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 چکیده

 ریبر س هیمدرسه با تک تیریمد یو عمل در برنامه تعال قیتحق ه،یشکاف نظر نییپژوهش، تب نیا یهدف اصل

هدف از روش پژوهش  نیبه ا یابیدست ی. براباشدیتاکنون  م 1960مدرسه از دهه  یجنبش اثربخش یخیتار

و  یه کمز توسعا یحاک همدرس یمعطوف به جنبش اثربخش یخیتار یدادهایبهره گرفته شد. مرور رو یاسناد

. باشدیعمل م و قیتحق ه،ینظر نیکاهش شکاف ب یمند براصورت گرفته به شکل نظام یهاتیفعال یفیک

. شوندیقلمداد م یاصالحات آموزش خیمطالعات در طول تار نیو بهبود، نقاط عطف ا یتعال ،یاثربخش

ز که با روندی تکاملی، تصویری روشن ا ستدستاورد مهم این مطالعات، خلق پیکره دانش اثربخشی مدرسه ا

متخصصان، محققان  یو همراه ییسیمای مدرسه اثربخش در همگرایی با تعالی و بهبود ارائه نمود. هم سو

 یهااللتد نیترمحور از مهم نهیبر شواهد پژوهش زم یمبتن یهابرنامه یبر اجرا دیتأک زیو ن انیو مجر یآموزش

. این درحالی است انطباق این دستاوردها با تجربه اصالحات روندیم ارشممطالعات مدارس اثربخش به 

مشاهدات صورت گرفته با  ییسوآموزشی در ایران به ویژه برنامه تعالی مدیریت مدرسه حاکی از ناهم
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 مقدمه

 تنوع تغییرات و  کم بعد از انقالب اسالمی،ازوپرورش ایران، دستتاریخ تحوالت آموزش

از بازنگری و اصالح برنامه درسی  (Abdullahi & Kabiri, 2012)های مختلف اصالحات آموزشی در حوزه

های نیروی انسانی، تحول در مدیریت و رهبری آموزشی، ها و مهارتو آموزشی گرفته تا تحول در نقش

در این  .Saki, 2012, P. 36))توسعه ارتباط مدرسه و جامعه و اصالح ساختار و تشکیالت حکایت دارد 

رورت این کند. ضمدیریت آموزشی بیشتر خودنمایی می میان، کوشش برای اصالح و بهبود مدرسه از طریق

المی وپرورش جمهوری اسهای نظام آموزشی در کلیات نظام آموزشامر برای نخستین بار در تحلیل کاستی

 ،کشوردر  معطوف به آنهمچنین بسیاری از رویدادهای رسمی و علمی  و 1372سپس  1367ایران در سال 

های آموزشی با هدف توسعه اختیارات مدارس، ای طرح تشکیل مجتمعاحساس شد. تجربه شکست در اجر

مراتب اداری، ترویج فرهنگ کارگروهی، ارتقای کیفی مدارس دولتی، استفاده مناسب از کاهش سلسله

 (Saki, 2012, PP. 39-40)های تحصیلی منابع مالی، انسانی و فیزیکی و کاهش نابرابری دستیابی به فرصت

د. در ادامه روند تحوالت اخیر شاهد نروهای ناکام اخیر نظام آموزشی به شمار میین سیاستتراز جمله مهم

شی هستیم که به مثابه تال« مدرسهتعالی مدیریت برنامه »های دیگری، به طورنمونه ها و برنامهاجرای طرح

طوف کرده است. دوباره در جهت اصالح نظام مدیریت مدرسه، عملکرد مدارس سراسر کشور را به خود مع

له تعالی هایی از جمهای اخیر و احتمال تکرار آن در برنامهبا نظر به شواهد بسیاری مبنی بر ناکامی تجربه

ای آن همدیریت مدرسه، تأمل بر مبانی و خاستگاه فکری این رویداد بزرگ و اندیشه درباره پیش بایست

های فکری متعددی در ظهور و پیدایش جنبشرسد. مرور ادبیات مدیریت آموزشی از ضروری به نظر می

 1960های زمانی مختلف حکایت دارد. نقطه آغاز این تحوالت را در جنبش اثربخشی مدرسه در دهه برهه

 توان ردیابی کرد.می 1960تا  1950های به دنبال وقوع جنبش نظریه در مدیریت آموزشی بین دهه

ی های آموزشی دنیا پاسخ به این انتظار بدیهی نظامخاستگاه تحوالت جنبش مدارس اثربخش در تمام

آموزان آموزش دهند. این دغدغه موجبات طراحی های اولیه را به همه دانشجامعه است که مدارس مهارت

را فراهم نمود « های بهبود مدرسهپروژه»یا « های مدارس اثربخشبرنامه»هایی با عنوان و اجرای پژوهش

(Mace-Matluck, 1987 بدین ترتیب، پژوهش پیرامون مدارس اثربخش، طی چهل سال اخیر، ادبیات .)

  ,Reynolds& Sammons& De Fraine& Van Damme)وپرورش را تحت تأثیر قرار داد آموزش

Townsend& Teddlie, & Stringfield, 2014; Botha, 2010)ها و . در رهیافت این مطالعات، ویژگی

آموز، یادگیری، تدریس، مدرسه و بافت در سطوح مختلف مدرسه از جمله دانشعوامل مرتبط با اثربخشی 

از دستاوردهای مهم این مطالعات تأکید بر دغدغه  .(Creemers & Reezigt, 2005)ضروری قلمداد شدند 
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عه بایست متناسب با زمینه اجتماعی مدارس موردمطالاثربخشی به مثابه یك موضوع زمینه محور است که می

به زعم هوی و میسکل، تعریف اثربخشی طی  (. Reynolds, 2002 &Teddlie)یف و الگوسازی شود تعر

هندۀ های گوناگون نسبت به مدرسه و بازتاب دهای مختلف پیوسته درحال تغییر بوده و متأثر از دیدگاهدوره

 هایکست سیاستلذا، یکی از دالیل موفقیت یا ش (. Miskel, 2015 &Hoy)تحوالت اجتماعی بوده است 

نی بر های اتخاذ شده مبتتوان به این عامل نسبت داد که تا چه اندازه دانش زیربنایی سیاستآموزشی را می

ث از های منبعگونه که درباره بسیاری از طرحای و بازتاب تحوالت آن است. آنها و شرایط زمینهویژگی

 وپرورش صادق است. در ادبیات آموزش (Owlia & Shishebori, 2011)های صنعتی و تجاری محیط

بنابراین، در این نوشتار سعی شده است با مروری بر مبانی نظری و خاستگاه جنبش اثربخشی مدرسه 

گذاران آموزشی در زمینه بهبود و اثربخشی مدرسه با تأکید و نقدهای وارد بر آن، موجبات تأمل سیاست

فراهم نماید. برای دستیابی به این هدف، با استفاده از روش  تجربه اجرای برنامه تعالی مدیریت مدرسه را

ترین یلاص به بازخوانی دقیق متون و منابع علمی و پژوهشی مبادرت شد. از جمله نخستین و 1پژوهش اسنادی

( و کتاب 2007اثر تاونسند )« المللی بهبود و مدارس اثربخشراهنمای جامع بین»توان به کتاب این منابع می

( اشاره نمود. معیار موردنظر 2002اثر رینولدز و تدلی )« المللی تحقیقات مدارس اثربخشنمای جامع بینراه»

در تبیین تفسیری روند تاریخی مدارس اثربخش، بسندگی معنایی بود به این مفهوم که تالش شد روایت 

اد باشد اعتمیر و قابلرویدادهای تاریخی مدارس اثربخش مستخرج از منابع علمی مختلف، معقول، باورپذ

(Sadeghi Fasaee & Erfanmanesh, 2015 .) همچنین، در وصف بیشتر چگونگی اجرای برنامه تعالی

مدیریت مدرسه در عمل، بخشی از نتایج مربوط به مشاهدات پژوهشگر در مدارس موردمطالعه که به شیوه 

 ارزشیابی انجام شد، اکتفا شد.

 

 ریخجنبش مدارس اثربخش در بستر تا

ه به تفکیك سالبسیاری از نویسندگان، حیات فکری جنبش اثربخشی مدرسه را در یك دوره بیست

چنانکه، مبدأ اصالحات آموزشی را به جنبش مدارس اثربخشی  اند.های مختلف موردمطالعه قرار دادهدوره

( 1986مطالعات لزوت )به ویژه  1986تا  1983و  1983تا  1980، 1980تا  1976، 1976تا 1966های طی دوره

در ادامه، به شرح رویدادها و جهت گیری  هر دوره در تعریف مدرسه  .(Gerb, 2011)دهند نسبت می

 توان تکاملی ارزیابی کرد.یمشود. با استناد به شواهد موجود این روند را یماثربخش اشاره 
 

                                                 
1. Documentary Research 
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 1966-1976: مدرسه اثربخشی جنبش اول دوره (1

های با هدف ایجاد فرصت 1976تا  1966های مدارس اثربخش به سالنخستین دوره حیات جنبش 

گردد. متحده برمیدر مدارس ایاالت 1964آموزشی برابر در پی تصویب قانون حقوق مدنی در سال 

گذاری ( مشخصه این دوره را عدالت در مدارس نام1989فیلد )چنانکه، ویمبلبرگ، تدلی و استرینگ

. نخستین مطالعات صورت گرفته در زمینه مدارس اثربخش را (Sackney, 2007;Lezotte, 1989 )کردند 

