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چکیده
دانش آموزان مدارس بهعنوان ذینفع و محصول نظام آموزشی باعث میشوند تا مدیریت مدارس نسبت به دیگر سازمانها متفاوت و پیچیدهتر
 در این پژوهش. این پژوهش باهدف شناسایی ابعاد و نشانگرهای رفتاری مدیران مدارس در بستر پارادایم کوانتمی صورت گرفته است.باشند
 مورد بود که از پایگاههای داده الکترونیکی علمی معتبر و در14  تعداد اسناد مطالعه شده.با رویکردی کیفی به تحلیل محتوا پرداخته شد
 مدیران مدارس و اساتید دانشگاه از طریق نمونهگیری، نفر از دبیران8  تعداد. میالدی انتخاب شدند0242  تا0222 فاصله زمانی سالهای
 برای بررسی روایی یافتهها از روشهای همسوسازی منابع دادهها و خود.هدفمند انتخابشده و به روش نیمه ساختاریافته مصاحبه شدند
 برای تحلیل دادهها از تحلیل محتوا و کدگذاری باز و. روش توافق بین دو کدگذار به کار گرفته شد،بازبینی محقق و بهمنظور تعیین پایایی
، ارزشها و احساسها، تفکّر، بعد چشمانداز8  یافتههای بهدستآمده نشان داد که ویژگیهای رفتاری مدیران شامل.محوری استفاده شد
 بعد یادگیری مدیریت مدارس را از مدیریت در. نشانگر حاصل شد29  حوزه و02  ارتباط و یادگیری است که از، عملکرد، اعتماد،شناخت
 به منظور بررسی وضعیت مدیران مدارس در حال حاضر، این پژوهش میتواند زمینهساز تدوین پرسشنامه.محیطهای دیگر متمایز میکند
.باشد
. پارادایم کوانتمی، مدیران مدارس، ویژگیهای رفتاری، ابعاد رفتاری:کلید واژگان

Identify The Dimensions And Behavioral Indicators Of School Principals In Quantum
Context
Bita Abdolhoseini, 1 Bijan Abdollahi, 2*, HassanReza Zeinabadi, 3 and Saeid Zarghami-Hamrah, 4
Abstract
School students as stockholder and product of educational system make the management of schools different
and more complex than other organizations. The purpose of this study is to identify the dimensions and
behavioral indicators of school principals in quantum context. In this research,content analysis is done with a
qualitative approach.The number of documents studied was 41, which was selected from valid scientific
databases and between 2000 and 2017.A total of 8 teachers and administrators of the schools and professors of
the university were selected through targeted sampling and interviewed in a semi-structured way. In order to
investigate the validity of the findings, the methods of aligning data resources and researcher Self review is
used for determining the reliability of the agreement between the two encoders. Content analysis and open and
axial coding were used for data analysis. The findings showed that the behavioral characteristics of managers
included 8 dimensions of vision, thinking, feeling, knowing, trusting, acting, communication and learning,
which were obtained from29 domains and 95 indicators. Then, it distinguishes learning from school
management from management in other environments. This research can lead to the development of a
questionnaire, to examine the status of school administrators at the present time.
Keywords: Behavioral dimensions, behavioral characteristics, school administrators, the paradigm of quantum.
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مقدمه
امروزه تغییرات سریع و مستمر ،جهان را بهطور پیچیدهای از حالت ثبات و قابلیت پیشبینی
خارج کرده است .ازاینرو برنامهریزی ،سازماندهی ،هدایت و کنترل در چنین محیطی بسیار
مشکل و چالشبرانگیز شده است (شلتون و دارلینگ ،391 :0223 ،4ترجمۀ زرگر.)92 :4382 ،
بررسی مدلهای گذشته مدیریت آموزشی نشان میدهد که هیچیک از آنها برای مقابله با تغییر
جهانی که در آن زندگی میکنیم ،کافی نیست و این بدان معناست که روشهای مدیریت
جدیدی موردنیاز است (سینگر .)0221 ،0امّا رفتارهای مدیران ،اغلب با مفروضههای تغییر در
جهان همگام نیست و اغلب عملکردهای مدیریتی بازتابی از رویکردهای قدیمی است،
رویکردهایی که منجر به سه ناتوانی عمده میشود :چندپارگی ،رقابت و واکنشپذیری (شلتون و
دارلینگ ،391 :0223 ،ترجمۀ زرگر.)92 :4382 ،
بسیاری از مدلهای سازمانی برگرفته از پارادایم نیوتنی 3است .این پارادایم مدعی است که
همۀ سیستمها میتوانند با قوانین فیزیک هماهنگ شوند .ولی سیستمهای اجتماعی به دلیل
برخورداری از ویژگیهایی چون درك و ارادۀ آزاد ،بسیار پیچیدهتر از سیستم فیزیکی میباشند
(داناییفرد .)422 :4389 ،بهعنوان مثال ،استیسی ،گریفین و شاو )0222( 1اشاره میکنند که
به طورکلی تفکّر مدیران مدارس بر کنترل کردن همۀ امور استوار است و وقتی به مشکالتی
مانند کمبود اطالعات برخورد میکنند ،با طراحی سیستمهای جدید ،اطالعات بیشتری را با
صرف زمان زیادتری تجزیهوتحلیل میکنند تا بازهم بتوانند همهچیز را بیشتر کنترل کنند
(فریس و الزاریدو)0222 ،9؛ درحالیکه پارادایم کوانتمی 2چرخۀ نظارت و ارائۀ بازخورد را
پیشنهاد میدهد.
در مدیریت متأثّر از پارادایم نیوتنی هنگام بروز مشکل،راهحلهای ممکن مورد بررسی قرار
گرفته و مناسبترین راه حل انتخاب میشود ،سپس گزینۀ انتخابی اجرا شده و مورد ارزیابی قرار
میگیرد (بوش .)432 :0223 ،2درحالیکه در بسیاری از موارد به دلیل عدم وجود اطالعات
کافی ،ممکن است راهحل های مورد بررسی مناسب نباشند .پارادایم نیوتنی از طریق پیشبینی
1

