
    
    
    

      

گیری در   دبیران در تصمیمبررسی تطبیقی جایگاه مشارکت
  دبیرستانهای نظری دولتی و غیرانتفاعی

 
  ∗دهزا دکتر یداله مهرعلی

  ∗دکتر حسین سپاسی
  ∗∗مختار یوسفی

  
  چکیده

گیری  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تطبیقی جایگاه مشارکت دبیران در نظام تصمیم
حقیق از کلیه مدیران و دبیران جامعه آماری این ت. های نظری دولتی و غیرانتفاعی است دبیرستان

و بوده دبیرستانهای نظری دولتی و غیرانتفاعی نواحی چهارگانه شهرستان اهواز اعم از پسرانه و دخترانه 
های  نفر دبیر دبیرستان160دولتی و های  نفر دبیر دبیرستان160( نفر دبیر320از این میان تعداد 

های  نفر مدیر از دبیرستان40دولتی و های  مدیران دبیرستان نفر از40(  نفر مدیر80و تعداد ) غیرانتفاعی
. ای تصادفی به عنوان دو نمونه اصلی تحقیق انتخاب شدند گیری مرحله به روش نمونه) غیرانتفاعی

در . ها از پرسشنامه محقق ساخته و از مصاحبه نیمه سازمان یافته استفاده شد جهت گردآوری داده
 و در t  و آزمونANOVA تحلیل واریانس دو راهه حقیق از آزمونتهای  تجزیه و تحلیل فرضیه

توان گفت که مدیران   میپژوهشبا توجه به نتایج این  .به عمل آمد استفاده 05/0داری  سطح معنی
له به عنوان یکی از عوامل أاین مس. اند خصوصی در جلب مشارکت دبیران موفق نبودههای دبیرستان

ها قابل تأمل گیری  معلمان در تصمیم دادنمشارکتیعنی مدارس غیرانتفاعی  اصلی تأثیرگذار بر عملکرد
   .است

  

  دولتی و غیرانتفاعیهای گیری، مشارکت معلمان، دبیرستان تصمیم: ید واژگانکل
                                                 

  شکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهوازعضو هیئت علمی دان ∗
  آموزشی مدیریت ارشد کارشناس ∗∗
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  مقدمه
ی در ـی و اثربخشـزایش کارایـرای افـب

نظران مدیریت راهکارهای   احبصسازمانها 
گیری  د تصمیمبهبو. اند کردهپیشنهاد  یمختلف

ترین وظیفۀ مدیریت در هر  به عنوان عمده
ه ـود آن کـ با وج.ی استـاساسی ــسازمان

گیری  پژوهشگران مدیریت و سازمان، تصمیم
را عنصر کلیدی ادارۀ سازمان و کانون 

 اما هنگام بحث ،دانند کارکردهای مدیریت می
های اعمال  پیرامون ماهیت در سازمان، شیوه

ابزارهای مورد نیاز آن و افراد آن و منابع و 
گیرنده در سازمان همچنان با ابهامات  تصمیم

برای بررسی فرایند . فراوانی رو به رو هستند
نظری مختلفی ارائه های گیری چارچوب تصمیم

در ) 1991(الگوی کالین . شده است
گیری از لحاظ تعداد سطوح و دامنه  تصمیم

گیری یکی از  شرکت افراد در تصمیم
کالین در  .شود  میوهای جامع محسوبالگ

 الگوی پیشنهادی خود هفت سطح را در نظر
میزان برخورداری آن  بر اساس که گیرد می

معلمان از قدرت و نفوذ سیاسی در سطوح 
فوق، تعیین کننده میزان مشارکت آنهاست، 

 به تواند در چندین سطح مثالً  میلذا هر معلم
عنوان والدین، متخصص، عضویت در 

  مدرســه، معلــم ی، مدیریتـوراهای محلش
  

  

گیری مشارکت  مدرسه در فرایند تصمیم
  ).1381به نقل از گویا و ایزدی، (نماید 

 تبادل یا مبادله با رویکردی مبتنی یهنظر
 رفتارگرایانه مدعی است که یشناس بر جامعه

بر ای  گیریها تا اندازه مشارکت در تصمیم
حیطی و ماهیت رابطۀ میان سابقۀ پیامدهای م

هومنز از . رفتار کنونی انسانها بستگی دارد
پردازان با بیان شش قضیه  این گروه نظریه

مانند موفقیت، محرک، ارزش، محرومیت و 
 ترجمه ریترز،(تأیید  -سیری، پرخاشگری

زمینه مناسبی برای ) 1382 محسن ثالثی
بررسی موضوع دالیل مشارکت معلمان در 

. ساخته استآموزشی فراهم های محیط
گیری را  چنانچه ما رفتار مشارکت در تصمیم

توان  یـ ممـای تبیین کنی ن نظریهـۀ چنیـبر پای
ان در ـارکت معلمـه مشـرد کـرض کـف

اداش و ـع پـابـه تـدرسـای مـگیریه مـتصمی
است که در محیط مدرسه وجود ای  مبادله
  .دارد

  

  پژوهشۀ پیشین
ت در مطالعات گذشته در زمینه مدیری

نظامهای آموزشی به طور مستقیم و 
غیرمستقیم سه مسأله مورد توجه قرار 

میزان و چگونگی مشارکت، . است گرفته
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های مشارکت و منافع حاصل از  زمینه
میزان مشارکت . مشارکت افراد در سازمان

گیری را به ترتیب در  کارکنان در تصمیم
 چهار سبک مدیریتی ابالغ کردن، فروختن

، مشورت کردن و ملحق شدن )معامله کردن(
در مدل فوق هر چه از . اند بندی کرده طبقه

شویم به   میسبک مدیریتی ابالغ کردن دور
رویم و  سوی مدیریت مشارکتی پیش می

دیگر این که هر چه بلوغ کاری افراد بیشتر 
باشد میل و ضرورت شرکت در امور سازمان 

، هرسی و بالنچارد (یابد  میدر آنان افزایش
دل ـدر م .)1382 ،ریـبیـم کـه قاسـمـرجـت

 تجویزی رهبری پنج سبک رهبری از کامالً
 آمرانه تعیین شده مشارکت جویانه تا کامالً

است، میزان مشارکت زیردستان در انواع 
مختلف مورد بررسی قرار های گیری تصمیم
 که چه نوع شود  میبینی  و پیشگرفته

. کند  میموقعیتی، چه نوع مشارکتی را ایجاب
در این مدل کیفیت تصمیم، پذیرش تصمیم و 

گیری سه متغیری هستند که در  مهلت تصمیم
اثربخشی و مؤثر بودن یک تصمیم نقش مهم 

، نقل از یتون وروم و(و اساسی دارند 
های دو مدل فوق از نوع مدل). 1372سعادت، 

  دیریتـریه مـ نظ،همچنین. دـهستنایی ـاقتض
  

ه شیوه دیگری ب) TQM ( 1فراگیرکیفیت 
سازمانها و ازجمله گیری در  فرایند تصمیم

را تحت تأثیر قرار  آموزشی هایسازمان
 اما به واسطه عدم درک صحیح ،است داده

TQM  و مفروضات غلطی که راجع به
بکارگیری آن در مؤسسات آموزشی وجود 

آموزشی با های دارد کاربرد آن در سازمان
  )1383، زاده مهرعلی( است مشکل روبرو شده

ارکت در ـای مشـه هـور از زمینـنظـم
هایی از فعالیت و مسائلی  ه، حوزگیری تصمیم
 که کارکنان حق دارند در آن موضوعات است

در .  یا اعمال نظر کنندپرداختهنظر  به اظهار
بعضی از مدلها، مشارکت را محدود به واقع، 

