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 چکیده
سازی رهبری هدف پژوهش حاضر تشریح و شفاف هدف:

ها و راهبردهایی برای درسی به منظور ارائه دیدگاهبرنامه

 باشد.های درسی میتسهیل اجرا پویای برنامه

کیفی از نوع پژوهش فلسفی و روش پژوهش حاضر به  روش:

با استفاده از روش تحلیل مفهومی انجام یافته است. حوزه 

ها، مقاالت، ها، پایان نامهمطالعاتی پژوهش شامل کتاب

به علت وسعت و های مرتبط با موضوع بود. مجالت و پژوهش

 و دیجیتالیگیری  از منابع چاپی نمونهکثرت منابع، برای 

)برخط( که مرتبط با بحث و در دسترس بود، استفاده گردید. 

در این پژوهش از فیش برداری جهت گردآوری اطالعات از 

نمونه، بهره گرفته شد. روش تحلیل به شیوه تحلیل مفهوم، 

 تفسیر مفهوم و استنتاج نظری بود.

نتایج نشان داد از طریق تشریح و تحلیل مفهوم  ها:یافته

درسی در چندین جنبه اصلی آن یعنی چیستی رهبری برنامه

های رهبران ها و ویژگیو ماهیت آن، قلمروهای کاری، نقش

ها، سطوح، راهبردها و این که چه کسانی درسی، سبکبرنامه

توان تصویری روشن توانند این نقش را برعهده گیرند، میمی

ه علت نیاز به از آن ارائه نمود. هم چنین نتایج نشان داد ب

های درسی جدید و کمتر نمودن فاصله اجرای بهینه برنامه

های علمی درسی قصدشده و اجراشده، انجام پژوهش برنامه

تواند استلزامات علمی و بومی وسیعی بیشتر در این حوزه می

 گیرندگان آموزشی قرار دهد را در اختیار تصمیم

 

، ابعاد برنامه درسی اجرای برنامه درسی، رهبری ها:کلیدواژه

 .و عناصر
 

 

Abstract  

Purpose: The purpose of the present study has 

been to explain and clarify curriculum leadership, 

in order to offer views and strategies to facilitate 

dynamic implementation of the curricula.  

 

Method: The present study is a qualitative 

philosophical research, using conceptual analysis. 

The domain of the study included related books, 

theses, researches, magazines, and investigations. 

Due to huge and bulky references, printed and 

online digital resources which were available and 

related to the issue, were used in the study. For data 

gathering from samples, note-taking was used. 

Data analysis method included concept analysis, 

concept interpretation, and theoretical deduction. 

 

 

 Findings: The findings showed that by 

explanation and analysis of the concept of 

curriculum leadership in its main aspects i.e. its 

whats, curriculum leaders’ working domains, 

roles, and characteristics, also, styles, levels, 

strategies, and that who could take this role, a clear 

picture can be presented. Moreover, the results 

revealed that due to the need for effective 

implementation of the new curricula, and to 

shorten the distance between intended and 

implemented curricula,  
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2   رهبری برنامه درسی، راهکاری مؤثر در تغییر و اجرای... 

 

  بیان مسئلهمقدمه و 

 ایهبرنامه    در گرو  و پرورشدر آموزش  یهای متعالآن به عنوان یكی از هدفکیفیت آموزش و ارتقاء 

درسی در مرحله نخست شرط الزم تحقق  های. کیفیت باالی برنامهباشدمی درسی با کیفیت و جامع

های آموزشی به عنوان های درسی در محیطباشد، چرا که موضوع اجرای برنامههای آموزشی میهدف

ی آموز و حتگردد که با مشارکت عده کثیری از قبیل مدیر، معلم، مشاور، دانشی مطرح میشرط کاف

دهد که اجرای ها نشان میگیرد. این در حالی است که نتایج پژوهشوالدین در مدارس صورت می

 ایهای عدیدههای درسی قصد شده و توجه به عناصر آن در آموزش و پرورش کنونی با دشواریبرنامه

. با توجه به موارد فوق، اهمیت اجرای مناسب )HassanPour 2013؛ EsmaeilPour, 2013(واجه استم

 از این روست که سنگه .ماندو کارآمد برنامه درسی در نظام آموزشی بر کسی پوشیده نمی

Senge,Roberts, Ross, Roth,& Smith,1999) دارد که مدارس برای سازماندهی ( اظهار می

محصوالت آینده خود در یک فرآیند خودبازسازی از هر جهت وابسته به رهبری هستند. چرا که 

آموزان و سایر نتایج مهم هستند رهبران مدرسه قادر به تأثیرگذاری معناداری بر روی دانش

(Robinson, Hohepa & Lloyd, 2009 .)رهبری آموزشی در آموزش و پرورش نقش  در این بین

آنان  %8/0ه نزدیک پنجاه درصد مدیران مدارس، مدرکی زیر لیسانس داشته و فقط ک کشورکنونی 

هایی در ( آنان را با دشواریDinarvand, 2007) باشندمی دارای مدرک تحصیلی مدیریت آموزشی

آموزان، ی زیادی از دانشبا بررسی مجموعه 6کند. هالینگر و هکایفای نقش خود در مدارس مواجه می

ند. کنتیجه رسیدند که نقش مدیران پنج تا هفت درصد واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین میبه این 

(. Poplin, 1992های درس نیستند )توان گفت که مدیران، همیشه رهبران بزرگ کالسبنابراین می

دهی آن به سمت از این رو با این شرایط باید پذیرفت که نگهداشت برنامه درسی در مدرسه و جهت

قصد بر آن باشد که به که   تواند باشد و در صورتیموزش اثربخش امری ساده و پیش پا افتاده نمیآ

تواند به یک دغدغه و مشغولیت تمام وقت برای اعضای مدرسه، شكلی مناسب و جامع انجام گردد می

رس طرح و اندرکاران و سیاستگذاران آموزشی باشد. اما این در حالی است که در بسیاری از مدادست

برای نگهداشت برنامه درسی و سمت و سو دادن آن در جهت بهینه وجود ندارد ساده هم ای اندیشه

(. از این رو به Wiles, 2009شود )های درسی میو این امر موجبات تحریف و حتی بی کفایتی برنامه

ر اخیر نباشد. دهای ، شكل مناسبی برای دههرسد که رهبری سنتی به شكل رهبری آموزشینظر می

ار ، رابطه قدرت، کای از افكار به سمت اقتدار، مجموعهیابد، وقتی یک شكل رهبری تغییر میحقیقت

ا ، به تغییر یافتن در ارتباط با استلزامات یكدیگر نیاز پیدگیریدر مورد مدیریت برنامه درسی و تصمیم

از نوع دیگری از رهبری است که محوریت  های اخیر بحثاز این رو در دهه .(Fung, 2012کنند )می

  «.2درسی رهبری برنامه»دهد یعنی آن را برنامه درسی تشكیل می

                                                           
1 . Hallinger & Heck 

2 . Curriculum leadership 
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ریزی ( در پژوهش خود آورده است که برنامهLeung Kwok-wing, 2002وینگ ) _لئونگ کووک

نوعی از شود و اجرای برنامه درسی را به محور وظایف پیچیده و آشكاری را شامل می درسی مدرسه

ای را ایجاد کرد انداز تسهیم شدهتوان چشمکند که از این طریق میرهبری برنامه درسی نیازمند می

و چندین سطح رهبری را به همراه ترکیبی از نیروهای رهبری متعدد شكل داد. هم چنین وی ترکیبی 

ز اآن را که توسعه کند پیشنهاد  میبرای رهبری برنامه درسی از رهبری تحول آفرین و آموزشی را 

( نیز با Edmond & Law, 2004داند. ادموند و ال )محور ممكن میریزی درسی مدرسهطریق برنامه

نظری و عملی رهبری برنامه درسی  هایجنبهکنگ پس از بررسی مطالعه مدارس ابتدایی در هنگ

جر من امرشوند که این می گیری برنامه درسی درگیرنمودند که معلمان در فرآیندهای تصمیم اظهار

درسی ( نیز در پژوهشی انتظارات رهبران برنامهShing, 2004ای آنان شده بود. شینگ )به توسعه حرفه

و کمترین بندی نمود که بیشترین دسته استخراج و طبقه 61کنگ را در در مدارس ابتدایی هنگ

« سیریزی دربرنامه  های درسی به مهارت مجهز بودن رهبر برنامه»مربوط به طبقه  به ترتیبانتظارات 

شد. اما این که خود مفهوم رهبری را شامل می« افزایش تبادالت تخصصی در میان مدارس محلی»و 

به دلیل جدید بودن این مفهوم در و چه عناصر و مفاهیمی در آن مطرح هستند  برنامه درسی چیست

حوزه  ، مرور پیشینه پژوهش درهم چنینادبیات برنامه درسی کشور نیاز به پاالیشگری و تبیین دارند. 

