
  از سپهر نظریه تا حضیض عمل در مدیریت آموزشی
  نوجوي ترسیم سیماي مدیریت در نظام آموزش و پرورش ایرا در جست

 1پور  دکتر عباس عباس

  12تا  1از صفحه 

  چکیده

گیري  هاي تصمیمرغم وضعیت پیچیده و نابسامانی که امروزه بر کانونمدیران آموزش و پرورش به
اي حاکم شده است، براي اینکه بتوانند نظام آموزشی کشور را هدایت و  هاي مدرسهآموزشی و نیز محیط

وقوع، آثار چشمگیري بر روي تغییرات در شرف . اند شماري مواجه ها و تحوالت بیراهبري کنند با چالش
رود در بررسی و تحلیل و که انتظار میدرحالی. مدارس و کار و فعالیت مدیران آن بر جاي نهاده است

درستی - پردازي بهدانشگاهی در امر نظریه - ها و تحوالت از نظریه و قابلیت نظام علمیتعلیل این چالش
در حالی است که بررسی هاي تطبیقی  مراین ا. استاستفاده شود، اما در عمل، جاي آن کامالً خالی 

آمدن بر چنین شرایط پیچیده و نابسامانی تالش  قیدهد رهبران آموزشی اثربخش براي فا نشان می
یافته و راهبردي و با استعانت از قابلیت و کنند از طریق ساخت یک مدل یا چارچوب ذهنی نظام می

درستی درك کنند و کنند، به ا که در آن قرار دارند و عمل میدانشگاهی، دنیایی ر -ظرفیت  نظام علمی
  . ود باشنددرصدد بهبود مؤثر وضع موج

کند با تحلیلی مختصر از وضع کنونی مدیریت در آموزش و پرورش، برخی از  مقاله تالش می این
اي و  ظریههاي مهم مدیریت آموزشی در کشور را مطرح کند و با رویکرد ن ها و دغدغهترین چالشمهم

  .   اي ایجادشده را در کانون توجه قرار دهد استلزامات دنیاي کنونی تبیینی از خالء نظریه

  ها کلید واژه
 .هیچالش، عمل، مدیریت آموزش و پرورش، مدیریت آموزشی، نظام آموزش و پرورش، نظر
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  مقدمه

خود از یک  يهدر پیشین 1یـعنوان قلمرو مطالعاتی یا دانشگاهمدیریت آموزشی به
دانش و پژوهش  يهاي که دامنگونه؛ به    آمیز برخوردار بوده استکارآمد و موفقیت يهدور

هاي برتر جهان هاي پربار علوم تربیتی در دانشگاهآن را به یکی از رشته ،در این رشته
شود که از جو نمیواین سؤال جست پاسخ اعتبار این رشته در. مبدل ساخته است

جواب تاکنون تا چه میزان تجارب علمی و دانش نظري اندوخته است بلکه در پیدایش 
در چارچوب فکري  این رشته توانسته این ذخایر را ،این سؤال است که تا چه میزان

  ! ه دهدیاست، ارا آندر  2جامع يهکه عبارت از نظری ،تريوسیع
ما، نه تنها بین نظریه و عمل  يهفرض ما بر این است که در شرایط کنونی جامع

ها و تجارب بسیاري از نظریات، ایده ،خوردمدیریت آموزشی شکاف عمیقی به چشم می
نظران آگاهانه یا ناآگاهانه که در محتواي آموزشی و ساختاریافته و یا شهودي صاحب

 .ستا 3شود از نظر ساختار، محتوا و زمینه دچار بحران هویتمی مطرحپژوهشی این رشته 

قدري فراگیر، سریع و ي مدیریت آموزشی بهي دانش و پژوهش در رشتهدامنه 
اي از قطعات پندآموز و ي سنتی مجموعهتوان به شیوهپیچیده شده است که دیگر نمی

رود انتقال تجربه و انتظار می. صورت خطی منتقل ساختتجارب شخصی صرف را به
پردازي و در قالب نظریه ریق فرآیند نظریههاي مبتنی بر دانش و پژوهش از طیافته

  . مطرح شود
اي از کارهایی که باید انجام شود و یا یک سلسله ي سیاههنظریه به دنبال ارایه