کنند که  آن قسمت از تصمیمات مدیریتی می
یطهای کاری کارکنان تأثیر مستقیماً بر مح

گذارد در حالی که مدلهای دیگر کارکنان  می
کنند با مسئولیت برابر در تمام  را دعوت می

منظر  از .گیریهای اداری شرکت نمایند تصمیم
موضوعات مورد مشارکت را به چهار دیگری 

مسائل فنی و ) 1: ندا دسته عمده تقسیم کرده
 به تصمیمات مربوط) 2 ،روش انجام کار

) 3 ،مسائل استخدامی و نیروی انسانی
تصمیمات ) 4 ،سیاستهای مالی و اقتصادی

همچنین، کینگ و . مربوط به سیاستهای کلی

                                                 
1- Total Quality Management 
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گیری  های تصمیم زمینه) 1978(وندیوال 
حقوق و دستمزد، : مشارکتی را به شش طبقه

امور مالی، امور تولید، شرایط فیزیکی محیط 
شکایات کار، موضوعهای نیروی انسانی و 

  ).1377رهنورد، نقل از (اند  بندی کرده تقسیم
نتایج مطالعات متعددی که در زمینه 

ان در ـت معلمـارکـری و مشـگی مـیـتصم
مدرسه انجام گرفته است های گیری تصمیم

مدرسه های تأثیر مطلوب آن را در تحقق هدف
 1رنو مطالعه مولر و ث.دهد مورد تأکید قرار می

 سبک رهبری مدیران نشان داد که) 2007(
) سبک داد و ستدی در مقابل تحولی(مدارس 

مشارکتی در (گیری  و استراتژیهای تصمیم
بر رضایت معلمان و میزان ) مقابل استبدادی

ثیر أه تــائل مدرســمشارکت آنان در مس
مطالعه انجام شده توسط مرکز  .گذارد می

 2اساچوست ممطالعات مدارس خصوصی
 در شاغلت که معلمان نشان داده اس) 2002(

اند که نسبت  مدارس خصوصی اعتقاد داشته
به تجارب قبلی خود در مدارس دولتی از 

ری ــگی ری در تصمیمــارکت بیشتــمش
ریزی  آنها در زمینه برنامه. اند برخوردار بوده

درسی، سازمان مدرسه، مشارکت در توسعه 
وزان، ـآم ی دانشـائل انضباطــای، مس هـحرف

                                                 
1- Muller & Thorn 
2- Massachusetts Private Schools  

آموزان، استفاده از تسهیالت  دانشجایابی 
مدرسه، ارزشیابی تحصیلی، استخدام کارکنان 
و بودجه مدرسه بیشترین مشارکت را 

) 1992 (3بررسی دیگر توسط لیثوود. اند شتهدا
بررسی  .یید کرده استأنیز این مطلب را ت

ا هنشانگر وجود دیدگاه) 1991 (4جامع کنلی
ات مشارکت ثیرأو نتایج متفاوتی در رابطه با ت

و ) 1995 (5نـفیـریـگ. تـان اسـمـعلـم
انچه ـد که چنـان گفته) 1994 (6دینگـاسپاول

گیری دخالت داده  نظرات معلمان در تصمیم
گردد و   میشود، رضایت خاطر آنها فراهم

شود که احساس احترام و   میموجب
 7تحقیق تیلور و بگوتچاما . توانمندی کنند

که مشارکت،  به این نتیجه رسید) 1994(
آموز  در بهبود کار معلم یا دانشای  نتیجه
 نتیجه گرفتند که معلمان به ،همچنین. ندارند

رغم اینکه در مدارسی فعالیت دارند که 
گیرد، معتقدند با   میمشارکت در آن صورت

گیری احساس رضایت   در تصمیمشرکت
طی انجام ) 1991(جوزف  .کنند شغلی نمی

ن احساس مدیران و تحقیقی نشان داد که بی
گیری تفاوت  الت در تصمیمـان در دخــمعلم

                                                 
3- Leithwood 
4- Conle 
5- Griffin 
6- Spaulding 
7- Taylor, & Bogotch 
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وجود دارد و میزان دخالت مدیر و معلم در 
گیری  وع تصمیمــگیریها بر حسب ن تصمیم

 نتایج حاکی از آن ،همچنین. متفاوت است
مربوط گیریهای  تصمیماست که مشارکت در 

ریزی آموزشی در  آوری منابع و برنامه به جمع
گیریهای   حد و مشارکت در تصمیمباالترین

ترین  مربوط به امور اداری مدرسه در پائین
  .حد است

حضور ادله ـادل یا مبـریه تبـبر اساس نظ
 و مشارکت افراد در تصمیم گیری ها متأثر از
رابطۀ میان پیامدهای محیطی و ماهیت رفتار 

در این زمینه دیدگاه . استکنونی انسانها 
 قضایایی مانند هومنز مطرح است که بر

انجام کار و گرفتن پاداش و تکرار (موفقیت 
ارتباط و شباهت محرک با (محرک ) آن

با ارزش بودن یک (، قضیۀ ارزش )پاداش
، محرومیت و )کنش و احتمال تکرار آن

 کلزوم افزایش پاداش برای تکرار ی(سیری 
ارتباط عدم (تأیید -، پرخاشگری)کنش مشابه

متمرکز ) شگریپاداش دهی و رفتار پرخا
ریترز، ترجمه محسن ثالثی (شده است 

1382.( 

بریجز معتقد است که معلمان فقط عالقه 
گیریهایی دارند که  به مشارکت در تصمیم

مستقیماً به کار یا شرایط شغلی و شخصی 
د که ـاس کننـآنها مربوط باشد و یا احس

تواند در فرایند  تخصص و مشارکتشان می
همچنین، . مرثمر باشدگیری مفید و مث تصمیم

قبول تصمیم از سوی ) 1973( وروم و یتون
زیردستان و تمایل آنها در اجرای مؤثر آن را 
یکی از عوامل مهم و قابل توجه در اثربخشی 

به نقل از (دانند  تصمیمات سازمان می
دی ـمـ احاتـالعـمطدر ). 1373رازی، ـیـش
ا ـویـی پـاسمـق، )1375(صاریـ ان،)1374(
، )1381( حمیدیان، ،)1380 (سلیمی، )1377(

ارکت ش به محدودیتهای م)1381(نظرپور 
آموزشی اشاره های معلمان در تصمیم سازی

 چنانچه زمینه شود که  میگفته. اند کرده
مساعدی فراهم شود معلمان دوست دارند در 

گیری در سطح مدرسه شرکت  فرایند تصمیم
و ) 1990 (1شورتتحقیقات  مع ذلک .نمایند

نشان داده است معلمان ) 1993 (2یکاسر
 و نسبت به این امر دارندای  ادراک بدبینانه

گیریها  تمام معلمان به شرکت فعال در تصمیم
ابل بررسی دیگری توسط ق در م.تمایل ندارند

نشان داده است ) 1992(و همکارانش  3ویس
گیری موجب  که مشارکت معلمان در تصمیم
   .گردد سه میبروز تعارض و اختالف در مدر

                                                 
1- Short 
2- Rikos 
3- Weiss 
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استفاده از نظام مشارکتی تصنعی و 
ظاهری که ناشی از نگرش منفی مسؤالن، 
مدیران و خود معلمان است به عنوان یک 

مطالعات . معضل اصلی شناسایی شده است
در هند یک چهره منفی از ) 1992(آرونا 

 او. دهد یـارکتی را نشان مــدیریت مشـم
در هند با گیری مشارکتی  نویسد که تصمیم می

هدف تأمین مشارکت واقعی کارکنان مستقر 
به اعتقاد او تسلط مدیریت در . نشده است
ای از فرایند مدیریت مشارکتی قابل  هر مرحله

 این مشارکت کاذب از خود. مشاهده است
دهد که به نوبه خود  بیگانگی را افزایش می
مشارکت کاذب . شود باعث تنش بیشتر می

