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چکیده
در یک دهه گذشته ،حرفه گرایی رهبری مدرسه ،دستورکار اصلی سیاستگذاری آموزشی شده و توجه به
کیفیت مدیران و رهبران مدارس در صدر موضوعات نظام آموزشی قرار گرفته است .با توجه به اهمیت این
موضوع ،هدف این پژوهش ،شناسایی و درک وظایف و فعالیت های مدیران مدارس برای دستیابی به نظام
آموزشی اثربخش بود .لذا ،برای درک آنچه مدیران مدارس انجام می دهند ،این پژوهش به روش کیفی انجام
شد .جامعه مورد مطالعه ،مدیران مدارس شهر تهران بودند که به روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند .ابزار
گردآوری داده ها ،مشاهده ،مصاحبه و مطالعه اسناد مربوطه بود .برای تحلیل داده ها ،از روش تحلیل محتوای
کیفی استف اده شد .یافته های پژوهش نشان می دهد شرایط انتصاب مدیران مدارس ،اهمیت و پیچیدگی
مدارس را به عنوان واحد تحلیل منعکس نمی کند و شرح وظیفه ،مدیران مدارس را ناظر فعالیت های اعضای
مدرسه نه کارگزار تعریف می کند .لذا ،ضروری است برای دستیابی به نظام آموزشی اثربخش ،مدیر مدرسه،
شرایط انتخاب و شرح وظیفه مدیران مدارس بازتعریف شود .همچنین ،دوره های مهارت آموزی مدیریت و
رهبری برای مدیران مدارس طراحی و برگزار شود.
کلید واژگان :آئین نامه انتصاب مدیران مدارس ،شرح وظیفه مدیر مدرسه ،حرفه گرایی ،آموزش مدیریت،
مهارت آموزی رهبری.
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مقدمه
در یک دهه گذشته ،توجه بهه کیفیهت مهدیریت و رهبهری مدرسهه ،در صهدر موضهوعات نظهام
آموزشی قرار گرفته اسهت ) (Amanchukwu, Stanley & Ololube,2005مهی گوینهد:
«هیچ کشوری فراتر از کیفیت رهبری آموزشی خود حرکت نمی کنهد» لهذا ،مهدیران و رهبهران
مدارس نقش مهمی در موفقیت مدارس دارند .آنها به همه امور مدرسهه توجهه دارنهد و در برابهر
عملکرد مدرسه مسئول هستند .مدیران و رهبران مدارس ،نقش های مختلفی بر عهده دارنهد از
جمله :تدوین رسالت مدرسه ،تدوین برنامه راهبردی مدرسه ،تهدوین یها توسهعه برنامهه درسهی،
برنامه توسعه حرفه ای معلمان ،ارزیابی برنامه ها و عملکردها ،سهنجش دانهش آمهوزان ،تهامین و
تنظیم بودجه ،امنیت مدرسه ،مدیریت تاسیسات ،ارتباط با والدین و روابط با اجتماع بهر اسهاس
این نقش ها ،عنوان آنها از مدیر مدرسه تا رهبر مدرسه متغیر است (Pont, &Nusche,2008
 .)Moormanهمچنین مدیران و رهبران مدرسه ،فرهنگ مثبت را در مدرسه خلق می کننهد
( ،)Louis & Murphy, 2017شرایط را برای رشهد دانهش آمهوزان و معلمهان فهراهم کننهد
( )Adli, 2011و از عوامهل مهوثر بهر کیفیهت مهدارس هسهتند ( & Pahang, Mahdiuon
 .)Yarigholi, 2018یافته های پژوهش ها نشان می دهد مدیریت اثربخش مدرسه ،اثهر قهوی
تری از اندازه کالس درس و کیفیت تدریس بر عملکرد دانش آمهوزان دارد ( Lemos & Van
 )Reenen, 2014و بر پیامدهای شناختی و غیرشناختی دانش آموزان اثر دارد و بعد از شرایط
کالس ،دومین عامل موثر بر موفقیت دانش آموزان است ( Agasisti, Bowers & Soncin,
 .)2018در جامعه دانش بنیان ،از تاثیر مدیران و رهبران مدارس ،حتی فراتر از مرزهای مدرسهه
بحث می شود ( )Allen, 2003که عملکرد دیگر نظام ههای جامعهه را متهاثر مهی کننهد .لهذا،
همانگونه که ( )Etzold & Haerder, 2017می گویند :مدیران و رهبران مدارس بایهد بهتهر
آموزش ببینند و دریافت های مالی بهتری داشته باشند زیرا ،آنهها بهرای نظهام آموزشهی و دیگهر
نظام های جامعه مهم هستند.
با وجود اهمیت این بحث ،مدیریت اثربخش مدرسه چگونه تعریف می شهود آیها مهدیریت و
رهبری مدرسه موضوعی فراتر از اراده افراد است و به استعداد ،شانس و دیگر امور ذاتهی مهرتبط
است یا مدیریت اثربخش ،با آموزش مدیریت و مهارت آموزی رهبهری حاصهل مهی شهود ایهن
موضوع ،توجه ما را به شرایط انتصاب مدیران مدارس و وظایف مدیران مدارس جله کهرد .زیهرا
این سیاست ها ،حدود فعالیت ها ،وظایف و نقش های آنها را منعکس می کند .لذا این مقالهه در
سه بخش ،این موضوع را بررسی می کند :ابتدا ،مدیریت مدرسه و اهمیت آموزش مدیریت بحهث
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می شود .سپس ،یافته های پژوهش یا تحلیل محتوای مصاحبه ها و سهندهای مربوطهه گهزارش
می شود و در بخش سوم ،بحث و نتیجه گیری ارائه می شود.
مدیریت و رهبری مدرسه
مدیران مدارس ،ریشه های درخت تنومند نظام آموزشی هستند که با آب رسانی و تغذیهه سهاقه
ها و برگ ها ،زندگی را در مهدارس جهاری مهی کننهدBloom, Sadun & Van Reenen .
( ) 2012می گویند :از زمانی که تیلهور مهدیریت علمهی را طهرح کهرد تهاکنون ،سهازمان هها در
جستجوی بهترین روش اداره خود بوده و هستند .در واقع مدیریت ،برای این وجود دارد که افراد
و سازمان ها را اثربخش سازد و به رغم این که یک بهتهرین راه بهرای انجهام دادن کارهها وجهود
ندارد بلکه ،همیشه راه بهتری برای انجام دادن فعالیت ها وجود دارد کهه مهدیریت در طله آن
است ( .)Kiechel, 2012مدیریت خوب ،موفقیت سازمان را پیش بینی می کند که اثهربخش
تر از تحقیق و توسعه ( ،)R&Dفناوری اطالعات ( )ITیا حتی مهارت کارکنان است .یافته ههای
