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چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطهی رهبری آموزشی و خودکارآمدی معلم با توسعهی حرفهای معلماان دورهی
ابتدایی ناحیهی  2شهر اردبیل بود .ایان تحقیاق از لحاا

هادف از ناوع کااربردی ،از لحاا

روش ،توصایفی از ناوع

همبستگی بود .جامعهی آمااری ایان پاژوهش را معلماان شاا ل در دورهی ابتادایی ناحیاهی  2شاهر اردبیال باه
تعداد  1260نفر تشکیل داده اند .بارای تعیاین حجام نموناه بار اساا

جادول مورگاان نموناهای باه تعاداد 374

انتخاب و به روش خوشهای انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای رهباری آموزشای اصارر و
همکاران  ،1395پرسشنامهی خودکارآمدی شرر و همکاران  ،1928پرسشنامهی توسعهی حرفاهای دبیاران شااه-
پسند  ، 1386همکاران استفاده شده است که روایی محتاوایی پاژوهش توساس اساتادان و صااح نظاران تیییاد
شده است .در پژوهش حاضار ،پایاایی پرسشانامههاا باا اساتفاده از ضاری

آلفاای کرونباا بارای پرسشانامهی

رهبری آموزشی ،0/92برای پرسشنامهی خودکارآمدی  0/78و همچنین بارای توساعهی حرفاهای  0/97باه دسات
آمد .دادهها با اساتفاده از نارم افازار SPSSتحلیال گردیاد .جهات تجزیاه و تحلیال ا اعااو از روشهاای آمااری
توصیفی ،میانگین و انحراف استاندارد و تی تک نمونهای ،همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متریری استفاده
شد .نتایج نشان داد که بین رهبری آموزشی و خودکارآمدی با توسعهی حرفهای ،رابطهی معنااداری وجاود دارد و
میانگین نمراو رهبری آموزشی ،خودکارآمدی و توساعهی حرفاهای باه

اور معنااداری باااتر از میاانگین اسات

همچنین متریر رهبری آموزشی با بیشترین میزان تیثیر و خودکارآمدی با کمترین میزان تاثیر متریار توساعهی
حرفهای را پیشبینی میکنند.

واژگان کلیدی :رهبری آموزشی ،خودکارآمدی ،معلم ،توسعهی حرفهای.
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Abstract:
The purpose of this study was to investigate the relationship between educational leadership and teacher
self-efficacy with the professional development of primary school teachers in District 2 of Ardabil. This
research was applied in terms of the purpose of the research and correlational in terms of descriptive method.
The statistical population consists of 1260 primary school teachers in District 2 of Ardabil. To determine the
sample size based on Morgan table, 374 samples were selected and selected by cluster sampling. To collect
data, Asghari et al.'s (2011) educational leadership questionnaire, Scherer et al.'s self-efficacy questionnaire
(2016) and Shahpasand et al.'s (2009) teachers' professional development questionnaire were used. The
validity of the questionnaires was confirmed by professors and experts and the reliability of the
questionnaires was obtained using Cronbach's alpha coefficient for the educational leadership questionnaire
0.92, for the self-efficacy questionnaire 0.78 and also for professional development 0.97. Data were analyzed
using SPSS software and descriptive statistics, mean and standard deviation and one-sample t-test, Pearson
correlation and multivariate regression were used to analyze the data. The results show that there is a
significant relationship between educational leadership and self- efficacy with professional development.
And the average scores of educational leadership, self-efficacy and professional development are higher than
the average. The observed p level is significant in all variabels and the results show that educational
leadership with the highest impact and self- efficacywith the lowest impact predicts professional
development.

Keywords: Educational Leadership, Self-Efficacy, Teacher, Professional Development.

1

Corresponding author: mery.poor.0930@gmail.com
| 66

مجله علمی رهبری آموزشی کاربردی ،سال اول ،شماره  ،3پاییز 76-65 ،1399

AEL. Vol. 1. No.3. Autumn 2020, 65-76

این ظرفیت از

مقدمه

حرفهای 4به عنوان

ریق توسعهی

با تسریع فرایند جهانی شدن و افزایش

فرایندی که دانش ،مهارو ،نگرش و خصوصیاو

رقابتها در سطح بینالمللی ،منابع انسانی


مرتبس با ایفای نقش حرفهای را بهبود میبخشد،

شایستهای که بتوانند نظامهای متبوع خود را با


فراهم میشود (.)Sparks & Loucks, 1989

چالشهای ناشی از این تحواو سازگار سازند،


حرفهای ،نیازمند

کاربرد موفقیتآمیز توسعهی

اهمیت فزایندهای پیدا کرده است .در سطح

توجه به سه عنصر اساسی محتوا ،فرایند و زمینه

سازمانها ،مدیریت منابع انسانی و توجه به نیروی

است .محتوا (اشاره به دانش ،مهارو ،نگرش و

انسانی بهعنوان فاکتوری مهم در راستای موفقیت

خصوصیاو هدف (صاحیت مورد نیاز) دارد) و

بین

فرایند( ،چگونگی ارتقای آنها را نشان میدهد).

