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 چکیده 
 کارکنان آماری در بخش کمی، جامعه ترکیبی از نوع همسوسازی )مدل همگرا( است. پژوهش حاضر، روش تحقیق

نفری با روش تصادفی  503نفر بودند که طبق فرمول کوکران نمونه  0202مدارس متوسطه شهر کرمان به تعداد 

آموزشی  جامعه بخش کیفی اساتید دانشگاه و مدیران نمونه در حوزه مدیریت.انتخاب شدند هاآنی از اخوشه

 در فاز کمی پرسشنامه محقق ساخته نفر انتخاب گردیدند. 53ی هدفمند ریگنمونهبا روش  هاآنبودندکه از بین 

با  شدهیآورجمع یهاداده .بخش کمی توزیع شدو سپس این پرسشنامه بین نمونه طراحی  سؤال 20مشتمل بر 

محاسبه و روایی 05/2پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ  و لیزرل مورد تحلیل قرار گرفتند. پایایی spss افزارنرم

بوش در  شدهارائه هامدلمیزان کاربرد همه نشان داد  جینتا شد. دییتأسازه پرسشنامه نیز با استفاده از تحلیل عاملی 

 اهمدلحد متوسط است. همچنین مشخص شد بین میزان استفاده مدیران از زیر  داریمعنی طوربهمدارس کرمان 

 یهامدلدر باالترین اولویت و  هامدل سایر با سهیمقا در مدل همکارانه کهیطوربهوجود دارد  یداریمعنتفاوت 

بخش کیفی نتایج حاصل از  در دارند. بعدی قرار یهاتیاولوفرهنگی، رسمی، سیاسی، ذهنی و ابهامی به ترتیب در 

بوش  یهامدلدر  موردتوجهبعد  2مدیریتی مدارس از  یهایژگیوپژوهشی در خصوص  یهامصاحبهتحلیل محتوای 

نقاط ضعف زیادی را در  وجود ی بوش،هامدلنتایج بخش کمی مبنی بر عدم انطباق مدیریت مدارس با  دییتأ،ضمن 

 انتصاب ،انتخاب و ارتباط با محیط نشان داد که لزوم توجه بیشتر به روند پرورش، ساختار ی،رهبر ی،گذارهدفابعاد 

 .دینمایممدیران مدارس را مشخص  یریکارگبهو 

 

 ابهامی، مدل ذهنی، مدل سیاسی، مدل ،همکارانِ مدل رسمی، مدل ی بوش،هامدلمدیریت مدارس،  :کلید واژگان

 فرهنگی. مدل
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 مقدمه

مختلف حائز اهمیت فراوان بوده  یهااز جنبه یادر هر کشور و جامعه وپرورشآموزشنقش 

صادی، فرهنگی، اجتماعی این اهمیت بیش از سایر هایی از قبیل توسعه اقتنهیاست و درزم

ای از ی مجموعهنظام آموزشی هر کشوری دربرگیرنده ملموس و مشهود است درواقع هانهیزم

وپرورش که مدیران آموزشی های رسمی آن کشور بوده و عملکرد نظام آموزشنیازهای سازمان

تصادی و اجتماعی مهم است، بلکه ازنظر تنها ازنظر پیشرفت اقدارند، نهاداره آن را بر عهده

ای برخوردار است. همچنین کنندهتأثیری که بر تحرک شغلی و انتظارات دارد، از اهمیت تعیین

ها و رفتارها به شمار رفته و باعث وپرورش، بهترین وسیله، برای ایجاد تغییر ارزشآموزش

های اجتماعی و رای انجام خدمتتناسب استعداد و رغبتی که دارند بشود که افراد، بهمی

لذا  (.Alagheband,2010)آسایش فردی مهیا شوند جهیاقتصادی و کسب مشاغل و درنت

نوع  نیترفیظرو  نیمؤثرتر، نیترتیبااهمگفت از میان انواع مدیریت، مدیریت آموزشی  توانیم

و نیازمند تعلیم و  واردشدهمدیریت است که موضوع آن انسان است. انسانی که در مدارس 

نقش و  .(safi,2010تربیت و رشد ابعاد جسمانی, عاطفی، اجتماعی عقالنی و اخالقی است)

ساخت از ابعاد  خواهند خود راکه آینده جامعه  هاانسانمدیران مدارس در کیفیت این  ریتأث

درصد  05که  ه استنشان داد تحقیقاتمثال  طوربهاست. قرارگرفته یموردبررسمختلف 

کسب کرده  یزیآمتیموفقنتایج  اندحضورداشتهمدارسی با مدیران خوب که در  یآموزاندانش

 Barber این رقم برای مدارس با مدیران با عملکرد ضعیف تنها یک درصد بوده است کهیدرحال

&et al,2010)). 
آموزشی، کیفیت و اقدامات استراتژیک مدیران مدارس را در بهبود شرایط  یهاارزش ریتأث 

اثبات  نیز به گرددیمتوسط دانش آموزان  شدهکسبمنجر به ارتقاء نتایج  تیدرنهامدرسه که 

مان و توانایی معل زشیبرانگ ریتأثمدیران مدارس از طریق  (.Day &et al,2009)رسیده است

مناسب نقش اساسی را در بهبود کارآیی و عدالت  یجوکارو نیز ایجاد یک محیط و  سوکیاز 

وپرورش بدون آموزشسازمان بهبود  نیبنابرا (Pont & etal,2008) ندینمایمآموزشی ایفا 

پذیر نیست. بهبود شرایط کار، افزایش رضایت و ایمنی مدیریت صحیح، درست و توانمند امکان

دهی به امکانات و منابع موجود جهت تحقق ها در شکلرکنان و هماهنگ ساختن تالشخاطر کا

اهداف و درنتیجه تقویت روحیه کارکنان و آمادگی برای شکوفایی، خالقیت و نوآوری 

که این مسئله خود اهمیت  مدیران مدارس استآموزان ازجمله وظایف بالقوه دانش استعدادهای

بر اساس تحقیقات مختلف ازجمله  (.Behrangi,2010)کندتر میکار این مدیران را نمایان

تواند نقش چشمگیری در کیفیت سبک مدیریت مدارس میاستروکان و همکارانش تحقیق 

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=39061#_ftn11
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 و انگیزه افراد داشته یسازمانفرهنگ، مدرسه، رضایت شغلی کارکنان

