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Introduction 
Education means the development of all abilities and talents is the most 

complicated, difficult and effective social process. Serious attention to 

education is one of the key goals of governments. Effective educational 

system is a system that is compatible with the real goals and needs of the 

community and has the ability to prepare the young generation and develop 

their competencies to achieve the desired goals.  
 

Methodology 
The aim of the present study is to investigate the role of managers’ 

professional leadership in students’ competency development by mediating 

professionalization of teachers, trust and collaboration. This study is an 

applied research in terms of the purpose and is a type of descriptive-

correlational researches in terms of data collection method. The statistical 

population of the study consisted of all the primary school first and second 

grade teachers and junior and senior high school teachers (3100 people) in 

Babol in the academic year 2018-19 that 200 people (85 men and 115 

women) were selected as sample using stratified random sampling method. 

All the teachers of the study sample completed managers’ professional 

leadership, students’ competency development, professionalization of 

teachers, trust and collaboration between teachers' questionnaires. In order to 

test the reliability of these tools, Cronbach’s alpha was used.  
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Results  

The results showed that there is a positive and significant relationship 

between students’ competency development with managers’ professional 

leadership, trust and collaboration between teachers and professionalization of 

teachers. Managers’ professional leadership has a direct and significant impact 

on professionalization of teachers. Also, managers’ professional leadership has a 

significant indirect effect on professionalization of teachers through mediation 

of trust and collaboration between teachers. Professionalization of teachers has a 

direct and significant influence on students’ competency development. 

Managers’ professional leadership has a significant indirect effect on students’ 

competency development through mediation of trust and collaboration between 

teachers and professionalization of teachers. 
 

Discussion 
In a general conclusion, we can say that there are many factors involved 

in the professionalization of teachers and professionalization of teachers 

indirectly developed the competency of students. Therefore, in order to 

increase the students’ competency development, it is necessary to improve 

the professionalization of teachers as an effective factor in this improvement 

and the effective factors in it will also be improved. Finally, the results of 

this study indicate the importance of the role of managers’ professional 

leadership in the professional development of teachers and consequently, 

increasing the competence of students.  
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آموزان با  ای مدیران در توسعه شایستگی دانش نقش رهبری حرفه

 ای شدن معلمان بین معلمان و حرفهگری اعتماد و همکاری  میانجی

 

 زهرا قاسمیان دستجردی
 بیدختی اکبر امین علی

 سكینه جعفری

 چكیده
آموزان با  ای مديران در توسعه شايستگی دانش نقش رهبری حرفه هدف پژوهش حاضر

 نوع از باشد. پژوهش حاضر می ای شدن معلمان، اعتماد و همکاری بين معلمان گری حرفه ميانجی
های  شود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام معلمان دوره می توصيفی ـ همبستگی محسوب تحقيقات

بودند  2937-38نفر( شهرستان بابل در سال تحصيلی  9200اول و دوم ابتدايی و متوسطه اول و دوم )
 221مرد و نفر  81عنوان نمونه پژوهش ) نفر به 200ای  گيری تصادفی طبقه که با استفاده از روش نمونه

آموزان،  های دانش ای مديران، توسعه شايستگی رهبری حرفههای  نفر زن( انتخاب شدند. پرسشنامه
ای  رهبری حرفه :ها نشان داد که يافته .استفاده شد ای شدن معلمان، اعتماد و همکاری بين معلمان حرفه

ای مديران با  رهبری حرفهای شدن معلمان اثر مستقيم و معناداری دارد؛ همچنين  مديران بر حرفه
ای شدن معلمان اثر غيرمستقيم و معناداری دارد.  گری اعتماد و همکاری بين معلمان بر حرفه ميانجی

ای  کند. رهبری حرفه آموزان اثر مستقيم و معناداری ايفا می سعه شايستگی دانشتوای شدن معلمان بر  حرفه
ای شدن معلمان اثر غيرمستقيم و معناداری  مان و حرفهگری اعتماد و همکاری بين معل ميانجیمديران با 

 ای کند. نتايج اين پژوهش حاکی از اهميت نقش رهبری حرفه آموزان ايفا می بر توسعه شايستگی دانش
 آموزان دارد. تبع آن افزايش شايستگی دانش ای معلمان و به در رشد حرفه مديران

 

ای شدن معلمان، اعتماد  آموزان، حرفه های دانش عه شايستگیای مديران، توس رهبری حرفه های کلیدی: واژه

 و همکاری بين معلمان
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 مقدمه

ترين، دشوارترين و  ها و استعدادها، پيچيده آموزش و پرورش به معنای رشد تمام توانايی

مؤثرترين فرايند اجتماعی است. توجه جدی به امر آموزش و پرورش از اهداف کليدی و 

شود. نظام آموزشی اثربخش و کارا، نظامی است که با اهداف و  میها محسوب  دولتمهم 

سازی نسل جوان و توسعه نيازهای واقعی جامعه تناسب داشته باشد و توانايی آماده

ها يکی از های آنان برای نيل به اهداف موردنظر را دارا باشد. اين شايستگی شايستگی

يکی از عواملی . (Hallinger and Heck, 2014) ضروريات مهم در جامعه پيچيده امروزی است

کند، موفقيت در حوزه علمی و پيشرفت آموزان کمک میکه به توسعه شايستگی دانش

سازمان را برای انتقال ديد باشد که  ترين عامل در مدرسه، رهبر می تحصيلی مدارس است و مهم

ها  ک دوره برای تحقق آنکند و معلمان را برای هماهنگی ي دهی می به اهداف مشخص و سازمان

کند و برای  کند. رهبری مدرسه به تعيين اهداف در حوزه اجتماعی کمک می دهی می سازمان

کند، در نتيجه مدارس با رهبر قوی در آموزش  اين اهداف هدايت می سوی دهی مدارس به سازمان

 Dijkstra, Geijsel, Ledoux, Van) دهند تر به جامعه تحويل می آموزان با شايستگی و موفقدانش

der Veen & Ten Dam, 2015.) 

