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 سندهیدر مورد نو 

 بوش یتون

در  یمشابه یها است و قبالٌ پست نگهامیتدر دانشگاه نا یآموزش یاستاد رهبر او

 ت،یریو مد یانجمن رهبر سیداشت. او رئ کیو وارو نکلنیل نگ،یدیلستر، ر یها دانشگاه

نمود.  افتیدر 2008خدمت برجسته انجمن را در سال  زهیاست و جا ایتانیبر یآموزش یرهبر

واسطه  به یالملل نیاست. او شهرت ب یآموزش یو رهبر تیریمد یعضو شورا نیچن او هم

 یها از جنبه یاریکشور در هر شش قاره دارد. او در مورد بس 23در  یسخنران مشاوره و ق،یتحق

و  تیریمد یالملل نیمجله ب» ریسردب 2002آثار دارد و از سال  یآموزش یو رهبر تیریمد

او  دیجد یها است. کتاب یاس آ یآنمایه شده در مجله شده است که  ،یآموزش یرهبر

 تیریو مد یاصول رهبر»(، و وود دلیم دیوی)با د« افراد در آموزش تیریو مد یهبرر»

 .اند منتشرشده جیکه توسط انتشارات س هستند( وود دلیم دیویبل و د )با لس «یآموزش
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 پيشگفتار 

 21در قرن  ها کالجاهمیت رهبری و مدیریت اثربخش برای عملکرد موفق مدارس و 

 بسیاری از در مدیریتی-و خود. گرایش به خودگردانی است قرارگرفتهافزون  زرو موردتوجه

مدیریتی  تبحر موجب افزایش اهمیتِ شدن حوزه رهبری و مدیریت تر عیوس، به دلیل کشورها

ها بین رهبری و مدیریت و درك اینکه مدیران  تفاوت . اخیراًشده استبرای رهبران آموزشی 

 قرارگرفته موردتوجهرهبران خوب و نیز مدیران اثربخشی باشند،  مدارس و کارکنان ارشد باید

هم گیرد.  برمی ها و رهبری تحولی را در ، ارزشانداز چشمعد رهبری مفاهیمی مانند بُ .است

 ها ضروری هستند. و کالج مدارسرهبری و هم مدیریت اثربخش برای موفقیت 

ریت و رهبری آموزشی را پیموده مدی نهیدر زم، تغییرات برجسته این کتاب ویرایش پنج

، پیش از تغییرات اساسی 1986در سال کتاب ویرایش  اولینانتشار  و ثبت و ضبط کرده است.

بود که به  قانون اصالحات آموزشی جهینت در بود، این تغییرات نظام آموزشی انگلستان و ولز

. س منتهی گردیدواسطه مدیریت محلی مدار تجویزی و تقویت خودگردانی به یبرنامه درس

کرد که برای  اشاره می «های تجربی گام»منتشر شد که به  1995کتاب در سال  ویرایشدومین 

گروه کار. شدندویژه مدیران مطرح  های مدیریتی کارکنان ارشد به رشد و توسعه شایستگی

رشد  برگذار تأثیرعوامل  1990در گزارش خود در سال  (SMTF ،1990) 1مدیریت مدرسه

آموزش  در زمینهبرنامه ملی  ،اما برخالف بسیاری از کشورهای دیگر ؛ت را مشخص کردمدیری

 د.نگردیو مدیران میانی ارائه رؤسا مدیریت برای 

برای ملی  توسعه متعاقب کالج سیس وأتمنتشر شد، با  2003در چاپ سوم که در سال 

رهبری مدرسه،  یبرا کالج ملی. متحول گردیدانداز بلندمدت انگلیس  ، چشم2رهبری مدرسه

 د،یجد رانیمد یالزامات برا نییتع نیو همچن تیریمد یبرا یمل یا حرفه نامهیگواه تیریمد

و  یرهبر قاتیتحق نیچن ارشد را بر عهده داشت، هم یرهبر یها میو ت یانیرهبران م

ه ک ی، زمان2010کرد. سال  یانداز خود را راه یرهبر یها برنامه یبرا یخارج یها یابیارز
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رهبری  یکالج ملی برا د،یآموزش جد ریبعد از انتصاب وز د،یچهارم منتشر گرد شیرایو

