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 چکیده 
ها و داده شده استو با استفاده از راهبرد اکتشافي انجام يدارشناسیکيفي از نوع پد کردیپژوهش حاضر با رو

ی آماری شامل کليه معلمان جامعهه است. شد ليتحل کيستماتيس یوهيو به ش اديداده بن کيبر اساس تکن

بودند و نفر  14صورت هدفمند و نظری انجام شد که گيری بهنمونهمدارس ابتدایي شهرستان جوانرود بود و 

نفر از متخصصين  6ی نيمه ساختاریافته بود. روایي محتوایي و روایي صوری توسط ابزار مورد استفاده مصاحبه

 کدگذاری را هااز مصاحبه بخشيخواسته شد که پژوهشگر  2از  هاصاحبهمقرار گرفت و برای پایایي  ديتائمورد 

بر  ؤثرمعوامل شد که دیاگرام  هاز یک پژوهشگر دیگر خواست يص خارجيتشخ تکنيک از استفاده با کنند و

ها بر تحليل دادهقبولي به دست آمد. قابل نتایج کنند که مطالعه موفقيت مدیران مدارس در شرایط بحران را

 های عوامل فردی و عوامل ساختارینتایج نشان داد مقولهکه  اساس کدگذاری باز، محوری و انتخابي بود

ی؛ اعنوان شرایط زمينههای امکانات و تجهيزات، حمایت و فرهنگ خالق و نوآور بهعنوان شرایط علي؛ مقولهبه

گر؛ عنوان شرایط مداخلهدهي بهسازمان ریزی وهای انسجام دروني مدرسه، ماهيت بحران و نحوه برنامهمقوله

کارگيری رویکردهای نوین آموزشي دهي و هدایت، بهگذاری، جهتهای نظارت و بازخورد مستمر، هدفمقوله

ای، خلق های توسعه حرفهعنوان راهبردها؛ و مقولههای آموزشي مقابله با بحران بهو تدوین و طراحي برنامه

عنوان پيامدهای موفقيت مدیران مدارس در شرایط بحران پذیری بهمي و انعطافسرمایه اجتماعي، رهبری تي

 اند.شناسایي شده
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 همقدم

عنوان عنصر اساسي در تغيير حرکت و نوآوری قدرتمند و مؤثر به مدیریتدر مدارس امروزی،       

روند  تداومو این رهبران و مدیران مدارس بودند که برای  شوداستراتژیک در نظر گرفته مي

مدیریت و رهبری (. Dhawan, 2020) اندبودهآموزشي و هدایت مدرسه در شرایط تغيير پيشگام 

عنوان یک فرآیند استراتژیک یا بهاست که  شدهمطرح« مردممسئله »عنوان رس بهامددر معاصر 

 & Smith) از اهميت باالیي برخوردار است آنانکه موفقيت  شودنگر در نظر گرفته ميآینده

Riley, 2012)رهبراني  آنان ،یي را دارند ازجمله اینکههايژگیوبرخي  . مدیران موفق مدرسه

و  (Nazari, Hasani & Shirbagi, 2018) کنندانگيزه ميدر اطرافيان خود ایجاد که هستند 

دهند، گوش مي ،(Sabzianpour, Islampanah, 2019) مهارت باالیي در برقراری ارتباط دارند

 نیاما نکته مهم ا؛ (Kouzes & Postner, 2007)شوند گيرند و توانمند ميکنند، یاد ميتأمل مي

معمول  فراتر از مشکالت یيهاو چالش رودينم شيمعمول پ طیروال طبق شرا شهياست که هم

ها فراتر از مشکالت روزمره بحرانکه این  شونديم روروبه یيهابا بحران رسو مدا دیآيمبه وجود 

و خصوصيات قبلي قادر  هايژگیوو مدیران با همان  (Smith & Riley, 2010: 53) مدارس است

 نيستند. هابحرانبا این  زيآمتيموفقبه مواجهه 

دانند که نيازمند اقدام فوری و بسياری از نویسندگان معاصر، بحران را یک وضعيت فوری مي

یک  Coombs (2007: 3). (Dhawan, 2020) ویژه رهبران سازمان استقاطع توسط سازمان به

فعان را نبيني که انتظارات مهم ذیپيشکند؛ درک یک رویداد غيرقابلبحران را چنين تعریف مي

طور جدی بر عملکرد یک سازمان تأثير بگذارد و نتایج منفي را به تواند بهکند و ميتهدید مي

ه نظمي در عرصای فراگير برای توصيف هرگونه آشفتگي و بيبحران واژهي، طورکلوجود آورد. به

 ,Pearson & Clair) اتخاذ تصميمات سریع استکه نيازمند  (Bundy, 2016) اجتماعي است

تواند از آن ها امر مذمومي نيستند بلکه مدیر ميلزومًا بحران کهباید توجه داشت  (.60 :2008

عنوان ابزار رشد بهره بگيرد و تهدید را به فرصت تبدیل کند. لذا آنچه مهم است بحران نيست، به

 Goodarzi, 2004) گذاردبلکه مدیریت اثربخش آن است که بر مذموم یا ممدوح بودن آن اثر مي

quoted by Ahmadi Fassih, Nakhoda, Ismail Givi & Babol-Hawaiji, 2017.) 
هایي وجود دارد. ازآنجاکه زمان وقوع در مدارس نيز همانند هر سازماني، امکان بروز بحران

 هاباید آماده رویارویي با بحران همواره، مدیران لذابيني نيست؛ چنين بالیایي کاماًل قابل پيش

ع اقدامات سریع و قاطباید دست به مدرسه مدیر  ،بحرانهش اثرات باشند و برای پيشگيری یا کا

 .(Smith & Riley, 2012) بزند
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خصوصاً نظام  هاسازماناخيراً بحران کرونا ویروس در سراسر جهان شایع شده است و تمامي 

کودک و  ارديليم 1.5از  شيب، ونسکویطبق آمار قرار داده است و  ريتأثتعليم و تربيت را تحت 

 وعيبه دنبال ش يمدارس و مؤسسات آموزش عال يليتعط ليکشور جهان به دل 188نوجوان در 

جد نظام آموزشي  طوربهکه  (UNESCO, 2020)مجبور به ماندن در خانه هستند  روسیکروناو

 یها، از روشدیجد یاضطرار طیاز کشورها با توجه به شرا یاري. بسقرار داده است ريتأثرا تحت 

 ها حق دارند درانسانهمچنين، اند. دادهرویه  رييتغ يکيکترونچهره به چهره به آموزش ال يسنت

از  یاريبسلذا در مواقع بحران، فاجعه و خشونت به آموزش خود ادامه دهند. ی شرایط حتي همه

 ;Shraim & Khlaif, 2010) اندکردهتوجه بيشتری پيدا  يکيالکترون یريادگبه یکشورها 

Czerniewicz, Trotter & Haupt, 2019; Traxler et al. 2019 .) در چنين شرایطي مدیران

کمک  هاآموزشبر موفقيت  دهنديمی شخصي و اقداماتي که انجام هايژگیومدارس با استفاده از 

دیریت ان، با می که برخي محققين بر این باورند که مدیران موفق در شرایط بحراگونهبه کننديم

توسط معلمان بر اثربخشي  آموزانی مجازی دانش هاآموزشي به دهجهتمناسب فضای مجازی و 

 (.Affouneh, Salha & Khlaif, 2020) اندکردهکمک فراواني  هاآموزش

Willis, Krausen & Outlaw (2020)  بر این باورند که در مواقع بحران )بحران کرونا( مدیران

معتقدند که در شرایط بحران و امور  هاآنی باالیي برخوردار باشند. ريگميتصمموفق باید از قدرت 

 یامر يحرانبدر شرایط  یازهايبه ن یفور یيپاسخگوی بود، بلکه زیربرنامهناشناخته نباید منتظر 

