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چكيده
ها و به جهت ويژگي. اين پژوهش با هدف بررسي عملكرد مدارس هيأت امنايي انجام شده است

براي . ي داده بنياد استفاده شديابي به هدف پژوهش از نظريهشرايط مسلط بر اين مدارس براي دست
نفع اين هاي ذي نفر از گروه15گيري گلوله برفي ي مورد نياز با استفاده از روش نمونههاگردآوري داده

از اطالعات گردآوري شده در . يافته انجام شدمدارس انتخاب و با اين افراد مصاحبه نيمه ساختار
 محوري و باز،(گانه كدگذاري داده بنياد ها، بر اساس فرايند نظريه داده بنياد، طي مراحل سهمصاحبه
در مرحله نهايي نيز مقوالت در .  مقوله استخراج گرديد19 مفهوم و 68 كد باز، 254به ترتيب ) انتخابي

) آمدياي، محوري، راهبردي و پيي، محيطي، واسطهشرايط علّ(هاي اساسي نظريه داده بنياد ذيل مؤلفه
كلي در رابطه با اين مدارس بايد بندي در جمع.قرار گرفتند و نهايتاً مدل نهايي پژوهش شكل گرفت

هاي الزم را فراهم گفت براي اين كه اين مدارس بتوانند عملكرد مطلوبي داشته باشند، بايد زيرساخت
از موانع دروني . در اين باره بايد به موانع دروني و بيروني سازمان آموزش و پرورش اشاره كرد. كرد

. تمركز و محدوديت اختيار مديران مدارس اشاره داشتتوان به ساختار مسازمان آموزش و پرورش مي
 از موانع اشاره كرد كهفقر فرهنگي و مشكالت معيشتي مردمتوان به موانع بيروني سازمان نيز مياز

.آيدمي به شمار  بهبود عملكرد اين مدارستقويت و
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مقدمه

، 1پـوالت (آموزش و پرورش در سراسر جهان با تغييرات قابل توجهي روبرو بـوده اسـت                

اصالح كل نظام آموزش و پرورش يا بخشي از آن، در تمام كشورها، بـدون اسـتثنا در                  ). 2011

هـاي  انـداز سياسـت  اصالحات مناسب در آموزش و پرورش، بخشي از چشم. دست اجرا است  

هـاي اخيـر   در سـال  ). 2012 و همكـاران،     2پرستون(موزشي در بسياري از كشورها شده است      آ

جمعيـت افـزايش . رو بوده استنظام آموزش و پرورش كشور ما نيز با مشكالت متعددي روبه

نظـر ازرايمـشكالت تـر كيفيتپرورش باوآموزشبرايمردممداومتقاضايوآموزيدانش

بـه آورده اسـت وجـود بهآنمانندوآموزشيمربي، فضايبودجه،ات،تجهيزامكانات،تأمين

در نتيجه ايـن شـرايط،   . باشندموفقآنتحققتوانند درنميتنهاييبههادولتاغلبكهنحوي

هاي پاياني قرن بيستم هـم جهـت بـا تحـوالت فرهنگـي،       هاي آموزش و پرورش طي دهه     نظام

ميركمـالي  (اند وهاي مشاركتي و غير متمركز گرايش يافته      اقتصادي و اجتماعي اين دوران به الگ      

).1388و اعالمي، 

در كشور ما ). 2012، 3ماگر و نواك(نيست ايتازهيپديدهپرورشوآموزشدرمشاركت

هاي مختلفي در جهت مشاركت مردم در آموزش و پرورش انجام شده است كه نيز فعاليت

در ادامه مشاركت دادن جامعه در اداره امور مدارس، . ددگر بر مي60يهشروع آن به اواسط ده

 توسط مسئولين آموزش و "مدارس هيأت امنايي"هاي اخير طرحي تحت عنوان در سال

در مقدمه مصوبه مدارس هيأت امنايي آمده است كه . پرورش تصويب و اجرا گرديده است

قانون مديريت خدمات 13شوراي عالي آموزش و پرورش در راستاي كمك به اجراي ماده 

 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و قانون 144كشوري و ماده 

ها و سياست مدرسه محوري و به ها و شهرستانتشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استان

هاي مشاركتهاي آموزشي و تربيتي مدارس، جلب و توسعهبرنامهمنظور ارتقاي كيفيت

 و خيرين در احداث و اداره امور مدارس، تقويت نظام مديريتي، مالي و اجرايي مدارس دميمر

