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  نگارانهپديدار اي تأملي بر رهبري نوآورانه در مدرسه؛ مطالعه

  

دانشگاه خوارزمي، دانشكده مديريت و حسابداري، دانشجوي دكتري مديريت آموزشي ،فردرضا حيدري ،
  . ايران، تهران

، هرانت، دانشگاه خوارزمي، دانشكده مديريت و حسابداري، دانشيار مديريت آموزشي ،آباديرضا زينحسن
 . ايران

 . ايران، تهران، دانشگاه خوارزمي، دانشكده مديريت و حسابداري، استاد مديريت آموزشي ،محمدرضا بهرنگي

  . ايران، تهران، دانشگاه خوارزمي، دانشكده مديريت و حسابداري، دانشيار مديريت آموزشي ،هيبيژن عبدال
  

  چكيده
-   تيبان رفتار صرف تكراري و معمول در روابط رسمي سلسلهو پش مديريتيهاي  عادت به انجام كارها به سبك

هدف . نيازها و تغييرات محيط است، آموزان مشكل اساسي ايجاد نوآوري در پاسخ به طبايع دانش، مراتبي
آموزشي نوآور در مدارس از طريق شناسايي و  ايجاد چهارچوب مفهومي مناسب رهبري، اصلي مطالعه حاضر
آوري مراكز  ضرورت استفاده از مستندات آن براي توصيه تقويت نو ي نظري آن و نيز بيانتبيين و توسعة مبان

يافته  اين پژوهش با رويكرد كيفي وبا استفاده از راهبرد پديدارنگاري انجام. آموزشي و مديريت آموزش است
از . هران استشهر ت مديران شاخص متوسطه و معلمان نمونه، استادان دانشگاه شامل جامعه پژوهش. است

اشباع نظري انتخاب  گيري نظري هدفمند تا رسيدن به رسان از طريق نمونه نفر به منزله اطالع 37ميان آنها
، ها روش تحليل داده. استآوري شده ساختاريافته جمععميق و نيمه هاي ها با استفاده از مصاحبه داده. اندشده

ها نشان  يافته. محوري و منتخب است، كدگذاري در سه سطح بازتحليل محتوا به شيوة استقرايي با استفاده از 
 پرورش. 2 معلمان؛  اي حرفه و توانمندسازي رشد. 1نوآور شامل اد اساسي رهبر آموزشيها يا ابع مقوله، دهدمي

نوآوري  و هدايت مديريت. 5محرك نوآوري و روحيه ورشپر. 4؛ جومديريت مشاركت. 3نوآوري؛  و تشويق
  . ها در بهبود رفتار رهبري آموزشي در مدارس است نهادها نيز در زمينةضرورت استفاده از اين يافتهپيش. است

  

  . مديران مدارس متوسطه، پديدارنگاري، رويكرد كيفي، رهبر آموزشي نوآور: گان كليدي واژ

                                                 
 مسئول نويسنده :Heydarifard.reza@gmail.com  

 23/10/94: مقالهپذيرش   28/6/94: دريافت مقاله
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  مقدمه 
حساب هاي كارآمد و خالق به رهبراني ايجادكنندةتغييرات  سازمان، )2008(1آگبربه زعم 

بسياري از ، به نظر وي. فرهنگ و فرايندهاي سازمان نياز دارند، شده و عمدي در ساختار
اند؛ ولي شان بودهفناوري و فرهنگ، راهبرد، ها به دنبال مزيت رقابتي در ساختار سازمان

محمود حسين ، رشيدچون، نظراني صاحب. ]14[ترين منبع مزيت رقابتي است رهبري مهم
را در مدرسه  نقش رهبري در نوآوري و ايجاد فرهنگ نوآوري]13[، )2012(2و ناديم

هاي ضعيف يا مسائل كار در آن  توانند زمينه رهبران مي. دانند بسيار حائز اهميت مي
. ريزي و اقدام راهبردي عمل كنند ها را مشاهده و تحليل كرده و از طريق برنامه زمينه

هدف انجام تغييرات واقعي و دستيابي به نتايج  رهبري نفوذ و رابطه بين رهبر و پيروان با
به مثابه  رهبر خالق بينش و راهبرد است؛ نشانگر اهداف مشترك رهبر و پيروان است؛

رسان به زيردستانش براي يادگيري كند؛ ياري گر و خدمتگزار عمل مي يك مربي و تسهيل
 سازمان است؛ كنندة مأموريت مؤسسهفردي تعيين و رشد از طريق تجارب آنهاست؛

 گذارد؛ هاي خود را با زير دستانش در ميان مي و انديشه انديشد نوآوري مي درباره
- شود؛ او پرجنب هاي فراوان موجود در رهبر سبب تفاوت او و زيردستان مي ويژگي

مسئول و ، مشاركتي، مستقل، عالقمند، درستكار، مطمئن به خود، باهوش، وجوش و فعال
رهبران در ]11[ )2013(3لورم پاس و ديكوپولوبه عقيده . است مقاوم در برابر موانع

هاي نوآورانه دارند و نقشي  در تلفيق موفق فعاليت آموزش و پرورش نقش بسيار مهمي
اي و در ارتباط با آموزش و پرورش ايفا  حرفه  كليدي در انگيزش معلمان براي توسعه

رسانند و  ها را به حداكثر مي داد فعاليتبرون، هاي واقعي با يقين و تقويت انگيزه. كنند مي

                                                 
1. Agbor 
2. Rashid. mahmood & nadeem 
3. Lourmpas and dakopoulou 
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خواهيم  اگر مي ]2[، )2013(1آدامزبه باور . بخشند كيفيت آموزش و پرورش را بهبود مي
نخست بايد در سطح رهبري مدرسه ترغيب و ، خالقيت در يادگيرندگان ارتقا يابد

وبي را به رهبران خالق بايد براي ديگران براي انجام كار خالق جو مطل. حمايت شود
الزم است رهبران خالق به چند اصل ، معتقدند) 2009(2استال و تمپرلي. وجود آورند

الگو و سرمشق : باشند 3مهم و اساسي به منظور ارتقا و توسعه خالقيت در ديگران وفادار
در افراد تا به دنبال حل  تحريك احساس نياز شديد، پذيري بودن خالقيت و ريسك

واگذار كردن ، 4ض ديد قرار دادن فكر جديد و تجارب همكاراندر معر، مسئله بيفتند
، شدن به آنها در اوضاع مناسب 5قدمآگاهانه كنترل معلمان به خودشان و اجازه پيش
هاي  و واقعي براي شكل گرفتن ايده 6تدارك زمان و مكان و تسهيل كردن امور عملي

مجموعة انتظارات باال درزمينه ، طراحي، ارتقاي افراد و تفكر خالق مشاركتي، نوآورانه
استفاده از شكست به منزله فرصتي براي يادگيري و تداوم ، ميزان تمايل به خالقيت

رهبران مدرسه از طريق ) 2013( آدامزبه نظر . هاي محوري سازمان رجوع به ارزش
سينك . توانند جو خالقيت را در بين معلمان پرورش دهند مي، پيروي از اين اصول

رهبري را فرايند برانگيختن و ياري ، در تعريفي بسيار روشن ازمدير نوآور، )1968(7لير
هايي براي  شيوه  رساندن به گروه معلمان براي تعيين اهداف مشترك و طراحي داوطلبانة

مدير بايد نسبت به توان بالقوه و ، براي تحقق اين امر. داندحركت به سوي موفقيت مي
شد و بتواند تعيين كند نوآوري پيشنهاد و مطرح شده در هاي معلمانش حساس با ويژگي
چگونه به نظر رسيدن و ادراك از مدير ، از نظر وي. باشد هاي گروه  توانايي  محدودة

                                                 
1. Adams 
2. Stoll& temperley 
3. Adhere 
4. Colleagues 
5. Take the lead 
6. Practicalities 
7. Sinclair 
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جديد ممكن   ايدة گاهي مديري عالقمند به اشاعة. ازسوي اعضاي گروه بسيار مهم است
انگاري زياد نيز سهلاما خطر ، است با عمل مستبدانه سبب خصومت و دشمني شود

هاي بين  اهداف و توانايي، ها بايد تفاوت در ارزش. تواند سبب ناراحتي گروه شود مي
) 1972(1به گفته كريستين. مدير و كاركنان به ميزان و نوع قابل قبولي براي گروه باشد

ط با ممكن است در ارتبا، اگر معلمان مدير را به منزله فردي بسيار متفاوت با خود بنگرند
هاي انجام يافته به خوبي  اين مطالب و پژوهش ]4[، خود دچار مشكل يا ترس شوند
اما بررسي پيشينه  كند؛آور را در اين پژوهش برجسته مي اهميت و نقش رهبر آموزشي نو

در داخل كشور به تنها مورد نزديك به مسئلة نوآوري مديران در پژوهش غفاري 
حي و ارزيابي مدل خالقيت و نوآوري مديران آموزشي طرا«با عنوان  ]8[، )1388(مجلج

