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 چکیده
 روش بود. نآموزا دانش در تحصیلی بهزیستی و تحصیلی هیجانات، تحصیلی سرزندگی با رهبری بین معلم متغیری چند رابطه تعیین هدف پژوهش حاضر،

 آذربایجان استان دوم متوسطه مقطع آموزان دانش تمامی شامل آماری جامعه بود متغیری چند همبستگی-توصیفی نوع و ازبنیادی ، هدف به لحاظ تحقیق
 ای طبقه گیری نمونه شرو با نفر 382 کوکران فرمول از آماری با استفاده نمونه بودند. حجم تحصیل به مشغول 1397-1398 سالتحصیلی در که بود شرقی

 دو توسط آن ها تحصیلی که روایی و هیجانات رهبری تحصیلی، معلم تحصیلی، سرزندگی بهزیستی استاندارد ابزارهای از استفاده با ها انتخاب گردید. داده
 0/ 98، 0/ 94، 0/ 95ریب آلفای کرونباخ به ترتیب شد و پایایی آن ها از طریق ض تایید جزیی مربعات حداقل روش از استفاده با و واگرا و همگرا روایی معیار

 چندگانه رگرسیون تحلیل از نیز و Smart pls 3.2.8 افزار نرم تحت ساختاری معادالت مدل از آماری آزمون برای. شد بدست آمد، گردآوری 0/ 98و 
 تحصیلی سرزندگی و تحصیلی هیجانات، تحصیلی بهزیستی بر یتاثیر مستقیم رهبری نشان داد مؤلفه معلمشد. نتایج  استفادهSPSSv25 افزار  نرم تحت
 بهزیستی مالک متغیر با( اخالق و همکاری، قدردانی و مثبت محیط، نفوذ، پذیری مسئولیت، ای توسعه انداز چشم، توانایی و دانش)بین پیش هایمتغیر دارد؛

 مالک متغیر با( قدردانی و مثبت محیط، نفوذ، پذیری مسئولیت، ای توسعه انداز مچش، توانایی و دانش)بین پیشمتغیر  دارند؛ شش داریمعنی بطهرا تحصیلی
 دارند. داریمعنی بطهرا تحصیلی سرزندگی مالک متغیر با( قدردانی و نفوذ)بین پیشمتغیر دارند؛ دو داریمعنی بطهرا تحصیلی هیجانات
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 مقدمه

-. چراکه بهبود وضعیت تحصیلی دانشزان جامعه اهمیت ویژه ای داردتوجه به مسایل مربوط به دانش آموزان به عنوان آینده سا

(. یکی از 1392آموزان، یکی از اهداف اساسی نظام های آموزش و پرورش معاصر است )یاسمی نژاد، طاهری، گل محمدیان و احدی، 
نشناسی مثبت گرفته شده و یکی بهزیستی تحصیلی مفهوم جدیدی است که از رواآنها است.  1مسائل مهم، مساله بهزیستی تحصیلی

از شاخص های مهم در ارزیابی نظام های آموزشی و همچنین یک مفهوم همه جانبه است که بر کیفیت زندگی در مسائل آموزشی 
تاثیر دارد. بر این اساس می توان گفت دانش آموزان به عنوان یادگیرندگان، خود را در تحصیل چگونه می بینند و چگونه تاثیر 

بهزیستی تحصیلی یادگیرندگان به عنوان شاخص مهم فرایند تحصیلی در نظر گرفته  لشان را بر بهزیستی خود تجربه می کنند.تحصی
 د.می شو

محققان، بهزیستی تحصیلی را به عنوان نگرش دانش آموزان به تحصیل در نظر می گیرند. این نگرش در چهار بعد معنا پیدا 
)بلفی،  یلی، نگرش به معلم، نگرش به همساالن و نگرش به سازمان و ساختمان محل تحصیلمی کند: نگرش کلی به زندگی تحص

. البته هیچ اتفاق نظری در خصوص تعریف یا عملیاتی شدن بهزیستی تحصیلی وجود ندارد و شاخص های (2012، 2گاس، فراین و دام
ی رایج بهزیستی تحصیلی نوجوانان هستند. مثبت و منفی بهزیستی از قبیل عزت نفس، ارزش تحصیل و استرس، شاخص ها

بهزیستی تحصیلی دارای مؤلفه هایی از قبیل: معدل، مهارت انجام دادن تکالیف، تمایل به ادامه تحصیل، رضایت بخشی و رضایت 
 اند ردهک ( بیان1999) 3و برونیس وود سمدال، (.1397 ،مالکی ، صیف و)رستگار مندی در عملکرد تحصیلی و اشتیاق تحصیلی است

 و تنهایی احساس )نداشتن است آموزشی محیط از آموزان دانش سالمتی و امنیت احساس میزان شامل تحصیلی بهزیستی که
 هستند. منطقی میزان چه ها آن مدارس که از این ها آن احساس و فرسودگی(
4جمله انگلس از پژوهشگران از ای عده

ساختار  مدرسه، محیط جو از آموزان دانش ادراک که دادند نشان (2004همکاران ) و 
 مؤلّفة چندین دارای تحصیلی بهزیستی .هستند تحصیلی بهزیستی های شاخص معلمان، با آموزان دانش ارتباط و آموزشی محیط

 با آموزان دانش که صورتی در دارند، مثبت هیجانات باال تحصیلی احساس بهزیستی با ان آموز است. دانش شناختی و عاطفی

 اضطراب، جمله از هیجانات منفی بیشتر و کرده ارزیابی نامطلوب را شان تحصیلی وقایع و حوادث پایین، بهزیستی تحصیلی احساس

 او های توانش و آموز دانش فعال نقش بر تحصیلی ( بهزیستی2003، 5لوکاسک و اویشا کنند )دینر، می تجربه را خشم و افسردگی

 (2014، 7؛ ووگال، میونگ جین و می می2013، 6یژه دارد )مییرا و داستینتحصیلی تاکید و سرزندة محیط ایجاد در
-هیجان ها همیشه در محیطمیباشد.  تحصیلیت هیجانا، ستامؤثر زان موآنشدابر کیفیت فعالیت تحصیلی مؤلفه دیگری که 

مشکالت و تالش های یادگیرندگان و های آموزشی حضور دارند. این هیجان ها، به احتمال زیاد بر آمادگی، انگیزه برای مقابله با 
(. هیجان به عنوان یک 2012، 8)آرتینو، هولمبو و دیورینگ حتی راهبردهای مورد استفاده آن ها برای درک مطالب تاثیر می گذارد

دث همراه حالت ذهنی مفهوم سازی شده است که با واکنش های فیزیولوژیکی و پاسخ های ارزیابانه به برخی از اعمال، شرایط یا حوا
به تجارب یادگیری و آموزش، مطالبات پیشرفت، پیامدها و بازخورد  ( و یا به عنوان واکنش های ارزیابانه کلی2016 ،9)کوکورادا است

