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چکيده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل تشکیلدهنده ،ارائه مدل مفهومی و اعتباریابی کیفی مدرسه
سالم با تاکید بر بعد سالمت سازمانی صورت گرفت .راهبرد این پژوهش کیفی برای شناسایی عوامل ایجاد
مدرسه سالم از روش تحلیل مضمون استفاده شده است .جامعه تحقیق شامل اسناد ،مدارک ،متون و صاحب
نظران حوزه مدیریت آموزشی به ویژه در مدارس بود .برای نمونهگیری از روش هدفمند استفاده گردید؛
بدین معنی که منابعی انتخاب گردیدند که بیشترین اطالعات و داده را برای پاسخ به سوال تحقیق فراهم
نمودند .نمونه گیری تا نقطه رسیدن به حداکثر اطالعات ،یا نقطه اشباع صورت گرفت .بر این اساس از 51
متن و  15مصاحبه تخصصی برای گردآوری دادهها استفاده گردید .نتایج نشان داد که مضامینی همچون
مدیر آموزشی ،رهبری آموزشی ،ویژگی های دموگرافیک مدرسه ،ویژگی های معلمان ،فرهنگ مدرسه ،تعهد
سازمانی معلم ،رفتار شهروندی ،خشنودی شغلی معلم ،پیشرفت تحصیلی و سالمت دانش آموزان از مهمترین
عوامل تشکیل دهندهی مدرسه سالم میباشند .جهت اعتباریابی الگوی مفهومی مدرسه سالم از تکنیک دلفی
استفاده شده است .مقدار ضریب توافق در راند اول تکنیک دلفی  0/624و در راند دوم  0/703و در راند سوم
 0/765به دست آمد که وحدت نظر باالیی میان دیدگاه صاحبنظران را نشان داد .همچنین مقدار معناداری
در هر دو دور نیز  0/000بدست آمد بنابراین فرضیه هماهنگی بین نظرات مورد پذیرش قرار گرفت .بدین
ترتیب  9عامل که میانگین باالی  7را کسب نمودند ،مورد توافق قرار گرفتند.
کليد واژهها :اعتباریابی کیفی ،مدرسه سالم ،سالمت سازمانی ،تحلیل مضمون ،تکنیک دلفی
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مقدمه
از دیدگاه اسالم هدف از خلقت انسان ،تقرب به خداوند است و راه اصلی تحقق این هدف،
تقواست .امکانات محیطی اعم از سازمانی ،اجتماعی ،طبیعی ،اقتصادی و غیره نعمتهای الهی بوده
و وسایل الزم برای رشد و کمال به شمار میروند .بر این اساس آدمی در طلب هدفی بزرگ است
که با تالش در جهت آن حرکت میکند( .)Bani asadi, 1997از آنجایی که آدمی در معرض انواع
تهدیدات درونی و بیرونی است ،لذا برای کمک به او در رویارویی مناسب با مخاطرات ،باید جریان
اجتماعی از بیرون و توسط خیرخواهان جامعه و با فراهم آوردن زمینه مساعد از جمله محیط نسبتاً
سالم او را در حرکت آگاهانه به سوی کمال شایسته یاری دهد .بر این اساس فرایند تربیت با زمینه-
سازی شکوفایی فطرت و رشد همه جانبه استعدادهای طبیعی ،بهعنوان جزء الینفک زیست انسانی
به شمار می رود( .)Supreme Council of the Cultural Revolution, 2011در جوامع امروز جریان
تربیت کودکان در خانواده آغاز میشود ولی به زودی سازمانی اختصاصی ،یعنی مدرسه مسئولیت
ایفای این وظیفه را رسماً بر عهده میگیرد و ادامه امر تربیت ،عمدتاً در شرایط و وضعیتهای
سازمان یافته ،طبق برنامههای مشخص و به منظور تحقق هدفهای معینی صورت می-
پذیرد( .)Alaghehband, 2007, p 7در جمهوری اسالمی ایران ،نظام تعلیم و تربیت ،نهاد اجتماعی
و فرهنگی سازمان یافتهای است که به عنوان مهمترین عامل انتقال ،بسط و اعتالء فرهنگ عمومی
در جامعه ،مسئولیت فراهم آوردن زمینه نظاممند و عادالنه کسب آمادگی دانشآموزان جهت تحقق
مرتبه ای از حیات انسانی در همه ابعاد را بر عهده دارد( Supreme Council of the Cultural
 .)Revolution, 2011حیات انسانی ،زندگی در سایه عقالنیت است که حرکت به سوی آن ،از بستر
حیات طبیعی ممکن است و در مسیر این حرکت به سالمت و سعادت خواهد رسید( Hasni
 .)Baferani and Mahdavi Rad, 2011مدارس در افق چشم انداز  1404جلوهای از تحقق حیات
انسانیاند و بهعنوان کانون عرضه خدمات و فرصتهای تعلیم و تربیتی مسیر این حرکت را باید
هموار نمایند( .)Supreme Council of the Cultural Revolution, 2011بر این اساس مدارس در
صورتی خواهند توانست وظیفه خطیری را که به دوش آنهاست به نحو احسن انجام دهند که
سازمان های سالم و پویایی باشند( .)Jahed, 2005سازمانهای سالم و انسانهای سالم دو مفهوم
مکمل هم هستند .انسان سالم کسی است که عالوه بر فقدان عالیم بیماری ،برای حرکت در مسیر
تحقق بیشترین سرمایهها و نیروهای بالقوه خویش در تالش باشد( Hasni Baferani and Mahdavi
 )Rad, 2011و سازمان سالم جایی است که افراد میخواهند در آنجا بمانند و کار کنند و خود
افرادی سودمند و موثر باشند( .)Jahed, 2005به زعم سیندر و اندرسون( ،)1980در سیستمهای
سالم همه نیروها ضمن داشتن زندگی جاری و پویا در حال فعالیت به سمت هدف مشترک هستند
و دائماً پاسخگوی بازخوردها و نیازها می باشند( .)Frueauff, 1998مفهوم سالمتی در یک سازمان
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توجه را به شرایطی جلب می کند که رشد و توسعه سازمان را تسهیل کرده و موجب پویایی
سا زمانی است .در واقع می توان ادعا کرد که سازمان سالم دارای جوی مطلوب و سالم بوده و
موجبات انگیزش و عالق مندی به کار را در کارکنان سازمان فراهم کرده و از این طریق اثربخشی
سازمان را باال میبرد( .)Soleimani, 2010به زعم مایلز( )1969سازمان سالم ،سازمانی است که
عالوه بر دوام و بقاء خود در محیط ،در دراز مدت از عهده حفظ آن برآمده و همواره توانمندیهای
خود را توسعه بخشد(.)Frueauff, 1998امروزه تبدیل مدارس به یک مکان سالم ،زنده ،پویا و مهیج
یکی از بزرگترین چالشهای مربیان محسوب میشود( .)Hoy et al., 1991مدرسه سالم مکانی است
که فرصتهایی برای ارتقاء سالمتی فراهم نموده و به برقراری تعادل انرژی در زندگی دانشآموزان
کمک مینماید( .)American School Health Association, 2013مدرسه سالم به فرایند شادتر
شدن ،سالمتر شدن ،آمادهتر شدن کودکان برای یادگیری کمک میکند(.)Hantsweb, 2013
مدرسه سالم پیشرفت تحصیلی و فرصتهای انتخاب در زندگی را با ارائه یک برنامه جامع شخصی،
اجتماعی ،بهداشتی ،درمانی ،فعالیت بدنی ،تغذیه سالم و آموزش ارتباطات صحیح توسعه می-
بخشد( .)Department of Health, 2004هوی و تارتر( )1992مدرسه سالم را یک مکان لذتبخش
یادگیری معرفی کردهاند .مکانی که مربیان و دانشآموزان همدیگر را دوست داشته و نسبت به
نیازهای اجتماعی و عاطفی فراگیران حساسیت نشان داده میشود(.)Pretorius & Elsabe, 2009
مدیر ،معلم ،دانش آموز در یک مدرسه سالم هرکدام نقش ممتازی را ایفا میکنند .مدیریت یک
مدرسه سالم رهبری است که هر دو سبک رهبری وظیفه مدار و رابطه مدار را بکار میگیرد .چنین
رفتاری از جانب مدیریت ،باعث حمایت از معلمان و ایجاد تعهد در آنان میشود .دانشآموزان نیز با
انگیزه روی تکالیفشان کار میکنند و به دانشآموزان دیگر احترام میگذارند(.)Freiberg, 1999
بنابراین مدرسه سالم فرایندی تکاملی در پاسخ درست به هدف نهایی تعلیم و تربیت خواهد بود که
با بنیان نهادن سالمت در شخصیت اعم از انسانی و سازمانی همراه خواهد بود .سالمتی انسانی
توسط سازمان بهداشت جهانی( ،)1946رفاه کامل جسمی ،روانی و اجتماعی تعریف شده است و نه
صرفاً عدم بیماری یا داشتن معلولیت .سالمتی فرایندی است برای خود پاداشدهی مورد نیاز برای
زندگی مهیج ،خالق و رضایت بخش( .)Nakamura, 2000سالمتی در واقع رفاه مطلوب و بهینهای
است که به کیفیت زندگی کمک میکند و سالمتی احساس فرد را نسبت به زندگی با توجه به
تواناییاش جهت عملکرد موثر منعکس میکند .سالمتی مفهومی چند بعدی است .ابعاد سالمتی
عبارتند از سالمتی عاطفی ،فکری ،جسمی ،اجتماعی و معنوی(.)Corbin et al., 2010
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جدول .1ابعاد سالمت انسانی(.)Corbin, 2010
ابعاد

