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 چکيده 
کنندگان به شد. مشارکتاستفاده توصیفی نوع از پدیدارشناسی روش کیفی و رویکرد از حاضر پژوهشدر   

سمنان  شهر استانمهدی دولتی شهرستان مدارس معاونان و معلمان بین از شیوه هدفمند از نوع مالکی و

شد و گردآوری معاونانو  معلماننفر از  10ساختارمند با مهیمصاحبه نها با استفاده از فن شدند. دادهانتخاب

پذیری، اتکاپذیری و تاییدپذیری، افزایش اعتبارپذیری، انتقال منظوربه. دگردی لیتحل ،یزیالکُ راهبرد مبتنی بر

سازی، کنترل سوسه تحلیل موارد منفی،  ، «هاتأیید آنپژوهشی و  از نظرات همکاران گیریبهره»هایهشیو از

و  بازرسی» ،«درگیری طوالنی مدت»،«هاتبیین جزئیات دقیق فرایند گردآوری و تحلیل داده»از سوی اعضا، 

 عامل4مالک و 24بندی ها به شناسایی و طبقه. تحلیل عمیق دادهشد استفادهو ، «دگذاریبازبینی در زمان کُ

و  "انریمد یاحرفه اتیخصوص"، "انریمد یاخالق اتیخصوص"، "رانینحوه انتصاب مد"ی شاملاصل

به  رانیمدبرخی از  شیگراعوامل  روشن از یریصوتواند تکه میگردید منتج "ردستانیز یاخالق اتیخصوص"

ضمانت اجرایی برای سازی نظام ارزشیابی پویا و با رسد، اجراییبه نظر می .دینماارائه ،از زیردستان کشیبهره

تشخیص کیفیت انتصاب و عملکرد مدیران مدرسه که با مشارکت عوامل انسانی درون مدرسه، انجام شود، می

  تواند در بهبود فضای تعاملی در مدرسه و جلوگیری از رفتارهای استثمارگرایانه احتمالی، اثربخش باشد.
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 مقدمه

هر  موفقیت یا شکست ترین عواملمهم از مدیریتی، کیفیت مدیران و چگونگی اعمال فرامین    

 نانکارک در قوی انگیزش و روحیه آمدن بوجود باعث مدیر مناسب رفتاری الگوهای .است سازمانی

 گوناگون دوران در (Mossadegh Rad, 2005).دهدمی افزایش را از حرفه رضایت میزان و شودمی

 ودخ تاریخ در مدیریت است؛ شده ارائه مدیریت برای زمان آن نیاز به توجه با مختلفی، تعاریف

دیگران، اطالق می توسط کار انجام هنر به مدیریت اول نگاه در است گذرانده را مهم دوره سه

 دوران استثماری نگاه و نظر و شودرعیتی مربوط می ـ ارباب دوران مدیریت به تعریف این ".گردد

 زا برداریبهره دوران، این کند. درمی بیان را کارکنان و زیردستان به مدیریت جانب از گذشته

 نوع این شده اشاره اینکه با .شدمی محسوب هنر نوعی خود، نفع به دیگران نیروهای و هاتوانایی

دهد برپایه چنین مطالعات متعددی نشان می امروزه بوده، رعیتی ـ ارباب دوران به مربوط مدیریت

رغم به ولی گیرد،می انجام برخی از مدیران جانب از استثمارهایی ای، همچناندیدگاه غیرمنصفانه

 . (Khorasani, Ghafari & Rousta, 2016)است نشده آن به وجود آن، توجه چندانی
منبع قدرت  به عنوان یکی از پنج« اجبار قدرت»از  French & Raven (1959) در پژوهشی 

 رتیقد منبع اولین اجبار، شود. قدرت استفاده نفوذ منظوربه است ممکن که کنندمدیران یاد می

 ارواد اجبار، قدرت. گیردمی قرار استفاده مورد همه، از بیش ولی دارد را تاثیر کمترین که است،

اقدامات  برای «عواقبی» ایجاد یا اوست، اراده و میل خالف بر که است کاری انجام به فرد کردن

 و زورگویی تهدید، بر خود، زیردستان در «انگیزه ایجاد» برای مستبد رهبران. است کارکنان

 و نارضایتی ترس، به رفتار نوع معموالً این. کنندمی تکیه «غیر اینصورت در» واژه از استفاده

 ,Ghasemi, Hossein Gholizadeh & Nogani Dukht Bahmani)انجامدرنجش زیردستان می

ن سازما آن مدیریت به سازمانی ورشکستگی یا ماندگیبخش مهمی از علل توفیقات، عقب  .(2018

 باالیی ایحرفه اخالق از کیفیت پویا و پیشتاز هایسازمان . (Khorshidi, 2013)وابسته است

 کاهش در را سازمان چشمگیری بسیار میزان به سازمان، در ایحرفه وجود اخالق. برخوردارند

 ,Carolyn & Chris)سازدمی پاسخگو و نمودهیاری هدف، اثربخش تحقق در موفقیت و هاتنش

2007) . Highhouse, Zickar & Yankelevich (2010) مهم مسائل از را کاری اخالق ضعف 

 ارتباطات وسیع برقراری و روزافزون فناوری گسترش دلیلبه امروز جهان در .انددانسته هاسازمان

 فنون و با اصول آشنا نبودن و انسان روانی و معنوی ابعاد به توجهی کم و مجازی محیط در

شده واقع غفلت مورد هاسازمان مدیران میان در اخالقی اصول از بسیاری ای،حرفه رفتار و مدیریت

 مدیران از برخی مآبانهکشی ارباببهره.  (Shafiepour, Zare Zeidi & Metani, 2017)است

 مکک فضا این پرورش به که است هامشکالت و ضعف این از یکی کارکنان، از ناکارآمد و ضعیف
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 سازمانی، و کاری هایمحیط در نامناسب رفتارهای نسبی شیوع گذشته دهه سه طی. نمایدمی

 این با مرتبط عوامل به علوم مختلف هایعرصه نظرانصاحب و اندیشمندان توجه جلب ساززمینه

در  ایویژه مدیریت مدارس جایگاه .(Golparvar & Rafi'zadeh, 2010) است شده رفتارها

 یم؛باش داشته موفقی مدارس باید کنیم پیدا دست مطلوب ایجامعه به است قرار اگر دارد؛ جامعه

. باشیم داشته مدارس و متعهدی را درمتخصص  مدیران که شودمی ممکن صورتی در امر این و

 وندر در. گردد شناسایی مدارس مدیریت هایآسیب است الزم هدف، این به بخشیدنتحقق  برای

 جهزم مدیرانی متناسب، ساختاری امکانات کنار در آن، مدیریت و تربیت و تعلیم جهانی، تحوالت

 احلس به تغییرات امواج این تالطم در را خود آموزشی واحد کشتی بتوانند که خواهدمی مهارت به

  .(Khorshidi, 2013; Zahedi & Sheikh, 2016)برسانند موفقیت
 یادیز هاینگرانی آن زیانبار و منفی تأثیرات و مدیران سوءرفتار یا نامناسب تعامالت وجود"

 دبیران با آن در مدرسه مدیر که مدارسی است، آورده وجودبه آموزاندانش حتی و دبیران برای را

 برخوردهای و تشنج از پر دائماً و نیست قوی معلمان روحیه و ندارد خوبی رابطه آموزاندانش و

 در. ندارد وجود کار انجام برای الزم انرژی باشد، مدیران نامناسب تعامالت عبارتیبه و نادرست

 سازمان اهداف به رسیدن مانع دلسردی و تمایل عدم پژمردگی، خستگی، هاییمحیط چنین

 طقیمن و درست صورتبه و احسن نحو به را خود تربیتی و آموزشی رسالت توانندنمی و گرددمی

 رهبری در حوزه مطالعات از ایگسترده بخش .(Shirbaghi, & Moradi, 2010) "دهند انجام

 اهمیت بر آموزشی، پژوهشگران توسط شده انجام هایتبیین و مدرسه در مدیریت و آموزشی

 تاکید مدرسه موفقیت طورکلیبه و آموزاندانش تحصیلی پیشرفت در مدارس مدیران راهبردی

 ;Mulcahy, 2019; Hardwick-Franco, 2019; Truong, 2019; Palmer, 2018)دارند 

Adams, Olsen & Ware, 2017; Richardson, Watts, Hollis & McLeod, 2016; Ediger 

 یچه حقیقت در و است وابسته آن آموزشی مدیران کیفیت به آموزشی نظام هر کیفیت.  (2014

 ,Sadeghinia, Salehi & Moghadamzadeh)رود باالتر مدیرانش سطح از تواندنمی کشوری

 ترینعمده از یکی که شودمی مشخص کشورمان مدارس در موجود وضعیت مطالعه با .(2018

 Sadeghinia)است مدارس مدیران کار کیفیت بودن نامناسب پرورش و آموزش نظام مشکالت

& et al, 2018). های مورد نیاز برای ارتقای کیفیت کار های انجام شده، به مولفهدر پژوهش

 است.ها، اشاره شدهمدیران، اشاراتی شده است که در ادامه به برخی از این یافته

 تربیش اهمیت است انسان تربیت آن دستاورد که دلیل این به آموزشی هاینظام در مدیریت

 ایران پرورش و آموزش در مدیران انتخاب Babazadeh (2015)از نظر  .دارد تریسخت شرایط و

 ورتص خویشاوندی و شخصی روابط سیاسی، مسائل از اعم غیرتخصصی عوامل تأثیر تحت بیشتر
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 ؛زنندمی تکیه مدیریت صندلی بر غیراصولی هایمالک با مدارس مدیران موارد اغلب در و گیردمی

 زان،آمودانش و معلمان رضایت کسب و آموزشی کیفیت ارتقای برای مدیریتی توان چون عواملی

 شخصی روابط نیز مدارس مدیران سطح در. ندارند روسا و مدیران انتصاب در چندانی نقش

رسد، بررسی نظر میبه نیست. خاصی قانون تابع و است مدیران انتخاب برای مالک تریناصلی

که حتی بخش اندکی از نظر میدانی این موضوع از اهمیت دوچندانی برخوردار است و درصورتی

ناپذیری را برای نظام آموزشی به همراه داشته تواند تبعات جبرانباشد، میبیان شده صحت داشته

