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 چکیده 
آماری شامل تمام معلمان رسمی دوره  یجامعه است. از نوع همبستگی و توصیفی حاضر روش پژوهش   

-های با بهرای چندمرحلهگیری خوشهنفر بودند که با استفاده از روش نمونه 0202 ابتدایی شهرستان ارومیه

های سنجش شامل پرسشنامه هایابزار نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. 200گیری از فرمول کوکران تعداد 

 Tschannen-Moran & Woolfolk معلم خودکارآمدی، Popen (2003)استاندارد اعتماد سازمانی مدرسه 

بود   Godali (2016)ای، پرسشنامه توسعه حرفه Schriesheim(1987)پرسشنامه ادراک رهبری  (2001)

ها به تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد و پایایی آنها تایید شد و برای روایی آن از که روایی و پایایی آن

، ادراک 27/2، خودکارآمدی معلم22/2روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای اعتماد سازمانی مدرسه

مدلسازی معادالت  تکنیکبا استفاده از های پژوهش دادهبرآورد شد.  88/2ای حرفهو توسعه 27/2رهبری

های مولفه نشان داد که پژوهش نتایج .تجزیه و تحلیل گردیدLISREL و  SPSSو  با نرم افزارساختاری 

های ای معلمان ارتباط مستقیم و معناداری دارد، اما مولفهحرفهبا توسعه خودکارآمدی معلم و ادراک رهبری 

اد و های اعتماثر غیرمستقیم مولفهای ندارد. داری بر توسعه حرفهاعتماد سازمانی مدرسه اثرمستقیم و معنی

ادراک  وباشد دار میرهبری مثبت و معنی ای معلمان از طریق ادراکخودکارآمدی معلم بر توسعه حرفه

-ای ایفا میرا در ارتباط اعتماد سازمانی مدرسه و خودکارآمدی معلم با توسعه حرفه رهبری نیز نقش میانجی

 کند.
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 مقدمه

های متعددی از جمله ترین ارکان نظام آموزش و پرورش بوده و نقشمعلم یکی از اساسی   

آموزان را برعهده دارد. میزان هدایتگر فرآیند یادگیری، مربی، الگو و راهنمایی موثر دانش

مسیر یاددهی و یادگیری کننده ای یک معلم تعیینصالحیت، کارآمدی و تسلط علمی و حرفه

تواند تاثیر بیشتری بر آنچه در آموزان است. هیچ فرد دیگری جز معلم نمیپیشرفت دانش

گذرد داشته باشد به عبارت دیگر در آموزش وپرورش به هیچ تحول یا نوآوری نمی مدارس می

ها و گرشتوان دست یافت مگر آنکه پیشاپیش معلمان به عنوان کارگزاران واقعی، مجهز به ن

کار آمد بودن و تبدیل جو کالس به  باورهای مطلوب و اثربخش کرد. از این رو معلمان به منظور

ای و اطالعات آموزشی نیاز بالندگی به چیزی بیش از دانش حرفه فضایی آکنده از پیشرفت و

 (2009)نظر بنا بر (.(Ezzati, Mirkamali & Homayini Damirchi, 2015: 128 دارند

Salehi,  Niaz azari & Mootamedi Talouki  چیزی و به مراتب  ستین یکار آسان آموزش

 . (Salimi & Ramezani, 2014: 40) دباشیم اطالعات از انتقال ساده شتریب

 آگاهانه و هدفدار یتیفعال سیتدر اندبیان نموده Blanton & Pugach  2005)) چنینهم   

خاص،  یهانهیدر موارد و زم ژهیو یهاتیو فعال هاحرکت قیاستفاده و تلف ازمندیکه ن است

 اجرا و ،یکه توسط معلم، طراح باشدمیها در آن رییتغ جادیو ا رانیفراگ بر دانش و درک یمبتن

فراتر رفتن از انتقال صرف اطالعات در  یهاچالش است لذا مدرسان الزم ،شودیم یابیارزش

این رابطه، عملکرد موثر آموزشگران  درTalkhabi  (2000). بنا بر نظرآموزش مؤثر را بشناسند

ز متغیرهای مهم در اثربخشی سازمان آموزش و ، اتدریس و تأثیر آن بر روی یادگیرندگان در

 Langroudi, 2017: 97) (Zarei,  Hosseinzadeh & Charmchian دشومی پرورش محسوب

نظام تعلیم و تربیت،  نیروی انسانی درعامل ترین ای معلمان به عنوان مهمتوسعة حرفه بنابراین

به وقوع خواهد  یآموزان و مدرسه زمانبهبود عملکرد دانش. باشددارای اهمیت زیادی می

کنار  معلمان در نیا .داشته باشند یاشراف کامل تیو ترب میتعل که معلمان بر دانش وستیپ

شده  نیعج یریادگیو  یآموزش یهاتیبا فعال دیباال با یبا همکاران و تعهد شغل ایپو تعامل

رشته  نهیو گرفتن مدارک باالتر در زم لیخدمت، ادامه تحص ضمنی هاشرکت در کالس. باشند

تواند یم ی و غیرهشناسبا علم روان ییو آشنا یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس امور ازی خود، آگاه

 (.(Ashrafi & Zainabadi, 2017.P19دباش ییافزاشدن با دانش نیعج ازی انشانه

باشد، که در حقیقت تالش ای معلمان از متغیرهای مورد توجه در مدارس میتوسعه حرفه   

ها و ها، نگرشهای معلمان برای تدریس موثر و مسلح شدن به مهارتبرای باالبردن ظرفیت
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 ای معلمان بر بهبود کیفیت دانش و مهارت معلمان تاکیدهای جدیداست. توسعه حرفهدانش

آموزان شود. بنابراین بایستی توجه به یادگیری دائم معلمان دارد، تا موجب بهبود یادگیری دانش

های خدمت، جزء برنامههای دانشگاهی تا آموزش ضمنمدت، از دورهچنین یادگیری بلندو هم

  .(Kalantari Khandani &  Farrokhi, 2016: 80-79)ای معلمان باشدهمیشگی توسعه حرفه

ریزی در ای بر روی پیامدهای فردی و برنامهنچه لزوم توجه بیشتر به اهمیت توسعه حرفهچنا

 & Kordi)نمایدای معلمان بیش از پیش مهم جلوه میهای توسعه حرفهراستای ارتقای برنامه

Nasti zayi, 2015: 83). توسعه حرفه نهیزم تواندیکه م یعوامل نیتراز مهم یکی انیم نیدر ا-

باشد. به منظور فهم بهتر ادراک رهبری لمان را به نوعی فراهم سازد ادراک رهبری میای مع

دهد که نشان میSchriesheim (1987)  بهتراست به ابعاد این سازه توجه شود، در این زمینه

توان به دو بعد مالحظات و شفافیت نقش در ادراک رهبری اشاره کرد. ادراک رهبری در می

های رهبری مدیران و های رهبری یعنی مدیران مدارس، سبکن از رفتارحقیقت درک معلما

های رهبری مدیران باشد و تعیین رابطه بین سبکآموزان میتاثیر آن بر عملکرد علمی دانش

ای معلمان تاثیرگذار حرفهشود و به نوعی بر توسعه مدارس، آنگونه که توسط معلم درک می

. (Brenda Kay, 2011: 9-10)شودر رهبری محسوب میباشد به عنوان ادراک رفتامی

ای معلمان حرفهتواند از جمله عوامل تاثیر گذار در ادراک رهبری و توسعهدکارآمدی معلم میخو

مشخص  یهاتیموقع با انطباق فرد در ۀشد ادراک یتوانای یبه معنا یخودکارآمدباشد چنانچه 

یک کار یا انطباق با یک موقعیت خاص  دادن ها در انجامآن یتوانای ۀاست و با قضاوت افراد دربار

 در برخورد با یکفایت و کارای ،یبه احساس عزت نفس، ارزشمند یخودکارآمدو  ارتباط دارد

را از خود بروز  یمؤثر یکه او رفتارها شودیباعث م زینیی و درک توانا شودیاطالق م یزندگ

شده، هماهنگ و باثبات  فیواضح، خوب، تعر یخودکارآمد یهاباوری که دارا یدهد. افراد

همچنین متقابال دهدمی قرار تأثیر تحت را انسان کارکرد که است افکاری جمله از د وهستن

-ویژگی ترویج در روانی، سالمت و نفس عزت با همراه صمیمانه و مثبت فضای ایجاد با برانره

. همچنین هستند مؤثر دیگران در یخودکارآمد و پذیریف انعطا امید، بینی،خوش مانند هایی

 در آنها تالش و کارکنان ایحرفه توسعة به رهبران گرایش Lutanz et al  2007))بنا بر اعتقاد 

 در را شغلی پیشرفت مسیر و شخصی استعدادهای از صحیح درک و امید تواندمی راستا این

 به خودکارآمدی هایفعالیت برای رهبر یک که هاییهانگیز این، بر عالوه دهد؛ پرورش آنان

 ,Weiseh). کندمی بیشتر سازمان هایفعالیت در را آنان مشارکت دهد،می خود پیروان

Abbaspour & Kochi, 2018 : 112) 
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های قبلی، خودکارآمدی معلم تنها عامل تاثیرگذار نیست و عامل دیگری بنا بر پیشینه پژوهش

ای تاثیرگذار باشد. در ادراک رهبری و توسعه حرفه توانداز قبیل اعتماد سازمانی مدرسه می

های اعتماد به سازمان در جوامع امروزی نیازمند ایجاد اعتماد میان کارکنان و مدیران بخش

های کارکنان در شرایط کنونی، یک اجرایی است بنابراین ایجاد پیوند مناسب بین شغل و قابلیت

شود و بیشتر به اعضا از طریق اجبار توجه می ضرورت اساسی است، لذا کمتر به جلب اطاعت

در  اند و این امر هم جزسمت افزایش تعهد درونی شده و اتحاد در سازمان گرایش پیدا کرده

