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چکیده
هدف :هدف این پژوهش مدلسازی نقش رهبری آموزشی مدیران از طریق فرهنگ مدرسه ،توانمندسازی و ویژگیهای شغلی معلمان در اشتیاق شغلی
آنان بود.
مواد و روشها :روش پژوهش همبستگی از نوع مدل معادالت ساختاری بوده و بدینمنظور پنج ابزار پژوهش تحت عنوان مقیاس رهبری آموزشی هالینگر
و وانگ ( ،) 2015پرسشنامه فرهنگ مدرسه گرونرت ( ،)2005پرسشنامه تشخیص شغلیِ هکمن و اولدهام ( ،)1975پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی
اسپریتزر ( )1995و پرسشنامه اشتیاق شغلی شافلی و بیکر ( )2003جهت گردآوری دادهها استفاده شد .جامعه آماری این مطالعه را  1568نفر از معلمان
ابتدایی تشکیل میداد که تعداد  310نفر (با آلفای  )0/05از  56مدرسه به روش تصادفی طبقهای انتخاب شد.
بحث و نتیجهگیری :نتایج تحلیل نشان داد که مدل علی مفروض از برازش مناسبی برخودار بوده است (،99/0=CFI ،RMSEA=0/067
 )87/0=GFIو رابطه بین رهبری آموزشی و اشتیاق شغلی تنها با سازههای فرهنگ مدرسه ،توانمندسازی و ویژگیهای شغلی معلمان میانجیگری م ی
شود .به عبارت دیگر عدم حمایت یافتهها از تأثیر مسقیم رهبری بر اشتیاق شغلی ،میتواند حکایت از برخی شکافها بین معلمان و رهبری باشد .چنانچه
مدیران موفق در ایجاد رابطه دوسویه با معلمان می توانند در آنان احساس نیرومندی ،وقف خود و جذب در کار ایجاد کنند .نقش مثبت فرهنگ مدرسه در
رابطه بین دو متغیر بیانگر ضرورت توجه به اقتضائات فرهنگی قبل از هرگونه اقدام به تغییر رویکرد است و مدیرانی که توانایی شکلدهی فرهنگ جدید و
متناسب را نداشته باشند اقدامات آنان اغلب با شکست مواجه میشود .بنابراین میتوان استنباط کرد رهبری بواسطه کنشها و اعمال خود ،تعیینکننده
احساس کارکنان نسبت به چیستی فرهنگ سازمان است و فرهنگ به نوبه خود هرچه بتواند احساس ارزشمند بودن در کارکنان را از طریق جلب اعتماد
آنان ،نوع ویژگیهای شغلی ،و روندهای تصمیمگیری و مانند آن برانگیزد ،کارکنان با اشتیاق بیشتری کار خواهند کرد .فرهنگ سازمانی پیشبینیکننده
توانمندی روانشناختی است و چنانچه فرهنگ سازمانی مبتنی بر محیطهای دوستانه ،ارتباطات باز و انعطافپذیر باشد موجبات مشارکت فراهم میشود.
توانمندسازی در خأل صورت نمیگیرد و به بستر مناسب فرهنگی نیاز دارد تا کارکنان به لحاظ روانی آمادهی پذیرش مسئولیت شوند ،شوق یادگیری در آن
ها به وجود آید و میان ا عضا اعتماد ایجاد گردد از این رو اثربخشی توانمندسازی میتواند در میان فرهنگها متغیر باشد و ناهمخوانی بین توانمندسازی به
عنوان یک کنش مدیریتی و ارزشهای فرهنگی ممکن است تأثیر مثبت توانمندسازی را کاهش دهد .به عبارت دیگر توانمندسازی در فرهنگهای با فاصله
قدرت پایین اثربخشی بیشتری دارد .لذا یکی از عوامل الزم در موفقیت اجرای برنامهها یا راهبردهای توانمندسازی تقویت فرهنگ سازمان است .بدین
منظور سازمانها باید ابتدا منظور خود از توانمندسازی را تعریف کنند و آن را در دورنما یا بیانیه مأموریت خود بهعنوان یک مؤلفه فرهنگی مشخص کنند
سپس در مرحله بعدی همزمان با درونیسازی فرهنگ جدید آن را آغاز کنند .این اقدام با مشخص کردن نقشها ،توسعه محدوده کنترل مدیریت ،تسهیل
دستیابی به اطالعات ،حمایت و پشتیبانی از افراد ،تشویق خالقیت و خطرپذیری ،و باالخره ایجاد جو مشارکتی ،عملیاتی میگردد .این فرآیند مستلزم
تغییر نگرش کارکنان و سیستم سازمانی به خود و کارهایشان ،میباشد و راهبرد توانمندسازی اتخاذ شده باید نیازها و فرهنگ همه افراد درون سازمان را
مدنظر قرار دهد.
براساس یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود مدیران مدارس رویکرد رهبری آموزشی را در مدیریت خود مورد توجه قرار دهند .مدیران بهعنوان رهبران
آموزشی میتوانند با کمک به معلمان در ارتقای توان رهبری جمعی خود ،همیاری با یکدیگر و شکلدهی دورنمای مشترک؛ فرهنگ مدرسه مشارکتی و
مثبت ایجاد کنند و با القا ارزشمندی اهداف شغلی و سازمانی و بیان تأثیر اجتماعی فعالیت معلمان در افزایش احساس معناداری مؤثر باشند.
کلید واژهها :اشتیاق شغلی ،توانمندسازی ،رهبری آموزشی ،فرهنگ مدرسه ،ویژگیهای شغلی .

* نویسنننده مسنننئول دکتننرای مننندیریت آموزشنننی گننروه علنننوم تربیتننی دانشنننگاه محقنننق اردبیلننی ،اردبینننل ،اینننران.
gkoulaei@gmail.com
 .1استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
 .2دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
 .3دانشیار گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
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مقدمه
رهبری همواره عاملی کلیدی در اثربخشی سازمانها از جمله مدارس تلقی شده است .روند رو به
رشد اصالحات در نظامهای آموزشی جهان در دهههای اخیر نیز توجه دست اندرکاران را به سوی
رهبری در آموزش و پرورش جلب کرده و این توجهات با تحقیقات مرتبط با تبیین نقش رهبنری
آموزشی در اثر بخشنی و بهسنازی مندارس همنراه شندهانند (هنالینگر و هنابر .)2012 ،1یکنی از
کارکردهای تعیین کننده رهبری در اثربخشی سازمانی ،برانگیختن اشتیاق شغلی 2کارکننان منی
باشد که نه تنها بر نگهداشت کارکنان ،بهرهوری و وفناداری تنأثیر معننادار دارد بلکنه بنا رضنایت
مشتریان و وجهه سازمان نیز مرتبط است ،از این رو موجب مزیت رقنابتی بنرای سنازمانهنا منی
گردد (سانداری .)2011 ،3چگونگی تأ ثیر رهبری آموزشی بر اشتیاق شغلی معلمنان تحنت تنأثیر
متغیرهای مختلفی است و روابط نسبتاً پیچیدهای بین آنها برقرار است و مطالعه حاضر کوششنی
است به منظور تبیین فرایندی که از طریق آن رهبری با اشتیاق شغلی پیونند منییابند ،لنذا اینن
پژوهش در صدد پاسخگویی به دوسؤال اصلی و هدایتکننده منیباشند النف) رهبنری و اشنتیاق
شغلی چگونه می توانند با هم در ارتباط باشند؟ ب) چه مدلی را میتوان از این ارتبناط بنالقوه بنا
توجه به متغیرهای مطرح شده در ادبیات پژوهش ،استخراج کرد؟
در راستای پاسخ به این سؤاالت و نیز براساس مطالعات انجام شده ،روابط بین سازههای
مطرح شده به صورت مدل زیر (شکل  )1طراحی شد و سوال اصلی مدل و فرضیههای مبتنی بر
آن به صورت زیر تدوین گردید
سوال اصلی آیا دادههای جمعآوری شده از نمونه با مدل مفروض برازش خوبی دارد؟

