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 این پژوهش. بررسی کاربست مؤلفه های سرمایه اجتماعی در مدارس شهر تهران میباشد، هدف پژوهش حاضر: چکیده
 نفر از مدیران15 ، مدیران مدارس شهر تهران است و اعضای نمونه، ميدان پژوهش.از نوع کيفی پدیدار شناسی میباشد
 در تجزیه و تحليل دادهها از.مدارس بودند که بهصورت هدفمند و به روش اشباع جهت مصاحبه عميق انتخاب شدند
 بهکار گيری: مقوله اصلی به دست آمد که عبارتنداز11 ، که در نهایت.روش کدگذاری اشتراوس و کوربين استفاده شد
 تقویت اخالق حرفهای در، نگهداشت نيروی انسانی، آموزش حرفهای معلمان و مدیران و مربيان،نيروی انسانی شایسته
، تقویت فرهنگ سازمانی مدرسه، مدیریت امکانات آموزشی کشور، استقالل اداری و مالی مدارس،معلمان و مدیران
 توجه به نيازهای دانشآموزان و تفاوتهای فردی و بازنگری در شيوههای،تشویق فعاليتهای گروهی دانشآموزان
 بر اساس. زیر مقوله میباشد93  دارای زیرمقولههایی است به تعداد، همچنين هریک از این مقولهها.ارزشيابی و تدریس
 میتوان سرمایه اجتماعی را تا حد قابل مالحظهای در،یافتههای پژوهش با اجرا و فراهم نمودن مؤلفههای یاد شده
.مدارس ایجاد و تقویت نمود
. سرمایۀ اجتماعی؛ مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی؛ مدارس متوسطه؛ مدیران مدارس:کلید واژگان
Investigate Aspect of Social Capital inTehran Schools, Qualitative Study
Marzieh Dehghani, 1*and Mohadeseh Faraji 2

AbstractThe aim of this study was to investigate the aspects of social capital in schools
in Tehran. The research population is the school administrators. Phenomenological
qualitative research method is used. 15 persons of research population, Nodal targeted
were selected for in-depth interviews. To analyze the data, Strauss and Corbin coding
method was used and by open and axial coding 10 main categories and 39sub-categories
were obtained that include: recruitment decisions human reasorce, professional training
for teachers and administrators, maintenance human reasorce, strengthen professional
ethics of teachers and administrators, School administrative and financial autonomy,
educational facilities management, strengthening organizational culture of school,
encourage students' group activities, pay attention to the students' needs and their
individual differences and review practices evaluation and teaching. According to
findings of research, social capital significantly will creat and improve in schools by
applying of consepts that obtained in research.
Keywords: social capital, Aspect of Social Capital, Highschools, Schools administrator.
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مقدمه
سرمایه اجتماعی از دو مفهوم سرمایه و اجتماع تشکيل شده است و از این حيث میتوان آن
را دارای ماهيتی فزاینده و غير فردی دانست .نوعی توشه فزاینده در جامعه ،که به واسطه خود
جامعه ایجاد می گردد و آن را در نيل به هدف و حفظ خود جامعه یاری میکند .این مفهوم نوپا
مانند دیگر سرمایههای فيزیکی و اقصادی و انسانی دارای ارزش و اهميت است .به عبارتی می-
توان سرمایه اجتماعی را منابع موجود در تعامالت اجتماعی و نظام هدفمند ،همکاری و همياری
ميان اعضای جامعه و سازمان دانست که سبب ایجاد شبکه روابط معقول ،حس اعتماد و
مشارکت بين افراد یک جامعه میگردد .اهميت سرمایه اجتماعی بدان جهت است که عواملی
همچون اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،روابط و پيوندهای اجتماعی به عنوان مؤلفههای
سرمایه اجتماعی ،تأثيرات مفيدی در رشد و توسعه جامعه دارند .از سویی ،آموزش و پرورش
یکی از مهمترین نهادهایی است که در شکلگيری ،پرورش و انتقال سرمایه اجتماعی در یک
جامعه نقش بسزایی دارد زیرا فرآیند جامعه پذیری هر فردی در سطوح متفاوت از نهاد آموزش و
پرورش میگذرد و این امر در وضعيت سرمایه اجتماعی جامعه بسيار تاثيرگذار است .از اینرو
آموزش و پرورش جهت ارتقای سرمایه اجتماعی دانشآموزان ،معلمان ،کارکنان آموزشی و حتی
اوليای دانشآموزان ،نياز به مدیران و رهبرانی دارد که از سطح باالیی از مهارتهای فنی ،ادراکی
و انسانی برخوردار باشند .همچنين مدیران آموزشی عالوه بر دانش و معلومات در زمينه آموزش
و پرورش و روانشناسی و تسلط بر روشها و مهارتهای عملی ،باید به اندازه کافی سابقه
آموزشی داشته باشند ت ا بتوانند مأموریت اصلی و مسائل و مشکالت کار خود را به درستی درک
