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چکیده
این پژوهش با هدف بررسی نقش اعتماد سازمانی مدرسه و خودکارآمدی در توسعه حرفهای
معلمان زن دوره ابتدایی ،با نقش میانجی ادراک رهبری انجام شد .جامعه آماری شامل تمام معلمان
رسمی زن دوره ابتدایی شهرستان ارومیه به تعداد 1221نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران
و روش نمونهگیری تصادفی طبقهای 312نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید .روش پژوهش ،توصیفی-
همبستگی از نوع مدلسازی معادالت ساختاری میباشد .ابزارهای سنجش شامل پرسشنامههای
استاندارد بود که روایی و پایایی آنها تایید شد .پایایی پرسشنامهها بر اساس آلفای کرونباخ برای
خودکارآمدی ،1/11اعتمادسازمانی مدرسه ،1/12ادراک رهبری ،1/91توسعه حرفهای 1/98به دست
آمد .نتایج تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار SPSSو  AMOSنشان داد که خودکارآمدی
معلم ،اعتماد سازمانی و ادراک رهبری با توسعه حرفهای معلم ارتباط معناداری دارد ،اما
خودکارآمدی اثر مستقیم و معنیداری بر توسعه حرفهای ندارد .اثر غیرمستقیم اعتماد و
خودکارآمدی بر توسعه حرفهای از طریق ادراک رهبری معنیدار میباشد و ادراک رهبری نیز نقش
واسطهای را در ارتباط اعتماد و خودکارآمدی با توسعه حرفهای ایفا میکند .بنابراین به منظور ارتقاء
توسعه حرفهای معلمان زن ابتدایی میتوان به تقویت و ارتقاء اعتمادسازمانی و خودکارآمدی
همچنین انتخاب سبکهای رهبری مناسب به عنوان یکی از عوامل میانجیگر توسعه حرفهای اقدام
نمود.
کلمات کلیدی :اعتماد سازمانی مدرسه ،خودکارآمدی ،ادراک رهبری ،توسعه حرفهای ،معلمان زن
دوره ابتدایی.

 1دانشجوی دکتری ،مدیریت آموزشی ،گروه علوم تربیتی ،واحد ارومیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارومیه ،ایران
 2دکتری ،مدیریت آموزشی ،استادیار ،گروه علوم تربیتی ،واحد ارومیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارومیه ،ایران
 3دکتری ،مدیریت آموزشی ،استاد ،گروه علوم تربیتی ،واحد ارومیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارومیه ،ایران
* نویسنده مقالهm.sameri@iaurmia.ac.ir :

08

نقش اعتماد سازماني مدرسه و خودکارآمدی در توسعه حرفهای معلمان. . .

