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بررسی تطبیقی تأثیر فرایند مدیریت مدرسه بر میزان موفقیت 
دانش آموزان سال سوم راهنمایی ) ایران، آمریکا ، تایوان ، روسیه ، 

ژاپن ، کره جنوبی وهنگ کنگ( در تیمز 2007

چکیده
هدف این پژوهش بررسی تطبیقی تأثیر فرایند مدیریت در مدرسه بر میزان موفقیت دانش 
آموزان پایه سوم راهنمایی ایران درمقایسه با کشورهای موفق )آمریکا ، تایوان ، روسیه ، ژاپن 
، کره جنوبی و هنگ کنگ( درطرح تیمز 2007 است. نمونه آماری در این پژوهش، کشورهای 
موفق در تیمز 2007 )آمریکا ، تایوان ، روسیه ، ژاپن ، کره جنوبی و هنگ کنگ( بوده است . 
برای تحلیل متغییرهای فرایند مدیریت مدرسه )فعالیت های اجرایی، نظارت آموزشی، کنترل و 
ارزشیابی کارکنان، تدریس و روابط عمومی( بر مبنای داده های به دست آمده از پرسش نامه 
زمینه ای مدیر مدرسه  تیمز 2007 تحلیل شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در 
کشورهای مطالعه شده بین فعالیت های اجرایی، کنترل و نظارت آموزشی و تدریس مدیران 
در مدارس با موفقیت تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری وجود ندارد، اما بین ارزشیابی 
کارکنان در مدرسه توسط مدیر با موفقیت دانش آموزان رابطه معنادار از نوع منفی وجود دارد. 
همچنین بین روابط عمومی )ارتباط با اولیاء و جامعه و جلب حمایت های مالی( مدیران در 
مدرسه با موفقیت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنا دار و مثبت وجود دارد . مدیران مدارس 
در تمام کشورهای مورد مطالعه بیش تر وقت خود را به کارهای اجرایی و نظارت آموزشی و 
کنترل و ارزشیابی کارکنان اختصاص داده اند و پس از آن روابط عمومی و کم ترین زمان را 
صرف فعالیت تدریس کرده اند. به طور کلی می توان استنباط کرد که بین فرایند مدیریت مدیر 

در مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.

کلید واژ ها : مطالعه تطبیقی، فرایند مدیریت در مدرسه، موفقیت تحصیلی دانش آموزان، تیمز 
2007
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مقدمه
امروزه ايجاد و توسعة زير ساخت های تفکر و يادگیری در میان اعضای جامعه، به طور عمده 
و اساسی بر عهدة مدارس قرار گرفته است و در اين میان مديران مدارس دارای نقش بسیار 
کلیدی می باشند. مديريت در مفهوم کلی و عام آن به شکل ها و با ديدگاه های متفاوت تعريف 
شده است اما می توان گفت که همه انديشمندان حوزه مديريت در يک نکته اتفاق نظر دارند و آن 
اين است که »مديريت عامل رسیدن به اهداف سازمان است«. در نتیجه تعريف مديريت آموزشی 

در بستر سازمان آموزشی يا مدرسه کار مشکلی نخواهد بود.
و  تکنیک ها  کاربردن  »به  را  آموزشی  مديريت   1 تربیت  و  تعلیم  المللی  بین  لغات  فرهنگ 
روش های ادارة سازمان های تربیتی با در نظر گرفتن هدف ها و سیاست های کلی تعلیم و تربیت« 
آموزشی  مديريت  می کند :  تعريف  چنین  را  آموزشگاهی  مديريت  کنزويج2،  کند.  می  تعريف 
فرآيند اجتماعی مربوط به هويت دادن، نگه داشتن، برانگیختن، کنترل کردن و وحدت بخشیدن 
تمام نیروهای رسمی و غیر رسمی انسانی و مادی سازمان يافته در يک نظام واحد و يک پارچه 
می باشد که برای دست يابی به هدف های از پیش تعیین شده طراحی شده است . مديريت آموزشی  
بنا بر تعريف کیمبل وايلز3، عبارت است از ياری و مدد رساندن به بهبود کار آموزشی و هر 
عملی که بتواند امر آموزش و يادگیری را يک قدم پیش تر ببرد. استونر4 می گويد : مديريت فرايند 
برنامه ريزی، سازماندهی، هدايت و کنترل کوشش های اعضای مدرسه و استفاده از تمام منابع 
مدرسه برای دستیابی به اهداف معین مدرسه است. میرکمالی مديريت آموزشی را چنین تعريف 
می کند : مديريت آموزشی فرايندی است اجتماعی که با به کارگیری مهارت های علمی، فنی و 
هنری کلیه نیروهای انسانی و مادی را سازماندهی و هماهنگ نموده و با فراهم آوردن زمینه های 
انگیزش و رشد و با تأمین نیازهای منطقی، فردی و گروهی معلمان، دانش آموزان و کارکنان به 
طور صرفه جويانه به هدف های تعلیم و تربیت نايل می شود. مديران در نقش رهبران آموزشی 
نه تنها می دانند که مدرسه به چه چیز بايد دست يابد ، بلکه به معلمان هم کمک می کنند تا برای 
دستیابی به اين اهداف با يکديگر همکاری کنند. آن ها قبل از هر چیز به حل مشکالت آموزشی 
و موانع فراروی يادگیری عالقه مندند. هر چند مشکالت اجرايی را مهم می دانند ، اما آن ها را در 
ردة اول قرار نمی دهند. يادگیری و آسايش دانش آموز، دغدغه و توجه اصلی آن هاست و اين 
موضوع را جنبه حیاتی و مهم مدرسه می دانند و بر اين ارزش اصرار می ورزند. )به نقل از ساکی، 

ترجمه نوه ابراهیم و همکاران ، 1380( 
ارائه روشن رسالت مدرسه و بهینه سازی يادگیری دانش آموزان توسط مدير و تمام افرادی 
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که فضای يادگیری مدرسه را شکل می دهند به نحو مؤثری می تواند بر کیفیت کاری مدرسه و 
يادگیری دانش آموزان اثرگذار باشد. ) هاشم، عالم و سراج5 2010 (. آنچه بیش از هر چیز موضوع 
رهبری آموزشی را برای دست اندرکاران امور آموزشی جذاب کرده است ، اعالم رابطه تنگاتنگ 
میان رهبری آموزشی با تحقق هدف های مدارس کارآمد است. شايد ثابت ترين يافته در مطالعات 
مربوط به مدارس اثربخش، نقش رهبری آموزشی در تحقق آن ها باشد.در گزارش های متعددی 
که درباره مدارس اثربخش ارائه شده است، بدون استثنا، از رهبری آموزشی در رأس مهم ترين 
رهبر  رسالت  ديگران، 1998(.  و  )مورتیمور6  است  برده شده  نام  مدارس  اين  موفقیت  عوامل 
آموزشی، هدايت مدرسه در اين شرايط دشوار برای نیل به يادگیری اثربخش است.  مديريت و 
رهبری مدرسه اکنون از دشوارترين انواع مديريت هاست. هر مدرسه ای از موقعیتی منحصر به 
خود برخوردار است و مدير و معلمان و ساير کارکنان آن هر روز با پديده هايی جديد رو به رو 
هستند که بايد با ژرف انديشی آن ها را در مسیر توسعة يادگیری مديريت کنند. به اين ترتیب هم 
مديران و هم معلمان در فعالیتی بسیار دشوار و پیچیده درگیر می شوند )هنسون7 ،2002(. مدارس 
برای ايجاد و توسعه يادگیری بنا شده اند. کارکرد اصلی آن ها فراهم آوردن محیط مساعد برای 
يادگیری است و محصول آن ها يادگیری است. به همین ترتیب عملکرد و ارزش افزوده آن ها بر 

حسب تأثیر آن ها بر يادگیری سنجیده می شود .)به نقل از ساکی، 1388(
يادگیری اساس فعالیت در مدارس است. به عبارتی، مدارس برای مديريت يادگیری پديد 
آمده اند. يادگیری تأثیر گذارترين موضوع در زندگی فردی و اجتماعی است. يادگیری بیش تر ، 
اصلی  محور  اثربخش،  يادگیری  دارد.  پی  در  جامعه  و  فرد  برای  را  بیش تر  موفقیت  و  توسعه 
اثربخش کلید توسعه در مدرسه است  يادگیری  ترتیب  اين  به  فعالیت در مدرسة فکور است. 
بتوانند  مديران  تا  می شود  باعث  آموزشی  مديريت  مؤثر  اصول  کارگیری  به   .)1388 )ساکی، 
داده های مرتبط با آن را جهت ايجاد محیطی برای يادگیری دانش آموزان و موفقیت تحصیلی آنان 

جمع آوری کنند و مورد پردازش قرار دهند. )هاشم و همکاران ،2010 (
آريلد جلدول8 ) 2008 ( وظايف مدير مدرسه را در در سه بخش زير می داند : 

1. مديريت يادگیری 2. مديريت کارکنان 3. مديريت سازمان 
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سیستم آموزش ملی
• جهانی شدن

• اولويت های ملی
• سیاست های آموزشی

مدیران مدارس
• مديريت يادگیری
• مديريت کارکنان
• مديريت سازمان

موسسات آموزشی
• برنامه درسی

• سازمان
• فهم مديريت مدرسه

• پداگوزيکی ) شناختی (
• تکنولوژی ارتباطات و اطالعات

• روابط با ذی نفعان

تغییر 
سیاست و اصالحات

سیاست 
و اجرا

رهبران 
مدارس به عنوان 

عامل تغییر

تغییر و توسعه سازمانی

شکل)1 ( مدیران مدارس در زنجیره آموزش و پرورش
منبع : جلدول، )2008، ص 188( 

با  همان طور که در شکل 1 مالحظه می شود مديران مدارس در نقش رهبران آموزشی و 
تغییر و توسعه سازمانی را  يادگیری در مدرسه می توانند شرايط  بريادگیری و مديريت  تمرکز 
تحصیلی  موفقیت  همان  که  را  مدرسه  اهداف  مهم ترين  از  يکی  طريق  اين  از  و  آورند  فراهم 

