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. منا  باشند  می رهبری و مدیریت آموزشی بین فردی مرتبط باهای  مهارت بر پیش رو کتاب تمرکز
نحوه انجام با هدف ارائه دانشی نو در خصوص  را مورد نیاز رهبران و مدیرانهای  طیفی از مهارت

 .  دهیم می مورد بحث و بررسی قرارکارهای روزانه در دنیای پویای آموزش و پرورش 
 

 اساس و ماهیت کتاب
کارشناسی ارشد رهبری و مندیریت   دورهدارد که بخشی از  1ای طرح یا برنامه این کتاب ریشه در

 3در ابتندا توسنط آن گلند    برنامهاین  .باشد می دانشگاه لندن 2شرانستیتو آموزش و پرو آموزشی
در رهبنری  هنا   برای تدریس رو در رو ایجاد شند، و فصنم مهمنی از کتناب حاضنر دربناره ارزش      

و  4لمنن توسط ماریان کسپس این برنامه رو در رو به رشته تحریر درآمد.  گلدآموزشی نیز توسط 
در دوره کارشناسننی ارشنند منندیریت و رهبننری آموزشننی   6در یننادگیری از راه دور 5درک گلننوور
، 7مگنان کرافنورد   مورد استفاده قرار گرفنت. دانشگاه لندن در انستیتو آموزش و پرورش کاربردی 

از اینن کتناب را تندوین کنرد، بنه      که براساس پژوهش اخیرش درباره رهبری و هیجنان فصنلی   
بعننوان   مارینان و درک،  تدریس واحدهای رو در رو و یادگیری از راه دور مبادرت ورزینده اسنت.  

 نهند.   می را ارج گلد و کرافوردنویسندگان اصلی کتاب حاضر، تجربه و دانش فنی 
 . همچنین کتاب حاضنر نهد می فراتر از تعامالت رو در رو یا یادگیری از راه دور پا را این کتاب

متفناوت  یریت و رهبنری آموزشنی   حنوزه مند  های  از سایر کتاب 8تنوع و برابریبه دلیم تاکید بر 
برای رهبری و مدیریت موفقیت آمیز  رهبران آموزشی است که های دانش و مهارت شامماست و 

   نیاز دارند.فرهنگی با تنوع ای  افراد در جامعه

                                                           
1. module   
2. Institute of Education   
3. Anne Gold   
4. Marianne Coleman   
5. Derek Glover   
6. distance learning   
7. Megan Crawford   
8. equity   

 مقدمه



منند و دانشنجویان کارشناسنی ارشند رشنته مندیریت و رهبنری         این کتاب برای افراد عالقنه 
افرادی که به ارتقاء عدالت اجتمناعی   همچنین وای  حرفههای  دکتری یا دورههای  آموزشی، دوره

 عالقمندند، تدوین شده است. 
 

 کتاب منحصربفردهای  ویژگی
 منحصربفرد این کتاب عبارتست از: های  ویژگی

   .هدف کتاب حاضر گردآوری تئوری و عمم درباره ابعاد مدیریت و رهبری آموزشی است 
 است.از زندگی واقعی  برگرفته هر بخش شامم سناریویی است که 
 کند. می اندیشیدن را ترغیب   
 توزیع شده و نه جمنع شنده در ینك رهبنر در نظنر گرفتنه      ای  در کم رهبری به عنوان پدیده 

 شود. می
  کند. می عدالت اجتماعی و برابری را ترویجهای  اخالقی مبتنی بر ارزشحالت یك 
  .تمرکز بر تنوع فرهنگی است 
  اند خود در تدوین کتاب بهره جستههای  از پژوهشنویسندگان . 

