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 رانیا -دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
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 رانیا -مدیریت آموزش عالی، گروه علوم تربیتی دانشگاه جامع امام حسین )ع(، تهران  استادیار

 

 : دهیچک

ی ای معلماان دورهی حرفهی رهبری آموزشی و خودکارآمدی معلم با توسعههدف پژوهش حاضر بررسی رابطه

  ی از ناوعفیتوصا ،از لحاا  روش ،یاز لحاا  هادف از ناوع کااربردشهر اردبیل بود. ایان تحقیاق   2ی ابتدایی ناحیه

شاهر اردبیال باه   2ی ی ابتادایی ناحیاهرا معلماان شاا ل در دوره ی آمااری ایان پاژوهشبود. جامعه یهمبستگ

 374ای باه تعاداد اند. بارای تعیاین حجام نموناه بار اساا  جادول مورگاان نموناهنفر تشکیل داده  1260تعداد 

و   اصارر  رهباری آموزشای هایها از پرسشنامهداده آوریجمع یبراای انتخاب شدند. انتخاب و به روش خوشه

-ای دبیاران شااهی حرفاهی توسعه، پرسشنامه1928ی خودکارآمدی شرر و همکاران ، پرسشنامه1395همکاران 

نظاران تیییاد  ، همکاران استفاده شده است که روایی محتاوایی پاژوهش توساس اساتادان و صااح 1386پسند 

ی هاا باا اساتفاده از ضاری  آلفاای کرونباا  بارای پرسشانامهش حاضار، پایاایی پرسشانامهشده است. در پژوه

باه دسات  97/0ای ی حرفاهو همچنین بارای توساعه 78/0ی خودکارآمدی ، برای پرسشنامه92/0رهبری آموزشی

هاای آمااری تحلیال گردیاد. جهات تجزیاه و تحلیال ا اعااو از روش  SPSSها با اساتفاده از نارم افازارآمد. داده

ای، همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متریری استفاده  توصیفی، میانگین و انحراف استاندارد و تی تک نمونه

و   وجاود دارد یمعناادار   یرابطه ی،احرفه یهبا توسع یو خودکارآمد یآموزش یرهبر  ینکه بشد. نتایج نشان داد  

ای باه  اور معنااداری باااتر از میاانگین اسات   حرفاه یمیانگین نمراو رهبری آموزشی، خودکارآمدی و توساعه

 یهتوساع یارمتر  یرتاث یزانم  ینبا کمتر  یو خودکارآمدیر ثیتیزان م  یشترینبا ب یآموزش یرهبر  یرمترهمچنین  

 .کنندیبینی مرا پیش یاحرفه
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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. 
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 مقدمه

 افزایش شدن و  یجهانتسریع فرایند با 

 منابع انسانی المللی،ینبها در سطح رقابت

های متبوع خود را با ای که بتوانند نظامشایسته

های ناشی از این تحواو سازگار سازند، چالش

ای پیدا کرده است. در سطح  اهمیت فزاینده

 یرویو توجه به ن یمنابع انسان  یریتمدها،  سازمان

  یتموفق  ر راستایمهم د  یعنوان فاکتور  به یانسان

تفاوو بین  . گرددمی  محسوب یسازمان

های کارآمد و ناکارآمد در نتیجه تفاوتی سازمان

ها وجود  ی آنی شایستهانساناست که بین نیروی 

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

 ، موردیراهبرد عامل عنوان به یهر سازمان  یانسان

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

 های آموزشی از این قاعده مستثنی نیستند. نظام

عاوه بر انتظاراو عمومی که از آموزش و 

پرورش وجود دارد، سازگاری با ترییراو محیطی و 

ایجاد ترییر در آن نیازمند اصاحاو آموزشی و به 

تبع آن بهسازی عامان آموزشی است. تجارب 

 بدونهای بهسازی دهد که  رحپیشین نشان می

های ازم برای ارتقای  بینی و  راحی فرصتپیش

معلمان احتمال موفقیت    3ایهای حرفهتصاحی

 (. Guskey, 2009موفقیت کمی دارند )

نشان    یپائوا و هویشواهد ارائه شده توسس د

با عملكرد باا،  یسساو آموزشؤدهد که در ممی

به وضوح   یآموزش ریو   یعامان آموزش یتوسعه

سساو در ارتباط بوده ؤم  نیا یتوسعه یهابا  رح

  یهمجموع،  لکرد بااسساو با عمؤاست. در م

در    یجمع تیمعلمان عاوه بر قبول مسئول

کمک به   یازم برا تیظرف  ران،یفراگ  تیموفق

و ( DiPaola & Hoy, 2013)آنان را دارند  یر یادگیبهبود 

                                                                 

