
با رابطه درک معلمان از رفتارهای رهبری آموزشی مدیر 

 ها نسبت به تغییر سازمانیش آننگراثربخشی و 

 3نژاد یمطهرحسین ، 2مهدی لسانی، 1زادهراضیه رجب

 31/31/49تاریخ پذیرش:    7/8/49تاریخ دریافت: 

 چکیده
سبت ها نبین درک معلمان از رفتارهای رهبری آموزشی مدیر و نگرش آنرابطه  بررسی حاضر پژوهش هدف

بستگی روش تحقیق، توصیفی از نوع همشان در مدارس متوسطه دوم شهرستان فسا بود. به تغییر و اثربخشی

است که  نفر( 131) فساشهرستان دوم متوسطه دولتی مقطع معلمان مدارس تمامی جامعه آماری شامل و  بوده

 موردمطالعهانتخاب و مرد(  01زن و  331) معلم 371تصادفی تعداد ای طبقهگیری با استفاده از روش نمونه

(، نگرش نسبت به تغییر سازمانی دونهام 3111) لکارکیمهای رهبری آموزشی هوی و قرار گرفتند. پرسشنامه

ها با قرار گرفت. داده مورداستفاده( 3143) نژادسبحانیمنش و زمانی( و اثربخشی معلم 3484) همکارانو 

مورد  31 نسخه SPSSافزار کارگیری نرمو با به گامبهگامو رگرسیون  رگرسیون خطی چند متغیرهاستفاده از 

نسبت به ا هنتایج نشان داد درک معلمان از رفتارهای رهبری آموزشی، نگرش آن قرار گرفتند. وتحلیلتجزیه

در رابطه  کند و متغیر نگرش نسبت به تغییر سازمانیبینی میداری پیشطور معنیشان را بهتغییر و اثربخشی

 کند.ها نقش متغیر میانجی ایفا میبین درک معلمان از رفتارهای رهبری آموزشی و اثربخشی آن

 اثربخشی معلم، تغییر سازمانیرهبری آموزشی، نگرش نسبت به  واژگان کلیدی:

 

  

                                                           
 نویسنده مسئول.) رانیا، کرمان کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید باهنر،. 1

raziye.rajabzade@gmail.com) 

 ، ایران.کرمان دانشیار دانشگاه شهید باهنر، گروه مدیریت آموزشی،. 2

 ، ایران.کرمان دانشگاه شهید باهنر، گروه مدیریت آموزشی، استادیار. 3
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 مقدمه

. هستند حولت حال در مانندبی شتابی با فناوری و دانش ازجمله بشر زندگی ابعاد تمامی امروزه

 آورینو و تحول تغییر، اگر. است تغییر امروز، دنیای در ثابت امر یگانه ،3دراکر تعبیر به

 زندگی سطح در هم شاید و اولیه هایانسان زندگی در سطح هنوز بشر نداشت، ضرورت

 اگر. دشنمی حاصل او رفتار و نگرش دانش، در تحولی و تغییر هیچ و ماندمی باقی جانوران

 قیبا خود فکری تنگ چارچوب در نداشتند، اصالح و تغییرپذیری خاصیت هاانسان

مروزی، ا پرشتاب و رقابتی دنیای در درنتیجه. شدمی مسدود آنان پیشرفت راه و ماندندمی

و  تندهس دائمی و مستمر تغییرات و نوآوری به ناگزیر خود پویایی و بقا برای هاسازمان

هاست ازمانس موفقیت اساسی شرایط از یکیآن مدیریت و سازمانی سریع تغییرات ضرورت

 اتخاذرا  سازمانی تغییر (3183؛ ترجمه اعرابی و پارساییان، 3448) 3دفت (.3141بخشی،)

رکت تغییرات سازمانی مستلزم ح لذا؛ کندتعریف می سازمان توسط جدید رفتار یا ایده یک

های افراد ها و تواناییهاست و این مسئله ممکن است بر قابلیتسوی ناشناختهها بهاز شناخته

 در محدوده تواندبرابر تغییر می کارکنان در واکنش .(3183، نصیری) بگذاردتأثیر منفی 

بنابراین  (3484، 1دونهام و پیرس) باشد مقاوم بسیار و منفی تا کامالً حمایتی و مثبت کامالً

 مجاب ای برایکنندهکه دالیل قانعکنند مگر ایناعضای سازمان از انجام تغییر حمایت نمی

 .(3183، نصیری) باشدوجود داشته  موردنظرها نسبت به اقدام آن کردن

 هاینگرش و فرضیات اعتقادات، باورها، است ضروری اتتغییرکردن  اثربخش برای

رش است تغییر سازمانی مستلزم تغییر در نگ ،گریدانیببه. شود روشن و کشیده چالش به افراد

 نندکها شالوده دانش ما را برای تعامل با دیگران و با دنیای پیرامونمان فراهم میو نگرش

نگرش  (3133، 9بنتاکورینا؛ 3484) همکارانشطبق نظر دونهام و . (3141فرازجا و خادمی، )

، عبارت است از شناخت شخص درباره تغییرات سازمانی، طورکلیبه 1نسبت به تغییر سازمانی

                                                           
1. Drucker 

2. Daft 

3. Dunham & Pierce 

4. Corina Bentea 

5. Attitude towards organizational change 
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های عاطفی نسبت به تغییرات و تمایل رفتاری نسبت به تغییراتی که در سازمان رخ واکنش

تغییراتی ه کند کای که یک شخص تصدیق میشناخت نسبت به تغییر یعنی اندازه .دهدمی

ی های عاطفدهد، هم به نفع سازمان و هم به نفع اعضایش است. واکنشکه در سازمان رخ می

ای که یک شخص تمایل دارد از تغییراتی که در سازمان رخ نسبت به تغییر یعنی اندازه

ی حمایت ای که یک شخص برادهد، لذت ببرد. تمایل رفتاری نسبت به تغییر یعنی اندازهمی

-از این اجزای نگرش می هرکدام کند.تغییرات به سازمان اقدام می واردکردنرات یا از تغیی

 ؛از تغییرات در محیط سازمان بپردازد حمایتعدمتواند سبب شود تا شخص به حمایت یا 

فهم  و اداره کردن بخش انسانی چالش اصلی در هدایت فرایند تغییر در سازمان است بنابراین

 عنیی تواند بر رفتار فرد اثر بگذارد؛یاهمیت دارد که م جهتازآننگرش افراد در سازمان 

ا تحت تأثیر توان رفتار او رمی معموالًاگر بتوان در تشکیل یا تغییر نگرش فرد سهمی داشت، 

 .(3141فرازجا و خادمی، ) دادقرار 

های آموزشتتی زمانی پایدار نیستتت، ستتازمان  مستتتثنانیز از تغییر  وپرورشآموزشنظام 

هتای جتامعه را تحمل کنند، با جامعه   کننتد کته دگرگونی  متاننتد و توانتایی بقتا پیتدا می     می

 یک مکان مدرستتته محیطستتتازگار شتتتوند و خود را با شتتترایط اجتماعی هماهنگ کنند. 

 را غییرنه تگوهرمدارس باید است و  ایجاد تغییرات تالش در جهت برای شروع استراتژیک

مدیران نقش در این بین  .(3110، 3بوشتتر) رندیبپذ جهانی با تغییرات همگام منظور حرکتبه

دارند و در جهت  بر عهدهها را عنوان کستتتانی کته همتاهنگی درونی و بیرونی ستتتازمان   بته 

ز حائ کنند، بستتتیاریابی به اهداف ستتتازمان از طریق هدایت مناستتتب افراد تالش میدستتتت

این حقیقت که تغییر نیازمند ایجاد یک سیستم جدید و  وسیلهبهاهمیت استت و این موضوع  

و  یزنباخا) استتتتگرفته ، مورد تأکید قراراستتتتهای جدید رویکرد کردن نهینهادستتتپ  

اند که از مجرای رسمی و سلسله مراتبی مدیران قادر بوده اگر درگذشتهاما  ؛(3444، 3پیالی

در جهتت اثربخشتتتی متدارس حرکت نمایند، در شتتترایط امروزی تأکید صتتترف بر چنین    

ر در های مدیریتی، دیگنقش دیگربیانبهاموری، اثربخشتی مدارس را تضمین نخواهد کرد.  

