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چکیده
تحقیق حاضر با هدف ارائه الگو برای مدیریت سازمانهای آموزشی مردمنهاد فعال در حوزه مدرسه سازی ان اج ممم شددد.
دادهها یی ی موردنیاززز مبتن یی ی ب رر ر رویکر دد د پ هوژ شش شها یی ی ترکیب یی ی از نو ععع اکتش یفا    (مد لل ل ت یود نن ن ابزا رر ر) ،در دو بخ شش ش
کیفی(براساس دادهبنیاد) و کمی (بر پایه روش پیمایشی مقطعی) گردآوری گردید .در بخش کیفی  30نفر از م ارید ننن
مجموعه بنیاد برکت به شیوه نمونه گیری هدفمند و در بخش کمی  109نفر از کارشناساننن و کارکناننن همیننن مجموعههه
ش کیفییی
به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و در پ هوژ ششش مش کرا تتت جس نت ددد .ابزاررر گ روادر ییی دادهها ا در بخش ش
مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود .دادههای کیفی به واسطه کدگ راذ ییی ب وحم،زا ررر
ل ندش ددد.
ل ع لما ییی تاییدییی ت زج یههه و تحلیل ل
و گزینشی تحلیل شدند .دادههای کمی بواسطه شاخصهای میانگین و تحلیل ل
نتایج حاصل از کدگذاری مبتنی بر روش دادهبنیاد منجر به شناسایی  711گویه 22 ،مؤلفه و ُ 5بُبعد شامل؛ راهبرد توسعههه
مدارس ،آمایش سرزمینی ،طراحی ساختار ،مدیریت سرمایههای انسانی و تمدن سازی گردید .نتایج بخش کّمّمی نشاننن
داد کلیه شاخصهای نیکویی برازش در خصوص ابعاد الگوی مدیریت سازمانهای آموزشی مردمنهاد در مدارس بنیاد
برکت مورد تأیید قرار گرفته است.
منهاد ،مدیریت سازمانهای آموزشی ،مدرسه سازی.
نهای مرد 
کلیدواژهها :سازما 
دریا تف

1

مقاله89 13 / 10 /7 :

پذیرش مقاله99 13 /3/ 27 :

پژوهش حاضر برگرفته از رساله دکتری تحت عنوان" طراحی الگوی مدیریت سازمانهای آموزشی مردم نهاد مورد مطالعه

مدارس بنیاد برکت" در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر میباشد.
2

شآموخته دکتری مدیریت آموزشی واحد اسالمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اسالمشهر ،ایران.
دان 
3

دانشیار گروه علوم تربيتي واحد اسالمشهر،

دانشگاه آزاد اسالمی ،اسالمشهر ،ایران( .نویسنده مسئول)

araghieh@iiau.ac.ir
4
استاد گروه علوم تربيتي واحد اسالمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اسالمشهر ،ایران.
5
6

دانشیار گروه علوم تربيتي واحد تهران مرکز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
استادیار گروه علوم تربيتي واحد اسالمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اسالمشهر ،ایران.
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مقدمه

طی سالیان اخیر در بحث آموزش و پرورش کشور ،تراکم دانشآموزان ،کمبود کالسهای درس
و دیگر فضاهای آموزشی ،فرسوده بودن مدارس ،نبود امکانات آموزشی مناس هم همه زا و ب م رت    

رشد روزا زف ون تقاضا در این حوزه ازجمل تسا هدوب یلئاسم نیرتمهم ه ترازو هک شزومآ و      
پرورش بدلیل مشکالت مالی دولتها و عدم تخصیص بودجه مناسب در این بخش ،همواره ب نآ ا
مواجه بودجه است (نوروزی ،میرپور ،هوازاده و متقی  .)7931درحقیقت ،نیاز آم  شزو ووو پ شرور
به اعتبار چندین هزار میلیاردی برای ساخت ،توسعه ،ت هج یز اسون  ،ز و ی

تعمی تار

یساسا    هز نارا

مدرسه در کشور باعث شده تا تأمین این هزینهها از سوی آموزش و پرورش باتوجه به اینکه قریب
به  99درصد از بودجه خود را صرف امور جاری یعن و قوقح ی

تشیعم لئاسم ی رگید و لنسرپ       

مشکالت مبتالبه میکند ،به تنهایی مقدور نباشد و برای پیشبرد ام هحورطم دراوم صوصخرد رو     
همچنین ا زف ایش طول عمر فضاهای ساخته شده آموزشی و پرورشی و تقویت فعالیتهای تربیتییی،
یتوان ب اس ه ز ام نن نننه ریغ یا   
به یاری سازمانها و نهادهای دیگر نیاز مبرم باشد .ازجمله این نهادها م 
دولتی و مردمنهاد فعال در حوزه آموزشی اشاره دا .تش
امروزه گسترش سازمانهای م در مممن ا یکی هب ناهج رد داه ز کیور  ر ددددد دددددده لح تهج رد رثؤم یا
مشکالت اجتماعی ،فرهنگی ،زیستمحیطی و گ و یسایس یها

هدش رجنم یداصتقا

   

یخرب و زا       

دولتها در تالشاند که با رویکردی تعاملی با این نهادهای غیردولت رد و دننک دروخرب ی تهج    
ح قطنم نارحب ل هههههه ههای و مل انآ زا ی ن ددم  نیوج د ،یمرک(

         س ایکخو نن ن و فره دا یی ی .)89 13 ،در

کشورهای پیشرفته طرحهای مطالعاتی به سمن1های متخص م هدرپس ص ییی یییی یخرب رد یتح و دوش    

مگیری دولتی برتری دارد (خیری .)7931،نگاه ا ب دارف هه ههه
موارد تصمیمگیری این سازمانها بر تصمی 

سازمانهای مردم نهاد متفاوت است؛ برخی افراد سازمانهای مردمنهاد 2را به مفاهیم بشردوس و هنات

خیریه ربط میدهند ،در حالی که دیگران آنها را در چارچوبهای سیاسیتر ب ناونع ه    "س امزا ننن-
های جامعه مدنی "3میبینند (لویز .) 2014 ،4سازمانهای مردمنهاد تجل درم تکراشم ی ممممممم در تم ما
1

 -مخفف سازمانهای مردمنهاد

2

.Non-Governmental Organisation
.Civil Society Organization
4
.Lewis
3
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نالمللی اس .ت این سازمانها
نهادهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه محلی ،ملی و بی 
که ریشه در آوردههای مذهبی جوام درم تشیعم عون و ع م یکی هب هزورما دراد هعماج ره  از        
بازیگران اصلی صحنههای بینالملل رد و هدش لیدبت ی  شقن یداصتقا ،یسایس تالداعم
مؤثری ایفا میکنند (گل ،جی

ببببببب ببببببببس رای

 .)2931از آنجاکه بح سردم ث هه هههس ،ام روشک رد نآ هعسوت و یزا     

همواره از دغدغههای م مه دولت و وزارت آموزش و پرورش بوده است و با توجه به اینکه ظرفیت
منابع مالی و مادی ای ا یوگخساپ هناخترازو ن ی تلود ریغ یاهنامزاس دورو ،تسین اهزاین ن ی و        
مردمنهاد به حوزه مدرسه س م سرادم زیهجت و یزا

یییی یییییتوان و اشگراک د ثم م .دشاب رمثر     یک زا ی

نهادهای فرابخشی در اینباره در کشور ما ،بنیاد برکت میباشد که با رویکرد مدرسهسازی و ت هج یز

شآم هزوح ود ره رد )،نازو    
مدارس و پروژههایی همچون "نماد" (نظام مراقبت اجتماعی از دانش ش
آموزشی و پرورشی تعلیم و تربی ب ،ت هه هههعن دورو یتلود ارف داهن کی ناو کر هد
راهبردی بنیاد برکت؛ کمک به عم عسوت و نار هه هههی فض و یشزومآ یاها

دنس رد .تسا   

    

