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این پژوهش با هدف الگو ســازی تأثیر رهبری تحول آفرین با میانجی گری فرهنگ مدرسه بر 
خودکارآمدی معلمان دورۀ ابتدایی شهرســتان تالش انجام شده است. روِش پژوهش توصیفی – 
همبستگی با تأکید بر معادالت ساختاری بود. جامعۀ آماری پژوهش را مدیران و معلمان ابتدایی 
شــهر تالش، به تعداد ۷8۵ نفر، تشکیل  دادند که بر مبنای جدوِل مورگان نمونه ای به حجم ۲۵۷ 
نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از سه پرسش نامۀ استاندارد، 
رهبری تحول آفرین باس و آولیو )۲000(، فرهنگ مدرسۀ گرونرت )۲00۵( و خودکارآمدی معلمان 
اسچانن ـ  موران و وولفولک )۲001( به ترتیب با ضریب آلفای کرونباخ 0/83، 0/88 و 0/8۷ استفاده 
شد. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش با استفاده از روِش الگوسازی معادالت ساختاری و نرم افزار 
اِس پی اِس اِس )SPSS( و لیزرل )LISREL( انجام شــد. بر اساس یافته ها، الگوی عّلی مفروض 
برازِش مناســبی دارد و تعمیم پذیر به جامعۀ پژوهش است. اثر مستقیم رهبری تحول آفرین بر 
فرهنگ مدرســه )0/93( و بر خودکارآمدی معلمان )0/۶3( مثبت و معنادار است. همچنین اثر 
مستقیم فرهنگ مدرسه بر خودکارآمدی معلمان )0/۴3( مثبت و معنادار است. اثر غیرمستقیم 
رهبری تحول آفرین با میانجی گری فرهنگ مدرسه بر خودکارآمدی معلمان )0/۴0( مثبت و معنادار 
است. با توجه به یافته های آماری، فرهنگ مدرسه رابطۀ میان رهبری تحول آفرین با خودکارآمدی 
معلمان را به صورت معناداری میانجی گری می کند. لذا رهبران تحول آفرین باید با ایجاد فرهنگ 
سازنده و قوی در مدرسه زمینه را برای ارتقای سطح خودکارآمدی معلمان، برای عملکرد بهینه، 

فراهم کنند.

خودكارآمدیمعلمان،رهبریتحولآفرین،فرهنگمدرسه

 الگو سازی تأثیر رهبری تحول آفرین 
 بر خودکارآمدی معلمان

 با میانجی گری فرهنگ مدرسه
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 مقدمه
نیروی انسانِی کارآمد يکی از باارزش ترين سرمايه های آموزش وپرورش است که در تحول و توسعۀ 
آن سهمی حیاتی دارد )حمیدی و سعادتی، 139۴(. در میان منابع انسانِی آموزش وپرورش سهم معلمان 
در اجرای برنامۀ درسی و تحقق اهداف آموزش وپرورش از همه مهم تر است. متفکران مسائِل تربیتی 
معلمان را بزرگ ترين و مهم ترين عامل مؤثر در جريان تعلیم وتربیت می دانند که شالوده و اساس نظام 
آموزشِی موفق را تشکیل می دهند )امانی، 1397(. آن ها می توانند کمبودها و کاستی های برنامه های 
يا برنامه ای که در بهترين حالت تدوين شده است را به  آموزشی و تربیتی تدوين شده را رفع کنند 
علت کارايی نداشتِن الزم پوچ يا بی اثر کنند. بنابراين در آموزش وپرورش به هیچ تحول يا نوآوری دست 
نمی توان يافت مگر آنکه پیشاپیش معلمان را کارگزاران واقعی دانست و آن ها را به نگرش ها و باورهای 
مطلوب و اثربخش مجهز کرد )کريمیان و همکاران، 139۵(. يکی از اين نگرش ها و باورهاِی مطلوب 

خودکارآمدی معلمان است.
از مهم ترين خصیصه های معلمان است که پژوهشگران در دهه های اخیر  احساس خودکارآمدی 
به آن توجه کرده اند )اسماعیلی و همکاران، 1399(. خودکارآمدی از نظريۀ شناخت اجتماعی بندورا1 
مشتق شده است که به باور يا قضاوت های فرد به توانايی های خود در انجام دادن وظايف و مسئولیت ها 
از آن ها اشاره می کند. به نظر وی داشتِن دانش، مهارت  و دستاوردهاِی قبلی افراد پیش بینی کننده های 
مناسبی برای عملکرد آيندۀ آن ها نیستند، بلکه باور انسان دربارۀ توانايی هاِی خود در نحوۀ عملکرد او 
مؤثر است. خودکارآمدِی معلم دربرگیرندۀ انتظارات، افکار و احساسات معلم، انتخاب نوع فعالیت های 
کالسی، مقدار تالش وی در کالس درس و همچنین مقاومت در برابر موانع تدريس است )قاسمی و 
همکاران، 1397(. معلمان خودکارآمدتر عملکرد بهتری از خود نشان می دهند که درنهايت به پیشرفت 
تحصیلی دانش آموزان منجر خواهد شد )استادرحیمی و همکاران، 1399(. اسچاننـ  موران و وولفولک2  
)2001( دريافته اند که معلمان با خودکارآمدی باال خوش بینی تحصیلی بیشتری دارند و عالقه مندی آنان 
نیز به تدريس بیشتر است و با استفاده از کنترِل درونی مسئولیت موفقیت و شکست خود را می پذيرند. 
معلمانی که خودکارآمدی پايین تری دارند موفقیت و شکست خود را به عوامل بیرونی نسبت می دهند 
و دچار کناره گیری و ترديدهای دردآلودی از خود می شوند. خودکارآمدی معلمان شامل سه مؤلفه است 
و  مديريت کالس  برای  دانش آموزان، خودکارآمدی  درگیرکردن  برای  از: خودکارآمدی  عبارت اند  که 
خودکارآمدی برای راهبردهای آموزشی )قاسمی و همکاران، 1397(. در خودکارآمدی برای درگیرکردِن 
دانش آموزان معلمان می توانند با بهره گیری از روش ها و شیوه های مناسب امر آموزش را به نحوی مؤثر 
و کارآمد کنند که به يادگیری بهینه منجر شود. در خودکارآمدی برای مديريِت کالس معلمان به ايجاد 
نظم، انگیزه و جلب مشارکت دانش آموزان در فرايند يادگیری می پردازند )رضايی و حقانی، 139۴(. در 
توانايی های  با شناخت کامل ويژگی ها، استعدادها و  برای راهبردهاِی آموزشی معلمان  خودکارآمدی 

گ مدرسه
الگو سازی تأثیر رهبری تحول آفرین بر خودکارآمدی معلمان با میانجی گری فرهن
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عادل زاهد بابالن   افشین عابدی نیا   حسین تقوی قره بالغ   پدرام قربانزاده طوالرود پایین

شاگردانشان از يک  دسته روش ها و راهبردهايی در امر آموزش و تدريس استفاده می کنند که درنهايت 
به آموزش مؤثر و با کیفیت منجر می شود )عظیم پور و همکاران، 139۴(.

