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 کیفی مطالعه: آموزشی مراکز در غیرواقعی یا واقعی همکاری بر مبتنی مدیریت

 3رضا عبدالحسینی،  2 بیتا عبدالحسینی،  1عبدالهی  بیژن

 خوارزمی دانشگاه علمیهیئت عضو -1

 فرهنگیان دانشگاه مدرس -2

 کارشناس مرکز آموزشهای آزاد تخصصی دانشکده فنی دانشگاه تهران -3

 چکیده 

 در پیچیدگی مانند مدرن، مشکالت با مقابله ابزار ترینمهم به همکاری مدرسه، ازجمله دولتی هایسازمان از بسیاری برای

 امروزه اگرچه. است شده تبدیل جدید اطالعات از ثابت جریان و تخصص و منابع پراکندگی آشفته، محیط سیاست، فرایند

 قصد پژوهش این در که دالیلی به حالدرعین اما است؛ خارج نفر یک عهده از آن حل که شوندمی مواجه مشکالتی با مدیران

 روش به پژوهش این. نمایند طراحی خود نظرات با مطابق را غیرواقعی همکاری از نوعی کنندمی سعی داشتیم، را آن بررسی

 دبیران و مدیران مصاحبه مورد افراد و بوده مصاحبه پژوهش ابزار. رسید انجام به هرمنوتیک پدیدارشناسی رویکرد با و کیفی

 از پس و گرفت صورت ساختاریافته نیمه روش به مصاحبه. شدند انتخاب هدفمند گیرینمونه طریق از که بودند مدارس

 محوری و باز کدگذاری از استفاده با استقرایی محتوای تحلیل از هاداده تحلیل در. رسید نظری اشباع به نفر 15 با مصاحبه

 شوندگانمصاحبه ازنظر. رسید کنندگانشرکت تأیید به شدهبندیطبقه هاییافته ها،داده همانیاین از اطمینان برای. شد استفاده

 و همکاری فرهنگ اطالعات، ساختار، قوانین، اعتبار، کاهش تغییر، پذیرش انگیزه، شخصیتی، هایویژگی چون دالیلی

. نمایند جایگزین را شدهطراحی همکاری همکاری، بر مبتنی مدیریت از استفاده جایبه مدیران که گرددمی باعث مالی وضعیت

 و فنی دانش و شخصیتی هایویژگی فرهنگی، و اجتماعی اقتصادی، قانونی، و ساختاری عوامل بعد 5 عنوان تحت دالیل این

 .شدند بندیدسته تخصصی

 ساختگی همکاری شده،طراحی همکاری غیرواقعی، همکاری همکاری، بر مبتنی مدیریتواژگان كلیدي: 
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 مقدمه

 برنامه محتوای بر نظارت تشدید بوروکراتیک، کنترل، تمرکززدایی جهت در مهمی روند دهندهنشان ،المللیینب تحوالت

 دیوارهای یختنفروراز این روند تحوالت با عنوان » 1هارگریوز و داو کهیطوربه ،مدارس است در آموزشی فرایند و درسی

 شرطییشپ بلکه است، معلمان برای مفیدی حرکت تنهانه همکاری در مدرسه (1982) 3فوالن ازنظر. اندیادکرده« 2خصوصی

 سهم نقش پیوسته طوربه تحقیقات کافی نیست. ییتنهابهاین عامل  اگرچه ؛باشدیم آموزشی تغییرات تأمین برای ضروری

 میان در همکاری از باالیی سطح وجود که اندیدهرسو به این نتیجه  کرده برجسته را مدرسه موفقیت و پیشرفت در قوی روابط

 مطلوب طوربه همکاران با کار توانایی گفت توانیم که یاگونهبه است؛ موفق مدارس بیشتر هاییژگیو از یکی کارکنان

 حالینباا (.1992، 5؛ الوز2012 شاه، ؛2017 ،4لونگ و کالت بور،) شودمی گرفته نظر در موفقیت کنندهیینتع عامل عنوانبه

 است در مورد مسائل مرتبط با مدرسه گیریتصمیم روند در معلمان مشارکت عدم آموزشی، مؤسسات مشکالت از یکی

 (.2011ن، فیا)شری

 حمایت هایدها و افراد به احترام از همکاری بر مبتنی محیط. است مشارکت نوع ترینیعال( 1994) 6کاپ ازنظر همکاری

 یرتأث آموزان دانش و هابرنامه در روابط این کیفیت. گرددیم خرسند آن از و شناسدیم رسمیت به را دیگران موفقیت ،کندیم

 .دهدیم قرار یرتأث تحت را هاآن رفتار شک بدون و کنندیم تحسین و کرده حس را آن هاآن کهیطوربه ،گذاردیم

 و کالت بور،) شود تعریف سازمان یک در مشترک هدفی پیشبرد منظوربه همکاران بین رابطه عنوانبه تواندیم مشارکت

 احترام و خودمختاری عامل دو که دارد تأکید همکاران بین همکاری و مستقل تفکر اعتماد، بر مشارکت(. 1: 2017 لونگ،

 بین روابط بر زیادی حد تا موضوع این(. 2017 ،7داناهو) بگذارد تأثیر سازمانی اثربخشی بر تواندیم و کندیم تشویق را متقابل

 .دارد بستگی گروه افراد

. شود گذاشته اشتراک به سازمان اعضای همه یا بعضی میان باید گیرییمتصم و قدرت که شودیم تأکید ینوع همکاردر این 

با  بحث طریق از را گیرییمتصم و کنندیم تعیین را هایاستس هاسازمان که بر این است فرض یمبتنی بر همکار یهامدلدر 

در  رسدیم نظر به که شودیمبه اشتراک گذاشته  سازمان اعضای از بعضی میان در قدرت. رسانندیم نتیجه بهاعضای مدرسه 

 و هستند کل از بخشی که کنند احساس باید هر یک از معلمان .دارد وجود مدرسه اهداف مورد در یمشترک درکمیان آنان 

 
1. Hargreves & Dawe 
2. cracking the walls of privatism 
3. Fullan 
4. Burr, Collett & Leung 
5. Laws 
6. Copp 
7. Donohoo 
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؛ بنابراین است گروهی کار سمت به مدیریتی یریگجهت .شناسدیم رسمیت به را دیگران مشارکت و دهدیم کلبه را چیزی

است  و خودآموزی ی، خودکفاییانضباط خود ،همگانی مسؤولیت کارکنان نتیجه این روند برای. دشو ایجاد تیمباید بهترین 

 .(2003 بوش،) شد خواهد عملکرد در اشتیاق به منجرکه 

. شوندمی رونقبی یا گیرندمی جان شوند،می مبادله فرآیندها و هابرنامه ها،سیاست ها،فضا هایی که در میان افراد،پیام با مدارس

 ناتوانی، مانند مضامینی القای با -را فرد یک جرأت هاپیام گونهینا. شودمی انسانی روحیه کاهش موجب عمدی مشارکت عدم

 اعتماد بردن بین از همچنین پرورشی، و آموزشی هایایده از انحراف موجب وضعیت این. گیرندمی - مسئولیتیبی یا تفاوتیبی

جو باید نسبت به عدم مشارکت مشارکت رهبر. باشدمی الزم امیدوارانه آرمانی هایفعالیت حفظ و پیشرفت منظوربه که شودمی

