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هـا   آسا در جوامع و به تبع آن در سازمان گر تغییرات شگرف و برق امروزه بشريت مشاهده

باشد؛ روزآمد سـاختن عوامـل انسـانی     از ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی می

بـرای  که بايد مسئول تنوع و تحول ناشی از اين تغییرات باشند؛ محتاج طراحی ممیـزی  

گـردد کـه    باشد و ايـن امـر موجـی مـی     های آنان می ی انسانی و بهسازی توانمندی اداره

روزانه پژوهشگران و محققین قلمرو مديريت خود را گسترش دهند. کتاب حاضر حیطـه  

ايـن   انتخاب نمـوده، و بـرای تحقـق   يت به سمت رهبری ی مدير گسترش خود را توسعه

 کند. اهداف خود را دنبال میزير  در نه فصل به شرح اين مجموعههدف 

 مدرسه ی توسعه و رهبری: 1 فصل

 آموزشی رهبری های مدل: 1 فصل

 مديريت ی توسعه و رهبری اهمیت: 3 فصل

 (فرآيند و محتوا) رهبری ی توسعه آموزشی ی برنامه: 8 فصل

 يافته توسعه کشورهای در رهبران پشتیبانی و سازی آماده: 5 فصل

 مدرسه رهبری برای ملی ی دانشکده: 6 فصل

 توسعه حال در کشورهای در آموزشی رهبران از حمايت و سازی آماده: 6 فصل

 توسعه بر رهبری تأثیر: 6 فصل

 رهبری ی توسعه آينده: 9 فصل

 نهايـت  آن اثربخشی منظور به کتاب تر روان هرچه محتوای ترجمه جهت نهايت در و

 تمـامی  از دانـم  مـی  الزم خـود  بـر  اينجا در جهت همین به. است رفته بکار دقت و تالش



 و سـن   گـران  ،عزيـز  بسـیار  همکـار  بـويژه  نـد ا نموده ياری مرا مسیر اين در که کسانی

، که در آماده سازی اين اثر همت به خـرج دادنـد   شعبانی محمد آقای جناب ،انديشمندم

 ی تشکر و قدردانی نمايم.سرکار خانم مهشید پوريائو همچنین 

 

 طاهریعبدالمحمد 



 

  نویسنده ی درباره

 

                                        ً              ی مديريت آموزشی دانشگاه وارويک اسـت و قـبال  پسـتهای     ، پروفسور رشته«بوش تونی»

هـای   های لینکون و لیستر را بـر عهـده داشـته اسـت. وی مسـئولیت      دانشگاهمشابهی در

هـای محلـی را تجربـه     ای در مسـئولیت  معلمی، مديريت در دبیرستان و کارشناس حرفه

کرده و در مقام پروفسوری، ممتحن خارجی، مشاور و سخنران به استرالیا، چین، آلمـان،  

آفريقـای جنـوبی دعـوت شـده و     يونان، هن  کن ، نیوزلند، نروژ، پرتقـال، سـنگاپور و   

المللی وسیعی دارد. ايشان انتشارات زيـادی از جملـه کتابهـايی در مـورد      های بین تجربه

های مديريت آموزشی و مديريت داشته و اسـتاد راهنمـای بسـیاری از تحقیقـات      تئوری

مـديريت، بـويژه بـرای     ی توسعههای مديريت و  های زيادی را در مورد جنبه بوده و پروژه

انگلیس و آفريقای جنوبی ارزيابی کرده است. همچنـین وی ويراسـتار ژورنـال     کالج ملی

 است.  «مديريت آموزشی، اجرا و رهبری»بین المللی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

  پشگفتار

 

يک  و  بیست قرن در پرورش، و آموزش در رهبری که دهد می نشان کتابها وعهــمجم اين

ای نقـش مهمـی در تحـوالت جامعـه دارد. رهبـران، نقـش خطیـری در          فزاينده شکل به 

پرداختن به مسائلی دارند که رشد عدالت اجتماعی را در تالش ملتشـان، بـرای مطمـئن    

 ی اقتصادی به ارمغان آورد.  بودن از آينده

برابـری، گنجـايش و تنـوع در     اکنون رهبری، شـامل برخـورد بـا مسـائلی از جملـه      

تحريک تغییرات مورد نیاز برای گنجاندن عدالت اجتماعی است. چنین تغییراتی را فقـط  

توان فهمید که چرا اولین کتاب اين مجموعه  می توانند اجرا کنند. از اين مسئله مردم می

 بر رهبری و مديريت متمرکز شده است. 