اند که ضرورت گردد. بنابراین همه این عوامل باعث شدهی اعتماد سازمانی میسر نمیسایه

 Galavandi ).ها روز افزون گرددر سازمانای کارکنان، داهمیت اعتماد سازمانی بر توسعه حرفه

& Nagipour, 2016: 142) ای و ضمن خدمت اگر طوالنی مدت، های توسعه حرفهبرنامه

آموزان و در ارتباط با برنامه درسی باشند، متمرکز بر راهبردهای آموزشی و یادگیری دانش

است و در خلق یک  ای پیش نیاز اساسی مدارس اثربخشمفیدتر هستند زیرا توسعه حرفه

محیط یادگیرنده، نقش کلیدی را بر عهده دارد. در این مدارس افراد در کنار انجام وظایفشان 

های ای در ارتقاء ارزشفرصت یادگیری نیز دارند. در بافت مدارس اثربخش، توسعه حرفه

بر عهده های برابر برای همه نقش مهمی سازی تغییرات و فراهم نمودن فرصت مشترک، پیاده

ای معلم شامل یادگیری ای معلمان است. توسعه حرفهدارد، یادگیری، فرایند توسعه حرفه

آموزان و کلید مستمر درباره چگونگی تدریس، تسلط بر موضوع و حمایت از یادگیری دانش

باتوجه به مطالب بیان شده، سوال اصلی پژوهش حاضر این تبدیل شدن به معلم موفق است. 

های خودکارآمدی معلم و اعتماد سازمانی مدرسه با نقش میانجی ادراک مولفه است که آیا

 ای معلمان ابتدایی باشد یا خیر؟بینی کننده توسعه حرفهتواند پیشرهبری می

 

 مبانی نظری پژوهش

 در دیگر، سعی در تحقق اهداف خود را هایهمانند سازمان های آموزشی هر جامعه،سازمان

 فراهم را معلمان ایحرفه توسعه مطالعه و زمینه بررسی، موضوع و این هندداولویت قرار می

را خود دریافتی  دانشباشد که می معلمان یریادگحقیقت نوعی ی در یاحرفه توسعه کند.می

است که  دهیچیپ ندیفرا کیمعلم  یاحرفهیریادگی گیرند.بکار میآموزان رشد دانش بخاطر

و  تیظرف و یو جمع یمعلمان به صورت فرد یو عاطف یشناخت در نظرگرفتن عواملمستلزم 

در آن قرار ی که باورها و درک اعتقادات و طیشرابا توجه به  رییتغ ایبهبود  یبرا یهر کس لیتما

از جمله ابعاد  Godali (2016) بنا بر اعتقاد .(Bautista & Ruiz, 2015: 243 ) می باشد دارد
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 با ارتباط برقراری توانایی داری،کالس مدیریت در مهارت(علمان ای مدر ارتباط با توسعه حرفه

استدالل می Folan (2001) باشد. چنانچهریزی درسی، فاوای آموزشی( میآموزان، برنامهدانش

داشته باشیم که متغیر ادراک رهبری نماینده  که دالیل محکمی وجود دارد که باور کند

 Fu)ای مثبت هستند نده برای تغییر و توسعه حرفهنیروهای مستقل اما متقابل تقویت کن

Chang, 2017: 143.) بنا بر نظر gouya (2001) و ای توسعة حرفه ای در رابطه باعمده مسائل

آموزش، چگونگی  که مهمتر از همه، چگونگی تحول در فرآیند مطرح است،آموزش معلمان 

 ب برای یادگیریسد چارچوب نظری مناو ایجا با عنوان خودکارآمدی هاتغییر باورها و نگرش

 جمله از گفت توانمی پس. (Khakbaz, Fadaei & Mousapour, 2007: 125) است معلمان

 هایقضاوت یعنی خودکارآمدی، باورهای دهد،می قرار تأثیر تحت را انسان کارکرد که افکاری

 برای که است الاعم از ایدسته اجرای و دهینسازما برای هایشانتوانایی دربارۀشخص 

 پیشرفت و بهزیستی انگیزش، مقدمة باورها این. الزمند عملکردها از خاصی انواع به دستیابی

 منجر نظر مورد پیامدهای به هاآن اعمال نباشد معتقد فرد که زمانی تا چون هستند؛ شخصی

 Weiseh, Abbaspour) خواهند داشت پشتکار و عمل توسعه، برای کمتری اشتیاق شود،یم

& Kochi, 2018: 112). های مطرح در خودکارآمدی معلمان، درگیرکردن از جمله مولفه

 را برای اقداماتی کالس درس باشد که به نوعی معلم در مدیریتفراگیران در امر آموزش می

 انجام یادگیری فرایند ها درآن مشارکت جلب و فراگیران کردندرگیر انگیزه، نظم، ایجاد ایجاد

ها و گیری از روشتوانند با بهرهمعلمان می(. (Rezayi & Haghani, 2015: 192 دهدمی

های مناسب امر آموزش را به نحوی موثر و کارآمد نمایند تا منجر به یادگیری بهینه گردد شیوه

باشد؛ لذا معلمان باید ، راهبردهای آموزشی میهای دیگر خودکارآمدی معلمکه از جمله مولفه

ها و آموزانشان از یک سری روشهای دانشها، استعدادها و تواناییمل ویژگیبا شناخت کا

آموزشی موثر و با کیفیت منجر  راهبردهایی در امر اموزش و تدریس بهره بگیرند که نهایتا به

بنا بر  (Azim pour,  Mesr Abadi  & yarmohammad zade, 2017: 19). شود

 یرهبرباشد همان که از ابعاد خودکارآمدی معلم می کالس مدیریت   Safavi (1993)اعتقاد

کار و منابع،  مراحلی سازمانده ،یبرنامه درس میتنظ قیکردن امور کالس درس از طر

 ینیب شیپ و آموزاندانش شرفتینظارت بر پ ،ییمنظور باال بردن کارا به طیمح یسازمانده

 .(Godali, 2016: 23)مسائل بالقوه است 

که در تمام علوم اجتماعی و بشری اهمیت دارد، اعتماد سازمانی است. تا  موضوع بسیار مهم

ها است ها در قالب ساختار اجتماعی وجود دارند، اعتماد شرط الزم برای آنزمانی که سازمان

چرا که اعتماد یک ساختار اجتماعی است. با افزایش پیچیدگی یک سیستم، نیاز به اعتماد به 
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بد که منجربه افزایش خالقیت و ابتکار عمل شده و به نوعی موجب یاطور نسبی افزایش می

شود که این در مفهوم با توسعه کارکنان سازمان رابطه ای کارکنان در سازمان میتوسعه حرفه

های اعتماد سازمانی، از جمله مولفه. (Galavandi & Nagipour, 2016: 142)هم افزایی دارد

 ماهر متخصص و کارمند گروهی شودمی باعث سازمانی تعهد باشد که وجودتعهد سازمانی می

 ,Sharifi Asl, Chabok)هم آیند گرد سازمان در اند،اندوخته خود کار در ایتجربه که

Hatamizadeh & Reza Soltani, 2011: 2).  

مفاهیمی چون  با باشد وو درستی میصداقت ، از مولفه های در ارتباط با اعتماد سازمانی  

 Clarke& Payne . بنا به نظرشودگویی و وفای به عهد مشخص میریایی، راستکاری، بیدرست

)منصف بودن، همسانی  ای از قواعد و موازین اخالقیمجموعهدر صداقت و درستی   (1997)

فرد با اعمال کنونی ( است که مورد پذیرش و قبول  کردار، همسانی اعمال گذشته و گفتار

های اعتماد یکی دیگر از مولفه . (Yazdkhashti & Hemmati, 2009: 82)اعتمادکننده است

که فرد ی شخص یژگیو ایمهارت  ،گونه دانش هر از تعبارت اسباشد که سازمانی، شایستگی می

  ,Dibayi Saber, Abbasi )د ارذبگ شیبه نما رایزی آمیتعملکرد موفق تا سازدیم را قادر

Fathi Vajargah & Safayi movahed, 2016: 110) . در رابطه با اعتماد سازمانی عواملی از

تواند به اعتمادکننده میکه میزانی است باشد. قابلیت اتکا، دخیل می اعتبار اتکا و قابلیتقبیل 

از احساس اطمینان و به نوعی کند  ها حسابآن یا روی فرد یا گروهی دیگر اتکا داشته باشد

ممکن  بهترین وجه های فرد بهخواسته ن نیازها واشاره دارد که متضمن برآورده شد

 یرهبرادراک Dayvis  (1942) بنا بر اظهار .(Yazdkhashti & Hemmati, 2009: 83)است

 در. کندیرا در انجام آن هماهنگ م سازمان و بخشدیم زهیاست که انگ یاصل یایپو یروین"

 یسازد تا در جهت اثربخشیرا قادر م رانگید، تا زهیانگ جادیفرد در ا ییتوانا یرهبر، سازمان کی

 :Khatun, 2013)گام بردارند " دارند تیکه در آن عضویی هاسازمانای حرفهو توسعه تیموفق و

فرصتی برای تأمل جدی بر ای، کند داشتن توسعه حرفهبیان می Huber (2011)چنانچه  (. 36

انتقال فعالیت  در داری بیشتریداشتن پای کنند که باعثعملکرد و رفتار فرد ایجاد می

 (.Daniëls, Hondeghem, & Dochy, 2019: 120)بپردازد

 

 پیشینه پژوهش

 مورد ریاخ یهامعلمان است که در دهه یهاصهیخص نیتراز مهم یکی یاحساس خودکارآمد   

در رابطه & Taheri  Hoveyda  (2019)چنانچه در پژوهشی توجه پژوهشگران قرار گرفته است.

