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Abstrac
In educational systems, one of the most important tasks of teachers is teaching. Improvement
of teaching activity is one of the concerns of education today which requires studying factors and
variables that influence teaching improvement . In this regards, the purpose of this study was
to investigate the effect of school organizational conditions, leadership perception and
teacher motivation on improving teacher activity with mediating role of teacher
professional development. Research method was descriptive-correlative. The statistical
population consisted of all elementary teachers in West Azerbaijan, with Cochran
formula and multistage cluster sampling method, 673 persons were choosen as sample.
Measurement Tools included standard questionnaires whose validity and reliability
were confirmed. Data was analyzed using structural equation modeling technique with
SPSS and Pls software. Findings showed that the direct effect of teacher development
and teacher motivation on teaching were significant. The direct effect of leadership
perception and school organizational conditions on teaching were not significant. The
indirect effect of teacher motivation, leadership perception and school organizational
conditions mediated by professional development on teaching is significant. Based on
the findings of the study, it can be concluded that in order to improve teaching in the
school, we can work more motivated, appropriate leadership style and improve the
organizational conditions of the school in developing teachers' skills in order to improve
the teaching activity in schools.
Keywords: Leadership perception, Motivation, School organizational conditions, Professional
development,
Elementary
teachers.
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تأثیر شرایط سازمانی مدرسه ،ادراک رهبری و انگیزش معلمان بر بهبود فعالیت تدریس
با میانجیگری توسعة حرفهای معلمان ابتدائی
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چکیده
تدریس ،یکی از اساسیترین وظایف معلمان در نظامهای آموزشی است .بهبود فعاليت تدریس ازجمله دغدغههای امروز
آموزشوپرورش است که این امر نيازمند مطالعة عوامل و متغيرهای تأثيرگذار بر بهبود فعاليت تدریس است .در این زمينه ،این تحقيق با
هدف بررسی تأثير شرایط سازمانی مدرسه ،ادراک رهبری و انگيزش معلمان بر بهبود فعاليت تدریس با ميانجیگری توسعة حرفهای
معلمان انجام شد .روش پژوهش ،کاربردی و از نوع همبستگی بود .جامعة آماری شامل تمام معلمان ابتدائی استان آذربایجان غربی بود
که با فرمول کوکران و روش خوشهای چندمرحلهای 023 ،نفر برای نمونه انتخاب شد .ابزارهای سنجش شامل پرسشنامههای استاندارد
بود که روایی و پایایی آنها تأیيد شد .دادههای تحقيق با استفاده از تکنيک مدلسازی معادالت ساختاری با نرمافزار  SPSSوPLS
تجزیه و تحليل شد .یافتهها نشان داد اثر مستقيم توسعة حرفهای و انگيزش معلم بر تدریس معنادار است .اثر مستقيم ادراک رهبری و
شرایط سازمانی مدرسه بر تدریس معنادار نيست .اثر غيرمستقيم انگيزش معلم ،ادراک رهبری و شرایط سازمانی مدرسه با ميانجیگری
توسعة حرفهای بر تدریس معنادار است .براساس یافتههای تحقيق میتوان نتيجه گرفت بهمنظور بهبود تدریس در مدارس میتوان با
ایجاد انگيزش ،سبک رهبری مناسب و بهبود شرایط سازمانی مدرسه هرچه بيشتر در توسعة حرفهای معلمان کوشا بود تا بتوان فعاليت
تدریس را در مدارس بهبود بخشيد.
واژههای کلیدی :توسعة حرفهای ،شرایط سازمانی مدرسه ،ادراک رهبری ،انگيزش ،فعاليت تدریس معلمان ابتدائی.
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مقدمه
تدریس ازجمله موضوعاتی است که از گذشته تا به امروز جزو دغدغههای اساسی پژوهشگران و نظریهپردازان
تعليموتربيت در سراسر جهان بوده است و درحقيقت تدریس فرایندی است نهفقط در جهت انتقال دانش و اطالعات ،در جهت
ایجاد انگيزه برای یادگيری است و مهمتر اینکه یادگيری هم نهفقط برای دانستن ،برای انجامدادن و با هم زیستن و ماندن است
(عزتی الرسری و عاشقی .)33 :8031 ،با شروع هزارۀ جدید ،بسياری از جوامع در حال درگيرشدن در اصالحات آموزشی
جدی هستند که یکی از عناصر کليدی در بسياری از این اصالحات ،توسعة حرفهای معلمان است .تحقيقات نشان داده است
مهمترین متغير در موفقيت دانشآموزان کيفيت کار معلم در کالس درس است .توسعة حرفهای و سياستهای آموزش معلمان
این پتانسيل را دارند که بر توانایی معلمان برای تدریس و به عنوان یک نتيجه ،بر توانایی یادگيری دانشآموزان تأثير بگذارند
(درخشانفر .)8 :8032 ،در حوزۀ صالحيت و توسعة حرفهای معلمان ،تمایالت انگيزشی معلمان از اهميت بسياری برخوردار
است .انگيزش شغلی از عوامل تعيينکنندۀ فرایند آموزش ،تعامل اجتماعی ،خودشکوفایی حرفهای و توسعة حرفهای معلمان
است (بجکيچ ،ویوچتيچ و زالتيچ  .)2384 ،8توسعة حرفهای طيف وسيعی از فعاليتها را شامل میشود که هدف نهایی آنها
توسعة بهبود فعاليت تدریس ،توسعة سازمانی یا توسعة فردی است (ميرجليلی .)08 :8032 ،درحقيقت توسعة حرفهای نوعی
یادگيری معلمان است که دانش دریافتی خود را بهدليل رشد دانشآموزان به کار میگيرند (باتستا 2و روئيز)240 :2382 ،0؛
چنانکه تونن ،اسليجر ،ارت ،پيتسما وگيجسل )2388( 4در بررسی رهبری ،شرایط سازمانی مدرسه ،عوامل انگيزشی معلم و
یادگيری معلم بر بهبود فعاليت تدریس معلمان مدرسه ابتدائی در هلند بيان کردند :ترکيبی از این متغيرها باعث تقویت
یادگيری و توسعة حرفهای معلمان و بهبود فعاليت تدریس میشود .ازجمله متغيرهای تأثيرگذار دیگردر فعاليت تدریس رفتار
رهبری ادراکشده است .بنابر نظر عالقهبند ( ) 2334بهتدریج نظامهای آموزشی پی بردند که در شرایط پيچيده و دشوار