ر به سادگی اتفاق نخواهد افتاد. برای مؤثر بـودن،  به هر حال بدون منبع مناسی، رهبری مؤث

رهبران نیازمند خوب آماده شدن و خوب آموزش ديـدن هسـتند. ايـن کتـاب ايـن موضـوع را       

هايشان آماده شوند و رشد يابنـد.   توانند برای نقش کند که چگونه رهبران آموزشی می مطرح می

به ايـن مسـايل بپـردازد. او يـک محقـق پیشـرو        «بوش تونی»تواند بهتر از  ای نمی هیچ نويسنده

هـا و   المللـی. مـتن   هـای بـین   نويسـد بـويژه در زمینـه    است که در مورد مديريت آموزشـی مـی  

ها تحقیق شخصی در بسیاری از کشـورها اسـت. ايـن کتـاب مـرور       ی سال های او، نتیجه نوشته

دهد و کشـورهای در حـال    می های بین المللی در اين رشته را ارائه ی ممارست جامعی در زمینه

ها بر اساس مفاهیم، فرهنـ  و   ممارست دهد. اين يافته را پوشش می  توسعهو کشورهای   توسعه

توانست تفاوتهـا و   «تونی بوش»ها،  منابع موجود نشان داده شده است. با توجه به انواع ممارست

تفـاوت در مفـاهیم، مفـاد    رغـم   تشابهات را استخراج کند. برای مثال او نشـان داد چگونـه علـی   

 تواند مشابه باشد.   سازی مديريت می های آماده  برنامه

را که در مفاهیم مختلف قابل تشخیص  توسعهسازی مديريت و  نويسنده همچنین روند آماده

است، آنالیز کرده است. برای مثال، تغییر از مفاد به پروسه و کمک به مديران برای پـرداختن بـه   

ای برای اين  های ساده گرا است. جواب ها و گنجايش در جوامع کثرت له تفاوتمسائل مهم از جم

به هر حال  «بهترين راه برای آماده شدن و رشد آموزش مديران چیست؟»سؤال وجود ندارد که 

دهد، بلکه مباحث  تنها کاملترين تصوير ممکن و آنالیز تخصصی اين رشته را ارائه می اين کتاب نه 

  ايـن   انگیـزد و يـک منبـع ارزشـمند بـرای آنهـايی کـه        مـی  شناسان متخصص بررا در میان کار

 سازد.  می  فراهم کنند،  می جستجو  را  ها  سؤال



 



 

 مقدمه

 

آمیـز مـدارس و دانشـگاهها، بـه شـکل       اهمیت رهبری مؤثر و مـديريت بـرای عملیـات موفقیـت    

 ای در قرن بیست و يکم مورد توجه قرار گرفته است.  گسترده

يک نظريه در حال رشد وجود دارد که کیفیت رهبری و مديريت، زمانی مهـم اسـت کـه مـدارس     

داران مدرسه ايجـاد کننـد. تقـدير مـداوم از نقـش       آموزان و سهام بخواهند بهترين نتايج را برای دانش

حیاتی معلمان و همچنین درك نیاز به مديران دارای مهـارت، مـدارس و دانشـگاهها را بـه شـکوفايی      

رساند. ديدگاه سنتی در بسیاری از کشورها اين است که مديران مدرسه تنها به معلمان با تجربـه و   یم

واجد شرايط احتیاج دارند؛ اما اکنون اين شناخت شکل گرفته اسـت کـه مـديريت اگـر جـدای از آن      

شـود   مـی  های خاص نیـاز دارد. ايـن ديـدگاه باعـث     نباشد، به موازات آن قرار گرفته است و به آمادگی

هايی را بـرای آمـوزش مـديران فـراهم کننـد. در کشـورهايی مثـل کانـادا،          بسیاری از کشورها فرصت

انگلیس، فرانسه، اسکاتلند و آمريکا، به شرايط خاصی قبـل از گـرفتن پسـت مـديريت نیـاز اسـت. در       

در   توسـعه ی  خـدمت وجـود دارد. ماهیـت پروسـه     های ضمن ی بیشتری بر فرصت جاهای ديگر، تکیه

ی  های خاص متفاوت است؛ اما روند کلی در مسیر آماده کردن و رشد رهبران بعنوان يک جنبـه  زمینه