های آموزان به عنوان سرمايه انسانی آينده کشور يکی از هدفهای دانشتوسعه شايستگی

مهم و اساسی آموزش و پرروش است که برای تحقق اين مهم بايد آموزش و پرورش را به 

(. Dijkstra, Geijsel, Ledoux, Van der Veen & Ten Dam, 2015) سمت اثربخشی سوق داد

آموزان نقش بسيار مهمی در واضح است که توسعه شايستگی و دستاوردهای تحصيلی دانش

ی ملی و عامل پيشرفت اقتصادی و اجتماعی التحصيالنی که سرمايهايجاد بهترين کيفيت فارغ

ارکان مختلف در ميان  .(idokhti, Jafari, 2018) eNabavi, Amin Bکند جامعه هستند ايفا می

در اثربخشی مدرسه و ای  کننده عنوان رُکن اصلی نقش تعيين نهاد آموزش و پروش، معلمان به

 توانند می معلّمان زيرا (،Ston, Bruce & Hursh, 2007)آموزان دارند  های دانش توسعه شايستگی

 و تسهيل انفراگير رشد و برای يادگيری را الزم بستر آموزشی فضای و امکانات کمبود باوجود

 فراگيران با انسانی روابط و مناسب تدريس الگوهای و هاشيوه کارگيری به با و کنند فراهم

 و نقش ايفای برای را فراگيران و شوند آنان اخالقی عاطفی، اجتماعی، فکری، رشد موجب

موفقيت هر نظام آموزشی در درجه  (.Naghie, 2010آماده کنند ) جامعه در مسؤوليت پذيرش
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ول به ميزان موفقيت معلمان آن نظام بستگی دارد و موفقيت معلمان نيز به ميزان برخورداری ا

به اين دليل جهانی ای شدن معلمان در سطح  ای وابسته است. لذا حرفههای حرفهاز صالحيت

يادگيری سازمانی  های مدارس برای عامل بالقوه برای بهبود آموزش مدرسه و تقويت توانايیکه 

مشاهده کردند که  Li et al. (2009) (. ,2018Yin, & Zheng) هستند حائز اهميت ،شود ب میمحسو 

توسعه شايستگی های درون و بيرونی است که ای شدن معلمان محصولی از فعاليت حرفه

ای شدن  کنند حرفه ادعا می Li, Hallinger and Walker (2016) .به همراه داردآموزان را دانش

و  رودوان يکی از ابزارهای تسهيل يادگيری مداوم در ميان معلمان به شمار میعن معلمان به

 .گرددمیدانش آموزان  2توسعه شايستگیو بهبود مدرسه  باعث

Rauch and Steiner (2013) ها و  آموزان، توانايیها دانش که شايستگی معتقدند

افتد، سائلی که برای آنان اتفاق میمنظور حل م ها را به توانند آن هايی است که افراد می مهارت

ای ها مجموعه شايستگیبر اين باور است که  Ragan, Bigatel and Dillon (2014). کسب کنند

از رفتارها نه لزوماً رفتارهای فردی، نگرش و باورهايی است که برای موفقيت در کار و حرفه 

اساسی و مهم های  جموعه ويژگیشايستگی مبه عبارت ديگر بايد در افراد وجود داشته باشد. 

همچنين  (.Sugumar, 2009شود ) در افراد منجر به عملکرد مؤثر و سطح باال در کار میاست که 

ای و  های حرفه های خالقانه و گرايش ها، ظرفيت توسعه شايستگی حداقل اطالعات، مهارت

ائه خدماتشان کسب انجام وظايف اثربخش و ارهايی است که بايد توسط افراد برای  مطلوبيت

 (.Al-Hattami, Muammar & Elmahdi, 2013شود )

کننده در ارزيابی برتری  شايستگی يکی از عوامل تعيين توسعه ذکرشده، اوصاف بر اساس

نقش بسيار مهمی در ايجاد بهترين کيفيت و  (Saleem & Qureshi, 2011آموزشی است )

کند  اقتصادی و اجتماعی جامعه هستند ايفا می التحصيالنی که سرمايی ملی و عامل پيشرفت فارغ

(Ali, Jusoff, Ali, Mokhtar & Salamat, 2009.) آموزان به ميزان  توسعه شايستگی دانش

(، ارزيابی خود گزارش Williams, 2007پيشرفت آنان در جهت تحقق اهداف مهم آموزشی )

آميز تحصيلی آنان در محيط  عملکرد موفقيتهای صورت گرفته آموزان از پيشرفت ی دانش شده

ها و داشتن دانش مرتبط به آن  ( و اعتماد به نفس آنان در کاربرد روشChen, 2007آموزشی )

