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Abstract 

In the wake of the increasing challenges and changes of today, the Ministry of   

Education has made many countries aware of the power of educational 

leadership and have changed their traditional approaches to the new world. 

Educational leadership is considered as one of the vital factors for the success of 

the educational institution, which requires more attention from the officials and 

decision makers of this institution. 

 Educational leaders with characteristics such as strong determination, integrity, 

courage, perseverance, ambition, creativity, imagination, curiosity, originality 

and helping others are able to become a great thinker, expert in their field, a 

leading researcher in the field of achieving the goals of the education system. 

Educational leaders try to make the necessary changes in teachers' attitudes and 

behaviors and take actions to continuously improve the teaching-learning 

process. Changing social expectations have led current schools to rethink their 

goals and responsibilities and emphasize the importance of school leadership. 

Research has shown that school leadership has an impact on student and teacher 

development, the teaching process and the school climate. School principals 

adopt different leadership styles in order to transform the school in line with 

school goals and increase student achievement and teacher motivation. 

In any country, education is a vital tool for achieving sustainability and achieving 

economic, social and cultural goals. Improving student learning, teacher 

competence, and organizational capacity are attributed to successful school 

leadership. The main actions of educational leaders affect teachers' self-

confidence and their ability to improve students' learning, and raising their 
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expectations through more teachers' efforts leads to better progress. Educational 

leadership is a form of effective leadership that helps managers fulfill their 

critical responsibilities. This type of leadership provides learning opportunities 

for the professional development of teachers and consequently the progress of 

students in educational activities. Educational leaders also communicate 

effectively with schools, and this is an important factor in helping teachers 

improve the quality of teaching and increase student learning. In fact, 

educational leaders provide leadership and core management in all areas of the 

school and create an environment in which teaching and learning is enhanced 

and the development of the teaching profession is supported, which ultimately 

leads to positive learning outcomes. 

Educational leaders review classrooms, oversee the teaching and learning process, 

and provide feedback to teachers and students to ensure that classroom 

instruction is in line with school goals. The principal, as an educational leader, 

monitors and evaluates the teacher's educational performance based on the 

school's vision and goals, and provides feedback to improve teaching techniques 

and strategies. They create an effective and dynamic school atmosphere by 

cooperating with teachers and assisting them in the curriculum, addressing 

educational problems and creating opportunities for the advancement of teachers' 

careers. 

The role of educational leadership of principals has a significant impact on students' 

academic performance, improving their achievements and ultimately the success 

of students in various areas of life. On the other hand, creating a participatory 

atmosphere through the presence of educational leaders allows teachers to 

improve and develop their abilities and skills. One of the main tasks of 

educational leadership is to support the commitment, participation and capacity 

of teachers to develop their careers. In fact, the training leader, by defining the 

goals of the school year with the cooperation and participation of staff, 

monitoring and providing feedback on the teaching and learning process in 

accordance with pre-determined participatory goals and providing resources and 

opportunities for staff professional development to facilitate achievement. It 

affects the job performance of teachers and improves the quality of their work 

and leads to the development of their careers. School leaders indirectly and 

vigorously improve students' teaching and learning performance by influencing 

staff motivation, ability, and working conditions. 

Despite the importance of the role of educational leadership and its functional 

difference with management, unfortunately, these two are often considered as 

one, which has led to adverse consequences in the field of performance of 

educational systems. Leaders are, in fact, the developers of new approaches, and 

in the face of challenges, they look at issues in a holistic, multidimensional way, 

while acting managers are limited. Educational leadership is also positively 

associated with other effective leadership practices, such as setting 



   168 1400دوره نهم، شماره دوم ، تابستان                                       مدیریت مدرسه فصلنامه علمی 

communication goals, managing schools, and curriculum development. 

Accordingly, marginalizing the leadership role of educational managers or 

equating them with management will cause them not to make good use of the 

potential of the leadership role, which is appropriate to the dynamics and 

complexities of the current environment, and consequently make decisions. In 

order to manage and guide this valuable system, it can not meet the requirements 

of the changing environment. This in turn makes the sustainability of schools 

difficult. 

Given what has been said, given the dynamics of the global environment and the 

need for schools to keep up with today's changes, requirements and needs, the 

role of educational leaders will be essential to respond to these developments. 

Therefore, addressing the role of educational leadership, given the effects on the 

performance of teachers and ultimately students as the main goal of this system, 

requires more serious efforts in the field of action. 

The purpose of this study was to explore the viewpoints of elementary teachers on 

educational leadership. The research design was qualitative with 

phenomenological method. The potential participants of the present study 

included the teachers of elementary schools in Shiraz city. Twenty-three 

Elementary school teachers were selected to determine their views on 

educational leadership by a targeted sampling approach based on saturation 

technique. Semi- structured interview was used to collect data.The acceptability 

and reliability criteria for qualitative data were used to determine the initial 

validity of the collected data. Thematic analysis method was used to analyze the 

data.After coding the data using thematic analysis method, basic, organizing, 

and inclusive themes were extracted. Research findings showed that : some of 

the basic components of educational leadership in elementary schools in Shiraz 

are its organizational such as providing educational facilities, empowering 

teachers, paying attention to students’ psychological needs, and educational 

features such as: academic achievement, camping and ceremonies, classroom 

collaboration, and personality traits such as problem solving, relationship with 

respect right is personality characteristics . The findings of the present study 

could be an introduction to further attention and understanding of the 

educational leadership and the improvement of the current situation. 

 

Keywords: Educational Management, Educational Leadership, Leadership Skills, 

School. 
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 یآموزش یمعلمان از رهبر زیسته تحلیلی پدیدارشناسانه از ادراکات و تجارب

 3فرشاد رشیدیو  2، عباس رجائی آذرخوارانی*1مریم شفیعی سروستانی

 

 چکیده

 از رهبری آموزشی مدارس ابتدایی شهر شیراز معلمانزیسته  اضر، کشف ادراکات و تجاربپژوهش حهدف 

معلمان ر، پژوهش حاض بالقوه کنندگانمشارکتطرح پژوهش کیفی و روش پژوهش پدیدارشناسی بود.  بود.

مدارس علمان منفر از  2۳گیری هدفمند با تکنیک معیار، که با رویکرد نمونهبودند مدارس ابتدایی شهر شیراز 

انتخاب  .نسبت به رهبری آموزشی انتخاب شدند هاآندیدگاه  و ادراکات کشفابتدایی جهت 

ی نیمه مصاحبهاطالعات  آوریجمعجهت  مورداستفادهکنندگان بر مبنای اشباع نظری و ابزار مشارکت

های و قابلیت اعتماد بودن داده قبول بودنها از معیارهای قابلبرای سنجش اعتبار اولیه دادهبود. ساختاریافته 

اطالعات از روش تحلیل مضمون استفاده شد. پس از کدگذاری  وتحلیلتجزیهبرای  .کیفی استفاده شد

های یافته دهنده و یک مضمون فراگیر استخراج شد.دوازده مضمون پایه، سه مضمون سازمان اطالعات،

 های سازمانیویژگی، در مدارس ابتدایی شهر شیرازرهبری آموزشی  هایمؤلفهپژوهش نشان داد، برخی از 

-آموزان و ویژگیشناختی دانشی، توانمندسازی معلمان، توجه به نیازهای روانامکانات آموزش نیمأتمانند: 

های ویژگیو  کالس داریها، همکاری در مانند: پیشرفت تحصیلی، برگزاری اردوها و مراسم آموزشیهای 

تواند های پژوهش حاضر میباشند. یافتهطلبی میه، روابط همراه با احترام، حقمانند: حل مسئلشخصیتی 

 رهبری آموزشی و بهسازی وضعیت موجود باشد. در خصوصای برای توجه و شناخت بیشتر مقدمه

 های رهبری، مدرسهمهارتیریت آموزشی، رهبری آموزشی، مد :هاکلیدواژه
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 مقدمه
بسیاری از کشورها از  وپرورشآموزشینده عصر حاضر، وزارت ها و تغییرات فزادر پی چالش

های سنتی خود در برابر دنیای جدید را تغییر و رویکرد داکردهیپقدرت رهبری آموزشی آگاهی 

