیرگذاری
توانمندســازی بــر بهبــود عملکرد آنها را باور داشــته باشــیم و اگــر آموزشوپــرورش معتقد به
تربیــت نســلی دانا و توانا اســت ،باید مدیرانی دانا و توانا داشــته باشــد ،تنها مدیــران دانا و توانا
میتواننــد بــر معلمان و دانشآموزان و درنهایت بر جامعه تأثیر ارزنده داشــته باشــند .پیشــرفت و
ترقــی دانشآموزان به وجود چنین مدیرانی وابســته اســت .لذا آموزشوپــرورش بالنده و پیش رو
در هزارة ســوم باید به این ســؤاالت اساســی پاســخ دهد که کدام مدیر ،با کدام توانمندی میتواند
اهداف نظام تعلیموتربیت بالنده و روبه رشــد را محقق ســازد؟ ابعــاد و مؤلفههایی که یک آموزش
پرورش پیشــرو برای توانمندســازی مدیران خود بکار میگیرد ،کدام اســت؟ از البهالی تجارب و
یافتههای جهانی به کدام مؤلفه یا مؤلفههای مهم توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی میتوان دست
یافت؟
یکی از راههای پاسخ به این سؤاالت اساسی و چالشهای جدی استفاده از تجارب و مطالعات
جهانی در ســطح بینالمللی اســت زیرا از نتایج مطالعات تطبیقی بهعنوان یک آیینة میتوان استفاده
نمود و وضعیت موجود و مطلوب کشــور را در آن دید .ازآنجاکه تاکنون در کشــور مطالعهای تطبیقی
برای شناسایی و تطبیق مؤلفههای توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی صورت نگرفته است در این
مقاله ســعی شده است ضمن شناسایی ،استخراج و تطبیق مهمترین مؤلفههای توانمندسازی مدیران
مدارس ابتدایی در ایران و پنج کشــور پیشرفتة (آمریکا ،انگلستان ،ژاپن ،افریقای جنوبی و استرالیا)
مهمترین نقاط افتراق و اشــتراک ابعاد و مؤلفههای توانمندســازی مدیران مدارس نیز مشخص گردد
تــا با محک زدن وضعیت توانمندســازی مدیران مدارس ابتدایی کشــور با وضعیت توانمندســازی
این کشــورها ،بتوان چشمانداز روشــنی برای برنامهریزان آموزشوپرورش ترسیم نمود و نتایج این
پژوهش در نوع خود میتواند بسیار مهم واقع گردد.
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هرچند بحث توانمندسازی از دغدغههای دائمی بشر بوده و هست و نمیتوان تاریخ دقیقی برای
آغاز آن در نظر گرفت ولی با اندکی اغماض باید گفت :آشکارترین ریشههای توانمندسازی بهعنوان
ایدهای مرتبط با عملکرد سازمان و مدیریت به معنای امروزی را باید در نظریه مک گریگور در سال
 1960و در کتاب وی با عنوان «چهرة انســانی سازمان» ،مشاهده کرد (بخشی زاده و امینی.)1391 ،
اصطالح توانمندســازی بهطور برجسته در سال  1980در رشتة مدیریت مطرح شد که میتوان آن را
پاسخی به ترویج رویکرد تیلوریسم برای طراحی کار که سادهسازی شغل را توصیه میکرد ،دانست.
از آن ســال به بعد این اصطالح بهســرعت موضوع روز شــد و مورد بسط و گســترش قرار گرفت.
(سیگلرو پیرسون .)2000 ،11از نظر چانگ )2012( 12اصطالح توانمندسازی در مدیریت از میانة سده
بیستم و همزمان با شکلگیری نهضت روابط انسانی در جهت افزایش شرایط انسانی کار ،به ادبیات
مدیریت اضافه گردید .در آموزشوپرورش نیز توانمندســازی از دهة  1980مورداســتفاده قرارگرفته
شده است (گمینیان.)1382 ،
توانمندسازی فرایند قدرت بخشیدن به افراد است .در این فرایند به آنها کمک میکنیم تا حس
اعتمادبهنفس خویش را بهبود بخشند و بر احساس ناتوانی و درماندگی خود چیره شوند .توانمندسازی
در این معنی به بســیج انگیزههای درونی افراد میانجامد (وتن و کامرون .)1381 ،13توانمندســازی
موفقیتآمیز به معنای ایجاد ویژگیهای پنجگانة :احساس شایستگی (خوداثربخشی،)14احساس داشتن
حق انتخاب (خودسامانی ،)15احساس مؤثر بودن (پذیرفتن شخصی نتیجه ،)16احساس معنیدار بودن
یا مهم بودن (ارزشمند بودن )17و احساس داشتن اعتماد میباشد .هرگاه مدیر بتواند این ویژگیها را
در خود پرورش دهد ،ســپس میتواند افراد توانمند تربیت کند و افراد توانمندشــده نهتنها میتوانند
وظایف خود را بهگونهای متفاوت انجام دهند ،بلکه درباره خودشان بهگونهای متفاوت فکر خواهند کرد
(وتن و کمرون.)1381 ،
مطالعــات و پژوهشهای صورت گرفته در مورد توانمندســازی نشــان میدهــد که از منظرهای
مختلف و با رویکردهای متنوع به این موضوع نگریسته شده است .از مهمترین منظرهای معطوف شده
به موضوع میتوان از رویکردهای کالســیک ،مکانیکی ،ارگانیکی ،ســاختاری ،ساختاری -اجتماعی،
روانشــناختی ،ارتباطی ،انگیزشی و فوق انگیزشی نام برد که جوهرة همة این رویکردها و مطالعات
را میتوان در قالب دودســته از مفاهیم خالصه کرد .در دســتة اول نگاه به توانمندســازی معطوف به
تفویض اختیار ،تقسیم قدرت ،سهیم کردن آنها در تصمیمگیری ،قدرتمند کردن زیردستان و عبارت و
مضامینی از این قبیل خالصه میشود و دستة دیگر نگاه به توانمندسازی را در ایجاد حس مسئولیت
و کنتــرل درونی در افراد ،توانایی افزایش و تقویت روحیه خطرپذیری و توســعة تغییرات ،توجه به
حس درونی ،توجه به طرز تلقی افراد از نقش و مســئولیتهای خود در ســازمان بیان کردند که این
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نگاه منجر به احساس مؤثر بودن ،معناداری ،شایستگی و اعتماد در افراد میشود .با این نگاه است که
باید گفت توانمندسازی با تغییر در باورها ،افکار و طرز تلقیهای افراد شروع میشود .بدین معنی که
مدیران باید به این باور برسند که توانایی و شایستگی الزم برای انجام وظایف را بهطور موفقیتآمیز
و نیز آزادی عمل و اســتقالل در انجام وظایف رادارند .باور داشــته باشــند که توانایی تأثیرگذاری و
کنترل بر نتایج شــغلی رادارندواحســاس کنند که اهداف شغلی معنیدار و ارزشمند را دنبال میکنند،
باور داشته باشند که با آنان صادقانه و منصفانه رفتار میشود (عبدالهی و نوهابراهیم.)1385 ،
تاکنون مطالعات زیادی در رابطه با توانمندســازی مدیران مدارس در ایران و جهان انجامشــده
اســت کــه در ایــران جهانیان ( )1387در پژوهشــی تحــت عنــوان رویکردها ،ابعــاد و چارچوب
توانمندســازی مدیران آموزشــی باهدف تعیین ابعاد توانمندســازی مدیران آموزشــی به این نتیجه
رســید که مهمترین ابعاد توانمندســازی مدیران مدارس به ترتیب میزان بــار عاملی آنها عبارتاند
از :فناوری اطالعات و ارتباطات ،روابط انســانی ،فراشــناختی ،توســعه مشــارکت ،شناختی ،تعهد،
راهکارهای مدیریتی ،شفافســازی ،الگوســازی ،بصیرت مشــترک ،قدردانی ،خودکارآمدی و خود
مدیریتی .در افریقای جنوبی نیز اســمیت و جرلینگ )2006( 18در پژوهشــی باهدف شناســایی ابعاد
توانمندســازی مدیران مدارس ،نقش مؤلفههای مهمی چون تصمیم ســازی ،رشد حرفهای ،منزلت و
موقعیت ،دانش و مهارت ،اســتقالل و تأثیر را در توانمندســازی مدیران مدارس ابتدایی مورد تأیید
قراردادند.
در کشورهای مختلف جهان و بهخصوص در کشورهای موردمطالعه در این پژوهش ،تحقیقات
و مطالعات علمی پژوهشــی زیادی در رابطه با توانمندســازی مدیران مدارس ابتدایی صورت گرفته
است که در ادامه به تبیین این موضوع پرداخته میشود.
اهداف پژوهش
 .1شناسایی ابعاد و مؤلفههای اساسی توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی در ایران و کشورهای
منتخب
 .2مقایسه ابعاد و مؤلفههای توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی ایران با کشورهای منتخب
سؤاالت پژوهش
 .1بر اساس مطالعات تطبیقی مهمترین مؤلفههای توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی در ایران
و کشورهای منتخب کدامند؟
 .2موارد تشــابه و تفاوت مؤلفههای توانمندســازی مدیران مدارس ابتدایــی ایران با مؤلفههای
توانمندسازی کشورهای منتخب کدام موارد است؟
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در این پژوهش از روش تطبیقی استفادهشــده  ،که خالصة مهمترین مراحل انجام آن به شــرح
زیر است.
 مرحلــة اول :انجام مطالعة مــروری بهمنظور تحلیل وضعیت موجود توانمندســازی مدیران
مدارس ابتدایی در ایران و جهان بهویژه کشورهای منتخب و دریافت اطالعات کلی و پایهای
برای پژوهش.
 مرحلة دوم :شناسایی و جمعبندی مهمترین مؤلفههای توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی
در ایران و کشورهای منتخب جهان
 مرحلة سوم :مقایسه و تطبیق مؤلفههای شناساییشده مبتنی بر روش برودی.

