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هدف پژوهش حاضر مطالعه معلم رهبری و ساخت و اعتبار یابی مقیاس سنجش آن در مدارس بود.  پژوهش چکیده: 
نفر در  047های شهر یاسوج به تعداد پیمایشی بوده و جامعه آماری آن را کلیه دبیران دبیرستان –از نوع توصیفی 
گویه ای برای  49گیری از مبانی نظری و تجربی پژوهش، مقیاس دادند. با بهرهتشکیل می 6971-70سال تحصیلی 

پذیری در تقویت مسئولیت»، «خالقا»، «ایانداز توسعهچشم»، «دانش و توانایی»بعد:  8سنجش معلم رهبری در 
طراحی گردید. پس از احراز روایی محتوایی « قدردانی»و « ایجاد محیط مثبت»، «همکاری»، «نفوذ»، «دانش آموزان

نفری با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب و به پرسشنامه  252به منظور اعتبار سنجی ابزار، نمونه ای 
عامل  8ها نشان داد که ادند. روایی واگرا با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی بررسی شد و یافتهمحقق ساخته پاسخ د

گویه در ارتباط با عامل مربوط به  4نمایند و تمامی گویه ها به جزء درصد از واریانس آزمون را تبیین می 17جمعاً 
تائید قرار گرفت. روایی سازه ابزار نیز از طریق تحلیل گویه مورد  97قبول بوده و درنهایت خود دارای بار عاملی قابل

عاملی تائیدی مرتبه اول و دوم بررسی گردید و نتایج نشان داد که تمامی ابعاد پرسشنامه دارای ضرایب همبستگی 
« فوذن»و « دانش و توانایی»های قبولی با معلم رهبری برخوردار هستند؛ و عاملباشند و از بار عاملی قابلمی دارمعنی

کمترین ضریب همبستگی را باهم دارند. عالوه « همکاری»و « دانش و توانایی»های بیشترین ضریب همبستگی و عامل
بر این نتایج ضریب آلفای کرونباخ نشان داد که مقیاس معلم رهبری و تمامی ابعاد آن از پایایی مطلوبی برخوردار 

نجش های الزم برای سگیری پیشنهادی ویژگیگفت که مدل و ابزار اندازهبا توجه به نتایج حاصله، می توان  باشند.می
 معلم رهبری را دارا می باشد.

 معلم رهبری، مقیاس، مدارس. :کلید واژگان
 

Teacher leadership and The Scale of its Measurement in Schools 
Hoveyda, R.1*, Davarpanah, H.A.2 and Rezaieyan, H3. 

Abstract : The purpose of this study was to study teacher leadership, construct and validate the 
scale of its measurement in schools. Research method was descriptive and statistical population 
included all High School Teachers in Yasuj City, 740 persons in academic year 2017- 2018. We 
used theoretical and empirical basis of research for designing a scale of 43 items to measure 
teacher leadership in 8 dimension:"knowledge and ability", "developmental vision", "ethics", 
"accountability", "influence", "participation", "Creating a positive environment " and " 
appreciation ". After confirming content validity by experts, In order to validate the tool, A 
sample of 252 faculty members by using proportional stratified random sampling selected and 
they answered the researcher-made questionnaire. divergent validity was investigated using 
exploratory analysis and  findings showed that 8 factors totally explain 60 percent of variance 
test, and all items had acceptable factor loading according to their own factors except 4 items, 
and finally 39 items confirmed. Also The Construct validity of questionnaire was investigated 
through first and second order confirmatory factor analysis and The results showed that all 
dimensions of the questionnaire have significant correlation and significant loading factor with 
the teacher leadership, and The "knowledge and ability" and " influence " factors have the highest 
correlation coefficient, and the "knowledge and ability" and "participation" factors have the least 
correlation coefficient. In addition, the results of Cronbach's Alpha coefficient showed that the 
scale of teacher leadership and Its dimensions have a desirable reliability. According to the 
results, we can say that the proposed model and instrument of measurement have the necessary 
characteristics to measurement the teacher leadership. 
Keywords: Teacher Leadership, Scale, Schools  
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 مقدمه

 عنوان رهبرها، معلم بههای گوناگونی وجود دارد ازجمله این تلقیاز نقش و وظایف معلمان تلقی

وظایف اجرایی را در کالس انجام کند که معلمان بسیاری از ( خاطرنشان می6789) 6. برالینراست

های کالسی، ایجاد ریزی، انتقال اهداف، ساماندهی فعالیتها در برنامهعنوان نمونه، آندهند. بهمی

بخش کاری، آموزش افراد جدیدالورود به گروه کاری، مرتبط ساختن بخش کاری به دیگر جو لذت

نمایند. ارت و ارزیابی نموده مشارکت میواحدهای سیستم و انگیزش کسانی که عملکرد کاری را نظ

شوند و معلمان کار آنان آموزان افرادی هستند که در کسب و تولید دانش وارد میبه نظر او دانش

شود کارهای اجرایی توسط معلمان در صورتی به رهبری تبدیل مینمایند. انجام اینرا تسهیل می

کسی است که حامل امکانات و پیشامدهای ایجاد این نگرش باشد که فراگیر  که همراه با

رای بلکه ب آموز،تنها یک فعالیت مقدس و تحولی برای دانشبوده و یادگیری نیز نه نامحدودی

 در همکاران کردن درگیر طریق از مدرسه را آموزشی رهبران جو جامعه فراگیران است. معلم

 از را تحولی رهبری کیفیت م رهبرانکار، معل این انجام در .بخشندمی بهبود مختلف هایفعالیت

  دهند.می نشان کل یک عنوانبه مدارس و درس هایکالس در آموزشی فرآیندهای افزایش طریق

آموزان توانند شرایطی فراهم نمایند که دانش( معلمان می2770) 2به نظر سرجیوانی و استارات

نفس آنان توانند افراد مؤثری باشند، اعتمادبهاحترام بوده و مییاد بگیرند که آنان هم قابل

توانند کارهای بزرگ انجام دهند.  معلمان در نقش رهبر یافته و به این باور برسند که میافزایش

ه به هایی باشند کآموزان را تغییر داده و به دنبال شیوهتصور و نگرش دانشباید تالش کنند که 

تمرکز کار معلم باید بر کار خود  های مدرسه مشارکت دهند.ها را در فعالیتآرامی و با مالیمت آن

 (. 6979سرجیوانی و استارات، ) آموزان باشدعنوان رهبر و کار دانشبه

در بیش از چند دهه دچار تغییر و تحول شده است  م دیگرهمانند مفاهی 9معلم رهبری    

 نظری وجود نداردهای معلم رهبری اتفاقبنابراین روی تعریف، ماهیت و نقش ؛(2762، 4آرجنت)

