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 چکیده
کلیه مدیران مستقل را  جامعه آماری آن. است بییازمینهاز نوع  توصیفی این پژوهش کاربردی و روش آن

ای، گیری خوشهی نمونهنمونه آماری به شیوه .دهندیمتشکیل نفر ( 03933) مدارس ابتدایی کشور به تعداد

صورت تصادفی متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار اصلی مورداستفاده نفر به 003 طی چند مرحله به تعداد

 شده بود.ای بوده که بر اساس نتایج یک مطالعه تطبیقی تهیهی محقق ساختهمهپرسشنا در این پژوهش،

دهندگان و روایی محتوایی بر اساس نظرات پانزده نفر از متخصصان روایی صوری توسط تعدادی از پاسخ

به  کرون باخپایایی این ابزار با پیش توزیع پرسشنامه و محاسبه ضریب آلفای  مدیریت آموزشی انجام گرفت.

 اکتشافی و تأییدی(،) یعاملهای تحلیل مبتنی بر روشها محاسبه شد. تحلیل آماری داده( 329.0میزان )

شده در پنج رویکرد با بار الگوی ارائه ها انجام شد،ها و تبیین واریانسمحاسبه بار عاملی معادالت ساختاری،

های شخصی و معنوی توانمندی، فوق انگیزشی-انگیزشی کنیکی،ت-آمده به ترتیب مدیریتیدستهای بهعاملی

عنوان مؤلفه به 05رویکرد و  5تدوین گردید. در این الگو ارتباطی -و ساختاری فراشناختی -شناختی، 

 شدند.  های توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی شناساییترین مؤلفهمهم

 

 های توانمندسازیمؤلفه، بخشیابتدایی، کیفیت مدیران مدارس توانمندسازی، کلمات کلیدی:
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راز ماندگاری و  های امروزی است.ی مشتریان از سازمانمطالبه ترین خواسته وجدیکیفیت 

ی مطالبهاما  ؛هر سازمان را باید در میزان توجه به عنصر کیفیت جستجو نمود بقای واقعی

وپرورش نیز در درون آموزش تر استبسیار جدیبه دالیل متعدد،  پرورشوکیفیت از آموزش

ضرورتی گستردگی کمی و محتوایی آن  بخشی به آموزش ابتدایی، به دلیل عمومیت وکیفیت

آموزش ابتدایی  که بسیاری از کشورها، انکارناپذیر است و این ضرورت چنان حیاتی است

شدن های زندگی عمومی در عصر جهانیمهارت کلید رهایی و ابزار دستیابی به باکیفیت را،

هایی که بخشی، یکی از عرصهبرای تأثیرگذاری بیشتر و حرکت در مسیر کیفیت دانند.می

وپرورش ایجاد کرده نظران آموزشهای زیادی را برای متولیان و صاحبمشغولی و دغدغهدل

مدیریت  ترحساسشکل  و به مدارسخصوص مدیریت وپرورش بهریت آموزشاست، مسئله مدی

 ترینبااهمیت و نیتریچالش از یکی به مدرسه مدیریت که امروزه ایگونهبهاست؛  مدارس ابتدایی

 (,Hand 2013)گونه که آن .(Allen, 2003) است شدهتبدیل امروزی جوامع مشاغل در

وده و در مدارس ب آموزش کیفیت افزایش برای  کلیدی   آموزشی عامل  مدیریتنویسد می

 مدرسه برای بهبود  در محوری  فردی عنوانبهرا  مدرسه  مدیرهمین امر 

 (.Elmore, 2000)تبدیل نموده است   آموزشی  پیشرفت و

عنوان یک عامل المللی بهای در سطح بینطور فزایندهمدرسه به واقعیت این است که رهبری

 معلم و موفقیت دانش آموزاناثربخشی مدرسه، کیفیت  و حیاتی در بهبود، توانمندسازی

یکی از  آموزشی رهبری دهدها نشان میپژوهش. (Barber, 2010 &Clark) شده استشناخته

ترین عوامل تأثیرگذار بر مدرسه و نتایج یادگیری دانش آموزان ازجمله سطح سواد، نتایج مهم

د نمودند که تأیی (Bush, 2016 &Glover) امتحانات و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است

ی مدیریت و رهبری مربوط به مؤلفه و نتایج تحصیلی دانش آموزان درصد تغییر در یادگیری 2.

 (.Bush & Oduro, 2006) مدرسه است

از  سوی و الزام و ناچاری برای ارتقاء جایگاه مدیریت مدارسها از یکها و نگرانیهمین دغدغه

ی بسیاری از کشورها در این وادی شده است انهسوی دیگر باعث تکاپو و تالش هدفمند و عالم

های زیادی را اجرا نموده و خالقیت ابتکارات توانمند ساختن مدیران و رهبران آموزشی،تا برای 

ی اکثر نقطه اشتراک و برجسته(. Bush, 2012) ریزی قرار دهندو یا در دست مطالعه و برنامه

مدیریت و رهبری آموزشی مدارس، این  ینهدرزمیهای علمی صورت گرفته مطالعات و تالش

 ای برخوردار استالعادهسازی، رشد و توانمندسازی مدیران مدارس از اهمیت فوقاست که آماده
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(Bush, 2011.) ناپذیری به بخش جدایی این امر توجه نظری و عملی به مفهوم توانمندسازی را

توانمندسازی مدیران  (.Danida, 2004) های آموزشی تبدیل نموده استهای سازماناز سیاست

در شرایط امروزی تلقی شده که  بخشنجاتترین اقدامات مناسب و عامل یکی از ضروری

توانمندسازی مدیران و کارکنان باعث افزایش  ها را تضمین نماید.تواند موفقیت سازمانمی

 شودم کارها میانجا بیشتر درمشکالت و هماهنگی  اثربخشحل  ها،کاهش هزینه عملکرد،
(spreitzer, 2008.) 