هاي اثرگذار بر  وي با انجام پژوهش كمي و بررسي روابط متغير. اشاره دارد »شهر تهران
يادگيري سازماني و ، جو سازماني، سازي فرهنگ شامل، خالقيت و نوآوري مديران
نتايج . ابط پرداختيابي معادالت ساختاري به تبيين اين رو مديريت دانش با روش مدل

هاي او در حد متوسط بودن وضعيت خالقيت و نوآوري مديران مدارس را  يافته
توجه به مسئلةنوآوري در آموزش و پرورش و بررسي نقش مدير و رهبر . دهدمي نشان

هاي خارج از كشور از قدمت و پيشينة بيشتري  آموزشي در اين فرآيند در پژوهش
. پرداز در زمينةنوآوري استپژوهشگر و پيشتاز و نظريه)1963( 2راجرز. برخوردار است

اشارات ضمني «هاي مرتبط با نوآوري آموزشي را بررسي كرد و فهرستي از  ويپژوهش
او نقش مهم و حياتي مديران مدرسه را در بسيار . را توسعه داد» براي مديران مدارس

كردن نقش مدير را به منزله آور بودن يا كمتر نوآور بودن مدرسه ذكر كرد و ممتاز  نو
 كريستيننتايج پژوهش . ]4[در فرايند نوآوري مطرح كرد  3شخصيت كليدي

                                                 
1. Christian 
2. Rogers 
3. Key figure 
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آور نسبت به مدارس غير نوآور كمتر خودكامه  مديران در مدارس نو، نشان داد)1972(
امروز . است ديده شده بودند و نقش و شخصيت مدير عامل كليدي در افزايش نوآوري

هاي آن نيز با توجه به نقش و كاركرد مهم  يف اين نقش و كاركردتعر، رسدبه نظر مي
نفعان  شرايط محيطي در حال تغيير و تحول و نيازهاي جديد و متنوع ذي، رهبر آموزشي
از سوي ديگر نبود ابزار الزم براي سنجش ميزان . استدچار تحوالت شده، نظام آموزشي

اي فرهنگي و شرايط متفاوت حاكم بر ه نوآور بودن مديرو رهبر آموزشي و نيز ويژگي
ضرورت پرداختن به اين مهم را دو چندان ، نظام آموزشي كشورها و بالطبع كشور ما

اي رهبر آموزشي نوآور مورد واكاوي و  الزم است ابعاد حرفه، بنابراين. استكرده
 رو پژوهش حاضر در راستاي نيل به اين هدف با رويكرديازاين. شناسايي قرار گيرد

-هاي رهبر آموزشي نوآور مي به شناسايي ابعاد و مؤلفه 1كيفي و روش پديدارنگاري

اين پژوهش با هدف شناسايي و تعيين ابعاد و نشانگرهاي رهبر آموزشي ، بنابراين. پردازد
هاي اساسي و بنيادي رهبر آموزشي نوآور در مدارس متوسطه  مؤلفه نوآور درصدد يافتن 

د چارچوب مفهومي مناسبي را از ديدگاه استادان دانشگاه و شهر تهران است تا بتوان
مديران شاخص نظام آموزشي و معلمان نمونه شهر تهران بر مبناي ، نظرانصاحب
به نظر . و نيز بر اساس پاسخ آنها تهيه كند، 2هاي عميق و نيمه ساختاريافته مصاحبه

، است كه به اصالحاي  نوآوري مفهومي چندبعدي رويه، )2000(3ريكليتي و تريول
نوآوري و رهبري در . ]11[شود هاي جديد منجر مي ها و رفتار توسعه و كاربرد ايده

نسبتاً جديد آنها   پيشينه مديريت عمومي و عملي دو موضوع اصلي بودند و اكنون تركيب
  رهبري نوآور شاخة، رسدنظر ميبه. دهد گستردگي در حال رشد پرشتابي را نشان مي

. هاي جديد در فهم ارزش و نقش نوآورياست بررسي مرتبط با پيچيدگيجديدي از 
                                                 
1. Phenomenology 
2. Semi-structured 
3. Rekliti and Tri Vella  
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، )2010(1كارملياما بررسي ، نخستين كاربرد علمي اين اصطالح  چندان مشخص نيست
در توسعةمناسب راهبرد سازمان در  او اهميت رهبري نوآوري. مرجعي براي آن است

ها را به مثابةعملكرد  برونداد تنوع در حال افزايش اقتصاد و نيز رابطه با، محيط خود
طور معناداري آور به رهبري نو، نتايج پژوهش او حاكي از آن است كه. بررسي كرد

در زمينه رهبري آموزشي . )2012، 2الك(دهد عملكرد با ثبات را افزايش مي
معتقد است رهبر پشتيبان نوآوري خواستار كاركناني با بينشي روشن و ، )2002(3ويت

پذيري  اين كاركنان تعهد و اشتياق به تغيير و تمايل به ريسك. شان است مدرسهمتمايل به 
نيز )2012(محمود حسين و ناديم، در اين راستا رشيد. ]11[و هدايت كردن دارند

اش با هر  نوآوري و در ميان گذارندة ايده  رهبر آموزشي فردي انديشمند درباره، معتقدند
اگر بخواهيم سبب به وجود آمدن نوآوري در  .اش است يك از اعضاي فرهنگ مدرسه

در  ها و رفتارهاي افراد در حال كار در مدرسه ابتدا بايد نگرش، فرهنگ مدرسه شويم
يكي از ، )1980(4هيرچ من. تغيير باشد مثبت و خوش بينانه و پذيرندة ايدة، راستاي تغيير

به  »تازگيجو كردن وجست« ويژگي سازيپژوهشگران در حوزةنوآوري به مفهوم
وجو كردن طبق تعريف او جست. منزلةهستة مركزي خصوصيات افراد نوآور پرداخت

او بين ، با وجود اين. است وجوي تازه و متفاوتتازگي به مثابه تمايل داشتن به جست
-جست. وجوكردن واقعي تازگي تفاوت قائل شدذاتي تازگي و جست وجو كردنجست

شتن با تمايل صرف به چيزهاي جديد و متفاوت به تناسب دا، وجو كردن ذاتي تازگي
شروع رفتارهاي مورد نظر و مطلوب براي به دست «وجو كردن واقعي تازگي به وجست

وجوي تجارب نو او نوآور بودن را سطحي از جست. اشاره دارند»آوردن اطالعات

                                                 
1. Carmeli 
2. Vlok 
3. Watt 
4. Hirschman 
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نوآور بودن را ، )1977(1جوزف و كوك، هارت چون، نظرانيديگر صاحب. تعريف كرد
آنها ابزاري مبتني بر مفهوم پنج طبقه . اند ميزان خواستار تغيير بودن فرد تعريف كردهبه

، بلوغ ديررس، بلوغ زودرس، سازگاري زودرس) (1971(2راجرز و شوماكرنوآور بودن 
، )1977(و همكاران هارت. براي سنجش نوآور بودن طراحي كردند) ها كند و تنبل

معلم  431دانشكده و سپس براي  براي دانشجوياناي را نخست  مؤلفه 53پيمايشي 
از سطح  هايي براي هرپرسش پيمايش مركب از بيانيه. مدارس عمومي به كار بستند

. اي منجر شد مؤلفه 20ابزاري   ها به نتيجه تحليل سنجش. بود موافقت هر پاسخگو به آنها
بيني تمايل و نيز پيش خواهان تغيير بودن، گيري سطح نوآور بودن اين ابزار براي اندازه

هاي  نويسندگان همچنين از مؤلفه. فردي براي گزينش و انتخاب نوآوري مفيد است
نمرات اعتبار باال  با ده مؤلفه كوتاه نظرسنجي و پيمايشي، اي مؤلفه 20پيمايش 

ممكن است مقياس  هارت بيان كرد كه ، با اين وصف. را آزمون كردند%) 92همبستگي (
سالي بري و ، در پژوهش ديگري. ]7[بيني د رفتار را در بين جامعه پيشنوآور بودن نتوان

جانبه هاي نوآور بودن مرتبط يك مدير با موفقيت همه ويژگي، )2002( 3مك گريگور
با وجود اين آنها مقياسي را براي سنجش آن به كار . مدارس ابتدايي را گزارش كردند

هاي رهبري مدير ابتدايي  ويژگي«عنوانپژوهشي را با ، )1975(4برمن. )همان( نبردند
. انجام داد، مرتبط بود»هاي نوآوري در مدارس ابتدايي ميشيگان گونه كه با فعاليتهمان

جـو سـازمـاني . 2سبـك رهبـري مـديـر؛ . 1و تعيين روابط موجود بين عواملِهدف ا
نمونه . دارس مشاركتي بوددر م، هاي نوآورانه فعاليت .4هاي مدرسه؛  ويژگي. 3 مـدرسه؛
معناداري بين   ها رابطه يافته. معلم از مدارس بود 154مدير مدرسه ابتدايي و  13او شامل 

