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Abstract 
The purpose of this study was to explain teachers' self-leadership and self-

efficacy based on transformational leadership with Mediating role of the 

learning organization.Today's world is constantly changing and it is 

necessary for schools to cope with these changes to succeed. One factor that 

can help the education system, especially schools, is human resources. In the 

education department of Mashhad, the principals have realized this and have 

come to believe that in order to achieve success, they need to adapt to the 

changes in today's world. Also, since the Education Organization's 

responsible for the serious educational issues of the community; It is 

necessary for this organization to always be aware of the changes in today's 

world and to maintain its level of knowledge in order to be able to provide 

appropriate services to society. Therefore, in the education department of 

Mashhad city, managers are trying to develop and improve the situation of 

their human resources and have seen the need for this in terms of proper 

leadership. Management and leadership has always been considered as one of 

the basic human factors in the success and failure of organizations, especially 

educational institutions and schools as a knowledge-based organization and 

has always been studied and researched in various dimensions. Accordingly, 

the aim of this study was to investigate the effect of transformational 

leadership on self-leadership and self-efficacy with the mediating role of the 

learning organization. The present study is based on scientific research as a 

quantitative paradigm, based on the purpose of applied research, based on 

data collection and information of descriptive research (structural equation 
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modeling), to study the theoretical foundations and research background of 

the library method and to collect the necessary data. In order to test the 

research hypotheses, the field method with a questionnaire was used, which 

are: Transformational leadership (Bass & Avolio (2002) which consists of 20 

items and 4 components of individual considerations (1-5), mental motivation 

(6-10), inspirational motivation (15-15) and ideal influence (16-20). Learner 

(Senge (1990, which consists of 22 items that have five components of 

individual mastery (questions 1 to 4), team learning (questions 5 to 10), 

common goal (questions 11 to 14), systemic thinking (questions 15 to 18) 

Measures mental models (questions 19 to 22) Rahimi (2013) self-direction 

which consists of 26 items and seven components of personal goal setting 

(questions 1 to 5), self-motivation (questions 6 to 8), self-punishment 

(questions 9 to 12) Personal care (questions 13 to 16), markup (questions 17 

to 18), implicit job incentives (questions 19 to 23) and visualization of 

successful performance (questions 24 to 26) Teacher self-efficacy Tschannen, 

Moran, & Woolfolk (2001) It consists of 24 items and 3 components of 

inclusive involvement (1-7), teaching methods (16-18) and classroom 

management (17-24). 

The validity of the instruments was confirmed by the construct validity and their 

reliability by Cronbach's alpha and combined reliability. Data analysis was 

performed using SPSS23 and SMART PLS2 software using correlation and 

structural equation modeling. The statistical population includes all primary 

and secondary teachers (first and second) in Mashhad with 18,750 people and 

from this number, based on Cochran's formula, a sample of 384 people was 

selected by stratified random sampling method from among the seven 

education districts of Mashhad. According to the results, it was found that 

male teachers were 205 (53.4%) and female teachers were 179 (46.4%) of the 

total sample. Teachers 20-20 years old 88 people (22.9%), 40-31 years old 

150 people (39.1%), 50-41 years old 112 people (29.2%) and teachers 51 

years old and older 34 people (9.9 8%) were. There were 46 teachers (12%) 

with a master's degree, 200 with a bachelor's degree (52.1%), 100 with a 

master's degree (26%) and 38 with a doctorate (9.9%). Teachers with a 

history of 5 years under 102 (26.6%), 5-10 years 119 (31%), 11-15 years 71 

(18.5%) and 16 years and over 92 (24%) in The samples were examined. The 

results of research hypotheses also showed that the learning organization 

variable is a mediating variable between transformational leadership 

variables with self-leadership and self-efficacy. Transformational leadership 

has a positive and direct effect on the learning organization, self-leadership 

and self-efficacy, as well as the learning organization on self-leadership, but 

transformational leadership has not been able to affect self-efficacy. The 

validity of the measurement model was confirmed by cv.com test and the 

structural model by cv.red test. Also, the quality of the final research model 
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according to the GOF index, which is 0.305, showed that the model has a 

strong fit and finally the coefficient of determination R2 For the learning 

organization, it was 0.320, self-directed 0.285 and self-efficacy 0.033. 

Finally, according to the results of hypotheses, it can be said that school 

leaders and principals can apply transformational leadership components and 

focus on new teacher educational ideas, emphasizing the creation and sharing 

of knowledge in schools, paying attention to knowledge interactions between 

teachers and emphasizing Improving teaching principles and new teaching 

methods will facilitate the conditions required for teachers' self-leadership 

and self-efficacy. The present study also had some limitations for researchers, 

such as the measurement tool, which was a questionnaire. This tool has 

special limitations such as measuring the answers in the form of a multi-point 

Likert scale and... . Also, research data has been collected from teachers in 

Mashhad. Therefore, caution should be exercised in generalizing the results 

to other organizations and schools in the country. Causal relationships 

between variables should also be used with caution because structural 

equation modeling does not have strong explanations for expressing causal 

relationships between variables. Finally, according to the research results, to 

improve the level of self-efficacy and self-leadership of teachers, it is 

suggested that school principals and education officials pay special attention 

to the management style and use of transformational leadership components 

and by removing obstacles, Provide the necessary platforms to 

institutionalize learning schools and motivate teachers to be as effective as 

possible. Managers also provide the right environment for participation and 

cooperation and competition of the year between teachers and other 

members, to institutionalize the culture of achieving double success through 

collective decision-making, thus enabling the creation and establishment of a 

learning organization platform. 

Keywords: Transformational leadership, learning organization, teachers' self-

leadership and self-efficacy. 
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 و خودکارآمدی معلمان بر اساس رهبری تحولی با نقش تبیین خودرهبری

 میانجی سازمان یادگیرنده در مدارس مشهد

 3، صادق ملکی آوارسین2 ، جهانگیر یاری حاج عطالو1سارا باظهوری

 چکیده
معلمان  ۀآماری شامل کلیّ جامعۀ. استبا رویکرد معادالت ساختاری  بستگیهم -روش پژوهش، توصیفی

 384برابر با  ایبر اساس فرمول کوکران، نمونه کهنفر است  18750ول و دوم( به تعداد ابتدایی و متوسطه )ا

، رهبری تحولی ۀنامآوری اطالعات، پرسش. ابزار جمعشدانتخاب  ایتصادفی طبقه گیریروش نمونهنفر با 

ها با و پایایی آن ها با روایی سازهکه روایی آن استمعلمان  خودکارآمدیو  سازمان یادگیرنده، خودرهبری

تحلیل   SMART PLS2و SPSS23افزار ها با استفاده از نرمآلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد. داده

متغیر سازمان یادگیرنده یک متغیر میانجی بین متغیرهای که  های پژوهش نشان دادفرضیهنتایج  شدند.

