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  دهيچک       
هاي مديريتي در سازمان آموزش و پروش استان آذربايجان غربي از پژوهش حاضر به منظور بررسي چالش

جامعه مورد بررسي، . باشداي ميز نوع مقايسهروش اين پژوهش توصيفي و ا. منظر دبيران صورت پذيرفته است
-چالش"دبير انتخاب و با استفاده از پرسشنامه  ۱۱۰۸. باشندشامل کليه دبيران آموزش و پرورش اين استان مي

تک  tهاي آمار توصيفي و آزمون هاي حاصل با استفاده از شاخصمورد ارزيابي قرار گرفته و داده" هاي مديريتي
 - ۱:هاي اين پژوهش نشان داد که از نظر دبيران آموزش و پرورشيافته. ه و تحليل شده انداي تجزينمونه

در  مشکالت ايجاد شده-t=،۰۱ /۰ p> .(۲ ۸۰/۰(پذيردساالري صورت نميانتصاب مديران بر اساس شايسته
مديران  -t=،۰۱ /۰ p> .(۳ -۷۴/۱(باشدآن نميحاکم بر سازمان آموزش و پرورش، مربوط به قوانين مديريتي 
تعيين مديران در سطوح مختلف، - t=،۰۵ /۰ p> .(۴ ۱۸/۰(در تمامي سطوح از كفايت الزم برخوردار نيستند

 ).>t=،۰۵/۰ p -۷۸/۲(پذيردهاي اجرايي انجام نمينامهمطابق با آيين
  

 .ي اجراييهانامههاي مديريتي، شايسته ساالري، قوانين مديريتي، کفايت، آيينچالش: واژگان کليدي
  
  

  مقدمه -۱
مطالعات نشان  امروزه. آموزش و پرورش، نهادي اجتماعي و داراي آثار متعدد فردي، فرهنگي و اقتصادي است 

داده اند که يکي از عوامل اصلي رشد و توسعه جوامع، آموزش و پرورشي است که داراي اهداف مناسب باشد و به اهداف 
علماي . و حرکت در اين مسير، مديران نقش تعيين کننده اي ايفا مي کنند براي تحقق اين اهداف. خود دست يابد

مديريت ضمن تأکيد بر نقش مديران در دست يابي به اهداف، مديريت سازماني را عبارت از تالش به منظور هماهنگ 
در هر يگر، به عبارتي د]. ۱[کردن منابع انساني و مادي در جهت تحقق و تکميل اهداف محوله تعريف کرده اند 

سازمان را به  يهايت رشد و توسعه توانمنديمسئول ،رانياست که مد يهيبد ].٢[ سازماني، مديريت نقشي حياتي دارد
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کارا و  سازمان راتا  ،ها  باشددرست برنامه ياصالح سازمان و اجرا يشه به فکر بهبود،د همير بايک مدي. عهده دارند
ت کنند و يريمد ،طيخود به تناسب شرا يسازمان يط هايوفق خواهند بود که در محم يرانيمد ].۴و۳[دارد  اثربخش نگه
نظام ت در يريت مديفيگر، در عصرحاضر، کيد يياز سو .ي داشته باشندن آن آگاهينو يوه هايت و شيرياز مسائل مد
چرا كه  ؛خواهد کرد را مشخص و پرورشدر آموزش  يگذارهيت و نحوه سرماي، موفقيزان قابل توجهيبه م هاي آموزشي

و با توجه به اهميت و نقش آن دجه هر کشور را به خود اختصاص داده امروزه آموزش و پرورش، سهم قابل توجهي از بو
هاي ، فعاليتآنبه خصوص در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه، ضروري است در جهت بهبود کيفيت 

 ].۵[به عمل آيد سرمايه هاي انساني و مادي جلو گيري  اساسي صورت گيرد و از به هدر رفتن
ثر در ايجاد محيط آموزشي تمامي عامل هاي الزم و مؤشناخت با اگر مديران داراي دانش و مهارت کافي باشند و  

