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Abstract

Introduction: Successful leadership is essential for the success of schools and the
education system. The ISSPP project was conducted in 2001 to implement revenue and
continue to look for specific features, trends and successful features in a successful
circuit. This is because this research is specific to ISSPP and provides evidence of
successful management with a paradigm logic that characterizes it because schools
succeed in doing research.
Methods: The research method is qualitative and based on data theory. The statistical
population of the present study included education specialists and experts, successful
administrators and university professors. From the statistical population, 15 people
were selected through purposive sampling to achieve theoretical saturation. The
research tools were articles published on the ISSPP official website at the University of
Nottingham, England, and semi-structured interviews. The total number of articles
published in this database by the end of 2019 was over 100 articles. This study
examined 36 articles related to the characteristics of a successful school principal. In
order to analyze the data obtained from the interview and selected articles, the data base
method and open, pivotal and selective coding have been used.
Results: The results of data analysis showed that successful school principals have 40
indicators in five categories of leadership practices, organizational interventions,
behaviors and personality traits, philosophy of insights and values, relationships.
Conclusion: Finally, the paradigm model in the form of central phenomena
(philosophy, insights and values), causal conditions (leadership model), contextual
conditions (behaviors and personality traits), intervention conditions (organizational
interventions), strategies (relationships) and consequences (success) was compiled.
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چکیده
مقدمه :رهبری موفق برای موفقیت مدارس و سیستم آموزش و پرورش ضروری است .پروژة  ISSPPدر سال  2001به اجرا درآمد و همچنان به
دنبال درک ویژگی ها ،گرایشات و خصوصیات مدیران موفق در مدارس موفق هستند .لذا هدف پژوهش حاضر شناسایی ویژگی های مدیران مدارس
موفق بر اساس پژوهش های انجام شده در پروژه  ISSPPو ارائه الگوی مدیریت مدارس موفق با منطق پارادایمی است.
روشها :روش پژوهش ،کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد است .جامعهی آماری پژوهش حاضر شامل متخصصان و صاحب نظران آموزش و پرورش،
مدیران موفق و اساتید دانشگاهی بودند که از میان جامعه آماری 15 ،نفر از طریق نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند .ابزار
پژوهش مقاالت انتشاریافته در پایگاه رسمی اینترنتی  ISSPPدر دانشگاه ناتینگهام انگلستان و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود .تعداد کل مقاالت
منتشر شده در این پایگاه تا پایان سال  2019بالغ بر یکصد مقاله بود که این پژوهش به بررسی  36مقاله مرتبط با ویژگی های مدیر مدارس موفق
پرداخته است .به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه و مقاالت منتخب از روش داده بنیاد و کد گذاری باز ،محوری و انتخابی استفاده
شده است.
یافتهها :نتایج تحلیل داده ها نشان داد که مدیران مدارس موفق دارای  40نشانگر در  5مقوله شیوههای رهبری ،مداخالت سازمانی ،رفتارها و
خصوصیات شخصیتی ،فلسفه بینش و ارزشها ،روابط می باشند.
نتیجهگیری :در نهایت مدل پارادایمی در قالب پدیده محوری(فلسفه ،بینش و ارزش ها) ،شرایط علّی(الگوی رهبری) ،شرایط زمینه ای(رفتارها و
خصوصیات شخصیتی) ،شرایط مداخله ای(مداخالت سازمانی) ،راهبرد ها(روابط) و پیامدها(موفقیت) تدوین شد.
واژگان کلیدی :مدیر موفق ،مدارس موفق ،ISSPP ،پایداری موفقیت
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ادبیات مربوط به مدیران موفق چنین نتیجه گیری می کند که
مدیران موفق مأموریت ها ،غایت و اهداف را با مشارکت ذینفعان
(دانش آموزان ،والدین و معلّمان) ترسیم می کنند ،آنها فرایندی را
جهت آموزش و ارزیابی عملکرد کارکنان طراحی می کنند ،مدیران
موفق به دقت به مسائل گوش می کنند و جو صداقت ،اعتماد و
مشارکت را به وجود می آورند .مدیران موفق ،طرحی را جهت
بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و برنامه ای را برای رشد
حرفه ای معلّمان طراحی و اجرا می کنند ] .[12از نظر کرافت و
گیلمور ( )2016مدیران موفق شناخت ارزشمندی از اعمال روزانه
شان دارند که این شناخت محیطی امن و حمایتی برای موفقیت
و پیشرفت دانش آموزان ایجاد می کند .این اعمال بدین صورت
دسته بندی می شوند :پیشرفت پرسنل و افزایش توانایی رهبری
آنان ،تفویض اختیار همراه با قبول مسئولیت و تقویت انجمن ها
و گروه ها در مدرسه ،درک صحیح از نیازهای پاسخگویی ،داشتن
تعامل قوی با پرسنل و استفاده صحیح از تدابیر ارتباطی مؤثر،
تسهیل آموزش و نهایتاً مدیریت تغییر در مدرسه ] .[13بررسی
نتایج برخی پژوهش های دیگر مانند بارنت و استوسون ()2015
و سباستین و آلنوورس ( )2012نشان می دهد که خصوصیات
مدیران موفق در ابعاد شخصیتی مانند تعهد ،اعتماد به کارکنان،
ابعاد رهبری آموزشی مانند مشارکت ،همکاری تیمی ،جهت دهی،
تعامل فعال و حمایت از معلمان و دانش آموزان ،ابعاد مدیریتی
مانند کارکردهای اساسی مدیران از جمله طراحی ،برنامه ریزی و
نظارت مورد توجه بوده است ].[14,15
نتایج بررسی پژوهش های  ISSPPنشان می دهد که
مدیریت مدارس موفق اثرات بسیار مهمی بر کیفیت مدرسه و
یادگیری دانش آموز دارد .یکی از راه های بیان این مسئله این
است که یک مدیر موفق معموالً به عنوان یک کاتالیزور برای
آزادسازی پتانسیل های بالقوه ای که در سازمان وجود دارد ،عمل
می کند ] .[16در این باب پاتون ( )2015نیز در تحقیقاتش بر
روی داده های پروژه  ISSPPبه این نتیجه رسید که مدیران
مدارس موفق تأثیر کمتری بر روی توسعه توانایی های معلمان
داشتند و بیشتر کار آنها در ابعاد انگیزش و حمایت از شرایط کاری
بود ] .[17مالین و هاکمن ( )2017نیز نشان دادند که وفیفه
اصلی رهبری این است که به بهبود عملکرد کارکنان کمک کند
و منظور از این عملکرد  ،اعتماد کارکنان ،ارزش ها ،انگیزه ها،
مهارت ها و دانش و شرایطی است که در آن کار می کنند ].[18
مدیران مدارس موفق از طریق تاثیر گذاشتن بر روی انگیزه ،تعهد
و شرایط کاری به صورت غیر مستقیم و مؤثرتر باعث بهبود
آموزش و یادگیری می شوند ].[19
الزم به ذکر است در پژوهش های پروژه بین المللی
 ،ISSPPمدیران و مدارسههی شرکت داشههته اند که دارای
حداقل یکی از معیارهای سه گانه ذیل بوده اند :اول وجود
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مقدمه
دو دهه قبل ،دی و همکاران ( )2000انگیزه شروع یکی دیگر
از مطالعات بینالمللی در حوزه مدیریت مدرسه را رقم زدند ،آنها
در جستجوی این سؤال بودند که ویژگیهای مشترک مدیران
مدارس موفق کدامند؟ ] [1به دنبال آن پروژة بین المللی مدیریت
مدارس موفق در سال  2001به اجرا درآمده و همچنان به دنبال
درک ویژگی ها ،گرایشات و خصوصیات مدیران موفق مدارس
موفق بوده است ] ISSPP .[2اولین و طوالنیترین پروژه در حال
اجراست که با تشکیل جلسهای در دانشگاه ناتینگهام انگلستان با
حضور گروهی متشکل از پژوهشگران هفتکشور (آمریکا،
انگلستان ،چین ،نروژ ،سوئد ،استرالیا و دانمارک) آغاز شد .این