کـالج ملـی   »ی توسـعه انداز رشد مديريت در انگلستان با افتتـاح و   کلیدی در ارتقاء مدرسه است. چشم

ايـی رئـیس،   هـا بـرای مـديران متوسـط، ن      برنامهتغییر کرد. در اين کالج يک سری  «مديريت مدرسه

شود. اين کالج تـأثیر زيـادی بـر مـديريت مدرسـه در       و مديران با تجربه ارائه میها  رئیسان جديد، تیم

انگلستان گذاشت و همچنین تغییرات مهمی در کشورهای ديگر ايجاد کرد. اين کتاب داليـل آمـوزش   

عملـی در بسـیاری از کشـورها را ارزيـابی      ی توسعهسازی مديران را بررسی و الگوهای مختلف  و آماده

سـازی مناسـی باشـند و از آنهـا بـرای نقـش مهـم و         کند. رهبران و مديران بايد دارای حق آمـاده  می

سازی خـاص،   خطیرشان در تغییرات آموزشی حمايت شود. منصوب کردن مديران مدرسه بدون آماده

   آموزان ريسک کنیم. ريسک است و ما نبايد با آموزش دانش

هـای بـین    دهـد و تفـاوت   فصل اول، داليل تقويت نقش مديران مدرسه را مورد بحث قرار می

کند در ضمن رهبـری و مـديريت را بـرای شـکوفايی و موفقیـت       رهبری و مديريت را ارزيابی می

ی  کنـد کـه نشـان دهنـده     داند. همچنین شواهدی را بررسی می مدارس و دانشگاهها ضروری می

اهمیت رهبری و مـديريت مشـخص    که حالی دربرای پیشرفت مدرسه است. ضرورت رهبری مؤثر 

است؛ اما رفتارهای مديريتی که نقش زيادی در ارتقاء آموزش موفقیت آمیز دارد، کمتر شـناخته  

 شده است. 



ـابی مـی      دوم، الگوهای مختلف رهبری را بررسی فصل ـان را ارزي ـاد بـه      و شـواهد مؤثرش کنـد. توجـه زي

دانشـمموزا       آموزش       ارتقای           مدارس عملکرد        مهمترين   که است گسترده ديدگاه اين دلیل به «آموزشی مديريت»

ــل     ــه دلی ــت ب ــن حماي ــت اســت و اي ــورد حماي ــه طــرز گســترده ای م ــه ب ــر يافت ن اســت.مديريت تغیی

توانـد   است؛ اما اين نگرانی هم وجود دارد که مـی  مدرسه رهبران بینش از سهامداران حمايت در   آن        پتانسیل

آموزان و جامعه شود. اين  های مديران بر معلمان، دانش های دولت يا سیاست ای برای تحمیل سیاست وسیله

 گیرند.  الگو و ديگر الگوها در اين فصل مورد بررسی قرار می

چهار موضـوع مهـم اشـاره    پردازد و به  فصل سوم به اهمیت رهبری و مديريت در آموزش می

هـای مدرسـه، موضـوعات اخالقـی بـرای       کند: نقش مديران مدرسه، افزايش پیچیدگی زمینه می

 کند.   را ايجاد میها  سازی مديران و شواهدی که با رشد مؤثر، تفاوت آماده

پردازد. گونـاگونی زيـادی در میـزان     های آموزشی برای رشد مديران می  برنامهفصل چهارم به 

مديريت تـدريس  ی مشخص در فراهم شدن  سازی است؛ اما يک هسته های آموزشی و آماده مهبرنا

و يادگیری وجود دارد. آگاهی از چارچوب قانونی مديريت، مديريت مؤثر افراد و منـابع و اجـرای مناسـی    

و  هـا   برنامـه داشتن مدرسه الزم اسـت. در قـرن بیسـت و يکـم، توجـه فراوانـی بـه بیـان          برای سر پا نگه

هايی وجود دارد که در آن مديريت يادگیری افـزايش يافتـه اسـت. شـبکه هـا، مشـاوره، تعلـیم و         پروسه

شـود و شـواهد زيـادی در     هستند که در چندين کشور اسـتفاده مـی   هايی تسهیل سازی استراتژی

 مورد مؤثر بودن آنها وجود دارد.  