امروزی بدون مدیریت و رهبری اثربخش قادر نخواهند بود پاسخگوی مسئوليتهای روزافزون خویش باشند (سهامی ،قيصری
و عباسی .)13 :8038 ،بنابر بيان مکبيث )2330( 2اهميت رهبری آموزشی و نقش آنها در موفقيت و بهسازی مدرسه بر هيچکس
پوشيده نيست .باتوجهبه این مهم ،محققان و سياستگذاران آموزشی همواره بر این باورند که رهبری ستون اصلی بهسازی
مدرسه بوده است (یاسينی ،عباسيان و یاسينی .)04 : 8032 ،بنابر نظر گرون  )2332(3رهبری آموزشی فعاليتی سازمانی است که
فرصتهای یادگيری را برای توسعة حرفهای معلمان و بهمنظور پيشرفت دانشآموزان در فعاليتهای آموزشی فراهم میکند
(رجبزاده و لسانی .)0 :8030 ،درزمينة پژوهشهای پيشين ،میتوان به پژوهشهای زیر اشاره کرد:
در پژوهشی بروگ )2381( 2دربارۀ ارزیابی تأثير توسعة حرفهای ،تأثيرات بر معلمان ،سازمانهای آموزشی و دانشآموزان
دریافتند که توسعة حرفهای در نتایج آموزش تأثيرگذار است .پيدراهيت )2381( 8در پژوهشی در باب تأثير توسعة حرفهای بر
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تدریس معلم زبان دریافتند که توسعة حرفهای باعث بهبود عمل تدریس و پيچيدگیهای یادگيری میشود .ازجمله عوامل
دیگری که در فعاليت تدریس معلمان اثرگذار است ،شرایط و جوّ سازمانی مدرسه است .همچنين گریا ،لویدا ،اسميتا ،بووا،
اليزا و لوبانس )2382( 2در پژوهشی که دربارۀ اثرات پيشرفت حرفهای بر کيفيت آموزش انجام دادند ،نتایج این مطالعه نشان
میدهد چگونه یادگيری معلم بر کيفيت تدریس و آموزش معلم مؤثر است .بيکج و ترسکا )2384(0در بررسی تأثير توسعة
حرفهای معلم در ارتقای کيفيت آموزش ،به نتایجی دست یافتند که بين توسعة حرفهای و بهبود کيفيت تدریس معلمان رابطة
معنیداری وجود دارد .در راستای این پژوهشها فيونا )2380( 4در ارزیابی تأثير پيشرفت حرفهای معلم دریافتند که توسعة
حرفهای در آموزشوپرورش باعث بهبود فعاليت تدریس و نتایج بهتر یادگيری دانشآموزان است .وسکو و رز )2331( 2در
تحقيقی دربارۀ تأثير جوامع یادگيری حرفهای در تدریس و یادگيری دانشآموزان دریافتند که توسعة حرفهای معلمان تأثير
مثبتیبر تدریس و موفقيت دانشآموزان دارند .عالوهبر این ،عواملی ازقبيل شرایط سازمانی مدرسه میتواند در بهبود فعاليت
تدریس و توسعة حرفهای معلمان اثرگذار باشد؛ که بنابر نظر حاجیزاده ( )8033شرایط سازمانی مدرسه شامل مجموعهای از
حاالت ،خصوصيات یا ویژگیهای حاکم بر مدرسه یا محيط آموزشی است که آن را گرم یا سرد ،قابل اعتماد ،ترسآور یا
اطمينانبخش ،تسهيلکننده یا حتی بازدارنده میسازد .شرایط سازمانی مطلوب میتواند عامل مهمی در ارتقای کيفيت
فعاليتهای آموزشی در مدرسه باشد .در عين حال ،شرایط و جوّ سازمانی نامطلوب در مدرسه میتواند محيطی مملو از
سوءظن ،دشمنی و نااميدی به وجودآورد و بهتبع آن منشأ بروز واکنشهای منفی در معلمان گردد (حالجی)28 :8032 ،؛
چنانکه شرایط مدرسه و ایجاد سالمت روان و دلگرمی در معلمان و خشنودکردن آنان درکيفيت کارایی و اثربخشی و باالبردن
بازدهی آموزش نقش مهمی را ایفا میکند (احمدپورارده جانی و فالحتی .)843 ،8038 ،بنابر نظر ميرکمالی ( )8012معلمان
باتجربه هنگام انتقال از مدرسهای به مدرسة دیگر ،اغلب احساس میکنند به محيط تازهای قدم میگذارند که با محيطهای قبلی
تفاوتهای آشکاری دارد ،آنچه موجب چنين احساسی میشود ،شرایط سازمانی مدرسه است .بنابر اظهار شيرکول ()8012
شرایط سازمانی مدرسه ،یکی از عوامل مهمی است که بر روابط کارکنان آموزشی ،معلمان و دانشآموزان در مدارس اثر
غيرقابل انکاری دارد و مجموعه حاالت ،خصوصيات یا ویژگیهای حاکم بر مدرسه یا محيط آموزشی را دربر میگيرد
(رمضانینژاد ،پور سلطانی زرندی و حسينینيا .)223 :8011 ،شرایط سازمانی مدرسه که به ادراکات معلمان از محيط عمومی
کار در مدرسه اطالق میشود ،جوّ سالم و مطلوب میتواند بر روابط حرفهای معلمان اثر مثبت داشته باشد و ارتباط صميمانه و
نزدیکی براساس همکاری بين معلمان به وجود آورد؛ چنانکه پاترسون و ووس ،)2334( 3در تحقيقات خود نشان دادند شرایط
و جوّ سازمانی بر عملکرد کارکنان تأثير مستقيم دارد (امجدزبردست ،غالمی و رحيمی .)804 :8033 ،همچنين فرهنگی و
حسينزاده ( )8011میگویند بين عوامل محيطی و توسعة حرفهای ،رابطة علّی حاکم است .بهبود امنيت و نگرش شغلی از
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پيششرطهای الزم برای ایجاد توسعة حرفهای است (جعفری ،ابوالقاسمی و قهرمانی .)12-13 :8033 ،زنگل )8334( 8نيز
دریافت شرایط سازمانی مدرسه امری مهم است و سهم عمدهای در اثربخشی سازمان دارد (ملکی و قادری .)883 :8012 ،در
پژوهشی رمضانینژاد ،پورسلطانی زرندی و حسينینيا (  )8011دریافتندکه شرایط سازمانی مدرسه با روحية آموزگاران و
رفتارشان ارتباط دارد و بر کيفيت تعليم و تربيت نيز تأثير میگذارد .در پژوهشی والستروم و سيشور لوئيس )2331( 2در رابطة
ادراک رهبری ،نقش جامعة حرفهای ،اعتماد ،اثربخشی و مسئوليت مشترک ،به این نتيجه رسيدند که افزایش دانش ما دربارۀ
آنچه رهبران انجام میدهند و تأثير آنها بر رفتارهای آموزشی معلمان ،به درک بهتر این است که چگونه رهبری ارتباط مستقيم
با پيشرفت دانشآموزان دارد و دریافتند بين رهبری و یادگيری دانشآموزان رابطه وجود دارد .در پژوهشی کوثر ،کاگتی
کلينک ،زیک اقدم و سواس )2384( 0دربارۀ بررسی بين درک معلمان از سبکهای رهبری مدیران مدارس ابتدایی و
حرفهایبودن معلمان نشان دادند ادراک رهبری با توسعة حرفهای رابطه دارد؛ چنانکه در پژوهشی ليزا لی )2383(4با عنوان
برداشت از توسعة حرفهای :گزینههایی که از رهبری مؤثر پشتيبانی میکند دریافت که فرایند توسعه جزو فرایندهای اصلی
آموزشی است .ترکيانتبار و حسينی ( )8032با بررسی رابطة سبک رهبری مدیران با کيفيت تدریس معلمان مقطع متوسطة اول
شهرستان دورود دریافتند که سبک رهبری مدیران برکيفيت تدریس معلمان تأثير مثبت دارد .باتوجهبه این ،سبک رهبری
مدیران و ادراکی که معلمان از این رهبری دارند ،به نوعی بر تعليموتربيت ،یادگيری و پيشرفت تحصيلی دانشآموزان
