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 یانجیبر نقش م دیبا تأک ییافزابر مهارت لیاص یرهبر  ریتأث یبررس

 معلمان یاحرفه یخودکارآمد

 

 1پروانه محمدی

 رانی، امعلم آموزش و پرورش

 محمدرضا اردالن

 رانیهمدان، ا  نا،یس  یدانشگاه بوعل  ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب  ،یآموزش تیر یمد  دانشیار

 محسن احمدی

 رانیهمدان، ا  نا،یس  یدانشگاه بوعل  ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب  ،یآموزش تیر یمد  یدکترا  یدانشجو

 احمد عزیزی

 رانیهمدان، ا  نا،یس  یدانشگاه بوعل  ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب  ،یآموزش تیر یمد  یدکترا  یدانشجو

 : دهیچک

افزایی بیا أیکیید بیر نمیش مییانجی رودکارآمیدی  پژوهش حاضر با هدف بررسیی أییریر رهبیری ا یی  بیر م یارت

هیا أو یی ی از نیو    ای معلمیان انجیام شیدو روش أحمیی  از ندیر هیدف کیاربردی و از ندیر دیردآوری داده حرفه

ی آماری پژوهش شام  کلیه مدیران و معلمان مدارس درترانیه و پسیرانه ممیاسه سیه  جامعههمبستگی بودو 

دیری أصیادفی   ها با اسیت اده از روش نمونیه ن ر از آن  331ن ر بودو أعداد   1677دانه ش رستان ن اوند به أعداد 

و بیرای دیردآوری  ی آمیاری جیدول موردیان بیودای ج ت مطالعه انتخیا  شیدندو روش بیرآورد حجیم نمونیه سبمه

(، م ارت افزاییی )کیانتیرینو و  2006های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد رهبری ا ی  )آولیو و همکاران،  داده

هییای أحمییی  پییو از  ( اسییت اده شییدو داده1994ای )ريگییو و همرییاران، ( و رودکارآمییدی حرفییه2013همکییاران،

 SPSSو  Lisrelافزارهیای آمیاری  سازی سارتاری در نرم آوری با است اده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل جمه

و رودکارآمیدی  93/3( بیا آمیاره أیی 44/0ها نشان داد أیریر رهبری ا ی  بر م ارت افزاییی ) أحلی  شدندو یافته

ای بیر   مثبت و معنادار استو أیریر رودکارآمیدی حرفیه  01/0داری  در سطح معنی  70/6( با آماره أی 62/0ای ) حرفه

مثبت و معنادار استو أییریر رهبیری ا یی  بیر    01/0داری  در سطح معنی  33/7( با آماره أی 63/0افزایی ) م ارت

مثبیت و    05/0داری  در سطح معنی  49/2( با آماره أی 39/0ای ) افزایی با نمش میانجی رودکارآمدی حرفه م ارت

هیای دیردآوری  مناسیبی بیا داده  های برازش مدل نشان داد که میدل آزمیون شیده بیرازش معنادار است، شارص

ای و أوسیعه   میداری و شی افیت رابطیه شده داردو در نتیجه با أوجه مدیران به رودآداهی، پیردازش متیون، ار  

افزایی  أوان انتدار موفمیت در م ارت می  به آغازدری، می  به افزایش أ ش و رویارویی مت اوت در کارکنان می

 را داشتو
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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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Examining the effect of authentic leadership on skill development with emphasis on the 
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 ممدمه

أرین ن اد اجتماعی که از درون جامعه  م م

در حال برآمده، آموزش و پرورش است که سازنده و  

أغییر و أحول است و أیریر آن بر پیشرفت أمام 

-های زنددی کام ٌ مشخص است و برای دست جنبه

یابی به اهداف رود نیازمند نیروی با انگیزه و مؤرر 

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

ها  امروز، کی یت منابه انسانی دغدغه ا لی سازمان

ها بوده و   های آن ها و برنامه و محور ا لی فعالیت

جانبه کشور در   ی همهدر اکثر جوامه، رشد و أوسعه

سایه یک ندام پویا، کارا و ارربخش از منابه انسانی  

 دنياي (و درIzogo, Ogba, 2015شک  درفته است )

 مديريت کي يت منابه انسانی، موضو  کنوني،

است که  سارته هایی مواجه چالش با ها را سازمان

و   موفميت رشد، براي م مي عنوان عام  به

 فرادير در و مؤرر راهبردي، و موضوعي ماندداري

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

این اساس همواره دغدغه مدیریت سازمان یافتن 

ها و اقدامات مدیریت منابه  أرین استراأژی ارربخش

کارکنانی که با انسانی است أا بتواند از سری  أوسعه  

ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای سازمان موفمیت رود 

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

های کارکنان یک عام    أ ش برای افزایش م ارت

 .Awando, et alم م برای موفمیت سازمانی است )

افزایی کارکنان موضوعي است كه از  (و م ارت2014

مختلف به آن نگريسته شده و هر روز كاربرد و ابعاد  

 ,Garnerاهميت آن بيش از پيش روشن شده است )

