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 چکیده

با استفاده از یک رویکرد کيفی  و ارائه یک الگوی جامع پژوهش حاضر با هدف توسعه الگوی مدرسه سالم

تحليل ) یفيک. تحقيق از نظر هدف کاربردی و از نوع پردازدیم یک مدرسه سالم یهامؤلفهبه ارزیابی 

 و متخصصان رشته مطالعات برنامه کارشناسان، سرگروه مدیران مدارس، . جامعه آماری تحقيقاستمضمون( 

 هدفمند و تکنيک اشباع نظری جهت شناسایی ابعاد مدرسه یريگنمونهکه با استفاده از روش  استدرسی 

 یهاداده. است( بازمهينپرسشنامه ساختارمند ). مصاحبه با اعضای نمونه نيمه شوندیمسالم انتخاب 

ایت نه، گردید ليوتحلهیتجزطریق فن تحليل مضمون  - N-Vivo افزارنرماز طریق ، از مصاحبه آمدهدستبه

و  یبنددستهدوم و مضامين پایه ، شبکه مضامين سازمان دهنده سطح اول، سالمجدول عناصر مدرسه 

ند و خود بازبينی محقق در طی فرای و کنترل یهمسوسازاز روش  هاافتهیبرای اعتبار یابی  شد. یدهسازمان

سازمان دهنده مضمون  7مدرسه سالم دارای ، بر اساس نتایج پژوهش استفاده شد. هاافتهیو تحليل  یآورجمع

، مدرسه فرهنگ، انسانی منابع، مدیریتی هایویژگی، محيط فيزیکی سطح اول یا ابعاد اصلی تحت عنوان

مضمون سازمان  37، و عناصر برنامه درسی روانی–اجتماعی –عاطفی  طيمح، ارتباط و مشارکت اجتماعی

ناسایی ش ابعاد یتمامبهتحقق مدرسه سالم مستلزم توجه ، جهيدرنت. است مضمون پایه 82و  دهنده سطح دوم

عملياتی  طراحی و یک مدرسه سالم مختصات، هاافتهیاین  بر اساستا با تدوین استانداردهای الزم  استشده 

 گردد.

 سالم مدرسهتحلیل مضمون، رويکرد کیفي،  :های کلیدیواژه
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 مقدمه

. گرددیمع انسانی محسوب گاه رفيجای بهابزاری برای دستيابی  عنوانبههمواره  تعليم و تربيت

فزاینده  یهابحراناساسی رفع  حلراهصحيح  تيو تربباید گفت که تعليم  از سوی دیگر

 هانیا رینظاو  جنگ، فقر، توسعهدرحالو  افتهیتوسعهجهانی از قبيل شکاف کشورهای 

 ،در نقص و کمبودهای تربيتی است )مرزوقی هاینابسامان ریشه همه چراکه .شودیممحسوب 

حقق و ابزاری برای ت عامل انتقال بسط و اعتالء فرهنگی ترینمهممدارس  هرحالبه(. 8، 1391

 بامهم  اريو بسمقدس  (. این سازمان و نهاد1396، ارانرحيميان و همک)حيات انسانی هستند 

و معارف الزم را در سطوح و  هامهارت، نگرش، بينش، دانش، کودکان و نوجوانان تيترب

 گو فرهنرشد امکانات و ظرفيت و رفع نيازهای جامعه و توسعه تمدن  جهت، مقاطع معين

(. از سوی دیگر باید 7 ص، 1386، حلم سرشت و همکارانکند )یممنتقل  هاآنجهانی به 

، یاقتصاد ،اذعان نمود که تحقق رسالت نهایی مدارس و رسيدن به اهداف کالن آموزشی

ی و پویای مدارس دارای سالمت که هست ریپذامکانو آموزشی زمانی  یفرهنگ، یاجتماع

، رديگیم ه صورتتحقق رسالت خطير تعليم و تربيت در مکانی به نام مدرس چراکهباشند. 

 نیتربزرگپویا و مهيج یکی از ، زنده، سالم تبدیل مدرسه به یک مکانهمين دليل  و به

، و همکارانرحيميان شود )یمهر نظام آموزشی محسوب  اندرکاراندست یهاچالش

که ميعادگاه و  گرددد میسازمانی قلمدا عنوانبهمدرسه  ازآنجاکه، گریدعبارتبه؛ (1395

الزم است که به بحث سالمت همه اجزاء و عناصر ، تحقق اهداف نظام آموزشی استقرارگاه 

ين به هم، لذا، جهت تحقق مفهوم مدرسه سالم تالش شودو با تمام توان در  توجه گردد آن

ام آموزشی نظ اندرکاراندستاصلی  یهاتیاولومدرسه سالم بایستی در صدر  نيتأم دليل نيز

 قرار گيرد.

برای یادگيری  بخشلذتسالم را یک مکان  ( مدرسه1992) 1در این رابطه هوی و تارتر

و  آموزان و همه عوامل انسانی همدیگر را دوست دارند دانش، که در آن مربيان داندیم

پروتریوس و  زعمبه. دهندیماجتماعی و عاطفی فراگيران حساسيت نشان  یازهايننسبت به 

                                                           

1. Hoy, W. K. and Tarter 
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تدریجی و تکاملی و در راستای  صورتبهتمامی فرآیندها ، ( در مدرسه سالم2009) 1الساب

سالمت در شخصيت  یهامؤلفه نيتأما ب وتوام، رنديگیمقرار  هدف نهایی تعليم و تربيت

سالم کارکنان احساس  در مدرسه(. 1396، )رحيميان و همکاران استهمراه  و سازمانافراد 

 و مبتنی بر رضایت درونی زيانگشوقو به دنبال کارهای  دهندیمکار مفيدی انجام  کنندیم

 هاآنفردیت ، شودیمکه به سخنانشان گوش داده  کنندیماحساس  هاآن، روندیم

یمآنان دلسوزی  یهایدشوارنيازها و حل  نيتأمو مدرسه برای  رديگیمقرار  مورداحترام

در  انتخاب یهافرصتمدرسه سالم پيشرفت تحصيلی و  (. در1354، )قرونه و ملکی نيا دینما

تغذیه ، فعاليت بدنی، درمانی، بهداشتی، اجتماعی، زندگی با ارائه یک برنامه جامع شخصی

فرصت ، (2004، 2)سازمان بهداشت جهانی افتهیتوسعهسالم و آموزش ارتباطات صحيح 

، 3)موسسه آمریکایی مدرسه سالم شودیمفراهم  ارتقای سالمتی و تعادل انرژی در فراگيران

 هماهنگ و صورتبهمدیریتی و نهادی ، فنی گانهسهسطوح  عموماًمدرسه سالم  (. در2013

(. بدیهی 1395، )هدایتی شوندیمو موفقيت بيشتری  اثربخشیاعث ایجاد منطبق با محيط ب

معلمان و مدیران مدارس فراهم کند که به  یرا برابينشی  تواندیم هایهماهنگاست این نوع 

یم زينتوجه کنند. نتيجه توجه به ابعاد سالمت سازمانی مدرسه  ابعاد مختلف مدرسه سالم

ردد گبرای ارزیابی مداوم و تالش برای ایجاد جو سالم در مدرسه لحاظ  ابزاری عنوانبه تواند

حاکی از آن است که مدرسه سالم در مقابل فشارهای نامعقول  هاافتهی. (2016، 4القرنی)

کلی مدرسه مقاومت  یهااستيسبرای مصادره و انحراف  نفعیذ یهاگروهوالدین و ، محيط

. به دليل حمایت این کندیمرا اعمال  (ر و وظيفه مداررابطه مدا)نموده و مدیریتی ترکيبی 

