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 مقدمه

 یکی درسی هایبرنامه و شودمی اجرا رسمی درسی برنامه آن در که است سیستمی مدرسه،

 بر مبتنی معموالً .هستند( بافت و محتوا معلم، آموز،دانش) مدرسه سیستم اصلی هسته چهار از

 محور موضوع درسی برنامه یک اجرای هایمسئولیت همه شودمی تصور ایغیرحرفه سنت یک

 انتظار مدیران از سنتی طوربه ،حالنیدرع. شود واگذار معلمان به صرفاً باید ایمدرسه سطح در

 مدارک، اسناد و آوریجمع ها،بخشنامه به گوییپاسخ مشغول سرپرستی، نقش در تا رودمی

 مواردی و معلمان ارزیابی اجتماع، سطح در مدرسه معرفی انضباطی، امور پیگیری و تنظیم

 تأکید و توجه درسی برنامه به نسبت مدیران هایمسئولیت به ترکم و کنند خدمت ارائه مشابه

(. لیکن برخی محققان با یک رویکرد Khalkhali, 2016; Jorgensen, 2012شود )می

,Boschee Glatthorn) اندادکردهی 5درسیرهبری برنامه  عنوانبهمتفاوت، از مدیریت مدرسه 

& Whitehead, 2006 .) 

 دررا  یوادارهای رهبری آموزشی ایجاد توازن دقیق بین مسئولیتدرسی رهبری برنامه 

عنوان شامل اختیارات رسمی به فقطنهو پیچیده است و  یچندوجه. این نقش ردیگیبرم

آموزان و معلمان تأثیر هایی را که بر موفقیت دانششود، بلکه نقشسرپرست مدرسه می

 دردرسی را هم  برنامه ای و توسعهذیری حرفهپای، مسئولیتگذارند، مانند پیشرفت حرفهمی

عنوان یک فرایند (. رهبری برنامه درسی بهOgawa & Bossert, 1995) ردیگیبرم

منظور یافتن اهداف مشترک، ایجاد شود که در آن رهبر با دیگران بهکننده تعریف میتسهیل

های پیچیده، کار فعالیت های همکاری، ساختن یک روش کاری و هماهنگ کردن بسیاری ازتیم

کند. رهبر برنامه درسی نیاز دارد تا بر دو موضوع اصلی توسعه برنامه درسی یعنی حفظ می

 & Albashiry, Voogtبرنامه درسی و توسعه آن به بهترین شکل ممکن متمرکز شود )

Pieters, 2016.) 

رهبری آن برای ارائه دارد. بنابراین،  وپرورشآموزشبرنامه درسی، نقشی محوری در نظام 

های یک برنامه درسی مناسب و ایجاد نظام آموزشی کارآمد، مهم و حیاتی است. در نظام

آموزشی متعهد به بهبود مستمر فرایند آموزش، ایجاد و توسعه یک طرح جامع مدیریت برنامه 

باال  درسی امری الزامی است تا نظام آموزشی از یک برنامه هماهنگ، متمرکز و منسجم برای

ها را به طرفی آموزش یوسوسمتمند شود. همچنین، نقطه تمرکز و بردن میزان یادگیری بهره

 ,Avizhganهدایت کند که طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه درسی در آن تسهیل شود )
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Mirshah Jafari, Nasr & Changiz, 2014 .)مؤثرترین رهبران برنامه درسی رونیازا ،

شناسایی مسیرهای  هاآنکنند. اقدام می شدهینیبشیپهای و فراتر از مسئولیتنقشی پویا دارند 

کنندگان و کمک به فرایندهای جدید، هماهنگ کردن افراد و منابع، انگیزه دادن به مشارکت

دهند. در این معنا، رهبری قوی در سطح مدیریت برنامه درسی شامل بهبود مدرسه را انجام می

که با همکاری سایر افراد در سطوح مختلف نظام و با اختیارات متفاوت  باشدمیپذیرش کارهایی 

 (.ECRA Group, 2010شود )در حوزه آموزش انجام می

ریزی نظری در حوزه برنامه درسی، ضرورتی است که تعلیم و نیاز به وجود رهبری و برنامه

رهبران برنامه درسی باید با  عنوان. مدیران مدارس بهردیگیبرم درتربیت را در سرتاسر جهان 

وار بین نظریه و عمل های برنامه درسی آشنا باشند و نسبت به رابطه آینهطیف وسیعی از نظریه

واقع شود، درک  مورداستفادهتواند برای ایجاد و تعریف دیگری که چگونه هر یک میو این

ها به تعمیق ر این حوزهعمیقی داشته باشند. در عصر اصالح فناورانه، درگیر کردن رهبری د

 ,Torabi, Erfanکند )های درسی کمک میتدوین برنامه« چرایی»و « کارکرد»درک 

Banisi, Naghdi, 2014رود که در نقش طور سنتی، از مدیران انتظار می(. البته به

سرپرستی، تنظیم و پیگیری امور انضباطی، معرفی مدرسه در سطح اجتماع، ارزیابی معلمان و 

های مدیران نسبت به برنامه درسی ، به مسئولیتبیترتنیابهردی مشابه خدمت نمایند و موا

طور به شدهاشارههستند که ضمن انجام وظایف  ییهاآنشود، اما مدیران مؤثر تر توجه میکم

، مدیر مدرسه درواقعشده تأکید کنند. کارآمد، بر توسعه، تحکیم و تداوم یک برنامه درسی غنی

های مدرسه باشد. به زبان روزمره فعالیت شدهنیتدوهای درسی اند عامل ترجمان برنامهتومی

مدیران مدارس در نقش رهبر برنامه درسی باید از هسته اصلی هر برنامه درسی اجراشده در 

های درسی مدرسه، درک روشنی داشته باشند. الزم نیست که مدیران مدارس در همه برنامه

آموزان بخش عمده دانش، ه باشند، بلکه باید مطمئن شوند که دانشموضوعی تخصص داشت

طور شوند، بهو در عمل تدریس می اندشدههیتعبهای درسی هایی را که در برنامهادراک و مهارت

 (.Khalkhali, 2016اند )مؤثری یاد گرفته

را و رهبری آن ریزی درسی امری ظریف و دشوار است که پشتیبانی مدیران را برای اجبرنامه

ترین که اغلب مدیران آموزشی، برنامه درسی و هدایت مطلوب آن را مهمآن باوجودطلبد. می

 & Zein Abadiدانند )وظیفه خود دانسته و صرف وقت بیشتر برای آن را الزم می

Asadzade, 2013کنند که تقاضاهای دیگر در همان زمان امکان چنین (، اما احساس می

 ,Avizhgan, Mirshah Jafari, Nasr & Changizرممکن ساخته است )توجهی را غی
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های رهبری برنامه درسی برای مدیران در مورد چالش 2و هانکینگز 5(. مطالعه ارنستین2016

 سومکیانجام شد، نشان داد که مدیران در طول هفته فقط  5688مدارس ابتدایی که در سال 

بیشتر دغدغه ساختار و سازمان  هاآنکنند. درسی می تر از این زمان را صرف برنامهیا کم

 & Zein Abadiکردند )مدرسه را داشتند و نقش فعالی در رهبری برنامه درسی ایفا نمی

Asadzade, 2013درواقع. رادارندترین توجه (. مدیران آموزشی به موضوع برنامه درسی کم ،

 -های آموزشی، شرایط یاددهیفجای پرداختن به مباحثی مانند هدمدیران آموزشی به

مادی و  مسائلریزی درسی کارآمد به های مرتبط با برنامهآموزان و سایر فعالیتیادگیری، دانش