نتايج و پیامدهای خودکارآمدِی معلمان توجه های بسیاری را به بررسی عوامل مؤثر در ارتقای آن 
جلب کرده است. ازنظر هارگريوز و فوالن3 )201۵( ارتقای سطح خودکارآمدی معلمان به شکل عمیقی 
تحت تأثیر زمینه و ويژگی های مدرسه است. از عوامل مهم و تأثیرگذار بر خودکارآمدِی معلمان سبک 
رهبری حاکم بر مدارس است. با توجه به اينکه تصمیمات رهبران بر شرايط کاری روزمرۀ معلمان در 
سطح مدرسه و کالس درس تأثیرگذار است، رهبران بايد سبکی را در رهبری کردن برگزينند که تجارب 
مثبت، عواطف و هیجانات مطلوب برای معلمان ايجاد کند. از مؤثرترين سبک هاِی رهبری سبِک رهبرِی 
تحول آفرين است که به رابطۀ میان رهبر و پیروان توجه دارد )تامسون۴ و همکاران، 201۶(. رهبران 
تحول آفرين در باورها، ارزش ها و اهداف پیروان خود نفوذ می کنند و تأثیر فوق العاده ای در آنان بر جای 
می گذارند. به همین علت پیروان رهبراِن تحول آفرين انگیزش و اعتمادبه نفس پیدا می کنند و اغلب 
باالتر از حد وظايف رسمی خود برای سازمان کار می کنند. سبک رهبری تحول آفرين چهار مؤلفه يا 
شاخصۀ مهم دارد که عبارت اند از: نفوذ آرمانی، ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش و مالحظات فردی. 
در نفوذ آرمانْی رهبر خصوصیاتی کاريزماتیک )جاذبه دار( دارد که به صورت الگويی قوی برای پیروان 
عمل می کند و مورد اعتماد و تحسین آنان است. در ترغیِب ذهنْی رهبر پیروان را برای ارائۀ طرح های 
جديد تشويق می کند تا مسائل را از زوايای مختلف بررسی کنند و با نگاهی خالقانه آن ها را حل کنند. 
انگیزِش الهام بخش توصیف کنندۀ رهبرانی است که از پیروان خود خواسته ها و انتظارات بسیاری دارند. 
پیروان با الهام گرفتن از راهبران خود به اهداف و دستیابی به آن با تالش هاِی خود باور پیدا می کنند 
و به آينده خوش بین اند. مالحظاِت فردی بیانگر رهبرانی است که جّوی حمايتی برای پیروان خود به 
وجود می آورند، به دقت به نیازهای آنان گوش می دهند و به تفاوت های فردی پیروان خود باور دارند و به 
اين تفاوت ها توجه می کنند )آگا۵ و همکاران، 201۶(. هنگامی که سبک رهبری تحول آفرين به درستی 
اجرا شود توانمندی پیروان برای کاِر بهتر افزايش می يابد، چون آنان می توانند برای رسیدن به اهداف 
دشوارتر از خالقیت و نوآوری خود استفاده کنند )بارترام و کازيمیر۶، 2007(. درواقع رهبراِن تحولی 

سطح خودکارآمدی را در پیروان خود ارتقا می دهند.
عامل ديگری که می تواند بر خودکارآمدی معلمان تأثیر داشته باشد فرهنگ مدرسه است. فرهنِگ 
دانش،  تسهیم  و  اشتراک  حمايت،  همیاری،  بر  مبتنی  آن  مشترک  جهت گیری های  که  مدرسه ای  
شايستگی ها و حرفه ای گرايی باشد و در اين قابلیت ها قوی تر باشد می تواند معلمان خودکارآمدتری 
را بپروراند. هوی و میسکل7 )200۵( فرهنگ سازمانی را نظامی از جهت گیری های مشترک تعريف 
می کنند که مجموعه ای را به شکل واحد کنار هم نگه می دارد و به آن هويتی متمايز می دهد. اين 
هويت می تواند مثبت، منفی، جمع گرا يا فردگرا باشد. وظیفۀ اصلی يک رهبر بايد تمرکز بر تحلیل و 
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ادراک فرهنِگ موجود و آگاهی از نیازها، احساسات، ادراکات و نگرش های معلمان باشد )زاهد بابالن و 
همکاران، 1398(. فرهنِگ مدرسه شش عامل دارد. نخستین عامل رهبری همیارانه است که به میزان 
برقراری روابط همیارانۀ مدير مدرسه با کارکنان مدرسه اشاره دارد. عامل دوم حمايت همکاران است 
که به میزان همکاری اثربخش معلمان با يکديگر اشاره دارد. سومین عامل اشتراک يادگیری است 
که به میزان همکاری معلمان، اولیا و فراگیران برای موفقیت دانش آموزان اشاره دارد. عامل چهارم 
توسعۀ حرفه ای است که به میزان ارزش دهی معلمان به توسعه و رشد شخصی خود و بهسازی مستمر 
مدرسه اشاره دارد. عامل پنجم مشارکت معلمان است که به میزان درگیری و مشارکت معلمان در 
گفت وگوهای سازنده ای اشاره دارد که دورنمای آموزشی مدرسه را ارتقا می دهد. آخرين عامل وحدِت 
هدف است که به میزان تالش معلمان در راستای مأموريتی مشترک برای مدرسه اشاره دارد )کواليی 
و همکاران، 139۶(. به نظر پترسون و ديل8 )2009(  رهبران مدارس در آفرينش هنرمندانۀ فرهنگ 
بهتِر  بتوانند فرهنِگ مشارکت و همکاری به وجود آورند عملکرد  بسیار مؤثرند. رهبران مدارسی که 
قوی  فرهنگ سازمانِی  )گرونرت9، 200۵(. سازماندهِی  بود  را شاهد خواهند  دانش آموزان  و  معلمان 
می تواند بر رفتارهای کارکنان و نگرش آن ها به شغلشان تأثیر مثبت بگذارد و باعث بهبود عملکرد آن ها 
شود. در مقابل، فرهنگ سازمانِی ضعیف، که نقص ها و کمبودهايی دارد، سازمان را به نابودی می کشاند 

)اکبری و راحلی نمین، 1399(. 

