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  مقدمه

ي بسـیاري صـورت   هـا تـالش اساسی و بهبود در نظام آموزشی ایجاد اصالحات منظوربه

ها افزایش اثربخشی نظام آموزشی بوده است. اگر به سـطح  گرفته که هدف تمام این برنامه

 منظـور بـه یی هـا پـژوهش نظام آموزشی توجه کنیم مدارس نیز بارها شاهد انجـام   ترنییپا

وسـیعی   طـور بهاند. پژوهش در خصوص مدارس اثربخش بوده در خودافزایش اثربخشی 

ی مدلی که نشان دهد مدارس بایـد  دهشکلبراي  مؤثري بسیار هاروشردآوري گ منظوربه

آمـوزان تضـمین گـردد، صـورت گرفتـه      ی دانشلیتحص تیموفقچگونه فعالیت نمایند، تا 

است. تعریف اسچرنز
9

کـه   کنـد یمـ خالصـه بیـان    طـور بـه ) از اثربخشی مدرسه 2000(

برونداد دارد که این برونـداد از طریـق   عنوانبهاثربخشی مدرسه داللت بر عملکرد مدرسه 

. شــودیمــگیــري آمــوزان مدرســه، انــدازهتحصــیلی و موفقیــت دانــشبررســی پیشــرفت

. باشـد یمـ آمـوزان یکـی از شـاخص مهـم در اثربخشـی مـدارس       ی دانشلیتحصشرفتیپ

ي افزایش میزان موفقیـت  هاراهمطالعات متعددي در خصوص بررسی  تاکنونپژوهشگران 

. برخی از آنهـا بـه   انددهیرسآموزان انجام داده و به نتایج متفاوتی ی دانشلیحصتشرفتیپو 

آموزان، فرهنـگ مدرسـه،   رفتارهاي دانشي معلمان،هایژگیومسائل درونی مدرسه نظیر : 

یـادگیري پرداختـه و برخـی     - ي مرتبط با یاددهیهاتیفعالرهبري مدرسه ، جو مدرسه و 

آمـوزان،  اقتصـادي دانـش   - ی مدرسه نظیـر: جایگـاه اجتمـاعی   دیگر نیز به متغیرهاي بیرون

ی طـورکل به. اندداشتهآموزان و پیشینه خانوادگی آنها توجه منطقه جغرافیاي سکونت دانش

، رهبري آموزشی ، انتظارات باال ، جو منظم ، برنامـه   دهندیمنشان  شدهانجامي هاپژوهش

را بـر اثربخشـی    تـأثیر هستند که بیشترین ي ارزشیابی، عواملی هاروشدرسی ، تدریس و 

مدرسه دارند(هوي و میسکل
10

 ،2008.(  
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 تـأثیر عوامـل بـیش از سـایرین بـوده و یـا      برخی از تأثیردهدیمنشان  هاپژوهشنتایج 

(هالینگر و هک باشدیمتعدادي از متغیرها وابسته به وجود متغیرهاي دیگر 
11

؛ 1998، 

ماسکال
12
یتثوود و والستورم؛ ل2008و همکاران ، 

13
) . یکی از این عواملی کـه  2008، 

، رهبـري   شـده انجـام ی لیتحصشرفتیپمطالعات زیادي در مورد چگونگی ارتباط آن با 

هـدف در نظـر    نیتـأم بر گروه در جهت  نفوذاعمال. رهبري به معنی توانایی در باشدیم

 عنـوان بـه رهبري مدرسـه   ترخاصطوربه).1388( پارسائیان و اعرابی ، شودیمگرفته 

تحقـق اهـداف و مقاصـد     منظـور بـه بر دیگران  تأثیریی براي تحریک و هاتیفعالانجام 

(لیتثوود و ریحل گرددیممشترك مدرسه، تعریف 
14

نتـایج بیشـتر    کـه یدرحال). 2005، 

ی لیتحصـ شرفتیپمطالعات صورت گرفته حاکی از آن است که رهبري مدرسه بر میزان 

رهبـري بـر    تـأثیر اما همه آنها در ایـن نکتـه توافـق دارنـد کـه       دارد، تأثیرن آموزادانش

(هـاریس  باشـد یمـ آماري معنادار  ازلحاظآموزان ناچیز ولی ی دانشلیتحصشرفتیپ
15

  ،

؛ سیلن و ملفورد 1998؛ هالینگر و هک ،  2006
16

 ،2002.(

ی سـؤال نیستند. هـاي آینـده مناسـب   هاي رهبري گذشته براي چـالش بدیهی است که مدل

را بـر   تـأثیر هاي رهبري بیشترین ها یا شیوهاز مدل کیکداماساسی در اینجا  این است که 

هاي رهبـري جدیـدي   آموزان دارد؟در حال حاضر ، شناسایی و تدوین مدلیادگیري دانش

در  نظـران صاحبهاي آموزان بگذارد یکی از دغدغهمثبت بر یادگیري دانش تأثیرکه بتواند 

باشـد. پژوهشـگران رهبـري شـواهد زیـادي را در خصـوص نقصـان        زه آمـوزش مـی  حو

تواننـد ینمها ي مفهومی رهبري مدرسه ارائه نموده و معتقد بودند که این مدلهاچارچوب

اثربخش نیازهاي جدید نظام آموزشی را برطرف نمایند. لذا نیاز به یـک تئـوري    صورتبه

یـک   عنوانبهرهبري توزیعی  در مطالعات اخیر،احساس گردید.  ازپیشبیشمؤثررهبري 
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است(گرون شدهواقعموردتوجهبر عملکرد مدرسه  تأثیرگذاررویکرد رهبري نوین و 
17

 ،

؛ اسپیالن2004؛ هاریس، 2000
18

). در یک اصطالح کاربردي، رهبـري تـوزیعی   2006، 

. در شـود یمـ ي رهبري ، مشـخص  هاتیفعالتعامل پویا بین رهبران ، پیروان و  واسطهبه

مدیر نیز انجام شود. به دلیـل   غیرازبهتوسط افرادي  تواندیمي رهبري هاتیفعالمدرسه 

ي تجربـی کـافی هنـوز در خصـوص اثـر رهبـري تـوزیعی بـر         هـا پـژوهش عدم انجام 

قابـل پرسـش اسـت کـه آیـا       سـؤال ابهامات وجود دارد، و هنوز این  تحصیلیپیشرفت