دهد که در چندان خوشایند نشان میواقعیات نه رغم اهمیت و جایگاه واالی مدیریت آموزشی،به

 عالی شورای کهبرای نمونه درحالی .مدیریت آموزشگاهی چندان مطلوب نیست کشور اوضاع

 .003 در سال کشور شوپرورآموزش گیریتصمیم مرجع باالترین عنوانبه وپرورشآموزش

در تحلیل صورت  ولی باشد، لیسانس از کمتر نباید مدارس مدیران تحصیالت نمود که تصویب

به  نزدیک معلوم گردید، ،95-93گرفته از وضعیت مدیران مدارس ابتدایی در سال تحصیلی 

و فاقد مدرک تحصیلی لیسانس هستند  هاآننفر از  0333یعنی بیش از  مدیران مدارس، 03%

نداشتن مدرک  ویژهبه و شغلی رشته با تحصیلی مدرک باالتر از این دغدغه، مشکل مرتبط نبودن

مدیران مدارس ابتدایی کشور  %3 تنها کهطوریبه، هست آموزشی مدیریت متناسب با رشته

 اطالعات متأسفانهی این موارد دارای مدرک تحصیلی مرتبط با مدیریت آموزشی هستند. با همه

مدارس و سایر  مدیران شغلی رشته و تحصیلی مدرک رابطه در خصوص دقیقی آماری

در  .(Khasemi, 2017) ندارد وجود منابع رسمی در ،هاآنهای موردنیاز ها و صالحیتتوانمندی

چنین وضعیتی لزوم ارائه یک الگوی منسجم و برخوردار از مبانی تئوریک و همچنین منطبق با 

خصوص مدیران مدارس ابتدایی توانمندسازی مدیران مدارس به یینهدرزمی ما واقعیات جامعه

چراغ راهی برای حرکت در  عنوانبهتا  گرددنیاز به آن احساس می شدتبهضرورتی است که 

سعی  پژوهش با نگاه علمی و فنی نیا نمود. در همین راستا، برداریبهرهاین مسیر بتوان از آن 

تا بتواند در شرایط  دیران مدارس ابتدایی و اعتبار سنجی آن داردارائه الگوی توانمندسازی مدر 

ی فرا روی مدیریت آموزشگاهی کشور، به سهم خود کمکی به حرکت مطلوب سخت و پیچیده

 در این سمت ایفا نماید.

 

 

 ی موضوعمبانی نظری و پیشینه
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 گرددبرمی 0933 یدهه  اوایل   به  مدیریت  ادبیات  در توانمندسازی واژهکاربرد عمومی 

(Rao, 2000 .)آن بعدازاین دهه در متون مدیریتی و سازمانی  اصطالح و مفاهیم مرتبط با این

در ابعاد  توانمندسازی  مفهوماز آن زمان تاکنون  (.Gill, 2010)شدت رو به گسترش گذاشت به

برخی  شده است.معانی مختلفی بر آن اطالق  و  قرارگرفته  موردبحث  ایگستردههای و زمینه

 برای افراد استراتژی" عنوانبه تربیتی  و  اجتماعی  شناسیروان  از  واژه این ادعا دارند،

 از بسیاری در تدریجبهو   پدید آمد" هاآنزندگی  کلیدی هایجنبه کنترل  حفظ جهت

ی های اجتماعاز عرصه یکی (.Lawson, 2011) است یافتهگسترش اجتماعی  زندگیهای عرصه

عنوان تعهد و چالشی جدی برای یافته و بهسرعت در آن رشد و تکاملکه توانمندسازی به

  توانمندسازیدر حال حاضر  است. ی مدیریتنظران و عالمان آن مطرح شد، عرصهصاحب

  بنیادی  عنصر و شده استشناخته رسمیت به  مدیریتی  محافل  در  مهم  یک موضوع عنوانبه

 (.Ongori & Shunda, 2008) شودمی محسوب  سازمانی  و  یمدیریت  موفقیت

شده است برخی ارائه مدیران توانمندسازی تحقیق تعاریف مختلف و متنوع از ادبیاتدر 

خواستار  مدیران آن در که دنکنتعریف می غیرمتمرکز گیریتصمیم  فرآیند  عنوانبه را آن

در تعریفی دیگر  (.Woodside & Martin, 2008) هستند بیشتری  خودمختاری استقالل و 

توانایی  و استعداد تا بتوانند است مدیران به های جدیدمسئولیت واگذار کردن توانمندسازی،

 بشناسند رسمیت را هاموفقیت و نموده دهند، خطر جویی را ترغیب توسعه را خود و کارکنان

(Evans & Lindsay, 2007.) واسطه آن مدیران و ت که بهتوانمندسازی فرآیندی اس درواقع

کنترل بر منابع،  یابند و با کسب قدرت باال،افراد بر امور و کارهای خود تسلط بیشتری می

درستی خود و کارکنان را بهتوانند مسیر زندگی سازی و مشارکت فعال میاعتمادسازی، ظرفیت

مدارس به معنی توجه  مدیران توانمندسازی وپرورش،آموزش در (.Rifkin, 2003) هدایت کنند

، خودمختاری و داشتن آزادی عمل ِمدیران در طراحی و تدوین برنامه آموزشی، حرفه گراییبه 

نسبت به  طورکلیبهدرسی، درگیری ذهنی، عاطفی و تعهد مدیران نسبت به آموزش و تدریس و 

و  پذیریمسئولیت، خود مدیریتیوظیفه خویش، توازن بین کنترل و آزادی عمل، خودکنترلی، 

 (.Abdallahi &Ashrafi, 2015) است پذیریانعطاف

هدف  توانمندسازی را ایده نیز آموزشی اتتغییر مرتبط با  هایبرنامه برخی المللیبین در سطح

برنامه   تطبیق برای ایبه مدیر مدرسه و عوامل مدرسهدادن   ازهبر اج و اندگرفته
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 دهند،تشخیص می  که خود صورتبه موزان،آ دانش  نیاز  رفع  برای  آموزش و  درسی

بر مدارس و با تکیه های توانمندسازی دراجرای برنامه با اعتقاددارندها آن. تأکیددارند

آموزان  دانش  موفقیت درنهایت و داد  تغییر را  معلم رفتارتوان مدارس می توانمندسازی مدیران

رین رسالت مدیران مدارس است که تاین اساسی (. Zeichner, 2008) دیبخشبهبود  را

اهمیت موضوع توانمندسازی مدیران مدارس باعث  کنند.های پژوهشی نیز آن را تأیید مییافته

