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 مقدمه
 & Barkhoda, Asadi) استنیروی انسانی  یکشور هرتوسعه  مؤلفه نیترمهمامروزه اولین و    

Zebardast. 2018)  های کلیدی سازمان است. مدیریت و رهبری از نقش» لیدلبه همین

یتی متناسب اتخاذ درک کرده و سبکی مدیر یخوببهمدیران موفق نقش و وظایف سازمان را 

 & Viera) هستندها از هوش مدیریتی باالیی برخوردار کنند و شاید بتوان گفت که آنمی

Kramer. 2016).  در مدرسه همیشه  مؤثریکی از نیروهای انسانی  عنوانبهمدیران مدارس

ان مدیران در موفقیت سازم کنندهنییتع. نقش اندبوده نظرانصاحبپژوهشگران و  موردتوجه

 ,Fazel, ebrahimian & Ahanchian)بوده است موردتوجهمدرسه در ادبیات پژوهش همواره 

عنوان نهادی اجتماعی و پیچیده امروزی، وپرورش بهبرای اثربخش بودن نظام آموزش .(2019

، وپرورشآموزشوجود مدیران ماهر، ضرورتی قطعی است و این اصل و اهمیت نقش مدیر در 

 .(Burks. 2014) است شدهرفتهیپذ یخوببه

 سازمان هر عنصر مرکزی در مسیر تعالی جامعه انسانی و قلب عنوانبهمدیریت و رهبری     

بر  میرمستقیغمستقیم و  صورتبه هاآنتصمیمات روزانه  .(Scott, 2015) شودمی محسوب

ن جهت به همی (.Gotman & Laovry, 2017) گذاردمی ریتأثعملکرد و یادگیری دانش آموزان 

 باعث انسانی نیروی و تکنولوژیکی منابع، هایباوجود قوت سازمان در مدیریت عملکردی ضعف

 هاسازمان از بسیاری در عوض شود. درمی اهدافش به در نیل سازمان آن شکست و عملکرد سوء

است. مدیران به سبب  شده سازمان تعالی و نواقص جبران عالی باعث عملکرد با مدیر یک ورود

های دردناکی را برای سیستِم توانند توفیقات ارزشمند و متقابالً ناکامییگاهی که دارند میجا

ریزی راهبردی، تخصیص منابع، برنامه»تحت مدیریت خویش، به وجود آورند. ایشان با 

ای در کنندهدهی افراد، رهبری و مدیریت عملکرد و ارزیابی و کنترل، عمالً نقش تعیینسازمان

به عقیده بوش مدیریت و رهبری . (Armstrong, 2008)« ول و تعالی سازمان دارندمسیر تح

عامل مهم در افتراق بین مدارس موفق و کمتر موفق در نظر گرفته  عنوانبه یاندهیفزا طوربه

های پیچیده و متغیر مدیران باید توانایی درگیری و مقابله با محیط .(Bush, 2017) شودمی

های عمومی های استراتژیک و تواناییرا باشند و درنتیجه نیازمند به مهارتعصر حاضر را دا
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 ;Mobbs & Raheja, 2012)باشندجهت نظارت بر طیف کارمندان تحت نظر خود می

Custódio, Ferreira & Matos, 2013). 

به ای از مباحث مربوط به دانش مدیریت را روی، مباحث مربوط به مدیران، فصل جداگانهازاین  

 اقتصاد در کشور هر موفقیت و توانمندی Mael (1995)خود اختصاص داده است به عقیده 

 کارآفرینی و نوآوری خالقیت، به هاسازمان موفقیت و سازمان است موفقیت به منوط جهانی،

 تحول مستقیم تأثیر تحت هر کشور، تحول و رشد دیگر،عبارتاست. به وابسته شایسته مدیریت

طور که مدیریت شایسته باعث از طرف دیگر همان یابدمی تحقق هاآن مدیریت و هاسازمان

کند. ها محروم میشود، عدم شایستگی سازمان را از همه این پیشرفتپیشرفت سازمان می

Gisller (2005) نقش ایفای برای الزم هایتوانایی باکفایت تر شوند و مدیران اگر است معتقد

 بدین شوند ومی قدرتمندتر تر وقوی کارکنانشان نیز آورند، دست به را شانسازمانی جدید های

 طوربه هاسازمان همین دلیل، به دهد ونشان می را خود سازمانی و فردی برتری سازمان ترتیب

-می مناسب کار برای را سازمان سازمان وفادارند، به که هستند اعضایی جستجوی در روزافزون،

 کنند.می تلفیق شخصی هویت با را سازمانییتهو درنهایت، و دانند

و دیگران  گذاراناستیسبا افزایش احساس ضرورت توسعه و ارتقاء پیرامون مدارس ناکارآمد »

 ,Martinez)«ویژه بر مدیریت مدارس معطوف کردند طوربهتمرکز خود را بر مدیریت آموزشی و 

وپرورش، دشوارترین، های آموزشها، مدیریت بر سازماناز میان انواع مدیریت (2016

 & AminBedokhti) رودترین و مؤثرترین هنر و دانش زمان به شمار میترین، بااهمیتظریف

Bakhtiari, 2007).  برای ایجاد یک تحول بدون مشکل در یک سیستم آموزشی به یک مدیر

خود جهت  یفتارهارمدیران آموزشی نیازمند افزایش مهارت و توسعه  نیبنابراکارآمد نیاز است 

های سازمان در (Akcill & et al, 2017) باشندیمهمگام کردن خود با تغییرات عصر حاضر 

 و تر دارداساسی و ترمهم بسیار جایگاهی نقش و مدیریت وپرورش،آموزش آموزش محور، همانند

 ,Bush, & Glover) است مدیران آن عملکرد تأثیر تحت بیشتر سازمان عملکرد تعبیری به

2014; Musaikhani & et al, 2010.) وپرورش نهادی فراگیر، پویا و تأثیرگذار بر زیرا آموزش

ی اخالقی، سیاسی، اقتصادی، دینی، حقوقی، جانبهرفتارها و هنجارهای آشکار و نهان همه

ی خالقیت، ها و اهداف آن ارتقای روحیهاجتماعی و فرهنگی آحاد جامعه است، ماهیت فعالیت
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های عمومی، تخصصی و تعیین راهبرد در شکوفایی و بروز استعدادها، باال بردن سطح آگاهی

 (.TaghipourZahir & Jahanian, 2009) باشددستیابی به تعالی، توسعه، سعادت و رشد می

به عقیده کومبز اگر قرار است تحولی در عرصه تعلیم و تربیت به وقوع بپیوندد، این تحول و »

تصمیمات  (.NavidAdham, 2012)«وپرورش آغاز گرددید از مدیریت آموزشدگرگونی با

آوری، نمره دهی، تدریس، استفاده از فنکار و سازمانی مدیران )آموزشی( مانند تقسیمروزمره

ی رفتار افراد و تشویق و تنبیه بر افکار، شخصیت و رفتار کنونی و آتی دادن، قضاوت درباره

های های درازمدت سازمانها و برنامهگذارد. اهداف سیاستبت یا منفی میدانش آموزان تأثیر مث

های آموزشی، آموزشی از قبیل فراهم کردن بسترهای مناسب و مساوی برای استفاده از فرصت

اجتماعی بار آوردن دانش آموزان و ایجاد روح تفکر و تحقیق در افراد رابطه تنگاتنگی با بهسازی 

ی انعقاد مستلزم در نظر داشتن ها در لحظهتصمیمات و برنامه»ن دلیل، جامعه دارد. به همی

های انسانی در ابعاد فردی و مالحظات زیادی است که در صورت عدم رعایت منجر به فاجعه

 (.Mirkamali, 2003)«شوداجتماعی می

-می ادایج ایو منطقه ملی سطح در مدیریت در زیادی بسیار در نظام آموزشی کشور، تغییرات

 مسؤولیت و موقعیت در شغلی عدم امنیت احساس مدیران، مشکل ترینمهم معموالً و شود

شده و مدیران بدون های مدیریت به حاشیه راندهکردهاست. در این حالت تحصیل خویش

-گیرند. پیامد این بیانداز و تجربه کافی هدایت تدریس و فرایند یادگیری را در اختیار میچشم

 ;Mehrdad, 2011)استآموزان یریت، کاهش کیفیت تدریس معلمان و یادگیری دانشثباتی مد

Zali & Zali, 2010). رو بوده این مشکل دیگری که نظام آموزشی، از گذشته تاکنون با آن روبه