                                                 
1 . Hurt T. Toseph & cook  
2 . Rogers and Shoemakar 
3. Salibury and Mcgregor 
4. Behrmann 
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- نگرـ فردبر روي پيوستاري از قانون، گيري شده اندازه گونه كهسبك رهبري مدير همان

ه بين سبك ها همچنين رابط داده. هاي نوآورانه در هر مدرسه نشان داد با فعاليت، نگر
مدارس مديراني با سبك رهبري خيلي . رهبري مدير و جو سازماني مدرسه را نشان داد

  مطالعه« پژوهشي با عنوان)2008(ديويت. )همان(جو خيلي بازي داشت، 1فردنگر
شناسي بررسي موردي با استفاده از روش »اكتشافي نوآور بودن مدير و رفتار رهبري

و )1977(هارت و همكاران  اي تنظيم شده پرسشنامه ده مؤلفه ها بر اساس داده. انجام داد
و مقايسه آن با پرسشنامه خودسنجي مديران براي مشخص كردن  1-7 در مقياس ليكرت

هاي  ساختاريافته با مديران درزمينة ويژگيهاي نيمه رفتارهاي رهبري و نيز مصاحبه
ابهي از نوآور بودن مديران نتايج سطوح مش. رفتاري سبك رهبري توزيع شده انجام شد

كنندگان متفاوت رفتارهاي رهبري توزيع شده بين مشاركت، با وجود اين. را نشان داد
نوآوري در « پژوهش ديگري را با عنوان]1[) 2010(سنين و مناف، عبدالحليم. بود

انجام  »هاي رهبران مدارس مالزيايي تأثير زياد شايستگي: مديريت و رهبري آموزشي
مشي و هدايت شايستگي و درشش قلمرو خط 26ابزار اين مطالعه دربرگيرندة  .دادند

هدف؛ تغيير و نوآوري؛ افراد و روابط؛ منابع و شيوه عملو  كردن؛ آموزش و دستيابي به
هاي اين پژوهش به صورت كمي از طريق روش پيمايشي  داده. كاركنان و اثربخشي بود

يانگين كلي سطح مهارت و خبرگي شايستگي نتايج پژوهش در مجموع م. آوري شد جمع
شايستگي مورد  26پژوهش همچنين از بين . يا متوسط نشان داد 74/3رهبران مدارس را

هاي رهبري  ترين شايستگيهشت شايستگي را به شرح زير به منزله مهم، نياز رهبران
ريت فناوري مـدي. 3تمـركز بـر كيفيت؛ . 2مـديريت تغيير؛ . 1: مورد نياز شناسايي كرد
پيشرفت و . 7مديريت عملكرد؛ . 6حل مسئله؛ . 5گيري؛  تصميم. 4اطالعات و ارتباطات؛ 

  . ـ توانمندسازي معلمان8اصالح مدرسه و
                                                 
1. Idiographic 
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طراحي و ارزيابي مدل خالقيت و نوآوري « با عنوان، )1388(غفاري مجلجپژوهش 
استفاده از روش  همبستگي و با به شيوة كمي و توصيفي ـ »مديران آموزشي شهر تهران

است و معادالت ساختاري وضعيت خالقيت و نوآوري در مديران را يابي انجام شده مدل
يادگيري سازماني و مديريت دانش ، جوسازماني، بر اساس متغيرهاي فرهنگ سازماني

  . دهدآنان در حد متوسط نشان مي اثرگذار بر نوآوري
مورد  82بقه از نقش رهبري مدير را از ط 17]10[)2011(1يوئن و فاكس، الوهاي  تحليل

، هاي آموزشي در مدارس گزارش دربارة نقش رهبري مديران در تحقق و اجراي نوآوري
مدير ممكن است در  سوي هاي ايفا شده از هرچند نقش، ها نشان داد يافته. آشكار كرد

 17آنها . ولي ماهيت همه آنها مثبت است، متفاوت باشد، ارتباط با انواع متفاوت نوآوري
     :هاي آموزشي به شرح زير بيان كردند هاي رهبري را در تحقق نوآوري طبقه از نقش

به ويژه بر حسب ارتقاي ، آموزان داشتن بينش روشن در ارتباط با يادگيري دانش. 1
، هاي فردي پاسخ به تفاوت، آموزان برانگيختن دانش، العمر و يادگيري فعاليادگيري مادام

داشتن بينش . 2 آموزان؛ ثبت در حال توسعه و تأكيد بر توسعه فردي دانشهاي م ارزش
داشتن . 3 روشن از مدرسه به منزلة مؤسسةيادگيري و مكاني با تأكيد بر توسعة معلمان؛

آغازگر . 4آموزان و توانمندكردن يادگيري آنان؛ بينش روشن با توجه به برانگيختن دانش
، كننده در تغييراتحامي و مشاركت. 5درسه؛ هاي م اصالحات و فعاليت، تغييرات

 هاي فناوري اطالعات و ارتباطات؛ كارگيرندة مدلبه. 6هاي مدرسه؛  اصالحات و فعاليت
عامل در مقام قهرمان و مجري . 9 كننده و حامي نوآوري؛مشاركت. 8آغازگر نوآوري؛ . 7

فناوري اطالعات و به كاركنان دربارة نحوة استفاده از  بخشاطمينان. 10 نوآوري؛
مورد مالحظه قرار دهندة منابع . 11ارتباطات براي اصالح و بهبود تدريس و يادگيري؛

اي  حامي توسعةحرفه. 12 هاي مدرسه؛ اصالحات و فعاليت، مورد نياز براي تغييرات

                                                 
1 . Law, Yuen and Fox 
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هاي  اصالحات و فعاليت، ارتباط خوب داشتن با والدين دربارة تغييرات. 13 معلمان؛
-گوش، كننده از همكاري و تشريك مساعي معلماناستقبال. 14 حافظ نوآوري؛ مدرسه و

كنندة كار گروهي بين ترغيب. 15 كنندة نوآوري؛هاي معلمان و ترغيب دهنده به ديدگاه
  . ناظر و ارزياب نوآوري. 16كاركنان و

  
  روش پژوهش

اري انجام پژوهش حاضر در چهارچوب رويكرد كيفي و استفاده از راهبرد پديدارنگ
آوري وخالقيت را از جهات گوناگون مطالعه و بررسي  اين پژوهش كيفي پديدة نو. يافت
هاي مورد مطالعه به شكل كالمي براي  ساز واقعيتهاي نمايان اين تحقيق با داده. كندمي

كنندگان در ربط و شركت به معاني ذهني افراد ذي، بنابراين. تحليل سر و كار داشت
پديدارنگاري يك سنت . ]3[ي پژوهش از پديده مورد مطالعه تأكيد داشتفرايند اجرا

به . پردازد مي شانپژوهش تجربي است كه به مطالعه فهم و درك افراد از دنياي اطراف
 هاي پديدارنگاري روشي براي تحليل توصيفي و فهم افراد از پديده)1981(مارتناعتقاد 

با استفاده از اين . ]17[ا شخصي خود استاي ي تجربه شدة افراددر طول زندگي حرفه
مطالعه ، مسئله يا مشكل پژوهشي از درون و از طريق افراد با تجربة آن، راهبرد پژوهشي

پديدارشناسي عمدتاً روشي فلسفي . پديدارنگاري با پديدارشناسي متفاوت است. شد
، داند مي عياست و در آن يك فيلسوف نظر و درك خود را درباره يك پديده مسلم و قط

درك و فهم افراد ديگر را دربارة ، به منزلة روشي پژوهشي اما پژوهشگر درپديدارنگاري
  . ]9[كند مي شده توصيفيك پديدة تجربه

مديران ، هاي دولتي هاي علوم تربيتي دانشگاه استادان دانشكده جامعه پژوهش شامل 
. رش شهر تهران بودندشاخص مدارس متوسطه و معلمان نمونه مناطق آموزش و پرو

در اين . ]5[ ها براي افزايش روايي سازه و پايايي بود استفاده از اين منابع چندگانه داده
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هاي فرهنگ و جوسازماني  پژوهش از هر سه گروه مذكور براي فهم بهتر و بيشتر پديده
 گيري نظري هدفمند ها از طريق نمونه آوري داده جمع. نوآورانه مصاحبه به عمل آمد

كنندگاني با تجربه دربارة پديده اصلي شركت 1گيري هدفمند در اين نمونه. انجام شد
گيري هدفمند  براي نمونه. مورد مطالعه يا مفهوم كليدي كشف شده آگاهانه انتخاب شدند

ترين  يكي از متداول. كند هر يك هدف خاصي را دنبال مي چند راهبرد موجود است كه
هاي متفاوت  در اين حالت افرادي با ديدگاه. است 2ييرات بيشينهگيري تغ نمونه، ها راهبرد

ها به  مالك و معيار به حداكثر رساندن تفاوت. شوند دربارة پديده اصلي انتخاب مي
ميزان سواد يا هر عامل ، تواند جنسيت اما اين معيار مي، مطالعه مورد نظر بستگي دارد

