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 چکیده:

ها تا حد زیادی به کارآیی و اثربخشی مدیریت بستگی نهادها و سازمان، عصر مدیریت و رهبری است و موفقیت عصر حاضر 

های ای از نیازهای سازمانی مجموعهنظام آموزشی هر کشوری دربرگیرنده(.  برای تدوین و ساخت 8731میرکمالی، ) دارد

ارند، نه تنها از نظر رسمی آن کشور بوده و عملکرد نظام آموزش و پرورش که مدیران آموزشی اداره آن را بر عهده د

ای کنندهپیشرفت اقتصادی و اجتماعی مهم است، بلکه از نظر تأثیری که بر تحرک شغلی و انتظارات دارد، از اهمیت تعیین

شود شمار رفته و باعث میها و رفتارها بهبرخوردار است. همچنین آموزش و پرورش، بهترین وسیله، برای ایجاد تغییر ارزش

های اجتماعی و اقتصادی و کسب مشاغل و در نتیجه تناسب استعداد و رغبتی که دارند برای انجام خدمتکه افراد، به 

آسایش فردی مهیا شوند. از اینرو، از آغاز قرن اخیر، هیچ کشوری بدون توسعه در مؤسسات آموزشی و مدیران آموزشی 

 . (8718 مقدم،ئیقرا) تحصیل کرده و مجرب، مراحل توسعه و پیشرفت را طی نکرده است

آموزان در سطوح مختلف آموزشی، تأسیس مدارس و مراکز آموزشی جدید، استخدام معلمان بنابراین، با افزایش تعداد دانش 

گذاری، بهبود کیفی و گیری و سیاستگذاری بیشتر، ضرورت یافته است. از سوی دیگر، ضرورت در تصمیمبیشتر و سرمایه

با توجه به اینکه   .زشی برای همگان، نقش خطیر مدیریت نظام آموزشی را بارزتر ساخته استهای برابر آموایجاد فرصت

رشته شغلی به نام مدیر مدرسه وجود ندارد. اغلب مدیر مدرسه از میان معلمان انتخاب و انتصاب می گردد و با برگزاری 

عتی آموزش می بینند. به نظر می رسد در آموزش های بعد از انتخاب و انتصاب در قالب دوره های ضمن خدمت چند سا

عصر انفجار اطالعات و پیشرفت سریع تکنولوژی نیاز به مدیران حرفه ای  برای مدارس از ابتدایی تا متوسطه امری 

 ضروریست. 

 :واژگان کلیدی

 مدیریت آموزشی، پرورش مدیران مدارس آموزش و پرورش، 
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 مقدمه: 

 

در دنیای انفجار اطالعات و حرکت  رو به جلو و اعجاب آور فناوری و تکنولوژی  امر تعلیم و تربیت جایگاه ویژه ای  پیدا 

و پوشش ظاهری در  8.401کرده است به طوری که در کشورمان ایران اسالمی  نرخ ناخالص جذب پایه اول ابتدایی  در 

کیفی مدارس ابتدایی نیز اهمیت بسزایی پیدا می کند همانطور که در  می باشد. به طبع آن رشد 8.101دوره ابتدایی 

سازمان های بزرگ مدیر را موثرترین فرد ارتقاء کیفیت در سازمان می دانند در آموزش و پرورش به ویژه در مدارس  

ای و تخصصی شدن  مدیران مدارس تاثیرگذارترین عضو در مدرسه می باشند. نگاه روز دنیا به مدیریت مدارس نگاه حرفه

مدیر مدرسه می باشد به ویژه در کشورهای پیشرفته با برگزاری دوره های آموزشی قبل و بعد از انتصاب ، آموزش های 

 سال تا 8717 سال ازضمن خدمت ، آموزش های منتوری و کارورزی سعی در حرفه ای نمودن مدیران مدارس دارند. 

