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Abstract 
Increasing quantitative and qualitative development of the structure of the 

country's educational system, course content, the complexity of 

organizational issues of schools, professional development of teachers 

and the expectations of other institutions and organizations and parents 

and the educational system; It is necessary to pay attention to 

improving management and educational leadership. In order for 

schools to be effective, principals must have more professional 

competencies and competencies than others. School effectiveness 

requires setting and creating tools and scales to measure leadership 

effectiveness. Over the past few decades, researchers have used a 

number of conceptual frameworks to describe the various 

characteristics of educational leadership. The most well-known 

conceptual framework that has been used extensively is the PIMRS 

Scoring Learning Scale (PIMRS). As mentioned, Hallinger and 

Murphy (1985) present a model of educational leadership using three 

dimensions: "Defining the mission of the school" defines the role of 

the principal in working with others to ensure that the school Uses 

specific, measurable, and time-based goals for students' academic 

achievement. "Curriculum management" means the principal focuses 

on coordinating and controlling the school curriculum and education. 

The "development of a positive school learning atmosphere" is based 
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on the idea that effective schools create academic emphasis through 

high standards and expectations for students and teachers. Evidence 

presented in various studies suggests that the Manager Educational 

Leadership Rating Scale (PIMRS) can play a potentially useful role in 

empirical research leadership research. The PIMRS tool appears to 

provide reliable information about educational leadership; When 

grades are obtained from teachers. The PIMRS framework and tools 

have been used in many studies.Although a large number of studies 

have been performed using PIMRS; But the evidence for its reliability 

and validity is relatively limited in different countries. 

The purpose of this study was to investigate the psychometric properties 

of the PIMRS-22. The research method was descriptive correlational. 

The statistical population of the study was 3064 teachers from 422 

schools in Ardebil province. in the academic year 2018-19 with a total 

of 3064 teachers. A sample of 418 students was selected by using 

proportional stratified random sampling from 202 schools. The factor 

structure of this scale was studied in two stages using two methods of 

exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis. In 

exploratory factor analysis, data were analyzed by principal component 

analysis with varimax rotation. Performance indicators were good. 

Three factors with eigenvalues greater than one were found. These 

three factors can explain 74.23% of the variance. Confirmatory factor 

analysis results showed that the three-factor structure of the 

questionnaire including: school mission definition, Managing 

Instructional Program and Creating School Learning Climate, had a 

good fit with the data (X2/DF=1.66; CFI= 0.93; RMSEA=0.07). 

Analysis of reliability and convergent and discriminant validity of the 

questionnaire constructs showed that the questions are sufficiently 

accurate in measuring the questionnaire constructs. Therefore the 

questionnaire is highly reliable. Overall, the results showed that the 

questionnaire had good psychometric properties, and all 22 items 

remained without removing or modifying the scale. In the present 

study, PIMRS-22 was first translated from English into Persian. Then, 

in order to confirm the accuracy of the translation process, the 

translated Persian version was translated into English again and 

compared with the original form. Finally, the translated version of 

PIMRS-22 was reviewed by two instructors and two teachers. After 

preliminary implementation, the necessary changes were made to the 
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ambiguous discourses, which were distributed to school teachers as the 

final scale was prepared.  

Therefore, according to the findings of this study, it is inferred that the 

improvement of the education system in Iran requires the acceptance 

of a model that can provide appropriate paths and solutions for all 

variables proposed in this study and all their dimensions, and also 

during the period. Specify the executive guarantee. In this regard, the 

implementation of the model "concept of educational leadership" 

proposed in this study with its comprehensive features can be a good 

model for the management of education and training in Iran and help 

achieve their goals. It seems that managers 'leadership style is 

influenced by factors such as the basis of authority and the type of 

perception of managers' assumptions, the individual's behavioral 

reactions, and finally organizational factors. In the Iranian education 

system, people usually reach out to management and educational 

leadership through a teacher. For this reason, they probably do not 

have a proper understanding of management and educational 

leadership in mind. They look at the work of teaching management and 

leadership from the perspective of teachers. Although this attitude is 

good and necessary, it is not enough. The role of educational 

management and leadership should be played with regard to all 

elements and effective factors in the educational environment; 

Therefore, people who are assigned to school management should be 

equipped with special knowledge, attitudes and skills. School 

principals should pay serious attention to human relations management 

in school management and base their management style on 

participation and cooperation. It is important for schools for students to 

learn in a participatory and friendly way, and for staff to work 

collaboratively and share their knowledge and skills. Better learning 

happens when there is a strong and effective relationship between 

school and home. 

Keywords: principal instrucional management rating scale, defines a school 

mission, manges the instructional program, develops a positive school 

learning climate. 
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بندی رهبری آموزشی مدیران رتبه مقیاس سنجیروان هایبررسی ویژگی

(PIMRS-22) 

 3کیامهدی معینی، 2عادل زاهد بابالن، 1علی یوسفی

 چکیده
دورۀ اول  دولتی مدارسمعلمان  ۀآماری پژوهش، کلیّ جامعۀ روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود.

مدرسه بود. با در نظر گرفتن  422نفر از  3064به حجم  1397-98در سال تحصیلی  لیاستان اردب متوسطۀ

نفر با استفاده از روش  418ای به حجم در تحلیل عاملی، نمونه نامهپرسشنمونه برای هر سؤال  20تا  10

 با مرحله دو طی مقیاس اين عاملی مدرسه انتخاب شد. ساختار 202ای نسبتی از گیری تصادفی طبقهنمونه

گرفت. در تحلیل عاملی اکتشافی،  قرار بررسی مورد تأيیدی عاملی تحلیل و اکتشافی عاملی تحلیل روش دو

نتايج تحلیل عاملی تأيیدی نشان . های اصلی با چرخش واريماکس تحلیل شدتحلیل مؤلفه وسیلۀها بهداده

 آموزشی و ارتقای جوّ  مديريت برنامۀ شامل: تعريف مأموريت مدرسه، نامهپرسشداد که ساختار سه عاملی 

 تشکیل را ابزار آن زيربنای اين گانهسه عوامل ها دارد ومثبت يادگیری مدرسه، برازش قابل قبولی با داده

نشان داد که سؤاالت در سنجش  نامهپرسشهای تحلیل پايايی، روايی همگرا و واگرای سازه .دهندمی

اصالح در مقیاس  سؤال آن بدون حذف يا 22 از دقت کافی برخوردارند؛ بنابراين تمام نامهپرسشهای ازهس

 برخوردار مطلوبیسنجی روان هایويژگی از نامهپرسشکه  حاکی از آن است طورکلی نتايجبه .باقی ماندند

 .کنند آن استفاده از اول متوسطه دورۀدر  رهبری آموزشی مديران ارزيابی در توانندمی پژوهشگران است و