اثرگذاراست .صادقی و محتشمی ( )8038درزمينة نقش رهبری غيرمتمرکز در بهبود کيفيت یادگيری دریافتند که رهبری در
بهبود کيفيت یادگيری مؤثر است و مزیت این حالت برای فراگيران و مدرسان افزایش مهارتهای اجتماعی ،رضایت شخصی
و دانش آنان و در نتيجه بهبود یادگيری است .لی ،هالينگر و والکر )2383( 2دریافتند که بين ادراک رهبری و توسعة حرفهای
معلمان و تدریس رابطة مثبت و معنیداری وجود دارد .همچنين امامجمعه ،کرامت و ساکی ( )8032در پژوهشی در رابطة بين
رهبری فکورانه با اثربخشی مدارس شهر قدس براساس الگوی پارسونز ،بيان کردند رابطة معنیدار بين رهبری فکورانه با
اثربخشی مدارس ابتدائی وجود دارد .مينی  )2383( 3دریافت که توسعة عملکردهای رهبری ،ابزار مهمی برای بهبود تدریس
در مدارس است .ليليجرد و برت )2383( 2نيز دریافتند با رهبری مناسب و با توسعة حرفهای معلمان حرفه تدریس را میتوان
تقویت کرد .جيمز مارتين )2383( 1در بررسی رابطة بين شيوههای رهبری اصلی و معلمان با شيوههای تأثيرگذار بر آموزش و
یادگيری نشان داد که رابطة معنیدار بين ادراک رهبری و تدریس معلمان وجود دارد .سوزان گرندر )2383( 3در رابطة ادراک
رهبری و تأثير آنها در مدرسة راهنمایی ،تأثيرگذاری رهبری در عملکرد مدرسه را بيان میکند .معلمان برای کسب عملکرد
شغلی باال مجبورند که برانگيخته شوند و باانگيزه کار کنند .ایجاد انگيزه باعث تأثيرگذاری موفقيت فردی بر اثربخشی کلی
1- Zangal
2- Wahlstrom, Seashore Louis
3- Koşar, Çağatay Kılınç, ZekiÖğdem, Savaş
2- Lisa Lee
1- Li, Hallinger &Walker
6- Tony Minney
7- Lillejord& Børte
1- Jemeise Martin
8- Susan Garand
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مدرسه میشود (یاسينی ،عباسيان و یاسينی .)04 :8032 ،بنابر اظهار اکرمی ( )8028یافتههای پژوهشی بيانگر این مطلب است
که معلمان دارای انگيزۀ باالتر ،دانشآموزانشان از پيشرفت تحصيلی باالتری برخوردار میشوند (پوشنه ،پاکدامن ساوجی و
صمدیکلی .)2 :8012 ،وریوما نجنگا )2382( 8در پژوهشی با عنوان تأثير عوامل انگيزشی بر عملکرد تدریس معلمان ،دریافت
که عوامل انگيزشی پاداش و مزایای کاری ،بيشتر بر عوامل انگيزشی معلمان تأثير میگذارد و این خود بر تدریس معلمان و
عملکرد آنها تأثيرگذار است .در پژوهش اسل آکوک ،دوومه و مهام ببا )2382( 2درزمينة انگيزۀ معلم و کيفيت آموزشی
مدارس ،دریافتند که بين انگيزۀ معلمان و توسعة حرفهای و تدریس معلمان رابطة معنیداری وجود دارد و درحقيقت شرایط
زندگی و کار معلمان باید بهبود یابد و فرصت برای پيشرفت حرفهای معلمان و ارتقای دانش و مهارتهای حرفهای معلمان باید
مهيّا باشد .ووزنيا و لوپزپينزانب )2381( 0در پژوهشی که دربارۀ توسعة حرفهای با تدریس معلمان انجام دادند ،رابطة مثبت
انگيزش با توسعة حرفهای وتدریس را بيان کردند .وین )2383( 4در مطالعاتی با عنوان آموزش و توسعة مدرس با بازبينی انگيزۀ
معلم :تعریف ،توسعة تحقيق و پيامدهای آن برای معلمان دریافتند که انگيزۀ معلم ،عامل کليدی برای اثربخشی آموزش است.
انگيزۀ معلم ،عاملی کليدی برای انگيزه و اثربخشی آموزش شناسایی شد که با ایجاد استراتژی عملی برای تحریک انگيزۀ
دانشآموزان برای یادگيری و بهبود نتایج آموزش و یادگيری نيز بسيار مفيد است .در پژوهش بهاودین ،شافيوو و
سالکپی )2380(2دربارۀ تجزیه و تحليل انگيزۀ معلمان بر عملکرد کلی مدرسه عمومی پایه بيان کردند انگيزۀ معلم بر موفقيت
دانشآموزان تأثيرگذار است؛ همچنين نياکوندی ،رابورو و اکوارا )2383 ( 3در رابطه با انگيزۀ معلم به عملکرد علمی
دانشآموزان در مدارس ابتدائی کنيا دریافتند که انگيزۀ معلم تأثير چشمگيری بر عملکرد تحصيلی دانشآموزان دارد .ونجا
گيتونگا )2382(2با بررسی تأثير انگيزۀ معلمان بر عملکرد دانشآموزان در مدارس دریافتند که با ایجاد شرایط کارآمد در
مدارس ،معلمان انگيزۀ بيشتری برای انجام کار بهتر در مدارس پيدا میکنند و باعث ایجاد توسعة حرفهای در سازمان میشود.
بررسی تحقيقات مختلف خارجی و داخلی نشان داد که میتوان قدمهایی را در امر بهبود فعاليت تدریس معلمان برداشت
که این نوعی سرآغاز یاری و کمک به امر تدریس در کنار گسترۀ ناپایداری جامعه از لحاظ اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
میتواند باشد .باتوجهبه اینکه حرفة تدریس یکی از دشوارترین مشاغل محسوب میشود ،عالوهبر آگاهی از دانش و تخصص،
هر مدرسی باید از هنر و تجربة تدریس برخوردار باشد و اینکه تدریس چيزی بيشتر از انتقال دانش است ،نيازمند شناسایی
عوامل مؤثر بر بهبود فعاليت تدریس است .باتوجهبه مطالب مطرحشده توجه به نقش ادراک رهبری و شرایط و جوّ سازمانی و
انگيزش و توسعة حرفهای و روابط متقابل این متغيرها بر فعاليت تدریس اهميت ویژهای پيدا کرده است .دليل اینکه معلمان
دورۀ ابتدائی در این پژوهش مدنظر قرار گرفته شده ،پایه و اساس بودن دورۀ ابتدائی برای آموزش است .در اینجا این سؤال
مطرح است که ادراک رهبری ،شرایط و جوّ سازمانی و انگيزش چه روابطی با توسعة حرفهای و با بهبود فعاليت تدریس دارند؟
1- Wairimu Njenga
2- Osei Akuoko, Dwumah, Mahama Baba
3- Novozhenina, López Pinzónb
2- Han, Yin
1- Bahahudeen Shafiwu, Salakpi
6- Nyakundi, Raburu, Okwara
7- Wanja Gitonga
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فرضیههای تحقیق
 -8شرایط سازمانی مدرسه بر بهبود فعاليت تدریس تأثير دارد.
 -2ادراک رهبری بر بهبود فعاليت تدریس تأثير دارد.
 -0انگيزش معلم بر بهبود فعاليت تدریس تأثير دارد.
 -4توسعة حرفهای بر بهبود فعاليت تدریس معلمان تأثير دارد.
 -2شرایط سازمانی مدرسه بر توسعة حرفهای معلمان تأثير دارد.
 -3ادراک رهبری بر توسعة حرفهای معلمان تأثير دارد.
 -2انگيزش معلم بر توسعة حرفهای معلمان تأثير دارد.
 -1شرایط سازمانی مدرسه بر بهبود فعاليت تدریس ،با ميانجیگری توسعة حرفهای معلمان تأثير دارد.
 -3ادراک رهبری بر بهبود فعاليت تدریس ،با ميانجیگری توسعة حرفهای معلمان تأثير دارد.
 -83انگيزش معلم بر بهبود فعاليت تدریس ،با ميانجیگری توسعة حرفهای معلمان تأثير دارد.

