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هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل بازدارنده اجرای مدیریت غیرمتمرکز در ادارات آموزش و پرورش  چكیده:

ن که درباره اهمیت شناسایی عوامل شهرستان های غرب استان اصفهان با رویکرد نظریه داده بنیاد است. با وجود آ

بازدارنده اجرای مدیریت غیرمتمرکز در نهاد آموزش و پرورش به عنوان یکی از سازمان های مهم و حیاتی در جامعه، 

توافق کلی وجود دارد، اما الگویی که به صورت یکپارچه به این موانع بپردازد؛ ارائه نگردیده و تبیین نظری روشنی 

 ت با عنایت به نقش محوری آموزش و پرورش در جامعه، پژوهش حاضر در پی شناسایی عواملصورت نگرفته اس

این پژوهش  اصفهان است. استان غرب های شهرستان پرورش و آموزش ادارات در غیرمتمرکز مدیریت اجرای بازدارنده

ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام گرفته است. 

نفر از  53های نیمه ساختار یافته بوده و به منظور گردآوری اطالعات، با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند با 

خبرگان آشنا به مباحث آموزش و پرورش و مدیریت آموزشی، مصاحبه انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه 

انتخابی انجام گرفت. بر اساس آن، مدل کیفی پژوهش راحی شد.  ری محوری و کدگذاریمرحله کدگذاری باز، کدگذا

مفهوم و  53کد باز یا مفهوم اولیه از مصاحبه ها و نیز احصاء   523نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده استخراج بالغ بر 

موزش و پرورش شهرستان های مقوله است که در قالب مدل عوامل بازدارنده اجرای مدیریت غیرمتمرکز ادارات آ 3

 .  غرب استان اصفهان قرار گرفت
 .مدیریت غیرمتمرکز، آموزش و پرورش ، کدگذاری، نظریه داده بنیاد واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 توسعه طرفدار نحو هر به که کسانی تمام تقریباً امروزه     

 پرورش و آموزش از دنیا جای همه در هستند، اصالحات و

 رو به رو توانایی پرورش باید و کنند.آموزش می شروع

 نسل روی در رو کنونی تحوالت که را هایی چالش با شدن

و  آموزش طبیعت. باشد داشته دهد، می قرار حاضر

 چه آن برحسب کیفی فرایند یک مثابه به را آن پرورش

 رو، این از. هست چه آن نه دهد، می شرح باشد باید

 و است منعطف و پذیر تغییر پویا، زاینده، آن ماهیت

 و آموزش آن بر افزون. تغییر و تعالی و رشد به رو ناگزیر

 در نیاز مورد انسانی نیروی دهندة پرورش منزله به پرورش

 در را خود بدیل بی نقش عصرحاضر، فناورانة تعامل فرایند

 که جوامع اکثر در .است کرده حفظ همچنان جهان

 کند، می تبعیت مرکزی ی شیوه از آنها  پرورش و آموزش

 به ای وزارتخانه عنوان تحت پرورش، و آموزش سازمان

 شود می زیر نظر هیات دولت هدایت وزیر یک وسیله

 فراروی مشکالت مهمترین از (.5581 )باقری نوع پرست

 گرایی، تمرکز ایران می توان به پرورش و آموزش ساختار

 و کیفیت به توجهی بی و مدیریت ثباتی یب دیوانساالری،

 برای متفاوتی اشاره کرد.راهکارهای انسانی نیروی آموزش

 وجود به ساختاری مشکالت رفع جهت در تحول و تغییر

 جمله آن دارد، از وجود ایران پرورش و آموزش در آمده

 محوری،اعمال مدرسه و مشارکتی مدیریت به توان می

 ثبات به توجه کیفیت، مدیریت غیرمتمرکز، مدیریت

 بر حاکم دیوانساالری کاهش مدیران، انتصاب در مدیریت

انسانی  نیروی آموزش به جدی توجه و پرورش و آموزش

 بر مبنی پژوهش این موضوع به توجه اشاره نمود. با

 غیرمتمرکز مدیریت اجرای در بازدارنده عوامل شناسایی"

 و مهم رراهکا به نگارنده توجه ،"پرورش و آموزش در

 چرا که این و است "متمرکز غیر مدیریت" اعمال اساسی

 جدی موانع و مشکالت با راهکار این اجرای دالیلی به به و

با وجود این که در برنامه پنج ساله توسعه و  است؟ همراه

بر ضرورت مدیریت غیر  ،5141سند چشم انداز ایران 

 متمرکز در برخی سازمان های ایران،از جمله سازمان

آموزش و پرورش تاکید شده،ولی نشانه هایی از حذف 

به  موانع بر سر راه مدیریت غیر متمرکز دیده نمی شود.