توضيح درباره ابعاد

عاطفی

توانایی کنار آمدن با شرایط زندگی روزانه و مقابله با احساسات شخصی به شیوه ای
مثبت ،خوش بینانه
توانایی الزم برای یادگیری و استفاده از اطالعات به منظور ارتقاء کیفیت زندگی روزانه و
عملکرد مطلوب
توانایی یک شخص برای عملکرد موثر در رفع خواسته های روزانه وتوان استفاده مطلوب
از اوقات فراغت
توانایی یک فرد برای برقرای ارتباط و تعامل موفق با دیگران بوده
فرایندی پویاست در جستجوی انسجام عقاید و اعمال

فکری
جسمی
اجتماعی
معنوی

هوی و همکاران( ،)1990واژه سالمت سازمانی را برای توصیف محیط عمومی ترجیح دادهاند.
مایلز( )1969سالمت سازمانی مدرسه را شکل تکامل یافتهی جو سازمانی میداند .او به عنوان
نخستین نظریهپرداز سالمت سازمانی مدرسه ،معتقد است که سالمت سازمانی به ویژگیهایی نظیر
دوام و بقای مدرسه در محیط ،سازگاری مدرسه با محیط و گسترش توانایی آن برای سازگاری
بیشتر اشاره دارد .هوی و فیلدمن( ،)1999مدرسه با جو سالم را مدرسهای میدانند که به صورت
موفق با محیط تطابق پیدا کرده است و از منابع خود استفاده میکند و سعی دارد به اهدافش
برسد .چارچوبهای مختلفی برای تشریح سالمت سازمانی ارائه شده است .یکی از پرکاربردترین
طبقهبندی ابعاد سالمت سازمانی مدرسه توسط هوی و فیلدمن( ،)1985تارتر و کاتکمپ()1991
ارائه و توسعه داده شد .سالمت سازمانی در این طبقهبندی بوسیله هفت الگوی تعامل در مدارس
تعریف می شود .این اجزای حیاتی نیازهای پایه ای سیستم اجتماعی را پاسخ گفته و سه سطح
مسئولیت و کنترل در مدرسه را نشان میدهند.
جدول  .2ابعاد سالمت سازمانی هوی و فیلدمن()Hoy et al. , 1991

ابعاد
یگانگی
نهادی
نفوذ مدیر
مالحظهگری

توضيح درباره ابعاد
توانایی مدرسه برای سازگاری با محیط و مدیریت خود ،با حفظ انسجام و تمامیت برنامه
های آموزشی
قابلیت مدیر برای تاثیرگذاری بر کارگزاران فرادست خود و ترغیب آنها به توجه بیشتر به
مسائل مدرسه
رفتار رهبری مدیر که دوستانه ،حامی و همکارانه است و توجه واقعی او را نسبت به رفاه
معلمان نشان میدهد.
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ساخت دهی

تدارک لوازم و مواد آموزشی در دسترس به منظور اجرای موثر معلم و پاسخ سریع به
درخواستهای معلم
رفتار ساختمند و وظیفه مدارانه مدیر در مشخص کردن مناسبات کاری و روابط کاری با
معلمان
وجود حس گروهی دوستانه ،صمیمانه ،اشتیاق ،و اعتماد در مدرسه  ،عالقه معلمان به
یکدیگر و به شغلشان

پشتیبانی
منابع

تاکید علمی

مدرسه برتری علمی و فرهنگی را خواهان است و برای رسیدن به آن کوشش میکند.

روحیه

سطح نهادی 1،سازمان را با محیط خود ارتباط میدهد .مشروعیت داشتن و مورد حمایت واقع
شدن از سوی جامعه برای مدارس بسیار مهم است .کادر حرفهای مدرسه باید حمایت شوند تا
بتوانند عملکردهای خود را به صورت هماهنگ و بدون مداخله از خارج از مدرسه انجام دهند .سطح
مدیریتی 2،تالشهای داخل سازمان را اصالح و کنترل میکند .فرایند اداری ،همان کارکرد مدیریتی
را تشکیل می دهد ،فرآیندی که از نظر کیفی با تدریس تفاوت دارد .مدیران به عنوان روسای
مدارس باید روشهایی برای ایجاد تعهد و اعتماد در معلمان پیدا کنند و ضمن ایجاد انگیزه ،کارها و
فعالیتهای آنان را هماهنگ نمایند .کارکرد فنی ،فرآیند یاددهی -یادگیری محسوب شده و معلمان
مستقیماً مسئول آن هستند .روحیه و تاکید تحصیلی دو عنصر کلیدی در سطح فنی هستند( Hoy
 .)and Miskel, 2013بنابراین سالمت سازمانی برای هر سازمانی از جمله مدارس یک دارایی
محسوب میشود که فینفسه ارزشمند بوده و به طور مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای دیگری
مانند یادگیری سازمانی ،اثربخشی سازمانی و  ...را تحت تاثیر قرار میدهد( Ghashgai Zadeh et al.,
 .)2013تحقیقات انجام شده در حوزه سالمت سازمانی مدارس اغلب به صورت جزیی و با بررسی
رابطه متغیر سالمت سازمانی مدرسه با یک یا دو متغیر صورت گرفتهاند و به ارائه مدل جامعی که
پیشآیندها و پس آیندهای اثرگذار بر سالمت سازمانی مدرسه را در نظر بگیرند ،کمتر پرداخته شده
است .زمانیان(  ،)1379در پژوهشی نشان داد که بین سالمت سازمان و الگوهای رفتار سازمانی
رابطه معنیداری وجود دارد .همچنین مدیران مدارس با سالمت سازمانی باال ،الگوی انجمنی را
نسبت به الگوی خودکامه ترجیح میدهند( .)Zamanian, 2000پژوهش دارابی( )1380نشان داد
که بین سالمت سازمانی و عملکرد مدیران رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد به طوری که %60
از سالمت سازمانی ناشی از عملکرد مدیران است( .)Darabi, 2001نتایج پژوهش سلیمانی( )1387
Institutional
Managerial

