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 چکیده

اعتباریابی ابزار سنجش رهبری تأملی در مدارس بود. مرور پیشینه حاکی از آن است، هدف این پژوهش ساخت و 

هرچند یادگیری مبتنی بر تأمل دانش جدیدی نیست اما رهبری تأملی رویکردی جدید در مدیریت و رهبری 

وم در های انجام شده در این زمینه ابزار معتبری برای آشکارسازی این مفهمدارس است و در معدود پژوهش

( از رهبری تأملی ابعاد و 1351مدارس طراحی نشده است. پس از بررسی ادبیات پژوهش، بر اساس مدل کستلی )

نفر از معلمان دبیرستان دوره اول  010ها با مشارکت ها پرسشنامه رهبری تأملی مدیران مدارس طراحی و دادهگویه

و عوامل با مشارکت متخصصان مدیریت آموزشی،  هاگردآوری شد. ضمن بررسی روایی صوری و محتوایی گویه

 کنندگان در مورد ابهاممعلمان و اعمال نظرات آنها، در مطالعه مقدماتی عالوه بر اجرای پرسشنامه نظرات شرکت

سؤاالت، تکرار و ارتباط آنها با مفاهیم و ابعاد پرسشنامه دریافت و اصالحات اعمال شد. نتایج تحلیل عاملی 

عامل: احساس امنیت، گشودگی، هدف، به چالش کشیدن باورها و  9گویه در  15ییدی نشان داد اکتشافی و تأ

دهند. ضریب آلفای کرونباخ برای هر عامل محاسبه شد و ضریب بازخورد ابزار سنجش رهبری تأملی را تشکیل می

رایانه گغییر پارادایم اثباتمحاسبه گردید. رهبری تأملی عاملی اساسی در جهت ت 50/3پایایی کل مقیاس برابر با 

های پژوهش برای متخصصان تعلیم و تربیت در سنجش و استقرار رهبری به تفسیری در مدارس ایران است. یافته

 تأملی در مدارس مفید خواهد بود.

 رسهمد رهبری ورد،ی، بازختأمل یهاهیرو رهبری تأملی،کلیدی:  هایهواژ
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 مقدمه

 در ار جوامع جوانب همه یدگرگون و تحول نیا و است رییتغ حال در ما تصورات از فراتر جهان

است  دهیگرد ریراگف راتییدستخوش تغ زین تیو ترب میتحوالت تعل نیدنبال ا به. است گرفته بر

 که بخواهد یرییدر آموزش است. هر تغ رییدر جهت تغ یاز عوامل اصل یکیمدرسه  یو رهبر

 یو اصالح رییهر نوع تغ نیبه تفکر و تأمل دارد، بنابرا ازین رد،یدر جهت بهبود و اصالح صورت گ

اگر رهبران تأملی در مدارس بر خود، تأملی و توانمند خواهد بود.  یدر مدارس، مستلزم رهبران

تأملی  یبرهتوانند به بهبود و توسعه کمک کنند. رمعلمان و محیط مدرسه تأمل داشته باشند می

رد در جهت بهبود عملک امدهایها و پتیاز رفتارها، موقع یاهدنبال آگه ب یشگیتأمل هم یپ در

و اهداف کارکنان خود  زشیها، احساسات، انگارزش تیبه شفاف ریمس نیسازمان است و در ا

 ،یخودآگاه بر رهبر که است یندیفراتأملی رهبر(. 1350، 1351 ،5ی)کستلکند کمک می

 دارد رکزتم کارکنان و خود اتیتجرب بر همواره و داشته دیکأت مداوم آموزش و یشخص ییتوانا

 یدگیچیپ و نانیاطم عدم کندمی کمک رهبران تأملی به هیرو(. 1351 ،1هورتن-وتچیدو  )شروود

 ،یکستل) دکنن لیتبد بالفعل بهرا  بالقوه یهاهیرو نیب از هیرو نیبهتر و کنند درک را طیمح

 (.1354، 0مارکس و اگلستون

از  یاریبس و شده تأملی انجام یرهبر نهیدر زم اندکی یهاپژوهش دهد،یم نشان نهیشیپ مرور

 و لیدان مک) است شده انجامتأملی  یهاهیرو خصوص در و یرآموزشیغ یهاطیآنها در مح

 و 1350، 9ارسوزال ؛1350، 1351 ی،کستل ؛1354 همکاران، و یکستل ؛1351 ،4یکارتمک-دیبال

 جان یتأملی از کارها تفکر مفهوماند معتقد( 1354) همکاران و یکستل (.1350، 0ماتسو و ماتسو
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د، خو یتجرب یریادگی هیدر نظر ییویآثار د یرتأث( تحت 5509) 5کلب. گرفت شکلیی وید

و افراد  است تشرفیو پ یریادگی یبرا یمشاهده تأملی را مطرح کرد. او معتقد بود که تجربه منبع

 1شوننند. کسب ک یدیتوانند تجارب جدو می رندیگمی ادیخود بهتر  اتیتأمل بر تجرب قیاز طر

 تأمل بر (0 و عمل نیحتأمل در  (1عمل،  یتأمل برا (5تأملی را به سه مرحله  کردی( رو5520)

 ش،آموز ندیفرا یبراها ازین به توجه و امکانات زیتجه به آن در که است کرده میتقس عمل یرو

 رهبران نیبنابرا؛ است شده اشاره آموزش ندیفرا از تأملی بعد یگفتگو و آموزش ندیفرا مشاهده

 و نندک صحبت آنها با خود شاگردان عملکرد مورد در معلمان که کنند عمل یطور دیتأملی با

 یاحرفهبه صورت  و بدانند را معلمان قوت نقاط، آموزاندانش روز هر آموزش بهبود جهت در

 .کنند تیحما آنان از

تازه  یآموزش یهاراهبرد جادیا یبرا یشیاندبه قدرت معلمان در هم دیمدارس با رانیمد

 یم رهبراز ابعاد مه یکیکنند.  تیو حما بیرا ترغ یتأملی همکار هیرو نیتوجه داشته باشند و ا

معلمان  ییآن داشته باشد، توانا شرفتیدر پ یبه طور مستمر سع دیبا ریتأملی در مدارس که مد

که به مسئله  ییهاآن داشته و پاسخ ییدر شناسا یاست که آنها سع یعلل و مشکالت صیتشخ یبرا

مواجه  ییعلت آن است. توانا یزیثر بوده و چه چؤمریغ ایثر ؤکدام پاسخ، م نکهیدهند و اارائه می

 یهنگفر یهاو تفاوت یریادگیدرباره آموزش،  یو پژوهش ینظر یهاچشم انداز بامعلمان کردن 

هیمجدد رو یو طراح شتریتفکر ب یبرا رییتغ یهاها در استفاده از چارچوبآن یید تواناتوانمی

 (.5050 ،0و استارات یوانی)سرج دهد شیرا افزا ها

کنند  تیآنها را حما دیبا رانیمدبنابراین کنند در آموزش تنها هستند، معلمان اغلب فکر می

مدارس به عنوان  رانیاست. مد آموزاندانشآنان به سود  سیدهند که آموزش و تدر نانیو اطم

ها آموزان در مورد آموزش صحبت کنند، به تفاوتتوانند با معلمان و دانش، مییرهبران تأمل
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 یستند ولدار آموزش هبر احترام معتقد باشند. اگرچه معلمان عهده یتوجه کنند و به بازخورد مبتن

در بهبود  ینقش فعال دیبا و شوندشاگردان شناخته می تیبه عنوان مسئول موفق رانیمد تیدر نها

 یآموزش یهاهیبر رو یمیمستق ریتأثتوانند شاگردان داشته باشند. رهبران تأملی می یریادگی

 مستمر بهبود هتج تأملی در رهبران .شاگردان داشته باشند تیبر موفق یمیمستقریغ ریتأثمعلمان و 

 یآموزش دابنی نانیاطم معلمان تا کنند تیحما را آنان و بدانند را معلمان قوت نقاط دیبا شاگردان

 (.1330 ،5یگر و رأس) بخشدمی بهبود را شانیریادگی دهندمی شاگردان به که

و  است شده لیتبد تربیت و تعلیم در موضوعات مهمترین از یکی تأمل به که نیا وجود با

 لیتبد تربیت و تعلیم صلیا یهادکررکا از یکی تأملی به یهاهیرو شیابیارز و ورشپر ،توسعه

 دایپ یــخاص هجایگاتأملی  یهاهیرو رهبادر بحث نیز یرهبر و تیریمد تمطالعا در و دهیگرد

 ای معلماندر بهبود مدیریت مدرسه و رشد حرفهتأمل دهد که ها نشان میو پژوهش است کرده

 رانیتأملی مد یرهبر زانیم یابیارز یبرا یابزار مناسب یول(، 1350تاثیرگذار بوده است )ارسوزال، 

 رانیدتأملی م یمطالعه به دنبال ساخت و توسعه ابزار رهبر نیا نیبنابرا؛ در مدارس وجود ندارد

 کردیرو نیتوان اگره خورده است پس می یریادگی ندیتأملی با فرا یرهبر کردیرو مدارس است.