سازمانهای کارآمد و ناکارآمد در نتیجه تفاوتی


زمینه (مشتمل بر بستر ،محیس ،نظام ساختاری و

است که بین نیروی انسانی شایستهی آنها وجود

فرهنگی است که شایستگیهای مورد نیاز در آن

دارد ( )Jahanian et al, 2014به همین دایل منابع

اتفاق افتاده و بعد از توسعه ،کاربردی میشوند).

انسانی هر سازمانی بهعنوان عامل راهبردی ،مورد

زمینه ،عنصر مهمتری در مقایسه با عناصر دیگر

توجه قرار گرفته است (.)Heidarzadegan et al, 2013

است ( )Harwell, 2003; Guskey, 2009به این دلیل که

نظامهای آموزشی از این قاعده مستثنی نیستند.


موفقیت اقداماو و چگونگی توسعهی معلمان

سازمانی

محسوب

میگردد.


تفاوو

عاوه بر انتظاراو عمومی که از آموزش و

نهای نظیر خصوصیاو
وابسته به عوامل زمی 

پرورش وجود دارد ،سازگاری با ترییراو محیطی و

خودکارآمدی5

اجتماعاو یادگیری (مانند احسا

ایجاد ترییر در آن نیازمند اصاحاو آموزشی و به

معلمان) ،رهبری مناس

تبع آن بهسازی عامان آموزشی است .تجارب

و منابع ازم است ( .)Harwell, 2003از

رف دیگر

رحهای بهسازی بدون

نهای
انتقال و کاربردیسازی شایستگی ،نیازمند زمی 

راحی فرصتهای ازم برای ارتقای

است که آن را جذب شود و برای استفاده از آن

پیشین نشان میدهد که
پیشبینی و


آموزشی ،همچنین زمان

تهای حرفهای 3معلمان احتمال موفقیت
صاحی 
موفقیت کمی دارند (.)Guskey, 2009

آمادگی وجود داشته باشند (.)Guskey, 2009
توسعهی

حرفهای

معلمان

میتواند

با

شواهد ارائه شده توسس دیپائوا و هوی نشان

متریرهای متعددی ارتباط داشته باشد که یکی از

میدهد که در مؤسساو آموزشی با عملكرد باا،


این متریرها خودکارآمدی است ()Asghari et al, 2015

توسعهی عامان آموزشی و یر آموزشی به وضوح

که یک متریر زمینهای است .خودکارآمد

از

رحهای توسعهی این مؤسساو در ارتباط بوده

مفاهیم مهمی است که از نظریهی شناخت

است .در مؤسساو با عملکرد باا ،مجموعهی

اجتماعی باندورا نشئت گرفته است .خودكارآمد ،

معلمان عاوه بر قبول مسئولیت جمعی در

اشاره دارد به

رز تفکر افراد و باور آنها نسبت به

موفقیت فراگیران ،ظرفیت ازم برای کمک به

توان خود در انجام دادن كارها و فعاليتها.

بهبود یادگیری آنان را دارند ( )DiPaola & Hoy, 2013و

این نظر ،افراد مایلاند فعاليتهايي انجام دهند

با

بق

4. Professional development
3. Professional competencies

5. Self-efficacy
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كه در انجام آن احسا

ا مينان داشته باشند و
ناتوانی كنند،

اگر افراد در انجام فعاليتی احسا

به ور معمول از انجام آن فعالیت اجتناب مي-
کنند .باورها

خودكارآمد

بر اندازهی انرژ

برا

انجام دادن فعاليتها و ایستادگی در مقابل موانع

کیفیت و ایجاد ترییراو اساسی در مدار
به کیفیت و صاحیتها
زیاد  ،به رهبر
اثربخشی مدار

