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  چکيده

جانبه  وري در كار و توسعه همه شود، موجب افزايش بهره سازي ياد مي گيري و تصميم های تصميم عنوان دخالت در فرآيند مشاركت كه از آن بهمقدمه: 

طور موثري در  هوش مديران متكي باشند. همه مدرسان و كاركنان مراكز آموزشي بهتوانند تنها به توانايي، قابليت و  شود. مراكز آموزشي نمي مي

هاي بهبود و ارتقاي مستمر كيفيت نقش دارند. در رابطه با گسترش و بهبود يادگيري فراگير، مركز  هاي يادگيري و رضايت فراگيران و فعاليت برنامه

ف در جهت و فراگيران بسيج شوند و هر كس در حوزه فعاليت خود نسبت به بهبود شرح وظاي كننده محيطي باشد كه كليه مدرسان آموزشي بايد منعكس

تالش كند. بنابراين، مديران بايد نگرش خود را نسبت به سازماندهي امور تغيير دهند. اين مقاله با هدف توصيف مفاهيم اصلي در  تعميق يادگيري

هاي اصلي در مفهوم رهبري غيرمتمرکز که داراي نقشي موثر در بهبود كيفيت  هاي مختلف رهبري و شرح ايده شناسي موقعيت رهبري آموزشي، سبك

  ير هستند، انجام شد.يادگيري فراگ

نحو موثري هدايت نمايند و با تغيير  هاي متفاوت به هاي متفاوت رهبري را تركيب نموده و مركز آموزشي را در موقعيت رهبران بايد مهارت گيري: نتيجه

كارآيي بيشتري نسبت به رهبری سيستم آموزشي از مسئوليت انفرادي به جمعي، در مسير صحيح خويش قرار دهند. تالش گروهي و رهبري غيرمتمركز 

  کند. فردی ايجاد مي

  رهبري غيرمتمركز، بهبود يادگيري، رهبري آموزشي :هاکليدواژه
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Abstract 

Introduction: Cooperation known as involvement in the decision making process, causes increased efficiency in 

the work and multi-dimensional development. The educational centers may not just rely on managers' ability, 

capability and intelligence. All teachers and employees of educational centers play a critical and influential role 

in satisfaction programs and learning of learners as well as the activities for the improvement and continuous 

promotion of quality. Thus regarding the progress and improvement of the learner's learning, an educational 

center shall provide an environment in which all teachers and learners do their best to improve duties and 

responsibilities directed toward deepening the learning activity. Therefore managers shall change their viewpoint 

toward organization of affaires. The present paper was conducted aiming at elaborating the main principles of 

educational leadership, leadership stylistics at different situations, and explaining the major ideas in the 

distributed leadership which enjoy an efficient role in the improvement of the learner's learning quality. 

Conclusion: Leaders shall combine a variety of different leadership styles and direct the educational center in 

various situations efficiently. Moreover, by revising the learning system through changing the individual into 
group responsibility, leaders should put the educational center in its appropriate direction. Group effort and 

distributed leadership have higher efficiency compared to individual leadership.  
Keywords: Distributed Leadership, Learning Improvement, Educational Leadership 
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   ۱۳۹۱ پاييز، ۳، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

  مقدمه 

ها مدل رهبري در مراكز آموزشي بر اختيار، قدرت،  براي سال

ساختارها، تعريف شغل، اهداف و مديريت كارآيي متمركز بود. اگر 

چه اين مدل هنوز به داليل مختلف كنار گذاشته نشده است، ليكن 

فكر مورد  گذاران روشن وسيله سياست مدلي هم نيست كه به تنها

گيرد. در دنياي پيچيده و چنداليه كنوني، ايده سنتي  حمايت قرار مي

ويژه با توجه  رهبري توسط شخص منفرد ديگر كافي نيست. بلكه به

هاي دهه اخير، منجر به اين شناخت فزاينده شده  به ازدياد پژوهش

مركز آموزشي بستگي به رهبري و هدايت كه بهبود عميق و مداوم 

طور موازي  افراد بسياري دارد و نه تعدادي اندك؛ در نتيجه به

سازي براي مدرسان، يادگيري  هايي همچون نوآوري، ظرفيت فعاليت

  ].۱يابند [ فراگيرمحور، پژوهش و ايجاد دانش گسترش مي

آنچه بيش از هر چيز موضوع رهبري آموزشي را براي 

كاران امور آموزشي جذاب كرده است، اعالم رابطه اندر دست

]. ۲تنگاتنگ ميان رهبري آموزشي با تحقق مدارس كارآمد است [

اين مطلب نيز مورد باور قرار گرفته است كه در زمينه بهبود كيفيت 

يادگيري فراگير، مدرسان از هر سطحي بايد وارد شده و شبکه 

كز آموزشي را منسجم بانفوذ و مستحکمي را ايجاد نمايند كه مر

بخشد. همكاري مدرسان، ظرفيت  نموده و به آن ويژگي خاصي مي

اندازهاي جديد را براي دانش و تجربه موجود گسترش داده و  چشم

موجب يادگيري ميان مدرسان و فراگيران و نهايتاً توسعه پايدار 

اي  شود. اين مساله همچنين مفروض است كه هيچ راه حل ساده مي

كه مراكز آموزشي با  ود مركز آموزشي وجود ندارد. از آنجاييبراي بهب

فشار روزافزوني براي ارتقای استانداردها و بهبود كارآيي مواجه 

شدن در مسئوليت، ايجاد روابط  هستند، نيازي دايمي به شريك

مثبت و تقويت بهبود پايدار و تغيير مثبت وجود دارد. لذا در رابطه با 

كننده محيطي  ر، مركز آموزشي بايد منعكسگسترش يادگيري فراگي

باشد كه كليه مدرسان و فراگيران در خصوص ظرفيت رهبري در 

  ].۳آن دخيل هستند [

اين مقاله با هدف توصيف مفاهيم اصلي در رهبري آموزشي، 

هاي اصلي در  هاي مختلف رهبري و شرح ايده شناسي موقعيت سبك

وثر در بهبود كيفيت مفهوم رهبري غيرمتمرکز که داراي نقشي م

  يادگيري فراگير هستند، انجام شد.