موفق باید تا حد امکان از استمرار و تداوم کار اصلي یعني امر تعليم  . چراکه مدیراناست یضرور

و والدین استفاده کرده و  نفعانیذو تربيت اطمينان حاصل کنند. مدیران موفق باید از مشارکت 

از طرف دیگر پژوهشگران سازمان ملل در  ی مالي را برای به مدرسه به دست بياورند.هاتیحما

ی مدارس و آورتابی آموزشي باید بتوانند هانظامرابطه با بحران کرونا اظهار داشته است که 

اعضای مدرسه را در جهت دستيابي به توسعه پایدار بهبود بخشند و از انعطاف باالیي برای 

برخوردار باشند. همچنين سازمان ا هبحرانبازگشایي مجدد مدارس و پاسخ ایمن در مواجهه با 

 تیریمد یهاتيظرف آموزشي تمرکز داشته،عدالت  باید برها دولتملل بيان داشته است که 

تاب ی نوین آموزشي برای شهاروشی را تقویت کرده، فرصتي برای تغيير و استفاده از ریپذسکیر

 يو هماهنگ یرهبر جود آورده، ازی آموزشي را به وهاستميسدر زمان کوتاه در  هاآموزشبخشيدن 

 (.United Nations, 2020)ی در سيستم آموزشي و بهبود روابط حمایت کند قو

 National Association of School)همچنين انجمن ملي روان شناسان مدرسه 

Psychologists, 2020 ) اظهار داشته است که مدیران باید بر سيستم ورود و خروج اعضا و دانش

ی هاتيعالفآموزان به مدرسه تسلط کاملي داشته و نظارتي باالیي بر این امر داشته باشند و از تداوم 
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داده و  آموزشبا افراد  هادستورالعملی نحوهآموزشي غافل نشوند. همچنين مدیران باید در مورد 

یي برای دوران پسا بحران داشته باشند تا هایزیربرنامهتفویض اختيار کنند. آنان باید به افراد 

معتقد  Dhawan (2020)از طرف دیگر،  بتوانند در جهت ترميم و ریکاوری مدرسه گام بر دارند.

یي برای روند آموزش تدوین کنند و بر کيفيت هابرنامهاست که مدیران موفق در شرایط بحران باید 

هنحوو پيشرفت مداوم فراگيران توجه کنند. همچنين مدیران باید افراد برای مواجهه و  هاآموزش

بر این باورند که مدیران موفق  Fernandez & Shaw (2020) کنند. آماده هابحرانی برخورد با 

 اطاتارتب، شدهعیتوز یرهبر، نیریبا سا ارتباط، ها در بحرانفرصت افتنیي دارند: یهايژگیوچنين 

ی مختلف و رسانه هارسانهاستفاده از آموزش مجازی، استفاده از  Wang et al. (2020). شفاف

ی توسط اعضای امشاورهخدمات  ارائهی آموزشي و هابسته ارائهملي، برقراری ارتباط با والدین، 

 .داننديمبر موفقيت مدیران در مواجهه با بحران  مؤثرمدرسه را از عوامل 

که خصوصيات و  اندکردهی مختلفي تالش هاپژوهشاست،  شدهانيبکه در باال  طورهمان

اینکه برخي  رغميعلبر موفقيت مدیران در مدارس را شناسایي کنند؛ اما  مؤثربرخي عوامل 

است اما تاکنون  شدهانجامدر بعضي از کشورها در رابطه با موفقيت مدیران در مدارس  هاپژوهش

و خأل پژوهشي  شور پژوهشي در رابطه با موفقيت مدیران مدارس صورت نگرفته استدر داخل ک

-در این زمينه در خصوص مدیریت بحران در مدارس کاماًل محسوس است؛ اخيراً بحران کووید

را تحت تأثير قرار داده است و مدارس هم در مواجهه  ی کشورهاتمامي سازمان 1(ویروس کرونا) 19

مدیران موفق در مدارس برخي در این شرایط بحراني اما اند؛ ر آشفتگي شدهبا این بحران دچا

خوبي مواجه شوند و گاهي این بحران را از تهدید به فرصت تبدیل اند با این شرایط بهتوانسته

ها و عواملي که باعث موفقيت این مدیران شده است مورد شناسایي و کنند، اما تاکنون ویژگي

، لذا ی کنوني در بستر آموزشي بررسي نشده استجامعهو این پدیده در  است بررسي قرار نگرفته

شناسایي و کشف عوامل مؤثر بر موفقيت مدیران مدارس در مواجهه با بحران در مدارس ضروری 

حقق ای معلمان و تاست تا با تمرکز هر چه بيشتر بر این عوامل بر اثربخشي، کارایي، توسعه حرفه

 صورتشده، بههای اساسي برداشته شود. همچنين الزم است عوامل شناسایياهداف آموزشي گام

الگویي کاربردی بيان گردد که ارائه این الگو، نيازمند بومي شدن در قالب کار پژوهشي دارد؛ 

بنابراین، پژوهش حاضر قصد دارد با روشي کيفي و رویکردی اکتشافي به بررسي و کشف عوامل 

                                                           
1. COVID-19 crisis (coronavirus) 
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مدارس در مواجهه با بحران پرداخته و یک الگوی کاربردی و متناسب با  مؤثر بر موفقيت مدیران

 مدارس را پيشنهاد دهد.

 

 شناسیروش 
و با از نوع پدیدارشناسي  1کيفي رویکردپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است که با 

ی معلمان مقطع هيکلجامعه آماری پژوهش شامل شده است. اکتشافي انجام راهبرداستفاده از 

افته ساختاریهای نيمه های پژوهش حاضر با استفاده از مصاحبهدادهابتدایي شهرستان جوانرود بود. 

ی سيستماتيک )اشتراوس و داده بنياد و به شيوه تکنيکها بر اساس دادهو  اندشدهآوریجمع

انجام شد. در  2ری نظریگينمونهی هدفمند و ريگنمونه صورتبه یريگکوربين( تحليل شد. نمونه

گرفت و در مراحل تحليل افراد مورد مصاحبه صورت هدفمند از  صورتبهی ريگنمونهی وهيشاین 

گيری گيری در خصوص جایگاه بعدی نمونهنتایج حاصل از این تحليل جهت تصميمو  هاداده

د کنه را تعيين ميها در آیندداده وسوی گردآوریشده، سمتی حاصلنظریهو  کننداستفاده مي

(Urquhart, 2013: 8) صورت هدفمند صورت گرفته است. گيری در بعد اول بهبنابراین، نمونه؛

های بيشتر مسئله مورد بررسي، دو مصاحبه صورت گرفت. سپس با ابتدا برای احاطه بر جنبه

ری گيطریق نمونههای مهم، از منظور احصاء مقولهکدگذاری این مصاحبه و تحليل ابتدایي آن به

ها و نتایج های دیگر پژوهش رفته شده است. فرآیند کدگذاری مصاحبههدفمند به سراغ نمونه

 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. 14های بعدی بوده است که در نهایت، ها، مبنای انتخاب نمونهآن

 رسد که درر نميها، اشباع نظری بود. اشباع نظری زماني است که به نظمبنای پایان مصاحبه

ها به غنای کافي رسيده ها پدید آید؛ مقولههای جدیدی مرتبط با مقولههای بعدی دادهمصاحبه

 .(Corbin & Strauss, 2015)اند باشند؛ و روابط بين مقوالت برقرار و تائيد شده

 10دارا بودن حداقل  ،برای شرکت در پژوهشآنان ها، تمایل کنندهمشارکت شرط انتخاب

مدیر  عنوانبهکه مدیران آن  ی حضور در مدارسيسابقه، سال سابقه معلمي در مقطع ابتدایي

بودند، حداقل دارای مدرک ليسانس و در شرایط بحران با مدرسه همکاری باالیي  شدهيمعرفنمونه 

دقيقه انجام گرفتند و روی نوار ضبط شدند. پس از طرح  45تا  30ها بين . مصاحبهداشتند، بود

