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 چکیده

-5079در سال تحصیلی  وپرورشآموزشدیریت غیرمتمرکز در الگویی برای م ارائهپژوهش حاضر با هدف 
وش ر ازنظرها توصیفی از نوع همبستگی بود و هروش گرداوری داد ازنظرانجام پذیرفت. این پژوهش  79

 کارکنانرویکرد پژوهش کیفی و به شیوه نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه پژوهش حاضر کلیه 
در  تجربهصاحبنفر از افراد  20 بینینازاشهر تهران بودند که  پرورشوآموزش 59منطقه  وپرورشآموزش

و آموزش عالی( به  وپرورشآموزشزمینه موضوع مطالعه )متخصص در مدیریت آموزشی از دو حوزه 
و عمیق  هیافتساختارنیمه  صورتبهکه  پژوهش هایمصاحبههدفمند انتخاب و در فرایند  گیرینمونهشیوه 

قرار  أییدتمورد  ینبا استفاده از دو بار ارائه به متخصص هامصاحبه یاییپارکت داده شدند. مشا، انجام شد
ی و گزینش، کدگذاری باز مورد تحلیل مضامین قرار گرفتند و بر اساس نظام شدهیگردآورهای داده .گرفت

 هایافتهدند. ش وتحلیلتجزیهپردازی داده بنیاد )مطابق با رویکرد اشتراوس و کوبین( محوری در روش نظریه
عوامل ( 5شامل  یفیحاصل از بخش ک شدهییشناساعوامل که  نشان دادپژوهش  یینها یمدل مفهوم

عبارت بودند  کهاثرگذار  عوامل (2 یابیو ارزش یگریمرب یکاستراتژ ریزیبرنامه دربرگیرندهکه  دهندهتشکیل
عبارت بودند از که  یراثرپذ لعوام( 0و  ایحرفه یتو صالح یساختار سازمان، سازمانیفرهنگاز 
ان داد حاصل از گراندد تئوری نش هایافتههمچنین  .یشغل یاقو اشت یمستمر سازمان یادگیری، ییرپذیریتغ

ه و پیشین، بودند بر اساس ادبیات شناساییقابلمؤلفه اصلی  00، شاخص )گویه( موجود 599که از میان 
ت که با اعمال مدیری دهدمینشان  هایافتهاند. نتایج این گذاری شدهنام هاهمؤلفهای موجود این ابعاد و نظریه

 همه افراد، امید داشت و از طرف دیگر وپرورشآموزشبه توسعه و بهسازی سازمان  توانمی، یرمتمرکزغ
رکز یرمتمغ انجام مدیریت، که مسئول یادگیری خود باشند. این موضوع گیرندمییاد  وپرورشآموزشذینفع 

 .کندمیبه اشتیاق نسبت به کار کمک ، و عالوه بر ایجاد انگیزه کندمیرا تسریع و تسهیل 
 نظریه داده بنیاد، یرمتمرکزغ یریتمد، وپرورشآموزش های کلیدی:واژه
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 مقدمه

ت تعالی با مشکال را در زمینه رشد و هاسازماناست که  هاییپیچیدگیدنیای امروز پر از 
قافله  دهندگانسازمان، ریزانبرنامه عنوانبهن را رهبراو  است ساخته روروبه ایعدیده

(؛ از 2359، 5میلج و لئن، )ریچاردسون کرده است روروبهفراوان  هایچالشبشریت با 
به حداکثر رساندن  منظوربه وپرورشآموزشتمرکززدایی در ، های اخیردر دههطرفی 

 ترمطلوبهای آموزشی و اجرای و کارآیی نظام و افزایش مشروعیت ترپایینسهم سطوح 
سیری رو به توسعه داشته است و بیشتر کشورها در نقاط مختلف ، های درسیبرنامه
مدیریت آموزشی متمرکز یا از باال به پایین  .(2359، 2)سان اندکردهآن را دنبال ، جهان

در پی ، تلف آموزشیآموزان و مناطق مخدانش، های موجود میان معلمانرغم تفاوتبه
وجه ت، رسدباشند؛ به نظر میمی هاآنشکل برای های درسی یکنواخت و همطراحی برنامه

عدالت و مساوات در بعد اجتماعی و ، وحدت ملی و کنترل در بعد سیاسی مسئلهبه 
ها را به متمرکز کردن کارایی و توسعه اقتصادی ازجمله دالیلی هستند که حکومت

که تمام این اهداف در چارچوب هرچند تحلیل این کنندشی متمایل میهای آموزنظام
سی نیازمند برر، یابند یا خیرهای درسی و آموزشی تحقق میمتمرکز و ملی کردن برنامه

