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 ABSTRACT 

The purpose of this research was to investigate the dimensions of school independence 

(the school-centered idea) based on the experiences and opinions of elementry schoolsʼ 

principals. The research is done through a qualitative phenomenological method. The 

population of the study includes all male and female principals of elementary schools in 

district 2 of Urmia. 91 people (9 men and 1 women) were selected as samples by 

purposeful sampling and snowball technique. Semi- structured interview was used to 

collect the data and thematic analysis (Content- oriented) was used to analyze the data. 

The results of data analysis showed that based on principals' views, the dimensions of 

school- orientation or independence of school can be considered as seven minor themes 

including decentralized structure, responsibility, shared decision making, self- control, 

organizational commitment, orgenizational culture, and flexibility. Among the seven 

dimensions, the decentralized dimension is very important. Principals also believe that 

none of the seven dimensions are really achieved in elementary schools. 
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 مقدمه 

 اما(. Aagehband, 2117)است کرده ایفا بشری تمدن و فرهنگ تداوم بقای در اساسی و سازنده نقش دیرباز از پرورش و آموزش

 ایجاد بنیادین تحولی مؤثر ارتباط و کوشش و نظام مند گونه ای به است نتوانسته مدیریتی توسعه ی امر از غفلت دلیل به متأسفانه

 محتوا مطالعه یا تحصیلی دانش ی عرصه در را خود ی برجسته ویژگی فعلی پرورش و آموزش واقع، در(. Bazargan, 2111)نماید

 های برنامه نداشته، آموزشی نظام این در مؤثر تغییرات ایجاد و گوناگون ابعاد در موجود های کاستی رفع به جدی توجه و کند می جستجو

 انسجام و هماهنگی و پایین کاری راندمان. کند می ایجاد فراگیران در را ای حرفه قابلیت و شایستگی ایجاد امکان ندرت به متمرکز آموزش

 و تغییر مطابق افراد همچنین، و نگرفته شکل خوبی به جامعه فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، سیاسی، نظام و پرورش و آموزش نظام بین الزم

 (. Mahdavian, 2111) شوند نمی تربیت انتظارات افزون روز تحوالت

 دانش عملکرد کیفیت بهبود ابعادش، ی همه در یادگیری ی توسعه جهت در مدارس از جامعه و مردم مطالبات سوم، هزاره ی اوایل در

 -عاطفی -شناختی ابعاد در فراگیران پرورش باالخره و آموزشی های فرصت برابری العمر، مادام آموزش شهروندی، برای آموزش آموزان،

 اهداف تحقق در اصلی و اساسی نقش یادگیری، به مربوط های فعالیت انجام محل عنوان به مدارس و است افزایش به رو اخالقی و روانی

 ایفای و جامعه و مردم مطالبات و انتظارات به مدارس مناسب پاسخگویی اما. دارند جامعه و مردم انتظارات برآوردن و پرورش و آموزش

 که است آن از حاکی مدارس فعلی وضعیت .بررسی .است مدیریتی مناسب کارهای و ساز از برخورداری مستلزم زمینه، این در موثر نقش

 مطالبات مقابل در و باشند¬نمی فراگیران اجتماعی و فردی نیازهای پاسخگوی لذا و ندارند را ظرفیتی و استعداد چنین آنها حاضر حال در

  (. Jahanian, 2111)کنند می عمل غیرمسئوالنه جامعه و مردم

شده  مطرح آموزش و پرورش اصالح راهبرد برای یک به عنوان مختلف کشورهای در اخیر دهه های ، در1محور -مدرسه مدیریت

 تجارب و عالیق. می شود مشاهده آموزش و پرورش کیفیت ارتقاء مدارس برای به اختیارات واگذاری سمت به زیادی تمایل و است

با  تعلیم و تربیت به جامعه اعضاء دسترسی تا شود نزدیک مدرسه سطوح به تصمیم گیری که دارد مختلف وجود کشورهای در زیادی

 ,Mahdavi & Wahabافزایش یابد) ملی سیاست های چارچوب در مدارس اداره ی در مردم مشارکت و گردیده کیفیت تضمین

2112 .) 