                                                           
1. Busher 

2. Eisenbach, & Pillai 
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ت بافکافی نبوده و مدیران در این  ات ستتتازمتانی رو تغیی هتای نوین آموزشتتتی برابر چتالش  

، 3گرون) هستتتتند« مهارت رهبری کردن»ستتترشتتتار از چالش، نیازمند ابزاری تحت عنوان  

3113.) 

گذاران آموزشی همواره براین باورند که رهبری ستون اصلی بهسازی محققان و سیاست

از  یزشاند که رهبری آمومدرسه بوده و در راستای تشریح و تفسیر این اصطالح بیان داشته

به  .(3111، 3بثمک) استها متفاوت های رهبری رایج در دیگر سازماندیگر اصطالح

رهبری آموزشی یاری و مدد به بهبود کار آموزشی و  (3170ترجمه طوسی، ) لزیوااعتقاد 

. وی معتقد است که نقش رهبر است ،ببرد ترشیپک قدم یهر عملی که بتواند معلم را 

و مساعدت و سرانجام همکاری کردن، نه  آموزشی عبارت است از: حمایت، تقویت، یاری

 توسعه را برای یادگیری هایفرصت است که سازمانی فعالیتی آموزشی رهبری دستور دادن.

ند. کمی آموزشی، فراهم هایفعالیت در آموزاندانش پیشرفت منظورای معلمان و بهحرفه

، 1وفورد) داردرکز تم مدرسه اولویت اولین عنوانبه آموزش بر کیفیت آموزشی رهبر یک

وظایف مدیر در  (3111) 9هوی و میلکارک .(3131؛ به نقل از عبدالهی و همکاران، 3113

و  مدرسه ای مدرسه، تعریف اهدافترویج پیشرفت حرفهشامل  نقش رهبری آموزشی را

انسته و د و نظارت و ارائه بازخورد در فرآیند تدری  و یادگیری هاآن ارتباط بین برقراری

رود که رهبری مناسبی را در جهت حمایت از هر یک از از مدیر انتظار میدارند که بیان می

ودن روز بهای مدرسه در جهت بهبود کیفیت و بهکارکنان فراهم کند تا آنان با تالش

 1شپرد به هتوج با، معلمان ایحرفه ارتقای توسعه ، بیشترین همکاری را کنند.وپرورشآموزش

در حمایت از  (3113)  0. ابیاسترفتار رهبری آموزشی در مدارس  بانفوذترین (3440)

های شپرد، اشاره کرد که الزمه رهبری آموزشی موفق این است که مدیر توجه اولیه را گفته

                                                           
1. Gronn 

2. Macbeath 

3. Dufour 

4. Mielcarek 

5. Sheppard 

6. Obi 
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های های رهبری و برنامهای کارکنان قرار دهد که شامل روشهای توسعه حرفهبر برنامه

 عملکرد نقش معلمان است. طراحی شده برای تغییر

در عصر حاضر، هدف از  چراکهتغییر عملکرد نقش معلمان حائز اهمیت است، 

تنها انتقال میراث فرهنگی و تجارب بشری به نسل جدید نیست و ایجاد  وپرورشآموزش

ی اها، در آن جایگاه ویژهرفتار انسان درنهایتو  هاشناختها، تغییرات مطلوب در نگرش

معلم یکی از عناصر کلیدی و مهم نظام  (.3188ظهیر و همکاران،  پور یتق) دارد

الزم  هایها و صالحیتکه باید دارای شایستگی خصوص مدرسه استو به وپرورشآموزش

امل تر اثربخشی است که یک عاما از آن مهم ؛تا بتواند این شغل مهم را بر عهده بگیرد باشد

معلمان، یک ساختار چندبعدی است که ابعادی همچون: مهم و رکن اساسی است. اثربخشی 

 های فعال و پویا و مشارکت فعالهای شخصیتی، کالسدانش، محتوا، آموزش معلم، ویژگی

اثربخشی معلم به مفهوم میزان توانایی  (.3131، 3ریکنبرگ) ردیگدر کالس درس را در بر می

ها حیتآموز، صالبین معلم و دانش معلمان برای دستیابی به اهداف آموزشی، ارتباط مثبت

های آموزش و انجام دادن کارهایی همچون موقع، هیجان و انگیزهها، حضور بهو شایستگی

های متفاوت و جدید در کالس آموزان، استفاده از روشریزی، توجه به نیازهای دانشبرنامه

مان اثربخش بیشتر معل (.3131، 3چارلستون) استآموزان درس و ایجاد انگیزه در دانش

ا های مناسب بگرا و هدفمند هستند و برای یادگیری بهتر در محیط آموزشی رسانههدف

اقدامات الزم را با  ،ها یا ساختن آنتدری  خود را انتخاب کرده و در جهت تهیه آن

موزان آتوانند تأثیر زیادی بر روی یادگیری دانشآورند و میمی عمل بههمکاری مسئوالن 

در  ؛ ترجمه امینی(3181)  1اندرسون چنانچه (.3143پور، گراوند و عباس) باشندداشته 

معلمان اثربخش، افرادی هستند که دستیابی به اهدافی »نویسند: تعریف معلم اثربخش می

مدیران مدارس، ) گرانیدها و یا گیرند، خواه این اهداف توسط خود آنخاص را در نظر می

معلم اثربخش برای تحقق اهداف  «.( تهیه و تدوین شده باشدوپرورشآموزشوزارت 

                                                           
1. Rikenberg 

2. Charleston 

3. Anderson 
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ها نیز را دارا باشد و قادر به انجام و کاربرد آن موردنیازهای باید دانش و مهارت موردنظر 

کار  اانگیزهببرای کسب عملکرد شغلی باال برانگیخته شوند و معلمان الزم است که باشد و 

کلی مدرسه  ها بر اثربخشیموفقیت فردی آنی معلمان باعث تأثیرگذار کنند. ایجاد انگیزه در

که اثربخشی عملکرد کارکنان و به دنبال آن اثربخشی  (3113، 3زبالداوف و کراون) شودمی

مدارس، به ماهیت رهبری درون مدرسه بستگی دارد و در این میان ویژگی کلیدی مدارس 

 تراز اول، وجود رهبران برجسته است.

 یندفرا در مکمل و حیاتی نقش دارای مدیران که رسید نتیجه این به (3443) 3دیکسون

 ردنتسهیل ک آغاز نمودن، گسترش دادن و برای رهبران آموزشی ها،آن چراکه تغییر هستند.

 روند توانندمی، آموزشی رهبر یک عنوانهستند و به مدارس در تغییر به نسبت مثبت نگرش

ه تأثیر بنابراین رفتار و سبک رهبری مدیر مدرس ؛دهند و از آن پشتیبانی کنند ارتقاء تغییر را

ه اعضاء کبر چگونگی واکنش و نگرش اعضاء سازمان به تغییرات سازمانی و این بسزایی

ته؛ ورزند داشسازمان به انتخاب حمایت یا مقاومت در برابر تغییرات سازمانی مبادرت می

 آموزشی رهبری رفتارهای بین قوی و مثبت وجود رابطه رب (3440) 1سرجیووانیهمچنین 

 حالبااینآموزان است، هدف نهایی آموزش، یادگیری دانش کرد. تأیید معلم تعهد و مدیران

زیادی  عوامل این نیز محصول که معلمان دارد عملکرد به بستگی، گیرندمی یاد هاآن آنچه

غیره  و نوآوری معلمان، غالب مدرسه فرهنگ، مدرسه جو، ایحرفه رشد، هاآن تعهد مانند

م دارند غیرمستقی یا مستقیم یا عدم فعالیت مدیر، ارتباط فعالیت با عوامل این است. همه

 داردرابطه تنگاتنگی میان رهبری آموزشی با تحقق مدارس کارآمد وجود  طورهمین

 و آموزشی پایه رهبریمعتقدند که ( 3113و همکاران ) 1گلیکمن .(3440، 9رویبورگ)

 قیتموفعملکرد معلم و  بر مختلف اقدامات و هاویژگی طریق از است و موفق مدارس اساس

هدف اصلی پژوهش ؛ لذا (3131عبداللهی و همکاران، ) دارد غیرمستقیم اثر آموزاندانش

                                                           
1. Baldauf & Cravens 

2. Dixon 

3. Sergiovanni 

4. Royburg 

5. Glickman 
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ا هبررسی رابطه بین درک معلمان از رفتارهای رهبری آموزشی مدیر و نگرش آنحاضر 

ی شان در مدارس متوسطه دوم شهرستان فسا بوده و بررستغییر سازمانی و اثربخشینسبت به 

متغیر نگرش نسبت به تغییر سازمانی در رابطه بین درک معلمان از رفتارهای رهبری  نقش

ی ارتباط تا با بررسعنوان هدف فرعی پژوهش پیگیری شده ها نیز بهآموزشی و اثربخشی آن

 ها ارائه داد.اهکاری را در جهت افزایش توجه به آنبین این متغیرها بتوان ر

در تغییر سازمانی و عملکرد معلم و مدرسه  هایی چند بر تأثیر نقش مدیر و رهبرپژوهش

ای تحت عنوان ( در مقاله3187) یروانیاایروانی و و نگرش نسبت به تغییر انجام گرفته است. 

