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Introduction 
This paper aims to to describe and interpret of how researchers and 

practioners understand the concept of "educational leadership" in their published 
articles in relevant refereed research journals on educational studies towards 
identifying major issues and approaches were applied by the authors to tackle 
the concept of educational leadership. 

 

Method 
Using interpretive-critical approach and a qualitative meta-analysis strategy,  

researchers were trying to answer research questions. The research scope was all 

aritcles in the field of educational leadership which have been published in 

Iranian research journals respectively. According to the agreed criteria, 62 quite 

relevant papers were selected and analyzed qualitatively. 

 

Results 
The findings on the applied research strategies showed that about 89% of the 

reviewed articles were conducted quantitatively via the positivist approaches. It 

was also seen that different leadership patterns such as transformational 

leadership, distributional, moral security, spirituality, and servant have been 

taken into account by the studied cases showing that they were in line with 

current international practices. It seems that some leardership patterns have been 

influenced by the Islamic culture and values rather than relevant international 

theoretical issues. Additionally the findings indicated that despite the importance 

has been given to some modern leadership patterns such as justice-centered 

leadership, technology-orientation, and instructional leadership by foreign 
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researchers, these patterns have not yey been addressed by Iranian researchers. 

Further analysis showed that the concept of educational leadership and its 

content, patterns of writing and research paradigms have been changing 

increasingly in recent decades resulting in some kind of intellectual flourishing. 

As a result, despite its limited scope as an international subject heavely rooted in 

organizational ideas and male single-person writers, it has been transformed to a 

multifaceted topic in which not only the number of published articles has been 

sharply increased but also the number and combination of authors in particular 

female authors and contributers has increase too. Along with these positive 

changes, it seems that the contribution of young researchers in publishing 

articles is reduced. 

 

Discussion 
The findings emphasize the role of the editors and the monitoring 

committees for publications in the Ministry of Science, Research and 

Technology in examining the content of specialized educational management 

journal and preventing the unplanned extension of topics beyond the boundaries 

of the field. It also emphasizes the role of supervisors and advisors in 

universities and education providers to encourage graduate students to focus on 

leadership issues in schools in order to further legitimize the field of educational 

administration. 
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مجالت  ی هدر مقاالت منتشر شد« آموزشی  رهبری»بازنمایی مفهوم 

 علوم تربیتی ی هحوز
 

 یه نعمتیسم
 ناصر شیربگی

 چکیده
  رهبری»آموزشی از مفهوم  مدیریت ی هتوصیف و تفسیر چگونگی فهم پژوهشگران و کارورزان حوز

استفاده از  شده در مجالت علوم تربیتی، شناسایی موضوعات و رویکردهای مورد در مقاالت منتشر« آموزشی
انتقادی و روش -له است. با رویکرد تفسیریسوی نویسندگان جهت مطالعه این مفهوم، هدف اصلی مقا

شده پاسخ دهند. میدان تحقیق، مقاالت  کیفی، محققان تالش کردند به سؤاالت پژوهشی مطرح تحلیل فرا
طور دقیق  های مدنظر محققان که به رهبری آموزشی بود. با در نظر گرفتن مالک ی همنتشرشده فارسی در زمین
مقاله به روش معیار محور انتخاب و مورد فراتحلیل کیفی  26یت تعداد اند، درنها در بخش روش ذکر شده

گرایانه و درصد از مقاالت موردبررسی، با رویکردهای اثبات 98ها نشان داد که حدود  قرار گرفت. یافته
گردید که الگوهای رهبری مختلفی اند. در فراتحلیل کیفی مقاالت مشخص های کمّی به انجام رسیده روش
مدار، درسی، معنوی و خدمتگزار مورد مطالعه قرار گرفتند که رهبری تحولی، توزیعی، اخالقی، امنیت مانند

با آنچه در مرزهای مفهومی دانش در مطالعات خارجی وجود دارد، مطابقت داشت. برخی از الگوها نیز به 
تر از فرهنگ و باورهای که تحت تأثیر موضوعات حوزه در سطح فراملی باشند، بیش رسد بیش از آن نظر می

محور،  چنین برخی الگوهای نوین رهبری مانند رهبری عدالت ارزشی جامعه اسالمی ایرانی متأثر بودند. هم
توجه  محور، با وجود محبوبیت کنونی نزد محققان خارجی، هنوز موردتربیت فناورمحور و رهبری تعلیم و

ای از تغییرات در محتوا،  داد که رهبری آموزشی با دامنه ها نشاناند. تحلیل پژوهشگران داخلی قرار نگرفته
های پژوهشی در چند سال اخیر روبرو شده که گویای نوعی حرکت به سمت الگوهای نوشتاری، و پارادیم
ای در  زمینه المللی با پس آموزشی از موضوعی بین معنی که رهبریاست. به این نشاط فکری و بالندگی حوزه

تربیتی مقاالتی ی و نویسندگان مرد تک نفره، به مبحثی تبدیل شده که در نشریات داخلی علومنظریات سازمان
شود. به موازات تر، چند نویسنده و با مشارکت زنان پژوهشگر مشاهده مینسبتاً فراوان با راهبردهای متفاوت

رسد مبحث نظر می شود. بهاین تغییرات مثبت، کاهش مشارکت کاروزران در نوشتن مقاالت احساس می
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آموزشی هنوز از منابع و حمایت کافی  عنوان جایگزینی برای مدیریت آموزشی و رهبری مدارس به رهبری
های تطبیقی برای رسیدن به بلوغ فکری های تحقیق آمیخته و پژوهش های علمی، روشبرای بررسی

های نظارت بر نشریات در ها نقش اساسی سردبیران مجالت تخصصی و کمیسونبرخوردار نیست. یافته
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای کنترل محتوای مجالت تخصصی مدیریت آموزشی و جلوگیری از 

دهد. همچینن سهم اساتید راهنما رویه موضوعات به ورای مرزهای رشته را مورد تأکید قرار می گسترش بی
را برای تشویق دانشجویان تحصیالت تکمیلی  اندرکاران آموزش و پرورشها و دستو مشاوران دردانشگاه

آموزشی در مدارس در راستای مشروعیت بخشی بیشتر به حوزه  جهت تمرکز بر موضوعات رهبری
 نماید. تر می مدیریت آموزشی را پررنگ

 

 آموزشی، بازنمایی مفهومی، مدیریت مدارس رهبری مدرسه، رهبری: کلیدی  هایواژه
 

 مقدمه
اسدت.    ای شایان توجه تبددیل شدده   ی در حوزه مدیریت آموزشی به پدیدهامروزه موضوع رهبر

عندوان   گدردد  کده در آن زمدان، بده     برمی 0891و 0821 ی هظهور مفهوم رهبری آموزشی، به اوایل ده

هدایی محددود از    رهبدری دموکراتیدک بدود و جنبده     ی هیک موضوع فرعی، عمده مباحدث آن دربدار  

رو، رفتار رهبری و توصیف نقش برخی از رهبران مدارس که همگدی  پی -رهبری از قبیل روابط رهبر

 گرفدت  مطالعه قدرار مدی   جزو موضوعات مطالعاتی رایج در تحقیقات مدیریت بازرگانی بودند، مورد

