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سال پنجم ،شماره  ،49خرداد 1401

تأثیر رهبری آموزشی و رهبری توزیعشده بر خودکارآمدی معلم و رضایت شغلی
معلمان زن
نازنین غالمی  ، 1کورش

سهرابی 2

 1کارشناس مشاوره ،گروه علوم تربیتی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه فرهنگیان ،کرمانشاه ،ایران ( نویسنده مسئول)
 2کارشناس علوم تربیتی ،گروه علوم تربیتی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه پیام نور کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران

چکیده
این پژوهش باهدف بررسی رابطه تأثیر رهبری آموزشی و رهبری توزیعشده بر خودکارآمدی و رضایت شغلی معلمان زن
مدارس شهرستان اسالمآباد غرب اجرا شد .روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری آن معلمان زن ابتدایی شهر اسالمآباد غرب
بودند که از میان آنان  100نفر از طریق نمونهگیری خوشهای دومرحلهای انتخاب شد .ابزارهای پژوهش پرسشنامهی رضایت
شغلی آلترمن و همکاران (  ،)2007رهبری آموزشی عبدالهی و همکاران ( ،)2011خودکارآمدی ریگز و نایت ( ،)1994رهبری
توزیعشدهی گوردون ( ،)2005بود .در تجزیهوتحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.
نتایج نشان داد که تمام متغیرهای مورد بررسی با همدیگر ارتباط معناداری دارند ( .)p>0/01همچنین با بررسی میزان ارتباط
متغیر رضایت شغلی و خودکارآمدی با سایر متغیرها مشخص شد ،اگر همهی متغیرها وارد معادله شوند ،رهبری توزیعشده و
رهبری آموزشی رابطهی معنیداری با رضایت شغلی و خودکارآمدی دارند.
واژههای کلیدی :خودکارآمدی ،رضایت شغلی ،رهبری آموزشی ،رهبری توزیعشده ،معلمان زن
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 .1مقدمه
دادههای آموزشی نشاندهندهی این است که در تحقیقات مختلف از معلمان بهعنوان یک واحد تجزیهوتحلیل استفادهشده
است .دلیل این موضوع ناشی از تأثیرگذاری معلمان بر یادگیری دانش آموزان است (دارلینگ و هاموند  .)2000 ،دو عامل
اساسی مرتبط با معلم ،شامل خودکارآمدی و رضایت شغلی ،توجه محققان را به خود جلب کرده است .مطالعات در نظر دارند
که ارتباط بین این دو موضوع را کشف کنند .از طرف دیگر ،محققان به ارتباط بین این دو متغیر و عملکرد و نتایج معلمان
عالقهمند هستند .مطالعات مختلف درزمینه ی خودکارآمدی معلمان و رضایت شغلی نشاندهندهی ارتباط قابلتوجه این دو
متغیر با تعهد ،سطح استرس ،فرسودگی شغلی و شیوههای مدیریت کالس (آموزش ،فعالیتهای یادگیری و مشارکت دانش
3
آموزان در یادگیری) ،دارند (الدیبو 2005 ،؛ پااولیک 2012 ،؛ 2
2004؛ زی و کومن  .)42016 ،همچنین در
ریم و همکاران ،
برخی پژوهشها ،رهبری مدرسه با خودکارآمدی معلم و رضایت شغلی ارتباط معناداری داشته است (نصیری و شیخ آبادی،
1399؛ طاهری و هویدا .)1398 ،در این مطالعات بر رهبری توزیعشده و رهبری آموزشی توجه نشده است .در مدارس امروزی
که دارای پیچیدگی خاص خود هستند ،رهبر مدرسه بهتنهایی نمیتواند امور مدرسه را انجام دهد ،بنابراین توزیع وظایف و
نقشهای رهبری و رهبری آموزشی در بین اعضای مدرسه ضرورت مینماید (اسکریبنر و همکاران  .)2004 ،رهبری در نظام 6
آموزشوپرورش و مدارس جایگاه متفاوتی نسبت به رهبری در سایر سازمانها دارد .رهبری در هیچ مجموعهای مانند
آموزشوپرورش و بهویژه مدارس تا این حد چالشبرانگیز و درعینحال قابلتأمل نبوده است(شهرابی و همکاران .)2020 ،
اصالحات آموزشی در دو دهه اخیر فشارهای فزایندهای بر رهبران مدرسه تحمیل نموده است .در این عصر مبتنی بر قابلیت
پاسخگویی ،رهبران مجبورند تفکراتشان را تغییر داده و مهارتهای رهب ری را در سراسر مدرسه توسعه بخشند و از این طریق
میتوانند مدل توزیعشدهای از اثربخشی مدرسه را به منصه ی ظهور برسانند .اصطالح رهبری توزیعشده ابتدا در سال 1951
(لوسیا  .)2004 ،در این کتاب گیب 0
شده بود ،به کار رفت 9
در کتاب (پویایی گروههای مشارکتی ) که توسط جک گیب نوشته 8
نوشت که :هماکنون بهطور چشمگیری بر روی رشد و توسعه همه اعضای سازمان یا گروه ،توجه و تأکید میشود .این امر
محدود به یک رهبر نمیشود ،بلکه رهبری در بین افراد توزیعشده (فراگیر) است (یاسینی و همکاران .)2014 ،از آن زمان به
بعد ،اصطالحاتی مانند (رهبری معلم)( ،تصمیمگیری مشترک) ،در ادبیات آموزش نمود پیدا کرد (لوسیا .)2004 ،مفهوم
اصلی رهبری توزیعشده تا سال  1950مجهول بود ،اما در قرن  21توسط اسپیالن و المور تجدیدنظر شد .مدل 1رهبری قرن
 ،21بر مفهوم تفویض مسئولیت در میان گروههای متعدد سازمانی در حالیکه همه گروهها بهسوی ارزشها ،فرهنگ ،نمادها و
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سنن مشترکی حرکت میکنند ،تأکید دارد .رهبری توزیعشده با تفویض مسئولیتها در میان گروههای مختلف در سازمان
درحالیکه کار کردن بهسوی ارزشها ،فرهنگ ،نمادها و سنن مشترک وجود دارد ،شروع میشود(لوسیا.)2004 ،
المور مطالعهای طولی در مورد رهبری توزیعشده را با پشتیبانی مالی موسسه علوم ملی ،هدایت نمود .وی پنج بعد اصلی
رهبری توزیعشده که بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان تأثیرگذارند را شناسایی نمود:
تصمیمگیری مشترک ؛  -43ارزی 1
مأموریت ،چشمانداز و اهداف ؛  -2فرهنگ مدرسه ؛ 2 -3
ابی و
-1
1
1
71
6
5
(گوردون .)2003 ،
توسعه حرفهای ؛  -5تجارب رهبری