ها و تعهدات جدی کشورها تبدیل شود و شده است که در حال حاضر این امر به یکی از چالش

 توجه شود. برای نمونههای زیادی در این زمینه صورت بپذیرد و به ابعاد مختلف آن پژوهش

(Zhu, Sosik, Riggio & Yang, 2012)  هایبر فعالیتاثر توانمندسازی  گیریاندازهبا 

تواند بر روی بسیاری از صفات ای مدیران نشان دادند که توانمندسازی مدیران میحرفه

 مدیران مدارس، توانمندسازی در چارچوبای آنان اثرگذار باشد. وزندگی حرفه شخصیتی

مدیران و  موردنیازبر سه مؤلفه اساسی دانش، مهارت و نگرش  0توسط دانشگاه بیرمنگام شدهارائه

دانش درک فرآیند یاددهی و یادگیری،  است. دانش شامل: تأکید شدهرهبران آینده مدارس 

 ای در مدرسه،های مشاورهدانش درک اساسی رهبری مدرسه، دانش درک انواع مختلف پتانسیل

های ارتباطی سطح باال، ، مهارتاندازچشممل: مهارت در تعیین اهداف، مأموریت و مهارت شا

نگرش شامل: تمایل به خود یادگیری، تمایل به ترویج  مهارت در ارائه انواع بازخورد مناسب و

در یک کار پژوهشی دیگر  .(Searby, 2010) هستابتکار، اعتقاد به مالحظات اخالقی 

ای، منزلت و موقعیت، های تصمیم سازی، رشد حرفهمؤلفه (Smith, 2006&Greyling)نیز

های توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی و مؤلفه عنوانبهدانش و مهارت، استقالل و تأثیر را 

به استناد یک کار  (Jahanian, 2010)در ایران نیز  متوسطه در آفریقای جنوبی تأیید نمودند.

 عاملی بار میزان ترتیب مدارس را به مدیران های توانمندسازیهو مؤلف ابعاد ترینپژوهشی مهم

 تعهد، شناختی، مشارکت، فراشناختی، توسعه انسانی، روابط ارتباطات، و اطالعات فناوری :هاآن

 خود و قدردانی، خودکارآمدی مشترک، بصیرت الگوسازی، ،سازیشفاف مدیریتی، راهکارهای

 مدیریتی اعالم نمود.

 

 پژوهششناسی روش

                                                           
1. Birmingham 
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است. بستر کار در این پژوهش  یابیزمینهاز نوع  توصیفی و روش آن این پژوهش کاربردی است

و مدل ساختاری بوده و  گیریاندازهبر دو مدل  تأکیدمعادالت ساختاری با  سازیمدلمبتنی بر 

ی در آمار جامعه است. شدهانجامارائه الگوی توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی کشور  باهدف

( نفر برابر 03933این پژوهش شامل کلیه مدیران مستقل مدارس ابتدایی کشور به تعداد )

 .هست( 0جدول شماره )

 
 1311ی ابتدایی کشور در سال دورهمدیران مستقل  ( تعداد1جدول )

 جمع مدیران مستقل مرد مدیران مستقل زن

04493 0343. 03933 

 کشور شامل 0ناحیه  ی اول،خوشهی در اخوشه گیرینمونهاساس  بر برای انتخاب نمونه 

جامعه آماری  عنوانبهتصادفی  طوربه( چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد هایاستان)

ی بعدی نمونه آماری بر اساس جدول انتخاب نمونه مورگان هاگام در موردمطالعه انتخاب گردید.

شهرستان و ناحیه آموزشی برابر جداول  نیز یازده 0قع در ناحیه های واو گرجسی، از میان استان

و  محروم صورت کامالً تصادفی و با رعایت سهم مناطق برخوردار، نیمه برخوردار،به( .شماره )

 انتخاب گردیدند. (003تعداد )، موقعیت شهری و روستایی به تیجنس عشایری،

 
 به تفکیک زن و مرد عهجامعه و حجم نمونه آماری موردمطال (:2) جدول

 نمونه آماری به تفکیک زن و مرد به تفکیک زن و مرد کل جامعه آماری موردمطالعه

 جمع چهارمحال یزد اصفهان جنسیت جمع چهارمحال یزد اصفهان جنسیت

 020 3. .0 000 زن 0033 39. 59. 9.3 زن

 035 03 9. 93 مرد 0005 033 00. 293 مرد

 003 34 30 00. جمع 2.0. 502 493 0203 جمع

گویه ای بوده  93ی بسته پاسخ در این پژوهش یک پرسشنامه هادادهآوری ابزار جمع نیترمهم

ی توانمندسازی هامؤلفهکه پژوهشگر به استناد یک کار پژوهشی کیفی و تطبیقی و مبتنی بر 

فریقای آژاپن، ی جهان )آمریکا، انگلستان، شرفتهیپکشور  5مدیران مدارس ابتدایی ایران و 

نفر از  03طراحی نموده بود. ابتدا روایی صوری پرسشنامه بر اساس نظرات  (جنوبی و استرالیا

چندین نوبت  یط سپس برای سنجش روایی محتوایی پرسشنامه، شد وانجام  دهندگانپاسخ

ایی های مدیریت آموزشی، آموزش ابتدنفر از خبرگان رشته 05نظرات اساتید راهنما و مشاور و 

 چند کارو توانمندسازی اخذ و اصالحات الزم در هر مرحله به عمل آمد. برای محاسبه پایایی 
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نفر از افراد جامعه توزیع  03صورت آزمایشی در بین اساسی صورت پذیرفت. ابتدا پرسشنامه به

 ها وتک گویه ها، مؤلفهتک کرون باخمقدار ضریب آلفای  گردید و برای تعیین ضریب اعتماد،

حکایت از این ضریب  (329.0) کل محاسبه شد که مقدار کرون باخدرنهایت ضریب آلفای 

، نتایج تحلیل عاملی کرون باخضریب آلفای  جزبهضریب اعتماد و پایایی باالی این ابزار دارد. 

داشته است  شدهکشفعامل  05ها توسط ( درصد از واریانس3.25اکتشافی نیز نشان از تبیین )

 انجام این دو کار نظرات خبرگان مدیریت آموزشی و توانمندسازی نیز اعمال گردید. و در حین

 میدانی اتمطالعاطالعات حاصله از  در پایان پرسشنامه نهایی در بین نمونه آماری توزیع گردید.

