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Abstract 

Purpose of present research was to identify the factors affecting the effectiveness of 
educational leaders in multi-grade schools in Guilan province. The research is applied in 
terms of purpose and descriptive-correlation method. The statistical population of the study 
includes all teachers of multi-grade primary schools in Guilan province with 1945 people. 
Based on Morgan table, a sample of 322 people was selected by stratified random sampling 
method. The data collection tool is a researcher-made questionnaire whose validity was 
confirmed by experts and reliability was obtained using Cronbach's alpha of 0.91. SPSS 
software and exploratory factor analysis were used to analyze the data. Based on the results, 
the factors affecting the effectiveness of educational and training leaders were summarized 
in eight factors, respectively: the personal and personality traits of the leader; Supervision 
and guidance; Technical knowledge and skills of the leader; Constructive and participatory 
atmosphere of the school; Motivate and support colleagues; effective communication; 
Growth and empowerment of colleagues; Environmental and contingent conditions of the 
school. Which in total explain 73.32% of the total variance. Among these factors, the personal 
and personality traits of the leader with 11.15% have the largest share in the effectiveness of 
educational leaders. Therefore, those who seek effective supervision and leadership in 
education should consider these factors. 
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1.  

2.  

 دگاهیاز د یتیو ترب یراهبران آموزش یعوامل مؤثر بر اثربخش ییشناسا

 النیاستان گ هیمعلمان چندپا

  4یاکبر تقی، 3یاکینیمع مهدی، 2زاهد بابالن عادل، 1یانیعابد ینافش

 یرانا، یلاردب، یلیدانشگاه محقق اردب، مدیریت آموزشی یتردک یدانشجو. 1
 یرانا، یلاردب، یلیدانشگاه محقق اردب، یشناسو روان یتیعلوم ترب ةدانشکد، یتیگروه علوم ترب، . استاد2

 یرانا، یلاردب، یلیدانشگاه محقق اردب، یشناسو روان یتیعلوم ترب ةدانشکد، یتیگروه علوم ترب، . دانشیار3

 یرانا، یلاردب، یلیدانشگاه محقق اردب، یشناسو روان یتیعلوم ترب ةدانشکد، یتیعلوم ترب گروه، دانشیار. 4

 (21/02/1400؛ تاریخ پذیرش: 16/09/1399)تاریخ دریافت:  

 چکیده

پژوهش از لحاظ هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی راهبران آموزشی و تربیتی مدارس چندپایة استان گیالن بود. 
های چندپایة دورة همبستگی انجام شده است. جامعة آماری پژوهش شامل کلیة معلمان کالس –کاربردی و به روش توصیفی، هدف

. ای انتخاب شدنفر به روش تصادفی طبقه 322ای به حجم نمونه، نفر بود. بر مبنای جدول مورگان 1945ابتدایی استان گیالن به تعداد 
نظر تأیید و پایایی نیز با استفاده از آلفای کرونباخ ساخته بود که روایی آن توسط اساتید صاحبپرسشنامة محقق، وری اطالعاتگردآ ابزار
عوامل مؤثر ، و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. براساس نتایج تحلیل SPSSافزار ها از نرمبه دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده 91/0

های فردی و شخصیتی راهبر؛ نظارت و راهنمایی؛ اهبران آموزشی و تربیتی به ترتیب در هشت عامل خالصه شدند: ویژگیبر اثربخشی ر
دانش فنی و مهارتی راهبر؛ جو سازنده و مشارکتی مدرسه؛ ایجاد انگیزش و حمایت از همکاران؛ ارتباط مؤثر؛ رشد و توانمندسازی همکاران؛ 

های فردی و ویژگی، کنند. از بین این عواملدرصد از واریانس کل را تبیین می 32/73ه که در مجموع شرایط محیطی و اقتضایی مدرس
افرادی که به دنبال نظارت و ، بنابراین درصد داری بیشترین سهم در اثربخشی راهبران آموزشی و تربیتی است. 15/11شخصیتی راهبر با 

 این عوامل را مد نظر قرار دهند. و پرورش هستند باید راهبری اثربخشی در آموزش

 معلمان چندپایه. ، مدارس ابتدایی، راهبران آموزشی و تربیتی، اثربخشی واژگان کلیدی:
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 مقدمه

آید. منابع انسانی با توجه به هر سازمان به حساب می ةنیروی انسانی به عنوان مهمترین سرمای

محوری دارد. هر نهادی برای رسیدن به در تحول سازمان نقش ، های نامحدود فکریتوانمندی

هایی است که کارکنان را به حدی از در پی راه، وری مؤثرعملکرد شغلی مطلوب و کارایی و بهره

(. آموزش 1393، توانایی برساند که تأثیر بیشتری بر روی کارشان بگذارند )محمدی مقدم و عباسپور

تا اطمینان ، رهبری و نظارت نیاز حیاتی دارد و پرورش به عنوان نهادی پویا و در حال تغییر به

 ةترین و کارآمدترین وجه در جهت بهبود و توسعحاصل کند که منابع انسانی و مادی به اثربخش

(. به منظور بهبود مدیریت 1397، آیند و دوستیخوب، شود )باویرآموزان صرف مییادگیری دانش

افرادی توانمند به عنوان راهبر ، آموزشی و پرورشی هایو تسهیل امر نظارت و راهنمایی بر فعالیت

افزایش سطح ، ای معلمانهای حرفهمهارت، آموزشی با اهداف ارتقای کیفی امور آموزشی و تربیتی

ای و راهنمایی به کار گرفته خدمات مشاوره ةعلمی فراگیران و جلوگیری از افت تحصیلی با ارائ

 شدند. 

ی رسمی و پیمانی آموزش و پرورش است که با وجود راهبر آموزشی فردی از نیروها

یندهای اراهبری و نظارت بر فر، هدایت، های دانشی و مهارتی روزآمدها و صالحیتشایستگی

های های مناسب با تمرکز بر فعالیتها و روشگیری از شیوهآموزشی و پرورشی را از طریق بهره

هت دستیابی به تعالی مدیریت آموزشگاهی و رشد معلمان و سایر کارکنان در ج، مدارس و مدیران

در راستای تحقق اهداف آموزش و پرورش بر عهده دارد )دفتر آموزش ، ای کارکنانو بالندگی حرفه

« راهبر آموزشی و تربیتی»با پست سازمانی  1395راهبران آموزشی و تربیتی از سال  (.1398، دبستانی

ر مناطق محروم سراسر کشور به کارگرفته شدند که در در مدارس چندپایة روستایی و عشایری د

های چندپایه را بر عهده دارند یادگیری کالس -واقع، مسئولیت نظارت و رهبری بر فرایند یاددهی

های جامع، تدریس مطالب و موضوعات درسی به صورت همزمان و به معلمان در ارائة طرح درس

رسانند. راهبران آموزشی و تربیتی جایگزین مدیران های مختلف در یک کالس یاری میبرای پایه
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های حوزة نظارت و رهبری این طرح را پوشش اند تا ضعفهای آموزشی و پرورشی شدهمجتمع

 داده و تحولی اساسی در حوزة رهبری آموزشی مدارس چندپایه ایجاد کنند.