 هایلفهمؤ که داد نشان Amiri-Jami, Amiri-Jami & Alaei (2014) پژوهش هایباشد. یافته

 در ارتباطات مؤلفه و آموزشی مدیران از انتظار مورد عمومی هایشایستگی مورد در تعهد و ایمان

مدارس  گانهسه هایدوره از هریک آموزشی مدیران از انتظار مورد اختصاصی هایشایستگی مورد

 ,Khannifar .اندگرفته قرار تأکید مورد هاشایستگی سایر از بیشتر جامتربت شهرستان دخترانه

Jandaghi & Abdulhoseini (2007) نیاز مورد عملکردی و دانشی استانداردهای تدوین در 

 دیگری، و رهبری هایسبک با آشنایی آنها، از یکی که اندکرده ارائه را مواردی مدارس، مدیران

 . است ارتباطات

 برای سازمانی منابع کارگیری به هنر و دانش: »از است عبارت خود جامع تعریف در مدیریت،

 عناصر از ارتباطات. Kowsari, 2019)) «اثربخش و مطلوب شیوه به معین اهداف به دستیابی

 مدیر ارتباط. برقرارکنند ارتباط مختلف سطوح در افراد با باید مدیران. است مدیریت حرفه اولیه

 مانند کار هایجنبه زیرا باشد، ارتباطات ترینمهم است ممکن کنند،می کار او برای که کسانی با

 اینکه همه از ترمهم. گیرندمی انجام ارتباطات راه از عملکرد ارزیابی و مأموریت ارجاع آموزش،

 طریق از اثربخشی افزایش برای مراوده و گروهی فردی، هایفعالیت که است فرآیندی ارتباطات

 .(Moradi Idisheh, Jahan-Biglari, Barani & Karimi-Taher, 2011) شودمی هماهنگ آن

 تعیین معیارهای و نشانگرها ها،مالک که دادهنشان Ashrafi & Zeinabadi (2017) نتایج پژوهش

 کلی صورتبه آمریکا و استرالیا ژاپن، کشورهای به نسبت ایران در ابتدایی مدیران شایستگی

 رایب پیشرفته و مقدماتی گواهینامه ارائه صالحیت، آزمون تعیین همچون مواردی در و شدهتعیین

 داقلح گذاردن تحصیلی، مدرک و موفق آموزشی سابقه و تجربه میزان حداقل ارتقاء شایستگی،

  .است بوده ضعف دارای بررسی مورد کشورهای به ... نسبت و سنّی شرایط

 مداریرابطه است، «مداریرابطه» مدیریت، به اسالمی رویکرد در اساسی هایآسیب از یکی

قواعد  و ضوابط و هانامهآئین بر حزبی و خانوادگی هایقرابت برتری معنی به مندیضابطه مقابل در

 هزمیناین در( ع)امیرمؤمنان. است ایحاشیه روابط ترجیح و هاشایستگی گرفتننادیده و اداری

 از یقسمت در "مپذیر را کسی وساطت و شفاعت فرمانروایانت و کارکنان استخدام در" :فرمایدمی
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 در حکومتی عامالن عملکرد بررسی و گزینش ضرورت به خود، فرماندار معروفش به عهدنامه

 رانمدی و کارگزاران گزینش» کالم این برپایه. نمایندمی تأکید کشور اجرایی امور واگذارکردن

 و هاآرمان تحقق در آنکه برای اسالمی دولت یک که است ایمسأله ترینمهم و اولین «حکومتی

 شناسی،جامعه مبانی کتاب در 1بیلتون .کند اقدام آن به نسبت باید باشد موفق خود هایبرنامه

 هایموقعیت و مزایا آن در که است نظامی ساالری،شایسته نظام: کرده بیان چنین را خود دیدگاه

 افراد به ثروت یا و قومیت اجتماعی،طبقه جنسیت، مبنای بر نه و شایستگی، براساس تنها شغلی

 الشت با و آموزشی نظام طریق از افراد آن، براساس که است دیدگاهی ساالریشایسته. شودمیداده

 اساس، شغل، یک مناسب تصدی برای نهایت، در و سازندمی شکوفا را خود استعدادهای فراوان،

داده نشان  Shabani, Khorshidi & Fathi-Wajjarah (2018)هاییافته. است شایستگی فقط

 و انمدیر از تیمی مطمئناً  باشد تجربه کرده را پایدار موفقیتی و مستمر رشدی که سازمانی هر

 سبک کارمند، ـ سرپرست بین رابطه به Babalola (2016)است.  داشته کارآمد و شایسته رهبران

 آنرا اهمیت و کرده اشاره شغلی عملکرد و سازمانی تعهد از شغلی رضایت و شده درک رهبری

 که شدمی تلقی ایساده نسبتاً وظیفه ابتدا، در پرورش، و آموزش در مدیریت". است برشمرده

 مدیریت و آموزشی امور اداره رو این از بود؛ کار تجربه داشتن آن ایفای برای الزم شرط تنها شاید

 سالی چند و بودند برخوردار اخالقی صالحیت از که شدمی سپرده افرادی به معموالً مدارس،

 و پرورش و آموزش فرهنگی، و اجتماعی تحوالت اثر بر حاضر، عصر در. داشتند معلمی سابقه

 از نوخاسته هاینسل آموزش و پرورش خطیر مأموریت و شدهدگرگون بن و بیخ از آن نهادهای

 مفهوم به غالباً  آموزشی مدیریت امروزه،. استشده سپرده آموزشی هاینظام به مختلف جهات

 پرورش و آموزش عالی هایهدف به نیل رواین از است؛ موردنظر تغییر، و اصالح راهنمایی، رهبری،

 ,Alagheband) "است آموزشی نظام مدیریت در نواندیشی و سازمان تجدید مستلزم جامعه هر در

2011: 63). 
 ربهت برخوردارند، تریغنی تجربیات و دانش از کسانی که Sadeghinia & et al (2018)نظربه

 هاانسان چراکه آورند، دست به شخصی قدرت و شوند واقع پذیرش مورد نیروها بین در توانندمی

 خودشان از باالتر سطحی در آگاهی و مهارت و دانش نظر از کنند احساس که کسانی مقابل در

 و مسئوالن کار"فرمایند: می( ع)علی دارند. حضرت بیشتری اطاعت و شنویحرف هستند،

 نینچ زیبا کالم این از ".بکارگیر را آنها صحیح آزمون با و بگیر زیر نظر دقتبه را کارگزارانت

 بنابراین .قرارگیرد دقت مورد باید آنان قبلی تجربه و هامهارت مسئوالن، انتصاب هنگام که آیدبرمی

 راساسب آنان انتصاب و انتخاب همان مدیران عملکرد بهبود و کارایی افزایش برای راه ترینطبیعی

                                                           
1. Bilton 
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 کارمندانی یران باید بدانند که داشتنمد. Fatemi, 2001)) است تجربیاتشان و هامهارت معلومات،

 اینکه خودشان اما است مهم بسیار سازمانی توسعه هر و رشد برای مثبت شخصیت و با صفات

است از آنجا که ریاست و قدرت، در  مهم اندازه همانبه هم کنندمی رفتار خود پرسنل با چگونه

ساز بسیاری شود، این بیماری بزرگ روانی و اخالقی، زمینهها، موجب تکبر و غرور میاغلب انسان

کشی از نیروهای زیردست، یکی از اشتباهاتی است که از خطاها و اشتباهات در مدیران است. بهره

ند زیرا بیش از وظایف قانونی نیروها، از آنان انتظار دارند. شوگاه مدیران گرفتار آن می

 خود زیردستان آراء و نظرات به توجهی خود رهبری و مدیریت فرآیند در مستبد هایشخصیت

  .هستند اصلی خودشان گیرندهتصمیم معموالً و ندارند

 که هاییسازمان است بدیهی هاست،انسان حوزه در ها،سازمان رقابتی مزیت ینترمهم امروزه

 ریبرت رقبا سایر به نسبت رقابت میدان در باشند داشته مناسبی انسانی و فکری سرمایه

 ,Nirmand)سازمانی  موفقیت و رشد در انسانی نیروی وافر اهمیت رغمبه خواهندداشت،

Bamdad, Bamdad, Arabs & Amiri, 2017)، که کنندمی فراموش را نکته این مدیران گاهی 

 آنها تیتفاوبی نهایت در و گیریشغلی، گوشه سرخوردگی باعث و اندتوجه نیازمند انسانی منابع

که بخش قابل  دهدمی نشان توجه کمی .Siddiqui, 2016)) گردندمی خود سازمان به تبنس

 میمعل سابقه که شوندمی اداره افرادی دست به و سنتی شکل به در کشورمان مدارس توجهی از

 که است این مدیرانی چنین جدی آسیب آموزشی هستند، مدیریت در تخصص فاقد و دارند

 هر به و نداشته مفهومی برایشان وظیفه انجام اصالً  و آورندمی پایین العادهفوق را خدمات کیفیت

 مدیریت فرایند در درنتیجه احتماالً. روندمی طفره خود قانونی هایمسئولیت پذیرش از بهانه،

کشی مدیران بهره .شوداشان میاصلی مربی ،"زیردستان از کشیبهره" و "خطا و آزمون" مدرسه،

تواند عنوان مانع توسعه از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است و مییک آسیب و به

ریزی آموزشی باشد، لذا یک مسأله اجتماعی است که برای تهدیدکننده اهداف مطلوب یک برنامه

های تبیین مسائل اجتماعی هستیم. در کشور های نظری و مدلزمند دیدگاهشناخت و بیان آن نیا

های بخشی از معلمان و کادر مدرسه و گرایش برخی از مدیران به این امر، رغم وجود شکایتما به

 شپژوه پیشینه مرور به توجه مطالعات علمی کافی در مورد شیوع چنین رفتاری وجود ندارد. با

در این پژوهش  موثر در این زمینه، عوامل بازشناسی و واکاوی برای عمیقهای مطالعه نبود و

 کشیهرهب مدارس، به مدیران از برخی گرایش دالیل ژرفانگر، رویکردی از استفاده با تا تالش گردید

 .گردد بازنمایی و شناسایی زیردستان، از
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 روش شناسي پژوهش 

پارادایم تفسیرگرایی اجتماعی با استفاده از روش گردید تا مبتنی بر در این پژوهش تالش   