(Oplatka, 2010, Translation by Shirbagi, 2018, 18) . آموزشدی بده    ، رهبدری 0891 ی هدر دهد

 ی هی یافدت و انتشدار مقداالت بیشدتری کده دربرگیرندده وا       آموزشی نفدوذ بیشدتر   مدیریت ی هحوز

رهبری بود سبب شدد مفداهیمی ندوین دیگدر مانندد نقدش رهبدران مدرسده در زنددگی معلمدان و           

نظران این حدوزه و اراهده    آموزان مطرح شود و جایگاه مرکزی رهبری با انتشار آثاری از صاحب دانش

تدر شدد    پررندگ  های شناختی و عملی نسدبتاً جدیدد بدود،    هایی که برگرفته از دیدگاهالگوها و نظریه

(Day et al., 2009آثار دیگری به مطالع .)ها و رفتارهدای مختلدف    رهبری بر شناخت ی هاثر بالقو ی ه

Oplatka ;Mascall et al., 2008 , 2006;Gray&  Ross ,2010 ,) اختصددای یافددت معلمددان

Translation by Shirbagi, 2018; Jafari et al., 2019; Farahbakhsh et al., 2017). 

منددی بیشدتر بده     آموزشی اتفاق افتاد، بروز عالقه مدیریت ی هدر حوز0881 ی هتغییری که در ده

مددیریت   ی هآن بدود. در ایدن دهده، اع دای حدوز      ی هرهبری آموزشی، ازنظر  رفا و گستر ی هپدید

دانسدتند  بلکده    درسه را حاهز اهمیت مدی تنها نقش رهبری در پیشرفت و دستاوردهای م  آموزشی نه

جوانب مختلف آن مانند ذکاوت رهبران، رابطه میان رهبری و اثربخشی مدرسه را مورد بررسی قدرار  

یک الگوی رهبری ندوین بده    6111 ی هاندیشیدند. در ده داده، به ماهیت متغیر آن در عصر حاضر می
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کده در ایدن دهده ایدن      داد. چدرا  تحت تأثیر قرار را در ی هبنیان دانش این حوز "رهبری توزیعی"نام 

تنهدایی مددارس را     توانندد بده   گذاران به وجود آمد که مدیران نمی نگرانی میان متخصصان و سیاست

گدویی و  مددیران خدود را مسدئول پاسدخ     .(Leithwood et al., 2008; Hallinger, 2008) اداره کنندد 

ها، کارگزاران مدرسده   آموزان و والدین آن ای از سوی دانش هیابند که انتظارات فزایند بهبود مدرسه می

گذاران آموزشی به همراه دارد و آندان را در عمدل وادار خواهدد نمدود تدا بده یدک رهبدر          و سیاست

نتیجه الگوهای دیگدری جدایگزین الگوهدای    (. در Hallinger & Heck, 2011شوند )  آموزشی تبدیل

 سنتی و عقالنی رهبری شدند.  

اسدت.   ها برای ادغام نتایج پدژوهش و عمدل، شددت یافتده     های اخیر، توجه به فراتحلیل لدر سا

 مقداالتی کده در مجدالت علمدی منتشدر       دهد که بررسی تحلیل استنادی نشریات دانشگاهی نشان می

(. از Hallinger, 2013, 127اند، از عوامل مؤثر بر شناخت یک موضوع و یا یدک مفهدوم اسدت )    شده

بده  شدناختی آن   آموزشی و شدناخت رویکردهدای روش   سی تحول در موضوعات رهبریرو برر این

شناخت ماهیت و سیر تکداملی ایدن مفهدوم در یدک بسدتر اجتمداعی و فرهنگدی تحقیقداتی، منجدر          

ای از رهبدری آموزشدی را مدورد     کدام چه جنبده  که هر شود. لذا، مقاالت مورد بررسی، از نظر این می

شدناختی   یا این موضوعات تا چه اندازه در راستای موضوعات و مبدانی معرفدت  اند و  تأکید قرار داده

اند. کاری که تداکنون فعداالن و محققدان داخلدی      گرفته بررسی قرار است، مورد المللی حوزه بوده بین

ایست کده محققدان در ایدن مقالده قصدد       اند. این همان مسئله رهبری آموزشی بدان نپرداخته ی هحوز

هدایی   آموزشی و اراهده توصدیه    رزیابی انتقادی از وضعیت پیشرفت در تحقیقات رهبریدارند با یک ا

کیفی به آن بپردازندد. بندابراین،    تحلیل های آینده در این زمینه، با روش فر دهی به پژوهش برای جهت

آموزشی با اتکا بر مقاالت منتشرشدده داخلدی از    هدف کلی مطالعه حاضر، بازنمایی وضعیت رهبری

شدود بده    تربیتی است. جهت دستیابی به این هدف، تدالش مدی    های انتشار مجالت علوم ین سالاول

 شود: داده   سؤاالت زیر پاسخ

آموزشی به چه  های گذشته در بحث رهبری آموزشی در دهه ژوهشگران داخلی مدیریتپ -0
 اند؟ موضوعات و مفاهیمی پرداخته

گران مدیریت آموزشی برای مطالعه رهبری های مورد استفاده پژوهش رویکردها و روش -6
 کدامند؟ ی هآموزشی در این حوز

 آموزشی در مقاالت مجالت علوم  موضوعات پژوهشی رهبریبندی و فراوانی  اولویت -3
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 است؟ تربیتی به چه صورت بوده

 آموزشی چیست؟ شناختی نویسندگان مقاالت رهبری های جمعیت هویت و ویژگی -4
 

 پیشینه پژوهش
آمریکای  (Kruger et al., 2007; Bell et al., 2003) سال گذشته، محققان اروپایی 01طی در 

 ;Robinson et al., 2008) و آسیایی (Leithwood et al., 2004; Heck & Hallinger, 2009) شمالی

Mulford & Silins, 2003) ویژه  به دنبال درک چگونگی عملکرد رهبری در بهبود مدرسه و به

در  Ribbins and Gunter( Heck & Hallinger, 2010, 97( .)2002بودند )آموزان  ری دانشیادگی

شناسی حوزه  ترسیم نقشه مطالعات رهبری در آموزش و پرورش جهت سنخ" عنوانای را با  مطالعه

ها نشان داد  های آن بندی موضوعات استفاده کردند. یافته برای ساخت نقشه مفهومی، از طبقه "دانش

شناسی  نتیجه این مطالعه، به یک نقشه چندبعدی نیانجامید، بلکه آنچه که حاصل شد، یک نوع که

ای  در مقاله Hallinger( 2013) عنوان یک ابزار برای ایجاد یک نقشه استفاده شود. تواند به بود که می

شان ن "آموزشی و مدیریت چارچوب مفهومی برای بررسی سامانمند تحقیق در رهبری"با عنوان 

دهنده یک ابزار بالقوه قدرتمند برای  تحقیقات پیشین، نشانکیفیت باال از  های با که فراتحلیل داد

شده در رهبری و  حال، کیفیت بررسی تحقیقات انجام این کاهش شکاف بین تحقیق و عمل است. با

دنبال  به Oplatka( 2010های استاندارد متفاوت است. ) شناسی مدیریت آموزشی بسیار با روش