مقدمه
با شروع هزاره جدید ،بسیاری از جوامع در حال درگیر شدن در اصالحات آموزشی جدی هستند.
یکی از عناصر کلیدی در بسیاری از این اصالحات ،توسعه حرفهای معلمان میباشد .جوامع به این
نکته اذعان میکنند که معلمان نه تنها یکی از متغیرهایی هستند که در جهت بهبود سیستمهای
آموزشی باید خود را تغییر دهند ،بلکه آنها از مهمترین عوامل تغییر دراین اصالحات آموزشی
میباشند .تحقیقات نشان داده است که مهمترین متغیر درموفقیت دانشآموزان کیفیت کار معلم
در کالس درس است .توسعه حرفهای و سیاستهای آموزش معلمان این پتانسیل را دارند که بر
توانایی معلمان برای تدریس و به عنوان یک نتیجه ،بر توانایی یادگیری دانشآموزان تاثیر بگذارند.
ارتباط خودکارآمدی معلمان با آموزش رفتارهای مثبت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و اجرای
تغییرات آموزشی به تکرار ثابت شده است ).( Derakhshanfar, 2013.P1
توسعه حرفهای در واقع سفری دائمی است؛ سفری مادام العمر برای یادگیری ،سفری که در
طول زندگی حرفهای یک معلم ،به طور پیوسته جریان دارد و موجب افزایش مهارتها ،دانشها و
نگرشهای او میشود .این یادگیری مداوم ،کمکم عملکرد معلم را در کالس بهبود میبخشد
) .(Maleki, Soghra, 2018. P2توسعهی حرفهای کلید اصلی پیشرفت معلمان و رشد حرفهای آنها
است .موفقیت بخشهای آموزشی در تربیت دانشآموزان ،به طور معنیداری از راه دسترسی معلمان
و مشارکت آنها در فعالیتهای توسعهی حرفهای با کیفیت ،تحت تاثیر قرار میگیرد Jafari,
) .) Abolqasemi, Ghahremani, Khorasani, 2017. P:2لزوم توجه بیشتر به اهمیت توسعه حرفه-
ای بر روی پیامدهای فردی و لزوم توجه بیشتر به برنامهریزی در راستای ارتقای برنامههای توسعه
حرفهای معلمان بیش از پیش اهمیت مییابد ).(Kordi, Nasti zayi, 2015.P83
عوامل متعددی بر توسعه حرفهای معلمان تاثیرگذاراست .اگر چه مطالعات نشان داده است که
مدارس میتوانند محیطهای حمایتی برای یادگیری حرفهای باشند ،اما پژوهشگران تا حد زیادی
نقش عوامل فردی را در توضیح یادگیری معلمان نادیده گرفتهاند Cobran(2004) .و )(2002
 Richardson & Placierبیان نمودند عوامل فردی مانند خودکارآمدی ،استقالل و درونیسازی
هدفهای مدرسه به عنوان هدفهای شخصی تأثیری نسبتاً زیاد بر یادگیری معلمان می-
گذارند) .( Ahmad Yousefi, Motahari Nejad, Azari. 2018.P54بنا بر نظر( Avey et al( 2009
خودکارآمدی عبارت است از باور فرد نسبت به اینکه میتواند کاری را با موفقیت به انجام برساند و
در وظیفه خاصی موفق شود( .(Mortazavi and Shojayi, 2015.P109خودکارآمدی یک توانایی
است که در آن مهارتهای رفتاری ،عاطفی ،اجتماعی و شناختی باید سازماندهی شده و برای اهداف
بیشمار بطور موثر هماهنگ شوند ( .)Barari & Jamshidi, 2013.P181در طول زندگی هر فرد،
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نوعی حس رو به گسترش از خودکارآمدی ،باعث حفظ حرکت رو به جلو و انرژی و طراوت در فرد
میشود .هنگامی که خودکارآمدی پایین باشد ،افراد مستعد افسردگی ،دچار کنارهگیری و تردیدهای
دردآلود نسبت به خود می شوند و خودکارآمدی به عنوان یک متغیر شخصیتی ،نقشی مهم در
رویارویی فرد با مسایل زندگی دارد ) .(Hossein Zade, sahami, 2017.P96خودکارآمدی احساسی
پایدار و روشن از لیاقت و قابلیت فرد ب رای کنار آمدن مؤثر با بسیاری از موقعیتهای تنشزا است،
بنا بر نظر ( Schwarzer & Scholz(2000خودکارآمدی به احساس عزت نفس و ارزش خود ،احساس
کفایت و کارآیی در برخورد با زندگی اطالق میشود (Bandura, 2004) .بیان میکند ،خودکارآمدی
اطمینان به توانایی خود در کنترل افکار ،احساسات و فعالیتها است و بنابراین روی پیامد اعمال
مؤثر است (.)Yousefzadeh, Yaghoobi & Rashidi ,2012.P119
از جمله سازههای دیگری که از سوی محققان در رابطه با توسعه حرفهای و رهبری مورد توجه
و بررسی قرار گرفته شده است ،اعتماد میباشد .روان شناسان اجتماعی از طریق تاکید بر عوامل
زمینه ای که ممکن است باعث افزایش و یا کاهش اعتماد شود ،اعتماد را به عنوان انتظار افراد از
رفتار دیگران در حین تعامالت اجتماعی تعریف میکنند .روانشناسان شخصیت ،به اعتماد به عنوان
یک اعتقاد و یا انتظار و یا احساسی که ریشه در شخصیت آدمی و یا ظرفیت روانی اولیه فرد دارد،
نگاه میکنند) .(Danayi Fard, Rajabzadeh, Hasiri, 2009.P62در سازمانهای امروزی ،شکاف
قابل توجهی بین کارکنان و مدیریت و خواسته های این دو وجود دارد .در نتیجه این شکاف،
تصمیمات معموال با مشکالت اجرایی روبه رو میشود؛ زیرا کارکنان در اجرای تصمیمات سرسختی
نشان میدهند و در مقابل ،مدیران نیز به کارکنان اعتماد نمیکنند .نتیجه بیاعتمادی ،پدید آمدن
رفتارهایی مانند شایعه پراکنی ،تضاد و کم کاری در سازمان خواهد بود که انرژی زیادی ازسازمان
میگیرد و بیشترتالشها برای افزایش بهرهوری به نتیجه مطلوب نخواهد رسید (Karimian, Ezzati,
) Robinson (1996) .Dialme, 2014: 192به نقل از)Danayi Fard, Rajabzadeh, Hasiri(2009
اعتماد را به عنوان انتظارات ،فرضیات و یا عقاید یک فرد در رابطه با احتمال اینکه اعمالی آتی
طرفهای مقابل ،مفید ،مطلوب و فاقد منافع فردی و فرصت طلبی باشد تعریف میکند .هوبر ،فلسفه
توسعة کارکنان را بر این مبنا میداند که توسعة منابع انسانی باعث پرورش فرهنگ سازمانی می
شود .اعتماد به عنوان یک مقولة اجتماعی از مسائل اساسی بوده و نمود آن در تمامی سطوح جامعه
متبلور است .به نظر ( Bijilsma & koopman (2003اعتماد سازمانی باعث سهیم شدن همة افراد
در اطالعات سازمانی ،تعهد سازمانی ،تعهد به انجام تصمیم ،مبادالت رهبر عضو و توجه به ماندن در
سازمان خواهد ش).(Farhang, Siyadat, Molavi, 2011. P160
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با توجه به پیشینه نظری پژوهشها از جمله سازههایی که به نوعی با اعتماد سازمانی در ارتباط
میباشد ادراک رهبری میباشد .در دهه گذشته ،شناخت رابطه میان رهبری و اعتماد سازمانی به
اهمیت تبدیل شده است .) (Wahlstrom & Louis, 2008رهبری برای همه جوامع و سازمان ها
برای رسیدن به مطلوبیتهای اساسی ( چشم انداز ارزش ،رسالت ،اهداف و )...مهم است .محققان
بیان میدارند که رهبری ،توانایی اثرگذاشتن بر نگرشها ،تواناییها و باورهای کارکنان در جهت
رسیدن به مطلوبیتهای اساسی سازمان است .)Hashemi & Abbasi ,2018) .بسیار مهم است که
بین کارمند و سازمان ارتباط برقرار شود و این ارتباط همراه با اعتماد باشد .مدیریت میتواند با ارائه
پیشنهاداتی براین اساس و گوش دادن به ایدههای کارکنان در اعتماد سازمانی سهیم باشد .امروزه
موفقیت موقعیتهای رهبری ،به توانایی آنان درمدیریت خود و دیگران ،میزان انعطاف آنان در
برخورد با تغییرات مداوم محیطی ،نحوه و میزان عملکرد آنان ،توان روحیه بخشی و ایجاد رضایت
درکارکنان بستگی دارد .لذا ،یکی از عوامل اساسی و مهم در توسعه و موفقیت سازمانها ،سبک
رهبری مدیران و صالحیتهای آنان است .رهبری عبارت است از هنر یا فرایند نفوذ و تاثیرگذاری
بر مردم به نحوی که با میل و اشتیاق و حداکثر توان برای دستیابی به هدف گروهی کوشش
نمایند) .(Nasiri Wilk Bani, Qanbari, 2015.P112بنا بر نظر) Groen (2002رهبری آموزشی
فعالیتی سازمانی است که فرصتهای یادگیری را برای توسعه حرفهای معلمان و به منظور پیشرفت
دانشآموزان در فعالیتهای آموزشی ،فراهم میکند .رهبران آموزشی میتوانند موجب توسعه حرفه-
ای کارکنان شوند و هم مانع از آن شوند .رهبران آموزشی از طریق ایجاد فرهنگ و جو همکاری و
یادگیری ،ایجاد فرصت حضور در کارگاهها و کنفرانسها ،ارائه منابع و برگزاری جلسات ضمن خدمت
که منجر به پرورش نوآوری معلم میشود ،رشد حرفهای کارکنان را افزایش میدهد (2014.P63-62
.)Rajabzadeh & Lesani,
معلمان به عنوان یکی از اثرگذارترین عناصر نظام تعلیم و تربیت و مجریان برنامه درسی میتوانند
کمبودها و کاستیهای برنامههای درسی تدوین شده را رفع نماید و یا این که حتی اگر برنامهای به
بهترین حالت تدوین شده باشد اگر معلم اثربخشی و کارایی الزم را نداشته باشد ،آن برنامههای
مطلوب درسی را پوچ یا بی اثر نماید .به همین خاطر توجه به متغیرهای اثر گذار بر عملکرد معلم
همواره یکی از مهمترین دغدغههای پژوهشگران حوزه علوم تربیتی و علوم رفتاری میباشد
 .(Haddadi, Qaltash & Salehi , 2016.P128از طرف دیگر ،امروزه ،توجه به زنان و نقش آنان در
جامعه اجتناب ناپذیراست به طوری که یکی از بزرگترین تحوالت صورت گرفته طی صدسال
گذشته ،افزایش چشمگیر مشارکت زنان در عرصههای اقتصادی و اجتماعی بوده است & (Musayi
).Rezayi, 2010. P56
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در جامعه ما نیز درصد زیادی از معلمان در دورههای تحصیلی به خصوص دوره ابتدایی را زنان
تشکیل میدهند ،برخی از کشورها در اصل تاکید بر این دارند که در دوره ابتدایی حتما خانمها به
عنوان معلم و مجریان برنامههای درسی خدمت نمایند؛ چرا که این باور وجود دارد دوره ابتدایی
بویژه اول ابتدایی دانش آموز از محیط سرشار از محبت و صمیمیت خانواده به تازگی جدا شده و
معلمان زن میتوانند پاسخگوی بهتری برای عواطف و احساسات دانشآموزان در این دوره باشند،
) .(Haddadi, Qaltash & Salehi , 2016.P128معلمان زن در زمره نیروی انسانی آینده ساز برای
تربیت نیروهای متخصص و کارآمد در صحنههای گوناگون تولیدات صنعتی و کشاورزی جوامع اندکه
بحثهایی که در ارزشیابی و قضاوت در کارآمدی آنان در راستای تحقق اهداف آموزشی و شیوههای
ارتقای تعامل آنان با دانشآموزان تاثیر انکارناپذیری دارد ) .) Salibi, Modarresi, 2014. P151به
نظر )2014 (Nakhoda et alو  )2014( Nouripour et alیکی از شاخصهای توسعه در هر جامعه،
میزان رشد و بهرهگیری از تواناییها و استعدادهای نیروی انسانی آن جامعه است .زنان نیمی از
نیروی انسانی جامعه هستند و وضعیت آنان در هر جامعهای بیانگر میزان پیشرفت آن جامعه
است و اعتالی کشورها در گروی استفاده هدفمند از همهی نیروها و استعدادهای انسانی از جمله
زنان است(  .(Sharifi, Iravani , Daneshvar Amiri, 2019, p. 218بنابراین توسعه حرفهای معلمان
زن با توجه به حرفه ای شدن تدریس از یک سو و رشد سریع دانش از سوی دیگر ،به عنوان امری
مهم جلوه میکند .بر این اساس ،نیازمند این است که تا روند توسعه حرفهای شفاف سازی ،توصیف
و مفهوم سازی شود). ( Hayon, 2006.p1
در اهمیت توسعه حرفهای معلمان زن میتوان گفت که آنان در فعالیت توسعه حرفهای ،اطالعات
و علم خود را غنی می کنند و با همکاران ،دانش و اکتشاف جدید انجام داده و تغییراتی را ایجاد
میکنند و یافتههای خود را به جامعه مدرسه ارائه میدهند و این به مسئولیت و اعتماد به نفس
معلمان میافزاید ،که با سطح آمادگی و تحمل و نوآوریهای متنوع آنها در ارتباط است که در
نتیجه به بهبود عملکرد در حال انجام و به یادگیری دانشآموزان و پیشرفت حرفهای خودشان کمک
میکند و باعث توانمندسازی معلمان برای بهبود شیوههای تدریس خود با آزمایش ایدههای ابتکاری
خود و با وضعیت واقعی در دنیای کار معلمان میباشد ) .(Hassen, 2016.p16ویژگیهای جنسیت،
سن ،صالحیتها و مهارتهای آموزگاری معلمان تاثیر معنیداری در خودکارآمدی و رضایتمندی
معلمان داشتند چنانچه ) )Shukat, Sharma and Forlong , 2013گزارش دادند که شرکت کنندگان
زن با نشان دادن سطوح باالتر تحمل نسبت به اجرای دستورالعملهای فراگیر ،باورهای خودکارآمدی
در آموزش دانشآموزان در مقایسه با مردان داشتند و ضمن درک اطالعات ،باورهای خودکارآمدی
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خود را به روشهای مختلفی توسعه میدهند
).2019.p69
اعتماد به سازمان در جوامع امروزی نیازمند ایجاد اعتماد میان کارکنان و مدیران بخشهای
اجرایی است .بنابراین همه این عوامل باعث شدهاند که ضرورت و اهمیت اعتماد سازمانی بر توسعه
کارکنان ،در سازمانها روز افزون گردد که به دنبال آن آموزش و مهارتآموزی ،تجربهاندوزی و
تخصص برای حال و آینده است ( )Izadi Yazdan et al., 2009به نقل از (Naghipour, Ghavandi,
 .2016.P142).اعتماد سازمانی عاملی است که باعث افزایش اثربخشی و بهرهوری و افزایش عملکرد
درسازمان های آموزشی میشود و اعتماد بر همه تعامالت اجتماعی بین افراد تأثیر میگذارد .از
طرف دیگر ،عدم اعتماد سازمانی در معلمان ممکن است منجر به عدم اطمینان و ابهام در سازمان
شود .هنگامی که معلمان اعتماد خود را از دست میدهند سیاستها و همچنین تصمیماتی را که
توسط مدیران گرفته میشود به عنوان تهدید فرض نمایند .این همچنین منجر به ایجاد استرس و
اضطراب در کارکنان و از این رو بر رفتار آنها تأثیر میگذارد این میتواند تحمل آنها را کاهش دهد
و در تعامل با دانشآموزان بیتفاوت و تحریکپذیر باشند ( ( Kouchi, Hashemi, Beshlideh,
 .2016.P142-143همچنین(  ) Tschannen-Moran & Gareis , 2015بیان میکنند معلمان باید
مسئولیتهای شغلی که به طور رسمی تعیین شده است فراتر روند و بهترین تالش خود را برای
انجام این کار انجام دهند .اعتماد در اصل پیشبینی کننده این فعالیتها میباشد .معلمان تمایل
دارند به مدیرانی که به آنها انگیزه میدهند اعتماد کنند و آنها را به مشارکت در تصمیمات مربوط
به مدرسه ترغیب کنند و آنها را به سمت خودسازی ترغیب کنند و باعث شوند احساس کنند که
به آنها احترام گذاشته میشود .بنابراین ،مدیران با انتخاب سبک رهبری مناسب می توانند دیدگاه
جمعی را تقویت کنند ،الگوی رفتارهای مطلوب و مناسب را برای توانمندسازی و توسعه معلمان
داشته باشند و مدیریت منابع سازمانی را به صورت عادالنه و ماهرانهای انجام داده و درگیریهایی
را که ممکن است در کار پیچیده مدرسه ایجاد شود ،میانجیگری نمایند ).(Balyer , 2017.P 323
باتوجه به مطالب بیان شده ،دلیل اینکه معلمان زن دوره ابتدایی در این پژوهش مدنظر قرار
گرفته شده ،پایه و اساس بودن دوره ابتدایی به عنوان زیربنای آموزش بوده و همچنین معلمان زن
بیشترین تعداد معلمان ابتدایی را تشکیل میدهند .سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا
اعتماد و خودکارآمدی با میانجیگری ادراک رهبری میتواند بر توسعه حرفهای معلمان ابتدایی زن
( Shaukat, Rao Vishnumolakala, Al Bustami,