 

 تئوری و عمل
هدف اصلی نویسندگان گردآوری تئوری و عمم در بافت رهبری و مدیریت آموزشی است. هنر فصنم بنر    

مرتبط با، بنرای مانا ، انگینزش،     نظریبرخی از مسائم عمیق و  داشتهبعدی از رهبری و مدیریت تمرکز 
 کند.   می تصمیم گیری، ارتباطات و تفاوت را بررسی

 

 سناریو
برگرفتنه از   ی کنه کاربردی و عملی رهبری و مدیریت از طرینق سنناریو  ابعاد با بررسی  هر فصم

. بواسنهه اینن   دهند  منی  را توضنی   مرتبط با رهبنری و مندیریت  های  چالشاست زندگی واقعی 
و درک خود از کارتان در آموزش و پرورش را بررسنی  ها  شود ارزش می سناریوها، از شما خواسته

مدیریت و رهبری آموزشنی شنوید.    عملیاهیم زیربنایی ابعاد و مفها  کنید و فعاالنه درگیر تئوری
ما مدیون دانشجویان و افرادی هستیم که به ما در تدوین سناریوها کمك کردند. همه سنناریوها  

باشنند. جزئینات و اسنامی     میگرفته از تجارب نویسندگان واقعی بوده و برهای  مبتنی بر موقعیت
داده مانندن داننش آمنوزان و موسسنات آموزشنی ت یینر        در سناریوها برای ناشنناخته  ذکر شده

 اند. شده

 

 تفکر و تامل



دربناره اقندام   صنورت گرفتنه   هنای   در سایه بحنث شود تا  می در هر فصم، از خوانندگان خواسته
تناییرات   شان بیندیشند، شوند تا درباره اقدام می خودشان بیندیشند. خوانندگان همچنین ترغیب

بنه   10شان را بررسی کرده و همدلی و هنوش هیجنانی را تمنرین کننند  فصنم       و نتایج اقدامات
 تعامم بین هیجانات و رهبری اختصاص یافته است(. 

 

   رهبری
عمدتا به ابعناد مندیریت افنراد بجنای، بنرای مانا ،        پیش رو رهبری حوزه وسیعی است و کتاب

کننیم،   می پاکبین رهبری و مدیریت را  تمییزخط عمال پردازد. ما  می رهبری استراتژیك و مالی
و هنا   ارزش خلنق رهبری بویژه بنا   ،نویسندگان به زعم. رو هم مدی است چرا که یك نفر هم رهبر

 کار دارد.  انداز سرو مدیریت با اجرای روزانه این چشم انداز سازمان یا گروه، و چشم
-دارنند  9رهبر رسنمی  کنند که موسسات آموزشی معموال یك می اذعاننویسندگان همچنین 

اما هم اکنون این موضوع پذیرفته شده است کنه   -یا معاون باشدتواند مدیر مدرسه،  می این رهبر
تواند در میان افراد موسسه آموزشی توزیع شود. توزیع رهبری بدین معنی اسنت کنه    می رهبری

شان را در کنالس   توانند قدرت رهبری می در آموزش و پرورش هستند،ای  معلمان، که افراد حرفه
سنایر  توانند یك تیم یا گروه آموزشنی را رهبنری کننند ینا      می درس اعما  کنند. آنها همچنین

توسنعه تکنولنوژی اطالعنات و ارتباطنات را      مسنئولیت  ،برای مانا  بین سازمانی، های  مسئولیت
 برعهده بگیرند.

که معموال سنبك رهبنری رهبنر ارشند      ،نحوه اعما  رهبری به فرهنگ غالب و سبك رهبری
رهبری داشته باشید، های  از سبكای  درباره دامنه اطالعاتی است، وابسته است. شما ممکن است

( که یك بررسی و مرور مویق است مراجعه کنیند. مینزان   2003  10به کار بوشدر این زمینه اما 
بخش برای سازمان و همچننین   الهامروشن و های  انداز و ارزش به ایجاد چشمتوزیع موفق رهبری 

 انتقا  آنها وابسته است.  
 

 عدالت و برابری اجتماعی
شود  بنرای مانا     می در رهبری عالقه نشان دادهها  هم اکنون به اهمیت رهبری اخالقی و ارزش

: 11رهبنننری مننندارس و خننندمات کودکنننان   کنننالج ملنننی  وب سنننایت نگننناه کنیننند بنننه 
uk.www.nationalcollege.orgدر رهبنری و مندیریت بنرای    هنا   ، ارزشحاضنر  (. در کتاب

برابنر و  هنای   تنرویج فرصنت   عندالت اجتمناعی، دموکراسنی،   عمم بسیار مهم و حیاتی هسنتند.  