مدیریت آموزشی در میان دیگر شناختی، نظری و پژوهشی  شناخت هویت و تعیین جایگاه معرفت

های  ای از حیطه آموزشی با دسته کند حوزه مدیریت های علوم اجتماعی بود. وی عنوان می رشته

و سو،  شد که در آن گسترش این حوزه در این دهه، از یک توصیف می 0891مطالعاتی مهم در دهه 

ترین تغییری که  های مطالعاتی از سوی دیگر مشهود است. برجسته توجه محدود به هر یک از حوزه

آموزشی،  مندی بیشتر به پدیده رهبری در حوزه مدیریت آموزشی رخ داد، بروز عالقه 0881در دهه 

مندتر و  ماین جریان پژوهشی نظا 6111نظر دامنه این پدیده، بود. در دهه  نظر  رفا و هم از هم از

  دهد. های مختلف آن اراهه می تر از رهبری آموزشی و جنبه و بینشی عمیق  تر شده منسجم

(2017 )Hammad and Hallinger های مفهومی و  بررسی سامانمند مدل"ای با عنوان  در مقاله

 ،"جوامع عربیاستفاده در تحقیقات مربوط به رهبری آموزشی و مدیریت در  های مورد روش

ها نسبت به ادبیات رهبری  که آنند و نشان داد ندشناسایی کرد مقاالت کشورهای عربیاز هایی الگو

 و مدیریت آموزشی در سطح جهانی، از گستره مفهومی محدودتری برخوردارند. 
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 روش
جهت اراهه تصویری جامع از چگونگی درک این مفهوم توسط نویسندگان و محققدان حدوزه   

رقراری نظام ارتباط معنایی از آن، نیازمندد بررسدی و ترکیدب تمدامی آثدار      و تولید معنایی تازه با ب

است. جهت دستیابی بده ایدن    ی هپژوهشی از سوی فعاالن حوز-شده در قالب مقاالت علمی چاپ

 (. Timulak, 2013, 6استفاده قرار گرفت ) تحلیل کیفی مورد هدف، رویکردی کیفی با راهبرد فرا

 ی هپژوهشدی داخلدی در زمیند   -شده در مجالت علمی تجربی انجامتمام تحقیقات و مطالعات 

در مجالت مرتبط با علدوم  پژوهشی -علمیآموزشی در سطح مدارس که در قالب مقاالت  رهبری

محدور انجدام شدد.     گیری به شکل هدفمندد و مدالک   نمونه شود. اند را شامل می تربیتی منتشر شده

اسدت کده برخدی معیارهدای مسدلط مهدم را فدراهم        گیری، انتخاب همه مواردی  منطق این نمونه

پژوهشدی  -انتخاب از میان مجالت علمی -0سازند. مالک انتخاب مقاالت در پژوهش حاضر،  می

وجود یکی از متغیرهای مورد پدژوهش   -6مورد تأیید از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 

 نوان یک متغیر در سطح مدارس.  ع مطالعه رهبری آموزشی به-3آموزشی و  در ارتباط با رهبری
 

 پژوهشابزار 
عندوان سدندی آن را مدورد     های مورد نظر بوده که بتوان بده  یک از مقاالتی که دارای مالک هر

ها بود. این کار با جستجوی اینترنتی و مراجعه بده آرشدیو    تحلیل متنی قرارداد، ابزار گردآوری داده

خست با ورود به سامانه اینترنتی تمدامی مجدالت   مجالت حوزه انجام گرفت  به این صورت که ن

ها کده در سدامانه ایدن     پژوهشی گروه علوم تربیتی و مدیریت، همه مقاالت در تمامی دوره-علمی

آموزشدی در   هایی که بده بررسدی رهبدری    مجالت، نمایه شده بود، مورد جستجو قرارگرفت و آن

 (.0ود، انتخاب گردیدند )جدول یافته ب  سطح مدارس و در ارتباط با مدیران آن انجام

مجلده مدرتبط بدا     21مجلده از میدان    60شود، تعدداد   مشاهده می 0طور که در جدول  همان

ی رهبدری آموزشدی بده چداپ      تربیتی و مدیریت آموزشی، حدداقل یدک مقالده در زمینده     علوم

و رهیدافتی  مقاله و مجله تعلیم و تربیت با هشت مقالده   06اند. مجله مدیریت مدرسه با  رسانده

اندد. دوره   نو در مدیریت آموزشی با هفت مقاله، بیشترین تعدداد مقداالت را بده چداپ رسدانده     

زمانی چاپ این مقاالت فارسی زبان در مجالت داخلی کشور در این زمینه به بیش از یک دهه 

 رسد. ( نمی6119-6109)
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 دهنده مقاالت رهبری آموزشی فهرست مجالت نشر .0جدول 
Table 1. Educational Leadership Articles Magazine List 

 دوره زمانی
Period 

 تعداد

Number 
 گروه علمی

Scientific Groups 
 عنوان مجله

Title Magazine  
 ردیف
Row 

 1 مدیریت مدرسه مدیریت 12 2016-2018

 2 تعلیم و تربیت علوم تربیتی 8 2012-2008
 3 دیریت آموزشیرهیافتی نو در م علوم تربیتی 8 2015-2008

 4 علوم تربیتی علوم تربیتی 5 2016-2008

 5 های آموزشی ریزی در نظام مدیریت و برنامه علوم تربیتی 4 2017-2007

 6 های نوین تربیتی اندیشه علوم تربیتی 4 2017-2010

 7 رویکردهای نوین آموزشی علوم تربیتی 2 2009-2016

 8 ها سازمانمدیریت بر آموزش  مدیریت 2 2012-2016

 9 ابتکار و خالقیت علوم تربیتی 2 2015-2015

 10 مطالعات آموزشی و آموزشگاهی علوم تربیتی 2 2013-2017

 11 ترویجی(-های تربیتی )علمی پژوهش علوم تربیتی 2 2015-2017
 12 ریزی درسی پژوهش در برنامه علوم تربیتی 1 2008
 13 یم و تربیتپژوهش در مساهل تعل علوم تربیتی 1 2009
 14 پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی بدنی تربیت 1 2010

 15 دانشکده پیراپزشکی علوم پزشکی 1 2010

 16 های آموزش و یادگیری پژوهش علوم تربیتی 1 2011

 17 آموزش و ارزشیابی علوم تربیتی 1 2013

 18 پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی علوم تربیتی 1 2015

 19 مطالعات رفتار سازمانی مدیریت 1 2016

 20 علوم تربیتی از دیدگاه اسالم علوم تربیتی 1 2017

 21 های آموزشی پژوهش در نظام علوم تربیتی 1 2014
 

 ها یافته
در پاسخ به سؤال اول پژوهش مبنی بر چیستی موضوعات و مفاهیم مدورد عالقده پژوهشدگران    

عنوان ابعداد مدورد    حیطه اصلی به 01شود،  ( مشاهده می6در جدول ) طور که رهبری آموزشی، همان

حیطده بده بررسدی الگوهدای مختلدف رهبدری        9که از این میان،  است شده تأکید محققان، شناسایی