های رسمی یا غیررسمی معلم نظر از نقش(. ایده اصلی معلم رهبری صرف5،2769نیومرسکی)

آموزشی بنا شده است  عملکرد یا مدرسه بهبود به کمک برای دیگران در معلمان نفوذ رهبر، در

 به توجه ( با2777) 8(. به نظر گرون2761، 0به نقل از چنگ و سزتو 1،2777)کاتزنمایر و مولر
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یک پدیده پویا و نه  عنوانبه آن ماهیت توزیعی دارد، رهبری در ریشه رهبری معلم مفهوم کهاین

عنوان (. برخی از محققان معلم رهبری را به2761شود )چنگ و سزتو، می درک یک پدیده ثابت

( یا مربی همکار PLC) 6ایهای رسمی و غیررسمی از قبیل رهبری جامعه یادگیری حرفهنقش

کارگیری عنوان بسیج و به( معلم رهبری را به2774) 2بار و دوک–اند. یورکتعریف نموده

که طوریساختار در مدرسه به های معلم در تدریس و یادگیری برای بهبود فرهنگ وتخصص

 (.2766و همکاران،  9یابد، توصیف کردند )راس آموزان افزایشیادگیری دانش

معلم رهبری بیشتر یک رهبری مشارکتی و جمعی است تا یک رهبری فردی. بر اساس چنین     

د بودهند تا یادگیری در مدرسه بهرهبری، معلمان یکدیگر را در این تالش جمعی مشارکت می

یابد. به نظر دی و هریس اتحاد روابط کاری صمیمی بین معلمان که از طریق آن یادگیری متقابل 

ترین بعد معلم رهبری باشد. یک معلم ممکن است روابط بسیار خوبی گیرد، شاید مهمصورت می

به  آموزان داشته باشد اما از عهده رهبری کار با همکاران برنیاید. رهبری و دستیابیبا دانش

(. درمجموع باید 6979سرجیوانی و استارات، ) های آن درگرو کار گروهی با معلمان استمهارت

 هک معلمانی هایفعالیت که بر شودعملی تعریف می هایموقعیت عنوانبه رهبری معلم گفت که

 (.2760، 4دارد )سینها و هانیوشن گیرند، تمرکزمی عهده بر را رهبر نقش

قعیت یا نقش، توسعه معلم رهبری از طریق تقسیم آن در سه موج توصیف نظر از موصرف    

های رهبری شود. در موج اول معلم رهبری برابر است با به رسمیت شناختن اهمیت نقشمی

. (گروه آموزشی، سرگروه معلمان مثال، رئیسعنوانبه) گیرندرسمی که معلمان آن را بر عهده می

پدیدار شد و در این  عنوان رهبران آموزشی،تائید اهمیت معلمان بهموج دوم معلم رهبری برای 

 توسعه برای هاآن بالقوه هایتوانایی و معلمان آموزشی تخصص و موج معلم رهبری باتجربه

موج سوم معلم رهبری روی اصالح  .(2765، 5هریس) است شده همراه( همکاران) دیگران ایحرفه

ی معلمان در جهت مشارکت داشتن در توسعه و پیشرفت مداوم فرهنگ مدرسه و ارائه فضایی برا

مدرسه متمرکز است. در این موج توسعه معلم رهبری ارتباط نزدیکی با فرایند بهبود و پیشرفت 

 ای و افزایشعنوان عنصر کلیدی در بهبود تدریس حرفهمدرسه دارد. در حال حاضر معلم رهبری به
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و  2به نقل از ژانگ 2777و همکاران،  6سیلوا) شودرفته میپیشرفت و بازسازی مدرسه در نظر گ

 (.2764همکاران، 

سالم در  نگرشگسترده،  دانشها، طیف وسیعی از مهارت اند کهدر امر رهبری موفقمعلمانی     

ها سطوح باالیی از را دارا باشند. آن مورد خدمت به دیگران و تمایل و گرایش به خدمت کردن

دهند، توسعه می تفکر و توانمندسازی همکاری، های تخصص،دام از حوزهمهارت را در هرک

بسیاری از  .(2775 ،9مورفی) ترین عوامل برای معلم رهبری در درون خود معلمان وجود داردمهم

ک اند: یهای موردنیاز برای معلم رهبران پرداختهها و شایستگیتحلیلگران به شناسایی مهارت

اقدامات و -6شده است: ( ارائه2779) 4ها توسط هریس و المبرتمهارتبندی از این طبقه

 یدلواپس -خودارزیابی -خود اندیشی  -)گوش دادن و توجه به بازخورد های شخصیفعالیت

حل  -حل مسئله -تیم سازی -گیریهای جمعی )تصمیممهارت -2(. (یم )احترامتکر نگرانی(،)

ای(. دانش حرفه -پاسخگویی –نفوذ  -ارتباطاتدانش )ای و های حرفهمهارت-9تعارض و اختالف(. 

 (.5،2775میوجس ای و پشتیبان( )هریس وتوسعه حرفه -تغییر _ریزیبرنامهمأموریت )تغییر -4

انداز: در اند از: چشم( شش بعد را برای معلم رهبری در نظر گرفته است که عبارت2762آرجنت )

های انداز برای سازماننیاز به رهبران برای ایجاد یک چشم مبانی نظری رهبری، تمرکز شدیدی بر

ال حخود وجود دارد. نتیجه محوری و پاسخگویی: رهبری در طول زمان تغییر کرده است ولی بااین

کاررفته است. نفوذ: عنوان مهارت اصلی رهبری بهمحوری و پاسخگویی بهها نتیجهدر همه دوره

یی تأثیرگذاری بر دیگران و ایجاد تغییرات پایدار، وظیفه مهم رهبر دهد که تواناتحقیقات نشان می

باشد. اخالق: مطالعه مؤثر رهبری بدون بحث در مورد اخالق، کامل نخواهد بود. اخالق در می

( معتقدند 6770) و همکاران 1دورکمن باشد. دانش و توانایی:تحقیقات رهبری مؤثر، برجسته می

ها، یک شایستگی عمده است که یک رهبر باید رای انجام انواع فعالیتکه دانش و توانایی رهبر ب

آن را داشته باشد. همکاری: روند اخیر رهبری بر توانایی همکاری با همکاران و پیروان خود تأکید 

 (.2762آرجنت، ) دارد

عنوان ابعاد معلم رهبری معرفی کرده است. این شش ( شش متغیر کلیدی را به2762) 0نانگ    

سازی، تأمین امنیت محیط، گسترش بعد معلم رهبری شامل ایجاد انرژی در کالس درس، ظرفیت

باشد. ایجاد جستجو و ترسیم موفقیت می انداز، مواجهه و به حداقل رساندن بحران و بعدچشم
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س به معنای این است که با همکاران خود در مورد تدریس و رسیدگی به انرژی در کالس در