 سیربرمدارس در نظر گرفت.  ژهیبه و یآموزش یهامناسب در جهت اداره سازمان یرا راهبرد

 منظا صلیا اءجزا سو یک از ادفرا ینا که ستا همیتا دارای جهت ینا از انمدیرتأملی  یرهبر

 از و ندـباش مدرسه تأمل در ةهندد لنتقاا توانندیم و روندیم رماـش به ایجامعه هر شیزموآ

 .تـــسا آن انمدیر یفکر فهـــفلس ریتأث تحت ،مجموعه یک بر حاکم یفکر شنگر یگرد یوـس

های تأملی معانی متفاوتی دارند، ولی در عین حال های مختلف رویهدر حوزه. رهبری تأملی

ل تنها به رسیم که تأمکنند. با اجماع انبوه تعاریف به این نتیجه میهمگی یک روند را دنبال می

ه ان نیست. هدف از تأمل در نظر گرفتن آنچمعنی تکرار و بازگشت به حوادث و اتفاقات در ذهنم

دانیم و اضافه کردن اطالعات جدید به آنها در جهت خلق معنایی جدید و فهم بهتر است که می
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( تأمل را به عنوان نگاه و تفکر مستمر درباره تجارب، اعمال 1350) 1(. بروک فیلد1334، 5)مون

داند. در مجموع، رویه تأملی به معنی فرایند و احساسات و تفسیر در جهت یادگیری از آنها می

های جدید از خود و از کار خود است یادگیری در حین و بعد از تجربه در جهت کسب بینش

(. این فرایند شامل بررسی مفروضات، خودآگاهی و ارزیابی 1330، 4؛ رومانو5552، 0)میزرو

های واقعی است. بسیاری از تعاریف تأمل، بر روی آموزش های خود در موقعیتانتقادی واکنش

دانند و در حوزه مدیریت و رهبری در متمرکز است و آن را نوعی روش یادگیری از اعمال می

 عنوان رهبری تأملی رواج یافته است. های آموزشی و بویژه در مدارس تحتسازمان

اگرچه رهبری تأملی رویکردی جدید در مدیریت و رهبری مدارس است ولی یادگیری مبتنی 

 های متفاوتی و جود دارد. آنچه بیشها و الگوبر تأمل دانش جدیدی نیست و در این زمینه نظریه

لوب برای اصالح و بهبود عمل از همه چیز اهمیت دارد بررسی این نظریات و اتخاذ رویکرد مط

آثار دیویی، لوین و  ریتأث(، تحت 5509رهبری و یادگیری اثر بخش در مدارس است. کلب )

 پیاژه نظریه یادگیری تجربی را ارائه کرد که از چهار مرحله تشکیل شده است.

 (1835)کلب،  منبع یتجرب یریادگی هینظر. 1شکل 

                                                                                                                                               

1. Moon 

2. Brookfield 

3. Mezirow 

4. Romano 

تجربه واقعی

مشاهده تأملی

مفهوم سازی ذهنی

آزمایش عملی
یادگیری 

 تجربی

 



 1269 تابستان، 82، شمارة هفتم سالگیری تربیتی، / فصلنامة اندازه 01

با تأمل  شود وای آغاز میافتد که با تجربهای اتفاق میکلب معتقد بود یادگیری در چرخه

کند که تجربه منبعی برای یادگیری و پیشرفت است. افراد از طریق یابد. او تاکید میادامه می

 قتوانند تجارب جدیدی کسب کنند. افراد از طریگیرند و میتأمل بر تجربیات خود بهتر یاد می

ای بدست کنند و بعد از اینکه تجربههای خام به سمت اطالعات حرکت میتجارب از داده

دا پردازند و به فهمی کلی دست پیآوردند در مرحله تأمل، به تأمل درباره جزئیات آن تجربه می

 کنند و به بررسیسازی ذهنی باورها و مفاهیم ذهنی خود را اصالح میکنند. در مرحله مفهوممی

د و کنندر عمل آزمایش می اندگرفتهپردازند و آنچه را یاد راک جدید در موقعیتی جدید میاد

های دیگر هم کاربرد دارد. کلب تأمل را شود که در موقعیتبدین گونه دانشی جدید ایجاد می

 داند )برنارد، گورگاس، گرین برگر، ژاک وها و رفتارها میمبنای اصلی تغییر در باورها، نگرش

 (.5،1351خاندلوال

ای هگرایانه حاکم بر آموزش حرف( نیز با ارائه نظریه تدریس تأملی رویکرد اثبات5520شون )

در نامد، مورد انتقاد قرار داد. می« 1عقالنیت فنی»و نظام تعلیم و تربیت غرب که وی آن را 

د که از شواطالق میای به فردی حرفهعنصر  ،ایحرفه توسعهچارچوب نظریه عقالنیت فنی در 

ا های خاص به حل مساله یدر موقعیت و از پیش تعیین شده طریق کاربرد دانش استاندارد شده

ای را باید هحرف توسعههای کند که برنامهبه همین سبب شون عنوان می .پردازدگشایی میمشکل

و  کنندمیتأمل  در حین عمل متخصصانی باشد کهبه جهتی سوق داد که محصول آن تربیت 

گرایانه ای، تأمل در عمل را پیشنهاد کرد. او با زیر سؤال بردن دیدگاه اثباتحرفه توسعهبرای 

ای بر اساس عقالنیت فنی، در دنیای عمل های رایج در مورد دانش حرفهمعتقد است اندیشه

نامعین  وهای درهم ریخته کارآمد نیستند. در دنیای واقعی مسائل خودشان را به صورت موقعیت

های متضاد، وضوح کافی و اهداف ثابت های مبهم و با ارزشعرضه کرده و در این موقعیت

خویش  ایدانش حرفه تواند با انتخاب ابزارهای فنی موجود در گنجینهوجود نداشته و فرد نمی
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های واقعی چیزی فراتر از رویکرد دانش فنی این مسائل را حل کند. حل مشکالت در موقعیت

 کند:او فرایند تأمل را به سه بخش تقسیم می کند و آن تأمل است.ا طلب میر

ی ها طرح آموزششود و بر طبق این نیازهای پیش از آموزش توجه میتأمل برای عمل: به نیاز -

 شود.پیاده می

افتد و نظارت و اصالح در جهت تأمل در حین عمل: این مرحله در هنگام آموزش اتفاق می -

آوری افتد و اطالعات از طریق مشاهده و تأمل جمعآموزان اتفاق مییادگیری دانش تسهیل

های تجزیه و تحلیل و ساخت به منظور تقویت مهارت تفکر در عمل باید به روش شود.می

ای توجه کرد و دانست چگونه انواع و سطوح مختلف تفکر در عمل های مربیان حرفهاستراتژی

 بندند.و به کار می اندگرفتهشان یاد ایرا در هنر حرفه

تأمل بر روی عمل: در این مرحله معلم و مدیر مدرسه بعد از اینکه آموزش داده شده است به  -

ها توجه دارند. در این مرحله مدیر مدرسه به پردازند و به بازخوردگفتگوی تأملی درباره آن می

 های دانش آموزان را پوشش داده است.نیازدنبال آن است که ارزیابی کند چقدر تدریس معلم، 

های مدیران به بازسازی و اصالح آموزان و توصیههای دانشمعلمان در این مرحله بر اساس نیاز

پردازند. هر مرحله از تأمل، سطحی از تحلیل را نیاز دارد تا از روند یادگیری دوباره آموزش می

 آموزان آگاه شویم.دانش

 های تأملی بوده استهای تأمل و رویهه شون الهام بخش بسیاری از مدلبا وجود اینکه نظری

توان به دقت و وضوح کم بین مراحل ولی انتقادهایی به آن شده است. از جمله این انتقادات می

(، 5552، 1های اساسی محیط و بافت تأمل )باد و واکر(، نادیده گرفتن ویژگی1334، 5تأمل )ارات

و از نظر فلسفه پدیدارشناسی، عدم امکان  (5550، 0قبل از عمل )گرین وودتوجه اندک به تأمل 