کنند .به عالوه از لحاظ شخصيتی مستعد و پایبند اصول و موازین اخالقی باشند تا بتوانند از
کجرویها و انحرافات در محيط آموزشی جلوگيری نمایند.
گسترش و تسهيل شبکه ارتباطات و پيوندهای اجتماعی ،سطح دسترسی افراد و گروهها را
به منابع اقتصادی ،علمی و اجتماعی ارتقا میدهد .این پيوندها و ارتباطات که می توان به آنها
نام سرمایه اجتماعی داد ،به مثابه نوعی چسب باعث می شوند که عناصر موجود در جامعه به
هم اتصال یابند و کنشهای جمعی از قبيل تعاون ،حمایتهای اجتماعی و  ...تسهيل گردند و
خود سبب تقویت اعتماد و مشارکت و حمایت اجتماعی میگردد (حسينی و همکاران.)1939 ،
سرمایه اجتماعی دربرگيرنده دانشی است که در تعامالت بين افراد و شبکه روابط متقابل آنها
قرار دارد و مورد استفاده قرار میگيرد.
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بوردیو 1اولين کسی است که به زعم پورتز( ،1331نقل از پيراهری ،)1911 ،تحليل منظمی
از سرمایه اجتماعی به دست داده است و این مفهوم را چنين تعریف کردهاست« :سرمایه
اجتماعی حاصل انباشت منابع بالقوه و یا بالفعلی است که مربوط به مالکيت یک شبکه بادوام از
روابط کم و بيش نهادینه شده در بين افرادی است که با عضویت در یک گروه ایجاد میشود.
بوردیو سرمایه اجتماعی را به عنوان تجمعی از منابع بالقوه و بالفعل تعریف میکند که مربوط به
مالکيت شبکه بادوامی از روابط کم و بيش نهادی شده از آشنایی و شناخت متقابل میباشد .این
شبکهها محصول راهبردهای سرمایهگذاری فردی و جمعی ،آگاهانه یا ناآگاهانه به قصد بازتوليد
روابط اجتماعی است (کاظم زاده و قاسم زاده.)93 :1932 ،
پاتنام سرمایه اجتماعى را مجموعهاى از مفاهيمى مانند اعتماد ،هنجارها و شبکهها مىداند
که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهينه اعضاى یک اجتماع شده و در نهایت منافع متقابل آنان
را تأمين خواهدکرد .از نظر وى اعتماد و ارتباط متقابل اعضاء در شبکه ،به عنوان منابعى هستند
که در کنشهاى اعضاى جامعه موجود است .پاتنام )1311( 2محوراصلى در بحث سرمایه
اجتماعى را ارزشهاى حاصله از شبکههاى اجتماعى میداند .این ارزشها جمعى است ،مردم با
آن آشنا هستند و تمایل دارند در روابط اجتماعى آنها را به ظهور رسانده و در تعامالت آنها را
به کارگيرند .سرمایه اجتماعى فقط شامل احساسات گرم و عاطفى نيست بلکه گستره وسيعى از
اختيارات خاص کيفى را شامل مىشود که اعتماد ،کنش متقابل ،اطالع یابى و تعاون مىتواند از
محصوالت ارتباطات اجتماعى باشد (اختر محققی.)81 :1915 ،
از نظر کلمن ،)1335(9سرمایه اجتماعی نمایانگر منبعی از انتظارات دو طرفه است؛ بنابراین
با شبکههای گستردهتر ارتباطات ،اعتماد و ارزشهای مشترک ،باالتر از افراد قرار میگيرد .به
اعتقاد کلمن سرمایه اجتماعی بخشی از ساختار اجتماعی است که کنشگر اجازه میدهد با
استفاده از آن به منافع خود دست یابد (کلمن .)398 :1911 ،کلمن سرمایه اجتماعی را نوعی
کاالی عمومی میدانست که سبب میشود تا همکاری بين افراد ایجاد شود که در غير این
صورت دنبال منافع فردی خود میبودند (عزیزیانیفر و قاسمی.)81 :1915 ،
اشنيدر )2113(3سرمایه اجتماعی سازمانی را شبکههای نهادینه شده مبتنی بر اعتماد
موجود در ميان سازمانها یا اجتماعات که یک سازمان غير انتفاعی را حمایت میکند ،و سبب
1
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میشود که سازمان به اهدافش برسد تعریف میکند .این تعریف از سرمایه اجتماعی سازمانی بر
نوع سوم این سرمایه تمرکز دارد.
به طور کلی مفهوم سرمایه اجتماعی دربردارنده چندین بعد و مؤلفه اساسی میباشد .این
ابعاد از دیدگاه اندیشمندان مختلف متفاوت است .به طور مثال از دیدگاه لينا و وان بورن
وابستگی و اعتماد دو بعد اصلی سرمایه اجتماعی اند(لينا و ون بورن ،1333 ،نقل از تسليمی و
همکاران) .گوشال و ناهاپيت :)1331(1سه بعد ساختاری ،رابطهای و شناختی را شناسایی
نمودهاند .از دیدگاه بوردیو ،اندازه گروه یا شبکه ،حجم سرمایهای که هر کدام از اعضای شبکه
دارای آن هستند از ابعاد مهم سرمایه اجتماعی میباشد(تسليمی و همکاران.)1915 ،
هریک از مدلها و تئوریها ،به جنبه خاصی از مؤلفههای سرمایه اجتماعی توجه میکند .در
این پژوهش ،از مدل  CRS2استفاده شده .این مدل برگرفته از مقاله یورگنسن برادلی)2113(9
با عنوان «سرمایه اجتماعی در جامعه متساهل» میباشد که ردادی( )1913آن را به صورت
نمودار  ،1غالب بندی نموده است ..در مدل  ،CRSمفهوم اعتماد محور سرمایه اجتماعی می-
باشد و به عنوان بعد شناختی سرمایه اجتماعی ،حلقه واسط ميان بعد رابطهای و ساختاری تلقی
میگردد.

