
 

 

 هاها و فرصت؛ چالشدر اجرای برنامه درسی رهبری معلم

 5یموریرتیاممحمدحسن ، 4زادهرضوان حکیم ،3پورعباس عباس ،2 بابک سلمانی ،1حسن ملکی

 09/4/59 تاریخ پذیرش:   32/10/59 تاریخ دریافت:

 چکیده
مقاله حاضر به موضوع رهبري معلم پرداخته است و تفسیرهاي متفاوت از آن را مورد بررسی قرار داده 

باشد. به این ترتیب که با مطالعه منابع مرتبط با موضوع استنتاجی می -است. مطالعه حاضر از نوع توصیفی

ها ها و نقشاي با در نظر گرفتن تعریفسعی گردیده است رهبري معلم را در بستر یک نگاه تاریخچه

نیز تشریح شده و در ادامه « یافتهرهبري توزیع»و « رهبري معلم»سازي نماید. در این مطالعه رابطه بین شفاف

رهبري معلم در قالب سه حالت بدعت، وهم و خیال و امکان مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در این 

ایجاد و حمایت از رهبري  بین مزایایی براي رهبري معلم در کنار موانع پیش روي آن تشریح گردیده و به

یافته در که بین رهبري معلم و رهبري توزیعدهد ژوهش نشان میهاي پمعلم نیز پرداخته شده است. یافته

تواند به گردد که این امر می« توزیع»تواند در میان معلمان مدرسه رابطه وجود داشته و رهبري در مدرسه می

بیشتر در مدرسه منجر گردد و در نهایت « همکاري»و « مشارکت»، «اياجتماع یادگیري حرفه»ایجاد 

گیرد که رهبري معلم لمان در اجراي برنامه درسی را در پی داشته باشد. این مطالعه نتیجه میاثربخشی مع

و امکان براي موفقیت کامل در این نقش بیشتر به وجود شرایط مناسب در  قتضاءاامري شدنی است که 

 مدارس و البته خود معلمان بستگی دارد.

 ایه، اجتماع یادگیری حرفهیافترهبری توزیع رهبری معلم،کلیدی:  هایواژه
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 مقدمه

باز تمایل به قرار دادن ها و اصالحات آموزشی از دیرپیشینه آموزشی مربوط به نظریه

 ،0)هندلر هاي درسی داشته استمعلمان در نقشی محوري در طراحی و اجراي برنامه

نقش معلم را پردازان حوزه برنامه درسی و آموزش نیز اهمّیّت (. کارهاي اولیه نظریه3101

(. ادبیات مربوط 3114 ،3)اورنشتاین و هانکینز اندهاي درسی تشخیص دادهریزيدر برنامه

هاي آموزشی براي رهبر در نظام ها براي تسري معلمدهد که تالشبه رهبري معلم نشان می

متخصصین تربیتی . بیش از دو دهه بدون موفقیّت چشمگیر و مداومی به وقوع پیوسته است

اند که مشارکت و درگیري محدود معلمان در اخیر دریافته يهاطول دههدر 

عنوان یک شکست و نقطه ضعف اصلی در آموزش بوده و هاي مهم بهگیريتصمیم

هاي مربوط به کنند که این مورد بنیاد و شالوده اصلی شکست در تالشپیشنهاد می

 ؛ اورنشتاین و هانکینز،0555 ،4؛ فوالن5055 ،2)برث تواند باشداصالحات آموزشی می

هاي آکادمیک بر روي اهمّیّت و پشتیبانی از درگیري معلم در (. عمر طوالنی بحث3114

هاي برنامه درسی نیز یک مفروضه نظري بنیادي است که بر ساختار سازمانی گیريتصمیم

(. 3111 ،9يوود و جانتز)لیت آموزان تأکید داردو سرانجام در بهبود نتایج یادگیري دانش

اگر چه، پیشینه پژوهشی، دانش تخصصی، دانش خاص نظریه برنامه درسی و پداگوژي 

انتقادي دقیقِ اندکی از رهبري معلم در دست است، ولی همین اندازه اندک، دلیل کافی 

تواند باشد. آن چه در این نوشتار مد نظر بوده براي مشارکت دادن معلمان در رهبري می

 است. بري معلمانچگونگی رهبررسی 

                                                           
1. Handler 

2. Ornstin & Hunkins 

3. Barth 

4. Fullan 

5. Leitwood & Jantzi 
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 روش پژوهش

ی به بررسی موضوع استنتاج-پژوهش حاضر به شیوه کیفی و با استفاده از روش توصیفی

در منابع و مقاالت علمی و پژوهشی پرداخته است. براي این منظور سعی  معلم رهبري

شناسی رهبري ( مفهوم0 کلی ها در دو بخشیافتهسازي و تبیین براي مفهومگردیده است 

 اقدام( مزایا و موانع موجود بر سر رهبري معلم 3معلم، نقش و امکان و عدم امکان آن 

 گردد.

 هایافته

ریزي درسی، معلمان را مطالعات اندکی در برنامه: ریزی درسینقش تاریخی معلم در برنامه

این (. کارهاي اولیه در 3101اند )هندلر، در نقش رهبر برنامه درسی مورد خطاب قرار داده

-هاي درسی در کالس درس و بر روي فعالیتخصوص صریحاً نقش معلمان را در برنامه

هاي اند. قرار دادن معلمان در نقش تابع و فرعی در برنامههاي آموزشی متمرکز نموده

هاي معلمان در ابتداي قرن بیستم دهنده مفروضات مشترک درباره مسئولیتدرسی نشان

سازي معلمان در این زمان و تشریح حرفه شده براي آمادهشنهادهاي پیاست. بررسی برنامه

 ،0چنین مفروضاتی تأیید کرده است )اُگرنلم، شواهد بیشتري را در خصوص اینکنونی مع

ریزي درسی را نیاز به درگیري معلم در برنامه 3، راگ و شومکر0531(. از اوایل سال 3119

لمان با متخصصان برنامه درسی براي سازماندهی اند که معاند و پیشنهاد کردهتشخیص داده

نیز از مشارکت معلم  2محتوا و مواد آموزشی به صورت همکار کار کنند. کاسول و کمپل

ها تا حدودي باور هاي برنامه درسی در همه سطوح حمایت کردند، چرا که آندر کمیته

را در راستاي نیازهاي  کند که محتوامی ها به معلمان کمکداشتند که این قبیل مشارکت

به طور کلی  ،آموزان قرار دهند. با وجود این، نه راگ و شومکر و نه کاسول و کمپلدانش

اي در دستان مسئولیت براي تدوین برنامه درسی و یا رهبري آن را، حتّی در سطح منطقه

                                                           
1. Ogren 

2. Rugg & Shumaker 

3. Caswell and Campbell 
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ساسی اصول ا»در کتاب خود با عنوان  0، رالف تایلر0545اند. در سال معلم قرار نداده

ن درسی ارائه نمود که هنوز ریزادستورالعملی را براي برنامه« ریزي درسی و آموزشبرنامه

( 0545) ریزي درسی امروزي پابرجاست. تایلرعنوان یک الگوي رایج براي برنامههم به

ریزي درسی قرار داد. با این وجود تایلر این موضوع معلم کالسی را در مرکز فرایند برنامه

هاي رهبري در سطح کالس درس و مدرسه را بر چه کسی باید نقش رهبر در برنامهرا که 

فقیت وعهده بگیرد را ترسیم نکرد و اظهار نمود که به کاستی توان و امکان معلم براي م

-هاي درسی باور دارد. در نیمه دوم قرن بیستم، تربیت معلم به صورت معنارهبري برنامه

به دانشسراهاي معلمی  آموزشِ معلمان،(. مدارس معمولی 3101)هندلر، داري تغییر نمود

تر شد و براي اولین بار معلمان براي سازي معلمان از این طریق فراگیرتغییر پیدا نمود. آماده

(. پس 3119 )اُگرن، هایی در سطح کارشناسی شدندتدریس در مدارس نیازمند گواهینامه

و فرضیه درباره معلمان به عنوان رهبرانی توانمند  از آن، افراد زیادي وارد این حوزه شدند

هاي علمی و پژوهشی دانشگاهی در خصوص نقش تغییر یافت. به همین ترتیب انجمن

(. به 3101)هندلر، هاي درسی تغییر پیدا کرد و به این نقش پی بردندریزيمعلمان در برنامه