اصلي در اين رويكرد آن است كه اگر  ايده. كنندگان از هم باشدمتمايزكنندة شركت
هاي آنان اين تفاوت را  ديدگاه، كنندگان متفاوت به صورت هدفمند انتخاب شوند شركت

در اين ، بنابراين. ]5[نشان خواهد داد و يك مطالعه كيفي خوب را فراهم خواهد آورد
رزمينة كشف و د، هاي هر سه گروه كه متفاوت بودند هاي الزم از ديدگاه مطالعه نيز داده

  . شناسايي نشانگرهاي پديده رهبر آموزشي نوآور به دست آمده است
تصميم در زمينه . ريزي شود تواند پيش از آغاز مطالعه برنامه گيري نظري نمي نمونه
معيار قضاوت دربارة زمان . گيرد گيري در خالل خود فرايند پژوهش شكل مي نمونه

وقتي كفايت نظري . مقوله يا تئوري است 3نظري كفايت، گيري نظري متوقف كردن نمونه
توان يافت كه پژوهشگر به وسيله آنها بتواند  هاي اضافي نمي هيچ نوع داده، حاصل شد

آوري و  جمع، از طرف ديگر. يك مقوله را تدوين كند)هاي مؤلفه(ها خواص يا ويژگي
هاي اوليه به منظور  ادهشود و گردآوري د همزمان انجام مي ها به طور آگاهانه  تحليل داده

گيرد تا براي پژوهشگر  صورت مي» ها آوري مداوم داده جمع«گيري روند  شكل
                                                 
1. Purposeful sampling 
2. Maximal variation 
3. Theoretical saturation 
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. )همان(هاي مناسب را افزايش دهد هايي را فراهم كند كه ميزان كفايت مقوله فرصت
مدير و  15، استاد 10نفر شامل  37دهندگان انتخابي براي اين پژوهش  آگاهي، بنابراين

بودند كه به صورت هدفمند و با توجه به قاعده ) 1(شرح جدول شماره معلم به  12
 . اشباع نظري و به صورت داوطلبانه در پژوهش شركت كردند

  
  كنندگان در پژوهشمشخصات مشاركت)1(جدول 

  تعداد  معلمان نمونه مناطق تعداد مديران شاخص متوسطه تعداد استادان دانشگاه 
دانشگاه خوارزمي

  تهران
  4  6منطقه   7  6قه منط  3

  3  2منطقه 3 2منطقه 4 دانشگاه تهران
  3  1منطقه 3 1منطقه 1 شهيد بهشتي

  2  5منطقه 2 5منطقه 2 سازمان پژوهش
  12  - 15 - 10  جمع

  
به . آوري شدند ساختاريافته و عميق جمعهاي نيمه هاي پژوهش با استفاده از مصاحبه داده

- هاي نيمه استاندارد يا نيمه همواره از مصاحبهدر پژوهش كيفي «، )1389(گفتة هومن 

ها در يك راهنماي مصاحبه با تمركز بر روي مسائل  سؤال. »شود ساختاريافته استفاده مي
. شود گنجانيده مي، هايي كه بايد پيگيري شود شود و مسيراي كه بايد پوشش داده يا حوزه

و به فرايند مصاحبه و  مانند هم نيست، كنندگانها براي همه شركت توالي پرسش
هاي مصاحبه از هيچ الگوي پيش در طراحي پرسش . ]11[ هاي هر فرد بستگي دارد پاسخ

تالش پژوهشگران در اجراي هر مصاحبه بر آن متمركز بود تا . ساخته قبلي استفاده نشد
هاي كيفي به صورت مستقل و اكتشافي به دست آيد و نتايج آن بدون دستكاري  داده

ها در  هاي اساسي براي شناسايي مقوله پرسش. ارائه الگوي خاصي تحليل شودذهني و 
  :هر مصاحبه اين چنين بود
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هايي الزم مؤلفه ها و براي داشتن رهبر آموزشي نوآور در مدارس متوسطه چه ويژگي. 1
  است؟

در  ها چرا و به چه داليلي براي نوآور بودن رهبر آموزشي نوآورمؤلفه ها و اين ويژگي. 2
  مدارس متوسطه مهم هستند؟

هاي كنكاشي پژوهشگران در طول مصاحبه از پرسش، هاي اساسي افزون بر اين پرسش
ها به صورت عميق و  همة مصاحبه. براي درك عميق از پديده مورد مطالعه استفاده كردند

-مشاركت، ضبط شده انجام گرفت و تمام تالش پژوهشگران بر آن بود تا در زمان اجرا

برداري و يادآوري گر اصلي روند مصاحبه باشد و به كمك يادداشت هدايت، ندهكن
شونده به ترتيب مورد كاوش قرار گيرد تا در فرايند هاي مورد اشاره ازجانب مصاحبه نكته

ها از  كليه مصاحبه، پس از  انجام مصاحبه. برگرداندن صدا به نوشته ابهامي باقي نماند
ها استقرايي بود و  فرايند تحليل داده. و براي تحليل آماده شد روي دستگاه ضبط پياده شد

براي بررسي روايي . محوري و منتخب تحليل شدند، ها در سه مرحله كدگذاري باز داده
استادان گروه علوم تربيتي و نيز  هاي مصاحبه با تني چند از  صوري و محتوايي پرسش

براي سنجش پايايي ، همچنين. نظران حوزه پژوهش كيفي مشورت شدصاحب
افزايي هاي مصاحبه از روش پاياي همزمان استفاده شد كه ناظر بر مقايسه و هم پرسش

  . مشاهدات همزمان است
ها و  ها و تشكيل طبقات و مقوله آوري و تجزيه و تحليل اطالعات و كدگذاري داده جمع
ج هر مصاحبه پس از در مرحله اول نتاي. گذاري آنها طي چند مرحله انجام يافتنيز نام

هاي اصلي  سازي بر روي كاغذ مورد تحليل قرار گرفت تا مضامين و مقولهضبط و پياده
هاي  آوري داده هاي بعدي نيز به منظور جمع كشف و شناسايي شوند و براي مصاحبه

هاي مصاحبه با استفاده از فن كدگذاري باز  در مرحله دوم داده. مرتبط مشخص شود
، استخراج مفاهيم و جمالت اصلي، ها مل خواندن خط به خط دادهتحليل شد كه شا

ها  در اين مرحله كليه نشانگرهاي موجود در مصاحبه. تشكيل مقوالت و طبقات اوليه بود
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در اين مرحله . استخراج شدند و با توجه به شباهت آنها در طبقات مختلف قرار گرفتند
ط به خط آنها نشانگرها و نكات كليدي ها و مطالعه خ پژوهشگران بر اساس متن مصاحبه
در مرحله سوم نتايج به دست آمده از دو مرحله قبل . موجود در آنها را استخراج كردند
، مشخص كردن زير طبقات، ها بندي داده شامل طبقه، با استفاده از كدگذاري محوري

مرحله در اين . گذاري مقوالت نهايي تجزيه و تحليل شدتشكيل طبقات نهايي و اسم
نشانگرهاي استخراج شده در طبقات مختلف قرار گرفت و اين امر در چند مرحله انجام 

- نام. سازي نيز شوند خالصه، شد تا نتايج به دست آمده در عين بيانگر و مشخص بودن

ها بر اساس اصطالحات تكنيكي  هاي به دست آمده در تعيين برچسب مقوله گذاري مقوله
رفت و نيز  مي ها به كار دهندهزباني كه به وسيله آگاهي، هو تخصصي موجود در پيشين

 :كند نقل مي) 1389(هومندر اين راستا . هاي شعوري خود تحليلگران انجام گرفت سازه
: اند ها پيشنهاد كرده هاي مقوله سه منبع مهم را براي برچسب)1990(اشتراوس و كوربين «
هاي  تكنيكي بيرون آمده از پيشينه اصطالحات. 2هاي شعوري خود تحليلگر؛  سازه. 1

- نمونه) 2(جدول شماره . ]11[». دهندگان رفتة آگاهي به كار زبان. 3نظري و تخصصي؛ 

گيري كدگذاري محوري و كد  نحوة شكل) 3(اي از كدگذاري باز و جدول شماره 
  . دهد منتخب يا مقوله نهايي را نشان مي

 

  خشي از يك مصاحبهيك نمونه از كدگذاري باز براساس ب)2(جدول
هاي تحقق آن با  مشيمدرسه و خط، انداز و هدف مشتركي را دربارة آيندهرهبر آموزشي نوآور كسي است كه چشم

هاي الزم را براي دسترسي  امكانات و زيرساخت، همچنين. كند كمك همه معلمان و عوامل مدرسه تدوين مي
هاي  مدارس ديگر و نهاد، بين مدرسه و اجتماع شامل والديناو . كند هاي علمي جديد فراهم مي يافته معلمان به