1
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نشان داد که میزان سالمت مدارس با توجه به نوع مدرسه ،مانند غیر انتفاعی بودن یا دولتی بودن،
جنسیت و مقطع متفاوت است( .)Soleimani, 2010بابالن و همکاران( )1387نشان دادند که
سالمت سازمانی مدرسه تأثیر تعیینکننده بر تعهد سازمانی معلمان خواهد داشت( Zahed babolan
 .)et al., 2008میرکمالی و ملکی نیا( ،)1387نتایج نشان دادند که رابطه بین مشارکت و سالمت
سازمانی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارند .در واقع مشارکت کارکنان از طریق افزایش حس
مسئولیتپذیری ،پاسخگویی و افزایش تعهد میتواند منجر افزایش سالمت سازمانی
گردد( .)Mirkamali & Malekinia, 2008زین آبادی و همکاران( )1391به بررسی سالمت
سازمانی مدرسه و پیشرفت تحصیلی پرداختند .نتایج نشان داد که سالمت سازمانی مدرسه بر
پیشرفت تحصیلی با میانجیگری احساس کارآمدی ،خشنودی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی
موثر است( .)Zinabadi & Rezaei , 2012هوی ،تارتر و بلیز( )1990به بررسی جو سازمانی سالمت
مدرسه و اثربخشی آن پرداختند .یافتهها نشان میدهد که در بهترین حالت ،مدیریت تاثیر
غیرمستقیم بر پیشرفت تحصیلی و تاثیر مستقیمی بر تعهد معلمان از طریق ایجاد جو سالم
سازمانی خواهد داشت( .)Hoy, Tarter & Bliss, 1990فروآوف( ،)1998تحقیق خود را با هدف
شناسایی عواملی که سالمت سازمانی مدارس را تقویت و همچنین محدود میکنند ،انجام داد.
عواملی نظیر حمایت گسترده توسط والدین و جامعه ،شبکه قوی از ارتباطات درون و بیرون مدرسه،
جو خوشایند ،محیط حمایتکننده ،ارائ ه لوازم و مواد مناسب ،اعتماد ،صداقت و تعهد ،و تمرکز روی
اهداف تحصیلی باعث ارتقاء سالمت سازمانی و عواملی مانند کاهش حمایت والدین و جامعه،
ارتباطات کم و منفی درون و بیرون مدرسهای ،جو عدم حمایتی ،مواد و لوازم ناکافی ،عدم اعتماد و
غیره باعث تضعیف سالمت سازمانی میگردند .کوت سولک(  )2004به مطالعه سالمت سازمانی
مدرسه ،امنیت و ایمنی مدرسه و نقش مدیر در مدارس متوسطه قرن  21پرداخت .نتایج نشان می-
دهد که مدیران به روشهای متعددی میتوانند موجب ارتقاء سالمت سازمانی شوند( CooteSolek,
 .)2004بروسناهان( )2011به بررسی مقایسه میزان سالمت سازمانی مدارس در  25مدرسه با
عملکرد تحصیلی ریاضی و مهارت خواندن دانشآموزان پرداخت .همبستگی پیرسون نیز رابطه بین
سالمت سازمان و پیشرفت تحصیلی ریاضی و خواندن را نشان داد( .)Brosnahan, 2011رامداس و
لیوایس( ،) 2012در پژوهشی به ارائه مدلی در جهت تحقیق پیرامون اثرات عوامل سالمت سازمان
مدارس ابتدایی ،با توجه به تاکید مدیران ،معلمان و دانشآموزان بر اهمیت محیط سالم مدارس
پرداخت ند .مدل پیشنهادی شامل روابط بین عوامل بیرونی ،عوامل سطح مدرسه و پیامدهای
مدرسه( موفقیت تحصیلی و جو مثبت) بوده است .آنها عبارتند از رهبری مدیران ،محیط روانی
اجتماعی ،روابط مدرسه -خانه -جامعه ،ویژگیهای معلم ،کیفیت برنامه درسی و فرهنگ مدرسه.
متغیر های برون زا عبارتند از نوع مدرسه ،اندازه مدرسه ،جمعیت مدرسه ،طراحی مدرسه ،موقعیت
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مدرسه و خدمات حمایتی مدرسه و همچنین پیامدهای مدرسه عبارتند از موفقیت تحصیلی و جو
مثبت( .)Ramdass & Lewis ,2012بدین ترتیب بهبود سالمت سازمانی مدارس نه فقط بهخودی-
خود برای فهم شرایط آموزشی و پویایی آن اهمیت دارد ،بلکه پیشبینیکننده شاخصهای
اثربخشی نظام آموزش مدرسهای میباشد .لذا براساس آنچه بیان شد ،این پژوهش در پی
پاسخگویی به این سوال بود که با تاکید بر مفهوم سالمت سازمانی مدارس ،عوامل ایجاد مدرسه
سالم کدامند؟ این پژوهش درصدد است پس از واکاوی پیرامون عوامل ایجاد مدرسه سالم ،مدل
مفهومی مناسب مدرسه سالم را طراحی و ارائه نماید.

روش شناسي تحقيق
الف) تکنيک تحليل مضمون
تحلیل مضمون تکنیکی است برای شناخت ،تحلیل و گزارش الگوهای موجود در دادههای کیفی
است( .)Braun & Clarke, 2006اجرای تکنیک تحلیل مضمون در طی شش گام اجرا صورت
گرفت:
گام اول .آشنايي با دادهها

1

قبل از شروع فرآیند تحلیل ،اقدام به جمعآوری دادهها از روی اسناد ،مدارک ،متون و مصاحبه-
ها نمودیم .با استفاده از روخوانی مکرر غوطهوری در دادهها به دست آمد زیرا در این حالت احتمال
بیشتری وجود دارد که برخی از ایدهها و الگوها شناسایی شوند.
گام دوم .ايجاد کدهای اوليه2بعد از آشنايي نسبت به دادها

گام بعدی کاهش داده میباشد .این قسمت با کالبدشکافی بخشهای معنیدار متن ،به همراه
یک چارچوب کدگذاری اجرا گردید .از عبارتها ،نقل قولها ،کلمات واحد برای تحلیل استفاده شد.
کدها باید محدود به قلمروی تحقیق باشد و بهطور روشن بر موضوع ،تمرکز داشته باشد تا از
کدگذاریِ هر جمله از متنِ اصلی ،اجتناب شود.

familiarising with data
generating initial codes

1
2
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گام سوم .جستجوی مضامين

1

در این مرحله داده ها کدگذاری گردید و یک فهرستی از کدهای مختلفی که در میان مجموعه
داده ها شناسایی شده ،تهیه گردیده است .سپس ترکیب کدهای مختلف در قالب یک مضمون
فراگیر را مورد بررسی قرار گرفت .از نمایشهای بصری(نقشه مضمونی) 2برای تسهیل مرتبسازی
کدهای مختلف درون مضامین استفاده شد.
گام چهارم .ترسيم شبکه مضامين

مضامینِ شناخته ،منبع اصلی تشکیل شبکههای مضامین است .دادههای درون هر مضمون باید
به لحاظ معنی و مفهوم ،با هم انسجام و همخوانی دارند.
گام پنجم .تعريف و نامگذاری مضامين

3

با رسم نقشههای مضمونی رضایتبخش از دادهها ،تعریف و پاالیش مجدد مضامین؛ مضامین
تعریف و نامگذاری گردید.
گام ششم .تهيه گزارش

4

با در اختیار داشتن مجموعۀ سنجیده از مضامین تحلیل نهایی ،نگارش گزارش صورت
گرفت(.)Abedi jafari et al. , 2011
ب) تکنيک دلفي
دلفی ،رویکرد یا روشی نظاممند در تحقیق برای دریافت نظرات و درخواست قضاوتهای حرفه-
ای از یک گروه متخصصان در مورد موضوعی میباشد .بر این اساس این روش با مشارکت افراد
صاحب نظری انجام شد که در موضوع پژوهش تخصص و دانش داشتند .معیارهای انتخاب صاحب-
نظران تسلط نظری ،تجربه عملی ،تمایل و توانایی مشارکت در پژوهش و دسترسی بوده است.
دانهام ( ،)2002پاول ( ،)2003لندتا ( ،)2006هوآنگ ( ،)2008ویندل ( )2004در مطالعات خود،
اجزای اصلی دلفی را شامل تکرار یا بازگویی ،پرسشنامه ،متخصصین ،بازخورد کنترل شده،
گمنامی ،آنالیز نتایج ،اجماع ،زمان و تیم هماهنگکننده دانستند .معیار "اتفاق نظر" در روش دلفی.
searching for themes
Thematic map
defining and naming themes
producing the report