( اظهار می کند که هیجان هایی که مستقیماً 2006) 1(. در همین رابطه پکران2013، 10)گالسر و استوچلیکووادر نظر گرفته می شود 
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ها یا پیامدهای تحصیلی رابطه دارند، به عنوان هیجانات تحصیلی تعریف می شوند. این اصطالح برای اولین بار توسط پکران با فعالیت
 )بطور مثال: افتخار، لذت، امید( یا منفی )خستگی، خشم، اضطراب(، فعال می توانند به صورت مثبت ودر زمینه آموزش بکار گرفته شد 

)قبل، حین و  ( که در تمامی موقعیت های تحصیلی2009، 2هیل ،ون، لیننبرینکس)تای یر فعال )شرم( باشندافتخار یا خشم( یا غ )لذت،
(. در همین زمینه برخی از محققان از هیجان ها به عنوان 2009، 3مایر، )پکران، الیوت بعد از کالس، مطالعه و آزمون( تجربه می شوند
ت تحصیلی را تبیین می کنند. نتایج مطالعات نشان می دهد که هیجان ها تاثیر مهمی عوامل مهمی نام می برند که انگیزش و موفقی

بر تحصیل و یادگیری داشته و به عبارتی آن را آسان تر ساخته یا مانع آن می شود. به روایت دیگر هیجان های تحصیلی به صورت 
( جهت گیری هدف، خودپنداره، 2017دهقانی، و ولت، هیئت)که یادگیرندگان دستاوردهای تحصیلی و مستقیم و غیرمستقیم با پیامدها

فراگیر،  -به کامی و سالمت روان و جسم، انگیزش، راهبردهای یادگیری، منابع شناختی، خودراهبری یادگیری، کیفیت تعامالت معلم
، 4، هال، گوتز و پریپکران) آموزش کالسی، تمرکز، پردازش، ذخیره و بازیابی اطالعات، یادگیری و پیشرفت تحصیلی رابطه دارند

 (. 2015، 5؛ اسماعیل2014
ى هامهمه نظاف هدى گیردیادر پیشرفت و موفقیت سرزندگی تحصیلی است.  بر کیفیت تحصیلی دانش آموزانبعد دیگر موثر 

از صیلی ندگی تحزست. سرزان اموآنشداندگی زسرژى و نرس احسام اشی مستلززموى آمحیطهاى از مندهبهران میزبوده و شی زموآ
ین متغیر تأثیر اقع وا (. در2013، 6لیسا ،)سارا، پاول ستا ر هاشی کشوزموآسالمت بافت تحصیلی سیستم در مهمترین متغیرها 

ب آورى تا، ندگی تحصیلیزشت. سرداهد اها خوآنتحصیلی ت مقابل مشکالزان در موآنشاى دامقابلهان یش توافزاشگرفی بر 
، چالشهااع نوابا زان موآنش، داتحصیل(. در دوران 2008 ،7مارش ،)مارتین هددمیب تازثبت باشناسی مب روانچورچارا در تحصیلی 

ست. اها آنتحصیلی د نتیجه عملکرش و در نگیز، ابهنفسدعتمااى ابرى میشوند که تهدیدرو بهه این دوره رویژى وهارفشاو نع امو
ان هشگروپژرو ینازاند. ارمینه موفقیت قابلقبولی ندزین ان در ایگرو دها موفق عمل میکنند آنمقابله با زان در موآنشه اى از داعد

 (.2016 رحیمی، و )اکبری بورنگ هندن دنشاى جد تحصیلی توجهى با چالشهارى گازچگونگی سادرک و تربیت باید به و تعلیم 
روی دانش آموزان تاثیر  تحصیلی بهزیستی تحصیلی، هیجانات تحصیلی و سرزندگی که معلمان می توانند در زمینه ییکی از راه های

، بخت یاراحمدی، ابراهیمی) است یا بعبارتی نقش معلم رهبری آنها گذار باشند سبک رهبری آن ها در کالس درس و فضای مدرسه
 (.1397 ،احمدیان و اسدزاده

ریزى، انتقال اهداف، ساماندهى ها در برنامه  معلمان بسیارى از وظایف اجرایى را در کالس انجام مى دهند. به عنوان نمونه، آن
بخش کارى، آموزش افراد جدیدالورود به گروه کارى، مرتبط ساختن بخش های کارى به دیگر  فعالیت هاى کالسى، ایجاد جو لذت

و وظایف ها نقش این واحدهاى سیستم و انگیزش کسانى که عملکرد کارى را نظارت و ارزیابى می کنند، مشارکت مى نمایند. از 
گوناگونى وجود دارد ازجمله این تلقى ها، معلم به عنوان رهبر است. معلم رهبران، جو آموزشى مدرسه را از طریق  یها یان تلقمعلم

در واقع رهبری در فرایندهای آموزشی به عنوان فرایند تاثیر معلمان درگیر کردن همکاران در فعالیت هاى مختلف بهبود می بخشند. 
ه می شود به طوری که آن ها ابتکار و عشق به کار خود را جهت دستیابی به اهداف تدریس و یادگیری در کالس درس در نظر گرفت

 (.8،2010از طریق کاری که انجام می دهند نشان می دهند )الکارانسه و جبران صالح
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ن روى تعریف، ماهیت و بنابرای. همانند مفاهیم دیگر در بیش از چند دهه دچار تغییر و تحول شده است 1«معلم رهبری»مفهوم 
نظر از نقش هاى رسمى یا  معلم رهبری صرف (. ایده اصلى2،2013)نیومرسکى نقش هاى معلم رهبری اتفاق نظرى وجود ندارد

 3)چنگ و سزتو غیررسمى معلم رهبر، در نفوذ معلمان در دیگران براى کمک به بهبود مدرسه یا عملکرد آموزشى بنا شده است
( PLC) 4ققان، معلم رهبری را به عنوان نقش هاى رسمى و غیررسمى از قبیل رهبرى جامعه یادگیرى حرفه اى(. برخى از مح2016،

معلم رهبری را به عنوان بسیج و به کارگیرى تخصص هاى معلم در تدریس و یادگیرى  برخی دیگر،یا مربى همکار تعریف نموده اند. 
، آدامز، بوندی، دنا، )راس نده اکرد یادگیرى دانش آموزان افزایش یابد، توصیف ساختار در مدرسه به طورى که براى بهبود فرهنگ و

(. معلم رهبری بیشتر یک رهبرى مشارکتى و جمعى است تا یک رهبرى فردى. بر اساس چنین رهبرى، معلمان 2011،  5دادمن
د روابط کارى صمیمى بین معلمان که از طریق یکدیگر را در این تالش جمعى یاری می دهند تا یادگیرى در مدرسه بهبود یابد. اتحا