اي باید توسط در سطح منطقه( فرض تایلر را که برنامه درسی 0593) 3عنوان نمونه تبا

ریزي درسی باید متخصصان برنامه درسی بوجود آید را نپذیرفت، ولی از این که برنامه

ریزي و رهبري داشته باشد و با نقش محوري معلمانی براي برنامه« پایین به باال»فرایندي از 

از توانمندسازي همراه باشد جانبداري کرد. در اواخر قرن بیستم نیز در اکثر منابع سخن 

گري و )آزوت، کالرک، رید، مک رسیدمعلمان از طریق کنترل برنامه درسی به گوش می

(. در عصر حاضر متخصصان، درگیري و مشارکت معلم را 0554 ،2کاون پلتون فرنانچزدي

 )فوالن، انددر تحقّق کارآمد اصالحات آموزشی بنیادي در مرکز کارهاي خود قرار داده

هاي ریزي، اجرا و ارزشیابی برنامهلمان را در یک نقش محوري در برنامهو مع (0555

 (.3114 ؛ اورنشتاین و هانکینز،3110 ،4)لیبرمن، ساکسل و میلز انددرسی لحاظ نموده

                                                           
1. Ralph Tyler 

2. Taba 

3. Asuto, Clark, Read, McGree & deKoven Pelton Fernancez 

4. Lieberman, Saxl & Miles 
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( باور دارد که معلمان نیز باید نقش رهبري را 0554) 0ویگینز: شناسی رهبری معلممفهوم

ریق بتوانند دانش خود را گسترش داده و به درکی بهتر از بر عهده داشته باشند و از این ط

مسائل آموزشی دست یابند. به این منظور رهبران مدرسه نباید همیشه از یک منبع بیرون از 

درسی  آموزان در یک حوزۀ خاص برنامۀمعلمان تعیین شوند. پیشتیبانی و هدایت دانش

درسی اثبات کنند و این  ر اجراي برنامهتوانند توانایی خود را دروشی است که معلمان می

آموزان الزم و فقیت دانشوي درسی براي مموضوع را که نقش معلمان در رهبري برنامه

(. 0559، 2، نقل از کووالسکی3)اسمایلی و دنی وضوح نشان دهندباشد را بهمیضروري 

« رهبري معلم»الح ( اصط34 :3119) 4البته باید خاطر نشان کرد که طبق نظر مولر و پنکیک

تواند منجر به آشفتگی مفهومی شود. این فقدان شفافیت میاغلب اشتباه تفسیر و فهمیده می

باشند که نقش رهبري را بر عهده شده و در رسیدن به این نتیجه که معلمان کسانی می

ه مشهود است کنیز المللی بین نظري و پیشینه پژوهشی از ادبیاتدارند مانع ایجاد کند. 

ی این واقعیت و وجود دارد «رهبري معلم»اصطالح  در خصوصتداخل تعاریف همپوشانی و 

است و مفهومی بیش از معناي دقیق رهبري معلم  هايسردرگمی باید پذیرفت که که است

 عنوان مثال،به تر باشد.آن در حوزه رهبري بسیار مشکل شود پیگیري مشروعیتباعث می

 توانایی براي تشویق همکاران به تغییر»به عنوان  را رهبري معلم تعریف( 32 :0550) 9وزلی

 _یورک .«توانند انجام دهندمیبدون نفوذ رهبر  ها معموالًآن که ی، به انجام کارهایداندمی

فرایندي که »عنوان رهبري معلم را به (3101، نقل از هندلر،312-311 :3114) 9بر و دوک

و یا مشارکتی، با تأثیرگذاري بر همکاران، مدیران و سایر توسط معلمان، به صورت فردي 

هاي تدریس و یادگیري با هدف افزایش یادگیري اعضاي جامعه مدرسه براي بهبود فعالیت

( 02 :3110) 2و مولر کاتزنمایر اند.، تعریف کرده«پذیردآموز انجام میدانش موفقیتو 

                                                           
1. Wignes 

2. Smylie & Dermy 

3. Kowalski 

4. Moller and Pankake 

5. Wasley 

6. York-Barr & duke 

7. Katzenmeyer & Moller 
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، باشندمیدر داخل و خارج از کالس درس  ینکه رهبرا یمعلمان»عنوان: بهرا رهبران معلم 

بهبود عمل ، و رهبران معلم و دیگران «معلمان یادگیرنده»جامعه  ابمشارکت  و و با همانندي

( 0554:00) 0کند. در مقابل بولز و تروئنمی تعریف« دهندمی ثیر قرارأتحت ترا  ،آموزشی

رهبري جمعی که »عنوان شکلی از  توسط رهبري معلم بهکه به مفاهیم سنتی رهبري،  آن را

-می تعریف« دهندمیکار مشترک توسعه  را از طریق هاتخصصها و مهارت در آن معلمان

 کند.

هاي گوناگونی که براي رهبران معلم پیشنهاد شده است تعداد نقش: های معلمان رهبرنقش

کند. هم فراهاي مشخص معلمان رهبر تواند تعریف قابل درکی را در مورد نقشمی

 بینند:اصلی زیر می ي معلم را به منزله داشتن سه جنبۀ( رهبر3110کاتزنمایر و مولر )

کار، دهنده به معلمان تازهکننده، مشاورهتسهیل آموزان یا دیگر معلمان:رهبری دانش -

رویکردهاي جدید، هدایت  ه، متخصص دوره تحصیلی، ایجادکنندۀدهندمربی، آموزش

 هاي مطالعهگروه

هاي آن از حفظ سازمان مدرسه و حرکت به سمت هدف رهبری وظایف عملياتی: -

 و عضو نیروي کار 3عنوان مدیر گروه، اقدام پژوهشهایی بهطریق بر عهده گرفتن نقش

کننده مدرسه، تیهاي تقوعضویت در تیم گيری یا مشاركت:رهبری از طریق تصميم -

نندگان از طریق حرفه خود، ارتباط با کها، برانگیزاننده مشارکتعضویت در کمیته

 .اولیاء و مربیانهاي مؤسسات آموزش عالی و انجمن

از  ايگسترده»به عنوان « سازي مدرسهظرفیت»براي را ( رهبري معلم 1505) 2مبرتل

انداز کند که این چشماو پیشنهاد می کند.تعریف می «در کار رهبري مهارت کارگیريبه

 عد اساسی، گستردگی و مهارت است:نیازمند کار با دو بُ

                                                           
1. Boles & Troen 

2. Action research 

3. Lambert 
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دخالت در سطح وسیع؛ این حالت با بسیاري از افراد در کار رهبري سر و کار دارد. این . 0

ها را دانشگاه ان، اعضاي جامعه، کارمندان اداري وآموزامر دخالت معلمان، والدین، دانش

 گیرد.میدربر

از سوي  دانش و مهارت رهبري که توسط منش، مؤثريدرک جامع و ؛ مهارت دخالت. 3

 شود.ه میکنندگان نشان دادشرکت

( اظهار کردند که چهار متغیر قابل تشخیص از هم در مورد نقش 3112) 0دي و هریس

 دارد: رهبري معلم وجود

هاي درس را در ارتباط با انتقال اصول بهبود مدرسه به اعمال افراد در کالس بُعد اول

ماند. عنوان مسئولیت محوري براي معلم به عنوان رهبر باقی می گیرد. این نقش بهمیدربر

کنند بخشی از تغییر یا پیشرفت هستند حس مالکیت در حالی که تمامی معلمان احساس می

معلمان  ۀم بر رهبري مشارکتی، که در آن هممعل ياز نقش رهبر عد دومبُ خواهند داشت.