اجتماعی
نمودار
سرمایه اجتماعی
 CRSسرمایه
نمودار  :1مدل CRS
)83
ادی1913،
ردادی،
(برگرفته
،1903ص13
(برگرفته ازاز مدل رد

بعد ساختاری شامل رهبری و سازمان ،قسمتی از سرمایه اجتماعی را نشان میدهد که کانال
جریان سرمایه اجتماعی است .به عبارت دیگر ،سرمایه اجتماعی در بعد ساختاری تبلور مییابد و
خود را آشکار میکند .بعد ساختاری بستری را فراهم میکند که سرمایه اجتماعی بتواند ظهور
پيدا کند و بقيه ابعاد سرمایه اجتماعی در این بستر جای بگيرد (ردادی.)83 :1913 ،

1. Ghoshal & Nahapit

 . 2این مدل سرمایه اجتماعی را در سه بعد معرفی مینماید و همچنین نام آن نیز برگرفته از سرواژههای کلمات متشکل میباشد:
Cognitive, Relational and Stractural Aspects
3 . Bradley Jorgensen
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به گفته جرج تری )1381( 1رهبری عبارت است از «فعاليت تأثيرگذاری بر مردم به طوری
که از روی ميل و رضایت برای هدفهای گروهی تالش کنند» .درواقع رهبری مستلزم تحقق
بخشيدن هدفها با مردم و به وسيله مردم است .از اینرو رهبر باید نگران وظایف و روابط
انسانی باشد(هرسی و بالنچارد.)31 :1932 ،
رهبری یکی از شاخصههای رفتاری است که به طور اکتسابی در رفتار ،گفتار ،عمل و کردار
مدیران نمایان و آشکار میشود بهگونهای که مانند چراغی در بين افراد نورافشانی میکند .این
رفتار و سلوک باید به شکل باشد ک ه مدیر را به صورت الگو و اسوه و یا به شکلی درآورد که
زیردستان به طور طبيعی او را رهبر و پيشوای خود دانسته و ناخودآگاه از او پيروی کنند .این
نوع رهبری ،یک اقتدار معنوی است که هر مدیر نسبت به افراد زیردست پيدا میکند ،این اقتدار
طبيعی که دارای ارزش است با اقتدار تحکمی تفاوت دارد(دلفانی1931 ،؛ گيلبرت:2113 ،2
.)53
وجه مهم نقش رهبری در آموزش و پرورش آن است که به معلمان اختيار عمل داده شود تا
آنها فرصت الزم برای بهبود و پيشرفت یادگيری دانشآموز داشته باشد .بسياری از آنچه که به
عنوان رهبری مدرسه تصور میشود ،درواقع همان مدیریت است .مدیران مدارس عموما برای
تبعيت از قوانين ،برقراری نظم و انضباط و اداره امور به صورت کارآ و در چارچوب بودجه تعيين
شده ،تربيت میشوند .در حالی که مدارس به داشتن هدفهای خاص ،تحرک و تالش خارج از
چارچوب و آرمانهای متعالی نيازمندند؛ مسائلی که تنها با یک رهبری صحيح تحقق مییابد و
مسائلی که نياز به آن در مواقع بحران یا تحول ،بيش از پيش احساس میشود .به تدریج که نياز
به باال رفتن کيفيت در مدرسه و ارائه خدمات مؤثرتر بيشتر میشود ،موضوع رهبری هم بيشتر
از پيش مطرح میگردد .مدیران مدارس باید به عنوان رهبران مدرسه ،خود تغيير را درک کنند
و در عين حال ،آن را مدیریت نمایند .آنها باید کارکنان مدرسه را ترغيب و در مسائل درگير
نمایند؛ باید فرهنگی مثبت در مدرسه بسازند؛ عملکرد باال را مورد تشویق قرار دهند؛ ارزشيابی
از فرآیندها را به فراموشی نسپارند؛ دربرابر نتایج فرآیندها احساس مسئوليت نمایند و بهرهوری
انسانی را به حداکثر برسانند .باید با جامعه اطراف خود ارتباط برقرار سازند و حمایت آنها را
جلب نمایند(فقيهی .)1918 ،مدیران مدارس به عنوان رهبران مدرسه ،تأثير زیادی بر جذب و

. George R. Terry.
. Gilbert
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حفظ معلم و اثرات کمتر اما مهم و غيرمستقيم در موفقيت دانشآموزان دارند و در سرعت بهبود
فعاليتهای مدرسه از طریق اجرای سياست محلی نقش خطير دارند(اليوت.)1 :2113 ،1
تغيير مؤثر در محيط مدرسه تنها میتواند با تالشهای هماهنگ مدیر و معلم رخ دهد و
برای اجرای موفق فراین تغيير ،مدیر باید مهارتهای الزم را دارا باشد و رفتارهای رهبری
آموزشی که باعث بهبود عملکرد معلمان و دانشآموزان در مدرسه میشود را بروز
دهد(دیکسون1331 ،2؛ نقل از رجبزاده و لسانی .)1939 ،رهبری آموزشی به معنای هرچيز و
همه چيز است؛ یک مدیر به عنوان یک رهبرآموزشی در تالش است تا مسير اندکی از آنچه به
معنی انجام این کار است را طی کند(هالينگر و مورفی.)1315 ،9

وجود اعتماد در بعد شناختی سرمایه اجتماعی ،این بعد را کارآمد و مولد سرمایه
اجتماعی میسازد .اگر اعتماد ميان اعضای یک سازمان وجود نداشته باشد ،نمیتوان از
سرمایه اجتماعی در این گروهها سخن گفت .رابينز در تحقيقات خود پنج بعد برای اعتماد
شناسایی نموده است که عبارتنداز :صداقت ،شایستگی ،ثبات ،وفاداری و وضوح.

شکل :1ابعاد اعتماد از دیدگاه رابینز (رابینز ،1901 ،صص.)200-201

براساس مدل  CRSمیتوان نحوۀ شکلگيری سرمایۀ اجتماعی در جامعه را مشاهده کرد.
وجود و تقویت مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی میتواند بر توليد سرمایۀ اجتماعی در جامعه تأثير
بگذارد .در این مدل ،اعتماد بهعنوان شناسۀ سرمایۀ اجتماعی تلقی میشود و برای سنجش
سرمایۀ اجتماعی باید ميزان اعتماد را مورد سنجش قرار داد.
. Elliott