 تـأثیر آمـوزان  دانش تحصیلیپیشرفتبري جدید بر یک مدل ره عنوانبهرهبري توزیعی 

  ؟باشدیمداراي اهمیت  تأثیردارد ؟ در صورت پاسخ مثبت آیا این 

کـه   دهنـد یمـ ي صورت گرفته در حـوزه رهبـري مدرسـه نشـان     هاپژوهشبسیاري از 

آموزان دارد، ی دانشلیتحصشرفتیپمستقیم بسیار ناچیز و غیر معناداري بر  تأثیررهبري 

و از طریـق   میرمسـتق یغصورتبهآموزان ی دانشلیتحصشرفتیپرهبري مدرسه بر  رتأثی

؛ اسـپیالن و همکـاران    1998( هـالینگر و هـک ،    ردیپـذ یممتغیرهاي دیگري صورت 

؛ لیثوود و لوین 2006؛ هاریس ، 2004،
19
؛ دي 2005،  

20
؛ ویتزر و  2009و همکاران ،  

آمـوزان،  یرمسـتقیم رهبـري بـر یـادگیري دانـش     غ تـأثیر ). با توجه بـه  2003همکاران ، 

ي از امجموعــهرهبـري شناسـایی    راتیتـأث مهمتـرین چـالش بـراي پـژوهش در مــورد     

ي میانجیرهایمتغ
21

قابل دفاع و تعیین ماهیـت فعالیـت رهبـري در میـان ایـن متغیرهـا       

ــ ــدیم ــژوهش. باش ــاپ ــایمتغه ــانجی ره ــذاریتأثي می ــري و   رگ ــین رهب ــاط ب ــر ارتب ب

ی را در سه دسته کلـی ، شـرایط مدرسـه   لیتحصشرفتیپ
22
(سـاختار، فرهنـگ ، فراینـد     

اندازه مدرسه، ارتبـاط بـا خـانواده و ...) ، شـرایط کـالس     یادگیري سازمانی،
23
(انـدازه   
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ي فـردي  رهـا یمتغآموزان، برنامه درسی و ... ) و ي دانشبندگروهکالس، میزان آموزش، 

سابقه تدریس، انگیزش ، تعهـد ، رضـایت   ، میزان دانش تخصصی ،  هامهارتمعلمان ( 

؛  2004؛ لیتثوود و همکـاران ،   2005(لیتثوود و لوین ،  اندنمودهي بندطبقهشغلی و ...) 

).2009دي و همکاران ، 

، توافق کمی بین محققـان  باشدیماساس انتخاب میانجی گرها توسط محققان اغلب مبهم 

). در بـین تعـداد   2010یتثـوود و همکـاران ،   در انتخاب متغیرهاي میانجی وجـود دارد ( ل 

ی بـر  توجهقابلطوربههاپژوهشآموزان ، رهبران بر دانش تأثیرمتغیرهاي میانجی  شماریب

باورهاي معلمان
24
ي هیجـانی هاحالتو  

25
ـ تأکآنهـا   (ماسـکال و همکـاران ،    کننـد یمـ دی

ن داشــته و در آمــوزا). متغیرهــاي عــاطفی کــه اثــر معنــاداري بــر یــادگیري دانــش 2008

شامل کارآمـدي  اندقرارگرفتهموردمطالعهي تجربی بسیاري هاپژوهش
26

فـردي و جمعـی   

معلم، رضایت شغلی
27
یتعهدسازمان،  

28
، روحیه، اسـترس، مشـارکت در مدرسـه، اعتمـاد     

  ).2010( لیتثوود و همکاران ،باشدیمآموزان معلم به همکاران ، والدین و دانش

ی و رضایت شغلی معلمان دو متغیـري  تعهدسازمان،  شدهمطرحنجی ي میارهایمتغاز میان 

هـم   گـر یدعبـارت بـه .باشـند یمـ هستند کـه در اثربخشـی و بهبـود مدرسـه حـائز اهمیـت       

ي مهم و قدرتمند در اثربخشـی  هاکنندهی نیبشیپعنوانبهی و هم رضایت شغلی تعهدسازمان

کـه رهبـري مدرسـه بـا      انددادهلعه نشان .چندین مطاشوندیمو بهبود سازمانی در نظر گرفته 

؛ کح 1990ی( هوي و همکاران ، تعهدسازمان
29

؛ نیگونی 1995و همکاران ، 
30
و همکـاران ،   

) و رضایت شغلی ارتباط دارد ( الترمن2006
31
؛ بوگلر 2007و همکاران ،  

32
 ،2005.(  
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مـان ،  ی معلتعهدسـازمان ، رضـایت شـغلی و    شـده عیتوزدر خصوص ارتباط بین رهبري 

ی در آسـان بـه معلمان زمانی تعهد بیشتري به مدرسه دارند که رهبـران   دهندیمنتایج نشان 

مشـارکت   منظـور بهکارآمد حل نموده یا معلمان را  طوربهدسترس بوده ، مشکالت آنها را 

ي آنها را بررسی نماینـد  هاتیفعالروزانه  صورتبهتوانمند ساخته و همچنین  هاتیفعالدر 

ا(هولپی
33
، همچنین انسـجام تـیم رهبـري و میـزان حمایـت رهبـري       )2011و همکاران ،  

ي رهبـري در مدرسـه بـا میـزان     هاتیفعالی دارد. میزان توزیع تعهدسازمانارتباط مثبتی با 

ـ فعالی معلمان رابطه معناداري دارد به این معنا که هر چـه  تعهدسازمان ي رهبـري از  هـا تی

انجام شود ، تعهدسازمانی افراد نیز به سازمان بیشتر مـی  باهمطریق تعامل اعضاي سازمان 

ی و رضـایت شـغلی   تعهدسـازمان همچنین توزیع رهبري در میان تـیم رهبـري ، بـا    گردد،

  ).2009معلمان نیز ارتباط دارد (هولپیا و همکاران ، 

ی تعهدسـازمان بـر   شدهعیتوزي تجربی اندکی در خصوص بررسی اثر رهبري هاپژوهش

؛ هولپیـا و   2009شغلی معلمان صورت گرفتـه اسـت (هولپیـا و همکـاران ،     و رضایت 

ـ توزرهبـري   تـأثیر ). بنابراین هنوز ابهامـاتی در خصـوص   2011همکاران،  بـر   شـده عی

ــر    ــان وجــود دارد.از ســویی دیگ ــغلی معلم ــازمانی و رضــایت ش ــه  طــورآنتعهدس ک