 دولت نفوذ و حضور و تمرکزگرایانه مدیریت نظر میرسد،

 منجر فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، وجوه همه در مرکزی

 که است گردیده ناکارآمد و متورم حجیم، بوروکراسی به

ها در اجرای  منطق توازن و تعادل عدم نآ ی نتیجه

به عقیده  ( 5585 انی)عسکرچنین رهیافتی بوده است

مدیریت غیر متمرکز یا مدیریت تمرکز  هیگ و موته،

زدایی می تواند فرصت های مهمی را برای توسعه سازمانی 

فراهم آورد در این صورت،منافع اجرای آن نه تنها برای 

شاخه ها و ریشه های متصل سازمان مربوطه،بلکه تمامی 

 از .(2452 )هیگ و موته به آن از آن بهره خواهند برد

 عرصه در ریشه عمدتاً مدیریت غیرمتمرکز که آنجایی

آموزش و پرورش ایران  نظام دارد،گذار اقتصادی و سیاسی

 فلسفه نوعی حقیقت در که متمرکز مدیریت غیر سمت به

 حتمی مریا هست، نیز ادراکی و مفهوم سطح در عمل

 با این نوع از مدیریت، سمت به تغییر فرایند اما  است

همکاران  و طالبیان) است همراه هایی محدودیت و موانع

 حاکم دستگاه یا دولت فوکو، دیدگاه اساس بر(. 5581

 انحصار در را پرورش و آموزش کامل، طور به تواند نمی

 و آموزش داشته،لذا رو بنایی نقش یک و درآورد خود

 .(5815 فوکو) رود می شدن غیرمتمرکز سمت به رورشپ

در  یعوامل دولت نیب یهمکار جهیعدم تمرکز و در نت

برنامه از  یبه هنگام اجرا یمرکز، منطقه و جوامع محل

در  یزیرو برنامه ر نیشود. از ا یمحسوب م اتیضرور

 یکند)لو یم جادیا یراتییو تدارکات تغ یساختار ادار

5585). 

 و بوده مرکزی مدیریت دستگاه متمرکز، های سازمان در

 در سازمان های برنامه و مشی خط تصمیمات، ی کلیه

 به اجرا جهت سپس گردد، می تنظیم و اتخاذ یکجا

 سیستم در دیگر، عبارت به. شوند می ابالغ تابعه شعبات

 جایگزین مدیریت رأس در گیری تصمیم قدرت مرکزی،

 بازی را مجری نقش سیستم این در مدیریت شعبات است،

 را کلی گیری تصمیم حق امور ی اداره در خود و کرده
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دارند که تمرکز  دهی، عقیی. طرفداران تمرکززداندارند

نظر دانش آموزان و اعتقاد به برتر،  تیبه حقان ییزدا

 یجمع انبوه میتر بودن فکر و تصم حیتر و صح دهیسنج

 کی جامعه نسبت به قضاوت و نظر کیاز دانش آموزان 

 ایگروه خبره  ای، هرچند که آن فرد  هگرو کی ایفرد 

متخصص،  رایاست . ز یدانشمند باشند ، مبتن ایمتخصص 

. آنان  ستندین قیخبره و دانشمند همواره کاشف همه حقا

از  یزیاغلب به جزء ناچ یعلم رتیو بص یبا همه خبرگ

، که  تیهر موقع ایو اطالعات مربوط به هر مورد  قیحقا

کنند ، وقوف دارند . در  یم اذرا اتخ یماتین تصمدر آ

، بر نظر  یها در حوزه برنامه درس یریگ میکه تصم یحال

 یبرا ینظر دانش آموزان ، فرصت زیرشته و ن نیخبرگان ا

که الزمه  ییها تیو واقع قیاز کل حقا افتنیاطالع 

 )لوتان آورد یاست ، فراهم م یزیو برنامه ر یریگ میتصم

 نیا ییتمرکز زدا شهیاند انیحام گرید تداللاس .(5581

 یو چالش ها تیبه وضع یمنطق یامر پاسخ نیاست که ا

مشارکت همه جانبه افراد را  ییتمرکز زدا رایامروز است . ز

درباره سرنوشت خود  یزیو برنامه ر یریگ میدر تصم

مشارکت  ییافراد ، از سو نیکند . از نظر ا یم جابیا

،  گرید یاست و از سو یو معنو یقخال، ا یفطر یتیحقان

 یبه بعد نشان م میالدی 5894 قاتیهمان گونه که تحق

سازمان  یریگ میتصم یتهایدهند ، مشارکت افراد در فعال

 یو کاراتر م زیآم تیمولدتر ، موفق اریرا بس تیری، کار مد

 عمل گسترده طور به متمرکز، غیر سازمانهای ولیکند.

 عمل خود و گرفته تصمیم خود سازمانی واحد هر و کرده

 سازمان، مختلف های رده سیستم این در. کند می

 گیری تصمیم قدرت از فرودست واحدهای بخصوص

 به با مدیریت متمرکز، آموزشی سازمانهای در .برخوردارند

 نوآوری و ابتکار حسن مدیریت، مرکز در تصمیم اخذ علت

 ختیکنوا علت شود و به می تضعیف سازمان اعضای در

 نمی قرار توجه مورد منطقه نیاز و استعداد تعلیمات، بودن

 این گونه سازمان ها، از سوی دیگر،در(. 5582ی)بنت گیرد

 برخوردار تربیت و تعلیم امکانات از متساوی طور به افراد

 سطح در تعلیمات بودن یکنواخت علت شوند و به می

د.در آی نمی وجود به خانواده مهاجرتهای در اشکال جامعه،

مقابل،در سازمان هایی که دارای مدیریت غیرمتمرکز 

 در است، بیشتر کوچکتر واحدهای در عمل قدرت هستند،

است،اتخاذ تصمیمات سریعتر  سریعتر کارها انجام نتیجه

 می پیدا مقامی و شأن کوچک واحدهای در همچنین افراد

 از معایب است. بیشتر سازمان به آنها وابستگی لذا کنند،

متمرکز،می توان به  غیر آموزشی با مدیریت انهایسازم

معلمان،اشاره  عدم تساوی و اختالف در دریافتی های

آورد همچنین  می فراهم را آنها دلسردی موجبات کرد،که 

 .(5583پذیرند)صافی  بحران امکانات، محدودیت علت به

 ساختار لحاظ از هم پرورش ایران، و به طور کلی،آموزش

 اختیارات میزان) محتوا لحاظ از هم و (عمودی ساختار)

