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 چکیده 
پژوهش جامعه آماری در آن، نظریه داده بنیاد بود.  مورداستفادهکاربردی و رویکرد -ایتوسعهپژوهش،  هدف    

متخصّص و دارای دستاورد علمی در حوزۀ رهبری و مدیریت آموزشی  نظرانصاحبخوشۀ اساتید و  4شامل 

ن ستادی و اجرایی اداره کل ، مدیراوپرورشآموزشدر داخل و خارج از کشور، مدیران حوزۀ وزارتی وزارت 

سال به باال در مدیریت  21حداقل  باسابقۀاستان سمنان و شهر گرمسار و همچنین مدیران  وپرورشآموزش

نفر  03است. حجم نمونه با اشباع نظری  89-89مدارس مقطع متوسطه سطح شهر گرمسار در سال تحصیلی 

ه مصاحبه بود ک ها،گردآوری داده ابزار .برفی استفاده شدگلوله  گیرینمونهروش بود. برای انتخاب نمونه، از 

به تائید رسید و پایایی آن از طریق ضریب کاپای کوهن و ضریب آلفای « مثلث سازی»روایی آن از طریق روش 

 واسطهبهباز، محوری و گزینشی  از کدگذاری هاداده وتحلیلتجزیهکریپندورف در حد توافق به دست آمد. برای 

رهبران  هایمهارتالگوی فرآیندی توسعه  ،آمدهدستبهنتایج استفاده شد.  1329نسخه  Maxqda زارافنرم

ای، راهبردها و پیامدها به تصویر ، پدیدۀ محوری، شرایط واسطهایزمینهآموزشی را در قالب عوامل علّی، شرایط 

  کشید.
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 مقدمه

، نظارت، راهنمایی و ایجاد دهیسررازماندر جهان امروز، مدیریت مدارس صرررفاا اداره کردن، 

 هایویژگی( بلکه رهبران آموزشی در مدارس باید دارای Murray,2015نظم در مدرسه نیست؛ )

نیازهای رو به رشد  باشرند تا توان رویارویی و پاسرخگویی به ایویژهای حرفه هایمهارتفردی و 

ه Sugrue, 2015آموزان را داشررته باشررند)دانش (؛ زیرا کیفیت رهبری در نظام آموزشرری، خاصررّ

داده و  خود قرار تأثیرمختلف پیشرفت تحصیلی فراگیران را تحت  هایشیوهتواند به مدرسره، می

 ,Robert, Craig, Brierton & Tomal) (Setwong,2013) به اثربخشرری مدارس کمن نماید.

به همین دلیل و با توجه به نقش مهم و تاثیرگذار رهبری در مدرسرره، برخی معتقدند که  (2018

ترین مشررا ل در جامعه امروز مبدّل و رهبری مدرسرره به یکی از لالش برانگیزترین و با اهمیت

لنین اذعران شرررده کرره تحقّق اهررداف تعلیم و تربیرت، بردون رهبری، امری محرال و نرراممکن 

اما علیر م اهمیت باالی رهبری آموزشی در مدارس و نقش . (Nosrati & Amina, 2015)اسرت

 هایاندازهکه این موضرروع مهم، در  رسرردمی به نظرآن در توسررعۀ کمّی و کیفی مدرسرره، لنین 

مطالعه نشرررده و عمدتاا، در منابع موجود، مفهوم عام رهبری  درسرررتیبهمناسرررب و واقعی خود 

شررایسررته و بایسررته  هایویژگیهمچنان نوعی گُسررسررت میان  واقعبهو  قرارگرفته موردمطالعه

و ساختارهای داخلی  هازیرمجموعهکه این فاصرله، تمامی  شرودمیرهبری در مدارس اسرتنبا  

اخیر وزارت  هایسرررالقرار داده و برا توجره به این موضررروع که در  الشرررعراعتحرتمردارس را 

جبران این  درصررردد "رح تعرالی مدیریت مدارسط"نظیر  هراییطرحبرا اجرای  وپرورشآموزش

 هایمهارتو  هاشررایسررتگینقیصرره برآمده اسررت؛ اما همچنان خالب مربو  به تعریف و تدوین 

کلیدی رهبری آموزشری مدارس در نیل به اهداف کالن توسرعه نظام آموزشی، همچنان احساس 

دارس نظیر انتخاب و انتصررراب ؛ بنحویکه این خالب در ابعاد مختلف مرتبط با مدیریت مگرددمی

ا منطقی ی طوربه کههنگامیمدیران مدارس ملموس اسررت.  از سررویی دیگر در بینشرری آتیه نگر، 

نوعی گسررست و  شرنبیاز مدارس در پنجاه سرال آینده را ترسریم کنیم،  اندازیلشرممعقول، 

این گسرررسرررت و  وجود دارد و دهندمیو آنچه انجام ن دهندمیاختالف میان آنچه مدارس انجام 

 نیز وجود دارد کننرردمیرهبرانی کرره در آن مرردارس کررار  سرررازیآمررادهاختالف همچنین در 

(Inglish, Papa, Mullen & Crayton, 2018)  . 

، بیش از گذشته از موردنظردر لنین شررایطی، مدیران مدارس باید برای دستیابی به اهداف 

لی مدارس و محیط پیرامون آن برخوردار دانش، مهارت و نگرش کافی متناسرررب با شررررایط فع
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این موضوع، مشخص نیست که در شرایط فعلی مدیران مدارس ما تا له میزان از   ر مبهباشند. 

مربو  با مدیریت و رهبری آموزشری برخوردارند. تحلیل سروابق پژوهشی  هایمهارتو  هاتوانایی

مدیران مدارس در  کارگماریبهنتخاب و که ا سازدمیمربو  به انتصاب مدیران مدارس نیز مدلّل 

اخیر تعامل معلمان و مدیران  هایسالو در  پذیردمیکشرور ما همچنان به سربن سنتی صورت 

 ایپارهبیشررترین سررهم را در انتصرراب مدیران مدارس داشررته اسررت و در  وپرورشآموزشنواحی 

دیران مدارس انتخاب شررررایط نیز معلمان و دبیران موفق در تدری  و اداره کالس، به سرررمت م

که توفیق در تدری  و یادگیری فراگیران، برای تصدی پست مدیریت مدرسه، حالیگردند؛ درمی

. از این لحاظ ارتقای کیفیت و ایجاد تحوالت باشررردنمیاگر مالک الزم تلقی شرررود، ولی کرافی 

ی داشته، بستگ مدیریتی و تخصّصی مدیران هایصالحیتبه کیفیت و  تنهانهبنیادین در مدارس، 

 & Abdollahi). نیز هسرررت هاآنرهبری  هایمهارتاز  متأثّربلکه به میزان بسررریار زیادی نیز 

Sadin, 2012) کشور نظیر  وپرورشآموزشمالحظه محتوای اسناد باالدستی در نظام  کهنحویبه

ضرررعیت نیز خود گواه بر مدعّای سرررهم باالی رهبران مدارس در ارتقای و بنیادینسرررند تحول 

 هاینظامکه سهم کمّی زیر نظام رهبری و مدیریت نسبت به سایر زیر طوریه؛ بباشدمیمدرسره 

درصرد تبیین شده که این تفاوت در مقدار، ناشی از آن است که  44 حدودموجود در این سرند، 

ر وکشرر وپرورشآموزشبهبود در تمامی وجوه مربو  به این زیر نظام، از بدیهیّات توسررعۀ کیفی 

 هایسازمانهمچنین با توجه به اینکه      (. Asadi, 2012باالخص مدارس قلمداد گردیده است)

 سازیآمادهرا برای  ایگسترده هایتالشرهبری آموزشی مدیران،  هایمهارتآموزشی در ارتقای 

 رسدمی به نظر؛ اما لنین اندرساندهبدو و یا حین خدمت به انجام  هایآموزشدر لارلوب  هاآن

ی، کمتر بر اسرراس نیازهای حقیقی مدیران بوده و عمدتاا منجر به اتالف منابع هایتالشکه لنین 

ضمن خدمت را همراه  هایکالسمادی، انسرانی و ... شرده و نیز کاهش انگیزه حرور مدیران در 

 (.Torabi, 2009داشته است )

 یهاشررایستگیو  هاارتمهبنابراین اگر در انتصراب، آموزش و یا ارتقای مدیران آموزشری، به 

توجه شرده و مدیران و کادر آموزشی مدارس به اهمیت و آثار مربو  به  هاآنرهبری و مدیریتی 

رهبری، وقوف داشرته باشرند، آنگاه زمینه مناسربی فراهم خواهد شد تا از تمامی  هایمهارتاین 

هر له  وریبهره، درازمدتدر  درنتیجهو  شدهاسرتفادهمطلوبی  به نحوامکانات و منابع سرازمان، 

بیشررتر نظام آموزشرری و تحقق اهداف مندرج در اسررناد باالدسررتی نظام تعلیم و تربیت کشررور را 

 رهبران هایمهارت توسررعه مدل فرایندی طراحی باهدفشرراهد خواهیم بود. لذا پژوهش حاضررر 

 ذیل بود: سؤاالتآموزشی، درصدد پاسخگویی به 
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 گرمسررار شررهر مدارس مدیران نزد آموزشرری رهبری هایمهارت توسررعه محوری .پدیدۀ2

