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تاریخ پذیرش1400/03/30 :

چكيده
هدف اين پژوهش تدوين مدل تابآوري مديران مدارس ابتدايي بود .اين پژوهش به شيوه کيفي و با
استفاده از رويکرد زمينهاي انجامشد .با روش نمونهگيري هدفمند 15 ،نفر از مديران و معلمان نمونه
مدارسابتدايي و کارشناسان ستادي حوزه آموزشابتدايي در ادارات آموزش و پرورش بررسي شدند و
دادهها تا رسيدن به اشباع نظري با استفاده از مصاحبههاي نيمه ساختاريافته گردآوريشد .از نرمافزار
 MAXQDA2018براي تجزيهوتحليل دادهها استفاده گرديد 149 .کد اوليه در کدگذاري باز به دست آمد که
در کدگذاري محوري بر اساس شباهت موضوعي در  21دسته موضوعي به ترتيب سالمت جسماني و
رواني ،ويژگيهاي شخصيتي سالم ،توانائيهاي تابآورانه ،اعتقادات و باورهاي تابآورانه ،مديريت مناسب
هيجانات و احساسات ،ادراک درست از اجزاء نظام آموزشي ،تعامالت مثبت و سازنده با اجزاء نظام
آموزشي ،اعتماد سازي مدير با اجزاء نظام آموزشي ،استفاده بهينه از توانمندي هاي اجزاء نظام آموزشي،
شرايط محيطي مناسب ،مشورت و مشارکت در تصميم گيري ،اقدامات و کارکرد هاي تابآورانه ،تحقق
اهداف سازماني ،مهارتهاي سه گانه مدير ،آيندهنگري ،باورها و ارزشهاي ديني و مذهبي ،چالش پذيري و
تبديل آنها به فرصت ،مساله محوري و مشکل گشايي ،تالش در جت رضايتمندي اجزاء نظام آموزشي،
برگزاري منظم جلسات درون مدرسه اي و سيستمهاي حمايت کننده قرار داده شدند .در مرحله کدگذاري
انتخابي ،تابآوري مديران مدارس ابتدايي بهعنوان متغير مرکزي يا مقوله اصلي شناخته شد .مدل تابآوري
مديران مدارس ابتدايي ميتواند نقشه مفهومي ارزشمندي براي هدايت دامنه وسيعي از خدمات نظام
آموزشي باشد .در کوششهايي که براي کمک به مديران مدارس ابتدايي براي مقابله و سازگاري در طول
شرايط سخت و بحرانها صورت ميگيرد .يک ديدگاه نظاممند درباره تابآوري بسيار حائز اهميت است.
واژگان کليدي :تابآوري مديران ،مدارس ابتدايي ،مدلسازي کيفي ،رويکرد زمينهاي

 1دانشجوی دوره دکتری تخصصی مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران.
 2استادیار گروه روانشناسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران (نویسنده مسئول)
sadeghi.m@lu.ac.ir

 3دانشیارگروه رهبری و توسعه آموزشی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 4استادیار گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران.
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مقدمه

داليل که شامل کاهش منابع ،افزايش کاغذبازي،

يکي از موضوعاتي که پيشينه ديرينه اي در سياست

افزايش انتقاد عمومي ،تعداد دانشآموزان با نيازهاي

هاي آموزشي در جهان دارد ،رهبري و مديريت مدرسه

خاص ،تقاضاهاي پيچيده والدين ،معلمان فرسوده و

است .مدير1مدرسه نقشها و مسئوليتهاي زيادي

امکانات و تجهيزات قديمي پيچيده و دشوار

دارد .مطالعات پژوهشي به کرات مديران مدارس را

است(زيسنر .)2016 ،3بر همين اساس براي مديريت و

بهعنوان چهرههاي کليدي در خصوص اصالح مدارس

کنترل تغيير در جهاني که مشکالت پيچيده بهصورت

و موفقيت دانشآموزان در مدرسه معرفي کردهاند .و

فزايندهاي مطرح ميشود ميبايست مديران مدارس به

ايجاد انگيزش در معلمان و کارکنان در راستاي

4

تابآوري مجهز شوند (ايزاکس.)2003 ،
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دستيابي به موفقيت دانشآموزان از مهمترين