( نسبت داد که براساس آن زمینه خانوادگی به عنوان 1966توان به انتشار گزارش کلمن و همکاران )می

آموزان معرفی شد. این گزارش آغازگر حرکت جدی و کننده موفقیت تحصیلی دانشعامل تعیین

( 1974ز مطالعات در خصوص جنبش اثربخشی بود. به طورنمونه، کلیتگارد و هالن )نویدبخش بسیاری ا

مطالعات خود را حول محور این مسئله که آیا اساساً مدارس اثربخش وجود دارند؟ هدایت کردند. آنها 

مدرسه خاطرنشان ساختند که مدارس اثربخش وجود دارند. تمرکز عمده  2392طی گزارشی ضمن مطالعه 

العات بر عوامل روانی و اجتماعی مؤثر بر یادگیری در مدارس اثربخش و موفق، بیش از همه در این مط

 . (Sackney, 2007;Lezotte, 1989 )( بود 1979(، بروکور و لزوت )1979مطالعات وبر )
 

 1976-1980: مدرسه اثربخشی جنبش دوم دوره (2

های مدارس اثربخش و ن ویژگیبا هدف تعیی 1976دورۀ دوم مطالعات مدارس اثربخش در سال 

( با وجود 1987از دیدگاه رید، هالی و هاپکینز ) .(Mace-Matluck, 1987)عوامل مؤثر بر آن ادامه یافت 

اتفاق نظر در تمایز مدارس اثربخش از مدارس غیراثربخش، در آنچه سبب به وجود آمدن این مدارس 

کننده مدارس اثربخش را مورد شد، اجماع وجود نداشت. در این دوره، محققان یازده ویژگی تعیینمی

  .(Cited in Sammons, 1995)( آمده است 1تاکید قرار دادند که شرح آنها  به طور خالصه در جدول )
 اثربخش مدارس هایویژگی: 1جدول 

 شرح هاویژگی

 ایهدایت حرفه کننده ورویکرد مشارکتقاطع و هدفمند،  ایرهبری حرفه

 مساعی وحدت هدف، همگونی عملکرد، همکاری و تشریك اهداف مشترک انداز وچشم

 آراسته، یك محیط کاری جذاب یك فضای منظم و محیط یادگیرنده

 رساندن زمان یادگیری، تأکید بر آموزش، تمرکز بر موفقیت به حداکثر یادگیری تمرکز بر یاددهی و

 دهی کارآمد، تصریح هدف، محتوای ساختارمند، رفتار انطباقیسازمان دریس هدفمندت

 انتظارات باال در همه حال، ابالغ انتظارات، ایجاد چالش فکری انتظارات باال

 بازخورد منظم، روشن و عادالنه  تقویت مثبت

 آموز، ارزشیابی کارایی مدارسنظارت بر عملکرد دانش پیشرفت نظارت
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 پذیری، نظارت و کنترل بر روند امورآموزان، مسئولیتنفس باالی دانش عزت آموزانحقوق و مسئولیت دانش

 مشارکت والدین  ارتباط خانه و مدرسه

 مدرسه مبتنی بر رشد کارکنان دهی یادگیریسازمان

 

د. ممکن شتدریج تعریف و تشریح یك مدرسه اثربخش به 1980تا 1976های بدین ترتیب، طی سال

ای است که گونه( خاطرنشان ساخت که شرایط در مدرسه اثربخش به1986باره، میس متالک )دراین

 آموزان را تأمین کند.های آتی دانشهای اساسی و ضروری برای موفقیتها حداقل تسلط بر مهارتآموزش

-Mace)د ظهور و پیدایش ایده رهبری آموزشی بو 1980نقطه عطف جنبش اثربخشی در دهه 

Matluck,1987)می           ( که از او به عنوان پدر جنبش  مدارس اثربخش یاد 1979ادموندز )که، ران. چنان-

 Cited in)باشد و در این نقش اهتمام ورزد « رهبر آموزشی»شود، اذعان داشت که مدیر بایستی یك 

Kouhsari, Hosseingholizadeh, & Ahanchian, 2016). تر مات صورت گرفته در این دوره بیشلذا، اقدا

بر مدیریت برنامه درسی و تربیت رهبران آموزشی تمرکز یافت و همچنین بر اساس دیدگاه ویلمبرگ و 

وری مورد تأکید قرار (، بافت و زمینه مدرسه به عنوان عاملی مهم در ارتقای سطح بهره1989همکاران )

 های متفاوت مدارس شهری و روستایی تفاوت؛ زیرا بین زمینهگرفت. آنها مدعی بودند که بافت اهمیت دارد

کننده اثربخشی ( بافت و زمینه را به عنوان عامل تعیین1985وجود دارد. افزون براین، هالینگر و مورفی )

  .(Sackney, 2007;Lezotte,1989 )مدرسه معرفی نمودند 
 

 1مدرسه تعالی بر تمرکز با مدرسه اثربخشی سوم دوره  (3

به طورخاص بر ایفای  1983تا  1980های جنبش اثربخشی در سومین دوره از حیات خود بین سال

نقش مدیران آموزشی در تحقق مدرسه اثربخش تمرکز یافت و دستاورد اصلی آن ظهور جنبش تعالی در 

چنانکه، مطالعه  .(Hallinger & Heck,1998;Cited in Gerb, 2011 ) پیوند با مدیریت کیفیت فراگیر بود

پیرامون عوامل مرتبط با مدارس اثربخش از جمله نسبت رهبری مدیران با کیفیت آموزشی، تمرکز آموزشی 

گسترده و فراگیر، وجود جوّی منظم و ایمن برای آموزش و یادگیری، انتظارات معلم در دستیابی همه 

زان به عنوان معیار ارزشیابی برنامه آموو موفقیت تحصیلی دانش آموزان به حداقل تسلط آموزشی،دانش

جنبش تعالی اساساً با هدف بهبود آموزش  .(Reynolds et al., 2014;Gerb, 2011 )مورد توجه قرار گرفت 

ی باالی هاها و تشویق مدیران به رعایت استاندارددر نتیجۀ به چالش کشیدن مدارس در تربیت بهترین

های مدرسه اثربخش با انتظارات (، برنامه1979لعات آمر و همکاران )به استناد نتایج مطا آموزشی مطرح شد.

                                                 
1. School Excellence  
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باال از کارکنان، رهبری قدرتمند، اهداف روشن مدرسه و حس نظم در مدرسه پیوند خورده است. همچنین، 

ازپیش جهت بهبود مدرسه مبتنی بر کیفیت را بیش ( تالش در1989مطالعات ویلمبرگ و همکاران )

  .(Sackney, 2007;Lezotte,1989 ) دندموردتوجه قرار دا

در این مرحله از حیات فکری جنبش اثربخشی مدرسه، پژوهشگران با این مسئله مواجه شدند که آیا 

وپرورش اساساً هدفش باید تعالی باشد یا کاهش نابرابری و دستیابی به عدالت آموزشی؟ پژوهشگران آموزش

نجر به تواند مهای مطلوب مدارس میهستند. از این دیدگاه، ویژگیمعاصر قائل به ترکیب این دو رویکرد 

آموزان به ویژه آموزان محروم نیز شود. با این توضیح که پیشرفت تحصیلی کلیه دانشبهبود آموزش دانش

 ,Burusic & Pavicic& Alfirevic & Relja)ها خواهد شد در مدارس محروم سبب تعالی و کاهش نابرابری

2016, P.7). ( رفته رفته تصویر جدیدی از مدرسه اثربخش که در1988به زعم دویل و هارتل ،) آن تعالی 

. در سال (Odden,1989)مطرح شد  1985تا  1983های به منزلۀ اصالح وضعیت آموزشی است، بین سال

یشترین ها شد که  بجنبش تعالی تحت تأثیر فشار افکار عمومی جامعه سبب اقداماتی از سوی دولت 1986

امات توان به الزترین این اقدامات میتأثیر آن بر مدارس به ویژه در حوزه برنامه درسی و آموزش بود. از مهم

فراغت از تحصیل، طراحی راهنماهای برنامه درسی و دروس موردمطالعه اشاره نمود. بنابراین، مدرسه متعالی 

وصف  ها برای دستیابی به موفقیت بود. دردولتهای معرف الگوی توسعه شایسته کودکان متناسب با نیاز

 های مشترک آنها در پیشبرد نتایجتوان چنین اشاره نمود که با وجود ویژگیبیشتر این نوع مدارس می

حال از یك برنامه درسی مشخص و ثابتی تبعیت آموزان و جامعه، درعینآمیز دانشآموزشی موفقیت

شود. آموزان طراحی میهای دانشنعطف بوده و متناسب با نیازها مهای آنکنند، بلکه برنامهنمی

و  اندازمحور نیست، اصول استبدادی بر آن حاکمیت ندارد و مدیر مدرسه بر اساس چشم همچنین،آزمون

االری از سگیری مشارکتی، روحیه کار تیمی و شایستهکند. عالوه براین، تصمیممأموریت خود عمل می

آموزان باور دارند و خود را مسئول آموزش است. متولیان آموزشی به خود و دانشهای اصلی آن مشخصه

به زعم . (Wayson,1988)دهند  آموزان را در اولویت قرار میدانند و بهبود رفاه دانشهمه کودکان می

خت سازد، ترکیب ساختار سست و سسرجیوانی، آنچه تمایز مدارس متعالی را از مدارس اثربخش برجسته می

 اثربخش است. این ترکیب با سه ویژگی مهممدارس متعالی در مقایسه با ساختار سخت پیوند مدارس  1پیوند

