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 مقدمه

برخوردار است و  ایهیژواز اهمیت  وپرورشآموزش هایسازماناز بین انواع مدیریت، مدیریت بر   

دیگر  هایسازمانانسانی است.اگر  هاسازماننقش استراتژیک دارد.زیرا تمام اهداف و عوامل این 

 ینتیجهجامعه در ایفای وظایف و رسالت خود کوتاهی کنند و به اهداف موردنظر دست نیابند، 

و  وپرورشآموزشگر سازمان دارند.اما ا سروکارآن مستقیماً عاید گروه یا سازمانی است که با آن 

مدیران آن از ماهیت کار غافل باشند.حاصل کارشان در ابعاد اخالقی، اجتماعی و اقتصادی متوجه 

 جامعه و یا افت و انحطاط آن سهم مؤثری خواهد داشت. یتوسعهجامعه خواهد شد و در رشد و 

 هایمهارتیف اساسی و بنابراین مسئولیت یک مدیر بسیار سنگین است و باید با اهداف و وظا

از  هاسازمانامروزه نقش مدیران در  .خصوصاً در برقراری روابط انسانی الزم مدیریت آشنا باشند.

اهمیتی برخوردار است که داشتن مدیر توانمند و شایسته، یکی از دالیل موفقیت هر  چنانآن

که مدارس موفق  ددهمیتحقیقات نشان  .شودمیآموزشی تلقی  هایسازمان ویژهبهسازمان 

دید بازی دارند و در  اند وجود آوردهو اثربخش را به و ایحرفه یمدرسهمدیرانی دارند که فرهنگ 

در رشد  تأخیرکه باعث  هاییفعالیتمورد تدریس و یادگیری، بسیار آگاهند و مدارس را از 

 (.Normore, 2004)دارندمیدور  شودمی ایحرفه

گویند: اگر به ما یک مدرسه خوب نشان دهید، ما به می et al(2012) &Patterson در پژوهشی

موفق دقت  یمدرسهیک  هایفعالیت.وقتی به دهیممیشما یک مدیر مدرسه خوب نشان 

آموزشی را  هایفعالیتچگونه  داندمیکه  کنیدمی، یک مدیر ماهر و بدون شکست پیدا کنیدمی

فرایند انتخاب  آموزشی را پیش ببرد.کاستر معتقد است: هایفعالیت کهاین فقطنهتغییر دهد، 

 هایموقعیت تواندمیاز پرسنل  یککدام کهاینمدیران، فعالیتی کلیدی است که طی آن راجع به 

مانع بر سر  ترینمهمجمالی  (.(Caster, 1992شودمی گیریتصمیممدیریتی را در اختیار بگیرد، 

 ,Jamali)داندمیم انتخاب درست مدیران آموزشگاهی تربیت آموزشگاهی را عدوراه تعلیم

بوده  روروبه هاییدشواری(.گزینش و انتخاب مدیران مدارس کار آسانی نیست و همواره با 2000

یک مسئول بتواند شخصی مناسب و  کهاین:احتمال گویندمیاست.در این زمینه رندل و همکاران 

برای مدیریت مدرسه پیدا کند،  ایحرفهفردی و  هایگیویژو  هاتواناییاز  ایمجموعهشایسته با 

 Whitaker(2003). به عقیده Rendel & et al, 1991))وجود دارد، ولی نه بدون تالش زیاد

منابع  هایچالش تریناساسیانتخاب و استخدام موفق و اثربخش مدیران مدارس به یکی از »

 .«است شدهتبدیلانسانی 

 بیان مسئله
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 در عرصه مناسبات اجتماعی دارای دو مرحله طراحی نظری و کاربست عملی است  گذاریسیاست

.آنچه بخشی از واقعیت معاصر جامعه ایرانی به شمار گیردمیکه اغلب توسط نهاد دولت صورت 

 هایسیاستدر مرحله اجراست.این امر مخصوصاً در مورد  هاگذاریسیاستناکارآمدی  رودمی

است؛ یعنی شهروندان  مشهودتر، شودمیآحاد شهروندان  کالن عدالت محور مشمول

، اجرا شودمیآنچه در مرحله تقنین وعده داده  برخالفکه  شوندمیروبرو  هاییباسیاست

، اقتدار سیاسی حاکم را مورد هجوم منتقدان گذاریسیاست.گسیختگی وعده و عمل در شودمی

موردی  بامطالعه.پژوهش حاضر دهدمیرا کاهش تدریجی میدان اقتدار دولت  صورتبهقرار داده و 

 شدهتصویببهبود عدالت اجتماعی طراحی و  باهدفکه « دبیران بارأیطرح انتخاب مدیران »

و مقام کاربست عملی را در کانون توجه قرار دهد و  پردازینظریهدو لحظه مقام  کوشدمیاست؛ 

یک نظام  عنوانبه وپرورشآموزش  ت.قرار خواهد گرف موردبررسیکیفی  وتحلیلتجزیهبه روش 

نظام  کهایناجتماعی برای دستیابی به اهداف خود به مدیران شایسته نیازمند است.با توجه به 

آن باید به دست افرادی  یادارهاست قطعاً  پیداکردهآموزشی نسبت به گذشته، تحول اساسی 

مدارس،  ویژهبهایت سیستم آموزشی و سپرده شود که این مسئله را درک نمایند.امروزه اداره و هد

نوین و کارآمد مدیریت است.براندت در تحقیق خود نشان داد میان  هایروش کارگیریبهنیازمند 

هر چه مدیران  دیگرعبارتبهاثربخشی مدیران و کیفیت آموزش همبستگی مثبت وجود دارد.

آموزش باالتر خواهد رفت و این و تواناتری برای رهبری مدارس انتخاب شوند، کیفیت  ترشایسته

یکی دیگر از عناصر Baker, 2001).)کندمی ترروشنمسئله، اهمیت انتخاب مدیران مدارس رو 

، معلم است.اصوالً مدیریت در ارتباط کندمیکه نقشی حیاتی در موجودیت مدرسه بازی  بااهمیت

 ترنزدیکمعلمان به هم مستقیم و تنگاتنگ با معلمان است.هر چه اهداف و نظرات مدیران و 

برای ادراه ی مدرسه، آن  Moayeri(1985) .به عقیده یابدمیباشد، اهداف آموزشی بیشتر تحقق 

و باورهای گروهی معلمان نشأت گرفته و  هاروشمفید باشد که از  تواندمیالگوی مدیریت 

ز جمع ناشی ا گیریتصمیمکه  گیردمیچنین مدیریتی در صورتی شکل  عموم باشد. موردقبول

سازمان آموزشی در  یپیوستههمبه یزنجیره یحلقهاز  بندیک صورتبهشود و مدیریت خود 

انتصابی بوده و معموالً مدیران  صورتبهطرح، گزینش مدیران  بعدازایندر قبل و  گروه ظاهر شود.

اب انتص وپرورشآموزشنواحی از سوی سازمان و مدیران مدارس از سوی نواحی و مناطق 

را به تصویب رساند که مدیران  ایمصوبه وپرورشآموزششورای عالی  1831در سال  .شدندمی

با اجرای این دستورالعمل،  معلمان یا دبیران هر مدرسه انتخاب شوند. یوسیلهبهمدارس 

منتقل شد و دبیران توانستند در انتخاب  ترپاییناز سطوح باالی نظام به سطوح  گیریتصمیم

شارکت نمایند.با توجه به اهمیتی که مدیران آموزشی در امر تعلیم و تربیت و پیشرفت مدیران م
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 اندرکاراندستاخیر توجه  هایسالمدیران که در  یشایستهو بحث انتخاب  دارندعهدهکشور بر 

 وسیلهبهتعلیم و تربیت را به خود مشغول داشته است، الزم است طرح جدید انتخاب مدیران 

به همین  روازاین قرار گیرد؛ موردبررسیسراسر کشور و در تمام مقاطع تحصیلی دبیران در 

منظور بر آن شدیم تا با انجام این پروژه، میزان مطلوبیت، نقاط قوت و نقاط ضعف و راهکارهای 

و دوباره آن مشخص نموده و با  ترمطلوبپیشنهادی مدیران را برای بهبود طرح و اجرای 

آن ارائه نماییم تا  ترمطلوباهکارهایی برای اصالح و اجرای هر چه اطالعات، ر بندیجمع

به طرح و رفع نقاط ضعف آن استفاده نمایند و  بخشیکیفیتمسئوالن از نتایج این پژوهش برای 

 برای بهبود مدیریت مدارس و وضع آموزشی کشور تالش نمایند.