 نام های با سبب به همین وجود ندارد، یکسانی و جامع روشن، تعریفی محور-مدرسه مدیریت برای ی تحقیقاتپیشینه بررسی در

، 4آموزشی ، استقالل جایگاه3مدرسه ، خود مدیریتی2آموزشی جایگاه بر مبتنی مدیریت از جمله؛ می شود. جهان شناخته در مختلفی

 گیری، تصمیم1اشتراکی هایگیری، تصمیم7بر مدرسه مبتنی ی درسیی برنامه، توسعه1مدرسه بر مبتنی ، بودجه2مدرسه محلی مدیریت

 و یکسانی دارند معنای کم و بیش گوناگون نوشته های در واژه ها ی این . همه11تصمیم گیری تمرکززدایی و 3غیرمتمرکز مجدد، ساختار

 در زیربنایی اصالحات انجام برای اساسیاصل  چند به که نمایند تداعی خواننده ذهن در را مفهومی می کنند، سعی آن ها نویسندگان

 در کشورهای در مدرسه مدیریت بهبود موثر روند یک به عنوان محور -مدیریت مدرسه. کند می اشاره آن مدیریت و آموزش و پرورش

 تصمیم گیریقدرت  ی انتقال زمینه فراهم شدن یعنی محوری-مدرسه (. مدیریتBandur, 2112می شود) گرفته در نظر توسعه یافته حال

 و ی اداره نحوه کلی نگرش تغییر یک ، در مدرسه مشارکتی تصمیم گیری یا محوری (. مدرسهTeeng & Chan, 2111مدرسه) سطح به

                                                           
1
 - School-Based Management(SBM) 

2
 - Site-Based Management 

3
 - Self-Managing of School 
4
 - School-Site Autonomy 
5
 - Local Management of School 
6
 - School- Based Budgeting 
7
 - School-Based Curriculum Development 
8
 - Shared Decision-Making 
9
 - Restructuring and Decentralized Management 
10

 - Decentralization Decision-Making 
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 به دنبال مدرسه آن عملکرد بهبود به منظور مدرسه یک به مرکزی، ناحیه یک را از تصمیم گیری قدرت انحصار که است، مدارس مدیریت

تصمیم  ایجاد برای توانمندی مدرسه باعث فرآیند این به بیان دیگر،. است مدرسه در اثربخشی و اهداف تحقق ایجاد، برای تعامل این. دارد

 امور اداره در محلی مشارکت تقویت و مدرسه محدود منابع موثر از استفاده به کمک و مدرسه یک نیازهای مورد در آموزشی گیری های

 (. Vally & Daudb, 2112است) مدارس

 به اختیار تفویض و انعطاف پذیری، عدم تمرکز افزایش جهت در آموزش و پرورش نظام ساختار تجدید محور -مدرسه مدیریت

 توسط مشارکت جویانه و گروهی شیوه به تصمیم اتخاذ و آن اجرای محل تصمیم ها به اتخاذ محل نزدیک نمودن با که به نحوی مدارس،

 نتایج آموزش ها از کسی هر از بیش و برخوردارند آن بر حاکم شرایط و مدرسه ی نیازمندی های در باره اطالعاتبیشترین  که کسانی

و  ملی سازمان صنایع، صاحبان از جمله ذی نفع جامعه گروه های ستادی، کارکنان معلمان، دانش آموزان، والدین، می شوند)شامل متاثر

 یابد بهبود آموزش ها اثربخشی و کیفیت نیز و یابد افزایش مدرسه و پاسخ گویی مسئولیت پذیری استقالل، که می شود سبب غیره(

(Amin Bidokhti, Fathi Vajjarah, Moradi, 2117 در ادامه به بررسی پژوهش های انجام گرفته در خصوص موضوع پژوهش .)

 پرداخته می گردد:

 ساختاری (، در پژوهشی به تحلیلAmin Bidokhti, Fathi Vajjarah, Moradi, 2117واجارگاه و مرادی) بیدختی، فتحی امین

 بین نشان داد که در ساختاری معادالت تحلیل از حاصل تطبیقی پرداختند. نتایج نظریه پردازی مبتنی بر محور -مدرسه مدیریت مولفه های

 ضریب با (، مشارکت11/1مسیر) با ضریب پذیری سئولیت(، م13/1مسیر) ضریب با تعهد سازمانی به ترتیب مورد مطالعه مولفه های

 مدیریت نظام سازی پیاده بر را تأثیر (، بیشترین13/1مسیر) فرهنگ سازمانی با ضریب (، و73/1مسیر) ضریب با (، تمرکززدایی71/1مسیر)

 و ازین مورد یبسترها یبه بررس(، Hosseinpour & Eslahi, 2113صالحی)و ا دارند. حسین پور تهران شهر مدارس در محور -مدرسه

و عامل  نیبا باالتر ینشان داد که عامل ساختار جیپرداختند. نتا هیشهرستان اروم ییمحور در مدارس ابتدا - مدرسه تیریکاربست مد موانع