  
  تعريف رهبري

واژه رهبري مفهومي فراگير است كه موضوع بسياري از كتب 

دانشگاهي و مشهور بوده است. اين مفهوم هر نفوذ هدايتگري را در 

، رهبري فرآيند اثرگذار اجتماعي است كه به يوكلگيرد. از نظر  برمي

مي از سوي فرد يا گروهي بر ديگر افراد يا موجب آن تاثير عمو

گروهي يا  ها و روابط درون شود و فعاليت ها اعمال مي گروه

اي  رهبري همچنين واژه ].۴كند [ ريزي مي سازماني را پي درون

انگيز است كه نظر هر سياستمدار، مدير، پژوهشگر،  جذاب و شوق

 ۱۹۸۱تا سال كند.  نظر و حتي فرد عادي را به خود جلب می صاحب

كتاب و مقاله درباره اين موضوع به چاپ رسيده است  ۵۰۰۰بيش از 

]۵.[   

كه از روي  طوري ، رهبري اثرگذاري بر افراد است بهتريبه عقيده 

]. ۶يافتن به اهداف گروهي تالش كنند [ تمايل و عالقه براي دست

و كه از روي ميل  طوري رهبري هنر يا فرآيند نفوذ بر مردم است، به

هايشان را براي رسيدن به اهداف گروهي متمركز  اشتياق كوشش

عنوان وظيفه مدير، فرآيند اثرگذاري و هدايت  رهبري به ].۷كنند [

شايد بتوان  ].۸هاست [ هاي مربوط به كار اعضاي گروه فعاليت

پرداز پيشتاز در تحليل مفهوم  ترين نظريه را برجسته ماكس وبر

تني برخي از رهبران،  هاي روان بر ويژگي با تكيه وبررهبري دانست. 

اي كه دارند  العاده معتقد است كه آنان از بركت قدرت جذب خارق

توانند گروهي را مفتون و مسحور خود سازند و به دگرگوني  مي

يابد كه آن  اي مي دست بزنند. او راز كليدي اين اعجاز را در خصيصه

نظر  ستثنايي شخصي كه بهصورت "كيفيت ا نامد و به را "كاريزما" مي

كم غيرعادي  رسد واجد قدرت فوق طبيعي، فوق بشري يا دست مي

كند و بدين  ساز جلوه مي است كه از بركت آن چنين فردي سرنوشت

  ].۹كند [ شوند" تعريف مي دليل، مريدان يا هواداراني گرد او جمع مي

  

  پيشينه رهبري در آموزش

پيشنهاد  ماكس وبروسيله  شناسي كالسيك اوليه رهبران به گونه

شد. او به سه نوع رهبر مختلف سنتي، عقاليي و كاريزماتيك اشاره 

]. رهبران سنتي مانند پادشاهان از طريق آداب و رسوم ۱۰نمود [

شوند. از طرف ديگر، رهبران  اجتماعي به مقام خود منصوب مي

اي و بوروكراتيك  منطقي و عقاليي براساس تخصص فني، حرفه

شوند. نوع سوم رهبران يعني رهبران كاريزماتيك  صوب ميخود من

داراي شخصيتي جاذب يا قدرتمند يا معنويت ذاتي هستند. منبع 

گيرد  قدرت ايشان از تمايالت ناآگاهانه پيروان ايشان سرچشمه مي

كه به آنها حس، معني، هدف، فايده و ارضايی را كه به دنبال آن 

  ].۱۱بخشد [ هستند، مي

بري به موازات بررسي رهبران گسترش يافت. اين حوزه مطالعه ره

به ويژه در رابطه با تحصيالت، مورد توجه بسيار زياد محققان و 

اندرکاران قرار گرفته است. با وجود اين و بر خالف مبناي  دست

وجو براي نظريه منفرد رهبري بيهوده است  تحقيقاتي عظيم، جست

، با بنيساند.  نوز نپذيرفته]. برخي از محققان اين وضعيت را ه۱[

ديدي كامالً منفي ابراز داشت كه درباره رهبري، بيش از هر عنوان 

ديگري در علوم رفتاري، بحث شده ولي كمتر از ساير مباحث به 

، با سرجيوواني]. بيش از سي سال بعد، ۱۲ايم [ ادراكي دست يافته

مداوم در تر اظهار نمود كه پس از پنجاه سال تحقيق  عبارتي ماليم

توان ابراز  علوم اجتماعي، مطالب بسيار اندكي درباره رهبري مي

تري دارد و معتقد است كه بسياري  بينانه ، ديد واقعفوالن]. ۱۳نمود [
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هايي صحيح، بينش و مفاهيمي  توانند مثال هاي جديد نمي از نظريه

