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  چکیده

معلمـان   مـؤثر  سیتـدر مـدارس بـا    رانیمـد آموزشی  يرهبريکارکردهارابطه بین  یبررساین مقاله به 

توصـیفی و از نـوع    قاتیتحق، در زمره دازدپریموضع موجود  فیتوصبه  نکهیاو با توجه به  پردازدیم

ـ   ۀجامع. است یهمبستگ بـه   کـه کـرج   ۀآماري شامل معلمان و مدیران مدارس ابتدایی نـواحی چهارگان

سـنجش اطالعـات    يابزارهـا . انتخـاب شـدند   يا طبقـه و  يا مرحلـه تـک   يا خوشهيریگروش نمونه

نییتعيبراکهابعاد تدریس مؤثر بودند ۀساخته کارکردهاي رهبري آموزشی  و پرسشنامۀ محققپرسشنام

ییـدي و  بـراي   سازه از تحلیـل عـاملی تأ   ییروانییتعيبراو  نامتخصصآنها از نظرات  يصورییروا

 کهدهد یمنشان  ها افتهی. از آلفاي کرونباخ استفاده شد ها هیگوهمسانی درونی  ۀضریب پایایی و محاسب

، رشد معلمان يا حرفهکمک مستقیم به معلمان، رشد : ند ازاعبارت رانیمدکارکردهاي رهبري آموزشی 

معلمـان   مؤثر سیتدريها لفهؤمو یپژوه اقدامدرسی و  يزیر برنامهمعلمان به صورت گروهی،  يا حرفه

متنـوع تـدریس،    يها روش، استفاده از )طرح درس(درسی يزیر برنامهتسلط بر محتوي، :  ند ازاعبارت

ـ همچنین .اءیاولمعلم و ارتباط با  يا حرفهفردي، رشد  يها تفاوتدرك  ارزشیابی، مدیریت کالس،  نیب

بـه منظـور   ،وجود دارد و در نهایـت  يمعناداررابطه مؤثر معلمان سیتدرکارکردهاي رهبري مدیران با 

با روش همزمان  یخطونیرگرساز  یآموزشيرهبريکارکردهاقیطرمؤثر معلمان از  سیتدرینیبشیپ

کارکردهاي رهبـري   قیطرمؤثر معلمان از  سیتدرانسیواردرصد از 28بیانگر تبیین  جینتا. استفاده شد

  .آموزشی بوده است

  .ابعاد تدریس مؤثر ،یآموزشيرهبرس مؤثر، کارکردهاي ، تدرییآموزشيرهبر:واژگان کلیدي
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  مقدمه

 يهـا  هبرنامـ عامـل هـدایت    نیتـر يمحـور که مدیران،  دانندیمگزاران آموزشی نیک کار

ـ تأککشورهاگذشته در اغلب  ۀدو ده یط. هستند اصالحات مدارس و نظام آموزشی دی

اغلـب  . بـوده اسـت   رانیمددر سطح مدارس بر نقش  یآموزشجنبش اصالحات  یاصل

ـ تغعامل  نیتر کنندهنییتعو  نیتريادیبن، نیتر مهمرا به عنوان  رانیمدپژوهشگران،  و  ریی

ـ فیکقاعـدتاً ارتقـاء   . دان کردهیمعرفتحول در مدارس  ـ بنتحـوالت   جـاد یاو  تی در  يادی

دارد،  یبسـتگ رانیمـد یتخصصـ و  یتیریمديها تیصالحو  تیفیکمدارس، نه تنها به 

ـ نآنهـا   يرهبـر ، متأثر از يادیزاریبسزانیمبلکه به   یاثربخشـ يهـا  پـژوهش . اسـت زی

، يرهبـر مـؤثر   يهـا نقـش يفایادر  رانیمديها تیقابلاز آنند که  یحاکمدرسه، عموماً 

بوناروز( است مدارس امروز  یاساسيها مولفهاز  یکی
1
ـ ز، به نقـل از  2005، يآبـاد نی

ـ ل). 1388 مــدیریتی را بــراي بــرآوردن  ةروزمــر يهــا روش) 2008(و همکــاران وود تی

و معتقدنـد کـه بـدون     داننـد ینمـ نوظهور و مداوم مدارس کافی  يها چالشانتظارات و 

  . اثربخشی مدارس به کندي روي خواهد داد رهبري، يها نقشایفاي 

یآموزشيرهبریاساسۀفیوظ
2

. اسـت عبارت از بهتر ساختن وضع آموختن کودکان  

 شـود آموزش مؤثر واقع  تیفیکاست نتواند در بهبود  یآموزشيرهبردر مقام  یکساگر 

ن آمـوخت ). 1388یطوسـ ۀ، ترجملزیوا(ستینهیتوجمقام قابل دفاع و  نیاوجود او در 

تدریس مؤثر قیطرکودکان از 
3

بـا   یآموزشـ يرهبـر و  ردیـ گیممعلمان انجام  از سوي  

ـ انگجـاد یامناسـب، و   یآموزشـ طیمحـ منابع، فراهم کردن  دیتولنفوذ بر معلمان،  زشی

ــربخش باشــد توانــدیمــ وایــاول(باعــث آمــوزش اث
4
). 1379جــواهري ۀ، ترجمــ1996،

وود تیل
5

شـده   لیتشکيرفتارهاسلسله  کیاز  یزشآمويرهبرکه  داردیمانیب) 1993(

ـ ریتأثتواندیماست که  شـرفت یپبـر عملکـرد معلمـان درتـدریس اثـربخش و       یفراوان

نییکـو به نقـل از  (داشته باشد آموزان دانشیلیتحص
6

در مـورد   نظـران  صـاحب ). 2004

                                                                                                                
1. Bonuros
2. Instructional Leadership
3. Effective teaching
4. Oliva
5. Leithwood
6. Quinn
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 ،آمـوزان باشـد  دانـش  يبرابتواند فراهم کننده تدریس مؤثر   دیبایآموزشيرهبرنکهیا

بــا هــم اخــتالف نظــر     اتیخصوصــدر اصــول و  یولــکــامالً موافــق هســتند   

مـدارس   شـرفت یپيمرکزۀآموزشی مؤثر و کارآمد در هست يرهبر). 2004نییکو(دارند

مـؤثر باعـث    يرهبـر کـه اعمـال    اسـت  شـده و ثابـت   است شدهرفتهیپذبه طور کامل 

تـدریس   یبخشـ  تیـ فیکموجـب   يقویآموزشيرهبرو  شودیمآموزان دانششرفتیپ

سیهرو  سیموئ(مؤثر معلمان است 
1

 ،2003 .(  

 ينگهـدار ، حفـظ و  یآموزشـ تیفیکيارتقادر  تواندیمکه  یمهميرهایمتغاز  یکی

کارکردهـاي رهبـري    ،باشـد  داشـته ییبسزامعلمان کارآمد و تحقق اهداف مدرسه نقش 

ـ آموزان است که دانش نیامدارس  ۀهم يوجودۀفلسف. استمدرسه  ریمد ، رنـد یبگادی

و  هـا  عالقـه ، ازهـا ینآمـوزان و بـا توجـه بـه     ۀ دانـش هم يبرايریادگینیاواقعاً  ایآاما 

