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  Abstract 
Management is one of the most significant human beings' attempts in human 

social life. Human societies are composed of a set of organizations with 

various purposes, each of which carries out a task. The society achieves the 

desired aims when all organizations obtain organizational objectives by 

performing tasks and plans. The most significant factor for obtaining 

effective goals is management in all organizations.  Studies have been carried 

out on the subject of lived experience in recent years; however, no studies 

have been conducted on the lived experience of exceptional school principals.      

Therefore, the current study tried to formulate the lived experience of the 

principals of exceptional schools in the country with a qualitative approach in 

a phenomenological study in order to investigate the experience of the 

principals of these schools from the management of these schools. Obviously, 

doing the present study can reveal the point of views of the principals 

working in this position and allow the authorities of the Exceptional 

Education Organization to take more helpful steps within the framework of 

laws in order to promote the  management quality  of exceptional schools. 

Therefore, the main objective of this research is to answer the following 

questions: “what is the lived experience of school principals from 

management in these exceptional schools and what are its themes?” 
Principals of exceptional school, compared to regular schools, should have 

very suitable and corrective management because of the intense activities and 

problems they encounter at school with students and parents, as well as due 
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to the physical problems of students and the control of their abnormal 

behaviors.  

Special education presents one of the major challenges facing school leaders in 

the era of comprehensive school reform. Today, Schools must provide 

students with disabilities appropriate access to the general curriculum and 

effective instructional support.research suggests that the principals role is 

pivotal in the special education process; however, few school leaders are well 

prepared for this responsibility.   

Understanding what principals of exceptional school experience in management 

can shed light on the theoretical model of educational management in 

exceptional schools that the organization management unit establishes the 

conceptual plan of educational management, strategic and operational 

policies and programs by applying this model and relying on it. The present 

study intends to have a journey to the world of the minds and consciences of 

exceptional school principals and talk to them about what is the place of 

management in their point of view? How do they experience management in 

exceptional schools and how do they remember the feeling of that 

experience? What is their understanding of the management experience in 

exceptional schools and how have they lived with this phenomenon? ? This 

research is the qualitative researches that have been conducted on a 

phenomenological method of lived experience type. Phenomenology is one 

of the types of qualitative research methods in management and humanities. 

Phenomenology is the philosophical study of the structures of experience and 

consciousness. This method was introduced by Edmund Husserl in the field 

of philosophy. The fundamental of this philosophy is that there is truth in 

every experience. The underlying principles of phenomenology have a close 

relationship with the two concepts of "return to objects" from Husserl's point 

of view and "understanding" from Max Weber's point of view. Consistent 

with the issue that the main research question is providing a model of 

educational management in exceptional schools according to the lived 

experience of principals; thus, the epistemological basis of the present study 

is based on the pragmatism paradigm. In the current study, the lived 

experience of exceptional school principals was applied. 

Educational management is defined as planning, organizing, guiding, 

coordinating, monitoring, and evaluating the educational process in general 

terms. Nevertheless, management is a social process in special terms that 

needs the creation, maintenance, motivation, control, and unification of 

human and material forces that are formally and informally formed within a 

single system and organization to gain educational purposes and objectives. 

In the present study, the target community is exceptional schools. Therefore, the 

exceptional school is a unit of education, upbringing and rehabilitation that is 

equipped according to exceptional students' needs and is established for at 
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least one group of exceptional students in an educational course. Moreover, it 

is managed by a principal in terms of school configuration. 

Lived experience is a direct and immediate perception that an individual 

understands in a certain context or situation. Thus, it is accompanied by a 

kind of immediate awareness. 

This domain has four main aspects that are interconnected and form an 

intertwined holism and included as follows: "living body" or "lived figure", 

"lived time", "lived space" and "lived human relations". The living body 

signifies the physical aspect of our life. Since this terrestrial body is a place 

for our experience of the world. What we see, hear, touch, smell and taste is 

the product of our sensory organs' understanding of the world in which we 

live. Consequently, in the current study, lived experience is significantly 

affected by the strength and inability of its approach. The second component, 

which is lived time, is based on the mental experience of time. That is 

different from the time when the clock measures; furthermore, by lived space 

or place, it is meant the situation where lived experiences are formed there. 

However, it is different from the geographical meaning of place. Since what 

makes this aspect is reciprocal impact that a particular place has on an 

individual's sense of being there. Moreover, the second is the effect of an 

individual's sense of being there that gives meaning to that place. The lived 

human relationships that complete the fourth side of this square imply all the 

relationships and connections that each of us has had with others throughout 

our lives and shared time and space with them. 

Therefore, research samples present their perceptions, attitudes, experiences, 

feelings, and mental abilities in the framework of the lived grounded 

experience. The realistic data obtained from this process present a model of 

educational management specific for exceptional schools. 

The present study aims to provide an educational management model for 

exceptional schools based on the lived experience of principals. This research 

is a qualitative phenomenological study. The method of data collection was 

semi-structured interview and the sampling procedure was saturated snowball 

sampling. This study examines the lived experience of principals in 

exceptional schools in Iran. This research is among the qualitative researches 

that have been done with the phenomenological method of lived experience. 

The data collection method was semi-structured interviews, each lasting 

between 30 and 45 minutes. In this study,the non probabability and 

purposeful sampling in the from of saturated snowball sampling was 

employed. Hence 8 school principals were interviewd and saturation of data 

was met. This study examines the narratives of a number of exceptional 

school principals and their lived experiences during their administration. The 

research is narrative and belongs to the paradigm of qualitative and 

interpretive research. The results showed that exceptional school principals 
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with high managerial ability, complete mastery of the distinctive aspects of 

exceptional students compared to regular school students, developing some 

traits in themselves as individual necessities and the power to use their 

experiences during this period. can be considered capable and competent 

principals for exceptional schools. 

 In this study, from the lived experience of exceptional school principals, 

interviews were conducted with 8 school principals  on the sidelines of the 

gathering Based on the research findings, the components of educational 

management in exceptional schools include interaction with colleagues, 

monitoring of human resources, ability to manage financial issues, ability to 

interact with relevant organs, understanding the conditions and needs of 

students, attention to scientific and educational issues of students. Attention 

to students' mental and physical needs, having certain personality traits such 

as discipline and commitment as individual needs of exceptional school 

management, pursuing the issue of inclusiveness and development of 

integrated schools, counseling and finally supporting exceptional students' 

families. 

Keywords: educational management, exceptional schools, lived experience, 

School principals.  
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 تثنایی بر اساس تجربۀ زیستۀآموزشی برای مدارس اسمدل مدیریت ارائۀ

 مدیران

 
 3علی خلخالی ،2جواد سلیمان پور ،1زهرا اتحاد

 چکیده
نیمه  ش گردآوری اطالعات به صورت مصاحبۀ. رواستکیفی پدیدارشناسانه  یک مطالعۀ ،پژوهش حاضر

گیری مدارس استثنایی بر اساس نمونه ۀ زیستۀ مدیران با سابقۀانجام پژوهش از تجرب برای. ساختار یافته بود

صورت  مصاحبه مدارس مدیران از نفر 8تعداد  لذا با؛ هدفمند به روش گلوله برفی در حد اشباع استفاده شد

تعامل با استثنایی شامل  مدارس آموزشی دریتمدیر فهای معرّمؤلفه دست آمده،پذیرفت. بر اساس نتایج به

، ی مربوطههاآنبا ارگ تعاملی، توانمندی مسائل مال تیریمدی، توانمندی انسان یروینظارت بر ن، همکاران

و  یروح یهاازیبه ن توجه آموزان،دانش یو آموزش به مسائل علمی توجه آموزان،دانش ازیو ن طیشرا شناخت

 یفرد یهاضرورتآموزان، داشتن برخی صفات شخصیتی از قبیل نظم و تعهدپذیری به عنوان دانش جسمی

 تیحمادر نهایت و  مشاورهی، قیمدارس تلف ۀو توسع یسازریفراگمدیریت مدارس استثنایی، پیگیری موضوع 

های مدیران شاغل در که انجام این پژوهش دیدگاه . بدیهی استاستآموزان استثنایی دانشهای خانوادهاز 

که دهد یان سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور این امکان را  میو به متولّ  کندمیاین پست را آشکار 

 های مفیدتری بردارند.ستثنایی گامبهبود کیفیت مدیریت مدارس ا در چارچوب قوانین برای

 .زیسته، مدیران مدارس یت آموزشی، مدارس استثنایی، تجربۀمدیر: هاکلیدواژه
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 مقدمه

 ایاز مجموعه بشری است. جوامع بشر اجتماعی حیات در انسانی هایتالش ترینمهم از مدیریت

 دهند. زمانیمی انجام را وظایفی کدام هر که شودمی تشکیل مختلف اهداف با هاآناز سازم

اهداف  به هابرنامه و وظایف انجام با هاآنسازم همه که رسدمی نظر مورد به اهداف جامعه

 مدیریت، اهداف به رسیدن برایگذار تأثیر رکن ترینمهم هاآنسازم ۀهم آیند. در نایل سازمانی

 است؛ موردنظر تغییر اصالح و رهبری، راهنمایی، مفهوم به اغلبآموزشی مدیریت امروزه، است.