 مرحلة چهارم :تعیین شــباهتها و تفاوت و بحث و نتیجهگیــری از موضوع .مراحل و مدل
مفهومی این پژوهش در قالب شکل زیر خالصهشده است.

مطالعة
توانمندسازی
مدیران مدارس
در ایران و
کشورهای
منتخب

شناسایی،
استخراج و
جمعبندی
مفاهیم و
مؤلفهها

مقایسه و تطبیق
این مطالعات
بر اساس روش
برودی

تعیین شباهتها
و تفاوتها
مؤلفههای
شناسایی شده

شکل شمارة  .1خالصة مهمترین مراحل انجام پژوهش

ابزار گردآوری دادهها :مهمترین ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش جداول تطبیقی بوده است.
در این پژوهش دادهها از طریق مطالعه اسناد و مدارک ،کتب ،مقاالت ،مراجعه به واحدها و معاونتهای
مرتبط با آموزش ابتدایی و مدیریت آموزشی در وزارت آموزشوپرورش ،شورای عالی آموزشوپرورش،
ســازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشــی ،مرکــز امور بینالملل و مدارس خارج از کشــور وزارت
آموزشوپرورش ،رسالههای دکتری ،بهرهگیری از اینترنت ،ورود به سایت آموزشوپرورش کشورهای
مذکــور و جســتجوی مقاالت در پایگاههای اطالعات علمی با فیشبــرداری ،جمعآوری و درنهایت
در قالب چند چکلیســت و جدول جمعبندی گردیدند .برای تجزیهوتحلیل اطالعات از روشهای
کیفــیـ تطبیقی بهویــژه روش برودی ،کدگذاری ،تجزیهوتحلیل ،تفســیر اطالعــات ،خالصهبندی و
مقولهبندی آنها استفادهشده است.
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جامعه و نمونة آماری
جامعة آماری شــامل تمامی کشورهایی هستند که در زمینة توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی
دارای برنامه میباشند و از میان آنها کشورهای آمریکا ،انگلستان ،استرالیا ،ژاپن و افریقای جنوبی از
هر قاره یک کشــور برتر ،به همراه جمهوری اســامی ایران ،بهصورت هدفمند بهعنوان نمونة آماری
انتخاب گردیدند .دو عامل مهم در انتخاب این کشــورها نقش داشــته اســت ،یکــی جایگاه و تراز
این کشــورها در آزمون تیمز و پرلز به دلیل وجود شــواهد علمی متقن مبنی بر تأثیر عامل مدیریت
و رهبری مدرســه بر کیفیت نتایج یادگیری دانشآموزان ،که بهعنوان نمونه نتیجه مطالعات شــورای
بهرهوری و برابری در آموزش اروپا ( )2006حاکی از این اســت که کیفیت رهبری مدرســه یکی از
عوامل کلیدی در دســتیابی به کیفیت باالی نتایج یادگیری دانشآموزان است .سالها تحقیق در مورد
اثربخشی مدرسه نشان میدهد که مدیریت عالی یکی از عوامل اصلی و تغییرناپذیر در عملکرد باالی
مدرسه است (بوش )2005 ،همچنین تحلیل نتایج پژوهشها نشان میدهد که  %27تغییر در یادگیری
و نتایج آن مربوط به مدیریت و رهبری آموزشــی مدرســه است (بوش و اودرو .)2006 ،19در داخل
کشور نیز احمدی و میر معینی ( )1391در یک پژوهش تطبیقی مرتبط با نتایج آزمونهای بینالمللی
(تیمز و پرلز) به این نتیجه رســیدند که بین فرایند مدیریت مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
ارتباط معناداری وجود دارد .آقای مکدونالد نماینده انجمن بینالمللی پیشــرفت تحصیلی در ســفر
به ایران در کنار توصیههای مختلف بهمنظور بهبود جایگاه نتایج دانشآموزان ایرانی شرکتکننده در
آزمونهای بینالمللی تیمز و پرلز ،به موضوع بررســی و اصالح عملکرد مدیران مدارس نیز اشــاره
دارد (وزارت آموزشوپرورش.)1393 ،

عامل مهم دیگری که در انتخاب این کشــورها نقش داشــته است ،مطالعات و پژوهشهای معتبر
این کشــورها در زمینة توانمندسازی مدیران مدارس خصوص ًا مدیران مدارس ابتدایی بوده است که
امروزه در جهان در این راستا سرآمد هستند وپژوهشگر مستند به همین عوامل و دالیل ،از هر قاره
یک کشور برتر را انتخاب نموده است.
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 سؤال اول :بر اساس مطالعات تطبیقی،مهمترین مؤلفههای توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی
در ایران کشورهای منتخب کدامند؟
الف :توصیف و تفسیر :مهمترین مؤلفههای توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی در ایران و کشورهای
منتخب را به شرح زیر میتوان توصیف و تفسیر نمود.
جدول شمارة .1توصیف و تفسیر مؤلفههای توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی در ایران و کشورهای منتخب

مفهوم

متن (داده)

مؤلفه

امریکا
آزادی عمل مدیران مدارس ابتدایی برای اتخاذ تصمیمهای منطقی و شایسته
در شرایط رقابتی و متحول امروزی کام ً
ال ضروری است (کوئین و اسپریتزر،20
.)1997

آزادی عمل

مدیران مؤثر و موفق اذعان میداشــتند که قادرند دیگــران را وادار کنند تا
بیشتر ازآنچه تصور میکردند در توان آنهاست ،کار کنند (سوزا.)1390 ،

انگیزه بخشی

مدیران مؤثر و موفق اذعان میداشتند که از اشتیاق باالیی برای کار برخوردار
بودند (سوزا)1390 ،

عالقه و اشتیاق

استقالل

انگیزه

رهبران آموزشــی مؤثر ،توسعه و حمایت شــدید از سیستمهای آموزشی و
پشتیبانی از
ارزیابی برنامة درسی را برای ارتقای موفقیت دانشآموزان همواره مدنظر دارند
فرایند تدریس
(سنداستانداردهای مدیریت آموزشی آمریکا.)2015 ،21

بعد فنی و
تخصصی

ســتایش از خدمات مدیرانی که به وظایف خــود ،خوب عمل کردند موجب
افزایش انگیزه و عالقه مدیران دیگرمی شود (سرجیوانی.)1990 ،22

قدرشناسی

احترام

مدیران موفق مدارس باید مدیریت را امری چندبعدی و الیه به الیه بدانند که
دربرگیرندة افزایش سیاســت پاسخگویی و ترویج تعلیموتربیت مردمساالرانه
باشد (یالیماکی و جاکوبوسون.)2011 ،23

پاسخگویی و
دموکراسی

پاسخگویی

گوارتز اعتقاد دارد مدیران مؤثر ،مراقب بودند که از تأثیر تصمیمهای خود بر
کارکنان مدرسه غفلت نکنند (به نقل ازسوزا.)1390 ،

توجه به تأثیر
اقدامات

تأثیرگذاری

رهبران برجستة مدارس ابتدایی در آمریکا یک دید عالی و یک تصویر ذهنی
مطلوب از آینده برتر ،نســبت به مدرســه خود دارند (بــوالم ،مک ماهون و
پوکینگتون.)1993 ،24

تصویرسازی
ذهنی

توانایی مدلسازی

رهبران آموزشی باید ترسیمکنندة یک چشمانداز برای دستیابی به موفقیت
دانشآموزان در مدارس باشند (سند استانداردهای مدیریت آموزشی آمریکا،
.)2015