شکل  :8مدل مفهومی پژوهش

روششناسی تحقیق
بنابراین نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی ،از نوع همبستگی است که مبتنیبر مدلسازی معادالت ساختاری است.
گردآوری اطالعات الزم برای انجام این پژوهش شامل دو بخش کتابخانهای و ميدانی است .جامعة آماری تحقيق شامل تمام
معلمان دورۀ ابتدائی مدارس دولتی استان آذربایجان غربی به تعداد  88222نفر است که در تحقيق حاضر برای محاسبة حجم
نمونه از فرمول کوکران به شرح زیر استفاده شده است:
روش نمونهگيری در این تحقيق خوشهای چندمرحلهای است که از شمال استان ،منطقة آموزشی سلماس و از جنوب استان،
نقده و از مرکز استان ناحية  8و  2انتخاب شده است .حجم نمونة معلمان ابتدائی این چهار منطقه  023نفر تخمين زده شد که
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تعداد  832نفر مرد و تعداد  228نفر زن هستند که با توجه به حجم نمونه  023پر سشنامه ميان اعضای جامعه آماری توزیع شد.
برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامههای استاندارد به شرح زیر استفاده شد :برای بررسی پایایی نيز از شاخص پایایی ترکيبی
استفاده شده است .در روششناسی مدل معادالت ساختاری از ضریب پایایی ترکيبی نيز استفاده میشود که مقادیر باالتر از 3/3
برای هر سازه نشان از پایایی مناسب آن دارد (نونالی و برنشتاین .)8334 ،نتایج ضریب پایایی ابزار تحقيق به صورت زیر بيان شده
است:
الف) پرسشنامة انگيزش :از پرسشنامة التين انگيزش شغلی ون ورکام و همکاران ( )2330با  22گویه و  4بعد
(خودکارآمدی ،درونیکردن اهداف مدرسه ،تحمل عدم اطمينان ،رفاه) که براساس طيف پنجگزینهای ليکرت است .برای
سنجش پایایی این پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن  3/22محاسبه شده است.
ب) پرسشنامه توسعة حرفهای :برای اندازهگيری توسعة حرفهای ازپرسشنامة توسعة حرفهای گودالی ( )8032با  83گویه در
قالب چهارمؤلفة (مهارت در مدیریت کالسداری ،توانایی برقراری ارتباط با دانشآموزان ،برنامهریزی درسی ،فاوای
آموزشی) هدف آن ارزیابی ميزان توسعة حرفهای معلمان است .شيوۀ نمرهگذاری آن براساس طيف پنجگزینهای ليکرت بوده
است .برای سنجش پایایی این پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن  3/12محاسبه شده است.
ج) پرسشنامة تدریس :برای سنجش بهبود فعاليت تدریس ،از پرسشنامة تدریس گيجسل 8و همکاران ( ،)2338که دارای
 28گویه و  4مؤلفة (یادگيری مشارکتی ،تمایز ،آموزش فرایندگرا ،ارتباط با دانشآموزان) با طيف پنجگزینهای ليکرت استفاده
شد .برای سنجش پایایی این پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن  3/18محاسبه شده است.
د) پرسشنامة شرایط سازمانی :برای اندازهگيری شرایط سازمانی مدرسه از پرسشنامة جانگمنس 2و همکاران ( ،)2332با 24
گویه و  0مؤلفة (اعتماد ،تصميمگيری مشارکتی ،همکاری در ميان معلمان) ،با طيف پنجگزینهای ليکرت استفاده میشود .برای
سنجش پایایی این پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن  3/38محاسبه شده است.
و) پرسشنامة ادراک رهبری :برای اندازهگيری ادراک رهبری از پرسشنامة رفتار رهبری ادراکشدۀ چرشيم ) 8312( 0که
دارای  83سؤال با  2بعد (شفافيت و مالحظات) با طيف پنجگزینهای ليکرت بوده است .برای سنجش پایایی این پرسشنامه از
آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن  3/18محاسبه شده است.
در این مرحله و باتوجهبه اتمام فاز پاالیش متغيّر و اطمينان از دقت شاخصها در اندازه گيری مفاهيم و متغيرهای مرتبط،
میتوان به آزمون فرضيات تحقيق پرداخت .ازآنجاکه مقادیر ضریب آلفای کرونباخ برای همة پرسشنامهها بزرگتر از  3/2به
دست آمد ،قابليت اعتماد (پایایی) این پرسشنامهها قابل قبول است و روایی این پرسشنامهها را استادان و کارشناسان تأیيد
کردهاند .در این پژوهش برای تجزیهوتحليل دادهها با استفاده از آمار توصيفی (فراوانی ،ميانگين ،انحراف معيار و )...و از آمار
استنباطی (تحليل رگرسيون چندگانه و گامبهگام) بهمنظور آزمودن فرضيههای پژوهش استفاده شد .نرمافزار آماری استفادهشده
1- Geijsel
2- Jongmans
3- Schriesheim
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 SPSS24و برای تأیيد نهایی مدل نرمافزار  PLSبه بررسی برازندگی آن با دادهها پرداخته که از روش حداقل مربعات جزئی
استفاده شد.
یافتههای پژوهش
معلمان مدنظر در این پژوهش ،معلمانی بودند که در مدارس ابتدائی مشغول به تدریس هستند .بررسی نتایج توصيفی پژوهش
نشان می دهد بيشترین افراد نمونة آماری را کارکنان با سن  43تا  23سال (44/4درصد) تشکيل میدهند .از نظر سطح تحصيالت
معلمان1/1 ،درصد فوق دیپلم و 22/0درصد ليسانس83 ،درصد فوق ليسانس و باالتر هستند که بيشترین افراد نمونة آماری را
کارکنان با مدرک ليسانس را تشکيل میدهند .فرضيههای تحقيق در قالب مدل معادالت ساختاری بررسی شد که نتيجة آن در
ادامه آمده است .با در نظر گرفتن نتایج بررسی روابط بين سازههای مستقل و وابسته با استفاده از ضریب مربوطه میتوان به
بررسی معنیدار اثرات بين سازههای تحقيق پرداخت.
جدول  :2اثر خطی مستقيم مدل آزمونشدۀ بهبود فعاليت تدریس
ضریب مسير
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2/33

3/338

انگيزش معلم

بهبود فعاليت تدریس

3/42

83/32

3/338

ادراک رهبری

بهبود فعاليت تدریس
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0/34
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2/83

