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 چکیده
 یادگیری رهبر عنوان به مدارس مدیران صالحیت چارچوب و استخراج تبیین این مطالعه، هدف از

ها توصیفی تحلیلی و نحوه گردآوری داده، کاربردیاز نوع تحقیقات این پژوهش  باشد.می )دانایی(
در بخش  جامعه آماری این پژوهش شود.محسوب می های ترکیبیروش اجرا از نوع پژوهش برحسب

 در موردپژوهشهای پژوهشی مرتبط با موضوع ها و گزارشطرحها، کیفی شامل: کلیه مقاالت، رساله
در بخش گیری هدفمند بود.  با نمونه رهبر یادگیریهای  در حوزه صالحیت 0212-0222گستره زمانی 

شهر کرمانشاه بر اساس روش  وپرورش آموزشکمی، جامعۀ آماری شامل تمام مدیران مدارس 
-ا همسوتحلیل مضمون بنمونه انتخاب شدند. در بخش کیفی،  عنوان بهنفر  102تصادفی ساده، تعداد 

در  شد.پرداخته )دانایی(  یادگیری رهبرای هچارچوب صالحیت اعتبار یابیها به تدوین و  سازی داده
مضمون پایۀ اعتبار سنجی  2و نیز  یادگیری و سازمانی-یاددهی پیش سازمان دهندۀاین فرایند دو 

بر که باشد می ای گویه 33ه پرسشنامۀ محقق ساختها، آوری دادهمعجابزار  در بخش کمی، شد.
 قبول قابلهمچنین ضریب پایایی بر اساس آلفای کرونباخ مقدار تهیه شد،  اساس تحلیل مضمون

قرار گرفت. بر اساس  وتحلیل تجزیهمورد  اسالاسمارت پی افزار نرمها توسط داده را نشان داد. 99/2
 ابزار مذکور از برازش مطلوبی برخوردار است. ،نتایج تحلیل عاملی تأییدی
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 مقدمه
 -با ظهور قرن بیست و یکم، مراکز آموزشی در حال گذار از فرایند آموزشی به فرایند یاددهی

 روشمدیریت و  هایهشیوو  نگ شویماین تغییرات هماه ید باما با، استآنچه واضح یادگیری هستند. 
اهمیت مدیریت آموزشی در فراهم نمودن در این راستا  را تغییر دهیم. یادگیری -یاددهی
با روشی کارآمد، اثربخش و اقتصادی است. در  ساالن بزرگمناسب برای کودکان و  وپرورش آموزش

 وسیلۀ بهاست و همۀ اهداف و آمالی که  وپرورش آموزشحقیقت مدیریت آموزشی بعد پویای 
است، تنها از طریق مدیریت آن محقق خواهند  شده شناختهبرای کشور مطلوب  وپرورش آموزش

آموزان یم یا غیر مستقیم در پیشرفت دانشاین مسئله که مدیران به صورت مستق .(1391 ،شمس)شد
های تدریس و ایجاد به صورت بهبود روش مهم،پذیرفته شده است. این  اثرگذارند امری کامالً

طور که همان .(Leigh, Whitney, & Jennifer, 2011) گرددتغییرات وسیع در مدرسه اعمال می
کیفیت، مدارسی  ارس بامد ،خاطر نشان کرده استآموز محور وان رابینسون در کتاب رهبری دانشوی

ر این میان ضرورت دارد، د آنچه که .اندگذاری کردهیادگیری سرمایه-بر بهبود یاددهی هستند که
آموزان که شامل تالش در جهت حرکت از است برای بهبود روند پیشرفت دانشهایی تژیاروجود است

 1و همکاران وودثلی .(Fullan, 2012) استبه سوی مدیریت سازمان یافته  سنتیمدیریت به شیوه 
دیر زیادی در مورد نقش تعیین کننده م که با وجود اینکه شواهد شوندیادآور میاین نکته را  (0211)

کمتر پرداخته شده ارد اما به چگونگی انجام این امر موزان وجود دآمدرسه در میزان موفقیت دانش
 1922تا  1912های سالاز حرکت به سوی مدارس مترقی  طیای را اندیشمندان نقش برجسته .است
Edmonds) نداهآموزان برای مدیر قائل شدموفقیت دانشدر 

0
 یی کههایافتهدر این راستا  .(1978 ,

به نتایج مشابهی دست  انجام شده، گذاری رهبری مدرسهالمللی متمرکز بر اثرحقیقات بینبه وسیله ت
گذاری غیر مستقیم مدیر مدرسه ای از این تحقیقات بر اثرش عمدهبخ .(Hallinger, 2011) یافتند

فرهنگ مدرسه و جو  رضایت شغلی معلمان،از طریق بهبود شرایط کاری، آموزان دانشدر پیشرفت 
ه به نقش کند، توجبیان می (0211) 3کروکشانک . (Dutta & Sangeeta, 2016)اشاره داردآموزشی 

و همچنین بهبود  مدرسه با بهبود شرایط کار معلمانکه مدیریت  مدیر منجر به این مسئله گردید
تواند بر کیفیت آموزش و یادگیری در مدارس ای میبه طور قابل مالحظه شرایط فضا و محیط مدرسه
 دریافتند،آمده محققان به آموزان، تأثیر گذار باشد. با توجه به نتایج بدست و به تبع آن پیشرفت دانش

تر آموزان دارند، اما در مقیاس وسیعبسزایی در پیشرفت دانش اگر چه معلمان به صورت فردی تأثیر

                                                 
1 Leithwood, et al 
2 Edmonds 
3 Cruickshank 
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در این میان مدیر تنها کسی است که قادر است  ،آموزان مؤثر استعوامل متفاوتی در پیشرفت دانش
ها دریافتند باال بودن کیفیت همچنین آن باشد.گذار در موقعیتی قرار گیرد که بر تمامی این عوامل اثر

آموزان تأثیر زیادی تواند در روند موفقیت دانشمدیریت مدرسه طی دو تا هفت ماه در یکسال می
آموزان تواند باعث کاهش موفقیت دانشداشته باشد، همینطور که یک مدیر ضعیف در همین مدت می

 عاملی دریافتند، دومین( 0212) 1و هک رجهالین .(Branch, Hanushek, & Rivkin, 2013) شود
تواند باعث افزایش ده . مدیر با صالحیت میگذارد مدیر استمی اثر آموزاندانش پیشرفت بر که

های استاندارد در طول یک سال شود. همچنین موجب کاهش تآموزان در تسی دانشدرصدی نمره
بعضی از محققان آموزان شود. التحصیلی دانشانگیزگی و همچنین افزایش نرخ فارغغیبت، کاهش بی

در جهت اثبات  کنند،های رهبری را مشخص میسبکآوری شواهدی که ارتباط بین عمل و به جمع
 0اند. برای نمونه، لیث وود و جانتزیپرداخته آموزان،یادگیری دانشبین مدیریت مدرسه و وجود ارتباط 

-تواند از طریق اثرگذاری مثبت بر تنظیم برنامهمی 3تبادلی(، دریافتند استفاده از رویکرد رهبری 0223)

داری بر تدریس معلم در کالس اثرگذار باشد. های معلم و بهبود انگیزه معلمان به صورت قوی و معنا
آموزان می نتیجه گرفتند، مجموع اثرات این تغییرات در معلمان منجر به بهبود پیشرفت دانش هاآن

پژوهشگران همچنین، برای رسیدن به این هدف رهبری  .(Leithwood & Jantzi, 2006) شود
توسعۀ کارکنان، ایجاد  -0تعیین خط مشی یا مشخص کردن راه  -1اند از : دانستهانتقالی را عبارت 

طراحی مجدد سازمان و ایجاد فرهنگ همکاری در  -3درونی های های برابر و ایجاد انگیزهفرصت
های اند، به ویژه زمانی که عملکردمدرسه. دیگر محققان نیز تعریف مشابهی از رهبری انتقالی داشته