ا بین مدیریت و کارکنان  بیشتری ریاعتماد بی
تواند از آن  کند و تمام سازمان می ایجاد می

به هر  ).1378به نقل از رهنورد، (متأثر شود 
حال، مطالعات گذشته در توضیح دالیل عدم 

مدرسه های گیری مشارکت معلمان در تصمیم
 وقت، نبود .اند به مسائل متعددی اشاره کرده

نزوا، ای الزم، اـود آموزش و مهارتهـکمب
نفس در معلمان و مدیران، به ضعف اعتماد 

ابهام نقش، تراکم اطالعات، ساختار سنتی و 
ی، ــگیری و پاسخگوی مــی تصمیــفرهنگ

 ؛2،1996باسیکا ؛1994، 1اندرسون و جکا(
   ).1998، 4لیثوود و همکاران ؛1995 ،3گریفین
در کشور سیس مدارس غیرانتفاعی أت

 معلمان در با هدف افزایش مشارکتایران 
 گیری یکی از راهکارهای اساسی تصمیم

باشد که از طرف صاحب نظران و دست  می
در واقع در . است  اندرکاران مطرح شده

ی سازی نظام آموزشی چنین ـتوجیه خصوص
ر موجب جلب ــن امـفرض شده که ای

ان در ـایت معلمـزایش حمـارکت و افـمش
). 1378 زاده، مهرعلی(. شود  میگیریها تصمیم

ه از ـد این مدارس کـدیاید ـبر این اساس ب
و از مدیریت، کنترل و نظارت مردمی ـیک س

ر از ــوی دیگــبرخوردارند و از س
اس ـی که به طور کالن و براسـریزیهای هـبرنام

منافع و مصالح عمومی آموزش و پرورش 
اند در  برند آیا توانسته  میشود سود  میانجام

 در جلب مشارکت مقایسه با مدارس دولتی
لذا ما سعی . تر عمل نمایند معلمان موفق

داریم جایگاه و میزان مشارکت و درگیری 
های  هـل مختلف و زمینـران در مراحـدبی
ه ــه کـدرسـگیریهای م وناگون تصمیمـگ
ی ـاعـرانتفـای غیـانهـرستـوان دبیـحت عنـت

                                                 
1- Anderson & Jacka 
2- Bascia 
3- Griffin 
4 -Leithwood, et al 
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شوند را  ی اداره میـتـدولای ـهانـو دبیرست
 وعـوضداده و به این م قرارمورد بررسی 

ل از ـافع حاصـا منـردازیم که آیـبپ
ا در ـریهـگی مـران در تصمیــت دبیـارکـمش

غیرانتفاعی و دولتی از دیدگاه های دبیرستان
مدیران و دبیران با همدیگر متفاوت است یا 

  خیر؟
  

  پژوهشهای  هدف و فرضیه
بررسی تطبیقی مقاله حاضر ی اصلهدف 

گیری در  دبیران در تصمیمجایگاه مشارکت 
رانتفاعی ـی و غیـری دولتـنظای ـهدبیرستان

 شهرستان اهواز از دیدگاه مدیران و دبیران
 فرضیهبرای مطالعه این هدف سه . باشد می

   .به شرح زیر آزمون شده است
دیران ـو مدگاه دبیران ـ از دی:1فرضیه 

 در دولتیهای مشارکت دبیران دبیرستانمیزان 
ران ـر از دبیـدرسه کمتـمای ـهیگیر تصمیم
  . غیرانتفاعی استهای دبیرستان

دیران ـو مران ـدگاه دبیـ دیاز :2فرضیه 
 دولتیهای مشارکت دبیران دبیرستانهای  زمینه

ران ـر از دبیـمدرسه کمتهای گیری مـدر تصمی
  . غیرانتفاعی استهای دبیرستان

 دیرانـو مران ـدگاه دبیـ از دی:3ه ـفرضی
 هایصل از مشارکت دبیران دبیرستانمنافع حا

   مـدرسه کمتر ازایـگیریه مـ در تصمییـدولت

  . غیرانتفاعی استهای دبیران دبیرستان
  

  پژوهششناسی  روش
 وعــوصیفی از نـتش ــژوهـپـاین روش 
جامعه آماری این پژوهش . باشد می پیمایشی

دبیرستانهای نظری دبیران و مدیران کلیه را 
اعی اعم از دخترانه و پسرانه دولتی و غیرانتف

نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهرستان 
 مشغول 81-82اهواز که در سال تحصیلی 

 .است  دادهاند تشکیل  فعالیت آموزشی بوده
گیری   از روش نمونهپژوهشدر این 

در . است استفاده شده تصادفیای  مرحله
 40 دبیرستان که از این تعداد 80مجموع 

از  دبیرستان غیرانتفاعی 40تی و دبیرستان دول
 به طور تصادفی چهار ناحیه شهر اهواز

رستان ـدبی 40داد ـتع از. انتخاب شدند
 دبیرستان 20رستان پسرانه و ـ دبی20ی ـدولت

 دخترانه انتخاب شد و این نسبت در
ایت ـز رعـی نیـانتفاع رـغیهای ـرستانـدبی

دبیرستان  رـه د ازـرحله بعــم در. است شده
 نفر دبیر به طور تصادفی به همراه مدیر آن 4

 در. دبیرستان به عنوان نمونه انتخاب شدند
 نفر دبیر که از این 320نهایت از چهار ناحیه 

در )  نفر مرد80 نفر زن و 80( نفر 160تعداد 
 نفر زن و 80( نفر 160دولتی و های دبیرستان

غیرانتفاعی  ایـهدر دبیرستان) ردـ نفر م80
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 نفر 80 ،ریس بودند و همچنینمشغول تد
فر زن و ـ ن20(فر ـ ن40مدیر که از این تعداد 

 40دولتی و های در دبیرستان) ردـر مـفـ ن20
  در ) نفر مرد20 نفر زن و 20(نفر 

دبیرستانهای غیرانتفاعی مشغول فعالیت 
های  بودند، به طور تصادفی به عنوان نمونه

  . انتخاب شدندپژوهشاصلی 
ها   جهت گردآوری دادهپژوهشدر این 

و هم از ابزار )  پرسشنامه(هم از ابزار کمی 
استفاده شده )  نیمه ساختمندمصاحبه(کیفی 
 یاستانداردای  از آنجایی که پرسشنامه. است

 و اهداف آن پژوهشدر رابطه با موضوع 
محقق ای  موجود نبود ناگزیر باید پرسشنامه

 تدوین ها تهیه و ساخته برای آزمون فرضیه
 ماده 40پرسشنامه مقدماتی با تعداد . شد می

در سه بخش جداگانه برای سنجش و بررسی 
ــ   ب،ــ میزان مشارکت الف: سه متغیر

 ــ منافع حاصل از ج، مشارکتهای  زمینه
مدرسه، های گیری مشارکت دبیران در تصمیم
مدیران به طور  برای هر دو نمونه دبیران و

ای  جهمشترک و در مقیاس طیف پنج در
ـ زیادـ خیلی  ـ متوسط ـ کم خیلی کم(لیکرت 

پس از تهیه . تهیه و تدوین گردید)  زیاد
آن، از اعتبار صوری برای تعیین  پرسشنامه،

تجربه و  نظرات تنی چند از افراد با
 در اولیهپرسشنامه . صاحبنظر، استفاده گردید

. اجرا گذاشته شد به مقدماتییک مطالعه 
 اجرای مقدماتی با روش پایایی پرسشنامه در

 و برای سه متغیر /.95آلفای کرانباخ برای کل 
مشارکت، منافع های  میزان مشارکت، زمینه