پژوهش از مقایسه رویکردهای مدیریت با انتظارات سنتی نشان مهی دههد فنهون مهدیریت ،%11
( ،%11 )R&Dمهارت کارکنان  %11و ( %1 )ITتفاوت عملکرد سازمان ها را توضیح می دههد.
به عبارت دیگر ،مدیریت ،بسیار بیشتر از انتظارات معمول در عملکهرد سهازمان هها مهوثر اسهت.
موضوع کیفیت مدیریت ،نه فقهط بهین سهازمان هها بلکهه ،درون سهازمان هها نیهز اهمیهت دارد
( .)Bloom, Van Reenen & Brynjolfsson, 2017همچنههینBloom et al. ،
( ،)2012پژوهشی بر پایه سه مولفه مدیریت شامل :هدف ها ،مشوق ها و نظهارت ،در  22کشهور
و مصاحبه با  1222نفر انجام دادند .یافته های پژوهش آنها نشان می دهد مدیریت اثهربخش بهه
بهبود عملکرد منجر می شود .به عبارت دیگر ،مدیریت بهتر و عملکرد برتر قویها بهه ههم مهرتبط
هستند و مدیریت با تاثیر بر عملکرد ملی ،تفاوت ها را خلق می کند .لذا ،مدیریت واقعا کهار مهی
کند .همانگونه که ) )Bloom et al, 2017می گویند :مهدیران ،سرنوشهت شهرکت و کارکنهان
خود را شکل می دهند و ما به مدیران بیشتری نیاز داریم اما ،آنهها نسهبتا کمیهاب و بهی قیمهت
هستند.
) (Etzold & Haerder,2017می گویند :مدیریت و رهبری مدرسه ،در میان انهواع مختلهف
مدیریت ،مهم ترین آنها است که در سال های اخیر ،به عنوان شهاخ عملکهرد نظهام آموزشهی
شناخته شده است و بر اصالح و بهبود مدرسهه از طریهق مهدیریت آموزشهی تاکیهد مهی شهود.
) (Baniasad, Hossein Gholi Zadeh & Amin Khandaghi, 2018مهی گوینهد:
رهبری حرفه ای مدرسه ،ویژگی تعیین کننده مدارس اثربخش قلمداد می شود .به ایهن ترتیه ،
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رهبری مدرسه یک «اولویت سیاسی» به شمار می رود ( .)Pont ،et al, 2008درباره وظهایف و
نقش های مدیران و رهبران مدرسه ) )Peterson & Deal, 2002می گویند :مهدیر مدرسهه:
برنامه ریز مدرسه ،تخصی دهنده منابع ،هماهنگ کننده برنامه ها ،ناظر بهر کارکنهان و نتهای ،
حافظ مرزهای مدرسه ،اشاعه دهنده ایده ها و اطالعات ،قاضی آگاه در تضادها و کشهمکش هها و
تحلیل گری است که با رویکرد سیستمی مسایل پیچیده مدرسهه را حهل مهی کنهد و در نقهش
رهبر مدرسه :راوی است که تاریخ مدرسه را روایت می کند ،انسان شناسی است کهه ارزش هها و
هنجارهای مدرسه را بازنمایی می کند ،آینده شناسی است که مقاصد و فرادیهد مدرسهه را بیهان
می کند ،تجسم سمبل ها و ارزش های مدرسهه در عمهل اسهت ،سهفالگری اسهت کهه فرهنهگ
مدرسه را شکل می دهد ،شاعری است که روح مدرسه را توصیف می کند ،بهازیگر ،نقهش اصهلی
در نمایش اجتماع است و التیام بخش دردهای اعضای مدرسه است .با توجهه بهه اهمیهت نقهش
مدیران مدارس ،این پرسش مطرح می شود کهه چهه عهاملی تفهاوت مههم در عمهل مهدیریت را
منعکس می کند
یافته های پژوهش درباره موفقیت مدیران ،از نقش آموزش حمایت می کنهد( Alaghband, .
) 2017می گوید :مدیر مدرسه به اقتضای موقعیت ،اصول و یافته های علمی و مهارت های فنی
را هنرمندانه و با رعایت موازین اخالقی به کار می بندد و مشکالت را حل می کند تا هدف ههای
نظام آموزشی را تحقهق بخشهد .یافتهه ههای پهژوهش (،)Lemos & Van Reenen, 2014
نشان می دهد موفقیت مدیریت مدرسه حتمی اسهت اگهر مهدیران ،در اداره مدرسهه سهبک هها،
اصول و روش های مدیریت و رهبری مناس و کامل را بدانند و به کار ببرننهد(Mintzberg, .
) 2005درباره آموزش مدیران می گوید :برخهی مشهاغل ماننهد حسهابداری و جراحهی مسهتلزم
مهارت آموزی رسمی در کالس درس هستند اما ،مدیریت متفاوت است .مدیریت می تواند ذاتهی
باشد یا بواسطه آموزش کس شود .البته ،آموزش می تواند ذهن را شکل دهد ،پیش از این که با
تجربه های رهبری و زندگی پر شود .یافته های پهژوهش  (Bloom et al, 2017).نشهان مهی
دهد مدیریت اثربخش به رقابت ،مهارت و یادگیری از روش اداره سهازمان هها وابسهته اسهت .بهه
عبارت دیگر ،در صنایعی که رقابتی هستند ،مدیران تالش می کنند تا بهتر فعالیت هها و امهور را
اداره کنند در سازمان هایی که اعضای آنها دانش آموخته کال ها هستند یا در نزدیک دانشهگاه
ها قرار دارند همچنین ،سازمان هایی که همجوار سازمانی با اقهدامات بهبهود یافتهه قهرار دارنهد
تمایل دارند تا راه های مدیریت اثربخش را انتخاب کنند و به کار ببرند .زیرا ،سازمان های موفهق
به سازمان های محلی این امکان را می دهند تا از بهترین عمل مدیریت سازمان یادبگیرند .یافته
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های پژوهش ) )Amanchukwu et al, 2015نیز نشان می دهد به واسطه فرایند بهی پایهان
کس تجربه ،دانش ،تعهد و مهارت آموزی گفتگو ،رهبهران تربیهت مهی شهوند .خودمطالعهه ای،
آموزش مدیریت ،پرورش رهبری ،مهارت آموزی و انباشت تجربه های مرتبط ،مدیران را متحهول
می کند .بر اساس این بحث ،از دو دهه گذشته ،تقاضا برای مدیریت حرفه ای در مدارس افزایش
یافته است.
در دو دهههه گذشههته ،بیشههتر کشههورهای عضههو سههازمان همکههاری و توسههعه اقتصههادی
( ،)Organization for Economic Co-operation and Developmentدوره ههای
