
  

 

  
  

گري انگیزش معلمان و  واسطه بهتأثیر سبک رهبري توزیعی مدیران بر اثربخشی مدارس 
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  چکیده
 اثربخشی آموزشی، هاي سازمان مبحث ترین مهم
 با باشد. می آن رهبري و مدیریتة نحو و مدارس
 ساختارهاي ایجاد در رهبري نقش اهمیت به توجه

 از هدف اثربخشی،ۀ زمین در کننده حمایت و منعطف
 سبک اثر ساختاري الگوي بررسی ژوهش،       پ این

 با مدارس اثربخشی بر مدیران توزیعی رهبري
 تحصیلی بینی خوش و شغلی انگیزش هاي شاخص
   بود. معلمان

 نوع از و کمی رویکرد داراي حاضر پژوهش
 این اجراي منظور به باشد. می همبستگی -  توصیفی
 شهر سنندجۀ متوسط دبیران تمامی از پژوهش،

 تعداد این از که شد انتخاب نفر 480 حجم به اي مونهن
 دادند. عودت کامل صورت به را ها  نامه پرسش نفر 375
 طیف با نامه پرسشچهار  شامل ها داده گردآوري ابزار
 و تجزیه جهت اینکه به توجه با بود. لیکرتۀ گان پنج

 شد، استفاده ساختاري معادالت روش از ها داده تحلیل
 تأییدي عاملی تحلیل مورد ها، نامه پرسش تمامی لذا
 سؤاالت از برخی حذف به در نهایت که گرفتند قرار
 متغیرهاي عنوان به تأیید مورد هاي مؤلفه و شد منجر

 وارد نهفته، متغیرهاي گیري اندازه جهت شده مشاهده
   شدند. ساختاري معادالت مدل
 نتایج ها، مؤلفه سنجی روان خصوصیات بررسی در
 رهبري ابعاد همه که داد نشان تأییدي عاملی تحلیل
 از یکی اما باشند. می تأیید مورد اثربخشی و توزیعی

 به انگیزش ابعاد از بعد دو و تحصیلی بینی خوش ابعاد
 از کوواریانس، خطاي و ها شاخص در ضعف دلیل
 معادالت نتایج همچنین شدند. حذف گیري اندازه مدل

 برازش از اختاريس الگوي که داد نشان ساختاري
 اثربخشی واریانس از 79/0 و است برخوردار خوبی
 باالي اهمیت از نشان نتایج کند. می تبیین را مدارس
 مدارس اثربخشی تعیین در پژوهش متغیرهاي نقش

 و انگیزش دادند نشان ها یافته همچنین دارند.
 اثربخشی بر باالیی مستقیم اثر معلمان بینی خوش
 با يمعنادار ارتباط توزیعی رهبري نیز و دارند مدارس
 مستقیم مسیر تنها دارد. معلمان بینی خوش و انگیزش
 طور به اما نبود. معنادار مدارس اثربخشی بر رهبري

 رهبري میانجی، متغیرهاي طریق از و مستقیم غیر
 را مدارس اثربخشی )β، 0.01<P=94/0( توزیعی
  کرد. بینی پیش

 سبک که گرفتند نتیجه تحقیق این در پژوهشگران
 و پذیري انعطاف جهت به مدیران، توزیعی رهبري
 ارتباطات افزایش و مدارس در ارگانیک ساختار ایجاد

 جهت الزم، و اساسی ابعاد از افراد، توانمندي و
 نتایج باشد. می برخوردار مدارس در اثربخشی افزایش
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  مقدمه
 و موفقیت در کلیدي عامل اثربخش، هاي سازمان
 سازمان ترین اصلی باشند. می اي جامعه هر پیشرفت

 پرورش و آموزش سازمان هدف، این براي اتکاء مورد
 محل و انسانی نیروي تربیت منشاء که چرا است؛

 و عهتوس جهت نیاز مورد استعدادهاي پرورش
 اهمیت جامعه تر، پایین سطح در لذا، باشد. می پیشرفت

 نحوه و مدرسه به نسبت توجهی قابل حساسیت و
 را مدارس عملکرد و ها فعالیت و داده نشان آن  اداره
 حتی دهد. می قرار مستقیم غیر و مستقیم نظارت تحت
 و حساسیت داشتن دلیل به نیز آموزان دانش اولیاي
 متحمل هستند، قائل شانفرزندانة ندآی براي که اهمیتی
 هایی هزینه پرداخت و نقل و حمل مثل هایی سختی
 مدارسی در را شاننفرزندا بتوانند تا شوند  می خاص

 نمایند. نام ثبت کنند، می عمل تر اثربخش و تر موفق که
 بررسیۀ زمین در متعددي هاي پژوهش دلیل، همین به

 شده انجام مدارس اثربخشی افزایش در مهم عوامل
 نظیر: مدرسه درونی عوامل آنها از برخی که است

 و فرهنگ آموزان، دانش رفتارهاي معلمان، هاي ویژگی
 با مرتبط هاي فعالیت و مدرسه رهبري مدرسه، جو

 ولی اند. داده قرار توجه مورد را یاددهی و یادگیري
 میسکل و هوي چون بسیاري محققان کلی، طور به
 و تدریس به مربوط امور و شیآموز رهبري )،2008(

   اند. دانسته زمینه این در عوامل ترین مهم را یادگیري
 این در گرفته صورت هاي پژوهش از بسیاري در
 است شده شناخته مستقیم غیر مدیران نقش زمینه،
 و استراس ماسکول، ؛2008 ،1والسترام و (لیثوود
 و قهرمانی ابوالقاسمی، عباسیان، ؛2008 ،2ساکس
 و گود ؛1998 ،3هک و هالینگر ؛1391 ختچی،پردا
 نتایج، ).2009 همکاران، و 5دي و 1986؛ 4برافی

                                                             
1. Wahlstrom & Leithwood 
2. Mascall, Straus & Sacks 
3. Hallinger & Heck 
4. Good & Brophy 

 به نسبت عوامل برخی بیشتر اثرگذاري از حاکی
 عوامل این از برخی اثر همچنین باشد. می دیگر عوامل

 برافی و گود دانند. می دیگر برخی به وابسته را
 مدارس، شیاثربخ مطالعات که کنند می اظهار )1986(
 تأثیر اما دارند تأکید آموزشی رهبر نقش اهمیت بر

 آموزان دانش دستاوردهاي بر رهبر عملکردي و رفتاري
 مدیر براي اساسیۀ مسئل آنان، گفته طبق است. محدود

 به که طرقی کشف از است عبارت آموزشی رهبري و
 گروه، داخل در تعاون و همکاري با بتوان آنۀ وسیل
 براند. پیش به را اهداف و داده انجام را محوله امور
 اثربخشی به راجع مطالعات و بررسیۀ زمین امر، همین

   کند. می فراهم را مدارس
 برخی اثرات کشف دنبال به ما حاضر، پژوهش در
 به توجه با که هستیم مدارس اثربخشی بر متغیرها
 ذکر ادامه در که تجربی و نظري مبانی و پیشینه
 اثربخشی از باالیی درصد رود می ارانتظ کرد، خواهیم
 بررسی پی در که متغیري اولین کنند. تبیین را مدارس
 رهبري هستیم، آن مستقیم غیر و مستقیم اثرات

 فرایند را رهبري" )1392( شیرازي که است آموزشی
 به یابی دست جهت پیروان هدایت و برانگیختن نفوذ،
 ص( "است کرده تعریف سازمانی یا گروهی اهداف

 تحقیق، این در کنونی، تحوالت به توجه با ).254
 بررسی مورد را توزیعی رهبري نام به جدیدي سبک
 را توزیعی رهبري )2009( هک و هالینگر دادیم. قرار
 که اند کرده تعریف رهبري اشکال از یکی عنوان به

 معلمان، جمعی تجارب متفاوت اشکالۀ هم شامل،
 پیشبرد در رسهمد بهبودسازي تیم اعضاي و مدیر

 ،6شکیر نقل از( باشد می آنۀ توسع و اهداف
 توزیعی رهبري از دیگري تعریف در ).257:2011

 شده تسهیم رهبري یک توزیعی، رهبري" که آمده
 بین در و افراد میان در را رهبري وظایف که باشد می

                                                                                   
5. Day 
6. Shakir 
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 1(اسمایلی "کند می توزیع سازمان در موجود هاي نقش
 دیگري همسان مفاهیم ).470:2007 همکاران، و

 برده کار به توزیعی رهبري جاي به که دارد وجود
 غیر شده، تسهیم رهبري چون مفاهیمی شوند. می

 و کانگر (پیرس، همتا رهبري یا و هم با متمرکز،
  ).2008 ،2الك

ة حوز در خود هاي پژوهش در محققان برخی
 پیشرفت بر مدیر اثرات که دریافتند مدرسه رهبري

 مالك ترین مهم عنوان به آموزان نشدا تحصیلی
 بر اثربخشی طریق از و بوده مستقیم غیر اثربخشی،
 و مدارس ساختار فرایندها، معلمان، عملکرد
 یادگیري با مستقیم صورت به که ها مأموریت

 و (هالینگر دهد می رخ است، ارتباط در آموزان دانش
 جمله از" ).2008 میسکل، و هوي نقل از هک

 از و بوده مدیران رهبري سبک از متأثر که عواملی
 آموزان دانش تحصیلی پیشرفت در آن نقش دیرباز
 انگیزش« است گرفته قرار شناسان روان توجه مورد

 و کریمی سیف، (عبدخدائی، "باشد می »معلمان
 تبدیل براي معلمان شغلیة انگیز ).6:1385 بیابانگرد،