تاثیرگذار باشد یا نه؟
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پیشینه پژوهش
یکی از متغیرهایی که در سالهای اخیر توجه روانشناسان را به خود جلب کرده خودکارآمدی
است و نظریه خودکارآمدی ،ریشه در نظریه شناختی  -اجتماعی بندورا دارد .بندورا بیان میکند که
خودکارآمدی از جمله باورهای فردی است که افراد برای موفقیت بدان نیاز دارند و میتواند نشانگر
روش تفکر و عمل فرد باشد .بنابراین شایستگی و توسعه حرفهای کارکنان با خودکارآمدی آنان در
ارتباط میباشد). (Saffari Zanjani, Kazemzadeh Bittali, Hasani, Namazpour , 2017.p2
با توجه به نتایج پژوهشهای داخلی وخارجی ،در رابطه خودکارآمدی و ادراک رهبری Hibarb
) (2016در پژوهشی که بین شیوههای اصلی رهبری ادراک شده و احساس خودکارآمدی معلمان
انجام داد نشان داد که شیوههای اصلی رهبری ادراک شده و احساس خودکارآمدی معلمان رابطه
معناداری وجود دارد ( 2015) Goddard, Goddard, Eun Sook, Miller .در پژوهشی نشان دادند
که رهبری آموزشی قوی می تواند ساختارهایی را برای تسهیل کار معلمان به طرق مختلف تقویت
سیستمهای باورهای سازمانی به عنوان پیشایندهای خودکارآمدی ایجاد کند و در نتیجه این عوامل
باعث یادگیری دانشآموزان می شود.
فعالیت رهبری یاری و مدد به بهبود کار آموزشی است و شامل هر عملی است که بتواند معلم
را یک قدم پیشتر ببرد .نقش رهبر ،حمایت ،تقویت ،یاری و مساعدت و سرانجام همکاری کردن و
نه دستور دادن میباشد و در حقیقت رهبری فعالیتی سازمانی است که فرصتهای یادگیری را برای
توسعه حرفهای معلمان و به منظور پیشرفت دانشآموزان در فعالیتهای آموزشی ،فراهم میکند
).)Rajabzadeh, lesani&motaharinejad, 2015. P125
 )2015) Bagheri, Ranjbar& Tabدر پژوهشی نشان دادند که خودکارآمدی جمعی تأثیر
مثبتی بر رابطه رهبری تحول آفرین و عملکرد تیمی دارد .در پژوهشی که)Shahoudi, (2013
Gholami, Alizadeh Farajollahبا عنوان نقش میانجی رهبری معنوی بر رابطه خودکارآمدی
ورزشی و تعهد حرفهای در معلمان تربیت بدنی انجام دادند دریافتند که بین خودکارآمدی معلمان
و رهبری معنوی رابطه معناداری وجود دارد و به نوعی احساس آنها را دربارهی رهبری معنوی
تحت تاثیر قرار میدهد.
 )2013)Joshua Rewدر پژوهشی دریافته است که بین رهبری و خودکارآمدی معلمان رابطه
وجود دارد .در رابطه بین خودکارامدی و ادراک رهبری )2011(Angelle, Nixon, Norton, Niles
در پژوهشی که روابط رهبری ،کارایی جمعی و اعتماد در سراسر مدرسه را مورد بررسی قرار دادند
یافتهها نشان دهنده رابطه مثبت قوی بین سه متغیر بود و همه نتایج از لحاظ آماری معنیدار بود.
) Spilane (2006نشان داد رهبری توزیع شده دارای رابطه مستقیم و معناداری با خودکارآمدی است.
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همچنین احساس کارآمدی نیز متأ ثر از سبک رهبری توزیع شده است و رهبری توزیع شده پیش-
بینی کننده احساس کارآمدی معلم ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان بوده است .(Yassini,
)Zainabadi, Nave ebrahim's, Arasteh,2012.p:143

اعتماد سازمانی به معنی داشتن اطمینان به نیات و اعمال دیگران است و عاملی کلیدی در
روابط متقابل نوین به شمار میرود .اعتماد به سازمان ،در دست یابی به اهداف آموزش نقش مهمی
دارد Asborne .بیان می کند ،پیچیدگی و نداشتن اطمینان ذاتی در ماهیت کسب و کار امروزی و
حجم همکاریهای متقابل ،اثربخشی روابط کاری را پیچیده کرده است (Abdollahzadeh, Zameni,
2015. P50).

 (2016) Li, Hallinger &Walkerدر پژوهشی دریافتند که اعتماد به عنوان یک واسطه بین
رهبری اصلی و یادگیری حرفهای معلم در مدارس ابتدایی هنگکنگ نقش ایفا میکند و در حقیقت
بین رهبری اصلی و اعتماد سازمانی رابطه وجود دارد (2015)Hashemi & Rastegar .در پژوهشی
در مورد نقش ادراک معلمان از رهبری خدمتگزار در پیشبینی اعتماد سازمانی نشان دادند که بطور
کلی رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی رابطه دارد.
 (2012)Mir Mohammadi , Rahimian, Jalali khun abadiدر پژوهشی در مورد رهبری
اصیل و دلبستگی شغلی و اعتماد دریافتند اعتماد با رهبری رابطه دارد(2011) Harrison & .
 Ginny Birky,Georgeدر پژوهشی نشان دادند که رهبران اغلب در یک محیط همکاری عمل
میکنند و همکاران و مدیران از یکدیگر انتظار دارند که همکاری صورت گیرد .توسعه و حفظ
مهارت های ارتباطی مثبت به ویژه در رابطه و صداقت ،همدلی و اعتماد اهمیت دارد و این نشان
دهنده رابطه رهبری و اعتماد میباشد (2009) Bird, Wang, Watson, Murray .در پژوهشی در
روابط میان رهبری اصلی و سطوح اعتماد و تدریس معلم دریافتند که بین رهبری و سطح اعتماد
رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
) Boyacı, Fatih Karacabey, Bozkuş (2018در پژوهشی در رابطه با نقش اعتماد سازمانی
در تأثیر رهبری مدیران مدارس بر رضایت شغلی معلمان نشان دادند که رابطه معنیداری بین
اعتماد سازمانی و رهبری مدیران وجود دارد.
بهبود عملکرد دانشآموزان و مدرسه زمانی به وقوع خواهد پیوست که مدیران و معلمان بر
دانش تعلیم و تربیت اشراف کاملی داشته باشند .این معلمان در کنار تعامل پویا با همکاران و تعهد
شغلی باال باید با فعالیتهای آموزشی و یادگیری عجین شده باشند .شرکت در کالسهای ضمن
خدمت ،ادامه تحصیل و گرفتن مدارک باالتر در زمینه رشته خود ،آگاهی از امور سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و آشنایی با علم روان شناسی می تواند نشانهای از عجین شدن با دانشافزایی باشد
).)Ashrafi , Reza Zainabadi, 2017.P19
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در رابطه بین خودکارآمدی و توسعه حرفهای
در پژوهشی در مورد اجرای برنامههای توسعه حرفهای مبتنی بر خودکارآمدی برای معلمان شاغل،
دریافتند که توسعه حرفهای از طریق دورههای ضمن خدمت ،سبب توانمندی و جلوگیری از
فرسودگی شغلی آنان خواهد شد و خودکارآمدی با توسعه حرفهای معلمان رابطه دارد و نتایج به
دست آمده از این پژوهش بیانگر این است که ،خودکارآمدی باور درونی فرد است که معلمان را در
اجرای برنامه های توسعه حرفهای از طریق دورههای ضمن خدمت توانمند میسازد و در حقیقت
خودکارآمدی ،یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر معلم است که میتواند محور برنامههای آماده سازی و
توسعه حرفهای معلمان قرار گرفته و او را در مواجهه با مشکالت ناشی از ضعف توانمندی آموزشی
مصون نگه دارد.
توسعه حرفهای درحقیقت نوعی یادگیری معلمان میباشد که دانش دریافتی خود را بخاطر
رشد دانشآموزان بکار میگیرند .یادگیری حرفهای معلم یک فرایند پیچیده است که مستلزم در
نظرگرفتن عوامل شناختی و عاطفی معلمان به صورت فردی و جمعی و ظرفیت و تمایل هر کسی
برای بهبود یا تغییر با توجه به شرایط اعتقادات و باورها و درکی که در آن قرار دارد میباشد (
).Bautista & Ruiz, 2015. P243
پژوهشهایی به طور جدی نشان دادهاند که توسعه حرفهای با خودکارآمدی معلمان رابطه
دارد ،چنانچه در پژوهشی که ( 2013)derakhshan farدر رابطه با بررسی رابطه توسعه حرفهای
معلمان ابتدایی شهر یاسوج و خودکارآمدی آنان انجام داد که ارتباط مثبت و معنیداری بین
توسعهی حرفهای معلمان با خودکارآمدی آنان وجود دارد.
در پژوهشی )2013 )Motaghinia, Khadri&Sepahvandiنشان دادند خودکارآمدی ،یکی از
مهمترین متغیرهایی است که میتواند معلم را در مقابله با استرسهای شغلی ،توانمند سازد و
برنامههای توسعه حرفهای ،مهمترین ابزاری هستند که توسط نظامهای آموزشی برای توانمند
سازی معلمان به کار گرفته میشود(Saffari Zanjani, Kazemzadeh Bittali, Hasani, .
) Namazpour ( 2017نشان داد که بین توسعه حرفهای کارکنان و خودکارآمدی آنان و همین طور
بین توسعه حرفهای کارکنان و قدرت مدیران رابطه معنیداری وجود دارد.
از جمله مولفههای اعتماد سازمانی ،تعهد سازمانی میباشد که وجود تعهد سازمانی باعث میشود
گروهی کارمند متخصص و ماهر که تجربهای در کار خود اندوختهاند ،در سازمان گرد هم آیند
) .(Sharifi Asl, Chabok, Hatamizadeh, Reza Soltani, 2011.p2صداقت و درستی در اعتماد
سازمانی با مفاهیمی چون درستکاری ،بیریایی ،راستگویی و وفای به عهد مشخص میشود .بنا به
نظر) ) Clarke& Payne, 1997در صداقت و درستی مجموعهای از قواعد و موازین اخالقی (منصف
( 2018) Motaghinia, Weis Karami& Deldar
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بودن ،همسانی گفتار و کردار ،همسانی اعمال گذشته فرد با اعمال کنونی) است که مورد پذیرش و
قبول اعتمادکننده است ) .(Yazdkhashti, Hemmati, 2009.p82از جمله مولفههای دیگر اعتماد،
شایستگی می باشد که عبارت است از هرگونه دانش مهارت یا ویژگی شخصی که فرد را قادر
میسازد تا عملکرد موفقیت آمیزی را به نمایش بگذارد)Vajargah , Safayi movahed, 2016.P110
.( Dibayi Saber, Abbasi , Fathi