3. Professional competencies 

به عنوان   4ایحرفه یهتوسع قیاز  ر  تیظرف  نیا

  ، نگرش و خصوصیاودانش، مهارو  فرایندی که

بخشد،  ای را بهبود میایفای نقش حرفه مرتبس با

 (.Sparks & Loucks, 1989شود )فراهم می

  ازمندین  ،ایحرفه یهتوسع  زیآمتیکاربرد موفق

 نهیو زم ندیمحتوا، فرا  یتوجه به سه عنصر اساس

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

و   (( داردازیمورد ن  صاحیتهدف )   او  یخصوص

( دهد.ها را نشان میآن یارتقا یونگچگ) ند،یفرا

و  ی نظام ساختار   س،یمشتمل بر بستر، مح) نهیزم

در آن   ازیمورد ن  یهایستگیاست که شا یفرهنگ

 (شوند.می  یکاربرد  ،اتفاق افتاده و بعد از توسعه

 گریبا عناصر د سهیدر مقا  یعنصر مهمتر  نه،یزم

  که  لیدل  نی  به ا(Harwell, 2003; Guskey, 2009)است 

ی معلمان توسعه یاقداماو و چگونگ تیموفق

 اویخصوص ریای نظنهیعوامل زم وابسته به

  5ی )مانند احسا  خودکارآمدیر یادگیاجتماعاو 

زمان  نیهمچن  ،یمناس  آموزش  یرهبر  ،معلمان(

 گری. از  رف د(Harwell, 2003) و منابع ازم است

ای نهیزم ازمندین  ی،ستگیشا  یساز یانتقال و کاربرد

استفاده از آن  یاست که آن را جذب شود و برا

 . (Guskey, 2009) وجود داشته باشند یآمادگ

تواند با  ای معلمان میی حرفهتوسعه

متریرهای متعددی ارتباط داشته باشد که یکی از 

  (et al, Asghari 2015این متریرها خودکارآمدی است )

از  خودکارآمد  ای است. که یک متریر زمینه

شناخت   یاز نظریهی است که مهماهیم  فم

 خودكارآمد ،نشئت گرفته است.   ندوراااجتماعی ب

 ها نسبت بهو باور آنافراد  رز تفکر به  اشاره دارد 

 بق . هاو فعاليت هاكار   دادن  انجامدر   خود توان

  انجام دهند هاييفعاليتاند  مایل، افراد  این نظر

                                                                 

4. Professional development 

5. Self-efficacy 
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و  باشند داشتها مينان   احسا  نكه در انجام آ

كنند،    ناتوانی  احسا  یاگر افراد در انجام فعاليت

-اجتناب مي فعالیت   ور معمول از انجام آنهب

انرژ  برا  ی اندازه. باورها  خودكارآمد  بر کنند

موانع   مقابل  درایستادگی   وها فعاليتدادن    انجام

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

ارتباط  كارآمد   با باورها  نتیجهانتظاراو در مورد  

كنند و مي عينمچون اين باورها، انتظاراو را   دارند 

چه  به خا ر آن افرادمد مورد انتظار اجا كه پياز آن

هایشان بسیار توانند انجام دهند، به قضاوومی

خود  درک از اگر   ،ارددر اين مووابسته هستند   

  ون شکدبنتیجه،  اوانتظار  كارآمد  كنترل شود،

 2011) رفتار خواهد داشت بينيدر پيش  مهم  نقشي

Abdullahi, )  معلمان، به   یمبنا خودکارآمد  نیبر ا

  ریثیاور به تعبارو از ب ،یانهیعامل زم کیعنوان 

 تیو ادراک معلمان از صاح یر یادگیبر  یگذار 

  تیموقع  کیای در خود در برآوردن الزاماو حرفه

 Goddard, Hoy, & Woolfolk 2004),  استمشخص 

Hoy .) 

ای ی حرفهتواند با توسعهعامل دیگر که می

نتایج   است.  6ارتباط داشته باشد، رهبری آموزشی

( نشان داده است که، 2020) .Yazdani et alپژوهش 

 مدیریت منابع در هاشایستگی روزافزون اهمیت

 خاص اساسی مسائل و هاضرورو و انسانی

 رهبری پارادایم گسترش و مدرسه مدیریت

 یتوسعه از پیش بیش باعث اهمیت آموزشی

 نمایندگان. است شده مدار  مدیران ایحرفه

در  عامل   همترینکه م  دانندیم  کین  یآموزش

مدار  و نظام   و ترییر اصاح  هابرنامه تیهدا

 ی آینده،هدو ده  ی در  هستند.    رانیمد  ی،آموزش

متکی بر    در مدار   یآموزشجنبش اصاحاو 

  خواهد بود  به عنوان یک قاعده، بهبود رانیمد

                                                                 