دانش آموزان است تحقق بخشند.
متخصصان مديريت بنا به نگرش و تخصص های خود هر کدام به نحوی با وظايف مديران 
آموزشی برخورد نموده اند. گروهی وظايف خاصی را اصلی قلمداد کرده اند و گروهی بر وظايف 
ديگری تأکید ورزيده اند. عسکريان می گويد: مدير و مسئول مؤسسة آموزشی، در هر سطحی از 
تعلیمات رسمی، قدرتی نخواهد بود که فقط باز کننده بخشنامه ها و مجری آيین نامه ها و ناظر بر 
اجرای برنامه های رسمی باشد بلکه برعکس وظیفه خواهد داشت آموزش و پرورش را در راه 
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سازندگی هدايت کند و ارتباطی بین مؤسسه و جامعه ايجاد نمايد. سازمان تربیتی را با جامعه ای 
که مؤسسه در آن قرار دارد متحد سازد و در گروه مديريت هماهنگی به وجود آورد تا بتواند در 

تربیت انسانی سالم همت گمارد. )عسکريان ، 1376 ، ص 109(  
عالقه بند منظور از مديريت در سازمان های آموزشی را تحقق هدف های آموزشی و پیشبرد 
را  مدارس  آموزشی  مديريت  وظايف  که  است  معتقد  و  نموده  ذکر  يادگیری  و  آموزش  مؤثر 

می توان در شش گروه طبقه بندی کرد : 
1. برنامة آموزش و تدريس 2. امور دانش آموزان 3. امور کارکنان آموزشی 4. روابط مدرسه 

واجتماع 
5. تسهیالت و تجهیزات آموزشی 6. امور اداری و مالی 

با توجه به آنچه بیان شد پژوهش در مورد نحوة عملکرد مديران مدارس به منظور نمايان 
ساختن رابطة فرايند مديريت در مدرسه با کیفیت پیشرفت يادگیری و تحقق هدف های آموزشی 

مورد نظر می تواند راهکارهای مناسبی را برای باال بردن کیفیت کاری آنها فراهم آورد.

بیان مسئله 
با  که  است  معتبری  پژوهشی  از مؤسسات  تحصیلی9  پیشرفت  ارزشیابی  بین المللی  انجمن 
سابقه ای بیش از نیم قرن و انجام ده ها مطالعه جهانی در موضوع های مختلف آموزشی و مشارکت 
کشورها از سراسر جهان گام های موثری در زمینه ارتقا و بهبود سطح يادگیری برداشته است. يکی 
از مهم ترين و گسترده ترين مطالعات انجام شده توسط اين انجمن مطالعه بین المللی روندهای 

آموزش رياضیات و علوم10 )تیمز( است که تا کنون بیش از 60 کشور در آن شرکت نموده اند.
ايران به منظور ارزيابی و بهبود نظام آموزشی خود از سال 1370 برابر 1991 میالدی رسمًا 
همکاری خود را با انجمن آغاز کرد و تا کنون در مطالعة تیمز در سال های 1995 و 1999 و 
2003 و 2007 شرکت کرده و قرار است در تیمز 2011 نیز شرکت کند. بازتاب نتايج و يافته های 
تیمز و پرلز در کشورهای شرکت کننده حساسیت ها و واکنش های متفاوتی را به همراه داشته 
بنیادی  تحوالت  و  اصالحات  انجام  تا  يابی صرف  اطالع  حد  از  واکنش ها  اين  گسترة  است. 

نظام های آموزشی و فراتر از آن تغییر دولت ها نیز بوده است )کريمی ، 1387 ، ص 7(.
از آن جا که مطالعه تیمز تصويری نسبتًا جامع و واقعی از عملکرد نظام های آموزشی کشورها 
را در قالب برنامه درسی قصد شده11، برنامه درسی اجراشده12 و برنامه درسی کسب شده13در 
آموزش رياضیات و علوم پايه چهارم و هشتم نشان می دهد، بررسی تحلیلی هر يک از مولفه های 
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مختلف  مراحل  در  را  دانش آموزان  ياددهییادگیری  فرايند  بر  مؤثر  عوامل  سهم  تواند  می  آن 
مشخص کند. برنامه قصد شده معطوف به مجموعه هدف هايی است که در قالب » درون داد« های 
آموزشی خط مشی ها، کتاب های درسی، آزمون ها و ... تعیین شده است و »برنامه اجرا شده« ناظر 
بر » فرايند« های آموزشی است که مشخص می کند معلم چه چیز را با چه امکانات و روش هايی 
به دانش آموزان ارائه می دهد. به عبارت ديگر »برنامه اجرا شده« از متغیرها و بافت های آموزشی 
جامعه و مدرسه نظیر جّو سازمانی، ويژگی های محیط آموزش، انگیزه ها و نیازها تأثیر می پذيرد 
و در »برنامه کسب شده« يا »برون دادها« آن چه را که دانش آموزان در کارنامه و کارمايه درسی 

خود کسب کرده اند مورد سنجش قرار می دهد ) کريمی ، 1388 ، ص 8(.
از زمان شروع تحقیقات در مورد بهبود کیفیت و کارآيی مدارس در سال های اواخر دهه  
1970 نويسندگان و محققان در همه جای جهان به طرفداران توجه به مديريت پیوستند و فرضیه 
اثربخشی مثبت مديريت در کارآيی و بهبود عملکرد مدرسه، هم در تحقیق و هم در عمل به اثبات 

رسید )هالینکر و هک14، 1997 به نقل از ساکی ، 1388(. 
تهیه  عالقه مند،  و  ورزيده  معلمان  کارگیری  به  که  می دهد  نشان  تیمز  يافته های  مجموعه 
امکانات و  فعال، شرکت و حمايت والدين و  مناسب، روش های تدريس  آموزشی  برنامه های 
منابع آموزشی اثربخش همگی ناشی از مديريت آموزشی کارآمد در مدرسه است  و از مهم ترين 
عوامل موفقیت کشورها محسوب می شود. از آن جا که بررسی و مقايسه داده های تیمز 1995 
،1999 ،2003، 2007 در مقیاس ملی و بین المللی وجود دارد. مسئله اصلی در اين پژوهش آن 
است که در مؤلفه »برنامه اجراشده« تأثیر فرايند مديريت مدرسه بر میزان موفقیت دانش آموزان 
ايرانی در مقايسه با شش کشور موفق )آمريکا ، تايوان ، روسیه ، ژاپن ، کره جنوبی ، هنگ کنگ(  در 

طرح تیمز 2007 به چه میزان بوده است.

ضرورت و اهمیت پژوهش
در گذشته کانون تمرکز اصالحات بر تغییرات و نوآوری سراسری، به ويژه در نظام برنامه ريزی 
درسی بود ولی در حال حاضر اين موضوع به مدرسه معطوف شده است. هدف تمامی نظام های 
آموزشی، برپا کردن مدارس خوب و ثمربخش است و ثمربخشی مدارس مستلزم تالش و کار 
برنامه ريزی  نظام مدرسه است. چناچه  داخلی و خارجی  پارامترهای  کلیه  جمعی و هماهنگی 
آموزشی را کاربرد روش های تحلیلی در استقرار نظام آموزشی کارآمد بدانیم ، مدرسه نیز بايد به 
برنامه ريزی برای بهبود اجزا و پارامترهای داخلی و خارجی خود بپردازد )حوريزاد ، 1384 ، ص 13(. 
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روش هايی که تا امروز در مديريت مدرسه به کار گرفته شده است، به دلیل عدم تحقق بخش 
عمده ای از هدف های عمدة نظام آموزشی، ناکارآمد بوده است، بنابراين بايد بکوشیم با مهندسی 
خدمات  ارائة  کلی  کیفیت  مدرسه،  مديريت  نوين  روش های  از  گیری  بهره  و  مدارس  مجّدد 
آموزشی و پرورشی مدرسه را ارتقا دهیم و اين امر میسر نخواهد شد مگر با تالش جمعی و از 
طريق رهیافت پژوهش مشارکتی کارکنان مدرسه و انجام مطالعات آسیب شناختی و طراحی و 

تولید برنامه های رشد )همان منبع، 1384 ، ص 14(.
مؤسسات آموزشی در شمار محیط هايی هستند که در دنیا بیش تر مورد توجه مردم قرار 
می گیرند. اين سازمان ها که در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سهم قابل مالحظه ای دارند، 
دارای ويژگی هايی هستند که سبک مديريت آن ها را با ديگر مؤسسات متفاوت می سازد. در اين 
راستا، مديريت در نظام آموزش و پرورش از اهمیت بااليی برخوردار است. فیلیپ کومبز15 در 
کتاب »بحران جهانی تعلیم و تربیت« ياد آور می شود که : » اگر قرار است تحولی در عرصه تعلیم 
و تربیت به وقوع پیوندد، اين تحول و دگرگونی بايد از مديريت آموزش و پرورش آغاز شود.« 

)عسکريان ، 1373، ص 148( 
با توجه به آن چه بیان شد اهمیت و ضرورت انجام اين پژوهش را می توان در موارد زير 

خالصه کرد : 
1. از مقايسه فرايند مديريت مدرسه در ايران با کشورهای شرکت کننده در طرح تیمز می توان 

به نقاط مثبت و منفی فرايند مديريت در مدارس ايران پی برد.
در  که  را  مؤلفه هايی  مدرسه  مديريت  فرايند  در  می توان  پژوهش  اين  يافته های  پايه  بر   .2

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیرگذار بوده اند شناسايی نمود.
3. با انجام اين پژوهش می توان اطالعات ارزنده ای را برای اصالح و بهبود فرايند مديريت 

مدارس به ويژه مدارس راهنمايی در اختیار برنامه ريزان اين حوزه قرار داد.  
 

