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 چکیده 
 به توجه و شده آموزشی گذارییاستس اصلی دستورکار ،مدرسه رهبری گرایی گذشته، حرفه دهه یک در

 اهمیت این با توجه به. است گرفته قرار آموزشی نظام موضوعات صدر در مدارس رهبران و مدیران کیفیت

نظام دستیابی به  برایمدارس  رانیمدایی و درک وظایف و فعالیت های هدف این پژوهش، شناس موضوع،

کیفی انجام  به روش این پژوهشبرای درک آنچه مدیران مدارس انجام می دهند، لذا، بود.  اثربخشی آموزش

شد. جامعه مورد مطالعه، مدیران مدارس شهر تهران بودند که به روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند. ابزار 

داده ها، مشاهده، مصاحبه و مطالعه اسناد مربوطه بود. برای تحلیل داده ها، از روش تحلیل محتوای دآوری گر

کیفی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد شرایط انتصاب مدیران مدارس، اهمیت و پیچیدگی 

ی اعضای ناظر فعالیت ها مدارس را به عنوان واحد تحلیل منعکس نمی کند و شرح وظیفه، مدیران مدارس را

ه، مدیر مدرس، اثربخش نه کارگزار تعریف می کند. لذا، ضروری است برای دستیابی به نظام آموزشی مدرسه

مدیریت و  و شرح وظیفه مدیران مدارس بازتعریف شود. همچنین، دوره های مهارت آموزی ابشرایط انتخ

   برای مدیران مدارس طراحی و برگزار شود.  رهبری 
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 مقدمه

 آموزشی نظام موضوعات صدر در مدرسه، رهبری و مدیریت کیفیت به توجه گذشته، دهه یک در

هیچ » گویند: می (Amanchukwu, Stanley & Ololube,2005) استتتت گرفته قرار

مدارس  و رهبرانلذا، مدیران  «نمی کند حرکتکشتتوری فراتر از کیفیت رهبری آموزشتتی خود 

به همه امور مدرستتته توجه دارند و در برابر عملکرد  هاآندارند.  مدارس تیدر موفقنقش مهمی 

: مدارس، نقش های مختلفی بر عهده دارند؛ از جمله و رهبرانمدرسته مستئول هستتند. مدیران 

تدوین رستتالت مدرستته، تدوین برنامه راهبردی مدرستته، تدوین یا توستتعه برنامه درستتی، برنامه 

توستتعه حرفه ای معلمان، ارزیابی برنامه ها و عملکردها، ستتنجش دانش آموزان، تامین و تنظی  

بودجه، امنیت مدرسه، مدیریت تاسیسات، ارتباط با والدین و روابط با اجتماع؛ بر اساس این نقش 

 ,Nusche,2008&Pontاز مدیر مدرستتته تا رهبر مدرستتته متتیر استتتت   هاآنها، عنوان 

Moorman سه سه خلق می کنند فرهنگ ،(. همچنین مدیران و رهبران مدر    مثبت را در مدر

 Louis & Murphy, 2017،)  شتتترایط را برای رشتتتد دانش آموزان و معلمان فراه  کنند

 Adli, 2011 مل موثر بر مدارس هستتتتند  ( و از عوا  & Pahang, Mahdiuonکیفیت 

Yarigholi, 2018) سه، اثر قوی شان می دهد مدیریت اثربخش مدر . یافته های پژوهش ها ن

 Lemos & Vanتری از اندازه کالس درس و کیفیت تدریس بر عملکرد دانش آموزان دارد  

Reenen, 2014 دارد و بعد از شرایط ( و بر پیامدهای شناختی و غیرشناختی دانش آموزان اثر

 ,Agasisti, Bowers & Soncin  کالس، دومین عامل موثر بر موفقیت دانش آموزان است

مدارس، حتی فراتر از مرزهای مدرستته  و رهبران. در جامعه دانش بنیان، از تاثیر مدیران (2018

ذا، ل. که عملکرد دیگر نظام های جامعه را متاثر می کنند (Allen, 2003بحث می شتتتود  

مدیران و رهبران مدارس باید بهتر  :می گویند (Etzold & Haerder, 2017  همانگونه که

برای نظام آموزشتتی و دیگر  هاآنآموزش ببینند و دریافت های مالی بهتری داشتتته باشتتند زیرا، 

 مه  هستند.   جامعه نظام های

ی شتتودآ آیا مدیریت و با وجود اهمیت این بحث، مدیریت اثربخش مدرستته وگونه تعریف م    

شانس و دیگر امور ذاتی مرتبط  ستعداد،  ست و به ا ضوعی فراتر از اراده افراد ا سه مو رهبری مدر

استتتآ یا مدیریت اثربخش، با آموزش مدیریت و مهارت آموزی رهبری حاصتتل می شتتودآ این 

شرایط ضوع، توجه ما را به  صاب مو  رایز د.مدیران مدارس و وظایف مدیران مدارس جلب کر انت

لذا این مقاله در  .کند یرا منعکس م هاآن یو نقش ها ، وظایفها تیحدود فعال ،سیاست ها نیا

سه بخش، این موضوع را بررسی می کند: ابتدا، مدیریت مدرسه و اهمیت آموزش مدیریت بحث 

سندهای مربوطه گزارش  صاحبه ها و  سپس، یافته های پژوهش یا تحلیل محتوای م شود.  می 

 د و در بخش سوم، بحث و نتیجه گیری ارائه می شود. می شو
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 مدیریت و رهبری مدرسه

ش یها شهیر مدارس، مدیران سان یدرخت تنومند نظام آموز ساقه  هیو تتذ یهستند که با آب ر

  Bloom, Sadun & Van Reenen. کنند یم یرا در مدارس جار یها، زندگ ها و برگ

که تیلور 2012  مانی  ند: از ز ها در ( می گوی مان  تاکنون، ستتتاز یت علمی را طرح کرد  مدیر

جستجوی بهترین روش اداره خود بوده و هستند. در واقع مدیریت، برای این وجود دارد که افراد 

یک بهترین راه برای انجام دادن کارها وجود به رغ  این که و ستتتازمان ها را اثربخش ستتتازد و 

دن فعالیت ها وجود دارد که مدیریت در طلب آن ندارد؛ بلکه، همیشتتته راه بهتری برای انجام دا

ست سازمان را پیش بینی می کند که اثربخش (Kiechel, 2012   ا . مدیریت خوب، موفقیت 

ست. یافته های IT(، فناوری اطالعات  R&Dتر از تحقیق و توسعه   ( یا حتی مهارت کارکنان ا

، %11ن می دهد فنون مدیریت پژوهش از مقایستته رویکردهای مدیریت با انتظارات ستتنتی نشتتا

 R&D )11% و   %11،  مهارت کارکنانIT )1%  .ضیح می دهد سازمان ها را تو تفاوت عملکرد 

به عبارت دیگر، مدیریت، بستتیار بیشتتتر از انتظارات معمول در عملکرد ستتازمان ها موثر استتت. 