6 . Educational leadership 

نه تنها   مدار ، در  ترییراو اساسی جادیت و ایفیک

 تا حد بلکه ،یتیر ی  مدهاتیو صاح تیفیبه ک

 تحقیقاو .بستگی داردها رهبر  آن به اد ،یز 

که دهد   ور کلی نشان میار ، بهمدی  اثربخش

 ، عنصرمؤثر نقش رهبر   فا یدر ا  رانیمد  توانایی

 (. ,Zeinabadi 2010) است یمدار  امروز   صلیا

 برا  برآوردن یتیر یها  روزمرة مدروش

ها  نوظهور و مداوم مدار   و چالش انتظاراو

  رهبر ، هانقش  فا یا و بدون نیست یکاف

رو   و در سطح پایینی مدار  به کند    یاثربخش

 یاساس هفی. وظ(et al, Leithwood 2008) خواهد داد

یت وضعسازی ینهعبارو از بهی رهبر  آموزش

در    یکس  اگر .است یادگیری و پیشرفت تحصیلی

 تیفیاست نتواند در بهبود ک یمقام رهبر  آموزش

مقام قابل    نیاو در ا وجود آموزش مؤثر واقع شود

 (. ,Wales 2009)خواهد بود ن  هیدفاع و توج

مؤثر از سو  معلمان   سیتدر  قیاز  ر  یادگیری

بر   نفوذ با یرد و رهبر  آموزشیگیانجام م

  یآموزش سیمنابع، فراهم کردن مح  دیمعلمان، تول

 بهبودباعث  تواندیم زشیانگ جادیمناس  و ا

از   ی متشکلرهبر  آموزش  باشد ی آناثربخش

 یفراوان  ریتیث تواندیکه می است  سلسله رفتارهاي

 شرفتیاثربخش و پ سیتدر  بر عملکرد معلمان در

چه بنابر آن  دانش آموزان داشته باشد  یلیتحص

ی رابطهشود بيان شد، در اين پژوهش تاش مي

ی رهبری آموزشی و خودکارآمدی معلم با توسعه

ا  منظم و قابل اتكا تشريح و به گونه ،ایحرفه

 زانیمورد پژوهش م  سازمان رد. بررسي شود

ی دارد   اژهیو تیاهمای معلمان ی حرفهتوسعه

که در سند تحول بنیادین آموزش و همچنان

  نیو پرداختن به ا پرورش انعکا  یافته است

 نیاز مسائل ا یلیخ ییتواند راهگشایمسئله م

 گردد.  سازمان
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 روش تحقیق

 از است، کاربردی هدف لحا  از تحقیق حاضر

 روش و همبستگی نوع از توصیفی روش لحا 

است.  و میدانیای کتابخانه ا اعاو گردآوری

 یدوره این تحقیق را معلمان آماری یجامعه

 در اردبیل شهر 2 یآموزش و پرورش ناحیه ابتدایی

بر اسا   اند کهتشکیل داده 98-99 تحصیلی سال

 تعداد اردبیل به 2ی اسناد آموزش و پرورش ناحیه

 چند ایخوشه با استفاده از روش. هستند نفر 1260

نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند    376 ایمرحله

ی دو، از بین  بدین صورو که بعد از انتخاب ناحیه

مدار  این ناحیه به صورو تصادفی، چندین  

مدرسه انتخاب شد و از هر مدرسه چندین معلم 

 انتخاب شدند. 

 یهاپرسشنامه از ا اعاو گردآوری جهت

 :است شده استفاده زیر صورو به استاندارد

 خود سنجش یبراپرسشنامه خود کار آمدی:  

 ,et al 2015) از پرسشنامه استاندارد یشرل  یکار آمد

Asghari) تشکیل یافته  یاال پنج درجهؤس17از  که

پرسشنامه در  نیا ییروااستفاده شده است.  ،است

قرار گرفته   دییمورد تا (et al, Khadivi 2017)پژوهش 

کرونبا    یبا استفاده از آزمون آلفا ییایپا زانیو م

 .  (et al, Asghari 2015) دست آمده استهب 84/0

 

 ی. پرسشنامه خودکارآمد1جدول 

 ابعاد متریر

 (17،11،6،7،14،15،16گرایش به آ ازگری )سوااو  

 (9،13،10،12،8میل به گسترش تاش )سوااو  خودکارآمدی

 
 (2،4،1روش متفاوو در رویارویی )سوااو 

 78/0میزان پایایی : 

 

ای  حرفه یای: توسعهی حرفهی توسعهپرسشنامه

-سؤالی شاه  64ی معلمان از  ریق پرسشنامه

شود  این پرسشنامه  پسند و همکاران سنجیده می

پرسشنامه در   نیا یی و پایاییروا بعد است. 10دارای 

 قرار گرفته  دیییمورد ت (et al, Jahanian 2014)پژوهش 

با استفاده از آزمون  ییایپا است. در بررسی دیگری

 ,et al 2009) دست آمده استه  ب 87/0کرونبا    یآلفا

Shah Pasand). 
 

 ایی حرفهی توسعه. پرسشنامه2جدول 

 ابعاد متریر

)سوااو شرلي اهداف به دستيابي برا  قطاران هم با مشارکت 

12-1) 

 (13-20)سوااو  ی تجارب آموزشیتعهد در مبادله

 (21-28)سوااو تمایل به ارزشیابی مداوم 

 (29-37)سوااو های یادگیری و تجارب جدیددستیابی به فرصت 

ه توسع

 ایحرفه

 (37-42)سوااو هدایت تحقیق عملیاتی فراگیران

 (43-48)سوااو آگاهی نسبت به مسائل آموزشی 

 (49-52)سوااو تاش در جهت بهبود کیفیت تدریس 

 (53-58)سوااو ها و سمینارهامشارکت در کارگاه 

 (59-63)سوااو فرصت برای تبادل تجارب 

 (64)سوااو )حمایت از ترییر 

 97/0میزان پایایی : 

 

ی رهبری آموزشی: رهبری آموزشی با پرسشنامه

سؤالی به همین نام    45 ایاستفاده از پرسشنامه

توسعه داده  ( Sadin and, Abdollahi 2011که توسس )

بعد  5شده است، ارزیابی شد. این پرسشنامه دارای 

ی  هاپرسشنامه در پژوهش نیا است. روایی

 ,Sadin and, Abdollahi ;2015 et al 2011مختلفی )