 اشپاد ذاتی عوامل جزء کارآمد، معلم یک به شدن
 هاي یافته ).2010 تزل، و (ارن شود می تلقی تدریس
 نگرش تدریس، کیفیت کاهش که دهند می نشان متعدد
 مشکالت تحمل کاهش و آموزان دانش به نسبت منفی

 نداشتن پیامدهاي جمله از درس، کالس رفتاري
 و (گرایسن شوند می محسوب معلم شغلی انگیزش
 به مثبت نگرشی داشتن پس ).2008 ،3آلوارز
 تحصیلی پیشرفت به مربوط عوامل و آموزان دانش
 گفت توان می و باشد می معلم کار ضروریات از آنان،
 پیشرفت با مستقیم طور به که عواملی دیگر از

 نوظهور مفهوم است، ارتباط در آموزان دانش
ۀ وسیل به که باشد  می معلمان »تحصیلی بینی خوش«

                                                             
1. Smylie 
2. Pearce,Conger & Locke 
3. Grayson & Alvarez, 

شده  اساییشن )2006( هوي ولفولک و تارتر هوي،
 تحصیلی، تأکید جمعی خصوصیات از متشکل و است

 آموزان دانش و والدین به اعتماد و جمعی، کارآمدي
 مثبت آموزشی محیط یک ایجاد براي همکاري در
 معدود از یکی تحصیلی بینی خوش" باشد. می

 کنترل صورت در که است سازمانی خصوصیات
 قبلی هاي موفقیت و اقتصادي اجتماعی، وضعیت
 تحصیلی پیشرفت روي بر )،1995 (کولمن،
 ولفولک و تارتر (هوي، "باشد می اثرگذار آموزان دانش
 پژوهش اصلیۀ مسئل بنابراین ).426:2006 ،4هوي
 مطالعات کلی نتایج و اوصاف به عنایت با حاضر
 انگیزش توزیعی، رهبري هاي حوزه در شده انجام

 این مدارس، اثربخشی و تحصیلی بینی خوش شغلی، 
 با توزیعی رهبري رویکرد میانۀ رابط که است

 از مستقیم، غیر یا و مستقیم طور به مدارس، اثربخشی
 »شغلی انگیزش« میانجی متغیرهاي بر اثرگذاري طریق

  است؟ چگونه معلمان »تحصیلی بینی خوش« و
 از اساسی موضوع یک عنوان به 5مدرسه اثربخشی

 گرفته قرار جهتو مورد تربیتی محققان از بسیاري سوي
 : نقل از1985( فرگاسن و هوية عقید به که است؛
 تحقیقاتی به آنۀ پیشین" )1389 سامري، و حسنی
 8ماداوس )،1979( 7آدموندز )،1979( 6آور بروك مانند

 عنوان به که گردد برمی )1980( 9موس و )1980(
 اثربخشی به مربوط آموزشی تحقیقات ترین برجسته
 یک اثربخشی ).203 (ص ندآی می شمار به مدارس
 بحث با غالبا که باشد می پیچیده و چندبخشی مفهوم
 دارد اشاره میزانی آن به و کند می پیدا ارتباط کیفیت

 دستیابی به منتج آموزشی، فرایندهاي و وسایل که
 سنجش جهت لذا، گردند. می آموزشی نتایج یا اهداف

                                                             
4. Hoy, Tarter & Woolfolk 
5. School effectiveness 
6. Brookover 
7. Edmonds 
8. Madaus 
9. Moth 
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 مالك را بسیاري عوامل باید مدرسه، یک اثربخشی
 یولین، : نقل از1993( 1اشمیت و استروف داد. قرار
 کارکرد مانند عواملی )1998 ،2موران تشانن و میلر

 اعتماد، سطح اخالقی، اصول رهبري، رفتار مدیریتی،
 کارایی والدین، مشارکت مدارس، جو و فرهنگ
 اجتماعی هاي حمایت و آنان شغلی رضایت و معلمان

 )1990( 3مسترونگآر دانند. می کلیدي عوامل از را
 تعریف گوناگون طرق به اثربخشی است معتقد
 و گیري اندازه قابل تعریف، هر با متناسب و شود می

 سامري، و حسنی نقل از( باشد یم ارزیابی
 بر را مدارس اثربخشی پژوهش، این در ).204:1389

 مورد )1972( 4مات سازمانی اثربخشی الگوي اساس
 کیفیت و کمیت به نآ در که ایم داده قرار سنجش

 یک از داد برون عنوان به آموزان دانش دستاوردهاي
 پذیري انعطاف و سازگاري و معلمان کارایی و طرف
 عنوان به دیگر، طرفی از محیطی تغییرات مقابل در آنان
 و میسکل" است. شده پرداخته اثربخشی مهم بعد دو

 اثربخشی سنجش جهت ابعاد این از )1982( هوي
 جامعی نظري چارچوب یک و نموده فادهاست مدارس

 تجربی نتایج که دادند ارائه مدارس اثربخشی از را
 و حمایت را چارچوب آن )1985( فرگاسن و هوي
 در ابعاد این اعتبار بر دلیلی خود که کند می تأیید

 میسکل، و (هوي"باشد می مدارس اثربخشی سنجش
319:2013.(   
 ایجاد تلیئومس مدرسه، رهبري مقام در مدیر

 عهده بر را اهداف تحقق جهت الزم عوامل و شرایط
 تأثیر )2010( 5جانتزاي و پاتن لیثوود، تحقیقات دارد.
 اما محدود را مدارس اثربخشی بر رهبري نقش

 این که معتقدند و کنند می ارزیابی مهم و مقتدرانه

                                                             
1. Ostroff &  Schmitt 
2. Uline, Miller  & Tschannen-Moran 
3. Armestrong 
4. Mott 
5. Patten & Jantzi 

 در رهبران که کند می روشن اي فزاینده طور به نتایج
 و اصالحات در کلیدي نقش سمدار سطوح تمامی

 روي تمرکزشان که رهبرانی ویژه، به دارند. ها اثربخشی
 دیگري افراد در رهبري نقشۀ توسع و سازي ظرفیت
 دارند. را نقش این گرفتن عهده بر توانایی که است
 تحوالت، عصر در است، معتقد )2002( 6گرون

 و ها سازمان پیچیدگی، و خالقیت پذیري، انعطاف
 مشترك عملی عنوان به را رهبري کلی طور به مدارس

 از   اند نموده تالش و داده قرار توجه مورد جمعی و
 و گروهی کار مثل نوینی هاي نقش به سنتی هاي نقش
 رهبري، گران پژوهش دهند. موضع تغییر سازي تیم

 هاي ارچوبچ نقصان خصوص در را زیادي شواهد
 این که نددمعتق و نموده ارائه مدرسه رهبري مفهومی

 جدید نیازهاي اثربخش صورت به توانند نمی ها مدل
 رهبري  اخیر، مطالعات در نمایند. برطرف را آموزشی

 مورد نوین رهبري رویکرد یک عنوان به 7توزیعی 
 ؛2005 ،8هاریس ؛2000 (گرون، است شده واقع توجه
 از جدیدي انداز چشم رویکرد، این ).2006 ،9اسپلین
 مدرسه اعضاي آن در که کند می ائهار اثربخش رهبري

 نمایند. فعالیت رهبري نقش در مثبت طور به توانند می
 رهبري روي بر که اي مطالعه سه در )2004( پیرس
 شده تسهیم یا متمرکز غیر رهبري مقابل در متمرکز
 شده تسهیم رهبري در که دریافت داد، انجام

 تريبه هاي کننده بینی پیش که دارد وجود هایی شاخص
 توانمندسازي و تیمی عملکردهاي بودن اثربخش براي
 متمرکز رهبري در که هایی شاخص باشند، می اعضا
  .شوند نمی دیده

 بسیاري محققان )،2011( شکیرۀ گفت بنابر
 ؛2003 هاریس، ؛2001 ،11فاالن ؛2001 ،10(بارس
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 اثربخشی که اند داشته بیان )2003 ،1پرینتی و مارکس
 قدرت که شود می ممکن مانیز مدارس، در بهبود و

 دیگر، بیانی به شود. توزیع نفعان ذي میان در رهبري
 جمعی کارهاي انجام حقوق نوع یک ،توزیعی رهبري

 رویکردهاي باشد. می مدرسه اجرایی کادر  میان در
 هر بلکه باشد، مدیر به منحصر نباید رهبري انتخاب
 از دبای دارد، عهده بر نحوي به را هدایت کار که کسی
 شد، بیان که طور همان باشد. برخوردار رویکرد این

ة حوز در گرفته صورت هاي پژوهش از بسیاري
 مستقیم تأثیر رهبري، که دهند می نشان مدرسه، رهبري
 آموزان دانش دستاوردهاي بر معناداري غیر و ناچیز
 که دیگر متغیرهاي طریق از آن تأثیرات اکثر و دارد
 (ویتزایرس، گیرد می صورت د،دارن میانجی متغیر نقش
 ).1998 هک، و هالینگر ؛2003 ،2کروگر و باسکر

 رهبري پیشرفته، مدارس بررسی در محققان، برخی"
 طور به که کنند می معرفی مؤثر فرایند یک عنوان به را

-  هماهنگ و بوده اثرگذار کارکنان انگیزش بر مستقیم
 و تدریس بهبود فرایند در درگیر مجموعهة کنند

 از و )662:2009 هک، و (هالینگر "باشد می یادگیري
 بهبود را مدارس اثربخشی هاي شاخص طریق این
  بخشد. می

 و عملکرد بر رهبري مستقیم غیر نقش به توجه با
 )،2010 ،3کو و دي (سامونس، مدارس اثربخشی