هدای رهبدری را بدا متغیرهدای مختلدف در سدطح فدردی و        حیطه روابط و اثرات سدبک  0پرداخته، 

 .قایسه رهبری و مدیریت پرداخته استحیطه به م 0سازمانی بررسی نموده و 

: اولین بعد مورد تأکید، بررسی روابط و اثرات سبک بررسی روابط و اثرات سبک رهبری -0

رهبری بر متغیرهای مربوط به معلمان )انگیزش شغلی، رضایت شغلی، فرسودگی و خالقیت(، ابعاد 

 ی از متغیرهای عاطفی و شناختی مختلف سازمانی )سالمت سازمانی و یادگیری سازمانی( و اثرپذیر
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 موضوعات و ابعاد رهبری آموزشی در نشریات علوم تربیتی .6 جدول
Table 2. Issues and dimensions of educational leadership in educational publications 

 تأکید ابعاد مورد          تعداد                                            عناوین         ردیف                          
Dimensions          Number                                    Titles                                 Row 
emphasized 

بررسی 
روابط و 
اثرات 
سبک 
 رهبری

20 

 بررسی وضعیت انگیزش شغلی معلمان با توجه به سبک رهبری مدیران
 بدنی بر اساس نظریه گریگور های مدیران مدارس و نیازهای انگیزشی معلمان تربیت بین سبکارتباط 

 رابطه بین هوش سازمانی و سبک رهبری مدیران با رضایت شغلی دبیران در مدارس متوسطه
 های رهبری مدیران با خالقیت در معلمان مدارس ابتدایی رابطه سبک

 در بین مدیرانرابطه خود کارآمدی با اثربخشی رهبری 
 رابطه کارکردهای رهبری آموزشی مدیران مدارس با تدریس مؤثر

 های رهبری مدیران مدارس با رضایت شغلی دبیران دبیرستان رابطه بین سبک
 رهبری تأملی در مدارس و نقش آن در بهبود باورهای خودکارآمدی معلمان

 های رهبری مدیران و فرسودگی شغلی دبیران رابطه بین سبک
 های رهبری بأس باوجدان کاری و تعهد کاری مدیران ابطه سبکر

 رابطه انگیزه پیشرفت با سبک رهبری مدیران مدارس
 رابطه فلسفه تربیتی و سبک رهبری مدیران مدارس

 رابطه بین باورهای دینی با سبک رهبری مدیران مدارس
 های رهبری مدیران با یادگیری سازمانی در مدارس بررسی رابطه سبک

 های رهبری مدیران با سالمت سازمانی در مدارس ررسی رابطه بین سبکب
 های رهبری با سازمان یادگیرنده در مدارس ابتدایی رابطه بین سبک

 های سازمانی مدیریت زمان های رهبری مدیران مدارس با مهارت بررسی رابطه بین سبک
 رابطه بین رهبری فکورانه با اثربخشی مدارس ابتدایی

های رهبدری   رهبری مدیران ایران و هندوستان: تأثیر جنسیت و نوع مدرسه سبکاثربخشی 
 مدیر مدرسه و سالمت سازمانی مدارس در ایران و هندوستان: یک مطالعه میان فرهنگی

1 

رهبری 
 14 تحولی

رهبری یا مدیریت: آیا رهبری تحولی سبکی اثربخش برای بهبود عملکرد و ارتقای رضایت شغلی 
 ؟معلمان است

 گرا با تعهد سازمانی معلمان بررسی رابطه رهبری تحولی آفرین و تعامل
 آفرین با خالقیت دبیران ارتباط رهبری تحول

 رابطه بین سبک رهبری تحولی مدیران و سالمت سازمانی مدارس
 فرتحلیل رابطه بین رهبری تحولی مدرسه و رفتار شهروندی سازمانی معلمان

 رابطه رهبری تحولی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی دبیران توسعه مدیریت آموزش بر محور
 های شغلی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان نقش سبک رهبری تحولی مدیران در نگرش

 گرای مدیران و جوسازمانی: دیدگاه معلمان رابطه بین رهبری تحول
 رهبری تحولیهای  های تفکر مدیران آموزشی در انطباق رفتار آنان با شاخص نقش سبک

 رابطه بین رهبری تحولی و هوش هیجانی مدیران دبیرستان
 مداخله با مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه رابطه رهبری تحولی، تعاملی و عدم

 های سازمان یادگیرنده تعاملی با میزان کاربست مؤلفه-رابطه سبک رهبری تحولی
 مانی: آزمون نقش میانجی عدالت سازمانینقش رهبری تحول آفرین مدیران مدارس بر سالمت ساز
 تعهد سازمانی و رهبری تحولی مدیران رابطه بین هوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی،

2 

  
نفس سازمانی  گری عزت تأثیر رهبری توزیعی مدیران بر تعهد سازمانی معلمان با میانجی

گری  معلمان با میانجی تأثیر رهبری توزیعی بر التزام شغلی و خودکارآمدی در مدارس
 عزت نفس سازمانی

3 
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رهبری 
 11 توزیعی

توزیع  ابتدایی نقش سبک رهبری توزیعی مدیران بر عملکرد شغلی معلمان مدارس تأثیر سبک رهبری
 بینی تحصیلی میانجی خوش شده بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی معلمان: بررسی نقش

 بینی تحصیلی انگیزش معلمان و خوش  ارس به واسطهتأثیر رهبری توزیعی مدیران بر اثربخشی مد
 شناختی در ارتباط میان رهبری توزیعی و تسهیم دانش ای قرارداد روان بررسی نقش واسطه
 شده و اثربخشی سازمان مدارس سبک رهبری توزیع

 شده: مطالعه موردی مدارس متوسطه بررسی ابعاد زیربنایی رهبری توزیع
 سازمانی، رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی  ده بر تعهدتوزیع ش تأثیر سبک رهبری

 گری متغیر اعتماد در مدرسه بررسی نقش میانجی
 شده و اثربخشی سازمان مدارس سبک رهبری توزیع

 

رهبری 
 5 معنوی

 ای در معلمان  نقش میانجی رهبری معنوی بر رابطه خودکارآمدی ورزشی و تعهد حرفه
 معنوی با توانمندسازی معلمان رابطه رهبری معنوی و هوش

 رابطه رهبری معنوی با خودکارآمدی مدیران و کارکنان مدارس متوسطه
 رابطه بین هوش معنوی و سبک رهبری مدیران مدارس متوسطه

 تأثیر رهبری معنوی مدیران مدارس بر معنویت در کار با نقش میانجی عدالت سازمانی

4 

رهبری 
 3 اخالقی

 گری اعتماد و تعهد سازمانی مدیران مدارس بر ف یلت سازمانی معلمان با میانجیتأثیر رهبری اخالقی 
 گری ف یلت سازمانی  تأثیر سبک رهبری اخالقی مدیران بر سرمایه اجتماعی معلمان با میانجی

 بررسی تأثیر رهبری اخالقی بر توسعه سازمان یادگیرنده در مدارس متوسطه

5 

رهبری 
 6 روانی مدار و شادکامی کارکنان مدارس  نقش میانجی امنیت رهبری امنیترابطه بین  1 مدار امنیت

