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Abstract 

 

Achieving the goals of schools and, consequently, achieving the goals of the 

education system, requires special attention to school principals and especially to 

their role in the third millennium. On the other hand, the lack of a suitable model for 

the development of effective management in third millennium schools due to the 

cultural, political, social and economic structure of the country is one of the major 

challenges in the Iranian educational system. The purpose of this study was to 

provide an effective management model in schools of the third millennium. Research 

method, qualitative content analysis based on "data theory" and in-depth semi-

structured interview research tools with a purposeful method for selecting statistical 

samples up to the theoretical saturation stage in the data and analysis method 

through coding to extract related categories The model was used. In open coding, 732 

primary codes, in axial coding 37 major categories and in selective coding 6 core 

categories in the form of causal, mediating, contextual, strategies / empowerment 

conditions, consequence and main phenomenon (school management effectiveness) 

classification have became. In order to achieve the goals of research based on 

grounded theory, the effectiveness of management in the third millennium as the 

main phenomenon in the form of a logical model and relying on understanding it 

with conditions (causal, intermediate and contextual), strategies / enablers and 

consequences were identified. . As a result, it can be said that by moving towards 

this model, we witnessed a fundamental change in the development of effective 

management in third millennium schools.  
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ارائه الگوي مدیریت اثربخش در مدارس هزاره سوم با تاکید بر مولفه هاى سیاسى
0رزیتا ابراهیمی تبار

2ستاری صدرالدین

3توران سلیمانی 

 چکیده

 و مدارس مدیران به خاص توجه نیازمند پرورش، و آموزش نظام اهداف تحقق آن تبع به و مدارس اهداف تحقق

 توسبهه مبدیریا اببربدش در    یمناسب  ببرا   یالگو از طرفی، فقدان .باشدمی سوم هزاره در آنان نقش به ویژه به

عمده در  یهااز جمله چالش کشور، اقتصادی و اجتماعی سیاسی، فرهنگی، با توجه به ساختار سوم هزاره مدارس

 مبدارس  در ابربدش مدیریا الگوی هدف از انجام پژوهش حاضر، ارائهبر این اساس، نظام آموزشی ایران اسا. 

 یمبه مصباحبه ن  پبژوهش  و اببزار  «نظریه داده بنیباد »یفی مبتنی بر ک یمحتوا یلتحل پژوهش، روش بود. سوم هزاره

و درداده هبا   یتبا مرحلبه اشبباظ نظبر     یآمار یو با روش هدفمند نسبا به انتداب نمونه ها  یقعم یافتهساختار 

بباز،   ی. در کدگبذار یبد مربوط به مدل اقدام گرد یبه استدراج مقوله ها ریکدگذا یقاز طر یلو تحل یهتجز روش

شبرای   در قالب    یمقوله هسبته ا  6 انتدابی یمقوله عمده و در کدگذار 37 یمحور ی، در کدگذاراولیه کد 732

 یبندطبقه ابربدشی مدیریا مدارس() یاصل یدۀپدو  یامدیپتوانمندسازها، / زمینه ای، راهبردها علّی، واسطه ای،

ببه عنبوان    ی، ابربدشی مدیریا در هبزاره سبوم  ا ینهزم یتئور یشده اند. در جها تحقق اهداف پژوهش بر مبنا

/ راهبردهبا (، یا ینبه و زم یواسبطه ا  ی،)علّی  بر فهم آن با شرا یهو با تک یمنطق یالگو یکدر قال   یاصل یدۀپد

با حرکا به سوی این الگو، شاهد تغییر اساسبی   در نتیجه می توان گفا .یدمشدص گرد یامدهاو پ توانمندسازها

 .  را شاهد بود سوم هزاره مدارس مدیریا ابربدش درتوسهه در 

، هزاره سوم، تئوری زمینه ای مدیریا، مدیریا ابربدش مدارس های کلیدی: واژه

1گروه علوم تربیتى، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسالمى، اردبیل، ایران

ان 2 گروه علوم تربیتى، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسالمى، اردبیل، ایر
sadraddin0331@yahoo.com

3- گروه علوم تربیتى، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسالمى، اردبیل، ایران
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 مقدمه .1

کبه نقبش   طبوری   ببه  دارد کشور یک توسهه و رشد در زیادی سهم پرورش یکی از نهادهایی اسا که و آموزش

 هر اینکه از طرف دیگر، برای. داردرا  شود می ملی توسهه به منجر جوامع که در مطلوب تغییرات ایجادحیاتی در 

 اولویبا  بایبد  مدرسبه  سیسبتم  اببربدش  و صبحی   مدیریا بگیرد، پرورش و آموزش از را سود حداکثر کشوری

 نیبروی  پبرورش  و آمبوزش  کبه  داشبا  اظهار( 7011) 7(. آدسینا7071و همکاران،   1اوگوچوکووباشد ) او دولا

 ایبن  پبرورش  و آمبوزش  کبه  اسبا  مهتقد او. اسا فرهنگی و اجتماعی فکری، اقتصادی، توانمندسازی در اصلی

 مطلبوب  توسبهه  در جهبا  را انسبانی  پتانسبیل  همچنین و نگرش ها را تغییر دهد و شدصیا که دارد را ظرفیا

 درون مدتلب   فهالیتهبای  همباهنگی  و مناس  سازماندهی برای ابربدش به همین خاطر، مدیریا .ساماندهی کند

کیفیبا هبر   ببر ایبن باورنبد کبه     هبم  های جهانی  یافته. اسا ضروری آموزشی اهداف به نیل برای مدرسه سیستم

تواند از سط  رهببران   سازمان وابسته به کیفیا رهبران و مدیران آن اسا و در حقیقا هیچ کشور و سازمانی نمی

یافته همانا داشبتن رهببران و مبدیران     ها و کشوری توسهه و مدیرانش باالتر رود. بدین ترتی  الزمه داشتن سازمان

موفقیا سازمان در تحقق اهبداف و  (. 1392)پیرزاد و همکاران،  شدبا ای و ابربدش می یافته، توانمند، حرفه توسهه

ای نیازمنبد   هبا در هبر انبدازه    های ابربدش رهبری مدیر اسبا. سبازمان   در گرو چگونگی اعمال مدیریا و سبک

هایی که دارای رهبرانی ابربدش هستند تمایل به نبوآوری، پاسبب ببه     ابربدش برای بقاء هستند و سازمان مدیریا

باشند. از سویی دیگر  ها و حفظ عملکرد باال را دارا می رات در بازارها و محی ، ارائه پاسدی خالقانه به چالشتغیی

 ابربدش تابیر قابل توجهی در توانبایی سبازمان ببرای اجبرا و تحکبیم ابتکبارات اسبتراتژیک دارد        مدیریافقدان 