آن، بیشتر بر روی مدیریت مدرسه و مدیریت گی و پیچید گیرهبری در مدرسه با وجود گسترد

باشد و توجه ای معلم متمرکز میفهتوسعه حر ای وهای حرفهمباحث مربوط به صالحیت و آموزشی

بر این اساس مسئله اصلی . باشدهای درسی در مدارس، محدود و اندک میبه رهبری با محوریت برنامه

درسی در اجرا و آموزش اثربخش به همراه تشریح و  پژوهش حاضر، تبیین نیازمندی به رهبری برنامه

 است. های اصلی این حوزهتبیین مفاهیم مرتبط با جنبه

 

 پژوهش شناسیروش

در این جا نیز برای تحلیل مفهومی است.  _ کیفی و از نوع پژوهش فلسفی حاضر به روش پژوهش

دست یافتن به وضوح در زمینه شناخت بیشتر از مفهوم رهبری برنامه درسی از رویكرد تفسیر مفهوم 

ن ها، مقاالت، پایامطالعه کتابدر این پژوهش، حوزه  فلسفی استفاده شده است._در پژوهش تحلیلی

های های تخصصی و ژورنالهای مرتبط با موضوع رهبری برنامه درسی بر روی سایتها و رسالهنامه

گیری نیز به علت وسعت و پراکندگی منابع علمی و تفاوت . برای نمونهه استداخلی و خارجی بود

ضوع و هدف پژوهش، مشابه نظام آموزشی از منابع چاپی و دیجیتالی مرتبط با مو های آموزشینظام

نابع مبرداری بود که با مراجعه به و قابل دسترس بهره گرفته شده است. ابزار گردآوری اطالعات فیش

های پژوهش با ذکر مشخصات منبع و با یک از قبل شناسایی شده، مطالب مهم و مورد نیاز در فیش

ت. با توجه به ماهیت موضوع پژوهش، روش تحلیل بندی و پردازش گردیده اسنظم منطقی ثبت، دسته

 .ه استنیز به شیوه تحلیل مفهوم، تفسیر مفهوم و استنتاج نظری بود
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 درسی مبانی نظری رهبری برنامه

(. Bintz & Dillard, 2007ای نداشته است )درسی هرگز یک شكل واحد و تعریف یک پارچهبرنامه

ای از مستندات مكتوب مانند به عنوان موضوع درسی یا مجموعه درسی راها برنامهبعضی از آن چرا که

درسی را به عنوان برنامه 6گیرند. به عنوان مثال جیمز مک دونالدها یا رئوس مطالب در نظر میکتاب

درسی  یکند. برای برخی دیگر، اصطالح برنامهتعریف می« ریزی شده برای آموزشهای برنامهفعالیت»

کلیه »برنامه درسی را شامل  2هس و پارکی برای مثال ریزی شده استهای طرحبه معنی تجربه

تجربیات کسب شده توسط هر یک از یادگیرندگان در طول یک برنامه آموزشی است که هدف آن 

 (. Wiles, 2009) نمایندهای کلی و جزئی مربوطه است تعریف میتحقق هدف

  درسی را هم به عنوان طرح و هم به عنوان تجارب نوشته شده در این طرح  ، برنامهدیگربرخی 

ها تعریف رسمی محتوا و مهارت هایویژگیی درسی اغلب به عنوان شناسند و از این رو برنامهمی

هایی برای هدایت ریزی طرحدرسی، پیبرنامه»کند که بیان می 3شود. به عنوان مثال گالترونمی

مدارس است که معموالً در قالب اسنادی قابل بازیابی در چندین سطح از عمومیت تهیه آموزش در 

ر افتد دمی فاقجربیاتی که در یک محیط آموزشی اتشوند؛ تها در کالس اجرا میشود و این طرحمی

 (. Agrawal, 2007) «دهدتحت تأثیر قرار می را عین حال آن چه را که آموخته شده است

درسی بیشتر برای شامل نمودن تغییرات در تأکیدات اجتماعی  ، محتوای برنامه6180ی تا دهه

ی درسی را ( برنامهTanner & Tanner, 1994:189گسترش یافت. بر پایه همین تأکیدات، تانر و تانر)

عبارت از تجارب و پیامدهای یادگیری مفهومی که در طی بازسازی منظم دانش و تجربه، تحت نظر 

ماعی اجت _ صورت گرفته و برای رشد عمدی، پیوسته و متوالی یادگیرندگان در رقابت فردیمدرسه 

است که با مقاصد و  ایتر از برنامه درسی، برنامهشكل گرفته است تعریف نمودند. تعریف جدید

های مرتبط با آن گره خورده است. این تعریف فرایندی را برای انتخاب از میان بسیاری از هدف

ن شوند. ایهایی که ترجیح داده شده و ارزشمند تلقی کند؛ فعالیتهای ممكن پیشنهاد مییتفعال

دهد آموزان را شكل میها و رفتارهای دانشبرنامه درسی هدفمند و تعیین شده است که فعالیت

(Henson, 2010وایلز و باندی .) (Wiles & Bondi, 2011یک تعریف پویا از فعالیت برنامه درسی )  را

کند که در سراسر های مطلوبی را ارائه میها یا ارزشای از هدفبرنامه درسی مجموعه»پذیرند: می

 در نهایت، نوع«. رسدآموزان به اوج میآمیز دانشفرایند اجرا فعال بوده و در تجارب یادگیری مؤفقیت

در این جا (. Wiles, 2009) دیگر از تعریف برنامه درسی از نتایج یا پیامدها استخراج شده است

های موجود در میان تعاریف برنامه درسی بیهوده نیست؛ بلكه از اهمیت برخوردار است، زیرا تفاوت

                                                           
1. James Macdonald 

2. Hass & parkay 

3. Glatron 
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واند بر ترهبر برنامه درسی تمرکز دارند. البته چنین تمرکزی می و نقش هااین تعاریف بر مسئولیت

 (.Jefferies, 2000شد )بینی رهبر برنامه درسی، محدود یا گسترده نیز بااساس جهان

ظر ن ، استاد تعلیم و تربیت دانشگاه کلمبیا، زمانی که به اظهار6سال پیش، گوردون مكنزی 10بیش از 

چه  ها و مطالعات در مورد آندر همه بررسی»فراخوانده شد، اظهار داشت:  رهبری برنامه درسیبرای 

توان آن را در یک کلمه خالصه کرد، برنامه درسی. با نگاه به برنامه ، میتواند انجام دهدکه مدرسه می

درسی مدرسه از نظر مخاطرات و احتماالت زندگی امروزی، نیاز برای رهبری در اینجا، به مانند موردی 

اظهار نظر مكنزی برای رهبری برنامه درسی  (.Sorenson, 2010) «باشدمی مطرحضروری و حیاتی، 

در رهبری برنامه »العاده او را در مورد رهبری برنامه درسی شكل داد؛ به این صورت که تصور خارق

تفكر خواهند کرد و به اشاعه رهبری  آنکسانی که به وضوح در مورد مسائل عمده و اصلی همه درسی 

توانند در رهبری برنامه در میان دیگران در حل مشكالت اجرای برنامه درسی کمک خواهند کرد می

(. از این رو مدیران دارای اجباری اخالقی برای ایجاد رهبری برنامه 215ص«)رسی نقش داشته باشندد

 رهبرانبه این معنی که شوند. باشند و در انجام آن، افراد مختلفی باید سهیم درسی در مدارس می

ه چرا کدارند. در اجرای برنامه درسی نیاز  مدرسه برای مؤفقیت ذینفعانبرنامه درسی در مدرسه، به 

درسی چیزی های منحصر به فردی دارند. از این رو رهبری برنامههای قابل توجه و کیفیت، مهارتآنان

رهبر برنامه درسی به کمک و حمایت  نیست که مدیر بتواند به تنهایی آن را اجرا کند و از همین رو

