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چکیده
پژوهش حاضر با هدف توسعه الگوی مدرسه سالم و ارائه یک الگوی جامع با استفاده از یک رویکرد کیفی
به ارزیابی مؤلفههای یک مدرسه سالم میپردازد .تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نوع کیفی (تحلیل
مضمون) است .جامعه آماری تحقیق ،سرگروه مدیران مدارس ،کارشناسان و متخصصان رشته مطالعات برنامه
درسی است که با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری جهت شناسایی ابعاد مدرسه
سالم انتخاب میشوند .مصاحبه با اعضای نمونه نیمه ساختارمند (پرسشنامه نیمهباز) است .دادههای
بهدستآمده از مصاحبه ،از طریق نرمافزار  - N-Vivoطریق فن تحلیل مضمون تجزیهوتحلیل گردید ،نهایت
جدول عناصر مدرسه سالم ،شبکه مضامین سازمان دهنده سطح اول ،دوم و مضامین پایه دستهبندی و
سازماندهی شد .برای اعتبار یابی یافتهها از روش همسوسازی و کنترل و خود بازبینی محقق در طی فرایند
جمعآوری و تحلیل یافتهها استفاده شد .بر اساس نتایج پژوهش ،مدرسه سالم دارای  7مضمون سازمان دهنده
سطح اول یا ابعاد اصلی تحت عنوان محیط فیزیکی ،ویژگیهای مدیریتی ،منابع انسانی ،فرهنگ مدرسه،
ارتباط و مشارکت اجتماعی ،محیط عاطفی –اجتماعی –روانی و عناصر برنامه درسی 37 ،مضمون سازمان
دهنده سطح دوم و  00مضمون پایه است .درنتیجه ،تحقق مدرسه سالم مستلزم توجه بهتمامی ابعاد شناسایی
شده است تا با تدوین استانداردهای الزم بر اساس این یافتهها ،مختصات یک مدرسه سالم طراحی و عملیاتی
گردد.

