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چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسیی أییریر رهبیری ا یی
حرفه ای معلمیان انجیام شیدو روش أحمیی

بیر م یارتافزایی بیا أیکیید بیر نمیش مییانجی رودکارآمیدی

از ندیر هیدف کیاربردی و از ندیر دیردآوری دادههیا أو یی ی از نیو

همبستگی بودو جامعهی آماری پژوهش شام کلیه مدیران و معلمان مدارس درترانیه و پسیرانه ممیاسه سیه
دانه ش رستان ن اوند به أعداد  1677ن ر بودو أعداد  331ن ر از آنها با اسیت اده از روش نمونیهدیری أصیادفی
سبمهای ج ت مطالعه انتخیا

شیدندو روش بیرآورد حجیم نمونیهی آمیاری جیدول موردیان بیودو بیرای دیردآوری

دادههای پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد رهبری ا ی

(آولیو و همکاران ،)2006 ،م ارت افزاییی (کیانتیرینو و

همکییاران )2013،و رودکارآمییدی حرفییهای (ريگییو و همرییاران )1994،اسییت اده شییدو دادههییای أحمییی

پییو از

جمهآوری با است اده از ضریب همبستگی پیرسون و مدلسازی سارتاری در نرمافزارهیای آمیاری  Lisrelو SPSS
أحلی شدندو یافتهها نشان داد أیریر رهبری ا ی

بر م ارت افزاییی ( )0/44بیا آمیاره أیی  3/93و رودکارآمیدی

حرفهای ( )0/62با آماره أی  6/70در سطح معنیداری  0/01مثبت و معنادار استو أیریر رودکارآمیدی حرفیهای بیر
م ارتافزایی ( )0/63با آماره أی  7/33در سطح معنیداری  0/01مثبت و معنادار استو أییریر رهبیری ا یی

بیر

م ارتافزایی با نمش میانجی رودکارآمدی حرفهای ( )0/39با آماره أی  2/49در سطح معنیداری  0/05مثبیت و
معنادار است ،شارصهای برازش مدل نشان داد که میدل آزمیون شیده بیرازش مناسیبی بیا دادههیای دیردآوری
شده داردو در نتیجه با أوجه مدیران به رودآداهی ،پیردازش متیون ،ار
می

به آغازدری ،می

میداری و شی افیت رابطیهای و أوسیعه

به افزایش أ ش و رویارویی مت اوت در کارکنان میأوان انتدار موفمیت در م ارتافزایی

را داشتو

واژدان کلیدی :م ارت افزایی ،رودکارآمدی حرفهای ،رهبری ا

ی  ،معلمان.
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Abstract:
The present study was conducted with the aim of investigating the effect of authentic leadership on skill
development, emphasizing the mediating role of teachers' professional self-efficacy. The research method
was applied in terms of purpose and descriptive in terms of correlational data collection. The statistical
population of the research included all managers and teachers of the three levels of Nahavand city. 331 of
them were selected for the study using stratified random sampling method. The statistical sample size
estimation method was Morgan's table. To collect research data, three standard questionnaires of authentic
leadership, skill enhancement and professional self-efficacy were used. Research data after collection were
analyzed using Pearson's correlation coefficient and structural modeling in Lisrel and SPSS statistical
software. The results showed that the effect of authentic leadership and professional self-efficacy on skill
enhancement is positive and significant, it was also found that the effect of authentic leadership on skill
enhancement with the mediating role of professional self-efficacy was positive and significant. As a result,
attention to authentic leadership and professional self-efficacy can be one of the influencing factors on
improving teachers' skills.
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مناسب ،روشهاي اجرائي كارآمد ،أج يزات و ابزار