 نیباز  مورد مادی و انسانی منابع ابربدش مدیریا کیفیا، با آموزش به دستیابی برای(. 1399)رضایی و همکاران، 

 (. 7071همکاران،  و اسا )اوگوچوکوو

 و مهلمان نظارت و هدایا مدرسه، امکانات مدیریا بر عمدتاً مدارس مدیران سنتی هاینقش ،1999 سال از قبل 

کارکردهای مدیریا در هبزاره  نقش و  حال، این با(. 7017 ، 3امام) بود متمرکز جامهه و مدرسه مثبا رواب  ایجاد

 و مصبنوعی  هبوش  هوشبمند،  فنباوری  ببر  کبه  در هبزاره سبوم   .(1393نژاد پاریزی، سوم تغییر کرده اسا )ایران

 از بتواننبد  کبه  کننبد  تولیبد  را توانمنبدی  و مباهر  بسبیار  کبار  نیروی باید آموزشی مؤسسات دارد، تمرکز روباتیک

 دیجیتبال  تحبول  ایجباد  اصلی عامل مدرسه مدیر. کنند استفاده فناوری شده متحول دنیای این در موجود ابزارهای

 تغییبر  یبک  در مهبم  عنصبر  مدرسبه  مبدیر  کبه  تأکید دارند همچنین محققان به طور کلی، .اسا مدارس در موفق

امروزه با ظهور نیازهای جدید و (. بدیهی اسا که 7077، 4ونگو)قوی فکر و  اسا مدرسه در روان تکنولوژیکی

متناس  با تغییرات جهانی، بویژه تحول در مدارس و محی  آن و شبکل گیبری ویژگبی هبای جدیبد در مبدارس       

امروزی، نیاز به تحول در سبک مدیریا آن، بیش از پیش ضروری ببه نظبر مبی رسبد. آمبوزش و اهبداف آن در       

یبادگیری  » و « یبادگیری ببرای زیسبتن   »س امروزی با هدف مدارس هزاره سوم تغییر کرده اسا، آموزش در مدار
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(. به عبارتی در مدارس هزاره سوم، بسیاری از نقش هبا و وظبای    7003، 1تهری  می شود )فینک« برای یادگیری

بازتهری  شده اسا طوری که مهمترین نقش مدارس در فرایند تهلیم و تربیا شامل این مبوارد اسبا: یبادگیری    

بنبابراین،  (. 7015، 6و توجه به عوامل شدصی )اپبل و البی    5، زمینه عملکردی4، سط  دانش3، هویا7مهارت ها

 مبد  باید امروزی مدارس مدیریا و ابربدشی کنار در که اسا مواردی جمله از سوم هزاره مدتصات و ها ویژگی

 منجبر ببه  المللبی مبدارس    هبای ببین   اطالعات و آزمون جهانیگذاری  که اشتراک در دوران کنونی. بگیرد قرار نظر

 در عصبر حاضبر   واقهیبا مبدارس پیشبرو    دقیقاً به همین علا ،می شوددر مدارس  جهانی دانش و تفکر توسهه

ببرای   و جهانی ای های زمینه پیچیدگیبا مدارس  مدیراناینکه چگونه  لذااسا.  از دوران قبلی اسا بسیار متفاوت

 مسئله اساسی اسبا  تالش کنند،  ،باشد جهانی و بومینیازهای منطبق با فردی که  و منحصربهایجاد مدارس موفق 

، به عنوان مرحله ای جدید از سبرمایه  8عضر هزاره سوم یا به عبارتی عصر پسا صنهتی(. 7071و همکاران،  2گور)

گری بر بهره گری از علم و  داری دانش ظهور یافته اسا که در آن تولید بروت و تداوم بهره وری و توسهه سلطه

و  9دانببش )بببه عنببوان عوامببل اصببلی توسببهه اقتصببادی و اجتمبباعی( وابسببتگی کامببل یافتببه اسببا)متاکیوتی   

(. لذا با در نظر گرفتن این مدتصات برای آن، هبزاره سبوم ببه عنبوان یبک عامبل هبم در ترسبیم         7010همکاران،

 مدیریا ابربدش  به شمار می رود.

در  مهمبی  موضبوظ  چنبین  ؛هبزاره سبوم  در  مدارس توسهة در آن نقش و آموزشی مدیریا یباال اهمیا علیرغم 

 پبرورش  و ببا آمبوزش   مبرتب   موجود منابع در رهبری عام مفهوم به بیشتر و نشده مطالهه خود مناس  هایاندازه

 شده غفلا تقریباً مدرسه کارکردهای مدیر و وظای  قال  در رهبری مفاهیم انتقال از ویژه به اسا. شده پرداخته

 مبدارس  موفبق  آموزشی مدیریا با رابطه (. در1389ساکی،  و عبدالهی ؛ ترجمه7009همکاران،  و اسا )دیوی 

 نیبز  ایران مدارس بی شک (.1396اسا )مرد و همکاران،  کاری شده عمل،کم حوزه در هم و نظری حوزۀ در هم

 هبای مسبؤولیا  پاسبدگوی  نیبز  و عملکبرد خبود   بهببود  و اصبال   به قادر موفق و مؤبر آموزشی مدیریا بدون

 تحقبق  آن تببع  به و مدارس اهداف (. بنابراین، تحقق1396؛ گلشنی، 1394بود )فانی،  ندواهند خویش روزافزون

-می آنان در هزاره سوم  نقش به به ویژه و مدارس مدیران به خاص توجه نیازمند پرورش، و نظام آموزش اهداف

 تردیبد ببی  .باشدمی آمیزموفقیا و مؤبر به صورتی رهبری نقش ایفای به منوط نیز مدارس مدیران کارآمدی .باشد

اسبا و   سبازی نیازمنبد ببومی   دیگبری  مقولبة  هبر  ماننبد  به نیز آموزشی مدیریا انسانی، علوم مطالهات حوزۀ در

 صاحبنظران سوی از شده مطر  آموزشی مدیریا هاینظریه و الگوها به فق  تواندکشور نمی مدارس در مدیریا

 آموزش بر نظام متفاوتی تأبیر کشور اقتصادی و اجتماعی سیاسی، فرهنگی، ساختار باشد. متکی حوزه خارجی این

 نیازمند مدارس ایران در ابربدشی مدیریا این رو، از دارد. ویژه به طور مدارس مدیریا و کلی به طور پرورش و
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 ببه  مزببور  مسبئله   .باشبد  بومی شده می و متفاوت رویکردهای و الگوها همچنین و هاویژگی ها،مهارت ها،قابلیا