همواره استانداردهای عملکردی سطح باالی خود را  هاآن، نوع مدارس از معلمان و مربيان

هدف یادگيری سطح باال ولی ، سازدیمحفظ نمود و آنان را به یادگيری و آموزش متعهد 

قرار داده و استانداردهای علمی سطح باالی خود را نيز  مدنظرقابل حصول را برای فراگيران 

و به  کنندیمباال در زمينه علمی کار  زهيباانگ. فراگيران در این نوع مدارس کنندیمحفظ 

                                                           

1. Pretorius & Elsabe 

2. The World Health Organization 

3. American school Health Association 

4. Algarni 
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. وسایل و مواد آموزشی در دسترس همگان است و معلمان به گذارندیماحترام  معلمان

معلمان  یحام زين رانیو مد، کنندیمافتخار یکدیگر اعتماد و احترام دارند و به مدرسه خود 

 .(2013، 1هستند )هوی و کاتکامپ

 دتأکيباید گفت که با وجود ، مدرسه سالم یهامؤلفهدر رابطه با الگوی ابعاد و 

 در مورد، خاص طوربه و مدرسهعام  طوربه وپرورشآموزشمختلف بر نقش  نظرانصاحب

سالم توافق چندانی وجود ندارد و در کشورهای مختلف  مدرسه هایویژگیتبيين کيفيت و 

 ،خود و با نگاه به مقصد نهائی نظام آموزشی خویش یانهيزمو بر اساس مبانی معرفتی و 

مانند  مختلفی هایمدلکه در  لفی از مدرسه سالم ارائه شده استمتخ یهانييتبتعاریف و 

، (2000کلينگل ) و الیدن، (1993) کاپالن، (1990) سکليمهوی و ، (1975)هرزبرگ  مدل

الپوینت و ، (2006مکنزی )، (2014) یونيلنچ، (2004) رامی و هيوآنگ، (2003) ليه

، (2010لو ) گراهام، (2007) کیوسا فيشر، (2006لکلرک ) و پولين، (2006) فنياست

 کنتاکی دانشگاه، (2012رامداس )، (2012) تلریفر و ليک، (2010جهانی ) سالمت سازمان

( 1396( و رحيميان )1390)، آزاده، (1387) زادهترک، (2017) بافنده زند، (2012-2011)

 هایمدلبه  با نگاه اجمالی و عميق اگرچهگفت که  توانیمارائه شده است. از این منظر 

مذکور به سهم خود در  هایپژوهشو  هامدل از هرکداماذعان نمود که  توانیم شدهارائه

از  دامکچيهاما ، اندداشتهمدرسه سالم توجه  یهامؤلفهبرخی از عناصر و  تحقق و تبيين

 ننموده است. ارائهالگوهای مذکور دیدگاه و الگوی جامعی را در این رابطه 

ویی جامع و لزوم ارائه الگ توسعه دانش و منظوربهبنا به رسالت ذاتی تحقيقاتی ، بنابراین

توسعه الگوی مدرسه سالم ، در پژوهش حاضر، بسط مفهومی و کارکردی الگوهای مزبور

که  شودیمانجام تحقيق پيرامون موضوع مدرسه سالم باعث  چراکهقرار گرفت.  مدنظر

سه در تحقق مدر مؤثرمقوله سالمت و عوامل  مدیران و رهبران آموزشی با بررسی و تبيين

ط مدرسه ط و اشراف بر محيانسانی و تسل یهاليپتانسابزار شکوفایی  عنوانبه هاآناز ، سالم

د کننمدرسه استفاده  سالمت دکنندهیتهدو  سازنهيزمبرای جلوگيری از ورود عوامل 

                                                           

1. Hoy and Kottcamp 
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برای  ریزیبرنامهمنجر به  تواندیم(. از سوی دیگر شناسایی عوامل فوق 1998، 1فروآف)

به کاهش  ،مؤثرو با انجام اقدامات  تحقق شرایط علی و پيش کننده تحقق مدرسه سالم گردد

 ،بحران خاص هر دوره تحصيلی، ناشی از عدم سالمت مدرسه مانند ترک تحصيل یهابيآس

 پرداخت.، کنندیمیا اخالل مواجه  ريتأختربيتی را با  که تحقق اهداف عاليه هانیا رینظا و

عاليه هر نظام آموزشی نيازمند توجه جدی به تدوین الگوی  یهاهدفتحقق  چراکه

شد ر فرایند یاصلشرط  عنوانبه د مدارس سالمایجا ای، در مدارس حقق آنمدرسه سالم و ت

است و تحقق  اهميت و ارزش اساسی مقوله مدرسه سالم دارای طرح چراکه .استو توسعه 

سالمت و به تبع  نيتأمدر  توانندیمآن دارای استلزامات معرفتی و روشی متعددی است که 

مختلف فراگيران و تبدیل مدرسه به یک  یاستعدادها ییو شکوفاآن اثربخشی مدرسه 

 وپرورشآموزشن دليل در نظام همي به واقع گردد. مؤثراثربخش  سازمان یا مکان سالم

 نظری و یهاانيبناست  الزم، مدرسه سالم مقوله بررسی جمهوری اسالمی ایران نيز برای

مل انسان بر مبنای تکا وپرورشآموزشهدف نهایی نظام  عنوانبهمعرفتی تربيت انسان سالم 

نظری اسالم  که نقطه محوری مبانی رسدیمقرار گيرد. در این رابطه به نظر  موردبررسی

باور به وجود خدای واحد و اسماء و صفات اوست و پنج محور معرفتی  انسان سالم درباره

، یکم بر جهان هستحا یهاسنتباور به ، شامل باور به هدفمندی جهان آفرینش آن ازيموردن

و باور به نقش انسان در سرنوشت خویش  به جهان آخرت باور، به مفهوم حيات طيبه باور

 پوشش برای نیباتریز. برخی روایات اسالمی نيز سالمت را گواراترین نعمت و است

(. از سوی دیگر باید گفت 1390، )حسنی بافرانی و مهدوی راد دانندیم شخصيت انسان

ه عمل در سای مقصد نهایی نظام آموزشی ایران عنوانبهمفهوم و هدف آرمانی حيات طيبه نيز 

تماع خدا و اج، به دستورات و احکام الهی و ارتباط سالم و سازنده با خود یآگاهمبتنی بر 

حيات  تحقق تبعبه اکهچردارد.  تأکيد( در رسيدن به سعادت کامل آدمی 1386، )افتخار زاده

یافتن مقوله جامعه سالم و طيب که  تينيو ع، گرددیم ریپذامکانانسان سالم  تيترب، طيبه

 ریذپامکاندر پرتو تحقق مدرسه سالم ، هدف اصلی نزول قرآن و تمام ادیان آسمانی است

                                                           

1. Fro off 
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 تحقق اثربخشی در مدرسه در پرتو مفهومی مدرسه سالم . از سوی دیگر باید گفتاست

به تبيين مفهومی مدرسه سالم  توانندیماست که  ییهامؤلفهو  عناصر، نيازمند تعریف ابعاد

و تحقيقاتی و با عنایت به  رویکرد علمی در یک الزم است که بنابراین؛ منجر گردد

و توجه به مقتضيات و  و اسناد باالدستی آن نظام آموزشی ایران یانهيزم یهاتيموقع

معين  سالم عناصر مدرسهو  هامؤلفه، همه آن ابعاد تعليم و تربيت یامنطقهجهانی و  یروندها