رهبری تحولی بر سازمان یادگیرنده، خودرهبری و  حولی با خودرهبری و خودکارآمدی است.رهبری ت

اما رهبری تحولی  خودرهبری اثر مثبت و مستقیم داردخودکارآمدی و همچنین سازمان یادگیرنده بر 

ساختاری و مدل  cv.comگیری با آزمون اندازهمدل  بگذارد. روایی تأثیرنتوانسته است که بر خودکارآمدی 

شده  305/0 که GOFنهایی پژوهش با توجه به شاخص تأیید شد و همچنین کیفیت مدل  cv.red با آزمون

سازمان یادگیرنده ، برای 2Rضریب تعیین و در نهایت از برازش قوی برخوردار است است، نشان داد که مدل

 .شد 033/0و خودکارآمدی  285/0، خودرهبری 320/0

 .رهبری تحولی، سازمان یادگیرنده، خودرهبری و خودکارآمدی معلمان: هاکلیدواژه
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 مقدمه

 جادیکه با تالش و کوشش و ا شوندیمنابع سازمان محسوب م نیارزشمندتر یانسانمنابع 

توانمند  . برنامۀبخشندیسازمان، اهداف سازمان را تحقق م یاجزا گرید یریکارگو به یهماهنگ

هر  تیریمد یاتیهای راهبردی و حاز برنامه یکی منابع نیمشارکت او  ختنیکردن، برانگ

هایی است که نیازمند از جمله سازمان آموزش و پرورش نیز سازمان .شودیم یمجموعه تلق

فرهنگی،  توسعۀ زیربنای و اساس پرورش و آموزش امروزهت. نیروی انسانی توانمند و با دانش اس

قلمداد  رشد صنعت عنوان به کشورها اغلب در است و جامعه هر سیاسی و اقتصادی اجتماعی،

وجه به بنابراین با ت .(Akbari, Puroli, Diyanati, Mohammadi & Rezai, 2016) شودمی

گذار بر آنان باید از تأثیرند توجه به معلمان و عوامل ما داراهمیتی که مدارس در جامعۀ 

مثبتی در مدارس داشته  تأثیرتواند یکی از عواملی که می ما باشد. جامعۀهای اساسی اولویت

تازگی برای مدارس و معلمان بسیار مهم است که  . بهاستمعلمان  1باشد توانایی خودرهبری

 & Ay, Karakaya) بتوانند خود را کنترل کنند و به عبارت دیگر به مدیریت خودشان بپردازند

Yilmaz, 2015.) حمایت آن هدف اولیۀ که است خود بر خودخواسته نفوذ فرایند خودرهبری 

 است زندگی در به خودشکوفایی هاآن هدایت و پیچیده دنیای با اثربخش مواجه برای افراد از

(Neck & Manz, 2013.)  کند که بر افکار و ی ایفای نقش میفرایندعنوان خودرهبری به

 افکار، بر که است آگاهانه خودرهبری، تمرینی  (.Ay et al, 2015) گذاردمی تأثیردالیل افراد 

 (.Aslani, 2015) کندمی ترهایمان نزدیکهدف به را ما و گذاردمی تأثیر احساسمان و رفتار

 خودرهبر، خودخواه معلم .کنندمی تمرکز توانایی خود برای بهتر شدن، بر رهبر،خود معلمان

 ,Aslani, Hozuri) گیردنمی نادیده دیگران و اهداف زندگی به نسبت راش وظایف حتی نیست و

, 2014Hassanzadeh&  Rafiei.)  ر ارتباط با مدارس اهمیت داردد عامل دیگر که ،

 به برای صالحیت مورد در عمومی باور یک به اشاره معلمان است. خودکارآمدی2خودکارآمدی 

خودکارآمدی  Zou, Chen, Rico Lam & Liu, 2015).) دارد وظایف رساندن سرانجام

بنابراین روی پیامد اعمال است.  هااطمینان به توانایی خود در کنترل افکار، احساسات و فعالیت

بندورا خودکارآمدی را به عنوان باور فرد در (. Izadi, Barzegar & Javidi, 2017) مؤثر است

 ,Fu et al) کندتعریف می خود رسیدن به اهداف خاص در وظایف های خود برایمورد توانایی

آنچه که  ل یا نتیجه از قضاوت افراد است؛ دربارۀبه عبارتی خودکارآمدی یک محصو(. 2016

                                                           
1. self-leadership 

2. self-efficacy 
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 معلمان (.Kontas & Demir, 2015های خود انجام دهند )توانند با استفاده از مهارتمی

 توانایی این خودکارآمدی و تر هستندموفق و امیدوارتر کارها انجام در خودکارآمدی از برخوردار

 داشته باشند نظارت و کنترل رفتارهایشان در مدرسه و کالس درس بر تا دهدمی آنان به را

(Yousefpour, Malekzadeh & Khanzadeh, 2017.)  تأثیربنابراین باور خودکارآمدی دارای 

 & Kula) استدر برابر مشکالت مورد انجام کارها، هزینه و تالش گیری در مثبت بر تصمیم

Taşdemir, 2014.) معلمان که دهدمی نشان خودکارآمدی مفهوم توان گفت کهدر نهایت می 

 کارهای با مواجهه در موفقیت برای را الزم پشتکار و باشند باال نفس به اعتماد دارای باید

 (.Eid, Mearns, Larsson, Laberg & Johnsen, 2012) دهند انجام برانگیزچالش

ت خودکارآمدی و خودرهبری برای معلمان توان به اهمیشد میبا توجه به مطالبی که بیان 

این  ترینمهمکه از ؤثر بر این متغیرها شناسایی شود در مدارس پی برد، لذا الزم است عوامل م

 Bagheri, Ranjbar & Tab (2015) های. پژوهشکرداشاره  1توان به رهبری تحولیعوامل می

 & Meserova, Prochazka, Vaculikو Prochazka, Gilova & Vaculik (2017)و 

Smutny (2015)  استگذار تأثیرنشان دادند که رهبری تحولی بر خودکارآمدی کارکنان .

نشان  Andressen, Konradt & Neck (2011) و Tavassoli (2015) هایهمینطور پژوهش

 صاحبنظران ری وجود دارد.معنادا تحولی با خودرهبری کارکنان رابطۀ دادند که بین رهبری

-می آنان عملکرد بر تاثیر مثبتی خود پیروان قابلیتهای توسعه با تحوآلفرین رهبران که معتقدند

توان انتظار داشت که رهبری بنابراین می(. Montazeri & Pour Hossein Ali, 2019 (گذارند

رهبری تحولی سبکی از  باشد.گذار تأثیرآفرین بر خودکارآمدی و خودرهبری کارکنان تحول

 گذاردمی تأثیرهای آنان های اساسی پیروان، باورها و نگرشرهبری است که در آن بر ارزش

(Gozukara & Simsek, 2015.) آفرین کسانی هستند که یک تغییر را در پیروان رهبران تحول

شخصی در میان  ز خود ایجاد کرده و قادر به توسعۀ یک انگیزۀانداخود از طریق جاذبه و چشم

توان گفت که رهبری . می  Moriano, 2016 & (Guiu, Moya, Moleroپیروان خود هستند )

ولی به عنوان یک سبک رهبری که باعث افزایش انگیزه، روحیه و عملکرد زیردستان از طریق تح

به چالش کشیدن باورها و مفروضات  ،مسؤولیتها مانند فراهم کردن یک حس انواع مکانیزم

 رسالت از را کارکنان گراتحول رهبری (.Doci & Hofmans, 2015) شودزیردستان تعریف می

 دهدمی توسعه را پیروان و توانایی همکاران باالتر سطوح و کندمی آگاه سازمان بینش یا

(Zebardast, Amjad, Gholami & Rahimi, 2017). 