 

 مبانی نظری و ادبیات پژوهش

مدیریت مشارکتی، مدرسه محوری،  سویبهدبیران، گامی  یوسیلهبهطرح انتخاب مدیران 

مشارکت معلمان و کارکنان،  یاندیشهاست. ساالریشایستهتمرکززدایی، توانمندسازی کارکنان و 

مشارکت و تعهد، ایفای نقش افراد در ».فیلیپس معتقد است:انجامدمیبه پیشرفت و بهبود مدرسه 

و  کندمیخالق معلمان را در این فرایند درگیر  هایرژیانو  دهدمیرا افزایش  گیریتصمیم

 Welester(1993)به عقیده .«دهدمیتصمیمات گوناگون افزایش  یدربارهآگاهی و دانش آنان را 

و اشتراک مساعی و رشد و بهبود  ایحرفهاز رشد  کنندهحمایتمدیریت مدرسه محور، محیطی »

معادلی برای  یمثابهبهن مدیریت مدرسه محور، اغلب ؛ بنابرایکندمیفراهم  بلندمدتعلمی در 

همچنین اجرای طرح جدید، تمرکز را  .«است شدهگرفتهمعلمان در نظر  یابیقدرتتواناسازی و 

.عدم تمرکز مستلزم تفویض اختیار دهدمیمدارس کاهش  یادارهو   وپرورشآموزشدر 

بخشی از تصمیماتی که تاکنون در  به مدارس است و این به معنای آن است که گیریتصمیم

گرفته  نفعذی، اکنون در مدرسه و از سوی افراد فعال و شدمیسطوح باالتر از مدرسه گرفته 

و آنان  سازدمی، کارکنان را در اتخاذ تصمیم توانمند غیرمتمرکزمحیط »شود.مورفی معتقد است:

 ,Murphy). «)کندمیای آن را مسئول تصمیمات و اقدامات خود و پاسخگوی نتایج و پیامده

در محیط کارشان،  هاآنمعلمانی که به »دریافتند: Moye & Henkin(2005)در پژوهشی 1995

که در  هاییآناست، سطح باالیی از اعتماد را نسبت به مدیرانشان دارند.همچنین  شدهدادهاختیار 

 توجهیقابلاعتماد درونی  و از گذارندمیزیادی  تأثیرکارشان آزادی عمل دارند، بر کار خود 

های آشیلز و های، واگذاری اختیارات به مشارکت  زعمبه«.نسبت به مدیرانشان برخوردارند

که از اهمیت زیادی  انجامدمی هاییحیطه یدرباره گیریتصمیممعلمان در  یالعادهفوقفزاینده و 
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 Kleine-Kracht(1995) در همین زمینه (.Murphy, 1995در مدارس برخوردار هستند)

، اغلب مدیریتشان را با تقسیم قدرت و مسئولیت میان اثربخشدریافتند که مدیران کارآمد و 

و از مزایای  دهندمیمشارکت  گیریتصمیمو معلمان را در فرایند  کنندمیمعلمان اعمال 

ی از ؛ بنابراین یکنمایندمیمشارکتی برای اداره و رهبری بهتر مدارس استفاده  گیریتصمیم

، مشارکت دادن کندمیکمک  هاآنراهکارهایی که به بهبود مدیریت مدارس و اثربخشی و کارآیی 

عملکرد  در فرایند انتخاب مدیران و اداره کردن مدارس است. ربطذیو  عالقهذی، نفعذیافراد 

 هاآنو انتخاب درست  هاآنی زیادی به صالحیت و شایستگی مدیران اندازهکارکنان مدارس تا 

که گزینش و  یابدمیعملکرد پرسنل مدرسه زمانی بهبود »وابسته است.نورمور معتقد است: 

مدیران »Goldman(1998) یعقیدهبه Normor, 2004) .«)انتخاب مدیران دارای اهمیت باشد

از این تصمیمات بر مدرسه و دانش  هرکدام .گیرندمیصدها تصمیم در مدرسه  هرروزمدارس 

آموزشی مدیر آن مدرسه  هایارزشو خصوصاً هر مدرسه، انعکاسی از  گذاردمی رتأثیآموزان 

 توانمی هاآنآموزشی مدیران  هایویژگیمدارس را از روی  دیگرعبارتبهاست؛ 

شیوه ضروری  ترینمناسبو کارآمد، استفاده از  اثربخشبنابراین برای انتخاب مدیران .«شناخت

 است.

و شایسته جهت به جریان انداختن و  بااستعدادبرای یافتن پرسنل کاستتر و یانگ معتقدند 

جدی  ایبرنامهآموزشی، نیاز به فرایندهای استخدامی الزامی است و باید  هایسیستمکار  یادامه

طی  همکارانو بسیار گسترده در جهت استخدام و نگهداری افراد شایسته تدوین شود. هویل و 

مدارس از میان پرسنل داخلی یا خارجی مدرسه انتخاب پژوهش خود دریافتند:مدیران 

خالی فراوان مدیریت که ناشی از   هایپستشهری به دلیل  یحومه.مدارس شهری و شوندمی

بازنشستگی و استعفای مدیران قبلی است، تمایل دارند که از هر دو شیوه برای انتخاب مدیران 

داوطلبان تصدی مدیریت مدرسه بیشتر مدارسشان استفاده کنند.در این روش چون تعداد 

الندن برگ در مورد .را برگزید ترشایستهافراد دارای شرایط و  هاآناز میان  توانمیبهتر  شودمی

بالقوه  طوربهدرونی، برای افرادی که  یشیوهاستفاده از استخدام به :»گویدمیمزایای این دو روش 

زمانی، متقاضیان را  یدورهند در یک توانمی نندگانکانتخابتوانایی مدیریت دارند، بهتر است.

افراد  شودمیرا انتخاب نمایند.استخدام بیرونی نیز باعث  ترشایستهتحت نظارت قرار دهند و فرد 

جدید هستند و اغلب نسبت به  هایایدهجدیدی برای مدیریت انتخاب گردند که دارای 

انتخاب Baker, 2001). «)شوندمیعمل کاندیداهای داخلی با تعصب سیاسی کمتری وارد 

 Salih .Pasa, 2016).)باشدمی هاآنآنچه مهم است آموزش  مدیران مدارس کار مشکلی است و

 شیوه با مدارس به عادی مدارس تبدیل که دریافت خود پژوهش در Tapa(2013)در پژوهشی 
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 همچنین و مدارس به شده تفویض اموری درزمینه بایستی و نداشته را الزم کارایی مشارکتی

 رو مدرسه مدیر اهمیت نقش گرچه.بگیرد صورت مجددی بازنگری مدارس در مدیره هیأت نقش

به .است کرده تغییر کمی 1591سال از مدیران انتخاب برای مورداستفاده هایروش است، رشد به

ریت خوب تضمین کننده مدی تواندمیاین نتیجه رسیدند که اگر یک مدیر مناسبی انتخاب شود ن

 Brandon & et))عملیاتی گردد و تعریف روشنی به باید مناسب مفهوم بنابراین، .مدرسه باشددر 

al, 2016.  
از هر دو شیوه استفاده کرد.صافی  توانمیدبیران،  وسیلهبهدر طرح جدید انتخاب مدیران 

 :کندمیزیر اشاره  هایراهانتخاب مدیران به  یشیوه یدرزمینه

در این روش مدیریت و رهبری، قدرت و اختیارات خود را از  به سمت مدیریت: ـ انتخاب1

ـ انتخاب مدیر از 6 .گرددمیاز خارج به گروه تحمیل  دیگرعبارتبهآورده و  به دستخارج 

روش مدیریت و رهبری،  ایندر  آنان: یوسیلهبهمیان گروه همکار در سازمان آموزشی و 

ـ انتخاب چند نفر از میان گروه 9 .آوردمی به دستداخل گروه قدرت و اختیارت خود را از 

در سازمان  رسدمیبه نظر  :از سوی مقامات باالتر سازمانی هاآنهمکار و انتصاب یکی از 

عمیقی که شخصیت و صالحیت  تأثیرکارکنان آن و  هایویژگیاز دید ماهیت و  وپرورشآموزش

 ترمناسبدر تحقق اهداف سازمان دارد، این شیوه اخالقی و عملی و تجربی مدیران آموزشی 

، راداریمجدید انتخاب مدیران قصد بررسی آن  یشیوه عنوانبهکه  ایشیوه (Safi, 1995).باشد

دبیران، یک طرح جدید  یوسیلهبهکه گفتیم طرح انتخاب مدیران  گونههمان همین شیوه است.

مختلف  هایسایتو جستجوهایی که در  است.با توجه به جدید بودن موضوع، طی مطالعات

اینترنتی انجام شد، تحقیقاتی که با این موضوع یکسان باشد خیلی کم یافت شد.بنابراین در این 

 .شودمیقسمت تنها به تحقیقاتی که ارتباط نزدیکی با موضوع دارند اشاره 
 

 الگوی تحلیل

تحقیق پاسخ داده خواهد  سؤالن به آ بر اساساز آراء آیگنیس اسنلن است؛  برگرفتهسازه پژوهش 

)علمی( است که ایحرفهبعد عقالنیت اقتصادی، سیاسی، قانونی و رای چهار شد.الگوی مذکور دا

 .دهدمینوعی از عقالنیت را تشکیل  هرکدام

 انواع عقالنیت از دیدگاه ماکس وبر

اظ منافع فردی در وبر هرگونه شیوه زندگی را که فعالیت دنیایی را با لح :عقالنیت عملیـ 1

 .نامدمی، واجد عقالنیت عملی کندمیو داوری  نگردمی اشخودخواهانه گرایانهعمل وجه صرفاً
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این نوع عقالنیت، متضمن مهار کردن آگاهانه واقعیت است، نه از طریق  :عقالنیت نظری ـ6

اجهه شناختی کنش بلکه از طریق ساختن مفاهیم انتزاعی دارای دقت فزاینده.چون در اینجا مو

، دهدمیمانند فرایندهای فکری از قبیل قیاس و استقرای منطقی، فراوان رخ  اشباتجربهشخص 

تر، تمام فرایندهای انتزاعی  طورکلیبه .اندعادینمادین، اموری « معانی»اسناد علیت و ایجاد

ـ 9 .اندنظریعقالنیت  هاینشانهفراگیر و فعالشان،  هایصورتتماممربوط به شناخت، در 

مشابه  کندمیالگو هدایت  سویبه عقالنیت ذاتی از این نظر که کنش را مستقیماً :عقالنیت ذاتی

عقالنیت عملی است، هرچند شباهتی به عقالنیت نظری ندارد.اما این ]هدایتگری[ نه بر پایه 

اصلی »ا حل مسائل روزمره از طریق محاسبه محض وسیله هدف، بلکه در ارتباط ب هایراهبررسی 

.بنابراین، این نوع عقالنیت نشانه گیردمی، حال یا بالقوه موجود است صورت درگذشتهکه « ارزشی

عقالنیت صوری  :عقالنیت صوریـ 4 قابلیت ذاتی انسان برای کنش ارزشی عقالنی است.