.Shelton & Darling
.Singer
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.Newtonian paradigm
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.Stacey, Griffin & Shaw
5
.Fris& Lazaridou
6
.Quantum paradigm
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.Bush
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مسائل ،یافتن علّت و نیز برقراری نظم در مدیریت بخشهای مکانیکی سازمانها به شدّت مؤثر
است؛ امّا در سازمانهای پیچیدهای چون مدرسه نمیتواند در همۀ موارد به مدیران برای حلّ
مسئله و پیشبرد امور کمک نماید .درحالیکه پارادایم کوانتمی با آرایش ذهنی نوین ،به مدیر
کمک میکند که از بیثباتی و بحران به طریقی مثبت بهره گیرد تا دیدگاههای جدیدی را به
وجود آورده و تردید و سؤال مستمر و یادگیری مداوم را برانگیزد (استیسی ،0223 ،ترجمۀ
قدمی و نیازمند .)44 :4380 ،بنابراین هدف این پژوهش ،شناسایی ابعاد و نشانگرهای رفتاری
مدیران مدارس در بستر پارادایم کوانتمی است و به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که در
بستر پارادایم کوانتمی مدیران مدارس باید به چه ابعاد رفتاری توجّه داشته باشند؟ و رفتارهای
آنها در هر بعد شامل چه نشانگرهایی میباشد؟
مبانی نظری
پارادیم نیوتنی که از اندیشههای بیکن ،)4202( 4دکارت )4232( 0و نیوتن )4282( 3شکل
گرفته است ،دیدگاه عقالنی برای جهان متصوّر است (بولت04 :0249 ،1؛ اکپیل و گانداز،9
 )0 :0249و دارای مفروضاتی مانند واقعگرایی ،علّیت ،موجبیت ،قطعیت ،خطی بودن سیستم،
خُردگرایی و کنترل 2است (محمّدی چابکی ،شعبانی ورکی ،جاویدی کالته جعفرآبادی و
مسعودی4320 ،؛ قدردان قراملکی4382 ،؛ داناییفرد4389 ،؛ صمدی .)4382 ،موفقیت های
بزرگ احصا شده از کاربرد قوانین نیوتن ،در کنار دیگر عوامل منجر به شکلگیری پارادایم
نیوتنی شد .جانشینان نیوتن از طریق جستجو برای وحدت تئوریهای علم این پارادایم را
تقویت کرده و میکنند .ازاینرو این پارادایم در علوم اجتماعی نیز نفوذ کرد (داناییفرد:4389 ،
.)422
فیزیک کوانتم در سال  4829با کشف آنچه ماکس پالنک 2آن را کوانتا 8نامید ،آغاز شد و
بهوسیلۀ فعّالیتهای اینشتین ،بروگلی ،بورن ،هایزنبرگ و جردن 2ادامه یافت (ارستین و

1. Bacon
2 . Descartes
3 . Newton
4 . Bolt
5 . Akpil & Gundoz
& 6. realism, causality, determinism, certainty, linearity of the system, rationalism
control
7 . Max Planck
8 . quanta
9 . Einstein, Broglie, Born, Heisenberg, Jordan
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کاماست .)829 :0228 ،4مفروضات پارادایم کوانتمی شامل ایدئالیسم ،علیت غیر موضعی ،طرد
اصل موجبیت ،غیرخطی بودن سیستم ،کلگرایی ،ارتباط و تعامل ،مکملیت و مشارکت
مشاهدهکننده 0در شناخت میباشد (محمّدی چابکی4321 ،؛ مورن ،3ترجمۀ جهاندیده4321 ،؛
ویتلی0244 ،1؛ سینگر0221 ،؛ صمدی4382،؛ شلتون و دارلینگ0224 ،؛ زوهار.)4222 ،9
گسترش نفوذ علمی و قابلیت آن در تبیین بسیاری از پدیدههای ناملموس و پیچیده موجب شد
تا در قالب پارادایمی نوین در علم مدیریت ،جهت حلّ مسائل مدیریتی و توصیف و تبیین
پدیدههای سازمانی و مدیریت ،مورد استفاده قرار گیرد (محمّدهادی.)21 :4322 ،
در بستر پارادایم کوانتمی ،شلتون ( )4222برای اولین بار مهارتهای کوانتمی را بهعنوان
مبنایی جدید برای مدیریت مطرح نمود و معتقد بود این مهارتها مستقل عمل نمینمایند؛ بلکه
به شکل مجموعهای یکپارچه بوده و مدیران را در موقعیتهای پیچیده و غیرقابلپیشبینی یاری
میکنند و عبارتند از :نگاه کوانتومی ،تفکّر کوانتومی ،احساس کوانتومی ،شناخت کوانتومی ،عمل
کوانتومی ،اعتماد کوانتومی و وجود کوانتومی( 2شلتون و دارلینگ.)399 :0223 ،
در بستر پارادایم کوانتومی در مدارس ،مدیران به جریان و تبادل انرژی توجّه میکنند
(ویتلی ،)4220 ،تسهیلکننده ،ارائهدهنده ،مربی و مشاور هستند .با توانمند ساختن ،تشویق و
ایجاد ارتباط معلّمان با یکدیگر ،باعث افزایش مشارکت و رشد حرفهای آنها میشوند (ولز،2
 .)0222به یادگیری بهعنوان ابزار کسب مهارت مینگرند و تفاوت دانش آموزان و معلّمان را ارج
مینهند (راچ ،)0244 ،8زمینۀ تجربۀ ذهنی و علمی ،شهود ،تخیّل و خلّاقیت را بیش از پیش
فراهم مینمایند (گاسوامی .)0242 ،2فعّال کردن جریانهای سازنده ،ایجاد فرهنگ و ارزشهای
سازمانی ،حلّ مسئلۀ نوآورانه ،تکنیکهای انگیزشی فردی ،خرد جمعی ،اجتناب از تفکّر تقلیل
گرایانه (بولت )0249 ،و ویژگیهای اخالقی (اسمال )0243 ،42را مورد تأکید قرار میدهند و به
1 . Ercetin & Kamact
2 . idealism, unlocal causality, rejection of the determinism principle, nonlinearity of the
system, holism, communication and interaction, complementarity & participation of the
observer
3 . Morin
4 .Wheatley
5 .Zohar
6 . quantum Seeing, quantum Thinking, quantum Feeling, quantum Knowing, quantum
Acting, quantum Trusting & quantum Being
7 . Wells
8 . Rauch
9 . Goswami
10 . Smal
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این نکته توجّه دارند که آنچه آموزش داده میشود ،با چیزی که آموخته میشود برابر نیست.
شیوههای یادگیری در افراد مختلف است و افراد زمانی باانگیزۀ بیشتر یاد میگیرند که نسبت به
موضوع حسّاس باشند (کانینگهام .)0222، 4
روششناسی
این پژوهش کاربردی بوده و با رویکرد کیفی انجام شد .ابزارهای جمعآوری اطالعات اسناد و
مصاحبه بود .جامعه آماری درزمینۀ اسناد شامل کلّیه مقاالت ،رسالهها ،طرحها و گزارشهای
پژوهشی مرتبط با موضوع مورد پژوهش از سال  0222میالدی تا  0242و درزمینۀ مصاحبه
شامل اساتید دانشگاهی که به مباحث مدیریت کوانتمی مسلّط بودند و مدیران و دبیرانی که با
رهبری مبتنی بر اصول کوانتمی در مدارس آشنایی داشتند ،میباشد .بهمنظور جمعآوری
پژوهش های صورت گرفته در مورد موضوع پژوهش جستجوی جامعی در پایگاههای داده
الکترونیکی معتبر انجام شد و برای این جستجو از کلمات و عبارات مختلفی استفاده گردید .در
جدول شمارۀ 4مشخصات اسناد و منابع آمده است.
جدول شمارۀ -1مشخصات اسناد و منابع مورد استفاده
نوع پژوهش
مقاله
( 01مورد)