نان و های آپدیدارشناسی توصیفی، ضمن تحلیل تجربه زیسته معلمان و معاونان و ادراک دیدگاه

های گرایش برخی از مدیران به بهرهکسب شناخت عمیق از پدیده مورد مطالعه، عوامل و مالک

مشارکت ها شناسایی و بازنمایی شود.نجام فعالیتهای ناشی از آن در اکشی از زیردستان و آسیب

 ریگینمونه روش از گیریبهره شهر بامهدی شهرستان مدارس معاونان و معلمان بین از کنندگان

س آمد؛ پ عمل به ساختاریافته نیمه هایمصاحبه افراد این شدند؛ از انتخاب مالکی نوع از هدفمند

هایی به عنوان راهنمای مصاحبه از ها حاصل شد. پرسشنفر، اشباع نظری داده10از مصاحبه با 

ها، پروتکل مصاحبه تنظیم شد. بعد از اطمینان، از قبل تهیه شدند و برای هدایت فرآیند مصاحبه

ها در مرکز مشاوره ها، با توجه به محدودیت زمانی آنها در مدارس، مصاحبهشوندهآمادگی مصاحبه

شوندگان مهیاست انجام ر که وقت آزاد بیشتری برای مصاحبهخانواده شهرستان و در ساعات عص

ها دقیقه بود. قبل از شروع، از آنها جهت ضبط مصاحبه 35تا  20ها بین شد. دامنه زمانی مصاحبه

ها افزایش یابد و از فراموشی مربوط به یادآوری همانی یافتهاجازه گرفته شد تا دقت، استحکام و این

اطمینان داده شد که اسامی و اطالعات محرمانه خواهد ماند. سپس متن جلوگیری شود درضمن، 

نویس شد تا تحت تحلیل کردن به صورت کلمه به کلمه دستها پس از چندین بار گوشمصاحبه

استفاده گردید. نگارش مقاالت  1ای ُکالیزیها از راهبرد هفت مرحلهقرارگیرند. برای تحلیل داده

ها مشخص های متنی است و با لغات، موضوعات و نوشتهش دادهبه روش کیفی متضمن گزار

 صدای»کنندگان و از ضمیر اول شخص مفرد، یا های مستقیم شرکتشود. اغلب از نقل قولمی

در پژوهش  .(Abu al-Maali, 2012)شود شود. که منجر به اطمینان بیشتر میاستفاده می «فعال

 در نگارش مورد توجه قرار گیرد. های ذکرشدهحاضر نیز سعی گردید ویژگی

مدت در محیط پژوهش و صرف حضور طوالنیبرد راهاز  ها،یافته 2عتبارپذیریا برای ارتقای

سه، و همچنین  4، کنترل از سوی اعضا3، تبادل نظر با همتایانکنندگانشرکتزمان طوالنی با 

ده در شتفسیر 6موارد منفی و متناقضتحلیل ها، بخشی در تعداد سؤالمبتنی بر تنوع 5ینگرسویه

. شدرفتهبهره گنهایی،  نظرمنظور اعمالتربیت، به نفر از متخصصان تعلیم و 4ها، و نظرات داده

ها و شرایط پژوهش و ارائه جزئیات آن، فرضتالش شد تا با توصیف دقیق زمینه مطالعه، پیش
                                                           
1 . Colaizzi's seven-step strategy 

2 . Credibility  

3 . Peer debriefing  

4 . Member check 

5 . Triangulation  

6 . Negative case analysis  
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قابلیت  منظور ایجادهبپژوهش فراهم شود.  هاییافته 1پذیریزمینه الزم برای افزایش انتقال

ها، گیریمتصمی ها، نحوهبا تشریح جزئیات مربوط به چگونگی گردآوری داده ،به پژوهش 2اطمینان

« 3مسیرنمای حسابرسی» ای برای انجامهای طی شده در فرایند پژوهش، زمینهتفسیر و تحلیل

با استفاده از یادداشت میدانی و در فرایند  ،هاتهیاف 4تاییدپذیری فراهم شد. همچنین برای ارتقای

ها، باورها و انتظارات ذهنی پذیر بود، اندیشهجا که امکانتحلیل و تفسیرهای انجام شده، تا آن

 . ها کنترل شدپژوهشگران در جریان گردآوری و تحلیل داده

 
 كنندگانهای مشاركت. ویژگي1جدول

 شماره 
 کنندهمشارکت

 شغل جنسیت تحصیالت سابقه خدمت گروه سنی
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 

1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                

 =معاون{3=دبیر؛ 2=اموزگار؛ 1: }شغل {  45= باالتر از 4؛ 45-40= 3؛ 40-35=2سال؛ 35تا30=1: }سن
 {26= باالتر از 4؛ 25تا  21=3؛ 20-16= 2سال؛ 15تا  10-1} سابقه خدمت

 =مرد{ 2 =زن؛1: }جنسيتلیسانس{                          = فوق2لیسانس؛ =1: }تحصيالت

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 . Transferability 

2. Dependability 

3. Auditing trail 

4. Confirmability 



284 زیردستان از کشیبهره به مدارس مدیران از برخی گرایش تحلیل پدیدارشناختی عوامل مرتبط با 
  

 هاهایي از جمالت مهم استخراج شده بر اساس بخشي از مصاحبه. نمونه2جدول
 هست. ساالری شایسته کمتر نداشته هم ای تجربه هیچ شده مدیر اومده کاریش اول سال طرف داشتیم ـ مورد1

 آید.یم فشار زیردستان به قطعاً نباشند کار به مسلط خودشون کاری، نظر از مدیران اگه کنند انتخاب توانمند مدیران ـ 2

اینکه  کردند. یعنیفرد را انتخاب می کمبود نیروـ تا االن که همینجوری بدون در نظر گرفتن هیچ استثنائی فقط بخاطر 3

  رشته مدیریت خونده باشهداشته باشند مثال  ی کاریتجربهمثال بخواهند 

انی به عالقه چندگیرند افراد مشتاقند که مدیر شوند وگرنه کسی می حق مدیریت از بازنشستگیقبل سال آخر  3ـ چون 4

 کار مدیریت ندارد

، هیچ حرفی بهشون زده نشه، ارزشیابی اشون آخر سال درگیری بینشون ایجاد بشهـ اینجور معلمان دوست ندارن هیچ نوع 5

 کنهانجام ندم مدیر فالن میبا خودشون میگن اگه اینکارو  ترسنمیکم نشه. چون 

 .نندکاستبدادی برخورد میه خیلی کارهایشان بصورت دستوریهمه  حاکمند ـ یکسری از مدیران هستند که اصال انگار6

 نده انجام خودش که کردمی تقسیم طوری رو کارها و کردمی زرنگی بگویم بهتر نبود وارد کامپیوتری کارهای به ـ چون7

 
 

 

 

 

 

 
 های پژوهشیافته

دسته 4های متوالی، به شناسایی کنندگان و مقایسهدقت و کنکاش در تجربه زیسته مشارکت   

ای نحوه انتصاب مدیران؛ خصوصیات اخالقی مدیران؛ خصوصیات حرفه»از عوامل اصلی شامل 

مالک منجرگردید. در ادامه، هریک از این عوامل  24و « مدیران؛ و خصوصیات اخالقی زیردستان

 است.شدهآورده 1به طور دقیق بازنمایی شده و در نمودار 

 

 عامل اول: نحوه انتصاب مدیران

نکردن به نحوه انتصاب مدیران را یکی از عوامل مهم گرایش کنندگان در پژوهش، توجهمشارکت

توجهی به این مسأله همچنان با اند درصورت کماند و تأکید نمودهکشی دانستهمدیران به بهره

ر بدنه ناپذیری بهایی درگیر خواهیم بود که طبیعتاً خسارات فراوان و گاه جبرانچنین سوءاستفاده

ته و داش آموزش و پرورش وارد خواهدکرد. از جمله مسائلی که با انتصاب مدیران ارتباط تنگاتنگ

های آنان و کشی مدیران دارد، انتصاب بدون درنظرگرفتن صالحیتتأثیر مستقیمی با بهره

ترین عامل نام عنوان مهمکنندگان، از آن بهای از مشارکتساالری است که بخش گستردهشایسته

 مدیران بدون تجربهـ انتصاب 1

 ـ انتصاب بدون در نظرگرفتن شایسته ساالری2

 ـ انتصاب مدیران نا آشنا به وظایف کاری خود3

 ـ انتصاب به دلیل کمبود نیرو4

 مرتبط رشته به توجه بدون انتصاب ـ5

 خدمت پایان پاداش دریافت برای انتصاب ـ6

 ـ زیردستان ترسو7

 حاکم و مستبد مدیران ـ 8

 ای پایین مدیران رسانهـ سواد 9

نشانگرهای 
استخراج شده 

هایي از قسمت
 از مصاحبه
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 انتصاب»، «دلیل کمبود نیروانتصاب به»، «گزینشانتصاب مدیران بدون»اند. از دیگر عوامل، برده

انتصاب »، «خدمتدلیل دریافت پاداش پایان انتصاب به»، «توجه به رشته مرتبط )مدیریت( بدون

 تنانتصاب بدون درنظرگرف»، «وظایف کاری به ناآشنا مدیران انتصاب»، «بدون درنظرگرفتن عالقه

. در است «التماسانتصاب با قراردادن فرد در رودربایستی و با خواهش و »و  «سابقه و کاریتجربه

عیت تواند بخشی از واقکنندگان میاین زمینه توجه به نکات اشاره شده توسط چندنفر از مشارکت

 کند. موجود را بازنمایی

 این کارکنان از باالیی حجم آینده سال 10طی دليل كمبود نيرو: ( انتصاب مدیران به1-1

این کمبود نیرو در انتصاب  شوند؛می خارج سیستم از و رسیده بازنشستگی سن به وزارتخانه

 برای ضعیف انتخاب نظام یک توانندنمی هاسازمان مدیران نیز به وضوح قابل مشاهده است.

 و راهبردهای فرهنگ اهداف، مناسب را افراد باید موفق یک سازمان زیرا باشند، داشته کارمندان

 .  (Taymouri, Rangriz, Abdollahi & Zeinabadi, 2018)کند انتخاب شغلی
 "ردند.کجوری بدون درنظرگرفتن هیچ استثنائی فقط به خاطر کمبود نیرو فرد را انتخاب میتا االن که همین"     

چون نیرو نداشتیم و مدیر رو با خواهش و التماس آوردیم هیچ توقعی هم نمی تونیم ازش "(؛ 1کننده)مشارکت

 (.5کننده)مشارکت "داشته باشیم ....

