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 چکیده 
انتخاب و مورد نفر از مدیران موفق مدارس سمنان  21، روش مطالعه موردیبا تکیه بر پژوهش حاضر         

 اساس بر انتخاب این افرادها در مدرسه چگونه است. تا مشخص شود که رویکرد مدیریت آنمطالعه قرار گرفتند 

کمی و  هاییبه هر ترتیب، داده. ها بودمبنای اشباع نظری در تفسیر یافتهو بر  ایکرانه اردموگیری روش نمونه

های آن از دو ان یافته بود که برای تحلیل دادهسازممصاحبه نیمه ،هاابزار گردآوری دادهدآوری شد. کیفی گر

سازی و در بخش کمی از در بخش کیفی از روش تبیینها برای تحلیل دادهاستفاده شد.  کمی و کیفی روش

تنها رویکرد مدیران مدارس نه های این پژوهش نشان داد که یافتهروش تحلیل محتوای قیاسی استفاده شد. 

ورزی و آزمایش و خطای لکه مدرسه به کارزاری برای تجربهب ی علمی استوار نبودهای استعارهبر مبنای آموزه

 یی تحصیلی مدیران، سابقهورزی چندان ارتباطی به رشتهافزون بر آن، این تجربهمدیران تبدیل شده است. 

ها هیافتورزی در هر شرایطی مورد استفاده مدیران بود. هه نداشت و تجربها، مقطع مدیریت و نوع مدرسکاری آن

توسط  گیرند،ی خویش در پیش مییی که مدیران در مدیریتِ مدرسههاهمچنین نشان داد که این تجربه

 شود. فرادستان اداری، استانداردسازی نمی
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 همقدم

 2ای هستند که تنها با تکیه بر فهم عمومیهای پیچیدهاجتماعی و انسانی، پدیده هایپدیده  

ه پیچیده ب یاز دیگرسو، فروکاستنِ این پدیدهدست آورد. بهآن توان درک تمام و کمالی از نمی

ی نهگوکاستی درکِ ی پدیده و در نتیجه، فریبندهسازی بینشی سطحی و روتین نیز سببِ ساده

 استواری  هایها و روش، بشر تالش داشته است تا به شیوه، در طول تاریخشود. بدینسانآن می

ها، از ورد و هم برای حل و رفع آن پدیدهدست آها بهعی از پدیدهمتکیه کند تا هم درک جا

ای هپردازی و استفاده از شیوهبه این ترتیب، نظریههای معتبر و اثربخشی استفاده کند. روش

  کند. ناپذیر پیدا میضرورتی اجتنابپژوهش علمی، 

پر پیچ و خم زندگی ما را برای ما روشن کنند. این  یهای علمی تالش دارند تا جهاننظریه

-بهشود. عتبر و نظامندی از جهان انجام میمستند، م 1هایی تبیینارائه یوسیلهبهروشنگری 

هایی است که با تکیه بر آن بتوان ی نظریهلید و ارائهعلمی، تو ی، هدف نهایی هر رشتهراستی

-های مختلف ارائه کرد. نظریهی پدیدهپذیری دربارهروشن، منسجم، قابل اعتماد و تعمیم درک

نیا است که در د دیرزمانیسازمانی و مدیریتی نیز  هایپدیده یآوری علمی دربارهپردازی و تبیین

های آموزشی نشان کرده است، از آنجا که نظام وش خاطر. اما همچنان که بمطرح شده است

 گوننهگوشوند متفاوت و رو میبهو مشکالتی که پژوهشگران با آن رو هاند و جنِس پدیدهگوناگون

 هانشمولتمام و کمالی ارائه کرد که هم ج یتوان هیچ نظریه، بدینسان، نمی(Bush, 2010)است 

رایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی صادق باشد و هم ها و شباشد که در تمامی موقعیت

دان هم بهای مربوط به نظام آموزشی را  از قلم نیانداخته باشد. ایندها و جریانتمامی جزئیات و فر

ه ویژه دنیای سازمانی بهای اجتماعی بهآوری در دنیای پدیدهپردازی و تبییندلیل است که نظریه

یک تصویر از سازمان،  یده است. در همین راستا است که به جای ارائهحرکت کر گونیگونهسوی 

با  Morgan (2006)کنند. برای مثال، پیدا می اولویت گونگونههای ویرهای سازمانی و نگاهتص

توان یک کند که نمیین باوری را به مخاطبان ارائه می، چن3سازمانی نگارش کتاب تصویرهای

سازمانی را ابزاری  یا تصویرهای 4ها، استعارهاو ها ارائه کرد.ی از سازمانالتصویر یا نگاه تمام و کم

صویر هر استعاره یا ت با در نظر داشتنبدینسان، گیرد. ها در نظر میای تبیین و تحلیل سازمانبر

های مختلف یک سازمان پرداخت تا بتوان تشخیص داد جنبهتوان به بررسی و تحلیل سازمانی می

اند درک تویر میارهای آن سازمان بیشتر بر کدام استعاره منطبق هستند و یا کدام تصوکه سازوک

                                                           
1 . Common sense  

2 . Explanations  

3 . images of organization 

4 . metaphors  
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هر  است که معمایی مانندبنابراین، هر سازمان به تری از آن سازمان ارائه کند. بهتر و قابل قبول

 به خوبی تبیین شود.  معمابخش آن باید کشف و شناسایی شوند تا در نهایت، آن 

ند و اشدهعلمی تبدیل  کارزارییابیم که امروزه، مدارس به ر تحول مدارس در میا نگاهی به سیب

های تجربی انجام شده است. های علمی و استفاده از پژوهشبسیاری برای کاربرد نظریههای تالش

 ،به هر رویدر این شرایط، مدیریِت چنین سازمانی نیز سازوکارهای علمی به خود گرفته است. 

یز را ن ، حساسیت بر سازوکارهای مدیریتی و تربیتیمدارس افزون محیط بیرونیتغییرات روز

ییرات تغ به چنین تواننمی های مدیریتیتنها با تکیه بر تجربهطوریکه، افزایش داده است. به

از پیش  تری بیشتر و علمیخردمندانههای مدیریتی اندیشهه نیاز ببدینسان، و  ی پاسخ دادشتابان

مدیران مدارس  اند کهها نشان دادهدر همین راستا است که برخی از پژوهششود. احساس می

ها را وند که باید آنشرو میبهمساله رو 251کم با وبیشامروزی در این دنیای پرشتاب، هر روزه 

 .(Day and et al, 2011)به شکل عالمانه و روشمندی حل و فصل کند 

مدیریت آموزشی در دهه  ی، اندیشمندان حوزهتغییرات شتابان، با این موج فزاینده به هر روی

گر دیمدیریت آموزشی با  یرشته یپیوستهی نیز موجی به راه انداختند که با مقایسه 2691

 آن گونه که بایسته است،های علوم اجتماعی به این باور دست یافته بودند که این رشته رشته

مدیریت آموزشی در مقام  یها نه تنها نگران رشته. آنری و علمی به خود نگرفته استشکل نظ

های امنظمدیریت مدارس و ی اداره و شیوهیک رشته دانشگاهی بودند بلکه نقدهایی جدی نیز به 

ی ایابیم که نظریه، اهمیت تازهدرمیهای این دوره تند. با مروری بر ادبیات و نوشتهآموزشی داش

این اهمیت و توجه به نظریه، در  یدر نتیجه .(McClellan, 1969)پیدا کرده است )برای مثال، 

-یبانپشتنهضتی به نام نهضت نظریه در مدیریت آموزشی به راه افتاد که مدافعان و  2691ی دهه

رو بهور های خویش یارایِتنها با تکیه بر تجربهداشتند که مدیران امروزی  باوری راستین های آن،

یکی  هم بدان دلیل بود که. (Culberston, 1981) ای مدارس را ندارندهشدن با مسائل و چالش

که مدیران  ی عملیِ مدیریت مدارس بود. یعنی آنچهحوزه ،نهضت نظریه های مورد توجهِ کانوناز 

شکل علمی دادند. طرفداران این نهضت تالش داشتند که مدیریت مدارس مدارس عمالً انجام می

ی هاعلمی مدیریت به جای تجربه یهای اثبات شدهمعنی که روشو تخصصی پیدا کند. بدین

یریت مد ای ازنظریه بنیان نهادن پیِ نیز در Grifhthبود که میانشخصی جانشین شود. در این 

، مدیریتِ این بدینسان. (Oplatka, 2010)  های شخصی افراد جدا باشدآموزشی بود که از تجربه

ی علمی قابل تبیین اند که با تکیه بر استعارهمجهز شده ه چنان سازوکارهای علمیمدارس ب

های تهفن بر مبنای علم و یاهای مختلف آجنبههای استراتژیک مدارس و جریان، روایتیهستند. به 

ایند به یک فر مدیریت مدارساند که های گوناگونی نیز نشان دادهکنند و پژوهشعلمی حرکت می
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بر دانش و توان علمی و نظری ت که انجاِم آن جز با تکیه تخصصی و پیچیده تبدیل شده اس

درصد  69نشان داد که بیشتر از  2691جهانی در سال  هایپذیر نیست. برای مثال، مطالعامکان

انس و درصد مدیران راهنمایی و متوسطه دنیا دارای مدرک فوق لیس 66مدیران مقطع ابتدایی و 

های مدارس اثربخش افزون بر آن، مطالع. (Shirazi, 1994) انددکترای مدیریت آموزشی بوده