 (.(Pace & Kuh, 2002شود  اطالق می

                                                      
1-  competence development 
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 باشد، آموزان میای شدن معلمان عامل مهمی در توسعه شايستگی دانشاز آن جايی که حرفه

رهبری مؤثر از الزامات اصلی در ايجاد  Louis Leithwood, and Wahlstrom (2010) مطابق ادعای

منظور از  Alagheband (2004)شود.  ای شدن معلمان میای است که باعث حرفه شرايط مدرسه

رهبری در مديريت را فراگرد اثرگذاری و نفوذ در رفتار اعضای سازمان برای ياری و هدايت 

ی سوم توجه ی نخستين هزارهاست. در دهه ها در ايفای وظايف سازمانی تعريف نموده آن

معطوف شده است. علت اين توجه فزاينده، اهميت و  2ی رهبری آموزشیعميق به پديده

دار در دستاوردهای  تواند در ايجاد تفاوت معنینقشی است که کيفيت رهبری آموزشی می

دارند  اظهار می Nicknami, Taghipour, Delavar and Ghafary (2009)مدارس ايفا نمايد. 

. طبق ترين عامل تغيير و نوآوری در امر آموزش و پرورش است که مديريت مدرسه مهم

ای در مدرسه موجب  رهبری مؤثر و حرفه Hairon and Dimmock (2012)های  نتايج پژوهش

ای  بر اين نکته تأکيد دارد که حرفه Hairon (2008)گردد.  ای شدن معلمان می توسعه حرفه

ای شدن معلمان با مزايای  حرفه وای معلم منجر شوند  توانند به يادگيری حرفه علمان میشدن م

تر از جمله عملکرد مثبت معلم، فرهنگ مدرسه سالم و بهبود مدرسه همراه هستند و  گسترده

ای معلمان، از جمله اهميت  تر در زمينه پيشرفت حرفه اين محبوبيت نيز با تحوالت وسيع

گردد  آموزان میالعمر، يادگيری شغلی و در نهايت موجه توسعه شايستگی دانش يادگيری مادام

(Hairon & Dimmock, 2012 بدون شک سبک رهبری مديران در هدايت صحيح .)در  معلمان

اثربخشی و  منجر به افزايش ایحرفه جهت اهداف مدرسه مؤثر است. استفاده سبک رهبری

 (.Mosadegh Rad, 2005ورش خواهد شد )کارايی مدرسه و در نهايت آموزش و پر

تواند عملکرد عالوه بر سبک رهبری مديران، از عوامل مؤثر و کارآمد ديگری که می

ای شدن معلمان گردد اعتماد و همکاری بين  معلمان را تحت تأثير قرار دهد و موجب حرفه

ها، مدير و  ميان آن ترين نيازهای کارکنان در سازمان، برقراری اعتماد باشد. مهممعلمان می

های پايين ارزيابی و باشد. وجود سطوح باالی اعتماد در سازمان باعث ايجاد هزينههمکاران می

های درونی های کنترل خواهد بود و کارکنان خود را کنترل و دارای انگيزهديگر مکانيزم

رود ی بشمار میکليد اصلی برای توسعه روابط بين فرد 2اعتماد(. Yılmaz, 2008خواهند شد )

                                                      
1-  educational leadership 

2-  trust 
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(Mukherjee & Bhattacharya, 2013سطح پايين اعتماد باعث می .)  شود که کارکنان جريان

ها را در سازمان منحرف کنند و سوءظن و بدگمانی در بين کارکنان رواج يابد و ارتباطات داده

 Tlaissباشد )های سازمان کيفيتی بهينه نداشته  باز و صادقانه در سازمان از بين برود و تصميم

& Elamin, 2015) ، چراکه برقراری ارتباطات و تحقق همکاری ميان افراد نيازمند وجود اعتماد

سرعت در حال تغيير است،  تر شده و به ها سست است. در عصری که روابط بين افراد و گروه

ديگران  ها، شخصيت و باطنها و تفاسير در مورد انگيزه اعتماد که عمدتاً مبتنی بر استنتاج

نمايد. اهميت ها را تضمين می ها است که رشد و حيات آن است، موضوع محوری سازمان

اعتماد به اين دليل است که مديران به دنبال درک و شناخت چگونگی ايجاد همکاری مؤثر در 

 (. Tyler, 2003آورد ) باشند. اعتماد عاملی کليدی است، زيرا همکاری را به وجود می ها می سازمان

کليد نگهداری روابط سازمانی درونی يا جلوگيری از شکست آن، اين است که افراد به 

طور  همکاری يکديگر اعتماد و اطمينان کافی داشته باشند. روابط مبتنی بر اعتماد متقابل به

شود  موفق شناخته می یها ترين عوامل موفقيت در سازمان عنوان يکی از مهم ای به گسترده

(Vélez, Sánchez & Álvarez-Dardet, 2008برخی صاحب .)  نظران بر اين باورند که اعتماد

ها باعث  نقشی چشمگير در افزايش همکاری در سازمان دارد و وجود آن بين افراد و سازمان

 (.Mukherjee & Bhattacharya, 2013شود تا تعامالت و روابطی منظم و منطقی به وجود آيد ) می

گذاری کند تا بر مبنای آن سرمايه ها ايجاد میايجاد همکاری سازماناعتماد فرصتی را برای 

(. چون نبود اعتماد باعث ايجاد Jafari, Mohammadian & Pour, 2012خود را افزايش دهند )

