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چکیده
پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی برای مدیریت غیرمتمرکز در آموزشوپرورش در سال تحصیلی -5079
 79انجام پذیرفت .این پژوهش ازنظر روش گرداوری دادهها توصیفی از نوع همبستگی بود و ازنظر روش
رویکرد پژوهش کیفی و به شیوه نظریه داده بنیاد انجام شد .جامعه پژوهش حاضر کلیه کارکنان
آموزشوپرورش منطقه  59آموزشوپرورش شهر تهران بودند که ازاینبین  20نفر از افراد صاحبتجربه در
زمینه موضوع مطالعه (متخصص در مدیریت آموزشی از دو حوزه آموزشوپرورش و آموزش عالی) به
شیوه نمونهگیری هدفمند انتخاب و در فرایند مصاحبههای پژوهش که بهصورت نیمه ساختاریافته و عمیق
انجام شد ،مشارکت داده شدند .پایایی مصاحبهها با استفاده از دو بار ارائه به متخصصین مورد تأیید قرار
گرفت .دادههای گردآوریشده مورد تحلیل مضامین قرار گرفتند و بر اساس نظام کدگذاری باز ،گزینشی و
محوری در روش نظریهپردازی داده بنیاد (مطابق با رویکرد اشتراوس و کوبین) تجزیهوتحلیل شدند .یافتهها
مدل مفهومی نهایی پژوهش نشان داد که عوامل شناساییشده حاصل از بخش کیفی شامل  )5عوامل
تشکیلدهنده که دربرگیرنده برنامهریزی استراتژیک مربیگری و ارزشیابی  )2عوامل اثرگذار که عبارت بودند
از فرهنگسازمانی ،ساختار سازمانی و صالحیت حرفهای و  )0عوامل اثرپذیر که عبارت بودند از
تغییرپذیری ،یادگیری مستمر سازمانی و اشتیاق شغلی .همچنین یافتهها حاصل از گراندد تئوری نشان داد
که از میان  599شاخص (گویه) موجود 00 ،مؤلفه اصلی قابلشناسایی بودند بر اساس ادبیات ،پیشینه و
نظریههای موجود این ابعاد و مؤلفهها نامگذاری شدهاند .نتایج این یافتهها نشان میدهد که با اعمال مدیریت
غیرمتمرکز ،میتوان به توسعه و بهسازی سازمان آموزشوپرورش امید داشت و از طرف دیگر ،همه افراد
ذینفع آموزشوپرورش یاد میگیرند که مسئول یادگیری خود باشند .این موضوع ،انجام مدیریت غیرمتمرکز
را تسریع و تسهیل میکند و عالوه بر ایجاد انگیزه ،به اشتیاق نسبت به کار کمک میکند.
واژههای کلیدی :آموزشوپرورش ،مدیریت غیرمتمرکز ،نظریه داده بنیاد
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مقدمه
دنیای امروز پر از پیچیدگیهایی است که سازمانها را در زمینه رشد و تعالی با مشکالت
عدیدهای روبهرو ساخته است و رهبران را بهعنوان برنامهریزان ،سازماندهندگان قافله
بشریت با چالشهای فراوان روبهرو کرده است (ریچاردسون ،میلج و لئن)2359 ،5؛ از
طرفی در دهههای اخیر ،تمرکززدایی در آموزشوپرورش بهمنظور به حداکثر رساندن
سهم سطوح پایینتر و افزایش مشروعیت و کارآیی نظامهای آموزشی و اجرای مطلوبتر
برنامههای درسی ،سیری رو به توسعه داشته است و بیشتر کشورها در نقاط مختلف
جهان ،آن را دنبال کردهاند (سان .)2359 ،2مدیریت آموزشی متمرکز یا از باال به پایین
بهرغم تفاوتهای موجود میان معلمان ،دانشآموزان و مناطق مختلف آموزشی ،در پی
طراحی برنامههای درسی یکنواخت و همشکل برای آنها میباشند؛ به نظر میرسد ،توجه
به مسئله وحدت ملی و کنترل در بعد سیاسی ،عدالت و مساوات در بعد اجتماعی و
کارایی و توسعه اقتصادی ازجمله دالیلی هستند که حکومتها را به متمرکز کردن
نظامهای آموزشی متمایل میکنند هرچند تحلیل اینکه تمام این اهداف در چارچوب
متمرکز و ملی کردن برنامههای درسی و آموزشی تحقق مییابند یا خیر ،نیازمند بررسی
عمیق و اساسی است (تایه ،سنگ و موهانا.)2357 ،0
اصطالح غیرمتمرکز عبارت است از محول کردن بخشی از اقتدار یک قدرت سطح
باال مانند وزارت آموزشوپرورش به یک سطح سازمانی مانند مدرسه؛ لذا تالشهای
متعددی از سوی صاحبنظران و نظام های آموزشی برای خروج از وضعیت تمرکزگرایی
در برنامههای آموزشی و داشتن مدیریت غیرمتمرکز بهمنظور به حداکثر رساندن فعالیت
سطوح پایینتر تصمیمگیری ،فائق آمدن به تضادهای موجود ،افزایش مشروعیت و کارایی
برنامه های آموزشی با به حداقل رساندن فاصله این مقوله با کاربران و مؤثران اصلی آنکه
همانا معلمان و دانشآموزان میباشند؛ صورت گرفته است (نگی و اسکریبنر.)2359 ،9
بر این اساس سالهاست تمام تالش نظامهای آموزشی با این پرسش روبروست که
تصمیمات مربوط به ساختار مدیریتی غیرمتمرکز در کجا و توسط چه کسی شکل میگیرد
که نوع پاسخها بهتناسب واقعیتهای نظام آموزشی ،باورها و اعتقادات اجتماعی و
تحوالت جهانی متفاوت بوده است ،کمتر از یک قرن قبل برای معلمان این اختیار وجود
3. Taye, M., Sang, G., & Muthanna, A.
4. Nagy & Scribner.