موفقیت این مدارس، فراهم کردن بستری برای حاکم کردن  دهد که یکی از کلیدهاینشان می

ی مدیریت افزون بر آن، رشته  .(Day and et al, 2011)تخصص در مدیریت مدارس است 

ا و هبیشتر از گذشته، به مکانیسم امروزاست،  پیمودهای که های گستردهآموزشی با تمامی بحران

  .(Oplatka, 2010)  خود مجهز شده است هایسازوکارهای علمی برای مطالع

را تبیین و تحلیل کرد اما  توان مدیریت مدارس غربی علمی میبر استعاره یاگرچه که با تکیه

ام نظگرِ وضع موجود بیینچندان تاند که این استعاره های گوناگونی در ایران نشان دادهپژوهش

تمام و کمالی از سازوکارهای مدیریت مدارس  توان تصویرِ عبارتی، نمینیست  و بهآموزشی ایران 

ای هبسیاری از مدیران مدارس، از شایستگیدهد که شواهد نشان می، از یک سوکند. ارائه ایران را 

 2691جهانی در سال  های، مطالعمورد نیاز برای مدیریت مدرسه برخوردار نیستند. برای مثال

درصد مدیران راهنمایی و  66درصد مدیران مقطع ابتدایی و  69نشان داده است که بیشتر از 

ک ، مالنیز ها و پس از آناین سالاند اما در ای مدرک فوق لیسانس و دکترا بودهمتوسطه دنیا دار

معلمی بوده  یسال سابقه 21و  مدیران آموزشی در ایران، دارا بودن مدرک لیسانس استخدامِ

اند تری بودهدر سطح پایینمراتب بهبا روند جهانی،  یدر مقایسهها این مالکاینکه  باوجوداست. 

ها مالکدرصد از مدیران مدارس، مدیران مناطق و ادارات آموزش و پرورش دارای این  11اما تنها 

های تعیین از شایستگیو مدیران مدارس  مدیران آموزشیاز درصد  11، دیگر سخناند. به بوده

تری را کنندهد جدیدتر، وضعِ نگرانالبته آمارها و شواه .(Shirazi, 1994) اندشده برخوردار نبوده

ای های عمومی و حرفهدرصد از مدیران مدارس، از ویژگی 11 کشند. به یک روایت،به تصویر می

به روایت دیگر، نزدیک  . (Abddolahi, 2013) اندهبرای مدیریت مدرسه برخوردار نبودمورد نیاز 

های آکادمیک مدیریت را دارا نیستند های علمی و تواناییشایستگیدرصد مدیران آموزشی  91به 

(Bidokhti and Bakhtiyari, 2007) .بیشترِ مدیران اند که ها نشان دادهپژوهش، این به هر روی

این آمارها و . (Behroz, 2009) اندشی تحصیل کردهغیر از مدیریت آموزای مدارس در رشته

ور های کشبهترین دانشگاهآموختگان این رشته حتی در اهد در حالی است که مهمترین دانششو

ان نشنبرده است. آمارها  ایها بهرههای علمی آنو نظام آموزشی از تخصص و شایستگیبیکارند 

 ,Ghiyasvand)اند های تهران بیکار بودهانشگاهآموختگان ددرصد دانش 1/55که  از آن دارند

 آموختگان این رشته از دانشگاه عالمه طباطباییدرصد از دانش 4/53ر همین راستا، د .(2017
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(Rahimian, Jahani javanmardi and Nowrozi, 2019  درصد از دانش 6/91و همچنین-

تا  مسالهاین  .(Bigdeli, Keramati and Bazargan, 2012) آموختگان دانشگاه تهران بیکارند

ویژه افرادی با مدارک مدیران و کارکنان این سازمان )بهبدانجا کشیده شده است که بسیاری از 

زارت به ویژه و هافوق لیسانس و باالتر( خواستار انتقال از وزارت آموزش و پرورش به سایر وزارتخانه

 یرایشگ چنین ،نکردن از تخصص این متخصصان، استفاده راستیبهعلوم و وزارت فرهنگ هستند. 

های علمی و تخصصی خود هادی بروند که بتوانند از آموختهایجاد کرده است که به سازمان یا ن

  .(Tabari, 1993; Reza, 2001) استفاده کنند و یا سازمانی خریدار آن باشد

 .ارس کشور را روشن کنیماز معمای مدیریت مد هاییبخشاند که ها به ما کمک کردهاین پژوهش

 یشتراندوزی بورزی و تجربهنظام آموزشی به تجربهبا تکیه بر این شواهد شاید بتوان ادعا کرد که 

ورزی در مدیریت مدارس بها داده است. این در حالی است که محیط بیرونی نظام از علم و علم

ج شدت موبه ، قومی، مذهبیی فرهنگیهاشدت در حال تغییر است و گوناگونیآموزشی ایران به 

شانزدهم  یدرصد همانندی در رتبه 14ایران در تنوع قومی و زبانی در جهان با روایتی، زند. بهمی

و از نظر   (Khodadad hussaini, Shahtahmasebi And Shamselahi, 2011) جهان است

نده و والت فزایاین تح ترین کشورهای دنیا است. با محیطی باگونگونهقومی و فرهنگی، یکی از 

ه باید رویکردهای علمی و نظری در مدیریت مدرس بلکهتکیه کرد  هاتوان بر تجربهپرتنوع، تنها نمی

 تجلی پیدا کند. 

اند اما معما پرداختهاز این  هاییبخشهر کدام به بررسی و واکاوی  های مختلفی،هشاگرچه پژو

-پژوهشالبته حاکم بر مدیریت مدیران مدارس است. ، رویکردِ معماک بخش به جا مانده از این ی

و  گیرییران مدارس و یا رویکردهای تصمیمهای مختلفی تاکنون به بررسی سبک مدیریت مد

اند. اول، منبعی که بودهمهر ها، به دو مساله بیاند اما تمامی این پژوهشها پرداختهحل مساله آن

. این در حالی است کنندخویش از آن استفاده می گیرییران مدارس برای مدیریت یا تصمیممد

-های سازمانی و تصمیمچالششود که مدیران برای حل رسی این منبع مشخص میکه تنها با بر

هره ب کنند یا از رویکردهای علمی و نظریاستفاده میشخصی  یاز تجربه ، تنهاهای خویشگیری

ین یا ا، استداللی که مدیران برای استفاده از فتهمهری قرار گری که مورد بیدومی مساله. برندمی

ک ی توجیه سبهایی که مدیران براکه با بررسی استدالل . این در حالی استاندآن سبک داشته

 هایچالشها نسبت به ن تشخیص داد که نگاه و رویکرد آنتواکنند میمدیریت خویش بیان می

ن اند. ایاستفاده کردهها آن چالشبرای  های مناسبیدازه از رویکردسازمانی چگونه است و تا چه ان

اند. ده از سبک رهبری را نادیده گرفتهاند و چراییِ و چگونگیِ استفاهبیشتر توصیفی بود ،هاپژوهش

شدن  روبههنگام رودر واقع، پژوهشی تاکنون به بررسی این نکته نپرداخته که مدیران مدارس در 
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یا آ پردازند؟آن چالش میالهامی به حل و رفع  با تکیه بر چه منبعِخویش ی سازمانیِ هابا چالش

دیگران استفاده یا های خویش و از انباشتِ تجربهبیشتر مدرسه  ، مدیرانرو شدناین رو بهدر 

پژوهش حاضر تالشی بود برای پاسخ دادن به  کنند؟میاستفاده  های علمینظریهاز کنند یا می

یِه روش خود چه و برای توج کنندرس، چگونه مدارس را مدیریت میمدامدیران این سوال که 

 ؟ کننداستداللی مطرح می

 

 سوال پژوهش

 ؟استرویکردِ مدیران موفق مدارس چگونه 

 

 ی پایه پژوهشنظریه

ی علمی و نظرها و رویکردهای ز مدارس نیاز به استفاده از شیوهپیشتر اشاره شد که مدیریتِ امرو

کند، از مدیران آموزشی ایفا میبر اساس جایگاهی که نظریه در عمِل  Millerا، دارد. در این راست

ی دیگران هاکورکورانه از رفتارها و کنشرویکرد مدیریتی سخن گفته است. رویکرد اول تقلید  چند

که از  هاییمدیریت خویش را بر اساس مشاهدهی موجب آن، مدیران آموزشی شیوهاست که به

ا ههای آنیا الگوگیری از رفتارها و واکنش اند وهای مشابه داشتهوقعیتران در مرفتار سایر مدی

 .ستااستوار های شخصی زنیبر حدس وگمانه ،کند. رویکرد دوممی بنیانهای گوناگون به موقعیت

لکه ب کنندتکیه نمیو الگوگیری رفتار سایر مدیران  یدر این رویکرد، مدیران تنها به مشاهده

را انتخاب کنند که به گمان  اییهای شخصی خویش، شیوهدارند که از طریق حدس و گمانالش ت

استوار است.  بر اصول شخصی ،ها را به هدف مورد نظر برساند. رویکرد سومتواند آنمی ،خویش

 ند که ایناپیوسته دریافتههایی را در پیش بگیرند که که مدیران تالش دارند تنها شیوه ایگونهبه

-دیگر سخن، مدیرانی که بدین شیوه مدیریت میگشا است. بههای مختلفی راهشیوه در موقعیت

 های گوناگون موفق باشد وتواند در موقعیتکنند، همواره در پیِ آنند که بدانند کدامین شیوه می

هایی از هبن رویکرد نیز مدیران بیشتر بر تجر، در ایراستیکنند. بهریزی میبدینسان، اصولی را پی

کنند که توانسته باشد در چند موقعیت به جواب مورد نظر برسد. آخرین رویکرد، خود تکیه می