تابآوري فرايند بهزيستي هيجاني در مقابل

مسوليتهاي مديران به حساب ميآيد .رهبري متشکل

اتفاقات ،نتايج و پيامد سازگاري در شرايط سخت

از مجموعه مهارتها و فعاليتهايي است که آنان را

وناگوار است(ميلر و دانيل .)2007،5تابآوري تنها

قادر ميسازد تا در زمانهاي سخت و دشوار کارهاي

ايستادگي در برابر آسيبها يا شرايط تهديدکننده نيست

خارقالعادهاي انجام دهند (ايزاکس .)2003 ،2ازجمله

و حالتي انفعالي در رويارويي با شرايط خطرناک

مديراني که ميبايست کار خارقالعادهاي انجام دهند

نيست ،بلکه شرکت فعال و سازنده در محيط پيرامون

مديران مدارس ابتدايي هستند .زيرا نقش آنها بسيار

خود دارد .تابآوري توانمندي افراد در برقراري تعادل

حساس و با اهميت است .و آنهم به اين دليل ميباشد

زيستي-رواني ،در شرايط خطرناک است (ذبيحي،

که در دوره ابتدايي عالوه بر فرهن پذيري و

نيوشا و منصوري .)1391 ،تابآوري توانايي بازگشت

جامعهپذيري ،شخصيت دانشآموزان شکل ميگيرد .و

سريع و موفقيتآميز به حالت گذشته پس از وقوع

خروجيهاي اين دوره بهعنوان وروديهاي دوره

آسيبهاي رواني است(هامفريز .)2001 ،6هالي

متوسطه محسوب ميشوند .بنابراين جايگاه مديران

( )2000اذعان دارد باوجود تعاريف متعدد از

مدارس ابتدايي نسبت به ساير دورههاي تحصيلي از

تابآوري ،در تمام تعاريف ،چندين وجه مشترک

اهميت ويژهاي برخوردار است و چنانچه اين مديران

وجود دارد -1:تابآوري سطحي از مقابله با سختيها

از ماهيت کارشان غافل باشند ،حاصل کارشان در ابعاد

است يا درجهاي است که افراد به مشکالت پاسخ

اخالقي ،اجتماعي ،اقتصادي متوجه جامعه خواهد شد

ميدهند -2.تابآوري آرامشي به دنبال دارد که

و در رشد و توسعه جامعه و يا افت و انحطاط آن سهم

بهمنظور ترميم مشکالت و غالب شدن بر سختيها

مؤثري خواهد داشت (خليلي زاده و آقا بابايي.)1395 ،

بکار برده ميشود -3 .تابآوري نوعي از توانائي است

مديران ابتدايي با چالشهايي نظير محيطهاي

که امکان غلبه کردن بر سختيها و مشکالت را به افراد

نامطمئن و پيچيده ،تعارض بين نقش و شخصيت

7

ميدهد.
8

مديران ،فناوريهاي جديد ،افزايش مسئوليت و

رهبران تابآور به افرادي گفته ميشود که بيش از

پاسخگويي مديران ،جابجايي و عزل مديران ،حقوق و

آنکه به عقب بازگشت کنند به سمت جلو جهش

مزاياي غيرمکفي ،تضاد با همکاران ،برخورد ناشايست

ميکنند .رهبران تاب آور با سرعت و ظرافت اقداماتي

بعضي از ارباب رجوعان ،فشارهاي ناشي از عوامل

انجام ميدهند که به واقعيات جديد و هميشه در حال

سازماني (نظير بازرسي از مدارس) و  ...مواجه هستند.

تغيير پاسخ ميدهند .حتي زماني که عمليات اساسي

همچنين نقشهاي مديران به دليل طيف وسيعي از

سازمان تحت هدايت خويش را انجام ميدهند
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همکاران خود ارتباط برقرار کنند و از مهارتهاي

کيفي که در بين مديران متوسطه با بيش از پنج سال

اجتماعي خود براي پيشرفت در مواقع آشفتگي استفاده

سابقه مديريت ،دريافت که داشتن تعادل در زندگي

کنند (هادن .)2019 ،10مديران تابآور اغلب

شخصي و حرفهاي باعث تقويت تابآوري مديران

فرصتهاي آموزشي را دنبال ميکنند ،در فعاليتهاي

ميشود و ويژگيهاي مشترکي که در بين مديران

اجتماعي مشارکت ميکنند ،خود را مذهبي يا معنوي به

متوسطه جهت تقويت تابآوري وجود داشت عبارت

شمار ميآورند و فرصتها را در رخدادهاي آسيبزا

بود از :تجارب شخصي ،مبارزه با نقاط ضعف

تشخيص ميدهند (سن نيکالس )2011 ،11در زمينه

شخصي ،رسيدگي به مسائل پرسنل ،تعامل با همکاران،

تابآوري مطالعات بسياري انجام شدهاست ولي

تعامل با والدين چالشبرانگيز ،تعامل با کارکنان

پژوهشهاي اندکي درباره تابآوري مديران و رهبران

مشکلدار ،مذاکره با ادارات آموزشوپرورش ،داشتن

مدارس چه در ايران و چه در خارج از کشور انجام

حامي .زيسنر ( ،)2016در مطالعهاي با عنوان چگونه

و همکاران ( ،)2008در

مديران مدارس ابتدايي انتاريو ،استراتژيهاي تابآوري

پژوهشي باهدف بررسي تابآوري در مديران مرد

را براي مديريت سختيها در رهبري خود بکار

آموزش عالي به دنبال اين سؤال بودند که چه

ميبرند؟ به اين نتايج رسيد که روابط ،خوشبيني و

مؤلفههايي را ميتوانند بهعنوان مؤلفههاي تابآوري

فعاليتهاي فيزيکي ،استراتژيهاي اساسي تابآوري

شناسايي کنند؟ که درنهايت به اين مؤلفهها دستيافتند:

مديران مدارس ابتدايي هستند و هيات امنا و مؤسسين

سازگاري ،انعطافپذيري ،حفظ تعادل ،سرسختي،

مدارس بايد نقش مهمي در حمايت از مديران ابتدايي

کردن.

با تجربيات سخت و توسعه تابآوري خود داشته

فارمر ،)2010(13در پژوهشي با عنوان استراتژيهاي

باشند .العمري ،)2017(16در پژوهشي باهدف بررسي

توسعه تابآوري براي رهبران آموزشي ،بيان کرد

روابط بين تابآوري شخصي و شيوهاي رهبري

استراتژيهاي توسعهاي تابآوري براي رهبران

مديران مدارس در اردن به اين نتيجه رسيد که مديراني

آموزشي عبارتند از :ورزش کردن ،رژيم غذايي سالم،

که مثبتتر هستند ،بهتر ميتوانند فرايندها را به چالش

تجديد روحيه ،تمرکز پايدار در ايجاد پل بين ذينفعان،

بکشند و چشمانداز مشترک داشته باشند .همچنين

مأموريت شخصي ،فراهمسازي و ارتقاء بخشيدن جو

قادرند که ديگران را متقاعد به انجام عمل بکنند.