Asghari)  با استفاده از تییید گردیده و پایایی آن

 .دست آمده استه  ب 91/0کرونبا    یآزمون آلفا

 

 ی رهبری آموزشیپرسشنامه. 3جدول 

 ابعاد متریر

 (41،40،31،30،29،13،5،4کمک مستقیم به معلمان )سوااو 

، 38،27،26،23،15ای معلمان معلمان )سوااورشد حرفه 

14،8،6،3،1) 

رهبری 

 آموزشی

ای معلمان به صورو گروهی معلمان )سوااو رشد حرفه

44،43،42،37،34،21،19،18 ،10،9) 

، 39،36،32، 45ریزی درسی معلمان )سوااوبرنامه  

28،25،17،11،7،2) 

 ( 20،16،12،3، 24،22، 33، 35اقدام پژوهی معلمان )سوااو 

 92/0میزان پایایی : 
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 نظیر تی، هایآزمون از تجزیه و تحلیل ا اعاو برای

 این برای است  شده استفاده رگرسیون و پیرسون

 که شده گرفته بهره SPSS آماری افزار نرم از منظور

 T آزمون وضعیت هر یک از متریرها از تحلیل برای

ی بین متریرها شناسایی رابطه ای و براینمونه تک

 آزمون و پیرسون همبستگی های ضری از آزمون

 .است شده استفاده چندگانه رگرسیون

 

 های تحقیق یافته

 عینرمال بودن توز   نییجهت تع رنوفیاسم -آزمون کولمگروف جی. نتا4جدول 

 قیتحق یرهایمتر

 متریر
رهبری 

 آموزشی
 خودکارآمدی

ه توسع

 ایحرفه

 13/232 01/44 61/161 میانگین

 38/45 05/8 01/22 انحراف معیار

 -کولموگروف  zمقدار 

 اسمیرنوف
487/0 163/0 107/0 

 172/0 144/0 094/0 سطح معنی داری

 

 یرهبر  یرهایمتر  عی( توز 4جدول ) جی بق نتا

نرمال   یاحرفه یو توسعه یخودکارآمد ،یآموزش

 یهااز آزمون توانیم  اویفرض  لیاست و جهت تحل

( یانمونه  تک یو ت ونیرگرس رسون،ی)پ کیپارامتر 

 استفاده کرد. 

 

و  یخود کارآمد ،یآموزش یرهبر  تیوضع ایتک نمونه tآزمون  جی. نتا5 جدول

 لیشهراردب  2 هیناح  ییمعلمان دوره ابتدا یاحرفه یهتوسع

 

 متریرها

 

 میانگین

انحراف  

 معیار

 3مقدار مقایسه= 

اختاف 

 میانگین

t  درجه

 آزادی

سطح  

معنی  

 داری

رهبری 

 آموزشی

59/3 48/0 59/0 353/23 372 000/0 

خود  

 کارآمدی

86/2 54/0 14/0- 87/4- 372 000/0 

ه توسع

 ایحرفه

62/3 70/0 62/0 080/17 372 000/0 

 

(  5با توجه به میانگین و مقادیر معناداری )جدول 

توان گفت میانگین است، می 05/0که کمتر از 

 ایحرفه یهتوسع و یآموزش یرهبر وضعیت 

به   لیاردب شهر 2 یهیناح ییابتدا یدوره معلمان

صورو معناداری بااتر از میانگین نظری و متریر 

 با نیهمچنباشد   ی کوچکتر از آن میکارآمد خود

 59/3 ترتی  برابری بهآمار  ینمونه نیانگیم به توجه

یعنی عدد  سهیمقا اریمع نیانگیم و 62/3و  86/2، 

 62/0و  -14/0، 48/0 برابر ترتی به نیانگیم اختاف، 3

 . حاصل شده است

 نیب همبستگی. نتایج ضری  همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه 6جدول 

 ایحرفه هتوسع با یکارآمد خود ،یآموزش یرهبر 

 خود کارآمدی رهبری آموزشی ایحرفه هتوسع هامتریر

   1 ایتوسعه حرفه

  1 483/0 ** رهبری آموزشی

 1 204/0 ** 255/0 ** خود کارآمدی

 

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

  99/0معناداری خطای آزمون برای سطح ا مینان 

 ،یآموزش یرهبر  نیبتوان گفت است، می 01/0کمتر از 

ای رابطه مستقیم  حرفهه توسع ی وکارآمد خود

 توسعهضری  همبستگی بین   .دارد داری وجودمعنا

 25/0 یکارآمد خودو  48/0ی آموزش یرهبر ای با حرفه

 باشد.