 است اده و ب بود براي (و باید عنوان کرد که أ ش2022

كار،   نيروي چون دونادون منابه از كارآمد و مؤرر

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

 و  نعتي أوليدي يواحدها و اقتصادي هايسازمان

ی أ ش برای باشد که در سایهمي ردماأي مؤسسات

 ,Jacksonشود ) های آنان میسر می افزایش م ارت

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

 ابزار و كارآمد، أج يزات اجرائي هايروش مناسب،

متعادل، کار راهه شغلی،  كار فضاي سالم، كار

های   دیری از آموزش ب ره و سازمانی  پذیری جامعه

 از مدون و مرأبط با نیازهای اعضای سازمان

افزایی   هستند که در راستای م ارت ضرورياأي

 مطلو  وريبه ب ره ني  براي کارکنان و در ن ایت

 ,.Canterino, et alديرد ) قرار مديران أوجه مورد بايد

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

 در كه شود دميده سازمان كالبد در افزایی بايد م ارت

-مي أشري  را مركزي هسته انساني نيروي ميان، آن

 ارأمای سازمان هر در اهداف أرينم م از يري .دهد

 انسان كهاين به أوجه با و است آن وريب ره سطح

 هايدارد، دررواست محوري نمشي وريب ره ايجاد در

(و Badri, 2015دذارد )مي جابه كليدي ارري سازمان در او

ها و سمینارها، چررش   آموزش، شرکت در کن رانو

های افزایش   أرین شیوه شغلی، کارأیمی وووو متداول

ها کمک   های سازمانی است که به سازمان م ارت

وری نیروی کار را  کند أا ارربخشی و ب ره می

د ی یاددیری راص به سمت ب بود عملکر  وسیله به

 (وArdalan, et al., 2017ارأما دهند )

دهد یکی از متغیرهای  مطالعات نشان می

ارردذار بر م ارت افزایی و عملکرد کارکنان رهبری 

 ,Wu & Chen؛GhaneNia, et al., 2015باشد ) ا ی  می

2019; Lu, 2019های  (و رهبری ا ی  از جمله أئوری

رسانی  جدید رهبری است که أمرکزش بر ردمت

تو رهبران ا ی  کسانی هستند که با بررورداری اس

های ا ی  انسانی منشی ارردذاری بر دیگران   از ویژدی

شوندو هرچند ادر رودآداهانه برای أمویت ارر رود   می

بر دیگران أ ش مضاعف کنند، ممکن است أحوالأی  

ها  در محیط پیرامونی رود ایجاد کنندو دیگران به آن

ها و اب امات رود را با  یکنند و نگران اعتماد می

کنند  ها به آرامش و اسمینان أبدی  می حضور آن

(Rezaei, 2015و رهبری ا ی  به)  عنوان الگویی از رفتار

های روانی   شود که هم قابلیت رهبری مشخص می
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دهد،  مثبت و هم یک جو ار قی مثبت را بسط می

انداز ار قی درونی، پردازش   ها رودآداهی، چشم آن

ی میان رهبر و زن اس عات، ش افیت در رابطهمتوا

پرورانند  ای مثبت را می پیرو و در ن ایت رود أوسعه

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

ها و عماید رودآداه  ا ی  به سور عمیمی از ارزش

برروردار هستند،  اد ، قاب  اسمینان و قاب  

و بر أوانمندسازی پیروان أمرکز  باشند  اعتماد نیز می

دارند، أ کرشان را دسترش داده و سازمانی با افراد  

 Audenaert, etکنند ) مثبت اندیش و متع د را رل  می

al., 2021 و رهبران ا ی  افرادی هستند که به)

رودشناسی رسیده و از چگونگی افکار و رفتار رود، 

 آداهی دارندو رهبران ا ی  مطمئن، امیدوار،

بین، منعطف و شخصیت بسیار ار قی دارند  روش

(Khakpour et al., 2019  و رهبر ا ی  آداهی عمیمی)

ها  نسبت به سرز أ کر و رفتار رود دارد و از ارزش

های ار قی، دانش و نماط قوت رود و دیگران دیدداه

آداه است  کنندو از بافتی که در آن فعالیت می

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

رودکنترلی و رودآداهی رهبر و پیروان و نمش 

در مثبت سازمانی و أیکید بر عم  دارد أعدی 

(Feyzabadi, Taherabadi, and Khairali, 2017  و)

أواند با  ندران اعتماد دارند که رهبری می  احب

مندی از شجاعت، فروأنی، استمامت،  داقت،  ب ره

 و شور کاوی، سرزنددی، اعتماد،دوراندیشی، کنج

شو  سازمان را در رسیدن به هدف حمایت کند 

(Ghanbari & Eskandar,2017و) 