 لیست؟

 لیست؟  گرمسار شهر مدارس مدیران نزد آموزشی رهبری هایمهارت توسعه علّی . شرایط1

 گرمسررار شررهر مدارس مدیران نزد آموزشرری رهبری هایمهارت توسررعه ایزمینه شرررایط .0

 لیست؟

 گرمسررار شررهر مدارس مدیران زدن آموزشرری رهبری هایمهارت توسررعه گرمداخله عوامل .4

 لیست؟

 لیست؟  گرمسار شهر مدارس مدیران نزد آموزشی رهبری هایمهارت توسعه . راهبردهای5

 گرمسار شهر مدارس مدیران نزد آموزشری رهبری هایمهارت پیامدهای توسرعه ترینمهم. 6    

 لیست؟ 

 نمود؟ ارائه آموزشی رهبران هایمهارت توسعۀ برای توانمی را مدلی له. 9

 

 مبانی نظری و پیشینه مطالعاتی

نفر، گروهی  ینآن موجببهرهبری، فرایندی از نفوذ است که   Northouse (2016)از دیدگاه 

رهبری  مفهوم   Liu (2018). دهدمیقرار  تأثیری مشترک، تحت از افراد را در راستای نیل به هدف

رهبر آموزشی فردی است که ، هاآن ازنظرآموزشی را بر مبنای لهار بعد کلیدی تعریف نمودند. 

ری را یادگی هایبرنامهرا پشتیبانی،  هاآنرا برای یادگیری فراگیران ایجاد، یادگیری  اندازیلشم

 قرن در .دهدمیرگذاری در معلمان، شور و  اشتیاق  وافری از خود نشان تأثی منظوربهمدیریت و  

 از حیات مدرسه در تعالی جنبه ترینمهم و ترینبزرگ نعنوابه مدارس رهبری یکم، و بیست

 .است الزامات از آن، فراگیران دستاوردهای توسعه و مدارس

مدارس موفق، رهبرانی دارند ،   Kamal (2020)توسط ترین مطالعات صورت گرفتهبر اساس تازه 

 ایرهبری، برقراری شبکه اندازلشمهایی همچون مدیریت منابع، ها و مهارتکه دارای شایستگی

راهبردی، همکاری و  ریزیبرنامهبا معلمان، اولیا و دانش آموزان و ذینفعان،  مؤثراز ارتباطات 

فکر تحلیلی و حل خالّق تتفکر خاّلقانه،  (،Piaw,2014); (Robert et al,2018)تعاون

صفات شخصی، آگاهی از فرهنگ، ارتباطات، ، (Ariratana,2015);(Mumford,2017)مسئله

و رعایت هنجارهای  مداریاخالق (،Ababneh,2016)وظیفه انسانی، مشارکت و توانمندسازی 

همگام به  (Reston,2015)آموزشی و درسی  هستند.  هایبرنامهو تخصصی، شناخت  ایحرفه

https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=83142#ref88
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موضوع توسعۀ رهبری از موضوعات مهمی است که در ادبیات سازمان و مدیریت  این جریان،

ه فرایند توسع عنوانبه، توسعه رهبری نظرانصاحبو از دیدگاه بسیاری از  قرارگرفته موردتوجه

 & Day)است شدهتعریفپیرو -فردی و جمعی در جهت درگیری اثربخش در تعامالت رهبر

Dragoni, .2015)  از نگاهKuechler & Stedham(2018)   مرتبط با  هایبرنامهدر قلب تمامی

از تحول و تغییر نهفته است. لنین تغییری ضمن ایجاد تحول در  ایشائبهتوسعه رهبری، 

 Sipe & Testa (2020).شودمیتغییر در رفتار او را سبب  هایزمینهفرد، به سهولت  بینیجهان

 یانب رهبری، هایمهارت توسعه از پویا الگویی ارائه عنوان با خود پژوهش نتایج تفسیر و بحث در

 جوان رهبران هایمهارت توسعه جهت در فعال و تجربی ، ابتکاری هایروش یافتن که نمود

 رهبران در رهبری توسعه روش ترینمهم او دیدگاه از. است رو پیش مهم لالش عنوانبه همچنان

 مزبور، هایبرنامه اجرای در هدف ترینمهم اما. است منتورینگ هایبرنامه از استفاده جوان،

 در ایعدیده هایلالش درگیر جوان، رهبران لراکه است؛ بازخوردی ایمکانیزه از استفاده

 .شد خواهند مزبور یاتوسعه هایبرنامه

 رهبری هایشیوه و ایحرفه پیشرفت ارتبا  بررسی عنوان با Gümüş (2020) پژوهشی در

 تعداد آموزشی رهبری عملکرد ارزیابی باهدف که خودکارآمدی، گریمیانجی با مدارس مدیران

 هاییوهش از تفادهاس که رسید نتیجه این به بود، شدهانجام ترکیه کشور مدارس مدیران از نفر 203

 مدیران باور بود توانسته شکلی معنادار به مدیران، در رهبری هایمهارت ایتوسعه-خود سنتی

 یادگیری هایمهارت بهبود و مدرسه مشکالت بر  لبه راستای در خود توانمندی در را موردمطالعه

 توسعه برنامه  عنوان با خود پژوهش هاییافته بیان در Aldulaimi (2018) .نماید تقویت فراگیران

 که تداش بیان عربستان آرامکو ، پترولیوم سعودی شرکت در متوسط سطح مدیران برای رهبری

 و  بوده، اثرگذار بسیار سازمانی، رهبری خالب تکمیل برای رهبری توسعه هایبرنامه از استفاده

 هدفمندی طرز به هاسازمان که یابدمی افزایش هنگامی یهایبرنامه لنین کاربست افزودهارزش

 زا استفاده با رهبری توسعه مراحل تمام در و انتخاب را رهبری هایپستمناسب برای  داوطلبین

 رب مبتنی هایروش و موفق مدیران تجارب پیگیری آموزش تخصصی، ارائه بر مبتنی هایبرنامه

 عنوان لنین خود شپژوه هاییافته بیان در Sowel (2018). نمایند پشتیبانی شاگردی-استاد

 از ،هاآن عملکرد ستایش و قدردانی و ایحرفه معلمان تائید با ،مؤثر آموزشی رهبران که نمود

 این از ایدوستانه اقدامات انجام بساله و نموده پشتیبانی مؤثری نحو به خود مدارس معلمان

 انمدیر میان در ماداعت از حسّی با آمیخته روابطی تقویت و ایجاد به منجر مدرسه سطح در جن 

https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=98212#ref12
https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=98212#ref12
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 مدیران آموزشی رهبری تأثیر عنوان با   Choi (2018)پژوهش نتایج .شد خواهد معلمان و مدارس

 هرش در واقع هایبیمارستان در سازمانی ارتباطات گریمیانجی با اثربخشی بر پرستاری واحد

 هابیمارستان پرستاری واحد مدیران آموزشی رهبری که بود آن از حاکی جنوبی کره لونگجو

  اریک هایتیم اثربخشی به منجر پرستاران، سازمانی ارتباطات از رضایت تقویت و افزایش ضمن

 واحد مدیران ارتباطی مهارت و آموزشی رهبری تقویت که دهدمی نشان موضوعی لنین  و شده

 در Bacheler (2015) .شد خواهد بیمارستان پرستاری نظام عملکرد ارتقای به منجر پرستاری

 توسعه نیازهای با رابطه در نبرسکا عمومی مدارس مدیران ادراک عنوان با پژوهش خود

 ته وداش ایحرفه توسعه به نسبت مثبتی احساس مدیران :یافتدستزیر نتایج به شانایحرفه

 بهبود را آموزان دانش یادگیری ،هاآن در یادگیری رهبری هایمهارت تقویت و ایحرفه توسعه

 در متوسطه مقطع مدرسه 153 سطح در پژوهش خود در نیز Bickmore (2015) .بخشدمی

 و "ندهکنحمایت ساختارهای ایجاد" از استفاده با مدارس، مدیران که رسید نتیجه این به بریتانیا

نسبت به ایجاد جوّی سازنده و حمایتی در  ،"معلمان در اعتماد از حسّی با آمیخته روابطی ایجاد"

 هک گذارده ایمالحظهقابل اثر مدارس تعالی و تحصیلی بر پیشرفت و به این روش، مدرسه اقدام

 پذیرامکان ارشد معلمان و مدیران توسط آموزشی رهبری نقش ایفای طریق از جز مسئله این تحقق

 مدارس رهبران و مدیران توسعه هایبرنامه ارزیابی به Hilliard (2015) یپژوهش در .نخواهد بود

 ژوهشپ یادگیری، آموزش، بهبود به شدهارائه هایفرصت که است گرفته نتیجه لنین و پرداخته

 .است داشته مدارس مدیران رهبری هایمهارت توسعه بر را تأثیر بیشترین رهبری، هایمهارت و

 عنوان با Isfahani, Soleimani, Torani & Sabahi(2019) خود پژوهش هاییافته بیان در

 که است داشته بیان لنین ؛2434 افق در آموزشگاهی مدیران ایحرفه توسعۀ بر مؤثر عوامل

 برنامه و نبنیادی تحول سند نظیر کشور تربیت و تعلیم نظام بر حاکم باالدستی اسناد و قوانین