و وگآموزان را به شرکت در بحث و گفتبر این، معلمان دانشکنند. عالوهآموزان، همکاری میدانش

هایی سازی به معنای ایجاد فرصتنمایند. ظرفیتتشویق می و درگیر شدن در فرایند یادگیری،

نمایند. آموزان در فعالیت و فرایندهای یادگیری فراهم میرهبری دانشاست که معلمان برای 

وزان آمتأمین امنیت محیط به معنای اطمینان معلمان از ایمن بودن محیط کالس درس برای دانش

هی دخوبی سازمانمواد آموزشی برای تدریس و یادگیری مناسب، کافی و به و اطمینان از اینکه

انداز به معنای این است که معلمان وظایف خود را جهت دستیابی مباشد. گسترش چششده می

والدین و سرپرستان را در  زمانطور همکنند و بهانداز آموزشی درک و اجرا میبه رسالت و چشم

رسانی آموزان اطالعها در مورد پیشرفت و نیازهای دانشآموزان مشارکت داده و به آنآموزش دانش

آموزان را شناسایی نموده و اقداماتی جهت پاسخگویی ها نیازهای دانشاین، آنکنند. عالوه بر می

دهند. بعد مواجهه و به حداقل رساندن بحران به معنای این است که معلمان به این نیازها انجام می

باشند، همچنین این بعد شامل پرتی میآموزان جهت کاهش حواسقادر به مدیریت رفتار دانش

 جسمی( و رفتار) آموزان، بررسی پیشینه سالمت فیزیکیبه مشکالت دانش رسیدگی فوری

ها همچنین جلسه والدین و معلمان را برای آن باشد.آموزان جهت انجام اقدامات الزم، میدانش

وگو برای اطمینان صورت منظم جهت گفتدهند، جلسات معلمان را بهحل مشکالت تشکیل می

کنند. جستجو و ترسیم موفقیت به معنای این است که دهی میانآموزان سازماز امنیت دانش

ریت ها تدریس و مدیکنند، تکنیکها و رویکردهای جدید بافکر باز استقبال میمعلمان درباره ایده

روز ها یا سمینارهای برای بهگذارند، برگزاری کارگاهآموزان را با همکاران خود به اشتراک میدانش

ها؛ و تالش برای بهبود خود و ها برای غلبه بر چالشارجاع به متخصصان و کتابها، کردن مهارت

 توانند ازجمله اقدامات در جهت دستیابی به پیشرفت باشند.ای شدن، میحرفه

ای به مدرسه دیگر متفاوت دارند که معلم رهبری از مدرسه( اظهار می2776) کاتزنمایر و مولر    

های خاصی دارند. در چنین مدارسی معلمان اند، ویژگیبری را پذیرفتهاست و مدارسی که معلم ره

کنند و برای کمک به دیگران تشویق های جدید تالش میبرای دستیابی به دانش و مهارت

های متنوعی برای کمک به معلمان و کارکنان جهت کسب شوند. در این مدارس از استراتژیمی

شود. همچنین ای و یادگیری فعال استفاده میخواندن حرفه ای،دانش و مهارت نظیر توسعه حرفه

د شونشناسند. معلمان تشویق میهمکاران و مدیران، رهبری و مشارکت معلمان را به رسمیت می

که در جهت ارتقای پیشرفت و نوآوری اقدام نمایند. معلمان از آزادی عمل برخوردارند و منابع 

شده است. معلمان در مورد موضوعات آموزشی و مسائل مها فراههای آنجهت حمایت از تالش

 ایگونهها مشارکت دارند بهگیریکنند. همچنین در تصمیمآموزان همکاری میمربوط به دانش

معلمان  .شوندکه مدیر گروه، رهبران تیم و سایر رهبران کلیدی با مشارکت معلمان انتخاب می
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 ند.شوخاطر اشتباهات سرزنش نمیگذارند و بهتراک میراحتی نظرات و احساسات خود را به اشبه

در چنین مدارسی جو مثبتی حاکم است و رضایت عمومی از محیط کاری وجود دارد. معلمان از 

ها در هفت طورکلی این ویژگیکنند. بهآموزان و مدیران احساس احترام میسوی والدین، دانش

پیشرفت، به رسمیت شناختن معلمان، استقالل، اند از کانون شوند که عبارتبعد خالصه می

 (.2766، 6نیزمس) همکاری، مشارکت، ارتباطات باز و محیط مثبت

شود های رهبری در مدارس میهای که موجب رشد و توسعه صالحیتیکی از بهترین راهبرد    

اند که دادههای رهبری را در بین معلمان شناسایی کنیم. تحقیقات نشان این است که پتانسیل

ر ها به معلمان، درگیولیتؤها چند استراتژی وجود دارد: واگذاری مسبرای شناسایی این پتانسیل

های مشارکتی، عمل کردن و اجرای قوانین دموکراتیک گیریها در تصمیمکردن و مشارکت آن

دارد، اما  شدن به یک رهبر را( معتقد است که هر فردی توانایی تبدیل2770) 2در مدرسه. اوون

باید یک محیط ایده آل برای او فراهم بشود تا بتواند از این پتانسیل استفاده نماید و برای داشتن 

ایند مراتب کمتر باشد. فرتر و سلسلهرهبر در یک مدرسه یا هر سازمانی، ساختارها باید دموکراتیک

ند معلمان را برای نقش رهبری تواها میگیریها در تصمیمانتقال مسئولیت به معلمان و دخالت آن

تواند برای آورد که میوجود می ها بهکه این امر احساس مسئولیت درون آن آماده سازد؛

( پیشنهاد 2771) 9سازی رهبران آینده سازنده باشد. در همین زمینه کوین، هاگارد و فوردآماده

معلمان در نظر گرفته شود. سازی و تربیتهای آمادهکنند که مؤلفه رهبری باید در برنامهمی

 همچنین در مدارس نیز افراد مشتاق به رهبری آموزش داده شوند.