 و سازمان مستلزم تجدید هر جامعه در آموزش و پرورش عالی هایهدف به نیل رونایاز

خلخالی  (Farah Bakhsh & Mohammadi, 2017). است آموزشی نظام مدیریت در نواندیشی

آموزشی تعمیم ریتکه تئوری مدی کردآموزشی ارائه تئوری جدیدی در مدیریت1394در سال 

دانش که گیرد ئوری از درک این ضرورت سرچشمه میاین ت منشأیافته نام گرفت. 

یاددهی و یادگیری  فرایندکسانی که به نوعی در  آموزشی قابلیت تعمیم را میان همۀیریتمد

دارد مؤثرند، ی آموزشی هاسیستم در زندگی حال و آیندۀ هاآنی هاسهیم هستند و یا تصمیم

Khalkhali, 2015) .) هاآنگذارند. تأثیر میی مدرسه هاجنبه تماممدیران مدارس بر 

قدر ساخته و ها باید آناناین انسکنند که تولیدشان انسان است واداره مییی را هاانسازم

خود را بر اهداف  تأثیرکه برای زندگی فردا آماده شوند. بنابراین مدیران بیشترین  شوندپرداخته 

دهند های گوناگونی را انجام میگذارند و برای همین فعالیتآموزان میمدرسه، یعنی دانش
.(Ettehad & Nowruzi & Gol Afshani Joybari, 2013) 

آینده فعالیت سازمانی در ترینمهمآموزشی را در همین راستا، برخی از دانشمندان مدیریت

آموزشی را به عنوان کارکرد ، مدیریت Bolam (Mazaheri Rad, 2011).آورند به شمار می

های مورد توافق تعریف کرده است. وی معتقد است که مدیریت، اجرایی برای انجام سیاست

 , Ozdemir)گذاری و در صورت لزوم تغییر سازمانی را به عهده دارد سیاست مسؤولیت

Boyjan, Selvi, (Yildirim & Yilmaz, 2011.  (2010) Bush از آموزشی عبارتمدیریت 

 از عبارت کلی طور به که آن اهدافبرای  سازمان آموزشی کارکنان هایفعالیت و منابع هدایت

 فرهنگ انتقال و ماهر و نیروهای متخصص تربیت فراگیر، افراد مختلف شخصیت هایجنبه رشد

عمده با اهداف آموزشی باید به طور معتقد است که مدیریت Bush & Midwood ( (2004.است

هر ساله مدیران با مسائلی برای اولین بار برخورد  .و مقاصد آموزش و پرورش در ارتباط باشد

شوند و در دریای عظیم و عریض نظام آموزشی ی مختلفی مواجه میهابا چالش هاآنکنند. می

مواجهه که بستگی به آموزش و پرورش دارد،  ایمسألهبا هر  هاآنها تجربه می اندوزند. سال

اعی تا موارد قانونی و ، ارتباطات اجتم، مدیریت بودجهشوند. از انتخاب کارکنان و ارزشیابیمی
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های جدید آماده هستند و اطمینان دارند که در برابر موقعیت هاآن ،ینمسؤولبا حمایت غیره. 

این حال پس از به صدا در آمدن اولین زنگ باتوانند هر مشکلی را به راحتی حل کنند؛ می

گیرند که برای آن آمادگی و اعتماد به نفس ی جدیدی قرار میهابسیاری از مدیران در موقعیت

گیرند که باید در آن داور نهایی مسائل طور ناگهانی در جایگاهی قرار می مدیران به کمی دارند.

بوط به ی اضطراری، جلسات مرهاگیریف، تصمیمای مانند قوانین مختلدهباشند. مسائل پیچی

این  آموزان؛دهی دانشها، جایمسائل آموزشی و رفتاری، مصاحبه روند آموزشی، قضاوت دربارۀ

، ها وجود داردگیریاین تصمیمهای کمی دربارۀ این کمکعالوه برگیر است. مسائل بسیار وقت

تخصص الزم را دارد. متأسفانه اکثر مدیران  هاینهزم این باورند که مدیر در همۀ زیرا همه بر

 هاآناند و بیشتر مواقع از کار برای برای مواجهه با موقعیت جدید خود کمتر آماده شدهتازه

 (Bateman, Bateman & Fred, 2014). شودموضوعات غیر تخصصی خواسته می
 توصیف و نوع هر از هاپدیده مطالعۀ از است عبارت لغوی، نظر از 1به تعبیر هگل پدیدارشناسی

 یا قضاوت و تأویل گذاری،ارزش هرگونه از قبل ،هاآن تجلی بروز نحوۀ گرفتن در نظر با هاآن

 است. زندگی جهان یا تجربۀ زیسته مطالعۀ اساسا   پدیدارشناسی، .(Sefidpoosh, 2014)ارزشی 

 یا جهان نه توجه دارد ،کندمیزیست  در آن فرد یک که چنانآن جهان، به ناسیارشپدید

 چه زیسته تجربۀ که سازدمطرح می را پرسش این . لذاانسان باشد از جدای چیزی که واقعیتی

 زیسته زندگی روزمره در که آنچنان را معانی کوشدشناسی میزیرا پدیدار است؟ ایتجربه نوع

 را معناشناسی پدیدارشناسی اگر .(Sharifi, Kamali & Chabok, 2014) کند آشکار شوند،می

 دهند. اینمی شکل را معنایی نظام شوند، یکپدیدار می انسان زندگی در که معناهایی بدانیم،

 معنایی نظام این شناسایی و آیددست میبه مکان و زمان به وجود نکرد اضافه با نظام معنایی

 مکان که آن را تجربۀ و به زمان مضاف شناخت یک یعنی شود؛می راه حاصل همین از نیز

Rahnavard & Nouri, 2012Sigaroudi, dehghan,  ,(Emami.   Wilhelm(نامند زندگی می

Dilthey این واژه را در  را به عنوان مفهوم بنیادین علوم انسانی به کار برده است. ستهتجربۀ زی

  adventure )ماجرا( event, ()رویداد experience, )تجربه( توان به سه واژهزبان انگلیسی می

 Livedآن را به با این همه در متون فلسفی، به ویژه متون مربوط به دیلتای،  ترجمه کرد.