 تأثیرات مورد در پژوهش براي چالش ترین مهم
 میانجی ايمتغیره از اي مجموعه شناسایی رهبري،

 این میان در رهبري فعالیت ماهیت تعیین و دفاع قابل
 میانجی متغیرهاي ها، پژوهش باشد. می متغیرها

 و تحصیلی پیشرفت و رهبري بینۀ رابط بر تأثیرگذار
 مدرسه شرایط" کلی،ۀ دست سه در را مدارس اثربخش
ة انداز یاددهی، و یادگیري فرایند فرهنگ، (ساختار،
ة (انداز کالس شرایط ...)، و خانواده با ارتباط مدرسه،
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 متغیرهاي و ...) و درسیۀ برنام آموزش، میزان کالس،
 تخصصی، دانش میزان ها، (مهارت معلمان فردي

 (لیثوود اند نموده بندي طبقه "...) و رضایت انگیزش،
 آن بر محققان پژوهش، این در ).28:2005 ،4لوین و

 دو میانجی، هايمتغیرۀ زمین در اي مطالعه با شدند
 انتخاب را معلمان فردي متغیرهاي دسته از متغیر

 و راس و )2008( همکاران و ماسکول که چرا نمایند.
 رهبري" عنوان با خود تحقیق در )2006( گراي

 که دارند می بیان "آموزان دانش دستاوردهاي و مدارس
 مربوط میانجی متغیرهاي توسط رهبري واقعی اثرات

 پیشرفت و اثربخشی بر مان،معل باورهاي به
 معلمان که چرا یابد. می انتقال آموزان دانش
 طرف یک از که هستند مدرسه در افراد ترین یکنزد

 - یاددهی فرایند همان که مدارس فنیۀ هست درون
 ارتباط دیگر، طرف از و دارند قرار باشد، می یادگیري
 خود مدیران و آموزشی رهبران با تنگاتنگی و مستقیم

 رفتارهاي و عملکردها تمامی گفت توان می و نددار
 اثرگذار تدریس در آنان عملکرد بر مستقیم مدیریتی،
 معلمان، "بینی خوش" و "انگیزش" لذا، بود. خواهد

 پژوهش این در شده انتخاب میانجی متغیر دو
  باشند. می

 عواملی جمله از" که، معتقدند محققان از بسیاري
 نقش دیرباز از و بوده یرانمد رهبري سبک از متأثر که
 توجه مورد آموزان دانش تحصیلی پیشرفت در آن

 »معلمان انگیزش« است  گرفته قرار شناسان روان
 بیابانگرد، و کریمی سیف، (عبدخدائی، "باشد می

 در )1387( پورحیدر و ملکی همچنین ).6:1385
 بر مدیران رهبري سبک که دریافتند خود تحقیقات
 موریس و فارل" باشد. می ثرگذارا معلمان انگیزش

 بین مهمی میانجی متغیر را معلمان انگیزش )2004(
 و (لیثوود "کنند می معرفی مدارس پیشرفت و رهبري
 ایجادکننده، نیروي به انگیزش" ).27:2005 لوین،
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 (سیف، "شود می گفته رفتارة کنند هدایت و دارنده نگه
 است تاريرف برانگیخته، رفتار واقع در" ).230:1388
 ).404:1388 (بیابانگرد، "پایدار و دار جهت نیرومند،
 مدیریت در اي پایه و مهم موضوعات از یکی انگیزش

 و مدیریت در موفقیت است. آموزشی رهبري و
 انسانی نیروهاي انگیزش به زیادي حدود تا رهبري
 و سازمانی مشکالت از بسیاري که چرا دارد. بستگی
 خالقیت، نداشتن و عالقگی بی کاري، کم مثل شغلی
 از تابعی که شود می مطرح نارضایتی عنوان تحت
 در کارکنان و آموزان دانش معلمان، انگیزش میزان

 با توانند می مدیران که است آموزشی هاي سازمان
 آنان شغلی رضایت مناسب، مدیریتی هاي سبک اتخاذ

 بگیرند را مشکالت این بروز جلوي و کرده برآورده را
  ).1389 کمالی،(میر

 به که است نظرانی صاحب جمله از هرزبرگ
 او پردازد. می انگیزشۀ زمین در پردازي نظریه و بررسی
 منجر که داند می عواملی از اي مجموعه را خود تئوري

 خودۀ نظری در وي گردند. می افراد در انگیزه ایجاد به
 و »انگیزشی عوامل« عنوان تحت را عوامل از دسته دو

 انگیزشی عوامل که کند می مطرح »بهداشتی عوامل«
 هاي فعالیتة نگهدارند بهداشتی عوامل و  برانگیزاننده

 و مدیریت هاي حوزه در تئوري این باشند. می افراد
 میزان یا و کاري هاي انگیزه تعیین منظور به مشاغل،
 1بیشاي باشد. می استفاده قابل افراد شغلی رضایت

 و معلم شغلی یترضا دهد، می گزارش )1996(
 سطح با يمعنادار همبستگی معلم انگیزش
 با توزیعی رهبري سبک دارد. آنان پذیري مسئولیت

 باال را آنها لیتئومس سطح معلمان، توانمندسازي
 رهبران که کرد ادعا توان می بیشاي نتایج طبق و برد می

 باشند. می معلمان در انگیزه افزایش ساز زمینه توزیعی،
 در )1388 عامري، نقل از :2002( سمیتگلدا و کالك

 هاي سازمان در که کارکنانی دریافتند، خود تحقیقات
                                                             

1. Bishay 

 در که کارکنانی  با مقایسه در کنند می کار دمکراتیک
 باشند، می کار به مشغول اتوکراتیک هاي سازمان
 تأییدي محققان، این ادعاي نمایند. می عمل تر اثربخش

 با توزیعی رهبري رد دموکراسیۀ مؤلف بینۀ رابط بر
   باشد. می معلمان، انگیزش
 متغیر عنوان به پژوهش این در که دیگري متغیر
 تحصیلی بینی خوش است، شده گرفته نظر در میانجی
 تحصیلی، بینی خوش نوینة ساز" باشد. می معلمان
 قادرند آنها اینکه بر مبنی است نامعلم در مثبت باوري

 تحصیلی)، تأکیدۀ ؤلف(م یادگیري و تدریس بر تاکید با
ۀ (مؤلف آموزان دانش و والدین مشارکت به اعتماد با

 ظرفیت به ایمان با و آموزان) دانش و والدین به اعتماد
 بر غلبه در کارآمدي) (احساس خود کارآیی و

 سبب پشتکار، و تالش با شکست، و مشکالت
 (ولفولک، "شوند آموزان دانش تحصیلی پیشرفت
 با تعامل در وجه سه این ).823:2008 ،2کورز و هوي

 کنند. می ایجاد را مثبت یادگیري محیط یک یکدیگر،
 جمعی ویژگی یک را مفهوم این )،2010( ولفولک
 براي ابزاري عنوان به که داند می مدارس پنهان
 گیرد می قرار استفاده مورد مدرسه فرهنگ گیري اندازه
 نیز (معلم) فردي و (مدرسه) سازمانی سطح در که

   است. شده تأیید
 که باشند داشته را اطمینان این باید معلمان

 برخوردار یادگیري براي الزم آزادي از آموزان، دانش
 مورد در نامعلم" دارند. را مفاهیم درك قابلیت و بوده
 حمایت به و داشته اعتماد آنها به که آموزانی دانش
 مدنظر را باالتري انتظارات دارند، تکیه آنها والدین
 مدارس به اعتماد، فرهنگ وجود داشت. خواهند
 کارهاي .دهند انجام بهتر را کارها تا کند می  کمک
 به اعتماد وجود بدون توان نمی را چالشی و جدید

 ثانی، نارنجی و اعالمی (میرکمالی، "رسانید انجام 
 تحقیقات در نیز، )2007( میسکل و هوي ).460:1390
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 داراي دارسم که رسیدند نتیجه این به خود
 علمی، بینی خوش و اعتماد کارآمدي،  هاي فرهنگ
 خواهند فراهم را تحصیلی پیشرفت بهبود موجبات

 بینی خوش متغیر اي واسطه نقش تحقیقات این نمود.
 و ماسکول سازند. می نمایان یخوب به را تحصیلی
 و توزیعی رهبري بین  رابطه به نیز )2008( همکاران
 داد، نشان آنان نتایج که ختندپردا تحصیلی بینی خوش
 را معلمان بینی خوش باالیی سطح در توزیعی رهبري
 چه هر که دارند اذعان آنها البته کند. می بینی پیش

 این باشد تر آگاهانه و تر شده طراحی توزیعی رهبري
 1چانگ همچنین، گیرد. می صورت تر قوي بینی پیش

 رد معلم 1500 روي بر خود تحقیقات در )2014(
 تنها نه توزیعی رهبري که رسید نتیجه این به تایوان
 دارد، معلمان بینی خوش با يمعنادار و مثبت ارتباط
 را آموزان دانش دستاوردهاي مستقیم غیر طور به بلکه
 مدارس شدن تر اثربخش باعث و برد می باال نیز
  گردد. می

 به و کارکنان عملکرد اثربخشی" خالصه، طور به
 مدرسه درون رهبري به مدارس، شیاثربخ آن تبع

 تراز مدارس کلیدي ویژگی میان این در و دارد بستگی
 عباسیان (یاسینی، "است برجسته رهبرانی وجود اول
 در توزیعی، رهبري جدید سبک ).37:1392 یاسینی، و

 سنتی هاي نگرش از افراطی حرکت نوع یک واقع
 رسمی نقش عنوان به رهبري آن، در که است رهبري

