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 : دهیچک

 استفاده با و کیفی رویکرد چارچوب در و مدرسه در موفق آموزشی رهبر یک نشانگرهای شناسایی منظور به حاضر پژوهش

 های دانشکده آموزشی مدیریت رشته استادان شامل پژوهش آماری جامعه. است گرفته انجام پدیدارشناسی راهبرد از

 از. است 1399-1400 تحصیلی سال در شهر شیراز متوسطه مدارس شاخص مدیران نیز و دولتی هایدانشگاه تربیتی علوم

 از استفاده با ها داده. اند شده انتخاب نظری اشباع به رسیدن تا هدفمند گیری نمونه طریق از نفر 30 آماری، جامعه میان

 کدگذاری از مصاحبه، از حاصل های داده تحلیل و تجزیه منظور به. است شده آوری جمع یافته ساختار نیمه های مصاحبه

 3۶ دارای شیراز شهر متوسطه مدارس برای موفق آموزشی رهبر که داد نشان پژوهش های یافته. است شده استفاده

 – یاددهی فرایند بر مدیریت آموزشی، ارزیابی و نظارت سازمانی، جو و فرهنگ مدیریت جهت، تعیین مقوله ۵ در نشانگر

 .است ای حرفه توسعه و رشد و مدرسه، در یادگیری
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Abstract: 

The present study was conducted to identify the indicators of a successful educational leader in school and in 

the framework of a qualitative approach and using a phenomenological strategy. The statistical population of 

the study includes professors of educational management in the faculties of educational sciences of public 

universities and also the principals of Shiraz high schools in the academic year 1399-1400. From the statistical 

population, 30 people were selected through purposive sampling to achieve theoretical saturation. Data were 

collected using semi-structured interviews. In order to analyze the data obtained from the interview, coding 

was used. Findings showed that a successful educational leader for high schools in Shiraz has 36 indicators in 

5 categories: direction, organizational culture and management, educational monitoring and evaluation, 

management of the teaching-learning process in school, and professional growth and development. . 
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 مقدمه

 ویژه به رهبری و مدیریت نقش انسانی، منابع میان در

 سایر از تر برجسته و ممتازتر مدارس رهبری و مدیریت

 و مدارس موفقیت گفت میتوان که طوری به است افراد

 مدیریت کارآمدی به زیادی حدود تا پرورش و آموزش نظام

 (. Mir Kamali، 2009) دارد بستگی مدارس رهبری و

Yarmohammadian، Bahrami & Foroghi (2010)، مدیریت 

 در مدیریت نوع ترین حساس و دشوارترین از را آموزشی

 عنوان و اند نموده قلمداد دولتی و عمومی سازمانهای

 سطوح در خطیری وظایف آموزشی مدیران که اند کرده

 وظایف این انجام و دارند عهده بر اجتماعی و آموزشی

 نقش و سرپرستی - اداری نقش دو ایفای طریق از خطیر

 در که است معتقد ،Groon (2002). کند می بروز رهبری

 و رسمی مجرای از توانستند می مدیران اگر گذشته

 امروزه باشند، مدارس اثربخشی دنبال به مراتبی سلسله

 را مدرسه اثربخشی موضوعاتی، چنین بر صرف تأکید

 نوین های چالش با برخورد در مدیران. کرد نخواهد تضمین

 های نقش و هستند رهبری عنوان تحت ابزاری نیازمند

 .نیستند کافی ها چالش این با برخورد جهت مدیریتی

 از موفق های سازمان تمایز وجه موفق رهبری وجود

 به ؛Hersi & Blanchard، 1972) است ناموفق های سازمان

 که است معتقد ،Alageband، 2013 .)Lambert (2006) از نقل

 در مثبت تغییرات ایجاد عامل تواند می موفق رهبر یک

 او که باشد ای مدرسه و معلمان آموزان، دانش موفقیت

 تأکید امر این بر نیز،Boosh (2008 ). کند می رهبری را آن

 سیستم و مدارس موفقیت برای موفق رهبری که کند می

 .است ضروری پرورش و آموزش های

 موفق رهبرانی دارای موفق مدارس ،Cristy (2000) نظر از

 داشت خواهد ادامه زمانی تا مدارس موفقیت و هستند

 ،Pamas (2006). باشند موفق آموزشی رهبران دارای که

 های برنامه کیفیت حفظ منظور به که است معتقد

 مدارس اصلی های شاخص از یکی عنوان به آموزشی

 مدیریت بر عالوه میبایست مدارس رهبران اثربخش،

 نقش نمایند. ایفای نیز آموزشی رهبران عنوان به مدرسه،

 و محبوب مدل یک ،1۹۸0 دهه اوایل در آموزشی رهبری

(. Ramatasiba، 2012) آمد می حساب به شده شناخته

Boosh (2003)، Savsors (2002 )و Boosh & Glaver (2002 )

 و مهم خاطر بدین آموزشی رهبری مدل که دارند اعتقاد

 یا ها فعالیت بر آن تمرکز نقطه که است ارزشمند

 قرار یادگیری و تدریس یعنی مدارس اصلی فرایندهای

 با آموزشی رهبری که است معتقد ،Boosh (2007). دارد

 جهت بر که چرا دارد، تفاوت بررسی مورد های مدل سایر

 تأکید. باشد می متمرکز آن منبع و ماهیت بر نه و تأثیر

 عنوان به یادگیری و تدریس فرایند مدیریت بر فزاینده

 صحه به منجر آموزشی، مؤسسات ای هسته فعالیتهای

 کالج» سوی از ویژه به است، شده رویکرد این بر گذاری

 عنوان به را رویکرد این که «انگلیس مدارس رهبری ملی

 کرده بندی طبقه خود نظر مورد رهبری نظریه ده از یکی

 آموزشی رهبری که دارد می بیان نیز،Savsors (2002 ). است

 .است یادگیری و تدریس فرایند با مرتبط شدیدأ

 آموزش کیفیت بهبود برای باالیی اولویت آموزشی رهبر

 می تالش سخت انداز چشم این تحقق برای و بوده قائل

 به آموزشی رهبری که است معتقد ،Vaytakore (1998). کند

 آموزش بر تأثیرگذاری منظور به که رفتارهایی از سری یک

 رفتارهایی چنین. کند می اشاره اند، شده طراحی کالس در

 مورد در مدیران توسط معلمان به بخشی آگاهی شامل

 از. باشد می اثربخش آموزش و آموزشی جدید راهبردهای

 مدیر رفتارهای عنوان به آموزشی رهبری ،Alik (2003) نظر

 دانش کلیه آموزش جهت در مدرسه هدایت موجب که

 می باال سطح تحصیلی پیشرفت به دستیابی برای آموزان

 .است شده تعریف شود،

 عنوان به مدارس رهبران اصلی های مسؤولیت از یکی

 برای باال سطح انتظارات و اهداف تعیین آموزشی؛ رهبران

 رهبران آن، بر عالوه. باشد می معلم و آموز دانش عملکرد

: دهند می انجام نیز را دیگری ضروری فعالیتهای آموزشی

 ارزیابی و انتخاب ای، حرفه توسعه جهت در نظارت و تالش

 تهیه آموزش، زمان بر مراقبت و نظارت معلمان،

 اندازه بر نظارت آنها، بر نظارت و آموزشگاهی استانداردهای

 و آموزشی مواد انتخاب در تسهیل و سرپرستی کالس،

 (.Esmit & Pili، 1997) مدرسه برنامه کارگیری به در نظارت
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 در آن نقش و آموزشی رهبری باالی اهمیت رغم علی