مستحكم درباره رهبري ارايه نمايند و بايد تحقيقات بيشتري برای 

توان  ]. اين ايده را مي۱۴عه نظريه رهبري عملگرا انجام شود [توس

، ۱۵و همكاران مشاهده نمود [ اليت وودو همكاران و  ديدر آثار 

۱۶.[  

كه بيش از سه دهه به مطالعه رهبري پرداخته است نيز  هالينگر

وسيله آن مدل محبوب رهبري امروزي در  موقعيت کنوني را که به

شود،  وسيله مدلي ديگر جايگزين مي به زودي حوزه تحصيالت به

]. اين مساله مستلزم ارتقای ادراك ما ۱۷مورد توجه قرار داده است [

تواند به  هاست. انجام اين كار مي درباره ماهيت برخي از اين مدل

نيز كمك كند؛ رهبري  بيت مكوسيله  شده به درك مساله اشاره

]. نقطه ۱۸تفاوت است [عبارتي پر از ابهام و سرشار از تفسيرهاي م

 فاسترشروع مفيدی در اين رابطه، درنظرگرفتن آنچيزی است که 

عنوان دو سنت اساسي موثر بر تعريف علمي و اجتماعي از رهبري  به

تاريخي و  - هاي سياسي گرفته از نظام در نظر گرفته است؛ سرچشمه

  ].۱۱داد دنياي مديريت تجاري و امور اداري [ برون

تاريخي روشنگر نقش افراد  -از طريق مدل سياسيمطالعه رهبري 

اند.  دادن اين بخش تاريخي سهيم بوده مهمي است كه در شكل

هاي  رهبري از اين نگاه عبارت از داستان حوادث، اعمال و ايده

]. ۱۱اند، است [ افرادي كه محيط اجتماعي خويش را متحول نموده

يان مفاهيم رهبري و در پاسخ به اين انتقاد كه تمايزات نامناسبي م

دهد كه رهبري  پاسخ مي برنزاند،  قدرت مورد شناسايي قرار گرفته

مثال خوبي  هيتلركه قدرت ( متضمن بعدی معنوي است، درحالي

براي آن است) فاقد اين ويژگي است. وي اصرار داشت كه 

عنوان رهبري،  توان به وجه نمي کارگيري مناسب قدرت را به هيچ به

نمود كه يك رهبر شرور،  اظهار مي تاكر]. در مقابل ۱۹تلقي نمود [

به هر حال رهبر است. وي سپس تعريف ديگري از رهبري ارايه 

نمايد: "رهبري يعني سياست". به زعم وي، رهبران پيش از آنكه  مي

ساز و تجهيزكننده هستند كه با  كننده باشند، هدف متحول

  ].۲۰هاي مديريت گروه سر و كار دارند [ سياست

طور سنتي، مديريت بوروكراتيك، مدل رهبري موثر بوده است. در  به

اين ديدگاه رهبران افرادي هستند داراي رتبه سازماني برتر و 

و اهداف بر اساس نيازهاي سازماني تعيين  محور است رهبري، هدف

شوند. دليل اعمال رهبري، نيل به اهداف سازماني است. كاركرد  می

بخشد. رهبران قدرت  توليد ثروت، به اعمال رهبري مشروعيت مي

وسيله وظايف و  نمايند كه به خود را در محيطي اعمال مي

بر  ها احاطه شده است. فرض آن است كه رهبري صرفاً مسئوليت

شود. مديران اجرايي رده باال، سازمان  اثر موقعيت خويش، حادث مي

را كنترل نموده و افراد را ملزم به انجام وظايف در سطح توانايي 

نمايند. مديريت بوروكراتيك آنها با كارآيي، نيل به هدف  خويش مي

و توليد ثروت گره خورده است. شكست رهبري در اعمال كنترل بر 

ضای آن حاکي از شكست سازمان و باخت همگان سازمان و اع

  ].۲۱است [

، اصرار دارد در حالي كه رهبر، متفاوت از مديريت سازماني رست

است، اين مفهوم نبايد با قدرت نفوذ مديريتي، يكسان تلقي شود. 

 ۱۹۸۵عدم وجود تفاوت ميان دو مفهوم رهبري و مديريت تا سال 

گشته بود. اين اشتباه زماني به جنبه مشتركي در زبان ما تبديل 

گشت كه ويژگي رهبري موثر در رهبر فاقد سازمان،  آشكار مي

شد و با وجود اين  احساس، مشاهده مي ارتباط با مساله توليد و بي بي

  ].۲۲نهاد [ ها را ارج مي قدرت آمرانه ايده

  

  هاي رهبري در آموزش سبك

ر كرده شدت تغيي هاي اخير به ماهيت رهبري آموزشي طي دهه

است. در گذشته اين حوزه در قلمرو سياستمداران و ماموران ارشد 

دهنده  دولتي قرار داشت كه در كنار اوليای مراكز آموزشي، تشکيل

هاي تحصيلي بودند. تحول عظيم ايجادشده  اي مقوله عوامل حرفه

وسيله فناوري اطالعات، ساختارهاي اجتماعي سياسي، هنر و  به

وجود  ني و رقابت، نياز به رهبران آموزشي را بهعلوم، تحصيالت جها

آورد. با اين ديد كه بتوانند به احترام عمومي اهميت داده و تحول 

المللي كه سياست را تحت تاثير  هاي ملي يا بين آموزشي و ديدگاه

]. مطالعه رهبري پيشرفت سريعي ۲۳دهند، درک نمايند [ قرار مي

مطالعه شخصيت، توانايي، هاي رهبري شامل  داشته است. ويژگي

شناسي هستند. اين پديده با استفاده از ديدگاه  هوش و روان

شناسانه  شناسي ساختار و ارتباط و همچنين ديدگاه انسان جامعه

عالوه رهبري اغلب وابسته  فرهنگ مورد بررسي قرار گرفته است. به

 به موقعيت بوده و تحت تاثير عوامل اخالقي، مذهبي و تاريخي قرار

دارد. در نتيجه، جاي تعجب ندارد كه در حال حاضر محدوده وسيعي 

 ].۱۸از تعاريف درباره انواع رهبري وجود داشته باشد [

، از رهبري مديريتي بر گالورو  بوشتعريف رهبري مديريتي: 

كند كه رفتار  كاركردهاي وظايف و رفتار افراد تكيه دارد و فرض مي

منطقي و عقاليي باشد. همچنين نفوذ اعضای سازمان تا حد زيادي 

هاي واجد قدرت و اختيار در سلسله مراتب  بر افراد از طريق پست

نمايند  و همكاران عنوان مي وود اليت ].۲۴شود [ سازماني، اعمال مي

كه رهبري مديريت شبيه به ديگر انواع رهبري علم مديريت 

زعم وي،  عقيده ديگري دارد. به درسلر]. البته ۱۶كالسيك است [

هاي مديريتي متمركز  طور سنتي نقش اصلي رهبري بر مسئوليت به

بوده است. اگر چه در حال حاضر اثر جهاني و اجتماعي رهبري، 

حيطه مسئوليت را افزايش داده است و شامل روابط کارمندی، 

هاي  هاي ارتباطي، عوامل موقعيتي شامل ارزش حساسيت و مهارت

  ].۲۵شود [ نفوذ سياسي نيز ميفرهنگي و فلسفي، سياست و 

، از رهبري آموزشي بر گالورو  بوشتعبير رهبري آموزشي: 

تدريس و يادگيري و رفتار مدرسان هنگام كار با فراگيران، متمركز 

است. يادگيري فراگير از طريق مدرسان به عنوان هدف نفوذ رهبر 

انتخاب شده است؛ تاكيد بر جهت و اثر نفوذ است و نه فرآيند 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                               3 / 8

https://edcbmj.ir/article-1-135-fa.html


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رضا محتشميو  زينب صادقي  ۲۱۰