Experience فارسی است. در زبان « تجربۀ زیسته»کنند. که دقیقا معادل ترکیب ترجمه می

ی اصلی دیلتای، مرزنمایی علوم و ترسیم تفاوت میان علوم طبیعی و علوم معنو دغدغۀ

تفاوت و خوانند. طبق دیدگاه دیلتای، ی دیگر، علوم انسانی میهانااصطالحی است که در زب

                                                           
1. Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
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کنند بلکه اختالف علوم طبیعی و علوم معنوی در ابژه یا حتی شناختی نیست که حاصل می

علوم  شود. بنابراین اگراین است که در علوم طبیعی چندان التفاتی به تجربه درونی نمی مسأله

های و جلوه هانادر علوم معنوی بیکنند، دهند یا تبیین میطبیعت را توضیح میطبیعی، 

اما در علوم  شودعنوی فردیت انسان لحاظ میشوند. در علوم ممی «فهم»گوناگون زندگی 

نهند. از دهند و به کناری میطبیعی فردیت را تحت مقوالتی همچون کلیت و تعمیم قرار می

اما از دو مفهوم  داندعی را مناسب علوم معنوی نمیشناسی علوم طبیو، دیلتای روشاین ر

کند و معتقد است در علوم طبیعی است، دفاع می هاآنکه خاستگاه «عینیت»و  «اصالت تجربه»

های نهفته در کاربرد آن به هنگام بررسی امور و ابهام «تجربه»که مشکل اساسی در معنای 

 .(Vaezi, 2014) دانسانی ریشه دار

 ,Rabbani Khorasgani توسط تجربۀ زیستههایی با مضمون پژوهشهای اخیر سالدر 

Elahi Doost & Qaisariyeh Najafabadi (2013) ; shahvari (2015) ; Hashemiyanfar, 

khani & Esmaili (2014)  مدیران مدارس  تجربۀ زیستۀ لیکن در زمینۀ انجام شده است؛

پژوهش حاضر درصدد بوده است تا در یک مطالعه  بنابرایناستثنایی پژوهشی ارائه نشده است. 

بندی  مدیران مدارس استثنایی کشور را با رویکرد کیفی صورت تجربۀ زیستۀپدیدارشناسانه، 

این این مدارس بررسی کند. بدیهی است که انجام  از مدیریت در را مدیران کند و تجربۀ

یان سازمان آموزش و و به متولّ کنداین پست را آشکار تواند دیدگاه مدیران شاغل درمیپژوهش 

بهبود کیفیت مدیریت  بدهد که در چارچوب قوانین، برایاین امکان را  استثنایی کشور پرورش

تجربۀ این تحقیق آن است که اصلی ند. بنابراین، مسألۀمفیدتری برداری هامدارس استثنایی گام

 این مدارس چگونه است و مضامین آن کدامند؟مدیران مدارس استثنایی از مدیریت در  زیستۀ

در  که مشکالتی و های شدیدفعالیت به علت استثنایی نسبت به مدارس عادی مدارس مدیران

آموزان و دانشبه دلیل مسائل جسمی  همچنین کنند،می والدین پیدا آموزان وبا دانش مدرسه

 درک نابهنجار آنان، باید از مدیریت بسیار مناسب و صحیحی برخوردار باشند. رفتارهای کنترل

نظری  مدل تواند روشنگرمی کنند،می که مدیران مدارس استثنایی از مدیریت تجربه آنچه

تکیه  و مدل نای اتخاذ با سازمان مدیریتواحد  که باشد مدارس استثنایی آموزشی در مدیریت

 ادیخود را بن یاتعملی و راهبردی هایوبرنامه هااستیس مفهومی مدیریت آموزشی، نقشه بر آن،

مدیران مدارس استثنایی  ضمیر ذهن و دنیای به سفری تا دارد نظر پژوهش در این .نهدیم

جایگاهی دارد؟  چه دیدگاه آنان در مدیریت اصوال   به گفتگو بنشیند که آنان با و باشد داشته

 را چگونه تجربه این از حاصل احساس و اندکرده تجربه مدیریت در مدارس استثنایی را چگونه
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ن پدیده ای با چگونه و چیست مدیریت در مدارس استثنایی از تجربه درکشان آورند؟می به خاطر

 اند؟زندگی کرده

نشانگرهای یک »با عنوان ،  Mard, Zeinabadi,  Abdollahi & Arasteh (2017)پژوهش

نفر  30ری هدفمند گینمونهاز طریق « پدیدارشناسانه ی یک مطالعۀهارهبر آموزشی موفق؛ یافته

ی دولتی و مدیران های علوم تربیتی دانشگاههاآموزشی دانشکدهمدیریت از استادان رشتۀ

شدند که تحقیق تا رسیدن به اشباع نظری ادامه شهر تهران انتخاب مدارس متوسطۀ   شاخص

ی پژوهش ها. یافتهشدآوری ی نیمه ساختاریافته جمعهابا استفاده از مصاحبه هاپیدا کرد و داده

 5نشانگر در  36تهران دارای شهر  بر آموزشی موفق برای مدارس متوسطۀنشان داد که ره

 فرایندسازمانی، نظارت و ارزیابی آموزشی، مدیریت بر  تعیین جهت، مدیریت فرهنگ و جوّ  مقولۀ

 .(Ashrafi & Zeinabadi, 2017) ستای احرفه یادگیری در مدرسه و رشد و توسعۀ-یاددهی 

معلمان:  شغلی کامیابی تقویت و توسعۀ جهت در مدارس مدیران وظایف»در پژوهشی با عنوان 

آباد انجام ابتدایی و متوسطۀ شهر خرمورۀ نفر از معلمان د 340روی  که بر« ترکیبی پژوهشی

 مدیران مدارس )برانگیختن وظایف گانۀشش ابعاداند که هاین نتایج دست یافتدادند، به

فرصت  امکانات آموزشی، دادن مدرسه، فضای و جوّ افزایی،برای دانش هاییفرصت جادایمعلمان،

شد. همچنین مدل ارائه  ارزیابی متوسط از باالتر معناداری نقش( به طور الگوی فایایو انتخاب

 .استشده دارای برازش مناسب 

Farah Bakhsh et al (2017)،  ای حرفه -علمی هایصالحیت تدوین»در پژوهشی با عنوان

نفر از مدیران مجرب مدارس ابتدایی  20که بر روی « لرستان استان ابتدایی مدیران مدارس

 مدارس مدیران ایحرفه هایصالحیت اند کهنتایج دست یافته ایندند، بهاستان لرستان انجام دا

 اخالقی هنری، انسانی، روابط هایمهارت معلمی، تجربه مدیریتی، تخصص به ترتیب عبارتند از:

بندی اولویتشناسایی و »نوان در پژوهشی با ع Arefnejad (2017) اجتماعی، انگیزشی.

گیری نمونهکه با استفاده از « کید بر مدیریت اسالمیدیران مدارس با تأهای شایستگی ملفهمؤ

آباد انجام ر از مدیران و معاونین مدارس دورۀ دوم متوسطه در شهر خرمنف 36هدفمند بر روی 

و کیفی در آن مورد استفاده قرار گرفت، از طریق روش تحقیق  یشد و دو رویکرد تحقیق کمّ

لفه مؤ 23شد و های شایستگی دریافت لفهمؤربارۀ معاونین مدارس دپیمایشی نظرات مدیران و 

های شایستگی مؤلفهبندی شدند. ها اولویتمؤلفهشناسایی شد و از طریق روش دلفی فازی 

ی اول قرار هامدیریت مانند وجدان کاری، قانون مندی، شرح صدر، مهربانی و نظم در اولویت

 گرفتند.
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 های انجام شده دربارۀتحلیل پژوهشفرا»با عنوان  Tarin & Rezaei (2017) پژوهش

 های انجام شده در حوزۀپژوهشایج با هدف ترکیب نت« بر عملکرد مدیران مدارس  مؤثرعوامل 

ی مورد هاآوری دادهایران انجام گرفت. به منظور گردبر عملکرد مدیران مدارس در مؤثرعوامل 

افزار جامع از روش فراتحلیل و نرم هانیاز از یک فرم کدگذاری و برای تجزیه و تحلیل داده

مرتبط با های علمیاستفاده شد از بین آثار انجام شده و موجود در پایگاه (CMA2)فراتحلیل 

 متغیر شناسایی شد. نتیجۀ 34ضیه و فر 43مطالعه انتخاب و تعداد  19موضوع تحقیق، تعداد 

ی فاوت معنادار وجود دارد و متغیرهادست آمده تاثرهای به زۀفراتحلیل نشان داد که میان اندا

ر را ب تأثیر، به ترتیب بیشترین مدیریت و خالقیت و ابتکار رضایت شغلی، ثبات مدیریت، سابقۀ