 (.2357، 0سنگ و موهانا، )تایه عمیق و اساسی است

اصطالح غیرمتمرکز عبارت است از محول کردن بخشی از اقتدار یک قدرت سطح 
 هایتالشوپرورش به یک سطح سازمانی مانند مدرسه؛ لذا ال مانند وزارت آموزشبا

های آموزشی برای خروج از وضعیت تمرکزگرایی و نظام نظرانصاحبمتعددی از سوی 
منظور به حداکثر رساندن فعالیت های آموزشی و داشتن مدیریت غیرمتمرکز بهدر برنامه

ارایی افزایش مشروعیت و ک، مدن به تضادهای موجودفائق آ، گیریتر تصمیمسطوح پایین
که های آموزشی با به حداقل رساندن فاصله این مقوله با کاربران و مؤثران اصلی آنبرنامه

 (.2359، 9)نگی و اسکریبنر باشند؛ صورت گرفته استآموزان میهمانا معلمان و دانش
این پرسش روبروست که  های آموزشی باهاست تمام تالش نظاماین اساس سال بر

گیرد کجا و توسط چه کسی شکل می در یرمتمرکزغتصمیمات مربوط به ساختار مدیریتی 
باورها و اعتقادات اجتماعی و ، های نظام آموزشیتناسب واقعیتها بهکه نوع پاسخ

کمتر از یک قرن قبل برای معلمان این اختیار وجود ، تحوالت جهانی متفاوت بوده است

                                                                                                                                        
1. Richardson, Millage & Lane 
2. Son 

3. Taye, M., Sang, G., & Muthanna, A. 
4. Nagy & Scribner. 
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اما از چهار دهه پیش ، کنندبه تشخیص خویش برنامه کالس خود را تدارک  داشت که
فقط مجبور به ارائه محتوای مکتوب و تجویزی  هاآناین کمترین اختیار نیز از میان رفت 

ن امر تبع ای. بهکردندمیدیکته  هاآنمحتوایی که مدیران به ، بنام برنامه آموزشی شدند
کل مفهوم برنامه آموزشی بنا به ایران نیز بدون توجه بهنظام مدیریت برنامه آموزشی 

مدیریت در مفهوم کلحی  کهدرحالی، سوی متمرکز حرکت کردهدالیلی از غیرمتمرکز به
های الزم برای تحقق هدفمنحد در جهحت فحراهم آوردن زمینه هایتالشآن مجموعه 

 (.2359، 5)وادینگتون وپرورش اسحتاهداف آموزش
در  عموالًمرا به لحاظ میزان تفویض اختیار به سطوح میانی و پایینی  هامانسازامروزه 

 و در مورد مدیریت کنندمی یبنددستهمتمرکز و غیرمتمرکز  هایسازماندو دسته کلی 
 روروبه 2و غیرمتمرکز متمرکزیمهن، مدیریت متمرکز هایشیوهآموزشی با  سازمان نظام

اتی اصطالح تصریح گردد. این سه واژه هاآنوجوه تفاوت الزم است  ینجااکه در  شویممی
ه اند کسیاسحی و اقتصادی برانگیخته، های جدی را در محافل علمیهستند که بحش

اجتماعی جوامع مختلف را  -های سیاسیامروزه نتایج این مباحش توانسته است نظام
در ، گرددیبرم 5713دهة  (. سابقة این بحش به2351، 0)زاپاتا باررو تحت تأثیر قرار دهد

ن تریو متخصصان موضوعی که اصلی نظرانصاحبهای درسی را عمدتاً آن زمان برنامه
 نوانعبه، کردند و معلمانداشتند؛ تهیه می بر عهدههای درسی وظیفه را در تولید برنامه

 5793 هایسالهای درسی تولیدشده بودند. در فاصلة صرفاً مجری برنامه، کنندهمصرف
های به دلیل تحوالت گسترده در حوزة علوم و فنّاوری و نیز ناکارآمدی برنامه، 5793تا 

ز های درسی غیرمتمرکبرنامه یسوبهحرکت ، شدندمیمتمرکز تهیه  صورتبهدرسی که 
های ذینفع در تصمیمات برنامة درسی آغاز گردید. و افزایش مشارکت افراد و گروه

نیروهای مؤثر در  عنوانبهبه مدارس و معلمان  5793ایل دهة و او 5793در دهة  درواقع
 «9سهدر محیط مدر گیریتصمیم»هایی چون: درسی نگریسته شد و برنامه ریزیبرنامهامر 

، )سان مطرح گردید «9مدیریت مدرسه محور»و  «1درسی مبتنی بر مدرسه ریزیبرنامه»
2359). 