   ۱۳۹۱ پاييز، ۳، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

و همكاران، رهبري آموزشي رفتار  وود اليتاز نظر  ].۲۴اثيرگذاري [ت

هايي با تاثير  و توجهي است كه مدرسان هنگام انجام فعاليت

]. در اين رابطه ۱۶دهند [ مستقيم بر رشد فراگيران، بروز مي

دارد كه رهبري آموزشي داراي رابطه محكمي  ، اظهار ميورث ساوت

، ضمن موافقت با شلتونو  گلتن]. ۲۶با تدريس و يادگيري است [

نمايند كه ويژگي رهبري آموزشي موثر  اين نظريه، بيان مي

منظور دستيابي  استراتژي گسترش تمامي منابع در مركز آموزشي به

و  وود اليتاني مشابه، ]. در بي۲۷به هدف ماموريت آموزشي است [

نمايند كه رهبران آموزشي داراي دانش  همكاران، عنوان مي

كارشناسي و اختيارات رسمي برای اعمال نفوذ بر مدرسان هستند 

، معتقدند كه رهبران آموزشي مورفيو  هالينگر]. به عالوه ۱۶[

ماموريت مركز آموزشي را تعريف نموده، برنامه آموزشي را مديريت 

آثار نظرات  ].۲۸برند [ كليت مركز آموزشي را به پيش ميكرده و 

، مشاهده نمود بليسو  بليسهاي  توان در يافته منتقدان فوق را مي

مدير در مدارس مختلف  ۸۰۰كه پژوهشي را با تحقيق درباره 

هاي آنان حاكي از آن است  اياالت متحده به انجام رسانيدند. يافته

وگو با مدرسان، گسترش رشد  گفتكه رهبري موثر آموزشي مستلزم 

]. با وجود ۲۹اي مدرسان و تقويت تعمق و تفكر ايشان است [ حرفه

، مبني بر اينكه چهره رهبري وود اليتاين برخي معتقدند كه هشدار 

شدن با  آموزشي متمركز بر كالس درس، ديگر برای مواجه

هاي تحصيلي اجباري كنوني، مناسب نيستند، بايد مورد  چالش

  ].۱۶حظه قرار گيرد [مال

رهبري تبادلي مبتني بر تبادل روابط ميان رهبر و  رهبري تبادلي:

عنوان تبادلي تلقي  پيروان است. بخش عظيمي از رهبري سياسي، به

اي را برای  دهندگان، رهبر برنامه شود. در پاسخ به حمايت راي مي

كند. به زعم شاهدان اياالت  هايي خاص اجرا مي كمك به گروه

ها،  تحده، رهبري تبادلي در مدارس در رابطه مدير با اتحاديهم

معلمان و والدين قابل مشاهده است. حمايت از رهبران از طريق 

انسجام نيروهاي اجتماعي مختلف هدايتگر امتيازات، مذاكرات و 

  ].۱۱شود [ تامين نيازها، انجام مي

برای  عنوان توانايي رهبر گرا به رهبري تحولگرا:  رهبري تحول

شدن با شرايط اجتماعي جديد و انتقال اين بينش به پيروان  مواجه

تواند به پيروان خود الهام  اين رهبر مي خود، تعريف شده است.

بخشيده و آنان را به سطوح باالتر اخالقي كه نياز به اعطای پاداش 

، از اين نوع گالورو  بوشكند، متحول نمايد. تعبير  را برطرف مي

فوذ بيشتر بر پيروان و تعهد بيشتر آنان بر اهداف رهبري به ن

سازماني، استوار است. اين رهبران در پي حمايت مدرسان در رابطه 

هاي آنان  با ديدگاه آنان درباره مركز آموزشي و كمك به قابليت

برای تشريك مساعي در نيل به هدف هستند. تمركز اصلي بر 

هاي  روش اوردهاي آن.فرآيند تحول است و نه انواع خاصي از دست

]. ۲۴گيرند [ گرا اغلب با رهبري تبادلي مورد مقايسه قرار مي تحول

منظور نيل  در رهبري تبادلي، رهبران و پيروان نيازها و خدمات را به

تواند  نمايند. اين فرآيند داد و ستد مي به اهدافي مستقل مبادله مي

ستد، تشبيه شود.  وسيله معامله و داد و عنوان شكلي از رهبري به به

ها و نيازهاي رهبران و پيروران مورد معامله قرار گرفته و داد  خواسته

شود. در ازای كار خوب و افزايش كارآيي، تقويت  و ستدي انجام مي

گرا، رهبران و  شود. بالعكس، در رهبري تحول مثبتي حاصل مي

حد پيروان در پي دستيابي به اهداف واالتر و مشترك، با يكديگر مت

خواهند  خواهند كه بهترين شوند و هر دو مي هستند. هر دو مي

معتقد است  سرجيووانيسازمان را در جهت جديدي هدايت كنند. 

گرا، اهدافي كه ممكن  كه در صورت اجراي موفق رهبري تحول

خورند  است در آستانه جدايی از يگديگر باشند، مجدداً پيوند مي

گرا مدلي است  دند رهبري تحولو همكاران، معتق وود اليت]. ۱۳[

، به تناسب موقعيت هريس]. ۱۶آورد [ ترين راه را فراهم مي كه جامع

گويد كه طي دهه اخير، مجادله بر سر رهبري  كند و مي اشاره مي

هاي كشورهاي مختلف سايه  ها و رويه گرا بر سياست تبادلي و تحول

ستم دستور شود كه سي افكنده است. رهبري تحولي زماني شكوفا مي

گرا و  كه رهبري تحول و كنترل در محل حاكم باشد. درحالي

تر در مواردي پاسخگو هستند كه  هاي رهبري دموكراتيك روش

  ].۱تمركززدايي در سيستم جاري باشد [

ها و باورهاي  رهبري معنوي براساس ارزشرهبري معنوي: 