( ،)2014در پژوهشي بانام

مديراني که مدل تابآوري را ميپذيرند ،سازگاري

مديران تاب آور در مدارس چالشي ،به اين نتايج

بيشتري دارند .مديران تابآوري که بهصورت

دستيافت که مديران موفق کساني هستند که ريسک

موفقيتآميز مديريت ميکنند نهتنها عملکرد مدرسه

ميکنند و به دنبال فرصتهاي جديد ،تجربيات و

خود را بهبود ميبخشند ،بلکه به رهبران مؤثرتري

چالشهايي براي يادگيري و دستيابي به آنها براي

تبديل ميشوند .بکا و ژافاکس ،)2017(17در پژوهشي

مدارس خود هستند .براي انجام اين کار آنها بايد

با عنوان ويژگيهاي شخصيتي و تابآوري مديران

خود را تابآور کنند و بهمنظور ايجاد ظرفيت و

مهدکودک دريافتند که مديران در همه ابعاد تابآوري

حمايت در ديگران ،قابليت تابآوري داشته باشند.

نمرات باالتري از خودشان نشان دادند .باالترين نمرات

مؤلفههاي تابآوري در مديران مدارس عبارتند از:

به ترتيب مربوط به مسئوليت شخصي ،پايگاه پشتيباني،

ريسکپذيري ،خوشبيني ،اعتماد ،اميدواري ،داشتن

سازگاري و خوشبيني واقعي بود و کمترين نمره

شدهاست .مک کالن

حفظ ديدگاه،

12

مثبت انديشي ،ريسک

حمايتي مهربانانه .دي

14

سال دوازدهم /شماره بيست و پنجم /بهار 1400

(آليسون .)2012 ،9رهبران تابآور ميدانند چگونه با

هدف ،مسئوليتپذيري .وب ،)2015(15در پژوهشي
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مربوط بهسالمت فيزيکي بود .همچنين مديران مسنتر

برهمين اساس ،از آنجا که تابآوري ،سازه اي

تابآوري بيشتري در ابعاد خوشبيني ،کارايي شخصي،

است که قابل آموزش است .يعني از طريق تمرين،

بهزيستي عاطفي ،تصميمگيري و استقامت بيشتري

آموزش ،يادگيري و تجربه حاصل مي شود(اعرابيان،

نسبت به مديران جوانتر داشتند و درنهايت مديران زن

 .)1395برنامهريزان نظام آموزشي ميتوانند به تهيه و

18

تعيين محتواي آموزشي و با کمک مسئولين رده باالي

( ،)2018در پژوهشي با عنوان رهبران آموزشي تاب

نظامآموزشي به اجراي آموزش تابآوري مديران فعلي

آور در دوران آشفتگي ،به اين نتايج دستيافت که اوالً

مدارس ،تحت عنوان آموزش هاي ضمن خدمت اقدام

تابآوري با افزايش سن ،افزايش مييابد و دوم اينکه

کنند .بنابراين کشف و ارائه مدل تابآوري مديران

مؤلفههاي تابآوري در رهبران آموزشي عبارتند از:

مدارس ابتدايي حياتي و ضروري است .اين پژوهش

درک واقعيت ،خوشبيني به آينده ،اثربخشي ،حفظ

درصدد است که بهصورت کيفي و با استفاده ازنظر

سالمتي روحي و جسمي و عاطفي ،پيدا کردن پشتيبان

مديران و معلمان نمونه و کارشناسان ستادي حوزه

هنگام مواجه با خطر ،تصميمگيري شجاعانه ،استقامت،

آموزشابتدايي ،مدلي جامع از تابآوري مديران

مسئوليتپذيري و سازگاري .سردر و گلدامز،)2018(19

مدارس ابتدايي متناسب بافرهن

جامعه ايراني ارائه

در مطالعهاي باهدف تأثير مربيگري بر ايجاد تابآوري

دهد .اين مطالعه به دنبال آن است که با جويا شدن نظر

مديران آموزشي و همچنين مربيگري بهعنوان سيستم

متخصصان مذکور درزمينه معيارها و ويژگيهاي

حمايتي براي رهبران آموزشي به اين نتيجه رسيدند که

تابآوري مديران مدارس ابتدايي افق روشني در مقابل

هنگاميکه مديران مدارس از طريق مربيگري

مسئولين ردهباالي نظام آموزشي ،مديران ،معلمان،

موردحمايت قرار ميگيرند ،بهبود عملکرد خود و

ذينفعان و عالقهمندان بهنظام آموزشي بازنمايد.

سطوح باالتر تابآوري را بهتر درک ميکنند و

بنابراين مسئله اصلي اين پژوهش ،تدوين مدل

پشتيباني بهصورت مربيگري يا داشتن مربي ارشد

تابآوري مديران مدارس ابتدايي بر اساس نظر مديران

بهعنوان مهمترين منابع حياتي پشتيباني شناخته

و معلمان نمونه و کارشناسان ستادي حوزه

ميشوند .چرا که مديران قادر به ايجاد خودارزيابي ،به

آموزشابتدايي بهصورت کيفي و با استفاده از رويکرد

اشتراک گذاشتن ايدهها و تجديدنظر در اهداف و

زمينهاي است.

تابآوري کمتري نسبت به مردان داشتند .ريد

سال دوازدهم /شماره بيست و پنجم /بهار 1400

ديدگاه خود هستند .سايمون و گيبسون ،)2019(20در
مطالعهاي باهدف اينکه اگر مديران مدارس شغل

روششناسي تحقيق

خويش را بهطور ناگهاني از دست بدهند ،آيا

اين پژوهش به شيوه کيفي و با استفاده از رويکرد

خصوصيات و ويژگيهاي شخصي آنها به بهبود و

زمينهاي انجامشده است .در ابتدا با مرور ادبيات

پيدا کردن شغل مجدد آنها کمک ميکند ،دريافتند که

پژوهش ،سؤاالت مصاحبه نيمه ساختاريافته در زمينه

مديران بايد طيف وسيعي از ويژگيهاي شخصي

تابآوري مديران مدارس ابتدايي تدوين شد.