1

4

المور ( ،)2000بیشتر بر تأثیر رهبری توزیعشده بر موفقیت دانش آموزان و بهسازی مدرسه تمرکز داشت .وی اذعان داشت
که در راستای بهسازی مدرسه ،مهارتها ،دانش و آرمانهای افراد برای تکمیل وظایف رهبری شناسایی میشوند (یاسینی و
همکاران .)2014 ،رهبری توزیعشده بدین معنا نیست که هیچ فردی در قبال عملکرد کلی سازمان مسئولیتی بر عهده ندارد،
بلکه در این رویکرد ،رهبر باید فرهنگ انتظارات مرتبط بامهارت ها و دانش افراد خلق نماید و افراد را بهسوی قابلیت
پاسخگویی در ازای مشارکت در فعالیتهای جمعی ،سوق دهد (یاسینی و همکاران.)2014 ،
مدیریت و رهبری آموزشی ازجمله مفاهیمی است که در نوشتههای نویسندگان بهجای یکدیگر بکار گرفتهشدهاند .هرچند که
تفکیک این دو مفهوم از یکدیگر تاحدی سخت است ولی باید گفت ضمن اینکه این دو مفهوم باهم متفاوت هستند؛ الزم و
ملزوم هم هستند .رهبری ،قدرت جذب و نفوذ در پیروان و توانایی پذیراند شخصیت خود در آنها بهنحویکه پیروان
داوطلبانه رهبری او را در یک شرایط معین پذیرا شوند ،است .بدین ترتیب میتوان مدیریت رهبری و مدیریت آموزشی را به
شرح زیر تعریف کرد (شهرابی و همکاران .)2020 ،مدیریت و رهبری آموزشی فرایندی است اجتماعی که با بهکارگیری
مهارتهای انسانی ،مفهومی ،تخصصی ،علمی ،هنری و تجربی کلیه منابع ،انسانی ارزشی ،مالی و تکنولوژیکی را سازماندهی و
از طریق تأمین نیازهای مادی و معنوی ،کارکنان ،معلمان و دانش آموزان هدفها و سیاستهای تعلیم و تربیت را محقق
سازد .تولیور و همکاران معتقدند رهبری فرایند نفوذ اجتماعی است که رهبر در جستجوی مشارکت داوطلبانه زیردستان برای
تالش در جهت رسید به اهداف سازمانی است (افجه ای و همکاران .)2014 ،مطالعات پیرامون رهبری نشان دادهاند که
توانایی رهبری مستقیماً با عملکرد ،رفتار و واکنشهای زیردستان که شامل رضایت شغلی ،خوشحالی ،تعهد عاطفی به سازمان،
کاهش نرخ جابجایی ،کاهش رفتارهای گوشهگیری ،افزایش عملکرد شغلی ،پیگیری اهداف چالشیتر ،دستیابی به هدف،
پشتکار ،مقاومت بیشتر در برابر استرس و ارزش پیشرفت هست ،رابطه دارد .گذشته از این واکنشهای زیردستان به رهبری
ناشایسته شامل مواردی همچون جابجایی ،تعارض غیر کارکردی ،نافرمانی و خرابکاری هست (استرانگ و خونرت .)2009 ،
خودکارآمدی و رضایت شغلی عوامل کلیدی در موفقیت هر سازمانی محسوب میشوند .سطوح باالی خودکارآمدی و رضایت
شغلی ناشی از تالش مضاعف در جهت دستیابی به اهداف سازمانی که با اثربخشی سازمانی مرتبط است (هاریس و همکاران،
 .)2007خودکارآمدی به معنای توانایی ادراک شدە فرد در انطباق با موقعیتهای مشخص است و با قضاوت افراد دربارە
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توانایی آنها در انجام دادن یک کار یا انطباق با یک موقعیت خاص ارتباط دارد و خودکارآمدی به احساس عزتنفس،
ارزشمندی ،کفایت و کارایی در برخورد بازندگی اطالق میشود و درک توانایی نیز باعث میشود که او رفتارهای مؤثری را از
خود بروز دهد .افرادی که دارای باورهای خودکارآمدی واضح ،خوب ،تعریفشده  ،هماهنگ و باثبات هستند و ازجمله افکاری
ال رهبران با ایجاد فضای مثبت و صمیمانه همراه باعزت نفس
است که کارکرد انسان را تحت تأثیر قرار میدهد .همچنین متقاب ً
و سالمت روانی ،در ترویج ویژگیهایی مانند خوشبینی ،امید ،انعطافپذیری و خودکارآمدی در دیگران مؤثر هستند .همچنین
بنا بر اعتقاد لوتانز و همکاران ( ،)2007گرایش رهبران به توسعه حرفهای کارکنان و تالش آنها در این راستا میتواند امید و
درک صحیح از استعدادهای شخصی و مسیر پیشرفت شغلی را در آنان پرورش دهد؛ عالوه بر این ،انگیزههایی که یک رهبر
برای فعالیتهای خودکارآمدی به پیروان خود میدهد ،مشارکت آنان را در فعالیتهای سازمان بیشتر میکند ،رضایت شغلی
نیز بهعنوان داشتن احساس و عواطف مثبت یا مطلوب که ناشی از ارزیابی شغل و تجارب شغلی یک فرد است ،تعریف
میشود (لوک.)1976 ،
پژوهشهای تجربی زیادی در مورد تأثیر رهبری توزیعشده و رهبری آموزشی بر خودکارآمدی و رضایت شغلی وجود ندارد ،اما
عقاید بیشماری در مورد رهبری توزیعشده و رهبری آموزشی گزارششده است .برای مثال ،رهبری توزیعشده عاملی جهت
پرورش دادن و تسریع نمودن فعالیتها و نوآوریها (اسکریبنر و همکاران .)2007 ،و خلق تعهد باال نسبت به بینش مشترک
مدرسه همراه بااحساس تعلق به سیستم یادگیرنده (نیومن و سیمونز 2000 ،؛ هاریس و مویجز .)20049 ،