                                                           
1. transformational leadership 

http://journals.sagepub.com/author/Konradt%2C+Udo
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آفرین بر درگیر کردن کارکنان برای رسیدن به اهداف سازمانی تأکید همچنین رهبری تحول

 برای هاسازمان شدید نیاز احساس به توجه با رو،این از (. 2015Gozukara & Simsek ,)دارد

 از بیش آفرینتحول رهبری به نیاز و اهمیت نوآوری، طریق از متحول محیط با خود انطباق

 توصیف رهبرانی عنوان به تحولی رهبران (.Jazini & Nowaie, 2013)شود می احساس پیش

 مأموریت و هدف جهت در را افراد تعهد و آگاهی دهند،می ارتقا را پیروانشان عالیق که شوندمی

( ترقی) بهبود برای را شانشخصی سود تا کنندمی توانمند را زیردستان و دهندمی پرورش گروه

 بهتر از رهبری، سبک این کمک به .Samadi, Samadi & Aghajani, 2016)) ببرند باال گروه

 در حرکت هاآن فزایندۀانرژی  ها وظرفیت از و برد باال را هاانسانی سازمان استعدادهای توانمی

 RosIntan, Ramlee, Ariff) بهره گرفت سازمانی و دورنمای هاهدف تحقق سمت به عیار تمام

& Hairunnisa, 2012.) بین رهبری تحولی با خودکارآمدی و  رابطۀرسد در نظر میحال به

توان به سازمان از این عوامل می کنند.میخودرهبری معلمان برخی عوامل نقش میانجی را ایفا 

 ,Chooppawa, Sirisuthi, Ampai & Sripathar ). کرد یادگیرنده( اشاره  )مدرسۀ یادگیرنده

2012; Ghanbari & Eskandari, 2014)  
ها به رقابت مؤثر در آن کهایناند. برای وقفه با تغییر مواجهمدارس در قرن بیست ویکم بی

کلیدی این است که چگونه یاد بگیرند و دانایی جدید تولید  مند شوند، نکتۀزارهای رقابتی توانبا

 حیاتی نقش سازمان یادگیری در .Mohammadi, Niyaz Azeri & Taghvaiy, 2017)) کنند

 و نوآوری دارند یادگیری قابلیت که سازمانی زیرا ؛کندمی ایفا تحوالت و تغییرات فرایند در

 سازمانی سازمان یادگیرنده، .(Gülhan & A.Zafer, 2015) کندمی تجربه را عملکرد بهبود

 به یابیدست برای نیاز مورد هایسریع قابلیت پرورش و خلق طریق از مستمر، طور به که است

های سازمان (.Safamanesh, Hussein & Oladian, 2015)یابدمی توسعه آتی، هایموفقیت

شان بر یادگیری استوار است و های جسور و توانمندی هستند که بنیانیادگیرنده سازمان

رو سازمان یادگیرنده منجر به ازاین .دانندبهترین راه بهبود عملکرد را در درازمدت یادگیری می

 ,Serinkan) شودهای توسعه در یک سازمان میفرایندبهبود مستمر در محصوالت، خدمات و 

Kiziloglu, Akcit & Enli, 2014.) سازمانی یادگیرنده، وان گفت که سازمانتدر نهایت می 

 کامل طوربه سازمان هایگرفته، ظرفیت قرار استفاده مورد کامل طوربه دانش آن در که است

 & Liu, Chang, Fu, Wang) اندشده آوریجمع آن در نیز شایسته افراد و است یافته توسعه

Wang, 2010.) ها آن .برندکار میای خود بهای را برای بقها تالش گستردهامروزه تمام سازمان

های غیر پویا خارج بتوانند خود را در محیط پر تالطم اطراف حفظ کنند، باید از قالب کهآنبرای 

در این راستا  (.Cheraghi & Kuchi, 2015) و به سمت سازمان یادگیرنده متحول شوند
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مدارس نیز از این قاعده مستثنی نیستند. لذا مدارس باید قادر به دریافت دانش مناسب در زمان 

است دانش در  بنابراین الزم های مناسب خود باشند.فرایندمناسب و با استفاده از دانش در 

 مدارس در (.Demirel, Arzova, Ardic & Bas, 2013) رسانی بشودروزسراسر مدارس به

 چگونه که آموزنددهند، میمی قرار خویش برای بلند اهدافی معلمان و سایر پرسنل یادگیرنده،

حفظ  و بقا الزمۀ که را، کافی سود کهاین باالخره و کنند خلق است شانمطلوب که نتایجی

 (.Mambini, 2015)کنند  کسب ،است در شرایط محیطی با نیازهای متنوع هاموقعیت

 بدین مدارس و ل هستندمسائ حل و شناسایی درگیر ایمدرسهافراد در نظام  همچنین همۀ

مشترکی  آرمان دارای گیرنده، یاد مدارس در افراد. یابدارتقا می و رشد مستمر طور به وسیله

در و  افراد توان و انرژی ییسوهمامر سبب  همین. دارند اعتقاد آن به وجود تمام با که هستند

 ,Khawjei, Moradi, Dorudi & Hasani) شودمی منجر مدارس اهداف اصلی تحقق به نهایت

 نظام آموزشی را همراه داشته باشد. تواند رشد و توسعۀا وجود مدرسۀ یادگیرنده میلذ (.2014

چون  یهایبا دارا بودن ویژگی آفرینتحولرسد سبک رهبری در این خصوص به نظر می

 Samadi, Samadi & Aghajani, 2016)) فرهمندی، الهام بخشی، بصیرت و مالحظات فردی

ها و اطالعات و  استقرار پالت فرم سازمان سازمان، مدیریت درست داده کردنتوانایی اخالقی 

ای، توسعهو به این صورت موجبات خود ( Simsek & Gozukara(2015 ,باشدیادگیرنده را دارا 

 خودکارآمدی و خودراهبری کارکنان را فراهم آورند.