های گیری تصمیم مشارکت دبیران در حاصل از
ست  بد/.96 و /.95،  /.96مدرسه به ترتیب 

  .آمد
 نیز با توجه به ساختمندفرم مصاحیه نیمه 

ظران ، مشورت با صاحبنپژوهشهای  فرضیه
برای . و نتایج مقدماتی پرسشنامه تهیه گردید

انجام مصاحبه با مدیران و دبیران آموزش و 
پرورش با مراجعه شخصی به دبیرستانها و 
توضیح در رابطه با هدف مصاحبه و جلب 

 در .، مصاحبه انجام گردیدنظر موافق آنها
 از آنان پرسیده مورد نظراالت ؤزمان مقرر س

پذیری  حبه با انعطافشد و در هنگام مصا
نسبت به سؤاالت از پیش تعیین شده، با 
عبارت چرا، چگونه و چطور از مصاحبه 
شونده خواسته شد که توضیحات بیشتری در 

ن ـای. دـهای خود ارائه دهنــمورد پاسخ
ها توسط خود محقق و با ضبط روی  مصاحبه

نوار صوتی انجام گرفت البته بعضی از افراد 
ط صدایشان نشدند، در نیز حاضر به ضب

رابطه با این افراد عیناً مطالب ذکر شده توسط 
  .محقق یادداشت برداری گردید

  اـ بهـی پرسشناماـه ه و تحلیل دادهـتجزی
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 انجام SPSSاستفاده از نرم افزار آماری 
مصاحبه پس از ضبط، های  داده. گرفته است

استخراج گردید و به صورت آزاد تحلیل 
ها بر حسب اهداف و  مصاحبهاز نتایج . شدند

مناسب به های  تحقیق در محلسؤاالت
  . صورت نقل قول استفاده به عمل آمد

  

  های پژوهش یافته
ور از ـمنظر ـه حاضـدر مطالع: 1فرضیه 

 در ، چگونگی فعالیت دبیرانتـمشارک
است که ری ـگی مـتصمیمختلف مراحل 

ه تعریف و تشخیص ـرحلـم :زد اـعبارتن
رحله ـم، لهاـح دستیابی به راهمرحله  ،مشکل

.  تصمیم اجرایهـمرحل، و مـاذ تصمیـاتخ
دست آمده از تحلیل واریانس دو ه نتایج ب

برای ارزیابی دیدگاه  ANOVAطرفه 
دبیران و (پاسخگویان بر حسب شغل 

دولتی و (و همچنین نوع دبیرستان ) مدیران
نشان داد که اثر متقابل بین نوع ) غیرانتفاعی
 .دـباش یـدار نم ع دبیرستان معنیشغل و نو

[F (1,315)=./11, p=./74] .ل ـلیـتح
 اثر تفاوت بین دیدگاه هر دو گروه در زمینه

 .)رانـدیـران و مـیـدب(ل ـغـوع شـلی نـاص
[F (1,315)=36/8, p=./05]دار   معنی

دولتی و (بود، ولیکن اثر اصلی نوع دبیرستان 
 [F (1,315)=./52, p=./47] .)غیرانتفاعی

 انـی نوع شغل نشـاثر اصل. دار نبود یـمعن
ر ـارکت را کمتـمشهای  هـران زمینـ که دبیادد

  .اند از مدیران ارزیابی کرده

  

   شغل و دبیرستان بررسی میزان مشارکت بر حسب نوعمیانگینها و انحراف معیارها برای  1جدول 
 شغل نوع دبیرستان ادتعد انحراف استاندارد میانگین

  دولتی  150 13/9 53/40
  غیرانتفاعی 106 32/9 86/41
 جمع  256 21/9 08/41

 دبیران

  دولتی  33 50/7 63/48
  غیرانتفاعی 30 25/8 13/49
 جمع 63 81/7 87/48

 مدیران

  دولتی  183 37/9 99/41
  غیرانتفاعی 136 56/9 47/43
 جمع کل  319 47/9 62/42

 جمع کل
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داری بین میزان  دیدگاه دبیران تفاوت معنی از
 ی درـدولتای ـهانـت دبیران دبیرستـارکـمش

ای ـهانـرستـران دبیـا با دبیـهـریـگی مـتصمی
 ,t(254)=-1/14] .داردـن غیرانتفاعی وجود

Sig=/25]  ،دیدگاه دبیران،  ازبه تعبیر دیگر
زان ـمی دـان ی نتوانستهـاعـرانتفـدارس غیـم

ی ـدولتای ـهت به دبیرستانـنسب  راارکتـمش
افزایش دهند و این عدم تفاوت در هر چهار 

اه ـدگـ دی.ود داردـری وجـگی مـه تصمیـمرحل
زان ـن میـبیه ـید آنست کؤـنیز مران ـدیـم

دولتی در هر های مشارکت دبیران دبیرستان
های گیری با دبیرستان چهار مرحله تصمیم

 .جود نداردداری و غیرانتفاعی تفاوت معنی
[t(61)=-/25, Sig=/80] .ه ـور کـط همان

اوت ـود، تفـش یـ مدهـاهـ مش2دول ــجدر 
داری بین میزان مشارکت دبیران در هر  معنی

ورت ـه صـری بـگی ل تصمیمـراحـدام از مـک
دولتی و غیرانتفاعی های جداگانه در دبیرستان

   .از دیدگاه دبیران مشاهده نگردید

  
  گیری  دبیران در مراحل تصمیمهای هتفاوت میانگین نمر 2جدول 

  مراحل
  گیری تصمیم

  دبیرستانها
تعداد 
  دبیران

  میانگین
  انحراف
  t  df  p  معیار

تعریف و   56/2  32/10  153  دولتی
  22/2  67/10  108 غیرانتفاعی تشخیص مشکل

16/1  259  24/0  

دستیابی به راه   53/2  82/9  154  دولتی
  56/2  40/10  110 غیرانتفاعی  حلها

81/1  262  07/0  

  تصمیم اتخاذ  59/2  33/10  154  دولتی
  65/2  47/10  110 غیرانتفاعی

43/0  262  66/0  

  تصمیم اجرای  61/2  05/10  151  دولتی
  89/2  55/10  111 غیرانتفاعی

47/1  260  14/0  

کل فرآیند   13/9  53/40  150  دولتی
  33/9  87/41  106 غیرانتفاعی  گیری تصمیم

14/1  254  25/0  
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  گیری مراحل تصمیم مشارکت در رابطه با در) دبیران(آزمودنیها های فراوانی پاسخ 3جدول 

  ها فراوانی پاسخ  موارد ردیف
  14  شناسائی مراحل مشکالت مدرسه  1
  12  ارائه راه حل برای حل مشکالت و مسائل  2
  5  نتخاب راه حلا  3
  5  اجرای راه حل  4

 ســــلیمی  عــه مطالدر ای  چنــین نتیجــه 
از طـرف دیگـر     . شـود    نیز دیـده مـی     )1380(

های انجام شـده     های مربوط به مصـاحبه    یافته
ــز ـــطالب رانی ــن مـ ــد  ای ــی تأیی ــد م  در .کنن

چگونگی مـشارکت معلمـان در   از ها   مصاحبه
گیری پرسیده شـد کـه    مراحل مختلف تصمیم  

بودند مشارکت    تمامی آزمودنیها معتقد   قریباًت
ضعف آن   مورد شدت و   گیرد اما در    انجام می 

کـدام از مراحـل      مورد مشارکت در هـر     و در 
ال، پاسخهای متفاوتی ارائه    ؤمطرح شده در س   

 به صورت خالصه آورده     3شد که در جدول     
  . شده است

بیـشتر   شـود   مـی  همان طورکه مـشاهده   
یـن  اانـد،    ه قرارگرفته دبیرانی که مورد مصاحب   

ــته  ــر را داش ــد  نظ ــه   ان ــل اولی ــه در مراح ک
 مــشارکت دبیــران در گیــری معمــوالً تــصمیم
خورد امـا     می مدرسه به چشم  های  گیری تصمیم