ممدمه
م مأرین ن اد اجتماعی که از درون جامعه

كار سالم ،فضاي كار متعادل ،کار راهه شغلی،

برآمده ،آموزش و پرورش است که سازنده و در حال

جامعهپذیری سازمانی و ب رهدیری از آموزشهای

أغییر و أحول است و أیریر آن بر پیشرفت أمام

مدون و مرأبط با نیازهای اعضای سازمان از

جنبههای زنددی کام ٌ مشخص است و برای دست-

ضرورياأي هستند که در راستای م ارتافزایی

یابی به اهداف رود نیازمند نیروی با انگیزه و مؤرر

کارکنان و در ن ایت براي ني

است ()Ahadpour & Behrangi, 2020و در دنیای رقابتی

بايد مورد أوجه مديران قرار ديرد ( Canterino, et al.,

امروز ،کی یت منابه انسانی دغدغه ا لی سازمانها

)2013; Jung & Takeuchi, 2016و روح فرهنگ ب بود

و محور ا لی فعالیتها و برنامههای آنها بوده و

م ارتافزایی بايد در كالبد سازمان دميده شود كه در

در اکثر جوامه ،رشد و أوسعهی همهجانبه کشور در

آن ميان ،نيروي انساني هسته مركزي را أشري

مي-

سایه یک ندام پویا ،کارا و ارربخش از منابه انسانی

دهد .يري از م مأرين اهداف در هر سازمان ارأمای

درفته است ()Izogo, Ogba, 2015و در دنياي

سطح ب رهوري آن است و با أوجه به اينكه انسان

کي يت منابه انسانی ،مديريت

در ايجاد ب رهوري نمشي محوري دارد ،دررواستهاي

سازمانها را با چالشهایی مواجه سارته است که

او در سازمان ارري كليدي بهجا ميدذارد ()Badri, 2015و

م مي براي رشد ،موفميت و

آموزش ،شرکت در کن رانوها و سمینارها ،چررش

ماندداري و موضوعي راهبردي ،مؤرر و فرادير در

شغلی ،کارأیمی وووو متداولأرین شیوههای افزایش

دستور کار رود قرار دهند ()Isaksson et al., 2019و بر

م ارتهای سازمانی است که به سازمانها کمک

این اساس همواره دغدغه مدیریت سازمان یافتن

میکند أا ارربخشی و ب رهوری نیروی کار را

ارربخشأرین استراأژیها و اقدامات مدیریت منابه

بهوسیلهی یاددیری راص به سمت ب بود عملکرد

شک

کنوني ،موضو

بهعنوان

عام

انسانی است أا بتواند از سری

أوسعه کارکنانی که با

ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای سازمان موفمیت رود

به ب رهوري مطلو

ارأما دهند ()Ardalan, et al., 2017و
مطالعات نشان می دهد یکی از متغیرهای

را أضمین کنند ()Boys &Wilcock, 2014; Caintic, 2018و

ارردذار بر م ارت افزایی و عملکرد کارکنان رهبری

أ ش برای افزایش م ارتهای کارکنان یک عام

میباشد (GhaneNia, et al., 2015؛ Wu & Chen,

ا ی

م م برای موفمیت سازمانی است ( Awando, et al.

)2019; Lu, 2019و رهبری ا ی

)2014و م ارتافزایی کارکنان موضوعي است كه از

جدید رهبری است که أمرکزش بر ردمترسانی

ابعاد مختلف به آن نگريسته شده و هر روز كاربرد و

استو رهبران ا ی

کسانی هستند که با بررورداری

اهميت آن بيش از پيش روشن شده است ( Garner,

از ویژدیهای ا ی

انسانی منشی ارردذاری بر دیگران

)2022و باید عنوان کرد که أ ش براي ب بود و است اده

میشوندو هرچند ادر رودآداهانه برای أمویت ارر رود

مؤرر و كارآمد از منابه دونادون چون نيروي كار،

بر دیگران أ ش مضاعف کنند ،ممکن است أحوالأی

سرمايه ،مواد ،انرژي و اس عات ،هدف أمامي مديران

در محیط پیرامونی رود ایجاد کنندو دیگران به آنها

نعتي و

اعتماد میکنند و نگرانیها و اب امات رود را با

مؤسسات ردماأي ميباشد که در سایهی أ ش برای

میکنند

سازمانهاي اقتصادي و واحدهاي أوليدي

از جمله أئوریهای

حضور آنها به آرامش و اسمینان أبدی

بهعنوان الگویی از رفتار

افزایش م ارتهای آنان میسر میشود ( Jackson,

()Rezaei, 2015و رهبری ا ی

)2010; Sievinen, et al., 2019و وجود سارتار سازماني

رهبری مشخص میشود که هم قابلیتهای روانی
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مثبت و هم یک جو ار قی مثبت را بسط میدهد،