 متمرکز است. دارند، حس مالکیت تند و نیزهس بخشی از تغییر و یا توسعه کنندمی احساس

 علم در بهبود و پیشرفت مدرسه نقشرهبري م بُعد سوم (.0559 ،3و اندرسون ز)بل

در صورت  گري وي است. رهبران معلم منابع مهمی از تجارب و اطالعات هستند ومیانجی

 چهارمینر نهایت . دهستند یو تخصص بیشتر انتقادي منابع بیرون کشیدن ها قادر بهآن ،لزوم

کننده روابط نزدیک با بینیبُعد مهم نقش رهبري معلم، نقش پیش ،امکانمتغیر و بیشترین 

 افتد.با آنان اتفاق می« یادگیري متقابل»تک معلمان است که از طریق تک

رهبران معلم در وهله  شود این است کهپژوهشی استنباط می از ادبیات ی کهنکته مهم

کنند، امّا که بیشتر زمان خود را در کالس سپري می هستند، یتخصصمعلمان ماول، 

دهنده و گیرند و اصول شکلهاي مختلف بر عهده میزمانهاي متفاوت رهبري را در نقش

 فعالیتبه  رهبري معلم اساساً (.3111، 2)اش و پرسل کنندتکوینی رهبري را دنبال می

ریزي و برنامه ظر گرفتن موقعیت و یا طراحیرهبري توسط معلمان اشاره دارد، بدون در ن

                                                           
1. Day & Harris 

2. Blase & Anderson 

3. Ash & Persall 



 1315 تابستان، 3، شمارة اول، سال ریزی درسیهای کیفی در برنامهپژوهشفصلنامة /  56

 

 

با اشکال توانمندسازي و  به حالت متمرکزيبه طور خالصه، رهبري معلم  .دقیق

ر دارد در ارتباط است. هنوز قرا «0شدهرهبري توزیع»که در هسته اصلی نظریه  رسانیکمک

بررسی قرار نگرفته شده به طور عمیق مورد ي رهبري توزیعبین رهبري معلم و نظریه رابطۀ

تجربی ارائه شده در ادبیات  هقوي بین زمین چرخشروشن است که یک است. با این وجود 

اشکال توزیع  ، از طریقهاي نظري ارائه شده توسط آنرهبري معلم و دیدگاهپژوهشی 

اي فراهم شده با نظریه هايفراهم شده است. از این رو واضح است که بین دیدگاهرهبري 

(. 3111 ،3)گران رهبري رابطه وجود دارد یافتۀانجام یافته در مورد اشکال توزیعت مطالعا

یافته و رهبري معلم پرداخته توزیعبه رابطه رهبري  راجعاز این رو در ادامه به بحث 

 .شودمی

هاي بسیار قوي و گسترده در اصطالح نظري، تحلیلو رهبری معلم: شده رهبری توزیع

( و 3110)، 2اسپیالن، هالورسون و دایموندتوان در کار شده را میوزیعکنونی از رهبري ت

طور ضمنی شده بهدارد که رهبري توزیع( اظهار می3111) . گران( پیدا کرد3111) گران

کند، در جائی که فواصل بین پیروان و قدرت متفاوت در مدارس می داللت بر نوعی رابطۀ

داز نظریه اجتماعی براي رهبري ان( با پذیرش چشم3111) گران گراید.رهبران به تیرگی می

« عمل». او نظریه هایش در نظر گرفتعنوان محور تحلیلرا به« نظریه فعالیت»طور واضح به

( مطرح 0555) 4آنگسترومعمل مشترک و در نظر گرفتن نظریه فعالیت  را بر اساس ایدۀ

اختار است. در نظریه عمل و سبین  کردن شکافرکرد. در نظریه فعالیت، مفهوم فعالیت پُ

ند به وسیله عمل توان، ساختارهاي اجتماعی و یا سازمانی می9گیدنزشناختی عملی، جامعه

در نظریه فعالیت  .(0514 )گیدنز، قدرتی که در دست دارند تعدیل شوند افراد با هر منبع

( 3111) که گرانهمان طور  بیشتر یک پدیده جمعی است.که گران مد نظر دارد، رهبري 
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است که در آن  یهایدر جریان فعالیت براي رهبري امکان بالقوه آن» بیان کرده است:

 (220ص ) «کننداي از امور درگیر میدر شبکه اي از اعضاي سازمان خود رامجموعه

 .کندي غیرمتمرکز دارند جانبداري میرهبری که مدارس یافته ازنظریه رهبري توزیع

در نظر گرفته  ،برآمدهسیال و »درک  یک عنوانبهکه تر است فهوم مناسبرهبري در این م

که هر است دهنده این دیدگاه نشان امر این(. 234 :3111گران « )یک پدیده ثابتشود تا 

 (.3113، 0)گلمن دهد نشانرا تواند رهبري دیگر میهاي ها و روشراهفرد در یک راه یا 

 این دیدگاه بلکههر کس یک رهبر است، و یا باید باشد،  این به این معنا نیست کهالبته 

 نظریۀ در نتیجهکند. تر و جمعی از رهبري باز میشکل دموکراتیک را بر روي« یامکان»

رهبري معلم به سه  ۀزمین حولویژه در ارائه وضوح مفهومی بیشتر در ، بهیافتهرهبري توزیع

هاي شامل فعالیت»اول، این  وهلهدر  د.باش بحث حاضر کنندهکمک تواندمی دلیل اصلی

که در هدایت و بسیج کارکنان در فرآیند است از افراد در یک مدرسه  يهاي متعددگروه

دوم، به معنی یک توزیع (. 31 :3110 )اسپیالن و همکاران، «کندمیتغییر آموزشی کار 

رهبري  که وظیفۀبه کار تعدادي از افراد  کارکرد رهبريکه در آن است اجتماعی رهبري 

(. 31 :3110 )اسپیالن، دهددهند بسط میصورت می گانهاز طریق تعامل رهبران چندرا 

کند تا این که بر عدم وابستگی در بر وابستگی و اتکاء متقابل داللت می این که سوم

هاي مشترکی را هاي مختلف، مسئولیتکه چگونه رهبران مختلف در نقش پذیرش این

البته در این ، است خاص صورتیک انتخاب به ،تعریف رهبري معلم گونههر پذیرند.می

به اشتراک گذاشته  کمکو  سازيکید آن بر عمل جمعی، توانمندأروشن است که تبین 

رهبري معلم در مرکز و به طور انحصاري با این . است یافتهرهبري توزیع نظریهشده در 

رهبري یک این که و  هدایت کنند دنتوانمی مدرسه اعضايتمام  در ارتباط است کهایده 

)اسپیالن و  است شده و یا به اشتراک گذاشتهشده عاست که توزی یاري و پایوريشکل از 

( در مورد رهبري 224 :3111) (. این موضوع اساساً به دیدگاه گران31 :3110 همکاران،

داند تأثیر در سازمان میعنوان یک جریان نفوذ و به»شود، چرا که وي رهبري را مربوط می
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همچنین در این مورد «. سازدمیرها  رئیس بودنکه آن را از هر گونه اتصال احتمالی با 

طور خاص در اینجا مفید فایده  به« 3تراکم رهبري»( با عنوان 3110) 0تصور سرجیوانی

د درگیر به این معناست که تعداد بیشتري از افرا« تراکم رهبري»کند میالل داست. او است

گیري سر و کار دارند، عقاید کار با دیگران هستند و به اطالعات اطمینان داشته و با تصمیم

کنند. در چنین سازند و در خلق دانش و انتقال آن شرکت میاي را نمایان میو مفاهیم تازه

ی شوند و تمامفقیت مدرسه شریک و سهیم میواز افراد سازمان در م موقعیتی تعداد بیشتري

و  مطالعهد که کندر نتیجه، پیشنهاد میشوند. معلمان به نوعی رهبران بالقوه محسوب می

 گیچگون شدنرهبري معلم یک نقطه شروع مهم در درک و روشنبا کار تجربی مرتبط 

این است که  وي بر فرض کند.فراهم می مدارس واقعی کارمحیط در  یافتهرهبري توزیع

کند که کند و بیان میکمکی پیوسته در عمل را فراهم می اشکال عملیاتیرهبري معلم 

تواند توسعه یابد و مشارکت براي توسعه مدرسه را شده از رهبري میچگونه اشکال توزیع

نقاط کیفی »، دارداظهار می( 04 :3112) افزایش دهد و مدرسه را بهبود بخشد. گران

وجود  هاي سنتی مفروضاتجموعهاي در مقایسه با ممتفاوت مرجع براي درک عمل حرفه

پس چرا مقاومت در برابر این  دهد.اطالع میهاي قبلی رهبران مدرسه کار نسل از که دارد

منحصر به فرد و متقابل این بحث تشریح شده است سه موقعیت  تحلیلی که در ادامۀایده؟ 

ارائه  (3112) سیهراز دیدگاه یکی از پژوهشگران این حوزه یعنی  مهم را در این زمینه

 دهد.می

پیشینه پژوهش در مورد رهبري مدرسه شامل آرایه : رهبری معلم: یک نوع بدعتالف( 

باشد. با این وجود در حالی که ها میو رویکرد هااي از تعاریف، نظریهسردرگم و پیچیده

کند، یک فرض شماري تغییر میهاي ظریف و بیساختارها و مفاهیم واژه رهبري در روش

آید و آن این که رهبري با موقعیت یا نقش ه امّا ژرف و عمیق بر این مورد غالب میساد

هاي بسیار متجانس از مطالعات اخیر از رهبري هنوز یکی از مفاهیم و یافته کند.برابري می