 های تحلیل آماری اکتشافیمبتنی بر روش و LISREL8.8و  Spss18 افزارهایبا استفاده از نرم

 مورد ،هاانسیوارو تبیین  هایعاملبار  محاسبه ،ساختاری معادالت عاملی و تأییدی(،)

های ساختاری ی نیکویی برازش مدلهاشاخصبا استفاده از  درنهایتوتحلیل قرار گرفت و تجزیه

 اعتبار نهایی الگو برآورد گردید. های مطلق، نسبی و مقتصددر سه گروه شاخص

 

 های پژوهشییافته

زی مدیران مدارس ابتدایی کشور جمهوری ایران های اصلی توانمندساابعاد و مؤلفه .1

 کدامند؟

ابتدا شروط انجام تحلیل عاملی اکتشافی از طریق اجرای آزمون بارتلت  سؤالبرای پاسخ به این 

 ( انجام شد.4) شمارهبرابر جدول  بردارینمونهو آزمون کفایت 

 بردارینمونه یتکفابارتلت و  آزمون :(3) جدول

 داریسطح معنی درجه آزادی بارتلت برداریکفایت نمونه متغیر

 3330/3 4335 003432203 .3294 آماره

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm6tTU3pbYAhVkApoKHVQpAv4QFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fp30download.com%2Ffa%2Fentry%2F40727%2F&usg=AOvVaw1q8Aa727Izl9BP8Tq2Jc8_
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پس از اطمینان در مورد مناسب بودن شرایط برابر مفاد جدول فوق، تحلیل عاملی انجام شد که 

( 4 برابر جدول)های توانمندسازی مدیران مدارس عنوان مؤلفهعامل مهم به 05درمجموع 

ی تجربی در پنج مبتنی بر مطالعات تطبیقی، مبانی نظری و پیشینه هاؤلفهممشخص شدند. این 

 قرار داده شدند. (5) شمارهرویکرد، مطابق جدول 

 

 های تبیین شدهآمده به ترتیب اهمیت در واریانسدستهای بهعامل (:2) جدول

 ها وآماره رویکرد

 سطوح معناداری

های واریانسآمده به ترتیب اهمیت در دستهای بهعامل

 تبیین شده
درصد واریانس 

 تبیین شده

 -مدیریتی 

 تکنیکی

Chi-

square=783.12 

Df=272 

Rmsea=0.079 

 3293 ایرشد حرفه

 بعد تخصصی مدیریتی

 بعد فنی یاددهی یادگیری

فوق -انگیزشی

 انگیزشی

Chi-

square=146.73 

Df=52 

Rmsea=0.078 

 3292 حمایت و اعتماد

 یت شغلیافزایش رضا

 بهبود روابط انسانی

های توانمندی

شخصی و 

 معنوی

Chi-

square=816.45 

Df=272 

Rmsea=0.080 

 3293 نقش الگویی مطلوب

 توانمندهای فردی

 گراییمندی و معنویتاخالق

 -شناختیروان

 فراشناختی

Chi-

square=52.95 

Df=24 

Rmsea=0.063 

 3295 خود مدیریتی و خود راهبری

 تأثیرگذاری و نفوذ

 پذیریپاسخگویی و مسئولیت
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-ساختاری 

 ارتباطی

Chi-

square=365.78 

Df=132 

Rmsea=0.079 

 3294 مهندسی شغلی و ساختار سازمانی

 اندازترسیم مأموریت و چشم

 گیریاختیار و قدرت تصمیم

 

های تبیین و همچنین مقدار واریانس( 3235کمتر از ) sigگیری، مقدار کای اسکوئر،کفایت نمونه

 تحلیل عاملی دارد. بودن، مطلوب شده بسیار باال، نشان از

توان جهت توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی ارائه چه الگوی را می سؤال دوم:

وتحلیل اطالعات و همچنین تجزیه پژوهشگر بر اساس مطالعات تطبیقی و مبانی نظری نمود؟

ه بعد از انجام تحلیل عاملی اکتشافی به بررسی تأیید عاملی با استفاده از حاصله از پرسشنام

ساختاری پرداخته است. در تحلیل عاملی تأییدی محقق در  افزار لیزرل و ترسیم معادالتنرم

کند و این های تجربی را توصیف و تبیین میشود دادهجستجوی الگویی بوده است که فرض می

. با بررسی میزان ضریب تعیین، بتا، بتای هست ی ساختار دادهدرباره الگو مبتنی بر اطالعات

ها بیشترین تبیین واریانس یک از مؤلفهمشخص شد کدام الگوی مفهومی، T استاندارد و مقادیر

مطالعات و  بندیبا جمع اند و همچنین مشخص شد که آیا این ضرایب معنادار هستند؟را داشته

خصوص رویکرد اساسی معطوف به توانمندسازی به 5العات تطبیقی، و همچنین مط مبانی نظری

ارتباطی، -تحت عناوین رویکردهای ساختاری توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی،

 هایهم توانمندی در آخرمدیریتی و -تکنیکی فراانگیزشی،-فراشناختی، انگیزشی-شناختیروان

گیری( برای مدل اندازه) ساختاری مرتبه اول شخصی و معنوی احصاء گردیدند. با تشکیل معادله

الگو ساختاری( ) های اصلی توانمندسازی و مرتبه دومی مؤلفهکنندههای تبیینتبیین واریانس

تری به نام و کلی ها بر روی عامل پنهانی مؤلفهکنندهتبیین هایی واریانسمشاهده منظوربه

 دهد:های پژوهشی نشان میرویکردها، یافته

ی مهم مهندسی شغلی و سازمانی، ترسیم مأموریت و سه مؤلفه ارتباطی،-در رویکرد ساختاری

در آزمون تحلیل عاملی مرتبط با آن شناخته شدند. در  گیری،انداز، اختیار و قدرت تصمیمچشم

کنندگی ( بیشترین قدرت تبیین3299ی مهندسی شغلی با بار عاملی )مؤلفه ها،بین این مؤلفه

جز به ی گویه ها مربوط به این مؤلفه،های این الگو را داشت. ضمن معنادار بودن همهنسواریا
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( 3233) آوری اطالعات در شرح شغلی مدیران با بار عاملیگویه ی اول، گویه ی تقویت توان فن

( کمترین نقش را در 3233با بار عاملی ) بیشترین و کاهش فاصله صف و ستاد با مدرسه

در ( 3290بار عاملی ) اندازی ترسیم مأموریت و چشممؤلفه واریانس الگو داشتند. کنندگیتبیین