توجه به
چشمانداز

ترسیم چشمانداز
شمارة ë 64
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متن (داده)

مفهوم

مؤلفه

مدیران مــدارس تقاضای آزادی عمــل و قدرت تصمیمگیــری برای انجام
وظایفشان رادارند (مائروف.)1988 ،

قدرت
تصمیمگیری

تصمیمگیری

مدیــران مؤثر از طریق افزایش تعهد ســازمانی بهگونهای عمل میکنند که
اهداف مدرســه را اهــداف شــخصی و درونی خویش احســاس مینمایند تعهد سازمانی
(شاهیدول،رونیا،گاری یوکی و پروسیا.)2013 ،25

تعهد

مدیران مدارس ابتدایی آمریکا در این شــرایط نیازمند بهبود مهارت ،دانش
 26بهبود مهارتها
و نگرشهای خود برای مقابله با طیف وســیعی از چالشها هستند (کراو ،
و دانش
.)2006

توانمندی
حرفهای

رهبران آموزشــی مدارس باید وکیل مدافع ارزشهای اصلی فرایند آموزشی
باشند (سند استانداردهای مدیریت آموزشی آمریکا.)2015 ،

34

توجه به ارزشها توجه به ارزشها

مدیــران موفق بهوضــوح دریافتند که بدون حمایت جامعــه ،دانشآموزان،
کارکنان و اولیای دانشآموزان هرگز موفق به بهبود مدرســه و بهبود فرایند
یاددهی و یادگیری نخواهند بود (یلیماکی و جاکوبوسون.)2011 ،

حمایت
همهجانبه از
مدیران

حمایت

رهبــری توانمند و آینده مدار ،در جســتجوی راهحلهای ابتکاری برای حل
مسائل و به دنبال مدیریت خالق برای مدرسه است (سرجیوانی.)1990 ،

توجه به
خالقیت

خالقیت و
نوآوری

انتشــار گســترده اطالعات در ســطح ســازمان از قبیل مأموریت و نتایج
تصمیمات مهــم از عملکردهای مدیریت موفق در مدرســه اســت (جوش
آرنولدشارون،جوناتون ورهوادس.)2000 ،27

انتشار به
اطالعات

دسترسی به
اطالعات

توانمندی در زمینة مدیریت مسائل انضباطی دانشآموزان یکی از شرط های
اساسی مدیریت مدارس ابتدایی است (گالس.)2003 ،28

توانمندی
تخصصی

راهکارهای
مدیریتی

داشتن
در آمریکا مدیران ورودی مدارس ابتدایی باید همة شرایط برنامه صالحیتهای
مدیران را حین انتصاب بهعنوان مدیر یا جانشــین مدیر داشته باشند (بوش ،صالحیتهای
حرفهای
.)2005

رشد حرفهای

رهبران آموزشــی مؤثر به دنبال ترویج عمل اخالقی بر اســاس هنجارهای
جامعه برای موفقیت و رفاه دانشآموزان هستند (سند استانداردهای مدیریت
آموزشی آمریکا.)2015 ،

ترویج اخالق

رهبری اخالقی

توانمندی در زمینة مهارتهای ارتباطی یکی از شــرط های اساسی مدیریت
مؤثر مدارس ابتدایی است (گالس.)2003 ،

برقراری ارتباط

روابط انسانی

گوارتز می گوید :مدیران مؤثر برداشــتن اختیار برای عمل مســتقالنه تأکید
داشــتند ،زیرا معتقد بودند این ویژگیها بــه آنان اجازه می دهد که با قبول
ریســک ،راهکارهای غیرمعمول را برای حل کردن مشکالت بیابند (به نقل
ازسوزا)1390 ،

شجاعت در
انجام وظایف

قدرت
ریسکپذیری

 ëشمارة64
 ëسال شانزدهم
 ëزمستان 1396

متن (داده)

مفهوم

مؤلفه

مدیر مدرسه باید از ویژگیها و توانمندیهای خاصی ازجمله انعطافپذیری
برخوردار باشد (سرجیوانی.)1990 ،

انعطافپذیری

مدیریت تغییر

تنوع زیادی در روشهای تأمین مالی برای اجرا و طراحی روشها و برنامههای روشهای تأمین
مالی
توسعه و توانمندسازی مدیریتی در آمریکا وجود دارد (بوش.)2005 ،
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مدیریت مالی

مدیران مدارس به دنبال مســئولیت و اختیار برای انجام کارشــان هســتند
(مائروف.)1988 ،

توجه به
مسئولیت

مسئولیتپذیری

یک مدیر موفق همواره حس روشــنی از جهت و هدف مدرسه خود احساس
میکند (گارزا ،گیور،جاکوبوسون و مرجنت.)2014 ،29

توجه به اهداف

هدف مداری

رهبران آموزشــی مدارس باید تصویبکنندة یک مأموریت برای دستیابی به
موفقیت دانشآموزان باشند (سند اســتانداردهای مدیریت آموزشی آمریکا،
.)2015

تصویبکنندة
مأموریت

تعیین مأموریت

مدیران مؤثر و موفق اذعان میداشتند که از اعتمادبهنفس برای کار برخوردار
بودند (سوزا)1390 ،

اعتمادبهنفس

اعتماد

انگلستان
حلوفصل اموری مانند برنامههای آموزشی و تهیه تجهیزات بر عهده مقامات
محلی و از اختیارات عوامل مدیریتی در مدارس انگلســتان اســت (عصاره،
.)1386

اختیارات
آموزشی

در انگلســتان با تفویض اختیار ،مدیران ســازمانهای آموزشی از بند کنترل
شدید دستگاه مرکزی رها شدهاند( .عصاره.)1386 ،

تفویض اختیار

ارتقاء عملکردهای مدیریتی شامل برنامههای ارتباطات برون و درونسازمانی
از موارد تأکید شــده در رابطه با مدیران مدارس اســت (بوش و جکسون،30
.)2002

ارتباطات
همهجانبه

ارتباطات

در انگلســتان ،راه بــرای ابتــکارات محلــی و آزمایشهای فــردی در کادر
آموزشوپرورش و مدارس ،باز وسیع است (عصاره.)1386 ،

آزادی عمل

استقالل

گســترش تجربیات مدیر وقتی در نقش خود به بلوغ رســیده باشد بهعنوان
یک انگیزه جدی به مدیران در سطح مدیریت پیشرفته در انگلستان مشاهده
میشود (کالج ملی انگلیس برای مدیریت مدرسه.)2001 ،31

خودشکوفایی

انگیزه

در عالیترین سطح در انگلستان یک مدیر بهعنوان یک رایزن ماهر ،بر اساس
دریافت پاداش
تجربیات علمی و تجربی خود ،چیز باارزشــی را به این حرفه اضافه میکند.
درونی
(کالج ملی انگلیس برای مدیریت مدرسه)2001 ،

پاداش

اختیار
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متن (داده)

مفهوم

مؤلفه

مدیران مدارس بهعنوان بخشی از برنامه آمادگی و توانمندسازی خود در پیش
و حین خدمت باید ذکاوت سیاسی خود را ارتقا دهند (پورتین.)1998 ،32

ذکاوت سیاسی

بصیرت

توانمندســازی مدیران مدارس در فرایند یاددهی و یادگیری و تأکید بر ارائه
مدیریت یاددهی
مدلهای موثراز محورهــای موردتوجه در مدیریت مدارس ابتدایی ،انگلیس
و یادگیری
است (بوش و جکسون.)2002 ،
در انگلیس مدیران مدارس ابتدایی اهدافشــان را خودشان تعیین میکنند و
در برابر عملکردشان در چارچوب نظام پاسخگویی ملی ،پاسخگو هستند (بل
و استونسون.)1392 ،

پاسخگویی
هدفمند

پاسخگویی

مدیران و روســا باید دارای اختیار ،نفوذ و توانمندی فراوانی باشند که بتوانند
بر اطرافیان خود اثر بگذارند (مورگان.)1997 ،33

نفوذ و اختیار

تأثیرگذاری

رهبری و هدایت شــامل دیدگاه و مأموریت از مهمترین محورهای پرورش و توجه به دیدگاه
سازی
توانمندسازی مدیران مدارس در انگلستان است (بوش و جکسون.)2002 ،

ترسیم چشمانداز

انتخــاب یکراه حل صحیح از میان راهحلهای موجود به توانایی رهبران در
شرایط پیشبینی پیامدهای یک اقدام خاص بستگی دارد (بوش.)1391 ،

قدرت
تصمیمگیری

تصمیمگیری

رهبران خوب و توانمند ،از مجموعه روشــنی از ارزشهای فردی و آموزشی
پیروی میکنند (دی و همکاران.)2001 ،