ترین بعد معلم رهبرى باشد. یک معلم ممکن است روابط بسیار خوبى با دانش آموزان  آن یادگیرى متقابل صورت مى گیرد، شاید مهم
 وهى با معلمان استگرو کار گر برنیاید. رهبرى و دستیابى به مهارت هاى آن درخود داشته باشد اما از عهده همکاری با همکاران 

 6)سینها و هانیوشن (. درمجموع باید گفت که معلم رهبری به عنوان موقعیت هاى عملى تعریف می شود1393)سرجیوانى و استارات، 
( شش بعد را براى معلم رهبری در نظر گرفته است 2012) 7آرجنت به طور مثال دارای ابعاد و مولفه های مختلفی است.( که 2017،

( شش متغیر 2012) 8اند از: چشم انداز، نتیجه محورى و پاسخگویى، نفوذ، اخالق، دانش و توانایى و همکارى.  نانگ که عبارت
ایجاد انرژى در کالس درس، ظرفیت  :کلیدى را به عنوان ابعاد معلم رهبری معرفى کرده است. این شش بعد معلم رهبری شامل

هویدا، . جستجو و ترسیم موفقیت مى باشد مواجهه و به حداقل رساندن بحران و بعدسازى، تأمین امنیت محیط، گسترش چشم انداز، 
، ای توسعه انداز چشم، توانایی و شش مقیاس را برای معلم رهبری در نظر گرفته اند که شامل: دانش (1396) داورپناه و رضاییان

 اخالق می باشد. و همکاری، قدردانی و مثبت محیط، نفوذ، پذیری مسئولیت
 اى به مدرسه دیگر متفاوت است و ( اظهار مى دارند که معلم رهبری از مدرسه2001) 9مایر و مولر کاتزن

ان براى دستیابى به دانش و مهارتمدرسه هایى که معلم رهبری را پذیرفته اند، ویژگى هاى خاصى دارند. در چنین مدرسه هایى معلم
تشویق می شوند. در این مدرسه ها از استراتژى هاى متنوعى براى کمک به هاى جدید تالش مى کنند و براى کمک به دیگران 

معلمان و کارکنان جهت کسب دانش و مهارت هایی نظیر توسعه حرفه اى، خواندن حرفه اى و یادگیرى فعال استفاده می شود و 
وند که در جهت ارتقاى پیشرفت و همکاران و مدیران، رهبرى و مشارکت معلمان را به رسمیت مى شناسند. معلمان تشویق می ش

نوآورى اقدام نمایند. معلمان از آزادى عمل برخوردارند و منابع جهت حمایت از تالش هاى آنها فراهم شده است. معلمان در مورد 
ه موضوعات آموزشى و مسائل مربوط به دانش آموزان همکارى مى کنند. همچنین در تصمیم گیرى ها مشارکت دارند به گونه اى ک

معلمان به راحتى نظرات و احساسات خود را به  .مدیر گروه، رهبران تیم و سایر رهبران کلیدى با مشارکت معلمان انتخاب می شوند
اشتراک مى گذارند و به خاطر اشتباهات سرزنش نمی شوند. در چنین مدرسه هایى جو مثبتى حاکم است و رضایت عمومى از محیط 

 (.1396)هویدا، داورپناه و رضاییان، سوى والدین، دانش آموزان و مدیران احساس احترام مى کنندکارى وجود دارد. معلمان از 

                                                           
1 . Teacher leadership  
2 . Neumerski  
3 . Cheng & Szeto  
4 . professional learning community  
5. Ross,  Adams, Bondy, Dana, Dodman and Swain  
6 . Sinha & Hanuscin  

8. Argent  
8 . Ngang  
10. Katzenmeyer & Moller  
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( معتقد است هر معلمی توانایى تبدیل شدن به یک معلم رهبر را دارد. انتقال مسئولیت و دخالت دادن معلمان در 2007) 1اوون
( پیشنهاد مى کنند که 2006) 2زد. در همین زمینه کوین، هاگارد و فوردتصمیم گیرى ها مى تواند آن ها را براى نقش رهبرى آماده سا

مؤلفه رهبرى باید در برنامه هاى آماده سازى و تربیت معلمان در نظر گرفته شود. البته برخى مطالعات نشان مى دهد که معلم رهبری 
ور کند و تشویق و حمایت مستمر معلمان براى ممکن است به دلیل اعتماد به نفس شخصى خود فرد و یا میل ذاتى براى رهبرى ظه

رهبرى توسط مدیران در مدرسه و یا در سطح منطقه به عنوان تأثیرات اضافى نشان داده شده است. برخى مطالعات نیز هنجارهاى 
معلم رهبری  فرهنگى گسترده در مدرسه نظیر استقالل، مساوات طلبى و احترام به ارشدیت را به عنوان موانع تالش معلمان براى

 (.2017، 3، هایس، الیونس)اسمیت نشان داده اند
مطالعه ة نگیزاها و در آنکند ار برقرط تباارها بهخوبی آنبا و شناسایی زان را موآنش ی داهاادستعداد ـر بایـهبرش ـنقدر م ـمعل

چگونگی زم را در الات تغییر، موقعیتی قتضااه ـبو د ـد کنـهی تأکیوگری هارکام دادن نجاابر ، کند. هم چنیند یجارا اهش وپژو 
شخصیت است که ( معتقد2011)، 5، کوپچینسکی، گلندا(. گارسیا4،2013)ایجاز و اینتظار کندد اـیجی اگیردهی یاددیند یاافرم دادن نجاا

ص نیست، بلکه مرتبط با یک روش تدریس خا ،و رفتار معلم در عملکرد دانش آموزان و موفقت آنان نقش دارد. اثربخش بودن معلم
(. چگونگی ارتباط و 2008/1391 ،6)وستوود مربوط به حالتی کلی است که به آن طریق معلمان در کالس درس فعالیت می کنند

ها، تاثیر مستقیمی بر میزان اثرگذاری و موفقیت معلم دارد. این اثر گذاری می تواند در  برخورد با دانش آموزان و نوع رفتار معلم با آن
زمینه هایی مختلفی به وقوع بپیوندد که می توان از این زمینه ها به بهزیستی تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و هیجان های  ابعاد و

 .تحصیلی دانش آموزان اشاره کرد

و مینه زین در اچه رهشی یکپاوپژد جوم وعدو هش وپژى متغیرهان بطه میاو درک راگذشته ى هشهاوپژور با توجه به مر
ن رویکرد معلم رهبری به عنوان رویکردی تاثیرگذار در ارتقاء کیفیت آموزش و یادگیری، انگیزه اصلی در مطالعه مطرح شدهمچنین 

و هیجان های ندگی تحصیلی زسرلفه های بهزیستی تحصیلی، ؤم و آیا بین معلم رهبری  این سؤاالت است که:پیش رو، پاسخ به 
 تحصیلی بهزیستی با رهبری معلم بین ؛ آیابایجان شرقی همبستگی وجود دارد؟زان مقطع متوسطه نظری استان آذرموآنشتحصیلی دا