0

رهبر آموزشی بانفوذ بر معلمان ،تولید منابع ،فراهم کردن محیط آموزشی مناسب و ایجاد انگیزش میتواند باعث بهبود
اثربخشی آن باشد رهبر آموزشی متشکل از سلسله رفتارهایی است که میتواند تأثیر فراوانی بر عملکرد معلمان در تدریس
اثربخش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان داشته باشد.
از طرف دیگر رهبری آموزشی با بهکارگیری مهارتهای؛ انسانی ،مفهومی ،تخصصی ،علمی ،هنری و تجربی کلیه منابع ،انسانی
ارزشی ،مالی و تکنولوژیکی را سازماندهی و از طریق تأمین نیازهای مادی و معنوی ،کارکنان ،معلمان و دانش آموزان هدفها
و سیاستهای تعلیم و تربیت را محقق میسازد (پور رحیم و حسین پور .)2021 ،لذا میتوان اذعان داشت که بین رهبری
توزیع شد و رهبری آموزشی با خودکارآمدی و رضایت شغلی رابطهی مثبتی وجود دارد (پوررحیم و حسین پور1399 ،؛
طاهری و همکاران1393 ،؛ فتحی و همکاران1400 ،؛ یاسینی و همکاران.)1393 ،
اما علیرغم وجود مزایای این رابطه ،معایبی نیز گزارششده است .هریس ( ،)2005اذعان میدارد که با مورد غفلت قرار دادن
موانع سیاسی ،فرهنگی و ساختاری رویارویی مدرسه ،پیادهسازی فعالیتها در قالب رهبری توزیعشده مشکل است (هاریس و
موجیس .)2004 ،دیگر پژوهشها نشان دادهاند که بازسازی نقشهای سازمانی ممکن است سردرگمی در افراد را موجب شده
و تضاد نقشها و سردرگمی در باب حق تصمیمگیری نهایی را در پی داشته باشد (ماس بیث 2005 ،؛ کوپلند .)2003 ،
بوردمن ( ،)2001اذعان میدارد که در میان برخی از معلمان ،توزیع وظایف رهبری از سوی رهبران مدارس بهعنوان عدم
3
حسین پور
شایستگی و شانه خالی کردن آنها از مسئولیتهای سازمانی قلمداد میشود (بوردمن  .)2001 ،پور رحیم و
( ،) 1399در پژوهشی به رابطه رهبری آموزشی و خودکارآمدی معلم با توسعه حرفهای معلمان دوره ابتدایی ناحیه  2شهر
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اردبیل پرداختند که نتایج نشان داد که بین رهبری آموزشی و خودکارآمدی با توسعۀ حرفهای رابطه معناداری وجود دارد و
میانگین نمرات رهبری آموزشی ،خودکارآمدی و توسعۀ حرفهای باالتر بهطور معناداری باالتر از میانگین است .همچنین متغیر
رهبری آموزشی با بیشترین میزان تأثیر و خودکارآمدی با کمترین میزان تأثیر متغیر توسعۀ حرفهای را پیشبینی میکنند.
دونوهو ( ،)2018نشان داد که رهبری آموزشی از طریق تأثیر بر خودکارآمدی معلمان نیز میتواند بهطور غیرمستقیم توسعهی
معلمان را تحت تأثیر قرار دهد .هنگامیکه رهبران آموزشی پذیرنده ریسک و اشتباهات بوده و از معلمان حمایت کنند ،باور
