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 چکیده
رفع این  برای راهکارهایی محور و ارائۀمدرسه رو در استقرار مدیریت پژوهش حاضر به بررسی موانع پیش

 نیمه مصاحبۀ روش از وبود  توصیفی پدیدارشناسیبا رویکرد کیفی،  وهشپژراهبرد  .موانع پرداخت

های یرستانمدیران و معلمان دب تمام شامل پژوهش جامعۀ. شد استفاده هاداده آوریجمع برای ساختاریافته

نفر  11و  شد تعیین اشباع قاعدۀ و از نوع گلوله برفی هدفمند گیریشهرستان مریوان است که با روش نمونه

کنندگان برای از روش دریافت پاسخ از مشارکتسپس . از این تعداد، به عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند

مدارس برای استقرار مدیریت شرایط فعلی  ی پژوهش،هایافته اساس برتعیین پایایی استفاده شد. 

توسط تر از حد متوسط قرار دارد و مناسب نیست. موانع ارائه شده محور، تقریباً پایینمدرسه

اقتصادی، موانع ، گیریمیمگذاری و تصموانع مربوط به سیاست: از جملهکلی  مقولۀ 6کنندگان در مشارکت

در پایان  بندی شد.اجتماعی دسته و فرهنگیموانع شخصی و موانع اطالعاتی،  و دانشیموانع ساختاری، موانع 

محور پیشنهاد کردند؛ از جملۀ این موارد برای بهبود استقرار مدیریت مدرسه گان راهکارهاییکنندمشارکت

 سوی به آموزشی نظام حرکت برای مدیریت، تالش نوع این به مربوط ینمسؤول توجیه و : توجهاست

 سازیپیاده برای الزم تحقیقات و مطالعات آن، انجام برای الزم هایزمینه سازیفراهم و شدن غیرمتمرکز

 برای مناسب آموزشی هایکالس و هاهمایش سمینارها، ها،کارگاه جلسات، محور، برگزاریمدرسه مدیریت

 و الزم بودجه اختصاص محور؛مدرسه مدیریت با ارتباط در دبیران و مدیران اطالعات و دانش تقویت و افزایش
یت، مسؤول این گرفتن عهده بر برای مدیران نفس به اعتماد و انگیزه تقویت جهت مدارس، تالش به کافی

 جلب و جامعه نهادهای سایر و والدین توجیه برای مدارس و تالش به کافی و مناسب امکانات اختصاص

 مختلف. هایشیوه به هاآن مشارکت

 .راهکارها موانع، محور،مدرسه مدیریت ها:هواژ دیکل
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 مقدمه

 فرهنگی، هایدگرگونی با جهتهم بیستم قرن پایانی هایدهه طی پرورش و آموزش هاینظام

 که الگوها این. یافتند گرایش غیرمتمرکز و مشارکتی الگوهای به دوران این اجتماعی و اقتصادی

 ساختارهای قرار دادندستاویز  با است، جامعه انتظارات و نگرش و محیط تغییرات زادۀ نحوی به

 به مندانعالقه ویژه به، جامعه متفاوت طبقات بیشتر مشارکت بخشنوید تر،پذیرانعطاف

 اداری کارکنان معلمان، مدیران، والدین،  ،مدارس در تربیتی و آموزشی و مالی گذاریسرمایه

 آموزشی نظام کارآمدی و اثربخشی بود نیز سبب گیریتصمیم فرایند در آموزاندانش و مدارس

 بیشتر اتاختیار واگذاری برمبتنی  چیز هر از پیش تغییرات ایناز آنجا که  دیگر، سوی از. شدند

 هایگروه و افراد مشارکت جلب و مدرسه مسائلهای مربوط به گیریتصمیمدر  مدارس به

 و خود اهداف برابر در مدارس بیشتر ییپاسخگو و استقالل  سرانجام ؛بود مدرسه هر در نفعذی

 به نظرانصاحب سوی از 1(SBM)محور مدرسه مدیریت اصطالح داشت. پی در را محلی جامعۀ

 استفاده جهان پرورش و آموزش هاینظام در شده یاد تغییرات بیان برای فراگیر اصطالحی مثابۀ

 .(J’fari moghaddam, 2003) شد

 برای استراتژی یک عنوان به مختلف کشورهای در اخیر هایدهه در محورمدرسه مدیریت

 به اختیارات واگذاری سمت به زیادی تمایل در آن و است شده مطرح پرورش و آموزش اصالح

 در زیادی تجارب و عالیق. شودمی دیده پرورش و آموزش کیفیت یارتقا برای مدارس

 دسترسی تا ، وجود داردمدرسه سطوح به گیریتصمیمبر اساس نزدیک شدن  مختلف کشورهای

 در مدارس ادارۀ در مردم مشارکت و شدهتضمین کیفیت با تربیت و تعلیم به جامعه اعضای

  (.Moradi, Soufian and Barzegar, 2012) یابد افزایش یملّ هایسیاست چارچوب

با  که است جهانی سطح در آموزشی اصالحات استراتژی یک ،محورمدرسه مدیریت

 در مدرسه، گیریتصمیم محل، بر مبتنی گیریتصمیم محلی، مدیریت مانند مختلف اصطالحات

 مدیریت (.Bandur, 2012) شودمدرسه شناخته می مدیریت ابتکار در و مشارکتی گیریتصمیم

 هاییتمسؤول است تا در مدرسه نفعانبه ذی قدرت و اختیاراتتفویض  فرایند ،مدرسه بر مبتنی