ارزشهای
شخصی

توجه ارزشها

دو برنامه مهم ،یکی اجتماعی ســازی ســازمانی ودیگری اجتماعی ســازی
جامعهپذیر
حرفهای برای توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی در انگلیس اجرا میگردد
کردن مدیران
(کرو.)2001 ،

36

بعد فنی و
تخصصی

راهکارهای
مدیریتی

در انگلیس مدیران جدید مدارس ابتدایی در دورههای ضمن خدمت بهعنوان
اولیــن آموزشها در خصــوص رهبری و مدیریت شــرکت میکنند (بوش،
.)2005

آموزشهای
تخصصی

رشد حرفهای

مدیر در طول دورة دوســاله ابتدایی مدیریت بهمنظــور پرورش تواناییهای
حرفهای خود باید دانش مهارتی را از طریق تعامل با سایر مدیران شرکتکننده
و همسانان خود کسب نماید (کرو.)2001 ،

تجربه از
همساالن

سازمان یادگیرنده

رهبری آموزشــی بــدون احساســات نمیتواند به وظیفة خــود عمل کند
(کرافورد.)2009 ،34

احساسات
انسانی

روابط انسانی

کار کردن مدیر تازه انتصاب شده در کنار یک مدیر مجرب برای کسب تجربه
 ،شیو ه ای مرسوم برای توانمندسازی مدیران مدارس در انگلیس است (کرو،
.)2001

یادگیری از
همدیگر

سازمان یادگیرنده

 ëشمارة64
 ëسال شانزدهم
 ëزمستان 1396

متن (داده)

مفهوم

مؤلفه

توانمندســازی مدیران در محیط درونی و بیرونــی پیچیده و مبهم امروزی،
جهت انتخاب و تصمیمگیری در این شرایط ،ضروری به نظر میرسد (بوش،
.)1391

شناخت ابهام

شفافیت

مدیریــت در مدارس ،فرهنگ خاص خــود را میخواهد کــه مقدمات آن،
فرهنگ خاص
توانمندسازی رهبران و آمادگی پذیرش مسئولیت از سوی آنهاست (بوش،
مدرسه
)1391
مدیریت تحولخواه از مهمترین محورهای پرورش و توانمندســازی مدیران
مدارس در انگلستان است (بوش و جکسون.)2002 ،

مدریت
تحولخواه

در نگاه نوین ،توجه به فرایند یادگیری مدیریت در مقایسه با محتوای آموزشی فرایند یادگیری
مدیریت
آن بیشتر موردتوجه قرارگرفته است (بوش و جکسون.)2002 ،
زمانــی که رهبری مدرســه بهطور گســتردهای توزیع میشــود بر عملکرد
دانشآموزان و مدارس تأثیر به ســزایی دارد (لیتود،دی،سامونس ،هاریس و
هوپکینس.)2006 ،35

تیم سازی

مدیران بهواسطه تواناییهایشــان الهامبخش کارکنان هستند و این موضوع
رهبری معنوی را بهعنوان مؤلفة مهم توانمندســازی مدیران روشن میکند اخالق و معنویت
(ودز.)2007 ،36
رهبری مدارس بهصورت ارزشهای شخصی ،خودآگاهی و قابلیتهای عاطفی
بیان میشود (گرین فیلد.)1991 ،37

توانمندی
شخصی
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فرهنگ سازمانی
مدیریت تغییر
مدیریت فرایند
محور
مشارکت

معنویت
ویژگیهای
شخصیتی

استرالیا
واگذاری اختیارات به مدارس و توانمندســازی برای استقالل مدیران مدارس
در حال حاضر در سراسر استرالیا در حال اجراست (ابراهیمی.)1387 ،

واگذاری
اختیارات

اختیار

دالر )1998( 38خودگردانی حیطة عمل رهبری و مدیریت آموزشی را افزایش خودگردانی در
عمل
میدهد و به مدیران امکان میدهد که در نتایج مدرسه تأثیرگذار باشند.

استقالل

درک ماهرانه از سیاســتها بــه ابزاری ضروری برای بقای رهبران مدرســه توجه به زمینه
سیاسی
تبدیلشده است که باید خود را به آن مجهز کنند (لیندل.)1994 ،

بصیرت

برنامهریزی انجامشــده توســط مدیران مدارس موفق ،با نگاهی معمارانه به
برنامهریزی استراتژیک تدوین میشود (آرونا.)2016 ،39

توانمندی
برنامهریزی

مدیران مدارس برای بهبود اثربخشــی نقش خــود ناچار به تمرکز بر فرایند
یاددهی و تدریس معلمان بهعنوان رهبران کلیدی برای بهبود نتایج یادگیری
دانشآموزان هستند (هاتی.)2009 ،40

تمرکز بر
یاددهی و
یادگیری

بعد فنی و
تخصصی
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متن (داده)

مفهوم

مؤلفه

پاســخگویی یک مســئولیت جدی برای کیفیت کار رهبران مدارس است و
پاسخگویی در
امــروزه این امر بهعنوان یک حقیقت تجلی پیداکرده اســت (وهلســتروم و
برابر مسئولیت
لوئیس.)2008 ،41

پاسخگویی

تحت تأثیر قرار دادن بخشها و سازمانهای مختلف مدرسه از تأثیرات مدیران تأثیرگذاری بر
مدرسه
توانمند در مدرسه است (گیورو همکاران)2013 ،

تأثیرگذاری

قدرت
تصمیمگیری

تصمیمگیری

در استرالیا ،هر مدرســه در چارچوب یک سیاست کلی دولت فدرال ،قدرت
تصمیمگیــری در مورد تخصیص عملیاتی و عناصر کلیدی و سیاســتهای
مرتبــط با دانشآموزان و معلمان را دارد (موسســه ملــی آموزش و رهبری
استرالیا.)2011 ،42
یافتههای پژوهش معتبر بینالمللی موفقیت مدیران مدارس در ایالت
ویکتوریا استرالیا نشان داد که حمایت و اعتماد به رهبران مدارس دلیل
موفقیت آنهاست (اجالس ملی رهبران آموزشی استرالیا.)2005 ،

حمایت و اعتماد
به مدیران
مدارس

حمایت

توانمنــدی و بارور شــدن اســتعدادهای مدیران مدارس در ســایه حمایت بارور شدن
استعداد مدیران
همهجانبه مسئوالن ذینفع محقق میشود (آرونا.)2016 ،
قدرت ریســک کردن و نوآوری مدیران از دالیل عمده توفیقات آنان اســت
(اجالس ملی رهبران آموزشی استرالیا.)2005 ،

قدرت نوآوری

دسترسی به منابع اختصاصی استراتژیک از ویژگیهای مدیران توانمنداست دسترسی به
منابع استراتژیک
(گیورو همکاران.)2013 ،

دسترسی به
منابع

برای آمادهســازی و توانمندسازی مدیران و رهبران آینده مدارس و بهمنظور توانمندسازی
الهامبخشی به آنان باید مسئولیتهای ملی و بینالمللی به آنها تفویض شود مدیران در تراز
بینالمللی
(موسسه ملی آموزش و رهبری استرالیا.)2012 ،

رسالت

مدیران مــدارس آینده بایــد آگاهانه برای توانمندســازی خویش به دنبال
رشد و توسعة
فرصتهایی برای رشــد و توســعة حرفــهای ،از طریق گســترش دانش و
حرفهای
مهارتهای رهبری باشند (ماوت و برون)2006 ،43
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خالقیت و
نوآوری

رشد حرفهای

داشــتن ظرفیتهای حرفهای ســطح باال و منابع اختصاصی استراتژیک از
ویژگیهای مدیران توانمنداست (گیور و دریسدال.)2013 ،44

ظرفیت حرفهای

بنت )1999( 45معتقد است که برقراری ارتباط انسانی ،مهارت اصلی مدیران
مدارس است.