1
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در روش دلفی ،اغلب برای تعیین میزان اتفاق نظر میان اعضای پانل ،از ضریب هماهنگی دبلیو
کِندال استفاده میشود .مقدار آزمون دبلیو کِندال بین "صفر" تا "یک" در نوسان است که مقادیر
نزدیک به صفر نشان از توافق کمتر و مقادیر نزدیک به یک نشان از توافق بیشتر بین پاسخدهندگان
درخصوص متغیرهای مورد نظر دارد(.)Habib pour gatabi & Safari shali, 2009
ج) جامعه و نمونه تحقيق
جامعه تحقیق بخش کیفی تحلیل مضمون شامل اسناد ،مدارک ،متون و صاحبنظران حوزه
مدیریت آموزشی به ویژه در مدارس بود .برای نمونهگیری از روش هدفمند استفاده گردید .بدین
معنا که منابعی انتخاب گردیدند که بیشترین اطالعات و داده را برای پاسخ به سوال تحقیق فراهم
نمودند .همچنین از رویکرد اشباع نظری برای تعیین کفایت نمونهگیری استفاده گردید .بر این
اساس از  51متن و  15مصاحبه تخصصی برای گردآوری دادهها استفاده گردید .از آنجاییکه هیچ
قانون صریحی در مورد نحوه انتخاب و تعداد متخصصین در تکنیک دلفی وجود ندارد ،تعداد معموالً
کمتر از  50نفر و اکثراً  15تا  20نفر می باشد ،تعداد متخصصین در اجرای روش دلفی در راند اول
 20نفر بود.

يافتهها
سوال اصلي :عوامل ايجاد مدرسه سالم با تاکيد بر سالمت سازمان کدامند؟
جهت رسیدن به پاسخ این سوال ،اسناد منتشر شده ،پایان نامه ،کتاب ،مقالههای علمی-
پژوهشی مرتبط مورد بررسی قرار گرفتند و همچنین با وجود اشباع نظری موجود و رسیدن به
تکرار برای تایید بیشتر شواهد بهدست آمده  15مصاحبه نیز با متخصصین مدیریت آموزشی که
حضور در مدرسه جزو تجربههای کاریشان بود ،انجام گرفت.
الف) عوامل اثرگذار(پيشايندها) بر سالمت سازماني مدرسه کدامند؟
در تحلیل مضمون بعد از کدگذاری اولیه ابتدا مضامین پایه که مبین نکته مهمی در متن بودند،
شناسایی شدند و سپس با ترکیب آنها مضمونهای سازماندهنده ایجاد گردید .سپس مضمون
فراگیر چگونگی شکلگیری سالمت سازمانی مدرسه یا پیشایندهای سالمت سازمانی مدرسه در
کانون شبکه مضامین قرار گرفت .با توجه به آنکه مضمون بهطور ضمنی و تا حدی مبین تکرار بوده
و تکرار به معنی مشاهده شدن در دو یا چند مورد در متن می باشد؛ بر این اساس موردی را که
صرفا یکبار در متن دادهها ظاهر شد را نمیتوان مضمون به حساب آورد مگر آنکه نقش برجستهای
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در تحلیل دادهها داشته باشد .با بررسی پژوهشهای ()Hoy & Tarter& Kottkamp,1991؛
()American School Health Association, 2013؛ ()Blum, 2007؛ ( Department of Education
)Connecticut State, 2007؛ ( National Council of Educational Research and Training,
)2005؛ ()Scandinavian School Of Brusseis,2011؛( )World Health Organization, 2004؛
()Society of State Leaders of Health and Physical Education, 2014؛ ( Massachusetts
)Department of Public Health, 2012؛ ()Berry, 2002؛ ()Ramdass & Lewis, 2012؛ ( Harris,
)2000؛ ()Dixon, 2014؛ ()Fullan, 2001؛ ()Sergiovanni, 1995؛ ( Leithwood and Jantzi,
)2009؛ ()Wang and Walberg, 1997؛ ()Gettys, 2003؛ ()Barth, 2001؛ ()Frueauff, 1998؛
()Pretorius& Elsabe, 2009؛ ()MacNeil & et al , 2009؛ ()Alaghehband, 2007؛ ( Davoudi et
)al., 2013؛ ()Kakia, 2009؛ ( )Darbei, 2001مضامین پایه و سازماندهنده زیر در راستای
چگونگی شکلگیری سالمت سازمانی شناسایی شدند.

رديف

جدول  .3مضمون سازماندهنده محیط فیزیکی سالم مدرسه

1
2

3
4
5

مضمون پايه

تعريف

سازماندهنده

تهیه و تدارک نیازهای اساسی مانند سرپناه ،گرمایش و
نیازهای اساسی
سرمایش ،آب ،نور
حفاظت از تهدیدات زیست به معنی حفاظت در برابر عواملی غیر بهداشتی ،یا
بیماری های واگیردار ،حیوانات و حشرات خطرناک،
محیطی
شپش ،سوسک...
حفاظت از خطرات فیزیکی حفاظت از خطرات فیزیکی مانند خشونت ،جرم ،محیط فیزیکی
سالم
رفتارهای غیراخالقی
حفاظت ازخطرات شیمیایی حفاظت در برابر تهدیدات شیمیایی مثل آلودگی هوا،
آفت کشها ،زباله
عبارت است از تعمیر و نگهداری شرایط فیزیکی
حفاظت از فرسایش

 6تهیه ویژگیهای زیبایی

محوطهسازی ،رنگ ،آثار هنری ،فضاهای طراحی شده

10

جدول  .4مضمون محیط روانی اجتماعی سالم مدرسه

رديف

11
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مضمون پايه

 1تعامل مطلوب
 2ترویج مشارکت
 3ممنوعیت
خشونت
 4احساس امنیت
 5احساس همدلی
 6دانشآموزان رهبر

سازماندهنده

تعريف
ارتباطات خوب ،دوستانه ،گرم و باز میان معلمان و دانش
آموزان
ترویج و توسعه فرصتهایی برای مشارکت دانشآموزان

ممانعت از هرگونه خشونت در مدرسه و جلوگیری از تنبیه محیط
اجتماعی
بدنی ،قلدری
راحتی دانشآموزان وقتی که اظهارنظر میکنند ،به گروه
میپیوندند.
احساس اطمینان بخش نسبت به رفتار منصفانه بزرگساالن با
آنها
گسترش نرمهای اجتماعی توسط دانشآموزانی که نمره
خوبی می گیرند و محبوبیت عمومی و تعلق به آنان زیاد
است.

روانی

جدول  .5مضمون مشخصات دموگرافیک مدرسه
رديف

مضمون پايه

تعريف

1

اندازه مدرسه

مدارس با جمعیت کمتر و کوچکتر

2

نوع مدرسه

نوع مدرسه دولتی ،غیر دولتی... ،

3

موقعیت جغرافیایی

مدارس شهری و روستایی

4

وضعیت اقتصادی اجتماعی

5

جنسیت مدیر

طبقات متوسط ،متوسط به باال و متوسط به
پایین
زن و مرد

سازماندهنده

دموگرافیک
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رديف

جدول  .6مضمون مدیر رهبر یادگیری(رهبر آموزشی و مدیر آموزشی)