 مدیریت برای آموزشی هایسیاست به مربوط مسائل بازبینی و ارزیابی نظارت، اداره، در را قانونی

 مؤثر آموزشی هایفعالیت محور شاملانجام دهند. همچنین مدیریت مدرسه گراهدف پایدار و

 شودمی ،مدارس در عالی آموزش نتایج و مشخص استانداردهای به رسیدن به منظور نیز،
(Ayeni & Ibukun, 2013.) 
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 و تمرکززدایی مبنای بر شد، شروع 1980 سال اصالحات از هدف با که محورمدرسه مدیریت

 یکيیآمد. همچنین  وجود مدرسه به در تقسیم قدرت یا و انتقال و گیریتصمیم و اختیار اعطای

 تکیفیّي و ارتقيا آموزشيی، اصالح سیستم زمینۀ در تاکنون که است راهبردهایی ترینمعروف از

 و آميوزش تعيالی بياخخره و سينتی هنجارهيای و هيا، سياختارهاها، ارزشنقش تغییر یادگیری،

 ایين کننيد کيهميی ادعا محورمدرسه مدیریت شکل گرفته است. طرفداران آموزاندانش پرورش

 امکانيات و منيابع زیيرا ؛دهيدميی ارائيه آميوزانبرای دانش را ثرتریمؤ و بهتر هایبرنامه شیوه

. اسيت آميوزاندانيش انتظيارات و منطبق بيا نیازهيا ،یافتهو اقدامات انجام هافعالیت و شدهفراهم

 محيوریمدرسيه مدیریت ها درتصمیم نوع این که هستند مدعی همچنین ،این شیوه طرفداران

 نفعذی افراد میان ارتباطات توسعۀ افزایش و و باعث هستند گروهی چراکه باالیی دارند؛ تکیفیّ

 آموزاندانش اولیای معلمان، مناطق آموزشی، رؤسای مدیران، ،مدیران هیئت :جمله مدرسه از در

 (.Niknami, 2008) شوداعضای جامعه می و

 کارکنان،مدیران،  شایسته مشارکت عدم ،پرورش و آموزش متمرکز مدیریتدر کشور ایران، 

 کردن برطرف چگونگی و مدرسه ادارۀ نحوۀ به مربوط هایتصمیم در آموزاندانش و اولیا

این  .است افکنده سایه پرورش و آموزش نظام بر هاستسال آن، هایمحدودیت و مشکالت

 و بازنگری ضرورتنظران، صاحب امروزه رواین از. است داده کاهش را مدارس اثربخشی ،توضعیّ

 اخالق تقویت و جمعی مشارکت اختیار، تفویض ،مرکزگرایی عدم راستای در نظام، این در تغییر

 ,J’fari moghadam and fani)کنند و بر آن تأکید می یدتأی را مختلف طرق به انسانی روابط و

 اخیر دهۀ دو در آموزشی هاینظام بارز التتحوّ از محورمدرسه مدیریت سوی به حرکت(. 2002

این در . شودمی انجام آموزش کیفی ارتقای و مدرسه عملکرد بهبود منظور به رود ومی شمار به

 مدیریتتجربه در  نوع ایناعمال  چه خواهاناگر نیز ما کشور آموزشی نظام حالی است که

شود و موانع نمی مشاهده اتفاق نظری راهبرد اینسازی پیاده چگونگی سر بر هنوز است، مدارس

 Davoudipoor,Ahanchian and) دارد مدیریت وجود این دی برای استقرارزیاهای و چالش

saidi Rezvani, 2008 .)اختیار و استقالل باید که است آن محوری،مدرسه اصلی دعایا 

 به. بپردازند خویش مشکالت و لمسائ حل و مشی خط تعیین به خود شود تا بیشتر مدارس

 شرایط به توجه تربیتی، جریان در معلمان کردن فعال مردم، آوردن به حساب تر،دقیق بیان

 و آموزاندانش سالیق و عالیق کردن لحاظ و عمومی مشارکت افزایش و اجتماعی، فرهنگی

کشور،  مختلف مناطق مقتضیات فراخور به پهناور، کشور این در گوناگون نیازهای تحقق باخخره

 کنندتأکید می آن بر محورمدرسهمدیریت  طرفداران که شوندمی قلمداد مهمی لمسائ
(.(Adibmanesh,Aliasgari and Mousapoor, 2011 
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و  در کشور باید به دقت شناساییمحور روی مدیریت مدرسه های پیشموانع و چالش

های زیادی در این امر نیازمند انجام مطالعات و پژوهش ود.ها ارائه شراهکارهایی جهت رفع آن

است. در این زمینه بررسی دیدگاه مدیران و معلمان مدارس که به طور مناطق مختلف کشور 

. بر همین اساس در پژوهش ای داردد، اهمیت ویژهها درگیر هستنمستقیم با این موانع و چالش

محور از دیدگاه مدیران و معلمان پرداخته حاضر به بررسی موانع و راهکارهای مدیریت مدرسه

  شده است.