دو  تواننـد یمـ علمان دهند ، رضایت شغلی و تعهدسازمانی مي قبلی نشان میهاپژوهش

آمـوزان باشند(کوشـمان  ی دانشلیتحصشرفتیپی کننده نیبشیپمتغیر 
34

؛ دانتـا ،   1992، 

؛ فایرستون و پنل 2002
35
ـ توز) . مسئله دیگـر ایـن اسـت کـه رهبـري      1993،   شـده عی

ــ ــدیم ــهتوان ــأثیرواســطهب ــان و   ت ــغلی معلم ــر رضــایت ش ــازمانب ــر تعهدس ــا ب ی آنه

، در ایـن   شدهانیببگذارد.با توجه به شواهد تجربی  تأثیروزان آمی دانشلیتحصشرفتیپ

مثبـت   تـأثیر ی آنهـا  تعهدسـازمان که رضایت شغلی معلمـان بـر    شودیمپژوهش فرض 

  آموزان نیز اثر مثبت خواهد گذاشت.ی دانشلیتحصشرفتیپگذاشته و از این طریق بر 

                                                                                                                            
33. Hulpia 
34. Kushman
35. Firestone & Pennell
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انجی اثرگــذار بــر ي میــرهــایمتغدر مــورد  شــدهانجــامي هــاپــژوهشبرخــی دیگــر از 

، 2006( هوي و همکاران ،  ددارندیتأکي هیجانی معلمان هاحالتی ، بر لیتحصشرفتیپ

گودارد
36
؛ اسمیت 2002و همکاران ، 

37
میـزان موفقیـت رهبـري در     ).2007و هـوي ،  

رهبري بر انگیزش معلمان ، باورها و  تأثیراز طریق  تواندیمآموزان بهبود یادگیري دانش

) نشـان  2006ي پژوهش هوي و همکارانش (هاافتهمرتبط با آن تعیین شود. یاحساسات 

متغیـري کـه    واسـطه بـه آمـوزان  ی دانـش لیتحصـ شـرفت یپداد که میزان بسیار زیادي از 

بینی تحصیلیخوش
38

اي که عالوه بـر جایگـاه   بینی سازهگردد.خوشنام دارد ، تبیین می

تحصـیلی آنهـا ارتبـاط دارد. سـه ویژگـی      آموزان با پیشـرفت اقتصادي دانش -اجتماعی

تحصیلی دیتأکتحصیلی مدرسه ،  نیبخوشدهندهلیتشک
39

 40، کارآمدي جمعی معلـم  

و اعتماد
41

. مکگیوگـان باشـد یمـ آمـوزان و والـدین   کادر آموزشی به دانـش  
42

و هـوي  

اشتراك باور میان کادر : « ندینمایمتعریف  صورتنیبدبینی تحصیلی را ) خوش2006(

شی که پیشرفت مهم است و کادر آموزشـی قابلیـت کمـک بـه افـزایش پیشـرفت       آموز

ـ فعالبراي مشـارکت در   توانندیمآموزان و والدین و دانش رادارندآموزان دانش ي هـا تی

زیادي در مدرسه وجود دارد کـه   نفساعتمادبهخالصه،  طوربهباشند.  اعتمادقابلمدرسه 

 هـا پـژوهش تعـدادي از  ». 2ص .هنـد شـد  تحصـیلی موفـق خوا   ازلحـاظ آمـوزان  دانش

اقتصـادي   –بینی تحصیلی را به پیشرفت مدرسه بعد از کنترل جایگـاه اجتمـاعی   خوش

؛ 2007؛ هـوي و اسـمیت،   2006( هـوي و همکـاران،   انـد دانسـته آمـوزان مـرتبط   دانش

  ).2006مکگیوگان و هوي، 

                                                                                                                            
36. Goddard
37. Smith
38. Academic optimism 
39. Academic emphasis 
40. Collective Efficacy
41. Trust
42. McGuigan
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بــرد
43

) و فــاي2010و همکــاران (
44
ــه دنبــال گســت2009و همکــاران(  رش مفهــوم ) ب

بینی تحصیلی به سطح بینی تحصیلی به معلمان بودند. آنها فرض کردند که خوشخوش

بینـی تحصـیلی مدرسـه،    شـامل عوامـل مشـابه خـوش     تواندیماست و  انتقالقابلمعلم 

باشـد.  آموزان و والدینتحصیلی معلم و اعتماد به دانش دیتأکاحساس کارآمدي معلم ، 

ي بـا  اعتمـاد قابلمعلمان باید قادر باشند تا ارتباط  کنندیمره ) اشا2010برد و همکاران(

، گـردد یمـ ایجاد  اعتمادقابلآموزان و والدین آنها ، برقرار نمایند. زمانی که محیط دانش

و  کننـد یمـ آموزان براي ریسک کردن و یـادگیري از اشـتباهات احسـاس راحتـی     دانش

ایجاد بهترین محیط یادگیري براي کودکـان   البه دنبکه معلمان  کنندیموالدین باور پیدا 

آموزان بـه یـادگیري عالقـه    آنها هستند. معلمان باید این اعتماد را داشته باشند که دانش

  آموزان ایجاد نمایند.ي رسیدن به موفقیت را در دانشهامهارتتوانندیمدارند و آنها 

شـده يزیربرنامهالگوي  ) نشان داد که بین2008نتایج پژوهش ماسکال و همکارانش (
45

ی تحصیلی معلمان ارتباط معناداري وجود دارد. همچنـین  نیبخوشو  شدهعیتوزرهبري 

چانگ
46

از  میرمسـتق یغصـورت به) به این نتیجه رسید که سبک رهبري توزیعی 2011(

. گـذارد یمـ تـأثیر آمـوزان  ی دانـش لیتحصـ شـرفت یپی تحصیلی معلم بر نیبخوشطریق 

ــیبخــوشنشــان دادنــد  ي قبلــیهــاپــژوهش ــا  ن ــادار مثبتــی ب ــاط معن ی تحصــیلی ارتب

ـ معنـاداري آن را   صـورت بـه تواندیمآموزان داشته و ی دانشلیتحصشرفتیپ ـ یبشیپ ی ن

). در خصـوص ارتبـاط بـین     2007؛ اسـمیت و هـوي ،    2006کند(هوي و همکـاران،  

 اکنونتـ ی آنهـا  تعهدسـازمان ی تحصـیلی معلمـان و میـزان رضـایت شـغلی و      نیبخوش