شي شود و درك روشني از هدف را براي مراكز آموز رهبران بنا مي

گرا ليكن داراي مبناي  ]. شبيه به مدل تحول۲۴نمايد [ ايجاد مي

ها  ، ضمن تاكيد بر اهميت ارزشسرجيووانيتري است.  ارزشي قوي

مراكز آموزشي داراي نواحي  دارد که در اين خصوص ابراز مي

هاي فرهنگي يا  ها و باورهايي با ويژگي مركزي متشكل از ارزش

ها،  معنوي هستند. مراكز آموزشي بايد به ماوراء اهداف و نقش

منظور ايجاد مقاصدي در ساختار حركت كرده و اين مقاصد را در  به

كننده  هر عملي كه با هدف تحول اعضای مركز آموزشي از شركت

دادن اين  دهد، شكل دهد. شكل ثي به پيروان متعهد انجام ميخن

طور غيرقابل اجتنابي، معنوي هستند  مقاصد و افزايش پيروان، به

، معتقد به دو نوع رهبري معنوي است. از يك بورنهام وست]. ۱۳[

اي از اصول عالي است كه  طرف رهبري روحاني شامل مجموعه

از طرف ديگر بايد به "صميميت بسياري از رهبران واجد آن هستند. 

كردن همسو با  اخالقي" اشاره نمود که ظرفيت رهبر برای عمل

سيستم اخالقي حاكم در طول زمان است. رهبر واجد صميميت 

اخالقي، هماهنگي ميان اصول و عمل را به نمايش گذارده، 

نمايد و در  تصميمات را براساس اخالقيات توضيح داده و توجيه مي

معتقد است كه  سرجيوواني]. ۳۰كند [ از آنها حمايت ميطول زمان 

در پست رياست، چالش رهبري حفظ توازن ميان دو ضرورت رقيب 

يعني مديريت و اخالق است. اين دو ضرورت، غيرقابل اجتناب بوده 

آورد. اگر قرار  نظركردن از هر يك مشكالتي را به بار مي و صرف

طور موثر اداره  ه دهند، بايد بهباشد مراكز آموزشي به حيات خود ادام

شوند. ليكن براي اينكه مركز آموزشي خود را به يك سازمان تبديل 
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كند، يك مجموعه يادگيرنده بايد متولد شود. اين همان ضرورت 

، به روش گرس]. ۱۳شوند [ اخالقي است كه روسا با آن مواجه مي

ه كليه كند كه رهبري اخالقي صفتي ناگزير است ك مشابهي ادعا مي

گيري  مديران مراكز آموزشي بايد داشته باشند. وي چنين نتيجه

كند كه مباحثه درباره مديريت و پذيرش آن بايد همراه با بحث و  مي

  ].۳۱ادراك اخالقيات و معنويات باشد [

گرا  گراتر، كلي ، يك مدل عملنانوسو  بنيسگرا:  رهبري دعوت

ه رهبران را به زندگي نمايند ك و ديناميك رهبري را پيشنهاد مي

تري تشويق نموده و  تر و بامعني اي و شخصي لذت بخش حرفه

كند. به زعم آنان، رهبران آنچه را  ديگران را نيز به آن دعوت مي

نمايند. سپس به خلق  قبالً ناگفته يا ضمني باقي مانده، تعريف مي

 پردازند كه موجب جلب توجه بيشتر هايي مي تصاوير، استعاره و مدل

 گيرد. گرا شكل مي شود و بدين ترتيب مفهوم رهبري دعوت مي

گرا مبتني بر رهايي انرژي ذاتي افراد و فراخواني  رهبري دعوت

ها، غلبه  صميمانه آنان برای باورنمودن خويش در برخورد با چالش

رساندن كارهاي بزرگ است. اين سبك رهبري  بر موانع و به اتمام

يل و وابستگي معلمان و مسئوليت آنان موجب علم به انسجام، پتانس

براي كار در يك زمينه مشترك است. اين مساله متضمن يكدلي و 

احترام فراوان و صادقانه نسبت به ديگران با هدف نهايي همكاري 

هايي با منافع مشترك است. لذا دستور و كنترل  با آنان روي پروژه

اني صميمانه، جاي خود را به همكاري و ارتباط، اداره به فراخو

دهد  انحصارگرايي به شمول همگاني و فرمانبرداري به تعاون مي

]۳۲.[  

قسمت اعظم وقت مدرس در طول روز صرف گرا:  رهبري مردم

هاي  روابط با فراگيران، موقعيت متغير زندگي ايشان و ارايه پاسخ

شود كه  مناسب و موثر به نيازهاي آكادميك و شخصي آنان مي

لذا، توجه به  ].۳۳نظيم مداوم روابط است [مستلزم تعمق و ت

همكاري و روابط بين افراد در اولويت قرار دارد. در اين ديدگاه، 

گرا مورد نياز هستند كه به روابط با مدرسان، فراگيران  رهبراني مردم

و ديگر اعضای مجموعه مركز آموزشي اهميت داده و مدافع رهبري 

ن رهبران بايد داراي مشاركتي براساس اخالقيات باشند. اي

طور موثر با افراد  گرايي باشند تا بتوانند به هاي پيشرفته مردم مهارت

  ].۲۴داخل يا خارج سازمان برخورد كنند [

  
  رهبري غيرمتمركز و بهبود يادگيري

تواند بهترين باشد و رهبران ملزم به  تنها يك سبك رهبري نمي

اين تالشي  هاي مختلف هستند. تطبيق سبك خويش با موقعيت

هاي مراكز آموزشي و  برای پاسخ به تغييرات فراوان موقعيت

هاي سازماني منحصر به فرد يا مسايلي است كه مراكز  محيط

توان به  ]. در چنين چارچوبي مي۲۴رو هستند [ آموزشي با آن روبه

ويژه در رابطه با مدرسان و نقش آنان  ارزش رهبري غيرمتمركز، به

گيري فراگير پي برد. در عصر مدرن ما، مدرسان در بهبود كيفيت ياد

بايد بينش خود را به نمايش گذارده و رهبري مناسبي براي 

هاي مشترك فراهم  مجموعه مركز آموزشي در خلق باورها و ارزش

معتقد است كه مدرسان بايد پويايي تغيير را درك  نامارا مكنمايند. 