 

 و یکارآمد خود ،یآموزش یرهبر . نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه بین 7جدول

 ایحرفه توسعه

 هامؤلفه

 ضرای   یر استاندارد

 .Beta T Sigضری  استاندارد 

B انحراف معیار 

 01/0 538/4  365/17 808/78 مقدار ثابت

 01/0 563/10 49/0 095/0 008/1 رهبری آموزشی

 028/0 864/2 14/0 261/0 225/0 خود کارآمدی

 

تیثیر متریرهای رهبری آموزشی و خود کارآمدی به 

به  ایی حرفهبین و توسعهعنوان متریرهای پیش

عنوان متریر ماک، با استفاده تحلیل رگرسیون 

 ور که در چندگانه به روش ورود تحلیل شد  همان

شود، مقادیر  ( مشاهده می7ی )جدول شماره

متریرها به  یر از بعد لذو    همشاهده شده در هم

دهد که  دار است و نتایج نشان میدرک شده معنا

متریر رهبری آموزشی با بیشترین میزان تیثیر با 

و خودکارآمدی با کمترین میزان  (=49/0BETAبتای )
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را   ایی حرفهمتریر توسعه  (=14/0BETAتاثیر با بتای )

 ند.کنبینی میپیش

 

 دوره معلمان یآموزش یرهبر  ابعاد تیوضعای تک نمونه t. نتایج آزمون 8جدول 

 لیشهراردب 2 هیناح ییابتدا

 

 متریرها

 

 میانگین

انحراف 

 معیار

 3مقدار مقایسه= 

اختاف 

 میانگین

t  درجه

 آزادی

سطح 

معنی  

 داری

کمک مستقیم به 

 معلمان

40/3 48/0 40/0 081/16 373 01/0 

حرفه ا  رشد 

 معلمان

44/3 59/0 44/0 487/14 373 01/0 

رشدحرفه ا  

معلمان به صورو  

 گروهی

73/3 58/0 73/0 248/24 373 01/0 

 01/0 373 775/21 63/0 56/0 63/3 برنامه ریز  درسی

 01/0 373 571/19 75/0 75/0 75/3 اقدام پژوهی

 

 ی برای ابعادآمار  ینمونه نیانگیم (8 بق نتایج جدول )

 رشد ،ا  معلمانرشد حرفه ،معلمان به میمستق کمک

 ی ودرس  ز یر برنامه ی،ا  معلمان به صورو گروهحرفه

، 73/3،  44/3،  40/3 ی به ترتی  برابراقدام پژوه

 نیانگیمحاصل شده است و با توجه به   75/3و  63/3

، 40/0 برابر ترتی به نیانگیم اختاف ،(3نظری )یعنی 

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

 به میمستق کمکی ) آموزش یرهبر  ابعادنتیجه گرفت 

ا  معلمان  حرفه رشد ،ا  معلمانرشد حرفه ،معلمان

 (یپژوهاقدام ی ودرس  ز یر برنامه ی،به صورو گروه

در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار   ییابتدا یدوره معلمان

 دارند. 

 دوره معلمانخود کارآمدی  ابعاد تیوضعای تک نمونه t. نتایج آزمون 9جدول 

 لیشهراردب 2 هیناح ییابتدا

 

 متریرها

 

 میانگین

انحراف  

 معیار

 3مقدار مقایسه= 

اختاف 

 میانگین
t 

درجه 

 آزادی

سطح 

معنی  

 داری

گرایش به 

 آ از گری
86/3 84/0 86/0 00/9 373 

01/0 

میل به  

گسترش 

 تاش

70/2 59/0 29/0- 73/7- 373 

01/0 

روش 

متفاوو در 

 رویارویی

82/3 81/0 82/0 503/9 373 

01/0 

 بق نتایج جدول فوق و با توجه به میانگین و  

روش  ی و آ ازگر  به شیگرامقادیر معناداری،  

 یهیناح ییابتدا یدوره معلمان یی(ارویمتفاوو در رو

به صورو معناداری بااتر از میانگین  لیاردب شهر 2

نظری و بعد میل به گسترش تاش کمتر از آن بوده 

،  86/3 ترتی  برابری بهآمار  نمونه نیانگیماست.  

 نیانگیم اختاف حاصل شده و 82/3و  70/2

 .است 82/0و  -29/0، 86/0 برابر ترتی به

 

 دوره معلمان ایحرفه هتوسع ابعاد تیوضعای تک نمونه t. نتایج آزمون 10جدول 

  لیشهراردب 2 هیناح ییابتدا

 

 متریرها

 

 میانگین

انحراف  

 معیار

 3مقدار مقایسه= 

اختاف  

 میانگین

T  درجه

 آزادی

سطح  

  معنی

 داری

مشارکت با هم  

قطاران برا   

دستيابي به اهداف  

 شرلي

48/3 80/0 48/0 69/11 373 01/0 

تعهد در مبادله 

 تجارب آموزشي

67/3 73/0 67/0 96/17 373 01/0 

تمايل به ارزشيابي 

 مداوم

71/3 66/0 71/0 83/20 373 01/0 

دستيابي به  

ها  فرصت

يادگير  و تجارب 

 جديد

72/3 67/0 72/0 91/20 373 01/0 

هدايت تحقيق 

 عملياتي فراگيران

45/3 75/0 45/0 74/11 373 01/0 

آگاهي نسبت به 

 مسايل آموزشي

84/3 67/0 84/0 34/24 373 01/0 

تاش در جهت 

بهبود کيفيت 

 تدريس

64/3 73/0 64/0 02/17 373 01/0 

-مشارکت در کارگاه

 ها و سمينارها

69/3 76/3 69/0 59/3 373 01/0 

فرصت برا  تبادل  

 تجارب

41/3 83/0 41/0 62/9 373 01/0 

 01/0 373 48/6 36/0 09/1 36/3 حمایت از ترییر

 