 و سپس بسته شد. شده فیتضع یقرار گرفت. متعاقباً کالج مل یمدرسه تحت بازنگر

 یبرا یمل یا حرفه نامهیگواهو حذف الزامات  رهبری یکالج ملی برابستن به تصمیم 

 درست زمانی که .سی به رهبری مدارس در انگلستان است، حاکی از کاهش عالقه سیاتیریمد

پیامدهای  مالحظه رهبری اثربخش بر قابل ریتأثحاکی از  ،تحقیقات شفاف و بدون ابهامِشواهد 

. برای بسیاری از کشورها تأکید و تمرکز خود را افزایش دادند جهیدرنتآموزان بود و  دانش

سکاتلند تصدیق ا، نیوزلند، سنگاپور و کنگ هنگترالیا، مالزی، اسو کانادا،  متحده االتیا نمونه،

انجام  تیبا موفقفرسایشان را  طاقت یها تیمسئولکه رهبران مدارس بتوانند  کنند برای این می

گونه که معلمان برای عملکرد  . همانخاص رهبری ضروری است سازی و توسعه دهند، آماده

ای که دارند به  های ویژه نقش به دلیلهبران اثربخش در کالس درس نیازمند آموزش هستند، ر

 نیاز دارند. خاصیهای  آموزش

های  عمل مدیریت در سازمان در زمینه یتوجه قابل ادبیات تحقیقدر حال حاضر، 

و  نظران صاحبمجالت توسط  ها و مقاالتِ کتاباین آموزشی وجود دارد. اغلب 

در قرن بیست ، حال نیباااست.  شده نوشتهلیا ، انگلستان و استرامتحده االتیا در اندرکاران دست

های دیگر  در بافت ها و مقاالت کتاب تحقیق و نگارشزمینه در  یا مالحظه قابلو یکم، رشد 

این است که این رشته حقیقتاً  بیانگرو آمریکای جنوبی وجود داشته است که  مانند آسیا، آفریقا

چهارچوب نظری عملکرد اثربخش به  اندکی آثارهنوز رغم این موج عالیق،  جهانی است. علی

رهبران  عملِ هدایتِ منظور بههای مفهومی  . هدف این کتاب فراهم کردن چهارچوباند پرداخته

را با واژگان  ها نظریهای از  مجموعه پیچیدهکند  سعی می. نویسنده باشد میو مدیران آموزشی 

ی ها سازمانرهبری و مدیریت در  های نمونه را با استفاده از ها مدلو صریح و ساده ارائه نماید 

زیربنایی باال بردن آگاهی نسبت به مفاهیم با عمل،  نظریه. هدف از پیوند دهد آموزشی شرح 

مدارس و در رهبران ارشد و میانی  های قابلیت توسعهرهبری و مدیریت اثربخش و نیز عمل 

 .باشد یم ها کالج

 است: شده عمالاِاسی تغییر اس چندینکتاب،  پنجمدر ویرایش 
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 که در باال  یآموزش تیریو مد یرهبر یجهان تیاهم قیمنظور تصد به

 یالملل نیب یها از بافت ای گسترده دامنهاز  یشتریمطالب ب د،یگرد خاطرنشان

 است. شده  گنجانده

 نیاز منابع مهم در دسترس از چهارم یاریبس ات،یادب یروزرسان به منظور به 

 است. شده  گنجانده دیمنتشر گرد 2000که در سال  شیرایو

 و  یمیاز منابع قد تیاهم و حذف مطالب کم یقبل شیرایمطالب و یموشکاف

 .هستند یمحور ستمیدر قرن ب هیکه در توسعه نظر یحفظ مطالب

 

اهداف و مقاصد در  محوریت و اهمیت شده فیتعردر فصل اول مدیریت آموزشی 

. همچنین در این فصل رهبری آموزشی گیرد می مورد تأکید قرارهدایت عملکرد مدیریت 

مدیریت  سیر تاریخی توسعهد. گرد می تشریحهای آن با مدیریت آموزشی  و تفاوت شده فیتعر

و جایگاه فعلی آن  1990ی صنعتی دهه ها مدلمجزا و ارتباط آن با  رشته کی عنوان بهآموزشی 

 های دوگانه تمرکز و عدم شود. واژه علمی با ادبیات تخصصی شرح داده می رشته کی عنوان به

و به ظهور مدارس خودگردان در  قرارگرفتهو بررسی  بحث موردِ پرورش و  آموزشتمرکز در 

عنوان یک  آموزش صرفاً به شود. بحث در مورد اینکه آیا باید بسیاری از کشورها ربط داده می