های مدیریت آموزشی ی معلمی به مناصب و سمتاست که افراد معموالً از مسیر تجربه

ز مدیران، درک روشن و درستی از مدیریت و رهبری آموزشی ندارند اند و برخی ایافتهدست

(Nasr & Masoumi. 2005). های رهبری تنها به تجربیات کـاری و تخصصـی موفقیت موقعیت

ها در ها در مدیریت خود و دیگران، میزان انعطـاف آنبلکه به توانایی آن بسـتگی نـدارد،

ها، توان روحیه بخشی و ایجاد نحوه و میزان عملکرد آنبرخـورد بـا تغییـرات مداوم محیطی، 

وپرورش به امروزه در آموزش (.Nasiri & Emadi. 2015) داردبستگی  رضـایت در کارکنـان
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نظر باشند، بلکه در درک و تنها در تعلیم و تربیت صاحبمدیرانی و رهبرانی نیاز است که نه

 Sahami, Gheisari) باشندای الزم را داشته هتشخیص مسائل و مشکالت سازمانی نیز مهارت

& Abbasi, 2012) .عنوان یک فعالیت خدماتی و یا ابزاری در نهادهای آموزشی، مدیریت به

است که از طریق آن اهداف اساسی، تعلیم و تربیت، تخصیص منابع انسانی و مادی و همچنین 

 & Opara) شودد ممکن میسازی و استفاده به بهترین شکل ممکن از منابع موجوبهینه

Onyije, 2014) . مدیران باید بر مبنای یک سلسله معیارها و مالحظات  انتصاب والگوی ارتقاء

صورت گیرد تا ضمن حفظ منابع مالی حداکثر بهره بری حاصل گردد. تبیین الگو جهت ارائه 

و انتظارات رو مناسب انتصاب مدیران شایسته، با توجه به موقعیت متالطم محیطی  یهاشاخص

های یابی این نهاد به اهداف و مأموریتوپرورش باعث دستبه تزاید مردم از سازمان مهم آموزش

وپرورش کشور مطرح است، تراز نبودن عنوان یک مشکل در آموزششود و آنچه بعضاً بهخود می

 طی است.های محییافتگی مدیران با توجه به انتظارات مخاطبین و نیازمندیمیزان توسعه

انداز مجلس شورای اسالمی و سند چشم ۹331طبق فصل هشتم قانون خدمات کشوری مصوب 

ساله کشور و همچنین بند هفت اقدامات اساسی متناسب با موضوعات استراتژیک ذیل  22

های ابالغی مقام معظم رهبری و برنامه چهارم نقشه راه نظام اداری کشور مبتنی بر سیاست

ها موظف به شورای عالی اداری( سازمان ۹3۱2اسفند سال  ۹1هور )مصوبه جمابالغیه رئیس

باشند. با توجه به اهمیت این طراحی مدل شایستگی و نظام انتصاب و انتخاب مدیران می

وپرورش و با در نظر شده از بطن آموزشرسد طراحی مدلی بومی برگرفتهموضوع به نظر می

شده از ارائه الگوی بومی و برگرفته شی کشور ضروری باشد.گرفتن نقشه راه و اهداف نظام آموز

های ملی در راستای نظام ارتقا و انتصاب وپرورش با در نظر گرفتن فرهنگ و قابلیتبتن آموزش

 .باشدیمدیگر پژوهش حاضر  یهاضرورتمدیران با استفاده از روش گراندد تئوری از 

 بسیار جابجایی و با تغییرات کشور، کالن و عالی سطوح مدیران تغییرات و جابجایی ایران، در

. ظاهراً ردیگیبرمکه حتی این تغییرات مدارس را نیز در  است همراه میانی سطوح مدیران

 دوره بودن کوتاه و مدیریت بودن جایگاه متزلزل توسعه، و رشد مسیر در کشور مشکل ترینمهم

برخی  زعمبه کندمی تحمیل نکال بر مدیریت را بسیاری هایهزینه که است مدیریت
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 برخی ناپذیر است. البتهاجتناب و ضروری هارویه همسان کردن برای تغییرات این سیاستمداران،

ثبات مدیریت . (Zali & Zali, 2010) است بیشتر تغییرات این تخریبی آثار میزان معتقدند نیز

نظر بوده است. ثبات شغلی دلترین مسائلی است که همواره موردبحث و تبادر مدارس، از مهم

دوره  .(Mehrdad, 2011) استمدیر به معنی ثبات و دوام وی در دوران تصدی شغل مدیریت 

 به عدم عالقه و زودبازده هایبرنامه به مدیران گرایش باعث آن، ناپایداری و مدیریت کوتاه

 هاآن از دیگری مدیریت دوره در شاید که است شده ملی یا ایمنطقه بلندمدت هایبرنامه

 شود. برداریبهره

گذاری برای آینده و بازده آن تربیت وپرورش که سرمایهماهیت آموزش توجه به با بنابراین،   

در  کند. به همین دلیلمدت ضرورت پیدا میهای بلندمدت و میاننسل آینده است نیاز به برنامه

سل آینده، باید نهایت دقت و یکی از ارکان تربیت ن عنوانبهانتخاب مدیران مدارس که 

ای و بر پایه منافع حزبی و نیز همسو کردن افراد بر حساسیت به عمل آید و از انتخاب سلیقه

ترین سؤاالتی که پیش پایه تفکرات گروه خاص جلوگیری شود. جهت گریز از این مسئله مهم

دیر مدرسه چه باید های شخصی در انتخاب مآید این است که برای رهایی از اعمال سلیقهمی

هایی برای انتخاب مدیر مدرسه باید وجود داشته باشد که هر شخص به هر کرد؟ چه شاخص

مدیر مدرسه چیست؟ مدل  یهایژگیودلیلی نتواند بر صندلی مدیریت تکیه بزند؟ بهترین 

مناسب جهت انتصاب مدیران در مدارس را ارائه دهد،  یهایژگیوها و مناسبی که شاخص

تواند تا حدودی از اعمال سلیقه ایجاد الگو هم در انتخاب مدیر و هم در تغییر مدیر می چیست؟

هایی که برگرفته از اهداف نظام جلوگیری کند و انتصاب مدیر را به انتخاب تبدیل کند؛ شاخص

تعلیم و تربیت باشد. در این راستا پژوهش حاضر به دنبال آن است که ابتدا با بررسی ادبیات 

را استخراج نماید و با استفاده از این  ع و مصاحبه با مدیران و معلمان، بهترین عواملموضو

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی  رونیازاها الگوی انتخاب، مدیران مدارس را ارائه نماید. عامل

گیرندگان در انتخاب مدیران مدارس است. نتایج این پژوهش به تصمیم مؤثرو عوامل  هایژگیو

 خواهد کرد که مدیران آموزشی به بهترین نحو انتخاب شوند.کمک 
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 مبانی نظری

 الگوهای رهبری و مدیریت آموزشی

 ۹یتیریمدرهبری  

و  گیرد که توجّه و تمرکز مدیران باید روی وظایف، تکالیففرض را بر این می یتیریمدرهبری »

، کار دیگران را در سازمان احسن انجام گیرند نحو بهاین وظایف  کهیدرصورتو  رفتارها بوده

نیز مبتنی بر این فرض هستند که  یتیریمدتر خواهند کرد. اکثر رویکردهای رهبری راحت

ای از رفتار اعضای سازمان منطقی است. در مشاغل دولتی، اختیار و نفوذ به نسبت بخش عمده

 «گیردتعلّق می هابدانسازمانی دارند  مراتبسلسلهجایگاهی که افراد در 

 (Leithwood & et al, 1999).  این تعریف شباهت زیادی به تعریفی دارد که در کتب

 (.Bush, 2003) است شدهارائههای رسمی این مؤلّف پیرامون مدل یجلدسه

 2گراتحولرهبری 

داند. ای خود مرتبط میدانشکده تیریمدمدل رهبری را با مدل  Bush (2003) یشهوژپ رد

این شکل از رهبری،  در است. نیآفر تحوّلیا  گراتحول، رهبری مدل 3مدل از بین این  نیاول

اعضای سازمان متمرکز  یهاتیظرفو  تعهّدتتصوّر بر این است که باید محور فرآیند رهبری بر 

شخصی نسبت به اهداف سازمان باالتر و  تعهّدتشود که هر چه سطح شود. در اینجا فرض می

 «وری بیشتر خواهد بود ف بیشتر باشد، تالش و بهرهموجود جهت اجرای آن اهدا یهاتیظرف

(Leithwood &, et al. . 1999.) 

