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Abstract: The purpose of this study was to investigate the effect of the dimensions of 

resonant leadership on educational dynamics with the mediating role of psychological 

security in to provide a model for schools of the Education Office of Mazandaran 

province. This research was a descriptive survey which was applied in terms of its 

purpose. The data were collected with a researcher-made questionnaire using a mixed 

methods approach (qualitative-quantitative). The face and content validity of the 

questionnaire was (cvr = 0.72), and its reliability was evaluated through Cronbach's 

alpha coefficient (0.87). The statistical population of this study included school 

principals of three academic programs in the academic year 2018 (n = 4865), of whom, 

360 were selected as participants using stratified random sampling method according to 

the academic program. Exploratory factor analysis, Friedman test, and structural 

equations in SPSS and LISLERL were used to analyze the data. Five factors were 

identified after analysis of the results: coaching leadership, insightful leadership, 

psychological leadership, democratic leadership, and connective leadership. The 

findings also showed that the model has a good fit and in addition to the effect of 

resonant leadership on educational dynamics, the role of mental security as a mediating 

variable was confirmed. Therefore, identifying, promoting and applying the dimensions 

and components of resonant leadership can be a good criterion for achieving the 

educational goals in schools. Creating appropriate mental security in the school 

environment, which underlies educational dynamics, can also be helpful in this respect. 

Keywords: Resonant leadership model, Educational dynamics, Mental security, 

Structural equations, Education. 
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 مقدمه

 بلر تأثيرگلاار و مهل  عوامل  از يکی عنوان به رهبری     

 بله. اسل  قرارگرفرله ایگسلررد  تحقيل  مورد هاسازمان

 و حفل  منظلور بله ايجلادتييير رهبلران نقل  که طوری

 فراوان تاثير به توجه با. اس  سازمانی هایموفقي  افزاي 

 واکلن  کليلدی نقل  و سلازمانی هلایپديد  بر رهبران

 طور به تواندمی امر اين سازمانی، تييير تعيين در کنانکار

شلود، بله کلارگيری شليو   دو اين پيوند موجب معناداری

رهبری مناسب برای دسريابی به اهداف سازمانی از وظايف 

 ها اس .مه  مديران سازمان

 مرقاعلد هنلر همنلوا همکاران  رهبلری و گولمن به زع 

 آن بلرای کله شلرر م هدف يک به ني  برای افراد کردن

 حقيقل ، در. باشلدملی هلاآن بر سلطه نه و کنند می کار

 و شلودملی پياد  هيجانی جنبه به توجه طري  از رهبری،

 املر در توفيل  جهل  املا رسد،می نظر به نامرئی هرچند

 سلاير بر تأييدی آن موفقي  و فراوانی دارد اهمي  رهبری

 کلاراناسل  ااوکلاز و هم سلازمان رهبلری هلایموفقي 

2008 .) 

 رهبلر هل  ( ضلمن تاکيلد براللزاج وجلود2013هاکمن ا

 رهبلر وجلود ضلرور  و تي  برای رسمی غير ه  و رسمی

 بله همنلوا رهبری از تي ، انگيزش و توانمندی برای همنوا

 کند. می ياد اس  تي  نگهدار که بازويی و بس  يک مثابه

 جهل  در هيجانی هوش از شک  بهررين به همنوا رهبران

 عمل  شيو  ش  به امر اين برند، درمی بهر  امور پيشبرد

 طري  از رهبر شيو ، بين دراين ژرف رهبری -1: کنندمی

 نلوآوری و عمل  بلرای را کارکنلان ونفلو،، دان  اشررا 

 رهنملون هايشلانآرملان سوی به را هاآن و کندمی آماد 

 افلراد بالندگی بر تمرکز درآن :مربيگر رهبری -2. سازدمی

 شليو ،رهبرارتبا  رهبری پيوند جويانله: درايلن -3اس . 

 رهبری ملردج سلا:ر: -4دارد  کارکنان ساير با قوی بسيار

 کلارگروهی نوآوری، در اتفاق نظر يا اجماع به را همه رهبر

رهبلری  عنوان با ديگر شيو  دو. کندمی تشوي  همکاری و

 مناسلب اقرضلای بله اگلر نا هماهنگ مطرح هسلرند کله

بلود، در غيلر  خواهند مؤثر همنوا رهبری در شوند اد اسرف

 شليو  عنلاوين بلا و داشل  خواهنلد منفی اثر صور  اين

 به با: هایاسراندارد به دسريابی برای رهبر پي  تازانه که

 را کارکنان عاطفی هایهزينه و کندمی وارد فشار کارکنان

آمرانله کله در آن  رهبلری شيو  ديگری و دهدمی افزاي 

 کننلد  تعيلين ملديرانی شارک  وجود ندارد و رهبلران،م

 ايلن در. هسلرند مطلرح رونلدمی شمار به امور همه برای

 شليو  چهار حداق  که هسرند هايیآن مؤثر رهبران ميان

شلليو  را در  تيييللر توانللايی و دارنللد را بيشللرر يللا رهبللری

کنند. ا اويلاتزی های مخرلف برای خود تقوي  میموقعي 

 (.2005و مکی 

پويايی آموزشی عبار  اس  از تالش و کوش  مسرمر که 

ضمن تحق  اهداف يادگيری با خالقيل  و نلو آوری تلواج 

-اس . پويايی آموزشی در دو بعد فناوری آموزشی و شيو 

-های يادگيری مطرح بود  اس  و با فراه  سازی انعطلاف

هللای پللايری فراينللدهای يللادگيری، تنللوع بخشللی شلليو 

رای دانشللجويان در جهلل  تحقلل  اهللداف يللادگيری را بلل

-(. نظلاج2011کند اتوسی و همکلاران يادگيری مهيا می

پاير موجبا  شور و نشا  يادگيری انعطاف -های ياددهی

يادگيری شلد  اسل  و بلدين طريل  اهلداف يلادگيری را 

بخشللند. درگيللری فراگيللران در فراينللدهای تحقلل  مللی

طللرفين  يللادگيری، حللدی از پويللايی آموزشللی را بللرای

يادگيری فراه  می کند. پويايی آموزشی،  موجب ارتقلای 

کيفي  آموزشلی شلد  و للاا امريلازا  نظلاج آموزشلی را 

 (. 1392بهبود می بخشدا حسينی 

 آن طللی کلله اسلل  هللايیويژگللی بيللانگر روانللی امنيلل   

 ملورد دارند، را ريسک انجاج جرأ  کار محيط در کارکنان

 قلرار توجله ملورد مديري  جانب از هسرند، سايرين قبول

 همکلاران از توانندمی دغدغه بدون و آسانی به و گيرندمی

-ملی نشلان ساز  اين ديگر بيان به. نمايند کمک تقاضای

 توانندمی که دارند باور حد چه تا سازمان در افراد که دهد

انجلاج فعاليل  بدردازنلد  به راح  خيال با و اسررس بدون

 (.1390همکاران  و امرتضوی

 بله جسلرجو قبيل  از گروهی يادگيری رفرار روانی امني 

 محليط در سلازمان عمليلا  حوزۀ توسعۀ بازخورد، دنبال
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 دغدغللۀ زيللرا کنللد مللی تقويلل  را نللوآوری و خللارجی