 (.Stark, 2002های آموزشی تمرکز دارند )فیزیکی مؤسسه

های درسی و اثربخشی مدارس آبادی و جهانی در بررسی رابطه بین رهبری برنامهجمال

ای معلمان رابطه تند که رهبری برنامه درسی با اثربخشی مدرسه و رشد حرفهابتدایی دریاف

(. آویژگان و همکاران در بررسی Jamal Abadi & Jahani, 2016مثبت و معناداری دارد )

دریافتند که  یعلمئتیهنقش رهبری برنامه درسی دوره تحصیالت تکمیلی از دیدگاه اعضای 

شوند که بندی میطبقه فرعی دسته 58پنج طبقه اصلی و های رهبری برنامه درسی در نقش

دهی تعامالت، پرورش حس ای، شکلحرفه ( ارتقای جوّ آموزشی )توسعه5از:  اندعبارت

ها و ، تأمین و تخصیص منابع، تعیین سیاستشورونشاطشناسی، ترغیب و پرورش حس وظیفه

رسی )ارتقا و بهبود تناسب اهداف، های د( تدوین برنامه2(؛ ازیموردنساختارهای سازمانی 

های درسی )حمایت تحقق نقش استاد، حمایت ( اجرای برنامه9محتوا، تنظیم(؛  یدهسازمان

گویی، ارزشیابی ( نظارت و ارزیابی برنامه درسی )پاسخ0تحقق نقش دانشجو، هماهنگی(؛ 

ها و انطباق )بازنگری دوره ( نوآوری و تسهیل تغییر1دانشجو، ارزشیابی استاد، ارزشیابی برنامه(؛ 

 (.Avizhgan, et al., 2014های جدید( )ها و رشتهاندازی دورهها، راهو رشته

نشان داد که « توسعه رهبری برنامه درسی در امارات متحده عربی»ای با عنوان مطالعه

جدید، به یک مدل  توسعهدرحالیکی از نتایج جوامع یادگیری  عنوانبهیادگیری فردی و جمعی 

های بلندمدت برای حلکند که تمرکز بر راهای کمک مییافته و ارگانیک از یادگیری حرفهتکامل

ناشی از این امر، نقش مدیر پروژه، ارزش  مسائلنماید. برخی از رهبری آموزشی را تشویق می

رش را های کاری و آموزش در مقابل پروگیری، روابط و فرایندشده، سطوح تصمیمرهبری توزیع

و  تیفیباکهای (. رهبری برنامه درسی برای توسعه برنامهStephenson, 2010) ردیگیبرم در

سازی و در اصالح، پیاده هاآنمناسب حیاتی است. زمینه مدرسه بر اقدامات رهبران و موفقیت 
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تر قادر هستند که یک مدل رهبری ارزشیابی برنامه درسی تأثیر خواهد داشت. مدارسِ بزرگ

تعداد  لیدل بهتر شده برای برنامه درسی را اتخاذ کنند، اما این امر در مدارس کوچکفویضت

 کهیدرصورت(. مدیران مدارس Jorgensen, 2012شود )کارکنان در این مدارس، محدود می

توانند نقش رهبری خویش را به نحو دانش خود را در رابطه با برنامه درسی توسعه دهند، می

رهبری برنامه درسی در »(. در پژوهشی تحت عنوان Glatthorn, 2000دهند )احسن انجام 

رهبری برنامه درسی  دودستهکارانه، نشان داده شد که در دوران محافظه« 5کارانهدوران محافظه

. این 9و رهبری برنامه درسی انتقادی 2ایاز: رهبری برنامه درسی حرفه اندعبارتوجود دارد که 

اند و در ارتباط با سایر رهبران برنامه درسی در طول زمان پدیدار شده های رهبریمقوله

 (. Ylimaki, 2012) اندگرفتهشکلتری های درسی و تغییرات سیاسی فرهنگی گستردهبرنامه

دبستانی در تایوان، به این های رهبری برنامه درسی مدیران پیشمحققان در بررسی شاخص

بندی مورد اجرایی در شش بعد طبقه 23توان در قالب را می هانتیجه رسیدند که این شاخص

( سازمان و عملکرد تیم توسعه برنامه درسی 2دبستانی؛ انداز پیشگیری چشم( شکل5نمود: 

 یگر یاحرفه( بهبود 0دبستانی؛ ( کنترل فرایند اجرای برنامه درسی پیش9دبستانی؛ پیش

( ارزیابی عملکرد اجرای برنامه درسی 9زشی مختلف؛ ( ادغام منابع آمو1برنامه درسی معلمان؛ 

های رهبری برنامه درسی نشان نسبی شاخص یده وزن لیوتحلهیتجزدبستانی. همچنین، پیش

های برنامه زمینه و ویژگی لیوتحلهیتجزاز: توانایی  اندعبارتترین موارد اجرایی داد که مهم

انداز برنامه ز برنامه درسی؛ توانایی ساخت چشماندادرسی برای ارائه مبنایی جهت توسعه چشم

ایجاد یک  منظوربهدبستانی با دیگر اعضا؛ توانایی برقراری ارتباط معلمان با یکدیگر درسی پیش

آوردن تیم توسعه برنامه درسی؛ توانایی تأمین کردن منابع از داخل و خارج مدرسه برای فراهم 

ساختن برنامه درسی معلمان و نیازهای تدریس.  جهت برآورده ازیموردنمحیط و تجهیزات 

ها با تأکید بر همکاری، وظیفه و کنترل سازمانی تحت چارچوب رهبری ، این شاخصیطورکلبه

(. Lin & Lee, 2013قرار دارند ) 0جدید در تایوان، در راستای مفهوم غربی رهبری توزیعی

ای است که طه با برنامه درسی حوزهکه رهبری مدرسه در رابمحققان دیگر ضمن تأکید بر این

به  زبانیآلمانباشد، دریافتند که رهبران مدارس در کشورهای های بیشتر مینیازمند پژوهش

برند. های خود لذت میمندند و از تدریس در کالسهای حوزه آموزش و راهنمایی عالقهفعالیت
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معلم ارتباط نزدیکی  عنوانبهخود دلیل این امر آن است که مدیران مدارس هنوز با هویت سابق 

تأثیر خود را بر هویت  زبانیآلمان، گفتمان برنامه درسی در کشورهای گریدعبارتبهدارند. 

 ,Huber, Tulowitzki & Hameyerایِ ذاتی رهبران مدارس بر جای گذاشته است )حرفه

2017.) 

 & Kazemiاست ) شدهشناختهعنوان جوهره مدیریت ایفای نقش رهبری به کهییآنجا از

Mahram, 2011های مدیران مدارس ها و مسئولیتاز نقش نیز (، رهبری برنامه درسی

ها درباره رهبری در از طرفی، پژوهش  (.Avizhgan, et al., 2014شود )محسوب می

اغلب بر مدیریت مدرسه، تغییر آموزشی یا توسعه برنامه درسی تمرکز دارند و  وپرورشآموزش

 یطورکلبه(. Jefferies, 2000است ) شدهانجامپژوهشی در حوزه رهبری برنامه درسی تر کم

، پژوهش رونیازادانش موجود در کشور در مورد فرهنگ رهبری برنامه درسی بسیار ناچیز است. 

تعلیم و تربیت، توجه پژوهشگران علوم  انیمتصدتواند عالوه بر در مورد رهبری برنامه درسی می

 & Zein Abadiریزی درسی و مدیریت آموزشی را به خود جلب کند )ویژه برنامهتربیتی به

Asadzade, 2013 .عالوه بر کمبود آثار مکتوب، چالش دیگری در این زمینه مطرح است .)