 ....81 حدود به 1344 از ها¬آموزشگاه تعداد شود می محسوب کشور های آموزشگاه تعداد افزایش اوج که 8711

. است نبوده افزایشی روال این تابع آنان مدارج و مدارک و مدارس مدیران آموزشی محتوای کیفیت افزایش ولی رسیده بود

 8711 سال در کشور پرورش و آموزش گیریتصمیم مرجع باالترین عنوان به پرورش و آموزش عالی شورای حالیکه در

 و است بوده سال 4 مدیریت دوره ی که وجودی با و باشد لیسانس از کمتر نباید مدارس مدیران تحصیالت که نمود تصویب

 دورة مدیر 113 از 8711 سال در شودمی مالحظه متأسفانه ولی شوند ابقا خود شغل در نباید لیسانس از کمتر مدیران

 راهنمایی دورة مدیر 118.3 از و نفر 81.13 ابتدایی دورة مدیر 11418 از باشند،می لیسانس دارای نفر 114 آمادگی

 اساس این بر. دارند باالتر و لیسانس مدرک 88313 تنها دانشگاهیپیش و متوسطه مدیر 83111 از و نفر 87887 تحصیلی

 مدیریت برای لیسانس 83714 آمادگی، دورة مدیریت برای لیسانسیه 3.7 آموزش به سال آن در پرورش و آموزش وزارت

 و متوسطه مدیریت برای لیسانس 111 و تحصیلی راهنمایی مدارس مدیریت برای لیسانس 88144 ابتدایی، مدارس

( . در حالی در سال 8711است )بهرنگی،  داشته نیاز آموزشی مدیریت لیسانس با مدیر 7.118 مجموع در و دانشگاهیپیش

 1317، 71.38نفر فوق دیپلم و دیپلم و کمتر، لیسانس 4888نفر مدیر مدرسه  .4111تعداد  نیز از 8717-14تحصیلی 

نفر نیز دارای مدرک تحصیلی دکترا می باشند . علیرغم افزایش چشمگیر تعداد مدیران دارای لیسانس و  .7فوق لیسانس و 

ه فارغ التحصیل رشته مدیریت آموزشی هنوز باالتر دغدغه اصلی یعنی مرتبط بودن مدرک تحصیلی با رشته شغلی و به ویژ

پابرجاست و متاسفانه اطالعات آماری دقیقی درخصوص رابطه مدرک تحصیلی و رشته شغلی مدیران مدارس در منابع 

 .رسمی وجود ندارد

 روش تحقیق

و از روش تحقیق مطالعه کتابخانه اقدام  به جمع آوری از کتب، مقاالت  این پژوهش توصیفی پیمایشی و 

 منابع اینترنتی نموده است.

 یافته ها

 پرورش مدیر مدرسه در انگلستان
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در کشور انگلیس که سیستم آموزش و پرورش کشور به صورت متمرکز اداره می شود. مدیر مدرسه و معلمان جزء نیروی 

و دارای مدرک دولت محسوب نمی شوند. و از طرف مدیریت های محلی  استخدام می شوند. در انگلیس شرط معلم بودن 

.  افراد متقاضی باید در یک مصاحبه نیز شرکت کنند. در این (Akın, 2012) فوق لیسانس برای مدیریت الزامیست

به جز این هنگامی  مصاحبه در مورد سوابق شغلی، تجربیات، موفقیت های شغلی و توانمندها   سواالتی پرسیده می شود.

کنفرانسی است نیز زیر نظر گرفته می شود. در اثنای تربیت و پرورش  متقاضیان  که فرد متقاضی در حال تدریس و یا ارائه

در کنار یک مدیر باتجربه کار کردن و کسب تجربه نمودن و یا با دادن مسئولیت در پروژه های توسعه نیز مد نظر و 

ت به عنوان اولین آموزش ها در انگلیس مدیران جدیداالنتصاب  در دوره های ضمن خدم 8111از سال   پیشنهاد می شود.

دوره برایشان برنامه  شاخص های شغلی مدیران  می کنند. بعد از گذراندن این  در خصوص رهبری و مدیریت سپری

مدارس ارائه می شود که این برنامه در مرکز ملی رهبری مدرسه  ارائه می شود در حال حاضر با موفقیت و کسب گواهی 

در انگلیس برای احراز پست مدیریت مدرسه معلم بودن و دارای  جدیداالنتصاب الزامیست.قبولی از مرکز برای مدیران 

مدرک تحصیلی فوق لیسانس دو شرط اصلی می باشد. همچنین مدارک معادل که از طرف مقامات محلی مورد تایید گرفته 

شروع به کار و انجام وظایف  برایدر انگلیس کلیه مدیران مدارس دولتی و غیر دولتی  شوند نیز مورد پذیرش است.