آموزان یک امر اساسی در پیشرفت دانش عنوان بهشود، رهبری مدیر با رهبری یادگیری آمیخته می
سبک  . (Robinson, Lloyd, & Rowe, 2008; Marks & Printy, 2003)شودشناخته می

 & Reed) آموزان ارتباط داده شده استرهبری انتقالی تنها سبکی نیست که با پیشرفت دانش

Swaminathan, 2014) ،آموزان دبیرستانی استفاده و ها دریافتند که در موفقیت دانشنبرای نمونه آ
تأثیرگذار است. اصول رهبری  9و مدیریت عدالت اجتماعی 4کمک از ترکیب دو سبک مدیریت توزیعی

گیری مشارکتی و همکاری با معلمان، همچنین به وسیله دیگر توزیعی در عملکرد مدیر مانند تصمیم
 ،ها هستندبر اساس تئوری صرفاً ها به رویکردهایی کهبعضی از پژوهش محققان تأیید شده است. در

                                                 
1 Hallinger & Heck 
2 Jantzi 
3 Transformational Leadership 
4 Distributed Leadership 
5 Social Justic Leadership 
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بر  (1992) 1اکتفا نشده است، بلکه عملکرد خاصی از مدیران مورد توجه قرار گرفته است. لوین و الزتو
 .(Gittens, 2018) اندگذاری مدیر مدرسه تأکید کردهدهی و اثردو عملکرد جهت

 

 & ,Louis, Leithwood) مدیریت بر یادگیری دانش آموزان تأثیرنقش و  .1شکل 

Anderson, 2010) 

که شامل: شرایط  کنداستفاده میمدرسه  پیشبرد اهدافمنابع رسمی و غیر رسمی برای  ازمدیر 
های سبکحتوای آموزش، اندازه کالس و )اهداف، فرهنگ و ساختار(، شرایط کالس )م مدرسه

گیری و کالس درس در شکل معلم(. عوامل داخلی و خارجی متعددی در مدرسهآموزشی مورد استفاده 
-ای معلمان، دانششرایط مدرسه و کالس، انجمن حرفه معلم در مورد شغلش دخالت دارد. احساس

ثرند و در این میان مدیر ؤآموزان مبه صورت مستقیم در یادگیری دانش ،هاآموز، خانواده و گذشته آن
پژوهشی در  .(Louis, et al) ,2010  کندگیری این روابط ایفا میدر شکل اساسیمحوری و نقش 

0طرحکه به وسیله 
(McREL) گیری تستبا استفاده از اندازه (0223) 3انجام شد، واترز و همکاران-

هیه چارچوب ت آموزان دارد.را در دانش تأثیرعملکردهای مدیریتی بیشترین  ،های استاندارد، دریافتند
ات برای تغییر بستری داند تا چه اندازهگذار میتأثیررهبر  ،کندتوسط این محققان مشخص میشده 

. این نجارهای پذیرفته شده به وجود آیدها و ههای فرهنگی، ارزشایجاد کند تا تعادلی بین جنبه
مدیران در رابطه با پیشرفت  راهکار برای 01 ،تحقیق تجربی 12های محققان با استفاده از داده

 چهارچوب رهبری متعادل منجر به تهیۀکدگذاری شده  یآموزان شناسایی کردند. این عملکردهادانش
 01از چند نمونه توانند عملکرد خودشان را بهبود بخشند. مدل مدیران مدرسه میتوسط این ، 4شده

یک  عنوان بهکردن افزایش انگیزۀ درونی، عملتن آگاهی از شرایط، : داش، عبارتند ازارائه شده راهکار

                                                 
1 Levin & Lazto 
2 Mid-Continent Research for Education and Learning 
3 Waters, Marzano, & McNulty 
4 Balanced leadership 
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-های تدریس اثرگذار بر عملکردهای دانشروشاجازه دادن به معلمان در استفاده از  عامل تغییر،

 فرآینداثرگذار در نی که به جزئیات و زوایای پنهان بیان شده مدیرا (McREL)در گزارش آموزان. 
گیری و مشارکت معلمان در فرایند تصمیمآگاهی دارند، نسبت به تغییرات وضع موجود آموزش 

-به صورت مثبتی بر عملکرد دانشتوانند گیرند میی که این روند را در پیش میترند. مدیرانمشتاق

پنج  (،0213) هیت و توکر .(Waters, Marzano, & McNulty, 2003) آموزان تأثیر گذار باشند
: که عبارتند از اندشناسایی کرده آموزانسهیل یادگیری با کیفیت برای دانشصالحیت کلیدی برای ت

توسعه و نظارت  -3موزان آیادگیری با گذشته دانشهنگی محیط هما -0امنیت و انضباط پایدار  -1
. های سنجشتوسعه و نظارت بر برنامه -9وزشی آم ۀبرنام توسعه و نظارت بر -4درسی ۀ بر برنام

آموزان و امن برای دانش منظمط یادگیری حامی و حافظ محی مؤثردریافتند مدیران  هاهمچنین آن
 & Hitt) کنندها تعادل ایجاد میهای فردی آنان و تفاوتآموزپیشرفت دانش بین تأکید برو  هستند

Tucker, 2016). های تحلیل،های هوش هیجانی، تفکر انتقادی و مهارتمؤلفه (0213) 1وگنر  
  های تکنولوژی،مهارت  ارتباطی،های شخصی و مهارت  نوآوری و خالقیت،  مهارت حل مسئله،

های مدیریت شخصی، همکاری و کار تیمی، توسعه همکاری، توسعه مهارت  های سازمانی،مهارت
ابتکار   ارتباطات و تعامل با جامعه، تفکر انتقادی و حل مسئله، همکاری و مدیریت، چابکی و سازگاری،

اطالعات؛ خالقیت و  وتحلیل تجزیهو  آفرینی، ارتباط مؤثر نوشتاری و شفاهی، دسترسیو کار
چهار فاز را برای بهبود  (0213) 0ونزمکنجکاوی را برای مدیران شناسایی کرده است. دی، جو و سا

: )زیر بنا( پیگیری و توجه آنی، بازگشت به اند: فاز اولروند رشد مدرسه در چند سال متوالی اجرا کرده
آموز محور، استمرار تاکید بهبود( تجدید و راه اندازی مدرسه دانش اصول )سه سال(، فاز دوم: )توسعه و

: )غنی سازی( دوره بازتاب و توسعه و سال(، فاز سومبه مدت د)یادگیری –و تمرکز بر کیفیت یاددهی
 & ,Day, Gu) رهبری توزیع شده )سه سال( : )بازسازی(و فاز چهارم نامه درسی )دو سال(بر

Sammons, 2016)در تحقیق دیگری مدیریت مدارس ضعیف  (0212) 3وود، هریس و استراس. لیث
در  (1393) زندیدرخشان و  اند.توانند موفق باشند را ترسیم کردهق چطور میو اینکه مدیران موف

–ای و تخصصی، شایستگی اداری: شایستگی فنی، حرفههای زیر را نشان دادندلفهؤم پژوهش خود

شخصی، شایستگی ارتباطی و میان فردی، شایستگی اخالقی، شایستگی –نظارتی، شایستگی فردی
ارآفرینی، ک-ایستگی فرهنگی، شایستگی اقتصادیادراکی، شایستگی فناورانه، شانگیزشی، شایستگی 

در پژوهش خود ابعاد و  (1393خرسندی )و محمدی  .(1393 ،یزند ودرخشان ) شایستگی سیاسی

                                                 
1 Wagner 
2 Day, Gu & Sammons 
3 Leithwood, Harris & Strauss 
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ای، پایه، عمومی. دراکی، ارتباطی، فنی. دانش: حرفههای زیر را شناسایی کردند: مهارت: امولفه
ای، های اخالقی و اصول حرفهها: ارزشنگرش و ارزشتوانایی: تجربه، توانایی ذهنی، تحصیالت. 