ی جزء
گنهرف ییی یییی -م بهذ ی ی

یباشد .برهمین اساس در آخرین تف ها مممنامه
بارزترین اصول چهارگانه بیانیهی مأموریت این بنیاد م 
بنیاد برکت و سازمان نوسازی و توسعه و ت هج یز م سردم رازه ،یشزومآ درکیور اب و سراد هههههه هههههههی
دیگر(تحت پروژه برکت دوم) تا پایان سال  ۱۴۰۰در من ک قطا مممممت عسوت ر هه هههیافتهههی کش هتخاس رو   
خواهد شد که تاکنون ساخت و تحویل  1700مدرس درکیور رد نینچمه .تسا هدش یتایلمع ه       
شآم شیر فده اب )نازو هههه هههههی ،یبا
پرورشی ،اج حرط یار    «نم مماد» (نظ زا یعامتجا تبقارم ما ناد شششش شششش
شآموزی کشور به انجام میرسد.
جلوگیری و درمان آسیبهای اجتماعی و معضالت جامعهی دان 
در واقع این اقدامات بنیاد برکت با هدف تحقق عدالت آموزشی در جامعه صورت میپذیرد .حال
این سؤال مطرح است که چگونه میتوان در بنیاد برکت و در حوزه مدرسه سازی ،اهداف متع یلا
فوقالذکر را به نحو مطلوبتری و در زمان کوتاهتری محقق و تهدیدات و نگرانیییه یلامتحا یا   
مزبور را مرتفع ساخ .ت
در این خصوص باید متذکر و خاطر نشان ساخت که ویژگیهای فرهنگی ک نس ،اهرواب ه تتتتتتت ه و ا
آداب و رسوم مردم را رقم میزند از عوامل تعیین کننده در چگونگی اداره سازمانهای مردمن داه
در جامعه میباشد .الگوی مدیریتی این سازمانها زمانی میتوان مزاس نیا هرادا رد د ا ننن ننننه هنیداهن ا   
شود که با ساختار و مؤلفههای تشکیل دهنده آنها همخوان گردد .بدون توجه به ریشههای فرهنگی
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یهای
و آداب و رسوم و همچنین زمینهها و شرایط حقوقی و وضعیت قوانین ،سیاستها و خط مش 
کلی نظام جمهوری اسالمی ایران نمیتوان الگوی مدیریتی ت ر اهروشک ریاس زا یزیوج ا رد نیا     
قالذکر پژوهشگر قصد دارد تا با محوریت مدارس بنیاد
سازمانها بکار برد .لذا با توجه به موارد فو 
برکت 1به طراحی الگوی مدیریت سازمانهای آموزشی مردم نهاد فع وح رد لا ز یزاس هسردم ه     
بپردازد.

لُوُو مینك و ِدِدر لِاِا ست ) 2019 (2نقش تحول سازمانهای آموزشی غیردولتی و چالشها و فرص اهت ییی ناش

را در قرن بیست و یکم مورد مطالعه و بررسی ق داد رار هههان .د یقحت جیاتن ق اشن  ن م  ییییی ییییییدهد کمب دو
بودجه به عنوان عامل اصلی ،مانع کار سازمانهای مردمنهاد اس .ت لزومًاًا فقدان بودجه نیست که مانع
نقش سازمانهای مردمنهاد میشود ،بلک خ نیب طباور تیهام ه ی هنامزاس و نیر ا درم ی ممم م مممممممممممن زین داه   
دراینباره تعیین کننده هستند .همچنین از دیگر عوامل مانع کار سازمانهای مردددمن م داه یی یییت هب ناو   
تهای ملی آموزش و راهبرده و نیریخ یا
عدم هماهنگی بین اولوی 

ا دمآراکان هدافتسا ز هجدوب       

برای ایجاد تغییرات در سطح ملی و پای د هراشا شرورپ و شزومآ متسیس رد راد ا تش  ......... . ...کینتانا ا

کوراپو و لودیا ) 2019 (3در تحقیقی به بررسی و مطالع گنوگچ ه یی ییی و چرایییی اخ الت للل در م یرید تتت
سازمانهای مردمنهاد با تغییر در محیط داخلییی و خ جرا ییی آن س امزا نننها ا پرداختههه اس تتت  .یافتهههها ا
حاکی از آن است که سیستمها و فرآیندهای م تیرید ییی س اهنامزا ییی م در مممن اه ددد بههه رو یاهش ییی کش للل
میگیرند که ممکن است منجر به هدف کلی این سازمانها نشوددد .توجههه بیشتررر بههه برنامهههریز و ی
ی غیرمتمرکز و 
دقت در طراحی الزم است تا ساختارهای مدیریتی مش نالوم هههتر ،،روانتررر و س نامزا ی ی
ی دولت یلاعف ی تتتتت میییکننددد یافتهههه یا
چابک برای سازمانهای غیردولتی که در فضای سیاس راذگت ی ی
تحقیق مزبور زمینهای منحصر به فرد را نشان میده یارب ار رییغت ریسم کی هک د امزاس ننننننن ننننننننه یا
مردمنهاد توصیف میکند ،جایی که طرحهای تفسیری و زیر سیستمهای سازمانی در پاسخ به یک
زمینه تغییر ،به صورت ارگانیک تکامل مییابند تا زمانی که یک روند تغییر دیگر آگاهانه م دج د  ًاًا

1

 -مطابق سند راهبردی و بیانیه ماموریت؛ الگوی فعالیت بنیاد در طرحهای مشارکت حداکثر  49درصدی با بنیاد

برکت و  51درصد مشارکت خیرین در اجرای طرحها میباشد.

.Volmin & der Elst

.Chinthana Kuruppu & Lodhia

2
3
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ل ) 2018 ( 1به
بین عناصر سازمانی هماهنگ شده و شکل گیرد .براس ،النگهوفر ،رابینس بنچ و نو لل لل
تحقیقی در مورد نقش سازمانهای مردمنهاد در توسعه بینالمللی با مروری بر سی و پنج سال بورس
تحصیلی اعطایی توسط این سازمانها پرداختهاند .یافتههای تحقیق نشاننن میییدهددد کههه س اهنامزا ییی
غیردولتی با نتایج مورد نظر مثبت در ارتباط هستند از این منظر که بورسهای تحصیلی توسط آنها
باعث گسترش دانش دانشجویی میگردد و این مسئله که س اهنامزا ییی م در مممن اه ددد واقع ًاًا ًاًا پیش فر ت تت را
توسعه میدهند ،محرز است .سازمانهای مردم نهاد اعطاکننده ب سرو

تحص ب هجوت اب یلی ه عونت      

رشتههای دانشجویان ،ابزاری مؤثر برای بهبود نتایج توسعه اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی میبا دنش ...

ش س امزا نننهاییی غیررر دولتییی در توسعههه
ویشوکارما و استاپاک ) 2017 (2در پژوهشی به بررسییی نقش ش
آموزشی پرداختهاند .آنها بدیننتیجه رسیدهاند که امروزه سازمانهای غیردولتی در اجرای اه اد ففف
ب هس نت ددد .یافتهههه زا یکاح قیقحت یا ک تسنآ ههههه هههههه
آموزشی تعیین شده توسط دولت بسیار محبوب ب

سازمانهای غیردولتی برای افرادی که به طور کامل از تحصیل محروم دش هههاند ،،م ثو ررر و کارآمددد
عمل میکنند .همچنین نتایج پژوهش بیانگر آنست که درحالیکه بزرگترین چالش برای حکوم تتت
یا دولت مرکزی دسترسی ،گنجاندن و توانمندسازی کودکان محروم از تحصیل است ،س اهنامزا ییی
غیردولتی میتوانند در این زمینه کارگشا باشند .در کنار این م دراو  ، ،س امزا نننهاییی غیردولتییی بجز زز
آموزش افراد محلی در یادگیری برای حرفهآموزی نیز کمک میکنند .کین کیو و سینگر) 2017 (3

در یک مطالعه موردی در ویتنام ،مشارکت سازمانهای غیر دولتی در آموزش معلمان ب ار ییی توسعههه
پایدار را مورد بررسی قرار دادند .بررسی پن ججج دوره آموزشییی س اهنامزا ییی م در ممم ن اه ددد کههه در ی ککک
موسسه آموزشی در ویتنام انجام شده نشان میدهد :سازمانهای غیردولتی آموزشهاییی تع لما ییی را
ش آم ازو ننن را تقوی تتت میییکند ،،از جملههه تفکررر
ارائه میدهند که صالحیتهای پایه تحصیلی دانش ش
سیستمی ،ترسیم آینده ،ارزشگذاری تفکر و عملگرایی .در واقع ،نتایج مطالعات موردی نشان داد
ی و ال اه ممم
که سازمانهای غیر دولتی به طور قابل توجهی در ارتقای م راه تتت هاییی م بتر ططط با ا پای راد ی ی
بخشیدن به آموزگاران کمک کردهاند .آنها شرایط خوبی را ایجاد میکردنددد کههه معلماننن در این
یدادند.
دورهها تغییر رفتار م 
1