آنان نسبت به توانایی خود در اثرگذاری بر نتایج کار دانش آموزان استحکام یافته و آمادگی بیشتری برای پذیریش چالشها و
پشتکار و تالش بیشتر پیدا میکنند ( دونوهو و همکاران  .)2018 ،آنچه از این تحقیق 4حاصلشده بهطور یقین وجود 2ارتباط
قوی بین رهبران آموزشی و معلمان و افزایش اعتماد به معلمان باعث تقویت عزتنفس و پیشرفت هر چهبهتر در کار معلمان و
دانش آموزان خواهد بود و درنهایت سبب موفقیت کلیهی اجزای سازمان آموزشی و بهویژه دانش آموزان خواهد بود .فتحی و
همکاران ( ،)1400در پژوهشی به بررسی ارتباط میان رهبری آموزشی مدیران ،کارآمدی جمعی معلمان و رضایت شغلی آنان:
رویکرد مدل معادالت ساختاری پرداختند که نتایج نشان داد که رهبری آموزشی مدیران تأثیر مثبتی بر کارآمدی جمعی و
رضایت شغلی معلمان دارد .بهعبارتدیگر ،هنگامیکه معلمان رفتارهای مدیریت آموزشی مدیران را مناسب تصور کنند تعهد،
درگیری حرفهای و رضایت شغلی بیشتری هم خواهند داشت .یافتههای پژوهش حاضر راهکارهای نظری و آموزشی ارزشمندی
برای مدیریت مدرسه در ایران ارائه خواهد کرد (فتحی و همکاران .)1400 ،آلترمن و همکاران ( ،)2007بوگلر ( ،)2005رابطه
بین رهبری توزیعشده و رضایت شغلی معلمان معنادار گزارششده است و بیانشده است.
باوجود پژوهشهای متعدد در مورد رهبری توزیعشده هنوز رابطه بین رهبری توزیعشده با رضایت شغلی و خودکارآمدی
معلمان و همچنین تأثیر رهبری آموزشی بر خودکارآمدی و رضایت شغلی معلمان مورد کاوش و کنکاش قرار نگرفته است.
همچنین ادبیات
مدیریت و رهبری آموزشی در کشورمان بهندرت به مفهومپردازی سبک نوین رهبری توزیعشده پرداختهاند و این مفهوم از
تیررس پژوهشهای داخلی به دورمانده است .بنابراین میتوان یکی از مسائل و ضرورتهای انجام این پژوهش را شکاف دانشی
و پژوهشی در خصوص رهبری توزیعشده و رهبری آموزشی عنوان کرد .پژوهش حاضر ضمن واکاری مفهوم رهبری توزیعشده
و رهبری آموزشی درصدد است تا پیامدهای آن را موردبررسی قرار دهد .در این میان ،پیامدهایی مانند رضایت شغلی،
خودکارآمدی معلمان انتخابشدهاند و ازآنجاکه نقش رهبری توزیعشده و رهبری آموزشی بر رضایت شغلی و خودکارآمدی
معلمان در مطالعات خارج از کشور بهواسطه نقش میانجیگری متغیرهای مختلفی سنجیده شده است ،هدف این پژوهش آن
است که روابط مستقیم و غیرمستقیم بین رهبری توزیعشده و رهبری آموزشی با رضایت شغلی و خودکارآمدی معلمان زن را
موردبررسی قرار دهد و نحوه تأثیرگذاری را مشخص نماید .درمجموع و بهطور خالصه میتوان بیان داشت که سئوال اصلی این