دارس متعالی های مترین ویژگیانسانی یعنی انگیزش، تعهد و اشتیاق و وفاداری به مدرسه انطباق دارند. لذا، از مهم

درسه اشاره نمود که معلمان و دیگر اعضای های متوان به وجود یك فرهنگ قوی و درک روشن از هدفمی

                                                 
1 . Tight and Loose Coupling Organizational Structure 
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یل کوشند و این دلهای اساسی میمدرسه با برخورداری از آزادی عمل و استقالل فکری در راستای تحقق ارزش

 (.Sergiovanni, 2007)اصلی موفقیت آنهاست 

یریت آموزان را مأموریت اصلی خود قرار دادند، مدبه مجرد آنکه مدارس موفقیت یادگیری دانش

ه کار گرفته های فرایند محور در راستای تعالی مدرسه بکیفیت فراگیر به عنوان یك نظریه عملیاتی و بسته ابزار

( که مدیران باید نسبت به نحوه کار سیستم خود دانش عمیق 1982شد. چنانکه با الهام از این اندیشه دمینگ )

د در همه سطوح  از دانش عمیق درباره چگونگی داشته باشند، این اصل مطرح شد که رهبران آموزشی بای

آموزان و دستیابی به سطح باالیی از کیفیت آموزش و یادگیری برخوردار باشند. بنابراین، سفر یادگیری دانش

رورش آغاز وپپایان مدیریت کیفیت مدارس اثربخش با یك نظریه جامع از چگونگی نظام کاری آموزشبی

( در 1962حال قدرتمند توسط استاد فلسفه آموزشی ج.ج شواپ )ر ساده و درعینشد. این نظریه با یك دستو

وپرورش باید مطرح شد. به زعم شواپ هر بیانیۀ کامل در آموزش«  1مفهوم ساختار یك رشته»ای با عنوان مقاله

های مفهومی ادبنیچهار عنصر اصلی معلم، یادگیرنده، موضوع و بافت/ زمینه را دربر گیرد. این عناصر  به عنوان 

به خدمت کیفیت فراگیر مدارس اثربخش درآمدند. مفروضه اساسی نظریه شواپ این بود که یك کودک  هر 

ای از شرایط مطلوب و در هر جایگاهی، با کیفیت باال بیاموزد. لذا، هدف تواند با مجموعهلحظه در مدرسه می

فرهنگی بدل شد که باید در کل کیفیت جامع مدارس های مهم به یکی از هنجار« پایانبهبود بی»سازمانی 

آن مدارس و کودکان ما وجود دارند به سرعت در حال تغییر است.  اثربخش معرفی شود؛ زیرا جهانی که در

خش و ها و نتایج را به عنوان کیفیت جامع مدرسه اثرببنابراین، مدارس باید پیوسته نظارت بر دروندادها، فرایند

 .(Lezotte, 1992)هر روزه خود را ممکن سازند از نو خلق شدن 

به استناد برخی شواهد موجود، مدیریت کیفیت فراگیر به عنوان یك فلسفه مدیریتی و فرهنگ 

سازمانی، نقشی مؤثر در بهبود مدارس از طریق تمرکز بر بهبود مستمر در راستای اصالحات آموزشی، ایجاد 

ای ههای کارگروهی در حل مشکالت، توسعۀ مهارتاده از رویکردروحیۀ باال و انگیزش در کارکنان، استف

شدن مدیران از مشکالت محیط کار، کاهش شکایت مشتریان و ایجاد فرصتی برای رشد  ترمدیریتی، آگاه

 & Dom, 2010 ;Farooq & Akhtar & Ziaullah & Memon, 2007; Saraiva )و توسعه شخصی دارد 

Reis, 2006  ;Prueanghitchayathon & Tesaputa & Somprach,  2015 ;Wilson, 2006; Vlasic & 

Vale & Krizmanpuhar, 2009; Khorramdel, 2014) .مندی از اصول بهرههای بسیار باوجود مزیت

ین های اساسی این رویکرد بر امدیریت کیفیت فراگیر در نظام آموزشی، برخی محققان در اشاره به چالش

ای مدرسه هبه خود گرفته و نیازمند بازسازی تمامی فرایند تعالی در بیشتر مدارس جنبه اجراییباورند که طرح 

                                                 
1. The Concept of the Structure of a Discipline 
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همچنین، . (Suleman & Gol, 2015 ;Pineda, 2013)باشد دهی مجدد بافت مدرسه میو همچنین سازمان

ابع، مقاومت ن منریزی ضعیف، ناکافی بودمدیریت کیفیت فراگیر به دلیل وجود برخی موانع مانند برنامه

کارکنان در برابر تغییر و سوءتعبیر از فلسفه مدیریت کیفیت فراگیر، عدم تمایل به تفویض اختیار، آموزش 

نامناسب و فقدان یك مأموریت سازمانی، در ایجاد تغییرات عمیق و پایدار در مؤسسات آموزشی با شکست 

 ,Catalin & Bogdan & Dimitrie, 2014 ; Mishra & Pondey,2013 ;Saravia &  Reis)مواجه شده است 

2006 ;Nofal & Omain & Zaire, 2004 ;Youof & Aspinwall, 2000) . 

  1بهبود مدرسه در پیوند با مدرسه اثربخش چهارم جنبش دوره (4

با زوال جنبش مدارس 1986تا  1983های  آخرین دوره از حیات جنبش اثربخشی مدرسه، طی سال

در   دهمتحوپرورش ایاالتمبدأیی سازنده و مهیج یعنی بهبود مدرسه همراه شد. آموزش اثربخش اما با ظهور

های بیشتر و حمایت از توسعه مدارس اثربخش ، دو مرکز تحقیق و توسعه را با هدف انجام پژوهش1985سال 

ردهای راهب در سه دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه تأسیس کرد. مأموریت این مراکز، توسعه و ارزیابی

سازی نتایج مطالعات اثربخشی در مدارس ابتدایی و راهنمایی بود. براساس نتایج این مطالعات، فرایند پیاده

بدین ترتیب، بهبود مدرسه به عنوان موج فکری نو  .(Mace-Matluck,1987)بهبود مدرسه الگوسازی شد 

 تعالی مطرح شد. -مسیر اثربخشی در

خشی اشاره دارد؛ یا افزایش اثرب از تغییر با هدف دستیابی به کیفیت بهتر وبهبود مدرسه به نوع خاصی 

. (UNESCO, 2005, P. 5)شود ها پرداخته میوفصل آنفرایندی که طی آن به مشکالت واقعی مدرسه و حل

کنترل مجموعه تغییرات در حال ظهور در مدرسه است که طی زمان به وقوع  بهبود مدرسه ناظر به فرایند

-ه میشود، بهبود مدرسکه اثربخشی مدرسه به عنوان یك فعالیت پژوهش محور قلمداد میپیوندند. مادامیمی

که نحویود بهتعریف ش« هافرایند»کاری فعال شرایط تواند به مثابه کاربرد پویای نتایج تحقیق یعنی دست

اثربخشی مدرسه  بر حمایت مطالعات ترتیب، پیوند بهبود و اثربخشیموجب همبستگی نتایج آموزشی شود. بدین

های اخیر، پایگاه بدین ترتیب، طی دهه. (Scheernes, 2013)در فراهم نمودن محتوای بهبود مدارس تأکید دارد 

های موفق، ای از تجربهالمللی به رسمیت شناخته شد و طیف گستردهبین تحقیقات بهبود مدارس در عرصه

ت نظری و تجربی به حمایت از مدارس در کشورهای مختلف پرداختند تا ای و نوآورانه به دو صورمداخله

. در (Hapkins , Harris , Stoll & Mackay, 2011)تبدیل شوند « های یادگیری اثربخشمحیط»مدارس به 

ط غییر شرایمند با هدف تالمللی، بهبود مدرسه عموماً به مثابه کوششی مستمر و نظامهای بهبود مدارس بینپروژه

                                                 
1. Improvement School  
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 یادگیری و دیگر شرایط داخلی مرتبط با آن در یك یا چند مدرسه به منظور تحقق اهداف آموزشی اثربخش

 . (Van Velzen et al,1985 cited in Royonolds & Teddlie,2002)شود تعریف می

، عملکرد تحصیلی و اجتماعی دانش آموزان به 1980در موج نخست پروژه بهبود مدرسه در سال 

رس، اثربخشی، بهبود و توسعه مدا های مهم موفقیت مورد توجه قرار گرفت و پیکرۀ جدید دانشمعیارعنوان 

رس مدا ریزی و تصمیم گیری آموزشی قرار گرفت و همچنین زمینه شروع موج دوم پروژهمبنای برنامه

تر بر کالس درس از حیث تمرکز بیش 1980فراهم نمودند که با موج اول در سال  1990اثربخش را در سال 

 ای سبب تالش دوباره بهبود مدرسه و شروعهای زمینهتفاوت داشت. در ادامه، مسائل جدید مربوط به ویژگی

( معتقد بودند تحقیقات مدارس اثربخش باید 1993این میان تدلی و استرینگ فیلد ) موج سوم شد که در

ود پیش از اقدام به تغییر و توسعه یك برنامه بهب و تحلیل بافت مدرسهمدارس را به انجام دو کار مهم تجزیه 

 ای  هدایت کنند.فرد با تأکید بر اطالعات زمینهمدرسه منحصربه

مدرسه نیاز به یك طرح بهبود مشخص با رویکرد باال به پایین یا پایین به باال یا ترجیحاً  بنابراین، هر