 خود تمرکز، از سطح این. باشدمی متمرکز( صف و ستاد

 می ها،آن جمله از که کرده ایجاد را مشکالتی خود به

 کاهش مدارس، مدیران و معلمان خالقیت کاهش به توان

 ،(5581 صالح) مجریان و ریزان برنامه بین همکاری سطح

 ،(5583 کشاورز) هاتشکل از مناسب مندی بهره کاهش

 کمرنگی درسی و هایبرنامه به مجریان کم خاطر تعلق

 (5581 صادقیان)محله تحول کانون عنوان به مدرسه نقش

 مهر) تغییرات گونه هر انجام برای نظام باالی و اینرسی

 کرد. اشاره ،(5583 محمدی

جامعه  یاز خرده نظام ها یکیآموزش و پرورش،به عنوان 

بتواند در  نکهیا یتوسعه داشته و برا ندیدر فرا ینقش مهم

 دیبا یم ریناگز زمان پاسخ دهد، یازهایزاره سوم به نه

 یالملل نیو ب یدگرگون شده داخل طیخود را با شرا

 هایسازمان دولت، هایسازمان سایر بین در .سازگار کند

 انسانی نیروی لحاظ از حاکم بستر به توجه با آموزشی

مدیریت  ضرورت عالی، آموزش خصوصال علی کارآمد

 که ایران در.گردد می احساس پیش از بیش غیرمتمرکز،

 به زیادی تمایل باشد، می متمرکز آموزشی نظام دارای

 و افراد عموم و است شده ایجاد تمرکز عدم سمت

 را آموزشی نظام ناکارآمدی اعظم بخش کارشناسان،

 نظام تغییر با که پندارند می چنین و اند دانسته آن معلول

 آموزشی مشکالت و مسائل اکثر بر میتوانند تصمیم گیری
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 در ضرورت پژوهش در باب مدیریت غیرمتمرکز. آیند فائق