 

 

                                                             
1. Managerial leadership 

2. Transformational leadership 
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 ۹رهبری مشارکتی

گیری گروه، کانون توجّه آن قلمداد پندارد که فرآیندهای تصمیممی طورنیارهبری مشارکتی 

 فرضیّه است: 3پایه و اساس این مدل مبتنی بر . (Leithwood & et al. . 1999)شوند می

  آموزشی خواهد شد. یهاتیفعالمشارکت باعث اثربخشی 

  مشارکت، اصول دموکراتیک است. کنندههیتوجعامل 

  بالقوّه به رهبری  صورتبهمبتنی بر مکان، تمام ذینفعان برحق  تیریمددر رابطه با

 (.Leithwood & et al, 1999) دسترسی دارند

 2رهبری بین فردی

راک و تساوی اختیارات، مفهوم نسبتاً جدیدی بنام رهبری سومین مدل رهبری مرتبط با اشت

 است یالهیوسهوش میان فردی »دارد که بیان می West-Burnham (2001)بین فردی است. 

فرآیندهای پیچیدة  هاآن منشأحیاتی. هوش میان فردی، تعدادی از رفتارهای شهودی اصیل که 

 Leithwood) «گرددشود را شامل میگران میبا دی مؤثرخودآگاهی بوده و باعث تسهیل تعامل 

& et al, 1999) . رهبری میان فردی نیز از این بابت که بر همکاری و ارتباطات بین فردی تأکید

 (.Tuohy & Coghlan, 1997)کند با مفهوم اشتراک و تساوی اختیارات پیوندهایی دارد می

 3گرارهبری تبادلی یا تعامل

 Millerزند. گرا را به مدل سیاسی گره میملرهبری تعا Bush (2003) ثحبم نیا یهنیمز رد

& Miller (2001)  گرا شکلی از پردازند: رهبری تعاملمی گراتحولبه بیان تفاوت آن با رهبری

رهبری است که در آن ارتباط با معلّمان بر مبنای تبادل یکسری از منابع معتبر و ارزشمند انجام 

و سایر آموزگاران معموالً تعاملی است چندبخشی،  شود. از نگاه معلّم، تعامل با مدیرانمی

                                                             
1. Participative leadership 

2. Interpersonal leadership 
3. Transactional leadership 
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و  تر بودهو پیچیده تریقو گراتحولهای پولی. امّا رهبری و محدود به بده بستان مدتکوتاه

 کهینحوبهزمانی مطرح است که یک یا چند معلّم با سایرین همکاری و تعامل داشته باشد، 

و روحیّة  وح باالتری از تعّهد و فداکاری، انگیزهمدیران و معلّمان باعث ارتقاء یکدیگر به سط

یکی  باهمهای رهبر و افراد تحت امر وی ، انگیزهییگراتحولاخالقی شوند. تحت تأثیر فرایند 

 (.۹32شود )همان، صفحة می

 ۹یا پسامدرن مدرنپسترهبری 

نزدیکی با  ییراستاهم مدرنپستشود که رهبری خاطرنشان می Bush (2003) یشهوژپ رد

 موردقبولذهنی دارد. این مدل، مدل نسبتاً جدیدی از رهبری است که تعریفی  تیریمدمدل 

 مدرنپستپیرامون تئوری  (Starratt, 2001)همگان از آن ارائه نشده است. مثالً در بحث 

به راه و رسم  سمیمدرنپستنگرانه مبنی بر اینکه دموکراتیک، تعریفی از مفهومی آینده تیریمد

 بینیم.بخشد نمیمی تیمشروعاتیک در مدارس دموکر تیریمد

Keough & Tobin (2001) جدید، تعدّد و کثرت  مدرنپستفرهنگ »گویند که چنین می

 هاآنحقایق ذهنی که مولود تجربه هستند را جشن گرفته و از نبود اقتدار مطلق سرخوش است. 

 کنند:بیان می طورنیارا  سمیمدرنپست مهم شاخصچند 

 نیست. تیواقعیای زبان گو 

  ،متعدّدند. هایواقعحقیقت واحدی در کار نیست 

  های گوناگونی داشت.توان تفاسیر و برداشتمی یتیوضعو  تیموقعاز هر 

  و گوناگونی درک کرد. تنوع یمقولهو با نگاهی ویژه به  یمحلشرایط را باید در سطح» 

 

 

                                                             
1. Postmodern leadership 
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 ۹مداررهبری اخالق

خود  اتیاخالقو  ها، اعتقاداتصلی رهبری باید به ارزشپندارد که توجّه ااین مدل چنین می

-شوند نشأت میاقتدار و نفوذ از مفاهیم قابل دفاعی که درست یا خوب تلقّی می»باشد.  هاآن

در مدارس »دارد که بیان می Sergiovanni (1984.)(. Leithwood & et al, 1999)«گیرند

های فرهنگی بخش صورتبهو باورهایی وجود دارد که ها های مرکزی متشکّل از ارزشعالی، زون

مهارت اخالقی  جورکیادارة امور، »که، کندیموی در ادامه اضافه «. ندیآیدرممآبانه و مقدّس

 تیعقالنهنجاری است؛  تیعقالنبعد اخالقی رهبری بر مبنای  (.Sergiovanni, 1984)« است

 دانیم.خوب می را آنبر اساس چیزی که معتقدیم خوب بوده و 

 2رهبری آموزشی

توجّه و نگاهش بر جهت تأثیر  چراکهفرق دارد،  شدهیبررسهای رهبری آموزشی با دیگر مدل

های فعّالیّت عنوانبهآموزش و یادگیری  تیریمدآن. افزایش تأکید بر  منشأو  تیماهاست، نه بر 

از سوی سازمان  ژهیوبهن، محوری نهادهای آموزشی باعث تأیید چنین رویکردی و تأکید بر آ

NCSL  ۹2شده است، سازمان مذکور، این مدل رهبری را یکی از  222۹انگلستان در سال 

کند که در آمریکا، رهبری آموزشی جایگزین کند. هالینگر اعالم میطرح رهبری خود قلمداد می

 کندیناسازگاری تلقّی نم یهامدلاین دو را  NCSLشده است، امّا  گراتحولرهبری 

(Hallinger, 1992). 

 3رهبری مشروط

متنوّع بافت مدارس و مزایای  تیماهجایگزین، شناخت  است یکردیرومدل مشروط رهبری، 

 :همه یاندازهبهیک سایز ویژه، نه اتّخاذ دیدگاه  یتیموقعهای رهبری با آداپته کردن سبک

                                                             
1. Moral leadership 

2. Instructional leadership 
3. Contingent leadership 
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رهبران و مدیران به پاسخگویی  یهنحو ،مهم یمسئلهفرض روش حاضر بر این است که 

های مختلف، رهبری با ها و محیطدر بافت .است فردمنحصربهسازمانی  اتیمقتضمشکالت یا 

خودش  خاص، هر محیطی پاسخ شدنواقع مؤثرو برای  های متعدّد و متنوّعی روبرو بودهگزینه

ر مشاغل رسمی که د ییهاآنو معموالً  طلبد ... افراد حاضر در منصب رهبریرا از رهبر می

استادند.  هاآنرهبری تسلّط داشته و در  یهاروشصاحب قدرت و اختیارند، روی گروه بزرگی از 

 Leithwood & et)هاستآنامّا تا حدود زیادی وابسته به مقدار تسلّط  هاآنمیزان تأثیرگذاری 

al, 1999.)  

تقادات عینی و شفّاف که نایل به ها و اعتوان نوعی فرآیند تأثیر بر مبنای ارزشرهبری را می

رهبرانی  یهانداز بر عهدنست. ترسیم این چشمشود دابرای مدرسه می شدهمیترسانداز چشم

بهتر برای  یهاز آیند یآل دهیااست که در پی کسب تعهّد کارکنان و اشخاص ذینفع برای نیل به 

های رهبری بحث تمام مدل هستند. که در این قضیّه ذینفع اندییهاآنآموزان، و مدرسه، دانش

 حالنیدرعاندازهایی متمایز و ها چشمهایی نسبی هستند. این مدلشده در این بخش مدل

اکثر »کند که بیان می Sergiovanni (1984)دهند. بعدی از رهبری مدارس به ما نشان میتک

ه بیش از حدّی روی اوقات، تئوری و روش رهبری نگاهی بسته و محدود دارد، نگاهی که توجّ

های دیگر را حذف اد و جنبههای رهبری دارد تا از این طریق بتواند کمابیش ابعبعضی از جنبه

 «.کند

 Bush & Glover, (2003) و (Leithwood & et al, 1999)از  ذکرشدهالگوی  ۱، رفتههمیرو

یچیده و متنوّعی مدرسه مفاهیم پ تیریمددهد که مفاهیم رهبری و در این تحقیق نشان می

توان بدان گذارند که میهای هنجاری واضحی در اختیارمان میها، چارچوبهستند. این مدل

وسیله به مفهوم رهبری پی برد، امّا تحقیقات تجربی در تأیید این مفاهیم و سازها زیاد نیستند. 