شوند. کسانی که تمایل به احراز پست مدیریت  موفق به کسب امتیاز الزم  NPQH مدیریتی خود باید از برنامه ی آموزشی 

بر اساس وضعیت علمی، تخصص  NPQHدوره های که برگزار می شود شرکت نمایند.  ماه  81الی 81در طول  را دارند باید

مدل و برنامه های اموزشی ارائه می دهد. به طور گلی برای پرورش مدیران  مدرسه مدیریتمتقاضیان  و توانمندهای شغلی

 خود مدل های زیر را ارائه می دهند:

 توسعه مدرسه و رهبری استراتژیک: .8

 آموزش و یادکیری .1

 مدیریت منابع انسانی .7

 مدیریت مالی و توسعه منابع انسانی .4

  NPQHاخذ گواهی از  می خواهند در  مدارس در پست مدیریت شروع به کار نماینددر حال حاضر برای تمامی کسانی که 

 .(Balcı vd., 2007) الزامیست

 پرورش مدیر مدرسه در آلمان

مدیر مدرسه در سطح محلی توسط ایالت ها  اداره می شود. در این کشور مدیر مدرسه ویژگی های مربوط به یک معلم را 

مدیر مدرسه از میان معلمان انتخاب می شود. مدیر مدرسه  در حین انجام وظیفه چند ساعتی نیز داشته باشد. به عبارتی 

 .(Aslan, 2009) تدریس دارد. مهمترین نقشی که مدیر مدرسه در کشور آلمان ایفا می کند نقش رهبری یادگیری است

ش های ضمن خدمت متخصصان و مدرسان در آلمان برنامه ریزی و اجرای  پرورش مدیران مدارس  برعهده ی واحد آموز

ارتیاط با  موضوعات مطرح شده در این برنامه ها عبارتند از : اداره ی مدرسه، سازماندهی و توسعه، بعضی از می باشد.

به طور  باشد.  می این برنامه های آموزشی در ایالت ها متغییر محیط،  حفظ توسعه و کیفیت در مدرسه و رهبری است.

از شروع بکار به مدت دوهفته در قالب سمینار  ع مدرسه بعضی از مدیران مدارس بعدبایرن با توجه به نولت در ایامثال 

برنامه ی آموزش   و یا مرحله برای پرورش مدیر مدرسه چهار مدل نیدرزاکسنآموزش رسمی می بینند و یا در ایالت 

 طراحی شده است.  این برنامه ی آموزشی باید  توسط متقاضیان مدیریت مدرسه در مدت یکسال به اتمام برسد. 

   تغییر نقش معلمی به مدیری، شغلی با عنوان مدیریت مدرسهمرحله اول :  
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 کیفیتتوسعه مرحله دوم: مفهوم توسعه ی کیفیت در مدرسه و ابزار 

 ریت پرسنل و توسعه پرستلمدیمرحله سوم: 

 .(Leadership-in-education, 2011) مرحله چهارم: توسعه روابط میان مدرسه و محیط پیرامون

 هر کدام از این مرحله ها در مدت چهار الی پنج روز اجرا می شود. آموزش های ضمن خدمت در پرورش مدیران مدارس 

موسسات محلی برگزار می شود. همچنین در از طرف ایالت ها و کشور آلمان نقش مهمی دارد. آموزش های ضمن خدمت 

فرایند پرورش مدیران مدارس بعضی از موارد پرورش مدیر قبل از انتصاب در قالب آموزش های قبل از خدمت صورت می 

 .(.Kantos, 2007, 76) گیرد

 

 پرورش مدیر مدرسه در فرانسه

فرانسه کشوری که هنوز تفکرات بناپارتی در سازمان و سیستم های دارد پرورش مدیران مدرسه نیز  در همین چارچوب 

صورت می گیرد. به عبارتی مدیریت آموزشی در فرانسه به صورت متمرکز هدایت می شود.  در فرانسه بر اساس 