پژوهش این است که آیا رهبری توزیعشده و رهبری آموزشی بر رضایت شغلی و خودکارآمدی معلمان تأثیر دارد یا خیر؟
 .2روند اجرای پژوهش
روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری دادهها توصیفی از نوع همبستگی بوده و روش جمعآوری
اطالعات شامل مطالعه کتابخانهای و مطالعه میدانی است .جامعه آماری شامل کلیه معلمان زن مدارس ابتدایی شهرستان
اسالمآباد غرب بوده که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده تعداد  100معلم انتخاب و موردمطالعه قرار گرفتند.
جهت جمعآوری دادهها از ابزارهای زیر استفاده شد:
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رهبری توزیعشده :در این تحقیق برای سنجش رهبری توزیعی از پرسشنامه گوردون ( ،)2005استفادهشده است (رسولی و
همکاران .)2017 ،این ابزار شامل  4خرده مقیاس (اهداف ،مأموریتها و چشمانداز مدرسه با  3آیتم ،تجربه رهبری با  5آیتم،
تصمیمگیری مشارکتی با  6آیتم ،ارزیابی و توسعه حرفهای با  3آیتم و فرهنگ حمایتی مدرسه با  3آیتم) ،است .گوردون
( ،)2005اذعان داشت که ابزار مذکور از روایی سازهای قابل قبولی برخوردار است .دپارتمان آموزش کارولینای جنوبی (،)2008
نیز در مطالعه خود روایی سازه این ابزار را تائید کرده است .پایایی این ابزار نیز در مطالعات نیومن ( ،)2007گوردون
( ،)2005باالتر از  0/70گزارششده است (رسولی و همکاران .)2017 ،در این پژوهش پایایی  0/85برای ابزار مذکور (پایایی
کل) ،و برای هر بعد به ترتیب ضریب پایایی  ،0/80 ،0/80 ،0/83 ،0/85به دست آمد.
رضایت شغلی :برای اندازهگیری رضایت شغلی معلمان از پرسشنامه رضایت شغلی (آلترمن و همکاران ،)2007 ،استفادهشده
است ابزار مذکور با  4گویه رضایت شغلی معلمان و معلمان رهبر را مورداندازهگیری قرار میدهد .این پرسشنامه بهزعم
آلترمن و همکاران ( ،)2007ابزار مناسبی برای اندازهگیری رضایت شغلی معلمان و معلمان رهبر است .پایایی پرسشنامه
رضایت شغلی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ  0/86بهدستآمده است (کواینگ و همکاران .)2020 ،روایی پرسشنامه
رضایت شغلی  0/78محاسبه و تائید گردید.
پرسشنامهی رهبری آموزشی :رهبری آموزشی با استفاده از پرسشنامهای  45سئوالی به همین نام که توسط عبدالهی و
همکاران ( ،)2011توسعه داده شده است (کانسوی و پارالر  .)2018 ،ارزیابی شد .این 5
پرسشنامه دارای  5بعد است .روایی 2این

پرسشنامه در پژوهشهای مختلفی تائید گردیده و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ  0/91بهدستآمده است
(کانسوی و پارالر.)2018 ،
پرسشنامهی خودکارآمدی :پرسشنامهی خودکارآمدی شغلی توسط ریگز و نایت ( ،)1994طراحیشده که در  4مولفه برای
سنجش باورهای خودکارآمدی فردی ،انتظار پیامدهای فردی ،باورهای کارآمدی جمعی و انتظار پیامدهای جمعی هست .گویه
ها نیز بر اساس تعاریف نظری در هر  4ساختار و خصوصیت این باورها در محیط شغلی پاسخدهندهها ،طراحیشدهاند .روایی
این پرسشنامهها به دلیل استاندارد بودن و استفاده شدن در مقالههای متعدد مورد تائید است .برای تعیین پایایی پرسشنامهها
نیز از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مورد تائید قرار گرفت .پایایی برای ابعاد خودکارآمدی شغلی ،باورهای
خودکارآمدی فردی ،انتظار پیامدهای فردی ،انتظار پیامدهای جمعی به ترتیب  ،0/86 ،0/89 ،0/87 ،0/87بود .ابزارهای اصلی
پژوهش توزیع و به مدت دو هفته جمعآوری شدند .از  186پرسشنامه ،تعداد  160پرسشنامه تکمیل و عودت داده شدند .تعداد
 160پرسشنامه درنهایت مورد آنالیز قرار گرفتند .جهت تجزیهوتحلیل دادهها از رگرسیون چندگانه استفاده شد .دادههای
جمعآوریشده از طریق روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد ارزیابی قرار گرفتند .این تجزیه و تحلیل با نسخهی
 SPSS 22انجام گرفت.
.3یافته ها
در جدول  1همبستگی درونی بین متغیرهای پژوهش ارائهشده است .این جدول نشان میدهد که تمام متغیرهای موردبررسی
با همدیگر ارتباط معناداری دارند .همانطور که در این جدول مشاهده میشود ،ضرایب بهدستآمده نشاندهندهی رابطهی
مستقیم و معنادار خودکارآمدی معلمان زن و رهبری توزیعشده ( r=0/465و  ،)p>0/01بین رضایت شغلی و رهبری توزیعشده
25
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( r=0/456و  ،)p>0/01بین خودکارآمدی معلمان زن و رهبری آموزشی ( r=0/333و  ،)p>0/01بین رضایت شغلی معلمان و
رهبری آموزشی ( r=0/444و  ،)p>0/01بین رهبری آموزشی و رهبری توزیعشده ( r=0/464و  ،)p>0/01است .یعنـی با
افزایش هرکدام از متغیرها دیگری نیز افزایش پیدا میکند و با کاهش هرکدام دیگری نیز کاهش پیدا میکند.
جدول  1همبستگی درونی بین متغیرهای پژوهش
شاخصه