 ایحرفه مربو  به توسعه هایبرنامهتدوین  بر مؤثر عوامل ترینمهم از یکی 2434 افق اندازلشم

در پژوهش خود   Joodaki, Mohammad Khani, Davoudi (2019) .باشدمی مدارس مدیران

که با رویکردی داده بنیاد  ای مدیران مدارس متوسطهارائه مدل مفهومی بالندگی حرفهبا موضوع 

مقوله کلی،  29مدیران مدارس در قالب  ایحرفهبود، ضمن ارائه مدل پاردایمی بالندگی  شدهانجام

 هایدوره، برگزاری ایحرفهبالندگی  هایبرنامهو  هاروشسازمان، استفاده از  حمایت مدیران ارشد

راهبردهای  ترینمهمآموزشی را از  هایسیاستآموزشی مدیران، خصوصیات شخصیتی مدیران و 
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 عنوان با خود پژوهش در Liavali (2017) مدیران مدارس متوسطه بیان نمودند. ایحرفهتوسعه 

 پزشکی علوم دانشگاه بالینی آموزشی هایگروه مدیران رهبری هایمهارت توسعه الگوی ارائه

 مدیران رهبری هایمهارت توسعه به مربو  ابعاد ترینمهم که نمودند استنتاج لنین تهران

 دایته توسعه آموزشی، هدایت توسعه بُعد شش به تهران، پزشکی علوم دانشگاه آموزشی هایگروه

 ایتوسعه خود هایروش و مدیریتی هایمهارت توسعه ی،بالین هدایت توسعه پژوهشی،

در مدارس استان همدان نشان داد  Nasiri ValikBani(2016)پژوهش  .شوندمی بندیتقسیم

 کارگیریبهالتحصیل در رشته مدیریت آموزشی در که میانگین عملکرد مدیران مدارس فارغ

است؛ لذا  29/0 هارشتهدر سایر  التحصیلفارغو میانگین عملکرد مدیران  52/0رهبری  هایسبن

در رشته مدیریت آموزشی عملکرد بهتری را در  التحصیلفارغمعلمان، آن دسته از مدیران  ازنظر

 ها دارند. پژوهشسایر رشته التحصیلفارغرهبری مدارس نسبت به مدیران  هایسبناستفاده از 

(2015 )Hayat  متوسطه مدارس مدیران ایحرفه سعهتو هایروش و نیازها شناسایی دفباه 

 شرکت شامل ترتیب به مدیران ازنظر مطلوب ایحرفه توسعه ارائه هایروش که بود آن از حاکی

 منابع مقاله، کتاب، خواندن ،ایمنطقه و ملی هایکنفران  و سخنرانیها ،سمینارها ،هاکارگاه در

 ارسمد دیگر از بازدید مربیگری، یران،مد اندیشیهم جلسات مشاوره، دانشگاهی، هایدوره آنالین،

 است. کارآموزی و مشاهده ،

 

  شناسیروش

داده بنیاد)طرح  از نظریهکیفی اسررت که در آن با اسررتفاده  هایپژوهشاین پژوهش از نوع  

است. نظریۀ  شدهارائهرهبران آموزشی، بررسی و مدل فرایندی آن  هایمهارت(، توسرعه مندنظام

موضوعی مختلف  هایحوزهوش پژوهش اسرتقرایی اسرت که به پژوهشگران در داده بنیاد، ین ر

موجود، خود به تدوین نظریه از طریق  هاینظریه برتکیه جایبهتا  نمایدمیاین امکران را اعطراب 

در این پژوهش، محقق در ابتدا ( Bazargan, 2018)و مقایسرره مشرراهدات بپردازد. وتحلیلتجزیه

، عوامل ایزمینهرهبری آموزشری مدیران مدارس، عوامل عّلی، شرایط  هایمهارتبه شرناسرایی 

 سؤاالتبا توجه به اهداف و  درنهایت(، راهبردها و پیامدهای مربوطه اقدام و گرمداخله)ایواسرطه

رهبران آموزشرری اقدام نمود. جامعۀ  هایمهارتتحقیق نسرربت به طراحی مدل فرایندی توسررعۀ 

متخصّص و دارای دستاورد علمی در حوزۀ  نظرانصاحبشۀ اساتید و خو 4آماری این پژوهش از 

رهبری و مرردیریررت آموزشررری در داخررل و خررارج از کشرررور، مرردیران حوزۀ وزارتی وزارت 
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استان سمنان و شهر گرمسار  وپرورشآموزش، مدیران ستادی و اجرایی اداره کل وپرورشآموزش

 در مدیریت مدارس مقطع متوسطه سطح شهر سال به باال 21حداقل  باسابقۀو همچنین مدیران 

 (2جدول است.) شدهتشکیل 89-89گرمسار در سال تحصیلی 

 

 در نمونه پژوهش کنندهمشارکتاعضای  بندیخوشه: 1جدول

 شناسه  تعداد محقق در گزینش اعرای خوشه موردنظر هایویژگی جنسیت عنوان خوشه

اساتید و 

 نظرانصاحب

 دانشگاه

 مرد

 .Ph. D.حداقل تحصیالت دکترای تخصصی 1حداقل پیمانی وباالتر علمیهیئت.عرو 2

 .تخصص مرتبط با علوم تربیتی و مدیریت آموزشی.0

.سابقۀ تالیف، تدوین، ترجمه، پژوهش و تدری  در دروس مرتبط با حوزۀ مدیریت 4

 آموزشی و درسی. ریزیبرنامهآموزشی، علوم تربیتی و 

4 UF 

مدیران سیاستگذار 

طح وزارت در س

 .وپرورشآموزش

 مرد

.سیاستگذار و یا تصمیم 1. وپرورشآموزشستادی یا اجرایی در وزارت  هایسمت.سابقه 2

تحولی نظام آموزشی)نظیر طرح های تعالی مدیریت مدرسه، آئین  هایحوزهگیرنده در 

محوری، طرح همگام و ... ( -نامه اجرایی طرح مدارس سرآمد و نظام مبتنی بر مدرسه

سند  )نظیروپرورشآموزش.آشنایی کامل با مبانی و ارکان و ابعاد اسناد باالدستی نظام 0

.تحصیالت مرتبط با حوزه علوم تربیتی و یا 4تحول بنیادین، سند ملی برنامه درسی و... (

 مدیریت آموزشی

1 HA 

مدیران سطح اداره 

کل 

 وپرورشآموزش

 استان سمنان

 مرد

.اشراف کامل بر وضعیت 1ناد تحولی در سطح مدارس. و اس هاسیاست.شناخت کامل 2

.تحصیالت 0مدارس و منابع مالی و انسانی و امکانات فیزیکی موجود در سطح استان. 

 مرتبط با حوزه علوم تربیتی و مدیریت آموزشی .

1 PA 

مدیران سطح 

مدارس شهر 

 گرمسار

مرد و 

 زن

ارس متوسطه )دوره اول و دوم(. سال و باالتر در مد 21. سابقه مدیریتی بین حداقل 2

ی مرتبط با حوزۀ علوم هارشته. سطح تحصیالت حداقل کارشناسی ارشد و باالتر در 1

. موفق و دارای حسن عملکرد در مدارس از طریق معرفی 0تربیتی و مدیریت آموزشی. 

 همکاران و معلمان مدارس.

11 SA 

  

 Creswell (1998)تناد به دیدگاه پژوهش، محقق با اسرر کنندگانمشررارکتانتخاب  منظورهب    

برای نمونه تحقیق کیفی همراه با در نظر گرفتن این  موردنیازدر مورد تعداد متناسرررب اعررررای 

انتخاب شوند که بر مبنای هدف پژوهش، سرشار از داده بوده و پژوهشگر  هایینمونهموضوع  که 

هدفمند  به صورتیاعرای جامعه  نفر از 03را در نیل به هدف اصلی پژوهش یاری نمایند؛ تعداد 

 زعمهبپیش رفت که  بدان جاگلوله برفی انتخاب و این بخش تا  گیرینمونهو با اسررتفاده از روش 
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Strauss & Corbin(2008)  نیامد و  به دسررت، داده جدیدی شرردهگردآوری هایمقولهدر مورد

. اما یافتدست« ریاشباع نظ»به  14تا مصراحبه شماره  آمدهدسرتبه هایمقولهمحقق در مورد 

مورد  03، محقق تعداد آمدهدسررتبهبه جهت افزایش سررطح اطمینان از سرریری نظری مقوالت 

 ساختاریافتۀپژوهش، مصراحبۀ نیمه  هایدادهکامل انجام داد.  ابزار گردآوری  طوربهمصراحبه را 

و  سازیپیاده، محقق پ  از هامصاحبهحاصل از تمامی  هایداده وتحلیلتجزیهعمیق بود. جهت 

نسررخه   2مَک  کیو دِیکیفی  هایدادهتحلیل  افزارنرمدر  شرردهثبتی هامصرراحبهورود تمامی 

باز، محوری و گزینشرری، نسرربت به  کدگذاریشررامل:  کدگذاری هایروش کارگیریبهبا  1329