 در اببربدش  مبدیریا  آیبا الگبوی   کبه،  ایبن  هبم  آن و دهد می قرار رو پیش مطالهه برای را پرسش ترینمهم تبع

 مبدارس  در اببربدش  مدیریا بر گذارتابیر و عوامل چگونه اسا و به عبارتی دقیق تر، شرای سوم  هزاره مدارس

 اند؟  کدام سوم هزاره

 

 تجربی  پیشینه  ادبیات نظری و  .2

 در مطالعات نظری ویژگی های مدیریت اثربخش مدارس .2.1

 هبا،  مهبارت  کسب   سبوادآموزی،  برای مبنایی. شود می تلقی توسهه بنای سنگ جهان کشورهای همه در آموزش

 امبر،  ایبن  تحقبق  ببرای . اسبا  توسبهه  برای طبیهی منابع از برداری بهره توانایی همچنین و تکنولوژیکی پیشرفا

سبازی مبدیریا   هبدف از اببربدش   7کبافمن و زان (. 7015، 1شبود )آگیبه   مدیریا درستی به باید مدرسه سازمان

مدارس را انجام کارهای صحی ، نه برای اولین بار، بلکه برای همیشه، به منظور بهبود مستمر در فرآیند آمبوزش و  

مهتقدند که اگر نظام آموزشی و مدیریا مدارس پیوسته در حال بهبود نباشد، جامهه به توسبهه  یادگیری دانسته و 

و پیشرفا ندواهد رسید؛ زیرا جامهه در حال تغییر اسا و بقبای آن در گبرو پاسبدگویی و احسباس مسبئولیا      

هبم در بهببود   در این مورد، وسها نظر، کل نگری و تهور در عمل آن قدر مهبم اسبا کبه اولبین عامبل م     . اسا

(. در حال حاضر پبروژه هبای وسبیهی    1322مدیریا محسوب می شود )کافمن و زان، ترجمه هویدا و همکاران، 

سازی مدیریا مدارس وجود دارد. این پروژه ها از نظر ویژگی و محتوا بسیار گسترده و متنوظ در راستای ابربدش

با استراتژی جزئی طبقه بنبدی   4ستراتژی کلی و مکانیستیکبا ا 3هستند و می توان آن ها را به دو رویکرد ارگانیک

(. رویکردهای ارگانیک، اصول کلی همراه با راهنمایی های عمومی را ارائه می دهنبد  1999و همکاران،  5کرد )پان

تا مدارس به سرعا به خودشکوفایی برسند و رونق پیدا کنند و برعک ، رویکردهبای مکانیسبتیک، راهکارهبا و    

های مستقیمی را ارائه کرده، دقیقاً مشدص می کندد که در یک شیوه چه کارهایی باید گام به گام انجبام   راهنمایی

توسهه یافته و به طور گسبترده شبایع و منتشبر     1980دهند تا مدارس بهبود پیدا کنند. این رویکرد، در اواس  دهه 

رخه مدیریا و دارای شش مرحله دانسبته  ( رویکرد مکانیستیک را متکی بر نوعی چ1994) 6گردیده اسا. هری 

اسا. مراحل مذکور شامل هدف گذاری، تصمیم گیری مشارکتی، برنامه ریزی، آمبادگی، اجبرا و ارزیبابی مسبتمر     

 اسا.  

ببه چبار رسبید، درببارۀ ایبن       1993که در سال « مدیر ابربدش»یکی از آبار خود تحا عنوان  نیز در 2پیتر دراکر

از نظبر ببرای   . ته و ضرورت پرداختن به ابربدشی را توس  مدیران تبیبین کبرده اسبا   مفاهیم به تفصیل سدن گف

ای و یا حتی واحدی در سازمان خود فراتبر برویبد و    منشأ ابر بودن، اغل  الزم اسا که از حیطة تدصصی، حرفه

                                                           
1
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کند  این امر هم به نوبة خود اقتضا می. دهند سازمان شما را تشکیل می« عملکرد»هایی وارد شوید که عمالً  به حوزه

شبود،   جا عرضه مبی   که تمرکز خود را به محی  خارجی یهنی جایی که نتایج حاصله از فهالیا سازمان شما در آن

و پیشبرفا شبما مبتنبی ببر      رشد . که راه تهالی این اسا  باید از خود انتظار باالیی داشته باشید چرا. مهطوف کنید

اگر از خود توقع کمی داشته باشید، مهمولی باقی خواهید مانبد و اگبر از   . شما از خودتان داریدانتظاراتی اسا که 

خود توقع باالیی داشته باشید، به جایگاهی متهالی خواهیبد رسبید. یبک چیبز مسبلم اسبا و آن ایبن اسبا کبه          

ان از رؤسا، زیردسبتان و  ابربدش همواره در سازم مدیران. های امروز ندواهند بود های فردا، مشابه فرصا فرصا

انتظار چه مشارکتی از من در حوزۀ کاری سازمان داریبد؟ و  »پرسند:  های سازمان می خصوصاً همکاران سایر بدش

یبک کبار اببربدش حاصبل تبالش جمهبی       « این مشارکا را چه زمان، به چه نحوی و در چه قالبی انتظار دارید؟

؛ ترجمه جاللی فراهبانی،  7006، 1الود )دراکر و ماچیاریدارن های متنوعی اعضای گروهی اسا که دانش و مهارت

: از اند عبارت ها مهارت این. دارید نیاز مهارت پنج به ابربدش انسانی به شدن تبدیل (. از دیدگاه دراکر، برای1386

 را اهمیا ترین بیش که اموری بر ها تالش قوت، تمرکز نقاط کردن ور بودن، بهره ابر منشا بر زمان، تمرکز مدیریا

 کبه  امبوری  ببر  تمرکبز  و زمان مدیریا میان این در. ابربدش های تصمیم اتداذ دارند، و اهداف به نیل راستای در

 این در. شود می بنا ها آن روی بر ابربدشی که هستند هایی دارند، پایه اهداف به نیل راستای در را اهمیا ترین بیش

اطالعباتی،   عملکبرد  زمبان، ضبه    شبناخا  دانبش، اهمیبا   ابربدشی، اقتبدار  گرفتن فرا ی زمینه در دراکر راستا

 فبراهم . . . و اببربدش  های بندی، تصمیم اولویا سازمان، قوانین قوت، اهداف نقاط کردن ور مدیران، بهره شکسا

 (.  1386فراهانی،  جاللی ترجمه ؛7006، الوماچیاری و دراکر)اسا  آورده
 

 اثربخش در مطالعات تجربیویژگی های مدیریت  .2.2

 مبدیر  یبک  دریافبا کبه   پ  از انجبام فراتحلیلبی   (7071) 7پکوالیدر خصوص ویژگی های مدیریا ابربدش، 