1. Richardson, Millage & Lane
2. Son

157

ارائه الگویی برای مدیریت غیرمتمرکز در ...

داشت که به تشخیص خویش برنامه کالس خود را تدارک کنند ،اما از چهار دهه پیش
این کمترین اختیار نیز از میان رفت آنها فقط مجبور به ارائه محتوای مکتوب و تجویزی
بنام برنامه آموزشی شدند ،محتوایی که مدیران به آنها دیکته میکردند .بهتبع این امر
نظام مدیریت برنامه آموزشی ایران نیز بدون توجه بهکل مفهوم برنامه آموزشی بنا به
دالیلی از غیرمتمرکز بهسوی متمرکز حرکت کرده ،درحالیکه مدیریت در مفهوم کلحی
آن مجموعه تالشهای هدفمنحد در جهحت فحراهم آوردن زمینههای الزم برای تحقق
اهداف آموزشوپرورش اسحت (وادینگتون.)2359 ،5
امروزه سازمانها را به لحاظ میزان تفویض اختیار به سطوح میانی و پایینی معموالً در
دو دسته کلی سازمانهای متمرکز و غیرمتمرکز دستهبندی میکنند و در مورد مدیریت
سازمان نظام آموزشی با شیوههای مدیریت متمرکز ،نیمهمتمرکز و غیرمتمرکز 2روبهرو
میشویم که در اینجا الزم است وجوه تفاوت آنها تصریح گردد .این سه واژه اصطالحاتی
هستند که بحشهای جدی را در محافل علمی ،سیاسحی و اقتصادی برانگیختهاند که
امروزه نتایج این مباحش توانسته است نظامهای سیاسی -اجتماعی جوامع مختلف را
تحت تأثیر قرار دهد (زاپاتا باررو .)2351 ،0سابقة این بحش به دهة  5713برمیگردد ،در
آن زمان برنامههای درسی را عمدتاً صاحبنظران و متخصصان موضوعی که اصلیترین
وظیفه را در تولید برنامههای درسی بر عهده داشتند؛ تهیه میکردند و معلمان ،بهعنوان
مصرفکننده ،صرفاً مجری برنامههای درسی تولیدشده بودند .در فاصلة سالهای 5793
تا  ،5793به دلیل تحوالت گسترده در حوزة علوم و فنّاوری و نیز ناکارآمدی برنامههای
درسی که بهصورت متمرکز تهیه میشدند ،حرکت بهسوی برنامههای درسی غیرمتمرکز
و افزایش مشارکت افراد و گروههای ذینفع در تصمیمات برنامة درسی آغاز گردید.
درواقع در دهة  5793و اوایل دهة  5793به مدارس و معلمان بهعنوان نیروهای مؤثر در
امر برنامهریزی درسی نگریسته شد و برنامههایی چون« :تصمیمگیری در محیط مدرسه»9
«برنامهریزی درسی مبتنی بر مدرسه »1و «مدیریت مدرسه محور »9مطرح گردید (سان،
.)2359