                                                           
9. titular leader  
10. Bush   
11. NationalCollegeforLeadershipofSchoolsandChildren’sServices 

http://www.nationalcollege.org.uk/
http://www.nationalcollege.org.uk/


هنا   بنر اینن حنوزه    2و  1فصنو   باشد.  می مورد تاکید کتاب حاضرهای  از ارزش شمولیت و تنوع
 تمرکز دارد.  

 

 تنوع فرهنگی
ین است که بر تنوع فرهنگنی  گیرد ا نشات می که از عدالت اجتماعی این کتاب دیگر مهم ویژگی

آمنوزان و کارکننان بنا     از داننش  مملنو در بریتانینا و سراسنر دنینا    هنا   . مدارس و کالجتمرکز دارد
رهبری و مندیریت آموزشنی   های  د. اکار کتابنباش می متنوعقومی، فرهنگی و دینی های  پیشینه
تندوین شنده در   هنای   رویکرد کتناب در کم گیرند و  می آموزان و کارکنان را همگن در نظر دانش

تندوین شنده کنه تجنارب     ای  . این کتاب توسط نویسندگان بریتانیاییاست 12و محوربریتانیا آنگل
لنی و  لمال بری و مدیریت را از مننابع بنین  مرتبط با رهکاری وسیعی در سراسر دنیا دارند و دانش 

بنابراین، این کتاب برای کارشناسان آمنوزش و پنرورش قنرن    . اند گرد آوردهمختلف های  فرهنگ
، با این وجنود کنند مناسب است.  می یك کشور فعالیتهای  بیست و یك که در درون محدودیت

 مفاهیم غربی دموکراسی دارد.که این کتاب ریشه در کنند  می اذعاننویسندگان 
(، کنه  1991  13تئنوری گنرت هافسنتد   نیم نگاهی به کنید  می همچنانکه این کتاب را مهالعه

را شناسایی کرد، داشته باشید. اینن پننج بعند    ها  فرهنگی بین ملتهای  پنج بعد مرتبط با تفاوت
 عبارتند از:  

 غربنی  های  ارزش قائلند. در فرهنگ: حدی که افراد برای فرد یا گروه 14جمع گرایی-فردگرایی

همچون ایاالت متحده و بریتانیا فرد و فردگرایی بسیار باارزش اسنت. در چنین، بنرای مانا ،     
  ارزشمند است.بهور سنتی گروه یا خانواده 

 فاصله اجتماعی و عاطفی بین رهبران و پیروان. در ایاالت متحنده   عبارتست از :15فاصله قدرت
در  امنا فاصله قدرت نسبتا کمی بنین کارفرمنا و کارمنند وجنود دارد،     و دیگر کشورهای غربی 

 .استبیشتر فاصله قدرت این تر  رسمی جوامع

 ینا  هنا   : این بعد بیانگر آن است که تا چه انندازه افنراد از ناشنناخته   16اجتناب از عدم اطمینان
 کنند. می نامشخص احساس تهدیدهای  موقعیت

 اشناره دارد کنه مردهنا بنه پیشنرفت ارج     ای  اینده کلیشنه   اینن  : این بعد به17زنانگی-مردانگی 

  .  دنو به روابط توجه دار بودهگرا  بیشتر مردمها  نهند و زن می

                                                           
12. anglo-centric   
13. Gert Hofstede   
14. individualism-collectivism   
15. power distance   
16. uncertainty avoidance   
17. masculinity-femininity   



 18مدت گیری کوتاه گیری بلندمدت در مقابم جهت جهت. 