 پیشینۀ پژوهشی
و  رابطۀ مثبت  ابعاد رهبرِی تحولی  نويد ادهم و شفیع زاده )1399(،  يافته های پژوهش  اساس  بر 
معناداری با عملکرد شغلی معلمان دارد و با استفاده از رهبرِی تحولی می توان عملکرد شغلی معلمان را 
بهبود بخشید. طاهری و هويدا )1398( طی پژوهشی نشان دادند که میان رهبری در مدارس و باورهای 
خودکارآمدی معلمان رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. ويسه و همکاران )1397( در پژوهشی با هدف 
تأثیر رهبری اصیل و باورهای خودکارآمدی کارکنان ازطريق فرهنگ سازمانی )مورد مطالعه: کارکنان 
بر  سازمانی  فرهنگ  ازطريق  هم  و  مستقیم  به صورت  هم  اصیل  رهبری  که  دريافتند  ايالم(  دانشگاه 
خودکارآمدی کارکنان تأثیرگذار است و مديران دانشگاه می توانند با استفادۀ بیشتر از اين سبِک رهبری 
میزان کارآمدی کارکنان خود را افزايش دهند. رستمی و همکاران )139۶( در پژوهشی برای بررسی 
رابطۀ سبک رهبری با فرهنگ سازمانی و سهم آن در خودکارآمدی و اشتیاق کاری کارکنان دانشگاه 
شهید بهشتی به اين نتیجه رسیدند که میان سبک رهبری و فرهنگ سازمانی با خودکارآمدی و اشتیاق 
کارِی کارکنان رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. علی بخشی و همکاران )139۵( نیز در پژوهشی برای 
بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی با خودکارآمدی مديران مدارس شهر صیدون به اين نتیجه رسیدند 
که میان فرهنگ سازمانی و خودکارآمدِی مديران رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. طبق يافته های 
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پژوهِش صمدی میارکاليی و همکاران )139۵(، میان رهبری تحول آفرين و فرهنگ سازمانِی کارکنان 
ادارۀ آموزش  وپرورش استان مازندران ارتباط مثبت و معنادارِ نسبتاً قوی وجود دارد. يافته های پژوهش 
شیربگی و همکاران )1391( نشان داد که همبستگی معناداری میان اثربخشی رهبری و خودکارآمدی 
مديراِن متوسطۀ استان گیالن وجود دارد. بر اساس نتايج پژوهش لیو و همکاران10 )2021(، رهبری 
آموزشی و رهبری توزيع شده هم مستقیم بر رضايت شغلی و خودکارآمدی معلمان تأثیر دارد و هم 
غیرمستقیم با میانجی گری فرهنگ حمايتی مدرسه و همکاری معلمان بر رضايت شغلی و خودکارآمدی 
معلمان تأثیر دارد. طبق نتايج پژوهش دامانیک و آلدريج11 )2017(، میان سبک رهبری و جّو مدرسه 
 )201۶( نی12  دارد.  وجود  معناداری  و  مثبت  رابطۀ  اندونزی  دبیرستان های  معلمان  خودکارآمدی  با 
طی پژوهشی نتیجه گرفت که فرهنگ می تواند رابطۀ میان رهبر و کارکنان را تحت تأثیر قرار دهد و 
ويژگی های فرهنگی مانند همیاری، اعتماد و باهم بودِن تعامالت را میان مديران و کارکنان بهبود بخشد. 
کالسن و دورکسن13 )201۴( در مطالعات فراتحلیل مشخص کرده اند که خودکارآمدی معلم با نحوۀ 
ارزيابی های مؤثِر صورت گرفتۀ فرد، سرپرستان و مديران همبستگی بااليی دارد. بر اساس پژوهش دومای 
و گالند1۴ )2012( در مدرسۀ ابتدايی بلژيک، رهبرِی تحول آفرين بر تعهد معلمان به واسطۀ فرهنگ 

مدرسه و باورهای کارآمدی جمعی معلمان تأثیر می گذارد. 
با توجه به مطالب گفته شده، آنچه در حال حاضر آموزش وپرورش را با چالش های گوناگون روبه رو 
ساخته است استفاده از سبک های رهبری سنتی و توجه نکردن به فرهنگ مدرسه و سطح خودکارآمدی 
معلمان به منزلۀ باارزش ترين و مهم ترين سرمايۀ اين سازمان است که نه تنها مشکالت موجود را کاهش 
نداده، بلکه به افزايش چالش های موجود نیز منجر شده است. بنابراين آموزش وپرورش، نهادی پويا برای 
اجرای هرگونه تغییرات، تجديدنظرها و اصالحات در نظام آموزشی، نیازمند معلمان خودکارآمدی است. 
معلمانی که به توانايی های خود در انجام دادن وظايف و مسئولیت ها برای پیشبرد اهداف تعیین شدۀ  
مدرسه باور دارند. خودکارآمدی معلمان با عواملی همچون سبک رهبری تحول آفرين و فرهنگ مدرسه 
در ارتباط است. اما تاکنون تحقیقی رابطۀ اين متغیرها و تعامل آن ها را در سازمان آموزش وپرورش، و 
به خصوص در مدارس در میان معلمان، بررسی نکرده است. ازاين رو هدف از پژوهش حاضر الگو سازی 
سبک رهبری تحول آفرين ازطريق فرهنگ مدرسه بر خودکارآمدی معلمان دورۀ ابتدايی شهرستان تالش 
بود. محقق در پی بررسی و رسیدن به پاسخ اين سؤال است که آيا سبک رهبری تحول آفرين ازطريق 

فرهنگ مدرسه بر خودکارآمدی معلمان تأثیر دارد.

 الگوی مفهومی پژوهش
بر اساس يافته های محققان و روابط موجود میان متغیرهای مطرح شده، شکل 1 الگوی مفهومی 

پژوهش را نشان می دهد که برازش آن با داده های گردآوری شده از نمونۀ موردنظر آزمون خواهد شد.
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خودکارآمدی معلمانفرهنگ مدرسهرهبری تحول آفرین

انگیزش الهام بخش

مالحظات فردی

راهبردهای آموزشی اشتراک یادگیری

حمایت همکارانهترغیب ذهنی

مشارکت معلمان وحدت

مدیریت کالس

 رهبری همیارانه نفوذ آرمانی

 توسعۀ حرفه ای

درگیرکردن فراگیر

 شکل 1.   الگوی مفهومی پژوهش                                                                                                                                  

 سؤال اصلی:  آیاالگوینظریارائهشدهبادادههایواقعیبرازشمیشود؟

 فرضیه های پژوهش
1. رهبری تحول آفرين بر فرهنگ مدرسه تأثیر مستقیم دارد.

۲. فرهنگ مدرسه بر خودکارآمدی معلمان تأثیر مستقیم دارد.
3. رهبری تحول آفرين ازطريق فرهنگ مدرسه بر خودکارآمدی معلمان تأثیر غیرمستقیم دارد.

۴. رهبری تحول آفرين بر خودکارآمدی معلمان تأثیر دارد.

 روش شناسی
پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفیـ  همبستگی مبتنی بر الگو سازی معادالت ساختاری است که 
ازلحاظ هدف کاربردی است. جامعۀ آماری پژوهش را کلیۀ مديران و معلمان مدارس دولتی و غیردولتی 
دورۀ ابتدايی آموزش وپرورش شهرستان تالش در سال تحصیلی 1399ـ1۴00 به تعداد 78۵ نفر تشکیل 
می دادند. حجم نمونۀ آماری با استفاده از جدول مورگان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 2۵7 نفر 
تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها شامل سه پرسش نامۀ استاندارد به صورت زير بود که سؤاالت آن در 

طیف لیکرتی پنج گزينه ا ی از کاماًل مخالفم )1( تا کاماًل موافقم )۵( تنظیم شدند.