 کنندگانشده توسط شرکتهای ارائههای بعدی با توجه به توصيفسؤال اصلي پژوهش، سؤال

ی وتحليل، براشده برگردانده شدند و پس از انجام دو مرحله اول تجزیهمطرح شدند. مطالب ضبط

کننده، مجدداً به وی مراجعه، اطمينان از صحت تفسير و برداشت پژوهشگران از اظهارات هر شرکت
                                                           
1. Qualitative method 

2. Theoretical sampling 
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در پژوهش حاضر،  تفسيرها با نظر وی بررسي و در صورت نياز تغييرات الزم انجام شد. صحت

ی اها و به شيوهشده است. معموالً با تحليل خط به خط دادهصورت خط به خط انجامکدگذاری به

روند تحليل . (Urquhart, 2013: 9)گردند ها الصاق ميها به دادهیافته و روشمند، مقولهسازمان

. این 3و کدگذاری انتخابي 2، کدگذاری محوری1ها به ترتيب عبارت بوده است از کدگذاری بازداده

برای تعيين روایي سؤاالت مصاحبه از روایي  انجام شد. MaxQDA 2018افزار فرایند از طریق نرم

ی مدیریت نظران حوزهنفر از متخصصين و صاحب 6صوری و محتوایي استفاده شد که توسط 

نفر دیگر  2ها توسط پژوهشگران، از زشي استفاده شد. همچنين، پس از کدگذاری دادهآمو

-ها را کدگذاری کنند تا صحت و اعتبار کدگذاری و مقولهشده است که برخي از مصاحبهخواسته

شابه و ها تقریبًا مآمده ارزیابي شود. نتایج بيانگر این بود که در بيشتر موارد، یافتهدستهای به

 Christensen, 1989)« تشخيص خارجي»سان بودند. عالوه بر این، با استفاده از تکنيک یک

Quoted from Mohammadpour, 2010: 168)  از یک پژوهشگر دیگر درخواست شده است که

های بحران در مدارس را مطالعه نموده و دیدگاه طیموفق در شرا تیریدیاگرام عوامل مؤثر بر مد

قبول و از اعتبار باالیي برخوردار ن بيان نمایند که نتایج در این مورد هم قابلخود را در مورد آ

 بود.

 

 هایافته
 شده مرتبط با موفقیت مدیران مدارس در شرایط بحرانابعاد کشف

تفصيل بيان خواهد شد؛ و در این قسمت مراحل مختلف کدگذاری و مقوالت احصا شده به

ذاری ی کدگگيری از نتایج مرحلهگر، راهبردها، پيامدها و بستر با بهرهشرایط علي، شرایط مداخله

ها پرداخته شد. در شود. در کدگذاری باز به جستجوی خط به خط در ميان دادهباز بررسي مي

مدیران موفق در »های ها، مفــاهيم و شاخصهها، مقولهحله تالش شد با الصاق کد به دادهاین مر

صورت بــود کــه پــس از احصــاء شوند. فرآینــد کدگــذاری بــاز بدین« شرایط بحران

زني بــه رویــدادها، رخـدادها و استخراج مفاهيم، هر یک از این مفاهيم ها، برچسببررســي داده

کد باز  146هایشان مشخص شود و در این مرحله ها و تفاوتا یکدیگر مقایسه شد تا شباهتب

و  ها صورت پذیرفته استمنظور تشکيل مقولهعنوان کدهای باز نهایي احصاء شد که این کار بهبه

                                                           
1. Open coding 

2. Axial coding 

3. Selective coding 
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مشاهده است. این قابل 1مقوله شناسایي و استخراج شد که در جدول شماره  20در مجموع 

توانند حامــل معنــایي خــاص بـرای الگوی پژوهش باشند بلکه هنگامي تنهایي نميبه هامقوله

ی مرتبط با مدیران موفق در شرایط بحران نقش داشته باشد که تواند در پرورش یک نظریهمي

 های دیگر قرار داد.آن را در ارتباط با مقوله
 

ود. شی کدگذاری باز برقرار مير مرحلههای توليدشده ددر کدگذاری محوری، رابطه بين مقوله

دســته شامل  6های مســتخرج از کدگــذاری بــاز تحــت طــي کدگــذاری محــوری، مقوله

ای )بستر(، راهبردهـا و گر، شـرایط زمينهی مرکــزی، شــرایط علــي، شرایط مداخلهمقوله

مدیران موفق مدارس در شرایط »شده، مقولـه های استخراجاند. از بـين مقولهپيامـدها قـرار گرفته

شده و در مرکـز مـدل قـرار گرفتـه اسـت. دليـل ی مرکـزی در نظـر گرفتهمنزله مقولهبه« بحران

توان ها رد پای آن را ميعنوان مقوله مرکزی این است که در اغلب دادهانتخـاب این مقوله به

 گيرد.تفصيل مورد بحث قرار ميبهوضوح مشاهده کرد. در ادامه این موارد به
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 . کدگذاری و مقوالت احصاء شده مدیریت موفق در شرایط بحران1جدول 

 مفاهیم مقوله فرعی مقوله نوع مقوله

 شرایط علی

 عوامل فردی

های ویژگی

 شخصیتی

آوری، نفس، قاطعيت، تابشجاعت، خونسردی و صبوری، اعتمادبه

ری، انگيزه پذیبه پيشرفت، ميل به پاسخگویي و مسئوليتانرژی، نياز 

خدمت، انسجام شخصي، بلوغ هيجاني، جذبه شخصي مدیر، 

 پذیریریسک

های مهارت

 مدیریتی

ارتباطات توانمند، مذاکره و اثرگذاری روی سایرین، مهارت تحليل 

ای، یادگيری مداوم، داشتن ها، مهارت فني، سواد رسانهموقعيت

نگری، داشتن دانش ای، آیندهتحليل شرایط، مهارت حرفهتجربه، 

 ضمني و غيررسمي

رفتارهای 

 عملکردی مدیران

های ارتباطي جدید، توانایي پذیری، ایجاد راهمداومت در کار، انعطاف

پذیری در شرایط متفاوت، مراقبت از شغل معلمان، تطبيق

مدیریت  هایکارگيری شيوهکوشي، تالش خدمتگزارانه، بهسخت

های دورکاری منعطف در جهت کاهش فشار رواني، تسهيل فعاليت

 معلمان

 ساختاری

 قوانین و مقررات

دسترسي آسان به مدیر، داشتن اختيارات کافي در اداره امور، وجود 

قوانين حمایتي در حمایت از مدیران، اختيارات کافي مدیران در 

ها و نگاریخيص نامهها، حذف قوانين دست و پاگير، تلگيریتصميم

 بوروکراسي اداری، تسهيل قوانين غيرضروری

های حاکم ارزش

 بر مدرسه

دوستي، همياری ميان افراد، فلسفه های حاکم بر مدرسه، نوعارزش

بيني مدیران در مواجهه با شرایط فردی مدیران، باورها و جهان

ني آفریارزشها، بيني مثبت در مقابله با بحرانسخت، نگرش و جهان

در مدرسه برای حمایت از اعضا در شرایط سخت، خلق ارزش ایثار و 

فداکاری در ميان اعضای مدرسه، تقویت روحيه داوطلبي، 

 آفریني و ایجاد فرهنگ تشویق به مشارکتارزش

شرایط 

 ایزمینه
  امکانات و تجهیزات

امکانات تکنولوژیکي کافي در مدرسه، امکانات فيزیکي مناسب در 

ای مدرسه، دسترسي آسان به تجهيزات، وجود بسترهای رسانه

های ارتباطي مناسب و کافي در ميان اعضا، وجود مناسب، وجود کانال

 افزارهای جدید و متناسب با شرایط موجودافزارها و سختنرم
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  حمایت