 –یعامل )فرهنگ کیها، تنها در  گروه دگاهینمرات د ن،یبه عنوان عوامل بازدارنده هستند. همچن نیانگیو م یفراوان نیبا کمتر یفرهنگ

 دار است. یتفاوت معن مانده،یدار ندارد و در چهار عامل باق ی( تفاوت معناجتماعی

 ( درAmin Bidokhti et al, 2117) همکاران، و بیدختی امین از نقل به (،Sawada & Griffen ،2112 گریفین ) و ساوادا

پروژه  آزمایشات از برگرفته شده شواهد از استفاده با محور -مدرسه مدیریت با مدارس مدرسه در مدیریت انجمن های نقش به تحقیقی

COGES افزایش  با را اجتماعی یمالحظه ای سرمایه قابل به طور هاانجمن این که داد نشان پژوهش این نتایج. پرداختند بورکینافاسو در

 ایجاد با مخصوصاً است، یافته درصد افزایش 27/11به  درصد 1 از میزان آن به مردم بین در مدرسه مدیریت در داوطلبانه مشارکت دادن

 معلمان و مدیران، از متشکل که گروه هایی کمک میزان به طوری که شود، اجتماعی یسرمایه باعث افزایش می تواند مردم بین در ارتباط

(، Elmelegy, 2114لجی )الم افزایش یافته است. درصد 1/24به  7/12مدیریت از  کمیته اعضای انتخاب طریق از هستند مدارس اولیای

 قیمصر پرداخت. هدف تحق یها رستانیدر دب یریگ میتصم تیفیک کردیروبه  "محور -بر مدرسه یمبتن تیریمد" با عنوان یا در مطالعه

 رستانیدب مدارس در یریگ میتصم تیفیبه ک یابیدر دست تواندی محور م -بر مدرسه یمبتن تیریکه چگونه مد بود نیساختن ا روشن ،یو

مشارکت معلمان  تواندیمحور م -مدرسه تیریکه مد است کرده دییپژوهش تا نی. ادیکمک نما یفیک یریگ میالزامات تصم نییمصر و تع

 قیرا از طر یریگمیتصم تیفیک تواندیمحور م -مدرسه تیریمد ،عالوه . بهدینما لیتسه یریگمیتصم ندیو کارمندان را در فرآ

 بهبود بخشد.ی)مشارکتی( گروه یریگمیتصم قیو تشو هایندگینما ارات،یها در اخت معلمی توانمندساز

 و دامنه تمرکز، میزان: همچون سازمانی های مولفه است، گرفته قرار توجه مورد همه از بیش که آنچه شاید اصالحی رویکردهای در

 و گرفته صورت وافری های تالش زمینه این در که هرچند. است بوده غیره و اجرایی واحدهای تقسیمات و مراتب سلسله اختیارات، حدود

 تر اثربخش و مطلوب خدمات ارایه جهت در مدارس مشارکتی ی اداره و پروش و آموزش مدیریت بهبود آن ی عمده هدف

 . است نشده منجر توجه قابل نتایج به گرفته انجام های فعالیت اما ،(Hemmati, 2112)است
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 بر مکرر طور به نیز باالدستی اسناد در و است بوده بارزتر ساختار اصالح به گرایش اخیر های سال در ویژه به ایران آموزشی نظام در

 را مباحث از سهم بیشترین تقریباً محوری -مدرسه رویکرد تشکیالت، و ساختار اصالح به مربوط های کوشش در. است شده تاکید امر این

 لحاظ به یکی. دارد ضرورت و اهمیت منظر سه از حداقل حاضر پژوهش موضوع به پرداختن هرحال، به. است داده اختصاص خود به

 اجرایی برای توجه خور در راهکاری عنوان به دوم جهانی، کارآمد و علمی مدیریتی رویکردهای با کشور پرورش و آموزش نظام همگامی

 مدرسه، شأن و نقش به توجه) 1414 روشن افق در پرورش و آموزش نظام بنیادین تحول سند انداز چشم کالن راهبردهای و اهداف ساختن

 ارکان به بیشتر های مسئولیت و اختیارات واگذاری برای فزاینده تمایل و محوری -مدرسه سمت به حرکت دولت، گری تصدی کاهش

 این بر. ایران در محور -مدرسه مدیریت سازی پیاده ضرورت سوم و(  شوراها و آموزان دانش معلمان، و مدیران شامل مدارس اصلی

 پیاده ی نحوه در پرورش و آموزش نظام اندرکاران دست و معلمان مدیران، نظرات بررسی به پژوهشگران پیشین مطالعات در گرچه اساس،

 کدامیک که نیست مشخص هنوز لیکن و اند، پرداخته محور-مدرسه مدیریت نظام ی زمینه در موجود موانع و ها محدودیت اجرا، سازی،