 در سازمان افراد تعامل شامل بلکه شود، نمی لمدادق
 اهداف، کردن رهبري هدف با تیمی، کار یک قالب
 ،2(هانت باشد می سازمانی هاي لیتوئمس و ها نقش

 تحقیقات ).1392 همکاران، و یاسینی نقل از :1991
 توزیعی رهبري نقش که است دست در کمی تجربی

 ،لذا کند. تعیین مدارس بهبود و اثربخشی در را
 و هال ،انترگ نقل از :1999( همکاران و لیثوود"
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 شواهد بدون توزیعی رهبري معتقدند، )2013 ،3برگ
 پس است. گرفته قرار محبوبیت مورد کافی علمی
 سازي شفاف و توزیعی رهبري مفهوم وضوح براي
 انجام به نیاز مدارس، عملکرد بهبود در آن نقش

 از ).571 (ص "شود می احساس بیشتري هاي پژوهش
 واضح مدارس بهبود در آموزشی رهبران نقش که آنجا
 رهبري سبک که رفت می احتمال این لذا است، شده

 توجه با بلکه، نباشد اثرات این از خالی تنها نه توزیعی
 اثرات این احتمال آن زیربنایی و اساسی هاي مؤلفه به

 آن بر سعی پژوهش این در دلیل همین به باشد.  بیشتر
 انتخاب و زمینه، این در وسیع مطالعات با تا شد

 سازي شفاف و بررسی به مناسب، میانجی متغیرهاي
 رهبري مستقیم غیر و مستقیم تأثیر ساختاري الگوي
 بر بنابراین، شود. پرداخته مدارس اثربخشی بر توزیعی
 فرضی مدل پژوهش، مورد ۀپیشین و ادبیات اساس
 یا تأیید بررسی يبرا و شد ترسیم )1 (شکل: تحقیق

 تحلیل و تجزیه سپس و ها داده گردآوري به آن، رد
  شد. پرداخته ساختاري معادالت از استفاده با اطالعات

  پژوهش مفروض الگوي .1 شکل
  فرضیات تحقیق

ۀ رابط مدارس اثربخشی و توزیعی رهبري بین - 1
  دارد. وجود يمعنادار

 بر مستقیم غیر اثرات داراي توزیعی رهبري - 2
 بر مستقیم اثرگذاري طریق از مدارس ثربخشیا

 بینی خوش و شغلی انگیزش میانجی متغیرهاي
 باشد. می معلمان تحصیلی
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 بر مدیران توزیعی رهبري سبک نقش مدل - 3
 انگیزش میانجی متغیر دو طریق از مدارس اثربخشی
 هاي داده با معلمان، تحصیلی بینی خوش و شغلی

  د.دار مطلوبی برازش شده گردآوري
  روش تحقیق 

 و توصیفی نوع از وکمی  حاضر، پژوهش
 شد. اجرا میدانی صورت به که باشد می همبستگی

ۀ متوسط دبیرانۀ کلی شامل پژوهش این آماريۀ جامع
 - 93 تحصیلی سال در سنندج شهر یک و دو ۀ ناحی
ة اراد طرف از شده ارائه آمار اساس بر که بوده 92

 مطابق باشد. می فرن 1313 شهر، این پرورش و آموزش
 نفر 280 نمونه حجم کرجسی، و مورگان جدول با

 عاملی  تحلیل انجام به توجه با اام د.نباش می کافی
 هاي تحلیل اینکه و ها نامه پرسش روي بر تأییدي
 نفر 480 لذا باشند، می حساس نمونه حجم به عاملی

 فرایند گردید. انتخاب اي خوشه تصادفی روش به
 اي مدرسه 86 مجموع از ابتدا، که بود نهگو ینا انتخاب

 وجود سنندج شهرۀ متوسط مدارس سطح در که
 انتخاب تصادفی صورت به مدرسه 60 تعداد داشت،
 لیست از مدرسه، هر در محقق حضور با که شدند.
 انتخاب تصادفی طور به نفر هشت تعداد دبیران، اسامی
 و گردید توزیع نامه، پرسش 480 مجموع، در که شدند

 تکمیل به اقدام کامل طور به نفر 375 تعداد، این از
 گردآوري ابزار نمودند. آنها عودت و ها نامه پرسش
 شرح به نامه پرسش چهار شامل پژوهش این در ها داده
  باشد: می زیر

 سنجش جهت توزیعی: رهبريۀ نام پرسش. 1
 و صحرانورد غالمی،ۀ نام پرسش از توزیعی، رهبري
 پنج مقیاس در که شد فادهاست )1393( عزیزي
 رشدۀ مؤلف چهار داراي و شده تدوین لیکرت اي درجه

 حمایت و دموکراسی اعتماد، جانبه، همهۀ توسع و
 اعتبار و روایی افزایش جهت باشد. می جانبه همه

 عاملی تحلیل به اقدام پژوهش، این در نامه پرسش

 از سؤال چهار حذف به منجر که نمودیم. آن تأییدي
 و نامه پرسش ساختار نهایت، در اما گردید. نامه پرسش
 ادامه در که گرفت قرار تأیید مورد آن هاي مؤلفه

 این در نامه پرسش پایایی آمد.  خواهد آن توضیح
 استفاده با تأییدي، عاملی تحلیل انجام از بعد تحقیق،

 گردید. محاسبه 93/0 کرونباخ آلفاي روش از

 بینی خوش  سنجش  جهت تحصیلی: بینی خوش .2
 تحصیلی بینی خوشۀ نام پرسش از معلمان، تحصیلی

 نامه پرسش این شد. استفاده )2010( همکاران و برد
 لیکرت اي درجه پنج مقیاس در گویه 11 داراي
 معلمان جمعی کارآمديۀ مؤلف سه داراي که باشد می

 آنها اولیاي و آموزان دانش به اعتماد سؤال)، سه(
 است. سؤال) چهار( تحصیلی تأکید و سؤال) چهار(

 اساس بر را آن پایایی و سازه روایی )1391( عباسیان
 به ها مقیاس خرده از کدام هر براي کرونباخ آلفاي
 87/0 مدل کل براي و 87/0 ،89/0 ،70/0 ترتیب،

 از آمده دست به نتایج پژوهش، این در آورد. دست به
 هب اعتمادۀ مؤلف که داد نشان تأییدي عاملی تحلیل
ۀ مؤلف عنوان به تواند نمی آموزان دانش و والدین
 و باشد داشته حضور گیري اندازه مدل در بینی خوش
 بیان به گرفت. قرار تأیید موردۀ مؤلف دو با متغیر این

 تحلیل انجام از بعد نامه پرسش این روایی دیگر،
 گرفت. قرار تأیید مورد عامل دو با تأییدي عاملی
 شده داده شرح ادامه، در داعتماۀ مؤلف حذف علت
 اساتید نظر با نامه پرسش این روایی همچنین است.
 هر  پایایی حاضر،  پژوهش در گرفت. قرار تأیید مورد
 ترتیب به اعتماد)ۀ مؤلف حذف (با ها مؤلفه از یک
  آمد. دست به 89/0 مدل کل براي و 81/0 و 85/0

 این در که اي نامه پرسش شغلی: انگیزش. 3
 کار  به معلمان شغلی انگیزش سنجش هتج پژوهش

 شغلی انگیزش عاملی دوۀ نظری بر مبتنی شد، برده
 دو بهداشتی عامل و انگیزشی عامل باشد. می هرزبرگ

 شامل ها عامل از یک هر آن در که بوده اصلی عامل
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 انگیزشی هاي مؤلفهزیر باشند. می زیرمؤلفه چهار
 پیشرفت و درش ماهیت، قدردانی، موفقیت، از: عبارتند

 از: عبارتند بهداشتی عوامل به مربوط هاي زیرمؤلفه و
 از یک هر پاداش. و حقوق امنیت، روابط، سرپرستی،

 باشند. می شاخص سه داراي شده، ذکر هاي مؤلفهزیر
 تبع به و شاخص 24 مؤلفه، هشت مجموع در بنابراین

 مربوط گویه 12 تعداد این از دارد. وجود گویه 24 آن
 عوامل به مربوط دیگر  گویه 12 و انگیزشی عوامل به

 مقیاس آن، در شده استفاده مقیاس باشند. می بهداشتی
 نامه پرسش این روایی باشد. می لیکرت اي درجهپنج 

 محتوایی روش از گیري بهره با )1385( مهرابی توسط
 آلفاي روش از استفاده با آن پایایی و گردیده تأیید

 تحلیل انجام است. دهگردی محاسبه 96/0 کرانباخ
برخی سؤاالت و یکی از  حذف باعث تأییدي عاملی
 هاي زیرمؤلفه از یکی و انگیزشی هاي مؤلفهزیر

 پایایی نیز حاضر پژوهش در گردید. بهداشتی
 آمد. دست به 91/0 با برابر نامه پرسش

 از مدارس، اثربخشی سنجش جهت اثربخشی:. 4
 در که شد ادهاستف )2009( هوي اي گویه 9ۀ نام پرسش

 یک از معلمان انعطاف و سازگاري کارایی، بعد دو
 از آموزان دانش دستاوردهاي کیفیت و کمیت و طرف
 طبق نامه پرسش این شود. می سنجش دیگر، طرف
 هوي توسط )،1972( مات سازمانی اثربخشیۀ نظری

 هر تأییدي عاملی تحلیل است. شده طراحی )2009(
 پایایی پژوهش، این در نمود. تأیید را بعد دو

 هر براي کرونباخ، آلفاي روش از استفاده با نامه پرسش
 و کمیت و معلمان سازگاري و کارایی مقیاس خرده دو