یآموزشـ در نقش رهبـر   ریمدکی؟ و چگونه ردیگیمصورت  نامتفاوت آن يهاییتوانا

ۀهمـ  يبـرا يریادگیـ کند که  یسازماندهيا گونهمدرسه را به  يها تالشهمه  تواندیم

بهبود آمـوزش   !!!!. ل شود و تدریس مؤثري از معلمان مشاهده شودحاص آموزان دانش

 يبراتمرکز بر آنچه  :ند ازاکه عبارت استیآموزشدر دست رهبران  ییابزارها، یکالس

مربـوط بـه    يهـا  دادهدرس، اسـتفاده از   يهـا کـالس  ٔمشاهدهالزم است،  سیتدربهبود 

 یانسـان ارتبـاط   يکردهایرو، آموزاندانشکار  يها نمونهیبررسو  آموزان دانشتیموفق

ـ پله معلمان توسـعه  شوند تا تعمق و حل مسئ یمکه به کار گرفته  يهـا  روالکنـد و   دای

 يفردگوناگون کار  يها روشيبراییها چارچوبو  ساختارهاو ابندیآنان بهبود  يکار

، گوردون و رز گوردونکمنیگل). 2002، کمنیگل(با معلمان  یگروهو 
2

ف هد) 2007(

و  کیــدموکراتکــار  قیــطرمدرســه از  تیـ موفقرا بهبــود آمــوزش و  یآموزشــيرهبـر 

یآموزشيبرابرمعلمان و   يا حرفهآموزان، رشد دانش شرفتیپيبرامشارکت معلمان 

يهـا  آمـوزش عبـارت از نظـارت    یآموزشـ يرهبـر مهـم   يکارکردهااز  یبرخ. داندیم

ــان یکالســ ــتعر، توســعه کارکن ــوز و تیاســم(شــده اســت فی انورپ
3
 ۀ، ترجمــ1989،

                                                                                                                
1. Muijs& Harris
2. Gordon &Ross.Gordon
3. Smith & Andrews
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کمنیگلـ تر جامع یفیتعردر ). 1388بهرنگی
1

يبـرا پـنج کـارکرد   ) 2007(و همکـاران  

به معلم میمستقکمک : ند ازااند که عبارتکرده شنهادیپیآموزشيرهبر
2

 يا حرفهرشد ، 

معلمان
3
معلمان یگروهۀتوسع ،

4
یدرسيزیر برنامه،

5
یپژوهاقدام  و 

6
.  

ري ضعیف یا غیر اثربخشی وجود داشته اسـت، در آن مدرسـه   اي که رهب در مدرسه

اي که رهبري و مدیریت اثربخش  اما در مدرسه شود ۀ آموزشی به خوبی انجام نمیوظیف

انجام وظیفه کنند، بلکه کارکنـان و   اند توانستهیا قوي وجود داشته است، نه تنها معلمان 

زیـرا   ؛دانستند که چه اهدافی دارنـد  می ناند، آنا آموزان نیز به خوبی برانگیخته شده دانش

ارتباطات شفاف و صمیمانه بوده است و افراد احساس کردند که همکـار یکدیگرنـد و   

ینـد  ارهبري مدرسـه قبـل از هـر چیـزي بـر فر     . کنند در راستاي اهداف مشترك کار می

 ایـن ). 1389عبدالهی و ساکی، ۀ، ترجم2008،سیوید(یادگیري متمرکز استـ   آموزش

ینـد احسـاس هدفمنـدي،    ادفتر استانداردهاي آموزشی که رهبـري را فر  از سوينگرش 

آمـوزان، همـراه بـا دانـش و      انداز روشن و تمرکز شدید بر پیشـرفت دانـش   داراي چشم

بـه  ). 2003افسـتد،  (شود  داند، تقویت می ریزي درسی می ابتکار رهبري تدریس و برنامه

. ي به قلب رهبري موفق مدرسـه وابسـته اسـت   هر حال، گفته شد که آموزش و یادگیر

آموزان و تقویت آموزش تأکید داشـته باشـد،    که رهبري برافزایش یادگیري دانشمادامی

. ري محور مهم اسـت رهبري یادگی ۀاین دلیلی است که چرا اندیش. بیشتر قدرتمند است

معلمـان بیشـتر    آموزان نفوذ خـود را بـر   محور با تأثیر بر یادگیري دانشرهبران یادگیري

  ).همان منبع(کنند می

ـ ا،در تدریس اثر بخـش معلمـان   یآموزشنقش رهبري  ریتأثبا توجه به  بنابراین،  نی

  :استاالت زیر به سؤ ییگو پاسخمقاله در صدد 

؟استرهبري آموزشی متشکل از چه وظایف و کارکردهایی 

  تدریس مؤثر معلمان از چه ابعادي شکل گرفته است؟

                                                                                                                
1. Glickman
2. Direct assistance to teachers
3. Staff development
4. group development
5. Curriculum development
6. Action research
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ردهاي رهبري آموزشی مدیران مدارس و تدریس مـؤثر معلمـان رابطـه    آیا بین کارک

  وجود دارد؟ 

؟دی کنننیب شیپمؤثر معلمان را  سیتدرتوانند یمیآموزشيرهبريکارکردهاایآ.4

مطالعات بسیار زیادي رهبري آموزشی را عنصر کلیدي در تدریس اثربخش معلمـان  

کیـد  ی تعریف رهبـري آموزشـی تأ  ماهیت کمدر تحقیقات سنتی بیشتر به . اند دادهنشان 

آموزشـی،   تیریمـد در ادبیات . ی تاکید دارندداشتند ولی اخیراً بر بعد کیفی بیشتر از کم

ولـی   شـد یمـ آموزان را شـامل  آشکار معلم و دانشنقش رهبر اغلب مشاهده رفتارهاي 

بـالس و  (اخیراً با رویکردهاي علم تدریس، نقـش  رهبـري عمـالً تغییـر یافتـه اسـت      

بالس
1

مشاهده رفتاري با نگـاه سلسـله مراتبـی بـه      يریگ جهتبدین معنی که ). 1999، 

هـانتر (راهنمایی و اصالح تدریس تبدیل شده اسـت   يریگ جهت
2
بـا   ،در واقـع ). 1984،