 گردد

یک الگوی  و ارائه به همين دليل پژوهش حاضر با هدف توسعه الگوی مدرسه سالم، لذا

، (1990( و هوی و ميسکل )1969) لزیمانظریه مدرسه سالم  هایدیدگاه آر استفادهبا  جامع

ضمن  (1969) لزیما بارهنیدراپرداخت.  رابطهدر این  دیدگاهی جامعبه توسعه و تکميل 

 زابعادی همچون تمرک در قالباین مدرسه را  هایویژگی تبيين مفهومی ابعاد مدرسه سالم

، نوآوری، روحيه، انسجام، منابع قدرت، قدرت برابری، ارتباطات کفایت، اهداف بر

( نيز عناصر مدرسه 1990) سکليمست. هوی و بيان نموده ا مسئله سازگاری و حل، استقالل

، منابع یبانيپشت، دهی ساخت، گری مالحظه، مدیریت نفوذ، سالم را به یکپارچگی نهادی

 هایدیدگاهعالوه بر توجه به  در این پژوهش تحصيلی تقسيم نموده است. تأکيد، هيروح

 یبانو م یباالدستنظام آموزشی جمهوری اسالمی بر اساس اسناد  یانهيزممالحظات ، مذکور

ا الگوی ت قرار گرفت مدنظرنيز  معرفتی و فکری تعليم و تربيت اسالمی در این پژوهش

ه سالم مدرس یهامؤلفهکه  اساسی آن بود یهاپرسشمدرسه سالم تبيين و طراحی گردد. لذا 

در خصوص  پژوهش کنندگانمشارکت؟ و توصيف کدامند ورش ایرانپروآموزش رد

 مدرسه سالم چيست؟ یهامؤلفه

 روش

جارب این روش فهم ت در رویکرد پژوهش مطالعه کيفی موردی به شيوه پدیدارشناسانه بود.

عميق  برای فهم یمشخطمشترک افراد از یک پدیده برای توسعه و گسترش شيوه عمل یا 

در این پژوهش مدرسه  موردنظر(. پدیده 1394، آن پدیده اهميت دارد )کرسول هایویژگی

ردید. هدفمند استفاده گ یريگنمونهاز رویکرد  کنندگانمشارکتبرای انتخاب  .استسالم 
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توسعه الگوی مدرسه سالم ضمن  یبرا .بود هاافتهیاشباع  کنندگانمشارکتمعيار انتخاب تعداد 

و ( و مطالعه اسناد 1990وی وميسکل )( و ه1969) لزیمااخذ ایده اصلی از نظریه مدرسه سالم 

تحصيلی مدارس  نظرات سرگروه مدیران همه مقاطع و مرتبط با مفهوم مختلف منابع

درباره  (هاآنبه دليل سابقه مدیریت تجربی ) مرودشت، کازرون، دهدشت، لنده یهاشهرستان

 بازمهينمدرسه سالم با روش مصاحبه نيمه ساختارمند و پرسشنامه  هایویژگیو  یهامؤلفه

توسط چند نفر متخصصان  شدهیگردآورسپس مطالب  قرار گرفت. یگردآورو  موردبررسی

نفر از  چهار، (به دليل داشتن اطالعات تخصصی درباره موضوع) یدرسبرنامه  مطالعاترشته 

تلفيق )بودند و رشته تحصيلی مرتبط داشتند  که مدیر مدرسه نيز دشتدهنور اساتيد دانشگاه پيام

و چندین مورد جلسات مشترک با گروه اساتيد راهنما و مشاور برگزار  تجربه و تئوری( بررسی

 ،شبکه مضامين سازمان دهنده سطح اول جدول عناصر مدرسه سالم در قالب یک تیدرنهاو 

 N-Vivo افزارنرماز طریق  آمدهدستبه یاهدادهدوم و مضامين پایه تدوین گردید. 

گردید و  ليوتحلهیتجزاز طریق فن تحليل مضمون  (کيفی یهادادهی برای تحليل افزارنرم)

و  یندبطبقهپایه  و مضامين در قالب شبکه مضامين سازمان دهنده سطح اول و دوم هاافتهی

ق و خود بازبينی محق کنترل، یهمسوسازاز روش  هادادهشدند. برای اعتبار یابی  یدهسازمان

 استفاده شد. هاافتهیو تحليل  آوریجمعدر طی فرایند 
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 (.1390، و همکاران عابدي جعفريمضامین ) شبکه تحلیل و مضمون تحلیل گامبهگام فرايند .1 جدول

 

 هاافتهی

از فن تحليل مضمون و تشکيل شبکه مضامين استفاده گردید. در مرحله  هاافتهیبرای تحليل 

، نسند تحول بنيادی، مدارس یهانامهنیيآاز طریق بررسی اسناد و مدارک از قبيل  هادادهاول 

س که شامل سرگروه مدیران مدار گانه 17 یهاگروهاز طریق  با آن زمانهممقاالت مرتبط و 

اساتيد و متخصصان رشته  ( انفر 1بزرگساالن )کارشناسان مدارس ، (نفر 12) مقاطع مختلف

 شد. تحليل مضمون یکی از از طریق مصاحبه باز پاسخ گردآوری، مطالعات برنامه درسی
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 یهاادهدپراکنده و متنوع را به  یهادادهفنون تحليلی مناسبی در تحقيقات کيفی است که 

مکتوب  شدهیگردآور یهاداده(. Braun&Clarke,2006) کندیمتبدیل  یليو تفصغنی 

کد اوليه  134بررسی شدند و فهرستی از کدهای اوليه به تعداد حدود  یاسهیمقا صورتبهو 

های تخصصی مجدد با شد. بعد از چندین بار بررسی کدهای اوليه و نشست ییشناسا

سازمان دهنده مضمون  7شبکه مضامين ابعاد مدرسه سالم متشکل از ، ذکرشده یهاگروه

مضمون پایه شناسایی و شبکه مضامين  82مضمون سازمان دهنده سطح دوم و  37، سطح اول

 مفاهيم جدید مطرح شدن و هامصاحبه انجام با به شرح زیر استخراج و تدوین گردید. سپس

در ، هامصاحبه در شدهمطرح یهابحث معادل تا شد مراجعه ادبيات به مجدداً، تریجزئ و

 چندین دارای شدهییشناسا یکدها از برخی هامصاحبه متن در شود. جستجو نيز تادبيا

 .(شودیم داده نشان مراجع قالب در افزارنرم در )که فراوانی بودند

مبلمان و فضای )معماری و طراحی  همچون ییهامؤلفهتوجه به  :مدرسه فيزیکی بعد محيط

 برخورداری از عناصر طبيعی مثل، از حياط و فضای مطلوب برخورداری، سبز مناسب

، معماری و طراحی آموزشی مناسب و مبتنی بر استانداردها، حيوانات، سنگ، درخت

 نيأمتبه  توجه ...مطالعه و، امور مختلف آموزشی مثل پژوهش برخورداری از فضای مناسب

حفاظت ) ایمنی( در طراحی محيط کیولوژیزيف، مالکيت، احترام، مثل امنيت)نيازهای اصلی 

در  رعامليغپدافند  توجه به مقوله- فيزیکی، شيميایی، یطيمحستیزدر برابر تهدیدات 

 .است (طراحی فضای فيزیکی

 «محیط فیزيکي مدرسه»اصلي  تميبرا مفاهیم و فرعي يهاتم .2 جدول

 مضامين سازمان دهنده
 مضامين پایه

 تم فرعی(دوم )سطح  سطح اول

سه
در

ی م
یک

فيز
ط 

حي
م

 

