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 چکیده 
 شده است.استفاده پژوهش این در  ند(سامانم )طرح هاداده از نظریۀ برخاسته روش و از کیفی پژوهش رویکرد

 با کیفی هایداده گردآوری برای است. بوده سنندج متوسطۀ دورۀ مدارس تمامی مدیران شامل آماری جامعۀ

 هدفمند بررای  گیرینمونه روش از پژوهش، این در صورت پذیرفت. مصاحبه مدارس مجرب مدیران نفراز ۵۲

 هدفمند صورتبه گیرینمونه روش شد. استفاده بعدی نفرات ای انتخاببر برفی گلوله فن از و اول نفر انتخاب

 و نظرری  مبرانی  بررسری  از حاصل نتایج از با استفاده رسید. نظری اشباع به پژوهشگر که ادامه یافت جایی تا

 مدیران رهبری مراقبتی اولیۀ هایشاخص گرفته،های انجاممصاحبه محتوای وتحلیلتجزیه و پژوهش پیشینۀ

رهبرری   مردل  انتخرابی،  کدگرذاری  و محوری باز،کدگذاری کدگذاری مرحلۀ سه طی و شدهشناسایی دارسم

 مدارس(، مدیران )رهبری مراقبتی محوری پدیدۀ علی، شرایط اصلی مقولۀ شش در مدارس مدیران مراقبتی 

 مدیران ری مراقبتیرهب پیامدهای و گرشرایط مداخله ای،واسطه شرایط مدیران، رهبری مراقبتی راهبردهای

 است. شدهتدوین و ارائه
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 مقدمه

 بره  خرا   توجره  نیازمنرد  وپررورش، آموزش اهداف نظام تحقق آن تبعبه و مدارس اهداف تحقق

 رهبری مردیران  ثیرتأ متعددی هایپژوهش. ها استآن رهبری نقش به ویژهبه و مدارس مدیران

 و سرال   یرادگیری  محریط  حفر   و ایجراد  مدرسه، هایو مأموریت فرهنگ ساختار، بر را مدارس

 کامیرابی  و رضرایت  تأمین معلمان، برانگیختن و تشویق ای معلمان،حرفه یتوسعه و رشد مثبت،

 (.Wood, 2005   Cherian & Danie, 2016; Ross&Cozzens, 2008;) اندشده متذکر هاآن
 (Gronn, 2002 )سلسرله   و رسمی مجرای از توانستندمی مدیران اگر درگذشته که است معتقد

 اثربخشری  موضروعاتی،  چنرین  برر  صررف  تأکید امروزه مدارس باشند، اثربخشی دنبال به مراتبی

 عنوان تحت ابزاری نیازمند نوین هایچالش با برخورد مدیران در. کرد نخواهد تضمین را مدرسه

 معتقرد  المبرت. نیستند کافی هاچالش این با برخورد مدیریتی جهت هاینقشه و هستند رهبری

 و دانش آموزان، معلمان موفقیت در مثبت تغییرات ایجاد عامل تواندمی موفق رهبر یک که است

 (.Lambert, 2006) کندرهبری می آن را او که باشد ایمدرسه

 ,Lyman) تلزم برقرراری روابرط مثبرت اسرت    ایجاد یک محیط یادگیری موفق در مدرسره مسر  

و  هرا زمینره  تمرام  آوردن پدید شود،می مطرح معلمین با حسنه رابطه عنوان تحت آنچه (.2000

کارشران   محریط  در هرا آن رضایت و انگیزش و کار به مندیعالقه روحیه، ایجاد برای الزم شرایط

تواند چنین روابط مثبتی می .(Mirkamali, 2015) است وپرورشآموزش اهداف تحقق جهت در

Sergiovanni ,) بنیان موفقیت مدرسه را بنا نهد «1ها برمبنای مراقبتاز طریق یک سری ارزش

اند از شود. برخی از این اهداف عبارتی خود تعریف میاساس اهداف گسترده مراقبت بر (.1994

ی ظرفیت مراقبت میان خرود  سعهو تو ی افرادی عمومی و رفاه دیگران، رفع نیازهای ویژهتوسعه

 در پژوهش حاضر با تمرکز بر مراقبت (.Louis& Murphy& Smylie, 2016) فرد و دیگران

های کیفی اصلی حمایت تحصیلی و اجتماعی ازلحاظ تجربی و مفهرومی  عنوان یکی از شاخصهبه

ی و گیرر و سرخت  شرود. تردریو و یرادگیری   به بررسی این سبک رهبری مدرسه پرداختره مری  

آموزان، معلمان، مدیران مدارس و حمایت، توابعی از ماهیت و کیفیت روابط اجتماعی میان دانش

از این لحراظ، رهبرری مدرسره ااترا  یرک رابطره        .(Murphy & Torres, 2014)والدین هستند 

آورنرد.  اجتماعی است و مراقبت و رهبران مراقبتی مبنای مهمی را برای جامعه مدرسه فراه  می
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(Wagner& Allen, 2016)      بر این باورند که مدارسی که عملکررد آموزشری قروی دارنرد دارای

 فردی و انتظارات عالی تحصیلی وجود دارند. ها روابط بینجوامع مراقبتی هستند که در آن

آموزان، معلمان و اهمیت روابط اجتماعی میان دانش ٔوپرورش که درزمینهتحقیقات حوزه آموزش

انررد سرشررار از اشررارات مسررتقی  یررا بیرمسررتقی  برره مفهرروم مراقبررت     شرردهرهبررران انجررام 

مند از ایرن مفهروم بسریار کر  و محردود      اما تعاریف نظام .(Murphy & Torres, 2014)هستند

مورد تعریف دقیق مراقبت وجود ندارد اما در حوزه فلسفه و اخرالق   نظری درهستند و هیچ اتفاق

 ,Larrabee) ،(Blustein, 1991) ،(Mayeroff, 1971)ون ویژه توسط افررادی همچر  مباحثی به

1992)، (Noddings, 2005; 2013 )و (Tronto, 2010 )مثررال، عنرروانانررد. بررهشرردهمطرررح

(Mayeroff, 1971)، عنوان فرآیند کمک به دیگرران در راسرتای گسرترش حقروق     مراقبت را به