گیری یعنـی انتخـاب      در مراحل بعدی تصمیم   
  ار ـیـسـت بـارکـشــرای آن مـل و اجـراه ح

  .شود  میرنگم ـک
 در  دولتـی های  یکی از دبیـران دبیرسـتان     

شارکت مـ ... ": گویـد   مـی  پاسخ به این سئوال   
وجود دارد اما به دلیل ناآگـاه بـودن مـدیران           

عدم تعریف  نسبت به اصول مدیریت صحیح؛    
هـای  گیری قانونی از مشارکت معلم در تـصمیم  

 مدرسه؛ فقدان انگیـزه معلمـان و مـواردی از         
 در  معمـوالً .غیرکارآمـد اسـت    این قبیل کم و   

ت و مسائل مدرسه به     مرحله شناسائی مشکال  
 غیرمنطقـی مـشارکت     بعـضاً  شکلی نامنظم و  

در مرحله ارائه راه حل هم اگر        .شود  می دیده
مدیر پیگیر شـود، مـشارکت وجـود دارد امـا           

 گیـرد و   تحقیـق کـافی صـورت نمـی        تفکر و 
بیـشتر غیرواقـع بینانـه       و محدودنظرها   اظهار
مرحله انتخـاب راه حـل مـشارکت         در. است

 در مرحله اجرائی راه حل تقریبـاً       بسیار کم و  
  ".رسد  میبه صفر

در پاسخ به این سـئوال یکـی از دبیـران           
 میـزان   ..." :گویـد   می غیرانتفاعیهای  دبیرستان
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شـود    می مشارکت به صورت محدود مشاهده    
سیاری از معلمان نسبت    بشاید به خاطر اینکه     

گونه احـساس تعلقـی      به آموزشگاهی که هیچ   
  ".مشارکت ندارندبه آن ندارند رغبت 

ــر ــتانی از دبی ــاعی در های دبیرس غیرانتف
 ": دکن  می پاسخ به این سئوال چنین اظهارنظر     

ــزان آن    ــا می ــود دارد ام ــشارکت وج ــی، م بل
در مراحـل    بستگی به نـوع مـشکالت دارد و       

گیـری ایـن میـزان متفـاوت         مختلف تـصمیم  
به طوری که میـزان مـشارکت در سـه           .است

ــصمیم ــه اول ت ــری یع مرحل ــی شناســائی گی ن
مــشکالت مدرســه، ارائــه راه حــل  مــسائل و

 جهت حل آنها و اتخـاذ تـصمیم صددرصـد         
 بـه پنجـاه     باشد، در اجرای راه حل تقریبـاً       می

  ".رسد  میدرصد
های همین طور یکی از دبیـران دبیرسـتان       

 مشارکت در سه    ...": دارد که   می دولتی اذعان 
ــصمیم ــه اول ت ــالً مرحل ــری عم ــورتگی   ص

ه در مرحلــه اجــرای انســفأ متپــذیرد امــا مــی
گیری بر اساس نظر و سلیقه شخـصی         تصمیم

هـا و ضـوابط      مدیران و یا بر اساس آیین نامه      
  ".شود  میبی روح آن عمل خشک و

هنگامی که این سئوال از یکی از مدیران        
دولتی پرسیده شد وی در پاسـخ       های  دبیرستان

له أ  مـس   …" :به ایـن مطلـب اشـاره داشـت        
مدرسـه  هـای   گیری ر تصمیم مشارکت دبیران د  

شـود امـا بیـشتر بـه          مـی  تا حدودی رعایـت   
صورت موردی اسـت چـرا کـه در خیلـی از            

  مــثالً، مــشارکت لزومــی نــداردمــوارد اصــالً
موقعی که زمین ورزشی مدرسـه یـا دسـتگاه          
تکثیر مدرسه خـراب شـده اسـت، مـشارکت         
دبیر فیزیک یا شیمی یا امثال آن چه ضرورتی         

  ".دارد
 مـدیران کـه در مـدارس        یکی دیگـر از   

غیرانتفاعی مشغول فعالیت است در پاسخ بـه        
ــ ــران در  ؤسـ ــشارکت دبیـ ــونگی مـ ال چگـ

 ..." :گویــد  مــیدبیرســتانهاهــای گیری تــصمیم
ماهانه شورای دبیران، آنها      در جلسات  معموالً

با توجه به رشته تدریس خود همکـاری الزم         
رفـع مـشکالت     جهت بهبود کیفیـت و     را در 

 به هر صورت بـه نظـر      .  دارند مدرسه با مدیر  
رسد که در مرحله ارائه راه حل مـشارکتها          می

   ".بیشتر قابل مشاهده باشد
مـشارکت عبارتنـد    های   زمینه :2فرضیه  

امور مربـوط   ،  امور مربوط به دانش آموزان     :از
امور به مربوط به برنامـه      ،  به کارکنان آموزشی  

ــدریس  ــوزش و ت ــالی ، آم ــور اداری و م ، ام
ــزاتتــسهیالت و  روابــط مدرســه و  و تجهی

 از تحلیـل    )2 (بـرای آزمـون فرضـیه     . اجتماع
ــدگاه   ــابی دی ــرای ارزی ــه ب ــانس دو طرف واری

ــغل    ــسب ش ــر ح ــخگویان ب ــران و (پاس دبی
دولتـی و   (و همچنین نوع دبیرسـتان      ) مدیران
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آن  نتـایج بیـانگر   . استفاده گردید ) غیرانتفاعی
بود کـه اثـر متقابـل بـین نـوع شـغل و نـوع                

  باشد دار نمی معنیدبیرستان 
[F (1,319)=1/31, p=./25] . ــر اث

ــوع شــغل  ــران و مــدیران(اصــلی ن  F )دبی

(1,319)=24/22, p=./05]دار بـود،    معنی

دولتـی و   (ولیکن اثـر اصـلی نـوع دبیرسـتان          
 [F (1,319)=1/35, p=./24] )غیرانتفاعی

 اثـر اصـلی نـوع شـغل نـشان         . دار نبـود   معنی
مشارکت را کمتر   های   دهد که دبیران زمینه    می

  ).4دول ج(اند  از مدیران ارزیابی کرده

  شغل و دبیرستانمشارکت بر حسب نوع های  بررسی زمینهمیانگینها و انحراف معیارها برای  4جدول 
 شغل نوع دبیرستان تعداد انحراف استاندارد میانگین

  دولتی 148 97/10 04/41
  غیرانتفاعی 110 66/11 60/44
 جمع 258 39/11 56/42

 دبیران

  دولتی 35 81/9 40/50
  غیرانتفاعی 30 49/10 43/50
 جمع  65 05/10 41/50

 مدیران

  دولتی 183 35/11 83/42
  غیرانتفاعی  140 63/11 85/45
 جمع کل 323 55/11 14/44

 جمع کل

برای آگاهی از دیدگاه دبیران و مدیران 
. بررسی گردیدر جداگانه به طوهر کدام  نظر
وص ـان داد که در خصـون نشــج آزمـایـنت

دولتی های شارکت دبیران دبیرستانمهای  زمینه
دو نوع ران ـدگاه دبیـدی ی ازـرانتفاعـغی و

دارد و   داری وجود اوت معنیـتفدبیرستان 
وط به ـور مربـه امـاین تفاوت در چهار زمین

امه آموزش ور مربوط به برنـوزان؛ امـآم دانش

ط ـو تدریس؛ تسهیالت و تجهیزات و رواب
دارس ـود مـه ســاع بـه و اجتمـدرسـم
 ,t (256)=-2/51] .تـی اسـاعـرانتفـغی