1

2
3
4
5
6
7
8
9

مضمون پايه

تعريف

سازماندهنده

امور برنامه یادگیری هدایت جریان آموزش و یادگیری ،عالقهمندی به ساختن
ظرفیتهایی برای بهبود یادگیری؛ هدایت آموزش سالمت مانند
مواد مخدر ،روابط جنسی ،جشنها ...
وظایف مانند تهیه آمار دانشآموزان مدرسه ،خدمات مشاوره و
امور فراگیرندگان
راهنمایی ،بهداشتی... ،
ساختمان ،تاسیسات مدرسه ،زمین بازی ،آزمایشگاه ،کتابخانه ،مدیر رهبر
امور تسهیالت
یادگیری
آمادهسازی کالسها...
ارائه شرح وظایف به کارکنان ،ابالغ ،بخشنامهها ،صدور
امور اداری و مالی
دستورالعملها ،تامین منابع
توسعه مشارکت توسعه فرصت کافی برای تعامل ،تبادل اطالعات و مشارکت
درونی
توسعه گفتگو میان کسانی که داخل و بیرون از مدرسه
اجتماع سازی
هستند.
حفظ روحیه کارکنان و انگیزه آنها از طریق ترویج آموزشهای
توانمندسازی
ضمن خدمت ،بازدید...
کارکنان
روابط انسانی ،صداقت ،احترام و غیره در مدرسه بسیار مهم است
روابط انسانی
ارائه و اشتراک ارزشها بوسیله کلمات ،اعمال ،انواع حرکتهای
چشمانداز
نمادین
ارزشها
جدول  . 7مضمون فرهنگ مدرسه

ردیف
مضمون پايه
انتظارات هنجاری
1
2

روابط
معلمان
روابط دانشآموزان

4

فرصتهای آموزشی

3

دانشآموزان

تعريف
میزان رعایت مقررات در مدرسه توسط دانشآموزان

سازماندهنده

و کیفیت تعامالت دانشآموزان با معلمان همراه با
پذیرش و احترام متقابل
نحوه ارتباط دانشآموزان با یکدیگر مانند احترام و فرهنگ مدرسه
روابط دوستانه
نحوه کیفیت ارائه خدمات آموزشی رعایت عدالت در
دادن امکانات

12
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رديف

جدول  . 8مضمون ویژگیهای معلم
مضمون پايه

1

ایجاد
اجتماعی

2

گرم ،قابل دسترس،
دلسوز

3

تنظیم
سطح باال

انتظارات

4

عالقه به یادگیری

5

تعدیل و انعطاف
پذیری

6

روابط حرفهای

7

حفظ
حرفهای

حس

زمینههای

تعريف

سازماندهنده

دانشآموزان نسبت به بیان نظرات خود احساس امنیت میکنند و
یاد میگیرند که به دیگران احترام بگذارند و به آنها گوش
کنند.
معلم به دانشآموز نزدیک است و دانشآموزان میدانند که ویژگی معلم
مشکالت و نگرانیهای و یا حتی شادیهای خود را میتوانند با
معلم به اشتراک بگذارند.
انتظارات سطح باال برای دانشآموزان تنظیم میشود ،به طوریکه
این انتظارات سطح باال بر روی پیشرفت یادگیری دانشآموزان اثر
میگذارد.
عالقه به یادگیری جهت بازسازی مداوم دانش حرفهای برای ارائه
آموزشی با کیفیت باال
تعدیل و تغییر در ارائه مواد آموزشی با توجه به تفاوتهای فردی
دانشآموزان ،استفاده از روشهای جدید جهت کسب اطمینان
نسبت به فهم دانشآموزان
تعامل با سایر همکاران راهی برای حل مشکالت و رشد حرفهای
تلقی میشود.
حفظ شرایط حرفهای بودن در تمام زمینهها اعم از حفظ ظاهر
مناسب ،تا مهارتهای موردنیاز مانند آشنایی با دانش محتوایی،
رشد کودک ،سبکهای یادگیری ...

مضمون فراگیر پیشآیندهای(چگونگی شکلگیری) سالمت سازمانی مدرسه به صورت زیر می-
باشد:
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تسهيالت

فراگير

خطرات

حفاظت

شیمیایی

فرسایش

ندگان

مالي

برنامه

نیازهای

تهدیدات

توسعه

يادگيری

مشارکت

...

اساسی

زیستی

اداری و

محيط

چشم

فيزيکي

انداز

دروني
توسعه

مدير رهبر

کارکنان

يادگيری

ارزش

اجتماع

ها

خطرات

سازی

فیزیکی
زیبایی

روابط
انسانی

انتظارات

چگونگي شکل

هنجاری

روابط

حرفه

گيری سالمت

دانش

سازماني

آموز معلم

تعامل

ای

مطلوب

حمایت

مشارکت

ی

فرصت های
آموزشی

فرهنگ

محيط رواني

ممنوعیت

مدرسه

اجتماعي

خشونت
احساس

زمینه

دانش آموز

حرفه ای

رهبر

روابط

احساس
همدلی

احترام

ويژگي

حرفه ای

ایمنی

جغرافیایی

مشخصات

معلم

دموگرافيک

انعطاف

قابل

موقعیت

پذیری

دسترس

اجتماعی

عشق
یادگیری

انتظارات
باال

اندازه

نوع

جنسیت

مدرسه

نمودار  .1شبکه مضمون فراگیر پیشایندها سالمت سازمانی( چگونگی شکل گیری)

مدیر
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ب) عوامل اثرپذير( پسآيند ها) از سالمت سازماني مدرسه کدامند؟
در این بخش ،با بررسی پژوهش ()Department of Education Connecticut State, 2007؛
()National Council of Educational Research and Training, 2005؛ ( Society of State
)Leaders of Health and Physical Education, 2014؛ ()Berry, 2002؛ ( College of
)Agricultural Sciences, 2011؛ ()Education Development Center, 2001؛ ( &Hoy & Tarter
)Kottkamp,1991؛ ()American School Health Association, 2013؛ ( Ramdass & Lewis,
)2012؛ ()Connecticut State Department of Education, 2007؛ ()Pretorius& Elsabe, 2009؛
()Harris, 2000؛ ()Blum, 2007؛ ()Davoudi et al., 2013؛ ()Zinabadi & Rezaei , 2012؛
()Azizimoghaddam, 2002؛ ()Zahed babolan et al., 2008؛ ()Hojjatkhah et al., 2012؛
()Mohammadi, 2012؛ ()Shirazi & Ahmad-E-Zahrani, 2014؛ ()Mardani, 2004؛ ( Biswas
 )& Biswas, 2010کدگذاری اولیه ابتدا مضامین پایه که مبین نکته مهمی در متن بودند ،صورت
گرفت و سپس با ترکیب آنها مضمونهای سازماندهنده ایجاد گردید .سالمت سازمانی در مدرسه
با افزایش میل به ماندن ،افزایش اعتماد ،افزایش دلبستگی ،افزایش روحیه ،موجبات خوشایندی
زندگی سازمانی معلمان را به وجود خواهند آورد .در این راستا از کلمه "ابتهاج" که در لغتنامه
فرهنگ معین به معنی شادشدن ،شادی کردن ،خوشحالی ،مسرت و سرور میباشد و از دیدگاه
عرفانی به معنی شور ،شوق و نشاط در زندگی به سوی کمال میباشد ،به عنوان مضمون استفاده
شده است.

ردیف

جدول  .9مضمون ابتهاج سازمانی معلم

1
2
3

4

مضمون پايه

تعريف

سازماندهنده

افزایش خشنودی شغلی افزایش احساسات و نگرشهای مثبت نسبت به شغل،
دوست داشتن شغل
افزایشاحساس کارآمدی افزایش قضاوت معلم درباره توانایی خود برای به دست
آوردن یادگیری
افزایش رفتار شهروندی افزایش رفتارهای اختیاری ،افزون بر نقش رسمی و ابتهاج
بدون چشم داشت ،برای کمک به دانش آموزان ،معلمان معلم
دیگر و مدیر
افزایش اعتمادسازمانی افزایش اندازه تمایل معلمان نسبت به اطمینان به سخنان و
اعمال دیگران

سازمانی
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افزایش نیرویی که باعث میشود هویت فردی آنها به
سازمان پیوند بخورد.
کاهش حالتهای خستگی جسمی ،روحی ،عاطفی

 5افزایش تعهدسازمانی
 6کاهشفرسودگی شغلی

ردیف

جدول  .10مضمون پیشرفت تحصیلی
تعريف

مضمون پايه

1

توان یادگیری

2

بهبودعملکرد تحصیلی

3

موفقیت تحصیلی

سازماندهنده

توان و قدرت یادگیری و به خاطر سپردن مطالبی که در
برنامهی آموزشی
تغییرات کمی و کیفی در معلومات و مهارتهای دانش پیشرفتتحصیلی
آموزان در طول تحصیل و ارتقاء معدل درسی ساالنه
آنها
گذراندن دروس در یک ترم یا یک سال تحصیلی