ن از یک شخص بره معنرای کمرک بره     مراقبت نمود»دارد که داند. یا اظهار میمی «شانشخصی

هرگونره واکرنش   »عنروان  مراقبرت را بره  ( Noddings, 2003) .«وی جهت رشرد و تعرالی اسرت   

 ,Noddings)کنرد.  تعریرف مری   «نمایرد اندیشمندانه انسانی که دیگران را قادر به پیشرفت مری 

ای از رفتارهرای  ای از مشارکت در روابط انسرانی، نره مجموعره   شیوه»عنوان مراقبت را به( 2005

عنروان توجره نمرودن بره دیگرران و در       مراقبت را بره  (Weil, 1951)کند. تعریف می «خا ،

کردن، احساس کردن و عمل کردن به نفع دیگران. فرض مشرتر  ایرن محققران آن اسرت کره      

یابد. مراقبت چیزی است که مراقبت بخشی از روابطی است که از طریق فعالیت و تعامل بروز می

رو، شرود ازایرن  یابد و توسط فرد مراقبرت شرونده دریافرت مری    کننده بروز میط فرد مراقبتتوس

عنوان ایجاد و پرورش یک محیط مراقبتی در مدرسره کره حراکی از    توان کاربرد رهبری را بهمی

 (.Starratt, 1991)نیاز به تعریف مدیریت مدرسه بر اساس اصول مراقبت است در نظر گرفت 

محیط یادگیری مراقبتی باید در سطوح مختلف یرک مدرسره نمایران شرود. ایرن      مراقبت و یک 

آمروزان در هنگرام   اند از مدیران مدرسه، معلمان در کالس درس و نیز سطح دانشسطوح عبارت

رو، عناصر اصلی و شرایط توانمند ساز برای ایجراد یرک محریط    کار و فعالیت با دوستانشان. ازاین

هررای مختلررف مرررتبط هررا و گررروهنسرربی نیسررتند بلکرره بررا زمینرره یررادگیری مراقبترری صرررفا  

یرک اصرل مراقبتری در     معتقد است که( Carter, 2012) .(Murphy & Torres, 2014)هستند

گیری تحصیلی تأکیرد دارد منجرر بره    اعتماد و نیز بر سختمدرسه که بر روابط محترمانه و قابل

عراطفی، پیشررفت و موفقیرت تحصریلی و      آموزان، صالحیت اجتمراعی و افزایش مشارکت دانش

 جوامرع مراقبتری مدرسره برر تردریو و رهبرری جمعری،        شرود. کاهش میزان اخرراج آنران مری   

تأکیرد برر روابرط برمبنرای      ساختارهای سازمان و ترویج فرهنگ مدرسه مبنی بر اصرل مراقبرت،  
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 ,Lyman) دارنرد  یره احترام و اعتماد و...تک مراقبت از دیگران، دوستی، های مانند مدنیت،ویژگی

2000.) 

 

 (Noddings, 2005 )   شرناختی و مراقبرت موثرق    سه نوع مراقبت تحت عنروان مراقبرت زیبرایی

شرناختی برر   کنرد. مراقبرت زیبرایی   وپرورش مطرح مری معتبر و مراقب دشوار را در حوزه آموزش

قبت موثق برخالف هایی مانند نمرات امتحانی، رتبه کالسی و ظواهر تمرکز دارد مراچیزها و ایده

آموزان و معلمران تمرکرز   شناختی بر روابط دوجانبه و مبنی بر اعتماد میان دانشمراقبت زیبایی

مراقبرت دشروارم معلمرانی کره      دارد، اعتماد و احترام متقابل در مرکز این روابط موثرق هسرتند.  

لی براالیی بررای   دهند، انتظارات تحصیآموزان خود را تحت مراقبت سخت و دشوار قرار میدانش

حال نیز بره رفراه شخصری    نمایند و درعینآموزان خود تعیین میموفقیت تحصیلی و آینده دانش

 Antrop & De) مراقبت سرخت و مراقبرت موثرق متقرابال  انحصراری نیسرتند       آنان توجه دارند

2006 ,Jesus.) و 1عنوان یک عامل کلیدی در یادگیری اجتمراعی و عراطفی  مراقبت همچنین به 

شود. یادگیری اجتماعی و عاطفی به معنرای پررورش   نیز یکی از پیامدهای آن در نظر گرفته می

 ,Weissberg & O’Brien) اسرت  «پذیر، سال ، مراقب، متعهد و فعالجوانان آگاه، مسئولیت»

 & Crosnoe, 2011  Demaray)محققررران برررر اهمیرررت حمایرررت عررراطفی   ( 2004

Malecki,2002;،)    حمایرت اجتمراعی(Goddard, Salloum, 2009  Jackson & Warren, 

عنوان کمک کردن معلمان بره  توان بهاند. حمایت را میو حمایت تحصیلی تأکید داشته( ;2000

توانند بر کمک معلمانشران حسراب کننرد، تعریرف     آموزان از اینکه میآموزان و در  دانشدانش

 (.Ancess,2003 ; Anterop, 2006)کرد 

 ها و اجرزا  مراقبرت توسرط معلمران، مردیران و     های اجتماعی مثبت که ویژگیزشسازی ارمدل

شوند برای تسریع و توسرعه فرهنرگ و اصرل مراقبرت در     سایر اعضای مه  آموزشی را شامل می

هرای درسری   مدیران مردارس برا تمرکرز برر توسرعه برنامره      ند. باشمدرسه بسیار حائز اهمیت می

ایی مدرسه مبنی بر مراقبت و ایجاد یک فرهنرگ مدرسره مبنری    شناسمراقبتی، ساختارهای قابل

وجرود،  برااین  .(Beck, 1994) تواننرد رهبرری مراقبتری خرود را توسرعه دهنرد      برر مراقبرت مری   

ساختارهای بوروکراتیک و سیاسی رهبری استبدادی و تبادلی که امروزه در نظام مردارس حراک    

اسراس ایرن    وامرع مراقبتری را در مدرسره برر    دهند کره ج هستند، به رهبران آموزشی اجازه نمی
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که این روابط مثبرت  درصورتی .(Pellicer, 2008) های مشتر  خلق نمایندها و استراتژیارزش