شدن و قرار گرفتن ، نیازي به واقعکارآمد و مؤثر آن است که قدرت اختیار براي رهبري
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)دي،  بین اشخاص پراکنده شودتواند درون مدرسه مابر ندارد؛ امّا میدر شخص و ذات ره

تواند از شخص، نقش و وضعیت (. رهبري می3111 ،0تولی و بریسفورد هدفیلد، هریس،

بین اشخاص درون یک مدرسه ر ارتباط با روابط و ارتباطات ماجدا شود و در درجه اول د

درسه به عنوان رهبر براي اصالحات قرار گیرد. در حالی که واضح است که رئیس م

(. چنان چه 3111 )دي و همکاران، باشد، و هنوز این امر تداوم داردآموزشی کافی نمی

شود دارد پارادایم قهرمان، بر رهبري توسط یک شخص فرض می( اظهار می3112) گران

بري با مقام، کند. این بدان معنی است که رهرهبري را تقویت می« باال به پایین»و ماهیّت 

د که در انتقال کناستدالل مینیز ( 3110) 3شود. گانترقدرت و موقعیت یکسان فرض می

براي تقویت و بهبود یک نمونه از  سادگیخوبی شناخته شده است بهچه بهباال به پایین آن

 شود.رود که آن هم نسبت به رهبري مشارکتی مقدم فرض میرهبري به کار می

 2یافته توسط سیلنس و مالفوردپژوهش انجام: : یک نوع وهم و خيالرهبری معلمب( 

آموزان احتماالً پیشرفتی است که به موجب ( نشان داده است که بروندادهاي دانش3113)

وري که به ط ،شوندمی« توزیع»هاي رهبري در سرتاسر جامعه مدرسه آن منابع و خواستگاه

شوند. این حالت بر ها صاحب اختیار میت نسبت به آنمعلمان در سطوحی از اهمی

دیدگاهی در حال رشد از ساختارهاي جدا از دستوردهی و کنترل از باال به پایین داللت 

کند که از مدرسه را به عنوان یک جامعه آموزشی پیشنهاد می ايچهرهدارد. این حالت 

 ان، در ارتباط استهاي به دست آوردن کل موارد درون سازمسازي ظرفیتاساساً با بیشینه

(. برخی مشکالت اصلی ساختاري و فرهنگی در پذیرش این روش براي 3111 )گران،

م در اصل قابل قبول است؛ ها رهبري معلبعضی مدارس وجود دارد و بدان دلیل براي بعضی

یافته به دانند. در ابتدا، رهبري توزیعاي در عمل آن را غیرممکن میطرز گستردهامّا به

ي در موقعیت رهبري رسمی براي ترک قدرت به دیگران نیاز دارد. جداي از موارد

کشمکش و چالش براي خود اختیار )قدرت( این حالت به علّت فقدان کنترل مستقیم روي 
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دهد. به پذیر قرار میطور بالقوه رئیس یا مدیر را در موقعیتی آسیبهاي معین، بهفعالیت

هاي رهبري رسمی در مدارس موارد عنوان موقعیتبه وه موانع مالی وجود دارند کهعال

آورند. در نتیجه رهبري غیررسمی ایمن و سالم در افزایشی اضافه را با خود به همراه می

هایی را براي ها استفاده کرده و روشکند که از دیگر انگیزهمدارس نیاز به رؤسایی پیدا می

 گیرند جستجو کنند.ا به عهده میاعطاي پاداش به کارکنانی که مسئولیت رهبري ر

در ثانی رویکردهاي باال به پایین براي رهبري و ساختارهاي درون مدرسه موانع قابل 

مراتب رایج از رهبري دهند. این سلسلهه مییافته ارائتوجهی را براي توسعه رهبري توزیع

به عبارتی در درون مدارس ابتدایی و متوسطه بدان مفهوم است که قدرت با تیم رهبري 

باالترین بخش مدرسه مستقر است. در نتیجه، در این حالت، رهبري به عنوان حفظ مقدار 

شود. به عالوه ساختارهاي مجزاي ساده و علمی در کم، نسبت به مقدار زیاد، دیده می

هاي قوي در هر سال، موانع قابل مالحظه و مدارس، تقسیمات موضوع یا بخش و گروه

کنند. این ساختارها با معلمانی ملکرد معلمان در کنار یکدیگر، ایجاد میمهمی را براي ع

برند، در تضاد هاي رهبري را درون مدرسه به کار میاند و نقشکه به اقتدار رسیده

توانند به عنوان موانع اصلی براي معلمان کنند و میها مسئولیت را محدود میباشند. آنمی

یافته چالشی را در نظر گرفته شوند. در نهایت رهبري توزیعدر حال کار در کنار یکدیگر 

از چگونگی تسهیم مسئولیت و اقتدار و این که چه کسی مسئولیت تسهیم اقتدار را دارد؟ 

آورد. اگر این تسهیم به صورت حالتی باقی بماند که رئیس یا مدیر مدرسه پیش می

یافته چیزي بیشتر از رهبري توزیع هاي رهبري را در بین معلمان تقسیم کند، پسمسئولیت

هاي هاي گروهیافته از رهبري، فعالیتباشد. امّا دیدگاه توزیعنمی« نمایندگی مطلع»

کند؛ یعنی اشخاصی که در هدایت و بسیج چندگانه از اشخاص را در مدرسه ترکیب می

(. از این 31 :1133 ،0کنند )اسپیالن، ریزر و ریمرکارکنان در فرایند تغییر آموزشی، کار می

یافته چنین رهبري توزیعکند، همبرابري نمی« تفویض اختیار»یافته با رو رهبري توزیع

-برابري دهد که خیلی پراکنده است که باعث از دست دادنشکلی از رهبري را نشان نمی
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ها مجبور هاي متمایز شود. واضح است که وظایف و عملکردهاي معین و قطعی توسط آن

درگیري آمیز، در موفقیتهاي رسمی رهبري خواهد شد، امّا کلید رهبري حفظ موقعیتبه 

باشد. مشکالت اساسی در گرفته، میمعلمان در هدایت جمعی و توسعه آموزشی شکل

یافته در مدرسه بدان معنی است که آن مطلوب و بدست آوردن اشکالی از رهبري توزیع

 رسدها دست نیافتنی به نظر میها و انجام برخی اقداممورد نظر است، امّا براي اکثر بخش

 (.3113 ،و همکاران )اسپیالن

هاي قبلی، از شده در بخشرغم مشکالت و موانع ذکرعلی رهبری معلم: یک امکان:ج( 

باشد  وجود داشته ، به موقعافته واضح است که اگر شرایط مناسبنتایج مطالعات انجام ی

 یکار حمایتکنند که اگر مدرسه سازواق بیافتد. شواهد پیشنهاد میتواند اتفرهبري معلم می

اشکالی از رهبري معلم مناسبی را در موقعیت مدرسه قرار دهد و شرایط درونی را براي 

 کند. این شرایطبراي رشد و شکوفایی ایجاد کند رهبري معلم امکان تحقّق پیدا می

ریزي و بحث در خصوص ان براي طرحکنار نگذاشتن معلمباشند: به صورت زیر میبه

هاي گسترده مدرسه، هدایت درسی، توسعه طرح موضوعاتی از قبیل موضوعات برنامه

ها با مدارس دیگر، همکاري با مؤسسات آموزش عالی و هاي مطالعه، تنظیم مالقاتگروه

 0هاي مشابهی توسط سیشور لویز(. مفاهیم و یافته3112 )هریس، همکاري با سایرین

نتیجه گرفت که در  طوري که وي نیزها نیز گزارش شده بود، به( در پژوهش آن0559)