 تأثیر معلم و شکل ماهیت، روی انحصاری طوربه که دارد وجود توجهیپیشینه تجربی قابل    

های خود در پژوهش (2762و همکاران ) 5و لئونارد (2766و همکاران ) 4تمرکز دارد. تیلور رهبری

 ( و2767) 1اند؛ بلکمنرهبری را موردمطالعه قرار داده معلم هابرنامه و هادوره تأثیرات و ویژگی

های معلم رهبری را های خود تأثیر کارگاه مربیگری و پروژهدر پژوهش( 2762)فروست 

 مدیران نقش اعتماد نیز در پژوهش خود به بررسی (2766) 0اند. قمراویموردبررسی قرار داده

( اثرات معلم رهبری بر 2766) 8اند. همچنین جیکوبسونرهبری پرداخته در ظهور معلم رسمدا

                                                           
1. Nesmith 

2. Owen 

3. Quinn, Haggard, & Ford  

4. Taylor 

5. Leonard 

6. Blackman 

7. Ghamrawi 

8. Jacobson 
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( 2767) و همکاران 6اند. لوئبآموزان و بهبود مدرسه را موردمطالعه قرار دادهموفقیت دانش

 2اند. فریمن و مکنزیها برای بهبود رهبری آموزشی را موردبررسی قرار دادهها و ظرفیتفرصت

له را موردبررسی قراردادند که معلمان رهبر چگونه دیگران را أدر پژوهش خود این مس (2765)

 (2771) 4لتوایت ( و2779) 9استابز و کنند. هاودهند و رهبری خود را درک میتحت تأثیر قرار می

 انددهد، مطالعه کردهمی قرار تأثیر تحت را رهبری هویت ساخت و رهبری رشد که عواملی نیز

 (.2760سینها و هانیوشن، )

 ودخ شخصی نفساعتمادبه دلیل به است ممکن رهبری معلم که دهدمی نشان مطالعات برخی    

 طتوس مستمر معلمان برای رهبری حمایت و تشویق کند و ظهور رهبری برای ذاتی میل یا و فرد

شده است. برخی دادهنشان  اضافی تأثیرات عنوانبه منطقه سطح در یا و مدرسه در مدیران

 هب احترام و طلبیمساوات مطالعات نیز هنجارهای فرهنگی گسترده در مدرسه نظیر استقالل،

و همکاران،  5اند )اسمیتعنوان موانع تالش معلمان برای معلم رهبری نشان دادهارشدیت را به

 نظرانصاحبکه معلم رهبری در طی چند دهه موضوع مطالعه پژوهشگران و علیرغم این (.2760

مقیاس  جهیدرنتو  شدهواقعمغفول  تاکنوندر ایران این موضوع  حالنیباامختلف بوده است، 

پژوهشگران در این مقاله  رونیازای قرار دهد، وجود ندارد. موردبررساستانداردی که بتواند آن را 

 جاریابی مقیاس متناسب با بافت فرهنگی کشور مبادرت ورزیدند.نسبت به طراحی و هن

ریه ویژه نظدر این پژوهش بر اساس مبانی نظری و تجربی پژوهش بهالگوی سنجش معلم رهبری: 

عنوان ویژگی به 8(، 2762( و دیدگاه آرجنت )2766شده در نیزمس،نقل 2776) کاتزنمایر و مولر

 رؤیت است.، قابل6شد که در شکل ابعاد معلم رهبری در نظر گرفته 

                                                           
1. Loeb 

2. Fairman & Mackenzie 

3. Howe & Stubbs 

4. Lewthwaite 

5. Smith 
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مدل مفهومی پژوهش (:1) شکل  

 

ی از ریگبهرهدر فرایند پژوهش برای عملیاتی نمودن مفاهیم موجود در مدل پیشنهادی، با     

هایی تدوین شد. پس از مبانی نظری و تجربی پژوهش برای هریک از ابعاد معلم رهبری، گویه

نفر  8گیری از نظرات متخصصان )اولیه مقیاس معلم رهبری، با بهرهها و طراحی فرم تدوین گویه

 مقیاس مربوط به خود واز متخصصان مدیریت آموزشی و علوم تربیتی(، مطابقت هر گویه با خرده

فهم و واضح بودن گویه ها بررسی گردید. مطابقت هر خرده مقیاس با معلم رهبری و همچنین قابل

ید قرار أیگویه مورد ت 49های نامربوط و یا تکراری حذف و گویهدرنهایت طبق نظر متخصصان 

گرفت و در مقیاس پیشنهادی برای سنجش معلم رهبری گنجانده شدند. طرح اولیه مقیاس معلم 

 باشد.رؤیت می( قابل6رهبری در جدول )

 
معلم رهبری : طرح اولیه مقیاس(1)جدول   

 معلم رهبر کسی است که:  

ی
نای

توا
 و 

ش
دان

 

 دهد.دانش و تجربه خود را در اختیار معلمان جدید قرار می -6

 گذارد.اشتراک می های جدید را با معلمان دیگر بهها و روشایده -2

 نماید.های جدید تالش میدر کسب دانش و مهارت -9

 نماید.و تعهد می ولیتؤآموز احساس مسدر برابر یادگیری و پیشرفت هر دانش -4

 است.مندعنوان یک وظیفه تلقی نموده و با تمام وجود به آن عالقهبهکار خود را  -5

 داند.یمنقش معلمان را در بهبود عملکرد مدرسه از طریق پرورش آنان ممکن  -1

 کند.ای معلمان حمایت میصورت فعال از توسعه حرفهبه -0
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شم
چ

عه
وس

ز ت
دا

ان
ی

ا
 

 دهد.انتقال می آموزاندانش انداز آمادگی برای زندگی در آینده را بهچشم -8

 نماید.آموزان تالش میمشترک در بین همکاران و دانش اندازچشمدر جهت ایجاد  -7

 دهد.هدفی به سمت مسیر هدفمند جهت میاز بی آموزان رادانش -67

 نماید.های جدید استقبال میاز ایده -66

 کند.دریغ نمیهای آموزش از هیچ کوششی اندازدر جهت تحقق چشم -62

الق
اخ

 

 است. خودآگاهی اخالقی جامعه هاارزشیارها و معاز  -69

 کند.ی اخالقی جامعه خود حمایت میهاارزشیارها و معاز  -64

 دهد.یمی اخالقی جامعه خود را مبنای رفتار خود قرار هاارزشمعیارها و  -65

 نماید.جامعه خود تشویق می ی اخالقیهاارزشیارها و معدیگران را در حمایت از  -61

سؤ
ت م

وی
تق

ر/ 
ذی

ت پ
ولی

ش 
دان

در 
ی 

وی
خگ

اس
پ

ان
وز

آم
 

 کند.ولیت برای یادگیری خود تشویق میؤآموزان را در پذیرفتن مسدانش -60

 دهد.یمیابی سوق خودارزرا به سمت  آموزاندانش -68

 کند.راهنمایی میهای واقعی یتموقعدانش خود در  کارگیریبه دررا  آموزاندانش -67

 کند.دانند تشویق مییم چهآن در برابررا در جهت پاسخگو بودن  آموزاندانش -27

وذ
نف

 

