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 1استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی ،مؤسسه آموزش عالی باختر ایالم (نویسنده مسئول)
 2دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی ،مؤسسه آموزش عالی باختر ایالم

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رهبری تحولی مدیران مدارس در کامیابی شغلی معلمان با میانجی گری نقش فضای اخالقی مدارس
ابتدایی دولتی شهرستان ایوان غرب بود .روش پژوهش از نوع توصیفی -همبستگی است و با استفاده از پرسشنامۀ استاندارد رهبری تحول
آفرین(باس و آولیو(، ))2000کامیابی شغلی (رادسیپ( ))1984و فضای اخالقی(ویکتور و کون ( ))1988اجرا شده است که روایی صوری
و محتوایی آنها را متخصصان تأیید کردند و اعتبار آنها با روش آلفای کرونباخ رهبری تحول آفرین ،%87کامیابی شغلی  %89و فضای
اخالقی  %86تایید شده است .جامعۀ آماری این پژوهش ،معلمان ابتدایی مدارس دولتی شهرستان ایوان غرب بودند که تعداد آنها  290نفر
بود .برای تعیین حجم نمونه طبق جدول کرجسی و مورگان( ،)1970تعداد  182نفر انتخاب شده است .برای آزمون فرضیه های پژوهش از
آزمون های کلموگروف-اسمیرنف  ،ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری  %5و مدل معادالت ساختاری استفاده شد .نهایتاً دادهها
به کمک نرم افراز لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج تحلیل فرضیه ها و سؤال ها نیز نشان داد در سطح معنی داری  0/05بین
رهبری تحول آفرین و کامیابی شغلی معلمان با میزان فضای اخالقی معلمان ابتدایی شهرستان ایوان غرب یک رابطه معنادار و مستقیم
وجود دارد .همچنین ،بین ابعاد رهبری تحول آفرین شامل؛ ترغیب ذهنی ،نفوذ آرمانی ،انگیزش الهام بخش ،مالحظه فردی با میزان
کامیابی شغلی مدارس ابتدایی شهرستان ایوان غرب یک رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد .به همین ترتیب ،بین ابعاد فضای اخالقی
شامل؛ مراقبت و توجه ،قوانین و مقررات ،ابزاری ،کارایی مدار و مستقل با کامیابی شغلی مدارس ابتدایی شهرستان ایوان غرب یک رابطه
معنادار و مستقیم وجود دارد .نتایج ضریب تعیین و رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که سهم مؤلفههای رهبری تحول آفرین و کامیابی
شغلی بر فضای اخالقی مدارس ابتدایی شهرستان ایوان غرب به میزان  19/84درصد ،میزان سهم همزمان کلیه ابعاد رهبری تحول آفرین
بر میزان کامیابی شغلی معلمان ابتدایی شهرستان ایوان غرب  19/84درصد و میزان سهم همزمان کلیه ابعاد فضای اخالقی بر میزان
کامیابی شغلی مدارس ابتدایی شهرستان ایوان غرب  6/73درصد است.