نامه توسعه سپاري مديريت مدارس، آيينمبتني بر گسترش عدالت آموزشي و پيمان

نامه آيين (نمايدت امنايي در مدارس را تصويب ميأ به شيوه مديريت هيهاي مردميمشاركت

1-  Polat
2-  Preston
3- Mager & Nowak
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).1388ي، مدارس هيأت امناي

هاي بعد از آن، اكثر مسئولين ارشد در ابتداي تشكيل اين مدارس و همچنين در سال

 فراوان نموده و از طرح مدارس ورش از اين مدارس تعريف و تمجيدسازمان آموزش و پر

 رفع مشكالت سازمان آموزش و پرورش و يهيأت امنايي به عنوان طرحي ممتاز در زمينه

اند و اين مدارس را به عنوان راه كاري جهت وزش و پرورش نام بردهمشاركت جامعه در آم

هاي متفاوت و از طرف ديگر واكنشاما .افزايش كيفيت آموزش و پرورش كشور معرفي كردند

نفع مدارس و هاي ذيهاي بعضاً متناقضي از جانب كارشناسان آموزش و پرورش، گروهگفته

ش و پرورش، نسبت به تشكيل اين مدارس بيان شده حتي وزرا و مديران ارشد سازمان آموز

چه كه  بسياري از منتقدان، آنيحتي به گفتهميزان اين انتقادات تا آن حد بوده است كه . است

حال با توجه به .هاي داده شده بوده استعمالً در اين مدارس اجرا شده، بر خالف وعده

اند، بايستي نگاهي به  جامعه داشتهي كه اين مدارس درياهميت موضوع و فراز و فرودها

عملكرد اين مدارس انداخت و ديد كه آيا اين مدارس تأثيري در فرايند آموزش و پرورش 

اند به اهداف مورد نظر خود دست يابند؟آيا اين مدارس توانستهاند؟ كشور داشته

 پژوهشيپيشينه

يه است، اما در زمينه عملكرد مدارس هيأت امنايي پژوهشي صورت نگرفتيدر زمينه

ها اشاره هاي متفاوتي انجام شده است كه در زير به آنمدارس دولتي و غيردولتي پژوهش

.شودمي

در پژوهش خود نتيجه گرفت كـه مـديران و معلمـان مـدارس غيردولتـي                ) 1372(نوريان  

آن ديدگاه مساعدتري نسبت به مديران و معلمـان دولتـي در مـورد عملكـرد مدارسـي كـه در                     

آموزان مـدارس غيردولتـي نـسبت بـه     همچنين اولياي دانش. باشند، دارندمشغول به فعاليت مي   

. باشـند رضـايت بيـشتري دارنـد       عملكرد مدارسي كه فرزندانشان در آن مشغول به تحصيل مي         

آمـوزان  نيز نشان داد كه تعامـل و ارتبـاط مـديران و معلمـان و دانـش                ) 1375(پژوهش نجات   

معلمانميزان مشاركت   . ي قرار دارد  ت غيردول  در سطح بهتري نسبت به مدارس      دولتيمدارس غير 

1سـوتا پـيس . در امور مدرسه در بين مدارس غيردولتي نسبت به مـدارس دولتـي بيـشتر اسـت             

1- Pisciotta
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نيز در پژوهش خود دريافت كه معلمان مدارس خصوصي در مورد تسلط بر مـدارس،            ) 1999(

والدين در امر آموزش و پرورش، عملكرد تحصيلي    محتواي آموزش كالس درس، درگير شدن       

1تـان الزي بيلـي و پنـگ  .تـري دارنـد  و روحيه كلي، نسبت به معلمان مدارس دولتي نظر مثبت  

آموزان مدارس خصوصي نسبت به همتايـان خـود در مـدارس            نيز نتيجه گرفتند دانش   ) 2003(

نتـايج  . انـد هـا كـسب كـرده   ندولتي، عملكرد تحصيلي بهتري داشته و نمرات بهتـري در آزمـو           

نيز نشان داد كه عملكرد مـديران و معلمـان مـدارس غيرانتفـاعي بـا                ) 1384(پژوهش سنجري   

عملكرد مديران و معلمان مدارس دولتي تفاوت معناداري داشته و مـديران و معلمـان مـدارس                 

نيـز  ) 2007( و همكـاران  2رونـي .  كيفيت آموزشي دارنـد يغيرانتفاعي عملكرد بهتري در زمينه   