های مشترک و عمومی حاصل از ها و رویه: مؤلفهاند ازها با سه نوع ورودی دارد که عبارتترکیبی از آن

های خاص و زمینه محور )به طورنمونه، کالس درس( و نتایج مطالعات مدارس اثربخش، عناصر و رویه

شرایط خاص.  های مناسب جهت مواجهه با روابط میان فردی آشفته و جوّ منفی مدارس درعناصر و رویه

ضروری  فرد مدارس، یك گامهای منحصربهنظرگرفتن ویژگی دربراین اساس، کشف نقاط قوت و ضعف با 

طلبان، برای بهبود مدرسه الزم است ( و دیگر اصالح1991برای ایجاد تحول فرهنگی است که به زعم فالن )

(Reynolds & Teddlie, 2002). هایبر این اساس، جنبش بهبود مدرسه معطوف به ابداع و توسعه راهبرد 

کنند ید؛ راهبردهایی که تا حد زیادی از رویکرد پایین به باال یا باال به پایین تبعیت میتحول آموزشی گرد

(Hopkins, 2005) .گیری از این دو رویکرد برای ایجاد مدرسه اثربخش های اخیر شاهد بهرهطی دهه

ازسازی باال و با هدف بایده مدیریت مبتنی بر مدرسه با رویکرد پایین به  1990ایم. به طور نمونه، در دهه بوده

نظام آموزش عمومی در بسیاری از کشورهای دنیا مورد استقبال قرار گرفت. پیش از آن، رویکرد حاکم بر 

شد و بر سازمان رسمی مدرسه و برنامه درسی مدارس که در آن نوآوری از بیرون به مدارس تحمیل می

 اجه شد.متمرکز بود، به عنوان رویکرد باال به پایین با شکست مو

در مطالعات اثربخشی مدارس، عالوه بر رهبری توانمند مدارس بر 1970نظربه اینکه، در اواسط دهۀ 

، مفهوم مشارکت جامعه در 1980مشارکت والدین در بهبود اثربخشی مدارس تمرکز شد، در اواخر دهه 

 & Gamage) ل شدمدیریت مدرسه به یك مفهوم اصلی در اصالحات مدرسه اما با عناوین متفاوت تبدی
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Zajda, 2009, P. 3) .ی توسعه، ایدۀ اصلیافته و معدودی از کشورهای درحالهای توسعهدر بسیاری از کشور

 کنترل بیشتری بر امور داخلی مدرسه داشته مدیریت مدرسه محور این بود که افراد جامعه محلی مدیریت و

ایدۀ مفروض مدیریت مدرسه محور کمتر توسعه، های درحالباشند. این درحالی است که در کشور

ود تا اینکه گیری مدرسه ببلندپروازانه و بیشتر در ارتباط با نقش اجتماع محلی و والدین در فرایند تصمیم

( 2003) 1. به زعم مالیسا(Patrinos & Fasih, 2009)مدرسه به طورکامل تحت کنترل آنها قرار گیرند 

سی و گیری درباره برنامه دردرت بخشیدن به مدارس در بعد تصمیممدیریت مبتنی بر مدرسه به مفهوم ق

مدیریت یادگیری است. مدارس توانمند با برخورداری از استقالل بیشتر، عالوه بر ارائه خدمات خوب در 

ریت مدرسه کنند. در نظام مدیشان و اثربخشی آموزشی با تمرکز بر کیفیت، عمل میهای اجتماعپاسخ به نیاز

ت انداز، مأموریهای آموزشی مطابق با چشمها و سیاستدر طراحی برنامه« کامل و مسئولیت اختیار»محور، 

در این میان، عدم تمرکز، یك گام به سوی  .(Cited in Muslihah, 2015)باشد های مدرسه میو هدف

ار ر آن اختیای از اصالحات آموزشی که دنوسازی اصالحات آموزشی است؛ تمرکززدایی به مثابه گونه

بنابر  یابد.مدیریت مدارس از سطح دولت به سطح محلی یعنی اجتماع محلی )والدین  و معلمان( انتقال می

های ضروری نوسازی و اصالحات آموزشی است. (،  تمرکززدایی از ویژگی2005ادعای یونسکو )

د از: عدم انفت که عبارتوپرورش براساس سه ویژگی شکل خواهد گرآینده عملکرد آموزش حال، دربااین

ر سراسر های آموزشی دالمللی و سازوکارهای جدید تخصیص منابع که اساساً توسعه نظامتمرکز، تعهد بین

 . (Rajbhandari, 2011) الشعاع قرار خواهند دادجهان را تحت
 

 جنبش اثربخشی در بوته نقد 

مثابه دانشی پایه برای بهبود ازآنجاکه جنبش مدارس اثربخش در جهت اصالحات آموزشی به 

شناختی مورد نقد قرار گرفت. نقدهای وارد شده مدارس مورد توجه قرار گرفت، به لحاظ نظری و روش

شناختی و عینیت ایدئولوژیك متمرکز بودند. منتقدان تحقیقات مدارس اغلب بر دو محور عینیت روش

اتی یت باید تصمیم گرفت که چه نوع اطالعگیری درباره عیناثربخش براین باورند که پیش از تصمیم

گردآوری شود، چه نوع روشی برای انجام آن مورد استفاده قرار گیرد، چگونه انجام شود و نتایج آن چگونه 

ه رابطه شود. این نوع نقدها بو چه هنگام تفسیر شود. اینجاست که جبهه ایدئولوژیك به بازی گرفته می

شود که ممکن است ادعا کنند برنامه کاری تحقیقات ران مربوط میگذانزدیك بین محققان و سیاست

های دولت است تا  مالحظات علمی یا اینکه تحقیقات مدارس اثربخش مدارس اثربخش بازتاب نگرانی

                                                 
1. Mulyasa 
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 .(Sandoval-Hernandez, 2008)کوششی علمی نیست بلکه به عنوان یك نیروی ایدئولوژیك مطرح است 

به اکثریت  تعمیم برانگیز و غیرقابلماری از اثربخشی مدارس اغلب نادرست، بحثهای آعالوه براین، سنجش

است. ضمن اینکه نیاز به تمییز مدارس اثربخش از بهبود مدرسه احساس شد؛ زیرا بهبود مدرسه در تالش 

 . مسئله(Winch & Gingell,1999) برای افزایش اثربخشی مدرسه است و خط تمییز این دو قابل نقد است

حائز  گردد. این مسئله از این جهتهای اثربخشی آموزشی برمیگیری درباره انتخاب معیاردیگر به تصمیم

اره این کنندگان پیوسته دربهای تحقیقاتی و فرایندهای بهبود مدرسه، مشارکتاهمیت است که در پروژه

ارهای نها اجازه دارند درباره معیکنند. آیا این بدین معنی است که آگیری میگیری و نتیجهمعیارها تصمیم

ورش و اثربخشی وپرهای عمومی و کلی آموزشها به تصمیمگیری کنند یا اینکه این تصمیماثربخشی تصمیم

های معین عیاردیگر، منطق استفاده از مبیانگیری کند؟ بهباره تصمیمآن پیوند داده شوند؛ چه کسی باید دراین

یگاه ها، مسئله اصلی این است که اساساً جاچیست؟ در پاسخ به این پرسشبرای تعیین اثربخشی آموزشی 

ها و مقاصد آموزشی و پرورش چیست؟ کنندگان و متخصصان در رابطه با هدفمحققان آموزشی، مشارکت

بایست گیری کنند یا میها تصمیمآیا آنها باید به طورپیوسته برمبنای نتایج مطالعات خود درباره هدف

ای کلی جامعه و نظام آموزشی را مدنظر قرار دهند؟ و حتی چنانچه موافقم باشیم که این تعاریف هسیاست

باید مبتنی بر نتایج فرایندهای اجتماعی باشند، هنوز این سؤال که سهم متخصصان آموزشی در تعیین اهداف 

 Reynolds& Bollen & Creemers& Hopkins& Stoll)ماند آموزشی چقدر است به قوت خود باقی می

& Lagerweig,1996, PP. 23-24). 

یکی دیگر از نقدهای وارد به جنبش اثربخشی این است که تمرکز اصلی این مطالعات بیشتر روی 

آموزان به عنوان شاخص اثربخشی مدرسه با تأکید بر مدارس ابتدایی بوده و نتایج پیشرفت تحصیلی دانش

ای هباشد. همچنین در خصوص روشاری متفاوت دارند، میتعمیم به مدارس متوسطه که ساختآن قابل

شناختی، محققان در مطالعه مدارس این ابهام وجود دارد که در بسیاری از مطالعات به رغم تشابه روش

متفاوت  «(انتظارات باال»و « رهبری آموزشی»، «جوّ»تعریف اصطالحات و مفاهیم به کار گرفته شده )مانند 

ابراین، این اند. بنهایشان  از سازگاری الزم برخوردار بودهرسد در یافتهوداینکه به نظر میاند. باوجعمل کرده

هدید ها را تشود که آیا عدم توافق بر سر تعریف مفاهیم و اصطالحات، سازگاری یافتهسؤال مطرح می

بران ش حیاتی رهشود، آیا در این میان به نقفرد دیده میکند؟ تغییری یکسان در مدارس منحصربهنمی

آموزشی توجه کافی شده است؟ شواهد موجود، اطالعاتی درخصوص تعمیم نتایج تحقیقات مدارس 

دهد، حال چرا بسیاری از مدارس در یك سال به موفقیت بسیاری نائل شدند اما در سال اثربخش ارائه نمی