هدف های پژوهش
الف . هدف اصلی 

راهنمايی  سوم  پايه  دانش آموزان  موفقیت  میزان  بر  آموزشی  مديريت  فرايند  تأثیر  بررسی 
تحصیلی در تیمز 2007 ؛
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ب . هدف های فرعی 
شناسايی فرايند مديريت آموزشی )فعالیت های اجرايی، نظارت آموزشی، کنترل و ارزشیابی از 
کارکنان، تدريس و روابط عمومی( در مدارس راهنمايی ايران و شش کشور موفق در تیمز 2007؛

بررسی مقايسه ای فرايند مديريت آموزشی )فعالیت های اجرايی، نظارت آموزشی، کنترل و 
ارزشیابی از کارکنان، تدريس و روابط عمومی( در مدارس راهنمايی ايران و شش کشور موفق 

در تیمز  2007؛
در  مديريت  فرايند  بهبود  و  منظور اصالح  به  به مسئولین  آن  اراية  و  اطالعات  جمع آوری 

مدارس راهنمايی ايران.

فرضیه های پژوهش
• بین فعالیت های اجرايی مدير مدرسه و موفقیت دانش آموزان در تیمز 2007 رابطه وجود 

دارد.
• بین نظارت آموزشی مديرمدرسه و موفقیت دانش آموزان در تیمز 2007 رابطه وجود دارد.

• بین کنترل و ارزشیابی مديرمدرسه از کارکنان و موفقیت دانش آموزان در تیمز 2007 رابطه 
وجود دارد.

• بین تدريس مدير در مدرسه و موفقت دانش آموزان در تیمز 2007 رابطه وجود دارد.
• بین روابط عمومی مدير )ارتباط با اولیا و جامعه و جلب حمايت های مالی( درمدرسه و 

موفقیت دانش آموزان در تیمز 2007 رابطه وجود دارد. 

پیشینه پژوهش
مديريت به منزله اکسیری است که در بهبود اجزا، تدارک عوامل و حصول اهداف مطلوب 
در کلیة شئون سازمانی، ناظر، راهنما، سازنده، ارزياب، آموزش ده و تجهیز کننده است و اعمال 
آن با توجه به ابعاد ذکر شده از هدر رفتن نیرو جلوگیری می کند. با توجه به اين نظريه، مديريت 
اتخاذ  با  مدير  که  می کند  فراهم  موجباتی  سازمان ها  در  مديريت  ضرورِت  دارد.  »ضرورت« 
روش های خاص و منطبق بر محیط سازمانی، ضمن اجرای مقررات سازمان، رهبری گروهی 
را نیز عهده دار شود تا با تلفیق دانش های اجرايی و برنامه ريزی ها، انسجام در سازمان ها شکل 
واقعی پیدا کند. )عسکريان،1373 ، ص 9( در سال های بین 1910 تا 1930 مديريت آموزشی را 
به عنوان هدايت امور و بازرسی آن ها می دانستند. در اين دوران معلمان بدون گذراندن دوره 
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خاصی وارد اين حرفه می شدند و لذا وظیفة مدير، تنها نظارت بر کارهای معلمان از نزديک بود. 
در سال های بین 1930 تا 1940 به مديريت و رهبری مبتنی بر آزادمنشی توجه شد و منظور از 
آن ترغیب معلمان به  انجام  دادن چیزی بود که مدير مّد نظر داشت. در سال های بین 1940 تا 
1950 مديريت آموزشی را امر و کوششی تعاونی می دانستند. به نظر آنان تمام افراد شاغل در يک 
مدرسه در حال رهبری و هدايت يکديگرند. در نتیجه به کلمه »بازرسی« عباراتی از قبیل : »کمک 
متقابل« ، » مشورت کردن با هم«، » طرح ريزی به کمک هم« يا حتی »گفتگو کردن با يکديگر 
در باب بهتر کردن وضع تعلیم و تعلم« را به کار برده اند. طبق اين مفهوم، وظیفه مدير يا رهبر 
آموزشی عبارت از فراهم ساختن تسهیالتی است که افراد بتوانند با هم به مشورت بپردازند و از 

تجارب يکديگر بهره برند. )طوسی، ص 4(
در فرا تحلیل مارزانو16 )2003(  که در خصوص کارکردهای رهبری آموزشی بر اساس 69 
مطالعة مرتبط در طی 35 سال مطالعه و با پوشش 2802 مدرسه و نزديک به 1/4 میلیون دانش آموز 
به انجام رسید ، ارتباط معناداری میان رهبری آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مشاهده 
شد. به عبارتی، اين مطالعه نشان داد که با توسعه ويژگی های رهبری می توان پیشرفت تحصیلی 

دانش آموزان را نیز افزايش داد. ) به نقل از ساکی، 1388 (
در يافته های پژوهش های انجام شده توسط مؤسسه راکفری17 در سال )2002( ، معیارهای 
زير برای مديران موفق ضروری تشخیص داده شده است : ساختن فرهنگ مدرسه، اولويت دادن 
به يادگیری، توجه نمودن به تغییر و اصالحات فرهنگی کارکنان، مورد سوال قرار دادن خود قبل 

از ديگران . ) به نقل از ساکی ، 1388 (
بر پايه پاره ای تحقیقات )دا18، 2002 ؛ بريک و اشنايدر19، 2003( مشخص گرديد که عوامل 
زمینه ای نظیر وضعیت اقتصادی اجتماعی، جّو مدرسه، نوع مديريت، نوع آموزش و تدريس و 
نیز نوع ويژگی های شخصیتی، نظیر نگرش فرد به درس رياضی و خود پندارة رياضی، بر میزان 

پیشرفت دانش آموزان تأثیرگذار است.
مديران   از  تعدادی   )1998( شمالی  کارولینای  دولتی  مدارس  سازمان  نظر خواهی  در 

شاخص هايی را که در عملکرد مديريت مدرسه مؤثر می باشد به شرح زير اعالم نمودند :
 نرخ موفقیت مدير در انجام مأموريت ها، درصد برآورده شدن توقعات رفتاری دانش آموزان، 
از  مرتب  ارزيابی  تعداد  نمودن،  رفتار  عادالنه  به  تمايل  میزان  مدير،  بودن  دسترس  در  میزان 
دانش آموزان و معلمان، تعداد دفعات دعوت از والدين برای شرکت در فعالیت ها، میزان توانايی 

مدير در رفع موانع فیزيکی از اطراف مدرسه، نرخ موفقیت دانش آموزان. 
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چارلز مارکريسون )1995( در پژوهشی در مورد موفقیت عملکرد مديران، به شاخص های 
زير اشاره نموده است : میزان توانمندی کار با ديگران، میزان توانايی در پذيرش مسئولیت اولیه، 
مذاکره،  در  توانمندی  نتیجه،  نرخ کسب  رهبری،  تجارب  میزان  تجارب گسترده،  میزان کسب 
میزان تمايل به قبول ريسک و خطر پذيری، میزان توانايی ارائه نظريه های تازه، تعداد دفعات 

تغییر در روش های مديريت
در سال 1995 تحقیقی توسط سیمون سائول اين جی20 با عنوان بررسی ارتباط بین عوامل 
دانش آموزان مدارس  پیشرفت تحصیلی  میزان  بر  ای  برون مدرسه  به مدرسه و عوامل  مربوط 
ابتدايی اندونزی در درس رياضی انجام شده است. اين تحقیق به بررسی عواملی پرداخته است 
که اغلب به وسیله محقق فرض شده اند و بر نتايج تحصیلی دانش آموزان تأثیر دارند. اين تحقیق، 
داده های گردآوری شده توسط دفتر توسعه و پژوهش آموزشی21 و فرهنگی وزارت آموزش و 
فرهنگ اندونزی22 را مورد تجزيه و تحلیل قرار داده است. اين تحقیق بین عوامل مورد مطالعه 
با پیشرفت تحصیلی در درس رياضی ارتباط کمی پیدا کرد ولی در چند عامل ارتباط مثبت و 
معناداری با پیشرفت تحصیلی در درس رياضی يافت، از جمله مدت زمان اختصاص داده  شده 
بودن  دسترس  در  مدير،  مديريت  نحوة  معلم،  سابقة  و  تجربه  هفته،  طی  در  رياضی  درس  به 
های  ويژگی  و  مدرسه  تجهیزات  و  امکانات  خانوادگی،  سابقة  آموزشی،  تجهیزات  و  امکانات 

جامعه. )به نقل از ساکی، 1388(
اين چنین مشخص  را  کارآمد  مدارس  اساسی رهبری  ) 1990( شاخص های  سرجیووانّی23 
می کند : تعداد راه حل های ابتکاری و مديريت خالق ، میزان ارزش گذاری و ترغیب به همکاری، 
انعطاف پذير  و  روشن  نقش های  ايجاد  در  توانايی  میزان  مهارت ها ،  در  مشارکت  و  ارتباطات 
شیوه های  دادن  رواج  به  تمايل  میزان  به شکل خالق ،  مسائل  در حل  توانايی  میزان  سازمانی ، 
تعداد  خويش ،  عملکرد  دربارة  تأمل  به  معلمان  تشويق  در  توانايی  میزان  انتقادی ،  آموزشی 

روش های آموزشی کارآمد و برتر در ارتباط با کیفیت تدريس.
مطالعه فولر و هاينمن 24 ) 1989 ( بیانگر آن است که در کشورهای صنعتی ، عوامل اقتصادی 
در  تری  بیش  نقش  آموزشی  مديريت  مانند  مدرسه ای  درون  عوامل  با  مقايسه  در  اجتماعی   –
تبیین واريانس پیشرفت تحصیلی دارند در حالی که در کشورهای در حال توسعه عوامل درون 