در سالهای اخیر خصوصاً به دنبال فراگیری پدیده جهانیشدن و توسعه شتابان
فناوریهای جدید ،شاهد ظهور و بروز روزافزون سازمانهای غیرمتمرکز هستیم .ازاینرو
4. school site decision making
5. school based curriculum development
6. school based management

1. Waddington.
2. centralized decentralized continuum
3. Zapata Barrero
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توجه دقیقتر و شناخت آگاهانهتر از چنین ساختارهای نوظهوری خصوصاً برای جامعه
درحالتوسعه ایران بسیار حائز اهمیت است .سازمانهای متمرکز دارای نظام و چارچوب
بسیار مشخصی هستند .توفیق آنها به رعایت نظمی تعریف شده بستگی دارد که در قالب
سلسلهمراتب طبقهبندیشده با یک رهبری واحد در رأس آن سازمان شکل میگیرد.
سازمانهای متمرکز با این فرض عمل میکنند که هر چه یک سازمان نظاممندتر و منظمتر
عمل کند احتما ل دستیابی به اهداف بیشتر خواهد بود .همه ما از نزدیک با سازمانهای
متمرکز آشنا هستیم :ارتشها و قوای نظامی ،دولتهای مدرن با وزارتخانهها و
سازمانهای متبوعشان ،شرکتها و کارخانههای بزرگ و نمونههای فراوان دیگری
ازایندست (پاپ و همکاران.)2359 ،5

نظام آموزشی ما در تمام سطوح بهصورت کامالً متمرکز اداره میشود و این امر باعش
پدید آمدن چالشهای اساسی ازجمله پاسخگو نبودن نظام آموزشی با نیازهای جامعه
عقبماندگی علمی و تکنولوژیکی ،بیتحرکی ،بیانگیزگی ،سردرگمی خانوادهها،
مهاجرت نخبگان ،افزایش آمار اعتیاد و جرم و جنایت میگردد ،لذا این عوامل نشاندهنده
ناکارآمد بودن اجرای سیستم متمرکز در آموزشوپرورش است که در صورت اجرای
سیستم غیرمتمرکز بهتدریج میتوان بر چالشها غلبه پیدا کرد پیشنهاد هیئتامنایی کردن
مدارس ،انتصاب فارغالتحصیالن مدیریت آموزشی بهعنوان مدیر مدارس و نقش بخش
خصوصی و شهرداریها برای اداره مدارس و البته نظارت و ارزیابی توسط انجمنهای
تخصصی مدیریت کنترل کیفی مدارس که در هر استانی بهصورت  NGOفعالیت دارند
در این طرح ضروری است (رضایی و همکاران.)5070 ،
جدامان و همکاران )2357( 2بیان داشته است که فرهنگسازمانی عاملی تأثیرگذار بر
مدیریت آموزشوپرورش است .لی ( )2351دریافت که روابط میان افراد و ارتباط میان
مدیران و کارکنان نقش مهمی در موفقیت عدم تمرکز داشته و باعش بهبود اثربخشی
فعالیتهای آنها میشود.
در داخل کشور نیز مهر محمدی ( ،)5079بیان کرده است که یکی از بحشهای جدی
در اکثر نظامهای تعلیم و تربیت دنیا ،مسئله تمرکزگرایی یا تمرکززدایی در نظامهای
برنامهریزی درسی است که پیچیدگی مورداشاره شامل حال این موضوع نیز میشود.
متأسفانه اکثر پردازشهای انجام گرفته یا راهحلهای ارائه شده در این زمینه ،بر انگارههای
2. Jedaman, P., et al.

1. Pop, et al.
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دوالیستی متکی است و شاید به همین دلیل ،در عمل راهگشای نظامهای تعلیم و تربیت
نبوده است.