در  Kamfar & Sheikhzadeh (2015) .اندداشتهایران  موضوع عملکرد مدیران مدارس

 موجی اثر نقش دربارۀ آموزاندانشو  معلمان تۀزیس هایتجربه ارزیابی»پژوهشی با عنوان 

آموز پایه دانش 15معلم و  6که با روش پدیدارشناسانه بر روی « کالس محیط رهبر در کودکان

 های اولیۀاین نتایج دست یافتند که تمدند، بهنجم ابتدایی ناحیه یک شهر ارومیه انجام دا

 و در مرحلۀ بود ثیرگذارتأ عوامل و کودکان رهبر خصوصیات کشف از شده عبارت استخراج

خالقیت،  ریزی،برنامه یت، تواناییمسؤول احساس نفس، به اعتماد برتربینی، هایتم بعدی

 زیستۀ تجارب از استخراج شده مفاهیم به توجه . باشد اعالم همدلی و تبعیت نظر، در پایداری

پا ه ب شور رانند،حکم می هاقلب بر رهبر کودکان که گرفت نتیجهتوان می آموزاندانش و معلمان

بسیج  ازنداچشم جهت در را همه و بخشندمی انگیزه هستند، گراآرمان و خالق کنند،می

 سعی بینند،می هاآن در را خود ۀنهفت احساسات و هاایده چون آموزاندانش کنند. سایرمی

 North cooc college of .کنند تبعیت رهبر کودکان این از اشتیاق و از روی میل تا کنندمی

education department (2019)  آموزان با نیازهای ویژه، دانشهای آموزش»پژوهشی با عنوان

انجام داد.  «ای معلمانترندهای بین المللی در ظرفیت مدرسه و نیاز به پیشرفت حرفه

فراگیر وجود  هایآموزان دارای نیازهای ویژه در کالسدانشهای قابل توجهی در بین تفاوت

در طول زمان کاهش یابد، محققان توصیه کردند که از  هااین تفاوت داشت. اگرچه ممکن است

آموزان دانشاین به طور مداوم استفاده شود تا مدرسه اطالعات بیشتری درباره هانامهپرسش

 داشته باشد.

Muraru, PTracu & Elena (2017)  مدیریت و رهبری های مدل»در پژوهشی با عنوان

ای از شش مدل مدیریت مدرسه )مدل رسمی، مدل همکارانه، مدل سیاسی، خالصه« مدرسه

های رهبری مربوط به آن )مدیریتی، تحول، مدل ذهنی، مدل ابهام و مدل فرهنگی( و مدل
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های مدل این نتایج دست یافتند کهند و بهکارآفرینی، عاطفی، جزئی و اخالقی( را معرفی کرد

ی مدرسه، هاناکنند. در سازمهای مدیریت را منعکس میهای خاص مدلری ویژگیرهب

نفوذ آگاهانه و تعامالت بین اعضا استوار  فرایندمدیریت متکی بر توابع قدرت ولی رهبری بر 

هایی که بر منابع ها و تحوالت است جنبهانداز، ارزش. ابعاد رهبری در مدارس شامل چشماست

 مدیران ایحرفه استانداردهای»پژوهشی با عنوان  در Reston (2015) ست.انسانی متمرکز ا

 مدیران ایحرفه استانداردهای ترینمهم که، داد نشان« ایتوسعه حرفه برنامه در مدارس

 رهبری های بنیادیارزش و دازانچشم ،مأموریت ای، شامل:حرفه توسعۀ برنامۀ در مدارس

 برنامۀ و پاسخگویی، سازمانی عدالت رعایت هنجارهای تخصصی، و داریماخالق آموزشی،

 ارتقای آموزان،از دانش حمایت و مراقبت فرایندهای ارزیابی، شیوه و آموزش درسی، و آموزشی

ه ب کارکنان، و برای معلمان ایحرفه هایمدرسه، تدوین برنامه کارکنان ایحرفه هایقابلیت

 و مداریپژوهش به مدرسه، مربوط هایو انجمن اههخانواد هایظرفیت از استفاده و کارگیری

در پژوهشی با عنوان  Sykes (2015) شود.مدرسه می جانبۀ همه بهبود و مدیریت اصول رعایت

در حالی که اند، نشان داده« های مدیریت آموزشی: مطالعۀ موردی مؤسسۀ آموزش زبانمدل»

ولی ترکیبی از چندین مدل  آموزشی در مؤسسۀ آموزش زبان غالب استمدیریت مدل رسمی

سطوح مختلف در ساختار سازمانی مؤسسه مشهود  های مختلف و درآموزشی در بخشمدیریت

 آموزشی پایبند نیست.سسه به یک مدل خاص مدیریتاست. و مؤ

موضوع و هدف تحقیق اشاره شد،  از ماهیت مسألهبنابراین با توجه به آنچه در مقدمه و بیان 

 به دنبال پاسخگویی به سؤاالت زیر است: پژوهش حاضر

  های معرف مؤلفهاز مدیریت در این مدارس، مدیران  تجربۀ زیستۀبا توجه به

 ها هستند؟ آموزشی در مدارس استثنایی کداممدیریت

 آموزشی مدارس استثنایی کدام است؟ مدل مناسب برای مدیریت 

 مبانی نظری

دهی، هدایت، هماهنگی، ریزی، سازمانبه معنی عام، برنامهآموزشی  مدیریت: 1مدیریت آموزشی

اما مدیریت به معنی خاص، فراگردی  آموزش تعریف شده است فرایندنظارت و ارزشیابی 

داشتن، برانگیختن، کنترل کردن و وحدت بخشیدن ایجاد، نگه اجتماعی است که مستلزم

طور رسمی و غیر رسمی درون یک نظام واحد شکل و انسانی و مادی است که به نیروهای

 مدرسۀ .(Alaghehband, 2019) یابند، تا اهداف و مقاصد آموزشی را تحقق بخشندسازمان می
                                                           
1. Educational administration 
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استثنایی واحدی  . لذا مدرسۀاستهدف مدارس استثنایی  در این تحقیق جامعۀ: 1استثنایی

آموزان استثنایی تجهیز دانش هایآموزشی، پرورشی و توانبخشی است که متناسب با نیازمندی

و از  شودسیس میتحصیلی تأ یک دورۀ آموزان استثنایی دردانشو برای حداقل یک گروه از  شد

 Site Of The Exceptional)دپذیرآن توسط یک مدیر انجام می، ادارۀ نظر تشکیالت مدرسه

.(Education Organization, 2012 ین گام در آموزش اول :ایرانش استثنایی دررپرو آموزش و

ها در . نخستین فعالیتشدایران آغاز  قبل درنزدیک یه صد سال  پرورش کودکان استثنایی و

هجری شمسی توسط شخصی به نام ارنست  1299 بخش آموزش وپرورش نابینایان ازسال

بان . مرحوم جبار باغچهشد آموز آغازدانش 5کریستوفل اهل کشور آلمان در شهر تبریز با جذب 

تعلیم و تربیت برای گام نخست را  1303تبریز درسال با تأسیس باغچه اطفال در شهر 

به شکل آموزشگاهی  ذهنی ۀن آموزش و پرورش کودکان عقب ماندناشنوایان برداشت و همچنی

با  1347از سال د. در تهران به صورت داوطلبانه و در بخش غیردولتی شروع ش1329از سال 

 در وزارت آموزش و« استثنایی آموزاندانش فتر آموزش کودکان ود»تشکیل دفتری به نام 

خاص  1هایپرورش در قالب مدارس استثنایی و کالس الیت این بخش از آموزش وفعپرورش 

مدارس ناشنوایان استان تهران  ۀاز انقالب اسالمی کلیّ بعد. شکل دولتی و رسمی به خود گرفت

شی مجتمع آموزشی ناشنوایان زیر پوشش اداری و آموز« بانباغچه» تحت عنوان مدارس

مدارس  ۀمستقل، ادار ۀشهید محبی با بودج مچنین مجتمع نابینایانه بان قرار گرفت.باغچه

مجتمع )ناشنوایان و نابینایان( تا تأسیس سازمان  تهران را به عهده گرفت. این دونابینایان شهر 