همیت دارد موضتتتوع کیفیت مدیریت، نه فقط بین ستتتازمان ها بلکه، درون ستتتازمان ها نیز ا

 Bloom, Van Reenen & Brynjolfsson, 2017.)  ،ین ن چ م    .Bloom et alه

کشور  22پژوهشی بر پایه سه مولفه مدیریت شامل: هدف ها، مشوق ها و نظارت، در (، 2012 

شان می دهد مدیریت اثربخش به  هاآننفر انجام دادند. یافته های پژوهش  1222و مصاحبه با  ن

ر می شتتتود. به عبارت دیگر، مدیریت بهتر و عملکرد برتر قویا به ه  مرتبط بهبود عملکرد منج

هستتتند و مدیریت با تاثیر بر عملکرد ملی، تفاوت ها را خلق می کند. لذا، مدیریت واقعا کار می 

( می گویند: مدیران، ستترنوشتتت شتترکت و کارکنان (Bloom et al, 2017کند. همانگونه که 

نستتبتا کمیاب و بی قیمت  هاآنبه مدیران بیشتتتری نیاز داری  اما،  خود را شتتکل می دهند و ما

 هستند.   

(Etzold & Haerder,2017) ،در میان انواع مختلف  می گویند: مدیریت و رهبری مدرستته

ست  هاآنمه  ترین  مدیریت، شی ا شاخص عملکرد نظام آموز سال های اخیر، به عنوان  که در 

 .دشتو می تاکید یآموزشت تیریمد قیبهبود مدرسته از طراصتالح و شتناخته شتده استت و بر 

(Baniasad, Hossein Gholi Zadeh & Amin Khandaghi, 2018)  :ند می گوی

سه،  شود. به این ترتیب، مدارس اثربخش کننده نییتع یژگیورهبری حرفه ای مدر  قلمداد می 

درباره وظایف و  (.et al, 2008 ،Pont  رود یبه شمار م «یاسیس تیاولو» کیمدرسه  یرهبر

سهو  مدیران نقش های سهمی گویند: ( (Peterson & Deal, 2002 رهبران مدر :  مدیر مدر

  ،ناظر بر کارکنان و نتایج، هماهنگ کننده برنامه ها، تخصتتیص دهنده منابع، برنامه ریز مدرستته

شاعه دهنده ایده ها و اطالعات، حافظ مرزهای مدرسه ضادها، ا و  کش هاکشمو  قاضی آگاه در ت
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هبر رمی کند و در نقش حل  ارمدرسه  رویکرد سیستمی مسایل پیچیده که با است تحلیل گری

ارزش ها و  ی استت کهانستان شتناسترا روایت می کند،  تاریخ مدرسته استت که راوی: مدرسته

سه را بازنمایی می کند، هنجارها سی مدر شنا ست که آینده  سهی ا صد و فرادید مدر را بیان  مقا

 فرهنگ مدرسهی است که سفالگراست،  تجس  سمبل ها و ارزش های مدرسه در عملمی کند، 

ش نمایدر بازیگر، نقش اصلی را توصیف می کند،  روح مدرسه که است شاعری، دهدمی شکل را 

با توجه به اهمیت نقش مدیران استتت.  التیام بخش دردهای اعضتتای مدرستتهاستتت و  اجتماع

وه عاملی تفاوت مه  در عمل مدیریت را منعکس می  مدارس، این پرستتش مطرح می شتتود که

 کندآ

 ,Alaghband )یافته های پژوهش درباره موفقیت مدیران، از نقش آموزش حمایت می کند. 

گوید: مدیر مدرسه به اقتضای موقعیت، اصول و یافته های علمی و مهارت های فنی  می (2017

شکالت را حل می کند تا هدف های را هنرمندانه و با رعایت موازین اخالقی به کار  می بندد و م

(، نشان Lemos & Van Reenen, 2014نظام آموزشی را تحقق بخشد. یافته های پژوهش  

صول و  سبک ها، ا سه  ست اگر مدیران، در اداره مدر سه حتمی ا می دهد موفقیت مدیریت مدر

  (Mintzberg, 2005) مدیریت و رهبری مناستتب و کامل را بدانند و به کار ببرنند. هایروش

درباره آموزش مدیران می گوید: برخی مشاغل مانند حسابداری و جراحی مستلزم مهارت آموزی 

رسمی در کالس درس هستند اما، مدیریت متفاوت است. مدیریت می تواند ذاتی باشد یا بواسطه 

ربه های آموزش کستتب شتتود. البته، آموزش می تواند ذهن را شتتکل دهد، پیش از این که با تج

نشان می دهد مدیریت  .(Bloom et al, 2017)رهبری و زندگی پر شود. یافته های پژوهش 

ست. به عبارت دیگر، در  سته ا سازمان ها واب اثربخش به رقابت، مهارت و یادگیری از روش اداره 

ر دصتتنایعی که رقابتی هستتتند، مدیران تالش می کنند تا بهتر فعالیت ها و امور را اداره کنند؛ 

شگاه ها قرار دارند  هاآنسازمان هایی که اعضای  دانش آموخته کالج ها هستند یا در نزدیک دان

همچنین، سازمان هایی که همجوار سازمانی با اقدامات بهبود یافته قرار دارند؛ تمایل دارند تا راه 

ستتازمان های های مدیریت اثربخش را انتخاب کنند و به کار ببرند. زیرا، ستتازمان های موفق به 

محلی این امکان را می دهند تا از بهترین عمل مدیریت ستتتازمان یادبگیرند. یافته های پژوهش 

Amanchukwu et al, 2015))  ،سطه فرایند بی پایان کسب تجربه شان می دهد به وا نیز ن

دانش، تعهد و مهارت آموزی گفتگو، رهبران تربیت می شتتوند. خودمطالعه ای، آموزش مدیریت، 

بر اساس  ورش رهبری، مهارت آموزی و انباشت تجربه های مرتبط، مدیران را متحول می کند.پر

 از دو دهه گذشته، تقاضا برای مدیریت حرفه ای در مدارس افزایش یافته است.     این بحث، 

 اقتصتتادی توستتعه و در دو دهه گذشتتته، بیشتتتر کشتتورهای عضتتو ستتازمان همکاری    

 Organization for Economic Co-operation and Development) های ، دوره 
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سال  سه را برگزار می کنند. برای مثال در هلند، از  ، وزارت آموزش و 1991آموزش رهبری مدر

سید پرورش برای دوره های مهارت آموزی رهبری،  شامل: سوب می دهد. این دوره های آموزشی 

صتتمی  گیری و مدیریت زمان استتت مهارت های مدیریت مدرستته، رهبری مدرستته، ارتباطات، ت

 de Jong, 2007& Bal :سیر وجود دارد سه دو م ست مدیریت مدر (. در فنالند، برای احراز پ

مستتیر معلمی و مستتیر دانشتتگاهی. در مستتیر معلمی، مدیر مدرستته از میان معلمان با تجربه 

هینامه استتتخدام می شتتود. معلمان داوطلب پستتت مدیریت، باید مدرک کارشتتناستتی ارشتتد، گوا

شایستگی های تدریس، تجربه تدریس و گواهینامه مدیریت آموزشی بر اساس نوع مدرسه داشته 

باشند. در مسیر دانشگاهی، دانش آموختگان رشته مدیریت و رهبری آموزشی برای اداره مدرسه 

دعوت می شتوند. تحصتیل در رشتته مدیریت و رهبری آموزشتی در دانشتگاه،  قلمرو موضتوعی 

سترده ای شی، مدیریت  گ شهری، مدیریت آموز شامل: مبانی حقوق عمومی، مدیریت عمومی و 

سه به  شتل مدیر مدر سایر اطالعات درباره  شش می دهد و  سانی و مدیریت مالی را پو منابع ان