در رابطه با اعتماد سازمانی عواملی از قبیل قابلیت اتکا و اعتبار دخیل میباشد .قابلیت اتکا،
میزانی است که اعتمادکننده می تواند به فرد یا گروهی دیگر اتکا داشته باشد یا روی آنها حساب
کند و به نوعی از احساس اطمینان اشاره دارد که متضمن برآورده شدن نیازها و خواسته های فرد
به بهترین وجه ممکن است ) .(Yazdkhashti, Hemmati, 2009.p83در بررسی رابطه اعتماد و
توسعه حرفهای )2011) Chi-kinLee, Zhang, biaoYinc،بیان کردند که اعتماد به همکاران میتواند
به طور قابل توجهی بر اثربخشی جمعی معلمان تاثیر بگذارد.
در رابطه بین اعتماد سازمانی و توسعه حرفهای ) (Glavandi& nojomi, 2015در پژوهشی
در میان دبیران زن مقطع متوسطهی دخترانه شهر ارومیه دریافتند که رابطهی مثبت و معنیداری
بین مولفههای اعتماد سازمانی و توسعهی کارکنان وجود دارد و مولفههای اعتماد بین کارکنان و
اعتماد موسسهای میتوانند ابعاد توسعه کارکنان را به طور مثبت و معنیداری پیشبینی کنند.
در رابطه اعتماد سازمانی مدرسه و خودکارآمدی با توسعه حرفهای  (2015)Kosarدر پژوهشی
نشان داد که بین خودکارآمدی معلم ،اعتماد به مدرسه و حرفهای بودن معلم ارتباط مثبت و
معناداری وجود دارد و سطوح اعتماد معلمان و درک صحیح بودن خود ،پیشبینی کنندههای مهم
حرفهای بودن معلم بودند.
 (2016) Lisa Leeدر پژوهشی بیان میکند که فرآیند توسعه جزء فرآیندهای اصلی آموزشی
میباشد که گزینههای رهبری مؤثر را پشتیبانی میکند و توسعه حرفهای با ادراک رهبری رابطه
دارد Koşar,Çağatay Kılınç, Zeki Öğdem,Savaş,(2014).در پژوهشی نشان دادند که ادراک
رهبری با توسعه حرفهای رابطه دارد و ادراک رهبری پیشبینی کننده توسعه حرفهای معلمان
میباشد (2012) Yasini Zainabadi, Nave ebrahim&Araste .در پژوهشی دریافتهاند که رابطه
معنیداری بین رهبری توزیع شده و خودکارآمدی معلمان وجود دارد .در پژوهشی
) )Shirbeygi&azizi, amjad zebardasti & Nosratiseraydashti, 2012دریافتند که ،همبستگی
معناداری بین خودکارامدی مدیران متوسطه استان گیالن و اثربخشی رهبری وجود دارد .در
پژوهشی  (2003) Guskeyدریافت که توسعه حرفهای موثر برای ارتقاء چشمانداز رهبری میباشد
و توسعه حرفهای با ادراک رهبری رابطه معنیدار دارد.
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در رابطهی خودکارآمدی و اعتماد سازمانی مدرسه با توسعهی حرفهای معلمان با نقش میانجی
ادراک رهبری )2008 ) Wahlstrom&Louisدر پژوهشی دریافتند هنگامی که رهبری به اشتراک
گذاشته شود و جامعه حرفهای مهم جلوه کند ،افزایش دانش بر رفتارهای آموزشی معلمان و
خودکارآمدی آنان اثرگذار بوده و ارتباط مستقیم با پیشرفت دانشآموزان دارد.
با توجه به اجماع مباحث مطرح شده توجه به توسعه حرفهای امری مهم میباشد زیرا انتظار بر
این است که معلمان بتوانند دانش کسب شده را بکار بندند تا در حوزه تخصصی حداکثر بهرهوری
را داشته باشند و در آموزش حرفهای معلمان با نگاه ژرف به آنچه که در کالس رخ داده به بصیرت
حرفهای میرسند .از هر منظر و با هر رویکردی که به مقوله توسعه حرفهای در ابعاد گوناگون آن
بنگریم ،زنجیرهای از عوامل و عناصر را میتوان متصور شد که الجرم در مرکزیترین حلقههای آن
ادراک رهبری دیده می شود از این رو معلمان بایستی دائما با اطالعات جدید و رویکردهای توسعه
محور در ارتباط باشند تا به بازنمایی تمام و کمال خصوصیات و کیفیتهای مطلوب هر نظام آموزشی
تبدیل شوند .از این رو الزم است آماده سازی توسعه حرفهای مبتنی بر خودکارآمدی در دورههای
ضمن خدمت فرهنگیان امری مهم جلوه نماید و مورد توجه دست اندرکاران آموزش و پرورش نیز
قرار گیرد .امروزه اهمیت اعتماد در روابط اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و سازمانی به طور چشمگیری
مورد توجه قرار گرفته است.
در مطالعات سازمانی نیز از اعتماد به عنوان عامل بنیادی برای سازمانهای اثربخش نامبرده
میشود و رهبران به اهمیت ایجاد اعتماد در بین نیروی کار اذعان دارند .با توجه به اینکه معلمان از
عناصر اساسی حوزه تعلیم و تربیت و معلمان پایه میباشند این تحقیق در صدد پاسخگویی به این
سوال اساسی است که اعتماد سازمانی مدرسه و خودکارآمدی و ادراک رهبری چه روابطی با توسعه
حرفه ای معلمان دارد؟ هدف کاربردی این پژوهش فراهم آوردن شرایطی است تا سازمان آموزش و
پرورش بر اساس نتایج حاصله و شناسایی موانع موجود و بررسی راهکارهای علمی و کاربردی در
جهت هرچه بیشتر کمک به توسعه حرفهای معلمان و ادراک رهبری اقدام نماید.
شرح مدل
در این مدل پژوهش ،بر اساس مطالعات پیشینه نظری و تجربی پژوهش فرض بر این قرار داده
شده که ادراک رهبری در رابطه بین اعتمادسازمانی مدرسه و خودکارآمدی معلمان نقش میانجی
دارد؛ یعنی اگر معلمان دارای خودکارآمدی (داشتن باور بر تواناییهایی خود) بوده و دارای اعتماد
سازمانی باشند ،رفتارهای مدیران را از لحاظ مالحظات رهبر و شفافیت نقش رهبر به خوبی درک
کرده و این منجر به برداشتن گامهایی در توسعه حرفهای معلمان خواهد بود.
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تعهدسازمانی