شود و درنتيجه اين شکاف،  و پرورش می شکاف بين معلمان و عوامل مؤثر در سازمان آموزش 

های آموزشی با مشکالت شوند و اثربخشی برنامه رو می هها با مشکالت اجرايی روب تصميم

های آموزشی مستلزم همکاری اعضا با يکديگر جدی روبرو خواهد شد؛ زيرا تحقق هدف

باشد ترين راه تسهيل همکاری، اعتماد متقابل همه عوامل سازمانی به يکديگر می است و مهم

(Puusa & Tolvanen, 2006در حوزه ارتباطی شيوه .) ای  فزايندهطور  ای رهبری، انديشمندان بهه

عنوان يک وضعيت ميانجی يا توانمند که از طريق آن رهبری بر  کنند به روی اعتماد تمرکز می

 (.(Louis, Leithwood, Wahlstrom et al., 2010گذارد  بهبود آموزش و يادگيری تأثير می

Leithwood & Beatty (2008) عنوان  ی تطبيق با احساسات معلم بههمچنين بر ضرورت رهبران برا

 ,Li, Hallinger & Walkerکردند ای برای ايجاد اعتماد و تعهد به تغيير در مدرسه تأکيد وسيله
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شود.  مساعی اشتباه گرفته می هرکسی درک خاصی از همکاری دارد و اغلب با تشريک (. (2016

شود، اين ابهام بيشتر  ی، مطرح میسازی، ارتباطات و هماهنگ هايی مانند، شبکه زمانی که واژه

خواهد شد. اگرچه هر يک از اين مفاهيم يک جزء بااهميت از همکاری هستند ولی ارزششان 

عنوان يک مکانيزم برای  (. همکاری بهCamarinha & Afsarmanesh, 2006باشد ) يکسان نمی

دهد  فته را افزايش میباشد؛ بنابراين بقا در شرايط بازار آش ها می اهرم قرار دادن شايستگی

(Romero, Galeano & Molina, 2008.) 
 

 پیشینه پژوهش

نشان داد که رفتارهای رهبری تأثير مثبت بر اعتماد  Yin & Zheng (2018)های پژوهش يافته

 Li, Hallinger and Walker (2016) طبق پژوهش. ای داشت معلمان و جوامع آموزش حرفه

ای معلم در مدارس نقش دارد. نتايج  و آموزش حرفهه بين رهبری عنوان واسط اعتماد معلمان به

عنوان يک  ای شدن معلمان به دهد که حرفه نشان می Zheng, Yin, Liu and Ke (2016) پژوهش

ای  آموزان و افزايش ظرفيت حرفهاستراتژی مؤثر برای مدارس که مايل به بهبود عملکرد دانش

در پژوهش خود  Wang (2015)رسميت شناخته شده است.  ای به طور گسترده معلمان هستند به

آورد و  های همکارانه را به ارمغان می شدن معلمان همکاری ای به اين نتايج دست يافت که حرفه

ای شدن  تنها در صورتی که اعتماد، احترام و درک درست در فرهنگ مدرسه برقرار باشد حرفه

خود به اين نتايج  در پژوهش Top, Akdere and Tarcan (2015)کند.  معلمان تحقق پيدا می

دار در احساس نسبت به سبک رهبری  های معنی دست يافتند که عليرغم وجود تفاوت

های آن در بين  توجهی بر روی تعهد سازمانی و مؤلفهگرا، اعتماد سازمانی تأثير قابل  تحول

نشان داد  Zolfagharian, Aminbeidokhti and Jafari (2018) های پژوهشيافته کارکنان دارد.

های دانشجويان اثر بر توسعه شايستگیگری کسب دانش با ميانجیکه تعامل استاد و دانشجو 

  .مستقيم و معناداری دارد

بر اين اساس رسالت آموزش و پرورش تعليم و تربيت نيروی انسانی است. در اين راستا 

کشيدن و متعالی کردن آدمی دانسته و هدف از های بالندگی، براگر تربيت را فراهم کردن زمينه

ها در جهت کمال در نظر گرفته شود، معلمان آن فعليت بخشيدن به استعدادهای بالقوه انسان

در تحقق اين امر از نقش ارزنده و بسزايی برخوردار هستند. با بررسی پيشينه پژوهش و 
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Yin & Zheng, 2018:منبع 

موزشی جهت تقويت و توسعه های آ ای مديران در موفقيت سازمان اهميت نقش رهبری حرفه

ی اثربخشی سازمانی  های اساسی آموزش و همچنين ايجاد شرايط مطلوب در توسعه مطلوبيت

ای  و پرورش، در اين پژوهش مدل فرضی زير از روابط ساختاری بين رهبری حرفه آموزش 

 ه اين پرسش اصلیو ب (2)شکل  آموزان در نظر گرفته شد تگی دانشمديران و توسعه شايس

گری اعتماد و همکاری بين معلمان و  با ميانجیای مديران  رهبری حرفهپاسخ خواهد داد آيا 

 اثر خواهد داشت؟آموزان  توسعه شايستگی دانشبر  ای شدن معلمان حرفه

 
آموزان با نقش ميانجی ای مديران بر توسعه شايستگی دانش : مدل مفهومی اثر رهبری حرفه2شکل 

 اعتماد و همکاری بين معلمان ای شدن معلمان، حرفه

Figure 1.  the model of conceptual effect managers 'professional leadership on 
students' competency development with mediation teacher professional, trust and 

collaboration between teachers 
 
 