حمایت معلمان از مدیر، مشارکت معلمان در حل بحران، حمایت 

ها، همراهي دانش آموزان در دوران بحران، فعاليتدانش آموزان از 

های حمایتي از حمایت افراد مافوق و افراد اداره، صدور بخشنامه

مدیران توسط اداره، حمایت والدین از عملکرد مثبت مدیران، 

اني ها، پشتيبمشارکت و تقویت روابط والدین با مدرسه در حل بحران

 نيازاداره از مدیران و معلمان در صورت 

  فرهنگ خالق و نوآور

های آموزشي معلمان، های نوین آموزشي، استقبال از ایدهخلق فرصت

های آموزشي، خلق محيطي با ارتباطات باال و شاداب تشویق نوآوری

در ميان معلمان و دانش آموزان، وجود محيطي خالق و پویا، احترام 

 های افرادو حمایت از نظرات و ایده

شرایط 

 گرمداخله

انسجام درونی مدرسه 

 )مراکز آموزشی(
 

هماهنگي افراد، ميزان درگيری و مشارکت، دانش جمعي اعضای 

مدرسه، همراهي معلمان، سطح جلب همکاری معلمان، سطح جلب 

 همکاری دانش آموزان

  ماهیت بحران

ميزان شفافيت یا ابهام نتایج بحران، سطح ادراکي معلمان و دانش 

نسبت به بحران، نوع بحران، ميزان وسعت و شدت بحران، آموزان 

روند افزایشي یا کاهشي بحران، نوع نگاه معلمان و دانش آموزان 

 نسبت به بحران، تمایل و انگيزه معلمان برای مواجهه با بحران

ریزی و نحوه برنامه

 دهیسازمان
 

 بندیها، مشخص بودن وظایف، نحوه گمارش و نوبتشفافيت نقش

های متناسب با شرایط پيش رو، معلمان، تيم سازی و خلق تيم

مدیریت دانش در ميان معلمان، تالش برای حفظ تعادل کار و زندگي 

 ریزی اجرایيمعلمان، برنامه

 راهبردها

  نظارت و بازخورد مستمر
گزارش دهي، ارزیابي از آمادگي افراد در برابر بحران، بازدید از محيط 

 نظم، استفاده از سيستم تشویق و پاداشکار، ارزشيابي م

  گذاریهدف

بازبيني اهداف آموزشي مدارس، نيازسنجي مجدد در 

های جدید در مواجهه های مرکز آموزشي، تعيين اولویتگذاریهدف

مدت در طول بحران، نگاه مدت و ميانبا بحران، توجه به اهداف کوتاه

استراتژیک برای پسابحران، ریزی استراتژیک و رو به آینده، برنامه

داشتن هدف و بينشي مشخص، عيني سازی و مشخص کردن اهداف 

 نفعانبرای ذی

  دهی و هدایتجهت

گيری مدرسه، دهي به معلمان همراه با حمایت، تعيين جهتجهت

های مشخص، مدیریت استعدادها، تدوین دستورالعمل و برنامه

معلمان، مدیریت  های ميانمدیریت خالقيت، مدیریت تعارض

 تغييرات ناشي از بحران
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کارگیری رویکردهای به

 نوین آموزشی
 

های ها و الگوهای تدریس متنوع، توجه به آموزشاستفاده از آموزش

های آموزشي، توجه و مجازی و الکترونيکي، حمایت از نوآوری

 های جایگزین در شرایط بحرانيکارگيری آموزشبه

تدوین و طراحی 

های آموزشی برنامه

 مقابله با بحران

 

ریزی برای توجيه و های آموزشي، برنامهرساني از روند برنامهاطالع

افزایش آگاهي معلمان و دانش آموزان نسبت به بحران، طراحي 

ای برای کسب اطالعات مفيد در مواجهه با های فرا مدرسهبرنامه

ی جهت ارتقای اهای آموزشي درون مدرسهبحران، برگزاری دوره

 آمادگي معلمان

 پیامدها

  ایتوسعه حرفه

های معلمان، کسب تجارب جدید، کسب مهارت ارتقای مهارت

نگری در ميان اعضا، افزایش قدرت پاسخگویي، دوراندیشي و آینده

های جدید در ميان معلمان، خودباوری، کسب دستيابي به ظرفيت

صالحيت اجرایي، ای جدید در ميان معلمان، های حرفهمهارت

پرورش خالقيت در مدرسه، تقویت روحيه اتکای به خود در ميان 

 معلمان و مدیران

  خلق سرمایه اجتماعی

همبستگي باال در مدرسه، همدلي و روابط حسنه، اعتماد متقابل و 

پذیری در سازماني در مدرسه، احساس مسئوليت و مسئوليتدرون

سازمان آموزشي، افزایش تعهد در قبال وظایف، رشد اخالقيات در 

ميان معلمان و سایر اعضا، کسب رضایت قلبي و دروني، رشد تعهد 

 گری در مدرسهاخالقي در مدرسه، بهبود مربي

  رهبری تیمی

ایجاد انگيزه در ميان معلمان برای جلب همکاری باال، جلب همکاری 

مورد والدین، تفویض اختيار، مشورت در ميان اعضای مدرسه در 

های کاری و همکاری ميان معلمان، مشارکت مسائل، تشکيل شبکه

 هاگيریدادن معلمان در تصميم

  پذیریانعطاف

های ارتباطي جدید، کاهش مقاومت های کاری، خلق راهانعطاف تيم

های مدرن در انتقال مفاهيم، در برابر تغييرات، استقبال از شيوه

تالش برای تغيير و خود  جابجایي معلمان در شرایط ضروری،

 اثربخشي در ميان معلمان

 

 شرایط علی مؤثر بر موفقیت مدیران مدارس در شرایط بحران

شرایط علي حوادث، وقایع و اتفاقـاتي هسـتند کـه بـه وقـوع یـا گسـترش پدیـده مـورد نظـر 

شده یـا تواند هـر واقعـه )ماننـد رفتـاری خـاص، چيـزی کـه گفتهانجامد. شـرایط علـي ميمي
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ا ههچيـزی کـه کسـي انجـام داده اسـت( و همچنـين رویـداد احتمـالي باشـد. شرایط علي در داد

تي شوند. حکه، ازآنجاکه، چون، به سبب و به علت بيان مياغلب با واژگاني نظير وقتي، درحالي

تواند با توجه به خود پدیده و با نگاه منظم به هایي وجود ندارد محقق ميزماني که چنين نشانه

د، شرایط علي را ها و بازبيني رویدادها و وقایعي که از نظر زماني مقدم بر پدیده مورد نظرنداده

عنوان شرایط علي به« عوامل ساختاری»و « عوامل فردی»های بيابد. در پژوهش حاضر، مقوله

 اند.موفقيت مدیران مدارس در شرایط بحران احصاء شده

 

 :های شخصيتي و فردی مدیران مانند ها نشان داد که ویژگيیافته عوامل فردی

 يموفقيت مدیران در شرایط بحران تأثير مثبتپذیری آنان بر آوری و ریسکشجاعت، تاب

پذیری به مقابله با ها با قاطعيت و مسئوليتدارند و این مدیران در مواجهه با بحران

عنوان نمونه ها ابایي ندارند. بهپردازند و از مواجهه با بحرانشرایط بحراني مي

 معتقد بود که: 7ی شماره شوندهمصاحبه

مدیر ما شخصيتي جالبي دارد، با وجود اینکه در این شرایط سخت ... »

ترسيدند که در بسياری از معلمان غرق در استرس بودند و حتي مي

مدرسه حاضر شوند، اما مدیر ما خيلي خونسرد شرایط رو بررسي 

 «....داد کرد و حتي به بقيه دلگرمي ميمي

 :ی قوانين و اد که ساختار و مجموعههای پژوهش حاضر نشان دیافته عوامل ساختاری

بر موفقيت مدیران در شرایط بحران نقش ایفا  عنوان عاملي مؤثرمقررات مدرسه به

 معتقد بود که: 1ی شماره شوندهمثال مصاحبهعنوانکنند. بهمي
ببرد. در صورت لزوم حساب او  حتي اداره ازباید با عرضه باشد و مدیر »