 در اجرا و سازی پیاده قابلیت همزمان سیاسی، و اجتماعی اقتصادی، فرهنگی، شرایط به توجه با محور -مدرسه مدیریت های مولفه از

 و سازی پیاده برای ابزاری گونه هیچ مدارس مدیران و وپرورش آموزش نظام اندرکاران دست و مسئولین همچنین و دارند را کشورمان

 ؛(محوری -مدرسه ی ایده) مدرسه استقالل ابعاد بررسی حاضر، تحقیق هدف لذا ندارند، اختیار در را کشور مدارس در نظام این اجرای

 .باشد می ارومیه شهر دو ناحیه تحصیلی ابتدایی ی دوره مدارس مدیران نظرات و تجربیات واکاوی

 

 پژوهش روش

انجام  2یدارشناسیپد روشاست که به  1یفی، از نوع کاجرا ءماهیت و شیوهو به لحاظ  کاربردی هدف، نظر از پژوهش حاضر

انسان  ءتمرکز آن، برداشت و تجربه است که کانون اصلی توجه و 3نوعی از پژوهش تفسیری ،. پژوهش پدیدارشناسیگرفته است

 ءوهیبه شمحوری مدیریت مدرسه در خصوص ابتدایی مدیران مدارس دورة( دیدگاه )تجارب ءبه مطالعه زیپژوهش ن نیاست. در ا

-ابتدایی آموزش ءمدیران )مرد و زن( مدارس دوره ءآماری این پژوهش شامل کلیه ءجامعهشده است. پرداخته  یدارشناسیپد

آماری از  ء، برای انتخاب نمونهاست. در این مطالعه نفر  71، به تعداد 1337-31شهر ارومیه در سال تحصیلی  2وپرورش ناحیه 

محور را تجربه کرده باشند و معیارهای است که افراد منتخب، مدیریت مدرسهی استفاده شدهنشیگزگیری هدفمند یا روش نمونه

موضوع، تمایل به  ءورود به این مطالعه ) اشتغال به مدیرت مدرسه ابتدایی در شهر ارومیه، برخورداری از اطالعات کافی درباره

 11 با مجموع، شرکت در مصاحبه و بیان احساسات درونی و تجربیات خود نسبت به موضوع مورد تحقیق( را داشته باشند. در

نفر بوده است. در این  11آماری  ءبنابراین حجم نمونه. شد انجام مصاحبه آنها، محل خدمت زن( در 3مرد و  7)  مدرسه مدیر

آماری؛ یعنی  ءگیری)مصاحبه نیمه ساختار یافته( بر روی افراد نمونهابزار اندازه ،ازیطالعات مورد نا یآورجمعروش، جهت 

 روایی و ایسازه روایی مطالعه، این های انجام شده، تجزیه و تحلیل شد. درمدیران به اجرا گذاشته شد و در نهایت، متن مصاحبه

 چندگانه مرورهای از نیز بیرونی روایی. شد تأمین اطالعاتی اشباع به یابیدست از پس شوندگانمصاحبه تعداد افزایش با درونی

 بیرونی ناظر و اعضا بررسی همکار، بررسی روش از پایایی، برآورد برای همچنین،  گردید تأمین پژوهشگر به یاری هاتحلیل

 که گرفت قرار کیفی تحقیق روش به آگاه نفر سه اختیار در نتایج اطالعات، تحلیل از پس که صورت این به. است شده استفاده

 که شد داده قرار هاشونده مصاحبه از تعدادی اختیار در تحلیل نتایج نیز، اعضا بررسی جهت. بپردازند نظر مدّ مضامین بررسی به

 کیفی پژوهش روش به مسلط بیرونی ناظر یک از بعدی، گام در. بپردازند خود، تجارب و مصاحبه به توجه با نتایج به بررسی

                                                           
1
 - Qualitative research 

2
 - Phenomenology 

3
 - Interpretative inquiry 
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 .بود پایایی تأیید مبین او مساعد نظر کند، اعالم را خود نظر و بررسی را پژوهش بخش این مراحل تمامی تا گردید درخواست

. شده است استفاده کالیزی ایمنتخب، از روش هفت مرحله افراداز متن مصاحبه با  ،به دست آمده یهاداده لیو تحل هیتجز یبرا

گرفته  امو منتخب، انج یباز، محور یکدگذار ءسه مرحله یکه ط بودهمضمون محور  ای « کیتمات لیتحل »مورد استفاده  کیتکن

ند و سپس دو مصاحبه مشخص ش یاسناد یبا استفاده از روش بررس یدیو نکات کل میصورت که ابتدا مفاه نیبه ااست؛ 