شکل  .1مدل پژوهش

1 Hallinger & Huber
2 Work engagement
3 Sundaray
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فرضیههای پژوهش
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رهبری آموزشی بر اشتیاق شغلی معلمان تأثیر مستقیم دارد.
رهبری آموزشی از طریق فرهنگ مدرسه بر اشتیاق شغلی معلمان تأثیر غیرمستقیم دارد.
رهبری آموزشی از طریق توانمندسازی بر اشتیاق شغلی معلمان تأثیر غیرمستقیم دارد.
رهبری آموزشی از طریق ویژگیهای شغلی بر اشتیاق شغلی معلمان تأثیر غیرمستقیم دارد.
رهبری آموزشی از طریق ویژگیهای شغلی و توانمندسازی بر اشتیاق شغلی معلمان تأثیر
غیرمستقیم دارد.
رهبری آموزشی از طریق فرهنگ مدرسه و ویژگیهای شغلی بر اشتیاق شغلی معلمان تأثیر
غیرمستقیم دارد.
رهبری آموزشی از طریق فرهنگ مدرسه ،توانمندسازی معلمان ویژگیهای شغلی بر
اشتیاق شغلی معلمان تأثیر غیرمستقیم دارد.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
اشتیاق شغلی به میزان بکارگیری توان فیزیکی ،روانی و ذهنی افراد در انجام کارهنای منرتبط بنا
نقش اشاره دارد و به عبارت دیگر کارکنان بنا اشنتیاق بنا کنارخود ارتبناط نیرومنند ،خوشنایند و
اثربخش دارند (زو و توماس .)2011 ،1بدارکار )2014( 2معتقد است رهبری یکی از پیشنایندهای
کلیدی اشتیاق است .تحقیقات نیز نشان میدهد از میان عوامل بسیاری که میتوانند بنر توسنعه
اشتیاق شغلی تأثیر گذارد ،رفتار رهبری مدیران است با این حال دانش زیادی در مورد چگنونگی
این تأثیر و نوع رفتارهای رهبری در دست نیست .امنروزه کارکننانی کنه زمنانی در برابنر قندرت
مقامی 3رهبران تمکین میکردند ،از خود میپرسند از چه کسی و چرا باید تبعینت کننند و دوره
مدیر مقامی 4در حال افول است و رهبری این نیروی کار جدید و نوظهور مستلزم دیدگاههای ننو
به رهبری است .در واکنش به این چالش جدید عدهای از رهبران سطح اشتیاق کارکننان خنود را
به عنوان یک استراتژی برای ساختن آیننده سنازمان منورد توجنه قنرار دادهانند (شناک و هنرد،5
 .)2012تحقیقات معدودی مستقیماَ به بررسی ارتباط بنین سنبکهنای رهبنری و اننواع مختلنف
انگیزش پیروان پرداختهاند .در پژوهشی محققان دریافتند رهبری آموزشی دومین عنصر قدرتمند
بعد از تربیت و آموزش معلم در تعیین موفقیت دانشآموز میباشند (آکناردی )2013 ،6و از آنجنا
که بهسازی مدارس مستلزم تغییر وضعیت فعلی است سیاستگذاران معتقدند یکی از منؤثرترین

2. Bedarkar
4. leader as position
6. Accardi

1. Xu & Thomas
3. Positional power
5. Herd, & Shuck
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راههای ایجاد تغییرات آموزشی ،بهسازی رهبران مدارس میباشد .لذا نقش رهبران مدارس هنگام
اعمال تغییرات از اهمیت بیشتری برخوردار است (هالینگر .)1992 ،همچنین به نظنر فقینه آرام و
خادمی ( )1396رابطه بین اشتیاق شغلی و حمایت سازمانی مثبت و معنادار میباشند و پیشننهاد
کردهاند حمایت سازمانی در دستور کار مدیران قرار گیرد.
به علت رابطه تنگاتنگ فرهنگ با رهبری ،فرهنگ بهعنوان یکی از متغیرهای مهم میانجی در
این مطالعه مورد توجه قرار گرفته است .چنانکه شاین ( )2004رهبری و فرهنگ را دو روی یک
سکه می پندارد و از نظر او فرهنگ با رهبرانی پا به عرصه وجود میگذارد که ارزشها و پیش
فرضهای خود را بر گروهی از افراد تحمیل میکنند .چنانچه آن گروه موفق گردد و پیشفرضها
مورد پذیرش قرار گیرند آنگاه فرهنگی خواهیم داشت که تعریفکننده رهبری و نوع رهبری قابل
قبول برای نسل بعدی است .اما اگر گروه با مشکل انطباق مواجه شود یعنی وقتی محیط چنان
تغییر کند که برخی از پیشفرض ها اعتبار خود را از دست دهند ایفای نقش رهبری بار دیگر
ضرورت پیدا می کند .در این موقعیت جدید رهبری عبارت است از توانایی عدول از فرهنگی که
خود رهبر ساخته و اعمال تغییرات تحولی که با ویژگیهای جدید محیطی انطباق داشته باشد.
بنابراین توانایی ادراک محدودیت های فرهنگ و تغییر فرهنگ در راستای انطباق آن با محیط،
جوهر و چالش اصلی رهبری است .درک تأثیر ویژه جنبههای متعدد رهبری آموزشی و فرهنگ
مدرسه منجر به بینش عمیق تری از تأثیر این دو مفهوم گسترده بر پیشرفت دانشآموز میگردد.
گریفین (پبکولو و کالکویت )2006 ،1از اولین کسانی بود که این ایده را مطرح کرد که رهبران
می توانند درک افراد از شغل خود را بدون اعمال تغییر چندانی در ویژگیهای شغلی آنان ،تحت
تأثیر قرار دهند .ساکس ( ) 2006نیز در بررسی پیششایندهای اشتیاق شغلی اظهار میدارد
مشاغلی که از نظر ویژگیهای اصلی شغل (تنوع مهارت ها ،ماهیت کار ،اهمیت وظیفه ،استقالل
عمل و بازخورد) د ر سطح باالتری هستند افراد را وامیدارند تا خود را بیشتر در اختیار کار قرار
دهند و با آن درگیر شوند .هاکمن و اولدهام )1976( 2این نظریه را بهمنظور مطالعه انگیزش
بواسطه طراحی شغل ارائه کردند.
از طرفی فرایند جهانی شدن الزام انتقال کنشهای مدیریتی همچون طراحی شغل در میان
فرهنگ ها را موجب گردیده است .سؤال این است که آیا مدل طراحی شغل همانقدر که در
سازمان های کشور مبدا مؤثر بوده در کشورهای مقصد نیز مؤثر بوده است .بهعبارت دیگر آیا
فرهنگ در رابطه بین طرح های شغلی خاص و پیامدهای رفتاری آنها مداخله دارد .بهعنوان
مثال در کشوری مثل هندوستان که ابعاد فاصله قدرت و جمعگرایی فرهنگ در آن غالب است،
2. Hackman & Oldham

1. Piccolo & Colquitt
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اعطای استقالل و ابتکار عمل به کارکنان درمقایسه با کسانی که صرفاً از آنان خواسته میشود
کار مشخصی انجام دهند ،کمتر احساس رضایت کنند .نقطه مقابل ایاالت متحده است که
کارکنانِ با استقالل عمل بیشتر راضیترند .از این رو طرحهای شغلی متفاوت در فرهنگهای
متفاوت ظهور و بروز پیدا میکنند (ارز.)2010 ،1
یافتههای پژوهش راینهارت و همکارانش )1998( 2نشان داد میتوان توانمندسازی را بهعنوان
مؤلفه ای دیگر در رابطه بین مدیران و معلمان ردیابی کرد و اگر هدف از اصالحات آموزشی انتقال
تصمیمگیری به کسانی است که در نزدیک ترین موقعیت قرار دارند آنگاه توانمندسازی از اهمیت
برخوردار خواهد بود و رابطه بین مدیر و معلم برجسته میگردد.
یافتههای پژوهش آریفین 3و همکاران ( )2014تأثیر فرهنگ سازمانی ،رهبری و ویژگیهای
شخصی معلمان بر اشتیاق شغلی آنها را تأیید کرد و نقش میانجی فرهنگ میان رهبری و
اشتیاق شغلی با عملکرد معلمان را نشان داد .همچنین فرهنگ سازمانی بهعنوان عمدهترین
متغیر پیشبینیکننده اشتیاق شغلی در شرایط عملی ،بود.
یافتههای پژوهش کلرک و استاندر ) 2014( 4نیز فرضیه تأثیر غیرمستقیم رفتار رهبری بر
اشتیاق کاری از طریق توانمندسازی روانشناختی را مورد حمایت قرار میدهد .توانمندسازی
کارکنان توسط رهبر موجب اح ساس شایستگی بیشتر در آنان و تجربه معنا در کار آنان ،میگردد
و این امر موجب اشتیاق و وفاداری بیشتر آنان میگردد .بهعبارت دیگر کارکنانی که قادر به
برقراری ارتباط با سازمان و رهبران خود می شوند بهطور فیزیکی ،شناختی و هیجانی درگیر کار
میشوند.
در پژوهش ایزدی و سادات ( )1389نیز ارتباط بین ویژگیهای شغلی و توانمندسازی دبیران
دبیرستان های دخترانه شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت و یافتههای آنان نشان داد بین مؤلفه
های ویژگیهای شغلی مدل هکمن و اولدهام و ابعاد توانمندسازی روانشناختی رابطه مثبت و
معنادار وجود دارد .بنابراین شناخت بیشتر ویژگیهای شغل معلمی میتواند کمک مؤثری در
مسیر توانمندسازی آنان باشد .صاحبنظران معتقدند هرچه شغل از نظر ویژگیها غنیتر باشد
کارکنان احساس بهتری نسبت به کار خود دارند و با انگیزه باالتری کار میکنند.
از پژوهشهایی که در داخل کشور به مطالعه رابطه بین فرهنگ سازمانی با اشتیاق شغلی
پرداخته پژوهش نعامی و همکاران ( )1390میباشد که رابطه این دو سازه را با میانجیگری
1. Erez
2. James S. Rinehart, Paula M. Short, Rick Jay Short, Mona Eckly
3. Arifin
4. Klerk and Stander
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توانمندسازی روانشناختی در یک شرکت صنعتی بررسی کرده و نتیجه گرفته شده حاکی از
وجود رابطه مثبت و معنادار بین آنها میباشد.
شائمی ،حاتم پور و رادمهر ( )1392در پژوهش خود به رابطه معنیدار بین توانمندسازی و
فرهنگ سازمانی در دانشگاه اصفهان پی بردند که با افزایش فرهنگ سازمانی میزان توانمندسازی
با ضریب  0.483رو به افزایش بود .به عبارت دیگر اگر فرهنگ سازمانی در راستای ارتقا
توانمندساز ی کارکنان باشد افراد با انگیزه و اشتیاق بیشتری به انجام وظایف شغلی میپردازند.
توانایی و مهرام ( ) 1389نیز با اشاره به رابطه معنادار مؤلفههای فرهنگ سازمانی با توانمندی
کارکنان درمیان معلمان ابتدایی شهر مشهد ،معتقدند میتوان انتظار داشت بهبود شرایط فرهنگ
درون سازمانی ،افزایش توانمندی کارکنان را به ارمغان آورد.
روششناسی پژوهش
این پژوهش به لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی و به لحاظ روش از نوع همبستگی –مدل
معادالت ساختاری است.

جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
جامعه آماری این مطالعه را  1568نفر از معلمان زن و مرد مدارس دولتی و غیردولتی ابتدایی
نواحی دوگانه شهر ارومیه در سال تحصیلی  94-95تشکیل میدهد .حجم نمونه برای  1600نفر
با استفاده از جدول مورگان با آلفای  0.05و با روش تصادفی طبقهای  310نفر تعیین شد.

ابزار جمعآوری اطالعات
برای ارزیابی سازه رهبری آموزشی مدیران از پرسشنامه رهبری آموزشی هالینگر و وانگ –نسخه
معلم ( )2015استفاده گردید ،که شامل  22گویه است و دارای سه خرده مقیاس میباشد ،که
عبارتاند از تعریف مأموریت مدرسه ،مدیریت برنامههای آموزشی ،و ایجاد جو یادگیری مثبت در
مدرسه .جهت ارزیابی فرهنگ مدرسه از پرسشنامه فرهنگ مدرسه گرونرت ( )2005استفاده
2
گردید ،که یک پرسشنامه  35سؤالی است که میزان رهبری همیارانه مدیر ،1حمایت همکارانه
معلمان ،مشارکت در یادگیری 3اولیا ،توسعه حرفهای 4معلمان ،مشارکت معلمان 5در تصمیمگیری
گیریها و وحدت هدف 6کارکنان مدرسه را ارزیابی میکند .بهمنظور سنجش ویژگیهای شغلی
از پرسشنامه تشخیص شغلیِ هکمن و اولدهام ( )1975که شامل  5بعد تنوع شغل ،اهمیت شغل،
ماهیت شغل ،استقالل شغل و بازخورد از نتایج بود ،و برای اندازهگیری سازه توانمندسازی
2. Collegial Support
4. Professional Development
6. Unity of Purpose

1. Collaborative Leadership
3. Learning Partnership
5. Teacher Collaboration
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معلمان از پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر )1995( 1شامل ابعاد معناداری،
اثرگذاری ،خودمختاری و شایستگی ،استفاده شد .و برای ارزیابی اشتیاق شغلی معلمان از مقیاس
کوتاه شده اشتیاق شغلی اترچت 2استفاده شد (شافولی و باکر .)3این مقیاس  9سوالی است که 3
زیر مقیاسِ انرژی ،وقف خود 4و جذب کارکنان 5را میسنجد.
جدول  .1ضرایب پایایی سازهها و ابعاد آنها
ابعاد
رهبری آموزشی
تعریف مأموریت مدرسه
مدیریت برنامه های آموزشی
ارتقا جو یادگیری در مدرسه
فرهنگ مدرسه
رهبری مشارکتی
حمایت همکارانه
شراکت یادگیرانه
توسعه حرفه ای
مشارکت معلمان
وحدت هدف
توانمند سازی
شایستگی
خودمختاری
تأثیرگذاری
معنادار بودن
ویژگیهای شغلی
تنوع مهارتها
هویت وظیفه
اهمیت وظیفه
استقالل
بازخورد

2. Utrecht Work Engagement
4. dedication

تعداد سواالت

ضریب پایایی

22
5
7
10
35
11
4
4
5
6
5
11
3
3
3
2
23
5
4
4
4
6

0.97
0.91
0.93
0.94
0.98
0.93
0.84
0.87
0.88
0.91
0.88
0.94
0.81
0.87
0.83
0.70
0.91
0.63
0.64
0.64
0.60
0.70
1. Spreitzer
3. Schaufeli & Bakker
5. absorption
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اشتیاق شغلی
نیرومندی
وقف خود
جذب

0.9
0.79
0.74
0.79

9
3
3
3

پایایی ابزارهای پژوهش
برای تعیین پایایی سازههای پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .ضرایب پایایی درونی
مقیاس کلی و خرده مقیاسهای آنها مطابق جدول  1در سطح قابل قبولی محاسبه شده است.

روش تحلیل دادهها
داده های کمی حاصل از انجام این تحقیق ،با استفاده از شاخصهای برازش مدل مثل شاخص
های نیکویی برازش ( ،)GFIنیکویی برازش اصالح شده ( ،)AGFIبرازش تطبیقی ( ،)CFIریشه
میانگین مربعات خطای برآورد ( )RMSEAو ریشه میانگین مربعات باقیمانده ( )RMRبه دست
آمده است .دادهها نیز با استفاده از نرمافزار آماری  LISREL 8.80تحلیل شد.
یافتههای پژوهش
اطالعات حاصل از تحلیل توصیفی ،به تفکیک جنسیت ،مدرک و سابقه کار در جدول  2آورده
شده است .جنسیت غالب در مدارس ابتدایی شهر زنان میباشد و مدرک تحصیلی بشتر از 90
درصد شرکتکنندگان کارشناسی یا باالتر میباشد.
جدول  .2مشخصات دموگرافیك شرکتکنندگان در مطالعه
تعداد (درصد)

متغیر
جنسیت

)%70( 211
)%30( 90

زن
مرد
مدرک تحصیلی

)%2( 5
)%5( 16
)%67( 203
)%26( 77

دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
سابقه کار
 5-2سسال
 10-6سال
 15-11سال
 20-16سال
 20سال به باال

)%9( 26
)%16( 49
)%22( 67
)%24( 73
)%29( 86
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در جدول 3شاخصهای توصیفی متغیرها شامل میانگین ،چولگی و کشیدگی ارائه شدهاند.
کالین ( )2011پیشنهاد میکند در مدلیابی علی ،توزیع متغیرها باید نرمال باشد .قدر مطلق
چولگی و کشیدگی متغیرها به ترتیب نباید از  3و  10بیشتر باشد .با توجه به جدول  1قدر
مطلق چولگی و کشیدگی تمام متغیرها کمتر از مقادیر مطرح شده است .بنابراین پیش فرض
نرمال بودن تک متغیری برقرار است.
جدول  .3شاخصهای توصیفی و بررسی نرمال بودن متغیرها و مؤلفههای آنها
سازهها
رهبری آموزشی

فرهنگ مدرسه

توانمندسازی

ویژگیهای
شغلی

اشتیاق شغلی

مؤلفهها
تعریف ماموریت مدرسه
مدیریت برنامههای درسی
ارتقا جو یادگیری مدرسه
رهبری مشارکتی
حمایت همکارانه
شراکت یادگیرانه
توسعه حرفه ای
مشارکت معلمان
وحدت هدف
شایستگی
خودمختاری
تأثیرگذاری
معنادار بودن
تنوع مهارتها
هویت وظیفه
اهمیت وظیفه
استقالل
بازخورد
نیرومندی
وقف خود
جذب

میانگین
20/89
20/03
40/44
43/10
15/52
15/89
18/80
24/29
19/94
12/11
12/07
12/10
8/32
21/13
15/71
16/70
16/68
19/46
12/45
12/20
12/27

چولگی
-0/559
-0/781
-0/672
-0/497
-0/492
-0/557
-0/347
-0/882
-0/680
-0/445
-0/396
-0/599
-0/734
-0/152
-0/405
-0/206
-0/266
-0/156
-0/873
-0/646
-0/588