 محاسبه 90/0 آموزان دانش دستاوردهاي کیفیت
  گردید.
  ها داده تحلیل روش

 مدل از ها، داده آماري تحلیل و تجزیه براي
 بینۀ رابط که جاآن از شد. استفاده ساختاري معادالت
 از مدارس اثربخشی با مدیران توزیعی رهبري سبک

 بینی خوش و شغلی انگیزش میانجی متغیر دو طریق
 از گردید،  مطالعه مدل یک قالب در معلمان تحصیلی
 که تحقیقاتی در شد. استفاده ساختاري معادالت روش
 متغیرهاست، بینۀ رابط از خاصی مدل آزمودن هدف،

 شود می استفاده ساختاري معادالت مدل تحلیل از
 پژوهش، این در ).1390 حجازي، و بازرگان (سرمد،
 و SPSS افزار نرم از ها داده تحلیل و تجزیه براي

AMOS18 افزار، نرم این طریق از گردید. استفاده 
ۀ هم نمود می الزم ،ها سازه اعتبار بررسی جهت نخست
 مورد گیري اندازه الگوهاي قالب در ها نامه پرسش
 مدل وارد سپس و گیرند قرار تأییدي عاملی تحلیل

 میان یلّع روابط گیري اندازه جهت ساختاري معادالت
 تحلیل و تجزیه بنابراین شوند. نهفته متغیرهاي

 اول بخش شود. می تقسیم بخش دو به ما هاي داده
 شامل دوم بخش و گیري اندازه هاي مدل بررسی شامل
 فرضیات بررسی جهت ساختاري مدل بررسی

  باشد. می پژوهشی
 است الزم ها، داده تحلیل و تجزیه انجام از قبل اما

 از لذا، شود. حاصل اطمینان ها داه توزیع بودن نرمال از
 استفاده منظور این براي چولگی و کجی شاخص
 دهد می نشان باشد، کمتر چه هر اگر مقدار این گردید.

 طور به هستند. برخوردار نرمال توزیع از ها داده که
 5/0 زیر چولگی و کجی داراي متغیرهاي معمول
 قابل نرمال توزیع از که گرفت نتیجه توان می باشند
   ).1390 صفري، و پور (حبیب هستند برخوردار قبولی

 مقدار است، آمده )1( جدول در که طور همان
 5/0 از تر پایین سطح در متغیرها کجی و چولگی

 نرمال توزیع از متغیرها تمامی دهد می نشان و باشد می

 متغیرها کجی و چولگی میزان .1 جدول

 اثربخشی انگیزش بینی خوش  توزیعی رهبري 
 -0.22 -0.20 -0.31 -0.40 چولگی

  -0.17 -0.32 0.19 -0.18 جیک
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 روش از تحلیل، و تجزیه جهت توان می و برخوردارند
  کرد. استفاده ساختاري معادالت
  ها یافته
 هاي مدل تأییدي، عاملی  تحلیل انجام با
 باالیی روایی از و شده اصالح تحقیق، گیري اندازه

 تحلیل انجام مراحل بخش، این در شدند. برخوردار
 طور به ها نامه پرسش از کدام هر براي را تأییدي عاملی

 تحلیل در که ضیحتو این با ؛دهیم می شرح جداگانه
 مقدار برازندگی، هاي شاخص اگر تأییدي، عاملی
 قرار تأیید مورد ساختار دادند، نشان را مطلوب

 را مطلوب مقدار برازندگی هاي شاخص اگر و گیرد می
 کوواریانس -  واریانس خطاي بررسی به ندادند، نشان
 تأییدي عاملی تحلیل در پردازیم. می سؤاالت میان در
 هاي شاخص و آزاديۀ درج بر دو خی دارمق به باید

 در 2نسبی برازش هاي شاخص و 1مطلق برازش
 ،3NFI شامل که ها شاخص این نمود. توجه ها تحلیل

   4CFI، 5GFI 6 وIFI هاي شاخص جزء باشند، می 
                                                             

1. Absolute Fit Indices 
2. Comparative Fit Indices 
3. Normed Fit Index 
4. Comparative fit index 
5. Goodness of fit index 
6. Incremental fit index 

 مدل خوانیمه میزانة دهند نشان که هستند نسبی
 شاخص یک است. مطلوب مدل با آمده دست به

 نسبت بررسی جهت که دارد وجود یزن مطلق برازش
 قرار بررسی مورد اي، داده کوواریانس - واریانس

 (قاسمی، باشد می 7RMSEA شامل که گیرد می
 RMSEA براي که است داده نشان مطالعات ).1389
 از کمتر و 06/0 مقدار و خوب 08/0 تا 06/0 مقدار
 هم نسبی هاي شاخص براي و باشد می عالی آن

 و (غالمی است مناسب آن از باالتر و 90/0مقدار
 گیري، اندازه مدل بودن مناسب از پس ).2012 تیري،
 مدل تدوین و ابعاد بین یلّعۀ رابط بررسی جهت

  پردازیم. می  ساختاري معادالت مدل به ساختاري،
 جهت ها، نامه پرسش تأییدي عاملی تحلیل نتایج
 قبول قابل و گیري اندازه الگوهاي مطلوبیت بررسی

 داد نشان ساختاري، معادالت به ورود براي آنها بودن
 هاي شاخص داراي ابتدا، در گیري اندازه هاي مدل که

 واریانس بررسی با دارند نیاز و هستند ضعیفی برازشی
 قبول مورد حد به ها شاخص این ها، کورایانس و

 هاي مدل از ها مؤلفه و سؤاالت از برخی لذا برسند.

                                                             
7. Root Mean Square Error of Approximation 

(RMSEA) 

  تأییدي عاملی تحلیل توسط پژوهش گیري اندازه هاي مدل اصالح از بعد ها گویه عاملی بار .2جدول

  جانبه همه حمایت      دموکراسی  اعتماد  (توانمندسازي) معلمان توسعه و رشد  توزیعی رهبري
   گویه
  عاملی بار

1    2         3      4      6    7      8       9      11  
67/0 65/0 71/0  63/0 68/0 62/0  74/0 68/0 74/0  

12    13     14    
62/0 68/0 80/0  

15     17    18   
77/0 50/0 50/0   

20    21   22    23    24   25  
75/0 85/0 83/0 81/0 67/0 72/0  

  مزایا و حقوق  امنیت  ارتباط  پیشرفت و رشد  ماهیت  موفقیت  شغلی انگیزش
  

   گویه
  عاملی بار

1      2        3   
81/0 88/0 88/0  

7      8         81/0 
83/0   

  
10   11    2 1  
82/0 79/080/0  

16      17    18  
93/  0 85/0 81/0  

19   20       21     
 73/0  79/0 75/0  

22      23     24  
84/0 90/0  81/0  

  تحصیلی تأکید  خودکارآمدي  تحصیلی بینی خوش
  گویه
  عاملی بار

1        2                3  
77/0         83/0       83/0  

8        9      10      11  
51/  0 83/0   80/0   87/0  

  آموزان دانش دستاوردهاي کیفیت و کمیت  معلمان سازگاري و کارایی  اثربخشی
  گویه
  عاملی بار

3         5          6          7  
64/0    83/0     86/0      87/0  

 2        4        8       9  
76/0   74/0    91/0    82/0  
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 به گیري اندازه هاي شاخص و هشد حذف گیري اندازه
 بینیم می )2( جدول به نگاهی با رسیدند. عالی سطح
 در خود هاي مؤلفه روي بر ها گویه عاملی بارهاي که

 باالي همبستگیة دهند نشان که باشد می باالیی سطح
 ها مؤلفه باالي روایی و بوده خود هاي مؤلفه با ها گویه
  دهد. می نشان را

 ،10 ،5( سؤاالت توزیعی، يرهبرۀ نام پرسش در
 اکثر روي بر زیادي هاي کوواریانس )19 و 16

 تضعیف را برازندگی هاي شاخص و داشتند سؤاالت
 برازش مذکور، سؤاالت حذف با کردند، می

، 11/2=����( آن نیاز مورد هاي شاخص
055/0=RMSEA ،92/0=GFI ،93/0=CFI ،
93/0=IFI ،92/0=NFI( و یدندرس عالی سطح به 

 توزیعی، رهبريۀ نام پرسش در موجودۀ مؤلف چهار
 ها، مؤلفه این در عاملی بارهاي گرفتند. قرار تأیید مورد
  ).2 (جدول بودند خوب بسیار و عالی سطح در

 انگیزشۀ نام پرسش تأییدي عاملی تحلیل در
ۀ مؤلفزیر سهعامل انگیزشی، ۀ زیرمؤلف چهار از شغلی،

 جهت توانستند وسعهت و رشد و ماهیت موفقیت،
 اعتبار انگیزشی، عامل سنجش براي روایی کسب
 این از کدام هر به مربوط هاي گویه باشند. داشته

 که بودند 73/0 باالي عاملی بار داراي ها، زیرمؤلفه
 ها زیرمؤلفه و ها گویه بین باالیی همبستگی از نشان
 با که باالیی کواریانس علت به قدردانیۀ مؤلف دارد.

 حذف گیري اندازه مدل از داشت، ها عامل دیگر
عامل بهداشتی، ۀ زیرمؤلف چهار از همچنین گردید.