مکانیسمهای درک ،ارزیابی و أندیم رفتار أعریف

آنها رودآداهی ،چشمانداز ار قی درونی ،پردازش

شده است ()Ghanbari, Soltanzadeh, 2016و در این

متوازن اس عات ،ش افیت در رابطهی میان رهبر و

چشمانداز ،رود متشک

از مجموعهای از فرایندهای

پیرو و در ن ایت رود أوسعهای مثبت را میپرورانند

شنارتی و سازههای رفتاری است که به قضاوت فرد

()Willis & Tuell, 2020و از ندر ) Ilies et al.,(2005رهبران

دربارهی م ارتها و أوانمندیهای رود برای انجام

به سور عمیمی از ارزشها و عماید رودآداه

کارهای مختلف میپردازد ()Peng, 2012و در دیدداه

ا ی

برروردار هستند،

اسمینان و قاب

اد  ،قاب

شنارتی اجتماعی بندورا افراد نه بهوسیلهی

اعتماد نیز میباشند و بر أوانمندسازی پیروان أمرکز

نیروهای درونی برانگیخته میشوند و نه بهوسیله

دارند ،أ کرشان را دسترش داده و سازمانی با افراد

نیروهای بیرونی بهسور رودکار کنترل میشوند (Choi

میکنند ( Audenaert, et

)& et al., 2019و رودکارآمدی نمش أعیین کنندهای بر

افرادی هستند که به

رود انگیزشی افراد دارد؛ زیرا باور رودکارآمدی بر

رودشناسی رسیده و از چگونگی افکار و رفتار رود،

دزینش اهداف چالشآور به میزان أ ش و کوشش

مطمئن ،امیدوار،

در انجام وظایف ،میزان استمامت و پشتکاری در

روشبین ،منعطف و شخصیت بسیار ار قی دارند

فشارها ارر

مثبت اندیش و متع د را رل
)al., 2021و رهبران ا ی

آداهی دارندو رهبران ا ی

()Khakpour et al., 2019و رهبر ا ی

رویارویی با مشک ت و میزان أحم

آداهی عمیمی

میدذارد ()Ghanavati, 2020و در این راستا رودکارآمدی

نسبت به سرز أ کر و رفتار رود دارد و از ارزشها

حرفهای بهعنوان باور فرد ،به أواناییهای رود برای

دیدداههای ار قی ،دانش و نماط قوت رود و دیگران

انجام موفمیت آمیز کارها و وظایف حرفهای اشاره

و از بافتی که در آن فعالیت میکنند آداه است

میکند ()Kilmen, 2022و داشتن احساس رودکارآمدی

أمرکز بر

أعیین میکند که آیا افراد برای انجام دادن کاری

رودکنترلی و رودآداهی رهبر و پیروان و نمش

دشوار رواهند کوشید و پشتکار رواهند داشت یا

دارد

ریر ()Magnano & et al., 2014؛ همچنین رودکارآمدی

)Feyzabadi,و

وم رودکارآمدی در رفتارهای

()Avolio, et al., 2010و در واقه رهبری ا ی

أعدی در مثبت سازمانی و أیکید بر عم
(2017

Khairali,

and

Taherabadi,

احبندران اعتماد دارند که رهبری میأواند با
ب رهمندی از شجاعت ،فروأنی ،استمامت،

داقت،

حرفهای با کاربرد م

مرأبط با حرفه أوسعه یافته است ( Farkhondehzadeh,

 ،)2012باور رودکارآمدی حرفهای میأواند به اجتنا

دوراندیشی ،کنجکاوی ،سرزنددی ،اعتماد ،شور و

از رفتار حرفهای یا برانگیختگی نسبت به آن منجر

سازمان را در رسیدن به هدف حمایت کند

شود ()Gash, 2016و رودکارآمدی حرفهای پایین

شو

میأواند باعث شود که افراد در أصمیمدیریهاي

()Ghanbari & Eskandar,2017و
از سویی دیگر مطالعات نشان میدهد که

مرأبط با شغ شان أعل

کنند و ممکن است اجراي

رودکارآمدی حرفهای میأواند بر افزایش م ارتهای

أصمیمی را که اأخاذ شده به أیریر اندازند (Guo, et al.,

کارکنان أیریر مثبت و معنیداری داشته باشد ( Gezer,

)2017و در مماب  ،آنهایی که دارای رودکارآمدی

)2015; Hu, et al., 2021و رودکارآمدی باورهایی است که

حرفهای باالیی هستند ،أمای

دارند که موفمیت را

با ندریهی یاددیری اجتماعی برای اولین بار پدیدار

برای رود أجسم کرده و پیامدها و حمایتهای

شد ()Robbins, et al., 2004و در رویکرد شنارتی -

مثبتی را برای جاهسلبیهای حرفهایشان جستوجو

اجتماعی باندورا ( )1987رود بهعنوان مرجه معرفتی

کنند ()Pechackova, et al., 2015و این باور بهعنوان یکی

ارائهی

از قویأرین پیشبینی کنندههای عملکرد شغلی

که
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مبدل شده است ( ،)Wolters, 2003همچنین بهعنوان

یا به عوام

یک منبه انرژی که افراد را در کسب دانش جدید و

در برنامههای أوانمندسازی شرکت رواهند کرد،

کمک میکند

درنتیجه ندام آموزش و پروش سعی دارد أا با أمرکز

معرفی شده است ()Yazici, Seyis & Altun, 2011و در

بر م ارتافزایی معلمان این مسائ

را برسرف

ن ایت باید بیان کرد که ادراک رودکارآمدی میأواند

نموده و بهنوعی میزان أوانایی معلمان رود را

در رفتار فرد بهراحتی جلوهدر شود؛ چراکه یک فرد با

افزایش دهدو آنچه نیازمند یادآوری است در این

اعتماد به ن و باال با انگیزهأر ج ت ارربخشی

پژوهش مدیران مورد بررسی قرار درفتند ،چراکه

فعالیتها رود أ ش میکند ()Eminoglu, 2010و

آنها بهعنوان رهبران در مدارس نمش م می در

درنتیجه سطوح باالیی از رودکارآمدی میأواند برای

راستای

م ارتافزایی

انگیزهی سودمند باشد ()Feyter, 2012و

معلمان ای ا میکنندو با أوجه به مسائ

أوسعهی م ارتها برای یک شغ

از ندر عملی این پژوهش با شناسایی عوام
مؤرر بر افزایش م ارتهای معلمان با أیکید بر
رهبری ا ی