مورد ویژه عنوان یک  یا به در نظر گرفته شوداصول عمومی مدیریت  بافت متفاوت برای کاربرد

بحث  تیدرنهاشود.  ، در این فصل مطرح میتلقی گردد کند می ایجابکه رویکرد متمایز را 

 گردد. محور مطرح می-رهبری یادگیری مفهوم مرتبطرهبری درسی و 

 

با تصدیق نقش نظریه، . گیرد قرار می یبررس موردو عمل  نظریهدر فصل دو رابطه بین 

مدیریت  نظریههای  عمل اجتناب نمود. ماهیت و ویژگی نظریه/شکاف  کردتوان از روی می

 شده  مطرحنیز و در این فصل مسئله تنوع در رهبری آموزشی  گیرد میقرار  بحث موردآموزشی 

 است. شده  یمعرفاست. شش مدل مدیریتی و ده مدل رهبری در این فصل 

 

ی اصلی مدیریت ها مدلی از یک هرکدامو  هستندشش فصل بعدی بسیار حائز اهمیت 

ی آموزشی، ها سازماند. شش دیدگاه فوق بر اساس مفروضات اهداف نده آموزشی را شرح می



 ك

رهبری مورد  سبکترین  و مناسب بیرونیماهیت ساختار سازمانی، روابط با محیط 

 .اند شده  دادهرهبری ارتباط  نظریهبه ده  ها مدل. همچنین اند قرارگرفته لیوتحل هیتجز

 

کند که شامل رویکردهای ساختاری،  ی رسمی بحث میها مدلفصل سوم درباره 

های  به مدل مدیریتیباشد. مفهوم رهبری  مراتبی می ها، عقالنی و سلسله بوروکراسی، سیستم

 است. شده  دادهرسمی پیوند 

در آموزش عالی،  ها مدلی همکارانه را شرح داده و اجرای این ها مدلفصل چهارم  

ها و اهداف  تخصص، ارزش اختیارِبر  .دهد قرار میبررسی را مورد متوسطه و ابتدایی مدارس 

 با سه  شود. مدل همکارانه می تأکید اِجماعگیری بر مبنای  ای و تصمیم مشترك کارکنان حرفه

همچنین  .و در یک بخش جدید، رهبری معلمان توزیعی ، شارکتیمرهبری شود:  مرتبط میمدل 

 اضافه گردیده است. ای اجتماعات یادگیری حرفهعنوان بخش جدیدی تحت 

 

نفع و  های ذی درباره تعارض بین گروه هاآنی سیاسی و مفروضات ها مدلدر فصل پنج 

است.  شده ارائه شوند های مختلف بسیج می ی که توسط گروهگیری بر اساس منابع قدرت تصمیم

 کند. را بررسی میی و تحولی تعاملرد و رهبری های خُ این فصل همچنین ارتباط بین سیاست

 

 رد دیدگاهو  از رویدادها تفسیرهای افرادبر  هاآنکید أی ذهنی و تها مدلدر فصل ششم 

شود. در این فصل ارتباط بین ذهنیت و تحقیقات کیفی  اهداف و ساختار سازمانی شرح داده می

به  یتوجه قابل طور به، که مدرن پستمچنین در این فصل رهبری . هگیرد قرار می یموردبررس

 د.نگیر قرار می موردبحثو رهبری عاطفی  ی ذهنی مدیریت شباهت داردها مدل

 

، مبهم بودن اهداف و ها سازمانبودن  ینیب شیپ رقابلیغی ابهامی که ها مدلدر فصل هفت 

. گیرند قرار میبررسی مورد دهند  قرار میکید أت را مورد گیری مشارکت پویا در تصمیمماهیت 

ربط  رویداد خاصیا  بافتانطباق سبک رهبری با  تمرکز آن برین مفاهیم به رهبری اقتضائی و ا

 شوند. داده می

 



 

 ل

 

ست. در این ا شده مطرحدر فصل هشت اهمیت فرهنگ در رهبری و مدیریت سازمان 

ها و  قائل شده است. این مدل بر ارزش تمایز یسازمان  فرهنگو  یاجتماعفصل بین فرهنگ 

   .کند یمکید أبرای تقویت آن ت مورداستفادهزیربنائی فرهنگ و نمادها و تشریفات  اعتقادات

 .شود یمرهبری اخالقی بحث مفهوم فصل درباره  نیدر ا  چنین، هم

 