 دهد.انتقال می آموزاندانش حس مهم و باارزش بودن و توانایی انجام کارهای بزرگ را به -26

 لقوه خود را به فعلیت برسانند.های باتوانند تواناییکند که میایجاد می آموزاندانش این باور را در -22

 نماید.آموزان نسبت به درس و کالس تالش میدر جهت اصالح نگرش منفی دانش -29

توانند با همکاری یکدیگر کالس ممتازی داشته که می کند کهایجاد می آموزاندانش این باور را در -24

 تحسین دیگران باشد.قابل

 نماید.ایجاد و تقویت می موزانآدانش اشتیاق به یادگیری را در -25

کند تا نقاط قوت خود را بهبود بخشند و نقاط ضعف خود را به حداقل کمک می آموزاندانش به -21

 برسانند.
ی

کار
هم

 

 نماید.ارتباط کاری مثبت را از طریق همکاری تقویت می -20

 بخشد.یمکیفیت یادگیری را در مدرسه از طریق همکاری با همکاران خود بهبود  -28

 کند.های مدرسه همکاری مییتفعالمعلمان در جهت بهبود  با -27

 نماید.را در جهت فرهنگ همکاری در کالس تشویق و حمایت می آموزاندانش -97

 نماید.می همکاری آموزاندانش معلمان در حل مسائل و مشکالت با -96

 کند.گفتگو میمعلمان مدرسه در مورد تدریس و برنامه درسی  با دیگر -92

ت
ثب

ط م
حی

م
 

 یک منبع انرژی مثبت و امید به زندگی است. و همکاران آموزاندانش در روابط خود با -99

 و همکاران احترام متقابل قائل است. آموزاندانش نسبت به -94

صورت آزادانه و در مورد احساسات و دهد با رعایت موازین اخالقی بهیمفرصت  آموزاندانش به -95

 نمایند. اظهارنظرنظرات خود، 

 کند.آموزان را به خاطر خطا و اشتباه سرزنش یا تمسخر نمیدانش -91

آید با او همدردی نموده و در جهت رفع یمآموزان یا همکار دیگری مشکلی پیش وقتی برای دانش -90

 نماید.کمک میآن به او 

 کند.می وگوراحتی گفتبهینه مسائل و مشکالت مدرسه درزم آموزاندانش با همکاران خود و -98
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ی
دان

در
ق

 

 نماید.صورت مناسب قدردانی میآموزان خود در کالس بهدانش هایها و موفقیتاز تالش -97

 نماید.مراسم مدرسه تقدیر میها و های گروهی و کالسی به شکل مناسب در برنامهاز موفقیت -47

معلمان دیگر تشویق و کمک  آموزان ودانش هایمدیریت را در برگزاری جشن به مناسب موفقیت -46

 نماید.می

 نماید.های خود بازگو میها و تجارب مثبت معلمان دیگر را در کالسموفقیت -42

 شود.ام قائل میو معلمان احتر آموزاندانش ها و تجارب مثبتبرای موفقیت -49

 

 روش پژوهش

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی است که هدف آن ساخت و اعتبار یابی مقیاس 

-70های شهر یاسوج در سال باشد. جامعه آماری پژوهش را دبیران دبیرستانمعلم رهبری می

از جدول کرجسی و  نفر بود. حجم نمونه با استفاده 047ها تشکیل دادند که تعداد آن 6971

 4بازگشت تعداد دلیل عدمنفر تعیین گردید، الزم به ذکر که به 252( به تعداد 6707) مورگان

گیری وتحلیل قرار گرفت. روش نمونهپرسشنامه مورد تجزیه 248نهایت تعداد  پرسشنامه، در

معلم رهبری منظور سنجش آوری اطالعات مقیاسی بهای متناسب با حجم است. برای جمعطبقه

کاماًل موافقم، موافقم، تا حدودی موافقم، ) ایگزینه 5صورت طیف لیکرت گویه به 49در قالب 

ها با استفاده وتحلیل آماری دادهطراحی و اجرا گردید. تجزیه 5تا  6با نمره  (مخالفم، کامالً مخالفم

؛ معادالت ساختار (؛ تحلیل عاملی اکتشافیKMO) بارتلتهای کفایت حجم نمونه از  آزمون

انجام  Lisrelو  spss23افزار گیری از نرم)تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم( و آلفای کرونباخ  با بهره

 گرفت.

 

 هایافته

گیری هرهبرداری با بمنظور بررسی امکان انجام تحلیل عاملی بر نمونه تحقیق، فرض کفایت نمونهبه

داری اآمده و سطح معندستبه 816/7اخص برابر ( بررسی شد. این شKMO) از آزمون بارتلت

دهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار، /. است که نشان می75آزمون بارتلت کمتر از مقدار 

؛ ≥P 75/7ها انجام داد )داده توان تحلیل عاملی را رویبنابراین می مدل عاملی مناسب است؛

958/16722=X ). 

 

 سنجیهای روانشاخص

 الف( روایی 

برای تعیین روایی مقیاس معلم رهبری از سه روش: روایی محتوایی، روایی واگرا و روایی سازه 

نفر از متخصصان مدیریت آموزشی و  8بهره گرفته شد. برای سنجش روایی محتوایی از نظرات 
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 49رت صوپس احراز روایی محتوایی، طرح اولیه مقیاس معلم رهبری به علوم تربیتی استفاده شد.

ای، اخالق، پاسخگویی، نفوذ، همکاری، انداز توسعهبعد )دانش و توانایی، چشم 8قالب  گویه در

منظور بررسی میزان همبستگی هر یک از گویه ها ایجاد محیط مثبت، قدردانی( طراحی شد و به

ه با کیطوربا عامل مربوط به خود و سنجش روایی واگرا از تحلیل اکتشافی استفاده گردید، به

 47/7و نقطه برش  عامل و استفاده از چرخش واریماکس 8محدود کردن استخراج عوامل به 

آمده تدستحلیل اکتشافی انجام شد. مقدار واریانس تبیین شده توسط عوامل و بارهای عاملی به

 شده است.گزارش 9و  2های در جدولترتیب به

 
 واریانس تبیین شده توسط هر عامل درصد و ویژه مقادیر شده،استخراج های: عامل(2)جدول 

 

هستند  6تر از شده دارای مقدار ویژه بزرگ، هشت عامل شناسایی2های جدول براساس یافته    

 یبرخوردارند، ول یکتر از بزرگ یژهو یرعامل از مقاد هشت ینهمه ا مانند.تحلیل باقی میو در 

)عامل  6 ترین عامل، عاملاین تحلیل، مهم در. یستاندازه ن یکها برابر و به همه آن یتاهم

