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  ٢ دكتر بهروز مهرام- 1صديقه كاظمي

هاي   عملكرد مديران آموزشي كه بر تحول عواطف و ارزش         :چكيده
اي از برنامـه      توانـد بـه عنـوان مؤلفـه         آموزان اثرگذار است، مي     دانش

در ايـن تحقيـق كـه بـا هـدف      . درسي پنهان مورد توجه قـرار گيـرد      
ريزي مديران آموزشـي بـر تحـول نظـام ارزشـي              بررسي نقش برنامه  

آموزان انجام شده، نظريه گريـوز مبنـاي مطالعـه تحـول نظـام                دانش
 رويكرد اين مطالعه، كيفي بوده كه از طريق         .ارزشي قرار گرفته است   

ي دخترانـه    سه ماهه در محيط دبيرستان     ي حضور و با  موردي   بررسي
مـشاهده  ها از طريق     آوري داده  جمع. ه است  انجام شد  در شهر مشهد  

هاي درس، تعامالت اجتماعي و بـين   فضاي فيزيكي مدرسه و كالس    
يافتـه   به نيمه سازمان  مصاحآموزان،    فردي ميان مدير، معاونين و دانش     

هـاي مكتـوب از       گـزارش ، بررسي   آموزان   و دانش  با مدير و معاونين   
 كننـده  آمـوزان مـشاركت     ي با دانش  ت و مصاحبه رواي   ي قبلي ها فعاليت

هـاي سـه     هـا، از روش    بـراي تـضمين اعتبـار داده      . ه اسـت  انجام شد 
ســـازي و انـــسجام ســـاختاري، بررســـي مجـــدد توســـط  ســـويه
 فنـون شـبه      و كدگـذاري مجـدد توسـط داور دوم       ،  ها  هكنند مشاركت

 كـه  دهنـد  مـي هـاي پـژوهش نـشان     يافتـه . آماري استفاده شده است  
 منجر به تثبيـت نظـام ارزشـي          آموزشي،  مديران ريزي   برنامه عملكرد
 شـده و پـرورش      ه گريوز آموزان در سطوح اول تا چهارم نظري        دانش

بـر معنويـت،   مخاطبان براي ورود به سطوحي از نظام ارزشي مبتنـي        
  .محوري و تدبيرمحوري عقيم مانده است يكپارچگي، جامعه

مدير  ،ريزي  برنامه، برنامه درسي پنهان،نظام ارزشي: ها كليدواژه
 . نظام ارزشي گريوزآموزشي،

S. Kazemi- B. Mahram (Ph.D) 
 
Abstract: Performance of educational 
administrators will affect development of 
emotions and values of students. This 
could be considered as one factor with 
regard to hidden curriculum. This 
research study aimed to examine the role 
of principals on the value system of 
students based on the Graves' model. 
Using a qualitative approach, this case 
study was conducted in a girl’s high 
school in Mashhad, Iran. Data were 
collected through semi-structured 
interviews and observation of physical 
arrangement, social and interpersonal 
interactions between principal, vice-
principals, and students, as well as 
narratives and student portfolios. 
Accreditation was carried out using 
triangulation, re-evaluation, and 
recoding. Results indicated that 
involvement of principals in planning 
would result in substantiating value 
system of students at levels one to four 
according to the Graves model whereas 
participants failed to reach levels of 
spirituality, congruence, rationality, 
concern for society. 
Key Word: hidden curriculum- 
values system- student 
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 مقدمه و بيان مسئله

هاي آموزشي، دستيابي مخاطبان به اهداف غايي  رسالت اصلي برنامه درسي در نظام
بر اين اساس است كه در نظام آموزش و پرورش . آن نظام و تربيت انسان مطلوب است

ها و  ايران و در ذيل اهداف اخالقي دوره متوسطه آموزش و پرورش، انتقال ارزش
انتقال ). 1382پور،  موسي(ها مورد تصريح واقع شده است  ري از آنبخشي و پاسدا تعالي

قابليت ) 38: 1382(ها از جمله اهداف مشتركي است كه به زعم ملكي  و پرورش ارزش
گنجايش در يك ماده درسي خاص را نداشته و بايد در كليت برنامه درسي مورد توجه 

قي را پايه و اساس حيات آدمي تربيت معنوي و اخال) 1374(شريعتمداري . قرار گيرد
هدف اصلي تعليم و تربيت را تسهيل سير صعودي و تكاملي ) 1363(دانسته و شكوهي 

با اين وصف، بسياري از . داند كه در خلقتش مقدر شده است انسان به سوي كمالي مي
هاي نظام آموزشي غفلت ورزيده و با حبس شدن در  هاي آموزشي از نيل به آرمان نظام
چه به زعم  چنان. نمايند هايي مهجور از روشنايي اهداف، در مسيري غير، حركت مي پيله

دهي به نيازهاي واقعي  هاي آموزشي از پاسخ سازمان) 2000(1كانلي و كالندينين
اي افراطي معطوف به آمار و ارقام و  آموزان غفلت ورزيده و توجه خود را به گونه دانش

ين راستاست كه عدم همسويي برنامه درسي اجرا شده با در ا. اند دهي نموده نظام نمره
تواند تعبير به شكافي شود كه نيل به انتظارات از پيش  برنامه درسي قصد شده مي

شده را ناممكن ساخته و بر اين اساس است كه توجه به برنامه درسي پنهان و  تعيين
ي عاطفي و شرايطي برنامه درسي پنهان، اشاره به جو. يابد هاي آن ضرورت مي مؤلفه

ها و عواطف مخاطبان يادگيري است  نانوشته دارد كه داراي بيشترين اثر بر ارزش
و بر تمامي فرايندها و تعامالتي كه بر مخاطب ) 1997، 3 و اسكلتون2000، 2آوسبروك(

بر اساس اين تعريف، تمامي ). 4،1991واالنس(يادگيري اثرگذار است، داللت دارد 
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  ...اي لفهؤكاوشي در عملكرد مديريت آموزشي به عنوان م

ها را  توانند جو عاطفي پيراموني يادگيرنده  در يك نظام آموزشي كه ميهاي موجود مؤلفه
اين در حالي است . گيرند تحت تأثير قرار دهند، در شمول برنامه درسي پنهان قرار مي

هاي چندگانه و مهم و تأثيري كه به خاطر  كه مديران آموزشي به دليل ايفاي نقش
 1بران. اي برخوردارند از جايگاه ويژهگذارند،  عملكردشان بر جو عاطفي مدارس مي

به ايفاي نقش تربيتي مديران و معلمان در قالب برنامه درسي پنهان اشاره نموده ) 2006(
توانند از طريق ايفاي نقش  نمايد كه مدير و مجموعه اداري مدرسه مي و گزارش مي

) ي بر پرخاشگريمبتن (2خود در قالب برنامه درسي پنهان به كنترل رفتارهاي قلدرمĤبانه
  .آموزان فائق آيند دانش

نظران مديريت آموزشي، رسالت مديران آموزشي را در ابعاد   در حالي كه صاحب
اند، توجه به  ريزي، سازماندهي، هدايت، ارتباط و كنترل برشمرده مختلفي نظير برنامه

ز اهميت ريزي مديران در اين ميان جايگاه ممتازي دارد و اين وظيفه ا وظيفه برنامه
مشبكي و روحاني، (ها برخوردار است  ها و آرمان اي براي نيل مخاطبان به غايت ويژه