د. این حاضر می گردمدیران مدارس وزشی و پرورشی برنامه های آم استانداردهای که از طرف حکومت تعیین شده است 

ه ها دیده تفاوت هایی در برنام منطقه در فرانسه اجرا می شد. همچنین با توجه به شرایط این منطقه ها  11برنامه ها در 

ندهی مدارس موضوعاتی مانند مدیریت، مدیریت منابع انسانی، آموزشی، پداگوژی، مسائل مالی، سازما می شود.  در برنامه ها

 .(Huber ve West, 2002) تدریس می شود و قانون

این مشاورین در توانمندسازی و    هر متقاضی و یا کاندیدای مدیر مدارس برای خود یک مشاور  آموزشی انتخاب می کند.

سپری نمودن دوره  انتخاب و شناسایی نیاز های اموزشی این متقاضیان مشورت می دهند. متقاضیان بعد از با موفقیت 

گواهی الزم برای مدیر مدرسه شدن را کسب می کنند. متقاضیان بعد از کسب امتیاز قبولی از ازمون انتخابی باید به مدت 

روز از  این سمینار  آموزش های  .81در مرحله اول، روز  اموزشی در سمینار  تئوری و عملی شرکت نمایند.  18الی  48

روز نیز  در یکی از شرکت ها موضوعاتی مانند تکنیک های  .7الی  .1ارورزی در مدارس و  روز ک .8تئوری و علمی ، 

مدیریت پرسنل و..  و به مدت دو هفته نیز در کنار مدیران محلی کارورزی مدیریت، بودجه، توانایی برقراری  روابط انسانی، 

زمایشی معاون مدرسه انتصاب می شوند و در این می کنند. در مرحله دوم نیز این متقاضیان به مدت دو سال به صورت ا

یک الی دو روز در ماه به دوره های اموزشی شرکت می کنند. در مدارسی که این دوره ی ازمایشی را می گذرانند مدت 

مدیر مدرسه به عنوان منتور آنان خواهد بود. در مدارسی که افراد متقاضی حضور دارند نباید تعدادشان بیش از سه نفر 

 اشد. مدیران مدارسی که به عنوان مشاور انتخاب می شوند در پرورش متقاضی مدیر مدرسه نقش کلیدی ایفا می کنند.  ب

را از بین  در زمینه مدیریت مدرسه این  اموزش های فشرده به علت این است این متقاضیان بتواند کمبود های دانشی خود

 ,EURYDICE) و پرورش مدیران مدارس از طرف دولت پرداخت می گردد .  تمامی هزینه این دوره های اموزشببرند

(2010  .  

 پرورش مدیران مدارس در ایاالت متحده امریکا

با تدوین اولین برنامه های دانشگاهی، پرورش مدیران مدارس کشور آغاز گردید. به عبارتی از سال  81در آمریکا از قرن 

پرورش در خصوص  دیران مدارس شروع شده است. به همین سبب کشور آمریکابرنامه های آموزشی برای پرورش م 8118

در آمریکا به علت عدم وزارت آموزش و  .(Brundrett, 2001) مدیران مدارس از جمله کشور های پیشرو می باشد
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بر عهده ی  پرورش مدیران آموزش هر ایالت مسئول مسائل آموزشی آن ایالت می باشد همچنین  امور مدیران مدراس نیز 

مدیریت محلی  می باشد. برای انتصاب مدیران در کنار رعایت حداقل استاندارد ها در زمینه مدیریت آموزشی باید بهترین 

شکل ممکن آموزش دیده باشند. آموزش های قبل از انتصاب و آموزش های ضمن خدمت در پرورش مدیران مدارس نقش 

شرایط مشترکی ، الزاما مدیر خوب نیست. به همین منظور ر رسیده که معلم خوببه این باوکشور آمریکا  به سزایی دارند.

