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 چکیده 

ثلث م فن یهها بر پاداده یابزار گردآوری استفاده شد. نگاریدارپداز روش کیفی با رویکرد  رضحا وهشژپ رد   

 یراننفر از مد 51 )با و مصاحبه نیمه ساختاریافته یه مشارکتوپرورش، مشاهدآموزش یادینسند تحول بن: سازی

 در پژوهش هاییافتهشدند.  بررسی یفیک یمحتوا تحلیلها با روش داده بودند. (به روش گلوله برفی مدارس

مهارت »، «مهارت ارتباط مؤثر»، «اندازچشم یممهارت ترس» مضمون با عناوین 1 و زیر مقوله 12 ،مقوله 15

 هاییافتهشدند.  یبنددسته «مهارت خودرهبری»و  «همراهان ییو راهنما یتمهارت هدا» ،«همراهان پرورش

 معلمان، کارکنان یعنیمدرسه  یاعضا هاییژگیمدرسه، توجه به و یرهبر یاثربخش یبرا هددیپژوهش نشان م

با توجه به اهمیت  دارد. یتاهم یارپژوهش دختران دوره متوسطه( بس ینآموزان )در ادانش هایویژگی و

 و رهبران مدارس یرانپرورش مدی، اتوسعه حرفه یهاشود برنامهیم یشنهادپ آموزی رهبران آموزشی،مهارت

 شود.و اجرا  طراحی
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 مقدمه
و  (Benavot et al., 2016)های ناظر بر آن است قلب تپنده توسعه پایدار و هدف آموزش    

 & Setwong)تواند کیفیت آموزش را افزایش دهدترین واحدی است که میمدرسه، مهم

Prasertcharoensuk, 2013). های آموزشی مدارس، دوره متوسطه که به دوران دورهمیان  در

زیرا نوجوانان ممکن است با ورود به مرحله  ؛ای برخوردار استنوجوانی مربوط است، از اهمیت ویژه

تارهای فآسانی درگیر رپذیری و فشار همساالن شده و بهتفکر انتزاعی دچار مسائلی همچون آسیب

. در (Mussen, Conger, Kagan, & Houston, 2002) شوندناامن با پیامدهای منفی بلندمدت 

 تواند بر سالمت و تربیتاین میان، توجه به مسائل دختران نوجوان اهمیت بیشتری دارد زیرا، می

 نسل آینده اثر مستقیم داشته باشد. 

های ها به آسیبهد که آندبررسی وضعیت دختران نوجوان در مدارس متوسطه کشور نشان می

، (VejdaniRad & Zafar, 2017)نفس اجتماعی مهمی مبتال هستند ازجمله: کمبود عزت

بینی نسبت به افراد با سطح مالی باالتر، ضعف در پایبندی به اخالق، حقارت و خودکماحساس 

 نارضایتی از جنسیت، توجه افراطی به وضع ظاهری بدن، دریافت زودهنگام اطالعات جنسی

(Maqhsumi & Vakili, 2017; H. Mohammadi, Shabani, & Zahirinejad, 2016; 

Vahidy & Shahjavan, 2016) ، بحران هویت(Konjkav, 2015) ارتباط نامناسب با جنس ،

نوپدید دینی و انحرافی، خشونت، های ، گرایش به فرقه(Razavi & RobatMilli, 2017)مخالف 

 Mehrabi) پرخاشگری و نزاع، اعتیاد به سیگار، مواد مخدر و مشروبات الکلی  و اقدام به خودکشی

& Sheikh Darani, 2013)و دیگر اعضای مدرسه  دهد مدیران، رهبرانمی . این موضوعات نشان

 بیندیشیندها، برای مدیریت این مسائل و پیشگیری از تعمیق آنرا باید در تدابیر الزم 

(Naraghizadeh, 2017). 

آموزان را تواند مسائل دانشها که میترین آنهای مدیران مدارس، یکی از مهمدر میان نقش

، نقش این کاهش دهد و وضعیت موجود را بهبود بخشد، رهبری اثربخش مدرسه است. ایفای مؤثر

شناختی اثرگذار است و دومین عامل مؤثر های شناختی و غیر آموزان در حیطهبر موفقیت دانش

 ,Agasisti) رودشمار می ترین منابع مدارس بهآموزان و یکی از مهمبر کیفیت عملکرد دانش

Bowers & Soncin, 2019; Bush, 2008, 2016; Manaseh, 2016; Renihan, 2012; 

Zeinābadi & Abdolhoseini, 2017). خوبی درک آموزان نیز تأثیر نقش رهبری را بهدانش

. بر این اساس، از (Schleicher, 2012) دانندصیلی خود مؤثر میکنند و آن را در کیفیت تحمی

. در دو دهه به وجود آمده است موزشی در مدارس، توجه و عالقه زیادی به رهبری آ15اوایل قرن 

رهبران »اخیر، در بسیاری از کشورها، برای تغییر نقش مدیران مدرسه از مدیران سازمان به 
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 ,Hallinger & Ko, 2015; Zeinābadi & Abdolhoseini) تالش بسیار شده است« یادگیری

، همدرس یرهبرپژوهش درباره طیف وسیعی از موضوعات مرتبط با ، اهمیتاین با توجه به . (2017