3/338

3/00
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اثرات مستقيم
توسعة حرفهای

بهبود فعاليت تدریس

شرایط سازمانی مدرسه
انگيزش معلم
ادراک رهبری

بهبود فعاليت تدریس

توسعة حرفهای
توسعة حرفهای

شرایط سازمانی مدرسه

توسعة حرفهای

باتوجهبه جدول  ،2اثر مستقيم توسعة حرفهای ( )3/02و انگيزش معلم ( )3/42بر تدریس مثبت و معنیدار است
( .(p<3/338این یافته نشان میدهد توسعة حرفهای و انگيزش معلم اثر مثبت و معنیداری بر تدریس دارند؛ اما اثر ادراک
رهبری ( )3/34و شرایط سازمانی مدرسه ( )3/34بر تدریس معنیدار نيست .اثر مستقيم انگيزش معلم ( ،)3/22ادراک رهبری
( )3/04و شرایط سازمانی مدرسه ( )3/00بر توسعة حرفهای مثبت و در سطح  3/338معنیدار است .این یافته نشان میدهد
انگيزش معلم ،ادراک رهبری و شرایط سازمانی مدرسه اثر مثبت و معنیداری بر توسعة حرفهای دارند.
در فرضية اول که شرایط سازمانی مدرسه بر بهبود فعاليت تدریس تأثير دارد .نتایج مدلیابی معادالت ساختاری نشان داد
اثر مستقيم شرایط سازمانی مدرسه بر بهبود فعاليت تدریس ( )3/34با آمارۀ  )3/23( tمعنیدار نيست .بنابراین فرضية اول
پژوهش تأیيد نمیشود و میتوان گفت شرایط سازمانی مدرسه بر بهبود فعاليت تدریس تأثير ندارد .در فرضية دوم که ادراک

تأثير شرایط سازمانی مدرسه ،ادراک رهبری و انگيزش معلمان بر بهبود فعاليت تدریس882/ ...

رهبری بر بهبود فعاليت تدریس تأثير دارد ،نتایج مدلیابی معادالت ساختاری نشان داد اثر مستقيم ادراک رهبری بر بهبود
فعاليت تدریس ( )3/34با آمارۀ  )3/34( tمعنیدار نيست .بنابراین فرضية دوم پژوهش تأیيد نمیشود و میتوان گفت ادراک
رهبری بر بهبود فعاليت تدریس تأثير ندارد .فرضية سوم که انگيزش معلم بر بهبود فعاليت تدریس تأثير دارد ،نتایج مدلیابی
معادالت ساختاری نشان داد اثر مستقيم انگيزش معلم بر فعاليت تدریس ( )3/42با آمارۀ  )83/32( tمعنیدار است (.(p<3/338

بنابراین فرضية سوم پژوهش تأیيد میشود و میتوان گفت انگيزش معلم بر بهبود فعاليت تدریس تأثير مثبت و معنیداری دارد.
در فرضية چهارم که توسعة حرفهای بر بهبود فعاليت تدریس معلمان تأثير دارد ،نتایج مدلیابی معادالت ساختاری نشان داد اثر
مستقيم توسعة حرفهای بر بهبود فعاليت تدریس معلمان ( )3/02با آمارۀ  )2/33( tمعنیدار است ((p<3/338؛ بنابراین فرضية
چهارم پژوهش تأیيد میشود و میتوان گفت توسعة حرفهای بر بهبود فعاليت تدریس معلمان تأثير مثبت و معنیداری دارد .در
فرضية پنجم که شرایط سازمانی مدرسه بر توسعة حرفهای معلمان تأثير دارد ،نتایج مدلیابی معادالت ساختاری نشان داد اثر
مستقيم شرایط سازمانی مدرسه بر توسعة حرفهای معلمان ( )3/00با آمارۀ  )2/44( tمعنیدار است ((p<3/338؛ بنابراین فرضية
پنجم پژوهش تأیيد میشود و میتوان گفت شرایط سازمانی مدرسه بر توسعة حرفهای تأثير مثبت و معنیداری دارد .فرضية
ششم که تأثير ادراک رهبری بر توسعة حرفهای را بررسی میکرد ،نتایج مدلیابی معادالت ساختاری نشان داد اثر مستقيم
ادراک رهبری بر توسعة حرفهای( )3/04با آمارۀ  )2/83( tمعنیدار است ((p<3/338؛ بنابراین فرضية ششم پژوهش تأیيد
میشود و میتوان گفت ادراک رهبری بر توسعة حرفهای تأثير مثبت و معنیداری دارد .برای فرضية هفتم «انگيزش معلم بر
توسعة حرفهای تأثير دارد» ،نتایج مدلیابی معادالت ساختاری نشان داد اثر مستقيم انگيزش معلم بر توسعة حرفهای( )3/22با
آمارۀ  )0/34( tمعنیدار است ((p<3/338؛ بنابراین فرضية هفتم پژوهش تأیيد میشود و میتوان گفت انگيزش معلم بر توسعة
حرفهای معلمان تأثير دارد .در جدول  ،0اثرات غيرمستقيم متغيرها گزارش شده است.
جدول  :0اثر خطی غيرمستقيم مدل آزمونشدۀ بهبود فعاليت تدریس
اثرات غيرمستقيم
انگيزش
ادراک رهبری

توسعة حرفهای

بهبود فعاليت تدریس

توسعة حرفهای

شرایط سازمانی مدرسه

توسعة حرفهای

بهبود فعاليت تدریس
بهبود فعاليت تدریس

ضریب مسير

مقدار t

P

3/82

0/32

3/338

3/22

3/38

3/338

3/28

2/33

3/338

براساس جدول  ،0اثر غيرمستقيم انگيزش معلم ( ،)3/82ادراک رهبری ( )3/22و شرایط سازمانی مدرسه ( )3/28بر تدریس
مثبت و معنیدار است ( .(p<3/338این اثر از طریق توسعة حرفهای بر تدریس وارد میشود و فرضيههای  1و  3و  83تأیيد
میشود .بنابراین توسعة حرفهای نقش واسطهای در ارتباط انگيزش معلم ،ادراک رهبری و شرایط سازمانی مدرسه با تدریس
دارد .فرضية هشتم که شرایط سازمانی مدرسه بر بهبود فعاليت تدریس ،با ميانجیگری توسعة حرفهای تأثير دارد ،نتایج
مدلیابی معادالت ساختاری نشان داد اثر غيرمستقيم شرایط سازمانی مدرسه بر بهبود فعاليت تدریس معلمان از طریق توسعة
حرفهای ( )3/22با آمارۀ  )2/12( tمعنیدار است ((p<3/338؛ بنابراین فرضية هشتم پژوهش تأیيد میشود و میتوان گفت
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شرایط سازمانی مدرسه بر بهبود فعاليت تدریس ،با ميانجیگری توسعة حرفهای تأثير مثبت و معنیداری دارد .فرضية نهم که
ادراک رهبری بر بهبود فعاليت تدریس ،با ميانجیگری توسعة حرفهای تأثير دارد .نتایج مدلیابی معادالت ساختاری نشان داد
اثر غيرمستقيم ادراک رهبری بر فعاليت تدریس از طریق توسعة حرفهای ( )3/23با آمارۀ  )0/13( tمعنیدار است ((p<3/338؛

بنابراین فرضية نهم پژوهش تأیيد میشود و میتوان گفت ادراک رهبری بر بهبود فعاليت تدریس ،با ميانجیگری توسعة
حرفهای تأثير مثبت و معنیداری دارد .فرضية دهم که انگيزش معلم بر بهبود فعاليت تدریس ،با ميانجیگری توسعة حرفهای
تأثير دارد .نتایج مدلیابی معادالت ساختاری نشان داد اثر غيرمستقيم انگيزش معلم بر فعاليت تدریس از طریق توسعة حرفهای
( )3/33با آمارۀ  )83/43( tمعنیدار است ((p<3/338؛ بنابراین فرضية دهم پژوهش تأیيد میشود و میتوان گفت انگيزش معلم
بر بهبود فعاليت تدریس ،با ميانجیگری توسعة حرفهای تأثير مثبت و معنیداری دارد .در شکل  ،2مدل ساختاری تحقيق اثرات
کل متغيرها نشان داده شده است.