به  باور یکارآمدخودهای خودکارآمدی معلمان بیان نمودند که ن رهبری در مدارس و باوربی
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 کهباشد میدر جهت تحقق عملکرد مورد نظر  ازیمورد ن یهاتیشخص در انجام فعال ییتوانا

 شیپ یهاو چالش هایدگیچیبا پ ییارویرو، چنانچه بر رفتار و اهداف فرد دارد یاریبس ریتاث

 برخوردار باشند یذات یهاییو توانا هایژگیاست که هم از و یوجود معلمان ازمندین سمداری رو

هایی در رابطه باشد. پژوهشو نتایج نشان دهنده رابطه مثبت بین رهبری و خودکارامدی می

 Abbaspour صورت گرفته است، چنانچه در پژوهشی یرهبرادراکبا  یخودکارآمدهای مولفه

& Weiseh (2018) Kochi نقش بر تأکید با کارکنان خودکارآمدی و رهبری در رابطه بین 

دریافتند که خودکارآمدی با ادراک  )ایالم دانشگاه مطالعه: کارکنان مورد( فرهنگ سازمانی

در رابطه بین ادراک   Hoxha (2017) Hyseni-Duraku &در پژوهشی رهبری رابطه دارد.

اند تا مدیریت کالس به عنوان مولفه خودکارآمدی هتأکید کردرهبری و خودکارآمدی معلمان 

معلمان را به منظور ارتقاء حضور و تشویق مداوم، به عنوان خودکارآمدی تأمین کنند. 

ها و ای در اهداف و رفتار آنکنندهخودکارآمدی معلمان و توانایی مدیریت کالس نقش تعیین

ها و مالحظات سازی نقشلمان از شفافادراک رهبری دارد چنانچه در ادراک رهبری، درک مع

رهبران نسبت به کارکنان خود مطرح است، تا تعهدات الزم را نیز ارائه دهند و نشان دهنده 

  Kentucky (2016) در پژوهشیباشد. داری بین خودکارآمدی و ادراک رهبری میارتباط معنی
که خودکارآمدی و ادراک رهبری رابطه بین خودکارآمدی و ادراک رهبری بیان کردند، با عنوان 

 داری دارند.بر یکدیگر اثرات مثبت و معنی
ادراک شده با  لیاص یرابطه رهبر در بررسی  Shojaee & Mortazavi (2015)در پژوهشی

پژوهش نشان  یهاافته، یکننده یریشگیپ یروانشناخت تیو مالک یجیترو یروانشناخت تیمالک

 ،یخودکارآمد یهاو پردازش متعادل اطالعات با مولفه یاهرابط تیشفاف لیاص یرهبر انیداد م

 (2013)چنین در پژوهشی همدارند.  یمعنادارو رابطه مثبت  ییو پاسخگو یتعلق، همانند
Khatun  های یادگیری به عنوان مولفههای آموزشی و سبکبررسی رابطه بین روشخود نیز در-

 دهیپد" کی رای رهبر، ادراکرهبریی ادراکهاهای خودکارآمدی معلمان در یادگیری مهارت

 یگروهو در حقیقت  شودیرا شامل م هاتیورود به فعال ندیفرآکه  کرده است فیتوص "یجهان

باشد که نشان دهنده رابطه بین می دستاوردهدف و  نییتعی خود برا یهادر تالش افتهیسازمان 

 & Farahinejad, Navidi Nekoشیدر پژوهباشد. مولفه خودکارآمدی با ادراک رهبری می

Arianfar (2012)   و سازمانی شهروندی رفتار بر آن تاثیرات و توزیعی رهبری سبک بررسیدر 

تهران( دریافتند که  شهر پسرانه هایدبستان: موردی معلمان ) مطالعه خودکارامدی احساس

مدرسه  یاعتماد سازمانن در رابطه بی رابطه مثبتی بین ادراک رهبری و خودکارآمدی وجود دارد.

 ,Boyacı در پژوهشیهایی انجام شده است، چنانچه پژوهش ی،ادراک رهبر باآن (  یهاو )مولفه



8 و اعتمادسازی...مدی معلم های خودکارآرابطه مولفه 
  

Fatih Karacabey & Bozkuş (2018)  در رابطه بین نقش اعتماد سازمانی مدرسه بر تأثیر

بین اعتماد  داریرهبری مدیران مدارس بر رضایت شغلی معلمان نشان دادند که رابطه معنی

در رابطه بین اعتماد سازمانی  Bligh (2017) سازمانی و رهبری مدیران وجود دارد. در پژوهشی

داری بین که نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معنی و ادراک رهبری به نتایجی دست یافتند

تعهد  ،یهای اعتمادسازماناز جمله مولفه باشد.های اعتماد سازمانی و ادراک رهبری میمولفه

در رابطه بین  Majidian fard & Rahimiyan (2017) که باشد چنانچه در پژوهشیسازمانی می

تعهد سازمانی و رهبری انجام دادند دریافتندکه  تعهد سازمانی به عنوان ابعاد اعتماد سازمانی 

 Seyyed naghavi  (2012)در پژوهشیهمچنین  رابطه مثبت و معناداری با رهبری دارد.

Kaheh &  در شفافیت حقیقت های آن دریافتند که دردر رابطه بین اعتماد سازمانی و مولفه 

 به و سازی آشکار با رفتارها، قبیل این که است؛ دیگران خود به اصالت بیان و ارائه روابط،

 نیبدبخشد، می بهبود را متقابل اعتماد حقیقی، احساسات و افکار بیان و اطالعات گذاریاشتراک

از سوی  داریپا تیفیک کیبه عنوان  شیرفتارها قیاز طرادراک شده رهبری که  رفتارهای بیرتت

 یها، باورها و معنای زندگارزش افتنی ها را دراعتمادی آن نیچن جادیشود و با ایدرک م روانیپ

سازد نشان از وجود رابطه مثبت و می نییتع هاراستای ارزش کنند و اهداف را دریم تیهدا

 باشد.معنادار بین ادراک رهبری و اعتماد سازمانی مدرسه می
( در ابتکارات اصالحات اخیر، باالبردن توسعه 2016بر اساس آکادمی ملی تحقیقات آموزشی )   

 (.Fu Chang, 2017: 144)ای معلمان به یکی از وظایف مهم در مدارس تبدیل شده استحرفه
در  ،معلمان ایتوسعه حرفه باآن (  یها)مولفه و یرهبر ادراکدر رابطه بین چنانچه 

ای و مروری بر توسعه حرفهدر رابطه با   Dochy, Hondeghem, Daniëls (2019)پژوهشی

 یهاتیاز فعال یعیوس فیاستفاده از ط های آموزشی دریافتند کهادراک رهبری در مجموعه

ی ریادگی ینظر یهاشامل روش یریادگی یهاتیدامنه فعالی و ادراک رهبری که شامل ریادگی

هستند به نوعی وجود  یبازتاب یهاها و روش، پروژهیها، کارگروهیها و سخنراندوره قیطر از

 Godleskyیدر پژوهشکند. ای معلمان را به نوعی بیان میرابطه ادراک رهبری و توسعه حرفه

نتایج به دست آمده  از این در  معلمان یاو توسعه حرفه یادراک رهبر نیرابطه ب در  (2018)

 یهاآموزش و فرصت قیمعلمان از طر ادراک رهبریاز  تی، حمانیهمچن که افتیدرتحقیق 

مطالعه  نیا جی، نتانیکند. عالوه بر ا یبانیسازمان را پشت تیتواند ظرفیمای و توسعه حرفه رشد

توسعه  یریگو شکل یبانیپشت یبرا و ندهیآ یهافرصت هتواند به شکل دادن بیم یقاتیتحق

در    Fu Chang (2017)در پژوهشی کهکمک نماید. معلمان  یارائه شده برا یآموزش یهادوره
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این انجام داد در  فومدرسه ابتدایی یونگای معلمان در رابطه بین ادراک رهبری و توسعه حرفه

ای معلمان همطالعه سعی بر این داشت که نشان دهد ادراک رهبری چه تاثیری بر توسعه حرف

تواند باعث توسعه که شکل دادن صحیح به ادراک رهبری میدریافت داشت. در نتایج پژوهش 

دار بین ادراک رهبری و توسعه ای معلمان شود و این نشان دهنده رابطه مثبت و معنیحرفه

گونگی ها، این مطالعه پیشنهاداتی در مورد چباشد. سرانجام، بر اساس یافتهای معلمان میحرفه

های آموزش ادراک رهبری ارائه داد و با توجه به تأثیر ادراک رهبری در پیشرفت ارتقاء برنامه

 دهد.  ای معلمان، نتیجه این تحقیق اطالعات مفیدی را برای مدیران مدارس ارائه میحرفه

از هایی که ای: گزینهدر رابطه با برداشت اصول توسعه حرفه  Geren (2016) در پژوهشی   

-کند فرآیند توسعه جزء فرآیندهای اصلی آموزشی میکند را بیان میرهبری مؤثر پشتیبانی می

 مدرسه و یسازمان اعتماددر رابطه بین  .کندهای رهبری مؤثر را پشتیبانی میباشد که گزینه

  Galavandi & Nagipour (2016) در پژوهشی کهمعلمان  ایتوسعه حرفه باآن (  یها)مولفه

بین  های اعتماد سازمانی درای کارکنان بر اساس مولفهبینی توسعه حرفهرابطه با پیش در

-داری بین مولفهدبیران زن مقطع متوسطه شهرستان ارومیه دریافتند که رابطه مثبت و معنی

تواند ی اعتماد میهاو مولفه ای کارکنان وجود داردهای اعتماد سازمانی مدرسه با توسعه حرفه

 در پژوهشی بینی کنند.داری پیشای کارکنان را به طور مثبت و معنیی حرفهد توسعهابعا

Kosar (2015) ای بودن معلم نشان داد که بین خودکارآمدی معلم، اعتماد مدرسه و حرفه

-ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و سطوح اعتماد معلمان و درک صحیح بودن خود، پیش