برقراری ارتباط

روابط انسانی

صداقــت ،صراحت ،انعطافپذیــری مدیران مدارس در ارتبــاط با دیگران از
ویژگیهای برجســتة مدیران مدارس اســت (اجالس ملی رهبران آموزشی
استرالیا)2005 ،46

صراحت و
صداقت

شفافیت
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مفهوم

متن (داده)

مؤلفه

داشتن انتظارات باال از خود و دیگران و توسعه فرهنگ موفقیت همواره مدنظر توسعه فرهنگ
مدیران موفق مدارس در استرالیا بوده است (گیور و دریسدال.)2013 ،47
موفقیت

فرهنگ سازمانی

تمرکز بر رهبری برای ایجاد تغییر در جامعه و بهبود عملکرد و توانمندسازی
باور به مدیریت
افراد ،مورد مطالبه از تمام ســازمانها ،بهخصوص مدارس است (باربر و ولن
تغییر
فندکالرک.)2010 ،48

مدیریت تغییر

در استرالیا مسئولیت هزینههای مصرفی مانند آب ،برق وهمچنین جابهجایی واگذاری انجام
هزینهها
و انتصاب کارکنان به مدارس واگذارشده است (بل و استونسون.)1392 ،

مدیریت مالی

مدیر مدرســه باید به برنامهریزی و سیاستگذاری کارکنان ،مدیریت منابع توجه به منابع
انسانی
انسانی و مدیریت روابط انسانی توجه کند (هاروی.)1994 ،49

مدیریت نیروی
انسانی

عمل بهعنوان
تسهیل گر

مربیگری

مدیر بهعنوان یک رهبر آموزشــی باید با توسعه ظرفیت حرفهای خویش در
مدرسه ،بهعنوان تسهیلگر و مشاور عمل کند (هاروی.)1991 ،

مدیران موفق اعتقاد و باور به تصمیمگیری مشــترک و رهبری توزیعشده ،مشارکت و
رهبری گروهی
دارند (اجالس ملی رهبران آموزشی استرالیا.)2005 ،

مشارکت

مدیران و معاونان مدارس ابتدایی برای توانمندسازی خود همواره باید آگاهی
خویش را از اهداف مدرسه به حداکثر برسانند (هارت.)1990 ،50

توجه به اهداف

هدف مداری

افزایش مهارتهای میان فردی سطح باال ،خوب بودن و داشتن اعتمادبهنفس
از ویژگیهای مدیران توانمنداست (گیور و دریسدال .)2013 ،

اعتماد و
اعتمادبهنفس

ویژگیهای فردی
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افریقای جنوبی
اینکــه مدیر درک کند از احترام حرفهای در بین جامعه و همکاران برخوردار
است به او روحیة کاری مؤثر میدهد (اسمیت و جرلینگ.)2006 ،

منزلت اجتماعی

احســاس ارزشمندی مدیر در کار و تأثیرگذاری بر مخاطبان خود خصوصاً بر
احساس ارزش
معلمان ،دانشآموزان و محیط مدرسه برای مدیر خیلی اهمیت دارد (اسمیت
نمودن
و جرلینگ.)2006 ،
در افریقای جنوبی مدیر مدرسه اختیارات زیادی در رابطه با تصمیمگیری در
امور مرتبط با مدرسه دارد (کالرک.)2007 ،51

اختیار
تصمیمگیری

فقدان معیارهای دقیق و نبود صالحیتهای الزم در افراد تازه انتصاب شــده
تعیین صالحیت
در پســت مدیریت مدارس ابتدایی در افریقای جنوبی آثار نامطلوب خود را
برای مدیران
بر عملکرد مدیریت و رهبری مدارس برجای گذاشته است (بوش.)2004 ،
با گرایش به مدارس خودگردان ،بسیاری از مدیران مدارس خودشان را در برابر
مسئوالن منطقهای ،والدین ،جامعه و حتی یادگیرندگان پاسخگو میدانند و
این امر زمینه را برای توانمندی آنان فراهم کرده است( .بوش)2008 ،

خودگردانی

احترام
احساس
ارزشمندی
اختیار
استانداردسازی

استقالل
شمارة ë 64
سال شانزدهم ë
زمستان ë 1396
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متن (داده)

مفهوم

مؤلفه

افزایش اعتمادبهنفس و افزایــش کارایی و همچنین تقویت باورهای رهبران
آموزشی از محورهای توانمندسازی مدیران در افریقای جنوبی است (صوفو،52
.)2012

اعتمادسازی

اعتماد

یکــی از چالشهای کلیدی که تأثیر قابلتوجهی بــر فعالیتهای مدارس و
توجه به تقویت
توانمندیهای مدیران در سراســر افریقای جنوبی گذاشــته  ،فقر انگیزشی
انگیزه
مدیران مدارس است (کالرک.)2007 ،
برای تحقق توانمندســازی مدارس باید برای مدیران همة محدودیتهای که
مانع ارتقاء و توانمندســازی افراد میگردد ،حذف شوند (اسمیت و جرلینگ،
.)2006

حذف
محدودیتها

مدیران مدارس ،مســئول رهبری آموزشی در مدرســه هستند؛ و باید زمان
بیشــتری را صرف نظارت بر فرایند آموزشــی و فعالیتهای خاص یادگیری
نمایند (بوش و گالور.)2016 ،53

یاددهی
یادگیری

بعد فنی و
تخصصی

در افریقای جنوبی مدیریت مدرســه مسئول و پاسخگوی عواقب تصمیمات
خویش است (کالرک.)2007 ،

پاسخگویی و
مسئولیت

پاسخگویی

اینکه مدیر از مهارتها و تواناییهای الزم برای تسهیل فرایندهای مهم کاری
برخوردار است به او توان کاری مؤثر میدهد (اسمیت و جرلینگ.)2006 ،

مؤثر بودن

تأثیرگذاری

توانمندسازی مدیران مفهومی چندبعدی است که بعد عینی آن فرصت دادن
،یعنی در معرض تمرین رهبری قرار دادن اســت (رابینــز ،دندال و روود،54
.)2003

کارآموزی
مدیران

تجربه

انتظارات باالی تعریفشده ،برای مدیران و رهبران آموزشی مدارس ،از طریق
تعیین انتظارات
توسعه مشارکت و حمایت همهجانبه والدین دانشآموزان ،جامعه ،کارکنان و...
باال
امکانپذیر است (تاکر و کدینگ.)2002 ،55

ترسیم چشمانداز

شــرکت مدیران مدارس در تصمیمهای حســاس و حیاتی که مستقیماً بر
کار آنها اثر دارد از ضروریات توانمندســازی آنهاست (اسمیت و جرلینگ،
.)2006

شرکت در
تصمیمگیری

تصمیمگیری

افریقای جنوبی بر این باور است که رهبران آینده مدارس کسانی هستند که
خالصانه متعهد به تغییر در سازمان خود هستند (مستری و سینگ.)2007 ،56

متعهد به تغییر

تعهد

در افریقای جنوبی مدیران تازه منصوبشــده نیاز مبرم به آموزش و توسعة
حرفهای برای پیشرفت و تحقق کیفیت یادگیری دارند که باید در این زمینه آموزش و توسعه
اقدام گردد (متسک.)1998 ،57
در افریقای جنوبی مدیران مؤثر و توانمند کار خود را از طریق توسعه مهارتهای
جدید ،قابلیتها و تفاهم انجام میدهند (مستری و سینگ.)2007 ،
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توسعه قابلیتها

توانمندی
حرفهای
رشد حرفهای

مفهوم

متن (داده)

توانمندسازی مدیران مفهومی چندبعدی است که یک بعد آن غنای شغلی و چالشی و غنی
بودن شغل
چالشهای بیشتر هست (رابینز و همکاران.)2003 ،

مؤلفه
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غنای شغل

مدیران توانمند ،بنیانگذاران یک فرهنگ آموزشــی پویا هستند که میتواند
بهعنوان یک اســتراتژی ،روند آموزشی را دگرگون سازد (مستری و سینگ،
.)2007

بنیانگذاری
فرهنگ پویا

فرهنگسازمانی

در افریقای جنوبی ،اعضاء مدرسه بهعنوان یک گروه کار میکنند و مدیرمسئول
این گروه است (کالرک.)2007 ،

کار تیمی

مشارکت

توانمندســازی مدیران مفهومی چندبعدی اســت و یک بعد آن تجربه است
(رابینزو همکاران)2003 ،

تجربه

ویژگیهای
شخصیتی

ژاپن
همه فعالیتهای آموزشی مدیریت مدرسه در ژاپن مبتنی بر احترام ،اعتماد
متقابل و بهرهگیری از شیوة مشارکت جویانه است (سرکار آرانی)1384 ،

منزلت و احترام

احترام

با واگذاری قدرت به مدیر مدرسه او را قادر میسازیم که فعالیتهای آموزشی
را بر اساس نیازهای مدرسه انجام دهد (هیراتا.)2006 ،58

تفویض اختیار

اختیار

در ژاپن مدیر ،مدرســه را بهعنوان یک سیستم خودمختار بهگونهای هدایت
میکند که متناسب با نیازهای جامعه باشد (هیراتا.)2006 ،

خودمختاری

استقالل

تناســب مدیریــت باز مدارس ژاپــن با نیازهای ســاکنان محلــه و اولیای
دانشآموزان ،قدرت پاسخگویی مدیران را افزایش میدهد (هیراتا.)2006 ،

پاسخگویی

پاسخگویی

اگر یک رهبر و مدیر با جاذبههای انســانی ،تالش برای تحت تأثیر قرار دادن
تأثیر گذاشتن بر
مخاطبان و ارائه گزارش و مشاوره با زیردستان را بهصورت اعتقادی و درونی
مخاطبان
باور کند ،مدیری بااستعداد خواهد بود (ایشی کاوا.)1395 ،