 از را آمبوزان  دانبش ، کنبد  می ایجاد مدرسه در مثبتی فضای، کند می تأکید مدرسه در موفقیا بر مدرسه ابربدش

. کنبد  مبی  تبدوین  تبدری   در را جدیبدی  های استراتژی و گیرد می نظر زیر اخالقی های ارزش و موفقیا نظر

 مبدیریا  ویژگیهبای  مهمتبرین  از یکبی . کنبد  مبی  کمبک  سازمانی فرهنگ به مدرسه انداز چشم و رسالا مطابق

 از دیگبر  یکبی  مدرسه مدیر شدصیتی ویژگیهای. اسا مدرسه مدیریا در مهلمان موبر مشارکا مدرسه ابربدش

 مبی  کار ابربدش مدارس در که مهلمانی برای وظیفه احساس و تدصص. اسا ابربدش مدرسه توجه قابل عناصر

 پیشبرو  مدارس و فرهنگ مدارس مدیران مدیریا شیوه ( دریافتند که7071) 3چتین و آرزو. اسا شده تأکید کنند

 مدرسبه  ببه  متههد، طرف بی رهبری دنبال به بیشتر مهلمان که اسا شده اسا و مشدص مشارکتی مدیریا شیوه

. حبل مبی شبود    راحتبی  ببه ، مغزی طوفان و همکاری در این مدارس با ظهور حال در مشکالت. هستند صادق و

 نداشبتن ، مدرسبه  فرهنبگ  از کافی شناخا عدم، تجربه عدم را خطا علا مدیران، تحقیقی ( در7071) 4اوزدوگرو

 ببر  ابربدش مدرسبه  مدیر، شرنز گفته به. اند کرده ذکر کاری شدید استرس و زیاد کاری حجم، ارتباطی مهارتهای
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 و موفقیبا  نظبر  از را آمبوزان  دانبش ، کنبد  می ایجاد مدرسه در را مثبتی کند، فضای می تأکید مدرسه در موفقیا

، 1کنبد )شبرنز و اسبتوئل    مبی  تبدوین  تدری  در را جدیدی های استراتژی و دارد نظر تحا اخالقی های ارزش

دهبد   می افزایش را رهبری مدیریا، ظرفیا در زن و جوان افراد گنجاندن که شد مشدص ای مطالهه در. (1988

 (.  7071، 7)کاراتاش

بنابر مالحظات نظری و پیشینه تجربی، آنچه در اکثر پیشینه های تجربی قبلبی، محققبان مبدیریا اببربدش را ببه      

لحباظ تئبوری    احاظ موضوعی و مولفه ها و شاخص های آن مورد بررسی قرار داده اند. جا داشا این موضوظ به

آموزشبی )ببا    مزمینه ای آن نیز مورد کاوش قرار گیرد تا بتواند مشکالت کاربسا تدوریکی این مبحث را در نظبا 

 چشم انداز مدارس ابربدش هزاره سوم در استان اردبیل( حل نمود.

 

 روش شناسی تحقیق .3

-، به جمبع 3هابر خاسته از داده های کیفی اسا که با استفاده از روش نظریهپژوهش حاضر از نوظ پژوهش: روش

 مصباحبه هبای   شبامل   زمینه ای )گراندد تئوری( در مطالهه حاضبر،  نظریه روشپردازد. ها میآوری و تحلیل داده

 بررسی نظری، چارچوب های بررسی مدارک، و اسناد بررسی مشاهده، یادداشا برداری، نیمه ساختمند، اکتشافی

(. در ایبن  7002، 4)چارماز رویکرد به دنبال ایجاد یک نظریه یا مدل و الگوسا این. بود ... و پژوهشی رساله های

شبود و  مراجهبه مبی   ]هاد و اضالظ مسئله و موضبوظ تحقیبق  و درگیر با اب[رسانان کلیدی نوظ از پژوهش به اطالظ

در سباختار   ]با روش کیفی و از طریق مصاحبة عمیق، فهال و اکتشافی با ایبن مطلهبان  [آید که کوشش به عمل می

ها و تجارب آنان که به نحوی از انحا با موضوظ تحقیق ارتباط دارد، تهمق و امهان نظر شود. طبیهبی  درونی ارزش

الزم  6( از مبدعان این نظریه تأکید کرده اسبا، ببه حساسبیا نظبری    1998)5طور که گلیزراسا که این کار همان

هبا  تا مفاهیم و مقوالت مرتب  با موضوظ استحصبال و روابب  آن  نیاز دارد  ]و رفتاری  [برای فهم محتوای کالمی 

هاسا، که محققان نیبز  سازانه یکی از لوازم اصلی کار در نظریه برخاسته از دادهبررسی شود. طرز اندیشیدن مفهوم

 از این راهبرد بهره الزم را برده اند.

اسبناد   مبرور  و ببرداری یادداشبا  ساختار یافتبه، از ابزار مصاحبة اکتشافی و نیمه در پژوهش حاضرابزار و نمونه: 

ببرداری غیراحتمبالی   هبای نمونبه  گیری در این پژوهش به صورت هدفمنبد کبه از روش  استفاده شده اسا. نمونه

گیری نظری استفاده گردید. مهیار قضاوت های مناس  از روش نمونهاستفاده شده اسا. در راستای گردآوری داده

نفبر از   16های پژوهش اسا. بنبا ببراین، ببا تهبداد     برداری، کفایا نظری مقولهکردن نمونهدر مورد زمان متوق  

 مصاحبة اکتشافی صورت گرفته اسا.   مدیریا آموزشی( و اساتید)متدصصان  رسانان کلیدیاطالظ
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 شد. برایتحلیل مصاحبه ها به صورت مستمر با کدگذاری باز، محوری و انتدابی انجام های پژوهش: تحلیل داده

 کننبدگان  جمبالت شبرکا   و گرفبا  قرار بازنگری مورد بار سه حداقل شده پیاده مصاحبه هر کیفیا، از اطمینان

همچنین تهبدادی از مصباحبه هبا    . شدند مقایسه مصاحبه در وی اظهارات بقیه با سازگاری و انسجام بررسی برای

ها( برای ایشان ارسال شد تبا پیباده سبازی آن    حس  درخواسا خود مصاحبه شوندگان)تقریباً یک سوم مصاحبه 

 نیز مورد تایید قرار گیرد.