اثر مستقيم دارد ( .)Ferla et al, 2009باورها و
ارتباط

روشها

انتظاراو در مورد نتیجه با باورها

كارآمد

مدیریتی ،بلکه تا حد

آنها بستگی دارد .تحقیقاو
 ،به ور کلی نشان میدهد که

توانایی مدیران در ایفا
اصلی مدار

 ،نه تنها

نقش رهبر

مؤثر ،عنصر

امروزی است (.)Zeinabadi, 2010
مدیریتی

روزمرة

دارند چون اين باورها ،انتظاراو را معين ميكنند و

انتظاراو و چالشها

از آنجا كه پيامد مورد انتظار افراد به خا ر آنچه

کافی نیست و بدون ایفا

برا

برآوردن

نوظهور و مداوم مدار

میتوانند انجام دهند ،به قضاووهایشان بسیار

اثربخشی مدار

وابسته هستند در اين موارد ،اگر درک از خود

خواهد داد ( .)Leithwood et al, 2008وظیفه اساسی

كنترل شود ،انتظاراو نتیجه ،بدون شک

آموزشی عبارو از بهینهسازی وضعیت

كارآمد

رهبر

به کند

نقشها


رهبر ،

و در سطح پایینی رو

نقشي مهم در پيشبيني رفتار خواهد داشت (2011

یادگیری و پیشرفت تحصیلی است .اگر کسی در

 )Abdullahi,بر این مبنا خودکارآمدی معلمان ،به

مقام رهبر آموزشی است نتواند در بهبود کیفیت

عنوان یک عامل زمینهای ،عبارو از باور به تیثیر

آموزش مؤثر واقع شود وجود او در این مقام قابل

گذاری بر یادگیری و ادراک معلمان از صاحیت

دفاع و توجیه نخواهد بود (.)Wales, 2009

خود در برآوردن الزاماو حرفهای در یک موقعیت

ریق تدریس مؤثر از سو

یادگیری از

معلمان

مشخص است (Goddard, Hoy, & Woolfolk 2004 ,

انجام میگیرد و رهبر

.)Hoy

معلمان ،تولید منابع ،فراهم کردن محیس آموزشی

عامل دیگر که میتواند با توسعهی حرفهای

مناس

آموزشی با نفوذ بر

و ایجاد انگیزش میتواند باعث بهبود

ارتباط داشته باشد ،رهبری آموزشی 6است .نتایج

اثربخشی آن باشد رهبر

پژوهش  )2020( Yazdani et al.نشان داده است که،

سلسله رفتارهايی است که میتواند تیثیر فراوانی

اهمیت روزافزون شایستگیها در مدیریت منابع

بر عملکرد معلمان در تدریس اثربخش و پیشرفت

انسانی و ضروروها و مسائل اساسی خاص

تحصیلی دانش آموزان داشته باشد بنابر آنچه

مدیریت مدرسه و گسترش پارادایم رهبری

بيان شد ،در اين پژوهش تاش ميشود رابطهی

آموزشی باعث اهمیت بیش از پیش توسعهی

رهبری آموزشی و خودکارآمدی معلم با توسعهی

شده است .نمایندگان

منظم و قابل اتكا تشريح و

حرفهای مدیران مدار

حرفهای ،به گونها

آموزشی متشکل از

آموزشی نیک میدانند که مهمترین عامل در

بررسي شود .در سازمان مورد پژوهش میزان

و نظام

توسعهی حرفهای معلمان اهمیت ویژهای دارد

ی دو دههی آینده،

همچنانکه در سند تحول بنیادین آموزش و

متکی بر

یافته است و پرداختن به این

برنامهها

هدایت

اصاح و ترییر مدار

آموزشی ،مدیران هستند .در

جنبش اصاحاو آموزشی در مدار

مدیران خواهد بود به عنوان یک قاعده ،بهبود

پرورش انعکا

مسئله میتواند راهگشایی خیلی از مسائل این
سازمان گردد.

6 . Educational leadership
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دارای  10بعد است .روایی و پایایی این پرسشنامه در
پژوهش ( )Jahanian et al, 2014مورد تییید قرار گرفته

روش تحقیق
هدف کاربردی است ،از

است .در بررسی دیگری پایایی با استفاده از آزمون

روش توصیفی از نوع همبستگی و روش

آلفای کرونبا

 0/87به دست آمده است (et al, 2009

کتابخانهای و میدانی است.

گردآوری ا اعاو

.)Shah Pasand

تحقیق حاضر از لحا
لحا

جامعهی آماری این تحقیق را معلمان دورهی
ابتدایی آموزش و پرورش ناحیهی  2شهر اردبیل در

جدول  .2پرسشنامهی توسعهی حرفهای
ابعاد

متریر

دستيابي به اهداف شرلي(سوااو

مشارکت با هم قطاران برا
)1-12

سال تحصیلی  98-99تشکیل دادهاند که بر اسا

تعهد در مبادلهی تجارب آموزشی (سوااو )13-20

اسناد آموزش و پرورش ناحیهی  2اردبیل به تعداد
 1260نفر هستند .با استفاده از روش خوشهای چند
مرحلهای  376نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند

تمایل به ارزشیابی مداوم(سوااو )21-28
دستیابی به فرصتهای یادگیری و تجارب جدید(سوااو )29-37
توسعه

هدایت تحقیق عملیاتی فراگیران(سوااو )37-42

حرفهای

آگاهی نسبت به مسائل آموزشی(سوااو )43-48

بدین صورو که بعد از انتخاب ناحیهی دو ،از بین
مدار

تاش در جهت بهبود کیفیت تدریس(سوااو )49-52
مشارکت در کارگاهها و سمینارها(سوااو )53-58

این ناحیه به صورو تصادفی ،چندین

فرصت برای تبادل تجارب(سوااو )59-63
حمایت از ترییر(سوااو ()64

مدرسه انتخاب شد و از هر مدرسه چندین معلم

میزان پایایی 0/97 :

انتخاب شدند.
پرسشنامههای

جهت گردآوری ا اعاو از
استاندارد به صورو زیر استفاده شده است:
پرسشنامه خود کار آمدی :برای سنجش خود
کار آمدی شرلی از پرسشنامه استاندارد (et al, 2015

 )Asghariکه از 17سؤال پنج درجهای تشکیل یافته
است ،استفاده شده است .روایی این پرسشنامه در
پژوهش ( )Khadivi et al, 2017مورد تایید قرار گرفته
و میزان پایایی با استفاده از آزمون آلفای کرونبا

پرسشنامهی رهبری آموزشی :رهبری آموزشی با
استفاده از پرسشنامهای  45سؤالی به همین نام
که توسس ( )Abdollahi Sadin and, 2011توسعه داده
شده است ،ارزیابی شد .این پرسشنامه دارای  5بعد
است .روایی این پرسشنامه در پژوهشهای
مختلفی (et al, ;2015 Abdollahi Sadin and, 2011

 )Asghariتییید گردیده و پایایی آن با استفاده از
آزمون آلفای کرونبا  0/91به دست آمده است.