 ها به توسعه خالقیت ومیزان گرایش آنبررسی رابطه سبک رهبری مدیران آموزشی و  "

ران های رهبری مدیبیان داشتند که رابطه بین سبک "نوآوری و ایجاد تغییرات سازمانی

ها به توسعه خالقیت و نوآوری و ایجاد دهی و مراعات( و میزان گرایش آنساخت) یآموزش

ای رهبری مراعات هتغییرات سازمانی معنادار است. به این معنی که مدیران دارای سبک

گرایش بیشتری به توسعه خالقیت و نوآوری و ایجاد تغییرات سازمانی در مدارس دارند و 

ها به توسعه خالقیت و نوآوری های رهبری مدیران آموزشی و میزان گرایش آنبین سبک

لی( جنسیت، مدرک و رشته تحصی) یشناسعوامل جمعیت اساس برو ایجاد تغییرات سازمانی 

 وجود دارد.تفاوت 

های رهبری بررسی رابطه بین سبک "در پژوهش خود به ( 3141) خادمیفرازجا و 

دارای رین آفرهبری تحولپرداختند.  "و نگرش به تغییر سازمانی گراتعاملآفرین و تحول

پنج بعد رهبری فرمند، توجه و مالحظه فردی، تحریک ذهنی، پاداش مشروط و مدیریت 

رش به تغییر باشند. نگمی گراتعاملمبتنی بر استثنا است که، دو بعد آخر مربوط به رهبری 

ثبت و پژوهش بیانگر رابطه منتایج . استسازمانی دارای سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری 

سبک  ،با بعد شناختی نگرش کارکنان به تغییر سازمانی آفرینک رهبری تحولسب دارمعنی

د عاطفی بود. با بع گراتعاملدار رهبری و رابطه منفی و معنی بعد شناختی با گراتعاملرهبری 

گرش به تغییر بینی برای نبیشترین قدرت پیشدارای  نتایج نشان داد که رهبری فرمند چنینهم

 است. سازمانی
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 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

اهمیت نگرش معلمان نسبت به "ای تحت عنواندر مقاله (3133) 3بنتاوکورینا آنگالچ 

 و خشیاثرب، شخصی تعهدات) معلمانبه بررسی رابطه بین رفتارهای  "تغییرات آموزشی

 نگرش که نداگواه ها نسبت به تغییرات آموزشی پرداختند. نتایجکاری( و نگرش آنمحافظه

است  شده  منعک تدری  خود کیفیت بهبود ها برایآن تقاضای در تغییر به نسبت معلمان

 دهد.آموزشی را نتیجه می عمل در اثربخشی که افزایشطوریبه

 نگرش تعیین در کنندهمتقاعد تأثیر پیام "در تحقیق خود تحت عنوان (3131آنگالچ )

 نگرش عیینت در کنندهمتقاعد دریافت که پیام "وپرورشآموزش در تغییر به نسبت معلمان

 پیام یک، دباشن تغییر ضد نگرش ابتدا دارای افراد اثر دارد و اگر تغییر به نسبت معلمان

به  هیتوجقابلطور به فوراً ها و در حمایت از تغییر،نگرش اولیه آن مخالف کنندهمتقاعد

ای ستهبرجزمان تأثیر  گذشت با مورد این در ،حالبااین، شد خواهد منجر از تغییر طرفداری

 .است در نگرش معلمان مشاهده نشده

بررسی رابطه بین درک معلمان  "ای با عنواندر مقاله (3114) 3کورسونگلو و تانوگن

درک تند که دریاف "ها نسبت به تغییرنسبت به رفتارهای رهبری آموزشی مدیران و نگرش آن

تغییر  هها نسبت بو همچنین نگرش آن مدیرانشان آموزشی رفتارهای رهبری به نسبت معلمان

داری بین ادراک معلمان از رفتارهای متوسط است و رابطه مثبت و معنی سطح سازمانی در

 رهبری آموزشی مدیران و نگرش معلمان نسبت به تغییرات سازمانی وجود دارد.

 به نسبت نگرش و آموزشی رهبری "در مقاله خود با نام  (3133) 1کاسیمدیعبداله و ام

دریافتند که مدیران  "مالزی، در پاهنگ متوسطه مدارسمدیران  میان در سازمانی تغییر

د و انهای پاهنگ سطح باالیی از رفتارهای رهبری آموزشی را از خود نشان دادهدبیرستان

رهبری آموزشی  هایاند. بین مؤلفههمچنین دید مثبتی نسبت به اجرای تغییرات سازمانی داشته

 داری وجود دارد.مثبت و معنی رابطه رییتغرش نسبت به و نگ

                                                           
1. Anghelache & Corinabentea 

2. Kursunoglu & Tanrıogen 

3. Abdullah & Md Kassim 
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ر ب مدیر آموزشی رهبری تأثیر"در رساله دکتری خود تحت عنوان  (3131) 3لینبورگ

ای از معلمان و مدیران به شناسایی عناصر طی مصاحبه "معلمان آموزشی هایشیوه تغییر در

 نیبمتغیر پیش 33نتیجه رسید که از بین به این های آموزشی معلمان پرداخت. او مؤثر بر شیوه

ی، شخص ای، باورهایحرفه توسعه، خارجی تأثیرات آموزان، همکاران معلم،تجربه، دانش)

 ارائهاداری،  نفوذپشتیبانی،  ارائه مرتبط، ای، اهدافحرفه توسعه مدرسه، ترویج بهبود طرح

بندی کردن کار، نظارت تقسیم، معلمان برای هاییمشوق ارائه، خانواده اعضای، منابع

اداره  کارکنان مدیر، معاون، فناوری ملی، منابع و دولتی هایآموزشی، سیاست

دستورات( تأثیرات خارجی و صدور  ، مربی سوادآموزی و صدوروپرورشآموزش

اران و نفوذ اداری، همک استهای آموزشی معلمان دستورات دارای بیشترین تأثیر بر شیوه

 های آموزشی معلمان نداشتند. در کل تأثیرآموزان تأثیری بر شیوهمعلم، خانواده، دانش

 .بود محدود معلمان آموزشی هایشیوه در تغییر مورد در مدیران

 اب مدارس مدیران رهبری رابطه بین رفتارهای "در پژوهشی با عنوان  (3114) 3سانکار

به این نتیجه دست یافت که بین درک معلمان از  "1قبرس شمال در معلمان شغلی رضایت

رفتارهای رهبری آموزشی مدیران و میزان رضایت شغلی آنان رابطه مثبت وجود دارد؛ 

داری بین درک معلمان از رفتارهای سازمانی مدیران و میزان رضایت رابطه معنی حالبااین

 شغلی معلمان وجود ندارد.