-شکوفایی، خوداستقاللی، رهبری، خود: خودهای شخصیتیویژگیگیری مثبت. تعهد، جهت

( نیز در پژوهش خود 1399)اشرفی و زین آبادی (.1393 ،یامچی یخرسند و یمحمد)پاسخگویی
-هایی جهت دانش: برانگیختن معلمان، ایجاد فرصتشش بعد را شناسایی کردند که این ابعاد شامل

 و یاشرف) افزایی، جو و فضای مدرسه، امکانات آموزشی، دادن فرصت انتخاب و ایفای الگوی نقش
 .(1399 ،یآباد نیز

 رهبر عنوان بهمدارس  مدیران صالحیت برای چارچوبی تبیین ،هشهدف اصلی این پژو بنابراین

 :مد نظر است نیز االت زیره هدف فوق سؤبا توجه ب باشد.می یادگیری
 ها هستند؟)دانایی( حائز کدام ویژگی بر پایۀ تحلیل متون آموزشی، رهبر یادگیری-1
 ادراکی رهبر یادگیری )دانایی( کدام است؟چارچوب -0
به  )دانایی( مدیریت مدارس در جامعه آماری رهبری یادگیری های شناسایی شدهمضموناعتبار -3

 چه میزان است؟

 روش پژوهش
تحلیلی با روش ترکیبی است که به صورت مقطعی و به طور –این مطالعه یک مطالعه توصیفی

کیفی و کمی در یک مطالعه  هش از نوع ترکیبی با تلفیق پژوهشپژو. یمایشی انجام گرفته استپ
تیک یا مضمون و روش تحلیل تما . روش تحلیل کیفی،مقطعی مورد بررسی قرار گرفت-یفی توص

های ماری بخش کیفی منابع دست اول پایگاهجامعه آ .ییدی استفاده شدأتحلیل کمی تحلیل عامل ت
موزشی های آدر حوزه صالحیت 0212-0222در گستره زمان ی علمی های اطالعاتانکب اینترنتی و

جهت بررسی جامع اسناد معتبر در حیطه موضوع پژوهش، کلیه تولیدات علمی در پایگاه استنادی بود. 
 school improvement""student","ها: اسکوپوس با جستجوی کلیدواژه

learning"student achievement","student outcomes","student improve 

learning","School Principal","school management","school 

leadership" داک، سایت جهاد دانشگاهی، ایران، ایران های معتبر داخلی همچون مگنیز پایگاه و
و  "آموزانیادگیری دانش"و  "مدیران آموزشی"های نور مگز و غیره. با جستجوی کلید واژه

اطالعات در  مورد بررسی قرار گرفت. با مراجعه به این منابع همه "آموزانپیشرفت تحصیلی دانش"
منبع شناسایی شد و بعد از بررسی مجدد، در نهایت  022برداری شد. تعداددسترس، انتخاب و فیش

رت دستی منبع دارای کد مرتبط باقی ماند که با مطالعه سطر به سطر مقاالت و منابع، به صو 12تعداد



 131 یادگیری -یاددهی ینددر فرا یآموزش یرانمد یمحور ینشانگرها ییشناسا 

 

 

لفه به ؤاین م .شناسایی شد)دانایی(  رهبر یادگیریتم فراگیر در بخش کیفی کدگذاری گردید. 
 ،ای از دانشآموزان که آمیختهدر یادگیری دانش های جدیدها و رویهپیشروی در تعیین سیاست

پیش با دو  )دانایی( رهبر یادگیریتخصص و سواد است مربوط است. حیطه ، های خاصمهارت
ماری بخش کمی جامعه آمضمون پایه شناسایی شد.  2و  یادگیری و سازمانی-یاددهی سازمان دهندۀ

بر اساس روش تصادفی ساده  .دنفر بو 203 شامل مدیران مدارس استان کرمانشاه به تعدادپژوهش 
محقق ساخته با  ۀپرسشنام ،وری در این پژوهشابزار گردآ .نفر در پژوهش مشارکت کردند 102 تعداد

ن با روایی و پایایی مون و الگوی مفهومی استخراجی از آکه بر اساس تحلیل مض گویه بود 33
 قم تا کامالًمواف گزینه از کامالً 9در طیف لیکرت دارای  وزیر نظر متخصصان تهیه شده  ب ومطلو

شامل یادگیری  یادگیری-یاددهی پیش سازمان دهندۀمضمون . گذاری شد نمره 9تا  1 مخالفم از
 ای و تکنولوژیات رسانههای اطالعمهارت ،(2تا  9) های زندگی و شغلیمهارت (،4 تا 1خالق )سوال 

، محیط (12تا  13. بعد سازمانی شامل منابع انسانی )است (19تا  10) 01های قرنمهارت و (11تا  9)
برای  .است (33تا  30)تعیین خط مشی  و (31تا  04سازی و سنجش )استاندارد، (03تا  19) گیرییاد

لفای فاده گردید و برای تعیین پایایی آن از آنامه از نظر متخصصان و اساتید استیید روایی پرسشأت
از همچنین  ییدی وأعاملی ت ها از روشهمد. برای تحلیل دادبه دست آ /.99استفاده شد که کرونباخ 

را  تأثیر هایی که بیشترینضمونییدی مألیل عاملی تدر تح .استفاده شداس الاسمارت پی افزار نرم
های ضمونو م هاتمهر یک از  تأثیرشدت همچنین دار بودن ابعاد پژوهش و شناسایی و معنا ،داشتند

 .یید شدأین گردید. سپس برازش، مدل نهایی تتعی (دانایی) رهبر یادگیری ن بر بعدآ

 

 های پژوهشیافته

تحلیل مضامین تشکیل  گذاری وخش کداز دو ب که یند تحلیل مضمون استآشامل فراین بخش 
منابع مورد بررسی قرار گرفتند و پس از بررسی، منابع مرتبط با  ۀابتدا هم کدگذاری شده است. در

مطالب و مفاهیم کتب گوناگون به دست آمد.  موضوع شناسایی شدند. مطالب متفاوتی که از مقاالت و
یند آهای مدیران نگریسته بود. در فرای به صالحیتجام بود هر منبع و مرجع از زاویه، فاقد انسدر ابتدا

هایی از مقاالت و منابع و با در نظر گرفتن مفهوم کلی مورد نظر بخش تکِکدگذاری با بررسی تک
معنای هر  متن منابع که بصورت آشکار یا ضمنی کد مرتبط را در بر داشتند، انتخاب شد. باتوجه به

منبع مربوطه مفهوم، نامی به آن مفهوم در متن اختصاص یافت و به صورت توضیح در آن بخش از 
های ۀ کار و با کدگذارینام کدها تهیه شد. در ادام ۀفایلی برای ذخیر ،اریذگجای گرفت. همراه کد

که آیا بخش مشخص شده به یکی  مراجعه و بررسی گردید هابه طور مداوم به این فایل ،متنی بیشتر
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های اختصاص یافته مرتبط است یا باید مضمون جدیدی برای آن تعیین شود. در حین کار از مضمون
 چندین بار این مضامین مورد تجدید نظر و تغییر قرار گرفت.