متغیرها

2

1

4

3

ای آماری
رهبری
توزیعشده

1

ضریب
همبستگی

رهبری

ضریب

آموزشی

0/333

-

1

همبستگی
خودکارآ

ضریب

مدی

0/484

0/465

-

1

همبستگی
رضایت

ضریب

شغلی

0/444

0/456

1

0/464

همبستگی

جدول  2معنیداری پیشبینی بین رضایت شغلی با رهبری توزیعشده و رهبری آموزشی
شاخصهای
آماری متغیرها

درجه
آزادی

مجموع

میانگین

F
مجذورات

مجذورات

رگرسیون

3

6569/86

باقیمانده

96

16333/12

کلی

99

22902/99

12/87

سطح
معناداری

2189/95

0/001

170/137

-

جدول  2نشان میدهد که بین نمرات پیشبینی رضایت شغلی با رهبری آموزشی و رهبری توزیعشده رابطهی معناداری وجود
دارد ( F=12/87و .)P=0/001
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جدول  3معنیداری پیشبینی بین خودکارآمدی معلمان زن با رهبری توزیعشده و رهبری آموزشی
شاخصهای
آماری متغیرها

درجه
آزادی

مجموع

میانگین

F
مجذورات

مجذورات
11/78

رگرسیون

3

7576/76

باقیمانده

96

17223/21

کلی

99

32807/87

سطح
معناداری

2387/88

0/001

160/232

-

جدول  3نشان میدهد که بین نمرات پیشبینی خودکارآمدی با رهبری آموزشی و رهبری توزیعشده رابطهی معناداری وجود
دارد ( F=11/78و .)P=0/001
جدول  4ضریب همبستگی استاندارد و غیراستاندارد
متغیرها

شاخصهای

بتا

سطح

T
معناداری

آماری
عدد ثابت
0/076

رهبری

0/675

0/438

0/593

0/002

آموزشی
0/287

رهبری

0/004

3/9

توزیعشده
متغیر مالک :رضایت شغلی
در جدول  ،4ضرایب خام و استاندارد معـادالت رگرسـیون تبدیل به  tگردیده و معنیدار بودن آنها مشخصشده اسـت .نتایج
نشان میدهد که اگر همۀ متغیرها همزمان بررسـی و وارد معادله شوند ،رهبری آموزشی و رهبری توزیعشده رابطـۀ معنـی
داری را با رضایت شغلی دارد (به ترتیب  P=0/002و .)P=0/004

جدول  5ضریب همبستگی استاندارد و غیراستاندارد
متغیرها

شاخصهای

بتا

آماری

سطح

T
معناداری
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عدد ثابت
رهبری

0/087

0/776

0/354

0/693

0/003

آموزشی
رهبری

0/367

4/11

0/002

توزیعشده
متغیر مالک :خودکارآمدی معلمان
در جدول  ،5ضرایب خام و استاندارد معـادالت رگرسـیون تبدیل به  tگردیده و معنیدار بودن آنها مشخصشده اسـت .نتایج
نشان میدهد که اگر همۀ متغیرها همزمان بررسـی و وارد معادله شوند ،رهبری آموزشی و رهبری توزیعشده رابطـۀ معنیداری
را با خودکارآمدی معلمان دارد (به ترتیب  P=0/003و .)P=0/002
4

بحث و نتیجهگیری

اين پژوهش باهدف بررسي تأثير رهبری آموزشي و رهبری توزيعشده بر خودکارآمدی معلم و رضايت شغلي در معلمان زن
مدارس سـطح شهرسـتان اسالمآباد غرب انجام شد .از نتايج اين پژوهش آن است که بين رضايت شغلي و رهبری توزيعشده در
بين معلمان رابطهی معناداری وجود دارد که يافتهی بهدستآمده با نتايج يافتههای ليا و همکاران ( ،)2020ياسيني و همکاران
( ،)1393همخواني دارد.
يافته های اين پژوهش نشان داد که تجربه رهبری از سوی معلمان ،بهعنوان تفويض اختيار وظايف رهبری مدرسه از سوی مدير
به معلمان و در کانون توجه قرار دادن معلم بهعنوان رهبر مدرسه ،تسهيم روشن و آشکار وظايف و نقشهای رهبری که رابطه
قوی با تعهد حرفهای معلمان دارد ،تعريف ميشود .اين يافته اشاره به اين امر دارد که معلمان رهبر باور دارند که رهبری مدرسه
تنها از طريق تجربه رهبری و وجود فرهنگ مناسب مدرسه بهطور اثربخش هدايت ميشود و اين امر بهنوبه خود منجر به تعهد
معلمان نسبت به مدرسه و رضايت به بيشتر آنها نسبت به شغلشان ميشود (ياسيني و همکاران.)2014 ،
از نتايج ديگر اين پژوهش آن است که بين رضايت شغلي و رهبری آموزشي در بين معلمان رابطهی معناداری وجود دارد که
يافتهی بهدستآمده با نتايج يافتههای فتحي و همکاران ( ،)1400عابدی نيا ( ،)1399بليباس و ليا  ،)2017( ،همخواني

دارد6.