-مدل هاآن دئالیا هایها وجوه تمایز ساختگی و مصنوعی داشته، یا تیپعالوه بر این، این مدل

ها در کار خود رهبران از تمام یا بخش اعظمی از این مدل نیترموفق هاآنهایی هستند که در 

 (.Bush. 2003) کننداستفاده می
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 پیشینه پژوهش

تحقیقات گسترده در رهبری آموزشی و مدیریت وجود دارد، انتخاب رهبران و مدیران  کهیدرحال

 & Day & et al. (2001) Gunter (2000) Bush استیافت کرده کمی در نسبتاًآموزشی توجه 

Glover ( 2003) Thrupp & Willmott (2003). 

. گروه اول به سنجش شوندیمدر این حوزه عموماً به دو گروه تقسیم  شدهانجام یهاپژوهش

 & Hallinger) 2015 گرفتهای که عمل مدیریت شکلبه زمینه ارزیابی عملکرد مدیریت و

Chen. )  اما  اندپرداختهمدیریت  یهایستگیشامدیریت و  یهامهارتپرداخته و گروه دوم به

به ارائه مدل نظام ارتقا و انتصاب برای انتخاب بهترین مدیر نپرداخته است. در ذیل به  کدامچیه

 .است شدهپرداختهها چند نمونه از این پژوهش

 32را بر اساس  یامهیبدیران میانی شرکت م یهایستگیشا gholamzade (2013) پژوهش

ارتباطى،  یهامهارتشاخص شناسایى و بر مبناى نظرات خبرگان در پنج خوشه رهبرى، 

اما هیچ  ؛کردند یبندتیاولوشخصى و دانش و آگاهى شناسایى و  یهایژگیواخالقى،  یهاارزش

وهش حاضر به دنبال ارائه الگویی الگویی برای نظام ارتقا و انتصاب مدیران ارائه نکرده است. پژ

 gholami & et که با پژوهش مذکور تفاوت زیادی دارد. باشدیمبرای ارتقاء و انتصاب مدیران 

al (2013)  5معلمان مدیر آموزشی موفق باید دارای  ازنظردر پژوهش خود مشخص کردند که 

ردی مدیر، رابطه، توسعه و منش ف هاتیقابلبعد اساسی باشد توسعه سرمایه اجتماعی مدرسه، 

مدیر موفق  یهایژگیوکارکنان و خودمحوری و بینش محدود مدیر. نتایج این پژوهش  یاحرفه

مدل جایگزینی  گونهچیهاما به سایر سطوح مدیریت نپرداخته و  برشمرده را در حوزه مدرسه

توجه به  در پژوهش خود نشان دادند میزان Bahrami & et al (2013) معرفی نکرده است.

در فرم ارزشیابی بیش از سطح  یتیریمد فرااداری و مالی، مدیریتی و  یهامهارتتوان مدیر در 

 & Ehsaniدر پژوهش خود  با اهداف پژوهش حاضر تفاوت فراوانی دارد. که ؛مدیریت بوده است

et al (2012)  ،مشخص کرد چهار عامل شایستگی فرآیندی، شایستگی ساختاری فرهنگی

در اجرای اثربخش  یداریمعن صورتبهی تکنولوژیک به همراه شایستگی مدیریتی شایستگ

اما هیچ  اندکردهمدیریت شایسته را مشخص  یهایژگیو اگرچه که مؤثرندمدیریت دانش 

 .اندنکردهچهارچوبی را برای انتخاب و انتصاب مدیران مشخص 
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دانشگاه یزد در وضعیت موجود خود نشان دادند در  Bordbar & shakeri (2012)در پژوهش 

-افراد کمترین توجه می یهاحرفشخصیتی باالترین توجه و دانش و معلومات  یهایژگیوبه 

، بردیمرا به سمت عدم انتخاب شایسته مدیر گروه  هاآنعاملی که  نیترمهمشود. همچنین 

عد با تکنیک این ب یهامؤلفه یبندرتبهشخصیتی است. با  یهایژگیوعدم توجه الزم به 

چون متمایل به چالشی بودن، سن، مقاومت در  ییهاشاخصتاپسیس مشخص گردید توجه به 

برابر فشار، شاداب و برونگرا بودن، تواضع، فروتنی و صبوری و شکیبایی این وضعیت را بهبود 

 خواهد داد پژوهش مذکور فقط به ارائه چند راهکار برای بهبود مدیریت پرداخته اما یترشیب

در  Hoseinian & et al (2011) هیچ مدلی برای نظام ارتقاء و انتصاب مدیران ارائه نکرده است.

 یریکارگبهپژوهش خود مشخص کردن در فرایند انتصاب مدیران آماد و پشتیبانی ناجا، اهمیت 

-علمی شناسایی، ارزیابی، انتخاب به ترتیب از میزان متوسط به سمت خوب میل می یندهایفرا

هیچ مدلی را  کهنیاکه عالوه بر  شدهانجامپژوهش مذکور در جامعه آماری نیروی انتظامی  کند

 پژوهش جامعه آماری نیز تفاوت زیادی دارند. یهایژگیو ازلحاظارائه نکرده است 

Moosakhani & et al (2010)  مهارت  مدیر در میزان عملکرد نشان داد یهامهارتبا بررسی

مؤثر بر عملکرد است. اهداف و نتایج این پژوهش با پژوهش حاضر تفاوت  بعد نیترمهمرهبری 

دهد که بین شایستگی نشان می Yeganegi. (2010) نتایج حاصل از اجرای تحقیق زیادی دارد.

فردی و اجتماعی مدیران و اثربخشی مدیریت همبستگی وجود دارد و همچنین بین تمام 

)بعد فردی و بعد اجتماعی( و اثربخشی آنان همبستگی های مدیران متغیرهای ابعاد شایستگی

نشان  Naderikhorshidi & et al  (2009) نتایج حاصل از پژوهش معناداری وجود دارد.

سازمان و عامل  یهاارزش، تعهد به یررسمیغعوامل توانایی در برقراری ارتباطات قوی  دهدیم

 .باشدیم موردمطالعهمدیران میانی سازمان  بر انتصاب مؤثرعامل  نیترمهم عنوانبهقانونی، 

 یارهایمعخود به بررسی الزامات ساختاری و فرایندی و شناسایی  Azar (2008)در پژوهش

انتخاب مدیران منابع انسانی بخش دولتی پرداخته و ضمن معرفی مراکز ارزیابی و بهبود عملکرد 

 یهایژگیوکلی خصوصیات و  یارهایعمالگوی ساختاری مناسب، پنج دسته از  عنوانبهمدیران 

فردی، نحوه ارزیابی و تعامل مقامات مافوق و میزان  یهاییتوانامدیریتی،  یهامهارتفردی، 

در  ب مدیران منابع انسانی مشخص کرد.معیار انتخا عنوانبهپذیرش و همکاری کارکنان را 
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 بررسی به محتوا تحلیل روش از فادهاست با Moosazade & Adli (2008) پژوهش خود

 کتاب در متقیان موالی گهربار کالم به عنایت با شایسته انتصاب مدیران و انتخاب معیارهای

 شامل پژوهش این در مدیران انتصاب و انتخاب معیارهای پرداخته که البالغهنهج ارزشمند

 ینیبجهان در ریشه که بوده تخصصی معیارهای و سازنهیزم ایدئولوژیکی، معیارهای معیارهای

است که  مسئلهحاکی از این  Gholipoor & et al (2008)تحقیق  یهاافتهی .دارند اسالمی

که در  شودیمو توصیه  زندیمدولتی لطمه  یهاسازمانپیامدهای مخرب اثرمنسانی به عملکرد 

 رد Momeni & Jahanbazi (2007) انتخاب و انتصاب مدیران دولتی از منسانی اجتناب شود.

گیری چند شاخصه برای انتخاب مدیران، الگوی عمومی طراحی مدل تصمیم باهدفای مقاله

های ای، ویژگی، دانش و معلومات حرفههامهارتشایستگی مدیریتی را در دو بعد فردی )

. رسمی و غیررسمی قوی( معرفی کردند )ارتباطاتو ابعاد اجتماعی  بینش(شخصیتی، نگرش و 

اما چند تفاوت مهم با اهداف پژوهش  شدهانجامارائه مدل  باهدف اگرچهایج این پژوهش نت

است دوما سطوح مدیریت از سطح  شدهارائهکه در جامعه آماری متفاوتی  اوالًحاضر دارد. 