آموزشی،  ريف مأموريت مدرسه، مديريت برنامۀتعبندی رهبری آموزشی مدير، مقیاس رتبه: هاکلیدواژه

   .مثبت يادگیری مدرسه ارتقای جوّ

                                                           
 ايران. ،علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ۀمديريت آموزشی، دانشکد دکتری ۀآموختدانش .1

 .اردبیلی، اردبیل، ايرانعلوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق  ۀمديريت آموزشی، دانشکد استاد. 2

  :نويسندۀ مسؤول        Email: zahed@uma.ac.ir 

 .علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ايران ۀی آموزش از راه دور، دانشکدزيربرنامهدانشیار  .3
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 مقدمه

ی و کیفی ساختار نظام آموزشی کشور، محتوای دروس، پیچیدگی مسائل کمّ رشد فزايندۀ

ها و اولیا و نظام ای معلمان و انتظارات ديگر نهادها و سازمانمدارس، رشد حرفهسازمانی 

 ,Behrangi) آموزشی؛ لزوم توجه به بهبود مديريت و رهبری آموزشی را الزامی ساخته است

 بسیار مهم مدرسه اثربخشی در رهبری آموزشی مدير نقش نفعان اساسی،ذی میان در(. 2015

 ايجاد و آموزاندانش معلمان، کردن اداره از باالتر انتظاری مدارس مديران از امروز است. جامعۀ

 مدرسه، یبخشاثر(. Badleh et al, 2020) است رهبری وظیفۀ انجام آن و دارد مدرسه در نظم

 Bridges (1982) های سنجش اثربخشی رهبری هست.ابزارها و مقیاس تنظیم و ايجاد مستلزم

 رهبری تحقیقات کیفیت در مداوم بر مشکالت باال و همچنین کیفیت با تحقیقاتی ابزار بر کمبود

 هایچارچوب محققان انتقادها، ساير و اين مشکالت به پاسخ در. کرد تأکید آموزشی مديريت و

 نقش ابعاد توصیف پی در که کردند پیشنهاد را های تجربیپژوهش بر مبتنی و ترقوی مفهومی

 سازی رهبری آموزشیدر مفهوم(. Bossert et al, 1982) بود مديران آموزشی رهبری
Hallinger & Murphy (1985) ريف اين مدل رهبری را با استفاده از سه بعد مطرح کردند: تع

گیری مدرسه. اين سه عنصر، مثبت ياد آموزشی و ارتقای جوّ  مأموريت مدرسه، مديريت برنامۀ

مفهومی رهبری  دوم به نام رهبری آموزشی مدير را شکل دادند. پیشرفت يک سازۀ مرتبۀ

 در محققان آموزشی به متعاقباً ابزارها شد. اين همراه جديد تحقیقاتی ابزارهای توسعۀ با آموزشی

 .e.g) کردند کمک فرايند آموزش و يادگیری و رهبری آموزشی بین رابطه ماهیت بهتر فهم

Hallinger & Heck, 1996; Hallinger & Murphy, 1985 .)برای نمونه Hallinger & 

Murphy (1985) رهبری آموزشی مدير بندیرتبه مقیاس (PIMRS)1 ابزار که يک ساختند را 

 است گرفته قراراستفاده  مورد و ترجمه مختلف کشور 30 از بیش در و است تحقیقاتی

(Hallinger & Chen, 2015.)  ديگری نیز برای  نامۀپرسشدر ايران پژوهشگران آموزشی از

 -Hoy & Alig رهبری آموزشی نامۀپرسشاند. سنجش رهبری آموزشی مديران استفاده کرده

Mielcarek (2003) ایحرفه پیشرفت بعد ترويج سه شامل نامهپرسش ها است. اينيکی از آن 

 و تدريس فرايند در بازخورد ارائۀ و نظارت و هاآن بین ارتباط برقراری و اهداف تعريف مدرسه،

به  Hallinger (2013) بندی رهبری آموزشی مديرانکه مقیاس رتبهدر حالی. است يادگیری

 . پردازدمیهای مختلف رهبری آموزشی ويژگی تری ازجامع توصیف

                                                           
1. Principal Instructional Management Rating Scale  
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بندی مقیاس رتبهسؤالی  22هدف اين پژوهش، بررسی ساختار عاملی، پايايی و روايی فرم 

طراحی شده و به  Hallinger (2013) ست که توسطا( PIMRS-22) رهبری آموزشی مديران

مديران  برای مطالعه اين پرکاربردترين مدل در تحقیقات تجربی تبديل شده است. اهمیت

 معتبر و پايا ابزار ايجاد به مندعالقه ایفزاينده طوربه که است آموزشی گذاراناستیسمدارس و 

پرورش  و آموزش با مرتبط اهداف در راستای مدارس مديران آموزشی رهبری ارزيابی برای

های ای از مهارتست و بیشتر شامل مجموعهای ارهبری در مدارس فرايند پیچیده .هستند

 & Hoy) رهبری يا هماهنگ کردن رفتار رهبری صحیح و مناسب با شرايط خاص است

Miskel, 2013 .) در نظام آموزشی ايران سطح مديريت و رهبری آموزشی همچنان پايین است

چندانی به ل مسائل آموزشی و پرورشی استفادۀ علمی برای ح ظرفیت اين حوزۀو در عمل از 

های آموزشی، شرايط ياددهی و جای پرداختن به هدفآيد. درواقع، مديران آموزشی بهعمل نمی

آموزشی به مسائل اداری و  های مرتبط با مديريت برنامۀفعالیت يادگیری شاگردان و ساير

مراتب  سلسله(. Sheikh Mohammadi & Khalkhali, 2018) فیزيکی مدارس تمرکز دارند

 مدرسه اعضای تمام بین در توزيع رهبری که است آن ايران بیانگر مدارس در رهبری فعلی

 و آورو تأسف يابد تغییر توجهیقابل طوربه مدارسرهبری  هایالگو اينکه ممکن نیست؛ مگر

 و آموزش سیستم فکری هایسرمايهعنوان به کردهلیتحص معلمان که استکننده نگران حتی

  .(Aliakbari & Sadeghi, 2014) ندارند رهبری نقش ايفای به تمايلیپرورش 

س ايران انجام مدار با رهبری آموزشی مديران در زمینۀ تحقیقات منظم اندکی در ارتباط

متغیر اثربخشی رهبری  حوزۀهای پژوهشی مهم در از شکاف تواندله میشده است که اين مسأ

کنند کامالً مشخص ازجمله، فرايندهايی که رهبران به بهبود و پیشرفت مدارس کمک می باشد.

توانند به بهبود زشی نیستند و به طور مؤثر نمینیست و مديران دارای قابلیت رهبری آمو

 که باال کیفیت با مدرسه بهبود ريزیبرنامه دهد،می نشان عملکرد مدارس کمک کنند. تحقیقات

 مهم مدرسه يک رهبری در مديران موفقیت برای ،ستا مدرسه اهداف و نیازها دهندۀانعکاس

کید در مدارس امروز، در مورد رهبری مدرسه، آموزش و أت (.Meyers & Hitt, 2018) است

 از سايرين، از بیش بايد ی مدارسبخشاثر منظوربهمديران انتخاب رهبران مدرسه است. 