 های اندازه در مهمی موضوع چنین مدارس؛ توسعه

 عام مفهوم به بیشتر و نشده مطالعه خود مناسب

 پرداخته پرورش و آموزش با مرتبط موجود منابع در رهبری

 قالب در رهبری مفاهیم انتقال از ویژه به. است شده

 است شده غفلت تقریبا مدرسه مدیر کارکردهای و وظایف

(Davis ترجمه ؛2009 همکاران، و Abdolahi & Saki، 2011 .)

Vilki (2013 )در رهبری فقدان که است عقیده این بر نیز 

 متحده ایاالت در عمومی متوسطه مدارس از بسیاری

 دگرگون در توانایی فقدان رهبری، بحران به منجر آمریکا،

 آموزان دانش پایین تحصیلی پیشرفت و مدارس ساختن

 .است شده

 و مؤثر آموزشی رهبری بدون نیز کشور مدارس بیشک

 پاسخگوی نیز و خود عملکرد بهبود و اصالح به قادر موفق

 حال، این با. بود نخواهند خویش روزافزون مسؤولیتهای

 نیز و پرورش و آموزش مسئوالن از برخی اظهارات

 آن از حاکی پرورش و آموزش صاحبنظران و متخصصان

 رهبری جای به حاضر حال در مدارس مدیران که است

 ،Fani) هستند آموزشی مدیریت مشغول کماکان آموزشی

 ،Golshani، 2018 .)Fani (2016) و Zare et al، 2017 ؛2018

 مدیریت جایگزین باید آموزشی رهبری که است معتقد

 موفق زمانی پرورش و آموزش و شود مدارس در آموزشی

 Golshani نظر به بنا. بیفتد اتفاق امر این که شد خواهد

 و موفقیت برای تا است ناگزیر پرورش و آموزش ،(2018)

 ترین اساسی عنوان به رهبری مقوله به خود، کار در پیروزی

 بر و باشد داشته جدی توجه مجموعه، این هدایت در نیاز

 و Khaef Allahi. بزند عمل و تفکر به دست اساس این

 آموزش واقع، در که هستند معتقد نیز( 2008) همکارانش

 دیگر پدرساالرانه مدیریت فضای از باید پرورش و

 رهبری به را مدیریت و آمده بیرون کشور دولتی سازمانهای

 .کند تبدیل

 حوزه در هم مدارس موفق آموزشی رهبری با رابطه در

 نظر از. است شده کاری کم عمل، حوزه در هم و نظری

Fani (2016)، Zare et al (2017 )و Gilshani (2018)، مدارس 

 بهبود و اصالح به قادر موفق و مؤثر رهبری بدون کشور

 روزافزون های مسؤولیت پاسخگویی نیز و خود عملکرد

 آن تبع به و مدارس اهداف تحقق. بود نخواهند خویش

 خاص توجه نیازمند پرورش، و آموزش نظام اهداف تحقق

. باشد می آنها رهبری نقش به ویژه به و مدارس مدیران به

 رهبری نقش ایفای به منوط نیز مدارس مدیران کارآمدی

 حوزه در تردید بی. میباشد آمیز موفقیت و مؤثر صورتی به

 هر مانند به نیز آموزشی رهبری انسانی، علوم مطالعات

 تجارب. است سازی بومی نیازمند دیگری مقوله

 در رهبری که است آن بیانگر پژوهشگر آموزشگاهی

 های نظریه و الگوها به فقط تواند نمی کشور مدارس

خارجی  نظرانصاحب سوی از شده مطرح آموزشی رهبری

 اجتماعی سیاسی، فرهنگی، ساختار. باشد متکی حوزه این

 پرورش و آموزش نظام بر متفاوتی تأثیر کشور اقتصادی و

 رو، این از. دارد ویژه طور به مدارس رهبری و کلی طور به

 ویژگی مهارتها، ها، قابلیت نیازمند ایران مدارس در رهبری

 شده بومی و متفاوت رویکردهای و الگوها همچنین و ها

 .باشد می

 باید موفق آموزشی رهبری شده، بیان مطالب به توجه با

. گیرد قرار بررسی و مطالعه مورد کشور مدارس در

 در و پژوهشی -علمی مراکز دانشگاهها، در که موضوعی

 در. است گرفته قرار غفلت مورد ها نامه پایان انجام

 شناسایی دنبال به حاضر مطالعه راستا، همین

 متوسطه مدارس برای موفق آموزشی رهبری نشانگرهای

 .است شیراز شهر

 

 روش تحقیق

 با و کیفی رویکرد چارچوب در حاضر پژوهش

. است گرفته انجام پدیدارشناسی راهبرد از استفاده

 آن در که است پژوهش نوعی کیفی پژوهش

 اتکاء کنندگان مشارکت دیدگاههای بر پژوهشگر

 داده و پرسد می گسترده و عمومی سؤاالت داشته،

 مشارکت( متن یا) کلمات شامل عمدتا که را هایی

 برای را کلمات این و آوری جمع را است کنندگان

 و کرده تحلیل و تجزیه و تبیین اصلی موضوعات

 ،Kersol) دهد انجام ذهنی شیوهای به را پژوهش

 مطالعه انجام های روش بهترین از یکی(. 2004

 که است کسانی تجربیات و دانش از استفاده حاضر،

 موفق آموزشی رهبر از مطلع و مرتبط نوعی به

 پدیدارشناسی روش از دلیل همین به. هستند

 مشارکت توصیف و فهم و است شده استفاده
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 تحلیل مورد( مدارس مدیران و استادان کنندگان