تأثیرگذاری

امــروزه عالوه بر اهمیت علم و هنر در توفیق مدیریت مدارس به نقش تجربه نقش تجربه در
موفقیت
نیز در انتخاب و نگهداری مدیران مدارس توجه میشود (ایشی کاوا.)1395 ،

تجربه

مدیر مدرسه ی موفق در ژاپن مینویسدرهبری را من بهعنوان مدیر مدرسه،
نشان دادن چشمانداز به همکاران میدانم (ایشی کاوا.)1395 ،

نشان دادن
چشمانداز

ترسیم چشمانداز

کسب مهارت در تصمیمگیری گروهی در مدارس ژاپن بسیار مورد تأکید است
(اوحاکایاوا و روسووسکی.)2007 ،59

مهارت در
تصمیمگیری

تصمیمگیری

تفویض اختیارات بیشتر به مدارس اعم از مدیران و سایر کارکنان ،در دستور
کار دولت برای مدارس ابتدایی ژاپن بوده است (حبیبی.)1386 ،

اختیار

تفویض اختیار
شمارة ë 64
سال شانزدهم ë
زمستان ë 1396
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متن (داده)

مفهوم

مؤلفه

در مدارس ابتدایی ژاپن مدیران مدارس بیشتر درگیر دادن تسهیالت بیشتر
به معلمان جهت هدایت فرایند یادگیری هستند (هوجاال)2013 ،60

حمایت از
کارکنان

حمایت

مدیران مدارس ژاپن بهمنظور توانمندسازی خویش موظف ،به کسب آگاهی
از نوجوییها و نوآوریها در آموزشوپرورش ،هستند (عصاره.)1386 ،

آگاهی از
نوآوریها

خالقیت و
نوآوری

روش گزینش مدیران مدارس در ژاپن بسیار دقیق و مبتنی بر شایستگی است
(رونقی تصدیقی.)1391 ،

شایستهساالری

مهارت در کنترل مدیریت زمان بهصورت یک فرهنگ در بین مدیران مدارس
ژاپن تبدیلشده است (نقل از انستیتو مدیریت پروژه.)2004 ،61

مهارت در
کنترل زمان

مدیران مــدارس ژاپن به منظور ارتقاء دانش حرفــهای خویش و آگاهی از
نوجوییها و نوآوریها در آموزشوپرورش موظف ،به شرکت در در کانونهای
آموزش ضمن خدمت هستند(عصاره.)1386 ،

آموزشهای
تخصصی

راهکارهای
مدیریتی

رشد حرفهای

مهارت در مدیریت بحران به دلیل موقعیت جغرافیایی و زلزلهخیز بودن کشور
ژاپن بهصورت یک فرهنگ در بین مدیران مدارس ژاپن تبدیلشــده اســت مدیریت بحران
(انستیتو مدیریت پروژه.)2004 ،

قدرت
ریسکپذیری

اگر بخواهیم وظایف مدیران و رهبران آموزشــی را خالصه کنیم باید بگوییم توجه به برنامة
درسی
حمایت از برنامة درسی (هوجاال.)2013 ،

بعد فنی و
تخصصی

در مدارس ابتدایی ژاپن تناســب کافی میان اختیارات و مســئولیت مدیران توازن اختیار و
مسئولیت
مدارس وجود دارد (رونقی تصدیقی)1391 ،

مسئولیتپذیری

مهارت در مدیریت گروهی در مدارس ژاپن بسیار مورد تأکید است (اوحاکایاوا
و روسووسکی.)2007 ،

مدیریت گروهی

مشارکت

در ژاپن نقش رهبری در مدرســه بهعنوان یک الگوی مطلوب برای معلمان و
کارکنان بسیار مهم است .مدیر باید قادر به فراهم کردن یک فرهنگ یادگیری
در مدرسه از طریق فعالیتهای عملی مربیگری باشد (یودا.)2013 ،62

نقش الگویی
مدیر

الگوسازی

ســعی کنید در رهبری و مدیریت مدرسه بلندنظر باشی تا همه بخواهند در
پشت سرت حرکت کنند (ایشی کاوا.)1395 ،

وسعت نظر

ویژگیهای
شخصیتی

جمهوری اسالمی ایران
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مدیران نباید از ارتکاب اشتباهات احتمالی بترسند .آنان باید به آینده شغلی و
ثبات کاری خود مطمئن باشند (کبیر زاده نجفآبادی،سعادتمند و رجائیپور،
)1388

امنیت شغلی

ابعاد شغلی

رجاییپــور و همــکاران ( ،)1389انگیزش و آزادی عمــل را عوامل مؤثر در
توانمندسازی مدیران مدارس میدانند.

آزادی عمل
مدیران

استقالل
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متن (داده)

مفهوم

مؤلفه

مشــارکتپذیری ،انگیــزش و آموزش در درجــات بعدی عوامــل مؤثر بر
توانمندسازی مدیران مدارس قرار دارند (چهار لنگ بختیاری)1389 ،

انگیزش

انگیزه

پرداخت حقوق و مزایای مناســب ،یکی از راهکارهای جذب افراد شایسته و پرداخت حقوق
مناسب
کارآمد برای مدیریت مدارس است (صافی)1383 ،
دخالت دادن و مشــارکت مدیران در فرایند تصمیمگیری به آنان احســاس
حرفهای بودن میدهد (حوریزاد)1390 ،
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پاداش

دخالت در
تصمیمگیری

تصمیمگیری

األرض إِن ّی َح ٌ
لیم( .یوسف)۵۵ ،
اج َعلنی َعلی خَ زائ ِِن
ِ
فیظ َع ٌ

تخصص و تعهد

تعهد

ســاختار با تعیین مســیر تصمیمات و تعیین قوانین ،رفتار اعضا را در هنگام
تصمیمگیری ،جهت میدهد (اعرابی.)1381 ،

اهمیت ساختار

توجه به ساختار

یک مدیر برای استفاده از شایستگیها و توانمندیهای خود ،عالوه بر حمایت
مسئوالن عالی باید نسبت به حمایت مسئوالن محلی و ذینفعان نیز اطمینان
داشته باشد (بختیاری و احمدی مقدم.)1389 ،

حمایت
همهجانبه

حمایت

توجه به نقش منابع انســانی ،آگاهی از مهارتهای مدیریت ،توجه به شــیوه
خاص مدیریتی و آموزش صحیح از عوامل توانمندسازی مدیران مدارس است
(به نقل از لنگوری.)1392 ،

مهارتهای
مدیریتی

راهکارهای
مدیریتی

« َو َعلَّ َم آ َد َم األَسما َء ُکلَّها»...؛ (بقره)۳۱ ،

دانش مدیر

احســاس حرفهای شــدن مدیران ،افزایش اعتمادبهنفس و احساس توانایی
حرفهای شدن
بیشــتر در انجام وظایف را به دنبال دارد و آنان را برای رهبری در مدرســه
مدیران
آمادهتر و توانمندتر میکند (حوریزاد.)1390 ،

رشد حرفهای

رضایت شــغلی مؤثرترین عامل در توانمندسازی مدیران مدارس است (چهار
لنگ بختیاری.)1389 ،

رضایت شغلی

رضایت شغلی

جهانیان ( )1387یکی از ابعاد مهم توانمندســازی مدیران مدارس را روابط
انسانی میداند.

روابط انسانی

روابط انسانی

تواناســازی در جسارت و عمل یک بعد مهم تواناسازی مدیران مدارس است
(کبیرزاده نجفآبادی ،سعادتمند و رجائیپور)1388 ،

جسارت و عمل

ریسکپذیری

جهانیــان ( )1387یکــی از ابعاد مهم توانمندســازی مدیــران مدارس را
شفافسازی ،نقش آنها میداند

شفافسازی
نقش

شفافسازی

پژوهشها نشــان میدهد فنآوری اطالعات ،یکی از راههایی است که قاعدتاً
باید حس توانمندی مدیران را افزایش دهد (تقوایی.)1394 ،

تأثیر فناوری
اطالعات

فناوری اطالعات
شمارة ë 64
سال شانزدهم ë
زمستان ë 1396

43

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

مطالعة تطبیقی مفهوم و ابعاد توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی در ایران و چند کشور پیشرفتة جهان

متن (داده)

مفهوم

مؤلفه

جهانیان ( )1387یکی از ابعاد مهم توانمندســازی مدیران مدارس را توسعه
مشارکت میداند

توسعه مشارکت

قدرت
تصمیمگیری

اس بِغَیر اَلسِ ــ َن ِت ُکم ل َِی ُروا ُ
الصالة و الخیر
ُکون ُو ُدعا ًة لل ّن ِ
منکم ال َو َرع و االِجتها َد و َّ
ان َ
ذلک داعی ٌة؛ (راسخون)1395 ،
َف َّ

اهمیت نقش
الگویی مدیر

الگوسازی

«هر کس رابطه میــان خود و خدا را اصالح کند ،خدا رابطه میان او مردم را
اصالح فرماید (نهجالبالغه حکمت.)89 ،

تقوا و اصالح
امور

معنویت

«سعهصدر ابزار ریاست است» (نهجالبالغه ،حکمت .)167

برخورداری از
سعهصدر

ویژگیهای
شخصی

یکــی از عوامل مؤثر بر ایجاد حس توانمندی ،منبع عظیم و پرقدرت عزت و
کرامت نفس است (محدث قمی ،1355 ،ص)440 .