آمروزان درزمینره تردریو و یرادگیری در     و مراقبتی وجود نداشرته باشرند، ممکرن اسرت دانرش     

د روابرط و ارتباطرات مثبرت    عدم وجرو  (.Rodriguez, 2007)موقعیتی مخاطره انگیز قرار گیرند 

آموزان مفید شود که منابعی که برای توسعه و پیشرفت مثبت دانشاجتماعی با معلمان باعث می

توانند بردتر باشرند   (. روابط منفی و وخی  حتی می۲۶۵)   «هستند در اختیار آنان قرار نگیرند

(Fredricks, Blumenfeld, & Paris, 2004)  زیانباری را بررای رشرد و   تأثیرات و پیامدهای »و

 منجرر  مثبت روابط (.Opdenakker et al, 2012) «آموزان به همراه داشته باشندپیشرفت دانش

 کرار  انجرام  بررای  کره  شروند مری  حمرایتی  ارتباطرات  از ایمجموعه یا اجتماعی ظرفیت ایجاد به

 ;  Adams & Forsyth, 2009) هسرتند  ضرروری  و الزم درس کرالس  در اثرربخش  تحصریلی 

Ancess,2003). آموزان در طی تحصریل خرود   توانند مسیری که دانشچنین روابط مراقبتی می

ویژه، در مدارسی کره  به ،(Birch & Ladd,1997)کنند را تحت تأثیر قرار دهند آن را دنبال می

 & Murphyبرانگیرز اسرت )  ها در خارج از مدرسه چالشآموزان آنزندگی تعداد زیادی از دانش

Tobin,2011.) 
تروان  ها و موضوعات درسی اهمیت داده شود در آن صورت میآموزان بیش از برنامهدانشاگر به 

 آمروزان قررارداد  دانرش افزایش داد و فرایند یادگیری را تحت تسلط کامل خرود   یادگیری آنان را

(Noddings, 2003 )بایرد  مردارس  کره  کنرد ایجراب مری   آموزشی هایمحیط ازآنجاکه ماهیت 

 و عقایرد  پذیرش اعتماد متقابل، احترام، درست، انسانی روابط با توأم امید، از پر بانشاط، اداب،ش

شوندم یک مردیر   اداره ...مشارکتی و گیریتصمی  گروهی، کارهای و هافعالیت از حمایت نظرات،

 مراقبتی مدرسه با استفاده از رفتارها و مشخصات رهبری آموزشی مراقبتری باعرث در  اهمیرت   

شرود کره   ایجاد یک محیط مراقبتی در مدرسه و ایجاد جمعی اصل مراقبت در محیط مدرسه می

رو رهبران مدارس نقش بسرزایی در  آموزان دارند.ازایندانشتأثیرات مثبتی بر تدریو و یادگیری 

کنند و این فرهنگ انتظارات آموزشی عرالی  پرورش عمدی یک فرهنگ در سطح مدرسه ایفا می

 شدهانجام تجربی مطالعات (.Nell, 2012)دهد ها را توسعه میتعیین و آنآموزان انشرا برای د

های تأثیرات در خارج از کشور با عنوان و موضوع رهبری مراقبتی مدیران مدارس بیشتر در حوزه

 طرور بره  تجربری  پرژوهش  هریچ  مقابرل،  انرد، در داشرته  این سبک رهبری و انواع مراقبت تمرکز

هرای آن در داخرل کشرور    و تبیرین و تعیرین مفلفره    رهبری مراقبتی مدرسره  مورد در مند،نظام

مردل برومی و متناسرب بافرهنرگ      پژوهش حاضر شود که درنشده است بنابراین تالش میانجام

 وپرورش از رهبری مراقبتی مدیران مدارس تدوین و ارائه گردد.کشور و نظام آموزش
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 :است موارد ایل لشام حاضر پژوهش اصلی اهداف بنابراین

 های اصلی رهبری مراقبتی مدیران مدارس دوره متوسطهشناسایی مفلفه -1

 ارائه الگوی بومی رهبری مراقبتی مدیران مدارس دوره متوسطه -۵

الگوی رهبری  و شدهشناسایی مدارس مدیران رهبری مراقبتی هایشاخص پژوهش، این انجام با 

 مردیران  رهبری مراقبتی هایشاخص شناسایی یندفرا .شودمی طراحی مدارس مدیران مراقبتی

 هرای از مصراحبه  حاصرل  نترایج  تحلیل با آنان رهبری مراقبتی الگوی طراحی و متوسطه مدارس

 متخصصران  و نیرز  وپرورشآموزش اداره کل مدیران میانی و دبیران مدیران، با ساختاریافته نیمه

 مدیران رهبری مراقبتی از را اعتمادیقابل الگوی بنابراین گیردممی انجام آموزشی مدیریت رشتۀ

 جهت در وپرورش بتوانندآموزش ریزان برنامه و مدیران تا کرد خواهد ارائه متوسطه دورۀ مدارس

 بهبود وضعیت موجود از آن استفاده نمایند.

 

 پژوهش شناسیروش

ارائره   ارس وهای اصلی رهبری مراقبتی مدیران مرد مفلفه شناسایی تحقیق، اصلی هدف ازآنجاکه

 نظریرۀ  از روش و کیفری  پرژوهش  لذا رویکرد استم الگوی بومی رهبری مراقبتی مدیران مدارس

 هردف،  ازلحراظ  پرژوهش  ایرن  است. شدهاستفاده پژوهش این سیستماتیک( در )طرح بنیاد داده

 هرای رهبرری مراقبتری   مفلفره  ابتدا است که صورت این به پژوهش اجرای فرایند .است کاربردی

 .اسرت  شرده طراحری  مردارس  مدیران رهبری مراقبتی الگوی سپو شده،تدوین مدارس انمدیر

جای به کرار بسرتن   در آن به های میدان مطالعه است.نظریه بر مبنای یافته یک بنیاد داده نظریۀ

کننرد ترا   های ملمروس مراجعره مری   های خا  به خود واقعیتهای کالن در مورد واقعیتنظریه

 پرژوهش  ایرن  انجرام  فرایند اصلی مرحلۀ دو. ها بسازندرای توضیح این واقعیتنظریه مناسب را ب