 .است گرفته قرار

 مدیریت رشته استادان شامل پژوهش آماری جامعه

 های دانشگاه تربیتی علوم های دانشکده آموزشی

 شاخص مدیران و( نفر 2۷) شیراز شهر دولتی

-1400 تحصیلی سال در شیراز شهر متوسطه مدارس

 ۸ استادان بین از پژوهش، این در. است بوده 13۹۹

 از استفاده با نفر 22 نیز مدیران بین از و نفر

 انتخاب برفی گلوله و هدفمند گیری نمونه روشهای

 این انتخاب با محقق. اند گرفته قرار مصاحبه مورد و

 اطالعات آوری جمع در نظری اشباع به افراد، تعداد

 انتخاب نمونه عنوان به کسانی ابتدا. است رسیده

 رهبری و مدیریت حوزه در تألیفات دارای که شدند

 در رهبری و مدیریت سابقه دارای یا و آموزشی

 و نمونه مدیران عنوان به یا و بوده پرورش و آموزش

 افراد این انتخاب یعنی. بودند شده انتخاب شاخص

 ضمن. است گرفته انجام هدفمند صورت به

 افراد تا شد خواسته آنها از افراد، این با مصاحبه

 .نمایند معرفی مصاحبه جهت را دیگری مناسب

 به عمیق اطالعات کشف راستای در پژوهش این در

 آموزشی رهبر یک نشانگرهای شناسایی منظور

 شده استفاده ساختاریافته نیمه مصاحبه از موفق،

 طراحی قبل از ها سؤال مصاحبه، نوع این در. است

 مصاحبه از عمیق اطالعات کسب هدف و اند شده

 نیمه مصاحبه از استفاده دلیل. است شونده

 تبادل امکان روش، این در که است این ساختاریافته

 در مصاحبه موضوع و بحث هدایت همچنین و نظر

. دارد وجود پژوهش اهداف به دستیابی جهت

 توان می اطالعات، بهتر درک و کشف برای همچنین

 .نمود مطرح را دیگری سؤاالت

 رویکرد براساس و پژوهش اهداف به دستیابی برای

. گرفت قرار محتوی تحلیل مورد ها مصاحبه کیفی،

 از حاصل های داده تحلیل و تجزیه منظور به

 واحد. است شده استفاده کدگذاری از مصاحبه،

 باشد می عباراتی یا جمالت مطالعه؛ این در تحلیل

. دارد موفق آموزشی رهبر نشانگرهای به اشاره که

 که عباراتی یا و جمله هر به و مطالعه دقت به متون

 داده اختصاص کد است، داشته فوق موارد به اشاره

 به توجه با استخراجی کدهای بعد؛ مرحله در. شد

 دسته مختلفی های مقوله در ها شباهت و نزدیکی

 نیز ها مقوله گذاری نام و تعیین. شدند بندی

 در موجود تخصصی و تکنیکی اصطالحات براساس

 به شوندگان مصاحبه توسط که زبانی یا و پیشینه

 ای نمونه( 1) جدول. است گرفته انجام رفت، می کار

 از ای نمونه نیز،( 2) شماره جدول و باز کدگذاری از

 یا منتخب کد و محوری کدگذاری گیری شکل نحوه

 :میدهد نشان را نهایی مقوله

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

 دارای باید رهبر یک دیگر، عبارت به رود می کجا به بداند که است کسی موفق رهبر یک

 که نماید مشخص و نماید تدوین مدرسه برای را اندازی چشم باید رهبر. باشد انداز چشم

 بتواند باید موفق رهبر یک. برسند خواهند می کجا به سال چند از بعد یا سال آخر در

 و مشارکت همکاری،. آورد وجود به فعالیت و همکاری برای مدرسه در را مناسبی فضای

 و فرهنگ یک وجود نیازمند آموزان دانش و کارکنان معلمان، سوی از الزم تالش انجام

 را جو و فرهنگ این بتواند باید موفق رهبر یک بنابراین باشد، می مدرسه در مطلوب جو

 آن به باید مدرسه در موفق رهبران که موضوعاتی از دیگر یکی. نماید تقویت یا و ایجاد

 مستمر طور به باید مدرسه رهبر. است ارزیابی و نظارت موضوع باشند، داشته توجه

 مورد را معلمان تدریس کیفیت باید. نماید پیگیری را آموزان دانش پیشرفت و عملکرد

 و نماید کمک تدریس و آموزش امر در معلمان به باید. بدهد قرار ارزیابی و نظارت

 .نماید فراهم مدرسه در یادگیری و آموزش بهبود برای را الزم شرایط

 (: کدهای باز استخراج شده2جدول )

 مدرسه برای انداز چشم ترسیم-1

  فعالیت و همکاری برای مناسب فضای آوردن فراهم -2

  مطلوب فرهنگ تقویت و ایجاد -3

  مطلوب جو تقویت و ایجاد -4

  آموزان دانش پیشرفت و عملکرد مستمر پیگیری -۵

  معلمان تدریس کیفیت بر نظارت و ارزیابی -۶

  تدریس و آموزش امر در معلمان به کمک -۷

 یادگیری و آموزش بهبود برای الزم شرایط آوردن فراهم -۸

 

 نهایی مقوله یا منتخب کد و محوری کدگذاری گیری شکل نحوه از ای نمونه(: 2) جدول

 منتخب کد محور کد باز کد
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 آینده از مطلوب تصویری و انداز چشم ترسیم -1

  کارکنان و معلمان مشارکت و همکاری با مدرسه

  مشخص و روشن اهداف و ها مأموریت تعیین -2

 دانش کارکنان، تمامی برای انداز چشم تشریح -3

  جامعه و والدین برای همچنین و آموزان

 انداز، چشم به نسبت مشترک درک و فهم ایجاد -4

  دیگران میان در مدرسه اهداف و ها مأموریت

 راستای در حرکت جهت در دیگران تشویق -۵

  مدرسه اهداف و مأموریتها

 برای روشن و شفاف باال، سطح انتظارات تعیین -۶

  آموزان دانش و کارکنان معلمان،

 عملکرد برای باال سطح استانداردهای تعیین -۷

 آموزان دانش و معلمان مدرسه،
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 تأیید از شده، استخراج های مقوله روایی بررسی برای