شوری بدون ، از آغاز قرن اخیر، هیچ کرو.ازاین(Strukan,Krezo&Fazlic,2014)باشد

کرده و مجرب، مراحل توسعه مدیران آموزشی تحصیلکارگیری بهتوسعه در مؤسسات آموزشی و 

ان طور مثال در انگلستبه .(Gharaiemoghadam,1996) و پیشرفت را طی نکرده است

گیری بحث عدم تمرکز مدیریت در مدارس و اعطای اختیارات الزم به مدیران جهت تصمیم

برحسب شرایط مختلف و یا تأسیس مدرسه عالی ملی رهبری مدارس و خدمات آموزشی در 

سازی های مربوطه از این مرکز باهدف آمادهنامهو اجباری کردن دریافت گواهی 0222سال 

در  رندیبگو برحسب شرایط و نیاز بهترین تصمیمات را  مستقل صورتبهمدیرانی که بتوانند 

مدارس امروز نیازمند مدیرانی با   OECD1اعالم  طبقبر  (.Bush.2011)همین راستا است

بسیار باال برای هدایت مدرسه بر طبق شرایط کنونی هستند  ییهامهارتو  هاییتوانا، یهایژگیو

نیست.این در حالی است که بر  دیتائبرای مدیران مدارس مورد و دیگر نقش اداره امور اجرایی 

درصد مدارس دچار سوء مدیریت و یا مدیریت ضعیف  03بیش از  شدهارائهطبق تحقیقات 

 .(Caillords& Levin ,2001 )هستند

اهداف اعتقادی و اخالقی گرفته تا اهداف  از وپرورش،تحقق اهداف نظام آموزش اما عدمدر ایران 

پذیری در مقابل تهاجم فرهنگی و جنگ مشکالت امروزی جامعه مانند آسیب بروز وشی آموز

و  شدن پیوندهای خانواده سست خوانی،پایین کتاب سطح گرایی،به اسراف و تجمل لیتما نرم،

همگی نشان از وجود خألهای در نظام مدارس ... همچنین پایین بودن رضایت شغلی معلمان و 

ی که پشتوانه نظری و علمی کارشان رانیمد .باشندیمار آن مدیران مدارس دسکان دارد کهما 

یی است که حاصل تحقیق در نهادها هاپژوهشگرفته از  منشأی مدیریتی است که اغلب هاهینظر

بررسی رابطه سبک "عنوان تحقیقی با  در مثالعنوانبه .ی هستندآموزشی غیر هاسازمانو 

ی مدیریتی لیکرت را در بین مدیران هاسبککارگیری میزان به "مدیریت با اثربخشی سازمان

 ی خیرخواهانه،استبداد ی،امشاورهی هاسبککه به ترتیب  داده شدمدارس بررسی و نشان 

 .Zaki,Goudarzi,Souri,2015)) ی و آمرانه بیشترین کاربرد را در مدارس دارندمشارکت

سبک در  نیترجیراکه  مشخص شددار در مقایسه دو سبک کارمدار و کارمند م نیهمچن

 Abdolahpour,1996,&Bakhshayesh)مدیریتی کارمدار است سبک مدیریت مدارس،

&Azarnia,2012). رابطه انگیزش پیشرفت با سبک رهبری "تحقیق دیگری با عنوان  در

و مشارکتی  متعادل ی مدیریتی سنتی،هاسبکمشخص گردید به ترتیب  "مدیران مدارس تهران

                                                           
1 Organization for Economic Co-operation and Development 
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دیگر رواج سبک رهبری  قاتیتحق .(Feizi,2009)دارند بین مدیران ما رواج بیشتری در 

 هاسبکاما همه این  (Nasiri,Emadi,2015).قرارداد  دییتأتحولی را نسبت به تعاملی مورد 

 کهیدرحال. اندشدهدر مدارس بکار برده  بعداًو  اندافتهیتوسعهوپرورش خارج از آموزش هامدلو 

در  توانینمدر محیط آموزشی،  هاآنسنتی مدیریت را بدون بررسی دقیق کاربرد  یاهیتئور

یی هاشباهتدارای  هاسازمانزیرا علیرغم اینکه  (Baldrige,et al,1998) کاربرد به مدارس

و  هاآنکه منجر به تمایز  باشندیمی فردمنحصربهی هاجنبههستند اما هر یک دارای 

شود و همین و ... می اعضا ی،رهبر ،ساختار بعاد مختلف ازجمله اهداف،ی عمیقی در اهاتفاوت

لذا با  (.Bush,2003) دینمایمی مدیریتی را اثبات هامدلکارگیری در به تأملمسئله لزوم 

 برای مدیریت مدارس، شدهارائهی هامدلاین تحقیق از بین  در توجه به اهمیت این مسئله،

ردید تا مشخص شود مدیریت مدارس متوسطه کرمان در ی تونی بوش انتخاب گهامدل

 چارچوب مدل تخصصی مدیریت مدرسه در چه وضعیتی قرار دارند.

 :هاهیفرضو  سؤاالت

 بخش کمی:

و میزان استفاده مدیران مدارس مقطع متوسطه از مدل رسمی،همکارانه،سیاسی، ذهنی ،ابهامی 

 ی از حد متوسط تفاوت دارد.فرهنگ

 از دیدگاه معلمان تفاوت وجود دارد. گانهششی هامدلاده مدیران از بین میزان استف

 بخش کیفی:

ی مدیریتی بوش هامدلدر  شدهمطرحبعد  2وضعیت مدیریت مدارس متوسطه کرمان در 

 و ارتباط با محیط (چگونه است؟ ساختار ی،رهبر ی،گذارهدف)

 ادبیات تحقیق:

که در ادامه به برخی  شدهانجامیقات متعددی تحقآموزشی،  مدیریت یهامدلدر خصوص ارائه 

  :گرددیماشاره  هاآناز 

با  "یک مدل مدیریتی پیشنهادی برای مدارس تایلند " عنوانپژوهشی تحت  درچوئی بال 

که به است  پرداختهمتخصص به ارائه مدلی  00 نظرات دلفی و بهره گرفتن از فناستفاده از 

این در  مدیریت موفق یهاشاخصو  اندازچشم ، تیمورمأ ،شرح مواردی ازجمله خصوصیات 

 .(Choeybali,2008)پردازدیممدارس 

یک مدل مفهومی برای تضمین کیفیت و عملکرد  " عنوانپژوهششان با  درآینی،جوشوا و السوال

از شناسایی عوامل افت کیفیت و  پس "در مدارس راهنمایی نیجریه خودگردانمدیریت مدارس 
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و دانش کم مدیران  تجربهمدارس که شامل توانایی و ظرفیت پایین مدیران،  گونهنیاعملکرد در 