 یامدارس  انواع در هاآنو قابلیت اجرای  شدهمقایسه  باهمفصل نهم، شش مدل مدیریت 

ارائه ده مدل رهبری ای از  تحلیل مقایسه این فصلچنین،  . همگیرد قرار می یمورد بررس ها کالج

 تیدرنهاو  گردد ها ارائه می ادغام تعدادی از مدل برای  تالشچندین در این فصل  دهد. می

 .بهره بردبرای بهبود عمل  نظریهشود که چگونه باید از  بررسی می

شامل  ؛ کهزارماند، سپاسگ این کتاب مشارکت کردهپنج ویرایش که در  زیادی من از افراد

اند و کارم را به  سال است با من کار کرده 40مدت  همکاران آکادمیک و اداری است که به

 1ام به ویژه گراهام از همراهان همیشگی نهایتدر  ؛ واند قرار داده تأثیرهای مختلف تحت  شیوه

 بسیار سپاسگزارم. 2و چا

 تونی بوش                          

 ناتينگهامانشگاه د         
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 مقدمه مترجمان
 تیریمد و یرهبر یها یتئور» کتاب ترجمه قیتوف ما به که منان خداوند سپاس و حمد با

 شرفتیپ و ییشکوفا راه در و میبپوشان عمل جامه مهم نیا به میتوانست و فرمود تیعنا را «یآموزش

 حوزه ازین به ییپاسخگو یراستا در اضرح ترجمه. میباش برداشته محکم اما کوچک هرچند یگام

 با. است گرفته صورت یآموزش یها ستمیس در تیریمد یها یتئور خصوص در یآموزش تیریمد

 تیریمد مباحث به مندان عالقه اریاخت در یفارس زبان به که یتیریمد یها کتاب نکهیا به توجه

 یآموزش تیریمد و یرهبر یها یتئور زمینهدر تر قیعم مطالب به را شانیا ازین قرارگرفته یآموزش

 در تیریمد یها یتئور مباحث تر قیعم یمعرف منظور به مذکور کتاب ،ساخت ینم برطرف

 پر را خالء آن تا شد ترجمه بودند مطرح موجود یها کتاب در ندرت به که یآموزش یها سازمان

 درس یبرا یموزشآ تیریمد یدکتر و ارشد یکارشناس مقطع در سیتدر یبرا کتاب نیا .کند

 رانیمد و وپرورش آموزش مسئوالن است یهیبد. گردد یم هیتوص «تیریمد و سازمان یها یتئور»

 کتاب نیا است ذکر به الزم. برد خواهند بهره کتاب نیا از زین یعال آموزش و یآموزش مؤسسات

 .است دهیگرد بیتصو یدرس کتاب عنوان به هیاروم دانشگاه یتیترب علوم یآموزش گروه در

 یها یتئور به مربوط مباحث شتریب درك و فهم در انیدانشجو ژهیو به مخاطبان که است دیام    

 یساز نهیزم بر یمبن خود هدف به ما تا ندیبنما را استفاده کمال و برده بهره حاضر کتاب از تیریمد

 آن مربوط ئلمسا درباره تفکر ،وپرورش آموزش ستمیس در یرهبر و تیریمد تر یعلم شناخت یبرا

 .میباش شده کینزد عمل، در یتئور مباحث کردن یکاربرد تیاهم به بردن یپ و

 فرهیخته استادان از قدردانی ضمن رو نیازا ؛نیست اشکال از خالی حاضر ترجمه تردید بدون       

با ارائه نظرات انتقادی و اصالحی خود، زمینه  شود یم، درخواست پرتالش و عزیز دانشجویان و

 رتقای کیفی کتاب را فراهم سازند.ا
 دکتر محمد حسنی                                                            

 مریم سامریدکتر                                                                              
 نرگس سکوتی                                                                                           
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 پنجم ویرایشمقدمه 
رهبری و  یها یتئور»کتاب  ویرایش پنجمخداوند منان را شاکر هستیم که توفیق داد تا 

 علوم تربیتی قرار گیرد. مندان عالقهدر اختیار دانشجویان، پژوهشگران و  «مدیریت آموزشی

مترجمان و سایر همکاران توسط خود رسید که  ویرایش پنجمبه  این کتاب در حالی

و دکترا در درس  شدار شناسیرکا مقطعدر  نشگاهیدا یها دورهدر  ارهابحوزه علوم تربیتی 

گرایش مدیریت  باألخصبرای دانشجویان رشته علوم تربیتی  «سازمان و مدیریت یها یتئور»