بینی تحصـیلی بـا   پژوهشی صورت نگرفته است. لذا در این پژوهش ارتباطی بین خوش

  ی آنها، در نظر گرفته نشده است.تعهدسازمانی معلمان و  شغل تیرضا

                                                                                                                            
43. Beard
44. Fahy
45. Planful
46. Chang
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که رابطه میان رهبـري تـوزیعی    دهدیممرور ادبیات و پیشینه تحقیقات نشان  درمجموع

باشد.بنابراین ي بیشتري میهایبررسی چندان روشن نیست و مستلزملیتحصشرفتیپو 

مسئله اصلی این پژوهش شفاف کردن رابطه میان رویکرد رهبـري تـوزیعی و باورهـاي    

آنهـا در   تأثیری) و چگونگی تعهدسازمانی تحصیلی ، رضایت شغلی ، نیبخوشمعلمان (

ود بینی احتمال وجـ پیش منظوربهآموزان است. ی دانشلیتحصشرفتیپقالب یک الگو بر 

و پیشینه تحقیقاتی ،  هاافتهی، با توجه به یلیتحصشرفتیپرابطه میان متغیرهاي مذکور و 

رهبـري تـوزیعی بـر     تـأثیر ي میزان ارتباط و ریگاندازهباهدف) 1الگوي فرضی (الگوي 

ی و میـزان  تعهدسـازمان ی تحصیلی ، رضـایت شـغلی و   نیبخوشباورهاي معلم از قبیل 

ی از طریـق باورهـاي معلـم ، طراحـی     لیتحصشرفتیپوزیعی بر رهبري ت تأثیرارتباط و 

شد.

  الگوي مفروض پژوهش .1الگوي 

ــدیران در     ــوزیعی م ــري ت ــه نقــش ســبک رهب ــن اســت ک ــژوهش حاضــر ای هــدف پ

ارائه الگوي مناسب  منظوربهآموزان را در قالب الگوي مفروض، تحصیلی دانشپیشرفت

بررسـی نمایـد. بـراي رسـیدن بـه هـدف        آمـوزان ، تحصیلی دانشجهت تبیین پیشرفت

  ی قرار گرفتند:موردبررسزیر  سؤاالتپژوهش 

؟شودیمحمایت  هادادهآیا اثرات مستقیم ، غیرمستقیم و کل بر الگوي مفروض توسط 
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دارد؟ شدهيگردآوري هادادهآیا الگوي مفروض برازش خوبی با 

الگوي نهایی پژوهش پس از اصالح ، به چه صورت است؟

؟شودیمحمایت  هادادهاثرات مستقیم ، غیرمستقیم و کل بر الگوي نهایی توسط  آیا

دارد؟ هادادهآیا الگوي نهایی برازش خوبی با 

؟دینمایمآموزان را تبیین تحصیلی دانشالگوي نهایی به چه میزان پیشرفت

  روش 

مـان  ي همبستگی است و جامعه آمـاري آن شـامل معل  هاپژوهشپژوهش حاضر از نوع 

. باشـد یم90-91گانه شهر تهران در سال تحصیلی  20مدارس راهنمایی پسرانه مناطق 

بنتلـر و چـو   زعمبهدر تعیین حجم نمونه 
47

) پژوهشـگران بـه ازاي هـر پـارامتر     1988(

). بر همین 1384انتخاب نمایند (بنتلر و چو به نقل از هومن ،  توانندیمنمونه  5حداقل 

پارامتر)  50ی در الگوي مفروض(موردبررستعداد پارامترهاي  اساس در این پژوهش نیز

ـ امبناي تعیین حجم نمونه قرار گرفت. با توجـه بـه اهمیـت حجـم بـاال در       از  گونـه نی

 10) و مقـداري نیـز (  400آزمـودنی انتخـاب گردیـد(    8ي هر پارامتر ،ازا، به هاپژوهش

ي اخوشـه از روش  هـا نمونهبراي انتخاب درصد) بیشتر از حد مقرر داده گردآوري شد.

کنترل متغیرهاي فرهنگی، اجتماعی، اقتصـادي و   منظوربه. شودیمي استفاده اچندمرحله

محـدوده جغرافیـایی شـهر تهـران      5، از مورداسـتفاده ي هـا خوشـه هادادهي ریپذمیتعم

 وپـرورش آمـوزش گانـه   20(شمال، جنوب ، شرق ، غـرب و مرکـز) و از بـین منـاطق     

. با توجه به پراکندگی متفـاوت مـدارس دولتـی و غیرانتفـاعی در منـاطق      انتخاب شدند

نسـبتی انجـام    صـورت بـه و منـاطق   هـا خوشـه تهران ، انتخاب از بین  وپرورشآموزش

  گرفت.

اسـتفاده شـد. از طریـق     LISRELافزارنرماز  هادادهلیوتحلهیتجزدر این پژوهش براي 

گیـري  گیري و تعیین چگـونگی انـدازه  اي اندازه، نخست روایی سازه ابزارهافزارنرماین 

                                                                                                                            
47. Bentler and Chou
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گیري بررسی و سپس روابط علی میان متغیرهـاي نهفتـه   متغیر نهفته در قالب الگو اندازه

ي هـا شـاخص ، از هادادهدر قالب الگوي ساختاري مطالعه شد. در مورد گزارش الگو با 

ياسهیمقا)، برازش  X2خی دو(
48

)CFI ازش، نیکویی بـر  1تا  9/0) بین
49

)GFI  بـین (

، نیکویی برازش انطباقی 1تا  9/0
50

)AGFI  و ریشـه میـانگین خطـاي     1تـا   9/0) بـین

مجذورات تقریب
51

)RMSEA قرار گرفت. مورداستفاده6/0) کمتر از

  ابزارهاي پژوهش

ــه ــورب ــردآوري  منظ ــادادهگ ــدازه   ه ــراي ان ــدارك ب ــناد و م ــژوهش از اس ــري ي پ گی

  لیکرت به شرح زیر استفاده شد: گانهپنجبا طیف  پرسشنامه 4تحصیلی و از پیشرفت

گیـري رهبـري تـوزیعی مدرسـه از دو     پرسشنامه سبک رهبـري تـوزیعی: بـراي انـدازه    

گویـه)، پرسشـنامه رهبـري     3گویه) و راهنمـایی مـدیر(   10حمایت مدیر( اسیمقخرده

روش آلفـاي  ) استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از 2009توزیعی هولپیا و دووس(

