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چكيده
پژوهش حاضر در پي ارائه عواملي است که نقش مشارکت بخش خصوصي _ دولتي را در
مدارس ابتدایي نشان دهد .به همين منظور با بهره گيري از رویکردهاي نهادي برگرفته از
خصوصي _ دولتي هستند یا پایداري مشارکت در سازمانها را نشان مي دهند ،عواملي

استخراج شده تا ميزان مشارکت پذیري بخش خصوصي _ دولتي را در مدارس ابتدایي
بيان کند .معيار تعيين این مشارکت پذیري ،یافتههاي بيان شده در تئوریهاست .با توجه به
اهداف سند چشمانداز و سياستهاي کلي ابالغي در برنامههاي پنجساله چهارم و پنجم
توسعه ( )0931-0931و تأکيد در ماده  401برنامه پنجم توسعه بهویژه سياستهاي کلي اصل
 11قانون اساسي ،به منظور تحقق بخشيدن به اهداف سياستگذاریهاي درنظر گرفته شده در
آموزش و پرورش نيازمند تعيين عواملي هستيم که بتواند ميزان مشارکت بخش خصوصي-
دولتي را در مدیران آموزش و پرورش نشان دهد .تعيين عواملي که مشارکت بخش
خصوصي -دولتي را نشان دهد کمک مي کند تا براي تحقق یافتن سياستگذاریهاي آموزشي
مبتني بر اسناد باالدستي بتوان از این عوامل در مدارس بهره مند شد .با توجه به تئوریهاي
مرتبط در حوزه مدیریت و اقتصاد و اهداف مشارکت بخش خصوصي -دولتي 3 ،مؤلفه از
مباني نظري استخراج شد .پس از انجام گرفتن پژوهش روي  194نفر از مدیران مدارس
ابتدایي آموزش و پرورش شهر تهران و با بهرهگيري از تحليل عاملي 8 ،مؤلفه مورد تأیيد
قرار گرفت 8 .مؤلفه استخراج شده عبارتاند از :ارزشهاي مشارکتي ،ساختار مشارکتي،
رهبري توزیعي ،توانمندسازي ،مالکيت روانشناختي ،پرداخت مشارکتي ،مناسبات و نظارت
دروني.

كليد واژه ها :مشارکت بخشخصوصي  -دولتي ،مالکيت ،رویکرد نهادي ،مؤلفههاي مشارکت
بخشخصوصي -دولتي
__________________________________________________________
تاریخ پذیرش34/4/91 :
تاریخ دریافت30/8/91 :
*
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مقدمه
مشارکت موضوعي است که همواره در ابعاد مختلف در نظامهاي اقتصادي ،اجتماعي و سياسي
وجود داشته است .مشارکت در مدیریت را نيز ميتوان در تئوریهاي کالسيک مدیریت و تئوریهاي
انسانگرایانه مدیریت و مدیریت هزاره سوم جستجو کرد .دليل آن این است که انسان از ابتداي
خلقت تمایل به مشارکت در اجتماع داشته است .فلسفه زیربنایي که مبناي این بررسي قرار گرفته
مشارکت و مزایاي بسيار آن است که در نهایت سبب برطرف شدن نيازها ميشود .از نيازهاي اوليه
(فيزیولوژیک) براي تأمين غذا و مسکن گرفته تا نيازهاي ایمني در برابر بالهاي طبيعي و امنيت
اجتماعي و نيازهاي سطح باالتر مانند تعلقپذیري و کار گروهي و نياز به احترام متقابل و
خودشکوفایي مشارکت اهميت خود را بيش از پيش نشان ميدهد .در اینجا توصيف مشارکت با
توجه به توصيف یک جامعه آرماني نيست ،بلکه مشارکت کاربرد ساده خالقانهاي است که براي
تعامل انساني و زندگي در هر جامعه الزم است .اهميت مشارکت در کار تيمي به قدري مورد توجه
قرار گرفته است که روانشناسان اجتماعي مانند دوئيچ و کراوس( 0نقل از کتبي )4 ،0931،معتقدند
که کشف توانمندیها و پویایيهاي گروه ،سهم عظيم دستاوردها و تأثيرات اجتماعي را به خوبي نشان
داده است .اندیشمنداني بزرگ چون دیویي در ترسيم یک جامعه دموکراتيک ،مشارکت افراد در
جامعه را عاملي مهم تلقي ميکرده اند .از نظر وي جامعه دموکراتيک جامعهاي است متعادل و
یکپارچه که بر تفاهم دوسویه استوار است .تجربه گروهي ،کوشش مشترکي است که در آن همه
شرکتکنندگان در تجارب یکدیگر سهيم ميشوند .هر اندازه مشارکت بيشتر باشد ،امکان رشد
افزونتر ميشود .انسانها در تالش خویش براي زیستن درميیابند که زندگي گروهي یا مشارکت،
به مؤثرترین وجهي به رفاه و تداوم حيات آنان کمک ميکند .جامعه آموزشگاهي دیویي که بر
فعاليتهاي مشترك دوسویه مبتني بود به گونهاي طرحریزي شده بود که کانون دموکراسي مشارکتي
را تشکيل دهد (گوتک )011 ،0981،اما آنچه منجر به پایداري این تالش گروهي ميشود این است
که حقوق مالکيت در این تالش مورد احترام واقع گردد ،به طوري که اگر نهاد مالکيت و احترام به
آن ،در جامعهاي ضعيف باشد و از ساختار قوي برخوردار نباشد ،خصوصي سازي و واگذاري امور
به بخش غيردولتي در آن جامعه شکست خواهد خورد.