اقتصاد، حقوق و علم( و ساختار  هایعرصهزندگی)بخصوص  هایعرصهمرتبط است با  طورکلیبه

دقیق  هاآن حدودوثغوره)بخصوص شکل دیوانساالرانه سلطه( که فقط همراه با صنعتی شدن، سلط

 (Kalberg, 2010).و مشخص گشتند

 هابرماس ازنظرعقالنیت 

 به اینکه بسته ایجامعه هر و دانست عقالنیت توانمی را مدرن دنیای هایشاخه ترینمهم از یکی
 که هورکهایمر و وبر برخالف هابرماس. یابدمی خاص مدنیت و فرهنگ ببرد، بهره آن الیة کدام از

 مدرنیته پروژه او، اعتقاد به است. بینخوش کامالً داشتند، شدن عقالنی فرآیند به ایبدبینانه نگاه
 اصلی مسیر از ارتباطی، عقالنیت گرفتن نادیده و ابزاری عقالنیت به صرف توجه به دلیل
 او جهتبدین و رودمی به شمار مدرن عصر هایناکامی یاصل علت بنابراین،.است شدهمنحرف
 در که است ارتباطی عقالنیت ،دهدمی ارائه او که حلیراه.کندمی معرفی ناتمام ایپروژه را مدرنیته

 کنشع نو دو بین او ،روازایناست. مدرنیته در عقالنیت بحران از خروج برای راهی به دنبال ن،آ
 (Abbaspour, 2011).شودمی قائل تمایز طیارتبا و دارهدف و معقول

 عقالنیت انتقادی پوپر

برگرفته از  ایایدهنظریه عقالنیت انتقادی، حاصل تأمالت چندین ساله فلسفی پوپر و 

از اول این ایده را بسط و توسعه  متأثردیگری نیز  نظرانصاحباوست که البته  شناسیمعرفت

که بر نظریه  دانندمینتقادی یا نقادانه را نامی دادند.برخی از کارشناسان، عقالنیت ا

متمادی در قرن  هایدههپوپر طی  وسیلهبهنهاده شده که  تأثیرگذاریمهم و  شناسانهمعرفت

که کارل پوپر به عقالنیتی  دانندمیبیستم پرورانده شده است.همچنین عقالنیت انتقادی را نامی 
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غیر انتقادی یا فراگیر مقایسه  عقالنیت بادگاه را فروتن و خودـ نقاد داده است.پوپر این دی

، معتقد آیدمییا تجربه به دست  باعقل، یعنی دیدگاهی که تنها به صدق آنچه کندمی

و منجر  آیدبرنمیاست.استدالل پوپر آن است که عقالنیت فراگیر از عهده تبین چگونگی برهان 

های فکر زهافته رویکرد پوپر در همه حویتوسعه.امروزه عقالنیت انتقادی فرایند شودمیبه تناقض 

کردن روش اثباتی با روش  جایگزینوظیفه محوری عقالنیت انتقادی در هر رشته،  و عمل است.

 (Nasrabadi & et al, 2011).نقدی است

 

 گذاری مشیخطعقالنیت در 

از انواعی از  ثرمتأ کندمیی که دولت)قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه( تدوین هایسیاست

دولت را تحت  هایسیاستکه  بردمیاز چهار نوع عقالنیت نام .Snellen(2002) هاستعقالنیت

  .ایحرفهعقالنیت و  عقالنیت قانونی، عقالنیت سیاسی، عقالنیت اقتصادی:دهندمیقرار  تأثیر

و تقاضاهای  هاخواستهمنابع و امکانات یک دولت برای تحقق همه  تردیدبی :1عقالنیت اقتصادی

هم در مبارزات انتخاباتی خود و هم در  هادولتشهروندان یک نظام سیاسی محدود است.بنابراین، 

از هر منبعی به میزان  هادولتباید این اصل را سرلوحه کار خود قرار دهند. هامشیخطتدوین 

د بر اصل محدودیت ی عمومی را بایهامشیخطمحدود)حتی منابع بالقوه( برخوردارند.بنابراین، 

دولت حاوی عناصری باشند که برای  هایسیاستاگر  :6عقالنیت قانونی منابع ملی بنا گذاشت.

 آن، از عقالنیت قانونی برخوردار خواهند شد.عناصر اصلی اندضروری« اطمینان به قانون»ایجاد

«. اری شهروندانحق دادخواهی عادالنه، امنیت حقوقی و حفاظت از اقدامات اختی»از: اندعبارت

عقالنیت سیاسی بر این اصل استوار است که وقتی عقل  :9عقالنیت سیاسی

آن جمع باید در قالب  موردنظر، مسائل نشاندمی( دولتی را بر مسند قدرت دهندگانرأیجمعی)

باید به نحوی تدوین و اجرا شوند که تداوم آن دولت را  هاسیاستی حل شوند.این هایسیاست

در پرتو  هاانسانپیشرفت مادی و بعضاً معنوی :4)عملی(ایحرفهعقالنیت . تضمین کنند

دستیابی به  نویدبخشزندگی بشر  هایعرصهحضور علم در همه .است دادهرخعلمی  هایپیشرفت

. در عرصه زندمیرا رقم  هاانساننتایج ارزشمندی است که سعادت دنیوی و بعضاً اخروی 

که در سیر تاریخی جهان به علم و عالمان عنایت  هاییمتحکو، آن دسته از داریحکومت

                                                           
1. Economic rationality 

2. Legal rationality 

3. Political rationality 

4. Professional rationality 
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 هادولتی که هایعرصه.یکی از اندکرده، دوام و استمرار حکومتی بیشتری تجربه اندداشتهبیشتری 

 ,Snellen).گذاری عمومی است، مشیخطآن ترزیق کنند عرصه  ند علم و دانش را درتوانمی

2002) 

 از انواع عقالنیت نباید نادیده گرفته شوند. یکهیچ هاگذاریسیاستخالصه در  طوربه

 
 .مدل سازه نظری 1شکل                                                  

 باشدمیکنونی  پژوهشایران موضوع  وپرورشآموزشعمومی در  گذاریسیاستبا توجه به اینکه 

 طوربهعلوم انسانی  چراکهمنطبق گردد،  ررسیموردبمقتضی است که تئوری مذکور با شرایط جامعه 

نظری و کاربردی خاص خود  هایویژگیخاص در جامعه ایرانی ـ اسالمی  طوربهعام و علوم سیاسی 

سازه نظری مذکور به نخبگان چهار حوزه عقالنیت ترکیبی  کارگیریبه.بنابراین قبل از طلبدمیرا 

هر چهار عقالنیت  هایشاخصهدر جهت همسازی  مراجعه شده است و نظرات کارشناسی آنان را

 است. قرارگرفتهایرانی  وپرورشآموزشو  بافرهنگ شدهگفته

 
 

 .مدل عملیاتی مفهوم عقالنیت ترکیبی منطبق شده با جامعه ایرانی ـ اسالمی1جدول
 هاشاخصه هامؤلفه عقالنیت

 

عقالنیت 

 اقتصادی

 هایتحلیلادی،*مردمی،*امنیت اقتص هایکمک*جذب  اقتصاد خرد

 هزینه منفعت

 *رفاه دبیران، *رفاه دانش آموزان، *درآمد ملی اقتصاد کالن

عقالنیت 

 سیاسی

 

 
 توجه به استمرار قدرت فردی و گروهی

، *پذیرش هاجناحو  هاگروه*پذیرش سیاست از طرف 

سیاست از طرف دبیران و مسئولین ادارات، *حمایت یا 

از مجموعه  ایرسانهو  انتقاد نخبگان مذهبی، سیاسی

 اقدامات

 

 یکپارچگی و وحدت مدرسه و جامعه

 

 حمایت اولیاء و دبیران از حکومت به طرق انتخابات،*

 سیاسی، هایدرصحنهدانش آموزان *حضور بیشتر دبیران و 

اقوام و  طلبیجداییاتحاد و یکپارچگی دبیران و مدیران،* *

 گریز از مرکز هایگرایش

 

 

 هاجناحو  هاگروه*تبعیض بین دبیران،  برابری در پیشگاه قانون

 *استثناء قائل شدن بدون توجیه قانونی



81 طراحی الگوی مفهومی مدارس سبز در ایران 
  

عقالنیت 

 ونیقان

 

 

 خردمندی در اعمال قانون

 

 وپرورشآموزش هایطرح*انطباق طرح مذکور با دیگر 

 وپرورشآموزش*قانونمندی سازی طرح توسط مسئولین 

 د* توجه به سازوکارهای اجرایی قانونمن

و  وپرورشآموزش ترجامعکالن و  هایسیاست*همخوانی با امنیت قانونی

 کشور

 

 

عقالنیت 

 ایحرفه

و  هامکانیزه، *هاگزارشو ارائه  هادستورالعمل*نحوه ابالغ  توجه به ابزارهای علوم ارتباطات

ارتباطی،*نحوه ارتباط بین مدرسه و اولیاء و اداره  هایمدل

 وپرورشآموزش

 شناسیجامعهو  شناسیروانبه  توجه

 سازمان

 روانشناسی اجتماعی هاینظریه*

 سازمان شناسیجامعه هاینظریه*

مشابه،* وجود افراد متخصص  هایتجربهاز  مندیبهره* مدنظر قرار دادن دانش تجربی پیشین

 ، *آموزش کارگزارانگذاریسیاست یهدرزمین

متناسب با  هایتئوریتسلط بر 

 ذاریگسیاست

* انجام پژوهش در حیطه موضوع،*استفاده از دانش عملی 

بر موفقیت  مؤثر هایسیاستو نظری در دسترس ،* تقنین 

 این سیاست

 

 روش پژوهش

از فنون یا  ایمصاحبهغیر ساختارمند است.روش  ایمصاحبهـ  ایکتابخانه هاداده آوریجمعروش 

و بهترین ابزار  ترینمهمکه برخی محققان آن را  ی پژوهشی استهاداده آوریجمعابزار متداول 

  (Cohen & et al, 1986). دانندمیاطالعات  آوریجمع

 جامعه آماری و حجم نمونه

بدین شکل که جهت  چهارگانه عقالنیت خواهند بود. هایحوزهجامعه آماری تحقیق، نخبگان 

و  باتجربهیران و دبیران دبیران به مد بارأیبررسی رعایت عقالنیت طرح انتخاب مدیران 

سهولت بیشتر برای  منظوربهو نمایندگان مجلس رجوع خواهد شد. وپرورشآموزشکارشناسان 

آبادان و نمایندگان مجلس  وپرورشآموزشدسترسی به نخبگان مذکور، جامعه مکانی محدود به 

ت پژوهش شورای اسالمی خواهد بود.حجم هر گروه از نخبگان هم به جهت حفظ کیفیت و کمی

 مسئولینو  باتجربهنفر از دبیران و مدیران  وچهاربیست درمجموعمحدود به شش نفر خواهد بود.

