پژوهشهاي تربيتي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد
بجنورد
شماره پانزدهم – تابستان
بررسي 87زمينه استقرار مديريت مدرسه محور از ديد

مديران مقطع متوسطه دخترانه ناحيه  2و  1شيراز
1

مهديه ظهير صالحي
2
دكتر عبدهللا احمدي
دكتر سيد جواد ايرانبان3

چكيده
هدف از تحقيق حاضر بررسي زمينه استقرار مديريت
مدرسه محور از ديد مديران و نيز بررسي موانعي كه بر
سر راه اجراي آن ممكن است وجود داشته باشد ،بود.
مديريت مبتني بر مدرسه نوعي مديريت مشاركتي و يا
حركت به سوي عدم تمركز در نظام آموزش و پرورش و
استقالل بيشتر مدرسه ميباشد.
جامعه مورد بررسي شامل كليه مديران مقاطع
متوسطه دخترانه شهر شيراز بود كه به علت قلت جامعه
مديران ،بدون هيچ گونه روش نمونه گيري مورد استفاده
قرار گرفتند.
ابزار مورد استفاده پرسشنامه «مديريت مدرسه
محور» بود .پايان ابزار با استفاده از روش آلفاي
كرانباخ محاسبه گرديد .ضريب پايايي پرسشنامه 0/92
بدست آمد .نتايج يافتهها با استفاده از روش  tتك
نمونهاي نشان داد مديران نمونه مورد بررسي مديريت
مبتني بر مدرسه را به عنوان جزئي از برنامه تفويض
اختيار بيشتر به مدرسه شناختهاند و از اين گونه
برنامه ها استقبال ميكنند.
كليد واژهها :مديريت مدرسه محور ،دانش و بينش
مديريتي ،اعتماد به نفش مدير ،قوانين و مقررات
مخالف ،وقت و منابع الزم ،ترس مسئولين از كاهش قدرت.