ردیف

جدول  .11مضمون سالمت عمومی
مضمون پايه

تعريف

سازماندهنده

1

سالمت عاطفی

توانایی کنار آمدن با شرایط زندگی روزانه به شیوه سازنده

2

سالمت فکری

3

سالمت جسمی

4

سالمت اجتماعی

توانایی الزم برای استفاده از اطالعات به منظور ارتقاء
کیفیت زندگی روزانه
توانایی یک شخص برای عملکرد موثر در رفع خواستههای سالمت عمومی
روزانه بوده
توانایی یک فرد برای برقرای ارتباط موفق با دیگران بوده

5

سالمت معنوی

توانایی فرد برای ایجاد یک سیستم ارزشی و عمل بر اساس
عقاید

16
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مضمون فراگیر پسآیندهای(چرایی) سالمت سازمانی مدرسه به صورت زیر میباشد:
تعهد
سازماني

کارآمدی

موفقیت

سازماني
رفتارشهروند

خشنودی

توان

اعتماد

ی

ابتهاج

شغلي

سازماني

یادگیری

معلم

تحصیلی

کاهش
فرسودگی

بهبود
عملکرد

پيشرفت

پسآيندها

تحصيلي

سالمت
سازماني

سالمت

سالمت

جسمی

عمومي
سالمت
فکری

سالمت
معنوی

سالمت
اجتماعی

سالمت
عاطفی

نمودار  .2شبکه مضمون پسایندهای سالمت سازمانی( چرایی)
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ج) الگوی مدرسه سالم مستخرج مبتني بر شبکه مضامين
با توجه تحلیل مضمون صورت گرفته ،شبکه مضامین پیش آیندهای سالمت سازمانی مدرسه
عبارتند از :محیط فیزیکی سالم ،محیط روانی اجتماعی ،مشخصات دموگرافیک مدرسه ،مدیر رهبر
یادگیری ،فرهنگ مدرسه و ویژگیهای معلمان .بر اساس مبانی نظری موجود اثرات مستقیم و
غیرمستقیم بر سالمت سازمانی مدرسه نیز شناسایی گریدند.
نتایج پژوهشهای()Blum, 2007؛ ()Department of Education Connecticut State, 2007؛
()National Council of Educational Research and Training, 2005؛ ( Scandinavian School
)Of Brusseis,2011؛( )World Health Organization, 2004؛ ( Society of State Leaders of
)Health and Physical Education, 2014؛ ( Massachusetts Department of Public Health,
)2012؛ ()Berry, 2002؛ ()Ramdass & Lewis, 2012؛ ()Harris, 2000؛ ()Dixon, 2014؛ ( Fullan,
 )2001؛ ()Sergiovanni, 1995؛ ()Leithwood and Jantzi, 2009؛ ()Wang and Walberg, 1997؛
()Gettys, 2003؛ ()Barth, 2001؛ ( )Zinabadi & Rezaei , 2012نشان دادند که مدیران مدارس
مسئولیت کلی برای محیط فیزیکی و روانی اجتماعی را بر عهده دارند .البته ایجاد و حفظ یک
محیط سالم ،احتیاج به تعهد هر شخصی دارد ،اما همچنان غالب نتایج پژوهشهای موجود مدیران
را مسئول ساختن سازمان های سال م در مدارس نشان می دهند .ارتباط روشنی بین کیفیت زیست
محیطی مدارس و عملکرد آموزشی وجود دارد و مدیریت تعیینکننده مهم کیفیت محیطی مدارس
تلقی می گردد .نوع ،موقعیت جغرافیایی ،اندازه مدرسه ،بر سالمت سازمانی مدرسه تاثیرگذار است،
اما به اندازه متغیرهای درونزا مانند رهبری اثرگذار نمیباشند .بدین ترتیب ،براساس مبانی نظری
موجود رابطه علی مستقیم زیر ارائه میگردد:
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نتایج پژوهشهای()Hoy& Feldman, 1987؛ ()Schuyler, 2004؛ ()Kellner, 2008؛
()Leithwood, 1992؛ ()Maslowski, 2001؛ ()Berry, 2002؛ ( American School Health
)Association, 2013؛ ()Society of State Leaders of Health and Physical Education, 2014؛
()Education Development Center, 2001؛ ( Department of Education Connecticut State,
)2007؛ ()Ramdass & Lewis, 2012؛ ()Blum, 2007؛ ( &Patton, 2000& Brophy, 1997
)Gadin, 2003; as cited in Ramdass & Lewis, 2012؛ ()Harris, 2000؛ ( MacNeil & et al ,
)2009؛ ()Dixon, 2014؛ ()Alaghehband, 2007؛ ()Davoudi et al., 2013؛ ()Kakia, 2009؛
( )Sohrabi Timurloo et al, 2011نشان دادند که ویژگیهای معلمان عامل بسیار مهمی در ایجاد
جو سالمت سازمانی مدرسه محسوب میشود .ویژگیهای نظیر صمیمی بودن ،احترام گذاشتن و
غیره از سوی معلم بهطوری که دانش آموزان با معلم احساس راحتی نمایند ،هم بر سالمت سازمانی
و هم بر محیط اجتماعی روانی اثرگذار خواهد بود .ارائه محیطهای مراقبتی و حمایتی از سوی
معلمان در یک کالس و ایجاد فرصتهایی برای مشارکت دانشآموزان باعث افزایش رفاه اجتماعی و
عاطفی دانشآموزان میگردد .همچنین سالمت سازمان از فرهنگ سازمان متاثر میشود .توجه به
فرهنگ مهمترین اقدام اساسی است که یک رهبر میتواند انجام دهد .اثر مدیریت روی یادگیری
غیرمستقیم و از روی محیط و فرهنگ می باشد .در واقع مدیران از طریق تعامالت خود با دیگران،
موقعیت و عوامل سازمانی و فرهنگی داری اثر غیرمستقیمی بر یادگیری هستند .همچنین فرهنگ
مدرسه ،محیط اجتماعی روانی را توسط روابط صحیح و درست بین کادر حرفهای ،معلمان ،دانش-
آموزان و والدین تحت تاثیر قرار میدهد .بدینترتیب میتوان روابط علیمستقیم و غیرمستقیم زیر
را ممکن دانست:
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مروری بر پژوهشهای()Hoy& Feldman, 1987؛ (
)2013؛ ()Society of State Leaders of Health and Physical Education, 2014؛ ( Berry,
)2002؛ ()Massachusetts Department of Public Health, 2012؛ ( Department of Health,
)2004؛ ()Blum, 2007؛ ()World Health Organization, 2004؛ ()Ramdass & Lewis, 2012؛
()Scandinavian School Of Brusseis, 2011؛ ()Pretorius & Elsabe, 2009؛ ()Blum, 2007؛
()Farhani et al, 2014؛ ()Zinabadi & Rezaei , 2012؛ ()Hojjatkhah et al., 2012؛
()Azizimoghaddam, 2002؛ ()Zahed babolan et al., 2008؛ ()Mohammadi, 2012؛ ( Mardani,
 )2004نشان میدهد که وجود سالمت سازمانی در مدرسه به عنوان مکانیزمی مهم در جهت ایجاد
نشاط در زندگی سازمانی معلمین به شمار خواهد رفت .سالمت سازمانی در مدرسه با افزایش میل
به ماندن ،افزایش اعتماد ،افزایش دلبستگی ،افزایش روحیه و سایر پیامدهای خوشایندی که
موجبات سرور ،شادی و خوشایندی معلمان را به وجود خواهد آورد .در این راستا از کلمه "ابتهاج"
که در لغتنامه فرهنگ معین به معنی شادشدن ،خوشحالی ،مسرت و سرور میباشد؛ استفاده شده
است .مکانیزمی که با ایجاد زمینه رفتارهای تعریفشده در قالب نقش و همچنین بروز رفتارهای
فرانقشی دستیابی به شاخصهای اثربخشی را در مدرسه تسهیل خواهد نمود .متغیرهای خشنودی
شغلی ،تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بیشترین توجهها در حوزه مطالعات مربوط به
زندگی سازمانی معلمان را به خود جلب کردهاند .قمری( ،)1390رضایتشغلی و تعهد سازمانی دو
مورد از با نفودترین نگرشها در مورد کار هستند که در ادبیات کار و سازمان بررسی شدهاند .عموما
فرض بر این است که خشنودی شغلی به تعهد سازمانی منجر خواهد شد .این فرض بر پایه این
منطق قرار دارد که اگر کارکنان از کارشان بیشتر راضی باشند ،احتمال زیادی وجود خواهد داشت
که دلبستگی ضروری به سازمان برای رشد تعهد قویتر را توسعه دهند( .)Ghamari, 2011بر این
اساس روابط علی مستقیم و غیرمستقیم زیر را میتوان در نظر گرفت:
American School Health Association,
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بدین ترتیب الگوی مفهومی مدرسه سالم به صورت زیر ارائه میگردد( نمودار شماره :)3