و براي کـل   96/0ي حمایت رهبر و راهنمایی رهبر هااسیمقخردهبراي هر دو  کرونباخ

  آمد. به دست96/0ابزار نیز 

بینـی تحصـیلی معلمـان از    گیري خوشبینی تحصیلی معلم: براي اندازهپرسشنامه خوش

ــرد و همکــاران(بینــیپرسشــنامه خــوش ــه  11) داراي 2010تحصــیلی معلمــان ب گوی

گویه) ، اعتماد 4کارآمدي معلم( اسیمقخردهاست.  این پرسشنامه داراي سه  شدهفادهاست

گویه) است. پایایی پرسشنامه براي 3ی(لیتحص تأکیدگویه) و 4آموزان(به والدین و دانش

بـه  87/0و براي کـل ابـزار    87/0و  89/0،  70/0ي به ترتیب هااسیمقخردههر یک از 

  آمد. دست

                                                                                                                            
48. Comparative Fit Index (CFI) 
49. Goodness of Fit Index (GFI)
50. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)
51. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
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ــنامه  ــاپرسش ــدازهزمانتعهدس ــراي ان ــري ی: ب ــازمانگی ــنامه تعهدس ــان از پرسش ی معلم

اسـت. پـس از    شـده اسـتفاده گویـه   15) داراي 1979ی مـودي و همکـاران(  تعهدسازمان

پایـایی   تیـ درنهاگویه منجر بـه افـزایش پایـایی ابـزار شـد و       3محاسبه پایایی، حذف 

  آمد. به دست90/0پرسشنامه برابر با 

ــ  ــغلی: ب ــایت ش ــنامه رض ــدازهپرسش ــی   راي ان ــان از یک ــغلی معلم ــایت ش ــري رض گی

ي پرسشنامه رضایت شغلی مینسوتاهااسیمقخرده
52

( رضایت شغلی درونی) فرم کوتاه  

  آمد. به دست93/0گویه، استفاده شد. پایایی پرسشنامه رضایت شغلی درونی  12داراي 

زمون نهـایی  آموزان سال سوم راهنمایی در آتحصیلی: نمرات سال گذشته دانشپیشرفت

 کهییازآنجاگیري و مالك بررسی این متغیر قرار گرفت. دروس ریاضیات و علوم اندازه

بـود ،   برگزارشـده مشـترك   صـورت بـه آزمون نهایی این دروس در سال سوم راهنمایی 

  امکان مقایسه داده را براي پژوهشگر تسهیل نمود.

هاافتهی

بـودن آن بـراي    قبولقابلمتغیرهاي نهفته ، و گیري بررسی مطلوبیت الگوي اندازه منظوربه

بررسی الگوي ساختاري، نخست ساختار عاملی هر یک از آنها با استفاده از تحلیل عـاملی  

از  هـا پرسشـنامه اکتشافی بررسی شد. نتایج این تحلیل عاملی نشان داد که ساختار عـاملی  

مطلوبیت برخوردار است.

و بـرازش ایـن    زادرونو  زابـرون یري متغیر نهفته گبررسی الگوي اندازه منظوربهسپس 

قرار گرفت.  مورداستفاده، هاگویهي بندگروه، قبل و بعد از تأییديالگوها، تحلیل عاملی 

روش الگویابی معادالت ساختاري به زیاد بودن تعداد نشانگرها بسیار حسـاس اسـت و   

 هـا هیـ گوي بنـد گروهآنها  که یکی از رودیمي مختلفی به کار هاروشبراي کاهش آنها 

تعدادشـان بیشـتر از    کهیدرصورتنشانگرهاي متغیر نهفته را  توانیماست. با این روش 

بـه   1999ي کرد(هال، اسـنر و سینگرفوسـت،   بندگروهپنج و حجم نمونه نیز باال باشد، 

                                                                                                                            
52.  Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ)
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ي زادرون). در این پژوهش از این روش براي متغیرهاي نهفتـه  1389ي، آبادنیزنقل از 

ـ تأی استفاده شد. با تحلیل عاملی تعهدسازمانرضایت شغلی و  ي بـراي متغیـر نهفتـه    دیی

رهبري توزیعی قدرت و معناداري دو نشانگر حمایت مـدیر و راهنمـایی مـدیر     زابرون

)X2  وX1 بینی تحصیلی قدرت و معناداري سـه نشـانگر   خوش زادرون) و متغیر نهفته

)، 3Yتـا   1Yآمـوزان و والـدین(  عتماد بـه دانـش  تحصیلی ، احساس کارآمدي و ا دیتأک

شدهاشباعصورتبهي نیکویی برازش الگو، نشان داد که الگوهاي مذکور هاشاخص
53

با 

مـدلی اسـت کـه در آن مقـدار خـی دو حـداقل        شدهاشباع. مدل باشندیمبرازش کامل 

از  ).همچنـین بـا تحلیـل عـاملی قبـل     1389ممکن یا مقدار صفر خواهد بود (قاسـمی ،  

گیري متغیرهاي نهفته مسـتقل شـامل   نشانگر در اندازه 12ي قدرت و معناداري بندگروه

  شد.   تأیید،  هادادهگیري آنها با ی و رضایت شغلی، برازش الگوي اندازهتعهدسازمان

) ، تحلیل سهبهسهنشانگر(  4ی و تبدیل آن به تعهدسازماني نشانگرهاي بندگروهپس از 

ـ تأعاملی  = X2   ،000/0 =RMSEA  ،1=12/0ي نیکـویی بـرازش (  هـا صشـاخ ي دیی

GFI  ،1=AGFI  ،1=CFI 4گیري چهـار نشـانگر(  ) برازش مناسب الگوي اندازهY  7تـا

Y ي بنـد گـروه نشان داد. براي متغیـر رضـایت شـغلی ، پـس از      هاداده) این متغیر را با

ـ تأ) کاهش پیدا کرد. تحلیل عـاملی سهبهسهنشانگر( 4نشانگرها به  ي هـا شـاخص ي دیی

ــرازش( ــویی بــ ،  X2    ،09/0 =RMSEA  ،99/0 =GFI  ،94/0=AGFI= 19/9نیکــ

1=CFI   (این بود که الگوي اندازه دهندهنشان) 8گیري چهار نشانگرY   تـاY11   ایـن (

بـرازش مناسـبی داشـته اسـت. در ادامـه جـدول مـاتریس همبسـتگی و          هادادهمتغیر با 