آموزش رهبری مدرسه را برگزار می کنند .برای مثال در هلند ،از سهال  ،1991وزارت آمهوزش و
پرورش برای دوره های مهارت آموزی رهبری ،سوبسید می دهد .این دوره های آموزشی شهامل:
مهارت های مدیریت مدرسه ،رهبری مدرسه ،ارتباطات ،تصمیم گیری و مدیریت زمان است (de
 .)Bal &Jong, 2007در فنالند ،برای احراز پست مدیریت مدرسه دو مسیر وجود دارد :مسیر
معلمی و مسیر دانشگاهی .در مسیر معلمی ،مدیر مدرسه از میان معلمان با تجربه استخدام مهی
شود .معلمان داوطل پست مدیریت ،باید مدرک کارشناسی ارشهد ،گواهینامهه شایسهتگی ههای
تدریس ،تجربه تدریس و گواهینامه مدیریت آموزشی بر اسهاس نهوع مدرسهه داشهته باشهند .در
مسیر دانشگاهی ،دانش آموختگان رشته مدیریت و رهبری آموزشی برای اداره مدرسه دعوت می
شوند .تحصیل در رشته مدیریت و رهبری آموزشی در دانشهگاه ،قلمهرو موضهوعی گسهترده ای
شامل :مبانی حقوق عمومی ،مدیریت عمومی و شهری ،مدیریت آموزشی ،مدیریت منابع انسهانی
و مدیریت مالی را پوشش می دهد و سایر اطالعات درباره شغل مدیر مدرسه به واسطه پهژوهش
و تجربه مدیریت در مدرسه و مربی گری بدست می آیهد .دوره ههای دانشهگاهی ،بهرای شهرکت
کنندگان ،توسعه حرفه ای فراهم می کنند .افرادی که این مسیر را انتخاب مهی کننهد مسهتمرا
آموزش دریافت می کنند .در سال های اخیر ،دوره مهارت آموزی پیش از خدمت بهرای رهبهری
مدرسه با هدف گذار از معلمی به مدیریت افزایش یافته است با این هدف ،برخهی سهازمان ههای
محلی و سازمان های خصوصی ،دوره های آموزش رهبری ارائه می کنند کهه متقاضهیان زیهادی
دارد ) .(Finnish National Board of Education, 2012مطالعه کشورهای ()OECD
نشان می دهد  %99مدیران مدارس در دوره ههای مههارت آمهوزی مهدیریت شهرکت کهرده انهد
( .)2013،TALIS1با توجه به این یافتهه هها ،آمهوزش مهدیریت و دوره ههای مههارت آمهوزی
مدیریت و پرورش رهبری برای موفقیت و اثربخشی نظام آموزشی ضروری است .بهر اسهاس ایهن
. The OECD Teaching and Learning International Survey
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بحث ،این پژوهش در صدد پاسخ به این پرسش ها بود .1 :مدیران مدارس چگونهه انتخهاب مهی
شوند  .2مدیران مدارس درباره وظایف و نقش های خود چهه مهی داننهد  .3مهدیران مهدارس
چگونه وظایف و نقش های خود را ایفا می کنند
روش پژوهش
با توجه به این که در این پژوهش ،پژوهشگران در صهدد مطالعهه پدیهده مهدیریت از زاویهه دیهد
مدیران مدارس و فهم دانش آنها درباره مدیریت مدرسه بودند (دانش شرکت کنندگان ،آنها چهه
می دانند) و این که چگونه آنها مدرسه تحت مدیریت خهود را اداره مهی کننهد (اعمهال شهرکت
کنندگان ،آنها چگونه عمل می کنند) لذا ،دیدگاه ههای ذهنهی و نظریهه ههای شخصهی شهرکت
کنندگان بررسی شد .بر این اساس ،مرجع نظری پژوهش ،کنش متقابل نمادین و تفسیری اسهت
که معنای ذهنی افراد را مطالعه می کند .معنایی که افراد می سازند و بهه فعالیهت هها و محهیط
خود نسبت می دهند .به عبارت دیگر ،معنهایی کهه پدیهده بهرای فهرد دارد ،از تعامهل اجتمهاعی
بدست می آید و طی فرایند تفسیری اصالح می شود و به کار می رود ( .)Flick, 2013به ایهن
ترتی  ،روش این پژوهش ،کیفی بها رویکهرد پدیهدارنگاری ( )MohammadPur, 2011بهود.
برای گردآوری داده ها ،از مطالعه اسناد مربوطه ،مصاحبه نیمهه سهاخت یافتهه و مشهاهده بهدون
مشارکت استفاده شد تا واقعیت به درستی درک شود و کیفیت پژوهش افهزایش یابهد .در ادامهه
اسناد مربوطه شامل ،آئین
چگونگی استفاده از این روش ها به اختصار توضیح داده می شود.
نامه اجرائی مدارس (مصوب سال  2001شورای عالی آموزش و پرورش) که درباره سیاسهت هها،
شرح وظایف و فعالیت های مدیران مدارس اسهت در  1فصهل و  112مهاده تنظهیم شهده اسهت.
همچنین ،آییننامه انتصاب مدیران مدارس (مصوب  2003شورای عالی آموزش و پهرورش) کهه
درباره شرایط انتصاب مدیران مدارس است و  1ماده دارد (.)www.medu.ir, 2018
مصاحبه نیمه ساخت یافته ،با هدف درک این موضوع که مدیران مدارس درباره وظایف خهود
چگونه فکر می کنند و کشف زیست جهان آنها ،انجام شد .در این مرحله ،برای انتخهاب شهرکت
کنندگان ،از نمونه گیری نظری استفاده شد ( .)Flick, 2013در ایهن نمونهه گیهری ،افهراد بهر
اساس مرتبط بودن و نمایا بودن انتخاب می شوند .در انجهام دادن مصهاحبه هها ،از اصهل اشهباع
نظری پیروی شد .به عبارت دیگر ،مصاحبه ها تا آنجا ادامهه داشهت کهه یافتهه جدیهدی بدسهت
نیامد .در مجموع ،با  19مدیر مدرسه دولتهی دخترانهه و پسهرانه دوره اول (جهدول ،)1در محهل
خدمت آنها ،مصاحبه انجام شد .پیش از مصاحبه ،هماهنگی الزم انجام شد و با موافقهت شهرکت
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کنندگان ،مصاحبه ها ضبط شد .برای هدایت مصاحبه ،راهنمای مصاحبه تنظیم شد .نمونه ای از
پرسش های مصاحبه عبارتند از :تعریف شما از مهدیر مدرسهه چیسهت چهه رشهته ای مطالعهه
کردید چه دوره های آموزشی گذرانده اید چه وظایفی در مدرسه انجام می دهید و غیره.
جدول  .1اطالعات جمعیت شناسی مدیران مدارس شرکت کننده در پژوهش
تحصیالت