) 105: 1991 (3گودبلير). 1385نژاد پاريزي،   و ايران1384؛ شريعتمداري، 1385
) 1383(بند  ريزي را عنصري حياتي در مديريت مدارس به شمار آورده و عالقه برنامه

بيني و تدارك دقيق  هاي سازمان دانسته كه پيش ريف هدفآن را فراگرد تعيين و تع
: 2003( 4به زعم اسچافر و ويالور. اقدامات و وسايل تحقق آن اهداف را به دنبال دارد

رو در زمان  ريزي عمدتاً به عنوان تفكري مرتبط با آينده است كه اعمال پيش برنامه) 87
ازد تا به اين سؤاالت اساسي كه قصد س بيني نموده و مديران را قادر مي آينده را پيش

رسيده و چگونه و با چه روشي اين كار را ) كدام غايت مطلوب(دارند به كجا 
در شرايطي كه در نظام آموزش و پرورش . خواهند به انجام برسانند، پاسخ دهند مي

ترين هدف نظام پرورشي  اسالمي ايران، حيات طيبه و نيل به عبوديت به عنوان غايي
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و ) 1389سند تحول راهبردي آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران، (اد شده قلمد
آموزان در مسيري كه رسيدن به يكپارچگي و معنويت را به  تحول نظام ارزشي دانش

هاي مقطع متوسطه قلمداد شده است، ضرورت  ارمغان آورد، از جايگاهي رفيع در هدف
  .در اين خصوص مورد مداقه قرار گيردريزي مديران آموزشي  دارد كه كاركرد برنامه

  
  سوابق موضوع و چهارچوب نظري پژوهش

هايي جامع در خصوص نظام   در راستاي مطالعه نظام ارزشي، اگر چه نظريه
، نظريه )3 و نظريه گريوز2، نظريه آلپورت1براي مثال نظريه روكيچ(ارزشي وجود دارد 

چرا كه نظريه نظام ارزشي گريوز . ب شدگريوز به عنوان نظريه مبنايي اين مطالعه انتخا
، داراي انطباقي قابل توجه با اشارات )فنري(از حيث اتكاء بر پويايي و تحول مارپيچي 

اين در حالي است كه نتايج جستجو نشان داد كه . شهيد مطهري به نظام ارزشي است
قرار نظريه نظام ارزشي فنري شهيد مطهري تنها در يك كتاب داخلي مورد معرفي 

هاي مارپيچي گريوز نيز در منابع پژوهشي و   و از سوي ديگر، نظريه نظام پويايي4گرفته
نظريه گريوز كه . كتب تربيتي داخل كشور مورد غفلت پژوهشگران قرار گرفته است

رونده و تكويني  شود، فرايندي پيش نيز شناخته مي» 5هاي مارپيچي پويايي«تحت عنوان 
هايي  ندول از سطوح پايين به سطوح جديد حركت نموده و نظاماست كه به مثابه يك پا

  ). 10 :2004، 6روزادو(آورد  ها را به ارمغان مي باالتر از ارزش
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  ...اي لفهؤكاوشي در عملكرد مديريت آموزشي به عنوان م

  
  هاي مبتني بر نظريه مارپيچي گريوز ـ پويايي) 1(شكل 

  

اين نظام پويا داراي سطوحي هشتگانه است كه گذر از يك سطح، متحمل تغيير در 
بيني شده و تغييري بنيادي را در نظام ارزشي سبب  اوت در جهانالگوي فكري و تف

. گيري است نظام ارزشي، نظامي مسلط بر رفتار فرد و برانگيزاننده تصميم. شود مي
اگرچه گريوز در ابتدا از حروف انگليسي براي مشخص نمودن سطوح نظام ارزشي 

ظور وضوح و تسهيل درك  ـ دانشجويان او ـ به من1خود استفاده كرد، اما بك و كاون
سطوح ) 1(جدول. ها را با هشت رنگ كدگذاري نمودند هاي ارزشي، آن بيشتر نظام

  .دهد ها نشان مي بندي رنگ گانه نظام ارزشي گريوز را بر اساس طبقه هشت
  

  بندي نظام ارزشي گريوز ـ توصيف سطوح هشتگانه در طبقه) 1(جدول 
  مبناي ديدگاه رنگ سطوح

 نظام ارزشي
  دهاي نظامنمو

 ارزشي
 هدف زندگي

  2نگاه كلي فيروزه اي 8 سطح
 

زندگي براي   معنويت- گرايي  كل-همسازي نگري كل
 خرد

جريان  زرد 7 سطح
  3منعطف

 روابط -فرايندهاي طبيعي يكپارچگي
 متقابل

  زندگي براي
 تعامل

پيمان  سبز 6 سطح
  1بشري
 

 توجه به -نگري تساوي محوري جامعه
 -اد بودن قابل اعتم- ديگران

 ايجاد اشتراك

  زندگي براي
 سازگاري
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  مبناي ديدگاه رنگ سطوح
 نظام ارزشي

  دهاي نظامنمو
 ارزشي

 هدف زندگي

انگيزه  نارنجي 5 سطح
  2تالش
 

 -پرستي  ماده- مداري موفقيت تدبيرمحوري
  كاميابي- گرايي حالت مصرف

  زندگي به
منظور كسب 

 سود
  3زور اتكايي آبي 4 سطح

 

 - معني- هدف- اختيار طرفدار استبداد
  قوانين- گرايي روحيه

  زندگي براي
 بعد

خدايان  مزقر 3 سطح
  4قدرت

 - خودنمايي- افتخار-قدرت خودمحوري
  انتفاع بدون محدوديت-لذت

  زندگي براي
 حال

روحيه  بنفش 2 سطح
  5گرايي قوم

 

 -ها  مراسم-ها  آيين- ها سنت گرايي قبيله
 )مردم ما(ها  هاي قومي تحريم

  زندگي براي
 تعلق به گروه

  6حس بقا بژ 1 سطح
 

ازهاي  ني- زنده ماندن غريزه محوري
 امنيتي و -فيزيولوژيكي

 محافظتي

  زندگي براي
 بقا

  

هاي مربوط به نظام ارزشي  ، پژوهش گريوز نشان داد كه پهنه)2004(به زعم روزادو  
ترين حالت شروع و در ادامه  ها و يا قطعات يك سمفوني هستند كه از ساده شبيه بخش

ر اين مسير مارپيچي از يك سطح طور كه افراد د همان. شود ها افزوده مي بر پيچيدگي آن
به سطح بعدي در حال حركت تدريجي هستند، جهان و تفكرشان نيز بيش از پيش 

هاي سطح  نامد، بخش آن را متعالي شدن مي 7در اين فرايند كه كن ويلبر. شود پيچيده مي
هاي سطح قبلي به  هاي سطح باالتر از ارزش گيرد و ارزش باالتر، سطح قبل را فرا مي

اين . شوند هاي نوين نگرش به جهان ساخته مي هاي سطح جديد و شيوه راه ارزشهم
مسئله شبيه هسته اتم است كه در سطح باالتر در اتمي جاي گرفته است و اتم در دل 
مولكولي و مولكول نيز در يك سلول و سلول نيز در مراحل رشد و تكامل خود، درون 

                                                                                                         
1. Human Bond 
2. Strive Drive 
3. Truth Force 
4. Power gods 
5- Kin Spirits 
6. Survival Sense 
7.Ken Wilber  



 