آموزشی از دو جهت حائز اهمیت است،یکی  های نظام

اهمیت مهارت های مدیریتی و دیگری نظارت و کنترل بر 

 که دهند می نشان ها امر آموزش و مدیریت است.بررسی

آموزشـی مانند نهاد آموزش و پرورش در  هـای نظـام

 نمی عمل درست اجـرای مدیریت غیرمتمرکز، در ایران

مدیریت  موجـود وضـعیت و موقعیت به جه تو لذا کند،

 نحوه و چگونگی بررسی و ایران در آموزش و پرورش نظام

بیش از هر زمان  موجـود، قـوانین به توجه با آن عملکرد

 ،نیولش و مک ک دهیبه عق می شود.دیگری احساس 

است که در  ییها دهیپد نیاز مهمتر رمتمرکزیغ تیریمد

 شتریرا در ب یقابل مالحظه ا ریر،تاثیطول چند سال اخ

گذاشته  یموزشآتوسعه  یزیجهان بر برنامه ر یکشورها

 آن تبع به و بوروکراسی .(5581و همکاران یریاست)پ

 تا شد مطرح وبر توسط که هنگامی از مدیریت متمرکز

 القاء کرد، پیدا منفی معنایی بار که آن از پس مدتی

 بوروکراسی که هنگامی از بود، اما سازنده کننده مفاهیمی

 برای کارساز ای وسیله تئوری، در حداقل بود قرار که ، وبر

 به هایشان هدف سوی نوین به های سازمان بردن پیش

 های گیری تصمیم برابر در سدی عنوان به دهد، دست

بوروکراسی  ، شد تلقی امور جریان مقابل در مانعی و سریع

 بار اولین برای دیوانساالری که مفهومی همان با تمرکز و

 . گردید مطرح ، بود شده مطرح

 است موضوعاتی از غیر متمرکز و مدیریت متمرکز  موضوع

 علمای منازعه و بحث محل پرورش و آموزش تاریخ در که

. است بوده آموزشی نظام مشی های خط و تربیت و تعلیم

 به خود بیستم، قرن یعنی اخیر، ی ساله صد یک تاریخ

 های آموزش، نظام از بسیاری که است آن نمایانگر تنهایی

. اند بوده گریبان به دست تمرکز عدم و تمرکز ی مسئله با

 می روشن را نکته این موضوع، پژوهشی ادبیات تحلیل

 متمرکز غیر و متمرکز قطب دو زا در یکی بودن که، کند

 تمرکز عدم و تمرکز از طیفی روی بر گرفتن قرار حتی یا

 سیاسی، نوع مدیریت بر مبتنی و است مدیریتی امر یک

. است ها دولت ایدئولوژیک های گیری جهت و اجتماعی

 و مقتضیات دارای گیری تصمیم های نظام از یک هر

 هر ارهاد سبک.هستند خویش خاص و مزایای معایب

 اقتصادی، سیاسی، اوضاع تابع عمدتاً کشور

 بر فائق آراء و عقاید مکان، و زمان جغرافیایی،مقتضیات

 و اجتماعی و سیاسی رشد تابع کلی طور به یا و جامعه

(. 5581ناگریو د انیی)آقابابا است جامعه آن افراد فرهنگی

 گیری تصمیم قدرت اینکه مورد در است تمرکز کارکردی

. است شده واگذار سازمان تر پائین سطوح به دیح چه تا

. نیست متمرکز غیر کامالً متمرکز یا کامالً سازمانی هیچ

 برمی را تمرکز عدم یا تمرکز از مقدار آن مدیران، امروزه

نحوی  بهترین به کند کمک ها آن به که گزینند

 دست سازمانی اهداف به و کنند اجرا را تصمیماتشان

 برنامة معموالً متمرکز، درسی ریزی نامهبر نظام در. یابند

 به مدارس و مناطق و می کند تهیه مرکزی نهاد را درسی

 غیر آموزشی نظام در. باشند می ملزم آن وفادارنة اجرای

می  واگذار تر پایین سطوح به اختیارات تمامی متمرکز،

 دارند. در عمل اختیار و آزادی واحدها از یک هر و شود

 سیستم آینده، ی بالقوه های چالش از اریبسی با رویارویی

 در ضروری ای سرمایه عنوان به مدیریت غیرمتمرکز،

 می تلقی توسعه، به مربوط اهداف یافتن تحقق برای تالش

 واقعیت و پیشبرد برای موجود ابزار ترین مهم و گردد

 های باشد.چالش می ملت هر های آرمان به بخشیدن

 از اندازی چشم عه،جام وسیع ابعاد تمامی در بزرگ

 می نشان ما به را ابداع و احیاء شدن، نو ضرورت

 فرد فرد به بخشیدن توان پرورش، و آموزش رسالت.دهد

 نیز و خود استعدادهای کامل ی توسعه جهت در ها انسان

 از هدف این و است خود خالق های توانمندی شناخت

 چند هر هدف این حصول. باشد می تر متعالی اهداف سایر

 جهت در ضروری سهمی اما است، طوالنی و دشوار

 شمار به زیستن برای بهتر و تر عادالنه جهانی جستجوی

 .رود می

 و آموزش در متمرکز در تعمیم مباحث فوق با مدیریت

 ساختار فراروی های چالش از پرورش،بایستی آن را

 متمرکز سازمانهای. ایران دانست پرورش و آموزش
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 ،بی کارها انجام در کندی رخاط به همواره آموزشی

 و ای منطقه فرهنگ و نیازها به توجهی کم یا توجهی

 در نو تحولی نمیتوانند موجود، وضعیت تثبیت و تالش

 هاو مشی خط تصمیمات، کلیه. کنند ایجاد کشور سراسر

 تنظیم و اتخاذ جا یک در سازمان های ریزی برنامه

 می ابالغ مناطق و استانها به اجرا جهت سپس و میگردد

 واقع در مدارس خصوص به مناطق های مدیریت و شود

 هستند هایی نامه آیین و ها بخشنامه صرف گردانندگان

 ندارند را آن از سطر یک کردن اضافه به قادر خود که

 در مدیریت اکنون ، هم(.5581 دارایی زاده رمضان)