مقدمه
امروزه ديگر كسي در باب اهميت آموزش و
پرورش و فرآيندهاي آن در روند توسعه هر كشور
ترديدي ندارد .و در همه كشورها با هر نوع عقيده
 1دانشجوي كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي دانشگاه آزاد
اسالمي واحد مرودشت
 2استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد شيراز
 3استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد شيراز
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و حكومتي ،نظام آموزش و پرورش جزو مهمترين
نهادها محسوب ميشود و اعتالي آن نيز در كليه
برنامههاي ميان مدت و بلند مدت اداره كشور
منظور ميگردد( .آقازاده)1381 ،
سيد عباسزاده ( )1376از قول هوي و ميsكل
مي گويد اگر در اهميت آموزش و پرورش همين بس كه
گفته شده اگر ميخواهيد جامعهاي را اصالح كنيد
ابتدا آموزش و پرورش آن جامعه را اصالح كنيد.
مديريت نظام آموزش و پرورش در ايران مانند
اكثريت قريب بر اتفاق نهادهاي ديگر به صورت
متمركز است .همين مسئله ميتواند مانعي در جهت
اجراي مديريت مدرسه باشد .چرا كه صاحب نظران
معتقدند پيش فرض اعمال مديريت مدرسه محور يكي
دارا بودن اختيارات كافي و ديگري توجه كامل به
نيازها ،امكانات و محدوديتهاي بومي و منطقهاي
است.
در رابطه با ضرورت عدم تمركز در مديريت
آموزشي به شيوه مدرسه محوري سليمي ()1377
ميگويد :مديريت مدرسه محور يا مديريت مبتني بر
مدرسه كه گاه نيز تصميمگيري مشاركتي خوانده
ميشود با پارهاي از فرآيندهاي اصالحي و بازسازي
كه منجر به تغيير شكل مديريت از باال به پايين و
مديريت از پايين به باال ميشود ،همراه است.
سليمي ( )1377توضيح ميدهد كه مديريت مدرسه
محور كليه نقشهاي مديريت از جمله نقش آموزشي،
نظارتي ،راهنمايي و نوآوري و تغيير را شامل
ميشود.
اين
بر
محور
مدرسه
مديريت
طرفداران
اعتقادند كه اكثر معلمان از مشاركت فزاينده در
تصميمگيريها استقبال ميكنند و در جاهايي كه اين
امر با موفقيت صورت گيرد روحيه معلمان و جو كلي
مدرسه بهبود چشمگيري مييابد .وي ادامه ميدهد:
امروزه نقش مديران در سايه بازسازي و اصالحات
مك رر مدارس ،قوانين و مقررات پيچيده و متغير،
نيروها و روندهاي سياسي در انتظارات باالي
شهروندان روز به روز مشكلتر ميشود و مستلزم آن
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است كه مدير بخشي از اختيارات خود را بر افرادي
كه بتوانند به طور مؤثر با او همكاري كنند
واگذار نمايد.
در كشورهايي مختلف جهان از سال  1960بحث
تمركز زدايي در آموزش و پرورش با عناوين متفاوت
ولي با همين مضمون مطرح شد و از سال  1980به بعد
تحت عنوان مديريت مدرسه محور بود در ايران از
سال  1376به بعد اين بحث و هم اينك مدرسه محوري
بنابر قانون پنج ساله توسعه مصوب مجلس شوراي
اسالمي مأموريت آموزش و پرورش است( .عزيززاده،
)1381
در رابطه با ضرورت توجه به مسائل بومي و
منطقهاي در مديريت مدرسه محور كهن پور ()1380
مينويسد :آموزش و پرورش براي اين كه به
نيازهايش جامه عمل بپوشاند و براي همه مردم
فرصت مساوي در آموزش ايجاد كند بايد زمينههاي
مشاركت آحاد مردم را در آموزش فراهم نمايد.
برخورداري كليه مناطق از كيفيت آموزشي مطلوب
زماني ميسر است كه در طراحي و برنامهريزي
آموزشي به تواناييها و محدوديتهاي منطقهاي و
ويژگيهاي
همچنين
و
جغرافيايي
استعدادهاي
فرهنگي ،اجتماعي هر منطقه توجه شود.
نظام متمركز آموزش و پرورش در كشور و عدم
مشاركت شايسته مديران ،كاركنان ،اولياء و
دانشآموزان در تصميمات مربوط به اداره مدرسه و
چگونگي برطرف نمودن مشكالت و محدوديتهاي آن،
سالهاست كه به نظام آموزش و پرورش كشور سايه
افكنده است .اين موفقيت ،كاهش اثر بخشي مدارس
را در پي داشته .از اين رو ،امروزه ضرورت
بازنگري و تحول در اين نظام ،در راستاي عدم
تمركز ،تفويض اختيار ،مشاركت جمعي و تقويت اخالق
و روابط انساني ،به طرق مختلف مورد تأكيد و
تاييد صاحبنظران قرار گرفته است( .جعفري مقدم،
)1381
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در جهان امروز توسعه در ابعاد مختلف آن،
هدف اصلي جوامع و سياستگذاري و برنامهريزي
دولتهاست .نيروي انساني متخصص و نيمه متخصص از
عوامل اصلي توسعه پايدار است .هدف اصلي آموزش و
پرورش كشورما ،ارائه آموزشهاي عمومي و نيمه
متخصص به دانش آموزان است  .با احتساب دانش
وساير
معلمان
آنان،
اولياي
آموزان،
دستاندركاران نظام آموزشي بيش از نيمي ازجمعيت
كشور ما را به طور مستقيم يا غيرمستقيم با