 ایهسازمان جانبههمه گسترش( انتصاب بدون درنظرگرفتن تجربه كاری و سابقه: 1-2

 تخصصی تجربه و دانش کارگیریبه در را توانمند و ماهر مدیران از برخورداری لزوم آموزشی

 . (Samer, 2007) است کرده دوچندان
در وهله "(؛ 1کننده)مشارکت "کاری داشته باشه...شن یعنی اینکه مثال بخواهند مدیر تجربه استثناء قائل نمی"     

تجربه هم هست "(؛ 2کننده)مشارکت "کاری کوچکترین اهمیتی براشون ندارهکنم سابقه و تجربهاول احساس می

 "سال باید معاون باشه که کارهای دفتری رو بدونه.2خواد مدیر بشه به نظر من حداقل کسی که می

هم االن داریم که جدیدا از کالس اومدن مدیر شدن و اصال نمی دونن چی به چیه؟  مدیرانی"(؛ 3کننده)مشارکت

 (.9کننده)مشارکت  "زنن به این و اون که االن باید چیکارکنم؟..شب و روز زنگ می

 آگاه مدیران دنیای را امروز دنیای توجه به رشته مرتبط )مدیریت(:( انتصاب بدون1-3

. آورندمی حساب به انسانی علوم یهارشته ترینپیچیده از یکی درشمار را مدیریت علم و دانندمی

ساخت. همسو با یافته دگرگون را هاسازمان چهره توانمی آگاه و توانمند مدیران کمک به زیرا

های مدیریت آموزشی در زا بودن استفاده نکردن از افراد مرتبط با رشتههای این مطالعه، آسیب

 مورد تاکید قرار گرفته است. Khorshidi (2013)مطالعه  مدیریت مدارس، در
من اگه بخوام نظر خودمو بگم؛ مدرک تحصیلی خیلی مهمه، کسی که دوره مدیریت رو دیده، با کسی که اصالً "     

 که گیرننمی نظر در اصالً " (؛3کننده)مشارکت "دونه این دوتا کارشون واقعا نشون میده...از مدیریت چیزی نمی

 .(9کنندهمشارکت) "باشه. مدیریت خونده رشته حداقل مدیر مثالً
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عتقداست؛ چون سیستم مفیلیپ کومبز ( انتصاب مدیران ناآشنا به وظایف كاری: 1-4

الزم  شوندتر شده، مدیرانی که برای این پست انتخاب میتر و گستردهآموزش و پرورش پیچیده

 ای آموزش دیده باشند. است که از نظر حرفه
مدیران توانمند انتخاب کنند اگه "(؛ 1کننده)مشارکت"مدیرانی داریم که هیچ کاری بلد نیستند ولی مدیرند."     

جوری چشم همین"(؛ 2کننده)مشارکت "آید.از نظر کاری، مسلط به کار نباشند قطعاً به زیردستان فشار می نمدیرا

(؛ 6نندهک)مشارکت"کنن بدون اینکه چیزی از کارهاش بدونن.کنند افرادم قبول میآیند مدیر انتخاب میبسته می

 (.8کننده)مشارکت"دهند.به چیزهایی که یک مدیر باید تو پست مدیریت باهاش آشنا باشه هیچ اهمیتی نمی"

از آنجاکه هنگام محاسبه پاداش پایان ( انتصاب به دليل دریافت پاداش پایان خدمت: 1-5

توجهی را به خود اختصاص باشد که رقم قابلمی "فوق العاده مدیریت "یکی از بندها  خدمت،

در  خود را،دهد، بیشتر معلمان و کارمندان اداری تمایل دارند که حداقل چندسال آخر کاری می

ها و وظایفی که قرار است کار شوند بدون اینکه به مسئولیتپست مدیریت مدارس مشغول به

 برعهده بگیرند توجهی داشته باشند. 
گیرند افراد مشتاقند که مدیر شوند و سال آخر قبل از بازنشستگی حق مدیریت می 3مورد دیگه اینکه چون "     

اینکه گن بخاطرشین؟ میوقتی انقد اذیت میاتفاقاً ازشون پرسیدم چرا مدیریت قبول کردین "(؛ 1کننده)مشارکت "...

ای که تو انتصاب مدیران متأسفانه یک مسأله دیگه"(؛ 3کننده)مشارکت "سال دیگه... 2،3خوام بازنشسته بشم می

سال خدمت کرده اصالً تو وادی مدیریت نبوده فرق دفتر  28سال،  27هست که من خودم قبولش ندارم اینه که آقا 

های آخر میاریم ایشونو مدیر خاطر مزایای سالکنیم و بهدونه! ما خیلی دلسوزی میحانات و آمارو نمیاندیکاتور، امت

 (.5کننده)مشارکت "کنیم؛....ایشون اصالً نیومده کار کنه.می

های سازمانی و فردی، عالقه، برای حصول به هدف( انتصاب بدون در نظرگرفتن عالقه: 1-6

ان کنند و در شغلشافرادی که دارای عالقه هستند به انجام بهترکارها فکر میتاثیر فراوانی دارد. 

 افنند. ترند و کمتر به فکر سوءاستفاده از عوامل دیگر سازمان میموفق
این مورد در رابطه با خودم که  "(؛ 1کننده)مشارکت "... وگرنه کسی عالقه چندانی به کار مدیریتی ندارد."     

خیلی از "(؛ 4کننده)مشارکت "ه مدیریت، پیشنهاد داده شد قبول کردم ولی کمتر پیش میاد.عالقمند بودم ب

 "درصدشون خیلی علم مدیریت رو نداشتن. 60،70ها با وجود نداشتن عالقه فرد بوده بخاطر همین انتصاب

 (.5کننده)مشارکت

 اشد وب موجود مالک و ضابطه باید شایسته افراد انتخاب برای( انتصاب بدون گزینش: 1-7

ها مؤلفه هک زمانی رودمی انتظار لذا. باشند سنجش قابل که شوند انتخاب ایگونهبه باید ضوابط این

 برای و گیرد صورتها مؤلفه این به توجه با مدیران انتصاب شودمی تعیین شایستگی محورهای و

 گردد. رعایت مربوط یهااولویت سرمایه، و نیرو هدررفتنبه از جلوگیری
شود و یکسری عواملی خواهد وارد تربیت معلم شود مصاحبه میآموزی میطور که وقتی دانشبه نظرم همان"     

تحقیقاتی که من خودم انجام دادم و "(؛  1کننده)مشارکت "گیرن اینجا هم همینطور باشه.رو برایش درنظر می

 "یم .....بینها فیلتر داره، فیلترهای سنگین. ولی ما اینجا میخوندم در خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا مدیریت
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 "بشه که صالحیتشو داره یا نه؟سری از کارها، مدیر گزینشواقعاً باید برای یک"(؛ 4کننده)مشارکت

سری اومدن گفتن اگه کسی میخواد مدیر بشه تو این سامانه ثبت نام کنه و بعد گزینش (؛ یک6کننده)مشارکت

اینکه هرکی از راه برسه بذاریم به عنوان مدیر، هم ظلمه به "(؛ 8کننده)مشارکت "شه ولی اجرایی نشد.انجام ب

 (.10کننده)مشارکت "های زیادی رو تحمل کنن.آموزا هم تا بخواد راه بیفته همکارا باید سختیدانش

 دسن براساس( انتصاب با قراردادن فرد در رودربایستي و یا با خواهش و التماس: 1-8

 اتخدم عرضه کانون طیبه، حیات مراتب تحقق از ایجلوه مدرسه پرورش، و آموزش بنیادین تحول

 ت؛ تحققاساسالمی  معیار نظام اساس بر آنان هویت پیوسته تعالی و تکوین تعلیم و هایفرصت و

نابراین ب .کنند راهبری را خطیر ماموریت این بتوانند که است ایشایسته مدیران مستلزم مهم این

های سازمانی خود باشند و بخواهند مدیران را به اینکه مسئولین فقط درصدد پرکردن پست

اشان و در آموزان و کارمندان زیرمجموعههرنحوی، منصوب نمایند، اجحاف بزرگی در حق دانش

 نهایت جامعه است.
بیشتر مدیرا بخاطر رودربایستی که با روسا شهر هست و من دقت کردم اینه که ولی یه موضوعی که تو مهدی"     

چون براساس خواهش و تمنا و قراردادن تو رودربایستی ایشونو "(؛ 4کننده)مشارکت "کردن.داشتن مدیریت رو قبول

 کهیم تونخواهیم. یا نمیای رو هم ازش نمیتونیم ازش بگیریم. هیچ کار و برنامهآورردیم طبیعتاً هیچ اشکالی نمی

 مدیرا معموالً هست مدیریت تو که جذابیتی عدم بخاطر"(؛ 5کننده)مشارکت "بخواهیم، که معموالً هم ندارند.