د مدیران عامل عدم خو نیز اوقات گاهی اگرچه .تالش نماید کاری هایشیوه چنین تغییر منظوربه نموده و اعتراض عمدی

 .گردندمیرکت و همکاری مشا

 مؤثر و سریع تغییرات، به و شده مواجه بهتر محیط پیچیدگی و اطمینان عدم با تا کندیم کمک مدیران و معلمان به همکاری

 لمستق صورتبه گیرییمتصم و سنتی قوانین از که شودیم توصیه اییندهفزا طوربهو مدیران  معلمانبه  روینازا دهند؛ پاسخ

 (.2012، 1)شاه. کنند تالش بیشتر همکاریدر جهت  و هدش دور

 احساس . در چنین محیطیگرددیمپیشبرد اهداف  منظوربه مدرسهمبتنی بر همکاری، باعث افزایش قدرت و  یکپارچه ارتباط

 افزایش میزان نگهداری یجهدرنت و یاحرفه، رشد باال کار رضایت ،مؤثر درگیری پشتیبانی، و همکاری باز، ارتباطات تعلق،

 یک در( 2004) 4پتزگو و هاکمن کالرک، ولنتاین، (.2009، 3دودل و بوگتون؛ 2014، 2آون) خوردیمبه چشم  کارکنان

 رابطه( 2005) 5گرانرت .نمودند اعالم موفق بسیار مدرسه در را مشارکتی فرهنگ یاثربخش اول متوسطه مدارس در ملی مطالعه

 ایندیانا در دوم و اول دوره متوسطه ابتدایی، مدرسه 81 روی بر مطالعه یک در را آموزان دانش موفقیت و مدرسه فرهنگ بین

 :2006 ولنتاین،) کند هدایت را مفروضات و باورها تواندیم مدرسه فرهنگ که رسید نتیجه این به و قرارداد وتحلیلیهتجز مورد

1(. 

که هنوز هم  مدیرانینیستند ، کم شودیمیک سازمان  عنوانبهاز این مدل نصیب مدرسه  یریگبهرهبا که با تمام مزایایی 

مدیریت مدرسه را به دلیل قدرت و اختیاری که  اساساًو  پسندندیم تریشباستبدادی را مستقل و یا  گیریتصمیم یهاروش

زیادی  یهاسخنفردی  گیرییمتصم. از طرفی در مذمت مدیریت مبتنی بر پذیرندیماست،  شدهسپرده هاآنتحت این عنوان به 

 
1. Shah 
2. Owen 
3. Duddle & Boughton 
4. Valentine, Clark, Hackmann & Petzko 
5. Gruenert 
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 1بنابراین راهی جز ساختن یک محیط مبتنی بر همکاری صوری؛ انگ مدیریت مستبدانه را داشته باشند خواهندینمو  اندیدهشن

 شودیممطرح  سؤالو این  شوندیمی، به این روش متوسل اعتقاد به همکار رغمیعلکه برخی از مدیران  شدهیدهداما ؛ ماندینم

مدرسه و ذینفعان ترجیح  یاعضا واقعی از همکاری و مشارکت یریگبهره یجابهبرخی از مدیران  یا دالیلی، که به چه دلیل

 و صوری را طراحی نمایند؟ یرواقعیغهمکاری  دهندیم

 مبانی نظري

 مدیریتدر این نوع ، معتقد است 3کندمییاد  2همکاری بر مدیریت مبتنی( که از مدیریت مشارکتی با عنوان 64 :2003) بوش

 میان در قدرت. شودمی توافق به منجر و گرفته صورت بحث فرایند طریق از گیریتصمیم و کرده تعیین را مشیخط سازمان

 گذاشته اشتراک به ،باشند داشته سازمان اهداف مورد در مشترکی درک تا انددیدهآموزش که سازمان اعضای تمام یا برخی

 .شودمی

 درمجموعمدیریت مبتنی بر همکاری انجام داد به این نتیجه رسید که  هایویژگی( در پژوهشی که در مورد 2005) 4سینگ

به چهار رکن اشاره نمود. این ارکان عبارتند  توانمیبرای شکل دادن به یک فضای آزاد مبتنی بر همکاری در مدارس متوسطه، 

 (1. )شکل 8، رهبری مشارکتی7مشارکتی گیریتصمیم، 6توانمندسازی، 5انتقال قدرت از:

 
1. Contrived collegiality 
2. Collegial Management 

 مدیریت همکارانه ترجمه شده است. عنوانبه. در برخی از منابع مدیریت مبتنی بر همکاری 3
4. Singh 
5.Devolution of Power 
6.Empowerment 
7. Shared decision-making 
8. Shared leadership 
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 (12 :2005)سینگ، همکاري  بر مبتنی رهبري مدل -1 شکل

 :1997) 1به معنی دادن اختیار به دیگری است. کوزس و پوسنرقدرت یا تفویض اختیار  انتقال :اختیار( )تفویض قدرت انتقال

به  -حتی برای تحقق اهداف مهم سازمان  –قدرتشان را  کهایناست از  ترمهم( مشاهده کردند که برای مدیران اعتبار 185

برقراری ارتباط بیشتر و بهتر با سایر  منظوربهسایرین تفویض کنند. این در حالی است که مدیران معتقد به همکاری، قدرت را 

 .خواهندمیاعضای گروه و جلب اعتماد درون و بیرون سازمان 

مدیرانی که قدرت خود را به اشتراک  مدیران دارد. وسیلهبهذینفعان بستگی به میزان انتقال قدرت  توانمندسازی :توانمندسازي

را در گروه باال برده و  اثربخشی، اراده و نفساعتمادبهدر مدرسه خود دارند، حس  مراتبسلسلهو سعی در کاهش  گذارندمی

و اختیار ناشی از تجربه و تخصص، باعث ایجاد  توانمندسازی .گردندمیگروه خود باعث توانمند شدن هر چه بیشتر  درنهایت

 .شودمی گیریتصمیمحس آزادی در 

اما زمانی افراد باید  ؛نمایدمیرا برای اعضا فراهم  مسئولیتتوانمند شدن افراد گروه، فرصت قبول  :رکتمش گیريتصمیم

مشارکتی است. بدین  عمدتاً گیریتصمیمدر مدل مبتنی بر همکاری  سهمی داشته باشند. گیریتصمیمپاسخگو باشند که در 

نموده و پاسخگو  گیریتصمیممسئول اداره مدرسه نیست؛ بلکه تمام اعضای گروه باید در این مورد  تنهاییبهمعنی که مدیر 

مورد بررسی  دقتبه هانهادپیشنیست، بلکه باید  کنندمیهر یک از اعضا مطرح  آنچهمعنی پذیرش هر  باشند. البته این به

 در صورت تصویب همه اعضای گروه در مورد آن مسئولند.افراد مخالف قانع گردند؛ اما نقد شوند و ، قرارگرفته

 
1. Kouzes & Posner 
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رهبری : »نمایندمیمطرح  گونهاینی را ( ماهیت رهبری مشارکت213 :1997) کوزس و پوسنر :شدهگذاشتهبه اشتراک  رهبري

بانکی خصوصی از زنان و مردان کاریزماتیک نیست. رهبری فرایندی است که با استفاده از مردم عادی، بهترین چیزها را برای 

 .«گیردمیصورت  ایالعادهفوق، کارهای شودمی. زمانی که فرصت رهبری برای همه اعضا فراهم کندمیخود و دیگران تولید 