رهبری 
 مورد
 اعتماد

 7 تأثیر رهبری مورد اعتماد مدیران بر تعهد سازمانی معلمان با متغیر میانجی عدالت سازمانی 1

رهبری 
 3 خدمتگزار

 ی رهبری خدمتگزارها های رفتار شهروندی سازمانی دبیران بر اساس ویژگی بینی مؤلفه پیش
 ای اعتماد سازمانی رابطه رهبری خدمتگزار و خالقیت: بررسی نقش واسطه

 عنوان واسطه بین رهبری خدمتگزار و رفتار شهروندی سازمانی جو سازمانی به

8 

رهبری 
برنامه 
 درسی

2 
  درسی در مدارس ابتدایی: دیدگاه مدیران های رهبری برنامه تأملی پدیدارنگارانه بر مؤلفه

 9 درسی مدارس متوسطه ی هتجربه زیسته مدیران از رهبری برنام

 مدیریت
 2 و رهبری 

 مقایسه اهمیت رفتارهای مدیریتی و رهبری از نظر معلمان و مدیران مدارس
 11 های مدیریت و رهبری آموزشی بررسی شیوه 

 جمع   62 
 

 61این تعداد از مقداالت کده بده    مدیران )باورهای دینی، فلسفه تربیتی و انگیزه پیشرفت( است. 

درصدد(، در پدی بررسدی     36دهدد )  رسد و بیشترین درصد مقاالت را به خود اختصای می میمقاله 

روابط و اثرات متقابل رهبری آموزشی مدیران در معنای عام و بدون در نظر گدرفتن الگدویی خدای    

-یرهای مربوط بده ابعداد شدناختی   مقاله متغ 9با ابعاد مختلف فردی و سازمانی مدرسه هستند. تعداد 

اندد.   بررسدی قدرار داده   را مدورد  (رضایت شغلی، تعهد، انگیزش و فرسودگی شدغلی )درونی معلمان 

هدای رهبدری از متغیرهدای ارزشدی و شخصدیتی مددیران        برخی دیگر از مقاالت به اثرپذیری سبک

هدای رهبدری    بررسی رابطه سدبک "با عنوان  .Elzami et al( 2015)ای از مطالعات  اند. نمونه پرداخته
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های رهبری مدیریتی، مشدارکتی،   دار میان سبک یمعنای  رابطه "مدیران با یادگیری سازمانی در مدارس

کده سدبک رهبدری مشدارکتی      نشلن دادندد مدرن و اقت ایی با یادگیری سازمانی  تبادلی، اخالقی، پست

 بیشترین سهم را در تبیین یادگیری سازمانی دارا بود.

عنوان دومین الگدوی   مورد( را در بردارد، به 04بیشترین تعداد مقاالت ) رهبری تحولی: -0

اثرگدذاری و رابطده سدبک رهبدری تحدولی بدا        ی هزمین مقاله در 9شناسایی است.   رهبری قابل

مفاهیم مربوط به معلمان مانند رضایت شغلی، تعهد، خالقیت، انگیزش و رفتار شهروندی بوده 

مربوط به اثرپذیری سبک رهبری تحولی از عوامل فردی مدیران مانند انگیدزش   مقاله دیگر 6و 

اثرگذاری این سدبک بدر    ی هزمین مقاله آخر هم در 6شغلی و سبک تفکر مدیران مدارس است. 

، الگوی تحولی سبک رهبری مدیران ی هعملکرد مدیران مدارس است. پژوهشگران در این زمین

صالح و بهبود متغیرهای مربوط به معلمان و عملکدرد خدودم مددیر    را عاملی مهم و اثرگذار بر ا

رهبدری تحدولی و   "ای بدا عندوان    در مطالعده  Zeinabadi (2011) اند. به عنوان مثال فرض کرده

بده   "رفتار شهروندی سازمانی در مدرسه: بازآزمایی و تغییر یک الگوی آزمون شده در صدنعت 

شغلی درونی  اد بده مدیر و رضایتا میانجیگری اعتمیافت که رهبری تحولی ب  این نتایج دست

وع، نتدایج پدژوهش   مد مج ازمانی دارد. درسد داری بدر رفتدار شدهروندی   یاثر غیرمستقیم و معن

اد معلمدان بده مددیر و رضدایت     توجه بده نقش رهبری تحولی مددیران، اعتمد   بیانگر آن بود که

 ت دارد. ن، اهمیمانی معلماشغلی درونی معلمان در رفتار شهروندی ساز

مدورد   4اند.  درصد( به موضوع رهبری توزیعی پرداخته 09مقاله ) 00تعداد  رهبری توزیعی: -9

بیندی   تعهد، انگیدزش، خدوش  )ها در ارتباط با اثر سبک رهبری توزیعی بر مفاهیم فردی معلمان  از آن

ابطده بدا اثدر رهبدری     بوده و دیگر مقاالت در ر (شغلی تحصیلی، رفتار شهروندی سازمانی و رضایت

تدأثیر  "در مقاله خود بدا عندوان    et al. Amjadzabardast( 2015)توزیعی بر اثربخشی مدارس است. 

بیندی   گدری انگیدزش معلمدان و خدوش     سبک رهبری توزیعی مدیران بر اثربخشی مدارس به واسطه

واسدطه   شدی بده  اثرات سدبک رهبدری تدوزیعی بدر اثربخ    که  ندیافت  به این نتایج دست "تحصیلی آنان

 افتد.   بینی تحصیلی معلمان اتفاق می متغیرهای میانجی مربوط به انگیزش و خوش

 مقالده را بده خدود    0رهبری معنوی چهارمین موضوع مورد تأکید است کده   رهبری معنوی: -0

مقاله به رابطه سبک رهبری معنوی با خودکارآمدی و توانمندسدازی معلمدان    6اختصای داده است. 

مقالده بعددی در    3اند و  ها در معلمان فرض کرده اند و آن را عاملی برای افزایش این مهارت پرداخته
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ارتباط با نقش این متغیر در ایجاد خودکارآمدی، معنویت در کار و انتخاب سبک رهبری برای خدودم  

ی و انتقداد  ی همدیران است. رهبری معنوی جزء آن دسته از الگوهای رهبری است که وابسته به زمین

نظام ارزشی جامعه موردپژوهش است. این الگو در دیگر جوامع غربی و آمریکایی اصالً موردتوجده  

 و بحث نبوده است.  

 اخالقی به بررسی رابطه این سبک بدا ف دیلت  مقاله با محوریت رهبری  3رهبری اخالقی:  -1

ه پرداخته اسدت. مقداالت   سازمان یادگیرندسازمانی و سرمایه اجتماعی معلمان و اثرگذاری بر توسعه  

پژوهشدی   .Farzaneh et al (2016)عندوان نمونده، مقالده     اند. بده  شده  شده با رویکرد کمی انجام ذکر

است. نتیجه ایدن   دادهبررسی قرار  است که تأثیر رهبری اخالقی بر توسعه سازمان یادگیرنده را مورد

است کده در   های آن بر سازمان یادگیرنده قی و مؤلفهپژوهش حاکی از وجود اثر مستقیم رهبری اخال

بیندی   داری در پدیش  یاین میان بین ابعاد رهبری اخالقی، ابعاد تسهیم قدرت و وضوح نقش سهم معن

 سازمان یادگیرنده دارند.  