لذا کتاب حاضر  ،اثربخشی آن محرز گردیده استو شده  یسرتدآموزشی و مدیریت آموزش عالی 

دانشجویان رشته علوم تربیتی در مقاطع کارشناسی  مورداستفادهیک منبع مفید و مناسب و  عنوان به

گردد و امید است با  آموزش عالی کشور پیشنهاد می مؤسساتو  ها دانشگاهارشد و دوره دکترای 

 یبرا یساز نهیزم ن به دانش مدیریت بر آموزش وانجام این کار گام کوچکی در جهت غنا بخشید

بحث  چراکه برداشته شود. ،وپرورش آموزش ستمیس در یرهبر و تیریمد تر یعلم شناخت

 شبردیکه نقش آن در پ رود یمجهان امروز به شمار در و کارساز  یدیکل یها بحثاز  یکی تیریمد

 مسلم و محسوس است. یو بهبود اداره امور امر

 یها غلطجمالت مبهم و  ،یدار امانتکتاب حاضر ضمن رعایت اصل  پنجم ویرایشدر 

 اشکال از خالی حاضر ترجمه تردید بدونامالیی موجود در چاپ قبلی اصالح گردیده است اما 

، درخواست پرتالش و عزیز دانشجویان و فرهیخته استادان از قدردانی ضمن رو نیازا ؛نیست

یاری زمینه ارتقای کیفی کتاب مترجمان را درو اصالحی خود، با ارائه نظرات انتقادی  شود یم

 .نمایند
 دکتر محمد حسنی                                                             

 مریم سامریدکتر                                                                               
   دکتر سهيال احمدی                                                                                          

 



 

 

 

 وپرورش آموزشهميت رهبری و مدیریت در ا

 
 مدیریت آموزشی چيست؟

ی آموزشی ها سازمانبا عملکرد  رابطهمدیریت آموزشی یک حوزه مطالعاتی و عملی در 

ی زیرا در توسعه ؛باشد وجود ندارد عمومیجماع تعریفی که مورد اِ ،است. برای این موضوع

مورد ، علوم سیاسی، اقتصاد و مدیریت عمومی یشناس جامعه خاص همانندعلمی  یها رشتهآن 

مختلف مدیریت  یها جنبهعلمی گوناگون بر  یها رشته. تفسیرهای اند گرفته قرار  استفاده

 .اند شده  منعکسعدی کتاب د و این رویکردهای متنوع در فصول بندار تأکیدآموزشی 

 ،یآموزش یو رهبر یآموزش تیریکه مد کنند ی( استدالل م2017و همکاران ) 1یکونول

بدون »دو مفهوم  نیکه ا دهند یمهستند و ادامه  یآموزش مؤسساتدر سازمانِ  یادیبن میمفاه

را  یآموزش تیریمد( 1999: 194) 2(. بوالم2 :)همان« متفاوت هستند یا شک و شبهه چیه

 تیریکرده است. او مد فیتعر« موردتوافق یها استیسانجام  یبرا ییاجرا ردکارک» عنوان به

 تیمسئول» ت،یریو معتقد است که مد داند یمتفاوت م یآموزش یرا از رهبر یآموزش

و  ی(. کونول194: )همان «را به عهده دارد یتحول سازمان ،و در صورت لزوم یگذار استیس

در  یآموزش تیریمد: »دهند یم وندیپ تیبه مسئول ار یآموزش تیریمد (2017: 2) همکاران

کارکرد مناسب  تِیمسئول رشیکه مستلزم منصوب شدن و پذ است اریاخت ضیعمل شامل تفو

 مراتب سلسله یضمن یو معن کنند یمشرکت  یسازمان آموزش کیدر  افراداست که  یستمیس

ارتباط را  نیمرتبط است و ما ا یکراسبه بورو تیریمدکه  دهند یمادامه  هان آ« دارد. را یسازمان

 داد. میقرار خواه یموردبررس 3در فصل 

                                                 
1
 Connolly 

2
 Bolam 
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 تیریمد دیبا( معتقد است که 1986،1995،1999،2003،2011)بوش، حاضر سندهینو    

موضوعات همواره در  نیباشد. ا مرتبط وپرورش آموزشاهداف و مقاصد  هب عمدتاً یآموزش

به اهداف و  یتیریمد یها تیفعالاقدامات و  وندیپ شوند، اما اصلِ یح ممطر باحثاتو م ها بحث