 آموزشی نظام به يابیدست برای .برخوردار باشند الزم اىحرفه هاىشايستگى و هاصالحیت

 در پرورش و آموزش ارشد مديران. شود بازتعريف بايد مدارس مديران انتخاب شرايط اثربخش،

 و تخصصی و علمی هایشايستگی مديريتی، هایشايستگی چون هايیمؤلفه مديران انتخاب

بر اين اساس، سنجش و  .(Abbaspoor et al, 2020) دهند قرار مدنظر را فردی هایشايستگی
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نیازمند نوعی از ابزار سنجش ای مديران مدارس های حرفهها و شايستگیارزيابی مهارت

يکی از اين ( PIMRS-22) بندی رهبری آموزشی مديراناثربخشی رهبری است. مقیاس رتبه

 شود.سنجی آن پرداخته میهای روانست که در پژوهش حاضر به بررسی ويژگیا ابزارها

 مبانی نظری پیشینۀ پژوهش

برای بهبود کیفیت  اثربخشعنوان يک عامل مرتبط با مدارس رهبری به آموزشی، در ادبیات

، 1970 ۀاساس تحقیقات مدرسه اثربخش در ده بر (.Bush, 2015) آموزش تعريف شده است

توجهی را نشان داده است، اغلب بر ديدگاهی پیشرفت قابل مدارسشانمديرانی که  توصیف اولیۀ

شد. رهبران د داشت و تغییرات به مديران نسبت داده میهايشان تأکیقهرمانانه از توانايی

فرهنگ، مبتنی بر هدف و  ان و رهبران قوی و هدفمند، سازندۀمدير عنوانبهآموزشی همواره 

(. Hoy & Miskel, 2013)شوند شناخته می ؛کنندافرادی که تخصص را با کاريزما ترکیب می
که مسیر برای بهبود مدرسه از طريق رهبری  شتنداين ايده باور دا ربآموزشی  گذاراناستیس

های به دلیل عدم وجود مدلدر آن زمان مفهوم رهبری آموزشی  شود.آموزشی مدير ممکن می

، تمرکز بر روی 1980 ۀی آموزشی، مبهم بود. از اوايل دهابعاد کلیدی رهبر کنندهنییتع بنیادی

انواع های مختلف و مدلو تدوين  به توسعه محققان شروعو  بودی عنوان رهبر آموزشمدير به

از  سازیمفهوم نيترمهم (.Hallinger, 2011) ی کردندبرای درک رهبری آموزش هانامهپرسش

 Bossert et al توسط که بود« مدل مديريت آموزشی»، آموزشی در مدرسهرهبری  نقش

طور مستمر تا به امروز بهها مدلی بود که . چارچوب مديريت آموزشی آنشدتهیه  (1982)

 پیشنهادی اقتضايی مدل (.Hallinger, 2011) است بوده راهنمای محققان در اين زمینه
Bossert et al (1982) ای و محیط بیرونی بر های شخصیتی، منطقهاين فرضیه را که ويژگی

 را مدرسه و سازمان آموزشی ارائه دادند. مدير بر جوّ ،گذارند رارفتارهای مديريتی مدير تأثیر می

 Heck et al (1990) دهد.تحت تأثیر قرار می؛ آموزان اثرگذار هستندکه باهم بر عملکرد دانش
اصلی آن پیدا کردند:  ۀتوجه برای فرضی ای قابلصورت تجربی آزمودند و تأيیديهمدل را به

سازمان آموزشی در مدارس خود، آموزان را به شکل غیرمستقیم با ايجاد مديران، پیشرفت دانش

ی اهداف روشن و انتظارات باال امدرسه و فرهنگی که دار از طريق اقدامات مشارکتی و ايجاد جوّ

با توجه به اين مدل، . دهندبرای پیشرفت تحصیلی و رفتار اجتماعی است، تحت تأثیر قرار می

 اندشناسايی کردهرا  انمدير فردیهای تعدادی از خصوصیات مربوط به ويژگی برخی محققان

(e.g. Bridges, 1982; Hallinger & Murphy, 1985). اين یهای بعددر طی دهه ،

 صحیح در شکل دادن رفتار رهبری مديرانطور گسترده در رابطه با نقش به فردیهای ويژگی
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 (.e.g. Hallinger, 2013 & Hallinger et al, 2018) مدرسه مورد مطالعه قرار گرفته است
ای معلمان را های حرفهمهارت و انگیزه ،دهد که رهبریطور فزاينده نشان میشواهد تجربی به

 گذاردآموزان و بهبود مدرسه تأثیر میيادگیری دانش و بر کیفیت آموزش و کندتقويت می

(Hallinger et al, 2017; Zheng et al, 2018 ).  گذشته، محققان چند دهۀدر طی (e.g. 

Bossert et al, 1982; Hallinger & Murphy, 1985; Hallinger et al, 2018  ) 
مورد های مختلف رهبری آموزشی مفهومی را برای توصیف ويژگی هایتعدادی از چارچوب

گرفته است  ر. مشهورترين چارچوب مفهومی که به فراوانی مورد استفاده قراانداستفاده قرار داده

 (.Antoniou & Lu, 2018است )( PIMRS) بندی رهبری آموزشی مديرمقیاس رتبه
Hallinger et al (2018) کند:مطرح میبا استفاده از سه بعد  آموزشی را يک مدل از رهبری 

که  تضمین کندتا  کندمشخص می را در کار با ديگران نقش مدير «مأموريت مدرسه تعريف»

پیشرفت تحصیلی  رایب ی و مبتنی بر زمانریگاندازهقابل از اهداف مشخص ومدرسه 

 برنامۀ کنترل و هماهنگی بر يعنی مدير «آموزشی ۀمديريت برنام» کند.استفاده میآموزان دانش

بر اساس اين ايده « مدرسه مثبت يادگیری جوّ ارتقای»دارد.  تمرکز آموزش و مدرسه درسی

آموزان و معیارها و انتظارات باال برای دانشاست که مدارس اثربخش تأکید تحصیلی را از طريق 

معتقدند که عمل رهبری آموزشی بر اساس هنجارهای  کنند. پژوهشگرانمعلمان ايجاد می

 & Walker) ديگر متفاوت است ۀجامع ای بهاز جامعه ونهادی، سیاسی و فرهنگی است 

Hallinger, 2015.) تحصیلی که مديران بر موفقیت  را هايیاند تا راهمطالعات جديد تالش کرده