( اشاره کرد. چنین نقدهایی 1330 ،4های واقعی )اکبرگتأمل فرد در حین انجام عمل در موقعیت
                                                                                                                                               

1. Eraut 

2. Boud & Walker 

3. Greenwood 

4. Ekebergh 
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بر رویه تأملی، پژوهشگران را بر آن داشت تا مدلی برای رویه تأملی ترسیم کنند که از 

آمده  1(. این مدل در شکل 1333، 5تقادی تشکیل شده است )ابیخودآگاهی، تأمل و تفکر ان

 .است

 (2003، 2. مدل تأمل پژوهشگران دانشگاه آزاد انگلستان منبع )فینلی2شکل 

ن های رویه تأملی را چنیتوان مؤلفهبا پیوند این مدل به حوزه آموزش و پرورش و مدیریت می

 تعریف کرد:

                                                                                                                                               

1. Eby 

2. Finlay 

رویه  
تأملی

خودآگاهی
ر،تفکبرایشناختیتوانایی-

دانستنوکردناحساس
درآمدهبدستدانشارزیابی-

بهترفهمجهت

تفکر انتقادی
کشیدنچالشبهوشناخت-

مفروضات
محیطکشیدنچالشبه-
جایگزینحل هایراهبهتوجه-

تأمل
تحلیل-
ابزاری برای بهود آگاهی فردی و -

اجتماعی
بهبود خودآگاهی، یادگیری و  -

همکاری  
ارتباط دادن تئوری به عمل-
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رهبر باید از نقاط ضعف و قوتش و امکانات سازمان آگاهی خودآگاهی: اشاره دارد به اینکه 

حیط ها و رفتار خودش در ممند به بررسی افکار، احساسات و واکنشداشته باشد و متعهد و عالقه

آگاهی به معنی توجه دانست. ذهن 5آگاهیتوان مشابه فرایند ذهنکار باشد. خودآگاهی را می

، 1داوری و قضاوت است )سگال، ویلیامز و تسدیلاز پیشویژه و هدفمند در زمان حال و خالی 

ی دهد و به بهبود اثربخشآگاهی حالتی از آگاهی است که آگاهی رهبر را افزایش می(. ذهن1351

دهد که با توجه به حال (. رویه رهبری ذهن آگاه این امکان را می1359، 0شود )اپلاو منجر می

حساسات خود پرداخت و از این طریق روابط خود را با به شناخت، تنظیم و کنترل عواطف و ا

تواند به خودآگاهی بیشتری منجر شود و افزایش در آگاهی میذهن دیگران بهبود بخشید.

 (.1351خودآگاهی بهبود عملکرد را به دنبال دارد )سگال و همکاران،

اره دارند و درب شنوند مهارتبینند و میتأمل: رهبران تأملی در تفسیر معنای آنچه که می

ا به هالعملقرار دادن این عکس سؤالها و رفتار خود و دیگران حساس هستند و با مورد واکنش

 دنبال کسب اطالعات بیشتر هستند.

تفکر انتقادی: به چالش کشیدن مفروضات شاید مهمترین مرحله در رویه تأملی است. در این 

های آنها هها و انگیزنان به دنبال شناخت ویژگیمرحله رهبران با زیر سؤال بردن مفروضات کارک

یی کنند به دنبال فهم چرایی رفتارهابا شناخت کامل محیطی که در آن فعالیت می هاآنهستند. 

 یابی رفتارهای کارکنان به مدیران و رهبران کمککند. علتهستند که از سوی کارکنان بروز می

از آنجایی که رهبران  ملکرد کارکنان ارائه دهند.های بهتری جهت بهبود عحلکند که راهمی

دانند که نقش تک تک همکاران در سازمان حیاتی است و بهبود عملکرد آنها به بهبود تأملی می

تفاوت خواهند که بیشود، از طریق ایجاد تفکر انتقادی از دیگران میعملکرد سیستم منجر می

                                                                                                                                               

1. minffulness 

2. Segal, Williams & Teasdale 

3. Apple 
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اند رفتههایی که گکنند و بر اساس تأمل و بازخورد از کنار مشکالت نگذرند و بر رویدادها تأمل

 به بهبود عملکرد خود کمک کنند.

های تأملی اولیه و ثانویه را ( رویه5050به دنبال یادگیری تأملی شون، سرجیوانی و استارات )

ه ثانوی افتد در حالی که رویه تأملیمطرح کردند. رویه تأملی اولیه در حین انجام فعالیت اتفاق می

دهد. در حوزه آموزش، رویه تأملی اولیه اشاره دارد به اینکه معلم چه چیزی پس از فعالیت رخ می

ی سازد. رویه تأملهای آموزشی درگیر میآموزان را در فعالیتکند و چگونه دانشرا تدریس می

ر کالس داولیه منبعی برای رویه تأملی ثانویه است که به صورت تأمل نسبت به فعالیتی که تازه 

و در طی آن  انجامدها میکند. رویه تأملی ثانویه به تسهیم دیدگاهدرس پایان یافته است بروز می

معلم در جهت توانمندی و کارآمدی خود با سایر همکاران و معلمان در خصوص راهکارهای 

ین دازند. اپرجدید و اصالحی جهت بهبود کیفیت یادگیری در مدرسه به بحث و تبادل نظر می

طور که معلم به شنیدن نظرات دیگران و مشارکت، کلید ایجاد اجتماع یادگیری است. همان

آموزان در تسهیم تجربیات کالس کند، دانشآموزان عادت میهای یادگیری دانشپیچیدگی

ر شود. دشوند و محیطی باز جهت ارائه نظرات و تجربیات آنها ایجاد میمی ترراحتدرس خود 

شود و به ایده مشترک دست ست که دانش ضمنی به دانش صریح تبدیل میاین صورت ا

 یابیم.می

نیز مدلی برای تأمل ارائه کردند که در آن تجارب، خود  (1354) 5اشمور و کسیو-الرنس

معتقد هستند که در فرایند تأمل بر روی یک اتفاق منابع و  هاآنکند. و دانش نقش مهمی ایفا می

اجتماعی، تعارضات  -عوامل متعددی از جمله احساسات، زبان، فرهنگ، اخالق، بافت سیاسی 

های توان به بینشی تحلیلی، پاسخبه همراه تجارب، خود و دانش نقش دارند که از طریق تأمل می

و عمل دست یافت. از دیدگاه آنها در فرایند تأمل باید  منعطف، فراشناخت و در نهایت به اجرا

هم معروف  REFLECTبه همه جوانب رویداد مشاهده شده توجه کرد. مدل تأملی آنها به مدل 

                                                                                                                                               

1. Lawrence-Wilkes & Ashmore 
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 0اجرا و 0، تفکر9، ارزیابی4، یادگیری0، تمرکز1، تجربه5است که به اختصار از هفت واژه یادآوری

دهند، ارب و دانش قبلی که ساخت ذهنی را شکل میتشکیل شده است. در این مدل براساس تج

پردازیم و با تأمل بر جزئیات رفتار جدید و با توجه به شرایط سیاسی، به مشاهده رفتار جدید می

ای که این رفتار در آن بروز پیدا کرده است به دنبال چرایی این رفتار فرهنگی، اجتماعی و زمینه

 های جایگزین را در شرایط متفاوت ارزیابی کنیمحلعف، راههستیم تا با تأمل بر نقاط قوت و ض

و به اجرا در آوریم. احساسات، زبان، فرهنگ، سیاست و منابع بر فرایند تأمل انتقادی اثر 

زنده گذارد. در این الگو محیط ساگذارند و این تأمل نیز بر تجارب و ساخت ذهنی قبلی اثر میمی

کند و تجارب بر اساس بافت سیاسی و اجتماعی موجود شکل تجربه نقش بسیار مهمی ایفا می

أمل و ای برای تنیز مانند شون به دانش تنها اعتقادی ندارند و تجارب فرد را زمینه هاآنگیرد. می

 دانند.خلق دانش نو در موقعیت جدید می

                                                                                                                                               

1. remember 

2. experience 

3. focus 

4. learn 

5. evaluate 

6. consider 

7. trail 
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 (2014ویکس و اشمور )-. مدل تأمل الرنس3شکل 

به تدریج با گرایش یادگیری تجربی به سمت یادگیری تأملی، تفکر تأملی در آموزش رونق 

یافت و رهبران مدارس هم یادگیری تأملی را به تجارب کاری و آموزشی مرتبط ساختند و به 

 ی( الگو1351)ی کستل ریاخ یهاسال درتدریج رویکرد رهبری تأملی در آموزش شکل گرفت. 