واژههای کلیدی :تحلیل مضمون ،رویکرد کیفی ،مدرسه سالم
 .2استاد دانشگاه شیراز
* .0دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز
 .3دانشیار دانشگاه شیراز
 .4دانشیار دانشگاه شیراز
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مقدمه
تعلیم و تربیت همواره بهعنوان ابزاری برای دستیابی به جایگاه رفیع انسانی محسوب میگردد.
از سوی دیگر باید گفت که تعلیم و تربیت صحیح راهحل اساسی رفع بحرانهای فزاینده
جهانی از قبیل شکاف کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه ،فقر ،جنگ و نظایر اینها
محسوب میشود .چراکه ریشه همه نابسامانیها در نقص و کمبودهای تربیتی است (مرزوقی،
 .)0 ،2392بههرحال مدارس مهمترین عامل انتقال بسط و اعتالء فرهنگی و ابزاری برای تحقق
حیات انسانی هستند (رحیمیان و همکاران .)2396 ،این سازمان و نهاد مقدس و بسیار مهم با
تربیت کودکان و نوجوانان ،دانش ،بینش ،نگرش ،مهارتها و معارف الزم را در سطوح و
مقاطع معین ،جهت رشد امکانات و ظرفیت و رفع نیازهای جامعه و توسعه تمدن و فرهنگ
جهانی به آنها منتقل میکند (حلم سرشت و همکاران ،2306 ،ص  .)7از سوی دیگر باید
اذعان نمود که تحقق رسالت نهایی مدارس و رسیدن به اهداف کالن آموزشی ،اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و آموزشی زمانی امکانپذیر هست که مدارس دارای سالمت و پویایی
باشند .چراکه تحقق رسالت خطیر تعلیم و تربیت در مکانی به نام مدرسه صورت میگیرد،
و به همین دلیل تبدیل مدرسه به یک مکان سالم ،زنده ،پویا و مهیج یکی از بزرگترین
چالشهای دستاندرکاران هر نظام آموزشی محسوب میشود (رحیمیان و همکاران،
)239۲؛ بهعبارتدیگر ،ازآنجاکه مدرسه بهعنوان سازمانی قلمداد میگردد که میعادگاه و
قرارگاه تحقق اهداف نظام آموزشی است ،الزم است که به بحث سالمت همه اجزاء و عناصر
آن توجه گردد و با تمام توان در جهت تحقق مفهوم مدرسه سالم تالش شود ،لذا ،به همین
دلیل نیز تأمین مدرسه سالم بایستی در صدر اولویتهای اصلی دستاندرکاران نظام آموزشی
قرار گیرد.
در این رابطه هوی و تارتر )2990( 2مدرسه سالم را یک مکان لذتبخش برای یادگیری
میداند که در آن مربیان ،دانش آموزان و همه عوامل انسانی همدیگر را دوست دارند و
نسبت به نیازهای اجتماعی و عاطفی فراگیران حساسیت نشان میدهند .بهزعم پروتریوس و
1. Hoy, W. K. and Tarter
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الساب )0229( 2در مدرسه سالم ،تمامی فرآیندها بهصورت تدریجی و تکاملی و در راستای
هدف نهایی تعلیم و تربیت قرار میگیرند ،وتوام با تأمین مؤلفههای سالمت در شخصیت
افراد و سازمان همراه است (رحیمیان و همکاران .)2396 ،در مدرسه سالم کارکنان احساس
میکنند کار مفیدی انجام میدهند و به دنبال کارهای شوقانگیز و مبتنی بر رضایت درونی
میروند ،آنها احساس میکنند که به سخنانشان گوش داده میشود ،فردیت آنها
مورداحترام قرار میگیرد و مدرسه برای تأمین نیازها و حل دشواریهای آنان دلسوزی
مینماید (قرونه و ملکی نیا .)23۲4 ،در مدرسه سالم پیشرفت تحصیلی و فرصتهای انتخاب
در زندگی با ارائه یک برنامه جامع شخصی ،اجتماعی ،بهداشتی ،درمانی ،فعالیت بدنی،
تغذیه سالم و آموزش ارتباطات صحیح توسعهیافته (سازمان بهداشت جهانی،)0224 ،0
فرصت ارتقای سالمتی و تعادل انرژی در فراگیران فراهم میشود (موسسه آمریکایی مدرسه
سالم .)0223 ،3در مدرسه سالم عموماً سطوح سهگانه فنی ،مدیریتی و نهادی بهصورت
هماهنگ و منطبق با محیط باعث ایجاد اثربخشی و موفقیت بیشتری میشوند (هدایتی،
 .)239۲بدیهی است این نوع هماهنگیها میتواند بینشی را برای معلمان و مدیران مدارس
فراهم کند که به ابعاد مختلف مدرسه سالم توجه کنند .نتیجه توجه به ابعاد سالمت سازمانی
مدرسه نیز میتواند بهعنوان ابزاری برای ارزیابی مداوم و تالش برای ایجاد جو سالم در
مدرسه لحاظ گردد (القرنی .)0226 ،4یافتهها حاکی از آن است که مدرسه سالم در مقابل
فشارهای نامعقول محیط ،والدین و گروههای ذینفع برای مصادره و انحراف سیاستهای
کلی مدرسه مقاومت نموده و مدیریتی ترکیبی (رابطه مدار و وظیفه مدار) را اعمال میکند.
به دلیل حمایت این نوع مدارس از معلمان و مربیان ،آنها همواره استانداردهای عملکردی
سطح باالی خود را حفظ نمود و آنان را به یادگیری و آموزش متعهد میسازد ،هدف
یادگیری سطح باال ولی قابل حصول را برای فراگیران مدنظر قرار داده و استانداردهای علمی
سطح باالی خود را نیز حفظ میکنند .فراگیران در این نوع مدارس باانگیزه باال در زمینه
1. Pretorius & Elsabe
2. The World Health Organization
3. American school Health Association
4. Algarni
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علمی کار میکنند و به معلمان احترام میگذارند .وسایل و مواد آموزشی در دسترس همگان
است و معلمان به یکدیگر اعتماد و احترام دارند و به مدرسه خود افتخار میکنند ،و مدیران
نیز حامی معلمان هستند (هوی و کاتکامپ.)0223 ،2
در رابطه با الگوی ابعاد و مؤلفههای مدرسه سالم ،باید گفت که با وجود تأکید
صاحبنظران مختلف بر نقش آموزشوپرورش بهطور عام و مدرسه بهطور خاص ،در مورد
تبیین کیفیت و ویژگیهای مدرسه سالم توافق چندانی وجود ندارد و در کشورهای مختلف
و بر اساس مبانی معرفتی و زمینهای خود و با نگاه به مقصد نهائی نظام آموزشی خویش،
تعاریف و تبیینهای متخلفی از مدرسه سالم ارائه شده است که در مدلهای مختلفی مانند
مدل هرزبرگ ( ،)297۲هوی و میسکل ( ،)2992کاپالن ( ،)2993الیدن و کلینگل (،)0222
هیل ( ،)0223هیوآنگ و رامی ( ،)0224لنچیونی ( ،)0224مکنزی ( ،)0226الپوینت و
استیفن ( ،)0226پولین و لکلرک ( ،)0226فیشر وسایک ( ،)0227گراهام لو (،)0222
سازمان سالمت جهانی ( ،)0222لیک و فریتلر ( ،)0220رامداس ( ،)0220دانشگاه کنتاکی
( ،)0222-0220بافنده زند ( ،)0227ترکزاده ( ،)2307آزاده )2392( ،و رحیمیان ()2396
ارائه شده است .از این منظر میتوان گفت که اگرچه با نگاه اجمالی و عمیق به مدلهای
ارائهشده میتوان اذعان نمود که هرکدام از مدلها و پژوهشهای مذکور به سهم خود در
تحقق و تبیین برخی از عناصر و مؤلفههای مدرسه سالم توجه داشتهاند ،اما هیچکدام از
الگوهای مذکور دیدگاه و الگوی جامعی را در این رابطه ارائه ننموده است.
بنابراین ،بنا به رسالت ذاتی تحقیقاتی بهمنظور توسعه دانش و لزوم ارائه الگویی جامع و
بسط مفهومی و کارکردی الگوهای مزبور ،در پژوهش حاضر ،توسعه الگوی مدرسه سالم
مدنظر قرار گرفت .چراکه انجام تحقیق پیرامون موضوع مدرسه سالم باعث میشود که
مدیران و رهبران آموزشی با بررسی و تبیین مقوله سالمت و عوامل مؤثر در تحقق مدرسه
سالم ،از آنها بهعنوان ابزار شکوفایی پتانسیلهای انسانی و تسلط و اشراف بر محیط مدرسه
برای جلوگیری از ورود عوامل زمینهساز و تهدیدکننده سالمت مدرسه استفاده کنند
1. Hoy and Kottcamp
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(فروآف .)2990 ،2از سوی دیگر شناسایی عوامل فوق میتواند منجر به برنامهریزی برای
تحقق شرایط علی و پیش کننده تحقق مدرسه سالم گردد و با انجام اقدامات مؤثر ،به کاهش
آسیبهای ناشی از عدم سالمت مدرسه مانند ترک تحصیل ،بحران خاص هر دوره تحصیلی،
و نظایر اینها که تحقق اهداف عالیه تربیتی را با تأخیر یا اخالل مواجه میکنند ،پرداخت.
چراکه تحقق هدفهای عالیه هر نظام آموزشی نیازمند توجه جدی به تدوین الگوی
مدرسه سالم و تحقق آن در مدارس ،یا ایجاد مدارس سالم بهعنوان شرط اصلی فرایند رشد
و توسعه است .چراکه طرح مقوله مدرسه سالم دارای اهمیت و ارزش اساسی است و تحقق
آن دارای استلزامات معرفتی و روشی متعددی است که میتوانند در تأمین سالمت و به تبع
آن اثربخشی مدرسه و شکوفایی استعدادهای مختلف فراگیران و تبدیل مدرسه به یک
سازمان یا مکان سالم اثربخش مؤثر واقع گردد .به همین دلیل در نظام آموزشوپرورش
جمهوری اسالمی ایران نیز برای بررسی مقوله مدرسه سالم ،الزم است بنیانهای نظری و
معرفتی تربیت انسان سالم بهعنوان هدف نهایی نظام آموزشوپرورش بر مبنای تکامل انسان
موردبررسی قرار گیرد .در این رابطه به نظر میرسد که نقطه محوری مبانی نظری اسالم
درباره انسان سالم باور به وجود خدای واحد و اسماء و صفات اوست و پنج محور معرفتی
موردنیاز آن شامل باور به هدفمندی جهان آفرینش ،باور به سنتهای حاکم بر جهان هستی،
باور به مفهوم حیات طیبه ،باور به جهان آخرت و باور به نقش انسان در سرنوشت خویش
است .برخی روایات اسالمی نیز سالمت را گواراترین نعمت و زیباترین پوشش برای
شخصیت انسان میدانند (حسنی بافرانی و مهدوی راد .)2392 ،از سوی دیگر باید گفت
مفهوم و هدف آرمانی حیات طیبه نیز بهعنوان مقصد نهایی نظام آموزشی ایران در سایه عمل
مبتنی بر آگاهی به دستورات و احکام الهی و ارتباط سالم و سازنده با خود ،خدا و اجتماع
(افتخار زاده )2306 ،در رسیدن به سعادت کامل آدمی تأکید دارد .چراکه بهتبع تحقق حیات
طیبه ،تربیت انسان سالم امکانپذیر میگردد ،و عینیت یافتن مقوله جامعه سالم و طیب که
هدف اصلی نزول قرآن و تمام ادیان آسمانی است ،در پرتو تحقق مدرسه سالم امکانپذیر
1. Fro off
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است .از سوی دیگر باید گفت تحقق اثربخشی در مدرسه در پرتو مفهومی مدرسه سالم
نیازمند تعریف ابعاد ،عناصر و مؤلفههایی است که میتوانند به تبیین مفهومی مدرسه سالم
منجر گردد؛ بنابراین الزم است که در یک رویکرد علمی و تحقیقاتی و با عنایت به
موقعیتهای زمینهای نظام آموزشی ایران و اسناد باالدستی آن و توجه به مقتضیات و
روندهای جهانی و منطقهای تعلیم و تربیت همه آن ابعاد ،مؤلفهها و عناصر مدرسه سالم معین
گردد
لذا ،به همین دلیل پژوهش حاضر با هدف توسعه الگوی مدرسه سالم و ارائه یک الگوی
جامع با استفاده آر دیدگاههای نظریه مدرسه سالم مایلز ( )2969و هوی و میسکل (،)2992
به توسعه و تکمیل دیدگاهی جامع در این رابطه پرداخت .دراینباره مایلز ( )2969ضمن
تبیین مفهومی ابعاد مدرسه سالم ویژگیهای این مدرسه را در قالب ابعادی همچون تمرکز
بر اهداف ،کفایت ارتباطات ،برابری قدرت ،منابع قدرت ،انسجام ،روحیه ،نوآوری،
استقالل ،سازگاری و حل مسئله بیان نموده است .هوی و میسکل ( )2992نیز عناصر مدرسه
سالم را به یکپارچگی نهادی ،نفوذ مدیریت ،مالحظه گری ،ساخت دهی ،پشتیبانی منابع،
روحیه ،تأکید تحصیلی تقسیم نموده است .در این پژوهش عالوه بر توجه به دیدگاههای
مذکور ،مالحظات زمینهای نظام آموزشی جمهوری اسالمی بر اساس اسناد باالدستی و مبانی
معرفتی و فکری تعلیم و تربیت اسالمی در این پژوهش نیز مدنظر قرار گرفت تا الگوی
مدرسه سالم تبیین و طراحی گردد .لذا پرسشهای اساسی آن بود که مؤلفههای مدرسه سالم
در آموزشوپرورش ایران کدامند؟ و توصیف مشارکتکنندگان پژوهش در خصوص
مؤلفههای مدرسه سالم چیست؟