معلم رهبری را تبیین درصد از واریانس  706/67تنهایی عامل به ینکه اباشد همکاری( می

شود ارزش ویژه هر یک از عوامل پس از چرخش ، مشاهده می9طور که در جدول د. هماننمایمی

که هرکدام  باشد؛می 809/2 و 776/2، 272/9، 451/9، 406/9، 799/9، 791/4، 996/4ترتیب به

درصد واریانس و  182/1و  751/1، 151/0، 790/8، 706/8، 640/7، 981/7، 706/67ترتیب به

 نمایند.درصد کل واریانس مقیاس معلم رهبری را تبیین می 770/11درمجموع 

 

 مجموع مجذور بارها چرخش یافته شدهمجموع مجذور بارها استخراج

 کل
درصد 

 واریانس

 درصد

 واریانس

 تراکمی

 کل
درصد 

 واریانس

 درصد

 واریانس

 تراکمی

 706/67 706/67 996/4 987/28 987/28 270/62 : همکاری6عامل 

 450/67 981/7 791/4 974/91 771/8 442/9 : نفوذ2عامل 

 174/28 640/7 799/9 979/49 778/1 777/9 ایانداز توسعه: چشم9عامل 

 105/91 706/8 406/9 512/48 617/5 229/2 : قدردانی4عامل 

 069/44 790/8 451/9 407/59 760/4 664/2 : اخالق5عامل 

 917/52 151/0 272/9 277/58 097/4 794/2 : دانش و توانایی1عامل 

:  تقویت 0عامل 

پذیری در مسئولیت

 آموزاندانش

054/6 707/4 287/12 776/2 751/1 925/57 

 770/11 182/1 809/2 770/11 068/9 577/6 ایجاد محیط مثبت :8عامل 
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با بار عاملی هر گویه به روش  نتایج تحلیل عاملی اکتشافی مقیاس معلم رهبری (:3) جدول

 چرخش واریماکس

 عامل چهارم عامل سوم عامل دوم عامل اول

 بار عاملی گویه بار عاملی گویه بار عاملی گویه بار عاملی گویه

20گویه   890/7 26گویه    065/7 8گویه    876/7 97گویه    077/7  

28گویه   857/7 22گویه    045/7 7گویه    078/7 47گویه    861/7  

27گویه   814/7 29گویه    007/7 67گویه    878/7 46گویه    171/7  

97گویه   875/7 24گویه    012/7 66گویه    087/7 42گویه    016/7  

96گویه   844/7 25گویه    102/7 62گویه    898/7 49گویه    076/7  

92گویه  21گویه  -   157/7      

 عامل هشتم عامل هفتم عامل ششم عامل پنجم

 بار عاملی گویه بار عاملی گویه بار عاملی گویه بار عاملی گویه

69گویه   814/7 6گویه    060/7 60گویه    080/7 99گویه    067/7  

64گویه   890/7 2گویه    051/7 68گویه    822/7 94گویه    128/7  

65گویه   802/7 9گویه    029/7 67گویه    011/7 95گویه    197/7  

61گویه   812/7 4گویه    060/7 27گویه    028/7 91گویه    074/7  

5گویه     099/7 90گویه      049/7  

1گویه    98گویه    -   - 

0گویه     -     

 

باشد. عامل مربوط به خود میدهنده همبستگی هر یک از گویه ها با ، نشان9های جدول یافته    

است. در این عامل گویه های  «همکاری»شود، عامل اول طور که در جدول فوق مشاهده میهمان

، 29، 22، 26بیشترین بار عاملی را با آن نشان دادند. همچنین گویه های  96و  97، 27، 28، 20

بیشترین  62و  66، 67، 7، 8های ؛ گویه «نفوذ» بیشترین بار عاملی را با عامل دوم 21و  25، 24

بیشترین بار  49و  42، 46، 47، 97؛ گویه های «ایانداز توسعهچشم»بار عاملی را با عامل سوم 

بیشترین بار عاملی را با عامل  61و  65، 64، 69گویه های  ؛«قدردانی»عاملی را با عامل چهارم 

؛ «دانش و توانایی»عاملی را با عامل ششم بیشترین بار  5و  4، 9، 2، 6؛ گویه های «اخالق»پنجم 

تقویت پاسخگویی و »بیشترین بار عاملی را با عامل هفتم  27و  67، 68، 60گویه های 

بیشترین بار عاملی را با  90و  91، 95، 94، 99؛ گویه های «پذیری در دانش آموزانمسئولیت

 ،2های جدول مطابق با یافته؛ و نشان دادند. عالوه بر این «ایجاد محیط مثبت»عامل هشتم 

بار عاملی الزم )کمتر از نقطه  از (98و  92، 0، 1گویه ) 4دهد که نشان می 4های جدول یافته

برخوردار نیستند و ازلحاظ قرار گرفتن در ذیل مؤلفه موردنظر و ارتباط مفهومی با آن،  (4/7برش 

گویه  97گویه، سپس  49شدند. از اند، بنابراین از پرسشنامه حذف شدهنامناسب تشخیص داده
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ها )روایی سازه و پایایی ابزار( بر روی این وتحلیلباقی ماند که در مراحل بعدی پژوهش، تجزیه

 گویه صورت گرفته است. 97

عادالت گیری از مبا بهره شدهتر میزان اعتبار ابزار طراحیمنظور سنجش دقیقبهروایی سازه: 

دی، روایی سازه آن نیز موردبررسی قرار گرفت. در ادامه نتایج حاصل یساختاری و تحلیل عاملی تأی

یدی مرتبه اول و مرتبه دوم در قالب أیاز سنجش روایی سازه با استفاده از روش تحلیل عاملی ت

شده و بار عاملی هر گویه با عامل مربوط به خود، همبستگی عوامل های مربوطه نشان دادهشکل

 Lisrelافزار ملی هر یک از عوامل با متغیر معلم رهبری با استفاده از نرمبا یکدیگر و نیز بار عا

 شده است.تحلیل و بررسی
ود با عامل مربوط به خ منظور بررسی بارهای عاملی گویه هایبهیدی مرتبه اول: تحلیل عاملی تأی

امل عشده در تحلیل اکتشافی، از تحلیل های شناساییو همچنین بررسی سطح همبستگی عامل

مشاهده  2طور که در شکل همان افزار لیزرل، بهره گرفته شد.یدی مرتبه اول با استفاده از نرمأیت

روی عامل مربوط به خود  هایشود در حالت تخمین استاندارد، بارهای عاملی تمامی گویهمی

برای تمامی ( tکه با توجه به اینکه در حالت تخمین معناداری، آماره تی ) باشد؛می 47/7باالی 