1

. Dixon

2

. Hallinger & Murphy

3
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بعد رابطهای ،ارتباط ميان افراد را مورد تاکيد قرار میدهد .در ارتباط متقابل ميان انسان-
هاست که شبکهای به وجود می آید که حامل سرمایه اجتماعی است .این شبکه حالت تارهای
نامرئی ميان انسانها را بازی میکند(یورگنسن برادلی .)5 :2113 ،زمانی که ارتباط ميان انسان-
ها گسسته شود ،امکان شکل گيری ارتباط وجود ندارد .مهمترین مؤلفه بعد رابطهای سرمایه
اجتماعی ،هنجارهای روابط متقابل انسانی میباشد که به نوعی به هنجارهای ارتباط ميان افراد
مربوط هستند .هنجارها تعيين کنندهى رفتارهاى مناسب و یا نامناسب هستند و از ویژگى
بایدها و نبایدها برخوردارند .همچنين از این طریق هنجارهای روابط متقابل و ارزشهایى هم-
چون مسئوليت فردى ،دموکراسى ،برابرى ،صداقت ،مسئوليت اجتماعى و توجه به دیگران درونى
مىشوند(دوست محمدی.)1911 ،
به دليل اهميت باالی سرمایه اجتماعی ،کشورها سعی در ایجاد و تقویت این سرمایه
دارند تا از این طریق بتوانند به توسعه اقتصادی نائل آیند .یکی از مهمترین عوامل ایجاد کننده
این سرمایه ،نهاد آموزش است .نکته مهم و محوری در مطالعات فوکویاما این است که او معتقد
است مهمترین راه افزایش و تقویت سرمایه اجتماعی برای دولت ها ،آموزش است(دنی2119 ،؛
نقل از سيدنورانی و همکاران.)1933 ،
آموزش و پرورش به عنوان نهاد فرهنگی اجتماعی ،نقش اساسی و بی بدیل در تربيت نيروی
انسانی و توليد سرمایه اجتماعی و فرهنگی آنچنان که مدنظر اسالم میباشد ایفا میکند و در
فرایند رشد و تعالی کشور اثرگذار است .به گونهای که آینده کشور در آئينه آموزش و پرورش
امروز قابل مشاهده است .رابطهی جامعه و آموزش و پرورش یک طرفه نيست ،بلکه جامعه ،برای
تداوم حيات خود به درجهای از مشابهت افکار ،ارزشها و هنجارها در ميان اعضای خود نياز
دارد که آموزشوپرورش آن را تأمين میکند .به عبارت دیگر ،آموزشوپرورش از ابتدا
شباهتهای اساسی و همانندیهای مورد نياز زندگی جمعی را به وجود میآورد و در افراد
تثبيت میکند؛ امری که برای انسجام و انتظام جامعه حياتی و ضروری است .جامعهپذیری،
ایجاد زمينههای ارزشی و هنجاری مشترک و کنترل اجتماعی ،سازوکارهایی هستند که آموزش
و پرورش به واسطهی آنها انسجام و توسعه جامعه را سامان میدهد(صالحی اميری و عظيمی
دولت آبادی.)1 :1911 ،
شبکه اجتماعی 1مدرسه یک جزء کليدی برای مفهوم سرمایه اجتماعی مدرسه است .شبکه-
های اجتماعی مدرسه شامل دو نوع شبکه داخلی و خارجی می باشد .به گفته ژانگ ،2شبکههای
1 . Social networks
2 . Zhang
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اجتماعی داخلی 1مدرسه سلسله مراتبی میباشد .این شکل از شبکههای اجتماعی میتواند به
سطح فردی ،سطح بخش /گروه ،و سطح سازمانی مدرسه مرتبط باشد .در هر سطح ،بسياری از
روابط معادل(به عنوان مثال ،روابط دانش آموز -دانش آموز و معلم -معلم) وجود دارد .ژانگ سه
نوع شبکههای اجتماعی خارجی 2مدرسه را نيز متمایز ساخت -1 :شبکه عمودی :مانند رابطه
مدرسه با دولت است -2 .شبکه افقی :یعنی رابطه بين مدارس و سایر نهادهای مانند رابطه
مدرسه با نهادهای مذهبی و یا رابطه مدرسه با خانواده است -9 .شبکه اجتماعی مبتنی بر
ارتباط بين اعضای مدرسه و اعضای غير مدرسه ،مانند رابطه معلم و پدر و مادر است (ژانگ،
2111؛ به نقل از کوک کان تسانگ.)2111 ،9
انتظار بر این است که ارتقای تحصيالت و سرمایه انسانی بر مؤلفههای سرمایه اجتماعی تأثير
مثبت و فزایندهای داشتهباشد .از طریق آموزش میتوان بسياری از اهداف اجتماعی را به دست
آورد که منجر به ارتقاء سرمایه اجتماعی میگردد؛ هانگ2113(3؛ نقل از سيدنورانی و همکاران،
 )1933معتقد است به منظور ایجاد سرمایه اجتماعی ،به یک نظام آموزشی جامع نياز است .چرا
که افراد در آموزش پایه ،انعطاف پذیرترند و آسان تر میتوان هنجار و ارزشهای مثبت را در
آنها ایجاد کرد و شخصيت آن ها را شکل داد .دوره ابتدایی اولين مکان تربيت ظرفيتها و
توانایی های معنوی و ذهنی خارج از خانواده است .سطوح متوسطه و دبيرستان نيز اهميت دارند
چرا که بسياری از فارغ التحصيالن وارد بازار کار یا آموزش عالی میشوند و به نوعی تعامالت
اجتماعی پيچيدهتر و تخصصیتر برقرار مینمایند (سيدنورانی و همکاران.)1933 ،
آموزش و پرورش به عنوان یک سازمان ،متأثر از تحوالتِ کيفيت روابط اجتماعی خواهد بود.
بدون تردید نقش کليدی آموزش و پرورش در هر جامعهای ،میتواند شرایط مناسبی را برای
ایجاد سرمایههای اجتماعی بوجود آورده؛ همينطور ضرورت وجود آن را محرز سازد(کاظم زاده
و قاسم زاده .)93 :1932 ،شبکههای ارتباطی مدیران ،معلمان ،والدین و کودکان سرمایه
اجتماعی را در سطح مدرسه ایجاد میکند که به عنوان ابزاری برای ایجاد محيط های آموزشی
همراه با تبادل هنجارهای اجتماعی و اطالعات میباشد(لين13335؛ نقل از برندز 8و همکاران،
.)3 :2111