بین  1که در شکل  باشدمی، چارچوب مدیریت مبتنی بر همکاری و مشارکت، شامل چهار محور نیز یادشدهعالوه بر ارکان 

 4آزادی و 3، همکاری2مشترک اندازچشم، 1مشترک هایارزشها که شامل محوراست. این  شدهمشخصهر یک از ارکان 

 .گردندمیدیریت سنتی به مدیریت مبتنی بر همکاری ، در تعامل با ارکان، منجر به گذار از مباشندمی

 هایجنبهاستانداردهای فراگیر و عمیقی هستند که همه  ،هاارزش (212: 1997پوسنر ) و کوزسازنظر  مشترک: هايارزش

 .قضاوت اخالقی، پاسخ به دیگران و تعهدات نسبت به اهداف فردی و سازمانی ازجمله ؛دهندمی قرار تأثیرزندگی را تحت 

احساسات قوی اثربخش افراد  کهاین ازجمله ؛کنندمیش به کار و عملکرد ایجاد در نگر داریمعنیمشترک تفاوت  هایارزش

در مورد اهداف کلیدی سازمان را در ذینفعان  نظراتفاق. دهندمی. وفاداری نسبت به سازمان را افزایش نمایندمیرا تقویت 

استرس و تنش . کنندمی. مشوق رفتار اخالقی هستند. هنجارهای قوی در مورد کار سخت و درست را حمایت نمایندمیتسهیل 

. باعث درک درست از انتظارات شغلی دهندمین پرورش . احساس افتخار و غرور را در سازمادهندمیشغلی را کاهش 

 معلمان، میان ارتباط بر همکاری بر مبتنی نظریه .(13 :2005 گ،نسی) دهندمیهی و روح رفاقت را پرورش . کار گروشوندمی

 .(1993 بوش،) گرددمی اعضا میان مشترک هایارزش ایجاد باعث خود این که دارد تأکید گروه اعضای دیگر و مدیران

که  کندمیو پیشنهاد  کندمییاد  «سازمان مطلوب آینده ایالت» عنوانبه اندازچشماز ( 158 :2003) 5کلمن مشترک: اندازچشم 

و شور و شوق در این مسیر انگیزه  افتخار بااعضای سازمان برای فعالیت همراه  کهطوریبهباشد؛  بخشالهامباید  اندازچشم

 داشته باشند.

افراد  چراکهمشترک مدرسه منعکس شود.  اندازچشم، هنجارها و باورها در مدرسه مهم است؛ باید در هاارزش ازنظر آنچه

 (14: 2005گ، نمشترک نیاز خواهند داشت. )سی اندازچشمصحیح و در جهت توسعه مدرسه به  گیریتصمیممدرسه برای 

 اعتماد حس و پذیریمسئولیت اهداف، ،هاارزش گروه اعضای سایر و مدیر و معلمان آن در که است روشی همکاری همکاري:

در  .نمایند اتخاذ مدرسه اعتالی برای را تصمیم بهترین مشترکشان اندازچشم به توجه با تا گذارندمی اشتراک به باهم را خود

نظر صورت  اتفاقبهرسیدن و اتخاذ تصمیمات از طریق فرایند بحث و  هامشیخطتعیین مبتنی بر همکاری، مدیریت مدل 
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و مغایر با مفهوم توافق نظر است.  توجیهغیرقابلاخالقی  ازنظربنابراین تحمیل تصمیم به کارکنان  ؛(2007)بوش،  گیردمی

 (13 :1996، 1کلمن، بوش و گلوور)

تی و رسمی شاهد آن در مدیریت سن معموالًاست که  هاییمحدودیتآزادی یا رهایی در این مدل به مفهوم حذف  آزادي:

 زیردست اساساًخود ندارند و  زیردستان زا جانبههمهو کنترل  دهندنمینی که در این مدل مدیران دیگر دستور هستیم. بدین مع

مشارکت در  منظوربهکه مشوق ذینفعان  نمایندمیدر عوض مدیران سعی در ایجاد محیطی  .به مفهوم سنتی آن وجود ندارد

نظرات خود را بیان  ترس بدون و با هدف توسعه مدرسه است. محیطی که افراد در آن با توجه به تخصص خود گیریتصمیم

 سهیم باشند. گیریتصمیمنموده و در 

یک گروه مجزا از مردم یا سازمان در داخل یا خارج از مدرسه  عنوانبه( ذینفعان را 45 :1996کلمن، بوش و گلوور ): 2ذینفعان

 دانش آموزان و حتی گذارانسرمایهاولیا، جامعه،  توانمیذینفعان را که عالقه واقعی یا بالقوه به مدرسه دارند.  اندکردهتعریف 

 دانست.

د وجود داشته باشد. دانش آموزان مشتریان اولیه مدارس هستند. در توانمین ایمدرسهیرندگان، هیچ یادگبدون  :3مشتریان

این امر میسر  و (15 :2005)سینگ، به تمام یادگیرندگان ارائه گردد  محیط مبتنی بر همکاری باید آموزش کیفی و برابر

هدف را دنبال نمایند و در این مسیر با یکدیگر همکاری و مشارکت این آموزش  اندرکاراندستتمام  کهاینمگر  ،گرددنمی

 نمایند.

. به اشتراک گذاشتن رهبری منجر اندمرتبط، اجزای مختلف مدیریت مبتنی بر همکاری به هم آیدبرمی 1که از شکل  طورهمان

یرد. در اثر این اشتراکات و توانمندی، گ دربرمیکه خود توانمندی آنان را  شودمیبه انتقال بخشی از قدرت به اعضای مدرسه 

 .گرددمیتصمیمات درست و مشترک حاصل 

 ابعاد از مدیریت نوع این که دریافت توانمیاست،  گرفته صورت همکاری بر مبتنی مدیریت مورد که در هاییپژوهشاز 

 دالیل به مدیران و است برخوردار همکاری نوع و مشارکت سطح زمینه، رهبری، علت، طیف، حدود، قلمرو، چون مختلفی

 .(1389 ساکی، و عبدالهی ترجمه ؛ دیویس،2011و  2003بوش، ) گیرندمی کار به را بعد هر از میزانی مختلف،

مدیر باید  واقعی در همکاری. است شدهاشاره ساختگیصوری یا و همکاری  4همکاری واقعی دودستهبه  همکاری نوع درزمینه

مشترک اتخاذ گردد و افراد  صورتبهقدرت خود را به اشتراک بگذارد تا اعضا نیز به همان اندازه توانمند گردند. تصمیمات 
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در مدیریت  چراکهرهبری نیز باید به اشتراک گذاشته شود مخالف قانع شده باشند که تصمیم پیشنهادی بهترین تصمیم است. 