 دانش در تحصیلی هیجانات با رهبری معلم بین ؛ آیا؟دارد وجود رابطه شرقی آذربایجان استان نظری متوسطه مقطع آموزان دانش در
 آموزان دانش در تحصیلی سرزندگی با رهبری معلم بین آیا ؛؟دارد وجود رابطه شرقی آذربایجان استان نظری متوسطه مقطع آموزان
 ؟دارد وجود رابطه شرقی آذربایجان استان نظری متوسطه مقطع

 

 

 پژوهش روش 
تعیین رابطه چند متغیری بین)معلم رهبری با سرزندگی تحصیلی، هیجانات تحصیلی و با توجه به این که این پژوهش در صدد  

و بر حسب نحوه گردآوری داده ها جزء  بنیادی، روش تحقیق این مطالعه بر حسب هدف، بودبهزیستی تحصیلی در دانش آموزان( 
  بود.تحقیقات پیش بین از نوع همبستگی چند متغیری 

                                                           
1
 . Owen  

2 . Quinn, Haggard & Ford   

3. Smith, Hayes, Lyons   
4. Ijaz and Intzar 
5
. Garcia, Kupczynski & Glenda  

6. westwood  
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به  جامعه آماری مورد بررسی در این مطالعه شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه نظری دوره دوم استان آذربایجان شرقی
. حجم نمونه آماری برآورد شده از جامعه مذکور بودندمشغول به تحصیل می  1397-1398در سال تحصیلی  کهبود نفر  75990تعداد 

بدین صورت  طبقه ای انتخاب شدند.خوشه ای چند مرحله ای نفر بود که با روش نمونه گیری تصادفی  382بر اساس فرمول کوکران 
پرورش چند ناحیه به صورت خوشه ای ازجمله نواحی آموزش و که از بین نواحی و مناطق مختلف آموزش و پرورش استان، 

( شبستر، مراغه، اسکو، میانه و خداآفرین انتخاب شدند. سپس از بین نواحی مذکور یک مدرسه دخترانه و 3های تبریز )ناحیه شهرستان
 د. یک مدرسه انتخاب و پرسشنامه های مذکور بین دانش آموزان آن مدارس توزیع و جمع آوری گردی

 

 ابزارهاي پژوهش 
 برای گردآوری داده ها از ابزارهای پژوهشی ذیل استفاده گردید:

 

 با و است ماده یازده دارای پرسشنامه این. شد ( تدوین2014) 1پیترینن، سوینی و فیالتو توسط مقیاس : اینتحصیلي بهزيستي

مره باالتر به معنی بهزیستی تحصیلی بیشتر و نمره پایین می سنجد. در این مقیاس، کسب ن را بهزیستی درجه ای پنج لیکرت مقیاس
گزارش  70/0( میزان پایایی برای این مقیاس 2016تر به منزله بهزیستی تحصیلی پایین تر است. در پژوهش مهنا و طالع پسند )

 گردیده که بیانگر پایایی مطلوب این مقیاس می باشد.

 

( 2005آموزان توسط پکران و همکاران ) های تحصیلی دانش گیری هیجان اندازه این ابزار به منظور: AEQ تحصیلي هاي هیجان

(، این پرسشنامه را در 1388کدیور و همکاران ) .است کاغذی ـ مداد طراحی و ساخته شده است. این پرسشنامه از نوع خودگزارشی و 
های مربوط به کالس این پرسشنامه را نیز بین  قیاس هیجانآموزان دبیرستانی ایران مورد اعتباریابی قرارداده و پایایی م جامعه دانش

های تحصیلی، پایایی قابل قبول و کافی دارد و ضرایب  این است که پرسشنامه هیجان  دهنده اند که نشان گزارش نموده 84/0تا  73/0
ین ابزار در پژوهش کدیور و ( قابل قیاس است. همچنین بررسی روایی ا2005حاصل از آن با نتایج پژوهش پکران و همکاران )

( نشان می دهد این پرسشنامه از میزان روایی مناسبی برخوردار است. دراین پژوهش با توجه به اهداف مورد نظر زیر 1388همکاران )
سوال(، ناامیدی  5سوال(، اضطراب ) 4سوال(، خشم ) 5سوال(، غرور) 5مقیاسهای مربوط به هیجانات کالس شامل لذت از کالس )

آموزان تجربیات هیجانی خود را در  سوال(، مورد استفاده قرار گرفت. در این پرسشنامه دانش 11سوال( و خستگی) 8سوال(، شرم )4)
 کنند.بندی می ( درجه5( تا کامالً موافقم )1درجه ای از کامالً مخالفم ) 5یک مقیاس لیکرتی 

 

 و حسین زاده ( در چهار گویه طراحی شده و توسط دهقانی2006) 2مارش و : این پرسشنامه توسط مارتینتحصیلي سرزندگي

 تا ًمخالف( )کامال یک از لیکرت نوع از ای درجه 5 مقیاس روی بر آن در ها ( به نه گویه توسعه داده شده است. پاسخ1391چاری )

 دبیرستانی دانش آموزان از روهیگ ها برروی گویه این ها نقص رفع و مقدماتی اجرای برای شوند. می محاسبه موافق( پنج )کامالً

درونی و  همسانی های جنبه از مقیاس این رسیدند. نهایی مرحله به گویه 9 نهایتا و قرار گرفت بازنویسی مورد و شد اجرا مهریز شهر
 آلفای ضرایب که داد نشان درونی همسانی (. نتایچ حاصل از بررسی67/0و بازآزمایی  80/0 کرونباخ باشد )آلفای می پایا بازآزمایی

بود. همچنین دامنه همبستگی گویه ها با نمره  73/0و ضریب بازآزمایی برابر  80/0یک گویه برابر با  حذف با آمده دست به کرونباخ
  (.1391می باشد )دهقانی زاده و حسین چاری،  68/0تا  51/0کل بین 

                                                           
1
. Pietarinen,  Soini, Pyhältö   

2. Martin  & Marsh  
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بعد:  8برای سنجش معلم رهبری در  گویه 43 قالب در (1396) رضاییان و داورپناه، : این پرسشنامه توسط هویدارهبري معلم

ایجاد »، «همکاری»، «نفوذ»، «تقویت مسئولیت پذیری در دانش آموزان»، «اخالق»، «چشم انداز توسعه ای»، «دانش و توانایی»
نمونه ای به تعداد  طراحی گردیده است. برای بررسی روایی محتوایی ابزار به منطور اعتبار سنجی آن،« قدردانی»و « محیط مثبت