دهد که  از سویی دیگر مطالعات نشان می

های  أواند بر افزایش م ارت ای می رودکارآمدی حرفه

 ,Gezerداری داشته باشد ) کارکنان أیریر مثبت و معنی

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

ی یاددیری اجتماعی برای اولین بار پدیدار  با ندریه

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

عنوان مرجه معرفتی   ( رود به1987اجتماعی باندورا )

ی  که شام  سارتارهای شنارتی برای ارائه

های درک، ارزیابی و أندیم رفتار أعریف   مکانیسم

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

ای از فرایندهای   انداز، رود متشک  از مجموعه چشم

های رفتاری است که به قضاوت فرد   شنارتی و سازه

های رود برای انجام   ها و أوانمندی ی م ارتدرباره

(و در دیدداه  Peng, 2012پردازد ) کارهای مختلف می

ی  وسیله د نه بهشنارتی اجتماعی بندورا افرا

وسیله   شوند و نه به نیروهای درونی برانگیخته می

 Choiشوند ) سور رودکار کنترل می نیروهای بیرونی به

& et al., 2019ای بر  (و رودکارآمدی نمش أعیین کننده

رود انگیزشی افراد دارد؛ زیرا باور رودکارآمدی بر  

آور به میزان أ ش و کوشش   دزینش اهداف چالش

جام وظایف، میزان استمامت و پشتکاری در در ان

رویارویی با مشک ت و میزان أحم  فشارها ارر  

(و در این راستا رودکارآمدی Ghanavati, 2020دذارد ) می

های رود برای  عنوان باور فرد، به أوانایی ای به حرفه

ای اشاره   انجام موفمیت آمیز کارها و وظایف حرفه

داشتن احساس رودکارآمدی  (و Kilmen, 2022کند ) می

کند که آیا افراد برای انجام دادن کاری   أعیین می

دشوار رواهند کوشید و پشتکار رواهند داشت یا 

(؛ همچنین رودکارآمدی & et al., 2014 Magnanoریر )

ای با کاربرد م  وم رودکارآمدی در رفتارهای   حرفه

 ,Farkhondehzadehمرأبط با حرفه أوسعه یافته است )

أواند به اجتنا   ای می (، باور رودکارآمدی حرفه2012

ای یا برانگیختگی نسبت به آن منجر   از رفتار حرفه

ای پایین   (و رودکارآمدی حرفهGash, 2016شود )

هاي   دیری أواند باعث شود که افراد در أصمیم می

شان أعل  کنند و ممکن است اجراي   مرأبط با شغ 

 ,.Guo, et alأیریر اندازند )به   أصمیمی را که اأخاذ شده

هایی که دارای رودکارآمدی  (و در مماب ، آن2017

ای باالیی هستند، أمای  دارند که موفمیت را  حرفه

های   ها و حمایت برای رود أجسم کرده و پیامد

وجو  شان جست ای های حرفه سلبی مثبتی را برای جاه

وان یکی عن (و این باور بهPechackova, et al., 2015کنند )

های عملکرد شغلی   بینی کننده أرین پیش از قوی
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عنوان  (، همچنین بهWolters, 2003مبدل شده است )