ر آنها قادر ، با باال بردن روحيه کارکنان و ايجاد انگيزه کار و فعاليت دان خود ارتباط متقابل برقرارکنندمناسب با زيردست
هره وري آموزشي را افزايش خواهند بود هدف هاي سازمان را با صرف منابع کم تر و کيفيت بهتر تحقق بخشند و ب

در  يعلم يهاتيدر کنار کمبود تجربه و ضعف صالح ]۷[ي اقهيح و سلير صحيغ يهاتيريمداما امروزه، . ]۶[دهند 
-ار، در سالير و تحوالت بسييمتأسفانه با وجود تغ. ]۹و۸[ کرده است جاديا نظام هاي آموزشي يبرا ي، مشکالتيتريمد
 يهايز بر اساس توانمنديران نيافته بلکه رشد مديش نيافزا یتيريمد هاینظام يو کارآمد يير نه تنها کاراياخ يها

ن يهم  ورد يپذيصورت نمو به عبارتي طبق شايسته ساالري آنان  ]۱۱و  ۱۰[ منطق سلسله مراتب ،هاتي، قابليتخصص
، مي دارداظهار ] ۱۳[١استارک ؛ آنچنان كه]۱۲[نمايد جاد ياختالل ا يتيريمد يت هايو خالق ينيتواند در کارآفر يامر م
به نظام  است كه يريين تغينچ د وريگمطابق تحوالت صورت د يبادر نظام هاي آموزشي، ر و اصالح ييتغ ت،يريمد

  .دجامعه را برآورده ساز يزهااينکند تا يکمک م و پرورشآموزش 
مقررات  ].۶[است ن و مقررات مناسب ي، وجود قوانيسازمان يت هايرين از عوامل مؤثر و مشترک در مديهمچن 
ك يدر  ي مناسب،تيرين مديگر، قوانيد يبه عبارت. گرددميه در رفتار يد تداوم رويموجب تشد ك سازمانيدر  يتيريمد

 ينيب شيه بدهد و امور را پيتداوم رو ،برقرار كند، به رفتارهارفتاري و كاري ان بتواند نظم سازم تا دشو يسازمان موجب م
تدوين  يط موجودبا توجه به شرابايد ن و مقررات ين قوانيا ين است که از يك سواالبته نكته حائز اهميت،  ].۱۴[ دينما

، شوندمطرح  ين و مقرراتيممکن است قوان چرا كه خواهد يم ييضمانت اجرا ،ن و مقرراتيقوان گردند و از سويي ديگر،
 ].۱۵[ ير شوند و به مرحله عمل نرسندگر تفسيد يبه گونه ا يواقع ياياما در دن

تعداد راه حل هاي ابتکاري و . سازمان هاي مختلف، كفايت استعمده مديريتي يكي ديگر از شاخص هاي  
ي، ارتباطات و مشارکت در مهارت ها، ميزان توانايي ايجاد نقش مديريت خالق، ميزان ارزش گذاري و ترغيبب به همکار

هاي روشن و انعطاف پذير سازماني، ميزان توانايي حل مسائل به شکل خالق، ميزان تمايل به رواج دادن شيوه هاي 
آمد و برتر مل در باره عملکرد خويش، تعدد روش هاي آموزشي کار ق معلمان به تأآموزشي انتقادي، ميزان توانايي تشوي

 ].۵[ در ارتباط با کيفيت تدريس از جمله ويژگي هاي يك مدير با كفايت است
شاخص بعدي در مديريت هاس سازماني، گزينش مديران بر اساس دستور العمل ها و آيين نامه هاي اجرايي  
ران آن ي، به مدياديحد ز ش تايها و تحقق رسالت هابرنامه ين اهداف، اجرايک سازمان در تأميت يدر واقع، موفق. است
ر ينکه مديا يبرا. ديش خواهد رسيهاانجام دهند، سازمان به هدف يف خود را به نحو عاليران وظايدارد و اگر مد يبستگ