شود تا با یکدیگر همکاري و مشارکت فق، به معلمان زمان زیادي داده میمدارس بسیار مو

اي مداوم و هاي غنی و گوناگونی براي پیشرفت حرفهکنند. در ثانی در این بین فرصت

اي کنند که پیشرفت حرفهاهد بود. مطالعات انجام یافته پیشنهاد میپیوسته نیز مورد نیاز خو

ها و آگاهی معلم، بلکه همچنین به به تمرکز روي پیشرفت مهارتنه تنها براي رهبري معلم 

ها و اتاق هایی از قبیل رهبري گروهها نیاز دارد. مهارتهاي خاص به نقش رهبري آنجنبه

آموزش بزرگساالن، کار پژوهشی، همکاري با دیگران و گري، کارها، کار مشترک، مربی

                                                           
1. Seashore Louis 
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کنند تا مشمول اي، به معلمان کمک میارائه پیشنهادهایی براي مشارکت در پیشرفت حرفه

 (.3110 هاي جدید شوند )کاتزنمایر و مولر،نقش

دهد که دلیل اصلی پیشینه پژوهشی نشان می :اییادگيری حرفه جوامعرهبری معلم و 

 یر و مولر،ا)کاتزنم 0ايیادگیري حرفهجوامع ري معلم، تبدیل نمودن مدرسه، به براي رهب

گیري درون مدرسه است؛ از ( و توانمندسازي معلمان براي درگیر شدن در تصمیم3110

(. در 0550 ،3)گهریک نمایدشدن مدارس کمک میاین رو رهبري معلم به دموکراتیک

اصطالح »یابد: راستا می( هم3110سرجیوانی ) این مفهوم رهبري معلم خود را با گفته

اي، موردي است که نه تنها بر مشارکت معلم داللت دارد، بلکه اجتماع یادگیري حرفه

گسترده مدرسه نیز داللت دارد که همکاري مشترک را  فرهنگ ین بر ایجاد یکنهمچ

ژه سه مفهوم مهم را کنند که این وا( ذکر می9 :3113) و سیشور لویز 2تول «.کندایجاد می

اي بودن تأکید دارد و مبتنی بر که بر حرفه 4سازد: در ابتدا، فرهنگ مدرسهیکپارچه می

باشد؛ در ثانی یک مورد که بر یادگیري تأکید دارد و ارزش باالیی را دانش و آگاهی می

 د داردو سوم این که بر ارتباط افراد تأکی گیرداي معلم در نظر میدر مورد پیشرفت حرفه

اي موردي است که معلمان در (. از این رو، یک اجتماع حرفه3112 )نقل از هریس،

کنند، مفهوم مشترکی از هدف دارند، در کار مشترک درگیر ها شرکت میگیريتصمیم

پذیرند. از این طریق به شان را میشوند و مسئولیت مشترک براي پیامدهاي کاريمی

نی درون مدارس براي ترویج پیشرفت آموزش و پرورش، هاي سازماسادگی، تغییر نظم

ایجاد یک ساختار براي  به تمرکز و توجه اباید بآسان و کوچک خواهد شد. از طرفی 

حمایت از مشارکت و ایجاد شرایط درونی براي یادگیري متقابل پرداخته شود. این امر، 

عملکردشان را با توسعه و توانند کند که در آن معلمان میساختار مفهومی را ایجاد می

شود که هاي تازه بهبود بخشند. استدالل میتصحیح عملکردهاي آموزشی جدید و روش

آمیز موفقیتترین عامل براي بهبود ایجاد ساختارهاي پشتیبان شامل محیط جمعی، مهم

                                                           
1 . Professional Learning Communities 

2. Gehrke 

3. Toole 

4 . School culture 
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هایی براي اشخاص جویاي افزایش کارآمدي مدرسه بوده و در وهله نخست مشتري

 (.09 :0553و لویز، 0وود)است یري را در پی خواهد داشتتدریس و یادگ

توان مشکلی را در این جا دید و این پرسش را مطرح نمود البته با یک نگاه ظریف می

آموزان اي را در درون مدارس براي معلمان و دانشهاي یادگیري حرفهکه چگونه اجتماع

رایطی از مشارکت مفروض روي توان ساخت؟ در پاسخ باید گفت: مدارس به ایجاد شمی

ها براي معلمان براي کارکردن در کنار یکدیگر نیاز ارتباطات، کارهاي جمعی و فرصت

هاي نزدیک به رهبري به دست آید که به پوشی از نمونهتواند با چشمدارند. این تنها می

 )لمبرت، کنندصورت فعال از توسعه کاري معلم در مدارس جلوگیري و اجتناب می

دارند رهبري معلم حالتی از ( بیان می2 :3112) 3(. چنان که فراست و دورانت0551

گري تفویض اختیار دستوردهی یا تقسیم مسئولیت نیست، بلکه نسبتاً حالتی از میانجی

ها داشت تغییر و حرکت به سمت تحقّق هدفها در آغاز و فرایند نگهمعلمان و انتخاب آن

اگر چه مدیران مدارس هنوز هم اثرات بزرگ خود را در گفت  باشد. از این رو بایدمی

جوامع »، معلمان به عنوان رهبران در مدارس نیز به ایجاد رنددرسی دا اصالحات برنامه

 (.202 :3112 )هریس، کنند کمکتوانند می« ايیادگیري حرفه
 :مزایای رهبری معلم

براي  ،نوان یک عامل پیوسته ضروريعبه ،همکاري با معلمان: الف( بهبود اثربخشی مدرسه

ربخشی کننده براي اثتغییر و نیز یک عامل تأثیرگذار و کمک ،پیشرفت مدرسه ،بهبود

رهبري هسته هاي مشترک در ها و ارزشهدفهمچنین  .اندشدهمدرسه در نظر گرفته 

 (.3111 ،2)تیدیل و رینولد مهم در ایجاد مدارس کارآمد استو مؤثر  معلم، یک عامل

گیرند، هاي رهبري قرار میکند که معلمانی که در موقعیت( پیشنهاد می0559) 4اواندو

شوند. بخشی سازمانی، توانمند میبراي مشارکت و همکاري مستقیم براي پیشرفت و اثر

                                                           
1. Eastwood 

2. Frost & Durrant 

3. Teddlie & Reynolds 

4. Ovando 
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مراتبی کنند که مدارس براي حرکت از یک ساختار سلسلهپیشنهاد می بعضی نویسندگان

دل بسیار دموکراتیک، نیاز دارند که در آن معلمان بتوانند به صورت باال به پایین به یک م

 (.3110 )کاتزنمایر و مولر، مستقیم بر پیشرفت و تغییر تأثیر گذارند

هاي اند که مدارس کارآمد روي فرایندها نشان دادهپژوهش :ب( بهبود اثربخشی معلم

اند. معلم تأکید داشته ايحرفه هگذاري در زمان بهبود و توسعتدریس و یادگیري و سرمایه

هاي در سطح مدرسه، مواردي است که به تدریس مرتبط است تمام مشخصات و ویژگی

باشند ها عواملی هستند که بسیار بالواسطه میآن .که داراي حمایت و پشتیبانی تجربی است

اي معلم در گیرند )به عبارتی رفتارهمی آموزان مورد توجه قرارو از این رو توسط دانش

آموز تأثیر دانش موفقیتواسطه بر کالس درس و تدریس موضوعات درسی( که بی

دارد، ( بیان می0559) 3چه اسمایلی. چنانالف( 0،3110)موجیس و رینولدز خواهند داشت

ها اثربخشی معلم را بهبود بخشد. تأکید روي تواند در شماري از راهرهبري معلم می

تواند شخصیت معلمان را بهبود بخشد، در حالی تري در تدریس مییادگیري پیوسته و بر

تواند به افزایش تخصص معلمان در که تأکید بر گسترش عملکرد خوب براي همکاران می

هاي یافته، در پیوستگی با مسئولیتسراسر مدرسه منجر شود. تخصص و اطمینان افزایش

هاي ست پذیرش خطرات و معرفی روشها، معلمان را براي درخوابیشتر اعطا شده در آن

بخشی تدریس ابداعی مجبور خواهد کرد که باید داراي یک تأثیر مثبت مستقیم روي اثر

 معلم باشد.