اگر فقر منابع مکتوب، معرف کاستی در ابعاد نظری باشد، چالش عدم درک روشن برنامه درسی 

ریزی آثار مختلفی است. اگر قرار باشد ساختار مناسبی برای برنامهبه جهت کاربردی نیز دارای 

آید، کمیت و کیفیت برنامه درسی بهبود یابد، بازنگری در برنامه درسی صورت  وجود بهدرسی 

های نوین در برنامه درسی کاربرد داشته باشند، برنامه درسی با نیازهای پذیرد، روش

صورت ریزی درسی بهگو باشد و فرایند برنامهسی پاسخآموزان منطبق باشد، برنامه دردانش

مشارکتی انجام گیرد؛ همه به رهبری مناسب برنامه درسی برای هدایت و هماهنگی برنامه در 

 (. Avizhgan, et al., 2014های مذکور نیازمند است )راستای تمام ضرورت

رهبری، کمبود  یهنیمدرزهایی وضعیت کنونی برنامه درسی دوره متوسطه بیانگر کاستی

برنامه درسی و کمبود الگوهای  یرهایگ میتصمانگیزش، نارسایی استفاده از اطالعات در 

عنوان موانعی برای تجدید برنامه درسی است که ها بهبرای ایجاد تغییر در برنامه شدهرفتهیپذ

اشاره شد،  هاآنکند. وجود مواردی که به ضرورت رهبری اثربخش برنامه درسی را تأکید می

پژوهشگران را بر آن داشت تا با توجه به نو بودن این عرصه در ایران، به بررسی تجربه زیسته 

که به دست آوردن مدیران از رهبری برنامه درسی مدارس متوسطه دوم بپردازند. با توجه به آن

کمّی میسّر نبود  در حال رخ دادن است، با استفاده از پرسشنامه و ابزارهای ازآنچهتصویر کاملی 

از روش  یموردبررسها در مورد پدیده ترین دادهو به دلیل نیاز به گردآوری بیشترین و ژرف
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یا مطالعه جهان  2استفاده شد. پدیدارشناسی، مطالعه تجربه زیسته 5«پدیدارشناسی»کیفی 

یله فرد، زیسته وسگونه توجه دارد که بهتر، پدیدارشناسی به جهان، آنزندگی است. به بیان ساده

در زندگی روزانه زیسته  کهچنانآنکند معانی را شود؛ یعنی پدیدارشناسی تالش میمی

 Emami Sigaroudi, Dehghan Nayeri, Rahnavard, Noriشوند، آشکار نماید )می

Saeed, 2012 کلی بررسی تجربه زیسته  باهدف(. بنا بر مطالبی که مطرح شد، این مقاله

 بندی شده است.ری برنامه درسی در مدارس متوسطه صورتمدیران از رهب
 

 شناسی تحقیقروش

انتخاب شد. در  9روش پژوهش حاضر، کیفی از نوع پدیدارشناسی تفسیریرویکرد پژوهش: 

ها با توصیف تجربیات زندگی و آشکارسازی معانی نهفته در پدیده معموالًاین نوع پژوهش 

(. پدیدارشناسی Yarigholi, 2014) شودیمآن استفاده  بررسی معانی و روابط دانش و زمینه

دهد بر عمق تجربیات تأکید دارد و درک پژوهشگران را از تجربیات زندگی افزایش می 0تفسیری

(Rostami, Gravandi & Zarafshani, 2011.) 

جامعه پژوهش شامل کلیه مدیران دوره متوسطه دوم  گیری:میدان تحقیق و شیوه نمونه

اند. کار بوده مشغول به 5961-69نفر بودند که در سال تحصیلی  09ن رودسر به تعداد شهرستا

استفاده شد. در انتخاب  1گیری مبتنی بر هدف، از نمونهموردمطالعههای برای انتخاب نمونه

سال داشته باشند؛ دوم  93که افراد سن باالی ها، سه معیار در نظر گرفته شد؛ اول آننمونه

که بتوانند تجربیات اقل پنج سال تجربه مدیریت مدرسه را داشته باشند و سوم اینکه حدآن

های کیفی برای ایجاد و توسعه پژوهشگر در پژوهش کهیهنگامخود را توصیف و بیان کنند. 

طور کند، بهها در طی یک فرایند پیوسته اقدام میآوری، رمزگردانی و تحلیل دادهنظریه، به جمع

(. بنابراین، حجم Hasanzade, 2014نماید )گیری میمورد حجم نمونه تصمیمتدریجی در 

ها تا ها تعیین گردید، یعنی انتخاب نمونهنمونه در این پژوهش با استفاده از معیار اشباع داده

ها به اشباع آید و دادهنمی ستدبههای جدیدی جایی ادامه یافت که پژوهشگر دریافت داده

 مدیر هشتانیم مدیر مدرسه در این مطالعه شرکت نمودند. از 8، تعداد تیادرنهاند. رسیده

 9 و کارشناسی نفر 1 تحصیالت، ازنظر. بودند مرد نفر 0 و زن نفر 0 پژوهش، در کنندهشرکت

                                                           
1 - Phenomenology 

2 - Lived Experience 

3 - Interpretive Qualitative Method 

4 - Interpretive Phenomenology 

5 - Target-based Sampling 
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 همه همچنین،. بود ساله 11تا  93 کنندگانشرکت سنی محدوده. بودند ارشد کارشناسی نفر

 .بودند متأهل شپژوه در کنندهشرکت مدیران

 53عمیق استفاده شد. مصاحبه شامل  افتهیساختار مهینها از مصاحبه آوری دادهجمعبرای ابزار: 

کنندگان در زمینه تجارب مدیران از رهبری برنامه درسی مدارس بود. از مشارکت باز پاسخسؤال 

ها از انجام مصاحبه انزممدتخود تعیین کنند.  دلخواهبهخواسته شد تا زمان و مکان مصاحبه را 

ها کنندگان و با اطمینان از محرمانه بودن، مصاحبهدقیقه متغیر بود. با اجازه مشارکت 03تا  93

اسامی  یجابهبا استفاده از ابزارهای دیجیتال ضبط شد. در طول پژوهش نیز از کد مشخص 

 برها داده لیوتحلهیتجزکنندگان استفاده شد تا اصل رازداری در پژوهش رعایت شود. مشارکت

های مهم ها و یافته)خواندن دقیق کلیه توصیف 5ای کالیزیروش هفت مرحله اساس

بخشی به جمالت کنندگان؛ استخراج عبارات بااهمیت و جمالت مرتبط با پدیده؛ مفهومشرکت

های و مفاهیم مشترک در دسته کنندگانشرکتهای سازی توصیف؛ مرتبشدهاستخراجمهم 

های کامل های جامع و کامل؛ تبدیل توصیفتبدیل کلیه عقاید استنتاج شده به توصیف خاص؛

کنندگان برای روشن نمودن پدیده به یک توصیف واقعی خالصه و مختصر؛ و مراجعه به شرکت

 ,Yarigholi, 2014; Fahamiها( انجام شد )دست آمده و موثق نمودن یافتههای بهایده

Hoseini Ghochani, Ehsanpour & Zargham, 2010.) 