  
 
135
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ين نظريه در آموزش و پرورش اين است كه داللت ضمني ا. گيرد يك ارگانيسم جاي مي
ها توجه نموده و تالش نمايد تا  تواند به رشد و توسعه اين نظام نظام آموزشي مي

 . هاي همسو با طبقات باالتر اين نظام نائل شوند ها هر چه بيشتر به غايت انسان
در بررسي مطالعات پژوهشي انجام شده داخل و خارج از كشور در خصوص نقش 

هاي مخاطبان يادگيري، خأل سوابق غني پژوهشي در  هاي آموزشي در تحول ارزش منظا
خصوص عملكرد مديران آموزشي در قالب برنامه درسي پنهان به طور روشني مشهود 

 در خصوص موانع همكاري 1999 در سال 1با اين وصف در پژوهشي كه لئونارد. است
در اين . يان معلمان و مديران پرداختها انجام داد، به بررسي تعامالت م توسعه ارزش

اي چندفرهنگي در كانادا انجام شد،  پژوهش كه با رويكردي كيفي و در مدرسه
پژوهشگر از طريق مشاهده مشاركتي، مصاحبه نيمه ساختاريافته و بررسي اسناد و 

ها داراي نقشي مهم در فرايند همكاري  مدارك موجود در مدرسه دريافت كه ارزش
در اين . اي ايفا نموده و آن را عاملي جهت ارتقاء كاركنان معرفي نمود هدرون مدرس

مطالعه، مديران مدرسه داراي نقش محوري در ايجاد و توسعه فرهنگ همكاري از 
نيز  2دافي و سدالك. اند ها و تعهدات مشترك معرفي شده طريق گسترش مجموعه ارزش

چه نوع رويكردي به نظام ارزشي «دهي به اين سؤال كه   با هدف پاسخ2006در سال 
 نفر از 3484اي شامل  نمونه» تواند به توسعه و رشد دانشجويان كمك نمايد؟ مي

يابي مورد بررسي  دانشجويان ورودي سال اول در يك دانشگاه آمريكا را از طريق زمينه
يان گذاري بيشتر دانشجو تواند سرمايه قرار داده و گزارش نمودند كه نظام ارزشي باز مي
تر نسبت به  هاي مطلوب و ديدگاه ها در مسائل اجتماعي، سعه صدر باالتر در گروه

) 1378به نقل از خليفه، (عيسي و حنوره . هاي مختلف را به دنبال داشته باشد فرهنگ
هاي  هاي دو گروه از جوانان دانشگاه نيز در خالل مطالعه تطبيقي خود در مورد ارزش

اي ديگر  هاي هر جامعه متمايز از جامعه كه نظام ارزشكويت و مصر گزارش نمودند 
پذيري آنان از عوامل  هاي جوانان و تحول آن از طريق تعامل و تأثير بوده و كسب ارزش

                                                 
1. Leonard 

2. Duffy & Sedlocek 
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نيز در قالب ) 1384(مهرام . يابد اجتماعي و مؤسسات تربيتي و تبليغي شكل مي
 آموزش عالي كشور انجام اي كه با عنوان ارزشيابي برنامه درسي پنهان در نظام مطالعه

داد، سير تحول دانشجويان را از طريق مقايسه آنان در سه مقطع زماني ترم اول، ترم 
هاي هويت ديني،  چهارم و ترم آخر مورد مقايسه قرار داد و گزارش نمود كه ويژگي

هاي  پذيري در ميان دانشجويان كاهش و ويژگي هويت ملي، هويت علمي و مسئوليت
در اين . پروايي در مواجهه با جنس مخالف افزايش يافته است دپذيري و بيتقلب، اعتيا

هاي برنامه درسي در اين تغييرات از طريق مدل ارزشيابي مبتني بر  مطالعه، نقش مؤلفه
چنين در پژوهشي كه منشي  هم. خبرگي و نقادي آيزنر مورد بررسي قرار گرفته است

انجام داد، » آموزان در خانواده و مدرسه ي دانشتأثيرپذيري نظام ارزش«با عنوان ) 1384(
آموزان را مورد بررسي قرار داد و   نفر از والدين همان دانش420آموز و   دانش894

ها و نظام ارزشي والدين با نظام ارزشي  نظام اي مثبت ميان خرده ضمن گزارش رابطه
آموزان را   دانشآموزان، عدم وجود رابطه ميان نظام ارزشي مربيان مدرسه با دانش

و با عنوان بررسي سلسله ) 1371(اي ديگر كه توسط شمسيان  در مطالعه. گزارش نمود
 نفر از 225هاي نوجوانان دختر و پسر شهر تهران انجام شده است،  مراتب ارزش

آموزان مقطع متوسطه متعلق به طبقات اقتصادي ـ اجتماعي باال، متوسط و پايين،  دانش
هاي اين  بر اساس يافته. هاي آلپورت بر روي آنان اجرا شد ه ارزشانتخاب و پرسشنام

ها در دختران طبقات مختلف تفاوت معناداري  مطالعه، ميان سلسله مراتب ارزش
  . مشاهده نشده است
ريزي مديران آموزشي به عنوان عاملي  چه كه گذشت، نقش برنامه با عنايت به آن

اند در جهت نيل به غايات و اهداف برنامه، تو اثرگذار در برنامه درسي است كه مي
بنابراين ضرورت دارد كه نقش مديران . نقشي همسو و يا غير همسو را ايفا نمايد

اي از برنامه درسي پنهان مورد كاوش قرار گرفته تا مشخص  آموزشي به عنوان مؤلفه
ت باالتر از آموزان به طبقا ريزي آنان باعث هدايت دانش شود كه آيا ايفاي نقش برنامه

  . نمايد كه آنان را در طبقاتي خاص تثبيت مي نظام ارزشي شده و يا اين
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  ...اي لفهؤكاوشي در عملكرد مديريت آموزشي به عنوان م

  روش پژوهش
 رويكرد به اين پژوهش، كيفي و ملهـم از نظريـه تفـسيري و روش                :طرح پژوهش 

) 1383(به زعم دانايي، الواني و عـادل آذر       .  است 1مطالعه از نوع موردي با پويش روايي      
اي اسـت كـه در بـستر          دي، تأكيد بر درك فرايندها و به گونه       ويژگي كليدي مطالعه مور   

اي معـين از طريـق بررسـي      مدرسه كه مطالعه چنين با عنايت به اين هم. دهد  خود رخ مي  
كليه عناصر و تجارب مرتبط با موضوع و بررسي رفتار، گفتار و حاالت افراد سـازمان و         

رد بررسـي واقـع شـده، بنـابراين         آمـوزان، مـدير، معاونـان و دبيـران مـو            به ويژه دانـش   
به نقـل از كرسـول،       (2به زعم پينار و دنيز    . گيري واقع شده است     روايي مورد بهره    پويش
تواند هم به عنوان يك روش و هم به عنوان پديده مورد مطالعه               روايت مي «): 54 :2007

 شـود كـه داللـت بـر         روايت همانند يك روش با تجاربي آغـاز مـي         . در نظر گرفته شود   
  ».كند هايي را در مورد اشخاص بازگو مي زندگي داشته و داستان