مدرسه ای نقش بیش تری در اين تبیین به عهده دارند.
تحقیقات هندرسون و برال 25، )1994( ، هیکمن 26، ) 1996 (، کامر و هاينس 27، )1992( نشان 
بهبود نگرش دانش آموزان به تحصیل،  تأثیر فراوانی در  می دهد که حضور خانواده در مدرسه 
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حضور مؤثر در کالس درس و پیشرفت تحصیلی آن ها دارد. اين تعامل، فضای درون منزل و 
خانواده را به نفع يادگیری در مدرسه تغییر می دهد، نگرش خانواده ها درباره مدرسه را بهبود 
می بخشد، رضايت معلمان و شهرت مدرسه را در جامعه تقويت می کند، منابع مورد نیاز مدرسه 
را افزايش می دهد و به کاهش بزهکاری و ناهنجاری های رفتاری کمک می کند. جلب مشارکت 
دست  همه  بايد  که  می رود  شمار  به  مهارت  يک  معلمان  هم  و  مدرسه  مدير  برای  هم  اولیا 

اندرکاران مدرسه آن را فراگیرند.
تحقیقات موس28 ) 1974 ( نشان داد مدارسی که با برنامه ريزی، فضای مناسبی را برای حضور 
اولیا مهیا ساخته اند در جلب مشارکت آن ها موفق تر عمل کرده اند. موس مشخصة اصلی اين فضا 
را حمايت و پشتیبانی از يادگیری با کمک همه شرکای مدرسه می داند که براساس ضرورت بايد 
اولیا در مدرسه حضور داشته باشند. اين مدارس برای جلب همکاری اولیا، آموزش آن ها و تداوم 
اين همکاری ها برنامه ای مدون دارند. در اين مدارس، اولیا با مربیان آزادانه ارتباط دارند و آن ها 

جزء اصلی و جدايی ناپذير تصمیم گیری در مدرسه شناخته شده اند.                
مطالعات بوب و هوآر29 ) 2001 ( حاکی است که آن ها داشتن نظام پايش و ارزشیابی را عاملی 

حیاتی برای هدايت يادگیری و حفظ سالمت مدرسه می دانند 
در میان پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور ، پژوهشی که ارتباط فرايند مديريت مدرسه 
شامل  قسمت  اين  رو  اين  از  نشد.  يافت  کند ،  توصیف  دانش آموزان  تحصیلی  موفقیت  با  را 

پژوهش های تاحدودی مرتبط با متغییرهای موجود در پژوهش می باشد .
سال1375  در  ايران«،  در  مدارس  مديران  اصلی  های  »نقش  عنوان  با  تحقیقی  در  بازرگان 
در يک مقايسة تطبیقی به منظور آگاهی از اين که بیش ترين وقت مديران مدارس ايران به چه 
فعالیت هايی می گذرد و مديران ما چه نقش هايی را ايفا می نمايند، مطالعه ای مقدماتی در شهر 
کرج انجام داد. نتیجه تحقیق بر اين امر تأکید دارد که بیش ترين وقت مديران صرف نقش هايی 
امور پیش بینی  انداختن کارهای فوری مدرسه و حل  به راه  مانند  اداری دارد،  بار  می گردد که 
نشده، نقشی که به هیچ وجه با تمايل واقعی آنان مطابقت ندارد. اما مديران )مديران دبستانی 60 
درصد، مديران راهنمايی 70 درصد، مديران دبیرستانی 65 درصد( ترجیح می دهند وظايف اداری 
و به ويژه خدمات ساختمانی به افراد ديگر سپرده شود. تحقیق فوق هم چنین نشان می دهد که 
مديران می توانند نقش عمده ای در تصمیم گیری امور آموزشی، مانند برنامه ريزی سیاست های 
آموزشی مدرسه، طراحی و اجرای برنامه های تربیتی و ايجاد تغییر و نوآوری داشته باشند، اما 
در نظام آموزشی متمرکز، برای مديران ما وقت کافی و استقالل الزم را برای اعمال اين گونه 
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تصمیم گیری های آموزشی نديده اند بلکه، از آنان انتظار دارند تحت نظارت مسئوالن رده  باالتر 
آموزش و پرورش و در چارچوب تعیین شده عمل کنند.  

سال های 1361  در  ايران  مدارس  مديران  و مشکالت  مسائل  درباره  مقدماتی  تحقیق  چند 
و1363 توسط علی عالقه بند انجام پذيرفت که نشان دهنده اين مسئله بود که مديران غالبًا به 
اهمیت وظايف آموزشی و پرورشی خود واقف نیستند . مديريت آموزشی از نظر بسیاری از آنان 

صرفًا رعايت مقررات و نقطه نظرهای مندرج در آيین نامه ها و بخش نامه های اداری است .
) 1382( ؛  اصفهانی  ،  نصر  ) 1382 (؛  پور حسین ،  ) 1379-1376 (؛  کیامنش ،  تحقیقات  پايه  بر   
که  گرديد  مشخص   )1385 ( سنگری ،  و   )1384 ( صادق ،  پهلوان  ) 1384 (؛  اسماعیل ،  محمد 
عوامل زمینه ای نظیر وضعیت اقتصادی اجتماعی، جّو مدرسه، نوع آموزش و تدريس و نیز نوع 
ويژگی های شخصیتی، نظیر نگرش فرد به درس رياضی، و خود پنداره رياضی بر میزان پیشرفت 

تأثیر گذارند. )به نقل از غالمی، 1384(
يکی از وظايف اصلی رهبران آموزشی ، تضمین کیفیت دائمی برای انجام فعالیت ها در سطح 
مدرسه است . به عبارتی رهبر آموزشی مراقب است که مبادا در مدرسه انحرافی در مسیر يادگیری 
ايجاد شود . اين هدف با استقرار نظام پايش و ارزشیابی عملی می شود. هیچ کوششی به مقصود خود 
نخواهد رسید مگر آن که برای پیشرفت نشانگر و استانداردهايی مرتبط را تعريف نمايد و بر اساس 
آن ، موقعیت خود را به صورتی مستمر مورد ارزيابی و بازبینی قرار دهد. به عبارت ديگر اگر در 
طی مسیر از روند اجرای فعالیت های سازمانی مراقبت الزم به عمل نیايد ، ممکن است در پايان با 
نتايجی با فاصله از اهداف روبه رو شويم . نظام ارزشیابی ، فعالیتی برای تقويت گام های ما در مسیر 
حرکت سازمانی به سمت اهداف است . ) ساکی ،1388 ، ص 126 (.  ارزشیابی نبايد صرفاً به عنوان يک 
کار اداری و رفع تکلیف به حساب آيد. شايد بتوان گفت که مقداری از مشکالت اداری و آموزشی 
جوامع مربوط به عدم ارزشیابی درست و احتماال اعمال تبعیض باشد . ارزشیابی بايد با توجه به 
جمیع جهات و رعايت مسائل و مشکالت فردی ، گروهی ، سازمانی و شرايط محیطی باشد . ارزشیابی 
کننده نبايد ارزشیابی را به صرف ارزشیابی و به عنوان هدف به کار گیرد . ارزشیابی بدون توجه به 
شرايط محیطی مانند شرايط روانی ، اقتصادی ، اجتماعی، و حتی مسائل ديوان ساالری که به محیط 
کار حاکمیت دارد، قابل قبول و معتبر نیست .  متاسفانه بسیاری از ارزشیابی ها جنبه ذهنی دارند و 
فاقد قدرت سنجش و ارزيابی عملکرد افراد هستند . به جای آن که پس از هر ارزشیابی افراد صادق 
و فعال از انگیزه های قوی تری برخوردار شوند ، بالعکس دچار حیرت ، بی عالقگی و حتی افسردگی 
می شوند . شايد نادرست نباشد که بگويیم ارزشیابی نکردن بهتر از ارزشیابی نادرست است . اثربخشی 
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ارزشیابی وابسته به نتیجه گیری هايی است که از ارزشیابی به دست می آيد و زمینه های بهبود ، تغییر و 
اصالح برنامه ها را فراهم می سازد . اگر ارزشیابی منجر به مقايسه افراد با يکديگر و تصمیم  گیری دربارة 
وضعیت شغلی ، پاداش ها و تغییر رفتار و بهبود و بهسازی افراد نشود ، دلسرد کننده و  مخّرب است . 
بهترين نوع ارزشیابی، آن است که معلمان خود به ارزشیابی از کار خود می پردازند و در نهايت خود 

به دنبال اصالح و تغییر رفتار می افتند. ) میرکمالی ، 1373 ، ص312-316( 
مطالعه و جمع بندی پژوهش های مذکور نشان می دهد که فرايند مديريت مدير در مدرسه بر 

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر گذار است .

فرایند انتخاب مدیران مدارس در نظام آموزشی ایران
در کشور ما سیر تاريخی مديريت آموزشی و فرايند مديريت در مدارس به اين ترتیب بوده  است :
در دهه های 1360 و 1370 تربیت و تأمین مدير در مدارس ما به شیوه های تجربی و صحیح 
و خطا صورت می پذيرفت و نظامی برای تربیت و تأمین مدير نداشتیم. مديران مدارس که از بین 
معلمان و دبیران مدارس انتخاب و منصوب می شدند، در ابتدا هیچ نوع آموزشی در زمینه مدرسه 
و مدرسه داری نمی ديدند و بیش تر از طريق مشاهدة رفتار و عملکرد مديران مدارسی که خود 
قباًل در آن تحصیل کرده و يا به کار اشتغال داشته بودند، مهارت هايی را کسب می کردند و وظايف 
آن ها  بیش تر بر وظايف اجرايی تمرکز داشت. در دهه 1380 تغییراتی در نگاه به مديريت مدرسه 
و آيین نامه اجرايی مدارس صورت پذيرفت اين تغییر نگاه با انگیزة تمرکز زدايی و ناشی از اين 
باور بین المللی بود که مديران، در مدارس و مراکز آموزشی، توانايی بیش تری در ارزيابی نیازهای 
خاص دانش آموزان خود نسبت به سیاستمداران و مسئوالن باالدست دارند و می توانند برنامه های 
کیفی موفق تری را ارائه دهند، امروزه کوشش هايی در حال انجام است تا مديران مدارس از میان 
تحصیلکردگان در حوزه مديريت آموزشی انتخاب شوند و برای معلمانی که به عنوان مدير مدرسه 
انتخاب می شوند دوره های آموزش ضمن خدمت در حوزه مديريت به اجرا در آيد. با اين حال 
هنوز بخش عمده ای از مديران مدارس را کسانی تشکیل می دهند که يا متخصص مديريت آموزشی 

نیستند و يا برای تصدی اين پست دورة آموزشی خاصی را سپری نکرده اند. 