کشیدگی
-0/816
-0/176
-0/460
-0/399
-0/658
-0/481
-0/755
0/846
-0/142
-0/662
-0/598
-0/221
-0/029
-0/730
-0/146
-0/870
-0/762
-0/543
0/305
-0/071
-0/452

در جدول 4میانگین و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش ارائه گردیده است .همانگونه که
مشاهده می شود همبستگی مثبت و معناداری بین متغیرهای پیش بین و اشتیاق شغلی وجود
دارد .از بین متغیرهای پیشبین ،توانمندسازی قویترین رابطه را با اشتیاق شغلی ()r=0/98
داشت .پس از توانمندسازی به ترتیب متغیرهای فرهنگ مدرسه ( ،)r=0/95رهبری آموزشی
( )r=0/89و ویژگیهای شغلی ( )r=0/79بیشترین همبستگی را با اشتیاق شغلی داشتند.
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جدول  .4ماتریس کواریانس متغیرهای پژوهش
متغیرها

میانگین

1

2

 )1رهبری آموزشی
 )2فرهنگ مدرسه
 ) 3توانمندسازی
 )4ویژگیهای شغلی
 ) 5اشتیاق شغلی

86/23
137/56
45/92
90/26
35/33

1
0/9
0/89
0/74
0/89

1
0/93
0/77
0/95

3

1
0/79
0/98

4

1
0/79

در جدول  5می توان به مقایسه اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و اثرات کل متغیرها پرداخت.
اثرات مستقیم همان ضرایب مسیر هستند که در نمودار  2مالحظه میشود .اثرات غیرمستقیم
این امکان را فراهم میآورند تا نقش میانجی متغیرها در مدل بررسی گرد و اثرات کل نیز مجموع
اثرات مستقیم و غیرمستقیم هستند .همانطور که در جدول  4و نمودارهای  3و  4نشان داده
شده اثرمستقیم رهبری آموزشی بر اشتیاق شغلی و نیز ویژگیهای شغلی بر اشتیاق معنادار
نیست ولی با اضافه شدن متغیرهای میانجی این ارتباط معنادار شده است .به عبارت دیگر به جز
فرضیههای اول و چهارم بقیه فرضیههای پژوهش تأیید شده است.

شکل  .2سهم متغیرهای میانجی از مجموع اثرات کل

براساس نتایج مدل یابی معادالت ساختاری در نمودارهای  3و 4و نیز جدول  ،4سوال اصلی
پژوهش و  7فرضیه تدوین شده به ترتیب زیر بررسی شد:

سوال آیا دادههای جمعآوری شده با مدل مفروض برازش خوبی دارد؟
هدف از ارزیابی برازش کل مدل این است که مشخص شود تا چه حد مدل بهطور کلی با
دادههای تجربی مورد استفاده سازگاری و توافق دارد .همانطور که اشاره شد مجموعه وسیعی از
شاخصهای برازندگی وجود دارد که میتواند برای سنجش برازندگی کل مدل مورد استفاده قرار
گیرند اما هیچ کدام از این شاخصها از تمامی جهات بر بقیه برتری ندارند زیرا یک شاخص بسته
به حجم نمونه ،روش تخمین ،پیچیدگی مدل ،مفروضات نرمال بودن یا ترکیبی از شرایط فوق
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میتواند بهطور متفاوت عمل کند .از این رو بسته به شرایط مدل می توان شاخصهای مختلفی را
برای برازش مدل مورد استفاده قرار داد (کالنتری.)1388 ،
جدول  .5ضرایب استانداردشده اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و اثرات کل
ردیف
1
2
3
4

متغیراثرگذار
رهبری
آموزشی
رهبری
آموزشی
رهبری
آموزشی
رهبری
آموزشی

5

رهبری
آموزشی

6

رهبری
آموزشی

7

رهبری
آموزشی

متغیر(های)

متغیر

میانجی

اثرپذیر

اثرمستقیم

اثرغیرمستقیم

اثرکل

درصد

-

اشتیاق شغلی

-0/01

0

-0/01

0

فرهنننننننگ
مدرسه

اشتیاق شغلی

-0/01

0/2002

0/1902

21

توانمندسازی

اشتیاق شغلی

-0/01

0/2574

0/2474

27

اشتیاق شغلی

-0/01

0/0025

-0/007

0

اشتیاق شغلی

-0/01

0/2872

0/2772

30

اشتیاق شغلی

-0/01

0/2083

0/1983

22

اشتیاق شغلی

-0/01

0/916

0/906

100

ویژگنیهننای
شغلی
ویژگنیهننای
شننننننغلی و
توانمندسازی
فرهنننننننگ
مدرسنننننه و
ویژگنیهننای
شغلی
فرهنننننننگ
مدرسننننننه،
ویژگنیهننای
شننننننغلی و
توانمندسازی

طبق جدول  6شاخصهای برازش مطلق  AGFI= 0/85 ، GFI=0/88و SRMR=0/026
بر برازش مطلوب داللت داشته و شاخصهای برازش تطبیقی ،NNFI=0/99 ،NFI=0/99
 0/98 RFI=،CFI = 0/99و IFI= 0/99بر برازش بسیار مطلوب داللت داشته و شاخصهای
برازش مقتصد  RMSEA= 0/063و  χ2/df=1/99برازش مطلوب و مناسب مدل برآورد شده
را نشان میدهد .بنابراین به استناد شاخصهای مذکور میتوان نتیجه گرفت مدل تدوین شده
قابلیت تعمیم به جامعه پژوهش را دارد و توان تبیین کاربست سازه اشتیاق شغلی معلمان به
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همراه رهبری آموزشی مدیران و میانجیگری فرهنگ مدرسه ،ویژگیهای شغلی و توانمندسازی را
دارد.
جدول  .6شاخصهای برازش
برازندگی

شاخص

GFI

AGFI

SRMR

NFI

NNFI

CFI

RFI

IFI

PNFI

RMSEA

χ 2/df

دامنه
پذیرش
مقدار
محاسبه
شده

<0/9

<0/85

>0/05

<0/9

< 0/9

<0/9

<0/9

<0/9

<0/6

>0/05

1-3

0/88

0/85

0/026

0/99

0/99

0/99

0/98

0/99

0/84

0/063

1/99

در بررسی فرضیهها برای معنادار بودن روابط بین متغیرهای مکنون از آماره(t value) ،

استفاده شد .بهمنظور معنادار شدن روابط در سطح  0/05مقدار  tباید از  1/96و در سطح 0/01
از  2/58بیشتر بدست آید .براساس نتایج به دست آمده در نمودارهای  3و  4و جدول  6صحت و
سقم فرضیههای پژوهش بررسی شد.

فرضیه  1رهبری آموزشی بر اشتیاق شغلی معلمان تأثیر مستقیم دارد.
ضریب اثر مستقیم استاندارد شده و ضریب  tبه ترتیب برابر  γ =- 0/01و  t= 0/21میباشد که
در سطح اطمینان  95درصد معنیدار نیست یعنی رهبری آموزشی مدیران مدارس بهطور
مستقیم موجب افزایش یا کاهش اشتیاق شغلی معلمان نمیشود.

فرضیه  2رهبری آموزشی از طریق فرهنگ مدرسه بر اشتیاق شغلی معلمان تأثیر غیرمستقیم
دارد.
ضرایب اثر مستقیم ،غیر مستقیم و کل به ترتیب برابر  0/629 ، -0/01و  0/619می باشد که با
توجه به نمودار ضرایب تی 3معنادار میباشد .همچنین همانطور که در نمودار  2مالحظه می
شود سهم این متغیر میانجی در مقایسه با متغیرهای دیگر در رابطه بین رهبری آموزشی و
اشتیاق شغلی  21درصد میباشد که حکایت از سهم قابل قبول فرهنگ مدرسه در میانجیگری
متغیرهای مستقل و وابسته مدل مفروض دارد .بنابراین با توجه به این تأثیر ،نقش فرهنگ در
رابطه بین رهبری آموزشی و اشتیاق شغلی معلمان تأیید میگردد و تأکیدی بر لزوم تمرکز بر
تغییر فرهنگ قبل از هرگونه بهسازی مدارس میباشد .به عبارت دیگر بستر مناسب فرهنگ
همیاری مبتنی بر مؤلفههای فرهنگ مدرسه گرونرت شامل رهبری جمعی و اتخاذ مشارکتی
تصمیمات توسط معلمان ،همیاری و همکاری با یکدیگر در انجام وظایف سازمانی ،و ارتباط مؤثر

مدلسازی رهبری مدیران مدارس بر اشتیاق شغلی معلمان به واسطه فرهنگ مدرسه ،توانمندسازی...

225

با والدین در رابطه با عملکرد دانشآموزان و نزدیک ساختن انتظارات دو طرف ،ارزشدهی به
توسعه و رشد شخصی و به روزرسانی دانش و تالش در راستای مأموریتی مشترک ،شکل می
گیرد.