 

 نتایج .4

 انبد؟ کبدام  مدیریا ابربدش در هبزاره سبوم  های ابرگذار بر برای پاسدگویی به سؤال اصلی پژوهش اینکه مقوله

تحلیبل شبدند.   آوری شده از طریق مصاحبه بر اساس روند نظریه داده بنیباد مبورد وارسبی و    های کیفی جمعداده

صبورت سبطر ببه سبطر واکباوی،      سازی، با استفاده از روش تحلیل محتوا ببه های ضب  شده پ  از پیادهمصاحبه

بندی و همچنین، بر اساس مشابها، ارتباط مفهبومی و خصوصبیات مشبترک ببین کبدهای بباز،       یابی، طبقهمفهوم

هبای  کدگبذاری بباز( مفباهیم ببا تشبکیل مقولبه      )مرحلة  ها مشدص گردیدند. کدهای اولیه و دوممفاهیم و مقوله

ای، های عمده به لحاظ شرای  علّی، زمینهمقوله 7ای و سپ  جدول های هستهبندی مقولهطبقه 1محوری؛ جدول 

 میانجی، پدیده محوری و راهبردها و پیامدهای مربوط ارائه شده اسا.    

 

 ها )کدگذاری(تحلیل داده. 4.1

-گذاری شبدند و مقولبه  مرحلة اولیه کدگذاری باز، مفاهیم استدراج شده با یک مقوله نام : در1ال ( کدگذاری باز

کبد اولیبه ببه     732های اولیه، تهداد اند. بنابراین، با بررسی دادههایی انتداب شدند که بیشترین بار مهنایی را داشته

 .شود می خودداری آن آوردن از جدول بودن طوالنی دلیل به که استحصال گردید

های عمده پژوهش، کدگذاری محبوری شبروظ شبد. در ایبن     : بهد از مشدص شدن مقوله7ب( کدگذاری محوری

منظور، گردید. بدینهای محوری نظم منطقی ایجاد میمرحله نیز، به منظور ترسیم الگوی پارادایمی، باید بین مقوله

که باهم تناس  دارند، با همدیگر ادغام شدند که در هایی ها با یکدیگر مقایسه و در قال  مقولهبار دیگر کدگذاری

مقوله عمده به دسا آمد که حول یک محور جها تشبکیل یبک بافبا     37ای( از مقوله محوری )هسته 6نهایا 

 مستحکم از رواب  به وجود آمد.

 شناسایی کدهای اولیه، فراوانی و کدگذاری محوری :1جدول 

                                                           
1
 . Open Coding 

0
 . Axial Coding 

 

مقبببببببوالت  فراوانی عمدههای مقوله ی اولیهمنبع کدها ردی 

 محوری

1 
P1 P1 P3 P7 P6 P8 P10  

P17 P16 
 9 تربیا مهلمان ابربدش
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P1 P7 P3 P2 P8 P11 P14 

P13 P16 
 9 تربیا مدیران ابربدش

عوامل علّی یبا  

 سببی

(32) P11 P2 P6 P1  P1 P5 P5 

P15 

 بازنگری در محتوای درسی
8 

P1 P6 P9 P8 P2 P5 P13  2 نوین آموزشیفناوری های 

P1 P3 P2 P5 4 انهطاف پذیری ساختار اداری 

7 

P1 P7 P5 P6 P2 P8 P10 

P11 P14 P15 
 10 بازنگری در قوانین و آیین نامه ها

عوامببل زمینببه 

 ای

(61) 

P1 P7 P3 P3 P4 P6 P9 

P10 P11 P17 P13 P14 

تغییرات در نوظ انتصابات و جبذب  

 مدیران
17 

P1 P5 P13 P10  P15 P17 

P16 
 2 توانمندسازی مهلمان و مدیران

P1 P3 P1 P5 P2 P9 P2  

P14 P11 P16 
 10 پویایی برنامه درسی

P1 P7 P4 P4 P4 P5 P9 

P9 
 8 بازنگری در  مهماری مدارس

P1 P7 P4 P6 P9 P10 P17 

P14 

ملببی و بببین  -ارتباطببات منطقببه ای

 اللملی
14 

3 

P1 P7 P3  3 جامههعوامل سیاسی حاکم بر 

عوامل مداخله 

 ای

(34) 

P1 P7 P3 P5 P6 P2 P10 

P11 P17 P16 
 10 عوامل فرهنگی

P1 P7 P4 P8 P9 P11 6 تدصیص بهینه بودجه 

P1 P4  P6 P5 P9 P14 6 شیوه انتصابات مدیران مدارس 

P1   P10 P9  P6 P6 P4  

P15 P13 P17 
 9 حقوق و مزایای مناس 

4 

 

P7 P6 P2 P8  P15 P11 

P16 P16 
 8 بازنگری در پذیرش و جذب مهلم

راهبردهببببببا/ 

 توانمندسازها

(43) 

P7 P2 P8 P16 
 انتصببابات و اسببتقالل در پببرورش

 مدارسمدیران
4 

P7 P5 P5 P5 P8 P9 P14 

P16 

دستورالهمل هبا، آیبین نامبه هبا در     

 تدصصیهای کمیته
8 
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 کدگذاری انتخابیج( 

کدگذاری تا مرحله ای ادامه دارد که از آن پب  اطالعبات شبما در آن دسبته اصبلی اضبافه نمبی شبود، سبپ            

شرطی که وسیله تحلیل قوی برای به دسبا  کدگذاری متوق  می شود. این مرحله اشباظ نام دارد. سپ  ماتری  

آوردن و تسدیر شرای  و پیامدهایی اسا که بر پدیده ای خاص ابر می گبذارد، ببا تهقیب  شبرای  و مسبیرهای      

ضمنی مهم از طریق سطو  متفاوت ماتری  می توان مشدص کرد که کدام سطو  مناس  هستند و پدیبده را ببه   

 به آنها مربوط ساخا.وسیله تابیرشان به کنش/ کنش متقابل 

 

 های عمده به تفکیک سه بُهد شرایطی، تهاملی/فرایندی و پیامدیبندی نهایی مقولهطبقه :7جدول 

 نوظ مقوله های محوریمقوله های عمدهمقوله ردی 

1 

 شرایطی تربیا مهلمان تربیا مهلمان ابربدش

 شرایطی مدیران تربیا تربیا مدیران ابربدش

 شرایطی بازنگری در محتوا محتوای درسیبازنگری در 

 شرایطی فناوری های نوین آموزشی فناوری های نوین آموزشی 

P7 P5 P5 P5 P8 P9 P14 

P16 

بببرای مبنببای اعتبارسببنجی مببدارس 

 عملکرد مدرسه
8 

P7 P3 P8 P2 P14 P16 15 تسهیل عوامل انگیزشی مدرسه 

5 

P7 P7 P8 P14 
–کارآمبببدی مهلمبببان و مبببدیران 

 مدارس
4 

 پیامدها

(76) 

 