بهطورکلی مطالعات تجارب تمرکززدایی آموزشی در کشورهای گوناگون ،نشان
میدهد که باوجودآنکه ارتقای کیفیت آموزشی همواره یکی از دغدغههای نظامهای
آموزشی بوده است ،هدف تمرکززدایی فقط ارتقای کیفیت آموزشی نبوده ،بلکه این نوع
اصالحات تحت تأثیر تغییرات و تحوالت اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی جامعه
قرار داشته است (سان.)2359 ،
جدول  .1ابعاد و مؤلفههای استخراجشده مدیریت غیرمتمرکز از مطالعات قبلی
مفهوم

سازه

بعد

مؤلفه
هدفگذاری

برنامهریزی

مشارکت
توسعه و بهسازی
ارزیابی

عوامل تشکیلدهنده

سازماندهی

استفاده از مدلهای نظم دهی مدرن
توجه به نیاز سازمان
منابع انسانی

ارزیابی

برنامه آموزشی
منطقه
مشارکت

مدیریت

فرهنگسازمانی

غیرمتمرکز

سازگاری
انعطافپذیری

عوامل اثرگذار

حمایت سازمان
جوسازمانی

عالقهمندی
تعامل

بهرهوری

کارآیی
اثربخشی
تعهد برای یادگیری

عوامل اثرپذیر
یادگیری سازمانی

دید سیستمی
انتقال و یکپارچگی دانش
سبک رهبری
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روش
پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش گرداوری دادهها توصیفی از نوع
همبستگی بود و ازنظر روش رویکرد پژوهش کیفی و به شیوه نظریه داده بنیاد انجام شد.
جامعه پژوهش حاضر عبارت بود از کلیه کارکنان آموزشوپرورش  20نفر از افراد
صاحبتجربه در زمینه موضوع مطالعه (متخصص در مدیریت آموزشی از دو حوزه
آموزشوپرورش و آموزش عالی) به شیوه نمونهگیری هدفمند انتخاب و در فرایند
مصاحبههای پژوهش که بهصورت نیمه ساختاریافته و عمیق انجام شد مشارکت داده
شدند .پایایی مصاحبههای انجام شده به روش توافق درون موضوعی تأیید شد .مطالعه
حاضر یک مطالعه کیفی است که به شیوه نظریه داده بنیاد 5انجام شده است .مطابق با این
روش دادههای خام حاصل از مصاحبههای نیمه ساختاریافته عمیق مورد استنباط و
معناسازی قرار گرفتهاند و با بهرهگیری از نظام کدگذاری باز ،محوری و گزینشی در شش
مؤلفه به شرح زیر مقولهبندی شدهاند .5 .مقوله مرکزی :که بیانگر ایده اصلی فرایند
موردمطالعه است .2 .شرایط علی :بیانگر عواملی که پدیده مرکزی را موجب میشوند.
 .0شرایط زمینهای :شرایط خاصی که راهبردها تحت تأثیر آن هستند  .9شرایط مداخلهگر:
عواملی که راهبردها را تحف تأثیر قرار میدهند .1.راهبردها :کنشها و واکنشهایی است
که از پدیده اصلی حاصل میشوند .9 .پیامدها :نتایجی که از بهکارگیری راهبردها حاصل
میشود .برای روشن شدن مؤلفههای ششگانه نظریه داده بنیاد ،متن پیاده شده مصاحبهها
نیمه ساختاریافته عمیق پس از چندین بار مرور به واحدهای معنایی تشکیلدهنده و
کوچکترین واحدهای معنادار شکسته شدند ،سپس کدها بازخوانی شدند تا بر اساس
تشابه معنایی در مقوالت اصلی جایگزین شوند .در این پژوهش مشارکتکنندگان به شیوه
نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .نمونهگیری از میان متخصصان مدیریت آموزشی در
دو حوزه آموزشوپرورش و آموزش عالی انتخاب شدند و تا رسیدن به اشباع دادهها
انجام شد .این مطالعه با مشارکت  20نفر صاحبنظر انجام شد .مالک انتخاب اشراف و
تخصص موضوعی مشارکتکنندگان بود .محورهای مصاحبه مشکالت شیوه فعلی
مدیریت متمرکز در نظام آموزشوپرورش کشور ،ضرورت تمرکززدایی در
آموزشوپرورش ،شرایط زمینهای الزم ،راهبردها و نهایتاً آثار احتمالی مرتب بر اجرای
مدیریت غیرمتمرکز در آموزشوپرورش بود .جمعآوری اطالعات از طریق مصاحبههای
1. grounded theory
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چهره به چهرههای و به شکل نیمه ساختارمند انجام شد .روایی مصاحبه با استفاده از
روش دلفی و چکلیست ساختاریافته انجام شد و پایایی آن با استفاده از دو بار ارائه به
متخصصین پایایی مصاحبه مورد تأیید قرار گرفت .مدتزمان انجام هر مصاحبه بین 03
تا  13دقیقه بود .با کسب رضایت آگاهانه از مشارکتکنندگان مصاحبهها بهصورت
دیجیتالی ضبط گردید .با هر مشارکتکننده یکبار مصاحبه شد .در ادامه میتوان
سؤالهای مصاحبه و چکلیست نتایج مصاحبه را در جداولی مجزا مشاهده کرد.
پاسخهای ارائه شده برای هر سؤال پس از تحلیل مضامین و کدگذاری توسط پژوهشگر
و دو نفر از متخصصین آمار در جدولی آورده شده است که این جداول ،بیانگر شاخصها
و مؤلفههای اصلی پژوهش است .همانطور که گفته شد در جدول  2سؤالهای مصاحبه
آورده شده است.
جدول  .2سؤالهای مصاحبه
ردیف