رشته تحصیلی

کد

سابقه کار

1

 22سال

کارشناسی ارشد

2

 29سال

کارشناسی ارشد

الهیات

7

 21سال

کارشناسی ارشد

جامعه شناسی

4

 21سال

کارشناسی ارشد

روان شناسی تربیتی

5

 29سال

کارشناسی ارشد

برنامه ریزی درسی

6

 29سال

کارشناسی

فیزیک

3

 32سال

کارشناسی

ادبیات فارسی

8

 19سال

کارشناسی

مهندسی شیمی

9

 12سال

کارشناسی

الکترونیک

10

 11سال

کارشناسی

ریاضی

11

 22سال

کارشناسی

زبان انگلیسی

12

 32سال

کارشناسی

تکنولوژی آموزشی

17

 11سال

کارشناسی

زیست شناسی

14

 12سال

کارشناسی

علوم آزمایشگاهی

15

 22سال

کارشناسی

شیمی محض

16

 19سال

کارشناسی

تاریخ

مدیریت بازرگانی

مشاهده بدون مشارکت ،با هدف مشاهده مستقیم فعالیت های مدیر مدرسه ،انجام شد .واحهد
کارورزی در رشته مدیریت آموزشی ،برای پژوهشگران فرصت مناسبی بهرای ایهن نهوع مشهاهده
فراهم کرد .مشاهده گران با حضور در مدارس ،فعالیت هها ،رفتارهها و تعهامالت مهدیران شهرکت
کننده در این پژوهش را تماشا کردند .به عبارت دیگر ،آنچه که در رفتهار و کهالم مهدیر دیهده و
شنیده شد ،ثبت و گزارش شد .در این مرحله برای انتخهاب شهرکت کننهدگان و مشهاهده رفتهار
مدیران مدارس ،با توجه به اصل نمونه گیری تدریجی ،مدیران مدارس انتخهاب شهدند ( Flick,
 .)2013به عبارت دیگر ،از پیش معلوم نبود کدام مدرسه یا چنهد مدرسهه مشهاهده مهی شهود،
بلکه ،صرفا بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده نظیر :مدارس دولتهی ،دخترانهه یها پسهرانه و
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دوره اول ،مدار س انتخاب و مشاهده شهدند .پهیش از حضهور در ههر مدرسهه ،بها مهدیر مدرسهه
هماهنگی الزم انجام شد .مشاهده گر ،همزمان با حضور مدیر در مدرسه که حدود سهاعت 1 .32
صبح بود ،وارد مدرسه شده و تا پایان وقت در مدرسه حضور داشت .در هر مدرسه به مهدت یهک
هفته کاری فعالیت های مدیران بهر پایهه راهنمهای مشهاهده (جهدول  ،)2مشهاهده و یادداشهت
برداری انجام شد .از آنجایی که مشاهده گر در چارچوب واحد کارورزی به مدارس مراجعه کهرد،
یادداشت برداری پدیده ای طبیعی به نظر می رسید .البته ،برای آنچه که باید مشاهده شهود (یها
واحههد مشههاهده ،)Mohammadi, 2014) ،از پههیش ،بههر اسههاس چههارچوب Mintzberg,
) )1973یک راهنما تهیه شد .مشاهدات تا اشباع نظری ادامه داشت .به عبارت دیگهر ،تها جهایی
که مشاهده بیشتر ،دانش بیشتری را به همراه نداشت ( .)Flick, 2013در مجمهوع ،ده مدرسهه
مشاهده شد.
جدول  .2راهنمای واحد مشاهده بر اساس چارچوب مینتزبرگ
فعالیت

نمونه رفتار

تعریف
نقش های متقابل شخصی

تشریفاتی

نماینده نمادین و رسمی مدرسه

مهر و امضای اسهناد ،شهرکت در جشهن هها،
رفتن به اردوها ،مالقات والدین و مراجعان

رهبری

تاثیرگذاری بر کارکنان در چگونگی انجهام دادن
وظایف

گفتگو با کارکنهان(اداری و آموزشهی) ،ایجهاد
انگیزش و آموزش کارکنان

رابط

برقراری رابطه با همتایهان و دیگهر افهراد بیهرون
مدرسه

برقههراری ارتبههاط بهها محلههه :مسههجد ،مراکههز
بهداشههتی درمههانی و اداره کههل آمههوزش و
پرورش

نقش های اطالعاتی مدیران
گیرنده اطالعات

مدیر مدرسه ،مرکز اطالعات آن است.

کس اطالعات درباره تصمیم هها و تغییهرات
مربوط به مدرسه

نشههههههههههردهنده
اطالعات

مدیر مدرسهه ،اطالعهات مهورد نیهاز را بهه افهراد
نیازمند آن می دهد.

انتقال اطالعات به اعضای مدرسه

سخنگو

مدیر مدرسه ،اطالعات مهورد نیهاز را بهه بیهرون
مدرسه انتقال می دهد.

انتقال خبرهای مدرسه به محله و منطقه

نقش های تصمیم گیری
کارآفرینی

طراحی و اجرای تغییرات الزم

تغییههر زمههان مدرسههه و محتههوای آمههوزش
کارکنان

آشوب زدایی

اصالح و مهار فشارهای موجود

رفع نگرانی اعضهای مدرسهه بهه علهت تغییهر
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تخصههی
منابع

دهنههده

مذاکره کننده

تخصی

و کنترل منابع مدرسه

گفتگو و چانه زنی با افراد و سازمان های مرتبط

تنظیم برنامه مدرسه و توزیع منابع بر اسهاس
محتوای درس ها
شرکت در جلسات محله و اداره کهل آمهوزش
برای دریافت حمایت های الزم