P7 P2 P2 P11 4 پویایی و شادابی مدارس 

P7 P3 P4 P2 P8 P9 P11 2 یادگیری مولد دانش آموزان 

P7 P6 P8 P10  4 آموزان توانمنددانش 

P7 P14 P15 3 رضایا از تحصیل 

P7 P13 P14 P16 4 جامهه توسهه یافته و کارآمد 

6 

P3 P13 P14 پدیبببببببببده  3 اهداف و بینش مشترک

)ابربدشبببببی 

مبببببببدیریا 

 مدارس(

(19) 

P7 P3 P6 P2 P11 P16 6 محی  مناس  یادگیری 

P7 P3 P6 P17 4 تمرکز بر تدری  هدفمند 

P3 P4 P9 3 همکاری مدرسه و خانه 

P3 P4 P9 3 تربیتی و آموزشی رهبری 

مجمببو

 ظ

732 37 770 6 



 

1899 

ماهنامه 
علمی 

(
مقاله عل

می
_

پژوهشی
) 

جامعه شناسی سیاسی ایران، سال 
پنجم

،شماره 
یازدهم، بهمن

 
0410

 

 شرایطی انهطاف پذیری ساختار اداری انهطاف پذیری ساختار اداری

7 

یبادگیری،   مناسب   مشبترک، محبی    بینش و اهداف

خانبه   و مدرسه هدفمند، همکاری تدری  بر تمرکز

 تربیتی و آموزشی و رهبری

 مدیریت اثربخش مدارس
پدیدددددده 

 محوری

3 

 شرایطی بازنگری قوانین  بازنگری در قوانین و آیین نامه ها

 شرایطی تغییرات در انتصابات تغییرات در نوظ انتصابات و جذب مدیران

 شرایطی توانمندسازی توانمندسازی مهلمان و مدیران

 شرایطی پویایی برنامه درسی پویایی برنامه درسی 

 شرایطی بازنگری مهماری مدارس بازنگری در  مهماری مدارس

 شرایطی ارتباطات ملی و بین اللملی -ارتباطات منطقه ای

4 

 شرایطی عوامل سیاسی عوامل سیاسی حاکم بر جامهه

 شرایطی عوامل فرهنگی عوامل فرهنگی

 شرایطی تدصیص بودجه تدصیص بهینه بودجه

 شرایطی شیوه انتصاب مدیر مدیران مدارسشیوه انتصابات 

 شرایطی حقوق و مزایا حقوق و مزایای مناس   

5 

 در مهلببم، اسببتقالل جببذب و پببذیرش در بببازنگری

 مبدیران مبدارس، دسبتورالهمل    انتصابات و پرورش

تدصصببی،   کمیتببه هببای در هببا نامببه آیببین هببا،

مدرسبه و   عملکبرد  مبنای برای مدارس اعتبارسنجی

 مدرسه انگیزشی عوامل تسهیل

 تعاملی توانمندسازهاراهبردها/ 

6 

 شادابی و مدارس، پویایی مدیران و مهلمان کارآمدی

 آمبوزان  آموزان، دانش دانش مولد مدارس، یادگیری

 و یافتبه  توسهه تحصیل و جامهه از توانمند، رضایا

 کارآمد

نتایج حاصل از مدیریا اببربدش  

 مدارس در هزاره سوم
 پیامدی

 

هبای شبرایطی، تهباملی/    ای در قال  مقولههای عمده و هستهمشدص اسا، تمام مقوله 7طور که در جدول همان

در نهایا با کدگذاری محبوری، ببا الهبام از گالسبر، مقولبه هبای محبوری        اند. بندی شدهفرایندی و پیامدی طبقه

های مرتب  با یکدیگر اسا، هماننبد شبکل   الیها و تواحصاء شده به عنوان سیستم فرایندها، که دارای مراحل، گام

 ، در نظر گرفته شدند.1
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 ای فهم مدیریا ابربدش مدارس در هزاره سومالگوی نهایی زمینه :1شکل 

 

ای انجام شد مبدیریا اببربدش مبدارس در هبزاره     در جها تحقق اهداف این پژوهش، که بر مبنای تئوری زمینه

)علّبی،   ( در قال  یک الگوی منطقی و ببا تکیبه ببر فهبم آن ببا شبرای       1کل عنوان پدیدۀ اصلی )مطابق شسوم به

 کبه  امبر توجبه شبده    مدل به این ها و پیامدها مشدص گردید. یهنی، به اینای(، تهامالت/ کنشای و زمینهواسطه

و  و در کنبار آن، ببا چبه عبواملی تهامبل دارد      و مدیریا ابربدش در هزاره سوم از چه عواملی متأبر شبده اسبا  

  .اندپیامدهای این تهامل کدام

طور مستقیم به مقولة کانونی مبدیریا اببربدش مبدارس در هبزاره     هایی هستند که بهشرای  علّی آنشرایط علّی: 

انجامد و مدیریا مدارس در هزاره سوم بر مبنای ابربدشبی اسبا کبه در پیشبایند مبدیریا مبدارس در       سوم می

مدیران ابربدش، ببا   تربیا مهلمان ابربدش ود. یهنی؛ با عوامل پیشایندی چون؛ هزاره سوم تحقق پیدا خواهد نمو

و پیوند و ارتباط بازنگری در محتوای درسی، استقرار فناوری های نوین آموزشی و انهطاف پذیری ساختار اداری؛ 

شبیوه انتصبابات    تدصیص بهینه بودجبه، عوامل فرهنگی، عوامل سیاسی حاکم بر جامهه، ها با یکدیگر از طریق آن

ای؛ و ببا ببازنگری در   گر یا واسطهعنوان شرای  مداخلهحقوق و مزایای مناس  عوامل مدرسه بهمدیران مدارس و 

قوانین و آیین نامه ها، تغییرات در نوظ انتصابات و جذب مدیران، توانمندسازی مهلمبان و مبدیران، ایجباد برنامبه     

عنبوان شبرای    ری مدارس و ارتباطات منطقه ای، ملی و بین اللملی ببه درسی پویا در مدارس و بازنگری در  مهما

 .کندافزایی ایجاد میای همزمینه

موجبببات علّببی پدیببدۀ ابربدشببی مببدیریا مببدارس نببه در خبب ، بلکببه در شببرای  خبباص  ای: شددرایط زمیندده

محیطی)بسترها( اعم از؛ با بازنگری در قبوانین و آیبین نامبه هبا، تغییبرات در نبوظ انتصبابات و جبذب مبدیران،          
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رتباطبات  توانمندسازی مهلمان و مدیران، ایجاد برنامه درسی پویا در مدارس و بازنگری در  مهمباری مبدارس و ا  

باشبند در  گیرند و در نتیجه، فرایند ابربدشی که نیازمند شرای  زمینه ساز میمنطقه ای، ملی و بین اللملی شکل می

 سایة ایجاد این بسترها مدیریا ابربدش مدارس در هزاره سوم مهنا پیدا خواهد کرد.