 Opfer and Pedder (2011)چنانچه .ای بودن معلم بودندرفههای مهم حبینی کننده

Cordingley (2015)  ای معلمان را باید به حرفهکنند که پژوهش در مورد توسعهپیشنهاد می

-پژوهشگیرند. تصویر درآورد تا بهتر فهمید که در چه شرایطی، چرا و چگونه معلمان یاد می

ای های آن( با توسعه حرفهدکارآمدی معلم و )مولفهاند که خوهایی به طور جدی نشان داده

 ,Admiraala, Schenkeb, Jonga در بررسی پیشینه پژوهشی معلمان رابطه دارد، 

Emmelotband & Sligteb (2019)  در رابطه راهبردهای آموزشی به عنوان مولفه

های خودکارآمدی، های معلمان بیان نمودند که از جمله مولفخودکارآمدی معلم با توسعه حرفه

های توسعه ها و آموزشباشد که در مدارس مطرح شده و با کلیه فعالیتراهبردهای آموزشی می

ای مانند کارگاه و های دورهتواند فعالیتها میای معلمان رابطه مثبتی دارد و این فعالیتحرفه

مل و جلسات آموزش های جلساتی برای به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات، جلسات تأکالس

 ای را در آموزش آغاز می کنند.مربیان در مدرسه باشد و به طور کلی، یک آکادمی توسعه حرفه
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های خودکارآمدی معلم و در رابطه بین مولفه  Ertürk, Sezgin Nartgün (2019) در پژوهشی

توان ادعا یراستا م نیدر ا قیتحق جیبراساس نتاای معلمان  درک تسلط شخصی و توسعه حرفه

و انتشارات مرتبط با حوزه خود را  یامطالعات حرفهبا حس خودکارآمدی خود کرد که معلمان 

کسب  دیرا توسعه داده و با مشورت همکاران خود اطالعات جد کنند و به تبع آن خودیدنبال م

-یشرکت م ییهاها و کارگاه، دورهنارهایتوان ادعا کرد که معلمان در سمیم نیکنند. همچنیم

کند و اطالعات را با همکاران خود که در مدارس یآنها کمک م یاحرفه شرفتیکنند که به پ

مؤثر ای توسعه حرفه یبراعناصر  نیاست که ا نیکنند. اعتقاد بر ایکنند، تبادل میکار م گرید

  د.هستن
ا تاثیر در رابطه ب ,Darling-Hammond (2017)  Hyler & Gardnerهمچنین در پژوهشی   

ای معلمان دریافتند راهبردهای آموزشی به عنوان مولفه های خودکارآمدی معلم بر توسعه حرفه

ی ادهیچیپ ندهیفزا یهااز مهارت تیحما یمهم برا یمعلمان به عنوان روش یاحرفه که توسعه

 مورد توجه روز افزون است. اشکال ،مدنظر قرار دهند دیآموزان بادانش تیموفق یکه برا

آموزان از جمله تسلط دانش یهایستگیتوسعه شا یبرا سیتدرراهبردهای آموزشی و  شرفتهیپ

 یهای، ارتباطات و همکاردهیچیحل مسئله پ ،ی، تفکر انتقادزیبرانگ لشچا یبر محتوا قیعم

کمک به معلمان  یبرا مؤثر یابه نوبه خود، توسعه حرفهکه  است ازیمورد ن یمؤثر و خودمحور

مدنظر  ها الزم استمهارت نیآموزش ا یکه برای آموزش یهایاستراتژ حیو تصح یریادگیدر 

 یاحرفه توسعه نیب و معنادار مثبترابطه  که نتایج مطالعه به دست آمده حاکی از ،باشدمی

هایی را برای معلمان فعال فرصت باشد. راهبردهای آموزشیمی راهبردهای آموزشیمعلمان، 

های جدید تدریس دست به دست هم دهند تا با طراحی و تمرین، استراتژی کند تا درفراهم می

ها را به اشتراک بگذارند ای با کیفیت باال، فضایی را برای معلمان ایجاد کنند تا ایدهتوسعه حرفه

های جدید های شغلی تعبیه شده که استراتژیو در یادگیری خود مشارکت کنند، غالبًا در زمینه

-کنند. معلمان با کار مشترک میهای معلمان مربوط میآموزان و کالسدانش آموزشی را به

توانند جوامعی ایجاد کنند که فرهنگ و آموزش سطح کل کالس، بخش، مدرسه یا منطقه را 

 تغییر دهند.
در   Al Rashed,Yang, Mohaidat ,Alnuaimi  & Badri (2016)در پژوهشیچنانچه   

ای معلمان، که درک های خودکارآمدی و توسعه حرفهعنوان مولفه رابطه بین مدیریت کالس به

را مورد بررسی قرار  ای معلمان: مورد مطالعه منطقه ابوظبینیازها، تأثیرات و موانع توسعه حرفه

دادند دریافتند که ایجاد یک وسیله مؤثر برای حمایت و حفظ معلمان برای ایجاد یک محیط با 
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آموزان و یک محیط کار جهت پشتیبانی از معلمان بسیار مهم است. کیفیت یادگیری برای دانش

های معلمان جدید و ادامه پیشرفت تخصصی ای برای پر کردن شکاف مهارتتوسعه حرفه

های مداوم در حال ای برای به روز نگه داشتن معلم با شیوهتوسعه حرفه معلمان، ضروری است.

ت. بنابراین نتایج مطالعه نشان داد که رابطه مثبت و آموزان ضروری استغییر و نیازهای دانش

  ای معلمان وجود دارد.داری بین مدیریت کالس و توسعه حرفهمعنی

بیان  ای معلمان در مراکز تربیت معلم،با عنوان مدل توسعه حرفهTaheri (2012)  در پژوهشی  

های توسعه اینکه اگر برنامه نمودند اگر معلمان حس خودکارآمدی و باور درونی داشته باشند و

آموزان و ای ضمن خدمت طوالنی مدت، متمرکز بر راهبردهای آموزشی و یادگیری دانشحرفه

های خودکارآمدی و توسعه در ارتباط با برنامه درسی باشند، مفیدتر هستند و در رابطه با مولفه

-ان، معلمان خواستار بهترینای معلم، رابطه راهبردهای آموزشی و توسعه حرفهای معلمانحرفه

ها و پیامدهای یادگیری خواهند آنها از بهترین فرصتآموزان هستند و میها برای دانش

 برخوردار گردند.
چنانچه  ،ایحرفهدر مورد نقش میانجی ادراک رهبری در رابطه بین خودکارآمدی و توسعه    

های هویت در تحلیل شاخصه & Arefnejad,  Sepahvand (2018) Shariatnejadدر پژوهشی

بندی تفسیری دریافتند که رهبری اصیل در بهسازی انسانی با استفاده از رویکرد فرآیند رتبه

رکن دیگر هویت رهبری بر خودافشایی و شفافیت نقش است. خودافشایی و شفافیت به فرآیند 

رد برای دیگران بیشتر آشکار کردن نیات درونی فرد برای دیگران اشاره دارد. هر چه شفافیت ف

گیری آنچه که در راستای شود. در نتیجهباشد، فرصت پذیرش وی از سوی دیگران زیادتر می

ای منابع انسانی مستلزم نیرویی بهسازی منابع انسانی اهمیت دارد این است که توسعه حرفه

ها را عملکرد آنهای روان شناختی به کارکنان، خودکارآمد است که با استفاده از القای ظرفیت

نقش میانجی ادراک رهبری در رابطه بین خودکارآمدی و  بهبود بخشد و نتایج نشان دهنده

دریافتند هنگامی Wahlstrom & Louis (2008)  در پژوهشی .باشدای معلمان میحرفهتوسعه 

رهای ای مهم جلوه کند، افزایش دانش بر رفتاکه رهبری به اشتراک گذاشته شود و جامعه حرفه

آموزان آموزشی معلمان و خودکارآمدی آنان اثرگذار بوده و ارتباط مستقیم با پیشرفت دانش

 یاعتماد سازمان یرابطه در یادراک رهبرهای پژوهشی نشان داده شد که در پیشینه دارد.

در   Demir (2015)چنانچه در پژوهشی دارد. یانجیمعلمان نقش م ایمدرسه با توسعه حرفه

یی دریافت که معلمان در مدارس ابتدا یرهبرادراک  بر فرهنگ یاعتماد سازمانا تاثیر رابطه ب

داری دارد، این خود بیانگر اثر اعتماد سازمانی مدرسه با ادراک رهبری رابطه مثبت و معنی
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-ای معلمان میغیرمستقیم اعتماد سازمانی مدرسه بر ادراک رهبری و گسترش توسعه حرفه

 باشد. 
 اعتمادسازمانی مدرسه معلم و خودکارآمدی هاین پژوهش بررسی رابطه مولفههدف از ای

 یدر راستاباشد و می ادراک رهبریای معلمان دوره ابتدائی با نقش میانجی حرفه با توسعه

-هیفرض (1شکل ) یمفهوم و بر اساس روابط مفروض در مدل قیبه اهداف تحق یابیدست

 :رندیگیممورد آزمون قرار  لیبه شرح ذ ییها

 دارد.رابطه  یادراک رهبربا آن (  یها)مولفه و یخودکارآمد .1

 دارد. رابطه یادراک رهبر باآن (  یهامدرسه و )مولفه یاعتماد سازمان  .0

 دارد. رابطهمعلمان  ایتوسعه حرفه باآن (  یها)مولفه و یرهبر ادراک .2

 دارد.رابطه علمان م ایتوسعه حرفه باآن (  یها)مولفه مدرسه و یسازمان اعتماد .4

 دارد.رابطه معلمان  ایتوسعه حرفهبا آن (  یها)مولفه و یخودکارآمد .5

 یانجیمعلمان نقش م ایحرفه یبا توسعه یخودکارآمد یدر رابطه یرهبر ادراک .6

 دارد.