برخورداری از
عزتنفس

ویژگیهای فردی

ب :همجواری و مقایسه
بــا جمعبنــدی و کنار هــم قــرار دادن مؤلفه و مفاهیم فــوق میتــوان آنها را در جدول شــمارة
 2خالصــه نمــود و آنها را باهم مقایســه کرد .بر اســاس محتــوای این جدول ،درمجمــوع  50مؤلفه
بین کشــورهای مورد مطالعه شناساییشــده اســت که ســهم آمریــکا  26مؤلفه ،انگلســتان  24مؤلفه،
افریقایجنوبی  21مؤلفه ،استرالیا  20مؤلفه و ژاپن  18و ایران  16مؤلفه میباشد.
جدول شمارة  .2همجواری مؤلفهها

مؤلفه
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استرالیا افریقای جنوبی

آمریکا

انگلستان

بعد فنی و تخصصی

*

*

رهبری اخالقی

*

02

توانایی مدلسازی

*

03

ترسیم چشمانداز

*

تعیین مأموریت

*

*

*

*

*

ژاپن

01

*

04

*

05

پاسخگویی

*

*

*

*

*

رشد حرفهای

*

*

*

*

*
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ایران

کد

06
*

07

مؤلفه

آمریکا

انگلستان

استرالیا افریقای جنوبی

فرهنگسازمانی

*

*

*

ویژگیهای شخصیتی

*

*

*

سازمان یادگیرنده

*

اختیار

*

توانمندی حرفهای

*

دسترسی به اطالعات

*

توجه به ارزشها

*

پاداش

ژاپن

ایران

کد

08
*

*

09
10

*

*

*

11
12

*

13
14

*
*

راهکارهای مدیریتی

*

*

استقالل

*

*

انگیزه

*

*

حمایت

*

احترام

*

مدیریت مالی

*

*

*

*

15

*

*

16

*

*

17

*

18

*

19

*
*

*

*
*

*

20
21

تصمیمگیری

*

*

*

*

*

تأثیرگذاری

*

*

*

*

*

23

تجربه

*

*

24

اعتماد

*

شفافیت
تعهد
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*

*
*

*

مدیریت نیروی انسانی

*

22

25
*

26

*

27

*

28

ارتباطات

*

*

*

29

مدیریت تغییر

*

*

*

30
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مؤلفه

مسئولیتپذیری

آمریکا

انگلستان

استرالیا افریقای جنوبی

*

مشارکت

*

مدیریت فرایند مدار

*

*

*

*

31

*

*

32
33

تفویض اختیار

*

معنویت

*

رسالت
روابط انسانی
بصیرت

*

خالقیت نوآوری

*

انعطافپذیری

*

*

*

قدرت ریسکپذیری
هدف مداری

*

*

*

40
41
*
*

غنای شغل

43
44

*

46

*

توجه به ساختار
فناوری اطالعات

*

مربیگری

*

47

*

48
49

*

الگوسازی

46

42
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39

*

26

37
38

*
*

35
36

*

احساس ارزشمندی

فراوانی مؤلفههای
هر کشور

34

*
*

استانداردسازی

ژاپن

ایران

کد

24

20

21

*

*

50

18

16

جمع

 ســؤال دوم :موارد تشابه و تفاوت مؤلفههای توانمندســازی مدیران مدارس ابتدایی ایران با
مؤلفههای توانمندسازی کشورهای منتخب کدام است؟
الف :توصیف و تفسیر
بــا در کنار هم قرار دادن جداول فوق بهخصوص جدول شــمارة  2به توصیف و تفســیر مؤلفههای
توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی در ایران و کشورهای منتخب برابر جدول زیر پرداخته میشود .در
اینجا بهصورت تطبیقی و بهصورت زوجی مؤلفههای توانمندی سازی مدیران مدارس ابتدایی جمهوری
اسالمی ایران با بقیه کشورها مورد مقایسه قرارگرفته است.
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جدول شمارة  .3تطبیق مؤلفههای کشورها با جمهوری اسالمی ایران بهصورت دوبهدو

کشورها

ایران
و
آمریکا

ایران
و
انگلستان

ایران
و
استرالیا

افتراق و اشتراک مؤلفهها

اشتراکات

رشد حرفهای ،راهکارهای مدیریتی ،استقالل ،انگیزه ،حمایت ،تصمیمگیری،
تعهد ،قدرت ریسکپذیری

خاص ایران

ویژگیهای شخصیتی ،شفافسازی ،فنآوری اطالعات ،الگوسازی ،معنویت،
روابط انسانی و پاداش

خاص آمریکا

بعد فنی و تخصصی ،رهبری اخالقی ،توانایی مدلسازی ،ترسیم چشمانداز،
تعیین مأموریت ،پاســخگویی ،توانمندی حرفهای ،دسترسی به اطالعات،
ارزشهــا ،مدیریت مالی ،مســئولیتپذیری ،توان تأثیرگــذاری ،ارتباطات
مطلــوب ،احتــرام ،انعطافپذیــری ،هدف مــداری ،خالقیــت و نوآوری،
استانداردسازی

اشتراکات

ویژگیهای شخصیتی ،رشد حرفهای ،راهکارهای مدیریتی ،استقالل ،انگیزه،
تصمیمگیری ،شفافیت ،معنویت ،روابط انسانی

خاص ایران

پاداش ،حمایت ،تعهد ،قدرت ریسکپذیری ،الگوسازی ،فناوری اطالعات

خاص
انگلستان

بعد فنی و تخصصی ،پاســخگویی ،مدیریت فرایند مدار ،ترسیم چشمانداز،
ســازمان یادگیرنده ،فرهنگســازمانی ،اختیار ،احترام ،تأثیرگذاری ،روابط
انسانی ،بصیرت ،مشارکت جمعی

اشتراکات

ویژگیهای شخصیتی ،رشد حرفهای ،تصمیمگیری ،شفافیت

خاص ایران

معنویت ،روابط انسانی ،فناوری اطالعات ،قدرت ریسکپذیری ،الگوسازی

خاص استرالیا

بعد فنی و تخصصی ،اختیار ،فرهنگســازمانی ،پاســخگویی ،اســتقالل،
تأثیرگذاری ،حمایت ،مدیریت نیروی انسانی ،روابط انسانی ،مدیریت تغییر،
مشــارکت ،رســالت ،توجه به هدف ،بصیرت ،خالقیت نوآوری ،مربیگری،
دسترسی به منابع
شمارة ë 64
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کشورها

ایران
و
افریقای
جنوبی

ایران
و
ژاپن

افتراق و اشتراک مؤلفهها

اشتراکات

ویژگیهای شخصیتی ،رشد حرفهای ،تصمیمگیری

خاص ایران

شفافسازی ،معنویت ،روابط انسانی ،فنآوری اطالعات ،قدرت ریسکپذیری،
الگوسازی

خاص افریقای
جنوبی

بعــد فنی و تخصصــی ،اختیار ،توانمندی حرفهای ،ترســیم چشــمانداز،
فرهنگسازمانی ،پاســخگویی ،استقالل ،انگیزه ،مشارکت جمعی ،احترام و
منزلت ،مسئولیتپذیری ،اعتماد ،تأثیرگذاری ،تجربه کردن ،اعتماد ،تعهد،
احساس ارزشمندی ،غنای شغل

اشتراکات

رشــد حرفهای ،ویژگیهای شــخصیتی ،راهکارهای مدیریتی ،اســتقالل،
حمایت

خاص ایران

پاداش ،انگیزه ،تصمیمگیری ،روابط انســانی ،تعهد ،معنویت ،شفافسازی،
قدرت ریسکپذیری ،الگوسازی ،غنای شغلی ،فنآوری اطالعات

خاص ژاپن

ترسیم چشــمانداز ،اختیار ،پاســخگویی ،احترام و منزلت ،تفویض اختیار،
مشــارکت جمعی ،تــوان تأثیرگــذاری ،تجربه کردن ،مســئولیتپذیری،
تصمیمگیری ،فنی تخصصی ،راهکارهای مدیریتی ،خالقیت و نوآوری