برای تحلیل داده ها ،از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد .به این ترتی  ،در سه مرحله
تحلیل انجام شد :ابتدا ،مصاحبه ها و مشاهدات به شکل متن پیاده شدند .با توجه به اینکه واحهد
تحلیل عبارت و جمله بود ،سپس ،عبارات و جمله ههایی کهه ارتبهاط چنهدانی بها پرسهش ههای
پژوهش نداشتند یا معنای مشابه ای داشتند ،حذف شدند و در نهایت ،عبارات و جمالت مشهابه،
بر اساس معیارهای قابل فهم بودن ،قابل یادگیری و تفسیرپذیری ،دسته بندی و خالصه شدند تا
الگو درون داده ها آشکار شود.
یافته های پژوهش
در ارتباط با پرسش اول ،مدیران مدارس چگونه انتخاب می شوند ابتدا ،اسناد مربوطه مطالعه
شد تا سیاست های انتصاب ،شرح وظایف و قلمرو فعالیت های مدیر مدرسه روشن شود.
بر اساس آیین نامه اجرایی مدارس (مصوب  1312شورای عالی آموزش و پرورش) و آییننامه
انتصاب مدیران (مصوب1312شورای عالی آموزش و پرورش) ،شرایط انتصاب مدیران ،معاونان و
معلمان مدارس مانند سایر کارکنان دولت است .مدیران مدارس ،از میان معلمان و کارکنان
آموزش و پرورش با احراز شرایط عمومی و اختصاصی به این پست منصوب می شوند .بر اساس
آیین نامه انتصاب مدیران مدارس ،برای احراز این پست «برخورداری از همه شرایط عمومی
قوانین و مقررات مربوط به جذب و بکارگیری کارگزاران نظام جمهوری اسالمی ایران» ضروری
است .شرایط عمومی (ماده الف )1شامل آنچه که برای همه کارکنان دولت در جمهوری اسالمی
ایران ضروری است از جمله :اعتقاد به اسالم و التزام عملی به احکام اسالم و قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران ،تخلق به اخالق اسالمی مانند :حسن خلق ،سعه صدر ،انصاف ،روحیه
گذشت و امانتداری از نظر همکاران و غیره است .شرایط اختصاصی (ماده1ب) شامل :مدرک
تحصیلی کاردانی تا کارشناسی ارشد بر پایه دوره تحصیلی ،دو تا هشت سال سابقه خدمت
آموزشی یا تربیتی و شرکت در دوره های آموزش مدیریت یا آزمون احراز صالحیتهای مدیریت
مدرسه (ماده  )2است که به شرط موفقیت در آزمون ،ابالغ مدیریت صادر می شود .البته ،بر
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اساس تبصره ماده  ،2چنانچه امکان برگزاری دوره های آموزش مدیریت یا آزمون احراز
صالحیت های مدیریت وجود نداشته باشد صدور ابالغ مدیریت مدرسه برای فرد مورد نظر به
مدت یک سال بالمانع است ( .)www.medu.ir.2018بررسی مصوبات دو دهه (1399تا
 )1319شورای عالی آموزش و پرورش نشان می دهد در طی دو دهه گذشته شرایط و
شاخ های انتصاب مدیران مدارس تجدیدنظر نشده است (.)Siavashi Zangiani, 2013
هنوز در انتصاب مدیران مدارس بر اساس دستورالعمل های گذشته عمل می شود و شاخ
های جدیدی ارائه نشده است .بررسی مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش نیز ،نشان
می دهد از دهه  1392تاکنون موارد عمومی مانند :حسن سابقه ،تخلق به اخالق اسالمی و
مقبولیت بین همکاران ،سعه صدر ،قدرت مدیریت و توانایی حسن رابطه با دیگران ،تاهل،
نداشتن سوء پیشینه کیفری و سیاسی در انتصاب مدیران مدارس موثر بوده است ( Zarei,
.)2014
این در حالی است که در بیشتر کشورها ،تحصیل در رشته مدیریت و رهبری آموزشی و سابقه
معلمی برای احراز پست مدیریت مدرسه ضروری است برای مثال در کره جنوبی 22 ،سال
) (Korean Educational Development Institute, 2007و در ژاپن  32سال
( )Kubota, 2006تجربه معلمی برای شرکت در آزمون مدیریت مدرسه الزم است .در برابر،
در ایران ،شرط تحصیل در رشته مدیریت آموزشی و سابقه معلمی برای احراز این پست ضروری
نیست و میزان دو تا هشت سال سابقه خدمت هم نشان می دهد که برداشت اداری و اجرایی نه
آموزشی از این پست وجود دارد .شرایط انتخاب مدیران مدارس در کشورهایی که بر پایه رتبه
بندی) (Legatum, 2017نظام آموزشی موفقی دارند نشان می دهد سن مدیر ،تحصیالت
دانشگاهی ،دوره های مهارت آموزی معلمی ،دوره های مهارت آموزی مدیریت ،تجربه معلمی و
تجربه مدیریت برای احراز این شغل ضروری است ( .)Adli, 2017همچنین ،مصاحبه مدیران
مدارس بیانگر این موضوع است که این سیاست های انتصاب برای مدیریت مدرسه کافی
نیستند .یکی از مدیران درباره سابقه خدمت و تجربه کاری می گوید:
«سابقه  2تا  1سال در آیین نامه ،بسیار کم و ناکافی به نظر می رسد .یکی از مالکهای صحیح و منطقی
از نظر من تجربه است .کسی که تجربه داره ،با بچه ها سر و کله زده ،سابقه معلمی داره ،در جمع معلمان
بوده و با اولیا دانش آموزان برخورد و آشنایی داشته آنقدر تجربه و اطالعات به دست آورده که اینها را
نمی توان در هیچ دانشگاهی به کسی یاد داد .به همین علت به طرف نیروهایی که سابقه و تجربه باالیی
دارند برویم که این میزان سابقه در آئین نامه کمه و باید حداقل  9تا  12سال به عنوان کف در نظر
گرفته شود» (کد .)1
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مدیر دیگری بر تجربه معلمی تاکید داشت:
«کسی را که می خواهیم به پست مدیریت انتخاب کنیم باید حداقل  9- 2سال سابقه معلمی داشته
باشد بعد به عنوان معاون مدرسه حداقل  1-1سال سابقه و بعد از گذارندن این سیکل بتونه مدیر شود و
این یک راهکاری است که در کل کشور امکان اجرایی شدن دارد»(کد .)2

بیشتر شرکت کنندگان در این پژوهش بر این باور هستند که مدیران مدارس باید از
میان دارندگان مدرک تحصیلی رشته مدیریت آموزشی انتخاب شوند.
«یکی از مالک های مهم و تاثیرگذار از نظر من این است که مدیر حتماً تحصیالتش در رشته مدیریت
آموزشی باشد یعنی ،قید ترجیحا ،رشته مدیریت آموزشی که در آئین نامه شرایط احراز مدیریت مدارس
آمده به الزاما تبدیل شود»(کدهای  1 ،9 ،1و .)9

یافته های پژوهش ) )Hossein Zadeh Takhtkhash,2012نشان می دهد از نظر معلمان،
مدیران با تحصیالت در رشته مدیریت آموزشی دارای عملکرد بهتری نسبت به مدیران دارای
مدرک غیر مدیریت آموزشی هستند .این در حالی است که بر پایه آمار آموزش و پرورش ،از کل
مدیرانی که در مدارس کشور فعالیت می کنند ،فقط حدود  %1آنها دانش آموخته رشته مدیریت
آموزشی هستند و  %99آنها بدون گذراندن دوره های آموزشی این وظیفه را به عهده دارند
(جدول.)3
جدول  .7سطح و رشته تحصیلی مدیران مدارس
تعداد

رشته تحصیلی

درصد

مدرک تحصیلی

91

ادبیات و علوم انسانی

%22

کارشناسی ارشد

12292

فناوری اطالعات

%2

کارشناسی

29122

علوم پایه

%11

فوق دیپلم

1911

تربیت بدنی

%3

دیپلم

922

انواع مدیریت

%19

1

مدیریت آموزشی

%1

دکتری

زیر دیپلم

(شورای عالی آموزش و پرورش)1795 ،

به گفته یکی از مدیران ،شرایط احراز پست مدیریت ،از هدف های مدرسه متاثر می شود و در
واقع ،این هدف ها هستند که می گویند مدیر چه انجام دهد.
«در بحث مدیران مدارس ،در ابتدا الزم است مشخ کنیم رسالت مدرسه چیست یعنی ویژگی های
مدرسه موفق کدام است تا بگوییم مدیری که باید مدرسه را اداره کند تا مدرسه به اهدافش برسه ،چه
شرایط و ویژگی هایی باید داشته باشد .وقتی هدف مدرسه تغییر می کند ،بالطبع ویژگی های مدیر و

 72درک مدیران مدارس از ماهیت و کارکرد تخصصی و حرفهای خود

ضوابط انتخاب هم تغییر خواهد کرد .اهداف مدرسه باال بردن آمار قبولی در کنکور و انتقال دهنده
محفوظات است اما ،به رشد اخالقی ،اجتماعی و عاطفی هم توجه می شود اگر هدف مدرسه توجه و
پرورش همه جانبه ابعاد وجودی دانش آموز باشد ،شرایط و شاخ های انتصاب مدیران مدارس
مناس نخواهد بود» (کد .)12