. است شده استفاده کنندگان مشارکت و اعضاء

 از روایی بررسی برای که کند می پیشنهاد کرسول،

 کار این برای. کنید استفاده اعضاء توسط بررسی

 به را خاص مضامین و توصیفها با نهایی گزارش

 آیا که مشخص کنید و برگردانید کنندگان شرکت

 قرار تأیید مورد را نتایج درستی کنندگان شرکت

 دانای و کیامنش از نقل به ؛200۹ کرسول،) میدهند؟

 انجام طول در مطالعه، این در(. 13۹1 طوس،

 شوندگان مصاحبه با محقق های برداشت مصاحبه،

 از سوءبرداشتی گونه هر احتمال تا میشد کنترل

 از ای خالصه نیز پایان در. گردد مرتفع آنها صحبتهای

 می قرار مصاحبه مورد که افرادی به مصاحبه

 اصالح یا تأیید به نسبت تا شد می برگردانده گرفتند

 مصاحبه تأیید از بنابراین. نمایند نظر اظهار آن

 گرفته بهره پژوهش روایی کنترل برای شوندگان

 .است شده

 همخوانی یا توافق روش از نیز، پایایی با ارتباط در

 منظور، همین به. است شده استفاده نفر دو بین

 از یکی اختیار در گرفته انجام مصاحبه پنج

 فرد این توسط کدگذاری و شد داده قرار متخصصان

 دو بین همخوانی کار، این انجام از پس. گرفت انجام

 آمده دست به توافق ضریب. گردید محاسبه کدگذار

 و توافق از حاکی که باشد می ۸۹/0 کدگذار دو از

 .باشد می مناسب پایایی ضریب نیز و باال همخوانی

 

 های تحقیق یافته

پس از تحلیل محتوای مصاحبه ها و کدگذاری آنها، 

نشانگر برای رهبر آموزشی موفق شناسایی شده  3۶

مقوله دسته بندی شده اند    ۵است. این نشانگرها، در 

 که در ذیل به شرح آنها پرداخته خواهد شد:

براساس نظرات مصاحبه شوندگان،  تعیین جهت: -1

بخشی از فعالیت ها و اقدامات یک رهبر آموزشی  

اشد. موفق باید در زمینه تعیین جهت برای مدرسه ب

نشانگرهای رهبر آموزشی موفق در این راستا شامل  

ترسیم چشم انداز و تصویری مطلوب از آینده  

مدرسه با همکاری و مشارکت معلمان و کارکنان؛  

مشخص کردن مأموریت ها و اهداف روشن و  

مشخص برای مدرسه؛ تشریح چشم انداز برای  

معلمان، کارکنان، دانش آموزان و والدین و جامعه 

اد فهم و درک مشترک نسبت به چشم انداز،  ایج

مأموریت ها و اهداف مدرسه؛ تعیین انتظارات سطح 

باال، شفاف و روشن برای معلمان، کارکنان و دانش 

آموزان؛ تعیین استانداردهای سطح باال برای عملکرد  

مدرسه، معلمان و دانش آموزان و تشویق معلمان 

ریت ها و و کارکنان در جهت حرکت در راستای مأمو

 3اهداف مدرسه می باشد. مشارکت کننده شماره 

)استاد دانشگاه معتقد است: "یک رهبر موفق کسی 

است که بداند به کجا می رود به عبارت دیگر، یک 

رهبر باید دارای چشم انداز باشد. رهبر باید چشم 

اندازی را برای مدرسه تدوین نماید و مشخص نماید  

چند سال به کجا می خواهند که در آخر سال یا بعد از 

)استاد دانشگاه(   ۷برسند". مشارکت کننده شماره 

نیز عنوان می کند که: "رهبر آموزشی موفق دارای 

اهداف مشخص و روشنی است. رهبر موفق،  

مأموریت ها و اهداف روشنی را برای مدرسه و  

کارکنان مشخص و تعیین می کند و نه تنها برنامه  

ا در همان راستا قرار میدهد ها و فعالیتهای خود ر 
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بلکه از کلیه کارکنان نیز می خواهد که در راستای  

مأموریت ها و اهداف تعیین شده فعالیت و حرکت  

نمایند در این مسیر تنها به بخشنامه ها اکتفا نکند 

و چشم انداز اختصاصی مشخص کند و به همین  

 منظور معلمان و کارکنان را تشویق می نماید". 

فرهنگ و جو    یت فرهنگ و جو سازمانی:مدیر   -2

ها به سازمانی از مقوله های مهم مورد توجه سازمان

ویژه سازمان های آموزشی است. با توجه به تحلیل  

کد برای این مقوله شناسایی   ۷محتوای مصاحبه ها، 

و استخراج شده است. نشانگرهای رهبر آموزشی  

،  موفق در این راستا شامل شناسایی فرهنگ مدرسه

تالش در جهت تغییر فرهنگ مدرسه در صورت لزوم، 

ایجاد و حفظ یک فرهنگ مطلوب، تالش در جهت 

ارتقاء سطح فرهنگ مدرسه، ایجاد یک محیط کاری 

حمایت کننده برای معلمان و کارکنان، ایجاد جو  

مطلوب در مدرسه و ارتقاء جو آموزشی می باشد. در 

ه مدیریت  رابطه با لزوم توجه رهبر آموزشی موفق ب

 1۵فرهنگ و جو سازمانی، مشارکت کننده شماره 

)مدیر شاخص بیان می کند: "به لحاظ تأثیری که  

فرهنگ و جو سازمانی بر موفقیت و عملکرد مدرسه  

دارد، باید مورد توجه جدی رهبر آموزشی قرار گیرد.  

فرهنگ و جو مدرسه موضوع بسیار مهمی است. 

م بر مدرسه رهبر آموزشی موفق باید فرهنگ حاک

خود را به خوبی بشناسد. خرده فرهنگ دفتر دبیران را 

بداند و در صورت نامطلوب بودن فرهنگ و لزوم 

تغییر آن، باید تالش الزم را در این زمینه انجام دهد. 

جو آموزشی نیز مطرح و مهم است. رهبر موفق می  

بایست به دنبال ایجاد جو کار و تالش و صمیمت و 

 باشد". مدرسهرفاقت در  

در ارتباط با مقوله  : نظارت و ارزیابی آموزشی  -3

کد شناسایی و استخراج    ۷نظارت و ارزیابی آموزشی، 

گردیده است. نشانگرهای رهبر آموزشی موفق برای  

مقوله نظارت و ارزیابی آموزشی شامل توجه ویژه به  

موفقیت دانش آموزان؛ پیگیری مستمر پیشرفت  

یری کیفیت تدریس  دانش آموزان؛ بررسی و پیگ

معلمان؛ شناسایی نقاط قوت و ضعف معلمان،  

کارکنان و تقویت قوت ها و از بین بردن ضعف ها؛  

نظارت بر اجرای طرح درس معلمان و اجرای صحیح  

برنامه درسی؛ نظارت و کنترل بر کیفیت آموزش در  

مدرسه و ارزیابی برنامه درسی و برنامه آموزشی می  

)مدیر شاخص(   22اره باشد. مشارکت کننده شم

معتقد است که: "هیچ چیز مهم تر از موفقیت 

تحصیلی دانش آموزان نیست. یکی از مالکها و  

معیارهای مهم برای ارزیابی موفقیت یک مدرسه می 

باشد. به همین جهت، مدیر آموزشی باید تمرکز و 

توجه اصلی اش نسبت به موفقیت دانش آموزان 

وفقیت و پیشرفت  باشد. رهبر می بایست میزان م

تحصیلی دانش آموزان را به طور مستمر مورد 

پیگیری قرار دهد تا در صورت وجود مشکل، همان 

 ابتدا چاره اندیشی کند".