طور ساده مرتب شده باشد و که مانند دستورات آشپزي براي پخت غذا به 4راهکار جزئی
همراه با تفکر، تأمل و گونه تفکري نباشد، نیست، بلکه اجراي آن نیازمند هیچ

ها را درك کنیم، امور مهم از دهد تا الگوها و قالببه ما یاري می. ورزي است اندیشه
رو هاي درست بپردازیم؛ از اینغیرمهم را تمیز دهیم و با رویکرد انتقادي به طرح پرسش

  . یافته استنظریه، یک چارچوب فکري و نظام

                                                                                                              
1 - Field of Study or Discipline 
2 - General Theory 
3 - Identity Crisis 
4 - Modus Operandi 
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   3 ..... ترسیم وجوي جست در آموزشی مدیریت در عمل حضیض تا نظریه سپهر از 

ي نظریه، امروزه براي سیستم آموزشی ما یافتهدوري از چارچوب فکري و نظام
گیري و توانند در فرآیند تصمیمشرایطی را رقم زده است که مدیران آموزشی نمی

گذاري آموزشی، اثربخشی و کارآمدي مناسبی را از خود بروز دهند و در عمل، مشی خط
قتی بر این پایه، و. غرق در ایفاي نقش مدیر اجرایی با آهنگ سنتی و خطی هستند

گونه که ي برخورد با نظام آموزشی مبتنی بر نظام پویاي غیرخطی نیست، آنشیوه
نیز اشاره دارد به هر میزان که مدیران درصدد حل مشکل و یا ) 1982( 1میدوس

اقدامات و . کنندتر میمشکالت مبتال به سیستم برآیند، اغلب وضعیت را بدتر و وخیم
. وجود آورداي را بهنشدهبینیثار جانبی پیشهاي اتخاذي ما ممکن است آمشیخط

هاي ما ممکن است نه تنها موجب تثبیت و تعادل نظام آموزشی نشود، وضعیتی تالش
هاي ما ممکن است باعث تحریک تصمیم. نامتعادل و متزلزل را براي سیستم ایجاد کند

. اندساختن آن برآمدهو واکنش کسانی شود که درصدد اصالح سیستم و متعادل
یاد  3هاي اجتماعیاي به نام رفتار نامعلوم سیستماز چنین پدیده) 1971(2فارستر

ي تأخیر در شود و زمینهاین رفتار سبب ایجاد مقاومت در برابر سیاست می. کند می
  . سازدپیشرفت، تضعیف سیستم و یا شکست سیستم را فراهم می

ي مدیریت آموزشی در هما معتقدیم برخی از موانع و مشکالت فراروي رشت
طور اي بههاي آموزشی کشور ریشه در فقر نظریهگویی به نیازهاي جامعه و سازمان پاسخ

ي گونهاعم و نبود درك درست از سیر تحول و دگرگونی نظریه در مدیریت آموزشی به
رغم جایگاه ي چیستی نظریه، بهدهد که دربارههاي تطبیقی نشان میبررسی. اخص دارد

در . کنند، هنوز روشنی کافی وجود نداردنشینی که برخی برایش تصور میمانآس
کند که حجم قابل توجهی از دانش  تولیدشده در استدالل می) 2009(4باره پاور این

پردازي پردازي نتوانسته کمک چندانی به فهم فرآیند نظریهي نظریه و نظریهزمینه
همچنان جاي این سؤال بسیار راهگشا و  )1392(به تعبیر زیباکالم . داشته باشد

توانند بدون در اختیار داشتن تعریف جامع و راهبردي وجود دارد که عالمان چگونه می
رسد عالمان نظر میي خود بپردازند؟ بهمانعی از نظریه به تأمل و کاوش در حوزه

                                                                                                              
1 - Meadows 
2 - Forresrer 
3 - Counterintuitive Behavior of Social Systems   
4 - Pawar 
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زشی و کسب هاي آموطور عملی و نه نظري در جریان دورهطبیعی، اجتماعی و انسانی به
رفته گیرند که نظریه، روي همي خاص خود فرامیهاي مختلف مربوط به حوزهمهارت

شاید الزم . که تعریفی جامع و مانع از آن داشته باشندچگونه موجودي است؛ بدون این
باشد تا از چنین دیدگاهی سیري اجمالی بر نهضت نظریه در مدیریت آموزشی و 