 & ,Flessa, Bramwell, Fernandez) المللی را به خود جلب کرده استتوجه محافل بین

Weinstein, 2018) . عامل اصلی تفاوت  های رهبری مدرسهمهارت ها،پژوهشبر اساس نتایج این

و  (Piaw, Hee, Ismail, & Ying, 2014)متر اثربخش است عملکرد مدارس اثربخش با ک

رهبران فعال و ماهر به ندرت بدون وجود س، بهپیشرفت پایدار مدارکه ند نظران بر این باورصاحب

. ازآنجاکه اهمیت تمرکز بر (Gurley, Anast-May, O'Neal, & Dozier, 2016) آیددست می

ها در ارتقاء اثربخشی مدارس و پیشرفت نتایج عنوان رهبران مدارس، به توانایی آنمدیران به

، تمرکز بر پرورش (Boyce & Bowers, 2018)آموزان بستگی دارد آموزشی و غیر آموزشی دانش

 .(Schleicher, 2012)شود دی اصالحات آموزشی شناخته میرهبران اثربخش مدارس، عنصر کلی

 دانش ؛(Kim, 2020) شودرغم این اهمیت، اغلب، یادگیری رهبران مدارس نادیده گرفته میبه

غنای کافی برخوردار از  بومی، دانش ویژههای موردنیاز رهبران مدارس، بهموجود درزمینه مهارت

درخور  ارزیابی هایمدل و مطالعات پژوهشی ،(Zeinābadi & Abdolhoseini, 2017) نیست

و معلمان و  (Khalkhali & Nasiri, 2016)نیست  دسترس در رهبری هایمهارت توجهی درباره

 ,Renihan) های رهبری مدرسه آگاهی دارندمدیران مدارس، به ضعف دانش خود درباره مهارت

 وجود موفق یرهبر کشور، مدارس از یاریبس در که دهندیم نشان هاپژوهشهمچنین . (2012

 یرفتارها و هاتیمسئول و (Mard, Zaynabadi, Abdollahi, & ARASTEH, 2018) ندارد

 یابیکنترل و ارزمانند نظارت، تیریمد یسنت یکارکردها به شتریب ،یرهبر یجابه مدارس، رانیمد

 از انتظاراتاز آنجا که . (Adli, Mehran, & Akbari, 2017; Kouhsari, 2017) دارند شیگرا

 Flessa) است متفاوت یکشور هر یسازمان ساختار و یفرهنگ یاجتماع یهنجارها هیپا بر رهبران،

et al., 2018; Kara & Ertürk, 2015) یازهاین هیپا بر که است ارزشمند یزمان ،یرهبر توسعه و 

 رندهیدربرگ مدرسه، موفق یرهبر از ما دانش تا (Bush, 2008) باشد یفرهنگ اتیضرور و یمحل

 نیبنابرا ؛(Hallinger & Ko, 2015) شودیم اعمال هاآن در یرهبر که باشد یمتنوع طیشرا

 به توجه با مدارس رهبران ازیموردن یهامهارت تا است ازین کشور، مدارس در یرهبر توسعه یبرا

 . شود یبررس طیشرا و بافت
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 پژوهشي پیشینه

 هایی درباره رهبری مدرسه انجام شد. ازجمله:های اخیر، پژوهشدر سال

نشانگر را  32« نشانگرهای یک رهبر آموزشی موفق»با عنوان  Mard et al. (2018)در پژوهشی 

دسته شناسایی کردند که عبارت هستند از: تعیین جهت، مدیریت فرهنگ و جو سازمانی،  1در 

 ای.مدیریت بر فرایند یاددهی یادگیری در مدرسه و رشد و توسعه حرفهنظارت و ارزیابی آموزشی، 

Ghalati (2016)  تعریف، مفهوم، طبقه بندی و  مهارتهای نرم رهبری،»در پژوهشی با عنوان

مهارت نرم رهبری را شناسایی کرد: همکاری و کارگروهی، برقراری ارتباطات، تعیین  8« چارچوب

قدمی، اثربخشی و تسلط شخصی، های نیروها، پیشانداز، آموزش کارکنان و توسعه مهارتچشم

با عنوان  Khalkhali and Nasiri (2016)در پژوهشی  دهی، ارائه اطالعات.برنامه ریزی و سازمان

، یک ابزار خودسنجی «های رهبری برای دانشجویان مدیریتطراحی مقیاس خودسنجی مهارت»

رهبری دانشجویان مدیریت  مهارت ۷های رهبری برای دانشجویان مدیریت طراحی کردند. مهارت

انداز مشترک، ارادة معطوف به عمل، کنترل موقعیت، آگاهی بخشی مبتنی بر چشم: الهامعبارتند از

ترین پروژه اولین و طوالنیالمللی، در سطح بینپذیری. ذاکره سازنده، بسیج منابع و ریسکفعال، م

5المللی مدیر مدرسة موفق پروژه بین»در حوزة مدیریت مدرسه با عنوان 
ISSPP » است که از

 1کشور 12های مدیران موفق مدارس است و اکنون در بیش از ، در جستجوی ویژگی1222سال 

های مطالعه موردی در این زمینه در حال انجام است. یکی از زمینه 522و بیشتر از  ادامه دارد

 هایپژوهش در این پروژه، بررسی و تحلیل دانش، مهارت و تمایالت مدیران موفق در اجرای شیوه