گر هستند و  تیاهداف و مقاصد هدا نیماند. ا یم یباق یالزم و ضرور ها کالج ایمقاصد مدارس 

 نیتحقق اهداف مع ت،یریدهند. هدف مد یم لیرا تشک یآموزش یها سازمان تیریاساس مد

 ییگرا تیرینباشد، خطر مد قیواضح و دق تیریهدف و مد نیارتباط ب نیا اگراست.  یآموزش

وجود دارد  یآموزش یها گرفتن اهداف و ارزش دهیناد متیها به ق هیبر رو تأکید یعنی

 وزلندیدر ن ی( با اشاره به آموزش عال2018: 927و همکاران ) (. چانگ1999:240، )بوش

که  دنده یو ادامه م «کند یم فیضعرا ت یمساع کیتشر ،ییگرا تیریمد»که  کنند یاستدالل م

 .مضاعف عملکرد است یریگ اندازهمستلزم  ییگرا تیریمد

اما به این معنی نیست که همه مقاصد و ؛ بر اهداف آموزشی مهم است تأکید که یدرحال

های رسمی  دولت یا گروه توسطمدرسه  خارج ازاگر از  خصوص بهاهداف مناسب هستند، 

حیاتی است، اما این اهداف باید  ،ت برای تحقق اهداف آموزشیدیگر تحمیل شوند. مدیری

روی اجرای ابتکارات  صرفاًباشند. اگر مدیران  ،مدرسه و اجتماع مربوط به آن توافق مورد

های  . در انگلستان، اهرمرندیگ یمگرائی قرار  بیرونی تمرکز کنند، در معرض خطر مدیریت

 دمدارس را کنترل کن که دهد میرا امکان این  به دولت ،متمرکز مشیِ تعیین خطنظارت و 

ها، مقاصد، روشن میان ارزش (. مدیریت موفق داخلی نیازمند ارتباط173ِ :2008،  1)ویتی

رویکردهای نظری بر اهمیت اهداف و مقاصد در  یتهای روزانه است. اکثر و فعالیت راهبردها

 وپرورش آموزشدر  تعیین اهدافنبه بین سه ج ، اماکنند یم تأکید ها کالجمدیریت مدارس و 

 از: اند عبارتتضادهایی وجود دارد. این سه جنبه 

 اهداف رسمیارزش بیانات  -1

 هستند یا افراد خاص؟ ها سازمانمتعلق به آیا اهداف  -2

 ؟شوند یمچگونه تعیین  مؤسساتاهداف  -3
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 اهداف رسمی

. شوند یمیی از کلیت تنظیم در سطح باال ها کالجبعضی مواقع، اهداف رسمی مدارس و 

که اهداف مبهم دارند،  شوند یم افتی یمدارس ،اغلب» :کنند یم انی( ب2015:181) 1و تور یمورف

طلبند، اما چون اغلب  حمایت زیادی می معموالً هاآن «عمل را ندارند. تیکه قدرتِ هدا یاهداف

ممکن . کنند فراهم نمیریتی عمل مدی پایه و اساس کافی برای مقاصدی، چنین هستند یآل دهیا

های جسمی،  ها و مهارت قابلیت یریفراگ بر یک مدرسه ابتدایی یا متوسطه معمولهدف است 

 یراهنما عنوان بهباشد. این هدف ارزشمند است اما متمرکز اجتماعی، ذهنی و اخالقی 

تقبال . از اهداف خاص و ویژه کمتر اساست یتوجه قابلهای  محدودیتدارای  ،گیری تصمیم

نمونه سواد  یبرا ،یاز برنامه درس یبهبود عملکرد در بخش شنهادیممکن است پشود.  می

 یامدهایکه نگران پ ردیقرار گ یگریسواد حساب، مورد مخالفت معلمان د اینوشتن  خواندن و

 هستند. گرید یآن بر موضوعات درس

کارکنان و  ران،یدمنجر به درخواست مضاعف از م یتیریمدخود یسو به یجهان شیگرا

مدارسشان شده  یبرا قیانداز مشخص با اهداف خاص و دق چشم جادیا یبرا نفعان ذی گرید

داشته باشند، این امکان برای مدیران اثربخش  اندازی چشمی آموزشی چنین ها سازماناگر . است

های  الیتمرتبط کنند و اطمینان یابند که تمام فعهداف کارکردها را با ا کهآید  به وجود می