 یهتوسع بعاد، ا10خروجی جدول شماره با توجه به 

 به دستيابي هم قطاران برا  با )مشارکت ایحرفه

، تعهد در مبادله تجارب آموزشيشرلي،  اهداف

ها  دستيابي به فرصت  ،تمايل به ارزشيابي مداوم

هدايت تحقيق عملياتي    ،يادگير  و تجارب جديد

تاش در ، آگاهي نسبت به مسايل آموزشي ،فراگيران
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ها و  مشارکت در کارگاه،  جهت بهبود کيفيت تدريس

و حمایت از  فرصت برا  تبادل تجارب،  سمينارها

  لیشهراردب 2 هیناح ییابتدا یدوره معلمان ترییر(

به صورو معناداری بااتر از میانگین نظری قرار دارد   

، 48/0 برابر ترتی به نیانگیم اختافبه نحوی که 

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

توان گفت  حاصل شده است  بر این اسا  می

ای معلمان در وضعیت نسبتاً  ی حرفهتوسعه

 مناسبی قرار داشته است.

 

 ایحرفه توسعه با هاآن ابعاد یو خودکارآمد یآموزش یرهبر  نیب . نتایج ضری  همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی11جدول 

 هامتریر
 هتوسع

 ایحرفه

کمک مستقیم  

 به معلمان

رشد حرفه ا   

 معلمان

رشدحرفه ا  

معلمان به صورو  

 گروهی

برنامه 

 ریز  درسی

اقدام 

 پژوهی

گرایش به 

 آ از گری

میل به  

گسترش 

 تاش

 

روش متفاوو  

 در رویارویی

 

         1 ایحرفه هتوسع

کمک مستقیم به 

 معلمان
** 692/0 1        

رشد حرفه ا  

 معلمان
** 765/0 ** 691/0 1       

رشدحرفه ا  

معلمان به صورو  

 گروهی

** 794/0 ** 668/0 ** 810/0 1      

     1 758/0 * * 719/0 ** 590/0 ** 745/0 ** برنامه ریز  درسی

    1 192/0 ** 230/0 ** 207/0 ** 165/0 ** 690/0 ** اقدام پژوهی

 134/0 156/0 231/0 ** 324/0 ** 251/0 ** گرایش به آ از گری
** 

359/0 
1   

میل به گسترش 

 تاش
** 349/0 ** 457/0 ** 369/0 ** 347/0 ** 560/0 ** 478/0 ** 609/0 1  

روش متفاوو در 

 رویارویی
** 298/0 ** 165/0 ** 325/0 ** 620/0 ** 327/0 ** 255/0 091/0 ** 242/0 1 

 

-هتوسع( ضری  همبستگی بین 11 بق نتایج جدول)

 رشد، 69/0 معلمان به میمستق کمکبا   ایحرفه ی

ا  معلمان به  حرفه رشد ،76/0 معلمان ا حرفه

-اقدام و 74/0ی درس  ز یر برنامه، 79/0ی صورو گروه

که  است و با توجه به این به دست آمده 69/0ی پژوه

سطح معناداری خطای آزمون برای سطح ا مینان 

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

-رهبری آموزشی و ابعاد آن با توسعه نیبدهد که می

  .دارد وجود یمعنادار مستقیم و   یرابطهای ی حرفه

 شیگرابا   ایحرفه یهتوسعضرای  همبستگی بین 

 و 34/0 تاشبه گسترش  یلم،  25/0ی گر آ از به

حاصل شده است   29/0یی ارویروش متفاوو در رو

 نیبی مستقیم و معنادار که حاکی از وجود رابطه

ای معلمان ی حرفهو ابعاد آن با توسعه یخودکارآمد

 بوده است.

 

 ایحرفه یهتوسع و یآموزش یرهبر . نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه بین ابعاد 12جدول

 هامؤلفه

 ضرای   یر استاندارد

 .Beta t Sigضری  استاندارد 

B انحراف معیار 

 01/0 049/5  850/1 340/9 مقدار ثابت

 01/0 506/20 20/0 058/0 183/1 کمک مستقیم به معلمان

 01/0 801/12 16/0 088/0 129/1 رشد حرفه ا  معلمان

 01/0 275/17 22/0 100/0 728/1 رشدحرفه ا  معلمان به صورو گروهی

 01/0 479/21 23/0 081/0 745/1 برنامه ریز  درسی

 01/0 962/74 52/0 014/0 026/1 اقدام پژوهی
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 کمک) یآموزش یرهبر برای شناسایی سهم ابعاد 

 رشد ،ا  معلمانرشد حرفه، معلمان به میمستق

  ز یر برنامه ی،گروه صورو به معلمان ا  حرفه

 ایحرفهی هتوسعبینی ی( در پیشپژوه اقدام ی،درس

به عنوان متریر ماک، رگرسیون چند گانه به روش 

ی  ور که در جدول شمارهورود تحلیل شد. همان

شود مقادیر بتای استاندارد شده در  ( مشاهده می12)

، (=20/0BETA) معلمان به میمستق کمکمتریرهای  

ا   حرفه رشد، (=16/0BETA) مانمعل ا حرفه رشد

  ز یر برنامه، (=22/0BETAی )معلمان به صورو گروه

  (=52/0BETAی )پژوهاقدام، و (=23/0BETAی )درس

ی  تواند به اندازهای میمعنادار است و توسعه حرفه

بینی  قابل توجهی توسس ابعاد رهبری آموزشی پیش

شود که در این بین سهم اقدام پژوهی بیشتر از  

 سایر ابعاد بوده است.