 طراحی معماری و

 مبلمان و فضای سبز مناسب

 از حياط و فضای مطلوب برخورداری

 ...حيوانات، سنگ، درخت برخورداری از عناصر طبيعی مثل

 معماری و طراحی آموزشی مناسب و مبتنی بر استانداردها

 ...مطالعه و، امور مختلف آموزشی مثل پژوهش برخورداری از فضای مناسب
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 مضامين سازمان دهنده
 مضامين پایه

 تم فرعی(دوم )سطح  سطح اول

در طراحی  کیوژلویزيف، مالکيت، احترام، نيازهای اصلی مثل امنيت نيتأمبه  توجه

 محيط فيزیکی

 ایمنی
 فيزیکی، شيميائی، یطيمحستیزحفاظت در برابر تهدیدات 

 در طراحی فضای فيزیکی رعامليغتوجه به مقوله پدافند 

همچون برنامه محوری )برنامه محوری و تنظيم  ییهامؤلفهمدیریتی: شامل  هایویژگیبعد 

 یهاهدفبه ميزان تحقق  توجه، ساالنه و اجرائی آموزشگاه یهابرنامهبر اساس  هاتيفعال

)داشتن بصيرت  یرتي( بصبرای مدرسه شدهینيبشيپو درازمدت  مدتانيم، مدتکوتاه

تفکر  ،تفکر فلسفی مدیریتی یهامهارت داشتن، مدرسه یهاتيفعالعلمی و تربيتی در 

 (در افراد در زیردستان و ارتباط خوب با مافوق تأثيرنفوذ و ، خالقيت و نوآوری، سيستمی

کنترل  (مربوط به اداره مدرسه یهابخشنامهو  هادستورالعملو  هانامهوهيشاجرائی )آشنایی با 

 هاتيفعال یابیخودارزتوجه به ارزشيابی و ، در مدرسهیادگيری  یهاتيفعال)نظارت علمی بر 

ر اساس محيطی ب راتييتغبه  پاسخگویی مدرسه اییوانپاسخگوئی )ت (و اقدامات مدرسه

 .باشندیمو اقدام مناسب برای تحقق پاسخگویی مدرسه(  ینيبشيپ، جادشدهیاتغييرات 

 «مديريتي هايويژگي»اصلي  تميبرا مفاهیم و فرعي يهاتم .3 جدول

  مضامين سازمان دهنده

  تم فرعی اصلی تم

 هایویژگی

 مدیریتی

برنامه 

 محوری

 ساالنه و اجرائی آموزشگاه یهابرنامهبر اساس  هاتيفعالبرنامه محوری و تنظيم 

 برای مدرسه شدهینيبشيپو درازمدت  مدتانيم، مدتکوتاه یهاهدفتوجه به ميزان تحقق 

بصيرتی 

 ()رهبری

 مدرسه یتيفعالداشتن بصيرت علمی و تربيتی در 

 (خالقيت و نوآوری، تفکر سيستمی، تفکر فلسفی)مدیریتی  یهامهارتداشتن 

 در افراد در زیردستان و ارتباط خوب با مافوق تأثيرنفوذ و 

 مربوط به اداره مدرسه یهابخشنامهو  هادستورالعملو  هانامهوهيشآشنایی با  اجرائی

 کنترل
 در مدرسهیادگيری  یهاتيفعالنظارت علمی بر 

 و اقدامات مدرسه هاتيفعال یابیخودارزتوجه به ارزشيابی و 

 پاسخگوئی
 جادشدهیاپاسخگویی به تغييرات محيطی بر اساس تغييرات  توانایی

 تحقق پاسخگویی مدرسه و اقدام مناسب برای ینيبشيپ
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رکت کارکنان از طریق ش یتوانمندسازبعد منابع انسانی: مقوالتی همچون توسعه )توجه به 

وجود زمينه برای دریافت نظرات و پيشنهادات خالق ، ییافزاتوانو  یبازآموز یهادورهدر 

ر د علمی و اخالقی یهامالکهمکاران یا نظام پيشنهادات( گزینش )توجه به  یابتکارو 

گيزه مختلف در حفظ ان یهامشوقحفظ )استفاده از  (منابع انسانی یريکارگبهگزینش و 

 هستند. هامؤلفهاز حمله این  (منابع انسانی

 «منابع انساني»اصلي  تميبرا مفاهیم و فرعي يهاتم .4 جدول

 مفاهيم فرعی تم اصلی تم

 منابع انسانی

 توسعه
 یافزایتوان و یبازآموز یهادورهکارکنان از طریق شرکت در  یتوانمندسازتوجه به 

 نهادات(نظام پيش)همکاران  یابتکاروجود زمينه برای دریافت نظرات و پيشنهادات خالق و 

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

 استفاده از مشوقهای مختلف در حفظ انگيزه منابع انسانی حفظ

مثل  )داشتن نمادهای هویت بخش همچون نمادها ییهامؤلفهبعد فرهنگ مدرسه: شامل 

ت توجه به عدال)باور  (ارتباط با همکاران و دانش آموزان سنوات قبل، پرچم، لباس، سرود

احترام به الگوهای موفق اخالقی و آموزشی( ارزش )افتخار دانش ، جنسی و آموزشی، تربيتی

، در مدرسهمختلف  یهافرهنگو  هادهیا، هاارزشقدردانی از ، رسهبه حضور در مد آموزان

 .باشندیمموفق(  یهاخانوادهدانش آموزان و ، تقدیر از سعی و تالش همکاران

 «فرهنگ مدرسه»اصلي  تميبرا مفاهیم و فرعي يهاتم. 5 جدول

 مفاهيم فرعی تم تم اصلی

 فرهنگ مدرسه

 نمادها
با همکاران و دانش آموزان  ارتباط، پرچم، لباس، سرود مثل بخشتیهوداشتن نمادهای 

 سنوات قبل

 باور
 جنسی و آموزشی، توجه به عدالت تربيتی

 احترام به الگوهای موفق اخالقی و آموزشی

 ارزش

 به حضور در مدرسه افتخار دانش آموزان

 در مدرسهمختلف  یهافرهنگو  هادهیا، هاارزشقدردانی از 

 موفق یهاخانوادهدانش آموزان و ، از سعی و تالش همکارانتقدیر 
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مام )توجه و اهت یریپذمشارکتهمچون  ییهامؤلفهبعد ارتباط و مشارکت اجتماعی: شامل 