1. Deutsch, M. & Krauss, R. M.
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کوز 1در نظریه هزینه مبادالتي 6معتقد است :به منظور افزایش کارایي در یک سيستم الزم است
نهادهایي تقویت شوند که بتوانند هزینههاي فعاليت خود را کاهش دهند .وي معتقد است که اگر
هزینه انجام یافته در یک داد و ستد بيشتر از سود آن باشد؛ آن فعاليت اتفاق نميافتد .وي ادامه
ميدهد هنگامي که فرایند کار پرهزینه باشد و حقوق مالکيت بصورتي ضعيف مورد حمایت قرار
گيرد قراردادها به سختي تعيين و اجرا ميشوند و هزینه فعاليت افزایش ميیابد (به نقل از
تقویت مدیریت کارا در آموزشوپرورش و تعریف حق مالکيت و احترام به آن ،در قالب
مشارکت نهادهاي آموزشي با هدف مشارکت بخش خصوصي_دولتي  ،امکان تقویت تجاريسازي
آموزش با هدف رقابت آموزشي و واگذاري امور به بخش غيردولتي را فراهم خواهد نمود.
بيان مسئله
محدودیت شدید منابع مالي دولتي یکي از مهم ترین عوامل مؤثر در عدم تعادل ميان امکانات
آموزشوپرورش و انتظارات جامعه است .لذا براي دستيابي به اهداف و راهبردهاي کالن آموزش و
پرورش و به منظور کسب رتبه اول در منطقه تا سال  0111و دستيابي به کشوري که در مسير
توسعه قرارگيرد ،الزم است که سياستها و برنامههایي ویژه طراحي و به مرحله اجرا گذاشته شوند.
برنامه هایي که سبب ارتقاي کارایي ،توسعه و نهادینه کردن عدالت آموزشي و تقویت مشارکت
اثربخش و مسئوليتپذیري مردم در آموزشوپرورش شوند .با استناد به راهکارهاي عملي که بانک
جهاني با همکاري یونيسف و یونسکو به منظور حذف شهریه از مدارس ابتدایي ارائه داده ،تقویت
مدیریت مدارس و پاسخگویي مدارس را در حکم یکي از راههاي عملي این مهم دانستهاند .براي
دستيابي به این هدف سازوکار پشتيباني از کارایي و شفافيت 1در مدارس را براي تخصيص و اداره
منابع ،جایگزین شهریه کرده ضمن آنکه تقویت مالکيت تيمي و حمایت از مدارس و بهبود
مدیریت آموزشي و نظارت را براي دستيابي به آن مورد توجه قرار دادهاند (بانک بين المللي
بازسازي و توسعه و یونيسف .)01-03 ،4113،لذا براي پشتيباني از کارایي و شفافيت؛ استفاده از
مشارکت بخش خصوصي_دولتي ،ضمن آنکه سبب مشارکت معلمان و افزایش انگيزه 5آنان مي
 .0کوز ،رونالد ( Ronald Coaseمتولد  )0301برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال .0330
2. Theory of transaction costs
 ، Mary M. Shirley . 9ریيس موسسه رونالد کوز
4. Transparency
 .5در سند تحول بنيادین آموزش و پرورش در سال  0931در بندهاي  01-0الي  01-1به موضوع بهينه سازي نظام پرداختها مبتني بر شایستگيها
و براساس رویکرد رقابتي و تمهيد مقدمات براي افزایش انگيزه آنان با ساماندهي مناسب توجه شده است.
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شود؛ بهينه سازي نظام پرداختها و کارایي مدارس را نيز افزایش مي دهد .همچنين سبب ایجاد
رویکرد رقابتي در مدارس و در نتيجه شفافيت در پاسخگویي مدارس براي ذینفعان آموزشي مي
شود.
این بررسي در پي دستيابي به عواملي است که سبب افزایش سطح مشارکت بخش خصوصي-
دولتي در مدارس مي شود ،به طوري که مدارس بتوانند اثربخشي آموزشي را ارتقا بخشند ،زیرا در
مدارس دولتي براي فعاليت در مدارس به دنبال دریافت اعتبار از باال باشند و به خواستههاي
ذینفعان آموزشي در مدارس کم توجه شوند (انصاري)14 ،0983،؛ در نتيجه در پي ارائه مدیریت
نوین آموزشي در مدارس نباشند یا تقاضایي براي آن نداشته باشند .در مدارس غيردولتي نيز به دليل
افزایش شهریه ،تقاضاي محدودي براي این مدارس وجود دارد و این تقاضاي محدود امکان وجود
رقابت را براي این مدارس به وجود نميآورد ،بنابراین سبب ضعف در ارائه مدیریت مطلوب
ميشود .در این شرایط ضرورت دارد تا نگاهي نو به مشارکت در مدرسه به منزلة جزیي از سيستم
وزارتخانه آموزش و پرورش بيندازیم .بدین منظور دستيابي به عواملي که مشارکت بخش
خصوصي_دولتي را تبيين کنند ،سبب مي شود تا بتوانيم مدارسي را ترسيم کنيم که از کارایي و
شفافيت براي پاسخگویي دارا باشند.
تأکيد اساسي این بررسي در تبيين مدارسي با ویژگيهاي مشارکت بخش خصوصي _دولتي بر
این است که مدرسه تنها مجري سياستها و برنامه هاي دولت نيست ،بلکه واحد برنامه ریزي،
تصميم گيري و مدیریت تلقي ميشود .در این نوع نگاه هر مدرسه نه در حکم یک واحد تابعه
وزارتخانه ،بلکه به منزلة یک واحد اداري مستقل با شرایط خاص خود و با توانایي تعيين هدفهاي
خاص خود و برنامه هاي ویژه براي دستيابي به هدف دیده ميشود .به طوري که در پي تأمين منابع
مالي براساس تقاضاي مشتریان خود و در نتيجه افزایش بهرهوري خود باشند و چون در تأمين منابع
مالي مدارس اگر هزینه مربوط به زمين و ساختمان (هزینه هاي ثابت) از عهده بخش خصوصي
سلب شود ،هزینه آموزشي کاهش خواهد یافت و بالطبع موجب کاهش شهریههاي مدارس خواهد
شد .به این ترتيب با افزایش تقاضاي آموزشي و افزایش رقابت ميان مدارس خصوصي ،بهرهوري
مدارس نيز ارتقا خواهد یافت .نتيجه اینکه مدیریت آموزشي مدارس در پي رشد و توسعه خود
سبب ارتقاي سطح مدیریت آموزشي کشور خواهد شد .کاهش شهریه مدارس و بهره گيري از
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سازوکارهایي چون حوالهآموزشي 0امکان تحقق بخشيدن به اصل  91قانون اساسي 4را فراهم
خواهد کرد و در عين حال نظارت از سوي وزارتخانه و مناطق اداري بر مدرسه عميقتر و با کيفيت
بهتري انجام ميپذیرد.
شناسایي عواملي که در مشارکت بخش خصوصي-دولتي در مدارس ابتدایي براساس استخراج
نتایج این تحقيق ارائه خواهد شد ،این امکان را فراهم مي آورد که بتوان ابعاد مشارکت بخش
براساس این عوامل سياستگذاري کرد .برخي سودمندیهاي مادي و معنوي مشارکت بخش
خصوصي_دولتي مدارس عبارت اند از :در شرایط مشارکت بخش خصوصي_دولتي همة مدارس
از طریق ارزش دارایي خالص ،تامين بودجه مي شوند؛ بنابراین خطر یک مدرسه ،خطر احتمالي در
کسب و کار آن مي شود؛ بهره هاي ناشي از اثربخشي آموزشي ميان معلمان و مدیران مدارس بخش
مي شود؛ معلمان و مدیران از نتایج کار و کوشش خود بهره ميبرند و به بهبود چيزي که خود در
پدید آوردن آن شریک هستند ،شوق بيشتري نشان مي دهند به طوري که بيتفاوتي سازماني در
مدارس کاهش ميیابد ،معلمان و مدیران بر سرنوشت خود نظارت مي کنند ،به خودگرداني در
زندگي خو مي گيرند ،رضایتشغلي به دست ميآورند ،از رها کردن کار خود دوري مي کنند ،رشد
و توسعه مدیریت آموزشي شتابانتر مي شود ،مفاهيم و فرایندهاي مدیریت مشارکتي در مدارس
نهادینه مي شود و در نهایت اینکه مالکيت رسمي و عملي معلمان به یکپارچه شدن آنان با مدیریت
مي انجامد.
به طور کلي این بررسي در پي تعيين عواملي است که بتواند شيوههاي مشارکت بخش
خصوصي -دولتي را در اداره مدارس ابتدایي ترسيم نماید تا بتوان براساس آن عوامل ،ميزان
مشارکتپذیري مدیریت مدارس مبتني بر مشارکت کارکنان مدارس را شناسایي کرد.
پيشينة پژوهش
با توجه به اهميت آموزش و پرورش در رشد اقتصادي نوین و تأکيد بر محاسبه سرمایهگذاري
در انسان در توليد ناخالص ملي که کوزنتس6مطرح کرده و همچنين سرمایهگذاري در سرمایه
 :Voucher .0اخيراً در آموزش و پرورش بعضي از کشورهاي توسعه یافته سيستمي طراحي شده است که سرانه دانشآموزي به جاي پرداخت به
مدرسه ،در قالب کوپن به والدین واگذار ميشود که به جاي پول پرداختي در اختيار مدارس بگذارند .بدین نحو سرمایه گذاري براساس تقاضا انجام
ميشود و موجب توسعه فرصت هاي آموزشي از سوي والدین ميگردد.
 .4مطابق اصل  91قانون اساسي جمهوري اسالمي «:دولت موظف است وسائل آموزش وپرورش رایگان را براي همه ملت تا پایان دوره متوسطه
فراهم سازد و وسایل تحصيالت عالي را تا سرحد خودکفایي کشور به طور رایگان گسترش دهد» .
 .9سيمون کوزنتس )0310-0385( Simon Kuznets -برنده جایزه نوبل در سال .0330
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انساني که شولتز بيان کرده است (قنادان ،0930 ،صص 51-53و )091دولت نقشي اساسي در ایجاد
شرایط مناسب فضاي مشارکت در مدارس به جاي دخالت مستقيم در آن دارد .مداخله دولت صرفاً
فراهم کردن شرایط براي بروز قابليتهاي افراد جامعه در امر آموزش است که امکان مشارکت افراد
را در عين رقابت مبتني بر شایستگي به وجود ميآورد .امانوئل کانت 0در کتاب "تعليم و تربيت"
در تالش براي ایجاد مشارکت افراد در آموزش معتقد است که فرمانروایان مصالح کشور را در
دراین مورد باید به ویژه روي تالشهاي خصوصي حساب کرد ،نه روي حمایت فرمانروایان
(کانت .)30،0931،تعليم و تربيت دولتي از نظر کانت تنها به آموزش ميپردازد و کاربرد محتواي
تعليمات به عهده تعليم و تربيت خصوصي است .تعليم و تربيت دولتي کامل تعليم و تربيتي است
که آموزش را با پرورش اخالقي توأم کند و هدفش فراهم کردن زمينه مناسب براي تعليم و تربيت
خصوصي سودمند است .مدرسهاي که از عهده این وظيفه برآید موسسه تربيتي ناميده ميشود
(همان ،ص.)35
به منظور گسترش خصوصي سازي و ایجاد فضا براي سرمایهگذاري بخش خصوصي در
مدارس دولت ميتواند مشارکت را در قالب تنظيم قرارداد در آموزش و پرورش توسعه دهد .در
این شرایط مدارس بخش دولتي در چارچوب قرارداد به بخش خصوصي واگذار ميشود .به این
ترتيب بخش خصوصي با بخش دولتي براي اداره مدرسه مشارکت ميکنند .تعيين قرارداد در مبادله
ميان بخش خصوصي و دولتي موجب احترام به حقوق مالکيت بخش خصوصي ميشود .جان الك
وجود حقوق مالکيت را که از مباني تربيت خصوصي در مدارس است چنين بيان کرده است :آنچه
به ما حق مالکيت چيزي را ميدهد ،در درجه اول زحمتي است که براي آن ميکشيم و در نتيجه
زحمت ،اختيار پيدا ميکنيم که هر چه ميخواهيم با مالمان بکنيم .اگر من کار کنم و چيزي به
وجود آورم و از این بابت به کسي هم زیاني نرسانم ،در آن صورت حق دارم که از زحمتم بهره
ببرم .بدین ترتيب جامعهاي متکي بر دادوستدهاي داوطلبانه در ميان افراد و مستقل از دولت به
وجود ميآید .الك اهميت قراردادهاي اجتماعي را براي جلوگيري از تضييع حقوق افراد الزم
ميداند و معتقد است که قراردادها این حق را به وجود ميآورند که نسبت به تغيير وضعيت اقدام
کنند (مگي ،0983،ص .)013درحاليکه قراردادها در مشارکت بخش خصوصي_دولتي ابتدا منجر

 .0امانوئل کانت .)0341-0811( Immanuel Kant
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به برنامهریزي اوليه مدارس براي ترسيم فعاليتهاي بخشخصوصي ميشوند ،امکان تغيير شرایط و
توسعه استانداردسازي در مدارس را براي بخش دولتي در انتهاي قرارداد فراهم خواهند کرد.
نقش دولت براي مشارکت در سهم آموزشوپرورش به صورت دوگانه است ،از یک سو
نميتواند کامالً مداخله کند ،زیرا پویایي و اثربخشي آموزشوپرورش تحتتأثير سوء مدیریت و
عدم کارایي در این بخش قرار ميگيرد و از سوي دیگر نميتوان آموزشوپرورش را کامالً به بخش
پيوندي نزدیک دارد و در نتيجه بر سياستگذاریهاي کالن جامعه که برعهده دولت است ،تأثير
مستقيم و غير مستقيم ميگذارد .لذا با توجه به اهميت آموزشوپرورش در سرمایهگذاري انساني و
نظرات اندیشمنداني چون کانت و الك نقش قرارداد براي پيوند ميان بخشخصوصي و بخش
دولتي در آموزشوپرورش مورد اهميت قرار ميگيرد.
در آموزشوپرورش کشور با توجه به اینکه مدیران مدارس ،به ویژه ابتدایي با استفاده از
اعتبارات دولتي امور مدرسه را بر عهده گرفتهاند ،لذا از استراتژي مدیریتي و مطالعه اوليه در هنگام
برعهده گرفتن مدیریت مدرسه برخوردار نيستند .همچنين از آنجا که وجود قرارداد مسئوليت
تضامني را براي مدیر ایجاد ميکند ،مفاد تنظيم قرارداد ميتواند مدیر را وادار سازد تا با مطالعه کار
خود را شروع کند .به عبارت دیگر استراتژي خود را براي رعایت مفاد قرارداد از پيش تنظيم کند و
این خود در طي سالهاي متمادي منجر به کسب تجربهاي ميشود که در عين حال تعارض را به
طور مالیم و آرام و ضابطهمند در قالب جماعتهاي کوچک حلميکند .از سویي نيز منجر به ایجاد
تغيير در تعامل مدیر و ذینفعان مدارس و جامعه مي شود که پویایي را به مدارس به ارمغان
ميآورد.
لزوم پژوهش نهادی مبتنی بر رویکرد نهادی در آموزشوپرورش :آنچه از آراي مربيان و
اندیشمندان جهان در طول تاریخ در اصالح نظام آموزشي کشورها ،به ویژه جوامع کم توسعه،
استنباط ميشود اهميت مشارکت در آموزش و پرورش و حمایت از اقشار محروم جامعه با استفاده
از ارتقاي مشارکت افراد جامعه در آموزش و پرورش فرزندان خود است .بدین ترتيب با ارتقاي
مشارکت ،شرایط براي ایجاد فضاي اجتماعي قابليت زا 0براي جوامع محقق خواهدشد .حال باتوجه