فرضیه  3رهبری آموزشی از طریق توانمندسازی بر اشتیاق شغلی معلمان تأثیر غیرمستقیم دارد.
ضرایب اثر مستقیم ،غیرمستقیم و کل به ترتیب برابر  0/257 ، -0/01و  0/247میباشد که با
توجه به شکل ضرایب تی معنادار میباشد .همچنین همانطور که در شکل  2مالحظه میشود
سهم این متغیر میانجی در مقایسه با متغیرهای دیگر در رابطه بین رهبری آموزشی و اشتیاق
شغلی تقریبا  27درصد میباشد .این یافته تأثیر توانمندسازی به معنای تفویض اختیار مدیران به
معلمان و برانگیختن احساس خودارزشمندی در آنان را نشان میدهد .این امر مستلزم فراهم
کردن فرصتهای تصمیمگیری و استقالل عمل برای معلمان از طرف مدیر و کاهش دیوان
ساالری مرسوم در مدارس ،میباشد.

فرضیه  4رهبری آموزشی از طریق ویژگیهای شغلی بر اشتیاق شغلی معلمان تأثیر غیرمستقیم
دارد.
ضرایب اثر مستقیم ،غیرمستقیم و کل به ترتیب برابر  0/029 ، -0/01و  0/019میباشد که با
توجه به نمودار  3ضرایب تی معنادار نمیباشد .همچنین همانطور که در شکل  2مالحظه می
شود سهم این متغیر میانجی در مقایسه با متغیرهای دیگر در رابطه بین رهبری آموزشی و
اشتیاق شغلی تقریباً  0درصد میباشد که حکایت از سهم ناچیز ویژگیهای شغلی در میانجیگری
متغیرهای مستقل و وابسته مدل مفروض دارد .به عبارت دیگر این متغیر رابطه بین رهبری و
اشتیاق شغلی را میانجیگری نمیکند و فرضیه چهارم رد شده است.

فرضیه  5رهبری آموزشی از طریق ویژگیهای شغلی و توانمندسازی بر اشتیاق شغلی معلمان
تأثیر غیرمستقیم دارد.
ضرایب اثر مستقیم ،غیرمستقیم و کل به ترتیب برابر  0/287 ، -0/01و  0/277میباشد که با
توجه به نمودار  3ضرایب تی معنادار میباشد .همچنین همانطور که در شکل  2مالحظه می
شود سهم این دو متغیر میانجی در مقایسه با متغیرهای دیگر در رابطه بین رهبری آموزشی و
اشتیاق شغلی تقریبا  30درصد میباشد که حکایت از سهم قابل قبول متغیرهای ویژگیهای
شغلی و توانمندسازی معلمان در میانجیگری متغیرهای مستقل و وابسته مدل مفروض دارد .این
نتیجه بیانگر آن است که توجه به توسعه مشخصههای شغلی در طراحی شغل و افزایش شاخصه
های شغلی پنجگانه موجب میشود معلمان توانمندی روانشناختی خود را نسبتاً باالتر ارزیابی
کنند و درخود شایستگی ،مؤثر بودن و خودمختاری بیشتری احساس کنند و شغل خود را
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معنادار تلقی کنند .به بیان دیگر غنیسازی شغلی در صورتی که با توانمندسازی همراه باشد
موجبات اشتیاق شغلی بیشتر معلمان را فراهم میآورد.

فرضیه  6رهبری آموزشی از طریق فرهنگ مدرسه و ویژگیهای شغلی بر اشتیاق شغلی معلمان
تأثیر غیرمستقیم دارد.
ضرایب اثر مستقیم ،غیرمستقیم و کل به ترتیب برابر  0/658 ، -0/01و  0/648میباشد که با
توجه به شکل  3ضرایب تی معنادار میباشد .همچنین همانطور که در نمودار  2مالحظه می
شود سهم این دو متغیر میانجی در مقایسه با کل متغیرها در رابطه بین رهبری آموزشی و
اشتیاق شغلی تقریبا  22درصد میباشد که در مجموع دو متغیر اثر قابل قبولی بر اشتیاق شغلی
دارند هرچند سهم عمده در این تأثیرگذاری از آن فرهنگ مدرسه است.

فرضیه  7رهبری آموزشی از طریق فرهنگ مدرسه ،توانمندسازی و ویژگیهای شغلی معلمان بر
اشتیاق شغلی معلمان تأثیر غیرمستقیم دارد.
ضرایب اثر مستقیم ،غیرمستقیم و کل به ترتیب برابر  0/916 ، -0/01و  0/906میباشد که با
توجه به شکل  3ضرایب تی معنادار میباشد .بنابراین فرضیه اصلی مدل مبنی بر میانجیگری
متغیرهای فرهنگ مدرسه ،توانمندسازی و ویژگیهای شغلی در رابطه بین رهبری آموزشی
مدیران مدارس و اشتیاق شغلی معلمان مورد تأیید قرار میگیرد و با توجه به معنادار نبودن اثر
مستقیم رهبری آموزشی و اشتیاق شغلی میتوان نتیجه گرفت متغیرهای واسطه رابطه بین
متغیرهای مستقل و وابسته مدل مفروض را بهطور کامل میانجیگری میکنند.
در کل با توجه به خروجی بدست آمده از تحلیل لیزرل مجموعه متغیرهای رهبری آموزشی،
فرهنگ مدرسه ،توانمندسازی و ویژگیهای شغلی  97درصد واریانس اشتیاق شغلی را تبیین می
کنند.
EN=0. 22*Culture+0. 78*Empower+0. 011*Jobcharacter-0. 014*Leader, Errorvar=0.
026,R²=0. 97
)(0. 079) (0. 10
)(0. 041
)(0. 069
)(0. 011
2. 83
7. 6
0. 28
-0. 21
2. 4
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شکل  .3مدل پژوهش با ضرایب تی