داشته باشیم تا بتوانیم از دستاوردهاي آن براي تحلیل و تعلیل تحوالت نظري این رشته 
  .برداري کنیمدرستی بهرهمسائل مدیریت آموزشی به

  سیري اجمالی بر نهضت نظریه در مدیریت آموزشی
. گذردهاي مدیریت آموزشی میبیش از نیم قرن از نقش و کارکرد نظریه در پژوهش

هاي نهضت نظریه در مدیریت ویژگی) 1969(1به نقل از هویل) 1380(بند عالقه
  :کندآموزشی را در چهار نکته ذکر می

  عنوان مبنایی براي تحقیق و رهنمودي براي عمل؛پردازي بهنیاز به نظریه .1
 اي بودن مطالعات مدیریت آموزشی؛رشتهماهیت چند .2

هاي هاي عمومی مدیریت، که در زمینهپردازيتوجه و گرایش به سمت نظریه .3
 هاي خاص مدیریت آموزشی؛جاي نظریهآموزشی کاربرد دارند، به

هاي ي مستقل از ارزش در مدیریت آموزشی و پرهیز از داوريرویکرد مطالعه .4
 .هاي متغیرپردازي و توجه داشتن به ارزشاخالقی در فراگرد نظریه

ي مدیریت آموزشی و ارتقاي جایگاه دانشگاهی آن، مرهون مالحظاتی رشد رشته
پردازي در این رشته تاکنون به همراه داشته و است که نهضت نظریه در رابطه با نظریه

در فرایند یادگیري و یاددهی دروس دانشگاهی و تولید محتواي علمی از آن استفاده 
هاي عمومی مدیریت و با وجود این، به دلیل گرایش شدید نسبت به نظریه. شده است

ي مدیریت آموزشی طور مستقیم در زمینهاي که بهقوهغفلت از نقش اساسی نظریات بال
شود که این رشته در دنیاي تواند مطرح شود، شرایطی فراهم میو مدیریت مدرسه می

لحاظ ي هفتاد میالدي از پیوند میان نظریه و عمل مدیریت آموزشی بهغرب تا دهه
دانشگاهی ناکام  عنوان یک قلمرو علمیتوجهی به وجوه چندگانه و تخصصی آن به بی

                                                                                                              
1-  Hoyle 

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


  
   5 ..... ترسیم وجوي جست در آموزشی مدیریت در عمل حضیض تا نظریه سپهر از 

یکی از عوامل مؤثر بر ) 1977( 1اهمیت این موضوع تا بدانجاست که هالپین. ماندمی
ي مدیریت افول نظریه را ضعف نسبی آن در پرورش استعدادهاي مناسب در رشته

هنگام و نقش اثربخشی آن در درك تحوالت ایجادشده آموزشی براي تولید تحقیقات به
 .دانددنبال پرتاب اسپوتنیک شوروي سابق میش امریکا بهدر نظام آموزش و پرور

  سپهر نظریه در مدیریت آموزشی
شود تا در مجامع دانشگاهی غرب، درك مناسبی از بیش از دو دهه زمان، سپري می

تدریج هاي تکمیلی بهدست آید و در بررسیي واقعی مطالعات مدیریت آموزشی بهزمینه
ي فنی سیستم آموزشی، نظام عنوان هستهیادگیري به -یاددهیهاي به ماهیت نظریه

ي آموزشی و نظام اي، طراحی برنامهمثابه قلب فرآیند آموزش مدرسهي درسی بهبرنامه
عنوان ي تحصیلی بهاجرایی آن، نظام ارزشیابی آموزشی، نظام راهنمایی و مشاوره

گیري راهبردي و و تصمیم گذاريهاي تعاملی مدیریت آموزشی و نظام سیاست نظام
عنوان ابعاد ساختاري مدیریت آموزشی و مسائل فرهنگ و نظام گذاري بهنظام قانون

رفتاري حاکم بر سیستم آموزشی به مثابه ابعاد محتوایی و محیط و فناوري و تأثیرات 
  .شوداي توجه میعنوان ابعاد زمینهآن به