 شد. حذف گیري اندازه مدل از سرپرستیۀ مؤلفزیر
 اکثر با سرپرستی،ۀ زیرمؤلف به مربوط سؤاالت که چرا

 و داشت کوواریانس خطاي دیگر، هاي زیرمؤلفه
 تأیید ردمو ها داده توسط مستقلۀ مؤلف یک عنوان به

 مطلق شاخص علت، همین به و نگرفت قرار
)RMSEA( که داد می نشان را 138/0 باالي مقدار 

ۀ مؤلفبرازش ضعیف مدل بود. لذا، زیرة دهند نشان
 دیگر و گردید حذف بهداشتی عامل از نیز سرپرستی

 با را خود همبستگی 73/0 باالي عاملی بار با ها گویه
 بررسی با دادند. شانن خود به مربوط هاي زیرمؤلفه

 درصد با گیري اندازه مدل عامل، دو این حذف و مدل
 شد. برازش مطلق، و نسبی هاي شاخص از باالیی

 شده اصالح مدل در برازش نیکویی هاي شاخص
   شامل:

 )����=88/2، 07/0=RMSEA، 91/0=GFI، 95/0=CFI ،
59/0=IFI ،93/0=NFI (باشند. می  

 حذف با نیز تحصیلی بینی خوشۀ نام پرسش در
 شامل که آموزان) دانش و والدین به (اعتماد دوم عامل

 هاي شاخص از مدل بود، )29 ،30 ،32 ،31( سؤاالت
، 64/1=����( یعنی: شد، برخوردار خوبی برازش

04/0=RMSEA، 98/0=GFI، 99/0=CFI، 99/0=IFI ،
97/0=NFI(. مدل از مؤلفه این کامل حذف علت 

 گیري پژوهش هاي اندازه نیکویی برازش مدلهاي  شاخص .3 جدول

  اثربخشی  بینی تحصیلی خوش  انگیزش شغلی  رهبري توزیعی  

���� 

  شاخص

RMSEA 
CFI  
GFI 
IFI  
NFI  

  مقدار مشاهده شده
11/2  
055/0  
93/0  
92/0  
93/0  
92/0  

  مقدار مشاهده شده
88/2  
07/0  
95/0  
91/0  
95/0  
93/0  

  شده  مقدارمشاهده
64/1  
04/0  
99/0  
98/0  
99/0  
97/0  

  شده  مقدار مشاهده
71/1  
04/0  
99/0  
98/0  
99/0  
98/0  
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 مربوطه، سؤال چهار که بود این تحقیق گیري اندازه
 ضعیف شدت به را نسبی و مطلق هاي شاخص تمامی
 مواجه مشکل با کامال را مدل برازش و کرد می
 قمحق نزدیک ارتباط به (باتوجه محقق نظر ساخت. می
 با والدین ارتباط که است این مدرسه)  جامعه به

 آن از کمتر بسیار متوسطه مقطع در یژهو به مدارس
 دارند. انتظار مدرسه عوامل و نامعلم که است چیزي

 لئمسا حل به کمک جهت والدین از مدرسه اگر و
 پیگیري والدین نماید، کمک درخواست آموزان دانش
 صورت قیتحق که جایی در (حداقل ندارند را الزم
 بیشتر که باشد آن امر این دلیل شاید ).است گرفته
 تربیت و تعلیم اصلی مسئول بیشتر را مدارس ،والدین

 و آدامز تحقیق نتایج دانند. می خود فرزندان
 به معلمان اعتماد که داد  نشان نیز) 1999( 1کریستنسن

 متوسطه مدارس از بیشتر ابتدایی مدارس در اولیا
 ابتدایی مقاطع در ها خانواده ارتباط نینهمچ. است
 بیشتر  ارتباط همین است. متوسطه دوران از بیشتر

 .شود می اعتماد افزایش موجب مدرسه با ها خانواده
 موردۀ جامع که رسید نتیجه این به حاضر پژوهش

 بینی خوش ابعاد از یکی عنوان به را اعتمادۀ مؤلف نظر،
 تأییدي عاملی یلتحل آورند. نمی حساب به تحصیلی

 تحصیلی) تأکید و (کارآمدي دیگر بعد دو که داد نشان
 مفهوم سنجش جهت باالیی اعتبار و روایی داراي

                                                             
1. Adams &Christenson 

 خوبی به توانند می و باشند می تحصیلی بینی خوش
 نمایند. سنجش را معلمان تحصیلی بینی خوش

 در را نامه پرسش روایی مربوطه، اساتید نظر همچنین،
 و تأیید مورد تأییدي، عاملی تحلیل نتایج جهت
   داد. قرار پذیرش
 با اثربخشی،ۀ نام پرسش تأییدي عاملی تحلیل در
 هاي شاخص تمامی نامه، پرسش اول سؤال حذف
، RMSEA=04/0 ،71/1=����( سطح به برازش، نیکویی

98/0=GFI ،99/0=CFI ،99/0=IFI ،98/0=NFI( 
 و (کارایی اثربخشی بعد دو و رسیدند قبولی قابل

 تحصیلی کیفیت و کمیت و معلمان سازگاري
 الگوي که داد می نشان این و شدند تأیید آموزان) دانش

 مطلوبی برازش شده گردآوري هاي داده با گیري اندازه
   دارد. 

 برازش هاي شاخص از اي خالصه )3( جدول در
 که است آمده شده، اصالح گیري اندازه هاي مدل در
 از باالتر ها، شاخص تمامی که بینیم می آنها به نگاهی با

 که دهند می نشان و دارند قرار قبول مورد حد
 اییرو از حد چه تا پژوهش، گیري اندازه هاي مدل
 هاي مدل باالي روایی و اعتبار هستند. برخوردار باالیی
 در که چرا باشد می ضروري بسیار گیري اندازه
 روایی و اعتبار بودن پایین ساختاري، هاي مدل
 تمامی شدن ضعیف به منجر گیري، اندازه هاي مدل

  شود. می ساختاري هاي شاخص

 پژوهش متغیرهاي بین همبستگی ماتریس .4جدول
 اثربخشی انگیزش  بینی خوش  توزیعی رهبري 

 توزیعی رهبري
 **0.41 0.65 0.78 1  پیرسون یهمبستگ

Sig.   0.000 0.000 0.000 

 **0.70 0.57 1 0.78 پیرسون همبستگی  تحصیلی بینی خوش
Sig. 0.000  0.000 0.000 

 انگیزش
 **0.52 1 **0.57 0.65 پیرسون همبستگی

Sig. 0.000 0.000  0.000 

 مدارس اثربخشی
 1 0.52 0.70** 0.41** پیرسون همبستگی

Sig. 0.000 0.000 0.000  
**001/0P<  
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 معادالت مدل به متغیرها کردن وارد از قبل
 استفاده با ابتدا آنها، بین روابط تبیین جهت ساختاري

 متغیرها، بین همبستگی ضریب پیرسون، همبستگی از
 )4( جدول در که گونه همان گرفت. قرار محاسبه مورد

 در متغیرها،ۀ هم همبستگی ضریب شود، می مشاهده
 رهبري که صورت این به باشد. می دارامعن 01/0 سطح

 همبستگی داراي 41/0 مدارس اثربخشی با توزیعی
 با توزیعی رهبري همبستگی میزان همچنین باشد. می

 ترتیب به آنان تحصیلی بینی خوش و معلمان انگیزش
ۀ رابط دیگر، طرف از باشد. می 78/0 و 65/0

 اثربخشی و تحصیلی بینی خوش بین همبستگی
 همبستگی میزان و بوده 70/0 میزان به مدارس
 و باشد می 52/0 مدارس، اثربخشی با معلمان انگیزش

 انگیزش متغیر دو براي همبستگی این میزان نیز
 آمار است. 57/0 آنان تحصیلی نیبی خوش و معلمان

 نشان متغیرها بین همبستگی ماتریس از آمده دست به
 همبستگی از خوبی میزان داراي متغیرها که دهد می
 یک یراتیتغ میزان تواند نمی میزان، این اما .باشند یم

 جهت کند. بینی پیش دیگر متغیر توسط را متغیر
 ضرایب بررسی میزان بررسی به هدف این به رسیدن

 توسط متغیرها )��، β(ة شد نییتب واریانس و بتا
   پرداختیم. ساختاري معادالت
 گیري اندازه هاي مدل برازش از اطمینان از بعد
 که کردیم ساختاري معادالت مدل وارد را آنها تحقیق،
 شده ذکر )5( جدول در برازش هاي شاخص نتایج
 ینسب هاي شاخص بینید، می که گونه همان است.

 که باشند می 95/0 از باالتر ساختاري، مدل در برازش
 بسیار مطلوب مدل به شده تدوین مدل دهد می نشان

 مطلق شاخص در 06/0 مقدار و است نزدیک
)RMSEA( واریانس که دهد می نشان  - 

 -  واریانس با شده مشاهده هاي کوواریانس
  دارد. مطابقت انتظار مورد هاي کوواریانس

  رابطه وجود بر مبنی یک،  شمارهۀ فرضی تأیید در
 نشان نتایج مدارس، اثربخشی و توزیعی رهبري بین
 مدارس، اثربخشیۀ نهفت متغیر اینکه به توجه با داد،
 گرفته نظر در نهایی زاي درونۀ نهفت متغیر عنوان هب

 اثربخشی بر توزیعی رهبري مستقیم طور به شده،
)27/0 -=β، 13/0P<( جدول باشد می اثرگذار) که )6 

 معنی بدین و نیست معنادار تأثیر، از مقدار این
 رهبري بین يمعنادار مستقیمۀ رابط که باشد می

 توان نمی و ندارد وجود مدارس اثربخشی و توزیعی
 رهبري توسط مستقل طور به و تنها را اثربخشی

 مستقیمۀ رابط مسیر دلیل همین به کرد. بینی پیش
 در گردید. حذف مدارس اثربخشی با توزیعی رهبري
 بین رابطه عدم کنیم، بیان که است ذکر به الزم اینجا