 در ایالت ها برای پرورش و تربیت مدیران مدارسبه شرح زیر اعالم شده است:

 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی -

 قبل از انتصاب  دارای گواهینامه قبولی  دوره های مربوط به مدیران مدرسه -

 دارای سابقه حضور در مدارس دولتی -

 دارا بودن شاخص های مورد تایید کمیسیون مدیران  -

(. 1..1برای انتصاب مدیر مدرسه برنامه دوره های آموزشی اجباری وجود دارد )بوش و جکسون، در اکثر ایالت های آمریکا 

که می توان آکادمی  پرورش مدیر مدرسه هم فعالیت می کنند. در خصوص انجمن ها موسسات و در کنار این برنامه ها،

( برنامه آموزشی رهبری NAESPموسسه ملی مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه ) (IPLAرهبری مدیران مدارس ایندیانا )

  ( اشاره نمود.SLEPمدیران )

یر مدرسه شوند باید هنگام گذراندن دوره های به بعد در اکثر  ایالت ها کسانی که می خواهند مد .817با توجه به اینکه از 

ارغ التحصیل کارشناسی ارشد باشند. محتوای درسی هر دانشگاه  البته در راستای همکاری آموزشی قبل از انتصاب حتما ف

 دانشگاه و آموزش و پرورش به شرح زیر می باشد:

 مدیریت آموزشی و بازرسی -

 حقوق مدرسه -

 امور مالی مدرسه -

 فیزیکی مدرسهمدیریت منابع  -

 روابط جامعه و مدرسه -

 دوره های عملیاتی  -

و برای پرورش مدیران مدارس در دوره های آموزش ضمن خدمت نیز با  آموزش های آتلیه، استاد شاگردی، انتری، 

 ,Kimbrough ve Burkett) انترولوژی ابعاد شخصیتی و شغلی مدیران را به صورت مداوم و فشرده صورت می پذیرد

1999). 

 پرورش مدیران مدارس در ایران

 سال در  طوسی علی محمد دکتر مرحوم آموزشی مدیریت علم پدر تالش و همت بار با  اولین برای آموزشی مدیریت رشته

 برای. یافت توسعه کشور ی ها دانشگاه سایر در تدریج به سپس و شد تاسیس تهران عالی دانشسرای در( 8181) 8748
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 ارشد کارشناسی و کارشناسی سطح در ریزی برنامه و مدیریت رشته 8717 سال در بلوچستان و سیستان دانشگاه  در مثال

 رشته پرورش و آموزش برای متخصص نیروی تربیت هدف با 8784 سال از نیز مشهد فردوسی دانشگاه در. شد اندازی راه

. است شده دایر دکتری و ارشد کارشناسی سطح در آموزشی مدیریت کارشناسی، سطح در آموزشی ریزی برنامه و مدیریت

 اولین نیز 8783 سال در و گردید دایر آموزشی مدیریت ارشد کارشناسی دوره اولین 8784 سال در اسالمی آزاد دانشگاه

 (..871 بهرنگی،)  شد دایر آموزشی مدیریت دکتری دوره

با توجه به نقش حساس و تحول آفرینی که آنان بر عهده دارند،از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در واقع توفیق 

 انتخاب و انتصابنظام آموزشی به تدبیر و دور اندیشی مدیران به عنوان رهبران آموزشی بستگی دارد. البته مساله 

جدیدی نیست و بدون تردید در طول تاریخ آموزش بر اساس مالک ها و شایستگی ها، موضوع  مدیران و پرورش

و پرورش همواره یکی از دلمشغولی های متولیان امر گزینش و انتخاب افراد صاحب صالحیت بوده و سعی در 

جمع آوری نظرات   ساله آن، آسیب شناسی، 011بکارگیری شایستگان در این سمت بوده است و پیمایش پیشینه 

صاحبنظران دانشگاهی، مطالعات تطبیقی آموزش و پرورش کشورهای پیشرو در این پژوهش نشان از عنایت و 

توجه دغدغه آمیز و حساسیت فوق العاده به آن در طول این سالیان بوده است. از طرفی نیز نبود ابزاری که بتوان 

 م پرداخت از نگرانیهای مسئولین می باشد.براساس آن با حداقل خطا به تصمیم گیری در این مه

در طول نیم قرن گذشته، اوضاع و تحوالت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جهان آن چنان دست خوش  

تغییر و دگرگونی بوده است که به زحمت می توان شباهتی میان ساختار روابط افراد در حال و گذشته پیدا کرد و 

تا عواملی را که موجب چنین پیشرفتی شده است، مورد بررسی قرار دهند. و اهمیت صاحبنظران را بر آن داشت 

 آن را در این باره معلوم دارند، تا بتوانند علت عقب ماندگی کشورهای جهان سوم را مشخص و معین کنند.