آموزش و پرورش سروركار دارد .به همين دليل از
جمله ويژگيهاي سازمان آموزش و پرورش ومديريت آن
حضور گسترده و فراگيران به صورت مدرسه و
آموزشگاه در سطح جامعه است( .پرواختچي )1381 ،هر
گونه اصطالحاتي كه در طول زمان در آموزش و پرورش
بوده و يا بر حسب پيشرفت دانش و تكنولوژي و
شرايط روز وزمان  ،تغيير و اصالح هدفها را مورد
توجه داشته است .
امروزه تمركززدايي درامور مختلف يكي از
گرايشهاي جدي جوامع پيشرفته است .از جمله
راهكارهاي اعمال تمركز زدايي در آموزش و پرورش
خط مشي مدرسه محوري است .مدرسهي محوري نوعي
نگريستن بر مدرسه و كاركنان آن است كه به
كاركنان مدرسه اجازه تصميم گيري در امور مدرسه
داده ميشود (شعباني)1381 ،
رسيدن به يك نظام كارآمد ،مشاركت همه
جانبه مردم ،نهادها ،سازمانهاي اجتماعي وبهره
گيري همه جانبه از منابع انساني و مادي و توان
و امكانات بالقوه جوامع محلي را طلب ميكند.
رسيدن به اين هدف ،انعطاف پذيري ،آزادي عملي
دست اندركاران ،اعتقاد بيشتر بر تصميم گيران
محلي در آموزش و پرورش به ويژه توجه به
پيچيدگيهاي نظام اجتماعي وفرهنگي و شرايط
اقتصادي زندگي را ميطلبد .با اجراي خط مشي
مدرسه محوري و برنامه ريزي مشاركتي در آموزش و
پرورش است كه اين نكات ميتواند مورد توجه قرار
گيرد (عسگريان.)1370 ،
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حال كه جهان تمايل به سمت عدم تمركز دارد
وفرض براين است كه نظام آموزشي مانيز بدون شك
به اين سمت تمايل پيدا خواهد كرد .و از قرائن
بر ميآيد كه اين طرح (حركت به سوي عدم تمركز و
استقالل مدارس) بدو شك در كشور ما نيز اجرا
خواهد شد و اجراي آن داراي تبعات گوناگوني
درعملكرد مدارس و ساختار آموزش و پرورش ميباشد
پس بهتر است كه قبل از اجراي آن موانعي كه بر
سر راه اين جريان وجود دارد بررسي شود .
با توجه به مقدمه فوق سؤاالت زير براي
تحقيق در نظر گرفته شدند:
آيا از نظر مديران كمبود دانش وبينش
مديريتي ميتواند مانعي جهت استقرار مديريت
مدرسه محور محسوب گردد؟
آيا از نظر مديران عدم اعتقاد به نفس مدير
ميتواند مانعي جهت استقرار مديريت مدرسه محور
محسوب گردد؟
آيا از نظر مديران كمبود قوانين و مقررات
ميتواند مانعي جهت استقرار مديريت مدرسه محور
محسوب گردد؟
آيا از نظر مديران عدم تمايل به ترك روش
اجراي سنتي ميتواند مانعي جهت استقرار مديريت
مدرسه محور محسوب گردد؟
آيا از نظر مديران كمبود وقت و منابع الزم
ميتواندمانعي جهت استقرار مديريت مدرسه محور
محسوب گردد؟
آيا از نظر مديران ترس مسئولين از كاهش
قدرتشان ميتواند مانعي جهت استقرار مديريت
مدرسه محسوب گردد؟
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روش
تحقيق حاضر از لحاظ ماهيت و هدف ،از نو
تحقيقات كاربردي و بر اساس چگونگي به دست آوردن
داده هاي مورد نياز ،در گروه تحقيقات توصيفي و
از نوع تحقيقي همبستگي ميباشد.
جامعه مورد بررسي شامل كليه مديران مقطع
متوسطه دخترانه ناحيه 2و  1شهر شيراز ( 92مدير)
بود كه به علت قلت جامعه مديران ،كليه مديران
بدون هيچگونه روش نمونه گيري مورد استفاده قرار
گرفتند .به منظور گرد آوري اطالعات در اين تحقيق
از پرسشنامه مديريت مدرسه محور استفاده شد .اين
پرسشنامه حاوي  33سؤال ميباشد .و داراي  6بعد
)1دانش و بينش مديريتي  )2عدم اعتماد به نفس
مديران )3نبود قوانين و مقررات كافي  )4عدم
تمايل بر ترك روشهاي سنتي )5كمبودوقت و منابع
 )6ترس مسئولين از كاهش قدرتشان ميباشد.
الزم
پرسشنامه ابزار اين تحقيق بر اساس مقياس 5
گزينه اي اليكرت تنظيم شده بود .نحوه نمره گذاري
آن بدين شرح است:
نظري ندارم=3
موافقم= 4
بسيار موافقم=5
مخالفم= 2بسيار مخالفم=1
پايايي اين ابزار نيز با استفاده از روش
آلفاي كرانباخ محاسبه گرديد .كه ضريب پايايي
«پرسشنامه مدرسه محور»  0/91به دست آمد.
به منظور تجزيه و تحليل داده ها در اين
پژوهش از نرم افزار  spssو روشهاي آمار توصيفي و
جهت پاسخگويي به سواالت
در سطح آمار استنباطي
تحقيق از  tتك نمونه اي استفاده شد.
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يافته ها
سوال -1آيا از نظر مديران مدارس كمبود
دانش و بنيش مديريتي ،ميتواند مانعي جهت
استقرار مديريت مدرسه محور محسوب گردد؟
جدول -1آزمون  tتك نمونهاي بعد دانش و بينش مديريتي
سطح
انحراف مقدار درجه
ميانگين
ميانگين N
معني
آزادي
نمونه
مقياس
معيار T
دار
91 10/59
18
0/0001
3/58 92
21/95