 اندازچشمو  هاارزشاین ارکان باعث ایجاد حس آزادی در اعضا شده و روند ایجاد  جود ندارد.مبتنی بر همکاری، قهرمان و

 (1 شکل) .گرددمینوع همکاری  ترینکاملو منجر به بهترین و  نمایدمیمشترک را تسهیل 

 گذاریاشتراککه علیرغم به  ایگونهبه؛ نمایندمیاما گاهی برخی از مدیران به دالیل مختلف، نوعی از همکاری را طراحی 

 بوده است. هاآن مدنظرکه  شودمیدر گروه، همان تصمیمی اتخاذ  مسئولیتبخشی از 

 طراحی ملی سیاست اجرای تضمین منظوربه رسمی هایگروه وسیلهبه باید همکاری است معتقد( 196-195: 1994) 1یوزرهارگ

. است توسعه ساززمینه و غیررسمی ،بینیپیشغیرقابل داوطلبانه، ،خودخودبه واقعی همکاری که کندمی ادعا او. شود حمایت و

 :است زیر متناقض هایویژگی دارای ،صوری همکاری مقابل، در

 بودن خودجوش جایبه مدیریت وسیلهبه شدهتنظیم •

 بودن اختیاری جایبه بودن اجباری •

 مدیریتی دستورهای اجرای برای سازیزمینه •

 مکان و زمان در بودن ثابت •

 بینیپیش قابل نتایج به دستیابی برای شدهطراحی •

وجود دارد. فرهنگ  غیرواقعیکه خط ظریفی میان همکاری واقعی و همکاری  شودمییادآور ( 2011هارگریوز ) چنینهم

اجرای تغییرات و جلب رضایت  سرعتبهاین نوع همکاری نسبت  چراکهنیاز به زمان و مراقبت بیشتری دارد،  ایحرفههمکاری 

 نیز در( 2011) 2داتنو د.ایجاد فرهنگ مشترک باش سویبهد اولین گام توانمیاعضای تیم حساس است. همکاری واقعی 

به  چنینهم او. نمود تائید و داده قرار موردبررسی مجدداً را مشارکت فرهنگ مورد در او عقاید هارگریوز، هایایده بازنگری

 .است همکاری بر مبتنی مدیریت مزایای به دستیابی برای مانعی صوری همکاری که یافتدستاین نتیجه 

. برود کار به سیاسی فعالیت برای همکاری هایچارچوب است ممکن معتقدند که( 1996) 5ولیامی و 4وب و( 1998) 3براندرت

 سازگار نیز تحولی رهبری کارانهفریب بالقوه هایجنبه مورد در( 2000) 6آلیکس وسیلهبه شدهمطرح نظرات با ،هادیدگاه این

 .(2003 بوش،است )
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و  افتدمیمشترک اتفاق  ایحرفه هایفعالیتاز  ایمحدودههمکاری واقعی از طریق درگیر شدن در  (5201) 1وانگ ازنظر

؛ نه متقابل است مسئولیتتعهد مشترک برای یادگیری دانش آموزان، اعتماد و  جمعی، یادگیری در جلوبرنده کلیدی عامل

 .صوریحکم اجباری یا همکاری 

است  مؤثر گیریتصمیمبر میزان مشارکت کارکنان در  ، انگیزش و رضایت شغلیسازمانیفرهنگعواملی چون تعهد سازمانی، 

 هادی) از عوامل زیر بنایی است شناختی فن و مدیریت ،ساختار ،هاارزش و اهداف ،شناختیروان هایمؤلفهو  (1391)افشاری، 

 گروه، اعضای دستمزد و حقوق هزینه مدیریت، ساختاری مشکالت چون عمل معایبیاما در  (1386همکاران،  و پورشافعی

 مشکالت، و کافی تخصص عدم دلیل به آن شدن رنگکم احتمال و دیگران به مدیر از گوییپاسختغییر  و مسئولیت چرخش

 (2،2000مک کنزیوظایف مانع از انتخاب رویه مدیریت مبتنی بر همکاری است ) تعدد از ناشی خستگی و استرس

 ازجملهکه  شدهمطرحمدیریت مشارکتی و طرح الگوی مدیریت مشارکتی  کارگیریبهدیگری نیز در  هایمحدودیتموانع و 

 به موارد زیر اشاره نمود: توانمی

 کارکنان توان کاری الزم جهت مشارکت در امور مدیریتی را ندارند. -1

 مدیریتی را ندارند.کارکنان تمایل الزم جهت مشارکت در امور  -2

 ، تمایلی به مدیریت مشارکتی ندارند.مندندبهرهمدیرانی که از قدرت مقام  -3

 ، تمایلی به مشارکت کارکنان ندارند.مندندبهرهمدیرانی که از قدرت شخصی  -4

 .دانندمی مدیریت مشارکتی کارگیریبهدر وقت و محدودیت زمانی را یکی از عوامل عدم  جوییصرفهمدیران  -5

 .(1379)اصالنی،  دانندمیران مشارکت در امور مدیریتی را منجر به تضعیف قدرت خود مدی -6

 روش تحقیق

به انجام رسید. مطالعه عمیق و بررسی  4و روش تحقیق کیفی 3هرمنوتیک پدیدارشناسیدر شهر تهران و با رویکرد این پژوهش 

علت انتخاب این  ،شوندگانمصاحبهبا استفاده از تجربیات شغلی  ،موردپژوهشمسئله  چرایی و چگونگی در مورد جانبههمه

)خنیفر  دهدمیاست که در آن روی  ایزمینه، توصیف تجربیات انسان در متن و پدیدارشناسیتالش  چراکه روش بوده است

شهر تهران  هایدبیرستاناز  دریکیاشتغال شد.  استفاده 5هدفمند گیرینمونه روش از مطالعه این در. (177: 1397و مسلمی، 

یک سال  کمدستکه این افراد مفهوم مدیریت مبتنی بر همکاری را درک کرده و  فرضپیشبا این  ،معیار انتخاب نمونه است
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در تحقیقات کیفی تمرکز  ازآنجاکه .اندنمودهر دبیرستان خود تجربه د –ناقص  طوربه هرچند –اجرای مدیریت مشارکتی را 

(؛ 30 :1393ج باقری، پرویزی، صلصالی، ادیب حاتا اندازه نمونه ) از موقعیت یا واقعه است آمدهدستبهالعات طبیشتر بر روی ا

 نفر به اشباع رسید. 15در این پژوهش نیز اطالعات پس از انجام مصاحبه با 

خواسته شد تعریفی از مدیریت  کنندگانشرکتاستفاده شد. ابتدا از  1یافتهسازماناطالعات از مصاحبه نیمه  آوریجمع منظوربه

مکاری برخی از مدیران از ه کهاینمزایا و معایب آن را بیان نمایند. سپس علت  ترینمهممبتنی بر همکاری ارائه دهند و 

 وپرورشآموزشمصاحبه در اداره کل  پرسیده شد. نمایندمیهمکاری استفاده  بر مبتنی مدیریت جایبهو ساختگی  شدهطراحی

رمانه شرکت در مصاحبه اختیاری بود. مح دقیقه به طول انجامید. 60تا  30انفرادی صورت گرفت و بین  صورتبهشهر تهران، 

ه؛ در آغاز ، هدف از انجام پژوهش و چگونگی انتخاب نمونسؤاالتا پاسخ ندادن به برخی یا تمام ی گیریکنارهماندن نام، حق 

 توضیح داده شد. کنندگانشرکتکار برای 

 هاآندرک دقیق  منظوربهو  شدهنوشته کنندگانشرکتتن و بیانات م (2013) 2بر اساس پیشنهاد کرسول پس از اتمام مصاحبه،

هر بخش است را تعیین و  کنندهمشخصکه  هاییتم انسپس در مرحله افقی سازی، پژوهشگر چندین بار بازنگری شد.