قبولی با عامل از بار عاملی قابل هایتوان گفت تمامی گویهباشد، میمی 71/6باالتر از  هایگویه

 دهدهای شکل دو نشان میباشد. همچنین یافتهمی تأییدمربوط به خود برخوردار بوده و مورد 

مل مربوط به خود دارند. بیشترین بار عاملی را با عا 47و  94، 20، 29، 67، 65، 8، 2 هایکه گویه

های که ضرایب همبستگی میان عامل دهدبر این نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول نشان میعالوه

« نفوذ»و « دانش و توانایی»های (؛ و عامل≤t 6 /71) باشدقبول میو قابل داراشده معنشناسایی

تگی ضریب همبس کمترین «همکاری»و « دانش و توانایی»های بیشترین ضریب همبستگی و عامل

شده های شناسایییات بیشتر مربوط به بارهای عاملی و همبستگی بین عاملرا باهم دارند. جزی

 باشد.مشاهده می، قابل2در شکل 
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 تحلیل عاملی مرتبه اول در حالت تخمین استاندارد و حالت تخمین معناداری(: 2)شکل 

 

-Chiهای مجذور خی )ساختاری مرتبه اول از شاخصجهت بررسی برازندگی الگوی معادالت     

Squareسطح معناداری مجذور خی ،) (P-value شاخص جذر برآورد خطای تقریبی ،)

(RMSEA( خی دو به هنجار ،)X2/DFشاخص برازش هنجار شده ،) NFI)،)  شاخص برازندگی

( و (PNFI(، شاخص برازش هنجار شده مقتصد CFI(، شاخص برازش تطبیقی )IFI) فزایند

که مجذور خی تحت تأثیر حجم نمونه ( استفاده گردید. ازآنجاییGFIشاخص نکویی برازش )

تنهایی مالک معتبری برای ارزیابی برازش مدل (، بهP-value) است، سطح معناداری مجذور خی

ی شود. نتایج نکوئها استفاده میمنظور بررسی برازش مدل از سایر شاخصبنابراین به نیست؛

، 755/7ترتیب به GFIو  RMSEA ،X2/DF ،NFI ،IFI ،CFI ،PNFIازش مدل نشان داد که بر

دارای  IFI ،NFI ،CFI ،GFIهای باشد. شاخصمی 87/7و  85/7، 70/7، 70/7، 79/7، 04/6

و داللت تر الگتر شود بر برازندگی مطلوبها به یک نزدیکدامنه صفرتا یک هستند، هرچه اندازه آن

؛ 78/7تر از ( کوچکRMSEA؛ خطای تقریبی )5/7تر از بزرگ PNFIهمچنین زمانی که  .دارند

باشد، داللت بر برازش مطلوب مدل دارد. بر  9تر از نیز کوچک( X2/DFو خی دو به هنجار )
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لی و ساختار ک باشدتوان نتیجه گرفت که مدل از برازش مطلوب برخوردار میاساس این نتایج می

 شود.می تأییدآمده دستهای بهمون در تحلیل عامل مرتبه اول از طریق دادهروابط مورد آز

اینکه هرکدام از ابعاد معلم رهبری چه میزان از  بررسی منظوربهتحلیل عامل مرتبه دوم: 

نچه مرتبه دوم استفاده شد. چنا تأییدینمایند از تحلیل عامل های معلم رهبری را تبیین میویژگی

ها روی معلم در حالت تخمین استاندارد، بارهای عاملی تمامی عاملشود، ظه میمالح 9 در شکل

( برای tکه در حالت تخمین معناداری، آماره تی )که با توجه به این باشد؛می 47/7رهبری باالی 

قبولی ها از بار عاملی قابلتوان گفت تمامی عاملباشد، میمی 71/6ها باالتر از تمامی عامل

 هایدهد که از بین عاملهای تحلیل عامل مرتبه دوم نشان میبرخوردار هستند. همچنین یافته

ر رین باشتعامل نفوذ، ایجاد محیط مثبت، دانش و توانایی و قدردانی بیترتیب بهشده شناسایی

مشاهده قابل 9یات بارهای عاملی ابعاد معلم رهبری در شکل عاملی با معلم رهبری دارند. جزی

 است.

 
 تحلیل عاملی مرتبه دوم در حالت تخمین استاندارد و حالت تخمین معناداری (:3) شکل

 

، RMSEA ،X2/DF ،NFI ،IFIنتایج نکوئی برازش مدل تحلیل عامل مرتبه دوم نشان داد که     

CFI ،PNFI  وGFI جاکه باشد. ازآنمی 07/7و  81/7، 71/7، 71/7، 72/7، 07/6، 59/7ترتیب به

تر از بزرگ PNFIهستند و  6و نزدیک به  77/7تر از بزرگ IFI ،NFI ،CFI ،GFIهای شاخص
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تر نیز کوچک( X2/DFو خی دو به هنجار )؛ 78/7تر از ( کوچکRMSEA؛ خطای تقریبی )5/7

و ساختار کلی  باشدتوان نتیجه گرفت که مدل از برازش مطلوب برخوردار میباشد، میمی 9از 

 شود.می تأییدآمده دستهای بهروابط مورد آزمون در تحلیل عامل مرتبه دوم از طریق داده

 
 ب( پایایی 

 منظور بررسی ضریب پایاییمشخص شدن ساختار عاملی پرسشنامه و رواسازی آن، به بعد از

های آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. مقدار این ضریب مقیاسپرسشنامه و هریک از خرده

 دهندهتر باشد نشانمتغیر است که هرچقدر ضریب آلفای کرونباخ به یک نزدیک 6و  7بین 

طور مطلوب بودن پایایی ابزار است. پایایی مقیاس معلم رهبری در دو مرحله محاسبه گردید. همان

تمامی خرده  شود، ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس معلم رهبری ومشاهده می 4در جدول  که

دهنده مطلوب بودن باشد که نشانمی 0/7های آن در اجرای مقدماتی و نهایی بیشتر از مقیاس

 باشد.شده میپایایی مقیاس طراحی

 
های آنضریب پایایی مقیاس معلم رهبری و خرده مقیاس (:4)جدول   

پایایی کل در 

 اجرای نهایی

پایایی کل در 

 اجرای مقدماتی

اجرای 

 نهایی

اجرای 

 مقدماتی
 متغیر هامؤلفه

794/7 792/7 

 دانش و توانایی 874/7 849/7

معلم 

 رهبری

 ایانداز توسعهچشم 712/7 761/7

 اخالق 770/7 751/7

870/7 079/7 
 پذیریولیتؤتقویت مس

 در دانش آموزان

 نفوذ 868/7 774/7

 همکاری 862/7 797/7

 محیط مثبت 828/7 077/7

 قدردانی 720/7 856/7

 