یکی از عوامل حیاتی موفقیت  عنوانبه(. رهبری آموزشی Westrick & Miske, 2009) اندداده

این نهاد گیران که مستلزم توجه بیشتر مسئوالن و تصمیمگردد نهاد تعلیم و تربیت قلمداد می

 قوی، هایی مانند عزمرهبران آموزشی با دارا بودن شاخصه(. Vélez & et al, 2017) باشدمی

 به کمک و اصالت کنجکاوی، قدرت تخیل، ی، خالقیت،بلندپرواز پایداری، جسارت، یکپارچگی،

ی خود، محقق برجسته و بزرگ، متخصص در حوزهبه یک متفکر  شدنلیتبددیگران قادر به 

(. Ismail & et al, 2011) پیشرو در راستای دستیابی به اهداف نظام تعلیم و تربیت هستند
کرده و  جادیمعلمان اها و رفتارهای کنند تا تغییرات الزم را در نگرشرهبران آموزشی تالش می

 ,Anghelache) یادگیری انجام دهند -ی هایی را برای بهبود مستمر فرایند یاددهفعالیت

 خود وظایف و اهداف در تا داشته آن بر را کنونی مدارس، اجتماعی انتظارات تغییر .(2014

 رهبری که است داده نشان تحقیقات .کنند تأکید مدرسه رهبری اهمیت بر و کنند تجدیدنظر

 مدارس مدیران .دارد ثیرتأ مدرسه جو و تدریس روند، معلم و آموزدانش پیشرفت بر مدرسه

 افزایش و مدرسه اهداف راستای در مدرسه شکل تغییر منظوربه را رهبری مختلف هایسبک

 (.(Cansoy & et al, 2020 گیرندمی پیش در معلمان انگیزه و انآموزدانش موفقیت

 اهداف و تحقق پایداری به دستیابی برای حیاتی ابزاری ،وپرورشآموزشدر هر کشوری 

 و معلم شایستگی، آموزدانش یادگیری بهبود .شودمحسوب می اجتماعی و فرهنگی صادی،اقت

بر  رهبران آموزشی، اصلی اقدامات شود.می داده نسبت مدرسه موفق رهبری به سازمانی ظرفیت

باالتر رفتن  و گذاردمی تأثیر انآموزدانش یادگیری بهبود در هاآن معلمان و توانایی خودباوری

 ,Nguyen & et al گرددمی بهتر پیشرفت به منجر معلمان، بیشتر تالش طریق از هاآن انتظار

های ی مسئولیتفایدر ارهبری آموزشی شکلی از رهبری اثربخش است که مدیران را  .((2020

های یادگیری را برای این نوع از رهبری، فرصت (.Hallinger, 2003) رساندمی یاری خودخطیر 

های آموزشی فراهم آموزان در فعالیتآن پیشرفت دانش تبعبهای معلمان و فهی حرتوسعه

در  مؤثر صورتبه مدارس با نیز آموزشی رهبران .((Abdullah & Karimi, 2013 سازدمی

عاملی مهم برای کمک به معلمان در جهت بهبود کیفیت تدریس و  ارتباط هستند و این خود

 تمام در را اصلی مدیریت و رهبران آموزشی، رهبری درواقعاست. ان آموزدانشافزایش یادگیری 

 تقویت و یادگیری و آموزش که در آن کنندکرده و فضایی را ایجاد می فراهم مدرسه هایزمینه
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 مثبت نتایج به ها منجرتمام این فعالیت درنهایتکه ، شود حمایت معلمان ایحرفه توسعه از

 نکهیاز ااطمینان یافتن  منظوربهرهبران آموزشی  .((Bada & et al, 2020گردد می یادگیری

های درس را مورد بازبینی قرار داده و بر آموزش کالسی در راستای اهداف مدرسه است، کالس

-آموزان ارائه میفرایند تدریس و یادگیری نظارت دارد و بازخوردهای الزم را به معلمان و دانش

 بر را معلم آموزشی عملکرد، آموزشی رهبر یک عنوانبه یرمد (.2003Mielcarek-Alig ,) دهد

 هایاستراتژی و فنون بهبود برای و کندمی ارزیابی و کنترل مدرسه اهداف و اندازچشم اساس

 معلمان با همکاری از طریق هاآن .(Liu & et al, 2020) دهدمی ارائه بازخورد هاآنبه  آموزشی

 و آموزشی مشکالت به رسیدگی، آموزشی برنامه و درسی یامهبرن یزمینه در هاآنو کمک به 

باعث ایجاد یک جو اثربخش و پویا در مدرسه  معلمان ایحرفه پیشرفت برای هاییفرصت ایجاد

 (.Bellibas & et al, 2020)گردند می

ها نشان داده است که نقش رهبری آموزشی مدیران تأثیر بسزایی در عملکرد تحصیلی پژوهش

های مختلف آموزان در عرصهموفقیت دانش تیدرنهاو  هاآنآموزان، بهبود دستاوردهای شدان

ایجاد جو مشارکتی ناشی از وجود رهبران  از سوی دیگر،(. Tatiana Dina, 2013) زندگی دارد

های خود را بهبود و ها و مهارتسازد تا تواناییامکان را برای معلمان فراهم می نیا یآموزش

 یکی از Zhan & et al (2020) بر طبق گفته .((Abdullah & Karimi, 2013بخشند  توسعه

 معلمان ایحرفه توسعه ظرفیت و مشارکت، تعهد از که است این آموزشی رهبری اصلی وظایف

و  با همکاریدرواقع، رهبر آموزشی از طریق تعریف اهداف سال تحصیلی . کندمی پشتیبانی

ی بازخورد در فرایند تدریس و یادگیری مطابق با اهداف ارائه مشارکت کارکنان، نظارت و

ای کارکنان های توسعه حرفهو فراهم نمودن منابع و فرصت شدهنییتعمشارکتی از پیش 

اثر  هاآنکیفیت کار  باال بردنتسهیل دستیابی به اهداف، بر عملکرد شغلی معلمان و  منظوربه

 & Enueme & Egwuntenga, 2008) Bliss ;شودمی هاآنای گذاشته و منجر به توسعۀ حرفه

Fancera, 2011; Calik & et al, 2012). و توانایی، انگیزه بر تأثیر طریق از مدرسه رهبران 

 قدرت با و غیرمستقیم طوربه را انآموزدانش یادگیری و آموزش عملکرد، کارکنان کار شرایط

 اصالح به جهانی عالقه (. et al, 2020Hosseingholizadeh &) بخشندمی بهبود بیشتر

 رهبری و طورکلیبه مدرسه رهبری بر تمرکز به منجر انآموزدانش یادگیری محوریت با آموزشی

، آموزشی رهبران عنوانبه که رودمی انتظار مدارس مدیران از .است شده خاص طوربه آموزشی

 تحصیلی موفقیت به انآموزدانش تا دکنن تمرکز یادگیری و آموزش در هاروش بهترین ترویج در

اهمیت نقش رهبری  رغمعلی .(Hallinger and Hosseingholizadeh, 2020) یابند دست

این دو یکی پنداشته شده که همین  آموزشی و تفاوت عملکردی آن با مدیریت متأسفانه اغلب
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ده است های آموزشی گردیموجب بروز پیامدهای سوئی در حوزه عملکرد نظام مسئله

(Adibmanesh & et al, 2013.)  رویکردهای جدید هستند و  دهندهتوسعهرهبران در حقیقت

در  نیا نگرندیمی به مسائل و مشکالت چندبعدو  نگرانهکلها با نگاهی در مواجهه با چالش

 رهبری چنینهم (.Markovad, 2009)باشند می کننده محدودی است که مدیران عملحال

 تدوین و مدارس مدیریت، ارتباطی اهداف تنظیم مانند، مؤثر رهبری اقدامات سایر با آموزشی

بر این اساس به حاشیه رانده شدن نقش رهبری مدیران  .دارد مثبت ارتباط، درسی برنامه

های نقش رهبری با مدیریت موجب خواهد شد تا از پتانسیل هاآنآموزشی و یا یکی پنداشتن 

-باشد استفاده مطلوب را نداشته و بههای محیط کنونی میها و پیچیدگیکه متناسب با پویایی

این نظام ارزشمند، نتواند پاسخگوی  تبع آن تصمیمات اتخاذی در راستای مدیریت و هدایت

خود پایداری و دوام مدارس را با مشکل  نوبهبهاین مسئله  الزامات و اقتضائات محیط متغیر باشد.