کمی است و به  صرفاًپژوهش مذکور پژوهشی  تیدرنهامدرسه تا سطوح باال را در نظر نگرفته و 

 ی توجهی نکرده است.کیف یهاجنبه

انتخاب و انتصاب مدیران  دربارهنشان داد که  Shariati & Arabioon (2007) مطالعات

نشده و  ینظرخواهاز پژوهشگران و سایر کارکنان  یسازندگ جهادتحقیقاتی وزارت  یواحدها

یا روشی  شیوه هاآنفرد در انتخاب مدیر تحقیقاتی مدیر باالتر است. بیش از نیمی از  نیمؤثرتر

دو سال  لمدرک دکتری و سابقه حداق تیاکثر .دانندینمرا درست  شدهانتخابکه تاکنون مدیر 

. نتایج پژوهش مذکور عالوه بر دانندیمرا در پست مدیریتی را از الزامات برای انتخاب مدیر 

کرده مدل مذکور پرداخته ولی مدل جایگزین ارائه ن یشناسبیآستفاوت جامعه آماری فقط به 

نحوه انتصاب مدیران ارشد اجرایی مشخص کرد که خصوص  در Xie  (2016)پژوهش  است.

از مدیر عملیاتی  شدنلیتبدسابقه مثبت کاری، استعفا و یا بازنشسته شدن مدیر قبلی از عوامل 

به ارتقاء مدیران  تواندیمبه مدیر ارشد اجرایی است. البته گردش مالی باال در زمان تصدی نیز 

 د.کنکمک 
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 یهاتیقابلارائه الگو برای مدیریت جانشینی بر اساس  باهدف Alvani & et al (2016) پژوهش

داخلی و خارجی دو سازمان پارک علم و فناوری  یهایژگیوو  مؤثرسازمانی و متناسب با عوامل 

 محورانشد یهاسازماندو  عنوانبهدانشگاه تهران و پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس 

جانشینی  یزیربرنامهاستقرار یک سیستم مدیریت  بر ضرورت انجام دادند. نتایج پژوهش

، سه دسته از نتایج فردی )مانند توانمندسازی تیدرنهاکرد و  دیتأکیک استراتژی  عنوانبه

فکری و هویت گروهی( و نتایج سازمانی )مانند  یهاهیسرماشغلی و تعهد(؛ نتایج گروهی )مانند 

و ایجاد مدل  توسعهدرحالنتایج  عنوانبهیادگیری سازمانی و به دست آوردن مزیت رقابتی( 

 .سازمانی در نظر گرفته شد یهاتیقابلجانشینی بر اساس  یزیربرنامهمدیریت 

فرایند انتخاب و انتصاب مدیر در  لیوتحلهیتجزبا عنوان  Yardibi & et al (2016) پژوهش 

باشد: عدم وجود ترکیه انجام شد که نتایج پژوهش به این شرح می آموزشی کشور یواحدها

است. ثبات در سیستم انتصاب مدیران  توجهقابلثبات در سیستم انتصاب مدیران در مقررات 

باید حداقل مدرک کارشناسی  شوندیمانتخاب  یآموزشمدیر  عنوانبهافرادی که  .ضروری است

باشند. انتصاب مدیر باید با توجه به عملکرد و ارشد در رشته مدیریت آموزشی داشته 

 پژوهش .شودیممدیر خدمت انجام  عنوانبه هاآنکه مدیر در سطح جایی که  یهاتیموفق

Khoshooi & et al (2013) شایستگی  32 نیب ازمدیران  یهایستگیشاشناسایی  باهدف

از:  اندعبارتکردند که  هشت شایستگی را که اهمیت بیشتری داشتند مشخص شدهیبندطبقه

 ازگاری، عملکرد، رهبری و ارتباط.، دانش، سیریگمیتصمارزش، تحلیل، 

، طراحی یک سیستم مدل، برای توسعه منابع باهدف Mirsepasi & et al ( 2013)پژوهش 

عمومی؛ توسعه منابع انسانی را به سه  یهابخشدولتی و  یهاسازماندر  (HRD) انسانی

. برای هر یک از اندکردهتقسیم  یتوانمندسازیت عملکرد، انتصاب و ارتقاء و مدیر ستمیرسیز

با ماهیت ورودی، پردازش، خروجی و بازخورد شناسایی و  ییهارشاخهیز مذکور نیز یهاستمیس

مدیریت عملکرد، آموزش و  یزیربرنامه. مدل سیستم توسعه منابع انسانی اندکرده لیوتحلهیتجز

 .بخشدبخش دولتی را بهبود می یهاسازمانشغلی کارکنان در  یزیررنامهبتوانمندسازی و 

یک سطح سیستم برای  عنوانبهاین مدل  تواندیمدولتی و مدیران بخش دولتی نیز  یهاسازمان

 .عملکرد و فرآیندهای مرتبط با توسعه منابع انسانی استفاده کنید یریگاندازه
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هدف، طراحی مدل مناسب برای انتخاب و ارتقاء  Sorayaii & seyfitavakoli  (2013) پژوهش

تکنیکی برای مدیران باالترین  یهامهارتکردند که  مشاهده  FAHPمدیران با استفاده از روش

 باشندیممفهومی  یهامهارتانسانی و  یهامهارتو در درجه دوم و سوم  باشدیماهمیت را دارا 

با پژوهش  کامالًروش و جامعه آماری  ازلحاظاما  شدهمانجاارائه مدل  باهدفاین پژوهش اگرچه 

که ضروری است جهت  شودیم یریگجهینتبا توجه به آنچه بیان شد  حاضر متفاوت است.

ذهنی الگو یا مدلی برای انتخاب مدیر وجود  یهاقضاوتجلوگیری از اظهار نظرات شخصی و 

ر اساس پیشینه نظری و نتایج داشته باشد در این پژوهش تالش شده برای اولین بار ب

مدیران و  وپرورشآموزشدر حوزه  نظرانصاحباز  گذشته و همچنین مصاحبه یهاپژوهش

معلمان با استفاده از روش تئوری پردازی داده بنیاد به ارائه نظریه بومی و ملی در حوزه انتخاب 

 و انتصاب مدیران دست یابد.

 

 روش پژوهش

از تئوری داده بنیاد یا گرندد تئوری فعان در انتخاب مدیر الگوی سهمبری ذینبرای بررسی 

 شود.های واقعی تدوین میمند و بر اساس دادهاستفاده شد؛ این تئوری به شکل نظام

وپرورش نظران آموزشجامعه آماری شامل مدیران و متخصصان و نخبگان علمی و صاحب

ضوی شامل: رؤسا، معاونین، وپرورش خراسان رآموزش انیمتصدخراسان رضوی و همچنین 

شیوه انتخاب نمونه به این صورت بود که در ابتدا لیست  مدیران، معلمین و کارشناسان بود.

و از طریق پست  شدهانتخابنفر(  12از افراد واجد شرایط بالقوه برای مصاحبه )حدود  یاهیاول

پاسخ مثبت جهت  هاآناز  ۹۱الکترونیکی و مراجعه حضوری با آنان ارتباط برقرار شد که تنها 

انجام مصاحبه دادند. همچنین در پایان مصاحبه، ضمن ارسال متن پیاده شده مصاحبه از آنان 

در  هامقولهاست اشباع نظری  ذکرانیشاخود را ارائه دهند.  یهاشنهادیپکه  شدیمخواسته 

تکمیلی با دو مصاحبه  ازآنپسآمد، اما پژوهشگر  دست بهبرای پژوهشگر  ۹1مصاحبه 

( ۹) جدولمصاحبه، به تفکیک سمت در  کنندگانمشارکتانجام داد. فهرست  کنندگانمشارکت

اطمینان خاطر از دقیق بودن  منظوربهبرای حصول اطمینان از روایی پژوهش و ذیل وجود دارد. 