شدن و توسعه شتابان ی پدیده جهانیاخیر خصوصاً به دنبال فراگیر هایسالدر 
 روازاینغیرمتمرکز هستیم.  هایسازمانشاهد ظهور و بروز روزافزون ، های جدیدفناوری

                                                                                                                                        
1. Waddington. 
2. centralized decentralized continuum 
3. Zapata Barrero 

4. school site decision making 
5. school based curriculum development 
6. school based management 
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تر از چنین ساختارهای نوظهوری خصوصاً برای جامعه تر و شناخت آگاهانهتوجه دقیق
م و چارچوب متمرکز دارای نظا هایسازمانایران بسیار حائز اهمیت است.  توسعهدرحال

 به رعایت نظمی تعریف شده بستگی دارد که در قالب هاآنبسیار مشخصی هستند. توفیق 
 گیرد.آن سازمان شکل می رأسبا یک رهبری واحد در  شدهیبندطبقه مراتبسلسله
تر تر و منظممندکنند که هر چه یک سازمان نظاممتمرکز با این فرض عمل می هایسازمان

 هایسازمانل دستیابی به اهداف بیشتر خواهد بود. همه ما از نزدیک با عمل کند احتما
ها و های مدرن با وزارتخانهدولت، ها و قوای نظامیمتمرکز آشنا هستیم: ارتش

های فراوان دیگری های بزرگ و نمونهها و کارخانهشرکت، متبوعشان هایسازمان
 .(2359، 5)پاپ و همکاران دستینازا

و این امر باعش  شودمیکامالً متمرکز اداره  صورتبهی ما در تمام سطوح نظام آموزش
جامعه  نیازهایپاسخگو نبودن نظام آموزشی با  ازجملهاساسی  هایچالشپدید آمدن 

، هاخانواده یسردرگم، انگیزگییب، تحرکیبی، علمی و تکنولوژیکی یماندگعقب
 هدهندنشانلذا این عوامل ، گرددمیجنایت افزایش آمار اعتیاد و جرم و ، مهاجرت نخبگان

که در صورت اجرای  است وپرورشآموزشناکارآمد بودن اجرای سیستم متمرکز در 
کردن  امناییتهیئغلبه پیدا کرد پیشنهاد  هاچالشبر  توانمی تدریجبه غیرمتمرکزسیستم 
 و نقش بخشمدیر مدارس  عنوانبهمدیریت آموزشی  التحصیالنفارغانتصاب ، مدارس

 هایانجمنبرای اداره مدارس و البته نظارت و ارزیابی توسط  هاشهرداریخصوصی و 
فعالیت دارند  NGO صورتبهتخصصی مدیریت کنترل کیفی مدارس که در هر استانی 

 (.5070، و همکاران ییرضا) است یضروردر این طرح 
ر ب تأثیرگذارعاملی  نیسازمافرهنگ( بیان داشته است که 2357) 2و همکاران جدامان

( دریافت که روابط میان افراد و ارتباط میان 2351است. لی ) وپرورشآموزشمدیریت 
مدیران و کارکنان نقش مهمی در موفقیت عدم تمرکز داشته و باعش بهبود اثربخشی 

 .شودمی هاآن هایفعالیت

های جدی حشه است که یکی از بکردبیان ، (5079در داخل کشور نیز مهر محمدی )
های تمرکزگرایی یا تمرکززدایی در نظام مسئله، های تعلیم و تربیت دنیادر اکثر نظام

. شودمیشامل حال این موضوع نیز  مورداشارهدرسی است که پیچیدگی  ریزیبرنامه
های ارهبر انگ، شده در این زمینه ارائه هایحلراهانجام گرفته یا  یهاپردازشاکثر  متأسفانه

                                                                                                                                        
1. Pop, et al. 2. Jedaman, P., et al. 
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یت های تعلیم و تربنظام یراهگشادر عمل ، لیستی متکی است و شاید به همین دلیلدوا
 .نبوده است

نشان ، مطالعات تجارب تمرکززدایی آموزشی در کشورهای گوناگون طورکلیبه
های های نظامارتقای کیفیت آموزشی همواره یکی از دغدغه باوجودآنکهکه  دهدمی

این نوع  بلکه، ی فقط ارتقای کیفیت آموزشی نبودههدف تمرکززدای، آموزشی بوده است
امعه فرهنگی و اقتصادی ج، سیاسی، اصالحات تحت تأثیر تغییرات و تحوالت اجتماعی