سؤال

5

از دیدگاه شما عوامل تشکیلدهنده مدیریت غیرمتمرکز آموزشوپرورش کداماند؟

2

از دیدگاه جنابعالی عوامل مؤثر بر مدیریت غیرمتمرکز آموزشوپرورش کداماند؟

0

از دیدگاه جنابعالی پیامدهای مدیریت غیرمتمرکز آموزشوپرورش کداماند؟

9

به نظر شما تسهیلکنندهها پیادهسازی مدیریت غیرمتمرکز آموزشوپرورش شامل چه مواردی است؟

1

به نظر شما موانع پیادهسازی مدیریت غیرمتمرکز آموزشوپرورش شامل چه مواردی است؟

9

به نظر شما با چه سازوکارهای اجرایی میتوان شکاف موجود بین وضع موجود و وضع مطلوب در
مدیریت غیرمتمرکز آموزشوپرورش پر کرد؟

یافتهها
برای جمعآوری دادههای بخش کیفی با  20نفر از افرادی از سازمان آموزشوپرورش،
مدارس و  ...هستند که فرایند تمرکز-زدایی در آموزشوپرورش را تجربه کردهاند،
مصاحبه شد .بهطورکلی مشخصات مصاحبهشوندگان در جدول  ،0ارائه شده است.
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جدول  .3آمار جمعیت شناختی بخش کیفی
متغیر

طبقه

فراوانی

متغیر

طبقه

فراوانی متغیر

طبقه
پایینتر از

مسئولین ادارات
آموزشوپرورش

فوقلیسانس

9

تخصصی

محل

زن

خدمت
دانشگاهی

1

 93تا 91

تحصیالت
دکتری

خبرگان

 07سال

سن
59

باالی 13
سال

51
مرد

59

 99تا 13
سال

9

جنسیت

سال

سابقه
کار

فراوانی
9
7
9
9

زیر 53
سال

7

 55تا 23
سال

9

باالی 23

9

شایانذکر است که با  20خبره در این زمینه بر اساس مصاحبه نیمه ساختاریافته با 9
سؤال مصاحبه شد .با استفاده از رویکرد گراندد تئوری و استفاده از نرمافزار MAXQDA

به این سؤال پاسخ داده میشود .با توجه به دادههای جمعآوریشده در فرمت مصاحبه
که با فرایند تطبیق مستمر به نقطه اشباع نظری رسیده است بعد از تعریف سؤاالت اصلی
پژوهش (مصاحبه) که برای آنها مقیاس کمی تعریف شده است ،میتوان کدگذاری
مصاحبههای جمعآوریشده را با تعریف ویژگیها و ابعاد آن و نمودارهای توصیفکننده
این ویژگیها شروع کرد .نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان میدهد که از میان 599
شاخص (گویه) موجود 00 ،مؤلفه اصلی قابلشناسایی است .بر اساس ادبیات ،پیشینه و
نظریههای موجود این ابعاد و مؤلفهها در جدول  9نامگذاری شدهاند.
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جدول  .4مؤلفههای شناساییشده بعد از استفاده از ادبیات ،پیشینه و نظریههای موجود
سازه