 گذاریسیاستچهارگانه عقالنیت  هایحوزهاداره و نمایندگان مجلس شورای اسالمی مرتبط با 

جامعه قصد بر آن است که  :هادادهو تحلیل  گیرینمونهروش  مورد مصاحبه قرار خواهند گرفت.

قضاوتی و در دسترس که از  گیرینمونهمورد نمونه، مناسب اهداف تحقیق باشد.بنابراین از 
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نیز به  هادادهاست.روش تحلیل  شدهاستفادهغیر تصادفی هدفمندتر است،  گیرینمونه هایطرح

 کیفی خواهد بود. وتحلیلتجزیهدلیل ماهیت پژوهش 

 روایی و پایایی در تحقیقات کیفی

و کیفیت  باشدمیروایی و ثبات در تحقیقات کیفی به عینیت تحقیقات کمی ن هایمشخصه

از:الف(انتخاب منابع  اندعبارتدر تحقیقات کیفی به عوامل مختلفی بستگی دارد که  هاداده

و اطالعات؛ ج(روش تفسیر  هادادهآوردن  به دست هایروشو اطالعات؛ ب(شیوه ها و  هاداده

 شده   آوریجمعو اطالعات  هاداده

روایی و ثبات نتایج تحقیقات کیفی را افزایش و سوگیری محقق را  توانمیمختلفی  هایراهاز 

 از: اندعبارتکاهش داد که 

؛ ـ استفاده از چند دستیار یا محقق؛ ـ دنبال کردن هاداده آوریجمعروش مثلث در  کارگیریبهـ 

مراحل  یکلیهاحتیاط در تعمیم نتایج؛ ـ توصیف  ؛ ـهادادهبرای تحلیل  شدهپذیرفته هایروش

 و نشان دادن موارد احتمال سوگیری شخصی. هاداده وتحلیلتجزیهتحقیق و 

 گونهاینموضوع اعتبار به معنای ثبات نتایج حاصله کمتر در تحقیقات کیفی مصداق دارد؛ زیرا 

 جایبهرند.در این نوع تحقیقات اعتقادی ندا هاآنتحقیقات چندان به ثابت بودن نتایج و تکرار 

 :گیرندمیقرار  موردتوجهکنترل متغیرها چند عامل 

ب(وسعت نظر و ، مورداستفادهتحقیق توسط روش ی تحقق اهداف جامعیت: درجهالف(

آزادی عمل  یدرجهبرای بررسی موضوع، ج(نظم: جایگزینی هایروشروش:میزان استفاده از 

 ,Mehrali Zadeh & et al).  و ارزیابی نتایج حاصله هاداده محققان در بحث و بررسی و تفسیر

2013)  
 هاداده آوریجمع

، نظرات نخبگان اقتصادی، سیاسی، قانونی و 2ی مطرح در جدولهامؤلفهدر این بخش به کمک 

 و هفتاد و در ششصدکه این طرح  باشدمیدبیران  بارأیدر مورد طرح انتخاب مدیران  ایحرفه

.به جهت احترام به تصویب رسید  22/1/1831مورخ  وپرورشآموزششورای عالی  سومین جلسه

اسامی از  جایبهو صیانت از شخصیت حقیقی و حقوقی آنان،  شوندگانمصاحبهبه خواسته 

برای عقالنیت  (R)برای عقالنیت سیاسی،  (P)برای عقالنیت اقتصادی،  (E)کدهای اختصاری

عقالنیت اقتصادی، کد اختصاری  )عملی( استفاده خواهد شد.ایهحرفبرای عقالنیت  (G)قانونی و 

 (E)شوندگانمصاحبه

 کرده است؟ تأمیندبیران به چه میزان رفاه دبیران را  بارأیطرح انتخاب مدیران 
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:E1 ندارد مگر  تأثیریمفهوم رفاه مفهومی است اقتصادی است و مدیر در ایجاد انگیزه چندان

اینکه انتخاب مدیر توسط  به خاطرندارد  چنانیآن تأثیرE2:اد کند.؛ اقتصادی را ایج هایبنگاه

داشته او را انتخاب کرده  دیگر همکارانکه با  ایرابطهبوده و بدون شناخت طبق  ایرابطهدبیران 

: اگر منظور از رفاه معیشت را نیز E4: فواید خاصی برای دبیران ایجاد نکرده است.؛ E3است.؛ 

چندانی ندارد اما اگر منظور، رفاه زندگی کاری در محیط مدرسه باشد آری  تأثیرشامل شود، 

 افزارهانرمزیادی  داشته با ایجاد جو صمیمیت، خرید و تهیه تجهیزات آموزشی و پرورشی و  تأثیر

: به لحاظ اقتصادی شاید هیچ E5خواهند شد.  ترراحتو میز و صندلی و وسایل هوشمند معلمان 

بحث انتخابی شدن مدیران، مقوله  به دنبال: شاید E6داشته است. تأثیری شاید اما به لحاظ روان

و رفع  هاهزینهو نادیده انگاری معلمان را کنار گذاشته باشند.با نگاهی بازتر به  کاریمحافظه

بودن سیستم باالسری  دارصندوقگونه و  اندازپسنیازهای معلمان و دبیران توجه کنند از صرف 

تا با نگاه عرضی به دبیران داشته باشد و با  داندمیر این حالت مدیر خود را موظف رها شوند.د

 خود خواهد داشت. ترازانهماقتصادی توجه بیشتری به  ازنظرقرار گرفتن در کنار ایشان 

 کرده است؟ تأمیندبیران به چه میزان رفاه دانش آموزان را  بارأیطرح انتخاب مدیران 

E1 بر رفاه دانش آموزان نداشته است.؛  یریتأث: به نظر بندهE2: مستقیمی بر رفاه دانش  تأثیر

)دبیران( بر کیفیت سازمانیدرون هایانگیزهاز طریق احیاء  تواندمیآموزان نخواهد داشت بلکه 

برنامه  صورتبهممکن است  :E3واقع شود.؛  مؤثرآموزشی و رفاه آموزشی و تربیتی دانش آموزان 

موردی مالی، معرفی به پزشک یا بیمارستان و یا سایر موسسات  هایکمکذایی، تهیه یک وعده غ

آمده باشد. و یا تهیه و تدارک امکانات  به وجودخدماتی که در اثر تعامل مدیر با موسسات 

پرورشی و آموزشی و میز و نیمکت راحت، کالس انعطاف پذیر، تدارک برنامه های اردویی و 

، هاگیریتصمیمبا توجه به متمرکز بودن  :E4وزان را فراهم آورند. ؛ پرورشی امکان رفاه دانش آم

مدیر در این انتخاب  :E5برای دانش آموزان فراهم کرد.؛  توانمیهیچ امکانات رفاهی اضافه ن

با ایجاد حاالت مساعد روحی و روانی که برگرفته از عالقه مندی مدیر در این پست  تواندمی

آموزشی و فرهنگی  ٔ درزمینهاست.چراکه مدیر افکار خود را  تأثیرگذار: E6باشد.؛  مؤثر باشدمی

 .کندمیسوابق کاری خود و جلب رضایت دانش آموزان رعایت  به خاطر

مردمی چگونه بوده  هایکمکدبیران بر میزان جذب  بارأیطرح انتخاب مدیران  تأثیر

 است؟

E1:مردمی  هایکمک برجذبو  بخشدیممن انتخاب از طرف دبیران به مدیر مشروعیت  ازنظر

دبیران انتخاب شود یا از طریق اداره، برای  بارأیمدیر چه  چراکهاست . تأثیر:بدون E2دارد.؛  تأثیر
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در این حالت با :E3مردمی استفاده خواهد کرد.؛  هایکمکپیشرفت فیزیکی و آموزشی مدرسه از 

ذهن برای انتخاب  درآوردنکت در خود شخص و حس پیشرفت و به حر پذیریمسئولیتایجاد 

باالیی دارد.؛  تأثیرمردمی  هایکمکدارد و در جذب  تأثیردوباره و شایسته پذیری در آن 

E4 و روابط عمومی باالتری برای  زنیچانهحمایت کادر آموزشی از قدرت  برتکیه:مدیر انتخابی با

ی به منابع مادی و معنوی از طریق برقراری ارتباط با جامعه برخوردار خواهد بود و احتمال دستیاب

و  ایزنجیره هایشبکه عنوانبهمردمی افزایش خواهد یافت.در این زمینه دبیران نیز  هایکمک

:قطعاً مدیرانی انتخاب خواهند کرد که روابط E5باشند.؛  کنندهکمکند توانمی دستیپایین

جذب  ٔ درزمینهداشته باشند و یا عمومی باالتر و نفوذ کالم بیشتری در بین معلمان و اولیاء 

اگر مدیر قابلیت رایزنی با اولیاء رو داشته :E6زیادی خواهد داشت.؛  تأثیر.پس ترندخالقمنابع 

 عنوانبهرا  هاآن شناسندمیافراد رو  گونهاینباشد.بنابراین دبیران چون  تأثیرگذار تواندمیباشد 

 .کنندمیمدیر انتخاب 

 (P)شوندگانمصاحبهصاری عقالنیت سیاسی، کد اخت

 دبیران از طرف مسئولین اداره چگونه بوده است؟ بارأیپذیرش طرح انتخاب مدیران 

P1: کم شده  هاآن نظراعمالباشد چون  شدهواقعفکر نکنم خیلی مورد استقبال مسئولین اداره

نه شرایط را هوشمندا هاآن؛ :مسئولین اداره از این طرح استقبال نکردند ولی معموالً P2است.