 .(7کنندهمشارکت) ".معروف قول به خواهشی و اندانتصابی

 که کسی به هرکاری، در ساالری:( انتصاب بدون در نظر گرفتن صالحيت و شایسته1-9

ارد د صالحیت کار آن در که گوییممی باشد، داشته را کار آن انجام برای الزم توانایی و قابلیت

.(Farahbakhsh, Jafari Sarabi, Siahkamari, Gholami & Moradi, 2017) صالحیت 

 ای شغل هر تناسب به که است نگرش و مهارت دانش، شامل هاشایستگی از ایمجموعه ای،حرفه

 هجامع و کاری آموزشی، هایمحیط در تجربی و آموزشی فرآیندهای در فرد توسط و تعیین حرفه،

 ,Mohammadiyan & Zaheri Abdondvand) شودمی تبدیل ایحرفه رفتار به و شده کسب

های یک سازمان و محور توسعه و پیشرفت مدیران توانمند و شایسته، بزرگترین سرمایه .(2014

هایی باشد و افراد ها و ویژگیتابع مالک روند. بنابراین انتصاب مدیران بایستیآن به شمار می

 های مدیریتی پیشنهاد و انتخاب گردند.های الزم، برای تصدی پستدارای شایستگی

ود ها وجساالری نیست و بخاطر عدم جذابیتی که در مدیریتها شایستهاینجوری بهتون بگم که در مدیریت"     

... چون مدیرهای ما معموال براساس "(؛ 4کننده)مشارکت "کنند.استفاده میکار آیند حتی از نیروهای تازهداره می

مورد داشتیم "(؛ 5کننده)مشارکت "شن خیلی هم کارکرد ندارن چون اصالً مبنا براین نبوده.انتخاب نمی شایستگی

(؛ 6کنندهشارکت)م "ساالری هست...ای هم نداشته کمتر شایستهطرف سال اول کاریش اومده مدیر شده هیچ تجربه

نن کها رو دارن قبول نمیان و مالکسطح مدیریت میاد پایین، این مشکالت پیش میاد چون افرادی که شایسته"

 (.7کننده)مشارکت "شن.ناچار افراد ناشایسته جایگزین میبیان مدیر بشن و به
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مدیران مدارس کنندگان، بر ضرورت ایجاد سازوکار دقیق انتصاب های مشارکتتحلیل روایت

توجهی به گذارد. کمها و نظارت دقیق بر رعایت آن صحه میها و شایستگیمبتنی بر صالحیت

کشی از زیردستان و ای در بهرههای بروز رفتارهای غیرحرفهعنوان یکی از زمینهاین موضوع به

 است. Khorshidi (2013)های انتظارات نامعقول در مدرسه، همسو با یافته

 

 دوم: خصوصيات اخالقي مدیرانعامل 

اند. بیش افراد مورد مطالعه، از خصوصیات اخالقی مدیران به عنوان دومین عامل مرتبط نام برده

اند و در رده بعدی به مواردی کردهگونه مدیران اشارهاین «مستبد و حاکم بودن»از نیمی از آنها به 

مدیران.  «مدیریت و رهبری غیرکارآمد»و  «گربودنمقایسه»، «طلبیفرصت»، «طلبیقدرت»نظیر 

 توجهی را بازنمایی نماید.  تواند نکات قابلکنندگان میهای مشارکتدر این زمینه توجه به پاسخ

 ندارد همکاری و همدلی احساس که مستبد مدیر یک( مستبد و حاكم بودن مدیران: 2-1

 در ماا برسد هم نتایجی به ابتدا در است سپارد، ممکنو اغلب کارهایش را با تحکم به دیگران می

 خود سازمان در را اشتیاق و همکاری روحیه چون انجامدمی شکست به او اقدامات تمام نهایت

 نکات اشاره شده توسط مشارکت کنندگان موید همین امر است. .است نداده پرورش
یک سری از مدیران هستند که اصالً انگار حاکمند، همه کارهایشان به صورت دستوری است خیلی استبدادی "     

یه مورد دیگه هم عرض کردم خدمتتون، بنا به اصل حاکمیتی که من دارم "(؛ 1کننده)مشارکت "کنند.برخورد می

(؛ 5کننده)مشارکت "یدم موظف به اجرا هستند.میام میگم: من مدیر شدم الزاماً هر دستوری که به زیردستانم م

اند یعنی هررفتاری را اند همه کارهکنند چون حاال پست مدیریتی گرفتهاند. فکر میبعضی تو خصلتشون اینجوری"

 (.9کننده)مشارکت "دوست دارند انجام بدهند.

 شخصی و فردی اهداف تحقق دنبالبه افراد سازمانی در اگرطلبي مدیران: ( فرصت2-2

 رطهوبه سازمان، اهداف درنهایت نمایند، استفاده نیل به آن برای سازمان منابع و امکانات از و بوده

 فرصت از و شود مقتدر تا شودمی مدیر خواهد شد، در مدارس نیز، گاهی فردی سپرده فراموشی

برای انجام قصد خدمت ندارد و مجبور است چنین فردی، کند؛ طبیعی است که  استفاده قدرت

  کشی نماید.باشد از زیردستانش بهرهاش میوظایفی که بر عهده
 نای از کردمی سوءاستفاده مدیرم بشه، معاون اونجا بود شده مجبور چون کردنمی اعتراضی هیچ مدرسه معاون"     

 همکار فالن من گویدمی مثالً کند سوءاستفاده خواهدمی مدیر " ؛(4کنندهمشارکت) ".بود اومده پیش که فرصتی

 ".... داد پس دلیلی نداره شما انجام ندینداشت و همه اینکارا رو انجام می شنویحرف که تو فالن سال داشتم را

 .(10کنندهمشارکت)

کشی از زیردستان را گاهی مدیران بهترین راه برای بهرهگر بودن مدیران: ( مقایسه2-3

دانند تا با این مقایسه واقعی یا به کارمندان جدید میبیان محسّنات کارمندان قبلی خود 
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ص شخ غیرحقیقی، افراد را مجبور به انجام وظایفی نمایند که جز وظایفشان نیست و خواسته

 مدیر است.
 شما زا فالنی آقای کند،می کار بهتر شما از فالنی خانم نکنند ایجاد اختالف همکاران بین کنند سعی مدیرا"     

 چون گفتم،که هم دیگه موردیه" ؛(2کنندهمشارکت) ".کنه هرکاری انجام به مجبور زیردستشو مقایسه با. توانمندتره

 .(5کنندهمشارکت) ".کرد حکومت میشه هم اینها به کردم حکومت اونها بر و داشتم دبیر تا 10 قبل سال

شغلی کارکنان موثر است. طلبی رهبران بر رضایت میزان قدرت: ي مدیرانطلب( قدرت2-4

ک مجال ی "کند.ای نامحسوس است آنرا چنین تعریف میماکس وبر با علم به اینکه قدرت مقوله

فرد یا تعدادی از افراد برای اعمال اراده خود حتی در برابر مقاومت عناصر دیگری که در صحنه 

لذا بدیهی است  .(Naseh Gharamlaki, Bani FatEmE & Kohi, 2010) "عمل شرکت دارند

هم ریختگی و اختالل در امور شده و کارایی افراد را که استفاده غیراصولی از این ابزار، باعث به

 دهد.کاهش می
 ".باشه اون حرف فقط حرف باید است همه از برتر مدیره چون کنهمی فکر یعنی طلبهقدرت مدیر"     

 اینجوریها بچه با چرا اومدی؟ دیر چرا:  میگه مثالً کنهمی رفتار ما باها بچه مث مدیرمون" ؛(3کنندهمشارکت)

 طلبیقدرت میخوان مدیران اینجور که اینه حدسم من" ؛(8کنندهمشارکت) "!بازخواسته حال در همش زدی؟حرف

 .(10کنندهمشارکت) ".نه همکارام و فهمممی من که بدن نشون رو خودشون برتری و

 مهیا هاسازمان در فیزیکی امکانات که صورتی در(  مدیریت و رهبری غيركارآمد: 2-5

 نسانی،ا رهبری چون هاییمهارت فاقد پویاکننده و کنندهعامالن ترکیب عنوان به مدیران ولی باشد

 .(Khorshidi, 2013)زا خواهندبود آسیب هاسازمان باشند، آموزشی و پرورشی اداری،
 و کردمی مدیریت فقط شدمی انجام موقع به کارهاش همه ولی دادنمی انجام کار خودش که داشتیم مدیری"     

 گاهی حتی گرفتمی کار به را همکارا کل مدیرمون این" ؛(1کنندهمشارکت) ".دادنمی انجام بقیه را کارها همه

 .(8کنندهمشارکت) ".بشه انجام موقعبه کاراش تا بیکاریشون، زمان تو رو معلمان

 

 ای مدیرانعامل سوم: خصوصيات حرفه

، یکی شوندگانکنندگان، نشان داد که بیش از نیمی از مصاحبههای مشارکتبررسی دقیق دیدگاه

 «ای پایینسواد رسانه»کشی را مربوط به ترین عوامل گرایش مدیران مدارس به بهرهاز مهم

، «گرایی افراطیتفویض»، «سوءاستفاده از جایگاه مدیریت»اند و عوامل دیگری چون دانسته

مدیران. برای کمک به درک بیشتر موارد  «گرایی افراطیکمال»و  «رفتن از انجام وظایفطفره»

گونه آورده کنندگان در ذیل به صورت روایتهای چند نفر از مشارکتمطرح شده، در ادامه دیدگاه

 شده است.
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 تاثیرگذار و مهم بسیار مدیریتی مدارهای در ایرسانه سوادای پایين: ( سواد رسانه3-1

 ای مناسبی برخوردار نیستند. مدیرانیبخش قابل توجهی از مدیران، از سواد رسانه متاسفانه است،

 این از نیازبی را خود و کنندمی مقاومت ایرسانه سواد یادگیری و کسب مقابل در هنوز که

-دست و اجتماعی ارتباطات در بزرگ ییهاچالش دچار بالشک بینندمی مدیریت عامل ترینمهم

 خواهند شد.  سازمانی اهداف به نیافتگی
  اشودرسهم کارهای از خیلی و بلد نیست رو سناد در نامثبت حتی ولی مدیره ساله چند اینکه با که مدیری داریم"     

 "... نیست که باشه مجهز روز آوریفن به باید مدیر" ؛(1کنندهمشارکت) ".براش میده انجام من همسر بعدازظهرها

 ".واستنخمی بقیه از و نداشتن تسلط کامپیوتری کارهای به معموالً داشتیم که مدیرانی بیشتر" ؛(2کنندهمشارکت)

 در دهندنمی انجام مدیران درصد70،80 تقریبا درصد بگیریم اگه رو حسابداری کار مثالً" ؛(7کنندهمشارکت)

 یهاگواهی اما زدنمی کامپیوتر به دست اصالً اومدکه مدیری... " ؛(8کنندهمشارکت) ".وظایفشونه جزء صورتیکه

 به چون" ؛(9کنندهمشارکت) ".ریختمی همبه چیزهمه نبودم من اگر و داشت را ICDL یهادوره ساعنه120

 ".هند انجام خودش که کردمی تقسیم طوری رو کارها و کردمی زرنگی بگویم بهتر نبود وارد کامپیوتری کارهای

 .(10کنندهمشارکت)