آموزان در  اي براي بررسي تجارب دانش  روايي به عنوان شيوه     در اين مطالعه، پويش     
هاي مديريتي مديران بوده      ريزي به عنوان يكي از نقش       ابعاد ارزشي مرتبط با مؤلفه برنامه     

پـژوهش روايتـي، روشـي مـؤثر بـراي          ) 128: 2000(به زعم كاليندينين و كانلي      . است
مـورد مطالعـه،   . اي است كه از طريق تجـارب حاصـل شـده اسـت         بازيابي و فهم پديده   

 بوده 1387-88دبيرستاني دخترانه در شهر مشهد و قلمرو زماني پژوهش، سال تحصيلي 
 . است

مالت بـين   ها را مشاهده مشاركتي و مـشاهده نـامنظم از تعـا             آوري داده    منابع جمع  :ابزار
فردي و مـصاحبه نيمـه سـازمان يافتـه بـا مـدير و معـاونين مدرسـه، معلمـان، اوليـا و                        

هـاي    آوري روايـت    در جمـع  . آموزان و بررسي اسناد مكتـوب تـشكيل داده اسـت            دانش
آموزان دبيرستان مورد مطالعه بـه شـيوه هدفمنـد و بـر               آموزان، سيزده نفر از دانش      دانش

با فراينـد پـژوهش انتخـاب و در هفـده جلـسه بـه بيـان          اساس احتمال مشاركت بيشتر     

                                                 
1  . Narrative Inquiry 

2. Pinnegar & Daynes 
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به (ها و همسوي با نظر جانسون         براي اعتباربخشي به داده   . تجارب خود مبادرت نمودند   
 را  3 و اعتبـار نظـري     2، اعتبار تفسيري  1كه سه معيار اعتبار توصيفي    ) 2005نقل از مينگ،    

انـه فـوق بـراي اعتباربخـشي     گ ي سـه ها شمارد، از شيوه يبراي مطالعات روايي مهم بر م   
در اين راستا، براي تضمين اعتبار توصيفي كه ناظر بر صحت و دقت         . ها استفاده شد    داده

ها و اطالعات گـزارش شـده اسـت، از روش سـه      عملي پژوهشگر در ضبط و ثبت داده 
آوري اطالعات، ضبط صدا به منظور افزايش دقـت در بـازخواني و               سازي در جمع    سويه
بـرداري و     ها، يادداشت برداري روزانه از كليه وقايع مشاهده شده، عكس            داده سازي  پياده
براي اعتبار تفسيري كه به ميزان فهـم        . ها استفاده شد    برداري از اسناد و دست نوشته       فيلم

ها اشاره دارد، از روش بررسـي         نظر افراد مشاركت كننده و تجارب آن        پژوهشگر از نقطه  
بر اين اساس، مطالب استنباط شده از سـخنان و روايـت       .  شد گيري   بهره 4به وسيله اعضا  

افراد براي آنان بازگويي شد و در صورت عدم تطابق با منظور فرد، اصـالح و بـازنگري     
هـا در مـورد    آموزان ارائـه و نظـر آن   روايت كلي نيز به چند تن از دانش . صورت گرفت 

نظـري كـه بـه انتخـاب نظريـه          چنين براي افزايش اعتبار       هم. كليات روايت اخذ گرديد   
مناسب با موضوع اشاره داشته و در واقع تجهيز پژوهشگر بـه لنزهـاي نظـري شايـسته                  

هـاي مربـوط بـه        است، سعي شده تا با غور در پيشينه نظري، كاوشـي دقيـق در نظريـه               
هـا، رويكردهـاي مـرتبط بـا برنامـه درسـي پنهـان و                 گيري و تحـول نظـام ارزش        شكل
  . ها و ايفاي نقش مديران انجام شود  كاركردهاي مرتبط با نظريه

، فراينـد تحليـل     )2005(5و مكـسول  ) 2007(مطابق با نظر كرسول     : ها  شيوه تحليل داده  
بـراي تحليـل   ) همـان (كرسـول   . ها انجام شـده اسـت       آوري داده   همزمان با مراحل جمع   

بـر  . دانـد   ها مدلي مارپيچي و قابل انعطاف را بر رويكردي خطي و ثابت مرجح مـي                داده

                                                 
1. Descriptive Validity 

2  . Interpretive Validity  
3. Theoretical Validity  
4. Member checking 
5. Maxwell 
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  ...اي لفهؤكاوشي در عملكرد مديريت آموزشي به عنوان م

يادداشت كليه مطالب حاصل از     )1: اساس الگوي پيشنهادي، اين مراحل دنبال شده است       
) 3هـا     بازنويسي دوباره يادداشـت   )2يافته و پويش روايي،       مشاهده، مصاحبه نيمه سازمان   

ها بر اساس منبع داده، ابزار گردآوري  كدگذاري داده ) 4ويرايش مطالب بازنويسي شده،    
) 6هـا،     ورود بـه جـدول ثبـت داده       ) 5وح نظام ارزشي هشتگانه گريوز،      اطالعات و سط  

) 8ها،    ها بر حسب مضمون و فراواني آن        تحليل محتواي داده  )7بازيابي مجدد اطالعات،    
  . نگارش گزارش نهايي) 9گيري، و  نتيجه

ها،    در گردآوري داده   1سازي  ها و به دليل استفاده از روش مثلث         براي كدگذاري داده  
آمـوزان، مـدير و معـاونين، دبيـران،           هاي پژوهشگر، دانش    ترتيب به روايت و مشاهده    به  

الزم به ذكـر اسـت ايـن نحـوه          .  تعلق گرفت  1-6ساير كاركنان مدرسه و والدين، اعداد       
) 152- 145 :2003 (2هـاي كيفـي تهمينـا       هاي پژوهش   كدگذاري با فنون كدگذاري داده    

هـاي كيفـي حاصـل كوشـش      ذاري در پـژوهش تهمينا معتقد است كه كدگ  . منطبق است 
هـا    بنـدي داده    افزارها در راستاي كدگـذاري پژوهـشگر بـه دسـته            پژوهشگر است و نرم   

هـاي    در جهت اطمينان از دقت در فرايند كدگذاري، قريب به نيمي از مقوله            . پردازند  مي
كدگذاري شده توسط پژوهشگر دوم كدگذاري شد كه ميـزان توافـق ميـان دو كدگـذار                 

  . مشاهده شد81/0رابر با ب
  

  نتايج
بر . هاي برنامه درسي است     هاي آموزشي، نيل به غايات و آرمان        مقصود تمامي نظام  

نمايند تـا همـسويي ميـان         اين اساس است كه تمامي متخصصان برنامه درسي تالش مي         
هـاي    هاي يك برنامه را ايجاد نموده و با ارزيابي مـداوم از شـيوه عملكـرد مؤلفـه                   مؤلفه

در اين مطالعه كه بـا هـدف        . برنامه، دستيابي به اهداف و تضمين كيفيت را دنبال نمايند         
ريزي مديران آموزشي انجـام شـد، شـيوه تكـوين و              بررسي چگونگي ايفاي نقش برنامه    

                                                 
1. Triangulation 

2. Tehmina 
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ريـزي    آموزان دختر يك دبيرستان در مواجه با عملكـرد برنامـه            تحول نظام ارزشي دانش   
ريـزي مـديران      در ايـن راسـتا، نقـش برنامـه        . ار گرفـت  مديران آموزشي مورد مطالعه قر    
و . هاي رسمي و غير رسـمي مـورد توجـه قـرار گرفـت          آموزشي در هر دو بعد آموزش     