یک منبه انرژی که افراد را در کسب دانش جدید و 

کند   ها برای یک شغ  کمک می ی م ارتأوسعه

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

أواند   اک رودکارآمدی مین ایت باید بیان کرد که ادر 

در شود؛ چراکه یک فرد با  راحتی جلوه در رفتار فرد به

أر ج ت ارربخشی   اعتماد به ن و باال با انگیزه

(و  Eminoglu, 2010کند ) ها رود أ ش می فعالیت

أواند برای  درنتیجه سطوح باالیی از رودکارآمدی می

 (وFeyter, 2012ی سودمند باشد )انگیزه

لی این پژوهش با شناسایی عوام   از ندر عم

های معلمان با أیکید بر  مؤرر بر افزایش م ارت

ای معلمان کمک   رهبری ا ی  و رودکارآمدی حرفه

های پژوهش در  رواهد کرد که با أکیه بر یافته

أبه آن، رل  ارزش برای   افزایی و به راستای م ارت

مدارس اقدامات مؤرری  ورت دیردو از لحاظ ندری، 

ی ادبیات  أواند به أوسعهم این پژوهش میانجا

وجو در موجود در این زمینه کمک کندو جست

های معتبر علمی از سوی پژوهشگر نشان داد   پایگاه

ی رابطه رهبری ا ی  با م ارت که پژوهشی در زمینه

ای   افزایی با نمش میانجی رودکارآمدی حرفه

معلمان در ایران  ورت درفته نگرفته است، نبود 

ژوهش در این مورد و سراحی الگوی سارتاری در پ

های ا لی انجام این  این زمینه، یکی از انگیزه

ی م می که ندام آموزش و  پژوهش استو مسئله

رو است، دغدغه مدیران در پرورش با آن روبه

ها و اقدامات نیروی منابه انسانی  رصوص فعالیت

است، ریشه این مسئله در این سؤال ن  ته است که 

آیا معلمان آماددی کافی را برای پذیرش أغییر در 

های أوانمندی و ظرفیت الزم برای بازرورد   برنامه

نتایج حا   از کار رود را دارندو در واقه ندام 

آموزش و پرورش در سطح ک ن و مدارس در سطح 

باشند که آیا معلمان   ررد به دنبال این موضو  می

پذیرند  آورند می می  هایی را که از کار رود بدست نتیجه

 ورت فعال   دهند و به یا به عوام  دیگر نسبت می

های أوانمندسازی شرکت رواهند کرد،   در برنامه

درنتیجه ندام آموزش و پروش سعی دارد أا با أمرکز  

افزایی معلمان این مسائ  را برسرف   بر م ارت

نوعی میزان أوانایی معلمان رود را  نموده و به

ه نیازمند یادآوری است در این افزایش دهدو آنچ

پژوهش مدیران مورد بررسی قرار درفتند، چراکه 

عنوان رهبران در مدارس نمش م می در  ها به آن

افزایی   ای و م ارت راستای رودکارآمدی حرفه

کنندو با أوجه به مسائ  مطرح شده  معلمان ای ا می

هدف پژوهش حاضر بررسی أیریر رهبری ا ی  بر  

ای   با نمش میانجی رودکارآمدی حرفه افزایی م ارت

 باشدو معلمان می

 

 روش أحمی 

روش أحمی  از ندر هدف کاربردی و از ندر  

ها أو ی ی از نو  همبستگی بودو  دردآوری داده

ی مدیران و  ی آماری اين پژوهش شام  کلیهجامعه

دانه   معلمان مدارس درترانه و پسرانه مماسه سه

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

ن ر استو اعضای نمونیه   1677( 470متوسطه دوم 

برداری   ورت أصیادفي و بیر اساس روش نمونه به

ای انتخا  شدو برای برآورد حجم   أصادفي سبمه

ی آماری از جدول موردان ب ره درفته شد، با  نمونه

مراجعه به جدول مذکور مشخص شد که برای 

ن ر نمونه    313أعداد  ن ر  1677ی آماری جامعه

پرسشنامه   400ک ایت رواهد کرد، در این راستا أعداد 

های أوزيیه شیده أوزیه شد که از ميان پرسشنامه

پرسشنامه بازدردانده شده كه از اين   342أعداد 

پرسشنامه به علت مخدوش بودن حذف شد  11ميان 

پرسشنامه مورد أحلي  قرار درفتو  331و در ن ايت 

ها کد   رعایت م حدات ار قی آزمودنیمندور  به

داشتند و محرمانه ماندن اس عات و ا   رازداری 
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های پژوهش از  رعایت شدو برای دردآوری داده

 پرسشنامه استاندارد به شرح زیر است اده شد:

ی رهبری ی رهبری ا ی : پرسشنامهپرسشنامه

سراحی و اعتباریابی    Avolio& et al(2006)ا ی  أوسط 

سور  سؤال به  15است، پرسشنامه در قالب شده 

ای لیکرت  درجه کاردیری ممیاس پنج أ کیکی و با به

اي، زياد و ريلي زياد(   )شام : ريلي كم، كم أا اندازه

و  15سراحی شده استو حداق  نمره پرسشنامه 

باشد، کسب نمره پایین در  می  75حداکثر آن 

ری های رهب پرسشنامه به معنی پایین بودن ویژدی

های  منزله وجود شارص ا ی  و کسب نمره باال به

باشد، پرسشنامه چ ار بعد  رهبری ا ی  می

(، پردازش متون 4أا  1های  رودآداهی )سؤال

( و  11أا  8های  (، ار   مداری )سؤال7أا  5های  )سؤال

( را مورد  15أا  12های  ای )سؤال ش افیت رابطه

سشنامه در دهد، روایی و پایایی پر  سنجش قرار می

مورد بررسی قرار درفت، در   Rezaee(2015)پژوهش 

پژوهش مذکور روایی  وری و محتوایی پرسشنامه 

از سری  بررسی ندرات متخصصان و أحلی  عاملی 

أیییدی مورد أییید قرار درفت، پایایی پرسشنامه از  

دزاش شدو در   83/0سری  ضریب آل ای کرونباخ 

اساس ضریب  پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه بر

ی  دهنده به دست آمد که نشان 87/0آل ای کرونباخ 

پایایی مناسب این ابزار استو برای بررسی روایی این 

پرسشنامه روش أحلی  عاملی أیییدی انجام درفت،  

به دست آمد؛   5/0ها بیش از  بارهای عاملی دویه

؛ =84/0GFIهای برازش  همچنین، شارص

05/0RMSEA=95/0 ؛CFI= 89/0؛AGFI=    که

ی برازش مناسب این پرسشنامه برای دهنده نشان

 دیری رهبری ا ی  استو اندازه

ی  ی م ارت افزایی: پرسشنامهپرسشنامه

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

سؤال   12اعتباریابی شده است، پرسشنامه در قالب 

 ای درجه کاردیری ممیاس پنج سور أ کیکی و با به به

اي، زياد و ريلي  لیکرت )شام : ريلي كم، كم أا اندازه

زياد( سراحی شده استو پرسشنامه سه بعد 

های   (، رقابت4-1های  های سازمانی )سوال آموزش

های  های کاری )سؤال (، أیم8-5های  سازمانی )سؤال

دهد، حداق  نمره  ( را مورد سنجش قرار می9-12

ی  د، کسب نمرهباش می  60و حداکثر آن  12پرسشنامه 

های   پایین در پرسشنامه به معنی پایین بودن برنامه

ی باال بودن  منزله افزایی و کسب نمره باال به م ارت

های سازمانی برای م ارت افزایی کارکنان   برنامه

باشد، روایی و پایایی پرسشنامه در پژوهش  می

Ameri(2018)    مورد بررسی قرار درفت، در پژوهش

ری و محتوایی پرسشنامه از سری  مذکور روایی  و

بررسی ندرات متخصصان مورد أییید قرار درفت، 

پایایی پرسشنامه از سری  ضریب آل ای کرونباخ 

دزاش شدو در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه    89/0

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

ی پایایی مناسب این ابزار استو برای دهنده که نشان

روایی این پرسشنامه روش أحلی  عاملی  بررسی

ها بیش از  أیییدی انجام درفت، بارهای عاملی دویه

های برازش  به دست آمد؛ همچنین، شارص 5/0

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

ی برازش مناسب این پرسشنامه برای دهنده نشان

 افزایی استو دیری م ارت اندازه

ی ای: پرسشنامه مدی حرفهپرسشنامه رودکارآ

  Riggs & et al(1994)ای أوسط  رودکارآمدی حرفه

سراحی و اعتباریابی شده است، پرسشنامه در قالب 

کاردیری ممیاس  سور أ کیکی و با به سؤال به  14

اي،  ای لیکرت )شام : ريلي كم، كم أا اندازه درجه پنج

زياد و ريلي زياد( سراحی شده استو پرسشنامه سه  

(، می  به افزایش  4-1های  می  به آغازدری )سؤال  بعد

( و رویارویی مت اوت 9أا  5های  أ ش )سوال

دهد،  ( را مورد سنجش قرار می14أا  10های  )سؤال

است،   70و حداکثر آن  14حداق  نمره پرسشنامه 

کسب نمره پایین در پرسشنامه به معنی پایین بودن 

ه باال به  ای افراد و کسب نمر  رودکارآمدی حرفه

ای   منزله باال بودن باور به رودکارآمدی حرفه
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باشد، روایی و پایایی پرسشنامه در پژوهش  می

Nasirpour(2021)    مورد بررسی قرار درفت، در پژوهش

مذکور روایی  وری و محتوایی پرسشنامه از سری  

بررسی ندرات متخصصان مورد أییید قرار درفت، 

آل ای کرونباخ  پایایی پرسشنامه از سری  ضریب

دزاش شدو در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه    84/0

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

ی پایایی مناسب این ابزار استو برای دهنده نشان

بررسی روایی این پرسشنامه روش أحلی  عاملی 

ها بیش از  أیییدی انجام درفت، بارهای عاملی دویه

های برازش  مچنین، شارصبه دست آمد؛ ه 5/0

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

ی برازش مناسب این پرسشنامه برای دهنده نشان

 ای استو دیری رودکارآمدی حرفه اندازه

ها با است اده از نرم افزار  أجزیه و أحلی  داده

در دو سطح أو ي ي و   LISREL8.8و  SSPS22آماری 

های  استنباسي انجام شدو در سطح أو ی ی از آماره

ندیر میانگین، انحراف استاندارد، کجی و کشیددی و  

های ضریب همبستگی   در سطح استنباسی از آزمون

پیرسون ب ره درفته شده است، همچنین براي 

افزایی با نمش   بررسی أیریر رهبری ا ی  بر م ارت

ای از مدل معادالت   ی حرفهمیانجی رودکارآمد

 است اده شدو LISRELسارتاری در نرم افزار آماری 

 

 های أحمی  یافته

ی آماری نشان داد  نتایج جمعیت شنارتی نمونه

  135ی آماری را مردان و %( از نمونه2/59ن ر )  196که 

اندو میانگین سن  %( را زنان أشکی  داده8/40ن ر )

بود،   64/5اف استاندارد با انحر  06/39ی آماری نمونه

با  47/10ی آماری میانگین سنوات ردمت نمونه

بود؛ همچنین بیشتر نمونه  70/4انحراف استاندارد 

آماری دارای مدرک أحصیلی کارشناسی بودند، به 

ی آماری  %( از نمونه7/60ن ر )  201أر عبارت دقی 

ن ر   5مدرک أحصیلی کارشناسی دارند؛ همچنین 

ن ر   121درک أحصیلی کاردانی، %( دارای م5/1)

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

که %( دارای مدرک دکتری بودندو با أوجه به این2/1)