صحت و استحکام مطالعه حاضر در چهار محور ارزش واقعی، کاربردی بودن، تداوم و مبنی 

بر واقعیت بودن ریشه دارد. ارزش واقعی به این معنا است که بیان حاصل از تجربه برای کسی 

ا مراجعه به باشد. در این پژوهش ب قبولقابلطور واقعی تجربه کرده است، به را آنکه 

های حاصله، این امر محقق شد و چنانچه در مواردی کنندگان و به تأیید رساندن بیانیهشرکت

شد. کننده اصالح میکننده با نظر پژوهشگران متفاوت بود، کدها با نظر شرکتنظر شرکت

دیگر نیز های ها یا مکانکاربردی بودن یا قابلیت اجرا بدان اشاره دارد که آیا نتایج در گروه

گیری و کاربرد دارد؟ در این مورد تالش شد تا با عدم انتخاب یک مکان مشخص برای نمونه

ها از طیف نسبتاً گسترده سنی و سابقه کاری، این مهم برآورده شود. همچنین، انتخاب نمونه

های های نامتناقض و همسانی به سؤالکنندگان پاسخدست آمد که شرکتثبات هنگامی به

بودن پژوهش و انجام دانند. جهت واقعی بود، می شدهمطرحهای مختلف ه که در قالبمشاب

تعصب در مورد پدیده  هرگونهتعصب، پژوهشگران تالش نمودند تا  هرگونهفرایند آن، خالی از 

 (.Fahami, et al., 2010را در تمام مراحل مطالعه از خود دور سازند ) موردپژوهش

                                                           
1 - Colaizzi 
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 هایافته

 مورد کالیزی روش از استفاده با پژوهش، این در هامصاحبه بازخوانی از لحاص هایداده

 شرکت تجارب درک جهت مصاحبه هر متن طی این روش ابتدا. گرفتند قرار لیوتحلهیتجز

 زیر شوندگانمصاحبه هایتوصیف همه ثبت و دریافت از پس تا شد مطالعه بار چند کنندگان

 جمالت طریق این به و شوند متمایز خط موردبحث پدیده با مرتبط بیانات ،یبامعن اطالعات

بندی دسته معنایی و مفهومی هایبر شباهت استخراج و مبتنی اصلی مفاهیم مشخص،  مهم

 هایدسته و پیوندندمی هم به مطالعه تحت پدیده از جامعی توصیف برای در انتها. معنایی شدند

 درباره هاآن تجربه بازخوانی و نمونه هر به جاعار با همچنین. آورندمی وجود به را تریکلی

 بازخوانی در امانت رعایت مانند اخالقی مالحظات. شدند یابی اعتبار حاصله نتایج ها،یافته

 رعایت پژوهش این در نیز صریح استناد طریق از شوندگانمصاحبه حقوق حفظ و هامصاحبه

 است. شدهگزارشهای کالیزی در ادامه گردید. خالصه گام

 تجارب درک جهت مصاحبه هر متن بازخوانی: تحلیل تا سوم اول هایگام

 متمایزسازی و شوندگانمصاحبه هایتوصیف همه ثبت و دریافت با توأمکنندگان شرکت

  باز.  کدهای استخراج و موردبحث پدیده با مرتبط بیانات و یبامعن اطالعات

 است. شدهگزارشدامه در ا شدهانجامهای گزیده مختصری از مصاحبه

ریزی درسی از دبیران و انجمن اولیاء و مربیان و مشاور مدرسه نظرخواهی برای انجام برنامه»

اندرکاران برنامه درسی هم تا جایی که ممکن باشه نظرخواهی کنم؛ از متخصصان و دستمی

ربیات دبیران و کنم؛ از تجکنم؛ از منابعی که در مورد برنامه درسی موجوده، استفاده میمی

با  خواندنکنم. در مورد برنامه درسی و روش درس مدیران بازنشسته هم استفاده می

 (. 5کننده شماره )شرکت« زنم...آموزام حرف میدانش

های درسی جویا کنم؛ نظرات دبیران رو در مورد برنامهرو بررسی می آموزدانشنمرات مستمر »

ریزی درسی شرکت سازی برای برنامهمت جهت آمادههای آموزش ضمن خدشم؛ تو دورهمی

کنم و در کنم؛ جلسات انجمن اولیاء و مربیان برگزار میریزی میها برنامهنامهکردم؛ طبق بخش

 (. 2کننده شماره )شرکت« کنم؛...می یرساناطالعحد وظایفم در این مورد به اونا 

ریزی درسی استفاده یم در مورد برنامهباتجربه و کلیه کارکنان آموزش رانیمداز نظرات »

در مورد  آموزدانشهای آموزشی گذاشتم؛ در حد توانم سر صف با کنم؛ برای اولیاء کالسمی

کنم؛ در شورای دبیران در مورد برنامه ریزی کردن صحبت میو برنامه خواندنچطور درس 

دم؛ آموزان توضیح میدانش هاینیازها و توانایی اساس برریزی درسی درسی و انجام برنامه
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کنم؛ اردوی علمی برم؛ کالسای کنکور برگزار میآموزا رو برای بازدید علمی میدانش

ها کنم؛ انواع جشنا و برنامهبرمشون؛ بیشتر از نظر دبیران در مورد برنامه درسی استفاده میمی

کنم؛ عملکرد استفاده می کنم؛ از نظرات مشاور مدرسه همرو در ارتباط با مناسبتا برگزار می

رسونم؛ کنم؛ نواقص کاریشون رو شناسایی کرده و به اطالعشون میمی لیوتحلهیتجزرو  رانیدب

 (. 9کننده شماره )شرکت« و...

آموزی و شورای دبیران و مشاور و مربی پرورشی تو مدرسه دارم که از نظرات شورای دانش»

کنم؛ دفتر حضور و غیاب دبیرا رو وزا رو کنترل میآمکنم؛ نمرات دانششون استفاده میهمه

آموزای ضعیف کالس کنم و برای دانشهای ترم قبل رو بررسی میکنم؛ کارنامهکنترل می

کنم؛ وسایل کمک آموزشی برای آموزا رو بررسی میذارم؛ انضباط دانشتقویتی و جبرانی می

ای رو برمشون؛ زمینهردم؛ اردوی علمی میکنم؛ براشون آزمایشگاه دایر کآموزام تهیه میدانش

برنامه برای آموزا فراهم کردم که توی مسابقات علمی شرکت کنن؛ کالسای فوقبرای دانش

ریزی آموزای ضعیف برنامهخوام که برای دانشکنم؛ از مشاور مدرسه میآموزا برگزار میدانش

زنم؛ توی لیاشون در این مورد حرف میآموزا هستم؛ با اوانجام بده؛ درگیر مشکالت درسی دانش

کنم؛ به آموزا، شورای دبیران و مشاور مدرسه هم استفاده میریزی درسی از نظرات دانشبرنامه

کنم؛ عملکرد کارکنان مدرسه ها و دستورالعمالی اداره در مورد برنامه درسی عمل مینامهبخش

کنم و شای علمی و فرهنگی شرکت میدم؛ خودم هم در همایرو مدام مورد ارزیابی قرار می

 (. 0کننده شماره )شرکت« کنماشتباهات و نواقص کاریم در این زمینه رو اصالح می

کنم و در مورد کیفیت برنامه آموزای ضعیف صحبت میریزی درسی با دانشدر مورد برنامه»

کنم رم و سعی میسا میدم؛ هر ماه، یه بار به کالدرسی و نتایج مفید اون برای دبیرا توضیح می