Sig=/01] . دیدگاه مدیران بین  ازامّا
های مشارکت دبیران در دبیرستانهای  زمینه

داری وجود  غیرانتفاعی تفاوت معنی دولتی و
دولتی های  دبیرستاندر ندارد، به عبارتی دیگر

غیرانتفاعی میزان مشارکت دبیران در  و



44 مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

گیری از دیدگاه  مختلف تصمیمهای  زمینه
 t]  در یک حد و اندازه استاًمدیران حدود

(63)=-0/01, Sig=/99].  
 در  معتقد بودند کهدبیراندر واقع 

مختلف های  زمینه غیرانتفاعی درهای دبیرستان
دولتی ای هگیری نسبت به دبیرستان تصمیم

در اما . پذیرد  میمشارکت بیشتری صورت
مشارکت در امور مربوط به های  زمینه

کارکنان آموزشی و امور اداری و مالی تفاوت 
دولتی و های داری بین دبیرستان معنی

  دررسد میبه نظر  .غیرانتفاعی وجود ندارد
ارائه  کیفیت تدریس و مدارس غیرانتفاعی بر

طرف  ی ازدرس مطالب کمک آموزشی و
اولیاء مدرسه اعمال نظر و نظارت بیشتری 

مواقع انتظار بر این  پذیرد و اکثر  میصورت
مسائل مربوط  درگیر است که معلمان بیشتر

شاید . درسی باشند آموزشی وهای  به برنامه
داری به  به همین علت است که تفاوت معنی

مدارس غیرانتفاعی بین میزان مشارکت  سود
 غیرانتفاعی در دولتی وهای ندبیران دبیرستا

تدریس  زمینه امورمربوط به برنامه آموزشی و
  ).5جدول (.وجود دارد

 اچوستـماس اتـمطالع مرکز تحقیقات
روز  رمــ، خ)1381(دیان ــ، حمی)2002(
 ،)1992( وودــ، لیث)1380(ی ـ، سلیم)1380(

 ، شیرازی)1374( ، احمدی)1375(میرکمالی 

مطالبی که در ) 1370(و خاتمی ) 1373(
تبیین این فرضیه آورده شد را تأیید و 

  .کنند حمایت می
ال در ؤاین فرضیه نیز در قالب یک س

  .مصاحبه مورد بررسی قرار گرفت
دبیرستانهای دولتی در پاسخ یکی از دبیر 
با ... " :کند ال چنین اظهار نظر میؤبه این س

توجه به نقش مستقیم معلم در مدرسه در 
 آموزان و مسائل مربوط به آنان رابطه با دانش

از جمله پیشرفت تحصیلی، مسائل رفتاری و 
توانند  آموزان آنها به راحتی می اخالقی دانش
آموزان و مسائل مربوطه اظهار  نسبت به دانش

 زمینه مشارکت معلمان ، بنابراین.نظر نمایند
آموزان  بیشتر در حیطه امور مربوط به دانش

 ریزی آموزشی و ه برنامهزمین البته در .باشد می
درسی آموزشگاه نیز مشارکت به چشم 

  ".خورد می
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بر حسب نوع تصمیم و  گیری تصمیمهای  زمینهرابطه با  دبیران در های هتفاوت میانگین نمر 5جدول 
  دبیرستان

  دبیرستانها  زمینه
تعداد 
  دبیران

  میانگین
انحراف 
  t  df p  معیار

بــــه  ربــــوطامــــور م  65/2  72/9  153  دولتی
  53/2  60/10  111  غیرانتفاعی  آموزان دانش

73/2  262  007/0 

به کارکنـان    امور مربوط   88/1  28/6  154  دولتی
  08/2  54/6  111  غیرانتفاعی  آموزشی

07/1  263  29/0  

بـه برنامـه     امور مربـوط    51/2  72/9  152  دولتی
  75/2  58/10  111  انتفاعیغیر  آموزش و تدریس

66/2  261  008/0 

  80/1  15/5  151  دولتی
  و مالی امور اداری

  81/1  58/5  111  غیرانتفاعی
88/1  260  06/0  

  13/2  93/4  152  دولتی
  و تجهیزات تسهیالت

  28/2  64/5  110  غیرانتفاعی
57/2  260  01/0  

  17/2  13/5  154  دولتی
  روابط مدرسه و اجتماع

  27/2  74/5  111  فاعیغیرانت
21/2  263  02/0  

ــه  98/10  05/41  148  دولتی ــل زمینــ ــای  کــ هــ
  66/11  61/44  110  غیرانتفاعی  گیری تصمیم

51/2  256  01/0  

غیرانتفاعی در های یکی از دبیران دبیرستان
 تبادل نظر در ...": گوید  میالؤپاسخ به این س

همچنین تنظیم برنامه  مورد امور مالی و
ردی است که مشارکت کالسها از جمله موا

چند در  شود، هر  میبه میزان محدود مشاهده
این مورد بسیاری از معلمان مجبورند برنامه 

  ".را اجرا کنندای  درسی دیکته شده
  دیرانـده با مـهای به عمل آم در مصاحبه

غیرانتفاعی در های مدیران دبیرستان یکی از
بیشتر در ": مقام پاسخ به این سؤال گفتند که

 تجهیزات و امکانات مدرسه البته نه با امور
ک، شیمی، ـران بلکه با دبیران فیزیـهمه دبی
ریزی   و در امور برنامه…شناسی و  زیست

آموزشی و درسی مدرسه و همچنین در 
روابط مدرسه و اجتماع و بیشتر در جلسات 

  ان، مشارکت وجودـاء و مربیـیـن و اولـانجم
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  ".دارد
ی دیگر از در پاسخ به این سؤال، یک

دولتی مشغول ای ـهمدیران که در دبیرستان
 هر چند که ..." :دارد  میفعالیت است، ابراز

روهی ـار گـارکت و کـرهنگ مشـسفانه فأمت
بستر الزم خود را در مدیریت مدارس به 

 اما این یک واقعیت ،دست نیاورده است
ریزی درسی  است که در اموری مثل برنامه

روری و اجتناب مشارکت دبیران امری ض
  ".ناپذیر است

، )1381(عامریان  های  مطالعات و بررسی  
تأییـد   در) 1373( و شـیرازی   )1379( اقدامی

  .این مطلب آمده است
این فرضیه بر مبنای نظریه  :3فرضیه 

ر ـردی مبتنی بـکـبا روی تبادل یا مبادله
دعی است ـانه مــرایـگ  ارـ رفتیشناس جامعه
ای  یریها تا اندازهگ ت در تصمیمـارکـکه مش

بر رابطۀ میان سابقۀ پیامدهای محیطی و 
ما . ماهیت رفتار کنونی انسانها بستگی دارد

ایم که مشارکت معلمان در  فرض کرده
مدرسه تابع پاداش و های گیری تصمیم
  درسه وجودــه در محیط مـاست کای  مبادله

  
  
  

نیاز به کسب شامل  این عوامل انگیزشی. دارد
ردانی در قبال انجام کار، احساس موفقیت، قد

مسئولیت فزاینده، رشد و توسعه فردی، 
ماهیت کار و تعلق اجتماعی، تأمین رفاه مادی 

  . منظور گردید
بر حـسب نـوع     ) 3 (نظر به اینکه فرضیه   

شــغل و نــوع مدرســه بــه عنــوان متغیرهــای 
مستقل و منافع حاصل به عنوان متغیر وابسته        

ون فرضیه مذکور   تدوین گردید، لذا برای آزم    
نتایج . از تحلیل واریانس دو طرفه استفاده شد

حاصل گویای آن بود که اثر متقابل بین نـوع          
  باشـد  دار نمـی   شغل و نـوع دبیرسـتان معنـی       

[F (1,318)=./13, p=./78] .   اثـر اصـلی
  ) دبیــــران و مــــدیران ( نــــوع شــــغل  