انگیزه یادگیری

شایستگی

قابلیت اتکا

فرصت آموزش
درستی
وصداقت

فرهنگ سازمانی

اعتماد
درگیرکردن فراگیر

توسعه
حرفه ای

ادراک رهبری
راهبردهای
آموزشی

خودکارآمدی

مالحظات
شفافیت

مدیریت
کالس

شکل  .9مدل مفهومي پژوهش

سواالت پژوهش
 -1آیا خودکارآمدی و اعتماد سازمانی مدرسه با ادراک رهبری رابطه معناداری دارد؟
 -2آیا اعتماد سازمانی مدرسه و خودکارآمدی با توسعه حرفهای رابطه معناداری دارد؟
 -3آیا ادراک رهبری با توسعه حرفهای رابطه معناداری دارد؟
-2آیا ادراک رهبری در رابطهی خودکارآمدی و اعتماد سازمانی مدرسه با توسعهی حرفهای
معلمان نقش میانجی دارد؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای همبستگی با استفاده از روش مدلیابی معادالت ساختاری
میباشد .براساس این طرح اعتماد خودکارآمدی به عنوان متغیرمستقل و ادراک رهبری به عنوان
متغیر میانجی و توسعه حرفهای به عنوان متغیر وابسته مدنظر قرار گرفته شده است .جامعهی آماری
این پژوهش تمام معلمان مدارس ابتدایی زن ارومیه هستند که کل معلمان رسمی و حق التدریس
1121نفر میباشد ،که از اینها فقط معلمان رسمی با  1221نفر به عنوان جامعه آماری پژوهش در
نظر گرفته شد و براساس فرمول کوکران و با استفاده از روش تصادفی طبقهای  312نفر از معلمان
رسمی ابتدایی زن به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزارهای
 SPSSو برای آزمون مدل نظری پژوهش از نرم افزار  AMOSاستفاده گردید .از شاخصهای آمار
توصیفی(میانگین ،شاخصهای مرکزی و پراکندگی) و از آمار استنباطی (برای بررسی نرمال بودن
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چند متغیره از ضریب کشیدگی استاندارد شده مردیا و همچنین ضریب همبستگیپیرسون) برای
تحلیل دادهها استفاده شد.
جهت گردآوری دادهها از  2پرسشنامه استاندارد استفاده شد که به شرح ذیل میباشد:
برای سنجش خودکارآمدی معلمان از پرسشنامه ) )Tschannen-Moran & Woolfolk, 2001با
 22سوال و با  3بعد( درگیر کردن فراگیر 7سوال ،راهبردهای آموزشی 1سوال ،مدیریت کالس9
سوال) میباشد استفاده شد .نمرهگذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت  1نقطهای میباشد که برای
گزینههای «خیلی کم»« ،کم»« ،تاحدودی»« ،زیاد» و «خیلی زیاد» به ترتیب امتیازات 3 ،2 ،1و 2
و1در نظر گرفته میشود .برای بررسی روایی کل مولفههای این پرسشنامه از روش تحلیل عاملی
تاییدی استفاده شد که شاخص های برازش GFI=0.94, AGFI=0.93, CFI=0.96, RMSEA=0.03
نشانگر روایی مناسب این پرسشنامه است .ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه  1/11به دست آمد
که نشانگر پایایی مناسب آن می باشد.
برای اندازه گیری اعتماد سازمانی از پرسشنامه پیشنهادی  )2113( Payenاستفاده شده است
شامل18گویه شامل مولفههای درستی و صداقت 2سوال ،قابلیت اتکا 1سوال ،شایستگی سوال،2
تعهدسازمانی 3سوال میباشد .این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت میباشد .برای بررسی روایی
این پرسشنامه از روش تحلیلعاملی تاییدی استفاده شد که شاخص های برازش GFI=0.94,
 AGFI=0.92, CFI=0.97, RMSEA=0.05نشانگر برازش مناسب این مقیاس است .ضریب آلفای
کرونباخ این پرسشنامه  1/12به دست آمد که نشانگر پایایی مناسب آن میباشد.
برای سنجش ادراک رهبری از پرسشنامه ) ( Schriesheim, 1987استفاده شد که از  18گویه
و  2خرده مقیاس شفافیت نقش ( 1سوال) و مالحظات رهبری ( 11سوال) تشکیل شده است .این
پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت میباشد .برای بررسی روایی کل مولفههای این پرسشنامه از
روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد که شاخصهای برازش GFI=0.90, AGFI=0.89,
 CFI=0.94, RMSEA=0.07نشانگر روایی مناسب این پرسشنامه برای سنجش ادراک رهبری است.
ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه  1/91به دست آمد که نشانگر پایایی مناسب آن می باشد
برای سنجش توسعه حرفهای از پرسشنامه ) ) Behdani, 2016استفاده شد .این مقیاس دارای
 12گویه و  3مولفه( فرهنگ سازمانی 1سوال  -انگیزه یادگیری 3سوال  -فرصت آموزش  2سوال)
میباشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجهای میباشد .برای بررسی روایی کل مولفه های این
پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد که شاخصهای برازش GFI=0.93,
 AGFI=0.91, CFI=0.94, RMSEA=0.04نشانگر روایی مناسب این پرسشنامه است .ضریب آلفای

کرونباخ این پرسشنامه  1/98به دست آمد که نشانگر پایایی مناسب آن می باشد.
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یافته های پژوهش
در این تحقیق سواالت پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و یافتههای پژوهش پس از انجام تجزیه
و تحلیل به شرح ذیل می باشد .معلمان مد نظر در این پژوهش ،معلمان زن بودند که در مدارس
ابتدایی مشغول به تدریس میباشند .بررسی نتایج توصیفی پژوهش نشان میدهد که بیشترین
افراد نمونه آماری را کارکنان زن با سن  31تا  21سال ( 22/2درصد) تشکیل میدهند .از نظر سطح
تحصیالت معلمان 9/9 ،درصد فوق دیپلم و  71/3درصد لیسانس18 ،درصد فوق لیسانس و باالتر
میباشند که بیشترین افراد نمونه آماری را کارکنان با مدرک لیسانس راتشکیل میدهند .بیشترین
افراد نمونه آماری را کارکنان ناحیه دو آموزش و پرورش ارومیه با  32/9درصد تشکیل میدهند که
در امرآموزش فعالیت مینمایند.
در جدول 1شاخصهای توصیفی متغیرها شامل میانگین ،انحراف استاندارد ،چولگی و کشیدگی
ارائه شدهاند ) Kline, 2011).پیشنهاد میکند که در مدلیابی علی ،توزیع متغیرها باید نرمال باشد.
او پیشنهاد میکند که قدر مطلق چولگی و کشیدگی متغیرها به ترتیب نباید از  3و  11بیشتر باشد.
با توجه به جدول شماره  1قدر مطلق چولگی و کشیدگی تمامی متغیرها کمتر از مقدار تعیین شده
میباشد .بنابراین این پیش فرض مدلیابی علی یعنی نرمال بودن تک متغیری برقرار است .در جدول
شماره  2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش ارایه شدهاند.
جدول  :9شاخصهای توصیفي متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

چولگي

کشیدگي

اعتماد
خودکارآمدی
ادراک رهبری
توسعه حرفه ای

29/12
72/31
21/31
37/27

13/13
21/81
11/91
11/19

-1/11
-1/22
-1/11
-1/11

-1/29
1/22
1/12
1/11

جدول  :8ماتریس همبستگي متغیرهای پژوهش
شماره

متغیر

اعتماد

1

اعتماد

1

2

خودکارآمدی

**1/38

1

3

ادراک رهبری

**1/39

**1/31

1

2

توسعه حرفه ای

**1/31

**1/22

**1/31

**p<0.01

خودکارآمدی

ادراک
رهبری

توسعه حرفه
ای

1
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با توجه به جدول شماره  ،2رابطه معنیداری بین تمامی متغیرهای مدل نظری وجود دارد.
بیشترین رابطه مربوط به رابطه ادراک رهبری با توسعه حرفهای ( )1/31و کمترین رابطه مربوط به
رابطه خودکارآمدی با توسعه حرفهای ( )1/22است و رابطه اعتماد با توسعه حرفهای () 1/31
میباشد و مفروضه کلی پژوهش مبنی بر نقش میانجی ادراک رهبری بین اعتماد سازمانی و
خودکارآمدی بر توسعه حرفهای بود .برای آزمون فرضیههای پژوهش از طریق روش مدلیابی
معادالت ساختاری ،سه رویکرد تراکمسازی کلی(1استفاده از نمره کل یک متغیر به عنوان نشانگر
متغیر مکنون) ،تراکمسازی جزئی(2استفاده از مولفه های پرسشنامه به عنوان نشانگرهای متغیر
مکنون) و نامتراکم سازی کلی(3استفاده از سواالت پرسشنامه به عنوان نشانگرهای متغیرهای
مکنون) در دسترس پژوهشگران است که روش تراکمسازی جزئی بهترین روش برای مدلیابی
معادالت ساختاری است ( .)2011 ,Vieiraبنابراین با توجه به مطالب فوق در پژوهش حاضر از رویکرد
تراکم سازی جزئی برای انجام مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شده است .از روش بیشینه
احتمال برای آزمون الگوی نظری پژوهش و برازش آن با دادههای گردآوریشده استفاده شد .استفاده
از این روش نیازمند نرمال بودن چند متغیره متغیرها میباشد .در پژوهش برای بررسی نرمال بودن
چندمتغیره از ضریب کشیدگی استاندارد شده مردیا 2استفاده شد .این عدد در پژوهش حاضر 81/11
بدست آمد که کمتر از عدد  189می باشد که از طریق فرمول ) p(p+2محاسبه شده است .در این
فرمول  pمساوی است با تعداد متغیرهای مشاهده شده که در این پژوهش  12می باشد 2012) Teo
 .)& Noyesالزم به ذکر است که از نرمافزار ایموس برای تجزیه تحلیل دادهها استفاده شد.در جدول
شماره  ،3شاخصهای برازش مطلق ،1تطبیقی 8و مقتصد 7به تفکیک گزارش شدهاند .در این پژوهش
شاخص نیکویی برازش ،)GFI( 9شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته )AGFI( 1و ریشه میانگین
مربعات باقیمانده استاندارد شده )SRMR( 11به عنوان شاخصهای برازش مطلق ،شاخص برازش

1

Total aggregation,
Partial aggregation
3
Total disaggregation
4
Mardia’s normalized multivariate kurtosis value
5
Absolute
6
Comparative
7
Parsimonious
8
Goodness of Fit Index
9
Adjusted Goodness of Fit Index
10
Standardized Root Mean Squared Residual
2
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تطبیقی ،)CFI( 1شاخص برازش هنجار شده )NFI( 2و شاخص برازش هنجار نشده )NNFI( 3به
عنوان شاخص های برازش تطبیقی و مجذور خی بر درجه آزادی ( ،)X2/dfشاخص برازش ایجاز2
( )PNFIو مجذور میانگین مربعات خطای تقریب )RMSEA( 1به عنوان شاخصهای برازش مقتصد
در نظر گرفته شدند.
جدول  :9شاخصهای نیکویي برازش الگوی آزمون شده پژوهش
شاخص های برازش مطلق
شاخص
مقدار بدست آمده
حد قابل پذیرش

GFI

AGFI

SRMR

1/11
بیشتر از 1/11

1/13
بیشتر از 1/91

1/11
کمتر از 1/11

شاخصهای برازش تطبیقي
شاخص
مقدار بدست آمده
حد قابل پذیرش

CFI

NFI

NNFI

1/19
بیشتر از 1/11

1/17
بیشتر از 1/11

1/19
بیشتر از 1/11

شاخصهای برازش تعدیل یافته
شاخص
مقدار بدست آمده
حد قابل پذیرش

X2/df

PNFI

RMSEA

1/92
کمتر از 3

1/71
بیشتر از 1/81

1/11
کمتر از 1/19

در جدول  ،2مقادیر به دست آمده در پژوهش حاضر و حد قابل پذیرش هر یک از شاخصهای
برازش گزارش شدهاند .با توجه به این جدول تمامی شاخصهای برازش در حد مطلوبی قرار دارند
و میتوان نتیجه گرفت که مدل آزمون شده برازش مناسبی با دادههای گردآوری شده دارد .در
شکل  2مدل آزمون شده پژوهش نشان داده شده است.