يران در هر زمان، طبق مجموعه اي از ط انتصاب مدين فرد آن سازمان باشد الزم است که شرايترسازمان همواره صالح
 ].۱۶[ن شده و مطابق آن عمل شود ييتعقبالً اصول و قواعد، 

مديريت در واقع . سازد هاي  سازماني روشن مياندکي تأمل در وظايف مديران ، نقش برجسته آنان را در فعاليت 
بديهي است مديران به . کالبد سازمان ها است که وظيفه تحرک و نظم بخشيدن به اجزاي سازماني را بر عهده دارد 

است  ني با وظايف مهم و دشواري روبه رو هستند که انجام آنها مستلزم دانش و مهارت بايسته ايعنوان رهبران سازما
                                                        

1  - Stark 



  )شیراز - 89بهمن  28و  27(اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوري و کارآفرینی 
1st International Conference on Management, Innovation and Entrepreneurship (16th and 17th February-Shiraz, Iran) 

۳ 
 

مستلزم  ،آموزش و پرورشمديريتي در  مسائل و مشکالت يو بررس يکنون يهاشناخت ويژگي  اينكهبا توجه به ]. ۱۷[
 م هاي آموزشي، امري غير قابل انكار است،ويژگي هاي مديريتي از منظر دبيران به عنوان يكي از اركان مهم نظا يبررس
 يجان غربياستان آذربا سازمان هاي آموزش و پرورشدر  يتيريمد يهاچالش يبررسمنظور پژوهش حاضر به لذا 

آموزش و ران در يا انتصاب مديآ -۱ : دبيران سازمان هاي آموزش و پرورشن است که از نظر يا يو در پ صورت پذيرفته
ن و ياز قوان يناش و پرورشا مشکالت موجود در آموزش يآ - ۲ ؟ مي پذيردصورت  يسته ساالريبر اساس شا پرورش

يران سازمان آموزش و پرورش، مورد قبول مد يها يستگيت و شايا کفايآ -۳حاكم بر آن است؟  يتيريمقررات مد
  صورت مي گيرد؟ مربوط يياجرا ين نامه هاييمطابق با آ ،ران در سطوح مختلفين مدييتعآيا  - ۴شماست؟ 

  
  روش پژوهش -٢
 گيريجامعه آماري،  نمونه و روش نمونه -١-٢
جهت . باشند يمي جان غربياستان آذربا دبيران سازمان هاي آموزش و پرورشه ين پژوهش شامل کليجامعه ا    

وان مرکز استان به ه به عنيشهرستان اروم يتصادف يااستان، با استفاده از روش طبقه يهاانتخاب نمونه از شهرستان
، سلماس، نقده و يب خويساده دو شهرستان از شمال استان و دو شهرستان از جنوب استان به ترت يصورت تصادف

  .دينفر برآورد گرد ۱۱۰۸ از فرمول كوكران، با استفاده يحجم نمونه آمار. ديمهاباد انتخاب گرد
  
  داده ها يروش و ابزار گردآور -٢-٢
استفاده " يتيريمد يچالش ها" ها  از پرسشنامه پژوهشگر ساختهاطالعات و داده يجمع آور ياق برين تحقيدر ا    
، يسته ساالريشا( مؤلفه هر يبرا بيترت نيبد. باشد يم كرتيل اسيمق در هيگو ۲۰ قالب ن پرسشنامه دريا. ديگرد

 در نمره نيشتريب و نيکمتر که شده رفتهنظرگ در تميآ ۵ )ي، كفايت و مطابقت با آيين نامه هاي اجراييتيريمد مقررات
پرسشنامه  ييايد و پايينظر تأد صاحبين پرسشنامه توسط چند تن از اساتيا ييروا .باشد يم ۲۵تا ۵ بيترت به مؤلفه هر
آمار  يحاصل با استفاده از  شاخص ها يداده ها. به دست آمد ۸۸/۸۷كرانباخ  يز با استفاده از روش آلفاين