 .0در نخستين گزارش ملي توسعه انساني به منظور ترسيم مفهوم توسعه انساني با تأکيد بر هدف زندگي بهتر ،توسعه انساني بدین صورت تعریف
شده است :توسعه انساني فرایند بسط انتخابها در بستر فضاي اجتماعي قابليتزا براي دستيابي به زندگي بهتر است.
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به تأکيد نظري اندیشمندان و فالسفه بر لزوم دموکراسي در آموزش و پرورش چرا چنين روندي را
در آموزش و پرورش کشور مشاهده نميکنيم یا چرا این روند کشور جدي گرفته نميشود؟
از دیدگاه بسياري از صاحب نظران ،آموزش و پرورش کشورمان در تاریخ تکاملي خود ،نتایج
قابل قبولي به دست نياورده است و دليل آن بيشتر از آنکه مسائل مالي و فقر باشد ،سوءمدیریت در
آموزش و پرورش بوده است .همچنين ساختار نادرست و تمرکزگرایي در آموزش و پرورش سبب
و شرایط گرایش به دموکراسي مشارکتي فراهم نشود.
همان طور که در مباحث نظري بيان شد دموکراسي مشارکتي در آموزش و پرورش منجر به
ایجاد تعدیل در برابري آموزشي ،به منظور دستيابي به فرصت بيشتر ميشود .به همين دليل و براي
ایجاد فرصت برابر در بهرهمندي از آموزش نيازمند مشارکت بخش خصوصي است .با توجه به
اینکه بخش خصوصي آموزش و پرورش (غيرانتفاعي) از زمان تأسيس خود تاکنون از تکوین و
تکامل شایسته بازمانده و گرفتار هزینههاي گزاف و در نتيجه دریافت شهریههاي سرسامآور از
والدین ،شده است ،بنابراین منجر به بيعدالتي آموزشي شده و امکان حضور دانش آموزاني از
خانواده هاي کم درآمد را غيرممکن ساخته است .درگير کردن بخش خصوصي براي تحمل همة
هزینههاي مرتبط با مدارس سبب افزایش شهریهها و تحميل هزینههاي آن بر والدین ميشود و در
نتيجه دانشآموزان خانوادههاي کم درآمد امکان تحصيل در این مدارس را نمي یابند یا اینکه
مدارس کامالً خصوصي از شيوههاي نامرتبط با هدفهاي آموزشي براي جذب سرمایه استفاده مي
کنند .از سویي نيز یکي از دغدغههاي اصلي آموزش و پرورش برانگيختن معلمان به مثابه
سرمایههاي استراتژیک آموزش و پرورش است .اگر به هر دليل عوامل انساني درون مدارس انگيزه
و رغبت کافي براي کار و فعاليت و تشریک مساعي نداشته باشند ،آموزش و پرورش پویایي خود
را از دست خواهد داد .کندکاري و عدم پویایي معلمان منجر به عدم تحرك و دلسردي آنان در قبال
اهداف و برنامههاي آموزش و پرورش و گاهي بي تفاوتي مي شود که زنگخطري براي کاهش
عملکرد آموزشوپرورش است و این در سطح کالن به کل جامعه آسيب ميرساند .بيتفاوتي
پدیدهاي است که در افرادي بروز ميکند که به کارهاي تکراري و کسلکننده اشتغال دارند و اغلب
به این واقعيت تسليم ميشوند که در محيط کار آنان چندان اميدي به بهبود و پيشرفت وجود ندارد
(رضائيان ،0933،ص011با اصالح و تعدیل).
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بيتفاوتي در سازمان ،فردي را توصيف ميکند که به شکل ماشيني و بدون بهرهگيري از نبوغ و
خالقيت وظایف سازماني خود را بيچون و چرا انجام ميدهد .طبعاً چنين پذیرش دستوري که به
دور از هر گونه عالقه باشد ،ممکن است در ظاهر سبب حفظ نظم سازماني شود؛ ولي کارمند را به
تالش ،پذیرش مسئوليت یا نشان دادن ابتکار تشویق نميکند .گاهي افراد اعتراض خود را در برابر
دستورها بهصورت اعتراض و اعتصاب بروز مي دهند که آشکارترین نوع بيان نارضایتي است و
نارضایتي عميق و به مدت طوالني است (گيزال،0938 ،ص .)091در حالت بيتفاوتي کارکنان به
موفقيتهاي سازمان بيتوجه هستند و صرفاً براي دریافت حقوق کار ميکنند و سطح کاري آنان در
اندازهاي است که مانع اخراج شدن آنها شود (دانایيفرد،0983 ،ص.)84
لذا با توجه به اهداف سند چشمانداز 0و سياستهاي کلي ابالغي در برنامههاي پنجساله چهارم و
پنجم توسعه ( )0931-0931و تأکيد در ماده  401برنامه پنجم توسعه بهویژه سياستهاي کلي اصل
 11قانون اساسي ،براي تحقق بخشيدن به اهداف سياستگذاریهاي درنظر گرفته شده در آموزش و
پرورش ،نيازمند مشارکت بخش خصوصي-دولتي هستيم تا با واگذاري مدارس به بخش خصوصي
ضمن توانمند کردن بخشخصوصي شرایط را براي ایجاد مدیریت کارا و اثربخش در مدارس
فراهم کنيم .زیرا الزمة ترغيب بخش خصوصي به سرمایهگذاري و کارآفریني در آموزش و
پرورش ،اقناع نسبت به مساعدبودن فضاي کسب و کار و جذب سرمایه و تجاريسازي آموزش و
ایجاد مالکيت معنوي است .همچنين براي دستيابي به الگوهاي نوآوري در آموزش و پرورش و
پيشرفت فني سنجيده در آموزش و پرورش باید موجب تحرك رفتار در جهت توليد دانش شد .به
این ترتيب نيازمند آرایش نهادي در آموزش و پرورش هستيم تا بستري براي توليد و مصرف دانش
در آموزش ایجاد شود.
فراهم کردن این شرایط مستلزم سازوکاري است تا بتوان پاسخگوي برابر براي تقاضاي روز
افزون آموزش و پرورش شد .با این اوصاف به نظر ميرسد دستيابي به عدالت آموزشي در
چشمانداز بيستساله آموزش و پرورش جز با مشارکت و سرمایهگذاري گسترده در قالب مالکيت
مدارس از سوي وزارت آموزش و پرورش (به منظور پایداري نظارت بر مدارس) با مدیریت این

 .0سندچشم انداز جهت تبيين افقي براي توسعه ایران در زمينههاي م ختلف فرهنگي ،علمي ،اقتصادي ،سياسي و اجتماعي است که توسط مجمع
تشخيص مصلحت نظام تدوین شده است .اجراي این چشمانداز از سال  0981و در قالب چهار برنامه توسعه  5ساله انجام ميگيرد .سال 0111
خورشيدي (4145ميالدي) افق چشمانداز است .جامعة ایراني در افق این چشمانداز چنين ویژگيهایي خواهد داشت (پایگاه اطالعرساني دولت).
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مدارس از سوي بخشخصوصي حاصل نميشود .از سویي نيز در دستيابي به اهداف فوقالذکر،
بخش خصوصي در آموزش و پرورش باید در قالب تشکلي از افراد آگاه به امور آموزش و پرورش
(ترجيحاً جمعي خود آموزش و پرورش) در یک نظام تشکلي هدفمند و معنادار شکل بگيرند و
تقویت شوند .بنابراین با توجه به اهداف قانون برنامه پنجم توسعه و براي انتقال مدیریت و تصدي
از بخش دولتي به بخش خصوصي در آموزش و پرورش ،نيازمند وجود تشکلهایي در قالب
با توجه به بررسيهاي انجام یافته از سوي مرکز تحقيقات استراتژیک و تأکيد بر قرابت
نظریههاي نهادگرایي با الگوي مطلوب توسعه در کشور (مرکز تحقيقات استراتژیک مجمع
تشخيص مصلحت نظام،0983 ،ص )384مباحث نهادي در آموزش و پرورش ایران از چند جنبه
مهم است :اوالً در ایران تالشهاي بسياري براي ارائه نوعي الگوي توسعه ،با توجه به ویژگيهاي
اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي کشور در حال انجام است .در این ميان آموزش و پرورش در الگوي
توسعه مبتني بر ویژگيهاي بومي نقش اساسي را ایفا ميکند .بيشک مباحث نهادي که بر توجه به
ویژگيهاي خاص هر کشور تاکيد ميکند و عالوه بر قواعد جهانشمول ،در پي کشف قاعدهمندیهاي
خاص است ،اهميتي ویژه پيدا ميکنند .از سویي هم ،متاسفانه به تحقيقات بينرشتهاي 0در ایران،
هميشه کمتوجهي شده و صرفاً به تازگي ،تالشهایي محدود براي جبران این کمبود و عقبماندگي
آغاز شده است (متوسلي،0931 ،ص .)5با این وصف به نظر ميرسد با توجه به اهميت پژوهشهاي
بينرشتهاي در توسعه دانش ،مباحث نهادي در آموزش و پرورش ،حلقه گمشده پژوهشهاي
بينرشتهاي است .ثانياً نتایج به دست آمده از عملکرد مدارس غيردولتي (غيرانتفاعي) در آموزش و
پرورش ایران بيانگر این است که به دليل مساعد نبودن فضاي کسب و کار در آموزش و پرورش،
سرمایه در این بخش جذب نميشود ،اگر هم اشخاصي داراي شرایط ویژه سرمایهگذاري کنند به
دليل نامناسب بودن بافت اقتصادي کشور ،در افزودن کيفيت مبتني بر توليد دانش براي استفاده در
بازار کار مدارس تالشي به عمل نميآورند.
با توجه به ویژگيهاي آموزش و پرورش کشور که متأثر از ویژگيهاي فرهنگي جامعه است و به
منظور تعيين مؤلفههاي متناسب با بافت اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي آموزش و پرورش کشور
انجام پژوهش در زمينه شناخت مؤلفههاي مشارکت بخش خصوصي_دولتي در آموزش و پرورش
کشور ميتواند گامي براي توسعه آموزش و پرورش کشور قرار گيرد.
1.Interdisciplinary
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رویكرد نهادی مبتنی بر اهداف مشاركت بخش خصوصی –دولتی در آموزش و پرورش