متغیرهـاي نهفتـه    میرمسـتق یغو جـدول اثـرات مسـتقیم و     کوواریانس متغیرهاي نهفتـه 

  است. شدهارائه

  

  

                                                                                                                            
53. saturated model
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  ماتریس همبستگی و کوواریانس متغیرهاي نهفته پژوهش. 5جدول 

  5  4  3  2  1  متغیرهاي نهفته

  29/0*  27/0*  25/0*  28/0*  1  تحصیلیپیشرفت

  73/0*  50/0*  45/0*  1  04/0  بینی تحصیلیخوش

  62/0*  43/0*  1  05/0  06/0  یتعهدسازمان

  69/0*  1  09/0  07/0  08/0  رضایت شغلی

  1  36/0  27/0  21/0  16/0  رهبري توزیعی

*05/0< p

  زادرونبر متغیرهاي نهفته  زابروناثرات کل متغیر نهفته  .6جدول 

Bاستانداردشدهپارامتر bبرآورد پارامتر   متغیر

      اثر رهبري توزیعی بر

  73/0*  21/0*  بینی تحصیلیخوش

  69/0*  36/0*  یت شغلیرضا

  68/0*  26/0*  یتعهدسازمان

  29/0*  16/0*  تحصیلیپیشرفت

*05/0< p

  زادرونبر متغیرهاي نهفته  زادرون. اثرات کل متغیر نهفته 7جدول 

bبرآورد پارامتر   متغیر
استانداردشدهپارامتر 

B

  15/0*  30/0*  تحصیلیبینی تحصیلی بر پیشرفتاثر خوش

  12/0*  16/0*  تحصیلیبر پیشرفت یتعهدسازماناثر 

  15/0*  16/0*  تحصیلیپیشرفتاثر رضایت شغلی بر

  05/0  04/0  یتعهدسازماناثر رضایت شغلی بر 

*05/0< p
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  زادرونبر متغیرهاي نهفته  زابرونمتغیر نهفته  میرمستقیغاثرات . 8جدول 

Bاستانداردشدهپارامتر bبرآورد پارامتر   متغیر

      زیعی براثر رهبري تو

  29/0*  16/0*  تحصیلیپیشرفت

  03/0  01/0  یتعهدسازمان

*05/0<p

اثـر   رازیغبهدهد جداول اثرات کل و غیرمستقیم نشان میشماره یک، سؤالدر پاسخ به 

ــر     ــوزیعی ب ــري ت ــر غیرمســتقیم رهب ــر تعهدســازمانی و اث مســتقیم رضــایت شــغلی ب

مسـتقیم و غیرمسـتقیم معنـادار     يرهایمسـ تمـام تعهدسازمانی از طریق رضایت شـغلی،  

شماره یک باید بیان داشت که همه مسیرهاي مسـتقیم و   سؤال. لذا در پاسخ به باشدیم

  .شوندینمتأییدهادادهوسیلهبهغیرمستقیم در الگوي مفروض ، 

 X2=05/206ي نیکویی برازش الگو مفـروض( هاشاخصشماره دو  سؤالبراي پاسخ به 

،06/0 =RMSEA  ،97/0 =CFI  ،93/0 =GFI  ،90/0 =AGFI   ــه ــد ک ــان دادن ) نش

شماره سه ، اثـر   سؤالبرازش مطلوبی دارند. در پاسخ به  شدهيگردآوري هادادهالگو با 

ی از الگو مفـروض  تعهدسازمانزادرونرضایت شغلی بر متغیر نهفته  زادرونمتغیر نهفته 

  .دهدیمپژوهش را نشان شدهاصالحي رالگویزحذف و الگو اصالح گردید. شکل 



آموزشی يهانظامپژوهش در   96

  

الگوي دوم: الگوي نهایی پژوهش

اثرات کل و غیرمستقیم متغیرهاي نهفته الگـوي نهـایی    4شماره  سؤالپاسخ به  منظوربه

  .گرددیمی قرار گرفت که در ادامه ارائه موردبررسپژوهش، 

  نهایی)(الگوي  زادرونبر متغیرهاي نهفته  زابرون. اثرات کل متغیر نهفته 9جدول 

Bاستانداردشدهپارامتر bبرآورد پارامتر   متغیر

      اثر رهبري توزیعی بر

  73/0*  21/0*  بینی تحصیلیخوش

  69/0*  36/0*  رضایت شغلی

  62/0*  26/0*  یتعهدسازمان

  29/0*  16/0*  تحصیلیپیشرفت

              *05/0<p  
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  (الگوي نهایی) زاوندربر متغیرهاي نهفته  زادروناثرات کل متغیر نهفته  .10جدول 

Bاستانداردشدهپارامتر bبرآورد پارامتر   متغیر

  16/0*  30/0*  تحصیلیپیشرفتبینی تحصیلی براثر خوش

  12/0*  16/0*  تحصیلیی بر پیشرفتتعهدسازماناثر 

  14/0*  15/0*  یلیتحصشرفتیبر پاثر رضایت شغلی 

*05/0< p

  ( الگوي نهایی)زادرونبر متغیرهاي نهفته  زانبرومتغیر نهفته  میرمستقیغ. اثرات 11جدول 

Bاستانداردشدهپارامتر bبرآورد پارامتر   متغیر

  29/0*  16/0*  تحصیلیاثر رهبري توزیعی بر پیشرفت

*05/0< p

ي مستقیم و غیرمستقیم الگوي نهـایی  رهایمستمامحاکی از معناداري  آمدهدستبهنتایج  

ي نیکـویی بـرازش الگـوي نهـایی     هـا شـاخص ،  5لسؤا. در پاسخ به باشدیمپژوهش 

ــژوهش ( = X2 ،06/0 =RMSEA  ،97/0 =CFI  ،93/0 =GFI  ،90/0=96/205پـــ

AGFI   ي هـا داده) بیانگر این واقعیت بود که الگوي نهایی پژوهش ، برازش مطلوبی بـا

ـ     سؤالدارد. نهایتاً براي پاسخ  شدهيگردآور ه اینکـه  آخر ، نتایج نشـان داد ، بـا توجـه ب

،  شـده گرفتـه نهایی در نظـر   زادرونمتغیر نهفته  عنوانبهتحصیلی ، متغیر نهفته پیشرفت