 رهبری که است شده پذيرفته گسترده طوربه امروزهکشف کنند.  گذارندتأثیر می آموزاندانش

 معلمان های آموزشیبهبود شیوه طريق از آموزاندانش يادگیری در را خود تأثیرات آموزشی،

دهد که بین تحقیقات نشان می(. Boyce & Bowers, 2018; Day et al, 2016) کندايجاد می

 شرايططور خاص، رهبری به قوی وجود دارد. اثربخش رابطۀ آموزان و رهبریيادگیری دانش

را  ایمدرسه يادگیری مثبت جوّ سازد،آماده می مدرسهکند، افراد را در فراهم میرا يادگیری 

 (.Knapp et al, 2010) کندنفعان را تشويق میهمکاری میان ذیانجام  وکند ايجاد می
منظور افزايش درک و اهمیت رهبری گذشته به یهاشده در سالبسیاری از مطالعات انجام

 PIMRSکه  دهدنشان می مطالعات مختلفشده در شواهد ارائه .آموزشی صورت گرفته است
 رسدمی نظر بهمفید در تحقیقات تجربی رهبری آموزشی داشته باشد. و تواند نقش بالقوه می

زمانی که  ؛دهددر مورد رهبری آموزشی ارائه می یاعتماد و معتبراطالعات قابل PIMRS ابزار

 مورد مطالعات بسیاری در PIMRS ابزار و . چارچوبآيدها از معلمان به دست میارزيابی
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 مطالعات با از زيادی تعداد رغم اينکهعلی(. Hallinger et al, 2015) است گرفته قرار استفاده

در کشورهای مختلف  آن روايی و شواهد برای پايايی اما انجام گرفته است PIMRSاز  استفاده

  PIMRSيیرواپايايی و  ای به بررسیدر مطالعه Antoniou & Lu (2018)است.  محدود نسبتاً
 هیدين» منطقۀ در متوسطه مدرسۀ پنج از معلم 311 تعداد. اندپرداخته چین آموزشی نظام در

  PIMRSروايی از پايايی وآمده دستبه نتايج طورکلی،به. کردند شرکت مطالعه اين در «پکن

رهبران سازی آماده»ای با عنوان در مطالعه MacKinnon et al (2019) .کندحمايت می

آموزشی  رهبری برنامۀ «ای برای سنجش اثربخشی درک شدهمنطقه آموزشی: ارزيابی يک برنامۀ

مورد  نمونۀ %95 اند. درداده آموزش کانادا 1اسکوشیای نوا در آموزشی رهبران از گروه سه به را

 در ملموس پیشرفت و آموزشی رهبری بهبود ای،حرفه رشد هایمقوله در مطالعه، پیشرفت

 2(NSILA) اسکوشیا آموزشی نوا رهبری آکادمی هدف .مشاهده شده است اداری اثربخشی
آموزان در ظرفیت رهبری آموزشی مدارس با هدف افزايش يادگیری و پیشرفت دانشارتقای 

یت مسؤولهای اخیر، موقعیت مدير مدرسه به يک در سال مدارس دولتی نوا اسکوشیا است.

 3(CPD) ای مستمرحرفه ۀ. کارهای تحقیقاتی مربوط به توسعتبديل شده است هيچندال
 ؛ها تجهیز کندمنظور بهبود کیفیت رهبری خود با جديدترين دادهرا به ارستواند مديران مدمی

و در نظر  کنند گیری برای آينده درکتوانند وضعیت فعلی را هنگام تصمیمها میآن بیترتنيابه

 (. Nasreen & Odhiambo, 2018) بگیرند
 هایشیوه از راهبران آموزشی ادراک»با عنوان  Davis & Boudreaux (2019)پژوهش 

 پديدارشناختی مطالعه اين انجام دادند. مفاهیم متعددی از« مديران مدرسه رهبری آموزشی

 (الف اثربخش مديران مدرسۀ که انددريافته دهد راهبران آموزشیمی نشان که است آمده پديد

شان را ایحرفه ظرفیت( ب کنند،می استفاده نفعانذی همۀ با متنوعی ارتباطی هایسبک از

 استفاده آموزشی تصمیمات و هاشیوه از آگاهی برای متنوعی هایداده از( ج دهندمی ارتقا

 معدود با معلمان برای را آموزش زمان( ه و دارند سازسرنوشت و ديداری بیانیۀ يک( د کنند،می

 Hallinger & Hosseingholizadehهای يافته .کنندمی حفظ و رسانده حداکثر به روزانه وقفه

 مديران از ترکیبی مطالعۀ يک: ايران در آموزشی رهبری مطالعۀ» عنوان با ایمطالعه در (2019)

 رتبۀ با مديران متمرکز، کامالً زمینۀ يک فعالیت درباوجود  که داد نشان «پايین و باال عملکرد با

 متفاوت آموزشی رهبری خاص هایشیوه در خود ترپايین همتايان از مورد مطالعه، نمونۀ در باال

                                                           
1. Nova Scotia 

2. Nova Scotia Instructional Leadership Academy 

3. Continuing Professional Development 
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 نظارت و يادگیری و آموزش کیفیت توسعۀ در خود نقش به بیشتر هاآن رسدمی نظر به. بودند

در يک پژوهش کیفی  Abdollahi & Karimi (2013) .کنندمی تأکید آموزاندانش پیشرفت بر

ايجاد : اين ابعاد شامل ،آوردندبه دست  های خودشاناز داده را ابعاد رفتار رهبری آموزشی

ای، مديريت گری همتايان، ايجاد جوامع يادگیری حرفهکالس درس، مربی ۀاعتماد، مشاهد

با توجه به  آوری و تفسیر منظم اطالعات هستند.فرايند تدريس و آموزش، اقدام پژوهی، جمع

ها و از مهارت بايد ی مدارسبخشبهبود و اثر منظوربهمديران ، پژوهش زمینۀ مطالعاتی

 کارگیریمدرسه نیازمند ايجاد و به یبخشنیز رسیدن به اثر برخوردار باشند، الزم هایشايستگی

 هالینگر رهبری آموزشی مديران بندیرتبه . مقیاساستگیری اثربخشی رهبری ابزارهای اندازه

(Hallinger, 2013 )استفاده  مورد مختلف دنیادر کشورهای  است که تحقیقاتی ابزار يک نوع

اين ابزار برای  بنابراين سؤالی که در اين مطالعه مطرح شده، اين است که آيا است؛ گرفته قرار

يی الزم مدارس ايران از ساختار عاملی مناسب و همچنین از روايی و پايا استفاده در زمینۀ

-PIMRS چگونه که دهدمی نشان حاضر با بررسی سؤاالت پژوهش برخوردار است؟ لذا مطالعۀ

 معتبر باشد. ايران کشور زمینۀ در استفاده برای تواندمی تحقیقاتی، ابزار يک عنوانبه 22

 پژوهش شناسیروش

 اول دورۀ معلمان ۀکلیّ مطالعه، اين آماری توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعۀروش پژوهش، 