 .(دانایی) رهبر یادگیریهای مرتبط با مضمونفراوانی  :0جدول 

ی)
یر

دگ
 یا

بر
ره

ی
نای

دا
) 

 فراوانی کدها های پایهمضمون مان دهندۀپیش سازهای مضمون

 
 

 یادگیری-یاددهی
 

 43 یادگیری خالق

 43 های زندگی و شغلیمهارت

 19 ای و تکنولوژیهای اطالعات رسانهمهارت

 12 01های قرنمهارت

 
 سازمانی 

 32 تعیین خط مشی

 39 مدیریت منابع انسانی

 13 محیط یادگیری

 19 استانداردسازی و سنجش عملکرد

 003 جمع کل کدها

یادگیری )با –دانایی که دارای دو بعد یاددهی تم فراگیردهد، همانگونه که جدول باال نشان می
-یاددهی پیش سازمان دهندۀمضمون این ترتیب، باشد. به کد( می122کد( و سازمانی )با 103

 شود وترین بعد این مضمون قلمداد میمهمرصد کدهای مضمون دانایی د 99با داشتن  یادگیری
هایی از قسمت گیرد.ی بعدی قرار میرصد در مرتبهد 49با  سازمانی پیش سازمان دهندۀمضمون 

 از متن منابع در ادامه آمده است: "یادگیری-یاددهی"مطالب مرتبط با مضمون
ها بپردازد تا بتواند ها و آرمانباید با نوآوری و خلق سازمانی به تصویرسازی ارزش مدیر آموزشی

 .(Cheema, Hamid, Basir, & Ur, 2014)با توانمندسازی و خلق یادگیری شایسته آفرینی کند 
ها که از طریق آموزش و تجربه کسب های مربوط به یک دسته از شغلمدیر باید با دانش و مهارت

های شخصی به ها و تواناییشوند به شایستگی شغلی و با استفاده از کاربرد اثربخش مهارتمی
همچنین  .(Freudenberg & Lavy, 2004)فرد بپردازد  شایستگی اثربخش زندگی شخصی

ها اطمینان ای و نیز استفاده درست از آنهای تکنولوژی و رسانهی باید از کسب مهارترهبری آموزش
. مدیر Wagner, 2016) (Foxon, Richey, Roberts, & Spannaus, 2003; حاصل کند

آموزان را های توسعه آموزش عالی دانشها و اولویتآموزشی باید در راستای پیشبرد اهداف و برنامه
های های مجازی، فناوریبه داشتن سواد اطالعاتی، تسلط به یک زبان علمی، مهارت استفاده از شبکه

مدیر . (1391 ی و همکاران،محمود)های فرهنگی تشویق کندنوین ارتباطی و همچنین داشتن فعالیت
های مختلف ولو جزئی و ریز در مداری و همچنین تشویق به انجام پژوهشبا داشتن روحیه پژوهش

های ابعاد و مؤلفه (.1399 ی،محمد و یقنبر)پردازدهای درس پژوهی میبه ایجاد تیم برخود با مسائل
مدل مفهومی تدوین شده در پژوهش حاضر، ابزاری تحلیلی است که به کمک آن متغیرهای ساختاری 
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-قسمتشود. شود و مبنای پژوهش علمی تلقی میها مشخص میاصلی پژوهش و روابط میان آن

 از متن منابع در آمده است: "سازمانی"هایی از مطالب مرتبط با مضمون 
ا و هی در جهت بهبود برنامهاکارکنان به ارزیابی عملکرد حرفه مدیر آموزشی با نظارت بر عملکرد

مدیر  .(Rahman, Abdullah, Adham, & Mat, 2014) پردازدگیری درست میدر نتیجه تصمیم
به خوبی با اهداف سازمان پیش  های آننفس و حمایت از پیشنهادات سازندهبا استخدام کارکنان تازه 

یری را جذاب کرده همچنین باید محیط یادگ .(Aidan, Morales, & Lightman, 2014) رودمی
. (1399 ،اریهوش و یاکرام)الدین را جلب کندوضمین و اعتماد آموزان را تا حدی تتا موفقیت دانش

مدیر باید چشم انداز و اهداف روشنی داشته باشد و نیز با تنظیم اهداف سازمانی و تعیین فاصله میان 
 ءو اولیا مدرسه، دانش آموزان ءدیگر اعضا وضع مطلوب همراه با مشارکت معلمان ووضع موجود و 

 ی،محمد و یقنبر) های مدرسه بپردازدعه اهداف، چشم اندازها و مأموریتآنان به تعیین و توس
اس در دو مرحله الاسمارت پی افزار نرمگیری در مدارس با استفاده از یابی مدل رهبری یادزار. (1399

وردهای آ. برارزیابی مدل ساختاری -گیری. بپایایی مدل اندازه روایی و ارزیابی -: الفصورت گرفت
های معیارهای مطرح در مدل برحسبرا  گیریروایی و پایایی مدل اندازه اسالپیاسمارت  افزار نرم

-اندازههای به این ترتیب ابتدا از صحت روابط موجود در مدلانعکاسی و تکوینی ارزیابی نمود.  بیرونی

گیری با استفاده از معیارهای پایایی و روایی اطمینان حاصل کرده و سپس به بررسی و تفسیر روابط 
 موجود در بخش ساختاری پرداخته و در مرحله پایانی نیز برازش کلی مدل پژوهش بررسی شده است.

نرمال بودن رضباشد: ابتدا فاجرای تحلیل عاملی مستلزم مفروضات و مراحل خاصی به شرح ذیل می
برای پذیرفتن فرض نرمال بودن در مورد مقادیر  قبول قابلمتغیرها مورد بررسی قرار گرفت. دامنه 

تا  -0بازه  است. با توجه به قرار گرفتن مقادیر به دست آمده در -0+ تا 0استاندارد چولگی و کشیدگی 
یت بارتلت ( و آزمون کروKmo)ها توزیع نرمال دارند. آزمون کفایت نمونه + می توان گفت داده0

آوری شده قابل اجرا می باشد. مقدار های جمعکه آیا تحلیل عاملی بر روی داده کنندمشخص می
در  3/2را  قبول قابلدر دامنۀ صفر تا یک قرار دارد و اکثریت متخصصان حداقل مقدار  kmoشاخص 

ی آزمون بارتلت دارو سطح معنی kmoدر خصوص مقادیر  3نظر گرفته اند. با توجه به نتایج جدول
 باشد.های پژوهش قابل انجام میه انجام تحلیل عاملی بر روی دادهتوان گفت کمی
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 .و سطح معنی داری آزمون بارتلت kmo. مقادیر 3 جدول

20/2 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

13/3422 Approx. Chi-Square 
 

Bartlett's Test of Sphericity 

 (آزمون کرویت بارتلت(
 ( (dfدرجۀ آزادی  332

 ( .sigداری )سطح معنا 222/2
 

های پژوهش است. پایایی آزمون به دقت گیری شامل پایایی و روایی سازههای اندازهبرازش مدل
 ارزیابی شاخص و پایایی سنجش برای کالسیک معیار ،کرونباخ آلفای ن مربوط است.آو ثبات  اندازه

 هایشاخص و سازه یک همبستگی میزان نشانگر پایداری درونی .شودمی درونی محسوب پایداری

سر  عنوان به 3/2آلفای ضریب مقدار کم، هایسؤال با تعداد متغیرهای مورد در است. آن به مربوط
 هاسازه از هریک پایایی تعیین برای است. قبول قابل پایایی نشانگر 1/2حد ضریب معرفی و باالتر از 

 این کنند. برتریمی استفاده ترکیبی پایایی ترمدرن معیار از کرونباخ آلفای سنتی معیار بر عالوه

 توجه با بلکه مطلق به صورت نه هاسازه پایایی که است این کرونباخ ضریب آلفای به نسبت معیار

 به کار معیار دو هر پایایی بهتر سنجش برای شود.می محاسبه یکدیگر با هایشانهمبستگی سازه به

 برای مناسب درونی پایداری از نشان سازه، هر برای 1/2شود. مقدار پایایی ترکیبی باالی برده می

دهد. مقادیر پایایی عدم وجود پایایی را نشان می 3/2گیری داشته و مقدار کمتر از های اندازهمدل
 دست آمده است. به 2/2های تحقیق باالتر از ترکیبی برای سازه

 گیری رواییاندازه هایمدل برازش معیار دومین پایایی، معیار بررسی از پس همگرا: روایی

 همگرا سنجش روایی برای را استخراج شده واریانس میانگین معیار رضازاده، و داوری است. همگرا

-می بررسی خود ها(شاخص) هایسؤال با سازه هر همبستگی میزان آن، توسط که اندکرده معرفی