خويش را توسعه دهند که يکي از اين ويژگيهاي

بهنحويکه با صحت محتوا و کفايت سؤاالت

تابآوري است و موارد زير در تابآوري آنان مؤثر

تدوينشده بتوان معيارها و ويژگيهاي تابآوري

است :حفظ ديدگاه و چشمانداز ،تصوير بزرگ از مسير

مديران مدارس ابتدايي را ازنظر مديران و معلمان نمونه

شغلي ،21عشق به آموزش و تدريس ،سالمتي و

مدارسابتدايي

حوزه

تندرستي ،حمايتهاي رواني و پزشکي.

آموزشابتدايي جويا شد .در مصاحبه نيمه ساختاريافته،

و

کارشناسان

ستادي

مدلسازي کيفي تابآوري مديران مدارس ابتدايي بر اساس رويکرد زمينهاي 25 /

مسائل يا حوزهاي که بايد پوشش ،و مسيرهايي که بايد

و تفاوت با يکديگر ،مقايسه و طبقهبندي شدند.

پيگيري شود ،گنجانيده ميشود .توالي پرسشها براي

توضيح بيشتر اينکه بعد از حرکت مکرر دادهها در بين

همه شرکتکنندهها مثل هم نيست و به فرايند

طبقات ،دستهبندي صورت گرفت و کدهاي مشابه در

مصاحبه و پاسخهاي هر فرد بستگي دارد .اما راهنماي

طبقاتي بانامهاي قابلدرک و گويا قرار گرفتند .در

مصاحبه به پژوهشگر اطمينان ميدهد انواع مشابه اي از

مرحله بعد که همان کدگذاري انتخابي است ،تالش

دادهها را از همه آگاهيدهندگان گردآوري کند .اين

شد تا محوريت دادهها کشف و مقوله اصلي انتخاب

نوع مصاحبه ،در عين تمرکز بر موضوع پژوهش ،با

شود .در اين مرحله از پژوهش ،تابآوري مديران

دارا بودن انعطافپذيري الزم ،به مصاحبهشوندگان

مدارس ابتدايي که محل رجوع ساير طبقات و مرتبط

امکان ميدهد به جنبههايي از موضوع بپردازند که از

با آنهاست بهعنوان متغير مرکزي شناخته شد .در اين

ديدگاه آنها داراي اهميت است (صادقي.)1393 ،

پژوهش از بهکارگيري طبقات از قبل تعيينشده اجتناب

بنابراين در اين پژوهش براي اينکه تمامي ابعاد

گرديد تا طبقات از درون دادهها استخراج شوند .براي

تابآوري مديران مدارس ابتدايي تحت پوشش قرار

عمليات مذکور از نرمافزار  MAXQDA2018استفاده

گيرد و انواع دادههاي مشابه استخراج گردد و همچنين

شد.

به خاطر انعطافپذيري ،از مصاحبه نيمه ساختاريافته

جامعه آماري در اين پژوهش شامل کليه مديران و

استفاده شد .پس از معين نمودن سؤاالت مصاحبه نيمه

معلمان نمونه مدارسابتدايي و کارشناسان ستادي

ساختاريافته ،جلسات مصاحبه با مديران و معلمان

حوزه آموزشابتدايي در ادارات آموزش و پرورش

نمونه مدارسابتدايي و کارشناسان ستادي حوزه

استان قم در سال تحصيلي  1398-99بود.

آموزشابتدايي انجام شد .ضمناً قبل از شروع هر

نمونهگيري اين پژوهش بهصورت هدفمند و با

مصاحبه ،کسب رضايت به جهت شرکت در مطالعه و

استفاده از روش نمونهگيري همگون 23بود .نمونهگيري

اجازه ضبط صدا اخذ شد و در خصوص اهداف

همگون شامل گروهي است که داراي ويژگيهاي

پژوهش و علت ضبط مصاحبه توضيحات الزم داده

مشابهاند .نمونه همگون زماني مفيد است که بخواهيد

شد .زمان مصاحبه با متخصصان حداقل از نيم ساعت

گروه خاصي مانند مصاحبه با متخصصان يک زمينه يا

تا حداکثر يک ساعت متغير بود .همزمان با فرايند

اعضاي ممتاز يک گروه را مشاهده يا مصاحبه کنيد .در

مصاحبه ،يافتهها تحليل شد و تا حد اشباع 22مقوله،

نمونهگيري هدفمند ،پژوهشگر عمداً افرادي را انتخاب

تعداد جلسات مصاحبه افزايش يافت.

ميکند که اطالعات مهمي دارند و انتخاب اين افراد

از روش سيستماتيک براي بررسي محتواي

بهگونهاي است که بتوانند اطالعات موردنياز براي

مصاحبهها ،مفهومسازي و استخراج مقولهها استفاده

پاسخگويي به سؤاالت پژوهش را فراهم کنند .اين

شد .طرح تحقيق سيستماتيک نظريه برخاسته از دادهها،

افراد بر اساس تجربه پديده موردپژوهش انتخاب

بر استفاده از مراحل تحليل دادهها از طريق کدگذاري

ميشوند (صادقي .)1392 ،در اين پژوهش به جهت

باز ،کدگذاري محوري و کدگذاري گزينشي تأکيد دارد

اينکه موارد 24انتخابشده سرشار از اطالعات باشند و

(بازرگان .)1399 ،مراحل کدگذاري دادهها در حين

پژوهشگر بتواند از طريق آنها اطالعات فراواني درباره

گردآوري دادهها به اجرا درآمد .در کدگذاري باز،

موضوع پژوهش به دست آورد ،مالکهاي معيني براي

دادهها با دقت و به کوچکترين جزء ممکن ثبت شدند

هدفمند بودن و همگون بودن نمونهگيري در نظر

سال دوازدهم /شماره بيست و پنجم /بهار 1400

سؤالها در يک راهنماي مصاحبه با تمرکز بر روي

و در مرحله کدگذاري محوري ،دادهها بر اساس تشابه
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گرفته شد که عبارتند از نمونه بودن مديران و معلمان،

شدند .از تعداد افراد بررسي شده 7نفر از مديران

کارشناس ستادي در حوزه آموزش ابتدايي ،تمايل به

نمونه4 ،نفر از معلمان نمونه و 4نفر از کارشناسان

شرکت در پژوهش و در اختيار قرار دادن تجارب خود

ستادي شاغل در حوزه آموزش ابتدايي(معاون و

به پژوهشگر و در دسترس بودن مشارکت کنندگان

کارشناس مسئول) در سطح استان قم بودند.