شگاهی،  ست می آید. دوره های دان سه و مربی گری بد سطه پژوهش و تجربه مدیریت در مدر وا

فه ای فراه  می کنند. افرادی که این مستتیر را انتخاب می برای شتترکت کنندگان، توستتعه حر

سال های اخیر، دوره مهارت آموزی پیش از خدمت  ستمرا آموزش دریافت می کنند. در  کنند؛ م

برای رهبری مدرستته با هدف گذار از معلمی به مدیریت افزایش یافته استتت با این هدف، برخی 

های آموزش رهبری ارائه می کنند که  ستتازمان های محلی و ستتازمان های خصتتوصتتی، دوره

مطالعه  .(Finnish National Board of Education, 2012)متقاضتتتیان زیادی دارد 

شورهای  شان می دهد  (OECD ک مدیریت  آموزی مهارت های مدیران مدارس در دوره %99ن

های آموزش مدیریت و دوره  با توجه به این یافته ها،(.  1TALIS،2013 شتتترکت کرده اند 

ست.  ضروری ا شی  مهارت آموزی مدیریت و پرورش رهبری برای موفقیت و اثربخشی نظام آموز

سخ به این پرسش ها بود:  صدد پا ساس این بحث، این پژوهش در  مدارس وگونه  . مدیران1بر ا

  . مدیران3مدارس درباره وظایف و نقش های خود وه می دانندآ  . مدیران2انتخاب می شتتوندآ 

  وظایف و نقش های خود را ایفا می کنندآ مدارس وگونه
 

     پژوهش روش

ویه دید ااز ز تیریمد دهیپد مطالعهدر صتتتدد  انپژوهشتتتگربا توجه به این که در این پژوهش، 

 هاآن، شتترکت کنندگان درباره مدیریت مدرستته بودند  دانش هاآندانش  مدیران مدارس و فه 

اعمال شرکت ه تحت مدیریت خود را اداره می کنند  مدرس هاآنوه می دانند( و این که وگونه 

                                                           
1. The OECD Teaching and Learning International Survey  
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نظریه های شتتخصتتی شتترکت و  دیدگاه های ذهنی وگونه عمل می کنند( لذا، هاآن، کنندگان

ست اکنش متقابل نمادین و تفسیری ، پژوهش یمرجع نظربر این اساس،  بررسی شد. کنندگان

ها و محیط  به فعالیت د ونزستتتا می که افراد ییمعنا می کند. مطالعهرا  افراد معنای ذهنیکه 

 ستبد از تعامل اجتماعی ،فرد دارد یبرا دهیپدکه  ییمعنا . به عبارت دیگر،خود نسبت می دهند

(. به این ترتیب، ,Flick 2013  و به کار می رودمی شود ید و طی فرایند تفسیری اصالح آمی 

با رویکرد اینروش  گاری پژوهش، کیفی  یدارن برای  د.( بوMohammadPur, 2011  پد

و مشاهده بدون مشارکت  افتهیساخت  مهین، از مطالعه اسناد مربوطه، مصاحبه داده ها یگردآور

شد تا  ستفاده  ستبه  تیواقعا یابد. در ادامه وگونگی  شیپژوهش افزا تیفیک د ووش درکی در

شامل سناد مربوطه  شود.      ا ضیح داده می  صار تو ستفاده از این روش ها به اخت نامه  نیآئ، ا

سیاست ها، شرح  ( که دربارهآموزش و پرورش یعال یشورا 2001مصوب سال   مدارس یاجرائ

 تنظی  شده است. همچنین، ماده 112فصل و  1 مدارس است در رانیمد وظایف و فعالیت های

که درباره  (و پرورش آموزش یعال یشتتورا 2003 مصتتوب  مدارس رانیمد انتصتتاب نامهنییآ

 (.  www.medu.ir, 2018دارد   ماده 1و مدارس است  انتصاب مدیران ایطشر

صاحبه ن      ضوع که مدیران مدارس درباره وظایف خود افتهیساخت  مهیم ، با هدف درک این مو

، انجام شد. در این مرحله، برای انتخاب شرکت هاآن جهان زیست وگونه فکر می کنند و کشف

  بر (. در این نمونه گیری، افراد,Flick 2013  استتتتفاده شتتتدکنندگان، از نمونه گیری نظری 

ساس شباع نمایا و بودن مرتبط ا صل ا صاحبه ها، از ا شوند. در انجام دادن م   بودن انتخاب می 

یامد. ن بدست پیروی شد. به عبارت دیگر، مصاحبه ها تا آنجا ادامه داشت که یافته جدیدی نظری

(، در محل خدمت 1دخترانه و پستترانه دوره اول  جدولمدرستته دولتی  مدیر 19در مجموع، با 

، مصتتاحبه انجام شتتد. پیش از مصتتاحبه، هماهنگی جزم انجام شتتد و با موافقت شتترکت هاآن

مصاحبه تنظی  شد. نمونه ای از  مصاحبه، راهنمای ها ضبط شد. برای هدایت مصاحبهکنندگان، 

رستته ویستتتآ وه رشتتته ای مطالعه پرستتش های مصتتاحبه عبارتند از: تعریف شتتما از مدیر مد

 کردیدآ وه دوره های آموزشی گذرانده ایدآ وه وظایفی در مدرسه انجام می دهیدآ و غیره. 

 
 . اطالعات جمعیت شناسی مدیران مدارس شرکت کننده در پژوهش1جدول 

 

 رشته تحصیلی تحصیالت سابقه کار کد

 یبازرگان تیریمد کارشناسی ارشد سال 22 1

 اتیاله کارشناسی ارشد سال 29 2

 یجامعه شناس کارشناسی ارشد سال 21 9

 یتیترب یشناس روان کارشناسی ارشد سال 21 4
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 یدرس یزیبرنامه ر کارشناسی ارشد سال 29 1

 کیزیف کارشناسی سال 29 0

 ادبیات فارسی کارشناسی سال 32 1

 یمیش یمهندس کارشناسی سال 19 8

 کیالکترون کارشناسی سال 12 2

 یاضیر کارشناسی سال 11 11

 یسیزبان انگل کارشناسی سال 22 11

 یآموزش یتکنولوژ کارشناسی سال 32 12

 یشناس ستیز کارشناسی سال 11 19

 یشگاهیعلوم آزما کارشناسی سال 12 14

 محض یمیش کارشناسی سال 22 11

 خیتار کارشناسی سال 19 10

    
هده مستقی  فعالیت های مدیر مدرسه، انجام شد. واحد بدون مشارکت، با هدف مشامشاهده     

شی، برای  شته مدیریت آموز شگرکارورزی در ر شاهده  انپژوه سبی برای این نوع م صت منا فر

فراه  کرد. مشتتاهده گران با حضتتور در مدارس، فعالیت ها، رفتارها و تعامالت مدیران شتترکت 

ر، آنچه که در رفتار و کالم مدیر دیده و کننده در این پژوهش را تماشتتتا کردند. به عبارت دیگ

شاهده رفتار  شرکت کنندگان و م شد. در این مرحله برای انتخاب  شد، ثبت و گزارش  شنیده 

,Flick مدیران مدارس، با توجه به اصتل نمونه گیری تدریجی، مدیران مدارس انتخاب شتدند  

مدرسه مشاهده می شود، بلکه،  (. به عبارت دیگر، از پیش معلوم نبود کدام مدرسه یا وند2013

صرفا بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده نظیر: مدارس دولتی، دخترانه یا پسرانه و دوره اول، 

سه هماهنگی جزم  سه، با مدیر مدر ضور در هر مدر شدند. پیش از ح شاهده  مدارس انتخاب و م

صبح بود، وارد  1. 32عت مشاهده گر، همزمان با حضور مدیر در مدرسه که حدود سا انجام شد.