 0/84بهدست آمده است (.)Asghari et al, 2015
جدول  .3پرسشنامهی رهبری آموزشی

جدول  .1پرسشنامه خودکارآمدی
متریر
ابعاد

متریر

کمک مستقیم به معلمان (سوااو)41،40،31،30،29،13،5،4
گرایش به آ ازگری (سوااو )17،11،6،7،14،15،16
خودکارآمدی

رشد

میل به گسترش تاش (سوااو )9،13،10،12،8

میزان پایایی 0/78 :

حرفهای

معلمان

معلمان

(سوااو،38،27،26،23،15

)14،8،6،3،1
رهبری

روش متفاوو در رویارویی (سوااو )2،4،1

ابعاد

آموزشی

رشد حرفهای معلمان به صورو گروهی معلمان (سوااو
)10،9 ،44،43،42،37،34،21،19،18
برنامه

ریزی

درسی

معلمان

(سوااو،45

،39،36،32

)28،25،17،11،7،2

پرسشنامهی توسعهی حرفهای :توسعهی حرفهای

اقدام پژوهی معلمان (سوااو) 20،16،12،3 ،24،22 ،33 ،35
میزان پایایی 0/92 :

معلمان از

ریق پرسشنامهی  64سؤالی شاه-

پسند و همکاران سنجیده میشود این پرسشنامه
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حرفهای معلمان ابتدایی ناحیهی  2شهر اردبیل

رابطهی رهبری آموزشی و خودکارآمدی معلم با توسعهی

برای تجزیه و تحلیل ا اعاو از آزمونهای نظیر تی،

خود کارآمدی کوچکتر از آن میباشد همچنین با

پیرسون و رگرسیون استفاده شده است برای این

توجه به میانگین نمونهی آماری بهترتی

منظور از نرم افزار آماری  SPSSبهره گرفته شده که

 2/86 ،و  3/62و میانگین معیار مقایسه یعنی عدد

برای تحلیل وضعیت هر یک از متریرها از آزمون T

بهترتی
 ،3اختاف میانگین 

تک نمونهای و برای شناسایی رابطهی بین متریرها

حاصل شده است.

از آزمونهای ضری

جدول  .6نتایج ضری

همبستگی پیرسون و آزمون

برابر 3/59

برابر  -0/14 ،0/48و 0/62

همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی بین

رهبری آموزشی ،خود کارآمدی با توسعه حرفهای

رگرسیون چندگانه استفاده شده است.

یافتههای تحقیق

متریرها


توسعه حرفهای

توسعه حرفهای

1

رهبری آموزشی

** 0/483

رهبری آموزشی

خود کارآمدی

1

جدول  .4نتایج آزمون کولمگروف -اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن توزیع
خود کارآمدی

متریرهای تحقیق
رهبری
متریر

** 0/255

1

** 0/204

توسعه
خودکارآمدی

حرفهای


آموزشی

میانگین

161/61

44/01

232/13

مطابق نتایج جدول ( )6و با توجه به اینکه سطح

انحراف معیار

22/01

8/05

45/38

معناداری خطای آزمون برای سطح ا مینان 0/99

0/487

0/163

0/107

کمتر از  0/01است ،میتوان گفت بین رهبری آموزشی،

مقدار  zکولموگروف-
اسمیرنوف
0/094

سطح معنی داری

0/172

0/144

خود کارآمدی و توسعه حرفهای رابطه مستقیم
معناداری وجود دارد .ضری

همبستگی بین توسعه

حرفهای با رهبری آموزشی  0/48و خود کارآمدی 0/25
بق نتایج جدول ( )4توزیع متریرهای رهبری

باشد.

حرفهای نرمال

آموزشی ،خودکارآمدی و توسعهی
جدول .7نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه بین رهبری آموزشی ،خود کارآمدی و

است و جهت تحلیل فرضیاو میتوان از آزمونهای

حرفهای

توسعه

پارامتریک (پیرسون ،رگرسیون و تی تک نمونهای)

ضرای

یر استاندارد

مؤلفهها

استفاده کرد.

ضری
B

انحراف معیار

مقدار ثابت

78/808

17/365

استاندارد Beta

T

.Sig

4/538

0/01

رهبری آموزشی

1/008

0/095

0/49

10/563

0/01

خود کارآمدی

0/225

0/261

0/14

2/864

0/028

جدول  .5نتایج آزمون  tتک نمونهای وضعیت رهبری آموزشی ،خود کارآمدی و
توسعهی حرفهای معلمان دوره ابتدایی ناحیه  2شهراردبیل
انحراف
متریرها

میانگین

معیار

3/59

0/48

مقدار مقایسه= 3
اختاف

t

میانگین

درجه

سطح

آزادی

معنی
داری

رهبری

0/59

23/353

372

0/000

تیثیر متریرهای رهبری آموزشی و خود کارآمدی به

آموزشی
2/86

خود

0/54

-0/14

-4/87

372

0/000

کارآمدی
توسعه

3/62

0/70

0/62

17/080

372

0/000

حرفهای

عنوان متریرهای پیشبین و توسعهی حرفهای به
عنوان متریر ماک ،با استفاده تحلیل رگرسیون
چندگانه به روش ورود تحلیل شد همان ور که در
جدول شمارهی ( )7مشاهده میشود ،مقادیر