ا و هرهبری در طیف وسیعی از مدارس ابتدایی و متوسطه موفق در کشورهای مختلف با سیاست

های برتر شایستگی»پژوهشی با عنوان Giles (2016)در تماعی متفاوت است. های اجزمینه

یادگیری »، «دهیخودسازمان»، «اخالق»ویژگی رهبران موفق جهان شامل  1، «رهبران جهان

 Kara andپژوهشیدر را شناسایی کرد.« ارتباط و تعلق»و « فراهم کردن زمینه رشد»، «کارا

Ertürk (2015)  به دنبال درک مدیران « های ذهنی مدیران مدرسه در مورد رهبریمدل»با عنوان

های ارتباطی، مدیریتی، شناختی، ها به ترتیب اولویت مهارتمدارس از مفهوم رهبری بودند. آن

 در پژوهشیآوری را شناسایی کردند. ز، همدلی و استفاده مؤثر از فنانداتعیین و توضیح چشم

Piaw et al. (2014)  به « های رهبری مدیران مدارس متوسطهمهارتعوامل مؤثر بر »با عنوان

                                                             
1. International Successful School Principalship Project 

 شیاتر و فنالند ا،یسپانا ه،یترک س،یسوئ پرتغال، لند،یوزین ،یاشغال نیفلسط ا،یکن ،یجنوب یقایآفر قبرس، کو،یپورتور ک،یمکز ن،یچ کا،یآمر سوئد، نروژ، انگلستان، دانمارک، ا،یاسترال.2
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های خدمت دهد سالها نشان مییافته دنبال سطح مهارت رهبری و عوامل مؤثر بر آن بودند.

  . عنوان مدیر مدرسه و مدرک تحصیلی، دو عامل مهم در مهارت رهبری استبه

 & Bush, 2008; Bush)یرگذاریتأث ییتوانا ،یرهبر»، گوناگونهای دیدگاه مبنایبر 

Middlewood, 2013; De Cenzo, Coulter, & Robbins, 2011) و قدرت ییشکوفا واسطهبه 

 ;Coleman, 2000) ییراهنما و تیهدا منظوربه ،(Blanchard, 2018) هاآن بالقوه تیظرف

Mirkamali, 2010; Nelson & Quick, 2006) است اندازچشم یسوبه حرکت ریمس در 

(Bush, 2008; Robbins & Judge, 2008)رندیپذیم داوطلبانه را یرهبر اعضا، که یاگونهبه ؛ 

(Stoner, 1983) .»که است ندهیآ یهاهدف و هاارزش مجموعه مدرسه، یرهبر اساساین  بر 

 امروز که است یاتیعمل ماتیتصم ت،یریمد و کندیم یدهجهت را مدارس رانیمد یهاتیفعال

 Agasisti et al., 2019; Bush, 2008; Robbins) شودیم گرفته هاهدف و هاارزش آن جهیدرنت

& Judge, 2008). 

  

 روش پژوهش
 پاسخ کهازآنجایی و شد انجام (,Flick 2014) کیفی روش به و بود کاربردی نوع از پژوهش این

,Flick ) نگاری پدیدار رویکرد دارای آمد، دست به مدارس رهبران زیسته تجربه از پژوهش پرسش

 مشاهده ،(,Mohammadpour 2014) ساختاریافته نیمه مصاحبه با پژوهش هایداده بود. (2014

 از ها،داده بیشتر شدند. آوریجمع اسناد تحلیل و (.Mohammadi, B. S 2014) مشارکتی

 بود یضرور ابتدا منظور، این برای آمد. دست به اکتشافی رویکرد با ساختاریافته نیمه مصاحبه

 یریگ نمونه از کار این برای شوند. شناسایی کردند،می ایفا مدرسه در را رهبری نقش که مدیرانی

 (,al., et Ranjbar 2014; Flick 2012) برفی گلوله رویکرد با  متواتر گیری نمونه  و دسترس در

 درمجموع، و یافت ادامه (،5اشباع )نقطه شدند تکرار وگوهاگفت که مرزی تا هامصاحبه .شد استفاده

 (.5 )جدول شد انجام ای(دقیقه 12 میانگین طور )به مصاحبه مدرسه مدیر 51 با

  

 

 

                                                             
1. Saturation point 
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 شوندگان اين پژوهش. اطالعات جمعیت شناختي مصاحبه1جدول 
 مديريت تجربه کار تجربه تحصیلي مدرک تحصیلي رشته کد

 3 2 ارشد کارشناسی انسانی منابع مدیریت 5

 55 5۷ کارشناسی مشاوره 1

 3 55 ارشد کارشناسی صنعتی طراحی 3

 12 18 ارشد کارشناسی حدیث و قرآن علوم 4

 32 42 ارشد کارشناسی تربیتی شناسیروان 1

 4 14 ارشد کارشناسی آموزشی مدیریت 2

 12 11 دکتری آموزشی ریزیبرنامه ۷

 4 52 کارشناسی مولکولی زیست 8

 53 11 ارشد کارشناسی ریاضی دبیری 9

 14 35 کارشناسی ریاضی 52

 12 19 ارشد کارشناسی الهیات 55

 52 51 ارشد کارشناسی بزرگساالن آموزش مدیریت 51

 ۷ 12 عمومی دکترای پزشکی 53

 11 1۷ کارشناسی هنر 54

 18 42 کارشناسی الهیات 51

 