محل نشر
مجالت ( ISIخارجی)

44

مجالت علمی پژوهشی (داخلی)

44

سایر

0

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران (ایرانداك)
رساله
( 41مورد)

تعداد

پروکوئست

3

سایر
سایر
(1مورد)
جمع

0

کارشناسی ارشد

4

دکتری

4

دکتری

2

کارشناسی ارشد

0

دکتری

3

گزارش

3

طرح پژوهشی

4
14

در تجزیه و تحلیل دادهها ،از تحلیل محتوای کیفی باهدف توسعه ابزار و فرایند کدگذاری باز
و محوری و به شیوۀ استقرایی انجام شد .بهمنظور کدگذاری ،ابتدا تمام متن چندین بار خوانده
شد تا درکی کلّی از آن حاصل شود .سپس تمام جمالت معنادار استخراج شده و در گام بعد به
1. Cunningham
2. irandoc
3. proquest
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هرکدام از دادهها یک کد یا برچسب اختصاص یافت .بعد از کدگذاری تمام دادهها ،موارد دارای
اشتراك تحت یک مقوله (یا طبقۀ) واحد درآمد .در برخی موارد یک مقوله چندین زیر مقوله
داشت .در ایجاد مقولهها سعی شد به اصول جامع بودن ،مانع بودن ،همگنی یا استقالل ،عینی
بودن ،منظم بودن و عمومیت داشتن (مؤمنی راد ،علیآبادی ،فردانش و مزینی-022 :4320 ،
 )042توجّه گردد.
عالوه بر تحلیل اسناد ،همزمان با نمونۀ موردنظر مصاحبه به عمل آمد .مصاحبه به روش
نیمه ساختاریافته اجرا گردید .بدین ترتیب که به روش نمونهگیری هدفمند اقدام به شناسایی
اساتید دانشگاه ،مدیران و دبیران گردید و پس از مصاحبه با  8نفر اشباع نظری حاصل شد .از
این تعداد  3نفر استاد دانشگاه و  1نفر مدیر دبیرستان و  4نفر دبیر بودند .یافتههای مصاحبه
پس از مراحل کدگذاری باز و محوری با کدهای مستخرج از اسناد ترکیبشده و تکمیل گردید.
بهمنظور افزایش روایی دادهها از روشهای همسوسازی منابع دادهها4و خود بازبینی محقّق0
استفاده گردید که دادههای بهدستآمده از مصاحبه تأییدکنندۀ دادههای بهدستآمده از مطالعه
اسناد است .برای تعیین پایایی ،روش توافق بین دو کدگذار 3به کار گرفته شد .بدین ترتیب که
یکی از مدیران مدارس که با زمینه پژوهش آشنایی داشت ،دو مصاحبه و دو پژوهش را بهصورت
تصادفی ،انتخاب و کدگذاری نمود .ضریب توافق بهدستآمده از دو کدگذار  2/89به دست آمد
که نشاندهنده همخوانی باال و پایایی مناسب است.
یافتهها
بهمنظور دستیابی به هدف پژوهش ،پس از بررسی اسناد و انجام مصاحبه ،کدهای باز استخراج
شدند .در کدگذاری باز جمالت اصلی متن استخراج شد و بهصورت کدهایی ثبت گردید .سپس
کدهایی که به لحاظ مفهومی مشابه یکدیگر بودند ،طبقهبندیشده و در مرحلۀ بعد در قالب
مقولههای بزرگتری قرار گرفتند و بعدازاین مرحله سعی شد که مقولهها نیز در قالب دستههای
بزرگتر مفهومی طبقهبندی گردند .جدول شمارۀ  0نمونهای از کدگذاری باز یک مصاحبه و

جدول شمارۀ  3نمونهای از کدگذاری اسناد را نشان میدهد.