که دنیای امروزی همواره در حال  کرداشاره  توانشد، میحال با توجه به مطالبی که بیان 

 کنند.و الزم است مدارس برای رسیدن به موفقیت با این تغییرات مقابله  استتغییر و دگرگونی 

 کند،تواند به نظام آموزش و پرورش و به طور خاص مدارس در این امر کمک عاملی که می

اند و به آموزش و پرورش شهر مشهد نیز مدیران به این امر پی برده است. در ادارۀانی منابع انس

خود را با تغییرات دنیای امروزی  ،اند که الزم است برای رسیدن به موفقیتاین باور رسیده

خطیری که در  مسؤولیت. همچنین ازآنجاکه سازمان آموزش و پرورش به دلیل کنندهماهنگ 

الزم است که این سازمان همواره از تغییرات  ؛ارتباط با مسائل آموزشی جامعه بر عهده دارد

دنیای امروزی آگاه باشد و سطح دانش خود را باال نگه دارد تا بتواند خدمات مناسبی را به 

توسعه و  آموزش و پرورش شهرستان مشهد مدیران سعی در معه ارائه دهد. بنابراین در ادارۀجا

اند. این امر را در توجه به رهبری مناسب دیده ت منابع انسانی خود دارند و الزمۀبهبود وضعی

 پژوهش حاضر این است که آیا رهبری سؤال ترینمهمبنابراین با توجه به مطالب بیان شده 

معلمان  خودرهبری و خودکارآمدی بر سازمان یادگیرنده گریمیانجی با تواندتحولی می

و های پژوهش، بررسی اثر مستقیم ش بینی روابط احتمالی بین متغییربرای پی گذار باشد؟أثیرت
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های مذکور و برآورد ضریب برازش الگوی مفهومی ذیل طراحی و بررسی و مستقیم متغیرغیر

 .آزمون قرار می گیرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(: مدل مفهومی پژوهش1شکل )  

 پژوهش پیشینۀ
 ای معلمان با میانجیگری یادگیریگرا بر خودتوسعهتأثیر رهبری فضیلت» با عنوان یدر پژوهش

اثر مستقیم رهبری که اند به این نتیجه رسیده Ghanbari & Eskandari (2017)« سازمانی

. به عالوه، اثر استای معلمان مثبت و معنادار خودتوسعه گرا بر یادگیری سازمانی وفضیلت

گری یادگیری سازمانی مثبت معلمان با میانجیای هگرا بر خودتوسعغیرمستقیم رهبری فضیلت

که بین تسهیم دانش و خودکارآمدی در  داده استنشان Dehghan (2017)  و معنادار است.

میان  ان دانشگاه صنعتی مالک اشتر رابطۀ معناداری وجود دارد. بیشترین ارتباطپژوهشگر

ارتباط نیز میان تسهیم دانش راهبردی و  ترینکمسهیم دانش ترتیبی و خودکارآمدی، ت

در پژوهش خود با عنوان    Shah Mansuri & Arani (2015)خودکارآمدی به دست آمد. 

 رهبری ارند که سبکدبیان می« کارکنان خودکارآمدی بر آفرینتحول رهبری سبک تأثیر»

 تأثیر بیدگل و آران هرستانشهرداری ش کارکنان خودکارآمدی بر آن ابعاد تمام و آفرینتحول

 مالحظات و تأثیر بیشترین آرمانی هایویژگی ،آفرینتحول رهبری ابعاد میان از. معناداری دارند

در  Prochazka (2017) .داشت سازمان کارکنان خودکارآمدی بر را تأثیر ترینکم فردی

 در است؛ ضعیف خودکارآمدی و گراتحول رهبری بین کنند که رابطۀپژوهش خود تبیین می
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 تحلیل و تجزیه. است قوی نسبتاً رسدمی نظر به مشارکت و خودکارآمدی بین رابطۀ کهحالی

 نشان خودکارآمدی با مشارکت در را گرایانهتحول رهبری اثر مستقیم غیر اثرات گریمیانجی

نشان داد که بین خودکارآمدی و  Meserova (2015)های پژوهش نتایج حاصل از یافته. داد

شی رهبر نیز معناداری وجود ندارد، همچنین بین خودکارآمدی و اثربخ گرا رابطۀرهبری تحول

در پژوهش  Mazari, Abili, Pourkarimi & Khabare (2014)معناداری وجود نداشت.  رابطۀ

افراد و معرفی  عملکـردای، خـودرهبری و به تبیین رابطۀ مثبت و معناداری بین خودتوسعهخود 

 پرداختند.  های توسعه و بالندگی منابع انسانیعنوان مکانیسم خودرهبری و خودمدیریتی به

نشان داد که  Aggarwal & Krishnan (2014)های پژوهش نتایج به دست آمده از یافته

تواند در این رابطه . مدیریت عاطفه نیز میاستگذار تأثیررهبری تحولی بر خودکارآمدی پیروان 

که حمایت مدیران بیانگر این است  Forootani (2013)نتایج پژوهش  .کندنقش میانجی را ایفا 

تواند باعث العات، همراهی، منابع و پاداش میو سرپرستان از کارکنان و فراهم آوردن زمان، اط

 Marshall, Kiffin Petersen & Soutar (2012) ای کارکنان شود.خودرهبری و خودتوسعه

که خودباوری و پیروی از وجدان  دهندآمده از پژوهش خویش توضیح میدست ه مطابق نتایج ب

 پژوهشهای اند. نتایج به دست آمده از یافتهویژگی شخصیتی، با خودرهبری مرتبطبه عنوان 

Andressen, Konradt & Neck (2011)  گرا و خودرهبری داد که بین رهبری تحولنشان

تواند در رابطه بین رهبری مید. نتایج همچنین نشان داد که خودمعناداری وجود داررابطۀ 

های یافته . نتایج به دست آمده ازکندگرا و انگیزش کارکنان نقش میانجی را ایفا رهبری تحول

گرا بر نشان داد که رهبری تحول Nielsen, Yrker, Randall & Munir (2009)  پژوهش

بین رهبری  تواند در رابطۀم و خودکارآمدی میتین همچنی است.گذار تأثیرخودکارآمدی 

 .کندگرا و رضایت شغلی نقش میانجی را ایفا تحول

 روش شناسی پژوهش

براساس هدف پژوهش از نوع  ،یصورت پارادیم کمّ  تحقیق حاضر بر اساس تحقیقات علمی به

یابی مدل( ها و اطالعات از نوع تحقیقات توصیفیگردآوری داده ۀبر اساس نحو ،کاربردی

ای و برای پژوهش از روش کتابخانه ۀمبانی نظری و پیشین مطالعۀبرای  ،معادالت ساختاری(

 نامهپرسشپژوهش از روش میدانی با ابزار ی هابررسی فرضیه به منظورالزم  هایداده گردآوری

و  بستگیهمو با استفاده از   SMART-PLSنرم افزار  باها تجزیه و تحلیل دادهاده شد. استف

)اول  معلمان ابتدایی و متوسطه ۀآماری شامل کلیّ ت ساختاری انجام شد. جامعۀیابی معادالمدل

 ایبر اساس فرمول کوکران، نمونهو از این تعداد نفر است  18750شهر مشهد به تعداد  و دوم(
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ای از بین نواحی هفتگانه آموزش و پرورش شهر گیری تصادفی طبقهبا روش نمونهنفر  384برابر 

 که عبارتند از: است نامهپرسشها در این پژوهش آوری دادهابزار اصلی جمع .شدانتخاب مشهد 

استاندارد  نامۀپرسشتحولی از  گیری رهبریرهبری تحولی: در پژوهش حاضر جهت اندازه

ه به مدیر  که نظرات معلمان را در رابط -برای معلمان Bass & Avolio (2002) تحولی رهبری

گویه و  20شد که مشتمل بر استفاده  -سنجدهای رهبری تحولی میخویش و بر اساس ویژگی

( و نفوذ 15-11بخش )(، انگیزش الهام10-6(، ترغیب ذهنی )5-1مالحظات فردی )مؤلفۀ  4

 نامۀپرسشیادگیرنده از  گیری سازمانیادگیرنده: جهت اندازه سازمان .است( 20-16آرمانی )