انتخابي ،سپس افرادي که داراي مالکهاي مذکور
بودند و همچنين پژوهشگر ميتوانست به آنها

يافتههاي پژوهش

سال دوازدهم /شماره بيست و پنجم /بهار 1400

دسترسي داشته باشد ،درخواست مالقات حضوري

براي بررسي محتواي مصاحبههاي صورت گرفته

داده شد و در صورت حاضر بودن به شرکت در

با مديران و معلمان نمونه مدارسابتدايي و کارشناسان

پژوهش با آنها مصاحبه نيمه ساختاريافته به عمل آمد.

ستادي حوزه آموزشابتدايي در سطح تحليل و

نمونهگيري تا حد اشباع نظري يعني تا جايي که در

استخراج مفاهيم اوليه و نظمدهي مفهومي از روش

جريان مصاحبهها هيچ اطالعات جديدي به دست

کدگذاري باز ،کدگذاري محوري و کدگذاري انتخابي

نيامد ،ادامه يافت .درنهايت  15مدير و معلم نمونه

استفاده شد .از تجزيهوتحليل کيفي متن مصاحبهها

حوزه

پيرامون تابآوري مديران مدارس ابتدايي ،مقولههاي

مدارسابتدايي

و

کارشناس

ستادي

آموزشابتدايي با روش نمونهگيري هدفمند بررسي

زير به دست آمد.
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به فرصت

برگزاري منظم جلسات
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تعامل مثبت و دوستانه با فرادستان
رابطه محترمانه با ديگران
قدرت بيان
شنونده خوب
بيان انتظارات به اعضاي مدرسه
روابط منطقي و واقع بينانه با ديگران
مثبت ديدن چالش ها
پذيرش تغييرات
پيش بيني و شناسايي چالش ها و مخاطرات مدرسه
نهراسيدن از چالش ها
آماده سازي اعضاي مدرسه در مواجه با چالش ها
واکنش متناسب با موقعيت
تبديل تهديدها به فرصت ها
مديريت بحران
برگزاري منظم جلسات شوراي آموزگاران
برگزاري منظم جلسات شوراي مدرسه
برگزاري منظم جلسات انجمن اولياء و مربيان
برگزاري منظم جلسات با معاونين مدرسه
پاک نکردن صورت مساله
تالش و تعامل جهت حل مساله
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سالمت جسماني و رواني

مديريت مناسب هيجانات
و احساسات
سيستمهاي حمايت کننده
مهارتهاي سهگانه مدير

اقدامات و کارکردهاي
تابآورانه

مساله محور بودن
تسليم نشدن در برابر مشکالت
بي تفاوت نبودن نسبت به مشکالت مدرسه
قبول مشکالت بعنوان بخش الينفک مدرسه
استفاده بهينه از ظرفيت هاي مدرسه جهت حل مشکل
ممانعت از تسري مشکل
مهارت در تجزيه و تحليل مسائل
شناسايي دقيق راهکارهاي حل مساله
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اعتماد به نفس
با انگيزه
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خودآگاهي
خوش بين
مسئوليت پذيري
شوخ طبعي
عزت نفس باال
متواضع
خودرهبري
سالمت نفس
روحيه آرام
استرس کم
سالمت جسماني
قدرت کنترل هيجانات
تسلط بر نفس
تسلط بر احساسات
خانواده حامي
فرادستان حامي
مهارت هاي انساني
مهارتهاي ادراکي
مهارت هاي فني
پيروي از قوانين
همراهي با فرادستان و اعضاي مدرسه
استفاده از پتانسيل فرادستان
تغييرات مناسب براي افزايش انگيزه در اعضاي مدرسه
فراهم آوردن فرصت تجربه سازنده براي دانش آموزان
احترام به آراء و احساسات ديگران
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باورها و ارزشهاي ديني و
مذهبي

شرايط محيطي مناسب

تالش در جهت
رضايتمندي اجزاء نظام
آموزشي
اعتمادسازي با اجزاء نظام
آموزشي

مشورت و مشارکت در
تصميم گيري

آينده نگري

تابآوري مديران
مدارس ابتدايي

تحقق اهداف سازماني

کدهاي باز
اشتراک گذاري تجارب با معلمان و پرسنل مدرسه
نياز سنجي از اعضاي مدرسه
حمايت و پشتيباني همه جانبه از اعضاي مدرسه
آشنايي و اطالع کافي از مديريت مدرسه
انتخاب همکاران توانمند و کارآمد
خود ارزيابي
تفويض مسئوليت به دانش آموزان و کارکنان
شرکت دردوره هاي آموزشي مديران
برنامه ريزي قابل دفاع
مديريت هزينه ها
هماهن کننده
رهبري آموزشي
سازماندهي معلمان بر اساس توانايي هايشان
بسيج امکانات براي تحقق اهداف سازماني
نظارت مستمر و همه جانبه بر اعضاي مدرسه
افزايش بهره وري
بهبود فرايند آموزش
جلب مشارکت خيرين
باايمان
خدا باور
پايبندي به موازين ديني
باورهاي مذهبي قوي
جو مناسب مدرسه
قوانين آموزشي مناسب و کارآمد
خانواده تابآور
مدرسه اثربخش
تالش در جهت رضايتمندي اولياء
تالش در جهت رضايتمندي فرادستان
تالش در جهت رضايتمندي زيردستان
اعتماد سازي با دانش آموزان و معلمان
اعتمادسازي با فرادستان
اعتمادسازي با اولياء
اعتمادسازي با پرسنل مدرسه
تصميم گيري شهودي
تصميم گيري عقاليي
تصميم گيري غيرعجوالنه
تصميم گيري مشارکتي
مشورت با ديگران
آينده نگري مثبت
اميد به آينده
آينده جويي
تحقق اهداف کوتاه مدت
تحقق اهداف ميان مدت
تحقق اهداف بلند مدت
تحقق نتايج مطلوب
دستيابي به اهداف سند تحول
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اعتقادات و باورهاي
تابآورانه