  ۰۵/۰يدر سطح معنادار) يتک نمونه ا tآزمون ( يو استنباط) اريانحراف مع يار و خطاي، انحراف معنيانگيم(يفيتوص
  .ر شدنديل و تفسيتحل

  
  هاي پژوهش يافته -٣
در قالب سؤاالت مربوط به مؤلفه آموزش و پرورش  دبيرانب نظرات يبه ترت سؤاالت پژوهش، يتمام يجهت بررس    
  . ر گرفتقرا يمورد بررس مربوطه يها
) صورت گرفته است؟ يسته ساالريبر اساس شا سازمان آموزش و پرورش،ران در يا انتصاب مديآ(سؤال اول  يبرا -۳-۱

  :ر مورد محاسبه و آزمون قرار گرفتيز يدر قالب پرسش ها "يسته ساالريشا" مؤلفه
  رد؟يگ يآنان انجا م يران تا چه حد براساس قدرت و تخصص رهبريدر انتصاب مد-
  رد ؟يگ يصورت م يستگيت و شايران تا چه حد بر اساس قدرت خالقيانتصاب مد-
  هستند چقدر در کارشان موفق اند ؟ يالت عاليتحص يکه دارا يرانيمد-
ت يفقويره، چقدر در مدن و غيما بودن ونحوه لباس پوشي، خوش سيکيزيات في، اعم از خصوصداشتن ظاهر آراسته-
  ؟کنان مؤثر استيش کاردر پ يرش وير و پذيمد
ارشد  يمدرک کارشناس يا دارايو  يده اندت را ديريالزم مد يآموزشها ،يران سازمان آموزش و پرورشتا چه اندازه مد-

  ؟ي باشندت ميريمد ياز رشته ها يکيدر 
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مورد  ايشاخص ه. مي باشد در واقع، ۱۵ يانيو نمره م ۵و  ۲۵ب يبه ترتن نمره يکمترو ن يشتريبن مؤلفه يدر الذا     
، يستگيت و شاي، قدرت خالقيقدرت و تخصص رهبر: ازند عبارت يسته ساالريران براساس شايانتصاب مد نظر در
ل و يه و در دسترس قرار دادن وسايته ،زه در آنانيجاد انگين، اينو يهاب معلمان در استفاده از روشيق و ترغيتشو
 ت،يريآموزش مد يهابا شغل مربوط، گذراندن دوره يليتحصمرتبط بودن مدرک ، ياز برنامه درسيزات مورد نيتجه
ن و انحراف يانگيم(يفيآمار توص يشاخص ها ۱جدول . رانياز طرف مد ييو اجرا يتيريف مديانجام وظا الت،يتحص
  .دهد ينشان م" يسته ساالريشا"ر يمتغ يهارا بر حسب نمره) اريانحراف مع يار، خطايمع

  
 "شايسته ساالري"في مؤلفه شاخص هاي آمار توصي -١جدول

 شايسته ساالري
 حجم نمونه خطاي انحراف معيار انحراف معيار ميانگين

۴۴/۱۵ ۳۴/۲ ۵۵/۰ ۱۱۰۸ 

  
ران بـر اسـاس اصـل    يانتصاب مد ،موزش و پرورشيران آدبدگاه ياز داز آن است که  يحاک ۲ج مندرج در جدول ينتا    
ران در سطوح مختلف يدر انتصاب مد ،رانيدگاه دبياز د يعني).<۸۰/۰t=،۰۵ /۰ p(صورت نگرفته است يسته ساالريشا

  .ده گرفته شده است يناد يسته ساالرياصل شا ،آموزش و پرورش
  

  
  
  

 "شايسته ساالري"آزمون تي تک نمونه اي مؤلفه  -٢جدول

 شايسته ساالري
 t df p انحراف ميانگين

۴۴/۰ ۸۰/۰ ۱۱۰۷ ۴۳/۰ 

 
 يتيرين و مقررات مـد يقواناز  يموجود در سازمان آموزش و پرورش، ناشمشکالت  امل ووا عيآ(سؤال دوم  يبرا -۳-۲