مشارکت بخش خصوصي_دولتي سرمایه گذاري گسترده از طرف تقاضا براي بهره برداري از
مدارس خصوصي است که شامل حواله آموزشي ،یارانهها ،سرانه کمک هزینه تحصيلي و تخفيفات
و تعيين قرارداد براي تأمين آموزش است (پاترینوس و همکاران ،4113 0،ص .)08بانک جهاني
یکي از اهداف اصلي مشارکت بخش خصوصي_دولتي را افزایش دسترسي خانوار با دادن پول به
خانواده ها براي سرمایه گذاري در تحصيل کودکان براي جبران هزینه آموزشي ميداند .عالوه بر
مکانيزم پاسخگویي مدارس را به وجود ميآورد (همان).
والدین مي توانند با انتخاب بهترین مدرسه براي تحصيل کودکان خود انگيزه مدارس را براي
افزایش ثبت نام و رسيدن به فعاليت تحصيلي بهتر با هزینه کمتر تحریک کنند .افزون بر این با
سرمایهگذاري در انتخاب والدین ،مدارس پاسخگویي به خانوداهها را بر پاسخگویي دولت ترجيح
ميدهند به این ترتيب این موضوع انگيزهاي ميشود براي اینکه رویکرد ابتکاري مدارس در مواجهه
با آموزش افزایش یابد (همان) .برنامه کوپن آموزشي هدفمند روشي مفيد براي دستيابي گسترده به
کيفيت آموزشي باالتر براي دانشآموزان محروم است ،به طوري که نابرابري را کاهش ميدهد و
موجب نظارت والدین ميشود .درگير کردن بخش خصوصي در فعاليتهاي آموزشي موجب توسعه
بازار آموزش ميشود و شکلي جدید از تعهدات بخش خصوصي– دولتي به وجود ميآید.
اختصاص خدمات آموزشي به بخش خصوصي مورد حمایت قرار ميگيرد ،زیرا کارایي بخش
خصوصي و نوآوري آموزشي ميتواند ارزش افزوده را براي بخشدولتي به وجود آورد ،اما بيش از
این ،دو مزیت دیگر براي تامين کنندگان بخش خصوصي در حمایت از ابعاد متفاوت عملکرد
مدارس دولتي وجود دارد :اولين مزیت آن است که رقابت ميان چند تأمين کننده ميتواند سبب
بهبود کيفيت شود و هزینه ها را کاهش دهد .دوم اینکه چون قراردادهایي که با مدارس بسته
ميشود متنوع است ،مدارس از معيار اقتصادي براي رتبه بندي برخوردار خواهند شد .دولتها مي
توانند در تأمين بخشي از خدمات پشتيباني براي مدارس دولتي و خصوصي براي اینکه رضایت
والدین دانش آموزان با درآمد پایين جلب شود از مشارکت بخش خصوصي به صورت اجاره
استفاده نمایند .در بسياري از کشورها ،بخش دولتي توانایي کافي را براي ارائه آموزش با کيفيت باال
ندارد و به دليل فقدان دانش کافي ،عملکرد فني تربيتي این بخش با تهدید روبه رو ميگردد .براي
1. Patrinos et al.
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جلوگيري از این تهدید دولتها مي توانند با بخش خصوصي که از توان الزم برخوردار است قرارداد
منعقد کنند تا بتوانند از تجربه این بخشها در ارائه خدمات کليدي ازقبيل آموزش معلمان ،برنامه-
ریزي درسي ،تهيه کتاب درسي و سایر خدمات براي برنامه هاي آموزشي دانش آموزان فقير
مدارس خصوصي یا دولتي استفاده کنند .هنگامي که با بخش خصوصي براي کمک فني و
تخصصي قراردادي بسته شود و این قرارداد بر تصميمگيري مدرسه تأثير بگذارد ،به کاهش
،4113ص  .)08-44بهطور کلي مباني نظري ميگوید :مشارکت بخش خصوصي -دولتي ميتواند
دسترسي و اصالح کيفيت در آموزش را بهدالیل زیر افزایش دهد (همان ،ص )0 :)48حق انتخاب
مدارس بوجود ميآید )4.با ایجاد فشار براي رقابت ميان مدارس بازار رقابتي بهوجود ميآید)9.
فعاليتهاي مدارس انعطافپذیرتر ميشود )1موجب افزایش کيفي نتایج آموزشي ميشود )5 .سطح
مطلوب مشارکت در احتمال زیان براي بخش خصوصي و دولتي بهوجود ميآید.
نخستين دليل اوليه توسعه مشارکت خصوصي_دولتي در آموزش افزایش توان دسترسي برابر
تحصيل و بهبود پيامدهاي آموزشي بهویژه براي گروههایي است که از توان کافي برخوردار نيستند.
نظام تعيين قرارداد ازسوي سرمایهگذار و مجري ،ابزاري شفاف براي تعيين عملکرد طرفين است.
بهطوريکه مقدار ارزش قرارداد در آن تعيين و مدت زمان مورد نظر در آن ثبت ميشود .در سراسر
دنيا اشکال متفاوتي از قراردادها انجام ميشود .انواع گوناگون خدمات آموزشي را ميتوان در طيفي
قرار داد .بعضي از دولتها قرارداد خدمات را در ارائه آموزش انجام ميدهند (درون داد) مانند
آموزش معلمان ،مدیریت ،طراحي برنامهدرسي و بهرهمندي از تسهيالت سازمانهاي خصوصي.
دولتهاي دیگر قرارداد با بخش خصوصي را براي تأمين فرایند آموزش انجام ميدهند مانند اداره
مدارس دولتي .بهطور کلي مشارکت بخش خصوصي_دولتي را ميتوان به این شکل نمایش داد
(پاترینوس و همکاران ،4113 ،ص:)01
011درصد دولتي
فقدان مشارکت

011درصد خصوصي
در حال شکل گيري

سيستم

وجود مدارس

کامالً دولتي

خصوصي

شکل یافته

کمک به درونداد
مدارس خصوصي

تعهدي

محدود

قرارداد با مدارس
خصوصي براي
تامين بخشي از
آموزش

کامل شده

مدیریت خصوصي

حواله آموزشي؛سرمایه

مدارس دولتي

گذاري دانش آموزان

نمودار شماره  .1پيوستار مشاركت بخش خصوصی -دولتی
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در کشورهایي که دولت کامالً مسئوليتپذیري براي آموزش و خدمات مرتبط را دارد ،مشارکت
بخش خصوصي_دولتي دیده نميشود .کشورهایي که اجازه ميدهند مدارس خصوصي در
چارچوب مقررات تعيين شده ازسوي مرکز عمل کنند و هيچگونه سرمایهگذاري از بودجه دولتي
صرف آموزش نميکنند ،به عنوان مشارکت در حال شکلگيري 0توصيف ميشوند .کشور مکزیک
نمونهاي است از مشارکت خصوصي_دولتي در حال شکلگيري که  89درصد از مدارس در سطح
را که مدارس خصوصي خود را براي افزایش ظرفيت آموزش به دانشآموزان یاري ميکنند،
ميتوان کشورهایي توصيف کرد که از مشارکت بخش خصوصي_دولتي شکلیافته 4برخوردارند.
روشهاي اختصاص یارانه در کشورها متفاوت است ،بهطوريکه در کشور آرژانتين 09درصد از
بودجه آموزشي استانها به مدارس خصوصي اختصاص ميیابد ،بيآنکه مالك مشخصي براي هزینه
کردن آن موجود باشد و  85درصد از این بودجه به مدارس ابتدایي اختصاص ميیابد .در بنگالدش
تقریباً  33درصد از مدارس راهنمایي خصوصي هستند و بيشتر این بودجه به حقوق معلمان
اختصاص ميیابد ،درحاليکه ناظران آموزشي از این بودجه بهره اندکي ميبرند.
شکل مشارکت خصوصي_دولتي محدودشده در کشورهایي وجود دارد که دولت طي قراردادي
با مدارس خصوصي دانشآموزان را طي زمان مشخص (معموالً یکساله) آموزش ميدهد .در
کشورهایي با شرایط مشارکت بخش خصوصي_دولتي تعهدي 9سازمانهاي خصوصي با دولت
توافق ميکنند تا اداره مدارس دولتي با در نظر گرفتن بودجه دولتي به آنان واگذار شود .در کلمبيا،
آمریکا و قطر نمونههایي از اینگونه مدارس هستند .در مؤثرترین شکل مشارکت بخش
خصوصي_دولتي  ،شکل تکامل یافته ،1بخش دولتي در مدارس خصوصي سرمایهگذاري ميکند و
براي اینکار دانشآموزان را با کوپنآموزشي به مدرسهاي که دانشآموز در آن تحصيل خواهد کرد
و مورد توجه وي قرار دارد ،تأمين ميکند .بهاینترتيب دانشآموز را در معرض انتخاب و مدارس
را در معرض رقابت قرار ميدهد.
آنچه در این بررسي درپي آن هستيم ،ترکيبي از شکل تعهدي و تکاملیافته است که در آن
مدارس را بخش خصوصي اداره کند و دولت با استفاده از سرمایهگذاري در مدارس از طریق
مواردي چون حواله آموزشي موجب بهرهوري مدارس شود.
1. Nascent
2. Emerging
3. Engaged
4. Integral
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ارتباط مشاركت خصوصی_دولتی و كيفيت آموزشی :چهار بحثي که در مورد ارتباط مثبت
ميان مشارکت خصوصي_دولتي و کيفيت آموزش مطرح است عبارتاند از ( بارِرا اوسوریو 0و
همکاران ،4113،ص )0 :)1مشارکت دولتي_ خصوصي ميتواند سبب ایجاد رقابت در بازار
آموزشي شود  )4مشارکت خصوصي_دولتي از انعطافپذیري بيشتري نسبت به بخش دولتي
برخوردار است .بخش دولتي از عدم انعطاف براي دستمزد معلمان و ساختار مدارس برخوردار
است  .این انعطاف در قرارداد ميتواند شرایط عرضه و تقاضا را در آموزش بهوجود آورد  )9در
کشورهایي با درآمد متوسط تأمين کنندگان خصوصي در قراردادهاي مشارکت خصوصي_دولتي
معموالً بهصورت مزایده مبتني بر مالکهاي کيفي انتخاب ميشوند .بهاین ترتيب این ویژگيهاي
قرارداد کيفيت آموزش را باال ميبرد  )1قرارداد مشارکت خصوصي_دولتي ميتواند سطح بهينه از
مشارکت در خطرپذیري را ميان دولت و بخش خصوصي افزایش دهد .سطح بهينه مشارکت در
خطرپذیري کارایي را در ارائه خدمات افزایش ميدهد و بهاین ترتيب شرایط را براي تأمين منابع
بيشتر در بخش آموزشي بهوجود ميآورد.
پيامد مثبت مشاركت بخش خصوصی_دولتی (  pppیا  :)3pادبيات نظري چهار پيامد مثبت
6