آموزا رو برای درس خوندن تشویق کنم؛ از افرادی که در مورد برنامه درسی تخصص و دانش

ریزی درسی رو با کمک دبیرا و معاونین و مشاور مدرسه گیرم؛ برنامهتجربه دارن کمک می

افی برای آموزا فرصت ککنم که دانشهای امتحانی رو طوری تنظیم میدم؛ برنامهانجام می

کنم برای باال بردن کیفیت تدریس حتماً از درس خوندن داشته باشن؛ به دبیرا سفارش می

هایی که در مورد برنامه درسی طرح درس استفاده کنن؛ براساس دستورالعمال و بخش نامه

آموزا برنامه درسی مطلوبی تهیه کنم، از نظرات کنم؛ اگر بخوام برای دانشهستن، عمل می

 (.9کننده شماره )شرکت« کنم و...هم استفاده می خودشون

در مورد برنامه درسی اطالعات کافی ندارم؛ وقت کافی هم در این مورد ندارم؛ آموزش و »

پرورش باید برای مدیران یه کالس اجباری مثل کالسای دیگه در مورد برنامه درسی بذاره تا 

عنوان مدیر برنامه درسی نجام بدن؛ من به مدیرا بتونن در زمینه برنامه درسی اقدام درستی ا
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ها و نامهصورت متمرکز طبق آیینای ندارم، برنامه درسی مدرسه من بهمنسجم و جداگانه

های آموزش و پرورشه؛ ما تو مدرسه تجهیزات و امکانات آموزشی مثل پروژکتور و نامهبخش

وزشی مطلوب ضرورین ولی ما اسالید و امثال اینا نداریم؛ این امکانات برای بازدهی آم

نداریمشون؛ انگیزه من در مورد انجام امور مربوط به برنامه درسی کم هست؛ چون تو حیطه 

وظایف مدیر نیست و آموزش و پرورش در مورد اجرای برنامه درسی توسط مدیرای مدارس 

 (. 1کننده شماره )شرکت« رنگ عمل کرده...کم

آموزانه، در مورد برنامه درسی به نمرات و انضباط دانش وقتم کمه؛ حیطه وظایف من رسیدگی»

برنامه بذارن تا توی این کالسا شرکت کنیم، ما مدیرا در مورد باید برای مدیرا کالسای فوق

سازی برنامه درسی برنامه درسی اطالعات و منابع کافی نداریم؛ کالً در مورد طرح درس و آماده

دبیراست و من در این مورد نقشی ندارم، حتی ارزیابی  تالش کمی داشتم، چون تدریس وظیفه

های درسی کالسی آموزا هم به عهده دبیراست؛ من در مورد اهداف برنامهاز یادگیری دانش

کنن، آگاهی ندارم؛ اطالعی ندارم؛ در مورد روشا و فنون تدریسی هم که دبیرا استفاده می

کاری کرده؛ وسایل و امکانات ط مدیرا کمآموزش و پرورش در مورد اجرای برنامه درسی توس

مون کمه؛ من دانش و تخصص الزم در مورد برنامه درسی رو ندارم و در حیطه وظایف آموزشی

گیرم. اگه جزء شرح من نیست. بنابراین، از طرف آموزش و پرورش هم مورد بازخواست قرار نمی

آوردم از منابع مختلف به دست میوظایف شغلی من بود، حتماً اطالعات الزم در این مورد رو 

های ولی متأسفانه من کارای زیادی دارمو و وقت این کارو رو ندارم و حتی نیازا و ویژگی

ریزی درسی در سطوح باالتر آموزش و پرورش انجام دونم. برنامهآموزامو نمیشناختی دانش

 (. 7کننده شماره )شرکت« میشه و مدیرا نقشی در اون ندارن

تونم به این کارا برسم. ام باید برم اداره و توی جلسات شرکت کنم. وقتم تنگه و نمیمن مد»

ی کسب کردیم، کم بوده، آموزش و پرورش اطالعاتی که ما توی دانشگاه در مورد برنامه درس

دست بیاریم؛ تا حاال باید برای ما کالس ضمن خدمت بذاره تا اطالعات کافی در این مورد به

ارزشیابی برنامه درسی انجام ندادم و تعهدی هم در این مورد ندارم. چون در حیطه وظایف من 

ن یه مدیر مدرسه همیشه طبق عنوا نیست، لزومی هم نداره در این مورد تالشی کنم. به

های های شخصیتی و تواناییکنم. من از ویژگیها و دستورالعمالی اداره کار میبرنامه

شناسم. در ضمن های دبیران رو هم خوب نمیآموزان اطالعی ندارم، حتی ویژگیدانش

 (.8شماره کننده )شرکت« تسهیالت و تجهیزات الزم برای اجرای برنامه درسی رو هم نداریم...
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گزاره کلیدی بود. سپس با ادغام موارد مشابه و حذف  531نتیجه این مرحله، شناسایی 

های معنادار فرموله شدند. خالصه نتایج های استخراج شده در قالب عبارتموارد تکراری، عبارت

 های مصاحبه نمایش داده شده است.به تفکیک پرسش 5در جداول 

 
 هامصاحبهدگذاری محوری (: کدگذاری باز و ک1جدول )

 

 کدگذاری محوری کدگذاری باز 

 به نسبت ،(مدیر)خود  محوری نقش اهمیت از آگاهی. 5

  درسی برنامه

  درسی برنامه اهداف و اندازچشم توسعه به اقدام. 2

 برای درسی برنامه کیفیت از مناسب اندازیچشم تبیین. 9

 مدرسه ساکنین

 مدیر عنوانهب خود هایمسئولیت و نقش پذیرش

 درسی برنامه قبال در مدرسه

درسی  هایبرنامه مختلف سطوح از مناسبی درک توسعه. 5

 همسوسازی و( درس کالس مدرسه، ای،منطقه ملی،)

 اسناد باالدستی با مدرسه درسی هایبرنامه

 عمودی و افقی انسجام و همسویی جهت مستمر تالش. 2

  درسی هایبرنامه

 درسی هایبرنامه عین اجرای برای تمرمس تالش و تأکید. 9

 کالس در مصوب

 در بیرونی همسویی و درونی انسجام ایجاد

 درسی هایبرنامه

 یادیبندانش قرار دادن دسترس در و تدارک جهت تالش. 5

  درسی یهابرنامه با ارتباط در الزم

 هانشانه کردن مشخص و یسازواضح جهت مستمر تالش. 2

  درسی یهارنامهب کیفیت یهاشاخص و

 موقعبه قرار دادن معلمان در دسترس جهت مستمر تالش. 9

 درسی یهابرنامه به مربوط کمکی منابع

 درسی هایبرنامه به مربوط نظری دانش توسعه

 شدن آشنا جهت گروهی و انفرادی هایجلسه برگزاری. 5

 اجرای با ارتباط در متقابل انتظارات با معلمان بیشتر

  تدریس و درسی هایبرنامه

 هایبرنامه اجرای برای معلمان از کافی عاطفی حمایت. 2

 درسی

 هایپیشرفت درکقابل و دارمعنی منظم، مستمر، گزارش. 9

 هاآن خود به مدرسه، درسی هایبرنامه با ارتباط در معلمان

 اجرای در معلمان با همکاری های منظم برایبرنامه

 درسی هایبرنامه مؤثر

 گیریجهت آموزمحورسازیدانش جهت مستمر شتال. 5

 به قرار دادن آموزاندانش در دسترس و درسی هایبرنامه
 درسی هایبرنامه به آموزاندانش انهآگاه پیوند
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 درسی هایبرنامه به مربوط کمکی منابع موقع