به نظر من رهبرنوآور . كند تعامل سازنده برقرارمي، توانند در تأمين اهداف مدرسه مؤثر باشند بيروني كه به نحوي مي
مدرسه او خود الگوي نوآوري در . شود شناخته مي، هاي مختلفي كه با ديگر مديران آموزشي تفاوت دارد از جنبه

نظام ، كند معلمان مبتكر و نوآور را تشويق مي. كند است و بستر الزم را براي بروز نوآوري معلمان فراهم مي
  . ... كندو هاي نوآورانه در مدرسه راه اندازي مي هاي سازنده را براي اشاعه و ترويج ايده پيشنهاد
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  خب يا مقولة نهاييگيري كدگذاري محوري و كد منت نحوه شكل)3(جدول 

  كد منتخب  كد محور كد باز
هايارتقاي توانمندياي و باز در بين معلمان؛برقراري تعامل سازنده حرفه

اي باال براي معلمان؛  جانبه معلمان؛ تعيين انتظارات حرفه اي همه حرفه
اي معلمان به جاي بازرسي؛ لحاظ كردن نوآوري  راهنمايي و مشاوره حرفه

ها و  اي معلمان؛ آشناسازي معلمان با ديدگاه ملكرد حرفهدر ارزيابي ع
  هاي آموزشي نوين رويكرد

رشد و 
توانمندسازي 

  اي معلمان حرفه

رهبر آموزشي 
  نوآور

  
معناي سنجش اين موضوع است كه بررسي روايي كيفي به. روايي كيفي نيز اهميت دارد

براي . في دقيق است يا خيرهاي كي آوري داده آيا اطالعات به دست آمده از طريق جمع
از بيش از يك  راهبردهايي وجود دارد و پژوهشگران كيفي معموالً، تعيين اين روايي
ها شيوه متداولي است كه در آن  كننده بررسي ازسوي مشاركت. كنندروش استفاده مي
مضامين اصلي و مدل ، هاي خود را مانند مطالعات موردي اي از يافته پژوهشگر خالصه

پرسد كه آيا  دهد و از آنها ميكنندگان كليدي مطالعه قرار ميرا در اختيار شركت نظري
براي اطمينان از ، بنابراين. ]5[كنند يا خير؟طور دقيق تجارب آنها را منعكس مي هابه يافته

كدگذاري ، سازي اوليهنخست بعد از پياده. اقدامات زير صورت گرفت، اعتبار نتايج
ده به وسيله چند محقق بازبيني شده و اختالفات موجود شناسايي و هاي انجام ش مصاحبه

كدهاي باز 
 شدهاستخراج

  هاي تحقق آنمشيآينده مدرسه و خط بارةانداز و هدف مشترك درتدوين چشم. 1
  هاي علمي جديد يافته هاي الزم براي دسترسي معلمان به زير ساختسازي امكانات و فراهم. 2
  ل سازنده بين مدرسه و اجتماعتعام. 3
  الگوي نوآور بودن. 4 
  هاي معلمان زم براي بروز نوآوريآوردن بستر الفراهم. 5 
  تشويق معلمان مبتكر و نوآور. 6 
 . ...ها در مدرسه واندازي نظام و پيشنهاد راه. 7
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هاي استخراج شده با برخي از افراد مصاحبه شده در  ها و زيرمقوله سپس مقوله، رفع شود
هاي آنها مورد بررسي قرار گرفت و تأييد نهايي  پژوهش در ميان گذاشته شد و ديدگاه

هايي به عمل آمد كه در  بيات موضوع مقايسهبراي تأييد روايي بيروني نيز با اد. شدند
  . آيد گيري مي بخش بحث و نتيجه

 
  ها يافته

ها و زواياي مختلف  رهبرآموزشي نوآور از جنبه، آمده از پژوهش دست براساس نتايج به
كنندگان در  هاي متعدد مورد توجه مشاركت مقولهها و خرده اي و در قالب مقوله حرفه

  . استكه در ذيل شرح آن آورده شده استپژوهش قرار گرفته
آمده از مصاحبه با  دست بر اساس نتايج به اي معلمان؛ رشد و توانمندسازي حرفه. 1

نوآور كمك به  اي رهبر آموزشي بخشي از فعاليت حرفه، دهندگان پژوهشآگاهي
از اين نظر يك رهبرنوآور بايد . اي معلمان مدرسه است حرفه رشد و توانمندسازي

ها و اقداماتي را انجام دهد تا معلمان تحت رهبري او به حداكثر  ه فعاليتمجموع
اي نايل شوند و با انگيزه و روحيةباال و تعهد به مدرسه و اهداف  رشد و بلوغ حرفه

برقراري تعامل  ها و اقدامات او در اين راستا شامل فعاليت. آن انجام وظيفه كنند
جانبة اي همه هاي حرفه ارتقاي توانمندي اي و باز در بين معلمان؛ سازنده حرفه

اي  اي باال براي معلمان؛ راهنمايي و مشاورةحرفه معلمان؛ تعيين انتظارات حرفه
اي معلمان  معلمان به جاي بازرسي؛ لحاظ كردن نوآوري در ارزيابي عملكرد حرفه

اط در اين ارتب. ها و رويكردهاي آموزشي نوين است سازي معلمان با ديدگاهوآشنا
اي و  دربارة ايجاد تعامل سازنده حرفه)2شماره(كنندگان  يكي از مشاركت براي نمونه

رهبر آموزشي نوآور فضايي در مدرسه ايجاد «: باز در بين معلمان معتقد است
آنها به مدير و همديگر ، كند كه كاركنان و معلمان همديگر را دوست دارند مي

ها و ابتكارات  توانند خالقيت مي ن است كهاعتماد دارند و در اين محيط آرام و ام
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كند و ابزار  هاي معلمان و كاركنان توجه مي رهبرنوآور به خواسته. خود رابروز دهند
  ». آورد ولوازم كار را براي آنها فراهم مي

رهبرنوآور افراد و كاركنان خود را در بهبود مستمر  پرورش و تشويق نوآوري؛. 2
دهد و به منظور نيل به  هاي آموزشي جديد را پيشنهاد مي او رويكرد. كنددرگير مي

رود و مشوق خالقيت  هاي تازه و جديد مي اهداف خود به دنبال عملي كردن طرح
ها بر  اهم فعاليت، در راستاي پرورش و تشويق نوآوري. و نوآوري در اين راه است

ر مديريت مدرسه؛ اهتمام به نوآوري و ابتكار د: ها عبارتند از اساس نتايج مصاحبه
ها و  فراهم كردن بستر الزم براي بروز نوآوري در معلمان؛ اشاعه و ترويج ايده

ها و  هاي معلمان؛ فرصت دادن به معلمان براي بارورتر كردن ايده نوآوري
ها؛ تشويق معلمان مبتكر و نوآور؛ معرفي معلمان خالق و نوآور به اداره و  نوآوري

گذاشتن و هزينه كردن براي معلمان نوآور؛  سطوح مديريتي فرادست؛ وقت
، دار معلمانمتحول و اولويت، هاي جديد هماهنگي و اقدام بر اساس نياز

در ارتباط با دادن فرصت به معلمان براي بارورتركردن . آموزان و مدرسه دانش
مدير و «: معتقد است)6شماره(كنندگان يكي از مشاركت، ها ها و نوآوري ايده

هاي نو در راستاي بهبود فعاليت تدريس و يادگيري استقبال  از ايده رهبرنوآور
چنانچه معلمي بخواهد ايده خود را به بوته آزمايش بگذارد و در اين راستا . كند مي

رهبرنوآور منابع و ، به حمايت مدير و ساير كاركنان و تجهيزات و منابع نياز باشد
. آورد حمايت همه جانبه به عمل ميكند و از وي  امكانات را براي او فراهم مي

داند و تا  كند و آن را جزئي از موفقيت مي هاي او را سرزنش و توبيخ نمي شكست
  ». كند حصول نتيجه كامل از طرح و ايده معلم حمايت مي

گر و خدمتگزار عمل رهبرنوآوردر مقام يك مربي تسهيل جو؛مديريت مشاركت. 3
هاي خود را با زيردستانش در  كند و انديشه مي او دربارة نوآوري انديشه. كند مي

هاي نيل به اهداف را با مشاركت معلمان و كاركنان  اهداف و راه. گذارد ميان مي
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، دهندگان با آگاهي  بر اساس نتايج به دست آمده از مصاحبه. كند تعيين و تعقيب مي
گيري تصميم هاي او شامل فعاليت. جويانه استمشاركت، مديريت رهبرنوآور

هاي آموزشي و درسي  مشاركتي و استفاده از دانش و خرد جمعي؛ طراحي برنامه
هاي نوآورانه در  ها و پيشنهاد پذير و با مشاركت معلمان؛ استقبال از ايدهانعطاف
اندازي نظام و نيز ايجاد و راه)والدين، آموزان دانش، كاركنان، معلمان( مدرسه
ها و  در ارتباط با مقوله استقبال از ايده، مونهبراي ن. ها در مدرسه است پيشنهاد
يكي از « :معتقد است )12شماره(دهندگان يكي از آگاهي ، هاي نوآورانه پيشنهاد
هاي نو و سازنده از سوي هر  هاي مهم رهبرنوآور اين است كه او از پيشنهاد ويژگي