ست. این مهم در مدیر مدرسه ا ةرهبری آموزشی و تربیتی در مدارس مستقل بر عهد ةوظیف

در مدارس چندپایه مدیرآموزگاران با ، استمدارس چندپایه بر دوش راهبران آموزشی و تربیتی 

 های درس را نیز برتدریس در کالس ةوظیف، عالوه بر مدیریت مدرسه، توجه به محدودیت زمانی

نیروهای آموزش ابتدایی اعم از ة به کارگیری انواع نیروها در دور، عهده دارد. از طرفی

دبستانی و سوادآموزان مربیان پیش، هاالتدریسیحق، نیروهای شرکتی، سرباز معلمان، ستخداماالجدید

چنانی ندارند؛ هدایت و راهبری اثربخشی نهضتی که با محتواهای آموزشی کتب درسی آشنایی آن

ن مدارس را از طرف راهبران آموزشی و تربیتی جهت تسهیل فرایندهای آموزش و یادگیری ای

 (.1399، نیاطلبد )عابدیمی

راهنمای تعلیماتی مفهومی بیشتر شبیه بازرسی و رعایت ضوابط ، دور های نسبتاًدر گذشته

آموزشی داشت. اما امروزه راهبری در نظارت تحولی به دنبال ایجاد یک مدل همکارانه بین خود و 

ند و به اصالح و بهبود تدریس و تا به معلم کمک کند که از هم و با هم یاد بگیرمعلم است 

(. 1391، و گوردون 1گوردون، شود بپردازند )گلیکمنآموزان میهایی که منجر به رشد دانشفعالیت

دهندة فرایند آموزش و عملی است که معلم و رسان آموزشی و بهبودراهبر آموزشی یاری، بنابراین

شود که سبب تغییرات در رفتار معلم می، ارتبرد. این شیوه از نظقدم به پیش می آموز را یکدانش

رهبری فعالیتی ، (. در حقیقت2012، 2گالنز) شودسبب افزایش کیفیت یادگیری و آموزش می

ای معلمان و به منظور پیشرفت حرفه ةهای یادگیری را برای توسعسازمانی است که فرصت

به طور  (.1394، نژادمطهری لسانی و، هزاد)رجبکند های آموزشی فراهم میآموزان در فعالیتدانش

ها به اصالح دیدگاه ةهم، نظران از نظارت و راهبری آموزشیگوناگون صاحبهای ریفکلی بنابر تع

کیفیت آموزش به عنوان اولین اولویت راهبر ، یند آموزشی و یادگیری اتفاق نظر دارند. بنابراینافر

                                                           
1. Glickman & Gordon 
2. Jeffrey glanz 
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انجام تغییرات ؛ کیفیت آموزش(. منظور از 1399، و همکاران بابالنآموزشی اثربخش است )زاهد

 (.1397، سید کالن و می باشد )خدیوی آمیز در فراگیرانصورت مطلوب و موفقیت مدنظر به

، 1باشد )بوشهای آموزش و پرورش الزم میرهبری موفق برای موفقیت مدارس و سیستم

هبری شایسته و متمایزی برخوردار اند از رمدارسی که تحت عنوان مدارس موفق نام گرفته(. 2007

، آموزانتواند عامل ایجاد تغییرات مثبت در موفقیت دانش(. یک رهبر موفق می2009، 2د )هابرانبوده

رهبران آموزشی در مدارس . (2006، 3کند )المبرتای باشد که آن را رهبری میمعلمان و مدرسه

ای باشند تا توان رویارویی و پاسخگویی یژهای وهای حرفههای فردی و مهارتباید دارای ویژگی

های اخیر کاهش لطی سا(. 2015، 4داشته باشند )ساگروآموزان را به نیازهای رو به رشد دانش

پرورش به فقدان رهبری و ضعف مدیریت افرادی که مسئولیت اجرایی در مدارس  و کیفیت آموزش

شک مدارس کشور ما نیز بدون رهبری ی(. ب2013، 5)نک و مانز نسبت داده شده است، داشتند

های روزافزون آموزشی مؤثر و موفق قادر به اصالح و بهبود عملکرد خود و نیز پاسخگوی مسئولیت

، 1395نقش نظارت و راهنمایی تا قبل از  (.1396، آبادی و آراستهزین، خویش نخواهند بود )مرد

زیادی هم در این زمینه انجام گرفته  العاتگرفت که مطهای آموزشی انجام میتوسط مدیران مجتمع

ها کمترین دهد مجتمع( نشان می1391رشوانلو )اسدی و تنهایوحدانی، زادهاست. نتایج تحقیق اکبر

 افزایش است. با های کالس درس داشتههای آموزشی و پرورشی و فعالیتتأثیر را در فعالیت

 بدون و های سنتی مدیریتیروش با تنها، گذشته یهابه دهه نسبت مدارسجدید در  هایچالش

پذیر امکان، مواردیدر حتی ، رودمیپیش  کندی به مدارس اثربخشی، مؤثر رهبری هاینقش ایفای

 (.1397، پورباشد )مهدوینمی

با ای و هایی دارد و به چه شیوهدستیابی به این که راهبری آموزشی اثربخش چه ویژگی برای

ها نظریه ةهای آنان با مطالععوامل مؤثر بر اثربخشی فعالیت بایدگیرد. کدام اصول نظارتی انجام می

رتبط مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد. یکی های داخلی و خارجی مو مکاتب رهبری و پژوهش

                                                           
1. Bush 
2. huber 

3. Lambert 
4. Sugrue 
5. Neck & Manz 
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و که نقش بسیار مهمی در اثربخشی فردی و سازمانی دارد  استسبک رهبری ، از این عوامل

های بر تئوریدستان خود است. بناجو حاکم بر سازمان و تعامل راهبران آموزشی با زیر دةکننتعیین

مشخص یا بهترین سبک برای رهبری وجود ندارد و اثربخشی رهبر  ةاقتضایی رهبری یک قاعد

سویی با هم، پذیریپیروان )مسئولیت، ها(دانش و آگاهی، ها و اعتقادات رهبررهبر )ارزش تابعی از

، اجتماعی، اقتصادی، موقعیت و شرایط )محیطی، بودن(میزان مستقل، اهداف سازمان و تجربیات آنان

هدف؛ راهبران اثربخش  -(. براساس نظریه مسیر1389، شمس مورکانی) استسیاسی و فرهنگی( 

د تا موانع کنند که به هدف مورد نظر خود دست یابندهند و به پیروان خود کمک میراه را نشان می

دستان به صورت و مشکالت را از بین ببرند. رفتار راهبران متناسب با عوامل مرتبط با محیط و زیر

باشد. پس راهبران برای کسب موفقیت باید با توجه به محیط حمایتی و مشارکتی می، ارشادی

دهند  شیوه رهبری خود را تغییر، سیستم رسمی اختیارات( و ویژگی پیروان، )ساختار کار

داند (. مکتب هوش هیجانی؛ داشتن هوش هیجانی باال را الزمه کار راهبری می1977، 1پیاستیون)

های اجتماعی همدلی و مهارت، انگیزش، خودتنظیمی، های هوش هیجانی شامل خودآگاهیمؤلفه

ک از مستقیم هر ی آثار( نشان داد 1397پژوهش حجازی ) (. نتایج2006، 2می باشد )کوپرز و ویلبر

 گرایی شغلی مثبت و معنادار است.های هوش هیجانی با پیشرفتمؤلفه

عوامل  «سازد؟چه چیزی رهبری را اثربخش می»( در پاسخ به سؤال 1389شمس مورکانی )