های این الگو قرار داشت که در این مؤلفه نیز با تأیید کنندگی واریانسرتبه دوم قدرت تبیین

جز گویه ی اول، گویه ی توانمندسازی مدیران در ترسیم الگو با بار عاملی ی گویه ها بههمه

( کمترین 3243) المللی مدیران با بار عاملیبر رسالت بین تأکیدیشترین و گویه ی ( ب3232)

گیری با بار ی اختیار و قدرت تصمیمکنندگی واریانس الگو را داشته است. مؤلفهقدرت تبیین

های این بعد از الگو داشته است. ضمن معنادار ( کمترین نقش را در تبیین واریانس3293) عاملی

 ی گویه ها، گویه ی بسترسازی برای استقالل فکری مدیران با بار عاملیهمه ببودن ضری

( کمترین .322جانبه به مدیران با بار عاملی )( بیشترین و گویه ی دادن اختیارات همه3233)

 ها داشته است.نقش را در تبیین واریانس

تأثیرگذاری  ود راهبری،ی مهم خود مدیریتی و خفراشناختی سه مؤلفه-شناختیروان در رویکرد

پذیری در تحلیل عاملی مرتبط با آن شناخته شدند. در این و نفوذ، پاسخگویی و مسئولیت

( بیشترین قدرت 3299با بار عاملی ) ی خود مدیریتی و خود راهبریرویکرد مؤلفه

 لفه،ی گویه های این مؤهای این الگو را داشت. ضمن معنادار بودن همهکنندگی واریانستبیین

 جز گویه ی اول، گویه ی پذیرفتن قدرت خود راهبری مدیران مدارس از سوی افراد مافوق بابه

کمترین ( 3223) ( بیشترین و منعطف بودن مدیران در شرایط الزم با بار عاملی3290) بار عاملی

( 3294) یی تأثیرگذاری و نفوذ با بار عاملمؤلفه کنندگی واریانس الگو داشتند.نقش را در تبیین

های این الگو قرار دارد. در این مؤلفه نیز با تأیید کنندگی واریانسدر رتبه دوم قدرت تبیین

نفعان با بار جز گویه ی اول، باور داشتن مدیر به قدرت تأثیرگذاری بر ذیی گویه ها بههمه

 با بار عاملی( بیشترین و گویه ی عدم غفلت مدیر از تأثیر تصمیمات خود بر کارکنان 0) عاملی

پاسخگویی و  یکنندگی واریانس الگو را داشته است. مؤلفهکمترین قدرت تبیین( 3233)

های الگو داشته است. ( کمترین نقش را در تبیین واریانس3232) با بار عاملی پذیریمسئولیت

 ی گویه های مرتبط با این مؤلفه، گویه ی پاسخگو بودن مدیرهمه ضمن معنادار بودن ضریب

( بیشترین و گویه ی مقید بودن مدیر به 3234) متناسب با اهداف مدرسه با بار عاملی

 ها داشته است.( کمترین نقش را در تبیین واریانس3224نفعان با بار عاملی )پاسخگویی به ذی
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افزایش رضایت شغلی و  ی مهم حمایت و اعتماد،فوق انگیزشی سه مؤلفه-در رویکرد انگیزشی

ی حمایت و اعتماد با بار در تحلیل عاملی مرتبط با آن شناخته شدند، مؤلفه انسانی، بهبود روابط

را داشت. ضمن معنادار بودن  مدلهای این کنندگی واریانسقدرت تبیین نیباالتر( 0) یعامل

جز گویه ی اول، گویه ی برخورداری مدیران از امنیت و ی گویه های مرتبط با این مؤلفه بههمه

 یعاملبیشترین و عدم ترس مدیران از اشتباهات احتمالی با بار ( 3293) یعاملبار  ثبات با

با  ی بهبود روابط انسانیمؤلفه داشتند. مدلکنندگی واریانس نقش را در تبیین نیکمتر( 3220)

های این الگو قرار داشت که در این کنندگی واریانسدر رتبه دوم قدرت تبیین( 3293) یعاملبار 

جز گویه ی اول، گویه تقویت توان ارتباطی مدیران با بار ی گویه ها بهنیز با تأیید همه مؤلفه

( 3223) یعاملهای میان فردی مدیران با بار و گویه ی تقویت مهارت نیشتریب( 3293) یعامل

با بار  شغلی افزایش رضایت یمؤلفه را داشته است. مدلکنندگی واریانس قدرت تبیین نیکمتر

ضمن معنادار بودن  های الگو داشته است.نقش را در تبیین واریانس نیکمتر( 3293) یعامل

 یعاملای با بار ی گویه های این مؤلفه، گویه ی برخورداری مدیران از احترام حرفههمه ضریب

کمترین نقش را در ( 3230) بار عاملیبا  و مزایاو گویه ی پرداخت حقوق  نیشتریب( 3290)

 ها داشته است.تبیین واریانس

بعد تخصصی مدیریتی و بعد فنی  ای،ی مهم رشد حرفهتکنیکی سه مؤلفه-در رویکرد مدیریتی

 یعاملبا بار  ی بعد فنییاددهی یادگیری در تحلیل عاملی مرتبط با آن شناخته شدند، مؤلفه

ودن های این الگو را داشت. ضمن معنادار بکنندگی واریانسقدرت تبیین نیشتریب( 3293)

جز گویه ی اول، گویه ی توجه به ارزیابی فرایند یاددهی ی گویه های مرتبط با این الگو بههمه

و گویه ی دفاع قوی مدیر از فرایند یاددهی یادگیری با  نیشتریب( 3290) یعاملیادگیری با بار 

عد تخصصی ی بمؤلفه کنندگی واریانس الگو داشتند.نقش را در تبیین نیکمتر( 3220) یعاملبار 

های این الگو قرار کنندگی واریانسرتبه دوم قدرت تبیین در( 3293) یعاملمدیریتی نیز با بار 

جز گویه ی اول، گویه تقویت ی گویه ها بهداشت که در این مؤلفه نیز با تأیید همه

 و گویه ی شفاف نمودن نقش مدیر در مدرسه با نیشتریب( 3239) یعاملسازمانی با بار فرهنگ