داد که چطور توی این شرایط به معلمان آزادی مي با صالحدید خودش

سخت کالسشان رو اداره کنند و اصراری نداشت که حتماً سر کالس 

حفظ  راها چهارچوب و کرديممطالبه  ارانجام وظایف ولي  دشناحاضر ب

 «.کردمي

ي( ها دارای چنــد بعــد )مقوله فرعالزم بــه ذکــر اســت کـه هرکدام از ایــن مقوله

های مدیر و رفتارهای های شخصيتي، مهارتی عوامل فردی در سه بعد ویژگيهســتند. مقوله

ی عوامل ساختاری نيز در دو اند. همچنين مقولهعملکردی مدیران مورد بررسي قرار گرفته شده

ی شرایط علي تحقق موفقيت مدیران مثابههای حاکم بر مدرسه و قوانين و مقررات بهبعد ارزش

 دهد.جزئيات این فرآیند را نشان مي 1اند. جدول شماره دارس در شرایط بحران احصاء شدهم
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 ای مؤثر بر موفقیت مدیران مدارس در شرایط بحرانشرایط زمینه

سازد و بر ی مورد نظر را فراهم ميی پدیدهشـرایط بستر مجموعه شرایطي است که زمينه

شــرایط بســتر، مقولــه محــوری و نتــایج منــتج از آن گذارد. ها تــأثير ميرفتارها و کنش

حمایت »، «امکانات و تجهيزات»های دهد. در ایــن پــژوهش مقولهرا تحــت تــأثير قــرار مي

ه اند کشدهای در نظــر گرفتهمنزله شرایط زمينهبه« فرهنگ خالق و نوآور»و « در ابعاد مختلف

 اند.ق موفقيت مدیران مدارس در شرایط بحران احصاء شدهی شرایط بستر تحقمثابهبه

 

 :های پژوهش نشان داد که برای موفقيت مدیران در مدارس یافته امکانات و تجهیزات

نمونه  عنوانبه نياز به بستری از امکانات و تجهيزات تکنولوژیکي کافي در مدرسه است.

 معتقد بود که: 14ی شماره کنندهمصاحبه

د کارهای مدرسه و همدیر اگر بخوافقط اراده مدیر کافي نيست بلکه »

امکانات و تجهيزات بودجه، اندازه کافي باید به دشرایط را بهبود ببخش

 «.دداشته باش

 های حمایتي در مدارس باید ها نشان داده است که زمينهیافته جانبه:حمایت همه

فراهم شود تا بتوان فضایي از اعتماد را برای مدیران و همچنين در ميان معلمان، دانش 

 معتقد بود که: 4ی شماره شوندهآموزان و حتي والدین فراهم کرد. مصاحبه

شنویي دارند و رفهای دانش آموزان و والدین از مدیرمان حخانواده»... 

ی کنند که اگر کاراگر تصميمي هم بگيرد قبولش دارند و حتي سعي مي

 «د به مدیر کمک کنندیاز دستشان بر بيا

 :ها نشان داده است که وجود فرهنگي خالق که همچنين یافته فرهنگ خالق و نوآور

ثر است. حامي نوآوری در مدارس باشد، بر موفقيت مدیران در شرایط بحران بسيار مؤ

هایي حلها و ابتکارات افراد به دنبال یافتن راهدر شرایط بحران با خالقيت و نوآوری

کنند تنها در بسياری از موارد، مشکالت را حل ميجدید خواهند بود که همين امر نه

معتقد  3ی شماره کنندهکنند. مصاحبهنوعي فرصت تبدیل ميبلکه تهدیدها و بحران را به

 بود که:

کنند. مدیرهای موفق ترسو نيستند و از نظرات معلمان استقبال مي»

ی جدیدی برای آموزش داشته باشند اگر حرفي داشته باشند یا شيوه

کنند و خوب به حرف طرف گيری نميکه متفاوت از قبل باشد جبهه

نظر و ایده خوبي داشته باشه به کار  کسي مقابلشان گوش ميدن، اگر
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آموز با شور و شوق تشکر و قدرداني اون معلم یا دانشبرند و حتي از مي

 «.کندمي

 

 گر مؤثر بر موفقیت مدیران مدارس در شرایط بحرانشرایط مداخله

ای از وقایع، رخدادها و شرایط هستند که در فرآیند تحقق مدیریت گر مجموعهشرایط مداخله

گر شرایطي هستند که به مداخلهدهند. در واقع، شرایط موفق مدارس در شرایط بحران رخ مي

ها راهبردها را درون گذارند. آنپدیده مورد نظر تعلق دارند و بر راهبردهای کنش و واکنش اثر مي

گر عواملي هستند که کنند. در پژوهش حاضر شرایط مداخلهبستر خاصي محدود یا تسهيل مي

جام انس»های دهند. مقولهني رخ ميسازی موفقيت مدیران در شرایط بحرادر فرایند طراحي و پياده

گر منزله شرایط مداخلهبه« دهيریزی و سازماننحوه برنامه»و « ماهيت بحران»، «دروني مدرسه

اند. گر در موفقيت مدیران مدارس احصاء شدهی شرایط مداخلهمثابهشده است که بهدر نظر گرفته

ازدارنده موفقيت مدیران مدارس در شرایط بحران توانند پيش برنده و یا بها ميدر واقع این مؤلفه

 باشند.

 

 :)های پژوهش حاکي از این است که یافته انسجام درونی مدرسه )مراکز آموزشی

ميزان انسجام مدرسه نقشي مهم در موفقيت مدیران در برابر بحران دارد. 

 معتقد بود که: 1ی شماره شوندهمصاحبه

کنه یا حتي برای اینکه بتونه  مدیر برای اینکه بتونه موفق عمل»

موفقيتش در شرایط سخت رو تسریع کنه باید بتونه همه رو با خودش 

هماهنگ کنه و توجيهشان کنه که همه باید متحد باشن و در این 

 «شرایط سخت هرکي ساز خودش رو نزنه

 :های پژوهش، ماهيت و نوع بحران بر موفقيت مدیران بر اساس یافته ماهیت بحران

 معتقد بود که: 11ی شماره شوندهر فراواني دارد. مصاحبهتأثي

ها جور دیگه ای باشن ممکنه مدیری ميخوام بگم که شاید اگه بحران ...»

تر عمل کنه و یا حتي همون مدیری که بهتر عمل کنه یا مدیری ضعيف

 «.االن خوب کار نکرده در اون بحران شاید بهتر خودش رو نشون بده

  ریزی در ی برنامهدهند که نحوههای نشان ميیافته دهی:ریزی و سازمانبرنامهنحوه

ریزی برای دهي معلمان و دانش آموزان و برنامهمدارس و همچنين چگونگي سازمان
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نفعان بر عملکرد مناسب مدیران در موفقيت مواجهه با بحران تأثيرگذار ارتباط با سایر ذی

 معتقد بود که: 4شونده شماره است. مصاحبه

در این شرایط کرونایي با وجود اینکه یکي از همکاران در شرایط  ...»