با توجه به میانگین و مقادیر معناداری (جدول )5
که کمتر از  0/05است ،میتوان گفت میانگین
وضعیت رهبری آموزشی و توسعهی حرفهای
معلمان دورهی ابتدایی ناحیهی  2شهر اردبیل به
صورو معناداری بااتر از میانگین نظری و متریر
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مشاهده شده در همه متریرها به یر از بعد لذو
درک شده معنادار است و نتایج نشان میدهد که
متریر رهبری آموزشی با بیشترین میزان تیثیر با
بتای ( )BETA=0/49و خودکارآمدی با کمترین میزان
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تاثیر با بتای ( )BETA=0/14متریر توسعهی حرفهای را
پیشبینی میکنند.


بق نتایج جدول فوق و با توجه به میانگین و
مقادیر معناداری ،گرایش به آ ازگری و روش
متفاوو در رویارویی) معلمان دورهی ابتدایی ناحیهی

جدول  .8نتایج آزمون  tتک نمونهای وضعیت ابعاد رهبری آموزشی معلمان دوره
ابتدایی ناحیه  2شهراردبیل
انحراف

نظری و بعد میل به گسترش تاش کمتر از آن بوده

مقدار مقایسه= 3
اختاف

متریرها

میانگین

معیار

کمک مستقیم به

3/40

0/48

0/40

رشد حرفه ا

3/44

0/59

0/44

14/487

رشدحرفه ا

3/73

0/58

0/73

24/248

 2شهر اردبیل به صورو معناداری بااتر از میانگین

درجه

سطح

t

آزادی

معنی

است .میانگین نمونه آماری بهترتی

16/081

373

0/01

 2/70و  3/82حاصل شده و اختاف میانگین

373

0/01

بهترتی


373

0/01

میانگین

داری

برابر ، 3/86

معلمان

برابر  -0/29 ،0/86و  0/82است.

معلمان

معلمان به صورو

جدول  .10نتایج آزمون  tتک نمونهای وضعیت ابعاد توسعه حرفه ای معلمان دوره

گروهی
برنامه ریز درسی

3/63

0/56

0/63

21/775

373

0/01

اقدام پژوهی

3/75

0/75

0/75

19/571

373

0/01

ابتدایی ناحیه  2شهراردبیل
انحراف
متریرها

میانگین

معیار

3/48

0/80

مقدار مقایسه= 3
T

اختاف
میانگین

درجه

سطح

آزادی

معنی

بق نتایج جدول ( )8میانگین نمونهی آماری برای ابعاد

کمک مستقیم به معلمان ،رشد حرفها
حرفها

معلمان ،رشد

معلمان به صورو گروهی ،برنامهریز درسی و

داری
مشارکت با هم

0/48

11/69

373

0/01

قطاران برا
دستيابي به اهداف
شرلي

اقدام پژوهی به ترتی

برابر ،3/73 ، 3/44 ، 3/40

3/67

تعهد در مبادله

0/73

0/67

17/96

373

0/01

تجارب آموزشي

 3/63و  3/75حاصل شده است و با توجه به میانگین
بهترتی
نظری (یعنی  ،)3اختاف میانگین 

برابر ،0/40

 0/63 ،0/73 ،0/44و  0/75است بر این اسا

میتوان

تمايل به ارزشيابي

3/71

0/66

0/71

20/83

373

0/01

دستيابي به

3/72

0/67

0/72

20/91

373

0/01

مداوم

فرصتها
يادگير و تجارب

نتیجه گرفت ابعاد رهبری آموزشی (کمک مستقیم به
معلمان ،رشد حرفها

معلمان ،رشد حرفها

به صورو گروهی ،برنامهریز

معلمان

درسی و اقدامپژوهی)

جديد
3/45

هدايت تحقيق

0/75

0/45

11/74

373

0/01

عملياتي فراگيران
3/84

آگاهي نسبت به

0/67

0/84

24/34

373

0/01

مسايل آموزشي

معلمان دورهی ابتدایی در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار

تاش در جهت
بهبود کيفيت

دارند.

تدريس
جدول  .9نتایج آزمون  tتک نمونهای وضعیت ابعاد خود کارآمدی معلمان دوره
ابتدایی ناحیه  2شهراردبیل

متریرها

میانگین

معیار

میانگین
گرایش به
آ از گری

درجه
آزادی

3/86

0/84

0/86

9/00

373

2/70

0/59

-0/29

-7/73

373

میل به
گسترش

ها و سمينارها
تبادل

3/41

0/83

0/41

9/62

373

0/01

سطح

حمایت از ترییر

3/36

1/09

0/36

6/48

373

0/01

معنی
داری
0/01

0/01

با توجه به خروجی جدول شماره  ،10ابعاد توسعهی
حرفهای (مشارکت با هم قطاران برا

دستيابي به

اهداف شرلي ،تعهد در مبادله تجارب آموزشي،

تاش
روش
متفاوو در

3/69

3/76

0/69

3/59

373

0/01

تجارب

انحراف
اختاف

t

مشارکت در کارگاه-

فرصت برا

مقدار مقایسه= 3

رویارویی

3/64

0/73

0/64

17/02

373

0/01

0/01
3/82

0/81

0/82

9/503

373

تمايل به ارزشيابي مداوم ،دستيابي به فرصتها
يادگير

و تجارب جديد ،هدايت تحقيق عملياتي

فراگيران ،آگاهي نسبت به مسايل آموزشي ،تاش در
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حرفهای معلمان ابتدایی ناحیهی  2شهر اردبیل