سه به مدت یک هفته کاری  شت. در هر مدر ضور دا سه ح شده و تا پایان وقت در مدر سه  مدر

(، مشاهده و یادداشت برداری انجام شد. 2فعالیت های مدیران بر پایه راهنمای مشاهده  جدول 

شاهده گر در وارووب واحد کارورزی به  مدارس مراجعه کرد، یاد شت برداری از آنجایی که م دا

پدیده ای طبیعی به نظر می رستتید. البته، برای آنچه که باید مشتتاهده شتتود  یا واحد مشتتاهده، 

Mohammadi, 2014) از پیش، بر استتتاس وارووب ،)Mintzberg, 1973))  یک راهنما

شتر،  شاهده بی شت. به عبارت دیگر، تا جایی که م شباع نظری ادامه دا شاهدات تا ا شد. م تهیه 

 (. در مجموع، ده مدرسه مشاهده شد.,Flick 2013شتری را به همراه نداشت  دانش بی
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 مشاهده بر اساس چارچوب مینتزبرگواحد ی راهنما. 2جدول 

 نمونه رفتار تعریف فعالیت

 نقش های متقابل شخصی

مهر و امضتتای استتناد، شتترکت در جشتتن ها،  نماینده نمادین و رسمی مدرسه تشریفاتی

 ، مالقات والدین و مراجعانرفتن به اردوها

تاثیرگذاری بر کارکنان در وگونگی انجام دادن  رهبری

 وظایف

گفتگو با کارکنان اداری و آموزشتتتی(، ایجاد 

 انگیزش و آموزش کارکنان 

یان و دیگر افراد بیرون  رابط تا با هم طه  برقراری راب

 مدرسه

جد، مراکز  له: مستتت با مح باط  برقراری ارت

 داره کل آموزش و پرورشبهداشتی درمانی و ا

 نقش های اطالعاتی مدیران

کستتب اطالعات درباره تصتتمی  ها و تتییرات  مدیر مدرسه، مرکز اطالعات آن است. گیرنده اطالعات

 مربوط به مدرسه

به افراد  مدیر نشردهنده اطالعات  یاز را  مدرستتته، اطالعات مورد ن

 نیازمند آن می دهد.

 سهانتقال اطالعات به اعضای مدر

بیرون  به را نیاز مورد اطالعات مدرستته، مدیر سخنگو

 مدرسه انتقال می دهد.

 انتقال خبرهای مدرسه به محله و منطقه

 تصمیم گیری های نقش

تتییر زمتتان متتدرستتتته و محتوای آموزش  طراحی و اجرای تتییرات جزم کارآفرینی

 کارکنان 

ی اعضتتتای مدرستتته به علت تتییر رفع نگران اصالح و مهار فشارهای موجود آشوب زدایی

 تصمی  ها

نده  تخصتتتیص ده

 منابع

ساس  تخصیص و کنترل منابع مدرسه سه و توزیع منابع بر ا تنظی  برنامه مدر

 محتوای درس ها

سات محله و اداره کل آموزش  گفتگو و وانه زنی با افراد و سازمان های مرتبط مذاکره کننده شرکت در جل

 مبرای دریافت حمایت های جز

 
  محتوای کیفی استفاده شد. به این ترتیب، در سه مرحله تحلیل روش از ها، داده برای تحلیل    

انجام شد: ابتدا، مصاحبه ها و مشاهدات به شکل متن پیاده شدند. با توجه به اینکه واحد  تحلیل

عبارات و جمله هایی که ارتباط وندانی با پرستتتش های تحلیل عبارت و جمله بود، ستتتپس، 

شتند، حذف شدند و در نهایت، عبارات و جمالت مشابه شتند یا معنای مشابه ای دا  ،پژوهش ندا

 ای، دسته بندی و خالصه شدند تریرپذیو تفس یریادگیقابل  ،قابل فه  بودن یارهایبر اساس مع

  آشکار شود. اهالگو درون داده 
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 یافته های پژوهش

انتخاب می شوندآ ابتدا، اسناد مربوطه مطالعه  مدارس وگونه در ارتباط با پرسش اول، مدیران

 انتصاب، شرح وظایف و قلمرو فعالیت های مدیر مدرسه روشن شود.  سیاست های  شد تا

 نامهنییآ( و آموزش و پرورش یعال یشورا 1312مصوب   مدارس یینامه اجرا نییآبر اساس 

معاونان و  ،مدیرانشرایط انتصاب (، و پرورش آموزش یعال یشورا1312مصوب  رانیمد انتصاب

 از میان معلمان و کارکنان آموزش، رسامد انمدیر. مانند سایر کارکنان دولت است مدارسمعلمان 

 بر اساس آیین نامه و اختصاصی به این پست منصوب می شوند. عمومی پرورش با احراز شرایط و

 مقررات و قوانین عمومی شرایط مهه از برخورداری»، برای احراز این پست مدارس انتصاب مدیران

ی عموم شرایط ضروری است.« ایران اسالمی جمهوری نظام کارگزاران بکارگیری و جذب به مربوط

( شامل آنچه که برای همه کارکنان دولت در جمهوری اسالمی ایران ضروری است از 1 ماده الف

 لقایران، تخ اسالمی جمهوری اساسی اسالم و قانون احکام به عملی و التزام اسالم جمله: اعتقاد به

 همکاران نظر از امانتداری و گذشت انصاف، روحیه صدر، خلق، سعه حسن مانند: اسالمی اخالق به

بر  ارشدکاردانی تا کارشناسی مدرک تحصیلی  ب( شامل:1اختصاصی  ماده شرایط و غیره است.

 های تی و شرکت در دورهپایه دوره تحصیلی، دو تا هشت سال سابقه خدمت آموزشی یا تربی

شرط موفقیت  است که به (2مدرسه  ماده  مدیریت هایاحراز صالحیت یا آزمون مدیریت آموزش

 برگزاری امکان، ونانچه 2می شود. البته، بر اساس تبصره ماده  صادر مدیریت در آزمون، ابالغ

 نداشته باشد؛ صدور ابالغوجود  مدیریت های صالحیت احراز آزمون یا مدیریت آموزش های دوره

(. www.medu.ir.2018است   بالمانع سال یک مدت به نظر مورد فرد برای مدرسه مدیریت

 یدر ط دده یمنشان  آموزش و پرورش یعال یشورا (1319تا 1399دو دهه  مصوبات  یبررس

 Siavashi  نشده است دنظریمدارس تجد رانیانتصاب مد یهاو شاخص طیدو دهه گذشته شرا

Zangiani, 2013). گذشته عمل  یمدارس بر اساس دستورالعمل ها رانیهنوز در انتصاب مد

آموزش  یعال یمصوبات شورا مجموعه. بررسی ارائه نشده است یدیجد یشود و شاخص ها یم

مانند: حسن سابقه، تخلق به  یتاکنون موارد عموم 1392دهد از دهه  ینشان منیز،  و پرورش

حسن رابطه با  ییو توانا تیریهمکاران، سعه صدر، قدرت مد نیب تیلو مقبو یاخالق اسالم

 ه استموثر بودمدارس ران یدر انتصاب مد یاسیو س یفریک نهیشینداشتن سوء پ، تاهل گران،ید

 Zarei, 2014) . 