ج ست، چگونه و چرا این نتایبعد خیر؟ اگر رهبری، اصلی محکم و متغیری مهم در نتایج عملکرد مدرسه ا
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یری فرد هستند اما نه در تسهیل یادگاز سالی به سال دیگر متفاوت است؟ مدارس و معلمان عواملی منحصربه

آموز، والدین و جامعه در ایجاد مدارس خوب آموزان، آیا تحقیقات مدارس اثربخش به نقش دانشدانش

آموزان د تا  همبستگی اثرات مدرسه را با یادگیری دانشانها در تالشتوجه کرده است؟ بسیاری از پژوهش

توانند مدعی باشند که هرگونه ویژگی مدارس سبب اثربخشی نشان دهند. تحقیقات مدارس اثربخش نمی

های خاصی وجود کنند که در آن مدارس ویژگیسادگی ادعا میها بهشود، پژوهشآموزشی مدرسه می

 گونهتوان نتایج اینکند. آیا میآموزان از نظر آموزشی اثربخش میشدارد که مدرسه را برای همه دان

ها را با اطمینان برای راهنمایی بهبود مدارس به کار گرفت؟ اگر چنین است چگونه و از چه مسیری پژوهش

 (. Good & Brophy, 1986; Cuban,1987 ;cited in Mace-Matluck, 1987 ؟)شوداین مهم ممکن می

ای است وابسته به شناخت جمعی جامعه ه مطرح شد، سالمت آینده تحقیقات مدارس اثربخشبراساس آنچ

رسد؛ آنجاکه باید توافق بر سر جدایی خوب از بد تصریح شود و نیاز که همه چیز در آن خوب به نظر نمی

 حساسهای مختلف بیشتر اشناسی قوی دارد که از مجموع آن نیاز به گردآوری انواع دادهبه یك روش

های موجود مورد بازبینی و چالش قرار گیرند پردازی الزم است مفروضهشود. همچنین، پیش از نظریهمی
(Goldstein & Woodhouse, 2000). 

های نظری تحقیقات مدارس اثربخش است که انتخاب، موج دوم انتقادها مربوط به محدودیت

 ,Luyten, Visscher & Witziers)دهد تعریف و تبیین رابطه بین متغیرهای موردمطالعه را مورد نقد قرار می

آموزان و معلمان را مورد های نظری مفاهیم اصلی مربوط به ماهیت مدارس، دانشبه ویژه بنیان .(2005

های بهبود مدارس در تصویب (. عالوه براین، پروژهSandoval-Hernandez, 2008دهد )بررسی قرار می

اصول هر دو پارادایم بهبود و مدارس اثربخش بکار گرفته شدند اما در رابطه با چگونگی رسیدن به مقصد 

همچنین بسیاری از مطالعاتی  .(Royonolds & Teddlie, 2002)اثربخشی فاقد برنامه عمل مشخصی بودند 

رسه ها و عوامل مؤثر بر اثربخشی مده حول محور اثربخشی مدرسه انجام شدند، معطوف به شناسایی ویژگیک

 Murphy, Weil, Hallinger) بودند و کمتر منجر به ارائه یك چارچوب مفهومی از مدرسه اثربخش شدند

& Mitman,1985).  یم و محلی عمل جهانی فکر کن»، جنبش آموزشی ما را ترغیب کرد تا 1970در دهه

شاید تالش برای یادگیری در  گونه فکر و عمل کنیم.توانیم ایناما اکنون واضح است که دیگر نمی« کنیم

 درگذشته چالش اصلی ایجاد یك«. فکر و عمل در سطح محلی و جهانی باشد»قرن بیست و یکم مستلزم 

ا صلی این است که یك نظام آموزشی بنظام آموزشی با کیفیت برای افراد معدودی بود، اما اکنون چالش ا

ای، در این مسیر نیاز به بازتعریف مفهوم اثربخشی با  نظر به مسائل زمینه کیفیت برای همه افراد محقق شود.

ل های تجربه، تعریف مجدد تجربه تحصیبازشناسی اقدامات و ساختار اثربخشی با توجه به پیچیدگی
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 «دانیم و بازآموزی معلمان نیازمندیم.حاضر درباره یادگیری میحال  آموزان با توجه به آنچه دردانش

(Townsend, 2007, P. 951) باوجوداین، در وضعیت فعلی، تحقیقات مدارس اثربخش با مسائل بسیاری .

اثربخشی آموزشی و  ( فقدان یك چارچوب نظری چند سطحی در آزمون1اند از: اند که عبارتمواجه

( 3( فقدان مطالعات طولی؛ 2ت در سطح مدرسه و نظام آموزشی تأثیرگذار باشد؛ هایی که ممکن اسمتغیر

کاربرد نادرست  ها از قبیلوتحلیل دادهشناسی پیشرفته به ویژه الگوهای چندسطحی و فنون تجزیهفقدان روش

 گذاری، مدرسه و آموزش با هدفمطالعات نیمه تجربی اثرات متغیرهای مداخله کننده در سطح سیاست

های مدیریت/ حاکمیت مدرسه با شیوه ( فقدان مطالعات مربوط به پیوند4افزایش اثربخشی آموزشی؛ 

رویکردهای پیشرفت اثربخشی آموزشی. درنتیجه، مطالعات آتی باید براساس یك الگوی پویاتر توسعه یابند 

های مدیریت هایی چون شناسایی عوامل مدرسه و ویژگیهای علمی بر هدفو مطابق آخرین پیشرفت

آموزان، طراحی یك الگو و دستورالعمل مشخص جهت افزایش اثربخشی و نتایج مثبت دانش مدرسه در

آموزان، برای تغییر در حاکمیت و مدیریت مدرسه مبتنی بر افزایش اثربخشی مدارس و بهبود نتایج دانش

ج بر اثربخشی مدارس و نتایآزمون تجربی الگوی مدیریت و حاکمیت مدارس و اثرات ناشی از تغییر آن 

ریزی عملیاتی جهت بهبود رهبری گذاری آموزشی و برنامهآموزان، و ارائه راهکارهایی برای سیاستدانش

 ,Alfirevic, Burusic, Pavicic & Relja)و اثربخشی مدرسه در مدارس ابتدایی و متوسطه  تمرکز یابند 

2016, P. 147). تحقیقات مدارس اثربخش به این واقعیت اشاره  در های موجودمحدودیت اصلی رویکرد

.  همچنان کندقابل توجهی به بهبود اثربخشی مدارس کمك نمی دارد که نتایج حاصل از مطالعات به طور

این سؤال مطرح است که استفاده از پایگاه دانش مدارس اثربخش چگونه در عمل ممکن است. 

اعتماد و مفید از بهبود مدرسه از طریق اثربخشی آموزشی قابلتوان به اطالعات دیگر چگونه میعبارتبه

ود مدرسه از سو و بهبرسد کشمکشی بین اثربخشی آموزشی، نظریه و پژوهش از یكدست یافت. به نظر می

سوی دیگر وجود دارد. توسعه  و گسترش پایگاه دانش در مورد اثربخشی آموزشی ضرورت دارد و باید 

ند های غایی مانمدت، پژوهش دقیق، چگونگی ارزشیابی هدفهای میانمند هدفگفت بهبود مدرسه نیاز

های اثربخش( مرتبط با ها در سطح مدرسه و کالس)به اصطالح ویژگیآموزان و ویژگیعملکرد دانش

رجوع به ادبیات جنبش مدارس با  .( Creemers, 2006 &Kyriakides)های بهبود مدرسه است سیاست

های معطوف به اثربخشی، تعالی و های اخیر، طراحی و اجرای برنامهتحوالت فکری آن طی دههاثربخش و 

ای، ( رهبری حرفه1توان چنین برشمرد: بهبود مدرسه نیازمند توجه به مالحظاتی است که به طور خالصه می

، تقویت ارات باالیادگیری، تدریس هدفمند، انتظ -انداز مشترک، محیط یادگیرنده، تمرکز بر یاددهیچشم
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های آموزان، همکاری خانه و مدرسه از توصیفگرهای دانشمثبت، نظارت مستمر بر پیشرفت، حقوق و مسئولیت

( توجه به کیفیت آموزش و یادگیری با تأکید بر عناصر چهارگانه  2روند؛ مهم مدرسه اثربخش به شمار می

(تأکید بر نقش مهم رهبری 3ادین در این رهیافت؛ معلم، یادگیرنده، موضوع و بافت به عنوان مفاهیم بنی

در  گیری و روحیه مشارکتی، کارتیمیآموز، تصمیمهای دانشآموزشی، انعطاف برنامه درسی متناسب با نیاز

که با انجام مطالعات متناسب با  اثربخشی دانش پایگاه یك ( طراحی4آموز؛ مدرسه، باور و اعتماد به دانش

( تحقق ایدۀ مدیریت مدرسه محوری بر 5کند؛ بندی می، برنامه بهبود مدرسه را صورتشرایط و بافت مدرسه

های یادگیری و تجربه موفقیت ( فراهم نمودن فرصت6مبنای رویکرد پایین به باال و مشارکت فعال والدین؛ 

ط تغییر شرایمند با هدف ( بهبود مدرسه به مثابه کوششی مستمر و نظام7آموزان؛ دانش همه آموزشی برای

کننده اثربخشی ( بافت و زمینه به عنوان عامل تعیین8یادگیری و تمرکز بر مشکالت و مسائل واقعی مدرسه؛ 

گیری درباره برنامه درسی و مدیریت یادگیری بر مبنای تصمیم بعد در مدارس به بخشیدن (  قدرت9مدرسه؛ و 

 .انداز، مأموریت و اهداف مدرسهچشم
 

 پرورش در ایران با تاکید بر مدیریت مدرسه اصالحات آموزش و

ها نیز به ای از آنحداقل دریك قرن گذشته اصالحات آموزش وپرورش در ایران مطرح شد و پاره

 1376دراین میان اجرای سیاست مدیریت مبتنی بر مدرسه از سال  .(Rezaei, 2004, P. 6)اجرا گذاشته شد 

های آموزشی مهم با دغدغۀ بهبود و به عنوان یك نسخه شفا بخش برای ارتقای به عنوان یکی از سیاست

 & Institute for Educational Research. Organization, Management)کیفیت مدارس مطرح شد 

Human Resources Research Group, 2004 بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران، روند اصالحات .)