(، تأثیرات مدرسه و رهبري معلم 3111) وود و جانتزيمطالعات انجام یافته توسط لیت

کنند ها پیشنهاد مییافته اند.آموزان در ارتباط با معلم را جستجو کردهروي مشغولیت دانش

شود و داراي تأثیري آموز توصیف میکه رهبري معلم با تنوع بیشتري در یادگیري دانش

(. شواهدي از این مطالعه 91 :3111 وود و جانتزي،)لیت باشدبخشی معلم میمهم روي اثر

سازد؛ امّا کند که رهبري مدیر یک بخش اساسی از فرآیند تغییر را برجسته نمیپیشنهاد می

دهد. آموز را نشان میرهبري معلم یک تأثیر قابل توجه روي درگیري و دخیل بودن دانش

                                                           
1. Muijs & Reynolds 

2. Smylie 
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گیري کرد که توزیع یک نسبت بزرگتر از فعالیت رهبري رایج براي همچنین مطالعه نتیجه

 وود و جانتزي،)لیت آموز استبخشی و درگیري دانشمعلمان داراي تأثیري مثبت روي اثر

دارد که صاحب اختیار ، پیشنهاد می(3110مایر و مولر )ها توسط کاتزن(. پژوهش90 :3111

آموز و ها را در ارتباط با یادگیري دانشنمودن معلمان از طریق رهبري معلم، کارایی آن

صورت مستقیم در ارتباط با موفقیت بخشد. انتظارات معلم بهتدریس اثربخش، بهبود می

کننده مهم از کارآمدي یک عامل هماهنگاین رو تقویت خود باشد ازآموز میدانش

( 0559اي که توسط اواندو )ب(. مطالعه3110 )موجیس و رینولدز، رهبري معلم است

گیرند رهبري هاي رهبري را به عهده میانجام یافت، نشان داد که هنگامی که معلمان نقش

بودن در اجراي برنامه درسی در کالس خالق  ها براي ابداعصورت مثبتی بر توانایی آنبه

آموز است. هاي یادگیري دانشگذارد و داراي یک تأثیر مثبت روي پیامددرس تأثیر می

تواند انگیزش معلم را بهبود هاي رهبري میاند که پذیرش نقشبعضی مطالعات دریافته

( از رهبري معلم، 0559نقل از اواندو،، در مطالعه لیبرمن و همکارانش )بخشد. براي مثال

را از  اطمینانشانها گزارش کردند که معلمان داراي این احساس بودند که تجربه، آن

ها را براي تفکر برانگیخته است و افراد ها بهبود بخشیده است و آنهاي خود آنتوانایی

 .بزرگسال دیگر را رهبري و ترغیب کرده است

دهنده این است که معلمان جود دارد که نشانشواهدي و ج( همکاری برای بهبود مدرسه:

طرز صورت مشترک بهگرفتن توسط دیگر معلمان و کار بههنگام تحت حمایت قرار 

(. روابط همکاري مشترک و عملکرد جمعی در 3112 ،0)هارگریوز کنندعمل میمؤثري 

نشان داده  باشد. مطالعات انجام یافتهمرکز ایجاد ظرفیت و صالحیت براي بهبود مدرسه می

است که ماهیّت ارتباط مابین آن کارها در کنار یکدیگر در یک اصل روزمره، بهترین 

 2(. هاپکینز، وست و آینسکاف3،3110)هاپکینز دهدشاخص از سالمت سازمانی را ارائه می

، هاي مشترکمدارس موفق همکاري توسط ایجاد محیط ند که( بر این تصور022 :0559)

                                                           
1. Hargreaves 

2. Hopkins 

3. West & Ainscow 
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کنند. این حالت بر یک شکل و دستیاري در حل مشکالت را ترغیب می حمایت دو جانبه

سازي مبتنی ، مشارکت و شبکهاي و یادگیري داللت دارد که بر همکارياز پیشرفت حرفه

عنوان یک اجتماع یادگیري داللت دارد یعنی به ست. آن بر یک دیدگاه از مدرسه بها

یگر یاد بگیرند. ایجاد ظرفیت براي بهبود و آموزان در کنار یکدنحوي که معلمان و دانش

هاي مشارکتی در مدارس یندسازد که چگونه فرا، توجه دقیق را الزامی میپیشرفت مدرسه

کند، هدف اصلی مدرسه ( اشاره می0555یابند. چنان چه برث )تقویت و توسعه می

بهینه توسط تواند به طور آموز است و این مورد میپرورش و تقویت یادگیري دانش

شود که رهبري معلم، الگوسازي معلمان براي این فعالیت مورد هدف قرار گیرد. فرض می

سازد و معلمان را براي پذیرش دور شدن از مدیریت سنتی باال به پایین را الزامی می

 ( بیان3110سازد. کاتزینمایر و مولر )گویی وادار میمسئولیت و پذیرش سطوح پاسخ

رهبري معلم نیاز به قابل دسترس بودن براي همه دارد، در غیر این صورت دارند که می

رسند، در حالی که دیگران صرفاً بعضی معلمان به عنوان رهبران به آخر خط می

باشند. پیغام واضح و آشکار پیشینه پژوهشی آن است هایی با ایجاد یک سیستم میتکنسین

ر صورتی که رهبري توزیع تواند اتفاق بیافتد، دکه بهبود پیشرفت مدرسه به احتمال زیاد می

 اي در توسعه و پیشرفت مدرسه باشند )گران،طوري که معلمان داراي یک عالقهیابد؛ به

شرح فوق دارد؛ ولی این  (. هر چند که استفاده از رهبري معلم، مزایا و منافعی را به3111

انع پیش روي رهبري معلم پرداخته باشد. در ادامه به مواقدام با موانعی هم مواجه می

 شود.می
 :پيش روی رهبری معلم موانع

موانع  ،یکی از موانع اصلی براي رهبري معلم انجام یافته، مطالعات در: سازمانی موانع( الف

است که هنوز در بسیاري از مدارس غالب « باال به پایین»ساختاري است و مربوط به رهبري 

( دریافت که فقدان ادراک معلمان از 0553) 0(. بولز1103 )کاتزنمایر و مولر، است

ها براي رهبري وضعیت درون مدرسه و غیاب اقتدار و استقالل رسمی، از توانایی آن

( دریافت کرد که احتمال رهبري معلم در هر مدرسه 0559آورد. لیتل )ممانعت به عمل می
                                                           
1. Boles 
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رون مدرسه قدرت واقعی را به معلمان به این مورد وابسته است که آیا تیم مدیریت ارشد د

عنوان رهبرانی در یک بر همکاران خود یعنی کسانی که بهو مفاهیمی که معلمان تأثیر 

سازد. رهبري معلم به یک رویکرد اند، رها میاند را پذیرفتهمنطقه ویژه و معین قرار گرفته

گیري مشترک را تصمیم هاي مراحلیندبراي مدیریت نیاز دارد و فرایافته بسیار توسعه

( نشان داد که براي 0559) (. مطالعه لیتل0559، 0)پلیسر و اندرسون سازدضروري می

رهبري موفق معلم، بعضی تغییرات ساختاري درون مدرسه مورد نیاز است که الزاماً به 

باشد. در واقع، رؤسا در مطالعه ادعا دارند که با معرفی مفهوم ترک کنترل کامل نمی

 ها روي تدریس و آموزش در مدرسه افزایش یافته است.بري مشترک، تأثیر آنره

هاي کنند که معلمانی که نقش( اظهار می3110کاتزنمایر و مولر )ای: ب( موانع حرفه

. شماري شان طرد شونداند احتمال دارد توسط برخی از همکارانرهبري را بر عهده گرفته

عنوان یک مانع مهم و قابل توجه براي رهبري معلم شناسایی از مطالعات این مورد را به 

ها دریافتند که یکی رهبر، آن معلم 02( از 3110اند. در مطالعه لیبرمن و همکارانش )کرده