 رهبران آموزشی مدارس در قالب هایتمهارمدل فرایندی توسعۀ  درنهایتاقدام و  هادادهتحلیل 

 شرررایط، ایزمینهکالن نظریه داده بنیاد شررامل شرررایط علّی، پدیده محوری، شرررایط  هایمقوله

تعیین روایی پژوهش از  منظوربهگردید.  اعتبار یابی، راهبردهرا و پیرامدها، طراحی و گرمرداخلره

 استفاده شد. « مثلث سازی»روش 

 نظرانصاحبنفر از  1ا کمن محقق برای اجرای مصاحبه ب موردنظر سؤاالتبه این شرکل که     

حوزۀ مدیریت و رهبری آموزشری نظیر اسراتید محترم راهنما و مشراور و ین نفر از اساتید خبره 

و الگوهای داخلی و  هانظریهاز در حوزۀ رهبری آموزشری خارج از کشرور و مطالعه ادبیات حاصل 

از کشور در این حوزه، داخل و خارج  هایپژوهشبا بررسری شواهد موجود در  راسرتاهمخارجی، 

 03مصرراحبه از مجموع  25مورد ارزیابی، بازنگری و تائید قرار گرفت. جهت تعیین پایایی، تعداد 

ص در فّن   کدگذاری، تحت کدگذاریمورد مصرراحبه، انتخاب  و توسررط دو نفر کدگذار متخصررّ

 «ی کریپندورفضررریب آلفا»و « ضررریب کاپای کوهن»و با اسررتفاده از آزمون  قرارگرفتهمجددّ 

و دبین  آمدهدسررتبهمقدار توافق  درنهایتمیزان توافق مابین دو کدگذار، محاسرربه، مقایسرره و 

طبق موارد مندرج در  (330/3( در سرررطح معناداری ) 3/ 919بر اسررراس ضرررریب کاپا )  کدگذار

پ  از محاسررربه ضرررریب آلفای  دو کردگذاریبین  آمردهدسرررتبره(، و میزان توافق 1جردول )

برای این ضرررریب جهت  قبولقابلآمد)با این وصرررف که مقدار  به دسرررت( 92.39) کریپندورف

؛ بنابراین مقدار هر دو ضریب در حد (Gwet, 2014).باشردمیدرصرد  93پذیرش توافق، حداقل 

یزان می صرررورت گرفته نیز مورد تائید قرار گرفت. هامصررراحبه، پایایی درنتیجهبوده و  قبولقابل

Keripendorf Alpha    رمولضرریب پایایی بر اساس ف = 1 −
Do

Dc
محاسبه گردید که در این   

 عدم توافق مورد انتظار است. :  CD و شدهمشاهدهعدم توافق :  OD    فرمول:

                                                           
1.  Max QDA  
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 دو کدگذارنتایج مربوط به محاسبه ضریب کاپای کوهن در مورد میزان توافق  .2جدول

 
 (2کدگذار )

 جمع
تعدا

 د

ضریب 

 کاپا

سطح 

 بلی خیر معناداری

کدگذار 

(1) 

 مخالف
 9 5 1 شمارش

25 3.919 3.330 

 9 1.0 4.9 شمارش مورد انتظار

 موافق
 9 3 9 شمارش

 9 1.9 5.0 شمارش مورد انتظار

 جمع 
 25 5 23 شمارش

 25 5 23 شمارش مورد انتظار

 

کرره نظریرره منبعرث از فراینررد  در مورد  اعتبرراربخشررری نظریرره نوظهور، تعیین این موضررروع   

در فرایند تحقیق، معنادار بوده و  کنندگانمشرررارکتناظران بیرونی و  ازنظرمحقق،  موردمطرالعۀ

و اینکه پ  از تکوین نظریه، پژوهشگر، فرایند نمایان شده را  هاستآننمایانگر رویدادها و توالی 

تبرار یرابی نماید، امر مهمی از طریق مقرایسررره برا فراینردهرای موجود در پیشرررینرۀ تحقیق اع

( و این موضرروع که اعتباربخشرری نتایج تحقیق، بخشرری فعال از فرایند Bazargan, 2018بوده)

ته، پیوس ایمقایسهتحقیق در نظریه داده بنیاد بوده و محقق در جریان کدگذاری آزاد  به شرریوۀ 

( Creswell,1998) پردازدمیپدیدار شده  هایمقولهبه بررسری تطابق و همگونی بین اطالعات و 

داده بنیاد اسرررت. در این  هایپژوهشبه نظریه حاصرررل از  اعتباربخشررری هایروش ترینمهماز 

این حوزه،  از طریق بررسی  نظرانصاحبپژوهش نیز محقق با اسرتناد به دیدگاه متخصّرصران و 

حلیل و پردیدار شرررده در حین مراحل ت هرایمقولرهمکرّر تطرابق و همگونی میران اطالعرات و 

در پیشررینه پژوهش و  شرردهارائهمفهومی  هایمدلکدگذاری )باز، محوری و گزینشرری (، مطالعه 

خبره در حوزه رهبری و مدیریت  نظرصررراحبارائه مدل فرایندی به دو نفر از اسررراتید  درنهایت

و لحاظ نمودن نظرات و  هامصررراحبهدر  کنندهشررررکت یر آموزشررری همچنین مرور خبرگان 

و همچنین  هامقولهالزم در طبقات  وتعدیلجرحتمامی این افراد در ارتبا  با انجام  هایدیردگراه

به ارکان موجود در روایت نظریه  دهیشرررکلنهایی در مدل نهایی پژوهش،  هایمقولرهجرایگراه 

 مدل نهایی اقدام نمود.  اعتباربخشینوظهور، نسبت به 



515  های رهبران آموزشیمهارتالگوی فرآیندی توسعه 
  

 

 

 

 

 و کدگذاری باز از تحلیل بخشی از  یک مصاحبه اینمونه: 3جدول 

 شدهاستخراجکدهای باز  از متن مصاحبه  تعدادی از مصاحبه شدگان شدهتفکینگفتارهای کلیدی 
از مدرسرره آ از  هاآن: در صررورتیکه بدنبال تحول هسررتیم، الزم اسررت Uf2کد  کنندهمشررارکت

 کنیم.

ده به اعطای اختیارات تام و گسررتر"و  "مدرسرره محوری": موضرروع  Pa2کد  کنندهمشررارکت

 قدمتی طوالنی دارد. وپرورشآموزشموضوعاتی است که طرح آن در  ازجمله "مدارس

: تفویض اختیار، پذیرش مشارکت همگان،  اخالق و مسائل اخالقی و  Sa11کد  کنندهمشارکت

 هاآنی اسرت که رهبران آموزشری ملزم به آراسته بودن به هایمهارتروابط مطلوب و مناسرب از 

 هستند.

: تمامی موضوعات و مسائل مرتبط با فرایند یاددهی و یادگیری، نظام  Sa19کد  کنندهمشارکت

و  معنابیسرررازمانی، فرهنگ و جو حاکم بر مدرسررره بدون در نظر گرفتن نقش رهبری مدیران، 

 .اندمفهومبدون 

 حالت آن اسررت که افراد منتخب برای انتصرراب ترینایدئال:  بهترین و Ha2کد  کنندهمشررارکت

 ی رهبری باشند.هاشایستگیو  هاصالحیتو  هاویژگیمدیریت مدارس، واجد  هایسمتدر 

 وپرورشآموزش( تحول در 2

 توسعه در آ.پ هایبرنامه(عقیم ماندگی 1

 رهبری هایمهارت(0

 (اهمیت مدیر و رهبر مدرسه4

 (نظام انتخاب رهبر مدرسه5

 (استقالل عملکردی مدارس6

 رهبری مدرسه هاینقش(9

 

 هایافته

عمیقی با  سررراختاریافتۀپژوهش، در ابتدا مصررراحبۀ نیمه  سرررؤاالتمنظور پراسررر  بره هبر

محقّق با در نظر داشررتن جمیع موارد مرتبط با  ارتبا دراینصررورت پذیرفت.  کنندگانمشررارکت

مالحظات اخالقی مربو  به پژوهش، نظیر تبیین هدف و همچنین بیان اهمیت پاسرر  هر ین از 

 یهاپاس و التزام و تعهد اخالقی محقّق در عدم افشراب و یا انتشار هویت و یا  کنندگانمشرارکت

دام اق هامصاحبه، نسبت به ضبط سمعی و یا بصری هاآن، ضمن کسب اجازه از شوندگانمصاحبه

 تحلیل کیفی، و با محوریت رویکرد افزارنرمدر  سررازیپیاده، پ  از شرردهضرربطی هامصرراحبهو 

(Strauss & Corbin,2008) و سپ   بندیمقوله، پردازیمفهومسطر به سطر بررسی،  صورتبه

مشرررترک بین کردهرای براز؛ مفاهیم و  هرایویژگیبر اسررراس مشرررابهرت، ارتبرا  مفهومی و 

، مفاهیم از هاداده وتحلیلتجزیه، مشخص شدند. هنگام هاآن( مرتبط با از مفاهیم ایطبقهمقوالت)

مربو  به رونوشرررت مصررراحبۀ  فرایرلمسرررتقیم، از  ایگونرهبرهکردگرذاری،  هرایروشطریق 