، احساس مسئولیت، اعتقاد، اهداف روشن و ارزشمند، دانش و فراست، سالمتی روانی و فیزیکی

( اصول کلیدی 2010) 3ر پژوهشی کالج ملی برای آموزش و رهبریشمارد. دابتکار را برمی، انگیزش

ها و جهت؛ ایجاد اعتماد؛ بهبود شرایط ارزش، اندازموفقیت راهبران آموزشی را شامل: تعریف چشم

هایی از سازمان و طراحی کیفیت آموزش و یادگیری؛ بازسازی بخش یبرای تدریس و یادگیری؛ ارتقا

کیفیت معلمان؛ ایجاد همکاری داخلی؛ ایجاد روابط قوی خارج  ی؛ ارتقاهاها و مسئولیتمجدد نقش

به این نتیجه ، ( در پژوهش خود در مدارس متوسطه در بریتانیا2016) 4مورداند. بیکاز مدرسه می

                                                           
1. Steven p 

2. Kupers & Weibler 

3. National College for Teaching and Leadership 

4. Bickmore 
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 ایجاد روابطی آمیخته با کننده وبا استفاده از ایجاد ساختارهای حمایت، رسید که مدیران مدارس

بر ، نسبت به ایجاد جوی سازنده و حمایتی در مدرسه اقدام می کنند و این روش، ماناعتماد در معل

ای گذاشته است که تحقق این مسئله جز از طریق مالحظهپیشرفت تحصیلی و تعالی مدارس اثر قابل 

 پذیر نخواهد بود. نتایج پژوهشایفای نقش رهبری آموزشی توسط مدیران و معلمان ارشد امکان

( در مدارس استان همدان نشان داد که میانگین عملکرد مدیران 1395بنی و ساکی )لیکو نصیری

التحصیل در سایر التحصیل در رشته مدیریت آموزشی بیشتر از میانگین عملکرد مدیران فارغفارغ

 ةالتحصیل در رشتمدیران فارغ، های رهبری است. لذا از نظر معلماندر به کارگیری سبک، هارشته

های رهبری مدارس نسبت به مدیران ریت آموزشی عملکرد بهتری را در استفاده از سبکمدی

 ها دارند. التحصیل سایر رشتهفارغ

کاری بس گسترده است در این مطالعه سعی ، عوامل مؤثر بر اثربخشی راهبران ةشناسایی هم

یت مؤثر بر اثربخشی های اصلی و پراهمفهرستی از مؤلفه، یادشدهشده است تا عالوه بر موارد 

راهبران آموزشی و تربیتی براساس نتایج جدیدترین تحقیقات داخلی و خارجی انجام گرفته در این 

 د.شوآوری جمع 1جدول با  مطابق، حوزه
 

 های مؤثر بر اثربخشی راهبران آموزشی و تربیتی مؤلفه. 1جدول 

 ربیتیعوامل مؤثر بر اثربخشی راهبران آموزشی و ت تحقیقات داخلی
 شناختی و مهارت مدیریت روابط. ، تفکر استراتژیک، ایدانش حرفه، ارزشی، ابعاد شخصیتی (1398یار و همکاران )همت

 (1397پور )مهدوی
و هدایت مهارت ، پیروانرشد مهارت ، مؤثرارتباط برقراری مهارت ، اندازچشمترسیم  مهارت

 ری.رهبخودمهارت ، پیروانراهنمایی 
 سالمت روان.، نگرش، مهارت، دانش (1397نامور و ستاری )، افروز

 (1396آبادی و آراسته )زین، مرد
مدیریت بر فرایند ، نظارت و ارزیابی آموزشی، مدیریت فرهنگ و جو سازمانی، تعیین جهت

 ای. رشد و توسعة حرفه، یادگیری در مدرسه

 (1396اسدالهی )

اقدامات ، های مدیر و نیازها(مهارت، های مدیرشی اثربخش )ویژگیای نظارت آموزعوامل زمینه
، برقراری ارتباط مؤثر، مشاهدات کالسی، و راهبردها نظارت آموزشی اثربخش )جلسات نظارتی

توسعة ، ایجاد انگیزه، تأمین بهداشت و ایمنی مدرسه، بکارگیری فناوری، تغییر و نوآوری
 آموزان(.د و پیشرفت دانشروابط انسانی مطلوب و رش، ایحرفه

 .تحصیالت سطحو  خدمت ةسابق، های نظارت و راهنماییسبک (1396وشنی )

 (1396نیکنامی )
 -وضعیت اجتماعی، آموزسوابق آموزشی و فرهنگی دانش، فرهنگ، آموزدانش، معلم، جو مدرسه

 آموز.اقتصادی منطقة آموزشی و دانش



624                                                      1401، پاییز 3، شمارة 11دورة ، مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 

 
 ربیتیعوامل مؤثر بر اثربخشی راهبران آموزشی و ت تحقیقات داخلی

 (1395خرسندی )

، عوامل فردی )خصوصیات ظاهری، تحصیالت(، ارتباط اجتماعی، رهبریعوامل محیطی )تجربة 
، اعتماد به نفس، گرابرون، عالقه، هوش عاطفی، وسعت نظر، صداقت، ابتکار، ثبات نظر

، مشارکت، ای معلمانرشد حرفه، کنترل، انعطاف( و عوامل سیستمی )ساختار کار، طلبیتوفیق
 گرایی(. انسان، مقام قدرت پست و، قدرت شخصی، ایجاد انگیزه

 هوی و میسکل 
 به نقل از میرکمالی

 (1395) 

ای )نیازهای انگیزه، تحمل فشار(، بلوغ عاطفی، گراییبرون، تمامیت، شخصیتی )اعتماد به نفس
، محوری( و مهارتی )فنینیازهای قدرت و موفقیت، خودکارآمدی، انتظارات، کار و روابط

 ای و ادراکی(.رابطه

 .کاری ةتوجه به تیم و شبک، فرهنگ سازمانی (1392ر و جهانی )فعامری

 (2018و همکاران ) 1روبرت
اولیا و ، ای از ارتباطات مؤثر با معلمانبرقراری شبکه، انداز رهبریچشم، مدیریت منابع

 همکاری، ریزی راهبردیبرنامه، آموزان و ذینفعاندانش

 .ایهمکاری حرفه، تأمل در آموزش، ریزیسازی و برنامهآماده، و رفتاراستراتژی  (2017) 2فمارزانو و تو، کاربوگ

 ارتباط و تعلق.، تمهیدات رشد، یادگیری کارا، خودسازماندهی، اخالق (2016) 3یلزج

 (2015) 4کارا و ارورک
همدلی و استفاده مؤثر از ، اندازتعیین و توضیح چشم، شناختی، مدیریتی، های ارتباطیمهارت

 .فناوری

 (2015و همکاران ) 5آریراتانا
حل خالق  و یلیتحل تفکر، یمیت کار، یرهبر یتصالح، یفردینروابط ب توسعة، ارتباطات

 .اطالعات یاز فناور استفاده، مداریو اخالق گراییایحرفه، مسئله

 محرمانگی، کرامت انسانی، یتغییرپذیر، پذیریمسئولیت، اصل تواضع (2014و همکاران ) 6ادو
گوردون و گوردون ، گلیکمن

(1391) 
، ریزی درسیبرنامه، توسعة گروهی معلمان، ای معلمانرشد حرفه، کمک مستقیم به معلم