 الگوی ارائۀ و سنندج متوسطۀ دورۀ مدارس رهبری مراقبتی مدیران هایشاخص شناسایی شامل

 شده،شناسایی هایشاخص به توجه با بود. سنندج متوسطه مدارس دورۀ رهبری مراقبتی مدیران

 توجه با پژوهش، بخش اول در است: بوده زیر شرح به مرحله هر یریگنمونه روش و نمونه حج 

 نیمره  مصراحبۀ  و هدفمنرد  گیرری روش نمونه از استفاده نیز و پژوهش پیشینۀ و نظری مبانی به

 رهبری مراقبتی اولیۀ هایشاخص دورۀ متوسطه، مدیران مدارس از نفر ۵۲ تعداد با ساختاریافته

 شرد.  سرازی پیراده  سپو و ضبط صوتی با شیوه هامصاحبه میشد. تما شناسایی مدارس مدیران

 در ترا  شرد  شوندگان صرحبت مصاحبه با پژوهش اهمیت و اهداف مورد در مصاحبه از قبل ضمنا 

 زمان این طی شوندگان درمصاحبه .باشند داشته را دقت نهایت دهند،می ارائه که اطالعاتی مورد

 انجرام  از بعرد  .کردنرد  بیران  را خرود  تجربیرات  و راتنظر  بیررسمی، و کامال  دوستانه فضایی در
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 مرتن بره   از کلری  در  ترا  شد خوانده هامصاحبه هاییادداشت متن بار چندین ابتدا ها،مصاحبه

کلیردی   و مهر   بیانرات  ترا  شرد  بررسری  و مررور  هرا مصاحبه متن خط به خط سپو و آید دست

ترا   شردند  دهری سرازمان  و کدگذاری هشداستخراج کلیدی و مه  بیانات درنهایت شوندم استخراج

 روایی تأیید و تکمیل جهت سپو .شوند استخراج هاداده مدارس از مدیران های رهبریشاخص

 اداره کرل  میرانی  مردیران  و آموزشری  مردیریت  رشرتۀ  متخصصران  از نفرر  1۱ با ها،شاخص این

 ارشرد  اسری کارشن حرداقل  و دکتری تحصیلی مدر  دارای که وپرورش استان کردستانآموزش

درنهایرت   شد. انجام پیگیرانه سفاالت با ساختاریافته نیمه مصاحبۀ بودند، آموزشی رشتۀ مدیریت

 مورد تأیید پژوهشگر نظری اشباع اصل به توجه با هامصاحبه تحلیل از شدهاستخراج هایشاخص

 شرو از شرده، انجرام  هرای مصراحبه  از مسرتخرج  هرای داده وتحلیرل تجزیره  بررای  .گرفرت  قررار 

 فراینرد  .شرد  اسرتفاده  کدگذاری( فرایند و کیفی محتوای )تحلیل کیفی هایداده وتحلیلتجزیه

 محوری کدگذاری باز، کدگذاری گرفته،های انجاممصاحبه تحلیل ها،مصاحبه شامل انجام تحلیل

الگروی رهبرری    طراحی مقدمۀ که شد پژوهش تعیین اصلی مقولۀ درنهایت انتخابی. کدگذاری و

 بره  توجره  با مدارس مدیران رهبری مراقبتی الگوی پژوهش، دوم بخش در .بود مدیران یمراقبت

 متخصصران  توسرط  سپو شدهمارائه و طراحی پژوهش، اول در بخش شدهشناسایی هایشاخص

 .شد یابی اعتبار آموزشی مدیریت رشتۀ

 

 هایافته

الگروی رهبرری    شرده، نجرام ا هرای مصراحبه  کدگذاری و وتحلیلتجزیه از حاصل نتایج به توجه با

رهبرری   راهبردهرای  محروری،  پدیردۀ  علی، شرایط اصلی مقولۀ شش در مدارس مدیران مراقبتی

و پیامردهای رهبرری مراقبتری مردیران      گرر مداخلره  شررایط  ای،واسرطه  شرایط مراقبتی مدیران،

 .است شدهها ارائهمقوله این از هرکدام تفصیل،به ادامه در که شدهگنجانده

 

 

 

 

 

 

 

 



8 رهبری مراقبتی مدیران مدارس: تحلیل اکتشافی 
  

 

 

 

 مصاحبه یک از بخشی اساس بر باز کدگذاری از نمونه یک :1 شماره جدول

 

 

 

 

 

 

 

 
 پدیرده  آورنرده  بره وجرود   اصرلی  عامرل  کره  شرود می گفته شرایطی به علی شرایط علی: شرایط

 از حاصرل  نترایج  تحلیرل  بره  توجه بنابراین، با .(Struss and Curbin, 2008) موردمطالعه باشد

 اصرلی  مقولرۀ  کره  پرژوهش  این در علی کنندگان شرایطشده و پاسخ مشارکتجامان هایمصاحبه

 شرامل مقولره اهرداف،    دهرد، مری  قررار  تأثیر متوسطه( را تحت مدارس مدیران )رهبری مراقبتی

 خرانوادگی  محیطی، مدیران، شرایط ایحرفه و اخالقی هایمدرسه، ویژگی مأموریت و اندازچش 

مدرسره،   پویرایی جامعره   و انگیرزه  همردلی،  دوسرتی علمران، انسران  م آموزان و دانش اقتصادی و

 پدیردۀ  محروری،  پدیردۀ  معلمی است. رسالت و مسئولیت و سازمان، تعهد ارشد مدیران حمایت

 مردارس  مردیران  رهبری مراقبتری  شده،ارائه پدیدۀ محوری مدل. است موردمطالعه فرایند اصلی

پیشرگیری و  ) اهددا  انرد از:  ی اسرت کره عبرارت   مقوله فرع 11مقوله اصلی و  3 شامل که بوده

اسرت ، بره    روراسرت  و صرادق  به نظر من یک رهبر مراقبتی کسی است که با همکاران و دانش آمروزان در مدرسره  

 در یادگیری و آموزش بهبود برای را الزم شرایطگیری از همکاران نیست، بلکه اصطالح مچدنبال مشکل تراشی و به

 را هرا آن نظرات و کنندمی نظرخواهی معلمان از کند،می همکاری معلمان تحصیل ادامهدر  ،نمایدفراه  می مدرسه