اسـکات (اشکال همکاري و مشاوره پیوند خورده اسـت  
3

در طـی  ). 2000و همکـاران،  

هاي کامالً متناقضـی تفسـیر   نقش ناظر را به شیوهآموزشی  يها جنبشو  ها فلسفهزمان، 

از بازرس ؛اند کرده
4

کامالً متفـاوتی بـراي نـاظر     يها نقشیعنی  ؛گرفته تا رهبر آموزشی 

نوالن وهوور(اند کردهتعیین 
5

  ).1388، ترجمه عبدالهی، 2008، 

یآموزشییراهنماتاکنون نظارت و  1995از سال 
6

بر رهبري آموزشی تأکیـد داشـته    

ت که هدف اصلی این دوران ارتقـاي سـطح کیفیـت تـدریس معلمـان، تخصصـی و       اس

-کنترلـی و خـود  ود شـرایط یـادگیري و در نهایـت خـود    شدن کار معلمی، بهب يا حرفه

آخـرین مفهـوم در   ) 2004(همچنین وایلـز و بانـدي  ). 1382خورشیدي،(یادگیري است 

 ۀو وظیفـ  کنندیممعرفی را رهبري آموزشی  یآموزشییراهنماحال حاضر از نظارت و 

نظارت را آموزش چگونه آموزش دادن به معلمان، و رهبري حرفه اي در تدوین مجـدد  

وجود کارکردهـاي رهبـري و کیفیـت تـداوم     ). 1388بهرنگی، ۀترجم(دانندیمآموزش 

امروزه رهبـران آموزشـی بـا    . دارد يا کنندهآموزشی نقش تعیین يها هدفآنها در تحقق 

                                                                                                                
1. Blasé &Blase
2. Hunter
3. scat
4. Inspector
5. Nolan & Hoover
6. Suprvision



آموزشی يها نظامپژوهش در   56

سـعی در   يا حرفـه و از طریـق همکـاري    کنندیمکار و فعالیت  ناکمک آنمعلمان و به 

نیکنـامی، (ارتقاي کیفیت عملکرد معلمـان و رفـع مسـائل و مشـکالت آنـان را دارنـد      

کارکردهاي رهبري خیلـی سـاده بـود و هـدف اصـلی آنهـا تفتـیش و         ،در ابتدا). 1388

زشـی بیشـتر در قالـب    رهبـري آمو  ،بـه بیـان دیگـر   . آموزشـی بـود   يها طیمحبازرسی 

جـازر (گرفـت دهی انجـام مـی  بیه، تهدید و گزارش، تنیابینقص
1

، 2004، کـویین  2004

، عبـدالهی  ۀترجم2008، نوالن و هوور 2007،گلیکمن و همکاران 2005سالیوان و گالنز

. انـد  کـرده تحـوالت فراوانـی    اثـربخش امروزه رهبري آموزشی و ابعاد تدریس ). 1388

-بـراي تـدریس اثـر    يا تازهیف متعددي براي رهبري آموزشی و ابعاد پردازان وظانظریه

  :میپردازیمکه به برخی از آنها  اند شدهل ئبخش قا

سادر
2

 یرهبرآموزشـ يبرادر تحقیقاتی که انجام داد ) 2004به نقل از کویین 1987(

منابع ةفراهم کنند:  مؤثر چهار کارکرد
3

یآموزش، منبع 
4

، رابط اهداف
5

ارا، حضور آشـک 
6

 ،

هالینگر و مورفی. قائل شده است زشیانگجادیايبرادر مدرسه 
7

 يا مطالعـه در ) 1985(

کردنـد کـه عبارتنـد     يبنـد  دسـته که انجـام دادنـد رهبـري آموزشـی را  در سـه حـوزه       

ــف:از ــه )ال ــالت مدرس ــین رس تبی
8

ــدیریت ،  ــهم ــا برنام ــی يه آموزش
9

ــ و  ــود ج  وبهب

مدرسه
10
. تـأثیر رهبـري آموزشـی بـر تـدریس را       يا مطالعهدر ) 1999(بالس و بالس

نهایت رفتارهاي رهبري آموزشی را در سه منظـر بیـان نمودنـد کـه     بررسی کردند و در

)تبادل نظر(صحبت کردن با معلمان: ند ازاعبارت
11
معلمـان  يا حرفـه باال بردن رشد  ،

12

ایجاد زمینه براي بازخورد معلمان و
13
. در  يهبـر ر: بیان می کنند) 2004(وایلز و باندي

يهـا  تـالش جهت دهنده و  يها هدفروشن،  نشیباز جمله  ییزهایچمدارس محصول 

                                                                                                                
1. Jazzar
2. soder
3. Resource provider
4. Instructional resource
5. goals communicator
6. Visible presence
7. Hallinger and Murphy
8. Definig The School Mission
9. Managing The Instructional Programme
10. Promoting School Climate
11. Talking With Teachers( Conferencing)
12. Promoting Teachers Professional Growth
13. Fostering Teachers Reflection
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يرهبـر يبرا. منابع و اشتغال روزافزون معلمان است ینشیگزشده، کاربرد  يزیر برنامه

سـازمان،   کیـ يهـا  تیـ موقعدرك : وجـود دارد  يضـرور تیفیکنیچندمؤثر  یآموزش

انگیزشـی   یاساسـ يازهـا ینبـا   فیوظانیایروندوندیپییتوانا، و ها هدفآن،  فیوظا

بـري بهتـر سـاختن وضـع     اصـلی ره  ۀوظیفـ . آموزنـد یمـ و  کنندیمافراد که در آن کار 

ـ  ،در همین راستا. استآموزان یادگیري دانش ري آموزشـی را بـه شـرح    کارکردهاي رهب

سـه بعـد   اند کـه ایـن   رهبري در سه بعد تقسیم بندي شده هايکارکرد. داردذیل بیان می

کـه هـر کـدام از ابعـاد داراي      اسـت درسی و آموزش درسی  ۀاداري، برنام:اند ازعبارت

  ).1388ترجمه بهرنگی(است وظایفی 

کمـک مسـتقیم بـه    : پـنج کـارکرد اساسـی   ) 2007(گلیکمن و همکاران ،در نهایت 

ریـزي درسـی و اقـدام    ۀ گروهـی معلمـان، برنامـه   معلمان، توسع يا حرفهمعلمان، رشد 

  .اند دهکروهی را بیان پژ

تدریس در مدارس از جمله وظایف بـا اهمیـت     ۀاگر این باور صحیح است که وظیف

آن، عوامـل  است، توجه به این وظیفه و چگـونگی اجـراي    آموزان دانشدر امر یادگیري 

 يا ژهیـ وهایی که این وظیفه در آنها صورت می گیـرد از اهمیـت   مؤثر بر آن و نیز حیطه

تدریس مؤثر را با توجه به تحقیقات  يهایژگیوبر این اساس برخی از . تبرخوردار اس

  .انجام گرفته بیان می شود

ایوانیکی
1

 ۀد کـه در پـنج حیطـ   کـر براي تـدریس مـؤثر بیـان     ییها شاخص) 1989(

يا حرفـه يهـا  تیمسـئول ، مـدیریت کـالس، تـدریس، ارزیـابی و     يزیر برنامه: مختلف