.Brass & Longhofer & Robinson & Schnable
.Vishwakarma & Sthapak
3
. Kinh Kieu & Singer
2
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کرمی و دیگران (  )89 13عملکرد انواع سازمانهای مردمنهاد در ایران را در تحقیقی مورد بررسی
و ارزیابی قرار دادهاند .این پژوهش نقش و تأثیر سازمانه درم یا مممممن  روشک داه ر اا ااا در ج ته
مشکالت اجتماعی ،فرهنگی ،زیستمحیطی و اقتصادی مورد بررسی ق تسا هداد رار

حل

و س هب سپ   

ارزیابی عملکرد آنها میپردازد .یافتههای تحقیق بیانگر آنست که دولت ،رویکردی تعاملی با این
نهادهای غیردولتی را در دستور کار قرار دارد تا در ج ته

حل بحرانهای موج اهنآ تیفرظ زا دو    

استفاده کند .ابراهیمی ،عباسی ،حسینی و اسماعیلی (  )89 13در پژوهشی بازتاب رهبری خ رازگتمد
در سازمانهای مردمنهاد را مورد مطالعه و بررسی قرار دادهاند .نتایج تحقی م ناشن ق ییی ییییدهددد س کب
رهبری در شکلگیری ،رشد و بقای سازمانها و موسسات مردمنهاد ب کتا هب هجوت ا ا آ ی نننن نننننه هب ا   
شهای پیشین ،س عون نیا بلغا یربهر کب     
تهای داوطلبانه نقش حیاتی دارد و طبق پژوه 
فعالی 
موسسات ،س  رازگتمدخ یربهر کب ا تس  .........یافتهههه یا

پ هک تسا نآ زا یکاح شهوژ

یربهر      

خدمتگزار رابطه مثبت و معناداری با متغیرهای سطح فردی (تاب آوری و ع )،لغش اب ندش نیج     
تیمی(تبادل تیمی) ،سازمانی(هویت سازمانی و افتخ اس را ز و )ینام وناخ ا نغ(یگد ییی یییی هداوناخ ندش   
ل ظرفی تتت س امزا نننهاییی م در ممم ن اه ددد
توسط کار) دارد .سلیانی و وثوقی( )7931در پژوهشی به تحلیل ل
پرداختهاند .نتایج پژوهش نشاندهندۀ این بود که این سازمانها بر روی محور مختصات  SWOTاز
لحاظ عوامل درونی در ناحیۀ ضعفها و از لحاظ عوامل بیرونییی س امزا ننن در ناحی ۀۀۀ تهدی هد اا ق ار ررر
دارد .بر این اساس استراتژیهای «تدافعی» برای توسعۀ سازمانهای م در مممن اه ددد توصیههه دش هه اس تتت .
ش آثاررر تهدی اد تتت بیرونی، ،
بنابراین ،بههه منظوررر بههه ح قاد للل رس دنا ننن نقا ططط ضع ففف درونییی و ک ها ش ش
یتواند بههه ان اج ممم رس لا تتت و و یاظ ففف آن کم ککک
بهرهگیری از فرصتها و قوتهای شناساییشده م 
ش س اهنامزا ییی م در ممم ن اه ددد در زمینههه
کند .س هپ وند و فرزامکیا (  )59 13در ی ککک مطالعههه م درو ییی نقش ش
ش س اهنامزا ییی م در مممن اه ددد در
آموزش را مورد بررسی قرار دادهاند .هدف از این تحقیق ،بررسی نقش ش
ش س مال تتت روان
زمینه آموزش مهارتهای زندگی بویژه تحصیالت و تاثیر این مهارتها در افز یا ش ش
ی
ی کههه از همس یو ی ی
افراد است .نتایج این پژوهش نشان داد ،سازمانهای مردمنهاد بههه عن او ننن ج عماو ی ی
اهداف و نگاه بخشی از افراد جامعه و همچنین مشارکت مردم با ا یک گید ررر در جه تتت تحقققق ی ککک
ش م راه تتتهاییی زن گد ییی ایفا ا
ش مهمییی را در آم زو ش ش
هدف مشترک تشکیل میشوند ،میتوانند نقش ش
تهای زندگی ،برای زندگی تحصیلی دانش
نمایند .یافتههای تحقیق بیانگر آنست که آموزش مهار 
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س
ی از ایننن م راه تتت ها ا وارد م راد س س
ی کههه با ا سطححح پ یا ینی ی
آموزان اهمیت زیادی دارد ،زیرا کودک نا ی ی
یشوند.
یشوند با طرد همساالن ،مشکالت رفتاری و سطح پایین موفقیت تحصیلی روبه رو م 
م 
براساس پیشینه نظری و تحقیقاتی موضوع مدل مفهومی مدیریت سازمانهای آموزشی مردم نهاد را
یتوان به صورت شکل  1نشان داد.
م 

نهای آموزشی مردمنهاد در حوزه مدرسه سازی
شکل  .1مدل مفهومی مدیریت سازما 

سواالت تحقیق

 )1مولفههای مدیریت سازمانهای اموزشی مردم نهاد کدامند؟
یتوان نمایش داد؟
 )2الگوی فرایندی مدیریت سازمانهای آموزشی مردم نهاد را چگونه م 
روش تحقیق

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی ،از نظر نوع داد ،آمیخته اکتشافی(کیفییی و کمییی) و از نظررر

روش اجرای تحقیق از نوع داده بنیاد(مرحله کیفییی) و پیمایشییی مقطعییی(مرحلههه کمییی) اس تتت  .در
بخش کیفی ،خبرگان حوزه مدیریت و همچنین مدیران صاحب تجربه در حوزه مدرسه سازی بنیاد
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برکت به عنوان جامعه پژوهش در نظر گرفته شدند که با روش هدفمنددد گلولههه برفییی با ا ان اج ممم 24
مصاحبه ،تشخیص محققین این بوده است که اطالعات گردآوری شده به نقطه اشباع رسیده است.
جامعه آماری پژوهش در بخش کمی را کلیه مدیران؛ مشاوران ،معاون نا  ،،کارشناساننن و کارکناننن
بنیاد برکت به تعداد  154نفر تشکیل دادهاند که برای انتخاب گروه نمونه به مدد فرمول کوکران و
جدول کرجسی و مورگان و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد  109انتخاب شدهاند.
ابزار گردآوری دادهها در بخش کیفی بررسی اسناد ملی و بینالمللی مرتبط با موضو ععع و همچنیننن
مصاحبه اکتشافی نیمه ساختار یافته بود .مصاحبهها تا رسیدن به اشباع نظری در مقولهها و مولفههای
پژوهش پیش ر تف

و در نهایت پس از جمعآوري اطالعات کافی از بخشهاي مصاحبه و بررس ييي

ی) ،ب ار ييي طبقههه بند ييي
ی و انتخ با ی ی
منابع ،در این مرحله از روش داده بنیاد و کدگذاری(ب زا  ،،مح رو ی ی
دادهها استفاده شد .در بخش کیفی برای تعیین اعتبار درونی(قابلیت اعتبار) یافتهها ،عالوه بر اینکههه
دادهها با مطالعه مبانی نظری ،پیشینه تحقیق ،منابع ،مصاحبه با افراد کانونی انتخاببب و تأییددد دندش ،،
نظرات و رهنمودهای گروهی از خبرگان نیز لحاظ شد و قبل از کدگذاری ،جرح و تعدیل ن یاه ی ی
ی
به عمل آمد .برای تأیید د ّقّقت و ص ّحّحت دادهها ،در مورد اعتباررر مطالعههه از ویش هه بررسییی بههه وس لی ههه
اعضای پژوهش استفاده گردید .ج ته

تعیین اعتبار بیرونی(انتقال پذیری) یافتهههها ا از تکنی کککهاییی

حصول اشباع نظری ،استفاده از رویههاي ویژه کدگذاری و تحلیل نمادها و نشانهها و توصیف غنی
ل آن
دادهها ،بهره گرفته شد .ضریب اعتبار پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار کل ل
برابر با  0/ 90بدست آمده است  ..روایی نیز با استفاده از روش  CVRمحاسبه گردید که در ج ود للل
ل ع لما ییی تائیدییی
ل دادهها ا از تحلیل ل
ذیل گزارش شده است .همچنین به منظور انجام ت زج یه و تحلیل ل
برای برازش مدل نهایی بهرهُبُبرده شده است.