روش
رویکرد پژوهش مطالعه کیفی موردی به شیوه پدیدارشناسانه بود .در این روش فهم تجارب
مشترک افراد از یک پدیده برای توسعه و گسترش شیوه عمل یا خطمشی برای فهم عمیق
ویژگیهای آن پدیده اهمیت دارد (کرسول .)2394 ،پدیده موردنظر در این پژوهش مدرسه
سالم است .برای انتخاب مشارکتکنندگان از رویکرد نمونهگیری هدفمند استفاده گردید.
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معیار انتخاب تعداد مشارکتکنندگان اشباع یافتهها بود .برای توسعه الگوی مدرسه سالم ضمن
اخذ ایده اصلی از نظریه مدرسه سالم مایلز ( )2969و هوی ومیسکل ( )2992و مطالعه اسناد و
منابع مختلف مرتبط با مفهوم و نظرات سرگروه مدیران همه مقاطع تحصیلی مدارس
شهرستانهای لنده ،دهدشت ،کازرون ،مرودشت (به دلیل سابقه مدیریت تجربی آنها) درباره
مؤلفههای و ویژگیهای مدرسه سالم با روش مصاحبه نیمه ساختارمند و پرسشنامه نیمهباز
موردبررسی و گردآوری قرار گرفت .سپس مطالب گردآوریشده توسط چند نفر متخصصان
رشته مطالعات برنامه درسی (به دلیل داشتن اطالعات تخصصی درباره موضوع) ،چهار نفر از
اساتید دانشگاه پیامنور دهدشت که مدیر مدرسه نیز بودند و رشته تحصیلی مرتبط داشتند (تلفیق
تجربه و تئوری) بررسی و چندین مورد جلسات مشترک با گروه اساتید راهنما و مشاور برگزار
و درنهایت جدول عناصر مدرسه سالم در قالب یک شبکه مضامین سازمان دهنده سطح اول،
دوم و مضامین پایه تدوین گردید .دادههای بهدستآمده از طریق نرمافزار N-Vivo

(نرمافزاری برای تحلیل دادههای کیفی) از طریق فن تحلیل مضمون تجزیهوتحلیل گردید و
یافتهها در قالب شبکه مضامین سازمان دهنده سطح اول و دوم و مضامین پایه طبقهبندی و
سازماندهی شدند .برای اعتبار یابی دادهها از روش همسوسازی ،کنترل و خود بازبینی محقق
در طی فرایند جمعآوری و تحلیل یافتهها استفاده شد.
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جدول  .1فرایند گامبهگام تحلیل مضمون و تحلیل شبکه مضامین (عابدی جعفری و همکاران.)1391 ،

