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 چکیده 
است، در بخش کیفی از روش  پدیدار شناسی و در بخش کمی از کمی(  –آمیخته )کیفی  رویکرد این پژوهش    

نمونه آماری در بخش کیفی متخصصان و صاحب نظران حوزه علوم . پیمایشی بهره گرفته شد-روش توصیفی

شامل کلیه  در بخش کمی آماری پژوهش یجامعه .تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی و علوم اجتماعی بود

متوسطه اول و دوم(، والدین و کارکنان مدارس شهر ساری و نکا بوده  تحصیلی )ابتدایی، یاهآموزان دورهدانش

 است که یابه صورت  چند مرحله یاخوشه در بخش کیفی هدفمند و در بخش کمی گیریاست. روش نمونه

نظر از فرمول نفر به عنوان نمونه آماری جهت بررسی انتخاب شدند. برای تعیین حجم نمونه مورد  683تعداد 
 در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی پژوهش یهاابزار گردآوری داده .کوکران استفاده شد

متخصصان و اساتید قرار گرفت و  دییروایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد تأ که بودپرسشنامه محقق ساخته 

محاسبه شد. تجزیه  40/4نفر 04مطالعه مقدماتی بر روی  پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ در یک

شاخص(،  63) که چهار عامل فرایندها انجام شد. نتایج نشان دادها از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل داده

دسازی مدارس در شاخص( در توانمن 4) شاخص( و عوامل خارجی 4) شاخص(، عوامل داخلی 61) هارساختیز

 .هستندثیرگذار أآموزان تحوزه نظام مراقبت اجتماعی دانش
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 مقدمه
 توسعهوظیفه را در  نیترمهمآموزش و پرورش با فراهم آوردن محیطی تربیتی و تعلیمی،    

 .(Madani, TamanaeFar & Fallahi 2019) ر عهده دارددانش و آگاهی بخشیدن به مردم را ب

در این بین محیط تربیتی مدرسه شامل کالس درس، حیاط درس، حیاط مدرسه، آزمایشگاه، 

ی تربیتی متفاوتی هاامیپ، هاطیمح. تمامی این شودیمکارگاه و حتی محیط خارج از مدرسه نیز 

زیادی از فضای آموزشی  اندازهکان تا . در واقع رفتار و منش کودکندیمآموزان منتقل به دانش

 ,Mirkamali, Narenji thani & Asadi)ردیپذیم ریتأثآموزان مدرسه و نوع برخوردها با دانش

آموزان به دانش رفتارهای نابهنجار اجتماعیجلوگیری از  یهاوهیموضوع شدر مقابل  (.2018

ر به یکی از دهه اخی چنددر گیری جامعه سعادتمند اجتماعی و شکل یهانهیمنظور کاهش هز

والن ئمباحث نظام آموزشی ما تبدیل شده است. به عبارتی در حال حاضر همه مس نیترمهم

تحقیقاتی  ،درگیر هستند موضوعآموزان به نحوی با این نظام آموزشی و بسیاری از اولیا و دانش

ران و فراوانی که روانشناسان، مشاو یهاو بحث دهستنانجام  در حالکه پژوهشگران انجام یا 

است که شاید با برای این در این راستا دارند، صرفاً و علوم اجتماعی متخصصان تعلیم و تربیت 

ی اجتماعی  هابیآس، زمینه مؤثرو شناسایی عوامل اساسی  یهاله و کشف راه حلأشناخت مس

 (. Ghasemi, 2013)کن یا حداقل کاهش داد  ریشهآموزان را دانش

اضر که مراکز آموزشی و مدارس را مورد تهدید جدی قرار داده و به ی عصر حهاینگرانیکی از 

ی هابیآساندرکاران امر آموزش و تربیت تبدیل شده است، ی متولیان و دستهاچالشیکی از 

آموزان را در معرض خطرهای جدی قرار داده است. باید عنوان کرد که اجتماعی است که دانش

 توانینمشک ی اجتماعی است. بیهابیآسدو لبه تیغ برنده کننده و عوامل خطر عوامل مراقبت

ی هامراقبتتمامی عوامل را حذف کرد یا از بین برد، اما با توانمندسازی مدارس در راستای 

آموزان پرداخت. و مسائل پیش روی دانش هابیآس، آگاهانه به مقابله با شودیمآموزان دانش

، زیرا آنها خود راهبر و شوندیمی آموزشی محسوب هاظامنمدارس توانمند سرمایه بزرگی برای 

قابل اطمینان هستند و توانایی تطابق با تغییرات برونی و درونی سازمان را دارند، پذیرای 

. اما متاسفانه در نظام آموزش و پرورش و برندیمیادگیری هستند و از مشارکت در امور لذت 
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ا وجود اینکه آموزش پرورش نهادی فراگیر، پویا و مدیریت آن کمتر مورد توجه بوده است، ب

گذار بر رفتارها و هنجاری آشکار و نهان همه جانبه اخالقی، سیاسی، اقتصادی، دینی، ریتأث

و اهداف آن ارتقای روحیه  هاتیفعالآموزان است، ماهیت حقوقی، اجتماعی و فرهنگی دانش

ح آگاهی عمومی، تحصصی و تعیین راهبرد خالقیت، شکوفایی و بروز استعدادها، باال بردن سط

. اما مطالعات صورت گرفته در کشور نشان باشدیمدر دستیابی به تعالی، توسعه، سعادت و رشد 

که تا چند سال اخیر، نظام مدیریت وزرات آموزش و پرورش فاقد چهارچوبی مناسب  دهدیم

)ترک  اجتماعی یهابیگسترش روز افزون آسبرای توانمندسازی مدارس است. در مقابل 

ژه ( به وی...های معارض وتشکیل گروه خودکشی، سرقت، اعتیاد، فرار از مدرسه،ل، تحصی

افزایش قابل  پنهان، آشکار و یهاهمچنین شیوع مفسده و آموزان بین دانش در های اخیردرسال

ه در میان جوانان و ژویبه های اجتماعی و آلودگی به مواد مخدر،رویجوک هایتوجه بزهکار

با توجه به آنچه که مطرح  .کرده استمستلزم تعمق و چاره اندیشی اساسی  را جامعه ،نوجوانان

بر توانمندسازی  مؤثراست که عوامل  سؤالشد؛ هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخگویی به این 

 ها هستند؟آموزان کداممدارس با تأکید بر نظام مراقبت اجتماعی دانش

 ریمبانی نظ

آموزان هر جامعه به عنوان قشر کارآمد و آینده سازان هر کشور، گروهی هستند که دانش  

و تعلیم و تربیت آنها  دهندیمهر کشور را به خود اختصاص  بودجهبخش عمده برنامه ریزی و 

 & Ghanbari)به منظور کسب موفقیت در آینده از اهمیت بسزایی برخوردار است 

Soltanzadeh, 2016)آموزی کشور اجتماعی میان جمعیت دانش یهابیشیوع آسر این بین . د

ست.  مطالعات صورت گرفته در م نیک گیرد،بر می در را نوجوانان که طیف وسیعی از کودکان و 