 یانجینقش م معلمان و ایمدرسه با توسعه حرفه یاعتماد سازمان یرابطه در یادراک رهبر  

 دارد.

 مدل مفهومی پژوهش .1شکل 
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 روش پژوهش

مدلسازی معادالت  همبستگی که با استفاده از تکنیک -روش پژوهش حاضر، توصیفی    

تمام معلمان رسمی مدارس ابتدایی شهر  پژوهش نیا یآمار یهجامع .باشدساختاری می

فرمول کوکران و با  اساس بر پژوهش حاضر ینمونة آمارنفر هستند.  0202ارومیه با 

انتخاب نفر از معلمان ابتدایی  200ای ای چند مرحلهگیری خوشهستفاده از روش نمونها

نفر و معلمان مرد ناحیه یک 118در این پژوهش معلمان زن ناحیه یک ارومیه  .ندشد

 46نفر و معلمان مرد ناحیه دو  108باشد، معلمان زن ناحیه دو ارومیه نفر می 22ارومیه

ور از هر یک از نواحی آموزش و پرورش شهر ارومیه چند مدرسه باشند. بدین منظنفر می

ها چند تا از معلمان مدارس نیز انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار ابتدایی و از بین آن

 انجام شد. LISREL و  SPSSاساس نرم افزارهای  تحلیل آماری پژوهش بر گرفتند. تجزیه و

 ابزارهای پژوهش 

ها در پژوهش حاضر، پرسشنامه ادراک رهبری، پرسشنامه اعتمادسازمانی داده آوریبرای جمع   

 ی خودکارآمدی معلمان به کار گرفته شد.ای، پرسشنامهمدرسه، پرسشنامه توسعه حرفه

استفاده   Godali ( 2016) ای از پرسشنامهبرای سنجش توسعه حرفه :ای معلمانتوسعه حرفه

 5فاوای آموزشی  –سوال 6لفه ) مدیریت کالسداری مو 4گویه و  17شد. این مقیاس دارای 

باشد سوال( می 4آموزان توانایی برقراری ارتباط با دانش -سوال 4ریزی درسی برنامه –سوال 

باشد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ به ای میکه با یک مقیاس لیکرت پنج درجه

، 28/2ریزی درسی های برنامهاخ برای مولفهدست آمد که  در این پژوهش مقدار آلفای کرونب

و فاوای آموزشی  81/2، مدیریت کالس داری 24/2توانایی برقراری ارتباط با دانش آموزان 

به دست آمد که  88/2به دست آمد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه  27/2

ش ادراک رهبری از نشان دهنده پایایی مناسب این ابزار است. ادراک رهبری: برای سنج

خرده مقیاس شفافیت  0گویه و  16استفاده شد که از  Schriesheim ( 1987)  پرسشنامه

سوال( تشکیل شده است. این پرسشنامه بر اساس  11سوال( و مالحظات رهبری ) 5نقش )

باشد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ به دست آمد که  مقدار مقیاس لیکرت می

به دست آمد. همچنین  24/2و شفافیت  21/2رونباخ برای مولفه های مالحظات آلفای ک

به دست آمد که نشان دهنده پایایی مناسب این  27/2ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 

 ابزار است.

 & Tschannen-Moran خودکارآمدی: برای سنجش خودکارآمدی معلمان از پرسشنامه

Woolfolk ( 2001)  7سوال، راهبردهای آموزشی 2بعد) درگیر کردن فراگیر 2با   سوال و 04با 
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باشد استفاده شد. این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت سوال( می 8سوال، مدیریت کالس

باشد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ به دست آمد که  در این پژوهش آلفای می

و مدیریت کالس  28/2، درگیر کردن فراگیر 81/2کرونباخ برای مولفه های راهبردهای آموزشی 

به دست آمد که  27/2به دست آمد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ کل این پرسشنامه  26/2

 نشانگر پایایی مناسب آن است. 

 Payen (2003) اعتماد سازمانی مدرسه: برای اندازه گیری اعتماد سازمانی از پرسشنامه

سوال،  5سوال، قابلیت اتکا 4های درستی و صداقتمل مولفهگویه شا16شامل استفاده شده است

-نقطه 5گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت باشد. نمرهسوال می 2، تعهدسازمانی4شایستگی

به « خیلی زیاد»و « زیاد»، «تاحدودی»، «کم»، «خیلی کم»های باشد که برای گزینهای می

شود. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ میدر نظر گرفته  5و 4و  2، 0، 1ترتیب امتیازات

، قابلیت اتکا 28/2های درستی و صداقت به دست آمد که مقدار آلفای کرونباخ برای مولفه

به  22/2به دست آمد. ضریب آلفای کل این ابزار  20/2و شایستگی 25/2، تعهد سازمانی 22/2

 ت. دست آمد که نشانگر پایایی قابل قبول این ابزار اس

 8/8یابی معادالت ساختاری به وسیله نرم افزار لیزرل نسخه ها از مدلبرای تجزیه و تحلیل داده

استفاده شد. جهت  02اس نسخه اسپیو برای تعیین ضریب آلفای کرونباخ از نرم افزار اس

ز تحلیل ها و حجم نمونه، عالوه بر روایی محتوایی، ابررسی روایی ابزار با توجه به تعداد مولفه

عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار لیزرل بهره برده شد. پس از حذف خطاهای کوواریانس، 

اشاره گردیده تحلیل عاملی را مورد تایید قرار داد.  1های برازندگی، که در جدول بررسی شاخص

 توان گفت، ابزار پژوهش از روایی سازه نیز برخوردار بوده است.لذا می
 خصه های برازندگی تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه هامش .1جدول 

-توسعه حرفه خرده مقیاس مشخصه

 ای معلمان

اعتماد سازمانی  خودکارآمدی ادراک رهبری

 مدرسه

 16/0 87/1 25/0 67/1 (df2X/نسبت مجذور خی به درجه آزادی )

 251/2 247/2 252/2 246/2 (RMSEAریشه میانگین مجذورات پس مانده ها )

 74/2 76/2 75/2 76/2 (GFIخص نکویی برازش )شا

 70/2 72/2 71/2 74/2 (AGFIشاخص تعدیل شده نکویی برازش )

 76/2 72/2 76/2 72/2 (CFIشاخص برازش تطبیقی )

 

های این پژوهش با ساختار ، داده1های برازندگی گزارش شده در جدول با توجه به مشخصه

ای معلمان، ادراک رهبری، خودکارآمدی و اعتماد عه حرفهعاملی و زیربنای نظری متغیرهای توس
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های نظری است. سازمانی مدرسه برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن سواالت با سازه

های عمومی برای به حساب آوردن پارامترهای آزاد در الزم به ذکر است که یکی از شاخص

ار است که از تقسیم ساده مجذور خی بر های برازش، شاخص مجذور خی بهنجمحاسبه شاخص

 5باشد مطلوب است و اگر از  0درجه آزادی مدل محاسبه می شود. چنانچه این مقدار کمتر از 

های عاملی تاییدی و در بیشتر تحلیل RMSEAکمتر باشد با اغماض قابل قبول است. شاخص 

باشد،  25/2کوچکتر از  شود. اگر مقدار این شاخصهای معادالت ساختاری استفاده میمدل

نیز بین صفر و یک است. مقدار  CFIو  AGFIو  GFIبرازندگی مدل خوب است. دامنه تغییرات 

 باشد. 72/2قابل قبول این سه شاخص باید برابر یا بزرگتر از 

 

 

 

 یافته های پژوهش

میه معلمان مدنظر در این پژوهش، معلمانی رسمی بودند که در مدارس ابتدایی شهر ارو    

بیشترین افراد دهد که بررسی نتایج  توصیفی پژوهش نشان میباشند. مشغول به تدریس می

دهند. از نظر سطح درصد( تشکیل می 4/45سال ) 52تا  42نمونه آماری را کارکنان با سن 

درصد فوق لیسانس و باالتر 16درصد لیسانس،  4/26درصد فوق دیپلم و 8/2تحصیالت معلمان، 

دهند. بیشترین افراد نمونه آماری را کارکنان با مدرک لیسانس را تشکیل می باشند کهمی

درصد تشکیل  8/25بیشترین افراد نمونه آماری را کارکنان ناحیه دو آموزش و پرورش ارومیه با 

 نمایند. دهند که در امر آموزش فعالیت میمی

 

استاندارد، چولگی و های توصیفی متغیرها شامل میانگین، انحراف شاخص 0در جدول 

 .اندشده ارائهکشیدگی 
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 های توصیفی متغیرهای پژوهششاخص .2جدول 
 کشیدگی چولگی انحراف استاندارد میانگین متغیر

 -22/2 -58/2 45/2 25/4 ای معلمانتوسعه حرفه

 42/2 -24/1 44/2 56/4 ریزی درسیبرنامه

 14/2 -62/2 42/2 20/4 آموزانتوانایی برقراری ارتباط با دانش

 -07/2 -62/2 54/2 24/4 داریمدیریت و کالس

 -20/2 -48/2 56/2 02/4 فاوای آموزشی

 12/1 -10/1 65/2 04/4 ادراک رهبری

 12/1 -16/1 64/2 02/4 شفافیت

 81/2 -22/1 24/2 02/4 مالحظات

 47/2 -21/1 45/2 47/4 خودکارآمدی معلم

 57/2 -22/1 44/2 58/4 راهبردهای آموزشی

 -01/2 -66/2 54/2 20/4 درگیرکردن فراگیر

 24/1 -1 51/2 57/4 مدیریت کالس

 27/1 -27/1 20/2 22/4 اعتماد سازمانی مدرسه

 12/1 -26/1 22/2 20/4 درستی و صداقت

 22/1 -22/1 24/2 06/4 قابلیت اتکا

 27/1 -25/1 26/2 08/4 تعهد سازمانی

 11/1 -11/1 25/2 26/4 شایستگی

 