ترین رویکرد پایدارترین و منطقیرویکرد علمی و نظری است. در این رویکرد که میلر آن را 

، سانبدینند. زهای علمی تکیه میدست آمده از پژوهشهای بهعلمی و یافتهداند، مدیر بر دانش می

 یوهتواند به عنوان شیتجربه تنها زمانی میشود و اندوزی میعلمی جانشینِ تجربه یدانش و نظریه

 را علمی و پژوهشی کاهجانهای سخت و آزمونکه آن تجربه،  استفاده قرار بگیردمورد  مدیریت

از  توانهم رفته، می پیموده باشد. ماگفته پیدا است که این تجربه، همان دانش علمی است. روی
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مدیریت بر مبنای تجربه که بر اساس  یمدیران مدارس سخن گفت. شیوه مدیریت دردو شیوه 

از  نهات نند. حال، چه این تجربهکست که مدیران مدارس بدان تکیه میآن، تجربه، یگانه منبعی ا

های شخصی و چه بر زنیبرآمده باشد، چه بر مبنای حدس و گمانهرفتار مدیران دیگر  یمشاهده

ر بدوم نیز  ی. شیوهوارندهای شخصی استها، همگی بر تجربهاین شیوهمبنای، اصول شخصی، 

 ه نیز چنین بودنهضت نظریتکیه دارد که دلواپسِی های علمی و پژوهشی کاربستِ نظریه
(Alagheband, 2016) . 

 

 پیشینه تجربی

د انیت و رهبری مدیران مدارس پرداختهرهای مدیبکهای مختلفی به بررسی ستاکنون پژوهش

 . اندرا مورد بررسی قرار دادهگیرند یکردهای عملی که مدیران در پیش میو رو

 Hajipoorabaii and Abolghasemi (2018)  در پژوهشی به بررسی و مقایسه مدیریت مدارس

خته آمیبه شیوه متوسطه کرمان بر اساس الگوهای مدیریتی تونی بوش پرداختند. این پژوهش 

نفر از کارکنان  315هایی بین به صورت کمی و با توزیع پرسشنامهها انجام شد که بخشی از داده

نفر از متخصصان و صاحبنظران  25مدارس و بخش دیگر نیز به صورت کیفی و با مصاحبه با 

کرمان  دارسهای کمی نشان داد که در موط به دادههای مربمدیریت آموزشی گردآوری شد. یافته

نشده است و در بخش کیفی نیز استفاده  هایی که بوش مطرح کردهبه صورت معنی داری از مدل

 با محیط آن ها، رهبری مدرسه، ساختار و ارتباطگذاریدر هدفضعف اند که ها نشان دادهداده

ورد اند مهای علمی که تونی بوش مطرح کردهاند که نتوان از شیوهمدرسه، همگی سبب شده

به بررسی  Mazaher, Mohammadi, Ekradi, Parvin and Fazeli (2017)استفاده قرار بگیرند. 

 گیری با میزان خالقیت و مدیریت مشارکت در مدارس راهنماییهای تصمیمرابطه بین سبک

ها از نوع همبستگی و جامعه پژوهش شامل تمامی مدیران شهرستان سنندج پرداختند. روش آن

اد گیری تصادفی تعدبود که با استفاده از روش نمونه مقاطع متوسط اول در این شهرستانمدارس 

های پژوهش نشان داد که از بین مولفه های اینها مورد مطالعه قرار گرفت. یافتهنفر از آن 91

نها ، تبر آن افزوندار دارند. آنی با خالقیت رابطه مثبت و معنیهای عقالنی و گیری، مولفهتصمیم

داری دارد. در نهایت، بین خالقیت و مدیریت مشارکت رابطه مثبت و معنیمولفه شهودی با 

 مدیریت مشارکتی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. 

به بررسی رابطه بین سبک مدیریت با اثربخشی  Zaki, Godarzi and Sari (2015)در پژوهشی  

 دیدگاه آموزگاران مقطع ابتدایی شهرستان مالرسازمانی پرداختند. این پژوهشی به بررسی د
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-آموزگار انتخاب شدند. یافته 161 ای، تعدادگیری تصادفی طبقهپرداخت و با تکیه بر روش نمونه

های مدیریت با اثربخشی سازمانی مدارس مقطع ابتدایی، ی این پژوهش نشان داد که بین سبکها

ای هرانه ابتدایی در زمینه سبکس دخترانه و پسارتباط مستقیم وجود دارد و بین مدیران مدار

 ها نشان داده است که با افزایشافزون بر آن، یافتهمدیریتی و اثربخشی سازمانی تفاوت وجود دارد. 

شان داد ها نکند. در نهایت، یافتهاعضای سازمان نیز ارتقا پیدا می سن و تجربه، اثربخشی سازمانی

 Mirkamali, Damavandi andشود. تر در زنان مشاهده میکه اثربخشی سازمانی مدارس بیش

Elzami (2015) های رهبری مدیران با یادگیری سازمانی در مدارس به بررسی رابطه بین سبک

-ی معلمان و کادر اجرایی دبیرستانشهرستان ری پرداختند. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام

-به صورت تصادفی انتخاب و دیدگاه هاآننفر از  931ه های دخترانه و پسرانه شهرستان ری بود ک

های رهبری ی این پژوهش نشان داد که بین سبکهاها مورد سنجش قرار گرفت. یافتههای آن

ار و دی با یادگیری سازمانی رابطه معنیمدرن و اقتضایی، مشارکتی، تبادلی، اخالقی، پستمدیریت

ری مشارکتی بیشترین ارتباط را با یادگیری سازمانی داشته مثبتی وجود دارد اما در این میان، رهب

 است. 

به بررسی ارتباط بین  Poorsoltani, Zarandi, Faraji and Allahyari (2012)پژوهشی  در

-مان تربیت بدنی بر اساس نظریه مکهای رهبری مدیران مدارس و نیازهای انگیزشی معلسبک

ده است به مطالعه و بررسی شیوه همبستگی انجام ش اند. این پژوهش که بهگریگور پرداخته

ها را با تکیه نفر از آن 142ان غربی پرداخته و های معلمان تربیت بدنی در استان آذربایجدیدگاه

ی این پژوهش نشان داد که بین هاورد مطالعه قرار داده است. یافتهگیری تصادفی مبر روش نمونه

اری وجود دارد. بین درابطه معنی Yنظریه  هایفرضپیشا با گرگرا و عملهای رهبری تحولسبک

شده است.  داری مشاهدهرابطه منفی و معنی Yنظریه  هایفرضپیشخاصیتی و سبک رهبری بی

طوریکه داری وجود داشت. بهی رهبری مدیران مدارس تفاوت معنیهاهمچنین بین اولویت سبک

وم های دخاصیتی در ردهگرا و بیهای رهبری عملکگرا در اولویت اول و سبسبک رهبری تحول

 گرا تمایل بیشترین پژوهش نشان داد که مدیران تحولهای ایو سوم بودند. روی هم رفته، یافته

 torani, Aghii, Navaehebrahim and Sadeghi دارند. Yتئوری  هایفرضپیشبه استفاده از 

ارس ابتدایی شهر تهران از دیدگاه مدیران و های رهبری مدیران مدبه بررسی سبک (2012)

معلمان پرداختند. جامعه پژوهش شامل تمامی مدیران و معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران بود 

مورد مطالعه قرار  معلم 951مدیر مدرسه و  251ای، گیری خوشهکه با استفاده از روش نمونه

اه خودِ مدیران سبک غالب رهبری مدیران های این پژوهش نشان داد که از دیدگگرفتند. یافته

سبک رهبری مدیران مدارس، سبک  مدارس، سبک رهبری تحولی است اما از دیدگاه معلمان،
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داری به هبری مدیران زن و مرد تفاوت معنیسبک ر بری آموزشی است. افزون بر آن، بینره

 ای تحولی دارند. هتمایل بیشتری به استفاده از سبک خورد. چراکه مدیران زن،چشم می

به بررسی رابطه بین سبک مدیریت مدیران و تعهد سازمانی  Elmi and Barzi (2009)  وهشیژپدر 

نجام بستگی ادبیران متوسطه آموزش و پرورش شهر بوکان پرداختند. این پژوهش که به شیوه هم

و  مدیر 39های تمامی مدیران و دبیران مدارس شهر بوکان پرداختند که شد به مطالعه دیدگاه

ای همورد مطالعه قرار گرفتند. یافته ایگیری تصادفی طبقهاده از روش نمونهمعلم با استف 211

-تعهد سازمانی معلمان رابطه معنی این پژوهش نشان داد که بین سبک مدیریت مدیران مدارس و

، مدار با تعهد عاطفیهای مدیریت، سبک مدیریت رابطهی وجود دارد. البته از تمامی سبکدار

اع مدار با انوداشته است اما سبک مدیریت وظیفه داری-د عقالنی رابطه معنیتعهد هنجاری و تعه

 Peker, Inandi & Gilic داری نداشته است.ده از تعهد سازمانی، ارتباط معنیهای یادشو گونه

تحمل  یهای رهبری مدیران مدارس و تجربهر پژوهشی به بررسی رابطه بین سبکد (2018)

طراب توسط معلمان پرداختند. این پژوهش نیز در کشور ترکیه و منطقه مرکزی مرسین انجام اض

های مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته زن( 131مرد و  295معلم مدرسه ) 365شد که به موجب آن، 

های رهبری دموکراتیک مدیران و داری بین سبکنشان داد که ارتباط منفی و معنی این پژوهش

 داریری اقتدارگرا ارتباط مثبت و معنیاضطراب معلمان وجود دارد. در حالیکه سبک رهبتحمل 

در پژوهشی به بررسی این مساله پرداخت که  Urick (2016)با تحمل اضطراب معلمان داشت. 