مشارکت در  فقدانمالی دولت،  یهاتیحماعدم لیدل بهانگیزه کافی  نبود، یگذاراستیسدر 

به ارائه مدلی پرداختند  بود این مدارس یهاینوآور برابرمدارس و مقاومت والدین و معلمان در 

مالی،  یهاتیحمایادگیری،  منابع، هارساختیزدروندادهای سیستم ازجمله  -5که در آن به 

دانش  یهالیپتانس گسترشپروسه تغییر شامل: -0والدین،  مشارکتجامعه،  یهانرمو  منابع

 یهامهارتبروندادها شامل: -5رهبری مدیران  یهامهارتآموزشی معلمان،  یهامهارتآموزان، 

شهروندی پرداخته  یهامهارتو  اقتصادی تیموفق، اخالقکالمی و شنیداری، 

 .(Ayeni,Joshua&Olusola,2013)شودمی

یک مدل برای رهبری آموزشی عملی شامل ترکیبی از معرفت،  " عنوانتحت  دیگری در تحقیق

رهبر آموزشی  کیسه مشخصه،  نیا ازبدون ترکیبی کارآمد مشخص شد که  "و خالقیت  هوش

 ازیک رهبر آموزشی از خالقیت برای تعریف و حل مشکالت،  یعنی. عالی ظهور نخواهد کرد

هوش عملی برای اجرای تصمیمات  از، هاحلراههوش تحلیلی برای ارزیابی کیفیت این تعاریف و 

و از معرفت برای اطمینان از اینکه این تصمیمات  هاارزشو تشویق دیگران به عمل مطابق 

مکتبی و  .) (Strenberg,2005دینمایمیا خیر استفاده  شوندیممنجر به کامیابی  تیدرنها

 مدیران برای فراشناخت بر مبتنی آموزشگاهی مدیریت مدل ارائه "جعفری در تحقیقی با عنوان 

نخبگان  دیتائ تیدرنهاچارچوب مدل  و  و استخراجبا بررسی مبانی نظری  "ابتدایی مدارس

 مؤلفه شش و خودکارآمدی( و خود، در ،تعمقعملکرد ی،نگرشیپ) بعد چهار بر مشتمل ،مدلی

 خود مشاهده خودکنترلی، ،نفساعتمادبه ایجاد و یزشیخود انگ وظایف، لیوتحلهیتجز) اصلی

 (.Maktabi &Jafari,2008خودواکنشی( ارائه نمودند) و ی،خود قضاوت گری،

به  "ایران محور درطراحی نظام مدیریت مدرسه "در تحقیقی با عنوان  جعفری مقدم و فانی

که شامل نظام  اندپرداختهاساسی نظام مدیریت مدرسه محور  ستمیرسیزمعرفی سه 

عوامل انسانی فعال( ،  وپرورشآموزش)شامل پذیرش متقابل ،مشارکت ،اکثریت آرا، یریگمیتصم

،پاسخگویی فردی،نظارت گروه  یخودکنترلنظام کنترل و نظارت )شامل متغیرهای 

 یهادوره( و نظام ارزیابی )مبتنی بر تحصیالت رسمی ، وپرورشآموزشام مافوق،نظارت عالی نظ

 یهایژگیومدیریتی ،ارتباطی ،منابع انسانی  یهامهارتآموزشی مرتبط ، تجارب کاری ،

 (.(Jafari moghadam &Fani,2002 شخصیتی و اخالقی(

)مدارس  وپرورشآموزشطراحی مدل مناسب تعالی سازمانی در "در تحقیق دیگری تحت عنوان 

این  .به ارائه مدل تعالی سازمانی در مدارس پرداختند ،مقطع متوسطه نظری( نودهی و همکاران
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 کارشناسان و اولیا مدیران، معلمان، شامل دانش آموزان، کلیدی، ذینفعان محققان انتظارات

 سپس، ت ودریاف هاآن محتوای تحلیل و باز پاسخ پرسشنامه لهیوسبه نظری را مدارس متوسطه

 انتظارات این با متناظر مدیریتی اقدامات مدیریت، از متخصصان جمعی کانونی گروه طریق از

 یبندخوشه تدوین، سیستمی، رویکرد قالب در ارائه و ار نتایج به همراه ،توانمند سازها عنوانبه

 و مدیریت لشام ، توانمند سازها بعد در مدل شدهاستخراج معیارهای .اندنموده یگذارنام و

 (هایفناور اولیا، مالی، فیزیکی، ) منابع مدیریت اجتماعی، مسئولیت و اخالق رهبری،مدیریت

دانش  شامل نتایج بعد در و دانش آموزان کارکنان، انسانی، روابط یادگیری، ،مدیریت

ماعی که اخالق و مسئولیت اجت اندشدهایشان متذکر ..باشدیم عملکردی و کارکنان آموزان،اولیا،

،مدیریت و رهبری از معیارهای دیگری هستند که مانند چتر و پایه سایر معیارها را پوشش 

ی مدیریت هامدلدر خصوص  شدهانجاماز بین تحقیقات  (.Nodehi &et al,2009)دهندیم

ی تونی بوش دارای هامدلی ر سد نظرم به اشاره گردید، هاآنبه مواردی از  که مدارس

 (Rimantas,2009). باشندیمی ترکاملو  ترقیدقی بندطبقه

میزان توافق درباره  :شامل  بعد 2مدل اصلی برای مدیریت آموزشی بر اساس  شش1تونی بوش

و بین سازمان و محیط بیرونی  ارتباط،و اعتبار ساختار آموزشی معنا، اهداف و مقاصد سازمان

استراتژی  نیترمناسب

که شامل عناصری هستند  شوندیمهایی در نظر گرفته سیستم صورتبهمدارس ، مدل رسمیدر 

که با یکدیگر پیوندهای سازمانی دارند. ساختارهای سازمانی بسیار مهم بوده و این ساختارها 

در  دارهدف یهاسازمان انعنوبهمدل مدارس  نیدر ا)عمودی( دارند.  یمراتبگرایش به سلسله 

و نظر معلمان  شدهنیتدوکه این اهداف توسط روسا و مقامات باالی سازمان  اندشدهگرفتهنظر 

. شوندیماین اهداف رسمی توسط اعضای سازمان پذیرفته و دنبال  .ندارد یچندان اهمیت

هرم  رأسو رهبر که در  شوندیمتصمیمات مدیریت از طریق یک فرآیند عقالنی اتخاذ 

و اختیار  دینمایمهمه امور سازمان را انجام و اهداف را دنبال  سازمانی قرار دارد مراتبسلسله