یافتهها
برای تحلیل یافتهها از فن تحلیل مضمون و تشکیل شبکه مضامین استفاده گردید .در مرحله
اول دادهها از طریق بررسی اسناد و مدارک از قبیل آییننامههای مدارس ،سند تحول بنیادین،
مقاالت مرتبط و همزمان با آن از طریق گروههای  27گانه که شامل سرگروه مدیران مدارس
مقاطع مختلف ( 20نفر) ،کارشناسان مدارس بزرگساالن ( 2نفر) ا اساتید و متخصصان رشته
مطالعات برنامه درسی ،از طریق مصاحبه باز پاسخ گردآوری شد .تحلیل مضمون یکی از
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فنون تحلیلی مناسبی در تحقیقات کیفی است که دادههای پراکنده و متنوع را به دادههای
غنی و تفصیلی تبدیل میکند ( .)Braun&Clarke,2006دادههای گردآوریشده مکتوب
و بهصورت مقایسهای بررسی شدند و فهرستی از کدهای اولیه به تعداد حدود  234کد اولیه
شناسایی شد .بعد از چندین بار بررسی کدهای اولیه و نشستهای تخصصی مجدد با
گروههای ذکرشده ،شبکه مضامین ابعاد مدرسه سالم متشکل از  7مضمون سازمان دهنده
سطح اول 37 ،مضمون سازمان دهنده سطح دوم و  00مضمون پایه شناسایی و شبکه مضامین
به شرح زیر استخراج و تدوین گردید .سپس با انجام مصاحبهها و مطرح شدن مفاهیم جدید
و جزئیتر ،مجدداً به ادبیات مراجعه شد تا معادل بحثهای مطرحشده در مصاحبهها ،در
ادبیات نیز جستجو شود .در متن مصاحبهها برخی از کدهای شناساییشده دارای چندین
فراوانی بودند (که در نرمافزار در قالب مراجع نشان داده میشود).
بعد محیط فیزیکی مدرسه :توجه به مؤلفههایی همچون معماری و طراحی (مبلمان و فضای
سبز مناسب ،برخورداری از حیاط و فضای مطلوب ،برخورداری از عناصر طبیعی مثل
درخت ،سنگ ،حیوانات ،معماری و طراحی آموزشی مناسب و مبتنی بر استانداردها،
برخورداری از فضای مناسب امور مختلف آموزشی مثل پژوهش ،مطالعه و ...توجه به تأمین
نیازهای اصلی (مثل امنیت ،احترام ،مالکیت ،فیزیولوژیک در طراحی محیط) ایمنی (حفاظت
در برابر تهدیدات زیستمحیطی ،شیمیایی ،فیزیکی -توجه به مقوله پدافند غیرعامل در
طراحی فضای فیزیکی) است.
جدول  .2تمهای فرعی و مفاهیم برایتم اصلی «محیط فیزیکی مدرسه»
مضامین سازمان دهنده
سطح اول سطح دوم (تم فرعی)

مضامین پایه

محیط فیزیکی مدرسه

مبلمان و فضای سبز مناسب
معماری و طراحی

برخورداری از حیاط و فضای مطلوب
برخورداری از عناصر طبیعی مثل درخت ،سنگ ،حیوانات...
معماری و طراحی آموزشی مناسب و مبتنی بر استانداردها
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مضامین سازمان دهنده

سطح اول سطح دوم (تم فرعی)

مضامین پایه
برخورداری از فضای مناسب امور مختلف آموزشی مثل پژوهش ،مطالعه و...
توجه به تأمین نیازهای اصلی مثل امنیت ،احترام ،مالکیت ،فیزیولوژیک در طراحی
محیط فیزیکی

ایمنی

حفاظت در برابر تهدیدات زیستمحیطی ،شیمیائی ،فیزیکی
توجه به مقوله پدافند غیرعامل در طراحی فضای فیزیکی

بعد ویژگیهای مدیریتی :شامل مؤلفههایی همچون برنامه محوری (برنامه محوری و تنظیم
فعالیتها بر اساس برنامههای ساالنه و اجرائی آموزشگاه ،توجه به میزان تحقق هدفهای
کوتاهمدت ،میانمدت و درازمدت پیشبینیشده برای مدرسه) بصیرتی (داشتن بصیرت
علمی و تربیتی در فعالیتهای مدرسه ،داشتن مهارتهای مدیریتی تفکر فلسفی ،تفکر
سیستمی ،خالقیت و نوآوری ،نفوذ و تأثیر در افراد در زیردستان و ارتباط خوب با مافوق)
اجرائی (آشنایی با شیوهنامهها و دستورالعملها و بخشنامههای مربوط به اداره مدرسه) کنترل
(نظارت علمی بر فعالیتهای یادگیری در مدرسه ،توجه به ارزشیابی و خودارزیابی فعالیتها
و اقدامات مدرسه) پاسخگوئی (توانایی پاسخگویی مدرسه به تغییرات محیطی بر اساس
تغییرات ایجادشده ،پیشبینی و اقدام مناسب برای تحقق پاسخگویی مدرسه) میباشند.
جدول  .3تمهای فرعی و مفاهیم برایتم اصلی «ویژگیهای مدیریتی»
مضامین سازمان دهنده
تم اصلی

تم فرعی
برنامه

برنامه محوری و تنظیم فعالیتها بر اساس برنامههای ساالنه و اجرائی آموزشگاه

محوری

توجه به میزان تحقق هدفهای کوتاهمدت ،میانمدت و درازمدت پیشبینیشده برای مدرسه

ویژگیهای

بصیرتی

مدیریتی

(رهبری)

داشتن بصیرت علمی و تربیتی در فعالیتی مدرسه
داشتن مهارتهای مدیریتی (تفکر فلسفی ،تفکر سیستمی ،خالقیت و نوآوری)
نفوذ و تأثیر در افراد در زیردستان و ارتباط خوب با مافوق

اجرائی

آشنایی با شیوهنامهها و دستورالعملها و بخشنامههای مربوط به اداره مدرسه

کنترل

نظارت علمی بر فعالیتهای یادگیری در مدرسه
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مضامین سازمان دهنده
توجه به ارزشیابی و خودارزیابی فعالیتها و اقدامات مدرسه
توانایی پاسخگویی به تغییرات محیطی بر اساس تغییرات ایجادشده

پاسخگوئی

پیشبینی و اقدام مناسب برای تحقق پاسخگویی مدرسه

بعد منابع انسانی :مقوالتی همچون توسعه (توجه به توانمندسازی کارکنان از طریق شرکت
در دورههای بازآموزی و توانافزایی ،وجود زمینه برای دریافت نظرات و پیشنهادات خالق
و ابتکاری همکاران یا نظام پیشنهادات) گزینش (توجه به مالکهای علمی و اخالقی در
گزینش و بهکارگیری منابع انسانی) حفظ (استفاده از مشوقهای مختلف در حفظ انگیزه
منابع انسانی) از حمله این مؤلفهها هستند.
جدول  .4تمهای فرعی و مفاهیم برایتم اصلی «منابع انسانی»
تم اصلی

تم فرعی
توسعه

منابع انسانی

مفاهیم
توجه به توانمندسازی کارکنان از طریق شرکت در دورههای بازآموزی و توانافزایی
وجود زمینه برای دریافت نظرات و پیشنهادات خالق و ابتکاری همکاران (نظام پیشنهادات)