را براي خصوصي کردن خدمات دولتي ارائه ميدهد )0:مشارکت بخش خصوصي_دولتي سبب
ایجاد رقابت در بازار خدمات آموزشي ميشود )4.قراردادهاي بخش خصوصي_دولتي را ميتوان
منعطفتر از بخش دولتي ارائه داد )9 .دولت ميتواند تامين کننده هاي خصوصي در  3pرا طي
قراردادي دعوت کند و طي آن الزامات آموزشي را براي افزایش کيفيت آموزشي از طرف قرارداد
طلب کند )1 .قرارداد  3pاین امکان را فراهم ميکند که خطرپذیري را براي دو طرف قرارداد (
بخش دولتي و خصوصي) تقسيم نماید.
پيامدهای منفی مشاركت بخش خصوصی  -دولتی :صاحبنظران در نقد چنين سياستي اظهار
ميکنند :وقتيکه سرمایه دولتي به مدارس خصوصي واگذار ميشود شرایط اقتصادي-اجتماعي
والدین و ویژگيهاي آموزشي آنان در انتخاب تعيين کننده است و دانشآموزان با درآمد و پيشرفت
تحصيلي از هم جدا ميشوند ،بدون آنکه بهبودي در ميانگين تحصيلي آنها حاصل شود (سيیه و
اورکویال .)4111،9ازدیدگاه نظري اثرات منفي که مشارکت بخش خصوصي_دولتي دارد عبارتاند
1 Barrera-Osorio
2. Public-Private Partnerships
3. Hsieh & Urquiola
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از )0 :منتهي به خصوصي سازي بخش آموزش ميشود و بدین نحو قدرت کنترل دولت بر
خدمات عمومي کاهش ميیابد )4.با افزایش انتخاب آموزشي دسترسي به دانش آموز و خانواده
هاي آنان ممکن است سبب تبعيض شود )9.منجر ميشود به اینکه دانش آموزان فقيرتر از مدارس
دولتي ترك تحصيل کنند)1.ممکن است از سوي بعضي از ذینفعان آموزشي با مقاومت روبهرو
شود .براي مثال معلمان و سایر کارمندان ممکن است مشارکت بخش خصوصي_دولتي را درحکم
را بهمنزلة کاهش تأثيرشان بر سایر افراد و خدمات بهحساب آورند)5 .در کشورهایي که مشارکت
بخش خصوصي_دولتي از گسترهاي وسيع برخوردار نيست دولت ممکن است نيازمند تغييراتي در
سياستگذاري آموزشي و چارچوبهاي قانوني باشد.
مؤلفههای مشاركت در مدیریت و مالکيت در مدارس :حرکت به سوي مدیریت مشارکتي
در مدارس مستلزم تغيير بنيادي و گسترده در ویژگيهاي ماهيتي نهادهایي است که مدارس را تحت
پوشش خود قرار ميدهد .این تغيير یکباره رخ نميدهد اما تغيير بنيادي و ایجاد ماهيت نهادي در
مدارس مستلزم آن است که تغييرات کافي در مدیریت و مالکيت مدارس بهطور همزمان اتفاق افتد
و نيازمند حمایتهاي بسيار است .بنابراین ایجاد مشارکت در مدارس نيازمند بررسي مؤلفههایي است
که بستر الزم را براي ایجاد این تغييرات در مدارس ایجاد کنند .در ادامه مؤلفههایي بررسي ميشوند
که معيار انتخاب آنان از ادبيات تحقيق مبتني بر تئوریهاي نهادي در مدیریت و اقتصاد استخراج
شده است و منجر به مشارکت بخش خصوصي_دولتي ميشوند .این مؤلفهها از این جهت مهم
هستند که بهشدت تأثير گذارند و پيوند ميان آنها بافت سازماني مقاوم و پایایي را بهوجود ميآورد.
مالکيت روانشناختی :شمار زیادي از برنامهریزان و مشارکت کنندگان بر اهميت احساس
مالکيت براي سازمان تاکيد ميکنند .ایده مالکيت روانشناختي 0براي سازمان -احساس تصرف بر
اشيا که آنرا مال من و مال ما ميداند -توجه برنامه ریزان و کارشناسان را بهمثابه پيشبيني کننده
بالقوه نگرش و رفتار کارمند به خود جلب کرده است .مالکيت روانشناختي یک پدیده تجربهشده
روانشناختي است که در آن کارمند احساس تصرف براي رسيدن به هدف سازماني پيدا ميکند
(داین و پيرس .)111،4111،4پژوهشهاي بيشماري بيانگر اهميت مالکيت و تصرف در تأثيرگذاري
بر نگرش ،انگيزش و رفتار انسان است .براي مثال محققان تجسم قانوني و روانشناختي بر مالکيت

1. Psychological ownership
2. Dyne & Pierce

Downloaded from qjoe.ir at 3:47 +0330 on Sunday November 18th 2018

یک تهدید براي ثبات شغلي خود بهشمار آورند .در حاليکه معلمان بخش دولتي ممکن است آنها

12

فصلنامه تعليم و تربيت شماره 111

و ارتباط آن با خودشناسایي ،خودقضاوتي و رفاه را به مانند مالکيت اشياي لمسي (خانه) و غير
لمسي (عقاید) دانستهاند (همان) .در بررسيهاي انجام یافته در زمينه مدیریت ،روسو و اشپرلينگ

0

( )4119و تنن بام )0389( 4طرحهاي رسمي مالکيت سازماني مانند مشارکت و طرح مشارکت
کارکنان در مالکيت 9را ارائه کردند و محققان دیگر (درکس و همکاران0331، 1؛ پندلتون ،ویلسون و
رایت0338 ،5؛ پيرس و همکاران )0330،4110،1نقش مالکيت روانشناختي را همانند این طرحها
در آن کارمند براي رسيدن به هدفسازماني احساس تصرف در خود ایجاد ميکند .فوربي ()0338
 ،دیتمار ( )0334و پيرس و همکارانش ( )4110به نقل از داین و پيرس ( )4111حس تصرف را
با احساس مالکيت مرتبط دانسته و مالکيت روانشناختي را بهمنزلة حالتي تعریف کردهاند که در آن
فرد حس ميکند که یک شئي مادي و غيرمادي از تجربه مالکانه برخوردار است (بهعبارتي آن مال
من یا مال ماست).
چارچوب تئوریکي مالکيت روانشناختي را پيرس در سال  4110معرفي کرد .بررسيهاي انجام
یافته نشان داده است که ميان مالکيت روانشناختي سازمان و نگرش کاري کارمندان (تعهد سازماني،
رضایت شغلي و خود مفهومي) و دو رفتار مرتبط با کار کارمندان (عملکرد شغلي و رفتار
شهروندي سازماني )3ارتباط بسيار نزدیک وجود دارد .پدیده بيتفاوتي سازماني که از پيامدهاي بي
تفاوتي به نيروي انساني است با تعهد سازماني رابطه معکوس دارد (دانایيفرد )34 ،0983 ،و تمایل
به ترك شغل در افراد افزایش ميیابد یا کارکنان به موفقيتهاي آن سازمان بيتوجه ميشوند و فقط
براي حقوق کار ميکنند و سطح کاري آنان چنان است که مانع از اخراج شدن آنها شود (همان).
بهنظر ميرسد آنچه ميتواند از پدیده بيتفاوتي در معلمان آموزش و پرورش جلوگيري نماید و
نگرش کاري معلمان را در آموزش و پرورش باال ببرد افزایش احساس مالکيت روانشناختي است.
ارزشهای مشاركتی :براي فهم آنچه در مدارس اتفاق مي افتد و اینکه چرا افراد در مدارس این
گونه رفتار مي کنند؟ چرا چنين تصميم مي گيرند؟ مدارس چگونه ميتوانند یادبگيرند خودشان را
در محيط رقابتي سازگار نمایند؟ مشارکت کارکنان در مدارس چگونه ميتواند مدارس را تبدیل به
Rousseau & Shperling
Tannenbaum
)Employee Stock Ownership Plans (ESOP
Dirks et al.
Pendleton, Wilson, & Wright
Pierce et al.
Organizational Citizenship Behavior

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Downloaded from qjoe.ir at 3:47 +0330 on Sunday November 18th 2018

ميدانند (همان) .مالکيت روانشناختي در سازمان پدیدهاي است تجربهشده و کامالً روانشناختي که

عوامل موثر بر مشاركت بخش خصوصی...