، داراي احساس مجزا شدن از همکاران بود. بولز و ترین موانع براي رهبري معلماز اصلی

هاي رهبري معلم لمان هنگامی که درگیر فعالیت( دریافتند که اغلب مع0554) 3 تروئن

دهد شواهد نشان میدر واقع  شان داشتنداحساس کمی نسبت به ارتباط با همکارانبودند 

هاي همتاي قدرتمند یک منبع مهم و کلیدي از حمایت و پشتیبانی براي رهبري که شبکه

م اتفاق نخواهد افتاد مگر آن ند که رهبري معلک( پیشنهاد می3112هریس ) .باشندمعلم می

نقل از هریس و  0552) 2ریزي شود. نیمروویچ و رزيهاي مشترک طرحکه از طریق ارزش

هاي مشترک در ابتدا و در وهله نخست از کنند که این ارزش( استدالل می3114 موجیس،

است ، ضروري یابند. از این رو، مشاهده و آموزش تیمی مشترک توسعه میطریق مباحثه

 ، با هم کار کنند.هاي مشترک به منظور ایجاد تفاوت براي مدرسهکه رهبران معلم در تیم
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2. Troen & Boles 

3. Nemerowicz & Rosi 



 1315 تابستان، 3، شمارة اول، سال ریزی درسیهای کیفی در برنامهپژوهشفصلنامة /  52

 

 

، ایفاي یک نقش کلیدي و مهم را مدیران یا رهبران ارشد :ایجاد و حمایت از رهبری معلم

 کاتزنمایر و مولر،نقل از 3111) 0. بوکنر و مک داولعهده دارند در توسعه رهبري معلم بر

، مدیران به ترغیب شاندریافتند که با شناسائی و پشتیبانی رهبران معلم در مدارس (3110

هاي رهبري و ایجاد بازخورد معلمان براي رهبر شدن، کمک به معلمان براي توسعه مهارت

 _، مطالعات انجام یافته توسط چایدلزطور مشابه. بهساختاري مثبت و محدود نیاز داشتند

( داللت بر این داشتند که معلمان سرگروه به ایجاد 3111) 3سکریونربوون مولر و ا

ساختاري براي پشتیبانی رهبري نیاز داشتند. این کار اهمّیّت معلمان سرگروه را در ایجاد 

اي و قدردانی از هایی براي رهبري معلمان، براي ایجاد جوامع یادگیري حرفهفرصت

از این رو حمایت از رهبري معلم در مدارس سازد. نوآوري و مهارت معلم برجسته می

(. در ابتدا، زمان به مجزا شدن از توسعه و 0555 )برث، داراي شماري از ابعاد مهم است

ریزي در کنار اي و کار مشترک نیاز دارد. ایجاد زمان براي طراحی و برنامهپیشرفت حرفه

باشد. و ضروري می هاي درسی مهمو مالقات کالسهاي معلمی یکدیگر، ایجاد شبکه

طور مشابه دریافتند که دارا بودن ( به0559و اواندو ) (0559سیشور لویز و همکارانش )

( 0553) است. بولز موفقیتزمان آزاد براي وظایف رهبري معلم یک جزء اساسی از 

هاي قدرتمند ، مهارتفق معلم، شامل حمایت مدیرودریافت که عواملی براي رهبري م

اطاتی و مدیریتی، درکی از فرهنگ سازمانی و آزمون مجدد الگوهاي سنتی قدرت و ارتب

هایی براي ، رهبران معلم به فرصتگیرد. در ثانیهاي مدرسه در برمیاقتدار را در سیستم

دهد که به ها نشان میشان نیاز دارند. پژوهشاي پیوسته به منظور توسعه نقشتوسعه حرفه

شان، براي دخیل بودن هاي آموزشیرهبران معلم به بهبود پیوسته مهارت، منظور مؤثر بودن

اي گیري مدرسه، اجراي برنامه درسی و دخیل بودن در پیشرفت حرفهدر سطوح تصمیم

اي براي رهبري معلم نه تنها بر توسعه حرفه (.3110 )کاتزنمایر و مولر، دیگران نیاز دارند

هاي معین براي نقش ها بلکه همچنین بر جنبهنهاي معلمان و آگاهی آتوسعه مهارت

ها، کار مشترک، ها و کارگاههایی از قبیل رهبري گروهشان نیاز دارد. مهارترهبري
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اي هاي توسعه حرفهپژوهشی به مطابقت در برنامهدهی، آموزش بزرگساالن و اقداممشورت

)کاتزنمایر و  از دارندشان نیهاي جدید رهبريبراي کمک به معلمان براي پذیرش نقش

تواند از طریق فقدان یا (. به عالوه، آمادگی براي وظایف رهبري معلم می3110 مولر،

 (.0559 )اووندو، کمبود جلسات پیگیري بازداري شود

موفقیت یا به عبارت دیگر رهبري معلم درون یک مدرسه به شدّت تحت تأثیر عوامل 

(. 3110 )کاتزنمایر و مولر، یم مدیریت مدرسه، استبین فردي و روابط با دیگر معلمان و ت

کنشی و تواند از طریق عواملی از قبیل بیاز سوي دیگر خصومت با رهبران معلم می

(. لبالنس و 0555 )برث، سکون، احتیاط بیش از حد و تزلزل یا ناامنی به وجود آید

هاي بین مسئولیت( گزارش کردند که اغلب رهبران معلم درگیري ما0552) 0اسکلتون

اند. رهبري و نیاز خود براي وابستگی و ارتباط داشتن به گروه همکاري خود را آزموده

فردي قوي در موارد مربوط به رهبر معلم هاي بینغلبه بر این مشکالت به ترکیبی از مهارت

 کند، نیاز خواهدو تغییراتی بر فرهنگ مدرسه که رهبري و تغییر معلمان را ترغیب می

ها با سازي رهبران معلم نیاز به مجهز ساختن آنداشت. در نتیجه بُعد دیگر آماده

( شش شاخه اصلی از 3110) فردي خوب است. لیبرمن و همکارانشهاي بینمهارت

 شان از رهبران معلم شناسایی کردند:ها را در مطالعهمهارت

 ایجاد اعتماد و سازگاري با همکاران -

 هایص سازمانی از طریق گردآوري دادهتوانا بودن براي تشخ -

 یندهاي تغییردرک و مدیریت فرا -

هاي ، تجهیزات و غیره( در پیگیري هدفافرادتوانمندي در استفاده از منابع ) -

 هامشترک و مدیریت کاري آن

 ها و اطمینان در دیگرانایجاد مهارت -

                                                           
1. LeBlanc & Skelton 
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شود. چنان چه یبُعد نهایی به انگیزش معلمان براي تقبل یک نقش رهبري مربوط م

اند، رهبري معلم داراي توانی براي توسعه مسئولیت ( نشان داده0552) 0واگستاف و رییز

ر ( است که ممکن است به خشم یا رنجش احتمالی نیز منجپاداشکاري و بدون جبران )

دهند که معلمان پاداش اصلی را از طریق یافته نشان میشود. در حالی که مطالعات انجام

فته، قدرت مشترک میان یاتأثیر افزایش و بخشیدارند )اثربري معلم دریافت میره

رو، آیند. از اینیافته قدرتمند بوجود میهاي افزایشها با مسئولیتچنین اینهمکاري( هم

طور باشد. بهاي از بعضی اشکال پاداش براي رهبران معلم درون مدرسه ضروري میمالحظه

کند. این موارد لعات، شش فعالیت رهبران معلم را شناسائی میخالصه، بازبینی مطا

 باشند:صورت زیر میبه

 تداوم براي آموزش و بهبود مهارت و کارایی تدریس انفرادي -

 پژوهی()در قالب درس هاي تدریسدهی و هدایت بازبینی همتا از فعالیتسازمان -

 ریزي درسیایجاد دانش و آگاهی از برنامه -

 گیري مدرسهوح تصمیممشارکت در سط -

 هاي پیشرفت کارکنانرهبري در خدمات آموزشی و فعالیت -

هاي مشترک، استنتاج و تأمل و پژوهش همکاري با دیگر معلمان در طراحی فعالیت -

 (0552 )واگستاف و رییز،

 اي است یعنی کسی که:حرفه« راهنماي»در نتیجه، معلم رهبر ضرورتاً یک 

 کند.سازي میعنوان یک طریقه کاري مدلرا بهقدرت مشترک میان همکاران  -

 دهد.نفس معلمان را افزایش میاعتمادبه -

 کند.هایی از منابع و مهارت انسانی را ایجاد میشبکه -

 کند.هاي پشتیبانی براي اعضاي مدرسه را ایجاد میگروه -

 کند.شرایطی را براي یادگیري پیوسته ایجاد می -

 (.3114 )هریس و موجیس، کندرهبري ترغیب میهاي دیگران را به پذیرش نقش -

                                                           
1. Wagstaff & Reyes 
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کند که رهبري معلم، به صورت حل با این وجود مروري بر پیشینه پژوهشی پیشنهاد می