 هلا،شلک بيان حين در ازافراد را شرمساری يا تهديدشدن

و همکلاران  هيلرا ا ميدهلد کلاه  اشرباها  و سوا: 

 بلدون برواننلد کارکنلان اينکله ف گ بروان (. شايد2012

 به و کنند فعالي  سازمان در طردشدن و سرزن  از ترس

 را هلاآن شادی احساس زمينۀ تواندمی بدردازند، يادگيری

 و کلار بله خوب نگرش و شادی. کند تأمين کار محيط در

 وریبهلر  و اهلداف به دسررسی که شودمی باعث سازمان

 معلل  .(2011 اورافلين و کمکلورن( شود سازمان تسهي 

 اشوریبهلر  باشلد، راضی ميدهد انجاج که کاری از وقری

کانگ و همکلاران  يابد اهايونمیمی افزاي  کار محيط در

2015 )  

 کارکنلان که کندمى توصيف را محيطى روانى، امني  جو

 از تلرس بلدون را خلود عقايد و هانگرانی توانندمى آن در

 و تريدل (  2012همکاران کس  و ا کنند بيان طردشدن

 به عنوان را روانی ( به نق  از ادمونسون، امني 2017ا لو 

 يلک کله کندمی تعريف تي  اعضای ميان در مشرر  باور

د . کنلدملی ايجلاد فردی ريسک پايری برای ايمن زمينۀ

 بله خلاطر اعضای گرو  که دهدمی اطمينان گرو  به رواقع

-نملی قلرار رزن سل ملورد خلود تفکلرا  صلادقانۀ بيان

 (.2017لو  و گيرنداتريدل 

های افراد و احسلاس شلادی وجود جوی امن برای فعالي 

ها از کارشان برای کارکنان آموزش و پلرورش بله ويلژ  آن

معلمان مدارس که به دلي  اقرضائا  شيلی به طور مکلرر 

گيرنلد هلای شليلی قلرار ملیدر معرض فشارها و اسررس

د. بايد توجه داش  که امني  شوامری حياتی محسوب می

ی و غير تهديد آميلز در  روانی به محيطی که غير شخص

توانلد موجلب افلزاي  اطالق می شود کله ملی شد  اس 

اعرماد، خالقي  و بهبود عملکرد سازمانی گردد اتريدل  و 

 روانللی، امنيلل  فقللدان صللور  در طبيعرللاً (.2017لللو  

 ایويلژ  نق  که شیآموز هایسازمان به ويژ  و هاسازمان

 خالقيل ، کلاه  بلا کننلد،می ايفا جامعه افراد تربي  در

 سوی از تيييرا  برابر در مقابله و مشارک  ريسک پايری،

 بله خلود نوبلۀ بله ايلن و شلد خواهند مواجه... و کارکنان

 انگيلزۀ کلاه  چون نرايجی بروز و نشا  احساس کاه 

 تفلاوتیبلی ۀپديلد بروز وری،بهر  و عملکرد کاه  شيلی،

-می منجر سازمانی تعهد و شيلی رضاي  کاه  سازمانی،

 (. 1394شود.ا دادگر و همکاران 

های پويا، اخالق فردی، در پاسخگويی به نيازهلای در نظاج

-فرهنگی، اجرماعی مبرنی بر موقعي  افلراد، پديلدار ملی

شود. بر اساس اين نظريه، دان  افراد در تبادل ،هنلی در 

(. 2013شلود. اامينلی ای انرقالی ايجاد میخالل فراينده

( در بررسلی خلود بلا عنلوان يلک 2009کي  و سلانکی ا

رويکرد سيسر  پويا به سلم  توسلعه اخالقلی و آملوزش 

اخالقی نشان دادند که به منظور ايجلاد پويلايی آموزشلی 

های يادگيری را در اخريار شاگردان قلرار داد تلا بايد شيو 

-ها در جه  فعالي ان  خود از آنها بنا به تجارب و دآن

 های يادگيری و تحق  اهداف مورد نظر اسرفاد  نمايند.

 کارکنلان آن طی که اس  هايیويژگی بيانگر روانی امني 

 قبلول ملورد دارنلد، را ريسلک انجاج جرأ  کار محيط در

-ملی قلرار توجله مورد مديري  جانب از هسرند، سايرين

 همکلاران از تواننلدملی دغدغله بدون و آسانی به و گيرند

-ملی نشلان ساز  اين ديگر بيان به. نمايند کمک تقاضای

 توانندمی که دارند باور حد چه تا سازمان در افراد که دهد

انجلاج فعاليل  بدردازنلد  به راح  خيال با و اسررس بدون

 (. 1390همکاران و امرتضوی

 زنلدگی و هسلرند مرفاوتی نيازهای امروز، دارای کارکنان

اسل   کلرد  زيادی تيييرا  گاشره مقايسه با در زمانیسا

 کارکنلان برانگيزاننلد  شيلی مزايای و حقوق تنها درواقع،

 امنيل  احسلاس ماننلد نيازهايی به آنان بلکه نيس  امروز

-در امور ملی هاآن از نظرخواهی و در همفکری، مشارک ،

انديشند. با توجه به اهمي  رهبری همنوا ، نق  و تاثيری 

هلا دارد از يلک طلرف و اهميل  ه بر اثر بخشی سازمانک

 –پويايی آموزشلی در افلزاي  اثلر بخشلی املر يلاددهی 

يادگيری و نقل  مهل  وجلود امنيل  روانلی در ملدارس 

بخصوص برای کارکنان و معلمان از طرف ديگر رابطه ايلن 

ابعاد با پويايی آموزشی و امني  روانی ملورد بررسلی قلرار 

های الء پژوهشی بيانگر يکی از ضرور نگرف  ارفع اين خ
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باشد( بنلابراين در ايلن پلژوه ، بله انجاج اين تحقي  می