استفاده بهينه از توانمندي
هاي اجزاء نظام آموزشي

ادراک درست از اجزاء
نظام آموزشي

اعتقاد به نظام آموزشي عدالت محور
اعتقاد به تکريم دانشآموزان
اعتقاد به خدمت کردن به دانشآموزان
اعتقاد به فعال بودن دانشآموزان و معلمان
اعتقاد به پرورش شخصيت دانشآموزان
اعتقاد به وجود تفاوت هاي فردي دانشآموزان
اعتقاد به همسطح بودن مدير با معلمان
سهيم دانستن ديگران در موفقيت
نگرش تيمي به فرادستان و اعضاي مدرسه

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

استفاده از توانايي هاي دانشآموزان
استفاده بهينه از توانايي هاي معلمان
استفاده از توانايي هاي پرسنل مدرسه
استفاده از تخصص و توانمندي هاي اولياء

129

درک درست از محيط آموزشي

130

درک درست از ويژگيهاي دانشآموزان

131

درک درست از معلمان و پرسنل مدرسه

132

کاردان
خالقيت
توانائي استفاده بهينه از ظرفيت هاي موجود
توانايي در هم افزايي پرسنل
توانائي جذب فناوري هاي جديد آموزشي براي مدرسه
عميق فکر کردن
تفکر سيستمي
توانايي ايجاد جو امن و آرام جهت حضور بانشاط اعضاي مدرسه
تسلط در انجام وظايف به نحو احسن
تقويت خرد جمعي
متقاعد کردن فرادستان و اعضاي مدرسه
ايجاد احساس تعلق خاطر در اولياء
ارتقاء سطح کمي و کيفي مدرسه
توانايي سازگاري با محيط
عدالت آموزشي
تسلط بر آئين نامه ها و مقررات آموزشي
تجارب کاري متنوع و ارزنده

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

همانطور که در جدول شماره  1مشاهده ميشود،

يک مقوله اصلي تحت عنوان تابآوري مديران

در تجزيهوتحليل متن مصاحبه با مديران و معلمان

مدارس ابتدايي نامگذاري شده است .با توجه به ابعاد

نمونه مدارسابتدايي و کارشناسان ستادي حوزه

استخراجشده از مقولههاي مصاحبه با مديران و معلمان

آموزش ابتدايي ،در کدگذاري باز  149مقوله که در

نمونه مدارسابتدايي و کارشناسان ستادي حوزه

کدگذاري محوري بر اساس شباهت موضوعي در 21

آموزشابتدايي ،مدل تابآوري مديران مدارس ابتدايي

دسته موضوعي و درنهايت در کدگذاري انتخابي در

بهصورت شکل شماره  1تدوين ميشود.

سال دوازدهم /شماره بيست و پنجم /بهار 1400

توانائيهاي تابآورانه

کدهاي باز

شماره کد
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اعتماد سازی مدیر با اجزاء نظام آموزشی
برگزاری منظم جلسات درون مدرسه ای
مساله محوری و مشکل گشایی
مهارت های سه گانه مدیر
توانائی های تاب آورانه
تحقق اهداف سازمانی
استفاده بهینه از توانمندی های اجزاء نظام آموزشی
چالش پذیری و تبدیل آنها به فرصت
شرایط محیطی مناسب
سال دوازدهم /شماره بيست و پنجم /بهار 1400

ویژگیهای شخصیتی سالم
اقدامات و کارکرد های تاب آورانه
سیستمهای حمایت کننده
مشورت و مشارکت در تصمیم گیری
اعتقادات و باورهای تاب آورانه
باورها و ارزشهای دینی ومذهبی
آینده نگری
سالمت جسمانی و روانی
مدیریت مناسب هیجانات و احساسات
تالش در جهت رضایتمندی اجزاء نظام آموزشی

تعامالت مثبت و سازنده با اجزاء نظام آموزشی
ادراک درست از اجزاء نظام آموزشی

شکل  :1مدل تابآوري مديران مدارس ابتدايي

تاب آوری مدیران
مدارس ابتدایی
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براي اعتبار سنجي و بررسي اعتبار يافتهها از روش
گوبا