نايي ارزيابي آمادگي كرده، دارای دانش كافي درباره آن بوده، توا

]. ۳۴مدرسه براي تغيير را داشته و نحوه كاهش آن را بدانند [

ترين راه حل را  ، همچنين اصرار دارد كه مدرسان مناسبفوالن

هاي جديدي كه مراكز آموزشي با آن مواجه هستند،  براي پيچيدگي

نمايند. اگر آنان بتوانند چارچوبي را براي مشاركت ايجاد  ارايه مي

وده و مجموعه مركز آموزشي را در گسترش و پشتيباني از باورها، نم

ها، ماموريت و اهداف مركز آموزشي دخالت دهند، تغيير به  ارزش

پيوندد. آنچه مورد نياز است، رهبران تاثيرگذاري هستند كه  وقوع مي

هاي متفاوت رهبري را تركيب نموده و مركز آموزشي  بتوانند مهارت

  ]. ۳۵نحو موثري هدايت نمايند [ متفاوت به هاي را در موقعيت

وسيله  نمايد كه مراكز آموزشي به ، در جاي ديگري اظهار ميفوالن

تغييرات چندگانه مكرر در جهت تغيير سيستم آموزشي از مسئوليت 

گيرند. اگر چه در  انفرادي به جمعي، در مسير صحيح خويش قرار مي

ر مناسب برای تسهيل حال حاضر اكثر مراكز آموزشي فاقد ساختا

رشد رهبري غيرمتمركز يا ظرفيت جانبي هستند؛ يعني رهبري هنوز 

منظور نيل به رهبري  شديداً وابسته به ساختارهاي مديريتي است؛ به

غيرمتمركز، مراكز آموزشي بايد يادگيري مشترك را قانونمند نموده 

تم و رهبري را برای ايجاد ظرفيت و پايداري مركز آموزشي با سيس

معتقدند كه اين واقعيت  سيمونزو  نيومن]. ۳۶مطابقت دهند [

تواند كليه افراد مجموعه مركز آموزشي را در پذيرش مسئوليت  مي

هايي كه واجد  توفيق فراگيران و پذيرش نقش رهبري در زمينه

]. ۳۷مند سازد [ مهارت و شايستگي هستند، توانمند و عالقه

عنوان كاتاليزور در  تواند به د ميمعتقد است كه اين مور سرجيوواني

پيونددادن كاركنان مركز آموزشي به يكديگر و كاهش فشار بر 

كند كه در صورت  بيني مي اوليای مركز آموزشي موثر باشد. او پيش

هاي رهبري، موانع مقابل  شدن ديگران در عملكردها و نقش سهيم

شته و ادعا ، يك گام جلوتر نيز گذاكاپلند]. ۱۳يابند [ آن كاهش مي

تواند صالحيت و توانمندي جمعي  كند كه رهبري غيرمتمركز مي مي

مدرسان را آزاد ساخته، مانعي به نام اوليای مركز آموزشي را كمرنگ 

پايه و غيرواقع گرايانه مدرسان را كاهش داده و  نموده، انتظارات بي

هايي از رهبري  آنان را قادر به تشخيص، پشتيباني و پذيرش جنبه

، نيز وود اليت]. ۳۸ر وراي نقش اوليای مركز آموزشي نمايد [د

كند كه رهبري غيرمتمركز از طريق  بيني مي طور مشابه پيش به

صورت  تقويت شراكت مدرسان، در افزايش راندمان مركز آموزشي به

شدن در يك  علمي موثر است. مدرسان از طريق دخالت و سهيم

دخالت داده شده و توانمند  دموكراسي بزرگتر، در پتانسيل رهبري

  ].۱۶شوند [ مي

، معتقدند كه مراكز آموزشي در بسياري سطوح به فوالنو  هارگريوز
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   ۱۳۹۱ پاييز، ۳، شماره ۵دوره   مجله راهبردهاي آموزش