به مسائل مدیریت آموزشی و رفتن  گرایی اداري نسبتجانبهچرخش از رویکرد یک
هاي مدیریت علمی، مدیریت اداري، بوروکراسی و روابط انسانی که در کانون اندیشه

وجو سازد به سمت جستپردازي در مدیریت آموزشی را فراهم میي نظریهمبانی اولیه
ت گیري از قابلیهاي آموزشی و بهرههاي بدیل براي بازمهندسی سیستمبراي کشف راه

ي انتقادي را به هاي گستردهشناسی سیستم در مسائل مدیریت آموزشی، تالش پویایی
و  2آلیستیاین انتقادات، سبب پیدایش دو دیدگاه ایده. همراه داشته است

ي با گرایش به سمت تحوالت اجتماعی و اقتصادي و با الهام از حوزه 3نئومارکسیتی
ي ترین حوزهبرجسته. آموزشی شده است ي مدیریتمحتوایی علوم اجتماعی در رشته

وي با نقد علم و اصول . گراستذهنیت 4آلیستی مربوط به گرینفیلدتفکر ایده

                                                                                                              
1 - Halpin 
2 - Idealism 
3 - Neo-Marxism   
4 - Greenfield 
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هاي ها، عواطف و تالشي مدیریت آموزشی به این دلیل که ارزشگرایی از رشته اثبات
 گرایانه وانسانی را نادیده گرفته، مطالعات توصیفی را شدت بخشیده و نگاه کمی

مدار صرف را بدون توجه به مفاهیمی همچون اراده و خواست انسانی، قصد و عقالنیت
هاي اجتماعی مدیریت آموزشی، نیت، جبر و استلزام و بدون درك درست از واقعیت

شک، آثار گرینفیلد تأثیر  بی. کندشدت شکایت دارد و انتقاد میمشروعیت بخشیده، به
گونه که یت آموزشی داشته است و آني نظریه در مدیرشگرفی بر توسعه

ي توان رشتهبدون آشنایی با افکار گرینفیلد نمی"دارد اذعان می) 1993(1هادکینسون
اي که باعنوان در مقاله) 1986(2گرینفیلد. "جدید مدیریت آموزشی را درك کرد

ي و کوبنده انتقاد يکردیبا روانحطاط و زوال علم مدیریت آموزشی منتشر ساخت 
ها سروکار دارد و اشتیاق، ضعف، باور، قد بود که علم مدیریت ما تنها با واقعیتمعت

هاي انسان را دوستی، شجاعت، فساد اخالقی و فضیلتامید، آرزو، تأسف، لغزش، نوع
  . گیردنادیده می

نزدیک به . مطرح کرد 3ي انتقادي بیتستوان در چارچوب نظریهدیدگاه دوم را می
عنوان یکی از ي انتقادي بیتس بهمدیریت آموزشی از نظریهي دودهه در حوزه

 .شودهاي سنتی یاد میطرف نسبت به نظریهها در رویکرد ارزشی بینیرومندترین چالش
ي انتقادي بر این ادعاست که نظریه. توان نام بردمی) 1997( 4پس از وي از فوستر

کند و ها با تبعیض رفتار مینآموزان با آي اجتماعی دانشمدارس با توجه به طبقه
طور عمده به نمایندگی از سوي قدرت حاکم و منافع آن عمل مدیران آموزشی به

. اندکنند و اغلب در ایجاد و برقراري عدالت و برابري براي محرومان ناتوان می
ي انتقادي در مدیریت آموزشی، نقش مدیریت در مدارس را نظران متأثر از نظریه صاحب
نظران خواهند صاحبپردازان انتقادي مینظریه. دانندنظم اجتماعی عادالنه میایجاد 

هاي آموزشی و عقالنیت شدن سازماننظر بیشتري بوروکراتیکمدیریت آموزشی با دقت
ابزاري حاکم بر آن را مورد کندوکاو قرار دهند و محدودیتی را که فرایند بوروکراسی 

  .سازد، مورد تأمل قرار دهندران فراهم میي آزاد کارگزابراي عزم و اراده

                                                                                                              
1 - Hodgkinson 
2 - Greenfield 
3 - Bates  Critical Theory   
4 - Foster 
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  در مدیریت آموزشیحضیض عمل 
شناخت معضالت و  يجدوجهد عالمانه و متدبرانه برا یعنی یآموزش تیریدر مد هینظر