1

Comparative Fit Index
Normed Fit Index
3
Non-Normed Fit Index
4
Parsimony Fit Index
5
Root Mean Square Error of Approximation
2
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شکل  :8مدل نهایي پژوهش

با توجه به شکل  ،2ادراک رهبری ،اعتماد و خودکارآمدی در مجموع  29درصد از واریانس
توسعه حرفهای را تبیین می کنند .اعتماد و خودکارآمدی نیز  31درصد از تغییرات ادراک رهبری
را پیشبینی میکنند .در جدول 2نتایج مربوط به اثرات مستقیم متغیرها گزارش شده است.
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جدول  :8نتایج مربوط به اثرات مستقیم( آزمون مدل معادالت ساختاری)
مسیر

برآورد
پارامتر

به روی توسعه حرفهای از
ادراک رهبری
اعتماد
خودکارآمدی

1/22
1/31
1/11

به روی ادراک رهبری از
اعتماد
خودکارآمدی

1/12
1/23

ضریب
مسیر
1/31
1/21
1/11
1/37
1/29

خطای استاندارد
برآورد
1/18
1/11
1/13
1/17
1/18

آمارهt

2/11
2/79
1/12
1/11
2/17

سطح معنی
داری
1/111
1/111
1/11
1/111
1/111

با توجه به جدول  ،2اثر مستقیم ادراک رهبری با ضریب مسیر ( ،)1/31خطای استاندارد ()1018
وآماره  ) 2011( tو اعتماد با ضریب مسیر ( ،)1/21خطای استاندارد( )1011و آماره  )2079( tبر
توسعه حرفه ای مثبت و در سطح  1/111و  1/11معنی دار می باشد .اما خودکارآمدی با ضریب
مسیر (  )1011و خطای استاندارد (  )1013و آماره  )1012 (tاثر معنیداری بر توسعه حرفه ای
( )1/11ندارد .اثر مستقیم اعتماد با ضریب مسیر ( )1/37وخطای استاندارد (  )1017وآماره ( t
 )1011و اثرمستقیم خودکارآمدی با ضریب مسیر( )1/29و خطای استاندارد ( )1018وآماره )2017 (t
بر ادراک رهبری مثبت و در سطح  1/111معنیدار میباشد .بس در رابطه با سواالت  3 ،2به ترتیب
اثرمستقیم ادراک رهبری و اعتماد بر توسعه حرفهای معلمان معنیدار و مورد تایید میباشد .ولی
در رابطه با اثر مستقیم خودکارآمدی بر توسعه حرفهای معنیدار نمیباشد و این فرضیه تایید
نمیشود .یکی از ویژگیهای روش مدلیابی معادالت ساختاری ،برآورد اثرات غیرمستقیم متغیرها
بر یکدیگر است .این ویژگی به پژوهشگران این امکان را میدهد تا نقش میانجی متغیرها را در مدل
مورد بررسی قرار دهند .از روش بوت استرات 1برای تعیین معناداری اثر غیر مستقیم حساسیت
پردازش حسی و سبک زندگی بر استرس ادراک شده استفاده گردید .بوت استراپ در برنامه AMOS
توزیع نمونه گیری برآورد پارامترها و خطای معیار مربوط به آن را ارزیابی میکند .چنین ارزیابی
برای تعیین مقاوم بودن پارامترها تحت مفروضه های نرمال بودن چند متغیره یا بد تدوین شدن
مدل ،مقایسه مدل های جایگزین و مقایسه روش های برآورد مفید است .سه علت اساسی ،استفاده
از این روش را در مطالعه حاضر توجیه میکند .اول آنکه در آزمون سوبل مشکل مربوط به توزیع
غیر نرمال اثر غیر مستقیم نمونه وجود دارد و چون روش بوت استراپ باز نمود تجربی توزیع اثر غیر
Bootstrapping

1
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مستقیم نمونه را فراهم میآورد ،دیگر پژوهشگر با چنین مشکلی روبرو نیست و دوم اینکه روش
بوت استراپ توان آماری بیشتری دارد .سوم اینکه امکان گرفتن دادههای نمونهای مجدد و یا اعتبار
متقاطع با دو نیمه کردن نمونهها امکان پذیر نبود .بر این اساس به منظور برآورد مربوط به
پارامترهای اصلی مدل معادله ساختاری از روش بوت استراپ یا خودگردان سازی استفاده شد
(چونگ و الو.)2117 ،1
جدول :8نتایج مربوط به اثرات غیر مستقیم اعتماد و خودکارآمدی بر توسعه حرفه ای(آزمون
مدل معادالت ساختاری)
متغیر

ضریب مسیر

خطای استاندارد برآورد

سطح معنی داری

حد پایین

حد باال

اعتماد
خودکارآمدی

1/11
1/11

1/11
1/11

1/111
1/118

1/19
1/12

1/22
1/11

با توجه به جدول  ،1اثر غیرمستقیم اعتماد با ضریب مسیر ( )1/11و خطای استاندارد ( )1011
و خودکارآمدی با ضریب مسیر ( )1/11و خطای استاندارد ( )1011بر توسعه حرفهای از طریق ادراک
رهبری در سطح  1/11مثبت و معنیدار است .در رابطه با سوال 2میتوان گفت اثرغیرمستقیم
اعتماد و خودکارآمدی بر توسعه حرفهای با نقش میانجی ادراک رهبری معنیدار و قابل تایید
میباشد ،پس بنابراین ادراک رهبری نقش میانجی را در رابطه بین اعتماد و خودکارآمدی بر توسعه
حرفهای دارد.
نتایج بررسی سواالت پژوهشی ارائه شده با توجه به مدل و تجزیه وتحلیل دادهها نشان داد که:
سوال :9اثرمستقیم خودکارآمدی با ضریب مسیر( )1/29و خطای استاندارد ( )1018وآماره (t
 )2017بر ادراک رهبری مثبت و در سطح  1/111معنیدار میباشد وخودکارآمدی معلمان با ادراک
رهبری رابطه دارد.
اثر مستقیم اعتماد با ضریب مسیر ( )1/37و خطای استاندارد (  )1017وآماره  )1011 ( tبر
ادراک رهبری مثبت و در سطح  1/111معنیدار میباشد و اعتماد سازمانی با ادراک رهبری رابطه
دارد.
سوال دوم :اثرمستقیم اعتماد با ضریب مسیر ( ،)1/21خطای استاندارد( )1011و آماره )2079( t
بر توسعه حرفهای مثبت و در سطح  1/111و  1/11معنیدار میباشد و اعتماد سازمانی مدرسه با
توسعه حرفهای رابطه دارد.

Cheung & Lau

1
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ولی اثر مستقیم خودکارآمدی برتوسعه حرفهای معنیدار نمیباشد و این سوال تایید نمیشود
و اثرمستقیم 1011و خطای استاندارد ( )1013و آماره  )1012 (tسطح معنیداری 1011میباشد.
سوال سوم :اثر مستقیم ادراک رهبری با ضریب مسیر ( ،)1/31خطای استاندارد ( )1018و
آماره  ) 2011( tبر توسعه حرفهای مثبت و در سطح  1/111معنیدار میباشد و ادراک رهبری با
توسعه حرفهای معلمان رابطه دارد.
سوال چهارم :اثر غیرمستقیم اعتماد با ضریب مسیر ( )1/11و خطای استاندارد (  )1011بر
توسعه حرفهای از طریق ادراک رهبری در سطح  1/11مثبت و معنیدار است و ادراک رهبری در
رابطهی اعتماد و توسعه حرفهای معلمان نقش میانجی دارد.
اثر غیرمستقیم خودکارآمدی با ضریب مسیر ( )1/11و خطای استاندارد ( )1011بر توسعه حرفه-
ای از طریق ادراک رهبری در سطح  1/11مثبت و معنیدار است و ادراک رهبری در رابطهی
خودکارآمدی با توسعهی حرفهای معلمان نقش میانجی دارد.
در جدول  8نتایج بررسی سواالت پژوهش به اختصار ارائه شدهاند.
جدول :8نتایج بررسي سوال های پژوهش
شماره

سوال

وضعیت

1

خودکارآمدی معلمان با ادراک رهبری رابطه دارد.
اعتماد سازمانی با ادراک رهبری رابطه دارد.

تایید شد
تایید شد

اعتماد با توسعه حرفهای رابطه دارد.
خودکارآمدی با توسعه حرفهای رابطه دارد.

تاییدشد
تایید
نشد

ادراک رهبری با توسعه حرفهای معلمان رابطه دارد.

تاییدشد

ادراک رهبری در رابطهی اعتماد و توسعه حرفهای معلمان نقش میانجی دارد.
و ادراک رهبری در رابطه ی خودکارآمدی با توسعهی حرفهای معلمان نقش
میانجی دارد.