1 . Internal social networks
2 . External school social networks
3 . Kwok-Kuen TSANG
4. Hung
5 . lin
6 . Berends
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تاکنون پژوهش های بسياری در ارتباط با سرمایه اجتماعی و بررسی ابعاد و مزیتها و نتایج
آن انجام گرفته است .در یکی از مطالعات شکل گرفته در ایران نيز ،کتابی و همکاران( )1911با
مطالعۀ پيمایشی روی دانشجویان دریافتند که هرچه افراد یک جامعه مذهبیتر باشند ،به همان
نسبت ،سرمایۀ اجتماعی آنان نيز افزایش خواهدیافت و هرچه ميزان سرمایۀ اجتماعی بيشتر
باشد ،توسعۀ فرهنگی و اجتماعی نيز به تبع آن بيشتر شکل خواهد گرفت (رنانی و همکاران،
 .)111 :1911در پژوهشی دیگر که توسط سيدنورانی و همکاران انجام گرفتهاست ،به بررسی
نقش آموزش در ایجاد سرمایه اجتماعی در ایران در دوره  ،1981-1931پرداخته شد .نتایج این
تحقيق مبين آن است که آموزش در این دوره اثر مثبت و معناداری بر ميزان سرمایه اجتماعی
در ایران داشته است .همچنين این پژوهش نشان داد که دوره پایه بيشترین اثر را بر سرمایه
اجتماعی دارد و آموزش عالی با ضریب  1/23کمتر از آموزش پایه بر سرمایه اجتماعی اثرگذار
است (سيدنورانی و همکاران .)1939،پژوهشی با عنوان سرمایه اجتماعی ،تنوع و سياست
آموزشی توسط ایرنه بروگل )2118( 1در گروه پژوهش سرمایه اجتماعی و خانواده ،دانشگاه
بانک جنوب لندن انجام شده است .در این بررسی ،الگوهایی از دوستی های کودکان در 12
مدرسه ابتدایی انگليس بررسی شدند که در نژاد (قوميت) و دین بسيار متفاوت بودند .پيمایش
در بين  81تا  811دانش آموز بين سالهای  2119تا  2115انجام شد و مشخصاً تعداد
مسلمانان بيشتر بود .نتيجه گيری ما داللت دارد که ارتباط روزمره دانش آموزان ،در مدارس
همشکل و برخوردهای ورزشی ،از تغييرات زیاد -بحرانها و موانع بين اجتماعات دور است .این
خطمشی یک پژوهش روان شناسی اجتماعی بدون تعصب است که تأکيد میکند برخورد بين
همتایان از امور متداول است .در نتيجه بدست آمده سياستمداران و برنامهریزان باید برنامههایی
در جهت آموزش برآورده ساختن نياز و چگونگی گذران زندگی به دانشآموزان بدهند تا آنها
بتوانند در دنيای چندنژادی/قومی و جهانی زندگی کنند(بروگل2118 ،؛ نقل از ابوالحسن تنهایی
و حضرتی صومعه .)39 :1911 ،لذا باتوجه به اهميت موضوع سرمایه اجتماعی در نظام آموزشی
و نقش کليدی آموزش و پرورش و علم مدیریت آموزشی در ارتقای سرمایه اجتماعی اعضای
جامعه ،ضروری به نظر میرسد تا مؤلفههای سرمایه اجتماعی و مدل  CRSکه شامل ابعاد
شناختی ،رابطهای و ساختاری سرمایه اجتماعی میباشد ،در مدارس مطالعه و بررسی گردد..
بدین ترتيب سؤال اصلی و محوری که در صدد پاسخ دادن به هستيم عبارت است از :مؤلفههای
سرمایه اجتماعی در مدارس متوسطه دوم شهر تهران به چه صورت قابل اجراست؟
1 . Bruegel Irene
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روش پژوهش
رویکرد پژوهش از نوع کيفی بوده و محققان برای جمع آوری دادهها و دستيابی به تجربيات
افراد در خصوص فرصتها و تهدیدها و لوازم اجرای مؤلفههای سرمایه اجتماعی ،با مدیران
مدارس و به ویژه ،مدیرانی که اطالعات غنی در این حوزه داشتند ،به روش پدیدارشناختی و با
ابزار مصاحبه نيمه ساختاریافته ،مصاحبه کردند و تجارب و نگرشهای آنها را در این خصوص
جویا شدند .در فرآیند گردآوری اطالعات کمکم مفاهيم و گزارهها در این خصوص انباشته می-
شدند ،تا جایی که دادهها به تکرار و به اصطالح به اشباع رسيدند .به عبارتی دیگر جمع آوری
دادهها تا آن جا ادامه پيدا نمود که اطالعات بهدست آمده در مصاحبهها به طور قابل مالحظهای
با اطالعات قبلی مشابهت داشته باشد.
ميدان پژوهش ،مدیران مدارس متوسطه دوم(دولتی و غيردولتی) شهر تهران بودند .مدیران
مدارس به عنوان رهبران مدارس ،نقش مهمی در توليد و تقویت سرمایه اجتماعی دارند؛ چرا که
آنها با همه اعضا و ذی نفعان اصلی و فرعی مدرسه ارتباط دارد(دانشآموزان ،معلمان ،مربيان،
اوليا ،اداره و  .)...از طرف دیگر ،در این پژوهش ،دوره متوسطه دوم که سالهای پایانی تحصيالت
دانشآموزان در مدرسه است ،انتخاب شد؛ چرا که دانشآموزان پس از طی این مرحله وارد
اجتماع خواهند شد و به ادامه تحصيل یا اشتغال و ازدواج و  ...میپردازند .به عبارتی این مقطع
تحصيلی تعيين میکند که آیا در طی سالهای حضور فرد در مدرسه ،سرمایه اجتماعی در او
ایجاد و یا تقویت شده است یا خير .نمونهگيری در این پژوهش به صورت هدفمند و اعضای
نمونه با روش نمونهگيری گلوله برفی یا زنجيرهای انتخاب شدند .در این روش افراد به منزله
حلقههای زنجيری تلقی میشوند که یکدیگر را
معرفی میکنند بدین صورت که در پایان مصاحبهها ،از مصاحبه شوندگان درخواست میشد تا
فرد دیگری را که بتواند اطالعات غنی در اختيار پژوهشگر قرار دهد ،معرفی نماید .بدین ترتيب
 15نفر از مدیران مدارس به صورت هدفمند انتخاب شدند و به جهت حصول اطمينان تا چند
مصاحبه دیگر ادامه یافت .مصاحبهها که حين مصاحبه ضبط شده و نکته برداری شده بود ،بر
روی کاغذ پياده شدند و پس از ثبت مشخصات مصاحبه شوندگان و مدارس آنها ،به هر شرکت
کننده یک کد عددی اختصاص داده شد .در جدول شماره ،1مشخصات مدیران مدارس و نوع
مدارس ذکر شده است.
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جدول  :1مشخصات کلی مصاحبهشوندگان

نوع مدرسه
جنسیت
مدرک تحصیلی

دولتی

8

غيردولتی

3

زن

1

مرد

1

کارشناسی

3

کارشناسی ارشد

3

حوزوی

1

دکترا

1

در تجزیه و تحليل داده ها ،از روش کدگذاری اشتراوس و کوربين استفاده شد .برای بررسی
اعتبار فرایند کدگذاری ،طبق نظر وایليس ،)2111(1از شيوه کدگذاری مجدد برای حداقل
بيست درصد از مصاحبهها استفاده شد .در خصوص تحليل مرحلهای یافتهها نيز باید گفت که بر
اساس روش کدگذاری اشتراوس و کوربين ،ابتدا با تفکيک متن مصاحبه به عناصر دارای پيام در
داخل خطوط یا پاراگرافها تالش شد تا کدهای باز از روش کدگذاری باز 2استخراج شوند و در
مرحله بعدی آن مفاهيم در قالب مقولههای بزرگتری قرارگرفتند .بعد از این مرحله سعی شد که
مقوالت نيز در قالب دستههای بزرگ مفهومی طبقهبندی گردند .در مرحله دوم که کدگذاری
محوری 9است مقولهها در قالب خوشههای بزرگ دستهبندی شدند.
همچنين برای بررسی روایی و اطمينان از کفایت طبقههای شکل داده شده برای کدگذاری،
روایی به شيوه وارسی مجدد مشارکتکنندهها به کار برده شد .محقق با در اختيار قرار دادن
متن مصاحبهها در اختيار مصاحبه شوندگان ،سعی کردند تا دریابند آیا شرکت کنندگان با تمام
برداشتهای محققان از مصاحبه موافقاند یا خير (وایليس.)138 :2111 ،
یافتهها
برای پاسخ به سؤال پژوهش(مؤلفههای سرمایه اجتماعی در مدارس متوسطه دوم شهر تهران به
چه صورت قابل اجراست؟) ابتدا متن حاصل از مصاحبهها در دو مرحله کدگذاری شد .در مرحله
کدگذاری باز151 ،گزاره مفهومی استخراج شد و در مرحله کدگذاری محوری 11 ،مقوله اصلی و
 93مقوله فرعی به دست آمد.