فتحي و همکاران ( ،)1400نشان دادند که رهبری آموزشي مديران تأثير مثبتي بر کارآمدی جمعي و رضايت شغلي معلمان دارد.
بهعبارتديگر ،هنگامي که معلمان رفتارهای مديريت آموزشي مديران را مناسب تصور کنند تعهد ،درگيری حرفهای و رضايت
شغلي بيشتری هم خواهند داشت .يافتههای پژوهش حاضر راهکارهای نظری و آموزشي ارزشمندی برای مديريت مدرسه در
ايران ارائه خواهد کرد (فتحي و همکاران .)1400 ،عابدی نيا نشان دادند که بين سبک رهبری خدمتگزاری (،)r،0/05< sig=82
سبک رهبری اقتضايي ( ،)r،0/05<sig=79سبک رهبری تحولآفرين ( ،)r،0/05<sig=83و سبک رهبری کاريزماتيک
( ،)r،0/05<sig=88با رضايت شغلي رابطه مثبت و معنيداری وجود دارد .در ضمن سبکهای رهبری  84درصد از رضايت
شغلي را تبيين ميکنند بهطوریکه سبک رهبری کاريزماتيک نسبت به ساير سبکها ،پيشبيني کننده بهتر رضايت شغلي هست.
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به راهبران آموزشي و تربيتي پيشنهاد ميگردد که با بهرهگيری از سبکهای رهبری جديد موجبات رضايت شغلي معلمان مدارس
چندپايه را فراهم آورند .رهبری آموزشي با تأکيد اساسي بر بهبود آموزشي ،به توسعه باورهای آموزشي معلمان کمک ميکند و
اين عامل رضايت شغلي معلمان را به ميزان قابلتوجهي افزايش ميدهد (ليا و همکاران .)2021 ،رهبری آموزشي با تأکيد بر
تأثيرگذاری بر ديگران جهت رسيدن به اهداف خاص همراه با هدايتگری بهدوراز هرگونه خشونت و تعصب و تحميل هست که
اين عوامل ميتواند با تأثيرگذاری روی معلمان رضايت شغلي آنها را به دنبال داشته باشد .يک راهبر آموزشي بانفوذ بر قلب
معلمان و دانش آموزان و اوليای آنها که همهروزه با آنها ارتباط دارد و در کنارشان است ،ميتواند رضايت شغلي را در معلمان و
دانش آموزان و اوليا را به وجود آورد(نيا .)2020 ,امروزه راهبر آموزشي در نظارت تحولي به دنبال ايجاد يک مدل همکارانه بين
خود و معلم است تا به معلم کمک کند از هم و باهم ياد بگيرند و با يکديگر به دنبال اصالح و بهبود تدريس و فعاليتهايي که
منجر به رشد دانش آموزان ميشود ،هستند ( عابدی نيا.)2020 ,اين عوامل ميتواند با تأثيرگذاری روی معلمان رضايت شغلي
آنها را به دنبال داشته باشد.
از نتايج ديگر اين پژوهش آن است که بين خودکارآمدی و رهبری آموزشي در بين معلمان رابطهی معناداری وجود دارد که
يافتهی بهدستآمده با نتايج يافتههای پور رحيم و حسين پور ( ،)1399همخواني دارد.
خودکارآمدی باال موجب پايداری و استقامت ميشود ،افرادی که احساس خودکارآمدی دارند ،بعد از شکست بهسادگي تسليم
نميشوند ،بلکه برای رسيدن به اهدافشان به دنبال راههای ديگر ميروند .با توجه به اينکه افراد برخوردار از خودکارآمدی باال به
مهارتهای مقابلهای خود اطمينان دارند؛ ازاينرو هنگام مواجه با مشکالت زندگي کمتر افسرده و مضطرب ميشود .افرادی که از
خودکارآمدی باال برخوردارند ،از نقاط قوت و ضعف خود مطلعاند ،آنها اهداف واقع بيانهای انتخاب ميکنند و از خود انتظارات
معقولي دارند و از مزايايي استفاده از مقابله متمرکز به مشکل (مساله مدار) و در مقابل متمرکز بر هيجان (هيجان مدار) ،آگاه
هستند؛ چون آنها به مهارتهای مقابلهای خود اطمينان دارند ،از مشکالت دشوار زندگي هرگز اجتناب نميکنند؛ زيرا ميدانند
که از عهدهی آنها برميآيند (پور رحيم و حسين پور  .)1399 ،رهبران آموزشي با ايجاد محيط سازماني مساعد ،بستر الزم برای
برقراری تعامالت چندگانه و آزاد را فراهم ميکنند .جو توأم با اعتماد ،آزادانديشي و مجاز دانستن انجام اشتباهات هنگام
بهکارگيری رويکرد جديد تدريس و صالحيتهای ارتقا يافته ميتواند ،توسعهی حرفهای معلمان از طريق روشهای بين فردی و
2
خودکارآمدی معلمان نيز ميتواند بهطور
همکارانه را تسهيل کند (دی پااولو و هوی  .)2013 ،رهبری آموزشي 7از طريق تأثير بر