بر پاسخگویی مدارس نسبت  نیهمچن. ردیگیمنشات  هاآنمدیران و رهبران از موقعیت اداری 

، کیبوروکرات، یستمیسمدل ساختاری،  3 دربردارندهمدل خود  نیادارد.  دیتأکبه حامیان 

 .باشندیمو سلسله مراتبی  یعقالن

شود که اعضای یک سازمان دارای اهداف مشترک هستند و کارکنان فرض می همکارانه در مدل

در مورد اهداف در تمام رویکردهای  نظراتفاقدیدگاه مشترکی نسبت به اهداف داشته و این 

                                                           
1 -Tony Bush 
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راهنمای عمل،  عنوانهباهداف هستند که  نیااساسی است.  عنصرمشارکتی مدیریت مدرسه، 

. ساختار سازمانی در این مدل نیز باشندیمو معیار سنجش موفقیت  هاتیفعالمشروعیت  منشأ

شود و تفاوتشان در این است که اینجا عینی در نظر گرفته می صورتبهمانند مدل رسمی 

مساوی  حق هایریگمیتصمو  هایمشخطیا عرضی بوده و مشارکت در تعیین  یافق ساختارها

لذا در  باشدیم هایریگمیتصمبر وجود اجماع در  دیتأک هامدلدر این  ازآنجاکهتمام افراد است. 

و  رهبرانخصوص تعیین چگونگی پاسخگویی رسمی در برابر محیط بیرون دچار اشکاالتی است. 

مشارکتی و رهبری توزیعی استفاده  یرهبررهبری تحولی،  یهاسبکمدیران مدارس از 

 دیتأک هاگروهو  افراداهداف سازمان بر اهداف واحدها،  یجابه در مدل سیاسی .ندیمانیم

هستند که عالیقشان را در قالب اهداف ابراز کرده و دنبال  هاگروهاین افراد و  درواقع. گرددیم

 و ردیگیمشکل  هاگروهسازمانی طی فرآیند مذاکره و گفتگو مابین افراد و  یساختارها. کنندیم

مدل بر اهمیت نفوذ  نیا. ابدییمغالب و دارای قدرت در سازمان تغییر  یهاگروهبا تغییر 

داشته و معتقد به تعامل پویای مدرسه با محیط بیرون از  دیتأکگیری داخلی خارجی بر تصمیم

 ریتأثدر این مدل از نوع تعاملی بوده و وظیفه گردانندگی فرآیندهای مذاکره و  یرهبرآن است. 

 سازمان را دارد. ییآ کاردر کنار حفظ  هایریگمیتصمر ب

. داندیمداشته و ساختار سازمان را نتیجه تعامل افراد  دیتأکبر اهداف فردی  مدل ذهنی

خصوص  در. گرددیمبه تعامالت و روابط بین افراد توجه بیشتری نسبت به ساختار  نیهمچن

در عوض  ،جی و تعامل با بیرون مدرسه شدهکمتری به محیط خار توجهمحیط بیرون از مدرسه، 

مدارس اغلب دو نوع رهبری  رانیمدبر ارتباط افراد داخل و خارج سازمان است.  دیتأک

اهداف  در مدل ابهامی .رندیگیمامور بکار برای اداره و رهبری احساسی را  مدرنپست

همین صورت  بهرند. راهنمای عمل قرار گی توانندینم نیبنابرابوده و  ینیبشیپرقابلیغ

ساختارهای سازمانی  رایز ؛و متغیر هستند مبهم، ینیبشیپرقابلیغساختارهای سازمانی نیز 

 بهسوی دیگر محیط بیرونی نیز  از. باشندیمو واحدها  هاگروهحاصل پیوندهای سست بین 

وجب یک منبع ابهام عمل نموده و م عنوانبهاعمال توقعات و انتظارات متنوع خود  لیدل

با ابهام در اهداف،  بودنروبرو  لیدل بهمدیران مدارس  تیدرنهاو  گرددیم شتریبپیچیدگی 

بر  مدل فرهنگیدر  .روندیمرهبری اقتضایی پیش  یهاسبک یسوبهو موفقیت  تجربه، قدرت

مدرسه و کالج  اهداف. گرددیم دیتأکو هنجارهای اعضای سازمان  هاارزش، یررسمیغ یهاجنبه

و اعتقادات  هاارزشموجب تقویت  هاآنو حمایت عملی از  هاآنفرهنگ آن بوده بیان معرف 

سازمان باشند.  یهاباارزشصریح و مطابق  صورتبهاین اهداف بایستی  درواقع. گرددیمسازمان 



  33 7931 تابستانو  بهار اول،، شمارة ششمدوره                             لمی پژوهشی مدیریت مدرسه                  دو فصلنامه ع

 هانقشو اعتقادات سازمان در قالب  هاارزشتجلی فرهنگ سازمان بوده و  ،سوی دیگر ساختار از

لذا محیط  باشندیمهای باز چون مدارس نوعی از سیستم نیهمچن. شوندیمنقشی بیان  و روابط

. باشدیمو اعتقاداتی است که عنصر اصلی فرهنگ آن  هاارزشبیرون نیز منبع بسیاری از 

و  اعتقادات، هاارزشکه در آن  ندینمایمدر این مدل از روش رهبری اخالقی استفاده  رانیمد

 .(Bush,2011) داردمهمی بر فرآیند مدیریت  ریتأثبر اصول اخالقی ره

با سیکز  قیتحق است ازجمله، شدهانجامی مدیریتی بوش هامدلتحقیقات کمی در خصوص 

در کشورهای جنوب شرق آسیا  "آموزشی زبان مؤسساتی مدیریت آموزشی در هامدل " عنوان

ب و رایج در این رسمی مدل غال مدل ی تونی بوش،هامدلکه نشان داد از بین 

با عنوان توسعه مدل مدیریت پچ و همکاران تحقیق  نیهمچن .(Sykes,2015)کشورهاست

ی و فرهنگ ی رسمی،هامدلدوگانه مدارس در کامبوج نشان دادند که در مدارس کامبوج، 

با  درمجموع .(Pech,Siribanpitak&Sumettikon,2015)همکارانه بیشترین رواج را دارد

 رأسدر ) مدارسعملکرد مدیران  کهیدرصورت رسدیمنظر  به ،هاسازمانب سایر توجه به تجار

یی و اعتبار باالتری آ کار یابد نظام آموزشی نیز از اثربخشی، بهبود( ی آموزشیهاسازمانهرم 

