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ABSTRACT
چکیده
هددد پ پدد وهض ااددر بددا هددد ارائدده الگددوی مدددیریت Aim: The purpose of this study was to present a
model of empowerment management for
توانمندسازی برای مدیران مدارس متوسطه آموزش و پدرورش secondary school administrators in Tehran city.
Methods: This research was applied in terms of
شهر تهران انجام شده است .روشپ این پد وهض از نردر هدد
purpose, qualitative in terms of data and data base
از
کاربردی ،از نرر دادهها کیفی و از نرر روش اجرای پ وهض
in terms of research method. Academic experts
نوع داده بنیاد اسدت .ادا ن نردران و گار دان دانیدگاهی و and educational managers were considered as the
مدیران آموزشی فعال در میدان عمل به عنوان جامعه پد وهض study population that using the debt snowball
method with 18 interviews, the researcher found
در نرر رفته شدند که با روش هدفمند لوله برفدی بدا انجدام that the collected information had reached
saturation point. The data collection tool was a
 51مصا اه ،تیحیص محقد ایدن بدوده اسدت کده ا عدا
ردآوری شده به نقطه اشدااع رسدیده اسدت .ابدگار دردآوری review of national and international documents
related to the subject as well as a semi-structured
داده ها بررسی اسناد ملی و بدین المللدی مدرتاا بدا موادوع و exploratory interview. Results: The findings
همچنین مصا اه اکتیافی نیمه ساگتار یافته بدود .یافتدههداپ indicated that the identified dimensions for the
یافتههای پ وهض بیانگر آن بود که ابعاد شناسایی شدده بدرای model of empowerment of for secondary school
administrators in Tehran include some dimensions
الگوی توانمندسازی مدیران دوره متوسطه شهر تهدران شدامل such as general abilities, puberty abilities,
ابعددادی نددون تواندداییهددای عمددومی ،تواندداییهددای بلددو یintellectual perceptual abilities, leadership ،
abilities,
interpersonal
abilities,
and
تواناییهای عق نی-ادراکی ،تواناییهای رهادری ،توانداییهدای organizational-managerial abilities. In order to
بین فردی و تواناییهای سازمانی-مدیریتی میباشند .به منرور validate the final model, the Delphi technique was
اعتااریابی الگوی نهایی ،از تکنیک دلفی استفاده شد که بیانگر used, which confirms the research findings.
Conclusion: It could be said that the dimensions
تأیید یافتههای پ وهض میباشد .نتیجه یریپ به وندهای کده of empowerment model in this study was a
می توان فت ابعاد الگوی توانمندسازی بدسدت آمدده در ایدن complete combination of internal and external
پ وهض ترکین کاملی از پ وهض داگلی و گارجی است که در researches that none of them has achieved beyond
these 6 dimensions.
هیچ یک از آنها بعدی فراتر از این  6بعد بدست نیامده است.
Keywords: Managers Empowerment Model,
General
Abilities,
Maturity
کلیدواژه :الگوی توانمندسازی مدیران ،توانایی هدای عمدومیAbilities, ،
Intellectual-Perceptual Abilities, Leadership
Abilities,
Interpersonal
تواناییهای بلو ی ،تواناییهای عق ندی-ادراکدی ،توانداییهدای Abilities,
رهاری ،تواناییهای بین فردی و تواناییهای سازمانی-مدیریتی
Organizational-Managerial Abilities
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مقدمه
یا و بقاء هدر سدازمان تدا دد زیدادی بده توانداییهدا ،مهار ها ،آ اهیها ،دانض و تخصدص-
های مختلف مندابع انسانی ،به وی ه مدیران آن سددازمان بددستگی دارد و هرندده افدراد آمداد ی
بییتری داشدته باشدند بهتدر مدیتوانندد در ارتقای سطح کارایی سازمان سهیم باشند .اساسدا در
بین عوامل تولیدپ زمین ،نیروی انسانی ،تکنولوژی ،سرمایه ،با ارزشترین ،کمیابترین و ندادرترین
عامل ،نیروی انسانی است .عدم توجه به بهرهوری نیروی انسانی و توجه ار به دیگر عوامدل نده
تنها باعث کاهض کارآیی و اثربخیی در سازمان می ردد ،بلکه باعث افگایض اایعا و دواد و
ایجاد ناراایتی در نیروی انسانی نیدگ گواهدد شدد .از مهمتدرین ندالضهدای مددیران اادر در
سازمانها ،عدم استفاده کافی از منابع فکری ،توان ذهنی و ظرفیدتهدای بدالقوه انسدانی موجدود
است .در ا لن سازمانها از تواناییهای کارکنان استفاده بهینه نمیشود و مددیران ادادر نیسدتند
ظرفیت بالقوه آنان را به کار یرند به عاارتی دیگر افراد ،توان بروز گ ایت و ابتکدار بییدتری در
محیا سازمانی دارند ،اما به دالیلی از این اابلیتها بهرهبرداری نمیشود( و یان .)5919 ،با این
اواا توانمندسازی یکی از نویدبخضترین مفاهیم دنیای کدسن و کار بوده کده کمتددر بدده آن
توجده شدده ،ولدی اکندون بده مواوع روز بدل یته است .بده ر دم بحدثهدای فدراوان دربداره
فواید توانمندسدازی ،بهدرهبددرداری از آن اندددو و ندانیگبوده اسدت .هرنندد توانمندسدازی بده
مدیران این امکان را میدهد که از دانض ،مهار و تجربه همه افراد سدازمان اسدتفاده کنندد امدا
تعداد مدیران و روههایی که راه و رسدم ایجاد فرهنگ توانمندسازی را بدانند اندو اسدت(ناوی،
 .)5915اساسا در آستانه هگاره سوم سازمانها به انعطا پذیری بییتری بدرای پاسددخگویی بدده
فدیارها و تهدیددا درون و بدرون سازمان نیاز دارند و مدیران مجاور به بازنگری و بازاندییی در
ساکها ،روشها و رفتارهای مدیریت گویض هستند .یکی از راهاردهای بقای سازمان و افدگایض
عملکددرد در برابددر ایددن تهدیدددا  ،توانمندسددازی مندددابع اندددسانی تدددیخیص داده شددده اسددت.
توانمندسازی در دهه  5111با مقوله آموزش آ از ردید(ادوارد 5و دیگدران )1111 ،و هندور هدم
بحث در مورد ابعاد مختلف این رویکرد بطور پویا ادامه دارد( رسلی 1و همکاران.)1156 ،
پ وهض ها نیانگر آن است که سازمان ها از انجدام فرایندد توانمندسدازی مندافعی کسدن
می کنند که افدگایض رادایت شغلی اعضاء ،بهاود کیفیت زند ی کدداری ،بهاددود کیفیددت
کاال و گددما  ،افدگایض بهدره وری سدازمانی و آمداد ی بدرای راابدت از جملده ایدن مندافع
هستند(باون و اللر1155 ،9پ  .)17همچنین مطالعدا ندیان مدی دهددد کدده توانمندسدازی
1 . Edwards
2 . Greasley
3 . Bowen & Lawler
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موجن افگایض انگیگش کارکنان گواهد شد .هاشیاما ) 1159(5در تحقیقا گود نیان داد که
افراد ،نیازمندد بده گودکارآمدی هستند .افدگایض اددر کارکندان ،افدگایض گودکارآمددی
آنها را درپی گواهد داشت .زیرا ،آنها در پرتدو اددر بده دسدت آمدده ادادر گواهنددد بددود
اثربخدیی شدان را بهاود بخییده ،اوه گ ایت شان را به کار رفتده و شدیوه انجام کارها را
گود انتخاب نمایند.
اساسا محیا کاری امروز به مدیرانی نیاز دارد که بتوانند تصمیم بگیرند ،راه ل ارائده دهندد،
گ ایت داشته باشند و در مقابل کار گود پاسخگو باشند .کارکنان امروزی نیدگ از سدازمان گدود
تواع بییتری دارند ،گواهان اداات و ادرا تاندد و گودیدابی و گودشدکوفایی بییدتری مدی-
گواهند .بنابراین مدیران باید به ونه ای رفتدار کنندد کده هدم انتردارا کارکندان و هدم اهددا
سازمان را برآورده سازند و این امر از ری توانمندسازی مدیران و کارکنان محق می ردد و در
اور بهره یری از آن ،نه تنها تعهدد و وفداداری کارکندان بده سدازمان بییدتر مدیشدود ،بلکده
رفتارهایی مانند انصا  ،ساز اری و همنوایی با روه نیگ در آنها دیده گواهد شد(ناظم و علیدگاده-
رنجار.)5919 ،