تأثیر رهبری آموزشی بر اثربخشی  "در مقاله خود تحت عنوان  (3133) 9بلی  و فنکرا

به ارائه مدلی برای بررسی تأثیر رهبری  "منظور بهبود دستاوردهای مدرسهجمعی معلمان به

موزان و آآموزشی بر اثربخشی جمعی معلمان با حضور متغیرهای موفقیت تحصیلی دانش

صادی بیشتر اقت -دریافتند که وضعیت اجتماعی هااقتصادی پرداختند. آن -وضعیت اجتماعی

ا آموزان راز رهبری آموزشی و همچنین اثربخشی جمعی معلم، موفقیت تحصیلی دانش

 کند.بینی میپیش

                                                           
1. Lineburg 

2. Sankar 

3. Cyprus 

4. Bliss & Fancera 
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توانایی  طور مستقیم به بررسیبهپژوهشی که واضح است که ، شدهارائهبا توجه به پیشینه  

ازمانی ها نسبت به تغییر سبینی نگرش آندرک معلمان از رفتارهای رهبری آموزشی در پیش

 گامیضرورت هم و اهمیت بهبا توجه و  در دسترس نیستشان پرداخته باشد، و اثربخشی

 عنوانهب مدیران نقش دیگر سوی از و ملی فرهنگ و جامعه توسعه و رشد تغییرات، با مدارس

 و هدافا با همگامی مسئولیت که معلمان شغل حساسیتهمچنین  و مدرسه در تغییر عامالن

یافتن پاسخ دو سؤال  این پژوهشهدف  دارند، عهده بر را وپرورشآموزش هایمشیخط

آیا درک معلمان مدارس متوسطه دوم شهرستان فسا از رفتارهای  سؤال اصلی:است. اساسی 

سؤال کند؟ می بینینسبت به تغییر سازمانی را پیش هاآن اثربخشی و نگرشرهبری آموزشی، 

آیا نگرش معلمان مدارس متوسطه دوم شهرستان فسا نسبت به تغییر سازمانی در رابطه  فرعی:

 شان نقش میانجی دارد؟ها از رفتارهای رهبری آموزشی و اثربخشیبین درک آن

هدف جزء تحقیقات کاربردی و با توجه به ماهیت و روش،  بر اساسپژوهش حاضر 

بینی که هدف پژوهش حاضر، پیشتحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. با توجه به این

ها نسبت به تغییر سازمانی از طریق درک آنان از آن تغییرات اثربخشی معلم و نگرش

ستان فسا در سال تحصیلی رفتارهای رهبری آموزشی مدیران در مدارس متوسطه دوم شهر

در این پژوهش به شیوه  شود.، لذا از روش تحلیل رگرسیون استفاده میاست 41-3143

 ها پرداخته شد.آوری دادهبه جمع تحقیقات میدانی

جامعه پژوهش را کلیه معلمان مدارس دولتی مقطع متوسطه دوم شهرستان فسا در سال 

معلم  311معلم مرد و  311) نفر 131ها تعداد آندادند که تشکیل می 3143-41تحصیلی 

 استفاده شد که در آن: از فرمول کوکران( بود. جهت تعیین اندازه نمونه زن

1/96  =Z  = 1/1در توزیع نرمال استاندارد،  471/1صدک= p =q = 1-p  نسبت =

= احتمال ارتکاب خطای نوع اول،  α=  11/1، موردنظرواحدهای جامعه با یک ویژگی 

11/1  =d  131و  قبولقابل= حداکثر خطای برآورد  =N  این  بر اساس .است= حجم جامعه

 دست آمد.به 371فرمول، حجم نمونه 
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= 174/068 ≅ 175 
نه که نموبرای آنسپ  برای لحاظ کردن تعداد معلمان مرد و زن در حجم کلی نمونه و 

-نهبا استفاده از نموانتخابی معرف جامعه بوده و حجم نمونه متناسب با حجم جامعه باشد، 

ه از بندی شدند و با استفادهای زن و مرد طبقهاعضا جامعه در گروه تصادفی ایگیری طبقه

ای تصادفی، حجم هر طبقه محاسبه گردید. بدین ترتیب نمونه شامل گیری طبقهنمونهفرمول 

 نفر معلم زن است. 331نفر معلم مرد و  01

𝑛مردان = 𝑛 (
𝑁مردان

𝑁
) = 175 ×

105

310
= 59/274 ≅ 60 (3                            )  

𝑛زنان = 𝑛 (
𝑁زنان

𝑁
) = 175 ×

205

310
= 114/72 ≅ 115 (1                   )                   

از بین معلمانی که بیشترین ساعت کاری خود دولتی،  پ  از مراجعه به مدارس درنهایت

 این پژوهش برایدر  آمد. عمل بهگیری تصادفی نمونه صورتبهرا در آن مدرسه داشتند، 

 نامه به شرح زیر استفاده شده است:ها از سه پرسشگردآوری داده

رهبری »ها ترجمه پرسشنامه آوری دادهمنظور جمعبهالف( پرسشنامه رهبری آموزشی: 

، استفاده گردید. این پرسشنامه شدهارائه 3111که توسط هوی و میلکارک در سال « آموزشی

 عنوان رهبر آموزشی انتظاررفتارهایی که از مدیر آموزشی به گویه در ارتباط با 31شامل 

 ایدرجهششیک مقیاس لیکرت  صورتبهکه رفتار رهبری آموزشی را  استرود، می

بعد  1 شاملسنجد و ندرت، گاهی اوقات، معموالً، تقریباً همیشه و همیشه( میهرگز، به)

 ارتباط بین یبرقرار و عریف اهدافت (،7تا  3های گویه) مدرسهای ترویج پیشرفت حرفه

ای هگویه) یریادگی( و نظارت و ارائه بازخورد در فرایند تدری  و 31تا  8های گویه) هاآن

 رجمهباز ت -( است. برای استفاده از پرسشنامه حاضر و صحت ترجمه از روش ترجمه31تا  30

احث آموزشی اساتید زبان انگلیسی آشنا به مباستفاده شد. ابتدا نسخه انگلیسی توسط دو تن از 
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های مقدماتی توسط دو تن از اساتید طور مجزا به فارسی برگردانده شد. سپ  ترجمهبه 

مدیریت آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان ترکیب شد. در گام بعد ترجمه تلفیقی بار دیگر 

گلیسی و ردانده شده به زبان انبازگردانده شد. سپ  به بازنگری در ترجمه برگ یاصلزبانبه 

بودند.  دو نسخه مشابه یجزئهای مقایسه آن با نسخه اصلی پرداخته شد که با کمی تفاوت

 یی فارسی ایجاد شد.با ترجمه این نسخه انگلیسی، نسخه نها درنهایت

منظور بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ که هماهنگی به روایی و پایایی:

گویه  31وی ابتدا بر ر وتحلیلتجزیهکند، استفاده شد. گیری را محاسبه میابزار اندازهدرونی 

انجام شد. ضریب آلفای کرونباخ برای کل  (n=175نمونه )پرسشنامه و برای کل اعضای 

همچنین  هماهنگی درونی باال است. دهندهنشانکه  دست آمدبه 47/1های پرسشنامه گویه

تعریف بعد ، برای 497/1ای مدرسه ترویج پیشرفت حرفهبرای بعد ضریب آلفای کرونباخ 

نظارت و ارائه بازخورد در فرایند بعد و برای  401/1ها آن ارتباط بین یبرقرار و اهداف

محاسبه شد. لذا این پرسشنامه از پایایی باالیی برخوردار است.  817/1 تدری  و یادگیری

پرسشنامه از روایی محتوایی و روایی سازه استفاده شد. در بررسی روایی  یبرای بررسی روای

گاه شهید بخش علوم تربیتی دانش هیأت علمیمحتوایی به شکل کیفی، از پنج نفر از اعضای 

ر معیارهای رعایت دستو بر اساسباهنر کرمان درخواست شد تا پ  از بررسی پرسشنامه 

قرارگیری عبارات در جای مناسب خود، نظرات خود را  های مناسب وزبان، استفاده از واژه

محاسبه شد که  411/1ارائه دهند. با استفاده از روش سیگمای شمارشی روایی پرسشنامه 

 نظر متخصصان و خبرگان دارای بر اساسنزدیک است؛ بنابراین این پرسشنامه  3بسیار به 

ییدی از تحلیل عاملی تأ آمدهدستبهروایی محتوایی است. در ارزشیابی روایی سازه، نتایج 

 بود. موردبررسیبعدی پرسشنامه  1دهنده تأیید ساختار نشان
نی، پرسشنامه برای سنجش نگرش به تغییر سازماب( پرسشنامه نگرش نسبت به تغییر سازمانی: 