اندازها،  از چشم یاریبسکه در ادامه خواهیم دید،  طور همان. در عمل، هستند مندهدف، مدیریت

 نیازسنجی سطح یجا به( و ممکن است 1993)بوالم،هستند  یافته تعمیم یمقاصد آموزش صرفاً

 .شده باشند مشتقملی  دولت الزاماتاز  رسهمد

 

 اهداف سازمانی یا فردی؟

 که یدرحالکنند.  در مدیریت آموزشی به اهداف سازمانی توجه میبرخی رویکردها 

وجود  ها دیدگاهاز  ای دامنه. بین این دو دیدگاه، دارند دیتأکبر مقاصد فردی  اًیقوی دیگر ها مدل

 کالجمدارس و  قدرت کمسازمانی را بر اعضای  ، مقاصدای معتقدند که رهبران عده ،دندار

 سازمانبرای ی ا ویژه مضامیناهداف فردی با  دیباند که یگو ای می کنند و عده تحمیل می

                                                 
1
 Murphy and Torre 
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ممکن  . یک مشکل این است کهگردنددار  آن معنی 1مدعیاند تا برای اعضا و نشو یکپارچه

یازهای برخی افراد را یا اینکه اهداف سازمانی نمتناقض باشند اهداف فردی و سازمانی  است

خواهند مدرسه یا  فرض کنیم که بیشتر معلمان می تهس منطقید نه همه افراد را. نسازبرآورده 

هماهنگ است. این مسئله،  هاآن هایی را دنبال کند که با عالیق و ترجیهات شخصی سیاست کالج

 همین کتاب بررسی خواهد شد. 6در فصل  بعداً

 

 تعيين اهداف

 مدیریت آموزشی است. در برخی در قلبگیری در مورد اهداف سازمان  تصمیم فرایند

مدیر یا رئیس به همراه همکاران ارشد و توسط اهداف  ،کل اجتماع مدرسه یجا به ،ها سازمان

( استدالل 2015: 181و تور ) یکه مورف طور همان. گردد تدوین می مدعیان،گروه کوچکی از 

 تیرا در کارکنان مدرسه تقو تیشوند که مالک یم نیتدو ییها وهیبه ش اغلب اهداف» کنند:  یم

 کی ،ها کالجمدارس و  یاهداف در برخ نییتع دیگرد خاطرنشانکه  طور همان «ند.کن ینم

 ،شود یانجام م یررسمیغ یها و گروه یرسم یها است که توسط بدنه یمشارکت تیفعال

 ییمدرسه ابتدا کی( از 2016) 2پوسور گیو س ریگورراردوتیس یدر مطالعه مورد ،مثال عنوان به

 .سلندیدر ا

 تأثیرتحت ها  کالجاهداف مدرسه و  گردید خاطرنشانباال بحث  که در طور همان

 تداوم رفتن سؤالزیر قرار دارند و منجر به  فشارهای ناشی از محیط آموزشی گسترده

یک برنامه درسی ملی  ،انگلستان ازجملهشوند. بسیاری از کشورها  مدرسه می اندازهای چشم

های دولتی  این دستورالعمل و در ارتباط استهای نظارت و ارزیابی ملی  دارند که با سیستم

تدوین  یجا به مؤسساتد. نده آزادی عمل مدارس در تعیین اهداف آموزشی را کاهش می

در  کنند. می را تفسیرهای بیرونی  دستورالعمل ،انآموز دانشنیازهای ارزیابی  بر اساساهداف 
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مند  یک سیستم خاص تأثیر بگذارد و به آن عالقه تواند بر عنوان فرد، گروهی از افراد، یا یک سازمان که می تواند به مدعی می

های  کند  که به آموزش عالقه دارد، ایده است تعریف گردد. در آموزش این واژه به هر فرد، هر گروه یا سازمانی اشاره می

 ]مترجمان[ کند گذاری می ا در توسعه موفق آموزش سرمایهکند ی پیشرفته اجرا می
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خود، در  ژهیو-اهداف بافت شبردِیپ یجا به کنند یم یاز رهبران مدارس سع یاریانگلستان، بس

 یامدهایپ شود یم، انجام 1دفتر استانداردها در آموزش ،یمل یکه توسط بدنه بازرس ییها یبازرس

 (.2007 ،2ی)بوتر را محقق سازند یمثبت

 تیریو مد یمختلف رهبر یها مدلدر  یاصل ریمتغ کیاهداف،  نیتدو فرایند تیماه

 قرار خواهد گرفت. یو بررس بحث وردم یبعد یها فصلاست که در  یآموزش

 