ر، اگرچه اور این پژوهشگتوانند بر ارتقای کیفی مدرسه تاثیر بگذارند. به بمدیران مدارس چگونه می

که مدیران مدارس با تکیه بر سبک مدیریت خود بر های گوناگونی نشان داده بودند پژوهشکه 

، او با دینسانبکیفی مدرسه تاثیر مثبت یا منفی دارند اما چگونگیِ این تاثیر مشخص نبود.  بهبود

های این ه بررسی این مساله پرداخت. یافتهمدیر مدرسه در آمریکا ب 1534تکیه بر نظرسنجی از 

کیفی مدرسه تاثیر داشته  بهبودتوانند بر مدیران مدارس و معلمان هر دو می پژوهش نشان داد که

های ر سبکطوریکه سایبک رهبری آموزشی مشارکتی است. بهباشند اما این تاثیر بیشتر ناشی از س

 اند. مدیریتی به اندازه این سبک تاثیرگذار نبوده

 های-ی مدیران مدارس بر استقرار شیوهتاثیر سبک رهبربه بررسی Maier (2016)در پژوهشی 

د که مدارس رفتاری پرداخت. این پژوهش بدان دلیل انجام شده بود که مشخص کن گریدرمان

های مختلف هستند، تنشآموزانی که دچار گری برای دانشدرمانهای روانتا چه اندازه از شیوه

های مدیران مدارس عماًل میزان حمایتدر نظر گرفتن کند اما بررسی این مساله بدون استفاده می

 های جورجیا، نیویورک و اوهایونفر از کارکنان مدارس ایالت 224 پذیر نبود. به این ترتیب،امکان

ی نشان داد که سبک رهبرهای به دست آمده از رگرسیون چندگانه مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته
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 Moorosi and گری بود.های روان درمانرار شیوهاری برای استقدی معنیکنندهبینیتحولی پیش

Bantwini (2016)  در پژوهشی که به روش آمیخته انجام به بررسی چگونگی تاثیر سبک رهبری

 کانوندو  دارایهای این پژوهش د وضع کیفی مدرسه پرداختند. دادهمدیران مدارس بر بهبو

ین ه ااست؟ دوم اینک داممدیریت در مدیران مدارس کترین سبک . یکی اینکه رایجبوداساسی 

جریان تغییر و بهبود وضع کیفی مدارس بوده یا محدود  یکنندهسبکِ رایج آیا بیشتر تسهیل

فی های مدیران مدارس به صورت کمی و کیواب دادن به این دو پرسش، دیدگاهکننده؟ برای ج

مدیران مدارس سبک مدیریتِ  داد که اول،ان های این پژوهش نشمورد مطالعه قرار گرفت. یافته

ع ی مدیریت، بیشتر مانهای اقتدارگرا و دستوری است و دوماً این شیوهبیشتر مبتنی بر سبک

نیز در پژوهشی به بررسی تاثیر  Avci (2016)تغییرات و بهبود وضع کیفی مدارس بوده است. 

ی پرداخت. جامعه این پژوهش شامل سبک رهبری مدیران مدارس بر رفتارهای شهروند سازمان

تمامی معلمان مدارسی بود که در منطقه کادیکوی در استان استانبول مشغول کار بودند. از تمامی 

ن مدیراهای این پژوهش نشان داد که سبکِ مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته نفر 2913این افراد 

ده است و این دو سبک ارتباط بو های رهبری تحولی و تبادلیمدارس بیشتر مبتنی بر سبک

آن، سبک رهبری تحولی تاثیر  داری با رفتارهای شهروند سازمانی داشته است. افزون برمعنی

در  Aydin, Sarier and Uysal (2013)داری بر رفتارهای شهروند سازمانی داشته است. معنی

زمانی و رضایت شغلی های رهبری مدیران مدارس بر تعهد ساپژوهشی به بررسی تاثیر سبک

پژوهش انجام شد در کشور  21معلمان پرداختند. این پژوهش به شیوه فراتحلیل کمی انجام شد و 

 یهای این پژوهش حاکی از آن بود که شیوهرسی و مطالعه قرار گرفتند. یافتهترکیه مورد بر

ارد. تاثیر د لمانداری بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی معرهبری تحولی به صورت مثبت و معنی

ی لی به رهبری تحولی رهبری مدیران از رهبری تبادها نشان داد زمانی که شیوهافزون بر آن، یافته

 کند. ازمانی معلمان نیز بهبود پیدا میکند به همان اندازه رضایت و تعهد ستغییر پیدا می

 

 شناسیروش

رویکرد مدیریتی مدیران مدارس ارائه تالش این پژوهش بر آن بود تا تبیینی از مدیریت مدرسه و 

ی طالعهم و همنظری  یدرنظر داشتن پایگاه نیازمندِهم  ،ارائه چنین تبیینی بدیهی است کهکند. 

پژوهشگر با ذهن خالی به مطالعه و بررسی یک ، راستیبهاست.  شهای مختلفپدیده در جنبه

با در نظرداشتن و  ش نقش بستههنهای خاصی در ذها و مدلفرضبلکه پیشپردازد. نمیپدیده 

 Yin (2009). دارد آغازین فرضهای مختلف آن پیشجنبهآن مدل، سعی در پاالیش و غربالگری، 

راکه چ. است ییهاسازیتبیین چنینبر این باور است که روش مطالعه موردی، روش مناسبی برای 
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ش بافتافد و آن پدیده را در را بشک های مختلف یک پدیدهاین روش پژوهش تالش دارد که جنبه

 2ظریتحلیلی و ن یتوان به تعمیممی است که  با تکیه بر مطالعه موردیمطالعه کند. بدینسان، 

یا تاکنون خام و نپخته است و که یک نظریه یا مدل  از یهایمعنی که بخشایندست زد. به

این در حالی  تری قرار داد.و مورد مطالعه جدی تکمیلرا  اندپاسخ ماندههای همچنان بیپرسش

سه مدیریت مدر یعلمی درباره یمختلفی از استعاره هایجنبه پیشتر نیز بیان شد که است که

رویکرد عملی  یدهندهبازتابکه  معمااند اما یک بخش از این در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

میل کردن و تکبه پخته نبه نیازمهری قرار گرفته و بدینسان این ج، مورد بین مدارس استمدیرا

یی کمی و کیفی، هاکند که دادهلعه موردی این امکان را فراهم می، مطارویبه هر . شدن دارد

 . (Baskarada, 2014)برای درِک بهتر پدیده، گردآوری و تحلیل شوند 

خویش ای هبهمدیران مدارس از تجر بیشترِاین پژوهش بر آن بود که  یبینی اولیهپیشسو، از دیگر

حوری مای کالن مبتنی بر تجربههکنند. در واقع، از آنجا که سیاستبرای مدیریت خود استفاده می

 یمدیریت مدارس و استفاده از آن برای پیشبرد اهداف سازمانی، به روند در ورزیبوده، پس تجربه

-بهبر مبنای تجر سهمدر حال، اگر روند رایج اینگونه است که مدیریتتبدیل شده است.  گیرهمه

ین ا متفاوت و حتی مخالفِ موردهایمطالعه و بررسی ، بنابراین، مدیران استوار استهای شخصی 

ه بدر استان سمنان مدارس مدیران موفق ، بدینسانارائه کند.  نوینیهای تواند دیدگاهمی ،روند

ای منظم و برنامه اگرچه در آموزش و پرورش استان سمنانعنوان کانون پژوهش انتخاب شدند. 

مشخص برای شناسایی و یا تشویق مدیران موفق وجود نداشت اما لیستی از بهترین مدیران 

ی کل آموزش و اداره راتهیه شد. یک بخش از اعضای این لیست  گذشتهمدارس در چند ساله 

 ییوستهپ هایپیگیری یوسیلهبهو بخش دیگر،  در اختیار پژوهشگر قرار دادپرورش استان سمنان 

به فعالیت مشغول بودند و که در مدارس استان سمنان  تهیه شد از معلمان و مدیرانی پژوهشگر

 ،ویبه هر ر اند را معرفی کنند. یری که تاکنون با آن کار کردهشد که بهترین مدها خواسته از آن

خویش و یا در  ها در میانِ همکارانناسایی مدیران موفق بود، شهرت آنآنچه مالک اصلی برای ش

ه . چراکبودبود. البته این خود محدودیتی برای پژوهش حاضر نیز  استان آموزش و پرورش یاداره

ًا لزومممکن است اند، به موفقیت مشهور شده ادارهدر ممکن است مدیرانی که بین همکاران و یا 

ها وجود نداشت نی آچون مالک دیگری برای شناسایاما  مدیران موفقی در عمل و در واقع نباشند

-نمونهبود.  1ایموردهای کرانه یشیوه نیز گیریشیوه نمونه ،بدینساناز همین روش استفاده شد. 