هلا و ارائله ملدل رهبلری همنلوا در دنبال شناسايی مولفه

چنين ايجلاد آموزش و پرورش اسران مازندران هسري ، ه 

آگاهی نسبی از مفهوج رهبری همنوا، ارائه ملدل مربلو  و 

عاد رهبری همنوا بر پويايی آموزشلی شاخ  ميزان تاثير اب

و نق  امني  روانی بعنوان مريير ميانجی ، انجلاج برنامله 

-مد  در آموزش و پرورش براساس يافرلههای کوتا ريزی

های پژوه  و کمک بله مسللولين و ملديران آملوزش و 

هللای پللرورش اسللران مازنللدران بللرای تللدوين اسللرراتژی

دراز  از پيامدهای بلندمد  جه  بکارگيری رهبری هنموا

مد  و کاربردی اين پلژوه  اسل . للاا پلژوه  حاضلر 

 يیايلهمنلوا بلر پو یرهبلر ريتاثدرصدد ارائه مدلی جه  

 ی بود.روان  يامن یانجيبا نق  م یآموزش

 روش کار 

حاضر از نظر هدف، کلاريردی و از نظلر روش  پژوه      

آميخرله توصيفی از نوع پيمايشی بود  اس  کله بلا روش 

شد.جامعه آماری اين پژوه  شام  انجاج اکيفی و کمی( 

 1398مللديران مللدارس اسللران مازنللدران کلله در سللال 

هلا برابلر مشيول فعالي  بودند، تشکي  شد  که تعلداد آن

نفر بود  و با اسرفاد  از فرمول کلوکران بلا سلط   4865

بله  359تعلداد  05/0و مقلدار خطلای  95/0اطمينان 

ای بله نسلب  هلر دور  تحصليلی هگيری طبقشيو  نمونه

انرخاب شلدند، :زج بله ،کلر اسل  کله در بخل  کيفلی 

ها از بين مديران مدارسی که دارای مدر  دکررا يلا نمونه

دانشجوی دکررای مديري  آموزشی و علوج تربيری بلود  و 

منلد و در سال سابقه مديري  بودند بطور هلدف 5حداق  

نفلر بلود   16هلا حد اشباع انرخاب شلدند کله تعلداد آن

 اس . 

ها به منظور شناسايی در اين پژوه  جه  گردآوری داد 

ابعللاد رهبللری همنللوا از بررسللی محرللوای مللرتبط، روش 

هلا و پرسشلنامه مصاحبه حضوری جه  شناسلايی گويله

گويله بلا  36محق  ساخره اسرفاد  شلد کله ابرلدا دارای 

يلب ای ليکر  طراحی گرديد که به ترتمقياس پنج گزينه

گااری شد. برای بررسلی روايلی محرلوايی نمر  5تا  1از 

های پرسشنامه از شاخص ضريب نسبی روايی محرلوا گويه

جهل  تعيلين پايلايی يلا قابليل  ( اسرفاد  شد، CVRا 

اعرماد روش برآورد ضريب آلفای کرانبلا  ملورد اسلرفاد  

های محاسبه پايايی و همسانی قرار گرف  که يکی از روش

زار انداز  گيلری اسل . بلرای ايلن منظلورپ  از درونی اب

مشخص کردن روايی محروايی پرسشنامه اوليله فلراه ، و 

های اصلی قرار گرفل  و نفر از نمونه 30در اخريار حداق  

بررسلی و  SPSSافلزار های حاص  با اسرفاد  از نلرجداد 

پايايی آن از طري  آلفای کرانبا  محاسبه شلد. کله بلرای 

چنلين بلرای تجزيله و مشاهد  شلد هل  87/0سوال  28

ها از تحلي  عاملی اسرفاد  شد که اين آزملون تحلي  داد 

های چند مريير  اس  که در آن مرييرهلای از جمله روش

شود مسرق  و وابسره مطرح نيس  و با کمک آن سعی می

که تعداد زيادی مريير در چند عام  يا مولفه خالصه شد  

هلای مربلو  بله ه  گرد آوری داد و اعربار يابی شوند. ج

پويايی آموزشی پرسشنامه محق  ساخره شفيع پورمطلل  

گويلله کلله دو مولفلله حيطلله  12( بللا 1395و موسلليوند ا

سلنجد، اسلرفاد  فناوری آموزشی و حيطه يادگيری را می

شللد کلله بللرای تعيللين روايللی سللاز  آن ازتحليلل  عللاملی 

 95/0اکرشللافی اسللرفاد  شللد و ضللريب پايللايی کلل  آن 

های مربو  به امني  مشخص گرديد .جه  گردآوری داد 

ويه بود، اسرفاد  شد. گ 22ای که دارای روانی از پرسشنامه

( بلا 1392روايی اين ابزار در پژوه  شم  و خليجيان ا

اسرفاد  از نظر مرخصصان بررسی و مورد تاييد قرار گرف ، 

ا  چنين پايايی آن با اسلرفاد  از ضلريب آلفلای کرانبله 

مشاهد  شد البرله ايلن ابلزار در تحقيل  ملرادی و  80/0

بهراميان ه  مورد اسرفاد  قرار گرف  که ضريب پايايی آن 

جه  شناسايی عوام  پنهلان اسلاز ( مشخص شد.  87/0

هلای گلردآوری شلد  تحليل  رهبری همنوا بلر روی داد 

عاملی اکرشافی انجاج شد  بلود. بلرای تشلخيص ايلن کله 

و شرايط :زج بلرای اجلرای تحليل  علاملی ها کفاي  داد 

از آزملون  spss21افلزار اکرشافی را دارند بلا کملک نلرج

  kmoالکين وآزمون بارتل  اسرفاد  شد. آملار  -مير-کايزر

هلای موجلود ها نشان داد، ميزان داد شاخص کفاي  داد 
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بلا توجله بله قابلي  انجاج تحليل  علاملی را دارا هسلرند. 