، ایجاد شدند. هاآن( یا با توجه به موارد مشترک کاربرد کدهای زندهدر پژوهش) کنندگانمشارکت

، هامقولهو ابعاد  هاویژگیاصلی،  هایمقولهرونوشرت مربو  به هر مصراحبه برای یافتن  هایفایل
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ط هر توس شدهارائه هایپاس بدین شرکل که در ابتدا،  قرار گرفتند. موردبررسریمنظم  ایگونهبه

در  هامصاحبهبه واحدهای کولن معنایی تجزیه شرد. این کار، پ  از بررسرری  شروندهمصراحبه

قرار  تربزرگ هایمقولهسرررطح جملره یرا پاراگراف انجام گرفت. سرررپ  مفاهیم، در لهارلوب 

 ترکالنمفهومی  هایدسررتهیز در لارلوب ن هامقولهمرحله سررعی گردید تا  ازاینپ گرفتند و 

آمد،  به دست هامصراحبهاز تحلیل تمامی  کدباز 539شروند. با توجه به اینکه حدود  بندیطبقه

، مفاهیم تکراری، هادادهو بررسررری و بازنگری مجدّد  بندیطبقهپ  از پایان یافتن هر مرحله از 

صررورت  "پاالیش مفهومی"، ترمناسررببیر حذف، و مفاهیم مشررابه نیز در همدیگر اد ام و به تع

صلی، ا هایمقولهپذیرفت. این کار تا لندین مرتبه برای رسریدن به سریری یا اشباع نظری برای 

، کدگذاری باز پ  از حصررول درنهایتمکرّر انجام شررد.  صررورتبه هاآن هایویژگیو  هامقوله

 اطمینان از ظهور داده جدید، توسط محقّق متوقف شد. 

 مدیران نزد آموزشی رهبری هایمهارت توسعه محوری پدیدۀ »اول پژوهش: سؤالتحلیل 

 «لیست؟ گرمسار شهرستان مدارس

نتایج ( Danaiefard & et al,2015)اسرررت.  موردمطالعهپدیدۀ محوری، پدیدۀ اصرررلی فرایند 

رهبران  هایمهارت، توسرررعۀ شررردهارائهحاکی از آن بود که پدیدۀ محوری مدل  آمدهدسرررتبه

اصررلی  هایمقوله. باشردمیمقولۀ فرعی  44مقولۀ اصررلی و  4موزشری مدارس اسررت که شررامل آ

بین فردی،  هایمهارترفتاری ، -ذهنی هایمهارترهبران آموزشرری شررامل:  هایمهارتتوسررعۀ 

 (  4جدول سازمانی است. ) هایمهارتتخصصی و  -ایحرفه هایمهارت
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 پدیدۀ محوری)اصلی(مربوط به  هایمقوله: کدهای  باز و 4جدول

 انتخابی  هایمقوله
 هایمقوله

 اصلی
 شدگان کد مصاحبه کدهای باز

ت
هار

م
ی
ها

 
ی
زش

مو
ن آ

برا
ره

 

 هایمهارت

-ذهنی

 رفتاری

و مذاکره  سخنوری( اقناع، 0(توان تحلیل و ادراک مسائل 1(ابتکار و نوآوری 2

(صعه صدر و بردباری 5(صداقت و صراحت گفتاری و رفتاری 4گری 

 ایحرفهو رفتار  مداریاخالق(9(اعتماد به نف  وخودباوری  9قادپذیری (انت6

 (الگو و اسوه بودن22(عملگرایی 23(انعطاف رفتاری 8

Pa1-Sa8-Sa22-Sa11-

Sa7-Sa17-Sa1-Sa15-

Sa4-Sa20-Sa13-Sa9-

Uf3-Sa3-Ha4-Sa2-Sa6-

Sa10-Sa13 

 هایمهارت

 بین فردی

لی، همدردی و نوع دوستی (همد1(درک احساسات و نگرش های دیگران 2

(ارتبا  و تعامل روشن 6( تیم سازی 5(همکاری و تعاون 4( مشارکت طلبی 0

(اعتماد سازی 9(تر یب گری و ایجاد انگیزه 9و سازنده با ذینفعان مدرسه 

(مداومت در ارزیابی مستمر پیشرفت 22(مالحظه گری 23(اجتماعی بودن 8

 هیجانی( هوش 21و توسعه معلمان و دانش آموزان 

Uf1-Sa3-Ha4-Sa7-Sa5-

Sa15-Sa13 Sa1-Sa19-

Sa4-Sa20-Sa18-Sa6- 

Pa2-Uf1 

 هایمهارت

 -ایحرفه

 تخصصی

درسی، محتوای  هایبرنامهتدری ، اهداف و  هایروش(آگاهی و شناخت 2

نوین  هایفناوری(آشنایی و کاربست 0(تحصیالت مرتبط آکادمین 1آموزشی 

 هایروش(آشنایی کامل با 4کادر آموزشی در بهبود مستمر دانش آموزان و 

(آگاهی و 6سنجش و ارزشیابی آموزشی  هایروش(شناخت 5ارزیابی عملکرد 

(آشنایی کافی با 9تخصصی موجود در مدرسه  هایفعالیتشناخت از 

 وپرورشآموزشنوین در حوزۀ  هایفناوری

Sa15-Sa4-Sa20-Sa13-

Sa9-Uf3-Sa3-Ha4-Sa2-

Sa6-Sa10-Sa13- Pa1-

Uf2-Sa18-Ha1-Uf1 

 هایمهارت

 سازمانی

(خلق 0( مرز گستری سازمانی مدرسه 1(خلق جو و فرهنگ سازنده 2

بر قوانین و اسناد باالدستی  (آگاهی و اشراف4و آرمان مشترک  اندازلشم

(آینده نگری و بینش 6(برنامه محوری و پروژه سازی 5آموزش پرورش 

(رویارویی با تفاوت های سلیقه ای،فکری و 9(مدیریت بحران 9استراتژین 

(اقدام 21(تحول گرایی 22(مربیگری و هدایت 23(هوش سازمانی 8رفتاری 

ل مراعف به توسعه خود و (تمای24 دهیسازمانو  ریزیبرنامه(20پژوهی 

 و  پاسخگویی سازمانی پذیریمسئولیت(25دیگران 

Uf1-Sa8-Sa9-Uf3-

Sa11-Sa7-Sa22-Sa2-

Sa5-Sa12-Pa2-Ha1- 

Uf3-Sa5 

 

 مدارس مدیران نزد آموزشی رهبری هایمهارت توسعه علّی شرایط دوم پژوهش: سؤالتحلیل 

 لیست؟  گرمسار شهرستان

 .گذارندمی تأثیرشرررایطی اسررت که بر مقولۀ اصررلی پژوهش شرررایط علّی: این شرررایط شررامل 

(Danaiefard & et al,2015)  عوامل علّی در  ترینمهمحاکی از آن بود که  آمدهدسررتبهنتایج
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خود قرار  تأثیر( را تحت  رهبران آموزشرری هایمهارتتوسررعه این پژوهش که مقولۀ اصررلی پژوهش )

 ؛حاکم بر نظام تعلیم و تربیت کشور اندازلشمسرفه و فل االدسرتی،باسرناد از:  اندعبارت دهندمی

تحول  ۀانگیزه و اراد؛ وپرورشآموزشسرروم برای نظام  ۀو انتظارات نوظهور ناشرری از هزار الزامات

 (5جدول ) ساختاری و زیرساختی در تمام ارکان نظام آموزشی
 

 مربوط به شرایط علّی  هایمقوله: کدهای باز و 5جدول

 کدهای باز اصلی هایمقوله ابیانتخ  هایمقوله
 کد مصاحبه

 شدگان

و  اسناد  اندازلشمفلسفه، 

باالدستی، حاکم بر نظام 

 تعلیم و تربیت کشور

(تمرکز اسناد باالدستی بر 2

 رهبری آموزشی 

(ارتقا و بهبود مستمر 1

 کیفیت نظام آموزشی

 

(رهبری و مدیریت آموزشی مدیران مدرسه در سند تحول 2

مدیریتی  هایفعالیتبه  بخشتعالی گیریجهت(1بنیادین؛ 

متمرکز بر محتوای سند تحول و  اندازلشم(اهداف و 0مدارس؛ 

منافع ذینفعان مدرسه )شامل: کادرآموزشی، دانش آموزان و 

(مشارکت شوراها در اور مربو  به تعلیم و تربیت  4اولیاب و...( 

 و(تمرکز سندتحول بنیادین بر کیفیت کارشناسی مدیریت 5

 راهبری نظام  تعلیم و تربیت

Uf3-Uf1-

Ha2-Ha1-

Sa20- Uf4-

Sa19-Ha2- 

Sa7-Sa22-

Sa2-Sa5-

Sa12 

و انتظارات نوظهور  الزامات

عصر حاضر برای نظام آموزش 

 پرورش

( دگرگونی فناوری در 2

 جهان

(انتظارات جامعه محلی و 1

ساختارهای سیاسی، 

 اقتصادی و فرهنگی کشور

( 1عملی در مدرسه  هایمهارتو نظری  هایآموزش(تلفیق 2

(استقرار محیط امن 0جرات و جسارت فراگیران در ارائه دیدگاه  

(تقویت مهارت تحلیل و تمرکز و 4در تحلیل و انتقاد در مدرسه 

(کنجکاوی و اعتماد به 5حل مسائل و رویدادها در فراگیران 

 نف .