 یادگیری در مدرسه: –مدیریت بر فرایند یاددهی   -4

یادگیری در مدرسه، یکی   -مدیریت بر فرایند یاددهی

دیگر از مقوله های الگوی رهبری آموزشی موفق می 

کد    ۶باشد. با توجه به پاسخهای مصاحبه شوندگان، 

در ارتباط با این مقوله شناسایی و استخراج گردیده 

است. بر اساس نظرات مصاحبه شوندگان؛ بخشی از  

آموزشی موفق باید   فعالیت ها و اقدامات یک رهبر

یادگیری در   –در زمینه مدیریت بر فرایند یاددهی 

مدرسه باشد. نشانگرهای رهبر آموزشی موفق در این 

راستا شامل داشتن دانش درباره برنامه درسی، روش 
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های آموزش و تدریس و ارزیابی، سنجش و غیره؛ 

توجه به ارتقاء کیفیت آموزش و یادگیری در مدرسه؛  

به معلمان در امر آموزش؛ فراهم   حمایت و کمک

کردن بهترین محیط آموزشی برای دانش آموزان؛ 

بهبود شرایط برای آموزش و یادگیری و استفاده 

اثربخش از زمان آموزش می باشد. در همین رابطه،  

)مدیر شاخص( معتقد  2۵مشارکت کننده شماره 

است:" یکی از ویژگی های یک رهبر آموزشی موفق، 

به معلمان در امر آموزش می باشد.  توانایی کمک

برای این که رهبر بتواند به خوبی به معلمان در این 

زمینه کمک نماید باید از تجربه الزم در زمینه روش  

های تدریس و آموزش، اندازه گیری و ارزشیابی 

برخوردار باشد. به عبارتی خودش معلم بدرد بخور و 

حتوای  حرفه ای باشد. مسلط به برنامه درسی و م

دروس باشد، این طوری بهتر می تواند به معلمان  

کمک نماید. البته این موضوع در دوره دبستان تا 

حدودی امکان پذیر است ولی در دوره متوسطه نمی 

توان از یک مدیر انتظار داشت که تسلط الزم را بر  

محتوای دروس داشته باشد. بنابراین آشنایی مدیر  

 وس موردنظر است".با برنامه درسی و کلیات در 

یکی دیگر از مقوله های   رشد و توسعه حرفه ای: -۵

مهم رهبر آموزشی موفق، رشد و توسعه حرفه ای 

کد شناسایی و   ۹است. در ارتباط با این مقوله، 

استخراج گردیده است. نشانگرهای رهبر آموزشی  

موفق برای این مقوله شامل تهیه و تدارک برنامه  

توسعه حرفه ای معلمان؛ های مناسب جهت رشد و 

تشویق معلمان جهت رشد و توسعه حرفهایشان؛  

فراهم آوردن فرصت هایی برای یادگیری انفرادی  

معلمان، فراهم کردن فرصت های توسعه حرفه ای  

معلمان از طریق به اشتراک گذاشتن تجارب آنها  

فراهم کردن زمان الزم و مناسب برای توسعه حرفه 

نامه های بهبود آموزش و ای معلمان حمایت از بر 

یادگیری معلمان؛ اهمیت دادن به انتقادات و 

پیشنهادات دیگران و استفاده از آنها در جهت بهبود  

عملکرد خویش؛ آموختن از دیگران به منظور بهبود 

عملکرد خویش و تالش مستمر برای بهبود مهارت  

های حرفه ای و شغلی خویش می باشد. در زمینه 

 4های، مشارکت کننده شماره رشد و توسعه حرف

)استاد دانشگاه( معتقد است که: "دغدغه مدیر باید  

باال بردن سواد معلمان و کارکنان باشد بچه ها هر 

روز سؤاالت بیشتری دارند که معلم ها باد به روز 

باشند وگرنه می مانند. وقتی که معلمان و کارکنان 

ء پیدا  رشد کنند و مهارتها و توانایی های آنها ارتقا

کند، مدرسه نیز سود می برد و منجر به ارتقاء 

عملکرد مدرسه خواهد شد. بنابراین رهبر آموزشی 

باید برنامه های مناسبی را جهت رشد و توسعه 

حرفهای تدارک ببیند و کارکنان و معلمان را برای این  

 منظور تشویق نماید".

در یک جمع بندی کلی و نهایی می توان یافته های 

را در پنج طبقه کلی به شرح جدول زیر  پژوهش

 خالصه و ارایه کرد:

(: نشانگرهای رهبر آموزشی موفق به همراه تعداد مصاحبه شوندگانی که اشاره 3جدول )

 به هر نشانگر داشته اند.

کدمحور  کد منتخب

 )مقوله(

 تعداد کد باز )نشانگرها(
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تعیین 

 جهت

ترسیم چشم انداز و تصویری مطلوب از 

آینده مدرسه با همکاری و مشارکت معلمان 

 و کارکنان 

14 

تعیین مأموریت ها و اهداف روشن و 

 مشخص 

14 

تشریح چشم انداز برای تمامی کارکنان،  

دانش آموزان و همچنین برای والدین و 

 جامعه 

3 

ایجاد فهم و درک مشترک نسبت به چشم 

انداز، ماموریت ها و اهداف مدرسه در میان  

 دیگران 

8 

تشویق دیگران در جهت حرکت در راستای 

 مأموریت ها و اهداف مدرسه 

9 

تعیین انتظارات سطح باال، شفاف و روشن  

 برای معلمان، کارکنان و دانش آموزان 

10 

تعیین استانداردهای سطح باال برای عملکرد 

 مدرسه، معلمان و دانش آموزان 

11 

مدیریت  

فرهنگ و  

جو  

 سازمانی

 6 شناسایی فرهنگ مدرسه 

تالش در جهت تغییر فرهنگ مدرسه در  

 صورت لزوم

2 

 8 ایجاد و حفظ یک فرهنگ مناسب

 10 تالش در جهت ارتقاء سطح فرهنگ مدرسه 

محیط کاری حمایت کننده برای  ایجاد یک

 معلمان و کارکنان

11 

 9 ایجاد جو مطلوب در مدرسه
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 8 ارتقاء جو آموزشی