 ،0یمعنادار ،1هدف ،5یگشودگ مؤلفهتأملی ارائه کرده است که از پنج  یهبرر یبرا یاکپارچهی

تأملی  یرهبر یشده است. الگو لیتشک 9مستمر یگفتگو و و بازخورد 4باورها دنیکش چالش به

 ژهیو به و یآموزش یهابا سازمان قیشده است که در تلف ادهیپ یآموزشریغ یهااو در سازمان

 .افتی دست توانمی ریز فیمدارس به تعار

                                                                                                                                               

1. openness 

2. purpose 

3. meaning 

4. challenging beliefs 

5. ongoing dialogue and feedback 

 دانش خود تجربه

 بینش تحلیلی

 پذیریبازتاب

 فراشناخت

 عمل و اجرا

ی  هاچارچوب

 چندگانه منابع

 فرهنگ

 اخالق

 احساسات

زمان - زبان  

 -بافت سیاسی

هااجتماعی و تفاوت  

  تأمل

 یانتقاد
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 مورد در توانندمی آزادانه معلمان که کنندمی فراهم رای امن طیتأملی مح رانیمد: یگشودگ

 انیب یتراح به را خود نظرات و دیعقا و کنند گفتگو و بحث خود یمنف یحت و مثبت تجارب

 .کنند

 ار مدرسه یاثربخش تا زنندمی وندیپ مدرسه اهداف به را تجارب نیا مدارس رانیمد: هدف

 .دهند بهبود

 جاربت نیا یمعنا به بردن یپ و گذشته تجارب از یریادگی به را معلمان رانیمد: یمعنادار

 .کنندمی قیتشو خود عملکرد بهبود جهت در

 یباورها و یارزش یهانظام معلمان که هستند نیا یپ در رانیمد: باورها دنیکش چالش به

ها ارزش خود گذشته تجارب به دنیبخش معنا دنبال به و کنند احترام و درک ص،یتشخ را مختلف

 (.1350،ی)کستل دهند قرار الؤس مورد را خود یشخص یباورها و

 بر یمبتن متقابل روابط در اقدام نیترسخت یگاه و نیتریاساس دیشا بازخورد: بازخورد

 رهبران، که است نیا ازمندین بازخورد تأملی و یگفتگو .است ریمد و کارکنان نیب احترام

 که است آن از بعد و بشناسند یکار یهازهیانگ و یتیشخص یهایژگیو نظر از را خود کارکنان

 خود رفتار آنان. انجامدیب بهبود و توسعه به که هدایت کنند یجهت به را سازمان توانندمی رهبران

 را جهینت نیبهتر تا هستند مناسب حل راه و ییچرا دنبال به و کنندمی درک یخوب به را گرانید و

 زومل صورت در و دارد ییهاازین چه و زدیانگمی بر را معلم یزیچ چه داندمی رهبر. کنند کسب

تراکاش به یبرا را نهیزم زیبرانگ اعتماد یفضا جادیا با مدرسه رهبران. کندمی تیحما او از

 نیتریفیک و نیتریعال(، 5059) 5سنگه اعتقاد به که گفتگو با و آورندمی فراهم تجارب یگذار

 از مستمر یریادگی و پردازندمی کارکنان دیعقا و افکار در جستجو به است خالقانه ارتباط شکل

 (.1354 ،ی و همکاران)کستل زانندیانگمی بر معلمان نیب در را مشترک تجارب

                                                                                                                                               

1. Senge 



 1269 تابستان، 82، شمارة هفتم سالگیری تربیتی، / فصلنامة اندازه 08

 روش

شد.  یدآورگرمحقق ساختة رهبری تأملی ها با استفاده از پرسشنامه داده یشیمایپمطالعه  نیا در

 مورد یدییأتاکتشافی و  یعامل لیبا استفاده از تحلو روایی سازة این پرسشنامه  یساختار عامل

 قرار گرفت. یبررس

 هک شدند انتخاب ینحو به کنندگانشرکت و انجام شد ایطبقه تصادفی شیوه به یریگنمونه

 حضور پژوهش نمونه در و پرورش شهر اصفهان معلمان متوسطه نواحی شش گانه آموزش از

 استفاده برای خصوصاً پژوهش، کمّی مرحله در نمونه حجم تعیین هایمالک از یکی. باشند داشته

 نسبت .است شده گیریاندازه متغیرهای تعداد به نمونه حجم نسبت محاسبه عاملی، تحلیل از

 ی(. روند اجرا5555 ،5استراهان و کالوم مک وگنر، گر،ی)فابر است 53 تا 9 درحدود شده پیشنهاد

به حجم  یامونهن یها بر روپرسشنامه لیرفت که محقق موفق به تکم شیپ یاها به گونهپرسشنامه

 ضرورت و( 15/010=12/55توجه به نسبت به دست آمده ) با. دیگردمتوسطه  معلماننفر از  010

. است ودهب مناسب شده انتخاب نمونه حجمی، های بعدتقسیم نمونه به دوگروه جهت انجام تحلیل

و  دادندیم لیتشک زنانرا  نفر( 150) درصد 00را مردان و  نفر( 539)درصد  01تعداد  نیاز ا

درصد  20کنندگان دارای مدرک کارشناسی و باالتر بودند، همچنین درصد شرکت 29بیش از 

 سال سابقه کار داشتند. 53کنندگان بیش از شرکت

 نیا. شد استفاده( RLS) 1محقق ساخته رهبری تأملی مدیران پرسشنامه از پژوهش نیا در

 رهبری تأملی مدیران را در مدارس متوسطه از معلمان ادراک که است هیگو 15ی دارا پرسشنامه

( یلی کمخ) پنج تا خیلی زیاد() کی از کرتیل یادرجه پنج اسیمق قالب در هیگو هر. سنجدیم

بررسی ادبیات تحقیق و  حاصل( RLS) رهبری تأملی مدیران پرسشنامه. شودیم یبنددرجه

( 1351همکاری متخصصان مدیریت آموزشی و بر پایه الگوی یکپارچه رهبری تأملی کستلی )

                                                                                                                                               

1. Fabrigar, Wegener, MacCallum & Strahan 

2. Reflective Ledership Scale 
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گویه بود که  59( دارای 1354)کستلی و همکاران نسخه اولیه پرسشنامه رهبری تأملی  تهیه شد.

ران ای اینترنتی از مدیهای بدست آمده از نمونهر ابتدا با دادهسنجید. نسخه نخست دعامل را می 0

های مختلف صنعت و تجارت در ایاالت متحده ساخته شد که بر عملکرد تولید، فروش و حوزه

برای ساخت ابزار مورد استفاده در این پژوهش های غیر آموزشی تاثیرگذار بود. سوددهی سازمان

های مورد نیاز برای ساخت ( گویه1354أملی کستلی و همکاران )با اقتباس از پرسشنامه رهبری ت

ها میزان باور معلمان نسبت به رفتارهای ابزار رهبری تأملی مدیران جمع آوری شد. این گویه

صلی های اها به مولفهسنجید. پس از اعمال نظر متخصصان گویهتأملی مدیران مدارس خود را می

گویه به هر  51تا  53بری تأملی کستلی اختصاص یافتند. بین رهبری تأملی حاصل از الگوی ره

 9ل یافتند و ها تقلیاختصاص یافت. سپس با بررسی دقیق روایی صوری و محتوایی، گویه مؤلفه

نفر از معلمان متوسطه  93. با انجام مطالعه مقدماتی بر روی گویه به هر عامل تعلق گرفت 2تا 

ای با و در نهایت نسخه الحاتی در ابزار صورت پذیرفتهای آماری صورت گرفت و اصتحلیل

 .است شده ارائه آنها فیتعر و گانه 9 عوامل نیا ریز جدول درارائه شد.  مؤلفه 9گویه در  15

 پژوهش در استفاده مورد پرسشنامه یکل یهایژگیو .1جدول 

 تعریف مفهوم و سؤال نمونه نام عامل
ترتیب 

 هاگویه

تعداد 

 اهگویه

 گشودگی

ارکنان ک نیتجارب و اعتماد را در ب میکه تسه امن یطیمح جادیدر ا ریمد ییتوانا

 مخالف نظرات نقطه و هادگاهید دنیشن به را معلمان: 0. )گویه کندمی جیترو

 (.کندیم قیتشو

5-0 0 

 هدف

کارکنان به اهداف  یهاتیو مسئول فیدر گره زدن تجارب، وظا ریمد ییتوانا

مرتبط  یهاتیمسئول: 53گویه . )برسد به حداکثر یکه اثربخش یسازمان به نحو

 (.کندیم واگذار معلمان به را پرورش و آموزش یهاهدفبا 

2-50 0 

 داریمعنی

هبود بجهت  کنند تا از تجارب گذشته درمی قیکارکنان خود را تشو رانیمد

کند : به معلمان کمک می50. )گویه رندیخود بهره بگ ندهیرفتار و عملکرد آ

 نسبت به اهمیت کار خود واقف شوند.(

54-50 4 
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 تعریف مفهوم و سؤال نمونه نام عامل
ترتیب 