نمودار  .3الگوی مفهومی مدرسه سالم
د) اعتباريابي الگوی مفهومي مدرسه سالم
برای غربال اولیه شاخصهای شناسائی شده از تکنیک دلفی استفاده شده است .در دور اول
فهرست عوامل اسخراج شده در اختیار اعضای پانل قرار گرفت تا میزان اهمیت هر یک را مشخص
نمایند .همچنین از آنها خواسته شد ،نظرات و پیشنهادات خود را به این فهرست اضافه نمایند.
پیشنهادات پاسخدهندگان با عوامل موجود و شناسایی شده از نظر مفهومی یکسان بوده ،لذا عامل
خاصی برای دور دوم اضافه نشد .در تمام مراحل ،تعیین میزان اهمیت عوامل در قالب طیف لیکرت
از اولویت خیلی کم(گزینه  )1تا خیلی زیاد( گزینه  )9صورت گرفت و نقطه  7به عنوان نقطه بی-
طرف یا خنثی انتخاب گردید .بدین ترتیب عواملی که دارای میانگین باالی  7بودند ،مورد موافقت و
عواملی که دارای میانگین پایین  7بودند ،مورد موافقت قرار نگرفتند .بدین ترتیب  9عامل رهبر
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آموزشی ،مدیرآموزشی ،فرهنگ مدرسه ،ویژگیهای معلمان ،خشنودی شغلی معلم ،تعهدسازمانی
معلم ،رفتار شهروندی سازمانی ،پیشرفت تحصیلی و سالمت عمومی که میانگین باالی  7را کسب
نمودند ،مورد پذیرش و توافق قرار گرفتند .همچنین عوامل مدیر رهبر یادگیری ،مدیر رهبر
یادگیری به عنوان برآیند رهبری و مدیریت ،محیط فیزیکی ،محیط روانی اجتماعی ،مشخصات
دموگرافیک مدرسه که میانگین زیر  7کسب کردهاند ،حذف شدند.
آزمون کندال :برای بررسی میزان اتفاق نظر و هماهنگی نظرات اعضای پانل از آزمون کندال
و از "ضریب هماهنگی کندال" استفاده شد.
بین نظرات صاحبنظران در مورد عوامل مدرسه سالم هماهنگی وجود نداردH0:

بین نظرات صاحبنظران در مورد عوامل مدرسه سالم

هماهنگی وجود دارد H1:

براساس نتایج ،مقدار ضریب کندال در راند اول تکنیک دلفی  0/624بدست آمده که نشان
میدهد وحدت نظر میان دیدگاه صاحبنظران تقریبا در حد باالیی است( در ضریب کندال 0/1
اتفاق نظر بسیار ضعیف و ضریب کندال  0/9اتفاق نظر بسیار قوی وجود دارد) .همچنین مقدار
معناداری نیز  0/000بدست آمده است که نشان میدهد با اطمینان  %95میتوان به نتایج
بدست آمده ،اتکا کرد .بنابراین  H0رد شده و  H1مبنی بر توافق و هماهنگی بین نظرات مورد
پذیرش قرار گرفت .در دور دوم ،اعضای پانل مجدداً نظر خود را درباره عوامل تشکیل دهنده
مدرسه سالم ،اعالم نمودند .به منظور حفظ ارزش و اعتبار مطالعه میزان پاسخدهی صاحبنظران
در هر دور دلفی نباید کمتر از  70درصد باشد( یعنی کمتر از  14نفر نباشد) .با توجه به دادههای
حاصل از انجام دور دوم و سوم دلفی ،شاخصهای آماری میانگین و انحراف معیار محاسبه شد و
ضرایب توافق به ترتیب 0/703و  0/765بدست آمدند .مقدار معناداری نیز  0/000بدست آمده
است که نشان میدهد با اطمینان  %95میتوان به نتایج بدست آمده ،اتکا کرد .بنابراین فرضیه
مبنی بر توافق و هماهنگی بین نظرات مورد پذیرش قرار گرفت .تجزیه و تحلیلهای توصیفی،
نتایج دلفی و کلی حاصل از گردآوری دادههای مربوط به نظرات پانل دلفی در جدول شماره 12
و نتایج دلفی در جدول شماره  13ارائه میشود.
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جدول  .12ضریب توافق کندال
تعدادشاخص

تعداد کارشناسان

ضريب کندال

درجهآزادی

مقدار معناداری

راند اول

14

20

0/624

13

./000

راند دوم

9

17

0/703

8

./000

راند سوم

9

12

0/765

8

./000

ضریب توافق در دور دوم نسبت به دور اول  0/08افزایش یافته و ضریب توافق در دور دوم
نسبت به سوم  0/62افزایش یافته است .انحراف معیار پاسخ دهندگان در دور اول  0/61و به 0/40
در دور دوم ،و  0/37در دور سوم کاهش یافت؛ لذا میتوان تکرار دورهای دلفی را پایان داد.
جدول. 13خالصه نتایج دور اول و دوم تکنیک دلفی
عامل
مدیر آموزشی