پروژه امروزه با مشارکت گروههایی در بیش از  13کشور ادامه دارد
و بیش از  100مطالعه موردی در این زمینه انجام شده است ]،[3
اخیراً کشورهای دیگر مانند قبرس ،مکزیک ،نیوزلند ،آفریقای
جنوبی و ترکیه نیز به این پروژه اضافهشدهاند .الزم به ذکر است
که مجله مدیریت آموزشی برخی از نتایج مذکور را در قالب مقاالت
پژوهشی منتشر نموده است .پروژه  ISSPPدر نوع خود اولین و
بزرگ ترین در جهان است که منجر به جامع ترین تصویر از
خصوصیات و استراتژی های مدیران مدارس موفق در مدارس
ابتدایی و متوسطه شده است ].[4
در نیم قرن اخیر مدیریت مدرسهههه موردتوجه تعداد زیادی از
مطالعات قرارگرفته اسههت ] .[3,4,5,6تأثیر مدیریت مدرسههه بر
انواع متغیرهای وابسهته مانند پیشهرفت تحصهیلی ،فرهنگ مدرسهه،
رضهههایهت شهههغلی و سهههایر متغیرههای مربوط بهه معلمهان ،مورد
تجزیهوتحلیل قرارگرفته اسهت ،رابینسهون ،هوهاا و لوید (;)2008
هتی ( )2009در مطهالعهات خود بهه تهاثیر مهدیریهت مهدرسهههه بر
متغییرههای فو پرداختهه انهد ] .[7,8نتهایج مطهالعهه موردی درای
اسههدال و همکاران( )2018نشههان میدهد که مدیران آموزشههی
موفق دارای خصهوصهیات برجسهتهای هسهتند .برای ماال هدایت
مهدرسهههه و کهارکنهان آنیکی از این مؤلفهههها اسهههت .مهدیران بهایهد
ههدفی را برای سهههازمهان از راه جههتدهی فراهم کننهد .مهدیران
موفق توانایی الزم برای سهاختن یک دیدگاه مشهترک و تسههیل
این فرآینهد ،کمهک بهه ارتقهای پهذیرش اههداف گروه و تعیین
انتظهارات برای عملکرد بهاال در سههههازمهان را فراهم میکننهد.
درمجموع مهدیران موفق میداننهد چگونهه این فرفیهت هها را در
گروه ایجاد کنند ].[9
دیویس و همکارانش ( )2003معتقد هستند که امروزه در کنار
هرمدرسه موفقی ،رهبری مؤثر و موفق خواهید یافت ] .[10از
دیدگاه لوین و لیزوت ( )1990رهبران موفق دارای انرژی باال بوده
و اغلب فعالیت های آموزشی را راهنمایی می کنند ،آنها از معلّمان
حمایت نموده و به دنبال انتخاب معلّمانی اثربخش می باشند.
رهبران موفق بر فعالیت های مدرسه نظارت نموده و به دنبال
کسب منابع ضروری مدرسه هستند ] .[11والین ( )2009از بررسی
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روش ها
شهههناخت ویژگیهای مدیران مدارس موفق صهههرفاً با انجام
پژوهشهای میدانی و در مقیاس محدود میسر نیست و فراتحلیل
های مناسهب که نتایج پژوهشهای انجامشهده معتبر را بررسهی و
مقایسهه میکند بسهیار راهگشهاسهت .نوع این پژوهش کیفی و از
نظر روش داده بنیهاد اسهههت .ابزار گردآوری داده هها مجموعهه
گزارش های پژوهشهی چا شهده در پایگاه رسهمی  ISSPPو
همچنین مصههاحبه اکتشههافی نیمه سههاختار یافته بود .در بخش
بررسهی اسهناد ،ابتدا نتایج پژوهش های منتشهر شهده جسهتجو و
انتخاب شههدند .علت انتخاب این مقاالت ،اعتبار پایگاه اطالعاتی
منتشههر کننده و تأیید مقاالت در پایگاه رسههمی پروژه ISSPP
بود ،در واقع تمهام این مقهاالت در پهایگهاه اینترنتی  ISSPPنمهایهه
شههده اند .تعداد کل مقاالت منتشههر شههده در این پایگاه تا پایان
سهههال  2019بالغ بر  100مقاله بوده اسهههت .در این پژوهش 36
مقهاله به روش نمونه گیری هدفمنهد از نوع موارد مطلوب انتخهاب
شهدند .در بخش مصهاحبه از متخصهصهان ،اسهاتید و مدیران اجرایی
حوزه آموزش و پرورش به عنوان جامعه پژوهشهی اسهتفاده شهد که
از این نظر شهههیوه انتخهاب آنهها ههدفمنهد از نوع گلولهه برفی بود تها
بتوان از طریق افراد انتخاب شههده درک عمیقی از موضههوع مورد
مطالعه به دسهت آورد .همچنین برای جمع آوری داده ها از روش
مصهاحبه اکتشهافی نیمه سهاختار یافته اسهتفاده شهد .بدین روش که
سهواالت مصهاحبه برای افراد شهرکت کننده به صهورت یکسهان
طراحی شهد .روش انتخاب و انجام مصهاحبه ها نیز به این صهورت
بود کهه پژوهشهههگر بها افراد مهذکور تمهاس گرفهت و بعهد از معرفی
خود و شههر اجمالی از موضههوع و روش پژوهش و دلیل انتخاب
آنها ،پس از جلب رضهایت برای مشهارکت در این پژوهش ،زمان
مصههاحبه را با آن ها هماهنگ کرد .راهنما و چارچوب موضههوع
پژوهش ،قبل از اجرای مصهاحبه برای آنها ارسهال شهد تا فرصهت
تأمل بر موضههوع و چگونگی انجام مصههاحبه را داشههته باشههند و
نهایتاً سایر مصاحبه ها هم با معرفی دیگر افراد متخصص ،توسط
افراد خبره انتخهابی در گهام اول انتخهاب افراد نمونهه ،بهه همین
منوال انجام شههد .محقق با انجام  15مصههاحبه به نقطه اشههباع
نظری رسه هیهد .در نههایهت پس از جمع آوری اطالعهات از بخش
های مصهاحبه و بررسهی منابع به منظور تجزیه و تحلیل ،از روش
داده بنیاد و مراحل سهه گانه کد گذاری(کد گذاری باز ،کد گذاری
محوری و کد گذاری انتخابی) برای طبقه بندی داده ها اسههتفاده
شههد .در مرحله کدگذاری باز در پژوهش حاضههر ،مصههاحبه های
ضهبط شهده پس از پیاده سهازی ،با اسهتفاده از روش تحلیل محتوا
به صهورت سهطر به سهطر بررسهی ،مفهوم پردازی و مقوله بندی
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شواهدی مبنی بر موفقیت دانش آموزان در سطحی فراتر از
انتظارات در آزمون های ایالتی یا ملی ،دوم شهرت و اعتبار مدیران
انتخاب شده در جامعه و یا نظام آموزشی (که این معیار از طریق
مشورت با کارکنان ،دیگر مدیران ،گزارش بازرسی مدرسه و غیره
به دست آمده است) و سوم شهرت مدرسه به طورکلی و یا کسب
جایزه به دلیل اجرای برنامه های خاص .بنابراین در این پروژه
مدرسههه ای موفق تلقی شده اسههت که حداقل دارای یکی از
ویژگی های یاد شده باشد ] [20و مدیران موفق کسانی هستند
که قادر به انطبا با شرایط موجود داخلی و خارجی ،انجام اقدامات
شایسههته استراتژیک و نیز هدایت برنامه پیشرفت در یک
چارچوب منسجم و روشن با توجه به اهداف گسترده آموزشی،
اخالقی و معنوی باشند ].[5
بی شهک مدارس کشهور نیز بدون مدیران مؤثر و موفق قادر
به اصهال و بهبود عملکرد خود و نیز پاسهخگوی مسهئولیت های
روزافزون خویش نخواهند بود .عسههگریان ( )1387بر این عقیده
است که علی رغم این همه تالش سخت ،جامعه متحول ما نمی
توانهد بهه مهدیریهت مهدارس امروزی بها کیفیهت کنونی اکتفها کنهد .زیرا
کیفیت کنونی ،نامطلوب اسهههت و پاسهههخگوی نیازها و انتظارات
جامعه فردا نیسههت .آینده مدارس و بهبود و توسههعه آنها در گرو
رهبری اثربخش آنههاسهههت .از دیهدگهاه رحیمیهان ( )1392و فهانی
( )1393در رابطهه بها رهبری موفق مهدارس هم در حوزه نظری و
هم در حوزه عمل ،کم کاری شهههده اسهههت .از نظر آنها ،مدارس
کشهور بدون رهبری مؤثر و موفق قادر به اصهال و بهبود عملکرد
خود و نیز پاسهخگوی مسهئولیت های روزافزون خویش نخواهند
بود ][21عالوه بر این بر اسهاس تحقیقات انجام شهده ،پروژه بین
المللی  ISSPPنتایج مفید و جالبی در زمینه مدیریت آموزشی بر
جای گذاشهت ] .[22یکی از این موارد ،بررسهی نتایج این پژوهش
ها با هدف گسهههترش یک چارچوب نظری و سهههاخت یک ابزار
مناسهب برای اندازه گیری ویژگی های مدیران موفق آموزشهی بر
اسهاس آن اسهت .سهاخت این ابزار به مسهئولین و محققان کمک
خواههد کرد تها مهدیران موفق آموزشهههی را بهه کمهک ابزاری مورد
تمایز قرار دهند ،که ریشهه در تحقیقات و پشهتوانه ی نظری دارد.
از طرف دیگر بسهیاری از کشهورهای توسهعهیافته مانند آمریکا و
انگلیس ،از این طریق اسهههتهانهداردههایی را برای آموزش تعریف
کردهاند .در حقیقت اسهتانداردها یک عمل رایجی برای بسیاری از
دولتها شهده تا بر روی ارتقای اشهکال رهبری و مدیریت تمرکز
کننهد کهه منجر بهه خروجیههای مطلوب در دورهههایی از موفقیهت
دانشآموزان شهود .لذا هدف پژوهش حاضهر شهناسهایی ویژگی
های مدیران مدارس موفق بر اساس پژوهش های انجام شده در
پروژه  ISSPPو ارائهه الگوی مهدیریهت مهدارس موفق بها منطق
پارادایمی اسهت .این پژوهش در صهدد پاسهخگویی به سهواالتی
جهت رسیدن به هدف اصلی است:
 .1مؤلفه های اصلی و فرعی مدیریت مدارس موفق کدامند؟