هلای تحليل  علاملی هلا از آزملونداد  نرمال بودن توزيلع

-اکرشافی و معاد:  ساخراری برای شناسايی ابعاد و مدل

بنلدی سازی رهبری همنوا، از آزمون فريدمن جهل  رتبله

 و SPSS21افزارهلای های رهبلری همنلوا از نلرجمولفه

LISREL8.8 .اسرفاد  شد 

در اين پژوه  موازين اخالقی شام  اخا رضاي  آگاهانه، 

ين حري  خصوصی و رازداری رعايل  شلد. همينلين تضم

زمان تکمي  پرسشنامه ها ضمن تأکيد به تکميل  تملامی 

سؤال ها، شرک  کنندگان در مورد خلرو  از پلژوه  در 

هر زمان و ارائه اطالعلا  فلردی مخرلار بودنلد و بله آنهلا 

اطمينان داد  شد که اطالعا  محرمانه ميماند و ايلن املر 

شللد. پللژوه  حاضللر بللا کللد اخللالق نيللز کللامالً رعايلل  

IR.IAU.TMU.REC.1399.146 .ثب  شد 

 ها یافته

 36در بخ  روش شناسی ،کر شلد تعلداد  همانطور     

سوال ا گويه ( به عنوان شاخص اوليله رهبلری همنلوا در 

آموزش و پرورش اسلران مازنلدران ملورد شناسلايی قلرار 

 28به  گرفره، که پ  از بررسی روايی محروايی اين تعداد

گويه کاه  ياف  و جه  شناسايی عوام  پنهلان اسلاز ( 

هلای گلردآوری شلد  تحليل  رهبری همنوا بلر روی داد 

عاملی اکرشافی انجاج شد  بلود. بلرای تشلخيص ايلن کله 

ها کفاي  و شرايط :زج بلرای اجلرای تحليل  علاملی داد 

از آزملون  spss21افلزار اکرشافی را دارند بلا کملک نلرج

 kmoالکين وآزمون بارتل  اسرفاد  شد. آمار  -رمي-کايزر

ها اس  و بيانگر اين مسلاله اسل  کله شاخص کفاي  داد 

های موجود قابلي  انجلاج تحليل  علاملی را آيا ميزان داد 

باشلد  5/0دارا هسرند. در صورتی که مقلدار آن کمرلر از 

ها کفاي  :زج برای اجرای تحلي  علاملی را ندارنلد و داد 

تر به يک باشد بهرلر اسل . در نزديک kmoمقدار هر چه 

منظور شد که ايلن مقلدار از  91/0اين پژوه  مقدار آن 

ها برای اجرای تحلي  عاملی مناسب هسلرند. آزملون داد 

بارتل  براين فرض اسروار اسل  کله ملاتري  همبسلرگی 

ای با مرييرهلای ناهمبسلره مشاهد  شد  مرعل  به جامعه

ک مدل خطی تحلي  علاملی مفيلد و اس . برای اين که ي

دارای معنا باشلد :زج اسل  کله مرييرهلای آن همبسلره 

باشند لاا فرض آماری مربو  به آزمون بارتلل  بله شلرح 

 ،ي  اس .

 05/0کل  تلر از  pدر آزمون کروي  بارتلل  اگلر مقلدار 

شلود. در جلدول ها تائيد میباشد توانايی عاملی بودن داد 

-اس  و نشلان ملی 05/0تر از کوچک pمقدار  1شمار  

دهد انجاج تحلي  عاملی اکرشافی برای شناسايی ساخرار و 

مدل عاملی مناسب بود  اس  و فرض شناخره شد  بلودن 

شلود. شلاخص نمونله بلرداری ماتري  همبسرگی رد ملی

الکن به عنوان دومين پي  شر  برابلر بلا  –مير  –کايزر 

فلر در ايلن ن 360به دس  آمد در نرييه تعلداد 910/0

پژوه  برای انياج تحليل  علاملی کلافی اسل . بنلابراين 

-گردد  يعنی داد فرضيه صفر رد و فرضيه مقاب  تائيد می

تلوان درصلد اطمينلان ملی 95ها همبسره هسرند لاا با 

هلا دارای کفايل  و همبسلرگی :زج قضاو  کرد کله داد 

 جه  اجرای تحلي  عاملی اکرشافی را دارند .

-تحلي  عاملی اکرشافی ازروش تحلي  مولفلهحه  انجاج 

های اصلی و با چرخ  واريملاک  اسلرفاد  شلد  اسل . 

معيار انرخاب سوا:  به عنوان يک شاخص بلرای عوامل  

چنلين بلار علاملی دارا بودن ارزش ويژ  با:تر از يک و ه 

و با:تر به شرطی که در ديگر عوام  کل  تلر از ايلن  6/0

ن تحقي  بود  اس ، هلر چنلد بلار مقدار ظاهر شود، در اي

هلا ملورد پلايرش قلرار ه  در برخی پلژوه  4/0عام  

(. در اين راسرا و با اسرفاد  284: 1398گرف  ابريمانی، 

گويه اسلوال( بله علل   5از تحلي  عاملی اکرشافی تعداد 

-ها از پرسل عدج همخوانی از نظر محروايی با ساير گويه

سلوال تائيلد گرديلد.  23ا نامه نهايی بنامه حاف و پرسش

در ادامه با اسرفاد  از روش تحلي  علاملی اکرشلافی بلرای 

هلا ها و سه  درصد واريان  هر يلک از آنشناسايی مولفه

از چرخ  واريماک  و ميانگين بار علاملی اسلرفاد  شلد  

مولفله کله دارای مقلدار درصلد  5هلا بله اس  کله گويله

و بله ترتيلب از   انلد، تقسليتر از يلک بلود واريان  بي 

 .اندمشخص شد  1مار  شدر جدول  5تا  1شمار  
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 های تاثیرگذارنتایج تحلیل عاملی اکتشافی جهت تعیین تعداد عامل .1جدول

Table 1. Results of exploratory factor analysis to determine the number of influencing factors 

 