مدیران، به دلیل نوسانات و تغییرات  از برخیاز جایگاه مدیریت:  ( سوءاستفاده3-2

 دیگری ها یا شغلمسئولیت دارای زمانطور همهایشان، بهاقتصادی کشور، جهت تامین هزینه

 کارهای از بسیاری نتوانند عمالً آنها شودمی سوءاستفاده از جایگاهشان باعثباشند؛ و این می

دهند، درنتیجه کارهایشان ناقص انجام می انجام شدهتعیین هایزمان در و شایستگیبه را محوله

یر از قبیل عملکرد ضعیف مد مشکالتی باعث امر گردد، که اینشود یا به کارمندانشان تحمیل می

 شود. مراجعان و کارمندان می و نارضایتی
 برای رو راهی یک مدیران است، مضیقه در مالی نظر از پرورش و آموزش که اینه داره وجود که هم بحثی یک"     

 دازنبن رو کار نوعی به و باشن داشته درآمد باشن، داشته دوم شغل باشه آزادتر وقتشون که کننمی باز خودشون

 رو مدرسه و مشغولن خودشون دوم کار به بیشتر که هست طوری ما مدیران" ؛(4کنندهمشارکت) ".اطرافیان گردن

 درآمد منبع یک فقط اومدن نوعی به ها همبعضی" ؛(6کنندهمشارکت) ".دادن قرار خودشون برای خلوتی حیاط

 .(9کنندهمشارکت) ".شکله این به کارکردشون هم بنابراین نداشتن، اینکار به ایعالقه باشن داشته

 از مدیر، بخشی آن، توسط که است فرایندی اختیار،تفویضگرایي افراطي: ( تفویض3-3

-کند. تفویضمی واگذار زیردست به خود نهایی مسئولیت انتقال بدون را خود مشروع اختیارات

 اما هرکاری .دارد اهمیت واقعاً که کند اموری صرف را خود همّ تمام تا کندمی کمک مدیر به اختیار

 و استیصال دلسردی، باعث اختیارتفویض غلط یهاروش .تجاوز کرد آن از نباید که دارد حدودی

گرایی افراطی باعث دورشدن افکار و احساسات شود. درضمن تفویضمی کارکنان ناکارآمدی

 مدیران و کارمندان شده و در عملکرد سازمان تاثیرات نامطلوبی دارد.
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 کارهاشو و نداشت حضور مدرسه تو اصالً مدیر که بودم دیده شهرستان همین تو خدمتم اول سالهای من"     

 ؛(4کنندهمشارکت) "مسئولیتهبی مدیر خیلی که شدیمی متوجه ولی هیچوقت نپرسیدم من دادمی انجام معاونش

 احساس اینکه بدون رفتمی هم ونیم11 اومدمی 9 ساعت مدیر بودم، مدرسه اون تو روز دو ایهفته خودم من"

 .(7کنندهمشارکت) ".بود معاونش با کارها هم همه. باشه داشته هم مسئولیتی

 و کند،پیشه می مدیر، تنبلی را در آن که سازمانی دررفتن از انجام وظایف: ( طفره3-4

 رواگذا دیگران به اندازد، یامی فردا به را امروز همیشه کار عمومی، و کاری مختلف امور انجام برای

 ره برای و ندارد فکر کردن عادت به کشد،می انتظار دیگران از را تحولی و هر تغییر و کند،می

کارمندان  در کاربه اشتیاق و عالقه و پایین، بسیار شغلی بازده و تولید ورزد، میزانمی تعلل چیزی

  .(Vincent, 2013: 531)است  کم
 لدب وقتی خب گممی و شممی ناراحت شخصه به من. ندادم انجام حاال تا اینکارو اصالً .کنار کشنمی خودشونو"     

 ادی باید نیستید بلد اگر ا، امنیستند بلد واقعاً را چیزها بعضی" ؛(2کنندهمشارکت) "شدی؟ مدیر چرا پس نیستی

 زحمتی یه باشی مدیر چندسال قراره شماکه خب" ؛(6کنندهمشارکت) "... باشی مدیر سال 4 اومدی شما بگیرید

 .(10کنندهمشارکت) ".بگیری یاد کنار، تا بذاری روها نمیدونم وها بلد نیستم بدی خودت به باید

 که شخصیتی است ویژگی یک گراییکمال شناسی،روان درگرایي افراطي: ( كمال3-5

 باالترین برای استانداردهایی تنظیم و بودن نقص وعیب بی برای فرد تالش با آن، خصوصیات

 همراه یزن دیگران ارزیابی مورد در نگرانی و انتقادی خودارزیابیِ با و شودمی توصیف عملکرد سطح

ها ترینبه دنبال به همیشه و دویدن مبهم هدفی دنبالبه وقفهبی یعنی افراطی گراییکمال .است

 یهاحلهرا و پایانبی تقاضاهای نباشند، واقعی دنبال امور گرا، اگر بهبنابراین مدیران کمال. بودن

 اندازد.می پا از سرانجام و کندمی خسته را زیردستانشان هم و خودشان هم اشان،موقتی و ناقص
 و مباشی نامبروان ایهر زمینه تو خواستمی دلش فقط کارها، و سیستم به بود مدیری داشتیم خیلی مسلط"    

مدیری داشتیم فوق العاده به قول همکارا، خودنما؛ و به قول خودش، "؛ (2کنندهمشارکت) ".آوردمی فشار بهمون

کرد و بعدش پدر داد یا هر برنامه نمادینی که قرار بود اجرا بشه سریع اعالم آمادگی میفعال؛ هر طرحی که اداره می

 (.9کننده)مشارکت "آورد.زیردستا رو برای انجام اینکارها که اکثراً هم فوری بود در می
 

 عامل چهارم: خصوصيات اخالقي زیردستان

سوم از کنندگان، چهارمین عامل را، خصوصیات اخالقی زیردستان دانستند و بیش از یکمشارکت

کردند و به عوامل دیگری بیان «روابط عاطفی با مدیرداشتن »کنندگان، عامل اصلی را مشارکت

اقتضای قبول مسئولیت به »و  «افراطیتعهدگرایی»، «بودن مظلوم»، «ترسوبودن زیردستان»چون 

 اشاره کردند. «یا مالی کاریشرایط

 بر ایگسترده طورکار، به محل وجود ترس در کارمندان، در( ترسو بودن زیردستان: 4-1

طوری که اغلب، خواهدگذاشت به تاثیر افکارش و هاایده اظهار برای فرد توانایی و کارها هماهنگی
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کشی از آنان گفتن به مدیر و سایر همکاران را نداشته و این امر باعث بهرهکارمند توانایی نه

 گردد.می
حرفی بهشون زده نشه، اینجور معلما معموالً دوست ندارن هیچ نوع درگیری بینشون ایجاد بشه مثالً هیچ"     

یکی از معاونای مدرسه فوق العاده آدم "(؛ 1کننده)مشارکت "ترسن.اشون آخر سال کم نشه چون میارزشیابی

ترسوییه، از ترس اینکه صدای کسی بلند بشه وظایف خودش و دیگران رو انجام میده که همیشه به قول خودش تو 

 (.10کننده)مشارکت "دفتر آرامش برقرار باشه.

یر زیادی در معادالت سازمانی ای نامشهود تاثها به گونهرفتار انسان( كارمند ذاتاًمظلوم: 4-2

 اشد.بگردد مظلومیت کارمند میمدیران می دارد یکی از این خصوصیات که گاه باعث سوءاستفاده
(؛ 1دهکنن)مشارکت "اند و هرکاری بهشون بگی انجام میدن.اشون اینجوریه کالً مظلومبعضی خصوصیت ذاتی"

ر از مدیر و معاون بهش هرکاری بگه انجام میده صداشم من خودم دارم همکاری تو مدرسه، که هرکی حتی غی"

 (.8کننده)مشارکت "درنمیاد چه برسه به اینکه مدیر بهش بگه که مافوقشم هست.

 عیاجتما و سازمانی فردی، مشکالت از بسیاری ریشه( داشتن روابط عاطفي با مدیر: 4-3

 سیرهایتف و سوءتعبیر بطورکلی یا ارتباطی سیستم نقش موثر، ارتباطات در کمبود توانمی را

  .جستجوکرد ارتباطی
گفت: عواطفت توی کار زیاده، روی این اصل هرکاری بهت بگن انجام میدی و آسیبم زیاد یکی بهم می"

(؛ بیشتر مدیرایی که تا  حاال باهاشون کارکردم بخاطر رفاقت و آشنایی منو به عنوان 2کننده)مشارکت "بینی.می

اگه همکارام یا مدیر توی "(؛ 4کننده)مشارکت "دادن انجام دادم.و بنابراین هرکاری بهم ارجاع کردنمعاون معرفی

تونم نه بگم حتی اگه از کار خونه و بچه ام بزنم اون کار رو براشون انجام میدم چون کاری ازم کمک بخوان نمی

 (.8کننده)مشارکت "روابط عاطفی خیلی برام مهمه.

 مهم اجتماع در را سازمان پذیر و متعهد،مسئولیت نیروی وجودطي: ( تعهدگرایي افرا4-4

. حال نکته قابل (Suri & Karami, 2014) کندمی فراهم آن توسعة برای را زمینه و داده جلوه

استفاده از خود را در ءذکر اینجاست که گاهی کارمندان با تعهدگرایی افراطی خود، زمینه سو

 سازند. محیط سازمان مهیا می
کنه کار مدرسه ام هم نباشه انجام میدم چون وجدانم قبول نمیمن اگه کاری رو بهم محول کنه که وظیفه"

ای که مدیر انجام داده ریزیچند سال پیش تو مدرسه ... به واسطه برنامه"(؛  2کننده)مشارکت "روی زمین بمونه.