بعد

برنامهریزی استراتژیک

عوامل تشکیلدهنده

مربیگری

ارزشیابی

فرهنگسازمانی

عوامل اثرگذار

ساختار سازمانی

صالحیت حرفهای

تغییرپذیری

عوامل اثرپذیر
یادگیری مستمر سازمانی

اشتیاق شغلی

مؤلفه

تعداد گویه

تعیین اهداف و اولویتها

9

ارتباطات

1

توسعه و بهسازی

1

نظارت

1

استفاده از مدلهای رفتاری

1

استفاده از مدلهای سیستمی

1

استفاده از مدلهای ساختگرایی اجتماعی

1

منابع انسانی

1

مالی

0

نوآوری

9

برنامه آموزشی

9

مشارکت

1

یکپارچگی

1

انعطافپذیری

1

رسالت

1

میزان تمرکز

9

پیچیدگی

9

رسمیت

9

صالحیت علمی

1

صالحیت نگرشی

9

صالحیت مدیریتی

1

رهبری تغییر

0

راهبردهای تغییر

0

فناوری و محتوای تغییر

0

عملکرد حرفهای

9

عملکرد فردی

1

عملکرد آموزش و پژوهشی

1

تعهد برای یادگیری

9

دید سیستمی

9

انتقال و یکپارچگی دانش

0

وقف خود در کار

1

جذبه در کار

1

شوق به کار

1
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بر اساس عوامل شناساییشده فوق مدل مفهومی نهایی پژوهش به قرار زیر است:

شکل  .1مدل علی حاصل از بخش کیفی

شکل  .2مدل عوامل علی حاصل از بخش کیفی

شکل  .3مدل عوامل علی حاصل از بخش کیفی
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بر اساس عوامل شناساییشده فوق مدل مفهومی نهایی پژوهش شامل -5عوامل
تشکیلدهنده که شامل برنامهریزی استراتژیک مربیگری و ارزشیابی  -2عوامل اثرگذار بر
اساس مدل عوامل علی حاصل از بخش کیفی عبارت بودند از فرهنگسازمانی ،ساختار
سازمانی و صالحیت حرفهای و -0عوامل اثرپذیر که بر اساس مدل عوامل علی حاصل
از بخش کیفی عبارت بودند از تغییرپذیری ،یادگیری مستمر سازمانی و اشتیاق شغلی.
درنهایت تحلیل دادهها در بخش کمی الگوی مفهومی پژوهش با رویکرد گراندد تئوری
بهصورت شکل  9ارائه میگردد.
بسترها ()3.58
تدوین برنامه عملیاتی برای بهبود مدیریت غیرمتمرکز؛
تعیین اولویتهای برنامه بهمنظور مدیریت غیرمتمرکز؛
ارزیابی مستمر میزان استفاده از اصول مدیریت
غیرمتمرکز توسط مدیران؛ تشکیل مرکز تخصصی
ارتقای مدیریت غیرمتمرکز در مدارس.
شرایط علی:
عوامل اثرگذار
 فرهنگسازمانی
()0.09
 ساختار سازمانی
()0.61
 صالحیت
حرفهای ()0.60

پدیده محوری






عوامل اثرپذیر
راهبرد ()3.39
بهبود فرهنگسازمانی در جهت ایجاد مدیریت
غیرمتمرکز؛ تغییر راهبردهای سازمانی آموزشوپرورش

برنامهریزی
استراتژیک
()0.00
مربیگری ()0.05
ارزشیابی ()0.00

جهت پرورش مدیران حرفهای؛ بهسازی شایستگیهای
اخالقی مدیران مدارس؛ بهبود مسئولیتپذیری اجتماعی
مدیران بهمنظور باال بردن تعهد سازمانی در آنها؛ توجه
به شایستهساالری جهت انتخاب درست مدیران؛
ارزشیابی مداوم از فعالیتهای مدیران مدارس.

عوامل مداخلهگر ()3.74
عدم وجود سازوکارهای نظارتی در انتخاب و بهکارگیری مدیران
مدارس؛ نبودن سیاستی مشخص از سوی آموزشوپرورش در جهت
تأثیر برنامههای آموزش ضمن خدمت در ایجاد مدیران غیرمتمرکز؛
در نظر نداشتن پاداش و تشویق مناسب برای مدیرانی که به شیوه
غیرمتمرکز اعمال مدیریت میکنند؛ عدم تخصیص درست منابع در
مدارس در مناطق مختلف؛ عدم وجود جوسازمانی در سازمان
آموزشوپرورش.