اي دست و پنجه نرم  رهبراني نياز دارند كه بتوانند با مسايل پيچيده

كنند. در صورت وجود رهبران متعدد در سطوح مختلف و داراي 

بينش بهبود مداوم، تعهد مدرسان برای بهبود پايدار مراكز آموزشي 

شود كه در  و جانشيني رهبري ضروري است. لذا مشخص مي

ها داراي كارآيي بيشتري  د، گروهرهبري غيرمتمركز در اكثر موار

هاي فردي اعضای تيم  نسبت به افراد منفرد هستند. اين تفاوت

شود. از طريق تالش گروهي،  است كه موجب قدرت جمعي مي

توانند اهداف مشترك را شكل داده، بر كارآيي اهداف به  ها مي تيم

هاي  توافق رسيده، روش كاري مشتركي را تعريف نموده، به مهارت

اي دست يافته و خود را در مقابل نتايج حاصله  مكمل پيشرفته

، توزيع نقش رهبري در ميان مدرسان وود اليت]. ۳۹مسئول بدانند [

را در گرو اجماع بر هدف و توسعه توقعات و انتظارات براي كارآيي 

نمودن پشتيباني و حمايت فردي،  بيشتر؛ ارتقای مدرسان، فراهم

هاي با اهميت براي  ها و رويه ارزش انگيزش معنوي و مدلسازي

ماموريت مركز آموزشي؛ سازماندهي و ساخت فرهنگي كه در آن 

فرهنگ، همكاران به وسيله الزامات اخالقي، ساخت و تقويت 

هاي حل مساله، تحت  گيري و قابليت فرآيندهاي مشاركتي تصميم

؛ گيرند؛ ايجاد ارتباط با كل مجموعه مركز آموزشي انگيزش قرار مي

و گسترش همكاري ميان مركز آموزشي و ساير مراكز آموزشي از 

 ].۱۶داند [ طريق ايجاد شبكه می

مزاياي رهبري غيرمتمركز در ايجاد ديدگاه غيرمتمركز است که در 

شود.  درجه نخست و بيش از هر چيز به روش رهبري معطوف مي

عنوان محصول تعامالت به هم  اين رويه براساس روش خاصي و به

هاي موقعيتي ايشان  يوسته رهبران مركز آموزشي، پيروان و ويژگيپ

]. لذا، به جاي ۴۰گيرد [ هاي آنان شكل مي از جمله ابزار و روش

آنكه روش رهبري را منتج از دانش و مهارت مشخص رهبر بدانيم، 

آن را بايد نتيجه تعامل ميان افراد و موقعيت ايشان كه معرف 

دادن نحوه  منظور نشان ]. به۴۱ست [رهبري غيرمتمركز است، دان

اجزای رهبري غيرمتمركز را گسترش  اسپيالنعملي عدم تمركز، 

پردازد كه لزوماً  داده است. وي ابتدا به بررسي رهبران چندگانه مي

داراي نقش رسمي رهبري نيستند؛ ثانياً اين مطلب قابل اطالق بر 

بري، بسيار مهم پيروان نيست؛ ثالثاً اعمال افراد بايد در روش ره

تلقي شود. نتيجه كلي ادراك اين سه عنصر، وضعيتي است كه افراد 

ای بين  پردازند و وابستگي دوسويه در آن با يكديگر به تعامل مي

اعمال خويش كه ممكن است متقابل، ائتالفي يا ترتيبي باشد، ايجاد 

لذا، اعمال افراد مستلزم معني و هدف از طريق  ].۴۲نمايند [ مي

ها و ابزار است.  بستگي حياتي منتج از ساختار غيرپيوسته، روشوا

نمايد كه رهبري شراكتي، رهبري  همچنين تصريح مي اسپيالن

گروهي و رهبري دموكراتيك مترادف با رهبري غيرمتمركز نيستند، 

چرا كه طبيعت رهبري غيرمتمركز وابسته به موقعيت است. 

ضمن ديدگاه همچنين يك روش رهبري گروهي ضرورتاً مت

الذكر وجود داشته  غيرمتمركز نيست مگر اينكه سه عنصر فوق

اي درباره نحوه  بينش قابل مالحظه اسپيالنباشند. كار تحقيقاتي 

نمايد.  هاي رهبري در مراكز آموزشي ايجاد مي توزيع مسئوليت

براساس اظهارات وي، توزيع نقش رهبري ميان رهبران رسماً 

رسمي با توجه به روش رهبري ايشان، شده و رهبران غير منصوب

عنوان مركز آموزشي، نوع مركز آموزشي، اندازه مركز آموزشي و 

اثر وي  مرحله توسعه تيم رهبري مركز آموزشي متفاوت است.

طور كلي الزامات مهمي را براي فراگيران، مدرسان و  همچنين به

يق آورد. مشاهدات حاكي از آن است كه از طر وجود مي سازمان به

گيري، پتانسيل يادگيري  دادن بيشتر افراد در فرآيند تصميم دخالت

  ].۴۱يابد [ مدرس همانند يادگيري فراگير، افزايش مي

گذاران تحصيلي بايد آگاهي داشته باشند كه فرآيند رهبري  سياست

در مراكز آموزشي، در برگيرنده افرادي بيش از منصوبان رسمي 

دادن تعداد  شناسايي و دخالتهاي بسياري برای  است. موقعيت

گذاران  هاي رهبري وجود دارند. سياست بيشتري از مدرسان در نقش

هاي  هاي آنان در حوزه اي بايد در نظر داشته باشند كه سياست ناحيه

سازي و ارتقای رهبري تا پاسخگويي و حسابرسي،  متفاوت، از آماده

دهد. اگر  اين واقعيت را منعكس نموده و مورد حمايت قرار مي

ها، مراكز آموزشي و رهبران و مدرسان آنها بايد پيشرفت  سيستم

هايي براي توانمندنمودن آنها در جهت بهبود  كنند، بايد موقعيت

، رهبري غيرمتمركز را اسپيالن]. ۴۱روش رهبري فراهم شود [

شناسد، بلكه آن  عنوان درمان تمامي مشکالت مراكز آموزشي نمي به

يا مفهومي براي تفكر درباره رهبري مركز را ابزار تشخيصي 

ای برای رهبري موثر يا تجويزي  نمايد و نه نسخه آموزشي، تلقي مي

 ].۴۲برای نحوه عملكرد رهبري مركز آموزشي [

شواهد حاکي از آن است كه ارتقای مدرسان به مرتبه رهبران 

شدن  تواند منجر به نتيجه بسيار مهم دخالت داده آموزشي، مي

هاي رهبري، به ويژه در رابطه با آموزش  ان در مسئوليتفراگير

خودشان شود. منشور سازمان ملل در رابطه با حقوق كودك مبين 

عنوان  ]. به۴۳آموزان است [ شدن براي سخنان دانش اهميت قايل

عنوان مركز آموزشي)  هاي متنوعي را در مدرسه (به راه روداكمثال، 

كند؛ تاسيس  سو ارايه مي برای هدايت رهبري مدرسان به اين

آموزي برای تحقيق  هاي كاري دانش شوراي مدارس، ايجاد گروه

درباره يك مشكل يا ايده خاص و ارايه گزارش حاوي پيشنهادات 

آموزان بتوانند  وسيله آن دانش هاي پيام كه به عملي، ايجاد صندوق

را  شان را ارايه نموده و پيشنهادات خود نظرات خود درباره تجربيات

آموزي در خصوص  هاي دانش گاهي رفراندوم مطرح كرده و گاه

تصميمات مهم براي گروه سال مدرسه يا كالس اجرا نمايند. اين 

آموزان و كاهش  هاي دانش روشی موثر برای شناسايي قابليت

كه شواهد بسياري مبني بر موثربودن  احساس بيگانگي است. درحالي

، در گزارشي براي يك يچموندرو  ريچموند ].۴۴آن وجود دارد [

پروژه در شيلي به حضور نمايشگران اجتماعي يعني جواناني كه از 

هاي پس از مدرسه، كمك اضافي و تدريس خصوصي  طريق كارگاه
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نمايد  پرداختند، اشاره مي آموزان پايه سوم و چهارم مي براي دانش

با هدف  طور مشابه به پروژه جامعه نوآوران در سوئد ، بهبنتلي ].۴۵[

مبارزه با بيكاري جوانان در مناطق روستايي كم جمعيت اشاره نموده 

گانه، جوانان پروژه خود را اجرا نمودند و  است. در يك شراكت سه

تر راهنمايي شدند. مزيت اين  وسيله يك مدرس مسن هر يك به

هاي اجتماعي، رضايت  حالت براي فراگير و مدرسان افزايش مهارت

  ].۴۶و در نتيجه بهبود يادگيري است [ انشخصي و دانش آن

  

 رهبري در مراكز آموزشي و غيرآموزشي

رهبري در مراكز آموزشي نظير مدرسه، دانشگاه، موسسات آموزشي 

ها رويكردي  منحصر به يك فرد نيست. بلكه رهبري در اين سازمان

ها براي پيشبرد  بخشي به همه توانايي براي تجميع و انسجام

مدير در نقش رهبر آموزشي صرفاً به تمهيد شرايط يادگيري است. 