شود با توجه به مقادیر به دست آمده چولگی و کشیدگی مشاهده می 0همانگونه که در جدول 

+ قرار دارد، توزیع تمامی متغیرها نرمال است، 1و  -1برای متغیرهای پژوهش که تقریبا بین 

یابی معادالت ساختاری های پژوهش از مدلتوان جهت تجزیه و تحلیل یافتهبنابراین می

 است.شده ه نمود. در ادامه ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش آوردهاستفاد
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 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش .3جدول 
 12 16 15 14 12 10 11 12 7 8 2 6 5 4 2 0 1 متغیر شماره

-توسعه حرفه 1

 ای معلمان

1                 

ریزی برنامه 0

 درسی

**27/2 1                

یی توانا 2

 برقراری ارتباط

**75/2 **24/2 1               

مدیریت و  4

 کالس داری

**87/2 **66/2 **82/2 1              

             1 26/2** 22/2** 56/2** 82/2** فاوای آموزشی 5

            1 28/2** 42/2** 50/2** 46/2** 51/2** ادراک رهبری 6

           1 72/2** 28/2** 27/2** 51/2** 44/2** 52/2** شفافیت 2

          1 26/2** 74/2** 22/2** 26/2** 42/2** 42/2** 46/2** مالحظات 8

خودکارآمدی  7

 معلم

**62/2 **62/2 **60/2 **52/2 **45/2 **50/2 **46/2 **51/2 1         

راهبردهای  12

 آموزشی

**61/2 **64/2 **57/2 **52/2 **46/2 **42/2 **42/2 **46/2 **71/2 1        

درگیر کردن  11

 فراگیر

**54/2 **52/2 **54/2 **45/2 **28/2 **42/2 **41/2 **42/2 **72/2 **25/2 1       

      1 68/2** 28/2** 72/2** 46/2** 40/2** 42/2** 42/2** 48/2** 52/2** 52/2** 52/2** مدیریت کالس 10

اعتماد  12

سازمانی 

 مدرسه

**64/2 **27/2 **48/2 **27/2 **20/2 **62/2 **57/2 **57/2 **50/2 **48/2 **42/2 **55/2 1     

درستی و  14

 صداقت

**42/2 **42/2 **48/2 **42/2 **24/2 **62/2 **41/2 **52/2 **47/2 **46/2 **22/2 **50/2 **75/2 1    

   1 87/2** 72/2** 52/2** 42/2** 45/2** 51/2** 52/2** 52/2** 62/2** 02/2** 24/2** 44/2** 24/2** 42/2** قابلیت اتکا 15

  1 72/2** 87/2** 76/2** 54/2** 28/2** 42/2** 51/2** 57/2** 58/2** 60/2** 22/2** 42/2** 48/2** 27/2** 46/2** تعهد سازمانی 16

 1 72/2** 70/2** 71/2** 72/2** 52/2** 22/2** 42/2** 52/2** 56/2** 52/2** 62/2** 22/2** 28/2** 46/2** 42/2** 44/2** شایستگی 12

*p<0.05, **p<0.01 

 

های خودکارآمدی معلم )راهبردهای آموزشی، درگیر کردن ، مولفه2با توجه به جدول شماره 

های اعتماد سازمانی مدرسه )درستی و صداقت، قابلیت اتکا، فراگیر و مدیریت کالس( و مولفه

های ادراک رهبری )شفافیت و داری با مولفهو شایستگی( رابطه مثبت و معنیتعهد سازمانی 

درسی، توانایی برقراری ارتباط با ریزیای معلمان )برنامههای توسعه حرفهمالحظات( و مولفه
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های ادراک آموزشی( دارند. همچنین رابطه مولفهآموزان، مدیریت و کالسداری و فاوایدانش

ای معلمان )برنامه ریزی درسی، توانایی های توسعه حرفهالحظات( با مولفهرهبری )شفافیت و م

برقراری ارتباط با دانش آموزان، مدیریت و کالسداری و فاوای آموزشی( مثبت و معنی دار است. 

 نتایج مربوط به اثرات مستقیم آورده شده است. 4در ادامه در جدول 

 برآوردهای ضرایب اثرات مستقیم .4جدول 
 tآماره  خطای استاندارد برآورد پارامتر استاندارد شده غیرها                             برآوردهامت

    اثر مستقیم خودکارآمدی بر:

 87/4 28/2 07/2*** ادراک رهبری

 82/7 26/2 64/2*** توسعه حرفه ای معلمان

    اثر مستقیم اعتماد سازمانی مدرسه بر:

 78/8 25/2 52/2*** ادراک رهبری

 16/2 24/2 21/2 توسعه حرفه ای معلمان

    اثر مستقیم ادراک رهبری بر:

 42/2 25/2 05/2*** توسعه حرفه ای معلمان

***p<0.001 

ای ( و توسعه حرفه07/2، اثر مستقیم خودکارآمدی معلم بر ادراک رهبری )4با توجه به جدول 

ر است. اثر مستقیم اعتماد سازمانی مدرسه بر مثبت و معنی دا 221/2( در سطح 64/2معلمان )

دار است. اما این متغیر اثر مستقیم معنی 221/2( نیز مثبت و در سطح 52/2ادراک رهبری )

( ندارد. همچنین اثر مستقیم ادراک رهبری بر 21/2ای معلمان )داری بر توسعه حرفهمعنی

، نتایج 5ی دار است. در جدول مثبت و معن 221/2( در سطح 05/2ای معلمان )توسعه حرفه

 مربوط به اثرات غیر مستقیم گزارش شده است.

 برآوردهای ضرایب اثرات غیرمستقیم. 2جدول 
 tآماره  خطای استاندارد برآورد پارامتر استاندارد شده متغیرها                             برآوردها

    اثر غیرمستقیم خودکارآمدی بر:

 72/0 20/2 22/2** لمانتوسعه حرفه ای مع

    اثر غیرمستقیم اعتماد سازمانی مدرسه بر:

 18/2 20/2 12/2** توسعه حرفه ای معلمان

**p<0.01 
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( بر 12/2( و اعتماد سازمانی مدرسه )22/2، اثر غیرمستقیم خودکارآمدی )5با توجه به جدول 

اثر از طریق ادراک رهبری بر دار است. این مثبت و معنی 21/2ای معلمان در سطح توسعه حرفه

ای در ارتباط شود. بنابراین ادراک رهبری نقش واسطهای معلمان وارد میتوسعه حرفه

ای معلمان دارد. در ادامه به مقایسه اثرات خودکارآمدی و اعتماد سازمانی مدرسه با توسعه حرفه

 می شود. ای معلمان پرداختهمستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرها بر توسعه حرفه

 برآوردهای ضرایب اثرات کل .4 جدول
 اثرات کل اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم متغیرها                             برآوردها

    اثر خودکارآمدی معلم بر:

 07/2*** - 07/2*** ادراک رهبری

 21/2*** 22/2** 64/2*** توسعه حرفه ای معلمان

    ر:اثر اعتماد سازمانی مدرسه ب

 52/2*** - 52/2*** ادراک رهبری

 14/2* 12/2** 21/2 توسعه حرفه ای معلمان

    اثر ادراک رهبری بر:

 05/2*** - 05/2*** توسعه حرفه ای معلمان

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

دهد که هم اثر مستقیم و هم اثر غیر مستقیم اثرات کل نشان می 6یافته های جدول 

باشد. اما در مورد اعتماد سازمانی مدرسه دار میای معلمان معنیی بر توسعه حرفهخودکارآمد

ای داری بر توسعه حرفهباشد و این متغیر اثر مستقیم معنیدار میفقط اثر غیر مستقیم معنی

ای توان گفت که اعتماد سازمانی مدرسه اثر مستقیمی بر توسعه حرفهمعلمان ندارد. بنابراین می

داری بر این متغیر دارد. همچنین ن ندارد و از طریق ادراک رهبری اثر غیر مستقیم و معنیمعلما

( می باشد. بنابراین 21/2ای معلمان )بیشترین اثر کل مربوط به اثر خودکارآمدی بر توسعه حرفه

واریانس  2ای معلمان دارد. در جدول بینی توسعه حرفهخودکارآمدی مهمترین نقش را در پیش

 یین شده متغیرها آورده شده است.تب

 واریانس تبیین شده متغیرهای پژوهش .7جدول 
 (2Rواریانس تبیین شده ) متغیر ردیف

 64/2 توسعه حرفه ای معلمان 1

 52/2 ادراک رهبری 0
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، خودکارآمدی معلم، ادراک رهبری و اعتماد سازمانی مدرسه در مجموع 2با توجه به جدول    

کنند. خودکارآمدی و اعتماد سازمانی ای معلمان را تبیین میس توسعه حرفهدرصد از واریان 64

کنند. جهت بررسی درصد از واریانس ادراک رهبری را تبیین می 52مدرسه نیز در مجموع 

های های برازندگی استفاده شده است. بطور کلی از میان مشخصهبرازندگی مدل از شاخص

df, RMSEA, CFI, 2X/ های برازشر این پژوهش شاخصبرازندگی متنوعی که وجود دارد، د

GFI و AGFI های برازندگی مدل ارائه شده است.مشخصه 8شود. در جدول گزارش می 

 
 های نکویی برازندگی مدل پیش بینی توسعه حرفه ای معلمانمشخصه .8جدول 

 برآورد خرده مقیاس مشخصه

 16/0 (df<32X/نسبت مجذور خی به درجه آزادی )

 81/122 (2Xمجذور خی )

 56 (dfدرجه آزادی )

 221/2 (pسطح معنی داری )

 25/2 (RMSEA<0.08)ریشه میانگین مجذورات پس مانده ها 

 75/2 (GFI>0.90شاخص نکویی برازش )