ی ما انقد خوب کارها را تقسيم کردند زایمان قرار داشت اما مدیر مدرسه

دیگر  هایتنها کاری عقب نيفتاد بلکه اون کالس مثل بقيه کالسکه نه

لمان و دانش آموزان مطالبش رو ارائه داد. برای این کار هم به سایر مع

هایي داد که چکار کنند. یا از معاونت مدرسه آن کالس برنامه

 «.خواست که در فالن تاریخ و فالن ساعت در آن کالس حاضر شودمي

 

 راهبردهای مؤثر بر موفقیت مدیران مدارس در شرایط بحران

سازند فراهم مي هایي برای پدیده مورد نظرحلهای هدفمندی هستند که راهراهبردها، کنش

رل، هایي برای کنتها و واکنششوند. راهبردها مبتني بر کنشو منجر به ایجاد پيامدها و نتایج مي

گيرد. اداره و برخورد با پدیده مورد نظر هستند. راهبردها، هدفمند است و به دليلي صورت مي

هرحال ت اما بهحال ممکن است برای اهدافي صورت پذیرد که مربوط به پدیده نيسدرعين

گری نيز حضور دارند که پيامدهایي را برای پدیده در بر خواهد داشت. همواره شرایط مداخله

، «نظارت و بازخورد مستمر»سازند. راهبردهای بخشند یا آن را محدود ميراهبردها را سهولت مي

تدوین و »و « کارگيری رویکردهای نوین آموزشيبه»، «دهي و هدایتجهت»، «گذاریهدف»

هایي جهت موفقيت مدیران و منجر به حلراه« های آموزشي مقابله با بحرانطراحي برنامه

 شوند.پيامدهایي مثبت برای مدارس مي

 :توانند از سيستم ها نشان داد که مدیران مدارس ميیافته نظارت و بازخورد مستمر

های شرایط اهش آسيبحلي جهت مواجهه با بحران و کعنوان راهنظارت و بازخورد به

 معتقد بود که: 12شونده شماره سخت استفاده کنند. مصاحبه

مدیری موفق است که بر روی کارها نظارت داشته باشد و در مورد »

دهند ابراز عقيده کند و رفتارهایي که معلمان و دانش آموزان انجام مي

هتره ب بهشون بگوید که آیا کارشون درسته یا اشتباهه و یا اینکه مثالً

 «.که اینطوری انجام بشه

 یافته نشان داد که مدیران موفق در شرایط بحران، به بازبيني اهداف  گذاری:هدف

های جدید در مواجهه با آموزشي، نيازسنجي مجدد در اهداف مدرسه، تعيين اولویت

 مدت در طول بحران، نگاه استراتژیک و رو بهمدت و ميانبحران، توجه به اهداف کوتاه
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پردازند. همچنين این مدیران برای ریزی استراتژیک برای پسابحران ميآینده و برنامه

نفعان ها، دارای هدف و بينشي مشخص هستند که اهداف را برای ذیمقابله با بحران

 معتقد است که: 6ی شماره شوندهکنند. مصاحبهمشخص مي

نش آموزان مشخص مدیران باید بتوانند مسيری را برای معلمان و دا»... 

 ...«.خواهيم چيکار کنيم کنند و به همه اعضا بگویند که مي

 ی این مهم است که مدیران برای موفقيت دهندهها نشانیافته دهی و هدایت:جهت

وسوی مناسبي هدایت ها را به سمتدر مواجهه با بحران باید به افراد جهت دهند و آن

اند و هم منجر به انجام عملکردی مناسب در ها را به حداقل برسدهند که هم آسيب

 معتقد بود که: 5شونده شماره ميان اعضا برای گذر از بحران شود. مصاحبه

مدیر اگر به معلمان بگویيد که چيکار کنند، معلمان از سردرگمي »... 

 «.آینددر مي

 از  یبا توجه به اینکه در شرایط بحران بسيار کارگیری رویکردهای نوین آموزشی:به

 صورتاستفاده نباشد یا استفاده از آن بهها و رویکردهای قبلي ممکن است قابلروش

کامل ممکن نباشد، لذا مدیران موفق باید معلمان و دانش آموزان را به استفاده از 

های مجازی و الکترونيکي ترغيب ها و الگوهای تدریس متنوع و توجه به آموزشآموزش

 معتقد بود که: 5شماره ی شوندهمصاحبه. کنند

آموزش مجازی برای این مواقع خيلي خوبه چون از لحاظ مکان و  ...»

ها و معلمان و حتي دانش حضور فيزیکي توی این شرایط بحران، خانواده

اند که در مدارس حاضر شوند و از طرفي هم مهمه که آموزان نگران

 «.شان را ادامه دهندهای درسيدانش آموزان فعاليت

 مدیران موفق با طراحي و های آموزشی مقابله با بحراندوین و طراحی برنامهت :

نفعان و دیگران، آگاهي و شناخت دیگران را هایي برای افزایش آگاهي ذیتدوین برنامه

دهند تا در مقابله با بحران آمادگي بيشتری داشته نسبت به شرایط بحران افزایش مي

 معتقد بود که: 8ی شماره شوندهباشند. مصاحبه

تر بود و اطالعات محدودی در مورد اوایل، این کرونا خيلي ترسناک»

اینکه چيکار کنيم و چگونگي خطرات رو کاهش بدیم ولي خداروشکر 

 «.االن مردم بهتر شناخت دارند که چيکار کنند
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 پیامدهای موفقیت مدیران مدارس در شرایط بحران

های مربوط به پدیده مورد نظر حاصل پيامدها، نتـایجي هستند که از راهبردها و کنش

شوند. در واقـع، ایـن امـر پـس از تحقق موفقيت مدیران مدارس در شرایط بحران اتفـاق مي

توان بـا بررسـي آن، نقـاط ضـعف و قـوت اسـتقرار الگوی موفقيت مدیران مدارس افتد و ميمي

ی پيامــدهای آن شناســایي نمــوده و تــداوم موفقيت مدیران حران را بــا مطالعهدر شرایط ب

خلق »، «ایتوسعه حرفه»ی را بــا اســتحکام بيشــتری پــيش گرفت. در این راستا، چهار مقوله

ار های پيامدیِ استقرعنوان مؤلفهبه« پذیریانعطاف»و « رهبری تيمي»، «سرمایه انساني اجتماعي

جزئيــات آن  1اند کــه در جــدول شماره لگوی مدیریت موفق بحران در مدارس احصــاء شدها

 آمده است.

 با عملکرد موفق مدیران مدارس در شرایط بحران، نتایجي مفيدی  ای:توسعه حرفه

ای معلمان اشاره ی حرفهتوان به توسعهها ميی آنامکان دارد محقق شود که از جمله

 معتقد بود که: 9ی شماره شوندهکرد. مصاحبه

کنم گيریم که فکر ميبه نظرم داریم چيزهای جدید و خوبي یاد مي»

های مختلف ميتونيم ازش در آینده خيلي به کارمون مياد و در موقعيت

استفاده کنيم. درسته این شرایط سخت کرونایي مشکالت زیادی برامون 

یي رو یاد بگيریم که درست کرده ولي توفيق اجباری هم بوده چيزها

 «.بودیمتوجه ها بهشان بيسال

 :سازی الگوی موفقيت مدیران مدارس در شرایط بحران، با پياده سرمایه اجتماعی

یابد. در مواجهه با شرایط بحران همبستگي های اجتماعي مدرسه افزایش ميسرمایه

ای در ميان اعضای مدرسه ایجاد ميان اعضای مدرسه بهبودیافته، همدلي و روابط حسنه

ده و احساس مسئوليت و تعهد شسازماني در مدرسه خلقشده، اعتماد متقابل و درون

 معتقد بود که: 3ی ی شمارهشوندهدر ميان معلمان بيشتر خواهد شد. مصاحبه

درک معلمان و سایر اعضای مدرسه خيلي بهتر شده و توی این شرایط »

ی نوعي همدلي ميان معلمان و مدیر ایجادشده که انگار یک خانواده

 «.جدیدی داریم

 :يامدهای تحقق الگوی مدیران موفق در شرایط بحران، رهبری از نتایج و پ رهبری تیمی

تيمي در مدرسه است که اعضای مدرسه در تصميمات و رفتارهای مدرسه مشارکت 

 معتقد بود که: 9ی شماره شوندهگيرند. مصاحبهدارند و از همدیگر مشورت مي
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کنند و گاهي کارهایي را بين معلمان همه توی کارها مشارکت مي» 