 می صورت متمرکز شیوه به عمال ایران، پرورش و  آموزش

 بیشتر تطبیق و نگری واقع جهت در بزرگ املیع و گیرد

 عمل سرعت و محیطی عات اقتضا با ها برنامه و طرحها

است از عوامل اساسی بر  ها پدیده و برابر وقایع در بیشتر

سر راه اجرای مدیریت غیرمتمرکز می توان به ساختار 

اداری متمرکز کشور،نگاه مسئوالن به تمرکز به -سیاسی

 مرکز اعتماد کار دستیابی به اهداف، عدمعنوان بهترین راه

 و مدیران بین الزم توانمندی عدم و فنی بعد از هااستان به

 تفویضی، عدم اختیارات اخذ برای پایین سطوح معلمان

 به مدیران سیاسی،تمایل بعد از هااستان به مرکز اعتماد

سازمان آموزش و  الگوی بودن خود، سنتی قدرت حفظ

 دیگر و مسئوالن بین در مشارکت گفرهن پرورش، نبود

 نظام راهبری توانایی پرورش و ضعف و آموزش ذینفعان

پرورش اشاره کرد. با توجه  و آموزش توسط متمرکز غیر

به این مهم و نیز خالء تحقیقاتی در این زمینه و این 

واقعیت که، مطالعات و کاوش ها درباره شناسایی عوامل 

کز در سازمان آموزش پیش روی اجرای مدیریت غیرمتمر

و پرورش ایران،اندک و محدود است و تاکنون تحقیقی 

جامع درباره آن،معایب،مزایا و سنجش توانایی آن هر چند 

به طور آزمایشی،صورت نگرفته است،انگیزه ای برای 

نگارنده به وجود آورده است تا در این پژوهش به تمامی 

این  جنبه های مبهم و نامشخص آن توجه نماید و به

پرسش اصلی پاسخ دهد که چه عواملی نقش بازدارنده در 

 پرورش متمرکز در آموزش و ریغ تیریمداجرای 

 شهرستان غرب استان اصفهان دارند؟

 روش کار 
 برخاسته تئوری یا مبنایی نظریه یا بنیاد داده تئوری

 عام، تحقیقی روش یک بنیادی تئوری یا هاداده از

 بارنی توسط 5812 سال در هک است تفسیری و استقرایی

نظریه داده بنیاد،  .آمد بوجود استراوس انسلم و گلیزر

عبارت است از فرایند ساخت یک نظریه مستند و مدون از 

طریق گردآوری سازمان یافته داده ها و تحلیل استقرایی 

مجموعه داده های گردآوری شده، به منظور پاسخگویی 

که فاقد مبانی نظری به پرسش های نوین، در زمینه هایی 

کافی برای تدوین هر گونه فرضیه و آزمون آن 

(. هر چند خاستگاه اصلی این 5583 هستند)منصوریان

روش شناسی در حوزه پزشکی و روانشناسی بالینی است 

ولی به دلیل انعطاف پذیری فوق العاده خود، به شکل 

گسترده ای به سایر علوم اجتماعی از جمله در حوزه 

 (.2451  دیریتی نیز سرایت کرده است)سوسامفاهیم م

در روش شناسی نظریه داده بنیاد، کشف یا تولید نظریه بر 

مبنای حقایق و واقعیات موجود و از طریق جمع آوری 

نظام مند داده ها و با مد نظر قرار دادن کلیه جوانب بالقوه 

مرتبط با موضوع تحقیق، صورت می گیرد. داده های جمع 

ر تکاملی خود را تا رسیدن به تئوری، آوری شده سی

مراحلی را طی می کنند. تحلیل داده هایی که به منظور 

 می شوند، با استفاده از رمزنگار تکوین نظریه گردآوری

نظری انجام می شود. در این شیوه، ابتدا رمزهای مناسب 

به بخش های مختلف داده ها اختصاص می یابد. این 

یین می شوند که آن را تع "مفهوم"رمزها در قالب 

رمزگذاری باز می نامند. سپس پژوهشگر با اندیشیدن در 

مورد ابعاد متفاوت این مقوله ها و یافتن پیوندهای میان 

ان ها به رمزگذاری محوری اقدام می کند. سرانجام با 

رمزگذاری انتخابی، مقوله ها پاالیش می شوند و با طی 

ی پدیدار می این فرایندها در نهایت، چارچوب نظر

 (5592ود)استراوس و کوربین ش
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هدف این پژوهش شناسایی عوامل بازدارنده اجرای 

مدیریت غیرمتمرکز در آموزش و پرورش شهرستان های 

غرب استان اصفهان است. برای وصول به این هدف، 

مطالعات زمینه ای وسیعی انجام شد. بدین منظور در 

ظر و تخصص شهرستان های مورد مطالعه، از تجربه، ن

خبرگان آموزش و پرورش به ویژه مدیران آموزشی، 

استفاده شد. جمع آوری داده ها، روندی کامال انعطاف 

پذیر است. برای جمع آوری اطالعات،از مصاحبه های نیمه 

ساختار یافته و تعاملی استفاده شد در این نوع مصاحبه 

ها، سئواالت مصاحبه از قبل مشخص می شود و از تمام 

خ دهندگان، پرسش های مشابه پرسیده می شود. پاس

اطالعات جمع آوری شده، با تکنیک هایی چون کدگذاری 

آزاد یا آنالیز خط به خط تجزیه و تحلیل می شود. جامعه 

آماری پژوهش، شامل خبرگان مدیریت آموزشی در قلمرو 

آموزش و پرورش در سطح شهرستان های غرب استان 

مونه گیری هدفمند برای اصفهان بودند که از روش ن

مصاحبه طی  53انتخاب آنها استفاده شد.در نهایت تعداد 

 چهار هفته انجام شد.

مصاحبه ها از نوع نیمه ساختار یافته بود و سئواالتی از 

به نظر شما چه عواملی باعث می شود که آموزش "جمله 

و پرورش،مدیریت غیرمتمرکز را در دستور کار قرار ندهد؟ 

زش و پرورشی که شما مشغول به فعالیت در آمو "و 

هستید، چه موانعی پیش روی اجرای مدیریت غیرمتمرکز 

بر اساس ادبیات نظری و پژوهشی در زمینه  "قرار دارد؟

موضوع طرح شده بود. پس از انجام هر مصاحبه داده ها 

 بالفاصله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

 یافته ها

رست کاملی با اطالعات پس از اتمام مصاحبه ها فه

مورد نیاز تهیه و به هر مصاحبه شونده یک کد اختصاص 

داده شد. سپس داده ها به دقت مرور و در یک جدول 

شامل کد مصاحبه شونده و گزاره های کالمی وارد شدند و 

مفاهیم کدگذاری باز انتخاب شدند. سپس کدها مجددا 

ه ادغام مورد بازیبینی قرار گرفته و در دسته های عمد

شده و در جدولی بر اساس محتوای کدگذاری باز و 

در اجرای این مرحله،  کدگذاری محوری مرتب شدند.