های بین هر سازه با شاخص شده گذاشته اشتراک به میانگین واریانس نشانگر AVEمعیار  شود.
 بارهای مقادیر نتایج حصول از پس شود.به باالی آن، کافی محسوب می 4/2خود است و مقدار 

افزار و از نرمها و خروجی از طریق تحلیل AVEو  ترکیبی پایایی کرونباخ، آلفای ضرایب و عاملی
توان تر از نصاب و آستانه تعریف شده است؛ بنابراین، میجا که مقادیر هر یک از متغیرها بیشآن

 مناسب بودن وضعیت پایایی و روایی همگرای مدل پژوهش را تایید کرد.
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 .معیارهای کلی کیفیت مدل .4جدول 
آلفای 
 کرونباخ

 

ضریب 
 تعیین

(R2) 

پایایی 
 ترکیبی

(CR) 

میانگین واریانس 
 استخراجی

(AVE) 

 متغیرها

 یادگیری-یاددهی 431/2 912/2 292/2 923/2

 یادگیری خالق 904/2 213/2 203/2 391/2

 های زندگی و شغلیمهارت 330/2 213/2 142/2 223/2

 ای و تکنولوژیهای اطالعات رسانهمهارت 113/2 223/2 392/2 221/2

 های قرن بیست و یکممهارت 122/2 934/2 121/2 929/2

 سازمانی 430/2 941/2 941/2 941/2

 تعیین خط مشی 323/2 904/2 322/2 929/2

 مدیریت منابع انسانی 111/2 222/2 141/2 193/2

 محیط یادگیری 310/2 912/2 229/2 213/2

 استانداردسازی و سنجش عملکرد 321/2 904/2 211/2 929/2

در  ،های آنلفهمؤ تغیرهای اصلی و زیرییدی برای منتایج تحلیل عاملی تأ 9و  4جدول شماره 
 .دانایی در مدارس گزارش کرده است سطح ابعاد در مدل

 .های هر مضمونای گویهبرمقادیر بار عاملی  .9 جدول
 نتیجه سطح معناداری tآماره  بارعاملی گویه ها سازه

 یادگیری خالق
Learn)) 

 

Le1 349/2 29/1 221/2 تایید مضمون 

Le2 392/2 39/12 221/2 تایید مضمون 

Le3 213/2 03/44 221/2 تایید مضمون 

Le4 239/2 23/34 221/2 تایید مضمون 

های زندگی و شغلی مهارت
Life)) 
 

Li5 212/2 42/31 221/2 تایید مضمون 

Li6 312/2 02/9 221/2 تایید مضمون 

Li7 393/2 14/11 221/2 تایید مضمون 

Li8 919/2 92/9 221/2 تایید مضمون 

های اطالعات رسانه مهارت
 ای و تکنولوژی

( (Media 

M9 129/2 42/13 221/2 تایید مضمون 

M10 140/2 39/10 221/2 تایید مضمون 

M11 199/2 01/19 221/2 تایید مضمون 

 
 01های قرن مهارت

Gharn)) 

G12 114/2 43/19 221/2  مضمونتایید 

G13 233/2 22/34 221/2 تایید مضمون 

G14 112/2 00/14 221/2 تایید مضمون 

G15 219/2 91/04 221/2 تایید مضمون 

 تعیین خط مشی
Policy)) 

P32 121/2 31/19 221/2 تایید مضمون 

P33 933/2 93/3 221/2 تایید مضمون 

P34 233/2 22/00 221/2 تایید مضمون 

P35 292/2 49/03 221/2 تایید مضمون 
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 نتیجه سطح معناداری tآماره  بارعاملی گویه ها سازه
P36 991/2 03/1 221/2 تایید مضمون 

 مدددیریت منددابع انسددانی  

Sources)) 

S16 232/2 91/09 221/2 تایید مضمون 

S17 922/2 32/44 221/2 تایید مضمون 

S18 293/2 14/03 221/2 تایید مضمون 

 
 محیط یادگیری

Mohit)) 

M19 239/2 43/09 221/2 تایید مضمون 

M20 191/2 24/13 221/2 تایید مضمون 

M21 131/2 91/19 221/2 تایید مضمون 

M22 243/2 93/02 221/2 تایید مضمون 

M23 194/2 92/12 221/2 تایید مضمون 

استانداردسازی و سنجش 
 عملکرد

Sanjesh)) 

S24 139/2 32/14 221/2 تایید مضمون 

S25 119/2 39/11 221/2 تایید مضمون 

S26 294/2 31/03 221/2 تایید مضمون 

S27 199/2 12/11 221/2 تایید مضمون 

S28 210/2 20/03 221/2 تایید مضمون 

S29 132/2 40/14 221/2 تایید مضمون 

S30 913/2 39/1 221/2 تایید مضمون 

S31 119/2 42/11 221/2 تایید مضمون 

-)دانایی( می در خصوص چارچوب ادراکی رهبر یادگیری PLS افزار نرمبا توجه به نتایج خروجی 

توان نتیجه گرفت چون مقادیر قدرمطلق بار عاملی متغیرهای مشاهده پذیر و متغیر مکنون متناظر با 
ها و ( می باشند همبستگی و روایی باالیی بین سوال 1/2)عمدتاً باالتر از  آن دارای مقادیر مناسبی

 (.9)جدول های پژوهش وجود داردمضمون
 .های پایهمقادیر بارهای عاملی مضمون.  3جدول 

 بار عاملی شاخص متغیر

 921/2 یادگیری خالق یادگیری-یاددهی

 232/2 های زندگی و شغلیمهارت

 211/2 ای و تکنولوژیهای اطالعات رسانهمهارت

 224/2 های قرن بیست و یکممهارت

 122/2 تعیین خط مشی سازمانی

 231/2 مدیریت منابع انسانی

 291/2 محیط یادگیری

 934/2 استانداردسازی و سنجش عملکرد
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 .دهندهسازمانمقادیر بارهای عاملی پیش.  1جدول 
 بار عاملی شاخص متغیر

 292/2 یادگیری-یاددهی رهبر یادگیری)دانایی(

 941/2 سازمانی

گیری های اندازهیادگیری و سازمانی نشان داد که کلیه مدل –با نتایج تحلیل عاملی یاددهی
های های مهارتیادگیری مؤلفه-مناسب و کلیه اعداد و پارامترهای مدل معنادار است. در بعد یاددهی

در بعد سازمانی مؤلفه  ای دارای بیشترین اهمیت است.های شغلی و حرفهو مهارت 01قرن 
ها با آزمون بار عاملی مؤلفه 3شترین اهمیت است. شکل شماره سازی و سنجش دارای بیاستاندارد

 دهد.رویۀ بوت استرپ و تحلیل عاملی تأییدی مدل نهایی پس از کسب روایی و پایایی را نشان می

 
 .. چارچوب نهایی پژوهش0شکل

-شود که اولدین و اساسدی  ه میندین معیار استفادچ ازبرای ارزیابی برازش مدل ساختاری پژوهش

پینگ که با اجرای فرمان بوت اسدترا است  t-valuesیا همان مقادیر  z ضریب معنا داری ترین آن،
تر باشد، بیانگر صحت بیش 93/1از  tشوند. در صورتی که مقادیر مقادیر بر روی خطوط نشان داده می

مقادیر، برای ارزیابی بخش ساختاری  3درصد است. در شکل  99ها در سطح اطمینان رابطه بین سازه
هسدتند، ایدن    93/1ها باالتر از اعداد واقع بر مسیرمدل نشان داده شده است. با توجه به این که تمام 

 مطلب حاکی از معنادار بودن مسیرها، مناسب بودن مدل ساختاری پژوهش است.
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GOF)ر حداقل مربعات جزئی، از معیار کلی برازش برای بررسی برازش مدل د
استفاده ( 1

 کنیم. می

  

 سنجد. میانگین اشتراک هر متغیر و کیفیت مدل بیرونی را می

زا بر باشد و برای هر متغیر درونزا می میانگین ضرایب تعیین مربوط به هر متغیر پنهان درون
 33/2و  09/2، 21/2سه مقدار شود. محاسبه میدهند، ا توضیح میطبق متغیرهای پنهانی که آن ر

در این  .(0211، 0کالین)معرفی شده است  GOFسه مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای  عنوان به
است که نشان از برازش کلی باالی متوسط برای مدل  31/2برازش معادل  مدل مقدار نیکویی

 ساختاری دارد.