 مدرسه در ریاضی تمرین حل کالس معلم نقش در مشارکتی مشاهده از ها،داده دیگر بخش

 به پژوهشگر (،52 )کد  مدیران از یکی موافقت با کار، این برای آمد. دست به دخترانه متوسطه

 هایفعالیت تمام و داشت مدرسه در وقت تمام حضور هفته، در روز یک تحصیلی، سال یک مدت

heT ) وپرورشآموزش بنیادین تحول سند همچنین، کرد. بردارییادداشت و دهمشاه را مدیر

 Training and Education the of Transformation Fundamental the of Document

2011 ,Plan System) فن از استفاده با وری،گردآ ابزار سه این هایداده درنهایت .شد بررسی 

 ترکیب ،(,Neville, & Blythe, DiCenso, Lukosius,-Bryant Carter 2014) سازی مثلث

  (.5 نمودار) شدند
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 ها. مثلث سازي داده1نمودار 

 سپس، و شدند تبدیل متن به سند و مشاهدات ،هامصاحبه هایداده ابتدا، ها،داده تحلیل برای

 یا جمالت ها،متن در تحلیل واحد شدند. کدگذاری و (,Mehraban 2016) محتوا تحلیل هامتن

 12و  مقوله 15درنهایت،   دربرداشتند. را مدرسه رهبران موردنیاز هایمهارت که بودند عباراتی

 بندی شدند. تم دسته 1زیرمقوله، در 

 
 

 

 

 

 پژوهشهاي يافته

رهبران مدارس دخترانه در دوره متوسطه شهر تهران به چه  پژوهش: پرسش با ارتباط در

 ،پرورشوآموزش بنیادین تحول سند بررسی و مشاهده ،مصاحبه هاییافتههایی نیاز دارند؟ مهارت

 ،«5همراهان پرورش مهارت» ،«مؤثر ارتباط مهارت» ،«اندازچشم ترسیم مهارت» مضمون 1 در

  (.1 )جدول شدند بندیدسته «خودرهبری مهارت» و «همراهان راهنمایی و هدایت مهارت»

                                                             
جا که در عصر دانش، هر یک از اعضا، نقش مهمی در موفقیت سازمان دارند؛ در این از آن اماشود ( استفاده میfollowerدر ادبیات رهبری، برای اعضای سازمان از اصطالح پیرو ).  1

 تر بیان شود.پژوهش، اصطالح همراهان استفاده شد تا تأثیر نقش اعضای سازمان در موفقیت رهبری دقیق



1 متوسطه دوره دخترانه مدارس در رهبری هایمهارت 
  

 رهبري مدرسه دخترانه دوره متوسطه هاي. مهارت2جدول 

 مضمون مقوله زير مقوله های مصاحبه، مشاهده و سندنمونه داده

انداز یا هدف خاصی را تعیین می رهبر یه چشم

اش رو در همون راستا حرکت کنه و تمام کارمند

 (.4)کد  می ده

مهارت خلق  ---

 اندازچشم
مهارت 

ترسیم 

 اندازچشم
ی کار، گفتگوهای جمعی و فردی برای در مقدمه

روشن شدن دیدگاه رهبر مؤثره. این خیلی هم 

 (.52گیره )کد زمان می

مهارت انتقال 

 انداز با کالمچشم

مهارت انتقال 

 اندازچشم

: تقویت 3، راهکار 1، هدف ۷سند، فصل 

ای های اعتقادی، اخالقی و حرفهشایستگی
 مدیران و معلمان و تحکیم نقش الگویی آنان 

مهارت انتقال 

 انداز با عملچشم

مشاهده: مدیر همیشه چهره خندان و ظاهری 

مرتب داشت. بیشتر اوقات در اتاقش باز بود و با 

 و معلمین رو می پذیرفت. خوشرویی بچه ها

مهارت استفاده 

 اثربخش از زبان بدن

مهارت ارتباطات غیر 

 کالمی
مهارت 

 ارتباط مؤثر

رهبر باید ذاتا فرد فعالی باشه. منظورم ازنظر 

یعنی ازلحاظ جسمی و  ؛فعالیت جسمی هست

 (.1کد باشه )شادابی در وضعیت خوبی 

مهارت در 

 های جسمیفعالیت

و که تبه نظر خیلی اثرداره. این اول اولش پوشش
همون چارچوب مدرسه، آدم ظاهرش شیک و 

 (.۷مرتب و با ابهت باشه )کد 

مهارت در انتخاب 
 پوشش

مدیر باید توانایی بیان خوب داشته باشه و بتونه 

منظورش رو خوب بیان کنه چه در جلسات، چه 

ها و چه در گفتگو در نشست ها، چه در سخنرانی
 (.5آموزان )کد و دانش با معلمین

مهارت ارتباطات  ---

 کالمی

که فرض کنید تو حرف اخالقیاتش مهمه مثالً این

کسی نپرید یا رعایت نوبت رو بکنید مدیریت نگاه 

هم مطرحه. نگاهش عادالنه تقسیم بشه. همین 
ها، نوع هاش، توجهش به صحبتطور خنده

 (.1پیگیری هاش در مطالبات )کد 

پایبندی به مهارت  ---

 اخالق

 با ؛مشاهده: با بچه ها ارتباط صمیمانه ای داشت

آنها بگو بخند می کرد. گاهی دست بر شانه آنها 
می گذاشت و نوازشی می کرد و چند قدمی در 

 کنارشان راه می رفت و با آنها گفتگو می کرد.