1 . Willis
2 . Open Coding
3 . Axial Coding
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مرحله کدگذاری باز 114 :گزارۀ مفهومی اولیه

مرحله کدگذاری محوری 14 :گزارۀ مقولۀ اصلی و  93مقولۀ فرعی
 جذب و بهکارگیری نیروی انسانی شایسته و مطلوب (جذب نيروی دارای بينش و نگرش کامال اسالمی و
اعتقادات محکم ،جذب مدیرانی متعهد با شخصيت ممتاز و دارای مقبوليت و توان رهبری برای مدارس)
 آموزش حرفهای معلمان و مدیران و مربیان (غنیسازی دوره های ضمن خدمت و مراکز تربيت معلم،
فراهمکردن شرایط ادامه تحصيل برای معلمان و مدیران ،تقویت مهارتهای ارتباطی معلمها و مدیران
(گوشکردن ،پيام شفاف دادن ،مهارت حل مسئله) ،تسلط معلم و مدیر به روانشناسی کودک و نوجوان)


نگهداشت نیروی انسانی (توجه به مسائل رفاهی معلمان و مدیران ،مشارکتدادن مدیران مدارس در
تصميمگيریهای سطح منطقه ،توجه به اختيار معلمان ،مشارکتدادن معلمان در ادارۀ امور مدرسه)

 تقویت اخالق حرفهای در معلمان و مدیران (برقراری رابطهای محبتآميز و صادقانه ،تقویت تعهد کاری و
مذهبی باال ،امانتداری مدیر ،معتمد بودن و اعتمادسازی ،انتقادپذیری ،احترام به دانشآموز و اوليا و شخصيت
الگویی داشتن)
 مدیریت امکانات آموزشی کشور اعم از مالی و کالبدی (رفع محدودیتهای مالی و افزایش سرانۀ مدارس،
افزایش سرانۀ فعاليتهای پرورشی و تيمی دانشآموزان ،افزایش سرانۀ بهبود فضای فيزیکی مدرسهها و
بهروزرسانی تجهيرات مدارس)
 استقالل اداری و مالی مدارس (کاهش تمرکز و بروکراسی اداری در سازمان آموزشوپرورش ،افزایش اختيار
مدیران)
 تقویت و تعمیق فرهنگ سازمانی مدرسه (جلب اعتماد و همکاری اوليا و دانشآموزان ،ایجاد احساس
امنيت و شهروندی در مدرسه و ایجاد حس مشترک ،برگزاری هرچه بهتر مراسمها و مناسبتها و تقویت
هنجارها و ارزشهای مذهبی و مکتبی و ملی و مجبورنکردن دانشآموزان برای شرکت در آنها ،تشویق
دانشآموزان و انگيزه دهی به آنان برای شرکت در امور جمعی داوطلبانه مانند تشکيل بازارچۀ خيریه و،...
گسترش روحيۀ اعتماد و دوستی در مدرسه).
 تقویت و تشویق فعالیتهای گروهی دانشآموزان (امکان مطالعۀ گروهی دانشآموزان و به گروه نمره
دادن ،تقویت شوراها و انجمنهای دانش آموزی ،برگزاری تيمی و گروهیشدن تمامی مراسمات مدرسه)
 توجه به نیازهای دانشآموزان و تفاوتهای فردی آنان (پوششدادن نيازها در وضع هنجارها و قوانين ،در
دنيای مطلوب دانشآموز قرارگرفتن و توجه به نيازهای دانشآموزان)
 بازنگری در شیوههای ارزشیابی و تدریس(ارزشيابی توصيفی و حذف رتبه بندی دانشآموزان ،مشارکت
دادن دانش آموزان در تدریس و اداره امور ،آموزش فلسفه متناسب با سن بچه ها ،اولویت دادن به فعاليتهای
تيمی و پروژهای ،برگزاری کارگاه ها برای دانشآموزان و به تفکر وادار کردن آنها ،دادن فرصت جبران به
دانشآموزان ،واضح بودن معيار ارزشيابی ،ایجاد فضای گفتوگو در کالس)
شکل  -2فرایند مدیریت دادهها و تکامل مدل در  2مرحله کدگذاری
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در نمودار شماره  ،2یافتههای حاصل از کدگذاری به صورت نمودار استخوان ماهی ارائه شده
است .در این نمودار مقولههای اصلی و فرعی بهخوبی مشخص میشود.