فرموله  شدهدادهاحصا شده و توسعه  هایخوشه معنادار و مهم مرتبط با عنوان پژوهش احصا شد. هایگزاره. نمودند کدگذاری

 3همانیاینبرای اطمینان از  شدند. دهیسازمان هاتمپس سقرار گرفت.  موردبررسیو برهم پوشانی  هاافقحدود  ازنظرشد و 

 .رسید کنندگانشرکت تأییدبه  شدهبندیطبقه هاییافته، هاداده

 پژوهش هايیافته

به دست آمد. بر اساس نظر  غیرواقعیده از همکاری عنوان کرده بودند، دالیل استفا شوندگانمصاحبهپس از بررسی مطالبی که 

 آمده است. 1جدول  گردید که در بندیدستهبعد  5و مفهوم  11نشانگر در قالب  30 شوندگانمصاحبه

 هامصاحبهاز  شدهاستخراجمفاهیم و نشانگرهاي ابعاد،  -1جدول 

 مفاهیم هانشانگر
مقولۀ  بعد

 اصلی

 هايویژگی هاانحصارطلبی و مصادره به مطلوب نمودن فعالیت خواهی،روحیه تمامیت

 شخصیتی
 مدیر

انگیزشی و 

 شخصی

دالیل 

استفاده از 
 همکاری مبتنی بر مشارکت اجرای روش به عدم تسلط مدیر

 عدم اطمینان مدیر به کاربردی بودن نظرات اعضای مدرسه
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نفس ضعیف، عدم توانایی در ایجاد تعامل مثبت، هایی چون اعتمادبهداشتن خصلت

 هايویژگی مدرسه اعضای از نداشتن صبوری و عجله داشتن برای اتمام جلسه توسط برخی

 شخصیتی
 همکاران

همکاري 

 غیرواقعی

 گیری از نظراتشانعدم اطمینان اعضای مدرسه نسبت به مدیر در مورد بهره

 سازمانی نفع جایبه شخصی نفع پیگیری

 عدم ایجاد انگیزه درونی برای همکاری توسط مدیر در اعضای مدرسه

 های پیشینهمکاریعدم ارائه بازخورد در مورد  انگیزه

 های اعضای مدرسهباور نداشتن ظرفیت

 ارزشمند دانستن روند مدیریت مدرسه درگذشته
تغییر پذیرش  

 عادت کردن اعضای مدرسه به انجام دستورات صادرشده از طرف مدیر

 اعضای مدرسه توسط مدرسه جذب تواناییعدم 

اعتبار كاهش  
 موقعیت دادن دست نگرانی مدیر در مورد از

 شایستگی اساس بر و درستیبه مدیر عدم انتخاب

 لزوم پاسخگویی صرفاً مدیر در مورد تصمیمات اتخاذشده توسط همه اعضای مدرسه

 مشارکت و همکاری طیف و محدوده قلمرو، نبودن حیطه، مشخص

 وساختاري  قوانین

 قانونی

 قوانین به عدم آگاهی کافی اعضای مدرسه نسبت

 گروه در اخذشده هایتصمیم مورد در قانونی اجرایی ضمانت وجود عدم

مدرسه سازمانی ساختار تناسب عدم  ساختار 

 گیرندهعدم شناخت کامل فواید مشارکت مدیر و دبیران و دیگر افراد گروه تصمیم

 اطالعات
 و فنی

 تخصصی
 توسط مدیرهای مجموعه مدرسه عدم شناخت توانمندی

 الزم اطالعات داشتن جریان برای مدیران تمایل عدم

 همکاری در میان اعضای مدرسه عدم وجود فرهنگ
 فرهنگ

 و اجتماعی همکاري

 فرهنگی

 عدم ترغیب اولیا و اعضای مدرسه به مشارکت در همه ابعاد

 هاگیریاتالف وقت زیاد برای تصمیم

 از مدیر در مقابل مسئولین آموزان دانش و همکاران، اولیاحمایت عدم
 حمایت

 های قانونی در مدارسعدم وجود حمایت

نظران خارج از مدرسهبر بودن استفاده از تخصص صاحبهزینه  
 وضعیت

 مالی
های متخذهناتوانی در تأمین هزینه اجرای تصمیم اقتصادي  

 هاالزحمه به اعضای مدرسه در قبال مشارکت در فعالیتحقعدم امکان پرداخت 
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، نمایندمیکه چرا برخی از مدیران همکاری ساختگی را جایگزین همکاری واقعی  سؤالدر پاسخ به این  شوندگانمصاحبه

 شد: بندیدستهمواردی را عنوان کردند که به شرح زیر 

ی هایویژگیرفتاری و شخصیتی مدیران با روح مدیریت مشارکتی ناسازگار است.  هایویژگیبرخی از  شخصیتی: هايویژگی

که مدیر نخواهد  شودمیباعث و یا نداشتن جسارت و اعتماد در تفویض اختیار  طلبیقدرت، انحصارطلبی، خواهیتمامیتچون 

 به اعضای گروه ببخشد. گیریتصمیم درزمینهخود را  هایمسئولیتبخشی از 

به مقوله  ترکم مدیر که شودمی باعث ،هافعالیتو مصادره به مطلوب نمودن  انحصارطلبی ،خواهیتمامیتروحیه »

تمایل داشته  هافعالیتو حتی اجرای  هاگیریتصمیمو حتی دانش آموزان در  زیرمجموعهشرکت دادن نیروهای 

 «باشد.

 اداره ایگونهبه را، دارند اظهارنظر حق همهآن در که ایجلسه دتوانمین و ندارد کافی تسلط آن اجرای روش به گاهی مدیر

 .نماید جلوگیری ایحاشیه هایبحث و همهمه از اعضا، نظرات شنیدن ضمن که کند

 نفع سازمانی مورد دیگری است که یکی از مدیران به آن اشاره نمود: جایبهپیگیری نفع شخصی 

 فکرهمکه کار کمتری برای آنان در پی داشته باشد و دبیران  کنندمیدبیران نظراتی را ارائه  که کندمیمدیر احساس »

 .«شودمینقش او در مجموعه بیشتر  شودمیپذیرفتن نظرات مدیر باعث  کنندمی

مدیران نیست که ممکن است مانعی برای اجرای مطلوب مشارکت باشد. برخی از اعضای گروه نیز با  هایویژگیالبته فقط 

ضعیف، عدم توانایی در ایجاد تعامل مثبت، نداشتن صبوری و عجله داشتن برای اتمام  نفساعتمادبهچون  هاییخصلتداشتن 

 .زنندمیین مسئله دامن جلسه به ا

و نفع شخصی را به منافع  وقتی افراد دانش کافی درباره چگونگی و چرایی اجرای مدیریت مبتنی بر همکاری را ندارند :انگیزه

 .ماندنمیبرای همکاری و مشارکت باقی  ایانگیزه، دیگر دهندمیمدرسه ترجیح 

گرفته و بخشی از آن را عملی نموده است و حاال دنبال شریکی مدیر قبل از درخواست مشارکت، تصمیم خود را »

 خواهدمی ما را تائیداو  .اشتراک گذاشتن اطالعات و تخصص وجود ندارد بنابراین لزومی برای به ؛برای توجیه آن است

 نه فکر و نظر ما را.«

سنتی به مدیریت مبتنی  اند. مدیریتعادت کردههای مدیریت رسمی و سنتی، اغلب مدیران و دبیران به روش تغییر: پذیرش