 سازد.مواجه می

های محیط جهانی و ضرورت همگام شدن مدارس ر به آنچه گفته شد، با توجه به پویایینظ

با تغییرات، الزامات و نیازهای امروزی، نقش رهبران آموزشی برای پاسخگویی در برابر این 

تحوالت بسیار ضروری خواهد بود. بنابراین پرداختن نقش رهبری آموزشی با توجه به تأثیراتی 

-هدف اصلی این نظام دارد مستلزم تالش عنوانبهآموزان دانش تیدرنهامعلمان و که بر عملکرد 

مهم هدف اصلی این  نیا تیاهمبا نظر به  رونیازاباشد. ی در حوزه عمل میتریجدهای 

عنوان دو عنصر مهم اجرایی نهاد تعلیم و پژوهش، کشف ادراکات و فهم مدیران و معلمان به

 قیتحق یدر راستاباشد. اه رهبری آموزشی در نظام تعلیم و تربیت میتربیت از اهمیت و جایگ

 یمعلمان از رهبر یزیسته تحلیلی پدیدارشناسانه از ادراکات و تجارب»حاضر که تحت عنوان 

البته  صورت نگرفتهپدیدارشناسانه  صورتبه یتاکنون پژوهش جامع و مستقل باشد،می «یآموزش

 .میکنیبه چند مورد اشاره م الا یذ شده که انجام یتألیفات ندرباره موضوعات پیرامون آ

 Tatiana Dina (2013)  رهبری روی پیش هایچالش»در پژوهش خود تحت عنوان 

به این نتیجه رسیدند که نقش رهبری « انآموزدانش یادگیری بر تأثیرگذاری در آموزشی

و  هاآنان، بهبود دستاوردهای آموزآموزشی مدیران تأثیر بسزایی در عملکرد تحصیلی دانش

 های مختلف زندگی دارد.آموزان در عرصهموفقیت دانش تیدرنها

Abdullah & Karimi (2013)  نقش بومی ابعاد بررسی»در پژوهش خود تحت عنوان 

به این نتیجه « نظریه داده بنیاد اساس بر ایران ابتدایی مدارس در مدیران آموزشی رهبری

آن  تبعبهای معلمان و های یادگیری را برای توسعۀ حرفهوزشی، فرصترسیدند که رهبری آم

مشارکتی  ایجاد جوسازد از سوی دیگر،های آموزشی فراهم میآموزان در فعالیتپیشرفت دانش
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-ها و مهارتسازد تا تواناییامکان را برای معلمان فراهم می نیا یآموزشناشی از وجود رهبران 

 توسعه بخشند. های خود را بهبود و
 Walker & Qian (2020)  آموزشی رهبری مدل یک توسعه»در پژوهش خود تحت عنوان 

روابط مثبت در بین معلمان  به این نتیجه رسیدند راهبران آموزشی از طریق تقویت «چین در

ان آموزدانشرا ارتقاء داده که این امر منجر به یادگیری بیشتر  هاآنتوانند دانش تخصصی می

 واهد شد.خ

Zeinabadi & et al (2020)  در آموزشی رهبری بررسی»در پژوهش خود تحت عنوان 

 دارای آموزشی به این نتیجه رسیدند که رهبری «موفق مدیران اندازچشم: ایران ابتدایی مدارس

 باشد.یادگیری می فضای ارتقا و آموزشی برنامه مدیریت، مدرسه اندازچشم به توجه بعد سه
Jimerson & Quebec Fuentes (2020)  رهبری رویکردهای»در پژوهش خود تحت عنوان 

به این نتیجه رسیدند که عوامل سازمانی و  «های ناسازگاردر محیط سازمانی تأثیرات: آموزشی

اثربخش و ایجاد جو مشارکتی  صورتبهساختاری، نقش مهمی در ایفای نقش رهبران آموزشی 

 در مدارس دارد.

Poirier (2009)  رهبری از معلم و مدیر یک ادراک و درک»در پژوهش خود تحت عنوان 

به این نتیجه رسید که مدیران بایستی به نقش خود « مدرسه یک موردی مطالعه: آموزشی

این نقش ضمن آنکه تأثیر مثبتی بر  ای داشته باشند زیراعنوان رهبران آموزشی توجه ویژهبه

های ی آموزشی و نظارتهاگفتمانرد، با دخیل کردن معلمان در آموزان دافرایند یادگیری دانش

 گردد.در تعلیم و تربیت افراد می هاآنمعنادار موجب بهبود عملکرد 

 (2003) Mielcarek-Alig هایاز موفقیت ارائه الگویی» در پژوهش خود تحت عنوان 

نتیجه رسیدند که  به این« انآموزدانشمدارس: رهبری آموزشی، فشار تحصیلی و موفقیت 

آموزش کالسی در راستای اهداف مدرسه است، رهبر آموزشی  نکهیاز ااطمینان یافتن  منظوربه

های درس را مورد بازبینی قرار داده و بر فرایند تدریس و یادگیری نظارت کند و باید کالس

ه موفقیت دست ان در بآموزدانشآموزان ارائه دهد تا بازخوردهای الزم را به معلمان و دانش

 یابند.

 (2003) Hallinger  مورد در تأمالتی: پیشرو آموزش تغییر»در پژوهش خود تحت عنوان 

 یک اثربخشی یا بودن به این نتیجه رسید که مناسب« آفرینتحول و آموزشی رهبری عملکرد

است و رهبری  مرتبط مدرسه یک محلی زمینه و بیرونی محیط عوامل با خاص رهبری مدل

 خودیاریهای خطیر ی مسئولیتفایدر اشی شکلی از رهبری اثربخش است که مدیران را آموز

 رساند.می
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به این « است شده توزیع، رهبری»در پژوهش خود تحت عنوان  Grenda (2006) همچنین

. دارند انآموزدانش یادگیری و مدرسه روی زیادی تأثیر آموزشی موفق رهبران نتیجه رسید که

 .دارد انآموزدانش یادگیری در بسزایی تأثیر مدرسه ریرهب حقیقت در

 (2000) Perra  به این نتیجه  «کیفیت نتایج کلید: رهبری»در پژوهش خود تحت عنوان

 یو تعهد سازمان یشغل تیرضای مطلوب نقش رهبری، فایبا ا توانندمی رانیمدرسید که 

دانش، رشد  شیافزاهمچنین موجب . این مهم دهند شیسازمان خود را افزا یورهرهبکارکنان 

 گردد.میسازمان  یباعث رشد هوش تیو درنها یانسان یروین تیریمد

Gholami & et al (2014)  بررسی رهبری توزیع شده در »در پژوهش خود تحت عنوان

، از نظر معلمان، رهبری طورکلیبه به این نتیجه رسیدند که «مدارس متوسطه شهر سنندج

دریافتند که  چنینهم هاآن  .مدیران مدارس در سطح متوسط است وشخودج یشدهتوزیع

 یک در توانندمی متعددی رهبران زمانکی در که است ایشیوه شدهعیتوز رهبری یریکارگبه

 گیرد.میبر عهده  را رهبری نقش کامل طوربه رهبر اساس هر بر این باشند تیم

H. Sufean & et al (2016) به« فرهنگ و رهبری آموزشی»ت عنوان در پژوهش خود تح 

مطالعه، انتخاب مناسب مدیران است که باید با توجه  نیمهم اهای این نتیجه رسیدند که یافته

 کاربردی و علمی هایگردهمایی و آموزشی جلسات و گیرد صورت آنان انسانی هایمهارت به

 با ایمدرسه نکهیا ی. براودش تدارک های انسانیمهارت جهت در ندهیو آ جدید مدیران برای

 مدرسه در را روشن مأموریت و اندازچشم باید مدرسه مدیر باشیم، داشته قوی اجرایی عملکرد

معلمان  بادوطرفه  ارتباطی راهکی و بگیرد نظر در ایحرفه اهداف کارکنان، برای کند، تبیین