 .2پدیده محوری ،شرایط علّی ،شرایط زمینه ای ،شرایط
مداخله گر ،راهبردها و پیامدها در منطق پارادایمی مدیریت مدارس
موفق کدامند؟
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شهدند و سهاس براسهاس مشهابهت ،ارتباط مفهومی و خصهوصهیات
مشهترک بین کدهای باز ،مفاهیم و مقوالت (طبقه ای از مفاهیم)
مشههخص شههدند .در مرحله کدگذاری محوری ،نیز در پی یافتن
رابطه موجود میان طبقه ها ،مقوله تعیین محتوا براسههاس ویژگی
ههای ارتبهاط بها سهههایر مقوالت ،محوربودن در پژوهش ،تکرار در
داده ها و انتزاعی بودن به عنوان مقوله محوری پژوهش حاضههر،
انتخاب و مطالعه شههد و سههایر مفاهیم نیز در قالب شههرایط علی،
مقولهه محوری ،راهبردهها ،زمینهه ،شهههرایط مهداخلهه گر و پیهامهدهها
طبقهه بنهدی و بهه صهههورت نظری در قهالهب مهدل پهارادایمی بهه هم
مرتبط شههدند .در مرحله کدگذاری انتخابی نیز با توجه به مفهوم
ها و کدهای شناسایی شده ،گزینش نهایی انجام شد و پژوهشگر
در پی یکاارچه سهازی و خالص کردن تحلیل های خود به منظور
پدیداری مقوله اصهههلی برآمد .در این مرحله سهههعی برآن بود که
مقوله ها به گونه ای انتخاب شهود که مقوله اصهلی اسهتخراد شهده،
عمده مفاهیم پدید آمده در مراحل قبل را پوشش دهد.
واحههد تحلیههل در ایههن پههژوهش ،جمههالت و یهها عبههاراتی
بههود کههه اشههاره بههه ویژگههی هههای مههدیر آموزشههی موفههق و
همچنهههین عوامهههل پایهههداری موفقیهههت داشهههت .در هنگهههام
مصههاحبه ،کههدها بههه طههور مسههتقیم از رونوشههت مصههاحبه
شههرکت کننههدگان (کههد هههای زنههده) و بهها توجههه بههه مههوارد
مشترک ذکر شهده ایجهاد شهد .عهالوه بهر ایهن نسهخه ضهبط
شههده مصههاحبه ههها مجههددا بههه طههور مههنظم توسههط پژوهشههگر
دوم مورد بررسی قهرار گرفهت .در بررسهی مقهاالت نیهز متهون
مربوط به بخش یافته ها و نتیجهه گیهری ههر مقالهه بهه دقهت
مطالعه و به هر جمله و یها عبهاراتی کهه اشهاره بهه مهوارد فهو
داشههت ،کههد اختصههاص داده شههد .در مرحلههه بعههد ،ک هد هههای
اسههتخراجی بهها توجههه بههه نزدیکههی و شههباهت در مقولههه هههای
مختلفی دسهته بنهدی شهدند .تعیهین و نهام گهذاری مقولهه هها
نیههز بههر اسههاس اصههطالحات تکنیکههی و تخصصههی موجههود در
مقاالت منتخب انجهام گرفتهه اسهت .در ذیهل نمونهه ای از کهد
گههذاری بههاز محتههوای یکههی از مصههاحبه ههها کههه بهها مههدیران
سههطح بههاالی آمههوزش و پههرورش انجههام شههده قابههل مشههاهده
است.
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کرسهول ،پیشهنهاد می کند که برای بررسهی روایی از
بررسهی توسهط اعضها اسهتفاده کنید ،برای این کار گزارش
نهایی یا توصهههیف ها و مضهههامین خاص را به شهههرکت
کنندگان برگردانید و مشخص کنید که آیا شرکت کنندگان
درسهتی نتایج را مورد تأیید قرار می دهند؟] [23به منظور
بررسههی روایی محتوی از پانل خبرگان (تیم تحقیق) برای
حمهایهت از تولیهد مفهوم یها موضهههوعهات کهدگهذاری و نیز بهازبینی
توسهط مشهارکت کننده اسهتفاده شهد .به این منظور متن مصهاحبه و
کدهای اسههتخراد شههده به مشههارکت کنندگان ارائه شههد و آنها
درباره صهحت و سهقم آن افهار نظر میکردند و در صهورت داشهتن
هر گونهه مغهایرت ،مراتهب مورد توجهه و بررسهههی قرار می گرفهت.
بعالوه پژوهشهههگر مواردی را کهه مبهم بود یها منظور مشهههارکهت
کننده به درسهههتی درک نمی شهههد از طریق تماس تلفنی وE-
mailشههفاف سههازی نمود .عالوه بر این متون مصههاحبه ها و
مقهاالت منتخهب ،کهدهها ،طبقهات و نتهایج تحلیهل محتوایی مقهاالت
جهت بازبینی و دریافت نظرات تخصهصهی توسهط اسهاتید راهنما و
مشاور پژوهشگر مورد بازبینی قرار گرفت .بهمنظور بررسی پایایی
نتایج نیز متن مصههاحبه ها و مقاالت توسههط دو پژوهشههگر مورد
بررسههی قرار گرفت و در مواقعی که پژوهشههگران در یک مورد
خهاص دچهار تشه هتهت آرا میشهههدنهد مقهالهه را بهه نفر سهههوم کهه
صهههاحهبنظر در این حیطهه بود جههت افههارنظر داده و نههایتهاً در
جدولی که بدین منظور تهیهشده بود ،وارد گردید.