نتايج پژوهش ايشان نشان داد كه بين سـالمت         . پژوهشي در رابطه عملكرد مدارس انجام دادند      

جهانيـان و   . ي معنـاداري وجـود دارد     سازماني و اثربخشي معلمان بـا عملكـرد مـديران رابطـه           

كنند كه بـين وضـع موجـود و وضـع مطلـوب             نيز در پژوهش خود بيان مي     ) 1391(نژاد  بالدي

 عملكرد مديريت مدارس، عملكرد معلمان، امكانات و تجهيزات مـدارس و            ي زمينه مدارس در 

.هاي تربيتي و فوق برنامه تفاوت معناداري وجود داردفعاليت

دهد كه ميزان نشان مي) 1376(رودهتچحيدرياما بر خالف نتايج باال، نتايج پژوهش 

 متغيرهاي جنسيت، انطباق با كارآمدي مدارس غيرانتفاعي بيشتر از مدارس دولتي است و

مقدس .اندثير را بر كارآمدي مدارس متوسطه گذاشتهأمحيط و يكپارچگي به ترتيب بيشترين ت

 تجهيزات مدارس، به طور عمده ينيز در پژوهش خود نتيجه گرفت كه در زمينه) 1373(

 غيرانتفاعي در هايآموزان دبيرستانهمچنين دانش. مدارس دولتي بر غيرانتفاعي برتري دارند

هاي دولتي آموزان دبيرستانهاي مربوط به نمرات رضايت بيشتري نسبت به دانششاخص

نيز نشان داد كه به كار بردن روش مشاركتي در امور خود در پژوهش ) 2003 (3گرون. داشتند

نيز در ) 2003( و همكاران 4گلر. شودمدرسه توسط مدير موجب بهبود عملكرد معلمان مي

كه مشاركت مدارس خصوصي ي دريافتند كه هيچ گونه دليل روشن و معيني از اينپژوهش

.تأثيري بر بهبود كار مدارس دولتي داشته باشند وجود ندارد

1- Lassibilie & Pengtana
2- Roney & et al
3- Gronn
4- Geller
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ها نيز به دست با اين وجود نتايج باال توسط پژوهشگران مختلف، نتايجي ديگر در بررسي

ين وضعيت بين فضاهاي آموزشي و نشان داد كه تفاوت معناداري ب) 1376(كفاش . آمده است

هم در ) 1389(سرمد . پرورشي مدارس غيرانتفاعي و مدارس دولتي شهر تهران وجود ندارد

آموزان به فعاليت و رقابت علمي، استفاده مدارس پژوهش خود مشخص كرد كه ترغيب دانش

فيت از ابزار و تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي، روابط انساني حاكم بر مدارس و كي

دار بوده و در اين ميان شرايط مديريت مدارس در دو گروه مدرسه دولتي و غيردولتي معني

.تر بوده استهاي غيردولتي مطلوبدبيرستان

هدف پژوهش

.باشدبررسي عملكرد مدارس هيأت امنايي مي حاضر هدف كلي پژوهش

االت پژوهشؤس

.ررسي قرار گرفتهاي زير مورد ببراي دستيابي به هدف تحقيق، سؤال

سؤاالت و اهداف طرح سؤال پژوهش. 1جدول 

سؤاالت پژوهشهدف طرح سؤال

مدارس عادي بعد از تبـديل وضـعيت بـه هيـأت امنـايي بـا چـه موانـع و                     
اند؟مشكالتي روبرو بوده

 هيأت امنايي تأثير گذاشته است؟آيا شرايط جامعه ما بر عملكرد مدارس

هايشناسايي مؤلفه
دهنده عملكرد تشكيل

مدارس هيأت امنايي
عدم وجود چه عواملي بر عملكرد مدارس تأثيرگذار بوده است؟

؟شوندهايي باعث بهبود عملكرد مدارس هيأت امنايي ميچه عامل
ـ         آيا مدارس هيأت امنايي مي     رورش بـه   توانند بـدون حمايـت آمـوزش و پ

اهداف خود دست يابند؟

هاي شناسايي عامل
 بر عملكرد تأثيرگذار

مدارس هيأت امنايي
باشند؟مدارس هيأت امنايي در چه اموري داراي نقص و اشكال مي

شناسايي پيامدهاي
عملكرد مدارس هيأت 

امنايي

بهبود عملكرد مدارس هيأت امنايي چه تـأثيري بـر آمـوزش و پـرورش و                 
جامعه خواهد گذاشت؟