و رودکارآمدی حرفهای معلمان کمک

دیگر نسبت میدهند و به ورت فعال

رودکارآمدی

حرفهای

و

مطرح شده

هدف پژوهش حاضر بررسی أیریر رهبری ا ی

بر

م ارتافزایی با نمش میانجی رودکارآمدی حرفهای
معلمان میباشدو

رواهد کرد که با أکیه بر یافتههای پژوهش در
راستای م ارتافزایی و بهأبه آن ،رل
مدارس اقدامات مؤرری

ارزش برای

ورت دیردو از لحاظ ندری،

روش أحمی
روش أحمی

از ندر هدف کاربردی و از ندر

انجام این پژوهش میأواند به أوسعهی ادبیات

دردآوری دادهها أو ی ی از نو

همبستگی بودو

موجود در این زمینه کمک کندو جستوجو در

جامعهی آماری اين پژوهش شام

کلیهی مدیران و

پایگاههای معتبر علمی از سوی پژوهشگر نشان داد

معلمان مدارس درترانه و پسرانه مماسه سهدانه

با م ارت

ش رستان ن اوند (ابتدایی  ،691متوسطه اول ،516

افزایی با نمش میانجی رودکارآمدی حرفهای

متوسطه دوم  1677 )470ن ر استو اعضای نمونیه

ورت درفته نگرفته است ،نبود

به ورت أصیادفي و بیر اساس روش نمونهبرداری

پژوهش در این مورد و سراحی الگوی سارتاری در

أصادفي سبمهای انتخا

شدو برای برآورد حجم

این زمینه ،یکی از انگیزههای ا لی انجام این

نمونهی آماری از جدول موردان ب ره درفته شد ،با

پژوهش استو مسئلهی م می که ندام آموزش و

مراجعه به جدول مذکور مشخص شد که برای

پرورش با آن روبهرو است ،دغدغه مدیران در

جامعهی آماری  1677ن ر أعداد  313ن ر نمونه

رصوص فعالیتها و اقدامات نیروی منابه انسانی

ک ایت رواهد کرد ،در این راستا أعداد  400پرسشنامه

ته است که

أوزیه شد که از ميان پرسشنامههای أوزيیه شیده

آیا معلمان آماددی کافی را برای پذیرش أغییر در

أعداد  342پرسشنامه بازدردانده شده كه از اين

برنامههای أوانمندی و ظرفیت الزم برای بازرورد

ميان  11پرسشنامه به علت مخدوش بودن حذف شد

از کار رود را دارندو در واقه ندام

قرار درفتو

که پژوهشی در زمینهی رابطه رهبری ا ی

معلمان در ایران

است ،ریشه این مسئله در این سؤال ن

نتایج حا

و در ن ايت  331پرسشنامه مورد أحلي

آموزش و پرورش در سطح ک ن و مدارس در سطح

بهمندور رعایت م حدات ار قی آزمودنیها کد

ررد به دنبال این موضو میباشند که آیا معلمان

رازداری

داشتند و محرمانه ماندن اس عات و ا

نتیجههایی را که از کار رود بدست میآورند میپذیرند
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رعایت شدو برای دردآوری دادههای پژوهش از

زياد) سراحی شده استو پرسشنامه سه بعد

پرسشنامه استاندارد به شرح زیر است اده شد:

آموزشهای سازمانی (سوالهای  ،)4-1رقابتهای

پرسشنامهی رهبری ا ی  :پرسشنامهی رهبری

سازمانی (سؤالهای  ،)8-5أیمهای کاری (سؤالهای

أوسط ) Avolio& et al(2006سراحی و اعتباریابی

نمره

ا ی

 )12-9را مورد سنجش قرار میدهد ،حداق

شده است ،پرسشنامه در قالب  15سؤال بهسور

پرسشنامه  12و حداکثر آن  60میباشد ،کسب نمرهی

أ کیکی و با بهکاردیری ممیاس پنجدرجهای لیکرت

پایین در پرسشنامه به معنی پایین بودن برنامههای

(شام  :ريلي كم ،كم أا اندازهاي ،زياد و ريلي زياد)