در حال حاضر رفتار پرخطر در میان پسران در مقطع متوسطه که  دهدیمداخل کشور نشان 

دهد درصد است که این ارقام نشان می 3/64تران درصد و خشم باال در میان دخ7/64اول 

خاص  یهایژگیبا توجه به و(. Dorostkar Ahmadi, 2017) وضعیت خوبی وجود ندارد

برخی از این مشکالت شیوع بیشتری . نوجوانی، این دوران با مشکالت خاص خود مواجه است

د یک ناسازگاری، یک نیازمند مداخله کمتری هستند، اما برخی دیگر در ح یداشته و گاه
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  گرانه هستندبیماری و یا اختالل روانی اجتماعی قابل توجه بوده و نیازمند اقدامات مداخله

(Midford & et al, 2018 .)و مربیان  والدینی یط تربیتی مناسب، عدم آشنایفراهم نبودن شرا

در ن مشکالت وجود آمدهاساسی بعلت دار نوجوان و کودکی مشکل یهایژگیبا نیازها و و

های مختلفی در مورد عوامل تحلیل (.Thompson & et al, 2018) هستند آموزاندانش

آموزان از سوی مطالعات به دسته عوامل فردی، عوامل محیطی و اجتماعی دانشخطرپذیری 

 ، که عبارتند از:اندکردهاشاره 

آوری فرد )از قبیل های شخصیتی، وضعیت بهداشت روان و تابعوامل فردی که شامل ویژگی

ارزشمندی، کنترل هیجان و...(، نگرش نسبت به رفتارهای پرخطر، وضعیت  نفس، خوداعتمادبه

  ت.های مشابه دیگر استحصیلی و مؤلفه

 عوامل محیطی و اجتماعی؛ از قبیل وضعیت خانوادگی، دوستان و همساالن، محیط زندگی فرد

(Tavajoh, 2017& Hutton, 2012 ) .عوامل شامل  رتوان با جزئیات بیشتبندی را میهاین دست

های عاطفی، سوگ از قبیل افسردگی، اضطراب، استرس، پرخاشگری شکست ؛روانی عاطفی

از  ؛عوامل خانوادگی. توجهی و کمبود عاطفی، تحقیر شدنها، کمناشی از طالق والدین، ناکامی

های در خانواده، الگوها و شیوهقبیل بدسرپرستی، جدایی والدین، سابقه رفتارهای پرخطر 

. از قبیل افت تحصیلی، تکرار پایه، سابقه فرار از مدرسه؛ عوامل تحصیلی  .نامناسب فرزندپروری

های پرخطر، از قبیل دوستی با افراد پرخطر، زندگی در محیط ؛عوامل محیطی و اجتماعی

ها، أثیرپذیری از رسانهاز قبیل ت ؛عوامل نوپدید. یادگیری و همانندجویی رفتارهای پرخطر

. و ای و مجازیهای رایانهها، بازیها، انیمیشنویژه فیلمای بههای رسانههمانندجویی با قهرمان

بار گرایش به از قبیل تجربه حداقل یک ؛عوامل ناشی از تجربه رفتارهای پرخطردر نهایت 

 &Habibi, 2013)دد( عنوان کررفتارهای پرخطر )هرچند که برای سرگرمی و تفریح باش

Dorostkar Ahmadi, 2017& Rhodes, 2009  .) 

آموزان در کشور ایران ی دانشهایرودر زمینه علل و عوامل رفتارهای پر خطر، اعتیاد و کج 

ی متعدد جامعه شناسی و روانشناسی انجام شده است، اما از آنجایی که هاپژوهشمطالعات و 

محور هنوز در آغاز راه بوده و جایگاه علمی چندانی در  مدرسه رانهیشگیپی آموزشی هابرنامه
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، در زمینه نقش مدرسه و یا چگونگی توانمندسازی آنها در ایران تحقیقی اندنکردهمدارس پیدا 

طور جدی در این زمینه ی توسعه یافته بهکشورهاصورت نگرفته است، اما بر عکس در 

ی جدید به مشاوران مدرسه هابرنامهانیا عالوه بر ریزی و سرمایه گذاری شده است. در بریتبرنامه

ی هابستهچند برنامه ویدئویی در قالب  6483و آموزش معلمان توجه زیادی شده است و از سال 

ی در مدارس به صورت نمایش و امبتکرانهی هابرنامهآموزشی تولید شده است. در هلند 

ی مدرسه محور در هاآموزشطوالنی در  ی گروهی تدوین و اجرا شده است. آلمان سابقههابحث

در زمینه  هادانشگاهزمینه پیشگیری از رفتارهای پرخطر و مقابله با مواد مخدر دارد و با برخی 

تربیت دبیر در این حیطه همکاری کرده است. هر چند کشور آلمان بیشتر به راهکارهای 

مثال آنها در بین نوجوان تأکید ی هنری و تئاتر و موسیقی و اهاپروژهجایگزین مانند گسترش 

 (. Fallahian, 2016)دارد 

باید عنوان کرد که هر چه عوامل خطری که یک دانش آموز تجربه کند، بیشتر باشد، احتمال آن 

ی اجتماعی ناشی از آن را تجربه کند، هاینابهنجارکه او در دوران نوجوانی و جوانانی آسیب و 

که با  اندافتهیدراز طرف دیگر پژوهشگران  (.Geulayov & et al, 2018)بیشتر خواهد شد 

اختالالت روانی، تقویت  مؤثرکننده همچون درمان کاستن عوامل خطر و تقویت عوامل مراقبت

ی روانی و اجتماعی، هایفشاری اجتماعی، افزایش مهارت استقالل و توانایی مقابله با هامهارت

آموزان در برابر مشکالت ی مشخص و... دانشمثبت نگری، محیط مدرسه حامی با ساختار

. (Babazadeh & Babazadeh, 2018)اجتماعی و بهداشتی، کمتر آسیب پذیر خواهند بود 

کننده، عواملی هستند که در صورت وجود آنها احتمال بروز یک اختالل همچنین عوامل مراقبت

، توانایی موفقیت و پیشرفت در کننده نظیر روابط خانوادگی محکم، عوامل مراقبتابدییمکاهش 

 Law & et)ی اجتماعی محفاظت شوند هابیآسآموزان در برابر تا دانش کندیممدرسه کمک 

al, 2009،) ثابت کرده است که حتی اگر کودک  در طول زندگی خود با تعداد قابل  هاپژوهش

 ,Nourian)خواهد شد ی اجتماعی نهاینابهنجاردچار  لزوماًتوجهی از عوامل خطر روبرو شود، 

اما عاری از  کنندیمی پر خطر رشد هاطیمح. کودکانی زیادی هستند که هر چند در (2015

کننده است، که محفاظت مشکل هستند. بنا به تحقیقات متعدد دلیل این امر عوامل مراقبت

 . (Shamsi, 2016) دهدیمی اجتماعی را کاهش هاینابهنجاری است که احتمال بروز اکننده
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ی مطرح شده توانمندسازی مدارس است، هاچالشیکی از راهبردهای اساسی برای غلبه بر 

که کمتر به آن  باشدیمی آموزشی هانظامترین مفاهیم برای توانمندسازی یکی از نوید بخش

توجه شده است، ولی اکنون به موضوع روز برای آنها تبدیل شده است، توانمندسازی مدارس، 

پویا و فراگیر است. هدف عمده فرآیند توانمندسازی، ایجاد تغییرات مناسب در کلیه یک فرآیند 