11

مدرسه یادگيرنده 0کنند؟ و پرسشهایي از این قبيل ،بایستي فرهنگ مدارس را مورد مطالعه قرار داد.
تا وقتيکه فرهنگ مدارس به درستي شناسایي نشود ،توفيق چنداني در تحليل پدیده هاي آن به
دست نخواهد آمد .به نظر ادگار شاین ( )0981فرهنگ الگویي از مفروضات بنيادي است که بر اثر
اندوختن تجربه از دشواریهاي بيروني و یکپارچگي دروني از سوي گروهي معين آفریده ،کشف یا
پرورده شده است .از اینرو ،توانمندي و درجه سازگاري دروني یک فرهنگ حاصل عاملهایي از
مورد پذیرش مؤسسان و مدیران گروه قرار گرفته است.
ارزشها اغلب نيروهاي نظارت کننده نامریي درون یک سازمان هستند .آنها بيش از هر عامل
دیگر ،تعيين کننده ماهيت اداره کردن هستند .اگر این ارزشها مستبدانه باشند موجب سازوکارهاي
شدید و خشک نظارت ميشوند و سلسله مراتب ایجاد ميگردد و با انسانها همچون فرودستاني
فرمانبر رفتار ميکنند .در حاليکه ارزشهاي مشارکتي داراي اصول کليدي نهاد مشارکتي عبارتاند
از :مشتريمداري ،تعهد به مشارکت ،نظارت دروني ،دسترسي به اطالعات ،قدرت و حقوق و
مسئوليتهاي مشترك ،ایجاد توازن رسمي و غيررسمي در سازمان ،درهم تنيدگي یادگيري و عمل،
یادگيري ،توزیع قدرت (مک لگان و نل،0981،ص  .)80-83از آنجایي که نهادهاي دانشمدار در
نظم نوین اقتصادي پيروزترند برخي ارزشهاي حاکم بر این نهادها بدین شرح است (ساليز و
جونز،0983 ،4ص  :)08دانش را انگيزه مهم موفقيت خود ميدانند؛ تعهد به دانشآفریني از
ارزشهاي مهم آنان بهشمار ميرود؛ یادگيري سازماني ،تيمي و فردي از جایگاه واالیي در سازمان
برخوردار است؛ فرهنگ سازماني دانشآفریني را تسهيل ميکند؛ فرهنگ سازماني از توسعه و
آزمودن الگوها پشتيباني ميکند.
ساختار مشاركتی :ساختار براي ارزشها چارچوبي را بهوجود ميآورد و درباره اعمالي که یک
نهاد قانوني دربارة آن اطالعات دارد ،افراد سازمان را راهنمایي ميکند .ساختار در سازمان بيان
کننده فلسفه ما از شيوه اداره کردن هستند .اگر ساختارهاي یک سازمان نيازمند مشارکت باشند ،آن
سازمان به عنوان شيوهاي از حيات مجدد گامي بلند به سوي مشارکت برداشته است .شيوه مشارکتي
 .0در اینجا مدارس یادگيرنده به مانند سازمان یادگيرنده ) (learning organizationتلقي ميشوند .سازمان یادگيرنده سازماني است که در آن
افراد به طور مستمر توانایيهاي خود را افزایش مي دهند تا به نتایجي که مدنظر است دست یابند ٬سازماني است که در آن تفکر ٬بحثهاي جمعي٬
کشف نظریات و افکار نو تشویق مي شوند .سازماني که داراي ظرفيتهاي الزم براي یادگيري و انطباق پذیري و تغيير است .فردیت در سازمان
یادگيرنده مفهومي ندارد .درست است که سازمان از افراد تشکيل شده اما فرد وقتي که وارد سازمان مي شود ٬جزئي از کل و در آن ادغام مي شود.
سازمانهاي یادگيرنده در مقابل تغييرات مقاومت نشان نمي دهند.
2. Sallis & Jones
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اداره کردن نميتواند در ساختارهایي که براي حمایت از استبدادگرایي طراحي شدهاند ،دوام داشته
باشند .در سازمان مشارکتي ارتباط ميان اعضا و مدیران مدام در حال تغيير است .در گروههاي
مشارکتي نقشها به عنوان کارکرد وظيفه ،مهارتها و نيازهاي پرورشي اعضا تغيير پيدا ميکند .معلمان
در آموزش و پرورش و مدارس نقشي اساسي در ساختار مشارکت در مدارس ميتوانند داشته
باشند .با توجه به اینکه مشارکت در امور آموزش و پرورش در درجه نخست به انگيزه و آگاهي و
(قاسميپویا ،0981،ص  .)001اما مشارکت معلمان هنگامي بطور اثربخش اتفاق ميافتد که به
پيامدهاي سازماني مانند بهرهوري ،شکوفایي و خشنودي مشارکت کننده یاري برساند .همانطور که
استفاده از طرحهاي مالکيت کارکنان در مدیریت همچنان گسترده ميشود (طوسي ،0931،ص )53
مالکيت معلمان در سهام مدارس نيز ميتواند امکان نظارت دروني را افزایش دهد؛ عالوه بر آن
سبب ميشود که معلمان در اثربخشي بيشتر مدارس در فضاي رقابتي درگير شوند.
رهبری توزیعی :1یکي از تئوریهاي رهبري که اخيراً مورد مطالعه بيشتر پژوهشگران واقع شده
تئوري رهبري توزیعي است که با توجه به شرایط کنوني سازمانها مي توان بهعنوان یک تئوري
رهبري مناسب مورد استفاده قرار داد .در دو دهه اخير ،تأکيد بر تغيير سياستگذاري اداره مدرسه و
بازار رقابتي در مدرسه مسائلي پيچيده را پيش روي مدارس قرار داده است .این شرایط مستلزم
درك درستي از رهبري در مدارس است که بهمنزلة استراتژي ضروري در مدرسه محسوب ميشود.
بررسيهاي فزاینده محققان آموزش و پرورش به مانند سياستگذاران آموزشي بر ایفاي نقش بسيار
مهم رهبري در اثربخشي و بهسازي مدارس تأکيد داشته است (ادرو .)1 ،4111،4از سویي هم
محققان و سياستگذاران آموزشي همواره براین باورند که رهبري آموزشي از دیگر اصطالحهاي
رهبري رایج در دیگر سازمانها متفاوت است .اهميت رهبري مدرسه در نيل به اهداف مدرسه منتهي
به این شده است که تحقيقاتي گسترده براي بهدستآوردن بهترین الگوي رهبري انجام شود .بهطور
سنتي وقتي از رهبري در مدرسه سخن به ميان ميآید فردي که بهطور رسمي بهعنوان رئيس
شناخته ميشود در ذهن معنا پيدا ميکند .در این معنا رهبر بهعنوان کسي نشان داده ميشود که
داراي ویژگيهاي یک قهرمان مانند اختيار کامل ،شجاعت ،کنترل ،اعتماد ،افزایش وفاداري و اطاعت
است .در مدل سنتي تأکيد بر رسميبودن و وجود سلسله مراتب و ساختار اهميت بسيار فراوان

1. Distributed leadership
2. Oduro
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دارد (ادرو  .)1 ،4111،اما در سالهاي اخير رویکرد مبتني بر اهميت به فردقهرمان 0در رهبري به
چالش کشيده شده است .در این سبک نوین رهبري ،اثربخشي مدارس چندان به عمل قهرمانانه
فردي وابسته نيست بلکه بيشتر به تجارب مشارکتي و تسهيم شده در سراسر سازمان بستگي دارد.
محققان و سياستگذاران آموزشي بيشماري نيز تأکيد دارند که مدارس از عهده چالشهاي بيشماري
که پيشرو دارند با تکيه بر تيم رهبري بر خواهد آمد (همان).
و ستون فقرات عمليات هر موسسه است .آنها ابتدا ابزار تعيين عملکرد موسسه هستند و در مرحله
بعد تضمين ميکنند که منابع مؤسسه براي مقاصد راهبردي بهقدر کافي مورد استفاده قرار گرفته
است یا خير (مکلگان و نل .)048 ،0981،این فرایندها بهقدري محوري هستند که از عوامل
قدرتمند در فعاليت موسسه محسوب ميشوند و نحوه رخ دادن آنها تبدیل به فرهنگ واقعي آن کار
خاص ميشود .اگر راهبرد ،برنامهها ،بودجهها ،اهداف ،تصميمها و بازخوردها مطابق شيوههاي
مشارکتي باشند باید به همه کمک کنند تا مهارتها و اصول الزم را فراگيرند و بتوانند مطابق آن
فعاليت کنند (همان ،ص .)13فرایندهاي مدیریتي در بافت مشارکتي از رگههاي حياتياند ،زیرا در
موفقيت اقتصادي سازمان اهميتي محوري دارند و از عوامل قدرتمند تعيين کننده فرهنگ سازمان
محسوب ميشوند .بسياري از فرایندهاي مشارکتي که به شکست انجاميدهاند بهاین دليل است که
اغلب بودجهها یا پيش از تعيين هدفها مشخص ميشوند یا اینکه بودجهها در بيرون گروه تعيين و
نظارت ميشوند .براي اینکه اعضاي گروه درباره تخصيص منابع ،اطالعات کافي داشته باشند نياز
به آموزش دارند (همان).
مناسبات مشاركتی :در مدیریت مشارکتي رفتارها مبتني بر مناسبات و وابستگي متقابل است.
مناسبات جنبهاي انساني دارند .افراد آمادگي آن را دارند که به مسائلي در مورد روابط بپردازند .در
این شرایط افراد کار با یکدیگر را تنها براي خدمت به مشتري ضروري ميشمارند .در این گونه
روابط افراد در مشاغل پایين ،زمينه تخصصي خود را به افراد مافوق خود تعليم ميدهند .بدون
چنين مناسباتي یعني از درجات پایين به باال مشارکت واقعي تحقق نميیابد .هيچ تغيير بنيادیني
امکان ندارد مگر آنکه رفتارهاي روزانه افراد مشارکتي شود .اعتماد محور اصلي در مناسبات
مشارکتي است .مناسبات مشارکتي را ميتوان از طریق پيروي از چهار رهنمود زیر به سرعت ایجاد
کرد :تصميم به تغيير و ایجاد مناسباتي جدید و کنار گذاشتن عادات ،تعهد به آميزهاي از استقالل و
1. The individual-focused heroic approach
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وابستگي به یکدیگر ،اداره آگاهانه مناسبات و ایجاد مسئوليت براي تمام افراد ذینفع نسبت به
مناسبات خود ،ایجاد فضا براي کنار آمدن با خواسته هاي جدید.
افزایش درجه توانمندی :در شرایط مشارکتي از افراد خواسته ميشود که در قبال کوشش براي
موفقيت ،همکاري مسئول باشند و شایستگي و توان خود را افزایش دهند .این توانمندي به همه
افراد مشارکتکننده در تمامي سطوح مدیریتي ارتباط دارد .این توانمندیها عبارتاند از :خودمدیري،
انسجامآفرین ارتباطي ،قابليت یادگيري دوجانبه ،تصميمگيري انعطافپذیر.
نظارت درونی :نظارت به معناي بازدید و بررسي همراه با ایجاد توازن است تا کارها در مسير
خود ادامه یابند و از خطاهایي که منجر به صرف هزینه زیاد ميشود ،جلوگيري شود .نظارت معيار
و نظامهاي هشداردهندهاي را فراهم ميآورد تا فرایندهایي مناسب ایجاد کند ،استواري بهوجود
بياورد و مانع هرج و مرج شود .در شرایط مشارکتي افراد به شکلگيري اهداف و شاخصهایي کمک
ميکنند که زیربناي نظارت است .نظارت در محيط مشارکتي داراي نقش دوگانه است :هم باید
تضمين کند که فعاليت سازمان در تمامي امور جهتدار است و هم باید سازمان را براي یادگيري،
تطبيق با محيط و ایجاد تغيير توانا سازد .براي نظارت مشارکتي چهار جنبه مورد نظر است:
جلوگيري از تداوم نظارت استبدادي ،جایگزیني نظارتهاي ثبات بخش مناسب ،تشویق آموزش
سازماني ،مورد استقبال قرار گرفتن تنشها در محيط مشارکتي (مک لگان و نل،0981،ص .)31
پرداخت مشاركتی :پرداخت (دستمزد) مالك محسوسي براي نشان دادن این است که در یک
سازمان چه چيزي اهميت دارد .نظام پرداخت نقشي با اهميت در ایجاد و استمرار نحوه اداري هر
نهاد دارد .پرداخت به تنهایي نميتواند سبب توسعه روابط و مناسبات شود اما در کاهش آنها نقش
دارد .اگر دستمزد مشوق کار گروهي و فراگيري باشد ،از عوامل پيشرفت مشارکت در مدارس
خواهد بود .دمينگ سازمانها را براي دادن پاداشهاي مبتني بر عملکرد فردي منع ميکند (به نقل از
مکلگان و نل؛ ،0981ص .)419از نظر وي پاداشهاي فردي کار گروهي را از ميان ميبرد و عملکرد
ميانمایه را رواج ميدهد .افراد باید در ثروتي سهيم شوند که خود بهوجودآوردهاند ،در غير این
صورت تأثيرات مثبتي که مشارکت روي توليد دارد کمکم بيرمق ميشود .اما این سهيم شدن
هنگامي بهتر است که بر مبناي گروه باشد نه فرد .ليواین و تایسون به توجه به نظر مک لگان و نل
(،0981ص  )411نتيجه ميگيرند که ميتوان تسهيم سود را بدون مشارکت تصور کرد و به عکس،
اما در واقع این دو در نظامهاي موفق مشارکتي با یکدیگر توام ميشوند .ممکن است مشارکت در
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کوتاهمدت براي بسياري از کارمندان به منزله خود پاداش باشد .اما در درازمدت مشارکت پایدار و
مؤثر مستلزم آن است که کارمندان در مقابل کوشش مضاعفي که چنين مشارکتي در پي دارد ،پاداش
بگيرند و از هر نوع افزایش توليد یا سود سهمي عایدشان شود .تسهيم سود (مالکيت کارمندان در
موجودي) همراه با مشارکت آنان ممکن است بهترین نظام پرداخت باشد (طوسي ،0931،ص.)31
روش شناسی تحقيق
مشارکت بخش خصوصي-دولتي در مدیران مقطع ابتدایي مناطق نوزدهگانه شهر تهران است .در
ادامه ابتدا جامعه آماري و گروه نمونه مطرح و پس از آن به روش و ابزار گردآوري اطالعات،
شاخصهاي مورد پژوهش در پرسشنامه اشاره شده و سپس به نحوه گردآوري دادهها ،روشهاي
تجزیه و تحليل نتایج پژوهش پرداخته شده است .طراحي پرسشنامه و سپس پایایي و روایي ابزار
سنجش با بهکارگيري روشهاي معتبر سنجيده ميشود .براي تحليل دادههاي آماري از روشهاي
متفاوت آمار توصيفي و استنباطي و براي انجام دادن محاسبات نيز از نرمافزار  SPSSاستفاده شده
است.
جامعه آماری
جامعه مورد مطالعه مدیران مدارس ابتدایي هستند که در سال  0931-30مدیر یکي از
دبستانهاي مدارس ابتدایي در مناطق نوزدهگانه تهران بودند .روش کار بدین صورت بود که در
مرحله اول وزارتخانه نامهاي به اداره کل استان تهران و مناطق نوزدهگانه آموزشوپرورش فرستاد و
سپس رونوشت به مدیران مدارس از طریق اتوماسيون اداري ارسال شد .مدیران مدارس پرسشنامه-
ها را دریافت کردند .مدیران پس از دریافت رونوشت آن نامه به پرسشنامه ها پاسخ دادند و به
مناطق عودت دادند .بدین ترتيب در وهله اول یکسانسازي در اجرا انجام شد تا دقت در
پاسخگویي از سوي مدیران افزایش یابد .نمونهگيري انجام یافته نمونه در دسترس بوده است .به
این دليل همة مدیران ابتدایي و روش نمونه در دسترس درنظر گرفته شدند )0 :پيشبيني ميشد که
به دالیلي از جمله عدم تمایل به همکاري ،مشغله کاري و پارهاي مالحظات دیگر (بهویژه چون از
شغل مدیریت برخوردار هستند) از پاسخها خودداري ورزند ،لذا حجم نمونه در حدي در نظر
گرفته شد که به نتایج پژوهش خدشهاي وارد نسازد )4.نمونه به دستآمده تا حد ممکن معرف
جامعه و از لحاظ تعداد متناسب با عمليات متعارف براي تحليل باشد )9.بهمنظور تعميم نتایج
اطمينان بيشتري وجود داشته باشد .از ميان همه مدارس سطح شهر تهران تعداد  194پرسشنامه به
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مناطق تحویل داده شد .از این تعداد تعداد  453نفر( 11درصد) از مدیران زن و تعداد 015نفر (98
درصد) از مدیران مرد تعداد  8مورد (4درصد) جنسيت خود را اعالم ننموده بودند .ميانگين سابقه
کار مدیران  41/5و ميانگين سابقه مدیریت آنان  00/4سال بوده است 939 .نفر از مدیران
تحصيالت خود را بدین شرح گزارش کردند :دیپلم تعداد  01نفر ( 4/9درصد) ،فوقدیپلم  33نفر
( 03/8درصد) ،ليسانس  435نفر ( 19/3درصد) ،فوقليسانس 90نفر ( 3/4درصد) و تعداد  93نفر
بودهاست :مدرسه دولتي؛  950نفر (80/9درصد) -مدرسهغيردولتي؛53نفر (09/4درصد) -مدرسه
هيات امنایي؛ 01نفر (- )4/9مدرسه کودکان استثنایي؛ 5نفر (- )0/4مدرسه شاهد و استعدادهاي
درخشان هرکدام یک نفر معادل  1/114درصد براي هریک از آنها .تعداد  3مورد ( )1/101بدون
پاسخ گزارش شده بودند .تعداد مدیران به تفکيک مناطق آموزش و پرورش و جنسيت مدیران و
تحصيالت بشرح جدول شماره  0است:
جدول شماره  .1فراوانی پاسخدهندگان به پرسشنامه مشاركت به تفکيك مناطق شهر تهران
منطقه یک
90
3 /4