روش تحقيق

و متفاوت مدارس هيأت امنايي نسبت به مدارس عادي ها، شرايط خاص با توجه به ويژگي

نظريه (و لزوم در نظر گرفتن اين عامل، محقق را به سمت استفاده از روش كيفي مطرح شده 
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نفعان مدارس هيأت ذيهايي داده بنياد ديدگاهنظريهازاستفادهبامحقق . سوق داد) داده بنياد

روشيبنياددادهينظريه. دهدس مورد بررسي قرار ميرابطه با عملكرد اين مدار را درامنايي

كنش ياكنشفرايند،تبيينبهگستردهسطحيدركهاستاينظريهخلقبرايكيفيومندنظام

. )2002، 1ويلكرس(پردازد ميمشخصهويتباموضوعيمتقابل

گيريجامعه و روش نمونه

اين افراد به . باشندارس هيأت امنايي مينفعان مدي مورد مطالعه شامل كليه ذيجامعه

واسطه موقعيت خود، ارتباط نزديكي با اين مدارس داشته و نسبت به عملكرد اين مدارس 

گيري گلوله برفي پژوهشگر با استفاده از روش نمونه. اطالعات بيشتري در اختيار دارند

 در .ياز پژوهش انتخاب كردهاي مورد نتعدادي از افراد جامعه آماري را براي گردآوري داده

گيري گلوله برفي واحدهاي نمونه نه تنها اطالعاتي از خودشان بلكه در مورد روش نمونه

 مشخصات 2در جدول شماره ). 2008، 2استراس و كوربين(كنند واحدهاي ديگر ارايه مي

.رديده استگنمونه آماري پژوهش ذكر 

مشخصات نمونه آماري پژوهش. 2جدول 

تعدادشوندهصاحبهافراد م

3مدير مدرسه
4معلم
3آموزاناولياء دانش

2كادر اداري مدرسه
3اعضاي هيأت امنا

15مجموع

آوري اطالعاتابزار جمع

نيمه ساختار يافته يمصاحبهبراي دستيابي به هدف پژوهش با افراد در نظر گرفته شده 

 در ابتداي مصاحبه توضيحات كلي در مورد .هاي مورد نياز گردآوري شددادهانجام شد و 

1- Creswell
2- Straus & Corbin
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از مصاحبه . شدهاي آن به مصاحبه شونده ارائه و سپس مصاحبه آغاز ميتحقيق و هدف

وعللازايشانحليلعملكرد مدارس هيأت امنايي و ت در موردديدگاهشانيدربارهشوندگان

ها و يا  افراد سؤالدر حين مصاحبه. شدميسؤالمدارساينبر عملكرداثرگذارعوامل

كردند هاي مصاحبه و منظور دقيق پژوهشگر مطرح ميهاي احتمالي خود را در مورد سؤالابهام

. كردنمود و مصاحبه ادامه پيدا ميكه پژوهشگر جواب مناسب را جهت رفع ابهام ارائه مي

شد به مطرح مينكاتي كه در روند انجام مصاح.  دقيقه بود30 تا 20مدت زمان هر مصاحبه بين 

بهنسبتتريدقيقو بررسيتحليلگفتگوها،چند بارهمرورباه شد تا گايادداشت مي

.شودانجاممصاحبه شوندگانشدهطرحهايديدگاه

هاروايي و اعتبار مصاحبه

صالح رسيد و اعتبار ها، سؤاالت و روش مصاحبه به تأييد افراد ذيقبل از انجام مصاحبه

هاي انجام گرفته به صورت مصاحبه همچنين بدين دليل كه مصاحبه. ارزيابي شدآن نيز مثبت 

آمد، با ارائه توضيحات الزم و آزاد بود، هر گونه ابهامي كه در فرايند مصاحبه به وجود مي

.شدمرتبط توسط پژوهشگر حل مي

هاروش تحليل داده

ي هاي مورد نياز پژوهش مرحلهآوري دادهي جمعدر روش تحليل داده بنياد، بعد از مرحله

باشدي كدگذاري آزاد، محوري و انتخابي مياين مرحله شامل سه مرحله. كدگذاري قرار دارد

ومفاهيمكدها،شمارشبهاقدامباز،كدگذارييمرحلهدر). 2008ن، س و كوربياترسا(

مرحله . شودغاز ميبعد از اتمام مرحله كدگذاري باز، كدگذاري محوري آ. كنيمها ميمقوله

. پاياني كدگذاري نيز كدگذاري انتخابي است

هاي تحقيقيافته

ه مفاهيم و نوع مقوالتي كه در اين تحقيق حاصل گرديد تعداد كدها، 3در جدول شماره 

.شده استنمايش داده 

د؛ شوها، كدگذاري باز آغاز ميي داده بنياد، پس از انجام مصاحبهي نظريهدر اولين مرحله
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كدها، مفاهيم و مقوالت. 3جدول 