نظارت و 

ارزیابی 

 آموزشی

 10 توجه ویژه به موفقیت دانش آموزان

 10 پیگیری مستمر پیشرفت دانش آموزان

 8 بررسی و پیگیری کیفیت تدریس معلمان 

و ضعف معلمان،   شناسایی نقاط قوت

کارکنان و تقویت قوتها و از بین بردن ضعف 

 ها

8 

نظارت بر اجرای طرح درس معلمان و اجرای  

 صحیح برنامه درسی

4 

نظارت و کنترل بر کیفیت آموزش در مدرسه 

 و ارزیابی برنامه درسی و برنامه آموزشی

2 

 مدیریت بر

فرایند 

یاددهی 

 یادگیری

برنامه درسی، روشهای داشتن دانش درباره 

 آموزش و تدریس و ارزیابی، سنجش و غیره

2 

توجه به ارتقاء کیفیت آموزش و یادگیری در 

 مدرسه 

10 

 7 حمایت و کمک به معلمان در امر آموزش 

فراهم کردن بهترین محیط آموزشی برای  

 دانش آموزان

12 

 11 بهبود شرایط برای آموزش و یادگیری

 3 استفاده اثربخش از زمان آموزش 

و  رشد

توسعه 

 ایحرفه

تهیه و تدارک برنامه های مناسب جهت 

 توسعه و رشد حرفه ای معلمان 

10 

-تشویق معلمان جهت توسعه و رشد حرفه

 ای شان 

9 

فراهم آوردن فرصت هایی برای یادگیری 

 انفرادی معلمان

5 

 فراهم کردن فرصت های توسعه حرفهای

معلمان از طریق به اشتراک رشد و گذاشتن  

 ها تجارب آن

2 

توسعه فراهم کردن زمان الزم و مناسب 

 برای توسعه حرفه ای معلمان حرفه ای

4 

حمایت از برنامه های بهبود آموزش و 

 یادگیری معلمان

6 

اهمیت دادن به انتقادات و پیشنهادات  

دیگران و استفاده از آنها در جهت بهبود 

 عملکرد خویش 

8 

آموختن از دیگران به منظور بهبود عملکرد 

 خویش 

8 

تالش مستمر برای بهبود مهارت های حرفه 

 ای و شغلی خویش

5 

 

 بحث و نتیجه گیری

 راهبرد از استفاده با و کیفی رویکردی با پژوهش این

 یک نشانگرهای شناسایی منظور به و پدیدارشناسی

 همین به. است گرفته انجام موفق آموزشی رهبر

 آموزشی مدیریت رشته استادان از نفر ۸ با منظور،

 شهر دولتی دانشگاههای تربیتی علوم های دانشکده

 متوسطه مدارس شاخص مدیران از نفر 22 و شیراز

 دست به نتایج. است گرفته انجام مصاحبه شیراز شهر

 ۵ شامل موفق آموزشی رهبر که میدهد نشان آمده

 نشانگر چندین گیرنده بر در نیز مقوله هر و کلی مقوله

 :باشد می ذیل شرح به موفق رهبری

 می جهت تعیین موفق، آموزشی رهبر مقوله اولین -1

 آموزشی رهبران آمده؛ دست به نتایج براساس. باشد

 مشارکت و همکاری با که هستند کسانی موفق

 از را مطلوبی انداز چشم و تصویر کارکنان، و معلمان

 برای را انداز چشم این آنها. کنند می ترسیم مدرسه

 جامعه و والدین آموزان، دانش کارکنان، معلمان،

 و روشن اهداف و مأموریتها رهبران،. کنند می تشریح

 و فهم همچنین و مدرسه مشخص برای را مشخصی

 و ها مأموریت انداز، چشم به نسبت را مشترکی درک

 همچنین آنها. آورند می وجود به مدرسه اهداف

 راستای در حرکت جهت در را کارکنان و معلمان

 بر عالوه. کنند می تشویق مدرسه اهداف و مأموریتها

 را باالیی سطح استانداردهای و انتظارات رهبران این،

 .کنند می تعیین آموزان دانش و کارکنان معلمان، برای

 رهبران، فعالیت و وظایف از یکی عنوان به جهت تعیین

 بوده نویسندگان و محققان از بسیاری توجه مورد

 یکی جهت تعیین ،Ramatsiba (2012) نظر به بنا. است

 نظر از. آید می حساب به رهبران اساسی وظایف از

 اقدام جهت تعیین صاحبنظران، و نویسندگان از برخی

 به قادر باید موفق رهبران همه که است فعالیتی و

 همکاران، و Lis Wood ؛Leys، 2006) باشند آن انجام

 تعیین ،Hovang، 2013 .)Reyhani (2008) و 2006

 تقویت مشترک، انداز چشم یک تدوین شامل را جهت

 و ها، اولویت و اهداف با رابطه در همگرایی و وفاق

 از. داند می عملکرد عالی سطوح برای انتظارات تعیین

 سه از یکی جهت تعین نیز،Leys Wood (2003 ) نظر

 رهبری موفقیت برای مهم اقدامات از گسترده مقوله

 وجود سازمانها و ها مجموعه بیشتر در تقریبا که است

 هایی فعالیت شامل رهبری اقدامات از بعد این. دارد

 خلق انداز، چشم یک روشن بیان و شناسایی همانند

 توسعه باال، سطح انتظارات ایجاد مشترک، معناهای
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 و سازمانی عملکرد بر نظارت گروهی، اهداف پذیرش

 .باشد می ارتباطات برقراری

 یک مدرسه، مدیر انداز چشم ،Pamas (2006) نظر از

 Daviseh. باشد می مدارس موفقیت در کلیدی عنصر

 انداز چشم یک اثربخش، رهبران که دارد اعتقاد( 2006)