 و معلمان از باالیی اراتانتظ که قوی اجرایی عملکرد با مدارس مدیران همچنین. کند جادیا

 .سازندمی را فعالی یادگیری فضای و مثبت ایمدرسه فرهنگ دارند، آموزانشاندانش

Niazi & et al (2007)  به یریگمیتصم و اثربخش رهبری»در پژوهش خود تحت عنوان 

 یهاراه ترینمهم از یکی سازمان درون به این نتیجه رسیدند که در «یانسان منابع کمک

ها گیریتصمیم در هاآن دادن دخالت هاسازمان کارایی و اثربخشی افزایش در کارکنان ارکتمش

 باشد.می

Gholam Hosseini (2010)  و مدیریت هایشیوه بررسی»در پژوهش خود تحت عنوان 

 و مشارکت همکاری، به آموزشی ریزیبرنامه و مدیریت به این نتیجه رسید که «آموزشی رهبری

 است این آموزش وجود دارد مدیریت که در هایچالش نیترمهم از است. نیازمند مؤثر نظرتبادل

 بنابراین و نشدند داده تشخیص یدرستبه تریفرع مسائل با مقایسه در آموزشی هایاولویت که

 .باشندیم امکانات و منابع تمام از بهینه یبرداربهره و مورد این تأمل و درک در نیازمند
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رهبری آموزشی صورت گرفته اما به نظر  یدرباره بسیاریهای داخلی و خارجی هشاگرچه پژو

های مفهوم در پیشینه نیهای داخلی و خارجی وجود دارد اهایی در پیشینهرسد تفاوتمی

های اخیر به آن های داخلی در سالبرخوردار است اما در پژوهش یتریخارجی از سابقه طوالن

 رسدکه به نظر می یاگونهشود بهبرداشت محققان مربوط می یه به نحوهنکت .شده استپرداخته

با نگاه  هاآن. اندنشدهپژوهشگران داخلی بین مفهوم رهبری و مدیریت تمییز چندانی قائل 

مدیریت سازمان و بهبود مثبت اثرگذار بر  عنوان یک عاملبه صرفاا محدود به رهبری آن را 

در مدارس به آن  وپرورشآموزشطور ویژه در حوزه و کمتر به دهندقرار می مدنظرآن مدیریت 

پرداختن به موضوع از گستردگی بیشتری  نیا یهای خارجپژوهش اند، اما درتوجه کرده

آموزان های دانشبرخوردار است و آن را در ارتباط مستقیم و مثبت با رفتار معلمان و عملکرد

داخل نسبت به مفهوم رهبری آموزشی وجود دارد و  که در یبه جهت ابهام نیدانند؛ بنابرامی

شود که به پژوهش این نیاز احساس میآموزان دارد،نتایج و تأثیراتی که آن بر معلمان و دانش

های تعلیم و تربیت برای مدیران و معلمان حاضر پرداخته شود و اهمیت و کاربرد آن در محیط

 و ترگسترده و بیشتر هایپژوهش اجرای برای ایمقدمه پژوهش این که امید این . باروشن شود

 مطالعه راستا، همین در .باشد کشور وپرورشآموزشی عرصه در موضوع این به ترجدی توجه

از رهبری  مدارس ابتدایی شهر شیراز معلمان یزیسته کشف ادراکات و تجارب به دنبال حاضر

 بود. آموزشی

 پژوهش روش
معلمان از رهبری آموزشی در  کلی از انجام این پژوهش کشف دیدگاهف اینکه هد با توجه به

 پدیدارشناسی راهبرد از استفاده با روش پژوهش کیفی ،باشدمدارس ابتدایی شهر شیراز می

از رهبری آموزشی در  ابتدایی مدارسمعلمان دیدگاه  باشد. در این پژوهش پدیده محوری،می

پژوهش حاضر  نکهیباشد. از طرف دیگر با توجه به امی رازاستان فارس، شهر شی وپرورشآموزش

کنندگان در پژوهش های شرکتبررسی نظریات و دیدگاه است که مستلزم کنکاش و یاگونهبه

 شدهاستفاده های پژوهش کیفی استباشد، از روش پدیدارشناسی تجربی که یکی از روشمی

و  موردبررسیکنندگان های مشارکتد و دیدگاهها، احساسات و عقایتجربه است. در این راستا،

کمتر بر توصیف محقق متمرکز است و  است در این روش ذکرانیشاتحلیل دقیق قرار گرفت. 

 کنندگانمشارکت .(Creswell, 2012) کنندگان تکیه داردبیشتر تمرکز آن بر تجارب مشارکت

 گیرینمونه رویکرد با باشد کهمی معلمان مدارس ابتدایی شهر شیراز شامل حاضر پژوهش بالقوه

 هاآننفر از معلمان مدارس ابتدایی جهت ارزیابی ادراکات و دیدگاه  2۳ معیار، تکنیک با هدفمند



   176 1400دوره نهم، شماره دوم ، تابستان                                       مدیریت مدرسه فصلنامه علمی 

عالوه به (.۱)جدول  آمد عمل به مصاحبه هاآن با نسبت به رهبری آموزشی انتخاب شدند و

 ادامه زمانی تا نمونه انتخاب ارتی،عب به بود. نظری اشباع مبنای بر کنندگانمشارکت انتخاب

 و صرفاا ا چهار مدرسه انتخاب دلیل .نشد اضافه قبلی اطالعات به جدیدی اطالعات که کرد پیدا

و  هامحلکه حاکی از انتخاب بود  در دسترس هایخانم، استراتژی کیس جنسیت با اکثریت

 گردآوریرا  هاداده آسانیبهو  هیافتدست هاآنبه  راحتیبه تواندمیافرادی است که پژوهشگر 

 .نماید

بالقوه پژوهش کنندگانمشارکت .۱جدول   

 سابقه کار مدرسه جنسیت

سال ۱5 احترام کاربر آقا  

سال 2۰ احترام کاربر آقا  

سال ۱2 احترام کاربر خانم  

سال ۱2 احترام کاربر خانم  

سال 2۴ احترام کاربر خانم  

سال 28 خاتم النبیاء خانم  

سال 2۴ خاتم النبیاء خانم  

سال 28 خاتم النبیاء خانم  

سال 2۴ خاتم النبیاء خانم  

سال ۱7 خاتم النبیاء خانم  

سال 25 خاتم النبیاء خانم  

سال ۱7 خاتم النبیاء خانم  

سال 27 مدرسه مستجابی خانم  

سال ۳ مدرسه مستجابی خانم  

سال 26 مدرسه مستجابی خانم  

سال ۴ مدرسه مستجابی خانم  

سال ۳۰ مدرسه مستجابی خانم  

سال ۱5 مدرسه مستجابی آقا  

سال ۱8 مدرسه فیض یک خانم  

سال 2۴ مدرسه فیض یک خانم  

سال 26 مدرسه فیض یک خانم  

سال 27 مدرسه فیض یک خانم  

سال ۱6 مدرسه فیض یک خانم  
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 هایمصاحبه زکشف دیدگاه معلمان از رهبری آموزشی با استفاده ا جهت در مورداستفاده ابزار

. کنند بیان آزادانه را خود نظرات و هاتا معلمان مدارس بتوانند دیدگاه ساختاریافته بوده نیمه

ها در مصاحبه یتمام متغیر بوده است. دقیقه 8۰ الی دقیقه ۳۰ بین هامصاحبه از یک هر زمان

صورت ت مصاحبه به. متن جلساانجام شد ماه بهشتیارداواسط تا  ماهنیماه از فرورد کیحدود 

جلسات مصاحبه  یشده در طبرداشته یهاادداشتیاز  استفادهو با  شد یسازادهیمکتوب پ

 .گردید لیتکم

 و تدوین کدگذاری، روش از استفاده با انجام شد، هایی کهمصاحبه ازآمده دستبه هایداده

 ابتدا در متون، دقیق العهمط با بعد یمرحله قرار گرفت. در وتحلیلتجزیهمورد  ۱مضمون تحلیل