  .دینمایممعنادار تبیین  طوربهاز واریانس این متغیر را  11/0الگوي نهایی 

  يریگجهینتبحث و 

بینی تحصیلی، رضایت در خصوص ارتباط بین رهبري توزیعی با متغیرهایی نظیر خوش

ی شواهد تجربی بسیار کمی وجود دارد. در این پژوهش سعی شـد  تعهدسازمانو  شغلی

بررسی ارتباط بین رهبـري تـوزیعی و    منظوربهی قرار گیرد. موردبررسکه این ارتباطات 

ی و همچنـین بررسـی   تعهدسـازمان بینی تحصـیلی ، رضـایت شـغلی و    متغیرهاي خوش

فروض بر اساس ادبیات نظـري موجـود   تحصیلی ، مدل مارتباط این متغیرها با پیشرفت

در این زمینه تدوین گردید. از طریق تحلیل معادالت ساختاري برازش مدل مفروض بـا  

  ي گردآوري، مورد آزمون قرار گرفت.هاداده
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ی تحصـیلی را نشـان   نیبخوشرهبري مدرسه در ابعاد  تأثیرشواهد اندکی وجود دارد که 

تـایج پـژوهش نشـان داد کـه رهبـري تـوزیعی       ن).2006و هـوي ،  داده باشد(مکگوگان

ی معلمان را به همراه داشته تعهدسازمانبینی تحصیلی و رضایت شغلی ، خوش تواندیم

غیرمسـتقیم و از طریـق سـه متغیـر میـانجی بـر        صـورت بـه باشد و این سبک رهبـري  

رهبري  نشان داد که ارتباط مثبت و معناداري بین هاافتهبگذارد. ی تأثیرتحصیلی پیشرفت

ي پـژوهش حاضـر ، نتـایج    هـا افتـه بینی تحصیلی معلمان وجود دارد. یتوزیعی و خوش

ـ ربرنامـه . رهبري توزیعی دینمایمدییتأي قبلی را هاپژوهش ـ یبخـوش بـا   شـده يزی ی ن

). همچنـین  2008تحصیلی معلمان ارتباط باال و معناداري دارد (ماسـکال و همکـاران ،   

ـ یبخـوش سـتقیم بـر   م صـورت بـه سبک رهبـري تـوزیعی    تـأثیر ی تحصـیلی معلمـان   ن

به  توانیمي پژوهش حاضر و مطالعات قبلی اافته). با توجه به ی2011(چانگ، گذاردیم

ـ یبخـوش این نتیجه رسید که سـبک رهبـري تـوزیعی و     تفکیـک غیرقابـل ی تحصـیلی  ن

رایـی  ي اجهـا برنامـه ي آموزشی خود را هماهنگ با هاتیفعال. در عمل معلمان باشندیم

. باشـند یمـ آمـوزان دانشتحصیلیپیشرفت. تدریس عامل مهم در دهندیممدرسه انجام 

ـ یبخـوش تواندیملذا، رهبر مدرسه باید بررسی نماید چگونه  ی تحصـیلی در معلمـان   ن

افزایش یابد.  آموزاندانشتحصیلیپیشرفتایجاد نماید تا از آن طریق کیفیت تدریس و 

 وسـیله بـه . کنـد یمـ بري توزیعی یک منبع ارزشمندي را فراهم به این منظور ، مفهوم ره

ي احرفـه ي هـا تیفعالي بیشتري براي مشارکت در هافرصتاین سبک رهبري، معلمان 

  .کنندیمخود پیدا 

نتایج پژوهش نشان داد که سبک رهبري توزیعی اثر مسـتقیم و معنـاداري بـر رضـایت      

که رهبران با توجه به آنهـا سـازمان را    اییهروششغلی معلمان دارد.انگیزش بیرونی از 

بر انگیـزه درونـی کارکنـان ماننـد      تواندیمو از آن طریق  ردیپذیم، اثر ندینمایمرهبري 

که سبک رهبري مالحظه گرانه  دهدمیبگذارد. نتایج پژوهش نشان  تأثیررضایت شغلی 

رکت دارنـد، ارتبـاط   ي مدرسه بـا معلمـان مشـا   هاتیفعالانجام  منظوربهکه در آن رهبر 



99  ...تحلیل ساختاري اثر سبک رهبري توزیعی بر پیشرفت

معناداري با رضایت شغلی دارد (سانکر
54

مستقیم بـر   صورتبه). رفتارهاي مدیر 2009، 

(گریفیثگـذارد یمـ تـأثیر بر رضـایت شـغلی آنهـا     ژهیوبهکارکنان مدرسه ، 
55

 ،2004 .(

که رضایت شغلی ارتبـاط مثبتـی بـا     اندنمودهتأییدي این عقیده را شماریبي هاپژوهش

مشـارکتی دارد( روسـمیلر   يریگمیتصم
56

؛ آبـادپیرلو  1992، 
57

). رهبـري قـوي   2005، 

که بر رضایت شغلی معلم و انگیزش  شودمییک عاملی در نظر گرفته  عنوانبهمدرسه، 

نشـان   شـده انجـام ). برخـی از مطالعـات   2006(نگـونی و همکـاران،    گذاردیمتأثیراو 

بر رضـایت شـغلی معلمـان اثـر      مغیرمستقیصورتبهکه سبک رهبري توزیعی  دهندمی

؛ جو 2001( بوگلر ،  گذاردیم
58

  ،2010 .(

. آنهـا بیـان   باشـد یم) 2009ي پژوهش همسو با نتایج پژوهش هولیپا و دووس (هاافتهی

ایـن اسـت کـه     دهنـده نشانکه ارتباط مثبت بین رهبري تیمی و رضایت شغلی  کنندمی

کـه در آن   رنـد یگیمیک فعالیتی در نظر  وانعنبهبیشتر رهبران مدرسه ، رهبري تیمی را 

  پیوستگی گروهی و عدم ابهام نقش وجود دارد.  