از آنجا که مواوع توانمندسازی مدیران در همه سازمانها مهم و ادروری اسدت ،و آشدنایی و
فرهنگسازی این مواوع در افراد از سنین پایین آ از میشود لذا توانمندسازی مدیران شا ل در
نرام آموزش و پرورش کیور از هر جای دیگری یاتیتدر اسدت .توانمندسدازی ایجداد شدرایا و
فضایی تعریف شده است که کارکنان بتوانند وظایفشان را بخوبی درو و به بهرهوری مطلوب بده
انجام رسانند(لوکس و ساروی .)1115 ،توانمندسازی مدیران مدارس در شناگت نیازهای داندض-
آموزان ،افگایض شفافیت در مدرسه ،ارفهجویی به مقیاس ،افگایض کیفیت فعالیتهای آموزشدی و
یاد یری در مدرسه به وجود میآید .در این راستا مدارس برای اینکده بتوانندد در ارائده گددما
گود انعطا پذیر بوده و پاسخگوی نیازهای متنوع دانض آموزان باشند و به مدرسدهای یاد یرندده
تادیل شوند ،نیازمند توجه به توانمندسازی مدیران و معلمدان دارندد .لدذا تد ش جهدت توسدعه
توانمندی این سرمایههای انسانی ارزشمند امری اروری است(مرادی.)5919 ،

پیشینه نظری
1

اولین ام در تعریف توانمندسازی کارکنان  ،پرداگتن به دود و مرزهای آن است .برگی بر ایدن
باورند که توانمندسازی دادن ادر به کارکندان اسدت ،برگدی دیگدر ،ایدن مفهدوم را رد کدرده و