این در حالی است که در بیشتر کشورها، تحصیل در رشته مدیریت و رهبری آموزشی و سابقه 

سال  22جنوبی،  پست مدیریت مدرسه ضروری است برای مثال در کره معلمی برای احراز

(Korean Educational Development Institute, 2007)  سال  32و در ژاپن

 Kubota, 2006 تجربه معلمی برای شرکت در آزمون مدیریت مدرسه جزم است. در برابر، در )
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لمی برای احراز این پست ضروری مع ایران، شرط تحصیل در رشته مدیریت آموزشی و سابقه

نشان می دهد که برداشت اداری و اجرایی نه  خدمت ه  دو تا هشت سال سابقه نیست و میزان

یی که بر پایه رتبه رس در کشورهاامد رانیانتخاب مد طیشرا آموزشی از این پست وجود دارد.

 التیتحص ر،یسن مدنشان می دهد  ی موفقی دارندنظام آموزش (Legatum, 2017) بندی

و  یتجربه معلم ت،یریمد یمهارت آموز یدوره ها ،یمعلم یمهارت آموز یدوره ها ،یدانشگاه

(. همچنین، مصاحبه مدیران Adli, 2017برای احراز این شتل ضروری است   تیریمد تجربه

مدارس بیانگر این موضوع است که این سیاست های انتصاب برای مدیریت مدرسه کافی نیستند. 

  از مدیران درباره سابقه خدمت و تجربه کاری می گوید:یکی 
های صحیح و منطقی سال در آیین نامه، بسیار ک  و ناکافی به نظر می رسد. یکی از مالک 1تا  2سابقه »

داره، با بچه ها سر و کله زده، سابقه معلمی داره، در جمع معلمان  از نظر من تجربه است. کسی که تجربه

قدر تجربه و اطالعات به دست آورده که اینها را نمی آموزان برخورد و آشنایی داشته آندانش  بوده و با اولیا

توان در هیچ دانشگاهی به کسی یاد داد. به همین علت به طرف نیروهایی که سابقه و تجربه باجیی دارند 

 «کف در نظر گرفته شود سال به عنوان 12 تا 9بروی  که این میزان سابقه در آئین نامه کمه و باید حداقل 
 . (1 کد 

 مدیر دیگری بر تجربه معلمی تاکید داشت:
سال سابقه معلمی داشته باشد  9- 2کسی را که می خواهی  به پست مدیریت انتخاب کنی  باید حداقل »

بتونه مدیر شود و این سال سابقه و بعد از گذارندن این سیکل  1-1بعد به عنوان معاون مدرسه حداقل 

 (.2کد « است که در کل کشور امکان اجرایی شدن داردهکاری یک را

 میان زا باید مدارس بیشتر شرکت کنندگان در این پژوهش بر این باور هستند که مدیران    

 شوند. انتخاب آموزشی رشته مدیریت تحصیلی مدرک دارندگان
حصیالتش در رشته مدیریت من این است که مدیر حتمًا ت نظر از تاثیرگذار و مه  از مالک های یکی»

یعنی، قید ترجیحا، رشته مدیریت آموزشی که در آئین نامه شرایط احراز مدیریت مدارس  آموزشی باشد

  (.9و  1، 9، 1 کدهای «آمده به الزاما تبدیل شود

نشان می دهد از نظر معلمان،  ((Hossein Zadeh Takhtkhash,2012یافته های پژوهش 

رشته مدیریت آموزشی دارای عملکرد بهتری نسبت به مدیران دارای مدیران با تحصیالت در 

آموزش و پرورش، از کل  آمارمدرک غیر مدیریت آموزشی هستند. این در حالی است که بر پایه 

دانش آموخته رشته مدیریت  هاآن %1مدیرانی که در مدارس کشور فعالیت می کنند، فقط حدود 

ذراندن دوره های آموزشی این وظیفه را به عهده دارند بدون گ هاآن %99آموزشی هستند و 

 (. 3 جدول
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 . سطح و رشته تحصیلی مدیران مدارس9جدول 

 درصد رشته تحصیلی تعداد مدرک تحصیلی

 %22 ادبیات و علوم انسانی 91 دکتری

 %2 فناوری اطالعات 12292 کارشناسی ارشد

 %11 علوم پایه 29122 کارشناسی

 %3 تربیت بدنی  1911 فوق دیپلم

 %19 انواع مدیریت 922 دیپلم

 %1 مدیریت آموزشی 1 زیر دیپلم

 (1921و پرورش،  )شورای عالی آموزش
 

به گفته یکی از مدیران، شرایط احراز پست مدیریت، از هدف های مدرسه متاثر می شود و در 

 واقع، این هدف ها هستند که می گویند مدیر وه انجام دهد. 
 های ویژگی یعنی ویستآ مدرسه رسالت کنی  مشخص است جزم ابتدا در مدارس، یرانمد بحثدر »

 هو برسه، اهدافش به مدرسه تا کند اداره مدرسه را باید که مدیری بگویی  تا استآ کدام موفق مدرسه

 و دیرم های ویژگی بالطبع ،کند می تتییر مدرسه هدف وقتی .باشد باید داشته هایی ویژگی و شرایط

 دهنده انتقال و کنکور در قبولی آمار بردن باج مدرسه اهداف. کرد خواهد تتییر ه  انتخاب ابطضو

 و توجه مدرسه هدف اگر شودآ می توجه ه  عاطفی و اجتماعی اخالقی، رشد به ،اما استمحفوظات 

 اسبمن مدارس مدیران انتصاب های شاخص و شرایط ،باشد آموز دانش وجودی ابعاد جانبه همه پرورش

 .(12 کد  «بود نخواهد

نش، دا دید باگیر یعهده مرا بر در مدارس  تیریمد تیکه مسول یفرداین یافته ها نشان می دهد 

و  التیباشد. سطح تحصمدیریت آشنا روز  هایروشبا و های جزم را دارا باشد  مهارت و تخصص

، دوره تجربه کردهون در مدرسه معا امعل  یعنوان ه را ب یمدتو  دشمرتبط با دیاو با تحصیلیرشته 

این در حالی است که یافته های  .را گذرانده باشد یآموزش یو رهبر تیریمد یآموزش

موجود انتصاب  یارهایمع نیدهد که ب ینشان م ((Piriyy & Niknamami, 2018پژوهش

وجود  یادیز اریتفاوت بس رانیمطلوب از نظر معلمان و مد یارهایو مع مدارس رانیمد یو ارتقا

 در عمل زیمصوب ن یارهاینکرده و  مع یرییدر دو دهه گذشته تت رانیانتصاب مد یارهایمع دارد.