یافتهها
در پاسه به سهؤال های پژوهش ،داده های کیفی گردآوری
شههده از تحلیل  36مقاله حوزه  ISSPPو مصههاحبه با  15نفر از
اسهاتید و صهاحب نظران به صهورت کدگذاری باز ،تجزیه و تحلیل
گردید .اجرای فرایند کدگذاری باز روی داده های کیفی گردآوری
شهده ،ابتدا به استخراد تعداد زیادی ویژگی و مفهوم منجر شد که
با بررسهی های مجدد ،بازنگری شهده و براسهاس مشهابهت ها و
اشهتراکات مفهومی ،این مفاهیم و ویژگی ها تقلیل یافته و دسهته
بنهدی شهههدنهد .در نههایهت  133کهد از مصهههاحبهه هها و  160کهد
مفهومی اولیهه از متن مقهاالت منتخهب اسهههتخراد شهههد .در طی
تحلیل و اسهتخراد کدها ،در صهورت تکرار یک عبارت در مقاالت
مختلف که مفهوم مشههابهی با کد اختصههاص داده شههده داشههته
باشهد ،مجدداً از همان کد اسهتفاده شهد تا از تکرار کدها جلوگیری
شههود و به جای آن فراوانی هر کد یادداشههت شههد تا میزان تأکید
اسهاتید مصهاحبه شهونده و محققان  ISSPPکه به آن کد اشهاره
کردهاند نیز مشهههخص شهههود .در ادامه ،این ویژگی ها و مفاهیم
اسههتخراد شههده ،به  40مقوله فرعی تبدیل و نهایتاً از این مقوله
های فرعی 5 ،مقوله اصهلی ایجاد شهد .یافته های به دسهت آمده
از فرایند اجرای کدگذاری در جدول  1آمده است.
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"مدیران مدارس به میزان قابل توجهی در موفقیت مدارس
خود نقش داشته اند .رهبری آن ها تحت تأثیر خصوصیات،
اعتقادات و ارزش های شخصی آن ها قرار گرفته که هدایت رفتار
آنها را بر عهده دارد .مدیرانی که به عنوان مدیران برتر مدارس
انتخاب شده اند معموالً در بدو ورود به آن مدرسه ،در بهبود
فرفیت مدارس از طریق طراحی مجدد ساختارهای مدرسه ،به
ویژه مواردی که باعث بهبود در کار معلمان می شود بسیار موفق
بودند .آن ها فرفیت های حرفهای معلمان را از طریق برنامه های
مربوط به توسعه حرفهای افزایش دادهاند .مدیران همچنین
همکاری های معناداری با ذینفعان داخل و خارد از جامعه مدرسه

برقرار کردند"

طبقه (کد های باز ثانویه)

شیوههای رهبری

مداخالت سازمانی

رفتارها و خصوصیات شخصیتی

فلسفه ،بینش و ارزشها

بر اسههههاس کهدههای مسهههتخرد از مقهاالت (جهدول ،)1
ویژگیههایی کهه بهاعهث موفقیهت مهدیران مهدارس شهههدهانهد بهه پنج
مقوله اصههلی :شههیوههای رهبری ،مداخالت سههازمانی ،رفتارها و
خصهوصهیات شهخصهیتی ،فلسهفه ،بینش و ارزشها و روابط تقسهیم
شهههدنهد .پس از پهایهان فرآینهد کهد گهذاری بهاز ،مقولهه هها در قهالهب
الگوی پارادایمی(کرسههول )2014 ،ترسههیم شههد .شههکل  1الگوی
2022, Vol. 15, No.2
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پهارادایمی موفقیهت مهدیران مهدارس را در مرحلهه کهد گهذاری
محوری نشهههان می دههد .مهدل پهارادایمی کهدگهذاری محوری از
ارکان شهشهگانه شهامل شهرایط علّی ،شهرایط زمینه ای ،شهرایط
مهداخلهه ای ،پهدیهده محوری ،راهبردهها و پیهامهدهها تشهههکیهل شهههده
اسهت ،شهرایط علی :به عنوان عامل اصهلی به وجودآورنده پدیده
مطالعه شههده پدیده محوری :به عنوان حادثه یا اتفا اصههلی که
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روابط

جدول  .1ویژگیهای مستخرد و فراوانی هر کد
کدهای باز اولیه
مدیریت برنامه آموزشی (رهبری آموزشی)
سبک رهبری مشاورهای
سبک رهبری تحولگرا
سبک رهبری توزیعشده
سبک رهبری مبتنی بر تدریس
سبک رهبری مشارکتی
الگوی رهبری که هم قهرمانانه و هم فراگیر است
ایجاد ساختارها جهت توزیع بیشتر رهبری
تعیین مأموریت مدرسه
معتقد به انتخاب کارمندان
ارتقا یک فضای مابت برای یادگیری در مدارس
ارتقا کیفیت تدریس معلم (برنامهریزی جهت پایداری موفقیت)
طراحی مجدد و غنیسازی برنامه درسی
طراحی مجدد برای ایجاد فرهنگهای مشترک
طراحی مجدد سازمان (نقشها و مسئولیتها) متناسب با اهداف
تقویت حس امنیت در مدرسه
تالش بیشتر در حفظ معلمان باکیفیت باال
استقالل معلمان در حوزه تدریس
تعیین اهداف یادگیری برای هر دانشآموز
شجاعت و آمادگی برای روبرو شدن با چالش
ارزش محوری بهجای قانون محوری
صاد  ،پرانرژی ،پرشور شو  ،احترام به کارکنان ،خوشبین ،مهربان ،بانفوذ ،متعهد
انتظارات باال از معلمان و دانشآموزان
نمایش صداقت ،اعتماد و شفافیت
مهارت ایجاد روابط قوی
تأکید بر ارزشهای مشترک
بهبود شرایط در جهت یادگیری و تدریس
تعیین جهت مسیر
توسعه فرهنگ یادگیری در بین معلمان
طراحی فرآیندهای ارتباط و تصمیمگیری
یادگیری عمیق از طریق تبادل ایدههای خوب
تغییر در پیشبرد و بهبود آموزش و یادگیری
توجه خود را بر توسعه دیگران متمرکز میکنند
ایجاد همکاری و تالش جمعی
ایجاد روابط قوی خارد از جامعه مدرسه
تقویت روابط در جامعه مدرسه
مشارکت مدیر در شورای دانشآموزی
مشارکت دانشآموزان در مدیریت
تشکیل گروه رهبری (تقویت همکاری)
تدوین اهداف مشترک