 هاعامل

 مجموع مجذوربارها بعداز چرخش مجذوربارها قبل چرخش مجموع مقدار ویژه اولیه

 مقدار

 کل

درصد 

 واریانس

درصد 

 تراکمی

 مقدار

 کل

درصد 

 واریانس

درصد 

 تراکمی

 مقدار

 کل

درصد 

 واریانس

درصد 

 تراکمی

1 68/7 42/33 42/33 68/7 42/33 42/33 21/4 32/18 32/18 

2 62/4 09/20 51/53 62/4 09/20 51/53 95/3 19/17 51/35 

3 81/2 25/12 77/65 81/2 25/12 77/65 93/3 12/17 64/52 

4 64/1 16/7 93/72 64/1 16/7 93/72 15/3 71/13 35/66 

5 63/1 10/7 04/80 63/1 10/7 04/80 14/3 68/13 04/80 

های اسرخرا  شد  به هملرا  مقلدار ويلژ ، عام  1جدول 

بيين شلد  درصد واريان  تبيين شد  و واريان  تراکمی ت

سلی دهد. بررها را نشان میبه وسيله هر کداج از اين عام 

هلا دارای دهد که هر کلداج از ايلن عامل جدول نشان می

ان هسرند که رق  مناسبی اس . هم 1مقدار ويژ  با:تر از 

شود تحلي  عام  نهلايی مشاهد  می 2گونه که در جدول 

 عام  5ين عام  ا مولفه( منجر گرديد که ا 5به اسرخرا  

درصد از واريان  ک  عوام  مرتبط با  04/80در مجموع 

کننلد. مقلدار سله  درصلد رهبری همنلوا را تبيلين ملی

 ونلديپ(، 32/18هلا: مربلی نگلر اواريان  هر يک از عام 

(، ژرف نگلللر 12/17(، روانشناسلللانه ا19/17ا انلللهيجو

 (68/13ی امردج سا:ر(، 71/13ا

يلا  Scree Plotه نملودار نمودار مقدار ويژ  معروف بل از

 گيلری در بلار  تعلدادتوان برای تصمي سنگ ريز  نيز می

های باقی مانلد  درکنلار شلر  بزرگلی مقلدار ويلژ  عام 

 اسرفاد  کرد. نمودار سنگ ريز  اسرخرا  شد  از تحلي  

د تواننلکه پنج عام  يا مولفه ملی دهدعاملی نيز نشان می

ر با توجه بله ايلن نملودابرای تحلي  نهايی انرخاب شوند. 

هلای ديگلر عام  وجود دارد و عامل  5روی شيب تند آن 

ژ  نزديک به ه  قرار دارند و با توجه به جدول مقلادير ويل

 . کننددرصد واريان  زيادی را تبيين نمی

برای مشخص کردن بار عاملی از روش چرخ  واريماک  

و ناج  ها(اسرفاد  شد  اس  که مبنای تعداد عوام  ا مولفه

ها قرار گيرد. در اين جداول هر گويه بلر اسلاس گااری آن

بيشررين بار عاملی خوي  در يک عامل  بارگلااری شلد  

هلايی کله بله اس  که بايد برای هر يک از مجموعه گويله

اند مفهومی کلی تعيين کرد تا بروان يک عام  تعل  گرفره

راينلد ها پرداخ . به عبلارتی از طريل  ايلن فبه تفسير آن

ها و اعربار سنجی ارتباطا  عناصر توان به تلخيص داد می

 که از اهداف اساسی اين روش آماری اس ، دس  ياف . 

 . نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس بر روی ابعاد استخراج شده2جدول

Table2. Results of exploratory factor analysis with Varimax Rotation on the extracted dimensions 

 عامل پنجم عامل چهارم عامل سوم عامل دوم عامل اول

 بار عاملی سوال بار عاملی سوال بار عاملی سوال بار عاملی سوال بار عاملی سوال

1 
2 
3 
4 
5 

869/0 

887/0 

874/0 

776/0 

887/0 

6 
7 
8 
9 
10 

910/0 

831/0 

737/0 

912/0 

828/0 

11 
12 
13 
14 

- 

878/0 

856/0 

677/0 

851/0 

- 

15 
16 
17 
18 

- 

846/0 

862/0 

854/0 

857/0 

19 
20 
21 
22 

- 

867/0 

824/0 

864/0 

822/0 

- 
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نرلايج ملاتري  نام گذاری عوامل  اسلتاراش شلده  

نشلان همبسرگی تحلي  عاملی در فضای پ  از چلرخ  

و  شاخص اگويله ( 22داد که مريير رهبری همنوا دارای 

 .عام  ا مولفه ( به شرح زير اس  5

باشد و با توجه به ماهي  ايلن گويه می 5عام  اول شام  

ها به عنوان مولفه مربی نگر نلاج گلااری گرديلد کله گويه

درصد واريان  تييير را بله خلود اخرصلاص داد   32/18

باشلد و بلا توجله بله گويله ملی 5اس  .عام  دوج شام  

نلوان مولفله پيونلد جويانله نلاج هلا بله عماهي  اين گويه

درصد واريان  تييير را به خود  19/17گااری گرديد که 

باشلد و گويه می 5شام   اخرصاص داد  اس . عام  سوج 

ها به عنوان مولفه روانشناسلانه با توجه به ماهي  اين گويه

درصد واريان  تيييلر را بله  12/17ناج گااری گرديد که 

-گويه می 4م  چهارج شام  خود اخرصاص داد  اس  .عا

ها به عنوان مولفه مردج باشد و با توجه به ماهي  اين گويه

درصلد واريلان   71/13سا:ری ناج گلااری گرديلد کله 

 4تييير را به خود اخرصاص داد  اس .عام  پنج  شلام  

هلا بله عنلوان باشد و با توجه به ماهي  اين گويهگويه می

درصد واريان   68/13 مولفه ژرف نگر ناج گااری شد که

 تييير را به خود اخرصاص داد  اس  .

جه  رتبله بنلدی هلر يلک از ابعلاد، از آزملون فريلدمن 

اسرفاد  شد  اس  با توجه به اين کله سلط  معنلی داری 

 95اسل  للاا بلا  05/0تلر از کل  p-valueاين آزمون 

درصد اطمينان اين نريجه حاص  شلد کله تائيلد يکسلان 

-شود ، بنلابراين ملین ابعاد پايرفره نمیهای ايبودن رتبه

توان بيان نمود که رتبه بندی ابعاد رهبری همنلوا از نظلر 

 نمونه ها مرفاو  اس .