است که پنج گویه  22مشتمل بر  استفاده شد و ،Senge (1990)  یادگیرندۀ استاندارد سازمان

(، آرمان مشترک )سؤاالت 10تا  5(، یادگیری تیمی )سؤاالت 4تا  1تسلط فردی )سؤاالت  مؤلفۀ

( را 22تا  19های ذهنی )سؤاالت (،  مدل18تا  15(، تفکر سیستمی )سؤاالت 14تا  11

 Rahimi (2013) نامۀپرسشگیری خودرهبری از خودرهبری: جهت اندازهکند. گیری میاندازه

(، 5تا  1گذاری شخصی )سؤاالت هدف گویه و هفت مؤلفۀ 26شتمل بر که م استفاده شد

تا  13های فردی )سؤاالت (، مراقبت12تا  9(، خودتنبیهی )سؤاالت 8تا  6خودتشویقی )سؤاالت 

( و تجسم 23تا  19های ضمنی شغل )سؤاالت (، مشوق18تا  17گذاری )سؤاالت (، نشانه16

گیری خودکارآمدی اندازه به منظورخودکارآمدی:  .است( 26تا  24عملکرد موفق )سؤاالت 

 Tschannen, Moran, & Woolfolkمعلمان استاندارد خودکارآمدی نامهپرسشکارکنان از 

های (، روش7-1درگیر کردن فراگیرن ) مؤلفۀ 3گویه و  24استفاده شد که مشتمل بر  (2001)

 .است( 24-17( و مدیریت کالسی )16-8تدریس )

 های پژوهشیافته

 نفر 179زن  ( و معلماندرصد 4/53نفر )  205مرد  معلمان طبق نتایج پژوهش مشخص شد که

 9/22نفر ) 88سال  20-30 معلماند. تشکیل دادنرا از کل نمونه مورد بررسی ( درصد 4/46)

( و معلمان درصد 2/29نفر ) 112سال  41-50رصد(، د 1/39نفر ) 150سال  31-40درصد(، 

 12نفر ) 46فوق دیپلم  با سطح تحصیالت . معلمانبودنددرصد(  9/8نفر ) 34سال به باال  51

نفر  38درصد( و دکتری  26نفر ) 100درصد(، فوق لیسانس  1/52نفر ) 200درصد(، لیسانس 

نفر  119سال  5-10درصد(،  6/26نفر ) 102سال  5زیر  ۀبا سابق . معلمانبودنددرصد(  9/9)

 ۀدر نموندرصد(  24نفر ) 92سال به باال  16درصد( و  5/18نفر ) 71سال  11-15درصد(،  31)

 گزارشمتغیرهای پژوهش  ، روایی و پایاییهای توصیفییافته( 1د. در جدول )مورد بررسی بودن

 .ه استشد
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 میانگین هامؤلفه متغیر
انحراف 

 معیار
 CR AVE آلفا کشیدگی چولگی

 رهبری تحولی

 433/0 789/0 769/0 -085/0 -464/0 761/2 265/19 مالحظات فردی

 505/0 833/0 747/0 047/1 -701/0 855/2 625/19 ترغیب ذهنی

انگیزش 

 بخشالهام
083/19 874/2 073/0- 658/0- 770/0 847/0 532/0 

 529/0 848/0 783/0 -715/0 178/0 986/2 411/18 نفوذ آرمانی

 415/0 898/0 880/0 294/0 -398/0 035/9 385/76 کل

سازمان 

 یادگیرنده

 592/0 744/0 770/0 -118/0 141/0 152/2 033/15 تسلط فردی

 480/0 724/0 778/0 -275/0 255/0 350/2 359/22 یادگیری تیمی

 632/0 719/0 806/0 -371/0 -050/0 465/2 778/15 آرمان مشترک

 622/0 800/0 790/0 -610/0 133/0 386/2 221/15 تفکر سیستمی

 484/0 721/0 741/0 758/0 -141/0 978/1 515/15 های ذهنیمدل

 455/0 720/0 910/0 221/0 213/0 768/9 908/83 کل

 خودرهبری

گذاری هدف

 شخصی
892/20 429/2 426/0- 461/1 763/0 840/0 515/0 

 520/0 812/0 718/0 -005/0 088/0 750/1 604/11 خودتشویقی

 768/0 908/0 849/0 004/0 -694/0 113/3 645/14 خودتنبیهی

های مراقبت

 فردی
552/16 905/1 938/0- 075/1 732/0 783/0 479/0 

 767/0 868/0 797/0 131/1 -896/0 357/1 226/8 گذارینشانه

های مشوق

 ضمنی شغل
679/20 650/2 218/0- 105/0 753/0 836/0 509/0 

عملکرد تجسم 

 موفق
075/12 852/1 468/0- 218/0 783/0 874/0 698/0 

 439/0 885/0 865/0 196/1 -738/0 389/9 677/104 کل

 یدخودکارآم

درگیر کردن 

 فراگیران
062/29 256/3 255/0 461/0- 805/0 855/0 461/0 

های روش

 تدریس
192/37 183/4 631/0- 288/1 790/0 743/0 482/0 
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 متغیرها، روایی و پایایی وضعیت توصیفی .1جدول 

میانگین متغیر رهبری تحولی )براساس نظرات معلمان(  (، 1بر اساس نتایج جدول )

شده  552/99و خودکارآمدی  677/104، خودرهبری 908/83، سازمان یادگیرنده 385/76

و کشیدگی در سطح  125/0است. همچنین توزیع چولگی متغیرهای پژوهش در سطح خطای 

طور مقادیر همین شود.بنابراین از آزمون پارامتریک استفاده مینرمال است.  248/0خطای 

، خودرهبری 910/0، سازمان یادگیرنده 880/0آلفای کرونباخ برای متغیرهای رهبری تحولی 

، 724/0( متغیرهای رهبری تحولی CRو مقادیر پایایی ترکیبی ) 763/0و خودکارآمدی  865/0

و مقادیر میانگین واریانس  913/0و خودکارآمدی  885/0، خودرهبری 720/0سازمان یادگیرنده 

و  461/0، خودرهبری 455/0، سازمان یادگیرنده 415/0( رهبری تحولی AVEشده )استخراج

دورنی متغیرهای پژوهش  بستگیهماست. در پژوهش حاضر برای بررسی  441/0خودکارآمدی 

 ( گزارش شده است.2پیرسون استفاده شد که نتایج در جدول ) بستگیهماز ضریب 
  

 408/0 844/0 900/0 221/0 -235/0 112/4 296/33 مدیریت کالس

 441/0 913/0 763/0 -052/0 -152/0 971/9 552/99 کل
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 متغیرهای پژوهش درونی بستگیهمآزمون  .2جدول 