فراوانی
5
6
9
19
4
24
12
15
10
8
4
24
13
10
8
4
3
5
6
13
2
33
27
2
17
2
2
6
4
13
8
6
3
15
12
3
2
4
23
7
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یک سههلسههله کنش های متقابل برای کنترل یا اداره کردن آن
وجود دارد و بهه آن مربوط می شهههود راهبردهها :بهه عنوان کنش
های خاصههی که از پدیده محوری منتج می شههوند و روش هایی
برای مواجههه با پدیده مورد مطهالعهه ارائه می کنهد شهههرایط زمینهه
ای  :به عنوان یک سههری خصههوصههیات ویژه که در آن کنش
متقابل برای کنترل ،اداره و پاس به پدیده انجام می شود شرایط

مهداخلهه گر :بهه عنوان شهههرایط زمینهه ای عمومی کهه بر راهبردهها
تأثیر می گذارند و پیامدها :به عنوا ن خروجی حاصهل از اسهتخدام
راهبردهها ،بها توجهه بهه مقولهه ههای اصهههلی و فرعی مربوط بهه هر
قسههمت ،ویژگی های مدیران مدارس موفق را منعکس می کنند
کهه این فراینهد در شه هکهل ( )1بها عنوان الگوی پهارادایمی مهدیریهت
مدارس موفق ارائه شده است.

شکل  .1الگوی پارادایمی مدیریت مدارس موفق
شرایط زمینه ای:
رفتارها و خصوصیات شخصیتی
تعیین اهداف یادگیری برای هر دانش آموزشجاعت و آمادگی برای روبرو شدن با چالشارزش محوری بجای قانون محوری صاد  ،پرانرژی ،پرشور شو  ،احترام به کارکنان،خوشبین ،مهربان ،بانفوذ ،متعهد
نمایش صداقت ،اعتماد و شفافیت-مهارت ایجاد روابط قوی

مقوله محوری:
فلسفه ،بینش و ارزش ها
راهبردها:

پیامدها:
موفقیت مدیران مدارس
موفقیت مدرسهشهرت-پیشرفت تحصیلی

روابط
ایجاد روابط قوی خارج از جامعه مدرسهتقویت روابط در جامعه مدرسهمشارکت مدیر در شورای دانشآموزیمشارکت دانشآموزان در مدیریتتشکیل گروه رهبری (تقویت همکاری)-تدوین اهداف مشترک

تأکید بر ارزش های مشترک-بهبود شرایط

تعیین جهتتوسعه فرهنگ یادگیریطراحی فرآیند یادگیری ارتباط و تصمیم گیرییادگیری عمیق از طریق تبادل ایده هاتغییر در پیشبرد و بهبود آموزش و یادگیری-تمرکز بر توسعه دیگران

شرایط علٌی:
الگوی رهبری
مدیریت برنامه آموزشرهبری مشاوره ایرهبری تحول گرارهبری توزیع شدهرهبری مبتنی بر تدریسرهبری مشارکتی-رهبری قهرمانانه و فراگیر

-ایجاد همکاری و تالش جمعی

شرایط مداخله گر:
مداخالت سازمانی
] [ Downloaded from edcbmj.ir on 2022-08-17
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مقوله محوری (فلسفه ،بینش و ارزشها) :در بین عوامل
طبقهبندیشده فلسفه ،بینش و ارزشهای شخصی محرک اصلی
در رسیدن به موفقیت مدیران بوده است ] .[24هر یک از مدیران
دارای ارزشهای اصلی خود بودند که بیشتر آنها بر پایه عدالت
اجتماعی پایهریزی شده بود .درواقع این ارزشهاست که بر
خصوصیات و رفتار یک شخص تأثیر میگذارد .در بین ویژگی
های مستخرد« ،ایجاد همکاری و تالش جمعی» و «طراحی
فرآیندهای ارتباط و تصمیم گیری» بیشترین فراوانی را داشته اند.
هالینگر ( )2016معتقد است که مدیران موفق «سازندگان
فرهنگ» هستند زیرا آنها انتظارات و معیارهای باالیی را برای
کارمندان و دانشآموزان در نظر میگیرند .آنها از طریق
هماهنگی ساختارها و فرهنگ مدرسه ،بهویژه بهبود شرایط و
انتظارات باال و با الگوسازی (و نه از طریق نظارت مستقیم و
ارزیابی آموزش) ،بر کیفیت نتایج مدارس تأثیر میگذارند].[25
تحقیقات تجربی رابینسون ( )2016نشان میدهد که هرچه مدیر
بیشتر روی فعالیت اصلی آموزش و یادگیری متمرکز شود ،موفقیت
دانشآموزان بیشتر میشود].[7
شرایط علّی (شیوههای رهبری) :تحقیقات  ISSPPنشان
داد که شیوهی رهبری در موفقیت یک مدرسه بسیار تأثیرگذار
است( .)3نتایج این پژوهش نشان میدهد که هیچیک از الگوهای
رهبری در مطالعات  ISSPPبهتنهایی غالب نیست ولی در بین
الگوهای استخراد شده ،سبک رهبری مشارکتی با فراوانی  24و
رهبری توزیع شده با فراوانی  19بیشترین تکرار را داشتند.
یافتههای دی و همکاران ( )2001و گور و همکاران ( )2006تأیید
میکنند که تنوع و تعدد انواع شیوههای رهبری صرفاً نشانگر تنوع
و پیچیدگی نقش است و رهبر موفق به کمک مهارتها قادر به
اقتباس و اتخاذ الگوی خاص در زمانها و شرایط مختلف
است] .[1,26دی ( )2009دریافت که انعطافپذیری ویژگی اصلی
شخصیت رهبران برای انتخاب الگو و حفظ موفقیت بوده
است] .[27نمونه ای از مصاحبه با یکی از صاحبنظران که نشان
دهنده نقش پررنگ شیوه رهبری مشارکتی است در ذیل بیان شده
است:
در یکی از مدارس شاخص که از شهرت زیادی برخوردار
است ،از همان ابتدا والدین و ذینفعان مدرسه در همه تصمیماتی
که در مدرسه گرفته می شد مشارکت داشتند .مدیر مدرسه به
والدین اجازه افهار نظر می دهد .او با این کار باعث می شود که
معلمان و والدین احساس تعلق کنند.
از طرفی گور ( )2015در گزارش یافتههای  ISSPPنشان
میدهد که مدیران موفق مدارس از الگوی خاصی از رهبری
پیروی نمیکنند ،بلکه ترکیبی از عناصر هر دو نوع آموزشی و
تحولگرا را نشان میدهند].[28
شرایط مداخله گر(مداخالت سازمانی) :در مصاحبه های
انجام شده و متون مقاالت ،دانش و اعتمادبهنفس زیاد مدیران