هـاي    ريزي در خصوص برنامـه      ضمن توجه به برنامه هفتگي كالسي و امتحانات، برنامه        
 هــا، هــا، راهپيمــايي داشــت مناســبت صــبحگاهي، برگــزاري جلــسات، اردوهــا، گرامــي

. ها و اعيـاد نيـز مـورد توجـه قـرار گرفتنـد               ها، مراسم دعا، جشن     ها، جشنواره   نمايشگاه
ريزي هم در مقام طراحي و هم در مقام اجرا،            كه هرگونه برنامه    چنين با عنايت به اين      هم

ها و اهداف آموزش و پرورش نظر دارد، ابتـدا از مـدير و معـاونين مدرسـه در            به غايت 
ها پرسش شد كه موارد زير به  رستان و تفاوت آن با ساير دورهخصوص اهداف دوره دبي

: هـا اشـاره دارد    كننـده  هاي ارائه شده توسط ايـن گـروه از مـشاركت            هايي از پاسخ    نمونه
بلكـه بـاال بـردن سـطح علمـي و پرورشـي             . هـا نـدارد     تفاوتي بـا اهـداف سـاير دوره       «

ل كه داراي امتحانـات هماهنـگ       آموزان و باال بردن درصد قبولي در پايه سوم و او            دانش
افزايش درصد قبولي در مراكـز علمـي معتبـر و كـاهش ميـزان رعايـت مـسائل                   . هستند

  ).مدير(» آموزان اخالقي دانش
آموزان بـراي تحـصيالت عاليـه         اهداف آموزش و پرورش دوره متوسطه، آمادگي دانش       «

  ).1معاون(» است
باشـد و بـراي       ودش مـي  همه اهداف آموزش و پرورش مناسـب هـر دوره خـاص خـ             «

  ). 2معاون(» سازندگي جامعه در نظر گرفته شده است
كه به عنـوان    » آموزان  كاهش ميزان مسائل اخالقي دانش    « مدير دبيرستان در توضيح     

هـاي    آموزان سـال    هاي اخير با دانش     آموزان در سال    دانش«: ، عنوان نمود  كردهدف اشاره   
 اخالق و برخورد بـا اوليـاء و معلمـين افـت             هاي حاكم بر رفتار و      گذشته از نظر ارزش   

هاست و در جامعه اسـالمي قابـل پـذيرش            در مورد مسائلي كه مورد عالقه آن      . اند  كرده
هـاي    اند از جمله اطاعت از بزرگترها به علت مخالفت با خواسـته             تفاوت شده   نيست، بي 

 حجاب، اسـتفاده    هايي مانند رقص و موسيقي،      توانند از آن بگذرند، خواسته      آنان كه نمي  
، به همين دليل بايد     ...هاي نامناسب، استفاده از لوازم آرايش در محافل عمومي          از پوشش 
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  ...اي لفهؤكاوشي در عملكرد مديريت آموزشي به عنوان م

هـا    ها عادت كنند اين موارد را در نظر بگيرنـد و بـه ارزش               در مدرسه كمك كنيم تا بچه     
  .» برخورد شودانچه خالف آن عمل كردند با آن عمل كنند و چنان

هايي حاكم  مايل هستيد تا در مدرسه شما چه ارزش«ئوال كه چنين در پاسخ به اين س     هم
ام روحيه    من عالقمندم در مدرسه   «: هاي مدير و يك معاون اين گونه است         پاسخ» باشد؟

» اي اسالمي رواج پيـدا كنـد      بسيجي حاكم باشد و تا جايي كه امكان داشته باشد رفتاره          
  ).1عاونم(» برقراري نظم و انضباط و رعايت مقررات«؛ )مدير(

هـاي مـورد تأكيـد        مهم ترين ارزش  «: آموزان به اين سؤال كه      در همين رابطه، دانش   
رعايـت  : ترين موارد را به ترتيـب عبـارت از          ، مهم »مجموعه مديريتي دبيرستان چيست؟   

حجاب، نظم و انضباط، نماز و عبـادات، درس خوانـدن، رعايـت مقـررات، احتـرام بـه              
ايـن مـوارد بـر حـسب        . پاكيزگي و سـكوت دانـستند     هاي بسيج،     اولياي مدرسه، ارزش  
  . آموزان مرتب شده است فراواني پاسخ دانش

  

  آموزان هاي مورد تأكيد مجموعه مديريتي مدرسه به روايت دانش  ارزش-)3(جدول 

 تعداد فراواني  
اولويت در بيان 

 كلمات

  مورد12 حجاب
  ل مورد اولويت او11
 مورد اولويت دوم1

  مورد3 درس خواندن
 مورد اولويت 3هر 

 دوم

  مورد4  عبادات- نماز
   مورد اولويت دوم2
  مورد اولويت سوم2

 رعايت -رعايت مقررات 
 قوانين

  مورد2
   مورد اولويت اول1
  مورد اولويت سوم1

  مورد2 احترام به اولياي مدرسه
   مورد اولويت دوم1
  مورد اولويت پنجم1

  
  
  
  هاي ارزش

اشاره شده در 
 ها روايت

  مورد4  انضباط-نظم
   مورد اولويت دوم2
   مورد اولويت سوم1
  مورد اولويت چهارم1
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 اولويت دوم ا مورد هاي بسيج ارزش

 اولويت سوم ا مورد پاكيزگي

 اولويت سوم ا مورد سكوت

  
اگرچه مدير مدرسه در خالل بيان اهداف نظام آموزش و پرورش، رسالت سـازمان              

دانـسته و رواج و     ) 1368(رسه را منطبق بر اهداف مصوب نظام آمـوزش و پـرورش             مد
شـمارد،    ها بر مي    ترين اين رسالت    هاي اسالمي و روحيه بسيجي را از مهم         تشويق ارزش 

  . نمايند اما معاونين مدرسه بيشترين توجه خود را معطوف به نظم و انضباط مي
  

ها و اهداف ارزشي براي   در مورد ارزشـ تحليل روايت مدير و معاونين) 4(جدول 
  ريزي برنامه

هاي مربوطه براي  روايت در مورد اهداف ارزشي و فعاليت
 ها تقويت ارزش

مانده پس از حذف  هاي باقي گزاره
 هاي كم اهميت گزاره

آموزان قبول دارند كه رعايت موازين اسالمي بهتـر اسـت امـا           دانش
هـا را درونـي        ارزش دهنـد چـون     در عمل به آن ضعف نـشان مـي        

چون بـه    هاي نفس سخت است     پا گذاشتن روي خواسته   . اند  نكرده
  .اند طور صحيح تربيت نشده

ام   هاي اسالمي بر مدرسـه      من به عنوان يك مدير مايل هستم ارزش       
سعي بر آن است الگوهـاي برتـر مـشخص و معرفـي             . حاكم باشد 

كـاران بـه   هم. آموزان را افـزايش دهـيم    اطالعات ديني دانش  . شوند
  .رعايت موازين اسالمي ملزم شوند

به نظر من صددرصد منطقي است كه در هر اجتماعي قوانين حاكم            
البته در بين افراد ناراضي هم وجـود دارد ولـي كـساني كـه               . باشند

هـر چنـد    . موافق مقرراتند خيلـي بيـشتر از افـراد ناراضـي هـستند            
ي مجبورنـد،   كننـد ولـي وقتـ       ها در مقابل قانون مقاومت مـي        بعضي