ی محوری در هاشرطساختار و فرایندهای مدارس است، توانمندسازی مدارس یکی از پیش 

گیری و تکامل فرآیندهای توسعه پایدار در نظام آموزش و پرورش، به منظور مشارکت فعال شکل

اقتصادی، اجتماعی  جانبهبه اهداف دراز مدت و میان مدت توسعه همه آنها در تحقق بخشیدن 

ی فراوان درباره فواید توانمندسازی هابحث.  با توجه به (Villegas, 2015)و فرهنگی است 

مدارس، بهره برداری از آن اندک و ناچیز بوده است، هر چند توانمندسازی مدارس این امکان را 

و تجربه همه افراد در مدارس استفاده کنند، اما تعداد مدارسی که که از دانش، مهارت  دهدیم

، این مشکل در (Ghiasi, 2017)راه و رسم ایجاد فرهنگ توانمندسازی را بدانند، اندک است

ر دنیای امروز، تحول در نظام آموزش و پرورش، به . دخوردیممدارس کشور بیشتر به چشم 

علمی، فلسفی، فرهنگی، اقتصادی،  یهابه چالش گوییمنزله پیش نیازی جدی برای پاسخ

 یها. به همین سبب، تالششودیاجتماعی و اخالقی در کشورهای پیشرفته محسوب م

آموزش و پرورش در حال  یهاو اصالح مداوم نظام  در سطح جهانی برای بهبود یاگسترده

یادی در یک جامعه به ساز تحوالت و تغییرات بننهاد آموزش و پرورش که زمینه. انجام است

؛ ردیگی، خود بیش از هر نهاد دیگری، تحت تأثیر همین تحوالت و تغییرات قرار مدیآیحساب م

هر جامعه، در  به همین سبب ضروری است تا به تبع تحوالت علمی، اجتماعی و اقتصادی در

 . (Masoumi, 2016) نظام آموزشی تغییرات الزم صورت پذیرد یهااهداف و برنامه

شده که  سیتأس« ی اجتماعیهابیآسدفتر مراقبت در برابر »امروزه در وزرات آموزش و پرورش 

ی هابسته. این دفتر در نظر دارد کندیمزیر نظر معاونت تربیت بدنی و سالمت وزراتخانه فعالیت 

 ی توانمندسازی را در دستور کار خود قرارهاکارگاهآموزشی تولید کرده و برگزاری  -فرهنگی

کرده است که « پیشگیری نوین»ی با عنوانامجلهداده است. این دفتر همچنین اقدام به تولید 

یی برای آموزش هاطرح. همچنین این دفتر شودیمچهار شماره در چهار فصل سال منتشر 
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ی با رفتارهای پر خطر )دوره متوسطه اول( و طرح مدارس عاری از خطر امقابلهی هامهارت

ی نهضت هاضرورتی خود هابرنامهدوم( در دست اقدام دارد و در چشم انداز )دوره متوسطه 

ی اجتماعی، استقرار نظام مراقبت اجتماعی کودکان و نوجوانان هابیآسفرهنگی پیشگیری از 

ی بی سرپرست و بدسرپرست(، توسعه هاخانوادهکشور، استقرار نظام مددکاری خانواده )

وان در معرض خطر و شناسایی و توانمندسازی کودکان و مداخالت مربوط به کودکان و نوج

ی هابرنامه، از دیگر (Mansur kayi, 2015)نوجوانان در معرض خطر را در دستور کار خود دارد 

سه کتاب برای سه مقطع  فیتأل توانیمدر حال تدوین که هنوز به مرجله اجرا نرسیده است 

را ذکر کرد که به سفارش ستاد مبارزه با  6640ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم در سال 

و در سال  فیتألریزی آموزشی مواد مخدر و با همکاری این دفتر توسط سازمان پژوهش و برنامه

به چاپ رسیده است. اما هنوز درباره ساعت آموزش اختصاص یافته به آن و معلمانی که  6641

 Organization of)گیری نشده است تصمیم باید به تدریس آن بپردازند و سایر موارد اجرایی،

Research and Educational Planning,2016.) 

، هابرنامهی نظام یافته از خدمات و امجموعهآموزان منظور از نظام مراقبت اجتماعی دانش 

آموزان در ی روانی، به منظور مراقبت دانشهاتیحماشامل غربالگری، آموزش، توانمندسازی و 

است  مؤثرموقع و ی اجتماعی و جرائم از طریق مداخله بههابیآستارهای پرخطر، برابر رف

(National Coalition of Students Social Care System, 2016) در این راستا .

ی شناختی، اجتماعی، هیجانی و هامهارتآموزان به اجتماعی دانش -ی فردیهایتوانمند

انطباق اجتماعی موفق  و رشد سالم و سازنده به آنها نیاز که افراد جهت  شودیمرفتاری اطالق 

ی رشدی به ویژه نوجوانی دارای اهمیت فراوانی است. هادورهی در هامهارتدارند، نقش این 

ی از تحول است که با تغییرات سریع فیزیولوژیکی، شناختی، هیجانی و رفتاری ادورهنوجوانی 

 شودیمکسب مهارت برای زندگی در بزرگسالی تعریف همراه است و به عنوان دوره آمادگی و 

(Yarahmadian, 2012.) پیشگیری از  یهادر زمینه آموزش تواندیتوانمندسازی مدارس م

 گزینه محسوب نیترمصرف مواد مخدر مناسب به رفتارهای نابهنجار اجتماعی همچون  گرایش

آموزان هنوز دانش یهاا و نگرششوند، زیرا پیشگیری باید در مقطعی صورت بگیرد که باوره

برای دسترسی به نوجوانان  یاوهیمندترین شتثبیت نشده است، عالوه بر این مدارس نظام
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 را در زمینه پیشگیری به کار ببرند هایهستند و مدارس قادرند طیف وسیعی از خط مش

(Lewis & et al, 2013)پژوهش ارائه  . در ادامه برخی از مطالعات مشابه در راستای موضوع

 شده است.

 پیشینه پژوهش

(Ghiasvand (2017 که پیشگیری رشد مدار با تحقق چهار هدف عمده گسترش  گزارش کرد

صالحیت و قابلیت پرورشی والدین، گسترش صالحیت و ظرفیت اجتماعی اطفال، برانگیختن 

ا نسبت به قدرت ادراک، استنباط و استدالل کودکان، ترکیب اقدامات مناسب و اعمال آنه

 .کندمیدر کاهش ارتکاب جرائم در مدرسه ایفا  یاوالدین و اطفال از طریق مدرسه، نقش عمده

ناکافی و غیر مؤثر بودن بودن اقدامات انجام  نشان داد که Fallahian (2016)نتیجه پژوهش 

نشان  را محور –پیشگیری مدرسه  یهاموانع و مشکالت آموزش نیترهمچنین عمده شده و

ویژه در مدارس مناطق در معرض آسیب، احیای پست  یهالزوم و فوریت تدوین برنامه و دهدیم

مشاوره کار آمد در همه مدارس و مشارکت و حمایت گسترده مالی و فرهنگی نهادها و 

پیشگیری در مدارس این مناطق  یهاویژه نیروی انتظامی را از برنامههمحلی ب یهاسازمان

که  مشخص شد Yaghobi (2016)در پژوهش  به عمل آمده یهایا بررسب .کندیپیشنهاد م

آموزان بزهکار در حال تحصیل هستند و برخی نیز از آنان از مدارس اخراج برخی از دانش

در پیشگیری  یاژهیاند. در این میان به موازات نهادهای گوناگون، آموزش و پرورش نقش وشده