مصاحبه ها و نظرات و گفته های خبرگان درباره موانع 

پیش روی اجرای مدیریت غیرمتمرکز در شهرستان های 

غرب استان اصفهان جمع آوری شده در جدولی نوشته 

برای هر یک از آن ها، عنوان  شدند و در دو مرحله،

مناسبی برگزیده شد. مرحله اول توسط خود محقق و 

مرحله دوم از سوی کارشناسان آموزش و پرورش، عناوین 

مشترک تثبیت و عناوین متفاوت یا مغایر با یکدیگر، با 

مصاحبه و تبادل نظر، اصالح گردید. در این مرحله، بالغ 

. نمونه ای از مفاهیم مفهوم)کد باز( شناسایی شد 523بر 

و جمالت مستخرج شده حاصل از کدگذاری باز در جدول 

 ( آمده است :5)

 . نمونه ای از کدگذاری باز 1جدول 

 مفاهیم جمالت مستخرج از متن مصاحبه ها)داده(

ان زیردست نیز دهندو این عدم اعتماد به نفس را به کارکن انجام را کاری توانند نمی که گویند می خود اکثر مدیران به

 منتقل می کنند

فقدان انگیزه و اعتماد به 

 نفس

 تواناایی  نتیجه در هستند گر نظاره فقط گروهی کارهای در ها، شهرستان پرورش و آموزش مختلف های بخش مدیران

 شود نمی پرورده آنها درونی های
 تفرد و عدم اعتماد

 هر پذیرش نتیجه در شود می ها آن بین در امنیت عدم یجادا باعث همکاران به بدگمانی پرورش، و آموزش سازمان در

 شود نمی فراهم نیز دیگران از یادگیری فرصت و شود می آن تقویت از مانع و شده تضعیف سیستمی

عدم اعتماد و اطمینان به 

 دیگران

 این از جزئی که یرانیمد و کارکنان نتیجه در است افراد از معدودی عده انحصار در اطالعات حلقه متمرکز، سیستم در

 هستند ناتوان سازمان بیرون در چه و سازمان در چه صحیح ارتباطات داشتن در هستند معدود افراد

ناتوانی در برقراری ارتباط 

 مناسب و صمیمانه با مردم

لی، بودجه مالی آموزش و پرورش هر منطقه، در برخی موارد صرف مناطق و بخش های دیگر می شود و نبود امنیت ما

 سازمان ها را به متمرکز بودن سوق می دهد.
 نداشتن اطمینان مالی

 مشکالت مالی و تهیه معیشت روزانه مانع از تمایل افراد سازمان برای حرکت به سمت تمرکززدایی می شود.
عدم تامین مادی و معیشتی 

 کافی

ناآشنایی مدیران به نیازهای  ندک استاطالعات مدیران و کارکنان در زمینه محاسن عدم تمرکز در سطح سازمانی ا
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با مقایسه مفاهیم مختلف زمینه های مشترک میان آن ها 

کشف و مفاهیم مشابه در قالب طبقه بندی یکسان فراهم 

ایسه پایدار، زمینه ظهور ابعاد آمد. با استفاده از روش مق

 مشترک مفاهیم که همان کدگذاری محوری است، امکان 

 

پذیر گردید. حاصل این مرحله از فرایند تحقیق، شکل 

گیری مولفه ها است حاصل این مرحله در این پژوهش، 

مولفه است که بخشی از آن، به عنوان نمونه، در  53

 ( آمده است :2جدول)
 از کدگذاری محوری . نمونه ای2جدول 

 مولفه ها مفاهیم

دیگران،  به اطمینان و اعتماد اعتماد،عدم عدم و نفس، تفرد به اعتماد و انگیزه فقدان

 مردم با صمیمانه و مناسب ارتباط برقراری در ناتوانی
 اعتمادی بی و انگیزگی بی

 ها پاداش و حقوق نبودن کافی کافی معیشتی و مادی تامین مالی، عدم اطمینان نداشتن

 فردی آگاهی و دانش ضعف روز مسائل به کارکنان نبودن واقعی، مسلح نیازهای به مدیران ناآشنایی

 شغلی آینده بودن مبهم شغلی اندک شغلی، مزایای نارضایتی

 

 چنددر آخر از روش داده بنیاد، وجوه مشترک در قالب 

  مولفه سرآمده از مرحله قبلی، شناسایی شدند و با توجه

 

 

به اشتراکات آن ها در دسته بندی کلی تر و محدودتری 

مورد  3طبقه بندی شدند. با وجود این، تعداد این ابعاد به 

 ( آورده شده است :5رسید. ابعاد یاد شده در جدول)

 کدگذاری انتخابی ابعاد و مولفه های موانع بازدارنده اجرای مدیریت غیرمتمرکز. 3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واقعی

 اکثر کارکنان و مدیران، تمایلی به پیگیری اخبار و مسائل به روز آموزشی ندارند
مسلح نبودن کارکنان به 

 مسائل روز

 نارضایتی شغلی و رفع کمیودهای شغلی. کارکنان شغلی رضایت سطح بیشتر چه هر ارتقای تمرکز مدیران بر

ای شغلی باعث عدم مزیت رقابتی در سازمان شده و در نتیجه، تمایل به تمرکززدایی در بین کارکناان و  پاداش و مزای