او براي . دكن آموزان و اولياي آنها استقبال مي كدام از عوامل مدرسه و حتي دانش
شود و براي  هاي نو مي هاي آموزشي و تربيتي مدرسه خواستار ايده تدوين برنامه

  ».كند هاي نو و سازنده پاداش مناسب لحاظ مي ها و پيشنهاد ايده
، كند كه نسبت به معلمان مدير نقش رهبري را ايفا مي پرورش روحيه نوآوري؛. 4

با او در مسير نوآوري هستند  آموزاني كه والدين و دانش، كاركنان اداري
ها و رفتارهاي افرادي را كه در حال كار  براي موفقيت بايد نگرش. پاسخگوست

بينانه كند و انگيزه و روحيه الزم  مثبت و خوش، در راستاي تغيير، كردن با او هستند
كدهاي زيادي در رابطه با ، ها بر اساس تحليل محتواي مصاحبه. را به آنها بدهد

روحيه محرك نوآوري با توجه به اشتراك مضامين مربوطه در قالب پرورش 
هاي  مانند تشويق و تحريك روحيه باز آزمايي و بازانديشي دربارة روش، هايي مؤلفه

ايجاد و تقويت روحيه پذيرش و قبول شكست  تكراري روزمره شغلي در معلمان؛
پذيري و  ريسك به منزلة يك تجربه براي آينده بهتر؛ تشويق و تحريك روحيه

. العمر مدنظر بود يادگيري مادام ايآزمون و خطا در معلمان؛ ترغيب و تشويق روحيه
پذيري و  دربارة تشويق و تحريك روحيه ريسك) 18شماره (دهندگانيكي از آگاهي
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، شود نوآوري از خالقيت فردي شروع مي«: كند آزمون و خطا در معلمان بيان مي
يك مدير خالق و نوآور در مدرسه جوي را . پذيرد ميشرايط كاري تأثير  ولي از

. اي خالق فكر و عمل كنند هم خود و هم كاركنان ديگر به گونه كند كه ايجاد مي
آموزان به تفكر  ايجاد اين جو مستلزم فراهم نمودن شرايطي است كه معلمان و دانش

. صت داد تا بروز كندها فر ها و ديدگاه بپردازند و براي تحقق اين امر بايد به انديشه
اگر افراد در مدرسه بدانند با عرضه نظرات جديد مورد حمايت و تشويق مدير قرار 

هاي ابتكاري و خالق  ها و ايده براي تفكر بيشتر و همچنين ارائه طرح، گيرند مي
رهبرنوآور در مدرسه زمان كافي براي . جهت پيشرفت كار تالش خواهند كرد

دهد و زمينه و اعتبارات و منابع  اي نوآورانه اختصاص ميه شركت افراد در فعاليت
چون ، كند و براي عواملي هاي نوآورانه فراهم مي الزم براي آزمون ايده

  ». دهد پاداش اختصاص مي... تمايل به تغيير و، پذيري ريسك
رهبرنوآور در تالش است تا بينش مشتركي در مدرسه  مديريت و هدايت نوآوري؛. 5

او . با تعامالت سازنده با محيط بيروني منابع الزم را به دست آورد عرضه كند و
بر ، همچنين. كند باشناسايي كاركنان آنها را ترغيب و در آنان انگيزه ايجاد مي

كند و به  ها را اداره و كنترل مي نظميهاي اصالحي كاركنان نظارت دارد و بي تالش
يكي از ، ها ليل محتواي مصاحبهبر اساس تح. دهد هاي كاركنان جهت مي فعاليت

. مديريت و هدايت نوآوري در مدرسه است، اي رهبرنوآور ابعاد مهم حرفه
انداز و هدف مشترك مثبت دربارة آيندة مدرسه و  تدوين يك چشم هايي شامل مقوله
هاي الزم براي دسترسي  سازي امكانات و زيرساخت ها تحقق آن؛ فراهم مشيخط

هاي نوآورانه آنها؛  علمي نوين آموزشي و هدايت فعاليتهاي  يافته معلمان به
هوشمندانه از  برقراري ارتباطات و تعامالت سازنده مدرسه با اجتماع و استفاده

از مدرسه  اي جديد بيرون هاي بيروني؛ هدايت افراد براي كسب دانش حرفه ظرفيت
، اش ماديها؛ دادن پادعلمي و نشست، اي با ايجاد فرصت حضور در جلسات حرفه
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در موفقيت  دهند و سهمي هاي جديد ارائه مي ترفيع يا هر دو به كساني كه ايده
  . شناسايي شدند، مدرسه دارند

هاي الزم براي دسترسي  سازي زيرساخت دربارة فراهم)8شماره (ها  رسانيكي از اطالع
، نهمكارا رهبرنوآور مجموعه«: گويدهاي علمي نوين آموزشي مي يافته معلمان به

هاي  داند و زمينة ارائه نوآوري در تمامي زمينه آموزان و اوليا را نظامي يكپارچه مي دانش
-اي و نرم تجهيزات كتابخانه، اينترنت پرسرعت، او محل مناسب. كند كاري را فراهم مي

هاي آزمايش  زمينه. بيند هاي آموزشي جديد را براي انجام پژوهش معلمان تدارك مي افزار
هاي  منظور قدرداني از تالشجديد را فراهم كرده و معلمان مبتكر و نوآور را بههاي  ايده

  ».كند آنها به اداره آموزش و پرورش منطقه معرفي مي
ها را در پنج طبقه كلي به شرح جدول زير  توان يافته بندي كلي و نهايي ميدر يك جمع

  : خالصه و ارائه كرد
  

  رهبر آموزشي نوآور ابعاد و نشانگرهاي) 4(جدول شماره 

  )ابعاد(كد محور  )نشانگرها(كد باز
كد 
  منتخب

اي  هاي حرفهاي و باز در بين معلمان؛ ارتقاي توانمنديبرقراري تعامل سازنده حرفه
اي باال براي معلمان؛ راهنمايي و مشاوره  جانبه معلمان؛ تعيين انتظارات حرفههمه
نوآوري در ارزيابي عملكرد  اي معلماني به جاي بازرسي؛ لحاظ كردن حرفه
  هاي آموزشي نوين ها و رويكرد اي معلمان؛ آشناسازي معلمان با ديدگاه حرفه

رشد و 
توانمندسازي 

  اي معلمان حرفه

آور
ـو
ـــ

ي ن
زش
ـو
مــ

ر آ
ـــ

ـــ
رهب

  

؛ )مدير در جايگاه الگوي نوآوري(اهتمام به نوآوري و ابتكار در مديريت مدرسه
ها و  اي بروز نوآوري در معلمان؛ اشاعه و ترويج ايدهفراهم كردن بستر الزم بر

ها؛  ها و نوآوري نوآوري معلمان؛ فرصت دادن به معلمان براي بارورتركردن ايده
تشويق معلمان مبتكر و نوآور؛ معرفي معلمان خالق و نوآور به اداره و سطوح 

نگي و مديريتي فرادست؛ وقت گذاشتن و هزينه كردن براي معلمان نوآور؛ هماه
  آموزان و مدرسه دانش، دار معلمان متحول و اولويت، اقدام بر اساس نيازهاي جديد

پرورش و 
  تشويق نوآوري
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هاي  گيري مشاركتي و استفاده از دانش و خرد جمعي؛ طراحي برنامه تصميم
ها و  پذير و با مشاركت معلمان؛ استقبال از ايده آموزشي و درسي انعطاف

  اندازي نظام پيشنهادها در مدرسهدر مدرسه؛ ايجاد و راه پيشنهادهاي نوآورانه

مديريت 
  جومشاركت

هاي تكراري و تشويق و تحريك روحيه باز آزمايي و بازانديشي دربارة روش
روزمرة شغلي در معلمان؛ ايجاد و تقويت روحيه پذيرش و قبول شكست به منزلة 

پذيري و آزمون و خطا  ريسكيك تجربه براي آينده بهتر؛ تشويق و تحريك روحيه 
  العمر؛ يادگيري مادام در معلمان؛ ترغيب و تشويق روحيه

پرورش روحيه 
  محرك نوآوري

هاي  مشيانداز و هدف مشترك مثبت دربارة آينده مدرسه و خطتدوين يك چشم
هاي الزم براي دسترسي معلمان به  سازي امكانات و زيرساخت تحقق آن؛ فراهم

مي نوين آموزشي؛ برقراري ارتباطات و تعامالت سازنده با اجتماع هاي عل يافته 
هاي بيروني؛  هوشمندانه از ظرفيت  و استفاده) هاي بيروني و نهاد، مدارس، والدين(

 هاي جديد ارائه ترفيع يا هر دو به كساني كه ايده، دادن پاداش مادي
ز مدرسه با ايجاد اي جديد بيرون ادهند؛هدايت افراد براي كسب دانش حرفه مي