رابطهی رهبری آموزشی و خودکارآمدی معلم با توسعهی

جهت بهبود کيفيت تدريس ،مشارکت در کارگاهها و

 0/41 ،0/69 ،0/64 ، 0/45 ، 0/72 ، 0/71 ،0/67و 0/36

تبادل تجارب و حمایت از

میتوان گفت

سمينارها ،فرصت برا

حاصل شده است بر این اسا

ترییر) معلمان دورهی ابتدایی ناحیه  2شهراردبیل

توسعهی حرفهای معلمان در وضعیت نسبتاً

به صورو معناداری بااتر از میانگین نظری قرار دارد

مناسبی قرار داشته است.

بهترتی
به نحوی که اختاف میانگین 
جدول  .11نتایج ضری

متریرها


توسعه حرفهای

برابر ،0/48

همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی بین رهبری آموزشی و خودکارآمدی ابعاد آنها با توسعه حرفهای

توسعه

کمک مستقیم

رشد حرفه ا

حرفهای

به معلمان

معلمان

میل به

رشدحرفه ا
معلمان به صورو
گروهی

برنامه

اقدام

گرایش به

گسترش

ریز درسی

پژوهی

آ از گری

تاش

روش متفاوو
در رویارویی

1

کمک مستقیم به
معلمان
رشد حرفه ا

1

** 0/692

** 0/765

معلمان

1

** 0/691

رشدحرفه ا
معلمان به صورو

** 0/794

** 0/810

** 0/668

1

گروهی
برنامه ریز درسی

** 0/745

** 0/590

** 0/719

* * 0/758

1

اقدام پژوهی

** 0/690

** 0/165

** 0/207

** 0/230

** 0/192

گرایش به آ از گری

** 0/251

** 0/324

** 0/231

0/156

0/134

** 0/349

** 0/457

** 0/369

** 0/347

** 0/560

میل به گسترش
تاش
روش متفاوو در
رویارویی

** 0/298

** 0/325

** 0/165

** 0/620

1
**
0/359
** 0/478

** 0/255

** 0/327

1

1

** 0/609

** 0/242

0/091

1

میدهد که بین رهبری آموزشی و ابعاد آن با توسعه-

همبستگی بین توسعه-

ی حرفهای رابطهی مستقیم و معناداری وجود دارد.

ی حرفهای با کمک مستقیم به معلمان  ،0/69رشد

همبستگی بین توسعهی حرفهای با گرایش

بق نتایج جدول( )11ضری

حرفها

معلمان  ،0/76رشد حرفها

ضرای

معلمان به

به آ ازگری  ،0/25میل به گسترش تاش  0/34و

صورو گروهی  ،0/79برنامهریز درسی  0/74و اقدام-

روش متفاوو در رویارویی  0/29حاصل شده است

پژوهی  0/69به دست آمده است و با توجه به اینکه

که حاکی از وجود رابطهی مستقیم و معنادار بین

سطح معناداری خطای آزمون برای سطح ا مینان

خودکارآمدی و ابعاد آن با توسعهی حرفهای معلمان

 0/95کمتر از  0/05است .مقادیر حاصل شده نشان

بوده است.

جدول .12نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه بین ابعاد رهبری آموزشی و توسعهی حرفهای
ضرای

یر استاندارد

B

انحراف معیار

مقدار ثابت

9/340

1/850

مؤلفهها
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ضری

استاندارد Beta

t

.Sig

5/049

0/01

کمک مستقیم به معلمان

1/183

0/058

0/20

20/506

0/01

رشد حرفه ا معلمان

1/129

0/088

0/16

12/801

0/01

رشدحرفه ا معلمان به صورو گروهی

1/728

0/100

0/22

17/275

0/01

برنامه ریز درسی

1/745

0/081

0/23

21/479

0/01

اقدام پژوهی

1/026

0/014

0/52

74/962

0/01

مجله علمی رهبری آموزشی کاربردی ،سال اول ،شماره  ،3پاییز 76-65 ،1399

AEL. Vol. 1. No.3. Autumn 2020, 65-76

برای شناسایی سهم ابعاد رهبری آموزشی (کمک

معناداری در تبیین توسعهی حرفهای معلمان دارند

معلمان ،رشد

به نحوی که بعد میل به گسترش تاش

مستقیم به معلمان ،رشد حرفها
حرفه ا

()BETA=0/23

معلمان به صورو گروهی ،برنامهریز

روش

و

متفاوو

در

رویارویی

درسی ،اقدام پژوهی) در پیشبینی توسعهی حرفهای

( )BETA=0/24متریر توسعهی حرفهای را پیشبینی

به عنوان متریر ماک ،رگرسیون چند گانه به روش

میکنند.