تعداد كدتعداد مفاهيمتعداد مقولهنوع مقولهرديف
51546يعل1ّ
1549محوري2
21240ايزمينه3
31139ايمداخله4
51442راهبردي5
31138آمديپي6

1968254مجموع

هاي سپس مقوله. شودهاي محوري احصا ميقولههاي مفهومي اوليه براي دستيابي به مو گزاره

بندي كدهاي باز و برقراري روابط بين آنها انجام آغاز و طبقه) كدگذاري محوري(محوري 

. شود و در نهايت كد انتخابي براي كدهاي محوري انتخاب خواهد شدمي

ادها در تحقيق بر اساس نظريه داده بنيجريان كدگذاري و تقليل داده. 4جدول 

ها كد باز از فرايند مصاحبه254احصا : مرحله كدگذاري باز

 مقوله از كدهاي باز19احصا : مرحله كدگذاري محوري

، قـوانين و  ) كـد 13(نبود منابع كـافي در مـدارس   : ي مؤثر بر عملكرد مدارس هيأت امنايي   شرايط علّ 
 و  ) كـد  9(ف انسجام اجتمـاعي   ، ضع ) كد 6( و ضعف اعتماد اجتماعي    ) كد 7(مقررات موجود   

) كد11(ضعف مشاركت اجتماعي
) كد49(عملكرد مدارس هيأت امنايي : مقوله محوري پژوهش

، مشخص نبودن ساختار مشاركت در      ) كد 25(هاي مورد نياز    فراهم نبودن زيرساخت  : ايشرايط زمينه 
) كد15(مدارس

و عامـل   )  كـد  11(مـل سياسـي و قـدرت        ، عا ) كـد  12(عوامل و شرايط اقتصادي     : ايشرايط مداخله 
) كد16(فرهنگي 

، عدم تمركز و تفويض اختيارات بيـشتر بـه          ) كد 9(تواناسازي هيأت امنا و تقويت مدارس     : راهبردها
، ارزيـابي، بـازنگري و     ) كد 7(هاي استراتژيك در سطح مدارس    ، اجراي برنامه  ) كد 10(مدارس

) كد9(نفعان هاي قانوني مورد نياز با همكاري ذي، توسعه بستر) كد7(نامه مدارستوسعه آيين
و )  كـد  11(، مـشاركت همـه جانبـه اوليـا در مـدارس           ) كد 13(گسترش عدالت اجتماعي  : آمدهاپي

) كد14(افزايش كارايي مدارس
پنج مؤلفه نظريه: مرحله كدگذاري انتخابي

3(اي ، مقوله مداخله) مقوله2(اي ، مقوله زمينه) مقوله1(، مقوله محوري ) مقوله5(ي شرايط علّ
) مقوله3(آمدها ، پي)مقوله5(، راهبردها )مقوله
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گيريبحث و نتيجه

هاي پژوهش، الگوي پارادايمي جام شده و تجزيه و تحليل دادهنهاي ابا توجه به مصاحبه

:گردد ارايه مي1پژوهش به شكل نمودار 

الگوي پارادايمي پژوهش. 1نمودار 

اند به توان گفت كه مدارس هيأت امنايي نتوانستهوجه به الگوي پارادايمي پژوهش، ميبا ت

چه كه توسط مسئولين ارشد سازمان آموزش نامه خود و آناهداف در نظر گرفته شده در آيين

چرا كه با بررسي آيين . كردند برسندو پرورش در بدو تأسيس در مورد اين مدارس بيان مي

هاي مدارس مسئولين ارشد سازمان آموزش و پرورش ت امنايي و گفتهنامه مدارس هيأ

توان به گسترش عدالت شود كه از اهداف اوليه تشكيل مدارس هيأت امنايي، ميمشاهده مي

جانبه اوليا در اجتماعي، تأمين نيروي انساني با كيفيت، افزايش سرمايه اجتماعي، مشاركت همه



)1ي ، شماره1393، بهار و تابستان 21ي ششم، سال دوره(تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز،مجله علوم 14