نهادهای دانشگاهی با آموزش و  موزان بر عهده دارد.آوضعی و اجتماعی از بزهکاری دانش

ها و ها، برنامههای اجرایی و قضایی از رهگذر اجرای سیاستپژوهش در این زمینه و دستگاه

پیشگیری از بزهکاری در  یهاتا از یک سو پژوهش انددهیمتعدد در این راستا کوش یهاطرح

  .بزهکاری بکاهندو از سوی دیگر، از میزان  کنندایران را غنی 

مشخص شد که حمایت درک شده در مدرسه، پذیرش  Carney & et al (2018)در مطالعه 

بستر توسعه سرمایه اجتماعی را  تواندیمتنوع و وابستگی به مدرسه از عوامل کلیدی هستند که 

آموزان در مدرسه توسط در مدرسه افزایش دهد و در نهایت شاهد کاهش آزاد و اذیت دانش
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در پژوهشی در راستای مشکالت اجتماعی  Yang & Zhang (2018)روه همساالن خود بود. گ

آموزان آزار دیده توسط همساالن قلدر خود گزارش کردند که توانمندی مدرسه در راستای دانش

ی درون فردی و بین فردی به هامهارتی مدرسه برای ترویج و آموزش هایتوانمندتوسعه 

( 2012) آموزان شود.منجر به کاهش مشکالت رفتاری دانش ندتوایمآموزان دانش

Gottfredson & Gottfredson  مدرسه که  6444در مطالعه به بررسی نتایج بیش از

پرداختند، نتایج مطالعه نشان داد با  شودیمدر کشور آلمان اجرا  هاآنی پیشگیرانه در هاآموزش

 هاروش، مواد و هابرنامهت مدیران، استاندارد نمودن ی کم اثر، لزوم حمایهاآموزشتوجه به غلبه 

مورد نیاز  هاآموزشو نهادهای محلی برای کیفیت بخشی به این  هاسازمانو حمایت گسترده 

 است.

 روش پژوهش

بر توانمندسازی مدارس با تأکید بر  مؤثرروش پژوهش حاضر با توجه به اینکه شناسایی عوامل 

از نظر رویکرد  ، از لحاظ، هدف کاربردی وپردازدیمآموزان نظام مراقبت اجتماعی دانش

کمی( است. در مرحله اول از طریق یک مطالعه کیفی عوامل  –آمیخته )کیفی  هادادهگردآوری 

 6پدیدارشناسی قیتحقبر توانمندسازی مدارس شناسایی شد. در این بخش از روش  مؤثر

شد، هدف این مرحله آن است که مشخص کند استفاده شد، در مرحله دوم، پژوهش کمی انجام 

دار نیستند معنی هاآنبر توانمندسازی مدارس معنی دارند و کدامیک از  مؤثرکدام یک از عوامل 

پیمایشی استفاده شد،  -و باید از الگو کنار گذاشته شوند، در این بخش، از روش تحقیق توصیفی

 ی پرداخته شود.در این قسمت تالش شد به بررسی نظرات نمونه آمار

نمونه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل متخصصان و صاحب نظران علوم تربیتی، 

روانشناسی، جامعه شناسی و علوم اجتماعی بود. دلیل انتخاب این گروه از افراد در پژوهش آن 

بود که این پژوهش درصدد شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدارس است، از این رو انجام 

ن پژوهشی با در نظر گرفتن نظرات کارشناسان و متخصصان خبره این حوزه محقق چنی

                                                             
1 . Phenomenological 
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موثق و معتبری را به  یهاافتهی، تا بتوان با توجه به تخصص و نظرات کارشناسی آنان شودیم

توانمندسازی مدارس مؤثر برای عوامل کدام بر اساس آن تشخیص داد که  ؛دست آورد که

را در بستر نظام آموزش و پرورش توسعه داد. در این بخش برای آن  توانیهستند و چگونه م

از نوع  6گیری هدفمندها و نظرات متخصصان و صاحبنظران از روش نمونهمطلع شدن از دیدگاه

ها انجام استفاده شد. برآورد حجم نمونه مورد نظر بر مبنای اشباع نظری داده نفر 66با  نظری

 یهاها و مقولهتا زمانی ادامه پیدا کرد که همچنان بتوان مؤلفهگیری نمونه  شد. بدین معنی که

ها افراد مشارکت کننده استخراج کرد و به محض تکرار شدن مقوله یهادگاهیجدیدی را از د

 . شوندیها متوقف مگیری و گردآوری دادهبعدی، فرایند نمونه یهاتوسط مشارکت کننده

 تحصیلی )ابتدایی، یهاآموزان دورهدانشکلیه  جامعه آماری پژوهش در بخش کمی شامل

نفر( شهر  6747نفر( و کارکنان مدارس )0444، والدین )نفر( 68401، متوسطه اول و دوم

ی در وهله اول و در امرحلهی چند اخوشهی ریگنمونهساری و نکا است که با استفاده از روش 

ی استفاده شد. اطبقهگیری تصادفی مونهی مورد بررسی از روش نهاخوشهادامه بعد از شناسایی 

نفر به عنوان نمونه آماری جهت بررسی انتخاب شدند، برای تعیین حجم نمونه مورد  683تعداد 

 نظر با توجه به حجم جامعه آماری از فرمول کوکران استفاده شد.

 تفکیک جامعه و نمونه آماری متناسب با طبقات).1(جدول 

 نهحجم نمو حجم جامعه شهر گروه

 7        167 ساری                           کارکنان

 16 6044 نکا

 67 044 ساری والدین

 11 6344 نکا

 61 1676 ساری آموزاندانش

 110 63770 نکا

 683 10311 جمع

                                                             
1 . Purposeful sampling  
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باید تأکید کرد  ی پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته بود.هادادهابزار گردآوری 

را مورد تجزیه  هاکنندهبر توانمندسازی مدارس باید دیدگاه مشارکت مؤثردرک عوامل که برای 

ی به دست آمده از نظرات آنها، عوامل مورد نظر را استخراج هادادهو تحلیل قرار داد و از دل 

 هاکنندهاز مشارکت  هامصاحبهکرد. در این میان و برای رعایت اصول اخالق پژوهش، در جریان 

ی آنها ضبط و ثبت شود و پس از پایان مصاحبه به صورت دقیق هاصحبته شد تا خواست

ی کیفی از روش هاداده. به منظور تحلیل شودیمبررسی و به روی کاغذ برگردانده  هامصاحبه

 است استفاده شد. 1که مبتنی بر کدگذاری باز 6لتمیتحل

ساخته بود که از طریق مصاحبه  ی پژوهش در بخش کمی پرسشنامه محققهادادهابزارگردآوری 

متخصصان و  دییتأ. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد نیمه ساختار یافته استخراج شد

اساتید قرار گرفت، پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی بر 

پاسخ بر اساس طیف بسته  سؤال 03محاسبه شد. پرسشنامه شامل  40/4نفری  04روی نمونه 

و  هاساختی لیکرت بود، پرسشنامه چهار بعد عوامل داخلی، عوامل بیرونی، زیرادرجهپنج 

افزار آماری با استفاده از نرم هاداده. تجزیه و تحلیل دهدیمفرایندها را مورد سنجش قرار 

SPSS21  نظیر  یهاآمارهدر دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. در سطح توصیفی از

ی پژوهش به هاافتهمیانگین، انحراف استاندارد، کجی و کشیدگی و در سطح استنباطی که ی

ی آمار پارامتریک از تحلیل هافرضجامعه آماری تعمیم داده شد، پس از اطمینان از رعایت پیش

 عاملی اکتشافی استفاده شد. 