 ذاریگ سیاست نظام در تدریج گیرد و بهمشارکت را به خود می برای سازی ماهیت زمینهآموزش و پرورش 

.چنانکه (Maktabi, 2005  & Hanifi p.109شد ) برجسته برنامه طرح و اجرایی نهادهای نقش ریزی، برنامه و

تمرکز ) به منظور تحقق بخشیدن به اهداف مشارکت جویانه با طرح اصول چهارگانه تحول مدیریتی دولت

ای هزدایی، جلب مشارکت، واگذاری اختیارات و انعطاف پذیری( تالش شد تا از تمامی امکانات و فرصت

بنابراین، روند تحوالت آموزش و  (.Davoudi, & shokrollahi, 2012)موجود به نحو مطلوب استفاده شود

های چارچوب برنامه توان دریپرورش و به ویژه تحول ساختاری و اداری آن در حوزه مدیریت مدرسه را م

 & Moradi & Amin Beidokhti)های کلی آموزش و پرورش مدنظر قرار داد توسعه دولت و سیاست

Fathi, 2016; Saei,  Qarakhani & Momeni, 2011; Andishmand, Karimi & Mousavi, 2005 .) 
 ومس برنامه پرورش، و آموزش کالن هایریزی برنامه و گذاریسیاست سطح در شود،می مالحظه چنانکه
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 مدارس مدیران هب بیشتر اختیارات اعطای و محور مدرسه مدیریت سوی به رفتن پیش و تمرکز عدم بر توسعه

 آن نتیجه در و شودمی مطرح آموزشی اصالحات مهندسی طرح 1381 سال در که به طوری. کندمی تاکید

 ایگاهج تقویت آموزان،دانش تحصیلی پیشرفت هایروش اصالح درسی، هایبرنامه در اساسی بازنگری

 رویکرد با ستادی حوزه تشکیالت ساختار اصالح محور، مدرسه مشارکت مدیریت اجرای تربیت،

 و ریساالشایسته اساس بر مدیران انتصاب کردن مندضابطه ها،برنامه در محوری پژوهش تمرکززدایی،

 اهمیت کارکنان ارزشیابی و استخدام جدید نظام اصالح و پرورش و آموزش مالی منابع تقویت

 یلذ مدرسه مدیر به بیشتر اختیارات اعطای و زدایی تمرکز سیاست سرانجام (.Qarakhani, 2013)یافت

 به ،1393 سال بودجه قانون در اینکه تا بوده ساکت تقریباً غیردولتی، و غیرانتفاعی مدارس در مدیریت

 حال رد چنانکه. شودمی اشاره مدرسه مدیر به اختیارات تفویض و آموزشگاهی مدیریت نام به ایمسئله

 هدف اب «مدرسه مدیریت تعالی» عنوان با طرحی متبوع، وزارت معاونین شورای مصوبه استناد به حاضر

 در افزایشی روندی با و آزمایشی صورت به 1393 سال از مدارس برخی در جامع کیفیت مدیریت استقرار

های آموزشی مبتنی بر برنامه توسعه دولت را با محوریت اقدامات اصالحی ( سیاست3جدول ) .اجراست حال

 دهد.آن در سطح مدرسه به طورخالصه نشان می
 

 های آموزشی و اقدامات اصالحی ناظر به آن در سطح مدرسه: سیاست2جدول

 اقدامات اصالحی های آموزشیسیاست برنامه

 برنامه اول توسعه

 1362-1366 

 گسترش آموزش عمومی و ریشه کنی بی سوادی

اصالح نظام آموزشی دوره راهنمایی و دبیرستان جهت 

های اقتصادی و اجتماعی؛ اولویت آموزش انطباق با نیاز

 های مردمیای؛ جلب مشارکتفنی و حرفه

و تغییر در  4-3-5به  3-3-6تغییر ساختار آموزشی از 

مدارس تجربی، با تاکید محتوا و ترکیب دروس، طرح 

بر نوآوری در طراحی و محتوای برنامه درسی، طراحی 

های آموزشی، تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش  فضا

 و طرح نظام جدید آموزش متوسطه

 

 

 

 

 

 برنامه دوم توسعه

1367-1372 

آموزش افراد الزم التعلیم؛ ارتقا کمی وکیفی آموزش؛ 

 ای حرفه افزایش اعتبارات آموزش فنی و

جلب مشارکت مردمی و بخش غیر دولتی و گسترش 

 این بخش؛ عدالت آموزشی در مناطق نیازمند

 برنامه سوم توسعه

 1384-1376 

ای هاصالح و تحول نظام آموزشی؛ دسترسی به فرصت

برابر آموزشی؛ اجباری کردن دوره راهنمایی تحصیلی؛ 

 گسترش بخش غیر دولتی

اولین بار توسط وزارت مدیریت مبتنی بر مدرسه 

 آموزش وپرورش و برنامه ریزی برای اجرای آن، بهبود

های آموزش در مدارس، افزایش کیفیت فعالیت

-ها  در تصمیمآموز و شوراهای والدین دانشکمك

گیری و انتقال قدرت از دولت به مدارس، تغییر مدیریت 

 مبتنی بر مدرسه به  هیئت امنای مدارس
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 سعهبرنامه چهارم تو

1384-1388 

های از های عادالنه؛ افزایش مهارتتضمین فرصت

ای؛ جلب حرفه طریق استمرار نظام آموزش فنی و

 های غیر دولتیمشارکت

 

 

برنامه ریزی بیشتر برای اعمال مدیریت مبتنی بر مدرسه 

 در ایران

 

برنامه پنجم توسعه 

1390-1394 

ز وری اهای کلی ابالغی، افزایش بهرهاجرای سیاست 

سازی در منابع انسانی و منابع مالی در وزارت طریق بهینه

ادبیات  آموزش و پرورش، تقویت گویش محلی و

های بومی در مدارس، تضمین دسترسی به فرصت

عادالنه آموزشی به تناسب جنسیت و نیاز مناطق، تأمین 

های مختلف آموزشی، بخشی گروههای ویژه و تواننیاز

 ایرانی-اسالمیهای ترویج ارزش

مدیریت کیفیت فراگیر در مدارس، تمرکز مدیران در 

های مدرسه، بهبود ارتقای این برنامه معطوف به  فرایند

مرتبط  هایکارها و راهتعیین استراتژی ها ومستمر فرایند

با هدف بهبود مستمر و تعالی مدیریت کیفیت در 

 مدارس، اجرای برنامه تعالی مدیریت مدرسه

 

 گذاری و برنامه ریزی آموزشیهای گذشته توسعه آموزش و پرورش ایران  در زمینه سیاستتجربه

ریزی توسعه در عمل یك وظیفه مقطعی و یك وظیفه گذاری و برنامهحاکی از آن است که وظیفه سیاست

وسط مل تصد درصد دولتی تلقی شده و و مشارکت در تدوین و طراحی تا اجرا و نظارت بر آن به طور کا

صل از مطالعات ها مبتنی بر نتایج حاریزیگیری و برنامهدولت صورت گرفته  است. نکته مهم تر آنکه، تصمیم

ریزی آموزش و پرورش گذاری  و برنامهنبوده و نارسایی و کمبود آمار و اطالعات مناسب برای سیاست

ه، مدیران و کارشناسان با عدم درک . چنانک(Maktabi & Hanifi, 2005, PP.110-109وجود داشته است )

ا در سطح هگذاریهای پژوهشی  لطمات جبران ناپذیر به پیکره سیاستاهمیت و ضرورت استفاده از یافته

وانین، ها، تدوین قگیریهای پژوهشی در تصمیموزارت آموزش و پرورش وارد کردند و عدم استفاده از یافته

ریزی درسی و همچنین کاهش افت های آموزشی، برنامهریزیها، برنامهها، تحقق اهداف برنامهنامهاساس

آموزش وپرورش  موجب ایستایی و به وجود آوردن مشکالت عدیده  ی و سایر امور مربوط در حوزهتحصیل

های ناموفق نظام آموزش و پرورش ایران . بنابراین، با تکیه بر تجربه(Matin, 2006) آموزش وپرورش شد

های معطوف به ها و برنامهگذاران و اجرای طرحاقدامات اصالحی و نیز شواهد موجود، سیاستدر انجام 

توان ناموفق توصیف کرد. چنانکه برخی محققان براین باورند که توسعه و بهبود مدیریت مدرسه را نیز می

ه در ه ویژه آنکاجرای رویکرد مدرسه محوری در ایران تاکنون با موفقیت چشمگیری همراه نبوده است. ب

های نظام آموزشی ایران ذکر شده و تاکنون گزارشات رسمی، تمرکز به منزلۀ عامل بروز بسیاری از دشواری