جدول  .1روایی و اعتبار به دست آمده برای ابعاد و مؤلفههای پرسشنامه پژوهش

ابعاد

آلفای کرونباخ

CVR

راهبرد توسعه مدارس

0/ 91

./ 84

آمایش سرزمینی

0/ 90

./ 86

مولفهها

آلفای کرونباخ

CVR

چشم انداز

./ 90

./ 87

ارائه خدمات و تسهیالت ویژه

./ 91

./ 85

ظرفیت و پتانسیل

./ 91

./ 86

موقعیت استراتژیک

./ 91

./ 80

تحلیل استراتژیک

./ 90

./ 82

برنامه ریزی محلی

/ 90

./ 84

برنامه ریزی استانی

0/ 90

./ 9 8
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برنامه ریزی ملی
طراحی ساختار

0/ 90

./ 84

مدیریت سرمایههای انسانی

0/ 90

./ 9 8

تمدن سازی

0/ 87

./ 85

0/ 90

./ 85

سازمانی

0/ 91

./ 87

مدیریتی

0/ 90

./ 81

مبانی

0/ 90

./ 86

0/98

./ 84

شناسایی

0/ 90

./ 90

شبکه سازی

0/ 92

./ 9 8

نگهدا تش

0/ 85

./ 87

0/98

./ 9 8

0/ 92

./ 91

معماری

0/ 87

./ 88

نماد سازی

0/ 90

./ 86

مهارت محوری

0/ 85

./ 87

تکنولوژی

0/ 86

./ 81

نهادسازی

0/98

./ 83

مناسبات و روابط سازمانی

بکارگیری
ارزشیابی و ارتقاء

یافتهها

باتوجه به بررسیهای مطالعات انجام شده و بهمنظور پاسخخخ بههه ایننن س او للل کههه مولفهههها ای الگوییی

مدیریت سازمانهای آموزشی مردم نهاد در حوزه مدرسه سازی کدامند؟ نتایج پژوهشهای مزبور
در حوزه سازمانهای مردمنهاد در قالب جدول  2ت زج یه و تحلیل شده اند.

جدول .2خالصه نتایج پژوهشهای مرتبط بررسی شده در حوزه سازمانهای مردمنهاد

ردیف

نام پژوهشگر (سال)

عنوان پژوهش

1

ابراهیمی و دیگران( )89 13

2

کرمی و دیگران ( )89 13

3

سلیانی و وثوقی ()7931

ابعاد ،مولفهها ،شاخصها

بررسی     بازت بهر با ر رد رازگتمدخ ی          

-

سبک رهبری

سازمانهای مردمنهاد

-

اخالق کار اسالمی

-

تهای تیمی
فعالی 

-

هویت و افتخار سازمانی

-

نوع دوستی

-

التیاماحساسی

-

معر تف

-

نقش متقاعدکنندگی

بررسی و ارزیابی عملکرد انواع س امزا نننه یا

-

حل مشکالت اجتم ،یگنهرف ،یعا   

مردمنهاد در ایران

تمحیطی و اقتصادی
زیس 
-

رویکردی تعاملی

-

پتانسیل و ظرفیت

تحلی یفرظ ل ت امزاس  نننننن ننه درم یا ممممم ن  داه در   

-

تحلیل وضع موجود

         

-

عوامل درونی و بیرونی

نظ ب ترا ر ۀئارا و تلود درکلمع        
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یهای بهبود
استراتژ 

4

س هپ وند و فرزامکیا ( )59 13

5

لُوُو مینك و ِدِدر لِاِا ست ( ) 2019

بررسی نقش سازمانهای م  داهن مدر د هنیمز ر    
آموزش م راه تتته و یگدنز یا

نآ ریثات د ررر رررر

ا زف ایش سالمت روان افراد

6

براس و دیگران( ) 2018

7

ویشوکارما و استاپاک ( ) 2017

8

کین کیو و سینگر ( ) 2017

9

ُخندِپِپکار ( ) 2016
ُخ

-

نقاط قوتها ،ضعفها

-

فرصتها و تهدیدها

-

تحقق وضعیت مطلوب

-

آم وز ش

-

ت آم وز ی
مهار 

-

موفقیت تحصیلی

-

توانایی یادگیری

-

ارتباطات فردی و اجتماعی

نقش تحول سازمانهای آموزشی غیردولتی در

-

آفریقای جنوبی و چالشها و فرصتهایشان

نقش    

سازما هن ا درم ی م مممممممن رد داه هعسوت       

بینالمللی

فقدان بودجه

-

تعامالت

-

هماهنگی

-

برنامه ریزی بلند مدت

-

کادر مدیریتی

-

تولید پویایی

-

ک رد بصعت شها            

  

تصمیمات
-

بهبود نتایج توسعه

بررسی نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه

 -دسترسی

آموزشی

 توانبخشی و توانمندسازی -فرصت سازی

مشارکت سازمانهای مردم ن داه در آم شزو

 -رویکردهای مشارکتی و تجربی

معلمان برای توسعه پایدار مطالع رد یدروم ه   

 -تقویت و پشتیبانی

ویتنام

 بهبود عملکرد -تغییر مستمر

نق هنامزاس ش ا تلودریغ ی ی د متسیس ر
آموزشی در هند

  

       

 الهام بخشی مبانی معنوی -شخصیت سازی

10

لویز ( ) 2014

مدیریت سازمانهای مردم نهاد

 محیطتها
 فعالی  روابط -سازمان

ی
ی و کددد گ راذ ی ی
ی مح رو ی ی
ی ب راذگدک ،زا یی یی
دادههای حاصل از مصاحبهها در سه مرحلههه کدگ راذ ی ی
گزینشی مورد ت زج یه و تحلیل قرار گرفته اند.

ل داده اس تتت كههه
ی ب زا  ،،مرحلهههای از ت زج یههه و تحلیل ل
کدگذاری باز(مرحله اول) :كدگ راذ ی ی
ی ب زا ،،
مقولهبندی پدیدهها از طری علاطم ق هه ههه و بررس ييي دقیققق آنها ا کش للل م يييگی در  ...در كدگ راذ ی ی
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ن تش اهبا تتت و تفاوتها ا
يشوند و در جه تتت تبیین ن
شهای كوچکتر تقسیم م 
دادههای مورد نظر به بخ 
نترتیب پژوهشگر در تحقیق حاضر ،پ و یلم قیمع هعلاطم زا س   
يگیرند .بدی 
مورد بررسي قرار م 
جهانی و مصاحبه با خبرگان ،شاخصهای زیر را به مدد کدگذاری باز برای پاسخ ب ،قوف لاوس ه    
احصاء نموده که در جدول  3نشان داده شده اس .ت

صهای استخراج شده از مفاهیم
جدول .3شاخ 

ردیف

شاخص

مفهوم

1

ی ی ککک مجموعههه آموزشییی بررر
تأسیس و اداره 

عم ور ،تیریدم ،هعسوت ،نار ی و دشر ،یزاس هنیمز ،یملع درک

اساس آخرین دستاوردهای علمی بینالمللی

تعهدآفرینی ،دین مداری ،مسئولیت پذیری ،اشتغال زایی ،آینده نگری ،توانمندسازی

زمینهسازی رشد انسانهای خودآگاه ،مس لوئ ،،

فراگیران

2

افوکش ی ،ی      

          

خالق و دینمدار
شناد بسانم لاغتشا هنیمز ندومن مهارف      

3

      

آموزان در آینده
تربیت نم ت و دهعتم یدارفا ندو و یارب دنمنا      

4

حضور در جامعه
بهره گیری از فناوریهای نوین در انجام اموررر

5
6

هوشمندس زا ییی ،فن روا ییی ،خ تامد

یلاعف ،نویسازیناکم ،یکینورتکلا تتتتتتتتته کمک یا   

اجرایی

آموزشی ،تقویت سازی ،گردشهای علمی ،تحقیقات گروه ومآ ،ی ز ،یا هفرح ش    

اس ارقت ررر نظاممم هوشمندساز یی ی م راد سس س و ب ره هه ه

کادر مجرب و متخصص ،امکانات ،ت هج یزات

گیری از آن
میز رهب نا هههههههههههه ههب مدخ زا یرادر ات           

7

الکترونیکی(کامپیوتر ،اینترنت و ) ...
برگزاری کالسها ای جبران تیوقت و ی ی یارب     

8

شآموزان
کمک به دان 
برگزاری اردوه درگ و ا شش شششه یارب یملع یا    

9

دانش آموزان
10

برخ سا زا یرادرو ا فرح ناملعم و دیت هههههههه هههای و
باتجربه برای آموزش

11

برخ الک زا یرادرو سسسس سه و ا اگشیامزآ هههه هه اا ای
م زهج و با امکانات بهروز

21

ظرفی سردم بسانم ت ه تبث یارب مان     

     