[F (1,318)=11/02, p=./05] دار   معنـی
  دولتی و( دبیرستان بود، ولیکن اثر اصلی نوع

  

ــاعی ــر انتفـ  ,F (1,318)=3/21]) غیـ

p=./07] اثر اصلی نوع شـغل     . دار نبود   معنی
دهد که بین نگرش دبیران در مـورد          می نشان

گیری بـا    منافع حاصل از مشارکت در تصمیم     
نگرش مدیران تفـاوت وجـود دارد و دبیـران          

.اند منافع کمتری برای مشارکت در نظر داشته      
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  شغل و دبیرستانبررسی منافع حاصل از مشارکت و نوع میانگینها و انحراف معیارها برای : 6جدول 
 شغل نوع دبیرستان تعداد انحراف استاندارد میانگین

  دولتی 150 73/12 70/52
  غیرانتفاعی 109 47/11 05/55
 جمع 259 25/12 69/53

 دبیران

  دولتی 32 87/8 56/57
  غیرانتفاعی 31 90/8 09/61
 جمع 63 99/8 30/59

 رانمدی

  دولتی 182 26/12 56/53
  غیرانتفاعی 140 21/11 39/56
 جمع کل 322 88/11 79/54

 جمع کل

 منافع حاصل چهدهد که  نتیجه دیگر نشان می
چه در دبیرستانهای  در دبیرستانهای دولتی و

  واز دیدگاه دبیران مشابه استغیرانتفاعی 
 میانگین منافع حاصل از نوع مدرسه بر

  ).6جدول (. مشارکت تأثیری ندارد
وانع و ـورد مـان در مـویـاز پاسخگ

  مشارکت دبیران در تصمیمهای محدودیت
از آنان . گیریها این پرسش به عمل آمد

مشارکت خواسته شد تا توضیح دهند که 
مدرسه چه های گیری دادن معلمان در تصمیم

 برای معلمان به دنبال تواند  میفعیمزایا و منا
های ران دبیرستانـمدیران و دبی داشته باشد؟

متفاوتی ابراز های دولتی و غیرانتفاعی پاسخ
عدم : در این خصوص مسائلی نظیر. اند داشته

تمایل مدیران به مشورت و نظرخواهی به 

شغلی، ضعف های دالیلی از جمله گرفتاری
 به دلیل ، عدم تمایل معلمان…مدیریت و 

متعدد، محدود بودن امکانات های  مشغله
جز روند ای   گزینهمدارس به نحوی که عمالً

ها و  گذارند، وجود آئین نامه موجود باقی نمی
اگیر که قدرت مانور ـپ دست وهای  امهـبخشن

کاهد از   میمدیر را در نظرخواهی از سایرین
جمله مواردی است که یکی از مدیران مورد 

دولتی مشغول های  در دبیرستانمصاحبه که
فعالیت است، با عنوان موانع مشارکت به آنها 

  .اند اشاره کرده
غیرانتفاعی های یکی از مدیران دبیرستان

: ویدـگ یـ ماحبه در این زمینهـورد مصـم
بیشتر معلمان به علت مسائل و مشکالت ..."

اقتصادی مجبور به تدریس اضافه بر ساعات 
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یا شغل دیگری در موظفی خود هستند و 
اند به همین  کنار شغل معلمی اختیار نموده

جهت وقت کافی برای رسیدگی به انواع 
مشکالت مدرسه را ندارند، مورد دیگر عدم 
تمایل مدیران به مشارکت معلمان است و 
سومین مورد این است که به علت جابجائی 
معلمان در مدارس مختلف و به دنبال آن 

 مدرسه محل تدریس و عدم دلبستگی آنها به
غیرمسئول بودن در مقابل آن میزان مشارکت 

  ".شود  میکم
های رستانـران دبیـر از دبیـی دیگـیک

غیرانتفاعی دو مانع را بر سر راه مشارکت 
مورد اول این است که به ": داند  میاساسی

علت عدم آشنائی معلمان به بعضی از مسائل 
و مشکالت مدرسه و همچنین نداشتن 

ص در این زمینه امید داشتن برای تخص
کند و مورد بعد این   میمشارکت را کم رنگ

است که مشکالت و مصائب معلمان به 
حدی است که خود را درگیر مسائل مدرسه 

  ."سازند  نمی
  

  گیری بحث و نتیجه
دست آمده از آزمون سه فرضیه ه نتایج ب
اوالٌ میزان مشارکت : دهد که  میفوق نشان

م ـدولتی و های ـهر دبیرستانران هم دـدبی

های  غیرانتفاعی پایین است، ثانیاٌ، زمینه
برنامه درسی و های  در محورمشارکت عمدتاً

آموزشی و تدریس است و در این رابطه 
غیرانتفاعی مشارکت های دبیران در دبیرستان

، دبیران در مقایسه با بیشتری دارند، ثالثاً
ی  که مشارکت نفع چندانندمدیران معتقد

ه در ــل چـع حاصــمناف . داردـن برایشـان
های چه در دبیرستان دولتی وهای دبیرستان

 از دیدگاه دبیران مشابه است وغیرانتفاعی 
مشارکت  منافع حاصل از نوع مدرسه بر

  .ه استشتتأثیری ندا
دست آمده و اختالف ه نتایح بتبیین  در

نظر بین دبیران و مدیران در رابطه با مراحل 
مشارکت و منافع حاصل های  ت، زمینهمشارک

توان به مسائل زیر اشاره   میاز مشارکت
  . داشت

 ساختار متمرکز نظام نخست آنکه،
 ها و اجرای آیین نامه الزام در آموزشی و
وزش ـنظام آم. مسأله اساسی استضوابط آن 

وز نتوانسته است یک ـهن اـرورش مـپ و
  درمانمشارکت معل تعریف قانونی از

و   باشدرائه دهدمدرسه اهای گیر متصمی
 بستر الزم جهت استقرار فرهنگ مشارکت و

 و ساختار .فراهم نیاورده است کار گروهی را
 گرایش به تمرکز تشکیالت نظام آموزشی ما
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دارد و طبیعی است که مناسب نظام مدیریت 
اداری  زمانی که ساختار تا مشارکتی نیست و

 در ندمناسب و نیروی آموزش دیده توانم
 و باشد نداشته سازمانهای آموزشی وجود

 نسبت به مشارکت باال سطح آگاهی افراد
 محول کردن امور به آنها نه تنها نباشد

 کند بلکه از جلب نمی را مشارکت افراد
  .کند  میمشارکت بیزارشان

پایین بودن انگیزه معلمان به  ،تبیین دوم
های  ریـگی تصــمیم ارکت درـهت مشـج

تواند از دالیل مختلفی  می است کهمدرســه 
 عدم احساس تعلق به مدرسه. نشأت بگیرد

این رابطه  مهمی در عامل بسیار تواند می
 چرا که دبیران نظام آموزشی ما بیشتر ،باشد

معیشتی مجبور  جهت رفع مشکالت مالی و
 هم در مدارس دولتی و به تدریس هم در

له ألذا این مس. مدارس غیرانتفاعی هستند
ه متعلق ب را دبیران خود گردد تا اعث میب

 توان انتظار پس نمی. ندانندمدرسه خاصی 
 مدارس دولتی با داشت که میزان مشارکت در

داری  یـاوت معنـاعی تفـرانتفـدارس غیـم
دیگر عواملی که انگیزه دبیران  از. باشد داشته