 

 ی پژوهشهاافتهی

زی مدارس با تأکید بر نظام مراقبت اجتماعی بر توانمندسا مؤثرجهت بررسی شناسایی عوامل 

های پرسشنامه ابعاد و گویه 1آموزان از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. در جدول دانش

 مذکور ارائه شده است، تا مبنایی جهت فهم بهتر نتایج پژوهش حاضر فراهم شود.

                                                             
1 . Thematic analysis   

2 . Open coding 
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 گویه های پرسشنامه ).2(جدول مقوله ردیف

6 

ل
وام

ع
 

ی
خل

دا
 

 .باشدیمآموزان عامل اثر در نظام مراقبت اجتماعی دانش ورزشی، هنری و پرورشی یهار رشتهتنوع د

برای توانمندسازی مدارس  ریتأثاز جمله عوامل کلیدی  برنامه ریزی مناسب برای شناسایی و مدیریت عوامل خطر زا 1

 .باشدیم

 .دهدیمقرار  ریتأثعی نظام مراقبت اجتماعی را تحت در زمینه اجتما آموزانبرای دانش یاوجود خدمات مشاوره 6

عامل اثر گذار بر توانمندسازی مدارس در نظام  اسالمی-محتوای آموزشی مناسب منطبق بر اصول و مبانی ایرانی 0

 .باشدیممراقبت اجتماعی 

 .باشدیمجتماعی مدارس به برنامه توانمندی عامل اثر گذار بر پیاده سازی نظام مراقبت انگرش مثبت  1

 ی نظام مراقبت اجتماعی خواهد شد.هابرنامهمنجر به مشارکت آنها در  افزایش انگیزش معلمان و کارکنان در مدرسه 3

مدارس عامل اثر گذار بر توانمندسازی مدارس در نظام مراقبت اجتماعی افزایش خودراهبری و خودکارآمدی  7
 .باشدیمآموزان دانش

ی نظام مراقبت اجتماعی نقش هابرنامهبا  مرتبط یهایریارکت مسئوالن در سطح مدارس در تصمیم گافزایش مش 8

 موثری در توانمندسازی مدارس دارد.

آموزان عامل اثر گذار بر توانمندسازی مدارس در نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزانشناخت نیازهای دقیق  دانش 4

 .باشدیم

64 

ل
وام

ع
 

ی
رون

بی
 

ی نظام هابرنامهدر موفقیت  مؤثرعامل  آموزانها مؤثر در سالمت جسم و روان دانشمل سازنده و مستمر ارگانتعا

 .باشدیمآموزان مراقبت اجتماعی از دانش

زمینه توانمندسازی مدارس را فراهم  مختلف یهابرای بهره مندی از امکانات و خدمات ارگان یانهیفراهم نمودن زم 66

 .آوردیم

 .باشدیمسیما عامل اثر گذار در توانمند مدارس استفاده از تبلیغات صدا و  61

 .باشدیمی نظام مراقبت اجتماعی هابرنامهالزمه موفقیت در  اعتقاد مدیران به ضرورت و اهمیت توانمندسازی 66

 .باشدیمآموزان ماعی دانشعامل اثر گذار بر توانمندسازی مدارس در نظام مراقبت اجت تخصیص بودجه مناسب 60

 مؤثردر اثربخشی و کارایی نظام مراقبت اجتماعی  تواندیم اجرایی، نظارت و پیگیری برای انجام طرح ادارهتشکیل  61

 باشد.

مشکالت نقش موثری در نظام مراقبت اجتماعی مدارس در جهت رفع به مدارس د مناسب رارزشیابی و دادن بازخو 63
 دارد.

ی نظام مراقبت اجتماعی و در نهایت هابرنامه، موفقیت در تغییرات اجتماعی و همسو با جامع یهائه آموزشارا 67

 . آوردیمتوانمندی مدارس را فراهم 

عامل اثر گذار بر توانمندسازی مدارس در نظام مراقبت  عوامل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و بومی هر منطقهتوجه به  68

 .باشدیمان آموزاجتماعی دانش

ر  64
زی

ت
اخ

س
 ها

برای توانمندی  مؤثری مراقبت اجتماعی عامل هابرنامهو امکان بهره بردای مناسب از آنها در خصوص  هاتعداد کالس

 .باشدیممدارس 

 .کندیمی نظام مراقبت اجتماعی توانمند هابرنامهمدارس را در برابر  فضای ورزشی 14

 .کندیمی نظام مراقبت اجتماعی توانمند هابرنامهمدارس را در برابر  صصوجود معلمان خبره و متخ 16

 توسعه عدالت آموزشی و تربیتی در مناطق مختلف کشور 11
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از جمله عوامل زیر ساختی در  آموزانارتقا معرفت و بصیرت دینی، انقالبی  و سیاسی برای رشد معنوی و اخالقی دانش 16
 جتماعی است.ی نظام مراقبت اهابرنامه

ی نظام مراقبت هابرنامهمدارس را در برابر  ها و مشاغل مورد نیاز جامعه و تعلیم مناسب آنهاگسترش و تنوع حرفه 10

 .کندیماجتماعی توانمند 

 باشد. مؤثردر توانمندی مدارس  تواندیم طراحی اصولی مدارس از بعد فضای فیزیکی، راحتی، شاداب بودن 11

ی هابرنامهبرای توانمندی مدارس در  مؤثرعامل  و گسترش نیروی انسانی توانمند، با انگیزه و صاحب سبکپرورش  13
 .باشدیمنظام مراقبت اجتماعی 

 باشدیمدر توانمندی مدارس  مؤثرآموزان کلید دانش برقراری ارتباط تنگاتنگ و  صمیمانه بین مدرسه و اولیا 17

 ی اجتماعی استهامراقبتی هابرنامهالزمه موفقیت مدارس در  ، اردویی، ورزشیمتنوع یهاطراحی برنامه 18

 .باشدیم روز یهایبهره گیری از تکنولوژی نظام مراقبت اجتماعی نیازمند هابرنامهتوانمندی مدارس در  14

ی نظام مراقبت اجتماعی را هابرنامه تواندیم آموزاندرسی برای دانش یهادر نظر گرفتن محتوای مناسب در کتاب 64
 ارائه دهد. مؤثرتر

66 

ها
ند

رای
ف

 

 فرایندهای برنامه نظام مراقبت اجتماعی توسعه ببخشد. تواندیم فرهنگی و تربیتی یهاتوسعه برنامه

 توانمندسازی مدارس را در خصوص نظام مراقبت اجتماعی به همراه خواهد آورد. اصالح نحوه ارزشیابی 61

ی نظام مراقبت اجتماعی هابرنامهالزمه  توانمندسازی مدارس در  ن محتوا، زمان و مکان در برنامه درسیتناسب بی 66

 است.