آزمون بین المللی تیمز
انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی از مؤسسات پژوهشی معتبری است که با سابقه 
بیش از نیم قرن و انجام ده ها مطالعه جهانی در موضوع های مختلف آموزشی و مشارکت کشور ها 
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از سراسر جهان گام های موثری را در زمینه ارتقا و بهبود سطح يادگیری برداشته است. يکی 
از مهم ترين و گسترده ترين مطالعات انجام شده توسط اين انجمن ، مطالعه بین المللی روندهای 
آموزش رياضیات و علوم ) تیمز ( است که تا کنون بیش از 60 کشور در آن شرکت نموده اند. 
هدف کلی مطالعه تیمز بررسی میزان موفقیت دانش آموزان در فراگیری دروس رياضیات و علوم 

و شناخت و ارزشیابی عوامل مؤثر بر میزان موفقیت است. اهداف ويژة مطالة تیمز عبارتند از : 
1. ارزيابی سطح موفقیت دانش آموزان در رياضیات و علوم؛ 

2. مقايسه و تطبیق موفقیت و عوامل مؤثر بر آن با توجه به دوره تحصیلی، پايه، سن و...؛
3. ش��ناخت ارتباط ه��ا و تأثیر متقاب��ل عوامل محیطی، اجتماعی و آموزش��ی و... در تیمز 

)مرک��ز مل��ی مطالع��ات تیم��ز ب��ه نق��ل از کريم��ی 1387(.
کشور جمهوری اسالمی ايران به منظور ارزيابی و بهبود نظام آموزشی خود از سال 1370 
برابر با 1991 میالدی رسمًا همکاری خود را با انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 

آغاز کرد و تا کنون در شش مطالعه تیمز شرکت کرده است. )مرکزملی مطالعات تیمز(
از آن جا که مطالعه تیمز تصويری نسبتاً جامع و واقعی از عملکرد نظام های آموزشی کشورها 
را در قالب برنامه درسی قصد شده، برنامه درسی اجراشده، برنامه درسی کسب شده در آموزش 
رياضیات و علوم پايه چهارم و هشتم نشان می دهد، بررسی تحلیلی هر يک از اين مولفه ها می تواند 

سهم عوامل مؤثر بر فرايند ياددهییادگیری دانش آموزان را در مراحل مختلف مشخص کند.

طراحی، هدايت و اجرای مطالعة تیمز حاصل همکاری ارگان ها و مؤسسات مختلف زير در 
سطح ملی و بین المللی است : 

1. طراحی و مديريت مطالعه : انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی آمستردام هلند.
2. هدايت مطالعه : مرکز بین المللی مطالعه تیمز30 در دانشگاه بوستون آمريکا دانشکده علوم 

تربیتی 
3. برنامه ريزی و کنترل مراحل مختلف نمونه گیری مطالعه مرکز آمار کانادا31 در اتاوای کانادا 

در  اطالعاتی  پردازش  مرکز  مختلف :  کشورهای  از  اينترنتی  داده های  صحت  بررسی   .4
هامبورگ آلمان32  

نیوجرسی  ايالت  در   33 آموزشی  ارزشیابی  خدمات  مؤسسة  اطالعات :  تحلیل  و  تجزيه   .5
آمريکا 

6. تهیه گزارش های بین المللی مرکز بین المللی مطالعه در دانشگاه بوستون آمريکا، دانشکده 
علوم تربیتی 

7. کشورهای شرکت کننده در مطالعه : همکاری با مؤسسات فوق و ارائه بازخورد در تمام 
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مراحل مطالعه، اجرای دقیق مطالعه بر اساس دستورالعمل های بین المللی و تهیه گزارش های ملی 
) کريمی ، 1387، ص20 (. 

ابزارهای مطالعه تیمز به شرح زير است:
سؤال های چند گزينه ای ، پاسخ باز و پاسخ کوتاه رياضی  

آزمون های عملکردی رياضی  
پیشینه  مانند  يادگیری   � ياددهی  فرايند  بر  تأثیرگذار  عوامل  بررسی  دانش آموز :  پرسش نامه 

فرهنگی � اجتماعی � اقتصادی دانش آموزان و فعالیت های درون و برون مدرسه ای آنان .
پرسش نامه مديران : بررسی متغیر هايی نظیر مسئولیت ها و وظايف مديران، کمبودها و موانع 

آموزشی و وضعیت فیزيکی مدارس
پرسش نامه برنامه درسی : بررسی برنامه قصد شده رياضی در کشورهای مختلف )کريمی ، 1387 (.

آموزشی  اقتصادی و ويژگی های   � نگاه مختصر ويژگی های فرهنگی  جدول )1( در يک 
کشورهای مورد مطالعه در اين پژوهش را بیان می کند. 

جدول 1: مقایسه ویژگی های فرهنگی ـ اقتصادی و ویژگی های آموزشی کشورهای مورد مطالعه

کشورهای 
مورد مطالعه

ویژگی های آموزشیویژگی های فرهنگی و اقتصادی

ایران

می توان به تمايل به برتری فردی، ضعف 
در کارهای اساسی و پیوسته، رابطه گرايی و 

تسلیم و بردباری منفعل اشاره نمود
و  دالر   2930 ملی  ناخالص  درآمد  سرانه 
ملی )قدرت خريد  ناخالص  سرانه درآمد 

برابر( 9800 دالر است )2007( 

نظام آموزشی ايران متمرکز است.
ابتدايی ،3سال  سال   5 دبستانی ،  پیش  سال   1 شامل 

راهنمايی و 4 سال متوسطه می باشد.
میزان  درصد ،   94 دبستان  دوره  در  نام  ثبت  میزان 
ثبت نام متوسطه 77 درصد ، نرخ ورود دانش آموزان 
متوسطه به آموزش عالی 36 درصد است. )يونسکو، 

) 2008

تایوان

که  است  چین  جزيره های  از  يکی 
چین  حکومت  آمريکا  حمايت  تحت 
از  است.  داده  تشکیل  را  )سابق(  ملی 
خصوصیات فرهنگی آن می توان به تمرکز 
بر تصمیم گیری، مشارکت محدود ، اهمیت 
ضرورت  و  جبر  به  اعتقاد  رابطه گرايی، 
هماهنگی با طبیعت ، اهمیت به برخوردهای 
رودر رو و تلقی خاص از زمان اشاره کرد .

دالر   17294 ملی  ناخالص  آمد  در  سرانه 
و هزينه همگانی برای مصارف آموزشی 4 
درصد است. ) مرکز مطالعات تیمز ، 2007( 

به نقل از کريمی، 1387

میل  تمرکز  عدم  سمت  به  تايوان  در  آموزشی  نظام 
می کند و شامل بخش مرکزی و دفتر آموزش محلی 

می باشد.
تا  و  دبستان شروع می شود  پیش  از  آموزش رسمی 
دانشگاه ادامه می يابد و شامل 9 سال آموزش اجباری 

است.
بعد از اعالم قانون پايه آموزش در 23 ژوئن 1999 
تغییراتی در آموزش به وجود آمد . برای پايه های 1 
برنامه های  و  آمد  به وجود  يکپارچه ای  تا 9 سیستم 
پیشبردی چند گانه ای تأسیس شد . برنامه های آموزشی 
پايه های 1 تا 9 در سال 2001 در پايه اول و در سال 

2004 برای ساير پايه ها تهیه شد
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کره 
جنوبی

دومین رشد سريع اقتصادی دنیا در 4 دهه 
بین المللی  مجامع  در  دارا ست .  را  اخیر 
و  می شود  داده  آن  به  »ببرآسیا«  صفت 
الگويی  جنوبی  کره  موفق  اقتصاد  امروزه 

برای کشورهای در حال توسعه است.
دالر ،   17690 ملی  ناخالص  درآمد  سرانه 
)قدرت خريد  ملی  ناخالص  درامد  سرانه 
برابر ( 22990 دالر و هزينه همگانی برای 
مطالعات  )مرکز  است .  درصد   5 آموزش 

تیمز ، 2007 به نقل از کريمی، 1387(

نظام آموزشی آن متمرکز است اما به سمت عدم تمرکز 
حرکت می کند .

اصل حاکم در آموزش و پرورش کره کار و تالش 
مردم برای بهتر زيستن همه افراد بشر است . بر اين 
را  دموکراسی  و  نفس  به  اتکا  بايد  آموزش  اساس ، 
تقويت کند و هماهنگی میان فردی را در همه افراد 

جامعه ارتقا بخشد.
نظام آموزشی کره دارای 6 سال ابتدايی ، 3سال دوره 

میانه و 3 سال دبیرستان است .