 شناسایی 2پایه مضامین قالب در مستقل هایایدهتمامی  ،شدههیته هایمصاحبه از هریک برای

 سپس گردید. استفاده هاآن ازنشانگر  عنوانو به داده شد اختصاصی کد هرکدام سپس به و شد

 پژوهش، کل در شدهییشناسا پایه مضامین از تمام Braun & Clarke (2006)مدل  اساس بر

 مضامین تیدرنها و شد دهندهسازمان  مضامین شناسایی به منجر که تریهای کلیبندیدسته

 .شد بندیطبقه ۳فراگیر مضمون قالب درسازمان دهنده 

و اعتمادپذیری  یریمعیارهای اعتبار پذ ،یابی به صحت و اعتبار مطالعهدست منظوربه

با تأکید بر انتخاب بستر  (.Lincoln & GUBA, 1985) گرفتو استفاده قرار  موردتوجه

رهبری شده در حوزه های حاصل از نتایج مصاحبه، تحقیقات انجاممناسب، همسوسازی داده

چنین مشارکت و تعامل نزدیک و مستمر و درگیر کنندگان و همو نظرات مشارکت آموزشی

آنان و نیز مشخص نمودن هرچه کنندگان در امر تفسیر، مراجعه مجدد به نمودن مشارکت

سهولت در بررسی و درک آن توسط دیگران به این  منظوربهتر مراحل و چگونگی فرایندها واضح

هریک از  .تا از اعتبار و صحت مطالعه، هر چه بیشتر اطمینان حاصل گردد شدمهم پرداخته 

 شوندگانمصاحبهری از متعدد بسیا هایقولنقلدر این پژوهش از  شدهشناساییکدها و مقوالت 

 استخراج شده است.

 هایافته
 لیمورد تحل معلمان ابتدایی شهر شیرازصورت گرفته با های نخست مصاحبهدر این پژوهش 

اسدتخراج  هیدمضدمون پا ۱2و در مرحله بعدد،  دیاستخراج گرد هیاول ییمعنا یقرارگرفته و کدها

در  شددهییشناسدااساس تمام مضامین پایه  بر . برای دستیابی به مضامین سازمان دهنده،دیگرد
                                                      
1. Thematic Analysis 

2. Basic 

3. Global 
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سدازمان  گانهسدهتری صورت گرفت که منجر به شناسایی مضامین کلی بندیدستهقسمت قبل، 

هدا، رهبدری آموزشدی از تحلیدل داده آمدهدستبهو مضمون فراگیر گردید. براساس نتایج  دهنده

مضدمون  ۳ن شدهر شدیراز(، مشتمل بر یک مضمون فراگیر )رهبری آموزشدی از دیددگاه معلمدا

مضدمون  ۱2 های شخصیتی( وهای آموزشی، ویژگیهای سازمانی، ویژگیسازمان دهنده )ویژگی

پایه است که در ادامه مضدامین پایده تشدکیل دهندده هدر مضدمون سدازمان دهندده بده همدراه 

هش، قسدمت از پدژو نیدا درهایی از شواهد استخراج برخی از این مضامین ذکر شده است. نمونه

دهنده سدازمان نیمجمدوع مضدام بیداز ترک کده آن یهامضدمون ریدو ز ریفراگ نیجدول مضام

 (2. )جدول شودیآمده است، ارائه مدستبه

 یراز رهب رازیشهر ش ییمعلمان مدارس ابتدا دگاهیمربوط به کشف د ریفراگ نیمضام .2 جدول

یآموزش  

 مضمون محوری
مضمون سازمان 

 دهنده
 مضمون پایه

ف
ش

ک
 

شیراز
شهر 

ی 
س ابتدای

ن مدار
دیدگاه معلما

ا 
ز 

ی
ی آموزش

 رهبر

 سازمانی

 توانمندسازی معلمان

 تأمین امکانات آموزشی

آموزانتی دانششناختوجه به نیازهای روان  

 آموزشی

هابرگزاری اردوها و مراسم  

 پیشرفت تحصیلی

 همکاری در کالس داری

 شخصیتی

ریزیتخصص و برنامه  

حترامروابط همراه با ا  

طلبیحق  

مسئلهحل   

آموزانحمایت مادی و معنوی از دانش  

صدرسعه  

 
هدای رهبدران آموزشدی از دیددگاه معلمدان شدهر های سازمانی: اولین مقوله از ویژگیویژگی

 نیتوانمندسدازی معلمدان، تدأممضمون پایه یعندی  ۳های سازمانی است که شامل شیراز ویژگی

باشد. هر یک از ایدن مضدامین میآموزان شناختی دانشای روانو توجه به نیازه یامکانات آموزش

اسدتخراج شدده اسدت. در خصدوص  کنندگانمشدارکتمتعدد بسیاری از  هایقولنقلپایه نیز از 

در پدژوهش چندین بیدان  کنندهمشدارکتمضمون پایه توانمندسازی معلمان، دو نفر از معلمدان 
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درواقع  میکنیمکه توی دفتر باهم مشورت  کندمیخرد جمعی هم خیلی به ما کمک »اند: کرده

 جدورهمین میکندیمدباهم مشدورت  هاهیپای برای پایه چهارم که خودم هستم توی همه تنهانه

ها رو مددیر انجدام کنیم که این هماهنگینحوه سؤال دادن و امتحان دادن هم مشورت می درباره

ی کده هاصدحبتیکی از »سه فیض یک(. مدر -سال خدمت ۱8: ط، ۱۹)معلم ابتدایی  «دهدمی

مدثالا تدوی طدرح  باشندباید باهم مشارکت داشته  همکاراناین بود که  کردیمهمیشه با هامون 

بود که ایدن مشدارکت  شدهمیتقسها بین همه ی مسئولیتنوعبهها همه مشارکت داشتیم و سؤال

: ۱5)معلدم ابتددایی  «تفاده کندیماس و بهتر انجام بدیم و از تجربه همدیگرر کارمان شدیمباعث 

شدناختی مدرسه مستجابی(. در خصوص مضمون پایه توجه به نیازهای روان -سال خدمت ۴س 

 آمدوزانیدانش»اندد: در پژوهش چنین بیدان کرده کنندهمشارکتدو نفر از معلمان  آموزان،دانش

یداء جلسده گدرفتیم کده داشته که با حضور مدیر و اول نامناسبی رفتارهاداشتیم که توی کالس 

)معلدم  «انتقدال دادیدم دیگدرآموز را از یک کالس بده کدالس داده مثالا دانش ام کار بهمدیر راه

دور بدودن  والدینشدانها اکثراا از چون بچه»مدرسه مستجابی(.  -سال خدمت ۳۰ ،ژ: ۱۴ابتدایی 

 هایشدانخانوادهه دوری کد دادیمترتیب  آموزانشاندانشو  نی بین معلمانینشهم هاشبمعموالا 

مدرسه خداتم  -سال خدمت 2۴: چ، 7 ییابتدا)معلم  «.نکنندی تنگدلو احساس  کنندرو تحمل 

در  کنندهمشدارکتدو نفدر از معلمدان  النبیاء(. در خصوص مضدمون تدأمین امکاندات آموزشدی،

یری و یدادگ روی گدذاردمیهدم کده خیلدی تدأثیر  دیگدر زیچکی»اند: پژوهش چنین بیان کرده

ی، وسددایل آموزشددکمکمثددل وسددایل  کندددمی فراهمشددانکدده مدددیر  امکاندداتها آمددوزش بچدده

امکاندات و  نیتأمبرای »مدرسه خاتم النبیاء(.  -سال خدمت 28: ج، 6 ییابتدا)معلم  «آزمایشگاه

های ابتدایی الزم بود و همچندین هوشدمند وسایل و همچنین تجهیزاتی که برای آموزش کالس

 مدرسه مستجابی( -سال خدمت 27 ض،: ۱8)معلم ابتدایی  «کرد.اقدام می سازی مدرسه

های رهبدری آموزشدی از دیددگاه معلمدان شدهر های آموزشی: دومین مقوله از ویژگیویژگی

ها، پیشدرفت تحصدیلی و های آموزشی است که شدامل: برگدزاری اردوهدا و مراسدمشیراز ویژگی

متعدد بسدیاری  هایقولنقلاز این مضامین پایه نیز از باشد. هر یک همکاری در کالس داری می

ها، دو نفر استخراج شده است. در خصوص مضمون برگزاری اردوها و مراسم کنندگانمشارکتاز 

 اآمدوزان ردانش تدکتک بداایتقر»اندد: در پدژوهش چندین بیدان کرده کنندهمشدارکتاز معلمان 

که ایدن درصدورتی باشدندصبح گاه حضور نداشته روزی نیست که توی مراسم  باایتقر شناسدمی

مدرسده فدیض  -سدال خددمت 2۴ ظ،: 2۰)معلم ابتدایی  «وظایف معاونین پرورشی هست کارها

حضور  ایشانولی  پرورشی هستکه مخصوص معاونین  دحضور دارن هاصبحگاهاکثراا توی » یک(.