این امر مستلزم داشتن چارچوب تئوریک مناسب و علمی برای هدایت  که شدبرخوردار خواهد 

گیری در شرایط و قضاوت و تصمیم لیوتحلهیتجز. از سوی دیگر برای باشدیمکار مدیران 

ی بومی و متناسب با جامعه ایرانی، در هامدلو تهدیدها و تالش برای ارائه  هافرصتخصوص 

الگوهای مدیریت مدیران( داشته باشیم زیرا ) موجود تیوضع ازقدم اول بایستی تصویر روشنی 

تا با آگاهی و شناخت کافی  باشدیملوب توجه به شرایط موجود یکی از الزامات تحقق آینده مط

داشتن  بدون نمود. آغاز رادر مسیر تحول  حرکت و تصویر الگوهای مطلوب و مناسب جامعه،

ی آینده بهینه و متناسب طراح نقشه فعلی مدیریت مدارس و ارزیابی دقیق دستاوردهای آن،

  .رسدیمبه نظر  رممکنیغکاری 

 

 ق:روش تحقی 

با توجه به موضوع و ماهیت این پژوهش، روش انتخابی، روش پژوهش ترکیبی از نوع 

مدل همگرا( بود. بخش کمی پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بوده و در بخش ) یهمسوساز

جامعه آماری این تحقیق در بخش کمی کیفی از مصاحبه باز و تحلیل محتوا استفاده گردید.

با توجه  هاآنبودند که جمعیت  س متوسطه نظری دولتی شهر کرمانشامل کلیه کارکنان مدار

 0202وپرورش شهر کرمان در حدود در دفتر آمار و اطالعات سازمان آموزش شدهارائهبه آمار 

نفر مشخص گردید. همچنین روش  503نمونه با استفاده از فرمول کوکران  حجم نفر بود.
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 0تصادفی  طوربهی که اگونهبه، گرفت قرار ستفادهموردا یاچندمرحلهی اخوشهی ریگنمونه

ی اطالعات از پرسشنامه آورجمعانتخاب شدند. برای  0مدرسه از ناحیه  55و  5مدرسه از ناحیه 

ی لیکرت )از بسیار زیاد تا انهیگز 3در طیف  سؤال 20ی استفاده شد که دارای اساختهمحقق 

با توجه به  که تحلیل عاملی استفاده گردید. رسشنامه ازی تعیین روایی سازه پبرا .بود( بسیار کم

 گردید. دییتأیی سازه پرسشنامه روا شدندی برازش در حد مطلوب گزارش هاشاخصاینکه 

محاسبه گردید. 05/2کرونباخ  یآلفایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب ایپا

با  لذا هدفمند انتخاب شدند. یریگنمونه( با روش شوندگانمصاحبهاعضای نمونه بخش کیفی )

خبرگان علمی( و مدیران مطرح و موفق دانشگاه )ی اساتید عنی توجه به هدف تحقیق دو گروه،

قرار گرفتند. برای انتخاب خبرگان علمی تالش گردید  موردتوجهمقطع متوسطه استان کرمان 

موضوع  نهیدرزملی تجربه علمی و عم خصوصاً، مقاالت و فاتیتألبه معیارهایی مانند تخصص، 

 هادانشگاهی علمئتیهنفر از اعضای  6 آمدهعملبهی هایبررسپژوهش توجه گردد. بر اساس 

نفر انجام شد. از بین اساتید  3با  مصاحبه ،هاآنانصراف یکی از  لیبه دلانتخاب گردید که 

سابقه  هاآنکه یک نفر از  ی دانشگاه فرهنگیان بودندعلمئتیهنفر عضو  5، شدهانتخاب

وپرورش در بخش آموزش متوسطه و وپرورش و معاونت وزیر آموزشمدیرکلی سازمان آموزش

 عنوانبهنیز سابقه مدیریت مدرسه و تدریس را نیز داشت. دو فرد دیگر نیز ضمن عضویت 

وپرورش بودند. یک ی دانشگاه فرهنگیان دارای سابقه کار اجرایی در سازمان آموزشعلمئتیه

ی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران بود که ایشان نیز سابقه علمئتیهنفر نیز از اعضای 

یی چون مشاور عالی سرپرست دانشگاه فرهنگیان و معاونت آموزشی و هاپستفعالیت در 

ی علمئتیهپنجم از اعضای  نفر وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی( را داشت.) سماپرورشی مدارس 

در خصوص انتخاب مدیران معیارهایی چون سابقه کار،  دانشگاه شهید باهنر کرمان انتخاب شد.

قرار گرفت که با توجه به صحبت با کارشناسان مربوط در  موردتوجهتحصیالت و رزومه کاری 

معرفی  مدیر مرد 6مدیر زن و  6نفر شامل  50کرمان  0و  5حیه وپرورش ناادارات آموزش

مدیر زن(  3مدیر مرد و  6)نفر از مدیران  55 با به دلیل انصراف یکی از مدیران زن، که شدند.

 سانسیلفوقنفر دارای مدرک  8بین مدیران مدارس متوسطه مصاحبه شده،  از مصاحبه گردید.

و موفق )بنا به  باسابقه. همه مدیران انتخابی جزو مدیران نفر دارای مدرک لیسانس بودند 5و 

 وپرورش کرمان( بودند.معرفی آموزش
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دقیقه  62طور متوسط هر مصاحبه به زمان ساعت اجرا شد. 56به مدت  درمجموع هامصاحبه

و به ادامه مصاحبه  شوندهمصاحبه لیتما هر مصاحبه با توجه به میزان آمادگی، زمانمدت بود.

در این پژوهش روش  هامصاحبهبرای انجام  مورداستفادهروش  .شدیم میتنظ ،هاداده تیکفا

ارائه و سپس  شوندهمصاحبهبه  ازیموردنبود. قبل از شروع مصاحبه اطالعات  (باز)مصاحبه عمیق 

 بعد اهداف، 2کلی در مورد وضعیت مدیریت مدارس متوسطه کرمان در  سؤالمصاحبه با یک 

ی هاپاسخبا محیط و رهبری شروع و در حین انجام مصاحبه نیز متناسب با  اطارتب ،ساختار

ی موشکافانه، اطالعات کافی و متناسب تهیه و هاسؤالسعی شد با طرح  شوندگانمصاحبه

 ی گردد.آورجمع

ی شد. بردارادداشتی بعدی یهایبررسی صوتی، ضبط و برای هادستگاهبا استفاده از  هامصاحبه

قرار  موردمطالعهی سازادهیپبرای شناسایی موضوعات و مفاهیم و  هامصاحبهمتن  در پایان

قیاسی  صورتبهی مداوم اسهیمقاروش تحلیل  از ،هامصاحبهاین پژوهش برای تحلیل  در گرفت.