 مدیران کاهش می یابد
 مزایای اندک شغلی

 ابعاد مولفه ها

 انگیزگی و بی اعتمادیبی 

 کافی نبودن حقوق و پاداش ها فردی

 ضعف دانش و آگاهی فردی

 کاهش مشارکت در تدوین و تهیه برنامه ها

 سازمانی-نهادی
 نبود شایسته ساالری

 سلسله مراتب سازمانی پیچیده، بلند و مبهم

 عدم وجود سیستم های نظارت و ارزشیابی

 ناعادالنه تفویض اختیار نامناسب و

 اطالعاتی-مدیریتی
 تعامالت ضعیف مدیران

 تمایل مدیران به حفظ قدرت خود

 در دسترس نبودن منابع اطالعاتی

 نبود دانا محوری و تخصص

 سیاسی-ساختاری
 مقرراتی و قانونی تنگناهای و موانع وجود

 هااستان به مرکز اعتماد عدم

 راییتاکید بر رابطه گرایی بجای ضابطه گ

 بدبینی و نگرش منفی مردم به آموزش و پرورش خصوصی

 سنتی بودن الگوی اداره آموزش و پرورش زمینه ای-فرهنگی

 ضعف نگرش و و باورمندی مدیران
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بعد برآمده از مرحله قبل، در قالب مولفه های معین،  3 

اجرای مدیریت غیرمتمرکز  در قالب مدل موانع بازدارنده 

( آمده 5ی روش نظریه داده بنیاد، در شکل)حاصله از اجرا

 است :

  
 . مدل کیفی پژوهش : موانع بازدارنده اجرای مدیریت غیرمتمرکز مبتنی بر نظریه داده بنیاد 1شکل 

 

 

روش شناسی نظری داده بنیاد، روشی برای تولید نظریه 

برای تست درستی عوامل است، نه آزمون آن. از این رو 

بازدارنده اجرای مدیریت غیرمتمرکز در شهرستان های 

غرب استان اصفهان، الزم است از روش های کمی و 

تجزیه و تحلیل آماری استفاده شود. در مقام پیشنهاد، این 

مدل می تواند در پروژه ای مستقل و در فرصتی مقتضی، 

عتبار توسط سایر پژوهشگران عرصه مدیریت آموزشی ا

سنجی گردد. همچنین می توان برای مقایسه عوامل 

بازدارنده اجرای مدیریت غیرمتمرکز که در این پژوهش با 

استفاده از روش کیفی نظریه داده بنیاد حاصل شد با 

عواملی که در وضعیت فعلی و مطلوب و واقعی قرار دارند 

 از تحقیقات پیمایشی استفاده کرد. 

 

 

 نتیجه گیری

شناسایی عوامل بازدارنده اجرای از پژوهش هدف      

مدیریت غیرمتمرکز در ادارات آموزش و پرورش شهرستان 

است.  های غرب استان اصفهان با رویکرد نظریه داده بنیاد

 مستقیماً ، کنترل و هدایت متمرکز، آموزشی های نظام در

 به دیگر، عبارت به یا پرورش و آموزش نهادهای طریق از

 وزارت ، دولت مانند؛ قانونگذار، های نارگا ی وسیله

 مربوطه دولتی های سازمان سایر و پرورش و آموزش

 غیرمتمرکز، آموزشی های نظام در. گیرد می صورت

 مانند؛ قانونگذار، نهادهای طریق از ، کنترل و هدایت

 در. است عملی امنا هیئتهای و مردمی منتخب شوراهای

 کنترل بر عالوه ، نامتمرکز و متمرکز ی شیوه دو هر

 رسمی مقررات و قوانین طریق از آموزشی سازمان مستقیم
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 های سازمان در مرور به که ای رسمی غیر مقررات و

اند. از نتایج  شده واقع قبول مورد و گرفته شکل آموزشی

حاصل از روش کیفی داده بنیاد می توان این گونه 

آن استدالل نمود که مدیریت غیرمتمرکز و اجرایی کردن 

در آموزش و پرورش شهرستان های غرب استان اصفهان، 

بیشتر تحت تاثیر موانع ساختاری و سیاسی و موانع 

سازمانی است. با توجه به پرسش های مطرح شده -نهادی

از مصاحبه شوندگان، اکثریت آنان بر این نکته اتفاوق نظر 

داشتند. شواهد کیفی نشان می دهد که اجرایی کردن 

مرکز و تفویض اختیار در رده های مختلف مدیریت غیرمت

سازمان آموزش و پرورش در نواحی مختلف، نیازمند 

برخوردی هوشمندانه و علمی است. آن را باید فرایند 

نسبی دانست و نمی توان ادعا کرد که نظام آموزشی 

متمرکز خالص و غیرمترکز محض وجود دارد، بلکه در هر 

ژگی های متمرکز نظام غیرمتمرکزی می توان برخی وی

بودن را پیدا کرد. از این رو نمی توان بسیاری از مولفه 

های حاصل از نتایج این پژوهش مانند تفویض اختیار را 

 بدون تمرکززدایی پیاده کرد. 

یکی از نتایجی که می توان از این پژوهش استخراج نمود، 

این است که تمرکززدایی باعث مشارکت بیشتر افراد و 

ران آموزشی می شود و مشارکت بیشتر، رشد، دست اندرکا

پیشرفت و شکوفایی بیشتر را در بخش های مختلف 

سازمان آموزش و پرورش به دنبال خواهد داشت. 