 در پیشرفت برای آموزاندانش از عاطفی حمایت. 2 

  درسی هایبرنامه

 هاآن خود به آموزاندانش هایپیشرفت مستمر گزارش. 9

 از حمایت در خود نقش و سهم از تا اولیاء بهبه کمک. 5

 . گردند مطلع مدرسه درسی هایبرنامه اجرای

 هایبرنامه معرفی جهت اولیا برای ایویژه جلسات تدارک. 2

 هاآن به درسی

 در آموزاندانش هایپیشرفت  منظم و مستمر گزارش. 9

 اولیاء برای درکقابل یاگونهبه درسی یهابرنامه

 هایبرنامه از حمایت در اولیا هایهمکاری جلب

 درسی

 سازیغنی برای معلمان از مستمر حمایت و به کمک. 5

 درسی هایبرنامه محتوای

 سازیغنی جهت پیشرفته آموزشی هایتکنولوژی تدارک. 2

  اجرا حال در درسی هایبرنامه

 مستمر بهبود جهت معلمان با یبر همکار تأکید. 9

  درسی هایبرنامه

 درسی هایبرنامه سازیغنی

 اجرای با ارتباط در یافرا مدرسه هایهمکاری توسعه. 5

  درسی هایبرنامه

 با ارتباط در وپرورشآموزش اداره با مناسب همکاری. 2

  درسی برنامه مؤثر اجرای

 یسازمان ساختار یک ایجاد برای مستمر تالش. 9

 درسی برنامه مؤثر اجرای کنندهتسهیل

 موفق اجرای برای سازمانی فرا هایحمایت جلب

 درسی هایبرنامه

  مدرسه  درسی هایبرنامه موفق اجرای تضمین. 5

 مدرسه درسی هایبرنامه مسیر ردیابی جهت تالش. 2

 مدون درسی برنامه بین شکاف سازیکمینه جهت تالش. 9 

 شدهآموخته درسی برنامه و

 درسی هایبرنامه ردیابی

 ارزیابی و پایش برای مشخصی هایبرنامه اجرای و تنظیم. 5

  درسی هایبرنامه اشاعه

 هاکالس همه در منظم پایش سیستم اجرای. 2

  درسی برنامه نقشه مطابق هاتدریس بر اجرای نظارت. 9

 درسی هایبرنامه و نظارت منظم پایش

 

بر  مبتنی موضوعی بندیدسته و اصلی مفاهیم استخراج :حلیلت تا هفتم چهارم هایگام

 اصلی هایتم ساخت و اولیه مفاهیم معنایی هایشباهت



  92 7931 تابستانو  بهار اول،، شمارة ششمدوره                            دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه                  

 کد 93 استخراج به منجر هامصاحبه محتوای انتقادی خوانش طور که اشاره شد،همان

 در نظران،صاحب تخصصی هایاستنباط بر مبتنی مفهومی، کدهای این. گردیدمحوری 

 نیز و معنایی هایقرابت رعایت با گام این انتهای در. شدند بندیخوشه استنباطی اتموضوع

 یابیتم گانه،هفت هایسازه در مفهومی کدهای از شدهلیتشک هایخوشه پذیری،تعمیم دامنه

 .است شدهداده نمایش 2 جدول در هاتحلیل این. شدند

 
 درسی مهبرنا رهبری تبیین در گزینشی (: کدگذاری2جدول )

 

 معرف پدیده محوری رهبری برنامه درسی هایمؤلفه

 . پذیرش نقش رهبری برنامه درسی1

 . طراحی نقشه برنامه درسی2

 های درسی موضوعیسازی برنامه. توسعه و غنی3

 های درسی. مشارکت و جلب  حمایت همگانی در اجرای برنامه2

 درسیآموزان نسبت به برنامه دانش سازی هوشیار. 5

 های درسی. ردیابی برنامه6

 های درسی. پایش اجرای برنامه0

 

 گیریبحث و نتیجه

های این پژوهش حاصل بررسی پدیدارشناسانه تجربه مدیران از رهبری برنامه درسی یافته

کنندگان در مطالعه حاضر مشخص شد که یکی مدارس است. با نگاهی عمیق به تجارب شرکت

شده از تجارب آنان، تجربیات مثبت مدیران از رهبری برنامه درسی است. از مفاهیم استنباط 

های مشابهی را در مورد ها و نقشپیرامون رهبری برنامه درسی، ویژگی شدهانجامسایر پژوهش 

در این مطالعه در  آمدهدستبههای اند، اما برخی از ویژگیرهبری برنامه درسی مطرح کرده

برده شده یا در درون  هاآنتر نامی از رس به این شکل ذکر نشده، کماز منابع در دست کیچیه

. برای مثال، نقش رهبری برنامه درسی این است که تا حد ممکن بین اندشدهانیبها سایر ویژگی

(. Ogawa & Bossert, 1995توازن برقرار سازد ) یوادارهای رهبری آموزشی مسئولیت

است و فرایند ایجاد  شدهینیبشیپهای اتر از مسئولیتنقش اساسی رهبری برنامه درسی فر

آموزان و بهبود جوّ هماهنگی بین نیروی انسانی و منابع آموزشی، انگیزه دادن به دبیران و دانش

خلخالی مدیران مدارس در نقش  ازنظر(. ECRA Group, 2010) ردیگیبرم درمدرسه را 

وعات درسی مسلط باشند، بلکه باید اطمینان رهبری برنامه درسی الزم نیست که به همه موض
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های اساسی را که در هر برنامه درسی ها و نگرشآموزان دانش، مهارتحاصل کنند که دانش

(. بنابراین، مدیران مدارس Khalkhali, 2016) اندفراگرفتهطور مؤثر ، بهاندشدههیتعب

 یهاگروهت دیگران و تشکیل منظور رهبری برنامه درسی از همکاری و مشورتوانند بهمی

های مرتبط با فرایندهای نظارت، اجرا، همکاری برای هماهنگ کردن بسیاری از فعالیت

(. رهبران Albashiry, et al., 2016مند شوند )هماهنگی و ارزشیابی برنامه درسی بهره

کافی داشته برنامه درسی باید در مورد برنامه درسی ملی و استانداردهای مربوط به آن آگاهی 

باشند، فرایند تدریس دبیران را مورد ارزشیابی قرار داده و با ارائه بازخورد به آنان، به دبیران 

 ,Khalkhaliانجام دهند ) م را در طرح درس و فرایند تدریس خودکمک کنند تا اصالحات الز

 یدهسازمانانداز، های مختلف رهبری برنامه درسی را ایجاد چشم(. برخی محققان جنبه2016

گری برنامه درسی ایتیم توسعه برنامه درسی، کنترل فرایند اجرای برنامه درسی، بهبود حرفه

دانند. دقت در معلمان، ادغام منابع آموزشی مختلف و ارزیابی عملکرد اجرای برنامه درسی می

زی، ایجاد ریدهد که اجرا، نظارت، ارزشیابی، تغییر و توسعه، برنامهها نشان میاین پژوهش

محیط آموزشی، تنظیم و هماهنگی و توسعه یک جوّ آموزشی مناسب در بیشتر موارد 

 (. Lin & Lee, 2013) اندشدهاشاره

ریزی درسی با هماهنگی ، در این مطالعه انجام برنامهالذکرفوقهای در راستای نتایج پژوهش

آموزان، نظرخواهی و مشورت نشدبیران و مشاوران مدرسه، ارزشیابی نمرات پیشرفت تحصیلی دا

کردن بر  های اداری و عملنامهها و آییننامهگرفتن از دبیران و مدیران مجرب، بررسی بخش

آموزان دارای افت تحصیلی، های جبرانی و تقویتی برای دانش، برگزاری کالسهاآنطبق 

لیاء و مربیان، تشکیل برگزاری مسابقات علمی، بازدیدها و اردوهای علمی، برگزاری جلسات او