ها با اسرفاد  از ميانگين رتبه نشان داد که، رتبله هلر يافره

يک از ابعاد، رهبری همنوا در ملدارس آملوزش و پلرورش 

 -1ب عبارتنلداز ها بله ترتيلاسران مازندران  از نظر نمونه

 -3(27/3  پيونللد جويانلله ا -2( 76/3  مربللی نگللر ا

ژرف نگر  -5(60/2مردج سا:ر ا -4(، 83/2روانشناسانها

 (، اس .54/2ا

گيلری کل  پرسشلنامه در ملدل انلداز  2شک  های يافره

ميلزان  نريجه فوق  .دهدحال  تخمين اسراندارد نشان می

ها را در توضي  و تبيين تاثير هر کداج از مرييرها و يا گويه

دهلد. بله واريان  نمرا  مريير يا عام  اصللی نشلان ملی

عبار  ديگر بار عاملی نشان دهند  ميزان همبسلرگی هلر 

گلر اسلوال پرسشلنامه( بلا مرييلر مکنلون مريير مشاهد 

تلوان بارهلای ملی ۱ شلک  به توجه با  باشد.ها( میاعام 

. هر چند   نمودعاملی هر يک از سوا:  تحقي  را مشاهد

تر اس  املا دو شلاخص کوچک 05/0از  p-valuoمقدار 

و مقدار کلای اسلکوئر  09/0تر از که ک  RMSEAديگر 

دهلد کله ملدل نشان ملی 3تا  1بين  x2/dfهنجار شد  

-چنين يافرلهباشد و مورد قبول اس  . ه دارای اعربار می

 دهلد. همانگونلهمدل در حال  معناداری را نشان میهای 

که در اين شک  مشلخص اسل ، تملامی ضلرايب بدسل  

تلر از بلزر  t اند. مقادير آمار ها معنادار شد آمد  از گويه

 ۰٫۰۵  نشان دهند  معناداری بودن روابط در سط   ۱٫۹۶

  اس 

دهنللد  آن اسلل  کلله شللاخص نيکللويی نرللايج، نشللان

، شلاخص نيکلويی بلرازش  92/0برابلر بلا   (GFI)برازش

، شلاخص بللرازش 91/0( برابلر بلا AGFIاصلالح شلد  ا 

اس  شاخص بلرازش تطبيقلی  NFI )96/0هنجار شد  ا

اس  و با توجه به اين که برازش قاب  قبول  CFI )95/0ا

تلوان نريجله اس  ، ملی 9/0ها بيشرر از همه اين شاخص

گرف  که مدل ارائله شلد  در ايلن پلژوه  از نظلر ايلن 

مربعا  خطلای ها مورد تائيد اس . ريشه ميانگين شاخص

گزارش شد  و بلا توجله بله  RMSEA )065/0برآورد ا 

 1/0اين که برازش قاب  قبول ايلن شلاخص نيلز کمرلر از 

توان نريجه گرف  که ملدل حاضلر از نظلر ايلن اس ، می

شاخص نيز مورد تائيد اس . کای اسکور بهنجار شلد  بله 

گلزارش شلد  کله بلا  CMIN/df )52/2درجه آزادی ا 

بلرای  3و کمرلر از  1ش قاب  قبول بيشرر از توجه به براز

توان نريجه گرف  که مدل پژوه  حاضر اين شاخص، می

از نظر اين شاخص نيز مورد تائيد اس . بنابراين بلا توجله 

تلوان نريجله گرفل  کله همله به نرايج به دس  آمد  می
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کمرر اسل  مطللوب  05/0که از  pها به جزمقدار شاخص

هلا از ملدل پلژوه   ريبانی داد بود  و اين به معنلای پشل

اس . بله عبلار  ديگلر ملدل پلژوه  حاضلر بله لحلا  

های برازش مورد تائيلد و سلاخرار علاملی در نظلر شاخص

 گرفره شد  برای آن قاب  قبول اس . 

هلا بلا های حاص  از مدل به منظور معنلاداری يافرلهيافره

 ( ارائه شد.3به شرح جدول ا tاسرفاد  از آزمون 

 

  t-value  .  نتیجه بررسی مدل با استفاده از آماره3جدول

Table 3. The result of model analysis based on t-value statistic 
 نام مولفه tآماره  نتیجه

 مربی نگر 05/7 شودمعناداری فرضیه تایید می

 پیوند جویانه 45/19 شودمعناداری فرضیه تایید می

 روانشناسانه 03/5 دشومعناداری فرضیه تایید می

 ژرف نگر 46/6 شودمعناداری فرضیه تایید می

 مردم ساالری 08/20 شودمعناداری فرضیه تایید می

 

دل به منظور نشان دادن معناداری هرکداج از پارامررهای م

ب از نسلب  ضلري tپژوه ، از آمار  اسرفاد  گرديد. آمار  

-ر حاص  ملیهر پارامرر به خطای انحراف معيار آن پارامر

رلر بزرگ zو در آزمون  2بزرگرر از  tشود که بايد درآزمون 

بلا  ها از نظر آماری معنلادار شلود.باشد تا تخمين 96/1از 

 محاسلبه tو نظر به اين که ميزان  3دول جتوجه به نرايج 

اسل ، بنلابراين همله  2تلر از شد  درکليه مرييرها بزر 

معنلادار هسلرند و های ارائه شد  از لحلا  آملاری تخمين

 توان از مدل تدوين شد  به عنوان الگوی مناسب بلرایمی

 رهبری همنوا اسرفاد  کرد

نرللايج، نشللان دهنللد  آن اسلل  کلله شللاخص نيکللويی 

، شلاخص نيکلويی بلرازش  95/0برابلر بلا   (GFI)برازش

، شلاخص بلرازش  92/0( برابلر بلا AGFIاصالح شلد  ا 

اس  شاخص بلرازش تطبيقلی  NFI )94/0هنجار شد  ا

 اس  و با توجه به اين که برازش قاب  قبول CFI )97/0ا

 توان نريجه اس ، می 9/0ها بيشرر از همه اين شاخص

 

شلد  در ايلن پلژوه  از نظلر ايلن  گرف  که ملدل ارائله

مربعا  خطلای  ها مورد تائيد اس . ريشه ميانگينشاخص

بلا توجله بله گزارش شد  و  RMSEA )065/0برآورد ا

 1/0اين که برازش قاب  قبول ايلن شلاخص نيلز کمرلر از 

توان نريجه گرف  که ملدل حاضلر از نظلر ايلن اس ، می

شاخص نيز مورد تائيد اس . کای اسکور بهنجار شلد  بله 

گلزارش شلد  کله بلا  CMIN/df )52/2درجه آزادی ا 

بلرای  3و کمرلر از  1توجه به برازش قاب  قبول بيشرر از 

توان نريجه گرف  که مدل پژوه  حاضر اخص، میاين ش

از نظر اين شاخص نيز مورد تائيد اس . بنابراين بلا توجله 

تلوان نريجله گرفل  کله همله به نرايج به دس  آمد  می

ها از ها مطلوب بود  و اين به معنای پشريبانی داد شاخص

مدل پژوه  اس . به عبار  ديگر مدل پژوه  حاضر به 

برازش مورد تائيد و سلاخرار علاملی در  هایلحا  شاخص

 نظر گرفره شد  برای آن قاب  قبول اس .
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 T-VALUE مدل در حالت معناداری مقدار . 1شکل 