اي یابد و یک وجه و اسلوب قدرتمند از پیشرفت حرفهناشدنی به یادگیري معلم ارتباط می

که رهبري معلم کنند هاي حاصل در این خصوص توصیف میدهد. یافتهرا ارائه می

اي و تأثیرات مثبت مدرسه و تغییر کالس هایی را براي همکاري، یادگیري حرفهفرصت

کند. همچنین آن نیروي بالقوه این شکل از رهبري را براي مشارکت و درسی ایجاد می

سازد، هنگامی که معلمان در مراحل همکاري براي تداوم بهبود مدرسه برجسته می

 (.3114 )هریس و موجیس، شونددر مدرسه بیشتر درگیر می ايگیري حرفهتصمیم

 گیریبحث و نتیجه

اند؛ در مدارس قرار گرفته« ظرفیت»در عصر حاضر، معلمان در بهترین موقعیت براي ایجاد 

چرا که هر چند مدیران از رهبري آگاهی دارند؛ و براي آن مسئولیت دارند، ولی اغلب 

راي اختصاص دادن به تمام امور رهبري را ندارند. ولی اگر ها یا زمان کافی بها مهارتآن

تواند جایگزین است ولی به این معنی نیست که می ظرفیتچه رهبري معلم یک نوع ایجاد 

 در [ افزایش توان رهبري ،رهبري مدیران در مدارس باشد. در عوض، مقصود از آن

ایجاد و توسعه یک فرهنگ (. نقش مدیران در این فرایندها 0551 )لمبرت، است]مدارس

هاي معلمان را به حداکثر برساند. در این مدرسه هست که دانش، عالقه، استعداد و مهارت

هایی براي عامل شوند و مسئولیتهاي رهبري پیشقدم میصورت، معلمان در پذیرفتن نقش

 متفاوتد توانناند که میپذیرند. به این معنی که معلمان افرادي شدهبودن میقوي تغییر

از این رو، رهبري معلم در عصر کنونی براي برقراري  (.39 :3119 )مولرو پنکیک، باشند

 ،0)دایل ریچارد و ویلسون گویی، حیاتی و ضروري استاصالحات مدارس و پاسخ

محور  (.3115 ،3)وایلز (. در واقع رهبران جدید برنامه درسی، همان معلمان هستند3100

اي در مدرسه است؛ چرا که رهبري یادگیري حرفه جوامعایجاد  اصلی رهبري معلم، در

و از طریق یکدیگر،  در مشارکت براي یادگیري به وسیلۀ در حال کار معلم بر معلمانِ
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به  عنوان یک اجتماع یادگیريگذاري در مدرسه بهشود. سرمایهفرضی مقدم محسوب می

وود در میان معلمان اشاره دارد. لیتهایی هاي رهبري و ظرفیتبزرگترین فرصت بر قابلیت

کنند که رهبري معلم بر مفهوم جدیدي به کار ( نیز استدالل می009 :3111) و جانتزي

در جلوي آن قرار گرفته است؛ این رهبري « معلم»رود درست بدان علّت که واژه نمی

ط حالتی که هاي دیگران است به شرمستلزم آزمون تأثیر بر روي مزایا، عملکردها و ارزش

هاي به باشد. در حالی که یک شخص ممکن است توافق کند داللترهبري از هر منبعی 

گذاري یا تر از عالمتوجود آمده از قرار دادن واژه معلم در جلوي رهبري بسیار مهم

ها براي بدست باشند. این معانی و داللتنگذاري یک تغییر در معنا و مفهوم میعالمت

عنوان یک ز قدرت و تأثیر در درون مدرسه بهع مجدد اساسی و بنیادین اآوردن یک توزی

افته از رهبري داراي واکنش و یباشند. این شکل توزیع و تسهیمبسیار ضروري می ،سازمان

هاي مهمی براي روشی است که در آن تغییر سازمانی مورد درک، عمل و العملعکس

لت بر این دارد که معلمان داراي نمایندگی و گیرد. این شکل دالقطعی و پابرجا قرار می

-می گري براي تغییر، رهبري و هدایت توسعه سازمانی و بهبود و پیشرفت مدرسهمیانجی

هاي بسیار باشند. ولی براي اشخاص در موقعیت رسمی رهبري یا براي اشخاص با دیدگاه

 است. علم معانیقراردادي از رهبري، این تنها موضوعی از 

اي است که یافته عقیدهکند رهبري توزیع( پیشنهاد می222 :3111) ز این رو گرانا

زمان آن فرا رسیده است. با تمرکز پیوسته روي تغییر آموزش و پرورش از طریق ایجاد 

اي باشد که اي درون مدارس به نظر خواهد رسید رهبري معلم عقیدهیادگیري حرفه جوامع

جا است در حالی که بعضی از کارهاي اصلی در عمل و در در عصر حاضر به موقع و به 

خود مدرسه باید روي دهد. البته بایستی اذعان نمود مطالعات بیشتري براي جستجوي 

نگري بیشتري مورد نیاز است. اگر در یافته رهبري شامل رهبري معلم با ژرفاشکال توزیع

رس نیز جدي باشیم به اشکالی از یادگیري درون و مابین مدا جوامعاي مورد ساختار حرفه

جا که از آنکند. رهبري نیاز داریم که مشارکت مابین معلمان را حمایت و پشتیبانی می

کنند رهبري معلم به عنوان ، معلمان نیز ادعا میاندبوده در یادگیري رهبر یشهمعلمان هم

طیف  ندتوااین شکی نیست که رهبري معلم میدر  است و «محوریادگیريرهبري »
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 داشته باشد را در پی اي از اثرات، از جمله، بهبود ساختارهاي سازمانی مدرسهگسترده

توان در بستر تعلیم و تربیت کنونی کشورمان نیز می .(024-029 :3112 دورانت، فراست و)

که ایده رهبري معلم  عنوان بسترهاي بالقوه رهبري معلم در نظر گرفتمواردي را به

. در این بخش از انتهاي تواند به یک امکان تبدیل نمایدرا می خیال یا و وهم عنوانبه

گر رهبري معلم در اجراي هاي تسهیلعنوان ظرفیتسعی در معرفی این بسترها به ،نوشتار

باشد که در هر یک از می مدارس «شوراي معلمان»ها، یکی از این برنامه درسی شده است.

اجتماع یادگیري »عنوان یک بدیل براي مفهوم علمان بهباشد. شوراي ممدارس فعال می

در تسهیل  ر و تعدیل در شرح وظایف و نقش خودیتغیتواند با در مدارس می «ايحرفه

نقش فعال و در اجراي برنامه درسی رهبري معلمان و هدایت و راهبري یادگیري 

تواند با ود میباشد که خمی «مدرسه يشورا« مورد دیگر،  چشمگیري را داشته باشد.

ان انتظار داشته باشد. ها و وظایف جدید و فعالی را از معلمهاي خود نقشگیريتصمیم

ي هاو پایه هاشاغل در مدارس تمامی دوره «هاي آموزشیسرگروه»وجود مورد سوم 

در مدارس در نظر  «یافتهرهبري توزیع»تواند امکانی براي خود میباشد که میتحصیلی 

رسد انجام آن چه در خصوص اجرایی شدن موارد فوق ضروري به نظر می گرفته شود.

به  هاي متفاوت مدارسها و بافتدر زمینه خصوص مطالعات کیفیهاي بیشتر و بهپژوهش

هاي موجود براي تسهیل رهبري معلم تر از توان و ظرفیتگیري بهتر و علمیمنظور بهره

توان در نهایت میباشد. از این رو یافته جدید میهاي درسی تغییرهمزمان با اجراي برنامه

امري شدنی است که با توجه به اقضائات و شرایط موجود نتیجه گرفت که رهبري معلم 

بیشتر به وجود شرایط مناسب در مدارس  ،کامل در این نقش موفقیتو امکان براي  قتضاءا

ایت اندک و اغلب ناآشکاري اگر چه در این نقش از حم .و نیز به خود معلمان بستگی دارد

 باشند.نیز برخوردار می
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