نمودار :2نمودار توصیفی استخوان ماهی یافتههای بخش پدیدارشناختی
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بحث و نتیجه گیری
امروزه ،با توجه به تغييرات گسترده در عمليات سازمانی ،شکلهای سنتی سرمایهای ،مانند:
ساختمانها ،تجهيزات و منابع مادی دگرگون شده و سرمایههای جدیدی ،مطرح شده است .این
سرمایههای غيرملموس ،نقش زیادی در توسعه و رشد سازمان دارند .یکی از این سرمایهها،
سرمایه اجتماعی است .سرمایه اجتماعی برخالف سرمایه انسانی یا سرمایه فيزیکی ،مفهومی
است که بسيار فراتر از داراییهایی است که یک فرد در اختيار دارد و دچار نابودی و استهالک
نمیشود .بنابراین برنامهریزی برای این نوع سرمایه ضروری به نظر میرسد .از طرفی به دليل
اینکه در مدارس و سازمانهای آموزشی ،مخاطبين و بخشی از ذینفعان ،آیندهساز جامعه
خواهند بود ،برنامهریزی و بررسی اجرای سرمایه اجتماعی ،برای مدارس ضرورت بيشتری را
ایجاب میکند.
هدف پژوهش حاضر این بود که ابتدا ابعاد سرمایه اجتماعی(ساختاری ،شناختی ،رابطهای) در
مدارس مطالعه شود و سپس چگونگی اجرا و ملزومات آن را در مدارس بررسی نماید.
طبق یافته های پژوهش ،الزم است امکان تجهيز مدارس ،هم از بعد فيزیکی و هم از بعد نيروی
انسانی فراهم آید .برای این منظور باید سرانه مدارس را افزایش داد تا مدیران مدارس بتوانند در
ابتدا فيزیک و ظاهر مدارس را مرمت نمایند و در مرتبه بعد ،تکنولوژی مدرسه را بهبود دهند و
بهروزرسانی کنند .همچنين در بحث نيروی انسانی ،ابتدا باید در مرحله جذب نيرو ،معلمان و
مدیرانی با تعهد شغلی و مذهبی باال ،امين و مورد اعتماد گزینش شوند .در مرحله آموزش نيرو،
باید مراکز تربيت معلم را غنا بخشيد بهطوری که یافتههای علمی جدید در اختيار معلمان قرار
گيرد و علوم مورد نياز تدریس از قبيل روانشناسی ،جامعهشناسی ،تعاليم دینی و  ...و مهارت-
های ارتباطی بهطور کامل در اختيارشان قرار گيرد .دورههای ضمن خدمت امکان آموزشهای
مداوم را فراهم آورد و محتوای غنی ،توسط اساتيد مجرب ،به معلمين و مدیران و مربيان ارائه
گردد .برای دانشآموزان نيز کارگاههای پرورش و تقویت تفکر برگزار شود تا قدرت استدالل و
تفکر بيابند.
برای اجرای سرمایه اجتماعی باید دانشآموزان را بيشتر در امور مدرسه مشارکت دهند،
انجمنها و شوراهای دانش آموزی باید به رسميت شناخته شوند و امکان فعاليت داشته باشند و
از نظراتشان در بهبود امور مدرسه و همچنين از خودشان در اجرای نظراتشان استفاده کنند.
دانشآموزان به شرکت در گروهها و گفتوگوهای کالسی و برگزاری و بزرگداشت مراسمات و
مناسبتها تشویق شوند .آنچنان که عبدالرحمانی( )1913نيز در پژوهش خود به این بحث
اشاره داشته که نظام آموزش و پرورش میتواند با تشکيل یا تقویت انجمن اوليا و مربيان و سعی
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و تالش برای اخالقی کردن(به معنای اجتماعی آن) و نه قانونی آن ،سرمایه اجتماعی را قوت
بخشد .از نظر وی ،شواهدی وجود دارد که نشان میدهند نظام آموزشی کشورمان آنچنان که
باید و شاید در هدایت دانشآموزان به مشارکت در امور فوق برنامه موفق نبوده است .گزارش-
های رسمی مسؤالن رسمی آموزش و پرورش نيز حاکی از کاهش احساس مسئوليت همگانی،
همکاریهای جمعی و فعاليتهای گروهی مسالمت آميز و در مقابل افزایش روحيه فردگرایی در
دانشآموزان است.
مدیران نيز باید در تصميمگيریهای منطقهای مشارکت داده شوند و در سطح مدرسه نيز
مدیران ،سبکهای رهبری و مدیریت مشارکتی را پيشه گيرند و معلمين را در تصميمگيریهای
مدرسهای شرکت دهند .این کار خود باعث رشد حرفهای معلمان و توانمندی آنها میشود .این
نتيجه همسو با پژوهش ميرکمالی و همکاران( )1933است .در یافتههای ایشان ،رهبری
مشارکتی بيشترین سهم را در تبيين یادگيری سازمانی داشت(35درصد) .به بيان دیگر مدارسی
که مدیر آنها دارای سبک رهبری مشارکتی است ،از یادگيری سازمانی در حد مطلوبی
برخوردارند(ميرکمالی و همکاران .)1933 ،به نظر میرسد در سازمانهای آموزشی ،قوانين دست
و پاگير بسياری وجود دارد که موجب انعطاف ناپذیری و جابجایی هدف شده و تمامی اقدامات و
فعاليتهای ادارات آموزشو پرورش و مدارس جنبه رسمی پيدا کرده است .این مسأله سبب
می شود تا رهبری مشارکتی در مدارس و ادارات مورد استقبال واقع نشود و تصميمات فقط در
رأس سازمان اخذ شود.
مسأله حائز اهميت دیگر در اجرای سرمایه اجتماعی ،کاهش بروکراسی در سازمان آموزش و
پرورش و افزایش اختيار مدیران و معلمان در اداره امور مدرسه و تدریس میباشد .در این
صورت ،از ميزان روابط رسمی و خشک و به اصطالح کاغذ بازی اداری کاسته و روابط متقابل
مدیر و زیردست ،مشارکت اعضای سازمان بر مبنای اعتماد افزایش مییابد.
همچنين بحث ارزشيابی دانش آموزان و نحوه آن نيز در ایجاد و رشد سرمایه اجتماعی مهم
میباشد .ارزشيابی کيفی و حذف رتبهبندی دانشآموزان(شاگرد اول ،دوم و )....به اجرای سرمایه
اجتماعی کمک مینماید؛ بدین گونه که الزمه ایجاد سرمایه اجتماعی در سطح مطلوب در بين
دانشآموزان ،ایجاد احساس آرامش و امنيت در دانشآموزان است و از جمله عواملی که موجب
برهم زدن آرامش آنان میشود ،ترس از نمره میباشد .طبق بيان یکی از مدیران ،ترس از نمره
فضای مدرسه را اضطراب آور جلوه خواهد داد:
«فضای مدارس نباید استرس زا باشه .بچهها باید آرامش داشته باشن .اولين چيزی که
باعث استرس ميشه نمره ست».
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درغير این صورت ،رقابت ناسالم و تالش برای حذف و عقب زدن یکدیگر در دانشآموزان فزونی
مییابد .در این رابطه پژوهشی که توسط محمدی و همکاران ( )1935انجام شده است با نتایج
یافته ما همسویی دارد .ایشان در مطالعه خود دریافتند که بين ميزان اضطراب در دانشآموزان
با ارزشيابی توصيفی و دانشآموزان مشمول ارزشيابی کمی تفاوت معنیداری وجود دارد و
ميزان اضطراب در دانشآموزان با ارزشيابی توصيفی به طور معنیداری کمتر از دانشآموزان
مشمول ارزشيابی کمی است .همچنين امکان تدریس فلسفه برای کودکان و نوجوانان موجب
تقویت قوای تفکر و توانایی نقد و بررسی و استدالل در آنان فراهم میشود و موجب میشود