دور اول
انحراف معیار
میانگین
0/94
7/60

دور دوم
انحراف معیار
میانگین
0/46
7/29

دور سوم
انحراف معیار
میانگین
0/39
7/83

رهبر آموزشی

8/35

0/67

8/11

0/33

8/16

0/39

فرهنگ مدرسه

8/10

0/64

8/23

0/43

8/16

0/39

ویژگی های معلمان

8/45

0/82

8/82

0/39

8/83

0/39

خشنودی شغلی معلم
تعهد سازمانی معلم

7/90
7/80

0/78
0/83

7/11
7/23

0/33
0/43

7/19
7/25

0/39
0/45

رفتار شهروندی سازمان

8/40

0/50

7/76

0/43

7/75

0/45

پیشرفت تحصیلی

7/30

0/47

7/23

0/43

7/08

0/28

سالمت عمومی

7/05

0/82

7/17

0/39

7/08

0/28

بحث و نتيجهگيری
مفهوم سالمت سازمانی در مدرسه به معنی آن است که یک مدرسه به عنوان یک سیستم
اجتماعی بتواند از عهده چالشهای محیطی برآید و در عین حال کیفیت فرایند یادگیری و
همچنین کیفیت زندگی زیستی و روانی افراد را حفظ نماید .سالمت سازمانی در مدرسه شادی،
نشاط ،سالمت و آمادگی بیشتر را جهت یادگیری به ارمغان میآورد و بدینترتیب مدرسه سالم یا
مدرسه ای با سالمت سازمانی باال به محیطی خوشایند برای یادگیری تبدیل میشود .نتایج بررسی
اسناد ،مدارک ،متون و مصاحبهها عواملی نظیر رهبری آموزشی ،مدیر آموزشی ،محیط روانی
اجتماعی ،محیط فیزیکی سالم ،فرهنگ مدرسه ،مشخصات دموگرافیک مدرسه ،ویژگیهای معلمان
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را از مهمترین تعیینکنندههای برقراری سالمت سازمانی در مدرسه دانستند .مدیر آموزشی در راس
سیستمی قرار دارد که از یک سو جامعه نسبت به عملکرد آن حساس است و از سوی دیگر وظایف
آن بسیار تخصصی و مستلزم دانش و مهارتهای حرفهای و روابط نزدیک و توام با احترام با عوامل-
انسانی آن است .بدین ترتیب مدیران مدارس ،مسئولیت مهمی برای ایجاد جو سالم در مدرسه بر
عهده دارند .ایجاد محیط سالم مدرس ه اعم از فیزیکی و روانی اجتماعی ،ایجاد یک فرهنگ مثبت و
یادگیری ،برقراری رابطه بین مدرسه -خانواده -جامعه ،برنامه آموزشی و تدریس ،امور دانشآموزان،
امورکارکنان آموزشی ،تهیه تسهیالت ،تجهیزات ،امور اداری و مالی نیز از وظایف مهم آنان است.
مدیران مدارس باید به رفتارهای رهبری آموزشی نیز مجهز باشند .رهبران آموزشی چشمانداز ایجاد
میکنند ،دستور کار میدهند ،با معلمان حرفهای رفتار مینمایند ،باعث افزایش مشارکت در
تصمیمگیری میشوند ،حمایتهای معنوی و عاطفی نشان میدهند ،به تصمیمات تربیتی و
انضباطی معلمان احترام میگذارند ،تعامل مدارامندانه توام با احترام با معلمان و دانشآموزان دارند،
صمیمیت باال و رفتار ی دوستانه ،نزدیک و حمایتی دارند ،خوشآمدگویی به همه اعضاء در هنگام
ورود به مدرسه دارند ،افراد را به نام صدا میزنند ،رفتار عادالنه و مناسب دارند ،در طول روز قابل
رویت هستند ،رفتارهای ارتباطی نظیر خوب گوشکردن و تشویقکردن دارند ،برای رشد کارکنان
سرمایهگذاری میکنند ،اجتماعسازی را مورد توجه قرار میدهند .بدینترتیب در موفقیت سازمان-
های آموزشی مدیریت و رهبری هر دو نقش مهمی دارند .لذا رویکرد دو قطبی دیدن رهبری و
مدیریت را باید کنار گذاشت و رویکرد تلفیقی را جانشین نمود.
محیط سالم اعم از محیط فیزیکی و محیط روانی -اجتماعی نیز میتواند به طور مستقیم به
بهبود سالمت سازمانی ،انسانی و یادگیری موثر کمک نماید .مدیریت موفق بر محیط یک مدرسه،
یک سرمایهگذاری ضروری و الزم آموزشی محسوب میشود .نورپردازی ،ویژگیهای زیبایی شناختی
مانند معماری ،محوطهسازی ،رنگ ،آثار هنری و روابط بین فردی مطلوب ،احساسات مثبت دانش-
آموزان نسبت به مدرسه ،احساس نزدیکی با عوامل مدرسه ،باور به برخورد منصفانه معلمان همراه
با احترام با آنان ،میتواند یک مدرسه را مکانی برای فعالیتهای مولد تبدیل کند .عامل تعیین-
کننده دیگر فرهنگ مدرسه میباشد ،جریانی ضمنی از ارزشها ،باورها ،آیینها ،سنتها که در طول
زمان ساخته شدهاند .فرهنگ نامطلوب شامل ارزشهای منفی و احساس ناامیدی است و فرهنگ
مثبت شامل حل مساله ،گفتگو و جامعهسازی است .در واقع فرهنگ مدرسه یک المان اساسی از
سالمت سازمان است که اجازه میدهد اعضاء بر روی تصمیمات نفوذ و کنترل داشته باشند .سالمت
سازمانی مدارس را میتوان از روی فرهنگ مدرسه و با توجه به برآورده شدن انتظارات هنجاری
پیش بینی نمود .اثر مدیریت بر روی یادگیری غیرمستقیم و از طریق جو و فرهنگ میباشد.
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ویژگیهای معلمان به صالحیتهای آموزشی معلمان ،حرفهای بودن آنها ،اعتقادات آنها در
برابر دانشآموزان و نگرش نسبت به آنها ،احترام به دانشآموزان ،ایجاد حس اجتماعی و محیط-
های حمایتی ،گرم و مشتاق بودن ،عشق به یادگیری ،مشتاق و دلسوز بودن ،حفظ ظاهر مناسب،
روابط حرفهای با همکاران ،انگیزه داشتن ،توانایی جذب شاگردان را داشتن ،قدرت بیان ،احساس
مسئولیت ،استفاده از استراتژیهای آموزشی منعطف ،توجه به مشکالت دانشآموزان ،توجه به
تفاوتهای فردی ،همه و همه به ایجاد محیط روانی اجتماعی سالم کمک مینماید .بهبود محیط
روانی اجتماعی نیز به بهبود کیفیت جو سالم در کالس درس و مدرسه کمک مینماید .ویژگیهای
جمعیت شناختی مدرسه نیز عامل تعیینکننده دیگری در میزان سالمت سازمانی مدرسه است.
تحقیقات رابطه بین اندازه مدرسه و موفقیت دانشآموزان را تایید نمودند ،مدارس کوچکتر بهتر
میتوانند مایل خود را حل نمایند ،در مدارس کوچکتر صمیمیت و حس اجتماعی بیشتر وجود
دارد .موقعیت جغرافیایی شهری یا روستایی به علت وجود یا عدم وجود زیرساختهای مناسب در
موفقیت تحصیلی اثرگذارند .مدارس غیرانتفاعی نسبت به مدارس دولتی و مدارس دخترانه نسبت به
مدارس پسرانه از سالمت بیشتری برخوردارند .جو سالم ،خود نیز تعیینکننده عوامل مهم دیگری
همچون رضایتمندی کارکنان و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان است .سالمت سازمانی موجب
افزایش احساس کارآمدی ،احساس خشنودی ،رفتار شهروندی سازمانی ،تعهد سازمانی ،دلبستگی
شغلی ،کاهش فرسودگی شغلی معلمان خواهد شد .این مجموعه متغیرهای وارد بر زندگی سازمانی
معلمان را می توان "ابتهاج سازمانی معلمان" نامید .مکانیزمی که با ایجاد زمینه رفتارهای تعریف
شده در قالب نقش و همچنین بروز رفتارهای فرا نقشی دستیابی به شاخصهای اثربخشی را در
مدرسه تسهیل خواهد نمود .سالمت سازمان با پیشرفت تحصیلی و سالمت روان دانشآموزان نیز
همبستگی مثبت دارد ،حتی وقتی شرایط اقتصادی اجتماعی را مطرح کنیم ،جو سالم بهترین
پیشبینی کننده موفقیت در مدرسه است .جهت اعتباریابی الگوی مفهومی مدرسه سالم از تکنیک
دلفی استفاده شده است.
در دور اول  9عامل رهبر آموزشی ،مدیرآموزشی ،فرهنگ مدرسه ،ویژگیهای معلمان ،خشنودی
شغلی معلم ،تعهدسازمانی معلم ،رفتار شهروندی سازمانی ،پیشرفت تحصیلی و سالمت عمومی که
میانگین باالی  7را کسب نمودند ،با ضریب توافق  0/624که مورد پذیرش و توافق قرار گرفتند .در
دور دوم و سوم نیز همین عوامل با ضریب توافق  0/765 ،0/703مورد توافق قرار گرفتند .ضریب
توافق در دور دوم نسبت به دور اول  0/08افزایش یافته و ضریب توافق در دور دوم نسبت به سوم
 0/62افزایش داشت .دقت نظر داشته باشیم که دو مفهوم سالمت سازمانی و سالمت انسانی مکمل
هم هستند و بهخصوص در یک سازمان با دو بعد فنی اجتماعی یا انسانی سازمانی پرداخت توامان
به این دو مفهوم ضرورت مییابد .بر این اساس پیشنهاد میگردد با توجه به جنبش حرکت به
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 جهت تسریع و، با هدف تربیت انسانهای سالم به هر دو بعد سالمت،سمت مدارس سالم در دنیا
.تسهیل پیشرفت آدمی توجه شود
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