همچون علل  يدر نظام آموزش و پرورش و درك درست از موارد تیریمد يهاچالش
متعهد متناسب با و  هزیانگبا ته،سیشا ،تیواجد صالح یدر پرورش منابع انسان یناکام

آموزش پرورش و چالش هدایت  رگی هنگامی که تغییرات دامن. اقتضاي دنیاي امروز
 عمده يهبه دو مسئل کنیمبررسی میاي موفق و سربلند را  سمت آیندهمدارس به

اي است که به  نخست مسئله: که مدیران آموزشی امروز را احاطه کرده است خوریم برمی
فوري  مسائلتوان آن را عبارت از گیرافتادن در دامن  می) 1994( 1دلر همل و پراهتعبی

اي بدون کندوکاو هوشمندانه را استنباط  سمت آیندهو روزمره دانست و از آن حرکت به
 يیافتهگیري از ظرفیت نظام دهد که بدون بهره در این صورت، شرایطی روي می. کرد

نگري و  گیرد و بخشی تفکر و تصویرسازي ذهنی، اقدامات متعددي در دستور کار قرار می
دوم به تعبیر هندي وضعیتی است که  يهمسئل. شود بودن نمایان می تهرجهباري به

اي غیر از  فکرکردن به امور به شیوه. ایمدهد ما خود را زندانی گذشته ساخته نشان می
که یم از اینناتوان ،در این صورت. ایم، بسیار دشوار است اشتهآنچه همواره بدان عادت د

پرسش کنیم چرا؟ و در مورد هرگونه  ،آنچه وجود دارد يهبارخود را عادت دهیم در
نتیجه این شده که آموزش و ).  54 :1998(بندي جدید بپرسیم چرا نه؟  امکان چارچوب

هاي ست آوردن اولویتدپرورش بدون تشخیص مسائل اصلی و بنیادین خود و به
آن از سوي  لیدهد که منطق استدالفروعاتی را در کانون توجه خود قرار می ،سنجیده

براي هریک از . تعلیم و تربیت هنوز محل سؤال است يهمتفکران و اندیشمندان عرص
 يهکند که قبل از ایجاد دیدگاه مناسب به عرصاي اتخاذ می گیري ویژه جهت ،مسائل

شود و تبعات و فشار سنگیی را بر آموزش و پرورش و آحاد معلمان و نیز می تصمیم وارد
آنان و ارتباطات بین نهادي و فرانهادي آموزش و  يو اولیا وزانآم سردرگمی در دانش

  .کندپرورش وارد می
اي به مسائل مدیریت آموزشی زمانی تحقق ما معتقدیم که اثربخشی رویکرد نظریه

رنج بزرگ امروز ما . معضالت و مسائل مبتالبه امروز آن را داشته باشدیابد که توان حل می

                                                                                                              
1 - Hamel & Prahalad 
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طور اخص، رسالت و وظایف ي اعم و مدرسه بهگونهاین است که آموزش و پرورش به
اي خاصیت اند و آموزش مدرسهبنیادین خود را در فرایند تعلیم و تربیت فراموش کرده

اي سخاوتمند، نحو فزایندهتواند بهپرورش نمیآموزش و . اصلی خود را از دست داده است
آموزان را نسبت به برانگیز و دلچسب و گوارا عمل کند و دانشبخش، انسانی، احترامالهام

تواند فرزندان مدرسه نمی. گو تربیت کندپذیر و پاسخخود، دیگران و جامعه، مسؤولیت
شده یاري داده و راه و روش اختههاي شني هوشمنديعزیز ما را در شناخت ابعاد چندگانه

  )1383پور،عباس. (ها را به هریک از آنان بیاموزدبرداري شایسته از این هوشمنديبهره
که  یو معضالت ها دهیهستند که پد نیدنبال اکنند بهیم يپردازهینظر یوقت ها یغرب

 ؛ها باشندبشناسند و پس از شناختن، درصدد حل آن یدرستبا آن مواجه هستند را به
دفعه بر کیها دانست که  از آسمان ییزهایرا چ ها هیتوان نظریخاطر است که نم نیبه ا