کم وهایی بیشاست که دارای ویژگی موردهاییای یا استثنایی شامل بررسی افراد یا گیری کرانه

                                                           
1 Theoretical and analytical generalization  

2 . Deviant case  
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، با تکیه بر رویبه هر . (Creswell, 2012 p 208) هستندمتفاوت از بافت کلی یا رایج جامعه 

جدول نفر از اعضای جامعه، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند.  21ها، تعداد نظری داده کفایت

 شوندگان را نشان داده است.شناختی مصاحبههای جمعیت، ویژگی2

 
 شوندگانشناختی مصاحبههای جمعیتویژگی. 1جدول 

شماره 

مصاحبه 

 شونده

سابقه  جنسیت

 خدمت

 )به سال(

سابقه 

 مدیریت

 )به سال(

میزان تحصیالت و رشته 

 تحصیلی

مقطع 

 مدیریت

 نوع مدرسه

لیسانس مدیریت آموزشی  25 19 زن 2شماره 

و فوق لیسانس مدیریت 

 منابع انسانی

 عادی ابتدایی

لیسانس علوم تربیتی و  29 33 مرد 1شماره 

فوق لیسانس مشاوره 

 خانواده

 عادی ابتدایی

متوسطه  لیسانس دینی و عربی 13 11 ردم 3شماره 

 دوم

 عادی

لیسانس ادبیات عربی و   5 11 زن 4شماره 

فوق لیسانس ادبیات 

 فارسی

متوسطه 

 دوم

 عادی

فوق لیسانس علوم تربیتی  21  9 مرد 5شماره 

 گرایش آموزش ابتدایی

 عادی ابتدایی

متوسطه  کارشناسی االهیات 24 11 مرد 9شماره 

 اول

 عادی

فوق لیسانس مدیریت  19 32 زن 9 شماره

 آموزشی

متوسطه 

 دوم

 تیزهوشان

فوق لیسانس پیکرشناسی  5 31 مرد 1شماره 

 زمین 

متوسطه 

 دوم

 شاهد

متوسطه  فوق لیسانس االهیات 24 15 مرد 6شماره 

 دوم

 تیزهوشان

متوسطه  فوق لیسانس ادبیات عرب 1 24 زن 21شماره 

 اول

 تیزهوشان

وق لیسانس ادبیات ف 6 21 مرد 22شماره 

 فارسی

متوسطه 

 دوم

 عادی

فوق لیسانس مدیریت  9 29 مرد 21شماره 

 آموزشی

متوسطه 

 اول

 عادی
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سوال  ششیافته استفاده شد که شامل سازمانه نیمههای پژوهش از مصاحببرای گردآوری داده

 ی و پنج سوال اصلی بود که در جدول زیر ارائه شده است. شناختجمعیت

 

 مصاحبه هایرسشپ. 2جدول 

 شوندهشناسی مصاحبهبخش اول: اطالعات جمعیت

شونده: .....  سابقه خدمت:..... سابقه مدیریتی: ..... میزان تحصیالت و رشته تحصیلی: ...... مقطع جنسیت مصاحبه

 مدیریتی:  ......نوع مدرسه: .........

 مصاحبه هایپرسشبخش دوم: 

ه اخیراً و یا در طول دوران مدیریت خویش با آن رو به رو شده اید، هایی کها و چالشمهمترین مساله .2

 کدامند؟

 ن مسائل را حل و رفع کنید؟کیه بر چه روش هایی توانسته اید آچگونه و با ت .1

روش یا روش هایی که ذکر کردید را از چه منبع یا منابعی الهام گرفته اید؟ چگونه متوجه شده اید که  .3

 وابگو باشند؟این روش ها می توانند ج

 دلیل یا استدالل شما برای استفاده از آن شیوه خاص یا اِعمال آن روش های خاص در مدیریتتان چیست؟ .4

آیا مافوقان سازمان تالش داشته اند که پژوهش هایی جدی درباره روش های مدیریت شما انجام دهند و  .5

  یا آن را استاندارسازی کنند؟

 

 ،استفاده شد. در این تکنیک 2سازیاز روش تبیین ،وهشهای این پژتحلیل دادهبه منظور    

های خود دارد اما در هر مرحله از داده دستیپنداشتی دمیا  و ی آغازینفرضپژوهشگر ابتدا پیش

 یا پنداشتِ آغازین خودفرض و پیش دست پیدا کند ترهایی متفاوتدادهبه از پژوهش، تالش دارد 

در هر بخش از گردآوری داده و یا پس از انجامِ  ،طوریکهبه (Yin, 2009, p 141) تر کندرا پخته

ها، خود، دهد اما این پاسخمیپژوهشی  هایپرسشهای خاصی به ، پاسخیا مشاهده هر مصاحبه

ی بعدی و یا بخش بعدی کند که در مصاحبهمیدر ذهن پژوهشگر ایجاد را جدیدتری  هایپرسش

ی یههای اولفرضیپیشپیوسته ی، با مقایسهبدینسان کند.می ویگیری و واکاپیها را ها، آنداده

پیوسته حک و اصالح  ،اولیههای فرضیشآن پبا شواهد و مستندات هر مرحله از پژوهش،  خود

های خود در داده 1نظری اشباعکند که پژوهشگر به فرایند تا بدانجا ادامه پیدا می د. ایننشومی

مال کای توصیفی نیست بلکه بهنظری، دست یافتن به کده اشباعِع از ، این نوبنابراینمی رسد. 

                                                           
1 . Explanation building  

2 . Theoretical saturation  
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س از پ یافتن به این اشباع در تفسیر،برای دستفرض اولیه است. رساندن یک تفسیر یا پیش

توسط آن مصاحبه  پیدا و پنهانِ هایدرباره محتوا و پیام 2هاییاجرای هر مصاحبه، یادداشت

واهد ها و شبر مبنای داده ها شامل تفسیر هر مصاحبهیادداشت شد. اینمی ثبت و ضبطپژوهشگر 

ت آمده در آن مصاحبه، دسهای بهبسته به داده ،مربوط به آن مصاحبه بود که البته در هر مصاحبه

غییر هر تبرای شد. این فرایند تا بدانجا ادامه یافت که ایجاد می تفسیرهایی در این حک و اصالح

باقی  خپاسای بیبه دیگر سخن، هیچ نکته. ی وجود داشتتبیینتفسیر و  ای،و یا هر دادهممکنی 

ه این البتنمانده بود و برای هر نکته یا هر شواهد و مستنداتی، تفسیر و تبیینی وجود داشت. 

های کمی نیز دادههای کیفی مورد استفاده قرار گرفت. اما از آنجا که ی تحلیل برای دادهشیوه

واحدِ نیز استفاده شد.  1تر کند، از تحلیل محتوای قیاسیاز مساله را روشن هاییجنبهتوانست می

 جمله بود. نیز، محتوای این تحلیل ثبت در 

و در جریان مصاحبه از  اولهای پژوهش نیز از سه روش استفاده شد. منظور اعتباریابی دادهبه

-و تفسیرهای پژوهشگر از گفتهها رداشتبطوریکه، به استفاده شد. 3کنندهروش بازخورد مشارکت

-درستی یا نادرستیِ برداشتشد تا شوندگان دوباره ارائه میمصاحبهشوندگان به خودِ های مصاحبه

هایی انجام ویرایش، وجود داشت کژفهمیو اگر  هایشان را روشن کنندهای پژوهشگر از گفته

های خود ای از دادهولیه، تفسیر ادر آغاز در این روش پژوهشگر،بود.  4روش رد شواهد دوم،. دهند

به مطالعه و بررسی موردهایی بپردازد که با این تفسیر اولیه کند کند و سپس تالش میارائه می

ی موردهای متفاوت هستند و یا حتی با آن ناسازگارند. مراِد این روش آن است که با مطالعه

  .(Creswell and Miller, 2000) دئه کری پخته اراتفسیرمتفاوت و یا ناسازگار، بتوان 

سیرِ دست آمده، بازتاب و تفبهتفسیر  اگرطوریکه، از این روش استفاده شد. بهدر این پژوهش نیز    

گرفتند مینیز مورد مطالعه قرار  زن مدیرِچند در مصاحبه بعدی  بود چند مدیر مرد هایدیدگاه

های بعدی از مدیران مدارس در مصاحبه ندگرفتاگر چند مدیر ابتدایی مورد مطالعه قرار و یا 

، کوچک، در مدارس ضعیفند. اگر از مدیرانی که دوم نیز افرادی انتخاب شد اول و یهمتوسط

                                                           
1 Memos  

2 . Deductive content analysis 

3 Member checking  

4 Disconfirming evidence  
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مدارس برخوردار، شاهد، هایی انجام شد در مرحله بعدی مدیران محروم و حتی عادی مصاحبه

وان دلیل بود که بتبدان  هاتمامی این اقدام گرفتند.نیز مورد مطالعه قرار می ممتاز و یا تیزهوشان

 روش، سومرا پوشش داد.  هاگونیو گونه هاها ارائه کرد و تمامی تفاوتدادهای از تفسیرهای پخته

 های آغازین خود ازبینیپیشها و فرضباورها، پیشدر این روش، پژوهشگر، بود.  2پذیریبازتاب

ها یا دهد تا آن خواننده بتواند سوگیریپژوهش قرار می یو در اختیار خواننده موضوع پژوهش

به داوری تفسیرهای او ، آن پژوهشگر را شناسایی کنند و بر آن اساسهای داوریپیش

 ارائه شده است. 3پژوهشگر در جدول  پذیریبازتاب . (Creswell and Miller, 2000)بپردازند

 

 پذیری پژوهشگر. بازتاب3جدول 

نند. کخویش برای مدیریت خود استفاده میهای بیشترِ مدیران مدارس از تجربهآن است که  من یبینی اولیهپیش

ظام آموزشی، در انتخاب و ام و چون نتاکنون انجام شده است مطرح کرده هایی کهبینی را بر اساس پژوهشاین پیش

ای ندارد، مدیران مدارس نیز به گونهاور ساالری در مدیریت بهای شایستهندان به اصول و مالکهای خود چاستخدام

ها مالک نیست. حال، این مدیر چون تخصص کافی درباره که لزوماً تخصص و دانش مدیریت آنشوند انتخاب می

های آزمایش و خطا روش خود را کشف کند و یا روش سایر رد مجبور است با استفاده از شیوهمدیریت مدارس ندا

 الگو قرار دهد.   مدیران موفق را برای خود

 

 هایافته

ای ههای کیفی و هم از دادهران مدارس تالش شد که هم از دادهبرای تبیین بهتر رویکرد عملی مدی

د که دادنها، نشان میبود. چراکه این داده برانگیزتامل ،هدست آمدهای بهیافتهکمی استفاده شود. 