 هاگویه

تعداد 

 اهگویه

به چالش کشیدن 

 باورها

ها، بردن ارزش سؤال ریکارکنان به جهت ز دنیدر به چالش کش ریمد ییتوانا

متفاوت  یارزش یهاباورها و مفروضات خود که حاصل تجارب آنها در نظام

 بر خود یباورها ریتأث امکان که کندیم قیتشو را معلمان: 13. )گویه است

 (.دهند قرار سؤال مورد را عملکردشان

52-15 4 

گفتگو و 

 بازخورد مستمر

مستمر با کارکنان به منظور ارائه بازخورد مناسب به تجارب و مشاهدات  یگفتگو

 نکشاندمدرسه را به چالش  یمعلمان، امور جا دینظرات جد اگر: 19. )گویه هاآن

 (.کندیبه آن نظرات توجه م

11-15 2 

 موارد یریگاندازه دیجد و کالسیک هایبا استفاده از نظریه پرسشنامه شدن نهایی راستای در

 جهت. آزمون روایی بررسی ؛1آزمون پایایی بررسی ؛5سؤاالت تحلیل و تجزیه: شد انجام زیر

 منظور به. است بوده نظر مورد سازه روایی و صوری روایی حاضر پژوهش در روایی بررسی

 و مربوطه محققان و کارشناسان نظر اجرا، از پیش گیریابزار اندازه 0صوری روایی حصول

. گرفت رارق بررسی مورد پرسشنامه سؤاالت بودن معتبر به نسبت آگاه و یدیکل افراد نیهمچن

 عاملی تحلیل طریق از پژوهش این در است ییروا یبررس بخش نیمهمتر که سازه روایی

نامه پرسش ییایپا بیحال ضر نیع در مورد بررسی قرار گرفت. 9تأییدی یعامل لیو تحل 4یاکتشاف

 .دیکرانباخ برآورد گرد یآلفا بیضر ةمحاسب قیاز طر

 باًیقرنمونه ت زیر به دو یبه طور تصادفهای حاصل از کل نمونه داده ،لیتحلبرای تجزیه و 

ی راب الفنمونه  ریز یهاداده های بعدی انجام شود.تا تحلیلشدند  میتقس مساوی )الف و ب(

( CFA) 0ی تحلیل عاملی تأییدیبرا بنمونه  ریز یهاو داده هیاول( EFA) 0تحلیل عاملی اکتشافی

                                                                                                                                               

1. Field testing the items 

2. Reliability studies 

3. Face validity 

4. Explanatory Factor Analysis 

5. Confirmatory factor analysis 

6. Exploratory factor analysis 

7. Confirmatory factor analysis 
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ملی تار عاها که بر ساخهایی موجود در زیرگروهبه منظور کنترل تفاوتقرار گرفت.  فادهمورد است

 دارد. تیاهم 5متقابل یابیاعتبار یبرا یانتساب تصادفگذارد، های مختلف تأثیر میدر نمونه

انجام ( 1صلیا یابی محورهایعامل) مشترکعامل  لیبا استفاده از تحل ی:اکتشاف عاملی لیتحل

 .(1339، 4)کاستلو و آزبورن شودترجیح داده می 0های اصلیشد. این روش عموماً به تحلیل مؤلفه

 9ماکسوپرروش  ،ی دارندهمبستگهای رهبری تأملی با یکدیگر عاملشود یفرض م از آنجا که

 لیشد. تحلتحلیل  15نسخه  IBM-SPSSبا استفاده از ها دادهانتخاب شد. ماتریس چرخش برای 

عداد تداوری در مورد شیگونه پچیدر آن ه و بر داده است یروش مبتن کی یاکتشاف عاملی

در مورد احتماالً کنند یاستفاده م EFAکه از  پژوهشگرانیوجود،  نیوجود ندارد. با اعوامل 

یز این در این پژوهش ن. داشته باشند یانتظاراتاز قبل  که ممکن است ظاهر شود یساختار پنهان

 یلفمخت یارهایمربوط به مع نانیو عدم اطم ی بودنحال، ذهن نیابا ویژگی مصداق داشته است. 

اعتماد  رقابلیغ یهاحلشود، اغلب منجر به راهاستفاده می EFAاستخراج عامل در  یکه برا

عوامل  در مورد تعداد یریگمیتصم یبرا اریمع نیچنداز ، محدودیت نیمقابله با ا یشود. برامی

 یبرا 0یاسکر نمودار، 5بزرگتر از  0مقدار ویژهشامل  معیارها نیااستفاده شد.  شده استخراج

عامل  یبارها با ییرهایشود و تعداد متغیم کیصفر نزد ویژه به ریمقادشیب که  یانقطه نییتع

عوامل مشترک  ییشناسا یبراالزم به ذکر است . بودندعامل  کی در( 9/3از  تربزرگ) یقو

 .است ازیدر هر عامل ن ریحداقل سه متغ به داریپا

نای بارهای عاملی و قضاوت های هر عامل بر مبگیری در مورد نگهداری گویهتصمیم

 مورد هاگویهدر مورد حفظ  یریگمیدر تصم زین اسیمق ییایبرآورد پا متخصصان انجام شد.

                                                                                                                                               

1. cross-validation 

2. Principal Axis Factoring 

3. principle components analysis 

4. Costello & Osborne 

5. Promax 

6. eigenvalue 

7. scree plot 
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اما تأکید بیش از حد بر است،  آلفاضریب  مطلوب به حداکثر رساندن هرچندتوجه قرار گرفت. 

مقیاس را افزایش داده  5شود که همگنیها موجب انتخاب مواردی میاین راهبرد در حفظ گویه

؛ کاهش پیدا کند یریگهانداز اسیشده توسط مقسازة سنجیده وسعت و ابعاد  شودموجب می و

 یملع یداریمعن تیو تقو دهندمی شیرا افزا یکه ناهمگون یموارد ییشناساین برای بنابرا

ل عام کیدر داخل ها گویهعدم تجانس  شیاستفاده شد. افزاان قضاوت کارشناس از اسیمق

کند  کمک یریگاندازه یخطامختلف و کاهش  هایدر فرهنگ روایی مقیاستواند به یم

 .(5550و همکاران،  1)کوست

اسب ها منای از دادهی برای کاوش در مجموعهاکتشاف تحلیل عاملیتحلیل عاملی تأییدی: 

ه ما امکان عاملی تأییدی ب لیو تحل هیتجزگیری بر مبنای آن باید محتاط بود. است، اما در نتیجه

وط مرب یرهایو متغ مفروض عواملو ساختار تعداد  در مورد یتجرب ای ینظر یهاهیتا فرض دهدمی

برای تأیید ساختار عاملی مفروض پدیده آمده  CFAبنابراین از ؛ ها طرح کنیمآن هر کدام از به

 یاملع لیتحل استفاده شد.پاالیش مجدد پرسشنامه و پرسشنامه  0بررسی روایی سازه، EFAاز 

 آزمون ظوربه من کند.را فراهم می ابزار شتریو بهبود ب نیگزیجا یهامدل امکان بررسی تأییدی

 یهاداده ی تأییدی بر رویعامل لیشده تحل شنهادیمدل پ اصالح لزومو در صورت  EFA جینتا

به هر  های مربوطتأملی و سؤالپنج عامل رهبری . انجام شداز نرم افزار لیزرل ة ب با استفاده نمون

 تواند( نتایج تحلیل عاملی تأییدی می1330) 4به نظر براون گیری تحلیل شد.کدام در مدل اندازه

 های نظری فراهم کند.سازه 0و تفکیکی 9شواهدی قانع کننده در مورد روایی همگرا

                                                                                                                                               

1. homogeneity 

2. Coste 

3. Construct validity 

4. Brown 

5. Convergent 

6. Discriminant 
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یک از پارامترهای  داری آماری هرگیری، معنیهای بررسی برازش مدل اندازهیکی از معیار