الیـوا ). 1388عبـدالهی  ۀترجمـ 2008ن و هـوور نقـل از نـوال  (اند شدهيبند طبقه
2

)1996 ،

: ند ازابراي تدریس مؤثر چهار حیطه بیان کرده است که عبارت) 1387جواهري، ۀترجم

آمـوزان و  د دانش آموزان، بـاز خـورد بـه دانـش    انتخاب هدف، تحت نظر داشتن عملکر

-یمچنین بیان تدریس مؤثر را این  يهایژگیو)1998(هریس . استفاده از تقویت مثبت

توجه به محتواي آموزشی، انتقال مناسـب مطالـب، دریافـت بـازخورد و سـؤاالت      : دکن

اهداف آموزشی،  ةمؤثر، فراهم کردن فرصت مناسب براي اصالح ابهامات، توضیح دربار

                                                                                                                
1. Iwanicki
2. Oliva
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، هدف قـرار دادن مقاصـد شـناختی،    آموزاندانشمحتواي درسی، ارتباط با  ةدانش دربار

آمـوزان،  ایر مباحث، مسئولیت در قبـال دانـش  ین تدریس خود و سبرقرار کردن ارتباط ب

الوشاهی و کوك. مشاوره و مدیریت کالس
1

که تـدریس مـؤثر در    کندیمتأکید ) 2009(

سطح دانـش   ةاول، مطابق بودن با آمادگی افراد که در برگیرند. اصول زیر است ةبرگیرند

سوم، تمـرین کـه   . طات مؤثر استارتبا ةدوم، آموزش که در برگیرند. یادگیرندگان است

چهـارم،  . براي درگیري مستقیم در فرایند تدریس است آموزان دانشبه نیاز  کندیماشاره 

. مسـائل پیچیـده   ةبـه بحـث دربـار    کنـد یمپنجم، توضیح دادن که اشاره . خالصه کردن

 ۀترجمـ 2008(نـوالن و هـوور  . ششم، بحث کردن که شامل دادن بازخورد به افراد است

و درك نقاط مشترك و نقاط اختالف  هایژگیواز  يا مجموعهۀبا مطالع) 1388الهیعبد

ابعـاد را   ۀکـه مشـترکات همـ    انـد  دهکـر را طراحـی   گانه هشتيها طهیح، هایژگیوبین 

درسی، اسـتفاده از   يزیر برنامهتسلط بر محتوي، : ند ازااین ابعاد عبارت. دهدیمپوشش 

 يهـا  تفـاوت ، ایجـاد جـو مثبـت، درك    یآموزششیابی متنوع در تدریس، ارز يها روش

و ارتباط با والدین ) معلم(اي خود، رشد حرفه...)هاي خاصنگی، نیازازقبیل فره(فردي 

  .و همکاران

رهبـري آموزشـی و    ۀمربـوط بـه رابطـ    يهـا  حـوزه در ادامه به چند پژوهش که در 

رهبـري  "عنـوان  در تحقیقـی تحـت  ) 2002(گلـیکمن ؛ دشـو یمتدریس پرداخته اشاره 

 ی تأکیـد آموزشبر وجود رابطه بین تدریس مؤثر و رهبري  "مؤثر تدریسی براي آموزش

ی در ارتباط مستقیم بـا کـالس درس   آموزشرهبري  يکارکردهادر این پژوهش . داشتند

. داري بـوده اسـت  ۀ معنـا و تدریس اثر بخش مورد بررسی قرار گرفت و بین آنهـا رابطـ  

ساس ارتباط نظارت کلینیکی، مربیگري همتا، دوستان تحلیلگر و او بر ا ۀفرضیات مطالع

. دار بودن داشته اسـت حکایت از معنا ها دادهکه آنالیز اقدام پژوهی  با تدریس مؤثر بوده 

ویتزریس يا مطالعهدر
2

-دانشی و پیشرفت آموزشرهبري "با عنوان) 2003(و همکاران 

را بررسی کردند و به این نتیجـه رسـیدند   ن لماکمک مستقیم به مع ،انجام دادند "آموزان

در  بهبـود و عملکـرد معلـم و در نهایـت در پیشـرفت       که کمک مستقیم تـأثیر زیـادي  

                                                                                                                
1. Alweshahi and cook
2. Witziers
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مـارك و پرینتـی  .دارد آموزانتحصیلی دانش
1

اصـول  "در پژوهشـی بـا عنـوان    ) 2003(

ادغام  رهبري تغییر ،دانش آموزانرهبري و عملکرد 
2
انجـام دادنـد    "یآموزشو رهبري   

که در این بررسی بر نیاز رهبري تغییر در مدارس تأکید شد ولـی ادغـام آن بـا رهبـري     

در تحقیقـی  ) 2005(دانل و وایت. شدیممعلمان  ی بسیار مؤثرتر در تدریس مؤثرآموزش

که در  مدارس  ایالت پنسلویا  انجام دادند به این نتیجه رسـیدند کـه بـین رفتـار هـاي      

و پیشـرفت تحصـیلی    اسـت ) 1987(شـاخص هـالینگر  50رهبري مدیر که بر گرفته از 

  .معناداري وجود دارد ۀرابط دانش آموزان

کـه هـدف    اسـت رهبري آموزشی یکی از مفاهیم  ارزشـمند در مدرسـه   ،در نهایت

آمـوزش بـه هـدف     و براي اینکـه رهبـري  . استآموزاندانشاصلی آن بهبود یادگیري 

  .کنددریس معلمان تالش در جهت بهبود ت دیبااصلی خود نائل شود، 

  پژوهشروش

توصیفی قیتحقروش 
3

یهمبستگو از نوع 
4

: زن(متشکل از معلمـان   يآمارۀجامع. است

. اسـت کـرج چهارگانـه   ینواحییابتدامدارس ) نفر 399( و مدیران ) 466: ، مرد2914

آماري معلمان با استفاده از جدول کرجسی و مورگـان  ۀحجم نمون
5

نفـر و   346) 1960(

 يبـرا . افـت یشیافـزا نفـر   396حجم نمونه به تعداد يدرصد15افت نمونه  ۀحاسببا م

 يا طبقـه يریگ نمونهيها روشمعلمان و مدیران از ترکیب  ۀمعرف جامعنمونه  انتخاب

از چهـار   ،منظـور  نیبد. استفاده شده است ها نسبتبا رعایت  يا مرحلهتک  يا خوشهو 

سـپس   شـد مشخص  هیناحیت تعداد نمونه هر جنس ریمتغتیرعاکرج با  یآموزشۀیناح

مدرسه به عنـوان مـدارس نمونـه     132، از تمام نواحی منظم یتصادفبا استفاده از روش 