گزینش

توجه به مالکهای علمی و اخالقی در گزینش و به کارگیری منابع انسانی

حفظ

استفاده از مشوقهای مختلف در حفظ انگیزه منابع انسانی

بعد فرهنگ مدرسه :شامل مؤلفههایی همچون نمادها (داشتن نمادهای هویت بخش مثل
سرود ،لباس ،پرچم ،ارتباط با همکاران و دانش آموزان سنوات قبل) باور (توجه به عدالت
تربیتی ،جنسی و آموزشی ،احترام به الگوهای موفق اخالقی و آموزشی) ارزش (افتخار دانش
آموزان به حضور در مدرسه ،قدردانی از ارزشها ،ایدهها و فرهنگهای مختلف در مدرسه،
تقدیر از سعی و تالش همکاران ،دانش آموزان و خانوادههای موفق) میباشند.
جدول  .5تمهای فرعی و مفاهیم برایتم اصلی «فرهنگ مدرسه»
تم اصلی
فرهنگ مدرسه

تم فرعی
نمادها
باور

مفاهیم
داشتن نمادهای هویتبخش مثل سرود ،لباس ،پرچم ،ارتباط با همکاران و دانش آموزان
سنوات قبل
توجه به عدالت تربیتی ،جنسی و آموزشی
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تم اصلی

مفاهیم

تم فرعی

احترام به الگوهای موفق اخالقی و آموزشی
افتخار دانش آموزان به حضور در مدرسه
قدردانی از ارزشها ،ایدهها و فرهنگهای مختلف در مدرسه

ارزش

تقدیر از سعی و تالش همکاران ،دانش آموزان و خانوادههای موفق

بعد ارتباط و مشارکت اجتماعی :شامل مؤلفههایی همچون مشارکتپذیری (توجه و اهتمام
به تشکیل انجمنها و شوراهای مختلف برای اداره مدرسه ،توجه به کاهش موانع مشارکت
در مدرسه) تعامل (وجود روحیه و حس مسئولیتپذیری جمعی در مدرسه از طریق تفویض
اختیار و کار تیمی ،هماهنگی خانه و مدرسه در فعالیتهای آموزشی و پرورشی ،تعامالت
اجتماعی مثبت و سازنده بر اساس هدفهای مشترک با ادارات ،مدارس و نهادهای دیگر)
ارتباط (گردش اطالعات سالم بین مدرسه و محیط اطراف ،وجود شبکههای ارتباطی
اثربخش بین اولیاء ،همکاران دانش آموزان) میباشند.
جدول  .6تمهای فرعی و مفاهیم برایتم اصلی «ارتباط و مشارکت اجتماعی»
تم اصلی

تم فرعی

مفاهیم

مشارکتپذیری

توجه و اهتمام به تشکیل انجمنها و شوراهای مختلف برای اداره مدرسه
وجود روحیه و حس مسئولیتپذیری جمعی در مدرسه از طریق تفویض
اختیار و کار تیمی

ارتباط و مشارکت

تعامل

اجتماعی

هماهنگی خانه و مدرسه در فعالیتهای آموزشی و پرورشی
تعامالت اجتماعی مثبت و سازنده بر اساس هدفهای مشترک با ادارت،
مدارس و نهادهای دیگر

ارتباط

گردش اطالعات سالم بین مدرسه و محیط اطراف
وجود شبکههای ارتباطی اثربخش بین اولیا ،همکاران دانش آموزان

بعد محیط عاطفی –اجتماعی – روانی :شامل مؤلفههایی مانند صمیمیت (ایجاد حس
نزدیکی و صمیمیت بین همکاران و دانش آموزان ،پرهیز از هرگونه خشونت و پرخاشگری
در مدرسه) هماهنگی (هماهنگی الگوهای تربیتی خانه و مدرسه ،احساس اطمینان و اعتماد
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بین همکاران و دانش آموزان) انسجام ارزشی (توجه به ارزشها و هنجارهای اجتماعی)
هستند.
جدول  .7تمهای فرعی و مفاهیم برایتم اصلی «محیط عاطفی-اجتماعی و روانی»
تم اصلی

تم فرعی
صمیمیت

محیط عاطفی –
اجتماعی – روانی

هماهنگی
انسجام ارزشی

مفاهیم
ایجاد حس نزدیکی و صمیمیت بین همکاران و دانش آموزان
پرهیز از هرگونه خشونت و پرخاشگری در مدرسه
هماهنگی الگوهای تربیتی خانه و مدرسه
احساس اطمینان و اعتماد بین همکاران و دانش آموزان
توجه به ارزشها و هنجارهای اجتماعی

بعد برنامه درسی :مؤلفههای گسترده این بعد شامل توجه به فناوری آموزشی (در دسترس
بودن مواد و وسایل کمکآموزشی ،وجود تجهیزات و فناوری متناسب با نیازهای آموزشی
و پرورشی ،توزیع عادالنه وسایل و لوازم کمکآموزشی بین کالسها و همکاران) محتوا
(توجه به زیر نظامهای مختلف در برنامههای آموزشی و پرورشی بر اساس سند تحول بنیادین،
پژوهش محوری در تدوین محتوا) روشهای تدریس (تمایل به استفاده از روشهای متنوع
تدریس) ارزشیابی یادگیری (توجه به رعایت اصول ارزشیابی در کالس درس ،توجه به
کاهش استرس و نگرانی دانش آموزان در ارزشیابی) زمان (توجه به زمانبندی مناسب بر
اساس شرایط سنی و محتوایی) هدف (وضوح و روشنی اهداف مختلف آموزشی و پرورشی
مدرسه ،توجه به سطوح سهگانه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی ،همسوئی با نیازهای واقعی
دانش آموزان ،توجه به ویژگیهای مدرسه مطلوب بر اساس تعریف سند تحول بنیادین)
توجه به ساحتهای تعلیم و تربیت (توجه متعادل و متوازن به ساحتهای نهگانه تعلیم و
تربیت در برنامهها و فعالیتهای مدارس) اشاعه و فرهنگسازی (توجه به نظرات عوامل
مختلف مرتبط با مدرسه شامل اولیاء ،دانش آموزان ،جامعه ،برگزاری جلسات توجیهی برای
افراد ذیربط قبل از اجرای برنامههای جدید) اعتباربخشی (وجود ابزارهای مختلف برای
سنجش اعتبار برنامههای ارائهشده در مدرسه ،هماهنگی برنامههای مدرسه با تئوریهای
علمی) مدیریت برنامه درسی (وجود الگوی مدیریتی برای نظارت بر فعالیتهای مدرسه در
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آغاز فعالیتها ،توجه به مدلهای مختلف ارزشیابی برنامههای مدارس در بهبود کار مدرسه)
انسجام (هماهنگی برنامه درسی با ویژگیها و تمامی ابعاد و نیازهای فراگیران ،هماهنگی
برنامههای درسی با تئوریهای مختلف علمی و ارتباط بین آنها ،پیوند برنامههای درسی با
کارکرد اجتماعی مدرسه ،ایجاد ارتباط بین برنامه درسی ،عالئق دانش آموزان و مطالبات
جامعه) اولویتبندی (توجه به اهمیت محتوایی و کاربردی دروس در تدوین برنامههای
درسی) اقتضاء اندیشی (توجه به تغییرات مختلف اجتماعی ،علمی ،سیاسی و ویژگیهای
بومی از طریق طراحی مسیرهای مختلف برای فعالیتهای آموزشی و پرورشی مدارس،
امکان تغییر و تدوین برنامهها و محتوای دروس با مسائل و نیازهای بومی مدرسه) دانشآموز
(داشتن انگیزه باال برای یادگیری ،تمایل به استفاده از ظرفیت دانش آموزان برای اداره امور
مدرسه ،روابط دوستانه و مبتنی بر احترام و اعتماد متقابل بین همکاران و دانش آموزان
احساس اطمینان و انتظارات منطقی و منصفانه از مدرسه ،اعتقاد به رعایت مقررات و قوانین
مدرسه از طریق خودکنترلی بهجای مشوقهای بیرونی) فوقبرنامه (توجه به فعالیتهای
فوقبرنامه ،کتابخوانی ،مطالعه و پژوهش و فعالیتهای هنری خالق) منابع مالی (شفافیت
و قضاوت صحیح درباره منابع مالی ،تنوع درآمدهای مالی) مهارتهای معلمی (عشق و عالقه
به تعلیم و مبانی علمی رشته تخصصی خویش ،عشق و عالقه به دانش آموزان ،تسلط علمی
بر مطالب درسی ،آگاهی از اصول و روشهای تدریس ،یادگیری و ارزشیابی ،انتظارات
منطقی و مناسب بر اساس تفاوتهای فردی در تدریس و یادگیری ،تعامل مثبت و سازنده با
همکاران و دانش آموزان بر اساس احترام متقابل) بصیرت (بصیرت و آگاهی از ماهیت
برنامههای آموزشی و پرورشی) میباشند.
جدول  .8تمهای فرعی و مفاهیم برایتم اصلی «برنامه درسی»
تم اصلی
برنامه
درسی