موفق ،عامل مشترک در ایجاد تغییرات سازمانی بود .در بین
کدهای استخراد شده از طبقه مداخالت سازمانی ،ارتقا کیفیت
تدریس معلم با فراوانی  ،24ایجاد ساختارها جهت توزیع بیشتر
رهبری با فراوانی  15و طراحی مجدد و غنی سازی برنامه درسی
با فراوانی  13بیشترین تکرار را در مقاالت مورد پژوهش داشتند.
زبر ( )2013به اهمیت افزایش مهارت معلمان و تغییر ساختاری
در حمایت از یادگیری معلمان و تعامل با دانشآموزان بهعنوان
پیشنیازهای الزم جهت بهبود شرایط مدرسه اشاره میکند].[29
یک نمونه از کدهای مربوط به مصاحبه با معلمان در رابطه با
ارتقا کیفیت تدریس در ذیل ذکر شده است]:[30
"هریک از ما دارای نقاط قوتی هستیم .هر یک از معلمان
توسط تیم مدیریتی در جایگاه کاری متناسب با توانایی شان قرار
می گیرند .مارتین بر ارتقا کیفیت تدریس اصرار داشت .تعامالت
گروهی معلمان و اجرای اصالحات مؤثر در مدرسه ،با کیفیت
آموزشی در ارتباط می باشد که به نوبه خود بر پیامدهای تحصیلی
دانش آموز تاثیر می گذارد".
همچنین طراحی مجدد سازمان در ابتدا توسط الیت وود و
راحیل ( )2002بهعنوان بعد مهم مدیریت موفق شناختهشده بود
که سامونز ( )2009مجدداً اهمیت آن را در مطالعه خود مورد تأکید
قرار دادند] .[31,32در محیط یادگیری سه مداخله گری که
مدیران موفق را قادر میسازد موفقیت را حفظ کنند عبارتاند از:
تغییرات در برنامه درسی و آموزش ،بهبود امکانات رفاهی و
روشهای ارزیابی و گزارشگری .هریس ( )2009افهار
داشت«:هیچچیز برای دانشآموزان و یادگیری آنها تغییر
نمیکند ،مگر اینکه در اعتقادات ،رفتارها و عملکرد معلمان تغییر
ایجاد شود»].[33
شرایط زمینه ای(رفتارها و خصوصیات شخصیتی) :آنچه
این مطالعه در مورد خصوصیات مدیران مدارس موفق به دست
آورد این است که خصوصیات شخصی مدیران از سه جنبه موفقیت
مدیر ،پایداری موفقیت و حتی رهبری یک سازمان آموزشی بسیار
حائز اهمیت است .در بین کدهای استخراد شده در طبقه رفتارها
و خصوصیات ،کد «صداقت ،پرانرژی بودن ،پرشور شو بودن،
محترم شمردن کارکنان ،خوشبینی ،مهربانی ،نفوذ و تعهد» با
فراوانی ، 33انتظارات باال از معلمان و دانش آموزان با فراوانی 27
و مهارت ایجاد روابط قوی با فراوانی  17بیشترین تکرار را در
مقاالت داشتند .در مورد میزان نفوذ و روابط قوی ،درواقع این
قدرت مدیریت و موقعیت نبود که آنها را بانفوذ جلوه میداد ،بلکه
قدرت رفتار و خصوصیات شخصیتی ناشی از روابط با همه ذینفعان
مدارس بود که با آنها تعامل داشتهاند .موران( )2004معتقد است
که مدیران مدارس موفق همگی دارای فرهنگ غنی ،گشادهرو،
قابلاعتماد و خوشبین ،مهربان ،بانفوذ و متعهد بودند] .[34در
مصاحبه ای که با یکی از اساتید آموزش و پرورش انجام شد بدین
صورت به رفتارهای مدیر اشاره شد:

طراحی مدل فرآیند مدیریت مدارس موفق بر اساس یافته های پژوهش بین المللی ISSPP
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بحث
در این پژوهش تالش شد تا پدیده ی موفقیت مدیران مدارس
با مصاحبه با صاحبنظران و مقاالت مربوط به پروژه بین المللی
 ISSPPبا استفاده از نظریه داده بنیاد مورد الگوسازی مفهومی
قرار گیرد .بررسی و تحلیل متن مصاحبه  15نفر از اساتید و 36
مقاله مرتبط با این پروژه در مراحل کد گذاری منجر به استخراد
 40ویژگی شد که در پنج طبقه اصلی شیوههای رهبری ،مداخالت
سازمانی ،رفتارها و خصوصیات شخصیتی ،فلسفه ،بینش و
ارزشها و روابط تقسیم شدند .این عوامل با بررسی متن مصاحبه
ها و پژوهشهایی که منجر به شناسایی عوامل موفقیت مدیران
مدارس شدهاند و همینطور در ادامه فعالیت حرفهای خود ،توانسته
بودند به مدت پنج سال در همان مدرسه مانده و موفقیت خود را
حفظ کنند ،انجام پذیرفت.
در پاس به سؤال اول پژوهش ،نتایج نشان داد که مدیران
مدارس موفق دارای پنج دسته ویژگی اصلی شامل شیوههای
رهبری ،مداخالت سازمانی ،رفتارها و خصوصیات شخصیتی ،
فلسفه ،بینش و ارزشها و روابط هستند (جدول  .)1در این میان
رهبری توزیعی و رهبری مشارکتی بیشترین فراوانی را در طبقه
شیوههای رهبری; ایجاد ساختارها جهت توزیع بیشتر رهبری،
تعیین مأموریت مدرسه ،ارتقا کیفیت تدریس معلم (برنامهریزی
جهت پایداری موفقیت) ،طراحی مجدد و غنیسازی برنامه درسی
و طراحی مجدد برای ایجاد فرهنگهای مشترک بیشترین فراوانی
را در طبقه مداخالت سازمانی; شجاعت و آمادگی برای روبرو
شدن با چالش ،انتظارات باال از معلمان و دانشآموزان ،مهارت
ایجاد روابط قوی و رفتارهای مابت از قبیل صداقت ،پرانرژی
بودن ،احترام به کارکنان و خوی مهربانی بیشترین فراوانی را در
طبقه رفتارها و خصوصیات شخصیتی; طراحی فرآیندهای ارتباط
و تصمیمگیری ،ایجاد همکاری و تالش جمعی بیشترین فراوانی
را در طبقه فلسفه ،بینش و ارزشها و درنهایت ایجاد روابط قوی
خارد از مدرسه و تشکیل گروه رهبری ،بیشترین فراوانی را طبقه
روابط داشتهاند.
در توضیح شیوه های رهبری می توان گفت مدیران موفق در
مدارس کسانی هستند که سازمان و مدرسه خود را بر اساس سبک
های رهبری جدید مانند سبک رهبری توزیع شده یا فراگیر ،تحول
گرا ،مشاوره ای و مشارکتی هدایت کنند] .[38,39,40در تبیین
این نتیجه می توان گفت این سبک های رهبری بیشتر بر توسعه
مدرسه از راه مشارکت همه افراد ،ایجاد جو سازمانی مطلوب و
اعتماد متقابل بین مدیر و کارکنان از یه سو و مدیر و دانش آموزان
از سوی دیگر تاکید دارند .هالینگر ( )2016نیز در پژوهش خود
افهار میدارد که در میان مدیران موفق مدارس ،شباهتهای
زیادی بین رهبران آموزشی و تحولگرا وجود دارد زیرا هر دو
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تالش ،تعهد ،صبر ،خوشبنی و مهربانی با کارکنان دلیل اصلی
موفقیت مدیر است ،چرا که قلب و رو معلمان و دانشآموزان و
همچنین عقاید و الگوهای آنها را در کار آموزش و یادگیری درگیر
میکند.
آنها با کمهک گهرفتن از شهیوه رهبهری تحهولگرا انتظهار
سهههطح بهههاالتری از تعههههد و بههههرهوری را دارنهههد .ههههالینگر
( )2016مههدیران موفههق آموزشههی را بهههعنوان «سههازندگان
فرهنههههگ» توصههههیف کههههرده انههههد .آنههههها انتظههههارات و
استانداردهای بهاالیی را بهرای کارمنهدان و دانشهجویان تعیهین
کرده بودنهد .تقریبهاً تمهامی مهدیران مهدارس موفهق انتظهارات
بهههاالیی دارنهههد ،ایهههن بهههدان معناسهههت کهههه کارکنهههان و
دانشآمهههوزان را موفهههف بهههه پاسهههخگویی در مقابهههل خهههود
میدانند].[25
راهبردها (روابط) :در بین کدهای مستخرد در طبقه روابط،
تشکیل گروه رهبری با فراوانی  23و ایجاد روابط قوی خارد از
مدرسه با فراوانی  12بیشترین تکرار را در مقاالت داشتند .در مورد
تشکیل تیم رهبری در یکی از مدارس ایاالت متحده بدین نحو
اشاره شده است ،جاکبسون (:)2011
در حین مصاحبه یکی از معلمان توضیح داد که بعد از جلسه
ابتدای سال ،در باب سه مشکل اساسی که یکی از آنها پخش مواد
مخدر در بین دانش آموزان بود ،مدیر مدرسه تیمی متشکل از چند
تن از والدین ،معلمان و مشاوران مدرسه تشکیل داد تا در قالب
یک گروه علمی ،مشکل را برطرف کنند .در این بین حتی یکی از
کاسبان محله نیز در کنترل عبورو مرور تیم را همراهی می
کرد].[35
هالینگر و لی ( )2014با مصاحبه با مدیران موفق به این نتیجه
رسیدند که رهبری آموزشی بیشتر مدیریتی یا معاملهگر است
درحالیکه رهبری تحولگرا در ایجاد روابط با کارکنان و ایجاد
جوامعی که در آن احتمال تغییر بیشتر است ،تمرکز دارد ازاینرو
رهبری تحولگرا در پایداری موفقیت مدیران مؤثرتر است].[36
در مقابل این رهبران آموزشی هستند که روابط و انتظارات باال را
تعریف میکنند .در واقع خصوصیات مدیران موفق و اقدامات و
عملکرد مؤثر آنها در ایجاد ،توسعه و حفظ شرایط داخلی مدرسه
در جهت رسیدن به موفقیت و حفظ آن بود .آنها توانستند بهطور
مؤثر چالشهای محیط بیرونی را نیز مدیریت کنند .آنها نقش
مهمی در مدیریت تنشها و معضالت پیشبینیشده و
غیرقابلپیشبینی داخل و خارد مدرسه داشتهاند .افزایش
مداخالت و تغییرات مابت منجر به افزایش شهرت مدرسه و
مدیران بود ،این شهرت خود را با افزایش تقاضا برای ثبتنام،
افزایش لیست انتظار و افزایش دانشآموزانی که به مدرسه خود
افتخار میکردند ،نشان میداد .روابط محکم با خانوادهها ،رشد
افکار مابت والدین ،تقویت مشارکتهای خارجی و مسابقات
ورزشی و موسیقی بین مدرسهای از نقاط عطف حفظ و پایداری