معلم به عنوان نمونه در  سهاز هر مدرسه به صورت تصادفی ساده  ،در ادامه شدانتخاب 

معلمـان  نظر بـه اینکـه مـدیران در مـورد      ،مدیران ۀدر خصوص نمون. نظر گرفته شدند

بـه عنـوان مـدیران نمونـه      شـده مدیران مدراس انتخاب  ۀ، پس کلیدهندیممربوطه نظر 

                                                                                                                
1 .mark & printy 
2 .trensformtional leadership 
3. Descriptive  research
4. Correlational research
5. krejcie&morgan
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نمودار بیـانگر  . دشمدیر متناسب با مدارس لحاظ  132که تعداد  شدندپژوهش انتخاب 

  .انتخاب نمونه است يا مرحلهتک  يا خوشهروش 

  

  

  

  يا مرحلهتک  يا خوشهروش  )1(نمودار 

معلمان و مدیران را بـا توجـه بـه حجـم جامعـه و رعایـت       جدول ذیل حجم نمونه 

  .تناسب با توجه به نواحی نشان می دهد

  

  معلمان و مدیران ۀحجم نمون) 1(جدول 

مدیران ۀحجم نمونمعلمان مرد ۀنمونحجم معلمان زن ۀحجم نموننواحی

نسبتمردنسبتزن

340865614132جمع

  

  .شدکارکردهاي رهبري و تدریس مؤثر استفاده  در این پژوهش از دو پرسشنامه

اسـاس تشـکیل ابـزار مـورد اسـتفاده، بررسـی        :پرسشنامه کارکردهاي رهبري آموزشی

-براي بررسی اجزاء تشـکیل . ن بودکارشناسی نخبگان و متخصصا يها لیتحلادبیات و 

کـه   الزم يهـا  یژگـ یوپرسشنامه، و براي مطمئن شدن از معرف بودن و ) ها هیگو(دهنده

بر این اساس براي . شدآن را دارد، از روایی صوري استفاده  يریگ اندازهپژوهشگر قصد 

 5استاد مدیریت آموزشی و همچنین بـین   5در بین  ها پرسشنامهی صوري، سنجش روای

از روایی سازه. دشدانشجوي دکتراي مدیریت آموزشی توزیع 
1

کـه   ، بـراي تشـخیص این  

که مبناي نظري دارد را اندازه  يا صهیخصازه یک سازه یا یک گیري تا چه اندابزار اندازه

                                                                                                                
1. Construct validity 

نواحی چهار گانه مدرسه132

مدیر132

معلم396
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ـ تأتحلیل مورد اسـتفاده بـه منظـور     ،د و بر همین اساسشگیرد استفاده می سـاختار   دیی

يریـ گهـا در انـدازه  ریمتغاز  کیهرسهم  يمعنادارفرض شده و آزمون قدرت و  یعامل

يدییتأیعامل لیتحلسازه کارکردهاي رهبري 
1
ـ بود کـه    ارائـه   هـا  افتـه یایج در بخـش  نت

و براي برآورد پایاییگردیده است
2

پرسشنامه از روش آلفاي کرونبـاخ  
3

اسـتفاده شـده    

نفر از حجم هـردو نمونـه توزیـع    30اجراي اولیه بین  يبرااست بدین گونه پرسشنامه 

شد و پایایی پرسشنامه ها مورد بررسی قرار گرفت کـه آلفـاي کرونبـاخ ابـزار مربوطـه       

ییـد  أگویـه ت  47لفه و ؤم 5پرسشنامه کارکردهاي رهبري با  ،در نهایت. بوده است 91/0

 يبنـد  درجـه پـژوهش از   يهـا  مؤلفـه تر روشنهمچنین براي تحلیل بهتر و . قرار گرفت

  .طیف لیکرت استفاده شده است

نـوالن و   ياسـتانداردها تشـکیل ابـزار مـورد اسـتفاده      اساس :پرسشنامه تدریس مؤثر

 یعـامل سـاختار   .دشـ استفاده  نامتخصصاز نظرات  ییروانییتعيبرا. بود)2008(هوور

قرار گرفت کـه نتـایج در بخـش     یبررسمورد  يدییتأیعامللیتحلپرسشنامه به روش 

ده است و براي برآورد ضریب پایایی پرسشنامه از روش آلفاي کرونبـاخ  شارائه  ها افتهی

از حجـم هـردو    نفـر  30اجراي اولیه بـین يبرابدین گونه پرسشنامه . استفاده شده است

پرسشـنامه تـدریس    ،در نهایـت . بـوده اسـت  84/0نمونه توزیع شد و پایایی پرسشنامه 

همچنـین بـراي تحلیـل بهتـر و     . ییـد قـرار گرفـت   أگویه مـورد ت  41لفه و ؤم 8مؤثر با 

  . دشپژوهش از درجه بندي طیف لیکرت استفاده  يها مؤلفهتر روشن

  ها افتهی

  ؟استرهبري آموزشی متشکل از چه وظایف و کارکردهایی : یک ةارال شمؤس

-ت و سهم هریک از متغیرهاي مشـاهده یید ساختار عاملی و آزمون قدرأبه منظور ت 

متغیر نهفته برونزاي رهبري آموزشی، از روش معـادالت سـاختاري    يریگ اندازهشده در 

دارد که همـه متغیرهـاي    در معادالت ساختاري مدل ساختاري وجود. دشاست استفاده 

در . کنـد یمـ را توصـیف   رهـا یمتغتئوریکی را در خود دارد و روابط علـی ممکـن بـین    

                                                                                                                
1. Confirmatory Factor Analysis 
2. Reliability
3. Cronbach Alpha
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تر مجذور خی نشانگر برازش مناسـب مـدل   الگویابی معادالت ساختاري، اعداد کوچک

بـاالتر  معمـوال معنـادار اسـت و      يهـا  نمونـه این شاخص در حجـم   .آزمون شده است

بـه تنهـایی شـاخص مناسـب و      ،بر همین اسـاس  .نمونه دارد وابستگی زیادي به حجم

در مـورد ایـن شـاخص نظـرات     ) x2/df. (دشـو مطمئنی براي برازش الگو تلقـی نمـی   

و برخـی نیـز    3تـر از   و برخی کوچک 2تر ازبرخی نسبت کوچک. محتلفی وجود دارد

نظـر  براي نیکـویی بـرازش در    را به عنوان شاخص مطلوب 5تر از حتی نسبت کوچک

) RMSEA. (بهتر اسـت  ،تر باشدنزدیک 1هر چه این نسبت به  ،به هر جهت. اندگرفته

 GFIاسـت نشـان دهنـده بـرازش مناسـب      5/0بر اساس این شاخص، مقادیر کمتـر از  

ـ  ثیر أشاخص تطابق کوواریانس مشاهده شده با کواریانس مدل تئوریکی است و تحت ت

و هرقـدر عـدد بـه     ردیـ گیمـ ک قرار عدد این شاخص بین صفر و ی استحجم نمونه 

بـا توجـه   ) AGFI. (تر استتر و برازندهتر باشد، مدل مناسبدست آمده به یک نزدیک

حدي نسـبت بـه حجـم نمونـه و     این شاخص تا ،ثیر نمونه استأتحت تGFIبه اینکه 

دهنـده نیکـویی   را تعدیل می کند و مقادیر نزدیک بـه یـک نشـان     GFIدرجات آزادي 

ـ یب شیپماتریس کواریانس ) CFI. (استهاي گردآوري شده و با دادهبرازش الگ شـده   ین

ن شاخص بین صفر و عدد یـک  ای .کندیمبا مدل را با کواریانس مدل تئوریکی مقایسه 

مقادیر  ،به طور کلی .گیرد و اندازه نزدیک به یک حاکی از برازش مناسب استقرار می

، هـومن،  1374قاضـی طباطبـائی،  (گو داللـت دارد ، بر برازش مناسب ال1تا  9/0باالتر از 