 یو کدها یدیمستمر، نکات کل ءسهیمقا قیو در ادامه از طر داده لیرا تشک ییمعنا یباز، کدها یپژوهشگر با استفاده از کدگذار

 یمحور هایمقوله ،یمحور یو با استفاده از کدگذار دیگردو اشتراکات موجود کشف  وندهایآنها، ارتباط و پ شیو پاال ییمعنا

-و مقوله آمدها به دست و مقوله میاز مفاه یتریغن ریها، تصوشده از دل داده داریپد میبا توجه به مفاه تیو در نهاگرفت شکل 

 شدند. ، استخراج هستند مدرسه محوریمدیریتمربوط به  هایابعاد و مولفهکه همان  یمرکز یها

 

 های پژوهشیافته
 ابتدایی کدامند؟ ءدوره مدارس مدیران نظرات و تجربیات اساس بر( محوریمدرسه ءایده) مدرسه استقالل ابعاد -1

های ارائه نیمه ساختار یافته( بر روی مدیران منتخب به اجرا گذاشته شد؛ پاسخ ءگیری )مصاحبهپاسخ به سوال اول تحقیق، ابزار اندازهبرای 

 دهد. مراحل را نشان می ء( خالصه1های جدول)ای قرار گرفت؛ دادهشده از سوی مدیران مورد بررسی دقیق و کدگذاری مرحله
 

 مضامین استخراج شده از متن مصاحبه با مشارکت کنندگان: ماتریس 1جدول 

 فراوانی مضامین پایه ردیف مضمون محوری مضمون اصلی

مدیریت مبتنی بر 

مدرسه )استقالل 

 مدرسه(

 ساختار 

 غیر متمرکز

 1 اختیار عمل در گزینش و بکارگیری منابع انسانی 1

 14 پرورش در برنامه های مدرسهعدم دخالت نابجای مسئولین رده باالی آموزش و  2

 13 تامین بودجه و امکانات الزم با توجه به ظرفیت محیط بومی و محلی 3

 14 برخورداری مدیر از استقالل رای و آزادی عمل 4

 11 برخورداری معلمان از قدرت انتخاب منابع آموزشی 2

1 
سطح مدرسه متناسب تدوین و اجرای انواع برنامه های آموزشی و پرورشی در 

 های محیط بومی و محلی.ها و ظرفیتبا ویژگی
3 

 11 جمع

 مسئولیت پذیری

 14 پذیرش مسئولیت توسط مدیر و سایر کارکنان 1

 3 آگاهی معلمان از نقش خود در برابر کم و کیف یادگیری دانش آموزان 2

 13 تدوین و اجرای برنامه های آموزشی مناسب 3

 13 قوانین و مقررات توسط مدیر، معلمان و سایر کارکنان رعایت 4

 1 تالش برای توانمندسازی مدیر، کارکنان و معلمان 2

 27 جمع

تصمیم گیری 

 مشارکتی

 11 تفویض اختیار ) توزیع قدرت در بین کلیه عناصر مدرسه( 1

 14 کلیه فعالیتهای آموزشی و پرورشی مشارکت دادن معلمان و کارکنان در 2

3 
مشارکت آنها در تعامل سازنده با محیط پیرامون و ایجاد فرصت مناسب برای 

 برنامه های مدرسه
12 
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4 
ایجاد فرصت های مناسب برای دانش آموزان جهت مشارکت آنها در امور 

 مدرسه.
11 

 14 مدرسهاستفاده از اولیای دانش آموزان در امور گوناگون  2

 11 جلب حمایت سازمان ها، نهادها و ...   1

 72 جمع

 خودکنترلی 

 1 تدوین برنامه سنجش عملکرد  1

 13 پاسخ گویی در برابر ذی نفعان 2

 13 پاسخ گویی متناسب با مسئولیت ها 3

 14 دقیق بر عملکرد مدرسه کنترل و نظارت 4

 41 جمع

 تعهد سازمانی

 14 اعتقاد به اهداف و ارزش های مدرسه 1

 13 تمایل شدید به انجام وظیفه 2

 11 تعلق خاطر به مدرسه و خواست قلبی به ادامه کار 3

 31 جمع

 فرهنگ سازمانی

 13 تدوین ارزش ها و هنجارهای مشترک 1

 11 پذیرش و پایبندی عوامل به ارزش ها و هنجارهای رایج جامعه 2

 12 انسجام و یکپارچگی 3

 32 جمع

 انعطاف پذیری

 14 محلی -توجه به شرایط، امکانات و نیازهای جامعه بومی 1

2 
پیش بینی برنامه ها و فعالیت های مدرسه بر اساس خواست و انتظارات همه ی 

 افراد ذی نفع
13 

 12 محلی -ارتباط دوسویه و تعامل سازنده با محیط بومی 3

 42 جمع

 371 جمع کل فراوانی

 