هنگ کنگ

حاکمیت  سال   150 از  پس  کنگ  هنگ 
چین  به  دوباره   1997 سال  در  انگلیس ها 
در  هنگ کنگ  اساسی  قانون  شد.  ملحق 
کشور  اين  رسید.  تصويب  به  سال 1990 
آسیا  منطقه شرق  در  تجارت جهان  مرکز 
و حوزه اقیانوسیه است. فرهنگ غالب در 
آن فرهنگ ژاپنی و فرهنگی چینی است که 
البته ممکن است به علت استعمار انگلیس 
دارا  نیز  را  انگلیس  فرهنگ  از  مولفه هايی 

باشد. )وزارت امور خارجه، 1386(

سیستم  اساس  بر  هنگ کنگ  آموزشی  سیستم 
بريتانیاست.

سال  و 2  ثانوی  دوره  سال  سال ، 5  ابتدايی 6  دوره 
پیش دانشگاهی است. هر مدرسه در هنگ کنگ دارای 
يک کمیته مديريت مدرسه می باشد که مسئولیت اداره 

آن و اطمینان از انجام امور مربوطه را بر عهده دارد.

ژاپن

به طور کلی خصوصیات فرهنگ ژاپنی، اهل 
کار بودن ، محافظه کاری ، متمايل به اصالح 

تدريجی و متمايل به برتری گروهی است.
و  دالر   3863 ملی  ناخالص  درآمد  سرانه 
ملی )قدرت خريد  ناخالص  سرانه درآمد 
برابر ( 32840 دالر و هزينه همگانی برای 
مطالعات  )مرکز  است .  درصد   4 آموزش 

تیمز ، 2007 ( به نقل از کريمی، 1387

نظام آموزشی آن متمرکز است.
و  سال   3 مقدماتی  متوسطه  سال ،   6 ابتدايی  دوره 

متوسطه پیشرفته 3 سال است.
مديران مدارس ژاپن دارای اختیارات وسیعی می باشند 
اقتدار  با  را  و می توانند مدرسه تحت مديريت خود 

اداره نمايند.
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روسیه

کشوری بسیار پهناور و دارای مردمانی اهل 
مطالعه می باشد

 5770 روسیه  ملی  ناخالص  درآمد  سرانه 
دالر و سرانه درآمد ناخالص ملی ) قدرت 
هزينه  است.  دالر   12740 برابر (  خريد 
برای مصارف آموزشی 4 درصد  همگانی 
است . ) مرکز مطالعات تیمز ، 2007  به نقل 

از کريمی، 1387(
روسیه تا پیش از قرن هجدهم دارای يک 
حکومت نه چندان نیرومند در خاور اروپا 
بود و وسعت آن چندان زياد نبود  تا اين که 
در آغاز قرن 18 میالدی و با اصالحاتی که 
تزار پتر کبیر انجام داد ، اين کشور به يک 
امپراتوری پهناور و نیرومند تبديل شد . در 
سال 1917 میالدی انقالب کمونیستی در 
اين کشور به وقوع پیوست و نام کشور به 
»اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی« تغییر 
يافت . در سال 1991 میالدی شوروی پس 
از جنگ سرد طوالنی با غرب فرو پاشید و 

فدراسیون روسیه به جای آن نشست.

نظام آموزشی فدرال روسیه متمرکز است .
و  سال   5 مقدماتی  متوسطه  سال ،   4 ابتدايی  دوره 

متوسطه تکمیلی 2 سال است .
در  تغییر  ايجاد  برای  روسیه  دولت   2000 سال  از 
بر روی  تاکید  مهم ترين  کرد.  اقدام  آموزشی  سیستم 
مدرنیزه کردن ساختار و محتوای آموزش ، باال بردن 
آموزش ،  به  يکسان  دسترسی  کیفی ،  استانداردهای 
و  اجتماع  در  موجود  مسائل  به  آموزش  اختصاص 
در  است .  آموزش  امر  در  افراد جامعه  نقش  افزايش 
سال 2006 يک هدف استراتژيکی جديد در روسیه 
در جهت نوآوری و پیشرفت بلند مدت پیش بینی شد . 
اين هدف جديد مفهوم آمادگی برای ايفای نقش های 
اجتماعی جديد را تغییر داد و آن ها را به رفتار نوآورانه 

تبديل کرد.

ایاالت 
متحده 
آمریکا

فرهنگ  خصوصیات  کلی  طور  به 
آمريکايی  عبارت است از تلقی انسان به 
عنوان مجموعه ای ازخیر و شر ، تفکر غیر 
فرد گرايی ،  طبیعت،  بر  حاکمیت  جبری، 

عمل گرايی
سرانه درآمد ناخالص ملی 44710 دالر و 
سرانه درآمد ناخالص ملی )قدرت خريد 
همگانی  هزينه  و  و  دالر   9800 برابر ( 
) مرکز  است .  درصد   6 آموزشی  مصارف 
مطالعات تیمز ، 2007  به نقل از کريمی، 

)1387

آمريکا دارای نظام آموزشی غیر متمرکز است .
نظام آموزشی آمريکا  سیستمی همگانی ، غیرمتمرکز ، 
فراگیر و حرفه ای است . )وزارت امور خارجه، 1386(
در اياالت متحده میزان خالص ثبت نام برای آموزش 
در دوره ابتدايی 92 درصد و دوره متوسطه 88 درصد 
است . تقريبًا 88 درصد دانش آموزان ابتدايی و دوره 
بقیه در مدارس  ثانويه به مدارس دولتی می روند و 

خصوصی رفته و يا در خانه آموزش می بینند.
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روش پژوهش
برای انجام اين پژوهش از روش تحقیق توصیفی، تحلیلی از نوع همبستگی استفاده شده است. 

جامعه آماری 
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کشورهای شرکت کننده در مطالعه تیمز 2007 می باشد. 

نمونه گیری و حجم نمونه 
جهت انتخاب نمونه از میان 48 کشور شرکت کننده در تیمز 2007، به صورت هدفمند شش 
کشور که عملکرد دانش آموزان آن ها در آزمون رياضی تیمز 2007 از میانگین بین المللی تعیین 
کره  آمريکا،  روسیه، هنگ کنگ،  ژاپن،  از :  عبارتند  اين کشورها  انتخاب شدند.  بود  باالتر  شده 
جنوبی و تايوان. دلیل ديگر انتخاب اين کشورها موفقیت آنها در آزمون های تیمز از سال 1995 
تا 2007 بود و سعی شده است که کشورهای متمرکز و غیرمتمرکز از لحاظ نظام آموزشی در 

اين کشورها وجود داشته باشد.

روش و ابزار جمع آوری داده ها 
اطالعات مورد نیاز اين پژوهش به روش های زير جمع آوری شد :

1. داده های آمارِی مربوط به پرسش نامة زمینه ای مدير مدرسه34 کشورهای مورد مطالعه، که 
از سايت تیمز استخراج شد.  

2. به وزارت امور خارجه و همچنین اداره کل مدارس خارج از کشور جهت به دست آوردن 
اطالعات درباره کشورهای مورد مطالعه مراجعه شد.

3. جديدترين اطالعات و اسناد  مرتبط با کشورها ی مورد مطالعه با استفاده از سايت آموزش 
و پرورش کشورها گردآوری شد.

4. کتاب ها و منابع موجود در کتابخانه های کشور مورد مطالعه قرار گرفت.
بین المللی روند  مطالعه  مرکز  از سايت  که  مطالعه  مورد  به کشورهای  مربوط  اطالعات   .5

آموزش رياضیات و علوم استخراج شده بود مطالعه و ترجمه شد.  
6. اطالعات مربوط به کشورها و مقاالت مختلف در اين زمینه که از سايت برنامه سنجش 

بین المللی دانش آموزان 35  استخراج گرديده بود مطالعه و ترجمه شد.
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تجزیه و تحلیل داده ها 
به  مربوط  اطالعات  و  اسناد  شامل  که  تیمز  سايت  از  آمده  دست  به  اطالعات  و  داده ها 
کشورهای مورد مطالعه بود استخراج شد و از زبان اصلی ) انگلیسی ( به فارسی ترجمه گرديد . 
تیمز  در  کننده  مديران شرکت  توسط  که  مدرسه  مديريت  فرايند  به  مربوط  داده های  ادامه،  در 
2007 تکمیل گرديده بود از سايت تیمز جهت تجزيه و تحلیل آماری دريافت شد. قابل توجه 
است که اين داده ها در سايت تیمز به صورت داده های خام در نرم افزار  SPSS ارائه گرديده 
بود. در ابتدا توسط نرم افزار آماریIDB  داده های مورد نیاز کشورهای مورد مطالعه با توجه 
به مدرسه های شرکت کننده در تیمز 2007 و مؤلفه های مورد نظر در ارتباط با فرايند مديريت 
آمار توصیفی و  از  به فرضیه ها و سؤال های پژوهش  پاسخ  مدرسه منظم گرديد. سپس جهت 
استنباطی استفاده شد. جهت توصیف آماری داده ها از روش های آمار توصیفی )تشکیل جدول 
توزيع فراوانی، محاسبة درصدها، شاخص های مرکزی و پراکندگی، چولگی، کشیدگی و ترسیم 
نمودارها( استفاده گرديد. جهت پاسخ دادن به فرضیه ها از ضريب همبستگی اسپیرمن وجهت 
پاسخ به سؤال های پژوهش از آزمون تحلیل واريانس غیرپارامتريک فريدمن استفاده شد. با توجه 
به اين که متغیرها به صورت اندازه گیری مکرر است ) يک گروه واحد به طور همزمان به تمام 
متغیرها با رتبه بندی پاسخ داده است ( بنابراين هیچ يک از متغیرها از يکديگر مستقل نیستند و 
نمی توان آنها را به طور جدا بررسی کرد . به لحاظ محدوديت، غیر از آزمون تحلیل واريانس 
فريد من که يک آزمون اندازه گیری مکرر برای رتبه هاست، هنوز آزمون غیر پارامتريک دو عاملی 
رتبه های  کشورها  تقاطعی  آزمون های  طريق  از  بتوان  تا  است  نشده  معرفی  متخصصان  توسط 
مؤلفه های پنج گانة مديريت در مدرسه و تفاوت ها را بررسی کرد؛ بنابراين در پژوهش سعی شد 
به لحاظ محدوديت با استفاده از آزمون تحلیل واريانس فريد من ، هريک از مولفه های پنج گانه 
فرايند مديريت در مدرسه به صورت مجزا در درون هر کشور و نه به طور همزمان بررسی شود.