 (. 211)همان منبع:  مدرسه نیاز داردداخل و خارج نفعان تمام ذی

درسی مطرح توان گفت چه مفاهیمی در رهبری برنامهرغم این اظهارات، به طور قطع و یقین نمیعلی

سازی منابع آموزشی، پیشرفت درسی، یادگیری، آموزش، ارزشیابی، متوازن ریزیگردند: برنامهمی

زشی، وری آمواواحدهای یادگیری، تلفیق، پیامدها برای شخص یادگیرنده، فن و کارکنان، تنظیم دروس

سازی تجارب و غیره. به احتمال زیاد هر فرد متخصص در حوزه غنیرسیدگی و استانداردها، پیگیری، 

ریف ، تعاین تواند به این فهرست بیافزاید. با وجودهای دیگری را نیز میبرنامه درسی مفاهیم و واژه

 باشد.رسی است، ضروری میواضح برای کسب درکی واضح از آن چه که برای مفهوم رهبری برنامه د

درسی تواند راهگشای رسیدن به تعریف مناسب از رهبری برنامهدر این بین استفاده از یک تمثیل می

درسی برای پژوهش تواند یک تعریف علمی و عملی از رهبری برنامهمی« فیل در تاریكی»باشد. داستان 

 . دحاضر نیز را ارائه ده

کند که فیل می کند و اظهارآمده است، مردی پای فیل را لمس می چنان چه در این داستان مشهور

دارد که فیل مثل یک کند و اذعان میشبیه یک ستون است. شخصی دیگر شكم فیل را لمس می

را به طرق  کنند و آنهای متفاوتی از فیل را لمس میدیوار عظیم است. هر یک از مردان، بخش

رسی از دکنند. تعریف رهبری برنامهکه لمس شده بود، توصیف می متفاوتی وابسته به بخشی از فیلی

                                                           
1 . Gordon Mackenzie 
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 سوی متخصصان، مشابه به تالش مردان برای تعریف فیل در تاریكی است. تعریف رهبری برنامه

درسی است که فرد در حال لمس آن در نظام آموزشی درسی، وابسته به آن بخشی از رهبری برنامه

درسی ملی را لمس  به طور اخص هست. اگر استانداردهای برنامهخود به طور اعم و در مدرسه خود 

های آشكار در نظر گرفته نفعان مدرسه به سمت هدفهدایت ذی»را به عنوان  آنکند ممكن است 

 تعریف کند. اگر بازسازی برنامه «درسی ملیآموزان بر اساس استانداردهای برنامهشده برای دانش

تعریف « درسیریزی و طراحی برنامهپیشرفت مداوم برنامه»را  آن درسی را لمس کند، ممكن است

مدرسه در اعضای دخالت دادن »آن را کند. اگر بُعد آموزشی برنامه درسی را لمس کند، ممكن است 

ا هتعریف کند تا نیازهای معلمان و کارکنان را در حال کسب تعهد آن« درسیتوسعه و پیشرفت برنامه

د توانمی   درسی، فراهم نماید. همه تعاریف باال در خصوص تعریف رهبری برنامه درسی برای برنامه

 که آن را  در یک انددرسی ایجاد شدهباشد. چرا که تعاریف توسط بخشی از رهبری برنامهصحیح می

 . (Sorenson,2010)توان لمس نمود منطقه آموزشی و یا مدرسه می ،نظام آموزشی

درسی ملی همانند کشورمان، تعریف نخست های آموزشی متمرکز با برنامهنظام توان گفت برایمی

آموزان بر دانش های آشكار در نظر گرفته شده براینفعان مدرسه به سمت هدفهدایت ذی»یعنی:

 بیشتر قابل قبول باشد. این تعریف در واقع متناسب با نظام« ملیدرسی  اساس استانداردهای برنامه

در پژوهش حاضر برای تحلیل و . متمرکز از باال به پایین و با نگاه کاهش تمرکز است های آموزشی

 اند:های زیر مورد بررسی و بحث قرار گرفتهدرسی، پرسشتفسیر مفهوم رهبری برنامه

 رهبری برنامه درسی چه نوعی از رهبری است؟ (6

 ها و قلمروهای کاری رهبر برنامه درسی کدامند؟   نقش (2

 درسی کدامند؟ اشكال رهبری برنامهها و سبک (3

 درسی چه سطوح و راهبردهایی دارد؟  رهبری برنامه (4

 توانند نقش رهبر برنامه درسی را بر عهده بگیرند؟چه کسانی می (5
 

 های پژوهشیافته

 باشد.های مطرح شده به شرح زیر میهای پژوهش حاضر مطابق با پرسشیافته

 چه نوع رهبری است؟ درسیرهبری برنامه.1

شمار کسانی است که در صدد با : تعداد تعاریفی که از رهبری شده برابر دارداظهار می، 6استاگدیل

های زیادی مفهوم رهبری را از منظر یک نیروی تاریخی دیرین و کتاب .اندارائه تعریف از آن برآمده

-Westاند )را افرادی که قدرت زیاد و اختیارات وسیعی دارند تعریف کرده آنانفرهنگی بررسی نموده و 

Burnham,2004:1ها برای شناسایی ظهور نمود و تالش ایخصیصه (. در نیمه اول قرن بیستم، نظریه

                                                           
1. Stogdill 
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کرد آغاز می  شناختی خاصی که پیروان وفاداری را به سوی رهبر جذب های فیزیكی و روانویژگی

البته، فرهنگ مدارس سنتی هنوز اعتقاد به این دارد که رهبری یک نظریه مؤفقیت مبتنی بر  .شد

هایی که اغلب ها و ویژگیمند از کیفیتهای شخصی است و رهبر به عنوان یک قهرمانِ بهرهویژگی

مده از (. این مفهوم در طول نتایج بدست آElmore, 2000: 3شود )اند شناخته میبهرهمردم از آن بی

مطالعات طوالنی مدت که در آن پیشرفت معناداری در اصالحات آموزشی دیده نشد با شكست مواجه 

 یها، همهمدت مؤفقیت گردید. چرا که اتكا به یک خصیصه واحد رهبری برای انجام و نگهداری بلند

نها توانند و نباید تنمی   باشد و مدیران نمی افتد،آمیز مدرسه اتفاق میآن چه در پیشرفت مؤفقیت

 (.Bolman & Deal, 2003: 432رهبران مدرسه باشند )

هبری اند ردو شكل دیگر رهبری که توسط شماری از نویسندگان مورد بحث، قرار گرفتهدر این بین، 

( اظهار ,Leithwood 1992:9وود )(. لیت& Hawthorne, Henderson 2003هستند ) 6تبادلی و تحوّلی

کند؛ در حالی که ری تبادلی مربوط به تغییرات خدماتی است که رهبر کنترل میکند که رهبمی

 کند. رهبرانهای خود فراهم میدر فعالیت ای برای افراد در جهت اقدام به توسعهرهبری تحوّلی انگیزه

تحوّلی مدرسه، برای تقویت یک فرهنگ مشترک، پرورش و توسعه معلمان و تقویت حل مسئله گروهی 

های بالقوه در پیروان بوده و هدف جلب توجه پیروان به در جستجوی انگیزه آنانشوند. می ظاهر

نیازهای برتر و تبدیل منافع فردی به منافع جمعی است. ویژگی متمایزکننده رهبری تحوّلی آن است 

 که رهبران و پیروان هر دو هدف مشترکی داشته و در راستای رسیدن به آن حداکثر تالش خود را

 .ودرسطوح رفتار انسانی و تمایالت اخالقی رهبران و پیروان باال میرهبری تحوّلی دارند. در مبذول می

کند شاید به معلمان برای ( اظهار میLeithwood, 1992وود )این همان شكل از رهبری است که لیت

ا کند و مطابق بدرسی است کمک  ایجاد تغییرات در ساختارهای رفتاری که مربوط به رهبری برنامه

رهبری تحولی برنامه درسی در ( Henderson & Hawthorne, 2003) تعریف هندرسون و هاوثورن

و  دشونکنند؛ تشویق به حل خالقانه مسئله میشدن در جهات چندگانه کار می رهبران برای درگیر

 آفرینند.تفكر انتقادی را می

در دوران کنونی باز تعریف شده است و با در نظر گرفتن فرایندها،  اما نكته مهم این است که رهبری

ک رهبری به عنوان یمفهوم توان اظهار نمود که ها و ارتباطاتی که افرادی که با آن درگیرند میفعالیت

فعل به جای یک اسم و به عنوان چندین فرد به جای یک فرد در یک نقش خاص قرار گرفته است. 