شود و تعیین می 39/3برآورد شده برای مسیرها در مدل است که معموالً در سطح معنی داری 

هرچند  (.29ص.  5022)شوماخر و لومکس، مدل هستند  5های برازشمعیار دیگر شاخص

های برازش مدل و استاندارهای الزم در هنگام آزمون فهرست دقیق و مورد توافقی از شاخص

(، براون RMSEA) 1ل وجود ندارد، با توجه به معیار ریشه میانگین مربعات خطای برآوردمد

(، شاخص χ2/df(، شاخص نسبت مجذور خی به درجه آزادی )χ2) 0( معیارهای خی دو1330)

(، NFI) 0(، شاخص برازش هنجارشدهCFI) 9(، شاخص برازش تطبیقیGFI) 4نیکویی برازش

گیری در مورد برازش مدل را برای تصمیم (RMSEA) 0رآوردریشه میانگین مربعات خطای ب

أثیر اما این مقادیر تحت ت کند. برای معیار خی دو مقادیر غیرمعنادار مورد قبول است،پیشنهاد می

دار میل کند، نتایج به سمت مقادیر معناحجم نمونه هستند؛ وقتی حجم نمونه افزایش پیدا می

. نقطه برش مناسب معیارهای برازش در نشریات مختلف (5022شوماخر و لومکس، کنند )می

به عنوان مدلی  5/3متفاوت است. بر اساس معیارهای متداول، هر مدلی با معیار برازش باالتر از 

را برای معیارهای  59/3( نقطه برش 5555) 2شود؛ با این حال هو و بنتلرقابل قبول پذیرفته می

و  32/3یا مساوی  کمتر RMSEAکنند. در ضمن مقادیر یتعیین م NFIو  GFI ،CFIبرازش 

نسبت قابل قبولی است و هرچه این نسبت کوچکتر  0و  1نسبت مجذور خی به درجه آزادی بین 

 (.5021)کالین، باشد، برازش مدل بهتر است 

  

                                                                                                                                               

1. Fit indexes 

2. Root Mean Square Error of Approximation 

3. Chi-square 

4. Goodness-of-fit index 

5. Comparative Fit Index 

6. Normed Fit Index 

7. Root Mean Square Error of Approximation 

8. Hu & Bentler 
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 هایافته

ز انجام ا های رهبری تأملی ابتدا از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. پیشبرای کشف مؤلفه

ا از هتحلیل عاملی، باید معناداری ماتریس همبستگی را مورد بررسی قرار داد تا ماتریس داده

بوده و  512/3 برابر 1(KMO) 5برداری نمونه کفایتداری برخوردار باشد. مقدار اطالعات معنی

نیز معنادار است؛ بنابراین با توجه به کفایت  (p،01/0514  =1 <335/3) 0بارتلت کرویتآزمون 

 ها برای تحلیل عاملی مناسببرداری و معناداری آزمون بارتلت، ماتریس همبستگی دادهنمونه

هر  4است. در عین حال اجرای تحلیل عاملی شرط دیگری نیز دارد و آن بررسی میزان اشتراکات

گی دهد که تمامی مقادیر مرتبط با همبستمی کدام از سؤاالت با کل پرسشنامه است. نتایج نشان

قرار دارند که نشان از  41/3های اصلی باالتر از سؤاالت با کل آزمون در راستای تحلیل مؤلفه

ها با کل آزمون و مناسب بودن آن جهت تحلیل عاملی است. همبستگی باالی بین تک تک مؤلفه

امل اولیه است. به منظور تعیین این که دومین مرحله از تحلیل عاملی مربوط به استخراج عو

پرسشنامه رهبری تأملی از چه عواملی تشکیل شده است، ابتدا عوامل اولیه پرسشنامه استخراج 

 گردد.می

د، اصلی استفاده ش یمحورها یابیعاملاز ماتریس همبستگی از روش  هاعامل استخراج برای

زیرا هدف تبیین کل واریانس ماتریس همبستگی بود. همچنین جهت تعیین این که چند عامل 

مناسب برای چرخش وجود دارد، مالک کیسر و آزمون اسکری کتل مورد بررسی قرار گرفت. 

 عوامل نوانع به توانندبر پایه مالک کیسر، عواملی که دارای ارزش ویژه باالتر از یک هستند می

ماتریس عاملی چرخش  چونعامل دارای ارزش ویژه بیشتر از یک هستند.  9 شوند، استخراج

 یسازالنرم با پرماکسنایافته و بارهای عاملی آن، ساختاری بامعنا بدست نداد، از روش چرخش 

                                                                                                                                               

1. Sampling adequacy 

2. Kaiser-Meyer-Olkin 

3. Bartlett's Test of Sphericity 

4. Communalities 
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 نمایشگر که تریساده ساختار تشخیص و پرسشنامه مواد کلی هیئت کشف تا داستفاده ش 5زریکا

 ماتریس .شود پذیرامکان پذیر، تأثیر هایحل راه به رسیدن برای روشن نسبتاً و اصلی وطخط

 است دهرسی ؤاالتهمگرا شد و به بهترین ترکیب ساختار و س چرخش هفتپس از  هاداده عاملی

 :گرددمی مشاهده زیر جدول در آن نتایج که

 به رهبری تأملی مربوط پروماکس چرخش از بعد عاملی هایشاخص ماتریس .2جدول 

 هاهیگو عامل
 عوامل

5 1 0 4 9 

 به
ش

چال
 

یکش
 دن

رها
باو

 

13 
 ملکردشانع بر خود یباورها ریتأث امکان که کندیم قیتشو را معلمان

 .دهند قرار سؤال مورد را
35/5     

52 
 و اهارزش مفروضات، بر خود اتیتجرب ریتأث خواهدیم معلمان از

 .دهند قرار بحث مورد را شانیباورها
52/3     

50 
 و همکاران کار بر خود کار ریتأث به نسبت کندیم کمک معلمان به

 .شوند ترآگاه آموزان دانش
95/3     

55 
آنان به  یهاتیکه چگونه مسئول کندیم نییمعلمان تب یبرا

 .اندخورده گره یسازمان اتیغا
94/3     

     95/3 .دشون واقف خود کار تیاهم به نسبت کندیم کمک معلمان به 59

15 
 السؤ مورد یتیفعال هر بدو در را خود مفروضات خواهدیم معلمان از

 .دهند قرار
95/3     

54 
 خود یهاتیفعال انجام لیدالنسبت به  کندیدانش آموزان کمک م به

 .شوند آگاه
93/3     

55 
 وهیش بر شانیباورها و هاارزش ریتأث یچگونگ خواهدیم معلمان از

 .دهند قرار بحث مورد را خود فیوظا انجام
49/3     

رد
خو

باز
 

19 
مدرسه را به چالش  یمعلمان، امور جا دینظرات جد اگر

 .کندیبه آن نظرات توجه م نکشاند
 25/3    

                                                                                                                                               

1. Promax with Kaiser Normalization 
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 هاهیگو عامل
 عوامل

5 1 0 4 9 

10 
 نشان توجه مدرسه در افراد خالق و دیجد یهادهیا به

 .دهدیم
 24/3    

10 
 نظرات به همواره معلمان، با خود ارتباطات بهبود یبرا

 .دهدیم تیاهم گرانید
 00/3    

51 
 ارائهمدرسه  یانداز آموزشروشن از چشم یدیو د نشیب

 .دهدیم
 02/3    

15 
 امور با مرتبط یهایریگمیتصم در معلمان مشارکت از

 .کندیم یقدردان مدرسه
 00/3    

10 
 خدمت ضمن یآموزش یهادوره در معلمان حضور از

 .کندیم یقدردان
 01/3    

11 
 بازخورد مشخص طور به معلمان یهاتیفعال مورد در

 .دهدیم ارائه مناسب
 91/3    

12 
 غیدر دیجد نظرات درک و دنیشن یبرا وقت صرف از

 .کندینم
 49/3    

14 
 نیترمهم معلمان که دهدیم نشان خودش یرفتارها در

 .هستند مدرسه هیسرما
 49/3    

س
سا

اح
یامن

 ت
0 

 مندارزش باز یگفتگو آن در که کندیم فراهم را یطیمح

 .شودیم یتلق
  51/3   

5 
 یحترا احساس امیشغل اتیتجرب انیب در من شودیم موجب

 .کنم
  01/3   

   05/3   .کنم یراحت احساس دمیعقا انیب در من شودیم موجب 1

4 
 اریاخت در یراحت به را خود اتیتجرب معلمان شودیم موجب

 .دهند قرار گریکدی
  00/3   

دگ
شو

گ
 ی

0 
 قیوتش مخالف نظرات نقطه و هادگاهید دنیشن به را معلمان

 .کندیم
   24/3  

  09/3    .دهدیم گوش دقت به آموزاندانش حرف به 0



 27/  مدارس یرانمد یتأمل یپرسشنامه سنجش رهبر یابیساخت و اعتبار

 هاهیگو عامل
 عوامل

5 1 0 4 9 

  05/3    .کندیم انیب یروشن به معلمان از را خود انتظارات 50

  04/3    .کندیم استقبال آموزاندانش و معلمان با ارتباط از 9

ف
هد

 