 مورداستفاده( ترجمه و 3181) یدیرش( که توسط 3484) همکاراندونهام و  یهایگو 38

ورت صواقع شده است، به کار گرفته شد. این ابزار میزان نگرش نسبت به تغییر سازمانی را به
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-می موافقم( کامالً وکامالً مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم ) ایدرجهپنجیک مقیاس 

(، واکنش عاطفی به تغییر 0تا  3های گویه) رییتغهای شناخت نسبت به سنجد و شامل مؤلفه

 .است( 38تا  31های گویه) رییتغ( و تمایل رفتاری به 33تا  7های ه)گوی

ا ب ( ضریب پایایی پرسشنامه نگرش نسبت به تغییر سازمانی را3181) یدیرش روایی و پایایی:

محاسبه کرده و مقدار این ضریب را برای هر یک  87/1استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

گزارش نموده است.  83/1و  73/1، 89/1های شناختی، عاطفی و رفتاری به ترتیب از مؤلفه

توسط پژوهشگر، مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای  شدهیگردآورهای داده بر اساس

و  814/1، مؤلفه عاطفی 811/1و برای مؤلفه شناختی  804/1ها نسبت به تغییر مجموع نگرش

یی بنابراین پرسشنامه نگرش نسبت به تغییر از پایایی باال ؛محاسبه گردید 873/1مؤلفه رفتاری 

منظور اخذ روایی پرسشنامه مربوطه همبستگی بین نمرات ( به3181) یدیرشبرخوردار است. 

از مجموع شاخص  آمدهدستبههای فرعی با نمره کل در هر یک از شاخص آمدهدستبه

ا بین بر اساس نتایج روایی پرسشنامه ر نگرش نسبت به تغییر سازمانی را محاسبه نمود. وی

 گزارش نموده است. 83/1تا  73/1
( طراحی 3143) نژادمنش و سبحانیاین پرسشنامه توسط زمانی پرسشنامه اثربخشی معلم: ج(

های آن شامل مؤلفه شخصیتی، مدیریت کالس درس، تدری  و ارزشیابی است. شده مؤلفه

کامالً مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم ) ایدرجهپنجگویه با مقیاس  19این ابزار دارای 

به مؤلفه  39تا  31 یهابه مؤلفه شخصیت، گویه 4تا  3های موافقم( است. گویه کامالً و

به مؤلفه  19تا  38های به مؤلفه تدری  و گویه 37تا  31های مدیریت کالس درس، گویه

 ارزشیابی مربوط است.

( پایایی پرسشنامه اثربخشی معلم را بر اساس 3143) نژادمنش و سبحانیزمانی روایی و پایایی:

توسط  شدهیگردآورهای داده بر اساساند. گزارش نموده 4/1ضریب آلفای کرونباخ 

و برای مؤلفه  479/1پژوهشگر، مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای مجموع نمرات اثربخشی 

و مؤلفه  414/1، مؤلفه تدری  808/1، مؤلفه مدیریت کالس درس 878/1شخصیت 

بنابراین پرسشنامه اثربخشی معلم از پایایی باالیی برخوردار  ؛محاسبه گردید 43/1ارزشیابی 
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 49، پاییز 5سال دوم، شماره  فصلنامه

 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

 نظرات بر اساس( روایی پرسشنامه اثربخشی معلم را 3143) نژادمنش و سبحانیاست. زمانی 

 اند.اعالم کرده 80/1متخصصین 

فاده از آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد، ها با استداده وتحلیلتجزیهجهت 

ای آن هچولگی، کشیدگی، حداقل و حداکثر نمره، توصیفی از متغیرهای پژوهش و مؤلفه

های آمار استنباطی رگرسیون خطی چند ارائه گردید. جهت بررسی سؤال پژوهش از روش

 متغیره و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد.

 ژوهشهای پیافته
نگرش  های رهبری آموزشی وندگان در مؤلفهکنهای توصیفی مربوط به نمرات شرکتابتدا یافته

ناسب های آماری م، سپ  با استفاده از روششدهارائهسازمانی و اثربخشی معلم نسبت به تغییر 

 (.3جدول ) استگرفته قرار لیوتحلهیتجزمورد پژوهش  هایمربوط به سؤال هایداده

 (N=175) پژوهشمتغیرهای نمرات های توصیفی خالصه شاخص .1جدول 

 میانگین هامؤلفه متغیر
انحراف 

 معیار
 حداکثر حداقل کشیدگی چولگی

رهبری 

 آموزشی

 11/0 39/3 344/1 -877/1 33/3 09/9 رسهای مدترویج پیشرفت حرفه

تعریف اهداف و برقراری 

 هاارتباط بین آن
88/9 31/3 11/3- 13/1- 11/3 11/0 

نظارت و ارائه بازخورد در 

 فرآیند تدری  و یادگیری
14/9 499/1 830/1- 34/1- 71/3 01/1 

نگرش 

 نسبت به

 تغییر

 11/1 37/3 -110/1 -348/1 833/1 93/1 شناخت نسبت به تغییر

 11/1 11/3 -103/1 -304/1 783/1 97/1 تغییر به عاطفی واکنش

 11/1 11/3 319/1 1-/943 731/1 73/1 تمایل رفتاری به تغییر

 اثربخشی

 معلم

 11/1 11/3 -113/1 -093/1 083/1 13/9 شخصیت

 11/1 11/3 813/1 -30/3 731/1 13/9 مدیریت کالس

 11/1 11/3 719/1 -313/3 791/1 31/9 تدری 

 11/1 11/3 188/1 -441/1 710/1 31/9 ارزشیابی
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 (N=175) پژوهشهای توصیفی نمرات متغیرهای خالصه شاخص .1جدول ادامه 

 میانگین هامؤلفه متغیر
انحراف 

 معیار
 حداکثر حداقل کشیدگی چولگی

نمرات 

 کل

 87/1 79/3 311/1 -114/1 114/3 01/9 رهبری آموزشی

 11/1 33/3 -171/1 111/1 100/1 11/1 نگرش نسبت به تغییر سازمانی

 11/1 11/3 710/1 -333/3 078/1 37/9 اثربخشی معلم

 

 های کشیدگی و چولگیبرای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش از شاخصدر ادامه 

ای ه، چولگی دادهآمدهدستبهاستفاده شد. بر اساس نتایج اسمیرنوف  -کلموگروف و آزمون

-114/1رابر با بو اثربخشی معلم به ترتیب نگرش نسبت به تغییر  های رهبری آموزشی،حاصل از متغیر

بود که چون در  710/1و  -171/1 ،311/1ها به ترتیب برابر با آن یدگیکش و -333/3و  111/1 ،

ها برقرار بود. نتایج حاصل از آزمون ( قرار داشتند، شرط اولیه نرمال بودن داده-3، 3بازه )

 یآموزشبری ی حاصل از متغیرهای رههادادهاسمیرنوف نیز نرمال بودن توزیع  -کلموگروف

(113/1sig=)، ( 317/1نگرش نسبت به تغییرsig=)  و اثربخشی( 174/1معلمsig=) ؛ را تأیید نمود

 ها استفاده گردید.داده وتحلیلتجزیههای آمار پارامتریک در لذا از روش

آیا درک معلمان مدارس متوسطه دوم شهرستان فسا  :کهاین پرسش پژوهش عبارت بود از

ور طنسبت به تغییر سازمانی را به هاآن اثربخشی و نگرشاز رفتارهای رهبری آموزشی، 

وی دو بین رهبری آموزشی بر رهدف بررسی اثر متغیر پیش کند؟بینی میداری پیشمعنی

که تعداد ینت. با توجه به امتغیر مالک اثربخشی معلم و نگرش نسبت به تغییر سازمانی اس

وابسته( بیش از یکی است، بنابراین برای پاسخگویی به این پرسش از ) مالکمتغیرهای 

 ارائه شده است. (3) جدولنتایج حاصل در  رگرسیون چند متغیره استفاده شد.
چند متغیره رهبری آموزشی روی اثربخشی معلم و نگرش نسبت به جدول تحلیل رگرسیون  .2 جدول