دانشآموزان بتوانند در جامعه به عنوان یک شهروند عملکرد مثبت داشته باشند .همسو با این
نتيجه ،یافتههای پژوهش ماهروزاده و رمضانپور ( )1931میباشد .آنها در پژوهش خود
دریافتند که اجرای روش اجتماع پژوهی برنامه آموزش فلسفه به کودکان ،میتواند بر پرورش
مهارتهای شهروندی دانشآموزان سوم دبستان تأثير مثبت داشته باشد.
از حيث فرهنگی ،ضروری است تا جو سازمانی و فرهنگ حاکم بر مدارس به سوی فضای
اعتماد ،دوستی ،مشارکتهای داوطلبانه و روابط مبتنی بر محبت و صداقت ،سوق داده شود؛ هم
ميان اعضای مدرسه (معلمين ،مدیر و دانشآموزان) هم در ارتباط با اوليای دانشآموزان .در این
صورت احساس امنيت و شهروندی سازمانی در اعضا افزایش مییابد و سازمان را از آن خود می-
دانند و خود را نسبت به متعهد و مسئول میدانند .همسو با این یافته ،پژوهش کرامتی (،)1931
می باشد که نتایج پژوهش حاکی از آن است که بين متغيرهای جو سازمانی از قبيل پاداش،
صميميت ،حمایت و پشتيبانی مدیران از معلمان و هویت سازمانی با استرس شغلی معلمان،
رابطهای معکوس و معنادار است .از طرفی کاهش استرس شغلی معلمان موجب افزایش کيفيت
تدریس آنها شده و در نتيجه موجب پيشرفت تحصيلی دانشآموزان میشود .ایرنی (2113؛
نقل از کرامتی )1931 ،در پژوهشی دریافت که بين جو سازمانی مدارس و پيشرفت علمی
دانشآموزان مدارس ابتدایی و متوسطه رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (کرامتی )1931 ،که
این هم همسو با پژوهش حاضر میباشد و مؤید آن است.
ميزان دستمزد و امکانات رفاهی معلمان و مدیران بحث دیگری است که مطرح میشود .رفع
نيازهای اوليه اقتصادی معلمان و مدیران سبب میشود تا بيشتر احساس امنيت و رضایت نموده
و فرصت مطالعه و دانشاندوزی بيابند .همسو با این نتيجه ،پژوهش توسط فالح مهنه و اسدیان
( )1913است و پژوهشگر در مطالعه خود نشان داد بين مؤلفههای امنيت شغلی (درآمد،
تحصيالت ،مقام و پست ،امکانات ارتقاء و روابط اجتماعی) و رضایت شغلی رابطه معنادار و مثبت
وجود داشت و مقدار همبستگی پيرسون 1/118 ،به دست آمده بود .از طرفی سرانه مدارس و
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بودجه فعاليتهای پژوهشی و فرهنگی مدارس نيز مورد توجه است .فعاليتهای پرورشی و
گروهی دانشآموزان تأسير به سزایی در رشد سرمایه اجتماعی دانشآموزان دارد .حضور دانش-
آموزان در برنامههای پرورشی ضمن اینکه آنها را به طور سالم سرگرم میکند باعث میشود
استعدادهای هنری و اجتماعی آنها شکوفا و شناسایی شود .فعاليت های پرورشی یکی از دو
رکن اصلی آموزش و پرورش میباشد .در سالهای اخير کمتر به این مهم بها داده شده است.
بودجهای که به این فعاليتها اختصاص مییابد نزدیک به صفر است و آنچنان که در مصاحبهها
نيز به دست آمد ،مهمترین عامل محدود کننده سرمایه اجتماعی و فعاليتهای گروهی و
پرورشی ،محدودیتهای مالی و کمبود سرانه میباشد:
به نظر من مهمترین مشکل سر راه رشد سرمایه اجتماعی ،مشکالت مالی و کمبود
سرانه فعاليتهای پرورشی و حرفهای نبودن مربیهای پرورشيه(کد.)19
فضای مدارس خيلی خشک و بی روح و یکنواخت میباشد .بسياری دانش آموزان با بی
ميلی و بعضا به اجبار والدین به مدرسه میروند .مدارس برای دانش آموزان جذابيتی ندارد .همه
اینها به نوعی میتواند معلول ضعف عملکرد پرورشی مدارس باشد .همسو با این بحث،
اسکندری( )1931پژوهشی را در استان خراسان شمالی ارائه نمود .ایشان در پژوهش خود رابطه
بين ميزان فعاليتهای پرورشی مدارس و ابعاد هویتی دانشآموزان را بررسی کرد و نتایجی که
به دست آورد ،مؤید نتایج این پژوهش و مشابه وضعيت فعاليتهای پرورشی در تهران میباشد.
وی ميانگين ميزان فعاليتهای پرورشی مدارس استان خراسان شمالی بيشتر از متوسط گزارش
نمود و آن را نامطلوب دانست .چراکه فعاليـت پرورشـی قریـب بـه یـک سـوم مدارس استان
ضعيف گزارش شده و تنها حدود  % 93مدارس سطح فعاليتهـای خـود را باال گزارش کرده
بودند .از نظر اسکندری ،ميزان فعاليتهای پرورشی مدارس شهری از روسـتایی باالتر بوده
اسـت .بـه اعتقـاد وی بخش زیادی از این تفاوت اساساً ناشی از تفـاوت در امکانـات و منـابع
اسـت و پـایينتـر بـودن ميانگين فعاليتهای مدارس روستایی را قبل از هر چيز به محروميت
آنها در امکانـات ،تجهيـزات ،و فضاها چه در مدرسه و چه در منزل دانسته است.
براساس آنچه که بحث شد که نتایج پژوهش حاضر و پژوهشهای پيشين هم مؤید آن
بودند ،پژوهشگر چند پيشنهاد ارائه مینماید:
 -1گزینش دقيق برای جذب معلمان و فرهنگيان .آنچنان که در مصاحبهها مطرح شده
است ،الزمه این امر این است که مراکز تربيت معلم ،با دقت موشکافانهتری به فراگيری
نيروی انسانی بپردازند .سپس آموزشهای الزم برای یک معلم متعهد منسک را در
اختيار قرار دهند.
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برنامهریزی جهت آموزشهای ضمن خدمت .آموزشهای ضروری در دورههای ضمن
خدمت در اختيار معلمان و مدیران قرار گيرد و با فناوریها و علوم جدید آشنا شوند.
کاهش بروکراسیهای اداری و افزایش مشارکت معلمان و مدیران در تصميمگيریها و
استفاده از نظراتشان در اجرای امور.
افزایش سرانه مدارس و بودجه فعاليتهای پرورشی و گروهی .بزرگترین محدود کننده
و عامل بازدارنده سرمایه اجتماعی در مدارس ،مشکالت اقتصادی و کمبود سرانه
مدارس و پایين بودن سطح درآمد معلمان و مدیران میباشد که مصاحبه شوندگان
مکرر به آن اشاره نمودند .بنابراین قبل از هر چيز باید این عوامل محدود کننده رفع
شوند .فضا و فيزیک مدارس ،امکانات و تجهيزات آموزشی تأثير شگرفی در نشاط و
روحيه دانشآموزان دارد .باید بهگونهای باشد تا روحيه و جو فعاليت جمعی و تيمی را
در آنها تقویت نماید.
حمایت و تجليل از خيرین مدرسهساز و جلب اعتماد و همکاری آنها برای ساخت و
مرمت مدارس کشور.
محتوا ،شيوههای تدریس ،ارزشيابی و قوانين مدارس و همه چيز طوری باشد تا رفاقت
و دوستی را ميان دانش آموزان ترویج دهد و رقابت را حذف نماید .قوانين و هنجارهای
مدرسه بهگونهای باشد که دانشآموزان احساس امنيت کنند و به صورت خودجوش
فعاليتهای داوطلبانه انجام دهند.
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