 رهبری آموزشی چيست؟
 مدیر»در تعریف این رشته از  کاررفته بههای  برچسب که دهد می( نشان 2004) 3گانتر

است. در انگلستان با  یافتهتغییر  «رهبری آموزشی»به  راًیاخو  «مدیریت آموزشی»به  «آموزش

( 2004، که بوالم )گردیدن تغییر مشهودتر ای 2000گشایش کالج ملی رهبری مدرسه در سال 

قرار بررسی مورد در همین فصل  . تفاوت مدیریت و رهبری را بعداًنامد یمآن را تغییر الگو 

( 2002 :4-5) 4یوکل طور همانمختلفی از رهبری وجود دارد،  یها یساز مفهومد. داخواهیم 

اما  ؛عاریف مفیدتر از بقیه هستندقراردادی و ذهنی است. بعضی ت ،تعریف رهبری: »معتقد است

شناسائی  مورد مبنای یک تعریف مفید عنوان بهعد رهبری، سه بُ.« تعریف صحیح وجود ندارد

 .اند قرار گرفته

 

 نفوذ فرایند عنوان بهرهبری 

 .باشد مینفوذ  فرایند ،یرهبر فیاز تعار یاریبس یمشخصه اصل

 تأثیر فرایندهستند که رهبری این فرض  منعکس کننده تعاریف رهبریبسیاری از 

  اعمالآن، یک فرد ]یا گروه[ بر فرد دیگر ]یا گروه دیگر[  موجب بهاجتماعی است که 

، 2003: 3) ریزی کند پیو روابط را در یک گروه یا سازمان  ها تیفعالتا  کند می نفوذ

  وکل(ی
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ست زیرا در مند ا نفوذ، هدف فرایندکه  دهد می( نشان 1988: 193)  1تعریف کوبان

رهبر فردی است که برای تحقق اهداف خاص، » .باشد میرسیدن به نتایج مشخص  صدد

 «است ها ریسککه این کار متضمن ابتکارات و  کند میها و اعمال دیگران را هدایت  انگیزه

 :کند می( به سه جنبه مهم این تعاریف اشاره 277a:2008 (. بوش): همان193)

 در اریاخت اما هستند قدرت ابعاد دو، هر. اریاخت نه است فوذن ،یمرکز و مهم مفهوم -

 کالج ای مدرسه در یفرد هر که یدرحال دارد وجود ارشد معلم ای ریمد مانند یرسم یها تیموقع

 ماًیمستق تیریمد که یحال در ؛است مقام اریاخت از مستقل یرهبر. کند نفوذ  اعمال تواند یم

 .است مقام اریاخت به وابسته

 اهداف به دنیرس یبرا را کار نیا است نفوذ  اعمال درصدد که یفرد. است یاراد ،فرایند -

 .دهد می انجام ینیمع

 یرهبر مفهوم از شهیاند نیا. شود یم اعمال افراد لهیوس به هم و گروه لهیوس به هم نفوذ -

 که است ایپو یفرایند یرهبر عدبُ نیا». کند می تیحما ارشد یرهبر یها  میت  لیتشک و یعیتوز

از سازمان که شامل  یو ممکن در هر عضواست  تیریمد یرسم یها پست مستقل از

  .(همان:277) «آموزان و کارکنان است وجود داشته باشد دانش

 

 ها ارزشرهبری و 

کند چه اهداف و اقداماتی باید  نمی توصیه یا تشریح که برای اینمفهوم نفوذ، خنثی است 

رود  . انتظار میخورد  پیوند میها  تا حد زیادی با ارزش ، رهبریهرحال بهد. شون یا پیگیری انجام

 12در  (2001) و همکاران 2ای عمل کنند. تحقیق دی های فردی و حرفه رهبران بر اساس ارزش

از  یا هستند و مجموعه رهبران آگاهدر انگلستان و ولز حاکی از این است که  «اثربخش»مدرسه 

مدرسه را منعکس  یبرا هاآن یکنند که اهداف اخالق یرا منتقل م یموزشو آ یفرد یها ارزش

،  a 2008اما بوش )؛ هستند «شده انتخاب»ها  که ارزش دهد می(. این نشان همان:53کند ) یم

کند که این   و اضافه می هستندها  های دولت ، ارزشغالبهای  ( معتقد است که ارزش277ص
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