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چکيده
هدف از این پژوهش ،شناسایی الگوهای فرهنگ سازمانی مدارس با تمرکز بر سنخ شناسی آن بود که به
عنوان یک راهنما برای مدیران مدارس در عصر تغییرات سریع ،قابل بهره برداری باشد .این پژوهش کیفی
از نوع تحلیلی-موردی با روش کتابخانه ای بود .جامعه مورد بررسی شامل منابع ،تالیفات و پژوهش های
معتبر چهار دهه اخیر در حوزه فرهنگ سازمانی مدارس داخل و خارج کشور بود که وفق کدواژه های
تحقیق در دسترس بودند .نمونه قابل بررسی  308مورد بود که از نظریه پردازی ،ارائه مدل و سنخ
شناسی برخوردار بودند .با روش تحلیل محتوایی و کدگذاری موضوعی ،یافته ها در دو دسته سنخ
شناسایی شدند .در طبقه بندی اول با نگاه رویکردشناسی در سه دسته(.1رویکرد کارکردگرایی .2رویکرد
فرآیند محور  .3رویکرد بهبود-اثربخشی) با هدف درک پدیده فرهنگ مدرسه و راهکارهایی جهت افزایش
عملکرد مدرسه قرار دارند .در طبقه بندی دوم با نگاه روش شناسی پژوهش و کاربرد نتایج در سه گروه،
مطالعات توصیفی ارزیابی ،مطالعات همبستگی و مطالعات فرهنگ پژوهی مدرسه بود .این طیف سنخ
شناسی نشان داد ،مدرسه حسب عوامل و زمینه های موجود ،دارای فرهنگ سازمانی خاص است و
مدیران و رهبران آموزشی با شناخت جامع الگوها ،می توانند کاشف و خالق فرهنگ سازمانی مثبت در
مدرسه ها باشند.
کليد واژه ها :سنخ شناسی ،فرهنگ سازمانی مدرسه ،فرهنگ مدرسه ،مدرسه.

 - 1دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد تهران شمال ،تهران ،ایران
 -2دانشیار آموزش عالی ،موسسه برنامه ریزی و پژوهش آموزش عالی  ،وزارت علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
 - 3دانشیار مدیریت آموزشی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد تهران شمال  ،تهران ،ایران
* نویسنده مسئولtaslimimz@yahoo.com :
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مقدمه
بی شک مهمترین ویژگی مدارس ،فرهنگ سالم و مثبت آن مدرسه است و شناخت فرهنگ
سازمانی مدرسه از اهم مسئولیت مدیران آموزشی برای ارزیابی و برنامه ریزی موثر است .سایه
چالشهای جهانی آموزش و پرورش در قرن بیست ویکم ،ناشی از انتظارات نو به کارکردهای
آموزشی و پرورش است که این دیدگاه ها قطعاً رویکردهای متفاوتی را در مدیریت آموزشی
مدارس در شکل دهی ماهیت فرهنگ سازمانی مدرسه می طلبد.
فرهنگ مدرسه را عامـل پیونددهنده ای می دانند که معلمان ،دانش آموزان ،والدین و مدیران با
نگاه ،باور ،درک و اعتقادات مشترک خود برای هرگونه هماهنگی در تعامالت مستمر به آن
نیازمند هستند .فرهنـگ محلـی و ملی بـه صـورتهـای مختلف در فرهنگ مدارس انعکاس یافته
است و پیشرفت مدارس مستلزم تأکید بر ارزشها ،اعتقادها و هنجارهای مدرسه و نیـز محـیط
خارج از مدرسه است(.)Deal and Patterson, 1990