 توانمندسازی مدارس را در خصوص نظام مراقبت اجتماعی به همراه خواهد آورد. مشارکت والدین 60

 ی نظام مراقبت اجتماعی استهابرنامهت در موفقی مؤثرعامل  زندگی برای کلیه افراد جامعه یهاآموزش مهارت 61

 .باشدیمآموزان عامل اثر گذار بر توانمندسازی مدارس در نظام مراقبت اجتماعی دانش  آموزش خود مراقبتی 63

 توانمندترمدارس را در برنامه مراقبت اجتماعی  رشدی کودکان و نوجوانان یهاآموزش خانواده متناسب با دوره 67

 .کندیم

 با برنامه نظام مراقبت اجتماعی تداوم توانمند مدارس را بهمراه خواهد آورد. جمعی و تلویزیون یهاهمسویی رسانه 68

 .باشدیمالزمه توانمندسازی مدارس  فرهنگ سازی 64

 .باشدیمپشتوانه محکمی برای توانمندسازی مدارس  تصویب قوانین دقیق در خصوص حقوق کودکان و نوجوانان 04

 .شودیمتوسعه نظام مراقبت اجتماعی را منجر  نگرش و بنیش دولتمردان جامعه از بعد عمل به توانمندسازی 06

 .باشدیمی توانمندسازی مدارس ازهایناز پیش  منابع انسانی و سرانه دانش آموزی نیتأم 01

ی نظام مراقبت اجتماعی هابرنامهآنها در برابر منجر به افزایش تعهد و انگیزش  مالی و انگیزشی مدیران یهارفع دغدغه 06
 خواهد شد.

 .کندیم توانمندتری نظام مراقبت اجتماعی هابرنامهمدارس را در  آموزان در خطرشناسایی دانش 00

عی ی نظام مراقبت اجتماهابرنامهمدارس را در  درمان تخصصی و ارائه خدمات به هنگام و پیگیری و ادامه روند درمان 01

 .کندیم توانمندتر

مدارس را در  اجتماعی یهاتوجه جدی به فرایند هدفگذاری، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی دقیق نظام جامع مراقبت 03
 .کندیمی نظام مراقبت اجتماعی توانمند هابرنامهخصوص اجرای 
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اکتشافی از جمله  ی تحلیل عاملیهافرضقبل از انجام تحلیل استنباطی الزم بود که از پیش 

برای انجام تحلیل عاملی  هاداده، کفایت نمونه برداری و تناسب هادادهنرمال بودن توزیع 

که در تحلیل عاملی، قدر مطلق چولگی  کنندیمپیشنهاد  Kline( 2011)اطمینان حاصل شود. 

قدر مطلق چولگی  6جدول شماره  بیشتر باشد.  با توجه به ±43/6و کشیدگی متغیرها نباید از 

ی توصیفی هاشاخص 6و کشیدگی تمامی متغیرها کمتر از مقادیر مطرح شده است. در جدول 

 . اندشده ارائهمتغیرها شامل میانگین، انحراف استاندارد، چولگی و کشیدگی 

 توصیفی متغیرهای پژوهش یهاشاخص ).3(جدول

 شیدگیک چولگی انحراف استاندارد میانگین متغیر

 46/6 -66/6 76/4 47/0 عوامل داخلی

 11/6 -43/6 71/4 44/0 عوامل بیرونی

 70/6 -10/6 74/4 64/0 هاساختزیر 

 76/6 18/6 71/4 64/0 فرایندها

 

در ادامه انجام تحلیل عاملی اکتشافی بر نمونه تحقیق با استفاده از آزمون بارتلت و شاخص 

هر چه  بود. 46/4گیری برابر د. شاخص کفایت نمونهبررسی ش (KMO)کفایت نمونه برداری 

ها بهتری در انتخاب معرف« گیریکفایت نمونه»باشد،  ترکینزد 6به  KMO اندازه شاخص

کفایت »برای  KMO نقطه برش اندازه شاخص. )متغیرهای آشکار( وجود داشته است

کفایت »باشد، مالک  3/4باالتر از  KMO بیان شده است یعنی اگر شاخص 3/4« گیرینمونه

کفایت »باشد به این معنی است که مالک  3/4از  ترنییبرآورد شده است و اگر پا« گیرینمونه

بنابراین حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی کافی . برآورد نشده است «گیرینمونه

دار است که نشان معنی 46/4در سطح  78/64186همچنین مقدار آزمون بارتلت .باشدیم

یست. بنابراین شرایط تحلیل عاملی حاصل نماتریس همبستگی در جامعه برابر صفر  دهدیم

 نتایج مربوط به این دو آزمون آمده است. 0شده است. در جدول 

 



  85 8931زمستان  ،چهارم شماره، هفتمدوره                                        فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه                  

 شاخص کفایت نمونه برداری و آزمون کرویت بارتلت ).4(جدول 

 40/4 برداری نمونه کفایت شاخص   

 78/64186                                                                                                        بارتلت آزمون کای مجذور آزمون

 6461 درجه آزادی

 444/4                                                                                                                                   داری معنی سطح

بر توانمندسازی مدارس ارائه شده است،  مؤثر، بارهای عاملی هر یک از عوامل 1در جدول 

، اما یک اتفاق اندکردهمطالعات مقادیر مختلفی برای پذیرش گویه های در تحلیل عاملی عنوان 

از  64/4اند باالتر از یی که عامل نتواسته هاگزارهوجود دارد، بر این اساس  64/4نظر برای مقدار 

را تبیین کنند، باید تعدیل یا حذف شود. بنابراین حداقل  میزان قابل قبول جهت  آنهاتغییرات 

، بار عاملی 1در نظر گرفته شد. بر مبنای نتایج جدول  64/4ها در عوامل زیر بنایی، پذیرش گویه

 د.و قابل قبول بودن 64/4همه گویه ها پرسشنامه باالتر از مقدار 

 بر توانمندسازی مدارس مؤثربارعاملی گویه های عوامل  ).5(جدول 

 بارعاملی گویه بارعاملی گویه بارعاملی گویه بارعاملی گویه

6 08/4 66 11/4 11 13/4 67 31/4 

1 18/4 60 13/4 13 11/4 68 14/4 

6 11/4 61 17/4 17 08/4 64 11/4 

0 04/4 63 11/4 18 13/4 04 16/4 

1 14/4 67 13/4 14 13/4 06 16/4 

3 13/4 68 16/4 64 11/4 01 17/4 

7 18/4 64 67/4 66 16/4 06 16/4 

8 17/4 14 17/4 61 06/4 00 13/4 

4 01/4 16 17/4 66 11/4 01 11/4 

64 11/4 11 14/4 60 03/4 03 16/4 

66 10/4 16 68/4 61 13/4  

61 10/4 10 16/4 63 04/4 

 

 



86 پژوهی تجارب کارورزی در مدارسبا روایت «رهبری مدرسه» یی مفهومبازنما 
  

ی اصلی و قدرت هامؤلفهبا روش تحلیل  هاعاملی ویژه هاارزشعاملی،  در مرحله بعد از تحلیل

مشخص  3تبیین واریانس و درصد تجمعی واریانس آزمون مشخص شد، همانگونه که در جدول 

درصد  از واریانس کل گویه ها را   10/16عامل با ارزش ویژه بیشتر از یک ،  0است تعداد 