و تعهد سازمانی معلمدان  مدار در ارتباط با شادکامی  : الگوی رهبری امنیتمدار رهبری امنیت -0

مددار   رابطه بین رهبری امنیت .Khalijian et al( 2018)است. مقاله را به خود اختصای دادهتنها یک 

قراردادندد و بده ایدن نتیجده     گری امنیت روانی را مورد بررسی  و شادکامی کارکنان مدارس با میانجی

 روانی و شادکامی کارکنان رابطه وجود دارد.  مدار با امنیت رسیدند که بین رهبری امنیت

بررسی تأثیر رهبری مورد اعتماد مدیران بر تعهد سدازمانی معلمدان بدا    " رهبری قابل اعتماد: -2

تنها مقاله موجدود در ایدن الگوسدت. بده      .Alinejad et al( 2015) از "متغیر میانجی عدالت سازمانی

ای از رهبدری   معرفدی شدد کده مجموعده     Alio( 2005گفته آنان این الگو بدرای اولدین بدار توسدط )    

تعداملی، رهبدری مسدتقیم و     آفرین، رهبری بصیر، رهبری اخالقی، رهبری کاریزماتیک، رهبری تحول

حدد واالیدی از اخالقیدات، احتدرام و      ی هرهبری مشدارکتی اسدت و ایدن ندوع رهبدری در بردارندد      

مستقیم ایدن سدبک از    غیر های مثبت در رهبر است. آنان در پژوهش خود به اثرات مستقیم و گرایش

 یافتند.    بر تعهد معلمان دست رهبری

خدمتگزار با بررسی رابطه با رفتار شهروندی و خالقیت، رهبدری    رهبری رهبری خدمتگزار: -1

 "رابطه رهبری خددمتگزار و خالقیدت  "نیز سه مقاله با رویکرد کمی را به خود اختصای داده است. 

رسدانی، مهدرورزی،    گزار )خددمت های رهبری خدمت که اثر مؤلفه Rastgar and Hashemi (2015) از

 تواضع و قابلیت اعتماد( بر خالقیت، غیرمستقیم است. اثر مستقیم این رابطه از طریق متغیدر میدانجی   
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 اعتماد سازمانی است.

تأملی پدیدارنگارانه بر »الگوی دیگری از رهبری است که دو مقاله  درسی،  رهبری برنامه -3

تجربه زیسته مدیران از رهبری برنامه "و  et al.  Hasani (2018) از« های رهبری برنامه درسی مؤلفه

دوی این  را به خود اختصای داد. هر  Sheikh Mohammadi and Khalkhali( 2018) از "درسی

 شده است.  مقاالت با رویکردی کیفی و با روش پدیدارنگاری انجام

عملکدرد و میدزان   ر روش نظد  مقایسه رهبدری بدا مددیریت از    مقایسه مدیریت و رهبری: -52

مقایسده  "کددام دو مقالده را در بردارندد.     اهمیت هر یک در مدارس موضوع دیگری اسدت کده هدر   

 عنددوان پددژوهش  "نظددر معلمددان و مدددیران مدددارس  اهمیددت رفتارهددای مدددیریتی و رهبددری از 

(2010 )Roshan et al.     ی بده  است که نشان دادند مدیران و معلمان بده رفتارهدای مددیریتی و رهبدر

ظدر مددیران مؤلفده الگوسدازی در رهبدری       های رهبری، ازن دهند. اما در مؤلفه میزان اهمیت می  یک

 بیشتری از رفتارهای مدیریتی دارد.  اهمیت 

های مورداستفاده، با نگاهی  مبنی بر چیستی رویکردها و روش در پاسخ به سؤال دوم پژوهش

گرایانه و  طالعات رهبری آموزشی، رویکرد اثباتکه رویکرد غالب در م شود مشاهده می 3به جدول 

شود.  درصد از مقاالت را شامل می 98همبستگی است که -های کمّی با تأکید روش توصیفی روش

 است که آن های کیفی صورت پذیرفته درصد( با رویکرد تفسیرگرایانه و با روش 9مقاله ) 3فقط 

 اند.  شده هم به دو روش پدیدارنگاری و پدیدارشناسی محدود 

 
 های مورداستفاده در مقاالت رهبری آموزشی رویکردها و روش. 3جدول 

Table 3. Approaches and methods used in educational leadership articles 
 شناسی رویکردهای معرفت

Epistemological approaches 
 های مورداستفاده روش

Used methods 
 تعداد مقاالت

Number of articles 

 کمی

 44 همبستگی-توصیفی
 7 پیمایشی-توصیفی

 1 تحلیل عاملی اکتشافی
 1 مطالعه میان فرهنگی
 2 فراتحلیل کمی

 55 - جمع

 2 پدیدارنگاری کیفی
 5 پدیدارشناسی

 7 - جمع
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 رهبری ی هبندی و فراوانی موضوعات پژوهشی درباراولویتمبنی بر در پاسخ به سؤال سوم 

آموزشی در  اولین مقاله رهبری 4جدول به نتایج مقاالت مجالت علوم تربیتی با توجه آموزشی در 

آموزشی سیر متناوبی را طی  شده است و به دنبال آن، آهنگ رشد مقاالت رهبری منتشر 6119سال 

سیر نزولی  6100که در چهار سال اول سیر صعودی و در سال پنجم یعنی سال  طوری است  به کرده

تا  6100از سال  و درصد است 94/09با آمار  6109است. باالترین میزان فراوانی در سال  کرده پیدا

 سیر صعودی داشته است. 6109
 

 آموزشی دوره زمانی مقاالت منتشرشده رهبری .4جدول 
Table 4. Period of published articles of educational leadership 
 درصد مقاالت
Percentage of 

articles 

 عداد مقاالتت

Number of 
articles 

 سال انتشار

Publishing 
year 

 درصد مقاالت
Percentage of 

articles 

 تعداد مقاالت

Number of 
articles 

 سال انتشار

Publishing 
year 

4.6 4 2013 6.1 1 2007 

4.6 4 2014 4.6 4 2008 

8 5 2015 8.4 3 2009 

8 5 2016 9.12 8 2010 

29.11 7 2017 8.4 3 2011 

74.17 11 2018 9.12 8 2012 

 

در خصوی مقاالت خارجی بررسی  Oplatka (2010) و Hallinger (2013) آنچهاین روند با 

 0891رهبری آموزشی از سال  ی هزمین کردند، مطابقت ندارد. آنان دریافتند که رشد مقاالت در

شناختی  ی جمعیتها است. در خصوی هویت و ویژگی تاکنون روندی صعودی داشته

علمی و   مقاله( مربوط به اع ای هیئت 02)تعداد  درصد 81که  دهد ها نشان می نویسندگان، یافته
مقاله(  2)تعداد  درصد 04است و  شده  نامه نوشته دانشجویان ارشد و دکتری بوده که در قالب پایان

نفر بوده  009نویسندگان  است. تعداد نوشته شده ی هدر قالب پژوهشی مستقل توسط اساتید حوز

 (.0) جدول  نفر زن هستند 44نفر مرد و 003که 
 

Table 5. Specifications of Author's identity                         مشخصات هویت شناختی نویسندگان0جدول .  