نامـه بـه      رعايـت مفـاد آيـين     . كنند كه تابع قـانون باشـند        عادت مي 
آموزي براي لجبـازي      مثال دانش . كند  برقراري نظم كمك مؤثري مي    

شود، بنابراين دير به مدرسـه   با خانواده صبح دير از خواب بيدار مي  

قبول دارند ولي درعمـل بـه آن ضـعف          
دهند، به طـور صـحيح تربيـت          نشان مي 

هاي اسالمي    اند، مايل هستم ارزش     نشده
اطالعات ] بايد[ام حاكم باشد،      بر مدرسه 

آمــوزان را افــزايش دهــيم،  دينــي دانــش
ــد[همكــاران  ــوازين ] باي ــه رعايــت م ب

اســالمي ملــزم شــوند، الگوهــاي برتــر، 
د، منطقـي اسـت     مشخص و معرفي شون   

كه در هر اجتماعي قوانين حاكم باشـند،        
كنند كـه تـابع       وقتي مجبورند عادت مي   

گيري خانواده مـؤثر      قانون باشند، سخت  
  .افتد نمي
آمـوز از حـضور در كـالس درس           دانش

محـروم شــد و هــشدار بــه او داده شــد  
ــراج    ــه اخ ــرار از مدرس ــورت تك درص
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دوبار موضوع تكـرار    . افتد  گيري خانواده مؤثر نمي     رسد و سخت    مي
آمـوز از حـضور       نواده به مدرسه فرا خوانده شدند و دانش       شد و خا  

در كالس درس محروم شد و هشدار به او داده شد كه در صـورت       
تكرار از مدرسه اخراج خواهد شد و اين برخوردها باعـث اصـالح         

  .آموز شد رفتار دير آمدن دانش
آموزي كه بعد از دبير بـه كـالس وارد شـده بـود از طـرف دبيـر           دانش

اجازه نشـستن در كـالس را نيافـت و او را بـه دفتـر مدرسـه                  مربوطه  
. دفتر نيز از دادن مجـوز حـضور در كـالس خـودداري كـرد              . برگرداند
. آموز مجبور شد كه به دبير التماس كند كه او را به كالس بپـذيرد        دانش

آموزان نيـز     آموز بلكه براي ديگر دانش      اين اتفاق نه تنها براي اين دانش      
  .كالس بروندبه ه هميشه قبل از دبير درس عبرت شد ك

كنيم با دعـوت از كارشناسـاني كـه در زمينـه شـناخت                ما سعي مي  
شناسـي نوجوانـان اطالعـات دارنـد          هاي شخـصيتي و روان      ويژگي

آمـوزان در     جهت سخنراني يا جلسات پرسـش و پاسـخ بـه دانـش            
هاي درست كمك كنـيم و روي قـوانين و مقـررات              شناخت ارزش 
 . كنيممدرسه تأكيد

خواهد شد، دبير مربوطه اجازه نشـستن       
س را نــداد و دفتــر نيــز از دادن در كــال

مجوز حضور در كالس خودداري كـرد،    
آموز مجبور شد كه به دبير التماس         دانش
ــد ــراي ايــن  . كن ــه تنهــا ب ايــن اتفــاق ن
آمـوزان   آموز بلكه براي ديگر دانش  دانش

  .نيز درس عبرت شد
ــه   ــه در زمين ــاني ك ــوت از كارشناس دع

هــاي شخــصيتي و   شــناخت ويژگــي 
نان اطالعـات دارنـد،     شناسي نوجوا   روان

براي سخنراني و يا جلـسات پرسـش و         
  . پاسخ

روي قوانين و مقـررات مدرسـه تأكيـد         
 .شود مي

  
ها در سخنان معاونان مدرسه، از        عدم همسويي و فقدان توجه كافي به تحول ارزش        

كـه    ايـن در حـالي اسـت كـه ضـمن آن           . شود  ها قلمداد مي    نكات برجسته مصاحبه با آن    
هاي ارزشي نيز در مـوارد معـدودي خالصـه شـده اسـت،                درسه به هدف  تمركز مدير م  

قابـل  ... پروري، تحميـل، زور و      آموزي و عادت   هاي عادت   تحقق اين اهداف را با روش     
را بـر اسـاس   ) مدير و معـاونين (هاي نظام مديريتي مدرسه     تلخيص پاسخ . داند  انجام مي 

  .2رت زير خالصه نمودتوان به صو  مي1چهار قاعده كالن تقليلي وان دايك

                                                 
1 .Van Dijk 

 دايك براي رخنه كردن در ساختار كالن يك روايت و توصيف و تحليل آن قواعدي تحليلي ارائه داده است كه در آن پژوهشگر                .2
هاي گفتمـان مهـم نيـستند بـر حقـايق داللـت ندارنـد و جانـشين سـاختن                      هايي از متن كه براي تفسير ديگر گزاره         با حذف گزاره  

 ).76، 1387نقل از ذكايي، (برد  مشترك به ساخت حقيقت كلي نهفته در روايت اصلي پي ميمانده در يك توالي  هاي باقي گزاره
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توان دريافت كه مديريت مدرسه مايل        مانده مي   هاي باقي   از كنار هم قرار دادن گزاره     
مـدير راه حـل ايـن مـسئله را در           . اش حاكم باشد    هاي اسالمي بر مدرسه     است تا ارزش  

شناسايي و معرفي الگوهاي برتـر؛ افـزايش اطالعـات دينـي            : داند  انجام چند فعاليت مي   
زان؛ التزام همكاران به رعايت موازين اسالمي؛ برقراري قـوانين و مقرراتـي در              آمو  دانش

آمـوزي بـراي تبعيـت از قـوانين و            اين رابطه كه همه مجبور به رعايت آن باشند؛ عادت         
گيري در مدرسه بيـشتر از خـانواده؛ و دعـوت از كارشناسـان و                 تأكيد بر قوانين؛ سخت   

  . سخبرگزاري جلسات سخنراني و پرسش و پا
گيـري،   هاي اجبار، تابع، عادت، منطق، الزام، سخت اين اقدامات با به كارگرفتن واژه    

خودداري، عبرت، التماس، اخراج، تأكيد و قانون توصيف شده است و در هيچ مـوردي               
ايـن  . اي نشده اسـت    آموزان اشاره   هاي دانش   به برقراري ارتباط درست و توجه به ارزش       

هـاي    را نـشانه  ... هـاي قـدرت، خطـر، دسـتور و          ، واژه )1970(در حالي است كه گريوز      
از اين حيث است كـه      . حاكميت دو سطح آبي و نارنجي نظام ارزشي خود دانسته است          

توان نظام ارزشي حاكم بر مدير مدرسـه را نظـام ارزشـي مبتنـي بـر زور و طرفـدار                       مي
گيرانه اداره شده  شود تا جو مدرسه به صورت بسته و سخت استبداد دانست كه منجر مي

هايشان در تقابل بـا       آموزان آن را به زندان يا پادگاني نظامي تعبير كنند كه ارزش             و دانش 
ايـن در حـالي     . هـا اسـت     هاي ارائه شده از سـوي آن        مجموعه مديريتي مدرسه و ارزش    