و  متمرکز هاینظام:معموالً در P3انتخاب شود.؛ هاآن موردنظرکه مدیر  کنندمیفراهم  ایگونهبه

معموالً  دارد و ایران نیز در این زمینه مستثنی نیست. وجودنگاه از باال به پایین موافقت کمتری 

 وپرورشآموزشدارات با مدل مدیریت متمرکز زیاد است.ا حکومتی هایسیستمدر ادارات این 

مسئولین  چراکهاداره نخواهد بود  قبولقابل صد درصد:P4نیستند.؛  یادشدهچندان موافق طرح 

جایگاه خود، سیاسی برخورد کرده و انتخابی که از طریق دبیران  به خاطراداره ممکن است 

کیفیت باالیی  آموزشی از ازنظرنباشد بنابراین انتخاب  هاآنباشد زیاد باب میل  شدهانجام

 هاآن موردپذیرشکمتر :P5برخوردار نخواهد بود چون مسئولین اداره از او حمایت نخواهند کرد.؛ 

:مسئولین P6بر مدارس کم شده است.؛  هاآنکه میزان تسلط  کنندمیخواهد بود چون احساس 

 اداره کامالً مخالف این طرح بودند.

دبیران را چگونه ارزیابی  بارأیمدیران موضع نمایندگان مجلس نسبت به طرح انتخاب 

 ؟کنیدمی

P1: ًتمام نمایندگان نیست ولی اکثریت موافقند چون به جد از موارد  موردحمایتاین طرح قطعا

:چون بعضی از نمایندگان سیاسی، دنبال P2نیز موافقند.؛  هاآناستیضاح وزرا نبوده است.پس 
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حتی از طریق دبیرانی که در همان  کنندمیش نیروهای خودشان هستند تا جائیکه بتوانند تال

ند مخالفت توانمیمدرسه مشغول هستند تا نیروی دلخواه خودشان را انتخاب کنند و تاجائیکه 

:به نظر من موضع P4:موضع خاصی نداشتند.؛ P3.؛ کنندمیخود را نسبت به این طرح اعالم 

مستقیم در  صورتبهستند توانمیون نمخالف این طرح بودند چ هاآن:P5مثبتی خواهند داشت.؛ 

در میان  هاآنکه منافع شخصی و گروهی  درجایی:P6خود نقش داشته باشند.؛  نیروهایانتخاب 

 .هاستآن موردپذیرشو کمتر   کردندمیبود دخالت 

 ؟کنیدمیحمایت یا انتقاد نخبگان مذهبی و سیاسی از طرح مذکور را چگونه ارزیابی 

P1:نخبگان و سیاسیون آ.پ مشکلی نیست.ولی به خاطر در حاشیه قرار گرفتن  ازنظر

داشته باشند.؛  ایدغدغهکه اصالً سایر نخبگان نسبت به این موضوع  کنمنمیفکر  وپرورشآموزش

P2:و  اجراشدهدیده نشد زیرا این طرح در یک مقطع کوتاه  ارتباطدراین ایذکرشده العملعکس

که انتخاب معقول  کهدرصورتی:حمایت نخبگان مذهبی و سیاسی P3شد.؛ معایب آن کمتر دیده 

هست چراکه نخبگان اعتقاد به شایستگی و جایگاه افراد دارند.؛  صددرصدیو منطقی باشد 

P4 رو انتخاب کنیم.؛  هابهترینزمانی زیاد خواهد بود که ما  هاآن:حمایتP5:موافق این  هاآن

که نخبگان مذهبی و  رسدمی:به نظر P6.؛ شوندمیفراد انتخاب ین اترشایستهطرح بودند چون 

مدنی و اجتماعی مخالفتی نداشته باشند باید از طرح  هایآزادیسیاسی اگر با روشنفکری و 

حاکمیت سیاسی و حکومتی قرار  تأثیرانتخاب مدیران حمایت کنند.البته گاهی این نگاه تحت 

 .گیردمی

 چگونه بوده است؟حمایت اولیاء از طرح مذکور 

P1: ؛ باشندمیو موافق این طرح  گذارندمیاولیاء نیز به نظر معلمان احترام.P2: طبیعتاً اولیاء این

با طرح مذکور و بعضاً ناآگاهی کامل از  غیرمستقیمتماس  به دلیلاولیاء :P3.؛ پسندندمیطرح را 

تمایل بیشتری دارند تا با مدیران آن چندان دخالتی نداشته باشند.هرچند انجمن اولیاء و مربیان 

برخی از اولیاء  به نظردبیران قرار دارند. موردحمایتمنتخب همکاری داشته باشند.مدیرانی که 

انتخابی، مدیران از آزادی عمل و تحرک اجتماعی و فرهنگی بیشتری برخوردارند و با  درروش

باالتر و توان عملیاتی =  نفسهاعتمادباز  دستیپایینبرخورداری از پذیرش نیروهای موازی و 

اولیا با نظرات دبیران همراه هستند و فکر کنم موافق طرح :P4برخوردار هستند.؛  تریقویاجرایی 

نظر  شدهانتخاببا توجه به عملکرد مدیر  هاآناولیاء اطالع دقیقی از این طرح ندارند و :P5بودند.؛ 

دارد.اولیاء زمانی  شدهانتخابد و توانمندی مدیر حمایت اولیاء بستگی به برخور:P6خواهند داد.؛ 



  85 8931تابستان دوم، شماره، هفتمدوره                                            فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه                  

علمی  ازنظرکه نظارت خوبی بر دانش آموزان داشته باشد،  کنندمیاز مدیر مربوطه اعالم حمایت 

 آورده نشود. هاخانوادهاقتصادی فشاری به  ازنظرفضای آموزشی خوبی ایجاد کند و 

شتر دبیران و دانش آموزان دبیران باعث حضور بی بارأیآیا طرح انتخاب مدیران 

 سیاسی شده است؟ هایدرصحنه

P1 از روی عالقه و شناخت عملکرد  شدهانتخاباست، چون فرد  گونهاین:قطعاً در دبیران

حاضر خواهند بود ولی در مورد دانش  هادرصحنهو همیشه  کنندمیو از او حمایت  شدهانتخاب

باشد و  گونهاین:به نظرم باید P3نداشته است.؛  تأثیریخیر، :P2.؛ کندمیصدق ن ایتااندازهآموزان 

:حتماً، چون تمرینی برای P4.؛ باشدمیبیشتر شده باشد.چون اینکار نیز نوعی آزادی حق انتخاب 

و دموکراسی است و حس برخورداری از مدنیت اجتماعی را زنده  ساالریمردمدسترسی به 

دبیران در فضای سیاسی همین طرح  ترفعالهر چه  برای حضور هاگام.شاید یکی از اولین کندمی

آرامش سیاسی و نگاه و اعتماد سیاسی دبیران را تقویت کند.؛  تواندمیباشد. این موضوع 

P5:مثبت  تأثیر تواندمی علمی باشد هایضابطه بر اساسدبیران با بینش و  رأی کهدرصورتی

 تأثیر:خیر P6.؛ گرفتمیاص صورت رابطه خ بر اساسداشته باشد که عمالً این انتخابات 

سیاسی، بستگی به تفکر  هایدرصحنهحضور بیشتر دبیران و دانش آموزان  چراکهندارد  چنانیآن

 و بافت فرهنگی آن منطقه دارد. هاخانواده

دبیران شده  یکپارگیدبیران تا چه اندازه باعث اتحاد و  بارأیطرح انتخاب مدیران 

 است؟

P1ثر دبیران از متحدان و موافقان مدیر هستند و مخالفان نیز از این جو از :خیلی زیاد چون اک

:به نظر من باعث همگرایی و همدلی دبیران P2منتفع خواهند شد.؛  ایگونهبهجانب مدیر 

.این اتحاد و همدلی کندمی: این طرح، اتحاد و همدلی را میان دبیران تقویت P3.؛ شودمی

وس برای دستیابی به اولین سطح دموکراسی در مقیاس کوچک، تمرینی ملم عنوانبه تواندمی

سطوح باالتر  بهو مشارکت جهت دسترسی  پذیریمسئولیتدبیران را برای دستیابی به حس 

اکثریت معلمین حاضر در  بارأیواضح است که اگر مدیر :P4دموکراسی و مشارکت ترغیب نماید.؛ 

و اگر مدیر با  شوندمیمدیر همگام و همراه  مدرسه انتخاب شود گروه معلمین در همکاری با

باعث اتحاد و یکپارچگی  مدتکوتاه:در P5.؛ یدآمیاکثریت قاطع انتخاب نشود مشکالتی پیش 

که باعث شده مدیر مربوطه را  وذوقیشوقجو صمیمیت و دوستی و  به خاطردبیران خواهد شد 

و قوانین مدرسه  هابخشنامهاجرایی کردن  ربه خاط انمرورزمبهاست ولی  تأثیرگذارانتخاب کنند 

 تأثیربه نظر من :P6.؛ شودمیخواهد شد که باعث افت تحصیلی  پاشیدهازهماین یکپارچگی نیز 
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ند بهترین را توانمی آورندمی به وجودزیادی خواهد داشت زیرا دبیران با همفکری و اتحادی که 

 نیز انتخاب کنند.