 مناسبی است. که قدرت تبیین نسبتاً کندیمتبیین 

 مجموع مجذورات بارهای عاملی استخراج شده ).6(جدول 

 ارزش ویژه بعد چرخش واریانس تجمعی درصد واریانس تبیین درصد ویژه ارزش عامل

 14/8 18/11 18/11 36/66 عامل اول

 60/3 06/67 61/61 14/1 عامل دوم

 43/0 63/08 76/64 46/0 عامل سوم

 76/0 10/16 68/1 07/1 عامل چهارم

  . باشدیعامل مؤثر بر توانمندسازی مدارس م 0نشان دهنده   3 نتایج حاصل از جدول 

 بر توانمندسازی مدارس مؤثرماتریس دوران یافته عوامل ).7(جدول

 هاعامل

 عامل چهارم
 داخلی

 عامل سوم
 بیرونی

 عامل دوم
 هارساختیز

 عامل اول
 فرایندها

31/4 76/4 17/4 38/4 

38/4 76/4 70/4 36/4 

38/4 76/4 70/4 34/4 

31/4 70/4 71/4 30/4 

76/4 70/4 34/4 76/4 

38/4 71/4 74/4 38/4 

76/4 76/4 76/4 71/4 

37/4 70/4 76/4 38/4 

18/4 76/4 38/4 71/4 

  70/4 37/4 

  70/4 76/4 

  76/4 70/4 

   74/4 

   70/4 
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   76/4 

   34/4 

   46/4 

 خآلفای کرونبا

84/4 84/4 46/4 46/4 

 

 بحث و نتیجه گیری

آموزش و پرورش نظامی با اهمیت است. اولین چیزی که با نام آموزش و پرورش در ذهن انسان 

این سازمان مهم و  از الزامات اساسی توانمندسازی در است، کهتربیت نسل آینده  ردیگیشکل م

. این نظام نقش اساسی در پرورش استآینده  یهاگذار در پرورش نسل پیش رو و نسلتأثیر

 بنابراین. های اجتماعی داردویژه مراقبت از آنها در برابر آسیبآموزان بههمه جانبه دانش

در این  .ارزشمند بسیار با اهمیت است توانمندسازی مدارس در این نظام آموزشیپرداختن به 

دارد،  آموزاندانشگاهی که در بین دلیل کارکردهای مهم آموزشی و تربیتی و جایمدرسه، بهبین 

های در برابر آسیب هاو مراقبت از آن آموزاندانش ینقش مهمی را در زمینه ارتقای توانمند

ی هابیآسدر بحث پیشگیری و کنترل   .,Shakibaei & et al( 2013)  اجتماعی، بر عهده دارد

ار است، امروزه شیوع رفتارهای اجتماعی توجه به قشر نوجوان و جوان از اهمیت زیادی برخورد

ی سالمت اجتماعی تبدیل شده است. طی هاکنندهپر خطر در بین نوجوانان به یکی از تهدید

ی آموزش و پیشگیری از رفتارهای پر خطر به منظور توسعه دانش، هابرنامهچند دهه اخیر 

گاه خاصی برخوردار ی اجتماعی در همه کشورها از جایهابیآسی مقابله با هامهارتاطالعات و 

است، در کشور ما نیز اسناد تازه تدوین شده باال دستی به این امر اشاره شده است. در وزارت 

یی هاتالشی اجتماعی بوجود آمده و این دفتر هابیآسآموزش و پرورش، دفتر مراقبت در برابر 

درسی  یهاکتاب فیتألآغاز کرده است. در روند آموزان ی مقاوم سازی دانشهابرنامهرا در جهت 

مقابله با رفتارهای پر خطر  یهاجدید که از حدود چهار سال قبل آغاز شده موضوعات و مهارت

هر چند به طور اندک به دو کتاب درسی مطالعات اجتماعی و تفکر و سبک زندگی دوره 

 متوسطه راه یافته است.
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شمند هستند، اما هنوز پاسخگویی این اقدامات اگر چه فی نفسه ارز رسدیبا این حال به نظر م

اجتماعی و رفتارهای پر خطر را ندارند و نیازها  یهابینسبی در برابر معضالت رو به افزایش آس

با درک آنچه که مطرح شد پژوهش . Fallahian (2016) سازندیرا در این زمینه برآورده نم

در حوزه نظام مراقبت  مدارس گذار بر توانمندسازیریحاضر با هدف شناسایی عوامل تأث

ها، عوامل داخلی و چهار عامل اصلی اثر گذار فرایندها، زیر ساخت اجتماعی صورت گرفت، که

 & Yang (2018)ی پژوهش هاافته، نتایج حاضر همسو با یعوامل بیرونی شناسایی شدند

Zhang ویج ، چرا که در این پژوهش مشخص شد که توانمندسازی مدرسه در راستای ترباشدیم

منجر به کاهش مشکالت  تواندیمآموزان ی درون فردی و بین فردی به دانشهامهارتو آموزش 

 ;Yaghobi, 2016) یهاپژوهشی حاصل مکمل با هاافتهآموزان شود. همچنین یرفتاری دانش

Ghiasvand, 2017;Hayati, 2018; Fallahian, 2016; Gottfredson & Gottfredson, 

2012; Carney, 2018) .بود،  ندهایفراعامل اول که در پژوهش حاضر شناسایی شد عامل  است

تناسب بین محتوا،  ،اصالح نحوه ارزشیابی، فرهنگی و تربیتی یهاتوسعه برنامهدر این عامل 

آموزش خود  ،زندگی یهاآموزش مهارت ،مشارکت والدین، زمان و مکان در برنامه درسی

 یهاهمسویی رسانه ،رشدی کودکان و نوجوانان یهامتناسب با دورهآموزش خانواده  ،مراقبتی

تصویب قوانین دقیق در خصوص حقوق با برنامه نظام مراقبت اجتماعی،  جمعی و تلویزیون

منابع انسانی و سرانه  نیتأم، دولتمردانحمایتی و مثبت ش یننگرش و ب ،کودکان و نوجوانان

، خطرمعرض آموزان در شناسایی دانش ،گیزشی مدیرانمالی و ان یهارفع دغدغه ،آموزیدانش

توجه جدی به فرایند ، درمان تخصصی و ارائه خدمات به هنگام و پیگیری و ادامه روند درمان

مدارس را در  اجتماعی یهاریزی، اجرا و ارزیابی دقیق نظام جامع مراقبتگذاری، برنامههدف

 .کندیمتوانمند  ی نظام مراقبت اجتماعیهابرنامهخصوص اجرای 

بود، در این عامل توجه به  هارساختیزعامل دومی که در پژوهش حاضر شناسایی شد عامل 

، فضای ورزشی مناسب، وجود معلمان خبره و متخصص، توسعه عدالت آموزشی، هاکالستعداد 

، آموزانمعرفت و بصیرت دینی، انقالبی و سیاسی برای رشد معنوی و اخالقی دانش ءارتقا

طراحی اصولی مدارس از بعد فضای  ،ها و مشاغل مورد نیاز جامعهسترش و تنوع حرفهگ

پرورش و گسترش نیروی انسانی توانمند، با انگیزه و صاحب  سازی،فیزیکی، راحتی، شاداب
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 یهاطراحی برنامه آموزان،ی دانشبرقراری ارتباط تنگاتنگ و صمیمانه بین مدرسه و اولیا ،سبک

در نظر گرفتن محتوای مناسب در ، روز یهایگیری از تکنولوژبهره، ورزشی متنوع، اردویی،

در توانمندسازی مدارس در حوزه نظام مراقبت  تواندیم آموزاندرسی برای دانش یهاکتاب

عامل سوم عوامل داخلی بود، عواملی همچون تنوع در  اجتماعی نقش موثری داشته باشد.