تم فرعی
فناوری
آموزشی
محتوا

مفاهیم
در دسترس بودن مواد و وسایل کمکآموزشی
وجود تجهیزات و فناوری متناسب با نیازهای آموزشی و پرورشی
توزیع عادالنه وسایل لوازم کمکآموزشی بین کالسها و همکاران
توجه به زیرنظامهای مختلف در برنامههای آموزشی و پرورشی بر اساس سند تحول بنیادین
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تم اصلی

تم فرعی

58
مفاهیم
پژوهش محوری در تدوین محتوا

روشهای
تدریس

تمایل به استفاده از روشهای متنوع تدریس

ارزشیابی

توجه به رعایت اصول ارزشیابی در کالس درس

یادگیری

توجه به کاهش استرس سنگرانی دانش آموزان در ارزشیابی

زمان

توجه به زمانبندی مناسب بر اساس شرایط سنی و محتوایی
وضوح و روشنی اهداف مختلف آموزشی و پرورشی مدرسه

هدف

توجه به سطوح سهگانه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی
همسوئی با نیازهای واقعی دانش آموزان
توجه به ویژگیهای مدرسه مطلوب بر اساس تعریف سند تحول بنیادین

توجه به
ساحتهای

توجه متعادل و متوازن به ساحتهای نهگانه تعلیم و تربیت در برنامهها و فعالیتهای مدارس

تعلیم و تربیت
اشاعه و

توجه به نظرات عوامل مختلف مرتبط با مدرسه (اولیاء ،دانش آموزان ،جامعه)... ،

فرهنگسازی

برگزاری جلسات توجیهی برای افراد ذیربط قبل از اجرای برنامههای جدید

اعتباربخشی

وجود ابزارهای مختلف برای سنجش اعتبار برنامههای ارائهشده در مدرسه
هماهنگی برنامههای مدرسه با تئوریهای علمی

مدیریت برنامه

وجود الگوی مدیریتی برای نظارت بر فعالیتهای مدرسه در آغاز فعالیتها

درسی

توجه به مدلهای مختلف ارزشیابی برنامههای مدارس در بهبود کار مدرسه
هماهنگی برنامه درسی با ویژگیها و تمامی ابعاد و نیازهای فراگیران

انسجام

هماهنگی برنامههای درسی با تئوریهای مختلف علمی و ارتباط بین آنها
پیوند برنامههای درسی با کارکرد اجتماعی مدرسه
ایجاد ارتباط بین برنامه درسی ،عالئق دانش آموزان و مطالبات جامعه

اولویتبندی

توجه به اهمیت محتوایی و کاربردی دروس در تدوین برنامههای درسی
توجه به تغییرات مختلف اجتماعی ،علمی ،سیاسی و ویژگیهای بومی از طریق طراحی

اقتضاء اندیشی

مسیرهای مختلف برای فعالیتهای آموزشی و پرورشی مدارس
امکان تغییر و تدوین برنامهها و محتوای دروس با مسائل و نیازهای بومی مدرسه
داشتن انگیزه باال برای یادگیری

دانشآموز

تمایل به استفاده از ظرفیت دانش آموزان برای اداره امور مدرسه
روابط دوستانه و مبتنی بر احترام و اعتماد متقابل بین همکاران و دانش آموزان
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تم اصلی

تم فرعی

مفاهیم
احساس اطمینان و انتظارات منطقی و منصفانه از مدرسه
اعتقاد به رعایت مقررات و قوانین مدرسه از طریق خودکنترلی بهجای مشوقهای بیرونی

فوقبرنامه
منابع مالی

توجه به فعالیتهای فوقبرنامه ،کتابخوانی ،مطالعه و پژوهش و فعالیتهای هنری خالق
شفافیت و قضاوت صحیح درباره منابع مالی
تنوع درآمدهای مالی
عشق و عالقه به تعلیم و مبانی علمی رشته تخصصی خویش
عشق و عالقه به دانش آموزان

مهارتهای
معلمی

تسلط علمی بر مطالب درسی
آگاهی از اصول و روشهای تدریس ،یادگیری و ارزشیابی
انتظارات منطقی و مناسب بر اساس تفاوتهای فردی در تدریس و یادگیری
تعامل مثبت و سازنده با همکاران و دانش آموزان بر اساس احترام متقابل
حفظ زمینههای حرفهای مثل ظاهر خوب ،فن بیان...