به کاهش موانع مشارکت  توجه، برای اداره مدرسه و شوراهای مختلف هاانجمنبه تشکيل 

 از طریق تفویض جمعی در مدرسه یریپذتيمسئولو حس  تعامل )وجود روحيه( در مدرسه

ت تعامال، یو پرورشآموزشی  یهاتيفعالهماهنگی خانه و مدرسه در ، تيمی و کاراختيار 

 مدارس و نهادهای دیگر(، تامشترک با ادار یهاهدفاجتماعی مثبت و سازنده بر اساس 

ارتباطی  یهاشبکهوجود ، ارتباط )گردش اطالعات سالم بين مدرسه و محيط اطراف

 .باشندیمهمکاران دانش آموزان( ، بين اولياء اثربخش

 «ارتباط و مشارکت اجتماعي»اصلي  تميبرا مفاهیم و فرعي يهاتم .6 جدول

 مفاهيم فرعی تم اصلی تم

ارتباط و مشارکت 

 اجتماعی

 برای اداره مدرسه و شوراهای مختلف هاانجمنتوجه و اهتمام به تشکيل  یریپذمشارکت

 تعامل

از طریق تفویض  جمعی در مدرسه یریپذتيمسئولو حس  وجود روحيه

 تيمی و کاراختيار 

 یو پرورشآموزشی  یهاتيفعالهماهنگی خانه و مدرسه در 

 ،مشترک با ادارت یهاهدفتعامالت اجتماعی مثبت و سازنده بر اساس 

 مدارس و نهادهای دیگر

 ارتباط
 مدرسه و محيط اطرافگردش اطالعات سالم بين 

 همکاران دانش آموزان، بين اوليا اثربخشارتباطی  یهاشبکهوجود 

مانند صميميت )ایجاد حس  ییهامؤلفهشامل  روانی: –اجتماعی –بعد محيط عاطفی  

 یرو پرخاشگپرهيز از هرگونه خشونت ، نزدیکی و صميميت بين همکاران و دانش آموزان

احساس اطمينان و اعتماد ، در مدرسه( هماهنگی )هماهنگی الگوهای تربيتی خانه و مدرسه

و هنجارهای اجتماعی(  هاارزشبين همکاران و دانش آموزان( انسجام ارزشی )توجه به 

 .هستند

 «اجتماعي و رواني-محیط عاطفي»اصلي  تميبرا مفاهیم و فرعي يهاتم .7 جدول

 مفاهيم فرعی تم اصلی تم

–محيط عاطفی 

 روانی –اجتماعی 
 صميميت

 ایجاد حس نزدیکی و صميميت بين همکاران و دانش آموزان

 در مدرسه یو پرخاشگرپرهيز از هرگونه خشونت 
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 مفاهيم فرعی تم اصلی تم

 هماهنگی
 هماهنگی الگوهای تربيتی خانه و مدرسه

 احساس اطمينان و اعتماد بين همکاران و دانش آموزان

 و هنجارهای اجتماعی هاارزشتوجه به  انسجام ارزشی

گسترده این بعد شامل توجه به فناوری آموزشی )در دسترس  یهامؤلفهبعد برنامه درسی: 

وجود تجهيزات و فناوری متناسب با نيازهای آموزشی ، یآموزشکمکبودن مواد و وسایل 

و همکاران( محتوا  هاکالسبين  یآموزشکمکوسایل و لوازم  توزیع عادالنه، و پرورشی

، ادینبر اساس سند تحول بني یو پرورشآموزشی  یهابرنامهمختلف در  یهانظام ریزتوجه به )

ع متنو هایروشتدریس )تمایل به استفاده از  هایروش محتوا( نیدر تدوپژوهش محوری 

جه به تو، تدریس( ارزشيابی یادگيری )توجه به رعایت اصول ارزشيابی در کالس درس

ر مناسب ب یبندزمانزمان )توجه به  (ش استرس و نگرانی دانش آموزان در ارزشيابیکاه

 هدف )وضوح و روشنی اهداف مختلف آموزشی و پرورشی (اساس شرایط سنی و محتوایی

واقعی  همسوئی با نيازهای، عاطفی و روانی حرکتی، شناختی گانهسهتوجه به سطوح ، مدرسه

مدرسه مطلوب بر اساس تعریف سند تحول بنيادین(  ایهویژگیتوجه به ، دانش آموزان

عليم و ت گانهنه یهاساحتبه  تعليم و تربيت )توجه متعادل و متوازن یهاساحتتوجه به 

)توجه به نظرات عوامل  یسازفرهنگمدارس( اشاعه و  یهاتيفعالو  هابرنامهتربيت در 

 برگزاری جلسات توجيهی برای، جامعه، دانش آموزان، مختلف مرتبط با مدرسه شامل اولياء

وجود ابزارهای مختلف برای ) یاعتباربخشجدید(  یهابرنامهقبل از اجرای  ربطیذافراد 

 یهایتئورمدرسه با  یهابرنامههماهنگی ، در مدرسه شدهارائه یهابرنامهاعتبار  سنجش

درسه در م یهاتيلفعاعلمی( مدیریت برنامه درسی )وجود الگوی مدیریتی برای نظارت بر 

 مدارس در بهبود کار مدرسه( یهابرنامهمختلف ارزشيابی  هایمدلتوجه به ، هاتيفعالآغاز 

هماهنگی ، و تمامی ابعاد و نيازهای فراگيران هایژگیوانسجام )هماهنگی برنامه درسی با 

ا درسی ب یهابرنامهپيوند ، هاآنمختلف علمی و ارتباط بين  یهایتئوردرسی با  یهابرنامه

بات مطال دانش آموزان و الئقع، ارتباط بين برنامه درسی ایجاد، کارکرد اجتماعی مدرسه

 یهابرنامه)توجه به اهميت محتوایی و کاربردی دروس در تدوین  بندیاولویت( جامعه
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 هایژگیویسياسی و ، علمی، درسی( اقتضاء اندیشی )توجه به تغييرات مختلف اجتماعی

 ،آموزشی و پرورشی مدارس یهاتيفعالاز طریق طراحی مسيرهای مختلف برای  بومی

 آموزشدانو محتوای دروس با مسائل و نيازهای بومی مدرسه(  هابرنامهامکان تغيير و تدوین 

رای اداره امور ب دانش آموزان تمایل به استفاده از ظرفيت، داشتن انگيزه باال برای یادگيری)

دوستانه و مبتنی بر احترام و اعتماد متقابل بين همکاران و دانش آموزان روابط ، مدرسه

اعتقاد به رعایت مقررات و قوانين ، احساس اطمينان و انتظارات منطقی و منصفانه از مدرسه

 یهاتيفعالتوجه به ) برنامهفوقبيرونی(  یهامشوق جایبه یخودکنترلمدرسه از طریق 

 هنری خالق( منابع مالی )شفافيت یهاتيفعالالعه و پژوهش و مط، یخوانکتاب، برنامهفوق

 معلمی )عشق و عالقه یهامهارتمالی(  یدرآمدهاتنوع ، و قضاوت صحيح درباره منابع مالی

لط علمی تس، عشق و عالقه به دانش آموزان، به تعليم و مبانی علمی رشته تخصصی خویش

 انتظارات، یادگيری و ارزشيابی، تدریس هایروشاز اصول و  یآگاه، بر مطالب درسی

نده با تعامل مثبت و ساز، فردی در تدریس و یادگيری یهاتفاوتمنطقی و مناسب بر اساس 

بصيرت )بصيرت و آگاهی از ماهيت ( همکاران و دانش آموزان بر اساس احترام متقابل

 .باشندیم( یو پرورشآموزشی  یهابرنامه

 «برنامه درسي»اصلي  تميبرا یممفاه و فرعي يهاتم .8 جدول

 مفاهيم فرعی تم اصلیتم 

برنامه 

 درسی

فناوری 

 آموزشی

 یآموزشکمکدر دسترس بودن مواد و وسایل 

 وجود تجهيزات و فناوری متناسب با نيازهای آموزشی و پرورشی

 و همکاران هاکالسبين  یآموزشکمکلوازم  وسایل توزیع عادالنه

 محتوا
 ینبر اساس سند تحول بنياد یو پرورشآموزشی  یهابرنامهتوجه به زیرنظامهای مختلف در 

 محتوا نیدر تدوپژوهش محوری 

 هایروش

 تدریس
 متنوع تدریس هایروشتمایل به استفاده از 

ارزشيابی 

 یادگيری

 توجه به رعایت اصول ارزشيابی در کالس درس

 دانش آموزان در ارزشيابی یسنگرانتوجه به کاهش استرس 

 مناسب بر اساس شرایط سنی و محتوایی یبندزمانتوجه به  زمان
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 مفاهيم فرعی تم اصلیتم 