سپس با تصویب قانونی در مجلس شورای د. دادنپرورش استثنایی به فعالیت ادامه می آموزش و

پرورش، در سال  وابسته به وزارت آموزش و «استثنایی پرورش سازمان آموزش و»اسالمی 

های بیشتری از تر و اهداف و وظایف بیشتر از سابق، گروهابعادی وسیع تا با شد تأسیس 1370

 موریتی که امروزه سازمان آموزشأم آموزان استثنایی را تحت پوشش قرار دهد.کودکان و دانش

آموزش برای همه و به رسمیّت شناختن حقوق  ۀکید بر توسعأو پرورش استثنایی برعهده دارد ت

های آموزشی برابر با سایر کودکان در نظام ی برخورداری از فرصتآموزان معلول برادانش

آموزان این سازمان خدمات آموزشی و توانبخشی به کودکان و دانش .آموزش همگانی است

 د:دهه شرح ذیل ارائه میب استثنایی را در هفت گروه

 ذهنی آموزان با نیازهای ویژۀدانش (1

 شنوایی آسیب دیدۀآموزان کودکان و دانش (2

                                                           
1 - Exceptional school 
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 بینایی آموزان آسیب دیدۀدانشکودکان و  (3

 یادگیری کالت ویژۀمشآموزان دارای کودکان و دانش (4

 مشکالت رفتاری و هیجانیآموزان دارای کودکان و دانش (5

 مشکالت جسمی و حرکتیآموزان دارای دانشکودکان و  (6

 Makvand)ی چند گانههادارای مشکالت با معلولیتآموزان دانشکودکان و  (7

.(& Afrooz, 2017 

ی آموزشی و پرورشی مدارس استثنایی اشاره هاحال با توجه به آنچه درباره ماهیت فعالیت

تواند پشتیبان میچگونه یک مدیر مدرسه استثنایی سؤال محوری روبرو هستیم که شد با این 

 ؟آموزشی ویژه باشد یهااصلی برای برنامه

  یش، خدمت به هاایده اشتراک گذاشتنتواند با به میمدیر مدرسه

 را در مدرسه و جامعه آغاز کند.  آموزاندانش

  ها و همدرسه برای کارکنان، از دیدگا مأموریتمدیر مدرسه باید ضمن تشریح

منابع و تجهیزات مورد نیاز را برای کارکنان آماده نظرات آنان نیز آگاه شود. 

 ی روزانه همکاری داشته باشند.هاریزیو اجازه دهد تا در برنامه کند

 ی هامشارکت گروهی والدین و معلمان، تضمین کننده موفقیت برنامه

این امر کوشا باشد و خود نیز در عملیاتی مدرسه است که مدیر باید در

 حضور داشته باشد. هاآنجلسات 

  بهبود  های پیشرفت آنان، تمرکز برن فرصتکردآموزش معلمان و فراهم

، ارزیابی محتوای های آموزشی والدینهای آنان، تشکیل کارگاهمهارت

وری بهره برایها و آموزش هاآنها و بررسی سازگاری بین دستورالعمل

 بیشتر، مفید خواهد بود. 

 های آموزش فراگیر، باعث جلب پذیرش و تعلق کارکنانسازماندهی فعالیت ،

 شود. آموزان میدانشاولیا و 

 این که تیم از آموزان داشته باشد قبلدانشاینکه اطالعات دست اولی از  برای

آموز را در کالس طراحی دانش ، باید مشاهدۀآموزشی وارد مرحلۀ عمل شود

 کند. 

 و به آنان اطمینان دهد که  آموز را بشنوددانش مدیر باید سخنان خانوادۀ

شان، انعکاس کاملی از آموزش انفرادی طراحی شده برای فرزند برنامۀ

 و اهداف خانواده است.  هااولویت
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 را به  "ی توانیم آن را انجام دهیمما نم" و "همیشه "، "هرگز "های عبارت

  کار نبرد.

 موارد مورد نیاز  تمامآموزش انفرادی  باید اطمینان پیدا کند که برنامۀ مدیر

 تمرکز دارد.  هاآنشود و بر کودک را شامل می

 سازی کند. وظایف را باید تا حد ممکن با رشد و سن کودک مناسب اهداف و 

 در یک محیط  آموزاندانشهای باید به طور مستمر پیگیر باشد که مهارت

 شود. ، به درستی تقویت و توسعه داده میآموزشی منظم

 آموزان نترسد زیرا مدیر در دانشی گسترده برای پیشرفت هااز انجام فعالیت

را  آموزاندانشو  هاتواند نیازهای خانوادهمیجایگاه قوی قرار دارد و یک 

 .(Bateman et al, 2014)  کندرا اجرا  هاآنبسنجد و 

یا موقعیتی واسطه است که فرد در بافت درکی مستقیم و بی هتجربۀ زیست تجربۀ زیسته:

این  (Van manen, 1997). است واسطه همراها نوعی آگاهی بیفهمد. بنابراین، بمعین آن را می

تند عبار کهسازند تنیده را میارتباطند و کلیتی در هم در همباقلمرو چهار وجه اصلی دارد که 

. «روابط انسانی زیسته»و « فضای زیسته»، «زمان زیسته« »زیسته ۀپیکر»یا « بدن زیسته»از: 

ما ۀ بد زمینی جایگاهی برای تجربکالبدن زیسته داللت بر وجه فیزیکی حیات ما دارد. زیرا این 

چشیم محصول درک بوییم و میکنیم، میشنویم، لمس میبینیم، میاز جهان است. آنچه می

 ۀتجربدر این مطالعه در نتیجه کنیم. آن زندگی می های حسی ما از جهانی است که دراندام

دوم که زمان  ۀمؤلفر است. متأثرویکرد آن ثر از توان و ناتوانی أزیسته به نحو قابل توجهی مت

 سنجد متفاوت استذهنی از زمان است، که با زمانی که ساعت می ۀزیسته است، مبتنی بر تجرب

 گیرددر آنجا شکل میزیسته  هایتجربه که است موقعیتی نیز زیسته مکان یا فضا از و منظور

متقابلی است که  تأثیرسازد این وجه را می اما متفاوت با معنای جغرافیایی مکان است. زیرا آنچه

از بودن در  فرداحساس  تأثیرگذارد و دوم از بودن در آنجا میفرد یک مکان مشخص بر احساس 

این مربع را  روابط انسانی زیسته که ضلع چهارم. بخشدست که به آن مکان معنا میا آنجا

ست که هر یک از ما در طول زندگی با ها و پیوندهایی ارابطه ۀکند داللت بر همتکمیل می

بنابراین  (Mansourian, 2014). یماهایم و زمان و مکانی را با آنان شریک بوددیگران داشته

تجربۀ تجربه و احساس و توان ذهنی خود را در چارچوب نگرش، ، هابرداشتی تحقیق، هانمونه

مدلی از  فرایندحاصل از این گرایانۀ ی واقعهادادهسازند، بنیاد مطرح میداده زیستۀ

منظور از مدل چارچوبی ذهنی  بنابراین. دهندآموزشی ویژۀ مدارس استثنایی ارائه میمدیریت
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پذیری بینی و آزمونست و امکان پیشهاآناز عناصر و ارتباط بین  ایاست که شامل مجموعه

ناسازگاری روابط مدل را با واقعیت نشان  گرانشودکه تحلیلسازد و در صورتی رد میفراهم می

 (Niaz Azari, 2014).  دهندمی

 روش تحلیل مضمون و شناخت مضامین .1 جدول

 کاربرد نحوۀ فنون روش شناخت مضمون

 در متن توجه به کلمات

 تکراری کلیات به توجه

 مکنون کلمات به توجه

 کلیدی کلمات به توجه

 تکراری و مترادف عبارات و کلمات شناخت

 ناآشنا ظاهرا عبارات و اصطالحات شناخت

 هاآن مصادیق و ی کلیدیهاواژه اختشن و

 در متن موشکافی و دقت

 سنجیهم و مقایسه

 مهم موضوعات کاوش

 مفقود اطالعات جستجوی

 موجود هایتفاوت ها وشباهت شناخت

 نظری و مهم برجسته موضوعات شناخت

به  با شده فرم بدیهی که مسائلی شناخت

 است نشده اشاره هاآن

ادبی و  یهاتوجه به آرایه

شناختی خصوصیات زبان

 متن

 

 هااستعاره بررسی

 متن تغییرات به توجه

 هارابطه کشف

 هاکنایه و تشبیهات ها،استعاره شناخت

 با موضوع در محسوس تغییرات شناخت

 بیان لحن

 شرطی یا علی رابطه بین یهاواژه شناخت

 و...