یا تم محوری  مضمون 7آماری، در کل  ءشود که از متن مصاحبه با مدیران نمونه(، مشاهده می1های جدول)با توجه به داده

 گیریتصمیم »،  27با فراوانی «  پذیریمسئولیت »، 11با فراوانی «  ساختار غیرمتمرکز »شناسایی شده است، که عبارتند از: 

و  32با فراوانی «  فرهنگ سازمانی »، 31با فراوانی «  تعهدسازمانی »،  41فراوانی  با «  خودکنترلی »،  72با فراوانی «  مشارکتی

 از توجهی قابل درصد که است هایی مولفه از یکی«  ساختار غیرمتمرکز ». البته مضمون 42با فراوانی «  پذیریانعطاف » ءمولفه

است. به عبارت دیگر، از دیدگاه مصاحبه شوندگان، یکی از ابعاد و یا مولفه های مهم مدیریت  داده اختصاص خود به را فراوانی

 است. «  ساختار غیرمتمرکز» مبتنی بر مدرسه، 

ابتدایی تحقق  ءی تا چه اندازه در مدارس دورهمحورمدرسه دهیااز دیدگاه مدیران، هر یک از ابعاد  -2

 یافته است؟

پاسخ به سوال دوم تحقیق، مدیران منتخب آماری مورد مصاحبه قرار گرفتند؛ با توجه به دیدگاه و نکته نظرات مدیران به منظور 

های تمرکزگرایی غوطه ابتدایی همچنان در پیچ و خم ءتوان نتیجه گرفت که نظام آموزشی دورهشرکت کننده در مصاحبه، می
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های مقطعی و ها و حرکتگردد. هرچند که تالشاز قید و بندهای آن مشاهده نمیانداز مناسبی نیز برای رهایی ور است و چشم

توان به اجرای مدیریت است، اما حداقل در شرایط فعلی ) مسائل اجتماعی، فرهنگی و ... ( نمیدامنه در گذشته صورت گرفتهکم

 مبتنی بر مدرسه و استقالل آن با توجه به معنی واقعی کلمه امیدوار بود.

 

 گیریبحث و نتیجه

بعد از مراحل بود، استخراج شده  مدیران منتخب آماریمتن مصاحبه با  مربوط به سوال اول پژوهش که از یهابررسی داده

 گیریین: ساختار غیرمتمرکز، مسئولیت پذیری، تصمیمبا عناو ی راتِم محور یامضمون  نشان داد که مدیران، هفت یکدگذار

تعهدسازمانی، فرهنگ سازمانی و انعطاف پذیری معرفی کرده اند. البته در بین مضامین شناسایی شده، مشارکتی، خودکنترلی، 

بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده بود. به عبارت دیگر، از دیدگاه مدیران مصاحبه شونده، « ساختار غیرمتمرکز»،مضمون 

حاصل برای سوال اول  ءاست. نتیجه« ساختار غیرمتمرکز» محوری، های اصلی و مهم مدیریت مبتنی بر مدرسهیکی از مولفه

-همسو می (Hosseinpour, Eslahi,2113) و (Bidokhti, Fathi Vajjarah, Moradi,2117 )هایپژوهش، با یافته

 بر مبتنی مدیریت نظیر وپرورش،آموزش جدید رویکردهای به عنایت امروزه باتوان گفت که تحقیق می ءباشد. در تبیین این یافته

-تصمیم فرآیند در فعال حضور و عملی مشارکت آموزش و پرورش، جلب نظام در تمرکززدایی انسانی، مناسبات و مشارکت

 اخیر، هایدهه محور درمدرسه است. مدیریت گرفته قرار مورد توجه پیش از مدرسه بیش امور اجرایی و گیریتصمیم و سازی

 واگذاری سوی به زیادی تمایل و استشده مطرح وپرورشآموزش اصالح راهکار برای یک به عنوان مختلف کشورهای در

مختلف  کشورهای در زیادی تجارب و عالیق. شودمی مشاهده آموزش و پرورش کیفیت ارتقای مدارس، برای به اختیارات

 و گردد با کیفیت، تضمین تعلیم و تربیت به جامعه اعضای دسترسی تا شود نزدیک مدرسه سطوح به گیریتصمیم که دارد وجود