شکل -1مدل مفهومی از جایگاه مدرسه در فرهنگ –دیل و پیترسون1990-

ویالرد والر( )19321جامعه شناس آموزشی که اولین بار به بحث فرهنگ مدرسه پرداخت ،معتقد
بود که هر مدرسه دارای یک فرهنگ خاص است و مجموعه ای از آیین ها و قومیت ها و قوانین
1Willard Waller
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اخالقی است که رفتار و روابط را شکل می دهد و توسط مخاطبین در مدرسه نقطه خاصی از آن
ساخته و یا کشف شده است( .)Deal and Patterson, 1990لذا می توان شناخت نظام مند مقوله
فرهنگ مدرسه ،در سازمان مدرسه و آموزش و پرورش را ناشی از تالش نظام های آموزشی برای
بازتعریف زندگی تحصیلی و جریان آموزش و یادگیری در موقعیت های فرهنگی اجتماع
دانست( .)Hargreaves, 1995هارگریوز( )20001منشاء توجه به مفهوم فرهنگ مدرسه در میان
پژوهشگران عرصه مطالعات آموزش و پرورش را ناظر بر رشد مفاهیم مدیریتی و تربیتی میداندکه
با تمرکز بر ارزش ها و باورهای رهبران ،معلم ها و دانش آموزان ،فرهنگ مدرسه را به وسیله ای
قابل فهم برای روش های عملکرد مدارس تبدیل می کند).(Sedaghat, 2014
بنابراین ساختن و یا تغییر فرهنگ مدرسه از راههای چالشی بزرگ فراروی رهبران مدرسه است
و شناخت فرهنگ مدارس و ویژگی های آن به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر در فرایند تعلیم
و تربیت در مدرسه مطرح شده است .پژوهشگرانی همانند گرونرت و والنتین )1998(2و
فالن( )19943که مطالعات عمده آنها در قلمرو مدیریت آموزشی است به مدیران مدارس
پیشنهاد می نمایند قبل از انجام هر فعالیتی در مدارس ابتدا فرهنگ آن را مورد شناسایی قرار
دهند و هنگامی که به شناخت و درک فرهنگ دست یافتند ،می توانند ایده ها و عقاید خود را
در مدرسه به کار برند .گرونرت( )2009معتقد است که  4مرحله باید در تغییر فرهنگ مدرسه
ارائه شود -1 ،یادگیری و آموزش درباره مفهوم فرهنگ مدرسه -2جمع آوری و دسترسی به
اطالعات از فرهنگ مدارس -3ساختن ساختارها و فرصت ها برای همکاری -4توجه به معلمان
ارزشمند که همکاری می کنند.
از نظر شاین( ،)19994مسئله شناخت ارزش های جدید در شناخت فرهنگ ،امتیازی است که
مشخص می کند ،فرهنگ سازمان بر اصول کدام فرضیات استوار می باشد و آن فرضیات را
چگونه می توان با محیط سازمان هماهنگ ساخت .لذا بررسی فرهنگ سازمان به عنوان یک ابزار
جمع آوری اطالعات عمل می کند و مدیران را قادر می سازد تا از این طریق اوالً بخش ها و یا
گروه های کاری را با یکدیگر مقایسه نمایند .ثانیاً مسایل را اولویت بندی کنند .ثالثاً ادراکات و
انتظارات کارکنان را شناسایی نمایند).(Monavarian, 2006
در گذراجتماعی فعلی ،کشور ما با مشکالت فرهنگی و اجتماعی متعددی مواجه هست که از
اولویت های آن میتوان به مشکالت تربیتی دانش آموزان اشاره کرد که به یک "دل نگرانی ملی"
1Hargreaves, A
2Gruenert and Valentine
3Fullan, M
4Schein, E. H
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تعبیر شده است ) .(Rafieefar, 2010یقیناً پرداختن به موضوع فرهنگ سازمانی مدرسه ،میتواند
از اولویت های متخصصان آموزشی برای بهبود و تغییرات در این راستا باشد .فرهنگ سازمانی
مدرسه بر این باور است که شناخت و ساختن فرهنگ متعالی مدرسه به توسعه جامعه در ابعاد
مختلف منجر خواهد شد ،برنامه های متعدد برای تغییر و بهبود اوضاع از بطن مدرسه باید شکل
بگیرد .در هر شرایط برای این تغییرات و برنامه ریزی های مربوطه ،ابتدا می بایست ،فرهنگ
حاکم را مورد بررسی و شناخت قرار داد تا از این طریق نقاط قوت و نقاط قابل بهبود شناسایی
شده و زمینه ارتقای آنها فراهم آید .تاکید بر توجه و ارتقاء فرهنگ سازمانی مدرسه ،برای بدست
آمدن نتایج بهتر آکادمیک دانش آموزان و توسعه سرمایه های اجتماعی است).(Fatehi, 2014
تغییرات مداوم حیطه های آموزشی می طلبد که بسته های اطالعاتی منسجم آکادمیک به
صورت علمی و مستند در اختیار مدیران مدارس قرار گیرد تا با الگوهای مرتبط ،یک فرهنگ
سازی مناسب را محقق نماید .لذا در این امر سنخ شناسی فرهنگ سازمانی مدرسه یکی از
نیازهای مدیران آموزشی است و جای آن در منابع و مستندات مدیریت آموزشی خالی می بود.
الزم به ذکر است ،سنخ شناسی1مفهومی است که در مطالعات اجتماعی و انسانی با معادل
کلماتی چون گونه شناسی ،نوع شناسی ،نشانه شناسی کاربرد دارد .طبقهبندی پدیدههای
اجتماعی و تقسیم و تفکیک آنها براساس ویژگیهای عام و مشترک در علوم اجتماعی و تربیتی
برای مطالعه دقیقتر امور اجتماعی به کار میرود .تفکیک ارزشها به انواع مختلف،به شناخت
بهتر واقعیتهای اجتماعی کمک کرده و به مخاطب توانایی تجربه پدیدههای اجتماعی را در
قالب مفاهیم انتزاعی میدهد .همانطورکه نظام اندازهگیری در فیزیک ،در درک مفهوم جهان
کمک میکند ،تیپشناسی نیز درک پدیدههای اجتماعی را امکانپذیر میکند (Pouria; 2010:
) .93بنابراین ،سنخشناسی فرهنگ سازمانی در ارائه چارچوب مستند و مستدل برای درک
شناخت فرهنگ سازمانی مدرسه ،ارائه تعمیمهای ذهنی و باالخره نظریهپردازی به مدیران و
برنامه ریزان مدارس کمک میکند.