شکل  :2مدل ساختاری تحقيق

در ادامة مباحث ،پس از به دست آوردن اثرات مستقيم وغيرمستقيم متغيرها ،واریانس تبيينشده برای متغيرهای مالک در
جدولی به شرح زیر نشان داده شده است.
برازش مدل ساختاری
معيار  8GOFمربوط به بخش کلی مدل معادالت ساختاری است؛ بدین معنی که با این معيار محقق میتواند پس از بررسی
برازش بخش اندازهگيری و بخش ساختاری مدل کلی پژوهش خود ،برازش بخش کلی را نيز کنترل کند .در جدول  2شاخص
برازش بخش کلی مدل آزمونشده برای نمونة موردبررسی گزارش شده است.

1- Goodness of Fit

تأثير شرایط سازمانی مدرسه ،ادراک رهبری و انگيزش معلمان بر بهبود فعاليت تدریس883/ ...

جدول  :2شاخص برازش بخش کلی مدل اجرایی پژوهش
Average AVE

2

3/22

3/22

2

√

)2 (GOF

3/30

3/03

متخصصان مدلیابی معادالت ساختاری بهروش  PLSشاخص  GOFکمتر از  3/83را کوچک ،بين  3/83تا  3/22را
متوسط و بيش از  3/03را بزرگ قلمداد میکنند (ولتز ،شرودر و ون اوپن .)2333 ،8با در نظر گرفتن این معيارها شاخص
برازش مدل نمونة بررسیشده  3/30است که جزو اندازههای بزرگ است .باتوجهبه این یافتهها میتوان نتيجه گرفت مدل
آزمونشده در نمونه بررسیشده برازش بسيار مناسبی دارد.
جدول  :3شاخص تورش واریانس برای سازههای مستقل به تفکيک
مقياس(سازه)

)Variance inflated factor(VIF

توسعة حرفهای

2/31

انگيزش معلم

8/41

ادراک رهبری

8/22

شرایط سازمانی مدرسه

2/32

سطح قابل قبول

کمتر از 2

در جدول  2خالصة نتایج یافتهها نشان داده شده است.
جدول :2خالصه آزمون فرضيات
ردیف

نتيجه آزمون

فرضيه

H8

شرایط سازمانی مدرسه بر بهبود فعاليت تدریس تأثير دارد.

تأیيدنشدن فرضيه

H2

ادراک رهبری بر بهبود فعاليت تدریس تأثير دارد.

تأیيدنشدن فرضيه

H3

نگيزش معلم بر بهبود فعاليت تدریس تأثير دارد.

قبول فرضيه

H4
H5

توسعة حرفهای معلمان بر بهبود فعاليت تدریس تأثير دارد.

H6
H7
H8
H9
H01

قبول فرضيه

شرایط سازمانی مدرسه بر توسعة حرفهای معلمان تأثير دارد.
ادراک رهبری بر توسعة حرفهای معلمان تأثير دارد .

قبول فرضيه

انگيزش معلم بر توسعة حرفهای معلمان تأثير دارد.

قبول فرضيه

شرایط سازمانی مدرسه بر بهبود فعاليت تدریس ،با ميانجیگری توسعة حرفهای معلمان تأثير

قبول فرضيه

دارد.
ادراک رهبری بر بهبود فعاليت تدریس ،باميانجیگری توسعة حرفهای معلمان تأثير دارد.

قبول فرضيه
قبول فرضيه

انگيزش معلم بر بهبود فعاليت تدریس ،با ميانجیگری توسعة حرفهای معلمان تأثير دارد.

1- Wetzels, Schröder & van Oppen
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بحث ونتیجه گیری
این پژوهش با هدف بررسی تأثير بر بهبوود فعاليوت تودریس معلموان براسواس شورایط سوازمانی مدرسوه ،ادراک رهبوری و
انگيزش با ميانجیگری توسعة حرفهای معلمان انجام گرفته است .در باب فرضية اول ،نتایج پژوهش نشان مویدهود ایون فرضويه
تأیيد میشود و با پژوهشهای زنگل ()8024؛ پاترسون 8و ووس ( )2334همخوانی ندارد؛ دليل این میتواند به علت اسوتفاده از
ابزارهای گوناگون ،گروههای متفاوت سنی و فرهنگهای متفاوت شرکتکنندگان در پژوهش باشد .نتوایج بوهدسوتآموده در
این پژوهش نشان میدهد شرایط سازمانی بهصورت غيرمستقيم و با ميانجیگری توسعة حرفهای بر فعاليوت تودریس توأثير دارد.
در تبيين یافتهها میتوان گفت شرایط سازمانی مدرسه از عوامل تأثيرگوذار بور معلوم و دانوشآمووزان هسوتند .شورایط سوازمانی
مدرسه به ادراکات معلمان از محيط عمومی مدرسه بستگی دارد که متأثر از شخصيت افوراد و رهبوری سوازمانی اسوت .شورایط
سالم و مطلوب از لحاظ اعتماد درونسازمانی و همکاری ميان معلموان و شورکت در تصوميمگيوریهوای مشوارکتی و برقوراری
روابط حرفهای مناسب از عوامل اثرگذار در توسعة حرفهای است که به بهبود فعاليت تدریس معلمان میانجامد .در همين راستا
رمضانینژاد ،پورسلطانی زرندی و حسينینيا ( )8011گفتهاند شرایط سالم و مطلوب ممکن است بر روابط حرفهای معلموان اثور
مثبت داشته باشد و ارتباط صميمانه و نزدیکی بين معلمان را بوه وجوود آورد و بورعکس ،شورایط سوازمانی نوامطلوب و ناسوالم
ممکن است محيطی سرشار از سوءظن و استرس به وجود آورد و هرگونه مودیریت مشوارکتی وگروهوی را بوا شکسوت مواجوه
کند.
این فرضية دوم پژوهش نيز تأیيد نشده است .باوجود اینکه یافتههای پژوهشهای قبلی این امر را تأیيد کردهانود ،ولوی نتوایج
پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای والسوتروم و سيشوور لووئيس ()2331؛ ترکيوانتبوار و حسوينی ()8032؛ صوادقی و محتشومی
()8038؛ لی ،هالينگر و والکر ()2383؛ امامجمعه ،کرامت و ساکی ()8032؛ مينوی  )2383(2و جيموز موارتين ( )2383همخووانی
نوودارد کووه دليوول آن موویتوانوود بووه علووت اسووتفاده از ابزارهووای گونوواگون ،گووروههووای متفوواوت سوونی و فرهنووگهووای متفوواوت
شرکتکنندگان در پژوهش باشد .نتایج بهدستآمده در این پژوهش نشان میدهد ادراک رهبوری بوهصوورت غيرمسوتقيم و بوا
ميانجیگری توسعة حرفهای بر بهبود فعاليت تدریس تأثيردارد .در تبيين یافتهها میتوان گفت زمانی که معلمان درک بهتری از
فعاليتهای رهبری داشته باشند ،درآنها انگيزۀ بهتری برای انجام فعاليتهای مدرسه ایجاد خواهد شد و بنوابراین آنهوا قودمهوای
اساسی برای توسعه در فعاليتهای آموزشی برخواهند داشت و این نيازمند توسعة حرفهای معلمان از لحواظ دانوش و مهوارت و
نگرش درزمينة فعاليتهای تدریس خواهد بود که کمک شایانی بوه بهبوود فعاليوت تودریس درمودارس خواهود کورد .چنانکوه
ایراننژاد پاریزی ( )232 :8012در همين راستا گفته است رهبری که براساس روابط عاطفی و شخصوی ميوان رهبور و زیردسوتان
استوار است؛ عالو ه بر هدایت و انگيزش پيروان جهت عملکرد ورای انتظارات ،به احتياجات و کارهای پيورو بوهمنظوور بهبوود
کارایی او از طریق انگيزههای عملی یا الهامی توجه دارد (بهرنگی و موحدزاده .)83: 8013 ،همچنين اریب فلوورز و همکواران