جابجایی  دستکاری و

 فیزیکی متن

 کردن برای برجسته ماژیک بکارگیری

 متن

 متن نشده رنگ هایبخش به توجه

 مرتب و مطالب گذاریجای و برش

 متن کردن

 هایرنگ با خودکار با ماژیک از استفاده

 هایقسمت کردن برجسته برای متفاوت

 نظر مورد

 برجسته که متن از ییهابخش شناخت

 است شده کشیخط زیرآن یا و نشده

 و برش و هم با مرتبط هایبخش شناخت

 کردن مرتب و هم کنار در هاآن انتقال

 متن مجدد

 هایروش فوق شکل در. دارد وجود مضامین شناخت برای مختلفی هایروش کلی طوره ب

. است شده ارائه برنارد و ریان دیدگاه از پژوهیمتن در مضامین کشف و شناخت برای مناسبی

 مضامین، شناخت در قواعد از صرف تبعیت زیرا باشد منعطف حدودی تا باید پژوهشگر البته

 .ندارد کاربردی
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 پژوهش شناسیروش

صورت  تجربۀ زیستۀشناختی از نوع ی است که به شیوۀ پدیدارتحقیقات کیف این تحقیق در زمرۀ

. است کیفی تحقیق روش انواع از یکی1پدیدارشناسی انسانی علوم و مدیریت پذیرفته است. در

 ادموند مطالعات با روش نای .است آگاهی و تجربه ساختارهای فلسفی مطالعۀ شناسیپدیدار

Husserl Edmund  تجربه، هر در که است آن فلسفه نایمبنای. شد معرفی فلسفه حوزۀ در 

دیدگاه از  «اشیاء به برگشت» مفهوم دو با پدیدارشناسی زیربنایی اصول. دارد وجود حقیقتی

که  موضوع نای راستای در .دارد نزدیکی ارتباط  Max Weberاز دیدگاه  «تفهم» و هوسرل

تجربۀ  براساس استثنایی مدارس آموزشی درمدیریت مدل اصلی تحقیق به دنبال ارائۀ سؤال

گرایی استوار است. ناسی تحقیق حاضر بر پارادایم عملش. لذا اساس معرفتاست مدیران زیستۀ

امکان استفاده  نکهای مدیران مدارس استثنایی بهره برده شد. برای تجربۀ زیستۀاین تحقیق از در

 در که فرصتی در را هامصاحبه گرفته شد تصمیم ،وجود داشته باشد اطالعات از از تنوعی

 و کشور استثنایی کارشناسان ن،مسؤوال نفراز 80 تعداد حضور با کهای روزه سه هماییهگرد

صورت  هاپذیرد. مصاحبه انجام چالوس شهرستاندر  98 شهریور در استثنایی مدارس مدیران

 بر خاطر همین وجود داشت. به هااشباع نظری در پاسخ بعد به هشتم مصاحبۀ از و پذیرفت

این مصاحبه در 12 در مجموع. شد استفاده متن در مصاحبه 8 یهاداده از اشباع قانون اساس

که از  شدبه همین دلیل مشخص  .مورد بسیار به هم نزدیک بودند 4تحقیق صورت پذیرفت که 

 هاآوری دادهنشد. روش جمعجدیدی برای ارائه یافت  مصاحبه اشباع نظری حاصل شد و نکتۀ 8

این روش برای این تحقیق نیز ازیافته بوده است. درساختاراین تحقیق از طریق مصاحبۀ نیمهدر

ای به مدت زمان سی تا استفاده شد. جهت انجام آن با هر پاسخگو مصاحبه هاگردآوری داده

از هرگونه تنش صورت  به دورمصاحبه در فضایی آرام و این چهل و پنج دقیقه صورت پذیرفت. 

شامل ت مورد نظر نیز سؤاال تحلیل داده از روش تحلیل مضمون بهره برده شد. برای پذیرفت.

 موارد ذیل بود:

 باشید درباره داشته قصد اگر استثنایی، مدارس ادارۀ در شما فعالیت هاسال به توجه با (1

 منحصر یهاجنبه کدام به. کنید صحبت استثنایی مدرسۀ  مدیریت در تجربیاتتان

   کنید؟می اشاره بفرد

 مواردی چه در عادی مدارس با استثنایی مدارس در مدیریت تمایز وجه شما نظر به (2

  است؟

                                                           
1. Phenomenology 
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 هایمؤلفه ترینمهم استثنایی مدارس مدیریت در تجربیاتتان به توجه با (3

 هستند؟ هاکدام استثنایی مدارس آموزشی درمدیریت

 . کنیدپایانی خود را اعالم  سخن (4

 هایافته

این بخش پس از تحلیل گفتمان مدیران و حذف موارد در: ها )کد گذاری محوری(مؤلفهتبیین 

 ترینمهمو  دست آمده پرداخته شدهدهای باز بهمشابه به کدگذاری محوری استنباطی که از ک

 پژوهشی تحقیق، سؤالبا توجه به مشخص شده است. مدیران  تجربۀ زیستۀدر  مؤثرهای مؤلفه

  در جدول دوم به نمایش گذاشته شده است. نتایج حاصل

 مدیران مدارس استثنایی زیستۀتجربۀ ها در تببین مؤلفه ترینمهم .2جدول 

 هامؤلفه ردیف

 آموزاندانش معلولیت نوع دقیق شناخت 1

 تدریس هایمهارت 2

 هاخانواده با مؤثر ارتباط 3

 آموزاندانش برای محیط پویایی 4

 کارکنان انگیزش تقویت 5

 ساالنه مشارکتی ریزیبرنامه 6

 ویژه خدمت ضمن یهادوره 7

 دانش اشتراک 8

 آموزشی و توانبخشی کادر بین تعامل ایجاد 9

 پرسنل کار بر نظارت 10

 مستمر ارزشیابی 11

 مدرسه بودجۀ تأمین 12

 استثنایی و عادیادارۀ  دو به پاسخگویی 13

 اردوها برای ریزیبرنامه 14

 تجهیزات تهیۀ 15

 علمی ارتقای به توجه 16

 آموزان تلفیقیدانش به رسیدگی 17

 آموزان مدارسدانش به جنسی آموزش 18

 بفرد منحصر استعدادهای به توجه 19

 ایمشاوره خدمات 20

 مدیران و معلمان تشویق 21
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 باال کنترلی خود ضرورت 22

 باالتجربۀ  ضرورت 23

 استعدادها پرورش به توجه 24

 آموزاندانش درمانی مسائل به توجه 25

 فراگیرسازی و تلفیقی آموزشی یهابرنامه انجام 26

 استثنایی و عادیادارۀ  دو بین ارتباط و تعامل ایجاد 27

 آموزاندانش برای انفرادیبرنامۀ  داشتن 28

 آموزاندانش جذب در تفاوت 29

 والدین میان در اطمینان و رضایت ایجاد 30

 آموزان عادیدانش با آموزشی محتوی تفاوت 31

 آموزشی فضاهای تفاوت 32

 پرسنل شغلی باالی فرسودگی 33

 معلمان روانی و روحی سالمت به توجه 34

 استثنایی و عادیادارۀ  انتظارات تضاد 35

 جوارهم مدارس با ارتباط و پیوند 36

 همکاران به اختیار تفویض 37

 مشاوره قسمت به ویژه اهمیت 38

 شناسی وظیفه 39

 هاشایستگی به توجه 40

 انسانی روابط به توجه 41

 همکاران با امور در شفافیت 42

 تلفیقی مدارس توسعۀ ضرورت 43

 استثنایی پرورش و آموزش فراگیرسازی 44

 بیشتر بودجۀ و امکانات به نیاز 45

طبق مصاحبۀ مورد بررسی  مؤلفۀ 45از بین : )کد گذاری انتخابی( هاتبیین شاخص

 نوع دقیق عامل شناخت 4مدارس استثنایی،  نفر از مدیران با سابقۀ 8رمند از ساختانیمه

 با آموزشی محتوای آموزان، تفاوتدانش برای انفرادی برنامۀ ، داشتنآموزاندانش معلولیت

 نیاز و شرایط شناخت مؤلفۀو  وزشی با هم ادغام شدآم فضاهای آموزان عادی، تفاوتدانش

 ، مؤلفۀعلمی ارتقای به اردوها و توجه برای ریزیعامل برنامه 2آموزان را تشکیل دادند، دانش