نیز برای رفع آن اقدام اساسی صورت نگرفته است. در تدوین کلیات نظام آموزش و پرورش جمهوری 

ی بهبود هایی برامشتمل بر ارائۀ راهکار های نظام آموزشی وکه تحلیلی بر کاستی 1367اسالمی ایران در سال

تشکیالت موجود، عامل سلب اختیار و ابتکار از مدیران و نظام بوروکراسی  وضع موجود است، ساختار و
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ء در ادارۀ مدارس ذکر شده است. های مدارس و عدم مشارکت اولیاساز تشریفاتی بودن شورااداری زمینه

های مدیریت دانش و اجرای مؤثر آن است. لذا ارگیری فنون و روشکگرایش به مدرسه محوری مستلزم به

-، بی ثباتی مدیریت، بی توجهی به کیفیت اثربخش آموزش، فقدان حمایت ساختار متمرکز، دیوان ساالری

سواد والدین از جمله مشکالت  ضعف مالی و های محلی با مدارس وهای مالی الزم، عدم ارتباط سازمان

 & Saki, 2012; Mehralizadeh & Sepasi  ری در کشور نام برده شده است )اجرای مدرسه محو

Atashfeshan, 2005; Pardanjani Moradi& Dinashi & Abdali & Safi Khani, 2014;  .)  عالوه براین

اندرکاران نظام آموزش وپرورش و مدیران مدارس به دلیل روشن نبودن دست مشخص شد مسئوالن و

ابزاری  فرهنگی هیچ گونه مدیریت مدرسه محور با نظر به شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی وهای مؤلفه

ی آن هااجرای مدیریت مدرسه محور را در اختیار ندارند. در نهایت نیاز است تمام مؤلفه برای پیاده سازی و

درسه محور ی مدیریت مهاسازی مؤلفهبا یك جامعه گسترده مورد بررسی قرار گرفته و بعد نسبت به بومی

 Amin Beidokhti & Fathi)سازی صورت پذیرد با نظام حاکم بر آموزش و پرورش تطبیق و پیاده

Vajargah & Moradi, 2017.) های گذشته، آکنده از مفاهیم آنچه آشکار است نظام تعلیم و تربیت در دهه

ایی در آموزش زدحامیان رویکرد تمرکز تمرکززدایی، مدیریت مبتنی بر مدرسه و رهبری تسهیل کننده بود.

های آموزشی در جهت توانمندکردن مناطق و مدارس، وپرورش براین باورند که مهندسی مجدد سازمان

ی از این شود. اما شواهد حاکیادگیری منجر می -تواناسازی مدیران و معلمان به بهبود کیفیت فرایند یاددهی

به اجرای موفقیت آمیز تمرکززدایی در مدارس فراهم نشده است  است که شرایط الزم برای تحقق بخشیدن

(Abdullahi & Kabiri, 2012 .) 

 

 تأملی بر برنامه تعالی مدیریت مدرسه در ایران

های اخیر برداشته شد، طرح مدرسه های اصالحی که در نظام آموزشی ایران طی دههبه موجب گام

وند. رایده اصلی معطوف به بهبود مدیریت مدرسه به شمار می محوری و امروزه برنامه تعالی به عنوان دو

برنامه تعالی مدیریت مدرسه بر سه ویژگی کیفیت گرایی، مدرسه محوری و مشارکت کلیه ذینفعان مدرسه 

رزیابی اتمرکز دارد. فلسفه زیربنایی این برنامه، مدیریت کیفیت فراگیر است با این هدف که سیستم خود

 The policy Board of Ministry of)کند جبات پیشرفت و بهسازی مدرسه را فراهم مبتنی بر آن مو

Education, 2015). ا هریزی در عمل، توسعه توانمندیهای برنامهبر این اساس، هشت محور کلیدی استلزام

وسعه ت آموزان در مدرسه،یادگیری، توسعه مشارکت دانش-و مشارکت نیروی انسانی، استقرار نظام یاددهی

سعه بدنی، پیشگیری و ایمنی، توهای اجتماعی در امور مدرسه، ارتقاء، سالمت، تربیتمشارکت اولیاء و نهاد
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های پرورشی و فرهنگی و مدیریت امور اجرایی واداری مبنای ارزیابی عملکرد مدرسه را شکل فعالیت

االجرا بخشی وسیعی از مدارس الزمحال حاضر برنامه تعالی مدیریت مدرسه به عنوان سیاست  در دهند.می

کشور را پوشش داده و چگونگی اجرای آن به یك دغدغه جدی و مهم برای طراحان و مجریان آن به ویژه 

مدیران مدارس تبدیل شده است. بنابر شواهد موجود، اقدام برای حل این مشکالت اغلب معطوف به 

. این های فکری و نظری آنأمل و بازاندیشی در بنیانشود تا تها میها و شاخصبازتعریف و جابجایی مالک

های منظم و دقیق به ویژه مسئله محور و زمینه محور و درحالی است که ادبیات مدارس اثربخش از کوشش

گذاران و محققان آموزشی در ارائه الگوهای مختلف اثربخشی و نقش همچنین همکاری مشترک سیاست

فکری نو در این حوزه حکایت دارد. در گام نخست، این نقد جدی به  هایگیری موجمؤثر آنها در شکل

سازی برنامه تعالی مدیریت مدرسه در ایران وارد است با تأکید بر این مهم که کدام فرایند طراحی و مدل

ای کنند. مدرسه اثربخش و متعالی پدیدهمبانی نظری و شواهد پژوهشی از الگوی مطرح شده حمایت می

های موقعیتی که مدرسه از نظر فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، زمینه و بافت محور است. ویژگی وابسته به

ها، فرایند و بروندادهای آن را اقتصادی و جمعیتی به طورنمونه در آن واقع شده است، اساساً ورودی

و  در طراحیهای مشخص رو، تکیه بر یك الگوی معین با معیارها و شاخصدهد. ازاینالشعاع قرا میتحت

رسد. این درحالی است که شواهد موجود حاکی از پوشش سازی مدارس اثربخش منطقی به نظر نمیپیاده

فراگیر یك طرح و برنامه یکسان برای همه مدارس کشور است و عدم توجه به موقعیت مدارس و شرایط 

 آید.  مدیران مدارسر میخاص به ویژه مقاطع مختلف از نقاط ضعف برنامه تعالی مدیریت مدرسه به شما

به عنوان مجری و کارگزار اصلی مدرسه در اجرای برنامه تعالی از محورهای مهم تضمین اثربخشی است. 

سه، نفعان مدررود مدیران با برخورداری از قدرت تفکر راهبردی و با مشارکت فعال کلیه ذیانتظار می

درحالی است که عملکرد فعلی مدیران به عنوان  انداز و بینش مشترک مدرسه را ترسیم نماید. اینچشم

ش های مشخص و از پیمجریان اصلی برنامه تعالی معطوف به نگارش برنامه عملیاتی در قالب و چهارچوب

اشند. بای و قوی در هدایت سکان تعالی مدرسه میتعیین شده است و مدیران فاقد ویژگی رهبری حرفه

بهبود فرایندهای مدیریتی صرفاً به مستندسازی اقدامات اجرایی و  چنانکه کوشش مدیران مدارس در مسیر

بسا تحول در این زمینه ممکن است منوط به قدرت گردآوری اسناد ناظر به آن تقلیل یافته است. چه

گیری مدرسه به ویژه استقالل مالی آن شود. عدم استقالل مالی مدرسه و ناکافی بودن بودجه ساالنه تصمیم

رای نفعان در اجشود. مشارکت ذیاز مشکالت اساسی مدیران در اجرای برنامه تعالی قلمداد می همواره یکی

ر برنامه و همکاری با مربیان دهای فوقآموزان در اجرای فعالیتبرنامه تعالی مدرسه از سطح مشارکت دانش
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 آموزان درو یادگیری دانش بخشی امر آموزشرود. نقش اولیا نیز به ویژه در کیفیتامور پرورشی فراتر نمی

گیرد. بنابراین، تحقق ایده مدرسه محوری با رویکرد پایین به باال در برنامه تعالی مدیریت حاشیه قرار می

 مدرسه جایگاهی ندارد.