 4 3 2 1 متغیر ردیف

    1 رهبری تحولی 1

   1 559/0** سازمان یادگیرنده 2

  1 456/0** 495/0** خودرهبری 3

 1 234/0** 164/0** 146/0** خودکارآمدی 4

 000/0در سطح  بستگیهم **

(، خودرهبری = r 559/0(، رهبری تحولی با سازمان یادگیرنده )2)طبق نتایج جدول 

(495/0 r =( و خودکارآمدی )146/0 r =رابطۀ )  مثبت و مستقیم دارد. همچنین سازمان

مثبت و مستقیم دارد.  ( رابطۀ= r 164/0( و خودکارآمدی )=r 456/0یادگیرنده با خودرهبری )

واگرا  روایی سنجش برای کارانهمحافظه رویکرد الرکر –آزمون فورنل  :الرکر –آزمون فورنل 

 مکنون متغیرهای میان همبستگی با را AVEمقدار  ی دومریشه معیار است. این 1(افتراقی)

 قطر در مندرج اعداد که دارد قبولی قابل واگرای رواییپژوهش  صورتی کند. درمی مقایسه

 .باشند بیشتر خودو کناری )طول و عرض(  زیرین مقادیر از اصلی
الرکر –آزمون فورنل  .4جدول   

 ردیف متغیر 1 2 3 4

 

 1 رهبری تحولی 645/0  

 2 سازمان یادگیرنده 565/0 675/0  

 3 خودرهبری 509/0 421/0 663/0 

 4 خودکارآمدی 047/0 171/0 246/0 665/0

 

                                                           
1. Divergent Validity 
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 تعامل مدل در مکنون( ها )متغیرهایسازه که داشت اظهار توانمی ،با توجه به نتایج

 حد در مدل واگرای روایی دیگربیان به دیگر، هایسازه با تا دارند های خودشاخص با بیشتری

های پژوهش و استنباط منظور تحلیل داده به: سازی معادالت ساختاریمدل است. مناسبی

 های پژوهشمدل مفهومی و بررسی فرضیههای تحلیل به منظور PLS Smart افزارآماری از نرم

 است. شدهاستفاده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Smart PLSافزار نرمدر  گیری انعکاسی در حالت بارهای عاملیمدل اندازه (2 شکل

و همچنین با توجه  5/0( بار عاملی تمام سؤاالت باالتر از 2در اصالح مدل با توجه به شکل )

معیار (: برازش مدلبیشتر است. کیفیت مدل ) 96/1سؤاالت از  t( تمام ضرایب 3به شکل )

cv.com معیار  گیری واندازه بینی مدلقدرت پیش(Cv.Red) 2Q بینی مدلقدرت پیش 

 15/0، )ضعیف( 02/0سه مقدار که با  دنساززا را مشخص میدرون ۀدر مورد یک سازساختاری 

نشان از تأثیر یک  2Rیا  R Squaresمعیار  گیرند.( مورد ارزیابی قرار میقوی) 35/0و )متوسط( 

 67/0و )متوسط(  33/0، )ضعیف( 19/0سه مقدار با زا دارد و زا بر یک متغیر درونمتغیر برون

 .گیرد)قوی( مورد ارزیابی قرار می
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 Smart PLSافزار در نرم معناداریسطح گیری انعکاسی در حالت مدل اندازه( 3شکل

 پژوهشمتغیرهای پنهان برازش نتایج . 3جدول 

هامؤلفه متغیر  Q2 cv.com R2 Communality 

رهبری 

 تحولی

211/0 مالحظات فردی  433/0  497/0  433/0  

309/0 ترغیب ذهنی  505/0  621/0  505/0  

بخشانگیزش الهام  404/0  532/0  769/0  532/0  

320/0 نفوذ آرمانی  529/0  640/0  529/0  

315/0 کل  315/0  - 415/0  

سازمان 

 یادگیرنده

380/0 تسلط فردی  617/0  644/0  592/0  

276/0 یادگیری تیمی  503/0  624/0  480/0  

381/0 آرمان مشترک  668/0  619/0  632/0  

493/0 تفکر سیستمی  637/0  800/0  622/0  

های ذهنیمدل  252/0  478/0  521/0  484/0  

111/0 کل  359/0  320/0  455/0  

 خودرهبری

گذاری شخصیهدف  204/0  543/0  412/0  515/0  

085/0 خودتشویقی  547/0  197/0  520/0  

224/0 خودتنبیهی  773/0  314/0  768/0  
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های فردیمراقبت  247/0  509/0  545/0  479/0  

گذارینشانه  309/0  761/0  445/0  767/0  

های ضمنی مشوق

 شغل
278/0  541/0  569/0  509/0  

299/0 تجسم عملکرد موفق  716/0  428/0  698/0  

166/0 کل  246/0  285/0  439/0  

 خودکارآمدی

اندرگیر کردن فراگیر  333/0  303/0  741/0  461/0  

های تدریسروش  340/0  221/0  859/0  482/0  

269/0 مدیریت کالس  251/0  695/0  408/0  

119/0 کل  255/0  033/0  441/0  

برای متغیرهای رهبری تحولی، سازمان یادگیرنده، خودرهبری و  cv.comمقدار 

شد که  قوی است. بنابراین برازش  255/0و  246/0، 359/0، 315/0ترتیب: خودکارآمدی به

برای متغیرهای رهبری تحولی،  2Qشود. مقدار تأیید می (cv.com) گیریمناسب مدل اندازه

شد  119/0و  166/0، 111/0، 315/0ترتیب: آمدی بهسازمان یادگیرنده، خودرهبری و خودکار

شود. همچنین تأیید می (cv.Red) شود. بنابراین برازش مدل ساختاریکه  مناسب ارزیابی می

شود شده است که متوسط ارزیابی می 320/0زای سازمان یادگیرنده متغیر درونبرای  2Rمقدار 

شود. شده است که قوی ارزیابی می 033/0دی و خودکارآم 285/0و برای متغیر خودرهبری 

 هایسازه بر توجهی قابل اثر شدهحذف زۀسا آیا کهاین ارزیابی برای (:2f) اثر ۀآزمون انداز

 35/0و )متوسط(  15/0، )ضعیف( 02/0مقادیر: که با  گیردمی قرار استفاده دارد، مورد زادرون

 زیر فرمول از که (Tenenhaus, Amato & Esposito Vinzi, 2004)شود)قوی( ارزیابی می

 گردد.می محاسبه
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 اثر ۀر آزمون اندازیمقاد. 5جدول 

 متغیر اندازۀ اثر خودرهبری خودکارآمدی

033/0  285/0  R2 Included1 

029/0 رهبری تحولی  179/0  R2 Excluded2 

004/0  118/0  f2 

033/0  285/0  R2 Included 

دهیادگیرنسازمان   002/0  255/0  R2 Excluded 

032/0  041/0  f2 

زای رهبری تحولی از مدل که متغیر برونزمانی PLSافزار ( در نرم5جدول ) نتایج به توجه با

 004/0)متوسط( و خودکارآمدی  118/0متغیرهای خودرهبری  ۀساز اثر ۀاندازشود حذف می

 اثرۀ اندازشود متغیر سازمان یادگیرنده از مدل حذف میکه شود. همچنین زمانی)ضعیف( می

شود. )ضعیف( می 032/0)ضعیف( و خودکارآمدی  041/0زای خودرهبری متغیرهای دورن ۀساز

کند که گیری و ساختاری را کنترل میبخش مدل اندازه هر دو)برازش کلی مدل(: GOF 3معیار 

این گیرد. )قوی( مورد ارزیابی قرار می 36/0و )متوسط(  25/0، )ضعیف( 01/0سه مقدار با 

 گردد:معیار از طریق فرمول زیر محاسبه می

 

 

 

تأیید  پژوهش، برازش قوی مدل 305/0به میزان  GOFدست آمده برای با توجه به مقدار به

نهایی ساختاری مدل پژوهش در ادامه گزارش شده است ارزیابی مدل ساختاری: الگوی  شود.می

 اند.های پژوهش مورد بررسی قرار گرفتهها فرضیهو بر اساس آن

 
  

                                                           
 است. مدل در شده،انتخاب زایبرون مکنون متغیر کههنگامی زادرون مکنون متغیر 1.