 پرســش نامۀ رهبری تحول آفرین: برای ارزيابی رهبری تحول آفرين از پرسش نامۀ استاندارد 
باس و آُولیو1۵ )2000( اســتفاده شد که شامل 20 سؤال اســت و چهار خرده مقیاس دارد. اين 
خرده مقیاس ها عبارت اند از: نفوذ آرمانی )7 سؤال(، ترغیب ذهنی )۵ سؤال(، انگیزش الهام بخش 
)۴ ســؤال( و مالحظات فردی )۴ سؤال(. برای بررســی روايی کل مؤلفه های اين پرسش نامه از 
 =0/91 ،CFI =0/97 روش تحلیل عاملی تأيیدی بهره گیری شــد که طبق شاخص های برازش
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AGFI = 0/89 ،GFI و RMSEA=0/0۴3، روايی اين پرسش نامه مناسب است. ضريب آلفای 
کرونباخ اين پرسش نامه 0/83 به دست آمد که نشا ن دهندۀ پايايی مناسب آن است.

 پرســش نامۀ فرهنگ مدرسه: برای سنجش فرهنگ مدرسه از پرسش نامۀ استاندارد فرهنگ 
مدرســۀ گرونرت )200۵( استفاده شده اســت. اين مقیاس دارای 3۵ سؤال و ۶ مؤلفه است که 
شامِل رهبری همیارانه )11 ســؤال(، حمايت همکارانه )۴ سؤال(، اشتراک يادگیری )۴ سؤال(، 
توســعۀ حرفه ای )۵ سؤال(، مشارکت معلمان )۵ ســؤال( و وحدت هدف )۶ سؤال( است. برای 
بررســی روايی کل مؤلفه های اين پرســش نامه از روش تحلیل عاملی تأيیدی بهره گیری شد که 
 ،RMSEA=0/07 و AGFI = 0/88 ،GFI =0/90 ،CFI =0/9۴ طبق شــاخص های بــرازش
روايی اين پرســش نامه خوب است. ضريب آلفای کرونباخ اين پرسش نامه 0/88 به دست آمد که 

نشان دهندۀ پايايی مناسب آن است.

 پرســش نامۀ خودکارآمدی: برای ســنجش خودکارآمدی معلمان از پرســش نامۀ استاندارد 
خودکارآمدی اســچاننـ  موران و وولفولک )2001( با 2۴ سؤال استفاده شد. اين سؤال ها شامِل 
ســه بعِد درگیرکردن فراگیر )7 ســؤال(، راهبردهای آموزشی )9 ســؤال( و مديريت کالس )8 
ســؤال( است. برای بررســی روايی کل مؤلفه های اين پرسش نامه از روش تحلیل عاملی تأيیدی 
بهره گیری شــد که طبق شــاخص های بــرازش AGFI =0/87 ،GFI =0/89 ،CFI =0/92 و 
RMSEA= 0/071، روايی اين پرســش نامه خوب است. ضريب آلفای کرونباخ اين پرسش نامه 
0/87 به دست آمد که نشــان دهندۀ پايايی مناسب آن است. در ضمن روايی صوری و محتوايی 

هرسه پرسش نامه به تأيید چند تن از متخصصان و استادان علوم تربیتی رسید.

تقريباً 10 درصد  احتساب  با  پیونِد1۶ پرسش نامه  افراِد جامعه،  به شیوع کرونا در میان  توجه  با   
ريزش برای 28۵ نفر ارسال شد که از اين میزان درنهايت 2۵7 پرسش نامه وارد مرحلۀ تحلیل شد. 
تجزيه وتحلیل داده های پژوهش با استفاده از شاخص های توصیفی، ماتريس همبستگی و روش الگوی 
معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزارهای آماری اِس پی اِس اِس نسخۀ 22 و لیزرل نسخۀ 8/8 انجام شد.

 یافته های پژوهش
بر اساس خصوصیات جمعیت شناختی شرکت کنندگان در پژوهِش حاضر، ۵۵/3 درصد )معادل 1۴2 
نفر( از کل پاسخ دهندگان را زنان و ۴۴/7 درصد )معادل 11۵ نفر( را مردان تشکیل دادند. ازنظر سطح 
تحصیالت 2/3 درصد ديپلم، 17/۵ درصد فوق ديپلم، ۵2/9 درصد کارشناسی و 27/2 درصد کارشناسی 
افراد نمونۀ آماری را معلمان با مدرک کارشناسی تشکیل می دادند.  ارشد و باالتر داشتند؛ بیشترين 

درضمن ازلحاظ سابقۀ کاری هم بیشتر افراد سابقۀ بین 8 تا 1۵ سال داشتند. 
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در جدول 1 نتايج بررسی نرمال بودن متغیرها بر اساس آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف17 ارائه شده 
است.

 جدول 1.   نتایج آزمون بررسی نرمال بودن متغیرها                                                                                                                                  

متغیرها
کولموگروفـ  اسمیرنوف

سطح معناداریدرجۀ آزادیآماره

0/۵۴2۵70/073رهبری تحول آفرين

0/۶02۵70/0۵۴فرهنگ مدرسه

0/۵72۵70/0۶1خودکارآمدی معلمان

در الگويابِی علّی توزيع متغیرها بايد نرمال باشد. به اين منظور، از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف 
استفاده شد. با توجه به نتايِج اين آزمون، در جدول 1 سطح معناداری بیشتر از 0/0۵ در همۀ متغیرها 
از  فرضیه ها  آزمون  برای  بنابراين  برخوردارند.  نرمال  توزيع  از  داده ها  آن،  طبق  که  می شود  مشاهده 
روش های پارامتريک و نرم افزار لیزرل استفاده شد. جدول 2 میانگین، انحراف معیار و ماتريس همبستگی 

متغیرهای پژوهش را نشان می دهد.
 

 جدول ۲.   میانگین، انحراف معیار و همبستگی میان متغیرهای پژوهش                                                                                                                                  

خودکارآمدی معلمانفرهنگ مدرسهرهبری تحول آفرینانحراف معیارمیانگینمتغیر

1**81/8۴9/۶9رهبری تحول آفرين

1**0/71**1۴7/281۴/۴۵فرهنگ مدرسه

1**0/80**0/7۵**102/2۴10/77خودکارآمدی معلمان

** معنی داری در سطح 0/01

با توجه به جدول 2، رابطۀ مثبت و معنا داری میان تمامی متغیرهای الگوی نظری وجود دارد. بیشترين 
رابطه درزمینۀ ارتباط فرهنگ مدرسه با خودکارآمدی معلمان )r = 0/80( و کمترين رابطه درزمینۀ ارتباط 
رهبری تحول آفرين با فرهنگ مدرسه )r= 0/71( در سطح معناداری 0/01 است. همچنین رابطۀ رهبری 
تحول آفرين با خودکارآمدی معلمان )r=0/79( است. ازاين رو، همبستگِی باالِی میان متغیرهای پژوهش 
پیش فرض استفاده از الگو يابی معادالت ساختاری را برقرار می کند. برای آزمون الگوی نظری پژوهش و 
برازش آن با داده های گردآوری شده، با روش بیشینۀ احتمال از نرم افزار لیزرل نسخۀ 8/8 استفاده شد. 
شکل 2 الگوی آزمون شدۀ پژوهش حاضر با ضرايب استاندارد و شکل 3 با ضرايب t را نشان می دهد.
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 رهبری 
همیارانه