      

دانشآموزان
13

ظرفیت و پتانسیل مناسب مدرسه برای اس هدافت
از امکانات به

14

ظرفی و ت

تهج هعومجم تیریدم لیسناتپ     

    

مدیریت صحیح تمامی عوامل
15

ظرفیتها و پتانسیل منطق  یارب هلحم و ه ا هراد    
هرچه بهتر مدرسه

ظرفیت سازی ،فضای آموزشی ،بهره برداری ،توانمندی کادر ،همکاری

112
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نگرش مردم ناحیه به مدرسههه و جایگاههه آن در

دیدگاه مردم بومی منطقه ،امکانات رفاهی ،توانمندی مالی ،فرهنگ ،آداب و رس ،مو

بین سایر مدارس

موقعیت مدرسه

جایگاه مدرسه و ن ثیح زا نآ فارطا یحاو    
برخورداری از ثروت

18

جایگاه مدرسه و ناحیه موردنظر از حیث سطح
فرهنگ خانوادهها

19

جایگاه مدرسه و محله از حیث برخورداری از
امکانات رفاهی و اجتماعی

20

م دنیآرف رد توق د  هسر س یزا      

تقویت نق طا

مثل حمایتهای دولت و استقبال مردم
12

شناس و ییا

حمایتهای دولت ،آسیب شناسی ،معض ن و یجنس نامز نادقف ،یبای ل ی سزا ن ،یج       
جلب مشارکت ،آگاه سازی ،فرصت سازی

نیآرف رد فعض طاقن فذح د         

مدرسه سازی مث ی یجنس زاین مدع ل ا امز  نننننن ننننننن
سنجی
22

فرصت سازی در توسعه فرآیند مدرسه س یزا
مثل همکاری خیرین

23

شناسایی و کاهش تهدیدات در فرآیند مدرسه
سازی

24

نیاز سنجی محلی

25

تصمیمات شورایاری محله

26

توجه به شرایط اقلیمی ناحیه

27

توجه به زیر ساختها در سطح بومی

28

تص پ تامیم ا ملر ان یییییییی ی م وح اب طبتر زه             

تهای محلی ،برنامهریزی
نیاز سنجی ،شورایاری ،شرایط ،زیر ساخ 

مدرسهسازی(تصویب بودجه و ) ...
29

نیاز سنجی استانی

30

توجه به شرایط اقلیمی منطقه

31

توجه به زیر ساختها در سطح استانی

32

اعتمادسازی

33

اسناد باالدستی موجود

34

سند چشم انداز

35

سند تعلیم و تربیت

36

اطالعات سازمان آمار

37

توجه به زیر ساختها در سطح ملی

38

عدم تمرکز

93

چابک سازی

04

شبکه ای بودن

41

ایجاد سازمان یادگیرنده

42

ایجاد سازمان یاددهنده

اعتماد سازی مردمی ،اسناد باالدستی ،موقعیت منطقه

سند چشم انداز ،سند تعلیم و تربیت ،اطالعات

تمرکز س یکباچ ،ییادز  ا س ،راتخ اختار یریگدای ،یا هکبش  راتخاس ،ینامزاس                   
تخصصی

الگوی مدیریت سازمانهای آموزشی  / ...محبوب و همکاران
43

حرفهای سازی

44

حرفهای گرایی

45

مدیریت دانش

46

ممیزی مدیریت دانش

47

مدیریت تحول و تعالی

48

مدیریت اقتضایی

113

مهارتهای مدیریتی ،ممیزی ،اخالقمداری ،تحول آفرینی

49

مدیریت اخالقی

05

مدیریت جهادی

51

دینی و اعتقادی

شعائر اسالمی ،لحاظ نمودن مبانی ساختاری ،توجه به اصول طراحی ،در نظ نتفرگ ر   

52

فلسفی

کلیات

53

اجتماعی

54

سیاسی

55

فرهنگی

56

اقتصادی

57

زیست محیطی

58

تربیتی و آموزشی

59

عمرانی و توسعهای

60

توانایی برقراری تعامل با سازمانهای همسان

61

تعامل با آحاد مردم

62

تعامل با ساختارهای قدرت

63

تعامل با خط مشی جامعه

64

شناسایی سرمایه انسانی

65

شناسایی سرمایه روانشناختی

66

شناسایی سرمایه هش روندی

67

شناسایی سرمایه ایدئولوژیکی

68

شناسایی سرمایه فیزیکی

69

شناسایی سرمایه فرهنگی

70

شناسایی سرمایه معنوی

17

تشکیل بانکهای اطالعاتی

72

استفاده از رسانه ملی و مطبوعاتی

73

استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی

74

ایجاد مشوقهای معنوی

75

ثبت پروژههای خیرین به نام خیرین

76

ثبت پروژههای خیرین بهصورت بین نسلی

77

نیاز آفرینی

78

ارزش آفرینی

79

شناسایی ظرفیتها

ارتباطات ،تعامل گرایی ،سازگاری

منابع انسانی ،ایدئولو ِژِژی ،توانایی ،قابلیت ،ایمان ،قانون ،اجتماع

کهای اطالعاتی ،مطبوعات ،فضای مجازی ،صدا و سیما
بان 

مشوقهای معنوی ،ایجاد انگیزه برای خیرین ،تبلیغات

قهای مالی ،حمایت ،شفافیت
یها ،مشو 
کاربست توانمند 

114

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال سیزدهم /شماره چهارم /زمستان 89 13

80

معرفی نیازهای محلی ،استانی و ملی

81

استفاده از مشوقهای مالیاتی

82

استفاده از مشوقهای حمایتی

83

شفاف سازی جریانهای مالی

84

نظارت مراکز قدرت بر امور سازمانهای مردم

نظارت ،ارزشیابی ،بازرسی ،استاندارد سازی ،تعالی ،شایسته ساالری

نهاد
85

نظارت بر فرآیند توسعه سازمانهای مردم نهاد

86

نظارت متخصصان آموزشی و تربیتی

87

نظارت براساس استانداردها

88

تعالی مستمر

98

جانشین پروری

90

اعطای رتبه بندی به سازمانهای مردم نهاد

91

تاکید بر شاخصهای کیفی آموزش

92

بهرهگیری از متخصصان معماری هن یمالسا ر   

39

رعای بنج ت هههه هه نش ابیز یا ا امعم رد یتخ ری         

معماری اسالمی ،زیبا شناختی ،تناسب ،مالحظات

– ایرانی

مدارس
94

معماری متناسب با مقطع تحص تخاس رد یلی
مدارس

95

معماری متاسب با جنسیت در ساخت مدارس

96

معماری متناسب با مالحظات بومی در ساخت
مدارس

97

توجه به اسطورههای بومی در ساخت مدارس

89

توجه به اسطورههای استانی در ساخت مدارس

99

توجه به اسطورههای ملی در ساخت مدارس

100

ایجاد فرصتهای بومی با ساخت مدارس

101

ایجاد فرصتهای استانی با ساخت مدارس

02 1
103

شعائر ملی ،اسطوره سازی

مهارت آموزی ،کارآفرینی ،توسعه کارگاهی ،توسعه آزمایشگاهی

ایجاد فرصتهای ملی با ساخت مدارس
توجه ب راهم هعسوت ه تتتتتتته عطاقم بسح رب ا     
مختلف تحصیلی

104

توج راهم هعسوت هب ه تتتتتتتتت ه اگراک رد ا هههه هه یا   
مدارس بر حسب جنسیت
کاربست تکنولوژی ،بومی سازی ت هج یزات ،نوسازی

105

بکارگیری تکنولوژی روز در ت هج یز مدارس

106

توجه به وجوه تربیتی در کاربست تکنولوژی

701

رعایت مقطع تحصیلی در کاربست تکنولوژی
در ت هج یز مدارس

108

رعای رد تیسنج ت

اک ر رد یژولونکت تسب      
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ت هج یز مدارس
109