Uf4-Uf1-

Ha2-Ha1-

Sa4-Sa20-

Ha1-Ha2-

Sa7-Sa6-

Sa13 

و اراده تحول ساختاری  انگیزه

و زیرساختی در تمام ارکان 

 نظام آموزشی

(تحول و پویایی ساختاری 2

 در نظام آموزشی

 گذاریسیاست(1

 و بالنده در آ.پ بخشتعالی

(تغییر گفتمان فکری 0

 حاکم بر افکار عمومی

و  هاسیاست گیریجهت(4

توسعه آتی کالن  هایبرنامه

 کشور

مربو  به محتوای  هایبرنامهو  هاسیاست(بازنگری مجدد 2

(بهره مندی از تجارب کشورهای موفق در حوزه تعلیم 1آموزشی 

(درگیری فکری 4(استقبال مدیران از خالقیت و ابتکار 0و تربیت

( برنامه 5و عملی ذینفعان مدرسه در یادگیری دانش آموزان 

 محوری نظام آموزشی

 

Uf1-Uf3-

Sa18-Sa8-

Sa22-Ha1-

Ha2-Sa2-

Sa1-Sa6-

Sa13-Sa19 

 مدیران نزد آموزشی رهبری هایمهارت توسعه ایزمینه شررایط سوم پژوهش: سؤؤالتحلیل 

 لیست؟  گرمسار شهرستان مدارس
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 رتأثی)بسترحاکم(: عبارت است از شرایط خاصی که راهبردهای پژوهش را تحت ایزمینهشررایط 

حاکی از آن بود که  آمدهدسرررتبهنترایج ( Danaiefard & et al,2015). دهنردمیخود قرار 

ز: ا اندعبارتدر این پژوهش  شدهارائهبر راهبردهای  مؤثرشررایط مربو  به بستر حاکم  ترینمهم

 (6جدول ساختاری. ) هایمحدودیتفکری و ارزشی  الب ؛    گیریجهت؛  سازمانیبرونبازیگران 

  ایزمینهمربوط به شرایط  هایمقوله: کدهای باز و 6جدول

  هایمقوله

 تخابیان
 شدگان کد مصاحبه کدهای باز اصلی هایمقوله

ط 
رای

ش
نه

می
ز

ی
ا

 

 سازمانیبرونبازیگران 

(مداخالت 1( جایگاه آموزش پرورش در بودجه عمومی کشور.2

، نهادها و هاسازمانسایر  هایسیاستو  هابرنامه

 اجتماعی هایشبکه(فرای مجازی و 0.هاارگان

Uf3-Ha1-Sa20- Ha2 

Uf4-Sa19-Ha2- Sa7-

Sa22-Sa2-Sa5-Sa12-

S18-Uf1 

فکری و  گیریجهت

 ارزشی  الب

(رویکردهای منبعث از گرایشات حزبی، سیاسی وجناحی در 2

فرسایشی  هایبرنامهو  هاسیاست(1.هابرنامهو  هامشیخط

(فرهنگ ونظام 0مبتنی بر سالیق مدیران ستادی آموزش پرورش.

 .وپرورشوزشآمارزشی حاکم بر ساختار و زیرساختارهای 

Uf4- Ha2-Ha1-Sa4-

Sa20-Ha1-Ha2-Sa7-

Sa6-Sa13- Uf1 

 هایمحدودیت

 ساختاری

سازمانی در  مراتبسلسله(نهادینگی استیالی ساختار 2

 (تمرکز شدید ساختاری.1.وپرورشآموزش

)مدارس سمپاد، وپرورشآموزش(تبعیض ساختاری در سطح 0

 امنایی( هیئتتیزهوشان، دولتی و 

 هایبرنامهدر  ایپروژهمدیریتی و فقدان نگرش  یثباتبی(4

 .وپرورشآموزشتوسعه 

Sa13-Sa9-Uf3-Sa3-

Ha4-Sa2-Sa6-Sa10-

Sa13- Pa1-Uf2-Sa18-

Ha1-Uf1- Ha2- 

 مدیران نزد آموزشی رهبری هایمهارت توسعه گرمداخلهعوامل  چهارم پژوهش: سؤالتحلیل 

 لیست؟  گرمسار شهرستان مدارس

خود قرار  تأثیر: شرررامل عوامل عمومی اسرررت که راهبردهای پژوهش را تحت گرمداخلهعوامرل 

شرایط  ترینمهمحاکی از آن بود که  آمدهدستبهنتایج ( Danaiefard & et al,2015). دهندمی

از: عوامل فردی  اندعبارتدر این پژوهش  شدهارائهبر راهبردهای  مؤثر گرمداخلهمربو  به عوامل 

 (9جدول بافتی. ) و روانشناختی؛  عوامل

 

 

 

 



  511 9911سوم، پاییز  شمارهدوره هشتم،                                        فصلنامه علمی مدیریت مدرسه                

 

 

 

 

 

  گرمداخلهمربوط به عوامل  هایمقوله: کدهای باز و 7جدول

 کنندگانمشارکتکد کدهای باز اصلی هایمقوله انتخابی  هایمقوله

ل 
وام

ع
له
اخ
مد

 گر

(
طه

اس
و

ی
ا

) 

عوامل فردی و 

 روانشناختی

بیرونی و درونی مدیران  هایانگیزه(2

(نگرش مدیران مدرسه به 1مدارس.

 0توسعه مستمر سازمانی. بهبود و

تحصیلی مدیران  هایصالحیت(

 مدرسه. کادر آموزشی ( نگرش4مدارس.

Sa22-Ha1-Ha2-Uf3-Sa2-Sa1-Sa6-

Sa13-Sa19-Sa7-Sa11-Uf2-Uf1 

 عوامل بافتی
( 1.موجود در مدرسه جوسازمانی(2

 نقش شوراهای مدرسه.

Uf3-Uf1-Ha2-Ha1-Sa17- Uf4-

Sa19-Ha1- Sa8-Sa21-Sa2-

Sa5-Sa12-Sa9-Sa6 

 

 مدیران نزد آموزشرری رهبری هایمهارت توسررعه راهبردهای پنجم پژوهش: سؤؤؤالتحلیل 

 لیست؟  گرمسار شهرستان مدارس

 Danaiefard) شوندمیخاصی است که از پدیدۀ محوری منتج  هایکنشبرهمراهبردها: کنش و 

& et al,2015 ) ز آن بود که راهبردهای حاکی ا شرردهانجامی هامصرراحبهنتایج حاصررل از تحلیل

 ازنظررهبران آموزشی در مدارس مقطع متوسطۀ شهر گرمسار  هایمهارتدر جهت توسرعۀ  مؤثر

از: راهبردهای سرررازمانی و فراسرررازمانی؛ راهبردهای سررراختاری؛  اندعبارت کنندگانمشرررارکت

 (9جدول . )ایتوسعه-راهبردهای آموزش و راهبردهای خود
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 مربوط به راهبردها هایمقوله: کدهای باز و 8جدول

  هایمقوله

 انتخابی

 هایمقوله

 اصلی
 کنندگانمشارکتکد کدهای باز

ها
رد

هب
را

 

راهبردهای 

سازمانی و 

 فراسازمانی

در تسهیل توسعۀ  حامی گذاریسیاست( تقنین و 2

 .رهبری آموزشی  مدارس

( مهندسی و بازنگری مجدد نظام انتخاب رهبران 1

 آموزشی مدارس.

 اختاری و عملکردی.( انعطاف س0

Sa15-Sa4-Sa20-Sa13-

Sa9-Uf3-Sa3-Ha4-Sa2-

Sa6-Sa10-Sa13- Pa1-

Uf2-Sa18-Ha1-Uf1 

راهبردهای 

 ساختاری

(ایجاد رشته تخصصی دانشگاهی رهبری 2

 CBT(ایجاد و استقرار مراکز تخصصی 1آموزشی

 رهبری آموزشی

Sa3- Uf4-Sa2-Sa6-Sa10-

Sa13- Pa1-Uf2-Sa18-

Ha1-Uf1 

دهای راهبر

 آموزشی

یادگیری مبتنی بر  هایروش(2

Mentoring1)یادگیری مبتنی بر  هایروش

 مربیگری

Ha1- Uf4-Sa2-Sa6-Sa10- 

Uf3- Pa1-Uf2-Ha2-Ha1-

Uf1 

راهبردهای 

 ایتوسعه-خود

رویکرد  ( کاربست1مبتنی بر تعقیب تجارب ( رویکرد2

 ( PDPتوسعۀ فردی ) هایبرنامه( 0خودتاملی

Ha1- Uf4-Sa2-Sa6-Sa10- 

Uf3- Pa1-Uf2-Ha2-Ha1-

Uf1 

 نزد آموزشی رهبری هایمهارت پیامدهای توسرعه ترینمهم شؤشؤم پژوهش: سؤؤالتحلیل 

 لیست؟  گرمسار شهرستان مدارس مدیران

نتایج ( Danaiefard & et al, 2015)راهبردها است.  کارگیریبهحاصل از  هایخروجیپیامدها: 

پیامدهای حاصل از اجرای  ترینمهمحاکی از آن بود که  شدهانجامهای حاصل از تحلیل مصاحبه

 ازنظررهبران آموزشررری در مدارس مقطع متوسرررطۀ شرررهر گرمسرررار  هایمهارتمدل توسرررعۀ 

. پیامدهای سازمانی و فراسازمانی. 1. پیامدهای فردی و گروهی2از:  اندعبارت کنندگانمشرارکت

 (8)جدول 
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 پیامدها مربوط به هایمقوله: کدهای باز و 1جدول

  هایمقوله

 انتخابی

 هایمقوله

 اصلی
 کنندگانمشارکتکد کدهای باز

ها
مد

پیا
 

پیامدهای 

فردی و 

 گروهی

رهبر و  ایحرفهرشد و توسعۀ  (1الگو پذیری و سرایت عاطفی رهبر. (2

و  پذیریمسئولیترشد و توسعه ح  تعهد،  (0کادرآموزشی.