که ما پس از  ستین طور نیا. کنندیها را حل موآن ندیآیود مرسر مشکالت ما ف
از امروز به بعد،  گریو د میرا شروع کن يپرداز هینظر ،جلد کتاب چندخواندن 

را  يداریپد کی مانکه خودنیا دن،یرا د يناهنجار نیاساساً خود ا. میکن يپرداز هینظر
  .ماست ینشیو ب یارزش يمنوط به آن شبکه ،یمنیبب يناهنجار

کند که مدیران با فهم گرچه رویکرد نظري به مسائل مدیریت آموزشی ایجاب می
آموزشی از اي این رشته، نسبت به مسائل مبتال به مدیریت درست از خاستگاه اندیشه

هاي چشمگیري پیش پاي آنان اي برخوردار باشند؛ در عمل، محدودیتنظر ویژهدقت
  . نهاده شده است

ي اعمال و گفتار مدیران آموزشی کند که همهاي، این آموزه را القا میرویکرد نظریه
از  روید، بلکهاي از خأل نمیهیچ فکر و اندیشه. گیرداز اندیشه و فکر آنان سرچشمه می

تدریج و با مرور زمان و در گیرد و بهریشه می 1تري به نام ذهنتر و وسیعي کلیزمینه
ي افکار آنان و دیگران انطباق اي که به آن تعلق دارد و با رشتهبستر فرهنگ جامعه
موجود شکل  2ي زندگی و کار را در قالب ذهنیتشود و تجربهیافته، منسجم می

یافته براي مدیران برخورداري از یک چارچوب فکري و نظامبر این اساس، . دهد می
  .ناپذیر استآموزشی نه تنها ضروري است، امري اجتناب

                                                                                                              
1 - Mind 
2 - Subjectivity 

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


  
   9 ..... ترسیم وجوي جست در آموزشی مدیریت در عمل حضیض تا نظریه سپهر از 

وجود  هاي عملی حاکم بر مدارس و مدیریت آموزشی، امروزه شرایطی را بهدشواري
سمت آورده است که رویکردهاي تغییر پارادایمی از مدیریت به سمت رهبري، گرایش به

جاي توسل صرف به قوانین و مقررات، توانمندسازي و ها بهي باورها و ارزشحوزه
جاي مدیر در جایگاه یک تکنسین آموزش در کانون توجه قرار گرفته و گري به مربی

یافتن روزافزون از سازي و آگاهیسازي و سیستمبیش از هر زمانی بر توان ژن
ي درك مناسب براي ارایههاي موضوعات مدیریت آموزشی و فهم و پیچیدگی

شناختی سمت مسائل معرفتها و گرایش بهراهبردهاي بهینه در راستاي حل پیچیدگی
  . شودهاي مدیریت آموزشی تأکید میبراي درك محتوا و ساختار نظریه

همه، تراژدي اصلی در فهم مسائل مدیریت آموزشی زمانی در حضیض عمل با این
  :کنیمیکند که مشاهده مخودنمایی می

 اندها و ابتکارات طراحی شدهمدارس ما با ظرافت براي مرگ خالقیت. 

   در حال بازآفرینی همه چیز هستیم غیر از مدرسه و روابط حاکم بر آن که در
 .هاي دیگر اجتماع استاصل، زیربنا و حتی هدایتگر سازمان

 آموزشی، اند و نظام مدارس امروز ما در بحران اساسی نامربوطی گرفتار شده
شده را به روشی اي است که اطالعات منسوخ و از رده خارجهمچون کارخانه

 .داردمنسوخ به جامعه و فرزندان ما عرضه می

 کاري ندارد 2تواند باشدمتمرکز شده و اصالً به چه می 1تفکر آموزشی ما بر چه هست. 

 شودتوجه می 4وجوگريبیش از جست 3به آزمودن. 