]. بر اين اساس، ۹كند [ گيري يادگيري كمك مي مناسب برای شكل

رهبري كوششي جمعي است كه در درون سازمان آموزشي و به 

 -هاي ياددهي كمك رهبران مختلف آموزشي براي بهبود فعاليت

را فرآيندي ، رهبري آموزشي فيور]. ۴۷رسد [ يادگيري به انجام مي

اندازي روشن از آينده محيط آموزشي كه  داند كه طي آن چشم مي

آموزان  دربرگيرنده استانداردهاي باالي يادگيري براي همه دانش

است. با مشاركت همه عوامل درگير ترسيم و سپس با اعمال 

انداز هدايت  هاي جمعي در مسير تحقق اين چشم تدابيري كوشش

هاي آموزشي را  فهوم رهبري در سازمان، مالمبرت]. ۴۸شود [ مي

داند، از ديدگاه وي رهبري  تنها محدود به مدير آن سازمان نمي

آموزشي نياز دارد تا به عنوان ظرفيتي فراگيرتر پذيرفته شود كه 

ها و رفتارهاي آموزشي را  ميان همه افراد پراكنده است و همه نقش

هبري مراكز دهد. از اين ديدگاه ر در درون مدرسه پوشش مي

كوشيدن براي يادگيري بيشتر درباره فعاليت   آموزشي فرآيند باهم

رود كه منجر به توسعه دانش و  شمار مي يادگيري به -ياددهي

  ].۴۹شود [ اي افراد در درون مركز آموزشي مي هاي حرفه آگاهي

ناپذير مديريت و  جزء جدايي در مراكز غيرآموزشي،رهبري 

قدري  به ،عنوان رهبر امروزه نقش مدير به دشوارترين اصل آن است.

هاي دولتي و خصوصي در  اهميت پيدا کرده است که بخش

جوي يافتن مديراني هستند که قدرت و توان رهبري و جست

واژه رهبري از ديدگاه متفکران علوم انساني  سازماني را داشته باشد.

ذگذاري بر اي آن را هنر يا فرآيند نفو عده معاني گوناگوني را دارد.

داوطلبانه و از روي اشتياق  اي که آنها (مردم) گونه دانند به مردم مي

به اعتقاد برخي  کنند. هاي گروهي تالش مي در راه رسيدن به هدف

رهبري فرآيندي است که ضمن آن مديريت سازمان  ،ديگر

 انجام ساير وظايف خود را کوشد تا با ايجاد انگيزه و ارتباط موثر, مي

و کارکنان را از روي ميل  هاي سازماني تسهيل کند هدف در تحقق

گروهي از انديشمندان  و عالقه به انجام وظايفشان ترغيب نمايد.

توانايي ترغيب  لند و آن راينيز مفهوم وسيعتري براي رهبري قا

هاي معين  رسيدن به هدف برایديگران به کوشش مشتاقانه 

هاي  دادن به فعاليت جهت ترين نکته در رهبري, مهمد. دانن  مي

 اعضاي سازمان از طريق نفوذ در آنها است و مدير در نقش رهبر,

کسي است که بتواند بر افراد تحت سرپرستي خود موثر باشد و زير 

وظايف مديران در د. دستان سخن او را با جان و دل قبول کنن

 اما نقش. رهبري و کنترل است سازماندهي, ريزي, برنامه ،ها سازمان

اساسي مديران همانا اثرگذاري بر ديگران است به نحوي که 

کارکنان و زيردستان با ميل و رغبت کار کنند و فعاليت بيشتري از 

  ].۵۰[ خود نشان دهند

  

  گيري نتيجه

، عالوه بر اسپيالنويژه به زعم  ديدگاه روش رهبري غيرمتمرکز، به

پتانسيل را نيز اوليای مركز آموزشي يا مدرس ارشد، ديگر رهبران با 

گيرد. مسلماً اين مطلب به ديدگاه خاصي از رهبري مربوط  در برمي

شود كه محصول تعامالت مشترك ميان رهبران مركز آموزشي،  مي

اي است كه در آن مشغول كار هستند.  هاي ويژه پيروان و موقعيت

منظور نيل به رهبري غيرمتمركز، مراكز آموزشي بايد يادگيري  به

قانونمند نموده و رهبري را برای ايجاد ظرفيت و پايداري مشترك را 

توان كليه افراد  سازمان با سيستم مطابقت دهند. از اين طريق مي

مجموعه سازمان را در پذيرش مسئوليت توفيق فراگيران و پذيرش 

هايي كه واجد مهارت و شايستگي هستند،  نقش رهبري در زمينه

دارويي  عنوان نوش بايد آن را بهمند ساخت. اما ن توانمند و عالقه

براي تمامي مشكالت مركز آموزشي دانست، بلكه مدلي از رويه 

اندركاران  رهبري است كه واجد مزايايي بالقوه براي تمامي دست

های  است. واقعيت موجود در رابطه با روش تغيير تدريجي در محيط

ت؛ آموزشي، تالش برای پيشبرد جنبه اصلي رهبري غيرمتمركز اس

هاي  يعني رهبري مدرس كه در نتيجه آن فراگيران نيز در مسئوليت

شوند؛ مزيت اين حالت براي فراگيران و  رهبري دخالت داده مي

هاي اجتماعي، رضايت شخصي و دانش  مدرسان افزايش مهارت

 و در نتيجه بهبود يادگيري است. آنان
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