 (R)شوندگانمصاحبهعقالنیت قانونی، کد اختصاری 

 دبیران تا چه اندازه باعث تبعیض بین دبیران شده است؟ بارأیطرح انتخاب مدیران 

R1:باشد باید توانایی  شدهانتخابمدیر به روشی که  درهرحالدر این زمینه نداشته است. تأثیری

به مسائل :به نظر من در جامعه آگاه R2ی را داشته باشد.؛ ایحرفهاعمال عدالت سازمانی و 

اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ـ آموزشی منجر به ایجاد تبعیض در میان دبیران نخواهد شد.اما در 

فاقد  هادیدگاهجوامعی که هنوز البیگری های فاقد نگاه قدرتمند فکری و روشنگری حاکم است و 

کاهش  تبعیض را تنهانهاست  نگریسطحیو اصول  روابطقوانین و ضوابط و بالعکس مبتنی بر 

نخواهد داد بلکه به تبعیض هرچه بیشتر موقعیت میان دبیران کمک خواهد نمود.بدنه آموزشی 

و اصول کاذب  گروهیدرونتوجه به روابط  به دلیلفعلی هنوز قادر به هضم آزادی انتخاب 

باعث تبعیض خواهد شد مدیر به  صد درصد:R3باشد.؛  آمیزموفقیت تواندمیاجتماعی نیست ولی 

:به نظر من R4دبیرانی خواهد رفت که از این طرح استقبال کردند و او را انتخاب کردند.؛ سمت 

 شودمی:یک مدیر توانا هرگز بین دبیران تبعیض قائل نR5خیلی کم باعث تبعیض خواهد شد.؛ 

و متعهدتر است ارجح است.؛  ترمنظمدبیران. هرکس  سیشناوظیفهجز ارجحیت قانونی ناشی از 

R6:باعث تبعیض بین دبیران شود. تواندمیقاد من اگر این طرح ادامه پیدا کند به اعت 

 ؟ کنیدمیرا چگونه ارزیابی  وپرورشآموزش هایطرحانطباق طرح مذکور با دیگر 

R1: و نیز ارزیابی بهینه عملکرد خواهد بود.؛  دموکراسیانتخاب آزاد و  هایطرحدر راستای سایر

R2: همگرایی کمتری داشت.؛R3: از آنجایی سیستم آموزشی متمرکز است چنین طرحی در

 کنممی:اطالع دقیقی ندارم اما فکر R4مطابقت چندانی ندارد.؛  هاطرحبا دیگر  هاسیستم گونهاین

مرتفع  وپرورشآموزشو جدیت انجام شود شاید برخی از مشکالت  باقوتکه اگر این طرح 

. نظارت و کنترل شودمی ترمستحکما سطح ملی ب ایمنطقهگردد.پیوند میان سطوح ملی ـ 

،  وپرورشآموزش هایطرح:R5 خواهد بود تمرکزگرایی شدید تعدیل خواهد یافت. تردقیق

و  مدتکوتاهولی این طرح داخلی و  باشدمیکارشناسی شده و در چارچوب قانون  هایطرح

مختلف  هایطرحاست ولی عمالً با  تقدیرقابلفلسفه، بینش و اجرای طرح :R6.؛ باشدمی ایسلیقه

 و مخالفت مدیران همخوانی ندارد. هادستورالعملو  هاچارچوببه دلیل عدم همسانی با 

 طرح مذکور همت گماشتند؟ قانونمندسازیچقدر به  وپرورشآموزشمسئولین 
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R1 : از این امر اطالع ندارم.؛R2 :زمانی و چارت سا بر اساساداری به دلیل تبعیت افراد  ازنظر

سعی :R3و عدم اجرای صحیح مواجه شد.؛  هادخالتولی همراه با  شدمیدموکراسی باید اجرایی 

 شدهانتخابو  شدهمعرفیمدیر  کهدرصورتی:R4کردند که از اجرای کامل قانونی برخوردار باشد.؛ 

ت اما فکر :اطالع چندانی در دسترس نیسR5.؛ دادندمیباشد آن را قانونی جلوه  هاآن موردقبول

خودش چندان  دستیپاییننظام آموزشی و انتصابی با فرایند آزادسازی نظام مدیریت  کنمنمی

 مسئولین اداره نبوده است. موردقبول:زیاد R6موافق باشد.؛ 

 توجه به سازوکارهای اجرایی قانونمند در این طرح چقدر بوده است؟ 

R1بوده است.؛  :بسیار زیاد چون توجه و احترام به آراء دبیرانR2 طرح مذکور در حد محیط:

زیادی نبود.؛  شدهنتدویمدارس بوده و به این منظور نیاز به فرآیندهای قانونی و اجرایی 

R3: خیلی زیاد بود.؛R4: سازوکارهای اجرایی این طرح یک دستورالعمل بوده که مسئولین ملزم

اجرایی آن  نامهاساس:R6برگزار شد.؛ :زیاد دوام نداشته و فقط یک دوره R5به اجرای آن بودند.؛ 

 آنکه در آغاز کار بوده چندان قانون شمول نبوده است. به دلیل

 طرح مذکور چقدر با قوانین کالن و جامع باالدستی همخوانی دارد؟ 

R1: ؛ باشدمیکلی و مواد طرح تحول بنیادین  هایسیاستقطعاً در راستای قوانین و.R2: اگر

ا با همفکری و رفع نواقص اجرایی در سطح پایین همراه باشد بسیار همخوانی بتواند حلقه اتصال ر

و  شدمیدیگر نیز برگزار  هایدوره:هیچ همخوانی نداشته چون اگر داشت R3خواهد داشت.؛ 

 هایطرحگفت طرح یادشده همخوانی چندانی با  توانمی:R4.؛ شدمییک قانون  صورتبه

.؛ باشدمیاصوالً نظام آموزشی و اجرایی متمرکز و تابع مرکز  باالدستی نداشته و ندارد چراکه

R5 ؛ باشندمیانتصابی  صورتبه باالتررده:همخوانی چندانی نداشت و ندارد. چون تمام مدیران.

R6: خیلی همخوانی دارد اما به واقعیت اجتماعی ما  ساالرانهمردمبا قوانین مکتوب به دلیل قوانین

 .باشدمیبسیار کم 

 تثناء قائل شدن بدون توجیه منطقی در طرح مذکور چقدر بوده است؟اس

R1 نسبتاً کم بود.؛:R2:در نظر گرفته  ایرابطهسیاسی و  هایجنبهزیادی داشت .بیشتر  تأثیر

ولی در بخش عملیاتی و  شوندمیو قوانین در ظاهر رعایت  هاطرح:معموالً اکثر R3.؛ شدمی

 .شدمیاستثناهایی نیز در نظر گرفته  و شوندمیاجرایی دچار انحراف 

R4 بسیار باال بوده است زیرا در این مورد، بیشتر نظرات سیاسی و جناحی مطرح خواهد شد تا:

چون افراد اداری توسط نیروهای سیاسی :R6تا حدی وجود داشته است.؛ :R5.؛ ساالریشایسته

 .شدندمیقطعاً استثناهایی نیز قائل  شوندمیانتصاب 
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 (G)شوندگانمصاحبه، کد اختصاری ایحرفهیت عقالن

دبیران به چه میزان بوده  بارأیدر طرح انتخاب مدیران  هادستورالعملنحوه ابالغ 

 است؟

G1 شفاف صورت نگرفت.؛  صورتبه چنانآن هادستورالعمل: ابالغG2:صحیح و  رسانیاطالع

 تأثیرکار  درنتیجهسطحی که  صورتبهتوجیه همکاران صورت نگرفت و بیشتر  منظوربهدقیقی 

که بنده فقط طرح  ایگونهبه کارانهمحافظه:بسیار ضعیف بوده و G3.؛ گرفتمیداشته باشد انجام 

:نسبتاً G4بودم.؛  خبربیمبنی بر انتخاب مدیر توسط دبیران به گوشم رسید و از جزئیات آن 

:هیچ دستورالعملی به دبیران G6ست.؛ :کم بوده اما بازخورد آن بسیار باال بوده اG5مناسب بود.؛ 

 .کردندمیابالغ نشد فقط با توجه به شناخت نسبی و رفاقت و دوستی مدیر رو انتخاب 

 است؟ شدهاستفادهروانشناسی اجتماعی  اتازنظریآیا در تقنین طرح مذکور 

G1 در تدوین بله اما در اجرا خیر.؛:G2کی از اصول :جرقه بینش این طرح کامالً درست بوده زیرا ی

مدیریت کیفیت بود که مدیر باید از خود مجموعه و بهترین فرد انتخاب شود که در طرح لحاظ 

 بود. شدهاستفاده:کم G4:دقیقاً رعایت شده بود.؛ G3شده بود.؛ 

G5 بود.؛  مدنظرآموزشی، فرهنگی و سازمانی  هایجنبه:خیر بیشترG6:طرح مذکور قرار  ازآنجاکه