همچنین وجود دولت حمایتگر و داشتن نگرش چندبعدی 

 می تواند در مسیر تمرکززدایی، نقش موثری ایفا نماید.

آمد این است ی که از این پژوهش به دست رنتیجه دیگ

 فراهم بدون تمرکززدایی کامل موجود، شرایط که در

 بر در مناسبی نتیجه الزم، الزامات و ها زیرساخت سازی

 فقدان دلیل به است عمل ممکن در که چرا داشت نخواهد

 با رویارویی مهیای را خود که مجربی و کارآزموده افراد

 و مآنارشیس به تمرکززدایی نموده باشند، تغییر فرهنگ

 از برخی با سو هم بنابراین گردد، تبدیل سردرگمی

 به باید آموزشی محققان و حوزه آموزش نظران صاحب

 کاهش فرآیند تدریج به و اندیشید آزادسازی از درجاتی

 سطوح های سازی تصمیم و ها ریزی در برنامه را تمرکز

 گنجاند. آموزشی کالن

 اطالعات بودن احتماالً که دهد می نشان پژوهش این نتایج

 رابطه تقدم امکانات، مالی، کمبود مشکالت الزم، انگیزة و

 که شده باعث …و مسئولیت احساس عدم ، ضابطه بر

آموزش و  عهدة به مختصر و جزیی مسایل بسیار فقط

 و شود گذاشته پرورش شهرستان های مورد مطالعه

 به و دارد بیشتر و هزینه وقت دقت، به احتیاج که وظایفی

 آموزش وزارت ، همچنان بر دوش هستند تر کلی حاصطال

 وجود به توجه با دیگر، طرف باشند. از پرورش مرکز و

هر  کشورها، سایر با ارتباط برای رسانی اطالع های شبکه

 افتاده دور با تواند می آموزشی ناحیه هر حتی یا و مدرسه

 برقرار ارتباط شبکة اینترنت طریق از دنیا مناطق ترین

 علمی مطالعات از حاصل نتایج و ها یافته آخرین زا و کند

 یا و گیرد بهره خود آموزشی کار جهت پیشرفت در آنها

 دهد اختیارآنها قرار در نیز را خود تجربیات تواند می حتی

 در مؤثر گامی ها یافته و تجربیات اطالعات، مبادله اثر بر و

 جوامع کل فرهنگی و علمی سطح فکری، ارتقای جهت

 به تنها را وظایف این که است حالی در این ولی د،بردار

 .اند واگذارکرده پرورش و وزارت آموزش و استان کل ادارة

 کارکنان برای مناسب محیطی شرایط ایجاد همچنین،

 آنان در یادگیری و شود می آنان در انگیزه ایجاد باعث

 احساسات به توجه افراد، شخصیت به احترام. است مؤثر

 وجود به در نیز آنها و دیدگاههای عقاید به ماحترا آنها،

 .دارد به سزایی تأثیر آنان مسئولیت احساس آوردن

در نهایت می توان این طور بیان کرد که بنا به اظهار بانک 

جهانی، اجرای مدیریت تمرکز و عدم تمرکز،جدا از هم 

نبوده و در بسیاری از کشورها، توازنی از هر دو برای موثر 

ر شدن نظام آموزشی الزم است و تحقیقات و کارآمدت

انجام شده در این زمینه هشدار می دهد که هیچ کشوری 

نباید کورکورانه تجربه تمرکززدایی را پیاده سازی کند از 

این رو، با توجه به تفاوت های موجود بین کشورها، 

راهکارهای تمرکززدایی هم متفاوت است، زیرا هر راهکار 

اسی، ساختاری و اقتصادی و ... است. مولود زمینه های سی
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 به همین دلیل برای ایران که به حرکت به سمت تمرکز

زدایی نظام آموزش و پرورش خود تمایل دارد، بحث راجع 

به چرایی و چگونگی تمرکززدایی برای رسیدن به تبیین 

جدیدی برای اجرای مدیریت غیرمتمرکز، یک ضرورت 

 است.
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Abstract: The purpose of this research was to identify the factors obstructing the 

implementation of decentralized management in educational institutions of the 

western cities of Isfahan province with the approach of the data theory of the 

foundation. Although there was a general agreement on the importance of 

identifying barriers to the implementation of decentralized management in the 

education institution as one of the most important and vital organizations in 

society, a model that integrates these barriers and theoretical explanation have not 

been presented. Due to the pertinent litrature and central role of education in 

society, the present study was carried out within the framework of qualitative 

approach and using the research methodology of the Foundation. Hence, data 

collection tools were semi-structured interviews. In order to collect information, an 

interview was conducted using a targeted sampling method with 35 experts 

familiar with the issues of education and training. Data analysis was performed in 

three stages: open coding, axial coding and selective coding. Based on this, the 

qualitative research model was rationalized. Accordingly, the results of this study 

indicated that 125 open source or initial concepts from interviews were extracted, 

and also 35 concepts and 5 categories were identified by the factors impeding the 

implementation of decentralized management of education departments in the 

western cities of Isfahan province. 

 

Keywords: decentralized management, education, coding, foundation theory 

data. 

  

 

 

 