 آمدهدستبه یهامقولهگزارش نهایی مرحله نخست، فرایند تحلیل یا  کنندگانمشارکت، هاافتهی
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ایشان در پارادایم  یهادگاهیدابراز کردند.  هاآنرا بازبینی کردند و نظر خود را در ارتباط با 

نفر از دانشجویان دکتری  3نفر از اساتید مدیریت و  2کدگذاری محوری اعمال شد. همچنین 

 هاآن درباره اظهارنظرو  هاافتهیمحوری،  یکدگذارمدیریت آموزشی، به بررسی پارادایم 

در  کمک گرفته شد. هادادهدر تحلیل و تفسیر  کنندگانمشارکتاز  زمانهم طوربهو  اندپرداخته

استفاده شد به این  MAXQDAافزار های کیفی از نرموتحلیل دادهاین پژوهش جهت تجزیه

ه مقول ۹2کیفی پژوهش  یهادادهگردید و بعد از تحلیل  افزارنرموارد  هامصاحبهصورت که متن 

 ( شناسایی و ارائه گردید.2جدول ) مقوله فرعی که در قالب 11محوری 

 

 ( اطالعات جمعیت شناختی نمونه آماری1جدول )

شماره 

 مصاحبه

شماره  سمت

 مصاحبه

 سمت

 وپرورشآموزشمسئول ضمن خدمت  ۹۹ دانشگاه یعلمئتیه ۹

 دانشگاه یعلمئتیه ۹2 دانشگاه یعلمئتیه 2

رئیس پارلمان انجمن اولیا و مربیان  ۹3 قهنماینده مدیران منط 3

 وپرورشآموزش

 دانشگاه یعلمئتیه ۹1 مسئول انتصابات منطقه 1

 وپرورشآموزشمعاون پژوهش  ۹5 نماینده معلمان 5

 دانشگاه یعلمئتیه ۹1 دانشگاه یعلمئتیه 1

 دانشگاه یعلمئتیه ۹1 وپرورشآموزشمعاون آموزشی  1

 مسئول بازرسی ۹3 وپرورشآموزشرئیس  3

 دانشگاه یعلمئتیه ۹۱ وپرورشآموزشرئیس  ۱

  رکلیمدمعاون  ۹2
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 پژوهش یهاافتهی

 نظریه داده بنیاد مندنظام( الگوی سهمبری ذینفعان در انتخاب مدیر بر اساس طرح 1شکل )
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 ( نتایج پژوهش با توجه به پارادایم کدگذاری2جدول )

 کد باز مقوله محوری 

 یعوامل عل

 مالحظات قبل از انتصاب

 عمومی یهاتیصالح

 علمی یهاتیصالح

 سابقه

 گذراندن دوره

آموزشی قبل از 

 انتصاب

 یهادورههدف 

 آموزشی

 عالی در سطحتضمین ایجاد مرکز آموزش مدیریت 

 تشخیص و تربیت رهبران آینده

 توسعه رهبری در داخل و خارج مدرسه

 آموزتضمین موفقیت دانش

 محتوای آموزش

 آموزشی روی سازمان مدرسه

 مدیریت منابع انسانی

 های مالیحوزه

 حقوقی

 اداری

 منابع درسی و آموزشی

 یانهیزمعوامل 

 ایمان به ارزش کار

 امانت و تعهد

 دادگری میان زیردستان 

 احترام به افکار دیگران

 قهحسن ساب

 طراحی سیستم نظارت و بازخورد

 تواضع و فروتنی یا مردمی بودن

 راهبردها

 اصول تخصصی

 مدرک تحصیلی مرتبط

 سابقه مدیریت

 سنوات خدمتی

 اصول مدیریتی

 یسازهماهنگ

 فرماندهی

 کنترل

 اصول عملکردی
 یسازبرنامه

 یسازشبکه
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 مهبرنا یسازادهیپواداشتن شبکه به 

 طراحی کار راهه یا مسیر پیشرفت

 پدیده اصلی

سهمبری ذینفعان 

در انتخاب و 

 انتصاب مدیران

مشارکت ذینفعان 

 یسازمانبرون

 با مشارکت سایر نهادها

 با مشارکت اولیا

مشارکت ذینفعان 

 یسازماندرون

 با نظر باالدستان

 با مشارکت دانش آموزان

 لمان منصوب شودبا پیشنهاد شورای مع

 گرمداخلهعوامل 

 نفوذ جریانات سیاسی

 و ماهر دهیدآموزشوجود افراد 

 سیستم متمرکز

 های ضمن خدمتدوره

 امکانات و تسهیالت

 فراگردهای آموزشی و تدریس

 پیامد

 

 حقوق همه افراد نیتأم

 یجوسازمانارتقاء 

 یسازمانفرهنگارتقاء 

 مدیریت پاسخگو

 رکت آزاد و عادالنه ذینفعانمشا

 وفاق سازمانی

 ارتقاء فرهنگی 

 توسعه سرمایه انسانی 

 رشد و پیشرفت جامعه

 ییتمرکززدا

 تحقق اهداف آموزشی

 

 "سهم بری ذینفعان در انتخاب مدیر"موردمطالعه  اصلی فرایند تجربه پژوهش نشان داد پدیده

مشارکت "و  "انتصابی بودن یجابهابی بودن مدیر انتخ"، یکی شودیمشامل دو مفهوم اصلی 

این اصل را سرآغاز تغییر در  کنندگانمشارکتاست. اکثر  "نفعان در فرایند انتخاب مدیرذی

مدیران  انتخاب "اعتقاد دارد کنندگانمشارکتکه یکی از  طورهماندانند می وپرورشآموزش
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قلی مدیریتی از قبیل دانش و تجربه و ارای شرایط حدادالبته افرادی که )توسط معلمان 

 وپرورشآموزشبسیار مناسبی برای یک تغییر اساسی در  کارراهمحبوبیت و مقبولیت باشند( 

؛ خواهد داشت را در پینتایج خوبی  وپرورشآموزشاست و با تعمیم آن به انتخاب سایر مدیران 

( معاون آموزشی 1مصاحبه ))است  رمتمرکزیغاین نتایج حرکت به سیستم  نیترمهمیکی از 

. باشدیم یسازماندرونو  یسازمانبرون نفعانیشامل مشارکت ذاین اصل نیز  "(وپرورشآموزش

که به نظر  باشندیم نهادمردم یو عموم یخصوص یهاسازمان یسازمانبرون نفعانیمنظور از ذ

 ینهادها هاآنبه نظر نقش داشته باشند.  رانیدر انتصاب و انتخاب مد دیبا کنندگانمشارکت

 رد؛یقرار گ تیو ترب میدر خدمت تعل تواندیمهستند که  یادیز یهالیپتانس یدارا یسازمانبرون

 عنوانبهدهد عالوه بر آن اولیا نیز ینشان م ایاسترال ازجمله کشورها ریکه تجربه سا طورهمان

که یکی از  طورهمانان دارد مهمی در انتخاب مدیر ریتأث یسازمانبرونیکی دیگر از ذینفعان 

در  هاآنو مشارکت  نیوالد یبرا یدر جهت اعتمادساز ییهاتیفعال": دیگویم کنندگانمشارکت

و نظارت بر کار مدارس  ینیآفربتوانند در مدرسه نقش نیشود و والد آغاز دیباامور مدرسه 

 . "(منطقه رانیمد ندهی( نما3) مصاحبه). داشته باشند

نقش  تیو ترب میتعل ندیکه در فرا یسازماندرونافراد  یتمام ،یسازماندرون فعاننیمنظور از ذ

 عنوانبهکه شامل: معلمان  باشدیم د،نقش داشته باشن رانیدر انتخاب و انتصاب مد دیدارند و با

نظام  یهایورود، دانش آموزان که دارندعهدهرا به  یریادگیو  یاددهی ندیکه فرا یکسان

در  شودیم، دارندعهدهرا به  ینظام آموزش یراهبردهاد و باالدستان که اهداف و هستن یآموزش

ادارات اجازه  رانیاست مد ستهیبا": دیگویمچنین  کنندگانمشارکتاین خصوص نیز یکی از 

و  ندیرا انتخاب نما شیمدرسه خو ریخود مد یبارأنموده و  یدموکراس نیدهند تا معلمان تمر

 دیتائمنتخب معلمان را  رید به معلمان به انتخاب آنان احترام گذاشته و مدبا اعتما زیآنان ن

شاهد انتخاب معلمان مدارس  کیزدن یاندهیآشود که در  یکه فتح الباب دیبه آن ام ندیفرما

مدارس،  رانیادارات توسط مد رانیمدارس توسط معلمان، مد رانیتوسط دانش آموزان، مد

 رانیو انتخاب مد یبارأ وپرورشآموزش ریو انتخاب وز راتادا نرایاداره کل توسط مد رانیمد

و هم معلمان را در  باالدستان نظرهم ینوعبه ندیفرا نیا میکشور باش وپرورشآموزشاداره کل 

البته تمامی ذینفعان بر  "دانشگاه( یعلمئتیه( 2مصاحبه )) .نظر قرار داده است رندیمدانتخاب 
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 اب مدیر یک سری مالحظات قبل و بعد از انتصاب الزم و ضروری است.این باورند که برای انتخ

در این مطالعه سه عامل، مالحظات قبل از انتصاب مدیر و همچنین دو عامل گذراندن دورهای 

ها و دالیلی بر ضرورت طراحی الگوی آموزشی قبل از انتصاب تشخیص داده شد که پیش بایست

؛ یا به عبارتی الگوی سهمبری ذینفعان در انتخاب باشدیمسهمبری ذینفعان در انتخاب مدیر 

یکی از عوامل علی مالحظات قبل از  .دهدیمقرار  ریتأثتحت  وپرورشآموزشمدیران را در 

انتصاب است. منظور تمامی عواملی که قبل از انتصاب مدیران باید لحاظ گردد تا از انتخاب 