 باشد. شدهتنظیماجرا شود باید بر اساس روانشناسی اجتماعی  هاانسانز است بین جمعی ا

مشابه این طرح، در تدوین طرح مذکور را چگونه ارزیابی  هایتجربهاز  مندیبهرهمیزان 

 ؟کنیدمی

G1 بسیار زیاد بود.؛:G2 بهتر بود.؛  شدمیمشخص  درازمدتو معایب آن در  کردمی:اگر ادامه پیدا

G3ًبا کارشناسی ضعیف و  وسعهتدرحالدر بدنه آموزشی کشورهای  اجراشده هایطرح :معموال

و محلی در ابعاد اجتماعی و فرهنگی و ...  ایمنطقهبدون عبور از فیلترهای سلسله مراتبی ملی، 

 هایتوانمندی یادشدهکه در تدوین طرح  رسدمی به نظر.بر همین اساس گیرندمیقرار  موردتوجه

:مشابه G4باشد و معموالً از پژوهش ضعیفی برخوردارند.؛ قرارگرفته موردبررسیمتر اجتماعی ک

 الگوبرداری هاآندیگر وجود دارد و بدون شک بسیار از  هایانسازماین طرح در سطوح پایین 

 :بسیار زیاد بود.G6: تقریباً هیچ.؛ G5شده است. ؛ 

 است؟  شدهانجامپژوهش نظری ، قبل از تصویب ،  شدهانتخابچه میزان در مورد طرح 

G1 این طرح اجرایی شده است.؛  گرفتهانجام هایپژوهش:قطعاً با پشتیبانیG2 اهمیتی نداشته:

 بر اساسمسلماً این طرح :G3.؛ دهدمیاهمیت زیادی به کارهای پژوهشی ن وپرورشآموزشزیرا 

یاد زیرا از تجربیات :بسیار زG4است.؛  شدهطراحیتئوریک و تحقیقاتی بنیادی  هاینظریه
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:به میزان کم G6:بله از پژوهش نظری استفاده شد.؛ G5افته بهره گرفته شد.؛ یتوسعهکشورهای 

 است. شدهاستفاده

دیگری برای بهبود اجرایی این سیاست در نظر گرفته یا اعمال گردیده  هایسیاستچه 

 است؟

G1 و...؛  آموزیدانش:طرح تعالی مدیریت مدارس.شورایG2طالع دقیقی ندارم.؛ :اG3 چون طرح:

نیاز به آزمون  درازمدت، اجرای آن در شدهاستفادهمشورتی کمتری  اتازنظرینوپایی بوده است و 

و  رسانیاطالعصحیح و  حمایتعدمبه دلیل  متأسفانه:G5:اطالع ندارم.؛ G4 بیشتری داشت.؛

:اولین طرحی G6رفته نشد.؛ توجیه دبیران استراتژی مطلوب و درستی برای این طرح در نظر گ

 ست مفید باشد.توانمی کردمیکه اگر ادامه پیدا  شدمیدبیران استفاده  اتازنظریبود که 

 ؟کنیدمیارتباط طرح مذکور با میزان انگیزه و فعالیت دبیران را چگونه ارزیابی 

 G1 ازجملهی عوامل کلیدی دیگر تأثیردر شرایط کنونی تحت  انگیزه و فعالیت دبیران:میزان 

 تواندمیچندانی در این خصوص ندارد ولی  تأثیری هایطرحعوامل اقتصادی قرار دارد و چنین 

:چون انتخاب مدیران بر اساس خواست دبیران صورت گرفته است G2مثبت داشته باشد.؛  تأثیر

فزایش میزان انگیزه و فعالیت دبیران را ا به نظرم:G3افراد نیز تقویت خواهد شد.؛  یانگیزهپس 

هماهنگ بودن با  واسطهبهداده و خواهد داد.همکاری و هماهنگی و نظارت درونی دبیران را 

و در حیطه مدیریت  گیرندمیمدیران ارتقاء خواهد داد.در این راستا معلمان در کنار شخصی قرار 

 بهکه خودشان در حاکمیت انتخابی او بر مدرسه دخالت و نظارت داشتند. گیرندمیفردی قرار 

و مقبولیتی بین معلم و مدیر)بجای نگاه حاکمیتی و انتصابی(، انگیزه و  ترازیهمنگاه  دلیل

که افراد در  درجایی:مسلماً G4.؛ یابدمیفعالیت و رضایت شغلی معلمان در محیط کار ارتقاء 

موجود در کار  هایتنشسهیم باشند انگیزه برای فعالیت افزایش خواهد یافت و  هاگیریتصمیم

 .شودمی هاآن:ارتباط مستقیمی دارد و باعث افزایش انگیزه در G5.؛ شودمیم ک

G6 نظریه روابط انسانی که معتقد  بر اساسزیرا  شودمی:قطعاً باعث افزایش انگیزه در دبیران

 .شوندمیبودنشان  بااهمیتمتوجه  هاآناست حرمت و شأن انسان در محیط کار حفظ شود 

 کمک کرده است؟ وپرورشآموزشدر  ساالریشایستهزه به طرح مذکور تا چه اندا

 G1 نمایش  یصحنهنخبگان حمایت خواهد کرد و  کارگماریبه:این طرح تا حد بسیار زیادی از

حزبی، گروهی و  هایانتخابباعث  تواندمیاما  کندمی:خیلی کمک G2توانایی افراد تواناست.؛ 

است  بناشدهعلمی  ساالریمردمو  ساالریشایستهنای :این طرح ذاتاً بر مبG3شود.؛  ایسلیقه

در انتخاب  تواندمی:این طرح G4در عمل برخالف فلسفه ایجادی آن عملیاتی شد.؛  هرچند



21 طراحی الگوی مفهومی مدارس سبز در ایران 
  

باشد اما در  مؤثر اندکارکردهو برنامه که در همان محیط آموزشی چندین سال  باانگیزهمدیران 

آموزشی پویا و  هاینظاممهم  هایویژگیاز  ساالریشایسته:G5کل سیستم آموزشی خیر.؛ 

کمک زیادی به  تواندمیدر دنیاست که این طرح  ساالریمردمحاکمیتی  هاینظام

:طرح مذکور کمک زیادی به G6نماید اگر نگاه سیاسی بسته و قوی حاکم نباشد.؛  ساالریشایسته

ین افراد را برای ترشایستهزیرا دبیران بهترین و  کندمی وپرورشآموزشدر  ساالریشایسته

 .کنندمیمدیریت انتخاب 

 

 هاداده وتحلیلتجزیه

برحسب  هاآن بندیرتبهاساسی و کلیدی و  هایگونهشامل شناسایی  هادادهفرایند تحلیل 

از مصاحبه شفاهی به ترتیب  مدهآدستبهآن، اطالعات  وسیلهبهکه در ادامه  هاستمقوله

 است. قرارگرفتهو محک  موردبررسی ایحرفه، سیاسی، قانونی و ی عقالنی اقتصادیهاگروه

 دبیران بارأیبررسی میزان رعایت عقالنیت اقتصادی در طرح انتخاب مدیران 

داشت که به دو قسم کارآمدی اقتصاد خرد و  تأکیداین عقالنیت بر استفاده بهینه از منابع 

نخبگان اقتصادی پیرامون  اتازنظری آمدهدستبهی هادادهاست. تقلیلقابلکارآمدی اقتصاد کالن 

شده، بیانگر این است که عقالنیت  بندیرتبهدبیران که کدگذاری و  بارأیطرح انتخاب مدیران 

حوزه اقتصادی در پاسخ به  نظرانصاحب چراکهاقتصادی در این طرح رعایت شده است.

 داشتند. تأکیدزیر  هایگزارهپژوهش، بر  هایپرسش

 
از وضعیت عقالنیت اقتصادی در طرح انتخاب مدیران  شدهاستخراج هایگزاره بندیرتبه.6جدول

 دبیران بارأی
 تعداد تکرار موردتوجه هایگزاره ردیف تعداد تکرار موردتوجه هایگزاره ردیف

 8  زنیچانهقدرت  9 9 مردمی هایکمکجذب  1

 8 افزایش رفاه دانش آموزان  6 4 ایجاد امکانات آموزشی 2

 8 روابط عمومی خوب  7 4 افزایش رفاه روانی دبیران 8

 2 افزایش کیفیت آموزشی 3 8 افزایش رفاه زندگی کاری 4
 

 دبیران بارأیبررسی میزان رعایت عقالنیت سیاسی در طرح انتخاب مدیران 

عقالنیت سیاسی در الگوی پژوهش چنانکه مطرح شد بر کاهش نظر مسئولین و نمایندگان 

 باشدمیسیاسی  هایدرصحنه هاآندبیران و مشارکت  یدن به دموکراسی و یکپارگیمجلس و رس

حوزه عقالنیت سیاسی  نظرانصاحباز  آمدهدستبهی هادادهبا توجه به  4داشت.در جدول تأکید
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در چارچوب معین ، به وضعیت رعایت این عقالنیت در قانون طرح  شدهطرح نامهپرسشبرحسب 

 است. شدهاشارهدبیران  أیبارانتخاب مدیران 

 
از وضعیت عقالنیت سیاسی در طرح انتخاب مدیران  شدهاستخراج هایگزاره بندیرتبه.9جدول

 دبیران بارأی
 تعداد تکرار موردتوجه هایگزاره ردیف تعداد تکرار موردتوجه هایگزاره ردیف

 4 سیسیا هایدرصحنهافزایش حضور دبیران  9 7 همگرایی و همدلی دبیران 1

 4 حمایت اولیاء 6 6 مسئولین اداره از طرح نظراعمالکاهش  2

 8 سیاسی هایدرصحنهافزایش حضور دانش آموزان  7 9 طرح ازنمایندگان مجلس  نظراعمالکاهش  8

    9 حمایت نخبگان 4
 

ی بوده سیاس هایدرصحنه هاآننشانگر همگرایی و همدلی دبیران و حضور  9و  1هایگزارهتعداد 

مسئولین اداره و نمایندگان سیاسی در نظر  نظراعمالبر کاهش  8و  2 هایگزارهاست.