نفر با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب و به پرسشنامه پتسخ دادند. روایی واگرا با استفاده از تحلیل عاملی  252
 گویه در 4درصد واریانس آزمون را تبیین کردو تمتمی گویه ها به جز  60عامل جمعاً  8اکتشافی بررسی شد و یافته ها نشان داد که 

گویه مورد تایید قرار گرفت. روایی سازه ابزار نیز از  39ارتباط با عامل مربوط به خود دارای بار عاملی قابل قبول بوده و در نهایت 
طریق تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم بررسی گردید و نتایج نشان داد که تمامی ابعاد پرسشنامه دارای ضریب همبستگی معنی 

و از بار عاملی قابل قبولی با معلم رهبری برخوردار هستند. برای بررسی پایایی نیز نتایج ضریب آلفای کرونباخ نشان داری می باشند 
شده  دهنده مطلوب بودن پایایی پرسشنامه طراحی باشد که نشان می 70/0کل مقیاس معلم رهبری و تمامی ابعاد آن بیشتر از داد 
(. پرسشنامه مذکور باتوجه به اینکه برای پاسخگویی توسط معلمان طراحی شده بود 1396 ،رضاییان و داورپناه، )هویدا باشد می

 تغییراتی در آن جهت استفاده توسط دانش آموزان برای سنجیدن ویژگی معلم رهبری معلمان ایجاد شد.
ها از دو  برای بررسی روایی آن و AVEبرای بررسی میزان پایایی پرسشنامه های مذکور از آلفای کرانباخ، پایایی ترکیبی و جذر 

و باالتر بودن آماره های  (1)معیار روایی همگرا و واگرا از روش حداقل مربعات جزیی استفاده  شد. با نگاهی به خروجی جدول 
 اصلی قطر روایی، چون مقادیر بررسی می توان نتیجه گرفت که مدل، پایایی مناسب دارد. برای درصد 94شاخص هایی پایایی از 

 بوده بیشتر دیگر( سازه های با سازه هر بین همبستگی پایین)ضرایب مقادیر از (2)هرسازه( در جدول  AVEضرایب  ماتریس)جذر

 پرسشنامه ها می باشد. واگرای روایی بودن قبول قابل دهنده است، نشان
 

 ابزار اندازه گیري پژوهش AVE و نتايج   (: پايايي1جدول )
 AVE (CRپايايي ترکیبي ) آلفاي کرونباخ متغیرها

 

 0.672 0.957 0.951 بهزيستي تحصیلي

 0.719 0.953 0.944 سرزندگي تحصیلي

 0.592 0.983 0.982 معلم رهبري

 0.608 0.981 0.980 هیجانات تحصیلي
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 و ضرايب همبستگي شاخص ها )روايي واگرا( AVE: ماتريس مقايسه جذر ( 2)جدول 

 
                    

 

 

 
 
 
 
 
 

حاضر دارای سه متغیر وابسته )مالک( و یک متغیر مستقل )پیش  با توجه به این که مطالعه تحقیقیک  جهت آزمون آماری سؤال
از مدل امکان انجام این تحلیل را ) بررسی تغییرات همزمان ( فراهم نمی سازد   spssبین( می باشد و نظر به این که نرم افزار 

تحلیل رگرسیون قیه سواالت از برای آزمون ب و نیز بهره گرفته شده است Smart pls3.2.8معادالت ساختاری تحت نرم افزار 
 استفاده شده است. spss.v.25 چندگانه تحت نرم افزار 

 

 
 : مدل اندازه گیري1شکل

 

 

 شاخص ها

 

بهزيستي 

 ليتحصی

سرزندگي 

 تحصیلي

 هیجانات تحصیلي معلم رهبري

      0.820 بهزيستي تحصیلي

   0.848 0.753 سرزندگي تحصیلي

  0.769 0.810 0.778 معلم رهبري

 0.780 0.669 0.787 0.696 هیجانات تحصیلي
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 يساختار يآزمون الگو
پس از تعیین مدل های اندازه گیری به منظور ارزیابی مدل مفهومی تحقیق و همچنین اطمینان یافتن از وجود یا عدم وجود رابطه 

تحقیق با استفاده از مدل  فرضیاتای تحقیق و بررسی تناسب داده های مشاهده شده با مدل مفهومی تحقیق، علی میان متغیره
 منعکس شده اند. 2شکل در  فرضیات پژوهشمعادالت ساختاری نیز آزمون شدند. نتایج آزمون 

یر معلم رهبری بر بهزیستی تأثیر متغ ضریب شکل این به توجه است. با شده داده نشان پژوهش شده آزمون مدل 2شکل در
 تحصیلی، هیجانات تحصیلی و سرزندگی تحصیلی معنی دار می باشد.

بهزیستی تحصیلی، هیجانات تحصیلی و سرزندگی تحصیلی است که به ترتیب  شده تبیین دایره، واریانس داخل ، عدد1در شکل 
ن شده متغیرهای بهزیستی تحصیلی، هیجانات تحصیلی و می باشد. بر این اساس واریانس تببی 656/0و   756/0و  770/0برابر با 

 % می باشد.65% و 75% ، 77سرزندگی تحصیلی توسط متغیرمعلم رهبری به ترتیب  برابر با 
 

 برازش مدل کلي
 اندازه مدل تیفیک اشتراک،اعتبار  شاخص. است شده استفاده 1اشتراک اعتبار یبررس شاخص از مدل اعتبار ای تیفیک یبررس برای

 نیا مثبت ریمقاد. ، کیفیت مدل ساختاری را مورد بررسی قرار می دهد2و شاخص اعتبار افزونگی سنجد یم را بلوک هر رییگ
  .باشد یم ساختاری و رییگ اندازه مدل قبول قابل و مناسب تیفیک نشانگر، شاخص

 

 اندازه گیري شاخص  اشتراک (: 3) جدول
 اعتبار افزونگي اعتبار اشتراک متغیرها

 0.479 0.572 بهزيستي تحصیلي

 0.432 0.603 سرزندگي تحصیلي

 - 0.534 معلم رهبري

 0.423 0.548 هیجانات تحصیلي

 

مشاهده می شود مثبت بودن مقادیر اعتبار اشتراک و اعتبار افزونگی برای تمامی متغیرها در پژوهش حاضر  3طور که در جدول همان
 دل اندازه گیری و ساختاری می باشد.نشانگر کیفیت مناسب و قابل قبول م

 

 ي پژوهشيافته ها

 SMARTبا استفاده از نرم افزار  3بوت استرپ بین متغیرهای مستقل و وابسته و تایید کل مدل از روش اثراتبرای بررسی 

PLS عدد معنی  د.ندهمطرح شده را به طور خالصه نشان می  فرضیه هاییب معناداری و نتایج اول زیر ضرااستفاده شده است. جد
                                                           