سوال -2به منظور بررسي سوال دوم تحقيق كه
آيا از نظر مديران عدم اعتماد به نفس مديران
ميتواند مانعي جهت استقرار مديريت مدرسه محور
محسوب گردد از آزمون  tتك نمونه اي استفاده شد.
جدول  -2آزمون Tتك نمونه اي بعد عدم اعتماد به نفس مديران
سطح
انحراف مقدار درجه
ميانگين ميانگين
N
معني
آزادي
معيار
نمونه
مقياس
T
دار
12
0/882
-0/145
0/145
2/87 92
11/95

به منظور بررسي سوال سوم تحقيق كه آيا از
نظر مديران وجود قوانين و مقررات مخالف
ميتواندمانعي جهت استقرار مديريت مدرسه محور
محسوب گردد از آزمون  Tتك نمونه اي استفاده شد.
جدول  -3آزمون  Tتك نمونه اي بعد قوانين و مقررات مخالف
سطح
مقدار درجه
انحراف
ميانگين ميانگين N
معني
آزادي
معيار
نمونه
مقياس
T
دار
91
18
0/0001
17/45
3/58 92
2/95

به منظور بررسي سوال چهارم تحقيق كه آيا
از نظر مديران عدم تمايل به ترك روشهاي تستي
ميتواند مانعي جهت استقرار مديريت مدرسه محور
محسوب گردد از آزمون  Tتك نمونهاي استفاده شد.
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جدول -4آزمون  Tتك نمونه اي «ترك روشهاي تستي»
سطح
مقدار درجه
انحراف
ميانگين ميانگين N
معني
آزادي
معيار
نمونه
مقياس
T
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دار
91
0/0001
7/89
3/89 92
24/2

به منظور بررسي سوال پنجم تحقيق كه آيا از
نظر مديران كمبود وقت و منابع الزم ميتواند
مانعي جهت استقرار مديريت مدرسه محسوب گردد از
آزمون  Tتك نمونهاي استفاده شد.
جدول -5آزمون  Tتك نمونهاي بعد كمبود وقت و منابع الزم
سطح
ميانگين ميانگين  Nانحراف مقدار درجه
معني
معيار
نمونه
مقياس
T
دار
آزاد
ي
91
12
0/0001
9/02
3/02 92
14/82