 ها بدون تغییر مانده است.شده است، اما باورها، اطالعات و روشبر همکاری تبدیل
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کند آنچه از قبل منظور حفظ موقعیت قبلی است. مدیر فکر می»در مدرسه ما جلسات معطوف به تغییر نیست، بلکه به

 وجود داشته ارزش است.«

آن کار را انجام بده.  .2. این کار را بکن. 1که مثالً  حل را دریافت کننداند که راهو معلمان عادت کرده »اغلب مدیران

اند که فرمان مدیر را بشنوند ها هم عادت کردهاند. آن. به این روش عمل کن. معلمان نیز تا اآلن چنین مدیری ندیده3

 و آن را انجام دهند.«

گیری نیاز به است. چراکه برای تصمیم نشدهانتخاب شایستگی اساس بر و درستیبه مدیر کنندمی فکر دبیران اعتبار: كاهش

 اندازد.نفعان به خطر میهمکاری دیگران دارد و این مسئله اعتبار مدیر را نزد همه ذی

 تحت که بخواهند و کنند اعتماد او به باشند، دوستش داشته دیگران شودمی جذب و جلب اعتماد توسط مدیر، باعث توانایی

شده، ناتوانی گیری از همکاری طراحیتوان گفت یکی از دالیل عدم موفقیت مدیران در بهرهبنابراین می کنند؛ کار او رهبری

تواند انتظار داشته باشد بدون اعتماد به دیگران و پذیرش مدیر در جذب اعضای گروه برای همکاری واقعی است. مدیر نمی

 چنین عدم شفافیت در رفتار و تصمیماتش، دیگران با او صادق باشند و با حداکثر توان با او همکاری داشته باشند.و هم آنان

ای که به نظر من باید روی آن فکر کرد، این است که وقتی فضای غالب و روح حاکم بر مدرسه بر اساس اعتماد »نکته

شوم و او بالفاصله یکی از ی باشد. مثالً وقتی من وارد دفتر مدیر میتواند واقعگیرد؛ همکاری نمیای شکل نمیحرفه

کنم این است که او به من اعتماد ندارد. کند، حسی که من نسبت به او پیدا میهای خود را از روی میز پنهان میطرح

توانم دهند؛ چگونه میمیرا انجام ن دانند ارزشمند استکنند مرا دور بزنند و موضوعی که میمن باکسانی که تالش می

 همکاری واقعی داشته باشم؟«

ترسد که موقعیت خود را از دست بدهد، خصوصاً زمانی که برخی از اعضا، درباره کند و میگاهی مدیر احساس ناامنی می

 تری نظر بدهند و تصمیم بگیرند.مسائل به شکل تخصصی

گیری مشارکت شد. اگر او بخواهد افراد دیگری را در تصمیمکند که اقتدار باید در دست یک نفر با»مدیر احساس می

 های مستقیم و غیرمستقیمی را برای او در بردارد.«گوییبرند و پاسخدهد، این افراد به کنه مسئله پی می

اند کنار دست اتاق خودم نشستم، پشت میزی که میز مدیریت است، بعد چهار نفر دیگر نشسته »شما فکر کن من در

 که بگویند من این کار را بکنم یا نه. پس من دیگر مدیر نیستم. پس چه کسی اینجا مدیر است؟«من 

یک از مدارس دیگر قانونی مبنی بر استفاده از همکاری و مشارکت دیگران امنایی، در هیچجز مدارس هیئتبه حیطه قانونی:

ات و ... دیگران در قالب قانونی استفاده نماید و در عوض وجود ندارد. قانونی که به مدیر اجازه دهد از وقت، تخصص، اطالع

بنابراین مسئولین قبل  گیرنده باشد. ساختار سازمانی مدرسه نیز با این مدل تناسبی ندارد؛گویی به عهده همه افراد تصمیمپاسخ
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های قانونی آن را ید بستر و زمینهکه از عوامل مدارس و افراد مرتبط با آن، انتظار مشارکت و همکاری داشته باشند؛ بااز این

 فراهم نمایند و ساختار سازمانی را متناسب با اجرای مدل تغییر دهند.

گردد که رویکرد مشارکت و همکاری را زیرا گاهی قوانین و تکالیفی به مدیر ابالغ می ها مدیر حق دارد؛بعضی وقت»

سازمانی، درس پژوهی و ... نیز از این  مدیریت انند تعالیهایی مهای اجرای آن فراهم نیست. طرحطلبد ولی زمینهمی

 اند.«دسته

گیرنده به فواید مشارکت آگاهی و شناخت کامل ندارند. مدیر گاهی مدیر و دبیران و دیگر افراد گروه تصمیم اطالعات:

ف همکاری و مشارکت مشخص حیطه، قلمرو، محدوده و طی شناسد و یا آن را باور ندارد.های مجموعه خود را نمیتوانمندی

 نیست.

خواهد می دانیم او همکاری ما راگوید اگر سؤالی دارید بپرسید. ما نمیکند و میهای خود را به ما ارائه می»مدیر ایده

 کند یا منظور دیگری دارد؟«یا با ما مشورت می

اعضای گروه بر فواید ناشی از همکاری آگاه باشند و تواند بعد دیگری هم داشته باشد. مسلماً هرچند عدم وجود اطالعات می

گیری باید بر اساس آن صورت گیرد را در اختیار دیگر اعضا انگیزه الزم را نیز داشته باشند؛ اما اگر مدیر اطالعاتی که تصمیم

قابل قبولی از اطالعات  شده احتماالً بهترین تصمیم نخواهد بود. چراکه یک تصمیم خوب مبتنی بر میزاننگذارد، تصمیم گرفته

 مربوط به موضوع خواهد بود.

دهند، می ها در ارائه اطالعات خست به خرجخواهند اطالعات الزم را در اختیار کارکنان قرار دهند. آن»مدیران نمی

ها محرمانه نامهها و که فقط تعداد کمی از بخشنامههاست؛ درحالیکنند دانستن همه مطالب فقط حق آنچراکه فکر می

 است ...«

مدرسه یکی از دالیل مهمی است که ممکن است مدرسه را  اعضای میان در همکاری فرهنگ وجود همکاري: فرهنگ ایجاد

 اتالف وقت و عدم حصول نتیجه چیز دیگری نیست. جزبهن آسوق دهد که نتیجه  غیرواقعیهمکاری  سویبه

تشکیل شود. بسیاری از مواقع مدیر در جلسات  موردبحثافراد مطلع و مرتبط با موضوع  حضور با»جلسات باید 

برای وقت ما  اصالًرا در قالب جلسه بازگو کند. او  شدهانجام هایفعالیتتا  کندمیاز مسئولین دعوت  گیریتصمیم

گاهی به موضوع  کهطوریبه، شودمینیست. همیشه بخشی از جلسات ما به تعارف و تعریف سپری  ارزش قائل

 .«شودمیپرداخته ن خوبیبه موردبحث
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کنند و یا نسبت به قوانین گیری او و موقعیتش را درک نمینمایند، اعضای گروه تصمیمگاهی مدیران تصور می حمایت:

تنها حمایت دهند که بسیار ایده آل گرایانه است و احتماالً از طرف مسئولین نههایی میبنابراین پیشنهاد اطالعات کافی ندارند؛

 گیرد.شود، بلکه مورد سؤال یا مواخذه قرار مینمی

؛ اما در زمان اجرا اکثر اعضای گروه خود رسدمیکه خیلی خوب به نظر  دهندمی»در جلسات همکاران پیشنهادهایی 