 شناسی پژوهشروش
بينی توسعه شايستگی دانش آموزان بر  ژوهش حاضر به بررسی پيشکه پ با توجه به اين

ای شدن گری اعتماد و همکاری بين معلمان و حرفهای مديران با ميانجیاساس رهبری حرفه

 هایپژوهشپردازد، از نوع  می 2937-38معلمان در مدارس شهرستان بابل در سال تحصيلی 

های ابتدايی، متوسطه اول  امل تمام معلمان دورهباشد. جامعه آماری ش توصيفی ـ همبستگی می

معلم زن و  2674بوده است. از اين تعداد  2937-38نفر( در سال تحصيلی  9200و دوم )

نفر به عنوان نمونه  200ای گيری تصادفی طبقهبا استفاده از روش نمونهمعلم مرد بودند.  2426

% 1/17نفر حدود  221% معلمان مرد، 1/42نفر حدود  81) پژوهش انتخاب شدند که اين تعداد

 معلمان زن( بودند در اين پژوهش از چهار ابزار استفاده شده است:

ای مديران از  منظور سنجش سبک رهبری حرفه به ای مدیران: پرسشنامه رهبری حرفهالف( 

که  Day, SammoDns, Leithwood, Hopkins, Gu & Brown (2010) ایپرسشنامه رهبری حرفه
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به روش  Day et al. (2011)اعتبار اين پرسشنامه توسط  شده است. گويه استفاده 22مل بر مشت

توسط محقق با آزمون آلفای پرسشنامه اعتبار اين ( گزارش شده است. 72/0آلفای کرونباخ )

منظور سنجش اعتماد  به پرسشنامه اعتماد بین معلمان:ب( شده است؛  ( محاسبه73/0کرونباخ )

 Mayer, Davis and Schoorman گروهی بين معلمان از پرسشنامه اعتماد درونگروهی  درون

 9شده است. اين پرسشنامه مشتمل بر   استفاده Jarvenpaa and Leidner (1999)و  (1995)

شده  ( محاسبه847/0توسط محقق با آزمون آلفای کرونباخ )پرسشنامه اعتبار اين  گويه است.

گروهی  منظور سنجش ميزان همکاری درون به ن معلمان:پرسشنامه همكاری بیج( است؛ 

شده است.  استفاده Aram and Morgan (1976)گروهی  از پرسشنامه همکاری درون معلمان

 Aram and Morgan اعتبار اين پرسشنامه توسطباشد. گويه می 20اين پرسشنامه مشتمل بر 

 پرسشنامه ضريب آلفای کرونباخ ( گزارش شده است.82/0با آزمون آلفای کرونباخ ) (1976)

ای شدن  د( پرسشنامه حرفه ؛شده است ( محاسبه718/0)گروهی توسط محقق  همکاری درون

ای شدن  ای شدن معلمان از پرسشنامه حرفه منظور سنجش ميزان توسعه حرفه بهمعلمان: 

مشتمل بر شده است. اين پرسشنامه   استفاده Leithwood, Aitken and Jantzi (2006) معلمان

با آزمون آلفای  Leithwood et al. (2018) اعتبار اين پرسشنامه توسط باشد.گويه می 22

ای شدن معلمان  حرفه پرسشنامه ضريب آلفای کرونباخ( گزارش شده است. 884/0کرونباخ )

منظور  بهآموزان:  گی دانشتپرسشنامه توسعه شایسه( شده است.  ( محاسبه817/0)توسط محقق 

 ,Hernández Lópezپرسشنامه توسعه شايستگیاز  آموزان يزان توسعه شايستگی دانشسنجش م

Saá Pérez, Ballesteros Rodríguez, & García Almeida (2016) شده است. اين   استفاده

 .Hernández López et alاعتبار اين پرسشنامه توسط باشد. گويه می 4پرسشنامه مشتمل بر 

 پرسشنامه ضريب آلفای کرونباخ ( گزارش شده است.89/0کرونباخ ) با آزمون آلفای (2016)

 شده است.   ( محاسبه776/0)آموزان توسط محقق  توسعه شايستگی دانش

 

 ها یافته
ای مديران، اعتماد و همکاری بين معلمان، برای تعيين ميانگين متغيرهای رهبری حرفه

از آمار توصيفی ميانگين، انحراف معيار آموزان  ای شدن معلمان و توسعه شايستگی دانشحرفه

 (. 2و ماتريس همبستگی بين متغيرهای پژوهش استفاده شد )جدول 
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ای مديران، اعتماد معلمان به يکديگر، همکاری آموزان با رهبری حرفه توسعه شايستگی دانش

ی شدن ارابطه حرفهای شدن معلمان رابطه معنادار و در جهت نظری دارد. بين معلمان و حرفه

 ای . حرفه(r = 0.655, p  .05) معلمان با اعتماد معلمان به يکديگر بيشتر از ساير متغيرها است
 

 ميانگين، انحراف معيار و ضرايب همبستگی بين متغيرهای پژوهش  .2جدول 
Table 1.  Mean, standard deviation and correlation coefficients between research variables 

 تغيرهام
Variables 

 ميانگين
Mean 

 انحراف
 معيار
Std 

(2) (2) (9) (4) (1) 