ن بر این اغلب با بررسی نقطه نظرات کارشناسانه متخصصان و محققان معلوم می شود که محققان و صاحبنظرا  

نکته اتفاق نظر دارند که مهمترین سرمایه و اموال هر سازمانی، نیروهای متخصص و مدیران الیق و کارآمد آن 

می باشند. بطوریکه گسترش تعلیم و تربیت، فن، تکنیک و مدیریت عوامل مهم رشد و توسعه کشورها می داند. در 

و چگونگی مشارکت افراد است که در مدارس آن  عرصه مشارکت، ترقی و پیشرفت هر جامعه ای در گرو نوع

جامعه انجام می شود. بنابراین از آنجائیکه مدیران واحدهای آموزشی، در کیفیت اجرای برنامه های آموزشی و 

پرورشی پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت نقش اساسی بر عهده دارند و برای اینکه از عهده ایفای این نقش برآیند، الزم 

متناسب با « شایستگی ها »  و« ویژگی ها » ، « توانمندی ها » ، « مهارت ها » ، « ارزش ها »  است که با

این مسئولیت خطیر و بویژه که رویکرد مدرسه محوری مسئولیت آنان را در این فرآیند دو چندان می سازد 

تحصیلی وظایف و  برخوردار باشند. مدیران در واحدهای آموزش و متناسب با ویژگی هریک از دوره های

کارکردهای گوناگونی را عهده دار هستند و انتظارات متعددی را می باید برآورده سازند. انجام وظایف و برآوردن 

انتظارات جامعه نیازمند داشتن دانش، مهارت، صالحیت و آگاهی های مختلفی است. این موضوع خوشبختانه در 

 ن و بر ارتقای توان فنی و علمی مدیران تاکید می نمایند.برنامه توسعه دولت در فصل اول به روشنی بیا
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بطوریکه در فصل اول سند برنامه سوم توسعه به اصالح ساختار اداری و مدیریت پرداخته و ضمن بیان       

د به ارتقای علمی و مهارتهای یمنابع انسانی و تقویت مدیریت سازمانها، تای همشکالت مدیریت و مدیران جهت توسع

 د نیاز مدیران دارد.مور

سوم توسعه نیز تاکید بر افزایش مهارتهای فنی،  هقانون برنام 051 هاجرایی ماد هآیین نام« د » همچنین بند       

 انسانی و ادراکی مدیران سطوح مختلف در آموزش و پرورش نموده است.

وزارت آموزش و پرورش در سال   ياز طرف دیگر با نگاهی به سطح تحصیالت مدیران واحدهای آموزش      

 .ندان می سازد چمدیران دو  ییلصبرنامه ریزی به ارتقاء توان فنی و تف 0131و  0131

 33/70)  01319نفر مدیر واحد آموزشی در سه مقطع، تعداد  (29537از تعداد ) 0131سال  بطوریکه در 

)  11571درصد( فوق دیپلم و تعداد  50/19( ؛ )  72397درصد ( دارای مدرک تحصیلی دیپلم و کمتر ) تعداد 

هستند و نکته قابل   درصد( 10/1)  3تعداد   درصد(؛ دكترا95/0)  0797؛ فوق لیسانس درصد ( لیسانس 35/13

مدیران دارای مدرک تحصیلی  درصد( 23/9) 5779توجه اینکه از تعداد کل مدیران واحدهای آموزشی تنها 

 مدیریت آموزشی هستند. 