جلسرات   .کننرد فرراه  مری   مدرسره  در را رفراهی  وسایل و امکانات، است الگو آموزدانش و معل  برای .بردمی کار به

 نماید.برگزار می همفکری با معلمان و والدین

 کدهای

 باز

استخراج

 شده
 با همکاران صداقت و روراستی -

 تدریو و آموزش امر در معلمان با و همکاری کمک -

 مشورت و نظرخواهی از همکاران و والدین -

 امکانات و وسایل رفاهی فراه  نمودن -

 الگو بودن برای جامعه مدرسه -
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هرا  )ویژگری  هدا ویژگیآفرین( مدرسه، ایجاد محیطی امن و نشاط جامعه مشارکت ، جلبصیانت

احسران، برانگیزاننرده و مشروق، حمرایتگر و      عردالت و  ای، روابرط مبتنری برر   شخصیتی و حرفره 

 هرای ارتبراطی،  کارگیری مهرارت به)اقدامات مراقبتی، الگو )نمونه( اخالقی،  شیوه اجراپشتیان( 

 (.اعتماد و در  متقابل

 
 های باز مربوط به پدیده محوری ها و کدمقوله :2 شماره جدول

 )رهبری مراقبتی مدیران مدارس دوره متوسطه(

 گذاری انتخابیکد گذاری محوریکد کدگذاری باز

 های بازای از کدخالصه
 

 مقوالت اصلی

 مقوالت فرعی

 پدیده محوری

 اتخاذ تمهیداتی برای تضمین سالمت، ایمنی و امنیت محیط مدرسه-

 آموزان و معلمان در مدرسهدانشتأمین امنیت خاطر روانی و جسمانی  -

آموزان و معلمان و تالش برای رفع دانشنیازهای  شناسایی مشکالت و -

 هاآن

 ایجاد محیط امن برای طرح مشکالت شخصی-

 مدرسه و جامعه محلی زا درسترهای آسیبو ب هاشناسایی کانون -

 آموزاندانشکارکنان و  توسعه و ارتقای مهارت خودکنترلی در-

                  

 

 

 

 

 

 

 

 اهدا 

 

 

 پیشگیری و صیانت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشکیل گروه رهبری مدرسه مشارکت فعال معلمان و -

 مربیان مشارکت فعال والدین درامورمدرسه با تشکیل انجمن اولیا و -

 های مدرسهفعالیت آموزان دردانشمشارکت  -

 مدرسه مشاوره در اعمال مدیریت مبنی بر-

 آموزاندانشواگذاری مسئولیت به  -

 ی دبیرانتشکیل مستمر جلسات مشورتی شورا -

 آموزاندانشانجام گفتگوهای آزاد و غیررسمی با معلمان و -

 

 

 جلب مشارکت

 جامعه مدرسه
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 محلی جامعه فرهنگ و هاارزش به توجه -

 تهیه امکانات رفاهی و تفریحی در مدرسه-

 فیزیکی جذاب و شاد در مدرسه ایجاد فضای آموزشی و -

 تنوعهای مها و جشنها، آئینبرگزاری مراسم -

 توسعه جو مراقبتی در مدرسه-

 ایجاد محیطی امن برای یادگیری-

 انجام کارهای جمعی، گروهی و عملی در مدرسه-

 آموزان و معلماندانشپوشی از اشتباهات و خطاهای احتمالی چشم-

 

 

 

ایجاد محیطی امن و 

 آفریننشاط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رهبری مراقبتی

 مدیران مدارس 

 

 

 

 

 آموزاندانشاحترام به معلمان و  تحسین و -

 آموزان، معلماندانشرفتاری مدیر با خوشاخالقی و خوش-

 آموزان و کارکنان و معلماندانشهمدلی و همدردی با  -

 آموزاندانشهای فردی در معلمان و گرفتن تفاوت در نظر-

 داشتن صداقت، مهربانی، دلسوزی و انرژی باال-

 داشتن تجربه -

 وفاداری رازداری و -

 شنونده خوب بودن -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی شخصیتی و هایژگیو

 ایحرفه

 های آموزشی در مدرسهتوزیع عادالنه امکانات و فرصت -

 آمیزآموزان و معلمان بدون نگاه تبعیضدانش با خود ارتباطات در عدالت-

 علمی هایآزادی برابر در معلمان از حمایت -

 جلوگیری از بروز باندبازی در مدرسه -

 اخالقی و دینی در مدرسهایجاد فضای -

 

 

 روابط مبتنی

 و احسان بر عدالت
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 درباره مسائل آموزشی کارکنان مدرسه به گفتگو تشویق معلمان و-

 آموزاندانشمندی و انگیزه معلمان و توجه به عالقه -

 آموزاندانشهای والدین و توجه به خواست -

 عضای مدرسهدوستانه و صادقِ در بین ا برقراری روابط آزاد و-

 توانمند کردن و توسعه شایستگی معلمان با آموزش مداوم -

 آموزان با اسم کوچکدانشصدازدن  -

 هاهای مهم درسی آنآموزان به خاطر پیشرفتدانشتعریف کردن از -

 آموزاندانشفرهنگی معلمان و  توجه به نیازهای اجتماعی و-

 آموزاندانشو شخصیت  طریق احترام به همکاران انگیزه از ایجاد -

 

 

 

 

 

 هاویژگی

 

 

 

 

 برانگیزاننده و مشوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدرسه در اتخاذشده تصمیمات قبال در مدیر پذیریمسئولیت -

 های مراقبتیاقدامات، فعالیت عواقب پذیرش -

 آموزاندانشجایگاه خانوادگی  توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و -

 آنان همسویی باتالش برای  های متفاوت معلمان وتوجه به دیدگاه -

 استقبال از بازخوردهای صادقانه، یادگیری مستمر -

 های اجتماعی وزندگی در مدرسهآموزش مهارت -

 جذب حمایت خیرین -

 حمایت مدیر از معلمین در تعارضات مدرسه و خانواده -

 های حامیمعرفی افراد نیازمند به ارگان -

 

 

 

 