 ساختار تجدید محور،مدرسه افزایش یابد. بر این اساس، مدیریت ملی هایسیاست چارچوب در مدارس ءاداره در مردم مشارکت

 اتخاذ محل که به نحوی مدارس است، به اختیار تفویض و عدم تمرکز پذیری، انعطاف افزایش جهت در وپرورشآموزش نظام

 آن بر حاکم شرایط و مدرسه هاینیازمندی ءرا درباره بیشترین اطالعات که کسانی ها نزدیک شود وآن اجرای محل ها بهتصمیم

 )شامل: گیری کنندتصمیم جویانهمشارکت و گروهی ءشیوه می شوند به متاثر هانتایج آموزش از کسی هر از بیش دارند و

 و غیره( تا ملی سازمان صنایع، صاحبان از جمله: ذی نفع جامعه هایگروه ستادی، کارکنان معلمان، آموزان،دانش والدین،

-بنابراین، به نظر می .یابد بهبود هاآموزش اثربخشی و کیفیت نیز و افزوده شود مدرسه، گوییو پاسخ پذیریمسئولیت استقالل،

های اصلی اند، ابعاد و مولفهخود به خوبی توانسته ءآماری تحقیق حاضر، بر اساس تجربیات چند ساله ءرسد که مدیران نمونه

پذیری، فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی( محور شامل )ساختار غیرمتمرکز، انعطافمدیریت مبتنی بر مدرسه، یا مدیریت مدرسه

 پژوهش انواع برای مورد عالقه بسیار هایحوزه از یکی تمرکززدایی عامل شده،را شناسایی و معرفی نمایند. از بین ابعاد معرفی

 محوّل کردن و وپرورشآموزش در آن ارکان و مدرسه دادندخالت محوری مبتنی براصوالً مدرسه. است وپرورشآموزش در

 عدم به تمرکز تبدیل وپرورش،آموزش نظام ساختار در اندیشه این عطف ءنقطه است که گیریتصمیم هایحیطه از بسیاری

 بر اساس آن ساختار و است آموزشی تمرکززدایی نوع بارزترین محوریاجراست. مدرسه و گیریتصمیم هایحیطه در تمرکز

 از متفاوتی هایبرداشت آموزشی گذارانکند. هرچند که سیاستمی تغییر مدارس به شده داده گیریتصمیم قدرت میزان

است  مدرسه به مرکزی قدرت یک از گیریتصمیم قدرت ها، انتقالبرداشت این تمامی در مشترک ءاما نقطه دارند، تمرکززدایی

 کند. آماری به خوبی خودنمایی می ءو این مهم در بین نکته نظرات مدیران نمونه
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مبتنی بر مدرسه و اعطای مدیریت ر نشان داد که علی رغم پذیرش ایدة های مربوط به سوال دوم پژوهش حاضبررسی یافته

در مقام عمل، اقدامات اندکی در خصوص  که ها معتقدندآن اختیارات و آزادی عمل بیشتر به مدارس از سوی مدیران، لیکن

محوری به معنای واقعی است و به همین دلیل هیچ یک از ابعاد و ارکان مدرسهانجام شده طرح این برای اجرای امکانات و شرایط

ابتدایی  ءهای تحصیلی از جمله دورههای انکارناپذیر نظام آموزشی در تمام دورهنشده و این موضوع از واقعیت کلمه، محقق

 ,Hosseinpour، )(Bidokhti, Fathi Vajjarah, Moradi,2117)یافته های با پژوهش، دوم سوال ءاست. نتیجه

Eslahi,2113)، (Elmelegy,2114) و پایه عنوان به وپرورشتوان چنین گفت که آموزشنهایت می رد. باشد می همسو 

 و تعلیم فرایند از توجهی قابل بخش آنجایی که از. است مطرح جامعه هر سیاسی و اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، ءتوسعه زیربنای

 هایمحیط اما. دارند ایویژه جایگاه مهم، و حساس اجتماعی نظام یک عنوان به مدارس شود،انجام می مدارس در تربیت

  باشند. پویا و سالم نهادهای که دهند انجام شایسته نحو به را خود خطیر ءوظیفه توانندمی صورتی در آموزشی

 اهداف تحقق در اصلی، و اساسی نقشی یادگیری، به مربوط هایفعالیت انجام محل عنوان به مدارس ما، آموزشی نظام در

 مردم مطالبات و انتظارات به مدارس مناسب پاسخگویی. دارند جامعه و مردم مطالبات و انتظارات برآوردن و پرورش و آموزش

 ءایده. است مدارس در موجود هایتوانمندی و هاظرفیت ءکلیه از گیریبهره مستلزم زمینه، این در موثر نقش ایفای و جامعه و