  گیرینتیجهبحث و 

ی و منظور طراحاین پژوهش باهدف ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه معلم رهبری انجام شد. به

 ویژه نظریه کاتزنمایر وبهاساس مبانی نظری و تجربی پژوهش ساخت پرسشنامه معلم رهبری بر

عنوان ابعاد معلم ویژگی به 8(، 2762( و پژوهش آرجنت )2766شده در نیزمس،نقل 2776) مولر

ای؛ اخالق؛ انداز توسعهاند از: دانش و توانایی؛ چشمبعد عبارت 8رهبری در نظر گرفته شد. این 
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اری و مشارکت؛ محیط مثبت؛ و آموزان؛ نفوذ؛ همکپذیری در دانشولیتؤتقویت پاسخگویی و مس

گیری از مبانی نظری و تجربی پژوهش قدردانی. بعد از مشخص شدن ابعاد پرسشنامه، با بهره

 گویه طراحی گردید. 49پرسشنامه اولیه در قالب 

گیری از نظرات متخصصان مدیریت آموزشی و علوم شده با بهرهمنظور رواسازی ابزار طراحیبه    

یی گردید و سپس با استفاده از تحلیل اکتشافی روا تأییدیط روایی محتوایی ابزار تربیتی واجد شرا

، 0، 1گویه ) 5به جزء  واگرا ابزار موردسنجش قرار گرفت و نتایج نشان داد که تمامی گویه های

 بنابراین براساس قبول هستند؛( در ارتباط با عامل مربوط به خود دارای بار عاملی قابل98و  92

هایی که ازلحاظ قرار گرفتن در ذیل مؤلفه موردنظر و ارتباط با حذف گویه تحلیل اکتشافی نتایج

 (، تعداد گویه های98و  92، 0، 1 هایگویه) اندشدهمفهومی با آن، نامناسب تشخیص داده

 گویه کاهش یافت. 97گویه به  49پرسشنامه از 

ا شده بتر میزان اعتبار ابزار طراحیمنظور سنجش دقیقپس از بررسی روایی واگرا ابزار، به    

، روایی سازه آن نیز موردبررسی قرار تأییدیگیری از معادالت ساختاری و تحلیل عاملی بهره

ولی قباز بار عاملی قابل هایگرفت. نتایج تحلیل عامل تائیدی مرتبه اول نشان داد که تمامی گویه

ها نشان داد که مچنین یافتهباشد. همی تأییدبا عامل مربوط به خود برخوردار بوده و مورد 

بیشترین بار عاملی و را با عامل مربوط به خود دارند.  47و  94، 20، 29، 67، 65، 8، 2 هایگویه

تگی همبس عالوه بر این نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول داد تمامی ابعاد پرسشنامه دارای ضرایب

« نفوذ»و « دانش و توانایی»های (؛ و عامل≤t 6 /71) باشندقبول با یکدیگر میو قابل دارمعنی

کمترین ضریب « همکاری»و « دانش و توانایی»های و عامل (=59/7rبیشترین ضریب همبستگی )

تمامی  ( را باهم دارند. همچنین نتایج تحلیل عامل مرتبه دوم نشان داد که=25/7rهمبستگی )

با  «نفوذ»شده عامل های شناساییقبولی برخوردار هستند و از بین عاملها از بار عاملی قابلعامل

با « ایجاد محیط مثبت» ازآنای در رهبری معلمان دارد، پسکنندهنقش تعیین 14/7 بار عاملی

انداز چشم»؛ 50/7لی با بار عام« قدردانی»؛ 50/7با بار عاملی  «دانش و توانایی»؛ 17/7بار عاملی 

لی با بار عام «پذیری در دانش آموزانتقویت پاسخگویی و مسئولیت»؛ 59/7با بار عاملی « ایتوسعه

بیشترین ترتیب به 41/7با بار عاملی « مشارکت و همکاری»و  41/7با بار عاملی « اخالق»؛ 52/7

 گردید. دتأییهای فوق روایی ابزار ترتیب با توجه به یافتهاینبار عاملی را با معلم رهبری دارند. به

منظور بررسی پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. نتایج ضریب آلفای همچنین به

های آن در دو مقیاستمامی خرده کرونباخ نشان داد که پایایی کلی پرسشنامه معلم رهبری و

دهنده مطلوب بودن پایایی باشد که نشانمی 0/7مرحله اجرای مقدماتی و نهایی بیشتر از 

ت. در فرم قرار گرف تأییدترتیب پایایی پرسشنامه نیز مورد اینباشد. بهشده میپرسشنامه طراحی

انداز چشم»(؛ بعد 5، 4، 9، 2، 6 هایگویه )گویه 5از طریق « دانش و توانایی»نهایی پرسشنامه، بعد 
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 هایگویه )گویه 4از طریق « اخالق»(؛ بعد 67و  7، 8، 0، 1 هایگویه )گویه 5از طریق « ایتوسعه

گویه  4از طریق « آموزانپذیری در دانشولیتؤتقویت پاسخگویی و مس»(؛ بعد 64و  69، 62، 66

و  29، 22، 26، 27، 67 های)گویه گویه 1از طریق « نفوذ»بعد  (؛68و  60، 61، 65 های)گویه

ایجاد »(؛ بعد 27و  28، 20، 21، 25 هایگویه )گویه 5از طریق « همکاری و مشارکت»(؛ بعد 24

نیز از طریق « قدردانی»(؛ و بعد 94و  99، 92، 96، 97 هایگویه)گویه  5از طریق « محیط مثبت

 شود.سنجیده می( 97و  98، 90، 91، 95 هایگویه )گویه 5

 های پژوهش نشانطور که یافتهبومی در زمینه معلم رهبری، همان ةبا توجه به نبود پرسشنام    

هایی شبنابراین در پژوه شده بتواند این خأل را برطرف نماید؛رسد که پرسشنامه تهیهداد به نظر می

پرسشنامه  توان از اینمعلم رهبری در مراکز آموزشی باشد، می ها مطالعه و بررسیکه هدف آن

منظور بهبود مدارس، نباید نقش معلمان را نادیده گرفت و استفاده نمود. در پایان باید گفت، به

( 6778) 6مهم است که بر نقش محوری و اساسی معلمان در تحوالت مدرسه تأکید شود. المبرت

مده را و ع های اصلیکند که معلمان باید مسئولیتکه این دیدگاه را مطرح کرده است، تأکید می

ر های رهبری معلمان دبنابراین تالش برای توسعه توانایی برای توسعه مدارس به عهده بگیرند؛

 تمام سطوح مدارس ضروری است.
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