پيشينه پژوهشي
تا اوائل دهه 1970مدارس به عنوان ساختار دیوانساالرانه مورد توجه پژوهشگران قرار می گرفت،
اشخاصی چون آناهگینز2در سال  1997با ساختن مقیاس فرهنگ مدرسه_ _scs3و پرسشنامه

1Typology
2Higgins, Ann
3School culture scale
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سرمایه های ارزشی مدرسه1 SVIو همچنین کاواناگ و دالر )2003(2درتعیین عناصر فرهنگ
سازمانی مدرسه ،پرسشنامه فرهنگ مدرسه 3SCEQبرای معلمان و کارکنان طراحی نمودند.
بعضاً از «مقیاس جو مدرسه» مربوط به هالپین و کرافت4و یا نسخه های تجدیدنظر شده آن
تحت عنوان OCDQ5استفاده می کنند).(Maghanizadeh, 2009
گرچه در نظام های فرهنگی مثل مدرسه که دارای ماهیتی پویاست و به تکامل فرهنگی خود
تاکید دارند ،تحت تأثیر عوامل پویای درونی6و بیرونی7راه خود را طی می کند .بنابراین تعدد
عوامل دخیل در فرهنگ نشان می دهد که مطالعات فرهنگی در قالب ابزار پرسشنامه پاسخگو
نخواهد بود .در این رابطه کریستوفر واگنر( )20028معتقد است که سنجش مداوم فرهنگ
مدرسه از طریق یک تریاژ9مشتمل بر سه عنصر ،کار تخصصی حرفه ای مشترک ،همدلی و
همبستگی کارکنان و خودکارآمدی هست .او نظر دارد که بهترین فرهنگ ،در مدارس موفق باید
شناسایی شود .وی شناخت و ممیزی فرهنگ سازمانی مدرسه را در  5قدم اعالم می کند:
مصاحبه ،مشاهده ،نظرسنجی ،ارزیابی و ارائه گزارش(.)Wagner, 2002
همچنین وی با تمرکز بر نتایج و نظرات پژوهشگران مطالعات آموزش و پرورش مثل ریچارد
در حوزه جوامع یادگیری حرفه ای(،11)PLCمعتقد است که این جوامع ،دارای
دوفور و ایکر10
فرهنگی با فرایند مستمر یادگیری هستند که از طریق آن معلمان و مدیران با اعتقاد به اهداف و
چشم انداز مشترک ،کار مشارکتی و تبادل یادگیری های خود ،عمل نموده و منجر به بهبود و
اثربخشی عملکرد مدرسه می شود و این سرمایه فرهنگی مدرسه است.
به طور کلی تغییر و تحوالت فرهنگی و اجتماعی در دهه های اخیر در کلیه کشورها باعث ایجاد
تغییرات همه جانبه شده است ،به ویژه جریان نوسازی جامعه با تهاجم تکنولوژی های مدرن و
وسائل رسانه های جمعی و شبکه های اینترنت ،جای تامل بیشتری را در بررسی فرهنگ