FIGURE 1. MODEL IN THE SIGNIFICANT MODE OF T-VALUE

 

مولفه مربلو   5بيانگر رهبری همنوا و  AAدر شک  فوق 

،ZZ وآن  یهلابيانگر پويايی آموزشی و مولفلهSS بيلانگر

 باشد.های مورد بررسی آن میامني  روانی و مولفه

 که از نسب  ضريب T، آمار  1 ک شهای با توجه به يافره

-هر پارامرر به خطای انحراف معيار آن پارامرر حاص  ملی

باشد  96/1بزرگرر از  Zو در آزمون  2شود بايد بزرگرر از 

ار شود. با توجله بله نرلايج ها از نظر آماری معنادتا تخمين

محاسبه شد  درکليله  Tو نظر به اين که ميزان  3دول ج

های ارائه اس ، بنابراين همه تخمين 2تر از مرييرها بزر 

تلوان از ملدل شد  از لحا  آماری معنلادار هسلرند و ملی

 4تدوين شد  به عنوان الگوی مناسب برای پاسخ به سوال 

پاسخ بله سلوال چهلار تحقيل   اسرفاد  نمود، بنابراين در

توان بيان نمود که تاثير رهبری همنوا برهلر دو مرييلر می

باشد به عبارتی بلا پوپايی آموزشی و امني  روانی موثر می

بله پويلايی  48/0افزاي  يلک واحلد بلر رهبلری همنلوا 

شلود و در بله امنيل  روانلی اضلافه ملی 52/0آموزشی و 

به پويلايی  49/0نی صور  وجود مريير ميانجی امني  روا

 شود.آموزشی اضافه می

 

 

 گیری بحث و نتیجه

بعد امولفله(: بله ترتيلب  5مدل رهبری همنوا دارای      

رتبه شام  مربی نگر، و پيوند جويانه، روانشناسلانه، ملردج 

سللا:ر و ژرف نگللر، اسلل  کلله عللالو  بللر تحليلل  عللاملی 

ائيلد اکرشافی، توسط معاد:  ساخراری مرتبه دوج مورد ت

هلای پلژوه  عزيلزی نلژاد قرار گرف . اين يافره با يافرله

( که در تحقي  خود به رهبری همنوا، و برخلی از 1397ا

های رهبری مربی گر و ملردج سلا:ر اشلار  نملود را گويه

( کله در 1396هلای شلفيعی اتائيد نملود  اسل ، يافرله

های سه عام  رهبلری همنلوا  يعنلی تحقي  خود به گويه

يوند جويانه، رهبری مربيگر، و مردج سا:ر اشلار  رهبری پ

هلای افخملی روحلانی و نمود تائيلد نملود  اسل ، يافرله

های برخلی ( که در تحقي  خود به گويه1391همکاران ا

های رهبری همنوا  يعنی رهبری پيونلد جويانله و از مولفه

های :سلينگر مربيگر اشار  نمودند تائيد کرد  اس ، يافره

( که در بررسی خود به رهبری همنوا 2014  او همکاران

نگر، و مردج سا:ر اشلار  های رهبری مربیو برخی از گويه

های اسلمي  و همکلاران  نمودند، تائيد کرد  اس . يافره

هلای ( که در بررسی خود به رهبری همنوا و گويه2010ا

مولفه روانشناسانه و مربی گراشلار  نمودنلد تائيلد نملود  
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( که توسط :سينگر 2013ينن نظر هاکمن اچناس . ه 

( اشلار  داشلرند کله وجلود رهبلری 2014و همکاران  ا

همنوا برای توانمندی و انگيزش تي  الزامی اس  تائيد کرد 

( کلله معرقللد بودنللد 2008. نظللر گللولمن و همکللاران  ا

رهبری همنوا هنر مرقاعد کردن افراد بلرای نيل  بله يلک 

کنند و نله سللطه ار میهدف مشرر  اس  که برای آن ک

( 2005ها دارند تائيد کرد. نظريله اويلاتزی و مکلی ابر آن

که به چهار مولفه مثب  در رهبری همنوا شلام  رهبلری 

ژرف بين، مربی نگر، پيونلد جويانله و ملردج سلا:ر اشلار  

 دارند تائيد کرد  اس .