1. data source triangulation
2. self.monitoring
3. intercoder reliability
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جدول شمارۀ -2نمونهای از کدگذاری باز محتوای مصاحبه
نقلقول
اوّل فکر کردیم که چگونه میشود معلّمان را تغییر دهیم با کمترین
چالشی که برای آنها ایجاد شود .فقط رصد کردم ببینم مدرسه چه
توانمندیها و چه پتانسیلهایی دارد یا به عبارتی چه نقاط قوّت و چه
نقاط ضعفی دارد و فقط هم نگاه کردم .نه به کسی خرده گرفتم و نه ایراد
گرفتم که چرا اینطوری است.

کدباز
ایجاد تغییر با کمترین چالش
شناسایی پتانسیلها
شناسایی نقاط قوّت و ضعف
بهرهگیری از نقاط قوّت بدون
خردهگیری از اشتباهات

جدول شمارۀ -3نمونهای از کدگذاری باز محتوای اسناد
متن پژوهش

کدباز

افراد نباید در ساختارهای دائمی بهطور قطعی سازماندهی شوند ،در
عوض ،باید امکان تقسیم شدن و پیوستن آنها به سازمانهای دیگر
(حتی به سازمانهای خارجی) برای تکامل وظایف و بازگشت دوباره به
وظایف خود مجود داشته باشد .بنابراین ،سیستم مدرسه در بستر جدید
نیاز کمتری به فرماندهی و کنترل دارد( .رتینگ)0220 ،

عدم تمرکز بر سیستم اداری
کاهش استفاده از کنترل و فرماندهی
انعطافپذیری مدرسه

در کدگذاری محوری ،کدهای حاصل از کدگذاری باز با یکدیگر مقایسه شده و پس از ادغام
موارد مشابه ،موارد مرتبط ،در محور مشترکی قرار گرفتند که به تفکیک هر بعد در جدول
شمارۀ  1ارائه گردیده است.
جدول شمارۀ  -4کدهای احصا شده در تحلیل محتوای کیفی
نشانگرها
طراحی چشمانداز روشن برای مدرسه
تدوین مأموریتها و اهداف مدرسه
ایجاد ارتباط میان چشمانداز ،مأموریت و اهداف مدرسه
جلب همکاری اعضای مدرسه در تهیّه چشمانداز و مأموریت مدرسه
استقبال از مشارکت افراد بیرون از مدرسه در تهیّه چشمانداز
کمک به درك چشمانداز و مأموریت توسط کارکنان ،والدین و اعضای جامعه

حوزه
تدوین چشمانداز،
مأموریت و اهداف
مشارکتجویی در
فرایند تدوین
چشمانداز

تالش برای بهبود وضع کیفی مدرسه در جهت چشمانداز و مأموریت تدوینشده
اجرای برنامه بر اساس اهداف و استراتژیهای تدوینشده
اجتناب از تفکّر تقلیل گرایانه و کلگرایی در طراحی ساختار مدرسه

تعیین مسیر حرکت
(استراتژی)

هماهنگی مسئولیتها همراه با روابط تکاملی بین رهبران و پیروان
بهرهگیری مؤثر از منابع موجود بهمنظور اجرای چشمانداز ،مأموریت و اهداف
رفع موانع دستیابی به چشمانداز ،مأموریت و اهداف

بعد

بهرهگیری از منابع و
رفع موانع

چشمانداز
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داشتن نگرش مثبت ،همهجانبه و کل گرا نسبت به مسائل مدرسه
توجّه به پیچیده و چندبعدی بودن کارکنان

نگرش مثبت و
همهجانبه

باور خلّاقیت همکاران و دانش آموزان

تفکّر خالق

استقبال از عدم تعیّن و پیشبینی

موقعیتهای

دیدن واحد آموزشی بهعنوان یک سیستم پویای غیرخطی

پیشبینیناپذیر

استقبال مدیر از تغییر و عدم تعادل
ایجاد تغییر مستمر و پرهیز از روزمرگی در رسیدگی به مسائل مدرسه
ایجاد انگیزه درونی برای استقبال از تغییر
شروع تغییر از خود

تفکّر
استقبال از تغییر

بومیسازی تغییر
ارزیابی فرایند تغییر
افزایش توانایی پاسخگویی در کارکنان

پاسخگویی

الگوسازی و تأکید بر رفتارهای مثبت

رفتارهای مثبت و

تمرکز بر ارزشها ،باورها و رفتارهای الهامبخش

ارزشها

ایجاد زمینۀ دستیابی به موفّقیت برای همه
توجّه به نیازهای دانش آموزان ،خانوادهها و کارکنان

ارزشها و
احساسها

تفاوتهای فردی

برگزاری جشن تفاوتها و تقدیر از موفّقیت دانش آموزان و کارکنان در یادگیری
دریافت و ارائۀ اطالعات
به رسمیت شناختن سیستم باز اطالعاتی
بهرهگیری بهموقع از اطالعات در دسترس

برقراری جریان آزاد
اطالعات

در نظر گرفتن ارزشهای فردی و جمعی در تصمیمگیری
استفاده از شهود در تصمیمگیری و دیگر فعّالیت ها