)1School Values Inventory(SVI
2Cavanagh & Dellar
3School culture Elements questionnaire
4Halpin and Caroft
5organizational climate Describing questionnaire
6Autodynamism
7Hetrodynamism
8Wagner, C. R
9Triage
10
DuFour & Eaker
11
Professional learning communities
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سازمانی مدرسه به خود اختصاص داده است .چونگ( )20101درتحقیقات علمی خود در
خصوص عوامل فرهنگی و اثربخشی آموزشی ،به بررسی تفاوت های فرهنگی مدارس در
کشورهای شرق و غرب پرداخته است .او اشاره می کند ،توسعه سریع اقتصادی و اجتماعی در
منطقه آسیا-اقیانوسیه در دهه های گذشته ،فرایندهای مدرسه را تحت تأثیر قرار داده است و
بنابراین درک عوامل فرهنگی یا متقابل با فرهنگ مدرسه را ضروری میداند .وی مدل زیر را در
خصوصیات تاثیرات فرهنگ مدرسه عنوان کرده است(.)Chong- 2010

شکل -2-مدل فرهنگ مدرسه()Chong- 2010

لوئیس استول( )19982نیز فرهنگ مدارس را با توجه سرعت تغییرات و پذیرش این تغییرات به
نسبت دو عامل اثربخشی کارآمد و بهبود و توسعه در  5حالت.1 .حرکت .23مدل کشتی4
کروز .35مدل قدم زدن  .4مدل مبارز .5 6مدل غرق شدن7تشبیه کرده است .کاواناگ و
دالر( )1998فرهنگ مدرسه را به عنوان جامعه یادگیرنده با ویژگی و عناصر زیر تعریف می
کند .1:خروجی های آموزشی موثر  .2تأکید بر یادگیری مستمر  .3تفویض اختیار و همکاری
متقابل  .4همیاری و مساعدت  .5تشریک مساعی  .6دارای فرایندهای جامعه محور که فرهنگ را

1Yen Chong
2Louise Stoll
3Moving
4Cruising
5Strolling
6Struggling
7Sinking
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رشد می دهد ،حفظ می کند و تغییر شکل می دهد .7.توجه به رفتارها ،ارزش ها ،هنجارها،
نگرش ها ،عقاید و دانش فردی و گروهی ( .)Cavanagh& Dellar,2003مدل وی نشان می دهد،
رشد فرهنگی و بهبود مدرسه زمانی رخ می دهد که عناصر فرهنگی آن به خوبی توسعه یافته
باشند و بهبود مدرسه موفق به استفاده از برنامه ریزی فرهنگی و استراتژی های اجرایی مناسب
جامعه بستگی دارد(.)TSANG, 2009

شکل -3مدل توسعه فرهنگ مدرسه()Cavanagh&Del l ar,2003

در ایران ،مهناز تسلیمی و همکاران( )2018در مطالعات خود با عنوان عوامل و زمینه های شکل
گیری فرهنگ سازمانی مدارس دولتی با تاکید بر شهر تهران ،با توجه به مدل خود معتقدند،
مدارس در کشورهای درحال توسعه با نظام های آموزشی متمرکز ،تناقض های فرهنگی و ضعف
کارگروهی ،کماکان در مرحله کیفیت بخشی نسبی فرایندهای فرهنگی درون مدرسه هستند .لذا
این پژوهش به این سواالت پاسخ داد:
 -1طبقه بندی و ساختار فکری مدل ها و نظریه ها موثر در ماهیت فرهنگ سازمانی مدارس
چیست؟
 -2سنخ شناسی و انواع فرهنگ سازمانی مدرسه چگونه است؟
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مدل مفهومی این مطالعه کیفی در شکل - 4مفروض شد.

ساخت
فرهنگ
سازمانی

فرهنگ سازی
برای تغییرات

مدرسه

شناسایی
تغیییرات
درون و برون
مدرسه

سنخ شناسی
فرهنگ
سازمانی

شکل -4مدل مفهومی تحقیق مدرسه
(فرهنگ
روش تحقيق
در این تحقیق ،فرهنگ سازمانی مدرسه ،به عنوان یک متغیر کیفی مستقل ،بررسی شد .این
پژوهی)
مطالعه کیفی از نوع تحلیلی-موردی با روش کتابخانه ای و استفاده از پایگاههای اطالعات و
پژوهش های علمی ،در محدوده  4دهه اخیر که موضوع فرهنگ سازمانی مدرسه در ادبیات
مدیریت آموزشی ورود پیدا کرده است ،انجام شد .با کلمات انتخابی(فرهنگ سازمانی مدرسه-
فرهنگ مدرسه) در عناوین یا کلمات کلیدی تحقیقات و پژوهش های آکادمیک در داخل و
خارج با حداکثر امکان دسترسی ،استخراج ،جمع آوری و آنالیز شد .همچنین با برخی محققان
این حوزه در داخل و خارج مکاتبه الکترونیکی شد .پس از تحلیل محتوایی متون پژوهش ها،
طبقه بندی موضوعی با بهره گیری و تایید نظر  12نفر از متخصصان و اساتید انجام شد.