 پژوهش پیشینۀ

های مختلفی در داخل و خارج از کشور انجام شده است محور پژوهشمدیریت مدرسه ینۀدر زم

 .شودبررسی میبا موضوع پژوهش حاضر  هاترین آنکه در ادامه برخی از مرتبط

 در دهندگانپاسخ نظرات میانگین Niamehr, Parasteh and Alipoor (2017) در مطالعۀ  

را  متوسط حد ،کرج شهر مقطع متوسطۀ مدارس در محورمدرسه مدیریت تحقق امکان خصوص

 ابعاد در محورمدرسه مدیریت تحقق امکان که مشخص شد نتایجدر همچنین . است نشان داده

 ابعاد در و متوسط سطح از ترپایین( اختیار تفویض پذیری،مشارکت کنترل، و نظارت نظام)

که  دارد قرار متوسط سطح از باالتر( مالی استقالل پاداش، و عملکرد ارزیابی گیری،تصمیم نظام)

با  Adibmanesh, Aliasgari and Mousapoor (2011) .است معنادار نیز آماری لحاظ به

به این  ،کرمانشاه شهر هایدر دبیرستان محورمدرسه درسی ریزیبرنامه اجرای سنجیامکان

 در ناکافی مهارت و متوسط نگرش کافی، دانش دارای مخاطب هایند که گروهاهنتیجه رسید

برای  کرمانشاه شهر ۀمتوسط مدارس و هستند محورمدرسه درسی ریزیاجرای برنامهزمینۀ 

 Mirkamali and A’lami .دنی ندارمناسب امکانات محور،مدرسه درسی ریزیبرنامه اجرای

خود به منظور ارزیابی میزان آمادگی مدارس ابتدایی شهر تهران برای  پژوهشدر  (2009)

میزان آمادگی  ،ند که از دیدگاه مدیران و معلماناهمحور، نشان داداستقرار مدیریت مدرسه

پذیرش  مدارس ابتدایی شهر تهران برای ایجاد ساختار غیرمتمرکز، مشارکت در امور مدرسه،

ای و ها، نیروهای متخصص و حرفهپذیری برنامهانعطافسازی و بومی قدرت و اختیار،

 Davoudipoor, Ahanchian and saidi  ذیری در حد نسبتاً مطلوب است.پمسؤولیت

Rezvani (2008) متوسطۀ  محور در مدارس راهنماییهای اجرای طرح مدیریت مدرسهمینهز(

برای طرح مدیریت وضعیت مدارس این شهر  . در این پژوهشاندرا بررسی کردهاول( شهر مشهد 

 Mehralizadeh, Sepasi and Atashfeshan. شده استمطلوب ارزیابی  محور نسبتاًمدرسه

های دولتی شهر محور در دبیرستانها و موانع کاربست مدیریت مدرسهبررسی زمینهبا  (2005)
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ین(، عامل ساختاری و مسؤول) عوامل سیاسی و قدرت :که به ترتیب انداین نتیجه رسیدهاهواز به 

امکاناتی، عامل اطالعاتی و دانشی، عامل فرهنگی و اجتماعی و عامل مدیریتی به عنوان 

 خود به در مطالعه Vally and Daud (2015)اند. محور بودهترین موانع مدیریت مدرسهمهم

 محورمدرسه مدیریت اجرای در کواالالمپور هایدبیرستان مدیران میزان آمادگی بررسی

مدیریت  به زیادی تمایل کواالالمپور مدارس مدیران که دهدمی نشان های آنانیافته ند.اهپرداخت

 مدل یک با ارائۀ  Ayeni & Ibukun (2013). دارند انسانی منابع مدیریت همراه به محورمدرسه

ترین نیجریه، مهم هایدبیرستان در کیفیت تضمین و محورمدرسه اجرای مدیریت برای مفهومی

ها، عدم مدیران و معلمان، پایین بودن سطح دانش و اطالعات آن ها را فقدان انگیزۀچالش

 Hajitabar & jaii (2020) حمالیت مالی دولت و عدم همکاری دولت با مدارس اعالم کردند.

 با یلیتحص یسرزندگ و معلمان درس کالس یسازمانده و تیریمد فهلمؤ سه هر که داد شانن

 کالس یسازمانده و تیریمد یدارا که یمعلمان نیبنابرا ،داشتند مثبت رابطه یلیتحص عملکرد

 .هستند یبهتر یلیتحص یسرزندگ و یلیتحص عملکرد با آموزاندانش یدارا هستند یبهتر درس

محور در مدرسهمدیریت با بررسی   Kiragu, King’oina & Migosi (2013) پژوهش

که نظام آموزشی کشور باید توجه بیشتری به  های کنیا، به این نتیجه رسیده استرستاندبی

 د. همچنینهای کالن داشته باشگذاریسیاست ها وگیرینقش معلمان و مدیران در تصمیم

مدیریت  مسؤولیتشرکت کنند و  به شکلی فعال  هاگیریدر تصمیم مان در مدارس بایدمعل

ها و چالشبا توجه به  Bandur (2012) ،ها واگذار شود. در یک بررسیبه آن مدارس باید

دار و قدرت، امکانات مدرسه، که اقت ه استاندونزی نشان داد محور درپیامدهای مدیریت مدرسه

در  محور نقش مهمی دارند.دیریت مدرسههای درسی در استقرار ممدرسه و برنامه بودجۀ

مالزی  محور دریت مدرسههای مدیرچالش Malaklolunthu and shamsoddi (2011)پژوهش 

گیری است که باید به قدرت تصمیم ،ترین چالشمهم شده است. در نتیجۀ این مطالعهبررسی 

 مدیران مدارس واگذار شود.