1 . Hishiyama
2 . Employees Empowering
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معتقدند با توجه به این که کارکنان ،سرمایهای از دانض و انگیگه هستند بنابراین به گودی گدود،
ادر انجام کار به نحو عالی را دارا میباشند و بدر ایدن اسداس ،توانمندسدازی را ،فدراهم کدردن
زمینه ،در جهت آزاد کردن این ادر بالقوه تعریف مینمایند(کونگاو.)1111،
تاریخچه اولین تعریف توانمندسازی ،به سال  5711برمی ردد کده در آن ،توانمنددسدازی را
بهعنوان تفویض اگتیار در نقض سازمانی گود میدانستند که در این اگتیار بایستی به فرد اعطدا
یا در نقض سازمانی او دیده شود .این توانمندسازی ،به معنی اشتیاق فرد برای پذیرش مسئولیت،
واژهای بود که برای اولین بار به ور رسمی به معنی پاسخگویی تفسدیر شدده است(ویلکینسدون،
.)5119
انگ ،توانمندسازی را با وا ذاری اتخاذ تصدمیم بده کارکندان مفهدومسدازی کدرده اسدت ،امدا
زایمرمن ،به سهل و ممتنع بودن ارائه ی تعریفی از آن اشاره میکند و معتقد است زمانی ارائه ی
تعریفی از توانمندسازی آسان است که آن را بدون در نرر رفتن واژه هایی مانند درماند ی ،بدی
ادرتی و بیگانگی ،مورد توجه ارار دهیم و هر اه آن را با توجه به افراد ونا ون بخواهیم تعریدف
کنیم بسیار میکل است ( انگ5971 ،و زایمرمن.)5111،
باون توانمندسازی را سهیم شدن کارکنان گا مقدم سازمان در نهار عنصر ا عا  ،دانض،
پاداش و ادر میدانند(باون و همکاران .)1116 ،ویلکینسون ،توانمندسازی را بهعنوان راه لدی
برای میکل کهنه و ادیمی سازمانها و شرکتهای بوروکراتیک میداند که در آنها ،گ ایت نادیدده
رفته شده است و کار ران نه به اور جمعی و نه به اور فردی با نیان دادن رفتارهدای
بی محتوا از گود بیگانه میشوند(ویلکینسدون .)5119 ،کمدرون ،توانمندسدازی را فرایندد اددر
بخییدن به افراد تعریف میکند .در این فرایند به کارکنان گود کمک میکنیم تا س اعتماد به
نفس گویض را بهاود بخیند و بر ا ساس ناتوانی و در ماند ی گود نیدره شدوند .توانمندسدازی
در این معنی ،به بسیج انگیگههای درونی افراد میانجامد(کمرون .)5971 ،فرای ،توانمندسدازی را
توزیع ادر تصمیم یری به افرادی که آن را ندارند ،تعریف کرده است(فرای.)1111 ،
اسپریتگر ،اذعان کرد که توانمندسازی ،مفهومی نند بعدی است و برای افراد مختلف ،معدانی
متفاوتی دارد و این نوع نگاه ،به توانمندسازی را رویکرد ار انیکی نامیدند .بر اساس ایدن رویکدرد،
توانمندسازی کاری نیست که باید مدیران برای کارکنان انجام دهندد ،بلکده درز تلقدی و ادراو
کارکنان ،درباره ی نقض گویض در شغل و سازمان است .در عین ال ،مدیران میتوانند بسدتر و
فراتهای الزم را برای توانمندتر شدن کارکنان فراهم کنند(اسپریتگر.)5117 ،
ب نچارد ،آماده ساگتن شرایا ،جهت عراه ی بهترین منابع فکری ،در هر زمینه از عملکدرد
سازمان را به توانمندسازی مربوط میداندد .بده نردر وی ،هدد از توانمندسدازی ایدن اسدت کده
شایستهترین کارکنان ،بییترین نفوذ را با مناسنترین شدیوههدا اعمدال کنندد(ب نچارد.)5971 ،
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پوسیانت( ) 5111نیگ ،توانمندسازی را شامل تقویت مهار کارکنان و ایجاد اعتمداد بده نفدس در
آنهددا نسددات بدده گودشددان و ت د ش در جهددت اثددر بخیددی فعالیددتهددای سددازمان مددیدانددد و
ترالکسن( ،) 5111توانمندسازی را فرایند تغییر عملکرد کارکنان ،از واعیت آن نه کده بده آنهدا
فته شود انجام دهند ،به آن نه که نیاز است انجام دهند ،تعریدف مدینماید(بده نقدل از بابدایی،
 .)5915اسمیت ،)1111(5توانمندسازی را ،تیوی افراد به میارکت بییتر در اتخاذ تصمیم هایی
میداند که بر فعالیتهای آنان تاثیر ذار است .از این ری میتوانیم فراتهدای را بدرای افدراد
فراهم آوریم تا نیان دهند که میتوانند ایدههای گوبی آفریده و به آن جامه عمل بپوشانند(باتس
و همکاران.)1111 ،
ادبیا توانمندسازی ،د ر ونیهای زیادی به گود دید ،تا این که سرانجام ،لی ،توانمندسدازی
را زمینه ی برای افگایض دیالوگها ،تفکر انتقادی ،فعالیت در دروههدای کوندک تعریدف کدرد و
اشاره می کند که اجازه دادن به فعالیتهایی در جهت رکت به فراسوی تسهیم ،تقسیم و پداالیض
تجربیا  ،تفکر ،دیدن و فتگوها ،از اجگای االی توانمندسازی هستند(لی.)1115 ،
در هر ال ،توانمندسازی را میتوان ،در بر یرنده ی مجموعه ی تدابیر و روش هایی دانست
که به کمک آن ،رفتار کارکنان را دنار تغییر نموده و آنها را اادر میسازد تا با توجه بده شدرایا
سازمان ،بهترین تصمیما را اتخاذ و با ارئه ی گ ایت در االن فعالیتهای تیمی ،سدازمان را در
جهت بهره وری هدایت نمایند .تعاریف ارائه شده ،ما را به این قیقت رهنمون میسازد ،که ا در
مفهوم توانمند سازی ،به درستی درو ردد و با ایده ی بهاود مستمر در عملکدرد کلدی سدازمان
مرتاا شود ،بییترین بهره برداری از منابع فکری عراه شده را ایجاد گواهدد نمدود .بده عادار
دیگر ،توانمندسازی یک فرایند موثر و پیض ام است که هم برای سازمان مگیت راهاردی ایجداد
میکند و هم برای کارکنان ،فرات میدارکت در کامیدابی سدازمان مدیآفریندد .ایدن میدارکت،
نگرشی است جمعی که از یک س توانمندی نیا رفته و اعت ی کیفی سازمان را به ارمغدان
گواهد آورد(لو.)1119 ،
همان ونه که از تعریف توانمندسازی بر مدیآیدد شایسدته بدودن ،تدوان بدالقوهای را تیدریح
میکند که افراد باید برای اعمال نفوذی که عملکرد را بهاود میبخید ،دارا باشند .همچنین برابر
تعریف توانمندسازی ،نفوذ ،شایستگی در عمل را بیان میکند .الاته هر سازمانی این تعریدف را بدا
نیازها و فرهنگ گودش تطای گواهد داد .در هر ال اروری است که یک ارتااط روشدن بدین
توانمندسازی ،نفوذ ماتنی بر ا یت و بهاود مستمر فظ شود .این تعریدف ،شدالوده و بنیدان
شناگت و ارتااط مفهوم توانمندسازی را فراهم میکند .هدر عنصدری در الگدوی مددیریت فرایندد
1 . Smith
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توانمندسازی مانند دستاوردها ،اهدا  ،راهاردها و کنترلهای توانمندسازی ،به توسعه و شدناگت
کامل توانمندسازی کمک میکند(هان ،مون و یان.)1111 ،
الگوهای زیادی به تایین مفهوم توانمندسازی میپردازند .این الگوهدا دراددد هسدتند تدا در
االن پازلهای در کندار هدم کده در نهایدت یدک مفهدوم را ارائده مدیدهندد ،بده تایدین مفهدوم
تونمندسازی ماادر ورزند .از جمله میتوان به الگوی توانمندسدازی آرمسدترانگ اشداره داشدت.
آرمسترانگ( ،)1115شکل یری روههدای کداری و گدود-مددیریتی را یکدی از راههدای عادور از
شرایا یحرانی می داند و بر این اعتقاد است که کاهض نیدروی انسدانی تنهدا راهادرد برگدورد در
شرایا پر ت م سازمانی نیست .او معتقد است که بییتر سازمانهدای متعدالی ،راه بده دداک ر
رساندن اثربخیی منابع انسانی را به واسطه ساگتار ونرام سازمانی ،بهعنوان جایگگین مناسن ،در
پرهیگ و ریگ از شرایا نامطلوب بر گیدهاند .نقطه محوری مطالعدا آرمسدترانگ ،راهادرد بهدره-
یری داک ری از منابع انسانی در یافتن راه لهای مناسن و در یری آنان در مدیریت روزمره
است .به نرر وی کارکنان در اور وا ذاری کنترل بخیی از کار گود ،سدختتدر کدار کردهدف
اشتیاق بیی تری نیان گواهند داد و تعهد بییتری نیگ گواهند داشت (نیدکزاد .)91،5915 ،وی
فناوریهایی همچون مدیریت کیفیت فرا یر ،ایگو  ،1111شض سیگما و  ...رابسیار سودمند مدی-
داند و بر این عقیده است که شرکتها در شرایا نامطلوب کاری ،بسیاری از این روشها را نادیده
می یرند و به فراموشی میسپارند.
هولوسکو ،لسلی و کازانو(1115پ  )516در الگوی گود به ایدن مسداله اشداره دارندد کده فقدا
همراهی فکری ساگتاری با سیاستهای داگلی و روشهای همداهنگی بدا تغییدرا اجتمداعی در
سازمان کافی نیست؛ بلکه باید روشهای جدید و سازندهای را نیگ برای گدمترسانی که فرایا
جدیدی را درباره نرامهای گدما رسانی مطرح میکند ،پییدنهاد داد .همچندین ارتقدای سدطح
توانمندسازی نیازمند ارائه شفا نقض داده کاربر گدما در تصمیم یری است ،که بهعنوان یک
پدیده منفی و یا م ات در نتیجده نهدایی اابدل میداهده اسدت .بده عقیدده ایدن سده پ وهیدگر،
ت وانمندسازی یک فرایند ایستا نیست؛ بلکه یک فرایند پویا و رو به جلو است که اابل بررسدی یدا
آزمون کردن هم هست .مدل توانمندسازی آنان ،نمای آشکاری از نیازها را ارائده کدرده اسدت تدا
نهاده کاربر گدما و توانمندسازی را بهعنوان جناههای مهم مددیریت رفداه اجتمداعی پدردازش
کند .ماهیت این مدل نراممند است و روی ارتااط درونی و اراردادهای بدین کداربران گددما و
سطوح مختلف در سازمان و محیا آن تاکید میکندد .هولوسدکو معتقدد اسدت بایدد در سدازمان
میارکت و اتحادی بر اساس اعتماد و مایت بین کاربران گدما و مدیران ایجاد شود.
لن الوراو( ،)1119کارشناس برجسته بهداشت انگلستان ،در پ وهض در مندا روسدتایی
جگایر فیجی مدلی از توانمندسازی جوامع کونک ارائه داده است .این مدل ،رویکردی جدیدد بده
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توانمندسازی است که در آن نقض افراد در تایین و اجرای مدل بسیار پررندگتدر اسدت .مرا دل
نهار انه اجرای این مدل با ااول نه انه توانمندسازی و امهای هفت انه به شرح نمودار ذیل
منطا است .الوراو معتقد است میاهده و ماا ه اال از ارزیابی میتواند انطااق هرنه بییدتر
الگو با نیازمندی های اجتماعی و فرهنگی را تضمین کند و اروری است در همین دین تعریدف
روشنی از توانمندسازی نیگ ارائه ردد تا فهم میترکی از مواوع میان اعضا ایجاد شود.
واالس استورم( ،) 1119در مدل گود ارتااط تنگاتنگ این نهار عنصر را به منگله موفقیت در
مر له انتقالی تغییر در سازمان های اداری و در راسدتای پاسدخگو بدودن هرنده بییدتر ،کده بدر
گدمترسانی به مراجعهکنند ان و کسن مگیت راابتی متمرکگ است ،میدانند .بده بداور واالس و
استورم ،همچنین یاد یری سازمانی به توانمندسازی وابسته است و توانمندسازی را نیگ از رید
آفرینض ساک مناسن مدیریت بر نیروی متنوع کار پ وهیگر میدانندد کده در نهایدت در مر لده
انتقال و تحول سازمان اداری بسیار اثر ذار است .به ور گ اه ،الگوی واالس و استورم ایجاد کار
روهی در االن ساگتار ماتریسی و هدایت تنوع فرهنگی کارکنان و گل و دد رویده رشدد در
تمام سازمان در راستای یاد یری سازمانی است .محور االی فعالیتها نیدگ توانمندسدازی هرنده
بییتر کارکنان است .به اعتقداد ایدن دو پ وهیدگر ،سداگتار ماتریسدی (سداگتارهایی بدا ضدور
کارکنان توانمند و تیم پروژه) با رگنه در سلسله مراتن اداری و با تمرکگ بر میدتری در راسدتای
راهارد سازمان ،ساگتارهایی توانمند هستند (واالس و استورم1119 ،پ .)11-11
کریکمن( ) 1117در پ وهیی به ارائه الگویی اثربخیی رهادری توانمندسدازی و تداثیر آن بدر
اثربخیی کار تیمی پرداگتندد .در ایدن الگدو رهادری توانمندسدازی از نهدار مولفده شایسدتگی،
معناداری شغل ،استق ل و تاثیر تیکیل شده است و رهادری اثدربخض توانمندسدازی منجدر بده
اثربخیی کار تیمی شده است که در دو وزه نتایج عملکردی(شدامل بهدرهوری ،فعدال ،گددما
میتری) و نتایج نگرشی(شامل راایت شغلی و تعهدد سدازمانی) مدوثر واادع شدده اسدت .راب و
روبر ( ) 1151در پ وهیی به ارائه الگویی اثربخیی رهاری توانمندسازی پرداگتند .آنها در ایدن
الگو رفتار رهاری توانمندساز را ناشی از سه عامل میدانند .این سده عامدل عاارتندد ازپ  .5رفتدار
نقض متفاو  .1 ،رفتار گارجی نالیی و  .9رفتار گارجی وابستگی.
هییییاما( ) 1159در پ وهیی یک الگوی توانمندسازی پایدار برای جوامع روستایی در کنیدا
ارائه نمود .این پ وهض با هد ارائه الگدویی بدرای توانمندسدازی پایددار بدرای جوامدع روسدتایی
کیورهای در ال توسعه در راستای بهادود وادعیت اجتمداعی -ااتصدادی و ارائده آمدوزش بده
مایت از ت شگران دانض انجام شده است .این الگو بهعندوان یدک پدل بدین نیازهدای جوامدع و
اعمال سازمانهای مردم نهاد عمل میکند .برای تأیید این الگو ،مطالعا میدانی میارکتی در یک
سازمان یرانتفاعی محلی در کنیا انجام شده است .نتایج نیان دادپ  .5در پروژههای موف  ،بهدره-
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وری منابع محدود محلی مانند مردم و کاالها بسیار باالست .1 .فرایند آموزش جامعه یدا آ داهی-
بخیی ،مهمترین کلید فظ سیستم توانمندسازی پایدار است.
فولیک-جا یی و همکاران( )1151در پ وهیی یدک الگدویی مفهدومی بدرای توانمندسدازی
شا ردان با دگالت دادن مربی ری ارتاا ی بعنوان یک کاتالیگور ارائه کردند .آنها توانمندسازی را
بر مانای ارتاا اتض با سازههای توانمندسازی روانیناگتی در زمینه مربدی دری مطدرح کردندد.
همچنین یک نیم انداز جدید بدرای بررسدی توانمندسدازی روانیدناگتی معرفدی کردندد کده از
مایتهای شا ردان ،تاثیر رابطهای ،معناداری توسعهای ،شایسدتگی بدینفدردی و گودمختداری
رابطهای نیا می یرند و با مربی ری رابطهای افگایض مییابند .بدا اسدتفاده از ایدن نیدماندداز
توانمندسازی به مربی ری رابطهای ،یک مدل مفهومی برای بررسی فرایندهای فدردی انتقدادی و
کیف بییتر در مورد نگونگی روابا توسعه کار ارائه شده است.
با توجه به آنچه فته شد و با وجود مرور ادبیا توانمندسازی کارکنان و مدیران کده بیدانگر
ارائه الگوهای زیادی برای مدیران است .اما آنچه که جالن توجه است به جگ دو پ وهض در زمینه
مدیران آموزش عالی ،سایر الگوهای ارائه شده بییتر بدر توانمندسدازی مددیران سدازمانی تاکیدد
دارند تا مدیران آموزشی از جمله میتدوان بده الگوهدای رجدایی پدور و همکداران( ،)5917بنیداد
توانمندسازی مندابع انسدانی ایدران( ،)5917دار ی دودرزی( ،)5911افجده و میدری(،)5911
پددورظهیر و جهانیددان( ،)5911انصدداری و همکدداران( ،)5911کرکدده آبددادی ( ،)5911جگنددی و
رستمی( ،)5911میدیزاده و براموند( ،)5911فرهدی و همکداران( ،)5911میرکمدالی(،)5919
جگینی و نوایی( )5919و فراهانی ،فردوسی و کیاورز( )5915اشاره داشت .با ایدن وجدود الگدوی
کاربردی مناسای در زمینه توانمندسازی مدیران مدارس بطور عدام و مددارس متوسدطه بده دور
گاص وجود ندارد و تاکنون نارنوب بومی کارآمد و مناسای برای تددوین الگدوی توانمندسدازی
مدیران مدارس متوسطه تدوین و ارائه نیده است ،لذا پ وهیگر درادد پاسخگویی به این سدوال
است که الگوی بهینه توانمندسازی مدیران مدارس متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران از نده
ابعاد ،مولفهها و شاگص هایی برگوردار است؟ پایه و اساس پ وهض اادر را الگدوی توانمنددی-
های مدیران آموزشی میرکمالی( )5919تیکیل میدهدد .ایدن الگدو توانمنددیهدای مدورد نیداز
مدیران آموزشی را در سه دسته تواناییهای عمومی ،تواناییهای بلو ی و تواناییهای رهاری ارار
داده است .بااین اواا برای شناسایی ابعاد ،مولفهها و شاگصهای الگوی توانمندسدازی مددیران
مدارس متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران سواال زیر را ی شده است.
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الف) سوال اصلی
الگوی مدیریت توانمندسازی مناسن برای مدیران آموزش و پرورش در مقطع متوسدطه در شدهر
تهران کدام است؟
ب) سوالهای فرعی
.1
.2
.3
.4