مهارت ایجاد جو  مهارت مهرورزی

 صمیمی



  3 8931زمستان چهارم، شماره، هشتمدوره                                         فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه                  

متفاوته این سن، ها خیلی های سنی بچهحالت
سن به هم ریختگی هست. سن داد و فریاد و سر 

و صدا و آشفتگی. باید بتونی درک کنی این 

 (.9موضوع و آرومشون کنی )کد 

شناخت شرایط 
 سنی همراهان

 مهارت درک همراهان

برای اینکه زبون این نسل رو بفهمی خیلی مطالعه 
در موردشون مهمه و اینکه باهاشون زندگی کنی. 

های اآلن خیلی متفاوتند شاید فشارهای زمان بچه

ما برنتابن. من نمی تونم توقع داشته باشم مثل 

 (.3نسل قبل عمل کنن )کد 

مهارت شناخت نسل 
 کنونی

شناسنم و ها و بیشتر بچه ها رو میمن همه معلم
دونم که کی هستن چی هستن چه مشکالت می

 (.55ای دارن )کد خانوادگی

شناخت مهارت 
شرایط فردی 

 همراهان

باید بهشون بفهمونیم که ما کامال می فهمیم 

شون. خیلی وقت ها چیزایی دوست دارند ولی 
 (.3قانون باهاش مخالفت می کنه )کد 

مهارت درک 

 احساسات مخاطب

مهارت همدلی با 

 همراهان

مشاهده: وقتی مسئله خاصی پیش میامد شخصا 

ها در مورد اون  سر کالس ها می رفت و با بچه

موضوع صحبت می کرد و به حرف ها و خواسته 
 های اونها گوش می کرد.

 مهارت گوش کردن

 ات خیلی تاثیرگذاره که واقعا طرف رازدار باشه

 (.1بهشون اعتماد بکنن )کد  بتونناعضا 

 مهارت جلب اعتماد

ها محترمانه همراه با نوع رابطه رهبر با بچه

 (.4)کد قاطعیت باید باشه 

مهارت حفظ احترام 

 خود

 مهارت اعمال قاطعیت

رهبر باید صبور باشه. آدم هایی که رهبر می شن 

قاعدتا آدم های تحلیل گری هستند. حتی توی 

 (.51عصبانیت هاشون قدرت تحلیل دارن. )کد 

 آوریمهارت تاب ---

اولش مهمه که جو مناسب برای پیشرفت ایجاد 
رو آموزش بدی که بهتر کنی تا بتونی معلمان 

 (.51بشن )کد 

مهارت ایجاد  ---
های رشد زمینه

 ایحرفه

مهارت رشد 

و 

توانمندسازي 

د که خوجای اینیه جاهایی باید تفکیک کرد به همراهان

ها ی قسمتصورت مستقیم روی همه مدیر به

دخالت داشته باشه با در اختیار داشتن 
 (.8کنه )کد هایی که داره کار رو تقسیم معاونت

 مهارت ایجاد مشارکت کارمهارت تقسیم

خب خیلی وقت ها نظرات مختلف و یا حتی ضد 

و نقیض هست. یا گاهی افراد وقتی ازشون نظر 

می خوایم، اصرار می کنند بر نظر خودشون 

تشکیل و مهارت 

 مدیریت جلسات
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که ممکنه بقیه نظر اون ها رو نپذیرین. درحالی
 (.5مدیر باید بتونه جمع بندی کنه )کد 

ها برای مدیر خیلی مهم بود. : نظرات بچهمشاهده

آمد، مدیر از هروقت معلم جدیدی به مدرسه می

بچه ها وضعیت کالس را با جزئیات جویا می شد. 

در انتهای سال، نظرسنجی مفصلی درباره همه 
ها کرد و آن را به بچهبخش های مدرسه آماده می

 داد.می

 نظرخواهیمهارت 

رهبر مدرسه الزمه که انتقاد پذیر باشه و انتقاد 

 (.54پذیری را هم عمال تشویق کنه )کد 

مهارت پذیرش 

 نظرات مخالف

م که من هم از جنس شما هسترهبری یعنی این

 (.55)کد  با شما هستم در کنار شما هستم

مهارت همراهی با  ---

 همراهان
مهارت 

هدايت و 

راهنمايي 

 همراهان

من محیط ها و مدارس مختلف رو تجربه کردم. 

هر محیطی که آدم وارد می شه خیلی مهمه تو 
بتونه اونجا رو خوب بشناسه. بدون شناخت، برنامه 

 (.52ریزی فایده ای نداره )کد 

مهارت شناسایی 

ها و امکانات فرصت
 محیط

 ریزیمهارت برنامه

مدیر باید مدیریت مالی خوبی داشته باشه. 