سازی   های پژوهش از مدل برای أحلی  فرضیه

سارتاری ب ره درفته شده است دو پیش فرض 

داری ماأریو   ها و معنی ا لی نرمال بودن داده

  1قرار درفتو در جدول   همبستگی مورد بررسی

هاي أو ي ي متغيرها شام  میانگین، شارص

اندو  شده انحراف استاندارد، چولگی و کشیددی ارائه

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

کند   أوزیه متغیرها باید نرمال باشدو او پیشن اد می

که قدر مطل  چولگی و کشیددی متغیرها به أرأیب  

 بیشتر باشدو 10و  3 نباید از

 های أو ی ی متغیرهای پژوهش : شارص1جدول 

انحیییییییییییییییراف  میانگین متغیر

 استاندارد

 کشیددی چولگی

 -20/0 -43/0 43/0 29/4 رهبری ا ی 

 -50/0 10/0 33/0 78/3 ای رودکارآمدی حرفه

 79/0 -39/0 48/0 80/3 م ارت افزایی

 : ماأریو همبستگی متغیرهای پژوهش2جدول 

 3 2 1 متغیر شماره

   1 رهبری ا ی  1

  1 52/0** ای رودکارآمدی حرفه 2

 1 50/0** 55/0** م ارت افزایی 3

*p<0.05, **p<0.01 

قدر مطل  چولگی و    1با أوجه به جدول شماره 

کشیددی أمامی متغیرها کمتر از ممادیر مطرح  

باشدو با این پیش فرض   می  Kline(2011)شده أوسط 

مدل یابی عّلی یعنی نرمال بودن أک متغیری برقرار 

ماأریو همبستگی    2استو در جدول شماره 

 اندو متغیرهای پژوهش ارائه شده

ی أمامی  ، رابطه2با أوجه به جدول شماره 

دار استو  مثبت و معنی  01/0متغیرها در سطح 

های   ادهآزمون الگوي ندري پژوهش و برازش آن با د

دردآوري شده، با روش بيشينه احتمال و با است اده 

 2انجام شدو در شک   8/8نسخه   Lisrelافزار  از نرم

الگوي آزمون شده پژوهش در حالت استاندارد حاضر 

 ارائه شده استو
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، أیریر رهبری ا ی  بر  2سب  اس عات شک  

در سطح    93/3( با آماره أی 44/0افزایی ) م ارت

مثبت و معنادار استو أیریر رهبری   01/0داری  معنی

( با آماره أی 62/0ای ) ا ی  بر رودکارآمدی حرفه

مثبت و معنادار   01/0در سطح معنی داری   70/6

افزایی  ای بر م ارت استو أیریر رودکارآمدی حرفه

  01/0در سطح معنی داری   33/7( با آماره أی 63/0)

  مثبت و معنادار استو أیریر رهبری ا ی  بر

ای  افزایی با نمش میانجی رودکارآمدی حرفه م ارت

  05/0در سطح معنی داری   49/2( با آماره أی 39/0)

 مثبت و معنادار استو

 

 

 

 : الگوی آزمون شده پژوهش در حالت استاندارد2شک  

 

 

 : الگوی آزمون شده پژوهش در حالت معنی داری3شک  

 

 شده پژوهش : شاخص هاي نیکویی برازش الگوي آزمون3جدول 

 هایبرازشمطلقشاخص

 GFI AGFI SRMR شاخص

 04/0 83/0 94/0 مقداربدستآمده

 05/0کمتراز 80/0بیشتراز 90/0بیشتراز حدقابلپذیرش

 هایبرازشتطبیقیشاخص

 CFI NFI NNFI شاخص

 90/0 91/0 92/0 مقداربدستآمده

 90/0بیشتراز 90/0بیشتراز 90/0بیشتراز حدقابلپذیرش

 هایبرازشتعدیلیافتهشاخص

 X2/df PNFI RMSEA شاخص

 07/0 78/0 85/2 مقداربدستآمده

 08/0کمتراز 60/0بیشتراز 3کمتراز حدقابلپذیرش

های برازش مطل ،   ، شارص3در جدول شماره 

أطبیمی و ممتصد به أ کیک دزارش شده اندو در این 

(، شارص  GFIبرازش )پژوهش شارص نيکويي 

( و ریشه میانگین  AGFIنيکويي برازش أعدي  يافته )

( به عنوان  SRMRمربعات باقیمانده استاندارد شده )

های برازش مطل ، شارص برازش أطبيمي  شارص

(CFI( شارص برازش هنجار شده ،)NFI و شارص )

های  عنوان شارص ( بهNNFIبرازش هنجار نشده )

(،  X2/dfری بر درجه آزادی )برازش أطبیمی و مجذور 

( و مجذور ميانگين  PNFIشارص برازش ايجاز )

عنوان   ( بهRMSEAمربعات رطاي أمريب )