     - 0.657 4.177 ای مديران. رهبری حرفه2

 0.622 4.130 . اعتماد بين معلمان2
**

0.336 -    

 0.558 4.055 . همکاری بين معلمان9
**

0.336 
**

0.517 -   

 0.496 4.007 ای شدن معلمان. حرفه4
**

0.413 
**

0.655 
**

0.523 -  
 0.940 4.136 آموزان. توسعه شايستگی دانش1

**
0.153 

**
0.242 

**
0.181 

**
0.236 - 

 

. همچنين (r = 0.413, p  .05) ای مديران رابطه معناداری داردشدن معلمان با رهبری حرفه

در نهايت، . (r = .523, p  .05) ای شدن معلمان با همکاری بين معلمان رابطه معناداری داردحرفه

 (r = 0.236, p  .05)آموزان رابطه معناداری دارد  ای شدن معلمان با توسعه شايستگی دانشحرفه

 ای شدن معلمان دارد،اثر معناداری بر حرفه مديران ایمدل نهايی رهبری حرفه در

(11 = .17, t =3.15, p < .05)مان به اثر معناداری بر اعتماد معل مديران ای. رهبری حرفه

ای شدن معلمان به يکديگر بر حرفه اعتماد. (12 = .34, t = 5.02, p ≤ .05) يکديگر دارد

 ای. بر اساس اين نتايج رهبری حرفه(12 = 0.49, t =8.21, p < .05) معلمان اثر معناداری دارد

ريب معناداری و ض 267/0گری اعتماد معلمان به يکديگر اثر غيرمستقيم برابر با با ميانجی مديران

ای مديران اثر معناداری بر همکاری بين کند. رهبری حرفهای معلمان ايفا میبر رشد حرفه 27/1

ای شدن معلمان اثر همکاری بين معلمان بر حرفه. (13 = .22, t =3.45, p ≤ .05)معلمان دارد 

ای مديران با ری حرفه. بر اساس اين نتايج رهب(22 = 0.44, t = 7.09, p < .05) معناداری دارد

بر رشد  22/4و ضريب معناداری  20/0برابر با  یگری همکاری بين معلمان اثر غيرمستقيمميانجی

کند. همچنين اعتماد معلمان به يکديگر بر همکاری بين معلمان اثر معناداری ای معلمان ايفا میحرفه

ای مديران با دست آمده رهبری حرفه. توجه به نتايج به (11 = 0.44, t = 7.09, p < .05)  دارد

 07/9و ضريب معناداری  07/0برابر با  یگری اعتماد و همکاری بين معلمان اثر غيرمستقيمميانجی
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ای شدن معلمان بر توسعه شايستگی کند. درنهايت حرفهای معلمان ايفا میبر رشد حرفه

های به دست آمده حاکی از آن يافته. (23 =.44, t = 7.09, p  .05)آموزان اثر معناداری دارد  دانش

ای شدن معلمان ميانجی اعتماد، همکاری بين معلمان و حرفه ای مديران بااست که رهبری حرفه

 آموزان داشته باشد. های دانش بر توسعه شايستگی 273/0تواند اثر غيرمستقيم برابر با  می

(؛ CFI=  30/0(؛ )NFI=  33/0(؛ )AGFI=  36/0(؛ )GFI=  33/0های برازندگی )شاخص

(33/0  =IFIبه دست آمد که نشان از برازش مطلوب مدل می ).باشد 

 
Chi-square=3.51, df=3, p-value=0.31916, RMSEA =0.029 

ای ای مديران بر توسعه شايستگی با نقش ميانجی اعتماد، همکاری و حرفهاثر رهبری حرفه . 2شکل 
 شدن معلمان

Figure 2.  effect managers 'professional leadership on students' competency development 

with mediation teacher professional, trust and collaboration between teachers 

 

 شده است. گزارش 2اثرات مستقيم، غيرمستقيم و کل در جدول شماره 

 

ای شدن ای مديران، اعتماد، همکاری و حرفهفهاثر مستقيم، غيرمستقيم و کل رهبری حر . 2جدول 
 آموزان معلمان بر توسعه شايستگی دانش

Table 2) Effect of direct, indirect and total professional leadership of managers, trust, 

cooperation and professionalization of teachers on student competence development 

 اثر
Effect 

 مسير
Path 

 اثر مستقيم
Direct 
effect  

 اثر غيرمستقيم
Indirect 
effect 

 اثر کل
Total 
effect 

 زاد برون

 زاد بر درون

* ای شدن معلمانای مديران بر حرفهرهبری حرفه
0.17 

*
0.24 **

0.41 
** ای مديران بر اعتمادرهبری حرفه

0.34 - **
0.34 

** ی بين معلمانای مديران بر همکاررهبری حرفه
0.22 - **

0.22 
** اعتماد بر همکاری بين معلمان زاد درون

0.44  **
0.44 
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** ای شدن معلماناعتماد بر حرفه زاد بر درون
0.49 *

0.102 *
0.592 

** ای شدن معلمانهمکاری بين معلمان بر حرفه
0.21 - **

0.21 
** ای شدن معلمان بر توسعه شايستگیحرفه

0.24  **
0.24 

** - ای مديران بر توسعه شايستگیرهبری حرفه اثر کل
0.179 **

0.179 
 P<0.05 **P<0.001* شده *ضرايب متريک گزارش

 گیریبحث و نتیجه

ای مديران های مربوط به سوال نخست پژوهش حاکی از آن است که رهبری حرفهيافته

 & Yinهای پژوهشبا يافتهای شدن معلمان اثر مستقيم و معناداری دارد که مدارس بر حرفه

 Hairon & Dimmock (2012)Zheng (2018) &  راستاست. اين يافته بدان معناست  هم

نظارت اصلی و و گردد  ای شدن معلمان می ای بودن رهبری مديران مدرسه موجب حرفه حرفه

ذارد و گ ای شدن معلمان در مدارس تأثير می ای بر حرفه عنوان رهبر حرفه مثبت مدير مدرسه به