 
 . چارچوب ادراکی رهبر یادگیری)دانایی(.3شکل 

 

 
                                                 

1 Goodness of Fit 
2 Kline 
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 نتیجه گیری بحث و
 عنوان بهمدارس  مدیرانهای صالحیتابعادِ با هدف شناسایی، شناخت و تعیین پژوهش حاضر، 

با استفاده از راهبرد تحلیل مضمون به منظور فراهم که دارای رویکردی کمی، کیفی،  یادگیری رهبر
آوردن چهارچوب مفهومی مناسب به این مسأله پرداخته است. نتایج به دست آمده از این پژوهش 

یادگیری  -یاددهی ،پیش سازمان دهندۀیک رهبر یادگیری در دو مضمون های یتکه صالح نشان داد
 مضمون رهاچدارای  یادگیری–یاددهی پیش سازمان دهندۀمضمون ی خالصه می گردد. و سازمان

ای و تکنولوژی و های اطالعات رسانهمهارت شغلی، های زندگی ومهارت خالق،یادگیری  پایۀ،
 پایۀ دارای چهار مضمون سازمانی پیش سازمان دهندۀمضمون  .استهای قرن بیست و یکم مهارت

مدیر  .است عملکرد سازی و سنجش، محیط یادگیری، استانداردمدیریت منابع انسانیتعیین خط مشی، 
یادگیری را -، روند یاددهیتواند با بیان بازخورد مشکالت به معلمان و پیشنهاد برای ایجاد تغییراتمی

در دادن  یتوانمندنیز ست که مدیر باید وقت کافی، دانش الزم و ا که الزمه آن این بهبود بخشد
و  وح را دارا باشدیادگیری در تمام سط-لمان، برای ارتقاء کیفیت یاددهیراهنمایی و مشورت به مع

گیری در میممدیر مدرسه قبل از تص های آموزشی ارائه دهد.های مفیدی درباره شیوههمچنین توصیه
سیعی از شرایط مدرسه انتخاب کند باید درک و مورد اینکه چه سبک و استراتژی برای پیشرفت

و  سه تعیین شرایطی است که نیاز به تغییر اساسی داردرمهم مدیر مد وظیفهمدرسه خود داشته باشد. 
-موزان است. در نتیجه پیشرفت دانشآفت دانشهای مدیریتی اثرگذار بر پیشرهمچنین اجرای فعالیت

 گیرد.که مدیر می داشته باشد تصمیماتیتواند بستگی به آموزان می

 یادگیری -اددهیی
 زمینه در هابینش ترینجدید و نیز دانش روز مدیر مدرسه از گیری خالقیادمضمون پایۀ در 
 امروز نیازهای جوابگوی عنوان هیچ به سنتی هایروش داندمی وی .اطالع دارد، یادگیری-یاددهی
تفکر خالق و حل مسئله،  این قرن نیازمند تمرکز بر خالقیت، تفکر انتقادی،یادگیری -یاددهی .نیست

رهبر  عنوان بهموزشی مدیر آ دارد. قضاوت، ارتباطات و همکاری و اتخاذ تصمیم ،عمل خالقانه
 ویی به نیازهای جدید سوق دهدگبه سمت پاسخ یادگیری را-یند یاددهیآباید فر که داندیادگیری می

کردن زبه رو همچنین با یادگیری و های جدیدبها دادن به شیوه، های نوو از طریق حمایت از ایده
از کند، مدیر تالش می. کندمهم را فراهم  امر شرایط اینیادگیری -اطالعات خود در زمینه یاددهی

 ،بارش مغزی یادگرفتن، : یادگرفتن چگونهمانند به معلمانجدید های روشطریق مشاوره و آموزش 
 بهبود پیشرفت دانش آموزان در جهتها ، ایده آن ، تحلیل و ارزیابیتوسعه، نابهای نو و خلق ایده

موزان را آکه دانش های زندگی و شغلی به مدیرانی اشاره داردرتامهمضمون پایۀ اقدام به عمل آورد. 
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موزان در آکنند. این مدیران از طریق کمک به دانشماده میآهای کاری پیچیده برای زندگی و محیط
 های اجتماعی، رهبری و هدایت دیگران،مهارت رهبری،خود پذیری،فهایی مانند انعطاکسب مهارت

تواند در کنند که میها و دانش و خبرگی مجهز میمهارتنها را به آهای مختلف گروه ثر درؤکار م
ای های اطالعات رسانهمهارتدر مضمون پایۀ  ثر باشد.ؤنها مآها در زندگی، حرفه و شغل نآموفقیت 

فرایندهای دیجیتالی در  های نوین در مدرسه و استفاده ازفراهم کردن فناوریو تکنولوژی به 
، ارزیابی، به دهینظمابزاری برای تحقیق،  نعنوا بهتکنولوژی  کاربردکند.یادگیری اشاره می-یاددهی
موزشی آهای مدیر بخش دیگری از فعالیت عنوان بهها ذاری اطالعات، توسعه و اجرای طرحگاشتراک

 ،اطالعات نامحدود ک محیط مملو از تکنولوژی، با وجوددر ی 01در قرن  هاانسان .آیدشمار میبه 
واد اطالعاتی و ای، سداشتن سواد رسانها به سر می برند. مدیر ب سرعت تغییر در وسایل تکنولوژی

کارگیری مؤثر تکنولوژی با به، قوانین مرتبط همچنین آگاهی از ها،تحلیل رسانه ،ارتباطی، تکنولوژی
اشاره به این  01های قرن مضمون پایۀ مهارت کند.ش میعملکرد دانش آموزان تال پیشرفت برای

زبان،  که فراهم کردن شرایط یادگیری و تمرکز بر موضوعات اصلی مانند ریاضیات، مسئله دارد
کز رنیست. مدارس عالوه بر تمست اما کافی  موزان ضروریآبرای همه دانشو غیره. تاریخ  جغرافیا،

و ارتباط این موضوعات اصلی به مضامینی مانند  این موضوعات درسی باید بوسیله درک محتوا بر
 .سواد محیط زیستی بپردازندو  فرینیآکار ،تجاری ،ای، سواد مالیسواد رسانه سواد شهروندی،

 سازمانی
و یکپارچه کردن  هااهداف و خط مشیداند با تعیین مدیر میتعیین خط مشی مضمون پایۀ در 
مدیران نقش  یادگیری را بهبود داد.-یند یاددهیافر نیز بخشید و ءشود مدرسه را ارتقاها میدیدگاه

 البته کنند وینکه چه چیزی مهم است را ایفا میاساسی در مشخص کردن و شفاف سازی اهداف و ا
مشکلی است. برای رسیدن به هدفی  کاربدون چنین رهبرانی سنجش پیشرفت مدرسه و کارکنان 

مدیر مدرسه و معلمان باید این اولویت را به  ،آموزان به باالترین سطح یادگیری؛ دستیابی دانشمانند
به همین دلیل مشخص  های الزم برای رسیدن به این اهداف را مشخص کنند.اشتراک بگذارند و قدم

دهد بلکه بر ها نه تنها باورها را شکل میاین ایدهن اهداف بسیار مهم است. کردن خط مشی و تعیی
با التزام و تعهد به اهداف بر نتایج تمرکز دارد و با توجه به اهمیت  مدیر مدرسه است. مؤثررفتار نیز 
، مدیریت منابع انسانیدر مضمون پایۀ . دهدها اولویت میتها به طور مناسب به فعالیرمانآاهداف و 
آموزان تواند در موفقیت دانشکه هیچ عاملی به اندازۀ معلم نمی دانندمی مدارس موفقمدیرانی 