 :های زیر پاسخ دهدبه پرسش کندبه آنچه ذکر شد پژوهش حاضر سعی میبا توجه 

محور چگونه را برای استقرار مدیریت مدرسهکنندگان وضعیت فعلی مدارس مشارکت (1

 کنند؟ارزیابی می

 محور در مدارس چیست؟دگان موانع استقرار مدیریت مدرسهکنناز دیدگاه مشارکت (2

محور پیشنهاد کنندگان چه راهکارهایی را برای بهبود استقرار مدیریت مدرسهمشارکت (3

 کنند؟می
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 پژوهش شناسیروش
پدیدارشناسی انجام شده کارگیری روش تحقیق بر مبنای رویکرد کیفی و با بهپژوهش حاضر 

گیری نمونههای شهرستان مریوان است. پژوهش شامل دبیران و مدیران دبیرستان است. جامعۀ

گیری در پژوهش پدیدارشناسی به صورت هدفمند انجام شده است. برای با نظر به منطق نمونه

ی برا برفی استفاده شده ووع گلولهاز ن ،گیری هدفمندهای نمونهاین منظور از میان انواع روش

اتفاق  زمانی قاعده اشباع .تعیین کفایت نمونه نیز، قاعدۀ اشباع نظری به کار برده شده است

 پژوهشگر که طوری ؛ بهبگذارند اختیار در را مشابهی اطالعات اطالعاتی، منابع تمام که افتدمی

 ایتازه اطالعات جدید افراد ورود مرحله این در. اند، مواجه شودتکرار شده که هاییداده با مرتباً

کننده ها در مشارکتآوری دادهدر پژوهش حاضر جمع .کرد دنخواه اضافه قبلی افراد اطالعات به

ساختاریافته بهره گرفته شد. بدین نیمه ها از مصاحبۀ. برای گردآوری دادهیازدهم به اشباع رسید

ها، زمان و کنندگان و تعیین وقت قبلی با آنصورت که ابتدا با مشورت و هماهنگی با مشارکت

قبل از شروع مصاحبه به مکان مصاحبه مشخص و در یک فضای آرام و به طور فردی انجام شد. 

ها در تحقیق فاش ت آنهوی ی،بنا بر اخالق پژوهش گان اطمینان داده شد کهکنندمشارکت

زمان کننده وجود ندارد و در جریان مصاحبه هر همکاری با مصاحبه درنیز اجباری  نخواهد شد

 اصلی با برای شروع مصاحبۀتوانند از ادامۀ همکاری خود انصراف دهند. می، تمایل داشته باشند

قرار  اختیار آنان کننده درسوی مصاحبه االت پژوهش ازکنندگان، سؤکسب اجازه از مشارکت

از بروز در همین راستا برای جلوگیری  .شد، ضبط کنندگانمشارکت هایپاسخشد و  داده

و از  شدنکات مبهم یادداشت  مشکالت احتمالی، در فرایند یادداشت موارد ضبط شده،

 درند. تری را ارائه دهتا در صورت امکان توضیحات بیشتر و شفافشوندگان خواسته شد مصاحبه

و از  کنندگان گذاشته شدمشارکت ت آن، هدایت بحث برعهدۀیند مصاحبه با توجه به ماهیّفرا

آوری کامل پس از جمع .، پرهیز شدکنندگان در مسیری خاصهای مشارکتگفته جهت دادن به

. شدسازی اطالعات ضبط شده انجام و تمامی اطالعات روی کاغذ ثبت اطالعات، مرحلۀ پیاده

حبه و های حاصل از مصایعنی خواندن تمام و کمال داده« 1سازیافقی»م گام سپس با انجا

 بعد از آناولیه، مقوالت و مفاهیم کلی و اصلی تعیین شد.  استخراج جمالت و طبقات سادۀ

 شکل به ،معنی با و مهم هایگزاره درون از معانی از هاییخوشه و هادسته توسعۀ به پژوهشگر

در  بازبینی و اصالح شد؛ سپس ایی مجدداًها نیز مقوالت نهتعیین اعتبار داده برایپرداخت.  تم

 . آنان تأیید شوداز سوی  هاصحت این مقوله تاها قرار داده شد رساناختیار اطالع

                                                             
1. Horizontalization 
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مشخصات مشارکت کنندگان در پژوهش .1جدول   

 مدرک تحصیلی خدمت سابقۀ جنسیت مشارکت کنندهکد 

 لیسانسفوق  سال 18 مرد ج.ک

 لیسانس سال 24 مرد لف.ام

 فوق لیسانس سال 19 زن س.س

 لیسانس سال 28 زن ک.ف

 فوق لیسانس سال 12 مرد ش.ح

 فوق لیسانس سال 15 مرد ح.الف

 لیسانس سال 22 زن س.ق

 لیسانس سال 19 زن گ.ش

 لیسانس سال 28 مرد م.ل

 لیسانس سال 18 مرد غ.و

 فوق لیسانس سال 21 مرد ا.ح

 هایافته

مدارس برای کنندگان اعالم کردند که شرایط فعلی ال نخست پژوهش، مشارکتدر پاسخ به سؤ

تر از حد متوسط قرار دارد و مناسب نیست. بر اساس محور، تقریباً پاییناستقرار مدیریت مدرسه

و تحقق این مهم، فاصله زیادی وجود دارد  ودستیابی به وضعیت مناسب  میانها دیدگاه آن

کنندگان در این ها و امکانات زیادی است. یکی از مشارکتها، نیروریزیها، برنامهنیازمند تالش

 گوید:باره می

بتوان گفت که مدارس و شاید  محور ایدۀ خوبی استمدرسه به نظر من مدیریت»... 