شکل  .4الگوی نهایی پژوهش

 تغییرپذیری ()0.01
 یادگیری مستمر
سازمانی ()0.06
 اشتیاق شغلی
()0.00
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نتیجهگیری
بهطورکلی دنیای امروز پر از پیچیدگیهایی است که نظام آموزشوپرورش را در زمینه
رشد و تعالی با مشکالت عدیدهای روبهرو ساخته است و مدیران در کلیه سطوح را
بهعنوان برنامهریزان ،سازماندهندگان و رهبران حوزههای مختلف با چالشهای فراوان
روبرو کرده است .در این شرایط طراحی الگوی مدیریت غیرمتمرکز در آموزشوپرورش
میتواند راهگشا باشد ،در همین راستا ،پژوهش حاضر نیز ،طراحی و اعتباربخشی الگوی
مدیریت غیرمتمرکز در آموزشوپرورش بود تا بتواند پاسخگوی نیازهای آتی باشد .در
شناسایی مؤلفههای تشکیلدهنده و عوامل اثرگذار ،اثرپذیر و تسهیلگرها و موانع و
سازوکارها ،با  20خبره در این زمینه بر اساس مصاحبه نیمه ساختاریافته با  9سؤال
مصاحبه شد .با استفاده از رویکرد گراندد تئوری و تحلیل عاملی اکتشافی به این سؤال
پاسخ داده شد .بر اساس نتایج حاصل از بخش کیفی و روایی محتوا از میان  599شاخص
(گویه) موجود 00 ،مؤلفه اصلی قابلشناسایی بود.
در این خصوص ،برخی یافتههای حاصل از پژوهشهای انجام شده با یافته پژوهش
حاضر همخوانی دارد ،از آن جمله میتوان به پژوهش نادری و همکاران )2359( 5اشاره
کرد که در مقالهای به این نتیجه دست یافتند که باید بین برنامهریزی راهبردی و عمل
بدان هماهنگی کامل وجود داشته باشد و بین نظر متخصصان و معلمان در رابطه با
مؤلفههای الگو تفاوت معناداری وجود ندارد .لی یو ( )2351در تحقیق خود دریافت که
روابط میان افراد و ارتباط میان مدیران و کارکنان نقش مهمی در موفقیت عدم تمرکز
داشته و باعش بهبود اثربخشی فعالیتهای آنها میشود .درنهایت بر اساس شاخصها و
مؤلفههای شناساییشده مدیریت غیرمتمرکز در آموزشوپرورش (پدیده اصلی) ،عوامل
اثرگذار (شرایط علی) و عوامل اثرپذیر که بر اساس مستندات پژوهشی و مصاحبه با
خبرگان شناسایی شد و همچنین سازوکارها ،عوامل تسهیلکننده و بازدارنده
شناساییشده.
به دلیل عدم کاربری مدیریت متمرکز و چالشهایی که این نوع مدیریت در کشور
ایجاد کرده است و همچنین ،برای خروج از وضعیت تمرکزگرایی در برنامههای آموزشی
و داشتن مدیریت غیرمتمرکز بهمنظور به حداکثر رساندن فعالیت سطوح پایینتر
تصمیمگیری ،فائق آمدن به تضادهای موجود ،افزایش مشروعیت و کارایی برنامههای
1. Naderi, A., et al.
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آموزشی با به حداقل رساندن فاصله این مقوله با کاربران و مؤثران اصلی آنکه همانا
معلمان و دانشآموزان میباشند ،مدیریت غیرمتمرکز شکل گرفته است هرچند پژوهشها
نشان میدهد که اجرای برنامههای آموزشی ،جریانی فعال است و انتظار اجرای بهاصطالح
دقیق آنها ،توهمی بیش نیست چراکه صاحبنظران بر این عقیدهاند که برنامههای
آموزشی عام و یکسان که محصول نظام مدیریتی متمرکز است ،خواهناخواه در پرتو
شرایط ویژه محیطی دچار تغییر میشوند که دامنه این تغییرات میتواند از تغییرات محدود
تا گسترده امتداد داشته باشد ،بهگونهای که گاه میتوان برنامه آموزشی کشور را مصنوع
مجدد محیط آموزشی دانست .در پژوهش حاضر که با هدف طراحی و اعتباربخشی
الگوی مدیریت غیرمتمرکز در آموزشوپرورش انجام پذیرفته است ،با مرور مبانی نظری
و اخذ نظر خبرگان در مورد مؤلفههای مدیریت غیرمتمرکز ،عوامل اثرگذار ،اثرپذیر،
سازوکارهای ،تسهیل گرها و موانع پیش روی ،باید عنوان کرد که یافتههای پژوهش نشان
دادند که ابعاد برنامهریزی استراتژیک ،مربیگری و ارزشیابی از ابعاد تشکیلدهنده مدیریت
غیرمتمرکز هستند و بر اساس بررسی وضعیت موجود ،مدیریت آموزشوپرورش در هر
سه بعد مطلوب ارزیابی شده است .بدین معنی که برنامههای اصولی و راهبردی برای
اجرای مدیریت غیرمتمرکز در سازمان آموزشوپرورش پیاده میشود و بر اساس این
برنامهها ،اهداف ،اولویتها ،نیازها شناسایی میگردند.