رشد  یکنندگی واریانس الگو را داشته است. مؤلفهقدرت تبیین نیکمتر( 3225) یعاملبار 

های الگو داشته است. ضمن نقش را در تبیین واریانس نیکمتر( 3290) یعاملای با بار حرفه

با بار  آموزی مدیران جدید از مدیران باسابقهی گویه ها، گویه ی تجربههمه معنادار بودن ضریب

 نیکمتر( 3225) یعاملهای پژوهشی با بار و گویه ی ارتباط با کانال نیشتریب( 3233) یملعا

 ها داشته است.نقش را در تبیین واریانس
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گرایی مندی و معنویتاخالق های فردی،توانمندی ی مهممعنوی سه مؤلفه-در رویکرد شخصی

ی نقش الگویی مدیر با در تحلیل عاملی مرتبط با آن شناخته شدند، مؤلفه و نقش الگویی مدیر،

های این الگو را داشت. ضمن معنادار کنندگی واریانسبیشترین قدرت تبیین( 3299) بار عاملی

 جز گویه ی اول، گویه ی رعایت اصل تکریم در انجام امور با بار عاملیی گویه ها بهبودن همه

( 3229) های سازمانی با بار عاملیگویه ی تکریم رفتارهای منطبق باارزشبیشترین و ( 3293)

نیز با بار  های فردیی توانمندیمؤلفه کنندگی واریانس الگو داشتند.کمترین نقش را در تبیین

های این الگو قرار داشت که در این کنندگی واریانسدر رتبه دوم قدرت تبیین( 3293) عاملی

جز گویه ی اول و گویه ی مربوط به هوش سیاسی، گویه ی ی گویه ها بهد همهمؤلفه نیز با تأیی

ی بیشترین و گویه ی درک ماهرانه( .329) های شخصی و فردی با بار عاملیتوسعه قابلیت

کنندگی واریانس الگو را داشته کمترین قدرت تبیین( 3253های آموزشی با بار عاملی )سیاست

کمترین نقش را در تبیین ( .329) گرایی با بار عاملیو معنویت مندیاخالق یاست. مؤلفه

ی گویه های مرتبط با این مؤلفه، همه های الگو داشته است. ضمن معنادار بودن ضریبواریانس

بیشترین و گویه ی ایجاد ( 3293) گویه ی برخورد عزتمندانه مسئولین با مدیران با بار عاملی

ها کمترین نقش را در تبیین واریانس( 3222) با بار عاملی هاستانداردهای اخالقی در مدرس

در پایان  شده،سازی الگوهای ساختاری ارائهبندی موارد ذکرشده و با سادهجمع با داشته است.

 گردد.الگو نهایی برای توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی کشور شکل زیر ارائه می

 

 ران مدارس ابتدایی کشور( الگو نهایی توانمندسازی مدی1شکل )
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شده برای توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی به چه میزان از سؤال سوم: الگو ارائه

 اعتبار برخوردار است؟

شده بر مبنای چارچوب نظری و پیشینه تجربی پژوهش تا چه برای نشان دادن اینکه الگو ترسیم

های نیکویی برازش در دارد؛ از شاخص شده در این پژوهش انطباقهای گردآوریاندازه با داده

 شدهاستفادهنسبی( و مقتصد ) یقیتطب های نیکویی برازش مطلق،مهم شاخص یدستهسه 

ها از تر دادهنشانگر حمایت قوی ها متناسب باشد،صورت که هر چه مقدار آن شاخصاست، بدین

 هاشاخصاین  نیترمهمبه برخی از  3شماره  جدول در الگوی نظری تفسیر خواهد شد.

 است. شدهاشاره

 های برازش الگوهای مربوط به شاخص( آماره1) جدول

  

های برازش ه ترتیب شاخصکه ب IFI و NFI، NNFIی نیکویی برازش شامل هاشاخص

های برازش نیکویی تطبیقی و فزاینده بوده و در گروه شاخص هنجار شده، هنجار نشده نسبی

برآورد شدند و در مقایسه با دامنه پذیرش باالی  3292و  3292، 3293قرار دارند، به ترتیب برابر.

اعتماد بوده است. قابلکه نتایج مدل  توان نتیجه گرفتها، می( برای همگی این شاخص3295)

 یافته دامنه پذیرش شاخص() مالک نماد معیار

 Chi-Square X2/df آماره کای دو به

 0کمتر از 

990/. 

 Df درجه آزادی

/P-Value 35/3 333330 سطح معناداری

3 
شاخص برازش نسبی هنجارشده 

 هنجارشده هنجارشده

NFI 3295 3293 

شاخص برازش نسبی هنجار نشده 

 هنجارشده هنجارشده

NNFI 3295 3292 

 IFI 3295 3292 شاخص برازش نسبی فزاینده

 RMSEA 33/3 333/3 ریشه میانگین مربعات خطا

 RMR 35/3 349/3 ماندهباقی یانگینم یشهر
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که به ترتیب ریشه میانگین مربعات خطا و ریشه میانگین  RMR و RMSEAی هاشاخص

ها نیز کمتر از حد و این آماره اندشدهبرآورد  32349و  32333بوده و به ترتیب برابر با  باقیمانده،

یکی  عنوانبهده بوده است. دامنه پذیرش شاخص کای اسکوئر بهنجار ش 3235و  3233قراردادی 

و این آماره نیز در حد مطلوبی قرار  هست 0 تا .های نیکویی برازش مقتصد نیز بین از شاخص

نتیجه گرفت که مدل آزمون شده در جامعه موردنظر از برازش خوب  توانیمدارد. با این شواهد 

 .هستو قابل قبولی برخوردار 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

در  شده بود.الگوی توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی کشور طراحی این پژوهش باهدف ارائه

 هارویکرد کلی شناسایی شدند که حداقل بار عاملی 5ی توانمندسازی در مؤلفه 05این پژوهش 

سؤال اول رویکردهای کلی توانمندسازی مدیران  در ( هست.0( و حداکثر آن )3232) هاآن

تکنیکی -مدیریتی فرا انگیزشی،-انگیزشی ،فراشناختی-اختیشنروان ارتباطی، -شامل ساختاری

های کفایت شاخص است. برداشتهمعنوی بوده که هر رویکرد سه مؤلفه را در  -و شخصی

در سؤال دوم،  ها بوده است.نشان از معناداری این یافته sigبرداری، آزمون بارتلت و مقدار نمونه