مولفههای سازنده الگوی مدیریت توانمندسازی مدیران مدارس متوسطه شهر تهران کدامند؟
شاگصهای سازنده هر یک از مولفههای مذکور کدامند؟
اولویت مولفهها و شاگصهای سازنده الگوی مذکور نگونه است؟
اعتااریابی الگوی مذکور از دید اه گار ان نگونه است؟

روش
پ وهض اار با هد ارائه الگوی مدیریت توانمندسازی برای مدیران مدارس متوسطه آموزش و
پرورش شهر تهران انجام شده است .این پ وهض از نرر هد کاربردی ،از نرر دادهها کیفدی و از
نرر روش اجرای پ وهض از نوع داده بنیداد اسدت .ادا ن نردران و گار دان دانیگاهی(اسداتید
دانیگاهی وزه مدیریت آموزشی) و مدیران آموزشی فعال در میدان عمدل (مدرسده) بدهعندوان
جامعه پ وهض در نرر رفته شدند کده بدا روش هدفمندد لولده برفدی بدا انجدام  51مصدا اه،
تیحیص محق این بوده است که ا عا ردآوری شده بده نقطده اشدااع رسدیده اسدت .ابدگار
ردآوری دادهها بررسی اسناد ملی و بین المللی مرتاا با مواوع و همچنین مصدا اه اکتیدافی
نیمه ساگتار یافته بود .مصا اهها تا رسیدن به اشااع نرری در مقولههدا و معدر هدای پد وهض
پیض رفت و سپس با تصمیم محق متواف شدند .در نهایت پس از جمعآوری ا عا از بخض-
های مصا اه و بررسی مندابع ،در ایدن مر لده از روش داده بنیداد و کد دذاری (بداز ،محدوری و
انتخابی) ،برای اقه بندی دادهها استفاده شد .برای تعیین اعتاار درونی(اابلیت اعتاار) یافتههدا،
ع وه بر اینکه دادهها با مطالعه ماانی نرری ،پییینه تحقید  ،مندابع ،مصدا اه بدا افدراد کدانونی
انتخاب و تأیید شدند ،نررا و رهنمودهای روهی از گار ان نیگ لحاظ شد و اال از کد دذاری،
جرح و تعدیل نهایی به عمل آمد .برای تأیید داّت و احّت دادههدا ،در مدورد اعتادار مطالعده 5از
شیوه بررسی به وسیله اعضای پ وهض استفاده ردید .جهت تعیین اعتاار بیرونی (انتقال پذیری)
یافتهها از تکنیکهای صول اشااع نرری ،استفاده از رویههای وی ه کد ذاری و تحلیل نمادها و
نیانهها و توایف نی دادهها ،بهره رفته شد.
1. Credibility
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یافتهها
مفاهیم و نکا کلیدی بدست آمده در گصوص شایستگی مدیران از فرایند مطالعه ادبیا نردری
و پییینه پ وهضهای انجام شده در داگل و گارج از کیدور بررسدی و فهرسدت شددند .عادارا ،
مفاهیم و ویههای مستخرج شده از پ وهضها ،با انجام تحلیلهای دای  ،یکسدانسدازی(انتخاب
واژ ان احیحتر ،ذ مفاهیم میترو) شد و در این بخض  511ویه بدست آمدد .ویدههدای
بدست آمده در االن نک لیستی برای انجام مصا اه تنریم شد .با انجدام مصدا اه بدا گار دان
برگی از ویههای بدست آمده ذ و اا ح شددند کده در مجمدوع  561ویده از مصدا اههدا
بدست آمد.
جدول  :4گویههای بدست آمده طی کدگذاری باز
ردیف