 72/2 (AGFI>0.90شاخص تعدیل شده نکویی برازش )

 77/2 (CFI>0.90شاخص برازش تطبیقی )

های رای به حساب آوردن پارامترهای آزاد در محاسبه شاخصهای عمومی بیکی از شاخص

برازش، شاخص مجذور خی بهنجار است که از تقسیم ساده مجذور خی بر درجه آزادی مدل 

کمتر باشد با  5باشد مطلوب است و اگر از  0محاسبه می شود. چنانچه این مقدار کمتر از 

 های عاملی تاییدی و مدلهایدر بیشتر تحلیل RMSEAاغماض قابل قبول است. شاخص 

باشد، برازندگی  25/2شود. اگر مقدار این شاخص کوچکتر از معادالت ساختاری استفاده می

نیز بین صفر و یک است. مقدار قابل قبول  CFI و AGFI و GFIمدل خوب است. دامنه تغییرات 

ی نکویی برازش که در هاباشد. با توجه به مشخصه 72/2این سه شاخص باید برابر یا بزرگتر از 

ای معلمان در سطح مطلوبی قرار بینی توسعه حرفهگزارش شده است برازش مدل پیش 8جدول 

دارد. در ادامه نمودار مسیر مدل برازش شده همراه با پارامترهای برآورد شده )مقادیر استاندارد 

 ( ارائه شده است.t و آماره
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 استاندارد( ریبرآورد شده )مقاد یاه با پارامترهامدل برازش شده همر رینمودار مس: 2شکل 

 

 

 
 (tآماره برآورد شده ) یمدل برازش شده همراه با پارامترها رینمودار مس: 3شکل 
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 نتایج بررسی فرضیه های پژوهش گزارش شده است. 7در جدول 

 
 نتایج بررسی فرضیه های تحقیق .1جدول 

 نتیجه فرضیه شماره

 تایید شد های آن( با ادراک رهبری رابطه دارد.)مولفهخودکارآمدی معلم و  1

 تایید شد های آن( مدرسه با ادراک رهبری رابطه دارد.اعتماد سازمانی مدرسه و )مولفه 0

 تایید شد ای معلمان رابطه دارد.های آن( با توسعه حرفهادراک رهبری و )مولفه 2

 تایید نشد ای معلمان رابطه دارد.مدرسه با توسعه حرفههای آن( اعتماد سازمانی مدرسه و )مولفه 4

 تایید شد ای معلمان رابطه دارد.های آن( با توسعه حرفهخودکارآمدی معلم و )مولفه 5

 تایید شد ای معلمان نقش میانجی دارد.ادراک رهبری در رابطه خودکارآمدی معلم با توسعه حرفه 6

 تایید شد ای معلمان نقش میانجی دارد.ازمانی مدرسه با توسعه حرفهادراک رهبری در رابطه اعتماد س 2

 

 

 بحث ونتیجه گیری

معلم،  خودکارآمدیهای های تجربی برای ارتباط نظری بین مولفهنتایج این پژوهش، حمایت

ای معلمان ابتدائی را در ی حرفهاعتماد سازمانی مدرسه، با میانجیگری ادراک رهبری بر توسعه

ای از عواملی ک مدل ساختاری فراهم آورده است. در واقع این پژوهش به تبیین علی پارهقالب ی

 ای تاثیرگذار باشند، پرداخته است. توانند به طور مستقیم و غیرمستقیم بر توسعه حرفهکه می

 دارد.رابطه  یادراک رهبربا آن (  یها)مولفه و ی معلمخودکارآمدبا توجه به فرضیه اول که 

 های آن کهو مولفه معلم یکه خودکارآمد بود نیا انگریپژوهش ب نیا به دست آمده در جینتا

ادراک  باشد باکردن فراگیر( میگیرشامل )راهبردهای آموزشی، مدیریت کالس درس و در

 Weiseh (2018) & وTaheri& Hoveyda (2019) هایپژوهشبا  و دارد رابطه یرهبر

Abbaspour Kochi  (2017) هایچنین با پژوهشهمهمخوانی دارد و & Hoxha Hyseni 

Duraku ؛ Shojaee & Mortazavi, 2015) ) ؛Farahinejad , Navidi Neko & Arianfar 

معلم و  یخودکارآمد نیبداری نشان دهنده رابطه معنیکه  Kentucky (2016)؛  (2012)

توان گفت زمانی که معلمان به بنابراین می دارد. باشد همخوانیمیک شده ادرا یرهبر یرفتارها

آن حد از خودکارآمدی برسند در وجود خود به نوعی از احساس کارآمد بودن و توانمند بودن 

ای و مالحظات رهبری را به خوبی درک خواهند فته و مواردی از قبیل شفافیت رابطهدست یا

های اساسی بر خواهند داشت. در راستای تایید ای و دانش افزایی، قدمنمود و برای توسعه حرفه

ارتباط میان خودکارآمدی معلمان  در رابطه با Mathews (2017)این فرضیه، در پژوهشی
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، معلمانی که از حس خودکارآمدی باالیی برخوردار بودند، اختاری نشان دادندابتدائی و رهبری س

با ادراکی که از رفتار رهبری مدیران خود داشتند به توانایی مدیران خود برای ایجاد شرایط موثر 

شوند. این اعتقاد داشتند و  به آن احساس دست یافتند که از طرف مدیران خود حمایت می

ه خودکارآمدی معلم با ادراک رهبری رابطه مثبت دارد و ادراک رهبری خود نیز بیانگر این بود ک

 متقابل در افزایش خودکارآمدی معلمان موثر است.
 رابطه یادراک رهبر باآن (  یهامدرسه و )مولفه یاعتماد سازمانوم، با توجه به فرضیه د

که شامل  های آنسازمانی مدرسه و مولفه اعتماد نیبنتایج این پژوهش نشان داد که  دارد.

ادراک  باشد باقابلیت شایستگی ( می)صداقت و درستی، اتکا و وابستگی، تعهد سازمانی، 

  رد.دا یمعنادار رابطه مثبت و رهبری

 ,Boyacı؛ & Seyyed naghavi (2012) (2012) Kahehیهابا پژوهشنتایج این پژوهش 

Fatih Karacabey & Bozkuş (2018)  ؛Rahimiyan (2017) چنین با همسو بوده و هم

. چنانچه در راستای این ادعا دارد همخوانی& Bligh (2017)   Majidian fardهایپژوهش

نقش مهم در رابطه با تاثیر مثبت اعتماد سازمانی،  Rahayuningsih (2019)در پژوهشی 

حقیقت اعتماد  ها دانسته است و دراعتماد را در تقویت روابط کاری برای اطمینان در سازمان

یش تعهد سازمانی، موجب نگرش و درک بهتری نسبت به رهبران شده و این در سازمان با افزا

توان ها  میدر تبیین یافتهگذار باشد. های یادگیری مشترک تأثیرتواند بر تمایل به فعالیتمی

گفت زمانی که در مدارس اعتماد سازمانی ایجاد شود و همکاران به یکدیگر و به مدیران 

شود که شفافیت نقش و مالحظات رهبری را به خوبی اد باعث میاعتماد نموده و این اعتم

ای مدنظر قرار ها را در جهت رونق توسعه حرفههای آندرک نموده و به مدیران و توصیه

و  نسبت به کارشانمعلمان  و نگرش رفتارهادر حقیقت اعتماد سازمانی در مدرسه در  .دهند

و زمانی که معلمان به  گذاردیم ریدارس تأثدر م ی و ادراک رهبری آنانتعامالت اجتماع

که  سازدیمدارس را قادر م رانیامر مد نیا وکار خواهند کرد بهتر خود اعتماد دارند  رانیمد

دارند به  لیمعلمان تما بهبود بخشند وتا عملکرد خود را  نمایندمعلمان فراهم  یبرا یفرصت

 زهیها انگکه به آنی کسانان داشته باشند، و درک درستی از رفتار مدیر اعتماد کنند رانیمد

 بیترغ ایحرفهی و توسعهخودسازآنها را به سمت  و کنندیم قیمشارکت تشو و به دهندیم

 . دنکن

 رابطهمعلمان  ایتوسعه حرفه باآن (  یها)مولفه و یرهبر ادراکبا توجه به فرضیه سوم، 

که شامل ) شفافیت و  های آنولفهی و مداد که ادراک رهبر پژوهش نشان جینتا دارد.

 هایبا پژوهش هاافتهی نیا دارد،رابطه معلمان  ایحرفه توسعه باشد بامالحظات رهبری( می

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/31552993_Michelle_C_Bligh
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توان ادعا همخوانی دارد. می Geren (2016)؛  Godlesky  (2018)؛ Chang (2017)ینشیپ

توسعه یادگیری  های آموزش ضمن خدمت برایکرد که عدم تأثیر ادراک رهبری در برنامه

ها منجر شود. اعتقاد بر این است وری مطلوب در این آموزشمدرسه ممکن است به عدم بهره

-توان با شفافیت و مالحظات رهبری و درک صحیح معلمان از رفتارهای رهبری برنامهکه می

 های آموزش ضمن خدمت را به شکلی ترتیب داد تا معلمان بتوانند خودشان را توسعه دهند و

 & Ertürk)) ای شوندهایشان کمک کنند و باعث توسعه حرفهها در بهبود شایستگیبه آن

Sezgin Nartgün, 2 019: 392 . یتیفعالی و رفتار ادراک شده رهبر، رهبردر حقیقت 

 شرفتیمنظور پ و به معلمانی اتوسعه حرفه یرا برا یریادگی یهااست که فرصت یسازمان

 Rajabzadeh, Lesani & Motahari ) کندیفراهم م ،یآموزش یهاتیآموزان در فعالدانش

Nejad, 2015: 168). 
معلمان  ایتوسعه حرفه باآن(  یها)مولفه مدرسه و یسازمان اعتمادبا توجه به فرضیه چهارم 