 «.انجام بدهند داننديکنند که کارها را طوری که صالح مم ميتقسي

 با تحقق موفقيت مدیران مدارس در شرایط بحران، مدرسه  پذیری:انعطاف

کند؛ چراکه در مواجهه با بحران با توجه به اینکه پذیری باالیي را کسب ميانعطاف

دیدی را بر عهده اند و گاهي وظایف ججا شدههای مختلف جابهمعلمان در موقعيت

معتقد  2ی شماره شوندهمصاحبه یابد.های کاری بهبود مياند، انعطاف در ميان تيمگرفته

 است که:

آشنایي با وظایف معلمان، با وظایف مدیران، معاونان بر معلمان عالوه »

 یيکارهاهمدیگر جای توانند بهی آشنا شدند؛ طوری که مياندازهتا اهم 

 «.را انجام بدن

 
های احصاء شده در مراحل مقوله ،هاسازی و بهبود و پاالیش مقولهفرآیند یکپارچهدر ادامه با 

در ادامه الگوی نهایي مدیران موفق  شد.ها بررسي شده و روابط بين آنقبلي به یکدیگر ربط داده

 MaxQDAافزار شده است که از طریق نرمارائه 1ی مدارس در شرایط بحران در شکل شماره

 طراحي و ترسيم شده است. Corbin & Strauss (2008) و بر اساس رویکرد 2018
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 مدیریت موفق در شرایط بحران در مدارسبر  مؤثرعوامل . دیاگرام 1کل ش

 

 گیریبحث و نتیجه
در زمينه رهبری آموزشي وجود دارد، اما تقریباً بيشتر تمرکز  ی فراوانيهاکه پژوهشدرحالي

کند که بتوانند ها ایفا ميتوسعه بلندمدت افراد و سازمان»ها بر نقشي است که رهبری در آن

گر است نحوزه رهبران بيشتر بر آینده«. سازگار شوند، تغيير دهند، پيشرفت کنند و رشد کنند

(Kouzes & Postner, 2007)دودی وجود دارد که نقش مهمي که عهای ما این وجود، پژوهش. ب

دهد؛ یعني در مواقعي که مدیر مدیران مدارس در هنگام رویارویي با بحران ایفا کنند، نشان مي

ها کند و تمرکز او بر به حداقل رساندن آسيبعنوان رهبری آماده حضور پيدا ميمدرسه سریعاً به

معتقدند که  Devitt & Borodzicz (2008)و بهبودی مدرسه دارد. به افراد و اطمينان از بقا 

های علمي و پژوهشي این است که تغيير در بسترها، نوع دليل اصلي این عدم تعادل در فعاليت

 کند.ای ثابت و مداوم از رهبری مؤثر در بحران را دشوار ميها، خلق نظریهبحران و دالیل بحران
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اک تجارب زیسته معلمان دوره ابتدایي از موفقيت مدیران مدارس پژوهش حاضر که با هدف ادر

های فردی، عوامل های عوامل و ویژگيدر شرایط بحران انجام گرفته بود نشان داد که مقوله

ساختاری، امکانات و تجهيزات، حمایت، فرهنگ خالق و نوآور، انسجام دروني مدرسه، ماهيت 

دهي و گذاری، جهتهي، نظارت و بازخورد مستمر، هدفدریزی و سازمانبحران، نحوه برنامه

های آموزشي مقابله با بحران کارگيری رویکردهای نوین آموزشي، تدوین و طراحي برنامههدایت، به

هایي همچون ترین عوامل مؤثر بر موفقيت مدیران مدارس در مواجهه با بحران است و مؤلفهاز مهم

عنوان پيامدهای موفقيت پذیری بهعي، رهبری تيمي و انعطافای، خلق سرمایه اجتماتوسعه حرفه

 O’Brien توان گفت کهدر تبيين نتایج پژوهش حاضر مي مدیران مدارس در شرایط بحران است.

& Robertson (2009) اًل هایي که قبمعتقدند که در هنگام بحران، مدیران برای مقابله با موقعيت

های رهبری را پرورش رو شوند، مجموعه جدیدی از صالحيتها روباند با آنهرگز نتوانسته

 ,United Nations) هایي ازجمله: اصالتها، رهبری بحران باید دارای ویژگيدهند. به گفته آنمي

دوراندیشي، تسلط ، (United Nations, 2020) آوریتاب ،(Willis et al, 2020) يچابک، (2020

کنند که، در استدالل مي Smith & Riley (2010) همچنين،بر خود، شهود و خالقيت باشد. 

اند از: توانایي انطباق با ابهامات؛ داشتن های مهم رهبری اثربخش عبارتمواقع بحران، ویژگي

نگری و تفکر در مورد امور جانبي؛ تمایل به جستجوگری از وقایع و اتفاقات ظرفيت قوی برای آینده

پذیر و آمادگي پاسخگویي انعطاف؛ (United Nations, 2020) های نوین و روشنگریبه شيوه

و تغيير ؛ (National Association of School Psychologists, 2020; Dhawan, 2020) سریع

 ,Wang et al) جهت سریع در صورت لزوم؛ توانایي همکاری با افراد برای دستيابي به نتایج

و شکستن  (United Nations, 2020) ریپذیسرسختي و تحمل؛ تمایل به ریسک؛ (2020

های مورد نياز یک ترین ویژگيیکي از مهم .(Smith & Riley, 2012) در صورت لزوم« قوانين»

 Fernandez) کننده استهای شفاف و تعيينگيریمدیر مدرسه در هنگام بحران، توانایي تصميم

& Shaw, 2020; Willis et al, 2020 .)Janis (1989) و Brecher (1993)  معتقدند که، در

موقع از اوضاع، در مواقع بحران، طبيعي است که رهبران به دليل عدم آگاهي مناسب و به

گيری اساسًا فرایند انتخاب در بين های مهم دچار مشکالت اساسي شوند. تصميمگيریتصميم

از کيفيت و عمقي های جایگزین جهت انجام اقدامات است؛ که یک انتخاب مناسب باید دوره

عنوان را به« هوش رهبری»مفهوم  Lagadec (2009) ها برخوردار باشد.مناسب در مورد گزینه

الگادک معتقد است که . کندیک ویژگي مهم رهبری برای مدیریت اثربخش بحران معرفي مي

شوند و همچنين تغييرات تر ميثباتتر، آشوب آور و بيهای جهاني و محلي پيچيدههرچه محيط
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الق نياز نفس خای به اعتمادبهطور فزایندهشوند، رهبری بحران بهتر ميتر، فراگيرتر و اساسيسریع

ا و تخيلي قوی هستند که در یک هگوید، رهبران دارای هوش خالق، رهبران با ایدهدارد. او مي

شده های تعيينها و روشثبات، راحت و خالق هستند و قادرند مسائل را فراتر از رویهمحيط بي

های یکي دیگر از ویژگي Stephen Covey (2004: 202) .(Smith & Riley, 2012) بررسي کنند

مد. کاوی معتقد است که نامي« فرصت حل»قدرتمند رهبری را برای مدیریت اثربخش بحران، 

عنوان فرصتي برای پيشرفت مورد بررسي نوعي بههر بحراني که سازمان با آن روبرو شود باید به

عنوان فرصت ارزیابي کرده و سطوح الزم قرار گيرد. او بر این باور است که ما باید مشکالت را به

رسه پس از برطرف شدن بحران تفکر و رهبری انگيزشي را برای تحمل بحران فراهم آوریم تا مد

همچنين، . (United Nations, 2020) نسبت به قبل از وقوع بحران، در جایگاه بهتری قرار گيرد

Stoll & Temperley (2009)  معتقدند که برای جلوگيری از بروز بحران در یک محيط آموزشي

 «رهبری خالق و سازگار» ای پيچيده است، مدارس بهطور فزایندهسرعت در حال تغيير و بهکه به

ها بر این باورند که رهبری خالق بسيار بيشتر از حل مسئله است و شامل چنين نياز دارند. آن