 بر مبتنی مدیریت یا محوریمدرسه. است شده معرفی و ابداع زمینه این در موثر کارهای و ساز از یکی مدرسه، بر مبتنی مدیریت

 در که است هاییسیاست و هاایده از مدرسه، به اجرایی و گیریتصمیم هایحیطه از بسیاری کردن محوّل و دادن دخالت مدرسه،

-آموزش نظام ساختار در اندیشه این عطف ءنقطه. است داشته مشغول خود به را بسیاری اذهان وپرورشآموزش نظام سطح

 به موضوع، اهمیت درک با نیز حاضر تحقیق .است اجرا و گیریتصمیم هایحیطه در تمرکز عدم به تمرکز تبدیل وپرورش،

 داد نشان تحقیق هاییافته پرداخت؛ تحصیلی ابتدایی ءدوره در مدیران دیدگاه اساس بر محوریمدرسه هایمولفه و ابعاد واکاوی

 گیریتصمیم پذیری،مسئولیت غیرتمرکز، ساختار) گانه هفت ابعاد شامل مدرسه بر مبتنی مدیریت مدیران، دیدگاه از که

 حاضر حال در گوناگون، دالیل به همچنین، و. است( پذیری انعطاف و سازمانی فرهنگ سازمانی، تعهد خودکنترلی، مشارکتی،

 بر مبتنی مدیریت ءایده اجرای ءالزمه. است نشده محقق کلمه واقعی معنای به ابتدایی ءدوره مدارس در مذکور ابعاد از یک هیچ

 ءکلیه سازمانی تعهد تمرکز، عدم افزایش جهت در وپرورش،آموزش نظام ساختار تجدید مدرسه، استقالل افزایش و مدرسه

 این در که است مدرسه هایفعالیت و هابرنامه بیشتر پذیریانعطاف و مناسب سازمانی فرهنگ ءتوسعه و ایجاد عناصر، و عوامل

 نیز تربیت و تعلیم فرایند اثربخشی و کیفیت آن پی در و شودافزوده می مدرسه گوییپاسخ و پذیریمسئولیت استقالل، صورت،

  یابد. پیشنهادات کاربردی پژوه حاضر به شرح زیر است: می بهبود

ی بر مدرسه، دارای ابتدایی مشخص گردید که مدیریت مبتنبه طور کلی در این پژوهش بر اساس دیدگاه مدیران مدارس 

شود که ( است؛ بر این اساس، پیشنهاد می پذیریساختار غیرمتمرکز، تعهد سازمان، فرهنگ سازمانی و انعطاف )ابعاد چهارگانة 

به مدرسه، از سوی وپرورش و اعطای استقالل و آزادی عمل بیشتر تمهیدات الزم برای کاهش تمرکز در سطوح مختلف آموزش

وپرورش، به منظور ایجاد فرهنگ سازمانی و ارتقای تعهد سازمانی و نیز انعطاف و تعامل هر مسئوالن و دست اندرکاران آموزش

 محلی پیش بینی گردد. -چه بیشتر مدرسه با محیط بومی

یک از ابعاد مدیریت مبتنی بر مدرسه در حاصل برای سوال دوم تحقیق، به اعتقاد مدیران منتخب آماری هیچ  ءبه استناد نتیجه 

 با نظام، این به های مربوطمولفه شود که تمامیاست. بر این اساس، پیشنهاد میابتدایی به شکل مطلوب تحقق نیافته ءمدارس دوره

 کشور، فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، های سیاسی،زمینه بر اساس سپس و گیرد قرار بررسی مورد گسترده آماری ءجامعه یک
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 در نهایت .انجام شود وپرورشآموزش بر حاکم نظام با محور، مطابق مدرسه مدیریت هایمولفه سازیبومی تالش در جهت

 و اصوالً حرکت و است هاییزمینه شدن فراهم نیازمند محوری،مدرسه مدیریت نظام که آن به توجه با شود کهمی پیشنهاد

 نقش به توجه با و سازمانی است ملزومات فراهم شدن با توام و تدریجی فرآیند یک عدم تمرکز، به تمرکز از گرایش

 کار به با مسئوالن نظام، این هایماموریت اهداف و تحقق و پیشبرد در معلمان و مدیران وپرورش،آموزش ادارات پررنگ

 به الزم هایزمینه فراهم کردن ضمن  ساله( پنج برنامه بلندمدت )حداقل یک و تحقیقات مشابه در تحقیق این هاییافته بستن

  .نمایند اقدام محوریمدرسه نظام مدیریت استقرار به نسبت تدریج
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