ورود تحلیل شد .همان ور که در جدول شمارهی
( )12مشاهده میشود مقادیر بتای استاندارد شده در

بحث و نتیجه گیری

متریرهای کمک مستقیم به معلمان (،)BETA=0/20
رشد حرفها

هدف پژوهش حاضر رابطهی رهبری آموزشی و

معلمان ( ،)BETA=0/16رشد حرفها

خودکارآمدی معلم با توسعهی حرفه ای معلمان

معلمان به صورو گروهی ( ،)BETA=0/22برنامهریز
درسی ( ،)BETA=0/23و اقدامپژوهی ()BETA=0/52
معنادار است و توسعه حرفهای میتواند به اندازهی
قابل توجهی توسس ابعاد رهبری آموزشی پیشبینی
شود که در این بین سهم اقدام پژوهی بیشتر از
سایر ابعاد بوده است.

ابتدایی ناحیهی  2اردبیل بود .نتایج نشان میدهد
میانگین نمراو رهبری آموزشی ،خودکارآمدی و توسع
حرفهای بااتر از حد متوسس است همچنین بین
حرفهای

رهبری آموزشی و خودکارآمدی با توسعهی
رابطه معناداری وجود دارد و هر دو پیشبینی کننده
توسعهی حرفهای معلمان هستند .متریر رهبری
آموزشی با بیشترین میزان تیثیر و خودکارآمدی با

جدول .13نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین ابعاد خودکارآمدی و توسعهی حرفهای
ضرای

یر استاندارد
ضری

مؤلفهها

پیشبینی میکنند

حرفهای را

کمترین تیثیر توسعهی

انحراف
B

Sig

استاندارد
t

.

Beta

بررسی عوامل مؤثر بر

معیار

/731
مقدار ثابت

چنین نتایجی موید شواهد تحقیقاتی بودهاند که از

/258

/000

17

0

12/385
213

توسعهی حرفهای عامان

آموزشی حاصل شده است ( ;Shah Pasand et al, 2017
;Khadivi, Yari, Seyed Nazari, 2017; Mirza Beigi, 2014
.)Nourshahi, 2014; and Goddard et al, 2015

/44

گرایش به آ از گری
0/614

0/795

0/05

0/772

2/626

0/800

0/23

3/281

0

در تئوری سازمان ،اهمیت و ضرورو توسعهی
حرفه ای ابتدا در مکت

میل به گسترش

روابس انسانی بیان شد و مبتنی

0/01

تاش

بر این فرضیه بود که بهرهوری ،انعطافپذیری و

روش متفاوو در
3/626

1/006

0/24

3/604

0/01

شکوفایی سازمان ،به

ور

بیعی از توسعهی حرفهای

رویارویی

نشئت میگیرد و سازمانهای مشارکتی از

ریق

اعتماد و ا مینان مدیریت به زیردستان و برعکس،

برای شناسایی سهم ابعاد خودکارآمدی (گرایش به

داشتن ارتبا او باز ،هدفگذاری مشترک میان مدیران

آ از گری ،میل به گسترش تاش و روش متفاوو در

و کارکنان ،کنترل پایین ،بهرهوری باا،

یبت و ترک

رویارویی) در پیشبینی توسعهی حرفهای به عنوان

خدمت پایین تعریف میشوند .باورها

خودكارآمد ،

ی شد همان ور که در

پيش بيني ساده دربارهی رفتار ،نيست و با «ميخواهم

جدول شمارهی ( ) 13نشان داده شده است ،به یر از

انجام دهم» كار

ندارد بلكه با اينكه «ميتوانم انجام

بعد گرایش به آ ازگری سایرابعاد خودکارآمدی سهم

دهم» سروكار دارد(  .)Biabangard ,2013در اين ديدگاه

متریر ماک رویه مشابهی

افراد به عنوان خود سازمان دهنده ،فعال ،خود
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حرفهای معلمان ابتدایی ناحیهی  2شهر اردبیل

رابطهی رهبری آموزشی و خودکارآمدی معلم با توسعهی

انعكا

گر و خود نظم جو و نه موجود

به وسيلهی رويدادها

واكنشگر كه

آموزشی پذیرنده ریسک و اشتباهاو بوده و از معلمان

بيروني شكل ميگيرند ،در نظر

حمایت کنند ،باور آنان نسبت به توانایی خود در

و

اثرگذاری بر نتایج کار دانشآموزان استحکام یافته و

گرفته ميشود .خودكارآمد
استقامت ميشود ،افراد

باا موج
كه احسا

پايدار
خود كارآمد

چالشها و پشتکار و

آمادگی بیشتری برای پذیرش

دارند ،بعد از شكست به سادگي تسليم نمي شوند ،بلكه

میکنند ( .)Donohoo, 2016آنچه از

تاش بیشتر پیدا

ديگر مي-

این تحقیق حاصل شده به ور یقین وجود ارتباط قوی

باا

بین رهبران آموزشی و معلمان و افزایش اعتماد به

خود ا مينان دارند از اين رو

معلمان باعث تقویت عزو نفس و پیشرفت هر چه

هنگام مواجهه با مشكاو زندگي كمتر افسرده و

بهتر در کار معلمان و دانش آموزان خواهد بود و در

باا

موفقیت کلیهی اجزای سازمان آموزشی و

رسيدن به اهدافشان به دنبال راهها

برا

روند .با توجه به اينكه افراد برخوردار از خودكارآمد
به مهاروها

مقابلها

كه از خود كارآمد

مضطرب ميشوند .افراد

برخوردارند ،از نقاط قوو و ضعف خود مطلعاند ،آنها
اهداف واقع بينانها

نهایت سب

به ویژه دانشآموزان خواهد شد.