طرح درس، ایجاد هماهنگی بین برنامه  برداشتنآموزی و دبیران، تشویق دبیران شوراهای دانش

درسی نظری و عملی، تالش در جهت ارتقای کیفیت برنامه درسی، تالش برای مجهز نمودن 

یلی رسانی به والدین در مورد وضعیت تحصهای آموزشی نوین، اطالعها به فناوریکالس

فرزندانشان و سخنرانی مدیران در کالس درس یا سر صف در مورد برنامه درسی به شکل 

است و به دلیل مثبت بودن این اقدامات،  مالحظهقابلهای دیگر تری نسبت به پژوهشپررنگ

. یکی از اندشدهگرفتهحیطه تجربیات مثبت مدیران از رهبری برنامه درسی در نظر  عنوانبه

کننده در پژوهش حاضر از رهبری برنامه درسی را یات مثبت مدیران مشارکتدالیل تجرب

آموزان، اهمیت کار تیمی و تفکر جمعی و توان توجه زیاد آنان به موفقیت تحصیلی دانشمی

متمرکز ذکر نمود که موجب شده است در تجارب  وپرورشآموزشحاکمیت قوانین و ضوابط 
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آموزان و رخواهی از دبیران و مشاوران و حتی اولیای دانششوندگان، نقش بارزی به نظمصاحبه

در ارتباط با  وپرورشآموزشهای نامهآموزان و نیز عملکرد مدیران در چارچوب بخشخود دانش

 برنامه درسی مدارس اختصاص داده شود.

کننده در این مطالعه استنباط شد، تجربیات مفهوم دیگری که از تجارب مدیران مشارکت

ریزی درسی جزء که برنامهمدیران از رهبری برنامه درسی است. بیشتر مدیران به این منفی

گیرند و مورد بازخواست قرار نمی وپرورشآموزشوظایف شغلی آنان نیست و از این نظر از سوی 

که وقت رسیدگی به  شدهگنجاندههای گوناگونی که در شرح وظایف شغلی آنان، مسئولیتاین

اند که از مدیران مدارس انتظار درسی را ندارند، اشاره داشتند. مطالعات نشان دادهامور برنامه 

های سرپرستی، تنظیم و پیگیری امور اداری و انضباطی، معرفی مدرسه در سطح رود تا نقشمی

های به مسئولیت بیترتنیابهها را انجام دهند و جامعه و ارزیابی معلمان و مواردی مانند این

های جای پرداختن به فعالیتتر توجه شده است و مدیران بهر خصوص برنامه درسی کمآنان د

کنند مادی و فیزیکی مدرسه تمرکز می مسائلریزی درسی مؤثر، بیشتر بر مرتبط با برنامه

(Khalkhali, 2016; Stark, 2002بدین ترتیب، مالحظه می .) شود که تقاضاها و وظایف

یت، امکان توجه کارآمد مدیران را به رهبری برنامه درسی سلب کرده شغلی دیگر در حیطه مدیر

مدرسه موجب شده  یدهسازمانهای ساختار و ( و دغدغهAvizhgan, et al., 2016است )

 & Zein Abadiاست تا مدیران در رهبری برنامه درسی نقش فعالی نداشته باشند )

Asadzade, 2013) . ها دست پیدا کرد که مدیران این یافتهعالوه بر این، مطالعه حاضر به

کننده در این پژوهش در اختیار نداشتن بودجه مالی جهت تأمین امکانات آموزشی مشارکت

های آموزش ضمن خدمت های مدارس، برگزار نشدن دورهها و آزمایشگاهمانند تجهیز کتابخانه

ر مدارس، پایین بودن سطح ریزی درسی دمرتبط با برنامه مسائلبرای آشنا کردن مدیران با 

آموزان، نبود های دانشهای جسمی، روانی، استعدادها و تواناییشناخت مدیران از نیازها، ویژگی

های درسی، نبود هماهنگی و های نادرست در اجرای برنامهکارگیری شیوهانگیزش درونی، به

با نیازهای واقعی مدیران  های درسی رشته مدیریت آموزشی در دانشگاهمطابقت الزم بین برنامه

مدارس و انتصاب افراد فاقد تخصص مدیریت آموزشی در سمت مدیریت مدارس را ازجمله 

. بنابراین، داردیبازمرا از توجه مؤثر به مقوله رهبری برنامه درسی  هاآناند که دالیلی برشمرده

 بادانشکنند، الزم است که رهبری و هدایت  یخوببهکه بتوانند برنامه درسی را مدیران برای آن

در دبیران نیز توسعه دهند  هاآنهای مدیریت مؤثر برنامه درسی آشنا شوند و و مهارت

(Avizhgan, et al., 2014 رهبران برنامه درسی باید درباره یاددهی و یادگیری اطالعات و .)

وزان را تسهیل آمدانش کافی داشته باشند تا بتوانند معلمانی را که پیشرفت تحصیلی دانش
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که مدیران مدارس در کشورهای (؛ چنانKhalkhali, 2016کنند، شناسایی نمایند )می

همین دلیل حتی پس معلم حفظ نمایند و به  عنوانبهاند هویت سابق خود را توانسته زبانیآلمان

انجام  مندند و ازهای حوزه آموزش و یادگیری عالقهاز منصوب شدن به سمت مدیریت به فعالیت

 (.Huber, et al., 2017برند )هایی لذت میچنین فعالیت

، نتایج این پژوهش نشان داد که یک رویکرد سنتی در مدیریت نفوذ دارد که مانع یطورکلبه

شود و رفع کارکردهای عملی، توسعه کارایی مدیران و بهبود اجرای برنامه درسی توسط آنان می

ها مدیریتی با گروه آموزشی علوم تربیتی دانشگاه گروهبیشتر این موانع به ارتباط و هماهنگی 

بستگی دارد تا نقاط ضعف و مشکالت مدیریت و رهبری برنامه درسی در مدارس شناسایی و 

ترین و کارآمدترین (. بدیهی است که اثربخشAvizhgan, et al., 2014برطرف گردد )

مسئولیت باال،  بااحساسد که مدیران مدارس افتهدایت و راهنمایی برنامه درسی وقتی اتفاق می

گذارد، فراهم کنند. بدین منظور بینش متعادلی را از شرایطی که بر برنامه درسی تأثیر می

های برنامه درسی که هدفاز: اطمینان از این اندعبارتوظایف اساسی رهبران برنامه درسی 

های درسی در کالس هستند، مهو برای دبیران که مجری اصلی برنا شدهفیتعر یروشنبه

منظور های درسی، تشویق و برانگیختن دبیران بهها در برنامهاست؛ تعیین اولویت درکقابل

برای توسعه برنامه درسی و آموزش دبیران؛  ازیموردنتوسعه برنامه درسی، فراهم آوردن منابع 

نفعان داخل و خارج از کاری و ایجاد جوّ مثبت برای جلب همکاری همه ذی یهاگروهتشکیل 

آموزان، اولیاء، مشاوران، مسئوالن تعلیم و تربیت و...( در توسعه برنامه مدرسه )دبیران، دانش

های مختلف و پیچیده توسعه برنامه درسی، مدیریت درسی؛ همچنین، هماهنگ ساختن فعالیت

یک محیط کار گیری با همکاری و مشورت یکدیگر و ایجاد تعارضات، تصمیم وفصلحلزمان، 

(. Albashiry, et al., 2016مشارکتی از دیگر وظایف مهم رهبری برنامه درسی هستند )

ریزی درسی، ارزیابی، بررسی تأثیر موارد نهادی است که بر برنامهرهبری برنامه درسی تحت 

ای هکند. بر این اساس، نقشریزی استراتژیک تأکید میای یا دیگر انواع برنامهبرنامه دوره

کننده، مبتکر، گذارنده دستور کار، کننده، تسهیلرهبری برنامه درسی شامل درک

کننده و گذارنده استاندارد معرفی شده است )استارک و همکاران، کننده، حمایتهماهنگ

(. البته باید خاطرنشان کرد که با توجه به متمرکز بودن نظام آموزش و پرورش در ایران، 2332

های درسی را ایفا گری، هدایت و اجرا و پایش برنامهتواند سه نقش تسهیلی میرهبر برنامه درس

آمادگی و آگاهی کافی را برای ایفای نقش  تنهانه(، اما مدیران Khalkhali, 2016کند )

پذیرند، وظیفه رهبری برنامه درسی را می کهیهنگامرهبری برنامه درسی ندارد، بلکه بعید است 
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 Avizhgan, etای و توسعه برنامه درسی بپردازند )پذیری حرفه، مسئولیتایبه توسعه حرفه

al., 2014 .) 