 تغییر

P- 

 مقدار

  درجه آزادی

 خطا

 درجه آزادی

 فرضیه
 متغیر نوع آزمون ارزش Fآماره 

111/1  373 3 310/331  918/1  
 المبدای ویلکز

 عرض از مبدأ

111/1  373 3 333/11  714/1  رهبری آموزشی 
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 49، پاییز 5سال دوم، شماره  فصلنامه

 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

( و کمتر 101/1آزمون برابر با ) مقدار -Pکه در جدول تحلیل رگرسیونبا توجه به این 

ار نبودن دمبنی بر معنیصفر است، بنابراین فرضیه  آمدهدستبه( 11/1) داریاز سطح معنی

 شود.مدل رگرسیون رد می

بین رهبری آموزشی بر روی هر یک از متغیرهای مالک ( اثر متغیر پیش1) جدولدر 

وجه به آزمون قرار گرفته است و با ت اثربخشی معلم و نگرش نسبت به تغییر سازمانی مورد

توان ( است، بنابراین می11/1داری )مقدار کمتر از سطح معنی -Pکه در هر دو حالت این

 دار بوده است.نتیجه گرفت این متغیر در هر دو حالت تحت بررسی معنی

 ازمانتغییر ساثربخشی معلم و نگرش نسبت به  رهبری آموزشی روی جدول تحلیل واریانس .3 جدول

P- 

 مقدار
 Fآماره 

میانگین 

 مربعات

درجه 

 آزادی

مجموع مربعات 

 نوع سوم
 متغیر

111/1  033/319  938/17  3 938/17 عرض از  نگرش نسبت به تغییر سازمانی 

111/1 مبدأ  389/309  373/19  3 373/19  اثربخشی معلم 

111/1  711/31  333/7  3 333/7 رهبری  نگرش نسبت به تغییر سازمانی 

111/1 آموزشی  310/04  870/33  3 870/33  اثربخشی معلم 

  383/1  371 191/98  نگرش نسبت به تغییر سازمانی 
 باقیمانده

  113/1  371 30/17  اثربخشی معلم 

   371 311/3393  نگرش نسبت به تغییر سازمانی 
 جمع

   371 739/1339  اثربخشی معلم 

 نگرش نسبت به تغییرو رهبری آموزشی روی اثربخشی معلم جدول ضرایب مدل رگرسیون  .4جدول 

ضریب تعیین 

 شدهتعدیل

ضریب 

 تعیین
P- آماره  مقدارt متغیر ضریب بتا 

339/1  334/1  
111/1 نگرش نسبت به  عرض از مبدأ 2/626 111/39 

111/1 تغییر سازمانی  رهبری آموزشی 0/196 171/1 

383/1  380/1  
111/1  عرض از مبدأ 2/553 831/33 

 اثربخشی معلم
111/1  رهبری آموزشی 0/349 134/8 
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ه کدهد که با توجه به اینرگرسیون نشان میمدل از جدول ضرایب  آمدهدستبهنتایج 

 داری( کمتر از سطح معنی111/1مقدار ) -Pحالت  3در هر  رهبری آموزشیبرای متغیر 

، همچنین طبق ضریب تعییندار است. ( است، بنابراین متغیر رهبری آموزشی معنی11/1)

درصد  29و  نگرش نسبت به تغییر سازمانیدرصد تغییرات  13متغیر رهبری آموزشی تقریباً 

 کند.را تبیین می اثربخشی معلمتغییرات 

 توان نوشت:صورت زیر میبنابراین معادله رگرسیون را به

 نگرش نسبت به تغییر سازمانی=  626/3( + 340/1 × رهبری آموزشی)

اثربخشی معلم=  111/3( + 194/1 × رهبری آموزشی)  

آیا نگرش معلمان مدارس متوسطه دوم که: سؤال فرعی پژوهش عبارت بود از این

 موزشیها از رفتارهای رهبری آشهرستان فسا نسبت به تغییر سازمانی در رابطه بین درک آن

راتبی از رگرسیون سلسله مشان نقش میانجی دارد؟ برای یافتن پاسخ این سؤال و اثربخشی

 -3منظور بررسی نقش میانجی بودن متغیر باید سه شرط وجود داشته باشد: استفاده شد. به

نگرش ) یانجیمدرک معلمان از رفتارهای رهبری آموزشی( و متغیر ) نیببین متغیر پیش

بین متغیر میانجی و  -3داری وجود داشته باشد، تغییر سازمانی( رابطه معنیمعلمان نسبت به 

ضریب رگرسیون  -1داری وجود داشته باشد. اثربخشی معلمان( رابطه معنی) مالکمتغیر 

اضافه  که متغیر میانجی را به مدلدار باشد و زمانیبین و متغیر مالک معنیبین متغیر پیش

 (.3480، 3بارون و کنی) شودکم کنیم این رابطه متوقف یا 

( رابطه بین درک معلمان از رفتارهای رهبری آموزشی و نگرش 1) جدولبا توجه به 

ها نسبت به تغییر سازمانی، رابطه بین نگرش معلمان نسبت به تغییر سازمانی و اثربخشی آن

 ستادار عنیها مها و رابطه بین درک معلمان از رفتارهای رهبری آموزشی و اثربخشی آنآن

(11/1 ˂P-همچنین مدل رگرسیونی با حضور متغیرهای پیشمقدار .) ن از درک معلمابین

 11/1) استدار ها نسبت به تغییر سازمانی نیز معنیرفتارهای رهبری آموزشی و نگرش آن

˂P- ر مالک بین و متغیرگرسیون بین متغیر پیش( ضریب 0) جدولبا توجه به نتایج  (.مقدار

                                                           
1. Baron & Kenny 
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 49، پاییز 5سال دوم، شماره  فصلنامه

 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

( و ضریب غیراستاندارد مقدار-P˂ 11/1) استدار در مرحله سوم و مرحله چهارم معنی 

تر شده ( کم187/1) سوم( در مقایسه با مرحله 111/1) چهارمرهبری آموزشی در مرحله 

ر رابطه متغیر نگرش نسبت به تغییر سازمانی ددهنده نقش میانجی بنابراین نتایج نشان ؛است

 هاست.بین درک معلمان از رفتارهای رهبری آموزشی و اثربخشی آن

 تحلیل واریانس رگرسیونی برای بررسی نقش میانجی متغیر نگرش نسبت به تغییر سازمانی .5 جدول

 متغیرهای ورودی
منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

 میانگین

 مربعات

اره آم

 Fآزمون 

P- 

 مقدار

مرحله 

 اول

 بین: رهبری آموزشیمتغیر پیش

 متغیر مالک: نگرش نسبت به تغییر سازمانی

 199/8 3 199/8 رگرسیون

 307/1 371 373/90 باقیمانده 111/1 309/13

  379 131/19 کل

مرحله 

 دوم

 مانیبین: نگرش نسبت به تغییر سازمتغیر پیش

 اثربخشی معلممتغیر مالک: 

 911/33 3 911/33 رگرسیون

 347/1 371 111/13 باقیمانده 111/1 001/71

  379 788/71 کل

مرحله 

 سوم

 بین: رهبری آموزشیمتغیر پیش

 متغیر مالک: اثربخشی معلم

 111/11 3 111/11 رگرسیون

 311/1 371 711/91 باقیمانده  881/338

  379 788/71 کل

مرحله 

 چهارم

بین: رهبری آموزشی و نگرش متغیرهای پیش

 نسبت به تغییر سازمانی

 متغیر مالک: اثربخشی معلم

 448/38 3 440/17 رگرسیون

 318/1 373 743/11 باقیمانده 111/1 347/34

  379 788/71 کل
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 ضرایب و خالصه مدل رگرسیون برای بررسی نقش میانجی متغیر نگرش . 6 جدول