25

نتيجهگيري و بحث

محور ارزش واقعي ،کاربردي بودن ،تداوم و مبتني بر

مدارس ابتدايي مستخرج از مصاحبه با مديران ،معلمان

واقعيت بودن دارد (هولووي و فرش واتر:2007 ،26

و کارشناسان ستادي ،به نظر ميرسد بهجاي اينکه بر

نقل از صادقي .)1393 ،در اين پژوهش براي ارزش

مسائل و چالشهاي اداري ،آموزشي و پرورشي که

واقعي بودن ،پس از تدوين مدل استخراجشده به

فراهمکننده استرسهاي شغلي مديران هستند ،تمرکز

مديران ،معلمان و کارشناسان ستادي شرکتکننده در

شود .توجه بهسوي تابآوري به دليل تأکيد بر بهتر

پژوهش مراجعه شد و آنان ،مدل استخراجشده را تائيد

شدن و سازگاري بيشتر مديران آموزشي با مسائل و

کردند .با تائيد کردن مدل تابآوري مديران مدارس

مشکالت معطوف گردد .بنابراين ،با توجه به نقش

ابتدايي بهوسيله شرکتکنندگان ،ارزش واقعي محقق

مدير در محيط آموزشي و تأثيري که آنها ميتوانند بر

شد .براي کاربردي بودن يا قابليت اجراي مدل،

توسعه همهجانبه دانشآموزان داشته باشند ،توانايي

پژوهشگران با سه شرکتکننده جديد مصاحبه نمودند،

مدير براي تابآور بودن ،در ارتقاء تابآوري

مراحل مذکور تکرار شد و يافتههاي جديدي به دست

دانشآموزان و تقويت محيط تاب آور ،نقش بسيار

نيامد .براي ثبات و تداوم نيز سؤاالت مشابه در

مهمتري دارد (لو.)2010 ،

قالبهاي مختلف براي شرکتکنندگان مطرح شد که

مدل تابآوري مديران مدارس ابتدايي ميتواند

شرکتکنندگان پاسخهاي يکسان و غير متناقضي به

نقشه مفهومي ارزشمندي براي جهت دادن به دامنه

سؤاالت مشابه که در چارچوبهاي مختلف مطرحشده

وسيعي از خدمات آموزشوپرورش باشد .در تمام

بود ،دادند .مبتني بر واقعيت بودن پژوهش نيز

کوششهايي که براي کمک و ياري به مديران مدارس

بدينصورت حاصل شد که فرايند پژوهش خالي از

ابتدايي براي مقابله و سازگاري در طول بحرانها و

هرگونه تعصب باشد .بدين منظور کدگذاري توسط

مشکالت ميشود .داشتن يک ديدگاه نظاممند درباره

متخصص ديگري نيز انجام شد که مراتب فوق تکرار

تابآوري اهميت بسياري دارد .درنتيجه آگاهي کامل از

شد و يافتههاي جديدي به دست نيامد ،همچنين

عواملي که تابآوري مديران مدارس ابتدايي را

بهمنظور بررسي صحت محتواي مصاحبههاي صورت

پرورش ميدهد ،منجر به شناخت کافي از تدوين

گرفته و مفاهيم استخراجشده ،همچنين بررسي ثبات

سياستها و استراتژيهايي ميشود که نتايج مطلوب

مفاهيم ،با سه نفر از مصاحبه شدگان مجدداً مصاحبه

آن از مديران آموزشي ،عليالخصوص مديران مدارس

صورت گرفت .مراتب مذکور تکرار شد و يافتههاي

ابتدايي در شرايط بحراني حمايت ميکند.

جديدي به دست نيامد .الزم به ذکر است با توجه به

حال پس از شناسايي ويژگيها و معيارهاي مدل

اينکه در مراحل مختلف اعتباريابي پژوهش ،يافته

تدوينشده تابآوري مديران مدارس ابتدايي ،نگاهي

جديدي به دست نيامد ،بنابراين ميتوان گفت که

بر پژوهشهاي پيشين درزمينه تابآوري مديران

کدگذاريها ،نتايج بهدستآمده و مدل تدوينشده تا

مدارس مياندازيم و آنها را با مدل تدوينشده مقايسه

حد بااليي قابلاطمينان هستند.

ميکنيم .هرچند مدل تدوينشده تابآوري مديران
مدارس ابتدايي در ظاهر ازنظر واژهها و کلمات با
نظريهها و ساير پژوهشها در ابعاد ،عوامل و معيارها
عيناً يکي نيستند ،ولي بهطورکلي ميتوان گفت که با

سال دوازدهم /شماره بيست و پنجم /بهار 1400

استفادهشده است .اين روش ريشه در چهار

با توجه به مدل تدوينشده تابآوري مديران
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نظر مک کالن و وهمکاران ( )2008در سازگاري