 های ارتباطی و فنی.مهارت، دانش، پژوهیاقدام

 (1991) 7کرک پاتریک و لوک
هدایت و ، تمایل به رهبری، هوش سرشار، صداقت و راستی، طلبی )دارای امیال و آرزوها(جاه

 دانش فنی.، اعتماد به نفس، نفوذ در دیگران

های زیر به تحقیقاتی در این پژوهش مؤلفهة پس از تجزیه و تحلیل مطالب مبانی نظری و پیشین 

عنوان عوامل مؤثر بر اثربخشی راهبران آموزشی و تربیتی که به لحاظ مستندات علمی معتبر و از 

، سالمتی، است شناسایی شد: خصوصیات ظاهری را داشتهبیشترین تکرار و تأکید ، نظر بسامد

، ایجاد انگیزه، تعهد، پذیریانعطاف، گراییبرون، خالقیت، صداقت، رهبری ةتجرب، تحصیالت

                                                           
1. Robert 

2. Carbaugh, Marzano & Toth 

3. Giles 

4. Kara & Erturk 

5. Ariratana 

6. Adu 
7. Kirkpatick & Locke 



   625                      النیاستان گ هیمعلمان چندپا دگاهیاز د یتیو ترب یراهبران آموزش یعوامل مؤثر بر اثربخش ییشناسا

 

 

 

، مدیریت منابع، ریزیبرنامه، ایمهارت حرفه، ایدانش حرفه، احترام متقابل، اندازتعریف چشم

، های ارتباطیمهارت، توجه به شرایط و موقعیت، گیریمتصمی، کاربست فناوری، تکنولوژی آموزشی

، قدرت رهبری، فرهنگ سازمانی، جو مدرسه، ساختار کار، همدلی، نگرش، مالحظات فردی

مهارت ، مدیریت عواطف، خودآگاهی، انگیزه، ارزشیابی، ای معلمانرشد حرفه، همکاری و مشارکت

 ی. نظارت و راهنمای، کیفیت آموزش یارتقا، اجتماعی

کافی غنای از ، مدارس به ویژه دانش بومیمورد نیاز رهبران های در زمینة مهارتدانش موجود 

ثیر أبعدی تهر یک از مطالعات به صورت تک. (1396، آراسته آبادی وزین، نیست )مردبرخوردار 

هش به صورت جامع اند. این پژوعوامل مؤثر بر اثربخشی راهبران آموزشی و تربیتی را بررسی کرده

« راهبر آموزشی و تربیتی» ةواژ در ضمنپردازد. عوامل مؤثر بر اثربخشی راهبران می ةهم ةبه مطالع

جدید نظارت و راهبری در  ةاین شیو باید، جدیدی در آموزش و پرورش می باشد. بنابراین ةواژ

شده از سوی صاحب وزشی مطرحهای راهبری آمبیشتر مورد مطالعه قرار گیرد تا الگوها و نظریه ایران

د و عوامل شوسازی اجتماعی و اقتصادی کشور بومی، سیاسی، نظران خارجی با ساختار فرهنگی

د تا راهبران را برای نظارتی کارآمدتر و شومؤثر بر اثربخشی راهبران آموزشی و تربیتی شناسایی 

د. با کنآموزان یاری گیری دانشتسهیل و بهبود یاد، ای معلمانارتقای رشد حرفه برایتر هماهنگ

 االت اساسی زیر پاسخ دهد:ؤشده محقق در نظر دارد به ستوجه به مطالب ارائه

عوامل مؤثر بر اثربخشی راهبران آموزشی و تربیتی مدارس چندپایة دورة ابتدایی استان گیالن . 1

 کدامند؟

 میزان است؟ یک از عوامل در اثربخشی راهبران آموزشی و تربیتی چه سهم هر. 2

 پژوهش شناسیروش

این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی تحلیل عاملی اکتشافی انجام شده است و محقق به 

های زیادی در قالب تعدادی عامل محدود است تا بندی کردن گویهدنبال تلخیص یا دسته

مشخص کند. از لحاظ  های زیربنایی عوامل مؤثر بر اثربخشی راهبران آموزشی و تربیتی راخصیصه

ابتدایی استان گیالن در  ةدور ةآماری آن را معلمان مدارس چندپای ةباشد. جامعهدف کاربردی می
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نفر مرد(  1229نفر زن و  716نفر )  1945اند. که به تعداد تشکیل داده 1398 -99سال تحصیلی 

نفر مرد( به روش  204نفر زن و  118نفر ) 322باشد. براساس جدول کرجسی مورگان تعداد می

 ةپرسشنام، د با توجه به جدیدبودن موضوعشتصادفی به عنوان نمونه تعیین  -گیری نسبتینمونه

ساخته محقق ةپرسشنام، استانداردی وجود نداشت ابزار گردآوری اطالعات مورد نظر پژوهش

 برایویه است گ 86که شامل  است« شناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی راهبران آموزشی و تربیتی»

ها و نظریه، رهبری های مکاتبضمن مطالعه دیدگاه، االت پرسشنامهؤها و سدستیابی به مؤلفه

نظری پژوهش  ةبراساس مبانی و پیشین، کتب و نیز مقاالت داخلی و خارجی متعدد، های نظارتمدل

ارزیابی اجرای  ةنامگیری از پرسشنظران و معلمان و ضمناً با بهرهصاحب، خواهی از استادانو نظر

شرح وظایف راهبران )دفتر ، هانامهآیین، طرح راهبران آموزشی و تربیتی دفتر آموزش دبستانی

فهرستی از مهمترین ، خود )راهبر آموزشی و تربیتی هستم( ة( و تجارب زیست1398، آموزش دبستانی

بیشترین تکرار و ، بسامد که به لحاظ مستندات علمی معتبر و از نظر، های مرتبط با موضوعمؤلفه

از ، توسط چند نفر از متخصصان هپرسشنام ةاند استخراج شد. طرح اولیتأکید را در مقاالت داشته

، پس از اصالح و بازنگری موارد پیشنهادی بررسی شد کهجمله اساتید راهنما و مشاور مربوطه 

محتوایی آن نیز از سوی د و اعتبار صوری و شپایانی به صورت الکترونیکی طراحی  ةپرسشنام

دهندگان خواسته یید قرار گرفت. با ارسال لینک پرسشنامه از پاسخأنظر مورد تمتخصصان صاحب

و تربیتی را بر مبنای مقیاس  ها بر اثربخشی راهبران آموزشیاز گویهیک ثیر هر أشد میزان ت

( مشخص 1یلی کم =خ، 2کم =، 3متوسط =، 4زیاد =، 5ای طیف لیکرت )خیلی زیاد =درجهپنج

که  شد محاسبه 91/0کنند. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ برابر 

های آمار توصیفی ها با استفاده از روش. تجزیه و تحلیل دادهاستتوان باالی پرسشنامه  ةدهندنشان

انجام گرفت به  22 ةنسخSPSS  ارافزنرم ةو آمار استنباطی از جمله تحلیل عاملی اکتشافی به وسیل

های بارتلت و کفایت های آن از آزمونشرطبودن تحلیل عاملی و رعایت پیشیید مناسبأمنظور ت