ی کیفی هاداده لیوتحلهیتجزبرای  مورداستفادهی هاروش نیترجیراروش از  نیا استفاده شد.

اصطالح کدگذاری استفاده  از ،لیوتحلهیتجزز نویسندگان با اشاره به این نوع برخی ا که است

در استفاده از  پژوهشگرروش زمانی مفید است که  نیا .lich &Avnoog,2007اند )کرده

 است. مندعالقه هادادهاز طریق  شدهارائهی انهیزمبرای شناسایی موضوعات  هادادهی از امجموعه

 ازآنپسو  شوندیمشناسایی  لیوتحلهیتجزاستقرایی )کدها قبل از  صورتهبمداوم  سهیمقا

نو ( یا شوندیمپدیدار  هادادهکدها از ) یاسیق (،میپردازیم هاآنها به جستجوی درداده

 هادادهابتدا باید کل مجموعه  پژوهشگر این روش، در .( استشوندیمی )کدها تکرار سازهیفرض

یی را به هر هابرچسبتقسیم و سپس  ترکوچکی هابخشرا به  هاداده زآنبعدا را بررسی کند،

ی جدید هاتکههر یک از  پژوهشگر .ندیگویمکد  هاآناختصاص دهد که به  هادادهقطعه از 

 .زندیمی مشابه را با همان کد برچسب هاتکهرا با کدهای قبلی مقایسه کرده و  هاداده

یک موضوع  و شوندیمبندی  گروههمی شبیه به کدها ی شد،ارکدگذ هادادهتمام  ازآنکهپس

 .(Razavi,et al,2013)شود ی میبنددستهشود و بر اساس گروه مشخص می

 

 نتایج:

 است. شدهارائهدر قالب جداول  هاداده لیوتحلهیتجزدر ادامه نتایج حاصل از 
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 ی جمعیت شناختیهاشاخص – 1جدول 

 یدرصد فراوان فراوانی 

 جنسیت
0382/90 زن

696/02 مرد

 

 سن

52-02550/52

22-55958/05

32-255925/30

62-35359/53

 سابقه کاری

52-5388/59

02-555950/35

52-05020/08

 تحصیالت
0223/65لیسانس

5033/58لیسانسفوق

 نوع شغل
0395/90آموزشی

680/02آموزشی غیر

 02سال و  62تا 35سال ، 22تا55سال ، 32تا25طابق نتایج ،به ترتیب افراد رده سنی م

 02تا  55.ازنظر سابقه کار نیز به ترتیب سابقه اندبودهسال دارای بیشترین فراوانی  52تا

 65.همچنین حدود اندبودهسال دارای بیشترین فراوانی  52تا 5سال ،  52تا  05سال ، 

درصد در حوزه آموزشی مدارس  90ارای مدرک کارشناسی و درصد اعضای نمونه د

 مشغول به کار بودند.

 مدیران از دیدگاه معلمان مقطع متوسطه مورداستفادهی هامدلی توصیفی هاآماره - 2دول ج

 متغیرها
 فرهنگی مدل ابهامی مدل ذهنی مدل سیاسی مدل همکارانِ مدل رسمی مدل

 503 503 503 503 503 503 تعداد

 83/0 52/0 29/0 28/0 00/0 66/0 میانگین

 52/2 05/2 02/2 02/2 06/2 05/2 انحراف معیار

 20/2 22/2 55/2 -55/2 52/2 -05/2 چولگی

 28/2 23/5 -20/2 -52/2 26/2 22/2 کشیدگی
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( باالترین میانگین متعلق به مدل همکارانه بوده و به 0شده )مطابق جدول مدل مطرح 6از بین 

مدل فرهنگی ، رسمی ، سیاسی ، ذهنی و ابهامی در مراتب بعدی قرار گرفتند همچنین ترتیب 

 مدل فرهنگی دارای بیشترین انحراف معیار است.

 هاهای آنها و مؤلفهی مدلهاآماره - 2جدول 

 مدل رسمی

 رهبری محیط با ارتباط ساختار اهداف رسمی مدل متغیرها

 503 503 503 503 503 تعداد

 95/0 62/0 62/0 95/0 66/0 ینمیانگ

 62/2 50/2 32/2 38/2 05/2 انحراف معیار

 مدل همکارانه

 رهبری محیط با ارتباط ساختار اهداف همکارانه مدل متغیرها

 503 503 503 503 503 تعداد

 22/5 55/0 00/0 58/5 00/0 میانگین

 23/2 65/2 22/2 23/2 06/2 انحراف معیار

 مدل سیاسی

 رهبری محیط با ارتباط ساختار اهداف سیاسی مدل متغیرها

 503 503 503 503 503 تعداد

 08/5 52/0 06/0 25/0 28/0 میانگین

 62/2 65/2 26/2 22/2 02/2 انحراف معیار

 مدل ذهنی

 رهبری محیط با ارتباط ساختار اهداف ذهنی مدل متغیرها

 503 503 503 503 503 تعداد

 32/0 30/0 20/0 05/0 29/0 میانگین

 58/2 28/2 39/2 66/2 02/2 انحراف معیار

 مدل ابهامی

 اقتضایی رهبری محیط با ارتباط ساختار اهداف ابهامی مدل متغیرها

 503 503 503 503 503 تعداد

 59/0 50/0 50/0 20/0 52/0 میانگین

 39/2 62/2 08/2 62/2 05/2 انحراف معیار

 مدل فرهنگی

 اخالقی رهبری محیط با ارتباط ساختار اهداف فرهنگی مدل متغیرها
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 503 503 503 503 503 تعداد

 55/5 58/5 96/0 35/0 83/0 میانگین

 38/2 98/2 63/2 33/2 52/2 انحراف معیار

 
 6در خصوص ابعاد اهداف ، ساختار ، ارتباط با محیط و رهبری برای هر  شدهارائه هایآمارهطبق 

ارتباط با باالترین میانگین متعلق به مدل همکارانه ، در بعد تار و ساخمدل ، در بعد اهداف 
باالترین میانگین متعلق به  رهبریدر بعد  و فرهنگیباالترین میانگین متعلق به مدل  محیط 

 است. سیاسیمدل 
 

 بررسی فرضیات تحقیق: 

یک نمونه  T از آزمون هامدلمیزان استفاده مدیران مدارس مقطع متوسطه از تعیین نمره  برای
از سطح  ترو کوچک 222/2برابر با متغیرها داری( )معنیمقدار  -pاستفاده شد و چون 