 نسبت به تغییر سازمانی

 بینمتغیرهای پیش
ضرایب 

 غیراستاندارد

خطای معیار 

 ضرایب

 غیراستاندارد

ضرایب 

 استاندارد

آماره 

آزمون 
t 

P- 

 مقدار

ضریب 

 همبستگی

 چندگانه

ضریب 

 تعیین

مرحله 

 اول

 11/1 33/31  373/1 011/3 ثابت
143/1 311/1 

 11/1 143/1 143/1 110/1 319/1 رهبری آموزشی

مرحله 

 دوم

 11/1 333/7  309/1 414/3 ثابت

نگرش نسبت به  119/1 113/1

 تغییر سازمانی
013/1 179/1 113/1 044/8 11/1 

مرحله 

 سوم

 11/1 19/39  308/1 911/3 ثابت
018/1 917/1 

 11/1 41/31 018/1 110/1 187/1 رهبری آموزشی

مرحله 

 چهارم

 11/1 731/1  313/1 131/3 ثابت

738/1 131/1 
 11/1 091/8 944/1 111/1 111/1 رهبری آموزشی

نگرش نسبت به 

 تغییر سازمانی
931/1 107/1 117/1 378/0 11/1 

 

( سه شرط 3119)  3( و پریچر و های 3480) یکنهای بارون و پژوهش بر اساس

در باال جزء شروط الزم و نه کافی برای اثبات نقش میانجی بودن متغیر است.  شدهیبررس

-نیز معنی 3شرط کافی در اثبات نقش متغیر میانجی این است که نتایج حاصل از آزمون سبل

و شرط کافی نیز  دشدهییتأباشد آزمون سبل  11/1تر از داری کممعنی 1 سطحدار شود. اگر 

 برقرار است. معادله سبل به شرح زیر است:

𝑆ab = √b2sa
2 + a2sb

2 + sa
2sb

2 (9)  

b: ،ضریب رگرسیون استاندارد نشده رهبری آموزشی در مرحله اولSb خطای استاندارد :

b ،)مدل اول(a: ضریب رگرسیون استاندارد نشده رهبری آموزشی در مرحله چهارم و𝑆a :

 چهارم(. )مدلa خطای استاندارد

                                                           
1. Preacher & Hayes 

2. Sobel Test 
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است. مقدار آماره  𝑆a= 111/1 و 319/1b=،110/1 =𝑆b ،111/1 = a(، 31) جدولطبق  

تر مقدار کم -P. چون3محاسبه گردید 111/1مقدار  -Pو  793/9( 9) فرمول بر اساسسبل 

ه با توان بیان کرد کابراین می؛داری است، لذا شرط کافی نیز برقرار است. سطح معنیاز 

درصد متغیر نگرش نسبت به تغییر سازمانی در رابطه بین درک معلمان از  41احتمال 

 ها نقش میانجی دارد.رفتارهای رهبری آموزشی و اثربخشی آن

 گیریبحث و نتیجه

ای رفهح توسعه را برای یادگیری هایفرصت است که سازمانی فعالیتی آموزشی رهبری

للهی اعبد) کندمی آموزشی، فراهم هایفعالیت در آموزاندانش پیشرفت منظورمعلمان و به

مأموریت مرکز آموزشی را تعریف نموده، برنامه آموزشی را مدیریت (، 3131و همکاران، 

اطمینان  منظوربهو  (3481، 3هالینگر و مورفیبرد )کرده و کلیت مرکز آموزشی را به پیش می

درس را مورد  هایکالسکه آموزش کالسی در راستای اهداف مدرسه است یافتن از این

موزان آفرآیند تدری  و یادگیری نظارت دارد و به معلمان و دانشقرار داده و بر  بازبینی

یا آ(. محقق در پی یافتن پاسخ این سؤال بود که 3111هوی و میلکارک، ) دهندبازخورد می

ی و اثربخشس متوسطه دوم شهرستان فسا از رفتارهای رهبری آموزشی، معلمان مداردرک 

های یافته ر اساسب کند؟بینی میداری پیشطور معنینسبت به تغییر سازمانی را به هاآن نگرش

بت به ها نسبینی نگرش آنرهبری آموزشی قادر به پیشپژوهش، درک معلمان از رفتارهای 

 شان است.ثربخشیتغییر سازمانی و ا

 توانایی درک معلمان از رفتارهای رهبریطور مستقیم به بررسی تحقیقی که به هرچند

در داخته باشد، شان پرها نسبت به تغییر سازمانی و اثربخشیبینی نگرش آنآموزشی در پیش

 نتایج برخی تحقیقات که به بررسی های موجود ونظریه گونه که ازدسترس نیست اما آن

؛ 3118، 1انیوم و اگونتنج) معلمانرهبری آموزشی با متغیرهایی مثل عملکرد شغلی  رابطه

                                                           
1. http://quantpsy.org/sobel.htm :صورت آنالین درمحاسبه بهقابل   

2. Hallinger & Murphy 

3. Enueme & Egwuntenga 
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 هایشیوه تغییر در(، 3444، 3بلی  و بلی ) معلمانای توسعه حرفه (3111، 3اگبودو و اکپو

اثربخشی (، 3131 ،1پونوسامی) معلمانتعهد سازمانی (، 3131لینبورگ،) معلمان آموزشی

 تغییر به نسبت نگرش( و 3133، و همکاران 9؛ سالیک3133بلی  و فنکرا، ) معلمانجمعی 

آید میاند، برپرداخته( 3114کورسونگلو و تانوگن، ؛ 3133کاسیم، دیعبداله و ام) یسازمان

هبر ر چراکهرفتارهای رهبری آموزشی مدیر با عملکرد، رفتار و نگرش معلمان رابطه دارد. 

و مشارکت کارکنان، نظارت و  آموزشی از طریق تعریف اهداف سال تحصیلی با همکاری

م نمودن فراه ارائه بازخورد در فرآیند تدری  و یادگیری و در ارتباط با اهداف مشارکتی و

ند، بر کاهداف کمک می به رسیدن در که به کارکنان ایحرفه توسعه هایفرصت و منابع

و  (3118 انیوم و اگونتنج،) گذاشتهها اثر مان و باال بردن کیفیت کار آنعملکرد شغلی معل

ها را نتیجه اثربخشی آن درنتیجه( و 3444بلی  و بلی ، ) شدهها ای آنمنجر به توسعه حرفه

 برای اتیحی تغییر، تأمین منابع پشتیبانی از رونددهد. همچنین رهبر آموزشی از طریق می

( در تحقیق خود 3131آنگالچ )گذارند. معلمان نسبت به تغییر اثر میتغییر بر نگرش  اجرای

 در یرتغی به نسبت معلمان نگرش تعیین در کنندهمتقاعد تأثیر پیام "تحت عنوان 

-متقاعد پیام یک، باشند تغییر ضد نگرش ابتدا دارای افراد دریافت که اگر "وپرورشآموزش

 رفداریبه ط توجهیقابلطور به فوراً یت از تغییر،ها و در حمانگرش اولیه آن مخالف کننده

 آغاز نمودن، گسترش دادن و در آموزشی رهبران مدیران مدرسه،شد.  خواهد منجر از تغییر

 رهبر کی عنوانبه مدیران .هستند مدارس در تغییر به نسبت مثبت نگرش تسهیل کردن

ا نتایج تحقیق این یافته ب .کنند پشتیبانیدهند و از آن  ارتقاء تغییر را روند توانندمی، آموزشی

 چراکهسو است. هم (3133) میکاسدیعبداله و ام( و 3114) تانوگنکورسونگلو و 

در بررسی رابطه بین ادراک معلمان از رفتارهای رهبری ( 3114) تانوگنکورسونگلو و 

-ثبت و معنیرابطه مآموزشی مدیران و نگرش معلمان نسبت به تغییرات سازمانی دریافتند که 

نیز دریافتند که از نظر  (3133) میکاسدیداری بین این دو متغیر وجود دارد. عبداله و ام

                                                           
1. Ogbodo and Ekpo 

2. Blase   & Blase 

3. Ponnusamy 

4. Calik 
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داری بین رفتارهای رهبری آموزشی و نگرش نسبت به تغییرات رابطه مثبت و معنیمدیران  

دریافتند  ( که3141) یخادمسازمانی وجود دارد. این یافته همچنین با نتیجه تحقیق فرازجا و 

جود و نگرش نسبت به تغییر سازمانی رابطه و گراتعاملآفرین و های رهبری تحولبین سبک

 سو است.دارد، هم

امل با ای تعبر ها، شالوده دانش ما رااست و نگرش تغییر سازمانی مستلزم تغییر در نگرش

گرش فرد بنابراین اگر بتوان در تشکیل یا تغییر ن ؛کنندفراهم می دیگران و با دنیای پیرامون ما

 در( 3141،فرازجا و خادمی) دادتوان رفتار او را تحت تأثیر قرار می معموالًسهمی داشت، 

تارهای رابطه بین درک معلمان از رفبررسی نقش متغیر نگرش نسبت به تغییر سازمانی در 

یفا ن داد که این متغیر نقش میانجی اهای تحقیق نشاها یافتهرهبری آموزشی و اثربخشی آن

بهتر درک معلمان از رفتارهای رهبری آموزشی با تأثیری که بر نگرش  به عبارتکند. می

طه آن منجر بر بهبود اثربخشی معلمان در مدارس متوس واسطهبهنسبت به تغییر سازمانی دارد و 

ت به تغییر نقش متغیر نگرش نسبتحقیقی که به بررسی  ازآنجاکهشود. دوم شهرستان فسا می

اخته پرد هارابطه بین درک معلمان از رفتارهای رهبری آموزشی و اثربخشی آنسازمانی در 

گر وجود های دیاین یافته با تحقیقامکان مقایسه برای محقق در دسترس نبود، لذا باشد، 

 نداشت.