 استفاده شد. 1(KMO) نمونه

                                                           
1. Kaiser-Meyer-olkin 
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 پژوهش هاییافته

 ةمدرک تحصیلی و سابق، کنندگان در پژوهش بر حسب جنسیتشرکت شناختیخصوصیات جمعیت

 .است 2خدمت به شرح جدول 
 . فراوانی نمونه2جدول 

 متغیرها مقادیر فراوانی درصد
 زن 118 37

 جنسیت
 مرد 204 63
 دیپلم 8 3

 مدرک تحصیلی
 فوق دیپلم 29 9
 کارشناسی  207 64

 کارشناسی ارشد و باالتر 76 24
سال 7زیر  47 15  

خدمت  ةسابق  
سال 15تا  8 64 20  
سال 24تا  16 69 21  
سال 25باالی  142 44  

دهند. درصد را مردان تشکیل می 63، دهندگان را زناندرصد از کل پاسخ 37، 2جدول  با مطابق

( از افراد دارای مدرک تحصیلی درصد 64باشند. بیش از نیمی )دو برابر زنان می تعداد مردان تقریباً

 سال دارند.  45باالی  ةکنندگان سابقدرصد از شرکت 44کارشناسی هستند و 

ابتدایی  ةدور ةعوامل مؤثر بر اثربخشی راهبران آموزشی و تربیتی مدارس چندپای ال اول:ؤس

 استان گیالن کدامند؟

د به روش تحلیل ش SPSSافزار ها وارد نرمداده، آوری اطالعات از طریق پرسشنامهپس از جمع

 .باشد. نتایج آن به شرح جداول زیر میشدعاملی اکتشافی تجزیه و تحلیل 
 

 و آزمون بارتلت KMO نتایج آزمون. 3دول ج

 مقدار شاخص آماری
KMO 98/0 

 6/31087 آزمون بارتلت
 3655 آزادی  ةدرج

 000/0 داری امعنضریب 
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باشد نشان می 9/0است. چون این مقدار بزرگتر از  98/0برابر با  KMO مقدار 3براساس جدول 

 6/31087املی کافی است. همچنین مقدار بارتلت برابر برای تحلیل ع، مورد نظرة دهد کفایت نمونمی

دهد نشان می، است 05/0کمتر از  sigبا توجه به اینکه مقدار  است sig= 00/0و  3655آزادی ة با درج

توان نتیجه گرفت و بارتلت می KMO با توجه به مقدار، ها قابلیت تحلیل عاملی دارند. همچنینداده

توان از این روش ی انجام تحلیل عاملی اکتشافی رعایت شده است و میهای اساسی براشرطکه پیش

 د.کراستفاده 
 

 تبیین واریانس .4جدول 

 مقادیر ویژه و درصد واریانس

 شونده با چرخشتبیین
مقادیر ویژه و درصد واریانس 

 شونده بدون چرخشتبیین
 مقادیر ویژة اولیه

فه
مؤل

 ها

 درصد واریانس 

 تجمعی
درصد 
 واریانس

 کل
 واریانس  درصد

 تجمعی
درصد 
 واریانس

 کل
 واریانس رصد د

 تجمعی
درصد 
 واریانس

 کل

15/11 15/11 59/9 04/63 04/63 22/54 04/63 04/63 22/54 1 

89/21 73/10 23/9 90/64 86/1 60/1 90/64 86/1 60/1 2 

15/32 26/10 82/8 52/66 61/1 38/1 52/66 61/1 38/1 3 

37/42 21/10 78/8 10/68 57/1 35/1 10/68 57/1 35/1 4 

18/51 80/8 57/7 56/69 46/1 26/1 56/69 46/1 26/1 5 

66/59 48/4 29/7 89/70 32/1 13/1 89/70 32/1 13/1 6 

59/67 92/7 81/6 13/72 24/1 06/1 13/72 24/1 06/1 7 

32/73 73/5 92/4 32/73 19/1 02/1 32/73 19/1 02/1 8 

      33/74 99/0 87/0 9 

      32/75 98/0 86/0 10 

      22/76 90/0 77/0 11 

      07/77 84/0 72/0 12 

         .. 

      100 05/0 04/. 86 

شده را بدون های استخراجشده و تجمعی مؤلفهدرصد واریانس تبیین، اولیه ةمقادیر ویژ 4جدول 

هر چه این مقدار از ، اولیه باید بزرگتر از یک باشدة دهد. مقادیر ویژچرخش و با چرخش نشان می
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ند و بدین کمورد نظر واریانس بیشتری را تبیین میة آن است که مؤلف ةدهندنشان، یک بزرگتر باشد

از بین عوامل مؤثر بر ، تری دارند. بنابراینتر در تبیین واریانس نقش کمهای پایینترتیب مؤلفه

عامل بزرگتر از یک  8عامل( مقادیر ویژه  86اثربخشی راهبران آموزشی و تربیتی در این مطالعه )

براساس نزدیکی ضریب  کنند کهدرصد از واریانس را تبیین می 32/73، عامل در مجموع 8. این است

 گذاری شده است. بندی و ناگروه 5جدول  با همبستگی مطابق

: سهم هر یک از عوامل در اثربخشی راهبران آموزشی و تربیتی مدارس چندپایه دوره سوال دوم

 ابتدایی استان گیالن به چه میزان است؟
 

 یافتهماتریس عوامل چرخش .5 جدول

 بار عاملی 15/11خصیتی راهبر های فردی و شعامل اول: ویژگی

 643/0 داشتن وجدان و قضاوت اخالقی

 614/0 برخورداری از مقبولیت و محبوبیت اجتماعی

 594/0 اعتقاد قلبی و درونی به راهبری آموزشی و تربیتی

 560/0 صادق و راستگو بودن

 547/0 احساس مثبت از برخوردها و روابط اجتماعی

 252/0 داشتن اعتماد به نفس

 490/0 همکاری و تفاهم ایجاد با گروه رهبری در تبحر

 489/0 آموزاندانش ةاحساس تعهد نسبت به آیند

 487/0 های چندپایهداشتن تجربه تدریس در کالس

 486/0 داشتن رضایت شغلی

 461/0 ای جهت موفقیت مدرسهداشتن دانش حرفه

 459/0 جمعیهای دستهعالقه زیاد نسبت به فعالیت

 447/0 های علوم تربیتیداشتن تحصیالت عالی در گرایش

 416/0 ظاهری مناسب و آراسته

 514/0 برخوداری از سالمتی جسمانی و روانی
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 73/10عامل دوم: نظارت و راهنمایی 

 619/0 گیری از همکاراننه مچ، بازدید از کالس درس با هدف بهبود آموزشی

 611/0 هاها و از بین بردن ضعفتقویت قوت رایبارائه بازخوردهای اصالحی مناسب 

 552/0 های ساالنه و اجرایی مدرسهبرنامه ةخدمات آموزشی و نظارتی در زمین ةارائ

 547/0 ای و آموزشیخدمات مشاوره ةآموزان با ارائجلوگیری از افت تحصیلی دانش

 528/0 راهکارهای مناسب ةمهارت تحلیل مسائل با ارائ

 526/0 های چندپایههفتگی خاص کالس ةتدوین برنام ةات آموزشی و نظارتی در زمینخدم ةارائ