یافته های پژوهش
در اين پژوهش با استفاده از تحلیل به وسیلة آزمون همبستگی اسپیرمن در ارتباط با فرضیه های 

پژوهش نتايج بیان شده در  جدول )2( به دست آمد : 
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جدول2: همبستگی بین فعالیت های مدیر مدرسه و موفقیت تحصیلی دانش آموزان

تعدادسطح معناداریضریب همبستگی

فعالیت اجرایی مدیر مدرسه و موفقیت تحصیلی 

0/0320/2781160-دانش آموزان

فعالیت کنترل و نظارت آموزشی مدیر مدرسه و موفقیت 

0030/9141160 /0دانش آموزان

فعالیت کنترل و ارزشیابی کارکنان توسط مدیرمدرسه و 

0/1470/0001155-موفقیت تحصیلی دانش آموزان

فعالیت تدریس مدیر در مدرسه و موفقیت تحصیلی 

0571160 /0/0560دانش آموزان

فعالیت روابط عمومی مدیر مدرسه و موفقیت تحصیلی 

0/1450/0001155دانش آموزان

فرضیه اول: بین فعالیت های اجرایی مدیر مدرسه و موفقیت دانش آموزان رابطه وجود دارد.                                                        
نتايج حاصل از اجرای ضريب همبستگی اسپیرمن نشان می دهد رابطة بین متغیر فعالیت های 
 .( r = 0/03 ; P>0/05  )  . اجرايی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان از لحاظ آماری معنادار نیست

بنابراين بین دو متغیر رابطة بسیار ضعیف و نامعنادار وجود دارد .
شايد نتیجه به دست آمده را بتوان اين گونه تبیین کرد که فعالیت های اجرايی از جمله وظايفی 
است که همه مديران به خوبی به آن می پردازند و اين فعالیت بستر را برای يادگیری در مدرسه 

فراهم می آورد اما تأثیر مستقیم در يادگیری دانش آموزان ندارد. 

فرضیه دوم : بین کنترل و نظارت آموزشی مدیر و موفقیت دانش آموزان رابطه وجود دارد.
نتايج حاصل از اجرای ضريب همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که رابطة بین متغیر نظارت و کنترل 
 . ( r = 0/003 ; p> 0/05 ) . آموزشی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان از لحاظ آماری معنادار نیست

بنابراين بین دو متغیر رابطة بسیار ضعیف ، ولی نامعنا دار وجود دارد .
اين نتیجه مغاير با مطالعات رايلی و لوئیس ) 2000 ( ، کندی 36 ) 1982( است. بازرگان ) 1375( 
در تحقیقی چنین بیان می کند که مديران می توانند نقش عمده ای در تصمیم گیری امور آموزشی، 
مانند برنامه ريزی سیاست های آموزشی مدرسه، طراحی و اجرای برنامه های تربیتی و ايجاد تغییر 
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و نوآوری داشته باشند، اما در نظام آموزشی متمرکز، برای مديران ما وقت کافی و استقالل الزم 
را برای اعمال اين گونه تصمیم گیری های آموزشی نديده اند. در اين نظام، از آنان انتظار می رود 
تحت نظارت مسئوالن ردة باالتر آموزش و پرورش و در چارچوب تعیین شده عمل کنند )به 

نقل از ساکی، 1387(.

فرضیه سوم : بین کنترل وارزشیابی کارکنان توسط مدیر و موفقیت دانش آموزان رابطه وجود دارد.
نتايج حاصل از اجرای ضريب همبستگی اسپیرمن نشان می دهد رابطة بین متغیر ارزشیابی کارکنان  با 
 )  r = 0/ 14؛ p  > 0/0 5( .موفقیت تحصیلی دانش آموزان رابطه ای منفی ولی از لحاظ آماری معناداراست

بنابراين با افزايش مناسب متغیر ارزشیابی کارکنان ، موفقیت تحصیلی کاهش می يابد.
نتیجة به دست آمده مغاير با مطالعات بوب و هوآر  ) 2001 ( است.  آن ها داشتن نظام پايش و 
ارزشیابی را عاملی حیاتی برای هدايت يادگیری و حفظ سالمت مدرسه می دانند. نظام ارزشیابی 
به طور اساسی بايد در هر فعالیت سازمان يافته ای پیش بینی شود تا بتواند کیفیت انجام امور را 
تضمین کند. هیچ کوششی به مقصود خود نخواهد رسید مگر آن که برای پیشرفت استانداردهايی 
مرتبط را تعريف نمايد و براساس آن، موقعیت خود را به صورتی مستمر مورد ارزيابی و بازبینی 
قرار دهد. به عبارت ديگر اگر در طی مسیر از روند اجرای فعالیت های سازمانی مراقبت الزم 
به عمل نیايد، ممکن است در پايان با نتايجی با فاصله از اهداف رو به رو شويم. نظام ارزشیابی، 
فعالیتی برای تقويت گام های ما در مسیر حرکت سازمانی به سمت اهداف است. شايد نتیجة به 
دست آمده همسو با نظر میرکمالی باشد. او بیان می کند که نگاه مديران به ارزشیابی کارکنان و 
فرهنِگ نادرسِت ارزشیابی توسط مديران باعث از بین رفتن انگیزه کاری برای کارکنان مدارس 
که  موضوع  اين  بر  باشد  تأيیدی  نتیجه  اين  شايد  می گذارد.  تأثیر  آن ها  عملکرد  بر  و  می شود 
متأسفانه بسیاری از ارزشیابی ها جنبه ذهنی دارند و فاقد قدرت سنجش و ارزيابی عملکرد افراد 
هستند. به جای آن که پس از هر ارزشیابی افراد صادق و فعال از انگیزه های قوی تری برخوردار 
شوند، به عکس، دچار حیرت، بی عالقگی و حتی افسردگی می شوند. شايد نادرست نباشد که 

بگويیم ارزشیابی نکردن بهتر از ارزشیابی نادرست است. )میرکمالی ، 1373 ، ص 254-252( 

فرضیة چهارم : بین تدریس مدیر در مدرسه و موفقیت دانش آموزان رابطه وجود دارد.
نتايج حاصل از اجرای ضريب همبستگی اسپیرمن نشان می دهد رابطة بین متغیر تدريس با 
موفقیت تحصیلی از لحاظ آماری معنادار نیست . (  r = 0/56 ; p > 0/05 ) . بنابراين بین دو متغیر 

رابطه بسیار ضعیف و غیر معنی دار وجود دارد.
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فرضیه پنجم : بین روابط عمومی مدیر و موفقیت دانش آموزان رابطه وجود دارد. 
روابط  متغیر  بین  رابطة  می دهد  نشان  اسپیرمن  همبستگی  ضريب  اجرای  از  حاصل  نتايج 
عمومی با موفقیت تحصیلی از لحاظ آماری معنادار است . (  r = 0/145 ; p>0/ 05 ) . بنابراين با 

افزايش مناسب روابط عمومی موفقیت تحصیلی دانش آموزان افزايش می يابد.
اين امر، نتیجة تحقیقات هندرسون و برال ، ) 1994 (، هیکمن ، ) 1996 (، کامر و هاينس 37، )1992( 
را تأيید می کند که معتقدند حضور خانواده در مدرسه تأثیر فراوانی در بهبود نگرش دانش آموزان 
به تحصیل، حضور مؤثر در کالس درس و پیشرفت تحصیلی آن ها دارد. به عالوه، اين تعامل، 
فضای درون منزل و خانواده را به نفع يادگیری در مدرسه تغییر می دهد، نگرش خانواده ها درباره 
مدرسه را بهبود می بخشد، رضايت معلمان و شهرت مدرسه را در جامعه تقويت می کند، منابع 
مورد نیاز مدرسه را افزايش می دهد و به کاهش بزهکاری و ناهنجاری های رفتاری کمک می کند. 
جلب مشارکت اولیا هم برای مدير مدرسه و هم معلمان يک مهارت به شمار می رود که بايد همه 
دست اندرکاران مدرسه آن را فراگیرند. تحقیقات موس ) 1974 ( نشان داد مدارسی که با برنامه، جّو 
مناسبی را برای حضور اولیا مهیا ساخته اند، در جلب مشارکت آن ها موفق تر عمل کرده اند. وی 
مشخصه اصلی اين جّو را حمايت و پشتیبانی از يادگیری با کمک همة شرکای مدرسه از جمله اولیا 
می داند که براساس ضرورت بايد در مدرسه حضور داشته باشند. اين مدارس برای جلب همکاری 
اولیا، آموزش آن ها و تداوم اين همکاری ها برنامه ای مدون دارند، اولیا با مربیان آزادانه ارتباط دارند 

و آن ها جزء اصلی و جدايی ناپذير تصمیم گیری در مدرسه شناخته شده اند.
جّو و فرهنگ مثبت مدرسه موجب افزايش مشارکت و همکاری بین خانه و مدرسه می شود. 
نتیجه آن  حضور خانواده ها در مدرسه، اعتماد به نفس و عملکرد معلم را بهبود می بخشد که 
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان خواهد بود. نتايج به دست آمده در اين پژوهش نیز تأيیدی بر 

تحقیقات موس است. 