که شامل های آن سازمانی و مولفهاعتماد رابطه بود که  نیا انگریب جینتا نیهمچن دارد.رابطه 

 یاحرفه یتوسعه قابلیت شایستگی ( باو درستی، اتکا و وابستگی، تعهد سازمانی، )صداقت 

  Galavandi & Nagipour ( 2016)هایباشد. که با پژوهشمورد تایید نمی ییمعلمان ابتدا

های متفاوت تواند به علت استفاده از ابزارهای گوناگون، گروهدلیل آن می همخوانی ندارد. که

کنندگان در پژوهش باشد. اعتمادسازمانی به معنی داشتن ای متفاوت شرکتهسنی و فرهنگ

رود. اطمینان به نیات واعمال دیگران است و عامل لیدی در روابط متقابل نوین به شمار می

یابی به اهداف آن نقش مهمی دارد. پیچیدگی و نداشتن اطمینان اعتماد به سازمان در دست

های متقابل، اثربخشی روابط کاری را وزی و حجم همکاریذاتی در ماهیت کسب وکار امر

پیچیده کرده است. اعتماد اثرات درون فردی و بین فردی ایجاد کرده و روابط درون و برون 

دهد و پایین بودن اعتماد درون سازمانی، نوعا افزایش تعارض، تاثیر قرار میسازمان را تحت

ش و مانع تراشی بر سر تحقق اهداف سازمانی را ثباتی سازمانی، ترک خدمت، کاهش انگیزبی

 .(Abdollahzadeh Delawari & Zameni, 2015: 50)داشت در پی خواهد
معلمان  ایتوسعه حرفهبا آن (  یها)مولفه و ی معلمخودکارآمدبا توجه به فرضیه پنجم که 

کارآمدی معلم که های خوداین فرضیه در این پژوهش مورد تایید می باشد و مولفه دارد.رابطه 

باشد با توسعه شامل )راهبردهای آموزشی، مدیریت کالس درس و درگیر کردن( فراگیر می

 & Al Rashed,Yang, Mohaidat , Alnuaimi هایپژوهشای معلمان رابطه دارد که با حرفه

Badri (2016)؛ Darling-Hammond (2017) ؛Gardner(2017)  ؛Admiraala et al (2019) 

توان گفت زمانیکه نوعی حس توانمندی و خودکارآمد ها میانی دارد. در تبیین یافتههمخو 
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ی سوق دهنده در فرد عمل نموده و باعث گرایش بودن در فرد ایجاد شود به عنوان نوعی نیرو

آموزی افزایی و مهارتای فرد از لحاظ دانشفرد به سمت پیشرفت و رسیدن به توسعه حرفه

 Motaghinia, Weis Karami ایدر رابطه بین خودکارآمدی و توسعه حرفه گردد. چنانچهمی

& Deldar ( 2018) ای مبتنی بر های توسعه حرفهدر پژوهشی در مورد اجرای برنامه

های ضمن خدمت، ای از طریق دورهخودکارآمدی برای معلمان شاغل، دریافتند که توسعه حرفه

-با توسعه حرفه یخودکارآمد وشغلی آنان خواهد شد سبب توانمندی و جلوگیری از فرسودگی 

و نتایج به دست آمده از این پژوهش بیانگر این است که، خودکارآمدی  رابطه دارد معلمان یا

های ضمن ای از طریق دورههای توسعه حرفهباور درونی فرد است که معلمان را در اجرای برنامه

مدی، یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر معلم است سازد و در حقیقت خودکارآخدمت توانمند می

ای معلمان قرار گرفته و او را در مواجهه های آماده سازی و توسعه حرفهتواند محور برنامهکه می

 با مشکالت ناشی از ضعف توانمندی آموزشی مصون نگه دارد.

ای ی حرفهتوسعهی خودکارآمدی معلم با با توجه به فرضیه ششم که ادراک از رهبری در رابطه

معلمان نقش میانجی دارد. نتایج بدست آمده در این پژوهش بیانگر آن است که بین 

ای معلمان با میانجیگری ادراک رهبری رابطه مثبت و معناداری خودکارآمدی و توسعه حرفه

همخوانی  Sepahvand, Arefnejad & Shariatnejad (2018)هایکه با پژوهش وجود دارد،

ادرک  در رابطه بین خودکارآمدی و Ghunu  (2019)راستای این ادعا در پژوهشیدارد در 

نشان داد که خودکارآمدی برای درک فرد در رابطه با کنترل خود، تنظیم فرایند تفکر،  رهبری

انگیزش و وضعیت روانی و عاطفی معلم مهم است و فردی که دارای خودکارآمدی باالیی است 

د تالش خواهد کرد. چنانچه خودکارامدی با سه شاخصه درگیری برای دستیابی به هدف خو

کند که دانش و مهارت آموزان، راهبردهای آموزشی و مدیریت کالس به معلمان کمک میدانش

خود را بهبود بخشند و در بهبود کیفیت یادگیری و پیشرفت و توسعه شغلی معلمان به عنوان 

ادراک رهبری با شفاف سازی نقش و مالحظات  ای نیز کمک نمایند، که در این میانحرفه

 (. Ghunu, 2019: 226)رهبری نقش موثرتری ایفا خواهد کرد
توان گفت زمانی که معلمان شفافیت نقش رهبر و مالحظات رهبری را ها میتبیین یافته در

ای و آموزش از درک نمایند حس خودکارآمدی خود را تقویت نموده و در عرصه توسعه حرفه

 به را خودکارآمدی توانمی اران و اندوختن دانش، فعال و کوشا خواهند بود. در حقیقتهمک

 احساس معلمان وقتی ،زیرا .گرفت نظر در معلمان ایتوسعه حرفه نیازهای پیش از یکی عنوان

 تصور توانمند خود، حرفه و شغل در را خود و باشند داشته خود هایتوانایی مورد در مثبتی

 اینکه برای تبعاً نمایند، کوشش تخصصی زمینه در خود عملکرد بهبود برای نیز ملع در و کنند
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نیازمند  گردد باالتری ایحرفه توسعه موجب و نموده پیدا تسری خودکارآمدی احساس این

 مثبت، احساسات این ارتقای و حفظ ایجاد، در رهبر اینجا، در باشدای میادراک رهبری سازنده

   .داشت هدخوا ایارزنده نقش

ای با توجه به فرضیه هفتم که ادراک رهبری در رابطه اعتماد سازمانی مدرسه با توسعه حرفه

اعتماد سازمانی مدرسه به صورت  شود ومعلمان نقش میانجی دارد، این فرضیه تایید می

ه با ی اعتماد سازمانی مدرسای تاثیر دارد که ادراک رهبری در رابطهغیرمستقیم بر توسعه حرفه

 Wahlstrom؛  Demir (2015) هایای معلمان نقش میانجی دارد، که با پژوهشی حرفهتوسعه

& Louis (2008) و ادراک رهبری و  ها که رابطه اعتماد سازمانیهمخوانی دارد در این پژوهش

 ها نشان دهنده رابطه مثبت و قوی بین این سهای را مورد بررسی قرار دادند یافتهتوسعه حرفه

مدرسه،  یسازمان اعتمادرابطه  در یکه ادراک رهبر نشان داد جینتا تینها درمتغیر بود. 

 رهبر با شفافیت نقش و را دارد. یانجیمعلمان نقش م یاحرفه یتوسعه معلمان بر یودکارآمدخ

 و اعتقاد حس یجادای ایفا نموده که با امالحظات رهبری خود در ادراک رهبری نقش سازنده

 را آنان بلکه کند،می تشویق مؤثر عملکرد انجام برای را هاآن تنها نه کارکنان، ازمانی درساعتماد

-حرفه یتوسعهتواند در گسترده نمودن و این خود نیز می نمایدمی نیز متعهدتر خود به سازمان

 آموزی آنان اثرگذار باشد.افزایی و مهارتو دانش معلمان یا

 

 پیشنهادات پژوهش

هایی شود پژوهشپیشنهاد می پژوهش حاضر تنها برای معلمان شهر ارومیه انجام شده است،

های دیگر نیز انجام شود. مشابه این به صورت کیفی و با ابزارهای مختلف برای شهرها و استان

های خودکارآمدی و اعتمادسازمانی با با توجه به اینکه ادراک رهبری در رابطه بین مولفه

در این پژوهش مطرح  یکند، لذا پیشنهاداتای معلمان نقش میانجی را ایفا میتوسعه حرفه

گردد که مدیران مدارس با شفافیت نقش و مالحظات رهبری خود هر چه بیشتر با افزایش می

ای معلمان فعال و خودکارآمدی معلمان و ایجاد اعتمادسازمانی در مدارس در توسعه حرفه

دارس تر از مدیران مبخاطر رسیدن به هدف تأمین پشتیبانی علمی قویکوشا باشند. همچنین 

های جدید در تدریس، پیشرفت های ضمن خدمت و اتخاذ مهارترود که با دورهانتظار می

ای معلمان با اعتماد و حرفهتوسعه .ای مدارس را با موفقیت بیشتری آغاز کنندتوسعه حرفه

شود که با ادراک شود پیشنهاد میهای تقویتی مرتبط انجام میتمایل به مشارکت در فعالیت

ها برای شرکت در ای معلمان را بر حسب تمایل آنصحیح در مدارس توسعه حرفه رهبری
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و با توجه کننده مرتبط با تدریس و تأثیر مورد انتظار مشارکت تقویت شود  های تقویتفعالیت

الگوی برنامه درسی جدید و شود ای معلمان پیشنهاد میبه مهم جلوه نمودن توسعه حرفه

های بیشتر ها و شیوهای تغییر یابد که بر فعالیتدانش محور به برنامهتدریس از برنامه درسی 

 تواند کلید تبدیل شدن به معلم موفق باشد.که می برای دستیابی به کسب دانش بپردازند
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