  هاعلمي و نشست، ايفرصت حضور در جلسات حرفه

مديريت و 
  هدايت نوآوري

  
  گيري بحث و نتيجه

اين پژوهش با هدف شناسايي و تعيين ابعاد و نشانگرهاي رهبر آموزشي نوآور انجام 
 موضوع رهبر آموزشي نوآور شامل، دهدنتايج به دست آمده از پژوهش نشان مي. شد

  :له كلي استپنج مقو
- اي معلمان؛اين مقوله خود دربرگيرندة خرده رشد و توانمندسازي حرفه .1

اي و باز در بين معلمان؛ ارتقاي  از قبيل برقراري تعامل سازندة حرفه، هايي مقوله
اي باال براي  جانبة معلمان؛ تعيين انتظارات حرفهاي همه هاي حرفه توانمندي

ي معلماني به جاي بازرسي؛ لحاظ كردن ا معلمان؛ راهنمايي و مشاوره حرفه
ها و  اي معلمان؛ آشناسازي معلمان با ديدگاه نوآوري در ارزيابي عملكرد حرفه

   . هاي آموزشي نوين است رويكرد
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هاي  ترين ويژگيآنها يكي از مهم. همخواني دارد)1391(توراني و آقايياين مقوله با نظر
هاي  توانند با انتخاب تدابير و شيوه ن خالق ميدانند؛ زيرا مديرا مي مديران را خالقيت

. زمينه را براي تجلي و بروز استعدادها و خالقيت يادگيرندگان فراهم آورند، مناسب
بهبود كار ، آموزان و معلمان مديري خالق و اثربخش سبب بروز و توسعه خالقيت دانش

وردن زمينة بروز شان و نيز فراهم آهاي دادن فرصت توسعه برنامه، آموزش معلمان
سنين و ، عبدالحليم. ]17[شوند استعدادهاي نهفته معلمان و رشد و توسعه آنها مي

اي معلمان را  نيز در پژوهش خود توجه به رشد و توانمندسازي حرفه ]1[)2010(مناف
  . اندهاي رهبر آموزشي نوآور دانسته يكي از ويژگي

: هاي دارنده خرده مقولهپرورش و تشويق نوآوري اين مقوله نيز خود دربر .2
؛ )مثابة الگوي نوآوري مدير به( اهتمام به نوآوري و ابتكار در مديريت مدرسه

ها و  كردن بستر الزم براي بروز نوآوري در معلمان؛ اشاعه و ترويج ايدهفراهم
ها؛  ها و نوآوري نوآوري معلمان؛ فرصت دادن به معلمان براي بارورتركردن ايده

ر و نوآور؛ معرفي معلمان خالق و نوآور به اداره و سطوح تشويق معلمان مبتك
مديريتي فرادست؛ وقت گذاشتن و هزينه كردن براي معلمان نوآور؛ هماهنگي و 

آموزان و  دانش، دار معلمان متحول و اولويت، اقدام بر اساس نيازهاي جديد
 اگر نوآوري يك، )1389(چرخچيو  پاريزي، نژادايرانبه گفتة. مدرسه است

هاي ابداعي پس مديريت براي تشويق توليد ايده، هاستكاركرد مهم سازمان
توان براي اين وظيفه  مي هر نوع ابزارهاي سنتي و غيرسنتي را. مسئوليت دارد

، به خدمت گرفتن افراد نوآور، جو نوآوري، اين ابزارها شامل جوايز. به كار برد
  . ]10[ايت از مبتكران استها و فراهم كردن حم افشاني ايدهتشويق گرده

از قبيل ، هايي مؤلفه مؤلفه نيز دربردارنده خرده  جو؛ اين مديريت مشاركت  .3
هاي  گيري مشاركتي و استفاده از دانش و خرد جمعي؛ طراحي برنامه تصميم

ها و  پذير و با مشاركت معلمان؛ استقبال از ايده آموزشي و درسي انعطاف
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اندازي نظام پيشنهادها در مدرسه ه و ايجاد و راهپيشنهادهاي نوآورانه در مدرس
سبك مديريتي مناسب رشد و شكوفايي ، )1391(توراني و آقاييبه گفتة. است

مراتبي حاكميت خالقيت در مدرسه مديريت مشاركتي است؛ زيرا روابط سلسله
اعضاي مدرسه ، افراد در سازمان از آزادي عمل الزم برخوردارند، چنداني ندارد

شوند و نيز روابط  مي كرده و تشويقل امور مربوط به مدرسه مشورتدر ح
دوستي و اعتماد استو اعتقاد و عمل او به ، مديران و اعضاي مبتني بر صميميت

و شيوةمديريت براي هدايت معلمان و ايجاد انگيزش در آنان و  اين سبك
ق در آموزان در چگونگي پيشبرد امور مدرسه و در نتيجه تفكر خال دانش 

رو خالقيت محصول آزمايش و تجربه است و از اين. ]17[مدرسه دخيل است
وجو جست مبادرت به  افزون بر داشتن انگيزه آموزان دانش الزم است معلمان و 

  . شرايط و اختيارات مناسب را داشته باشند، و آزمايش
  پرورش روحيه محرك نوآوري؛ اين بعد از رهبري آموزشي نوآور دربردارندة .4

هاي  هاي تشويق و تحريك روحية بازآزمايي و بازانديشي درزمينة روش مؤلفه
تكراري و روزمرة شغلي در معلمان؛ ايجاد و تقويت روحيه پذيرش و قبول 

اي براي آيندة بهتر؛ تشويق و تحريك روحيه  شكست به منزلة تجربه
ي پذيري و آزمون و خطا در معلمان؛ ترغيب و تشويق روحية يادگير ريسك
توراني و آقايي نيز به مهم و حساس بودن نقش مديريت در . العمر استمادام

هاي بيانگر ضرورت خالقيت و نوآوري به منزلة عامل اصلي اشاره  مجموعه
تواند توانايي و استعداد خالقيت و نوآوري رادر افراد  مي دارند؛زيرا مديريت

ملكرد خود مانع تحقق اين با رفتار و ع، ترويج و تشويق كند يا برعكس، ايجاد
آنها هنر مدير خالق را استفاده از خالقيت ديگران و پيدا كردن . امر حياتي شود

كنند كه مدير خالق براي ترغيب افراد  دانند و توصيه مي هايي خالق مي ذهن
سازمان به تفكر بايد فضايي به دور از كار روزمره بيافريند تا در آن به نظريات 
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خودش بتواند خالق باشد و خالقيت افراد سازمان ، كان بروز دادهها ام و انديشه
تا هر كسي خود مشكل خود را  اي تفويض اختيار كندگونهبه، را نيز برانگيزاند

  . ]17[حل كند
هاي مؤلفه پنجمين بعد رهبر آموزشي نوآور شامل  مديريت و هدايت نوآوري؛  .5

هاي  مشيينده مدرسه و خطانداز و هدفي مشترك مثبت دربارة آ تدوين چشم
هاي الزم براي دسترسي معلمان به  سازي امكانات و زيرساخت تحقق آن؛ فراهم

هاي علمي نوين آموزشي؛ برقراري ارتباطات و تعامالت سازنده با اجتماع  يافته 
هاي  و استفادة هوشمندانه از ظرفيت) هاي بيروني و نهاد، مدارس، والدين(

 هايي جديد ارائه ترفيع يا هر دو به كساني كه ايده، يبيروني؛ دادن پاداش ماد
اي جديد بيرون از مدرسه با ايجاد  دهند؛هدايت افراد براي كسب دانش حرفه مي

به عقيدة توراني و . هاست علمي و نشست، اي فرصت حضور در جلسات حرفه
بيش از هر ، مديريت خالقيت و نوآور، هاي آموزشي در سازمان، )1391(آقايي

در توسعه و تقويت خالقيت اثرگذار است؛ زيرا نگرش و اعتقاد مديران ، امليع
تواند محيط آموزشي را به  مي مدارس به خالقيت و نوجويي در خود وسازمان

اگر مديران مدارس در كنار ، بنابراين. كانون تغييرات و نوآوري تبديل كند
، نيز برخوردار باشندهاي مديريتي از دانش و مهارت خالقيت و نوآوري  مهارت
در اين راستا . شود مي هاي ايجاد و رشد خالقيت در آموزشگاه فراهم زمينه

 هايي جديد ارائه ترفيع و يا هر دو به كساني كه ايده، دادن پاداش مادي«مؤلفة  
به ، معتقدند) 1389(پاريزي و چرخچي، نژادايران. ]17[شودمطرح مي، دهند مي

چرا كه خالقيت در غياب يك سيستم پاداش كه ، اده شودنوآوران بايد پاداش د
-شكوفا نمي، هاي كار طبيعي تشويق كند افراد را به توسعة فراسوي محدوديت