دانند. حتی اولیا و دانش آموزان نیز از من گویی میام مسئول پاسخکشیده و مرا را به دلیل سمت سازمانی را کنار

در جلسه حمایت  شدهمطرحها و تصمیمات . در چنین شرایطی طبیعی است که من هم از طرحکنندنمیحمایت 

 .«افتممینکنم، چون احتماالً بعدها به دردسر 

 -در داخل یا خارج از مدرسه – نظرصاحبنادیده گرفت که دعوت از افراد متخصص و  تواننمییت را این واقع مالی: وضعیت

 نیست. پذیرامکان ایهزینهبدون صرف هیچ  ،برای بهره گرفتن از تخصصشان در اتخاذ بهترین تصمیم

. از طرفی بسیاری از تصمیمات گروه مستلزم دریافت نمود رایگانبهالعاتشان را وقت و اط از افراد، تواننمی»

دلیل به  مدیربنابراین  ؛مدرسه تناسبی ندارداست که با بودجه  هاییهزینهخارج از مدرسه و صرف  هایکارشناسی

 «.دهدمیبودن مدیریت مبتنی بر همکاری تمایلش را به اجرای آن از دست  برهزینه

 وضعیت آموزان، دانش و اولیا معلمان، بلکه نیست، مدیر به معطوف تنها ساختگی همکاری کارگیریبه ، دالیلهادادهبا توجه به 

 3 شکل. باشند مؤثر ساختگی مشارکت سمت به واقعی مشارکت دادن سوق در توانندمی نیز جامعه و دستان فرا مدرسه،

 .دهدمی نشان را ارتباط این چگونگی
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 شدهطراحیدالیل استفاده از همکاري  – 3شکل 

 گیرينتیجهبحث و 

 ترینمهم به همکاری مدرسه، ازجمله دولتی هایسازمان از بسیاری برای. است مدیریت عرصه در زمزمه یک از بیش همکاری

 ثابت جریان و تخصص و منابع پراکندگی آشفته، محیط سیاست، فرایند در پیچیدگی مانند مدرن، مشکالت با مقابله ابزار

رفته و برخی از قوانین  هاسخندر مذمت مدیریت رسمی و مزایای مدیریت مبتنی بر همکاری . است شدهتبدیل جدید اطالعات

 ؛استبداد را به دوش بکشند انگ خواهندنمیالزام اجرای چنین روشی را به همراه دارد، مسلم است که مدیران  هادستورالعملو 

 غیرواقعییا  شدهطراحیهمکاری  عنوانبهن که ما از آ نمایندمیزی را طراحی این لباس مشارکت را به استبداد پوشانده و چیبنابر

 .یادکردیم

مدیران مدارس از پژوهش، در پاسخ به این پرسش که چرا برخی  آمدهدستبه هاییافتهو  شدهمانجا هایکدگذاریبا توجه به 

 توانمی درمجموع؛ نمایندمیرا طراحی و اجرا  غیرواقعیمشارکت اعضای مدرسه، نوعی همکاری  و جلب ایجاد زمینه جایبه

 به شرح زیر آورد: بعد 5 عنوان را تحت غیرواقعیدالیل همکاری 

 قانونی اجرایی تغییر ساختار سازمانی، ضمانتساختاري و قانونی:  -1

شخصیتی هایویژگی  

 حیطه قانونی

 ایجاد فرهنگ همکاری

 کاهش اعتبار

 پذیرش تغییر

 اطالعات

 انگیزه

 حمایت

 وضعیت مالی

 مدیر

 مدرسه

دستان فرا  

 اولیا و دانش آموزان

 جامعه

 کارکنان
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 وضعیت مالی مدرسه اقتصادي: -2

 اولیا و دانش آموزان و جامعههمکاران، ، حمایت مسئولین، همکاری فرهنگ اجتماعی و فرهنگی: -3

 ، دانش و تخصصاطالعات فنی و تخصصی: -4

 اعتبار کاهش تغییر، شخصیتی، انگیزه، پذیرش هایویژگی انگیزشی و شخصی: -5

 
 غیرواقعی اجراي همکاري دالیل بنديدسته – 4شکل 

نظام آموزشی در کشور ما متمرکز است و این مسئله با روح مدیریت مبتنی بر همکاری که بر پایه  بعد ساختاري و قانونی:

، هانامهآیین، هادستورالعمل .باشدمیدر تناقض همکاران قرار دارد  هایتصمیمو اجرای  تفویض اختیار به اعضای مدرسه

مدیریت در نظام  یباالی هایالیهو با تمام جزییات، از سوی  مهدر قالب بخشنا هامسابقهو حتی بسیاری از  هابرنامه، هاطرح

همکاری صورت گیرد برای در مدرسه و مدارس ملزم به اجرای آن هستند؛ بنابراین اگر  گرددمیآموزشی به مدارس ارسال 

از اعضای مدرسه نسبت به خواهد بود. مدیران در حالی باید به مشارکت آفرینی بپردازند که برخی  هابخشنامهاین اجرای بهتر 

 انتقاداتی دارند و مسلم است که در این شرایط تمایل چندانی به مشارکت در اجرای آن نخواهند داشت. شدهارسالبخشنامه 

برخی  کهدرحالی. گرددمیمدارس دولتی به مسائل مالی معطوف  خصوصبهیکی از مشکالت عمده مدارس و  بعد اقتصادي:

 منظوربهو حتی اعضای مدرسه  نظرانصاحبثابت مدرسه دچار مشکل هستند، دعوت از  هایهزینهاز مدارس در پرداخت 

اعضای مدرسه  هایتصمیمخواهد بود. از طرفی بسیاری از  ایبیهودهانتظار  الزحمهحقاز تخصصشان بدون پرداخت  گیریبهره

. این موضوع در مورد شوندمییل مطلوب نبودن شرایط مالی مدرسه کنار گذاشته علیرغم کاربردی و مفید بودنشان، به دل

 استیجاری نیز صادق است. غیردولتیمدارس 
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است. تشکیل سریع  هاآناداره آن، وجود فرهنگ همکاری میان همکاری اعضای مدرسه در الزمه  بعد اجتماعی و فرهنگی:

اعضا از مالقات با  سوءاستفاده، هاحاشیهاده بهینه از وقت جلسه و پرهیز از جلسات در مواقع لزوم با شرکت همه اعضا، استف

مدیر را  درنهایت ؛مدیر به نفع طرح مشکالت شخصی و استفاده از نفوذ توسط برخی از اعضا به نفع تصویب خواسته خود

 .رسدمیبه امضای اعضای مدرسه  صرفاً جلساتصورتسوق داده و  غیرواقعیهمکاری  سویبه

که در اکثر  طلبدمیبه تصویب اعضا رسیده است، حمایت جامعه، همه همکاران، اولیا و دانش آموزان را  آنچهاجرای  عالوهبه

، اما فقط اندداشتهمشارکت  گیریتصمیمهمه اعضای مدرسه در  اگرچه. رسدمیبه نظر  از مدیر بعید جانبههمهمواقع حمایت 

 و دیگران مسئولیتی ندارند. امعه و مقامات مسئول پاسخگو استدیر در برابر جم

 مشارکت نقش و معتقد است اهداف و داندمیالزم را در مدرسه  مشارکت و همکاری نیز وجود فرهنگ( 57: 1388جهانیان )