 

 ایحرفه یهتوسع ی وخودکارآمد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بین ابعاد 13جدول

 هامؤلفه

 ضرای   یر استاندارد

ضری  استاندارد 

Beta 
t 

Sig

. 
B 

انحراف 

 معیار

 مقدار ثابت
731/

213 
385/12 

 258/

17 

000/

0 

 گرایش به آ از گری
614/0 795/0 05/0 772/0 

44/

0 

میل به گسترش 

 تاش
626/2 800/0 23/0 281/3 01/0 

روش متفاوو در 

 رویارویی
626/3 006/1 24/0 604/3 01/0 

 

 به شیگرابرای شناسایی سهم ابعاد خودکارآمدی ) 

روش متفاوو در  ی، میل به گسترش تاش وگر  آ از

به عنوان   ایحرفهی هتوسعبینی یی( در پیشارویرو

 ور که در مشابهی  ی شد  همان  متریر ماک رویه

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

ی سایرابعاد خودکارآمدی سهم  گر آ از به شیگرابعد  

ای معلمان دارند   ی حرفهمعناداری در تبیین  توسعه

به نحوی که بعد میل به گسترش تاش 

(23/0BETA=)  یی ارویروش متفاوو در روو

(24/0BETA=)   بینی  را پیش ایحرفه یهتوسعمتریر

 کنند.می

 

 بحث و نتیجه گیری

 و یآموزش یرهبر  یهرابطهدف پژوهش حاضر 

 معلمان ایحرفه یهتوسع با معلم یخودکارآمد

 دهدمی نشان بود. نتایج لیاردب 2 یهیناح ییابتدا

 توسع  و خودکارآمدی آموزشی، رهبری نمراو میانگین

 همچنین بین است  متوسس حد از بااتر ایحرفه

 ایحرفه یتوسعه با خودکارآمدی و آموزشی رهبری

بینی کننده  دارد و هر دو پیش وجود معناداری رابطه

 رهبری متریر ای معلمان هستند.ی حرفهتوسعه

 با خودکارآمدی و تیثیر میزان بیشترین با آموزشی

 کنند می بینیپیش را ایحرفه یتوسعه تیثیر کمترین

اند که از چنین نتایجی موید شواهد تحقیقاتی بوده

ای عامان ی حرفهبررسی عوامل مؤثر بر  توسعه

 ;Shah Pasand et al, 2017آموزشی حاصل شده است )

Khadivi, Yari, Seyed Nazari, 2017; Mirza Beigi, 2014; 

Nourshahi, 2014; and Goddard et al, 2015 .) 

ی یت و ضرورو توسعهدر تئوری سازمان، اهم

ای ابتدا در مکت  روابس انسانی بیان شد و مبتنی حرفه

پذیری و  وری، انعطافبر این فرضیه بود که بهره

ای ی حرفه ور  بیعی از توسعه شکوفایی سازمان، به 

های مشارکتی از  ریق  گیرد و سازماننشئت می

اعتماد و ا مینان مدیریت به زیردستان و برعکس،  

گذاری مشترک میان مدیران ارتبا او باز، هدف داشتن

وری باا،  یبت و ترک و کارکنان، کنترل پایین، بهره

شوند. باورها  خودكارآمد ، خدمت پایین تعریف می

خواهم مي»ی رفتار، نيست و با پيش بيني ساده درباره

توانم انجام  مي»كار  ندارد  بلكه با اينكه « انجام دهم

. در اين ديدگاه (Biabangard 2013, )ردسروكار دا« دهم

افراد به عنوان خود سازمان دهنده، فعال، خود 
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گر كه  گر و خود نظم جو و نه موجود  واكنشانعكا 

گيرند، در نظر  ی رويدادها  بيروني شكل ميبه وسيله

شود. خودكارآمد  باا موج  پايدار  و گرفته مي

كارآمد     شود، افراد  كه احسا  خوداستقامت مي

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

-ها  ديگر ميبرا  رسيدن به اهدافشان به دنبال راه

كه افراد برخوردار از خودكارآمد  باا  روند. با توجه به اين

ا  خود ا مينان دارند  از اين رو  ها  مقابلهبه مهارو

و   هنگام مواجهه با مشكاو زندگي كمتر افسرده

شوند. افراد  كه از خود كارآمد  باا مضطرب مي

ها اند، آنبرخوردارند، از نقاط قوو و ضعف خود مطلع

كنند و از خود ا  انتخاب مياهداف واقع بينانه

انتظاراو معقولي دارند و از مزايا  استفاده از مقابله  

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

ها به  مدار( آگاه هستند  چون آن  هيجان )هيجان

از مشكاو  ا  خود ا مينان دارند، ها  مقابلهمهارو

دانند كه از  كنند  زيرا ميدشوار زندگی هرگز اجتناب نمي

. (Mohammad Khani 2013, )آيندها برميی آنعهده

 یهتوسع  ینهیدر فراهم آوردن زم  یاتیح عنصر

 یاحرفه یهاز  توسع هاآن تیو حما رانیمد  ،یاحرفه

 تاً ینها  یاحرفه یهتوسع یاست. برونداد هر برنامه

دارد   رانیبرنامه نزد مد نیاست که ا یتیوابسته به اهم

ای ی حرفهتوسعه تیدر موفق  یدیکل  ینکته  نیو ا

توانند از  ريق  مديران مي(. Harwell, 2003است )