مثبت اندیشی در روحیه خودباوری، خودکارآمدی و  (4پاسخگویی.

رب طراح تجا"به  "منفعل کنندهدریافت"تغییر نقش معلمان از  (5مدرسه.

 هایمهارت(توسعۀ 9(بهبود دستاوردهای علمی دانش آموزان.6."یادگیری

 اجتماعی دانش آموزان.

Sa15-Sa4-Sa20-

Sa13-Sa9-Uf3-Sa3-

Ha4-Sa2-Sa6-Sa10-

Sa13- Pa1-Uf2-

Sa18-Ha1-Uf1 

پیامدهای 

و  سازمانی

 فراسازمانی

تبدیل مدرسه به سازمان  (1مشارکت محور. سازمانیفرهنگتوسعه  (2

(اثربخشی فرایندهای یاددهی و 4برند و الگوسازی مدرسه. (0یادگیرنده.

 جوسازمانی (6فرایند محوری و نتیجه گرایی در نظام آموزشی. (5یادگیری.

هویت و منزلت ارتقای  (9گرایی. ایحرفهمبتنی بر اعتماد لندجانبه، 

انسجام درونی و همسویی بیرونی  (9اجتماعی آموزش پرورش در جامعه.

 (شادابی و جذابیت محیط مدرسه برای فراگیران.8نظام آموزشی.

Uf1-Sa3-Ha4-Sa7-

Sa5-Sa15-Sa13 Sa1-

Sa19-Sa4-Sa20-

Sa18-Sa6- Pa2-Uf1 

 

 آموزشرری رهبران هایمهارت توسررعۀ برای توانمی را مدلی له هفتم پژوهش: سؤؤؤالتحلیل 

 نمود؟  ارائه
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 رهبران آموزشی در مدارس متوسطه شهر گرمسار هایمهارت: الگوی پارادایمی توسعۀ 1نمودار

 بحث و نتیجه گیری 

ثابت حاکی از آن است که  طوربهی زمان حاضر هاپیوستگیو نا هاپیوستگیمروری بر 

دارس در پنجاه سال آینده را ترسیم کنیم، از م اندازیلشممنطقی یا معقول،  طوربه کههنگامی

وجود  دهندمیو آنچه انجام ن دهندمینوعی گسست و اختالف میان آنچه مدارس انجام  شنبی

نیز  کنندمیرهبرانی که در آن مدارس کار  سازیآمادهدارد و این گسست و اختالف همچنین در 

مدافعان، بلکه منتقدان نیز با  تنهانه این موضوع در حالی است که (Inglish, 2018 )وجود دارد.

این موضوع موافق اندکه رهبری آموزشی، ین عنصر انتقادی است که بدون آن، مدارس دولتی از 

ارائه  باهدف(. پژوهش حاضر همان منبعند بهبود یابند.)توانمیکودکستان گرفته تا دبیرستان، ن

پژوهش حاکی از  هاییافتهین گردید. رهبری آموزشی، طراحی و تدو هایمهارتمدل فرایندی 

مقولۀ کالن، شامل  6رهبران آموزشی در مدارس در قالب  هایمهارتآن است که ابعاد توسعۀ 

تظارات و ان الزاماتو  اسناد باالدستی، حاکم بر نظام تعلیم و تربیت کشور؛  اندازلشمفلسفه، شرایط علّی)

یزه و اراده تحول ساختاری و زیرساختی در تمام ارکان نظام نوظهور عصر حاضر برای نظام آموزش پرورش؛ انگ

 گیریجهت؛ سازمانیبرونبازیگران (، بستر حاکم)رهبران آموزشی یهامهارت(، پدیدۀ محوری)آموزشی

عوامل فردی و روانشناختی؛ عوامل )گرمداخله(، شرایط ساختاری هایمحدودیتفکری و ارزشی  الب؛ 

راهبردهای سازمانی و فراسازمانی؛ راهبردهای ساختاری؛ راهبردهای آموزشی؛ ا)( ، راهبردهاجتماعی مدرسه

( قابل گروهی؛ پیامدهای سازمانی و فراسازمانی-پیامدهای فردی( و پیامدها)ایتوسعه-راهبردهای خود

 دتأکیرهبران آموزشی بود که  هایمهارت، موردمطالعه( فرایند محوریاحصاب هستند. پدیدۀ اصلی)
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و همچنین فروانی کدهای باز قائم بر ابعاد تبیین شده، حاکی از محوریت  کنندگانمشارکتکالمی 

 -ایحرفه هایمهارتبین فردی؛  هایمهارترفتاری؛ -ذهنی هایمهارتلهار مقوله اصلی 

پدیدۀ اصلی فرایند  عنوانبهبوده که  کنندگانمشارکتسازمانی از جانب  هایمهارتتخصصی؛ 

  ، مطرح شدند.شدهارائهان آموزشی مدل پارادایمی رهبر هایمهارتتوسعۀ 

لسفه، ف هایمقوله، کنندگانمشارکتدر این پژوهش بر اساس نتایج حاصل از تحلیل آوانگاشت 

و اسناد باالدستی حاکم بر نظام تعلیم و تربیت؛ الزامات و انتظارات نوظهور عصر حاضر  اندازلشم

، وپرورشآموزشو اراده مبتنی بر نگاه توسعه محور در همچنین انگیزه  وپرورشآموزشبرای نظام 

و اسناد  دازانلشم، فلسفه،تردیدبی. نمایندمیدر ایجاد پدیدۀ اصلی این پژوهش نقش بسزایی ایفا 

 و شورک تربیت و تعلیم حوزۀ در تقنین نظام اصلی جوهرۀ و خمیرمایه مثابهبه باالدستی، جملگی

نمونه در  طوربه باشندمی وپرورشآموزش نظام راهبردهای و دافاه ،هافعالیت تمامی بخشجهت

فرایند آموزش و تربیت،  راهبر کارآمد عنوانبه مدرسه ، رهبرانوپرورشآموزشسند تحول بنیادین 

 برخوردار رفیعی نقش و جایگاه از  ،وپرورشآموزشنظام و یکی از عناصر اصلی تحقق مأموریت 

منعطف،  متعهّد، مدیر، معلمی مؤمن، خالّق،»سند تحول بنیادین؛  4-9در بند  کهنحویبوده به

ای های حرفهو صالحیت صدرسعهبر و دارای پذیر، راهبر تربیتی، مدّنگر، مشارکتفکور، آینده

های فطری دانشمحیط یادگیری برای شکوفایی گرایش که مسئولیت تأمین و توسعه شدهتوصیف

های درسی یابی برنامهبیتی و آموزشی، انطباق یا تدوین، اجرا و ارزشهای ترآموزان، خلق موقعیت

 Supreme Council of Cultural )«.است دارعهدهو تربیتی را در سطح مدرسه 

Revolution,2011)  اخیر، ظهور تحوالتی عظیم در حوزۀ علوم  هایسالعالوه بر این موضوع، در

، الگوهای آموزش هاسبنخاصی در تغییر  هایگرایشات و منجر به ایجاد الزام سوینو فناوری، از 

 مدیران و موردنیاز هاینقشو  هامهارتو یادگیری و از سویی دیگر تغییر و دگرگونی در دانش، 

رهبران آموزشی مدارس گردیده که لنین موضوعی عالوه بر الزامات و انتظارات ناشی از ضرورت 

نوین در جهت تربیت فراگیرانی شایسته و  هایفناوری همگامی بایسته نظام آموزشی کشور با

متعهد برای توسعۀ آتی کشور در افق آتی و در طراز اسناد باالدستی تحولی و فلسفی نظام معیار 

انتظارات خاصی از جانب ذینفعان مدرسه نظیر والدین  گیریشکلاسالمی، منجر به تغییر جهت و 

د و نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور در بُعد کالن دانش آموزان، جامعه محلی در بُعد خُر

 گردیده است. 
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جود مبنی بر ضرورت و شوندگانمصاحبهدر تبیین بُعد سوم، تحلیل صورت گرفته از تعابیر 