شاخصها (گویهها)

ردیف

5

انجام آزمایض ها و تستهای مختلف پگشکی
اال از بکار ماری افراد به سمت مدیریت
مدارس

16

1

ا مینان از س مت کامل جسمی مدیران
مدارس از ری آزمایضهای مستمر ساالنه

17

9

برنامه ریگی و اجرای برنامههای ورزشی و
آماد ی جسمانی برای مدیران مدارس

11

5
1

ا مینان از احت و س متی رو ی و روانی
مدیران از ری اجرای تستهای شخصیت،
روانی و عا فی
ایجاد زمینه و کمک به مدیران فعلی برای
رفع اگت ال روانی و عا فی

11
11

6

داشتن تصور احیح و منطقی از
گود(گودشناسی)

15

7

رفتار اجتماعی مناسن

11

1

توانایی ابراز وجود

19

1

توانایی ساز اری منطقی با گود ،دیگران و
محیا

15

565

شاخصها (گویهها)
اعطای مسئولیتپذیری فردی و آزادی
عمل به مدیران در ایفای نقضها و وظایف
گود(استق ل داگلی)
دادن بازگور به عملکرد شغلی برتر
مدیران اال از ا ع مدیران مافوق
آنان(بازگورد)
دادن وظایف مختلف به مدیران که
مستلگم مهارتهای مختلف است(تنوع
مهار )
ایجاد یا انجام اجگای کامل یک کار به
ونه ای که مدیران تاثیر وظایف و کارشان
در تولید را س کنند(شناسایی وظیفه)
ایجاد شرایا به منرور درو وظایف انجام
شده روی افراد دیگر(اهمیت وظیفه)
را ی مطلوب شرح وظایف و مسئولیت-
های مدیران مدارس متوسطه در ساگتار
نرام آموزش و پرورش
افگایض توانایی و پاسخگویی بهتر مدیران
در سایه
در ااال مسائل و میک
ساگتار سازمانی موجود آموزش و
پرورش(مدارس متوسطه)
انعطا پذیری ساگتار سازمانی موجود
آموزش و پرورش(مدارس متوسطه)
امکان دسترسی مدیران مدارس متوسطه
به منابع مادی(بودجه ،فضا ،زمان و
تجهیگا )
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ردیف

شاخصها (گویهها)

ردیف

51

انعطا پذیری و ادر ساز اری با انواع
شرایا

11

55

توانایی در گودگواه ناودن برای گدمت به
سایرین یا ارتااط با آنها

16

51

افگایض عم و راایت در ارتاا ا امیمی

17

59

س کنترل بر ذهن و بدن

11

55

مصمم بودن مدیران مدارس برای تعقین و
اجرای تصمیما اگذ شده تا رسیدن به
نتیجه

11

51
56
57
51
51
11
15
11
19
15
11

تقویت اراده انجام و اجرای تصمیما
توجه به هد و نرار بر راهها و روشهای
رسیدن به اهدا
تعقین هد توسا مدیران و استمرار در
فعالیت و پیگیری فعالیت ها و امور در راستای
تحق اهدا
آ اهی و شناگت مدیران مدارس از زمان
مناسن تربیت ،تصمیما و رفتارهای تربیتی
توانایی مدیران مدارس در استفاده احیح و
به مواع از زمان در اگتیار
توانایی مدیران مدارس در پیضبینی زمان
برای انجام هر کار و تعیین اولویت امور
آموزشی مدرسه
توانایی مدیران مدارس در سازماندهی وظایف
و فعالیتهای آموزشی مدرسه
اعتماد و ایمان مدیران مدارس به فلسفه و
رسالت سازمانی مدارس و نرام آموزشی
پذیرفتن نقض آموزش و پرورش در تحول و
سازند ی انسانها و جامعه توسا مدیران
مدارس
پذیرفتن نقض آموزش و پرورش در توسعه
ااتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و ...
ت ش برای یاد یری اهدا آموزش و
پرورش ،روشهای آموزش و یاد یری توسا
مدیران مدارس

511
515
511
519
515

شاخصها (گویهها)
امکان بکار یری منابع انسانی متخصص و
توانمند توسا مدیران مدارس متوسطه به
واسطه اوانین و مقررا
امکان ارتااط مستقیم و جذب منابع
مادی و انسانی موجود برای مدیران
مدارس متوسطه
مدیریت منابع مادی در اگتیار در راستای
انجام وظایف محوله توسا مدیران
مدارس متوسطه
نرام ارزشیابی مدیران مدارس متوسطه
مانایی برای اعطای مسئولیت و پاداش
آشنایی مدیران مدارس متوسطه با نرام
ارزشیابی مدیران و دبیران
بکار یری مدیران مدارس در تدوین
اوانین و مقررا ارزشیابی
ارائه بازگورد مناسن و به مواع جهت رفع
اعفها و بهاود اوتها
نقض و مایت مدیران مدارس متوسطه
در تدوین اوانین و دستورالعملهای
موجود نرام ارزشیابی
دادن پاداش بر اساس عملکرد و
شایستگی به مدیران مدارس متوسطه
تیوی و ادردانی از عملکرد موفقیت آمیگ
مدیران مدارس متوسطه

511

دادن مسئولیت بییتر به مدیران مدارس
متوسطه

516

داشتن سن گل و سلوو

517

داشتن رو یه عدالت و برابری

511

نیان دادن اداات در اظهارا

511

پرهیگ از رفتارهای زننده و دو انه با
همکاران

551

اکمیت روابا انسانی در مدرسه
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ردیف
17
11
11
91
95
91
99
95
91
96

داشتن اعتقاد راسخ به یک منیاء یگانه برای
جهان هستی توسا مدیران مدارس
فظ گود از گطاها و باز کردن راه برای
انجام کارهای گیر
پایاندی مدیران مدارس به ااول و فلسفه و
یا اراردادهای انسانی و فظ و رعایت آنها
وفاداری و پایاندی مدیران مدارس به عهد و
پیمان
داشتن ا عا الزم برای درو مسائل
عمومی و فهم کلی آنها
درو روابا منطقی پدیدهها و تفسیر و تعایر
ا عا
بارز بودن در درو عمومی ،گوش فکری و
توانایی در ارائه راه ل ها
آشنایی مدیران مدارس با مکاتن فلسفی و
علمی و دید اههای آنها
آشنایی مدیران مدارس با ااول سازمان و
مدیریت و نگونگی شکل یری پدیدههای
سازمانی
تسلا مدیران مدارس به بافت آموزش و
پرورش جامعه ،فلسفه ،اهدا و ااول آن
شناگت دای وظایف ،کارها و پدیدههای
آموزشی یک مدرسه و یا سیستم آموزشی
جامعه توسا مدیران