بومی سازی ت هج یزات مورد استفاده در مدارس

110

نهاد سازی فرهنگی در ساخت مدارس

111

نهاد سازی اجتماعی در ساخت مدارس

12 1

نهاد سازی آموزشی در ساخت مدارس

113

نهاد سازی اقتصادی در ساخت مدارس

114

نهاد سازی اعتقادی و دینی در ساخت مدارس

115

نهاد سازی ملی در ساخت مدارس

116

تع دیاپ هب ده ا  ،یر ا کحتس ا رد یراگدنام و م       

نهادگرایی ،ماندگاری ،ارزش ا زف وده

  

توسعه مدارس
711

تاکید بر ایجاد ارزش ا زف وده در توسعه مدارس

ی مح رو ی ی
ی
کدگذاری محوری(مرحله دوم) :پس از مشخصصص دش ننن ک اهد ییی باززز کدگ راذ ی ی
ی ب زا
انجام شده است .هدف از كدگذاری محوری تلفیق دادههایي است كه در مرحلههه كدگ راذ ی ی
ُخرد شدهاند .براساس یافتهها از  106مفهوم اشباع شده و 05شاخص كه در مرحله كدگذاری باززز
ُخ
ساخته شده بود و تلفیق مناسب دادهها ،این مفاهیم در  14مقوله و ُ5بُبعد ب ودج حرش ه للل لللل ،4طبقههه
بندی شدند.

صها
جدول  .4ابعاد و مولفههای استخراج شده از شاخ 

ابعاد

مولفهها

ردیف

صها
شاخ 

راهبرد توسعه مدارس

چشم انداز

1

ن دس اهدروات ییی
س آخ یر ن ن
ی ی ککک مجموعههه آموزشییی بررر اساس س
تأسیس و اداره 
علمی
زمینهس زا ییی رشددد انسانننهاییی خودآگ ها  ،،مس لوئ ُ ،،پُپر روش  ، ،خ قال  ، ،ب ورا ررر و

2

دینمدار

ارائه خدمات و تسهیالت

3

فراهم نمودن زمینه اشتغال مناسب دانش آموزان در آینده

4

تربیت نمودن افرادی متعهد و توانمند برای حضور در جامعه

5

یهای نوین در انجام امور اجرایی
بهره گیری از فناور 

6

استقرار نظام هوشمندسازی مدارس و بهره گیری از آن در تمام فعالیتها

7

میزان بهرهبرداری از خدمات الکترونیکی(کامپیوتر ،اینترنت و ) ...

8

شآموزان
سهای جبرانی و تقویتی برای کمک به دان 
برگزاری کال 
شهای علمی برای دانش آموزان
برگزاری اردوها و گرد 

9
10
11

برخورداری از اساتید و معلمان حرفهای و باتجربه برای آموزش
برخورداری از کالسها و آزمایشگاههای م هج ز  اب و  ا ناکم ا ب ت

هههه هههههروز ب یار

آم وز ش
ظرفیت و پتانسیل

21
13
14

ظرفیت مناسب مدرسه برای ثبت نام
ظرفیت و پتانسیل مناسب مدرسه برای استفاده از امکانات به روز
ظرفیت و پتانسیل مناسب مدیریت مجموعه ج ته

مدیریت صحیح
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15
موقعیت استراتژیک

16
71

تها و پتانسیل مناسب منطقه و محله برای اداره هرچه بهتر مدرسه
ظرفی 
نگرش مردم ناحیه به مدرسه و جایگاه آن در بین سایر مدارس هم رده
جایگاه مدرسه و نواحی اطراف آن از حیث برخورداری خانوادهه نازیم زا ا   
ثروت

18

جایگاه مدرسه و ناحی رظندروم ه    از حی موسر و بادآ و گنهرف حطس ث     
خانوادهها

19
تحلیل استراتژیک

20
12

آمایش سرزمینی

برنامه ریزی محلی

برنامه ریزی استانی

برنامه ریزی ملی

طراحی ساختار

سازمانی

مدیریتی

جایگاه مدرسه و محله موردنظر از حیث برخورداری از امکانات
تهای دولت
تقویت نقاط قوت در فرآیند مدرسه سازی مثل حمای 
شناسایی و حذف نقاط ضعف در فرآیند مدرسه سازی مثل عدم نیاز سنجی

22

فرصت سازی در توسعه فرآیند مدرسه سازی مثل همکاری خیرین

23

شناسایی و کاهش تهدیدات در فرآیند مدرسه سازی

24

نیاز سنجی محلی

25

تصمیمات شورایاری محله

26

توجه به شرایط اقلیمی

27

تها در سطح بومی
توجه به زیر ساخ 

28

تصمیمات پارلمانی مرتبط با حوزه مدرسه سازی

29

نیاز سنجی استانی

30

توجه به شرایط اقلیمی

31

تها در سطح استانی
توجه به زیر ساخ 

32

اعتمادسازی

33

اسناد باالدستی موجود

34

سند چشم انداز

35

سند تعلیم و تربیت

36

اطالعات سازمان آمار

37

تها در سطح ملی
توجه به زیر ساخ 

38

عدم تمرکز

93

چابک سازی

04

شبکه ای بودن

41

ایجاد سازمان یادگیرنده

42

ایجاد سازمان یاددهنده

43

حرفه ای سازی

44

حرفه ای گرایی

45

مدیریت دانش

46

ممیزی مدیریت دانش

47

مدیریت تحول و تعالی

48

مدیریت اقتضایی

49

مدیریت اخالقی

117
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مبانی

م یامرس تیرید هههههه هه یا    

05

مدیریت جهادی

51

دینی و اعتقادی

52

فلسفی

53

اجتماعی

54

سیاسی

55

فرهنگی

56

اقتصادی

57

زیست محیطی

58

تربیتی و آموزشی

59

عمرانی و توسعه ای

مناس طباور و تاب           

60

تعامل با آحاد مردم

سازمانی

61

توانایی برقراری تعامل با سازمانهای همسان

62

تعامل با ساختارهای قدرت

63

تعامل با خط مشی جامعه

64

شناسایی سرمایه انسانی

شناسایی

انسانی

شبکه سازی

نگهدا تش

بکارگیری

ارزشیابی و ارتقاء

65

شناسایی سرمایه روانشناختی

66

شناسایی سرمایه هش روندی

67

شناسایی سرمایه ابدئولوژیکی

68

شناسایی سرمایه فیزیکی

69

شناسایی سرمایه فرهنگی

70

شناسایی سرمایه معنوی

17

کهای اطالعاتی
تشکیل بان 

72

استفاده از رسانه ملی و مطبوعاتی

73

استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی

74

قهای معنوی
ایجاد مشو 

75

ثبت پروژههای خیرین به نام خیرین

76

ثبت پروژههای خیرین بهصورت بین نسلی

77

نیاز آفرینی

78

ارزش آفرینی

79

تها
شناسایی ظرفی 

80

معرفی نیازهای محلی ،استانی و ملی

81

قهای مالیاتی
استفاده از مشو 

82

استفاده از مشوقهای حمایتی

83

شفاف سازی جریانهای مالی

84

نظارت مراکز قدرت بر امور سازمانهای مردم نهاد

85

نظارت بر فرآیند توسعه سازمانهای مردم نهاد

86

نظارت متخصصان آموزشی و تربیتی
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87
88
98

تمدن سازی

معماری

مهارت محوری

90
91

صهای کیفی آموزش
تاکید بر شاخ 

92

بهرهگیری از متخصصان معماری هنر اسالمی  -ایرانی

94
95

معماری متاسب با جنسیت در ساخت مدارس

96

معماری متناسب با مالحظات بومی در ساخت مدارس

97

توجه به اسطورههای بومی در ساخت مدارس

89

توجه به اسطورههای استانی در ساخت مدارس

99

توجه به اسطورههای ملی در ساخت مدارس

100

تهای بومی با ساخت مدارس
ایجاد فرص 

101

تهای استانی با ساخت مدارس
ایجاد فرص 
تهای ملی با ساخت مدارس
ایجاد فرص 

103

تها در کارگاههای مدارس بر حسب مقطع تحصیلی
توجه به توسعه مهار 

104

تها در کارگاههای مدارس بر حسب جنسیت
توجه به توسعه مهار 

105

بکارگیری تکنولوژی روز در ت هج یز مدارس

106
701

نهادسازی

رعایت جنبههای زیبا شناختی در معماری مدارس
معماری متناسب با مقطع تحصیلی در ساخت مدارس