 "کردم. البته نه اینکه اجبار باشه.ها کار میبا بچهشب،  8صبح میرفتم تا  6بود بدون دریافت حق الزحمه 

ام و اصالً کار پرورشی در حیطه وظایف من نیست..... ولی من خیلی من امسال معاون آموزشی"(؛ 4کننده)مشارکت

کنم و حتی بخاطر کاری که وظیفه مدیر بوده همین معاون با من جروبحث کرده که چرا کمک معاون پرورشی می

 (.7کننده)مشارکت "انجام نشده. فالن کار
گاهی اوقات فردی به دالیل مالي:  یا كاری شرایط اقتضایبه مسئوليت ( قبول4-5

 رغم میل باطنی خود بپذیرد و اینجاست که وجود یکشود که مسئولیتی را بهمختلف مجبور می
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 هب از فرد شده،ریزیبرنامه یا و غلط نادرست، اقدامات شود که وی باگر باعث میاستفادهسوء مدیر

 .کنداستفاده  خود نفع
رایط ش این در پذیرنمی رو مسئولیتی و مدرسه یه تو میان کاری شرایط اقتضای به همکاران هست وقتی یه"

 حق یه خوادمی کارشه آخر سال 2طرف" ؛(7کنندهمشارکت) ".شهمی درست کشیبهره ذهنیت این براش مدیر

 فهمهمی مدیرم اون دیگه کنن معاونش جایی یه که التماس خواهش، میره بمونه حکمش رو مدیریت یا معاونت

 .(8کنندهمشارکت) ".کنه اطاعت مجبوره طرف بده دستوری هر خالصه

 

 ها. خالصه یافته3جدول
 زیرمضمون ها مضمون اصلی

 نحوه انتصاب
 مدیران

 عالقه نظرگرفتن در بدون انتصاب نیرو کمبود دلیل به مدیران انتصاب
 گزینش بدون انتصاب ابقهس و کاری تجربه درنظرگرفتن بدون انتصاب
 االریسشایسته و صالحیت درنظرگرفتن بدون انتصاب (مدیریت) مرتبط رشته به توجه بدون انتصاب
 خدمت پایان پاداش دریافت دلیل به انتصاب کاری وظایف به ناآشنا مدیران انتصاب
 التماس و با خواهش یا و رودربایستی در فرد قراردادن با انتصاب

 خصوصیات
 مدیران اخالقی

  طلبیقدرت مدیران بودن حاکم و مستبد
 غیرکارآمد رهبری و مدیریت  طلبیفرصت
  بودن گرمقایسه

خصوصیات 
 ای مدیرانحرفه

 وظایف انجام از فتنرطفره پایین ایرسانه سواد
 افراطی گراییکمال مدیریت جایگاه از سوءاستفاده

  افراطی گراییتفویض

خصوصیات 
 اخالقی زیردستان

 افراطی تعهدگرایی زیردستان ترسوبودن
 مالی یا کاری شرایط اقتضایبه مسئولیت قبول مظلوم ذاتاً کارمند
  مدیر با عاطفی روابط داشتن

 

 
 

برخي از مدیران  گرایش تعيين عللشده برای  شناسایي هایو مالک عوامل .1 شماره نمودار

 (حاضر پژوهش های یافته از برگرفته)كشي از زیردستان بهره به مدارس
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 گيریبحث و نتيجه

در پژوهش حاضر سعی شد تا با استفاده از رویکرد کیفی با واکاوی تجربیات معلمان و معاونان     

مدارس، میزان ادراک آنان نسبت به موضوع مورد بررسی بازنمایی شود. دقت در نتایج برآمده از 

به  دسته از عوامل عمده در گرایش برخی از مدیران4کنندگان به شناسایی تجربه زیسته مشارکت

انتصاب  نحوه "ترتیب بیشترین فراوانی شاملکشی از زیردستان در مدارس منجرگردید که بهبهره

خصوصیات اخالقی "؛ و "خصوصیات اخالقی مدیران"؛ "ای مدیرانخصوصیات حرفه"؛ "مدیران

 هک است تربیتی علوم بحث در تخصصی هایشاخه جمله از آموزشی است. مدیریت "زیردستان

 نظربه ضروری و الزم مدارس، در تربیتی اهداف پیشبرد برای مناسب ابزاری عنوانبه آن وجود

 آگاهی آن نوین هایشیوه و مدیریت مسائل از که خواهند بود موفق مدیرانی امروزه. رسدمی

با توجه به اهمیت موضوع، در ادامه به تفسیر ابعاد  .Farahbakhsh & et al, 2017)باشند ) داشته

های شناسایی شده پرداخته شده است. در ابتدای مقاله اشاره شد که و زوایای برخی از جنبه

ین شده در اهای عوامل شناساییپژوهش مرتبطی با این پژوهش، انجام نگرفته ولی در مورد آسیب

 در اینجا، برخی از آنها را بیان خواهیم کرد.پژوهش، در تحقیقات دیگر اشاراتی شده که 

در خصوص عامل انتصاب بدون در نظرگرفتن تجربه و سابقه کاری، گزینش و صالحیت و 

 شایستگی با نتایج پژوهشگران زیر همخوانی دارد. 
 الزم مدیریتی وظایف انجام در مدیر، موفقیت برای «آموزشی تجربه و معلمی سابقه» کنندگانمشارکت نظر از"

 .(Farahbakhsh & et al, 2017) ". است

 اجزای گوناگونی است و شامل که کنندمی دنبال را فرآیندی خود وظایف انجام در مدیران

 ونههرگ بنابراین است الزم اطالعات با همراه خاص، مهارتی داشتن مستلزم هافعالیت این از هریک

 انجام عهده از منتخب مدیر تا گرددمی موجب ناالیق افراد انتصاب و مدیران انتخاب در اهمال

 ,Fatemi)کند  مشکل دچار خود اهداف به رسیدن در را سازمان نهایتا و برنیامده فوق وظیفه

-ضمن چه و انتصاب از قبل چه را آموزشی مدیریت تخصصی دوره باید مدارس . مدیران(2001

 را سازمان رسمی قدرت از استفاده روش و شده آشنا مدیریت اصول با باشند، گذرانده خدمت

 به ار مدیریتی آسیب خصائص این داشتن با تا نمایند؛توجه  انسانی روابط اصول به و آموخته

 راهبردی اهداف و موفقیت به تواندمی هنگامی فقط سازمان .(Khorshidi, 2013)برسانند  حداقل

 خورداربر خویش رسالت ایفای برای عالقه و توانایی از که باشد کرده جذب را افرادی که برسد خود

 به توجه صورت در که است این بر اعتقاد ساالرشایسته جوامع . در(Abbaspour, 2014)باشند 

 دخواه خارج پیشرفت گردونه از و خواهد افتاد عقب سازمان مدیران، انتصاب در سنتی هاینگرش

 ترینمهم پژوهشی در Young (2009). (Naderi Khorshidi, Nikukar & Karami, 2009) شد
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 هایشایستگی ـ مدیریتی هایمهارت و هاتوانایی: کندمی معرفی گونهاین را مدیر هایصالحیت

 علمی هایمهارتـ  شخصی هایویژگی و هاخصلتـ  ارتباط برقراری مهارتهایـ  کارکنان مدیریت

  .غیره و بیرونی نفعانذی با تعامل و ارتباط حسن ـ فنی و

 معلمان زعمبه شایستگی دارای که رهبرانی که داد نشان Davidson (2019) پژوهش نتایج

 ابطضو و مقررات که دهدمی نشان هاواقعیت .کردند می استفاده استبدادی سبک از کمتر بودند

 و نیست وپرورش آموزش نظام پاسخگوی و است مبهم و کلی ایران در آموزش مدیران عملکرد

 رانمدی کافی تبحر عدم از ناشی این که هستند الزم ایحرفه هایصالحیت فاقد مدیران اکثریت

 & Sadeghinia)شود می مدارس ناکارآمدی باعث که است آنان مهارت و روزبه دانش کمبود و

et al, 2018). هایاین نتیجه در یافتهNasr Esfahani & Nasr Esfahani (2010) ای گونهبه

 هرکسی از کندمی ایجاب برآن حاکم منطق و سازمانی تأیید و تأکید است که: وضعیتشفاف مورد 

 از گیریبهره ساالریشایسته. شوداستفاده بیشترین ،با موقعیت متناسب و درستی به هرچیزی و

 Pourkarimi, Farzaneh & Norouzi هاییافته .است اجتماع برگزیده و نخبه افراد خالق انرژی

 شناختی،روان هایویژگی هایمؤلفه شامل مدیران ایحرفه صالحیت که داد نشان (2016)

 Naqi Poorfar, Habibibadrabadi & Azarmjoo (2013)است.  نگرش و دانش ها،مهارت

ای شامل: دانش، نگرش، مهارت و سایر خصوصیات شخصی وابسته دانستهصالحیت را با مجموعه

های اصلی شغل تأثیرگذارند و از طریق بازآموزی و تجربه، قابل توسعه و بهبود اند که در بخش

ا و ههستند. بنابراین مسئوالن باید با درنظرداشتن موارد فوق در انتصاب مدیران به صالحیت

صالحیت، های آنان توجه ویژه داشته باشند؛ تا از تبعات بعدی ناشی از انتصاب مدیران بیشایستگی

 که یکی از آنها نداشتن تعهد سازمانی است، جلوگیری شود. 

مطالعه  رهبری غیرکارآمد، در و مدیران استبدادی و حاکمیتی در مورد عامل خصوصیت 

Ahanchian & Babadi (2013) توانندمی سازمان اهداف پیشبرد برای اذعان شده است: مدیران 

 حدود و قانونی حیطه از خارج قدرت اعمال اما نمایند هاستفاد خود سازمانی اختیار و قدرت از

 را یسازمان اثربخشی و کارایی کاهش و نارضایتی جمله از بسیاری پیامدهای و تبعات اختیارات،

 آن غیرکارآمد رهبری و مدیریت به زیادی حدود تا را هرسازمان شکست توانمی .دارد درپی

 هک بگمارند مدیریت هایپست در را افرادی کنندمی تالش امروزه دلیلهمین به. دانست مربوط

 ,Piaw, Hee پژوهش طبق. باشند داشته را الزم شایستگی و توانایی اثربخش، رهبری برای

Ismail & Ying (2014)، متعلق نمرات کمترین مدیران، میان در عمده صالحیت پنج میان از 

 مدیران رهبری سبک اهمیت زیادی تحقیقات .باشدمی آموزشی سازمانی و مدیریت هایمهارت به
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 سبک به رهبران هرچه که دریافتند 1اوهایو محققان: جمله از اندداده نشان را کارکنان رضایت در

و  بلیک. یابندمی دست کارکنان باالی رضایت و عملکرد به توجه کنند مراعات و مداریوظیفه