شکل  .4مدل پژوهش با ضرایب استاندارد

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای تبیین نقش رهبری آموزشی مدیران مدارس ابتدایی و
رابطه آن با اشتیاق شغلی با میانجیگری فرهنگ مدرسه ،ویژگیهای شغلی و توانمندسازی انجام
شد .نتایج نشان داد رهبری بر اشتیاق شغلی تأثیرمستقیم معنادار ندارد و هیچ سهمی در تبیین
واریانس آن ندارد و تنها زمانی بر آن تأثیر میگذارد که متغیرهای میانجی وجود داشته باشند
اگرچه بین دو این متغیر وقتی متغیرهای میانجی وارد معادله نمیشود ضریب همبستگی مثبت
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و باالیی وجود دارد اما این همبستگی پس از ورود متغیرهای میانجی حذف شده است .این یافته
فرضیه اول پژوهش مبنی بر «تأثیر مستقیم رهبری آموزشی بر اشتیاق شغلی معلمان» را مورد
حمایت قرار نمیدهد و میتوان استنباط کرد بدون فراهم بدون زمینه فرهنگی و انجام آماده
سازیهای الزم اتخاذ رویکرد رهبری آموزشی شاید حتی نتیجه عکس دهد این یافته با پژوهش
پاولوا ( )2013همخوانی دارد این نتیجه نسبتاً غیرمنتظره مبنی بر عدم رابطه معنادار مستقیم
بین رهبری و اشتیاق شغلی میتواند حاکی از برخی شکافها بین کارکنان و رهبری باشد از
جمله عدم آگاهی مدیران از نیازهای کارکنان که پاسخ به آنها موجب احساس نیرومندی و
انرژی ،وقف خود و جذب در کار آنان میشود .طبق نظریه تبادل رهبر-پیرو ( )LMXچنانچه
کارکنان رابطه دوسویه خوب با مدیران برقرار کنند ،از خود کوشش بیشتری نشان خواهند داد و
سستی این روابط منجر به شکلگیری روابط رسمی و برون گروهی میشود .این امر ضرورت
آموزشهای بیشتر مدیران در زمینه برانگیختن اشتیاق کارکنان را نشان میدهد .بهنظر میرسد
کنشهای رهبری مدیران مدارس و راهبردهای مدیریتی جهت برانگیختن اشتیاق معلمان
ناکارآمد باشد که البته نیاز به تحقیق بیشتر در آینده را خاطر نشان میسازد .به هر حال پر
کردن شکاف بین مدیران و معلمان از طریق برگزاری نشستهای تعاملی و نه رسمی اداری می
تواند موجب توسعه مدیریت مدارس و افزایش سطح اشتیاق معلمان گردد .مدیران الزم است به
منابع و منافع مورد نظر معلمان پی برند .تأمین این منابع در آنها احساس مقابله به مثل ایجاد
خواهد کرد و در واقع آنان با ارتقا سطح اشتیاق خود در صدد تالفی منابع دریافت شده ،بر می
آید.
نتایج تحلیل آماری این مطالعه نشان داد تأثیر رهبری آموزشی از طریق فرهنگ مدرسه بر
اشتیاق شغلی در سطح  0/01معنادار است .این یافته فرضیه دوم پژوهش را مورد حمایت قرار
میدهد و با نتایج پژوهشهای شاین ( ،)2004پیترسون و دیل ( ،)1998ولنتاین ( ،2006ص،)2
لوکلیر ( ،)2005و نوید ادهم ( ،)1391صفرزاده و همکاران ( ،)1393آندرمن ( ،)1991آریفین و
یوماهیر ( )2014و نایدو ومارتینز ( ،)2014استانیسالوف و ایوانوف ( ،)2014لوییس و اسمیت
( ،)1991نای ( )2016و گوردون ( )2013همسو بود .رهبران مدارسی که قادر به شکل دادن
فرهنگ همیاری هستند باید انتظار بهرهمندی از عملکرد بهتر معلمان و رضایت بیشتر آنان و نیز
عملکرد موفقتر دانشآموزان را داشته باشند .اگرچه همکاری بهطور شهودی قابل قبول است اما
فرهنگ سنتی آموزش و پرورش هنوز استقالل عمل و فردیت را ارزشمند میشمارد .بنابراین
توجه به اقتضائات فرهنگی در مدیریت یک ضرورت است و مطالعات نشان داده علت شکست
بیشتر اقدامات تغییر ،ریشه در مدیریت دارد و مدیران باید قبل از ترغیب دیگران به تغییر خود را
تغییر دهند و شوق تغییر به فرهنگ حاکم سازمانی تبدیل شود و در این راستا مدیر باید بتواند
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تصویر آرمانی مشترک در سازمان ایجاد کند تا شوق حرکت به سوی تحول ایجاد شود .شکل
گیری فرهنگ یادگیری اثربخش در مدارس موجب میگردد تصویری گروهی متشکل از افراد
حرفهای را در ذهن ایجاد کند .در چنین مدارسی معلمان در قالب اهداف مشترک درگیر فعالیت
های مشارکتی میشوند و در قبال یادگیری دانشآموزان احساس مسئولیت جمعی میکنند .در
مدارس با فرهنگ یادگیری ،تبادل ایدهها با همکاران برای معلمان ارزشمند است و ارزشهای
حاکم در راستای حمایت از محیطی امن و سالم است دراین مدارس انتظارات از سطح باالیی
برخوردار است و این به معنای رهبری قوی در مدرسه است و نه سختگیرانه .وجود معلمان
باانگیزه و اشتیاق باال الزمه موفقیت هر مدرسه است و این ممکن نیست مگر مدیران از توانمندی
ایجاد فرهنگ حمایتکننده پرورش کارکنان با اشتیاق برخوردار باشد (ویلی .)2010 ،یکی از
عوامل کلیدی شکلگیری چنین فرهنگی احساس اعتماد معلمان نسبت به مدیران است و شکل
گیری اعتماد نیازمند اطالعرسانی و ارتباطات شفاف و دوستانه از طرف مدیران است که پیامد
آن ارتقای اشتیاق شغلی خواهد بود .در واقع اعتماد به مدیریت پایه اساسی فرهنگ اشتیاق
محسوب میشود .در این صورت کارکنان در انجام کارهایی که فراتر از وظایف رسمی آنان است
احساس امنیت میکنند ،در انجام کارهای دشوار اصرار میورزند و در موارد لزوم خطر میپذیرند.
رمز این اعتماد نیز برخورد منصفانه میباشد (میسی و همکاران .)2009 ،لوییس و اسمیت
( )1991معتقدند معلمان نسبت به برنامههای تغییر از خود اشتیاق نشان نمیدهند مگرآنکه این
برنامهها مبتنی بر ارزشهای فرهنگی معلمان و مدیران باشند .به عبارت دیگر اصالحات یا
ساختارهای اجباری ،پیامدهای مورد انتظار را به بار نمیآورند.
رهبری آموزشی از طریق توانمندسازی بر اشتیاق شغلی معلمان تأثیر غیرمستقیم دارد .این
یافته با نتایج پژوهشهای رحیمی و قناتی ( ،)1394ضیایی و همکاران ( ،)1387حسنپور و
همکاران ( ،)1390الیس ( ،)2012مکسفیلد و فلومرفلت ( ،)2009جوزه و مامفلی ( )2014و
راینهارت و همکاران ( ،)1998همخوانی دارد .رهبران میتوانند با اعتمادآفرینی ،حمایت از
معلمان ،فراهم کردن ساختارهای مدیریت مشارکتی ،برانگیختن خودمختاری و نوآوری ،الگو
بودن در ویژگیها و رفتارهای حرفهای ،حداقل ساختن تهدیدات و برانگیختن خطرپذیری،
موجب درک توانمندی در معلمان گردند .رهبران میتوانند با قرار دادن اطالعات استراتژیک یا
عملیاتی در اختیار کارکنان ،ارزشمندی کار و معناداری آن را به کارکنان بنمایانند .آنها می
توانند با فراهم کردن مشارکت و خودمختاری احساس خود تعیینکنندگی و تأثیرگذاری را در
کارکنان افزایش دهند .بنابراین پیچیدگیها ،ابهامات ،انتظارات مستمر و مسئولیتهای فراوان
مدیریت امروز ،رویکرد رهبری باال به پایین را نفی میکند و رهبری مدارس امروز به تنهایی و
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بدون بهرهمندی از ساختارهای توانمندساز ممکن نخواهد بود .الزمه این امر رفع برخی کنترلها
و آموزش معلمان در تسهیل تصمیمگیری مشارکتی است .در این میان اعتماد مدیر به معلمان،
متغیر اصلی در توانمندسازی معلمان است زیرا این امکان را فراهم میکند تا قدرت را با آنها
سهیم شود و با افزایش توانمندی رهبری معلمان ،آنان را مورد حمایت قرار دهد .همچنین
مدیران میتوانند در راستای توجه به رشد و توسعه حرفهای معلمان نیازسنجی انجام دهند تا
تمرکز نزدیکتری بر فعالیتهای رشد حرفهای داشته باشند.
اگرچه رهبری آموزشی بر ویژگیهای شغلی تأثیر مستقیم مثبت و معنادار دارد ولی در
پژوهش حاضر رابطه مستقیم بین ویژگیهای شغلی و اشتیاق شغلی معنادار بدست نیامده است
یعنی ویژگیهای شغلی رابطه بین رهبری و اشتیاق شغلی را میانجیگری نمیکند و فرضیه
چهارم تأیید نشده است .تأثیر مستقیم رهبری آموزشی بر ویژگیهای شغلی با نتایج تحقیق
پروونوا و همکاران ( ،)2006گانیه ،سنکال و کوستنر ( ،)1997پیکولو و کالکویت ( )2006و
سیمس ،زیالگی ،اندرو و کِلِر ( )1976همخوانی دارد .این تحقیقات نشان دادهاند کارکنان
اطالعات موجود در زمینه اجتماعی شغل را بهمنظور قضاوت در مورد معناداری ،اهمیت و تنوع
شغل ،بکار میبرند و یکی از این منابع مهم این اطالعات مدیران هستند که میتوانند بهطور قابل
مالحظهای نگرش کارکنان را نسبت به شغل یا وظیفه خود تحت تأثیر قرار دهند .رهبران می
توانند با پیوند دادن کار به اهداف بزرگتر (اهداف سازمانی) و اهداف شخصی کارکنان ،تأثیر
مستقیم بر ادراک آنان از مشاغل و وظایفشان داشته باشند .به هر حال رهبری ویژگیهای
شغلی ادراک شده را تحت تأثیر قرار میدهد اما این ادارک الزاماً منجر به تغییر در اشتیاق شغلی
نمیشود.
رهبری آموزشی از طریق ویژگیهای شغلی و توانمندسازی بر اشتیاق شغلی معلمان تأثیر
غیرمستقیم دارد .این یافته با نتایج پژوهشهای سیبرت و همکاران ( ،)2011گانیه و همکاران