0

1- Patrson
2- Tony Minney
3- Uribe-Flórez

تأثير شرایط سازمانی مدرسه ،ادراک رهبری و انگيزش معلمان بر بهبود فعاليت تدریس828/ ...

( )2384گفتهاند الزمة ارتقای آموزش و یادگيری و بهبود فعاليت تدریس در مودارس ،وجوود ادراک رهبوری هموراه بوا ایجواد
انگيزه و روابطی صميمی است.
برای فرضية سوم نتایج نشان داد باتوجهبه نتایج معادالت ساختاری انگيزش بر بهبود فعاليت تدریس معلمان توأثير مسوتقيم و
معنیداری دارد که با پژوهشهای وریوما نجنگا ()2382؛ هان ویون ()2383؛ بهواودین ،شوافيوو و سوالکپی()2380؛ نياکونودی،
رابورو و اکوارا (  )2383و (اکرمی )8028 ،همخوانی دارد .درتبيين یافتهها میتوان گفوت بنوابر نتوایج بوهدسوتآموده ،انگيوزش
معلمان به نوعی بر بهبود فعاليت تدریس معلمان تأثيرگذار است .هر اندازه معلمی از انگيزۀ کاری بيشوتری برخووردار باشود ،بوه
همان ميزان کارایی تدریس در کالس دوچندان میشود .توانایی و مهوارت ایجواد انگيوزه و ترغيوب کارکنوان بوه مشوارکت در
تحقق اهداف سازمانی ،از ضروریتورین ابزارهوای مودیریت شایسوته اسوت .مودیران از طریوق فهوم نيازهوا ،عقایود ،انتظوارات و
انگيزههای معلمان و فراهمآوردن شرایط محيطی مطلوب ،دستيابی به اهداف را امکانپذیر میسازد (آذرفر .)2 :8012 ،معلموان
برای آنکه در شغل تدریس خود خوب عمل کنند ،الزم است که از انگيزۀ شغلی برخوردار باشند .عوامل زیوادی مویتوانود بور
انگيزۀ معلمان اثر بگذارند؛ از زیرساختهای مدرسه گرفته تا دستمزد ،شأن شغل ،امکان دریافت آموزشهای حرفهای ،روابوط
با همکاران ،شرایط کاری و شاید از همه مهمتر عملکرد مدیریت مدرسه است ( انتصار فومنی.)820 :8034 ،
برای فرضية چهارم ،براساس نتایج بهدستآمده این فرضيه تأیيد میشود که با پژوهشهای بيکج و ترسکا ()2384؛ وسکو و
رز()2331؛ گریا ،لویدا ،اسميتا ،بووا ،اليزا و لوبانس ()2382؛ فيونا ()2380؛ بروگ ( )2381و پيدراهيت  )2381همخووانی دارد.
بنابراین توسعة حرفهای باعث دانشافزایی معلمان و باعث بهبود تدریس و یادگيری بهتر دانشآموزان میشود .در تبيين یافتههوا
میتوان گفت توسعة حرفهای طيف وسيعی از فعاليتها را شامل میشود و با ارتقای دانش حرفهای و مهارت و نگورش معلموان
همراه است .برای بهبود کيفيت و انگيزۀ تدریس ضروری است و بهطوور مسوتقيم یوادگيری دانوشآمووزان را تحوت توأثير قورار
میدهد و بر فعاليت تدریس و موفقيت دانشآموزان تأثيرگذار است .بنابراین نقش توسعة حرفهای معلموان در فعاليوت تودریس
بهتر ارزیابی میشود .بنابر نظر اسلک )8332 ( 8رهبری نقش عمدهای در توسعة انسانی داشته و با هدف سووقدادن سوازمان بوه
سوی اهداف و نيات ویژه بر اعضای سازمان نفوذ عميقی دارد و بنوابر نظور وانوگ و همکواران )2331 ( 2مطالعوات و تحقيقوات
گستردهای بر رابطة بين متغيرهای مختلف و عملکرد سازمانی انجام شده که نتایج حاصل نشواندهنوده توأثير بسوزای رهبوری بور
ميزان وکارآیی عملکرد سازمانی مدیران و کارکنان است و درحقيقوت ادراک رهبوری بور توسوعة حرفوهای معلموان توأثير دارد
(عباسزاده ،احمدی و عبدالملکی.)32 :8030 ،
دربارۀ فرضيه پنجم ،باتوجهبه نتایج دادهها این فرضيه تأیيد میشود که با نظر فرهنگی وحسينزاده ( )8011و تونن ،اسليجر،
ارت ،پيتسما وگيجسل ( )2388همخوانی دارد .در تبيين یافتهها میتوان گفت شرایط سازمانی مدرسه از عوامل تأثيرگذار بر
معلم و دانشآموزان هستند .شرایط سازمانی مدرسه به ادراکات معلمان از محيط عمومی مدرسه بستگی دارد که متأثر از
شخصيت افراد و رهبری سازمانی است .شرایط سالم و مطلوب از لحاظ اعتماد درون سازمانی و همکاری ميان معلمان و
1- Slack
2- Wang & et al
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شرکت در تصميمگيریهای مشارکتی و برقراری روابط حرفهای مناسب از عوامل اثرگذار در توسعة حرفهای است و به بهبود
فعاليت تدریس معلمان میانجامد.
درزمينة فرضية ششم ،با نگاه به نتایج دادهها این فرضيه تأیيد میشود که با پژوهشهایلی ،هالينگر و والکر ( )2383و ليزا لی
( )2383همخوانی دارد .در تبيين یافتهها میتوان گفت در راستای این پژوهش کوثر ،کتاگری کلينيک ،زکی اقدم و
سواس( )2384در رابطة بين ادراک رهبری و توسعة حرفهای در پژوهشی نشان دادند ادراک رهبری بر توسعة حرفهای معلمان
تأثير دارد و ادراک رهبری پيشبينیکننده توسعة حرفهای معلمان است .همچنين یکی دیگر از مقولههای مهم رهبر موفق ،رشد
و توسعة حرفهای است .نشانگرهای رهبر موفق برای این مقوله شامل تهيه و تدارک برنامههای مناسب برای رشد و توسعة
حرفهای معلمان ،تشویق معلمان جهت رشد و توسعة حرفهای آنان و فراهمآوردن فرصتهایی برای توسعة حرفهای معلمان
است .وقتی که معلمان و کارکنان رشد کنند و مهارتها و تواناییهای آنها ارتقا پيدا کند ،مدرسه نيز سود میبرد و منجر به
ارتقای عملکرد مدرسه خواهد شد .بنابراین رهبر آموزشی باید برنامههای مناسبی را برای رشد و توسعة حرفهای تدارک ببيند و