های فردی در یک یک انتقال اساسی از نگاه به رهبر به عنوان یک سری خصیصه این  امر حاکی از

افراد در سازمان است  همههای ای از ویژگینقش صاحب اختیار، به نگاه به رهبر به عنوان مجموعه

(2004 Burnham,-Westسوت .)باید از تفكر رهبری فردی دوری در مدرسه دارد که اظهار می 2ورث

کرده و بیشتر به رهبری به عنوان تالشی جمعی بنگریم؛ چرا که ما در مدارس به رهبران زیادی نیاز 

                                                           
1.Transactional & Transformational leadership 

2. Southworth 



8   رهبری برنامه درسی، راهکاری مؤثر در تغییر و اجرای... 

 

الزم و ضروی ذینفان داریم و اگر بخواهیم مدارس عملكرد مؤثری داشته باشند، رهبری همتا در میان 

های تدریس به احتمال زیاد نتیجه که نوآوری کنندنیز بیان می 6(. شِد و بكراک,Bush 2009است )

 Sparks, 1997:96 یک رهبری اخالقی و تقسیم مداوم یادگیری در بین همه اعضای مجموعه است )

&Hirsh .) 

رهبری باید به عنوان یک »کند که: ( اظهار میSergiovanni, 1996:184در این خصوص سرجیوانی )

-دانش    بخش مهم از شبكه الزامات اخالقی در نظر گرفته شود که مدیران، معلمان، والدین و حتی 

رسی د یک بخش از این الزامات تقسیم مسئولیت برای رهبران برنامه.«. ..آموزان باید آن را قبول کنند

مسئولیت برای اطمینان از این است که رهبری و هر آن چه که است. بخش دیگر این الزامات تقسیم 

پذیری برای فراهم کردن رهبری باشد. در این تعریف، معلمان به مسئولیتمنشاء آن است مؤفق می

دهند، به همین ترتیب، مدیران، والدین و معلمان باید مسئولیت را با های درس ادامه میدر کالس

ی ی تخصصیک راه برای تقویت این توسعه«. ز رهبری به عهده بگیرند.آمیهم، برای تدارک مؤفقیت

است. از این رو رهبری  2یافتهتوزیع درسی و توجه به رهبریبرنامهروی آوردن به استفاده از رهبران 

برنامه درسی نوعی از رهبری توزیع یافته است که با بكارگیری توان همه اعضا سعی در پیشبرد و 

 (.Jefferies, 2000امه درسی در اجرا دارد )بهینه سازی برن

  

 ها و قلمروهای کاری رهبر برنامه درسی کدامند؟   نقش.2

وم یز بیشتر مفهارتباط دارد. از این رو برای تم گیریهای مختلف مدیریت و تصمیمسبک بارهبری 

جا نتا آگردد. اشاره میرهبری برنامه درسی با مدیریت برنامه درسی در ابتدا به تمایز این دو مفهوم 

ابع، موریت، کنترل منأیک بیانیه روشن از مبرنامه درسی  شود، مدیریتمی که به عمل مدیریت مربوط

درسی  برنامه معرض رهبری  افراد درگیر در امر آموزش در تربیش، اما. است و بازخورد در مورد نتایج

مربوط ، کنندشان ارائه میهای درسیرب برنامهاجتاز ها در حال حاضر اما هر آنچه که آندارند. قرار 

مه درسی برنا های مربوط بهفعالیتچگونه »است که  «کنترل مدیریتی»کار برنامه درسی در زمینه  به

ینگ ، دایموک و آئولی (.Henderson & Kesson, 1999:1) دهند خود را با مدیریت برنامه درسی جهت

(Lee, Dimmock & Au Yeung, 2009: 6 با تفاوت ) را مدیریت  بین مدیریت و رهبری،قائل شدن

های گوناگون برای دستیابی به نتایج تالش ذهنی و جسمی برای هماهنگ کردن فعالیت»به عنوان 

ند. کتعریف می« ریزی، سازماندهی، کارگزینی، هدایت، و کنترلبرنامه»فرایندهایاز جمله  «مورد نظر

 منظور هدایتبه  فردهای شخصی ، مهارت و ویژگیشده نایی طبیعی و آموختهتوا»را در مقابل رهبری 

در  د.کنتعریف می« مورد نظردادن افراد برای انجام اعمال  ثیر قرارأتحت تبه منظور فردی  روابط بین

 .(Fung, 2012:35«)کنیمرا مدیریت می کارهاکنیم، اما می افراد را هدایتما »گویند،واقع، مربیان می
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کند و در این ها، فعالیت و تالش میهدف  ی است که برای دستیابی به رهبر ،درسیبرنامه یرهبر

ظری ن. از لحاظ کندمیلحاظ با در نظر گرفتن مدیریت برنامه درسی درسی را  های برنامهبین سیاست

ریت مدی درسی یک فرایند پیچیده است که شامل بسیاری از وظایف مربوط بهبرنامه ، مدیریتنیز

رار موریت مدارس و قأو فیزیكی به سمت م ذهنی درسی، تالشبرنامه نیروی انسانی و منابع، سیاست

درسی  رهبران برنامه هایهمزمان با این که هدفنفعان مختلف است. در واقع، گرفتن در معرض ذی

 ورشان به طگذر و پیشرفت هدایت در آنانبدون شک  است،  دیگران رب تأثیر قرار دادن و نفوذتحت 

در این . (Lashway, 1997:40) گیرندمیدر نظر را نیز گیری تصمیممدیریت و  فرایند و یقین قطع

تر تواند باشد و حالتی دموکراتیکمدار نمیدرسی به صورت وظیفهگیری در رهبری برنامهبین، تصمیم

-تسهیم رهبری و ارتقای آن به شكل رهبری توزیعآفرین از طریق و مشارکتی در قالب رهبری تحوّل

 .(Fung, 2012یافته است )

ارس درسی در مدهای رهبری برنامه درسی چیست، بایستی گفت رهبری برنامهاما این که حوزه فعالیت

کنند. تكالیف بسیار زیادی با تا حد زیادی همان چیزی است که خود رهبران آن را تدوین و اجرا می

-ولویتا ،بندی دستهدرسی به طور رسمی مسئول درسی در ارتباطند و رهبر برنامهاجرای برنامهفرایند 

درسی  ( بر این باور است که رهبری برنامهJefferies, 2000) . جفریسآنهاستدهی انجام و جهتدهی 

رل بازبینی مواد، کنتدرسی، بر  ی موجود باشد. یک مدیر برنامههاباید چیزی فراتر از مدیریت برنامه

بینی از سالی به سال دیگر تمرکز دارد. مسائل، حل مسائل روزمره، و انجام کارهای عادی قابل پیش

است. رهبری برنامه درسی « درسیایستایی برنامه»ها در مدیریت برنامه درسی، یكی از دیدگاه

کند، مسیر جدیدی تعیین میدهد، ها را انجام میاثربخش، گذشته از این که تمامی این فعالیت

انگیزاند و باعث تغییرات ارزشمندی در می را بر اعضاکند، های انسانی و منابع را سازماندهی مینیرو

« اپوی»درسی، فراتر از حفظ وضع موجود بوده و ماهیتی  شود. به طور خالصه، رهبری برنامهمدرسه می

ند کرا اصالح می« درسی نگهداشت برنامه»کارکرد  درسی کسی است که دارد. از این رو رهبر برنامه

. بنابراین رهبر و ارتقا دهد ها، انتظارات و استانداردها( را مهیاها، بازبینیتواند ملزومات )گزارشو می

عریف ت« ریزی برای تغییر منظمبرنامه»برنامه درسی فردی است که تمایل دارد تا رهبری را به عنوان 

ا توجه به نیازهای معینی بهبود بخشد. در این خصوص معلمان اولین منبع همكاری کند و مدرسه را ب

 کنند. به کارگیریدر این فرایند هستند. اما والدین و اعضای مدرسه نیز نقش ارزشمندی را ایفا می

درک بهتری از  داشتندرسی نیازمند  دهد؛ چرا که رهبر برنامهرا تشكیل می تیمها یک این گروه

های ارتباطی مؤثر . او مجبور است در مورد واسطهاستزش و تأثیر محیط بر روی رفتار معلمان انگی

رسمی تشكیل دهد، برای های کوچک و رهبری غیرهایی برای استفاده از دانش گروهبیاندیشد، تیم

ر امر دای را به کار برد. البته وی اقتداری برای دستوردهی متقاعدکننده و قوی فنونکسب مؤفقیت، 

نیز « تغییر»های درسی در توسعه و اجرای برنامه(. هم چنین رهبر برنامهWiles, 2009) تغییر ندارد

بایستی  از این رورا بیازماید.  آنها و تصورات مرتبط با باید اقدام نماید و برای این کار باید تمام اندیشه
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در مورد جلب مشارکت دیگران، اقدامات الزم برای هماهنگی با استانداردها، منابع تغییر اطالعات  وی

-رنامهنیازمند ب« درسیپویای برنامه»، رهبری بنابراینتأمل و برای هر یک راهبردهایی را تنظیم نماید. 