 .(2359، سان) استقرار داشته 

 از مطالعات قبلی غیرمتمرکزمدیریت  شدهاستخراج هایمؤلفه ابعاد و .1جدول 
 مؤلفه بعد سازه مفهوم

 تیریمد
 زغیرمتمرک

 دهندهعوامل تشکیل

 ریزیبرنامه

 یگذارهدف

 مشارکت

 توسعه و بهسازی

 ارزیابی

 دهیسازمان
 های نظم دهی مدرناستفاده از مدل

 توجه به نیاز سازمان

 ارزیابی

 منابع انسانی

 برنامه آموزشی
 منطقه

 عوامل اثرگذار

 سازمانیفرهنگ
 مشارکت

 سازگاری
 پذیریانعطاف

 جوسازمانی

 حمایت سازمان

 مندیعالقه
 تعامل

 عوامل اثرپذیر

 وریبهره
 کارآیی

 اثربخشی

 یادگیری سازمانی

 تعهد برای یادگیری
 دید سیستمی

 انتقال و یکپارچگی دانش

 سبک رهبری
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 روش

توصیفی از نوع  هادادهری روش گرداو ازنظرهدف کاربردی و  ازلحاظ پژوهش حاضر
روش رویکرد پژوهش کیفی و به شیوه نظریه داده بنیاد انجام شد.  ازنظرهمبستگی بود و 

نفر از افراد  20 وپرورشآموزش کارکنانجامعه پژوهش حاضر عبارت بود از کلیه 
در زمینه موضوع مطالعه )متخصص در مدیریت آموزشی از دو حوزه  تجربهصاحب
هدفمند انتخاب و در فرایند  گیرینمونهو آموزش عالی( به شیوه  وپرورشآموزش
و عمیق انجام شد مشارکت داده  یافتهساختارنیمه  صورتبهکه  پژوهش هایمصاحبه

مطالعه  .شد تأییدانجام شده به روش توافق درون موضوعی  هایمصاحبهشدند. پایایی 
این  انجام شده است. مطابق با 5نیادحاضر یک مطالعه کیفی است که به شیوه نظریه داده ب

مورد استنباط و  عمیق یافتهساختارنیمه  هایمصاحبهخام حاصل از  هایدادهروش 
شش  گزینشی در محوری و، از نظام کدگذاری باز گیریبهرهو با  اندگرفتهمعناسازی قرار 

اصلی فرایند . مقوله مرکزی: که بیانگر ایده 5 .اندشده بندیمقولهبه شرح زیر  مؤلفه
 .شوندمیشرایط علی: بیانگر عواملی که پدیده مرکزی را موجب  .2است.  موردمطالعه

: گرمداخله. شرایط 9آن هستند  تأثیر: شرایط خاصی که راهبردها تحت ایزمینهشرایط  .0
است  هاییواکنشو  هاکنش: راهبردها. 1.دهندمیقرار  تأثیرعواملی که راهبردها را تحف 

راهبردها حاصل  یریکارگبه. پیامدها: نتایجی که از 9. شوندمیپدیده اصلی حاصل  که از
 هااحبهمصمتن پیاده شده ، نظریه داده بنیاد گانهشش هایمؤلفه. برای روشن شدن شودمی

و  دهندهتشکیلپس از چندین بار مرور به واحدهای معنایی  عمیق یافتهساختارنیمه 
سپس کدها بازخوانی شدند تا بر اساس ، ار شکسته شدندمعناد واحدهای ترینکوچک

 ه شیوهب کنندگانمشارکتتشابه معنایی در مقوالت اصلی جایگزین شوند. در این پژوهش 
از میان متخصصان مدیریت آموزشی در  گیرینمونههدفمند انتخاب شدند.  گیرینمونه

 هادادهدن به اشباع و آموزش عالی انتخاب شدند و تا رسی وپرورشآموزشدو حوزه 
انجام شد. مالک انتخاب اشراف و  نظرصاحبنفر  20انجام شد. این مطالعه با مشارکت 

مشکالت شیوه فعلی  بود. محورهای مصاحبه کنندگانمشارکتتخصص موضوعی 
در  ییتمرکززداضرورت ، کشور وپرورشآموزشمدیریت متمرکز در نظام 

و نهایتاً آثار احتمالی مرتب بر اجرای  راهبردها ،الزم ایزمینهشرایط ، وپرورشآموزش
 هایمصاحبهاطالعات از طریق  آوریجمعبود.  وپرورشآموزشدر  غیرمتمرکزمدیریت 