تگی افراد در سازمان بس هایها و نگرشدیدگاه ازآنجاکههای تحقیق و با توجه به یافته

به سبک و سیاق و رفتارهای رهبری سازمان دارد و درک زیردستان از مدیریت و رهبری، 

و با توجه  (2009همکاران،  و 3بورک) استتحت تأثیر رفتارهای مدیریتی و رهبری مدیران 

سبت نها به رابطه درک معلمان از رفتارهای رهبری آموزشی مدیر با اثربخشی و نگرش آن

ود که شریزان و مجریان تعلیم و تربیت پیشنهاد میگذاران، برنامهبه تغییر سازمانی به سیاست

های آموزشی ضمن خدمت برای مدیران مدارس به آموزش و تأکید بر با برگزاری کارگاه

عنوان رهبر آموزشی بروز دهد، پرداخته شود. همچنین رود مدیر بهرفتارهایی که انتظار می

منظور برانگیختن معلمان به نگرش مثبت نسبت به شود که مدیران مدرسه بههاد میپیشن

                                                           
1. Burke 
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دیر اهتمام تام ورزند. م اجرای رهبری آموزشیها بر تغییرات سازمانی و افزایش اثربخشی آن

ر تأکید ب های آموزشی،گیریقرار دادن اهداف مدرسه در تصمیم مدنظر تواند از طریقمی

های آموزشی های کادر آموزشی، تدوین هدفشی مدرسه با هدفهای آموزتناسب هدف

-های پیشرفت تحصیلی دانشنتایج حاصل از تحلیل داده بر اساسبا همکاری معلمان و 

ریزی های کادر آموزشی در برنامهکارگیری این نتایج برای هدایت بحثآموزان، به

این نتایج و همچنین از طریق همکاری با معلمان  کارگیریبهآموزشی و تشویق معلمان در 

های آموزشی، تأکید بر استانداردها و انتظارات های حاصل از ارزشیابی برنامهدر تفسیر داده

های مدرسه و تعیین استانداردهای سطح آموزان در تدوین هدفسطح باال برای همه دانش

-یت، تشویق معلمان به حضور در فعالموزانآبرای تمامی دانش دستیابیقابل حالدرعینباال و 

ه برنامه ریزی توسع، ایتوسعه حرفههایی برای فراهم کردن فرصت، ایهای توسعه حرفه

فردی برای  ایپشتیبانی از برنامه توسعه حرفه های معلمان،نیازها و خواسته بر اساسای حرفه

فراهم کردن ای ضمن خدمت با همکاری معلمان، های توسعه حرفهتدوین برنامه، هر معلم

اختصاص زمان کافی برای همکاری بین  ای معلمان،مفید برای توسعه حرفه مواد و منابع

ش که آموزاطمینان یافتن از این منظوربهدرس  هایکالس بازبینی، معلمان در حین کار

همکاری با ، های کالسینظارت فعالیتی در راستای اهداف مدرسه باشد، کالس

بهبود  منظوربهارزشیابی معلمان  ،آموزان در خصوص انجام امور علمی و آموزشیدانش

 نتایج سودمندی را عاید آموزاندانش و بازخورد انفرادی به تالش معلمان، عملکرد آموزشی

از این طریق هم بر به نگرش معلمان نسبت به تغییر سازمانی و هم بر  چراکهمدرسه کند. 

غییر همچنین با توجه به نقش میانجی متغیر نگرش نسبت به ت د.نگذارها تأثیر میاثربخشی آن

ا هآموزشی مدیران و اثربخشی آندر رابطه بین متغیرهای درک معلمان از رفتارهای رهبری 

قراری از طریق بر شود که با بروز رفتارهای رهبری آموزشی وبه مدیران مدارس پیشنهاد می

ا، هارتباط مستقیم با معلمان، بیان دالیل اهمیت پذیرش تغییر، تشکیل سمینارها و آموزش آن

گیری و همکاری با آنان در راستای اثرگذاری بر استفاده از نظرات معلمان در تصمیم

نجر به اثربخشی ملمان ایجاد کنند و از این طریق یکدیگر پیرامون تغییر، نگرش مثبتی در مع

 .ها شوندآن
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 منابع

. ترجمه اثربخشی معلمان در فرایند تدری  افزایش(. 3181آندرسون، لورین دبلیو. )

 . چاپ سوم. تهران: انتشارات مدرسه.محمدامینی

ها در عرصه سرمایه انسانی مزیت رقابتی سازمان(. 3180ابوالعالیی، بهزاد و غفاری، عباس. )

چاپ  (.گزیده مقاالت سی و هفتمین کنفران  جهانی منابع انسانی) :سازیجهانی

 اول. تهران: انتشارات سرآمد.

(. بررسی رابطه سبک رهبری مدیران آموزشی و 3187ایروانی، اکبر و ایروانی، محمدرضا. )

موعه مج. ها به توسعه خالقیت و نوآوری و ایجاد تغییرات سازمانیمیزان گرایش آن
و مهندسی و مدیریت نوآوری  TRIZشناسی، مقاالت اولین کنفران  ملی خالقیت

 دسترسیابلق. ایران و اولین کنفران  ملی تفکر و آثار علمی تخیلی و کاربردهای آن

 ICIC-www.civilica.com/Paper11ICIC-11_120در 

 .01-08: 314 ،جامعه و کار اقتصاد، نشریه. سازمانی تغییر(. 3141) ناهید. بخشی،

 اثربخشی مقایسه و بررسی(. 3188) علی. سیف باقری، و مرتضی فر،امین؛ علی ظهیر،پور تقی

 و عالی آموزش از شدهجذب معلمان و سوادآموزی نهضت از شدهجذب معلمان

 .17 -10: 3 .آموزشی مدیریت تحقیقات فصلنامه .ابتدایی دوره در معلمتیترب مراکز

 سید و پارساییان علی ترجمه. سازمان طراحی و تئوری مبانی(. 3183) .آل ریچارد دفت،

ثر . )سال انتشار افرهنگی هایپژوهش دفتر: انتشارات تهران. دوم اعرابی. چاپ محمد

 (3448، یاصلزبانبه 

 سبتن نگرش و سازمانی تعهد کار، اسالمی اخالق بین رابطه بررسی(. 3181) فریبا. رشیدی،

 .شیراز اهدانشگ: شیراز. ارشد کارشناسی نامهپایان .مدیران بین در سازمانی تغییر به

 اعتبارسنجی و اثربخش معلم ابعاد شناسایی(. 3143) مهدی. نژاد،سبحانی و حامد منش،زمانی

-رنامهب در پژوهش فصلنامه. یاسوج شهر متوسطه دوره دبیران توسط آن هایمؤلفه

 .08-83: 1دوم.  دوره نهم. سال .درسی ریزی
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: 9. ربیتیت علوم در تازه هاییشهاند فصلنامه. سازمانی تغییر به نگرش و گراتعامل و

04-94. 

 لممعتیترباز مراکز  شدهجذب(. مقایسه اثربخشی 3143پور، عباس. )گراوند، منیژه و عباس
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