1.CV-Communality 

2 . CV-Redundancy          

3  .  Bootstrapping 
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می باشد، این مطلب حاکی از معنی دار بودن تأثیر مستقیم معلم رهبری بر بهزیستی  96/1داری مسیر مابین کلیه متغیرها، بزرگتر از 
 شکل این به توجه منعکس شده است. با( 2) شمارهتحصیلی، هیجانات تحصیلی و سرزندگی تحصیلی می باشد. این نتیجه  در شکل 

 متغیر معلم رهبری بر بهزیستی تحصیلی، هیجانات تحصیلی و سرزندگی تحصیلی معنی دار می باشد. تأثیر ضریب
 

 : بررسي معناداري ضرايب تاثیر برآورده شده مدل تحقیق(4)جدول 
سطح  T Value ضریب تأثیر برآورد شده رابطه مورد بررسی

 معناداری
 نتیجه

 تأیید 0001/0 356/76 878/0 بهزیستی تحصیلی <-معلم رهبری 

 تأیید 0001/0 184/45 811/0 سرزندگی تحصیلی <-معلم رهبری 

 تأیید 0001/0 312/69 870/0 هیجانات تحصیلی <-معلم رهبری 

 

 بر این اساس معادله رگرسیونی به شرح ذیل خواهد بود:
0.878  ی= معلم رهبر (یلیتحص یستی)بهز  + 0.811 (یلیتحص یسرزندگ  ) + 0.870 (یلیصتح هیجانات  ) 

 

 
 

 : مدل ساختاري( 2) شکل
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تحصیلي رابطه وجود دارد؟ نتايج  بهزيستي با رهبري معلم هاي مؤلفه بین آيا که سؤال اين به پاسخ براي

 در زير آورده شده است:

 
 : ضرايب رگرسیوني بهزيستي تحصیلي براساس مؤلفه هاي معلم رهبري(5) جدول

 متغیر مالک : بهزیستی تحصیلی

دوربین 

 واتسون

 ضريب تعیین ضريب بتا مقدار ثابت سطح معني داري

(R Square) 

ضريب 

  همبستگي

R 

 متغیرهاي

 پیش بین 

 دانش و توانایی   204.  000. 

 انداز توسعه ای چشم   124.  012. 

 اخالق   199.  000. 

  مسئولیت پذیری  914. 835. 270.- 231. 000. 1.891

 نفوذ   127.  003. 

 همکاری   204.-  000. 

 محیط مثبت   276.  000.  

 قدردانی   498.  000. 

 
کل ن میااز ست که این از احاکی به استناد سطوح معناداری در جدول فوق  چندگانهخطی ن گرسیوه از رمدآست دنتایج به

و توانایی، چشم انداز توسعه ای، های پیش بین )دانش متغیر(، تمام لفه های معلم رهبریؤمق )ـین تحقید در اموجوی متغیرها
داری از لحاظ بطه معنیرا بهزیستی تحصیلییعنی مالک با متغیر مسئولیت پذیری، نفوذ، محیط مثبت و قدردانی، همکاری و اخالق( 

شته و ، فرض استقالل باقیمانده ها محقق گ5/2و  5/1در دامنه  (1.891نظر به قرار گرفتن آماره دوربین واتسون ) آماری دارند.
 ضمناً به استناد مفروضات ذیل 

 می توان ادعا نمود که مدل از کفایت الزم برخوردار است.
بین متغیرهای پیش بین )دانش و توانایی، چشم انداز توسعه ای، مسئولیت پذیری، نفوذ، محیط   Rضریب همبستگی چندگانه

( به دست 84/0)   R2( بوده و ضریب تعیین 91/0یلی، )بهزیستی تحصیعنی مالک متغیر مثبت و قدردانی، همکاری و اخالق( و 
تغییرات، بهزیستی تحصیلی وابسته به تغییرات متغیرهای پیش بین )دانش و توانایی،  درصد 84آمده است و این بدین معنی است که 

چشم انداز توسعه ای، مسئولیت پذیری، نفوذ، محیط مثبت و قدردانی، همکاری و اخالق( است. بر این اساس معادله رگرسیونی به 
 شرح ذیل خواهد بود:

 (اخالق( 199. + )چشم انداز توسعه ای( 124.+ )دانش و توانایی (204. + 231.= بهزیستی تحصیلی
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 (قدردانی(498. + (محیط مثبت(276. + (همکاری) 204. + )نفوذ)127.+ (مسئولیت پذیری(270. +

 
 :است شده آورده زیر در تحصیلی نتایج هیجانات با رهبری معلم های مؤلفه بین بررسی رابطه برای

 
 راساس مؤلفه هاي معلم رهبري: ضرايب رگرسیوني هیجانات تحصیلي ب(6) جدول

 متغیر مالک : هیجانات تحصیلی

دوربین 

 واتسون

 ضریب تعیین ضریب بتا مقدار ثابت سطح معنی داری

(R Square) 

ضریب 
  همبستگی

R 

 غیرهاي تم

 پیش بین

 دانش و توانایی   235.  000. 

 ایچشم انداز توسعه   234.  000. 

 اخالق   056.-  181. 

  مسولیت پذیری  854.  730. 107.- 999. 031. 1.939

 نفوذ   101.  015. 

 همکاری   082.-  122. 

 محیط مثبت   146.  011.  

 قدردانی   224.  000. 

کل ن میااز ست که این از احاکی به استناد سطوح معناداری در جدول فوق  چندگانهخطی ن گرسیوه از رمدآست دنتایج به
پیش بین )دانش و توانایی، چشم انداز توسعه ای، مسئولیت متغیر  6(، لفه های معلم رهبریؤمق )ـین تحقیاد در موجوی متغیرها

یگر دمتغیر  2داری از لحاظ آماری دارند و بطه معنیرا هیجانات تحصیلییعنی مالک با متغیر پذیری، نفوذ، محیط مثبت و قدردانی( 
نظر به قرار گرفتن  همکاری و اخالق می باشند.ین متغیرها شامل اند. ه اشدف سته حذبوابا متغیر دار ه معنیـبطراتن ـشالیل نددبه

، فرض استقالل باقیمانده ها محقق گشته و ضمناً به استناد مفروضات ذیل می 5/2و  5/1در دامنه  (1.939آماره دوربین واتسون)
 توان ادعا نمود که مدل از کفایت الزم برخوردار است.