 ابتدایی کشور ارائه شد که در این الگو به ترتیبالگویی برای توانمندسازی مدیران مدارس 

(، بعد 3292) فرا انگیزشی -بعد انگیزشی (،3293) تکنیکی با بار عاملی–های بعدمدیریتیمؤلفه

ارتباطی با بار -( و بعد ساختاری3295فراشناختی )-شناختی(، بعد روان3293معنوی )-شخصی

-های بعد مدیریتیس الگو داشتند. در مؤلفه( بیشترین سهم را در تبیین واریان3294) عاملی

های بعد تخصصی مدیریتی و بعد فنی یاددهی یادگیری بیشترین سهم، در تکنیکی، مؤلفه

های حمایت و بهبود روابط انسانی بیشترین سهم، در مؤلفه فرا انگیزشی-های بعد انگیزشیمؤلفه

دی و نقش الگویی مدیر بیشترین های فرهای توانمندیمؤلفه های بعد شخصی و معنویمؤلفه

های خود مدیریتی و خود راهبری و فراشناختی مؤلفه-شناختیهای بعد روانسهم، در مؤلفه

ارتباطی -های بعد ساختاریی تأثیرگذاری و نفوذ بیشترین سهم و درنهایت در مؤلفهمؤلفه

بیشترین سهم را در انداز ی ترسیم چشمو مؤلفه های مهندسی شغلی و ساختار سازمانیمؤلفه

ها در ابعاد خود و در کل الگو توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی داشتند که تبیین واریانس

 ازلحاظ آماری معنادار هستند.
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دهد میزان همبستگی میان سؤاالت توانمندسازی آمده نشان میدستدر سؤال سوم نتایج به

ای، بعد یعنی رشد حرفه های آنو زیر مؤلفه یگانههای پنجمدیران مدارس ابتدایی با مؤلفه

بهبود روابط  حمایت و اعتماد، رضایت شغلی، تخصصی مدیریتی، بعد فنی یاددهی یادگیری،

 خود مدیریتی و خود راهبری، پذیری،پاسخگویی و مسئولیت تأثیرگذاری و نفوذ، انسانی،

گیری، ، اختیار و تصمیماندازترسیم مأموریت و چشم مهندسی شغلی و ساختار سازمانی،

دار است و با توجه گرایی و نقش الگویی مدیر معنیمندی و معنویتهای فردی، اخالقتوانمندی

های در بررسی مؤلفه .باشندیمهای برازش نیکویی الگو از مطلوبیت خوبی برخوردار به شاخص

های این بعد در هو میزان تأثیر مؤلف ارتباطی، فرض صفر رد شده-مرتبط با بعد ساختاری

توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی بیشتر از حد متوسط هست. نتایج این پژوهش با 

 ,Vecchio, 2005( ،)Fullam, 1998( ،)Ford& Fottle) (،Huczynsk, 2001) یهاپژوهش

1995( ،)Smith and Greyling, 2006( و )Jahanian, 2010) .نقطه تمرکز بعد  همسویی دارد

واگذاری قدرت به مدیران عملیاتی همواره یکی  است.ارتباطی، تفویض اختیار به مدیر یساختار

های ترین مسائل مدیریت آموزشی بوده است. بسیاری از کشورها و بسیاری از نظاماز جدی

سوی نظام غیرمتمرکز و تفویض اختیار را آغاز حرکت به آموزشی با باور به اثربخشی این شیوه

مدرسه  توانندیمو  باشندیموسیعی  ی نمونه مدیران مدارس ژاپن دارای اختیاراتاند. برانموده

 (.Abdallahi, 2015) ندینمااداره  بااقتدارتحت مدیریت خود را 

و میزان تأثیر  فراشناختی، فرض صفر رد شده-شناختیهای مرتبط با بعد رواندر بررسی مؤلفه

نتایج  مدارس ابتدایی بیشتر از حد متوسط هست. های این بعد در توانمندسازی مدیرانمؤلفه

 Moss, 2000 &، )(Robbins, 2002) ، (Smith, 2006&Greyling)یهااین نتایج با پژوهش

Tubbs)و (Jahanian,2010 )که صحبت از  بعد باید گفت اهداف اینتحقق در  دارد. ییهمسو

 و معنادار مدیر از کار خویش،توانمندسازی مدیران مدارس بدون باور به درک و شناخت مؤثر 

ها گیریدر تصمیم مدیر مدرسه به معنای واقعی باید کارش برایش مهم باشد؛ .معناستبی باًیتقر

 رانیمد ادی همراه با پاسخگویی توأم است.مؤثر باشد. در انگلستان برای مدیران مدارس آز

ر چارچوب ملی معین، و در برابر عملکردشان د کردهمدارس اهدافشان را خودشان تعیین 

 (.Bush, 2011) بخشدشناخت و هویت می هاآنپاسخگو خواهند بود و این امر به 

و میزان تأثیر  فوق انگیزشی، فرض صفر رد شده-های مرتبط با بعد انگیزشیدر بررسی مؤلفه

 .بوده است های این بعد در توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی بیشتر از حد متوسط مؤلفه
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 ,Kanter) و (Jahanian, 2010)،(Smith, 2006&Greyling)هایاین پژوهش با پژوهش جینتا

فوق -انگیزشی بعد دهد،سوابق نظری و پژوهشی نشان می یبررس دارد. ییهمسو (1983

کلیدی  هاییکی از چالش انگیزشی تأثیر عمیقی بر توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی دارد.

های مدارس در سراسر افریقای جنوبی گذاشته است، فقر ی بر فعالیتتوجهکه تأثیر قابل

فوق -های درونی الگوی انگیزشیدر مؤلفه (.Clarke, 2007) انگیزشی مدیران مدارس است

ی حمایت و اعتماد به مدیران بیشترین جایگاه را دارد و این حقیقتی است که با انگیزشی، مؤلفه

المللی موفقیت مدیران های پژوهش معتبر پروژه بینیافته نتایج جهانی نیز سازگاری دارد.