وي بـا   . نمايـد   ياد مي » هنر«ها به عنوان      از يادگيري ارزش  ) 172: 1385(است كه كريمي  
هاي حاكم در مدارس امـروز كـه          د از نظام آموزش و پرورش معاصر و غالب روش         انتقا

دهند؛ تربيت تحميلي و بيروني را نقاب و حجـابي            تربيت دروني را مورد غفلت قرار مي      
آمـوزان    هاي فطري و خودانگيخته دانـش       مايه  براي خاموش كردن تربيت دروني و درون      

دانـد    هايي مـي    ها را عبارت از احكام و داوري        شنيز ارز ) 1378(خليفه  . نمايد  قلمداد مي 
كه فرد در ترجيح دادن موضوعات و يا اشيا صادر نموده و اين داوري در پرتو ارزيـابي                  
او و از خالل تعامل ميان دانش و تجارب فـردي و در مواجـه بـا الگوهـاي موجـود در                      

. شـود   صل نمـي  آيد و از طريق تحميل حا       كند، به دست مي     فرهنگي كه در آن زيست مي     



 

  
 
145

  ...اي لفهؤكاوشي در عملكرد مديريت آموزشي به عنوان م

هـاي   نيز ارتباطات و كيفيت ارتباطي و موقعيت      ) 1383(و مايرز و مايرز     ) 1385(كريمي  
  . دانند ها مؤثر مي انگيزشي پنهان و يا آشكار بين مربيان و متربيان را در انتقال ارزش

شناســي و ادراك  تربيــت مبتنــي بــر ارزش) 200-202، 1363(بــه زعــم شــكوهي 
بينـي و      مستلزم وجود شرايطي است كـه بايـد بـه دقـت پـيش              هاي عالي معنوي،    ارزش
ريزي بايد توجه داشت كه همه جوانـان نبايـد لزومـاً بـه                در اين برنامه  . ريزي شود   برنامه

ها برسند؛ به خصوص كه بعضي افـراد طبعـاً نـسبت بـه                مرحله ادراك كامل همه ارزش    
ن آموزش متوسطه بايد نماينـده      بنابراي. تفاوتند  هاي هنري بي    ها، مثالً ارزش    بعضي ارزش 

هـا را بـه بهتـرين وجـه           ها باشد و همه آن      قيد و شرط انواع ارزش      تمام عيار و مدافع بي    
ها بـا توجـه       اين در حالي است كه عدم توجه به نقطه عزيمت آموزش ارزش           . ارائه دهد 
 يكه تازي   هاي بارز اين مطالعه بوده و در مواردي نيز          آموزان از يافته    هاي دانش   به ويژگي 

هـاي    گيري، از نكـات برجـسته و مـشترك روايـت            ريزي و تصميم    مدير در ميدان برنامه   
  . آموزان بوده است دانش

در حالي كه رعايت حجاب به عنوان ارزشي كـه از سـوي نظـام مـديريتي مدرسـه                
هـا و   ، توجه بـه سـاير ارزش     )3جدول  (آموزان است     داراي بيشترين تأكيد به زعم دانش     

تري مورد تعقيب نظام مديريتي مدرسه قرار گرفتـه            اسالمي به صورت كمرنگ    رفتارهاي
اين در حالي است كه بر اساس مشاهدات پژوهشگران، تأكيد بر حجـاب نيـز بـه                 . است

آمـوزان    ريـزي نادرسـت، از تأثيرگـذاري مناسـب در دانـش             دليل نوع برخورد و برنامـه     
 آن داشت كه قريب به هفتاد درصد چه مشاهدات حكايت از چنان. برخوردار نبوده است  

تعداد . اند  آموزان به نحوي هر چند جزئي به آرايش صورت خود مبادرت نموده             از دانش 
آموزان به طور عامدانه به نشان دادن قسمتي از موهاي خود از زير مقنعه                زيادي از دانش  

وهـا مبـادرت    اقدام نموده و برخي هم با استفاده از ژل و مواد حالت دهنده به آرايـش م                
آمـوزان در     اين در حالي است كه تعـدادي از دانـش         . پرداختند  نموده و به نمايش آن مي     

هاي درز مقنعه را از زير گلو         ي خود اعتراف نمودند كه تعدادي از كوك         ها  خالل روايت 
ايـن در   . انـد   كردند بلند است، كوتاه نموده      باز نموده و فرم مدرسه را نيز كه احساس مي         

 كه نظام مديريتي مدرسه به جاي تعامل مناسب و تـالش در جهـت نزديـك      حالي است 
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هـا از     هاي نظام آموزشي با مخاطبان يادگيري و هدايت آن          هاي ديد و خواسته     نمودن افق 
بـه روابـط    )  نظـام ارزشـي    3سـطح   (و خودنمايي   )  نظام ارزشي  1سطح  (محوري   غريزه

، با رفتارهايي نابخردانـه     )م ارزشي  نظا 8سطح  (و معنويت   )  نظام ارزشي  7سطح  (متقابل  
هـا بـا      آموزان در بدو ورود به مدرسه و كشيدن پنبه به چـشمان آن              همانند توقيف دانش  

نيازهـاي امنيتـي و   (هـا را در سـطوح اول    هـا، آن  هدف مـشخص شـدن آرايـش چـشم        
  . نمودند تثبيت مي) هاي قومي تحريم(و دوم ) محافظتي
هاي مربوط    ريزي  و عدم مشاركت آنان در برنامه     آموزان    توجهي به خواست دانش     بي

به سرنوشت خود، از جمله مواردي است كه قابليت تثبيت مخاطبان يادگيري در سطوح              
اي متكـي بـر زور اتكـايي          هـا را بـراي زنـدگي در جامعـه           اول تا چهارم را داشـته و آن       

ايجاد اشـتراك   ( ششم   ها را از نيل به طبقاتي باالتر مثل سطح          آماده نموده و آن   ) استبداد(
ايـن  . بازداري نمايـد  ) مبتني بر جريان منعطف   (و يا سطح هفتم     ) محوري  مبتني بر جامعه  

بخشي به مخاطبان يـادگيري و توسـعه كرامـت آدمـي و آمـاده                 در حالي است كه تعالي    
از ) دموكراسـي (اي مبتني بـر مـردم سـاالري         آموزان براي زندگي در جامعه      نمودن دانش 

  . غايي نظام آموزش و پرورش قلمداد شده استجمله اهداف 
 6هاي سطوح     اگرچه ايجاد اشتراك و روابط متقابل فرد با ديگران از جمله شاخصه           

محـوري،    هـاي جامعـه     تواننـد زمينـه     انـد كـه مـي        نظام ارزشي گريوز تعريـف شـده       7و  
هاي   ايتيكپارچگي و زندگي براي تعامل را براي مخاطبان يادگيري به ارمغان آورند، رو            

ريزي براي زندگي در      آموزان مورد مصاحبه از عدم مشاركت در سرنوشت و برنامه           دانش
اي از    هاي بـدون انعطـاف هفتگـي، نمونـه          چه وجود برنامه    چنان. مدرسه حكايت داشت  

عدم تمايل به برگزاري دو جلسه پياپي از درسـي كـه آن را   (ها بوده است      ابراز گاليه آن  
 با اين وصف، مـدير دبيرسـتان بـدون توجـه بـه جلـب مـشاركت                  ).پنداشتند  دشوار مي 