 24/3     .سازدیم مرتبط پرورش و آموزش اهدافمن را به  کار 2

53 
را به  پرورش و آموزش یهاهدفمرتبط با  یهاتیمسئول

 .کندیم واگذار معلمان
    00/3 

50 
د را با خو فیو وظا هاتیارتباط فعال کندیافراد مدرسه کمک م به

 .ندینما درک مدرسه اهداف
    41/3 

5 
 و آموزش اهدافکه چگونه معلمان در  دهدیم حیتوض

 .هستند میسه پرورش
    45/3 

و با  سؤال روی عامل دوم 5گویه با عامل اول،  2دهد که به طور کلی جدول فوق نشان می

بودند که مقدار آن برای هر باال گویه دارای بار عاملی  4هریک از عوامل سوم، چهارم و پنجم 

ها با عوامل از پیش در نظر گرفته شده شود. انطباق شاخصشاخص در جدول فوق مشاهده می

 "به چالش کشیدن باورها"توان عامل دهد که عامل نخست را میبرای رهبری تأملی نشان می

 عامل "احساس امنیت"، عامل سوم را "بازخورد"ذاری نمود و به همین ترتیب عامل دوم را نامگ

نام نهاد. با توجه به همبستگی بین  "هدف"و در نهایت عامل پنجم را  "گشودگی"چهارم را 

توان مجذور بارهای عاملی را برای به دست آوردن واریانس کل جمع کرد. با این ها، نمیعامل

درصد  00/5درصد توسط عامل دوم،  42/51درصد واریانس کل توسط عامل اول،  01/51حال، 

درصد واریانس کل توسط عامل  51/5درصد توسط عامل چهارم و  20/53توسط عامل سوم، 

درصد واریانس کل پرسشنامه را تبیین  02/04گردد. در مجموع این پنج عامل پنجم تبیین می

 نمایند.می

 هاهیگو یمامنشان داده است که ت رهبری تأملی پرسشنامه یبر رو یاکتشاف یعامل لیتحل جینتا

قرار  هدفو  گشودگی، تیاحساس امن، بازخورد، به چالش کشیدن باورها: عامل پنجدر 

 یبراکند. ها را مشخص نمیاما تحلیل عاملی اکتشافی میزان برازش مدل فرضی با داده؛ ندگیرمی
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 عامل لیحلتنتایج حاصل از . استفاده شد یدییتأ عامل لیتحل از نظر، دمور سازه ییروا به یابیدست

 00/1؛ شاخص نسبت مجذور خی به درجه آزادی 55/900 ( =152df= )χ2 (p=35/3) ی:دییتأ

( =χ2/df شاخص نیکویی برازش ،)59/3  =GFI 50/3 تطبیقی؛ شاخص برازش  =CFI ؛ شاخص

با  RMSEA=  30/3 و ریشه میانگین مربعات خطای برآورد NFI=  50/3 برازش هنجارشده

باالتر از نقطه  NFIو  GFI ،CFI( معیارهای برازش 5555) 5توجه به معیارهای برازش هو و بنتلر

و نسبت مجذور خی به درجه آزادی  32/3کمتر از  RMSEAبودند. در ضمن مقادیر  59/3برش 

 .ها در حد مطلوبی قرار دارندقرار داشت که نسبت قابل قبولی است و همه شاخص 0 و 1بین 

قرار داشت.( تمامی سؤاالت  00/3تا  00/3گویه بین  15بارهای عاملی )ضرایب  مربوط به tمقادیر 

 اهها برازش خوبی دارد و این بیانگر همسو بودن گویهدار بود. بنابراین مدل با دادهپرسشنامه معنی

فا های مربوط به هر عامل و ضریب آلابعاد نهایی پرسشنامه رهبر تأملی، سؤال .با سازة نظری است

 گزارش شده است. 0های توصیفی هر عامل در جدول به همراه شاخص

 یب آلفااهای مربوط به هر عامل و ضر، سؤالیتأمل. ابعاد پرسشنامه رهبر 3جدول 

 یتأملعوامل رهبری 
 هایسؤال

 به هر عاملمربوط 
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

ضریب 

 آلفا
بارهای عاملی 

 هاگویه

 09/3 تا 49/3 بین 51/3 50/3 51/1 15 ،13 ،55 ،52 ،50 ،59 ،54 ،55 هاباور کشیدن چالش به

/09 تا 49/3 بین 50/3 35/5 24/1 15 ،12 ،10 ،10 ،19 ،14 ،10 ،11 ،51 بازخورد  

/09 تا 49/3 بین 51/3 13/5 30/0 4 ،0 ،1 ،5 تیامن احساس  

/09 تا 49/3 بین 20/3 31/5 55/0 50 ،0 ،0 ،9 گشودگی  

/09 تا 49/3 بین 20/3 51/3 30/30 50 ،53 ،5 ،2 هدف  

 آزمون نیدرو همسانی روشرهبری تأملی از پرسشنامه  پایاییمنظور برآورد  : بهابزار پایایی

 ییایاپ بی. ضرشد استفاده نباخاکر آلفای ضریب طریقها از سؤال همه یهماهنگ میزان یعنی

 که دهدیم نشان هیگو هر حذفمجدداً محاسبه شده است.  زین هیپرسشنامه پس از حذف هر گو

                                                                                                                                               

1. Hu & Bentler 
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 یمعنادار رییتغ ای ابدییم کاهش پرسشنامه کل ییایپا زانیم شود،یم حذف هاهیگو کهیزمان

-یم ة رهبری تأملیساز یریگاندازه یبرا را هاهیگو نیا بودن مطلوب امر نیا که دهدینم نشان

 به دست آمد. 50/3در ضمن ضریب آلفای کل پرسشنامه رهبری تأملی برابر با  .رساند

ررسی های بین ابعاد رهبری تأملی مدل بها مقتضی است، همبستگیقبل از بحث درباره یافته

 .ی در جدول زیر گزارش شده استگانة رهبری تأملهمبستگی بین عوامل پنج مختصری شود.

 یتأملرهبری  عوامل بین همبستگی ضرایب. 4جدول 

 هدف گشودگی تیامن احساس بازخورد رهاباو کشیدن چالش به عامل

     5 رهاباو کشیدن چالش به

    5 05/3** بازخورد

   5 04/3** 03/3** تیامن احساس

  5 05/3** 02/3** 03/3** گشودگی

 5 00/3** 00/3** 02/3** 04/3** هدف

 درصد 35/3 سطح تأملی در یرهبر عوامل یتمام نیب یهمبستگ دهدیم نشان فوق جدول

 ، اما همبستگی بین هیچ کدام از عوامل کامل نیست و ابعاد ماهیت جداگانه دارند.است داریمعن

 گیریبحث و نتیجه

سازی، ساخت و اعتباریابی ابزاری برای سنجش و آشکارسازی رهبری تأملی در مدارس مفهوم

ی در جهت بهبود و تسهیل یادگیری معلمان و رهبرنقش مهمی در شناخت و مدیریت این سبک 

کاربرد این سبک رهبری و تناسب آن با سبک یادگیری تجربی و  .کندیم فایا آموزاندانش

و رویکرد نظریه سازندگی به یادگیری )سیف،  (5051 ،یو احسان ییانایم یجعفر ،یحقان)تأملی 

( 5059 ،یساکو  امام جمعه، کرامت( ضمن این که با اثربخشی مدارس رابطه مثبت دارد )5023

 تواند مدرسه را به یک اجتماع یادگیری فعال تبدیل کند.می
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نه تأملی در مدارس بود. مرور پیشی هدف این پژوهش ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش رهبری

حاکی از آن است، هرچند یادگیری مبتنی بر تأمل دانش جدیدی نیست، اما رهبری تأملی 

های انجام شده در این رویکردی جدید در مدیریت و رهبری مدارس است و در معدود پژوهش

ی . پس از بررسزمینه ابزار معتبری برای آشکارسازی این مفهوم در مدارس طراحی نشده است

، هدف، گشودگی( از رهبری تأملی ابعاد آن شامل: 1351ادبیات پژوهش، بر اساس مدل کستلی )

ری تأملی ها پرسشنامه رهبو گویه گفتگو و بازخورد مستمرو  به چالش کشیدن باورها، داریمعنی

 مدیران مدارس طراحی شد.