م ارتافزایی و کسب نمره باال بهمنزلهی باال بودن

نمره پرسشنامه  15و

برنامههای سازمانی برای م ارت افزایی کارکنان

حداکثر آن  75میباشد ،کسب نمره پایین در

میباشد ،روایی و پایایی پرسشنامه در پژوهش

پرسشنامه به معنی پایین بودن ویژدیهای رهبری

) Ameri(2018مورد بررسی قرار درفت ،در پژوهش

سراحی شده استو حداق

ا ی

و کسب نمره باال بهمنزله وجود شارصهای

رهبری ا ی

مذکور روایی

وری و محتوایی پرسشنامه از سری

میباشد ،پرسشنامه چ ار بعد

بررسی ندرات متخصصان مورد أییید قرار درفت،

رودآداهی (سؤالهای  1أا  ،)4پردازش متون

ضریب آل ای کرونباخ

(سؤالهای  5أا  ،)7ار

پایایی پرسشنامه از سری

مداری (سؤالهای  8أا  )11و

 0/89دزاش شدو در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه

ش افیت رابطهای (سؤالهای  12أا  )15را مورد

بر اساس ضریب آل ای کرونباخ  0/76به دست آمد

سنجش قرار میدهد ،روایی و پایایی پرسشنامه در

که نشاندهندهی پایایی مناسب این ابزار استو برای

پژوهش ) Rezaee(2015مورد بررسی قرار درفت ،در

عاملی

پژوهش مذکور روایی

بررسی روایی این پرسشنامه روش أحلی

وری و محتوایی پرسشنامه

أیییدی انجام درفت ،بارهای عاملی دویهها بیش از

عاملی

 0/5به دست آمد؛ همچنین ،شارصهای برازش

أیییدی مورد أییید قرار درفت ،پایایی پرسشنامه از

GFI=0/93؛ RMSEA=0/07؛ CFI=0/94؛  AGFI=0/86که

ضریب آل ای کرونباخ  0/83دزاش شدو در

نشاندهندهی برازش مناسب این پرسشنامه برای

از سری

سری

بررسی ندرات متخصصان و أحلی

پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب

اندازهدیری م ارتافزایی استو

آل ای کرونباخ  0/87به دست آمد که نشاندهندهی

پرسشنامه رودکارآمدی حرفهای :پرسشنامهی

پایایی مناسب این ابزار استو برای بررسی روایی این

رودکارآمدی حرفهای أوسط )Riggs & et al(1994

عاملی أیییدی انجام درفت،

سراحی و اعتباریابی شده است ،پرسشنامه در قالب

بارهای عاملی دویهها بیش از  0/5به دست آمد؛

 14سؤال بهسور أ کیکی و با بهکاردیری ممیاس

GFI=0/84؛

پنجدرجهای لیکرت (شام  :ريلي كم ،كم أا اندازهاي،

که

زياد و ريلي زياد) سراحی شده استو پرسشنامه سه

نشاندهندهی برازش مناسب این پرسشنامه برای

به افزایش

پرسشنامه روش أحلی

همچنین،

شارصهای

RMSEA=0/05؛

CFI=0/95؛

اندازهدیری رهبری ا ی
پرسشنامهی

برازش

AGFI=0/89

استو

أ ش (سوالهای  5أا  )9و رویارویی مت اوت
پرسشنامهی

(سؤالهای  10أا  )14را مورد سنجش قرار میدهد،

م ارتافزایی أوسط ) Canterino & et al.(2013سراحی و

حداق

نمره پرسشنامه  14و حداکثر آن  70است،

اعتباریابی شده است ،پرسشنامه در قالب  12سؤال

کسب نمره پایین در پرسشنامه به معنی پایین بودن

بهسور أ کیکی و با بهکاردیری ممیاس پنجدرجهای

رودکارآمدی حرفهای افراد و کسب نمره باال به

لیکرت (شام  :ريلي كم ،كم أا اندازهاي ،زياد و ريلي

منزله باال بودن باور به رودکارآمدی حرفهای
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م ارت

افزایی:

بعد می

به آغازدری (سؤالهای  ،)4-1می
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میباشد ،روایی و پایایی پرسشنامه در پژوهش

( )%1/5دارای مدرک أحصیلی کاردانی 121 ،ن ر

) Nasirpour(2021مورد بررسی قرار درفت ،در پژوهش

( )%36/6دارای مدرک کارشناسی ارشد و  4ن ر

مذکور روایی

وری و محتوایی پرسشنامه از سری

بررسی ندرات متخصصان مورد أییید قرار درفت،
پایایی پرسشنامه از سری

( )%1/2دارای مدرک دکتری بودندو با أوجه به اینکه
فرضیههای پژوهش از مدلسازی

برای أحلی

ضریب آل ای کرونباخ

سارتاری ب ره درفته شده است دو پیش فرض

 0/84دزاش شدو در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه

ا لی نرمال بودن دادهها و معنیداری ماأریو

بر اساس ضریب آل ای کرونباخ  0/91به دست آمد که

همبستگی مورد بررسی قرار درفتو در جدول 1

نشاندهندهی پایایی مناسب این ابزار استو برای

میانگین،

بررسی روایی این پرسشنامه روش أحلی

شارصهاي أو ي ي متغيرها شام

عاملی

انحراف استاندارد ،چولگی و کشیددی ارائهشدهاندو

أیییدی انجام درفت ،بارهای عاملی دویهها بیش از

) Kline(2011پیشن اد میکند که در مدل یابی علی،

 0/5به دست آمد؛ همچنین ،شارصهای برازش

أوزیه متغیرها باید نرمال باشدو او پیشن اد میکند

GFI=0/94؛ RMSEA=0/05؛ CFI=0/96؛  AGFI=0/90که

که قدر مطل

چولگی و کشیددی متغیرها به أرأیب

نشاندهندهی برازش مناسب این پرسشنامه برای

نباید از  3و  10بیشتر باشدو
جدول  :1شارصهای أو ی ی متغیرهای پژوهش

اندازهدیری رودکارآمدی حرفهای استو
أجزیه و أحلی

متغیر

میانگین

رهبری ا ی

4/29

0/43

رودکارآمدی حرفهای

3/78

0/33

م ارت افزایی

3/80

0/48

دادهها با است اده از نرم افزار

آماری  SSPS22و  LISREL8.8در دو سطح أو ي ي و
استنباسي انجام شدو در سطح أو ی ی از آمارههای