معلم مرد و  1684نفر ) 3064 بر مشتمل 97-98 تحصیلی سال در اردبیل استان متوسطۀ

 حجم تعیین جدولبرحسب آماری  مدرسه بود. در اين پژوهش نمونۀ 422معلم زن( از  1380

نمونه برای هر  20تا  10شد که با در نظر گرفتن  نفر برآورد 346مورگان  و کرجسی نمونه

گیری روش نمونهنفر با استفاده از  418ای به حجم در تحلیل عاملی، نمونه نامهپرسشسؤال 

 اياالت در PIMRS 1980 دهۀ اوايل در مدرسه انتخاب شد. 202ای نسبتی از تصادفی طبقه

 PIMRS اصلی بود. فرم آموزشی رهبری گیریاندازه برای معتبر ابزار اولینعنوان به متحده
 50 و مقیاس خرده 10 به اين ابزار بعدی، در بازنگری .بود سؤال 72 و مقیاس خرده 11 شامل

 ابزار در تغییراتی Hallinger (2013). (Hallinger & Chen, 2015) داده شد کاهش سؤال
PIMRS هالینگر ابزار .داد سؤال انجام 22 به سؤال 50از  سؤاالت تعداد کاهش برای اصالح و 

PIMRS-22 بعد سه پايايی کهیدرحال است، 94/0 ابزار اين پايايی که دريافت و کرد آزمون را 

هالینگر از  .پايايی باالی مقیاس است نشانگر اين و بود متغیر 93/0 و 90/0 بین آموزشی رهبری

 سؤالی کارآمدتر 50 اصلی ابزار به نسبت PIMRS-22 ابزار که گرفت نتیجه خود لیوتحلهيتجز

گزارش شده است.  80/0در اکثر مطالعات باالی  نامهپرسشضريب پايايی اين  .است مؤثرتر و



 1400 347 بهار اول، شماره، نهمدوره                         ی مدیریت مدرسهفصلنامه علمی پژوهش

 ،روني. ازاشد ابزار اثربخشی و هاداده آوریجمع فرايند کارايی افزايش باعث ترکوتاه نامهپرسش

 خواسته معلمان از مقیاس اين در. بوددهندگان پاسخ از بهتر، کیفی بازخورد تولید به قادر

)تقريباً هرگز(  1لیکرت از  ایدرجه 5 مقیاس در را خود میزان رهبری آموزشی مدير که شودمی

میزان رهبری  ۀدهندنشان مقیاس، در باالتر امتیاز که کنند توصیف )تقريباً همیشه( 5تا 

سؤال،  5بعد: تعريف مأموريت مدرسه با  سه شامل PIMRS-22 .است آموزشی بیشتر مدير

 .ستاسؤال  10مثبت يادگیری مدرسه با  سؤال و ارتقای جوّ 7آموزشی با  مۀمديريت برنا

Hallinger & Chen (2015) معلم فرم برای هافراتحلیل در نتايج PIMRS، را پايايی سطح 

نباخ وکر یآلفا بيضر نیانگیم نیهمچن اند.نشان داده 90/0باالتر از  خرده مقیاس سه هر برای

در  Aziz et al (2014) در مطالعۀ. (Hallinger et al, 2017)بوده است  94/0مطالعه  12در 

در پاکستان ضريب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس به ترتیب  Ali (2017) سنگاپور و در مطالعۀ

 پايايی که تجربی یهاافتهمتغیر بوده است. ي 88/0و  75/0و برای هر سه بعد بین  94/0و  95/0

 Zahed et al در مطالعۀ ؛کندمی پشتیبانی ايران زمینۀ در استفاده را برای PIMRS-22 ابزار

ابتدا از زبان انگلیسی به زبان  PIMRS-22 حاضر در مطالعۀ. گزارش شده است 97/0 (2018)

 فارسی دوباره ترجمه شدۀ نسخۀ ترجمه، فرايند صحت تأيیدمنظور به سپس، فارسی ترجمه شد.

-PIMRS شدهترجمه نسخۀ ،تي. درنهاشد مقايسه اصلی فرم با و شد ترجمه انگلیسی زبان به

 بررسی مورد معلم دبیرستان استاد مديريت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی و دودو  توسط 22

 شدن آماده . باشداعمال  مبهم در سؤاالت تغییرات الزم مقدماتی، اجرای از پس. گرفت قرار

ها به صورت مستقیم نامهپرسشمعلمان مدارس استان اردبیل توزيع شد.  بین در نهايی، مقیاس

و  و همچنین پايايی عاملی ها ساختارآوری دادهتحويل داده شد. پس از جمعدهندگان به پاسخ

 .شد بررسی روايی مقیاس

 هایافته

و در  SPSS22 & AMOS22افزار نرم استفاده با تحقیق در بررسی ساختار عاملی هایداده

 .گرفت قرار تحلیل مورد Smart PLS3افزار برآورد پايايی و روايی مقیاس با استفاده از نرم
 عاملی تحلیل روش دو با مرحله دو طی مقیاس اين عاملی ساختار :بررسی ساختار عاملی

  .شد بررسی تأيیدی عاملی تحلیل و اکتشافی
از تحلیل عاملی اکتشافی  نامهپرسشبرای تعیین ساختار عاملی : اکتشافی عاملی تحلیل( الف

های اصلی و چرخش واريماکس تحلیل شد. تحلیل مؤلفه وسیلۀبه هاداده .استفاده شد
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های و نزديک به يک بود؛ بنابراين تعداد داده 90/0 با برابر KMO1 شاخص مقدار کهيیازآنجا

 %5از  ترکوچک بارتلت کرويت آزمون برای تحلیل عاملی مناسب بودند. مقدار معناداری موردنظر

ماتريس واحد و همانی نیست و  داد ماتريس همبستگی بین متغیرها يکبود که نشان می

های اولیه برابر يک تمامی اشتراک توان از تحلیل عاملی برای شناسايی ساختار استفاده کرد.می

قطری در ماتريس  نبود. مقادير 5/0از سؤاالت کمتر  کدامچیهبود و مقدار اشتراک استخراجی 

 انجام قابلیت هاشاخص اين مجموعهبنابراين ؛ بودند 85/0همگی باالتر از  پاد تصوير همبستگی

تر از يک بودند و بزرگدارای مقدار ويژۀ  در اين تحلیل، سه عامل. دادمی نشان را عاملی تحلیل

عامل با مقدار ويژه  وجود سه نیز اسکری کتل نمودار اين بر عالوه .در تحلیل باقی ماندند

  تأيید کرد. را تر از يکبزرگ

 
 برای نمایش تعداد عوامل متغیر رهبری آموزشی مدیر اسکری کتل( 1نمودار 

 شدهاستخراجهای عامل برحسبنتایج آزمون تحلیل عاملی . 1جدول 

 سؤاالت شماره
بار 

 عاملی

 : تعريف مأموريت مدرسه1عامل 
 88/0 کند.می تدوين را مدرسه سالیانه اهداف از متمرکز ایمجموعه 1