برای پذیرش این ایده دارند.  آمادگی الزم را فعلی تا حدودی، کمتر از حد متوسط،

و رفع وجود دارد که باید شناخته ها و مشکالت زیادی سر راه من فکر میکنم چالش

 ح.الف(. )کد: «شوند

 گوید:ها مییکی دیگر از آن

کنم، ناسب ارزیابی نمیمحور من شرایط فعلی مدارس را برای مدیریت مدرسهم»... 

بینیم که مشکالت و ارس نگاه کنیم میبینانه به شرایط مدببینید اگر واقع

اسی و های اسریزی... این کار به برنامههای زیادی برای این کار وجود داردمحدودیت

 .(سس. کد:) «تالش بسیار زیادی نیاز دارد

 دارد:کنندگان در این زمینه اذعان میهمچنین یکی دیگر از مشارکت
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 شرایط فعلی مدارس تا حدودی زمینۀ الزم را تا جایی که من اطالع داشته باشم،»

و اصالً  محور دارد. البته این زمینه خیلی ضعیف استاستقرار مدیریت مدرسه برای

موزش و ر نظام آاگ رسدمی به طور کامل قابل اتکا نیست ولی به هر حال به نظر

 .الف(م. )کد: «هد شروع کند جای امیدواری هستپرورش بخوا

های انجام دوم پژوهش بر اساس مصاحبه سؤالهای گردآوری شده برای ادهنتایج حاصل از د

، گیریگذاری و تصمیمموانع مربوط به سیاستلی شامل: ۀ کمقول 6ها، در رسانگرفته با اطالع

 و فرهنگیموانع شخصی و موانع اطالعاتی،  و دانشیموانع ساختاری، موانع اقتصادی، موانع 

های مرتبط با هر کدام از ها و روایتاین مقوله 2 در جدول شمارۀبندی شد. ماعی دستهاجت

 ها ارائه شده است.آن

 ها ها از روایتهای کلی و زیرمقولهاستخراج مقوله .2 جدول  

مقوله 

 کلی
 هاروایت هازیرمقوله

ت مدرسه
موانع استقرار مدیری

س
محور در مدار

 

موانع مربوط به 

گذاری و سیاست
 گیریتصمیم

 شيود و هميۀه صيورت متمرکيز اداره ميیوقتی نظام آموزشيی کشيور بي» -

ین انجيام مسيؤولها در سيطوح بياال توسيط گیریها و تصمیمگذاریسیاست

محيور امیيدوار ميدیریت مدرسيهتوان به استقرار گیرد، با این شرایط نمیمی

 .ح(ش.کد: ) «بود
نیازمنيد ایين اسيت کيه  حيورمبه نظر مين اسيتقرار ميدیریت مدرسيه»...  -

تفيویض  هيای خودشيان،ریيزیها و برناميهگیریباال در تصمیمین ردهمسؤول

 .)کد: ک.ج(« تر را در نظر بگیرندهای پاییناختیار به رده

 اقتصادی موانع

محور، یریت مدرسهکنم یکی از موانع بسیار مهم استقرار مدمن فکر می»...  -
 .ق(س.کد: ) «بحث تأمین بودجۀ مدارس است

 محور نیازمند بودجيۀمدیریت مدرسه مدارس ما برای حرکت به سمت»...  -

توان فعلی به هیچ وجه نمی دجۀ فعلی هستند. با بودجۀبیشتری نسبت به بو

 .ف.ک( )کد: «محور پرداختبه مدیریت مدرسه

 موانع امکاناتی

محيور ميدیریت مدرسيهامکاناتی که ما در اختیار داریم بيرای اسيتقرار »...  -
 )کيد: «تواند ميانع بسيیار بزرگيی باشيدکافی نیست. به نظر من این امر می

 .ش(گ.

ن اشاره کنم، بحث امکانيات توانم به آیکی دیگر از موانعی که بنده می»...  -

برای این نوع مدیریت خیلی کم اسيت.  های مامدارس است. امکانات مدرسه
 بهتری دارند ولی خيب غاليب ميدارس تعداد خیلی کمی از مدارس وضعیت

 .)کد: ش.ح( «امکانات الزم را ندارند
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موانع دانشی و 

 اطالعاتی

کينم ميدیران و دبیيران ميا هنيوز در آن سيطح از دانيش و من فکر می»  -
محور اطالعات نیستند که حتی بتوانند به طور نسبتاً مناسب مدیریت مدرسه

 .ح.الف( )کد: «را برعهده بگیرند

محيور نیياز بيه دانيش و اطالعيات زیيادی دارد، حقیقتياً مدیریت مدرسه» -

نیروهای ما مهارت و تخصص الزم را در این زمینه ندارند. هیچ آموزش خاص 
 .ا.ح( )کد: «انددر این زمینه دریافت نکرده و اساسی هم

 موانع شخصی

را در محور اعتماد به نفس، انگیزه و تمایل زیادی مدیریت مدرسه»...  -

طلبد، راستش را بخواهید من این عوامل را در اکثریت مدیران و مدیران می

 .ف.ک()کد:  «بینمدبیران نمی
یت سنگینی است و شمار خیلی کمی از مسؤولبه نظر من این کار »...  -

 .س.ق( )کد: «هستندهمکاران در عمل موافق آن 

موانع فرهنگی و 

 اجتماعی

ه باید در این زمینه در نظر بگیریم بحث مهمی ک به نظر من نکتۀ» -

جامعه ما یعنی  این است که آیا واقعاً سؤال همکاری جامعه با مدرسه است.