میزان استفاده مدیران مدارس مقطع توان گفت نمره لذا می است 05.0داریمعنی
سیاسی، مدل  مدل همکارانه، مدل مدل رسمی،) شدهمطرحمدل  6متوسطه در خصوص هر 

نشان  (2)جدول شماره جینتا حد متوسط تفاوت دارد. ( ازهنگیابهامی و مدل فر مدل ذهنی،
 ترنییپامدل از حد متوسط  6هر مدیران مدارس مقطع متوسطه از که میزان استفاده  دهدیم

 .است

برای تعیین نمره میزان استفاده مدیران مدارس مقطع متوسطه از  T های آزمونآماره- 4جدول 

 ی بوشهامدل

 
 گانه از دیدگاه معلمان تفاوت وجود دارد.های ششبین میزان استفاده مدیران از مدل

vs = 3 (5 =)تست 

 میانگین تعداد میزان استفاده مدیران از

انحراف 

 معیار

 

 

 T آماره

 

درجه 

 آزادی

دارمعنی

 ی

 222/2 502 -203/06 05/2 28/0 503 مدل رسمی

 222/2 502 -055/3 039/2 0533/0 503 مدل همکارانه

 222/2 502 -525/58 02/3 28/0 503 مدل سیاسی

 222/2 502 -909/58 02/3 29/0 503 مدل ذهنی

 222/2 502 -352/93 0/5 52/0 503 مدل ابهامی

 222/2 502 -069/8 550/2 826/0 503 مدل فرهنگی
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H0 یکسان است هامدل: توزیع. 
H1یکسان نیست. ها: توزیع مدل 

آمده و با توجه به نتایج، دستبه فریدمن ات از طریق آزمونبر اساس محاسب هامقایسه مدل

داری وجود دارد. مقایسه ها تفاوت معنیتوان گفت بین میزان استفاده مدیران از مدلمی

ها در باالترین اولویت و مدل سایر بامقایسه  در دهد که مدل همکارانهها نشان میمیانگین رتبه

 دارند. های بعدی قرارذهنی و ابهامی به ترتیب در اولویتسیاسی،  های فرهنگی، رسمی،مدل

 
گانه از های ششهای آزمون فریدمن برای مقایسه میزان استفاده مدیران از مدلآماره - 5جدول 

 دیدگاه معلمان
درجه  کای دو تعداد میانگین رتبه گروه عوامل

 آزادی

 داریمعنی

 

 

 

 هامدل

  89/5 رسمیمدل

 

503 

 

 

939/002 

 

 

 

3 

 

 

222/2 

 

 50/3 همکارانهمدل

 02/0 سیاسیمدل

 88/0 ذهنیمدل

 56/5 ابهامیمدل

 82/2 فرهنگیمدل

 

 بخش کیفی:

دارای مدرک  هاآندرصد  02نفر زن حضور داشتند که  3نفر مرد و  52کیفی  در بخش

تمامی اعضای نمونه  ترا داشتند.درصد مدرک دک 06و  سانسیلفوقدرصد مدرک  32لیسانی،

 درصد افراد دارای سابقه مدیریت مدرسه 02 سال بودند. 02بخش کیفی دارای سابقه کار باالی 

وپرورش و ادارات آموزش یباالرده یهادرصد افراد دارای سابقه کار اجرایی در پست 55،

ی علمئتیهو یا عضو ه شوندگان دارای سابقه تدریس در دانشگادرصد مصاحبه 32، وزارتخانه

 دانشگاه بودند.

 

، یعنی هامدلی بندطبقهبوش در  موردنظربعد  2ی مدارس در هایژگیو، هامصاحبهدر :هاافتهی

 جینتا با محیط و بعد رهبری مورد پرسش قرار گرفت. بعد ارتباطساختار،  بعد ی،گذارهدفبعد 

 ارائه گردیده است. 6شماره  جدولدر قالب 



13 ی مدیریتی تونی بوشهای مدیریت مدارس متوسطه کرمان بر اساس الگوبررسی و مقایسه 
 

 با اساتید و مدیران هامصاحبهایج تحلیل محتوای نت-6جدول 

 شدهمطرحموارد  مؤلفه

درصد معتقد بودند که جنبه آموزشی )سطوح پایین آن( بسیار  82اهداف )در پیگیری  تیجامععدم اهداف

 تر از جنبه پرورشی است(بیش

 تحمیلی بودن اهداف به مدارس

 ناآشنایی مدیران باهدف گذاری عملی و علمی

 ی درستگذارهدفهدف و  ریتأثعدم آگاهی از 

 هابرنامهتوجیه نکردن مدیران نسبت به اهداف و 

 هاآنعدم تالش برای ایجاد تعهد اعضا نسبت به اهداف و درک اهمیت 

 هاآناهداف نادرست و رقابت بین مدیران مدارس برای تحقق 

 نبود خرده ساختارهای مخرب ساختار

 دوستانه ی وررسمیغجو 

 رواج ارتباطات افقی

 ی ناسالم در مدرسههارقابتنبود 

 رواج دیوانساالری

 عدم تفویض اختیار

 ی رهبریهایتوانمندضعف  رهبری

 ارائه رهبری مدیریتی

 نظارت مستقیم

حل -مدیریت تعارض-مدیریت بحران-مدیریت زمان–ی )مانند توانمندساز یتیریمدی هامهارتضعف 

 له و ...(مسئ

 داشتن دید بازتر داشتن نسبت به گذشته

 انسانی( مهارت تشخیص خوب، قدرت هوش هیجانی،همکاران )و پذیرش  موردقبول

 ی آموزشی و پرورشیهانهیزمکمبود مهارت در 

 ضعف تخصص در مدیریت آموزشی

 ضعف مدیریت منابع انسانی

 ارتباطات محدود ارتباط با محیط

 گاه سیستمینداشتن ن

 شناخت ناکافی از سازمان مدرسه

 در موفقیت مدرسه هاآن ریتأثناآشنایی با نقش مهم والدین و 

 و افراد خارج از مدرسه در تحقق اهداف مدرسه هاسازمانی به نقش توجهیب

 عدم امکان تعامل با الگوهای موفق خارج از کشور
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 :گیریبحث و نتیجه

باالتر  شده بوش،های مطرحیک از مدلمیزان استفاده هیچ ه از این تحقیق،بر اساس نتایج حاصل

طور ها در مدارس کرمان بهنبود و میزان کاربرد این مدل شده،از حد میانگین در نظر گرفته

 های فرهنگی،تواند ناشی از تفاوت ویژگیاین مسئله می داری زیر حد متوسط است.معنی

 جامعه تحت بررسی تونی بوش یعنی انگلستان، دو جامعه )کرمان و اجتماعی و سیاسی حاکم بر

شده و نیز نداشتن هیچ الگوی ولز و ...( و یا ناشی از عدم آگاهی کافی مدیران با مدل مطرح

 علمی مشخصی در اداره مدارس باشد.