  :قرار گرفت آزمون و محاسبه ر مورديز يها پرسشقالب در  "يتيريمقررات مد" مؤلفه) باشد؟يم حاکم بر آن
  د ؟کنيم ياريدن به اهدافش يت ، چقدر سازمان را در رسيريشده توسط مد ينيش بيپ يبرنامه ها-
  ف کار متناسب است؟ يدر سازمان آموزش و پرورش پرداخت ها با کم و ک يتا چه اندازه ا-
  تواند منشأ اثرات مثبت واقع شود ؟ يمسئوالن در نظام آموزش و پرورش م يدر پ يض پيتا چه اندازه تعو-
  بر نظام آموزش و پرورش حاکم است ؟ يقو يستم نظارتيک سيبه نظر شما -
  ت قانون بر نظام آموزش و پرورش حاکم است ؟يانضباط و حاکمچقدر نظم و -
آمار  يشاخص ها ۳در جدول  .بود ۱۵يانينمره م و ۵و  ۲۵ب يبه ترت نمره نيو کمتر نيشتريلذا در هر پرسشنامه ب    
   .ده استين مؤلفه گزارش گرديمربوط به ا) اريانحراف مع يار و خطاين، انحراف معيانگيم(يفيتوص

  
 "مقررات مديريتي"شاخص هاي آمار توصيفي مؤلفه  -٣جدول

 مقررات  مديريتي
 حجم نمونه خطاي انحراف معيار انحراف معيار ميانگين

39/14 46/1 34/0 1108 
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در سازمان آمـوزش و پـرورش،    جاد شدهيمشکالت ا عوامل و، دبيراندگاه ياز د ۴جدول  ج مندرج درينتا با توجه به    

  ).<t=،۰۵/۰ p -۷۴/۱(باشد ينمآن حاکم بر  يتيريمدن يمربوط به قوان
  

 "مقررات مديريتي"آزمون تي تک نمونه اي مؤلفه  - ٤جدول

 مقررات مديريتي
 t df p انحراف ميانگين

۶۰/۰ - ۷۴/۱- ۱۱۰۷ ۰۹/۰ 

  
 ييجراو ا ياني، ميران سازمان آموزش و پرورش در سطح عاليمد يها يستگيت و شايا کفايآ(سؤال سوم  يبرا -۳-۳

  :قرار گرفت آزمون و محاسبه ر مورديز يها پرسشقالب در  "تيکفا"مؤلفه) رش شما است؟يمورد قبول و پذ
  رد؟يگ يآنان انجام م يران تا چه حد براساس قدرت و تخصص رهبريدر انتصاب مد-
  رد ؟يگ يصورت م يستگيت و شايران تا چه حد بر اساس قدرت خالقيانتصاب مد-
  ند ؟هست ي هستند چقدر در کارشان موفقالت عاليتحص يکه دارا يرانيمد-
ارشد  يمدرک کارشناس يا دارايو  يده اندت را ديريالزم مد ي،آموزشهاران سازمان آموزش و پرورشيتا چه اندازه مد-

  باشند ؟ يت ميريمد ياز رشته ها يکيدر 
  را بدست آورند ؟ يتيريمد يان توانسته اند پست هاش ي، بانوان در آموزش و پرورش بر اساس توانمندتا چه اندازه-
ن يشتريلذا در هر پرسشنامه ب. شد محاسبه" ت يکفا" مؤلفههر پرسشنامه در  فوق در ين ، مجموع پنج مؤلفه يبنابرا   

ن، يانگيم(يفيآمار توص يشاخص ها ۵در جدول  .باشد يم " ۱۵"  يانيو نمره م"  ۵" ن نمره يو کمتر"  ۲۵" نمره 
   .ده استين مؤلفه گزارش گرديمربوط به ا) اريانحراف مع يار و خطاينحراف معا