و تا چه حد کننده باشند؟ توانند در این زمینه کمکها میوالدین و سایر نهاد
 .)کد: ش.ح( «توانند کمک کنند؟می

 توجیه و توجه راهکارهایی از جمله:کنندگان مشارکت ،ال سوم پژوهشدر پاسخ به سؤ

 سوی به آموزشی نظام حرکت برای مدیریت، تالش نوع این با ارتباط در ربطذی ینمسؤول

 برای الزم تحقیقات و مطالعات آن، انجام برای الزم هایزمینه سازیفراهم و شدن غیرمتمرکز

 هایکالس و هاهمایش سمینارها، ها،کارگاه جلسات، محور، برگزاریمدرسه مدیریت سازیپیاده

 مدیریت با ارتباط در دبیران و مدیران اطالعات و دانش تقویت و افزایش جهت مناسب آموزشی

 به اعتماد و انگیزه تقویت جهت مدارس، تالش به کافی و الزم بودجۀ محور، اختصاصمدرسه

 هامدرسه به کافی و مناسب امکانات ، اختصاصمسؤولیت این گرفتن برعهده برای مدیران نفس

مختلف را  هایشیوه به آنها مشارکت جلب و جامعه نهادهای سایر و والدین توجیه برای و تالش

های پیشنهادی بیان فهرست راهکار کردند. محور پیشنهادمدرسه مدیریت استقرار بهبود برای

ارائه  3در جدول شمارۀ  محورمدرسه مدیریت استقرار بهبود کنندگان برایشده توسط مشارکت

 شده است. 
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محورمدرسه مدیریت استقرار بهبود کنندگان برایهای پیشنهادی مشارکتراهکار. 3جدول   

 هاروایت راهکارها

ین مسؤولتوجه و توجیه 

ربط در ارتباط با این ذی

 نوع مدیریت

شيوند کيه کار نظام آموزشی متقاعد اندرین دستمسؤولبه نظر من در درجۀ اول باید »

 .)کد: ک.ج( «مدیریت مدرسه محور را در مدارس کشور به اجرا گذارند

تالش برای حرکت نظام 

آموزشی به سوی 

غیرمتمرکز شدن و 
های سازی زمینهفراهم

 الزم برای آن

با وضعیت فعلی نظام آموزشی کشور کيه بيه صيورت متمرکيز اسيت، امکيان اجيرای » 

آن  . بایيد اول زمینيۀخوش کرد توان به آن دلنمیمحور وجود ندارد و مدیریت مدرسه

 .ا.ح( )کد: «فراهم باشد

العات و انجام مط

تحقیقات الزم برای 
سازی مدیریت پیاده

 محورمدرسه

کنم باید مطالعات و تحقیقيات مليی و تطبیقيی زیيادی دربياره ميدیریت من فکر می»

بهتير قيدم برداشيت. احسياس  تير ومحور انجام شود تا بتوان در این راه آگاهانهمدرسه
 .)کد: ح.الف( «شناسی بیشتری الزم استلی آسیبکنم در شرایط فعمی

برگزاری جلسات، 

ها، سمینارها، کارگاه

های ها و کالسهمایش
آموزشی مناسب جهت 

افزایش و تقویت دانش و 

اطالعات مدیران و 

دبیران در ارتباط با 
 محورمدیریت مدرسه

محور خوب است ولی در شرایط فعلی که مدیران اطالعات و دانش مدیریت مدرسه »... 

آموزش و پرورش کشور در مناطق  توان آن را اجرا کرد.ندارند نمی الزم را در این زمینه

ها، سمینارها، مختلف از جمله در منطقه خودمان باید با برگزاری جلسات، کارگاه
ی مدیران و معلمان را افزایش دانش و آگاه ،های آموزشی مناسبها و کالسهمایش

 «دهد. به عبارت دیگر باید اول زمینه را فراهم سازد بعد این نوع مدیریت را اجرا کند

 .س.س( )کد:

اختصاص بودجه الزم و 

 کافی به مدارس

الزم و  محور، بودجۀزی صحیح مدیریت مدرسهسابنابراین باید برای اجرا و پیاده»... 

 .س.ق( )کد: «داده شودرس اختصاص مداکافی به 

تالش جهت تقویت 
انگیزه و اعتماد به نفس 

مدیران برای برعهده 

 مسؤولیتگرفتن این 

به تقویت  سعی کنند گوناگونهای های مختلف و به شیوهین باید با برنامهمسؤول»...
 .()کد: ف.ک «یت بپردازندمسؤولانگیزه و اعتماد به نفس برای برعهده گرفتن این 

امکانات اختصاص 
مناسب و کافی به 

 مدارس

اگر امکانات مناسب و کافی به مدارس اختصاص داده شود و سایر موانع هم رفع »...
 .گ.ش( )کد: «محور خیلی بهتر خواهد بوددرسهشود، بدون شک مدیریت م

تالش برای توجیه والدین 

و سایر نهادهای جامعه و 

ها به جلب مشارکت آن
 های مختلفشیوه

محيور توانند به اجرای اثربخش ميدیریت مدرسيهوالدین و سایر نهادهای جامعه می»... 