انتخاب ميكنند و از خود

انجام موفقیتآمیز وظایف چالش برانگیز و

استفاده از مقابله

یادگیری از آنها ،دسترسی به تجارب موفقیتآمیز

متمركز به مشكل (مسیله مدار) و در مقابل متمركز بر

معلمان و همکاران دیگر ،تشویق معلمان از

ریق

هيجان (هيجان مدار) آگاه هستند چون آنها به

گفتوگو ،بحث و اقناع معلمان در جهت توسعهی

خود ا مينان دارند ،از مشكاو

ظرفیت ابتکار و چیرگی بر چالشها و نهایتاً تحمل

دشوار زندگی هرگز اجتناب نميكنند زيرا ميدانند كه از

فشارها در زمان بروز چالشها و تدوام در عملكرد مؤثر

عهدهی آنها برميآيند( .)Mohammad Khani ,2013

در شرایس بحرانی ،همگی منبع خودکارآمدی هستند

توسعهی

( .)Goddard Hoy & Woolfolk Hoy, 2004تعمق در

حرفهای

حرفهای ،مدیران و حمایت آنها از توسعهی


نحوهی تحقق این منابع نشان میدهد که همهی آنها

حرفهای نهایتاً

است .برونداد هر برنامهی توسعهی

تها
میتوانند نقش یرقابل انکاری در توسعهی ظرفی 


وابسته به اهمیتی است که این برنامه نزد مدیران دارد

یهای معلمان داشته باشند.با توجه به نتايج
و توانمند 

و این نکتهی کلیدی در موفقیت توسعهی حرفهای

بهترتی
و شواهد حاصل در تحقيق ،پيشنهاداتی 

انتظاراو معقولي دارند و از مزايا

مهاروها

مقابلها

عنصر حیاتی در فراهم آوردن زمینهی

است ( .)Harwell, 2003مديران ميتوانند از

ريق

شناسايي و رفع موانع توسعه نیز بر ارتقای ظرفیت
معلمان تیثیرگذار باشند(.)DiPaola & Hoy, 2013
فرصتهای


توسعهی

حرفهای


محدود

زیر

ارائه میشود:
پیشنهاد میشود عوامل تقویت کننده خودکارآمدی
معلمان و توسعهی حرفهای در بین معلمان افزایش

به

یابد و به مواردی از قبیل ابعاد رهبری آموزشی (کمک

برنامههای مدون و رسمی نیستند ( Sparks & Loucks,


معلمان ،رشد معلمان ،اقدام پژوهی ،رشد جمعی

 )1989رهبران آموزشی با ایجاد محیس سازمانی مساعد،

معلمان ،برنامه تحصیلی) را که باعث باا رفتن میزان

بستر ازم برای برقراری تعاماو چندگانه و آزاد را فراهم

خودکارآمدی معلمان و توسعهی حرفهای میشود

کنند .جو توأم با اعتماد ،آزاد انديشي و مجاز دانستن

توجه ویژه شود و برنامهریزیهای در سطح کان و خرد

انجام اشتباهاو هنگام به كارگير رويكرد جديد تدريس

اوسس آموزش و پرورش مورد اجرا قرار گیرد.

تهای ارتقا یافته ()DiPaola & Hoy, 2103
و صاحی 

مسئوان آموزش و پرورش باید از ظرفیت برقراری

روشهای

ریق

روابس شبکهای با سازمانهای دیگر ا اع داشته باشند.

حرفهای معلمان از

میتواند ،توسعهی

بین فردی و همکارانه را تسهیل کند.
رهبری آموزشی از
میتواند به

معلمان نیز

ریق تیثیر بر خودکارآمدی

زمینههای متعدد سازمان و بیاعتمادی در بین دبیران


ور یر مستقیم توسعهی

میشود و این روابس و به اشتراکگذاری تجربیاو

معلمان را تحت تیثیر قرار دهد .هنگامیکه رهبران
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ناتوانی در این مورد سب

ارتباط و ا اعاو کم در

رفهای افراد را فراهم کند.
میتواند زمینهی توسعهی ح 
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زیادی به کیفیت رهبری آموزشی و مقولههایی همچون

با توجه به اینکه هر سازمانی به دنبال توسعهی

 مهارو و ارتبا او، روابس بین فردی، کار تیمی،آموزش

حرفهای نیروی انسانی است و نیروی انسانی به

سازمانی در بین دبیران داشته باشد چرا که توسعه

سازمان در رسیدن به اهداف سازمان نقش مهمی ایفا

حرفهای معلمان به منزله رشد علمی و فرهنگی یک

میکند و با توجه به اینکه کاهش کیفیت رهبری

.جامعه است

خل توسعهی حرفهای معلمان
ّ آموزشی در سازمان ُم
 پیشنهاد میشود سازمان آموزش و پرورش توجه،است
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