زی و اندوتجربه تنهاگیرد، ی کار مدیران قرار میافتد و مبناآنچه که در مدیریت مدرسه اتفاق می

های مدیریتی است و ارزاری برای آزمایش و خطایِ تصمیمورزی است. گویی که مدرسه، کتجربه

به هر حال، در . خریداری نداردهای علمی و دانش نظری مدیریت آموزشی، گیری از نظریهبهره

 می و کیفی، این مساله توضیح داده شود.های کشود که با تکیه بر دادهادامه تالش می

 

 

 

                                                           
1 . reflexivity  
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 ورزیکارگاه تجربه مانندِرسه به مدیریت مد

ها، اطالعات ارزشمندی به تواند در بسیاری از زمینهمیهای شخصی افراد اگرچه که تجربه

-رسشپتواند کارساز بوده و به بسیاری از ن تجربه به تنهایی نمیکنشگران مدیریتی ارائه کند اما ای

های لی است که امروزه، حساسیتِ تصمیماین در حاروی مدیران پاسخ دهد. های پیشچالش ها و

هد دی تاریخیِ مدیریت آموزشی نشان می، تجربهدینسانبمدیریتی به مراتب بیشتر شده است. 

-می مدیران های شخصیِرفته جانشین تجربه، رفتهها، مدیریت علمیساسیتکه با افزایش این ح

نهضت نظریه در مدیریت  موجبِاز آزمایش و خطای مدیران بود. بهبرآمده  هایی کههشود. تجرب

ه تالش شد کمدیریت مدارس به عنوان یک حوزه تخصصی نگریسته شد و آموزشی نیز بود که 

ی این پژوهش نشان هابا این وجود، یافتههای علمی انجام شوند. دیریتی به شیوهفرایندهای م

-مورد بیعلمی  یو علم و نظریه است بر تجربه بیشترییت مدارس، تاکید در مدیر دهد کهمی

، یگانه منبعی است که مدیران شخصی یتجربهاند. هم بدان دلیل است که مهری قرار گرفته

-ههای شخصی و حدس و گمانتجربهطوریکه، بهکنند. ر مدیریت خویش به آن تکیه میمدارس د

ارها و ی رفتکنندهرونشکننده و کننده، توجیهانه منبع تبیینیگبه عنوان  مدیران مدارس،های 

های انتخاب مدیران، دیران مدارس چه در شناساییِ مالکمشوند. مدیریتی مطرح میهای کنش

ای هوجیه و تبیین موفقیتِ خود، تجربهاند و چه در تتجربه را به عنوان منبعی باارزش مطرح کرده

د. در ادامه، این مساله روشنگری انمعرفی کردهای خویش را و حرفه یدست آمده از دوران کاربه

 چگونه در سازوکارهای مدیریت مدرسه ریشه دوانده است.  ورزیشود که گفتمانِ تجربهمی

 

 ورزی به تخصص تحصیلیتفاوتیِ تجربهبی 

ه تکیی ورزممکن است مدیران مدارس بر تجربه ی این پژوهش بر آن بود که اگرچهتصور اولیه

 دیریت خویشاند، در مبودهی رشته مدیریت آموزشی آموختهداشته باشند اما مدیرانی که دانش

کرد مدیریت خویش را بر آن بنا های مدیریت آموزشی استفاده کرده و رویاز دانش علمی و نظریه

ر یز مبتنی بها نداد که رویکرد آنهای این مدیران نیز نشان میژرف دیدگاهتحلیلِ کنند اما می

که  ذکر است شایانبرند. گاه نظریِ رشته خویش نمییو بهره چندانی از پا ورزی بوده استتجربه
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از  دو نفرها دارای مدرک مدیریت آموزشی بود. شوندگان، تنها سه نفر از آناز بین تمامی مصاحبه

ماره ش یشوندهمصاحبهریت آموزشی ندارند و تنها ای به مفاهیم مدیترین اشارهها حتی کوچکآن

ای هشته اند اما درکِ بافت اصلی گفتهدا« روابط انسانی»ای به ، اشارهاول بود که در سطح مفهوم

 برانگیز است. ایشان تامل

-افاساِس مدیریت درست، روابط انسانی است. اگر شما بتوانید روابط انعط»

 ها داشته باشید،اشته باشید و ارتباط عاطفی با آنپذیری با کارکنان خود د

 « دهند.کاری که ازشان بخواهید انجام می ها هرآن

اگرچه در دقیقه چهارم مصاحبه، اصطالح روابط انسانی را مطرح کردند اما دست یافتن به این 

ها تجربه در مدارس بوده است. برای مثال، در دقیقه پنجم مصاحبه برگرفته از سالرویکرد، 

 :گونه بیان کرده استاین

تدریج وقتی ها بیشتر است اما بهای اول که انسان تجربه ندارد تنشهسال»

شود که توجه به نکات ریز روابط انسانی شود مشخص میها بیشتر میتجربه

 « می تواند کارساز باشد.

آمدهای این تجربه را از مشاهده پیشود که بخشی از در دقیقه ششم مصاحبه نیز مشخص می

 کند:در همین راستا، اینگونه بیان می دست آورده است.ان به رفتاری سایر مدیر

 و سخت بینم که مقرراتی، خشک و خیلی سفتخیلی از همکاران خودم را می»

 «شود.است و همکار دیگر خسته می

ه ی از باال نبیند بخب تجربه. وقتی مدیر به این باور برسه که خودش را خیل»

فهمم که همکار چی میگه. ام و میعلم بودهرسد..... خب من خودم منتیجه می

 «ام.م بهش فکر کردم و به نتیجه رسیدهیعنی بر اساس تجربه خود

ه دهد کنشان می باشد،شوندگان میمصاحبه درک بافِت گفتمانهای کیفی که مبتنی بر داده

 آمدهدستبه هایهای کیفی، دادهدوشادوش داده ان در مدیریت بوده است.تجربه، منبع الهام ایش

شوندگانی دهد که مصاحبه. نشان می4جدول ی این مطلب است. از تحلیل محتوا نیز تایید کننده

آموختگان سایر رشته ها، تا چه اندازه شته مدیریت آموزشی هستند با دانشی رآموختهکه دانش

 اند. ع الهام مدیریت خویش توجه داشتهبه تجربه، به عنوان منب
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 ها بر اساس رشته تحصیلیل محتوای مصاحبه. تحلی4جدول 

 تعداد کدهای استخراج شده ویژگی مصاحبه شونده

 25 مصاحبه شوندگان رشته مدیریت آموزشی

 11 مصاحبه شوندگان سایر رشته ها

 39جمع کل کدها:                                   

یر ای غها، رشتهی آنشوندگانی که رشتهبا وجود اینکه تعداد مصاحبهدهد ها نشان مییافته این

ش عنوان منبع الهام خویاز مدیریت آموزشی بود، بیشتر بودند اما تعداد دفعاتی که به تجربه به 

 مدیریت آموزشی نبوده است. شکل زیر،ی شوندگان رشتهاند، چندان بیشتر از مصاحبهتوجه کرده

 کشد. این تفاوت را به تصویر می

 

 

 

 . درصد فراوانی تجربه در رشته تحصیلی1شکل شماره 

 

 کار یورزی به سابقهتفاوتیِ تجربهبی 

مصاحبه با افرادی از لیست معرفی شده که البته همگی دارای سابقه کاری باالیی  5پس از انجام 

اشد باعث شده ب البای سابقهاین  فرض برای پژوهشگر ایجاد شد که ممکن استبودند، این پیش

یران دمعبارتی، از آنجا که بهد. نهای خویش پناه ببرحل مسائل مدیریتی به همان تجربه که برای

های مختلف و متفاوت دارا بودن تجربهو پی درهای پیسالاند که در باسابقه این امکان را داشته

و از آن برای مدیریت موجود گردند انباشتِ تجربه خویش بر میبه  پیوسته، از مدارس گوناگون

41%

59%

درصد فراوانی

رشته مدیریت آموزشی سایر رشته ها
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سال سابقه مدیریت  29وم که شونده شماره دمصاحبهگیرند. برای مثال، خویش نیز بهره می

 :است گونه توجیه کردهاند، رویکردِ مدیریت خویش را اینداشته

های ام در مدارس مختلف در شهرستانتههای متفاوتی داشخب من تجربه»

در )اسم شهرستان خاصی را ای مثال مدتی من ام برمختلفی مدیریت داشته

ای که داشتیم متوجه شدیم که درد همکاران، ام. با تجربهکنند( بودهمطرح می

دردِ روابط عمومی و انسانی همکاران است..... سعی من این بوده که این مساله 

 «را حل کنم.