2 
 آموزاندانش عملکرد به مربوط اطالعات و هاداده از مدرسه تحصیلی اهدافتوسعۀ  هنگام در

 .کندمی استفاده
82/0 

 74/0 هستند.درک قابل یآسانبه مدرسه در معلمان توسط که دکنمی تدوين را اهدافی 3

 88/0 رساند.می جامعه مدرسه اعضای اطالع به مؤثر طوربه را مدرسه مأموريت 4

 82/0 قرار توجه مورد را مدرسه تحصیلی اهداف معلمان، با درسی برنامۀ هایگیریتصمیم هنگام در 5

                                                           
1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling adequancy 
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 دهد.می

 : مديريت برنامه آموزشی2عامل 

6 
 اطمینان مدرسه گیریجهت و اهداف با معلمان درس کالس هایاولويت از هماهنگ بودن

 کند.می حاصل
90/0 

 87/0 کند.می بررسی کالسی آموزش ارزشیابی هنگام در را آموزاندانش کارهای محصول 7

8 
 و معاون مدير، مثالً) کندتعیین می پايه هر در درسی برنامۀ هماهنگی مسؤولعنوان به را کسی

 .(راهبر معلم يا
90/0 

 87/0 کند.می لحاظ را ایمدرسه هایآزمون نتايج درسی، برنامۀ مورد در گیریتصمیم هنگام 9

 88/0 کند.می شرکت فعاالنه درسی برنامۀ مواد بازبینی در 10

11 
بحث و  آموزاندانش تحصیلی پیشرفتدربارۀ  تا گذاردمی جلسه انفرادی طوربه معلمان با

 .کند مذاکره
90/0 

12 
استفاده  مدرسه اهداف تحقق سنجشمنظور به عملکردی هایگیریاندازه ساير و هااز آزمون

 .کندمی
92/0 

 مثبت يادگیری مدرسه : ارتقای جوّ 3عامل 

13 
 ترغیب جديد مفاهیم و هامهارت تمرين و تدريس برای آموزش زمان از استفاده در را معلمان

 کند.می
73/0 

14 
 وقت تفريح زنگ و تنفس زمان در معلمان و آموزاندانش با یررسمیغ وگوهایگفت برای

 گذارد.می
76/0 

 74/0 .کندمی شرکت يا کندمی پیدا حضور درسیبرنامه فوق هایفعالیت در 15

 81/0 کند.می قدردانی طور ويژهبه معلمان عملکرد و تالش از 16

 80/0 کند.می قدردانی شان،پرسنلی پرونده در يادداشت طريق از معلمان ويژۀ عملکرد از 17

18 
 ایحرفه رشد هایفرصت آنان برای مدرسه، به معلمان های خاصکمک و همکاری مقابل در

 کند.می ايجاد
73/0 

 71/0 کند.می هدايت و رهبری آموزش، با رابطه در را معلم خدمت حین هایفعالیت 19

20 
 زمان هايشان،فعالیت از اطالعات يا هاايده گذاشتن میان درمنظور به معلمان برای جلسات در

 دهد.می اختصاص
75/0 

 79/0 کند.می تأيید کارشان محل در هاآن مشاهدۀ طريق از آموزان رادانش تحصیلی پیشرفت 21

 71/0 رساند.می اولیا اطالع به از آن را اینمونه يا آموزاندانش بهبوديافتۀ عملکرد 22

دهد. با دقت در ها را با روش واريماکس نشان میعامل ماتريس چرخش يافتۀ (1)جدول 

های متغیر ها در معرفی سازهبه نقش بااهمیت هر يک از سؤاالت و عامل توانیمجدول فوق، 

سؤال رهبری آموزشی  22رهبری آموزشی مدير پی برد. با توجه به انجام تحلیل عاملی روی 

ادبیات های اصلی شناسايی شدند. اين سه عامل، با توجه به عامل عنوانبهمدير، سه عامل 

 6آموزشی )سؤاالت  (، مديريت برنامۀ5تا  1ه )سؤاالت تعريف مأموريت مدرس صورتبهموضوع 

 ی شدند.گذارنام( 22تا  13مثبت يادگیری مدرسه )سؤاالت  و ارتقای جوّ (12تا 
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 و قدرت آزمون وآمده دستبه عاملی ساختار دتأيیمنظور به: تأيیدی عاملی تحلیل( ب

 یعامل لیتحل رهبری آموزشی مدير، سازۀ گیریاندازه در متغیرها از هريک سهم داریمعنی

. است شده ارائه (2) نمودار در که گرفت انجام Amos22 برنامۀ از استفاده دوم با تأيیدی مرتبۀ

 شد. تحلیل کلی برازش هایشاخص از استفاده با مدل کلیت

 

 
های رهبری آموزشی مدیران: تعریف دوم برای سنجش سازه عاملی تأییدی مرتبۀ تحلیل (2نمودار 

مثبت یادگیری مدرسه  (؛ ارتقای جوMIPّآموزشی ) (؛ مدیریت برنامۀDSMمأموریت مدرسه )

(CSLC) 

 مدیران آموزشی رهبری تحلیل عاملی تأییدی برازش مدل هایشاخص. 2 جدول

 df2χ RMSEA CFI PCFI/ های برازششاخص

 82/0 93/0 07/0 66/1 مقدار شاخص

 >60/0 >90/0 <08/0 <3 مجاز مقدار

 (Hu & Bentler, 1999)منبع مقدار مجاز: 
دوم را برای سنجش  تحلیل عاملی تأيیدی مرتبۀ مدل کلی برازش هایشاخص (2) جدول

مقدار کای اسکوئر تحت تأثیر حجم نمونه . دهدمی های متغیر رهبری آموزشی مدير نشانسازه

براين از نسبت کای بنا .يابدبزرگ احتمال رد فرض صفر افزايش می گیرد و برای نمونۀمی قرار

 66/1شاخص جايگزين استفاده شد. در مدل حاضر برابر  عنوانبه( df2χ/) آزادی اسکوئر بر درجۀ

. شاخص است مدل خوب برازش ۀدهندنشان 3 ريز مقدار شاخص نيابرای  برآورد شده است که

 08/0است که مقادير کمتر از  07/0برابر  (RMSEA) دوم میانگین مربعات خطای برآورد ريشۀ
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( CFI) دهد که مدل از برازش قابل قبولی برخوردار است. شاخص برازش تطبیقینشان می

 برازش دهد و شاخصمدل را نشان می قبولقابلبرازش  1تا  90/0است که مقادير  93/0

نشان از برازش خوب مدل  60/0است که مقادير باالتر از  82/0ابر با بر (PCFI) مقتصد تطبیقی

در اين پژوهش  شدهارائهتوان گفت مدل می درمجموعهای کلی برازش، شاخص بر اساسدارد. 