تصمیمگیری

شناخت

پایبندی به تصمیمها و مصمّم بودن در اجرای آنها
برداشتن مرزها بهمنظور ایجاد اعتماد ،ثبات و یکپارچگی در میان اعضای مدرسه
ایجاد زمینه برای کسب دانش و شناخت و توسعۀ حرفهای
هدایت دانش در جهت دستیابی به اهداف
ایجاد و حفظ کارکنان مولّد و توانمند در مدرسه
تمرکز بر خدمت به والدین ،معلّمان و دانش آموزان
شناسایی افراد دارای پتانسیل مدیریت و به اشتراك گذاشتن مسئولیتها
ایجاد زمینه همکاری میان اعضای مدرسه از طریق تشکیل گروه

زمینهسازی برای
کسب دانش و توسعۀ
حرفهای
رهبری خدمتگزار
مدیریت مشارکتی

عملکرد
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کمرنگ نمودن ساختار سلسله مراتبی و توزیع قدرت
ایجاد محیط امن ،بانشاط ،بهینه ،کارا و مؤثر در مدرسه

محیط معنوی

انعطافپذیر
در نظر گرفتن نفع شخصی و سازمانی بهطور همزمان
احترام به افراد و فرهنگها در جامعه
استقبال از تضاد و ناسازگاری
رعایت عدالت

شاخصهای اخالقی

حفظ حقوق و مسائل محرمانه

شخصی و حرفهای

داشتن قاطعیت در شرایط بحران
داشتن حس مسئولیت
احترام به دانش آموزان ،همکاران و اربابرجوع
صداقت در رفتار و گفتار
تقویت مهارت حلّ مسئله مؤثر در خود و همکاران

کسب مهارت

ایجاد زمینه خودسازماندهی
تأکید بر تفکّر و یادگیری تجربی کارکنان و دانش آموزان

خودسازماندهی

توجّه به استقالل و اختیار کارکنان
نظارت بر فرایند سازمانی بهجای کنترل کارکنان
انجام نظارت و بازخورد
شناسایی فرصتهای بالقوه
توجّه بهموقع به مسئله

اعتماد
جو اعتماد
موقعیتشناسی

برقراری روابط مؤثر و نهادینه کردن فرهنگ آن
ارتباط مدیر با افراد جامعه و خانواده
ارتباط مدیر با مسئولین و رهبران جامعه
ارتباط مدیر با مؤسسات و سازمانهای دولتی و غیردولتی و رسانه

جو و محیط مناسب

فراهم نمودن زمینه ارتباط و مشارکت معلم و دانشآموز
ایجاد جو تعالی
فراهم نمودن ابزار و تکنیکهای ارتباطی

ابزار

شرکت در گروههای غیررسمی بهمنظور نفوذ در محیط مدرسه

نفوذ

شناخت و توجّه مدیر نسبت به ماهیت یادگیری پویا
تأکید بر یادگیری چگونگی یادگیری در معلّمان و دانش آموزان

فرایند یادگیری

ارتباط
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زمینهسازی برای استفاده از هر دو بعد مغز محور و شبکه محور در یادگیری

یادگیری

تأکید بر آموزش و یادگیری مستمر و متنوع
استفاده از فناوری در یادگیری
اعتماد به افراد در یادگیری
مدیریت یادگیری خود
ایجاد محیط یادگیری مولّد
تأکید بر ارجحیت عمق مطالب آموختهشده نسبت به وسعت آن
تأکید بر کلگرایی در یادگیری بهجای تقسیم نمودن مسئله به اجزای کوچکتر
داشتن برنامه یادگیری با توجّه به تفاوتهای فردی
بهرهگیری از خالقیت در یادگیری
ایجاد شرایط مطلوب روانی و فیزیکی در کالس و مدرسه
پذیرش اشتباهات و ایجاد زمینه یادگیری از آنها
تأکید بر شیوۀ یاددهی متناسب بادانش آموز (دانشآموز محوری)
کمک به افزایش مهارتها در دانش آموزان
تأکید بر استفاده از مجموعه مهارتهای متنوع در تدریس

فرایند تدریس و
یاددهی

غنی کردن فرهنگ یادگیری در مدرسه متناسب با نیازهای مدرسه و دانش آموزان
تغییر فرهنگ نمره محوری به یادگیری محوری در اولیا ،معلّمان و دانش آموزان
ارزیابی مستمر از فرهنگ یادگیری در مدرسه
استفاده از ارزیابی مهارتها با استفاده از الگوها و تمهای نوظهور

فرهنگ یادگیری

پرهیز از استانداردسازی فرایند آموزش و یادگیری
داشتن نگرش کلگرایی و بررسی میزان یادگیری در طول زمان
بهرهگیری از روشهای متنوع در ارزیابی نتایج یادگیری
استفاده از نتایج پژوهشها ،ادراکات معلّمان و توصیههای اعضای جامعه (دادههای
تکوینی و تراکمی) برای تصمیمگیری آگاهانه درزمینۀ آموزشی