مسـتقیم و   صـورت بـه از سوي دیگر نتایج پژوهش نشان داد که سبک رهبري تـوزیعی  

. معلمان متعهد تالش شغلی زیادي انجـام داده و  گذاردیمتأثیری تعهدسازمانمعنادار بر 

گیرانه نظیـر ، غیبـت دارند(سـینگ و    خود و ارائه رفتار کنارهتمایل اندکی به ترك شغل 

بلینسگسلی
59

 صـورت بـه ی کارکنـان  تعهدسـازمان که  دهندمینشان  هاپژوهش). 1998، 

). در محیط آموزشی 1997ي رهبري سازمان ارتباط دارد (میر و آلن ، هاتیفعالمثبت با 

( نگیـونی و  شـود مینان نیز دیده ی کارکتعهدسازماننیز این ارتباط بین رهبري مدرسه و 

؛  2010ي پژوهش قبلی( هولیپـا و دووس ،  هاافتهی آمدهدستبه). نتایج 2006همکاران، 

. دهـد یمـ قـرار   ییـد تأ) را مـورد  2012؛ هولیپا و همکـاران ،   2009هولیپا و همکاران ،

                                                                                                                            
54. Sancar
55 .Griffith
56. Rossmiller
57. Abad Perillo
58. Joo
59. Singh & Billingsley
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از خود  ) در پژوهش خود بیان نمودند که معلمان تعهد باالیی را2010هولیپا و دووس (

اثـربخش   صـورت بهبوده، مشکالت را  دسترسقابلاگر رهبران مدرسه  دهندیمگزارش 

ي مدرسه مشارکت دهند. همچنین هولیپـا و همکـاران   هاتیفعالحل نموده و آنها را در 

) به این نتیجه رسیدند که درك معلمان نسبت به رهبري تیمی و میـزان حمایـت   2009(

  . باشندیمی معلمان تعهدسازمانکننده مهم براي ی نیبشیپرهبر ، دو متغیر 

) نشـان  2006ي پـژوهش هـوي و همکـاران (   هـا افتـه نتایج پژوهش حاضر، همسو با ی

تـأثیر تحصـیلی پیشرفتمستقیم و معنادار  بر  صورتبهی تحصیلی نیبخوشکه  دهدمی

بعـد  ی تحصیلی نیبخوشکه  دهدمی) نشان 2006. پژوهش هوي و همکاران (گذاردیم

 تحصـیلی پیشرفت، بر  آموزاندانشی و پیشرفت قبلی شناختتیجمعاز کنترل متغیرهاي 

کارآمدي جمعی اعتمـاد معلمـان    کنندمی. آنها بیان گذاردیمتأثیرمعنادارصورتبهآنها 

اثربخش به  صورتبهوجود مشکالت  رغمعلیمعلمان  گرددیمرا افزایش داده و باعث 

نیز باعث تشویق به همکاري بـین   آموزاندانشاعتماد به والدین و  امر آموزش بپردازند.

ي پـژوهش همچنـین نتـایج پـژوهش بـول     هاافته. یگرددیمآنها و معلمان 
60

) را 2010(

. بول در پژوهش خود به این نتیجه رسید کـه همبسـتگی مثبتـی    دهدیمقرار  تأییدمورد 

تــاکنونوجــود دارد. آمــوزاندانــشتحصــیلیپیشــرفتتحصــیلی و  بــینخــوشبــین 

ـ یبخوشي اندکی در خصوص ارتباط مستقیم هاپژوهش ی تحصـیلی معلمـان در یـک    ن

ـ یبخـوش است. بدین معنی که  شدهانجاممدل ساختاري ،  یـک   عنـوان بـه ی تحصـیلی  ن

ی قرار بگیرند.  موردبررسساختاري  هايمدلدر  گریانجیم

ی معلمان، اثر مسـتقیم  دسازمانتعهنتایج پژوهش همچنین نشان داد که رضایت شغلی و 

داشته است کـه ایـن نتـایج دور از انتظـار      آموزاندانشتحصیلیپیشرفتو معناداري بر 

ـ فیباکنبوده است. معلمانی که از شغل خود رضایت باالیی دارنـد   بـاال و بـا اشـتیاق     تی

انتظـار داشـت کـه     تـوان مـی . بر همین اساس ورزندیمبیشتري به امر تدریس مبادرت 
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و رضایت شغلی معلمـان همبسـتگی بـاالیی     تحصیلیپیشرفتي هاشاخصمواره بین ه

بـه  ابزاري براي افـزایش تـدریس مطلـوب و     عنوانبهرضایت شغلی وجود داشته باشد.

ي هـا افتـه . نتـایج پـژوهش ، ی  شـود مـی آن کیفیت آمـوزش بـاال، در نظـر گرفتـه      دنبال

معنـادار بـر    صـورت بـه ضـایت شـغلی   . ردهـد یمقرار  تأییدي قبلی را مورد هاپژوهش

(میچالواگذاردیمتأثیرآموزاندانشتحصیلیپیشرفت
61

). 2002،  2001؛ بـوگلر ،  2002،

همچنین در یک الگـوي سـاختاري نیـز رضـایت شـغلی اثـر مسـتقیم و معنـاداري بـر          

) با استفاده از 2006). روز و گري (2004دارد(گریفیث ،  آموزاندانشتحصیلیپیشرفت

تعهـد   ژهیوبهی ، تعهدسازمانالگویابی معادالت ساختاري به این نتیجه رسیدند که  روش

 آمـوزان دانـش تحصـیلی پیشـرفت ي مدرسه، اثر مستقیم و معناداري بـر  هاارزشآنها به 

ــارك (  ــا نتــایج پــژوهش پ ) و روز و 2005دارنــد. نتــایج پــژوهش حاضــر هماهنــگ ب

  ) بوده است.2006همکاران(

) پژوهش بـراي تبیـین   شدهاصالحج پژوهش نشان دادند که الگوي نهایی(در پایان ، نتای

ـ یبخوشي گریانجیماز طریق سبک رهبري توزیعی و  آموزاندانشتحصیلیپیشرفت ی ن

ی در موردبررس. الگوي باشدیمی، مناسب تعهدسازمانتحصیلی معلم ، رضایت شغلی و 

تحصـیلی پیشـرفت تبیـین  یکـی از الگـوي هـاي موجـود بـراي       توانـد یماین پژوهش 

رهبري مدرسه را با توجه به میانجگرهـاي مهـم در    غیرمستقیمباشد که اثر  آموزاندانش

شـده ایـن تحقیق،درصـد واریـانس     . در مـدل بـرازش  دهدیمی قرار موردبررسمدرسه، 

ـ یبشیپـ عوامل دیگري در  رسدیماست که به نظر  11/0تحصیلی شده پیشرفتتبیین ی ن

ي بـه نظـر   ضـرور ي آتـی ،  هاپژوهشدارند، لذا شناسایی این عوامل در این متغیر نقش 

نظیر عوامل مربـوط   تأثیرگذارکه سایر عوامل  گرددیم. به همین منظور پیشنهاد رسدیم

  ی قرار گیرند.موردبررسبه شرایط مدرسه، محیط کالس و غیره 
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