 کند.تحلیل عاملی تأيیدی وجود سه عامل را تأيید می بیترتنيابه. داردبرازش قابل قبولی 

بندی رهبری ورد پايايی سؤاالت مقیاس رتبهبرای برآ: همگرا و واگرابرآورد پايايی و روايی 

آموزشی مديران از روش همسانی درونی برحسب آلفای کرونباخ استفاده شد. ضريب پايايی کل 

ست. ا معنادار وقبول قابل عددی لحاظ بهآمده دستبه آمد. ضريب به دست 94/0مقیاس برابر با 

های تحقیق از آلفای کرونباخ و پايايی مرکب ی هر کدام از سازههمچنین برای تأيید پاياي

 دهد، مقدار آلفای کرونباخ و پايايی مرکبنشان می (3)که جدول استفاده شد. همانطوری

(CR)1  ها ؛ لذا پايايی سازهاستها باالتر برای تمام سازه 70/0از مقدار حداقلی مورد تأيید يعنی

دهد، روايی همگرا يا میانگین واريانس نشان می (3)ست. همچنین نتايج جدول مورد تأيید ا

  .است AVE<CR و برای هر سازه 5/0ها باالی تمام سازه 2(AVE) استخراج شده

 پایایی و روایی همگرا. 3جدول 

 سؤاالت هاسازه
آلفای 

 کرونباخ

پایایی 

 مرکب
CR 

میانگین واریانس استخراج 

 شده
AVE 

 79/0 95/0 99/0 5تا  1 مأموريت مدرسهتعريف 

 84/0 97/0 97/0 11تا  6 مديريت برنامه آموزشی

ارتقای جو مثبت يادگیری 

 مدرسه

تا  12

22 
93/0 94/0 63/0 

ارائه  (4)الرکر در جدول -عالوه بر اين، نتايج بررسی روايی واگرا بر اساس شاخص فورنل

روايی واگرا وقتی در سطح قابل قبول است  Fornell and Larcker (1981) شده است. از نظر

که میزان جذر میانگین واريانس استخراج شده برای هر سازه بیشتر از مقادير همبستگی آن 

  های ديگر باشد.سازه با سازه
  

                                                           
1. Composite Reliability 

2. Average variance extracted  
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 روایی واگرا .4جدول 

 هاسازه
تعریف مأموریت 

 مدرسه

مدیریت برنامه 

 آموزشی

مثبت  ارتقای جوّ

 یادگیری مدرسه

   89/0 تعريف مأموريت مدرسه

  91/0 35/0 مديريت برنامه آموزشی

 79/0 38/0 56/0 ارتقای جو مثبت يادگیری مدرسه

( AVEشود، مقادير موجود روی قطر اصلی ماتريس )جذر مالحظه می (4)چنانکه از جدول 
تحقیق تعامل بیشتری های تر است؛ بنابراين سازهمقادير موجود در ستون مربوط بزرگ ۀاز کلیّ

دهد، هر سه مؤلفه، هدف ها نشان میهای ديگر. اين يافتههای خود دارند تا با سازهبا شاخص

کند. همچنین گیری میزان رهبری آموزشی مديران است برآورد میرا که اندازه نامهپرسش

ها يک سازه شوند و لذا مؤلفهها تبديل به آن تمامها باهم چنان همبستگی بااليی ندارند که سازه

 تکرای نیستند.

 گیریبحث و نتیجه

بندی رهبری آموزشی مدير سنجی مقیاس رتبههای روانپژوهش حاضر با هدف تعیین ويژگی

 اين عاملی استان اردبیل انجام شد. ساختار سؤالی معلم( در مدارس دورۀ اول متوسطۀ 22رم )ف

 بررسی مورد تأيیدی عاملی تحلیل و اکتشافی عاملی تحلیل روش دو با مرحله دو طی مقیاس

تر از يک را آشکار گرفت. نتايج تحلیل عاملی اکتشافی، وجود سه عامل با مقادير ويژه بزرگ قرار

مثبت  تعريف مأموريت مدرسه، مديريت برنامه آموزشی و ارتقای جوّ صورتبهکرد. اين عوامل 

 داديیدی نشان أتايج تحلیل عاملی تاند. در بررسی روايی سازه، نی شدهگذارناميادگیری مدرسه 

 نتايج با يافته . اينها داردبرازندگی قابل قبولی با داده نامهپرسشکه الگوی سه عاملی اين 

( Antoniou & Lu, 2018; Hallinger et al, 2015; Hallinger et al, 2018) هایپژوهش
 نتايج بررسی .اندبرشمرده مقیاس مذکور برای را عاملی سه ساختاری همگی خوان است کههم

مقیاس  آلفای کرونباخ مقدار که نشان داد گیریسانی درونی ابزار اندازهپايايی با تأکید بر هم

 هایاين نتیجه با نتايج پژوهش از پايايی بااليی برخوردار است. موردنظرو مقیاس  بود 94/0

(zahed et al, 2018; Hallinger et al, 2017; Ali, 2017; Aziz et al, 2014 )خوان هم

مدارس ايران روايی و پايايی  در زمینۀ  PIMRS-22است که آن از حاکی طورکلی نتايجاست. به

 اين پژوهشهای يافته دهند.می تشکیل ابزار را اين آن زيربنای ۀگانسهعوامل  و داردقابل قبولی 

 اين مطالعه است بحث موردمختلف  هایفرهنگجوامع و گرفته در تقريبًا مشابه تحقیقات انجام
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بنابراين پژوهشگران ست؛ از به نتايج تحقیقات پیشین نزديک نیآن  و ضرايب پايايی و روايی

ايران از اين ابزار  هبری آموزشی مديران در مدارس دورۀ اول متوسطۀتوانند برای ارزيابی رمی

  استفاده کنند.