چنين يافره ديگر ايلن تحقيل  نشلان داد کله رهبلری ه 

مريير پوپايی آموزشی و امني  روانی ملوثر همنوا برهر دو 

چنين امني  روانی به عنوان مرييلر ميلانجی باشد، ه می

تواند بر پويايی آموزشی موثر باشد. به عبارتی با افزاي  می

بله پويلايی آموزشلی و  48/0يک واحد بر رهبری همنلوا 

شلود و در صلور  وجلود به امني  روانی اضافه می 52/0

بله پويلايی آموزشلی  49/0منيل  روانلی، مريير ميانجی ا

های تحقيل  خلييلان و شود نريجه حاص  يافرهاضافه می

هلا بله ايلن نريجله کنلد آن( را تائيد می1396همکاران ا

بينی کنند  امني  روانی کارکنان رسيدند که رهبری پي 

های حاص  از تحقي  قنبری چنين به نوعی يافرهاس  .ه 

ها بله ايلن نريجله کند آنائيد می( را ت1395و همکاران ا

رسيدند که بين رهبلری و امنيل  روانلی رابطله مثبل  و 

معناداری وجود دارد. به نوعی نريجه تحقيل  :سلينگر و 

هللا بلله ايللن نريجلله ( تائيللد نمللود ،آن2014همکللاران  ا

رسيدند که رهبری همنوا در ايجاد محيط مثبل  اامنيل  

هلای چنين يافرله.ه روانی( در محيط کار تاثيرگاار اس  

هلای اسلمي  و همکلاران  حاص  به نوعی نريجله يافرله

ها در تحقيل  خلود بله ايلن کند، آن( را تائيد می2010ا

نريجه رسيدند که فشار و گسراخی ملداوج ناشلی از علدج 

توجه به احساسا  و عواطف افراد نريجله فقلدان رهبلری 

نظلر  های حاص ،همنوا و عملکرد حاص  از آن اس .يافره

هلا معرقلد ( را تائيد نمود آن1397شفيع پور و موسيوند ا

پلاير بودند که پويايی آموزشی مبرنی بلر فضلای انعطلاف

های امني  روانی( بود  و امکانلا  آموزشلی ايکی از مولفه

چنين نظلز دهد .ه :زج را در اخريار يادگيرندگان قرار می

معرقلد هلا کنلد آن( را تائيد می1392حسنی و شهودی ا

بودند کله امنيل  روانلی در اعضلای تلي ، خالقيل  را در 

ها پلرورش های پويايی آموزشی(آنيادگيری ايکی از مولفه

شلود .نظلر واگنلر هلا ملیداد  و باعث مشارک  فعا:نه آن

( را تائيد نملود، واگنلر 1396( به نق  از شفيعی ا2010ا

 معرقد بود رهبران همنوا کسانی هسرند که وظيفله اصللی

آنان، ايجاد احساس خوب اامني  روانی( در افرادی اسل  

افرلد کنند و اين امر زمانی اتفاق میها را رهبری میکه آن

که يک رهبر طنينی مثب  ايجاد کند و بهرلرين انلرژی را 

 در اعضا آزاد کند.

ابعلاد  يیدر خصلوص شناسلا یجامع قا يهنوز تحق نکهيا

 پلرورش و موزشآ خصوص به ها همنوا در سازمان یرهبر

ه از جمله خالء هلا و نقلا  ضلعف ملرتبط بلا نگرفر انجاج

موضوع پلژوه  ملی باشلد و همينلين انرخلاب موضلوع 

رهبری همنوا، پويايی آموزشی و امني  روانی که پي  تلر 

از اهمي  آنها گفره شد از جمله نقا  قو  پژوه  حاضر 

 اس .

-ملی های حاص  از اين تحقي  پيشلنهادبا توجه به يافره

گردد مديران همنوا مانند يلک مربلی بلرای بهلر  گيلری 

بيشرر از نيروی کار مدرسه، احرراج مرقاب  را مد نظر قلرار 

دهند، بطور فعال درصدد پلرورش اسلرعدادها و شلکوفايی 

معلمان باشلند، بلرای معلملان فرصل  اتخلا، تصلميما  

هلای آنلان آزادانه و مه  کاری را فراه  سازد، بله نگرانلی

هلای جديلد آنلان ها و انديشلهها ، ابداعکند، از ايد  توجه

هلای منطقلی اسرقبال کند. رهبران خودشان را با خواسره

همکللاران منطبلل  و سللازگار کننللد، بللرای معلمللان و 

احساساتشان ارزش قائ  شوند، بر تامين نيازهای روحلی و 

عاطفی آنان تاکيد کنند، برای دسريابی به اهداف سلازمان 

لمان اعرماد کنند از نگاهی هميارانه با معلملان خود به مع

آملوزان برخلوردار شلوند، بلرای ايجلاد در يادگيری دانل 

سازگاری، وابسرگی ميان گروهی ايجاد کنند. بلا همکلاران 

همدلی و همکاری مناسب داشره باشند، زمينله اعرملاد و 
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هلای ارتبا  بين همکلاران را فلراه  سلازند، و بله تفلاو 

هلای ان توجله داشلره باشلند، درخواسل فردی زير دسلر

همکاران و مراجعان را در  و پيگيری کنند، بلرای ايجلاد 

ح  يگانگی بين معلمان در واحدها بر کار گروهی تاکيلد 

کنند، تالش کنند با آرام  و ماليم  مشکال  معلمان را 

هلا و مشلکال  سلازمانی چنين تعلارضبر طرف کنند. ه 

ر بلر طلرف سلازند. بلا تامل  و بين معلمان را به طور ملوث

های معلمان پاسخ دهنلد، معلملان را آرام  به درخواس 

در جه  حرک  به سم  اهداف سازمانی بله مشلارک  وا 

باشلد، اندي  و الهاج بخ  برای معلمان میدارد، مثب می

ها بايد باشد ها و ظرفي بيشررين تاکيد رهبران بر موفقي 

 ها.نه شکس 
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شی با نقل  ميلانجی هدف از پژوه  حاضر بررسی تاثير ابعاد رهبری همنوا بر پويايی آموز چکیده 

امني  روانی جه  ارائه مدل در مدارس آموزش و پرورش اسران مازندران بلود  اسل . ايلن پلژوه  

نامله های مورد نظر بر اساس پرس يابی و از نظر هدف کاربردی بود  اس ، داد توصيفی از نوع زمينه

( و cvr =72/0ا نيانگيلمکمی( که روايی صوری و محروايی با –ساخره با روش آميخره اکيفیمحق 

( مورد بررسی قرار گرفل . جامعله آملاری ايلن پلژوه  87/0پايايی از طري  ضريب آلفای کرونبا  ا

نفر( که ازايلن جامعله تعلداد  4865بود  اس  ا 1397شام  مديران مدارس سه دور  تحصيلی سال 

تحصيلی به عنلوان نمونله ای بر حسب دور  گيری تصادفی طبفهگيری از روش نمونهنفر با بهر  360

ها از روش تحلي  عاملی اکرشافی، آزمون فريدمن، معلاد:  انرخاب شدند. جه  تجزيه و تحلي  داد 

های حاص  از تحلي  منجلر و ليزلرل اسرفاد  شد  اس . يافره SPSSافزار ساخراری با اسرفاد  از نرج

، مردج سا:ری و پيوند روانشناسانه نگر، ژرف نگر،به شناسايی پنج عام  به ترتيب شام  رهبری مربی

ها نشان دادند که مدل حاص  از برازش مناسب برخوردار بلود  و علالو  چنين يافرهجويانه گرديد. ه 

  بر تاثير رهبری همنوا بر پويايی آموزشی، نق  امني  روانی بعنوان مريير ميانجی مورد تائيلد اسل 

چنين ايجاد امني  روانلی های رهبری همنوا و ه ابعاد و مولفه بنابراين شناسايی و ترويج و بکارگيری

توانند مال  و معيار مناسبی بلرای مدرسه که زمينه ساز پويايی آموزشی اس ، می مناسب در محيط

 آموزش و پرورش در مدارس باشند. دسريابی به اهداف

:  ساخراری، آموزش و مدل رهبری همنوا، پويايی آموزشی، امني  روانی، معاد کلیدی  واژگان
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