تایید شد
تایید شد

2

3
2

بحث و نتیجه گیری
این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی ادراک رهبری در رابطه بین اعتمادسازمانی مدرسه،
خودکارآمدی بر توسعهی حرفهای معلمان زن دوره ابتدایی انجام شد .نتایج سوال اصلی( که به نوعی
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در برگیرنده سوال  2میباشد) نشان داد که روابط بین متغیرها معنیدار میباشد .بنابراین دادهها
و نتایج تجزیه و تحلیل آماری ،سوال اصلی را تایید مینماید اثر مستقیم اعتماد بر توسعه حرفهای
( )1/37و اثر غیرمستقیم آن با واسطه ادراک رهبری ( )1/11به دست آمده و اثر مستقیم
خودکارآمدی با ضریب مسیر (  )1011و اثر غیرمستقیم آن با واسطه ادراک رهبری( )1/11بر توسعه
حرفهای به دست آمده است و تاثیر کل این متغیرها را با میانجیگری ادراک رهبری ارتقا داده است،
که بیانگر تاثیر مثبت ادراک رهبری به عنوان متغیر میانجی میباشد.
در بررسی نتایج سوال اول پژوهش که آیا خودکارآمدی و اعتماد سازمانی مدرسه با ادراک
رهبری رابطه دارد؟ یافتههای پژوهش رابطه معنیداری خودکارآمدی با ادراک رهبری و مولفههای
آن را نشان میدهد که با نتایج تحقیق))Spilane, 2006و (Angelle, Nixon, Norton, Niles,
) 2011و) ) Bagheri, Ranjbar& Tab, 2015و)2013)Joshua Rew؛ (2015)Goddard, Goddard,

Eun Sook, Miller؛  )2012) Shirbeygi&azizi, amjad zebardasti&nosratiseraydashti؛
)(Shahoudi, Gholami, Alizadeh, Farajollahi, 2013؛ )2008 ) Wahlstrom&Louis؛ Hibarb,

) )2016همخوانی دارد .در تبیین یافتهها میتوان گفت که بین خودکارآمدی معلم و رفتار رهبری
ادراک شده رابطه معنیدار وجود دارد) Spilane (2006نشان داد رهبری توزیع شده دارای رابطه
مستقیم و معناداری با احساس کارآمدی است .همچنین احساس کارآمدی نیز متأثر از سبک رهبر
توزیع شده است و رهبری توزیع شده پیشبینی کننده احساس کارآمدی معلم ،رضایت شغلی و
تعهد سازمانی معلمان بوده است (Yassini, Reza Zainabadi, Nave ebrahim's,
) .Arasteh,2012.p143برطبق مدل ) ،Feridman & Kast (2002در هر دو سیستم اجتماعی (
کالس درس و سازمان ) ،خودکارآمدی معلم باید عالوه بر عملکردهای معلم به افراد ،درون این
سیستمها ( همکاران و مدیر ) نیز ربط پیدا کند .معلم در کالس درس به عنوان یک مربی ،عالوه بر
وظیفه ارائه اطالعات به دانشآموزان ،وظیفه برقراری روابط رسمی و غیر رسمی با آنها را به عهده
دارد؛ از طرفی وی به عنوان یک شخص سازمانی ،درگیر انجام وظایف وابسته به سازمان و نیز توسعه
روابط مثبت با همکاران و مدیر است) .( Vais karamiGadampour, Mottagi Nia , 2016.P 97از
جمله مولفههای خودکارآمدی معلمان ،درگیرکردن فراگیران در امر اموزش میباشد که به نوعی
معلم در مدیریت کالس درس اقداماتی را برای ایجاد نظم ،ایجاد انگیزه ،درگیر کردن فراگیران و
جلب مشارکت آنها در فرایند یادگیری انجام میدهد) .)Rezayi, Haghani, 2015.P192معلمان
میتوانند با بهرهگیری از روشها و شیوههای مناسب امر آموزش را به نحوی موثر و کارآمد نمایند
تا منجر به یادگیری بهینه گردد که از جمله مولفههای خودکارآمدی معلم ،راهبردهای آموزشی
میباشد؛ لذا معلمان باید با شناخت کامل ویژگیها ،استعدادها و توانایی های دانشآموزانشان از یک
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سری روشها و راهبردهایی در امر اموزش و تدریس بهره بگیرند که نهایتا به آموزشی موثر و با
کیفیت منجر شود ) .(Azim pour, Mesr Abadi, Yarmohammad Zadeh, .2015.P64بنا بر
نظر ) (Safavi,1993مدیریت کالس که از ابعاد خودکارآمدی معلم میباشد همان رهبری کردن امور
کالس درس از طریق تنظیم برنامهدرسی ،سازماندهی مراحل کار و منابع ،سازماندهی محیط به
منظور باال بردن کارایی ،نظارت بر پیشرفت دانشآموزان و پیشبینی مسائل بالقوه است (Godali ,
).2016.p 23

همچنین نتایج بیانگر این بود که اعتماد با ادراک رهبری رابطه دارد که با

پژوهشهای Li,

(2016) Hallinger &Walker؛ (2015)Hashemi & Rastegar؛ , Rahimian, Jalali khun abadi
(2012)Mir Mohammadi؛ (2009) Wang, Watson, Murray؛ ( 2011) Harrison & Ginny
Birky,George؛ ) )Boyacı, Fatih Karacabey, Bozkuş, 2018همخوانی دارد .در تبیین یافتهها

میتوان گفت که بنا بر نظر  (2002) Curtisرفتار مدیر مهمتراز هر عامل دیگری که در یک گروه یا
سازمان وجود دارد ،در تعیین سطوح اعتماد موثراست .پژوهشگران دریافتند که رهبری مشارکتی،
تصمیمات افراد ،حمایت سازمانی ،بازخورد عملکرد و بهبود موقعیتها کامالً با اعتماد مرتبط هستند
( (Tatum,1995 ،Sarcus,1996عالوه براین ارزیابیهای مثبت کارمندان از عملکرد سرپرستان منجر
به سطوح باالتر اعتماد سازمانی خواهد شد .بنا بر نظر) Dellay& Vassou(1998روابطی که بر اساس
اعتماد و خدمت بنیان نهاده شدهاند ،پایههایی برای تاثیرگذاری رهبری خدمتگزار هستند .همچنین
گرین لیف معتقداست که اعتماد نقطه عطفی برای رهبری خدمت گزار است ،چرا که مشروعیت
رهبری با اعتماد شروع میشود .او خاطرنشان میسازد که تنها به افرادی میتوان اعتماد کرد که
تجربه استواری در خدمتگزاری به سازمانهای خود داشتند Ardalan, Ghanbari, Nasiri Vallik
) .)Bani, Beheshti Rad , 2013, P 60بنا بر نظر( ( 2002(Bryk & Schneiderبه نقل از (Yasini
)  Zainabadi,et al, 2012توسعه اعتماد در مدرسه کمک میکند تا بیاطمینانی ،ناامنی و ابهام در
زمینه رابط میان رهبر و معلمان زایل شود .هنگامی که اعتماد فزایندهای ایجاد میشود ،معلمان
احساس میکنند که توانمندترند و هنگامی که افراد به دیگری اعتماد ندارند ،گوش نمیکنند به
طور آشکارا ارتباط برقرار نمیسازند و تمایل به همکاری نشان نمیدهند .همچنین در بررسی نتایج
سوال دوم که آیا اعتماد سازمانی مدرسه و خودکارآمدی با توسعه حرفهای رابطه دارد؟ بین اعتماد
و توسعه حرفهای رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که با پژوهشهای(2015)Kosar؛ ( Angelle,
) Nixon, Norton, & Niles, 2011؛ (Saffari Zanjani, Kazemzadeh Bittali, Hasani,
)Namazpour ,2017؛ ( 2018) Motaghinia, Weis Karami& Deldar؛ 2013) derakhshan far
( ؛  ( 2015)Glavandi& nojomiهمخوانی دارد .در تبیین یافتهها میتوان گفت در صورت وجود
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اعتماد در سازمان معلمان برای توسعه حرفهای و شرکت در دورههای ضمن خدمت تالش خواهند
کرد تا باعث کارایی در فعالیتهای مدرسه گردند و بنا بر نظر)TagvayiYazdi ( 2016.P 96-97
اعتماد کلید اصلی برای توسعه روابط بین فردی بشمار میرود .سطح پایین اعتماد باعث میشود که
کارکنان جریان دادهها را در سازمان منحرف کنند و سوءظن و بدگمانی در بین کارکنان رواج یابد
و ارتباطات باز و صادقانه در سازمان از بین برود و تصمیمهای سازمان کیفیتی بهینه نداشته باشد.
اعتماد فرصتی را برای ایجاد همکاری سازمانها ،ایجاد میکند تا بر مبنای آن سرمایه گذاری خود
را افزایش دهند .و از آنجا که توسعة کارکنان بدون ایجاد یک فضای مثبت کاری توأم با اعتماد که
در آن کارکنان به یکدیگراعتماد نموده و دانش و اطالعات خود را در اختیار هم قرار میدهند و یک
محیط آزمایشگر و چالشی که کارکنان در کنار یکدیگر به یادگیری میپردازند ،اتفاق نمیافتد؛ لذا
نقش اعتماد سازمانی در توسعه کارکنان از اهمیت ویژهای برخوردار است (Farhang, Siyadat,
) . Molavi, 1390. P161همچنین (Saffari Zanjani, Kazemzadeh Bittali, Hasani,
)Namazpour, ,2017. P3یافتههای حاصل از مطالعات ،حاکی از آنند که خودکارآمدی بر کسب
دانش ،نگرش و توسعه مهارتهای حرفهای کارکنان تأثیر دارد .در بررسی نتایج پژوهش ،رابطه
خودکارآمدی بر توسعه حرفهای تایید نمیشود که با پژوهشهای ) ( Derakhshanfar, 2013و
) (Motaghinia, Weis Karami& Deldar, 2018؛ (Mottaghinia, Khadri, & Sepehvandi,
)2013؛)(Saffari Zanjani, Kazemzadeh Bittali, Hasani, Namazpour, ,2017؛ (2015)Kosar