ردیف

16

شاخصها (گویهها)

شاخصها (گویهها)

555

شناگت شخصیت دیگران و ا ترام به آن

551
559
555
551
556

داشتن رو یه همکاری با سایرین

557

توانایی توسعه کار تیمی

551

تقسیم شفا کارها بین اعضای تیم

551

میارکت مدیران مدارس متوسطه در
هد ذاریها و سیاست ذاریها

511

تیکیل روه های گود ردان و گود راهار
توسا مدیران مدارس متوسطه

515

توسعه میارکت مدیران در تصمیم
یری های مربوط به مدارس متوسطه

97

برگورداری مدیران مدارس از تجربه کاری
الزم برای انجام وظایف محوله

511

91

همسویی و تناسن پست مدیریت با تجربه
کاری مدیران مدارس متوسطه

519

91

فراهم نمودن اوانین و مقررا و شرایا الزم
جهت استفاده داک ری مدیران مدارس از
تجارب علمی و عملی گود

515

51

تدوین برنامههای مدون و میخص جهت
افگایض مهار و تجربه کاری مدیران مدارس
متوسطه

511

55

توانایی انجام برنامه ریگی آموزشی برای
مدارس توسا مدیران

516

51

تسلا به روشهای تدریس و یاد یری(فنون
تدریس) برای رفع اعفهای آموزشی معلمان

517

566

براراری ارتااط یرک می به معلمان و
همکاران
درو مواعیت دیگران و پرهیگ از پیض
داوری
تیریک مساعی ،مایت ،ا ترام به
موااع اعضاء و تیوی آنها به همکاری
تقویت اعتماد به نفس و گودباوری در
تیم

اعمال ساک مدیریت میارکتی در اا ح
اوانین و مقررا و دستورالعملهای
آموزشی مقطع متوسطه
ایجاد نگرش م ات به کار در مدیران
مدارس متوسطه
فراهم کردن فضایی جهت در میان
ذاشتن ااداانه موفقیتها و ناکامیهای
مدیران مدارس متوسطه با مدیران باالتر،
کارکنان و معلمان
اعتقاد مدیران مدارس متوسطه به
شایستگیهای رفهای کارکنان و معلمان
مدرسه
ایجاد و تقویت رو یه اضاو منصفانه و
بدون تاعیض در مدیران نسات به
کارکنان و معلمان
ساسیت نسات به نیازها ،گواستهها و
شخصی کارکنان مدرسه
میک
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ردیف
55
51
56
57

51
51
11
15
11
19
15
11
16
17
11
11
61
65
61

توانایی مدیریت منابع و تخصیص احیح
منابع محدود به فعالیتهای اروری
آشنایی با روانیناسی اجتماعی ،شخصیت و
دانض آموزان و
بالینی برای کیف میک
معلمان
توانایی انجام ارزشیابی آموزشی
توانایی انجام راهنمایی آموزشی
ارائه آموزش های الزم جهت انجام وظایف
شغلی محوله توسا مدیران مدارس متوسطه
افگایض توانایی های مدیران مدارس و بهاود
سطح عملکرد و شایستگی آنها از ری
آموزش و بهسازی
ایجاد بینض و بصیر عمی تر ،دانض و
معرفت باالتر در اثر ارائه آموزش و بهسازی
در یری بییتر مدیران در کار و ایجاد اعتماد
به نفس بییتر در آنها از ری آموزش و
توانمندسازی
توانایی تیخیص و درو محیا و مسائل
آموزشی
توانایی درو رفتار انسانها و تیخیص علل
رفتار آنها
داشتن ادر تجگیه و تحلیل جهت تیخیص
درست مسائل
توانایی اضاو درست در گصوص رفتارها و
علت آن رفتارها
توانایی منسجم کردن ایدهها و شیوههای
مختلف برای تحق اهدا
آشنایی با تکنیک های ل مسئله و جمع-
آوری ا عا
توانایی توجه همه جاناه به ابعاد یک مسئله
درو ااول تصمیم یری منطقی و توانایی
بکار یری فرایند و ااول آن
اعتقاد به ااول ،اهدا و فلسفه اکم بر
جامعه و نرام آموزشی
داشتن رز تفکر و نگرش احیح نسات به
فعالیتهای گود(که انجام میدهد)
منطا نمودن ذهنیت فلسفی گود با فلسفه
اکم بر نرام آموزشی
پاسخگو نمودن مدیران مدارس متوسطه در
برابر عملکرد گویض

ردیف

59

شاخصها (گویهها)

شاخصها (گویهها)

511

توانایی ل تعاراا

511
591
595
591

رفتار و برگورد مناسن با افرادی که
زمینهها و سواب متفاوتی دارند.
توانایی کار کردن در شرایا تحت فیار
توانایی فکر کردن در زمان واوع میک
بکار یری اار و واله در تفهیم
مواوعا و مسائل آموزشی به معلمان و
دانض آموزان

599

توانایی کنترل گود در زمان بروز
در محیا مدرسه
میک

595

تقویت توان نفوذ در همکاران و زیردستان

591

توانایی جلن مایت و یافتن متحدان

596

استفاده از روه های یررسمی برای نفوذ
در کارکنان

597

داشتن ادر ااناعی

591
591
551

ا مینان نسات به تواناییها و نقاط م ات
گود
انتقادپذیری و نترسیدن از اظهار نرر
دیگران
استق ل در عمل و رفتار

555

واکنض سریع نسات به اگت فا

551

گودکنترلی در شرایا دشوار

559

انعطا پذیری و پذیرش تغییرا

555
551
556
557

ارائه سیستم بازگورد مناسن به عملکرد
مدیران مدارس متوسطه
شناگت و معرفی مدیران موف و گ ق
در مدارس متوسطه
ارائه الگوی مدیریت اثربخض و کارآمد در
مدارس متوسطه
داشتن روح ادرشناسی از ایدهها و افکار
جدید و توان تحمل آنها

567
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ردیف
65
61
66
67
61

61
71
75
71
79
75
71

76
77
71
71

561

میخص کردن هدفها و استرات یهای
مدارس متوسطه در راستای هدفهای ک ن
آموزش و پرورش
ترسیم روشن و وااح نیم انداز مدارس
متوسا و نرام آموزشی
همخوانی نیم انداز و اهدا نرام آموزشی
با نیم انداز و اهدا ترسیمی مدیران
مدارس
اعتمادسازی در روابا متقابل جهت پذیرش
مسئولیت وظایف تفویض شده توسا مدیران
ایجاد و تقویت تعهد و وجدان کاری در
مدیران مدارس متوسطه
فراهم نمودن اعتماد و ا مینان گا ر برای
مدیران مدارس متوسطه از ری رویهها و
دستورالعملهای موجود
فراهم نمودن فضای اعتماد و ا مینان گا ر
برای مدیران مدارس متوسطه
تیوی و تقویت رو یه گودکنترلی در
مدیران مدارس متوسطه
ایجاد و تقویت رو یه
گودارزیابی/گوداضاوتی در مدیران مدارس
متوسطه
افگایض رو یه گودمدیریتی و گودراهاری
تاکید بر موفقیت های االی مدیران مدارس
متوسطه
تر ینهای ک می یا اجتماعی مدیران
مدارس متوسطه
تقویت س گودکارآمدی در مدیران مدارس
متوسطه
فراهم نمودن شرایا و فراتهای الزم برای
پرورش س گودکارآمدی مدیران مدارس
متوسطه
تاکید بر ایجاد و تقویت گودآ از ری در
مدیران مدارس متوسطه
فراهم نمودن ا عا مورد نیاز مدیران
مدارس متوسطه در زمان مناسن
تاثیر ذاری انتقال به مواع ا عا به
مدیران مدارس متوسطه بر افگایض توانایی و