 هدف

 مدرسه یو پرورشوضوح و روشنی اهداف مختلف آموزشی 

 عاطفی و روانی حرکتی، شناختی گانهسهتوجه به سطوح 

 همسوئی با نيازهای واقعی دانش آموزان

 مدرسه مطلوب بر اساس تعریف سند تحول بنيادین هایویژگیتوجه به 

توجه به 

 یهاساحت

 تعليم و تربيت

 مدارس یهاتيفعالو  هابرنامهتعليم و تربيت در  گانهنه یهاساحتبه  توجه متعادل و متوازن

و اشاعه 

 یسازفرهنگ

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

 جدید یهابرنامهقبل از اجرای  ربطیذبرگزاری جلسات توجيهی برای افراد 

 یاعتباربخش
 در مدرسه شدهارائه یهابرنامهاعتبار  وجود ابزارهای مختلف برای سنجش

 علمی یهایتئورمدرسه با  یهابرنامههماهنگی 

برنامه  مدیریت

 درسی

 هاتيفعالمدرسه در آغاز  یهاتيفعالوجود الگوی مدیریتی برای نظارت بر 

 مدارس در بهبود کار مدرسه یهابرنامهمختلف ارزشيابی  هایمدلتوجه به 

 انسجام

 فراگيران ابعاد و نيازهای یو تمام هایژگیوهماهنگی برنامه درسی با 

 هاآنو ارتباط بين  مختلف علمی یهایتئوردرسی با  یهابرنامههماهنگی 

 درسی با کارکرد اجتماعی مدرسه یهابرنامهپيوند 

 جامعه و مطالباتدانش آموزان  عالئق، بين برنامه درسی ارتباط جادیا

 درسی یهابرنامهتوجه به اهميت محتوایی و کاربردی دروس در تدوین  بندیاولویت

 اقتضاء اندیشی

 بومی از طریق طراحی هایویژگی و سياسی، علمی، تغييرات مختلف اجتماعی توجه به

 آموزشی و پرورشی مدارس یهاتيفعالمسيرهای مختلف برای 

 و محتوای دروس با مسائل و نيازهای بومی مدرسه هابرنامهامکان تغيير و تدوین 

 آموزدانش

 داشتن انگيزه باال برای یادگيری

 امور مدرسهبرای اداره  دانش آموزان تمایل به استفاده از ظرفيت

 روابط دوستانه و مبتنی بر احترام و اعتماد متقابل بين همکاران و دانش آموزان

 انتظارات منطقی و منصفانه از مدرسه احساس اطمينان و

 رونیبي یهامشوق جایبه یخودکنترلاز طریق  اعتقاد به رعایت مقررات و قوانين مدرسه

 خالق هنری یهاتيفعالو  و پژوهشمطالعه ، یخوانکتاب، برنامهفوق یهاتيفعالتوجه به  برنامهفوق

 منابع مالی
 شفافيت و قضاوت صحيح درباره منابع مالی

 مالی یدرآمدهاتنوع 

 رشته تخصصی خویش به تعليم و مبانی علمی عشق و عالقه
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 مفاهيم فرعی تم اصلیتم 

 یهامهارت

 معلمی

 عشق و عالقه به دانش آموزان

 درسیتسلط علمی بر مطالب 

 و ارزشيابی یادگيری، تدریس هایروشآگاهی از اصول و 

 فردی در تدریس و یادگيری یهاتفاوت انتظارات منطقی و مناسب بر اساس

 تعامل مثبت و سازنده با همکاران و دانش آموزان بر اساس احترام متقابل

 ...فن بيان، مثل ظاهر خوب یاحرفه یهانهيزمحفظ 

 یو پرورشآموزشی  یهابرنامهبصيرت و آگاهی از ماهيت  بصيرت

رائه ا پژوهش حاضر که در قالب نمودار شبکه مضامين زیر در ابعاد مذکور یعنی یهاافتهی

ارتباط ، فرهنگ مدرسه، انسانی منابع، مدیریتی هایویژگی، بعد محيط فيزیکی 7شده است 

 عنوانبهو عناصر برنامه درسی  روانی–اجتماعی –عاطفی  طيمح، و مشارکت اجتماعی

یک مدرسه سالم که  سطح اول یا چارچوب اصلی یک مدرسه سالم مضامين سازمان دهنده

 ارائه شده است. (1شماره ) در نمودارخود نيز دارای مضامين سطح دوم و پایه دیگری هستند 

 
 . شبکه مضامین1نمودار 
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و نظر  پيشينه پژوهشی، پژوهش حاضر با مبانی نظری یهاافتهیباید گفت که  مضافاً

که  استدارای همپوشانی ، شدهیگردآورصصان کليدی که قبل از انجام مصاحبه متخ

 (.1)جدول  است همسوسازی اعتبار پژوهش بر اساس شيوه دیيتأ دهندهنشان

 کیفي يهاداده يهمسوساز. 9جدول 

 مضامين

 سازمان

 دهنده

 کليدی دهندگانیآگاه ژوهشیپ پيشينه نظری پيشينه

 محيط

 فيزیکی

 مدرسه

 کائنگودلد و 

1991-1979 

 سند، 2002 زنریآ

 ،تحول

 ،1397مرزوقی 

 برنامه درسی ملی

سازمان سالمت 

 2010جهانی 

 ،1387هاشمی فشارکی 

، و همکاران مندعالقهسپيده 

1396 

 1396، رحيميان و همکاران

 1394هدایتی و همکاران 

 1392، مخبری و زاده معلیالغ

 یهاشهرستان گانهسهمقاطع  سرگروه مدیران

 دهدشت، کازرون، مرودشت، لنده

دانشجویان دکتری عضو گروه مطالعات برنامه 

 درسی

اساتيد دانشگاه که رشته تحصيلی مدیریت 

 داشتند و مدیر مدرسه بودند

 (راهنما و مشاور)شگاه ناساتيد دا

 هایویژگی

 مدیریتی

 سند تحول

 1969مایلز 

اجرایی  نامهنیيآ

 مدارس

 ،2006موسه مکنزی 

، 1387هاشمی فشارکی 

 .1396.همکاران و زادهترک

. ترجمه شریفيان و زینلی. ریما

1387T 1387، یمرعش. 

و  یهو .1378، صادقيان

زاده  ییقشقاهمکاران. ترجمه 

، و همکاران انيميرح .1386

، فر و همکاران یخادم .1396

، همکارانو  یانداريم .1394

و همکاران  یتیهدا، 1393

1394 

 یهاشهرستان گانهسهمقاطع  سرگروه مدیران

 دهدشت، کازرون، مرودشت، لنده

دانشجویان دکتری عضو گروه مطالعات برنامه 

 درسی

اساتيد دانشگاه که رشته تحصيلی مدیریت 

 داشتند و مدیر مدرسه بودند

 (راهنما و مشاور) دانشگاهاساتيد 

 انسانیمنابع 

 2000کلينگل 

 سند تحول

 2006موسه مکنزی 

 1394فرشته هدایتی و همکاران 

 1394خادمی فر و همکاران. 

 یهاشهرستان گانهسهمقاطع  سرگروه مدیران

 دهدشت، کازرون، مرودشت، لنده

دانشجویان دکتری عضو گروه مطالعات برنامه 

 درسی
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 مضامين

 سازمان

 دهنده

 کليدی دهندگانیآگاه ژوهشیپ پيشينه نظری پيشينه

اساتيد دانشگاه که رشته تحصيلی مدیریت 

 مدیر مدرسه بودندداشتند و 

 راهنما و مشاور() دانشگاهاساتيد 

فرهنگ 

 مدرسه

 ،سند تحول

 ،1969مایلز 

 نگليکل .دنیال، 

2000، 

 2014لنچيونی 

 ،1394خادمی فر و همکاران. 

مایر. ترجمه شریفيان و زینلی. 