همخوانی ندارد ،که دلیل آن میتواند به علت استفاده از ابزارهای گوناگون ،گروههای متفاوت سنی
و فرهنگهای متفاوت شرکتکنندگان در پژوهش باشد .نتایج بدست آمده در این پژوهش بیانگر
آن است که خودکارآمدی به صورت غیرمستقیم و با میانجیگری ادراک رهبری بر توسعه حرفهای
تاثیردارد .موفقیتهای روزمره و اعتماد به نفس ،ادراک خودکارآمدی را افزایش میدهد ،شکستهای
متوالی موجب عدم اعتماد به نفس گردیده و خوکارامدی را کاهش میدهد .خودکارآمدی ،ویژگی
شخصیتی یا نظام باوری ما هستند که اکتسابی میباشند .مسئوالن آموزش و پرورش با گذاشتن
دورههای آموزش ضمن خدمت و آموزش آنها به مدیران ،معلمان و دیگر کارکنان باعث عملکرد
بهتر باالتر سازمان شوند .مدیران مدارس با پرورش این صفات و ویژگی شخصیتی در خود میتوانند
باعث اثربخشی و کارایی مدرسه شوند) .(Shirbeygi& et al ,2012.P47-48بنا بر نظر (Safari
) zanjani, kazemzade bitali, hasani& namaz poor, 2017توسعه حرفهای کارکنان فرآیند
مداومی است که باعث بهبود عملکرد معلمان در زمینه استانداردهای آموزشی و شهروندی برای
تمامی کارکنان میشود که ظرفیت تمامی کارکنان را در راستای یادگیری مادامالعمر افزایش میدهد
یکی از مولفههای تأثیرگذار و مهم در سازمانهای آموزشی ،فرهنگ سازمان است که از ابعاد توسعه
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حرفهای میباشد .به طورکلی فرهنگ سازمانی بر تمام جوانب سازمان و وظایف مدیریت و چگونگی
هدایت و پرورش کارکنان تأثیر میگذارد) . (Hassani, 2015.P8یکی دیگر از مولفههای توسعه
حرفهای انگیزه یادگیری میباشد که به عنوان ترکیبی از نگرش ،خواستهها ،عالقه و تمایل به صرف
تالش در جهت یادگیریِ چیزی تعریف شود .به نظر برونر ،انگیزش و گرایش به یادگیری عامل ایجاد
هیجان فکری است و باعث میشود ،یادگیرنده در برخورد با جهان ،احساس شایستگی کند (pir
 .kamali, momeni mahmuei, pakdaman, 2013.P125).از ابعاد دیگر توسعه حرفهای معلمان،
فرصت آموزش میباشد .بنا بر نظر ) (Desimon, 2009. P182توسعه حرفهای معلمان عبارت است
از استقبال از فرصتهای آموزشی ،به صورت فرصتهای یادگیری رسمی و غیررسمی که موجب
تعمیق و گسترش شایستگی حرفهای معلمان شامل دانش ،باورها ،انگیزش و مهارتهای
خودتنظیمی آنها میشود ).(Akhondi, Safayi movahhed, 1394. P87
در بررسی نتایج سوال سوم که آیا ادراک رهبری با توسعه حرفهای معلمان رابطه دارد؟ نتایج
نشان داد که ادراک رهبری با توسعهحرفهای معلمان رابطه دارد ،این یافتهها با پژوهشهای پیشین
)2017(Javanak Liavali, Abili,. Pourkarimi,& Soltani Arabshahi؛ Yasini Zainabadi,
(2012) Nave ebrahim&Araste؛ Shirbeygi&azizi, amjad zebardasti nosratiseraydashti,
))2012؛ ) (Wahlstrom, Seashore Louis, 2008و ))Lizalee,2016؛ Koşar,Çağatay Kılınç,

) Zeki Öğdem,Savaş,(2014؛  (2003) Guskeyهمخوانی دارد .در تبیین یافتهها میتوان گفت
زیرا رهبران آموزشی در زمینه توسعه حرفهای معلمان نقش مهمی بازی میکنند ،چرا که آنها هم
میتوانند موجب توسعه حرفهای معلمان شوند .با توجه به برداشتهای ) ،)Bray-Clark,2003در
عصر افزایش پاسخگویی مطالبات برای معلمان و دانشآموزان ،توسعه حرفهای موفقیت کلیدی در
اصالح نظام آموزشی مدرسه به عنوان مدیران استراتژیک با بهبود نیروی آموزشی فعلی خواهد بود.
بعد ترویج توسعه حرفهای مدرسه شامل رفتارهایی است که با یادگیری مادامالعمر سازگار است
(  .)Hoy & Mielcarek, 2003رهبر آموزشی از طریق تجزیه و تحلیل دادهها ،فراهم کردن فرصت-
های توسعه حرفهای که با اهداف مدرسه هم تراز است و فراهم کردن منابع حرفهای برای معلمان،
آنها رابه یادگیری بیشتر در مورد موفقیت دانشآموزان تشویق میکند و تشویق معلمان به حضور
در فعالیت های توسعه حرفهای در راستای اهداف مدرسه بوده که همراه با فراهم کردن فرصتهایی
برای توسعهحرفهای برای معلمان میباشد ( .)Rajabzadeh & Lesani, 2014.P64از جمله مولفه-
های ادراک رهبری ،مالحظات رهبری میباشد .رهبر نیازهای احساسی زیر دستان را برآورده می-
کند .این رهبران نیازهای افراد را تشخیص میدهند و به آنها کمک میکنند تا مهارتهایی را که
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دهند Samadi Mirarklaee& Samadi

برای رسیدن به هدف مشخص الزم دارند پرورش
) .Mirarklayi, 2017.P5از جمله ابعاد دیگر ادراک رهبری شفافیت نقش میباشد و این شفافیت
میزانی است که رهبر ،اطالعات خود را به دیگران نشان میدهد؛ اطالعات را با دیگران به اشتراک
میگذارد و افکار و احساسات خود را ابراز میکند تا باعث آگاهیهای افراد و توسعه فعالیتهای
آنان گردد ).(Yousefi, Eidipour, Gholami Torksluye, 2015.P58
) )Rajabzadeh, lesani&motaharinejad, 2015به نقل از ) ) Sergiovanni,1996وجود رابطه
مثبت و قوی بین رفتارهای رهبری آموزشی مدیران و تعهد معلم را تأیید کرد .هدف نهایی آموزش،
یادگیری دانشآموزان است ،با این حال آنچه آنها یاد میگیرند ،بستگی به عملکرد معلمان دارد
که این نیز محصول عوامل زیادی مانند تعهد آنها ،رشد حرفهای ،جو مدرسه ،فرهنگ غالب مدرسه
و غیره است .همه این عوامل با فعالیت یا عدم فعالیت مدیر ،ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم دارند
همین طور رابطه تنگاتنگی میان رهبری با توسعه و تحقق مدارس کارآمد وجود دارد .رهبری
اثربخش ادراک شده زمینه تعهد و وفاداری کارکنان را فراهم میسازد و زمانی که کارکنان به
رهبرانشان اعتماد داشته باشند ،استرس کاری در میان آنان کاهش یافته و تصمیم جدی مبنی بر
ترک خدمت نخواهند داشت ) .(Najafpour Tiola, 2015
در بررسی نتایج سوال چهارم که آیا ادراک رهبری در رابطهی خودکارآمدی و اعتماد سازمانی
مدرسه با توسعهی حرفهای معلمان نقش میانجی دارد؟ در نهایت نتایج پژوهش حاضر نشان داد
که ادراک رهبری در رابطه خودکارآمدی معلمان اعتمادسازمانی مدرسه بر توسعهی حرفهای معلمان
نقش میانجی را دارد این یافتهها همخوان با یافتههای پژوهشی (Wahlstrom, Seashore Louis,
) 2008میباشد .به اعتقاد ) (Vetoun & Kameroun, 2002افراد به دو دلیل هنگامی که اعتماد
بیشتری به مدیرشان دارند ،احساس توانمندی بیشتری میکنند :نخست از رفتارهای غیر مولّد و
بیفایده ناشی از عدم اعتماد اجتناب میشود؛ هنگامی که افراد به دیگری اعتماد ندارند گوش نمی-
کنند ،بوضوح ارتباط برقرار نمیکنند ،سخت نمیکوشند و همکاری از خود نشان نمیدهند .از طرف
دیگر وقتی اعتماد وجود دارد افراد آزادند که تجربه کنند ،بیاموزند و بدون ترس از تغییر ،همکاری
کنند .دوم افراد قابل تمجید و شریف همیشه برای دیگران نیروی مثبت ایجاد میکنند و آنان را وادار
میکنند تا خود را الیق تر احساس کنند ).(Farhang , Siyadat, Molavi, 1390. P161
این پژوهش با محدودیتهایی نیز همراه بود .این پژوهش برروی معلمان ابتدایی زن ارومیه
صورت گرفته است و در تعمیم آن باید جانب احتیاط در نظرگرفته شود .این پژوهش تنها برای
معلمان یک شهر صورت گرفته پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی در شهرهای دیگر نیز مولفه-
هایی به غیر از این ،از قبیل رضایت شغلی ،شرایط و جو سازمانی مدرسه و ویژگیهای شخصیتی
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 پیشنهاد میگردد برنامهریزیهایی برای توسعه حرفهای معلمان.معلمان نیز مدنظر قرار داده شود
 با توجه به.با توجه به عواملی که به نوعی در گسترش و پیشرفت این عمل موثر است صورت گیرد
 ارتباط بین متغیرهای فردی یا،اهمیت توسعه حرفهای معلمان پیشنهاد میشود در سایر مطالعات
سازمانی مختلف و حرفهای بودن معلم از طریق روشهای مختلف تحقیقاتی مانند مطالعات کیفی
 پیشنهاد میشود مسئوالن.با نمونههای مختلف و ابزارهای جمعآوری اطالعات مختلف انجام شود
 معلمان و،آموزش و پرورش با گذاشتن دورههای آموزش ضمنخدمت و آموزش آنها به مدیران
.دیگر کارکنان باعث توسعه حرفهای و عملکرد بهتر معلمان و باعث اثربخشی و کارایی مدارس شوند
-همچنین مدیران و مسئوالن در مدارس با افزایش اعتماد و خودکارآمدی در معلمان و ایجاد سبک
.های رهبری مناسب در دانشافزایی و گسترش توسعه حرفهای معلمان قدمهای موثری بردارند
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