 عمومی، یهاتیصالح و شامل: جلوگیری شودمدیری که شرایط احراز پست مدیریت را ندارد 

 ،یاعتقاد تیاحراز صالح" یعموم یهاتیصالحمنظور از . شودیمعلمی، سابقه  یهاتیصالح

 ازنظر یانمونه است "بودن یبوم"و  "یلحاظ کردن شرط سن"، "یو رفتار یاخالق

 و هر مدیریت یطورکلبهمدیریت مدرسه یا "در این خصوص عبارت است از:  کنندگانمشارکت

 ها،آموخته اجرای در هازبردستی و هامهارت نیز و تخصّصی و عمومی هایآگاهی با تنها رهبری،

 . رسدنمی سامان به

 از ما منظور. کنیممی یاد آن از اخالق عنوان با که است آفریننقش میدان این در دیگری عنصر

مدیری جریان تربیت نسل  که است ایویژه اخالقی تیشخص و روحیه منش، اخالق، عنصر

( مسئول ضمن خدمت ۹۹)مصاحبه ) .کنند احراز آن را باید آینده را بر عهده دارد

آموزشی قبل از انتصاب از عوامل علی دیگری است که پدیده  دوره گذراندن "(وپرورشآموزش

 یاهدورهو شامل اهداف دوره آموزشی و همچنین محتوای  دهدیمقرار  ریتأثاصلی را تحت 

به ". باشدیمبه این شرح  کنندگانمشارکتدر این خصوص نیز نظر یکی از  باشدیمآموزشی 

نظر من به دلیل اهمیت انتصاب مدیران آموزشی و نقشی که در رشد و اعتالی آموزش کشور 

 ایحرفه صالحیت تعیین آزمون نام تحت آزمونی وسیلهباید به مدیریت شغل داوطلبان دارند

 که آموزشی مدیریت ینهیدرزم دوره یک گذراندن از پس آزمون این شدگانقبول. شوند گزینش

 تربیتی و یا سایر مراکز ویژه آموزش مدیریت علوم هایدانشکده معلم،تربیت عالی مراکز در

 "( نماینده مدیران منطقه( 3)مصاحبه ) گیرند. عهده بر را مدارس مدیریت شودمی برگزار
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 سهمبری ذینفعان در انتخاب مدیر( حاصل) یاصل پدیده از تعامالت ویژه که ای اقدامات راهبردها

قواعد و قوانینی . این اصول، شودیمباعث ایجاد اصولی در انتخاب و انتصاب مدیر  شوندیم

 اصول مدیریتی و تخصصی، اصول اصول شامل: ؛ واست استوارشدهبر آن مقوله اصلی  هستند که

در خصوص اصل هماهنگی از اصول مدیریتی نظر یکی از  مثالانعنوبه .باشدیمعملکردی 

 مستلزم اهدافش تحقق در مدرسه موفقیت ... ولی" باشدیمبه این شرح  کنندگانمشارکت

 اتالف و ریتأخ بروز احتمال هماهنگی بدون درواقع. است مذکور یهاتیفعال ساختن هماهنگ

 .شود مواجه ناکامی مدرسه با است ممکن و ابدییم افزایش هابرنامه و هاتیفعال انجام در وقت

 "(رکلیمد( معاون پژوهش ۹5)مصاحبه )

به  مانیاشامل:  دهدیمقرار  ریتأثرا تحت  راهبردهاکه  یاژهیودر این پژوهش بستر و شرایط 

 یطراح، سابقه حسن، گرانیبه افکار د احترام، ردستانیز انیم یدادگر ،و تعهد امانت، ارزش کار

یکی از  نظر .باشدیم بودن یمردم ای یو فروتن تواضعو  نظارت و بازخورد تمسیس

 باید مدیر انتخاب ... در در خصوص ایمان به ارزش کار به این شرح است: کنندگانمشارکت

 این وجود سنجی استعداد و آزمایی ذوق طریق از و آورد دست به کار ارزش به را او ایمان

 خوشبخت ،است شوری سری هر در اندگفته دیرینه یهازمان از و کرد کشف او در را ویژگی

همچنین در خصوص "(وپرورشآموزش( رئیس اداره ۱)مصاحبه ) .دریابد را ذوقش که کسی

 مدیر شودمی گفته": دیگویمچنین  کنندگانمشارکتدادگری بین زیردستان نیز یکی دیگر از 

 که است این بهتر تعبیر ولی کند برقرار مساوات نآنا میان در و بنگرد نظر یک به همه به باید

در  "دانشگاه( یعلمئتیه( ۹1کند. )مصاحبه ) برقرار همه میان را عدالت باید مدیر بگوییم

. مدیر موفق عالوه بر : ..دیگویمچنین  کنندگانمشارکتخصوص حسن سابقه نیز یکی دیگر از 

معلم را نیز باید داشته باشد تا به نحو احسن با  عنوانبه آموزشی موفق سابقه، تجربه بودن دارا

( مسئول 1آگاه باشد.)مصاحبه ) یخوببه هاآنارتباط برقرار سازد و از مسائل و مشکالت  هاآن

 "انتصابات منطقه(

یا  گرمداخلهشرایط  عنوانبه دهندیم قرار تحت تأثیر را راهبرد شرایط عمومی محیطی که

عواملی که در فرایند مدیریت مدارس و مراکز آموزشی قرار  ازجمله .شوندیمقلمداد  یاواسطه
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 وجودی، عدم اسیس اناتینفوذ جرکه شامل:  باشدیمانتخاب و انتصاب مدیران  دارد مداخالت در

و بازآفرینی اطالعات،  ضمن خدمت یهادوره، کمبود متمرکز ستمیس، و ماهر دهیدآموزشافراد 

نظر یکی از  طبق .باشدیم سیو تدر یآموزش یفراگردهاپیچیدگی و  التیو تسه امکاناتکمبود 

در خصوص مداخالت جریانات سیاسی در نظام آموزشی و انتصاب مدیران به  کنندگانمشارکت

 یمتماد یهاکه سال تیو ترب مینظام تعل یفرا رو یهااز چالش یکیاصوالً شرح ذیل است: 

با  شان،یو توانمند هایستگیکه قبل از احراز شااست  ینیآن است، انتخاب مسؤول ریگ بانیگر

 نی. بر اردیگیقرار م تیمسؤول رشیپذ یبرا ،یمحور اصل شان،یاسیو س یخط و خطوط حزب

 یریناپذجبران یهاضربه رمسئول،یلحاظ انتصاب افراد ناکارآمد و غ هما، ب یاساس، مراکز آموزش

 "منطقه(( مسئول بازرسی ۹3مصاحبه )اند )را متحمل شده

 ازنظرپژوهش هستند در این پژوهش  یامدهایپگردند می پدیدار راهبردها براثر که نتایجی

 ، مدیریتیسازمانفرهنگ ، ارتقاءیجوسازمان افراد، ارتقاء همه حقوق نیتأم، کنندگانمشارکت

 هیماتوسعه سری جامعه، ارتقاء فرهنگ سازمانی، ذینفعان، وفاق عادالنه و آزاد پاسخگو، مشارکت

پژوهش هستند.  یامدهایپی اهداف آموزش تحققو  ییتمرکززدا، جامعه شرفتیو پ رشدی، انسان

مشارکت در انتخاب مدیر توسط ذینفعان  یامدهایپدر خصوص  کنندگانمشارکتنظر یکی از 

نقش تمامی ذینفعان در انتصاب مدیران این است  یامدهایپیکی دیگر از "به شرح ذیل است: 

با مداخله در فرایند انتخاب  توانندیمبه حقوق خود برسند؛ معلمان  توانندیم هاوهگرکه تمامی 

دانشگاه(  یعلمئتیه( 2مصاحبه )) .مدیر داشته باشند یهایریگمیتصمدر  یپررنگمدیر نقش 

و  توجه وفاداری، در آنخلق محیطی که  همچنین نظر یکی دیگر به این شرح است که: "

قیمت گذاشت. )مصاحبه  توانینمروی مزایای آن  کنیولباشد هزینه دارد اعتماد وجود داشته 

 "(دانشگاه یعلمئتی( ه۹۱)

 گیریو نتیجه یبندجمع 

 یهادورهمحتوای  مؤلفهدو  وپرورشآموزش( فوق مشخص گردید که در 2جدول )با توجه به 

آموزشی قبل از  یهادورهقبل از انتصاب مدیران ) یهادورهآموزشی قبل از انتصاب و اهداف 

 از قبل مالحظات) سابقه علمی و یهاتیصالح عمومی، یهاتیصالح مؤلفهسه  و( انتصاب
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 وپرورشآموزش "مدیران در انتخاب نفعانذی سهمبری" بر علی، شرایط عنوانبه( انتصاب