مدیران مدارس  ازنظرهای رهبری برنامه درسی در دوره دوم متوسطه توصیف و تفسیر نقش

نشان داد که ارائه رهبری مناسب برنامه درسی به دانش و مهارت تخصصی، کسب تجربه برای 

های مشکالت و هدایت صحیح برنامه درسی نیاز دارد که در طی سالتشخیص سریع و صحیح 

آیند. ایجاد نگرش مثبت و احساس مسئولیت نسبت به برنامه درسی دست میطوالنی مدیریت به

قرار دادن نظام آموزشی متمرکز در کشور، وزارت  مدنظردر مدیران آموزشی مهم است که با 

بخشی از وظایف شغلی مدیران  عنوانبهری برنامه درسی تواند با تصویب رهبمی وپرورشآموزش

نقش  عنوانبههایی در ارتباط با آن، رهبری برنامه درسی را نامهنامه و آیینو صدور بخش

ناپذیر مدیریت مدارس به رسمیت بشناسد و عملکرد مدیران را به لحاظ سازوکارهای جدایی

 رهبری برنامه درسی مورد ارزشیابی قرار دهد. 

سازی اهمیت رهبری برنامه درسی مدارس فهرچند که پژوهش حاضر در راستای شفا

شود گذاری بیشتری است، گام برداشته و موجب میای که نیازمند توجه و سرمایهحوزه عنوانبه

های مرتبط با آن از حاشیه خارج شوند، اما همچون هر پژوهش علمی که برنامه درسی و حوزه

های این مطالعه، آشنا نبودن بسیاری از هایی مواجه است. از محدودیتدیگری با محدودیت

مدیران با اصول و استانداردهای برنامه درسی یا آگاهی کم آنان از موضوع رهبری برنامه درسی 

 محدودشدهبود. حوزه اجرایی پژوهش حاضر به مدیران دوره متوسطه دوم شهرستان رودسر 

، هرچند که گریدعبارتبهنتایج را با مشکل مواجه سازد. پذیری است که ممکن است تعمیم

سازِ نظریه و فرضیه هستند، اما به قوی و زمینه موردمطالعههای کیفی در توصیف پدیده پژوهش

شده توسط تجارب بیان جهیدرنت آمدهدستبهپذیری محدودیت دارند، زیرا اطالعات لحاظ تعمیم

تر ابعاد شود تا با رویکردی جامع. بنابراین، پیشنهاد میکنندگان در پژوهش بوده استمشارکت

قرار گیرد. همچنین،  یموردبررسهای مختلف تحصیلی رهبری برنامه درسی در مدارس دوره

های رهبری برنامه درسی در مدارس که وضع موجود فعالیتهای بیشتر در راستای اینپژوهش

رسی با اثربخشی مدرسه و پیشرفت تحصیلی چگونه است و نیز بررسی رابطه رهبری برنامه د

 شود.آموزان با استفاده از ابزارهای کمّی توصیه میدانش

ها و کارکردهای شود که همه مدیران با نقشبا استفاده از نتایج این پژوهش پیشنهاد می

برای آورد که می وجود بهرهبری برنامه درسی بیشتر آشنا شوند، زیرا این امر در آنان بینشی را 

های جدید برنامه ای، پیگیر شوند و برای انتظارات و چالشتر و توسعه حرفهدقیق یابیخودارز

درسی در عصر حاضر آمادگی داشته باشند و آن را در دبیران نیز توسعه دهند. بدین منظور 
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 های اداری،نامهها و آییننامهکشور در قالب بخش وپرورشآموزششود که وزارت پیشنهاد می

های مهم مدیران مدارس ابالغ نماید؛ یکی از وظایف و نقش عنوانبهرهبری برنامه درسی را 

های آموزشی ضمن خدمت، ویژه رهبری برنامه درسی برای مدیران مدارس برگزار کند و از دوره

ریزی نظران برنامه درسی که در فرایند برنامهمتخصصان و صاحب عنوانبه یعلمئتیهاعضای 

های آموزش مدرس دوره عنوانبهرعایت اصول و قواعد علمی آن تخصص و تبحر دارند،  درسی و

ضمن خدمت مدیران بهره گیرد. برای آشنایی هرچه بیشتر مدیران با نقش رهبری برنامه درسی 

برای سطوح مختلف تحصیالت « رهبری برنامه درسی»در مدارس، یک واحد درسی تحت عنوان 

های ویژه مدیریت آموزشی در نظر گرفته شود. برگزاری کارگاهربیتی و بهتکمیلی در گروه علوم ت

توانند در با موضوع رهبری برنامه درسی می ییهایگروه درسها و ها، همایشآموزشی، نشست

شود با استقرار نظام باشند. عالوه بر این، پیشنهاد میای مدیران مؤثر جهت رشد و توسعه حرفه

و با حرکت و گرایش از سمت تمرکز به عدم تمرکز، مدیران و دبیران  محور مدرسهمدیریت 

آموزان اقدام کنند. مدیران و دبیران های دانشبتوانند به تدوین برنامه درسی مناسب با توانایی

های درسی را با نیازهای های درسی هستند و در صورت لزوم، برنامهمجریان اصلی برنامه

شود که ، پیشنهاد میرونیازاسازند. آموزان سازگار میرکتی دانشح -شناختی، عاطفی و روانی

های درسی مدارس، مشارکت داده شوند و افزایش در فرایند طراحی، تدوین و توسعه برنامه

عنوان یک سیاست راهبردی ای مدیران و دبیران بههای حرفهها و قابلیتها، صالحیتتوانمندی

قرار  موردتوجهریزی درسی ه مشارکت مؤثر آنان در فرایند برنامهو کالن برای فراهم آوردن زمین

در  هاآنشود و این فرایند ارزیابی با رسالت  دنظریتجدگیرد. در فرایند ارزیابی عملکرد مدیران 

های آموزشی و پرورشی مطابقت داده شود. در شدن به غایت نائلرهبری برنامه درسی برای 

های شخصیتی های مدیریتی در مدارس، به برخی ویژگیی پستمنصوب نمودن افراد برای تصد

سازی توانند با فعالای رهبری آنان توجه شود. مدیران مدارس میهای خصیصهو توانمندی

ریزی آموزی و شوراهای دبیران مدارس و دخالت دادن واقعی آنان در نظام برنامهشوراهای دانش

 .رنامه درسی جامه عمل بپوشانندمدرسه تا حدودی به نقش خود در رهبری ب
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