02 1

تکنولوژی

تعالی مستمر
جانشین پروری
اعطای رتبه بندی به سازمانهای مردم نهاد

39

نماد سازی

نظارت براساس استانداردها

توجه به وجوه تربیتی در کاربست تکنولوژی
رعایت مقطع تحصیلی در کاربست تکنولوژی در ت هج یز مدارس

108

رعایت جنسیت در کاربست تکنولوژی در ت هج یز مدارس

109

بومی سازی ت هج یزات مورد استفاده در مدارس

110

نهاد سازی فرهنگی در ساخت مدارس

111

نهاد سازی اجتماعی در ساخت مدارس

12 1

نهاد سازی آموزشی در ساخت مدارس

113

نهاد سازی اقتصادی در ساخت مدارس

114

نهاد سازی اعتقادی و دینی در ساخت مدارس

115

نهاد سازی ملی در ساخت مدارس

116

تعهد به پایداری ،استحکام و ماندگاری در توسعه مدارس

711

تاکید بر ایجاد ارزش ا زف وده در توسعه مدارس

کدگذاری انتخابي(مرحله سوم) :كدگذاری انتخابي ،آخرین مرحله از فرآیند نظریه پردازی
داده بنیاد میباشد برای تعیین شرایط علی ،شرایط زمینهای و مقولهی محوری مدیریت سازمانهای
ی واحددد
آموزشی مردمنهاد انجام شده است .در طي فرآیند كدگذاری انتخابي ،یک مقولة مح رو ی ی
انتخاب ميشود و همه مقولههای دیگر به این مقولة محوری برميگردند .در این مرحله پژوهشگررر
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مرحله سوم را بهعنوان یک فرم مصاحبه نیمه ساختار یافته تنظی ممم و بههه مدددد مص هبحا  ،،فننن دلفییی و
بارش مغزی بر روی خبرگان اجرا و این روند تا اشباع نظری به ترتیبی اس ارمت ررر داش تتت تا ا الگوییی
تحلیلی مدیریت سازمانهای آموزشی مردم نهاد (شکل شماره ،)2در نهایت از آن استخراج شددد و
منطبق بر الگوی تحلیلی مزبور نیز ،مدل مفهومی پژوهش (شکل شماره )1ترسیم و نهایتا منطبققق با ا
نظر خبرگان اعتبار یابی گردید.

.

شکل .2الگوی فرایندی مدیریت سازمانهای آموزشی مردم نهاد فعال در حوزه مدرسه سازی

در بخش کمی برای تعیین اعتبار ابزار تهیه شده دادههای به دست آمده در قالب جداول زیر ت زج یه
و تحلیل شده اند.

صهاي توصيفي عاملهاي پژوهش
جدول  .5شاخ 
عاملها

ميانگين

ک يج

کشيدگي

چشم انداز

5/ 49

-1/ 274

1/908

ارائه خدمات و تسهیالت ویژه

5/ 45

-1/ 020

2/ 039

ظرفیت و پتانسیل

5/ 35

-./ 512

1/ 180

موقعیت استراتژیک

5/ 34

-1/ 287

1/ 370

تحلیل استراتژیک

5/ 32

-1/ 474

1/ 575

برنامه ریزی محلی

5/ 18

-1/ 904

1/ 179
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برنامه ریزی استانی

5/21

-./ 427

2/ 820

برنامه ریزی ملی

5/39

-1/ 42 1

2/ 435

سازمانی

4/ 78

-1/ 651

2/ 51

مدیریتی

5/ 49

-1/ 244

2/ 183

مبانی

5/ 35

-1/ 174

1/ 390

مناسبات و روابط سازمانی

5/ 34

-1/ 714

2/ 54

شناسایی

5/ 32

-1/ 150

2/ 29

شبکه سازی

5/ 25

-1/ 512

1/ 089

نگهدا تش

5/21

-1/ 35

1/ 770

بکارگیری

5/ 1

-1/ 150

2/ 019

ارزشیابی و ارتقاء

5/ 62

-2/ 314

3/967

معماری

5/ 86

-2/ 050

3/ 039

نماد سازی

4/ 91

-./ 512

-2/ 089

مهارت محوری

5/ 52

-2/ 305

2/ 370

تکنولوژی

4/ 85

-./ 512

-2/ 089

نهادسازی

4/ 92

-1/ 35

1/ 770

راهبرد توسعه مدارس

5/ 32

-1/ 474

1/ 575

آمایش سرزمینی

5/ 65

-./ 474

2/ 575

طراحی ساختار

5/ 69

-./ 904

1/ 179

مدیریت سرمایههای انسانی

4/40

-./ 457

3/ 020

تمدنسازی

5/04

-./ 42 1

3/ 135

با توجه به جدول  ،5در بین ابعاد الگوییی م یرید تتت س درم یشزومآ یاهنامزا ممممممم ن داه ُ ، ،بُبعددد طراحی
نت یر ننن می یگنا ننن را
ساختار(  )5/ 69باالترین میانگین و ُبُبعد مدیریت سرمایهه ناسنا یا یی ییی( )4/40پ یا ین ن
بدست آورده است .در بین مولفههای الگوی مدیریت سازمانهای آموزشی مردمن ین داه زز ززز ب يرتالا ننن
م يگناي نن ن مربو ططط ب هه ه مؤلف هه ه ارز و یبایش

اقترا ءءءء ء(  )5/ 62و پ ییا نن نت یر نن ن می یگنا نن ن مربو ططط ب هه ه مؤلف هه ه

سازمانی(  )4/ 78میباشد.
در قسمت کمی ،ج ته

استفاده از آزمونهای پارامتری هب مادقا زا لبق ک آز زا تسا مزال ،نوم   

  

نرمال بودن جامعه اطمینان حاصل کنی .م بههمین منظور از آزمون کلموگروف اس هدافتسا فونریم   
شده است که نتایج آن در جدول زیر ارائه شده اس .ت

جدول  .6نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف
تعداد

K-S

109

0/819

درجه آزادی
383

سطح معنی داری
0/ 316
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همچنانکه مالحظه میشود نتیجه به دست آمده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف نش م نا یی یییدهد
کما اذل ان     

که ( )K-Sبه دست آمده معنادار نیست و این موضوع بیانگر نرمال بودن توزی .تسا ع
بهرهمندی از آزمونهای پارامتریک برای تحلیل دادههای این پژوهش نیز مهیا میشود.
در بخش کمی پژوهش به منظور تعمیم نتایج به جامعهای که از آن استخراج شده است

نومزآ زا   

ل ع لما ییی تایی ید ، ،
تحلیل عامل تائیدی استفاده شده که نتایج آن در ادامه ارائه شده اس .ت در تحلیل ل
پژوهشگر به دنبال تهیه مدلی است که فرض میشود دادههای تجربی را بر پایه چنددد پ تمارا ررر نس تب ًاًا ًاًا
ش تجربییی درب را ههه س اتخا ررر
اندک ،توصیف تبیین یا توجیه میکند .این مدل مبتنی بر اطالعا تتت پیش ش
دادههاس .ت تمایز م مه روشهای تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی در این است که روش اکتشافی با
صرفهترین روش تبیین واریانس مشترک زیربنایی یک ماتریس همبستگی را مشخص میییکنددد .در
حالی که رو هش ای تاییدی(آزمون فرضیه) تعیین میکنند که دادهها با یک ساختار عاملی معیننن(کههه در
فرضیه آمده) هماهنگاند یا نه .در این پژوهش نیز از تحلیل عاملی تائیدی استفاده شده تا مشخص شود
که شاخصهای شناسایی شده در بخش يك في از یک ساختار عاملی هماهنگ برخوردارند یا ا خیررر .در
ادامه به تحليل هر كي

از ابعاد ،مولفهها و شاخصهای آنها پرداخته شده است.