  تیظرف  یبر ارتقانیز  هشناسايي و رفع موانع  توسع

 (. DiPaola & Hoy, 2013گذار باشند)ر یثیمعلمان ت

ای محدود به حرفه یهتوسعی هافرصت

 ,Sparks & Loucks) ستندین  یمدون و رسم  یهابرنامه

مساعد،   یسازمان  سیمح  جادیبا ا ی(  رهبران آموزش1989

و آزاد را فراهم   دگانهتعاماو چن یبرقرار  یبستر ازم برا

ماد، آزاد انديشي و مجاز دانستن م با اعتأکنند. جو تو

انجام اشتباهاو هنگام به كارگير  رويكرد جديد تدريس 

(  DiPaola & Hoy, 2103) افتهیارتقا  یهاتیو صاح

 یهاروش قیای معلمان از  ر حرفه یهتوسع تواند،می

 کند.   لیو همکارانه را تسه یفرد  نیب

  یبر خودکارآمد ریثیت قیاز  ر  یآموزش یرهبر  

  یتوسعه میمستق  ریتواند به  ور  می  زیمعلمان ن

که رهبران قرار دهد. هنگامی  ریثیمعلمان را تحت ت

و اشتباهاو بوده و از معلمان  سکیر  رندهیپذ یآموزش

خود در  ییکنند، باور آنان نسبت به توانا  تیحما

و  افتهیاستحکام  موزانآ دانش کار   جیبر نتا یاثرگذار 

ها و پشتکار و چالش رشیپذ یبرا یشتر یب یآمادگ

چه از آن (.Donohoo, 2016کنند )می  دایپ شتریتاش ب

 ور یقین وجود ارتباط قوی  به این تحقیق  حاصل شده

بین رهبران آموزشی و معلمان و افزایش اعتماد به  

معلمان باعث تقویت عزو نفس و پیشرفت هر چه 

در  بهتر در کار معلمان و دانش آموزان خواهد بود و  

ی اجزای سازمان آموزشی و  نهایت سب  موفقیت کلیه

 آموزان خواهد شد. به ویژه دانش

و  زبرانگی چالش فیوظا زیآمتیموفق  انجام

  زآمیتیبه تجارب موفق یها، دسترساز آن یر یادگی

  قیمعلمان از  ر   قیتشو گر،یمعلمان و همکاران  د

  یهگو، بحث و اقناع معلمان در جهت توسعو گفت

تحمل   تاً یها و نهابر چالش یرگیابتکار و چ تیظرف

ها و تدوام در عملكرد مؤثر  فشارها در زمان بروز چالش

هستند   یمنبع خودکارآمد  یهمگ  ،یبحران سیدر شرا

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

ها  آن یهدهد که هممنابع نشان می  نیتحقق ا ینحوه

ها تیظرف  یهدر توسع  یانکار  رقابلیتوانند نقش  می

توجه به نتايج  بامعلمان داشته باشند.  یهایو توانمند

ترتی  زیر به پيشنهاداتی تحقيق، و شواهد حاصل در

 :شودارائه می

  یخودکارآمدشود عوامل تقویت کننده پیشنهاد می

افزایش  انمعلمدر بین   ایحرفه یهتوسع و انمعلم

 کمک) یآموزش یرهبر بعاد یابد و به مواردی از قبیل ا

جمعی   رشدی، پژوه اقدام ،معلمان  شدر ، معلمان

تحصیلی( را که باعث باا رفتن میزان برنامه  معلمان،

شود ای میحرفه یهتوسع و انمعلم  یخودکارآمد

های در سطح کان و خرد ریزیتوجه ویژه شود و برنامه

 اوسس آموزش و پرورش مورد اجرا قرار گیرد.

آموزش و پرورش باید از ظرفیت برقراری مسئوان 

های دیگر ا اع داشته باشند.  ای با سازمانروابس شبکه

ناتوانی در این مورد سب  ارتباط و ا اعاو کم در 

اعتمادی در بین دبیران  های متعدد سازمان و بیزمینه

گذاری تجربیاو  شود و این روابس و به اشتراکمی

 ای افراد را فراهم کند. رفهی حی توسعهتواند زمینهمی
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ی که هر سازمانی به دنبال توسعهبا توجه به این

ای نیروی انسانی است و نیروی انسانی به  حرفه

سازمان در رسیدن به اهداف سازمان نقش مهمی ایفا  

 یرهبر که کاهش کیفیت کند و با توجه به اینمی

ای معلمان ی حرفهی در سازمان ُمخّل توسعهآموزش

شود سازمان آموزش و پرورش توجه ، پیشنهاد میاست

هایی همچون ی و مقولهآموزش یرهبر زیادی به کیفیت 

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

سازمانی در بین دبیران داشته باشد  چرا که توسعه 

ای معلمان به منزله رشد علمی و فرهنگی یک حرفه

 جامعه است.
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