منطقه سه
3
0 /1

منطقه چهار
41
5 /1

منطقه پنج
99
3 /1

منطقه هفت
90
3 /4

منطقه هشت
40
1 /3

منطقه نه
01
4 /9

درصد
فراواني

منطقه ده
3
0 /1

منطقه یازده
01
9 /4

منطقه دوازده
11
3 /9

منطقه سيزده
94
3 /1

منطقه چهارده
03
9 /3

منطقه پانزده
11
01/4

منطقه شانزده
48
1 /5

منطقه هفده
13
01/3

3 /1

9 /4

منطقه هجده
94

01

194
011

منطقه نوزده

فراواني

تهران

کل

مناطق

 مسئوالن وقت منطقه  4و منطقه  1آموزش و پرورش شهر تهران همکاري الزم را نکردند.

ابزار پژوهش
ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود و حاوي  81گویه که مبتني بر مؤلفههایي بود که از
ادبيات پژوهش و مباني نظري آن استخراج شده است .سعي شد که براي طراحي سؤاالت مربوط به
هر مؤلفه از نظریههاي مرتبط با مشارکت در مدیریت در آن زمينه استفاده شود .براي روایي
صوري 0مباحث مطرح شده به مباحثي مرتبط با مدارس تغيير داده شد .براي تعيين روایي محتوا

4

ضمن استفاده از کتب مدیریتي مرتبط با نظریههاي مشارکتي نظر اساتيد مدیریتي و زبانشناسي با
استفاده از مقياس ليکرت پرسيده شد .در این نظرسنجي در مقابل هر گویه ده خانه مشخص شده
بود تا اساتيد مدیریت و علوم تربيتي از نظر مرتبط بودن محتواي هر گویه با مباحث مدیریت
1 Face validity
2 Content Validity
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عالمت بزنند .از اساتيد زبانشناسي خواسته شد تا به صحت و قابل فهم بودن گویهها براي مدیران
مدارس ابتدایي توجه و اظهارنظر کنند .در ضمن با دریافت نظرات اساتيد ،محتواي پرسشها تغيير
داده ميشدند و یا حتي حذف شدند .در نهایت پرسشنامه براساس نظرات جمع اساتيد آماده شد.
پس از تجزیه و تحليل پرسشها تعداد  14پرسش انتخاب شدند که از بار عاملي بهتر برخوردار
بودند .در نهایت  8مؤلفه از  3مولفه استخراج شده از مباني نظري مورد تأیيد قرار گرفت.
خصوصي_ دولتي در مدارس ابتدایي شهر تهران از روش تحليل عاملي استفاده شد .بدین منظور
با مبنا قرار دادن بررسيهاي انجام یافته در ادبيات پژوهش و تعيين مؤلفههاي اوليه متناسب با
مشارکت بخش خصوصي -دولتي ،از مفاهيمي که در پيشينه تئوریهاي مدیریت مرتبط با بحث
مشارکت یا مؤلفههاي در نظر گرفته شده بود ،براي گویههاي پرسشنامه استفاده شد .بدین ترتيب
 81گویه تهيه و به اجرا در آمد .افزایش تعداد پرسشها به این دليل صورت گرفت که عالوه بر
باالبردن ميزان روایي و اعتبار بتوان نظریههاي گوناگون مدیریت در زمينه مشارکت را بهخوبي
پوشش داد ،به گونهاي که دستکم عوامل شناخته شده زیر را در بر داشته باشد :مالکيت
روانشناختي ،رهبري توزیعي ،ساختار ،فرایندهاي مدیریتي ،مناسبات مشارکتي ،درجه توانمندي،
ارزشها ،نظارت دروني و دستمزد مشارکتي .مهمترین سوالي که باید در هر نوع روش سنجش
پرسيده شود این است که آن روش تا چه حد رواست؟ مقصود آن است که ابزار سنجش چيزي را
اندازه بگيرد که براي آن ساخته شده است (هومن .)0980،وقتيکه مجموعهاي سوال براي
اندازهگيري نمونهاي از رفتار فرد به کار ميرود معنا و مفهوم آن مجموعه فقط با نامگذاري آن
مشخص نميشود ،بلکه ماهيت آن تنها از راه مطالعه و بررسي روایي آن معلوم ميگردد (همان).
بدیهي است اگر معلوم شود وسيله اندازهگيري مورد مطالعه چه چيزي را اندازه ميگيرد و بين نمره
حاصل از اجراي این ابزار و آنچه بواقع اندازه ميگيرد ،هماهنگي و توافق وجود داشته باشد ،در
این صورت نتایج حاصل از اجراي آن اطالعاتي بهدست ميدهد که در کاربست مفيد واقع ميشود.
هدف تحليل عاملي ،استخراج تعداد معدودي عامل از ميان تعداد زیادي متغيرهاي همپوش به
گونهاي است که  .0:ميان همه متغيرها مشترك باشد  .4جانشين تعداد زیادي متغير شود  .9این
عوامل با همدیگر همبستگي و تداخل نداشته باشد  .1سازهاي روشن و با معنا تبيين کنند
(ثراندایک .)0935 ،به گونه خالصه ،تحليل عاملي در موارد زیر فراوان به کار ميرود
(هومن :)0981،توسعه یا رواسازي ابزارهاي روانسنجي و آزمون تئوريهایي که ابزارها بر پایه آن