غيرمستقيم توسعهی معلمان را تحت تأثير قرار دهد .هنگاميکه رهبران آموزشي پذيرنده ريسک و اشتباهات بوده و از معلمان
حمايت کنند ،باور آنان نسبت به توانايي خود در اثرگذاری بر نتايج کاردانش آموزان استحکام يافته و آمادگي بيشتری برای
پذيريش چالشها و پشتکار و تالش بيشتر پيدا ميکنند (دونوهو .)2016 ،آنچه از اين تحقيق حاصلشده بهطور يقين وجود ارتباط
قوی بين رهبران آموزشي و معلمان و افزايش اعتماد به معلمان باعث تقويت عزتنفس و پيشرفت هر چهبهتر در کار معلمان و
دانش آموزان خواهد بود و درنهايت سبب موفقيت کليهی اجزای سازمان آموزشي و بهويژه دانش آموزان خواهد شد .انجام
موفقيتآميز وظايف چالشبرانگيز و يادگيری از آنها ،دسترسي به تجارب موفقيتآميز معلمان و همکاران ديگر ،تشويق معلمان
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از طريق گفتوگو ،بحث و اقناع معلمان در جهت توسعهی ظرفيت ابتکار و چيرگي بر چالشها و تداوم در عملکرد مؤثر در شرايط
بحراني ،همگي منبع خودکارآمدی هستند (گودارت و همکاران .)2004 ،

8

2

درمجموع نتايج اين مطالعه نشان داد که رهبری آموزشي و رهبری توزيعشده بر خودکارآمدی و رضايت شغلي معلم تأثير دارد و
شواهدی را ارائه ميدهد که رهبری آموزشي و رهبری توزيعشده با خودکارآمدی و رضايت شغلي معلم مرتبط است .اين پژوهش
نشان داد که ارتباط مستقيم بين رهبری توزيعشده و رضايت شغلي و خودکارآمدی معلم وجود دارد ،همچنين ارتباط مستقيم بين
رهبری آموزشي و رضايت شغلي و خودکارآمدی معلم وجود دارد.
پيشنهاد ميشود عوامل تقويتکننده خودکارآمدی و رضايت شغلي معلمان افزايش يابد و به مواردی از قبيل رهبری آموزشي
(کمک معلمان ،رشد معلمان ،اقدام پژوهي ،رشد جمعي معلمان ،برنامه تحصيلي) را که باعث باال رفتن ميزان خودکارآمدی و
رضايت شغلي معلمان ميشود ،توجه ويژه شود و برنامهريزیهايي در سطح کالن و خرد آموزشوپرورش مورداجرا قرار گيرد.
مديران مدارس بايستي در مورد اينکه به چه صورت رهبری توزيعشده اجرا شود و چگونه مديران ،معلمان و ساير ذينفعان در اين
فرآيند مشارکت کنند ،رهنمودها و برنامههای توسعه حرفهای را در دستور کار خود قرار دهد .درون برنامههای توسعه حرفهای،
بايستي به مديران در خصوص ابعاد و عناصر رهبری توزيعشده و شيوه مشارکت معلمان در تصميمگيریهای مربوط به اداره
مدرسه و کاربرد مؤثرتر الگوی رهبری توزيعشده ،آموزشهايي داده شود .مديران مدارس بايستي موانع روياروی کاربست رهبری
توزيعشده را شناسايي کرده و با به حداقل رساندن آنها ،اصول رهبری توزيعشده را با توجه به فرهنگ حاکم بر مدارس به کار
بگيرند .در اين راه بايستي برنامههای کاری و زماني مدارس تغيير يابند بهنحویکه مديران تنها مشارکتکننده در فعاليتهای
اداره مدرسه و معلمان تنها فرد مشارکتکننده در فعاليتهای کالسي نباشند .همچنين بايد منابع از طريق رهبری توزيعشده
تخصيص يابند و اين امکان فراهم آيد که معلمان بتواند برای اجرای اثربخش راهبردهای آموزشي در کالس درس ،منابع الزم را
دريافت نمايند .مديران بايد معلمان را به مشارکت در فعاليتهای مدرسه تشويق نمايد و به آنها اجازه دهد تا در
تصميمگيریهای آموزشي دخيل باشند و برای اين مهم ،الزم است اعتماد و احترام متقابل درون مدرسه افزايش دهد.
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