در تبيين و تفسير داليل عدم موفقيت اين . شي بوده استامور مدارس و بهبود خدمات آموز

توان به ها و همچنين راهبردهاي حل مسائل اين مدارس ميمدارس و موانع و مشكالت آن

كند كه اين الگو بيان مي. ها و الگوي پارادايمي تحقيق اشاره داشتنتايج حاصل از مصاحبه

تأثير گذاشته است، نبود منابع مالي و مادي ي كه مستقيماً بر عملكرد اين مدارس شرايط علّ

كافي در مدارس، ضعف قوانين و مقررات موجود، ضعف اعتماد اجتماعي، ضعف انسجام 

پنج راهبرد براي اين مدارس ارائه در اين پژوهش . اجتماعي و ضعف مشاركت اجتماعي است

يض اختيارات بيشتر تواناسازي هيأت امنا، تقويت مدارس، عدم تمركز و تفوگرديد كه شامل 

نامه هاي استراتژيك در سطح مدارس، ارزيابي، بازنگري و توسعه آيينبه مدارس، اجراي برنامه

اما بايستي توجه . نفعان مدارس استمدارس، توسعه بسترهاي قانوني مورد نياز با همكاري ذي

عواملي . ند بوداي بر راهبردهاي ارائه شده تأثيرگذار خواهداشت كه شرايط محيطي و واسطه

هاي همچون عوامل و شرايط اقتصادي، عامل سياسي و قدرت و عامل فرهنگي به عنوان مقوله

هاي مورد همچنين فراهم نبودن زيرساخت. باشنداي بر راهبردها تأثيرگذار ميشرايط واسطه

. شدنداي مشخصهاي واسطهنياز، مشخص نبودن ساختار مشاركت در مدارس به عنوان مقوله

 ايجاد شرايط و امكانات مورد نياز، وجود اين مدارس در پايان مشخص شد در صورت

 مانند گسترش عدالت اجتماعي، مشاركت همه جانبه اوليا در مدارس و افزايش يپيامدهاي

.خواهد داشترا به دنبال كارايي مدارس 

ارس بتوانند بندي كلي در رابطه با اين مدارس بايستي گفت براي اين كه اين مددر جمع

در اين باره بايستي اشاره . هاي الزم را فراهم كردعملكرد مطلوبي داشته باشند، بايد زيرساخت

در باب موانع دروني سازمان . به موانع دروني و بيروني سازمان آموزش و پرورش داشت

. توان به ساختار متمركز و محدوديت اختيار مديران مدارس اشاره داشتآموزش و پرورش مي

 چرا كه ، بايد از آموزش و پرورش زده شوداين مدارسجرقه ايجاد تغيير در عملكرد بنابراين، 

؛ از طرفي با توجه به اين  واقف استمدارسبيش از همه آموزش و پرورش به مشكالت اين 

كه تمامي اختيارات مدارس در اختيار سازمان آموزش و پرورش است، بنابراين مدارس بدون 

گيريتصميمسيستماستقرارباهمراهدر واقع. توانند كاري از پيش ببرندمان نمي سازياجازه

بازدارندهعاملعنوانبهكهشوندتعديلايگونهبهسازمانهايسيستمديگربايدمشاركتي،

.نكنندعمل
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فقر فرهنگي و . موانع بيروني سازمان نيز بر عملكرد اين مدارس تأثير مستقيم گذاشته است

 به شمار آيد؛  بهبود عملكرد اين مدارستواند از موانع تقويت وشكالت معيشتي مردم، ميم

شود درك ضعيفي از مشاركت داشته باشند و به  سبب ميانآموززيرا فقر فرهنگي اولياي دانش

علت مشكالت معيشتي نيز نتوانند زمان كافي را براي همكاري با مدرسه فرزندانشان اختصاص 

، به سرنوشت تربيتي و اوليا با هر توان ماليتوان منكر اين واقعيت شد كه همه ه نميالبت. دهند

 در امر مشاركت به ياي قوي انگيزهبه تنهايي،مندند و اين كارتحصيلي فرزندان خود عالقه

شان سازي الزم انجام شود و والدين را نسبت به نقشدر اين باره بايستي فرهنگ. آيدشمار مي

در پايان بايستي گفت كه اگر روال كار همين گونه كه هست دنبال .مدارس آگاه كرددر اين 

تنها عنوان هيأت امنايي را يدك بكشند و به مسائل شود و اين مدارس از هيأت امنايي بودن 