 525/0 بازدید و پیگیری مستمر از روند اجرای فرایند آموزشی و تربیتی

 495/0 توانایی کنترل و هدایت امیال و حاالت روحی مخرب

 469/0 معلمان به آموزشی کمک وسایل از استفاده ةنحو آموزش

 458/0 بی مستمر عملکرد معلمانارزشیا

 432/0 دادن به نظرات و عقاید دیگراناهمیت

 427/0 های جدیدگذاری مستمر اطالعات و دانش شغلی و یافتهاشتراک

 413/0 های درسی و آموزشی مدرسهارزیابی اجرای صحیح برنامه

 400/0 ها برای همکاراننامهها و آیینسازی دستورالعملشفاف

 381/0 چندپایه از معلمان در استفاده اثربخش از زمان با طراحی طرح درس حمایت

 26/10عامل سوم: دانش فنی و مهارتی راهبر 

 611/0 ریزی و ارزیابیبرنامه، های مشاهدههای نظارتی مانند مهارتداشتن مهارت

 605/0 رشد معلم برایای داشتن دانش حرفه

 573/0 و یادگیری های نوین تدریسداشتن دانش روش

 536/0 هاتوانایی و مهارت، دانش ةزمین در برتر علمی تخصص قدرت

 524/0 داشتن تجربیات موفق در سمت مدیر مدرسه

 493/0 قاطع و بدون تزلزل هایتصمیم

 484/0 ای و فناورانهداشتن سواد رسانه

 469/0 های خالق در آموزش و پرورشداشتن ایده

 462/0 وانین آموزشی و اداریآشنایی کامل با ق

 369/0 کردن و فکرکردن پیش از انجام یک کارتمایل به دیر قضاوت

 347/0 استفاده بهینه برایمدیریت منابع و امکانات 

 383/0 درسی ملی ةبرنام، اشرافیت به اسناد باالدستی از قبیل سند تحول بنیادین
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 21/10عامل چهارم: جو سازنده و مشارکتی مدرسه 
 673/0 کیفیت آموزش و یادگیری در مدرسه یتوجه به ارتقا

 597/0 هااعضای مدرسه در اتخاذ تصمیم ةگیری از مشارکت همبهره
 562/0 جو و فرهنگ مثبت و سازنده در مدرسه

 542/0 بینی حتی در مواجهه با شکستخوش
 542/0 آنمخاطبان و ذینعفان در مدرسه و خارج از  ةهمکاری و مشارکت با کلی

 515/0 گرایش به پیگیری اهداف با انرژی و استمرار
 487/0 اشتیاق فراوان نسبت به کار و کسب موفقیت

 452/0 احساس مسئولیت نسبت به وظایف خود در مدرسه
 399/0 شدن در بین همکاراناعتمادسازی و مورد پذیرش واقع

 399/0 ...مدرسه و ،انجمن اولیا و مربیان، شرکت در جلسات شورای معلمان
 378/0 گرایانه و خودانتقادیخودسنجی واقع

 382/0 فرهنگی(و  مذهبی، ها )ملیمشارکت فعال در اجرای مناسبت
 370/0 بهداشت و فضای روانی حاکم بر مدارس

 80/8عامل پنجم: ایجاد انگیزش و حمایت از همکاران 
 639/0 همکاران ةهای خالقانستایش و قدردانی از فعالیت

 546/0 ای خودحرفه ةتشویق همکاران جهت رشد و توسع
 512/0 ترغیب همکاران برای دستیابی به اهداف مدرسه به نحو احسن

 502/0 معلمانة احساس تعهد نسبت به آیند
 458/0 تقدیر و سپاسگزاری از همکاران برتر و موفق
 456/0 احساس همدردی و درک عاطفی همکاران

 446/0 کننده در مدرسهوستانه و حمایتایجاد محیط د
 435/0 بر معلمان ثیر آنأتوانایی تشخیص و درک حاالت روحی و احساسات خود و ت

 401/0 انجام بهتر کارهایشان برایحمایت از همکاران 
 48/8عامل ششم: ارتباط مؤثر 

 650/0 توانایی برقراری ارتباطات و تعامالت انسانی مؤثر
 510/0 شادابی در مدرسه با حضور راهبران آموزشی و تربیتیایجاد نشاط و 

 479/0 قدرت جذب و نفوذ در افراد و مورد پذیرش واقع شدن
 471/0 های جدیدسهولت در برقراری روابط با گروه

 469/0 وفاداری همکاران به رهبران آموزشی و تربیتی
 466/0 کردن برخی اختیارات به همکاران خودمحول
 445/0 کنندگییی رهبری تغییر و قدرت قانعتوانا

 416/0 احترام متقابل بین راهبران آموزشی و تربیتی با همکاران
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 92/7عامل هفتم: رشد و توانمندسازی همکاران 

 560/0 افراد ةهای بالقوتخصص در پرورش و شکوفایی توانایی
 536/0 ای معلمانحرفه ةمعرفی منابع علمی الزم جهت رشد و توسع

 478/0 های نوین آموزشیکارگیری فناوریبه ةآموزش نحو
 468/0 درسی ةشناسایی نقاط قوت و ضعف معلمان در اجرای صحیح برنام

 462/0 ای و بهسازی آموزشیداشتن مهارت رشد حرفه
 450/0 پژوهیهای آموزشی و اقدامگارگاه، های ضمن خدمتبرگزاری دوره

 435/0 همکاران برای مشخص و روشن افاهد و انتظارات سطح تعیین
 415/0 آموختن از دیگران به منظور بهبود عملکرد خویش

 73/5هشتم: شرایط محیطی و اقتضایی مدرسه 
اقتصادی و ، اجتماعی، تجزیه و تحلیل موضوعات مختلف با توجه به شرایط و موقعیت

 آموزشی معلمان ةفرهنگی منطق
625/0 

اقتصادی و فرهنگی ، مختلف با توجه به شرایط و موقعیت اجتماعیتجزیه و تحلیل موضوعات 
 آموزانآموزشی دانش ةمنطق

556/0 

 536/0 خدمات آموزشی و تربیتی ةدرنظرگرفتن نیازهای فردی مخاطبان در راستای ارائ

عوامل مؤثر بر اثربخشی راهبران آموزشی و تربیتی براساس نزدیکی ضریب ، 5در جدول 

ها و متغیرها در تحلیل ترتیب و اهمیت عامل، همچنین .گذاری شده استبندی و نامگروه، همبستگی

 ةباال گوی ةبودن و داشتن رابطسنخبه علت هم، در ضمن شده ارائه شده است.و مقدار واریانس تبیین

شرافیت به اسناد » ةاز عامل دوم به عامل اول و گوی« برخوداری از سالمتی جسمانی و روانی»

 از عامل پنجم به زیر عامل سوم انتقال یافت.« درسی ملی ةبرنام، دستی از قبیل سند تحول بنیادینباال
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 مدل نهایی عوامل مؤثر براثربخشی راهبران آموزشی و تربیتی. 1شکل 

 گیریبحث و نتیجه

های آموزشی و آموزش و پرورش به نظارت و راهنمایی اثربخش در اجرای موفق و مؤثر برنامه

راهبری و نظارت مستمر بر ، هدایت ةرشی نیاز مبرم دارد. راهبران آموزشی و تربیتی وظیفپرو

یندهای آموزشی و پرورشی مدارس چندپایه را به عهده دارند. شناسایی عوامل اثربخش سبب افر

معلمان و اصالح و  ایبا نظارت اثربخش و کارآمدتر بتوانند سبب رشد حرفه، شوند که راهبرانمی