بصیرت

بصیرت و آگاهی از ماهیت برنامههای آموزشی و پرورشی

یافتههای پژوهش حاضر که در قالب نمودار شبکه مضامین زیر در ابعاد مذکور یعنی ارائه
شده است  7بعد محیط فیزیکی ،ویژگیهای مدیریتی ،منابع انسانی ،فرهنگ مدرسه ،ارتباط
و مشارکت اجتماعی ،محیط عاطفی –اجتماعی –روانی و عناصر برنامه درسی بهعنوان
مضامین سازمان دهنده سطح اول یا چارچوب اصلی یک مدرسه سالم یک مدرسه سالم که
خود نیز دارای مضامین سطح دوم و پایه دیگری هستند در نمودار شماره ( )2ارائه شده است.
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نمودار  .1شبکه مضامین

مضافاً باید گفت که یافتههای پژوهش حاضر با مبانی نظری ،پیشینه پژوهشی و نظر
متخصصان کلیدی که قبل از انجام مصاحبه گردآوریشده ،دارای همپوشانی است که
نشاندهنده تأیید اعتبار پژوهش بر اساس شیوه همسوسازی است (جدول .)2
جدول  .9همسوسازی دادههای کیفی
مضامین
سازمان

پیشینه نظری

پیشینه پژوهشی

آگاهیدهندگان کلیدی

دهنده
گودلد و کائن

محیط
فیزیکی
مدرسه

2979-2992

هاشمی فشارکی ،2307

آیزنر  ،0220سند

سپیده عالقهمند و همکاران،

تحول،

2396

مرزوقی ،2397

رحیمیان و همکاران2396 ،

برنامه درسی ملی

هدایتی و همکاران 2394

سازمان سالمت

غالمعلی زاده و مخبری2390 ،

جهانی 0222

سرگروه مدیران مقاطع سهگانه شهرستانهای
لنده ،مرودشت ،کازرون ،دهدشت
دانشجویان دکتری عضو گروه مطالعات برنامه
درسی
اساتید دانشگاه که رشته تحصیلی مدیریت
داشتند و مدیر مدرسه بودند
اساتید دانشگاه (راهنما و مشاور)
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هاشمی فشارکی ،2307
ترکزاده و همکاران.2396.

ویژگیهای
مدیریتی

مایر .ترجمه شریفیان و زینلی.

سرگروه مدیران مقاطع سهگانه شهرستانهای

سند تحول

 T2307مرعشی.2307 ،

لنده ،مرودشت ،کازرون ،دهدشت

مایلز 2969

صادقیان .2370 ،هوی و

دانشجویان دکتری عضو گروه مطالعات برنامه

آییننامه اجرایی

همکاران .ترجمه قشقایی زاده

درسی

مدارس

 .2306رحیمیان و همکاران،

اساتید دانشگاه که رشته تحصیلی مدیریت

موسه مکنزی  .2396 ،0226خادمی فر و همکاران،
 .2394میانداری و همکاران،

داشتند و مدیر مدرسه بودند
اساتید دانشگاه (راهنما و مشاور)

 ،2393هدایتی و همکاران
2394
سرگروه مدیران مقاطع سهگانه شهرستانهای
لنده ،مرودشت ،کازرون ،دهدشت
کلینگل 0222
منابع انسانی

سند تحول
موسه مکنزی 0226

فرشته هدایتی و همکاران 2394
خادمی فر و همکاران2394 .

دانشجویان دکتری عضو گروه مطالعات برنامه
درسی
اساتید دانشگاه که رشته تحصیلی مدیریت
داشتند و مدیر مدرسه بودند
اساتید دانشگاه (راهنما و مشاور)

سند تحول،
فرهنگ
مدرسه

مایلز ،2969
 ،الیدن .کلینگل
،0222
لنچیونی 0224

خادمی فر و همکاران،2394 .
مایر .ترجمه شریفیان و زینلی.
2307
حاجی بابائی2392 .
هوی و همکاران .ترجمه
قشقایی زاده 2306
مایر .ترجمه شریفیان و زینلی.

ارتباط و

سند تحول،

مشارکت

مایلز ،2969

اجتماعی

کلینگل 0222

2307
+رحیمیان و همکاران.2396 ،
صادقیان .2370 .خادمی فر و
همکاران.2394 .
ترکزاده و همکاران،2396.

سرگروه مدیران مقاطع سهگانه شهرستانهای
لنده ،مرودشت ،کازرون ،دهدشت
دانشجویان دکتری عضو گروه مطالعات برنامه
درسی
اساتید دانشگاه که رشته تحصیلی مدیریت
داشتند و مدیر مدرسه بودند
اساتید دانشگاه (راهنما و مشاور)
سرگروه مدیران مقاطع سهگانه شهرستانهای
لنده ،مرودشت ،کازرون ،دهدشت
دانشجویان دکتری عضو گروه مطالعات برنامه
درسی
اساتید دانشگاه که رشته تحصیلی مدیریت
داشتند و مدیر مدرسه بودند
اساتید دانشگاه راهنما و مشاور
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سرگروه مدیران مقاطع سه گانه شهرستانهای
محیط عاطفی
–اجتماعی –
روانی

مایلز  .2969کلینگل

هوی و همکاران .ترجمه

0222

قشقایی زاده  2306رحیمیان و

کاپالن ،2993

همکاران2396 ،

ترکزاده 2396

پور علی و توتکله2392 .

لنده ،مرودشت ،کازرون ،دهدشت
دانشجویان دکتری عضو گروه مطالعات برنامه
درسی
اساتید دانشگاه که رشته تحصیلی مدیریت
داشتند و مدیر مدرسه بودند
اساتید دانشگاه راهنما و مشاور