هایي که اگر در حال حاضر به شود: بررسي و اسکن فعال محيط برای یافتن چالشمواردی مي

تواند مانع از ورود یا ميهای آینده جلوگيری کند و تواند از پيشرفت و تالشها نپردازند، ميآن

 سازی دانش آموزان برای آینده شود.مدارس به تغيير بنيادی در هنگام تالش برای آماده

است. ارتباطات یک اهرم  متقابلهای ارتباطي یک ویژگي مهم برای رهبری بحران، مهارت

 Wang et al, 2020; Willis et al, 2020; United) قدرتمند برای مقابله مؤثر با بحران است

Nations, 2020; Fernandez & Shaw, 2020) . ارتباطات ویژگي مهمي برای اطمينان از

درگيری و مشارکت همه ذینفعان در یک بحران است. رهبری مدرسه از طریق اطالعات واضح، 

موقع و همچنين از طریق برقراری ارتباطات اثربخش با اعضای مدرسه مختصر، مرتبط، دقيق و به

ر به رهایي از سردرگمي، شایعات و اطالعات غلط خواهد شد. مدیر موفق با استفاده از ارتباطات منج

 Smith) بيني را در طول بحران فراهم کندتواند جهت، اطمينان و خوشعنوان عاملي مهم ميبه

& Riley, 2012) .Smith & Riley (2010) ه بر این باورند که در مواقع بحراني، مهم این است ک

ند و کنها دوری نکند، زیرا مردم و دیگران ناگزیر او را قضاوت و تفسير ميرئيس مدرسه از رسانه

ای است که مدرسه چيزی برای پنهان کردن دارد. اسميت و رایلي کنند که این نشانهتصور مي

د که نکنها تأکيد ميها و دیگر ذینفعان، مستلزم صداقت است. آنمعتقدند که همکاری با رسانه

 فقط به« بدون اظهارنظری»ی زني جلوگيری شود، زیرا این کليشههميشه باید از این گمانه

 .(Smith & Riley, 2012) شودهای بيشتر و تحریف وضعيت منجر ميزنيگمانه
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در مواجهه با اطالعات محدود و ظرفيت تفکر ( Willis et al, 2020) گيریظرفيت تصميم

ای از ها خالصهتفاده از آن و همچنين تبدیل مشکالت به فرصتشهودی قوی و آمادگي اس

 & Fernandez) های اصلي موردنياز یک مدیر موفق مدرسه هنگام مواجهه با بحران استویژگي

Shaw, 2020; Smith & Riley, 2012.)  در مواقع بحران، اطالعات واقعي غالباً ناچيز هستند

بسيار رایج است. به همين دليل برای مدیریت اثربخش بحران، که اطالعات غلط و شایعه درحالي

 ,United Nations) به رهبراني در مدرسه نياز است که آماده باشند سطح ریسک را بپذیرند

ترین شيوه و عمدتاً بر اساس شهود خود، ميزان مشروعيت اطالعات موجود و با مناسب (2020

مات که این تصميسریع انجام شود، خصوصاً وقتي گيری شهودی باید خيلياقدام کنند. تصميم

توجهي از عدم اطمينان و ابهام همراه باشد که این وضعيت، های قابلشامل مسائل پيچيده با زمينه

 .(Wang et al, 2020; Smith & Riley, 2012) های مدرسه وجود دارددر اکثر بحران

ترین مشکالت در ایجاد مهم یکي از، McConnell & Drennan (2006) هایطبق گفته

ها این است که رهبری باید سازماني مانند مدرسه برای مقابله با بحرانظرفيت رهبری در درون

تحرکي کار کند. بسياری از مدارس هنوز ساختارهای در برابر فشارها، اعمال، شرایط و جو بي

 ,Willis et al) کنندميگيری بوروکراتيک با توزیع سلسله مراتبي قدرت و مسئوليت، تصميم

2020; Fernandez & Shaw, 2020) .طبق گفته Boin et al (2005: 157) ، توهم کنترل »این

ؤال س«. ربط باشدهای معاصر بي)از باال به پایين، خطي، مستقيم( ممکن است در چارچوب بحران

وردار است از این در مواجهه با یک بحران بزرگ در مدرسه، از ارزش کمتری برخ« رهبر کيست؟»

. «چگونه رهبری به بهترین نحو عامل توزیع و هماهنگي برای مقابله با این بحران است؟»سؤال، 

که همه طوریدیگر، بحران نياز به ساختارهای دموکراتيک دارد، نه بوروکراتيک، بهعبارتبه

ین ش کنند. ادرستي به بهترین وجه در جهت حل سریع بحران تالاحساس مسئوليت کنند و به

سازماني، از تفکر خطي گرفته تا تفکر سيستمي؛ و از عقل متعارف امر نيازمند تغيير در فرهنگ

 .(Fernandez & Shaw, 2020) پذیر استگيری انعطافگرفته تا تصميم
گيری خود قاطع بنابراین، در مواجهه با بحران، بسيار مهم است که رهبران مدرسه در تصميم

باشند، شفافيت و یقين داشته باشند، اميد ایجاد کنند، تالش خود را انجام دهند و از ارتباطات باز 

های الزم و معتبر با همه آسيب دیدگان در بحران اطمينان حاصل کنند. خصوصيات و مهارت

نوان عهبری برای تحقق این نتایج در یک بحران، اساسًا با آنچه معموالً توسط مدیران مدرسه بهر

طورکلي، رهبری شود، متفاوت است. بههای روزمره در مدرسه در نظر گرفته ميبخشي از فعاليت

 موفق و قوی در مورد موقعيت مدرسه برای آینده؛ و پشتيباني و توانمندسازی کارکنان و دانش
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کند در مقابله با آموزد و تالش ميآموزان در امر تعالي و پيشرفت مهارت و دانش مختلفي مي

های شخصي و سازماني را در اجتماع وقایع، احساسات و پيامدهای بحران در شرایط فعلي، آسيب

 هشود که اختيارات و استقالل کافي به مدیران دادمدرسه را به حداقل برساند. لذا، پيشنهاد مي

پذیری و همچنين قاطعيت و جلب ها بتوانند با بينش و انعطافشود و با اعتماد به مدیران، آن

ها بپردازند. همچنين مدارس باید از نظر ساختار مشارکت اعضای مدرسه به مقابله با بحران

ای هروز رساني شده و با پایبندی به اهداف اصلي تربيتي فراگيران و پرهيز از رویهسازماني به

اداری و وظایف ناکارآمد و زائد، مدارس را به سمت شرایط متعادل و با ثبات هدایت کنند. مدیران 

 نفعان هستندها، نيازمند جلب حمایت و مشارکت تمامي ذیبرای مقابله و مواجهه درست با بحران

ت حتي به فرصپذیر بتوانند تأثيرات بحران را کاهش و یا های انعطافتا با اقدامات تيمي و گروه

تبدیل کنند. از طرف دیگر، با توجه به اینکه در زمينه مدیریت بحران در مدارس تاکنون پژوهشي 

صورت تر و بههایي در ابعاد وسيعشود که در آینده پژوهشدر کشور انجام نشده است، پيشنهاد مي

رهای با برخي متغيشده در این پژوهش ی ابعاد مختلف کشفپيمایشي انجام شود و همچنين رابطه

له از جم تر قرار گيرد.های مدیریتي مدیران مورد بررسي و واکاوی عميقدیگر مدیریتي و سبک

 به خاطربود که گاهي  هامصاحبهی بهداشتي در هاپروتکلی حاضر، رعایت مطالعهی هاتیمحدود

به  شوندهحبهمصاو حتي در مواردی  شديمشروع  مجدداًو  شديمقطع  هامصاحبهاین شرایط 

؛ همچنين این شرایط کرديمنگراني از این شرایط تمایلش برای انجام مصاحبه کاهش پيدا  خاطر

را با محدودیت  ترقيعمی حسنه و دوستانه برای کسب اطالعات رابطهروند مصاحبه را در ایجاد 
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