 مدیریت 
کالس

 توسعۀ 
حرفه ای

 خود کار آمدی 
معلمان

 مشارکت 
معلمان

 حمایت 
همکاران

راهبردهای 
آموزشی 

 وحدت 
هدف

 رهبری 
تحول آفرین

 انگیزش 
الهام بخش

 مالحظۀ 
فردی

 اشتراک 
 فرهنگ یادگیری

مدرسه

 درگیر کردن 
فراگیر

ترغیب ذهنی 

نفوذ آرمانی

 شکل ۲.   الگوی آزمون شدۀ پژوهش با ضرایب استاندارد                                                                                                                                  

 رهبری 
همیارانه

 مدیریت 
کالس

 توسعۀ 
حرفه ای

 خود کار آمدی 
معلمان

 مشارکت 
معلمان

 حمایت 
همکاران

راهبردهای 
آموزشی 

 وحدت 
هدف

 رهبری 
تحول آفرین

 انگیزش 
الهام بخش

 مالحظۀ 
فردی

 اشتراک 
 فرهنگ یادگیری

مدرسه

 درگیر کردن 
فراگیر

ترغیب ذهنی 

نفوذ آرمانی

                                                                                                                                  t شکل 3.   الگوی آزمون شدۀ پژوهش با ضرایب 

همان طور که در شـکل 2 مشـاهده می شـود، بـاالترين ضـريب مربـوط بـه مسیر رهبری تحول آفرين 
معلمان )0/۴3( فرهنگ مدرسه و خودکارآمدی  بین  است. ضرايب مسیر   به فرهنگ مدرسه )0/93( 
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و از رهبری تحول آفرين به خودکارآمدی معلمان )0/۶2( است. در شکل 3 به منظور بررسی معناداربودن 
روابط میان متغیرهای مکنون از آمارۀ t- valu استفاده شد. برای معنادارشدن روابط در سطح 0/0۵ 
از آزمون t، همۀ مسیرها  از قدر مطلق 1/9۶ بیشتر باشد. بر اساس نتايج به دست آمده  بايد   t مقدار

معنادارند.

 جدول 3.   مسیرهای آزمون شده در الگوی معادالت ساختاری                                                                                                                                  

مسیرها
اثر غیرمستقیماثر مستقیم

اثر کل
آمارۀ tضريب مسیرآمارۀ tضريب مسیر

0/۶23/2۴0/۴02/2۴1/02رهبری تحول آفرين ← خودکارآمدی معلمان

0/۴3--0/۴32/27فرهنگ مدرسه ← خودکارآمدی معلمان

0/93--0/931۵/80رهبری تحول آفرين ← فرهنگ مدرسه 

اثرهای  پرداخت.  متغیرها  آثار کل  و  غیرمستقیم  آثار مستقیم،  مقايسۀ  به  در جدول 3 می توان 
را  امکان  اين  غیرمستقیم  اثرهای  می شود.  مالحظه  در شکل 2  که  مسیرند  ضرايب  همان  مستقیم 
فراهم می آورند تا سهم میانجی متغیرها در الگو بررسی شود و اثرهای کل نیز مجموع آثار مستقیم و 
غیرمستقیم اند. بر اساس نتايج الگو يابی معادالت ساختاری در شکل های 2 و 3 و نیز جدول 3، سؤال 

اصلی پژوهش و فرضیه های تدوين شده به ترتیب زير بررسی می شود: 

 سؤال اصلی:  آیاالگوینظریارائهشدهبادادههایواقعیبرازشمیشود؟
داده های  با  درکل  الگو  حد  تا چه  شود  که مشخص  است  اين  الگو  کِل  برازش  ارزيابی  از  هدف 
تجربِی مورد استفاده سازگاری و توافق دارد. برای بررسی برازندگی الگوی پژوهش حاضر از شاخص های 
برازندگی زير استفاده شد که مقادير محاسبه شده و حِد پذيرفته شدۀ اين شاخص ها در جدول ۴ گزارش 

شده است.

 جدول ۴.   مشخصه های نیكویی برازش الگوی آزمون شدۀ پژوهش                                                                                                                                  

RMSEAPNFINFIAGFICFIGFIdf/X۲شاخص های برازش

مقدار محاسبه شده0/0780/730/970/870/980/922/۵۵

حد قابل پذیرش3 <0/9>0/9>0/8>0/9>0/۶>0/08 <
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با توجه به جدول ۴، شاخص مجذور خی بر درجۀ آزادی )df/X2= 2/۵۵( کمتر از 3 است که 
داللت بر برازش مطلوب دارد. مقادير محاسبه شدۀ شاخص نیکويی برازشGFI= 0/97( 18(، شاخص 
برازش تطبیقیCFI= 0/92( 19( و شاخص برازش هنجارشده20 )NFI= 0/97( بیشتر از 0/9 است و 
برازش بسیار مطلوب و مناسِب الگوی برآوردشده را نشان می دهد. شاخص نیکويی برازش تعديل يافته21  
)AGFI= 0/87( بیشتر از 0/8، شاخص برازش ايجاز22 )PNFI=0/73( بیشتر از 0/۶ است و شاخص 
مجذور میانگین مربعات خطای تقريبRMSEA= 0/078( 23( کمتر از 0/08 نشان دهندۀ برازش خوب 
الگوی پژوهش با داده های گردآوری شده است. بنابراين برازش الگوی پیش بینی خودکارآمدی معلمان 
در سطح خوبی است و اين مشخصه ها حاکی از همسويی الگوی برازش شده با جامعۀ نظری پژوهش 
است. به استناد شاخص های مذکور می توان نتیجه گرفت الگوی تدوين شده قابلیت تعمیم را به جامعۀ 
آماری پژوهش دارد و توان تبیین کاربست سازۀ راهبردهای خودکارآمدی معلمان را به همراه رهبری 

تحول آفرين با میانجی گری فرهنگ مدرسه دارد.

 فرضیۀ 1: رهبری تحول آفرین بر فرهنگ مدرسه تأثیر مستقیم دارد؛ اثر مستقیم رهبری 
تحول آفرين در فرهنگ مدرسه با ضريب مسیر )0/93( و آمارۀ t )1۴/۵0( در سطح اطمینان 9۵ 
درصد مثبت و معنادار است. به عبارتی ديگر، رهبری تحول آفرين بر فرهنگ مدرسه تأثیر مستقیم 

دارد. رهبری تحول آفرين ۵0 درصد واريانس فرهنگ مدرسه را تبیین می کند.