نتیجهگیری
داشتن مدرسه سالم امروزه به یک خواست عمومی در سطح جهانی تبدیل شده است .چراکه
والدین فرزندان خود را به امید تحقق آینده بهتر به سمت مدارس روانه میکنند ،بچهها از
روز اول با شوقوذوق در کالسهای درس حضور پیدا میکنند و به افق دوردست و آینده
روشن چشم میدوزند  .معلمان مدارس را بستر کار و تالش و تحقق اراده خویش دانسته و
مدیران ،سیاستمداران و اندیشمندان میخواهند شهروندان آینده مدنظر خویش را در این
مکان تربیت کنند .تحقق خواست و انتظارات مستلزم وجود مکانی با استاندارهای سالمت
مورد انتظار در تمامی ابعاد است که علیرغم نگاههای متعدد و چندوجهی به آن ،میتوان
اصطالح مدرسه سالم را بهترین واژه برای آن دانست .البته مفهوم مدرسه سالم در جوامع
مختلف میتواند جنبههای اختصاصی و عمومی متعددی داشته باشد که این ابعاد برخاسته از
بافت و زمینه فکری ،معرفتی و ویژگیهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و ارزشی آن جامعه
است.
جدای از نظریه بنیادی مایلز ( )2969درباره ابعاد مدرسه سالم و تعاریف دیگر محققان
همچون هوی و میسکل ( )2992در این مورد ،نظام آموزشوپرورش جمهوری اسالمی ایران،
نیازمند توجه به مؤلفهها و ابعاد اختصاصی است که این پژوهش با هدف استخراج ابعاد و
مؤلفههای مدرسه سالم از طریق مطالعه مبانی و اسناد باالدستی ،پژوهشهای مختلف و
مصاحبه با متخصصان و صاحبنظران حدودوثغور آن را مشخص نموده است .در این رابطه
بر اساس نمودار  2هفت مضمون پایه یا بعد اساسی مدرسه سالم شامل محیط فیزیکی،
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ویژگیهای مدیریتی ،منابع انسانی ،فرهنگ مدرسه ،ارتباط و مشارکت اجتماعی ،محیط
عاطفی –اجتماعی –روانی و عناصر برنامه درسی است که هرکدام از ابعاد ذکر شده نیز
بهنوبه خود دارای زیرمجموعههای متعددی است که الزم است بهصورت دقیق در
برنامهریزی برای تحقق الگوی مدرسه سالم مؤلفههای مذکور طراحی و تدوین و عملیاتی
شوند و با تحقق مدرسه سالم ،استانداردهای موردنظر قابل دست یافتن میباشند.
در خصوص محیط فیزیکی مدرسه در اکثر مدارس موردمطالعه مالحظه میشود که
مدارس مقاطع پایینتر از فیزیک و مبلمان مناسب برخوردار و دارای فضای سبز و مطلوبی
است و مدارسی که مقاطع باالتر را در خود جای دارد ،فضای مناسب و مطلوبی ندارد که
این موضوع میتوان یک چالش جدی در حوزه نوسازی و بازسازی ساختمانها و محیط
فیزیکی مدارس است  .این مسئله بدان معنا است که مدیریت نوسازی مدارس در قلمرو
تحقیق ،صرفاً به رده سنی کودک توجه خاصی دارد .لذا پیشنهاد میشود که مدیران
آموزشوپرورش بهویژه بخش نوسازی مدارس به مسئله محیط فیزیکی مدارس متناسب با
سن دانش آموزان توجه ویژهای داشته باشد و معماری ساختمانها و فضاهای هر مقطع
تحصیلی را متناسب با روحیات ،سن ،عالیق دانش آموزان طراحی نمایند .همچنین مالحظه
میشود که محل و فضایی در مدارس بهعنوان سالن مطالعه ،پژوهش و  ...در مدارس طراحی
نشده است و حضور دانش آموزان در مدارس به حضور آنها در کالس درس خالصه
میشود و زمان و مکان خاصی جهت مطالعه و پژوهش و سایر موارد آموزشی در مدارس
برای دانش آموزان اندیشیده نشده است .لذا در این راستا پیشنهاد میشود که مدیران
آموزشوپرورش بهویژه بخش امور آموزشی در راستای طراحی مکانی جهت موارد
فوقالذکر اقدام و زمانی را برای این امور برای دانش آموزان تنظیم و آزاد نمایند؛ زیرا که
مطالعه دانش آموزان در مکان مدارس بهمراتب بهتر از کانون خانواده است .همانطور که
در سطوح باالتر (دانشگاهی) این موارد وجود دارد.
در خصوص ویژگیهای مدیریتی میتوان به این نکته اشاره نمود زمانی میتوان به یک
مدارس سالم و خالق دستیافت که کلیه ابعاد آن در راستا و همسو هم فعالیت نمایند.
مدارس صرفاً در آموزش یا پرورش خالصه نمیشود .باید توجه ویژهای به بخش مدیریت
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آنها شود که متأسفانه مالحظه میشود که در این خصوص ،مدارس موردمطالعه در بخش
مدیریتی به مسائل مرتبط توجه ویژهای ننمودهاند.
در خصوص منابع انسانی ،یک نکته مهم توانمندسازی کارکنان بهویژه معلمان گرامی
است که میبایست معلمان با علم روز و روشهای مدرن آشنایی داشته باشند .متأسفانه در
این خصوص فقط دورههای ضمن خدمت وجود دارد که این دورهها چند وقت یکبار
برگزار میشود .در خصوص توانمندسازی معلمان باید ساالنه و در انتهای بهار (اوایل
تابستان) دورههای ضمن خدمت (دورههای مشابه) برای کلیه معلمان برگزار گردد تا با علم
روز و روشهای مدرن تدریس آشنا شوند .نویسنده مقاله بر این باور است که سهماهه تابستان
معلمان و کارکنان آموزشوپرورش در تابستان هرسال (که مدارس تعطیل است) ،بجای
استراحتترم تابستانه برگزار کنند و به تقویت علم ،روش تدریس ،تجربه و مهارت خود در
حوزه تخصصی خودشان بپردازند.
در خصوص فرهنگ مدرسه بهویژه نمادها (لباس دانش آموزان) خوشبختانه طی سالیان
اخیر (دهه  )92یکسانسازی مناسبی گردیده است و جا دارد به نمادهای دیگر نیز توجه
گردد .همچنین متأسفانه در دهه  92بسیاری از خانواده علیرغم اینکه فرزندان خود را باانگیزه
کافی و مناسبی در مقاطع تحصیلی پایین حمایت میکند اما بعضاً مالحظه میشود که در
سطوح باالتر نه خانوادهها و نه فرزندان تمایل چندانی به ادامه تحصیل ندارند (به دلیل اینکه
تضمینی برای شغل آنها در آینده متناسب با تحصیلشان نیست و معتقدند که وقت خود را
هدر دادهاند) .لذا در خصوص انگیزه تحصیلی نیز باید تدابیر الزم اندیشیده گردد.
لذا امید آن میرود که یافتههای این پژوهش در بهسازی مدارس در جهت نیل به تأمین
مؤلفهها و ابعاد مدرسه سالم موردتوجه دستاندرکاران و برنامه ریزان نظام آموزشوپرورش
جمهوری اسالمی ایران قرار گیرد و درنهایت مدرسه سالم دستیافتنی و متولد گردد .البته
ابعاد و اعماق این مدرسه نیازمند کارهای محققان دیگر با تعمق در الیههای مختلف هر بعد
مطرح شده است.
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