( )1997همسو است به عبارت دیگر ویژگیهای شغلی توانمندسازی را پیشبینی میکنند .برای
مثال اهمیت وظیفه و دریافت بازخورد از دیگران با احساس معناداری کار ،رابطه دارد .همچنین
دریافت بازخورد همزمان با احساس تأثیرگذاری رابطه دارد و عالوه بر آن استقالل با تأثیرگذاری
نیز ارتباط دارد بنابراین مشاغلی که از نظر بازخورد غنی هستند با میزان باالیی از احساس
خودمختاری و تأثیرگذاری رابطه دارند و همزمان تک تک مؤلفههای توانمندسازی با انگیزش
درونی رابطه دارد .به عبارت دیگر نظریه توانمندسازی روانشناختی عالوه بر آن که ریشه در
نظریه ویژگیهای شغلی هکمن و اولدهام دارد آن را توسعه نیز داده است .توماس و ولت هاوس
( )1990استنتاج کردهاند؛ بهمنظور ارتقای توانمندی و بدنبال آن انگیزش درونی باید یا محیط را
تغییر داد و یا ادراک از محیط .طراحی شغل نمونهای از تغییر نوع اول است .برای مثال با ترکیب
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وظایف و افزایش مؤلفه تنوع مهارتها ،و گشودن کانالهای ارتباطی بهمنظور افزایش مؤلفه
بازخورد ،میتوان ویژگیهای شغلی را غنیتر کرده و به دنبال آن مؤلفههای توانمندسازی ارتقا
یابد .بنابراین رهبری مدرسه هم میتواند با مداخله در ویژگیهای شغلی و هم با بروز رفتارهایی
که موجب ادراک توانمندی در معلمان میشود تأثیرگذار باشد .از این رو در عصر آموزشی امروز،
نقش سنتی کنترلکنندگی مدیران به علت گسترش محدوده وظایف آنان در حال کاهش است و
توانمندسازی در بقا مدیریت اهمیتی مهم دارد و توانایی حمایت از توانمندی افراد عنصری
حیاتی است .پیچیدگیهای مدیریت امروز رویکرد رهبری باال به پایین را نفی میکند و مدیران
اذعان دارند وظایف آنان از ابهام بیشتر ،انتظارات مستمر و مسئولیتهای فراوان برخوردار است
بنابراین رهبری مدارس کالن شهرهای امروز به تنهایی و بدون بهرهمندی از ساختاری
توانمندساز ممکن نخواهد بود.
همچنین رهبری آموزشی از طریق فرهنگ مدرسه و ویژگیهای شغلی بر اشتیاق شغلی
معلمان تأثیر غیرمستقیم دارد .این یافته با پژوهشهای پیکولو ،گرین بام و عیسی ( ،)2012هان
و نا ( )2006و ارز ( )2010همخوانی دارد
ویژگیهای شغلی در فرهنگهای متفاوت ارزشمندی متفاوت دارد .بهعنوان مثال کارکنانی که
عادت به دریافت دستور از مقامات باال دارند ،به دلیل ضغف مؤلفه خودمختاری چندانی رضایت
شغلی ندارند اما در فرهنگهایی که استقالل عمل کارکنان محترم شمرده میشود ،خودمختاری
در رضایت شغلی آنان عاملی مهم بهشمار میرود .به عبارت دیگر نوع فرهنگ تأثیر ویژگیهای
شغلی بر رضایت شغلی را تعدیل میکند .بنابراین الزم است قبل از تغییر طرحهای شغل و
افزایش غنای ویژگیهای شغل ،ارزشها و نگرشهای مرتبط با این ویژگیها در افراد به تدریج
ایجاد شود .و باالخره رهبری آموزشی از طریق فرهنگ مدرسه ،توانمندسازی و ویژگیهای شغلی
معلمان بر اشتیاق شغلی معلمان تأثیر غیرمستقیم دارد.
نتایج نشان داد رهبری آموزشی از طریق فرهنگ مدرسه ،ویژگیهای شغلی ،توانمندسازی بر
اشتیاق شغلی معلمان تأثیر غیرمستقیم دارد و فرضیه هفتم بهعنوان فرضیه اصلی پژوهش حاضر
تأیید میشود .رابطه بین فرهنگ و توانمندسازی در پژوهشهای متعددی مورد تأیید قرار گرفته
است (سوتایروفسکی2014 ،؛ چاکار و آرتورک2010 ،؛ هیویی و همکاران2004 ،؛ اپلیام و
همکاران1999 ،؛ هانولد1997 ،؛ صفرزاده و همکاران 1392 ،و عبودی و همکاران .)1393 ،تأثیر
غیرمستقیم رهبری آموزشی از طریق فرهنگ مدرسه و ویژگیهای شغلی بر توانمندسازی
معلمان در پژوهشهای هیویی و همکاران ( ،)2004چاکار و ارتورک ( ،)2010اَپلبام و همکاران
( )1999هانولد ( ،)1997توانایی و همکاران ( ،)1389صفرزاده و همکاران ( ،)1392تقیپور
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( ،)1388سادات نوشهور ( ،)1390کوینانس و همکاران ( ،)2013دویلرمین و گوین (،)2015
گانیه و همکاران ( )1997مورد تأیید قرار گرفته است .این یافته حکایت از آن دارد که متغیرهای
میانجی رابطه بین رهبری آموزشی و اشتیاق شغلی معلمان را بهطور کامل میانجیگری میکنند.
بنابراین میتوان استنباط کرد رهبری بواسطه کنشها و اعمال خود ،تعیینکننده احساس
کارکنان نسبت به چیستی فرهنگ سازمان است و فرهنگ به نوبه خود هرچه بتواند احساس
ارزشمند بودن در کارکنان را از طریق جلب اعتماد آنان ،نوع ویژگیهای شغلی ،و روندهای
تصمیمگیری و مانند آن برانگیزد ،کارکنان با اشتیاق بیشتری کار خواهند کرد .فرهنگ سازمانی
پیشبینیکننده توانمندی روانشناختی است و چنانچه فرهنگ سازمانی مبتنی بر محیطهای
دوستانه ،ارتباطات باز و انعطافپذیر باشد موجبات مشارکت فراهم میشود .به عبارت دیگر
توانمندسازی در خأل صورت نمیگیرد و به بستر مناسب فرهنگی نیاز دارد تا کارکنان به لحاظ
روانی آمادهی پذیرش مسئولیت شوند ،شوق یادگیری در آنها به وجود آید و میان اعضا اعتماد
ایجاد گردد از این رو اثربخشی توانمندسازی میتواند در میان فرهنگها متغیر باشد و ناهمخوانی
بین توانمندسازی بهعنوان یک کنش مدیریتی و ارزشهای فرهنگی ممکن است تأثیر مثبت
توانمندسازی در فرهنگهایی که مؤلفه فاصله قدرت آنها باالست و اعضای عادت به دریافت
دستور از مافوق دارند ،را کاهش دهد .به عبارت دیگر توانمندسازی در فرهنگهای با فاصله
قدرت پایین اثربخشی بیشتری دارد .لذا یکی از عوامل الزم در موفقیت اجرای برنامهها یا
راهبردهای توانمندسازی تقویت فرهنگ سازمان است .بدینمنظور سازمانها باید ابتدا منظور
خود از توانمندسازی را تعریف کنند و آن را در دورنما یا بیانیه مأموریت خود بهعنوان یک مؤلفه
فرهنگی مشخص کنند سپس در مرحله بعدی همزمان با درونیسازی فرهنگ جدید آن را آغاز
کنند .این اقدام با مشخص کردن نقشها ،توسعه محدوده کنترل مدیریت ،تسهیل دستیابی به
اطالعات ،حمایت و پشتیبانی از افراد ،تشویق خالقیت و خطرپذیری ،و باالخره ایجاد جو
مشارکتی ،عملیاتی میگردد .این فرآیند مستلزم تغییر نگرش کارکنان و سیستم سازمانی به خود
و کارهایشان ،میباشد و راهبرد توانمندسازی اتخاذشده باید نیازها و فرهنگ همه افراد درون
سازمان را مدنظر قرار دهد .بنابراین اگر فرهنگ سازمانی فرهنگ مناسبی نباشد تالشهای
توانمندسازی با شکست مواجه خواهد شد .این اشارات در راستای مدل مطالبات و منابع شغلی
( )JD-Sاست که بیان می دارد کاستن از مطالبات شغلی مانند بارکاری و عاطفی ،ابهام نقش،
عدم اطمینان شغلی و مانند آن و افزودن منابع شغلی همچون استقالل عمل ،بازخورد ،اختیار
تصمیمگیری ،مهارت های الزم کاری ،معناداری شغلی ،فرصتهای توسعه حرفهای ،دسترسی به
اطالعات و جو سازمانی خوب که از مؤلفه های متغیرهای میانجی این پژوهش هستند ،موجب
ارتقا انگیزش و به زیستی میگردد.
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محدودیت اصلی مطالعه حاضر آن است که دادهها فقط از معلمان ابتدایی شهر ارومیه
گردآوری شده بود ،از اینرو نتایج مطالعه صرفاً به جامعه معلمان ابتدایی شهر ارومیه قابل تعمیم
است .براساس این محدودیت ،پیشنهاد میشود تحقیقات بیشتر در آینده به مطالعه در دورههای
تحصیلی متوسطه و نمونه هایی از جوامع دیگر بپردازند .محدودیت دیگری که میتوان عنوان
کرد آن است که جمع آوری دادهها صرفاً از معلمان صورت گرفته است ،تحقیقات دیگر میتوانند
نظرات مدیران مدارس ،مسئولین ادارات ،دانشآموزان و یا اولیای آنان را مبنای سنجش قرار
دهند.
براساس یافتههای تحقیق پیشنهادات زیر ارائه شده است:
با توجه به فرضیه اول مبنی بر عدم رابطه مستقیم بین رهبری آموزش و اشتیاق شغلی ،به نظر
میرسد آگاهی ناکافی مدیران از نیازهای معلمان ،شکافهایی را بین آنان و معلمان بوجود آورده
است لذا پیشنهاد میشود برگزاری جلسات غیررسمی و تعاملی در دستور کار مدیران قرار گیرد
همچنین دورههای مستمر حرفهای و برنامههای آموزشی برای مدیران در راستای اهداف رهبری
آموزشی بهمنظور برانگیختن و الهام بخشیدن به معلمان طراحی گردد و انتصاب مدیران مدارس
نیز براساس شاخصها و کارکردهای تعریف شده مدل رهبری آموزشی هالینگرو مورفی صورت
گیرد .در این راستا مقیاس سنجش رهبری آموزشی مدیران ) (PIMRSده کارکرد شغلی مرتبط
با رهبری آموزشی در مدارس اثربخش را در عملکرد مدیران بازنمایی میکند و نتایج آن را می
توان برای ارزیابی مدیران و نیز تدوین برنامههای توسعه حرفهای مورد استفاده قرار داد .الزم
است در ارزیابی مدیران صرفاً به خودارزیابی مدیران اکتفا نشود زیرا تحقیقات نشان داده غالب ًا
مدیران مقداری دست باال را میگیرند و ضرورت دارد در کنار آن ،مقیاس در کادر آموزشی