 زکه ااین خواهد بود  نیازمندات تغییرایجاد و هدایت برای ریزی است. در نهایت رهبر برنامه درسی 

فرایند ها در ارزیابی و دیگر ابزارفنون ها، استفاده ماهرانه از جلسات، فناوری از جمله ابزارهای موجود

 (. 2001 منبع، )همان بهره برد درسی مدرسه اجرای برنامه

این  دهند. مفهوم کلیدی درای همكاران خود را توسعه میدرسی هم چنین رشد حرفهرهبران برنامه

ی سطوح گر قادر هستند کارکنان مدرسه را در همهاست. چرا که رهبران تسهیل« گریتسهیل»جا 

(. به Conley & Goldman, 1994های مشارکتی برانگیزانند )به انطباق، حل مسئله و بهبود فعالیت

-یم    درسی است. از این رو طور خالصه، نقش اصلی آنان آسان ساختن اصالح و اجرای تغییر برنامه

های مربوط به تغییر فرهنگ مدرسه منصوب توان گفت رهبران برنامه درسی برای انجام نیازمندی

های آنان تفاوت زیادی با مدیریت یا اداره کردن سنتی یا رهبری مدیران سنتی مدارس اند. نقششده

ا هلسله مراتبی از باال به پایین فعالیتهای س. این مفهومی است که در آن حالت(Wynne, 2001دارد )

دهد. از این طریق با هدف پرورش فرهنگ گیری و کارگروهی تغییر میرا به سوی یک تقسیم تصمیم

 ,Shingشود)درسی اقدام میای معلم به عنوان اصالح برنامهجدید مدرسه، به تسهیل توسعه حرفه

توافق عمومی و کلی در خصوص نقش و وظایف رهبر (. با اذعان به این که در حال حاضر یک 2004

 ها وهای خود را روی اصلها و فعالیتدرسی وجود ندارد؛ رهبران برنامه درسی بیشترین  نقشبرنامه

به عنوان مثال . دهندمی های متفاوت تعیین نموده و نشان ها و زمینهفرآیندهای روزانه در موقعیت

ند: ادرسی در مدارس ابتدایی را به شرح زیر در نظر گرفته برنامه هبرهای رپژوهشگران فهرستی از نقش

تسریع یادگیری و رشد ( 2 های آموزشینگهداری استاندرادها در آموزش و نیز افزایش مهارت( 6

درگیری فعاالنه در اقدام پژوهی و ترویج آن ( 4 آموزآگاه و معتمد به یادگیری دانش( 3 ای معلمحرفه

دارای ( 1 نگهدارنده و همیار همكاران و مشارکت کننده در فرهنگ مدرسه( 5 همكاراندر بین 

دوست و مشاور معلمان ( 1 های مدرسههای اجتماعی و سیاسی و درگیر در سطح تصمیم گیریآگاهی

تأمین کننده دانش ( 1 اهل ریسک و پیوسته اهل یادگیری تا بهبود و پیشرفت خود( 8 تازه کار

های آموزش و پرورش ریزی و مرور برنامهریزی، برنامههای تعیین شده، طرح، شامل: هدفدرسیبرنامه

 تخصیص دهنده منابع مدرسه( 60 در مدرسه

 های بینهای غیرآموزشی از قبیل سازگاری، مهارتها مستلزم داشتن مهارتنقش انجام این البته

 های سیاسی و تشخیصارتباطی و مشارکتهای ها، ایجاد شبكهفردی، تشكیل تیم، مدیریت تعارض

درسی باشد. برای وضوح بخشی و درک بیشتر از قلمرو کاری رهبران برنامههای سازمانی میمهارت

درسی و آموزش، سنجش و ها، برنامهانداز و ارزشقلمروهای کاری آنان در شش دسته شامل چشم

 بندی شده است.قهپژوهش، توسعه کارکنان، ارتباط و همكاری و مدیریت طب
 (: قلمروهای کاری رهبران برنامه درسی1جدول)
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 نمونه فعالیت قلمروها

انداز و چشم
 هاارزش

های رهبری را بین همکاران خود برای گیرند و مسئولیتبرعهده میرا رفتارهایشان  مسئولیت

 (.Blase & Blase, 2000) کنندمی «توزیع»های مدرسه و منطقه انداز و هدفپذیرفتن چشم

درسی و برنامه
 آموزش

شان های آموزشیبا تمرکز بر یادگیری، تدریس و نظارت بر پیشرفت، به مربیان در بهبود فعالیت
ها در یمتصماز آموزان را به عنوان یک نتیجه مهم حمایتی کنند و بهبود پیشرفت دانشکمک می

 (.King, 2002)کنندمی باره پداگوژی، دوره و مواد آموزشی تضمین

سنجش و 
 پژوهش

های معلمان مورد استفاده آموزان و فعالیتهای حاصل از سنجش را برای بهبود یادگیری دانشداده
نی و شناختی، قانوهای جمعیّتها با تغییرات در ویژگیو همیشه مراقب هستند که برنامه دادهقرار 

 (.Fullan, 2009)یا فرایندهای پژوهشی انطباق داشته باشد

توسعه 
 کارکنان

نند کی توسعه و بهسازی کارکنان را برای معلمان و همکاران فراهم میهای منظم و گستردهفرصت
کنند که تغییر را از داخل مدرسه هدایت ای را تشویق میگیری اجتماع یادگیری حرفهو شکل

 (. Copland &Knapp, 2006) کندمی

ارتباط و 
 همکاری

ادی دای، توزیع و تسهیم مسئولیت، ارزش درونگوی حرفهوشدن، نیاز به تسهیل گفتبرای کارآمد 
های خاص اعضا را دارند و اشکال رهبری تیمی را همکاران، ساختن راهبردهای استفاده از مهارت

 (.Donaldson, 2007)کنند های حمایتی ایجاد میبرای نیرومند ساختن سیستم

 مدیریت

ها را ضعیف کند را نظارت صالح ساختارهای سازمانی که ممکن است فعالیتعملکرد سازمانی، ا
های اداری برای رویه که مربوط به ییهاکنند و تفکر سیستمی را برای نشان دادن نگرانیمی

رای های تحصیل بهای مدیریتی قوی همه جنبهکنند. مهارتآموزان است را برطرف پیشرفت دانش

 (.Leithwood et al, 2004)داند آموزان را مجاز میدانش کمک به بهبود یادگیری

 

 درسی کدامند؟ ها و اشکال رهبری برنامهسبک.3

ند کمی   به ذهن خطور « رهبری آموزشی»در وهله نخست « سنتی»سبک به درسی  رهبری برنامهدر 

(Fung,2012). مشترک و  هایگر را در تالشمدیران ممكن است یک نقش هدایت در این سبک

معلمان اثربخش و کارکنان اجرایی را به منظور تشخیص  ،ای بپذیرند. از این رو، مدیران در مدارسحرفه

-و حل مشكالت آموزشی ترغیب کنند. مدیران، به عنوان رهبران آموزشی، به تسهیل، بازگویی چشم

فرهنگ  طرفداری و حفظ ها بهکنند. هم چنین آنهای یادگیری اقدام میانداز مدرسه و پیشبرد هدف

دهد و اندازهای آشكار تعالی آموزشی را انتقال میکنند. در واقع، مدیر چشمموجود مدرسه کمک می

ل، بخشد. در این شكمی ای سازگار با پیشرفت تدریس و یادگیری را تداومتوسعه و پیشرفت حرفه

ر انتهای اند و دبا تأکید بر فرایند سنجش و ارزشیابی، در مورد ارزشیابی تكوینی مربیان نگران آنان

آموزش، معلمان باید ارزشیابی تراکمی را برای کنترل برنامه درسی بر عهده گیرند که بیشتر بر یادآوری 