  ).1389، يآباد نیز، 1388
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هاي رهبري آموزشی در تحلیل گیري متغیر نهفته برونزاي کارکردپارامترهاي الگوي اندازه )2(جدول 

ییديتأعاملی 

Tهاي چندگانه یهمبستگمجذور پارامتر استاندارد شدهگویهکارکردها

کمک مستقیم 

ه معلمب

182/067/003/17
**

278/061/090/15
**

384/071/083/17
**

476/058/028/15
**

578/061/094/15
**

667/046/002/13
**

776/058/025/15
**

882/068/017/17
**

977/060/064/15
**

1074/055/082/14
**

1187/075/062/18
**

  يا حرفهتوسعه 

معلمان

1279/062/008/16
**

1369/048/044/13
**

1480/064/052/16
**

1579/063/028/16
**

1673/053/036/14
**

1780/063/037/16
**

1883/068/032/17
**

1980/063/034/16
**

2082/067/012/17
**

2181/065/070/16
**

 توسعه گروهی

معلمان

2280/065/049/16
**

2372/052/017/14
**

2481/065/051/16
**

2579/063/018/16
**

2672/052/007/14
**

2764/040/096/11
**

2874/054/048/14
**

2969/062/001/16
**

3086/073/014/18
**

3164/042/016/12
**

توسعه 

 يزیر برنامه

رسید

3283/069/043/17
**

3380/065/054/16
**

3478/061/080/15
**

3576/058/036/15
**

3679/062/007/16
**
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3782/067/092/16
**

3875/056/091/14
**

3976/058/035/15
**

اقدام پژوهی

4082/067/097/16
**

4186/073/026/18
**

4280/064/033/16
**

4384/071/077/17
**

4485/073/011/18
**

4588/077/098/18
**

4680/064/032/16
**

4788/078/015/19
**

. معنادار اسـت  يآماربرآورد شده، از لحاظ  بیضرا)2(با توجه به اطالعات جدول

-، نشـان )نشـانگر (ده شده مشاه يهاریمتغاز  کیهر  يبراپارامتر استاندارد شده  ریمقاد

تـر از  بزرگ tریمقادبوده و ) نهفته ریمتغ(بر کارکردهاي رهبري  یعاملدهنده قدرت بار 

 یهمبسـتگ اسـتاندارد شـده و مجـذور     بیضـرا . دهد یمسهم را نشان  نیايمعنادار2

در  بیضرانیا. صورت جداگانه برآورد شده استه از نشانگرها ب کیهريبراگانه چند

 نیـی تبانسیوارو مجذور آنها، معرف نسبت  یخطیهمبستگقوت و قدرت  اریعمواقع 

، يریگۀ اندازهلیوسکهدهد یمنشان  کیبه  کینزدریمقاد. نهفته است ریمتغشده توسط 

ـ ابراساس . هماهنگ است یخوببه  يریگمناسب و با مدل اندازه  يرهـا یمتغ، ریمقـاد نی

  .کنندیميریگرکردهاي رهبري آموزشی را اندازهاسازه ک یخوبمورد نظر با توان نسبتاً 

  

متغیر برونزاي کارکردهاي رهبري  يریگاندازه يالگوبرازش  ییکوینيهاشاخص )3(جدول 

آموزشی

مجذور 

x2(یخ
(

ۀدرج

يآزاد

 دونسبت خی 

 ۀبر درج

)x2/df(آزادي

سطح 

معناداري

يخطاشهیر

 نیانگیم

مجذورات 

بیتقر

)RMSEA(

شاخص 

 ییکوین

ازش بر

)(GFI

 لیتعدشاخص 

 ییکوینشده 

)AGFI(برازش

شاخص برازش 

)CFI(يا سهیمقا

83/4250102415/4001/005/0  92/085/094/0

  

 يهـا  مالكبا توجه به  )3(هاي به دست امده از برازش مدل  در جدول شماره آماره

اي پـژوهش گیـري متغیرهـاي نهفتـه برونـز    انـدازه  بیان شده  بیانگر آن است که الگوي
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 يهـا  دادههاي مشاهده شده، بـرازش مناسـبی بـا    با توجه به متغیر) رکردهاي رهبريکا(

 یخـوب مورد نظر با تـوان نسـبتاً    يرهایمتغبر همین اساس، . گردآوري شده داشته است

ـ ترتنیبـد  .کننـد یميریگ اندازهسازه کارکردهاي رهبري آموزشی را  کمـک   سـازه ،بی

ـ ر برنامـه ۀگروهی، توسـع  ۀتوسع، يا حرفهۀمستقیم، توسع  47و اقـدام پژوهـی  بـا    يزی

  .دشویمیمعرفقیتحقيزا بروننهفته  يرهایمتغنشانگر نسبتاً مناسب، به عنوان 

  ثر از چه ابعادي شکل گرفته است؟ؤتدریس م: دو ةال شمارسؤ

. معنادار اسـت  يآماربرآورد شده، از لحاظ  بیضرا)4(با توجه به اطالعات جدول

-، نشـان )نشـانگر (مشاهده شده  يرهایمتغاز  کیهر  يبراپارامتر استاندارد شده  ریمقاد

تـر از  بـزرگ  tریمقادبوده و ) نهفته ریمتغ(بر ابعاد تدریس مؤثر  یعاملقدرت بار  ةدهند

 یهمبسـتگ اسـتاندارد شـده و مجـذور     بیضـرا . دهـد یمـ سهم را نشان  نیايمعنادار2

ـ ا. صورت جداگانه برآورد شده استه ب از نشانگرها کیهريبراچندگانه   بیضـرا نی

انسیـ وارو مجذور آنها، معـرف نسـبت    یخطیهمبستگقوت و قدرت  اریمع،در واقع

ـ بـه   کینزدریمقاد. نهفته است ریمتغشده توسط  نییتب ۀ لیوسـ کـه دهـد  یمـ نشـان   کی