ند، دغدغه کآفرینی میآنچه در تعیین اثربخشی، تعالی و بهبود مدارس بیش از عوامل دیگر نقش

 آموزان است. این امر نیازمند ایجاد و تقویتیری و تضمین آن برای همه دانشبهبود کیفیت آموزش و یادگ

موزان، آفرهنگ یادگیری و تبدیل شدن مدرسه به یك مدرسه یادگیرنده است که در آن عالوه بر دانش

 رکزآموز را در مشوند و بهبود یادگیری دانشیادگیری مستثنا نمی-معلمان و مدیران نیز از قاعده یاددهی

به  های ضمن خدمت وگیرد. یادگیرنده شدن با آنچه به عنوان آموزشثقل اجتماع یادگیری مدرسه قرار می

 شود کامالً متفاوت است.اعتقاد معلمان، غیراثربخش، تلقی می

عال های تدریس خالق و فیادگیری اثربخش که در آن از روش -بنابراین، استقرار سیستم یاددهی

ف بازد. باور معلمان به ضعهای مهم در برنامه تعالی از مدارس رنگ میان یکی از مالکاستفاده شود، به عنو

آموزان و سیاست حذف تکرار پایه در دوره متوسطه اول، انتظارات باالی معلمان را از بنیه علمی دانش

ت. با نظر ده اسآموزان ضعیف بالتکلیف نموآموزان پایین آورده و آنها را در ارزشیابی یادگیری دانشدانش

 بندی برنامه بهبود، اثربخش و متعالی مدارس نیازمند تعامل پویایرسد صورتبه مراتب فوق چنین به نظر می

و  باشد که در آن پویاییگذاران از طریق طراحی یك پایگاه دانش مدارس اثربخش میمحققان و سیاست

 آورد. تنی بر موقعیت را فراهم میتحرک دانش علمی و عملی، زمینه خلق دانش مدرسه اثربخش مب

در 1چنانکه، نتیجه برخی تأمالت پژوهشگر پیرامون  ارزشیابی برنامه تعالی مدیریت آموزشگاهی

( 3( در جدول )Cited in Sammons, 1995های شناخته شده جنبش مدرسه اثربخش )انطباق با ویژگی

 شود.مالحظه می
 

 تعالی مدیریت مدرسه برمبنای محورهای جنبش مدارس اثربخش: برخی تأمالت مربوط به برنامه 3جدول 

توصیفگرهای مدرسه 

 اثربخش

 مشاهدات حاصل از اجرای برنامه تعالی مدیریت مدرسه

 ایرهبری حرفه

 دیرانم ایحرفه توسعه جامع برنامه مدرسه،  نبود مطلوب اندازچشم ترسیم در مدارس مدیران توانایی عدم

های انداز مدرسه و تدوین اهداف و برنامهمدارس، عدم توانایی و مهارت الزم  مدیران در ترسیم چشم

 مبتنی بر آن 

                                                 
 «شهدآموزشگاهی: دومدرسه موفق در شهر مارزشیابی برنامه تعالی مدیریت ». برگرفته از نتایج پژوهش نویسندگان با عنوان 1
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 اهداف مشترک انداز وچشم

اهداف  استراتژیك، نبود بینش کافی نسبت به نه و عملیاتی ریزیبرنامه به مدرسه ریزیبرنامه شدن محدود

وپرورش ، عدم مشارکت کلیه اعضای مدرسه در بنیادین آموزشهای مندرج در سند تحول و سیاست

 انداز مشترکتدوین چشم

 دهی محیط یادگیریسازمان
های آموزش ضمن خدمت معلمان در ارتقای کیفیت آموزش، عدم آگاهی مدیران از عدم اثربخشی دوره

 وعات کلی اندیشی معلمان به موضنیازهای آموزشی معلمان ، اختصاص جلسات آموزشی و هم

 ییادگیر تمرکز بر یاددهی و

 و آموزش هدفمند

های تدریس با آن، نبود دغدغه اصالح آموزان و انطباق روشهای فردی دانشعدم توجه کافی به تفاوت

های تدریس خالق توسط بیشتر کارگیری روشهای یادگیری معلمان از سوی مدرسه ، عدم بهروش

های کالس درس، تنظیم محتوا بندی دروس، عدم تنوع در فعالیتمانریزی برای زمعلمان، ضعف برنامه

ای ههای درسی، استفاده محدود از ظرفیتها، همکاری نسبی کارگروهبندی کتابدرسی برمبنای بودجه

 ایهای یادگیری برون مدرسهدیگر محیط

 انتظارات باال

سیاست حذف تکرار پایه در کاهش انتظارات آموزان در بین معلمان، اثر باور به ضعف بنیه علمی دانش

آموزان آموزان، تمرکز عوامل اجرایی بر دانشآموزان، پایین بودن انگیزه تحصیلی دانشمعلمان از دانش

 های علمیحائز رتبه در مسابقات و المپیاد

 تقویت مثبت

گیزه تحصیلی همه ها جهت افزایش انآموزان فعال ، ناکافی بودن مشوقتقدیر و قدردانی از دانش

توسط معلمان، تبعیض رفتاری کادر اجرایی در  های کالمی در کالسآموزان ، استفاده از تشویقدانش

 های نامطلوب و فقدان کنترل صحیحآموزان دارای رفتاربرخورد با برخی ازدانش

 نظارت بر  پیشرفت
بر حیطه  تکوینی بیش از تراکمی، تمرکز خورد، اهمیت ارزشیابیارزشیابی یکسان مدیر از دبیران بدون باز

 شناختی دانش و فهمیدن در طراحی سؤاالت

های حقوق و مسئولیت

 آموزاندانش

گیری از مشارکت برنامه مدرسه، بهرههای فوقآموزان در فعالیتافزایش نسبی مشارکت دانش

آموزی با شورای دانشآموزی، مشارکت حداکثری آموزان در امور مدرسه در قالب شورای دانشدانش

 آموزی در مدرسه های دانشآموزان، عدم نظارت کافی بر تشکلحداقل ارتباط با سایر دانش

 ارتباط خانه و مدرسه
 حاشیه قرارگرفتن مشارکت اولیا و عدم اطالع از جایگاه خود در مدرسه، اهم ارتباط مدرسه با اولیا در در

 آموزان، وجود فاصله ارتباطی بین خانه و مدرسهدانش جهت گزارش دهی عملکرد آموزشی و تربیتی

 

 نتیجه

تصویری از روند اصالحات آموزشی برگرفته از تکامل جنبش مدارس  هدف اصلی این نوشتار ارائه

اثربخش در طول چند دهه گذشته و همچنین نقد تجربه برنامه تعالی مدیریت مدرسه در ایران بود. در رهیافت 

یری، آموز، یادگها و عوامل مرتبط با اثربخشی در سطوح مختلف مدرسه از جمله دانشژگیاین مطالعات، وی

تدریس، مدرسه و بافت ضروری قلمداد شد. همچنین با تاکید بر دغدغه اثربخشی متناسب با زمینۀ مدارس، 

های تلزوم توجه به ادبیات پژوهش مدارس اثربخش به عنوان کانون اصالحات  و دانش زیربنایی سیاس

بش های تاریخی جنتر را فراهم آورد. مرور رویداداتخاذ شده مورد بررسی قرار گرفت و موجبات تأمل بیش

مدارس اثربخش و در خالل آن جنبش تعالی به عنوان پایگاه دانش نظری در طول تاریخ اصالحات آموزشی 
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-ای صرفطرح و برنامه ی ریزی هرای است که نشانگر پژوهش  پیش از پدر دنیا برایند تحقیقات چهل ساله

آن است. سرانجام، پروژه بهبود مدرسه با تمرکز بر تبیین مشکالت واقعی مدرسه  نظر از انتقادهای وارد بر

ه ایجاد آن، لزوم توجه ب های وارد بردر تناسب با زمینه و بافت مورد توجه قرار گرفت و با گذر زمان و انتقاد

برای اصالحات  یزیربر تجزیه و تحلیل بافت مدرسه پیش از هر اقدامی برای برنامهیك پایگاه دانشی با تاکید 

یان مجر و آموزشی محققان متخصصان، همراهی و سوییآموزشی مورد تاکید قرار گرفت. در این میان، هم

های اصالحات آموزشی در یك ضرورت اساسی مطرح شد. این درحالی است که براساس تجربه به عنوان

ان، شواهد حاکی از وقوع تغییرات آموزشی گسترده و اغلب ناگهانی به دلیل عدم احساس نیاز به پژوهش ایر

أمل بر شواهد چنانکه تباشد. به منظور ایجاد یك پایگاه دانشی منسجم جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری می

ن یك مدرسه اثربخش حاکی از آهای موجود به ویژه انطباق مشاهدات برنامه تعالی مدیریت مدرسه با ویژگی

 مسائل به ظرن کالس درس در مسیر دستیابی به تعالی هنوز نیاز به تعریف ماهوی با است که اثربخشی مدرسه و

 ای دارد. زمینه

های ناموفق نظام آموزش و پرورش ایران در انجام اقدامات اصالحی و عالوه براین، با تکیه بر تجربه

های معطوف به توسعه و بهبود مدیریت مدرسه ها و برنامهگذاری و اجرای طرحنیز شواهد موجود، سیاست

م که هایی هستیها و برنامهاین درحالی است که همچنان شاهد تصویب طرحتوان ناموفق ارزیابی کرد. را می

 ،بدون در نظر گرفتن این شرایط و عوامل و مشارکت متخصصان و محققان آموزشی در فرایند تصمیم گیری

 مدیران شوددهند. بدین ترتیب، مشاهده میدامنه تغییرات وسیعی از آموزش و پرورش را به خود اختصاص می

 پیکره هب ناپذیری جبران لطمات  پژوهشی، هاییافته از استفاده ضرورت و اهمیت درک عدم با کارشناسان و

 تصمیم جوهرۀ و اساس عنوان به دانش  و نموده وارد پرورش و آموزش وزارت سطح در سیاست گذاری

 و بدین ترتیب موجبات رکود داده قرار یکدیگر با توأم نه و  کاری تجربۀ به در عمل را خود جای گیری

راهم کنند، فرا در شرایطی که تغییرات و تحوالت جهانی پرشتاب رو به جلو حرکت می و پرورش آموزش

 . نموده است

واهد های نظری و شرسد، کوشش برای ایجاد و تحکیم بنیانبا نظر به نتایج این مطالعه به نظر می

های معطوف به بهبود مدرسه ضرورتی اساسی است. در طراحی و اجرای طرح پژوهشی وابسته به زمینه در باز

این راستا، ایجاد یك پایگاه دانش که مبنای برنامه ریزی و تصمیم گیری مجریان را در پیوند با متخصصان و 

 شود.شی فراهم نماید، توصیه میمحققان آموز
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