                                                                                                                                        
1. grounded theory 
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و به شکل نیمه ساختارمند انجام شد. روایی مصاحبه با استفاده از  هایچهرهچهره به 
ائه به تفاده از دو بار ارساختاریافته انجام شد و پایایی آن با اس یستلچکروش دلفی و 

 03 انجام هر مصاحبه بین زمانمدتقرار گرفت.  تأییدمتخصصین پایایی مصاحبه مورد 
 صورتبه هامصاحبه کنندگانمشارکتدقیقه بود. با کسب رضایت آگاهانه از  13تا 

ن توادر ادامه می مصاحبه شد. باریک کنندهمشارکتدیجیتالی ضبط گردید. با هر 
نتایج مصاحبه را در جداولی مجزا مشاهده کرد.  یستلچکی مصاحبه و هاسؤال
شده برای هر سؤال پس از تحلیل مضامین و کدگذاری توسط پژوهشگر های ارائهپاسخ

 هاشاخصبیانگر ، و دو نفر از متخصصین آمار در جدولی آورده شده است که این جداول
های مصاحبه سؤال 2ه شد در جدول که گفت طورهمان. استهای اصلی پژوهش و مؤلفه

 آورده شده است.

 های مصاحبهسؤال .2جدول 

 سؤال ردیف

 اند؟وپرورش کداممدیریت غیرمتمرکز آموزش دهندهاز دیدگاه شما عوامل تشکیل 5

 اند؟وپرورش کداماز دیدگاه جنابعالی عوامل مؤثر بر مدیریت غیرمتمرکز آموزش 2

 اند؟وپرورش کداممدهای مدیریت غیرمتمرکز آموزشاز دیدگاه جنابعالی پیا 0

 وپرورش شامل چه مواردی است؟سازی مدیریت غیرمتمرکز آموزشها پیادهکنندهبه نظر شما تسهیل 9

 وپرورش شامل چه مواردی است؟سازی مدیریت غیرمتمرکز آموزشبه نظر شما موانع پیاده 1

9 
توان شکاف موجود بین وضع موجود و وضع مطلوب در یبه نظر شما با چه سازوکارهای اجرایی م

 وپرورش پر کرد؟مدیریت غیرمتمرکز آموزش

 هایافته
، وپرورشآموزشنفر از افرادی از سازمان  20های بخش کیفی با آوری دادهبرای جمع

، اندرا تجربه کرده وپرورشآموزشزدایی در -فرایند تمرکز مدارس و ... هستند که
 ارائه شده است.، 0در جدول  شوندگانمصاحبهمشخصات  یطورکلبه مصاحبه شد.
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 آمار جمعیت شناختی بخش کیفی .3جدول 

 فراوانی طبقه متغیر فراوانی طبقه متغیر فراوانی طبقه متغیر

محل 
 خدمت

مسئولین ادارات 
 وپرورشآموزش

9 

 تحصیالت

 1 لیسانسفوق

 سن

تر از پایین
 سال 07

9 

 91تا  93
 الس

7 

خبرگان 
 دانشگاهی

51 

دکتری 
 تخصصی

59 
 13تا  99

 سال
9 

 جنسیت

 9 زن
 13باالی 
 سال

9 

 59 مرد
سابقه 

 کار

 53زیر 
 سال

7 

 23تا  55
 سال

9 

 9 23باالی 

 9خبره در این زمینه بر اساس مصاحبه نیمه ساختاریافته با  20ذکر است که با شایان
 MAXQDAافزار شد. با استفاده از رویکرد گراندد تئوری و استفاده از نرم سؤال مصاحبه

در فرمت مصاحبه  شدهیآورجمعهای شود. با توجه به دادهبه این سؤال پاسخ داده می
که با فرایند تطبیق مستمر به نقطه اشباع نظری رسیده است بعد از تعریف سؤاالت اصلی 

توان کدگذاری می، قیاس کمی تعریف شده استم هاآنپژوهش )مصاحبه( که برای 
 دهکننیفتوصها و ابعاد آن و نمودارهای را با تعریف ویژگی شدهیآورجمعهای مصاحبه

 599دهد که از میان نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان می ها شروع کرد.این ویژگی
ینه و پیش، دبیاتاست. بر اساس ا شناساییقابلمؤلفه اصلی  00، شاخص )گویه( موجود

 اند.گذاری شدهنام 9در جدول  هامؤلفههای موجود این ابعاد و نظریه
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 های موجودپیشینه و نظریه، بعد از استفاده از ادبیات شدهشناساییی هامؤلفه .4جدول 
 تعداد گویه مؤلفه بعد سازه