 بین متغیرهای پیش بین )دانش و توانایی، چشم انداز توسعه ای،   Rندگانهضریب همبستگی چ
( به 73/0)  R2( بوده و ضریب تعیین 85/0هیجانات تحصیلی، )یعنی مالک متغیر مسئولیت پذیری، نفوذ، محیط مثبت و قدردانی( و 

ه به تغییرات متغیرهای پیش بین)دانش و درصد تغییرات، هیجانات تحصیلی وابست 73دست آمده است و این بدین معنی است که 
توانایی، چشم انداز توسعه ای، مسئولیت پذیری، نفوذ، محیط مثبت و قدردانی( است. بر این اساس معادله رگرسیونی به شرح ذیل 

 خواهد بود:
 )چشم انداز توسعه ای( 234.+ )دانش و توانایی (235.+999. = هیجانات تحصیلی
)146.+ (نفوذ(0101+ (مسئولیت( پذیری107.+  محیط مثبت)  (قدردانی)224.+ 
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 :است شده آورده زیر در تحصیلی سرزندگی با رهبری معلم های مؤلفه بین نتایج بررسی رابطه
 

 : ضرايب رگرسیوني سرزندگي تحصیلي براساس مؤلفه هاي معلم رهبري(7)جدول 
 متغیر مالک: سرزندگی تحصیلی

 ضریب تعیین ضریب بتا دار ثابتمق سطح معنی داری دوربین واتسون

(R Square) 

  ضریب همبستگی

R 

متغیرهای پیش 
 بین

 دانش و توانایی   038.  536. 

چشم انداز توسعه    011.  874. 
 ای

 اخالق   089.-  137. 

  مسئولیت پذیری  841. 707. 120. 307. 090. 1.878

 نفوذ   200.  001. 

 همکاری   144.  056. 

 محیط مثبت   025.  764. 

 قدردانی   415.  000. 

کل ن میااز ست که این از احاکی به استناد سطوح معناداری در جدول فوق  چندگانهخطی ن گرسیوه از رمدآست دنتایج به
 ی تحصیلیسرزندگیعنی مالک با متغیر پیش بین)نفوذ و قدردانی( متغیر 2(، لفه های معلم رهبریؤمق)ـین تحقید در اموجوی متغیرها

ین متغیرها اند. ه اشدف بسته حذوابا متغیر دار ه معنیـبطراتن ـشالیل نددیگر بهدمتغیر  6داری از لحاظ آماری دارند و بطه معنیرا
نظر به قرار گرفتن آماره  )دانش و توانایی، چشم انداز توسعه ای، مسئولیت پذیری، محیط مثبت، همکاری و اخالق( می باشند.شامل 

، فرض استقالل باقیمانده ها محقق گشته و ضمناً به استناد مفروضات ذیل می توان 5/2و  5/1در دامنه  (1//878اتسون)دوربین و
 ادعا نمود که مدل از کفایت الزم برخوردار است.

ط بین متغیرهای پیش بین)دانش و توانایی، چشم انداز توسعه ای، مسئولیت پذیری، نفوذ، محی  Rضریب همبستگی چندگانه
R( بوده و ضریب تعیین 84/0هیجانات تحصیلی، )یعنی مالک متغیر مثبت و قدردانی( و 

2
( به دست آمده است و این بدین 71/0)  

درصد تغییرات، سرزندگی تحصیلی وابسته به تغییرات متغیرهای پیش بین)نفوذ و قدردانی( است. بر این اساس  71معنی است که 
 اهد بود:معادله رگرسیونی به شرح ذیل خو

 (قدردانی(0.415 + )نفوذ(0.200 + 307. 0 = سرزندگی تحصیلی
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 بحث و نتیجه گیري
 دانش در تحصیلی بهزیستی و تحصیلی هیجانات، تحصیلی سرزندگی با رهبری معلم رابطه تعیین از انجام این پژوهش هدف

 و تحصیلی هیجانات، تحصیلی بهزیستی بر رهبری معلم ممستقی تأثیر بودن دار معنی از بوده است. یافته های تحقیق حاکی آموزان
 خالقیت و معلم مدار رابطه رهبری رفتار سبک که بین( 1393)نژاد سلیمان این نتایج با نتایج پژوهش .باشد می تحصیلی سرزندگی

ا و شاخص های معلم مثبت را گزارش کرده است همخوان و همسو است. با توجه به این که یکی از مؤلفه ه رابطه آموزان دانش
-همخوانی بین نتایج پژوهش سلیمان رهبری برقرای ارتباط و تعامل سازنده بین معلمان و سایر کارکنان مدرسه و دانش آموزان است،

تحصیلی  سرزندگی و تحصیلی هیجانات ( و پژوهش حاضر که ارتباط معنی داری بین معلم رهبری و بهزیستی تحصیلی،1393نژاد)
 و مثبت تحصیلی هیجانات برقراری ارتباط بین معلمان و دانش آموزان نتایج مثبت زیادی دارد که افزایش خالقیت،نشان می دهد 

 تحصیلی دانش آموزان از جمله این نتایج است. سرزندگی
 انداز چشم، توانایی و دانش)بین پیش هایمتغیر تمام(، رهبری معلم های مؤلفه)قـتحقی ینا در دموجو یمتغیرها کل نمیا از
 بطهرا تحصیلی بهزیستی یعنی مالک متغیر با( اخالق و همکاری، قدردانی و مثبت محیط، نفوذ، پذیری مسئولیت، ای توسعه
 حمایت ، که(2016)پسند  طالع و دارند. نتایج بدست آمده از این پژوهش با نتایج یافته های پژوهش مهنا آماری لحاظ از داریمعنی
 درگیری افزایش باعث دانشجویان را تحصیلی بهزیستی همچنین و دانشجویان تحصیلی بهزیستی شافزای را عامل محیطی های

 (1397)مالکی و صیف، رستگار پژوهش . همچنین نتایج بدست آمده از این پژوهش با نتایجاستگزارش کرده اند همسو  آنها تحصیلی
 خود شخصی عالئق از کالس مدیریت و تحصیلی امورات در ات شود داده بیشتری فرصت فراگیران به که صورتی در داده که نشان

 بهزیستی، آنها در تحصیلی های توانمندی افزایش با نیز و باشند داشته بیشتری تعامل خود های همکالسی و استاد با و کنند استفاده
و واگذاری برخی اختیارات و  یابد همسو و همخوان است. در نظر گرفتن توانایی های دانش آموزان می افزایش آنها در تحصیلی

مسئولیت ها به آن ها باعث افزایش انگیزه دانش آموزان در مسیر یادگیری و همچنین احساس بهزیستی تحصیلی آن ها می شود که 
 این امر در نتایج پژوهش های متعدد از جمله پژوهش حاضر تایید گردید.