ردیف

69

شاخصها (گویهها)

شاخصها (گویهها)

551

داشتن فکر باز و منعطف برای رسیدن به
راههای متنوع انجام کار

551

تقویت روح گ ایت و تیوی افراد به
تیریک مساعی

511

داشتن رو یه انتقادی به روشها و ساکها
معمول انجام کار

515
511
519

515
511
516
517
511
511
561

565
561
569
565

توانایی رفتن نتایج جدید از ربا ایده ها
و تجربیا مختلف
داشتن ادر ترکین و تولید ترکینهای
نو
ارتااط دادن مسائل روز به اهدا بگرگ
آینده(جامعیت فکری)
داشتن ساسیت نسات به امور و مورد
سوال ارار دادن آنچه بدیهی و مسلم
فرض شده است(تعم در تفکر)
توجه همه جاناه فکر به جها مختلف
مسئله(انعطا پذیری)
توانایی فهم نساتاً سریع روابا علت و
معلولی عوامل در واایع و مسائل و پیدا
کردن راه ل های مناسن برای آنها
توانایی پیضبینی کنند ی واایع از روی
شواهد و اراین
توانایی تصمیم یری و دستوردهی در
گصوص انجام امور (ادر اانونی)
توانایی استفاده از ادر پاداش دهی گود
در زمان مناسن(ادر پاداشی)
توانایی استفاده از دانض و تخصص فردی
و پیدا کردن راه لهای علمی برای
میک (ادر تخصصی)
توانایی استفاده از وی یهای فردی
مجذوب کننده (ادر مرجعیت)
توانایی پذیرش منطقی روشها و راههای
جدید در انجام امور
پرهیگ از مقاومت یرمنطقی در مقابل
تغییرا
توانایی استفاده از نررا  ،ایدهها و
پیینهادا معلمان و کارکنان در بهاود
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ردیف
15
11
19
15

اعتماد به نفس آنها
تاثیر ذاری انتقال به مواع ا عا به
مدیران مدارس متوسطه بر افگایض راایت
گدما یرند ان از مدارس متوسطه
بهاود(شناگت) نقض مدیران مدارس
متوسطه از ری انتقال(فراهم نمودن)
ا عا به آنها
تسهیل دسترسی مدیران مدارس متوسطه به
ا عا به واسطه اوانین و مقررا موجود
دادن استق ل عمل(ادر تصمیم یری و
آزادی عمل) به مدیران مدارس متوسطه
آ اهی از میگان اگتیارا و مسئولیتهای
تفویض شده به مدیران مدارس متوسطه

ردیف

11

شاخصها (گویهها)

561

566
567
561
561

شاخصها (گویهها)
فرایندهای آموزشی
توانایی بکار یری دانض و تکنولوژی
جدید در راستای بهاود فعالیتهای
یاددهی یاد یری در مدرسه
توانایی دفاع از قیقت و درستی در
بوجود آمده در مدرسه
میک
توان مقابله و مقاومت در برابر فیارها
جهت تجدید نرر در تصمیما
توانایی گطرپذیری و ااول عواان
ا تمالی ناشی از انجام یک کار
از گود ذشتگی ،جرا و جسار در
تصمیم یری

با توجه به راهنمای ارائه شده توسا استراوس و کوربین( )5111با تفکیک متن مصدا اه بده
عناار دارای پیام در داگل گطوط و پارا را ها ت ش شد تا کدهای باز استخراج شدوند .اادل
دو فرایند بررسی پییینه پ وهض و مصا اه با گار ان ،شناسایی  561ویه(نکتده کلیددی) بدود
که ی فرایند کد ذاری باز و محوری در االن  96مقوله اادلی(مولفه) دسدته بنددی شددند .در
نهایت  96مقوله االی در االن ابعاد  6انه جای رفتند و بهعنوان الگوی توانمندسدازی مددیران
ارائه شدند که گروجی فرایند کد ذاری باز و محوری در جدول زیر ارائه شده است.

561
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جدول :5ابعاد و مولفه ها بدست آمده طی کدگذاری محوری و انتخابی
تواناییهای عمومی

تواناییهای

تواناییهای بلوغی

عقالنی-ادراکی

س مت جسمی

س مت روانی

پیتکار و جدیت

ایمان تیکی تی

تقوا و تعهد

دانض عمومی

دانض تخصصی

تجربه کاری

مهار های فنی

آموزش و کار آموزش

ادر تیخیصص و اضاو

نگرش و جهان بینی درست

اعتماد سازی

گودمدیریتی و گودکارآمدی

جدول :9ابعاد و مولفه ها بدست آمده طی کدگذاری محوری و انتخابی
تواناییهای بین فردی

واناییهای سازمانی-مدیریتی
دسترسی به ا
عا

تفویض اگتیار

نیسازی شغلی

ساگتار سازمانی

دسترسی به منابع

نرام ارزش یابی

نرام پاداش دهی

اگ ق و رفتار مناسن

براراری ارتااط موثر

کار تیمی

توسعه میارکت

ا ساس اعتماد به دیگران

ساسیت

تحمل ابهام و اار

جدول :1ابعاد و مولفه ها بدست آمده طی کدگذاری محوری و انتخابی
تواناییهای رهبری
نفوذ
شخصی

اعتماد
به
نفس

الگو
سازی

ابتکار و
گ ایت

بصیر و
ادر
پیضبینی
کنند ی

ااتدار

بهاود و
انعطا
پذیری

شجاعت

در پ وهض اار پس از ی روش کد ذاری و مقولهبندی و همچنین تدوین الگدوی نرریده
داده بنیاد یا به عاار دیگر تدوین الگوی مفهومی تحقی  ،پرسینامهای بر سن الگوی بدسدت
آمده را ی شده و به منرور نهاییسدازی الگدوی مفهدومی تحقید و تعیدین ابعداد ،مولفدههدا،
شاگصها و مفاهیم شایسدتگی مددیران مددارس دوره ابتددایی بدا اسدتفاده از روش دلفدی مدورد
اعتاارسنجی ارار رفت .شرکت کنند ان در روش دلفی شامل  91نفر از متخصصدان و گار دان
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بودند .این اعضاء شامل  55نفر هیا علمی دانیگاه با تخصص مددیریت آموزشدی و اک دراً دارای
سابقه کار پ وهیی مرتاا با مواوع و  56نفر اا ن نرر و گاره در وزه مددیریت مددارس بده
وی ه مدارس ابتدایی بودند که پرسینامه دلفی به اور ضوری و اینترنتی به آنان ارائه شد .در
دوره اول فهرست ویهها ،شاگصها ،مولفهها و ابعداد توانمندسدازی مددیران مددارس در اگتیدار
اعضای روه ارار رفت تا در مورد فهرست اظهارنرر نمایند .همچنین از آندان گواسدته شدد کده
نررا گود را االن پیینهاد ،اا ح و ذ به مجموعه فهرست شده اادافه نمایندد .در مر لده
اول نند مفهوم ذ و برگی موارد اا ح پیینهاد شد .پ وهیگر در این مر له ااد ا الزم
مطاب نرر اعضای روه را اعمال نمود و مجدداً به اعضاء ارائه نمود .در این مر له از آنها گواسته
شد امن اظهار نرر در گصوص تغییرا و اا ا انجام شده ،وزن هر یک از ابعاد ،مولفدههدا،
شاگصها و مفاهیم را در االن یک یف  51گینهای میدخص نمایندد .یافتدههدای مر لده دوم
دلفی اکی از آن بود که در مر له دوم گار ان به اتفاق نرر نتایج بهدست آمده را تائید کردندد.
در پایان الگوی توانمندسازی مدیران دوره متوسطه آموزش و پرورش شهر تهدران بدا  561ویده،
 96مولفه و  6بعد تائید و در االن الگوی زیر ترسیم شد.