 سدال ۱6ف ، 2۳تددایی )خدانم: معلدم اب «ی تفدریحهدازنگهم تدوی  جورهمین خودشان ددارن



   180 1400دوره نهم، شماره دوم ، تابستان                                       مدیریت مدرسه فصلنامه علمی 

مدرسدده فددیض یددک(. در خصددوص مضددمون پیشددرفت تحصددیلی، دو نفددر از معلمددان  -خدددمت

ها رو داشتیم که بدا موافقدت یک سری از برنامه»اند: در پژوهش چنین بیان کرده کنندهمشارکت

: ۹)معلدم ابتددایی  «گذاشدتیممیی آموزش نمداز هاکالسها مثالا برای بچه میکردیممدیر اجرا 

 انآمدوزدانش یلیتحصد تیدر جلسات از وضدع ریمد»مدرسه خاتم النبیاء(.  -سال خدمت 2۴خ،

مدرسده  -سال خددمت ۱5: آ، ۱)معلم ابتدایی  «دارند یاست که چه وضع ریگیو پ کندمی سؤال

در  کنندهمشدارکتنفر از معلمان  ۱احترام کاربر(. در خصوص مضمون همکاری در کالس داری، 

بودم مدیر  وآمدرفتهایی که در شهرستان بودم و دائم در در سال»اند: یان کردهپژوهش چنین ب

و حتدی »، «کدردبجای من کالس را شروع مدی دمیرسیممدرسه خیلی هوایم را داشت. اگر دیر 

خیلی راحت  کهیدرحالکرد ی من پیدا میجابهرفتم کسی را امتحاناتی که باید برای مراقبت می

سدال  ۱2، ت ۴ ییابتددا)معلدم  «هسدتتوانست بگوید به من ربطی ندارد و مشدکل خدودت می

 مدرسه احترام کاربر(. -خدمت

های رهبری آموزشی از دیدگاه معلمدان شدهر های شخصیتی: سومین مقوله، از ویژگیویژگی

تخصدص و امل: کده شد شدودیمهای شخصیتی مدیران و رهبران آموزشی شناخته شیراز ویژگی

از  یو معنددو یمدداد تیددحما ،مسددئلهحددل  ،طلبیحددق ،روابددط همددراه بددا احتددرام ،ریزیبرنامدده

متعدد بسدیاری  هایقولنقلباشد. هر یک از این مضامین پایه نیز از می صدرسعه و آموزاندانش

، دو نفدر از ریزیتخصدص و برنامدهاستخراج شده است. در خصوص مضمون  کنندگانمشارکتاز 

تدوی  مخصوصاازیاده  اطالعاتشانخیلی »اند: در پژوهش چنین بیان کرده کنندهمشارکتمعلمان 

ی مسدائل مهدارت ها و تدوی همدهتوی طرح سدؤال دیی که دارنهایزیربرنامه ارزشیابی توصیفی

قدانون خاصدی تدوی  یدک»مدرسده فدیض یدک(.  -سال خدمت 26: ع،2۱)معلم ابتدایی « ددارن

که نظم داشدته باشده و قانونمندد  خواستیمعتقاد به نظم داشت از معلم هم بود ا مدرسه حاکم

 -سدال خددمت ۱5 ز،: ۱۳)معلدم ابتددایی  «دارم دوسدتباشه که من خودم این قانونمنددی رو 

 کنندهمشدارکت، دو نفر از معلمان روابط همراه با احتراممدرسه مستجابی(. در خصوص مضمون 

کرد که چه طور کدارا توی مدیریت کالس هم بهمون کمک می»: انددر پژوهش چنین بیان کرده

اآلن مددیرا فقدط »مدرسه خاتم النبیداء(.  -سال خدمت ۱7: د،۱۰)معلم ابتدایی  «میبدرو انجام 

ها هدا و والددین بچدهبا معلم برخوردشمدیر داشتیم که  یکولی  دهندمیکارای مدیریتی انجام 

مدرسه خاتم  -سال خدمت 28: ح،8 ییابتدا)معلم  «اشتگذمیخیلی خوب بود و احترام خاصی 

در پژوهش چنین بیدان  کنندهمشارکت، دو نفر از معلمان طلبیحقالنبیاء(. در خصوص مضمون 

آموز اون حرف -دانش یول زندمیآموز به دانش حرفی یکبوده که معلم  هاوقت یبعض»اند: کرده

 ایدمعلدم و اول نیمشدکل بد جدادیکه باعدث ا ویدگیم دیگر جوریک نشیوالد شیخونه پ یرو تو
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مدرسه احتدرام کداربر(.  -سال خدمت 2۴: ث،5 ییابتدامعلم « کندمیحلشون  ریکه مد هشدمی

کامالا قداطع هسدتن و از  هایناهماهنگدر رابطه با مشکالتی که با اولیا پیش میاد مثل برخی از »

در خصدوص  .مدرسده فدیض یدک( -خددمت سال ۱8: ط، ۱۹)معلم ابتدایی  «کندمیما حمایت 

در  ریمدد»اند: در پژوهش چنین بیان کرده کنندهمشارکت، دو نفر از معلمان مسئلهل حمضمون 

تدا مشدکالت رو  کنددمی راهنمایی و کمک معلما به انآموزدانش یتیرفع مسائل و مشکالت ترب

مددیر خدودش را در »(. مدرسه احترام کداربر -سال خدمت 2۴: ث، 5 ییابتدا)معلم « کنندحل 

کرد تا من مشکلم حل شود و کمتر ی میازخودگذشتگکرد و تا حد زیادی مشکالت من وارد می

مدرسه احترام کاربر(. در خصوص مضمون  -سال خدمت ۱2ت، :۴ ییابتدا)معلم  «بکشمسختی 

ن بیدان در پژوهش چنی کنندهمشارکت، دو نفر از معلمان آموزاناز دانش یو معنو یماد تیحما

کدرد کده و ازشدون حمایدت می دادیمدقرار  موردتوجهآموزانی که یتیم بودن رو دانش»اند: کرده

مدرسده  -سدال خددمت ۱7ر،  :۱2 ییابتددا)معلدم  «ها هم در جریان نبودنحتی خیلی از معلم

ای هایی براونها شهری کرد و ازآموزانی که مشکل مالی داشتن کمک میبه دانش»خاتم النبیاء(. 

در  مدرسه مسدتجابی(. -سال خدمت ۴س،: ۱5)معلم ابتدایی « گرفتنمی برنامهفوقهای کالس

اندد: در پدژوهش چندین بیدان کرده کنندهمشارکت، دو نفر از معلمان صدرسعهخصوص مضمون 

 25: ذ، ۱۱ ییابتدا)معلم « بردینمحرف کسی رو پیش بقیه هم کارا  وقتچیهخیلی صبور بود »

من دانشدی کده  به نظربود که  روزبهدانش و اطالعاتش هم »مدرسه خاتم النبیاء(.  -سال خدمت

مدرسده  -سدال خددمت ۱5 ز،: ۱۳)معلدم ابتددایی « کندهما رو بهتدر درک  شدیمداشت باعث 

 مستجابی(.