، ریمقـاد نیابراساس . هماهنگ است یخوببه  يریگ، مناسب و با مدل اندازهيریگاندازه

  .کنندیميریگة تدریس مؤثر را اندازهساز یخوبمورد نظر با توان نسبتاً  يرهایمتغ
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پارامترهاي الگوي اندازه گیري متغیر نهفته درونزاي سازه تدریس مؤثر در تحلیل عاملی تأییدي )4(جدول 

مقیاس
سئواالت 

اسیمق

پارامتر استاندارد 

شده

 یهمبستگمجذور 

هاس چندگانه
T

تسلط بر محتوي

10/7150/012/14**
20/7657/048/15**
379/063/059/16**
466/044/098/12**

برنامه ریزي 

طرح (درسی

)درس

571/051/0** 14/27

674/055/0** 07/15

774/055/018/15**
876/058/060/15**
971/050/025/14**

استفاده از روش 

تنوع هاي م

تدریس

1073/053/083/14**
1178/062/047/16**
1273/054/094/14**
1368/046/053/13**
1460/036/056/11**
1554/029/012/10**
1673/054/000/15**

ارزشیابی

1766/044/091/12**
1868/046/028/13**
1976/057/045/15**
2068/047/049/13**
2177/059/082/15**
2267/045/009/13**

مدیریت کالس

2373/054/077/14**
2475/057/0** 39/15

2573/053/0** 63/14

2668/047/044/13**
2770/048/079/13**

درك تفاوت هاي 

فردي

2873/053/075/14**
2961/037/092/11**
3048/023/0160/9**
3160/036/072/11**

 يا حرفهرشد 

)معلم(خود

3277/060/087/15**
3383/070/077/17**
3481/066/004/17**
3567/045/008/13**
3677/060/088/15**

ولدین، (ارتباط

همکاران و 

)جامعه

3750/025/037/9**
3854/029/018/10**
3964/041/047/12**
4079/062/036/16**
4168/047/059/13**
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تدریس مؤثر يریگاندازه يالگوبرازش  یکوئینيهاشاخص )5(جدول 

مجذور 

x2(یخ
(

درجه 

يآزاد

 دونسبت خی 

بر درجه 

)x2/df(آزادي

سطح 

معناداري

يخطاشهیر

 نیانگیم

مجذورات 

بیتقر

)RMSEA(

شاخص 

 ییکوین

برازش 

)(GFI

 لیتعدشاخص 

 ییکوینشده 

)AGFI(برازش

شاخص برازش 

)CFI(يا سهیمقا

65/44117518/5001/003/089/085/094/0

  

بیـان   يهـا  مـالك با توجه به  )5(هاي به دست آمده از برازش مدل  در جدول آماره

ریس تـد (زاي پژوهش غیرهاي نهفته درونگیري متبیانگر آن است که الگوي اندازه  شده

گـرداوري شـده    يهـا  دادهبا توجه به متغیر هاي مشاهده شده، برازش مناسبی بـا  ) مؤثر

، )طـرح درس (ي درسیریزتسلط بر محتوي، برنامه يها سازه،بیترتنیبد. داشته است

ردي، هاي فرزشیابی، مدیریت کالس، درك تفاوتهاي متنوع تدریس، ااستفاده از روش

زاي درون يرهـا یمتغنشانگر نسبتاً مناسب بـه عنـوان    41ا اي معلم و ارتباط برشد حرفه

  .دشویمیمعرفقیتحق

مؤثر معلمان  سیتدرکارکردهاي رهبري آموزشی مدیران با  نیبایآ:سه ةال شمارسؤ

  وجود دارد؟ يداررابطه معنا

  هاي رهبري آموزشی با تدریس مؤثرکارکرد نیبیهمبستگسیماتر) 6(جدول 

يمعنادارسطح حجم نمونهدریس مؤثرتپژوهش يرهایمتغ

44/0352001/0کمک مستقیم به معلم
**

46/0352001/0معلم يا حرفهرشد 
**

40/0352001/0توسعه گروهی معلمان
**

48/0352001/0برنامه ریزي درسی
**

25/0352001/0اقدام پژوهی
**

**
01/0<P

مـؤثر معلمـان    سیتدرتوانند یمیموزشآيرهبريکارکردهاایآ: ال شماره چهارؤس

  ؟ندکنینیب شیپرا 

از  یآموزشـ يرهبـر يکارکردهـا قیـ طرمؤثر معلمان از  سیتدرینیبشیپبه منظور 

  . با روش همزمان استفاده شد یخطونیرگرس
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  رهبري آموزشی يکارکردهاقیطرمؤثر از  سیتدرینیب شیپ) 7(جدول 

RR2Fوارد شده به مدل يرهایمتغ

  به معلم میمستقمکک

  معلم يا حرفهرشد 

  معلمان یگروهۀتوسع

  یدرسيزیربرنامه

یپژوهاقدام 

53/028/025/31

 سیتدر(متغیر وابسته  انسیواردرصد از 28کهچند گانه نشان داد  ونیرگرسجینتا

قابـل  ) کارکردهاي رهبـري آموزشـی مـدیران   (متغیرهاي مستقل قیطراز ) مؤثر معلمان

توان نتیجـه گرفـت   می. معنادار است 05/0مده در سطح دست آه ب Fمقدار . تاس نییتب

که مدل رگرسیون مدل خوبی بوده و مجموعه متغیرهاي مستقل قادرند تغییرات تدریس 

  .مؤثر را تبیین کنند

  تیریمديکارکردهاقیطرمؤثر از  سیتدرینیبشیپبیضرا) 8(جدول 

وارد شده به  يرهایمتغ

مدل

عرض از 

امبد

خط  بیش

bونیرگرس

خط  بیش

استاندارد (ونیرگرس

β)شده

سطح 

يمعنادار

یدرسيزیر برنامه

84/48

47/023/0012/0

35/012/012/0به معلم میمستقکمک

42/015/010/0معلم يا حرفهرشد 

38/014/018/0معلمان یگروهۀتوسع

30/011/026/0یپژوهاقدام 

  

درسی از لحاظ  يزیر برنامه؛ در مدل نهایی متغیر 8جدول شماره بر اساس اطالعات 

ثیر رگرسـیونی را  أبیشترین ت  >β ،05/0p= 23/0آماري معنادار شد و  با توجه به مقدار

روي متغیر تدریس مؤثر داشته است که به ازاي افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر 

انحراف استاندارد افـزایش خواهـد    23/0درسی میزان تدریس مؤثر معلمان يزیر برنامه

معلـم ، رشـد    یگروهـ معلـم، توسـعه    یپژوهاقدام (گریدنیب شیپيرهایمتغیافت، ولی 

ـ     )به معلم میمستقکمکمعلم و  ياحرفه ثیر رگرسـیونی غیـر   أ، بـه دلیـل نـاچیز بـودن ت