طبق نظر آموزان دارد. را بر نتایج دانشتأثیر مسئله کیفیت معلم بیشترین  بنابراین،گذار باشد. تأثیر
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ای و باال بردن انگیزه در های حرفهکند با ایجاد مهارتمدیر مدرسه موفق سعی می (0212 ) 1رایان
مدیریت به  ۀ، همچنین در این مدارس شیوآموزان آماده کندعلمان شرایط را برای موفقیت دانشم

 برای همه اعضاء مدرسه کامالًای ای و ارتقاء یادگیری حرفههای حرفهکه ظرفیت صورتی است
مدیریت مدنظر در این حیطه شامل: جایگزینی مناسب کارکنان،  ۀقابل مشاهده است. شیو محسوس و

، عتماد، ایجاد فرصت برای یادگیری، ساختن یک رابطه بر اساس ااعضاءامکان رسیدگی به تک تک 
 جاد مسئولیت برای یادگیری است.های انجام کار و همچنین ای، ایجاد کمیتهدرک و شناخت معلمان

د بلکه با ایجاد یک محیط دار تأثیرمدیر نه تنها به صورت مستقیم بر تعهد و مسئولیت پذیری معلمان 
ها برای حمایت از فرایند معلمان شود و نیز با ایجاد ظرفیتتواند باعث باال رفتن تعهد و الزام علمی می

بنیان نهادن یک مدرسه که اولویت اول  آموزان شود.دانش گیری منجر به بهبود یادگیرییاد-یاددهی
و اطمینان بخش  آن یادگیری است بسیار مهم است زیرا معلم نیاز دارد که یک احساس خوشایند

ن احساس خوشایند آموزان در کالس درس ایجاد کند، مدیر نیز باید با ایجاد هماجهت یادگیری دانش
که معلم بتواند با باالترین ظرفیت خود به تدریس  فراهم کندباید محیطی را و اطمینان بخش، 

 دقیق و مستمر عملکرد مدرسه نظارتو آموزان نتایج دانشهمچنین مدیران تاثیر گذار بر  بپردازد.
دهی محیط یادگیری برای نقش محوری در شکل مدیران ،محیط یادگیری در مضمون پایۀ دارند.
ی ادگیری-دهیدبر فرایند یا ،تواندمدرسه میحاکم بر  جوداند که محیط و مدیر می دارند، آموزاندانش
با مشارکت دادن در  جو ادراک شده توسط معلمان راتواند مدیر میهمچنین  مستقیم داشته باشد. تأثیر

یادگیری را -عدم تمرکز معلم در فرایند یاددهیگیری و کوشش برای برداشتن موانع در جهت تصمیم
تر مؤثرتواند در کالس درس بسیار ت باشد، او میمثببهبود بخشد. زمانی که درک و فهم معلم از مدیر 

کار گیرد. مایت همه جانبه منابع الزم را بهمدیر باید با ح ،ایجاد جو مثبت در مدرسه یباشد. برا
و  .گرددتواند منجر به عدم اثربخشی جو ناسالم مدرسه میکند، بیان می (0210) 0ووسهمانطور که 

آموزان را برای فعالیت در یک مشوق یادگیری، باید بتواند دانش رِیک محیط مثبت و پایداباالخره 
که سالمت و جو یک سازمان در  دکندعا میا (1992) 3هوی ۀ دموکراتیک آماده کند. سرانجام،جامع

 سازی و سنجشِدراستاندادر مضمون پایۀ  .مدرسه باشدتواند عامل مهمی در جهت اثربخشی کل می
و بر اساس  ست که، در هدف گذاری موفقاهای مدیران مدارس موفق این از ویژگی ،عملکرد

آموزان را به ای رسیدن به اهداف مورد نظر دانشو بر اهداف را مشخصبین المللی استانداردهای 
مرتباً مورد بحث و نظارت  ها راسها همچنین، طرح درآندهند و صورت مستمر مورد ارزیابی قرار می

                                                 
1
 Ryan 

2 Vos 
3 Hoy 
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-پیشرفت دانش بر بتواند که طوری سازمان دهدمدیر باید سیستم اطالعاتی مدرسه را . دهندقرار می

در آموزان نیازهای دانشو شناسایی  ی آنهاداده ۀو همچنین بر پای مستمر داشته باشد نظارتِ آموزان
به ارزیابی  ،های مختلف سنجشوسیله استفاده از روشهمدیر ب رسیدن به موفقیت تمرکز کند. جهت
های سنجش و ارزشیابی پردازد و تسلط کافی بر مهارتیادگیرندگان و جامعه می، ارکنانک ینیازها

موزان آدانشین عامل برای بهبود یادگیری تراگرچه معلمان کارآمد مهم. ها داردانواع رشته تحصیلی و
 در طیرسانند. سرانجام میکه موفقیت دانش آموزان را به  هستندهستند اما این مدیران دانا و خبره 

که تاثیر گذار حمایت کنند درباره اینکه، مدیران باید چگونه از معلمان دانش ما های اخیر، سال
وهش از ارائه شده در این پژ ساختارقابل توجه بوده است.  ،پیشرفت دانش آموزان را بهبود ببخشند

تا از آنچه که  را قادر خواهد کرد ما، های مدیریتدر مورد شیوه به دست آمدهترکیب دانش طریق 
-یدن به توسعه پایدار و سنجش دقیقو همچنین در رس داشته باشیم بهتریمدیر باید انجام دهد درک 

شکل دهی فکر دانش  ۀرا در کار پیچیدمدیران باید معلمان تر عملکرد مدیران بهتر عمل کنیم. 
را حمایت کننده د یک شرایط آموزان حمایت کنند. امر مسلم اینست که کار معلمی پویاست و مدیر بای

و غیر های غیر منتظره معلمان در جهت عدم توجه به چالش و به بخشی معلم فراهم کند.برای اثر
تواند شادی بخش تدریس می ،شود کمک کند آموزان میها به دانشتوجهی آنضروری که باعث بی

می های زیادی را تجربه ، معلمان در هر روز کاری تنشیا خسته کننده؛ نیرو بخش یا مالل آور باش
تواند این شرایط را به بهترین شکل ممکن مدیریت کند. ساختار کنند تنها یک مدیر کار آمد می

که هم بر اثرات مستقیم مدیریت بر معلمان و چارچوب ارائه شده در این پژوهش به صورتی است 
آموزان پرداخته شده است، مورد بر نتایج دانشمحیط مدرسه و هم اثرات غیر مستقیمی که مدیران 

قدرت رسمی، مسئولیت، بصیرت برای خلق  ۀ. مدیر مدرسه فردی است که دارنددهدمیتوجه قرار 
 توسعه تدریس اثربخش نیازمند تمرکز بر مدیریت آموزان است،و حامی بهبود پیشرفت دانش شرایط
را برای همه اعضاء فراهم کند. اگر ما می خواهیم به یادگیری پویا و خالق  است که محیط مدرسه

با تکیه بر  ":ببریم جواب دهیم بخشی از پاسخ اینست باالاین سوال که چگونه اثربخشی معلم را 
نهایت فرض بر این است که کوشش مدیر مدرسه و  . در"ناسایی و بکارگیری مدیران اثر بخشش

 شود.آموزان میشود و منجر به پیشرفت دانشده میمعلم در هم تنی
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 به کار رود. مدارس مدیران

ریزان مفید باشد، زیرا قادر است زمینه گذاران و برنامهبرای سیاست تواندارائه شده میوب چچار-0
و تقویت  شیتوسعه برنامه آموزآماده کردن مدیران مدارس از طریق، آموزش، سنجش، را برای بهتر 