، ریزی مناسب برای شناسایی و مدیریت عوامل خطرزابرنامه ی ورزشی، هنری و پرورشی،هارشته

محتوای آموزشی مناسب در زمینه مسائل اجتماعی،  آموزانبرای دانش یاوجود خدمات مشاوره

افزایش ، کارکنان در مدرسه افزایش انگیزش معلمان و ،اسالمی-منطبق بر اصول و مبانی ایرانی

افزایش مشارکت مسئوالن در سطح مدارس ، پرورش خودراهبری و خودکارآمدی نظام آموزش و

شناخت نیازهای دقیق  ی نظام مراقبت اجتماعی، هابرنامهبا  مرتبط یهایریگدر تصمیم

و وجود نگرش مثبت مدارس به برنامه توانمندسازی به عنوان عوامل داخلی، نقش  آموزاندانش

  اعی دارد.موثری بر توانمندسازی مدارس در حوزه نظام مراقبت اجتم

مؤثر در سالمت  یهادر کنار عوامل داخلی عواملی همچون تعامل سازنده و مستمر دستگاه

مندی از امکانات و خدمات برای بهره یانهینمودن زم آموزان، فراهمروان دانش جسم و

مختلف، استفاده از تبلیغات صدا و سیما، اعتقاد مدیران به ضرورت و اهمیت  یهادستگاه

ازی مدارس، تخصیص بودجه مناسب، تشکیل اداره اجرایی، نظارت و پیگیری، توانمندس

بازخورد مناسب در جهت رفع عیوب توسعه بخش نگرش سیستمی، ارائه  ارزشیابی و ارائه

نظام مراقبت اجتماعی و توجه به  یهامتناسب با تغییرات اجتماعی، همسویی برنامه یهاآموزش

و بومی هر منطقه به عنوان عوامل بیرونی در موفقیت عوامل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی 

بدیهی است که نظام آموزش و  هستند. توانمندسازی مدارس در نظام مراقبت اجتماعی مؤثر

ی مراقبتی مرتبط با هانظامی اجتماعی و هابیآسپرورش ما به مطالعات و تحقیقات مربوط به 

ر این میان الزم است به مسائل، مشکالت و عوامل آموزان نیاز فراوان دارد و دآن در زمینه دانش

توجه الزم به عمل آید.  شودیمی اجتماعی ختم هابیآساثرگذار مهمی که به نحوی به کاهش 

ی کاربردی در این زمینه، برای رسیدن به وضع مطلوب، الزم و ضروری هاپژوهشدر واقع انجام 

و  استعدادهاموزان را به پروراندن تمامی آ. با فراهم سازی شرایطی که دانشرسدیمبه نظر 

را در انجام دادن  هاآنیا  سازندیمرا به سوی کسب موفقیت رهنمون  هاآنیی که عمالً هاییتوانا
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ی زندگی هامهارت، نظام آموزش و پرورش به مراکزی برای پرورش کنندیمکارهایشان یاری 

ی جوان و آینده ساز کشور نقش مؤثری هایروینآموزان به عنوان . چرا که دانششودیمتبدیل 

ی بارز نظام آموزشی ما است هامشخصهگرایی که از . نتیجهکنندیمرا در این زمینه ایفا 

آموزان را فراهم آورد و نیاز توجه ساز موفقیت و رشد همه جانبه دانشبه تنهایی زمینه تواندینم

. شودیمدر راستای اعتالی آنها احساس  به سایر عناصر فردی، محیطی و توانمندسازی مدارس

بر توانمندسازی مدارس  مؤثردر ایران برای شناسایی عوامل  هاکوششپژوهش حاضر جزء اولین 

ی این تحقیق به نظام هاافتهآموزان است. تعمیم یبا تأکید بر نظام مراقبت اجتماعی دانش

توصیه  هاافتهش تعمیم پذیری یآموزش و پرورش با محدودیت مواجه است. همچنین برای افزای

ی هاتیمحدودی دیگر تکرار شود. از دیگر هانمونهاین تحقیقات در شهرهای دیگر و با   شودیم

و پیشینه تجربی در راستای موضوع پژوهش بود. در ادامه  این پژوهش کمبود مبانی نظری

 پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.

که در محیط  ر بر توانمندسازی مدارس پیشنهاد می شوددر راستای عوامل داخلی اثرگذا

  جهت متنوع ورزشی، هنری و پرورشی یهاتیمناسب برای توسعه فعال یهایزیرمدارس برنامه

در زمینه مسائل  یاآموزان از خدمات مشاورهدانش  د تاشوفراهم  یانهیو زم  پذیرد صورت اجرا

داد که در این  گسترش  بری و خودکارآمدی را در آنانبتوان خودراه اجتماعی بهره مند شوند تا

در راستای عوامل بیرونی  .استاهمیت  دارایمیان  افزایش انگیزش معلمان و کارکنان  بسیار 

که بستر همکاری نظام آموزش و پرورش با  شودیاثرگذار بر توانمندسازی مدارس پیشنهاد م

که مدارس بتوانند از امکانات و  شود یانهیزم  ادایج سبب مرتبط فراهم شود تا یهاسایر دستگاه

استفاده  آموزانمختلف برای توسعه نظام مراقبت اجتماعی از دانش یهادستگاه یهاتیظرف

کنند، همچنین نظام آموزش پرورش نیازمند تخصیص بودجه مناسب برای این مهم به همراه 

در راستای  است. مرتبط یهادستگاه ایرس همکاری با ارائه بازخورد در مورد نتایج عملکرد خود

توسعه فضای فیزیکی از نظر  شودیاثرگذار توانمندسازی مدارس پیشنهاد م یهازیر ساخت

ریزان ها، فضای ورزشی  متنوع، برنامه درسی هماهنگ مورد توجه مسئوالن و برنامهتعداد کالس

روز نیز   آموزشی یهایص و تکنولوژمتخص ،گیری از معلمان خبرهقرار گیرد، در این راستا بهره
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توسعه عدالت آموزشی در  مورد توجه جدی قرار گیرد و در نهایت بایدعواملی است که   از جمله

توجه  به آن بایدتمام نقاط کشور متناسب با بافت فرهنگی و پتانسیل موجود از مواردی است که 

که  شودیدسازی مدارس پیشنهاد مدر راستای فرایندهای اثر گذار بر توانمن. شودبیشتری  

و  زندگی و خود مراقبتی در برنامه آموزشی مدارس در نظر گرفته شود یهامهارت یهاآموزش

 یهاو ایجاد زمینه مناسب جهت تعامل و مشارکت هاتمهیدات الزم به منظور آموزش خانواده

مداخله به عنوان  ایی وشناس آنان در  فعالیت مدارس افزایش یافته و کلیه مراحل غربالگری،

جمعی همچون صدا و سیما  یهامکمل امر آموزش تلقی شوند. در این راستا همکاری با رسانه

 مورد توجه مسئوالن قرار گیرد. بایدنیز به عنوان یک فرصت با ارزش 
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