منهاد در مدارس بنیاد برکت
نهای آموزشی مرد 
صهای نیکویی برازش ابعاد الگوی مدیریت سازما 
جدول  .7شاخ 
مدیریت
سرمایههای انسانی

تمدن سازی

طراحی ساختار

آمایش سرزمینی

راهبرد
توسعه مدارس

ابعاد
()χ 2

1

2/71

1/ 24

1/ 88

2/ 65

1/ 65

0/ 90

0/ 94

0/ 90

0/ 85

0/39

0/ 92

0/ 94

0/ 87

0/ 80

0/ 91

0/160

0/ 031

0/ 03

0/ 06

0/960

RMSEA

0/ 94

0/89

0/39

0/ 92

0/ 95

4

CFI

5

نیکویی برازش ()GFI
AGFI2
3

0/39

0/ 95

0/ 91

0/ 92

0/ 95

NFI

0/39

0/ 97

0/ 92

0/ 94

0/ 95

NNFI

0/39

0/89

0/ 94

0/ 95

0/ 97

1

 .1کای دو بر درجه آزادی
لشده
 .2نیکویی برازش تعدی 
 .3ریشه میانگین مربعات خطای برآورد
لیافته
 .4برازندگی تعدی 
 .5برازندگی نرم شده
 .6برازندگی نرم نشده

6

IFI
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با توجه به نتایج به دست آمده در جدول فوق ،کلیه شاخصهای نیکویی برازش در خصوص ابعاد
الگوی مدیریت سازمانهای آموزشی مردمنهاد در م راد سسس بنیاددد برکت

هتفرگ رارق دییأت دروم      

اس .ت

بحث و نتیجهگیری

ی" مقولهههها ای اصلییی الگوییی م یرید تتت م در ممم ن اه ددد در س امزا نننها ای
"بهینه سازی" و "بومی س زا ی ی
آموزشی و در حوزه مدرسه سازی هستند ؛كه در موقع تي

و زمينه پژوهش حاضر کش ففف گردیدهه

ش ب ار ییی حکوم تتت یا ا دول تتت
اند .در این رابطه ویشو کارما و استوپاک (  ) 2017نیز بزرگترین چ لا ش ش
ل معرفییی مییینماینددد و
ی کودکاننن مح ور ممم از تحصیل ل
مرکزی را دسترسی ،گنجاندن و توانمندس زا ی ی
عنوان میکنند که سازمانهای مردمنهاد با برنامهریزیهای محلی و ملی خود در این زمینه کارگشا
هستند .این مقو تال متاثر از عوامل علی و همچنین متاثر از فضای عام و خاص حاکم بررر مجموعههه
یگیرند .مفاهیم و مقو تال پدیدار شده از کدگذاری محوری عوامل ل
ل
آموزشی مورد مطالعه قرار م 
علی را در چهار دسته عوامل سازمانی(چشم انداز ،ماموریت و اهداف ،من با ععع و امکانا تتت ) ،عوامل ل
ل
اجتم عا یی ی( خانش تتت

و حساسی تتت

نسب تتت

ب هه ه اسی ببب ه اا ای اجتم طابترا ،یعا ا تتتتت و افش ففف ساز یی ی)،

ویژگیهای فردی وب اورهای مدیران (باور به مهندسی م دج د وحت  ،لل للل آفرین یفیک ،ی تتتتت طلبییی و
ارزش آفرینی ،تعهد ،پاسخگویی و خودکارآمدییی) نشاننن داده اس تتت کههه بررر عملکرددد م ارید ننن با ا
محوریت بهینه سازی از یک سو و بومی س زا ییی از سوییی دیگررر ت یثا ررر گ اذ ررر اس تتت  .در ایننن راستاا

لُوُو مینك و ِدِدر لِاِا ست(  ) 2019نیز در تحقيق خود با عنوان"نقش تحول سازمانهای آموزشی غیردولتی

و چالشها و فرصتهایشان در قرن بیست و یکم" درخصوص ُبُبعد راهبرد توسعه يكي ازچالشهاییی
م مه دراینباره را فقدان دیدگاه استراتژیک و توانایی اجرای استراتژی و در خصوص ُبُبعد م یرید تتت
سرمایههای انسانی ،رویکرد سنتی و کادر مدیریتی ُمُمسن عنوان و معتقد هستند که این ابعاد به عنوان
ش ي ككك
یک فرصت سرمایهگذاری در بخش راهبرددد توسعههه و م یرید تتت س یامر ههههاییی انس ینا  ، ،نقش ش
تس يه ل كننده را برای توسعه ظرفیت و پتانسیل کارکنان ،بکارگیری و نگهدا تش

آنان ايفا ميكنددد.

مدیریت فرایندها در حوزه شناسایی مشکالت ،درخواستها ،ترجیحات و سنجش نیازهای بومی و
منطقه ای از یک سو و و اقدامات مدیریتی ،حمایتی ،مشارکتی و نظارتهای ستادی از سوی دیگر
 .1برازندگی فزاینده
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321

یسازی و بهینه سازی ساخت و سازهای
از جمله راهبردها و تعاملهایی است که از تاکیدات بر بوم 
مدارس منتج می وش ددد.ایننن راهبردها ا ه ممم مت ثا ررر از یارش ططط زمینههه ای خاصصص فرهنگ داصتقا ،ی یی ییی و
اجتماعی جامعه و هم متاثر از عوامل واسطه ای و مداخله گر در دو حوزه داخلی (انگیزهه م ،نارید
تقدم و تاخر فعالیتها و ویژگیهای جمعیت شناختی) و ح زو هه بیرونی (احساسسس رقابت ووو میزاننن
دسترسیها) هستند .در خصوص آثار و نتایج مدیریت در سازمانهای مردم نهاد ،براس و همکاران
(  ) 2018نیز در تحقیقی در مورد نقش سازمانهای مردمنهاد که سازمانهای مردمنهاد واقعًاًا پیشر تف

را

یدهند ،سازمانهای مردم نهاد بصورت کامال محسوس در تمدنسازی جوامع نقش موثری
توسعه م 
را ایفا میکنند .آثار و پیامدهای منتج از اجرای الگوی پیشنهادی تحقیق حاضر در حوزه اجتم عا ی ی
ی
به عدالت آموزشی و توسعه اقتصادی منطقه و در حوزه فردی زمینههای رشد و شکوفایی را هرف ممم
ینماید.
م 
منابع

ابراهیم .مرحم ،یسابع .ماهلا ،ی ،ینیسح و داوجدیس ،یلیعامسا  نسحم (((((((((((((((( (((  .)89 13بازت گتمدخ یربهر با ز رد را       
سازمانهای مردمنهاد :نقش تعدیل گر اخالق کار اسالمی ،فصلنامه علوم مدیریتی ایران. 20 -93:) 53 ( 14 ،

خیری ،محمد ( .)7931سازمانهای مردمنهاد و مدیریت مشارکت محور :با تاکید بر ارائه مدلی غیر بوروکراتی یارب ک   

مدیریت مالی و جغرافیایی بحرانهای زیست محیطی کالن هش رهای ای ار ننن .فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا،

. 222 -1 27 :)2( 8

منه شزومآ هنیمز رد دا    
س هپ وند ،انوشیروان و فرزام کیا ،رضا (  .)59 13بررس مزاس شقن ی ا ننن ننننه درم یا مم مم

تهای زندگی و تاثیر آن در افزایش سالمت روان افراد ،اولین همایش ملی آینده پژوه مولع ،ی   
مهار 

انسانی و امنیت اجتماعی ،لرستان :دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان لرستان.
سلیانی ،مسعود و وثوقی ،منصور ( .)7931تحلیل ظرفیت سازمانهای مردمن  تلود درکلمع رب تراظن رد داه و ئارا  ۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀۀ
یهای بهبود ،فصلنامه توسعه محلی. 95 - 114 :)1( 10 ،
استراتژ 

کرمی ،مینا .سوخکیان ،محمد علی و فرهادی ،پیام (  .)89 13بررسی و ارزیابی عملکرد انواع سازمانهای م در مممن داه در
تهای راهبردی و کالن. 141 -061 :) 27 (7،
ایران .فصلنامه سیاس 

گلیج ،منصور ( .)2931شناسایی شاخصهای کیفیت زندگی کاری و تأثیر آن بر عملکر ک د ا رد نانکر   
سازمانهای مردمنهاد ،پای هورگ .دشرا یسانشراک همان نا       م و مولع دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ،تیرید    
تحقیقا .ت
نوروزی ،میالد .میرپور ،محمددد .ه دازاو هه ،م یده

و متق  هرهز ،ی (( ((( .)7931چ لا شششه رد یلام عبانم نیمأت یا

آموزش و پرورش ،اولین همایش ملی اقتصاد آموزش و پرورش ،تهران :دانشگاه عالمه طباطبایی.
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