آموزان دانش به جنسی عامل آموزش 3 آموزشی را تشکیل دادند. و علمی مسائل به توجه

 به توجه مؤلفۀ ،آموزاندانش برای محیط آموزان، پویاییدانش درمانی مسائل به مدارس، توجه

 به بفرد، توجه منحصر استعدادهای به عامل توجه 2را تشکیل دادند.  جسمی و روحی یهانیاز
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 عامل انجام 5 را تشکیل دادند. جسمی و روحی یهانیاز به توجه مؤلفۀ ،استعدادها پرورش

 جذب در آموزان تلفیقی تفاوتدانش به فراگیرسازی، رسیدگی و تلفیقی آموزشی یهابرنامه

 مؤلفۀ ،استثنایی پرورش و آموزش تلفیقی، فراگیرسازی مدارس توسعۀ آموزان، ضرورتدانش

 ، اهمیتهاخانواده با مؤثر عامل ارتباط 4 تلفیقی را تشکیل دادند. مدارستوسعۀ  و فراگیرسازی

 مؤلفۀ ،ایمشاوره والدین، خدمات میان در اطمینان و رضایت ایجاد مشاوره، قسمت به ویژه

 خدمت ضمن یهادورهکارکنان،  انگیزش تقویت عامل 8 حمایت را تشکیل دادند. و مشاوره

 روانی و روحی سالمت به پرسنل، توجه شغلی باالی مدیران، فرسودگی و معلمان ویژه، تشویق

 کادر بین تعامل جادای، همکاران با امور در همکاران، شفافیت به اختیار معلمان، تفویض

پرسنل،  کار بر نظارت عامل 4 همکاران را تشکیل دادند. با تعامل مؤلفۀ ،آموزشی و توانبخشی

انسانی را  نیروی بر نظارت ؤلفۀم ،دانش ساالنه، اشتراک مشارکتی ریزی، برنامهمستمر ارزشیابی

 ،بیشتر دجۀبو و امکانات به تجهیزات، نیاز مدرسه، تهیۀ بودجۀ تأمین عامل 3 تشکیل دادند.

استثنایی،  و عادی ادارۀ دو به پاسخگویی عامل 4انسانی را تشکیل دادند.  نیروی بر نظارت مؤلفۀ

استثنایی،  و عادیادارۀ  انتظارات استثنایی، تضاد و عادی ادارۀ دو بین ارتباط و تعامل ایجاد

 عامل 6 دادند. تشکیل ی مربوطه راهاناارگ با تعامل مؤلفۀ ،جوارهم مدارس با ارتباط و پیوند

 روابط به ها، توجهشایستگی به شناسی، توجهباال، وظیفه تجربۀ باال، ضرورت خودکنترلی ضرورت

 دادند. تشکیل فردی را هایضرورت، مؤلفۀ تدریس هایمهارتانسانی و 

 گذاری انتخابی()کد هاتبیین شاخص .3جدول 

 شاخص مؤلفه مقوله

 مدیریتی توان

 همکاران با تعامل

 کارکنان انگیزش تقویت

 ویژه خدمت ضمن یهادوره

 مدیران و معلمان تشویق

 پرسنل شغلی باالی فرسودگی

 معلمان روانی و روحی سالمت به توجه

 همکاران به اختیار تفویض

 همکاران با امور در شفافیت

 آموزشی و توانبخشی کادر بین تعامل ایجاد

 نیروی بر نظارت

 انسانی

 پرسنل کار بر نظارت

 مستمر ارزشیابی

 ساالنه مشارکتی ریزیبرنامه

 دانش اشتراک
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 مسائل مدیریت

 مالی

 مدرسه بودجۀ تأمین

 تجهیزات تهیۀ

 بیشتر بودجۀ و امکانات به نیاز

ی هاناارگ با تعامل

 مربوطه

 استثنایی و عادی اداره دو به پاسخگویی

 استثنایی و عادی ادارۀ دو بین ارتباط و تعامل ایجاد

 استثنایی و عادی ادارۀ انتظارات تضاد

 جوارهم مدارس با ارتباط و پیوند

 آموزاندانش تمایز وجوه شناخت

 و شرایط شناخت

 آموزاندانش نیاز

 آموزاندانش معلولیت نوع دقیق شناخت

 آموزاندانش برای انفرادی برنامۀ داشتن

 آموزان عادیدانش با آموزشی یامحتو تفاوت

 آموزشی فضاهای تفاوت

 مسائل به توجه

 آموزشی وعلمی
 اردوها برای ریزیبرنامه

 علمی ارتقای به توجه 

 یهانیاز به توجه

 جسمی و روحی

 

 آموزان مدارسدانش به جنسی آموزش

 آموزاندانش درمانی مسائل به توجه

 آموزاندانش برای محیط پویایی

 بفرد منحصر استعدادهای به توجه

 استعدادها پرورش به توجه

 فردی یهاضرورت فردی یهاضرورت

 باال خودکنترلی ضرورت

 باالتجربۀ  ضرورت

 شناسیوظیفه

 هاشایستگی به توجه

 انسانی روابط به توجه

 تدریس هایمهارت

 شخصی تجارب

 و سازی فراگیر

 مدارستوسعۀ 

 تلفیقی

 فراگیرسازی و تلفیقی آموزشی یهابرنامه انجام

 آموزان تلفیقیدانش به رسیدگی

 آموزاندانش جذب در تفاوت

 تلفیقی مدارس توسعۀ ضرورت

 استثنایی پرورش و آموزش فراگیرسازی

 حمایت و مشاوره

 هاخانواده با مؤثر ارتباط

 مشاوره قسمت به ویژه اهمیت

 والدین میان در اطمینان و رضایت ایجاد

 ایمشاوره خدمات
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  :دست آمده استمدل ذیل به ی به دست آمده،هاجدول باال و دادهبر اساس 

 

 های استخراجیمؤلفهو  هامدل پیشنهادی محقق با توجه به مقوله (1شکل

 ی نتایج توسط تمامیمصاحبه شوندگان و بررسمدل باال پس از نظرسنجی از : ارزیابی مدل

دارند، در واقع  انسانی یهاویژگی از باالتر ییهاخصلت استثنایی مدارس معلمان. یید شدافراد تأ

 مدارس در مدیریت از باالتر بسیار ،دهند می انجام ویژه نیازهای با مدارس در مدیران که کاری

در واقع مدیران مدارس استثنایی بدون اینکه به دنبال شهرت و اعتبارجویی باشند  .است عادی

باید تمام تالش خود را بکنند که کودکان را با  هاآنباید از کودکان استثنایی حمایت کنند و 

ی فردی مدیران مدارس استثنایی این هاهای مختلف زندگی آشنا کنند. از جمله ضرورتمهارت

باید افرادی صبور و مهربان باشند، افرادی دقیق و اهل تعامل باشند، با کودکان با  هاآناست که 

یشان در مدارس هابرای انجام فعالیت را کافی زۀباید انگی هاآنعشق و محبت برخورد کنند، 

دار باشند و در تصمیمات و د، همچنین از هوش و وسعت دید کافی برخورناستثنایی داشته باش

زیرا این گونه مدیران با  ت داشته باشند؛ی مربوط به کودکان استثنایی مشارکهاریزیبرنامه