يافتهها
نمونه مورد بررسی به شرح جدول 1می باشد.
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جدول  -1بررسی کمی نمونه های مورد مطالعه
عنوان

داخلی

خارجی

کتاب

3

12

رساله

6

7

مقاله از پایان نامه های ارشد و دکترا
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62

سایر

46

15
308

جمع کل

الزم به ذکر است که در مطالعات همبستگی از فرهنگ سازمانی مدرسه به عنوان متغیر وابسته
استفاده شده بود که به دلیل تکرار و تعدد ،از عناوین مشابه صرف نظر شد .در این جدول،کمبود
منابع داخلی که تاکید و ضرورت تحقیق نیز بود ،نشان می دهد .پژوهش ها از در دو قالب
سازمان دهی شدند-1 :سنخ شناسی فرهنگ سازمانی مدرسه از دیدگاه روش و متدولوژی
پژوهش که در جداول 2توصیف شد.
جدول :2سنخ شناسی فرهنگ سازمانی مدرسه از دیدگاه روش و متدولوژی پژوهشی
عنوان

فراوانی

هدف

ابزار

بهره از نتایج

مطالعات
همبستگی

61.3درصد

توصیف سایرمتغیرها در
تعامل با فرهنگ
سازمانی مدرسه

پرسشنامه
های متغیر

نتایج این مطالعات در امر بیان
مسئله و اهمیت و ضرورت ها
قابل توجه و استنادند.

مطالعات
توصیفی و
ارزیابی

38.2

اندازه گیری کمی ابعاد
فرهنگ سازمانی مدارس

انواع
پرسشنامه
فرهنگ
مدرسه

شرح وضع موجود و مطلوب
فرهنگ مدرسه و بررسی میزان
برخی ساختارهای کمی پذیر و
خرده فرهنگ های رایج در
مدرسه مثل جو مدرسه و یا
مقایسه قابل بهره برداری اند.

مطالعات
فرهنگ
پژوهی

 0.5درصد

شناسایی و استخراج
هویت فرهنگ مدرسه با
تحلیل ،فراتحلیل و
مطالعات کیفی

مطالعات
ژرف کیفی

شناخت نظریه ها و پدیده های
زیست محیط مدرسه و رسیدن
به تجویزهای هدایتی و رهبری
آموزشی مدرسه
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 -2سنخ شناسی فرهنگ سازمانی مدرسه از دیدگاه توجه به رویکردهای نظری پژوهش را در سه
رویکرد  .1رویکرد کارکردگرایی.21رویکرد فرآیند محور .32رویکردبهبود-اثربخشی 3با هدف
فهم فرهنگ مدرسه مشخص شد .هر سه رویکرد جهت بررسی پدیده فرهنگ مدرسه و
راهکارهایی جهت افزایش اثربخشی مدرسه هستند ولی مصادیق توافق شناخت و اجرا تفاوت
دارند .الزم به ذکر است که این شیوه با تحقیقات تسانگ( )2009همخوانی و اشتراک داشت.
خصوصیات خاص این رویکردها به شرح زیر می باشد.

 -2-1رويکرد گونه شناسي-کارکردگرا در مطالعات فرهنگ سازماني مدرسه
از دیدگاه کارکردگرا ،فرهنگ مدرسه در اعمال مختلفی از مدرسه به کار گرفته می شود ،از
جمله .1 ،انتقال حس هویت به اعضای مدرسه .2 ،ایجاد تعهد در مدرسه .3ثبات سیستم
اجتماعی  .4کارآمد نمودن رفتار و عملکرد اعضای مدرسه  .5خلق و تعریف یک مرز به منظور
ایجاد تمایز  .6اتحاد میان اعضای سازمانی  .7توسعه مناسب رفتارها  .8کارآمد بودن در کنترل
درونی اعضاء .مطابق با این دیدگاه ،فرهنگ مدرسه در قالب اعمال و وظایف متفاوت طبقه بندی
می شود.