بر  7و گزینه  دهدمیبر حمایت نخبگان و اولیاء از طرح مذکور خبر  6و  4.گزینه های باشدمی

 وپرورشآموزشکه  رسدمیسیاسی نظر دارد.به نظر  هایدرصحنهافزایش حضور دانش آموزان 

جاد دموکراسی را در دستور کار خود داشته است و تا حدودی توانسته در این امر موفق قصد ای

 شود.

 دبیران بارأیبررسی میزان رعایت عقالنیت قانونی در طرح انتخاب مدیران 

این نوع از عقالنیت در پی توجه به الزامات قانونی است تا بدین وسیله اطمینان قانونی  بر اساس

رعایت شود.اینکه این الزام به چه میزان در طرح انتخاب مدیران  وپرورشآموزشدر رفتارهای 

مورد اشاره  هایگزاره یبندرتبهبر حسب  9بوده است را در جدول موردتوجهدبیران  بارأی

 .گیردمیقرار  موردتوجهحقوقی  نظرانصاحب
 

ح انتخاب مدیران از وضعیت عقالنیت قانونی در طر شدهاستخراج هایگزاره بندیرتبه.4جدول

 دبیران بارأی
 تعداد تکرار موردتوجه هایگزاره ردیف تعداد تکرار موردتوجه هایگزاره ردیف

 8 افزایش تبعیض بین دبیران 9 7 اجرای درست طرح 1

 8 انطباق با قوانین باالدستی 6 9 هاطرحناهماهنگی با دیگر  2

 8 عدم اجرای درست طرح 7 9 استثناء قائل شدن 8

    4 عدم تبعیض 4
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عدم اجرای درست طرح را  7که این طرح بدرستی اجرا و گزاره دهدمینشان  1گزاره بندیرتبه

و استثناء قائل   هایطرحبیان کننده ناهماهنگی این طرح با دیگر  8و  2هایگزاره.دهدمینشان 

که عدم تبعیض  هددمیافزایش تبعیض را نشان  9عدم تبعیض و گزاره 4هایگزاره.باشدمیشدن 

میزان انطباق طرح مذکور با قوانین باالدستی رو نشان  6بیشتر نمود داشت و در نهایت گزاره

.بنابراین این طرح توانسته بدرستی اجرا شود و از لحاظ قانونی مشکلی به همراه نداشته دهدمی

 است.

 راندبی بارأیدر طرح انتخاب مدیران  ایحرفهبررسی میزان رعایت عقالنیت 

، توجه دارد؛ در این عقالنیت، شودمیبر دانشی که از تجربیات عملی کسب  ایحرفهعقالنیت 

مشابه،  هایتجربهمربوط به طرح،  هایپژوهشاجتماعی، افزایش انگیزه دبیران، انجام  شناسیروان

 .دارندمینقش مه ساالریشایستهو  هادستورالعملمکمل، نحوه ابالغ  هایسیاست

 

در طرح انتخاب مدیران  ایحرفهاز وضعیت عقالنیت  شدهاستخراج هایگزاره بندیرتبه.5جدول

 دبیران بارأی
 تعداد تکرار موردتوجه هایگزاره ردیف تعداد تکرار موردتوجه هایگزاره ردیف

 8 مشابه هایتجربهتوجه به  9 6 ساالریشایستهتوجه به  1

 2 جه به نحوه ابالغ دستورالعملتو 6 9 توجه به افزایش انگیزه دبیران 2

 2 مکمل هایسیاستتوجه به  7 4 شناسیروانتوجه به نظریات  8

    4 توجه به انجام پژوهش در رابطه با طرح 4
 

توجه شده است.گزاره افزایش انگیزه دبیران  ساالریشایستهکه به  دهدمینشان  1گزاره بندیرتبه

.رتبه سوم را باشدمیبودن این طرح در افزایش انگیزه آنان  رمؤثدومین رتبه را داشته که بیانگر 

توجه به روانشناسی اجتماعی و انجام پژوهش در رابطه با طرح مذکور بوده که نشان  هایگزاره

مشابه، نحوه ابالغ  هایتجربهطرح مذکور در این زمینه نیز موفق بوده است.توجه به  دهدمی

فوق بیانگر  هایگزارهرتبه های بعدی قرار دارند.در کل  مکمل در هایسیاستدستورالعمل و 

که  ساالریشایستهاست. این طرح توانسته  ایحرفهبه اطمینان و امنیت  وپرورشآموزشتوجه 

 را تحق بخشد. باشدمی وپرورشآموزشدولت و خصوصاً  مدنظر

 نتیجه گیری و توصیه های سیاسی

ی مربوط به عقالنیت اقتصادی بیانگر آن است که هاهداد وتحلیلتجزیه ـ عقالنیت اقتصادی:1

دبیران بسیار باال بوده است.چنانچه  بارأیمیزان رعایت عقالنیت اقتصادی در طرح انتخاب مدیران 

مردمی، ایجاد امکانات آموزشی  و افزایش رفاه روانی دبیران و دانش  هایکمکجذب  هایگزاره
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بود که نشانگر توجه سیاستگذاران  شوندگانمصاحبه تأکیدآموزان به ترتیب سه گزاره مهم مورد 

به این حوزه عقالنیت است.عقالنیت اقتصادی پیش درآمد استقبال دبیران از  وپرورشآموزش

ی خود، هاگذاریسیاستنتواند در  وپرورشآموزشاست.تا زمانی که  وپرورشآموزش هایسیاست

مهره های اصلی انگیزه خود را از دست  مروربهکند،  تأمیننیازمندی های مالی دبیران را 

ی مربوط هاداده وتحلیلتجزیه ـ عقالنیت سیاسی:6 .کنندمیو این سازمان را ترک  دهندمی

مسئولین اداره و نمایندگان مجلس کاهش یافته  نظراعمالکه   دهدمیبه عقالنیت سیاسی نشان 

ست.این طرح توانسته حمایت نخبگان و ولی در عوض همدلی و هم گرایی دبیران بیشتر شده ا

سیاسی  هایدرصحنهاولیاء را جلب کند و باعث افزایش حضور دبیران و دانش آموزان 

 ـ عقالنیت قانونی:9گردد.بنابراین این طرح از عقالنیت سیاسی باالیی برخور دار بوده است. 

به اندازه عقالنیت اقتصادی  که میزان رعایت عقالنیت قانونی دهدمینشان  هاداده وتحلیلتجزیه

در راس گزاره ها بیانگر توجه  7گزاره اجرای درست با امتیاز هرچندنبوده است. موردتوجه

و  هاطرحبعدی به ترتیب ناهماهنگی با دیگر  هایگزارهبه امنیت قانونی است؛ اما  وپرورشآموزش

ی هامؤلفهرا برخی از در مرحله اج وپرورشآموزشاستثناء قائل شدن نشانگر آن است که 

عقالنیت قانونی را نادیده گرفته است و تا حدودی باعث افزایش تبعیض بین دبیران شده 

بررسی  :ایحرفهـ عقالنیت 4 است.بنابراین عقالنیت قانونی این طرح در حد متوسط بوده است.

مدیران  در طرخ انتخاب ایحرفهکه میزان رعایت عقالنیت  دهدمیاطالعات کسب شده نشان 

توجه به  هایگزارهمشاهده کردید  6دبیران بسیار باال بوده است. همانطور که در جدول بارأی

و توجه به انجام پژوهش  شناسیروان اتازنظری، افزایش انگیزه دبیران، استفاده ساالریشایسته

باالی این  ایحرفهدر رابطه با طرح دارای بیشترین امتیاز بوده است که نشان دهنده عقالنیت 

که بجز عقالنیت قانونی که در حد متوسط بوده  دهدمینتایج حاصل شده نشان  .باشدمیطرح 

بسیار موفقی  هایطرح ازجملهبقیه عقالنیت ها در حد بسیار باالیی بودند.در واقع طرح مذکور 

طرح اجرایی بوده که اجرا شد ولی نمی دانم چرا به یکباره متوقف شد و امید است که دوباره این 

 گردد.

 توصیه های سیاستی

شده و یافته های حاصل از آن،  آوریجمعی هاداده وتحلیلتجزیه بر اساسدر این بخش، 

: برای شودمی، توصیه هایی ارائه گذاریسیاستکمک به اجرای موفق و رضایت بخش تر  منظوربه

به  هاسیاستهنگام تقنین بایستی تدوین کنندگان به  وپرورشآموزشدر  گذاریسیاستبهبود 

از ابعاد عقالنیت در کسوت سروری قرار بگیرد  هرکدامتمام عقالنیت ها توجه بکنند.چراکه 
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ضمن ناکار آمدی در مرحله  درنتیجهناخواسته الزامات دیگر عقالنیت ها را نادیده خواهد گرفت و 

در  شودمیاد.پیشنهاد اجرا، چتر اقتدار سیاسی در جامعه را نیز مورد خدشه قرار خواهد د

 هایپژوهشموجود و  هاینظریهازسیاست سازان  وپرورشآموزشی آتی هاگذاریسیاست

عقالنیت قانونی غافل نشوند.عالوه بر آن به نقش افراد متخصص،  هایحوزهکارشناسان در 

ز توجه مشابه و بازخوردهای اجتماعی قوانین اعم از جامعه شناختی و روان شناختی نی هایتجربه

که به نظرات دبیران، این قشر زحمت کش و مهره های اصلی چرخه  گرددمیکنند.پیشنهاد 

بدرستی اجرا شوند و  شوندمییی که انجام هاگذاریسیاستآموزش بیشتر توجه شود تا 

 واقع گردند. هاآن موردقبول
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