 به تنسب کنندمی استفاده تیمی سبک از که دریافتند رهبرانی خود تحقیقات در نیز 2موتون

 .ترندموفق کنندمی استفاده ها مثل استبدادیسبک سایر از که رهبرانی

مدیران معرفی شد در  ایکشی، عامل خصوصیات حرفهسومین عامل گرایش مدیران به بهره

 مدیر فقدان که گونههمانگوید، می Fatemi (2001)این زمینه نیز تحقیقات ذیل انجام شده است: 

 انتخاب گردد،می سازمان اهداف از انحراف و نابسامانی ناهماهنگی، ایجاد موجب سازمان یک در

 بر اجمالی مروری .سازدمی محروم اهدافش به رسیدن از را سازمان اندازه همان به ناکارآمد مدیر

 ورود علیرغم که باشدمی مطلب دهنده ایننشان کشور، نهادهای و هاسازمان عملکرد نحوه

 قرار استفاده مورد شایسته و مطلوب نحو هم به ها، هنوزسازمان های روز بهو فناوری تکنولوژی

شناسی در مطالعه خود در راستای آسیب Salehi Amiri & Kavousi (2012). است نگرفته

اند، که هزدن دخیل دانستها و نهادهای فرهنگی در ایران، دو دسته از عوامل را در آسیبسازمان

مندی های مدیریت سازمانها و نهادهای فرهنگی همچون: عدم بهرهیک دسته از آنها به ناکارآمدی

 یا و رشد برای اینماینده اغلب که هاسازمان فناوری، سریع شود. با توسعهمربوط می ITاز 

و این  است، دشواری کار سازمانی تغییر مدیریت. کنندمی تغییر اهداف هستند آن به دستیابی

پژوهش  در Helen Abel (2008) .(Cornescu & Adam, 2016)تغییر، برعهده مدیران است 

 گیریبهره سازمانی و مؤثر ارتباطات یادگیری، و آموزش ای،حرفه مهارت و دانش خود دریافت که

 Farahbakhsh))است  مدیر مورد نیاز هایصالحیت ترینمهم ارتباطات از و اطالعات فناوری از

& et al, 2017. 
های ذیل انجام شدهآخرین عامل، خصوصیات اخالقی زیردستان است که در این مورد پژوهش

کنندگان به آن تأکید داشتند؛ روابط های مربوط به این عامل که مشارکتاست. یکی از مالک

آرنولد  لقوبه گرفت.میعاطفی بین مدیران و زیردستان بود که گاه باعث سوءاستفاده مدیران قرار 

 از لوبمط رفتار داشتن و دیگران با روابط برقراری قدرت: انگلیسی مشهور فیلسوف 3بی جی توین

 لیهمد سبب بتواند ارتباط این که درصورتی. است ارزشمندتر و ترمهم او یهامهارت و دانش تمام

 رنج و ناخشنودی موجب صورتغیراین در و لذت، و خاطر رضایت باعث شود متقابل درک و

 ضوعمو این. است ناخوشایند موضوع یک شک بدون دبیران با مدیران نامناسب گردد. تعامالتمی

 ,Blasé & Blasé) ندارد وجود آن مورد در خاصی تحقیقاتی مبنای که است ایمسئله همچنین

                                                           
1 . Ohio researchers 

2 . Blake & Mutton 
3 . Arnold J. Twin B. 



  297 1399پاییز  سوم، شماره، هشتمدوره                                                        فصلنامه علمی مدیریت مدرسه                  

 شوندمی کارشان به کارکنان مندیعالقه باعث که عواملی خود، پژوهش در 1ویرجین گروه .(2001

 2گالوپ که دیگری پژوهش در .است کارمند-مدیر ارتباط ها،آن موثرترین که اندکرده اعالم را

 زمان اکنون، رواین از بوده؛ کارشان از بزرگساالن %50 استعفای دلیل مدیر از نارضایتی داده، انجام

 یک با انسانی، روابط از مدارس در مدیران از ایعده. است کارکنان و مدیر میان رابطه بازبینی

 ترریعس هرچه استثمار و بیشتر بازدهی هدف به نیل جهت در فریبی،عوام و انسانی ظاهری پوشش

 افراد، مستقیم هدایت) برتر رهبران متغیرهای بررسی به نیز 3هوپر و پوتر .نمایندمی استفاده

 این که اندرسیده نتیجه این به و پرداخته...( و کارکنان برای شدن الگو مؤثر، ارتباطات برقراری

 & Tadbiri) شودمی مؤثر طور به پیروان عاطفی حمایت توانایی افزایش و تکمیل موجب عوامل

Shafi'zadeh, 2010: 68). عقیدهبه Mirkmaly (2014) با او کار به بستگی هر مدیر موفقیت 

 که دافتمی اتفاق آنهاست. بسیار با مناسب رابطه برقراری به منوط افراد با کار دارد افراد سایر

 ودخ همکاران یا زیردستان هایفعالیت نوع یا و رفتار را خود موفقیتعدم یا شکست علل مدیران

 حوهن به مدیر موفقیت آنکه رغمعلی. اندیشندمی کمتر خود مدیریت نوع و رفتار به دانند ومی

 فتاریر نامناسب یهاشیوه واسطه به مدیریت هایناکامی از بسیاری اما دارد بستگی افراد فعالیت

 فیتکی بر سوئی اثرات کار محیط در معلمان حاد مشکالت نظرانصاحب عقیده به. است مدیر خود

 نگهداری و حفظ زیرا ،(Shirbaghi & Moradi, 2017)گذارد می کشور مدارس در آموزشی

 .گرددمی منتهی معلمان بخشرضایت عملکرد به است که مطلوبی شرایط ایجاد مستلزم معلمان،

 یهاشیوه به سازمان وریبهره و شودمی محسوب هرسازمان اصلی فرآیندهای از یکی رهبری

 ستا آنان شخصیتی خصوصیات از برگرفته که مدیران رفتارهای. است متکی آن مدیران رهبری

  .(Siddiqui, 2016)دارد  تاثیر سازمان شکوفایی و پویایی تحول، سیر بر سازمان محیط در

اصلی برخی از  مشکالت از که یکی شودمی مطالعه موارد ذکر شده و سایر عوامل، مشخص با

شود، نامناسب کشی میای چون بهرهگیری پدیدهساز شکلکه زمینه و پرورشمدیران در آموزش 

کند چنین ایراداتی اداره میاست، وقتی مدیر که مجموعه را  مدارس مدیران کار کیفیت بودن

 اگر فوق، مطالب به توجه کند. باکند و کارکردها را ضایع میداشته باشد، مجموعه را خراب می

 و تخصص آنها گزینش مالک و شود توجه آنان هایشایستگی به آموزشی مدیران انتصاب در

از  تا شودمی فراهم مناسبی نه پاداش پایان خدمت، قرابت و...، زمینة باشد الزم هایشایستگی

 تفادهاس مطلوب نحو به ترین آنها کارمندان زیردست هستند،سازمان که اصلی منابع و امکانات همه

                                                           
1. Virgin 

2 . Gallup 
3 . Hooper & Potter 
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 بنابراین باید است، آموزشی مدیران دست در آموزشی مشکالت و مسائل نهایی یهاحلراه شود.

 نتایج .(Nicknami, 2010)یابد  پرورش و رشد حد امکان تا بالقوه مدیران هایتوانایی و هاقابلیت

 ارتقای و رشد به کمک جهت هاییبرنامه تدوین در تواندمی پژوهش این اجرای از حاصل

های ناشی از عدم توجه به قرارگیرد و آسیب استفاده مورد مدارس مدیران ایحرفه هایصالحیت

برخی از راهکارها و پیشنهادهای های پژوهش، یافته در ادامه و مبتنی بر این امر کاهش یابد.

 کاربردی ارائه شده است.

اخته کشی از زیردستان شن. نداشتن تجربه و سابقه و رشته مرتبط با مدیریت، از عوامل موثر بهره1

شدند. لذا با توجه به مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش،  بر ضرورت استفاده از اشخاص 

حداقل دو سال سابقه معاونت، و دارندگان مدرک تحصیلی برخوردار از سوابق تجربی موفق با 

رشته های مختلف علوم تربیتی )ترجیحا مدیریت آموزشی(، جهت انتصاب در پست مدیریت تاکید 

توان پژوهشی جهت مقایسه عملکردهای مختلف ازجمله راستا میدر این(. 1ماده 1تبصره)گردد می

نین مشخصاتی هستند و سایر مدیران، طراحی نمود. میزان رضایت همکاران مدیرانی که دارای چ

های اولیه، ها و شایستگیتوجهی به انتصاب مدیران مدارس براساس صالحیت. به دلیل کم2

 رانمدی و معلمان نظرات از و گزینش مدیران انتخاب در که شود اتخاذ شود سازوکاریپیشنهاد می

-پرورش( و ادامه خدمتشان به اثربخشی و وزشآم عالی شورای مصوبات 1گردد)ماده استفاده نیز

. مهمترین دغدغه جامعه فرهنگی این روزها، مسائل 3اشان در مدرسه بستگی داشته باشد. 

نبودن میزان حقوق دریافتی برای گذران زندگی است و مدیران نیز از این مسأله اقتصادی و کافی

های آخر خدمتشان بدون در نظر در سالشده برخی از فرهنگیان مستثنی نیستند، این امر باعث

های بعدی، صرفاً برای بازنشستگی با حقوق بیشتر، متقاضی دریافت داشتن جوانب کار و مسئولیت

شرایط احراز مدیریت مدارس در مصوبات شورای  4پست مدیریت باشند، لذا الزم است به ماده

الزم برای ارتقای سطح معیشتی و های ها و فعالیتای گردد و درعوض، بررسیعالی توجه ویژه

اقتصادی این قشر، توسط مسئولین امر صورت پذیرد و از پیامدهای ناشی از این شیوه انتخاب 

. با توجه به فقدان سازوکار مناسب جهت ارزشیابی عملکرد 4عمل آید. مدیران مدارس جلوگیری به

حق اساسی ایشان برای ارزشیابی  ندادن معلمان و درنظرنگرفتنویژه مشارکتمدیران مدارس و به

سازوكاری اتخاذ شود كه معلمان در ارزشيابي کیفیت عملکرد مدیران مستقیم خویش، 

رسد این امر، زمینه ارتقای کیفیت . به نظر میعملکرد ایشان سهم مشخصي داشته باشند

 آورد.کشی محتمل را فراهم میگرفتن از مقوله بهرهمدیریت در مدارس و فاصله
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