Scientific rank of authors 
 مرتبه علمی نویسندگان

Gender 
 جنسیت

دانشجوی 
 ارشد

Master 
student 

آموخته  دانش
 ارشد
MA 

وی جدانش
 دکتری
PhD 

student 

آموخته  دانش
 دکتری
Ph.D 

 استادیار
Assistant 

Prof. 
 دانشیار

Associa
te Prof. 

 استاد
Prof. 

 مرد
Man 

 زن
Female 

9 19 20 9 54 30 16 113 44 
157 157 
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 گیری بحث و نتیجه
پژوهشی داخلی، -ی در مقاالت علمیآموزش رسد اراهه تصویری از وضعیت رهبری به نظر می

ای که از  مطالعه گیرد. ای است که برای اولین بار در کشور توسط محققین حاضر صورت می مطالعه

، Hallinger and Heck( 2011) دو دهه پیش تاکنون توسط متخصصان و پژوهشگرانی چون

(2002 )Ribbins and Gunter (2012) وet al.  Lorenc گرفته  توجه قرار ر مورددر خارج از کشو

تحلیل کیفی، تالش نمود تا موضوعات و مفاهیم مورد تأکید محققان  است. این مقاله با روش فرا

استفاده در این مقاالت، میزان پرداختن به این مفهوم و نهایتاً  های مورد داخلی، رویکردها و روش

 فهوم در نظام آموزشی را مشخص نماید. شناساندن و کاربرد این م ی هزمین دستاوردهای این مقاالت در

 مددیریت  ی هها نشان داد که الگوهای رهبری مختلف، مدورد توجده محققدان داخلدی حدوز      یافته

صورت کلی و پیامدهای آن بر متغیرهای مختلف نیدز از   رهبری به است. بررسی سبک آموزشی بوده

رهبری بدر متغیرهدای     رات سبکاست. بررسی پیامدها و اث موضوعات مورد عالقه پژوهشگران بوده

مربوط به معلمان )انگیزش شغلی، رضایت شغلی، فرسودگی شغلی، تعهد شغلی و خالقیدت(، ابعداد   

سازمانی )سالمت سازمانی و یادگیری سازمانی( و اثرپذیری از متغیرهای عداطفی و شدناختی   مختلف

تعدداد مقداالت را بده خدود     تربیتدی و انگیدزه پیشدرفت( بیشدترین      مدیران )باورهای دیندی، فلسدفه  

است. در این دسته، بیشترین مقاالت، مرتبط با پیامدهای رهبری بدر اندواع متغیرهدای     اختصای داده

 جدای مددیریت    آموزشی به  است. این فرضیه که با جایگزینی رهبریرفتاری و انگیزشی معلمان بوده

ر بهبدود عملکدرد معلمدان، اثربخشدی     شده که بد  آموزشی، تغییراتی در رفتار و عملکرد مدیران ایجاد 

، (Day et al., 2009; Hallinger, 2013) مدارس و ساختار مدارس اثراتی مثبدت ایجداد خواهدد شدد    

نظر خدود بدا رویکردهدای     ها در جامعه مورد سبب ایجاد عالقه در پژوهشگران به بررسی این نظریه

ان خارجی نیز در ایدن خصدوی بده    است. پژوهشگر ها شده کمی و در جهت تأیید یا رد این نظریه

ای  بررسی میزان تأثیر رهبری مدیران بر عناصر مختلدف سدازمانی و آموزشدی مانندد توسدعه حرفده      

اندد. در ادامده    آموزان و بهبود مدارس پرداخته معلمان، یادگیری و پیشرفت تحصیلی و اجتماعی دانش

ندی، تربیدت فلسدفی و انگیدزه پیشدرفت      بینیم که برخی مقاالت نیز، به بررسی ارتباط باورهدای دی  می

دهندده وابسدتگی مفهدوم     گونه مطالعات نشدان  است  که این های رهبری آنان پرداخته مدیران با سبک

 افتد.   ایست که در آن اتفاق می آموزشی به زمینه رهبری

الگوی رهبری تحولی رتبه دوم را ازنظر فراوانی داشت که پژوهشگران بددان توجده نشدان    

  ی ه، محققدان حدوز  0881مدیریت عمومی در سدال   ی ه. با توجه به ورود این الگو، از حوزاند داده
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مند به بررسی اثدرات ایدن سدبک بدر روی متغیرهدای مدذکور در مددارس         آموزشی عالقه مدیریت

ترین نقش را در بهبود فرایندد یداددهی و    که معلمان در مدرسه از نظر وظایف، مهم آنجا شدند. از

ارس دارند و اثرات مستقیم آنان بر روی این بخش از مدرسده در مطالعدات بسدیاری    یادگیری مد

چنین اثرات غیرمستقیم رهبری بر این فرایند از طریدق معلمدان اتفداق     است و هم مورد تأیید بوده

 (.Heck & Hallinger, 2009, P. 226) افتد می

ادبیدات پژوهشدی در مقداالت    ، وارد 6106سبک رهبری توزیعی با اولدین مقالده خدود در سدال     

است. همده مقداالت مربوطده بدا      6111داخلی شد. ظهور این مفهوم میان تحقیقات خارجی، از سال 

بیشترین میزان توجده بده    6100است  که سال  شده  همبستگی انجام-رویکرد کمی و روش توصیفی

رهبدری   ی هدر زمیند   تنهدا یدک مقالده    6109است. در سدال   این مفهوم را از سوی نویسندگان داشته

 0891است. ورود مفهوم رهبری معنوی میان مقاالت خدارجی مربدوط بده سدال      توزیعی نوشته شده

است. مفاهیمی همچون استدالل اخالقی، معنویات، مع ل اخالقی، تخیل اخالقی، فعالیدت اخالقدی   

ر ت داد بدا   منظور تأکید بر جوانب اخالقی و معندوی رهبدری آموزشدی کده د      و هنرهای اخالقی به

در این دهده وارد شددند.    ی هجوانب فنی بسیاری از الگوهای سنتی رهبری بودند به بنیان دانش حوز

 گرفته است.   مطالعه قرار رهبری، مورد  عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر سبک نیز به 6111در سال 

ط این سبک از بررسی ارتبا ی هدر زمین 6100و  6106رهبری خدمتگزار با دو مقاله در سال 

است. اگرچه ظهور این  گرفته بررسی قرار رهبری با خالقیت و رفتار شهروندی معلمان مورد

عنوان یک  گردد، اما بررسی اثرات آن به می بر 0899 های مدیریتی به سال مفهوم در دیگر گرایش

در سال  مدار با یک مقاله شروع شد. رهبری امنیت 6111رهبری در مدارس، از اواخر دهه  سبک

است.  پژوهش از سوی محققان داخلی بوده و رهبری مورد اعتماد نیز با یک مقاله مورد 6109

مفاهیم نوظهوری هستند که  6114و رهبری مورد اعتماد در سال  6100مدار در سال  رهبری امنیت

  مهنهایت، رهبری برنا و در اند گرفته بررسی قرار در مقیاس محدودی روی مدیران مدارس مورد