اي  ما با آنها روبرو هستند بي توجهي صورت گيرد، نتيجهيمتفاوتي كه اين مدارس و جامعه

. براي سازمان آموزش و پرورش در پي نخواهد داشتجز شكست اين طرح

هاي پژوهشمحدوديت

يترين محدوديت پژوهش، پنهان كاري مسئولين سازمان آموزش و پرورش دربارهمهم

 اين مدارس و از طرفي عدم استقبال و پنهان كاري مديران و مسئولين يدادن اطالعات درباره

كردشان بود كه البته به دليل استفاده از روش تحقيق  عميمدارس هيأت امنايي در باب نحوه

نفعان اين مدارس به اندازه كافي نسبت به داده بنياد و مصاحبه با اشخاص متفاوت از ذي

يكي . آوري شد جريان كار و عملكرد اين مدارس در سطوح گوناگون اطالعات جمعينحوه

ن آسان محقق به اولياي هاي پژوهش دسترسي نه چنداديگر از مشكالت و محدوديت

هر دو گروه بنا به .  بود،آموزان و اعضاي هيأت امنايي كه خارج از مدرسه فعاليت داشتنددانش

از . كردندكردند فرصت دسترسي را براي محقق كم مي كه براي خود مطرح مييهايمشغله

اًف و بعضرساني ضعيتوان به كم بودن منابع، اطالعهاي ديگر پژوهش ميجمله محدوديت

متناقض در باب اين مدارس از سوي مسؤلين وزارت آموزش و پرورش و جديد بودن موضوع 

.پژوهش اشاره كرد

پيشنهادات اجرايي پژوهش

بر اساس نتايج پژوهش، پيشنهادات اجرايي را به صورت مجزا براي سازمان آموزش و 
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:كنيمپرورش و مدارس هيأت امنايي بيان مي

پرورشآموزش وسازمان ) الف

و در ساختار جديد شود تعييناين مدارس برايمشخصسازمانيتشكيالتوساختار.1

.اولياي آنها داده شودآموزان وبايست اختياراتي به مديران مدارس، معلمان، دانشمي

حضورباهاشهرستاندرايدورهمستمرجلسات،طرحاجرايدرهماهنگيمنظوربه.2

.گرددبرگزاردارسمديران اين متمام

ومطالعهاجراييهاينامهآييندرموجودهايضعفومشكالتهاييگروهكارتشكيلبا.3

.شوندرفع

قطع منابع برايارشدمديراناستضروري،اين مدارسبودجه كمبودمشكلبهنظر.4

مالي اين مدارس دوره زماني در نظر بگيرند و به مدارس مهلت داده شود منابع مالي 

.ايگزين را تعيين كنندج

جهت گسترش كمي اين مدارس به جاي دستورالعملي بودن تبديل مدارس به هيأت .5

هايفعاليتشوراهاي آموزش و پرورش،وهاي مردمي سازمان امنايي، مسئولين مشاركت

اين مدارس در عملكرديشيوهواهدافباافرادآشناسازيمورددرراگستردهتبليغاتي

.غير هيأت امنايي انجام دهندبين مدارس 

ويژه مديران مدارس نقش مهمي در ه مديران سطوح مختلف وزارت آموزش و پرورش ب.6

عدم تحقق مشاركتچگونگي مشاركت مردم در آموزش و پرورش دارند، تحقق يا

 و سازي در بسياري از موارد به اين مديران بستگي دارد، لذا شايسته است براي آگاهواقعي

هاي آموزشي خاصي تدارك ديده  مديران نسبت به اين امر، برنامهينش نظريتقويت ب

.شود

مدارس هيأت امنايي) ب

.هاي استراتژيك در سطح مدارس تهيه و اجرا گرددبرنامه.1
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ها و كمبودهاي محيط مدرسه باعث برانگيختن حس و انگيزه در اولياء ارائه عيني كاستي.2