مدیریت مدارس و بهبود مؤثر در  مدارس در انگلیس حاکی از همبستگی باالی بین اعتماد به

آبشاری بین والدین، مدیریت ارشد و  این اعتماد همچون ؛هستفرایند یاددهی و یادگیری 

شود های ارزشی فردی، اخالقی تضمین میجاری است و عمدتاً توسط سیستم نهادهای حاکم،

(Day, 2005.) حمایت و اعتماد به مدیران رسد یکی از خألهای جدی در کشور عدمبه نظر می

درپی مدیران، عدم ثبات مدیریت، محدود بودن دامنه اعتماد به مدارس است که تغییرات پی

های آتی به آن توجه ریزیبرنامهکننده است که باید در ای از این وضعیت نگرانگوشه مدیران،

فوق انگیزشی این بوده است که مدیران مدارس -های بعد انگیزشی نمود. نکته جالب در مؤلفه

ای به مدیران در مقایسه با سایر گویه ها همچون افزایش حقوق و احترام حرفه برای گویه ی

 مزایا ارزش بیشتری قائل بودند.

و میزان تأثیر  تکنیکی، فرض صفر رد شده-عد مدیریتیهای مرتبط با بدر بررسی مؤلفه

های این بعد در توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی بیشتر از حد متوسط هست. نتایج مؤلفه

 (Jahanian ,2010) (،Blanchard & Zigarmi&Zigarmi, 1983)هایاین پژوهش با پژوهش

های مرتبط با ه به این بعد و مؤلفهاهمیت توج همسویی دارد. (Smith, 2006 & Greyling) و

 ی توجه به بعد فنی یاددهی یادگیری در توانمندسازی مدیر مهم است.ویژه مؤلفهآن، به

دهد که توانمندسازی مدیران مدارس نشان می ی مدیریت آموزشیهای جهانی درزمینهیافته

ها ی در رأس اولویتخصوص مدیریت یاددهی و یادگیرتکنیکی و به-ابتدایی در بعد مدیریتی

با اعتراف به این واقعیت که ارتقاء یاددهی و یادگیری  ((Southworth, 2004 بوده است.

علت استقبال از رهبری متمرکز بر یادگیری را به  ی مدارس است،شدههدف فراموش اثربخش،

ای با مقالهنیز در  (Matseke, 1998) .دانددر تحقق این امر می هاآنبدیل دلیل اثرگذاری بی
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ی مدارس برتر، بر نقش حیاتی مدیر در فرایند یاددهی یادگیری عنوان مدیران برتر سازنده

های سازمانی مناسب برای توانمندسازی مدیران تازه تمرکز نموده و خواهان طراحی ساختاری

 .باشندیمبرای بهبود فرایند یاددهی و یادگیری  شدهمنصوب

های و میزان تأثیر مؤلفه معنوی، فرض صفر رد شده-با بعد شخصیهای مرتبط در بررسی مؤلفه

این بعد در توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی بیشتر از حد متوسط هست. نتایج این پژوهش 

 همسویی دارد.( Arnold, 2000) ( وRobbins, 2002) (،Seibert, 2004)های با پژوهش

کند که: گفتمان و شناخت مدیریت باید بیان می( Sergiovanni,1991) راستا با این نتایجهم

نشان داد که  (Woods, 2007)های پژوهش گفتمان و شناخت اصول اخالقی و معنویت باشد.

بخش کارکنان هستند و این موضوع اهمیت رهبری هایشان الهامواسطه تواناییمدیران به %.5

م توانمندسازی مدیران مدارس برای ما ی مهعنوان مؤلفهنفس اخالقی را بهمعنوی و اعتمادبه

های صورت ارزشرهبری مدارس به باید گفتنتایج مرتبط با بعد فردی هم  در کند.روشن می

در  (2001 ,Day) ,(Greenfield,1991) شودهای عاطفی بیان میشخصی، خودآگاهی و قابلیت

ه رهبران خوب و توانمند، از ی دوازده مدرسه اثربخش در انگلستان نشان دادند کتحقیقی درباره

 کنند.های فردی و آموزشی پیروی میمجموعه روشنی از ارزش

ی حمایت و اعتماد در بعد مؤلفه کهازآنجایی .0شود:در پایان به استناد نتایج حاصله پیشنهاد می

کنندگی واریانس توانمندسازی مدیران فوق انگیزشی دارای بیشترین قدرت تبیین -انگیزشی

ریزی برای ثبات مدیریتی و وپرورش برنامهس ابتدایی بوده است، مسئولین وزارت آموزشمدار

دهد که شواهد نشان میهای خود قرار دهند. درحالیافزایش اعتماد به مدیران را در رأس اولویت

. در .برند.رنج می هاآناعتمادی به مدیران مدارس ابتدایی در حال حاضر از عدم ثبات و بی

بار عاملی بوده و حتی در  باالترینای مدیران دارای ی رضایت شغلی، گویه ی احترام حرفههمؤلف

ها بوده است، ی مقدار بیشتری از واریانسکنندهمقابل گویه ای چون حقوق و دستمزد، تبیین

ی ارتقاء احترام هایی زمینهوپرورش با طراحی مکانیسمشود مسئولین آموزشلذا پیشنهاد می

ترین نکته در این زمینه این بوده است که در جالب ای مدیران مدارس را افزایش دهند.حرفه

و انگیزشی برای رضایت شغلی، مدیران مدارس حرمت بیشتری برای  مقایسه عوامل بهداشتی

این امر برنامه ریزان و مسئوالن را به تفکر بیشتری وادار  عوامل انگیزشی قائل شده بودند.

های تکنیکی و در میان مؤلفه-ر میان رویکردهای موردمطالعه، رویکرد مدیریتید .0 دینمامی

شود این بعد، بعد فنی یاددهی یادگیری دارای بار عاملی بسیار باالیی بوده است. پیشنهاد می

های خود متولیان در توانمندسازی مدیران مدارس بعد فنی یاددهی و یادگیری را در رأس برنامه
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ی وپرورش زمینهشده کامالً باالست، وزارت آموزشکه اعتبار الگوی ارائهازآنجایی. 4قرار دهند.

 ی اجرایی آن را فراهم نماید.های بعدی زمینهتبیین و تفسیر این الگو را فراهم نموده و در گام

خصوص گستردگی جامعه البته تنوع فرهنگی، جغرافیایی، اجتماعی و... موجود در کشور، به

 موردتوجه قرار گیرد. مدل رس ابتدایی، باید در زمان کاربست اینآماری مدا
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