موفقیت مدارس بود].[37
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مدل بر ایجاد یک هدف مشترک ،انتظارات باال ،پیشرفت
کارمندان و مدلسازی رهبر از رفتارهای مورد انتظار تمرکز
دارند] .[25هالینگر ( )2014در تحقیقی دیگر ادعا میکند که در
میان مدیران مدارس موفق ،بین رهبری تحولگرا و توزیعشده نیز
ارتباط وجود دارد زیرا رهبری توزیعشده مستلزم ایجاد یک دیدگاه
مشترک و متعهد به تغییر است] .[36روز نتهال و همکاران()2006
معتقدند که استفاده از الگوی رهبری توزیعی معموالً به «مداخله
کامالً مستقیم از جانب مدیران موفق» بستگی دارد .که نتایج این
پژوهش ها با نتیجه پژوهش حاضر هم خوانی دارد].[41
در ارتباط با مولفه مداخالت سازمانی نتایج این پژوهش با
نتایج تحقیقاتی که زبر ( ،)2013کراو و همکاران ( ،)2016الیت
وود و راحیل )2002انجام داده اند ،هم خوانی دارد( .)29,30,37از
نظر بسیاری از صاحبنظران از جمله دی ( ،)2000هریس و چامن
( )2002کارکنان و معلمان از مهمترین و با ارزشترین منابع
سازمان ها از جمله مدارس محسوب می شوند و یکی از ویژگی
های کلیدی مدیران اثربخش نیز این است که به منابع انسانی
خود ارزش باالیی می نهند و در جهت جذب و حفظ معلمان با
کیفیت و نیز ارتقا کیفیت تدریس آنان گام بر می دارند ].[1,41
نتیجه به دست آمده در ارتباط با مؤلفه رفتارها و خصوصیات
شخصیتی مدیران موفق در مدارس ،همخوانی زیادی با نتیجه
تحقیقات که کروم و شرمن ( ،)2008سانزو و همکاران ( )2011و
غالمی ،شیربیگی و صیادی ( )1392دارد ] .[42,43,44داشتن
اعتماد به کارکنان ،معلّمان و دانش آموزان ،خوشبینی و مابت
اندیشی نسبت به اداره امور مدرسه ،رعایت عدالت و عدم تبعیض
در برخورد با همکاران و دانش آموزان ،داشتن منش و اخال نیکو
در روابط کاری و شخصی با همکاران ،معلّمان و دانش
آموزان گشاده رویی و مهربان بودن داشتن صداقت در رفتار و
گفتار ،داشتن شجاعت کافی در انجام امور و کارها ،داشتن فرفیت
باالی روانی برای برخورد با مشکالت مدرسه ،انعطاف پذیر بودن
توانایی باال در درک کردن احساسات دیگران برای مدیریت روابط
انسانی و ارزش محوری بهجای قانون محوری از جمله خصوصیات
شناسایی شده در این مطالعه برای مدیران آموزشی موفق می
باشد .در این رابطه جاکبسون ( )2012نشان داد که مدیران موفق
مقاوم ،خوشبین و امیدوار هستند .آنها همچنین قابلاعتماد،
پایدا ر ،دارای هدف و دارای تعهد اخالقی بسیار قوی هستند .این
خصوصیات در هر یک از مدیران یافت میشد که هم موفقیت
خود و هم موفقیت سازمان را تضمین میکرد .آنها همچنین در
تفکر و انتخاب روش ،انعطافپذیر بودند .آنها مانند زبانآموزانی
بودند که میتوانستند دائماً گوش فرا دهند و یاد بگیرند .همچنین
هر یک از آنها به طر مختلف اشتیا شدیدی به عدالت
اجتماعی داشتند ].[45
در بین عوامل طبقهبندیشده فلسفه ،بینش و ارزشهای
شخصی محرک اصلی در رسیدن به موفقیت مدیران بوده است