نمودار  :4الگوی مفهومی توانمندسازی مدیران دوره متوسطه شهر تهران

575
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بحث و نتیجهگیری
پیض از پرداگتن به نتیجه یری نهایی ذکر مواوع همسویی نسای نتایج بدسدت آمدده بدا سدایر
پ وهضهای انجام شده اابل توجه است .به ونهای که میتوان فت ابعداد الگدوی توانمندسدازی
بدست آمده در این پ وهض ترکین کاملی از پ وهض داگلی و گارجی است کده در هدیچ یدک از
آنها بعدی فراتر از این  6بعد بدست نیامده است .همچنین مولفهها و شاگصهای بدست آمده نیگ
با سایر پ وهضهای انجام شده مقایسده شدده و بده جدری مدیتدوان فدت کامدلتدرین الگدوی
توانمندسازی مدیران در بین الگو و مدل های شناسایی شده ،نه به لحاظ کمی و تعداد مولفههدا
و نه به لحاظ کیفی و عناوین نامگذاری شده برای هر یک از آنهدا مدیباشدد از یدث همسدویی
یافتههای پ وهض میتوان فت یافته بدست آمده با یافتههای پ وهیگرانی همچدون پدورظهیر و
جهانیان ( )5911انصاری و همکاران ( ،)5911فراهانی ،فردوسدی و کیداورز ( ،)5915کدالار و
مدددکدوندددو ( ،)5116کدددریکمن( )1117فولیدددک-جدددا یی و همکددداران ( )1151آولیدددو و
همکارانض( )1115جگندی و رسدتمی ( )5911جگیندی و ندوایی ( )5919میددیزاده و براموندد
( )5911بریکمن( ،)1117بریتس( ،)1151بر سدتروم( ،)1151ادالح و سدلیمان( )1151کده در
ادد را ی الگوهایی برای ارتقاء توانمندسازی مدیران وزههای مختلف بودهاند .به لحاظ روش
ردآوری ا عا و نتایج اال شده ،همخوانی دارد و مایت کننده یافتدههدای ایدن پد وهض
میباشند.
از بین پ وهض های انجام شدده در زمینده شایسدتگی مددیران توسدا پ وهیدگران داگلدی و
گارجی به لحاظ الگوی شناسایی شده ،الگوی میرکمالی( )5919از نرر یافتههدای بدسدت آمدده
اابلیت مقایسه با یافته های مگبور را دارند که تفاو  ،اهمیت و ارور الگوی ارائه شدده را بدرای
مدارس دو نندان میکند و از ر دیگر میتواند با انددو ااد ا محددودی آن را در نردام
آموزشی کیور بکار رفت .در پ وهض میرکمالی  9بعد و  51مولفه اسدت دال آنکده در الگدوی
اار  6بعد و  96مولفه شناسایی شده است .یک نکته نیگ در گصدوص سدایر پد وهضهدا اابدل
اشاره است و آن اینکه هر پ وهیی متناسن با جامعه هد گود و اگذ نررا گار ان موادوعی
اادام به را ی الگو نموده است و لذا ا ر تفاوتی به لحاظ کمی و کیفی در الگوهای بدست آمدده
باشد ناشی از تفاو در جامعه ،روش و فرایند انجام پ وهض ،اعتااریابی و  ...میباشد.
بر اساس یافتههای بدست آمده میتوان ننین بیان کرد که یافتهها شدامل ابعداد و مولفدههدا
اابل تقسیم به سه وجه عمومی ،تخصصی و نیمه تخصصی است .وجه عمومی با انددکی م رده
در هر جامعه آماری تقریااً میابه میباشد .به عاار دیگر برگی از تواناییها ،برای مدیران در هدر
سازمانی الزم است که از جمله به تواناییهای سازمانی-مدیریتی ،بلو ی و بین فردی اشداره کدرد.
یافتههای این پ وهض با سایر پ وهضهای انجام شده شااهتهای زیدادی دارد ،هرنندد از یدث
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جامعیت با یکدیگر متفاو هستند .اما یافتههای بدست آمده به لحاظ وجه تخصصی نقطه عطدف
پ وهض اار است.
با توجه به نتدایج اادل از بررسدی ادبیدا و یافتدههدای اادل از تحلیدل مصدا اههدا ،و
محدودیت های پ وهض پیینهاداتی مطرح و ارائده دردد ،تدا از یدک در مسدئوالن و تصدمیم
یرند ان ذیربا با بهره برداری از این پیینهادا  ،امن برنامه ریگی و سیاست ذاریهدای الزم،
ااداما اجرایی مورد نیاز را به نحوی به عمل آورند ،که ظر مد زمان میخصی ،امکان توسعه
علمی و نرری در گصوص مقوله توانمندسازی و اجرایی شدن الگاما اانونی در گصوص استقرار
نرام مدیریت منابع انسانی ماتنی بر توانمندسازی (نرام شایسته ساالر) در کلیه مدارس به وید ه
مدارس دوره متوسطه فراهم ردد و از ر دیگر برای پ وهیگرانی که اصد دارند در این زمینه
به پ وهض بپردازند ،راهنمایی باشد و مواردی که در این پ وهض به آن پرداگتده نیدده اسدت را
مورد بررسی ارار دهند .اهم این پیینهادا عاارتند ازپ
 .5تدوین سند راهارد توسعه سرمایه انسانی شایستگی محور در نرام آموزشی
 .1انجام مطالعا تطایقی با محوریت کیورهای موف در دوزه مددیریت آموزشدی بدا رویکدرد
الگوهای توانمندسازی مدیریت مدارس به منرور اا ح و بروزرسانی مدل نهایی این پ وهض
 .9پیض بینی روههای میاورهای در گصوص اجرای مدل نهایی در مدارس شهر تهران.
 .5بازنگری الگوی تدوین شده هر پنج سال یکاار به منرور به روز رسانی آن.
 .1راه اندازی مراکگ ارزیابی و توسعه برای مدیران نرام آموزشی.
توسعه علمی و نرری مواوع توانمندسازی از ری پ
الف) تیکیل بانک ا عا شایستگیهای مدیریتی در آموزش و پرورش به وی ه شهر تهران
ب) بر گاری کار اه و دورههای آموزشی جهت آشنایی مدیران بدا توانمنددیهدای مدورد نیداز
مدیران در نرام آموزشی کیور.
ج) بر گاری کار اههای آموزشی در نرام آموزشی به منرور ترویج فرهنگ و دانض مرتاا بدا
توانمندسازی و ایجاد آماد یهای الزم به منرور را ی و استقرار نرام مددیریت مندابع انسدانی
ماتنی بر شایستگی (نرام شایسته ساالر).
 .5نرامند نمودن الگوی بدست آمده جهت بکار یری مدیران و ایجاد امانت اجرایی الزم برای آن.
 .1را ی و ایجاد مرکگ سنجض و ارزیابی نیروی انسانی ماتنی بر ابعاد ،مولفهها و شاگصهدای
الگوی توانمندسازی مدارس شهر تهران
 .9یافتههای این پ وهض میتواند مانای مناسای بدرای ارزیدابی و سدنجض توانمنددی مددیران
مدارس شهر تهران ماتنی بر الگوی توانمندسازی باشد تا بتوان بر ایدن اسداس سیاسدتهدا و
برنامههای سازمان را ارتقاء ،اا ح و بازنگری نمود.
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 .5برای کلیه شایستگیهای تعیین شده در الگوی مگبور ،دوره آموزشی استاندارد در سده دوزه
دانض ،مهار و نگرش را ی شود تا افراد بر اساس سلسله مراتن در نرام آموزشی بتوانندد
توانمندیهای الزم را کسن کنند.
 .1رتاه بندی مدیران و کارکنان ماتنی بر شاگصهای را ی شده.

منابع
ابطحی ،سید سین .عابسی ،سعید .)5916( .توانمندسازی کارکنان .کدرجپ موسسده تحقیقدا و آمدوزش
مدیریت.
اسکندری ،مجتای .)5915( .را دی و تایدین الگدوی توانمندسدازی مددیران«بررسدی مدوردی مددیران
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