 نظام آموزش و پرورش یمعلمان و ناکارآمد یتینارضاه موضوع ب نیشده است. ا ییاندک اجرا اریبس

 .شده استمنجر 

دوره دوم آموزش و ول دوره ادر  مدیران نشان می دهد وظایف مدیران مدارس بررسی شرح وظیفه

مدیر مدرسه وظیفه دارد جهت به ثمر رسیدن این آیین نامه،  1ر اساس ماده . باست تقریباً یکسان

 نماینده آموزش و، مدیر مدرسه به عبارت دیگر،تعلیمات رسمی وزارت متبوع خود اهتمام ورزد. 
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است اداری مدرسه های آموزشی، پرورشی، مالی و  ل حسن اجرای فعالیتئومس ،پرورش منطقه

های و در برابر کلیه امور مدرسه مسئولیت دارد و موظف است بر اساس مقررات با برنامه ریزی

گیری از امکانات و و با بهره هاآنمناسب و استفاده از مشارکت کارکنان، دانش آموزان و اولیای 

تالش کند.  های داخل و خارج از مدرسه، جهت تحقق هدف های مصوب دوره تحصیلیظرفیت

 ( عبارتند از:12نمونه ای از وظایف مدیران مدارس  ماده

 امور پیشرفت در مراقبت و برنامه فوق فعالیت های و برنامه ها اجرای حسن بر نظارت -

 .مصوب برنامه های بر مبنای مدرسه اداری و پرورشی آموزشی،

 غیبت موقع به اعالم و مربوط دفتر در آن ثبت و کارکنان غیاب و حضور به رسیدگی -

 غیبت صورت در کالس ها اداره کوشش در و متبوع پرورش و آموزش اداره به آنان

 ساعت نی  حداقل مدرسه در حضور. مربیان و معلمان دیگر و معاون همکاری با معلمان

 کارکنان و دانش آموزان همه مدرسه مادامی که از خروج و مدرسه شروع کار از پیش

 .استثنایی و ضروری دموار در شوند، مگر خارج

 تنظی  و مدرسه مالی امور اجرای حسن بر نظارت و ساختمان، اموال حفظ در مراقبت -

 برای سوابق بودن آماده در کوشش مالی، مبنای مقررات بر جزم اسناد و مربوط دفاتر

 .مربوط مقامات بررسی

 کی هر ایبر خدمت پرونده تنظی  و مدرسه کارکنان کلیه وظایف انجام برحسن نظارت -

 یابیارزش امکان ساختن فراه  منظور به آنان غیاب حضور و و رفتار و کار وگونگی ثبت و

 کامل.   و مداوم

است و به  پرورش نماینده آموزش و مدیران مدارس نشان می دهد مدیر مدرسه، شرح وظیفه 

اجتماع و  عنوان بازو اجرایی سیاست های وزارت آموزش و پرورش مرکز توجه است نه کارگزار

 تصمی  گیرنده درباره مسایل مدرسه.

 مدارس درباره وظایف و نقش های خود وه می دانندآ همه در ارتباط با پرسش دوم، مدیران

مدیران شرکت کننده در این پژوهش اظهار داشتند پیش از احراز پست مدیریت مدرسه و پس از 

به عبارت دیگر،  کت نکرده اند.آن، در هیچ دوره مهارت آموزی مدیریت و رهبری مدرسه شر

دوره ای در این ارتباط برگزار نکرده است. با وجود این موضوع، از نظر  آموزش و پرورش تاکنون

گی شایست مدرسه و مدیریت صالحیت گواهینامه همه مدیران شرکت کننده در این پژوهش،کسب

 ن می گوید:پیش از احراز این پست ضروری است. یکی از مدیرا آموزشی های رهبری
 مالی مسائل و هزینه خاطر شاید به نمیشه، برگزار هایی دوره ونین ابداً  و اصالً کشور جای هیچ در»

  .(1 کد«   شده کمرنگ
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 یکی از مدیران درباره وظایف خود در مدرسه می گوید:
ه، یک کار ما به جنبه های خدماتی محدود شده، حوزه اختیاراتی که سازمان به مدیریت تفویض کرد»

سری کارها و اقدامات روتینی است که باید انجام بشه، مثل کنترل پوشش، حضور و خروج منظ  و به 

موقع، حفظ نظ  کالس و یه جور تدریسی که مورد اعتراض اولیا نباشه، اینها مورد نظر مدرسه است که 

 (.  2 کد« باید رعایت بشه، افراد ه  تقریبا پذیرفتن و معموج مشکلی با آن ندارند

 یکی از مدیران درباره تصمی  گیری در مسایل مدرسه می گوید:
دست ما بسته است، اکثر تصمیماتی که مربوط به مدرسه است و باید معلمان و مدیران برای آن تصمی  »

بگیرند از سوی سازمان آموزش و پرورش و بیرون از مدرسه گرفته می شود. برای همه مناطق یک 

 (.11کد « مه باید طبق بخشنامه ها عمل کننددستورالعمل هست و ه

 یکی از مدیران درباره نفوذ بخشنامه ها و ضرورت اجرای آن در مدارس می گوید:
ما بیشتر دنبال رعایت قوانین هستی  و روی نتایج کمی یا آمارها حساسیت زیاده، در عمل مه  نیست »

مکاران یا بچه ها دارد. به هر شکل روال که با وه شیوه ای تدریس می شود و وه تاثیری بر شخصیت ه

  (.19کد « کاری مدرسه، حتی با امکانات ک ، باید مطابق با قوانین انجام شود

به اداره  یمدارس اغلب، امور را به گونه ا رانیمدگزارش عملکرد مدرسه، به نظر می رسد درباره 

 یران:یکی از مدباشد. به گفته « بخش تیرضا»دهند که  یگزارش م یمرکز
 دهند؛ یرو به دانش آموز م یمعلمان نمره واقع یمه  هست، وقت یو آمار قبول نیانگیم نکهیا لیدل به»

آن  ،دیآ یم نیینمرات پا نیانگیکنند، م یم تیرعا تیها رو با حساس یو درجه بند ها اقتیاستعدادها، ل

اداره، آمار  یبرا وناستآ و نییکه ورا نمرات شما پا د؛یده یخواهند که گزارش کتب یوقت از شما م

 (.12کد  «، بهتر استباشدمه  است. هر وه نمره ها باجتر 

 یی بخشنامه ها و تهیه گزارش برااجراهمانگونه که مصاحبه ها نشان می دهد مدیران مدارس 

 را وظیفه اصلی خود می دانند.  اداره کل

 ای خود را ایفا می کنندآمدارس وگونه وظایف و نقش ه در ارتباط با پرسش سوم، مدیران
نشان می دهد بیشتر وقت  نتزبرگیم مشاهده فعالیت های مدیران مدارس بر اساس وارووب

، شرکت در جشن ها، ی نامه ها و کارنامه های دانش آموزانمهر و امضا مدیران مدارس صرف

ت (، کسب اطالعایو آموزش ی ادار گفتگو با کارکنان ،و مراجعان نیوالدبا رفتن به اردوها، مالقات 

ود شمی سپری  مدرسه یاطالعات به اعضا انتقالو  مربوط به مدرسه راتییها و تت  یدرباره تصم

 (.1 شکل 
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 . مشاهده فعالیت های مدیران مدارس بر اساس چارچوب مینتزبرگ1شکل 

نشان می دهد مدیر مدرسه  در برخی Adli, Mehran & Abari, 2017)  مشاهدات     

ونان( در پایان وقت مدرسه، باید مطمئن شود درب آزمایشگاه ها و کتابخانه ها بسته مواقع معا

است. کپسول های آتش نشانی در جای خود هستند  البته در صورت موجودی(، شیرهای توالت 

ها و دستشویی ها بسته اند و در هیچ کالسی جمپی روشن نیست. مدیر در هنگام خروج از مدرسه 

همه وسایل الکترونیکی خاموش هستند و همه ویز در جای خود است. همچنین  باید مطمئن باشد

او، مراقب پوشش معلمان و دانش آموزان است: آیا لباس هایی که معلمان و دانش آموزان بر تن 

دارند بر اساس رنگ و مدل تعیین شده است آیا با خود موبایل یا تبلت به همراه دارندآ آیا به 

ده اندآ البته، دغدغه های دیگری ه  وجود دارد. این وظایف مدیران مدارس موقع وارد مدرسه ش

ما نشان می دهد نقش ها و انتظارات از مدیران مدرسه در ایران بسیار از ادبیات مدیریت و رهبری 

 آموزشی فاصله دارد. 