 ، شكلرهبری سنتی های حل مسئله تأکید دارد. از این روحقایق )اطالعات( به جای تفكر و  مهارت

 (.Hoy & Hoy, 2009:2-3) باشدبرای شرایط امروز نمیرهبری  مناسب
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به فكر وی ، هدایت دیگران نیست؛ بلكه و نقش اصلی رهبر است 6کنندهسبک دیگر، رهبری تسهیل

پنج کارکرد تعریف از طریق  مشترکها به صورت است که در آن تصمیم« ایفرهنگ مدرسه» ایجاد

-گیری، ترویج و ارتقای جو یادگیری مثبت، مشاهده و ارائه بازخورد به معلمان، مدیریت برنامهتصمیم

 در واقع(. Lashway, 1997) شوندگرفته میدرسی و آموزش و سنجش و ارزشیابی برنامه آموزشی 

ر دکند که تحوّل آموزش و رهبری را تأکید می« فرهنگ سازمانی»کننده بر نوعی از رهبری تسهیل

تمرکز دارد. تنها کارکرد مشابه « آموزش مستقیم»و « کنترل»پی دارد در حالی که رهبری آموزشی بر 

درسی مدرسه در آغاز مدیریت برنامه« مأموریت»و « اندازچشم»آنها این است که هر دو در مورد 

خالت دادن مد نظر است. درگیر نمودن و د« قدرت از طریق افراد»باشند. در این شكل، مشترک می

ها، برای حمایت و باشد. گذشته از این، رهبر از قدرت آنمیمطرح افراد در کار جمعی و گروهی 

برای  توانند به صورت مشارکتیکند. معلمان میاستفاده می« فرآیند دادن و گرفتن»پشتیبانی از یک 

-رو به هنگام اجرای برنامهدرسی کار کنند. از این کاربرد عملی و حمایت از راهبردهای رهبری برنامه

 آموزان رشد شناختی، عاطفی و اجتماعی مناسبی را کسب خواهند کرددرسی در مدارس، دانش

(Schwarz, 2003 .) 

 و ودشدر شكل مشارکتی رهبری برنامه درسی، بر ارتباط دو سویه مابین رهبر و پیروان تأکید می

موضوع، تسهیم و پذیرش ؛ چرا که همكاری و مشارکت در انجام کارها به صورت دموکراتیک است

رای ها نیاز دارد و بامور بین گروه« نمودنتسهیم»اقتدار میان اعضاء است. رهبر مشارکتی به یادگیری 

ی وخشی رهبری ها، برای تأثیر اثرباین کار در هر زمان باید به شرکا خود اعتماد کند و این ویژگی

(. یک رهبر مشارکتی مؤفق، Kezar, Carducci & Contreras-McGavin, 2006:76ضروری است )

ترین موضوع ایجاد کند. در این بین مهم« ایاجتماع یادگیری حرفه»باید بتواند برای مدرسه یک 

شود؛ چرا که آموز مربوط میاست و آن هم به سبک رهبری، ظرفیت مدرسه و مؤفقیت دانش رابطه

های مطالعات پژوهشی این حقیقت را که رهبری به عنوان یک محرک برای بهبود مدرسه عمل یافته

د در تواننتوان گفت که رهبران مشارکتی می. به عنوان یک نتیجه، میاند، را تصدیق کردهکندمی

 ,Hallinger & Heck)درسی به طور مستقیم بر تدریس و یادگیری تأثیر گذارنداجرای برنامه

توان رابطه علت و معلول را بین گرا است. از این رو  می. به وضوح رهبری مشارکتی، تیم(2010:97

   .(Fung, 2012متصور شد)« بهبود مدرسه»و « رهبری مشارکتی»

ان های وظیفه در میبندی یا مسئولیتموضوع طبقهبرنامه درسی یافته رهبری توزیعدر در این بین 

کنند مطرح نیست. در مقابل، حفظ های سازمانی مجزا و تعریف شده را اجرا میکه نقشافرادی 

-. وظیفه تصمیم(Hallinger & Heck, 2010تعامالت پویا ما بین رهبران و پیروان متعدّد مطرح است )

ئله های مسگیری به شخص خاصی بستگی ندارد در عوض، این موضوع بیشتر به وظایف و موقعیت

                                                           
1 . Facilitative leadership 
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 استتمرکز مگرا است که بر اشخاص تعامل« تالش جمعی»، عمل با ترین ایده. مهمشودیمربوط م

(Angelle, 2010از این رو، رابطه قدرت میان پیروان و رهبران مورد انتظار است. در فرآیند تصمیم .)-

، شانآموزان در کالس درسیدرسی خود برای دانشگیری در مورد برنامه، معلمان برای تصمیمگیری

، «یک طرفه»(. در مقایسه با رهبری سنتیِ Law, Galton & Wan, 2010:292 مسئول و توانا هستند )

یک مشخصه بالفصل از یک گروه یا شبكه تعاملی افراد است که در آن، اعضای »یافته رهبری توزیع

 .   (Hulpia & Devos, 2009)«گذارندگروه، تخصص خود را به اشتراک می

 
 مقایسه اشکال متفاوت رهبری برنامه درسی(: 2جدول)

اشکال   

 رهبری 
 رابطه قدرت گیریتصمیم مدیریت برنامه درسی سبک رهبری

 سنتی
مدیر دستوردهنده و با 

 کنترل مستقیم
مدیریت برنامه درسی  توسط 

 مدیر
پائین، اقتدارمدار و  _باال

 دستور دهنده از طریق مدیر
 قدرت اجباری:
 قدرت  بر افراد

 تسهیل

 کننده

پویای با  ایجاد فرهنگ
فرهنگ  تمرکز بر

 آفرینسازمانی تحوّل

پردازش سیاست برنامه درسی با 
حمایت از دیگر کارگزاران 

 آموزشی

 باال و دموکراتیک؛ _پائین 

ها به صورت اتخاذ تصمیم
 هر دومشارکتی توسط 

:  قدرت اخالقی
قدرت از طریق افراد 

 به جای بر افراد

 مشارکتی
تأکید بر ارتباط دو سویه 
 مابین رهبران و پیروان

بر توسعه و عرضه نمودن برای 
 نفعان متفاوت تمرکز دارد.ذی

 دموکراتیک و مشارکتی؛

ها با همیاری   اتخاذ تصمیم
 دیگران و توافق عموم

 :قدرت اخالقی
قدرت از طریق افراد 

 به جای بر افراد

 توزیع

 یافته

افزایش ظرفیت  در 
مدارس با باز کردن 
 نیروی بالقوه رهبری 

تالش در راستای مأموریت 
 مدرسه توسط اعضای تیم

 شدهگیری تسهیمتصمیم
قدرت برآمدنی: از 

طریق اعضای تیم و 
 توزیع آن

 

ل های اشكادهنده تفاوتتوان فهرستی را فراهم نمودکه نشانبا تشریح این چهار شكل از رهبری، می

و  گیری، فرایند تصمیمدرسیهای مدیریت برنامه، ویژگیهای رهبریتفاوت رهبری باشد و سبکم

توان گفت که ممكن نیست یک برش آشكار برای . در حقیقت، میسازدرابطه قدرت را برجسته می

ند. باشها شاید تكراری های خاص را داشت. هم چنین برخی ویژگیهای متفاوت رهبری با ویژگیشكل

آفرین، از شكل سنتی به درسی، تدریجاً از طریق رهبری تحوّل، اشكال رهبری برنامهدر حقیقت

 .یابندیافته توسعه میکننده، مشارکتی و توزیعتسهیل

 

 

 

 ؟دارد ییسطوح و راهبردهادرسی چه . رهبری برنامه4
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مدرسه به صورت پلكانی برای رهبری برنامه درسی در کلیت خود  سه سطح شخصی، کالس درس و 

در خصوص  .(Fung, 2012 ;Glatthorn, Boschee & Whitehead, 2009در نظر گرفته شده است )

ه شد راهبردها بایستی گفت، راهبردهای رهبری به عنوان یک الگوی برگزیده مداوم از رفتار طراحی

است. گذشته از این، های سازمانی برای بدست آوردن همكاری و مشارکت پیروان در اجرای هدف

پیاده نمودن  هایپیچیدگی    درسی، با بایستی به این نكته نیز تأکید کرد که زمانی که رهبران برنامه

ها از افكار و تجربیات آنان سرچشمه شوند، راهبرددرسی در یک مدرسه مواجه میو اجرای برنامه

 ,Lashway) دهدرای یک مدرسه ارائه میانداز و نیرویی را بگیرند. یک راهبرد خوب، جهت، چشممی

درسی، سطح  شخصی و فردی است و سه راهبرد در این سطح مطرح (.  سطح اول رهبری برنامه1997

 است.  