همیشه ما باید منابع محدودی رو که در اختیار 

داریم به فعالیت های متعدد پیش رویمان 
 (.5تخصیص بدهیم )کد 

مهارت مدیریت 

 مالی

رهبر باید به قوانینی که براش وضع می کنن 

 (.3آگاهی داشته باشه )کد 

مهارت اطالع از 

قوانین و مقررات 

 آموزشی

رهبری رو معموال کسی به دست می گیره که 

سرعت عمل در نظر دادن داره و نظرات ابتکاری 

 (.1)کد  هست و حل مسئله اش قوی تر

 گیریمهارت تصمیم ---

مشاهده: وقتی می خواست حقوق اندکی را که 

مدرسه برای کالس های اضافی حل تمرین در 
شخصا و با نظر گرفته بود به من بدهد، خودش 

احترام آن پاکت را به من داد و گفت: این مبلغ 

رو اصال دستمزد کارت نبین. ارزش کار شما خیلی 

 بیشتر و باالتر هست.

مهارت حمایت از 

 همراهان

مهارت ایجاد انگیزه 

 برای همراهان

مشاهده: در اکثر برنامه های فوق برنامه مدرسه 

شخصا حضور داشت: مراسم صبحگاهی، جشن ها 

 و مراسم مناسبتی، اردوها 

مهارت نظارت و  ---

 ارزیابی
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چالش های هیجانی یا عاطفی خیلی در محیط 
اما راه حلش اینه که شما همیشه  ؛کار پیش میاد

که  ؛باید با افراد قوی تر از خودت در ارتباط باشی

اگه به مشکلی برخوردی از اونها بپرسی و ابهاماتت 

 (.1رو بپرسی )کد 

مهارت دسترسی به 
 خبرگان آگاه

 مهارت راهنمایی

مشاهده: در انتخاب رشته با بچه ها همفکری 

راه درست را به  کرد کهکرد و خیلی تالش میمی

 آنها نشون بدهد.

 مهارت مشاوره

های جدید خیلی مهمه. تا اطالعات راجع فناوری

های نو حدودی به مسائل مربوط به تکنولوژی
 (8آشنا باشه )کد 

مهارت استفاده از 

 فناوری

های ایجاد شده مشاهده: مدیر دربرخورد با چالش

آموزان، بسیار سنجیده عمل از سوی دانش

کرد. این مدیر می توانست تنش های ایجاد می
شده را کاهش بدهد، حرمت دانش آموزانی را که 

چالش ایجاد کرده بودند حفظ کند و از همه 

مهمتر، ذهن های درگیر شده دختران نوجوان را 

 آرام کند.

مهارت برخورد با 

 هامغایرت

مشاهده: مدیر سعی می کرد با خانواده های بچه 

ها هم در ارتباط باشد حتی گاهی برای سخنرانی 

ها یا بعضی برنامه ها، از والدین بچه ها که جایگاه 

 مناسبی داشتند استفاده می کرد. 

 ارتباط با والدین

های زیادی گاهی الزمه با بچه ها اردو بری یا زمآن

رسمی وقت بذاری. در زمانی رو اضافه تر از ساعت 

آسیب باشه که خانواده تونه این شرایط کممی

ازش درک خوبی داشته باشه معترض نباشه )کد 
52.) 

مهارت رهبری 

 زندگی خانوادگی

مهارت رهبری زندگی 

 فردی
مهارت 

 خودرهبري
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به نظر من افراد موفق نظم زندگی رو در همه 
 (.1جهات دارن )کد 

مهارت نظم و  ---
 مدیریت زمان

رهبران روان شناسی و جامعه شناسی باید بلد 

 (.55باشند، مطالب روز رو بدونن )کد 

مهارت کسب دانش  ---

 رهبری

 

 گیريبحث و نتیجه
 بر .بود متوسطه دوره دخترانه مدارس رهبران موردنیاز هایمهارت شناسایی پژوهش این هدف

 ترسیم مهارت» :آمد بدست مدارس در رهبری برای ضروری مهارت 1 پژوهش، هاییافته پایه

 راهنمایی و هدایت مهارت» و «همراهان رشد مهارت» ،«مؤثر ارتباط مهارت» ،«اندازچشم

 شوند.می بررسی هامهارت این ادامه، در ،«خودرهبری مهارت» و «همراهان

که مدرسه آرزو دارد به انداز، تصویری از آینده است منظور از چشم «:اندازچشم ترسیم مهارت»

 و همکاری با که هستند کسانی موفق، آموزشی رهبراندهد ها نشان میپژوهش .آن دست یابد

 با تهیاف این .کنندمی ترسیم مدرسه از مطلوبی اندازچشم و تصویر کارکنان، و معلمان مشارکت

 al et Mard،  (2016) Ghalati ; (2016) Nasiri and Khalkhali, (2018) پژوهش های یافته

 کشور، مدارس از یاریبس موضوع، نیا تیاهم باوجود .است همراستا Ertürk and Kara (2015) و

,Zadeh, Baniasad & ) ندارند مشارکت مشترک اندازچشم نیتدو در مدرسه یاعضا

2018 Khandaghi,). «دقت اب پیام آن، در که است ایرابطه مؤثر، ارتباط «:مؤثر ارتباط مهارت 

 ستا ارتباطی هایمهارت از استفاده در توانایی مستلزم مؤثر ارتباط شود.می درک و دریافت زیاد

(2004 Alagheband,). نیا در .است فردی بین روابط کمیت و کیفیت ارتقا مؤثر، ارتباط هدف 

 زنان، رسدیم نظر به .داشتند دیتأک اریبس مؤثر ارتباط یبرقرار مهارت بر کنندگانشرکت پژوهش،