 

 گیریبحث و نتیجه

 یمدارس برا رانیمد یها تیو فعال فیو درک وظا ییشناسا هدف از انجام دادن این پژوهش،

. لذا، سیاست های انتصاب مدیران مدارس و شرح وظیفه اثربخش بود یبه نظام آموزش یابیدست

در مدارس ما، سیاست های انتصاب مدیران بر اساس یافته های این پژوهش بررسی شد.  هاآن

صاب مدیران مدارس، پیچیدگی های نظام آموزشی را مرکز توجه خود قرار نداده است و شرایط انت

مدارس، بسیار ساده و معمول هستند؛ به گونه ای که همه کارکنان  اداری و آموزشی( می توانند 

 ،یمرتبط دانشگاه التیتحصمدیر مدرسه شوند. در آئین نامه انتصاب مدیر مواردی مانند: 

از همه ی وجود ندارد. شاید و تجربه معلم تیریمد یمهارت آموز ،یمعلم یمهارت آموز نامهیگواه

نه انتخاب مدیر مدرسه است. در حالی که اعضای مدرسه یعنی « آئین نامه انتصاب»موارد مه  تر، 
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معلمان، کارکنان و دانش آموزان در انتخاب مدیر مدرسه نقشی ندارند؛ باید از دستورات او اطاعت 

مقامات  لب،اغ رس رااو معاونان مد رانیمداین در حالی است که مطالعات نشان می دهد  کنند.

 یرهبراست.  یشهر تیریو مد یدولت محل اراتیاخت ءکنند و جز یاستخدام م یآموزش محل

با استقالل درخور ، گسترده یها تیمسئول هاآن ورس منتقل شده امد رانیعمدتا به مد ،مدرسه

، در واقعمسئول هستند.  هاآنو سنجش  زانمدرسه، دانش آمو کرددارند و در برابر عمل یتوجه ا

، مدیریت مدرسه پست داوطلب ود.شمی در سطح مدرسه، به شکل مستقل انجام  یریگ  یتصم

مدرسه  ریمد ت،یواحد، معاون مدرسه و در نها سییر ،سر معل  ،کند سپس یشروع م یاز معلم

علمان م ب،یترت نی. به اردیگبوزارتخانه را بر عهده  یرهبر د و حتی در این مسیر می تواندومی ش

خود را  یرهبر قوهبال ییشوند و اگر توانا یابتدا، سر معل  م سیموفق در تدر نهیشیبا پمجرب و 

  .(Adli, 2017  توانند شرکت کنند یمدرسه م ریمد اینشان دهند؛ در آزمون معاون مدرسه 

است؛  هاآنکه در واقع، قلمرو فعالیت ها و بازتاب قدرت  مدارس ما بر اساس شرح وظایف مدیران

مدرسه، به کاری روتین، اداری حتی مکانیکی تقلیل یافته است که ضرورت وجود مدیریت مدیریت 

، رهبران محور مدرسهمدیریت ات یادب یهاپکه بر  نیبه رغ  ادر مدرسه را به والش می کشد. 

 نقش نیتر یمدرسه اصلو پیامدهای  فرهنگ یهستند که در شکل دهمدارس کارگزاران  ،رسامد

مدیران مدارس مورد مطالعه، نقش کارگزاری ندارند بلکه، ناظر و کنترل کننده ، را بر عهده دارند

ی و تصمی  گیری درباره موضوعات مه  و حیاتی نظیر: بهبود گذار ریتاث و به جایمدرسه هستند 

از  هاآنکیفیت و کاهش نابرابری ها، مجری تصمی  های اداره کل آموزش و پرورش هستند. 

با  .ندمی کن مدارس را اداره ی،و منطقه ا یوزارت یبخشنامه ها با و رندیپذ یم ریتاث بخشنامه ها

در کشورهای مختلف شروع شده که برای  1912تمرکززدایی نظام آموزشی از دهه وجود این که 

 بهبود کیفیت نظام آموزشی بر تصمی  گیری در مدرسه یا محل و پاسخگویی تاکید دارد

 Channa, 2015،)  ،مدارس واحد  در عمل،و  ر روز بر شدت تمرکز افزوده می شودهدر ایران

 . تحلیل نیستند

تمرکز این است که تصمی  درباره امور مختلف مدرسه، نظیر: محتوای کتاب های درسی منظور از 

 هاآنوه باشد، وگونه تدریس انجام شود، وگونه مدیران و معلمان انتخاب شوند، حقوق و مزایای 

، وه فعالیت هایی در مدرسه انجام دهند یا اینکه وگونه آموزش و پرورش به وه میزان باشد

تامین مالی شود و وگونه منابع مالی در مدرسه هزینه شود و غیره در وزارتخانه گرفته می شود 

برای هر آنچه که در مدرسه باید انجام و برای اجرا به مدارس سراسر کشور ابالغ می شود. در واقع، 

وانین و رویه هایی پیش بینی شده و اگر موردی در سطح مدرسه رخ دهد که قانون شود از پیش، ق

در این مورد ساکت باشد، مدیران مدرسه هیچ تصمیمی اخذ نمی کنند و فقط آن را به اداره 

ها برخی امور را در  می گوید: بخشنامه (Fullan, 1997  این روند گزارش می دهند. درباره
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 در شرایطیاما، موضوعات مه  را متاثر نمی کنند. این رویه ها در دهه اخیر تتییر می دهند  مدرسه

انجام می شود که تتییرات مهمی در جامعه رخ داده است. در سه دهه گذشته، سطح سواد بسیار 

دوره های کارشناسی، آموزشی،  داوطلبان رشته مدیریتتتییر کرده و در دانشگاه های کشور 

می کنند و فناوری آموزش پیشرفت های درخور توجه کرده  مطالعهرا کارشناسی ارشد و دکتری 

که می توانند به مدیران مدارس در انجام دادن وظایف کمک کنند اما، سیاست گذاران نظام 

آموزشی به توانایی های مدیران مدارس اعتمادی ندارند و به نظر می رسد مدیران مدارس نیز 

هستند. به این معنا که مایل هستند ( Seligman, 1975  «ناتوانی آموخته شده»دوار نوعی 

 ها باشند و امور معمول مدرسه را انجام دهند.  صرفا مجری برنامه

به رغ  این که یافته های پژوهش بی کفایتی نظام آموزشی متمرکز را در تامین نیازهای فردی، 

( و Fatemi Amin & Fuladian, 2009محلی و ارتباط یادگیری با زندگی نشان می دهد  

موضوع کاهش تمرکز شدید نظام آموزشی، همواره در دستورکار وزرای آموزش و پرورش بوده 

در  با تمرکززدایی در رابطه اقدامیهنوز با وجود اهمیت این موضوع،  ( اما،Fani, 2016است  

د: این می گوین et al, 2018).  (Agasistiهمانگونه که. است انجام نشده نظام آموزشی ایران

در  عوامل بافتی، نوع مدیریت و رهبری مدرسه و پیامدهای آموزشی مدرسه را متاثر می کند.