در این راهبرد، رهبر باید تمام معلمان را در اجرای برنامه درسی ها و مفهوم رهبری: تأکید بر کیفیت

درسی بازشناسی و به کار گیرد. ها را در اجرای برنامهتوان آن ها وو آموزش مد نظر قرار دهد و تالش

درسی اجازه داشته باشند،  گیری برنامهبرای این منظور اگر معلمان برای مشارکت در مرحله تصمیم

درسی جدید قادر خواهند بود. های با ارزش در مورد برنامهها به فراهم نمودن راهكارها و توصیهآن

 درسی در مدارس افزایش خواهد داد جه معلمان را در حمایت فعال مدیریت برنامهتو نیز این کار

(Fung, 2012). 

( فرایند 2 ( تجربه،6مرحله 1درسی، باید از معلمان به هنگام اجرای برنامه افزایش ظرفیت رهبری:

( مشارکت 5ایی(، ( مشارکت اساسی )پایه4ها، ( دریافت پیام3های درونی)در هم آمیختن(، جریان

افزایش دانش و  . از این رو( و بر دوش گرفتن مسئولیت در رهبری پیروی کنند1فعال و کامل و 

(. ظرفیت رهبران نیز به شایستگی Fung, 2012) درسی ضروری استهای معلمان در برنامهمهارت

برقراری  فردی یعنیفردی و شایستگی بینآنان در مواردی هم چون هوش، مهارت فنی و مهارت بین

در  کند تاکمک می شود. این موارد به معلمانها مربوط میارتباط مؤثر و تعامل با اشخاص و گروه

 (. Smith & Piele,1997:19) شوند رهبرانی معلم، مدرسه

 ایدر این راهبرد معلمان برای پذیرش آموزش حرفه ای بودن معلم:اصرار و پافشاری در خصوص حرفه

های اخیر شكل رهبری از حالت سلسله . چرا که در دههشونددرسی، ترغیب میبرنامهو پیشرفت در 

شوند،  ایآفرین، تغییر کرده است. از این رو نه تنها رهبران باید افرادی حرفهمراتبی سنتی به تحوّل

توسعه  روی ای بیشتر، محور توسعه حرفهبنابراینای انجام دهند. ها نیز باید کار حرفهبلكه پیروان آن

 (. Fung, 2012) گیردشایستگی هر دوی آنان قرار می

 درسی، سطح کالس درسی است و سه راهبرد در این سطح مطرح است. سطح دوم رهبری برنامه

 معلمان به بههای آموزشی خاصی مهارتدر کنار ترویج  ترویج و ارتقای یادگیری و تدریس مؤثر:

 ه معلمیرد کگاین موضوع را در نظر ببایستی درسی رهبر برنامه ،آموزاندانش  یادگیریمنظور افزایش 
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د تا تأثیری قدرتمند روی یادگیری و در کیفیت زندگی ندهرا باید انجام  متقابلی چه کار و دانش آموز

  (. Parkay, Hass & Anctil,2010:311) اشندکالس درس داشته ب

. مطرح است« معلم به عنوان پژوهشگر»مبتنی بر نقش در این راهبرد شواهد رهبری برای یادگیری:

دارند: نخست: پاالیش و های زیر را برمیدر طی فرایندهای تفكر و تأمل انتقادی، رهبران معلم، گام

ریزی عملكرد ریزی توسعه و رشد شخصی؛ پس از آن برنامهها و عالیق؛ سپس برنامهسازی ارزششفاف

ی. اتمرکز بر توسعه و پیشرفت کار و در نهایت انتقال دانش حرفهسپس هدایت یادگیری م راهبردی؛

ای هشوند و این حالت تأثیری را روی ظرفیتدر طی این فرآیند، معلمان به مدیریت خودتأملی قادر می

شان ایجاد های مدرسهآموز، ساختارهای سازمانی و فرهنگفردی و نیز یادگیری دانششخصی و بین

 (. Leithwood & Mascall, 2008 ) کندمی

درسی باید به صورت مساوی و اخالقی افراد، در این راهبرد رهبران برنامه مدیریت منابع تدریس:

ها حفظ کنند. هم انداز و اجرای مأموریت و هدففرآیند و نیز منابع مدرسه را برای رسیدن به چشم

درسی، مواد آموزشی را در اختیار آنان قرار چنین، آنان برای کمک به معلمان برای اجرای برنامه

 ,Glatthorn, et al,2009; Cloudکنند )دهند و رهنمودهایی را برای کاربرد ارزشیابی ارائه میمی

2010; .) 

 ای آن است که چهار راهبرد برای آن مطرح است.درسی، سطح مدرسه سطح سوم رهبری برنامه

ایی به عنوان اقدام عملی برای تدریس حرفهدر کنار  گ:مدیریت تغییر و تجدید و بازسازی فرهن

مطرح است چرا که عمل فرهنگی در  نیز« تجدید و بازسازی فرهنگی»درسی، توسعه رهبری  برنامه

درسی، اقدامات رهبر باشد و از طریق بازسازی فرهنگ برنامهپیش زمینه فرهنگی معینی فعال می

 انضباطی _است که خالقیت، همكاری، وضعیت انگیزشی، خودانجام خواهد شد. فرهنگ جدید موردی 

 (.Glatthorn & et al, 2009) گیردها و چند بُعدی بودن را در نظر میشود و تفاوترا شامل می

اعضای داخل  ای بودن را ازدرسی حرفه رهبران برنامه ساختاردهی مجدد تیم مدیریت برنامه درسی:

-مهبرنا را در پیشرفت « هاظرفیت»آورند و بدست می مدرسه و سایر افراد متخصص بیرون از مدرسه

توانند خودشان ، اعضا میو باورها هاسازند. در طول در هم آمیختن این درک، ارزشمیدرسی بیشینه 

 . های متفاوت شریک کنندها و دیدگاهرا در جنبه

به منظور حمایت از  ترویج و بهبود ارتباطات مؤثر در اینجا، در سازمان مدرسه:ارتباط و همکاری 

  (. Henck & Hulme, 2008)مطرح است یک الزام به عنوان ، اعضای تیم

یر ای درگدر یک نوع یادگیری حرفهبا کار در کنار یكدیگر معلمان  ای:ایجاد اجتماع یادگیری حرفه

واند تاجتماع میاین ، . هم چنینکنددرسی و مدرسه کمک میبرنامهشوند که به توسعه و پیشرفت می

متحمل تغییر اساسی و مؤفقیت در اجرای سیاست مدرسه و عملكرد هدایتی برای یادگیری و حصول 

  (. Webb, Vulliamy, Sarja, Hämäläinen & Poikonen, 2009آموز شود )پیشرفت دانش
 ها در سطوح متفاوتبندی با انواع اصلی راهبرد(: منطقی برای ایجاد طبقه3جدول)
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 بندیمنطق طبقه انواع راهبردها 

 شخصی

. تأکید بر مفهوم رهبری و کیفیات و  1
 های آنویژگی

 . افزایش ظرفیت رهبری 2  
 ای بودن معلم. اصرار بر حرفه 3

 شود.های شخصی ایجاد میبندی بر طبق جنبه ویژگیطبقه 

  هایی هستند که به توصیف ظرفیت همیشه واژهمفاهیم، کیفیات و
 ذهن و صالحیت شخص نیاز دارند.

 ای بودن معلم به توسعه صالحیت معلم مرتبط است.معموالً حرفه 

 . ترویج تدریس و یادگیری مؤثر1 
 رهبری برای یادگیری. 2
 . مدیریت منابع آموزشی3

 

 اجرای برنامه ای از بندی بر طبق دیدگاه و جنبهاین بخش از طبقه
 شود.درسی برای تدریس و یادگیری ایجاد می

 باشند.معلمان، رهبرانی در تدریس و یادگیری در کالس درس می 

  در طی فرایند اجرای برنامه درسی، مدیریت مؤثر منابع به پیشرفت
 کند.اثربخشی معلم کمک می

 کالسی

 مدرسه

 . مدیریت تغییر و بازسازی فرهنگی 1
دهی مجدد تیم مدیریت برنامه . ساختار2 

 درسی 
. ارتباطات و همکاری در سازمان  3

 مدرسه
 ( PLCای). ایجاد جوامع یادگیری حرفه4

 ذار بر گتغییر، تجدید و بازسازی فرهنگی، همیشه یک فرایند تأثیر
 باشند.فرهنگ تدریس و یادگیری می

  ه شود و بنقش اصلی رهبران باید، ارتباطات مؤثر در مدرسه را شامل
 ایجاد و حفظ کار تیمی در یک تیم یا یک گروه تالش کند.