کارکنان و معلمان را برای این منظور تشویق کند و این نشاندهندۀ تأثير ادراک رهبری بر توسعة حرفهای معلمان است (مرد،
زینآبادی و آراسته.)881 :8033 ،
فرضية هفتم پژوهش نيز تأیيد شد که با پژوهش اوسل آکوک ،دوومه و مهام ببا ( )2382همخووانی دارد کوه در رابطوة بوين
انگيزۀ معلمان و توسعة حرفهای انجام دادند؛ این نشاندهندۀ این است که شرایط زندگی و کار معلمان باید بهبود یابد توا باعوث
ایجاد انگيزه در معلمان شود و فرصت برای توسعة حرفهای معلمان و ارتقای دانش و مهارتهای حرفهای ایجاد شود .در هموين
زمينه ،پژوهش ونجاگيتونگا (  )2382به بررسی تأثير انگيزش معلمان بر عملکرد دانشآموزان در مودارس پرداختوه بوود .انتظوار
میرود با ایجاد شرایط کارآمد در مدارس ،معلمان انگيزۀ بيشتری برای انجام کار بهتر در مدارس داشته باشد .یافتوههوا همچنوين
نشان داد شرایط کاری سازمانی باعث ایجاد توسعة حرفهای در سازمان میشود که بين توسوعة حرفوهای و عملکورد معلموان در
مدارس رابطة قوی وجود دارد .رابطة قوی ميان رفواه معلموان و عملکورد مدرسوه و تودریس در مدرسوة متوسوطه وجوود دارد.
درنتيجه انگيزش معلمان بر فعاليت تدریس و توسعة حرفهای تأثير مثبت و معنیداری دارد .در تبيين یافتهها مویتووان گفوت هور
اندازه معلمی از انگيزۀ کاری بيشتری و مضاعفی برخوردار باشد ،به همان ميزان کارایی درکالس بيشوتر خواهود بوود و موجوب
افزایش توسعة حرفهای معلمان میشود و درنتيجه دانشآموزان در امر یادگيری پيشرفت خواهند کرد و این نشواندهنودۀ بهبوود
فعاليت تدریس معلمان خواهد بود.
فرضية هشتم باتوجهبه نتایج دادههای پژوهش تأیيد میشود که با پوژوهش قنبوری و یاسوينی ( )8033همخووانی دارد کوه در
پژوهشی نشان دادند شرایط سازمانی مطلوب ،یک محيط حمایتی است که بهطور بالقوه بر یادگيری معلمان اثرگذار اسوت و از
این طریق زمينة افزایش توسعة حرفهای معلمان را مهيا میسازد ،برقراری روابط حسنه ،زمينة انگيزش و توسوعة حرفوهای فورد را
فراهم میسازد و همين احساس رشد ،سبب رضایت و خشنودی افراد میشود.
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فرضية نهم پژوهش نيز بنابر نتایج تأیيد میشود که با پژوهشهای ليليجرد و برت ()2383؛ لی ،هالينگر و والکر ( )2383و با
نظر گرون ( )2332همخوانی دارد .در همين راستا مرد و همکاران (  )8033نشان دادند رهبر موفق برای مدارس متوسطة شهر
تهران با ایجاد فرهنگ و شرایط سازمانی مناسب ،نظارت و ارزیابی آموزشی ،مدیریت بر فرایند یاددهی-یادگيری در مدرسه و
رشد توسعة حرفهای تأثيرگذاراست.
فرضية دهم نيز براساس نتایج دادههای پژوهش تأیيد میشود که با پژوهش ووزنيا و لوپزپينزانب ( )2381همخوانی دارد .در
تبيين یافتهها میتوان گفت انگيزش موجب ایجاد تمایل و مشارکت معلمان در یادگيری حرفهای میشود و بهتبع آن
راهبردهای توسعة حرفهای نيز برای رسيدن به یادگيری به کار میرود .هرچند معلمان دغدغههای متفاوتی دارند ،بااینحال
نسبت به یادگيری عالقهمند بوده و برای آن وقت میگذارند (مرتضی ،عارفی ،پرداختچی و قهرمانی.)823-821 :8032 ،
درنتيجه با افزایش توسعة حرفهای معلمان ،ميزان خودکارآمدی و اثربخشی فعاليتها ،مهارتها و ميزان دانش شغلی و حرفهای
معلمان نيز افزایش خواهد یافت .نتيجة کلی از تجزیه و تحليل دادهها نشاندهنده این است که توسعة حرفهای در رابطة بين
ادراک رهبری ،شرایط و جوّ سازمانی مدرسه و انگيزش معلمان با فعاليت تدریس ،نقش ميانجی را دارد .بنابراین ضروری به
نظر میرسد برای دانشافزایی و مهارتورزی معلمان اهتمام الزم شکل گيرد.
این پژوهش با محدودیتهایی نيز همراه بود .در محدودیتهای پژوهش میتوان گفت این پژوهش دربارۀ معلمان ابتدائی
انجام گرفته است و در تعميم آن باید جانب احتياط در نظرگرفته شود و باید در تعميم آن برای پایههای باالتر احتياط ورزید.
در پيشنهادهای این پژوهش میتوان گفت این پژوهش تنها برای معلمان یک استان انجام گرفته است ،بنابراین پيشنهاد
میشود در پژوهشهای بعدی در استانهای دیگر نيز مؤلفههایی بهغير از این ،ازقبيل ویژگیهای شخصيتی معلمان و  ...نيز
مدنظر قرار داده شود .عالوهبر این ،نتایج این پژوهش اهميت توسعة حرفهای و ادراک رهبری و انگيزش و شرایط و جوّ
سازمانی مدرسه و رابطة مستقيم و غيرمستقيم آنها را نيز مشخص ساخت؛ بر این اساس پيشنهاد میشود برنامهریزیهایی برای
توسعة حرفهای معلمان با تمرکز بر عوامل مؤثر در گسترش و پيشرفت این عمل انجام گيرد .باتوجهبه اهميت توسعة حرفهای
معلمان پيشنهاد میشود مطالعات کيفی هم انجام شود .پيشنهاد میشود مسئوالن آموزشوپرورش با افزایش انگيزش و در نظر
گرفتن شرایط و جوّ سازمانی مدرسه ،برنامهریزیهایی را برای دانشافزایی و مهارتآموزی معلمان انجام دهند تا باعث توسعة
حرفهای و عملکرد بهتر معلمان و اثربخشی وکارایی مدارس در امر تدریس شوند.
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