ندان خود را نیازمند چهای گوناگون خویش، که چنین مدیری با توجه به تجربه طبیعی است

وزشی نداشته باشد. اما مدیران مدیریت آم هایهای علمی و استفاده از نظریهگیری از روشبهره

های ربهانتخاب فردی با تجسابقه ممکن بود که شرایط متفاوتی را تجربه کنند. به همین دلیل، کم

 4شماره  یشوندهمصاحبههای اما تحلیل دیدگاهتوانست دیدگاه جدیدی عرضه کند. تر، میکم

 ر مدیریت خویشدآن است که ایشان نیز  گویاینیز  سال سابقه مدیریت داشته است 5نها که ت

 مصاحبه قابل تامل است: 1های ایشان در دقیقه برند. گفتهای نمیاز دانش نظری بهره

گشتم تو شهرهای مختلف و همیشه میکردم. یعنی می جووپرسمن خیلی »

کردم. با مدیران مدارس ممتاز و نمونه و .. الگوی ن مختلف صحبت میبا مدیرا

 «خود را از آن طریق به دست آوردم.

بودند اما به جای تکیه بر  های شخصی خویش استفاده نکردهتجربهایشان از  درست است که

بودِ آن نته البکه از الگوگیری از سایر مدیران استفاده کنند.  ترجیح داده بودندهای علمی، نظریه

رای ب که از منبع دیگری ه بودشد، دال بر مطلب شدطوالنی که در بقیه افراد دیده می یسابقه

ه های مدیریت آموزشی نبود. بلکاستفاده کنند اما این منبع، منبع علمی و نظریه مدیریت خویش

لبته ارده بود. های شخصی مطرح کبه عنوان تجربههایی بود که میلر بازهم شیکی دیگر از آن رو

اند هتر از ده سال درباره تجربه داشتی بیشباید خاطرنشان کرد که تعداد جمالتی که مدیران باسابقه

اند اما هر دو گروه  داشتی کمتر از ده سال د جمالتی است که مدیران با سابقهبیشتر از تعدا

نفری که مورد  21نفر از  5ورزی داشتند. ضمن اینکه تنها تجربهای بر همچنان تاکید فزاینده
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ی کاری کمتر از ده سال داشتند. به هر حال، جدول زیر، تحلیل محتوای مطالعه قرار گرفتند، سابقه

 این بخش را نشان می دهد. 

 . تحلیل محتوای مصاحبه ها بر اساس سابقه کاری5جدول 

 تعداد کدهای استخراج شده ویژگی مصاحبه شونده

 19 سابقه مدیران بیشتر از ده سال

 22 سال سابقه 21مدیران کمتر از 

 39جمع کل کدها:                                   

 ورزی به مقطع مدیریتبی تفاوتیِ تجربه 

واقعا در مدارس ما چه  که شدمیمطرح  پرسش بیش از پیشبا پیش بردن هر مصاحبه، این 

ولین اشود؟ می و دانش نظری احساس نمیتخصص علگیری از افتد که نیازی به بهرهاتفاقی می

 هاآن و با مدیرانی انجام شد که مدیران مقطع ابتدایی بودند ،ها، البته به صورت اتفاقیمصاحبه

نیز اینچنین خاطرنشان  1شونده شماره برای مثال، مصاحبه .داشتند تکیه های خویشنیز بر تجربه

 کرده بود:

ها بوده است. کمتر پیش آمده که جربهها تمنبع اصلی من برای این روش» 

ها را در پیش فته باشم به تجربه تمامی این روشمن از منبع خاصی کمک گر

 «ام.گرفته

ما اتری به استفاده از تخصص مدیریت داشتند. شاید مدیران مقاطع متوسط اول و دوم نیاز مبرم 

 ویکرد خویش را بر تجربه بناا نیز رهته از مدیران نیز نشان داد که آنهای این دستحلیل مصاحبه

بیستم  ی، در دقیقهاستکه مدیر مقطع متوسطه اول  3شونده شماره برای مثال، مصاحبهاند. کرده

هایی را از محیط بیرونی مدرسه جذب کند، از سرمایه مصاحبه درباره اینکه چگونه توانسته است

 شونده در آنجا مدیر بوده،این مصاحبه ز شوراهای روستایی کهتوانایی جذب خیرین توسط یکی ا

 الگوگیری کرده است.

آباد بود و اون موقع آبادی یکی از خیرین روستای مومنحاج محمد مومن»

جذب خیرین را از ایشان  یکی از اعضای شورای آن منطقه بود. من طریقه

 «ام.داری و .... از ایشان الگو گرفتهام. در رازیادگرفته
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اگر این تعداد لحاظ شود، مشخص شوندگان، مدیر مقطع ابتدایی بودند و مصاحبه تنها سه نفر از

لهام اورزی به عنوان منبع راهنمایی به یک اندازه به تجربه کم، مدیران ابتدایی ووبیششود که می

ها بر اساس مقطع مدیریت در زیر مطرح شده اند. تحلیل محتوای مصاحبهخویش توجه داشته

 است. 

 . تحلیل محتوای مصاحبه ها بر اساس مقطع مدیریتی6جدول 

 تعداد کدهای استخراج شده ویژگی مصاحبه شونده

 15 مدیران مقطع ابتدایی

 22 مدیران مقطع متوسطه

 33جمع کل کدها:                                   

 

 تفاوتیِ تجربه ورزی به نوع مدرسهبی 

دیرانی مورد مطالعه قرار گرفتند که همگی مدیران مدارس از مصاحبه اول تا مصاحبه هفتم، م

 نندکی را تجربه میتررس ممتاز و برخوردار بافت متفاوتعادی بودند. اما برای بررسی اینکه آیا مدا

شوندگان هفتم، هشتم و نهم نیز مصاحبهتحلیل مدیرانی از این مدارس نیز انتخاب شدند. ، یا نه

در واقع، ورزی، اساس مدیریت مدرسه را تشکیل داده است. تجربه سخن از آن داشت که همگی 

های علمی و جب نشده که مدیران مدارس از شیوهبرخوردار و ممتاز بودن این مدارس را نیز مو

هشتم که مدیر شونده شماره برای مثال، مصاحبهدانش نظری مدیریت آموزشی استفاده کنند. 

 دهد:وه مدیریت خویش اینچنین توضیح میشی ی، دربارهاستمدرسه تیزهوشان پسرانه 

 15به نظر من، هنر ارتباط برقرار کردن یا عامل اساسی در مدیریت است. در »

ختلف را داشتم و تنها مدیرانی سالی که معلم بودم، تجربه کار با مدیران م

 «توانستند موفق باشند که این هنر را داشته باشند.می

 

، روش مدیریتی خویش را بودنیز که مدیر زن در مدرسه تیزهوشان شونده شماره هفتم مصاحبه

 دهد:گونه توضیح میاین

 

 



999 علمی یا تجربه شخصی مدیریت مدرسه بر مبنای استعاره بینت 
 

 

وان تبرم. همیشه که نمیمن ترکیبی از مدیریت علمی و تجربی را به کار می»

شود. در نتیجه من آموز و همکار زده میخشک و جدی برخورد کرد. دانش

ز مشورت کنم.... جاهایی ایهم از روابط دوستانه استفاده م جاهای زیادی

 «کنم.همکاران خودم استفاده می

ت علمی، منظور ایشان از مدیریکننده، مشخص شد که مشارکت با استفاده از روش بازخورد

را مورد استفاده  های خشک و بوروکراتیک بوده است و نه اینکه دانش نظریاستفاده از شیوه

 خویش قرار دهد. 

کیبی از رفتارهای جدی و رسمی با رفتارهای دوستانه منظورم این است که تر»

 «باهم باید باشند.

کند که حتی مدیران مدارس های به دست آمده از تحلیل محتوا نیز همین مساله را تایید میداده

این  9ول شماره جداند. دیریت خویش را بر تجربه بنا کردهبنای م ممتاز، شاهد و برخوردار نیز

 دهد.شواهد را نشان می

 

 ها بر اساس نوع مدرسه. تحلیل محتوای مصاحبه3جدول 

 تعداد کدهای استخراج شده ویژگی مصاحبه شونده

 11 مدیران مدارس عادی

 6 مدیران مدارس برخوردار

 39جمع کل کدها:                                   

دارس برخوردار بودند و با این ها، از مدیران مسوم آنشوندگان یعنی یکنفر از مصاحبه 4تنها 

های ه، شیوه مدیریت خویش را از تجربهاوصاف، مدیران مدارس عادی و برخوردار به یک انداز

 اند. ظری مدیریت آموزشی استفاده نبردهاند و از منبع علمی و دانش نتهشخصی الهام گرف

 

 فراینداستانداردسازی به ورزی تجربه تفاوتیبی 

آورند بسیار ارزشمند دست میران مدارس در طول مدیریت خویش بهیی که مدیهااگرچه که تجربه

م های دیگری تعمیند به موقعیتتوانند و نمیی محدودی دارها گسترهنه تنها این تجربهاست اما 
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 نیستند. در نتیجه، مدارسداوری ها خالی از اشتباه، کژفهمی و یا پیشه شوند بلکه این تجربهداد

قیق عبارتی، تحبهاستانداردسازی کنند.  ،های خویش را به روش علمیاند که تجربهشده ملزمموفق 

ن فرایندها گیرند انجام شود تا آکار میه مدیران بهو تفحصی علمی باید روی فرایندهایی ک

ان های کمی و کیفی نشتحلیل دادهبوی علمی به خود بگیرد. وعبارتی، رنگاستاندارد و به یا به

ادارات آموزش و پرورش انجام نشده چنین استاندارسازی عمالً توسط مدیران و مسئوالن که  داد

برند و مافوقان کار میبههای شخصی خویش را همان تجربه و به این ترتیب، مدیران مدارس است

جاد ها ایهایی در آن تجربهغربالگریدهند تا ها را مورد پژوهش جدی قرار نمیها نیز آن تجربهآن

ا و هآیا تحقیق و تفحصی علمی بر شیوه شونده شماره یک درباره این نکته کهمصاحبهشود. 