 Louis, Leithwood & Wahlstromدهد.  ظرفيت معلمان را برای يادگيری سازمانی افزايش می

علمان را در ای شدن م نشان داند که هر دو رهبری آموزشی و رهبری مشترک حرفه (2010)

 Shams Morkani &Mahjoob Eshrat Pardakhtchi ,Mehri ,کند. مدارس ترغيب می

(2014) Abadi ای شی نشان دادند که بين حمايت مديران مدارس با رشد حرفهدر پژوه

  دبيران رابطه مستقيم وجود دارد.

ای مديران بر همکاری و اعتماد بين  دهد که رهبری حرفه يافته ديگر پژوهش نشان می

راستاست. همTop Akdere & Tarcan (2015)معلمان تأثير مستقيم دارد که با نتايج پژوهش 

بيش از بيش نيازمند نيروی انسانی پرتالش و متعهد هستند و تحقق اهداف  امروزه مدارس

آموزش و پرورش را بيش از هر چيز ديگر بايد در گرو تالش و همت معلمان دانست. اعتماد 

عضو برای عملکرد کارآمد اعضا ضروری است، زيرا بدون وجود  -بين فردی و بين رهبر 

نياز به مديريت و از سوی ديگر، نی به تأخير ميافتد. اعتماد بين فردی، تحقق اهداف سازما

ترين و  های فعاليت اجتماعی محسوس و حياتی است. مديران کميابرهبری در همه زمينه

کننده جامعه هستند که  ها و عوامل اصلی و تعيين های سازمان ترين سرمايه چنين باارزش هم

مديران شايسته و آگاه، توانايی آن را دارند نقش بنيادی و حياتی در رشد و شکوفايی آن دارند. 

های سازمان  های شغلی، هدف های درونی، دانش کارشناسی و تجربهگيری از توانايیکه با بهره
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ای برتر تحقق بخشند و اثربخشی و کارايی سازمان را باال  گونه کارگيری کمترين منابع به را با به

باشد  عامل بسيار مهم در ايجاد اعتماد بين معلمان می ای عنوان رهبر حرفه برند. مدير مدرسه به

گردد. معلمان با اعتماد به وجود آمده تمايل بيشتر در  و موجب همکاری بيشتر بين معلمان می

 کنند. مشارکت در کارها و انجام کار گروهی پيدا می

بر  يافته ديگر پژوهش حاکی از آن است که اعتماد و همکاری بين معلمان اثر مستقيم

  Yin & Zheng (2018(های پژوهش ای شدن معلمان دارند که نتايج اين پژوهش با يافته حرفه

راستاست. باال بودن اعتماد بين معلمان ضعف در ساير منابع برای بهبود عملکرد را تا حدی  هم

 شود باال بودن اعتماد مساوی با افزايش همکاری و همفکری،رو گفته می کند. ازاين جبران می

بهبود رضايت شغلی، تعهد سازمانی، فضای اطمينان بين کارکنان، تقسيم اطالعات، حل مسئله، 

تسهيل توانمندسازی، توانايی تغيير، يادگيری و نوآوری، کاهش فشار روحی و روانی، کاهش 

ها و درنهايت ايجاد چارچوبی برای بهبود عملکرد مدارس عدم اطمينان به آينده، حل تعارض

های آموزشی شرکت نموده و  علمان با همکاران خود در طراحی و اجرای پروژهشود. م می

هايی را برای همکاری با ديگران جهت بهبود  گيری از تخصص يکديگر، موقعيت ضمن بهره

نمايند. معلمان اثربخش از تحوالت جاری در آموزش و  آموزان فراهم می يادگيری دانش

ها  باشند. آن های آموزشی جديد می نبال استراتژیپرورش دارای شناخت کافی بوده و به د

های آموزشی مشارکت نموده  های علمی و دوره منظور روزآمد کردن دانش خود، در فعاليت به

کنند.  ای خود استفاده می عنوان منابعی جهت رشد حرفه ای، به ها و نشريات حرفه و از سازمان

پردازند و ضمن  ها و اشتباهات خود می موفقيت ها از طريق تفکر درباره تدريس، به ارزيابی آن

 دهند. ارزيابی کار خود، اقداماتی را جهت بهبود آن انجام می

-ای شدن معلمان بر توسعه شايستگی دانش يافته ديگر پژوهش حاکی از آن است که حرفه

ست. راستا همVakili Harris, Hejazi & Aega (2016)آموزان تأثير مستقيم دارد که با نتايج 

عنوان هسته مرکزی تعليم  رغم گسترش آموزش از آموزش از راه دور، معلم هنوز به امروزه، به

مانده است او عالوه بر آموزش مطالب درسی، با  ترين عنصر آموزشی باقی و تربيت و مهم

های ديگران، باورها و  های خود و همچنين اظهارنظر و بيان ايده توجه به اعتقادات و برداشت