چگونگی کنش متقاببل و راهبردهبای    گر نیز شرایطی هستند که برشرای  مداخلهشرایط واسطه ای / مداخله گر: 

گر در این پژوهش شبامل؛  ها شرای  مداخلههای انجام شده و تحلیل آنگذارند. بر اساس مصاحبهپیشنهادی ابر می

حقبوق و  تدصیص بهینه بودجه، شیوه انتصابات مدیران مدارس و عوامل فرهنگی، عوامل سیاسی حاکم بر جامهه، 

ها در ابربدشی مدیریا مدارس مداخله نکننبد یبا تبابیر    باشد، چنانچه، این مقولهمزایای مناس  عوامل مدرسه می

-نگذارند، راهبردهای پیشنهادی را با مشکل مواجه خواهد نمود. چراکه، عوامل سیاسی و فرهنگی به عنبوان پبیش  

شبیوه   تدصبیص بهینبه بودجبه،   برندگان اصلی ابربدشی مدارس در هزاره سوم محسوب می گردند که از طریبق  

 حقوق و مزایای مناس  تأبیرگذار اسا.انتصابات مدیران مدارس و 

شبوندگان هرچنبد پدیبدۀ    شود، از نظر مصباحبه مالحظه می (1)طور که در شکل همانتوانمندسازها )راهبردها(: 

ی و اتبأبیر شبرای  زمینبه   ابربدشی مدیریا در مدارس هزاره سوم در جامهه ایران ناشی از موجبات علّی و تحبا 

هبا ببا مبداخالت و    گر اسا، ولی در این ابنا نقش عاملیا انسانی و کنشگران را نبایبد نادیبده گرفبا. آن   مداخله

(. پدیده ببرای مطالهبه حاضبر راهبردهبایی     1382توانند این فرایند را تسهیل کنند )فراستدواه، راهبردهای خود می

مدارس، تصبوی  دسبتورالهمل،   و انتصابات مدیران بازنگری در پذیرش و جذب مهلم، استقالل در پرورشچون؛ 

تدصصی مدارس، اعتبارسنجی مدارس برای مبنبای عملکبرد مدرسبه، تسبهیل عوامبل      های آیین نامه ها در کمیته

را مهم و اساسی دانسته اسا. در ابنای این راهبردها، بایبد گفبا کبه مبدارس امبروزی ببه عنبوان یبک          انگیزشی

باالترین ابربدشی را داشته باشد. چراکه، امروز خواه ناخواه در دنیا مدارسبی اببربدش   مؤسسه آموزشی، می تواند 

محسوب می گردند که از استقالل الزم برای جذب مهلم، انتصاب مدیر برخوردار هستند و بهترین اعتبارسنجی از 

گیزشی کارکنان و مهلمان نهادهای غیردولتی را کس  می کنند. این مدارس، ابربدشی را در نتیجه تسهیل عوامل ان

 می پندارند.

ها( که در مقابله یا جها اداره و کنترل پدیده ها )واکنشالهملها( و عک اعمال )کنشبرایندها، پیامدها و نتایج: 

گیرد، پیامدهایی را در پی خواهد داشا. مطابق با نظر مصاحبه شبوندگان، پیامبدها در راسبتای تحقبق     صورت می

مدارس، پویایی و شادابی مدارس، یبادگیری مولبد دانبش    دارس به کارآمدی مهلمان و مدیرانابربدشی مدیریا م

آموزان، دانش آموزان توانمند، رضایا از تحصیل دانش آموزان خواهد انجامید. بر اساس کدهای احصاء شبده در  

یه عوامل مدرسه و در صورتی که ابربدشی مدیریا مدارس در هزاره سوم برای ذینفهان آن توجیه شود کارآمد کل

 نتیجه ابربدشی مدرسه قابل حصول خواهد بود.  
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 بحث و نتیجه گیری .5

ارائبه   منظبور  ببه  ابربدش در مدارس هزاره سوم ایریمد یالگو موضوظ ارائه مطالهه حاضر پژوهش اصلی هدف

نظبام داده بنیباد )تئبوری     پبژوهش  روش از راسبتا،  این در اسا. بوده زمینه استان اردبیل و با بافا متناس  مدلی

آوری شبد.  جمع بر اساس مصاحبه نیمه ساختاریافته پژوهش، هایداده اساس، این بر شده اسا استفاده زمینه ای(

 یافتبه  گفبا  باید که اسا شده ارائه پژوهش های سوال قال  در پژوهش های یافته مورد در گیری نتیجه و بحث

 بطبور  بحبث  هبر  از تر جامع دیدگاهی ارائه منظور به نظری و تجربی پیشینه با کیفی های یافته کنار در کمی های

سبازی مبدیریا مبدارس را انجبام کارهبای      هدف از اببربدش توان گفا  در مجموظ می .اند شده ارائه ای مقایسه

و صحی ، نه برای اولین بار، بلکه برای همیشه، به منظبور بهببود مسبتمر در فرآینبد آمبوزش و یبادگیری دانسبته        

مهتقدند که اگر نظام آموزشی و مدیریا مدارس پیوسته در حال بهبود نباشد، جامهه به توسهه و پیشرفا ندواهد 

رسید؛ زیرا جامهه در حال تغییر اسا و بقای آن در گرو پاسدگویی و احساس مسبئولیا اسبا.  در ایبن مبورد،     

ل مهم در بهبود مدیریا محسوب می شود وسها نظر، کل نگری و تهور در عمل آن قدر مهم اسا که اولین عام

(. برای همین این تحقیق نیز با توجه به براینبد مبدیریا اببربدش    1322)کافمن و زان، ترجمه هویدا و همکاران، 

مدارس، پویایی مدارس در هزاره سوم که در کل، جامهه توسهه یافته و کارآمد اسا که کارآمدی مهلمان و مدیران

یری مولد دانش آموزان، دانش آموزان توانمند، رضایا از تحصیل دانبش آمبوزان ماحصبل    و شادابی مدارس، یادگ

 .آن اسا

ابربدشی مدیریا مدرسه و هدایا آن از مرحلة آغاز تا مرحلة حصول نتیجبه نیازمنبد    به طور کلی می توان گفا

جهبا، در جهبا فهبم ابربدشبی     حمایا های فرادستان در جها عدم تمرکز و اسبتقالل مبدارس اسبا. ببدین    

مقبوالت مناسب  اسبتدراج شبده فبوق      مدیریا مدارس در هزاره سوم و شناسایی عوامل ابرگذار بر این پدیبده،  