 حمایتگر و پشتیان

 آموزاندانشمعلمان و  توجه و تشخیص نیازهای

 های فردی عوامل مدرسهتوجه به تفاوت

 برگزاری جلسات مشترک بین مدیر و معلمین

 هاموافقت با درخواست مرخصی همکاران و همکاری با ادامه تحصیل آن

 آموزبرقراری روابط دوستانه بین مدیر و دانش

 کمک و مساعدت مالی

 برگزاری اردوی تفریحی

 استقالل کاری به معلمان دادن آزادی عمل و

 های مختلف ٔدرزمینه آموزاندانشمکالمه مستمر با همکاران و 

 

 

 

 

 

 

 

 

شیوه 

 اجرا

 

 

 

 

 اقدامات مراقبتی
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کنرد  مری  داللرت  ایپدیرده  بره  کره  اسرت  ویژه خصوصیات یکسری دهندهای: نشانشرایط زمینه

(Struss and Curbin, 2008)هرای خواسرته  و ای شرامل نیازهرا  . در این پژوهش، شرایط زمینه 

 و مردیران و معلمران، پرذیرش    ی، اجتماعی و عاطفی افراد، انجام اقدامات مراقبتی روزمرهتحصیل

مدرسره، فلسرفه تعلری  و تربیرت دینری،       و اولیرا   صمیمی و ارتباط هااستقبال و حمایت خانواده

هرای  وپررورش، ویژگری  اعتقادات دینی مذهبی افراد، وجود سند تحول بنیرادین آمروزش   باورها و

 ایگرر(: شررایط واسرطه   ای )مداخلره شررایط واسرطه   نسانی مدیر و همکاران است.شخصیتی و ا

 برر  و حاضرر  پرژوهش  در .دهندمی قرار تأثیر تحت را راهبرد که هستند محیطی عمومی شرایط

مقوله نفوا مسائل سیاسی، اجتماعی و مذهبی جامعه محلی،  ۴ها مصاحبه محتوای تحلیل اساس

مردارس، برنامره آموزشری اثرربخش بررای معلمران و        و تجهیزاتری مالی و مادی  منابع اختصا 

 های مراقبتی برای جامعه مدرسهالگوسازی ارزش

 های مراقبتیدرک مشترک اعضا از ارزش

 یاانتخاب درست معلمان بر اساس عالقه، انگیزه و صالحیت حرفه

 های انسانی در مدرسهتأکید بر ارزش
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 فعاالنه صورتبه آموزاندانشمعلمان و  هایصحبت به دادن گوش -

 تضادها رفع برای مذاکره توانایی -

 برقراری روابط انسانی درست با معلمان-

 آموزان و والدیندانشایجاد رابطه صمیمی با  -

 

 کارگیریبه 

 های ارتباطیتمهار

 پذیرش و درک دیگران

 اعمال حمایت جایگزینی

 آموزاندانشهمدلی و همدردی با 

 همکاری و همفکری با معلمان و کارکنان

 با عوامل مدرسه پذیری در گفتار و رفتارانعطاف

 آموزاندانشپرکردن خأل پدر و مادر برای 

 محبت و دوستی بین معلمان ایجاد جو

 شدههای دادهها و قولعمل به گفته

 اعتمادایجاد محیط امن و قابل

 

 

 

 

 اعتماد و درک متقابل
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 یرا  اقردامات  هرا معلمان مدرسه است.راهبرد مدیر و معیشتی همکاران مدرسه، وضعیت رفاهی و

شده شرامل  های الگوی ارائهراهبرد .شوندحاصل می اصلی پدیدۀ از که هستند ایویژه هایتعامل

 و مشرارکت  هرای  مکرانیزم  مدرسه، شناسایی جامعه رایب مراقبتی بنیادین هایارزش سازیمدل

 جامعره  در مراقبتری  بیرنش  مدرسره، توسرعه   جامعره  در احسان و عدالت بر مبتنی مفثر، ارتباط

 و مرفثر  رهبری مدرسه، اتخاا در آفریننشاط و امن مراقبتی، محیط یک پرورش و مدرسه، ایجاد

 آموزشری  اهداف مدرسه، تدوین در متقابل ر د و اعتماد بر مبتنی سازمانی رفتار مدیریت اعمال

 ساختار محلی، ایجاد جامعه فرهنگی تنوع و آموزان دانش نیازهای با متناسب تدریو محتوای و

مدرسره   سرازمانی بررون  و درون ارتبراط  فراینردهای  آموزشی، مدیریت نظام مدیریتی بیرمتمرکز

 است.

پیامدهای رهبرری مراقبتری مردیران    . شوندمی ایجاد راهبردها اثر در که هستند پیامدها، نتایجی

دانش آموزان، یادگیری اجتماعی و عاطفی،  تحصیلی توان به ترتیب شامل پیشرفتمدارس را می

 مشارکت، ارتقرا شرأن و   و تعلق مراقبتی، پیشگیری و صیانت، افزایش حو نهادینه شدن فرهنگ

سترسرازمانی مراقبتری کارکنران و    جایگاه اجتماعی معلمان و مدیران دانست. بردون تردیرد در ب  

کره معلمران فرهنرگ    اعضای سازمان نیز به این سبک مراقبتی دست خواهنرد یافرت و هنگرامی   

یرادگیری را بهبرود و ارتقرا  ببخشرند و دانرش      -توانند فرایند یراددهی مراقبتی اعمال نمایند، می

مراقبتری مردیران    مشارکت تقویت نمایند. بنابراین، مردل مفهرومی رهبرری    و تعلق آموزان حو

 شده است.مدارس متوسطه شهر سنندج به شرح شکل زیر ترسی 

 
 NVIVOافزار بر اساس نرم شده رهبری مراقبتی مدیران مدارس: مدل تدوین1مدل 
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 شهرستان سنندج متوسطه دوره مدارس رهبری مراقبتی مدیران الگوی :2 مدل

 شرایط علی

  مدرسه تیمأمور و اندازچش  اهداف،

 مدیران یاو حرفه اخالقی یهایژگیو

  معلمان آموزان، دانش اقتصادی و خانوادگی محیطی، شرایط

 مدرسه جامعه پویایی، و انگیزه همدلی، یدوستانسان

 سازمان ارشد مدیران حمایت

 معلمی رسالت و مسئولیت و عهدت

 گرشرایط مداخله
نفوا مسائل سیاسری، اجتمراعی و مرذهبی    

 جامعه محلی 

 مالی و مادی و تجهیزاتری   منابع اختصا  

 مدارس
برنامه آموزشی اثرربخش بررای معلمران و     

 همکاران مدرسه

مدیر و  معلمران   عیشتیم وضعیت رفاهی و

 مدرسه  

 