 آموزان شوند.بهبود یادگیری دانش، جهیند آموزش و یادگیری و در نتیاد فربهبو

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی راهبران آموزشی و تربیتی مدارس 

نتایج تحلیل  .ابتدایی استان گیالن و تعیین سهم هر یک از عوامل انجام گرفته است ةدور ةچندپای

عوامل مؤثر بر 
ان اثربخشی راهبر
تی آموزشی و تربی

عوامل مؤثر بر 
ان اثربخشی راهبر
تی آموزشی و تربی

ویژگی های . 1
ی فردی و شخصیت

راهبر

ویژگی های . 1
ی فردی و شخصیت

راهبر
نظارت و . 2

راهنمایی
نظارت و . 2

راهنمایی

دانش فنی و . 3
مهارتی راهبر

دانش فنی و . 3
مهارتی راهبر

جو سازنده و . 4
مشارکتی مدرسه

جو سازنده و . 4
مشارکتی مدرسه

ایجاد انگیزش. 5
و حمایت از 

همکاران

ایجاد انگیزش. 5
و حمایت از 

همکاران

ارتباط مؤثر. 6 ارتباط مؤثر. 6

رشد و . 7
توانمندسازی 

همکاران

رشد و . 7
توانمندسازی 

همکاران

شرایط محیطی. 8
هو اقتضایی مدرس

شرایط محیطی. 8
هو اقتضایی مدرس
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درصد از عوامل مؤثر بر اثربخشی راهبران آموزشی  32/73عامل قادرند  8ست که ها حاکی از آن اداده

به بحث و بررسی ، ابتدایی استان گیالن را تبیین کنند که به ترتیب ةدور ةو تربیتی مدارس چندپای

 .شودها پرداخته میآنهر یک از 

عوامل مؤثر بر درصد از  15/11« های فردی و شخصیتی راهبرویژگی»عنوان  با عامل اول

این ، دشوترین عامل مؤثر محسوب میکند و مهماثربخشی راهبران آموزشی و تربیتی را تبیین می

های رهبری مدارس شایستگی ةمبنی بر مؤلف (1397) نامور و ستاری، تحقیقات افروزیافته با نتایج 

 ةسابق، و راهنمایی های نظارتمثبت و معنادار بین سبک ةرابط( مبنی بر 1396اثربخش؛ وشنی )

( مبنی بر مؤلفه نظارت 1396؛ اسدالهی )تحصیالت با اثربخشی راهبران آموزشی سطحو  خدمت

( مبنی بر عوامل حیاتی موفقیت رهبری آموزشی؛ شمس مورکانی 1395آموزشی اثربخش؛ خرسندی )

ی راهبران ها( مبنی بر ویژگی1991( مبنی بر عامل رهبری اثربخش؛ کرک پاتریک و لوک )1389)

 اثربخش؛ همسو است. 

درصد از عوامل مؤثر بر اثربخشی راهبران  73/10« نظارت و راهنمایی»عنوان  با عامل دوم

مورد های ت( مبنی بر مهار1397پور )کند که با نتایج تحقیقات مهدویآموزشی و تربیتی را تبیین می

 آراسته آبادی وزین، مردشی اثربخش؛ نظارت آموز ة( مبنی بر مؤلف1396نیاز رهبران؛ اسدالهی )

پژوهش های ( مبنی بر نشانگرهای رهبر آموزشی موفق همسو است. اما این نتیجه با یافته1396)

های آموزشی و ( مبنی بر اینکه نظارت در فعالیت1391) وحدانی اسدی و تنهای رشوانلو، اکبرزاده

رسد ایشان ته است ناهمسو است به نظر میثیر را داشأهای کالس درس کمترین تپرورشی و فعالیت

ده است که چندان در نظارت کرهای آموزشی را مطالعه نظارات و راهنمایی توسط مدیران مجتمع

نظارت و راهنمایی توسط راهبران آموزشی و تربیتی را  پژوهش حاضر در حالی که .موفق نبودند

 .بررسی کرده است

درصد از عوامل مؤثر بر اثربخشی راهبران  26/10« تی راهبردانش فنی و مهار»عنوان  با عامل سوم

 ة( مبنی بر مؤلف1398یار و همکاران )کند که با نتایج تحقیقات همتآموزشی و تربیتی را تبیین می

های رهبری شایستگی ة( مبنی بر مؤلف1397) نامور و ستاری، مند؛ افروزرفتاری رهبری آموزشی بینش
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( 1389نظارت آموزشی اثربخش؛ شمس مورکانی ) ة( مبنی بر مؤلف1396) مدارس اثربخش؛ اسدالهی

های راهبران اثربخش؛ ( مبنی بر ویژگی1991مبنی بر عامل رهبری اثربخش؛ کرک پاتریک و لوک )

 گرایی همسو است.ایی و حرفهرهبر یتصالحمبنی بر  (2015آریراتانا و همکاران )

درصد از عوامل مؤثر بر اثربخشی  21/10« شارکتی مدرسهجو سازنده و م»عنوان  با عامل چهارم

( مبنی بر 1397پور )کند که با نتایج تحقیقات مهدویراهبران آموزشی و تربیتی را تبیین می

( مبنی بر نشانگرهای رهبر آموزشی 1396آبادی و آراسته )زین، مردمورد نیاز رهبران؛ های تمهار

امل حیاتی موفقیت رهبری آموزشی همسو است. اما نتیجة ( مبنی بر عو1395موفق؛ خرسندی )

( مبنی بر این که بین نگرش نظارتی همکارانه معلمان راهنما با 1381پژوهش با پژوهش صفری )

دلیل ها از دیدگاه معلمان حوزة نظارتشان رابطة معناداری وجود ندارد. ناهمسو است اثربخشی آن

چون با گذشت زمان عملکـرد راهنمایـان  ـرایط اجرایـی باشد.تواند ناشی از بعـد زمـان و شآن می

نگرش مدیران و معلمان هم تغییر ، تغییر کرده و همچنین نظارتها از بازرسی و دید آن آموزشـی و

 جنبة همکارانه یافته است.کرده و بیشتر 

ؤثر بر درصد از عوامل م 80/8« ایجاد انگیزش و حمایت از همکاران»با عنوان  عامل پنجم

آبادی و زین، با نتایج تحقیقات مرد کند که این یافتهاثربخشی راهبران آموزشی و تربیتی را تبیین می

( مبنی بر 1396های رهبری مدارس اثربخش؛ اسدالهی )( مبنی بر مؤلفة شایستگی1397آراسته )

بری آموزشی؛ موفقیت ره ( مبنی بر عوامل حیاتی1395مؤلفة نظارت آموزشی اثربخش؛ خرسندی )

( مبنی بر ایجاد ساختارهای 2016مور )( مبنی بر عامل رهبری اثربخش؛ بیک1389شمس مورکانی )

 جوی حمایتی در مدرسه همسو است. کننده وحمایت

درصد از عوامل مؤثر بر اثربخشی راهبران آموزشی و  48/8« ارتباط مؤثر»عنوان  با عامل ششم

مورد های ت( مبنی بر مهار1397پور )ها با نتایج تحقیقات مهدویافتهکند که این یتربیتی را تبیین می

( مبنی 1991نظارت آموزشی اثربخش؛ پاتریک و لوک ) ة( مبنی بر مؤلف1396نیاز رهبران؛ اسدالهی )

ای از ارتباطات ( مبنی بر برقراری شبکه2018های راهبران اثربخش؛ روبرت و همکاران )بر ویژگی