] .[24درواقع این ارزشهاست که بر خصوصیات و رفتار یک
شخص تأثیر میگذارد .طبق نظر دیل و پترسون ( )1999ارزش
ها عبارتند از انگاره های آگاهانه یک سازمان از آنچه که خوب و
بد یا مهم و بی اهمیت است .باورها نیز نمایانگر نحوه درک و
برخورد ما با جهان پیرامون هستند ] .[46بر اساس نظرات پاس
دهندگان ،رهبران موفق از ارزش های شخصی و حرفه ای
قدرتمندی برخوردار هستند .آنها آرمان ها و باورهای قدرتمندی
را برای مدرسه مشخص و ساس این آرمان ها و باورها را به طور
شفاف به معلّمان ،کارکنان و دانش آموزان منتقل و برای آنها
تبیین می نمایند .رهبران موفق به توانمندی های معلّمان،
کارکنان و دانش آموزان خود ایمان دارند .آنها نسبت به ارزشها و
باورهای مشترک متعهد بوده و به ارزشهای شخصی و حرفه ای،
دیدگاه ها و نقطه نظرات دیگران احترام می گذارند نتیجه به دست
آمده هماهنگ و همسو با نظرات و نتایج تحقیقات ریحانی
( ،)2008دیل و پترسون (، )1999هریس و چامن ( )2002می
باشد ] .[41,46,47هریس و چامن ( )2002معتقد هستند که
رهبران اثربخش ،متعهد به ارزشها و باورهای مشترک هستند .از
نظر این دو ،رهبران باید این ارزشها و باورهای مشترک را از طریق
همکاری و مشارکت ایجاد نمایند ] .[41نتیجه مطالعه ریحانی
( )2008نیز نشان می دهد که رهبران موفق مدارس در اندونزی،
دارای ارزشهای حرفه ای قدرتمند بوده و به ارزشهای دیگران نیز
احترام می گذارند ].[47
در ارتباط با مولفه روابط نیز نتایج تحقیقات سانزو و همکاران
( )2011و هالینگر ( )2014نشان داد که روابط تاثیر مابتی بر
موفقیت مدیران آموزشی دارد که این نتایج با نتایج پژوهش حاضر
هم سو می باشد ] .[36,43روابط محکم با خانوادهها ،رشد افکار
مابت والدین ،تقویت مشارکتهای خارجی و مسابقات ورزشی و
موسیقی بین مدرسهای از نقاط عطف حفظ و پایداری موفقیت
مدارس بود ].[37
در پاس به دومین سؤال پژوهش ،موفقیت مدیران مدارس با
استفاده از نظریه داده بنیاد مورد الگوسازی قرار گرفت .در این
راستا تحلیل یافته ها ،بیان کننده آن است که فلسفه ،بینش و
ارزشها به عنوان مقوله محوری متأثر از عوامل علی (شیوه های
رهبری) می باشد .فلسفه ،بینش و ارزشها به نوبه خود بر عوامل
ایجاد روابط قوی خارد از جامعه مدرسه ،تقویت روابط در جامعه
مدرسه ،مشارکت مدیر در شورای دانشآموزی ،مشارکت
دانشآموزان در مدیریت ،تشکیل گروه رهبری (تقویت همکاری)،
تدوین اهداف مشترک ذیل عنوان راهبردها تأثیرگذار است.
همچنین این راهبردها تحت تأثیر شرایط زمینه ای شامل :رفتارها
و خصوصیات شخصیتی و عوامل مداخله گر شامل :مداخالت
سازمانی هستند .در نهایت راهبردهای مذکور ،پیامدها و نتایجی
نظیر موفقیت مدرسه ،شهرت و پیشرفت تحصیلی به همراه دارند.
مطالعات نشان میدهد که عوامل شناساییشده موفقیت

طراحی مدل فرآیند مدیریت مدارس موفق بر اساس یافته های پژوهش بین المللی ISSPP

مدیران ،ازجمله سبک رهبری مورداستفاده و فلسفه و ارزشهای
شخصی آنها کماکان نسبت به سالهای قبل تغییر مشهودی
نکرده است ] .[4,48به همین ترتیب موفقیت در آموزش معموالً
با آزمون های ملی و بینالمللی ،نمرات دریافت شده طول تحصیل
و نتایج سال دوازدهم تحصیلی که منجر به گرفتن دیالم میشود،
سنجیده میشود .این در حالی است که محققان  ISSPPموفقیت
مدیران مدارس را در حفظ یا بهبود نمرات آزمونها و عملکرد کلی
مدارس ،شامل طیف وسیعتری از آموزشوپرورش از قبیل نتایج
دانشآموزان ،نگرش والدین و جامعه به مدرسه ،شهرت مدرسه،
نگرش کارکنان و تأمین منابع میدانند .یافتههای این مطالعه
نشان میدهد که موفقیت و پایداری عملکرد یک مدرسه
غیرقابلتفکیک با موفقیت مدیر است.
یکی از محدودیت های تحقیق حاضر عدم بررسی عوامل
پایداری موفقیت در مدیران موفق آموزشی می باشد لذا به عنوان
پیشنهاد پژوهشی می توان گفت که پژوهش در باب عوامل
پایداری موفقیت ،یک فرصت منحصربهفرد برای کشف عوامل
پایداری است که در حال حاضر فقدان مدارک تحقیقاتی در این
زمینه کامالً مشهود است .یافتههای این مطالعه نشان میدهد که
تنها برخی از مدیران قادر به حفظ عملکرد موفق مدارس خود در
طول زمان هستند .پژوهش های حوزه  ISSPPبسیاری از عوامل
موفقیت مدیران مدارس را شناسایی نموده اند ،اما هنوز عوامل
دیگری وجود دارند که به نظر می رسد در این پژوهش ها مورد
بررسی قرار نگرفته اند ،مواردی مانند عوامل محیطی و فرهنگ
ملی و محلی از این جمله اند .از طرفی همه پژوهش های انجام
شده تاکنون به روش کیفی بوده است .انتشار مقاالتی در این زمینه
و با این رویکرد با استفاده از روشهای کمی و نیز گردآوری نتایج
پراکنده ای که در زمینة موفقیت مدارس انجام شههده است ،می
تواند مکمل این فعالیت ها باشد.

نتیجهگیری
مدیران مدارس نقش به سزایی در موفقیت مدرسه دارند.
موفقیت مدیران مدارس ،موفقیت مدرسه و به تبع آن موفقیت

نظام آموزش و پرورش را در پی خواهد داشت .از آنجایی که این
مقاله ابعاد مهمی از جمله شیوههای رهبری ،مداخالت سازمانی،
رفتارها و خصوصیات شخصیتی  ،فلسفه ،بینش و ارزشها و روابط
را در رابطه با مدیران موفق آموزشی شناسایی و استخراد نموده
است لذا به مسئوالن امر پیشنهاد می شود که به این ابعاد توجه
الزم را کرده و در فرآیند جذب و ارزیابی مدیران موفق آموزشی
در کنار سایر ابعاد و مالک هایی که دارند ،استفاده نمایند .همچنین
با توجه به ابعاد شناسایی شده مسئوالن می توانند دستورالعمل،
شرایط و سیاست های مناسبی را در جهت تقویت این ابعاد در
مدیران و مدارس تحت مدیریت آنان اعمال کنند و زمینه ساز
هرچه بیشتر موفقیت مدیران و مدارس شوند .ازنتایج این پژوهش
همچنین می توان برای پرورش و آماده سازی افراد جهت پذیرفتن
مسئولیت رهبری مدارس در آینده استفاده نمود .همچنین الگوی
ارائه شده در این مقاله می تواند به عنوان یک سیستم پشتیبان
تصمیم گیری ،برای ارزیابی دقیق فعالیت های آموزشههی،
صالحیت ها ،رتبه بندی و پرداخت حقو و مزایا در نظام آموزشی
مورد استفاده قرار گیرد.
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