يافتـه تمرکـز دارد. بـرای       هتوسـع سازی و حمايت رهبران در کشـورهای   فصل پنجم بر آماده

سازی رهبران، بر اسـاس   ی آماده تر؛ تصمیم گیری در مورد شکل و حوزه          ً        های نسبتا  ثروتمند ملت

که بر اساس يک بودجه مشخص، محدود شـود. ايـن فصـل، پـنج      درك نیاز و تناسی است تا اين

 ی توسعهانتخاب، انتصاب و سازی،  کند: توالی)پیشنهاد( رهبر، آماده را بررسی می  توسعهی  مرحله

 ضمن خدمت.  

 ی توسـعه ل قوی از اهمیت يک سمب «کالج ملی مديريت مدرسه»              ً         همانطور که قبال  ذکر شد، 

 رهبری است. 

مديريت را ذکـر   ی توسعهی افتتاح کالج را بررسی و اهمیت چارچوب  فصل ششم پیش زمینه

ی  ی نیـاز بـه رشـد رهبـران در همـه     سازی مديران به سو کند که به حرکت مباحثات از آماده می

 «کالج ملی مـديريت مدرسـه  »های  کند. بیشتر پیشرفت ی مراحل شغلی کمک می سطوح و همه

 در طول انتقاد از آثار آن، مورد بحث قرار گرفت. 

دهد. نیاز آنها به رهبری مؤثر، بیشـتر از   تغییر می  توسعهفصل هفتم، مباحث را به کشورهای در حال 

سازی قبل از خـدمت کـم اسـت و     کشورهای ثروتمند غربی است؛ اما منابع آنها بسیار محدود است. آماده

ی تـدريس                           ً               شود. انتخاب معیار، معمـوال  بـه تجربـه    ، محدود به فعالیت ضمن خدمت می توسعهفرصتهای 



اب مديران جديـد، محـدود و اغلـی ناکـافی اسـت. حمايـت از مـديران        انتص که حالی درشود،  محدود می

مدرسه نابرابر است و گاهی مديران احساس ايزوله شـدن و بـه سـتوه آمـدن دارنـد. ايـن فصـل بـا يـک          

آن  ی توسـعه سـازی مـديريت مدرسـه و     شود که بايد توجه بیشتری بـه آمـاده   می پیشنهاد نتیجه گیری

 شود.  

اهمیـت آن بـه شـکل گسـترده ای      کـه  حـالی  درپـردازد.   مديريت مـی  ی هتوسعفصل هشتم به تأثیر 

 ی توسـعه دهـد کـه تـأثیر آن محـدود اسـت. ايـن فصـل اهـداف          مشخص است. شواهد خاص نشان می

الگوهای ارزيـابی و تـأثیرات    کند. در اين فصل انواع مديريت را به منظور تعیین معیارهای ارزيابی مرور می

در مدرسـه و   کـه  تفاوتهـايی را و  توسـعه  برای سازی مديران شواهد آمادهین همچنشود و  آن بررسی می

 کند.   میشودبررسی  می نتايج يادگیری ايجاد

دربار  ثحمبا  مرور  و  مديريت  موضوعات فصل اين در دارد. مهم مسائل اين بر مروری نهم فصل

شـود و ملزومـات آن بـرای     شود؛ رابطه بین رهبری و ارزشـها بررسـی مـی    می  بیان  آن  مفاد  پروسه و   ی ه

شـود و   مـديريت مدرسـه فهرسـت مـی     ی توسـعه شـود؛ يـک مـدل بـرای      در نظر گرفته مـی   توسعه

 شده است.  «ملی»سازی  شود که آماده گیری می نتیجه

ديويـد  »کـنم.   مـی انـد تشـکر    من از بسیاری از افراد که در اين کتاب نقش داشتهو در نهايت 

درك »ويراستاری حمايتگر است و پیشـنهادات ارزشـمندی در ايـن فصـلها ارائـه داد.       «میدلوود

ايم و بسیاری از آنالیزهای اين کتاب از مرور آثـار او بـوده    و من سالها با يکديگر کار کرده «گالور

دارم. خوشحالم که است و من از حمايت همکارانم در انگلیس و در کشورهای ديگر تشکر فراوان 

انجـام دهـم.    «کالج ملی مديريت مدرسـه »مختلف از جمله های  توانستم اين تحقیق را در زمینه

البته عقايدی که در اين کتاب نشان داده شد، عقايد من است و شايد ديدگاههای کـالج را نشـان   

 کنم.   می تشکر  « و گراهام چا »ندهد. در پايان از عزيزانم بويژه 

 

  



 