 فرضیۀ ۲: فرهنگ مدرســه بر خودکارآمدی معلمان تأثیر مستقیم دارد؛ اثر مستقیم 
فرهنگ مدرســه در خودکارآمدی معلمان با ضريب مســیر )0/۵3( و آمارۀ t )2/38( در سطح 
اطمینان 9۵ درصد مثبت و معنادار است. يعنی توسعۀ فرهنگ مدرسه بر خودکارآمدی معلمان 
تأثیر مســتقیم دارد. بنابراين اگر بســتر فرهنگی مناسب و مثبتی در مدرسه حاکم باشد، سطح 

خودکارآمدی معلمان ارتقا خواهد يافت.

 فرضیۀ 3: رهبری تحول آفرین ازطریق فرهنگ مدرسه بر خودکارآمدی معلمان تأثیر 
غیرمستقیم دارد؛ ضريــب مسیر آثار غیرمســتقیم از حاصل ضرب دو مسیر مستقیم به دست 
می آيد. تأثیر غیرمســتقیم رهبری تحول آفرين بر خودکارآمدی معلمان با میانجی گری فرهنگ 
مدرســه با ضريب مسیر )0/۴0 = 0/۴3 × 0/93( و آمارۀ t = 2/2۴ در سطح اطمینان 9۵ درصد 
مثبت و معنادار اســت. با محاســبۀ برخط )آنالين( آزمون سوبل2۴، در وبگاه سوبل، مقدار 2/2۴ 
 )  P- value= 0/02( به دســت آمد. چون ســطح معنــاداری P- value = 0/02 و مقدار t =
کمتر از 0/0۵ اســت، بنابراين نقش میانجی گری فرهنگ مدرسه درزمینۀ ارتباط میاِن رهبری 
تحول آفرين و خودکارآمدی معلمان تأيید می شود و رهبری تحول آفرين ازطريق فرهنگ مدرسه 

بر خودکارآمدی معلمان تأثیر غیرمستقیم دارد.
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 فرضیۀ ۴: رهبــری تحول آفرین بر خودکارآمدی معلمان تأثیــر دارد؛ اثر کل رهبری 
تحول آفرين بر خودکارآمدی معلمان با مجموع ضريب مســیر مستقیم و غیرمستقیم )1/07 = 
0/۵8 + 0/۴9( به دســت می آيد که در سطح اطمینان 9۵ درصد مثبت و معنادار است. درکل با 
توجه به خروجی به دست آمده از تحلیل لیزرل، مجموعۀ متغیرهای رهبری تحول آفرين و فرهنگ 
مدرســه 71 درصد واريانس خودکارآمدی معلمان را تبیین می کنند. در جدول ۵ نتايج بررسی 

فرضیه های پژوهش به اختصار ارائه شده ا  ند.

 جدول ۵.   بررسی فرضیه های پژوهش                                                                                                                                  

نتیجهTضریب مسیرفرضیهردیف

تأيید 0/931۴/۵رهبری تحول آفرين بر فرهنگ مدرسه تأثیر مستقیم دارد.1

تأيید0/۵32/38فرهنگ مدرسه بر خودکارآمدی معلمان تأثیر مستقیم دارد.۲

تأيید0/۴92/3۴رهبری تحول آفرين ازطريق فرهنگ مدرسه بر خودکارآمدی معلمان تأثیر غیرمستقیم دارد.3

تأيید1/07رهبری تحول آفرين بر خودکارآمدی معلمان تأثیر دارد.۴

 بحث و نتیجه گیری  
آموزش وپرورش به منزلۀ نهادی پويا برای رويارويی با چالش ها و اجرای هرگونه 
تغییرات و اصالحات در نظام آموزشی نیازمند معلمانی خودکارآمد است. معلمانی 
اهداف  پیشبرد  برای  انجام دادن وظايف و مسئولیت ها  توانايی های خود در  به  که 
تعیین شدۀ  مدرسه باور دارند. با توجه به آنچه در پیشینۀ نظری و پژوهشی مطرح 
شد، خودکارآمدی معلمان متأثر از سبک رهبری تحول آفرين و فرهنگ مدرسه است. 
هدف از پژوهش حاضر تبیین رابطۀ ساختاری رهبری تحول آفرين در خودکارآمدی 
روابط  بود.  میانجی گری فرهنگ مدرسه  با  تالش  ابتدايی شهرستان  معلمان دورۀ 
يادشده ازطريق الگوی معادالت ساختاری آزمون شد. با توجه به نتايج به دست آمده، 

در ادامه به بحث و بررسی هريک از فرضیه های پژوهش می پردازيم.
با توجه به فرضیۀ اول، در نتايج پژوهش مشخص شد که رهبری تحول آفرين بر 
فرهنگ مدرسه تأثیر مستقیِم مثبت و معنادار دارد. اين نتیجه با يافتۀ پژوهش های 
میان رهبری تحول آفرين  اينکه  بر  مبنی  و همکارانش )139۵(  میارکاليی  صمدی 
و  مثبت  ارتباط  مازندران  استان  آموزش وپرورش  ادارۀ  کارکنان  سازمانی  فرهنگ  و 
معناداری وجود دارد، پترسون و ديل )2009(  مبنی بر اينکه سهم رهبران مدارس در 
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آفرينش هنرمندانۀ فرهنگ مؤثر است، ولنتاين2۵ )200۶( مبنی بر اينکه رهبران مدارس 
به شکل گیری ماهیت فرهنگ مدرسه کمک می کنند و با يافته های گرونرت )200۵( 
مبنی بر اينکه رهبران مدارسی که بتوانند فرهنِگ مشارکت و همکاری به وجود آورند 
می توانند عملکرد بهتر معلمان و دانش آموزان را نیز شاهد باشند همسوست. طبق کاوش 
در ادبیات موجود پیرامون اين فرضیه، سبک رهبری تحول آفرين بر فرهنگ مدرسه تأثیر 
دارد. درضمن فرهنگ رخ دادنی نیست، بلکه تمامی رهبران رسمی و غیررسمی و همۀ 
عوامل مدرسه که به ارزش ها پايبندند آن را رفته رفته می سازند. فرهنگ مدرسه ريشه در 
روح و ذهن کارکنان، دانش آموزان و والدين دارد اما رهبران می توانند آن را تکوين دهند. 
درواقع يکی از وظايف رهبران ايجاد فرهنگ به واسطۀ تعامالت روزمره، تالش های آگاهانه 
و بازانديشی دقیق است )پترسون و ديل، 2009(. راهبران تحول آفرين ازطريق ايجاد 
تصوير آرمانِی مشترک، جّو همکاری و حمايتی، روابط مبتنی بر اعتماد و حرفه ای گرايی 