کشنورها را ترسنیم کنرد. امنا، شنایان ذکنر اسنت کنه اینن           وضعیتتوان  می بر اساس ابعاد هافستد
ت ییرات اجتماعی و تکنولوژیکی بواسهه برخورد فزایننده بنین کارکننان    همواره ایستا نیستند؛ ها  وضعیت

راد انتظنار داشنتند افن    (292: 2005و همکناران    19دهد. برای مانا ، چنن   می در کشورهای مختلف رخ
همسنو بنا   کردند از تعارض اجتناب بورزند  که این  می تکنولوژی فعالیتچینی مورد مهالعه که در حوزه 

نداشنت   محلی از اعنراب باشد(، اما این موضوع دیگر  می 20اجتناب از عدم اطمینان و از دست دادن وجهه
بسیاری در حوزه تکنولنوژی بنه سنرعت در حنا  ت یینر      های  مدیریت عالی... با تعارضهای  تیم"چرا که: 

 ".بودبینانه  واقع شدند و در این شرایط اجتناب از تعارض غیر می چین روبرو
 

 اصیلهای  پژوهش استفاده از
که توسط نویسندگان انجام گرفته و بنرای توضنی  فصنو     هایی  در سراسر کتاب شما به پژوهش

اما در اینن  اند،  خورید. نویسندگان کتاب تحقیقات وسیعی انجام داده برمیاند،  کتاب استفاده شده
(، جنیسنت،  21قومینت  درک و مارینان   دراستفاده شده که با تننوع  هایی  کتاب عمدتا از پژوهش

   .اند مرتبط( 23( و هیجانات و رهبری  مگان22در رهبری  آنها   ماریان(، ارزش
 

 محتوای کتاب
کر برای تف الزم رهبران آموزشی با محیهی به سرعت در حا  ت ییر روبرو هستند و همیشه زمان

و نحوه استفاده از آنها را ندارند. نویسنندگان کتناب امیدوارنند اینن     درباره معنا و مفهوم ت ییرات 
شنان   ی و مدیریت کارکنان مدرسه و کنالج با رهبر تا همگامکمك کند  رهبران آموزشیکتاب به 

 بیندیشند.  نیز درباره اقداماتشان 
یك ماا  واقعی درباره دو راهی که یك مدیر مدرسه با آن روبنرو اسنت بنر     با ارائهفصم او  

مسائم مرتبط با رهبنری و مندیریت کارکننان و دیگنر ذینفعنان در ینك        ماهیت مفهومی تنوع و
موضوع اصلی کتاب و فصم دوم، که ها  ارزش بوسیلهرهبری  .کند می مدرسه شهری مدرن تمرکز
کنند که باید درباره آنچنه کنه در    می فصم او  و دوم تاکید باشد. می توسط آن گلد تدوین شده،

 رهبری مهم است بیندیشیم.  

                                                           
18. long-term versus short-term orientation   
19. Chen  
20. loss of face   
21. Derek & Marianne   
22. Anne   
23. Megan   



های  دهد و بر روش می و رهبری را مورد مالحظه قرارها  بهترین شیوه انتقا  ارزش فصم سوم
یناتی  بعند ح بنا  فصنم چهنارم   کنند.   می و بین افراد تمرکزها  ایربخش برقراری ارتباطات در گروه
و سنپس بهتنرین شنیوه مندیریت تعنارض       کار داردسنرو گینری   رهبری و مدیریت، یعنی تصمیم

 دهد.   می هنگامی که بر سر تصمیمات توافق وجود ندارد را مورد بررسی قرار
 و مندیریت عملکنرد   اختینار  انگیزش، تفنویض  در هم تنیدههای  فصم پنجم و ششم به حوزه

کند و فصم هشتم حوزه رهبنری و   می و با تیم را بررسیفصم هفتم کار کردن در تیم پردازد.  می
   گذراند. می از نظررا  داردمدیریت جلسات که نقش مهمی در کارتیمی 

، در حالیکنه فصنم دهنم    کنند  منی  تاکیدفصم نهم بر اهمیت افراد و مدیریت زمان و استرس 
کند. فصم یازدهم فصم پایانی کتناب اسنت و    می ارتباط مهیج و نو هیجانات با رهبری را بررسی

  گذراند.   می را از نظربا هدف توسعه افراد و موسسات نحوه یادگیری بزرگساالن 
 