مدارس مورد نظر نیز اجرا گردد تا نیمرخ دقیقتری از کنشهای مدیران بدست آید.
همچنین قبل از هرگونه تغییر و اصالح فرهنگ مدارس ،فرهنگ هر مدرسه مورد مطالعه و
سنجش قرار گیرد برای این منظور میتوان از پرسشنامه فرهنگ مدرسه گرونرت استفاده کرد که
مورد اعتباریابی نیز قرار گرفته است و سپس مدیران میتوانند تالشهای الزم جهت نهادینه
کردن ارزشهای بوجود آورنده فرهنگ همیاری مبتنی بر هر یک از مؤلفههای شش گانه فرهنگ
مدرسه گرونرت را آغاز کنند بهمنظور ارتقا رهبری مشارکتی در مدرسه بهعنوان مؤلفه اول
فرهنگ همیاری باید گفت مفهوم کانونی آن فرآیند مشارکت دادن معلمان در تصمیمسازیهای
آموزشی است که الزمه آن ارائه اطالعات مرتبط با موضوعات تحصیلی است در این صورت
معلمان میتوانند ایدههای خود را بهمنظور حل مشکالت آموزشی مطرح کنند و مدیران ضمن
جدی گرفتن و ارزشمند دانستن نظرات باید به ارزیابیهای حرفهای معلمان اعتماد کنند و ایده
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های نو و خالقانه آنها را مورد حمایت قرار دهند .در این راستا ایجاد ساختارهای رسمی جهت
فراهم نمودن پذیرش نقش رهبری توسط معلمان در مدرسه الزم است .همکاری معلمان بهعنوان
مؤلفه دوم حاصل اقدامات مدیر بهمنظور تسهیل تعامل میان معلمان است .لذا پیشنهاد میشود
مدیران فرصتهای گفتگو ،همکاری و بازدید و مشاهده کالسهای یکدیگر رادرقالب برنامه زمان
بندی شده فراهم کنند .بهمنظور توسعه صالحیتهای حرفهای عالوه بر بهرهگیری از سایتهای
تخصصی ،مطالعه کتب و شرکت در سمینارها و دورهها ،تبادل نظر و گفتگوهای حرفهای مرتبط
با تجارب و دانش برگرفته از خودآموزیها موجب پرورش حرفهای مؤثرتر و تولید دانش حرفهای
خواهد شد لذا گردهمایی در محیطهای غیررسمی و دوستانه و یا ایجاد شبکههای ارتباطی
اجتماعی واقعی و یا مجازی برای تسهیم ایدهها و تجارب امکان تعامل را مهیا میکند .وحدت
هدف وقتی موضوعیت دارد که معلمان در جهت مأموریت و دورنمایی مشترک برای مدرسه کار
میکنند بنابراین پیشنهاد میشود این هدف مشترک که در بردارنده انتظارات از دانشآموزان و
اولیا و ارزشهای مدرسه است در آغاز سال تحصیلی اعالم شود .یگانگی هدف به فعالیتها جهت
میدهد .همچنین پیشنهاد میشود مدیران برای شکلدهی فضای کمک و حمایت همکاران به
یکدیگر ،اعتماد را در میان آنان توسعه دهند .و در نهایت مشارکت اولیا و هماهنگی آنان با
معلمان برای حمایت از دانشآموزان مستلزم داشتن انتظارات مشترک میباشد لذا پیشنهاد می
شود ارتباطات باز و روابط مستمر مبتنی بر احترام و اعتماد بین خانه و مدرسه برقرار شود و این
ارتباطات نباید تنها به هنگام بروز مشکالت آموزشی تربیتی محدود شود .عالوه بر این
توانمندسازی به معنای احساس معناداری کار ،خودمختاری و آزادی عمل در انجام کار،
تأثیرگذاری و شایستگی تأثیر مثبت بر رابطه بین رهبری و اشتیاق شغلی دارد لذا به مدیران
پیشنهاد میشود اقدامات زیر میتواند موجب افزایش توانمندسازی در معلمان گردد اعطا حق
تصمیمگیری و مشارکت در اداره مدرسه که مستلزم کاهش دیوانساالری و نظام کنترلی رایج در
مدارس و نیز ایجاد ساختارهای مدیریت مشارکتی است؛ ارتباط دادن کار معلمی به مأموریت
سازمانی و اهداف گستردهتر موجب احساس معناداری میشود؛ تکریم ،قدردانی ،دادن
بازخوردهای بیشتر از نتایج فعالیتها و ارائه پاداشهای مادی و معنوی متناسب با الگوی
انگیزشی معلمان موجب افزایش احساس خودکارآمدی ،شایستگی و تأثیرگذاری آنان خواهد شد.
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Abstract
Objective: The aim of this study is modeling principals’ instructional leadership through
school culture, empowerment and job characteristics of teachers in their job engagement .
Materials and Methods: The study method is structural equation modeling and for this
purpose five research tool known as a Principal Instructional Management Rating Scale by
Hallinger and Wang (2015), school culture survey by Gruenert (2005), Job Diagnostic Survey
by Hackman and Oldham (1975), Psychological Empowerment Questionnaire by Spreitzer
(1995) and Job Engagement questionnaire by Schaufeli and Baker (2003) was used for data
collection. This survey was administered to 250 subjects whom selected through stratified
sampling method .
Results and Conclusion: The results showed that the model fit the data. (RMSEA=0. 067,
CFI =0. 99, GFI=0. 87) and the relationship between educational leadership and job
engagement is mediated by school culture, empowerment and job characteristics of
teachers.The finding that the direct relation between instructional leadership and work
engagement was non-significant in the model and the first hypothesis was not sup¬ported, is
because of some probable gaps between employees and leadership. The positive association of
instructional leadership and school culture reveals nessesary attention to cultural requirements
before any change of approach. And those principals who can't shape a new culture often fail.
Therefore, principals need to work harder at articulating the basis of reform and at creating
interest among teachers in engaging in education. One of the more powerful influences a leader
can have on followers is in the ‘management of meaning’ as leaders define and shape the
‘reality’ in which followers work. School culture has role in increasing teachers’
psy¬chological empowerment. So school culture which is based on open communica¬tion and
flexibility allows teachers to participate in decision making and ex-press their opinions and
support feedback and this in turn, will increase work engagement. When leaders thus increase
employees’ degree of authority, deci¬sion-making and accountability, share information and
support, develop and coach employees for innovative performance, employees will experience
feel¬ings of control. When individuals feel that their inputs are valued and that they make a
meaningful contribution to the business strategy (impact), they will feel more engaged.
Empowerment needs cultural background to make employees ready to accept new
responcibilities. In other words the effectiveness of empowerment among different cultures is
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variable. For instance in low power-distance cultures it is more effective. So organizations need
to define empowerment and consider it in their statement of mission as a cultural component
and then commencing to internalize new culture. This procedure reqires changing the attitude
of either employees and whole system and considering empowerment strategy of organization
according to the needs and culture of all those who are involved. Since managers are mostly
characterised as being the decision makers, empowerment strategies need to start where the
power lies, at the top. Given the increasing complexity of the global environment, it is no
longer con¬ceivable for managers to be the source of all knowledge; therefore, managers need
to consult and involve workers in the decision-making process as opposed to merely expecting
worker compliance. It is suggested for school principals to take educational leadership
approach in their management. Principals as instructional leaders can develop positive and
collaborative school culture by helping teachers to improve their capability of collective
leadership, collaborating each other and creating common vision. They can be effective in
increasing meaningfulness through inspiring worthiness of work and organizational goals and
explanation of social influence of teachers’ activities.
Key words: work engagement, empowerment, Instructional leadership, school culture, job
characteristics.