سيستمهاي حمايت کننده) ،سالمت فيزيکي و بهزيستي

(معادل با توانائي هاي تابآورانه) ،انعطافپذيري،

عاطفي (معادل با سالمت جسماني و رواني)،

سرسختي ،مثبت انديشي ،ريسک کردن (معادل با

تصميمگيري (معادل با مشورت و مشارکت در

ويژگيهاي شخصيتي سالم) ،حفظ ديدگاه (معادل با

تصميمگيري) ،سازگاري (معادل با توانائي هاي

آيندهنگري) ،با فارمر ( )2010در ورزش کردن و رژيم

تابآورانه) ،با ريد ( )2018در درک واقعيت (معادل

غذايي سالم و تجديد روحيه (معادل با سالمت جسمي

با ادراک درست از اجزاء نظام آموزشي) ،خوشبيني به

و رواني) ،تمرکز پايدار در ايجاد پل بين ذينفعان

آينده (معادل با آيندهنگري) ،حفظ سالمتي روحي و

(معادل با تعامالت مثبت و سازنده با اجزاء نظام

جسمي و عاطفي (معادل سالمت جسمي و رواني)،

آموزشي) ،فراهمسازي و ارتقاء بخشيدن جو حمايتي

پيدا کردن پشتيبان هنگام مواجه با خطر (معادل با

مهربانانه (معادل با توانائي هاي تابآورانه) ،با دي

سيستمهاي حمايت کننده) ،تصميمگيري شجاعانه

( )2014در اميدواري ،مسئوليتپذيري ،ريسکپذيري،

(معادل با مشورت و مشارکت در تصميمگيري) و

خوشبيني (معادل با ويژگيهاي شخصيتي سالم) ،در

استقامت ،مسئوليتپذيري (معادل با ويژگيهاي

داشتن هدف (معادل با تحقق اهداف سازماني) ،اعتماد

شخصيتي سالم) ،سازگاري (معادل با توانائي هاي

(معادل با اعتماد سازي با اجزاء نظام آموزشي) ،با وب

تابآورانه) ،با سردر و گلدامز ( )2018در پشتيباني

( ،)2015در تجارب شخصي (معادل با توانائي هاي

بهصورت مربيگري (معادل با سيستمهاي حمايت

تابآورانه) ،مبارزه با نقاط ضعف شخصي (معادل با

کننده) ،اشتراکگذاري ايدهها (معادل با مشورت و

اقدامات و کارکردهاي تابآورانه) ،رسيدگي به مسائل

مشارکت در تصميمگيري) ،و تجديدنظر در اهداف

پرسنل (معادل با مساله محوري و مشکلگشايي)،

(معادل با تحقق اهداف سازماني) ،با سايمون و

تعامل با همکاران ،تعامل با والدين چالشبرانگيز،

گيبسون ( )2019در حفظ ديدگاه و چشمانداز (معادل

تعامل با کارکنان مشکلدار و مذاکره با ادارات

آيندهنگري) ،سالمتي و تندرستي (معادل سالمت

آموزشوپرورش (معادل با تعامالت مثبت و سازنده با

جسمي و رواني) ،حمايتهاي رواني و پزشکي (معادل

اجزاء نظام آموزشي) ،داشتن حامي (معادل با

با سيستمهاي حمايت کننده) ،داراي ابعاد مشترک

سيستمهاي حمايت کننده) ،با زيسنر ( )2016در روابط

ميباشد.

(معادل با تعامالت مثبت و سازنده با اجزاء نظام

با مرور پژوهشهاي پيشين درزمينه تابآوري

آموزشي) ،خوشبيني (معادل با ويژگيهاي شخصيتي

مديران مدارس ،مشخص ميگردد که مدل تدوينشده

سالم) ،فعاليتهاي فيزيکي (معادل با سالمت جسماني

تابآوري مديران مدارس ابتدايي همه معيارها و ابعاد

و رواني) ،با العمري ( )2017در مثبت انديشي (معادل

بيانشده در پژوهشها را به صورتي لحاظ نموده که

با ويژگيهاي شخصيتي سالم) ،چشمانداز(معادل با

همه معيارهاي تابآوري مديران مدارس ابتدايي

آيندهنگري) ،به چالش کشيدن فرايندها (معادل با

بهصورت يکجا در يک مدل آورده شده باشد .ازآنجا

چالشپذيري و تبديل آنها به فرصت) ،متقاعد کردن

که رهبر مدرسه بر اثربخشي معلمان و فرهن

مدرسه

ديگران و سازگاري(معادل با توانائيهاي تابآورانه) ،با

تأثير عميق و مثبت دارد و بهتبع آن پيشرفت تحصيلي

بکا و ژافاکس ( )2017در مسئوليت شخصي،

دانشآموزان را افزايش ميدهد (مالدين  27و همکاران،

خوشبيني ،استقامت ،کارايي شخصي (معادل با

 .)2012پژوهشگران به اين نتيجه رسيدهاند که رهبران

ويژگيهاي شخصيتي سالم) ،پايگاه پشتيباني (معادل با

تابآور بيشتر اثربخش هستند و تأثير مثبت بيشتري
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روي سازمان خود دارند .زيرا آنها قادر به ايستادگي و

کالس با پيشرفت تحصيلي دانشآموزان مقطع

پشتکار در مواقع سخت و دشوار هستند .همچنين

راهنمايي شهر تهران ،فصلنامه انديشههاي تازه در

رهبران تاب آور متعهد به زندگي و کارشان در سطوح

علوم تربيتي.71-83 :)3(7 ،

باالي اثربخشي هستند و درک عميقي از اصول

صادقي ،مسعود ( .)1392تدوين مدل خانواده سالم و

تابآوري و نظم بااليي در عملکرد خوددارند .که همه

بررسي تأثير آموزش مبتني بر اين مدل بر سالمت

اينها براي موفقيت ضروري است (نيشيکاوا،28

خانواده ،عملکرد خانواده و کيفيت رابطه زناشويي،

 .)2006اين مدل عالوه بر اينکه سبک مديريت مديران

پاياننامه دکتري مشاوره خانواده ،دانشگاه اصفهان.

مدارس را اصالح ميکند ،آنها را نيز آماده مقابله با

صادقي ،مسعود ،فاتحي زاده ،مريم ،احمدي ،احمد،
بهرامي ،فاطمه ،و اعتمادي ،عذرا ( .)1393تدوين

چالشهاي آينده ميکند.
با عنايت به نتايج حاصله و همچنين با توجه به

مدل خانواده سالم به روش پژوهش آميخته

اينکه اين پژوهش يک پژوهش بنيادي است ،پيشنهاد

اکتشافي .مجله روانشناسي خانواده ،سال  ،1شماره

ميشود با توجه به ويژگيهاي بدست آمده در اين

 :1ص .29-40

مدل ،مدل کمي تابآوري مديران مدارس ابتدايي نيز
و پرورش براساس مدل تدوين شده به آموزش و
ترويج تابآوري مديران مدارس ابتدايي بپردازد.
ازجمله محدوديتهاي پژوهش حاضر ميتوان به
موارد زير اشاره کرد :اين پژوهش روي افراد حاضر به
همکاري انجامشده است ،بنابراين در تعميم نتايج آن
ميبايست احتياط نمود.
منابع و مآخذ
اعرابيان ،اقدس ( .)1395تاب آوري .فصلنامه
نوانديش سبز ،سال ،10شماره  37و  :38ص -36
.32
بازرگان،

عباس(.)1399

مقدمهاي

بر

روش

تحقيقهاي کيفي و آميخته .نشر ديدار.
خليلي زاده ،مريم و آقا بابايي ،عبدالحميد (.)1395
ارزيابي اهميت مديريت آموزشي در نظام آموزشي
مقطع ابتدايي .کنفرانس بينالمللي پژوهشهاي
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