 . مديراناست کشور مدارس اساسی هایضرورت از يکی آموزشی رهبری طورکلی امروزهبه

مدارس نخواهند بود. رهبری  اهداف تحقق به قادر آموزشی، رهبری نقش مدارس بدون ايفای

 مقابل ر مدرسه درفنی مدرسه تأکید دارد. مدي بر بهبود آموزش و يادگیری در هستۀآموزشی 

 ايجاد ایحرفه رشد هایفرصت آنان برای مدرسه، به معلمان های خاصکمک و همکاری

ای هستند و با حرفه ی همانند معلمان نیازمند به توسعۀکند. به همین منظور، مديران آموزشمی

و نقش رهبری  کنندمعلمان و شاگردان را فراهم  توانند زمینۀ توسعۀيابی به آن میدست

ای انجام دهند و راهبردهايی را که به تعريف مأموريت مدرسه، آموزشی را به نحو شايسته

 کند،مثبت مدرسه و بهبود يادگیری شاگردان کمک می جوّ  های آموزشی، ارتقایمديريت برنامه

 برای ديدهشآموز رهبران عنوان به هاآن کردن آماده و مديران آموزش بنابراين دست آورند.هب

بر اساس نتايج پژوهش حاضر،  .باشد پرورش و آموزش وزارت مهم الزامات از تواندمی مدارس،

 سازد قادر را نفعانذی همۀ تا است راهبردی ريزیبرنامه در گام اولین مدرسه مأموريت تعريف

 در معلمان توسط کند کهمی تعیین را اهدافی مدير مدرسه .يابند دست مشترک کلی ديد به

مأموريت و به  درسی، برنامۀ در مورد گیریتصمیم هنگام هستند و در فهم قابل راحتیبه مدرسه

مدير مدرسه  که است آن نیازمند آموزشی برنامۀ . مديريتکندمی توجه مدرسه آموزشی اهداف

 هایاولويت باشد و از هماهنگ بودن مدرسه در يادگیری و تدريس بر نظارت و رسیدگی مشغول

 اين است، کند. بديهی حاصل اطمینان مدرسه گیریجهت و اهداف با معلمان درس کالس

 به متعهد همچنین و يادگیری و آموزش در تخصص دارای مدير که کندمی ايجاب وظیفه

 مدرسه باشد.  پیشرفت

 يادگیری و حمايت انگیزه، ای،مدرسه يادگیری جوّ يک ارتقای با هدف آموزشی رهبران

 عنوان رهبر آموزشی،مدير مدرسه به کند.می ايجاد معلمان میان در را ایحرفه هایمهارت

مثبت  مدير با ارتقای جوّ  .کندمی مذاکره و با معلمان بحث آموزاندانش تحصیلی پیشرفت دربارۀ

ظرفیت  کند تاآموزشی برای بهبود و پیشرفت مدرسه با معلمان و اولیای مدرسه همکاری می

 اولیا اطالع به را آموزاندانش بهبوديافتۀ . در اين راستا، مدير، عملکردکندآموزشی ايجاد 

 مفاهیم و هامهارت تمرين و يادگیری برای آموزش زمان از استفاده در را رساند و معلمانمی

بهبود خواهند اثربخشی مديريتی خود را طور، مديرانی که میهمین. کندتشويق می جديد

ی باز و قابل اعتماد ايجاد کنند. بهبود توانند موفق شوند که نخست جوّبخشند، زمانی می
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مدرسه مستلزم تغییرات اساسی در مديران مدارس است. مديران نیاز به آموزش، دانش، 

های تأيید شده توسط پژوهشگران های جديد و آمادگی برای به جريان انداختن شیوهسیاست

 اين انجام که دانندمی هاآن زيرا کنند؛می تمرکز آموزش بر خوب مديران رند. امروزهآموزشی دا

 گذارد.می تاثیر آموزاندانش يادگیری بر ديگری چیز هر از بیش کار

سنجی ابزار سنجش رهبری آموزشی های روانهای پژوهش حاضر ويژگیکلی، يافتهطوربه

تغییر  آن است که امکان نامهپرسش اهمیت و تأکید ترينداد. بیشمديران را مورد حمايت قرار 

 سازد؛ بر اين اساس پیشنهادمی آموزان را فراهمبهبود مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش و

سنجش  برای کشور متوسطۀ مدارس در نامهپرسش اين از دست آمدههب اطالعات که از شودمی

  .شود استفاده مديريت و رهبری مدرسهو بهبود  رهبری آموزشی مديران

دولتی  مدارس به تنها حاضر مطالعۀ که:هايی نیز بود ازجمله ايناين پژوهش دارای محدوديت

 به تمام احتیاط با تنها آن هایبنابراين يافته بود؛ محدود اول استان اردبیل دورۀ متوسطۀ

 مشابه مطالعات شود کهمی پیشنهاد محدوديت، اين براساس .شودمی داده تعمیم کشور مدارس

 ممکن آينده تحقیقات. شود انجام مختلف تحصیلی هایدوره با ايران های ديگراستان مدارس در

آشکار سازد.  ايران و نواحی مختلف مناطق را در مدارس رهبری آموزشی مديران وضعیت است

 موزشی در مدارس دورۀو قوانین آ هاتواند بر چگونگی تغییر سیاستمطالعات پژوهشی آينده می

 تر باعث افزايش و ارائۀبزرگ های پژوهشی در زمینۀاول متوسطه متمرکز شود. تالش

شود. اين رويکردهای تحقیقاتی به رهبران آموزشی های جديد در مدارس متوسطه میديدگاه

ردان را بهبود بخشند و های آگاهانه عملکرد کلی مدرسه و شاگگیریکند تا با تصمیمکمک می

است که بايد در  و تعريف مأموريت مدرسه بخشی مدرسه مستلزم تنظیم اهدافاثر .کنندحفظ 

پرورش  و وزارت آموزشو مأموريت  اهداف .پرورش باشد و آموزش سند تحول بنیادينراستای 

نگاه به  با ی وتحصیل هایبرحسب دوره مدارس مديرانشود که لذا پیشنهاد می ؛بسیار کلی است

و  نندکرا تدوين  اختصاصی و کاربردی آسان و قابل درکیاهداف مأموريت و اهداف کلی، 

برسانند. مطابق با  مدرسه اعضای اطالع به مؤثر طوربه را مدرسه همچنین مديران، مأموريت

آموزشی بايد با توجه به  مديران در مديريت و رهبری برنامۀ مديريت برنامه آموزشی، نقش مؤلفۀ

شود، افرادی که به عناصر و عوامل مؤثر در محیط آموزشی ايفا شود؛ لذا پیشنهاد می تمام

های گیریجهت های درسی، اهداف وشوند در ارتباط با برنامهمديريت مدارس گمارده می

توان رای اين منظور میی مجهز باشند. باژهيوهای مدرسه و ارزشیابی آموزشی به دانش و مهارت

( Hallinger, 2013) آموزشی هالینگر رهبری در مدل شده ها و کارکردهای تعريفشاخص از
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استفاده کرد. بر اساس  مدرسه اهداف تحقق مديران مدارس و سنجش رهبری بهبودبرای 

 آموزشیيک جو و محیط  مثبت يادگیری مدرسه، ايجاد ارتقای جوّ های مربوط به مؤلفۀيافته

 توانندمی خوب مديران چگونه بدانیم که است مهم و يادگیری در مدرسه آموزش برای مناسب

 و همکاری مقابل شود مديران درکنند؛ لذا پیشنهاد می کمک يادگیری و آموزش بهبود به

طه با آموزش های حین خدمت معلمان را در رابمدرسه، فعالیت به معلمان های نوآورانهکمک

 معلمان عملکرد و تالش و از ايجاد ایحرفه رشد هایفرصت آنان برای هدايت و رهبری کنند،
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