 هستند تریخودمان و تریاجتماع تر،گرم ارتباطاتشان در و کنندیم برقرار یشتریب ارتباط

(2008 Judge, & Robbins 2006; Quick, & Nelson 2000; Coleman,) نقطه تواندیم که 

 .دارد کاربرد آموزش، در مؤثر ارتباط ن،یهمچن .باشد کشور دخترانه مدارس یرهبر یبرا یقوت

yariqoli and pahang, Mahdiuon,،  and iZeinābad (2017) پژوهش های یافته با یافته این

(2017) Abdolhoseini (2015) و Ertürk and Kara  .همخوانی دارد 
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رشد و توانمندسازی اعضا، روند آزادسازی و شکوفایی دانش، تجربه و  «:همراهان رشد مهارت»

تواند به جایگزینی نظام خودرهبری فردی و تیمی با نظام سلسله مراتبی افراد است که میانگیزه 

تواند  گذاری در مدارس، می. توانمندسازی اعضا یا سرمایه(Blanchard, 2018) منجر شود قدیمی

 های کارکنان ستادی یا اداری و معلمانابزاری برای حفظ روحیه، افزایش انگیزه و نیز بهبود توانایی

. رهبران زن، تمایل بیشتری به استفاده از سبک فرد محور (Bush & Middlewood, 2013) باشد

 ,Coleman, 2000; Nelson & Quick) تر هستندارند و در این کار موفقو توانمندسازی اعضا د

2006; Robbins & Judge, 2008) .دهد رهبران موفق نشان می هاهای پژوهشهمچنین، یافته

شرکا(،  آموزان و سایرمعلمان، دانشگذاری بر رشد افراد )کارکنان ستادی، در مدارس با سرمایه

 پژوهش های یافته با یافته این .(Bush & Middlewood, 2013)د شونموجب بهبود نتایج می

(2017) al. te Mahdiuon، (2017) Abdolhoseini and Zeinābadi و  Ertürk and Kara

 همخوانی دارد.  (2015)

 برای مسیر و هدف گزینش بر افزون رهبری، فرایند «:همراهان راهنمایی و هدایت مهارت»

 است شدهتعیین هایهدف سمت به هاآن هدایت و افراد کردن هماهنگ راهنمایی، سازمان،

(2006 Quick, & Nelson).  

پذیری و خود انگیزشی افراد در فرایند توسعه ناظر بر مسئولیت خودرهبری «:خودرهبری مهارت»

 بریخودره توانایی در خود پیروان به بتوانند اینکه برای اثربخش رهبرانو بالندگی خود است. 

 عمل در را خودرهبری و خودنگری باشند، دیگران سرمشق زمینه این در است الزم کنند، کمک

  .(al., et Cenzo De 2011) کنند ایجاد را خودرهبری جو و دهند نشان هاآن به

 سهمدر رهبر آموزان،دانش نتایج و عملکرد کیفیت بهبود برای ،پژوهش این هاییافته اساس بر

 عمل خوبیبه آموزاندانش با ارتباط در هم و باشد اثربخش کارکنان و معلمان با ارتباط در هم باید

 معلمان گروه  با ارتباط در اغلب آمد، بدست پژوهش این در که مدرسه یرهبر یهامهارت ؛کند

 گروه هر با ارتباط در متفاوتی معنای عمدتا اما هستند مشترک آموزاندانش گروه و کارکنان و

 برخوردار کارکنان و معلمان با ارتباط در یکالم یهامهارت از است ممکن ریمد کی مثالً :دارند

 وردنظرم میمفاه انتقال در و کند برقرار یمؤثر یکالم ارتباط نوجوان آموزاندانش با نتواند اما باشد

 انجام طریق دو به آموزاندانش با مدرسه رهبر تعامل زیرا ؛شود مشکل دچار فهمقابل زبان به

 طوربه که معلمان ویژهبه مدرسه کارکنان گریمیانجی با تأثیرگذاری غیرمستقیم: .5 شود:می

 ارتباط برقراری طریق از تأثیرگذاری مستقیم: .1 هستند. ارتباط در آموزاندانش با مستقیم
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 هردوی در یا مسیر دو این از یکی در است ممکن مدرسه، مدیر (.1 نمودار) آموزاندانش با قیممست

  کند. ایفا را رهبری نقش هاآن

  

 

                            

 آموزان. ارتباط رهبر مدرسه و دانش2دار نمو

 وجهت معلمان گریمیانجی با مدرسه رهبر تأثیرگذاری یعنی اول، مسیر به عمدتاً موجود، ادبیات در

 بحث معلمان ایحرفه توسعه و رشد و هاآن انگیزه معلمان، روحیه همچون موضوعاتی لذا، دارد

 ود.شمی بحث کمتر آموزاندانش با مدرسه رهبر مستقیم ارتباط اهمیت و نقش درباره اما ؛شودمی

 به رهبر توجه صرف که دهدمی نشان و دارد تأکید دوم سیرم در رهبری اهمیت به پژوهش، این

 مسائل هب تا است الزم بلکه ؛نیست کافی مدرسه عملکرد موفقیت برای معلمان، و کارکنان مسائل