 فراهم کند. موجودهای برنامه

 باشد. های بعدیی پژوهشپتانسیلی براتواند، میاین چارچوب  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 1911تابستان  ،چهارم، شماره يازدهمسال شي پژوهشي تحقيقات مديريت آموز -فصلنامه علمي 
 

 منابع
:  معلمدان  شدغلی  کامیدابی  توسدعه  و تقویت جهت در مدارس مدیران وظایف(. 1399. )ر. ح, آبادی زین و اشرفی, س. -

 .019–199(, 1)9, دوفصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه. ترکیبی پژوهشی

(. شناسایی و تبیین شایستگی های مددیران مددارس متوسدطه)مورد مطالعده: مددارس      1399و. ) هوشیار و اکرامی, ح. -
 .30–1(, 3)13, فصلنامه علمی خانواده و پژوهشمشهد(.  4متوسطه ناحیه 

 -نشدریه علمدی  (. راهکارهای ارتقای شایستگی های مددیران گدروه هدای آموزشدی.     1393زندی, خ. ) و درخشان, م. -
 .192–133(, 31)12, آموزش و ارزشیابیپژوهشی 

 .)اولین ویرا(. تهران: سمت مبانی و اصول مدیریت آموزشی(. 1391شمس, غ. ) -

, کیفدی  تحقیدق  یک:  متوسطه دوره مدارس مدیران ای حرفه توسعه الگوی ارائه(. 1399. )ب, محمدی و قنبری, س. -
4(0 ,)103–143. 

ای ارزشدیابان و ممیدزان کیفیدت در نظدام      (. طراحی الگوی صالحیت حرفده 1393خرسندی یامچی, ا. ) و محمدی, ر. -
 .129–29(, 10)3, مطالعات برنامه ریزی آموزشیآموزش عالی. 

فصلنامه های آموزشی.  ای مدیران گروه های حرفه (. بررسی شایستگی1391حیدری, ی. ) و محمودی, ا., عابدی, ا. -
 90–39(, 1)09, فرایند مدیریت و توسعهعلمی پژوهشی 

- Aidan, M., Morales, S., & Lightman, B. (2014). School business management competency 

framework. National College for Teaching and Leaders. 

- Branch, G. F., Hanushek, E. A., & Rivkin, S. G. (2013). School leaders matter. Education 

Next, 13(1), 62–69. 

- Cheema, K. U. R., Hamid, Z., Basir, H., & Ur, F. (2014). A Study of Spiritual Leadership 

Values: Comparison between Doctors and Engineers. Management and Administrative 

Sciences Review, 3(3), 479–483. 

- Cruickshank, V. (2017). The Influence of School Leadership on Student Outcomes. Open 

Journal of Social Sciences, 05(09), 115–123. https://doi.org/10.4236/jss.2017.59009 

- Day, C., Gu, Q., & Sammons, P. (2016a). The Impact of Leadership on Student Outcomes: 

How Successful School Leaders Use Transformational and Instructional Strategies to Make a 

Difference. Educational Administration Quarterly, 52(2), 221–258. 

https://doi.org/10.1177/0013161X15616863 

- Day, C., Gu, Q., & Sammons, P. (2016b). The Impact of Leadership on Student Outcomes: 

How Successful School Leaders Use Transformational and Instructional Strategies to Make a 

Difference. Educational Administration Quarterly, 52(2), 221–258. 

https://doi.org/10.1177/0013161X15616863 

- Dutta, V., & Sangeeta, S. (2016). School leadership and its impact on student achievement: 

The mediating role of school climate and teacher job satisfaction. International Journal of 

Educational Management, 30(6), 1–31. 

- Edmonds, R. R. (1978). Programs of School Improvement : An Overview. 

- Foxon, M., Richey, R., Roberts, R., & Spannaus, T. (2003). Training manager competencies: 

The standards. 

- Freudenberg, R., & Lavy, H. (2004). Competency modeling. Online, Avilable from: 

Http://Www.Training.Fema.Gov/Emiweb/Edu. 

- Fullan, M. (2012). Preparing Principals and Developing School Leadership Associations for 

the 21 St Century •• Lessons From Around the World ••, 34. 

- Gittens, A. N. (2018). Leadership Practices that Affect Student Achievement : Facilitating 



 119 یادگیری -یاددهی ینددر فرا یآموزش یرانمد یمحور ینشانگرها ییشناسا 

 

 

High-quality Learning Experiences for Students. 

- Hallinger, P. (2011). Leadership for learning: lessons from 40 years of empirical research. 

Journal of Educational Administration, 38(2), 125–142. 

https://doi.org/10.1108/09578231111116699 

- Hallinger, P., & Heck, R. H. (2010). Collaborative leadership and school improvement: 

Understanding the impact on school capacity and student learning. School Leadership and 

Management, 30(2), 95–110. 

- Hitt, D. H., & Tucker, P. D. (2016). Systematic Review of Key Leader Practices Found to 

Influence Student Achievement: A Unified Framework. Review of Educational Research, 

86(2), 531–569. https://doi.org/10.3102/0034654315614911 

- Hoy, W. (1990). Organizational Climate and Culture: A Conceptual Analysis of the School 

Workplace - Journal of Educational and Psychological Consultation. Journal of Educational 

and Psychological Consultation, 1(2), 149–168. https://doi.org/10.1207/s1532768xjepc0102_4 

- Kline, R. (2011). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. Guilford Press, New 

York. 

- Leigh, K., Whitney, S., & Jennifer, H. S. (2011). Leadership practices of successful middle 

school principals. Journal of Educational Administration, 49(1), 31–45. 

- Leithwood, K., Harris, A., & Strauss, T. (2010). Leading school turnaround: How successful 

leaders transform low-performing schools. John Wiley & Sons. 

- Leithwood, K., & Jantzi, D. (2006). Transformational School Leadership for Large-Scale 

Reform : Effects on students , teachers , and their classroom practices, 17(2), 201–227. 

https://doi.org/10.1080/09243450600565829 

- Louis, K. S., Leithwood, K., & Anderson, S. E. (2010). Investigating the Links to Improved 

Student Learning. 

- Marks, H. M., & Printy, S. M. (2003). Principal leadership and school performance: An 

integration of transformational and instructional leadership. Educational Administration 

Quarterly, 39(3), 370–397. 

- Rahman, N. M. N. A., Abdullah, N. A., Adham, K. A., & Mat, N. (2014). Managerial 

Competencies: Comparing Conventional and Islamic Perspectives. Jurnal Pengurusan (UKM 

Journal of Management), 41. 

- Reed, L. C., & Swaminathan, R. (2014). An Urban School Leader’s Approach to School 

Improvement: Toward Contextually Responsive Leadership. Urban Education, 10(1177), 1–

30. https://doi.org/10.1177/0042085914553675 

- Robinson, V. M. J., Lloyd, C. A., & Rowe, K. J. (2008). The impact of leadership on student 

outcomes: An analysis of the differential effects of leadership types. Educational 

Administration Quarterly, 44(5), 635–674. https://doi.org/10.1177/0013161X08321509 

- Ryan, A. D. (2018). Leadership Practices that Affect Student Achievement : Actions of the 

School Principal When Building Capacity in a High Performing Urban Elementary School. 

- Vos, D., Westhuizen, P. C. van der, Mentz, P. J., & Ellis, S. M. (2012). Educators and the 

quality of their work environment : an analysis of the organisational climate in primary 

schools. South African Journal of Education, 32(2006), 56–68. 

- Wagner, T. (2016). embodies the very essence of John A Brock’s vision for Laureates—

innovation. Through. 

- Waters, T., Marzano, R. J., & McNulty, B. (2003). Balanced leadership: What 30 years of 

research tells us about the effect of leadership on student achievemen. 

LeadershipOrganizationDevelopment. 

- 90. 



175 1911تابستان  ،چهارم، شماره يازدهمسال شي پژوهشي تحقيقات مديريت آموز -فصلنامه علمي 
 

 

 

 