 این بر دلیل مدل، این در توزیعی رهبري و اثربخشی
 با اي رابطه و تأثیر توزیعی رهبري که بود نخواهد
 است مطلب این مؤید بلکه ندارد، مدارس اثربخشی

 که باشد می باال حدي به تأثیر، مستقیم غیر مسیر که
 معنی این به دهد. می جلوه معنادار غیر را مستقیم مسیر
 از را مستقیم) غیر (مسیرهاي میانجی مسیرهاي اگر که

 مدارس اثربخشی بر رهبري تأثیر کنیم، حذف مدل
 با اما شود، می بینی پیش باالیی سطح در حتی و معنادار
 ها اثرگذاري این بیشتر مستقیم، غیر مسیرهاي برقراري

 ساختاري مدل برازش نیکویی هاي شاخص .5 جدول
 شپژوه

  48/2               باشد 3 از کمتر               ����  شده مشاهده مقدار        برازندگی مالك      شاخص
RMSEA      06/0               باشد08/0از کمتر   

GFI            95/0                باشد 1تا9/0 بین  
IFI              97/0                باشد 1تا9/0 بین 

NFI             96/0                باشد 1تا9/0 بین  
CFI             97/0                باشد 1تا9/0 بین  

زا بر متغیرهاي  برونۀ نهفت مستقیم متغیراثرات  .6 جدول
 زا درونۀ نهفت

  β          پارامتر استانداردشده                       متغیر    
  12177          66/0اثر رهبري توزیعی بر انگیزش شغلی     

  18142          88/0                    بینی تحصیلی      خوش
  82/0           -27/0                                 اثربخشی     
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 مستقیم مسیر و یافته انتقال میانجی متغیرهاي طریق از
 نشان معنادار غیر را مدارس اثربخشی بر رهبري

 گردید، مشاهده 4 جدول در که طور همان دهد. می
 اثربخشی و توزیعی رهبري بین همبستگی ضریب
 همبستگی از مقدار این که اچر بود. معنادار مدارس
 متغیرهاي و مستقیم غیر مسیرهاي گرفتن نظر در بدون

 موجود همبستگی مقدار دلیل همین به بود. میانجی
 نتیجه پس بود. خوبی نسبتا سطح در و معنادار

 اثربخشی در توزیعی رهبري نقش که گیریم می
 دست از را خود جایگاه و قدرت گاه هیچ مدارس،
 مدارس اثربخشی در را نقش ترین مهم و داد نخواهد

 این میانجی، متغیرهاي تنفگر نظر در با اما کند. می ایفا
 نشان بیشتر را خود اثرات مستقیم غیر صورت به رابطه
 این مستقیم غیر مسیرهاي بررسی به ادامه در دهد. می

  پرداخت. خواهیم اثرگذاري
 رهبري که دهد می نشان )6( جدول در آمده نتایج

 بر )>β، 001/0P= 66/0( مستقیم طور به زیعیتو
 با که صورت این به باشد. می اثرگذار شغلی انگیزش
 رهبري متغیر در استاندارد انحراف یک افزایش
 افزایش درصد 66/0 معلمان انگیزش میزان توزیعی،

 رابطه این باالي يمعنادار از نشان t مقدار یابد. می
ة شد تبیین نسواریا همچنین ).=12177t( باشد می

 یعنی .)��=44/0( است44/0 مدل توسط انگیزش،
 رهبري به مربوط معلمان انگیزش تغییرات از 44/0

 توزیعی رهبري که بینیم می ادامه در باشد. می توزیعی
 بینی خوش بر )>β، 001/0P= 88/0( مستقیم طور به

 تبیین واریانس مقدار و بوده اثرگذار معلمان، تحصیلی
 رهبري توسط معلمان تحصیلی بینی خوشة شد

 از 22/0 تنها یعنی .)��=78/0( باشد می 78/0 توزیعی
 و باشد می متغیرها دیگر به مربوط بینی خوش تغییرات

 به مربوط معلمان، تحصیلی بینی خوش تغییرات 78/0
 مقدار رابطه این در t مقدار باشد. می توزیعی رهبري
  دهد. می نشان را 42/18 باالي

 زا برون و زا درون ۀنهفت متغیرهاي کل اثرات .7 دولج
 نهایی زاي درونۀ نهفت متغیر بر

  β استانداردشده پارامتر                      متغیر
  94/0                اثربخشی بر توزیعی رهبري اثر
  49/0                اثربخشی بر شغلی انگیزش اثر
  78/0           شیاثربخ بر تحصیلی بینی خوش اثر

                                    ***001/0P<  
ۀ رابط وجود بر مبنی دوة شمارۀ فرضی تأیید در
ۀ رابط و اثربخشی با توزیعی رهبري مستقیم غیر

 بینی خوش میانجی متغیر دو بر توزیعی رهبري مستقیم
 در که گونه همان معلمان، شغلی انگیزش و  تحصیلی
 توزیعی رهبري که داد نشان نتایج بینیم، یم )7( جدول

 غیر طور به تحقیق، میانجی متغیر دو گري میانجی با
 اثربخشی بر )>β، 001/0P= 94/0( کلی و مستقیم
 یک افزایش با یعنی بود، خواهد تأثیرگذار مدارس
 بر درصد 94/0 میزان مسیر، این از معیار انحراف
 79/0 نیز و شد خواهد افزوده مدارس اثربخشی
 تبیین نهایی مدل توسط اثربخشی واریانس از درصد
 واریانس از دیگر درصد 21/0 و )��=79/0( شود می

 باشد. می مدل از خارج متغیرهاي به مربوط اثربخشی
 ،β= 66/0( مستقیم طور به توزیعی رهبري همچنین

001/0P<( این به باشد. می اثرگذار شغلی انگیزش بر 
 متغیر در استاندارد انحراف یک افزایش با که صورت
 درصد 66/0 معلمان انگیزش میزان توزیعی، رهبري
 از 44/0 توزیعی رهبري همچنین یابد. می افزایش
 یعنی .)�R=44/0( کند می تبیین را انگیزش واریانس

 توزیعی رهبري به مربوط انگیزش تغییرات از 44/0
 توزیعی رهبري که بینیم می ادامه در باشد. می

)88/0 =β، 001/0P<( بینی تحصیلی معلمان  بر خوش
 بینی خوش که است اینة دهند نشان و بوده گذاراثر

 رهبري توسط88/0 باالي سطح در معلمان تحصیلی
 از 78/0 همچنین است. بینی پیش قابل توزیعی
 شود می تبیین رهبري توسط بینی خوش واریانس

 بر نیمب سهة شمارۀ فرضی تأیید در .)��=78/0(
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 کنیم بیان چنین باید تحقیق، فرضی مدل برازش
، RMSEA، 95/0=GFI، 97/0=CFI=06/0 ،48/2=���� ،03/119=��( مفروض  الگوي هاي شاخص

97/0=IFI ،96/0=NFI( نشان و داشتند باالیی برازش 
 برازش شده گردآوري هاي داده با الگو که دادند

 باید مطلب این سیرتف در ).5 (جدول دارد مطلوبی
 فرضی مدل در شده مشخص مسیرهاي که: گفت
 بر رهبري مستقیم مسیر جز هب گرفتند. قرار تأیید مورد

ۀ بقی گردید. حذف مدل از و نبود معنادار که اثربخشی
 در که بوده باالیی رگرسیونی هاي وزن داراي مسیرها
 اثر که يطور به بودند. معنادار )<001/0P( سطح

 با برابر مدارس اثربخشی بر شغلی انگیزش رگرسیونی
 برابر اثربخشی بر بینی خوش رگرسیونی اثر و )49/0(
 49/0 شغلی انگیزش دیگر، بیانی به باشد. می )78/0(

 از درصد 78/0 و کند می بینی پیش را اثربخشی درصد
 بود. خواهد بینی پیش قابل بینی خوش توسط اثربخشی

 اصالح )2( شکل صورت به اولیه مدل پایان، در
 بر توزیعی رهبري اثر مستقیم مسیر تنها و گردید

 طرح مسیرهاي سایر و گردید حذف مدارس اثربخشی

 تأیید مورد يمعنادار از باالیی درصد با مدل در شده
  گرفتند. قرار
  بحثو   گیري نتیجه

 با رابطه در زیادي هاي تالش و ها پژوهش
 نظام اثربخشی افزایش در مهم عوامل شناسایی
 این همه انجام از هدف است. گرفته صورت آموزشی
 که است هایی مدل و ها روش به دستیابی تحقیقات،

 آموزشی، هاي فعالیت انجام چگونگیة دهند نشان
 اثربخشی و آموزان دانش تحصیلی موفقیت جهت
 از تحقیقات این از کدام هر نتایج باشد. می مدارس

 براي راهنمایی و گشا راه تواند، می عملکردي بعد
 از و بوده اثربخش رهبري و مدیریت امر در مدیران

 انجام براي راهنمایی و پشتوانه هم نظري لحاظ
 ساخت به بتوان که امید این به باشد بعدي تحقیقات
 اثربخشیۀ زمین در اساسی و جامع هاي چارچوب

 رهبري نقش میزان به حاضر، پژوهش در شود. منجر
 و معلمان انگیزش و حصیلیت بینی خوش در توزیعی
 شد. پرداخته مدارس اثربخشی بر عوامل این تأثیر
 شواهد که بود این پژوهشی موضوع انتخاب دلیل
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 رهبري نقش و اثرات  زمینه در کمی بسیار تجربی
 در داشت. وجود مدارس اثربخشی بر مدیران توزیعی