 

 

 

 راهبردها
 مدرسه جامعه برای مراقبتی بنیادین یهاارزش یسازمدل

  احسران  و عدالت بر یمبتن ،مفثر ارتباط و مشارکت های مکانیزم شناسایی

 مدرسه جامعه در

  مدرسه جامعه در  مراقبتی  بینش توسعه

 مدرسه در نیآفرنشاط و امن مراقبتی، محیط یک پرورش و ایجاد

 در  و اعتماد بر مبتنی سازمانی رفتار مدیریت اعمال و مفثر رهبری اتخاا

 مدرسه در  متقابل

 دانرش  یازهرا ین برا  متناسرب  تردریو  محتوای  و  آموزشی اهداف تدوین

  محلی جامعه  فرهنگی تنوع و آموزان

 موزشیآ نظام مدیریتی رمتمرکزیب ساختار ایجاد

 مدرسه یسازمانبرون و درون ارتباط فرایندهای مدیریت

 

 

 پیامدها

 دانش آموزان تحصیلی پیشرفت

 یادگیری اجتماعی و عاطفی

 مراقبتی نهادینه شدن فرهنگ

 پیشگیری و صیانت

 مشارکت و تعلق افزایش حو

 اجتماعی معلمان و مدیران گاهیو جا شأن ارتقا

 

 

 هبری مراقبتی مدیران مدارسر

 هانهیزم

تحصریلی، اجتمراعی و عراطفی     یهاخواسته و نیازها

 افراد 

 انجام اقدامات مراقبتی روزمره  مدیران و معلمان 

 و ارتبراط   هرا خرانواده استقبال و حمایرت   و پذیرش

 مدرسه و اولیا  صمیمی

 فلسفه تعلی  و تربیت دینی 

 افراد دینی مذهبی و اعتقاداتباورها 

 وپرورشآموزشوجود سند تحول بنیادین 

 شخصیتی و انسانی مدیر و همکاران یهایژگیو
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 گیرینتیجه و بحث

شوند و در ها متحول مییافتگی نیازمند نظام تربیتی استم در پرتو آموزش است که انسانوسعهت

کننرد.  شخصیتی و اجتماعی پیدا می فرهنگ و فلسفه حیاتی که به آن معتقدند، استحکام روانی،

مایه پیشبرد توسعه انسانی است. چرالش رهبرری مدرسره در    به همین دلیل است که آموزش بن

گیرری  ای از سختچگونگی کنترل و مدیریت جوامع تدریو و یادگیری که شامل موازنهراستای 

پذیر، سال ، جوانان آگاه، مسئولیت»پرورش  و حمایت تحصیلی هستند، چالشی بو دشوار است.

شرده اسرت   ایران به آن اشراره  وپرورشکه در سند تحول بنیادین آموزش «مراقب، متعهد و فعال

رهبری متناسبی است که بتواند این آرمان را محقق نماید. این پژوهش در مستلزم تدوین سبک 

های رهبری مراقبتی مدیران مدارس متناسب بافرهنگ برومی و  راستای بررسی و شناسایی مفلفه

هرا، پرو از   با توجه به نتایج کدگذاری اسرناد و مصراحبه   شده است.ارائه مدل مفهومی آن انجام

 علری،  شررایط  اصرلی  مقولۀ شش رهبری مراقبتی مدیران مدارس در هایبررسی خبرگان، مفلفه

 و گرر شررایط مداخلره   ای،واسرطه  شررایط  مردیران،  رهبری مراقبتری  راهبردهای محوری، پدیدۀ

 تدوین و ارائه گردید. مدیران رهبری مراقبتی پیامدهای

 علری  گان شرایطکنندشده و پاسخ مشارکتانجام هایمصاحبه از حاصل نتایج تحلیل به توجه با

 قررار  ترأثیر  متوسرطه( را تحرت   مدارس مدیران )رهبری مراقبتی اصلی مقولۀ که پژوهش این در

 ایحرفره  و اخالقری  هرای مدرسره، ویژگری   مأموریرت  و انرداز چش  شامل مقوله اهداف، دهد،می

 همردلی،  دوسرتی معلمان، انسران  آموزان و دانش اقتصادی و خانوادگی محیطی، مدیران، شرایط

معلمری   رسالت و مسئولیت و سازمان، تعهد ارشد مدیران مدرسه، حمایت پویایی جامعه و انگیزه

تحقرق   هرای زمینره  آوردن فرراه   در بسرزایی  نقرش  عوامل این از هرکدام که است است. بدیهی

رهبرری   تحقیرق  ایرن  در کننرده مردیران شررکت   اعتقاد به .کنندمی ایفا رهبری مراقبتی مدیران

 هرایی ویژگی .زیادی دارد ارتباط افراد اعتقادی و فردی هایویژگی با که است وعیموض مراقبتی

 همردلی و همردردی برادانش آمروزان،    ...و دیگرران  به کمک خیرخواهی، صداقت، مهربانی، مانند

 وی خانواده آموز،به دانش نسبت تا گردد ایجاد فرد در هاییآرمان که گردندمی سبب معلمان و...