سبب شکل گیری فرهنگ مثبت و سازنده در مدرسه می شوند.
با توجه به فرضیۀ دوم، نتايج پژوهش حاکی از تأثیر مستقیم فرهنگ مدرسه بر 
خودکارآمدی معلمان بود که با يافته های پژوهش اکبری و راحلی نمین )1399(  مبنی 
بر اينکه فرهنگ سازمانی قوی می تواند بر رفتارهای کارکنان و نگرش آن ها به شغلشان 
تأثیر مثبت بگذارد و باعث بهبود عملکرد آن ها شود و در مقابل، فرهنگ سازمانی 
ضعیف، که نقص ها و کمبودهايی دارد، سازمان را به نابودی می کشاند و با يافته های 
علی بخشی و همکارانش )139۵( مبنی بر اينکه میان فرهنگ سازمانی و خودکارآمدی 
مديران مدارس رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد همسوست. فرهنگ مدرسه يکی 
به تبع فرهنگ مدرسه  بر خودکارآمدی معلمان است. درواقع  اثرگذار  از متغیرهای 
است که سطح خودکارآمدی معلمان رشد می کند. اگر در مدرسه بستر فرهنگی به 
شکلی مهیا باشد که معلمان در محیطی انعطاف پذير فعالیت کنند و در انجام دادن 
وظايف خودمختار باشند، احساس ارزشمندی می کنند و به لحاِظ روانی آمادۀ پذيرش 
مسئولیت خود می شوند و به توانايی های خود در انجام دادن امور محوله باور می کنند 
که به عملکرد بهینه و ارتقای سطح خودکارآمدی آنان منجر می شود. در مقابل، اگر 
در مدرسْه فرهنگ مناسبی حاکم نباشد، تالش های انجام گرفته برای ارتقای سطح 
خودکارآمدی معلمان با شکست مواجهه خواهد شد. بنابراين مديران مدارس بايد انرژی 
بیشتری را برای توسعۀ فرهنگ مثبت و مشارکتی در مدرسه اختصاص دهند تا بتوانند 

زمینه را برای رشد سطح خودکارآمدی معلمان تسهیل کنند.
در ادامه، با توجه به فرضیۀ سوم، در نتايج پژوهش مشخص شد که رهبری تحول آفرين 
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با میانجی گری فرهنگ مدرسه بر خودکارآمدی معلمان تأثیر غیرمستقیم دارد. با توجه به 
جديدبودن موضوع، پژوهشی که ترکیب و تعامل اين متغیرها را بررسی کرده باشد يافت 
نشد، اما نتايج حاصل از اين بخش نیز از جنبه هايی با نتايج پژوهش ويسه و همکارانش  
ازطريق فرهنگ  اينکه رهبری اصیل هم به صورت مستقیم و هم  بر  )1397( مبنی 
سازمانی بر خودکارآمدی کارکنان تأثیرگذار است و مديران دانشگاه می توانند با استفادۀ 
بیشتر از اين سبِک رهبری میزان کارآمدی کارکنان خود را افزايش دهند، رستمی و 
همکارانش )139۶( مبنی بر اينکه میان سبک رهبری و فرهنگ سازمانی با خودکارآمدی 
کارکنان دانشگاه شهید بهشتی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد، لیو و همکارانش 
)2021( مبنی بر اينکه رهبری آموزشی غیرمستقیم با میانجی گری فرهنگ حمايتی 
مدرسه و همکاری معلمان بر خودکارآمدی معلمان تأثیر دارد و با نتايج نی )201۶( مبنی 
بر اينکه فرهنگ می تواند رابطۀ میان رهبر و کارکنان را تحت تأثیر قرار دهد و تعامالت 
میان مديران و کارکنان را بهبود بخشد همسوست. ياسینی و همکارانش )1392( اظهار 
می دارند که رهبرْی غیرمستقیم و به واسطۀ تأثیرگذاری بر متغیرهای میانجی بر عملکرد 
شغلی معلمان تأثیر می گذارد. بنابراين برای ارتقای سطح خودکارآمدِی معلمان فرهنگ 
مدرسه به منزلۀ متغیر میانجی عمل می کند. الزم است که راهبراِن تحول آفرين فرهنگ 
مدرسه را متغیری مهم مدنظر قرار دهند و برای شکل گیری فرهنِگ همیاری، مشارکتی 
و حمايتی در میان معلمان و کارکنان مدرسه تالش کنند و بنا بر اقتضائات فرهنگی هر 
مدرسه و مالحظات فردی تصمیم بگیرند. در چنین بستِر فرهنگی معلمان مسئولیت 
وظايِف محوله را بر عهده می گیرند و به توانايی های خود در انجام رساندن وظايف و تحقق 
عملکرد موردنظر باور پیدا می کنند. اگر راهبران تحولی بتوانند فرهنگی قوی در مدرسه 

شکل دهند، معلمانی با سطح خودکارآمدی باال خواهند داشت.
رهبری  که  رسید  می توان  نتیجه  اين  به  چهارم،  فرضیۀ  به  توجه  با  درنهايت، 
با  اين موضوع  دارد.  معناداری  و  مثبت  تأثیر  معلمان  بر خودکارآمدی  تحول آفرين 
يافته های پژوهش نويد ادهم و شفیع زاده )1399( مبنی بر اينکه با استفاده از رهبری 
تحولی می توان عملکرد شغلی معلمان را بهبود بخشید، طاهری و هويدا )1398( 
مبنی بر اينکه میان رهبری در مدارس و باورهای خودکارآمدی معلمان رابطۀ مثبت 
اينکه رهبری آموزشی  بر  لیو و همکارانش )2021( مبنی  و معناداری وجود دارد، 
هم مستقیم و هم غیرمستقیم با میانجی گری فرهنگ حمايتی مدرسه و همکاری 
معلمان بر خودکارآمدی معلمان تأثیر دارد، دامانیک و آلدريج )2017( مبنی بر اينکه 
میان سبک رهبری با خودکارآمدی معلمان دبیرستان های اندونزی رابطۀ مثبت و 
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عادل زاهد بابالن   افشین عابدی نیا   حسین تقوی قره بالغ   پدرام قربانزاده طوالرود پایین

معناداری وجود دارد، با نتايج ويسه و همکاران  )1397(، رستمی و همکاران )139۶( 
و ياسینی و همکاران )1392( مبنی بر اينکه میان رهبری تحول آفرين و خودکارآمدی 
معلمان همبستگی وجود دارد همسوست. بنابراين رهبری تحول آفرين هم مستقیم و 
هم غیرمستقیم با میانجی گری فرهنگ مدرسه بر خودکارآمدی معلمان تأثیرگذار است. 
رهبران تحول آفرين با خصوصیات کاريزماتیِک خود مورد اعتماد و تحسین معلمان 
قرار می گیرند و باعث می شوند که معلمان بیش از انتظارات توافق شده عمل کنند. 
همچنین ازطريق انگیزش الهام بخش چشم اندازی روشن از آينده ترسیم می کنند و با 
الگو قراردادن رفتار و عمل خود امکان دستیابِی اهداف را به معلمان نشان می دهند تا 
باور آنان را درزمینۀ قابلیت های خودشان تحت تأثیر قرار دهند. ازآنجاکه خودکارآمدی 
نیز اشاره به باور فرد به توانايی ها و مهارت های خود برای انجام دادن مسئولیت ها و 
تکالیف دارد، می توان گفت که با اجرای درست سبک رهبری تحول آفرين می توان 