وتی های سازمانی متفادارای ویژگی ها،نسبت به سایر سازمان از سوی دیگر مدارس در ایران،

( ها و ...سبک ارزشیابی تدارکات و امکانات در اختیار، )ازجمله تفاوت در نقش مدیر مدرسه،

های زیادی بین نگاه سازمانی ضعیفی به مدارس وجود داشته و تفاوت درواقع در ایران، باشند.می

امعه رسد این مسئله در جکه به نظر میها وجود دارد درحالیسازمان مدرسه با سایر سازمان

 نماید.نتایج این تحقیق را توجیه می ای متفاوت بوده و این موضوع نیز،گونهتحت بررسی بوش به

مدل همکارانه، بیشترین کاربرد را در شرایط فعلی مدارس کرمان  شده بوش،مدل ارائه 6بین  از

دور  افقی،که البته این مسئله با توجه به جو غیررسمی حاکم بر مدارس و رواج ارتباطات  داشت

دار منابع قدرت شان و تفاوت معنیبا درک شرایط سازمانی درواقع مدیران مدارس، از ذهن نبود.

مدل همکارانه گرایش کارگیری و اتکا ابزارهای منطبق با سوی بهبه هاسازمانی در اختیار آن

ها نقش ارزشکه در آن  در رتبه دوم مدل فرهنگی قرار دارد .Hajipour,2015 ) اند)پیداکرده

این مسئله نیز با توجه به اهمیت و  باشد.های سازمانی بسیار پررنگ میو هنجارها بر ویژگی

 ها،که در تمام سازمانطوریبه بینی بود،قابل پیش تأثیرگذاری فرهنگ مذهبی در جامعه ما،

ارس نیز از مشاهده بوده و مدها و هنجارهای جامعه بر ساختارها و جوسازمانی قابلنقش ارزش

های یک از مؤلفهمدل رسمی در رتبه سوم قرار گرفت و البته هیچ باشند.این مسئله مستثنا نمی

های دهنده فاصله زیاد ویژگیاین موضوع نشان نمره باالتر از میانگین را کسب نکردند. این مدل،

سه مدل همین شرایط در خصوص  مدل با شرایط مدارس کرمان را دارد. این درشده مطرح

 کند.مدل ذهنی و مدل ابهامی صدق می دیگر یعنی مدل سیاسی،

ارتباط با محیط و  ساختار، یعنی اهداف، ها،مؤلفه موردنظر بوش در تفکیک مدل 2در خصوص 

های باالترین میانگین متعلق به ویژگی دهند که در بعد اهداف،نتایج نشان می رهبری،

های مشترک بر کند کارکنان مدرسه به کمک ارزشن میگذاری مدل همکارانه بود که بیاهدف

های وجود هنجارها و ارزش( تبع آن کرماندرواقع در ایران )به رسند.سر اهداف به توافق می

ها عامل پیوستگی قوی در بین آحاد ملت و نیز سازمان مشترک منشأ گرفته از مذهب و فرهنگ،
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های ساختاری مدل همکارانه ین به ویژگیدر بعد ساختار نیز باالترین میانگ شود.می

ها شدت سایر سازمانزیرا در ایران ساختار سلسله مراتبی در مدارس به یافته است.اختصاص

رسد. در بعد ارتباط با امور از طریق مشارکت به انجام میواقع اغلب کارها و رواج نداشته و به

که در آن  ط با محیط مدل فرهنگی بودهای ارتباباالترین میانگین متعلق به ویژگی محیط،

ها و اعتقاداتی است که فرهنگ مدرسه را عنوان منبع و سرچشمه ارزشبه محیط بیرونی مدرسه،

در بعد رهبری نیز باالترین میانگین متعلق به های آنان است. شکل داده و هدایتگر فعالیت

سبک غالب مدیران بوده  ،که در آن سبک رهبری تعاملی های رهبری مدل سیاسی استویژگی

کنند بر در آن مدیران گردانندگان اصلی فرآیندهای مذاکره و گفتگو بوده و تالش می و

بعد موردنظر  2نتایج بخش کیفی در خصوص  گیری مدرسه تأثیر بگذارند.فرآیندهای تصمیم

از  کیچیهنتایج بخش کمی مبنی بر عدم انطباق مدیریت مدارس با  دییتأضمن  تونی بوش،

و  ساختار ی،رهبر ی،گذارهدفنقاط ضعف زیادی را در ابعاد  وجود بوش، شدهمطرحی هامدل

کفایت و شایستگی الزم درواقع سردرگمی مدیریتی و نیز عدم .دهدیمارتباط محیط نشان 

با سطح مطلوب و مورد انتظار فاصله  هاآنی رگذاریتأثباعث شده تا عملکرد و مدیریت مدارس 

اصلی مشکالت  شهیر کومبز در کتاب بحران جهانی تعلیم و تربیت، پیلیف شته باشد.زیادی دا

لذا با توجه به این دیدگاه، علیرغم معدود نکات  داندیمتعلیم و تربیت را در مدیریت آموزشی 

تواند یکی از شرایط مدیریت مدارس در ایران می رسدیمبه نظر  هامصاحبهدر  شدهمطرحمثبت 

 ی عدم تحقق اهداف آموزشی و پرورشی مدارس باشد.متهمان اصل

های بوش و از سوی دیگر لزوم درنهایت با توجه به عدم انطباق شرایط مدارس کرمان با مدل

های آموزشی که بتواند راهنمای کار مدیران مدارس های مدیریتی متناسب با سازمانارائه مدل

پیشنهاد  ها باشد،ریزیها و برنامهزشیابیدر مسیر تحول قرارگرفته و نیز چارچوبی برای ار

شود ضمن انجام تحقیقات بومی مرتبط بیشتری در این زمینه بحث آموزش تخصصی مدیران می

دهد که تر نیز موردتوجه خاص قرار گیرد.زیرا تحقیقات مختلف نشان میهای تخصصیو ارزیابی

تواند درک بهتری از چرایی و می های مدیریت آموزشیمدل یآشنایی و دانش مدیران درزمینه

 .(Sykes,2015) ها بدهدعلت اقدامات و شرایط سازمان به آن
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