.شودر مدرسه ميشده و مقدمه مشاركت آنان در امو

امورات و موضوعات تكراري و رايج در جلسات هيأت امنا به حداقل رسانده شود و در .3

.هاي نوآوري در خدمات مدرسه بيشتر كار شودجلسات روي برنامه

هاي مدرسه  و فعاليتآموزان و معلماننمايشگاهي از حاصل كار دانشهر چند وقت، .4

.گزار گرددبر

اطالع آموزان و مسائل و مشكالت مدرسهي و تربيتي دانشي وضعيت تحصيلدرباره.5

. انجام شودرساني دقيق و به موقع

. شودقدردانيهاي اولياء در مدرسهها و همكارياز فعاليت.6

. شوداستفاده مناسبهاي تخصصي و مهارتي اولياءاز توانايي.7

هاي آيندهپيشنهادات براي پژوهش

هاي دروني براي بهبود عملكرد قوتها ووني و ضعفها و تهديدهاي بيربررسي فرصت.1

.مدارس هيأت امنايي

هاي گسترش مشاركت مردم در امور مدارس هيأت امنايي از ديدگاه اولياء بررسي راه.2

.آموزاندانش

هيأت اي ميزان رضايت اولياي مدارس هيأت امنايي و اولياي مدارس غيربررسي مقايسه.3

.رسامنايي پيرامون عملكرد مدا

آموزان مدارس هاي مدارس هيأت امنايي بر روحيه كارآفريني دانشبرنامهبررسي تأثير فوق.4

.هيأت امنايي

.هاي مديريت مدارس هيأت امنايي و مدارس غير هيأت امنايياي سبكبررسي مقايسه.5

.بررسي عوامل مؤثر در اجراي طرح مدارس هيأت امنايي از ديدگاه مديران اين مدارس.6

.هاي مدارس هيأت امنايي و ارائه مدل مفهوميبعاد و مؤلفهبررسي ا.7

هاي آموزشي و كيفيت شرايط آموزشي و پرورشي مدارس هيأت امنايي و مقايسه نرخ.8

.مدارس غير هيأت امنايي
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ارزيابي ميزان آمادگي مدارس غير هيأت امنايي براي استقرار شيوه هيأت امنايي در اين .9

.مدارس

منابع

). 1388 (ت امنايي در مدارسأ به شيوه مديريت هيهاي مردميمه توسعه مشاركتناآيين

http://tarh.majlis.ir: هاي مجلس به آدرسبرگرفته از مركز پژوهش

بررسي و مقايسه وضع موجود و مطلوب ). 1391(الدين نژاد، حسامجهانيان، رمضان؛ بالدي

فصلنامه رهبري و مديريت . آموزاننشمدارس غيردولتي شهر كرج از ديدگاه اولياء دا

.25-37: ، صص2، سال ششم، شماره آموزشي

بررسي تطبيقي كارآمدي سازماني مدارس غيرانتفاعي و ).1376(چتروده، مجيد حيدري

.دانشگاه فردوسي مشهد: ي كارشناسي ارشدپايان نامه. دولتي دوره متوسطه شهر مشهد

غيردولتيودولتيدخترانههايدبيرستانمديريتردعملك مقايسه).1389(سرمد، غالمعلي 

.97-116:صص،دومشمارهدوم،، سالآموزشيمديريتتحقيقاتفصلنامه.تهرانشهر

هاي بررسي و مقايسه كيفيت آموزش و پرورش دبيرستان). 1384(پروين سنجري،

 آزاد واحد دانشگاه: نامه كارشناسي ارشدپايان. غيرانتفاعي با دولتي شهر اصفهان

.خوارسگان

مقايسه وضعيت آموزش و پرورش مدارس غيرانتفاعي و مدارس ). 1376(كفاش، حميدرضا 

. گزارش شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان تهران،دولتي شهر تهران
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هاي مدارس غيرانتفاعي با مدارس دولتي در مقايسه برخي از ويژگي). 1373(مقدس، رضي 

.دانشگاه تهران: مه كارشناسي ارشدناپايان. شهر اهواز

ارزيابي ميزان آمادگي مدارس ابتدايي شهر ). 1388(ميركمالي، سيدمحمد؛ اعالمي، فرنوش 

، 1، شماره 5، دورههاي نوين تربيتيانديشه. تهران براي استقرار مديريت مدرسه محور

.147-171:صص

دارس غيرانتفاعي و مدارس هاي مديريت مبررسي و مقايسه شيوه). 1375(نجات، موسي 

.IPCدولتي در مقطع راهنمايي پسرانه شهري استان مركزي با عطف توجه به شاخص 

.دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن: پايان نامه كارشناسي ارشد

آموزان مدارس مقايسه ديدگاه مديران، معلمان و اولياي دانش). 1372(نوريان، محمد 

پايان .  نسبت به عملكرد آن مدارس در شهرستان اسالمشهرغيرانتفاعي با مدارس دولتي

.دانشگاه عالمه طباطبايي: نامه كارشناسي ارشد
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