 ها و استعدادهاي تفکر، تالش سرسختانه و ارتباط مؤثر هوشمنديجاي پرورش به
 .شودي حقایق توجه میبه بلعیدن حریصانه

                                                                                                              
1 - As is 
2 - To be 
3 - Testing 
4 - Questing 
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 وجوش و هاي پر سروصدا و مملو از جنبهاي درس و مدرسهبراي درك کالس
ها و مدارس خورد و همواره بر ایجاد نظم در کالسرغبتی به چشم میتحرك، بی

 .شودسروصدا پافشاري میبی

 جاي یاددهی و یادگیري براي پرورش نیروهاي خالق و نوآور به آموزش در حد به
 .شودهنجار بسنده می

 ها و ارج هاست و از تکیه و تمرکز بر تفاوتمدارس، غرق در تمرکز بر شباهت
 .ها عاجز استنهادن به تفاوت

 ن با خالق، از درك معنایی و محتوایی هنر و عشق ورزیدن به زندگی و روابط انسا
 .پنداردگاه اصلی خود را بر زبان و ریاضیات میناتوان است و هنوز تکیه

 محور عمل ایم و همچنان سازمانسازي را از دست دادهتوان درك شبکه و شبکه
 .کنیممی

 جاي مدیریت بر مدرسه و سیستم آموزشی براساس قابلیت ابتکار و چاالکی با به
 .ر داریماعداد و ارقام نامفهوم سروکا

 ي زحمت در چرخهقدري بطئی و کند است که به ي تغییر و تحول ما بچرخه
روز و هفته و توانیم در حول شبانهکنیم و هنوز نمیسال و دهه، خود را تنظیم می

 .ي تغییر و تحول بهبودگرا را مدیریت کنیمماه، چرخه

  ،ناتوانیم و اصول بنیادین از برقراري اعتماد متقابل میان مدرسه و خانواده و مردم
اعتماد که عبارت از روشنگري در اعتماد و شناخت درست از مخاطبان و تعیین 

 .حد و مرزهاي اعتماد است، غافلیم

 آموزان نسبت به پذیرکردن دانشسازي افراد براي کار و زندگی و مسؤولیتدر آماده
ق روح ابتکار در آنان ي زندگی، باورها و ارتباطات و تزریخود و دیگران در زمینه

 .ناتوانیم

  و... 
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طلبد و امید است اي را میهاي عمیق نظریهشک، هریک از موارد یادشده عرصهبی
  .بسترهاي الزم براي ترمیم اصولی شکاف میان نظریه و عمل مدیریت آموزشی فراهم شود

  گیريبحث و نتیجه
براي فهم و شناخت علمی ي مهمی را قرن اخیر، زمینهرشد مدیریت آموزشی در نیم

ي مسائل آن فراهم ساخته و باید به هاي آموزشی و مدیریت آموزشی و تفکر دربارهمحیط
. هاي آموزشی بیشتر آگاه باشیمها براي بهبود و اصالح نظاماهمیت کاربرد مفاهیم و نظریه

اي را ي خاص نبوده و ابعاد چندگانههاي پیشرفت نظري، فقط محصور در یک زمینهحوزه
  . همراه داشته استاعم از کمی و کیفی و با رویکردهاي تحلیلی و سیستمی به

هاي آموزش، ضرورت اتخاذ رویکرد ها، محتوا و روشتغییرات مداوم در برنامه
هاي عملی نظر ویژه، درك مناسبی از چالشطلبد تا با دقتپژوهشی منسجمی را می

تفکر سیستمی و راهبردي سازوکار مناسب دست آید و بر بنیان مدیریت آموزشی به
در بحث از ) 2006( 1گونه که کالدولآن. کار گرفته شوداي بهبراي تمهیدات مؤثر رشته

ترین واحد تحلیل مدرسه نه کند، مهمبازانگاري سیماي رهبري آموزشی تصریح می
مدیریت . آموز استکالس درس، نه مدرسه و نه حتی سیستم مدرسه، بلکه دانش

درستی برآورده سازد، مگر تواند انتظارات تحول و تعالی را براي مدارس بهآموزشی نمی
ها در میزان قابل توجهی به ظرفیت آن براي پیوند شبکهآنکه بداند موفقیت مدرسه به

درنتیجه، باید بتواند در . دادن مسائل و منابع مشترك بستگی داردتسهیم دانش، نشان
تر از اشکال دیگر مراتب مهمي عقالنی و اجتماعی او بهیهعمل نشان دهد که سرما

 .تواند بر مشکالت غلبه کندسرمایه است و از این طریق می
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