کشف دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی شهر از  نیشده، شبکه مضامانجام لیبر اساس تحل

 است. شده دادهیش نما ۱ در شکل رازیش رس ابتدایی شهررهبری آموزشی در مدا
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 آموزشی رهبری شیراز شهر ابتدایی مدارس معلمان دیدگاه کشف مضامین . شبکه۱شکل 

 گیرینتیجهبحث و 
های سازمانی های رهبران آموزشی از دیدگاه معلمان شهر شیراز ویژگیاولین مقوله از ویژگی

شناختی و توجه به نیازهای روان یامکانات آموزش نیمان، تأمتوانمندسازی معلاست که شامل: 

های مختلف همواره بر اهمیت محیط مدرسه و جوسازمانی آن بر باشد. پژوهشمیآموزان دانش

آموزان و همچنین رضایت شغلی کارکنان تأکید کرده است. بهبود کیفیت آموزش دانش

 ،Jimerson & Quebec Fuentes (2020) هاییافته های بعد سازمانی این پژوهش بایافته

Cansoy & et al, (2020) ،Nguyen & et al, (2020) ،H. Sufean & et al (2016)، Niazi 

& et al (2007) ،Gholam Hosseini (2010) (2011) مرتبط است. از دیدگاه Pont& 

Nusche & Moorman تدریس با  هایرهبران آموزشی باید توانایی کافی در تطابق برنامه

ی مختلف جهت ارتقا هاراهباید بتوانند  هاآننیازهای محیط و معلمان را داشته باشند. 

ی احرفهی ارزیابانه و توسعه هاتیفعالکارگروهی معلمان و همچنین درگیر شدن معلمان در 

آموزش ببیند تا بتوانند نیازهای  اثربخش صورتبهآنان را به کار ببندند. معلمان باید 

 آموزان را تشخیص دهند که این آموزش معلمان باید یکی از اهداف و وظایف رهبراننشدا
عنوان رهبران آموزشی باید بکوشند تا با استفاده از آموزشی باشد )همان(. مدیران مدرسه به
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های آموزشی اصول مربوط به رهبری آموزشی به توانمندسازی معلمان پرداخته و با ارائه دوره

، العمرمادامش ضمن خدمت، ارائه متدهای جدید آموزشی و همچنین ارائه یادگیری مانند آموز

معلمانی توانمند در ابعاد مختلف شغلی و شخصیتی، در مدرسه خود داشته باشند. رهبران 

ی پایدار و فداکاری به معلمان هازهیانگآموزشی باید با ارتقاء سطح استانداردهای مدارس، ایجاد 

ها جهت ی کارگاهدهسازمانها، توان با استفاده از آموزشکیفی معلمان را میکمک کنند. سطح 

و چگونگی ایجاد نظم و انضباط  هاآنآموزش تدریس مؤثر، نحوه برخورد مؤثر با مشکالت و حل 

 معتقدند Jimerson & Quebec Fuentes (2020)(. Kapur,2018 ) در مدارس بهبود بخشید

 هایتالش، نداشته باشند یکدیگر مشارکتبا  تخصصی هایزمینه در معلمان و رهبران وقتی

بر توجه به  همچنین مدیران مدرسه باید عالوه با مشکل مواجه خواهد شد. آموزش برای رهبری

آموزان در دانش چراکهقرار دهد،  وجهموردتآموزان را هم توانمندسازی معلمان، روحیه دانش

و خروجی مدارس بایستی  شوندیمداد محسوب داد و هم برونی آموزشی هم درونهاستمیس

و مستقل  خودبهیمتکروحی و روانی نیز افرادی فرهیخته، توانمند،  ازلحاظافرادی باشند که 

ی شناختروانهای به ویژگیباشند. با این تفاسیر مدیران باید در نقش رهبری آموزشی خود، 

آموزان توجه کنند تا مدرسه از هر لحاظ در رشد و پیشرفت باشد. شناسایی نیازهای دانش

عنوان اشخاص، دارای نیازهای آموزان بهآموزان حیاتی است. دانشانگیزشی و روانی دانش

نژاد، فرهنگ،  ازلحاظآموزان یک مدرسه مختلف و متفاوتی از هم هستند، چراکه دانش

ترین وظایف ی مختلفی بوده و بر همین اساس یکی از مهمهانهیزمپسی زندگی و هاسبک

آموزان با تأکید بر نقاط مشترک دانش هاتفاوترهبران آموزشی باید تالش در جهت کاهش 

یادگیری  -بهبود شرایط یاددهی Hopkins & et al (2008) یدگاهاز د  (.Kapur,2018 ) باشد

های رهبران آموزشی است. رهبران آموزشی باید در هر شرایط تشخیص از اهم وظایف و ویژگی

 هاآن. بنابراین گرددیمی یادگیری هاتیفعالی آموزشی باعث بهبود هاتیفعالدهند کدام نوع از 

ی آموزشی، نشاط هاتیفعالتوانند باعث ارتقای ها میرس و کالسبا ایجاد تغییر راهبردی در مدا

ی در حال تغییر جامعهآموزان و کارکنان و همچنین باعث ایجاد ارتباط میان مدارس و دانش

های رهبری آموزشی از دیدگاه معلمان شهر شیراز دومین مقوله از ویژگی شوند )همان(.

ها، پیشرفت تحصیلی و همکاری در ی اردوها و مراسمهای آموزشی است که شامل: برگزارویژگی

 Tatiana Dina های پژوهشهای این پژوهش با یافتهباشد. یافتهکالس داری می

(2013)،Zeinabadi & et al (2020) ،Cansoy & et al, 2020)( ،)2006) 

Grenda،Abdullah & Karimi (2013) ،Poirier (2009)، (2003) Mielcarek-Alig  ،

holami & et al (2014)G، H. Sufean & et al (2016) ترین رسالت مرتبط است. مهم

https://www.researchgate.net/profile/Radhika_Kapur
https://www.researchgate.net/profile/Radhika_Kapur
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آموزان است. مدیران در نقش رهبری آموزشی تنها افرادی دانش وپرورشآموزشمدارس، 

 وپرورشآموزشی مدیریت هانامهبخشعمل کردن به  هاآنی فهیوظنیستند که  نیزنشیمپشت

آموزان است در بهبود آموزش و یادگیری دانش هاتیفعالترین مهم باشد. رهبری آموزشی یکی از

آموزان تهیه گردد. ی مطابق با قوانین و الزامات برای دانشآموزشهای که بدین منظور باید برنامه

برای حل  هاآنآموزان، مشاوره و راهنمایی ها باید ارتباط مؤثر میان معلم و دانشدر این برنامه

ی است که در این مقوله جای آموزشرین شیوه نیز ازجمله وظایف رهبران مشکالت به بهت

. رهبران آموزشی باید بتوانند به همکاران خود در انجام دادن وظایف آموزشی کمک ردیگیم

آموزان ی ارتباطی میان والدین و معلمان یادگیری را برای دانشهاکانالکنند. همچنین با ایجاد 

رهبران آموزشی خود باید در بطن مسائل . (ithwood & et alLe 2004 ,) تسهیل کنند

ی که برای درزمانمعلمان باشند،  و همراهآموزشی مدرسه باشند و در بعضی از موارد کمک 

معلمان مشکلی پیش بیاید و نتواند در مدرسه حاضر بشوند خود نقش یک معلم را داشته، گاهی 

ا در مدرسه تسهیل کند و همچنین با ارائه های مختلف رشود و برگزاری مراسم قدمشیپ

آموزان آموزان را رقم بزند و مانند والدین دانشیی به معلمان پیشرفت تحصیلی دانشهاحلراه

ی هاتفاوتیادگیری دارای  ازلحاظآموزان را پیگیر شود. همچنین دانش هاآنپیشرفت تحصیلی 

و یا  رندیگیمباشند که خیلی زود یاد  آموزانیممکن است در یک کالس دانش مختلفی هستند.