Downloaded from qjoe.ir at 3:47 +0330 on Sunday November 18th 2018

تعيين ابعاد و مؤلفهها به روش تحليل عاملی :بهمنظور تبيين مؤلفههاي مشارکت بخش

66

فصلنامه تعليم و تربيت شماره 111

ساخته ميشود .تحليل دادهها به منظور کشف سازههاي جدید و کمک به تدوین تئوري .تحليل
محتوا و مواد مصاحبهها ،عالیق شغلي ،سبکهاي مدیریت و رهبري ،ویژگيهاي شغلي ،سبکهاي
تصميمگيري ،اطالعاتي که در ارزشيابي متقاضيان شغل به کار ميرود.
تحليل عاملی مواد پرسشنامه :پيش از اجراي تحليل عاملي الزم است مفروضههاي زیر رعایت
گردد (هومن .0:)0980،شاخص کفایت نمونهبرداري (KMO)0باید دستکم  %3و ترجيحاً باالتر از
ماتریس عاملي و ماتریس چرخشیافته باید دستکم  %9و ترجيحاً باالتر از آن باشد .1.هر یک از
عاملها باید دستکم متعلق به سه سوال باشد .5.عاملها باید از اعتبار کافي برخوردار باشند .براي
ماتریس همبستگي مواد فرمهاي مقياس رضایت شغلي اندازه  1/344 KMOبهدستآمد و نتایج
آزمون کرویت بارتلت عبارت بود از  3054/818که سطح معنادار بودن آن کمتر از 1/1110است.
بنابراین بر پایه هر دو مالك ميتوان نتيجهگرفت که اجراي تحليل عاملي بر اساس ماتریس
همبستگي حاصل در گروههاي نمونه مورد مطالعه قابل توجيه خواهد بود .براي تعيين این مطلب
که ابزارهاي پژوهش (یعني مجموعه پرسشها) از چند عامل معنادار اشباع شده ،دو شاخص عمده
مورد توجه قرارگرفته است )0 :ارزش ویژه  )4نسبت واریانس تبيين شده توسط هر عامل.
نتایج تحليل عاملی پرسشنامه :نتایج اوليه تحليل مؤلفههاي اصلي بيانگر آن است که
پرسشهایي داراي بار عاملي کمتر از  %95است .پس از حذف این پرسشها مواد پرسشنامه دوباره
مورد تحليل عاملي قرار گرفت .در نهایت  14پرسش از پرسشنامه که داراي بارعاملي قابل قبول
بودند استخراج شد .مشخصههاي اوليه که با اجراي تحليل مؤلفههاي اصلي به دست آمده ،نشان
ميدهند که ارزش ویژه  03عامل بزرگتر از یک است و ميزان تبيين واریانس مشترك ميان متغيرها
براي این  03عامل برابر با  11/1درصد کل واریانس متغيرهاست .چنانچه بر پایه نتایج حاصل از
اجراي تحليل عاملي و شاخصهایي که در باال اشاره شد از مجموعه پرسشها  8عامل استخراج شود،
به اندازه  51/8درصد کل واریانس تبيين ميشود .عامل یکم با ارزش ویژه 43/00،1/194درصد
واریانس و عامل هشتم با ارزش ویژه  0/093در حدود  4/3درصد واریانس کل متغيرها را توجيه
ميکند .ارزشهاي ویژه این  8عامل ،درصد واریانس و ضریب اعتبار هر یک از عاملها در جدول
شماره  4نشان داده شده است.

1. Kaiser-Meyer-Alkin
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جدول شماره  .6ارزش ویژه ،درصد تبيين واریانس ،درصد تراكمی و ضریب اعتبار پرسشنامه
عامل

ارزش ویژه

درصد واریانس

درصد تراکمي

ضریب اعتبار

0

00/194

43/131

43/131

% 834

4

9/083

3/588

95/489

% 81

9

4/003

5/111

11/949

%381

5

0/511

9/583

18/034

1

0/900

9/044

50/431

%133

3

0/411

4/851

51/051

%18

8

0/093

4/309

51/819

%113

ميزان اشتراك مواد مجموعه  14پرسشي پرسشنامه که از طریق تحليل مؤلفههاي اصلي به دست
آمده در جدول شماره  9نشان داده شده است .کمترین ميزان اشتراك برابر با  %930و متعلق به
گویه ( 38کارکنان از طریق مشارکت وکسب پاداشهاي اقتصادي برانگيخته ميشوند) است .بيشترین
ميزان اشتراك برابر با  %333و متعلق به گویه( 89باید تجربيات خود را از دسترس دیگران در محيط
کار حفظکنم) است.
جدول شماره  .6ميزان اشتراك مواد پرسشنامه با اجرای تحليل مؤلفههای اصلی
1/103
1/139
1/583
1/598
1/505
1/301
1/594
1/150
1/113
1/505
1/531
1/133
1/119
1/181
1/533
1/141
1/555
1/930
1/581
1/333
1/385

پرسش
91
93
98
11
13
51
51
53
11
10
11
15
11
18
31
35
33
38
84
89
81

1/111
1/141
1/149
1/510
1/101
1/541
1/510
1/198
1/583
1/551
1/501
1/111
1/135
1/534
1/531
1/101
1/145
1/158
1/581
1/183
1/513

پرسش
0
9
1
5
1
3
3
01
00
08
03
40
49
41
45
41
48
43
91
91
95

براي بهدست آوردن ساختاري بامعنا از بارهاي عاملي ،پس از حذف گویههایي که از بار عاملي
کمتر برخوردار بود ،عاملهاي استخراج شده بر پایه روشهاي متداول و کاربرد چرخش ،ساختاري
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%810
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جدید بهدست آمد که در جدول شماره  1نمایش داده شده است .مقادیر چرخش یافته پس از  3بار
تکرار حاصل شده است.
جدول شماره  .6عاملهای استخراج شده
مؤلفهها
6

1

2

6

پرسشها
6

6

6

1/313
1/113
1/111
1/111
1/553
1/188
1/181
1/158
1/100
1/881
1/831
1/311
1/533
1/301
1/131
1/110
1/511
1/313
1/101
1/114
1/501
1/151
1/583
1/533
1/184

91
48
91
45
98
93
11
43
91
95
41
1
9
0
3
00
5
35
31
18
11
15
11
51
53
51
89
81
84
13
01
3
33
38
08
40
03
49
1
11
41
10

بر پایه ماتریس ساختار عاملها ،مجموعه پرسشهایي که مشترکاً با یک عامل همبسته بوده است
تشکيل یک پاره تست به شرح زیر ميدهند و به ترتيب بيشترین بار عاملي استخراج و نامگذاري
شد که از مشاهده ارقام ماتریس جدول شماره  1موارد زیر استنباط ميشود:
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1/391
1/531
1/580
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1
1/399
1/315
1/151
1/144
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1/595
1/513
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عامل یکم :گویههاي  : 41 ،95 ،91 ،43 ،11 ،93 ،98 ،45 ،91 ،48 ،91ترغيب ایدهها ،اهميت
به نظرات کارمندان ،ایجاد فرصت نوآوري و ابتکار ،ایجاد تعهد مشارکتي ،اهميت و توسعه دانش،
شایستگي مدیر.
عامل دوم :گویههاي :5 ،00 ،3 ،0 ،9 ،1تصميمگيري مشارکتي ،ساختار مشورتي ،همکاري
کارکنان ،همکاري مدیر با کارکنان ،مشارکت ،توافق جمعي.
تعهد ميان -فردي ،تقویت نيازهاي ميان -فردي ،مالقات مدیر و تصميم گروه.
عامل چهارم :گویههاي  :51 ،53 ،51 ،11تاثير ذینفعان آموزشي ،کارایي افراد ،سرمایه مهارتي،
کاهش تعارضات.
عامل پنجم :گویههاي  :13 ،84 ،81 ،89مالکيت فکري و روانشناختي.
عامل ششم :گویههاي  :38 ،33 ،3 ،01مشارکت در مدیریت ،مشارکت در سود ،سرمایهگذاري
معلمان ،پاداش اقتصادي.
عامل هفتم :گویههاي  :49 ،40،03 ،08حس تعلق به مدرسه.
عامل هشتم :گویههاي  :10 ،41 ،11 ، 1نظارت دروني.
بحث و نتيجه گيری
همانطور که آمارتيا سن 0عدالت را براي توسعه کشورهاي در حال توسعه پيشنهاد کرده،
دستيابي به عدالت در چشمانداز بيستساله آموزش و پرورش جز با مشارکت در سرمایهگذاري
گسترده در قالب حفظ مالکيت مدارس توسط وزارت آموزش و پرورش (بهمنظور پایداري نظارت)
با مدیریت این مدارس توسط بخش خصوصي حاصل نميشود .با توجه به اینکه بخش خصوصي
آموزش و پرورش (غيرانتفاعي) نتوانسته است پاسخگوي تقاضاي آموزشي براي طبقات اقتصادي
پایين جامعه باشد ،لذا بيعدالتي آموزشي بهوجود آمده امکان حضور اقشاري با درآمد پایين را در
فضایي با کيفيت رقابتي غيرممکن ساخته است .با توجه به آنکه رقابتي شدن موجب کارآمدي
مدارس خواهد شد (نادري ،)0983،الزمه آن ترغيب بخش خصوصي به سرمایهگذاري و کارآفریني
در آموزش و پرورش و رونق بازار آموزشي بخش خصوصي (افزایش تقاضا) با استفاده از
حوالهآموزشي است .از سوي دیگر الزم است تا بخش خصوصي نسبت به مساعدبودن فضاي
 .0سن،آمارتيا  ( Amartya Senمتولد  )0399استاد دانشگاه کمبریج و برنده جایزه نوبل اقتصاد به خاطر مشارکتهاي بسيار در زمينه اقتصاد رفاه ،در
سال  0338است .وي در ایالت بنگال هندوستان به دنيا آمد .سن از معدود اقتصاددانان جدیدي است که نظریههاي قابل توجه و برجستهاي در
زمينه رفاه ارائه نموده است .وي توانایيهاي خود را در زمينه توسعه اقتصادي بهکار برده است.
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کسب و کار و جذب سرمایه و تجاريسازي آموزش و ایجاد مالکيت معنوي از اطمينان کافي
برخوردار باشد .همچنين در دستيابي به اهداف فوق الذکر ،بخش خصوصي در آموزش و پرورش
باید در قالب تشکلي از افراد آگاه به امور آموزش و پرورش (ترجيحاً جمعي خود آموزش و
پرورش) در یک نظام تشکلي هدفمند و معنادار شکل بگيرد و تقویت شود .بنابراین با توجه به
اهداف قانون برنامه پنجم توسعه و سياستگذاریهاي آموزشي و براي انتقال مدیریت و تصدي از
نهادگرایي هستيم .تغيير رویکرد از واگذاري صرف ،به فضایي رقابتي و باال بردن قدرت رقابت
بخش خصوصي با بهرهگيري از امکانات بخش دولتي در گرو تعيين عواملي است که با بهرهمندي
از آنها امکان تصميمگيري صحيح براي مدیریت مدرسه ممکن خواهد شد .عوامل تعيين شده
براساس مباني نظري عبارتاند از :ارزشهاي مشارکتي بهمنزلة نيروهاي نظارتکننده نامریي عمل
ميکنند که تعيين کننده رفتار سازماني هستند .ساختارمشارکتي چارچوبي را براي ارزشها و
ارتباطات در سازمان بهوجود ميآورد .رهبري توزیعي وابستگي رهبري را از یک شخص گرفته و
به گروهي از افراد شایسته ميسپارد .افزایش توانمندي ایجاد مسئوليت با ارائه اطالعات کافي براي
افزایش توان افراد .مالکيت روانشناختي که احساس تعلق را در ذینفعان آموزشي براي ایجاد عالقه
به کار بهوجود ميآورد .پرداخت مشارکتي تسهيم سود (مالکيت کارمندان در موجودي) همراه با

مشارکت آنان در فعاليت .مناسبات مشارکتي به وابستگي متقابل افراد در سازمان اشاره دارد .نظارت
دروني نظارت در محيط مشارکتي باید تضمين کند که فعاليت سازماني در همة امور جریان دارد و
هم براي ایجاد تغيير سازمان را تغيير دهد.
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