ه کيرده و مشارکتشيان را ین باید تالش کنند آنها را توجیمسؤولکمک کنند، در نتیجه 

 .ش.ح( )کد: «جلب کنند
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 گیریبحث و نتیجه
 راهکارهای الزممحور و همچنین ارائۀ مدرسههای استقرار مدیرت موانع و چالش در این پژوهش

مشخص شد که شرایط اول پژوهش  سؤالها، در ساس یافتهبر اشد.  بررسیجهت رفع این موانع 

حد متوسط قرار دارد تر از محور، پایینریوان برای استقرار مدیریت مدرسههای مفعلی دبیرستان

ها، ه تحقق آن نیازمند تالشآل فاصله زیادی دارد. در نتیجوضعیت مناسب و ایدهبا  و

 ,Adibmanesh هایها و امکانات زیادی است. این یافته با نتایج پژوهشها، نیروریزیبرنامه

Aliasgari and Mousapoor (2011); Ayeni & Ibukun (2013); Bandur (2012); 

Kiragu, King’oina & Migosi (2013); (2017) Niamehr,Prasteh and Alipoor 

Mehralizadeh, Sepasi (2005);  که نشان دادند شرایط مناسب برای استقرار مدیریت

 ,Davoudipoorهای و با نتایج پژوهش است محور در مدارس وجود ندارد، همخوانمدرسه

Ahanchian and said Rezvani(2008) Mirkamali and A’lami(2009) Vally and 

Daud (2015)  محور نسبتاً مطلوب ارزیابی شرایط مدارس را برای استقرار مدیریت مدرسه که

 فراوان هایتالش رغمعلی ،متأسفانهکه  دهد می  نتایج فوق نشان کرده بودند، ناهمخوان است.

 تغییر یک عنوان به محوریمدرسه مدیریت طرح به چندانی توجه هنوز اخیر هایسال در

 مدیران، جمله آموزشی از نظام و پرورش و آموزش هایمؤلفه کردنروز به برای زیربنایی

روند مدارس و همچنان  (Niknami, 2008) جامعه نشده است و مردم آموزان،دانش معلمان،

ی آموزشی کشورها، هاهای نظامجهانی و پیشرفتدهند. با توجه به تغییرات گذشته را ادامه می

نظران و پژوهشگران های مختلف صاحبفور در پژوهشوهای متمادی است به سال این روند که

تغییر و تحوالت روز در سطح  رسدهد بود. به نظر میبه اثبات رسیده است، دیگر کارساز نخوا

 العات حتی در سطوح محلی،دانش و اط ، از جمله گسترش سریع و گستردۀالمللیملی و بین

 . سازدضروری میمحور در کشور الزم را برای استقرار مدیریت مدرسه هایزمینه

گر آن دوم پژوهش بیان سؤالهای گردآوری شده برای نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده

های محور در دبیرستانروی استقرار مدیریت مدرسه های مختلفی پیشکه موانع و چالش است

گذاری و موانع مربوط به سیاستکلی شامل:  قولۀم 6انع در شهر مریوان وجود دارد که این مو

موانع شخصی و موانع اطالعاتی،  و دانشیموانع ساختاری، موانع اقتصادی، موانع ، گیریتصمیم

هر  همخوانی دارد و ذیل  هایبندی شد. این یافته با نتایج پژوهشاجتماعی دسته و فرهنگی

 Niamehr, Prasteh :اندمورد از موانع یاد شده اشاره کردهها به یک یا چند کدام از این پژوهش

and Alipoor (2017); Adibmanesh, Aliasgari and Mousapoor (2011); Mirkamali 

and A’lami (2009); Mehralizadeh, Sepasi and Atashfeshan (2005); Ayeni & 

Ibukun (2013); Bandur (2012); Malaklolunthu and shamsoddin (2011).  با بررسی و
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تدریجی به رفع این  توان به شیوۀمناسب برای آن می دقیق هر مانع و یافتن راهکارهایمطالعۀ 

های عمده و های مشابه از این نظر که موانع و چالشموانع پرداخت. نتایج این مطالعه و پژوهش

ها در ترین گاممحور را به عنوان یکی از مهمیت مدرسهمهم موجود در مدارس، بر سر راه مدیر

طراحی و اجرای یک نوآوری شناسایی کرده، حائز اهمیت است. به عبارت دیگر پاتولوژی یا 

آگاهانه  هایگام تواند چراغ راهی برای برداشتنها میشناسی حاصل از نتایج این پژوهشآسیب

 محور باشد. نظام آموزشی در راه تحقق مدیریت مدرسه

کنندگان راهکارهایی از رکتکه از دیدگاه مشا استآن  نمبیّ، پژوهشسوم  سؤالنتایج برای 

 نظام حرکت برای مدیریت، تالش نوع این با ارتباط در ربطذی ینمسؤول توجیه و توجهجمله: 

 و مطالعات آن، انجام برای الزم هایزمینه سازیفراهم و شدن غیرمتمرکز سوی به آموزشی

 سمینارها، ها،کارگاه جلسات، محور، برگزاریمدرسه مدیریت سازیپیاده برای الزم تحقیقات

 و مدیران اطالعات و دانش تقویت و افزایش جهت مناسب آموزشی هایکالس و هاهمایش

 جهت مدارس، تالش به کافی و الزم بودجه محور، اختصاصمدرسه مدیریت با ارتباط در دبیران

 امکانات ، اختصاصمسؤولیت این گرفتن برعهده برای مدیران نفس به اعتماد و انگیزه تقویت