 دانش مشارکت با) یسازماندرونسهیم بودن ذینفعان تابع مشارکت افراد  .اندداشته ریتأث

 با ،نهادها سایر مشارکت با) یسازمانبرونو  (شود منصوب معلمان شورای پیشنهاد با و آموزان

 .باشدیمدر انتخاب و انتصاب مدیران  (باالدستان نظر با و اولیا مشارکت

کنشگران اصلی انتخاب و انتصاب مدیران برای سهم  عنوانبهذینفع  یهاگروهعالوه بر این  

 تخصصی، اصول اصول ازجمله ییراهبردهابه اتخاذ  وپرورشآموزشان بری در انتخاب مدیر

به ارزش کار، امانت و  مانیااین در حالی است که  روی آوردند. عملکردی اصول مدیریتی و

نظارت و  ستمیس یحسن سابقه، طراح گران،یاحترام به افکار د ردستان،یز انیم یتعهد، دادگر

 اصول تخصصی، اصول را برای خاص بستری بودن یممرد ای یبازخورد و تواضع و فروتن

 .آوردیمفراهم  وپرورشآموزش مدیران عملکردی اصول و مدیریتی

متمرکز، کمبود  ستمیو ماهر، س دهیدآموزشعدم وجود افراد  ،یاسیس اناتینفوذ جر همچنین 

 یدگیچیو پ التیاطالعات، کمبود امکانات و تسه ینیضمن خدمت و بازآفر یهادوره

تخصصی،  اصول ، بستری عام را براییاواسطهشرایط  عنوانبه سیو تدر یآموزش گردهایراف

پژوهش  یهاافتهی. آوردیمفراهم  وپرورشآموزشمدیران  عملکردی اصول مدیریتی و اصول

 وپرورشآموزشعملکردی مدیران  اصول مدیریتی و تخصصی، اصول اصولنشان داد 

 ، مدیریتیسازمانفرهنگ ، ارتقاءیجوسازمان افراد، ارتقاء ههم حقوق تأمین پیامدهایی همچون

 نفعان،یمشارکت آزاد و عادالنه ذ ،سازمانی ذینفعان، وفاق عادالنه و آزاد پاسخگو، مشارکت

جامعه،  شرفتیرشد و پ ،یانسان هیجامعه، توسعه سرما یارتقاء فرهنگ ،یوفاق سازمان

 ال داشته است.ی را به دنبو تحقق اهداف آموزش ییتمرکززدا

ی نظام ارتقاء و انتصاب مدیران در پژوهش در حوزه ،بیان شد قبالًکه  طورهمان

به دو  شدهانجامهایی که پژوهش عموماً کرده است افتیدر یکم نسبتاًتوجه  وپرورشآموزش

ای که همچنین به زمینه . گروه اول به سنجش ارزیابی عملکرد مدیریتشوندیمگروه تقسیم 

 یهامهارتو گروه دوم به  پرداخته  Hallinger, Chen(2015) گرفتهدیریت شکلعمل م

اما کمتر پژوهشی به ارائه الگویی برای انتخاب  اندپرداختهمدیریت  یهایستگیشامدیریت و 

با سایر  سهیمقاقابلو  همتایببهترین مدیر پرداخته است. به همین دلیل نتایج این پژوهش 

به ارائه الگویی  هاداده دلاز طرف دیگر در این پژوهش تالش شده از  نیست. یهاپژوهش

مقوله  نیترمهمکه مشاهده شد  طورهمانبومی در خصوص ارتقاء و انتصاب مدیران بپردازد. 

بود که  "سهمبری ذینفعان در انتخاب مدیران"این پژوهش یا به عبارتی مقوله اصلی پژوهش 

که اکثر  است، یکی انتخابی بودن مدیر است دادهیجادر خود این مقوله، دو مفهوم عمده را 



26  ارائه الگوی سهمبری ذینفعان در انتخاب مدیران مدارس...  
  

، روش انتخابی بودن مدیران را بر انتصابی بودن، ترجیح دادند و بحث دوم کنندگانمشارکت

این بود که مدیر باید توسط تمامی ذینفعان انتخاب شود. سهمبری ذینفعان در انتخاب مدیر 

فرزندان و جامعه خود  وپرورشآموزشنند در شود همه ذینفعان احساس کباعث می اوالً

بدانند دوم مشارکت و سهیم بودن در  رگذاریتأثو  رندهیگمیتصمشریک هستند و خود را 

 وپرورشآموزشانتخاب مدیر باعث ایجاد تعهد، احساس مسئولیت و همراهی بیشتر در 

ینکه باید دارای باشد عالوه بر ا هاگروه، از طرف دیگر مدیری که منتخب تمامی شودیم

تا شانس انتخاب شدن را داشته باشد؛ به دلیل  باالترین درجه صالحیت و شایستگی باشد

قدرت مشروعی که از زیردستان گرفته از قدرت اجرایی و نفوذ اجتماعی بیشتری برخوردار 

 در جهت اهداف سازمان استفاده کند. تواندیماست که به نحو احسن از این پتانسیل 

شخص، گروه یا جناح  مداخلهعدمای دیگر این الگو تالشی در جهت ثبات مدیریت و از مزای

سیاسی خاصی در مدیریت سازمان است. این امر باعث جلوگیری از انتصاب مدیران بدون هیچ 

بر اهمیت مالحظات قبل و بعد از  کنندگانمشارکتاعتقاد عمده  .شودیم تخصص و شایستگی

علمی، عمومی،  یهاتیصالحه نظر آنان مدیر باید قبل از انتصاب انتصاب برای مدیر بود. ب

اش توسط مراجع ذیصالح احراز شود. عالوه بر آن بعد از انتخاب مدیر نیز تجربی و آموزشی

ضمن خدمت و  یهادورهیا مسیر پیشرفت، طراحی  کار راههباید مالحظاتی از قبیل طراحی 

 کنترل و بازخورد باید انجام شود. بازآموزی و همچنین طراحی سیستم نظارت،

در  شدهمطرحپژوهشگر در چهارچوب موارد  یشنهادهایپپژوهش،  یهاافتهیبا توجه به 

و  یزیربرنامهبرای بخش  ییهاافتیره عنوانبهبر اساس نتایج آن،  ژهیوبهپژوهش حاضر و 

 :ودشیمبه شرح ذیل خالصه  موردمطالعه وپرورشآموزشسازمان  یگذاراستیس

این مطالعه چهارچوبی مفهومی جهت مطالعه فرایند ارتقاء و انتصاب مدیران در  .۹

در این زمینه را فراهم آورد. جهت  یگذاراستیسو  وپرورشآموزش یهاطیمح

توسعه  منظوربهاین پژوهش، با نگاه تصمیم سازی و  یهاافتهیساختن  تریکاربرد

، رویکرد استقرار نظام ارتقاء و انتصاب رورشوپآموزشدر  نظام ارتقاء و انتصاب مدیران

ارتقاء و انتصاب مدیران  هانامهنیآئمدیران بر اساس الگوی حاضر، انطباق 

 وپرورشآموزشبا این نظام توسط مدیران سازمان  موردمطالعه وپرورشآموزش

 در کانون توجه قرار گیرد. موردمطالعه

ام ارتقاء و انتصاب مدیران، فرایندی نتایج پژوهش حاضر با قطعیت نشان داد که نظ .2

باید در آن سهم  یسازمانبرونو  یسازماندروناست مشارکتی که تمامی ذینفعان 
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داشته باشند. ضروری است در جهت تغییر رویه و مشارکت هرچه بیشتر تمامی 

 ذینفعان جهت پویایی و تحول نظام آموزشی گام بردارند.

 یهایتوانمندشرایط ارتقاء  عنوانبهخدمت قبل از خدمت و بعد از  یهاآموزش .3

 مدیران باید جدی گرفته شود.

فرایند انتصاب مدیران باید به انتخاب تبدیل شود؛  موردمطالعه وپرورشآموزشدر  .1

 البته انتخابی که با مشارکت تمامی ذینفعان باشد.

ان و مسیر پیشرفت و همچنین نظام نظارت و کنترل عملکرد مدیر کار راههطراحی  .5

 .رسدیمضروری به نظر 

بر نظام ارتقاء و انتصاب  رگذاریتأث یهامؤلفهقبل از استقرار مدل مذکور برای ارتقای  .1

سازمانی برای ارتقاء  یهامشوق، نظام موردمطالعه وپرورشآموزشمدیران در سازمان 

 و انتصاب کارآمد مدیران، طراحی و اجرایی گردد.
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