 -2-2رويکرد فرايندگرا در مطالعات فرهنگ سازماني مدرسه
این رویکرد روی مکانیزم هایی که بواسطه آنها فرهنگ مدرسه رشد کرده و محافظت می شود،
تمرکز می کند .مشخصه اصلی دیگر این رویکرد آن است که فرهنگ مدرسه در آن عنصری پویا
در نظر گرفته شده که در تعامل مداوم با محیط های بیرونی عمل می کند .در نتیجه این رویکرد
قادر است نشان دهد فرهنگ مدرسه چطور ساخته و شکل می گیرد و همچنین نحوه کارکرد آن
را هم توضیح می دهد.

 -2-3رويکرد بهبود-اثربخشي در مطالعات فرهنگ سازماني مدرسه
پژوهشگران این رویکرد تا اندازه ای طرفدار جنبش اثربخشی مدرسه و پیشرفت مدرسه در
سال 1990هستند .طرفداران این رویکرد فرهنگ مدرسه را به عنوان مؤلفه ای جهت بقا،
دستیابی و بهبود اثربخشی مدرسه معرفی می کنند .اولین مسئله درباره این رویکرد این است که
مدرسه به عنوان یک جامعه یادگیرنده می باشد.

1functionalist approach
2process approach
3improvement-effectiveness approach
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خالصه ای از پژوهش های مهم این سنخ با تفکیک عناصر فرهنگ سازمانی و شناسایی ویژگی
رویکردهای نظریه پردازان آن به شرح جدول 3حاصل شد.
جدول -3سنخ شناسی فرهنگ سازمانی با دیدگاه رویکردهای نظری
رویکرد

عناصر فرهنگی

سنخ شناسی فرهنگ سازمانی
مدرسه

سافیرو کینگ
( -)1985انگلیس

فرایند گرا

همکاری حرفه ای(تشریک
مساعی حرفه ای) تجربه
گرایی(کشف تکنیک های
تدریس) و انتظارات باال،
اعتماد و اطمینان ،حمایت
ملموس و دستیابی به دانش

ندارد

فیلیپس-)1993(2
انگلیس

فرایند گرا

وظیفه ،فرایند و رابطه

ندارد

دیوید هارگریوز
( -) 1995انگلیس

فرایند گرا

.1کنترل ابزاری -اجتماعی
.2انسجام گفتمانی -اجتماعی.

فرهنگ رسمی مدرسه -فرهنگ
رفاهی مدرسه -فرهنگ مدرسه
گلخانه ای -فرهنگ مدرسه
ابقائی/پایدار گرا -فرهنگ
مدرسه ایده آل

هاپکینز- )1995(4
امریکا

فرایند گرا

مدرسه فعال -مدرسه آشفته-
مدرسه خوش بین -مدرسه
سرگردان

ندارد

آناهگینز و
همکاران(-)1997
آمریکا

ساختار
گرا

انتظارات هنجاری ،5ارتباطات
مدرسهای 6،ارتباطات دانش
آموزی 7و فرصتهای
1
آموزشی

فرهنگ غالب و فرهنگ مغلوب

محقق /کشور

1

3

1Saphier J and King M
2Phllilps G
3Hargreaves, A
4Hopkins, D
5Normative expectation
6School relationship
7Student relationship
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عناصر فرهنگی

سنخ شناسی فرهنگ سازمانی
مدرسه

محقق /کشور

رویکرد

والنتین و
گرونرت(-)19982
آمریکا

فرایند گرا

رهبری همکارانه ،همیاری
معلم ،توسعه حرفه ای،
حمایت حرفه ای ،یکپارچگی
هدف و مشارکت در یادگیری

فرهنگ قوی -فرهنگ ضعیف

فرایند گرا

عالی -خوب -تعارض دار -
ضعیف

فرهنگ باال -فرهنگ پایین

لوئیس استول
( -)1998انگلیس

فرایند گرا

سرعت و پذیرش تغییرات
حسب دو عامل اثربخشی
کارآمد و بهبود و توسعه

فرهنگ مدرسه :متحرک-
کشتی کروز -مبارز -غرق شده
– قدم زنان

ریچارد دوفور و
ایکر( -)19985آمریکا

بهبود-
اثربخشی

هدف و ارزش مشترک –
تمرکز بریادگیری و بهبود
مستمر -تعهد و حس
مسئولیت در یادگیری تمام
دانش آموزان -روابط همکاری
 کارتیمی کارکنان – انتقالتجارب حرفه ای -پاسخگو
بودن