 توان شاهد تغییر اساسی در جها ابربدشی مدارس گردید.الذکر، می
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 منابع

های ابربدشبی   ها و شاخص (. بررسی مؤلفه1396نادر قلی. ) ،قورچیان ،پریوش ،جهفری ؛مهدی ،باقری ؛جواد ،ایمانی

های رهبری و  پژوهش .آموزشی مدارس  مدارس متوسطه دوم استان هرمزگان برای ارائه مدل در راستای بهبود سیستم

 .61-75(، 14)4، مدیریا آموزشی

دشبی مبدیران مبدارس متوسبطه     بررسی ویژگیهبای ابرب ( 1397)، رضا. نج  بیگی لهه؛ا سلیمی، بوالفضل؛ا بدتیاری،

 .154-126(: 73)2 ،پژوهش در نظامهای آموزشیشهر تهران و ارائه استراتژی مناس ،  دولتی

 ، تهران: انشتارات جنگل، جاودانه، چار شانزدهمبهبود و بازسازی سازمان(. 1398برومند، زهرا. )

های رفتار ابربدش مدیران دانشبگاه فرهنگیبان ببه     (. بررسی مؤلفه1392فریبا. ) ،کریمی ؛رضا ،ساکی ؛علی اکبر ،پیرزاد

نشبریه پبژوهش در نظبام     .منظور ارائه الگویی برای ارتقاء مدیریا و میزان همدوانی آن با اقتضائات در این دانشبگاه 

 .359-332 :نامه( ویژه) 17، های آموزشی

فراهبانی، تهبران:    جاللبی  ترجمبه علیرضبا   مدیر ابربدش در عمل،(. 7006الو، جوزف. )و ماچیاری پیترفردینانددراکر، 

 جیحون، چار اول

 بیبژن  ترجمبه  مدرسه، رهبری مبانی و اصول(. 7009ساکی. ) رضا عبدالهی، بیژن ترجمه همکاران؛ برنا و دیوی ،

 پرورش. و آموزش مطالهات پژوهشگاه (. تهران:1389رضا ساکی ) و عبدالهی

(. طراحبی مبدل   1399طهمبور.. )  ،حسن قلی پور ،سید رضا ،سید جوادین ؛عباسهلی ،حاج کریمی ؛یوس  ،رضایی

 .83-109(: 49)13، پژوهش های مدیریا عمومی .تفسیری عوامل سازمانی توسهه رهبری ابربدش-ساختاری

مجلبه مطالهبات   (. ویژگی های رهبری ابربدش در مدیریا آموزشبی مبدارس،   1396زبیده، سارلی و صفایی، طیبه. )
 .43-60: 70تربیتی،  روانشناسی و علوم

تهران: نشر ویرایش، چار ، (سازمان و مدرسه خانه، در) مدیران برای کاربردی روانشناسی(. 1385ساعتچی، محمود. )

 هشتم

 مبدل  ( . طراحبی 1400حمدرضا؛ زارعی متین، حسن؛ الوانی، سبید مهبدی و جنبدقی، غالمرضبا.)    سبحانی پور، سیدم

، مجلبه مبدیریا فرهنبگ سبازمانی    ایبران،   دولتبی  بدبش  در سازمانی فرهنگ بر مبتنی ابربدش انسانی منابع مدیریا

19(1 ،)75-46 

 ،روزنامبه اطالعبات   آموزشبی،  مبدیریا  جبای  به آموزشی رهبری بهکارگیری (. ضرورت1394اصغر. ) علی فانی،

 شهریور. 18، چهارشنبه 734شماره 

 فصبلنامه (. GT) مبنبایی  نظریبة  از آمبده  ببر  مدلی ایران؛ عالی آموزش کیفیا بارۀ در اندیشی آینده. مقصود فراستدواه

 62-95( :4) 14 ;1382. عالی آموزش در ریزی برنامه و پژوهش

(. مبدیریا دولتبی اببربدش در    1393آذر. ) ،کفاشبپور  ،یبزدان  ؛منصبوریان  ،محمبد  ،لگزیبان  ؛محسبن  ،فرهادی نبژاد 

 .20-55 (:1)3، های دولتی فصلنامه علمی مدیریا سازمان .بنیاد پردازی داده های ایرانی؛ نظریه سازمان

رضبا؛  ، ترجمه هویبدا،  آموزشی نظام روزافزون بهبود و افزوده کیفیا مدیریا(. 1322کافمن، راجر و زان، داگالس. )

 سلیمی، قربانهلی و حاقیان، مهدی، اصفهان: گویا، چار اول

https://www.gisoom.com/search/book/author-263437/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1/
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 17، سهشبنبه  7853شبماره   ،شبرق  روزنامبه  باشبند،  آموزشی راهبران باید مدارس (. مدیران1396ابراهیم. ) گلشنی،

 .اردبیهشا

 در کبار  تبازه  مبدیران  ببرای  اببربدش  مبدیریا  راهبردهبای (. 1394. )اذر کفاشپور، یزدان؛ منصوریان، محمد؛ لگزیان،

 .107-83 :(7)6 ،دولتی مدیریا انداز چشم. ایران دولتی های سازمان

(. نشانگرهای یک رهببر آموزشبی   1396حمید رضا. ) ،آراسته ؛بیژن ،عبدالهی ؛حسن رضا ،زین آبادی ؛سیدمحمد ،مرد

 .178-109(: 7)5، مدیریا مدرسه .های یک مطالهه پدیدارشناسانه موفق؛ یافته
مبدارس   یمؤلفبه هبا   یریتفس -یمدل ساختار ی(. طراح1398حورا. ) ی،سود و بهنام ی،طالب ؛صادق ین،آوارس یملک

 . 146-176 ،(1)2 ،مدرسه یریامداول متوسطه.  ۀابربدش در دور

(. چبارچوب مفهبومی   1397نیرومند، پوراندخا؛ صبوفی بامبداد، جهانیبار؛ اعراببی، سبیدمحمد و امیبری، مقصبود. )       

 .145-161: 4(17،  )مشاوره شغلی و سازمانیمل شرکا های فناوری بنیان: ابهاد و مولفه ها. شایستگی مدیران عا

 چبارچوب  ارائه (. 1398قدسی. ) احقر، علی؛ طاسکوه، خورسندی عباس؛ پور، عباس حمید؛ رحیمیان، لیال؛ زاده، ولی

 .172-146( :3) 35. تربیا و تهلیم فصلنامه. فراترکی  روش با مهدکودک در ابربدش مدیریا

 ، تهران: سما، چار هشتمراهنمای عملی پژوهش کیفی(. 1398هومن، حیدرعلی. )
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