  
 "کفايت" شاخص هاي آمار توصيفي مؤلفه   -٥جدول 

 کفايت
 حجم نمونه خطاي انحراف معيار انحراف معيار ميانگين

۰۸/۱۵ ۹۰/۱ ۴۴/۰ ۱۱۰۸ 

  
،  يران سازمان آمـوزش و پـرورش در سـطح عـال    يدم يها يستگيت و شايکفا  ۶جدول  ج مندرج درينتا با توجه به    
ت و يـ کـه کفا  ين معنـ يبد ).<t=،۰۵ /۰ p ۱۸/۰(ستين دبيران آموزش و پرورش رشيمورد قبول و پذ ييو اجرا يانيم
ت قـدرت تخصـص و   يريژه مديآموزش و يالت ،گذراندن دوره هايران از ابعاد مختلف از جمله تحصيمد يها يستگيشا
  .قبول دبيران نمي باشد مورد... و  يستگيشا

  
 "کفايت" آزمون تي تک نمونه اي مؤلفه  -٦جدول

 کفايت
 t df p انحراف ميانگين

۰۸/۰ ۱۸/۰ ۱۱۰۷ ۸۵/۰ 
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-مؤلفه )؟مربوط است يياجرا ين نامه هاييمطابق با آ ،ران در سطوح مختلفين مدييتعا يآ(سؤال چهارم  يبرا -۳-۴
  :قرار گرفت آزمون و محاسبه ر مورديز يها پرسشقالب در  "ييجراا ين نامه هاييمطابقت با آ"ريمتغ يها

ن ياز ب يتيريمد يو اختصاص يعموم يها ران از آزمونيانتصاب مد ي، در سازمان آموزش و پرورش براتا چه اندازه-
  ؟شود  ياقدام م يتيريمد يداوطلبان پست ها

 يل بانک اطالعاتيبا تشک يتيريمد يپست ها ين تصدهمه داوطلبا ي، در سازمان آموزش و پرورش براتا چه اندازه-
  جاد شده است ؟يران فرصت ايمد
  ن شده است ؟يران آموزش و پرورش تدوير مدييانتخاب ، انتصاب و تغ يبرا ينيضوابط مشخص و مع يتا چه حد-
باشد  يار سال ماز طرف دولت که چه ين اعالميانگيت در سازمان آموزش و پرورش با ميريبه نظر شما طول عمر مد-

  تا چه اندازه ، تناسب دارد ؟
به صورت ارائه ) ر دستان يتوسط ز(ن به باال  ييران از روش انتخاب از پايدر انتخاب مد يبه نظر شما تا چه اندازه ا-
  رد ؟يگ يشنهاد صورت ميپ

محاسبه "  يياجرا ينامه هان ييمطابقت با آ" ريهر پرسشنامه در متغ فوق را در ين ، مجموع پنج مؤلفه يبنابرا     
  . مي باشد"  ۱۵" يانيو نمره م"  ۵" ن نمره يو کمتر"  ۲۵" ن نمره  يشتري؛ لذا درهر پرسشنامه بديگرد

  
 "مطابقت با آيين نامه هاي اجرايي"شاخص هاي آمار توصيفي مولفه   -٧جدول 

  مطابقت با 

 هاي اجرايينامهآيين

 حجم نمونه عيارخطاي انحراف م انحراف معيار ميانگين

۰۶/۱۳ ۹۴/۲ ۶۹/۰ ۱۱۰۸ 

  
 ين نامـه هـا  يـي ران در سطوح مختلف، مطابق با آين مدييران تعيدگاه دبياز د ۸جدول  ج مندرج درينتا با توجه به     
بـه دسـت     tمعنادار است، اما چـون مقـدار    pدر اينجا هر چند مقدار  ).>t=،۰۵/۰ p -۷۸/۲(رديپذ يمنصورت  يياجرا

  .ي مي باشد، لذا مطلوب نبوده و از ديد دبيران، تعيين مديران بر اساس آيين نامه هاي اجرايي نمي باشدآمده منف
  