ای رفتار کند که گاه  گونه شود تا ناآگاهانه به دهد که باعث می اداتی در ذهنش شکل میاعتق

آموز و گاه نيز مانع فراگيری بيشتر وی شود. معلمان از موجب تسهيل يادگيری دانش
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ای  ها به دليل نقش برجسته شوند. آن ترين اجزای نظام آموزش و پرورش محسوب می کليدی

که اعمال و رفتارشان در  دارند و نيز به دليل اين آموزان بر عهده ی دانشکه در پرورش و يادگير

های مختلف شغلی و  های يادگيری مؤثر است، نيازمند برخورداری از شايستگی ايجاد انگيزه

 ای هستند.  حرفه

ای مديران با ميانجيگری اعتماد و  يافته ديگر پژوهش نشان دهنده اين است رهبری حرفه

آموزان دارد. با توجه به نظرات  توسعه شايستگی دانش رمعلمان اثر غيرمستقيم ب ای شدنحرفه

Yin & Zheng (2018) آميز، توسعه افراد که شامل فراهم  از عوامل مؤثر در رهبری موفقيت

عنوان الگوی مناسب است  کردن حمايت فردی يا در نظر گرفتن، ارائه تحريک فردی و عمل به

-وظيفه از است. جزئی رهبری اوليه و مالزم صفت باشد. اعتماد عتماد میکه الزمه اين حمايت ا

 رهبران آيا اينکه بود، ولی خواهد و بوده مشکالت حل و يافتن برای با افراد کار کردن رهبر، ی

 تا افراد که بستگی دارد اين به خير يا رسند می مشکالت حل الزم برای خالق تفکر و آگاهی به

به  را رهبر دسترسی ديگران، به داشتن اعتماد اعتماد قابليت دارند؛ و ماداعت آنان به حد چه

 در که کنند، مايل هستند می اعتماد رهبری به پيروان که زمانی .کند می تعديل همکاری و آگاهی

آنان  منافع و حقوق از که باشند داشته اطمينان باشند. يعنی پذير آسيب رهبر اعمال برابر

د. با وجود اعتماد معلمان تمايل به برقراری رابطه صحيح و مناسب در شونمی سوءاستفاده

آموزان و افزايش ساز توانمند شدن دانشکنند که خود زمينهای شدن پيدا میجهت حرفه

های آموزشی که شامل  شايستگی آنان را در پی خواهد داشت. لذا با مديريت صحيح برنامه

ه پشتيبانی آموزشی، نظارت بر پيشرفت تحصيلی و ريزی و نظارت بر آموزش، ارائ برنامه

کارکنان است و از سوی ديگر رهبری يادگيری که شامل رهبری آموزشی، تحول و توزيع شده 

ای معلمان در مدارس  است، توأم با عامل مهم و اساسی اعتماد تأثير مثبتی بر يادگيری حرفه

کند.  آموزان نمود پيدا میهای دانش گیای شدن معلمان را در توسعه شايست دارد و نتايج حرفه

 باشد. طور غيرمستقيم و مستقيم رهبری عامل مؤثر در توسعه شايستگی دانش آموزان می لذا به

ای مديران با ميانجيگری همکاری و  يافته ديگر پژوهش نشان دهنده اين است رهبری حرفه

اين موزان دارد. با توجه به آ ای شدن معلمان اثر غيرمستقيم بر توسعه شايستگی دانشحرفه

ای اثربخش است که يکی از عوامل مهم آن رهبری و مدير مدرسه  توان گفت مدرسه نتايج می

ای ای باشد. همچنين همکاری بين معلمان موجب تبادل نظر و افزايش يادگيری و حرفه حرفه
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نست که خود ای شدن داتوان همکاری را عامل مؤثری در حرفهگردد، لذا میشدن آنان می

آموزان دارد. از آن جايی که عوامل ها و شايستگی دانشتأثير بسزايی در افزايش مهارت

ای شدن معلمان خود بصورت غير باشد و حرفهای شدن معلمان دخيل میبسياری در حرفه

گردد. لذا جهت افزايش توسعه شايستگی آموزان میمستقيم موجب توسعه شايستگی دانش

ای شدن معلمان بعنوان عامل مؤثر در اين بهبود تقويت گردد و الزم است حرفهآموزان دانش

 عوامل مؤثر در آن نيز ارتقاء يابد.

 پژوهش حاضر پرسشنامه است آن گيریاندازه ابزارهای پژوهش اين هایمحدوديت از يکی

-ی اندازهخطاها از جمله ذاتی هایمحدوديت ها پرسشنامه و است گرفته کار به سنجش برای را

 پذيرش اجتماعی و ... دارند.  های قابلنگری، پاسخگيری، عدم خويشتن

ها و پوسترها شود با استفاده از بروشورها، کتابچه و پرورش پيشنهاد می به مسئوالن آموزش 

آموزان آگاه شوند و با های دانش ها بر توسعه شايستگی ای شدن آن معلمان را از تأثير حرفه

ای شدن معلمان و استفاده از  های ضمن خدمت در جهت حرفه ات و دورهبرگزاری جلس

های جديد تدريس که تأثير بسزايی در وسايل سمعی بصری و کمک آموزشی و فنون و روش

های آموزشی ضمن خدمت برای  آموزان دارد. تشکيل جلسات و دورهتوسعه شايستگی دانش

 ارس کمک گردد. ها در رهبری مد ای شدن آن مديران تا به حرفه
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