، ای توسعه انداز چشم، توانایی و دانش)بین پیشمتغیر 6(، رهبری علمم های مولفه)قـتحقی ینا در دموجو یمتغیرها کل نمیا از
 2 و دارند آماری لحاظ از داریمعنی بطهرا تحصیلی هیجانات یعنی مالک متغیر با( قدردانی و مثبت محیط، نفوذ، پذیری مسئولیت

 باشند. این نتایج می اخالق و همکاری شامل رهامتغی ینا. ندا هشد فحذ بستهوا متغیر با دارمعنی هـبطرا تنـشاند لیلدبه یگرد متغیر
 عملکرد را یکی از عوامل افزایش تحصیلی سرزندگی آموزشی که اجرای برنامه( 1397)همکاران و یاراحمدی با یافته های پژوهش

 و جبافک، فوالدی گزارش کرده اند و همچنین یافته های پژوهش آموزان دانش تحصیلی سرزندگی و تحصیلی اشتیاق، تحصیلی
 آموزان دانش تحصیلی خودکارآمدی و تحصیلی موفقیت بر مثبتی تاثیر تحصیلی سرزندگی آموزش داده اند که نشان( 1397)قمرانی

همسو و همخوان است. کیفیت هر رویکردی در سازمان مدرسه بر اساس خروجی نهائی آن یعنی موفقیت تحصیلی داوری  دارد دختر
د تاثیر مثبتی بر افزایش موفقیت تحصیلی دانش آموزان بگذارد. هدف معلم رهبری نیز در نهایت می شود و هر رویکردی سعی دار

افزایش عملکرد تحصیلی و موفقت دانش آموزان در یادگیری و کسب موفقیت در تحصیلشان است. با توجه به تاثیر متقابل مؤلفه های 
وهش های گذشته و پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که همه معلم رهبری، هیجانات تحصیلی و سرزندگی تحصیلی و نتایج پژ

 این مؤلفه ها اگر به روش مطلوب اجرا گردند در افزایش انگیزه تحصیلی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان موثر خواهند شد.
 یعنی مالک متغیر با( قدردانی و نفوذ)بین پیشمتغیر 2(، رهبری معلم های مؤلفه)قـتحقی ینا در دموجو یمتغیرها کل نمیا از

 هشد فحذ بستهوا متغیر با دارمعنی هـبطرا تنـشاند لیلدبه یگرد متغیر 6 و دارند آماری لحاظ از داریمعنی بطهرا تحصیلی سرزندگی
یج باشند. این نتا می( اخالق و همکاری، مثبت محیط، پذیری مسئولیت، ای توسعه انداز چشم، توانایی و دانش) شامل متغیرها ینا. ندا

 دخو هایهش وپژ که در( 2008)رانهمکا و بکرو همچنین پژوهش  (2017)رانهمکا و عظیمیبدست آمده با نتایج پژوهش های 
 و عباسیهمسو است. و با نتایج پژوهش  ندده اکر تأیید ننشجویادا تحصیلی ندگیزسر پیشبینی را در تحصیلی قشتیاا نقش
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ناهمسو است. با توجه به اینکه عالقه و ند ده اکر رد تحصیلی قشتیاا پیشبینی دررا  تحصیلی ندگیزسر نقش که( 2016) رانهمکا
اشتیاق تحصیلی در طول دوره تحصیلی و به مرور زمان به وجود می آید، عدم همخوانی نتایج این پژوهش با پژوهش عباسی و 

طه بودند که در طی یک، دو یا سه سال گذشته ( قابل توجیه است. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان دوره متوس2016همکاران)
بر اساس عالقه قلبی خود انتخاب رشته کرده و بر اساس تصورات و آرزوهای خود در حال تحصیل بودند اما جامعه آماری پژوهش 

تجربی  ( دانشجویان رشته پرستاری بودند که شاید با هدف پذیرش در رشته های پزشکی در رشته علوم2016عباسی و همکاران )
تحصیل کرده اما نهایتاٌ در اولویت های پایین خود در رشته پرستاری پذیرش شده اند و عالقه و اشتیاق تحصیلی آن ها به همین دلیل 

 در سطح پایین است. 
 لمانمع، شرایط فعلی نظام آموزشی با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش و پژوهش های هم راستا با آن به نظر می رسد در

و نیز اصالح برخی مشکالت دانش آموزان و به تبع آن افزایش کیفیت زندگی  ظرفیت افزایش دارای توان بالقوه مناسبی برای
تحصیلی و شخصی آن ها هستند. همچنان که پژوهش حاضر نشان داد معلم رهبری یکی از مؤلفه هایی است که در صورتی که 

به بیان دیگر معلم رهبری در وضعیت فعلی نظام آموزش کشور  ایج بسیار مثبتی منجر شود.توسط معلمان رعایت شود می تواند به نت
معلمان رهبر  همان، درسی برنامه جدید رهبران واقع است. در ضروری و حیاتی انجام برخی اصالحات و پاسخگویی مدارس، ما برای

معلم رهبران از یک طرف در محیط های آموزشی  که چرا ؛است مدرسه در ای حرفه هستند که رسالت آن ها ایجاد جوامع یادگیری
برطرف کردن مسائل و مشکالت دانش آموزان و سازمان  خود به طور مداوم با همکاران خود مشارکت کرده و سعی در شناسائی و 

ی تحصیلی و مدرسه هستند و از طرف دیگر با این سبک خاص مدیریت و اداره کالس درس، باعث بهبود و ارتقاء کیفیت زندگ
شخصی دانش آموزان و بهبود شاخص هایی همچون بهزیستی تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و هیجان های تحصیلی دانش آموزان 
می شوند. بنابراین متولیان و برنامه ریزان نظام آموزشی کشور باید شرایطی فراهم نمایند که هم معلمان تازه کاری که برای ورود به 

آماده می شوند، و هم معلمان شاغل که فاقد آموزش هایی در این زمینه هستند، آموزش های الزم را در این نظام آموزشی و تدریس 
زمینه تجربه نمایند و هم ساختار نظام آموزشی کشور به سمتی پیش برود که با تسهیل شرایط مدارس، زمینه را برای اجرای معلم 

 رهبری فراهم نماید.   
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Abstract 

The aim of this study was to determine the multivariate relationship between leadership teacher 

and academic vitality, academic emotions and academic well-being in students. The study was 

conducted with  a descriptive method , which was multivariate correlation type. The study 

population included high school students in East Azerbaijan province who were studying in 

2018-2019. Using Cochran's formula  and through stratified sampling method, 382 subjects wee 

selected. They were assessed by academic well-being, academic vitality, leadership teacher and 

academic emotions whose validity was confirmed by two convergent and divergent validity 

criteria using the partial least squares method and their reliability was determined by Cronbach's 

alpha coefficient, respectively. 0.95, 0.94, 0.98 and 0.98 were collected. Structural equation 

model under Smart pls 3.2.8 software and multiple regression analysis under SPSSv25 software 

were used for statistical testing. The results showed that the leadership teacher component has a 

direct effect on academic well-being, academic emotions and academic vitality; Predictors 

(knowledge and ability, development perspective, responsibility, influence, positive environment 

and appreciation, cooperation and ethics) have the criteria of academic well-being; Six Predictors 

(knowledge and ability, development perspective, responsibility, influence, positive environment 

and appreciation) have the criterion of academic excitement; There are two criteria (influence and 

appreciation) of the criterion of academic vitality.  

Keywords: Leadership teacher, academic vitality, academic well-being, academic emotions 
 

 

 

 

 

 

 