ونه ایجاد هرگ مایۀبن ترینمهم، شوندگانمصاحبهانگیزه و اراده تحوّل؛ بنا به دیدگاه بسیاری از 

و گفتمان قالب فکری حاکم بر افکار عمومی نسبت به  گیریجهت توانمیتغییر و تحوّلی را 

 گذاریسیاستو همچنین تغییر نگرش  طرفازینبایستۀ کلیدی توسعه  عنوانبه وپرورشآموزش

توسعۀ آتی آن در  اندازلشمدر افق  وپرورشآموزشکالن کشور در محوریت  هایریزیبرنامهو 

جارب زیستۀ  سیاسی و حاکمیتی در نظام آموزشی کشورهای نظر گرفت. بر این اساس، مطالعۀ ت

همسویی و همنوایی تمامی ساختارها و  مؤید یافتهتوسعهبر کشورهای  تأکیدمختلف جهان با 

 وانعنبهنیاز فعلی و سرمایه ساز فردا  عنوانبه وپرورشآموزشمنابع کشور در توسعه و تقویت 

کالن نیز در  هایسیاستو  هابرنامه گیریجهتو  شدهمطرح، مذاکره یرقابلگفتمانی  الب و 

یکی از اجزای بدنۀ راهبردی کشور، همگام با توسعۀ نظام اقتصادی  مثابهبهجهت تقویت این بخش، 

و سایر زیر ساختارهای توسعۀ آن، از الزامات این موضوع است. لذا تحقق لنین موضوعی وابسته 

شامل ت عنوان راهبردهای سازمانی و فراسازمانی)بعد کالن تح 4به راهبردهای خاصی در قالب 

حامی در تسهیل توسعۀ رهبری آموزشی مدارس؛ مهندسی و بازنگری مجدد  گذاریسیاستتقنین و  هایمؤلفه

شامل (؛ راهبردهای ساختاری )نظام انتخاب رهبران آموزشی مدارس؛ انعطاف ساختاری و عملکردی

تخصصی تربیت رهبران  هایماژولهبری آموزشی؛ طراحی ایجاد رشته تخصصی دانشگاهی ر هایمؤلفه

 هایروش؛ Mentoringیادگیری مبتنی بر  هایروش هایمؤلفهشامل (؛ راهبردهای آموزشی)آموزشی

؛ جاربمبتنی بر تعقیب ت رویکرد هایمؤلفهشامل ) ایتوسعه-؛( راهبردهای خودیادگیری مبتنی بر مربیگری

 شدهارائه( بوده، به نحویکه راهبردهای (PDP 2توسعۀ فردی ) هایبرنامه( 0خودتاملی؛ رویکرد  کاربست

 ثیرتأتحت  سوینو مرور ادبیات نظری در این پژوهش از  شوندگانمصاحبهپ  از تحلیل کامل 

جایگاه  هایمؤلفهشامل )سازمانیبرون( مشتمل بر ابعادی نظیر بازیگران ایزمینهشرایط بسترحاکم )

سایر  هایسیاستو  هابرنامهو نظام بودجه عمومی کشور؛ مداخالت  گذاریسیاستدر  وپرورشآموزش

فکری و ارزشی  گیریجهت(؛ اجتماعی هایشبکه؛ نقش فناوری، فرای مجازی و هاارگان، نهادها و هاسازمان

؛ هابرنامهو  هامشیخطرویکردهای منبعث از گرایشات حزبی، سیاسی و جناحی در  هایمؤلفهشامل  الب)

؛ فرهنگ و نظام ارزشی حاکم بر ساختار و فرسایشی مبتنی بر سالیق مدیران ستادی هایبرنامهو  هاسیاست

استیالی ساختار  نهادینگی هایمؤلفهشامل ساختاری) هایمحدودیت( و وپرورشآموزشزیرساختارهای 

تبعیض ساختاری در سطح ؛ وپرورشآموزشسازمانی در آ.پ؛ تمرکز شدید ساختاری در نظام  مراتبسلسله

                                                           
1. Personal Development Program 
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( و از وپرورشآموزشدر  ایتوسعه هایبرنامهدر  ایپروژهمدیریتی و فقدان نگرش  ثباتبی؛ وپرورشآموزش

ی با محوریت ابعادی نظیر عوامل فردی و گرمداخلهعوامل  تأثیرسویی دیگر تحت 

نگرش مدیران مدرسه به بهبود و درونی و بیرونی مدیران مدارس؛  هایانگیزه هایمؤلفهشامل روانشناختی)

 ( و عوامل بافتیکادر آموزشی مدرسه تحصیلی مدیران مدارس؛ نگرش هایصالحیتتوسعه مستمر سازمانی؛ 

 ایمالحظهقابل تأثیر( قرار داشته که حاکم بر مدرسه؛ نقش شوراهای مدرسه جوسازمانی هایمؤلفهشامل )

شت. مطالعات سایر پژوهشگران خارجی و داخلی نیز خواهند دا موردنظررا بر اجرای راهبردهای 

 & Sipeنمونه طوربه. انددادهقرار  موردحمایتاین بعد از پژوهش را  هاییافتهاز زوایای متفاوت، 

et al(2020)  منتورینگ هایبرنامه از استفاده را جوان رهبران در رهبری توسعه روش ترینمهم 

 و آگاهیخود افزایش شغلی، پیشرفت قبیل از مثبتی نتایج ،هابرنامه این او، دیدگاه از و دانسته

-خود سنتی هایشیوه از استفاده نیز Gümüş (2020). آوردمی همراه به رهبری را پیشرفت

 مورد در مدیران باورهای تغییر در مؤثری روش عنوانبه را مدیران در رهبری هایمهارت ایتوسعه

 مؤثر فراگیران یادگیری هایمهارت بهبود و مدرسه تمشکال بر  لبه جهت در هاآن توانمندی

مدارس  مدیران ایحرفه بالندگی پاردایمی مدل تبیین در   et al Joodaki & (2019) .داندمی

 آموزشی هایدوره برگزاری ،ایحرفه بالندگی هایبرنامه و هاروش از استفاده پژوهش خود،

 توسعه راهبردهای ترینمهم از را آموزشی هایسیاست و مدیران شخصیتی خصوصیات مدیران،

 یهاشایستگی و هامهارت توسعه  Aldulaimi (2018) .داندمی متوسطه مدارس مدیران ایحرفه

 یریپیگ آموزشی، هایبرنامه ارائه بر مبتنی هایبرنامه از استفاده با را سازمان رهبری کاندیداهای

ابراین بن .است مفید و اثربخش دانسته شاگردی-اداست بر مبتنی هایروش و موفق مدیران تجارب

  Sipe & et al(2020) هایپژوهشدر مدل فرایندی این پژوهش با نتایج  شدهارائهراهبردهای 

،(2020) Gümüş ، (2019) & et al Joodaki    ،(2018) Aldulaimi   ،(2015) Hilliard  ،

(2014) Naicker & et al، (2015) Hayat & et al   وLiavali & et al (2017)  در مورد

 تیمی، کار یادگیری، هایفرصت رهبری از طریق ایجاد هایمهارتراهبردهای پیشنهادی توسعه 

همسو  مدیران، رهبری هایمهارت جهت توسعه در رهبری هایمهارت بهبود و اجتماعی ارتباطات

و یا حتی تقویت نقش برخی ؛ اصالح کنندگانمشارکتو هم جهت است. همچنین بنا به دیدگاه 

اجرای مناسب راهبردهای  درنهایتدر این مدل و  گرمداخله( و عوامل بسترحاکماز شرایط محیطی)

رهبران آموزشی در مدارس متوسطه شهر گرمسار؛ پیامدهای  هایمهارتدر جهت توسعۀ  شدهارائه



444  های رهبران آموزشیمهارتالگوی فرآیندی توسعه 
  

 

ل مشارکت محور؛ تبدی سازمانیفرهنگتوسعه )هایمؤلفهمطلوبی نظیر پیامدهای فردی و گروهی شامل 

مدرسه به سازمان یادگیرنده؛ برند و الگوسازی مدرسه؛ توسعه دستاوردهای آموزشی و تربیتی مدرسه؛ فرایند 

گرایی؛ ارتقای  ایحرفهمبتنی بر اعتماد لندجانبه و  جوسازمانیمحوری و نتیجه گرایی در نظام آموزشی؛ 

( و امعه؛ انسجام درونی و همسویی بیرونی نظام آموزشیهویت و منزلت اجتماعی آموزش پرورش در ج

الگو پذیری و سرایت عاطفی رهبر؛ رشد و توسعه ) هایمؤلفهپیامدهای سازمانی و فراسازمانی شامل 

و پاسخگویی؛ روحیه  پذیریمسئولیتکادرآموزشی و دانش آموزان؛ رشد و توسعه ح  تعهد،  ایحرفه

طراح تجارب "به  "منفعل کنندهدریافت"؛ تغییر نقش معلمان از خودباوری، خودکارآمدی، در مدرسه

با  شدهارائهرهبران آموزشی بدنبال خود داشته و  پیامدهای  هایمهارت( را در توسعۀ "یادگیری

 باشند.،  هماهنگ و همسو می Bickmore (2016)نتایج پژوهش
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