عامل سازه  9گویه پرسشنامه در  15دهد اکتشافی و تأییدی نشان می عاملینتایج تحلیل 

 های پرسشنامه این عوامل تحتکنند. با توجه به مفهوم سؤالرهبری تأملی را آشکار می

های: احساس امنیت، گشودگی، هدف، به چالش کشیدن باورها و بازخورد عنوان

های یدی حاکی از آن است سؤالگذاری شدند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تأینام

دغام ا رانیمدی به چالش کشیدن باورهادر پرسشنامه اولیه در عامل  داریمعنیمربوط به بعد 

ب گذشته تا از تجار کنندیم قیکارکنان خود را تشوداری )شوند و توجه به تعاریف بعد معنیمی

 ییتوانا) به چالش کشیدن باورهافة .( و مؤلرندیخود بهره بگ ندهیدر جهت بهبود رفتار و عملکرد آ

ها، باورها و مفروضات خود بردن ارزش سؤال ریکارکنان به جهت ز دنیدر به چالش کش ریمد

ا در کند، زیر( این نتایج را تأیید میمتفاوت است. یارزش یهاکه حاصل تجارب آنها در نظام

شود. همچنین سؤال واقع میداری آنها نیز مورد کشیدن باورهای موجود، معنیحین به چالش

ی شود، زیرا رهبر تأملسؤاالت عامل گشودگی به دو عامل احساس امنیت و گشودگی افراز می

تواند در مدرسه جوی ایجاد کند که معلمان را به بیان آزادانه تجارب کاری خود و گفتگو با می

است.  یند گشودگیبه عبارت دیگر احساس امنیت در معلمان پیش آ؛ مدیر مدرسه تشویق کند

و مدل درونداد این پژوهش  (1351بقیه عوامل تقریباً با مدل مفروض طراحی شده توسط کستلی )

 ( در مورد رهبری فکورانه تطابق دارند.5059و همکاران )امام جمعه  و همچنین پژوهش
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رهبران تأملی با ایجاد محیطی امن و سرشار از اعتماد بستر مناسبی برای بیان عقاید و نظرات 

کنند. آنان با خلق محیطی باز زمینه پذیرش اشتباهات را فراهم نموده و به ایجاد معلمان فراهم می

ن شوند. رهبراکنند که به اثربخشی مدرسه منجر میمفروضات و باورهای جدیدی کمک می

د )کستلی و کننملی با تسهیم تجارب و تشویق پیروان به انجام آنها، فضای اعتماد را فراهم میتأ

(. شنیدن فعال هم ابزاری دیگر برای نشان دادن اهمیت و ارزش نظرات پیروان 1354همکاران، 

دهد وقتی رهبران عالقه و اشتیاق خود را به اهمیت نقش پیروان در ها نشان میاست. پژوهش

 (.1354 ،5شوارتز و کستلی)یابد دهند، انگیزه کاری افزایش میقیت سازمان نشان میموف

های مدیریت آموزشی و عاملی کلیدی و تأثیرگذار رهبری تأملی حلقه مفقوده در پژوهش

ری رهبمنحصر به فرد  یساختارها یریگاندازهدر هدایت مدرسه و تحقق اهداف آموزشی است. 

مدارس ر درهبری و تسهیل یادگیری تمامی کنشگران به درک ما از  یهبه طور قابل توجتأملی 

در مدارس  گرایانه به تفسیریرهبری تأملی عاملی اساسی در جهت تغییر پارادایم اثبات .افزایدمی

های پژوهش برای متخصصان تعلیم و تربیت در سنجش و استقرار رهبری تأملی ایران است و یافته

بود. پس از آنکه معلمان در مدرسه احساس امنیت کنند و آزادانه نظرات در مدارس مفید خواهد 

ها و مسئولیت تواندیمو تجارب خود را ابراز دارند، رهبری تأملی از طریق برقراری دیالوگ 

ها و های مدرسه پیوند دهد. معلمان با آگاهی از مأموریتوظایف آنها را به اهداف و مأموریت

کنند. رهبر تأملی در میت نقش خود در تحقق آنها هدفمند تالش میهای مدرسه و اهرسالت

توان بر باورها و مفروضات معلمان اثر گذاشت و در جهت تحقق مدرسه بر این باور است که می

اهداف مدرسه آنها را به چالش کشید. رهبر تأملی در پی تغییر باور دانش محوری در بین معلمان 

 داند. رهبر تأملی در مدرسه در تالشرا راه حل اثربخشی مدرسه می است و پیوند دانش با تجربه

است دانش و مفروضات معلم را به تجارب و باورهای او پیوند بزند و با ایجاد فضای باز زمینه را 

 برای تسهیم تجارب و به چالش کشیدن مفروضات و باورها فراهم کند.

                                                                                                                                               

1. Schwartz & Castelli 
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گیرد مادسازی بین کارکنان به کار میهای معناداری برای اعتاگرچه رهبری اثربخش روش

ها و خلق ها گفتگو است. گفتگو فرایند گوش جان سپردن به همه ایدهولی یکی از بهترین روش

خواهد اندیشه و نظر خود را بر دیگری تحمیل کند مفاهیم مشترک است و هیچکس نمی

های هشت که نیازمند پژو(. گفتگو و شنیدن فعال یکی از ارکان رهبری تأملی اس5055)نیستانی، 

بیشتری از سوی پژوهشگران در آینده دارد. همچنین در این پژوهش رهبری تأملی مدیران در 

ر رهبری تر، ابزابرای ارزیابی دقیق توانیممدارس متوسطه و از دیدگاه معلمان بررسی گردید و 

 ان مدرسه نیز بررسیآموزان و دیگر کارکنهای آموزشی دیگر و از منظر دانشتأملی در محیط

های بنابراین اصالح و ارزیابی مقیاس رهبری تأملی مدیران و بررسی روایی ابزار به شیوه؛ شود

های دیگر و در سطوح دیگر آموزش و پرورش مطلوب بین در پژوهشمالکی، همزمان و پیش

گیری رهبری تأملی مدیران مدارس معرفی است. اگرچه نتایج ابزاری روا و پایا را برای اندازه

هایی نیز مواجه بود. به جهت بررسی روایی ابزار عین حال پژوهش با محدودیتکند، در می

پژوهش نمونه اصلی به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شد در حالیکه این دو زیر نمونه کامالً 

ه ها مانند مصاحبه و مشاهده استفادهای کیفی در گردآوری دادهمستقل نیستند. همچنین از روش

 دید وسیعی در خصوص رهبری تأملی مدیران ارائه دهد. ستتوانیمنشد که 

 منابع

فکورانه با  یرهبر نیرابطه ب(. 5059) .رضا ،یساکو  زیکرامت، عز امام جمعه، محمد رضا؛

 تیرینو در مد یافتیهر. پارسونزی شهر قدس براساس الگو ییمدارس ابتدا یاثربخش
 .545-502 (،4)12 ی.آموزش

: مطالعه یتأمل یاددهیو  یریادگ(. ی5051). میمر ی،احسان و الیسه یی،انایم یجعفر ؛بایفر ی،حقان

 .525-552، (55) 50 ی،آموزش در علوم پزشک یرانیمجله ا. یمرور
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. مترجم رضا هویدا، نظارت آموزشی: بازتعریف(. 5050سرجیوانی، توماس و استارات، رابرت. )

 دانشگاه اصفهان.علی سیادت و حمید رحیمی. اصفهان: انتشارات 

مترجم کمال هدایت و محمد  .های یادگیرندهپنجمین فرمان، خلق سازمان(. 5059. )ام سنگه، پیتر.

 .سازمان مدیریت صنعتی. تهران: روشن

 و تعلیمفصلنامه آن.  آموزشی کاربردهای و یادگیری سازندگی (. نظریه5023اکبر. ) علی ،سیف
 .05-00، (5)09 تربیت.

. یمعادله ساختار یسازبر مدل یامقدمه(. 5022). یج چاردیو لومکس، ر یرندال ا شوماخر،

 . تهران: انتشارات جامعه شناسان.یقاسم دیترجمه وح

. ترجمة سیدجالل صدرالسادات و اصغر مینایی. یعامل لیآسان تحل یراهنما(. 5021پل. ) کالین،

 تهران: سمت.

. اصفهان: نشر مبانی دیالوگ: روش شناخت و آموزشاصول و (. 5055نیستانی، محمدرضا. )
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