انحیییییییییییییییراف

چولگی

کشیددی

-0/43

-0/20

0/10

-0/50

-0/39

0/79

استاندارد

جدول  : 2ماأریو همبستگی متغیرهای پژوهش

ندیر میانگین ،انحراف استاندارد ،کجی و کشیددی و
در سطح استنباسی از آزمونهای ضریب همبستگی
پیرسون ب ره درفته شده است ،همچنین براي
بررسی أیریر رهبری ا ی

1

2

شماره

متغیر

1

رهبری ا ی

1

2

رودکارآمدی حرفهای

**0/52

1

3

م ارت افزایی

**0/55

**0/50

سارتاری در نرم افزار آماری  LISRELاست اده شدو

1

*p<0.05, **p<0.01

بر م ارتافزایی با نمش

میانجی رودکارآمدی حرفهای از مدل معادالت

3

با أوجه به جدول شماره  1قدر مطل

چولگی و

کشیددی أمامی متغیرها کمتر از ممادیر مطرح
شده أوسط ) Kline(2011میباشدو با این پیش فرض
مدل یابی ع ّلی یعنی نرمال بودن أک متغیری برقرار

یافتههای أحمی
نتایج جمعیت شنارتی نمونهی آماری نشان داد
که  196ن ر ( )%59/2از نمونهی آماری را مردان و 135
ن ر ( )%40/8را زنان أشکی

استو در جدول شماره  2ماأریو همبستگی
متغیرهای پژوهش ارائه شدهاندو

دادهاندو میانگین سن

با أوجه به جدول شماره  ،2رابطهی أمامی

 39/6با انحراف استاندارد  5/64بود،
نمونهی آماری 0

متغیرها در سطح  0/01مثبت و معنیدار استو

میانگین سنوات ردمت نمونهی آماری  10/47با

آزمون الگوي ندري پژوهش و برازش آن با دادههای

انحراف استاندارد  4/70بود؛ همچنین بیشتر نمونه

دردآوري شده ،با روش بيشينه احتمال و با است اده

آماری دارای مدرک أحصیلی کارشناسی بودند ،به

از نرمافزار  Lisrelنسخه  8/8انجام شدو در شک

2

عبارت دقی أر  201ن ر ( )%60/7از نمونهی آماری

الگوي آزمون شده پژوهش در حالت استاندارد حاضر

مدرک أحصیلی کارشناسی دارند؛ همچنین  5ن ر

ارائه شده استو
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اس عات شک

سب

 ،2أیریر رهبری ا ی

بر

م ارتافزایی ( )0/44با آماره أی  3/93در سطح
معنیداری  0/01مثبت و معنادار استو أیریر رهبری
ا ی

بر رودکارآمدی حرفهای ( )0/62با آماره أی

 6/70در سطح معنی داری  0/01مثبت و معنادار
استو أیریر رودکارآمدی حرفهای بر م ارتافزایی
( )0/63با آماره أی  7/33در سطح معنی داری 0/01
مثبت و معنادار استو أیریر رهبری ا ی

بر

م ارتافزایی با نمش میانجی رودکارآمدی حرفهای
( )0/39با آماره أی  2/49در سطح معنی داری 0/05
مثبت و معنادار استو

شاخص

CFI

NFI

NNFI

مقداربدستآمده

0/92

0/91

0/90

حدقابلپذیرش

بیشتراز0/90

بیشتراز0/90

بیشتراز0/90

شاخصهایبرازشتعدیلیافته

PNFI
X2/df

شاخص

RMSEA

مقداربدستآمده

2/85

0/78

0/07

حدقابلپذیرش

کمتراز3

بیشتراز0/60

کمتراز0/08

در جدول شماره  ،3شارصهای برازش مطل ،
أطبیمی و ممتصد به أ کیک دزارش شده اندو در این
پژوهش شارص نيکويي برازش ( ،)GFIشارص
نيکويي برازش أعدي

يافته ( )AGFIو ریشه میانگین

مربعات باقیمانده استاندارد شده ( )SRMRبه عنوان
شارصهای برازش مطل  ،شارص برازش أطبيمي
( ،)CFIشارص برازش هنجار شده ( )NFIو شارص
برازش هنجار نشده ( )NNFIبهعنوان شارصهای
برازش أطبیمی و مجذور ری بر درجه آزادی (،)X2/df
شارص برازش ايجاز ( )PNFIو مجذور ميانگين
مربعات

أمريب

رطاي

()RMSEA

بهعنوان

شارصهای برازش ممتصد در ندر درفته شدهاندو
در جدول  ،3ممادیر بهدستآمده در پژوهش
پذیرش هر یک از شارصهای