این یافته ها نشان می دهد فردی که مسولیت مدیریت در مدارس را بر عهده می گیرد باید
دانش ،تخص و مهارت های الزم را دارا باشد و با روش های روز مدیریت آشنا باشد .سطح
تحصیالت و رشته تحصیلی او باید مرتبط باشد و مدتی را به عنوان معلم یا معاون در مدرسه
تجربه کرده ،دوره آموزشی مدیریت و رهبری آموزشی را گذرانده باشد .این در حالی است که
یافته های پژوهش) )Piriyy & Niknamami, 2018نشان می دهد که بین معیارهای
موجود انتصاب و ارتقای مدیران مدارس و معیارهای مطلوب از نظر معلمان و مدیران تفاوت
بسیار زیادی وجود دارد .معیارهای انتصاب مدیران در دو دهه گذشته تغییری نکرده و
معیارهای مصوب نیز در عمل بسیار اندک اجرایی شده است .این موضوع به نارضایتی معلمان و
ناکارآمدی نظام آموزش و پرورش منجر شده است.
بررسی شرح وظیفه مدیران مدارس نشان می دهد وظایف مدیران در دوره اول و دوره دوم
آموزش تقریباً یکسان است .بر اساس ماده  1این آیین نامه ،مدیر مدرسه وظیفه دارد جهت به
ثمر رسیدن تعلیمات رسمی وزارت متبوع خود اهتمام ورزد .به عبارت دیگر ،مدیر مدرسه،
نماینده آموزش و پرورش منطقه ،مسئول حسن اجرای فعالیت های آموزشی ،پرورشی ،مالی و
اداری مدرسه است و در برابر کلیه امور مدرسه مسئولیت دارد و موظف است بر اساس مقررات با
برنامه ریزیهای مناس و استفاده از م شارکت کارکنان ،دانش آموزان و اولیای آنها و با بهره-
گیری از امکانات و ظرفیتهای داخل و خارج از مدرسه ،جهت تحقق هدف های مصوب دوره
تحصیلی تالش کند .نمونه ای از وظایف مدیران مدارس (ماده )12عبارتند از:
-

نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های فوق برنامه و مراقبت در پیشرفت امور
آموزشی ،پرورشی و اداری مدرسه بر مبنای برنامه های مصوب.

-

رسیدگی به حضور و غیاب کارکنان و ثبت آن در دفتر مربوط و اعالم به موقع غیبت
آنان به اداره آموزش و پرورش متبوع و کوشش در اداره کالس ها در صورت غیبت
معلمان با همکاری معاون و دیگر معلمان و مربیان .حضور در مدرسه حداقل نیم
ساعت پیش از شروع کار مدرسه و خروج از مدرسه مادامی که همه دانش آموزان و
کارکنان خارج شوند ،مگر در موارد ضروری و استثنایی.
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مراقبت در حفظ ساختمان ،اموال و نظارت بر حسن اجرای امور مالی مدرسه و تنظیم
دفاتر مربوط و اسناد الزم بر مبنای مقررات مالی ،کوشش در آماده بودن سوابق برای
بررسی مقامات مربوط.

 نظارت برحسن انجام وظایف کلیه کارکنان مدرسه و تنظیم پرونده خدمت برای هریک و ثبت چگونگی کار و رفتار و حضور و غیاب آنان به منظور فراهم ساختن امکان
ارزشیابی مداوم و کامل.
شرح وظیفه مدیران مدارس نشان می دهد مدیر مدرسه ،نماینده آموزش و پرورش است و به
عنوان بازو اجرایی سیاست های وزارت آموزش و پرورش مرکز توجه است نه کارگزار اجتماع و
تصمیم گیرنده درباره مسایل مدرسه.
در ارتباط با پرسش دوم ،مدیران مدارس درباره وظایف و نقش های خود چه می دانند همه
مدیران شرکت کننده در این پژوهش اظهار داشتند پیش از احراز پست مدیریت مدرسه و پس
از آن ،در هیچ دوره مهارت آموزی مدیریت و رهبری مدرسه شرکت نکرده اند .به عبارت دیگر،
آموزش و پرورش تاکنون دوره ای در این ارتباط برگزار نکرده است .با وجود این موضوع ،از نظر
همه مدیران شرکت کننده در این پژوهش،کس گواهینامه صالحیت مدیریت مدرسه و
شایستگی های رهبری آموزشی پیش از احراز این پست ضروری است .یکی از مدیران می گوید:
«در هیچ جای کشور اصالً و ابداً چنین دوره هایی برگزار نمیشه ،شاید به خاطر هزینه و مسائل مالی
کمرنگ شده» ( کد .)1

یکی از مدیران درباره وظایف خود در مدرسه می گوید:
« کار ما به جنبه های خدماتی محدود شده ،حوزه اختیاراتی که سازمان به مدیریت تفویض کرده ،یک
سری کارها و اقدامات روتینی است که باید انجام بشه ،مثل کنترل پوشش ،حضور و خروج منظم و به
موقع ،حفظ نظم کالس و یه جور ت دریسی که مورد اعتراض اولیا نباشه ،اینها مورد نظر مدرسه است که
باید رعایت بشه ،افراد هم تقریبا پذیرفتن و معموال مشکلی با آن ندارند»(کد .)2

یکی از مدیران درباره تصمیم گیری در مسایل مدرسه می گوید:
«دست ما بسته است ،اکثر تصمیماتی که مربوط به مدرسه است و باید معلمان و مدیران برای آن تصمیم
بگیرند از سوی سازمان آموزش و پرورش و بیرون از مدرسه گرفته می شود .برای همه مناطق یک
دستورالعمل هست و همه باید طبق بخشنامه ها عمل کنند»(کد .)11

یکی از مدیران درباره نفوذ بخشنامه ها و ضرورت اجرای آن در مدارس می گوید:
«ما بیشتر دنبال رعایت قوانین هستیم و روی نتای کمی یا آمارها حساسیت زیاده ،در عمل مهم نیست
که با چه شیوه ای تدریس می شود و چه تاثیری بر شخصیت همکاران یا بچه ها دارد .به هر شکل روال
کاری مدرسه ،حتی با امکانات کم ،باید مطابق با قوانین انجام شود»(کد .)19
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درباره گزارش عملکرد مدرسه ،به نظر می رسد مدیران مدارس اغل  ،امور را به گونه ای به اداره
مرکزی گزارش می دهند که «رضایت بخش» باشد .به گفته یکی از مدیران:
«به دلیل اینکه میانگین و آمار قبولی مهم هست ،وقتی معلمان نمره واقعی رو به دانش آموز می دهند
استعدادها ،لیاقت ها و درجه بندی ها رو با حساسیت رعایت می کنند ،میانگین نمرات پایین می آید ،آن
وقت از شما می خواهند که گزارش کتبی دهید که چرا نمرات شما پایین است چون برای اداره ،آمار
مهم است .هر چه نمره ها باالتر باشد ،بهتر است»(کد .)12

همانگونه که مصاحبه ها نشان می دهد مدیران مدارس اجرای بخشنامه ها و تهیه گزارش برای
اداره کل را وظیفه اصلی خود می دانند.
در ارتباط با پرسش سوم ،مدیران مدارس چگونه وظایف و نقش های خود را ایفا می کنند
مشاهده فعالیت های مدیران مدارس بر اساس چارچوب مینتزبرگ نشان می دهد بیشتر وقت
مدیران مدارس صرف مهر و امضای نامه ها و کارنامه های دانش آموزان ،شرکت در جشن ها،
رفتن به اردوها ،مالقات با والدین و مراجعان ،گفتگو با کارکنان (اداری و آموزشی) ،کس
اطالعات درباره تصمیم ها و تغییرات مربوط به مدرسه و انتقال اطالعات به اعضای مدرسه
سپری می شود (شکل .)1