در . كنندمي ها هدف را محقق زيرا پاداش ها پاداش داد؛ بايد به نوآوري. شود
سه اي جديد بيرون از مدر هدايت افراد براي كسب دانش حرفه«مؤلفة  راستاي 
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همچنين آنها » ها علمي و نشست، اي با ايجاد فرصت حضور در جلسات حرفه
اند كه كسب دانش از بيرون سازمان به منزلة يك محرك براي نوآوري  بيان كرده
 بخشد و نيروي حياتي آن را تقويت مي دانش به سازمان روح. مهم است

يابند كه فرصت  مي كاركنان وقتي به دانش بيرون از سازمان دست. كند مي
  . ]10[اي و علمي داشته باشند حضور در جلسات حرفه

توان گفت كه در داخل  مي، هاي پيشين در بررسي و تطبيق نتايج پژوهش با پژوهش
صرفاً . كيفي يا تركيبي انجام نشده است، كشور پژوهشي با اين عنوان به صورت كمي

تفاوت و به صورت كمي و با اي م وجود دارد كه از زاويه)1388(پژوهش غفاري مجلج
جو ، چون فرهنگ سازماني، شده در خارج از كشور به بررسي تأثير عواملي ابزار ساخته

است يادگيري سازماني و مديريت دانش و خالقيت و نوآوري مديران پرداخته، سازماني
در . است)1959(كه ابزار سنجش خالقيت نيز بر اساس مدل خالقيت و نوآوري تورنس

برخي از ، توان گفت هاي انجام يافته در خارج از كشور مي و تطبيق با پژوهشبررسي 
هاي ديگر نيز بيان  هاي به دست آمده از اين پژوهش به انواع مختلف در پژوهش مؤلفه

هاي استخراج شده در اين پژوهش با  اما اين امر بسيار جزئي استو مؤلفه، شده است
اي ديگر مشاهده نشده  الً جديد بوده و در نمونهكاررفته كام توجه به رويكرد كيفي به

اي  هاي به دست آمده در اين پژوهش بعد رشد و توانمندسازي حرفه از مؤلفه. است
 )2010(منافو  سنين، عبدالحليممعلمان و مديريت و هدايت نوآوري با پژوهش 

جش ده ها با توجه به ابزار سن ها يا نشانگر مقولهدر بررسي خرده. همخواني دارد
به كار ) 2008(از مدير نوآور كه در پژوهش ديويت) 1977(هارت و همكاران اي مؤلفه

هاي  هاي جديد ازسوي مدير؛ اعتماد به ايده هاي پذيرش ايده در نشانگر، رفته است
هاي جديد براي انجام كارها همخواني  هاي جديد و انتخاب راه جديد؛ استفاده از نوآوري

و  يوئن، الوهاي  هاي موجود در گزارش و تحليل از مؤلفه همچنين با برخي. دارد
داشتن بينش روشن در : هاي رهبران آموزشي نوآور به شرح از ويژگي)2011(فاكس
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داشتن بينش روشن از ، العمرآموزان و ارتقاي يادگيري مادام ارتباط با يادگيري دانش
اصالحات ، آغازگر تغييرات ،كند اي معلمان تأكيد مي مدرسه و مكاني كه بر توسعه حرفه

قهرمان و مجري ، كننده در تغيير و نوآوريحامي و مشاركت، هاي مدرسه و فعاليت
، هاي نوآورانه اصالحات و فعاليت، كننده منابع الزم براي انجام تغييراتفراهم، نوآوري

استقبال از همكاري و تشريك مساعي ، ارتباط خوب با والدين، اي معلمان توسعه حرفه
ها  ترغيب كار گروهي در بين معلمان و كاركنان و نيز نظارت و ارزيابي نوآوري، معلمان

از شناسايي )2012(محمود حسين و ناديم، در مقايسه با پژوهش رشيد. همخواني دارد
اش را با هر يك  مديرنوآور ايده، هاي رهبر آموزشي نوآور با نشانگر به دست آمده نشانگر

، كند ايجاد انگيزه و روحيه در كاركنان و معلمان مي، گذارد ان مياز اعضاي مدرسه در مي
هاي  توسعه راهبرد، هاي آموزشي مشي اصالح و بهبود خط، جلب اعتماد و حمايت آنان

همچنين با ديدگاه . نوين تدريس و كسب منابع الزم براي پيشبرد اهداف همخواني دارد
كند و به  وآور كه نوآوري را تقويت ميدرزمينة ويژگي مهم رهبر آموزشي ن، )2002(ويت

هاي ارزشي و فرهنگي  تفاوت. همخواني دارد، پذيري و هدايت كردن تمايل دارد ريسك
ها و بالطبع نظام آموزشي آنها و رويكرد مديران و رهبران آنها به تعاريف  حاكم بر كشور

هميت نقش ما با توجه به ا در كشور. متفاوتي از نقش رهبرآموزشي منجر شده است
آموزش و پرورش و تأكيدي كه در سند تحول راهبردي نظام تربيت رسمي و 

انداز بر استقرار نظام خالقيت و نوآوري در آموزش و پرورش  كشور در افق چشم عمومي
اين نقش اهميت ، آموزان شده است معلمان و دانش، و حمايت مادي و معنوي از مديران

برجسته اين پژوهش اين است كه با رويكردي كيفي و  هاي از ويژگي. بيشتري يافته است
نظران مختلفي به شناسايي ابعاد و نشانگرهاي رهبر آموزشي نوآور  از منظر صاحب

، هاي اين پژوهش در كشور كامالً جديد است و بنابراين يافته. پرداخته شده است
منظور تحول در به نريزان و مديرا برنامه، تواند به منزلة راهنماي عمل سياستگزاران مي
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نظر  هاي تربيتي و آموزشي مديران و رهبران آموزشي نوآور مدارس مد مدارس و برنامه
  . قرار گيرد

  
  پيشنهادها

منظور توان پيشنهادهاي زير را بهمي، هاي پژوهشبندي نهايي برآمده از يافتهدريك جمع
نزلة رهبران آموزشي تحول در نظام آموزشي و در راستاي توانمندسازي مديران به م

  :نوآور ارائه داد
هاي نوين رهبري هاي آموزشي با محتواي آشنايي با شيوهبرگزاري كارگاه  .1

ها و براساس مولفه، آموزشي نوآورانه در مدارس امروزي براي مديران مدارس
  شده در راستاي توانمندسازي آنان؛نشانگرهاي شناسايي

ارات در چارچوب قوانين كلي نظام فراهم كردن بستر الزم و اعطاي اختي  .2
  هاي نوآورانه؛آموزشي به مديران مدارس براي انجام فعاليت

فراهم كردن بستر الزم براي بروز نوآوري در معلمان و تشويق معلمان مبتكر و   .3
  نوآور ازسوي مديران؛

تدوين و ، طراحي، گيري مشاركتيتصميم، هاي حل مسئلهآموزش مهارت  .4
دانش ، امة عملياتي مدرسه براساس نيازهاي جديد معلمانكردن برنعملياتي

  آموزان و انتظارات والدين و اجتماع بيروني به مديران مدارس؛
هاي نوآورانه مديران و ها و برنامهاندازي نظام پيشنهادها براي طرح ايدهراه  .5

  هاي آنان؛استقبال از نوآوري
هاي نوآورانه براي تحول كه طرحترفيع يا هر دو به مديراني ، دادن پاداش مادي  .6

  دهند؛در مدارس ارائه مي
منظور توسعة وقت گذاشتن و هزينه كردن براي معلمان نوآور از جانب مدير به  .7

  هاي معلمان؛توانمندي
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هاي الزم از قبيل فناوري اطالعات و راهم كردن امكانات و زيرساختف   .8
هاي دسترسي آسان به يافته افزارهاي مورد نياز معلمان برايارتباطات و نرم

  نوين علمي؛
هاي پژوهشي و كاربست آن در عمل هاي آموزشي كسب مهارتبرگزاري دوره  .9

  براي معلمان ازسوي مديران مدارس؛
-دانش، پذير با مشاركت معلمانهاي آموزشي و تربيتي انعطافطراحي برنامه  .10

  آموزان و والدين آنها؛
نده مدير مدرسه با اجتماع بيروني و استفاده برقراري ارتباطات و تعامالت ساز  .11

هاي بيروني براي تحقق اهداف آموزشي و پرورشي هوشمندانه از ظرفيت
  مدرسه؛

  آموزان؛انديشي در آموزش دانش ايجاد فضاي آزاد  .12
  مراتب رسمي اداري؛انديشي در سلسله ايجاد روابط آزاد  .13
آن در ايجاد فضاي نو در توسعه زمينة نوآوري و خالقيت معلمان و استفاده از   .14

  هاي درسي؛كالس
استفاده از همكاران در مشاغل اداري به منظور پشتيباني و فراهم آوردن منابع   .15

كنندة فضاي نوآورانه و استفاده از مديريت آموزش مباحث درسي مبتني تقويت
  . بر مشاركت فراگيران در فضاي آزادانديشي به منظور بروز نوآوري و خالقيت
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