سایر یافته های پژوهش 
رتبه های  تفاوت  که  می دهد  نشان  فريدمن  غیرپارا متريک  آزمون  اجرای  از  حاصل  نتايج 
متغیر های وظايف اجرايی، نظارت و کنترل آموزشی، ارزشیابی کارکنان، تدريس و روابط عمومی  

از لحاظ آماری معنادار است و رتبة مؤلفه های فرايند مديريت در ايران به ترتیب زير می باشد :
1. نظارت آموزشی، فعالیت های اجرايی، کنترل و ارزشیابی کارکنان. ) سهم يکسان ( 2. روابط 

عمومی 3. تدريس
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مديران کشورهای تايوان، هنگ کنگ و ژاپن، زمان فعالیت های خود را در مدرسه به ترتب 
زير )از بیش ترين به کم ترين( سپری کرده اند  : 

1. فعالیت های اجرايی 
2. کنترل و ارزشیابی کارکنان، نظارت آموزشی 

3. روابط عمومی 
4. تدريس 

به  توجه  با  مطالعه،  مورد  کشورهای  در  مديريت  فرايند  مؤلفه های  رتبه های   3 جدول  در 
رتبه های هريک از اين مؤلفه ها در درون کشورها، درج شده است.  

جدول 3: رتبه مولفه های فرایند مدیریت در کشورهای مورد مطالعه

رتبه فعالیت کشور
اجرایی

رتبه نظارت 
آموزشی

رتبه کنترل و ارزشیابی 
آموزشی کارکنان

رتبه تدریس 
مدیر

رتبه روابط 
عمومی

32635تایوان

51716کره جنوبی

16563هنگ کنگ

45342ژاپن

74124روسیه

23277آمریکا

61451ایران

 
در کلیه کشورهای مورد مطالعه فعالیت های اجرايی بیش ترين زمان را به خود اختصاص داده 

و کم ترين زمان صرف فعالیت تدريس شده است.
در همه کشورهای مورد مطالعه، کنترل و نظارت آموزشی و ارزشیابی کارکنان يا در رتبه 
اول در کنار فعالیت های اجرايی قرار دارند و يا در رتبه دوم فعالیت های مديران از نظر زمانی 

قرار گرفته اند. 
در همة کشورهای مورد مطالعه، مديران زمانی را که صرف روابط عمومی کرده اند تقريبًا 

مساوی زمان تدريس و يا کمی بیش تر از آن بوده است. 
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جمع بندی و نتیجه گیری 
نتايج اين پژوهش نشان می دهد که در کشورهای مطالعه شده بین فعالیت های اجرايی، کنترل 
و نظارت آموزشی و تدريس مديران در مدارس از يک سو با موفقیت تحصیلی دانش آموزان 
از سوی ديگر رابطه معناداری وجود ندارد، اما بین ارزشیابی کارکنان در مدرسه توسط مدير با 
موفقیت دانش آموزان رابطة معنادار از نوع منفی وجود دارد. همچنین، بین روابط عمومی )ارتباط 
با اولیا و جامعه و جلب حمايت های مالی( مديران در مدرسه با موفقیت تحصیلی دانش آموزان 
رابطة معنا دار و مثبت وجود دارد . مديران مدارس در تمام کشورهای مورد مطالعه بیش تر وقت 
خود را به کارهای اجرايی و نظارت آموزشی و کنترل و ارزشیابی کارکنان اختصاص داده اند و 

پس از آن روابط عمومی؛ و کم ترين زمان را صرف فعالیت تدريس کرده اند. 
ايران از لحاظ رتبه های فرايند مديريت مدرسه با کشور روسیه شباهت دارد.

مدير ان کشورهای مورد مطالعه بیش تر زمان خود را در کارهای اجرايی و کنترل و نظارت 
آموزشی صرف می کنند و کم ترين زمان را به تدريس اختصاص می دهند، اما نتايج آماری به دست 

آمده نشان می دهد که هیچ کدام از اين شاخص ها با موفقیت دانش آموزان رابطه ای نداشته است .
 مديران کشورهای مورد مطالعه ارزشیابی کارکنان را در رتبه اول يا دوم کار خود از نظر 
زمانی قرار داده اند اما افزايش دقت مديران در ارزشیابی کارکنان به پايین آمدن موفقیت تحصیلی 

دانش آموزان منجر شده است.
در مورد شاخص روابط عمومی، معموالً مديران همه کشورهای مورد بررسی زمانی متوسط 
)بیش تر از تدريس و کم تر از فعالیت های اجرايی، کنترل و نظارت و ارزشیابی( را صرف اين 
فعالیت نموده اند و نتايج نشان می دهد که روابط عمومی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان رابطه 

مثبت دارد.
با توجه به نتایج جداگانه تحلیل های آماری در ارتباط با رتبه های مولفه های کشورهای 
با  را  ایران  تفاوت  نظری می توان  تحلیل  فرایند مدیریت مدرسه، در یک  مطالعه در  مورد 

کشورهای مورد مطالعه در مولفه های پنج گانه فرایند مدیریت چنین استنباط کرد که :
در ارتباط با فعالیت اجرایی مدیران مدارس، اين نتیجه به دست آمد که رتبه زمان اختصاص 
داده شده توسط مديران ايرانی از کشورهای هنگ کنگ، آمريکا، تايوان، ژاپن، کره جنوبی پايین تر 

و از کشور روسیه باالتر می باشد. 
در ارتباط با فعالیت نظارت آموزشی مدیران مدارس ،  اين نتیجه به دست آمد که رتبه زمان 
اختصاص داده  شده توسط مديران ايرانی با کشور کره جنوبی برابر و از کشورهای ديگر باالتر است .
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در ارتباط با فعالیت کنترل و ارزشیابی کارکنان توسط مدیران مدارس ، اين نتیجه به دست 
آمد که رتبه زمان اختصاص داده شده توسط مديران ايرانی از کشورهای روسیه، آمريکا، ژاپن 

پايین تر و نسبت به کشورهای کره جنوبی، تايوان و هنگ کنگ بیش  است. 
در ارتباط با فعالیت تدریس مدیران مدارس در مدرسه ، اين نتیجه به دست آمد که رتبه 
اختصاص داده شده توسط مديران ايرانی از کشورهای کره جنوبی، روسیه، تايوان و ژاپن کم تر 

و از کشورهای هنگ کنگ و آمريکا بیش تر است.
در ارتباط با فعالیت روابط عمومی مدیران مدارس ، اين نتیجه به دست آمد که رتبه مديران 

ايرانی از تمام کشورها باالتر است. 
در مؤلفه فعالیت اجرایی مدیران، هنگ کنگ باال ترين رتبه و روسیه پايین ترين رتبه را دارا 

می باشند. 
در مؤلفه نظارت آموزشی مدیران، ايران و کره جنوبی باال ترين رتبه و هنگ کنگ پايین ترين 

رتبه را دارا هستند.
در مؤلفه کنترل و ارزشیابی کارکنان از جانب مدیران، روسیه باال ترين رتبه و کره جنوبی 

پايین ترين رتبه را دارد. 
در مؤلفه تدریس مدیران، کره جنوبی باال ترين رتبه و آمريکا پايین ترين رتبه را دارا ست.

در مؤلفه برقراری روابط عمومی از جانب مدیران، ايران باال ترين رتبه و آمريکا پايین ترين 
رتبه را داراست. 

با توجه به جدول 3 عالوه بر موارد فوق می توان چنین استنباط کرد که :
مديران مدارس در کشورهای با نظام آموزشی غیرمتمرکز )آمريکا، هنگ کنگ، تايوان( زمان 
بیش تری را صرف فعالیت های اجرايی کرده اند و کشورهای متمرکز )روسیه، ژاپن و کره جنوبی( 
زمان کم تری را به اين فعالیت ها اختصاص داده اند که اين امری طبیعی به نظر می رسد. ايران نیز با 
توجه به دارا بودن نظام آموزشی متمرکز زمانی را همانند کشورهای متمرکز فعالیت اجرايی کرده  
است. البته با توجه به مقايسه رتبه ها می توان چنین استنباط کرد که در کشورهای متمرکز هرچه 
زمان اختصاص داده  شده به فعالیت اجرايی بیش تر بوده  است، نتايج بهتری را در تیمز 2007 
کسب نموده اند. در اين فعالیت رتبه های روسیه و ايران قابل تأمل است و اين سؤال پیش می آيد 
که چه تفاوت هايی بین فعالیت اجرايی در ايران و روسیه وجود دارد که با توجه به اين تفاوت 
کم روسیه در جايگاه ده کشور برتر تیمز 2007 بوده است اما ايران در رتبة 34 قرار گرفته است. 
ساير کشورها صرف  به  نسبت  را  زمان  بیش ترين  کره جنوبی  و  ايران  در  مدارس  مديران 
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فعالیت نظارت آموزشی کرده اند. شايد بتوان اين تفاوت و نتايج حاصل از آزمون تیمز 2007 را 
اين گونه تبیین کرد که نوع نظارت آموزشی در کشور ايران تفاوت بسیار زيادی با کره جنوبی 
و ساير کشورهای مورد مطالعه دارد و در واقع زمان صرف شده اهمیتی نداشته و پارامترهای 
ديگری مانند فرهنگ حاکم بر نظارت آموزشی کشورهای مورد مطالعه، روش های نظارت و... 

بر آن تأثیرگذار بوده است .
در ارتباط با فعالیت کنترل و ارزشیابی کارکنان، مديران مدارسی که زمان کم تری را صرف 
اين فعالیت نموده اند نتايج بهتری را در آزمون تیمز 2007 کسب نموده اند. ايران زمان کم تری را 
نسبت به کشورهای ژاپن، روسیه و آمريکا صرف اين فعالیت کرده است اما در آزمون تیمز موفق 
نبوده است. شايد بتوان اين گونه استنباط کرد که نگاه مديران به ارزشیابی کارکنان در کشور ما 

کاماًل سنتی است و تأثیر منفی در فعالیت کارکنان و معلمان مدارس ما می گذارد .  
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