توان به   میاست جهت مشارکت تقلیل داده را
آنان  شغلی زیادمشکالت  وقت و کمبود

شیفت دو دبیران  که اکثر  چرا،اشاره داشت
 فرصت فکر  انرژی وکنند و اصالً می کار

عدم . ندارند کردن به تصمیمات مدرسه را
صورت  معلمان در به کارگیری نظر اعمال و

القاء این احساس که مشارکت  و توجه به آنها
جنبه صوری  تنها داشته باشد هم وجود اگر

عث کاهش انگیزه معلمان شده دارد نیز با
توجهی به رفع  بی دیگر اینکه با .است

بی توجهی به  نیازهای اساسی معلمان و
توان   میکسب رضایت شغلی آنان چگونه

ن فعاالنه به مشــارکت آناداشت که  انتظار
  . بپردازند

حاکم شدن نگرش دلیل به تبیین سوم 
مادی گرایانه و کسب سود در مؤسسات 

 به نظر. شود مرتبط میفاعی انتآموزشی غیر
به د بعضی از مدارس غیرانتفاعی سر می
 که مدیر و اند سساتی خصوصی تبدیل شدهؤم
دهند و با   میسس کارها را با هم انجامؤم

سسین مدارس ؤم توجه به اینکه مدیران و
کوتاه به منافع  غیرانتفاعی ممکن است بیشتر

مدت بیندیشند تا حفظ کیفیت مشارکت 
لذا نظر و پیشنهادهای همکاران ان، همکار

 و اداری کمتر مورد توجه قرار گرفته آموزشی
  .شود می

 تبیین چهارم این است که برخی از
که مشارکت مسئولیت  کنند می معلمان فکر

اضافی ای  آن را به عنوان وظیفه آفرین است و
از . گیرند می عالوه بر جدول کار در نظر
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 را از نظر دخونیز معلمان  بعضی ازطرفی 
 از ، بنابراین،دانند  میضعیفای  حرفه

  .زنند می مشارکت سرباز
برای کاهش توان  تبیین پنجمی که می

 ضعف ،مشارکت دبیران در نظر گرفت
گسترش دانش مدیریت و کاربرد آن به عنوان 

سازی توسط  یک روش مطلوب در تصمیم
 در واقع،. مدیران نظام آموزشی کشور است

کم رنگ شدن مشارکت معلمان دو دلیل برای 
گیریهای دبیرستانها قابل اشاره  در تصمیم

کسب آموزش در نظام سنتی تربیت . هستند
معلم و بعضی از مراکز آموزش ضمن خدمت 
که فاقد استانداردهای آموزش مدیریت است 

نگرشهای نادرست مدیریتی در نظام  و
رخی از مدیران بباعث شده   کهآموزشی

 اًبعض. ا یک تهدید بدانندمشارکت دیگران ر
که مدیریت مشارکتی  دارد این اندیشه وجود

مدیریت نوعی  امور مشارکت کارکنان در و
 کنترل امور از و مدرسه است امور دخالت در

 به دست کارکنان دست مدیرخارج شده و
افتد و با این دخالت، اعمال مدیریت  می

 سازمان به نحو نتیجه امور در نیست و مقدور
برخی  .داشت وب پیشرفت نخواهدمطل

باور مدیران به مشورت و نظرخواهی نیز 
، نظرخواهی و  از نگاه آنان زیراندارند

مشـورت مدیر از زیردستان، نشانه مسلم 
مدیریت محسوب  شکستن اقتدار ضعف و

 آن دوری  ازبعضاًمدیران  و شود می
پس نگرش منفی مدیران نسبت به . گزینند می

آسیب رسان به گسترش مشارکت یک عنصر 
عدم . مشارکت است نهادینه شدن امر و

گرایش آنان  نگری و تمایل مدیران به آینده
همچنین نگرش یک  به نتایج زودرس و

گرفتن تصمیمات  مدیران در بعدی بسیاری از
واقع  ثرؤکاهش مشارکت م در تواند می نیز

مهارت  توانمندیهای علمی وفقدان . شود
دن مدیریت مشارکت کافی برای پیاده کر

زمینه آموزش  کم اهمیتی در جویانه و
اصول آن ازجمله عوامل  مشارکت و

 بصیرت و .جریان مشارکت است پذیر آسیب
پرورش  مدیران آموزش و نگرش مسؤالن و

میزان حمایت  نسبت به مفهوم مشارکت و
 مقام مدیران مافوق سهم زیادی در آنان در
مدیران  .داشت خواهد مشارکت فرایند بهبود

مشارکت  توانند نمی دیوان ساالر و اقتدارگرا
این  .گسترش دهند سازمان تابعه خود در را

کالن  دار، نگرش نظام مهم مستلزم مدیرانی با
 به کار .دارای ذهنیت فلسفی است مثبت و و

درون  در انداختن مدیریت مشارکت جو
اعمال  طوالنی درای  سازمان قدیمی که سابقه

گر دارد اغلب فراگردی  تمدیریت نظار
پس برای  .رود می طوالنی به شمار سخت و

 تقویت باور و پذیرش کارکنان به فراگرد
های اقدام شکیبایی و مدیریت مشارکت جو،
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 مدیریت به آن شاید بیش از اعتقاد متکی بر
  .باشد ثرؤدیگری م چیز هر

شورای معلمان  چند  هرتبیین آخر،
گیری  یمزمینه تصم  درجایگاهین ترمهم

  اما به علت فعال نبودن و،مدارس است
طرف  تشــریفاتی بودن این شــوراها از

آن به عمل نیامده  معلمان استقبال زیادی از
 انگیزه و رغبت کافی در نبودپس . است

معلمان برای شرکت درجلسات معلمان و 
 مدیران در همچنین اهمیت ندادن مسؤالن و
ن سبب شده نظام آموزشی ما به شورای معلما

میزان مشارکت  داری در که تفاوت معنی
های دولتی با دبیرستانهای دبیران دبیرستان

  .غیرانتفاعی به چشم نخورد
این نکته ضروری است که  ذکر  واقع،در

تمامی تصمیمات  توقع مشارکت معلمان در
 مگر مدرسه نه مقدور است و نه به صالح،

تی مدیریت مشارک اینکه پیش نیازهای استقرار
خواهند و  معلمان نه می. باشد مدارس مهیا در

همه تصمیمات شرکت  که در دارند نه انتظار
اندازه مثل  واقع مشارکت بیش از در. کنند

اما آنچه . است  زیان آور،مشارکت خیلی کم
که مشهود است نیاز به مشارکت معلمان در 

  .گیریهای مدرسه است تصمیم
نهاد  پیشپژوهشهای این  بر اساس یافته

مدیریت مدرسه " طرحهایی نظیر دگرد می

  مجدداً"ت امنایی شدن مدارسئ هی"، "محور
از میزان بوروکراسی و . بازنگری و احیا شوند

دیوان ساالری سازمان آموزش و پرورش 
کاسته شود و ساختار و تشکیالت و آیین 

مدارس متناسب با اهداف مدیریت های  نامه
 ، دیگر به عبارت.مشارکتی متحول شود

ساختار نظام آموزشی ما باید از متمرکز به 
سوی غیرمتمرکز تغیر جهت داده و گام 

در مدیریت مشارکتی پاسخگو بودن  .بردارد
درباره کارهای انجام شده امری اساسی است، 

 سیستم ارزشیابی از تمامی اجزای ،بنابراین
 .رسد  میسیستم مدرسه ضروری به نظر

رکتی به عنوان همچنین، موضوع مدیریت مشا
ت ـرش کیفیـم حفظ و گستـریان مهــیک ج
گیری در درون نظام آموزشی با  تصمیم

 آموزشی ضمن خدمتهای کالسبرگزاری 
گردد  در پایان مقاله پیشنهاد می. تقویت گردد

در پژوهشهای آینده موضوع و راه محققان تا 
که به کاستن یا از میان برداشتن حلهایی 

معلمان مشارکت ) موانع(نیروهای بازدارنده 
انجامد   میگیری مدارس در نظام تصمیم

  فراهمی چرا که با این شیوه فرصت،بپردازد
پیش رونده مشارکت در های گردد تا نیرو می

  .سازمان اثر بیشتری بر جای گذارند
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