1387 

 1391حاجی بابائی. 

هوی و همکاران. ترجمه 

 1386زاده  ییقشقا

 یهاشهرستان گانهسهمقاطع  سرگروه مدیران

 دهدشت، کازرون، مرودشت، لنده

دانشجویان دکتری عضو گروه مطالعات برنامه 

 درسی

اساتيد دانشگاه که رشته تحصيلی مدیریت 

 داشتند و مدیر مدرسه بودند

 (راهنما و مشاور)شگاه ناساتيد دا

ارتباط و 

مشارکت 

 اجتماعی

 ،سند تحول

 ،1969مایلز 

 2000کلينگل 

ترجمه شریفيان و زینلی. مایر. 

1387 

 .1396، +رحيميان و همکاران

فر و  یخادم .1378. انيصادق

 .1394همکاران. 

 ،1396و همکاران. زادهترک

 یهاشهرستان گانهسهمقاطع  سرگروه مدیران

 دهدشت، کازرون، مرودشت، لنده

دانشجویان دکتری عضو گروه مطالعات برنامه 

 درسی

 تحصيلی مدیریتاساتيد دانشگاه که رشته 

 داشتند و مدیر مدرسه بودند

 راهنما و مشاور دانشگاهاساتيد 

محيط عاطفی 

 –اجتماعی –

 روانی

 نگليکل .1969مایلز 

2000 

، 1993کاپالن 

 1396 زادهترک

هوی و همکاران. ترجمه 

رحيميان و  1386زاده  ییقشقا

 1396، همکاران

 1390پور علی و توتکله. 

 یهاشهرستانمقاطع سه گانه  سرگروه مدیران

 دهدشت، کازرون، مرودشت، لنده

دانشجویان دکتری عضو گروه مطالعات برنامه 

 درسی

اساتيد دانشگاه که رشته تحصيلی مدیریت 

 داشتند و مدیر مدرسه بودند

 راهنما و مشاور دانشگاهاساتيد 

 گیرینتیجه

 راکهچتبدیل شده است.  جهانیبه یک خواست عمومی در سطح  داشتن مدرسه سالم امروزه

از  هابچه، کنندیموالدین فرزندان خود را به اميد تحقق آینده بهتر به سمت مدارس روانه 
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و آینده  دوردستو به افق  کنندیمدرس حضور پيدا  یهاکالس در وذوقشوقروز اول با 

خویش دانسته و . معلمان مدارس را بستر کار و تالش و تحقق اراده دوزندیم روشن چشم

خویش را در این  مدنظرشهروندان آینده  خواهندیمو اندیشمندان  مداراناستيس، مدیران

 مستلزم وجود مکانی با استاندارهای سالمت و انتظاراتمکان تربيت کنند. تحقق خواست 

 توانیم، به آن یچندوجهمتعدد و  یهانگاهکه عليرغم  استمورد انتظار در تمامی ابعاد 

الح مدرسه سالم را بهترین واژه برای آن دانست. البته مفهوم مدرسه سالم در جوامع اصط

اختصاصی و عمومی متعددی داشته باشد که این ابعاد برخاسته از  یهاجنبه تواندیممختلف 

امعه اجتماعی و ارزشی آن ج، اقتصادی مختلف هایویژگیو  معرفتی، بافت و زمينه فکری

 .است

ابعاد مدرسه سالم و تعاریف دیگر محققان  ( درباره1969بنيادی مایلز )جدای از نظریه 

، جمهوری اسالمی ایران وپرورشآموزشنظام ، ( در این مورد1990همچون هوی و ميسکل )

که این پژوهش با هدف استخراج ابعاد و  استو ابعاد اختصاصی  هامؤلفه نيازمند توجه به

مختلف و  هایپژوهش، عه مبانی و اسناد باالدستیمدرسه سالم از طریق مطال یهامؤلفه

آن را مشخص نموده است. در این رابطه  حدودوثغور نظرانصاحبمصاحبه با متخصصان و 

 ،محيط فيزیکی شامل هفت مضمون پایه یا بعد اساسی مدرسه سالم 1بر اساس نمودار 

 طيحم، اجتماعی ارتباط و مشارکت، فرهنگ مدرسه، انسانی منابع، مدیریتی هایویژگی

 زيناز ابعاد ذکر شده  هرکدام که است و عناصر برنامه درسی روانی–اجتماعی –عاطفی 

دقيق در  صورتبهمتعددی است که الزم است  یهارمجموعهیزدارای  خود نوبهبه

 طراحی و تدوین و عملياتی مذکور یهامؤلفهبرای تحقق الگوی مدرسه سالم  ریزیبرنامه

 .باشندیم قابل دست یافتن موردنظر استانداردهای، مدرسه سالم شوند و با تحقق

 که شودیممالحظه  موردمطالعهدر خصوص محيط فيزیکی مدرسه در اکثر مدارس 

ی و دارای فضای سبز و مطلوب برخورداراز فيزیک و مبلمان مناسب  ترنیيپا مدارس مقاطع

فضای مناسب و مطلوبی ندارد که ، و مدارسی که مقاطع باالتر را در خود جای دارد است

و محيط  هاساختماننوسازی و بازسازی  یک چالش جدی در حوزه توانیماین موضوع 

. این مسئله بدان معنا است که مدیریت نوسازی مدارس در قلمرو استفيزیکی مدارس 
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موزشآشود که مدیران خاصی دارد. لذا پيشنهاد می رده سنی کودک توجه صرفاً به، تحقيق

ن دانش س محيط فيزیکی مدارس متناسب با بخش نوسازی مدارس به مسئله ویژهبه وپرورش

 و فضاهای هر مقطع تحصيلی را هاساختمانباشد و معماری  داشته یاژهیو توجه آموزان

که  شودیمعالیق دانش آموزان طراحی نمایند. همچنين مالحظه ، سن، متناسب با روحيات

 در مدارس طراحی نشده است ...پژوهش و ، سالن مطالعه عنوانبهمحل و فضایی در مدارس 

و زمان  شودیمدر کالس درس خالصه  هاآندر مدارس به حضور  و حضور دانش آموزان

 و سایر موارد آموزشی در مدارس برای دانش آموزان و مکان خاصی جهت مطالعه و پژوهش

 ژهیوبه وپرورشآموزشکه مدیران  شودیماندیشيده نشده است. لذا در این راستا پيشنهاد 

و زمانی را برای  اقدام الذکرفوقبخش امور آموزشی در راستای طراحی مکانی جهت موارد 

در مکان  دانش آموزان مطالعه که زیرا؛ این امور برای دانش آموزان تنظيم و آزاد نمایند

( این دانشگاهیباالتر ) که در سطوح طورهمان. است بهتر از کانون خانواده مراتببهمدارس 

 موارد وجود دارد.

یک  به توانیمبه این نکته اشاره نمود زمانی  توانیممدیریتی  هایویژگیدر خصوص 

که کليه ابعاد آن در راستا و همسو هم فعاليت نمایند.  افتیدستمدارس سالم و خالق 

بخش مدیریت  به یاژهیوتوجه . باید شودینممدارس صرفاً در آموزش یا پرورش خالصه 

در بخش  موردمطالعهمدارس ، که در این خصوص شودیم مالحظه متأسفانهشود که  هاآن

 .اندننموده یاژهیومدیریتی به مسائل مرتبط توجه 

رامی معلمان گ ویژهبهیک نکته مهم توانمندسازی کارکنان ، در خصوص منابع انسانی

در  متأسفانهباشند.  مدرن آشنایی داشته هایروشروز و  معلمان با علم ستیبایمکه  است

 بارکیچند وقت  هادورهضمن خدمت وجود دارد که این  یهادورهاین خصوص فقط 

اوایل بهار )و در انتهای  . در خصوص توانمندسازی معلمان باید ساالنهشودیمبرگزار 

مشابه( برای کليه معلمان برگزار گردد تا با علم  یهادوره)ضمن خدمت  یهادورهتابستان( 

ابستان ت ماههسه بر این باور است که مدرن تدریس آشنا شوند. نویسنده مقاله هایروشروز و 

ای بج، که مدارس تعطيل است() هرسالدر تابستان  وپرورشآموزشمعلمان و کارکنان 
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ارت خود در تجربه و مه، وش تدریسر، تابستانه برگزار کنند و به تقویت علم ترماستراحت

 حوزه تخصصی خودشان بپردازند.