ونین شرایطی، امکان ظهور رهبری و تاثیرگذاری در نظام آموزشی وجود ندارد. اداره مدارس، بر 

 شده، ضرورت تفکر را در مدارس مورد نییتع شیاز پ یسازمان یها استیسپایه بخشنامه ها و 

 نیتدو یدستورالعمل شیدر مدرسه انجام شود، از پ دیهر آنچه که با ی؛ براستقرار داده ا دیترد

با وجود  شده اند. لیتبد ها استیس یمنفعل و مجر یان، به افراداونو مع رانیشده است. لذا، مد

تگی ایساین که بر پایه ادبیات مدیریت و رهبری مدرسه، وجود رهبران توانمند و آموزش دیده که ش

های ثابت برای انجام دادن وظایف را دارا باشند در مدارس ضروری است؛ بر اساس یافته های این 

پژوهش از یک طرف، تجربه و تخصص در انتصاب مدیران مدارس ما نقش اصلی ندارد. با وجود 

انتقادهای جدی به نحوه آموزش رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه های کشور، از متخصصان 

ریت آموزشی در مدارس خبری نیست و رابطه آموزش مدیریت و استخدام در این حرفه بسیار مدی

 ، پیش«مدیران، مدیر زاده می شوند نه تربیت»مبه  است. به نظر می رسد هنوز این بحث که 

 فرض تصمی  ها درباره انتصاب مدیران مدارس است. 

 یدر امور مال یجد یو با والش ها ستین ما ثروتمند یتوجه کرد نظام آموزش دیبااز طرف دیگر، 

. این موضوع، بر کیفیت نظام آموزشی ما سایه انداخته و سیاست گذاران آموزشی در مواجه است

جستجوی راه های جدید برای تامین مالی مدارس هستند. در این شرایط، اگر مدیران نمی توانند 

دهند؛ وگونه می توان ضرورت وجود  یا نباید فعالیت های مدیریتی و رهبری در مدرسه انجام

برای هر تصمی  باید به بخشنامه ها مراجعه کنند، نه به  هاآنرا در مدرسه درک کردآ اگر  هاآن
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مسئله مدرسه، ورا باید در مدارس حضور داشته باشندآ بر اساس آمار موجود، ایران بیش از صد 

( و لذا، Statistical ministry of the Ministry of Education, 2015هزار مدرسه  

بیش از صد هزار، پست مدیریت مدرسه دارد و البته، همه این مدیران حق مدیریت دریافت می 

کنند. اگر وه ناویز بودن حق مدیریت مدرسه همواره موضوع بحث بوده اما، به نظر می رسد با 

کیفیت نظام آموزشی این درک از نقش مدیر مدرسه، می توان این وجوه را صرفه جویی و برای 

 هزینه کرد! به عبارت دیگر، در جایی هزینه شود که منافع کسب شود. 

با وجود این شواهد، بر پایه ادبیات دانش محور، مدیریت و رهبری در سازمان ها، منبع کسب 

ی، و رهبر تیریمد(. Barney, 1991مزیت رقابتی پایدار و موفقیت پایدار شناخته شده است  

 یآموزش یو رهبر تیریمد ت،یریانواع مد انیدر م دیاست و بدون ترد ها شهود سازماننام هیسرما

 رانیبرخودار است. مد یا ژهیو گاهیاز جا یانسان هیسرما تیآن در ترب لیبد ینقش ب لیبه دل

خود را انجام  فیو دانش آموزان بتوانند وظا را فراه  کنند تا معلمان می توانند فضاییمدارس 

در مدارس ضروری است. اما،  هاآنلذا، وجود  کمک کنند یاددهیو  یریادگیبهبود  به و دهند

رسه مدتوانمند باشد و محتوا تهیه و  یامور مال ی،منابع انسانباید در سه قلمرو مه  مدرسه  ریمد

 یابیارز هدر مدرس و دباشکند و در برابر عملکرد مدرسه مسئول  تیهدا کپاروهی لبه شکرا 

ی، مطالعه در رشته مدیریت آموزشی تجربه معلمافزون بر  برای این هدف، ر اجرا شود.عملکرد محو

همچنین، برای است.  یپست ضرور نیاحراز ا یبرا یآموزش و رهبری تیریمد های نامهیگواهو 

 یرهبر یرا برا هاآنتا د وش یطراح یمهارت آموزهای دوره باید  مدرسه یتریداوطلبان مد

 یاه تیو بر ظرفباشد  نگر ندهیآ باید مدرسه یرهبر یبرنامه مهارت آموز نیامدرسه آماده کند. 

 یعواق یدر فضا ،یریادگی یندهایفرا نای و دکن دیتاکمدرسه  ایو پو دهیچیدر بافت پ یرهبر

 شود تا یطراح زین یبرون مرز یریادگی نامهمدارس بر رانیمد یبرا. همچنین، مدرسه انجام شود

 ریمتت یها ست یس یوالش ها و تقاضاها یرا برا مدارسرهبران  ی،ه اتوسعه حرف یسکو نیا

 آماده کند.

 شیافزا یدر پ ک ،یو ستیقرن بدر می گوید:  (Bush, 2018) بر پایه این بحث، همانگونه که 

 نظام کیفیت هر تالشی برای تتییر ،تیفیاثربخش در بهبود ک یشناخت درباره نقش مه  رهبر

نیز معتقد  ((Mehrmohammadi, 2016 .شروع شود مدارسران از مدیباید  آموزشی،

این تصور که برخورداری از معلمان شایسته و با انگیزه برای نظام آموزشی موفق شرط جزم »است

و کافی است، نوعی ساده اندیشی است. وجود مدیران شایسته، شرط کافی برای نظام آموزشی 

لذا، (. Adli, 2016رکز زدایی در مدرسه است  که راهکاری در جهت توسعه تم« اثربخش است

. 1بر اساس یافته های این پژوهش برای تتییر وضعیت موجود مدیریت مدرسه پیشنهاد می شود: 

وظیفه مدیران مدارس، بر اساس شرح . 2مدیران مدارس بررسی و تدوین شود.« شرایط انتخاب»
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در  یمطالعه و مهارت آموزجه به اینکه با تو. 3ادبیات مدیریت و رهبری آموزشی بازنویسی شود.

مدیران مدارس استخدام  ،است یمدرسه ضرور تیریاحراز پست مد یبرا یآموزش تیریرشته مد

آموزش مدیریت آموزشی در  هایروش. 1. باشدمیتحصیلی و تجربه معل بر پایه تناسب مدرک

پژوهش مدیریت  هایوشر. 2موسسات آموزش عالی با توجه به ماهیت نظام آموزشی تتییر کند.

آموزشی تتییر کنند. نقطه شروع آموزش و پژوهش، مشاهده و مطالعه عمل مدیر در مدرسه 

به منظور توانمند سازی مدیران، دوره های مهارت آموزی مدیریت و رهبری در مدارس . 9باشد.

  برگزار شود.   
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