منابع تصمیمگیری

بنابراین نتایج بهدستآمده از فرایند کدگذاری نشان داد که ویژگیهای رفتاری مدیران
مدارس را میتوان در  8بعد و  02حوزه و  29نشانگر گروهبندی کرد.
بحث و نتیجهگیری
رهبری کوانتمی صرفاً یک نظریه نیست ،بلکه گواه محکمی مبنی بر ایجاد پارادایمی جدید است
(ارستین و کاماست .) 1 :0228 ،مخاطب اصلی مدارس دانش آموزان هستند که بنا بر ذات
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انسانی ،دارای پیچیدگیهای رفتاری میباشند؛ بر این اساس میتوان مدارس را نیز بهعنوان
سازمانی کوانتومی تلقی نمود که بر مبنای پیچیدگی ،عدم قطعیت ،خلّاقیت ،یکپارچگی ،خود
تصمیمگیری ،4انعطافپذیری ،تحوّل ،رهبری شخصی و روابط ،توسعه مییابند .در بستر پارادایم
کوانتومی هیچکس نمیتواند بهطور مستقل از همهچیز وجود داشته باشد و این مسئله باعث
میشود که مدیران نتوانند صرفاً از طریق بهکارگیری روشهای نیوتنی به موفّقیتهای مورد
انتظار دست یابند .پژوهشگران حوزههای مدیریت ،به دنبال راهکاری بهمنظور فائق آمدن بر
مسائل غیرقابلپیشبینی سازمان خود و نیز موجسواری بر شانۀ تغییرات سریع ،پژوهشهایی
انجام دادهاند .امّا این پژوهشها بیشتر در سازمانهای غیر آموزشی صورت گرفته بود و طبیعتاً
بخشهای خاصّ مدیریت مدارس مغفول مانده بود .بنابراین این پژوهش باهدف شناسایی ابعاد و
ویژگیهای رفتاری مدیران مدارس در بستر پارادایم کوانتمی انجام شد .با توجّه به نتایج
کدگذاری اسناد و مصاحبهها ،پس از بررسی خبرگان ابعاد رفتاری مدیران مدارس در  8بعد02 ،
حوزه و  29شاخص حاصل شد.
0
در بعد «چشمانداز» ،محمّدهادی ( ،)4322هریس ،آفدالیا و هریس ( ،)0242گاسوامی
( ،)0242صادقی دهکردی و مرادی پوردنجانی ( ،)0249بولت ( ،)0249اسمال (،)0243
هیلمن ،)0243( 3هوگز ،)0243( 1لوییس ،لیت وود ،والستروم ،اندرسون ،میشلین و ماسال9
( ،)0242پیوتروسکی ،)0222( 2محمّد و پائولین ،)0229( 2نوری ،)0229( 8سینگر (،)0221
لیت وود ،سیشور ،2اندرسون و والستروم ( ،)0221در پژوهشهای خود به شاخصهای این حوزه
اشارهکرده بودند .این شاخصها نشان میدهد که علیرغم غیرقابلپیشبینی بودن مسائل در
بستر پارادایم کوانتمی ،دورنمای فعّالیتهای مدرسه و مسیر دستیابی به آنها بهطورکلی باید
مشخص باشد و مدیر مدرسه باید در تدارك چشمانداز ،مأموریت و اهداف مدرسه برآید .امّا آنچه
تدوین چشمانداز مدرسه را در پارادایم کوانتمی نسبت به پارادایم نیوتنی متمایز میسازد این
است که در پارادایم نیوتنی ،چشمانداز توسط شخص مدیر بهعنوان تنها قهرمان و خیرخواه
1 . self-determination
2 . Haris, Afdaliah & Haris
3 . Hillman
4 . Hodges
5 . Louis, Leithwood, Wahlstrom, Anderson, Michlin & Mascall
6 . Piotrowski
7 . Mohamed & Pauleen
8 . Nourie
9 . Seashore
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مدرسه تهیّه شده و به اطّالع افراد ذینفع میرسد .امّا در بستر پارادایم کوانتمی ازآنجاکه «مسائل
همیشه آنگونه نیستند که به نظر میرسند( ».پورتراگرادی و مالوچ )90 :0249 ،4و افراد با
توجّه به ذهنیتهای مختلف تعابیر متفاوتی از مسائل دارند ،رویکرد تدوین چشمانداز ،مشارکتی
است و پس از تدوین چشمانداز ،مأموریت و اهداف مدرسه با توجّه به ذهنیت همۀ ذینفعان،
مدیر به همۀ افراد ذینفع در ایجاد درك مشترك از آنها یاری میرساند .ازآنجاکه همۀ اعضای
مدرسه در تدوین چشم انداز ،مأموریت و اهداف مدرسه سهیم بوده و درك صحیحی از آن دارند؛
لذا با بهرهگیری از منابع و رفع موانع ،همه در یک مسیر حرکت خواهند کرد و آن همان مسیری
است که همه بر سر آن توافق نمودهاند.
در بعد «تفکّر» عالوه بر پژوهشهای گاسوامی ( ،)0242هریس و همکاران ( ،)0242صادقی
دهکردی و مرادی پوردنجانی ( ،)0249اسمال ( ،)0243رایکا ،)0240( 0کیمن و ارستم3
( ،)0244راچ ( ،)0244آون ،)0228( 1محمّد و پائولین ( ،)0229سینگر ( )0221و وال9
( 9 ،)0220نفر از مصاحبهشوندگان نیز شاخصهای فوق را عنوان نمودند .شاخصهای تأییدشده
نشانگر آن است که در بستر پارادایم کوانتمی مدیر از طریق توسعۀ فعّالیتهای نیمکرۀ راست
مغز ،عالوه بر تقویت خلّاقیت خود ،زمینهساز خلّاقت در همۀ اعضای مدرسه است .چنین مدیری
دیگر از تغییر هراس نداشته و حتّی از آن استقبال مینماید ،چراکه میداند ایستایی منجر به
مرگ مدرسه خواهد شد .او بهعنوان یکی از افراد تصمیمگیرنده در مدرسه ،از ایدههای دیگران
مطّلع شده و با تجمیع ایدهها و تفکّرات خلّاقانه و همهجانبه ،سعی در ادارۀ بهتر مدرسه خواهد