 است. شده حذف مدل از شده،انتخاب زایبرون مکنون متغیر کههنگامی زادرون متغیر مکنون 2.
3. Goodness of Fit 

212/0  437/0  GOF   305/0  

2RiescommunalitGOF 
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 Smart PLSافزار ( مدل ساختاری در حالت ضرایب مسیر در نرم4شکل 
 

 

 Smart PLSافزار در نرم ( مدل ساختاری در حالت سطح معناداری5شکل 
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های پژوهشفرضیهنتایج  .6جدول   

 هاجهت فرضیه
 سطح معناداری ضریب مسیر

 نتیجه
 غیرمستقیم مستقیم غیرمستقیم مستقیم

رهبری 

 تحولی

<--- 

خودرهبری با 

نقش میانجی 

 سازمان یادگیرنده

 تأیید 602/3 943/19 196/0 566/0

خودکارآمدی با 

نقش میانجی 

 سازمان یادگیرنده

 تأیید 719/2 943/19 213/0 566/0

 566/0 سازمان یادگیرنده
- 

943/19 
- 

 تأیید

 388/0 خودرهبری --->
- 

453/8 
- 

 تأیید

 073/0 خودکارآمدی --->
- 

937/0 
- 

 رد

سازمان 

 یادگیرنده
 196/0 خودرهبری --->

- 
602/3 

- 
 تأیید

سازمان 

 یادگیرنده
 213/0 خودکارآمدی --->

- 
719/2 

- 
 تأیید

 

 گیرینتیجهبحث و 

مدیریت و رهبری، همواره به عنوان یکی از عوامل اساسی انسانی در موفقیت و شکست 

ها و باألخص نهادهای آموزشی و مدارس به عنوان یک سازمان دانش بنیان محسوب سازمان

بر همین اساس همواره مورد مطالعه و پژوهش در ابعاد گوناگون بوده است. بر همین شود؛ می

رهبری تحولی بر خودرهبری و خودکارآمدی با نقش  تأثیر بررسیاساس هدف پژوهش حاضر 

پیرسون نشان داد که رهبری تحولی با  بستگیهمنتایج حاصل از  بود. میانجی سازمان یادگیرنده

ۀ رابطودرهبری و همچنین سازمان یادگیرنده با خودرهبری و خودکنترلی سازمان یادگیرنده، خ

رهبری تحولی بر خودکارآمدی تأثیر مستقیمی ندارد. در بررسی مدل اما  مستقیم و مثبت دارند

مفهومی پژوهش حاضر نتایج نشان داد که متغیر سازمان یادگیرنده نقش میانجی بین متغیرهای 

 خودکارآمدی را دارد.  رهبری تحولی با خودرهبری و
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بین رهبری  میانجی سازمان یادگیرنده در رابطۀها مبنی بر نقش در تبیین و توجیه یافته

توانند مدارس می رهبران و مدیران که  کردتوان عنوان تحولی و خود رهبری و خودکارآمدی می

جدید آموزشی معلمان، تأکید  هایو با تمرکز بر ایده گراتحولهای رهبری کارگیری مؤلفه با به

دانشی میان معلمان و تأکید بر بهبود  بر ابداع و تسهیم دانش در مدارس، توجه به تعامالت

معلمان را تسهیل  رهبری مورد نیاز برای خود های جدید تدریس، شرایطاصول آمورشی و روش

 آفرینتحولن های بنیادی رهبرااز ویژگی یکی  (Ghanbari & Eskandari, 2014).کنند

دار بر این اساس، مدیران و رهبران مدارس دوستت. اس ترغیب ذهنی و انگیزش الهام بخش

ی معلمان جوّ رهبریخود به منظورتوانند خالقیت و قضاوت صحیح هستند و می یادگیری،

 هایها را نسبت به یادگیریهای نوین آموزشی فراهم آورند، آنبرای یادگیری روش مساعد

معلمان  ، بهکنند، بر حل مسایل آموزشی و تربیتی توسط معلمان تأکید کنندمستمر ترغیب 

ارزیابی مناسب  نسبت به ؛ها اجرا کنندهای جدید آموزشی را در کالسها روشاجازه دهند تا آن

ها تأکید کنند. فعالیت کردن اثربخش برایو بر استدالل و تعقل  های معلمان اقدامفعالیت

های رهبری ها بتوانند نقشتا آن بخش معلمان باشندتوانند الهامیران و رهبران مدارس میمد

 & Chooppawa, Sirisuthi, Ampai). کنند ها ایفا را در مدارس و کالس آفرینتحول

Sripathar, 2012)  توانند های آموزشی میان سازمانکه مدیران و رهبر کرددر ادامه باید عنوان

های جدید و ها و تخصصرغیب کارکنان برای یادگیری مهارتایجاد انگیزش و ت منظوربه 

ها استقالل و آزادی عمل دهند تا کارکنان از عملکردهای فردی و سازمانی به آن همچنین بهبود

یدی خلق های جدکنند، رویهها و نظرات خود را ابراز کنند، ایدهاین طرق بتوانند آزادانه تفکر 

 انجام وظایف به کارگیرند برایو حداکثر تالش خود را  کنندبندی وظایف خود را زمانکنند، 

.(Ghanbari & Eskandari, 2014) ان ابتدا سازم تا شودحمایت رهبران و مدیران موجب می

له احساس و از طرفی کارکنان نسبت به انجام وظایف محوّ تبدیل به سازمان یادگیرنده شود

این  (Ghanbari & Eskandari, 2017). شوندو بدین صورت خودکارآمدتر  کنندولیت مسؤ

 &  Ghanbari & Eskandari (2017) ،Ghanbari های حاصل از پژوهشنتایج نیز با یافته

Eskandari (2014) ،Mirkamali, Narnji Sani, & Elami (2011) ،Feyzpor, Ghaforyan 

& Behbodi (2015)   وChooppawa et al (2012)  استجهت سو و همهم. 