شکل  .1مشاهده فعالیت های مدیران مدارس بر اساس چارچوب مینتزبرگ

مشاهدات ( (Adli, Mehran & Abari, 2017نشان می دهد مدیر مدرسه (در برخی
مواقع معاونان) در پایان وقت مدرسه ،باید مطمئن شود درب آزمایشگاه ها و کتابخانه ها بسته
است .کپسول های آتش نشانی در جای خود هستند (البته در صورت موجودی) ،شیرهای توالت
ها و دستشویی ها بسته اند و در هیچ کالسی المپی روشن نیست .مدیر در هنگام خروج از
مدرسه باید مطمئن باشد همه وسایل الکترونیکی خاموش هستند و همه چیز در جای خود
است .همچنین او ،مراق پوشش معلمان و دانش آموزان است :آیا لباس هایی که معلمان و
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دانش آموزان بر تن دارند بر اساس رنگ و مدل تعیین شده است آیا با خود موبایل یا تبلت به
همراه دارند آیا به موقع وارد مدرسه شده اند البته ،دغدغه های دیگری هم وجود دارد .این
وظایف مدیران مدارس ما نشان می دهد نقش ها و انتظارات از مدیران مدرسه در ایران بسیار از
ادبیات مدیریت و رهبری آموزشی فاصله دارد.
بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام دادن این پژوهش ،شناسایی و درک وظایف و فعالیت های مدیران مدارس برای
دستیابی به نظام آموزشی اثربخش بود .لذا ،سیاست های انتصاب مدیران مدارس و شرح وظیفه
آنها بررسی شد .بر اساس یافته های این پژوهش در مدارس ما ،سیاست های انتصاب مدیران
مدارس ،پیچیدگی های نظام آموزشی را مرکز توجه خود قرار نداده است و شرایط انتصاب
مدیران مدارس ،بسیار ساده و معمول هستند به گونه ای که همه کارکنان (اداری و آموزشی)
می توانند مدیر مدرسه شوند .در آئین نامه انتصاب مدیر مواردی مانند :تحصیالت مرتبط
دانشگاهی ،گواهینامه مهارت آموزی معلمی ،مهارت آموزی مدیریت و تجربه معلمی وجود ندارد.
شاید از همه موارد مهم تر« ،آئین نامه انتصاب» نه انتخاب مدیر مدرسه است .در حالی که
اعضای مدرسه یعنی معلمان ،کارکنان و دانش آموزان در انتخاب مدیر مدرسه نقشی ندارند باید
از دستورات او اطاعت کنند .این در حالی است که مطالعات نشان می دهد مدیران و معاونان
مدارس را اغل  ،مقامات آموزش محلی استخدام می کنند و جزء اختیارات دولت محلی و
مدیریت شهری است .رهبری مدرسه ،عمدتا به مدیران مدارس منتقل شده و آنها مسئولیت
های گسترده ،با استقالل درخور توجه ای دارند و در برابر عملکرد مدرسه ،دانش آموزان و
سنجش آنها مسئول هستند .در واقع ،تصمیم گیری در سطح مدرسه ،به شکل مستقل انجام می
شود .داوطل پست مدیریت مدرسه ،از معلمی شروع می کند سپس ،سر معلم ،رییس واحد،
معاون مدرسه و در نهایت ،مدیر مدرسه می شود و حتی در این مسیر می تواند رهبری
وزارتخانه را بر عهده بگیرد .به این ترتی  ،معلمان مجرب و با پیشینه موفق در تدریس ابتدا ،سر
معلم می شوند و اگر توانایی بالقوه رهبری خود را نشان دهند در آزمون معاون مدرسه یا مدیر
مدرسه می توانند شرکت کنند (.)Adli, 2017
بر اساس شرح وظایف مدیران مدارس ما که در واقع ،قلمرو فعالیت ها و بازتاب قدرت آنها است
مدیریت مدرسه ،به کاری روتین ،اداری حتی مکانیکی تقلیل یافته است که ضرورت وجود
مدیریت در مدرسه را به چالش می کشد .به رغم این که بر پایه ادبیات مدیریت مدرسه محور،
رهبران مدارس ،کارگزاران مدارس هستند که در شکل دهی فرهنگ و پیامدهای مدرسه اصلی
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ترین نقش را بر عهده دارند ،مدیران مدارس مورد مطالعه ،نقش کارگزاری ندارند بلکه ،ناظر و
کنترل کننده مدرسه هستند و به جای تاثیر گذاری و تصمیم گیری درباره موضوعات مهم و
حیاتی نظیر :بهبود کیفیت و کاهش نابرابری ها ،مجری تصمیم های اداره کل آموزش و پرورش
هستند .آنها از بخشنامه ها تاثیر می پذیرند و با بخشنامه های وزارتی و منطقه ای ،مدارس را
اداره می کنند .با وجود این که تمرکززدایی نظام آموزشی از دهه  1912در کشورهای مختلف
شروع شده که برای بهبود کیفیت نظام آموزشی بر تصمیم گیری در مدرسه یا محل و
پاسخگویی تاکید دارد ( ،)Channa, 2015در ایران ،هر روز بر شدت تمرکز افزوده می شود و
در عمل ،مدارس واحد تحلیل نیستند.
منظور از تمرکز این است که تصمیم درباره امور مختلف مدرسه ،نظیر :محتوای کتاب های
درسی چه باشد ،چگونه تدریس انجام شود ،چگونه مدیران و معلمان انتخاب شوند ،حقوق و
مزایای آنها به چه میزان باشد ،چه فعالیت هایی در مدرسه انجام دهند یا اینکه چگونه آموزش و
پرورش تامین مالی شود و چگونه منابع مالی در مدرسه هزینه شود و غیره در وزارتخانه گرفته
می شود و برای اجرا به مدارس سراسر کشور ابالغ می شود .در واقع ،برای هر آنچه که در
مدرسه باید انجام شود از پیش ،قوانین و رویه هایی پیش بینی شده و اگر موردی در سطح
مدرسه رخ دهد که قانون در این مورد ساکت باشد ،مدیران مدرسه هیچ تصمیمی اخذ نمی
کنند و فقط آن را به اداره گزارش می دهند .درباره این روند ( )Fullan, 1997می گوید:
بخشنامه ها برخی امور را در مدرسه تغییر می دهند اما ،موضوعات مهم را متاثر نمی کنند .این
رویه ها در دهه اخیر در شرایطی انجام می شود که تغییرات مهمی در جامعه رخ داده است .در
سه دهه گذشته ،سطح سواد بسیار تغییر کرده و در دانشگاه های کشور داوطلبان رشته مدیریت
آموزشی ،دوره های کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری را مطالعه می کنند و فناوری آموزش
پیشرفت های درخور توجه کرده که می توانند به مدیران مدارس در انجام دادن وظایف کمک
کنند اما ،سیاست گذاران نظام آموزشی به توانایی های مدیران مدارس اعتمادی ندارند و به نظر
می رسد مدیران مدارس نیز دچار نوعی «ناتوانی آموخته شده» ( )Seligman, 1975هستند.
به این معنا که مایل هستند صرفا مجری برنامه ها باشند و امور معمول مدرسه را انجام دهند.
به رغم این که یافته های پژوهش بی کفایتی نظام آموزشی متمرکز را در تامین نیازهای فردی،