 اندو های برازش ممتصد در ندر درفته شده شارص

آمده در پژوهش  دست ، ممادیر به3در جدول 

های حاضر و حد قاب  پذیرش هر یک از شارص

ن جدول در اندو با أوجه به ایبرازش دزارش شده

استثنای شارص  های برازش بهأمامی شارص

(X2/dfدر حد مطلوبی قرار )  أوان نتیجه  دارند و می

-درفت که مدل آزمون شده برازش مناسبی با داده

  های دردآوری شده داردو

 

 بحث و نتیجه دیری

 و ای استحرفه ندامي ندام آموزش و پرورش

دهد؛  می پوشش را رفتارهاي انساني از اي مجموعه

 لحاظ به أواند می و پرورش آموزش ندام بنابراين

بگيردو بررسی در این  قرار مورد بحث رفتار سازمانی

اندرکاران ندام  أواند مسئوالن و دست زمینه می

آموزش و پرورش را برای اأخاذ أدابیری در راستای 

وری سازمانی رهنمون   أوسعه و ن ادینه کردن ب ره

باشدو با درک این م م پژوهش حاضر با هدف بررسی  

افزایی با نمش میانجی   أاریر رهبری ا ی  بر م ارت
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ای  ورت درفتو نتایج مدل   ی حرفهرودکارآمد