 ای همیشه در جامعه مدرسه برای تقویت اجرای اجتماع یادگیری حرفه
 باشد.برنامه درسی، مهم می

 

درسی ذکر شده، از درون مرتبط درسی با اشكال رهبری برنامههای رهبری برنامهدر واقع، راهبرد

. شودشامل میباشند، چنان چه هر شكل رهبری، مشخصات خاص خود از راهبردهای رهبری را می

راهبردهای مورد استفاده، فرصتی بیشتر در ارتباط با سبک رهبری با فرایندهای متفاوت مدیریت 

 دکنند. در واقع مد نظر قرار دادن تمامی این موارگیری و رابطه قدرت ایجاد میدرسی، تصمیمبرنامه

درسی و راهبردهای مربوط به آن به منظور ارائه  به منظور توصیف روابط مابین اشكال رهبری برنامه

 مطالب مطرح شده در خصوص رهبریباشد که با در نظر گرفتن تصویری روشن از این مفاهیم می

 راهبردهایدرسی شكل واضح و یكسانی از فرهنگ مدرسه و عوامل تأثیرگذار در برنامه ،درسیبرنامه

 توان از همه مدارس انتظار داشت.درسی را نمی رهبری برنامه

 

 توانند نقش رهبر برنامه درسی را بر عهده بگیرند؟چه کسانی می.5

در بیشتر مدارس فقط مدیر مدرسه و یا معاون به طور رسمی رهبر هستند ولی رهبر واقعی در هر 

سازمانی و نیازهای فردی تعادل برقرار کند. ذینفعان مدرسه، شخصی خواهد بود که بتواند بین وظایف 

همگی به نحوی در اجرای برنامه درسی نقش دارند و به شكلی باید دخالت داده شوند تا از  مدرسه

برنامه درسی راضی باشند. امروزه بیشتر رهبران برنامه درسی از بین بهترین معلمان مدرسه انتخاب 

توان همه معلمان را در کار رسی است که مشخص کند که چگونه میشوند. این کار رهبر برنامه دمی

اجرای برنامه درسی درگیر کرد و به این ترتیب به تعهدات انجام یافته نایل شد و نیازهای معلمان را 

 و در قالب مفاهیمی هم چون هماهنگ . رهبری معلم با عنوان رهبری میانهو برآورده نمود تشخیص
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موضوعی، مدیر موضوعی، مشاور موضوعی و در نهایت رهبر موضوعی  کننده موضوعی، متخصص

(. رهبر برنامه Burton & Brundrett, 2006درسی مدرسه مطرح گردد )تواند در تیم رهبری برنامهمی

و را رفع کند. از این ر ذینفعاندرسی باید سعی کند با نقشی میانجی نیازهای سیستم )مدرسه( و 

رهبری برنامه درسی، همیشه به عنوان یک فرایند حل مسئله است. دانستن این موضوع مهم است 

ذی نفعان انتقال یافته و توزیع گردد. چرا که اعضای مدرسه  و چرا که رهبری باید به ورای تیم مدرسه

 و چه هه سمت و سویی را خواهد داشتمندند که بدانند مدرسه در اجرای برنامه درسی چبسیار عالقه

(. یک مدرسه بزرگ از معلمان، معاونان، والدین، شهروندان Wiles, 2009مسیری را طی خواهد کرد )

درسی تشكیل شده است.  هایی از عناصر انسانی برای کار برنامهمحلی و شكل هایو کسب و کار

صر است. از این رو در عهده گرفتن نقش درسی برای مؤفقیت خود همیشه وابسته به این عنابرنامه

را بایستی در نظر گرفت که در آن هر « یافتهرهبری توزیع»درسی در مدرسه حالتی از رهبری برنامه

نقش اصلی و نماید؛ اما در این بین می     یک از اعضای مدرسه به سهم خود نقشی در رهبری ایفا 

 (. Jefferies, 2000؛Wiles, 2009) استمدیر مدرسه با محوری 

 

 گیرینتیجه

آموزان، معلمان، موضوع درسی و محیط های دانشگیری تأملی از ظرفیتدرسی بهره رهبری برنامه

توان گفت است. از این رو می عمل تأملیهای نگهداشت ها متغیر دیگر به عنوان شاخصمحلی و ده

(. یعنی Hannay & Seller,1991پرکتیكال است )های مطرح در رهبری برنامه درسی از نوع کنش

ا و هدرگیر شدن اصحاب عمل در فرایند حل مسائل عملی در مدار اکلكتیک که بنیادش بر تئوری

آنهاست. در موضوع  6کاربرد هوشمندانه، تكثرگرایانه و خادمانه آنها یا به تعبیر شوآب، کاربرد چندبینانه

های رهبری، راهبردها و اقدامات مناسبِ متناسب با گیری مناسب از سبکدرسی بهرهرهبری برنامه 

هر سطح از رهبری برنامه درسی و دعوت از افراد مختلف و منابع متعدد، نگاهی چند بینانه را در 

تا آن جا که وایلز ( Wiles,2009; Fung,2012دهد )اجرای برنامه درسی و آموزش اثربخش نشان می

(Wiles,2009اظهار می ) .دارد در رهبری برنامه درسی حل مسائلِ اجرای برنامه درسی مد نظر است

درسی بایستی بحث متعادلی را در درون تیم و مدرسه و در از این رو برای تحقق این امر، رهبر برنامه 

های ین دانش و مهارت را به فراتر از کارهای معمول تیم و نیازمندیطول عمل تأملی داشته باشد و ا

 ها را هنر پرکتیكال و اکلكتیکدرسی متمرکز و هدایت کند. شوآب این نیازمندی فنی رهبری برنامه

درسی، چارچوبی است که به ترکیب  نامد چرا که ماهیت رهبری اثربخش برنامهمی 2و هنر پرابلیمیشن

                                                           

1 . Polyfocal 

2 . Problemation 
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درسی و اجرای آن کمک  های خاص فرایند برنامهپژوهش رویكرد مدیریتی و نیازمندی نمودن نظریه و

 (. Hannay & Seller,1991کند )می

ها و سطوح مختلف توان گفت در وهله نخست، توجه به رهبری برنامه درسی در شكلدر نهایت می

های درسی قرار دهد که برنامه های بسیاری را در مقابل تدوین کنندگانتواند راهكارها و ایدهآن می

های درسی، با توجه به قلمروهای کاری رهبری برنامه درسی، بتوانند در همان زمان تدوین برنامه

 یفتحرای منسجم برای اجرای آن را نیز طراحی کنند و به این طریق گذشته از جلوگیری از اندیشه

های علمی و عملی موجود نیز بیشتر رفیتبر برنامه درسی در زمان اجرای آن از توان و ظ تحمیلو 

 تواند نقش فعال و پویاییبهره برند. هم چنین توجه به رهبری برنامه درسی در اجرای برنامه درسی می

را به اعضای مدرسه و به ویژه مدیران مدارس دهد که این امر هم نیازمند بازبینی در شرح وظایف 

و نیز با توجه به فقدان پیشینه علمی و مكفی در خصوص  باشد.آنان و آیین نامه اجرایی مدارس می

توانند با درسی در داخل کشور، پژوهشگران حوزه مطالعات برنامه درسی،   میمفهوم رهبری برنامه 

 های درسیهای گوناگون آن در ارتباط با برنامهاقدام به مطالعه و بررسی این موضوع در ابعاد و جنبه

های جدیدی را از این مفهوم کشف و ارائه نمایند که د و به این ترتیب افقهای تحصیلی نمایندوره

ای را برای به کارگیری این ایده در زمان بازبینی سند تحول تواند پشتوانهاین شناخت علمی می

های درسی همسوسازی شده با درسی ملی و برنامه بنیادین آموزش و پرورش و به طبع آن در برنامه

 اید. آن فراهم نم
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