 را آن و کرده ترسیم را سازمان آینده از جذاب و عقالیی

 نظر از. کنند می تبیین و تعریف دیگران برای روشنی به

Manan (2014)، مدرسه، برای اندازی چشم داشتن 

 و مدرسه برای اهداف و مأموریت فلسفه، تعیین

 مدیران رهبری صفات جمله از انداز، چشم تشریح

 روشن ،Makbis (2005) مطالعه در. باشد می ممتاز

 کیفیت نظر از تر یافته توسعه مدارس که است شده

 چشم مأموریت، که هستند مدارسی یادگیری، و تدریس

 این بر نیزDavis (2006 ). دارند روشنی اهداف و انداز

 شدن تبدیل فکر به اگر مدارس مدیران که است عقیده

 واقعیت به مدارس آینده از خود اندازهای چشم

 هیأت اعضای همکاران، کارکنان و با را آنها باید هستند،

 محلی، جوامع اعضای والدین، آموزان، دانش مدیره،

 به پرورش و آموزش وزارت و محلی آموزشی مقامات

 و انتظارات تعیین نیز،Brik (2000 ). بگذارند اشتراک

 اساسی کارکردهای جزء را باال سطح استانداردهای

 .کنند می قلمداد اثربخش رهبران

 فرهنگ مدیریت موفق، آموزشی رهبر مقوله دومین -2

 آمده، دست به نتایج براساس. است سازمانی جو و

 دنبال به که هستند کسانی موفق آموزشی رهبران

 در و هستند خود مدرسه سازمانی فرهنگ شناخت

 می تالش آن تغییر جهت در آن، بودن نامطلوب صورت

 و مطلوب فرهنگ یک حفظ و ایجاد دنبال به آنها. کنند

. باشند می مدرسه فرهنگ سطح ارتقاء جهت در تالش

 یک همچنین و مطلوب جو موفق، آموزشی رهبران

 به کارکنان و معلمان برای را کننده حمایت کاری محیط

 جو ارتقاء دنبال به همچنین آنها. آورند می وجود

 .هستند آموزشی

 نظری پشتوانه از نیز سازمانی فرهنگ و مدیریت مقوله

 همکارانش و Mojes. باشد می برخوردار الزم تجربی و

 و ترین مهم مدرسه، فرهنگ که دارند می اظهار( 2004)

 مدارس بهبود در عنصر دارترین مسأله حال عین در

 به اقدام از پیش ،Sarason (1991) دیدگاه طبق. است

 قرار تحلیل و مطالعه مورد باید مدرسه فرهنگ تغییر،

 اثربخش رهبران ،Hargrouz (2002) نظر به بنا. گیرد

 مهم وظیفه سه مدارس، فرهنگ با صحیح تعامل برای

 تشخیص، یا شناسایی: دهند می قرار کار دستور در را

. شده خواسته جهت سوی به فرهنگ مدیریت و هدایت

 شناسایی را فعلی فرهنگ تکنیک یا روش ابتدا رهبران

 فرهنگ روش که گیرند می تصمیم گاه آن. کنند می

 را مناسبی راهبرد متعاقبا و کند پیدا تغییر باید جاری

 و انتخاب موردنظر جهت سوی به فرهنگ هدایت برای

 که است معتقدRamatsiba (2012 ). کنند می اجرا

 این بین از وظیفه دشوارترین مدرسه، فرهنگ مدیریت

 و شفاف بستری به که چرا است گانه سه وظایف

 .دارد نیاز باثبات

 مدیران که است آن از حاکی ،Vilki (2013) مطالعه نتایج

 فرهنگ یک مثبتی طور به مطالعه، مورد موفق

 می حفظ را آن و داده شکل مدرسه برای را مناسبی

 های صالحیت از یکی مدرسه، فرهنگ سطح ارتقاء. کنند

 همکارانش و Bitvah مطالعه در مدارس رهبران

 و بررسی از پس نیز،Reyhani (2008 ). باشد می ،(2014)

 موفق رهبران که کند می عنوان پیشینه، و ادبیات مرور

 فرهنگ تغییر یا خلق زمینه در را خود توانایی مدارس

 .اند داده نشان مدرسه های

 می توصیف فردی عنوان به را اثربخش رهبری برخی

 همچنین بلکه است، فهم توانایی دارای تنها نه که کنند

 یادگیری که دهد تغییر طوری به را مدرسه جو تواند می

 در آموزان دانش تحصیلی پیشرفت بهبود منظور به را

(. Dil & Peterson، 1999) دهد ارتقاء و تشویق مدارس،

 آموزشی جو یک ارتقاء فرصت دارای مشهود، رهبر یکی

 از یکی مدرسه، در مطلوب جوی ایجاد. باشد می مثبت

 میManan (2014 ) نظر از ممتاز مدیران رهبری صفات

 جو که هستند معتقد نیزKavazos (2012 ). باشد

 که باشد می سازمان عمده حوزه سه از یکی مدرسه

 .اند بوده متمرکز آن بر اثربخش رهبران

 رهبری مقوله سومین آموزشی، ارزیابی و نظارت -3

 آمده، دست به نتایج براساس. باشد می موفق آموزشی

 ای ویژه توجه که هستند کسانی موفق آموزشی رهبران
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 مستمر طور به و داشته آموزان دانش موفقیت به