در پژوهش حاضر ،به شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت غیرمتمرکز نیز همت گمارده
شد و عوامل فرهنگسازمانی ،ساختار سازمانی ،تغییرپذیری و صالحیت حرفهای مورد
شناسایی قرار گرفت .همچنین یافتهها نشان داد که همه این عوامل در سطح مطلوب قرار
دارند بهغیراز شاخص ناوری و محتوی تغییر که به نظر میرسد ،مدیران به دلیل کمبود
بودجه و یا عدم آموزش کافی ،به فناوریهای نوین و تجهیز مدارس با این فناوریها
توجهی نمیکنند  .وگرنه در بقیه موارد وضعیت مطلوب ارزیابی شده است .فرهنگ
غیرمتمرکز شدن در سازمان وجود دارد و ساختار سازمانی به کمک اسناد باالدستی ،راه
را هموارتر از پیش کرده است .آموزشهای الزم برای بهبود صالحیتهای فردی ،علمی
و پژوهشی نیز به مدیران داده میشود .در پژوهش حاضر به شناسایی عوامل اثرپذیر از
مدیریت غیرمتمرکز نیز پرداخته شد و ابعاد بالندگی سازمانی ،یادگیری مستمر و اشتیاق
شغلی شناسایی شدند .این موضوع نشان میدهد که با اعمال مدیریت غیرمتمرکز ،میتوان
به توسعه و بهسازی سازمان آموزشوپرورش امید داشت و از طرف دیگر ،همه افراد
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ذینفع آموزشوپرورش یاد میگیرند که مسئول یادگیری خود باشند .این موضوع ،کار را
تسریع و تسهیل میکند و عالوه بر ایجاد انگیزه ،به اشتیاق نسبت به کار کمک میکند.
یکی از محدودیتهای اصلی پژوهش حاضر سیاستهای کالن و نظارت بر مدیران
میانی باعش شده که این مدیران بهراحتی و سادگی و با استقالل کامل نتوانند طرحهای
خود را اجرایی کنند و مدیران کالن تمایلی زیادی به تمرکززدایی ندارند و علیرغم اینکه
مدیران میانی را خودشان انتخاب میکنند به دالیل شخصیتی مانند خودمداری و تمایل
به قدرتطلبی و انحصارطلبی و یا عدم اعتماد به مدیران میانی تمرکز قدرت به آنها را
منطقی نمیدانند .لذا بسیاری از سیاستگذاریها بهکندی و با عدم تمایل مدیران میانی
پیش میرود؛ لذا انگیزه خیلی قوی حامی طرحهای کالن نیست .محدودیت فوق توسط
پژوهشگر قابلکنترل نبود؛ لذا تعمیم نتایج پژوهش حاضر بایستی با در نظر گرفتن این
محدودیت بسیار مهم باشد .ازاینرو پیشنهاد میشود از عوامل مانند برنامهریزی
استراتژیک ارزشیابی ،فرهنگ و ساختار سازمانی و صالحیتهای حرفهای ،تغییرپذیری،
یادگیری مستمر سازمانی و اشتیاق شغلی در برنامهریزی و الگوسازی برای مدیریت
غیرمتمرکز در آموزشوپرورش استفاده شود.
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