 "مطابقت با آيين نامه هاي اجرايي "آزمون تي تک نمونه اي مؤلفه  -٨جدول

  مطابقت با 

 هاي اجرايينامهآيين

 t df p انحراف ميانگين

۹۳/۱- ۷۸/۲- ۱۱۰۷ ۰۱۳/۰ 

  
  تيجه گيريبحث و ن -۴

 دبيران سازمان هاي آموزش و پرورش استاند ياز د يتيريمد يچالش ها يبررس يپژوهش حاضر در راستا 
ي، كفايت و تيرين مدي، قوانيسته ساالريشا يتيريشاخص مد چهارن مطالعه يدر ا. صورت گرفت يجان غربيآذربا

 ،به دست آمده يافته هايبراساس . قرار گرفت يابيزمورد اراز ديدگاه دبيران،  گزينش بر طبق آيين نامه هاي اجرايي
به اين معنا كه  .)<۸۰/۰t=،۰۱ /۰ p(رديپذيصورت نم يسته ساالريبر اساس شا و پرورشدر آموزش ران يانتصاب مد

يده گرفته شده ناد يسته ساالريران در سطوح مختلف آموزش و پرورش اصل شايدر انتصاب مد ،رانيدگاه دبياز د
. ]۹و۸و۱۸[ باشد يهمسو م) ۱۳۷۷(يازهر و) ۱۳۷۷(يامرالله، )۱۳۸۱(يزديا و ايگوپژوهش ج  يافته با نتاين يا .است



  )شیراز - 89بهمن  28و  27(اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوري و کارآفرینی 
1st International Conference on Management, Innovation and Entrepreneurship (16th and 17th February-Shiraz, Iran) 

۷ 
 

، ، مدیریت صحیح منابععلمی مدیریتسبک های  بهکه مدیریت شايسته ساالر  معتقد است ) ۱۹۹۷( ١آلما
نگونه يا ].۱۹[دارد تغییر، توجه  آگاهي از جو و ، برنامه درسی متناسب با نیازها سیستم کنترل و ارزش یابی مؤثر

ر دست يافراد ز ز، معاونان ويران منتخب نيسازمان، مد يران در رده باالين مدييبعد از تع معموالً شود که ياستنباط م
در  يرات پييسته و تغيموجب عدم انتصاب افراد به صورت شا امرن يکنند که ايانتخاب م خود نظرخود را بر اساس 

ن موضوع يز نشان دهنده اين نيشيپ يهايبررس. كنديمرا براي سازمان ايجاد  يادهيمشکالت عد و هشد يتيريمد يپ
ر در توسعه کشور، باعث ياخ يهاار سالير و تحوالت بسييهمراه با تغ] ۷[ي اقهيح و سلير صحيغ يهاتيرياست که مد
ن بود که ين مطالعه، ايا يافته هايگر ياز د  ].۱۲[نظام های آموزشی کشور شده است ت در يرينظام مد يعدم کارآمد
يعني از نظر گروه  .ددانستن ينم يتيرين و مقررات مدياز قوان يت را ناشيري، مسائل و مشکالت مربوط به مددبيران

در يافته   . نمي باشدن و مقررات حاکم بر آموزش و پرورش ياز قوان ناشی جاد شدهيعوامل و مشکالت امورد بررسي، 
دبيران  رشيمورد قبول و پذ نیزران سازمان آموزش و پرورش يمد يها يستگيت و شايکفانشان داده شد  بعدي،

گذراندن دوره  ،يالتتحص(ران از ابعاد مختلف يمد يها يستگييعني شا ).<t=،۰۵ /۰ p ۱۸/۰(ستين آموزش و پرورش
 ياز موارد افراد منتخب دارا يليخدر  .مورد قبول دبيران نمي باشد) قدرت تخصص و تيريژه مديآموزش و يها
 .باشديميت کفاعدم م با أنه تويآن زم عملکردشان در ،کن با توجه به پست منصوب شدهيل ؛باشنديمالزم نت يکفا