. دهند می قرار پیگیری مورد را آموزان دانش پیشرفت

 صحیح اجرای نیز و معلمان درس طرح اجرای بر آنها

 را معلمان تدریس کیفیت و داشته نظارت درسی برنامه

 موفق آموزشی رهبران. نمایند می پیگیری و بررسی

 را کارکنان و معلمان ضعف و قوت نقاط همچنین

 بردن بین از و قوتها تقویت دنبال به و شناسایی

 مدرسه در آموزش کیفیت بر آنها. باشند می ضعفها

 و درسی برنامه ارزیابی به و نموده کنترل و نظارت

 .پردازند می آموزشی برنامه

 موفقیت موضوع که میدهد نشان پیشینه بررسی

 و مدیران توجه مورد موضوعات جمله از آموزان، دانش

 ،Haris (2009) نظر به بنا. است بوده مدرسه در رهبران

 که مدیرانی همه مشترک خصیصه و اول اولویت

 دارای مدارس لیست از را خود مدارس اند توانسته

 موفقیت افزایش بر تمرکز کنند، خارج ضعیف عملکرد

 ،Angelfild (2001). است بوده آموزان دانش تحصیلی

 و پایش به اثربخش مدیران که است معتقد نیز

 می مبادرت آموزان دانش موفقیت مند نظام ارزشیابی

 نظارت را آموزشی های شیوه باید همچنین آنها. کنند

 دهد می نشانAlvadarie (2011 ) مطالعه نتایج. کنند

 فعالیتهای بر نظارت معلمان، درس طرح بر نظارت که

 از ارزیابی و درس کالس در معلمان یادگیری و آموزش

 های مهارت جمله از ها، برنامه اجرای و ریزی برنامه

 می مدارس موفق مدیریت جهت مدیران نیاز مورد

 درسی؛ برنامه ارزیابی و هماهنگی ریزی، برنامه. باشد

 از بعد دو معلم؛ رشد نظارت و در مشارکت و ارتقاء

 در اثربخش مدارس در رهبری اقدامات گانه ۵ ابعاد

 .باشد میBochma (2014 ) تحقیق

 آموزش رهبری برای آمده دست به مقوله چهارمین -4

 مدرسه در یادگیری - یاددهی فرایند بر مدیریت موفق،

 ویژگیهای از یکی آمده؛ دست به نتایج براساس. است

 برنامه درباره دانش داشتن موفق، آموزشی رهبران

 و سنجش ارزیابی، تدریس، و آموزش های روش درسی،

 موفق آموزشی رهبر یک دیگر؛ عبارت به. باشد می غیره

 های روش درسی، برنامه زمینه در الزم دانش از

 می برخوردار غیره و سنجش ارزیابی، و تدریس آموزشی

 توجه که هستند کسانی موفق آموزشی رهبران. باشد

 مدرسه در یادگیری و آموزش کیفیت ارتقاء به ای ویژه

 می بهبود را یادگیری و آموزش شرایط آنها. دارند

 آموزان دانش برای را آموزشی محیط بهترین بخشند،

 حمایت آموزش امر در معلمان از کنند، می فراهم

 رهبران. کنند می کمک زمینه این در آنها به و نموده

 و مناسب طور به آموزش زمان از همچنین موفق

 .کنند می استفاده اثربخشی

 حدی در یادگیری و آموزش به رهبران توجه اهمیت

 داشتن را آموزشی رهبری نویسندگان، از برخی که است

 دانسته یادگیری و آموزش از پشتیبانی و عمیق دانش

 هستند معتقد ،Savsors (2004) وBoosh (2008 ). اند

 پشتیبانی و عمیق دانش جز چیزی آموزشی رهبری که

 دارند قصد آموزشی رهبران. نیست یادگیری و تدریس از

 را آموزان دانش یادگیری دیگران، همیاری و همکاری با

 درگیر شدت به رهبران این. بخشند بهبود و توسعه

 کلیدی ابعاد از یکی. هستند آموزشی بهبود فرایند

 ،(2006) همکارانش و Lis Wood نظر از موفق رهبران

 معتقد آنها. است یادگیری و آموزش برای شرایط بهبود

 دنبال به مداوم طور به مدارس تمامی که هستند

 و یادگیری آموزش، بهبود برای جدیدی های شیوه

 نیز،Kavazos (2012 ) نظر از. هستند تحصیلی پیشرفت

 رهبران که مدرسه سازمان عمده حوزه سه از یکی

 یادگیری و آموزش اند، بوده متمرکز آن بر اثربخش

 یادگیری و آموزش که هستند معتقد آنها. است

 ساختن فراهم و بوده ضروری مدارس در اثربخش

 رهبران که است هایی شیوه از یکی آموزشی حمایت

 مدیریت را یادگیری و آموزش است ممکن اثربخش

 مؤثر و مناسب محیطی توسعه و آوردن فراهم. نمایند

 امن محیطی آوردن فراهم آموزان، دانش یادگیری برای

 صالحیت در باشد، یادگیری فرایندهای کننده حمایت که

 Bit Roa مطالعه در مدارس رهبران موفقیت برای مهم

 .باشد می( 2014) همکارانش و
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 رهبر مقوله پنجمین ای، حرفه توسعه و رشد -۵

 دست به نتایج به توجه با. باشد می موفق آموزشی

 برنامه که هستند کسانی موفق آموزشی رهبران آمده؛

 معلمان ای حرفه توسعه و رشد جهت را مناسبی های

 و توسعه جهت را معلمان و بینند می تدارک و تهیه

 را هایی فرصت آنها. کنندمی تشویق ای حرفه رشد

 اشتراک به طریق از معلمان ای حرفه توسعه جهت

 یادگیری برای را هایی فرصت آنها، تجارب گذاشتن

 توسعه برای را مناسب و الزم زمان و معلمان انفرادی

 آموزشی رهبران. آورند می فراهم معلمان ای حرفه

 نموده استقبال دیگران پیشنهادات و انتقادات از موفق

 می استفاده خویش عملکرد بهبود جهت در آنها از و

 در خود عملکرد بهبود منظور به همچنین آنها. کنند

 جهت را مستمری تالش و بوده دیگران از یادگیری حال

 عمل به خویش شغلی و ای حرفه های مهارت بهبود

 .آورند می

 عنوان به را افراد توسعه و رشد صاحبنظران، از بسیاری

 استفاده مورد راهبردهای یا و موفق رهبری ابعاد از یکی

 می افراد این جمله از. اند کرده قلمداد موفق رهبران

 اشارهLis Wood (2003)، Lis Wood (2006 ) به توان

 از مقوله یا دسته چهار به ،Lis Wood (2006). نمود

 به قادر باید موفق رهبران همه که رهبری های فعالیت

 به مقوله چهار این از. کند می اشاره باشند، آنها انجام

 از یکی. شود می یاد رهبری ای هسته فعالیتهای عنوان

 Manan نظر از. باشد می افراد توسعه ها، مقوله این

 معلمان، ای حرفه توسعه از حمایت و تشویق ،(2014)

 در. باشد می ممتاز مدیران رهبری صفات از یکی

 ابتدایی، دوره معلم ۸00 از بیش ،Blas (1999) مطالعه

 مدیرانشان موفق رهبری مورد در متوسطه و راهنمایی

 نشان مطالعه این نتایج. اند گرفته قرار مطالعه مورد

. هستند افراد و یادگیری رهبران موفق، مدیران که داد

 و ای حرفه توسعه و ساخته توانمند را معلمان آنها

 .کردند می تشویق را معلمان تعمق

 اساسی های ضرورت از یکی آموزشی رهبری امروزه

 ایفای بدون مدارس مدیران. باشد می کشور مدارس

 مدارس اهداف تحقق به قادر آموزشی، رهبری نقش

 مطالعه، این در دلیل همین به. بود نخواهند

 متوسطه مدارس برای موفق آموزشی رهبر نشانگرهای

 به نتایج به توجه با. گرفت قرار بررسی مورد شیراز شهر

 مدیران انتخاب برای تا گردد می پیشنهاد آمده دست

 استفاده نیز موفق آموزشی رهبر نشانگرهای از مدارس

 بتوانند که شوند انتخاب مدارس برای مدیرانی و شود

 ایفاء خوبی به نیز را رهبری نقش مدیریت، بر عالوه

 برای توان می همچنین پژوهش این نتایج از. نمایند

. نمود استفاده نیز مدیران توانمندسازی و سازی آماده

 یا و مهارت یک عنوان به توان می را نشانگرها از یک هر

 نقش ایفای برای مدیر یک که گرفت نظر در وظیفه

 چگونگی به آگاه یا و مهارت آن از برخوردار باید رهبری،

 تا گردد می پیشنهاد همچنین. باشد وظیفه آن انجام

 آموزشی رهبر نشانگرهای ها، یافته اعتبار افزایش برای

 و مطالعه مورد وسیع آماری جامعه یک در موفق

 .گیرد قرار اعتبارسنجی
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