 دهندهعوامل تشکیل

 ریزی استراتژیکبرنامه

 9 هایتاولوتعیین اهداف و 
 1 ارتباطات

 1 توسعه و بهسازی
 1 نظارت

 مربیگری
 1 های رفتاریاستفاده از مدل
 1 های سیستمیاستفاده از مدل

 1 یی اجتماعیگراساختهای استفاده از مدل

 ارزشیابی

 1 منابع انسانی
 0 مالی

 9 نوآوری
 9 برنامه آموزشی

 عوامل اثرگذار

 سازمانیفرهنگ

 1 شارکتم
 1 یکپارچگی

 1 پذیریانعطاف
 1 رسالت

 ساختار سازمانی
 9 میزان تمرکز
 9 پیچیدگی
 9 رسمیت

 ایصالحیت حرفه
 1 صالحیت علمی

 9 صالحیت نگرشی
 1 صالحیت مدیریتی

 عوامل اثرپذیر

 ییرپذیریتغ

 0 رهبری تغییر
 0 راهبردهای تغییر
 0 غییرفناوری و محتوای ت

 9 ایعملکرد حرفه
 1 عملکرد فردی

 1 عملکرد آموزش و پژوهشی

 یادگیری مستمر سازمانی
 9 تعهد برای یادگیری

 9 دید سیستمی
 0 انتقال و یکپارچگی دانش

 اشتیاق شغلی
 1 وقف خود در کار

 1 جذبه در کار
 1 شوق به کار



 4399 تابستان/ نامهویژهی آموزشی/ هانظامپژوهش در   161

 ل مفهومی نهایی پژوهش به قرار زیر است:فوق مد شدهییشناسابر اساس عوامل 

 

 . مدل علی حاصل از بخش کیفی1شکل 

 

 . مدل عوامل علی حاصل از بخش کیفی2شکل 

 

 . مدل عوامل علی حاصل از بخش کیفی3شکل 
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عوامل -5فوق مدل مفهومی نهایی پژوهش شامل  شدهییشناسابر اساس عوامل 
اثرگذار بر  عوامل -2ژیک مربیگری و ارزشیابی استرات ریزیبرنامهکه شامل  دهندهتشکیل

ار ساخت، سازمانیفرهنگعبارت بودند از  اساس مدل عوامل علی حاصل از بخش کیفی
حاصل  یمدل عوامل علبر اساس  اثرپذیر که عوامل-0و  ایحرفهسازمانی و صالحیت 

ق شغلی. ایادگیری مستمر سازمانی و اشتی، ییرپذیریتغیفی عبارت بودند از از بخش ک
 گراندد تئوری یکردرودر بخش کمی الگوی مفهومی پژوهش با  هادادهتحلیل  درنهایت

 گردد.ارائه می 9صورت شکل به

 

 . الگوی نهایی پژوهش4شکل 

  

شرایط علی:  
 عوامل اثرگذار

ریزی برنامه
تژیک استرا

(0.00) 

( 0.05مربیگری) 

( 0.00ارزشیابی) 

 پدیده محوری

یسازمانفرهنگ 
(0.09) 

 ساختار سازمانی
(0.61) 

  صالحیت
 (0.60ای )حرفه

 (3.58بسترها )

؛ رمتمرکزغیتدوین برنامه عملیاتی برای بهبود مدیریت 
؛ تمرکزغیرممدیریت  منظوربهبرنامه  هایاولویتتعیین 

استفاده از اصول مدیریت  نارزیابی مستمر میزا
توسط مدیران؛ تشکیل مرکز تخصصی   غیرمتمرکز

 در مدارس. غیرمتمرکزارتقای مدیریت 

 (3.39راهبرد )

در جهت ایجاد مدیریت  سازمانیفرهنگبهبود 
 رشوپروآموزش ؛ تغییر راهبردهای سازمانیغیرمتمرکز

های ای؛ بهسازی شایستگیجهت پرورش مدیران حرفه
ماعی اجت پذیریمسئولیتمدارس؛ بهبود  یراناخالقی مد

جه ؛ توهاآنباال بردن تعهد سازمانی در  منظوربهمدیران 
جهت انتخاب درست مدیران؛  ساالریشایستهبه 

 مدیران مدارس. هایفعالیتارزشیابی مداوم از 

 (3.74گر )عوامل مداخله

ن امدیر کارگیریبهنظارتی در انتخاب و  سازوکارهایعدم وجود 
 جهت در وپرورشآموزشمدارس؛ نبودن سیاستی مشخص از سوی 

آموزش ضمن خدمت در ایجاد مدیران غیرمتمرکز؛  هایتأثیر برنامه
مناسب برای مدیرانی که به شیوه  تشویق ونداشتن پاداش  نظر در