 اند:گونه دیدگاه خود را مطرح کردهفرایندهای مدیریتی ایشان انجام شده یا خیر، این

نه آموزش و پرورش در حد اینکه در تعارفات معمول به من بگوید که خانم »

(X شما چیکار کردید که )که با شما کار  دنهست مشتاق هااین همه همکار

 دنهدتحقیق علمی انجام ب دنیولی صحبتی از اینکه بیا دناهگفت ها رااین د،کنن

 «اینجوری نبوده نه.

دگان شونبرانگیزی نشان داده است که همه مصاحبهتاملها نیز به صورت تحلیل محتوای مصاحبه

ها های مدیریتی آنتجربه علمیِ و پرورش به استانداردسازیِ سازمان آموزش اند که بر این باور بوده

 نپرداخته است. 

 ها بر اساس استانداردسازی فرایند. تحلیل محتوای مصاحبه8جدول 

افرادی که معتقد به استانداردسازی فرایندها توسط تعداد  تعداد مصاحبه شوندگان

 سازمان بوده اند

21 1 

 

تالش شایان توجهی نیز در اداره و پژوهش نشان داده است،  های ایندادهبر اساس آنچه که 

انجام نشده است.  فرایندهای مدیریتی در مدارس سازمان آموزش و پرورش برای علمی کردن

 قانبه مافو مدارس های عملکردی و اداری مدیرانورد بررسی قرار گرفته شده، گزارشآنچه بیشتر م

 و سایر انواع پاسخگویی مطرحیتی پیدا نکرده است. می باشد خود در ادارات آموزش و پرورش
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 گیریبحث و نتیجه

مدیریت مدارس های پس از آن، موزشی و تالشگیری نهضت نظریه در مدیریت آبه موجب شکل  

 های مدیریت مدارسطوریکه، فرایندها و فعالیتتخصصی و علمی تبدیل شده است. به ایبه حوزه

آن را  توانهای شخصی نمیها و نظریهد که با تکیه بر تجربهیده شده انآنچنان تخصصی و پیچ

های مدیریت ای بر علمی کردن فعالیتیژهانجام داد. به همین دلیل است که امروزه، تمرکز و

می آوری مدارس به علبا رویمدرسه و انتخاب و استخدام مدیران مدارس شده است. بنابراین، 

علمی برای تبیین فرایندها و فرایندهای آن  یاستعاره ن ازتواکردن فرایندهای مدیریت خود می

ی ی علمپژوهش حاضر درصدد بررسی این مساله بود که آیا با تکیه بر استعارهاستفاده کرد. 

 اد که مدرسه، کارزاریهای این پژوهش نشان دیافتهرویکرد مدیران مدارس را تبیین کرد؟ توان می

ها و نه کارگاهی برای پیاده کردن ایدهی مدیران مدارس است و ورزاندوزی و تجربهبرای تجربه

ر شیوه مدیریت طوریکه، مدیران مدارس تمامی آنچه که دبههای علمیِ مدیریت آموزشی. نظریه

ان های اطرافیقیم خود بوده و یا از مشاهده کنشهای مستاند، حاصل تجربهخویش در پیش گرفته

ا هاین یافتهاند. دست آوردهها بهو پرهیز از رفتارهای ناکارآمد آند و الگوگیری از رفتارهای کارآم

های علمی مدیریت آموزشی چندان نتوانسته است منبع الهام بخشی برای دهد که نظریهنشان می

ی هآموختکه مدیران مدارسی که دانشپژوهشگر آن بود  یتصور اولیهرویکرد مدیران مدارس شود. 

ی ختهآموت به سایر مدیرانی دارند که دانشی هستند، عملکرد بهتری نسبرشته مدیریت آموزش

 های دیگری هستند. رشته

نیز مهر تاییدی بر این ادعا بود. به هر حال، این  siadabaszadeh (2001) جالبتر آنکه، پژوهش   

 تصور بر این مبنا بود که دانش آموختگان رشته مدیریت آموزشی به دانشی نظری از چگونگیِ 

اداره و مدیریت مدرسه مجهز هستند که به آن ها کمک می کند که مسائل پیش روی خویش را 

نا با تکیه بر آزمایش و خطا بلکه با تکیه بر آن دانش نظری و روش های علمی نهفته در آن، حل 

 یهوختآممدیرانی که دانشتحلیل داده های کمی و کیفی نشان داد که این ادعا که و رفع کنند. اما 

رشته مدیریت آموزشی هستند لزومًا عملکرد بهتری نسبت به سایر مدیران دارند، درست نیست. 

ها رشته مدیریت نفر از آن 3عه قرار گرفتند تنها مدیر موفقی که مورد مطال 21از بین اینکه  کما
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خصی به شتر آنکه منبع الهام بخش این مدیران نیز مانند سایر مدیران، تجرجالبآموزشی بودند. 

 بوده و نه استفاده از دانش نظری مدیریت آموزشی. 

ورزی در مدیریت مدرسه، چندان ان نشان داد که استفاده از تجربههای این پژوهش همچنیافته

رزی واندوزی و تجربهارتباطی ندارد. گویی تجربهبه سابقه کار، مقطع مدیریت، و نوع مدرسه نیز 

رزی وتر آنکه با تکیه بر همان تجربهو جالب باشدام بخش مدیران مییگانه منبع اله در هر شرایطی،

به هر حال، این مساله که خوبی مدیریت کنند. مدیران موفقی بوده و مدارس را بهتوانند نیز می

تاکنون مدیریت مدارس کشورمان شکل علمی و نظری به خود نگرفته و همچنان تجربه، گفتمان 

ول اتواند دالیل مختلفی داشته باشد. برانگیز بوده و میت، بسیار تاملدر مدیریت مدرسه اسغالب 

گیری استراتژیک، هایی مانند تصمیمزهآنکه مدیریت مدرسه در ایران بیشتر از آنکه وارد حو

از  گیریهایی چالشی و نیازمند به بهرهبری سازمانی شود که ماهیتًا حوزهگذاری و یا رهسیاست

-ربهبا تکیه بر تجدرگیرِ مسائل اداری و اجرایی شده است که تنها هستند، تخصص و دانش علمی 

توان آن امور را انجام داد و حتی در آن نیز موفق ر میتو یا الگوگرفتن از افراد باتجربههای شخصی 

گیری هایی مانند تصمیمیت مدرسه در دنیای امروز با حوزهاین در حالی است که مدیربود. 

است و به همین دلیل است که  پیوند خوردهگذاری، رهبری آموزشی و ... یاستاستراتژیک، س

می و ها با تکیه بر دانش علمدیریت مدرسه به دانشی تخصصی و پیچیده تبدیل شده است که تن

  موفق بود. توان در آن میهای نظری بنیان

های هخگویی به طبقبیرونی به ویژه پاسدوم آنکه مدارس کشورمان عمالً پاسخگویی به محیط 

 Mohammadi, Kamal Kharazi, Kazemifard and)برای مثال، کنند. اجتماعی را تجربه نمی

Poorkarimi, 2016) هایی مانند آموزش اند که مدرسه عمالً پاسخگویِ آموزهنشان داده

گویی خپاسهای انجام شده، این نکته نیز تایید شده است. چندفرهنگی نیست و در تمامی پژوهش

-رشموجب آن، گزاخگویی اداری و سازمانی است که بهسازمانی در مدارس ما بیشتر مبتنی بر پاس

به صورت اجتماعی جامعه  هایاما طبقهشود. روتینی به مافوقان ارائه میهای متعدد و البته 

این . دهایی از فشار برای پاسخگویی مدارس را ایجاد کننتوانند اهرممستقیم یا غیرمستقیم نمی

اند که پس از افزایش فشارهای خاطرنشان کرده Heck and Hallinger (1999)در حالی است که 

 .ضروری کرده استهای علمی آوری به شیوهی پاسخگویی بر مدارس بود که لزوم روینهادینه
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ازی سهای این پژوهش نیز نشان داد که اداره آموزش و پرورش نیز تالشی جدی برای استانداردداده

 دهد. ریت برای علمی کردن آن انجام نمیفرایندهای مدی

آنچنان ناکارآمد باشد که  های دانشگاهی در رشته مدیریت آموزشیسوم آنکه ممکن است آموزش

 دآموختگان این رشته چندان مجهز به دانش نظری و اصول علمی این رشته نباشند که بتوانندانش

 ار ببرند. کدر عملِ مدیریت مدرسه آن را به

های آتی، دو موضوع اساسی مورد کنکاش قرار شود که در پژوهشبا این اوصاف، پیشنهاد می

مورد بررسی و مطالعه قرار های پاسخگویی مدارس کشورمان و مکانیسمبگیرد. اول، سازوکارها 

 هورزی، ناکارآمدی پاسخگویی مدارس بن است که یکی از دالیل این تجربهبگیرد. چراکه ممک

مدیریت آموزشی باید  یهای دانشگاهی در رشتهشناسی آموزشآسیبمحیط بیرونی باشد. دوم، 

آموختگان رشته که ممکن است دلیل اینکه حتی دانشمورد توجه پژوهشگران قرار بگیرد. چرا

 گیرند ناشی از آن باشدهای شخصی الهام میرویکرد مدیریت خویش را از تجربه مدیریت آموزشی،

 نداشته باشند.  های مربوطلط کافی و مناسبی بر نظریهکه تس
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