 .برآید هاآن با اخالقی رفتار انجام درصدد و نبوده اعتنابی کارانهم و همچنین

مقولره فرعری    11مقوله اصلی و  3شامل  که است مدارس مدیران رهبری مراقبتی محوری پدیدۀ

مدرسه، ایجراد محیطری    جامعه مشارکت ، جلبپیشگیری و صیانتاند از: اهداف )که عبارت بودم

احسان،  عدالت و ای، روابط مبتنی برهای شخصیتی و حرفهژگیها )ویآفرین( ویژگیامن و نشاط

برانگیزاننده و مشوق، حمایتگر و پشتیان( شیوه اجرا )اقدامات مراقبتری، الگرو )نمونره( اخالقری،     

 مرتبط متون در که است ایواژه مراقبت (.اعتماد و در  متقابل های ارتباطی،کارگیری مهارتبه
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 قرارگرفتره  در حوزه نظام آموزشی کمتر موردبررسری  شود، امامی یدهد زیاد گرا فضیلت بااخالق

ای مردیران و  حرفه صالحیت معیارهای از یکی اخالقی مسائل به نسبت بودن البته حساس استم

 موقرع به بتواند است که اخالقی حساسیت دارای فردی که معنی شود بدینمی محسوب معلمان

 یرک  در دادن پاسرخ  بررای  کنرد.  اتخراا  را تصرمی   ینبهترر  و دهد تشخیص را مشکالت دیگران

 کره  ایگونهبه کند، تفسیر را هاآن و کند در  را وقایع بتواند باید فرد روش اخالقی، به موقعیت

ایجاد یک محیط یادگیری موفق در مدرسه مستلزم برقرراری روابرط    شود. اخالقی عمل به منجر

بنیران   «مراقبرت »ها برمبنای ریق یک سری ارزشتواند از طمثبت استم چنین روابط مثبتی می

پرذیرفتن   احساسات، بیان و توانایی در  ای که مدیر در مدرسهگونهموفقیت مدرسه را بنا نهد به

 به با توجه کردن کار آمیز،دیگران بدون نگاه تبعیض با ارتباط راه از مراقبت دیگران، هایدیدگاه

 هرا، گزینره  و تفسریرها  خلرق  و اجتمراعی، ایجراد   ریسروگی  کنتررل  گروهی، و فردی هایتفاوت

انتخاب را داشته باشد. یک رهبر مراقبتی مدرسره کره از طریرق رهبرری      و عمل عواقب شناسایی

کند کره  کند، یک جامعه مدرسه حمایتی خلق میمراقبتی از یادگیری دانش آموزان حمایت می

شروند و نیرز یرک    سه در نظر گرفتره مری  انداز اصلی مدرعنوان چش های مراقبتی بهدر آن ارزش

 نمایند.ها عمل مینماید که دانش آموزان در آن طبق این ارزشمحیط آموزشی را ایجاد می

تحصیلی، اجتماعی و عراطفی افرراد، انجرام اقردامات      هایخواسته و ای شامل نیازهاشرایط زمینه

 صرمیمی  و ارتبراط  هرا خرانواده اسرتقبال و حمایرت    و مدیران و معلمان، پذیرش مراقبتی روزمره

اعتقادات دینی مذهبی افرراد، وجرود سرند     مدرسه، فلسفه تعلی  و تربیت دینی، باورها و و اولیا 

های شخصیتی و انسانی مدیر و همکاران است. مراقبرت و  وپرورش، ویژگیتحول بنیادین آموزش

د. ایرن سرطوح   یک محیط یادگیری مراقبتی باید در سرطوح مختلرف یرک مدرسره نمایران شرو      

آمروزان در هنگرام کرار و    اند از مدیران مدرسه، معلمان در کالس درس و نیز سطح دانرش عبارت

مقولره نفروا مسرائل سیاسری،      ۴هرا  مصراحبه  محتروای  تحلیرل  اسراس  فعالیت با دوستانشان. بر

مردارس، برنامره    مرالی و مرادی و تجهیزاتری    منرابع  اجتماعی و مذهبی جامعه محلی، اختصا 

معلمران   مردیر و  معیشرتی  ی اثربخش برای معلمان و همکاران مدرسه، وضعیت رفراهی و آموزش

 گر( محرز شده است.ای )مداخلهترین شرایط واسطهعنوان مه مدرسه به

مدرسره،   جامعره  بررای  مراقبتری  بنیادین هایارزش سازیشده شامل مدلهای الگوی ارائهراهبرد

مدرسره،   جامعره  در احسران  و عردالت  برر  مبتنی مفثر، طارتبا و مشارکت های مکانیزم شناسایی

 آفررین نشاط و امن مراقبتی، محیط یک پرورش و مدرسه، ایجاد جامعه در مراقبتی بینش توسعه

 متقابرل  در  و اعتمراد  برر  مبتنی سازمانی رفتار مدیریت اعمال و مفثر رهبری مدرسه، اتخاا در
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 تنروع  و آمروزان  دانرش  نیازهای با متناسب یوتدر محتوای و آموزشی اهداف مدرسه، تدوین در

 فراینردهای  آموزشری، مردیریت   نظرام  مدیریتی بیرمتمرکز ساختار محلی، ایجاد جامعه فرهنگی

تروان  پیامدهای رهبری مراقبتی مدیران مدارس را می مدرسه است. سازمانیبرون و درون ارتباط

تمراعی و عراطفی، نهادینره شردن     دانش آموزان، یرادگیری اج  تحصیلی به ترتیب شامل پیشرفت

جایگراه   مشرارکت، ارتقرا شرأن و    و تعلرق  مراقبتی، پیشگیری و صریانت، افرزایش حرو    فرهنگ

ها و پیوندهای اجتماعی بیشرتر،  اجتماعی معلمان و مدیران دانست. مراقبت عالوه بر ایجاد شبکه

رفت تحصریلی  گرردد. مراقبرت، همرواره برا پیشر     عاطفی معلمان نیز مری -باعث سالمت اجتماعی

دریافتنرد کره    ( Werner, & Smith, 1992)و (Shouse, 1996آموزان در ارتباط اسرت. ) دانش

آمروزان در ارتبراط هسرتند، بخصرو      استانداردهای تحصیلی عرالی برا نمررات امتحرانی دانرش     

ای مورد تأکید العادهطور فوقآموزان است( مدرسه بهکه جامعه مدرسه )حو تعلق دانشهنگامی

نیز بره چنرین    (Cornelius-White, 2007)و ( Klem and Connell,2004)گرفت. ار میقر

رهبری آموزشی مراقبتری ترکیبری از رهبرری اخالقری، مشرارکتی،       ی مشابهی دست افتند.یافته

تواند یک مدیر مراقبتی مدرسه را مبتنی بر رابطه، خدمتگزارانه و متعالی است و از این طریق می

نابراین ایجاد ساختارهای مدرسه مبتنی بر روابط مراقبتری میران معلمران و دانرش     ایجاد نماید ب

توانند منجر به توسعه فرهنرگ مراقبتری   های مدرسه مبتنی بر مراقبت میآموزان و تدوین برنامه

 مدرسه شوند. در
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