داشت.
در بعد « ارزشها و احساسها» محمّدهادی ( ،)4322هریس و همکاران ( ،)0242بولت
( ،)0249قاسم و شاری ،)0241( 2راچ ( ،)0244محمّد و پائولین ( ،)0229سینگر (،)0221
رتینگ )0220( 2و  0نفر از مصاحبهشوندگان به شاخصها اشاره داشتند .مهارت احساس در
بستر کوانتمی مدیران را قادر میسازد بدون توجّه به آنچه در بیرون میگذرد ،از درون احساس
خوبی داشته باشند .نگاه به رویدادهای منفی از جنبۀ مثبت نیازمند تفکّر به شیوهای متناقض
1 . Porter-O'Grady & Malloch
2 . Ricca
3 . Kayman & Ercetm
4 . Owen
5 . Vella
6 . Kassim& Shaari
7 . Rettig
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است (شلتون و دارلینگ ،0224 ،شلتون و دارلینگ و والکر .)92 :0220 ،4این مهارت اثرات
بیشماری بر موضوعاتی مانند انگیزش ،خستگی ،استرس و رضایت شغلی دارد .اعضای مدرسه
خود را از وابستگی به پاداشهای بیرونی رها میسازند (شلتون و دارلینگ )028 :0224 ، ،و در
این صورت است که میتوانند پاسخگوی رفتارهای خود باشند .مدیر باید در خود و دیگران
نسبت به همۀ مسائل نگرش مثبت ایجاد نموده و بدین ترتیب الگوی مناسبی برای دیگران باشد.
او باید تفاوت انگیزشی افراد را درك نموده و از آن استقبال نماید .موفّقیت همۀ اعضای مدرسه،
هرچند کوچک را ارج نهد .چراکه در این صورت در مدرسه روح زندگی شاداب به جریان خواهد
افتاد.
شاخصهای بعد «شناخت» بهوسیلۀ هریس و همکاران ( ،)0242گاسوامی ( ،)0242بولت
( ،)0249صادقی دهکردی و مرادی پوردنجانی ( ،)0249بولت ( ،)0249هیلمن ( ،)0243راچ
( ،)0244آون ( ،)0228پیوتروسکی ( ،)0222محمّدهادی ( ،)4322نوری ( ،)0229محمّد و
پائولین ( ،)0229سینگر ( ،)0221رتینگ ( )0220و  1نفر از مصاحبهشوندگان تأیید شدند .در
نگرش نیوتنی مدیر ابتدا سعی در کسب حداکثر اطالعات و شناخت در حیطۀ مسئله نموده،
سپس بهترین تصمیم را اخذ و اجرا میکند .امّا نگرش کوانتمی این موضوع را متذکّر میشود که
مسائل پیرامون ما پیچیدهتر از آن هستند که بتوان شناخت جامعی از آن کسب نمود .بنابراین
اگرچه مدیر باید با به جریان انداختن اطالعات در همۀ مدرسه و زمینهسازی برای توسعۀ دانش
سعی در کسب اطالعات بیشتر بهمنظور تصمیمگیری بهتر اعضای مدرسه داشته باشد ،امّا گاهی
برای تصمیمگیری نیاز به استفاده از شهود است.
در بعد «عملکرد» ،شاخصها توسط محمّدهادی ( ،)4322هریس و همکاران ( ،)0242بولت
( ،)0249صادقی دهکردی و مرادی پوردنجانی ( ،)0249آکات و ای ،)0241( 0هیلمن (،)0243
اسمال ( ،)0243راچ ( ،)0244کیمن و ارستم ( ،)0244محمّدهادی ( ،)4322لوییس و همکاران
( ،)0242آون ( ،)0228پیوتروسکی ( ،)0222نوری ( ،)0229محمّد و پائولین ( ،)0229سینگر
( ،)0221رتینگ ( ،)0220مختاری نوری و خادم الحسینی ( )4382و  3نفر از مصاحبهشوندگان
مطرح شد .مدیریت در بستر پارادایم کوانتمی باید همراه با عمل مسئوالنه باشد .ازاینرو مدیر
نقش خدمتگزار اعضای مدرسه را دارد و همواره باید در تالش برای فراهم نمودن امکانات و
تجهیزات به منظور ارتقای مدرسه و اعضای آن باشد .او باید با مشارکت کارکنان و دانش آموزان،
مدیریت منابع و ایجاد محیط و جو مناسب و زمینهسازی برای کسب مهارت برای اعضای
1 . Walker
2 . Acat & Ay
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مدرسه فرصتهای رشد بیشتر را فراهم آورد .رعایت ارزشهای اخالقی ،و کسب مهارت حلّ
مسئله نیز در دستیابی به این امر کمک خواهد نمود.
در بعد «اعتماد» محمّدهادی ( ،)4322صادقی دهکردی و مرادی پوردنجانی (،)0249
جانسون ،)0249( 4اسمال ( ،)0243هیلمن ( ،)0243راچ ( ،)0244رایکا ( ،)0240هال
( ،)0228سینگر ( )0221و  1نفر از مصاحبهشوندگان به شاخصها اشاره کردند .الزمۀ خود
سازماندهی ،مقابله با وابستگی و کنترل درونی است .موقعیتشناسی و نظارت بهجای کنترل
خودسازماندهی را تقویت خواهد نمود و حذف کنترل و پذیرش اشتباهات افراد از طرف مدیر و
دیگران جو اعتماد را در مدرسه برقرار خواهد کرد .این موضوع محقّق نخواهد شد مگر اینکه
مدیر و کارکنان انعطافپذیری الزم را داشته باشند.
در بعد «ارتباط» پژوهشهای محمّدهادی ( ،)4322هریس و همکاران ( ،)0242بولت
( ،)0249هیلمن ( ،)0243هوگز ( ،)0243رایکا ( ،)0240راچ ( ،)0244لوییس و همکاران
( ،)0242ولز ( ،)0222آون ( ،)0228پیوتروسکی ( ،)0222نوری ( ،)0229محمّد و پائولین
( ،)0229سینگر ( )0221و وال ( ،)0220به این موضوع اشاره کردند .در مدل مهارتهای
کوانتمی شلتون و دارلینگ ( ،)0224وجود کوانتمی که با این بعد احصا شده از کدگذاری