درسی با دو مقاله کیفی در مجله مدیریت مدرسه ظهور یافته که تنها مقاالتی هستند که این مفهوم را 

های آن و تجارب زیسته مدیران  برای مدیران مدرسه بکار برده و با رویکردی کیفی به کشف مؤلفه

تأکیدی دوباره نشان از  6109 آموزشی در سال اند. افزایش انجام مطالعات رهبری مدارس پرداخته

نزولی آن  است  به این شرط که شاهد سیر بر اهمیت آن برای مدیران مدارس و متخصصان حوزه

 های گذشته اتفاق افتاد، نباشیم.مانند آنچه که در طی سال

 های اجرایدی در  مدارس که سمت در بخش هویت نویسندگان، عدم ح ور کارورزان و مدیران
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های علمی با مساهل عیندی و واقعدی   کاف میان دنیای تحقیقات و یافتهترین شمدارس دارند، ملموس

اسدت کده    که ارزش دانش بنیادین، ابزاری بودن و کاربرد آن تا جدایی  است، چرا موجود در مدارس

آموزشی خواسته و ناخواسته متکی بر نتایج حاصدل از مطالعدات علمدی جهدت      گذاران نظامسیاست

پرورش در تدالش بدرای    و  که آموزش حالی کالن و خرد هستند. در هایحل مساهل و تدوین برنامه

رسدد   یابی به بهبود کارایی فرایندهای یاددهی و یادگیری در کالس درس اسدت  بده نظدر مدی     دست

تربیتدی و مطالعدات مددیریتی     آموزشی تنها افدراد مسدئول در علدوم    اع ای حوزه مدیریت و رهبری

 کنند.   های آموزشی تالش می ری و سازمانی مدرسه و اداره نظامهای ادا هستند که برای بهبود جنبه

احصا از بررسی مقاالتی طی یک دهده و    الگوی رهبری قابل 01ها نشان داد که  کلی، یافته طوربه

مطالعه اثرات آنان بر متغیرهای آموزشی مختلف، با آنچده در مرزهدای مفهدومی مطالعدات خدارجی      

چده، برخدی دیگدر از الگوهدا مانندد رهبدری معندوی، خددمتگزار،         وجود دارد، مطابقت داشدت. اگر 

در  ی هکه تحت تدأثیر موضدوعات حدوز    رسد بیش از آن مدار و رهبری مورد اعتماد، به نظر می امنیت

چندین   سطح فراملی باشند، بیشتر از فرهنگ و باورهای ارزشی جامعه اسالمی ایرانی متأثر بودند. هدم 

محدور، فنداورمحور و رهبدری تعلدیم و      ری مانندد رهبدری عددالت   بسیاری از الگوهدای ندوین رهبد   

توجده پژوهشدگران    اند هندوز مدورد   شده  الملل مطرح محور که در یک دهه اخیر در سطح بین تربیت

آموزشی در مجدالت داخلدی علدوم     رهبری که پیشینه پژوهشی در زمینه اند. با این داخلی قرار نگرفته

 ز به فهم ماهیت و محتوای آن به مطالعات بیشدتری نیداز دارد. رهبدری   تربیتی بررسی گردید  اما هنو

آموزشی هنوز از منابع و حمایدت کدافی    عنوان جایگزینی برای مدیریت آموزشی و رهبری مدارس به

هدای تطبیقدی بدرای رسدیدن بده بلدوغ       های تحقیق آمیخته و پژوهشهای علمی، روشبرای بررسی

هدا  چنین نقش و سهم اساسی اساتید راهنما و مشاوران دردانشگاه هم هافکری برخوردار نیست. یافته

اندرکاران آموزش و پرورش را برای تشویق دانشجویان تحصیالت تکمیلدی جهدت تمرکدز    و دست

آموزشی در مدارس در راستای مشروعیت بخشی بیشدتر بده حدوزه مددیریت      بر موضوعات رهبری

 نماید. تر میآموزشی را پررنگ

که نقش اساسدی   ی تحقیق حاضر از اشارات کاربردی خاصی برخوردار است: نخست اینهایافته

هدای نظدارت بدر نشدریات در وزارت علدوم، تحقیقدات و       سردبیران مجالت تخصصی و کمیسدون 

فناوری برای کنترل محتوای مجالت تخصصی مدیریت و رهبری آموزشی و جلوگیری از گسدترش  

رشته علوم تربیتدی و مددیریت آموزشدی را مدورد تأکیدد قدرار       رویه موضوعات به ورای مرزهای  بی
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اندددرکاران هددا و کددارورزان و دسددت دهددد. دوم، سددهم اسدداتید راهنمددا و مشدداوران دردانشددگاه  مددی

پرورش را بدرای تشدویق دانشدجویان تحصدیالت تکمیلدی جهدت        و های مختلف آموزش درحوزه

مشدروعیت بخشدی بیشدتر بده حدوزه      تمرکز بر موضوعات رهبری آموزشی در مدارس در راسدتای  

 بالندگی پدیده رهبری در مؤسسدات  چنین، جهت رشد و نماید. هم تر می مدیریت آموزشی را پررنگ

های بالقوه نوین را موردنقدد   گیری های رهبری و جهت آموزشی، الزم است که پژوهشگران، پژوهش

ی آتی پیشنهاد کنند. رسدیدن بده ایدن    ها های پژوهشی نوینی را برای سال ها و زمینه قرار داده و بینش

شدود.   مثابه یک مرحله سالم از توسعه برای هر حیطه مطالعاتی علمی در نظدر گرفتده مدی     مرحله، به

محدور، تخیلدی و نمدادین، سداختارگرا، مهندسدی مجددد و پساسدداختارگرا        رهبدری آموزشدی، بدازار   

 یدک از مطالعدات  کده در هدی    اسدت های اخیر بدوده توجه محققان خارجی در سال های مورد سبک

چندین، ادبیدات فمینیسدم بدا ورود زندان بده عرصده رهبدری،          داخلی مورد توجه قرار نگرفته بود. هم

 آموزشی در این دهه وارد کدرده   مدیریت و رهبری ی هچندین ویژگی از خصوصیات زنان را به حوز

 ند.معرفی ک ی ههنوز نتوانسته است مفاهیمی را در این زمیناست، اما 
 

، تحلیل و تفسیر ها داده فرآیند گردآوری تحقیق،و اجرای تدوین طرح ، در پژوهش حاضر سهم مشارکت نویسندگان:
 انجام شد. طور مشترک به نویسنده دوهر توسط ها  گیری از یافته نتیجهو  نگارش متن مقاله ،ها یافته

 تعارض منافعی وجود ندارد.نویسندگان اذعان دارند که در این مقاله هیچگونه  تضاد منافع:

ها در طول فرآیند اجرای  سسه و نهادی حمایت مالی دریافت نکرده و کلیه هزینهؤپژوهش حاضر از هی  م منابع مالی:
 پژوهش بر عهده پژوهشگران بوده است.

 آید. یر و تشکر به عمل میتقد ها ما را یاری نمودند آوری داده در جمعکه  کنندگان بدینوسیله از کلیه مشارکت تشکر و قدردانی:
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