در  عمنابکنند؛ عدم تخصیص درست غیرمتمرکز اعمال مدیریت می
در سازمان  جوسازمانیود مدارس در مناطق مختلف؛ عدم وج

 .وپرورشآموزش

( 0.01تغییرپذیری) 

 یادگیری مستمر
 (0.06سازمانی )

 اشتیاق شغلی
(0.00) 

 عوامل اثرپذیر
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 گیرینتیجه
نه در زمیرا  وپرورشآموزشنظام هایی است که دنیای امروز پر از پیچیدگی یطورکلبه

ا ر در کلیه سطوح و مدیران است رو ساختهای روبهدهتعالی با مشکالت عدی رشد و
های فراوان با چالشمختلف  هایحوزهدهندگان و رهبران سازمان، ریزانبرنامه عنوانبه
 وپرورشآموزشدر  رمتمرکزیغ تیریمد یالگو یطراحاین شرایط رو کرده است. در برو
 یلگوا اعتباربخشیو  یطراح ،پژوهش حاضر نیز، در همین راستا، راهگشا باشد تواندمی
در اشد. بی آت یازهاین گویبتواند پاسخ تا بود وپرورشآموزشدر  رمتمرکزیغ تیریمد

و تسهیلگرها و موانع و  یراثرپذ، و عوامل اثرگذار دهندهتشکیلی هامؤلفهشناسایی 
سؤال  9ساختاریافته با  خبره در این زمینه بر اساس مصاحبه نیمه 20با ، سازوکارها

مصاحبه شد. با استفاده از رویکرد گراندد تئوری و تحلیل عاملی اکتشافی به این سؤال 
شاخص  599از میان  نتایج حاصل از بخش کیفی و روایی محتوا بر اساسپاسخ داده شد. 
 بود.  شناساییقابلمؤلفه اصلی  00، )گویه( موجود

ه با یافته پژوهش های انجام شدحاصل از پژوهش هاییافتهبرخی ، در این خصوص
( اشاره 2359) 5و همکاران نادریبه پژوهش  توانمیاز آن جمله ، حاضر همخوانی دارد

و عمل  راهبردی ریزیبرنامهای به این نتیجه دست یافتند که باید بین کرد که در مقاله
بدان هماهنگی کامل وجود داشته باشد و بین نظر متخصصان و معلمان در رابطه با 

( در تحقیق خود دریافت که 2351لی یو )ی الگو تفاوت معناداری وجود ندارد. هامؤلفه
روابط میان افراد و ارتباط میان مدیران و کارکنان نقش مهمی در موفقیت عدم تمرکز 

و  هاشاخصبر اساس  درنهایت .شودمی هاآن هایفعالیتداشته و باعش بهبود اثربخشی 
امل عو، )پدیده اصلی( وپرورشآموزشرمتمرکز در مدیریت غی شدهییشناساهای مؤلفه

اثرگذار )شرایط علی( و عوامل اثرپذیر که بر اساس مستندات پژوهشی و مصاحبه با 
و بازدارنده  کنندهیلتسهعوامل ، هاسازوکارچنین خبرگان شناسایی شد و هم

 .شدهییشناسا
مدیریت در کشور که این نوع  ییهاچالشبه دلیل عدم کاربری مدیریت متمرکز و 

 های آموزشیبرای خروج از وضعیت تمرکزگرایی در برنامه، ایجاد کرده است و همچنین
تر منظور به حداکثر رساندن فعالیت سطوح پایینو داشتن مدیریت غیرمتمرکز به

های افزایش مشروعیت و کارایی برنامه، فائق آمدن به تضادهای موجود، گیریتصمیم

                                                                                                                                        
1. Naderi, A., et al. 
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نا که همارساندن فاصله این مقوله با کاربران و مؤثران اصلی آن آموزشی با به حداقل
ها مدیریت غیرمتمرکز شکل گرفته است هرچند پژوهش، باشندآموزان میمعلمان و دانش

ح اصطالجریانی فعال است و انتظار اجرای به، های آموزشیدهد که اجرای برنامهنشان می
های اند که برنامهبر این عقیده نظرانصاحبتوهمی بیش نیست چراکه ، هاآندقیق 

ناخواه در پرتو خواه، که محصول نظام مدیریتی متمرکز استآموزشی عام و یکسان 
محدود  تواند از تغییراتشوند که دامنه این تغییرات میشرایط ویژه محیطی دچار تغییر می

نوع آموزشی کشور را مص توان برنامهای که گاه میگونهبه، تا گسترده امتداد داشته باشد
 اعتباربخشیکه با هدف طراحی و  مجدد محیط آموزشی دانست. در پژوهش حاضر