به منظور بررسي سوال ششم تحقيق كه آيا از
نظر مديران ترس مسئولين از كاهش قدرتشان
ميتواند مانعي جهت استقرار مديريت مدرسه محور
محسوب گردد از آزمون  Tتك نمونه اي استفاده شد.
جدول -6آزمون  Tتك نمونه اي «ترس مسئولين از كاهش قدرت»
سطح
درجه
مقدار
انحراف
ميانگين ميانگين N
آزادي معني
معيار
نمونه
مقياس
T
دار
91
92
15
0/0001
3/49
6/17
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بحث و نتيجه گيري
در اين سنجش با توجه به سواالت و يافتههاي
تحقيق به بحث و بررسي نتايج حاصل از پژوهش
پرداخته ميشود.
سوال اول :آيا ازنظر مديران كمبود دانش و
بينش مديرتي ميتواندمانعي جهت استقرار مديريت
مدرسه محور محسوب گردد .به منظور تجزيه و تحليل
اين سوال از آزمون تا تك نمونه اي استفاده شد.
با توجه به نتايج بدست آمده از تحليل دادهها در
جدول شماره 1مقدار Tمحاسبه شده ( )10/59وسطح
معنادراي آن  0/0001ميباشد پس مي توان نتيجه
گرفت ازنظرمديران مدرسه «كمبود دانش وبينش
مديريتي» به عنوان مانعي جهت استقرار مديريت
مدرسه محور محسوب ميگردد.
سوال  :2آيا از نظر مديران «عدم اعتقاد به
نفس مدير» ميتواند مانعي جهت استقرار مديريت
مدرسه محور محسوب گردد؟ براي تجزيه وتحليل اين
سوال از آزمون تا تك نمونهاي استفاده شد.
باتوجه به نتايج بدست آمده از تحليل دادهها در
جدول شماره  .2مقدار تا ( )-0/145و سطح معنادري
آن  0/882ميباشد .ميتوان نتيجه گرفت كه عدم
اعتقاد بر نفس مدير ازنظر آنان نميتواند مانعي
در جهت استقرار مديريت مدرسه محور محسوب گردد.
سوال  .3آيا ازنظرمديران نبود قوانين
ومقررات كافي ميتواندمانعي جهت استقرار مديريت
مدرسه محسوب گردد؟
براي تجزيه و تحليل اين سوال از آزمون تا
تك نمونه اي استفاده شد .با توجه به نتايج بدست
آمده از تحليل داده ها درجدول شماره 3مقدار T
( )17/45وسطح معناداري آ ن ( )0/0001ميباشد .مي
توان نتيجه گرفت كه از نظرمديران «نبود قوانين
و مقررات كافي يكي از موانع در جهت استقرار
مديريت مدرسه محور محسوب مي گردد.
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سوال  4آيا از نظر مديران عدم تمايل به
ترك روش اجراي سنتي ميتواند مانعي جهت استقرار
مديريت مدرسه محور محسوب گردد.
براي تجزيه و تحليل اين سوال از آزمون T
تك نمونهاي استفاده شد  .با توجه به نتايج بدست
آمده ازتحليل دادهها در جدول شماره  .4مقدار T
( )7/89و سطح معناداري  0/0001مي باشد .ميتوان
نتيجه گرفت از نظر مديران مدارس «عدم تمايل به
ترك روشهاي نستي» ميتواند مانعي جهت استقرار
مديريت مدرسه محور محسوب گردد.
سوال  .5آيا از نظر مديران كمبود وقت و
منابع الزم ميتواند مانعي جهت استقرار مديريت
مدرسه محور محسوب گردد.
براي تجزيه و تحليل اين سوال از آزمون T
تك نمونهاي استفاده شد  .با توجه به نتايج بدست
آمده از تحليل دادهها در جدول شماره  5مقدار
 )9/02(Tو سطح معناداري آن  0/0001ميباشد پس
ميتوان نتيجه گرفت كه كمبود وقت و منابع
ميتواند به عنوان يك مانع درجهت استقرار مديريت
مدرسه محور محسوب گردد.
سوال ششم .آيا از نظر مديران «ترس مسئولين
از كاهش قدرتشان» ميتواند مانعي در جهت استقرار
مديريت مدرسه محور محسوب گردد؟
براي تجزيه و تحليل اين سوال از آزمون T
تك نمونهاي استفاده شد .با توجه به نتايج بدست
آمده از تحليل دادهها در جدول شماره  6مقدار
 )3/49(Tو سطح معناداري ( )0/0001ميتوان نتيجه
گرفت كه از نظر مديران «ترس مسئولين از كاهش
قدرت» ميتواند بعنوان مانعي در جهت استقرار
مديريت مدرسه محور محسوب گردد.
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 هوي ،وين ك و ميكسل ،سيسيل ج ( ،)1380مديريتآموزشي تئوري تحقيق و عمل ،مترجم دمحم عباس زاده،
انتشارات دانشگاه اروميه
-Oswald, lovi-jol(1995),School based management.Evic digest,
number kerri
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