فرهنگ قوی -فرهنگ ضعیف

لسلی
گولدرینگ- )2002(6
آمریکا

ساختار
گرا

بینش مشترک ،سنت ها،
همکاری ،تصمیم گیری
مشترک ،نوآوری و ارتباطات

ندارد

کریستوفر
واگنر( -)2002آمریکا

بهبود-
اثربخشی

تخصص حرفه ای مشترک -
همدلی و وابستگی -
خودکارآمدی

فرهنگ قوی -فرهنگ ضعیف

3

نیکالس سان پیونگ
( -)1998هنگ کنگ
4

1Educational opportunities
2Steve Gruenert
3Nicholas Sun-Keung PANG
4Louise Stoll
5DuFour & Eaker
6Goldring, Leslie
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عناصر فرهنگی

سنخ شناسی فرهنگ سازمانی
مدرسه

محقق /کشور

رویکرد

فرانک وین مینگ
تام1و همکاران
()2003

فرایند گرا

دستیابی به هدف ،رضایت
مشتری ،صحیح بودن
فرایندها ،پیشگیری از
مشکالت و یادگیری مداوم

مولد ،تکان دهنده ،محافظه کار
 ،مانع

کاواناگ و دالر
( - )2009استرالیا

بهبود-
اثربخشی

ارزش های اجتماعی مدرسه،
تاکید بر یادگیری ،تشریک
مساعی ،تشریک مساعی
حرفه ای ،رهبری تحولی،
برنامه ریزی مشترک

فرهنگ قوی -فرهنگ ضعیف

کنت
پیترسون(- )2010
آمریکا

ساختارگرا

خرده فرهنگ ،رهبری،
فرهنگ بیرونی ،تغییر
فرهنگی ،فرهنگ درونی

فرهنگ مثبت
یاسالم(سازنده/تخصصی)-
فرهنگ منفی یا
سمی(مقاوم/دفاعی)

دووس 3و
همکاران(- )2011
آمریکا

ساختار
گرا

هدف گرایی ،تصمیم گیری
مشارکتی ،نوآوری ،رهبری،
روابط رسمی

ندارد

ساختارگرا

تشویق کار مشترک ،ارزیابی
دستاورد کارکنان ،همبستگی
و وابستگی معلمین  ،بازخورد،
همکاری های آموزشی،
همدلی ویکرنگی همکاران در
چالش ها و درگیری های
شخصی معلمان

ندارد

2

4

وسنا رودویک
( - )2012صربستان

1Tam, Frank Wai-ming
2Cavanagh and Dellar
3Devos, G
4Vesna Rodić Lukić
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محقق /کشور

رویکرد

عناصر فرهنگی

سنخ شناسی فرهنگ سازمانی
مدرسه

جک مادن(-)20171
آمریکا

فرایند گرا

 -1ساختار آموزش و
تدریس -2برنامه درسی-3
مشارکت دانش آموزن-4
ارتباط با محیط خارج مدرسه

ندارد

مهناز تسلیمی و
همکاران(-)2018
ایران

فرایند گرا

.1فرهنگ تحصیلی و علم
آموزی دانش آموزی
.2فرهنگ عمومی جامعه-
خانواده -رسانه .3محتوای
درسی و فرصت های
آموزشی .4سبک رهبری مدیر
مدرسه .5فرهیختگی ،رشد
حرفه ای و تعهد حرفه ای
معلمان .6نظام آموزشی و
ایدئولوژی حاکم .7امکانات
پشتیبانی و فضای مدرسه

 -1مدرسه فرهنگ
ساز(سرآمد) -2مدرسه فرهنگ
پذیر(پیشرو) -3مدرسه فرهنگ
اقتضایی(بی ثبات) -4مدرسه
فرهنگ ستیز(سَمی)

جدول 3در خصوص رویکردها با توجه به نوع سنخ شناسی و عناصر فرهنگی نشان می دهد:

الف) در رویکرد گونه شناسی-کارکردگرا ،ویژگی های فرهنگ مدرسه را در جهت بهبود و
اثربخشی مدرسه شناسایی می کند ،یعنی دیدگاه کلی درباره فرهنگ مدرسه ارائه می کند بدون
آنکه خرده فرهنگ ها را در نظر بگیرد .این دیدگاه کلی ،بیشتر جنبه توصیفی دارد به صورتیکه
فرهنگ مدرسه در آن ،مفهومی ایستا و نه پویا می باشد و این در حالی است که فرهنگ مدرسه
از طریق تعامل میان اعضای مدرسه ،خرده فرهنگ ها و محیطهای درونی و بیرونی ،در واقعیت
شکل می گیرد .همچنین این رویکرد ،اختالالت فرهنگ مدرسه را در نظر نمی گیرد.
ب) در مورد فرایندگرایان ،مشاهده جزئیات تعامل بین فردی در مدرسه برای درک فرهنگ
مدرسه اهمیت دارد ،یعنی سیستم اجتماعی مدرسه که از گروه های غالب (مانند معلمان) و
گروه های پیرو (مانند دانش آموزان) تشکیل شده است و فرهنگ ،مشروعیت موقعیت گروه ها را
برای اعضا تعیین می کند .نقطه قوت آنها ،بازشناسی پیچیدگی ،تنوع و پویایی فرهنگ مدرسه
1Jake Madden
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است .این رویکرد برای درک فرایند های ساخت و شکل گیری فرهنگ مدرسه کارایی دارد .از
آنجا که این رویکرد کمتر به سوی بهبود و اثربخشی مدرسه گرایش دارد ،نمی تواند رهنمودهای
جامعی در جهت اثربخشی مدرسه در اختیار مدیران مدارس قرار دهد.
ج) در رویکرد اثربخشی ،برخالف دو رویکرد دیگر ،نگاه کل گرا به فرهنگ ندارد ولی با رویکرد
فرایندگرا از این نظر که فرهنگ مدرسه متنوع و پویا لحاظ می کند ،هماهنگی دارد .در این
دیدگاه ،فقط به کارکردهای مدرسه ارزش نمی دهد بلکه اختالالت کارکردی فرهنگ مدرسه را
نیز شناسایی می کند .مطابق با این رویکرد ،فرهنگ مدرسه به عنوان یک سیستم باز مدنظر قرار
می گیرد .از این رو این دیدگاه ،برای ترویج پیشرفت و اثربخشی مدرسه ،بیشتر واقعی ،فراگیر و
کاربردی است.

بحث و نتيجهگيری
شناخت فرهنگ سازمانی مدرسه ،عمالً معنا دادن به دنیای اجتماعی مدرسه است که کنش ها،
فرایندها و اعمال اجتماعی به کشف پدیده حقیقی و بدیع از زیست جهان مدرسه منجر میشود و
ناشناخته موجود در مسیر فرایندهای آموزشی با دغدغه موجود بازشناسی می شود.
تحقیات نشان داد که فرهنگ سازمانی مدرسه دارای عناصر مختلف و متاثر از پدیده های
اجتماعی متنوع است و الگوی واحدی نمی تواند ،مرجع مدرسه باشد .لذا برای شناسایی فرهنگ
سازمانی مدرسه ،بدون مطالعات فرهنگی نمی توان دیدگاه مدیریتی داشت .با توجه به دگرگونی
های فرهنگی اجتماع ،می طلبد که مسئولین و پژوهشگران نظام آموزشی با درک و رصد دقیق از
فرهنگ سازمانی مدارس ،هرگونه تغییر رویکردی و اجرایی در سیستم آموزشی را برنامه ریزی و
هدایت نمایند.
شناخت فرهنگ مدرسه از طریق فرهنگ پژوهی علمی یک نیاز مهارتی و شناختی مدیران
آموزشی است و صرف تهیه ابزار سنجش و اندازه گیری ،دسترسی به ساخت و شناخت فرهنگ
سازمانی میسر نخواهد بود .توجهات به سابقه مطالعات و توجه به ترکیب مدل های فرهنگ
سازمانی بر حسب شرایط بومی ملی هر کشور در کاربست این نوع الگوها ضروری است .لذا
بررسی سنخ ها و رویکردهای متعدد در شناخت فرهنگ مدرسه نه تنها موثر است ،بلکه مدیران
آموزشی را به شناخت پیچیدگی های فرهنگ مدرسه و درک نقاط قوت و ضعف سیستم آشنا
می سازد تا به هرگونه راه حل های بهبود در این مواردرهنمون شود.
پیشنهاد می گردد ،در شناسایی فرهنگ سازمانی مدرسه ،پژوهش ها و مستندات علمی بیشتری
در اختیار متولیان و ذینفعان قرار گیرد که در بستری از چارچوب های نظری ،قابل مصرف باشد
و در هدف گذاری های واقعی مدارس مورد استفاده واقع شود .مدیران و برنامه ریزان آموزشی ،با
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اطالعات حاصله از شیوه فرهنگ پژوهی و مصدایق سنخ شناسی های این تحقیق برای هرگونه
. میتوانند آگاهانه اقدام کنند،تغییر در قلمرو مدیریتی خود
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