 مورد تأثیرها و ارتباطات این که شد سعی پژوهش این
   گیرد. ارقر بررسی

ۀ رابط بررسی ما، پژوهشی چالش و سؤال اولین
 براساس بود. مدارس اثربخشی و توزیعی رهبري بین
 سبک که داد نشان نتایج ساختاري، معادالت مدل

 با يمعنادارۀ رابط مستقیم طور به توزیعی رهبري
 هاي یافته با است راستا هم نتایج این ندارد. اثربخشی
 و دایموند اسپلین، ؛1998 ،2009 هک و (هالینگر

 و لیثوود ؛2003 همکاران، و ویتزایرس ؛2003 ،1جیتا
 ،همکاران و دي و 2005 هاریس، ؛2005 لوین،
 مستقیم طور به رابطه این اگر دیگر، عبارت به ).2009

 وزن زیرا بود، نخواهد معنادار شود، سنجیده
 که باشد می )- 27/0( اثربخشی، بر رهبري رگرسیونی

 توان می پس نبود. قبول قابل )P>13/0( سطح در
 نتایج از بسیاري طرف از نتیجه، این که کرد عنوان

 همکاران، و (لیثوود گذشته تحقیقات از آمده دست به
 همکاران، و عباسیان ؛1998 هک، و هالینگر ؛2010
 ؛2005 لوین، و لیثود ؛2009 همکاران، و دي ؛1391

 عدم از نشان که و...)، 2003 همکاران، و ویتزایرس
 مدارس اثربخشی و پیشرفت با رهبري مستقیمۀ رابط

 به تر دقیق نگاهی با البته شود. می حمایت دارند،
 مستقیمۀ رابط وجود عدم توان می مدارس، ساختار
 نمود. درك بهتر را مدارس اثربخشی با مدیران رهبري

 به را اثربخشی مالك محققان بیشتر" که توضیح این با
 متغیرهاي و آموزان دانش یادگیري تکیفی و کمیت
 ؛1968 پیکل، ؛1964 ،(کاپلو دانند می معلمان به مربوط
 فرگوسن، و هوي ؛1966 آرگریس، ؛1973 دونکن،

 هر اینکه و )206:1389 سامري، و (حسنی ")1985
 یعنی مدارس فنی هسته به ها شاخص این از کدام
 انتو می پس گردند، می بر یادگیري -  یاددهی فرایند

                                                             
1. Diamond and Jita 

 از آموزشی رهبران نقش در مدیران که کرد درك
 بخش دیوارهاي از توانند می معلمان،ۀ واسط طریق
 -  یاددهی فرایند بر و کرده عبور مدارس فنیۀ هست

 اثربخشی شاخص ینتر مهم که مدارس یادگیري
ۀ رابط که، است ذکر به الزم باشند. اثرگذار باشد، می
 به مدارس، خشیاثرب بر توزیعی رهبري مستقیم غیر
 تر دقیق صورت به بلکه نیست. رابطه این عدم معنی
 مستقیم، غیر مسیر که کرد عنوان توان می گونه این

 مدارس فنی  هسته به بیشتر و بهتر را رهبران اثرات
 است، اثربخشی مالك که یاددهی) - یادگیري (فرایند
 رهبري اثرگذاري میزان که، طوري به دهد. می انتقال

 از و مستقیم غیر طور به مدارس اثربخشی بر توزیعی
 94/0 گیر چشم میزان پژوهش میانجی متغیر دو طریق
 بوده باال تأثیرگذاري این  درجه که آنجا از باشد. می

 کند می تبیین را اثربخشی از باالیی واریانس و )94/0(
 متغیرهایی نقش اهمیت از نشان این و )��=79/0(

 این در میانجی متغیرهاي عنوان هب درستی به که است
 که داد نشان نتایج همچنین، اند. شده انتخاب پژوهش

 بینی خوش و معلمان انگیزش و توزیعی رهبري بین
 به دارد. وجود مثبتی معنادارۀ رابط آنان تحصیلی
 متغیر یک عنوان به توزیعی رهبري دیگر عبارت
 اثرگذار معلمان بینی خوش و انگیزش بر مستقل

 بینی خوش بر اثرگذاري اینۀ درج البته شد.با می
 گونه این توان می و باشد می انگیزش از بیشتر تحصیلی
 را توزیعی رهبري سبک که مدیرانی گرفت، نتیجه
 توانند می گزینند، برمی خود  مدرسه امورة ادار براي
 خود معلمان بینی خوش و انگیزش افزایش باعث
 معنادار و مثبت تباطار وجود با مرتبط هاي یافته شوند.
 در معلمان تحصیلی بینی خوش و توزیعی رهبري بین
 و ماسکال پژوهش نتایج با است سو هم تحقیق، این

 روي بر خود هاي بررسی در آنان )،2008( همکاران
 و شده توزیع رهبري که دریافتند مدرسه 1640

 و مثبتۀ رابط معلمان تحصیلی بینی خوش با مشارکتی
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 )1391( همکاران و عباسیان همچنین .دارد معناداري
 توزیعی رهبري باالي ارتباط به خود هاي پژوهش در
 بر طریق این از و معلمان تحصیلی بینی خوش با

   یافتند. دست آموزان دانش تحصیلی عملکرد افزایش
 توزیعی رهبري مثبت و معنادارۀ رابط با ارتباط در

 کرد یانب توان می پژوهش، این در معلمان انگیزش با
 ).1388( است عامري هاي یافته با سو هم نتایج این که

 تسهیمی و مشارکتی هاي سبک دارد، می بیان که آنجا
 این همچنین دهد. می افزایش را معلمان انگیزش

 براورز و لونسترا تحقیق هاي یافته با سو هم ها یافته
 که دریافتند خود پژوهش در آنها بود. )2009(

 و مدیر طرف از حمایت عدم و محیطی متغیرهاي
 باشد می انگیزش کاهش مهم متغیرهاي دیگر از مدرسه

 و ملکی تحقیق نتایج با راستا هم نتایج این نیز و
 شغلی انگیزش وضعیت" عنوان با )1387( پورحیدر
  باشد. می "مدیران رهبري سبک به توجه با معلمان

 معلمان شغلی انگیزش که داد نشان آنان تحقیقات
 کنند می اظهار آنان دارد. ارتباط مدیران رهبري بکس با
 کمترهاي مدیریتی از قدرت متمرکز  سبک چه هر که

 معلمان انگیزش نمایند، عمل مشارکتی و کنند استفاده
 پژوهش این نتایج دیگر، طرف از یابد. می افزایش
 تحصیلی بینی خوش میزان چقدر هر که داد نشان

 و آموزان دانش حصیلیت پیشرفت ،باشد بیشتر معلمان
 همچنین، باشد. می بیشتر مدارس اثربخشی نتیجه در
 )2006( 1هوي و گوئیگان مک هاي  یافته با نتایج این

 مطالعات از تعدادي در نیز آنها که چرا دارد. مطابقت
 موفقیت با تحصیلی بینی خوش پیوند  به خود،

ۀ مطالع همچنین یافتند. دست آموزان دانش تحصیلی
ۀ حوم دبستان 99 روي بر )2007( هوي و اسمیت
 سطح در تحصیلی بینی خوش که داد نشان تگزاس
 جمعی، کارآمدي از متشکل واحد سازه یک مدرسه
 در که است تحصیلی تأکید و آموزشی کادر اعتماد

                                                             
1. McGuigan& Hoy 

 ،اجتماعی – اقتصادي وضعیت کنترل شرایط
 خواهد آموزان دانش تحصیلی موفقیتة کنند بینی پیش
 اثربخشی و معلمان انگیزشۀ رابط وردم در بود.

ۀ رابط وجود بر مبنی پژوهش این هاي یافته مدارس،
 صورت این به بود. متغیر دو این بین يمعنادار و مثبت
 اثربخشی ابعاد معلمان، در انگیزش افزایش با که

 کرد خواهند پیدا اي مالحظه قابل افزایش نیز مدارس
 و خدیوي یقتحق هاي یافته با کند می مطابقت که

 سطح چه هر دهند، می نشان که )1388( صالحی
 آنان وري بهره باشد، بیشتر معلمان شغلی انگیزش
 معلمی به شغلی انگیزش بین عبارتی به رود. می باالتر

 این مهم هاي یافته از دارد. وجود رابطه وري بهره و
 توزیعی رهبري ستقیمم غیرۀ رابط داري معنا پژوهش،

 باشد. می آموزان دانش پیشرفت و رسمدا اثربخشی بر
 هک و هالینگر هاي پژوهش با سو هم ها یافته این

 و ماسکول )،2009( 2راسل و داووس هولپیا، )،1998(
 )1391( همکاران و عباسیان و )2008( همکاران

  باشد. می
 واریانس درصد تحقیق، اینة شد برازش مدل در
 دهد می نشان که باشد می 83/0 اثربخشیة شد تبیین

 این بینی پیش در زیادي بسیار نقش پژوهشی متغیرهاي
 مهمی گام تواند می پژوهش این نتایج اند. داشته متغیر
 در آن نقش و توزیعی رهبري مفهوم سازي شفاف در

 که چند هر باشد. مدارس عملکرد و اثربخشی بهبود
 متغیرها دیگر وجود بر دلیل مانده باقی واریانس درصد

 این بررسی که دارد مدارس اثربخشی بینی پیش در
 زمینه این در مندان عالقه و گران پژوهش توسط عوامل

 این  دوباره انجام نیازمند همچنین نماید. می ضروري را
 کشور از دیگر مناطق و تحصیلی مقاطع در موضوع

 براي حمایتی و اعتبار آمده، دست به نتایج که باشد می
  باشد. حاضر پژوهش هاي یافته

                                                             
2. Hulpia, Devos & Rosseel 
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