 نقش حاضر حال در آموزان دانش اولیای ازآنجاکه ویژهبه. گردد روشن گروه اعضای باید برای مدرسه، بهسازی و بهبود در

 در توانندمی اولیا چراکه. گردد قانونمند مدارس امور در اولیاء مشارکت توسعه بایستمی ندارند، مدرسه اداره در چندانی

 رابطه و اداری و مالی امور موردنیاز، تجهیزات و تسهیالت آموزان، دانش به مربوط امور کارکنان، امور تدریس، و آموزش

 .باشند داشته همکاری مدرسه با جامعه و مدرسه

 فرهنگ با ایمدرسه در چراکه. شوند قائل ارزش همکاران با ایده تبادل برای باید معلمان (1990) پترسون و دیل ازنظر

 ،1هاموند دارلینگ) یابندمی پرورش مهارت یادگیری و درک سطح ازنظر ترموفق آموزانیدانش مشارکتی و دموکراتیک

 طوربه آموزان دانش پیشرفت مشارکتی کار فرهنگ دارای مدارس در که کندمی گزارش نیز( 1998) نالفو(. 1997

 بهبود بر مداوم طوربه که دارد وجود معلمان میان در ایحرفه گروه یک مدارس این در زیرا یابد،می افزایش ایمالحظهقابل

 کارکنان توسعه از و سنجدمی استانداردها با را مدرسه عملکرد از حاصل هایداده و است متمرکز شده آموزشی عملکرد

 (.1: 2006 ولنتاین،) نمایدمی حمایت

 عالوه بر لزوم آگاهی از چگونگی اجرای مدیریت مبتنی بر همکاری و فواید ناشی از اجرای آن در مدرسه، فنی و تخصصی:

 د. از طرفی جریان باز اطالعات، اهمیت زیادی دارکنندهشرکت در جلسات توسط اعضای موردبحث درزمینهداشتن تخصص 

 .رسدمیضروری به نظر  افراد همکاری کننده نیز برای

در اجرای همکاری است. افرادی که به انجام  مؤثرشخصیتی اعضای مدرسه نیز از دیگر عوامل  هایویژگی انگیزشی و شخصی:

 توانندنمیانجام دهند  تنهاییبهرا  هافعالیتهمه  دهندمیح شته و ترجیبا دیگران تمایل ندا مساعیتشریککار گروهی و 
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 تواندمی بوده و مؤثرانگیزه نیز در جهت دادن و پایداری افراد برای همکاری  عامل همکاری واقعی را در مدرسه رقم بزنند.

 تغییر از مدیریت رسمی به مدیریت مبتنی بر همکاری باشد. پذیرش ساززمینه

 .داندمی دیگران اعتماد و جلب بازنگرش  به تمایل در ایجاد یک رویکرد مبتنی بر همکاری را، اصلی چالشنیز ( 1997جونز )

 هایضعفهمچنین  کرد، گذاریسرمایه هاآن روی بتوان تا است یکدیگر قوت نقاط از آگاهی مستلزم همکاری که دلیل این به

 ایحرفه صمیمیت ایجاد و ارتباط برقراری هایفرصت (2003لیستر ) ازنظر. از این طریق پوشش داد توانمی نیز را یکدیگر

 و تعامل با همکاران همکاری، هایپروژهاجرای  دستاوردها، جشن متقابل، منافع طریق از ایحرفه صمیمیت. هستند مهم بسیار

 (2017) لونگ و کالت بور، (.1993 ،1هولوی و راجرز) گرددمیایجاد  کار به مربوط هایپذیریآسیب و احساسات کشف

 ؛نیستید موافق هاآن باشود که پذیرفته می یتصمیمات درگیری، از احساسات تفکیک چگونگی یادگیری باکه  اندکردهاشاره

 وظیفه روی بر نکنید؛ جدا گیریتصمیم از را احساسات . بدین منظوردهیم قرار مدنظر را مثبت رفتارهای که است مهم بنابراین،

 تأثیر تحت را کارکنان منفی نظرات که ندهید اجازه ،کنندمی مالکیت احساس همه که کنید حاصل اطمینان ؛کنید خود تمرکز

مراقب باشید  وکنید  استفاده تنش بردن بین از برای خوب طنز از بیایند؛ کناربا تصمیم  مشکلی هیچ بدون هاآنو  دهند قرار

 .مدرسه اخذ گردند اندازچشمدر راستای  هاتصمیم

 در مدیر و دارد بسیاری تأثیر آموزان دانش موفقیت در مدرسه فرهنگ که نمودند اشاره موضوع این به بسیاری هایپژوهش

 رابطه مدارس ازجمله و هاسازمان در که زمانی تا بنابراین نماید؛ ایفا را بسزایی نقش تواندمی آن هدایت و فرهنگ این ساختن

 زیردستان، باشد، اقتصادی صرفاً مشارکتی مدیریت به نسبت مدیران نگرش باشد، مرئوس و رئیس رابطه کارکنان، و مدیر بین

 مسیر بودن دوطرفه باشد، نداشته تثبیت مدیریت نباشند، برخوردار کافی آرامش و امنیت از مدارس باشند، همکاری مانع خود

 برای را الزم آموزش گروه اعضای و باشند داشته را مطلوب نتیجه انتظار کوتاه فرصت در مدیران نباشد، موردتوجه مشارکت

 .است بیهوده همکاری بر مبتنی تمدیری مطلوب اجرای انتظار( 1376 مجدفر،) باشند ندیده مدیریت در مشارکت

 شاید بنابراین است، مدیر به معطوف شدهطراحی همکاری از استفاده دالیل بیشترین شد، مالحظه 3 شکل در که طورهمان

 از. کرد پیشنهاد را مدیران آموزش مؤثر، و واقعی شکل به همکاری بر مبتنی مدیریت ترویج منظوربه قدم اولین عنوانبه بتوان

 در مدیران کهدرصورتی است، مدرسه هایفعالیت تمام محور نوعیبه مدارس مدیران نگرش و سلیقه هم هنوز ازآنجاکه طرفی

البته  .گردند همراه او با راه این در نیز مدرسه ارکان سایر که بود امیدوار توانمی شوند، توجیه شخصی و انگیزشی عامل مورد

و  هازیرساخت نمودن فراهمنباید غافل شد. مورد دیگر  در میان اعضای مدرسه نیز ایحرفهو صمیمت  مؤثراز برقراری ارتباط 
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 شدهگرفتهاجرایی برای تصمیمات  هایضمانتتغییر ساختار نظام آموزشی و قوانین به نفع مدیریت مبتنی بر همکاری و ایجاد 

 در سطح مدرسه است.

از کنار آن  سادگیبه توانیمنمیهستند که ما  هاییتخصصباید گفت معلمان و سایر ذینفعان دارای اطالعات و  تدرنهای

( 248 :1994) هارگریوز که طورهمانباید مراقب بود تا مدرسه به سمت همکاری ساختگی منحرف نشود،  حالدرعینبگذریم. 

 داشت: اظهار

 که شود حاصل اطمینان مستمر دارد تا همواره این بازرسیبه  نیاز مطلوب آن تحقق ،باشدر مض یا مفید تواندمی همکاری»

 .«بردمیهمکاری سود  مثبت هایجنبهو  اجتماعی و آموزشی مزایای مدرسه از
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