ب :همجواری و مقایسه
با مقایســة جدول فوق و همجــواری آنها میتوان به نتایج زیر در مورد مؤلفههای توانمندســازی
مدیران مدارس ابتدایی در ایران و کشورهای منتخب دست یافت و در یک نگاه مهمترین نقاط اشتراک
و افتراق آن ها را مطابق جدول شمارة  4پیدا نمود.
جدول شمارة  .4اشتراک و افتراق کشورها در مؤلفههای توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی

پاســخگویی ،ویژگیهای شــخصیتی ،الگوســازی ،فناوری اطالعات ،قدرت
اشتراک ایران
ریسکپذیری ،روابط انسانی ،معنویت ،تعهد ،شفافیت ،تصمیمگیری ،انگیزه،
با کشورها
استقالل ،راهکارهای مدیریتی ،پاداش
ایران
و
همة
کشورهای
منتخب
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خاص ایران

توجه به ساختار

مشترک بین
کشورهای
منتخب

بعد فنی و تخصصی ،رهبری اخالقی ،توانایی مدلســازی ،ترسیم چشمانداز،
تعیین مأموریت ،شد حرفهای ،فرهنگســازمانی ،سازمان یادگیرنده ،اختیار،
توانمندی حرفهای ،دسترسی به اطالعات ،توجه به ارزشها ،حمایت ،احترام،
مدیریت مالی ،تأثیرگذاری ،تجربه ،اعتماد ،مدیریت نیروی انسانی ،ارتباطات،
مدیریت تغییر ،مسئولیتپذیری ،مشارکت ،مدیریت فرایند مدار ،تفویض اختیار،
رسالت ،بصیرت ،خالقیت و نوآوری ،انعطافپذیری ،احساس ارزشمندی ،هدف
مداری ،غنای شغل ،استانداردسازی ،دسترسی به منابع ،مربیگری

نتیجهگیری و پیشنهاد
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یافتههــای ایــن پژوهش کیفــی که باهــدف شناســایی ،تطبیق و تحلیــل مؤلفههای
توانمندســازی مدیران مدارس ابتدایی جمهوری اســامی ایران و کشــورهای منتخب با
اســتفاده از روش تطبیقی برودی انجام گرفت حاکی از آن اســت که درمجموع  50مؤلفة
توانمندسازی در بین کشورهای منتخب و جمهوری اسالمی ایران شناساییشده است که
دراینبین مؤلفههای شناساییشده کشور آمریکا  26مورد ،انگلستان  24مورد ،استرالیا 20
مــورد ،افریقای جنوبی  21مورد ،ژاپن  17مورد و جمهوری اســامی ایران  16مورد بوده
است .البته مؤلفههای مشترک زیادی بین کشورها وجود داشته است .بیشترین مؤلفه مربوط
به کشــور آمریکا و کمترین مؤلفه مربوط به جمهوری اسالمی ایران است .همچنین نتایج
پژوهش نشــان از مؤلفههای مشابه کم در توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی جمهوری
اســامی ایران با مفاهیم توانمندسازی در کشورهای منتخب دارد و خأل مؤلفههای مهمی
چون بعد تخصصی و فنی ،توانایی مدلسازی ،ترسیم مأموریت و چشمانداز ،تناسب اختیار
و مسئولیت و غیره در کشور ما وجود دارد .هرچند وجود مؤلفههای دیگری چون معنویت،
رشد حرفهای ،روابط انسانی ،تعهد و تخصص زمینة دلگرمی را در بین مدیران و برنامهریزان
ایجاد میکند ولی برای بهرهمندی از ظرفیت کامل مدیران مدارس نیازمند توانمندســازی
جدی مدیران مدارس با اســتناد به یافتههای تطبیقی بهویژه در کشورهای موفق هستیم.
توسعه کانونهای آموزش ضمن خدمت مدیران مدارس بهمنظور آگاهی از نوآوریهای
آموزشی (عصاره ،)1386 ،توجه جدی به توسعة حرفهای مدیران (متسک ،)1998 ،حاکم
کردن یــک فرهنگ یادگیری در بین مدیران مدارس (یــودا )2013 ،توجه جدی به نقش
تجربه در انتخاب و نگهداشــت مدیران (ایشی کاوا ،)1395 ،اعطا آزادی عمل به مدیران
برای تصمیمگیری (کوئین و اســپریتز ،)2007 ،ســتایش و تقدیر از مدیران وظیفهشناس
(ســرجیوانی ،)1990 ،انتشــار گســترده اطالعات در سطح ســازمانی مدارس (بوش و
جکســون ،)2000 ،طراحی استانداردها و شرایط صالحیتهای حرفهای مدیران (بوش،
 ،)2005تفویــض اختیار و کاهش کنترلهای شــدید مرکزی (عصاره ،)1386 ،گســترش
حوزة مســئولیت و اختیار مدیــران مدارس (بل ،)1392 ،توجه به ارزشهای شــخصی،
خودآگاهی و قابلیتهای عاطفی مدیران (گرین فیلد ،)1999 ،حرکت به سوی خودگردانی
مدارس و واگذاری اختیارات به مدیران مدارس (دالر ،)1998 ،تشــویق مدیران مدارس
بهمنظور افزایش قدرت ریســک کردن (اجالس ملی رهبران آموزشــی استرالیا،)2005 ،
افزایش قدرت صداقت ،صراحت و انعطافپذیری مدیران مدارس در ارتباط با دیگران
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(اجالس ملی رهبران آموزشــی استرالیا ،)2005 ،برخورداری مدیران از احترام حرفهای
در بین همکاران و جامعه (اسمیت و جرلینگ )2006 ،و احساس ارزشمندی مدیر از کار
خود (اســمیت و جرلینگ )2006 ،از مهمترین درسهایی است که ما میتوانیم در زمینة
توانمندســازی مدیران مدارس ابتدایی از کشورهای مورد مطالعه کسب نماییم .در پایان
برخی پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی جهت استفاده ذینفعان اعالم میگردد.
 .1تمامی کشــورهای موردمطالعه ،موضوع توانمندســازی مدیران مــدارس ابتدایی را
بهعنوان یکی از اولویتهای اساسی خود قلمداد نمودند و ضمن پیشبینی منابع مالی
مورد نیز برای آن ،مرکز یا موسســهای ملی را مسئول تربیت و توانمندسازی مدیران
مدارس نمودند که جای این امر در کشــور ،خالی اســت .لذا بومیسازی و عملیاتی
نمودن این مؤلفهها با بهرهمندی از تجارب این کشورها به وزارت آموزشوپرورش
توصیه میشود.
 .2توســعة این پژوهش در ســایر دورههای تحصیلی و سایر موضوعات مهم مرتبط با
توانمندســازی مدیران مدارس مانند جانشــین پروری ،شایستهساالری و غیره و با
بهرهمندی از تجارب ســایر کشورها بهمنظور تجزیهوتحلیل دقیقتر وضعیت جهانی
در این مبحث بســیار مورد تأکید و توصیه اســت؛ زیرا سرعت رشد جهانی ما را به
همخوانی و هماهنگی بیشتر با دستاوردهای بشری فرامیخواند و هرگونه غفلت و
کوتاهی هزینه سنگینی را برای جامعه به همراه دارد.
 .3نکتة حائز اهمیت این است که وضعیت شاخصها و مؤلفههای توانمندسازی مدیران
مدارس در ایران در مرحلة طراحی ،تدوین و قانونگذاری نامطلوب نیست اما آنچه
ما را از کشــورهای موردمطالعه متمایز میکند این اســت که این برنامهها ،مؤلفهها،
شــاخصها و قوانین در عرصة عملی و واقعی پیاده نمیشوند .از مصادیق این ادعا
میتوان به دســتورالعمل تقریب ًا مطلوب انتخاب و انتصاب مدیران ،برجســته بودن
موضوع شایستهساالری در انتخاب مدیران و ...اشاره کرد که در عرصة عمل اجرایی
نمیشــوند .لذا توصیه میشود بررســی موانع و مشکالت عدم تحقق عملی فرایند
برنامهریزی برای تربیت و توانمندســازی مدیران مدارس ابتدایی توسط متولیان امر
در دستور کار قرار گیرد.
 .4جــای خالی مؤلفههای مهمی چون اختیار ،پاســخگویی ،بصیــرت ،توانمندی فنی و
تخصصی و ...در توانمندســازی مدیران مدارس ابتدایی کشــور وجود دارد که الزم
است متولیان امر با بهرهمندی از تجارب جهانی زمینة بومیسازی و عملیاتی نمودن
این مؤلفهها را بهمنظور بهبود فرایند آموزشیوپرورشی در مدارس فراهم نمایند.
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