حاضر و حد قاب

برازش دزارش شدهاندو با أوجه به این جدول در
أمامی شارصهای برازش بهاستثنای شارص

شک  :2الگوی آزمون شده پژوهش در حالت استاندارد

( )X2/dfدر حد مطلوبی قرار دارند و میأوان نتیجه
درفت که مدل آزمون شده برازش مناسبی با داده-
های دردآوری شده داردو

بحث و نتیجه دیری
ندام آموزش و پرورش ندامي حرفهای است و
مجموعهاي از رفتارهاي انساني را پوشش میدهد؛
بنابراين ندام آموزش و پرورش میأواند به لحاظ
رفتار سازمانی مورد بحث قرار بگيردو بررسی در این
زمینه میأواند مسئوالن و دستاندرکاران ندام

شک  :3الگوی آزمون شده پژوهش در حالت معنی داری

آموزش و پرورش را برای اأخاذ أدابیری در راستای
جدول  :3شاخص هاي نیکویی برازش الگوي آزمون شده پژوهش
شاخص

شاخصهایبرازشمطلق

AGFI
GFI

SRMR

مقداربدستآمده

0/94

0/83

0/04

حدقابلپذیرش

بیشتراز0/90

بیشتراز0/80

کمتراز0/05

شاخصهایبرازشتطبیقی
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أوسعه و ن ادینه کردن ب رهوری سازمانی رهنمون
باشدو با درک این م م پژوهش حاضر با هدف بررسی
أاریر رهبری ا ی

بر م ارتافزایی با نمش میانجی
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رودکارآمدی حرفهای