معادالت سارتاری نشان داد که رهبری ا ی  با  

افزایی معلمان ارأباط مستمیم و معناداری   م ارت

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

های کارکنان را   های أوسعه م ارت أواند زمینه می

های  فراهم کندو این نتایج به همراه یافته

 & Ghane Nia et al(2015) ،Luu(2019) ،Wuهای  ژوهشپ

Chen(2019)  باشد،  همسو با نتایج پژوهش حاضر می

چراکه به نتایج مشاب ی دست یافتندو در راستای  

أوان بیان کرد که رهبران  نتایج به دست آمده می

-ها و قوتا ی  در مدارس نسبت به دانش، ضعف

کنند، آداهی  یای که در آن کار مهای رود و زمینه

بینی،  دارند و با اعتماد به ن و، امیدواری، روش

مداری، وجدان باال و  پذیری، ار   نگری، انعطاف آینده

های معلمان در هایی برای رشد ظرفیتایجاد فر ت

ها   های آن أ ش هستند و منجر به افزایش م ارت

های افزایش م ارت   شوند، هدف از شیوه می

ها و  رسي أعادل بین أوانمندی آنمعلمان أجزيه و بر 

نیازهای شغلی با يك روش سارتاريافته است، اين 

امر با يك أصوير روشن و با حركت سريه باأوجه به 

هاي  دردد و ممصود آن است كه زمينه آينییده آغاز مي

عنوان نتيجه، أجزيه و أحلي  کندو در  عملي را به

های  ريزي استراأژیک منابه انساني، ندام برنامه

هاي مورد نياز  آموزشی به شنارت اعضا و م ارت

براي انجام وظايف روزمره و أغييراأي كه ممرن 

هاي  است ظرفيت كار را در آينده و حجم فعاليت

پردازندو پردارتن به   أع د شده را أغيير دهد می

ای را   افزایی در پرأو رهبری ا ی  زمینه مسئله م ارت

مديران مدارس در  آورد که مسئوالن و   فراهم می

ای معلمان احساس مسئوليت کنند  قبال رشد حرفه

و به مطالبات منطمي آنان پاسخ مثبت دهند؛ چراکه 

دویی در برابر اعضای سازمان پذیری و پاسخ انعطاف

 های کلیدی رهبری ا ی  استو ازجمله شارص

نتایج مدل معادالت سارتاری نشان داد که 

ای ارأباط   هرهبری ا ی  با رودکارآمدی حرف

  Rahimi & Aghababei(2019)مستمیم و معناداری دارد، 

ی انگیزش  أواند زمینه دزارش کردند رهبری ا ی  می

درونی کارکنان را فراهم کندو این نتایج به همراه نتایج 

   Rezaei(2015) ،Gardner et al.(2011)های پژوهش

های پژوهش حاضر استو در راستای  همسو با یافته

أوان بیان کرد رهبری باید  به دست آمده می نتایج

أ ش کند در سازمان رود فضای مثبت ایجاد کند و 

-ی بروز رفتارهای مناسبی چون امید، انعطافزمینه

بینی و رودکارآمدی را در کارکنان رود   پذیری، روش

های در رور  فراهم نماید؛ همچنین أصمیم

 که مسیر سوری شخصیت کارکنان اأخاذ کند؛ به

ها را فراهم نماید و استعدادهای بالموّه پیشرفت آن

 ها را به فعلیت برساندوآن

نتایج مدل معادالت سارتاری نشان داد که   

افزایی معلمان با نمش   رهبری ا ی  با م ارت

ای ارأباط غیرمستمیم و   میانجی رودکارآمدی حرفه

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

دری  رهبری ا ی  بر فرسوددی شغلی با میانجیارر 

های زنددی کاری و رودکارآمدی ممابله شغلی   حیطه

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

های کارکنان با نمش   ارر رهبری ا ی  بر م ارت

شنارتی مثبت و   میانجی أوانمندسازی روان

ه  دار استو در راستای نتایج به دست آمد معنی

ای از سری   أوان بیان کرد که رودکارآمدی حرفه می

های شنارتی، انگیزشی و عاس ی كه  پردازش م ارت

ها به رفتار ماهرانه   دار انتمال دانش و أوانائی ع ده

ای به   شودو رودكارآمدی حرفه هستند، فعال می

شود؛ بلره   ها مربوط نمی داشتن م ارت یا م ارت

های   م كار در موقعیتداشتن باور به أوانایی انجا

مختلف شغلی، اشاره داردو وجود حو رودكارآمدی  

سازد أا با است اده از   ای، معلمان را قادر می حرفه

ای  ها در بررورد با موانه، كارهای فو  العاده م ارت



 معلمان  یاحرفه یرودکارآمد یانجیبر نمش م دیبا أیک ییافزابر م ارت  یا  یرهبر  ریأیر یبررس

 

78 |    

 

ای عاملی   انجام دهند؛ بنابراین، رودكارآمدی حرفه

های  م م برای انجام موفمیت آمیز عملررد و م ارت

ساسی الزم برای انجام آن استو عملررد مؤرر هم  ا

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

های   ها نیازمند استو اداره كردن موقعیت م ارت

زا   بینی و استرس دائم التغییر، مب م، غیرقاب  پیش

های چنددانه استو   مستلزم داشتن م ارت

ی دونادون  های قبلی برای پاسخ به أماضا م ارت

های جدید،   شیوههای مختلف باید غالباً به موقعیت

ساماندهی شوند؛ بنابراین، مبادالت با محیط أا 

های فرد در مورد  حدودی أحت أیریر قضاوت

های رویش است؛ بدین معنی كه افراد باور   أوانائی

أوانند وظایف  داشته باشند كه در شرایط راص، می

 را انجام دهندو

أوان بیان کرد که ندام آموزش و  در ن ایت می

پرورش نیازمند معلمانی است که برای أعالی  

ی کار أیمی  فرایندهای یاددهی و یاددیری و أوسعه

های  در مدارس در أ ش باشند و أمای  ندام

های این  آموزشی بایستی در ج ت افزایش م ارت

چنین افرادی باشدو داشتن م ارت و أ ش برای 

مثبتی بر روی فرایندهای مختلف    افزایش آن اررات

افزایی و   در مدارس دارد؛ در نتیجه پردارتن به م ارت

شناسایی عوام  مؤرر بر آن با أیکید بر رهبری ا ی  

أواند راهگشای مباحث   ای می و رودکارآمدی حرفه

مرأبط با مدیریت مدرسه باشد؛ در این راستا 

  شود که افرادی با روحیه مشارکتی و پیشن اد می

مستعد برای پست مدیریت مدرسه شناسایی شوند 

های مختلف آموزش ضمن ردمت  و با بردزاری دوره

های  های مثبت و من ی سبک ها و جنبه ویژدی

رهبری مختلف ازجمله رهبری ا ی  بر اساس نو   

ها آموزش   سارتار و میموریت ا لی سازمان به آن

شود که مدیران   داده شود؛ همچنین پیشن اد می

های رودکارآمدی  رس با است اده از شارصهمدا

ای، نمشه راهی را برای معلمان رود فراهم   حرفه

کنند؛ به این  ورت که رهبران با ایجاد محیطی امن،  

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

بینی معلمان دام  بخشی و روشدر ج ت اسمینان

بب  بردارند؛ لذا چنین عملکردی از سوی رهبر س

فراهم آمدن محیطی فعال و پویا برای م ارت افزایی  

شود که مدیریت   شود؛ همچنین پیشن اد می می

ندام آموزش و پرورش أدابیری را برای آداهی از 

ها، نیازهای م ارأی، پیشن ادات و ندرات  رواسته

ها را در  ویژه معلمان بیندیشد و آن اعضای مدارس به

ی افزایش  أا زمینهها در ندر بگیرند  دیری أصمیم

 ها أمویت شودو های مختلف در آن م ارت

های پژوهش حاضر محدود  از جمله محدودیت

که أحمی    بودن جامعه آماري أحمی  استو به سوری

دانه   محدود به مدیران و معلمان مماسه سه

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

ها رعايت  انمدیران، معلمان و کارکنان ساير سازم

 جانب احتياط ضروري است؛ همچنین محدودیت

 در این های مرأبط پژوهش و ای کتابخانه منابه

 بودن محدود و بودن پژوهش جدید زمینه، به دلی 

های  از جمله محدودیت کشور در ها پژوهش أعداد

باشد؛ همچنین شیو  بیماری   پژوهش حاضر می

نی پژوهش را های میدا فرایند دردآوری داده  19-کووید

 های زمانی مواج ه کردو با محدودیت
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