ری با مرور مبانی نظ، انجام پذیرفته است وپرورشآموزشدر  غیرمتمرکزالگوی مدیریت 
 ،اثرپذیر، عوامل اثرگذار، غیرمتمرکزمدیریت  هایمؤلفهو اخذ نظر خبرگان در مورد 

 پژوهش نشان هاییافتهباید عنوان کرد که ، گرها و موانع پیش روی سهیلت، یسازوکارها
مدیریت  دهندهتشکیلمربیگری و ارزشیابی از ابعاد ، استراتژیک ریزیبرنامهدادند که ابعاد 

ر هر د وپرورشآموزشمدیریت ، هستند و بر اساس بررسی وضعیت موجود غیرمتمرکز
اصولی و راهبردی برای  هایبرنامهمعنی که  سه بعد مطلوب ارزیابی شده است. بدین

و بر اساس این  شودمیپیاده  وپرورشآموزشدر سازمان  غیرمتمرکزاجرای مدیریت 
 .گردندمینیازها شناسایی ، هااولویت، اهداف، هابرنامه

ه نیز همت گمارد غیرمتمرکزبر مدیریت  مؤثربه شناسایی عوامل ، حاضر پژوهشدر 
ورد م ایحرفهو صالحیت  ییرپذیریتغ، ساختار سازمانی، سازمانیفرهنگشد و عوامل 

نشان داد که همه این عوامل در سطح مطلوب قرار  هایافتهشناسایی قرار گرفت. همچنین 
ود مدیران به دلیل کمب، رسدمیشاخص ناوری و محتوی تغییر که به نظر  یرازغبهدارند 

 هافناورینوین و تجهیز مدارس با این  یهافناوریبه ، کافی آموزشبودجه و یا عدم 
. وگرنه در بقیه موارد وضعیت مطلوب ارزیابی شده است. فرهنگ کنندنمیتوجهی 

راه  ،غیرمتمرکز شدن در سازمان وجود دارد و ساختار سازمانی به کمک اسناد باالدستی
 علمی، فردی هاییتصالحالزم برای بهبود  هایآموزشاز پیش کرده است.  هموارتررا 

حاضر به شناسایی عوامل اثرپذیر از  پژوهش. در شودمیو پژوهشی نیز به مدیران داده 
شتیاق یادگیری مستمر و ا، مدیریت غیرمتمرکز نیز پرداخته شد و ابعاد بالندگی سازمانی

 توانیم، غیرمتمرکزکه با اعمال مدیریت  دهدمیشغلی شناسایی شدند. این موضوع نشان 
همه افراد ، امید داشت و از طرف دیگر وپرورشآموزشهسازی سازمان به توسعه و ب
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را  کار ،که مسئول یادگیری خود باشند. این موضوع گیرندمییاد  وپرورشآموزشذینفع 
 .کندیمبه اشتیاق نسبت به کار کمک ، و عالوه بر ایجاد انگیزه کندمیتسریع و تسهیل 

کالن و نظارت بر مدیران  هایاستسیاصلی پژوهش حاضر  هایمحدودیتیکی از 
 هایرحطو سادگی و با استقالل کامل نتوانند  یراحتبهمیانی باعش شده که این مدیران 

 کهیناندارند و علیرغم  ییتمرکززداکنند و مدیران کالن تمایلی زیادی به  ییاجراخود را 
ایل و تم یدمدارخوبه دالیل شخصیتی مانند  کنندمیمدیران میانی را خودشان انتخاب 

را  هانآو یا عدم اعتماد به مدیران میانی تمرکز قدرت به  یانحصارطلبو  یطلبقدرتبه 
و با عدم تمایل مدیران میانی  یکندبه هاگذارییاستس. لذا بسیاری از دانندنمیمنطقی 

ط فوق توس محدودیت کالن نیست. هایطرح؛ لذا انگیزه خیلی قوی حامی رودمیپیش 
گرفتن این  با در نظر یستیبانبود؛ لذا تعمیم نتایج پژوهش حاضر  کنترلقابل گرپژوهش

 ریزیبرنامهمانند  عواملاز  شودمیپیشنهاد  روازاینمحدودیت بسیار مهم باشد. 
، رپذیریییتغ، ایحرفه هایصالحیتفرهنگ و ساختار سازمانی و ، استراتژیک ارزشیابی

 تبرای مدیری یالگوساز و ریزیبرنامهشغلی در  یادگیری مستمر سازمانی و اشتیاق
 .استفاده شود وپرورشآموزشدر  غیرمتمرکز
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