شباهت دارد ،کانون و مرکز مهارتهای اشارهشدۀ قبلی است .بر اساس پارادایم نیوتنی مدیر
مدرسه میتواند بر رفتار بیرونی دیگران تأثیر بگذارد امّا نمیتواند خصوصیات درونی دیگران را
تغییر دهد .بنابراین وجود کوانتمی الزمۀ تحوّل است و روابط مانند آجرهایی این موجودیت را
میسازند .روابط فرصتهای استثنایی یادگیری هستند .بنابراین مدیر باید عالوه بر تالش برای
ارتباط با محیط داخل و خارج از مدرسه و حتّی نفوذ در آنها ،شرایط برقراری ارتباط اعضای
مدرسه با یکدیگر و حتّی افراد ذینفع محیط خارجی را فراهم کند.
بعد «یادگیری» توسط پژوهشهای محمّد هادی ( ،)4322هریس و همکاران (،)0242
دادگران و خلخالی ( ،)4329صادقی دهکردی و مرادی پوردنجانی ( ،)0249بولت (،)0249
آکات و ای ( ،)0241قاسم و شاری ( ،)0241هیلمن ( ،)0243هوگز ( ،)0243شاهولی کوه
شوری ( ،)4320رایکا ( ،)0240راچ ( ،)0244لوییس و همکاران ( ،)0242مالهرب ،)0244( 0ولز
( ،)0222آون ( ،)0228پیوتروسکی ( ،)0222کانینگهام ( ،)0222محمّد و پائولین (،)0229
نوری ( ،)0229سینگر ( ،)0221رتینگ ( ،)0220وال ( )0220و پاسخ  2نفر از مصاحبهشوندگان
تأییدشده است .اگرچه این بعد بهطور مستقیم در مدل مهارتهای کوانتمی شلتون و دارلینگ
1 . Johnson
2 . Malherbe
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( )0224اشاره نشده ا ست ،امّا بر اساس کدهای احصا شده در این پژوهش در مدارس از اهمّیت
زیادی برخوردار است .مؤسسات آموزشی تحت تأثیر تغییرات دائمی قرار دارند و یادگیری و
آموزش مادامالعمر راهکاری مناسب برای مقابله با تغییر است (کیمن و ارستم.)02 :0244 ،
امروزه عالوه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ،روشهای آموزش مادامالعمر ،ارتباط مؤثر،
تفکّر خلّاق ،یادگیری نحوۀ یادگیری و حلّ مسئله نیز مورد توجّه مدارس است .در این زمینه،
رویکردهای زیربنایی و ایجاد فرهنگ بسیار مهم است .تحقیقات در مورد آموزش بر این نکته
تأکید دارند که قرار دادن دانش آموزان در مرکز آموزش ضروری است .بنابراین بهمنظور مؤثر
بودن فرایند یادگیری باید بر مفهوم یادگیری بهجای مفهوم آموزش تمرکز شود (آکات و ای،
 .)04 :0241پژوهشها نشان دادهاند که یادگیری به روش کوانتمی باعث افزایش میزان
یادگیری دانش آموزان میگردد (آکات و ای 0241؛ تریک .)0240 ،4بنابراین مدیر از طریق
ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با کارکنان و دانش آموزان و فراهم نمودن شرایط فیزیکی و روانی
مدرسه و کالس درس و بهرهگیری از منابع مختلف ،میتواند در کمّیت و کیفیت یادگیری آنها
تأثیر بسزایی داشته باشد .مهمترین مسئلهای که در یادگیری کوانتمی باید مورد توجّه قرار
گیرد ،یادگیری چگونه یادگرفتن است ،چراکه در این صورت کارکنان و دانش آموزان بهسوی
یادگیری مولّد سوق مییابند .اصلیترین مانع یادگیری ،یکسان فرض نمودن اعضای مدرسه و
ارزشیابی همۀ افراد با یک روش و میزان است .افرادی که در این قالب استانداردها نمیگنجند یا
اجازۀ ورود ندارند و یا ترتیب خروج اجباری آنها از مدرسه داده خواهد شد.
مدیران در دنیایی محصور گردیدهاند که در آنهم زمان نشانههایی از پایداری و ناپایداری،
امور قابل پیشبینی و غیرقابلپیشبینی ،نظم و بینظمی ،تضاد و توافق و اراده و تصادف دیده
میشود (استیسی ،0223 ،ترجمۀ قدمی و نیازمند .)08 :4380 ،علیرغم ارزشمندی پارادایم
کوانتومی ،نباید آن را جایگزین پارادایم نیوتنی فرض کرد .پارادایم نیوتنی ،هنوز هم در
موقعیتهای پیشبینی پذیر و قابلکنترل ،از کارایی خوبی برخوردار است ،امّا برای درك
پدیدههای ناآشنا ،مبهم ،غیرقطعی در محیطهای متالطم و پیچیده ،دارای تغییر فراوان،
آشوبناك و نامنظم ،پارادایم کوانتومی از اهمّیت زیادی برخوردار است (محمّدهادی.)4322 ،
بنابراین ،به نظر میرسد که مدیران عالوه بر اصول برنامهریزی ،سازماندهی ،فرماندهی و نظارت
که از پارادایم نیوتنی سرچشمه گرفته است ،به مهارتهای دیگری نیز نیاز دارند که مبنای آنها
پارادایم کوانتمی است .چراکه این پارادایم از عملکرد ذهنی ،عاطفی و شهودی حمایت میکند و
1 . Trice
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بر ویژگیهای هوش چندگانه تأکید دارد (آکات و ای .)40 :0241 ،اما متأسفانه بسیاری از
مدیران مدارس با این مهارتها آشنایی ندارند و یکی از محدودیتهای این پژوهش همین مورد
بود .چراکه تعداد مدیران متخصص بهمنظور انجام مصاحبه را بسیار محدود نمود.
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