لباس دانش آموزان( خوشبختانه طی ساليان نمادها ) ویژهبهمدرسه  در خصوص فرهنگ

مناسبی گردیده است و جا دارد به نمادهای دیگر نيز توجه  یسازکسانی( 90دهه ) رياخ

 زهيباانگفرزندان خود را  واده عليرغم اینکهبسياری از خان 90در دهه  متأسفانهگردد. همچنين 

که در  شودیممالحظه  بعضاًاما  کندیمکافی و مناسبی در مقاطع تحصيلی پایين حمایت 

يل اینکه به دلندارند )فرزندان تمایل چندانی به ادامه تحصيل  و نه هاخانوادهباالتر نه  سطوح

قت خود را و نيست و معتقدند که لشانيتحصدر آینده متناسب با  هاآنتضمينی برای شغل 

 (. لذا در خصوص انگيزه تحصيلی نيز باید تدابير الزم اندیشيده گردد.انددادههدر 

 نيتأماین پژوهش در بهسازی مدارس در جهت نيل به  یهاافتهیکه  رودیملذا اميد آن 

 رشوپروآموزش ظامو برنامه ریزان ن اندرکاراندست موردتوجهو ابعاد مدرسه سالم  هامؤلفه

البته  و متولد گردد. یافتنیدستمدرسه سالم  تیدرنهاجمهوری اسالمی ایران قرار گيرد و 

عد مختلف هر ب یهاهیالابعاد و اعماق این مدرسه نيازمند کارهای محققان دیگر با تعمق در 

 .استمطرح شده 

 منابع

. 5 دوره سفينه. فصلنامه قرآن و حدیث.(. انسان سالم از دیدگاه 1386شمسی. )، افتخار زاده

 114- 104ص . زمستان. 17شماره 

طراحی یک مدل ترکيبی  (.1396) نسرین.، شایان فاخر، شيما، محقق عليرضا.، بافنده زند

 یللالمنيب اجالس .موجود سالمت سازمان هایمدلسالمت سازمانی بر اساس تلفيق 

 و حسابداری اقتصاد، مدیریت هاچالشو  هافرصت

سالمت  گانهسهتحليلی بر وجوه  (.1396) عقيلی رضا.، سعيده، یريبص جعفر.، زادهترک

رویجی . فصلنامه علمی تپاسخگویی و انسجام، سازمانی: الگوی تعامل بين اثربخشی

 زمستان، 46 شماره، دوازدهم توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتيبانی. سال
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(. منظومه باورهای بنيادین انسان سالم 1390) .یمحمدعل، راد طلعت. مهدوی، حسنی بافرانی

 .188-161-( 11. )8از دیدگاه قرآن. فصلنامه دین.

 .چهره: تهران .مدارس ( بهداشت1386) اسماعيل.، پيشه دل و پریوش، سرشت حلم

(. اعتباریابی 1396فرشته )، محمدرضا؛ هدایتی، عباس؛ مهرگان، حميد؛ عباس پور، رحيميان

 -فصلنامه علمی  بر سالمت سازمانی. تأکيدکيفی مدل مفهومی مدرسه سالم با 

 .1-30. 30. شماره 8پژوهشی رهيافتی نو در مدیریت آموزشی. دوره 

استان تهران بر  یهاشهرستان(. بررسی ميزان سالمت سازمانی مدارس 1389). سليمانی، نادر

. 4. شماره 1دمن. رهيافتی نو در مدیریت آموزشی. دوره اساس الگوی هوی و فيل

43-23. 

 .وپرورشآموزش و فرهنگی انقالب عالی یشورا 1390شورای عالی انقالب فرهنگی 

 اسالمی عمومی جمهوری رسمی تربيت و تعليم نظام در بنيادین تحول نظری مبانی

 ایران

سالمت سازمانی و اثربخشی سازمان های (. رابطه شاخص1393آزاده )، ناهيد؛ علوی، صادقی

 .548-557. 3. شماره 10در نظام سالمت. تحقيقات نظام سالمت و دوره 

و سالمت  نیآفرتحولرابطه مدیریت  یبررس (.1393مرضيه )، . فرزاد فر ریایعل، عباس نژاد

 .28سازمانی. فصلنامه سازمان نظارت و بازرسی. سال هشتم. شماره 

 آبان 11. روزنامه همشهری.آموز مدرسه سالمدانش (.1385. )نيحسغالم، عدالتی

. 6. دوره وپرورشآموزشمدیریت در (. سالمت سازمانی مدرسه. 1378علی )، بندعالقه

 .14-33. 21شماره 

(. رابطه چابکی سازمانی با 1396مهرنوش )، آمنه؛ جعفری، خليل؛ دارابی، زاده محمدیعل

های دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی. پياورد سالمت سازمانی در بيمارستان

 .276-286. 3. شماره 11سالمت. دوره 

 (. ادارک معلمان از وضعيت سالمت سازمانی مدارس.1394) عماد.، نيا یملک داوود.، قرونه

 زیيپا .3پژوهشی رهيافتی نو در مدیریت آموزشی. سال ششم. شماره ، علمی فصلنامه

 23. پياپی 94
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. ترجمه (رویکرد 5از ميان  (. پژوهش کيفی و طرح پژوهش )انتخاب13994کرسول ج. )

 صفار انتشارات حسين.، حسن و کاظمی، فردییدانا

ارات دوران معاصر. انتش اصول تعليم و تربيت با نگاهی به تحوالت، (. مبانی1391مرزوقی. )

 آوای نور

تحقيقات ، علوم وزارت (. الگوی طراحی مدرسه امن در شيراز.1392محمدهادی )، نصيری

دانشکده مهندسی معماری و  -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایی  -و فناوری 

 شهرسازی.

مدارس  یهامؤلفه(. تبييــن ابعاد و 1388محمدجعفـــر )، صطفــی؛ مهدیانم، نيکنامــی

هبری و ر فصلنامه اثربخش و ارائه مدلـــی برای بهبود اثربخشــی در مدارس کشور.

 .171-196. 7. شماره 3دوره مدیریــت آموزشی. 

جمه تحقيق و عمل در مدیریت آموزشی. تر، (. تئوری1391سيسيل )، وین؛ ميسکل، هوی

 .زاده. اروميه: انتشارات دانشگاه اروميهميرمحمد سيدعباس

راهنمای تعليماتی و بهبود اجرای ، (. نظارت در مدیریت1389جوزف )، جان؛ باندی، وایلز

. ترجمه محمدرضا بهرنگی. تهران: نشر 2004ریزی آموزشی و درسی سال برنامه

 .کمال تربيت

بر سالمت  تأکيدطراحی آزمون و ارزیابی الگوی مدرسه سالم با  (.1395فرشته )، هدایتی

 دکتری دانشگاه عالمه طباطبائی. نامهانیپاسازمانی. 
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