محلی و ارتباط یادگیری با زندگی نشان می دهد ( )Fatemi Amin & Fuladian, 2009و
موضوع کاهش تمرکز شدید نظام آموزشی ،همواره در دستورکار وزرای آموزش و پرورش بوده
است ( )Fani, 2016اما ،با وجود اهمیت این موضوع ،هنوز اقدامی در رابطه با تمرکززدایی در
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نظام آموزشی ایران انجام نشده است .همانگونه که  (Agasisti et al, 2018).می گویند :این
عوامل بافتی ،نوع مدیریت و رهبری مدرسه و پیامدهای آموزشی مدرسه را متاثر می کند .در
چنین شرایطی ،امکان ظهور رهبری و تاثیرگذاری در نظام آموزشی وجود ندارد .اداره مدارس ،بر
پایه بخشنامه ها و سیاست های سازمانی از پیش تعیین شده ،ضرورت تفکر را در مدارس مورد
تردید قرار داده است برای هر آنچه که باید در مدرسه انجام شود ،از پیش دستورالعملی تدوین
شده است .لذا ،مدیران و معاونان ،به افرادی منفعل و مجری سیاست ها تبدیل شده اند .با وجود
این که بر پایه ادبیات مدیریت و رهبری مدرسه ،وجود رهبران توانمند و آموزش دیده که
شایستگی های ثابت برای انجام دادن وظایف را دارا باشند در مدارس ضروری است بر اساس
یافته های این پژوهش از یک طرف ،تجربه و تخص در انتصاب مدیران مدارس ما نقش اصلی
ندارد .با وجود انتقادهای جدی به نحوه آموزش رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه های کشور،
از متخصصان مدیریت آموزشی در مدارس خبری نیست و رابطه آموزش مدیریت و استخدام در
این حرفه بسیار مبهم است .به نظر می رسد هنوز این بحث که «مدیران ،مدیر زاده می شوند نه
تربیت» ،پیش فرض تصمیم ها درباره انتصاب مدیران مدارس است.
از طرف دیگر ،باید توجه کرد نظام آموزشی ما ثروتمند نیست و با چالش های جدی در امور
مالی مواجه است  .این موضوع ،بر کیفیت نظام آموزشی ما سایه انداخته و سیاست گذاران
آموزشی در جس تجوی راه های جدید برای تامین مالی مدارس هستند .در این شرایط ،اگر
مدیران نمی توانند یا نباید فعالیت های مدیریتی و رهبری در مدرسه انجام دهند چگونه می
توان ضرورت وجود آنها را در مدرسه درک کرد اگر آنها برای هر تصمیم باید به بخشنامه ها
مراجعه کنند ،نه به مسئل ه مدرسه ،چرا باید در مدارس حضور داشته باشند بر اساس آمار
موجود ،ایران بیش از صد هزار مدرسه ( Statistical ministry of the Ministry of
 )Education, 2015و لذا ،بیش از صد هزار ،پست مدیریت مدرسه دارد و البته ،همه این
مدیران حق مدیریت دریافت می کنند .اگر چه ناچیز بودن حق مدیریت مدرسه همواره موضوع
بحث بوده اما ،به نظر می رسد با این درک از نقش مدیر مدرسه ،می توان این وجوه را صرفه
جویی و برای کیفیت نظام آموزشی هزینه کرد! به عبارت دیگر ،در جایی هزینه شود که منافع
کس شود.
با وجود این شواهد ،بر پایه ادبیات دانش محور ،مدیریت و رهبری در سازمان ها ،منبع کس
مزیت رقابتی پایدار و موفقیت پایدار شناخته شده است ( .)Barney, 1991مدیریت و رهبری،
سرمایه نامشهود سازمان ها است و بدون تردید در میان انواع مدیریت ،مدیریت و رهبری
آموزشی به دلیل نقش بی بدیل آن در تربیت سرمایه انسانی از جایگاه ویژه ای برخودار است.
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مدیران مدارس می توانند فضایی را فراهم کنند تا معلمان و دانش آموزان بتوانند وظایف خود را
انجام دهند و به بهبود یادگیری و یاددهی کمک کنند لذا ،وجود آنها در مدارس ضروری است.
اما ،مدیر مدرسه باید در سه قلمرو مهم منابع انسانی ،امور مالی و تهیه محتوا توانمند باشد و
مدرسه را به شکل یکپارچه هدایت کند و در برابر عملکرد مدرسه مسئول باشد و در مدرسه
ارزیابی عملکرد محور اجرا شود .برای این هدف ،افزون بر تجربه معلمی ،مطالعه در رشته
مدیریت آموزشی و گواهینامه های مدیریت و رهبری آموزشی برای احراز این پست ضروری
است .همچنین ،برای داوطلبان مدیریت مدرسه باید دوره های مهارت آموزی طراحی شود تا
آنها را برای رهبری مدرسه آماده کند .این برنامه مهارت آموزی رهبری مدرسه باید آینده نگر
باشد و بر ظرفیت های رهبری در بافت پیچیده و پویا مدرسه تاکید کند و این فرایندهای
یادگیری ،در فضای واقعی مدرسه انجام شود .همچنین ،برای مدیران مدارس برنامه یادگیری
برون مرزی نیز طراحی شود تا این سکوی توسعه حرفه ای ،رهبران مدارس را برای چالش ها و
تقاضاهای سیستم های متغیر آماده کند.
بر پایه این بحث ،همانگونه که ) (Bush, 2018می گوید :در قرن بیست ویکم ،در پی افزایش
شناخت درباره نقش مهم رهبری اثربخش در بهبود کیفیت ،هر تالشی برای تغییر کیفیت نظام
آموزشی ،باید از مدیران مدارس شروع شود )Mehrmohammadi, 2016) .نیز معتقد
است« این تصور که برخورداری از معلمان شایسته و با انگیزه برای نظام آموزشی موفق شرط
الزم و کافی است ،نوعی ساده اندیشی است .وجود مدیران شایسته ،شرط کافی برای نظام
آموزشی اثربخش است» که راهکاری در جهت توسعه تمرکز زدایی در مدرسه است ( Adli,
 .)2016لذا ،بر اساس یافته های این پژوهش برای تغییر وضعیت موجود مدیریت مدرسه
پیشنهاد می شود« .1 :شرایط انتخاب» مدیران مدارس بررسی و تدوین شود .2.شرح وظیفه
مدیران مدارس ،بر اساس ادبیات مدیریت و رهبری آموزشی بازنویسی شود .3.با توجه به اینکه
مطالعه و مهارت آموزی در رشته مدیریت آموزشی برای احراز پست مدیریت مدرسه ضروری
است ،استخدام مدیران مدارس بر پایه تناس مدرک تحصیلی و تجربه معلمی باشد .1 .روش
های آموزش مدیریت آموزشی در موسسات آموزش عالی با توجه به ماهیت نظام آموزشی تغییر
کند .2.روش های پژوهش مدیریت آموزشی تغییر کنند .نقطه شروع آموزش و پژوهش ،مشاهده
و مطالعه عمل مدیر در مدرسه باشد .9.به منظور توانمند سازی مدیران ،دوره های مهارت
آموزی مدیریت و رهبری در مدارس برگزار شود.
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