ن نامه ييران در سطوح مختلف، مطابق با آين مدييتع ،رانيدگاه دبياز ديافته نهايي اين پژوهش نيزحاكي از اين بود كه 
ن يتوان چن ياعتقاد ندارند م اين امر،ران به ينکه چرا دبيااما  ).>t=،۰۵/۰p - ۷۸/۲(رديپذ يمنرت صو يياجرا يها

ن يآئ يمند وجود دارد وليران تواناز مد يريو بهره گ يسته ساالرين نامه ها در رابطه با استقرار شاياستنباط کرد که آئ
 ييران اجرايعدم اعتقاد مد ،هاير ساختنبودن زچون  ياديز ليآن به دال يکه عدم اجرا. گردد  ينامه ها عمالً اجرا نم

بودن آن  يک بعديو  يجزنگر ،يناز قوان يبودن بعض يآن و صور يتوجه نکردن به امکان اجرا ،ين نامه هابه آن آئ
در  عموالًسفانه ممتأ  .ي آنهااشاره نمودريانعطاف ناپذي  و شيآزما يل به اجرايعدم تما ،يساده انگار ،هاين نامهآئ

ها کمتر استفاده مي آيين نامه ها و دستورالعمل هاي عالي و مياني از  در پست انتخاب پست هاي مديريتي خصوصاً
-ت و برنامهيريسازمان مد ۸۲/۶/۱۷مورخ  ۱۱۳۵۱۷/۱۸۰۴ن مشکل با توجه به بخشنامه شماره يدر جهت حل ا .گردد
ران سازمان يانتصاب مد گردد که دريشنهاد ميران پير مدييو تغ انتصاب ر ضوابط انتخاب،يکشور به انضمام تصو يزير

ت و عمل به آن در يدر جهت رعا يقانون يريگياستناد و پ اقدام گردد و حتماً يبر اساس دستورالعمل و ضوابط مشخص
هاي مديريتي تچرا که با مطالعه اين دستورالعمل مي بينيم که در آن براي اکثر پس .باشد را دارا يتيريه سطوح مديکل

البته الزم به . ازمان آموزش و پرورش حل خواهد شدشرايطي را برشمرده که به زعم رعايت آن بخشي از مشکالت س
ن نامه يت آئيرعا .ذکر است که در بعضي از پست هاي کارشناسي تالش شده تا از افراد واجد شرايط استفاده گردد

ت در سطوح يريجه بهبود مديران و در نتيدر انتخاب مد ياساس يها شاخص يارهايمربوطه، به عنوان مع يياجرا يها
به اين نتيجه کلي  ،بر اساس نتايج حاصل]. ۲۰[از اهميت به سزائي برخوردار است  مختلف سازمان آموزش و پرورش

ران که بطور مستقيم با سازمان آموزش و پرورش درارتباط هستند، توانمندي مديران از آنجايي مي رسيم که دبي
به انتظارات آنان از يک مدير خوب در  دمي توان ،راقبول نمي کنند و اينکه چرا اينها به توانمندي مديران باور ندارند

فرهنگ باز و نتايج  ،خوب ،نظام حقوق و دستمزد مناسب سازمان برگردد که انتظار دارند مدير آنان شرايط کاري
ت يبا توجه به اهملذا،  .در عمل چنين چيزي محقق نشده است متأسفانه ، کهندمطلوب آموزشي را براي آنها مهيا نماي

ض يمتناسب با تفو و پرورش،در آموزش  يتيريمد يرساخت هايگردد، زيشنهاد ميج به دست آمده پيموضوع و نتا
 يت مياهمار حائز يبس ييو نها يني، تکويصيتشخ يابينه نظارت و ارزين زميباشد كه در ا يسته ساالريارات و شاياخت
 يبرا يو راه ياهبردراست يک سيه عنوان ران بيمد ياحرفه يهاتيها و صالحيش توانمنديازافن، به يهمچن. باشد

                                                        
1 . Alma  
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 يهابرنامه يو اجران يند تدويها در فرانه مشارکت آنيارک زمدبه منظور تت و يريدر مد تيو خالق يدن به نوآوريرس
   .مبذول گردد ي، توجه کافيدرس
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