ی دانش او از سطح کالس باالتر است نوعبهبلد بوده و  قبالارا  گرددیمدر کالس درس ارائه  آنچه

آموزان که در برخورد با این دانش گرددیمیا بالعکس؛ در اینجا نقش یک رهبر آموزشی پررنگ 

 آموزآموزان کند هدایت کنند و برای دانش را هاآننقش مشاور به خود گرفته و استعدادهای 

معتقدند که رهبران آموزشی با  Zeinabadi & et al (2020)  های جانبی در نظر بگیرند.برنامه

 .ان را ارتقا دهندآموزدانشتوانند یادگیری ایجاد یک جو حمایتی برای معلمان و کادر مدرسه می
های دیدگاه معلمان شهر شیراز ویژگی های رهبری آموزشی ازسومین مقوله، از ویژگی

روابط  ،ریزیتخصص و برنامهکه شامل:  شودیمشخصیتی مدیران و رهبران آموزشی شناخته 

 صدرسعه و آموزاناز دانش یو معنو یماد تیحما ،مسئلهحل  ،طلبیحق ،همراه با احترام

 ,Walker & Qian (2020) ، Cansoy & et al های پژوهشبا یافته هاافتهباشد. این یمی

2020)،) (2000) Perra، (2003) Hallinger .مرتبط است Leithwood& et al (2004) 
ریزی، هدایت و های مختلف مدیریتی ازجمله برنامهمعتقدند رهبران آموزشی باید دارای مهارت

شناخته آموزان مدرسه را داشته باشند. رهبران آموزشی باید مشکالت را کنترل کارکنان و دانش

های فوق باعث بهبود سطح دانش کافی را به دست آورند. داشتن مهارت هاآنو برای حل 

های آموزشی را طبق یک رهبر آموزشی تمام برنامه .گرددیمی و رفاه مدارس وربهره
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های مختلف آموزشی و فرهنگی مدرسه را مطابق تقویم ی خاص انجام دهد و برنامههایبندزمان

های ها نیز یکی از ویژگیصحیح ساعات کالس بندیزمانکشور تنظیم کند، نحوه  ملی و مذهبی

در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند  Walker & Qian (2020) رهبران آموزشی است. 

را  هاآنتوانند دانش تخصصی روابط مثبت در بین معلمان می راهبران آموزشی از طریق تقویت

یک رهبر آموزشی نقطه  ان خواهد شدآموزدانشر به یادگیری بیشتر ارتقاء داده که این امر منج

ارتباط میان مدرسه و اجتماع است. یک رهبر آموزشی باید نحوه صحیح ارتباط برقرار کردن در 

ابعاد مختلف را بلد باشد تا بتواند با این ارتباط برقرار کردن محیط آموزشی پویایی را برای 

آموز و کند تا مدیر میان معلم و دانشدر مدرسه شرایط ایجاب میمدرسه به وجود آورد. گاهی 

باید  چراکهقضاوت کند، رهبر آموزشی باید یک قاضی عادل و با درایت نیز باشد،  هاآنیا والدین 

با قضاوت صحیح نگذارد در مدرسه تحت رهبری خود حقی از کسی ضایع شود. مدارس به دلیل 

تأثیر پذیرفته و بر آن  از جامعهی شروع تغییرات جامعه همواره نقطهدر  قرار داشتنپویایی و 

ریزی خاصی صورت نگرفته است. که برای آن برنامه دیآیم. گاهی شرایطی پیش گذارندیمتأثیر 

در شرایطی که برنامه  مسئلهعنوان یک فرد متخصص در حل یک رهبر آموزشی باید بتواند به

ی صدر بر بیابد و با سعه حلراهرای آن با درایت یک خاصی برای یک مشکل وجود ندارد، ب

 نیتربزرگترین و شاید بتوان گفت از یکی از مهم وپرورشآموزشمشکالت غلبه کند. 

ی جوامع مختلف ازجمله کشور ایران است. اهمیت این نهاد در پرورش نیروی انسانی هاسازمان

ی ما مدارس جامعهپوشیده نیست. در  کسچیهماهر و شهروندان پیرو قانون، خالق و توانمند بر 

ی دوم را برای کودکان و نوجوانان دارد، لذا برای حفظ نظم و انضباط و داشتن یک خانهحکم 

است.  تیباصالحنیاز به یک مدیر آموزشی توانمند و  دارهدفمحیط آموزشی در حرکت و پویا و 

ی شده است و از حالت سنتی اردهگستمدیریت آموزشی در قرن حاضر دچار تغییر و تحوالت 

بوده خارج گردیده و نیازها و توقعات از آن نیز  وپرورشآموزشی هابخشنامهاجرای  صرفاا کهآن

ی آموزشی، مفهوم رهبری آموزشی هاطیمحدچار تغییرات مهمی گردیده است. امروزه در  تبع به

نقش سنتی آن دارد. با توجه  های باالتری نسبت به مدیریت آموزشی درمطرح است که ویژگی

در جامعه ما، نویسندگان این پژوهش به دنبال کشف دیدگاه  وپرورشآموزشبه اهمیت نقش 

معلمان آموزشی مدارس شهر شیراز از رهبری آموزشی بوده است. نتایج این پژوهش نشان داد 

 بندیتقسیمهای رهبران آموزشی به سه ویژگی عمده سازمانی، آموزشی و شخصیتی که ویژگی

که شرح آن  باشندیمی بیشتری هامضمونخود دارای زیر  هایژگیوکه هر یک از این  گرددیم

 انآموزدانش پیشرفت در مهمی نقش آموزشی قرار گرفت. رهبری موردبررسیی قبل هابخشدر 

 برای اصلی هسته یک آموزشی رهبری، حالبااین. دارد کشور در مدرسه آموزش سیستم و
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 عملکرد، طورکلیبه. است پیشرفت آن و اثربخشی مدرسه برای باکیفیت معلم یک توسعه

 و رهبری. شودمی حاصل مؤثر آموزشی رهبری یک با تنها کشور در مدارس انآموزدانش

 و کنندمی حمایت بیشتر درسی برنامه از که هاییاستراتژی برای مدارس قوی و مؤثر مدیریت

 نظریه مورد در همچنین وی. است الزم، موجود هایسیاست به واکنش با زمانهم دهیجهت

 پیشرفت برای انآموزدانش بهتر پیشرفت متعاقباا و معلم عملکرد بر رهبری هایشیوه تأثیر

با توجه به نتایج این پژوهش و  مرزوبومامید است مدیران و معلمان این  .داد توضیح مدرسه

 وپرورشآموزشباعث بهبود سطح کیفیت نظام های یک رهبر آموزشی در خود تقویت ویژگی

با توجه به تازه بودن موضوع پژوهش و کاربردی بودن نتایج پژوهش،  .کشور گردند

و همکاری الزم را انجام دادند. محدودیتی در اجرا و  کنندگان استقبال خوبی کردهمشارکت

زیسته جمعیت خاص  تجربه تیبر ماه این شکل از اکتشاف کهییانجام پژوهش نبود. ازآنجا

، یدارشناسیدر پژوهش پد تنهاو باید گفت که نه شوندیدیگر کشف نم یهاتمرکز دارد، جنبه

کنندگان کم های کیفی نتیجه پژوهش، به خاطر تعداد نمونه یا مشارکتبلکه در تمام پژوهش

و پژوهشی  این پژوهش به دو صورت کاربردی هایپیشنهاد تر نیست.به جامعه بزرگ میتعمقابل

 :گردندیمارائه 
 کاربردی: هاپیشنهاد

 های انتقال تجربیات مدیرانفراهم آوری دوره -

تشکیل انجمن مدیران آموزشی مناطق مختلف شهرها برای افزایش دانش و تخصص  -

 مدیران

ایجاد یک جشنواره ملی برای رهبران آموزشی و ارائه جایزه و تشویق مدیران و رهبران  -

 آموزشی برتر

ی هاتیفعالو  هابخشنامهانجام بهتر  یض اختیار مشخص به مدیران مدارس جهتتفو -

 مدرسه.

 پژوهشی: هاپیشنهاد -

 بررسی رابطه رهبری آموزشی و روحیه تدریس معلمان -

آموزان مناطق بررسی رابطه میان رهبری آموزشی و دستاوردهای تحصیلی دانش -

 چهارگانه آموزش و پروش شیراز

 وزان دبیرستانی شهر شیراز از مدیر مدرسه شایستهآمکشف دیدگاه دانش -

های رهبران امید است سایر پژوهشگران با استفاده از نتایج این پژوهش، به بررسی ویژگی -

 های پژوهش کمی و یا ترکیبی بپردازند.آموزشی از دیدگاه معلمان و مربیان به روش
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