حمایت و مراقبت بشود تا  هاآنبه طور جدی از ی خاص سروکار دارند و باید هاکودکانی با نیاز

از این کودکان  یکافی ببرند زیرا ممکن است بسیار یز بتوانند از استعدادهایشان بهرۀاین افراد ن

سرآمد و با استعداد باشند. هر یک از مدیران مدارس استثنایی در آموزش و پرورش به ویژه در 

اند. در یی کسب کردههان در سطح مختلف تجربهکادر مدرسه هر کدام به فراخور حال خودشا

ترین ه است که مهمگان در پژوهش حاضر نشان دادی شخصی پاسخ دهندهاواقع نتایج تجربه

. استمدارس تلفیقی و مشاوره و حمایت از این نوع کودکان  فراگیرسازی و توسعۀ ،مشکل

 و مسائل هستند، روروبه عمومی هایچالش برخی با باشند که نوعی هر از استثنایی کودکان
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 موارد از بسیاری در و متفاوت را هاآن هایخانواده و کودکان این زندگی مختلفی موضوعات

کنند، به طور کلی مدیران باید از  تحمل باید نیز بیشتری استرس بنابراین. کندمی دشوار

ان دیگر احساس حقارت ی کودکان استثنایی مانند اینکه این کودکان در مقابل کودکهاویژگی

کنند، ناتوانی در برقراری ارتباط، اعتماد به نفس پایین و... آگاهی داشته باشند که در واقع می

گونه بیان توان ایننیز می توان مدیریتی مؤلفۀدر رابطه با  همان ضرورت آگاهی مدیر است. این

تعامل با -1 مشخصه باشد: 4کرد که فردی می تواند مدیر مدارس استثنایی باشد که دارای 

ی هاناتعامل با ارگ -4 مدیریت مسائل مالی -3 ظارت بر نیروی انسانین -2همکاران و اولیا 

 مربوطه.

 گیریبحث و نتیجه

تواند ما را در ترین ارکانی که میکی از مهمبه خصوص مراکز آموزشی ی هاناسازم امروزه در تمام

متضمن موفقیت آموزش و پرورش  و آنچه می تواندیدن به هدف یاری رساند مدیریت است رس

. جایگاه مدیریت به قدری در مراکز ندیشی در مدیریت نظام آموزشی استبحث نوا ،باشد

اید آموزشی اهمیت دارد که هر تغییر و تحولی که بخواهد در آموزش و پرورش انجام گیرد ابتدا ب

به اینکه یکی از ارکان اصلی جوانب آن گسترش یابد. با توجه  و سپس به همۀاز مدیریت  شروع 

تمامی جوامع گسترش و این مراکز در وری داشتن یک نظام آموزشی قوی است هر کش توسعۀ

گونه مدیران انبه از تجربیات اینجا داشتن مدیران توانمند و استفادۀ همهلذ ،اندچشمگیری داشته

نگاه  رآموزش وپرورش هرکشوری نشان دهندۀگذاری دسرمایه یزان توجه و. ماهمیت باالیی دارد

به توسعه و پیشرفت است و توجه به آموزش و پرورش کودکان و دانش  ن آن کشورمسؤوال

حاکی از رعایت و اعتقاد به عدالت اجتماعی و آموزشی است. مدیران  نیازهای ویژه، آموزان با

آنان درجایگاهی قرار دارند  گذارند.آموزان و اولیا میدانش ،نرا بر معلما تأثیرمدارس بیشترین 

به این که  با توجه. رین تصمیمات را اتخاذ کننداید داور نهایی مسائل باشند و بهتکه ب

پس روش  .آموزان عادی دارندالت و مسائل بیشتری نسبت به دانش، مشکآموزان استثناییدانش

تا در یک  کردپژوهش حاضر تالش س نیز باید متفاوت باشد. این مدارمدیران در مدیریت و رفتار

مدیران مدارس استثنایی کشور را با رویکرد کیفی مورد  تجربۀ زیستۀ ،مطالعۀ پدیدارشناسانه

د و ایی را آشکار کنهای مدیران مدارس استثناین پژوهش توانست دیدگاه ارزیابی قرار ردهد.

ی  بهبود کیفیت این گونه مدارس در یک چارچوب قانونی و هارا در مورد روش هاآننظرات 

ی مشهودی بین مدیران هاتفاوت . نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد کهکندصحیح تبیین 

ی واالی انسانی که هاازجمله خصلت؛ مدارس استثنایی با مدیران مدارس عادی وجود دارد
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بر اساس نتایج پژوهش  تری دارا باشند.مدیران مدارس استثنایی باید به میزان بسیار باال

 صدر ریتی باالیی داشته باشند و از سعۀمدیرانی در مدارس استثنایی موفق هستند که توان مدی

برقراری روابط انسانی مهارت کافی داشته  صبوری قدرت انعطاف باالیی برخوردار باشند و در و

واقف  آموزان کامال بخشی و حمایتی دانشگوناگون آموزشی و پرورشی و توان به نیازهایشند؛ با

فراد دارای نیاز ویژه حمایت کنند؛ از دانش کافی دربارۀ انواع معلولیت و از حقوق ا باشند

 آموزان مدارسدانشاستثنایی در مقایسه با  آموزاندانش ۀزمیوجوه منسبت به  و مند باشندبهره

همچنین به مباحث روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی و  عادی اشراف کامل داشته باشند؛

که مدیر مدارس استثنایی باید بر نیروی  نتایج نشان داد خانواده آشنایی کامل داشنه باشند.

 انسانی مشغول به کار در مراکز آموزشی نظارت کافی داشته باشد و در عین حال بین همکاران،

. همچنین با توجه به ای ایجاد کنندجانبهعامل سازنده  و همهی مربوطه تهاناو ارگ هاخانواده

را به خوبی مدیریت و رعایت  بندیمدارس، باید مسائل مالی و بودجه برابری این ی چندهاهزینه

آموزان نیازهای ط و موقعیت، مشکالت و مسائل دانشو در عین حال با شناخت شرای کنند

و مشکالت با  کمک  هاو در جهت رفع این  نیاز کنندرا شناسایی  هاآنروحی و جسمی 

این  ی تخصصی را انجام دهند تا ازهاریزیین مرتبط برنامهمسؤولآموزان و ی دانشهاخانواده

 کنندی انسانی را محقق هاآموزان استثنایی به عنوان بخشی ازسرمایهتوانمندسازی دانش مسیر

 عمق بخشند. جامعه شتاب و دراجتماعی  عدالت آموزشی و ،تحقق توسعه و به

نشانگرهای یک رهبر »با عنوان   Mard et al, (2017)های پژوهشنتایج پژوهش حاضر با 

با عنوان  Arefnejad (2017)و پژوهش « ی یک مطالعه پدیدارشناسانههاآموزشی موفق؛ یافته

و با « های شایستگی مدیران مدارس با تاکید بر مدیریت اسالمیمؤلفهبندی اولویتشناسایی و »

و با «ههای مدیریت و رهبری مدرسمدل»با عنوان  Muraru et al (2017) پژوهش

توسعه  برنامه در مدارس مدیران ایحرفه استانداردهای»با عنوان   Reston (2015)پژوهش

مطالعه موردی  های مدیریت آموزشی:مدل»با عنوان  Sykes (2015)و با پژهش « ایحرفه

 هم خوانی دارد. ، «موسسه آموزش زبان

 شود که:این تحقیق پیشنهاد میی حاصل ازهابر اساس یافته

 مدارس تلفیقی و آموزش فراگیر توسط آموزش و پرورش اقدامات  نسبت به توسعۀ

 مقتضی صورت پذیرد.

  مورد تشویق نهادهای مربوط  هاآندر میان مدیران عملکرد مثبت ایجاد دلگرمیبرای

 قرار بگیرد. 
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  مراهی افزایش آگاهی مردم نسبت به شرایط کودکان استثنایی و ضرورت ه به منظور

 ی ارتباط جمعی صورت پذیرد.هابخشی از طریق رسانهآنان با کودکان عادی آگاهی
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