  شود. توجه نیز مدرسه اعضای از مهمی بخش عنوانبه آموزان،دانش حوزه در رهبری

 جنبش مالحظات با ویژگیها ناهمسویی زا حاکی کشور مدارس مشاهدات اهمیت، این وجود با

 ستا آموزشی سیاستگذاران و خصصانمت محققان، موثر و پویا تعامل و ارتباط نبود و اثربخشی

(2018 al., et Baniasad). توجه رهبری نقش ایفای به کمتر ما مدیران دهدمی نشان هابررسی 

 تفاوت به موجود، اتیادب در اساساً (.,Kouhsari, 2017; Akbari, & Mehran Adli 2017) دارند

 انریمد انتصاب طیشرا در و نشده یااشاره متفاوت، یلیتحص یهادوره در مدارس رانیمد تیترب

 رغمبه زین تحول سند در (.,Akbari, & Mehran Adli 2017) ستین بحث نیا از یاثر هم کشور

 یبرا یاتیعمل برنامه و ینظر فیتعر چیه ،یساالرستهیشا اساس بر رانیمد نشیگز بر دیتأک

 مدیران از بسیاری حاضر، حال در .است نشده ارائه آن به یابیدست و یساالرستهیشا سنجش

 هایمهارت از ندارند، نوجوانی دوران اقتضائات به نسبت کافی آگاهی یا توجه متوسطه، یدوره

 ایرفتاره از برخی نسنجیده، برخوردهای با و نیستند برخوردار نوجوانان با ارتباط برای کافی

 طشرای در بتوان شاید را موضوع این ریشه .کنندمی تشدید یا ایجاد را آموزاندانش در نامطلوب

 مدیران ایحرفه توسعه جامع برنامه حاضر حال در کرد. وجوجست کشور مدارس مدیران تربیت

 دارای کشور، مدارس مدیران از بسیاری .(al et Baniasad, 2018) ندارد وجود کشور در مدارس
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 گزینش در را طمرتب تحصیالت کنونی قوانین زیرا نیستند قلمرو این با مرتبط دانشگاهی تحصیالت

 با متوسطه آموزش دوره رسمدا مدیران از ٪88 تحصیلی رشته داند.نمی الزامی مدارس مدیران

 ندارد همخوانی وپرورشآموزش عالی شورای مصوب مدارس مدیران انتصاب هاینامهآئین و شرایط

2015) (Abdollaahi,. دارند، مرتبط دانشگاهی تحصیالت که هم مدارس مدیران از دسته آن 

 شوند،می تدریس هادانشگاه در که مباحثی همچنین اند.کرده اکتفا نظری دروس گذراندن به اغلب

 رندارند.ب در را کشور قوانین و اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، شرایط و نیستند بومی اغلب

 آن در و شدهگرفته ارتش و صنعت از آموزشی رهبری و مدیریت وجودم ادبیات دیگر، سوی از

 شنق و شودمی توجه صنعت در تولید کارگران سانبه مدارس معلمان و کارکنان نقش به صرفاً

 هایفعالیت و یادگیری روند در آموزاندانش آنکهحال شود.می گرفته نادیده آموزاندانش

 ویسبه حرکت در معلمان و کارکنان داوطلبانه همراهی آنکه از بیش و نیستند منفعل ایمدرسه

 .دارد اهمیت آموزاندانش گرایش و میل باشد، اثرگذار هاهدف به دستیابی در و مدرسه اندازچشم

 ار مخاطب داوطلبانه پذیرش و گرایش میل، و افتدنمی اتفاق قوانین اجبار صرفبه همراهی این

 ندهیادگیر همراهی چنانچه و تابدبرنمی را اجبار که است ایگونههب تربیت ماهیت رایز طلبدمی

 اساسی، کتهن این به توجه بگذارد. سوء اثر تواندمی بلکه، نیست اثرگذار تنهانه باشد، نداشته وجود

 است. ریضرو است، فردی زندگی مسیر انتخاب و طلبیاستقالل سن که نوجوانی سنین در ویژهبه

 دارسم در تربیت روند شکست یا موفقیت در موضوع این دهد،می نشان پژوهش یهایافته چنانچه

 است. اثرگذار بسیار

 هایموقعیت در هامهارت تمرین منظوربه هاییکارگاه شودمی پیشنهاد پژوهش هاییافته اساس بر

 ایحرفه توسعه و آموزشی هایبرنامه ؛شود برگزار و طراحی واقعی شرایط یا شدهسازیشبیه

 مدارس مدیران گزینش هایسیاست ؛شود طراحی تحصیلی دوره هر هایویژگی اساس بر مدیران،

 رهبری هایمهارت آموزش هایدوره گذراندن و مرتبط تحصیالت اساس بر گزینش بر تأکید با

 ملع میدان در حضور بر تأکید با آموزشی مدیریت رشته محتوای و هاسرفصل ؛شود بازنویسی

 رحلهم در وپرورشآموزش بنیادین تحول سند اینکه به توجه با همچنین شود. بازنویسی )مدارس(

 ،سند پیشنهادی راهکارهای و هاهدف در مدرسه رهبری و مدیریت شودمی پیشنهاد است، ارزیابی

 اصطالح چنین،هم شود. بازتعریف مدارس مدیریت در رهبری نقش ایفای به توجه اساس بر

 پژوهش این هاییافته و مدرسه اثربخش رهبری و مدیریت ادبیات راستای در ساالریشایسته

 شود. تعریف
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