ورت درفتو نتایج مدل

نتایج مدل معادالت سارتاری نشان داد که

با

ارأباط

معادالت سارتاری نشان داد که رهبری ا ی

م ارتافزایی معلمان ارأباط مستمیم و معناداری

رهبری

با

ا ی

رودکارآمدی

حرفهای

مستمیم و معناداری داردRahimi & Aghababei(2019) ،

دارد Zhang et al.(2018) ،دزارش کردند که رهبری ا ی

دزارش کردند رهبری ا ی

میأواند زمینههای أوسعه م ارتهای کارکنان را

درونی کارکنان را فراهم کندو این نتایج به همراه نتایج

فراهم

کندو

این

نتایج

به

یافتههای

همراه

پژوهشهای

میأواند زمینهی انگیزش

)،Rezaei(2015

)Gardner et al.(2011

پژوهشهای )Wu & ،Luu(2019) ،Ghane Nia et al(2015

همسو با یافتههای پژوهش حاضر استو در راستای

) Chen(2019همسو با نتایج پژوهش حاضر میباشد،

نتایج به دست آمده میأوان بیان کرد رهبری باید

چراکه به نتایج مشاب ی دست یافتندو در راستای

أ ش کند در سازمان رود فضای مثبت ایجاد کند و

نتایج به دست آمده میأوان بیان کرد که رهبران

زمینهی بروز رفتارهای مناسبی چون امید ،انعطاف-

در مدارس نسبت به دانش ،ضعفها و قوت-

پذیری ،روشبینی و رودکارآمدی را در کارکنان رود

های رود و زمینهای که در آن کار میکنند ،آداهی

فراهم

رور

دارند و با اعتماد به ن و ،امیدواری ،روشبینی،

شخصیت کارکنان اأخاذ کند؛ بهسوریکه مسیر

مداری ،وجدان باال و

پیشرفت آنها را فراهم نماید و استعدادهای بالمو ّه

ا ی

آیندهنگری ،انعطافپذیری ،ار

ایجاد فر تهایی برای رشد ظرفیتهای معلمان در

همچنین

نماید؛

أصمیمهای

در

آنها را به فعلیت برساندو

أ ش هستند و منجر به افزایش م ارتهای آنها

نتایج مدل معادالت سارتاری نشان داد که

میشوند ،هدف از شیوههای افزایش م ارت

رهبری ا ی

با م ارتافزایی معلمان با نمش

معلمان أجزيه و بررسي أعادل بین أوانمندی آنها و

میانجی رودکارآمدی حرفهای ارأباط غیرمستمیم و

نیازهای شغلی با يك روش سارتاريافته است ،اين

معناداری دارد Karimi et al.,(2019) ،دزارش کردند که

امر با يك أصوير روشن و با حركت سريه باأوجه به

ارر رهبری ا ی

بر فرسوددی شغلی با میانجیدری

آينییده آغاز ميدردد و ممصود آن است كه زمينههاي

حیطههای زنددی کاری و رودکارآمدی ممابله شغلی

کندو در

معنیدار استو ) Zhang et al.,(2018دزارش کردند که

برنامهريزي استراأژیک منابه انساني ،ندامهای

بر م ارتهای کارکنان با نمش

عملي را بهعنوان نتيجه ،أجزيه و أحلي

ارر رهبری ا ی

آموزشی به شنارت اعضا و م ارتهاي مورد نياز

میانجی

براي انجام وظايف روزمره و أغييراأي كه ممرن

معنیدار استو در راستای نتایج به دست آمده

است ظرفيت كار را در آينده و حجم فعاليتهاي

میأوان بیان کرد که رودکارآمدی حرفهای از سری

أع د شده را أغيير دهد میپردازندو پردارتن به

پردازش م ارتهای شنارتی ،انگیزشی و عاس ی كه

زمینهای را

ع دهدار انتمال دانش و أوانائیها به رفتار ماهرانه

فراهم میآورد که مسئوالن و مديران مدارس در

هستند ،فعال میشودو رودكارآمدی حرفهای به

قبال رشد حرفهای معلمان احساس مسئوليت کنند

داشتن م ارت یا م ارتها مربوط نمیشود؛ بلره

و به مطالبات منطمي آنان پاسخ مثبت دهند؛ چراکه

داشتن باور به أوانایی انجام كار در موقعیتهای

انعطافپذیری و پاسخدویی در برابر اعضای سازمان

مختلف شغلی ،اشاره داردو وجود حو رودكارآمدی

مسئله م ارتافزایی در پرأو رهبری ا ی

ازجمله شارصهای کلیدی رهبری ا ی

استو

أوانمندسازی

روانشنارتی

مثبت

و

حرفهای ،معلمان را قادر میسازد أا با است اده از
م ارتها در بررورد با موانه ،كارهای فو

العادهای
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انجام دهند؛ بنابراین ،رودكارآمدی حرفهای عاملی

چه از ندر حمایت عاس ی و چه از ندر حمایت مالی

م م برای انجام موفمیت آمیز عملررد و م ارتهای

در ج ت اسمینانبخشی و روشبینی معلمان دام

اساسی الزم برای انجام آن استو عملررد مؤرر هم

بردارند؛ لذا چنین عملکردی از سوی رهبر سبب

به داشتن م ارت ها و هم به باور در أوانایی انجام آن

فراهم آمدن محیطی فعال و پویا برای م ارت افزایی

م ارتها نیازمند استو اداره كردن موقعیتهای

میشود؛ همچنین پیشن اد میشود که مدیریت

پیشبینی و استرسزا

ندام آموزش و پرورش أدابیری را برای آداهی از

استو

رواستهها ،نیازهای م ارأی ،پیشن ادات و ندرات

م ارتهای قبلی برای پاسخ به أماضای دونادون

اعضای مدارس بهویژه معلمان بیندیشد و آنها را در

موقعیتهای مختلف باید غالباً بهشیوههای جدید،

أصمیمدیریها در ندر بگیرند أا زمینهی افزایش

ساماندهی شوند؛ بنابراین ،مبادالت با محیط أا

م ارتهای مختلف در آنها أمویت شودو

دائم التغییر ،مب م ،غیرقاب
مستلزم

داشتن

م ارتهای

چنددانه

حدودی أحت أیریر قضاوتهای فرد در مورد

از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر محدود
استو به سوریکه أحمی

أوانائیهای رویش است؛ بدین معنی كه افراد باور

بودن جامعه آماري أحمی

داشته باشند كه در شرایط راص ،میأوانند وظایف

محدود به مدیران و معلمان مماسه سهدانه

را انجام دهندو

ش رستان ن اوند بوده است؛ لذا در أعميم نتايج به

در ن ایت میأوان بیان کرد که ندام آموزش و

مدیران ،معلمان و کارکنان ساير سازمانها رعايت

پرورش نیازمند معلمانی است که برای أعالی

جانب احتياط ضروري است؛ همچنین محدودیت

فرایندهای یاددهی و یاددیری و أوسعهی کار أیمی

منابه کتابخانهای و پژوهشهای مرأبط در این

ندامهای

جدید بودن پژوهش و محدود بودن

در مدارس در أ ش باشند و أمای

زمینه ،به دلی

آموزشی بایستی در ج ت افزایش م ارتهای این

أعداد پژوهشها در کشور از جمله محدودیتهای

چنین افرادی باشدو داشتن م ارت و أ ش برای

پژوهش حاضر میباشد؛ همچنین شیو

بیماری

افزایش آن اررات مثبتی بر روی فرایندهای مختلف

کووید 19-فرایند دردآوری دادههای میدانی پژوهش را

در مدارس دارد؛ در نتیجه پردارتن به م ارتافزایی و

با محدودیتهای زمانی مواج ه کردو

شناسایی عوام

مؤرر بر آن با أیکید بر رهبری ا ی

و رودکارآمدی حرفهای میأواند راهگشای مباحث
مرأبط با مدیریت مدرسه باشد؛ در این راستا
پیشن اد میشود که افرادی با روحیه مشارکتی و
مستعد برای پست مدیریت مدرسه شناسایی شوند
و با بردزاری دورههای مختلف آموزش ضمن ردمت
ویژدیها و جنبههای مثبت و من ی سبکهای
رهبری مختلف ازجمله رهبری ا ی

بر اساس نو

سارتار و میموریت ا لی سازمان به آنها آموزش
داده شود؛ همچنین پیشن اد میشود که مدیران
مدارس با است اده از شارصههای رودکارآمدی
حرفهای ،نمشه راهی را برای معلمان رود فراهم
کنند؛ به این
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