رهبری و سازمان یادگیرنده باید عنوان بر خود آفرینتحولدر تبیین و توجیه تأثیر رهبری 

و  آفرینتحولگیری از راهبردهای اساسی ارتباط بین رهبری کرد که خود مختاری و تصمیم

راتیک در مدرسه معلمان و تجدید نظر در فرایندهای بروک کردن. خود رهبر هستندخودرهبری 

 را توانایی الزم آفرینتحولمستلزم استفاده از سبک رهبری جدید است که در این راستا رهبری 
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به عنوان یکی از  توانرا می آفرینتحولرهبری همچنین  .اسخگویی به این تغییرات داردبرای پ

اعمال نفوذ  ،دستانترفیع اهداف زیر بهترین سبک رهبری دانست که از طریق گسترش و

بیشتر از انتظارات توافق شده عمل کنند و  ناشود آنباعث می هاد و با ایجاد اعتماد در آنکنمی

ته در ادامه شاید در این تردیدی وجود نداش .را همراه خواهد داشت باال در فرد رهبریاین خود

 عهد رهبران تحقق یابدتواند بدون راهنمایی، حمایت و تها نمیباشد که یادگیرنده شدن سازمان

(Khalkhali, Abiri & Mojdeh, 2014.)  انداز با اقداماتی نظیر خلق چشم آفرینتحولرهبران

های انسانی تالش برای استقرار فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش ومشترک برای کارکنان 

ایجاد مدارس  از طریق وکنند توانند به خلق و تقویت فضای یادگیری در سازمان کمک می

در خصوص عدم تأثیر  همچنین. در فضای رقابتی امروز یاری رسانند مدارسبه پویایی  یادگیرنده

چند مبانی نظری و کرد که هربر خودکارآمدی معلمان باید عنوان  آفرینتحولمستقیم رهبری 

پژوهش حاضر این  ۀ آماریرسد در جامعه نظر میولی ب استتجربی موجود مخالف این نتیجه 

خالف نتایج مذکور منفی بوده که  توانسته مثبت باشد؛ لذا نتیجۀ حاصل از فرضیۀمورد ن

 & Prochazka, Gilovaوهشها با نتایج پژاین یافته  .های پژوهش های پیشین استیافته

Vaculik (2017)، Meserova (2015)  و& Tab (2015) Bagheri, Ranjbar سو استناهم .

آماری  تواند ناشی از ماهیت جامعۀها میسو بودن نتیجۀ این فرضیه با سایر پژوهشناهمدلیل 

به دلیل عدم برخورداری از  باشد به این معنی که در مدارس شهر مشهد، مدیران مدارس

در تبیین و تفسیر نتایج  اند معلمان را خودکارآمد بار بیاورند.های رهبری تحولی نتوانستهویژگی

اگر مدیران و رهبران توان عنوان داشت سازمان یادگیرنده بر خودرهبری معلمان نیز میتأثیر 

ارگیری دانش و اطالعات جدید در مدارس کمدارس به فرایند کسب، خلق، تسهیم، انتقال و به

کتورهای . بنابراین یکی از فاکردحرکت خواهند  خودرهبری، معلمان در جهت کنندتوجه 

. این نتایج با فرم سازمان یادگیرنده در مدارس استن استقرار پالترهبر شدن معلماخود

 ,Ghanbari & Eskandari (2017)  ،Dehghan (2017) ،Abiliهای حاصل از پژوهشیافته

Khabaze, Mazari & gerayli (2016) Mazari, Abili, Pourkarimi & Khabare (2014) 
ه آنان نیز در پژوهش به نتایج مشابهی چراکاست؛ جهت سو و همهم Bridgstock (2008)و  

های پیشین های پژوهشمکمل یافته ،های فوقتوان گفت یافتهدست یافتند. در حقیقت می

 است.

توان به ابزار ی نیز برای محققان به همراه داشت که از جمله مییهاپژوهش حاضر محدودیت

چون ای همهای ویژهاین ابزار دارای محدودیت کرد.بود اشاره  نامهپرسشگیری که اندازه

ای پژوهش از های لیکرت و... است. همچنین دادهها در قالب یک طیف چنددرجهسنجش پاسخ
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ها و مدارس کشور لذا در تعمیم نتایج به سایر سازمان .است شدهآوری معلمان شهر مشهد جمع

کرد ی بین متغیرها نیز باید احتیاط وابط علّ. در خصوص رکردبایستی جانب احتیاط را رعایت 

های قوی نیی بین متغیرها دارای تبیبیان روابط علّ براییابی معادالت ساختاری که مدلچرا

 یانمتولّ و مدیران به ذیل شرح به نیستند. در نهایت با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاداتی

 ؛گرددمی ارائه آموزش و پرورش مشهد

مشارکت و همکاری و رقابت سال بین  مناسب برای شود که مدیران زمینۀپیشنهاد می -

موفقیت مضاعف از طریق  یابی بهدبیران و سایر اعضا را فراهم ساخته، فرهنگ دست

های جمعی را نهادینه سازند تا بدین صورت امکان ایجاد و استقرار پالتفرم گیریتصمیم

 سازمان یادگیرنده را فراهم سازند.

کارگیرند ه ین آموزش و پرورش شهر مشهد حداکثر تالش خود را بمسؤول شودمینهاد پیش -

های رهبری ویژگی تا افرادی به عنوان مدیران مدارس شناسایی و انتخاب شوند که با

ین مسؤولشود و سازمان یادگیرنده آشنایی داشته باشند. همچنین توصیه می آفرینتحول

آشنایی با  برایهای کارآموزی و ضمن خدمت دوره آموزش و پرورش شهر مشهد

کار آموزش اندرو سایر افراد دست برای مدیران، دبیران  آفرینتحولهای رهبری ویژگی

 .کنندبرگزار 

اسی شندر خودرهبری و مشارکت و حس وظیفه آفرینتحولبا توجه به نقش رهبری  -

های مدارس با تنوع بخشیدن به فعالیت مدیران شود کهمعلمان در محیط کار توصیه می

های گروهی و دادن بازخورد به ها در فعالیتمعلمان، دادن اختیار به معلمان، مشارکت آن

معلمان نسبت به کارشان زمینه را برای ارتقای سطح  خودرهبری معلمان در مدارس فراهم 

 .کنند

 ومدارس مدیران  شودمیارتقای سطح خودکارآمدی و خودرهبری معلمان پیشنهاد  برای -

های رهبری گیری از مؤلفهسبک مدیریت و بهره توجه خاصی به آموزش و پرورش ینمسؤول

مدارس سازی بسترهای الزم برای نهادینه داشته باشند و با از بین بردن موانع، آفرینتحول

 .کنندبیشتر آنان را فراهم  و برانگیختن معلمان برای اثربخشی هر چهیادگیرنده 

های آتی از روش تحقیق کیفی برای بررسی شود که در پژوهشدر نهایت پیشنهاد می -

. همچنین با توجه شوداستفاده  آفرینتحولوضعیت رهبری  ۀعمیق دیدگاه معلمان دربار

این امر  شود کهمیعدم تأثیر رهبری تحولی بر خودکارآمدی در پژوهش حاضر، پیشنهاد 

و در آخر توصیه  شودبررسی  های دیگر عمیقاًو استانایر مدارس کشور در شهرها در س
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بری بر خودکارآمدی و خودره را محققان بعدی اثرات سایر متغیرهای سازمانیکه شود می

 معلمان بررسی کنند.
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