 مشارکت جلب و جامعه نهادهای سایر و والدین توجیه برای مدارس و تالش به کافی و مناسب

این  محور اثربخش باشند.مدرسه مدیریت استقرار بهبود توانند برایمختلف، می هایشیوه به آنها

 ;Niamehr, Prasteh and Alipoor (2017) :همخوان استزیر  هاییافته با نتایج پژوهش

Adibmanesh, Aliasgari and Mousapoor (2011); Mirkamali and A’lam (2009); 

Mehralizadeh, Sepasi and Atashfeshan (2005); Ayeni & Ibukun (2013); Bandur 

(2012); Malaklolunthu and shamsoddin (2011).  یک یا چند مطالعات این هرکدام از

تواند نقش بسیار مهمی . مسلماً توجه به این راهکارها میاندها را پیشنهاد دادهمورد از این یافته

 .محور ایفا کندو اجرای مدیریت مدرسهدر تحقق اهداف نظام آموزشی در راستای طراحی 

 مدارس شرایط نبودن مناسب بر مبنی ،پژوهش از حاصل نتایج به توجه با نهایت در

 در مدیریت نوع این اهمیت به توجه با و محورمدرسه مدیریت استقرار برای مریوان شهرستان

 از اقداماتی آموزشی نظام ینمسؤول شودمی پیشنهاد آن، بر نظرانصاحب تأکید و امروز جهان

 فراهم پایین، سطوح به باال مدیریتی هایرده از گیریتصمیم قدرت و اختیار تفویض: جمله

 کافی و الزم هایآموزش ریزیبرنامه و سازیفراهم مدارس، برای الزم ودجۀب و امکانات کردن

 برای تالش ، ...و هاهمایش ها،کارگاه برگزاری مانند مختلف هایشیوه به معلمان و مدیران برای

 و مرتبط هایپژوهش و مطالعات انجام به تشویق و جامعه هاینهاد سایر و والدین همکاری جلب

های شود پژوهشگران، پژوهشدستور کار خود قرار دهند. همچنین پیشنهاد می در را مناسب
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راهکارهای  مشابه با موضوع این پژوهش را در سایر مناطق مختلف کشور انجام دهند تا موانع و

 کشور بیشتر و بهتر شناسایی شوند.محور در استقرار مدیریت مدرسه

 منابع
Adib Manesh, M., Ali Asgari, M., & Mousapoor, N. (2011). Feasibility study of 

school-centered curriculum implementation in Kermanshah high schools. 

Curriculum Research, 1(2): 81-104. [In Persian]. 

Ayeni, A. J., & Ibukun, W. O. (2013). A Conceptual Model for School-Based 
Management Operation and Quality Assurance in Nigerian Secondary 

Schools. Journal of Education and Learning, 2(2): 36- 43. [In Persian]. 

Bandur, A. (2012). School-based management developments: challenges and 
impacts. Journal of Educational Administration, 50(6): 845-873. 

DavoudiPour, A., Ahchian, M. R., & SaeediRezvani, M. (2008). Study of the 

areas of implementation of the school-based management plan based on the 

mission, commitment and commitment of the principals and teachers in the 
middle schools of Mashhad. New Educational Thoughts, 4(4): 37-53. [In 

Persian]. 

JafariMoghadam, S., & Fani, A. A. (2003). Designing a school-based school 
management system in Iran. Moderator of Humanities, 6(3): 1-16. [In 

Persian]. 

Hajitabar, M., & jaii, F. (2020). Classroom Management as an Image of School 
Management. Journal of School Administration (Jsa), 8(4): 1-9. [In Persian]. 

Kiragu, J. W., King’oina J. O., & Migosi J. A. (2013). School - Based 

Management Prospects and Challenges: A Case of Public Secondary Schools 

in Murang’a South District, Kenya. International Journal of Asian Social 
Science, 3(5):1166-1179. 

Malaklolunthu, S., & Shamsudin, F. (2011). Challenges in school-based 

management: Case of a ‘cluster school’ in Malaysia. Social and Behavioral 
Sciences, 15(3): 1488–1492. [In Persian]. 

Mehralizadeh, Y., Sepasi, H., & Atashfeshan, F. (2005). School-based school 

management in Iran: A study in public high schools in Ahwaz. Journal of 

Educational Sciences and Psychology, 12(2): 1-22. [In Persian]. 
Mirkamali, M., & A’lami, F. (2009). Assessment of the readiness of elementary 

schools in Tehran for the establishment of school-based management. New 

Educational Thoughts, 5(1): 147-171. [In Persian]. 
Moradi, S., Sufean, B. H., & Barzegar, N. (2012). School-based management 

(SBM), opportunity or threat (education systems of Iran). Procedia: Social 

and Behavioral Sciences, 69(11): 2143 – 2150. [In Persian]. 



  105 1399 زمستان چهارم، شماره، هشتمدوره  ی مدیریت مدرسهفصلنامه علمی پژوهش

Niamehr, V., Prasteh, F., & Alipoor, V. (2017). Feasibility study on the 
realization of school-based management from the point of view of high 

school principals in Karaj. Journal of Behavioral Sciences, 33, 131-160. [In 

Persian]. 
Niknami, M. (2008). School-centered Management Concepts, Theories, 

Strategies and Challenges. Schools, 1, 77-70. [In Persian]. 

Vally, V. S., & Daud, K. (2015). The Implementation of School Based 
Management Policy: An Exploration. Social and Behavioral Sciences, 172, 

693 – 700. 