 0131-0137در سال تحصیلی  توزیع فراواني مدیران بر حسب مدرك تحصیلي و رشته تحصیلي مرتبط 0-0شكل 

مدرك 

 تحصیلي

 جمع دكتر فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم دیپلم و كمتر

تعداد 

مدیران هر 

 سه دوره

فراو درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

 اني

 درصد كل فراواني  درصد

09319 33/

70 

72397 50/19 11571 35/13 0797 95/0 3 10/1 29537 011 

تعداد مدیران 

 مرتبط

- - 757 11/1 4440 29/5 511 93/1 - - 5779 23/9 

 0137-0131در سال تحصیلی  توزیع فراواني مدیران بر حسب مدرك تحصیلي و رشته تحصیلي مرتبط 0-0شكل 

مدرك 

 تحصیلي

 جمع دكتر فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم دیپلم و كمتر

تعداد 

مدیران هر 

فراو درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

 اني

درصد  فراواني  درصد

 كل
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 011 45009 15/1 74 15/07 5415 31/23 15599 45/13 1305 97/1 729 سه دوره

تعداد مدیران 

 مرتبط
-- -- 

          

درصد دارای مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر می  30نفر مدیران مدارس تقریبا   65001 بعد از گذشت ده سال از

درصد افزایش داشته  اما از نظر مرتبط بودن مدرک تحصیلی با  011باشند. که این رقم نسبت به ده سال گذشته 

ی پیش برد اهداف درصد می باشد که این موضوع می تواند برا 71حوزه کاری بنا به اخبار غیر رسمی حداکثر 

بنابراین بررسی و تعیین دانش و مهارتهای مورد نیاز مدیران مدارس سازمانی توسط مدیران تاثیر منفی داشته باشد.

سرمایه گذاری، تهیه و تصویب ضوابط و قوانین الزم و نیز اجرای طرح های مناسب در زمینه جذب، تربیت و    و

مدیران از ضروری ترین اقدامات در جهت اصالح نظام مدیریت آموزش و پرورش و حرکت به سوی پرورش 

 در مدیریت آموزشی است. « اصل شایسته ساالری » اعمال 

با توجه به این  موضوع که رشته شغلی به نام مدیر مدرسه وجود ندارد. یعنی  مدیر مدرسه  معلمی است که با 

مدرسه مشغول به کار است. با این نگاه متاسفانه باعث شده است موضوع مدیر مدرسه  پست سازمانی  به نام مدیر

در حاشیه  باشد و اهمیتی به اندازه مدیر در سایر سازمان ها نداشته باشد.شاید دلیل این ادعا میزان آموزشی که 

اشد. با ابالغ نامه برای مدیران بدو انتصاب در نظر گرفته شده است می تواند روشنگر موضوع مورد بحث ب

کسانی که به سمت مدیر مدرسه انتخاب می شوند باید دوره بدو انتصاب را  06/00/37مورخ  03303/37/711

 بگذرانند. مشخصات دوره به شرح زیر است.

عنوان دوره آموزشی مهارت های بدو انتصاب مدیران و معاونین مدارس است. هدف کلی  این آموزش ایجاد 

لی ) دانش، نگرش،مهارت( در کارمندانی که  برای تصدی شغل مدیر مدرسه در نظر گرفته می توانایی های شغ

ساعت نیز عملی  تعیین شده است . همچنین نوع آموزش  03ساعت نظری و  71شوند، می باشد. مدت آموزش 

 الزامی می باشد. 

 سرفصل آموزشی این  دوره شامل:

 مقدمات مدیریت آموزشگاهی، .0

 مکاتبات،آیین نگارش و  .7

 ،نرم افزار مدرسه .1

 آیین نامه ها و مقررات آموزشی و اجرایی است.  .4

ساعت دوره آموزش ضمن خدمت بگذرانند. این دوره  11همچنین بعد از گذراندن این دوره در طی سال نیز باید 

 از طرف قسمت مرکز آموزش نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش به استانها و مناطق اعالم می شود و
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مناطق طبق نیاز  مدیران مدرسه اقدام به برگزاری دوره می کنند.  با این روند در ایران نیز آموزش قبل از 

انتصاب برای کسانی که می خواهند مدیر شوند وجود ندارد. هر چند که در کشور و طبق ساختار جدید آموزش 

ی انتخاب شوند . باید گواهی قبولی دوره مدیر برای سازمان  برای تمامی کسانی که می خواهند به سمت مدیریت

های آموزشی قبل از انتصاب را بگیرند. ولی با توجه به اینکه پست مدیر مدرسه به عنوان  پست مدیریتی نیست 

 و به عبارتی معلمی است که در این پست انجام وظیفه می کند شناخته می شود.
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