  .معنادار به دست آمد
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  يریگ جهینت

موزشـی  آربوطـه بـه کارکردهـاي رهبـري     م يهـا  لفـه ؤمادبیـات   ۀبا مطالع ،مقاله نیادر 

ند که با انجام تحلیـل عـاملی از   شدیک تنظیم مربوط به هر يها سازهشناسایی شدند و 

گروهـی   ۀمعلمـان، توسـع   يا حرفهرشدکمک مستقیم به معلمان،  :میان کارکردهاي نیا

يهـا  افتـه ینتایج بـا  . یید قرار گرقتندأمعلمان، برنامه ریزي درسی و اقدام پژوهی مورد ت

هماهنگی دارد و همچنین بـا بخشـی از   ) 2007و گلیکمن و همکاران،  2002گلیکمن،(

؛ الیـت وود و  2004؛ وایلـز و بانـدي،  2004؛کـویین،  1999بـالس و بـالس،   يهـا  افتهی

جانتزي
1
ابـزار بـراي سـنجش برخـورداري      هـا  افتـه یۀهماهنگی داشت و بر پایـ  2006،

  .دشفراهم مدیران از کارکردهاي رهبري آموزشی 

سـازي اسـتانداردهاي تـدریس نـوالن و     گر از کارهاي مهم انجام شده بـومی یکی دی

و  هـا  لفـه ؤمبوده است که پس از ترجمـه و ارائـه بـه خبرگـان و تحلیـل      ) 2008(هوور

د کـه در ادامـه بـا    شهاي ارائه استانداردها براي اجرا به نمونه يسازیبومبراي   ها هیگو

ـ ر برنامهمؤثر متشکل از تسلط بر محتوا،  سیتدری استفاده از تحلیل عامل تـدریس،   يزی

کـالس، درك تفـاوت    تیریمدآموزشی،  یابیارزش، سیتدرمتنوع  يهااستفاده از روش 

ییـد  أو ارتباط با والدین، همکـاران و جامعـه مـورد ت    يا حرفهدانش آموزان، رشد  يفرد

ترانگاساز سويقرار گرفت که در بخشی از تحقیقات انجام شده
2

؛ 2004و همکـاران،  

در برخـی از   2009لوشاهی و کوك،؛ ا1387سعیدي و همکاران  ۀترجم2008سانتراك،

ـ    ) 2008(یید قرار گرفتند که نـوالن و هـوور  أمورد ت ها لفهؤم ۀدر یـک جمـع بنـدي کلی

و ابزاري براي سنجش تدریس مـؤثر معلمـان فـراهم     اند دادهیید قرار أرا مورد ت ها لفهؤم

آمـاري انجـام گرفتـه     يها لیتحلبا تغییرات الزم و  يسازیبومو در طی فرایند  دان دهکر

. دشمورد پذیرش واقع 

ة مؤثر معلمـان بـه عنـوان یـک سـاز      سیتدربا  یآموزشرهبر  يکارکردهانیبۀرابط

ـ ر برنامـه تدریس مؤثر با . مثبت و معناداري به دست آمد درسـی بیشـترین ضـریب     يزی

                                                                                                                
1. Leithwood&Jantzi
2. Stronge
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دسـت  ه نتایج ب. دهدیمزوهی کمترین ضریب همبستگی را نشان همبستگی و با اقدام پ

ورث ثـوث ؛ 1999آمده با بخشی از تحقیقات انجام شده توسط بالس و بـالس، 
1
؛ 2002،

دوفر
2
؛ ویتزریس2002؛ گلیکمن، 2002،

3
؛ داونپـورت و  2004؛کویین،2003و همکاران، 

سامتانا
4
، بوش2007؛ گلیکمن و همکاران،2004،

5
و مغایر با نتایج  تاسهماهنگ  2008،

نظـارتی   يهـا  روشکه این نـوع مغـایرت احتماالبـه علـت      است1967تحقیقات وایلز،

  .موجود در آن زمان بود

مـؤثر   سیتـدر تواننـد  یمـ یآموزشـ يرهبريکارکردهاایآ":الدر پاسخ به این سؤ

  "؟ندکنینیب شیپمعلمان را 

مؤثر معلمـان   سیتدرانسیروادرصد از 28کهچند گانه نشان داد  ونیرگرسجینتا

ل دیگـري  عوامـ  ،بنابراین. است نییتبکارکردهاي رهبري آموزشی مدیران قابل  قیطراز 

بخشی تـدریس معنـادار هسـتند کـه در پـژوهش هـاي دیگـر        هم وجود دارند که در اثر

، 1377نتایج به دست آمده با نتایج بخشی از تحقیقات اعتمادي . بررسی شود ستیبایم

؛ 2000؛  گــوردون،2000؛ پــاژاك،1999بــالس و بــالس،؛ 1386ورچیــان، خــدیوي و ق

؛ دانـل و وایـت  2004؛ کویین،2002؛  هریس،2002؛ گلیکمن،2002،ورث ثوث
6

؛ 2005، 

بنکس
7
؛ واهلسـتروم  2007؛ گلـیکمن و همکـاران،  2005،

8
هماهنـگ   2008و همکـاران  

گونـه  ایـن  تـوان یمـ با توجه به نتایج به دست آمده و تحقیقات انجام شده قبلی . است

"کارکردهاي رهبـري مـدیر   "که یکی از عوامل معنادار در تدریس اثر بخش کردمطرح 

  .مؤثر است آموزان دانشو در پیشرفت تحصیلی است 

کارکردهاي رهبـري تـأثیر    ،در بیان کلی و با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش

یعنـی بـا    اسـت؛ دار بین آنهـا موجـود   و ارتباطی معنا داردگذار در تدریس مؤثر معلمان 

الزم بـه توضـیح    .ابدی یماعمال کارکردهاي رهبري آموزشی تدریس اثربخش هم بهبود 

                                                                                                                
1. Southworth
2. Dufour
3. Witziers
4. Davenoport&smetana
5. Bush
6. Donnell & Whit
7. Baneks
8. Wahlstrom
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عملکرد معلم سازي هاي بهینهکه اعمال کارکردهاي رهبري آموزشی یکی از روش است

حاضر بـه آن پرداختـه    ۀدیگري هم وجود دارد که در مقال يها روشو  استدر تدریس 

هـا اسـتفاده از کارکردهـاي    ؤثرتریند یکی از مـ شه است، ولی همچنان که مشاهده نشد

معلـم در تـدریس بـه     يا حرفـه عملکـرد   سازيتوان با بهینهاست و میرهبري آموزشی 

د؛ از نتـایج  شتر کینزدآموزان ي دانشهدف غائی آموزش و پرورش یعنی بهبود یادگیر

و همچنین قابل اسـتفاده   کرد پرورش استفادهآموزش و  يها سازماندر  توانیمپژوهش 

  . استبراي مدیران و معلمان 
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