سطح خودکارآمدی معلمان را افزايش داد. 
بر خودکارآمدی  تحول آفرين  رهبری  که  کرد  نتیجه گیری  کلی می توان  بیانی  در 
معلمان تأثیر مثبت و معناداری دارد. درمجموع متغیرهای رهبری تحول آفرين و فرهنگ 
مدرسه 71 درصد واريانس خودکارآمدی معلمان را تبیین می کنند که نشان دهندۀ اهمیت 
باالی اين دو متغیر در تبیین سازۀ خودکارآمدی است. ضروری است که مديران و راهبران 
آموزشی و تربیتی به اين موضوع توجه کنند. بنابراين راهبران تحول آفرين قادرند به معلمان 
برای رشد سطح خودکارآمدی کمک کنند و با ايجاد فرهنِگ سازنده و قوی در مدرسه 

فراهم کنند. بهینه  برای عملکرد  ارتقای سطح خودکارآمدی معلمان  برای  را  زمینه 
يکی از محدوديت های مطالعۀ حاضر اين است که داده ها از معلمان دورۀ ابتدايی 
گردآوری شده است. با توجه به اينکه معلمان در اين دوره ثابت اند نتايج مطالعه صرفاً 
به اين جامعه تعمیم پذير است و در تعمیم نتايج به ساير دوره های تحصیلی بايد 
احتیاط الزم صورت گیرد. محدوديت ديگر پژوهش مشکل جمع آوری داده ها ازطريق 
پرسش نامۀ اينترنتی با توجه به وضعیت کرونايی جامعه بود که معلمان پرسش نامه ها 
را به موقع تکمیل نمی کردند. پیشنهاد می شود در تحقیقات آينده به مطالعۀ اين 
موضوع در دوره های تحصیلی متوسطه و نمونه هايی از جوامع ديگر پرداخته شود. با 
توجه به اينکه شیوۀ اين پژوهش کّمی بود، پژوهش های آينده می توانند از روش های 
پژوهشی کیفی يا آمیخته استفاده کنند و عواملی که در اين پژوهش بررسی نشده اند 
مانند تأثیر اشتیاق شغلی، تعهد سازمانی و ديگر سبک های رهبری بر خودکارآمدی 
معلمان را مورِدمطالعه قرار دهند. در پايان بر اساس يافته های پژوهش پیشنهاد های 
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کاربردی زير ارائه می شود:
مديران و راهبران مدارس می توانند ازطريق توسعۀ عوامل نفوذ آرمانی، ترغیب 
قبیِل  از  اقداماتی  انجام دادن  با  فردی  مالحظات  و  الهام  بخش  انگیزش  ذهنی، 
همکاری و مشارکت بیشتر با معلمان، ايجاد چشم انداز مشترک و تفکر خوش بینانه 
به آينده، داشتن انتظارات باال از معلمان، ترغیب معلمان به ارائۀ طرح های جديد و 
خالقانه، توجه به تفاوت های فردی، رشد و توسعۀ معلمان و ارائۀ فرصت های الزم 
برای تأثیرگذاری معلمان در تصمیماِت مدرسه تحول آفرين باشند. اين اقدامات 
و  در يابند  را  توانمندی خود  و  شايستگی ها  معلمان  که  می شود  باعث  مديران 

احساس خودکارآمدی  کنند.
مديران مدارس بايد با تنوع بخشیدن به فعالیت های معلمان، دادن اختیار به 
مهارت های  از  بهره گیری  و  گروهی  فعالیت های  در  آن ها  مشارکت  معلمان، 
خودارزيابی و دادن بازخورد به معلمان دربارۀ کارشان زمینه را برای ارتقای سطح 

خودکارآمدی معلمان در مدارس فراهم کنند. 
 مديران مدارس ضمن توجه به نظرها و پیشنهاد های معلمان بايد به آنان اطمینان 
دهند که پیشنهاد ها و ديدگاه های آن ها می تواند بر پیشرفت مدرسه و دانش آموزان 
تأثیرگذار باشد. در اين صورت معلمان احساس ارزشمندی می کنند که اين موضوع 

موجب تقويت باور به توانايی هايشان، که همان خودکارآمدی است، می شود.
با توجه به اينکه فرهنگ مدرسه بر خودکارآمدی معلمان تأثیر دارد، مديران و 
راهبران بايد مؤلفه های فرهنگ مدرسه )رهبری همیارانه، حمايت همکاران، اشتراک 
يادگیری، توسعۀ حرفه ای، مشارکت معلمان و وحدت هدف( را تقويت کنند تا مدرسه 
به سازمانی تبديل شود که در آن همۀ کارکنان مدرسه مسئول عملکرد بهینه، خلق 
دانش و نوآوری باشند. در بستر چنین فرهنگی در مدرسه معلمان به توانايی ها و 

استعدادهای خود باور پیدا می کنند و خودکارآمدی آنان افزايش می يابد.
مديران و راهبران آموزشی ضمن تمجید و قدردانی از کارهای خوب معلمان و در 
صورت لزوم با ارائۀ بازخوردهای سازنده در فضای همراه با احترام و اعتماد موجبات 

افزايش احساس خودکارآمدی، شايستگی و تأثیرگذاری معلمان را فراهم آورند.
در پايان به سیاست گذاران، برنامه ريزان و مجريان تعلیم وتربیت پیشنهاد می شود 
برای ارتقای سطح خودکارآمدی معلمان، کارگاه های آموزش حضوری يا مجازی 
ازجمله رهبری تحولی و فرهنگ  بر خودکارآمدی معلمان،  دربارۀ عوامل مؤثر 

مدرسه، برگزار کنند.
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Modeling the impact of transformational leadership 
on teacher's self- efficacy  mediated 

by school culture

The purpose of this study was to model the effect of transformational leadership 
mediated by school culture on the self-efficacy of primary school teachers in Tālesh city. 
It was descriptive-correlational research, with emphasis on the structural equations. 
 The research population consisted of 785 primary school principals and teachers in 
Tālesh. Based on Morgan's table, a sample of 257 people was selected by stratified 
random sampling. The research instrument consisted of three Standard questionnaires, 
i.e., transformational leadership of Bass and Avolio (2015), Gronert’s school culture 
(2005) and self-efficacy of teachers’ Teschanen-Moran and Wolfak (2001) with 
Cronbach's alpha coefficient of 0.83, 0.88 and 0.87, respectively. Data was analyzed 
using structural equation modeling technique and SPSS and LISREL software. 
The results showed that the assumed causal model had a good fit and can be generalized 
to the research population. The direct effect of the transformational leadership on 
the teachers' self-efficacy (0.63) and school culture (0.93) was positive and significant. 
Also, the direct effect of school culture on the teachers' self-efficacy (0.43) was positive 
and significant. The indirect effect of transformational leadership mediated by school 
culture on teachers' self-efficacy (0.40) was also positive and significant. According 
to the findings, school culture significantly mediates the relationship between the 
transformational leadership and teachers’ self-efficacy. Therefore, transformational 
leaders must create a constructive and strong culture in the school, to provide the 
ground for improving the level of self-efficacy of teachers for the optimal performance. 
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