ريزي چنين عنـوان      هاي خود را در برنامه      ريزي، محدوديت   آموزان در فرايند برنامه     دانش
وظايف عمده من در پست مديريت مدرسه، رسيدن به اهداف اصـلي برنامـه              « : دارد  مي

در مسير انجـام ايـن      . استآموزان    مديريتي يعني رشد در زمينه آموزش و پرورش دانش        
كمبـود فرصـت،   : هـا عبارتنـد از   يي وجـود دارد كـه برخـي از آن      ها  وظايف، محدوديت 
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نداشتن نيروي متخصص كافي در مدرسه، عدم امكان تنظيم برنامه درسي قابل قبول بـه               
علت محدوديت وقت دبيران و حضور آنان در دو يا سه آموزشـگاه، گرفتـاري بـيش از                  

و عدم ارتباط با مدرسه، گـاهي سـرگرم كـردن مـديران بـه مـسائل غيـر                  ها    حد خانواده 
نـام تلفـن همـراه،        هاي ارتقا همكـاران، ثبـت       آموزشي و اداري صرف از قبيل تنظيم فرم       

آوري   كه نياز دارد مدت زمان زيادي روي جمـع        ...  و سهام عدالت و      502اطالعات فرم   
  .»هاي مربوطه وقت صرف شود مدارك و تنظيم فرم

آمـوزي در     گيـري شـوراهاي دانـش       تـرين هـدف شـكل       ن در حالي است كه مهم     اي
هـا    ريزي مدرسه و آماده نمودن آن       آموزان در فرايند برنامه     مدارس، جلب مشاركت دانش   

  . براي مشاركت در جامعه و زندگي آتي بوده است
آموزان مقطـع متوسـطه كـه بـه اقتـضاي دوره سـني و نوجـواني، در مرحلـه                      دانش

هاي تشكيل دهنده شخصيت به پايـداري         قرار دارند، هنوز در تثبيت ارزش     » ييخودنما«
و بـدون   (آمـوزان     نهايي نرسيده و بنابراين الزم است كه مدرسه در تنظيم تجارب دانش           

ها و كمـك در دسـتيابي    بخشي به ارزش ، در مسير انسجام  )در هم ريختن شخصيت آنان    
م بردارد چرا كه در اين دوره از زندگي اسـت  هاي با كيفيت انساني گا   مخاطبان به ارزش  

بدين منظـور ايجـاد   . كه بايد ساز و برگ الزم زندگي براي خود راهبري فرد فراهم شود         
: 1376عـسكريان،   (هاي مناسب براي نوجوان از اهم وظايف اولياء مدرسه است             فرصت

، هـا   اهپيمـايي ها، ر   داشت مناسبت   در اين راستاست كه برگزاري اردوها، گرامي      ). 20-19
هـاي   توانـد فرصـت   برپايي نمايشگاه، جشنواره، مراسم دعا، جشن و اعياد در مدرسه مي   

ريزي،    برنامه كه شيوه   آموزان فراهم آورد منوط بر آن       خوبي را براي جلب مشاركت دانش     
ها احـساس همـسويي    اي باشد كه آن آموزان به گونه    سازماندهي و جلب مشاركت دانش    

هـا بتواننـد بـا مـشاركت خـود             نيازهاي خود به دست آورده و اين برنامـه         ها را با    برنامه
ها را از سطوح اوليه به سطوح باالتر نظام ارزشـي بـه دنبـال                 آموزان، زمينه سير آن     دانش

ها بـه دليـل       ي اردويي و راهپيمايي     ها  اين در حالي است كه برخي از برنامه       . داشته باشند 
فتن نيازهـاي مخاطبـان يـادگيري، بـا انتفـاد از سـوي              ريزي ضعيف و در نظر نگر       برنامه
چه مجوز اردوهاي خارج از مدرسه تنهـا بـراي تعـداد              چنان. شد  آموزان مواجه مي    دانش
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معيني از سوي ناحيه مربوطه صادر شده و به همين علت معاون پرورشي مجبور شده تا                
امه اردويي برگزار شـده  در دو برن. از ميان خيل عالقمندان به اردو دست به انتخاب بزند 

آمـوزان در     آموزان مدرسه به اردو رفته بودنـد، سـاير دانـش            كه تقريباً يك سوم از دانش     
آمـوزان فراينـد رسـمي        مانده و دبيران به خاطر عدم حـضور تمـامي دانـش             مدرسه باقي 

آموزاني كه در مدرسه بودند تـا      در نتيجه دانش  . تدريس در كالس را تعطيل نموده بودند      
مـشاهدات  . كردنـد   ام تعطيلي دبيرستان دور هم جمع شده و با هم گفت و گـو مـي               هنگ

اي خاص از سوي مديريت مدرسـه بـراي ايـن             پژوهشگران حاكي از آن است كه برنامه      
آمـوزان و رضـايت كـادر         هـا در دانـش      دروني نشدن ارزش  . بيني نشده بود    ساعات پيش 

زور : سـطح چهـارم   (و اهداف ثابـت     چون و چراي قوانين       مديريتي مدرسه از تبعيت بي    
در سـطح اول تـا      ] آمـوزان   دانش[، از ديگر نكاتي است كه باعث تثيبت مخاطبان        )اتكايي

هـا يـاد      بچـه «: چه معـاون پرورشـي دبيرسـتان اظهـار مـي دارد             چنان. چهارم شده است  
ان  طوري رفتار كنند كه مطلوب ما باشد اما در واقع كار خودشـ             اند در اردو، ظاهراً     گرفته

رسد ولي تا ما      ها به گوش مي     مثال از دور صداي آواز و بزن بكوب آن        . دهند  را انجام مي  
كننـد و     بينند، آهنگ موسيقي و شعر آن را عوض مي          شويم و ما را مي      ها نزديك مي    به آن 

  .»دهند ها اين تظاهر و رياكاري را از روي لج انجام مي آن. خوانند چيز ديگري را مي
هـاي نظـام آمـوزش و پـرورش كـه             چه گذشت و توجه بـه غايـت         با عنايت به آن   

هــاي الهــي و معنــوي در  هــا را در راســتاي تقويــت ارزش گيــري تمــام برنامــه جهــت
آوري   ، چهل و شـش داده جمـع       )1384سعيدي رضواني،   (نمايد    آموزان معرفي مي    دانش

ه دهنـد كـه ايفـاي نقـش مـدير در مؤلفـ              شده حاصل از مصاحبه و مـشاهده نـشان مـي          
آموزان در سطوح چهارگانه نخست نظام ارزشي گريوز و  ريزي، باعث تثبيت دانش برنامه

نـشان دهنـده توزيـع      ) 5(چه جدول     ها به سطوح باالتر شده است، چنان        مانع هدايت آن  
  .آوري شده در قالب سطوح نظام ارزشي است هاي جمع داده
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ختلف در قالب سطوح نظام آوري شده از منابع م هاي جمع  توصيف داده–) 5(جدول
  ارزشي گريوز

 مجموع هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول سطوح

   آموزان دانش
2 

  
8 

  
4 

  
7 

  
-- 

  
-- 

  
-- 

  
-- 

  
21 

مـــــدير و 
 معاونين

  
3 

 
3  

  
4 

  
3 

  
-- 

  
-- 

  
-- 

  
-- 

  
13 

  
  منابع
 ها داده

 12 -- -- -- -- 3 3 4 2 مشاهده

 46 -- -- -- -- 13 11 15 7 مجموع
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