 آموزان و ذینفعان؛ همسو است.اولیا و دانش، نمؤثر با معلما
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درصد از عوامل مؤثر بر اثربخشی  92/7« رشد و توانمندسازی همکاران»عنوان  با عامل هفتم

( مبنی 1397پور )ها با نتایج تحقیقات مهدویکند که این یافتهراهبران آموزشی و تربیتی را تبیین می

های ( مبنی بر مؤلفة شایستگی1397آبادی و آراسته )زین، ردمنیاز رهبران؛  موردهای تبر مهار

( مبنی بر مؤلفة نظارت آموزشی اثربخش؛ خرسندی 1396رهبری مدارس اثربخش؛ اسدالهی )

 ( مبنی بر عوامل حیاتی موفقیت رهبری آموزشی همسو است.1395)

ل مؤثر بر اثربخشی درصد از عوام 73/5« شرایط محیطی و اقتضایی مدرسه»با عنوان  عامل هشتم

( مبنی 1397پور )با نتایج تحقیقات مهدوی هاکند که این یافتهراهبران آموزشی و تربیتی را تبیین می

کارکنان و ، های اعضای مدرسه یعنی معلمانتوجه به ویژگی، مدرسه بر اینکه برای اثربخشی رهبری

( 1395اهمیت دارد؛ خرسندی ) بسیار آموزانبه اقتضائات دانشضروری است. و توجه آموزان دانش

 همسو است. مبنی بر عوامل حیاتی موفقیت رهبری آموزشی

نزدیک به  کل واریانس در پنج عامل اول تقریباً ةکنندهای عوامل تبیینبا توجه به اینکه درصد

ر این عوامل را د ةتوان نتیجه گرفت باید در کار نظارت و راهبری مجموعمی، هم و یکسان هستند

زیرا امر تدریس و یادگیری بسیار پیچیده  کرد.ها توجه آن ةکنار همدیگر در نظر داشت و به هم

در این  این ثر از عوامل مختلفی خواهد بود. با وجودأنظارت و راهبری آن نیز مت است و به تبع

ایی محیطی و اقتض ثیر و عامل شرایطأهای فردی و شخصیتی راهبر بیشترین تتحقیق عامل ویژگی

 ثیر را در اثربخشی راهبران آموزشی و تربیتی دارد. مدرسه کمترین تأ

استاندارد  ةدر دسترس نبودن پرسشنامی پژوهش از قبیل هاگرفتن محدودیتبا درنظر، پایاندر 

دهندگان موقع برخی از پاسخعدم پاسخگویی به« عوامل مؤثر بر اثربخشی راهبران آموزشی و تربیتی»

به نتایج پژوهش حاضر با توجه ، ابتدایی ةدور ةمحدودبودن پژوهش به معلمان چندپایو  هابه ایمیل

 .دشوپیشنهاد میاثربخشی راهبران آموزشی و تربیتی راهکارهایی برای ارتقای 

 آموزش و پرورش:به مدیران پیشنهادی  راهکارهای الف(

ثیر را بر اثربخشی أترین تبیش« های فردی و شخصیتی راهبرویژگی»با توجه به اینکه عامل . 1

های راهبران دارد. مدیران آموزش و پرورش باید در انتخاب افراد برای تصدی فعالیت

پست راهبر آموزشی و تربیتی؛ افرادی را که اعتقاد قلبی و درونی به راهبری آموزشی و 
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 هبریر در دارای تبحر، تربیتی دارند و افراد برخوردار از مقبولیت و محبوبیت اجتماعی

 لویت قرار دهند.و.. را در ا.های علوم تربیتی وتحصیالت عالی در گرایش، گروه

نظارت اثربخش؛  ةانتشار مجالت و بروشورها در زمین، های تخصصیبا برگزاری نشست. 2 

رهبری »به « گیریبازرسی و مچ»تغییر نگرش از دیدگاه  براییک فرهنگ و گرایش مثبت 

مام سطوح از سازمان تا مدرسه نسبت به راهبران آموزشی در ت« گیریاثربخش و دست

  و تربیتی اثربخش ایجاد کنند.

های های ضمن خدمت و کارگاهتوانمندسازی راهبران آموزشی و تربیتی دورهبرای . 3

د. به طوری شوآموزشی مناسب برای آشنایی با عوامل نظارت آموزشی اثربخش برگزار 

 تر باشند.ری اثربخش آمادهکه آنان برای ایفای نقش راهب

تحصیل در  ةسازمان آموزش و پرورش باید راهبران آموزشی و تربیتی را تشویق به ادام. 4

د تا با داشتن راهبرانی متخصص و مسلط به فنون نظارت و راهبری کنهای مرتبط رشته

 د.نکننظارت و راهنمایی در آموزش و پرورش ایجاد  ةتوانند تحولی عظیم در حوزکه می

 راهبران آموزشی و تربیتی:به  ب( راهکارهای پیشنهادی

گذاری در ثیرأپذیرش و ت برایراهبران آموزشی و تربیتی باید بتوانند جوی مورد اعتماد . 1

در آموزش و پرورش « راهبر آموزشی و تربیتی»د. ضمن این که پست کننمعلمان ایجاد 

، انجمن اولیا و مربیان، ای معلمانباشد راهبران با مشارکت در جلسات شورجدید می

د تا اعتماد کننباید معلمان را نسبت به هدف حضور خود در مدرسه آگاه  ...مدرسه و

های فعالیت، راهبر شکل گیرد و بتواند در جوی سازنده و مشارکتی –متقابل بین معلم 

 اثربخشی داشته باشد.

ناشی از تخصص و روابط میان یتی ان آموزشی و ترباختیارات راهبربا توجه به اینکه . 2

، بیشتر به تخصص باید ؛ راهبران آموزشی و تربیتیمراتب اداریفردی است نه سلسله

ها متوسل ها و دستورالعملنامهبه آیین، ای خود متکی باشدهای حرفهتوانایی، هامهارت

 .دهندشان های بیشتری از خود نمعلمان نیز در پذیرش رهنمودهای او تمایل تا د.شونن
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های آموزشی و گارگاه، های ضمن خدمتراهبران آموزشی و تربیتی اثربخش باید دوره. 3

 .کنند ای همکاران برگزارحرفه ةرشد و توسع برایپژوهی اقدام

و انتقادات و بازخوردها  هاراهبران آموزشی و تربیتی اثربخش باید به نظرات و پیشنهاد. 4

از ، آتی خود در نظر بگیرند و همچنین هایدر تصمیم دیگران توجه کنند و آنان را

 همکاران ستایش و قدردانی کنند. ةهای خالقانایده

 ةراهبران آموزشی و تربیتی اثربخش باید فرهنگ خوداصالحی و خودرهبری را بین هم. 5

 دهد.راهبری خود توسعه می ةعوامل آموزشی و تربیتی حوز

های از روشتوانند های آینده میپژوهشکمی بوده  ةیوبا توجه به اینکه این پژوهش به ش

استفاده  شناسایی عوامل مؤثر بر اثربخشی راهبران آموزشی و تربیتی برایپژوهشی کیفی یا آمیخته 

ها و مناطق کشور انجام گیرد تا عواملی که در این پژوهش بررسی کنند. یا پژوهش در سایر استان

 رد.مورد مطالعه قرار گی، اندنشده
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