واژههای کلیدی :رهبری تحول آفرین ،کامیابی شغلی ،فضای اخالقی ،مدارس ابتدایی
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.1مقدمه و بیان مسأله
کامیابی شغلی معلمان یکی از نمونه های رشد آنها در محیط مدرسه است .در حین کامیابی شغلی ،معلمان احساس قدرت
کرده و سطح باالیی از عملکرد روانی(خودشکوفایی) را تجربه میکنند(نیسون و همکاران  .)2012 ،کامیاب1ی شغلی وضعیتی
روانی است که در آن افراد احساس شور و نشاط و یادگیری را باهم در شغل خود تجربه میکنند .بُعد یادگیری به دانش و
مهارت کسب شدهی فرد و بُعد شور و نشاط به احساس مثبت و پرانرژی بودن فرد در محیط شغلی اشاره دارد( پاتوسون و
مکاران .)2014 ،هم عقل سلیم و هم پژوهشهای صورت گرفته در حوزهی کامیابی شغلی ،حاکی از آن است که کامیابی شغلی
مزایایی همچون سبک زندگی سالمتر و قضاوت بهتر دربارهی شرایط ،بهزیستی ،سالمت فیزیکی و روحی برای کارکنان(پفر ،
 )2010و عملکرد شغلی بهتر ،رفتارهای نوآورانهی شغلی ،رفتارهای شهروندی سازمانی و کاهش فرسودگی شغلی را برای
سازمانهایشان به همراه دارد(تانوا و ارنولد  .)2015 ،کامیابی مقیاسی 4
مهم است برای سنجش اینکه معلمان چگونه کار می-
کنند؟ آیا آنها در مسیر شغلی خود رشد و پیشرفت دارند؟ یا آنکه آنها میتوانند به سازگاری و رشد خود در محل کار کمک
کنند؟ از جمله عوامل مؤثر بر کامیابی شغلی معلمان سبک رهبری مدیران می باشد .در عصر حاضر فرآیند جهانی شدن سبب
ایجاد پیشرفتهایی شده که روند تغییر و تحول را سرعت بخشیده است .این تغییرات در سازمانها نیز رسوخ کرده و آنها
برای بقا و کسب موفقیت ناچارند خود را با شرایط سازگار کنند .تغییرات سازمانی نقش رهبری را بیش از پیش برجسته ساخته
است .رهبری فرآیند اساسی در هر سازمان است که پیروزی و یا شکست سازمان را به رهبر آن نسبت میدهند .توانایی رهبری
بر منطبق کردن و سازگار نمودن سازمان با شرایط جدید در محیط ،به ترتیبی است که این شرایط و عوامل به نفع سازمان
عمل کند .برای تحقق این مهم باید رهبر بر پیروانش تأثیرگذار باشد .بنا به گفتهی میچل ( ،)1998در واقع رهبر است 5که با
نفوذ بر اعضای سازمان ،القای بینش مثبت و توانمندسازی آنها ،انگیزهی ایجاد تحول را در کارکنان بهوجود آورده ،بقا و
موفقیت سازمان را سبب میشود .رهبران تحولگرا به سبب خصوصیاتی مانند فرهمندی و احترام و وفاداری نسبت به
زیردستان ،سبب افزایش عملکرد آنها شده و بدین طریق بقای خود و سازمانشان را در عصر حاضر تضمین میکنند .مدارس
نیز برای بقا و ایفای نقش پویای خود باید دگرگونیها را پذیرفته و خود را با شرایط اجتماعی سازگار نمایند .مدیر مدرسه
بهعنوان رهبر در مدرسه نقش مهمی را بر عهده دارد ،چون اوست که کارکنان را جهت پذیرفتن تغییرات و دستیابی به اهداف
هدایت میکند و با ایجاد نگرش مناسب به تغییر و فراهم نمودن محیطی مطلوب سطح آمادگی برای پذیرش تغییر را در آنها
به وجود آورده و ضرورت ایجاد آن را به کارکنان تفهیم میکند (کتر  .)2015 ،امروزه به همان 6
اندازه که مدارس ،توسعهیافته
شده و مسئولیتهای جدیدتری را پذیرفتهاند ،اداره آنها نیز پیچیدهتر شده است(قدم پور و زندکریمی .)1398 ،موفقیت و عدم
موفقیت در ایجاد تحول در نظامهای آموزشی ،منوط به توانمندیها و قابلیتهای حرفهای معلمان است که مجریان اصلی
برنامههای آموزشی در محیط واقعی هستند(امراهلل و حکیم زاده .)1393 ،موفقیت سازمانها را میتوان در آیینه کامیابی شغلی
کارکنانشان مشاهده کرد(ابزاری و همکاران .)1388 ،کامیابی شغلی به عنوان ارزش مورد انتظار سازمانها از رویدادهاى رفتارى
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مجزا که افراد طى یک دوره زمانى مشخص انجام مىدهند ،تعریف مىشود .پیترسون ( ، )1992در نظریه معروف 7
خود کامیابی
شغلی را به مجموعهای از فعالیتهای منسجم و هدفمند اطالق میکند که فرد از شغل خود انتظار دارد و کامیابی شغلی را
شامل چهار عامل بهبود کار ،همکاری در کار ،احساس مسئولیت در کار و رعایت نظم و انضباط در کار میداند (اشرفی ،
 .)1393به دلیل اهمیت کامیابی شغلی کارکنان ،پژوهشگران تالشهای نظری فراوانی انجام دادهاند .در این میان ،پژوهشهای
متعددی بر تاثیر سبکهای مختلف رهبری و بهویژه رهبری تحولآفرین روی کامیابی شغلی کارکنان صحه گذاشتهاند(رایت و
پاندی  2010 ،؛ بیل  2013 ،؛ صیادی  .)1395 ،مفهوم متعارف رهبری تحولآفرین شامل چهار بعد رفتاری است :نفوذ
9
8
معتقدند که رهبران
صاحبنظران
آرمانی ،انگیزش الهامبخش ،تحریک فکری و مالحظه فردی(باس  1985 ،؛ بورنز .)1978 ،
تحولآفرین با توسعه قابلیتهای پیروان خود تاثیر مثبتی بر کامیابی شغلی آنان میگذارند (چن و همکاران  .)2016 ،از سوی
دیگر تاثیر متغیر جدیدی به عنوان فضای اخالقی روی کامیابی شغلی کارکنان به ویژه در سازمانهای دولتی موضوعی است که
1
محققان به
در دو دهه اخیر توجه دانشمندان مدیریت را به خود جلب کرده است (آحمد و فیالدلفو  .)2016 ،از همین رو
بررسی نقش فضای اخالقی به عنوان یکی از متغیرهای اقتضایی که ممکن است اثرات عملکردی رهبری تحولآفرین را تعدیل
نماید ،همت گماشتهاند(گرانت  .)2012 ،مفهوم فضای اخال 2قی پیوند بسیار نزدیکی با سازه 1رهبری تحولآفرین دارد ،از این
جهت که رهبری تحولآفرین مستلزم انگیزش پیروان به سمت «گذشت از منافع شخصی خود به خاطر تیم ،سازمان یا جامعه
سیاسی بزرگتر» است (شامیر هوز و آرتور  .)1993 ،برخی از استدالل 3
های نظری چنین مطرح میکنند 1که رهبری تحول-
آفرین میتواند تاثیر بیشتری بر کامیابی شغلی کارکنانی که فضای اخالقی باالتری دارند ،بگذارد(بیلو .)2013 ،

واضح است که پژوهشی که به طور مستقیم به بررسی نقش رهبری تحولی مدیران مدارس در کامیابی شغلی معلمان
بامیانجیگری نقش فضای اخالقی مدارس پرداخته باشد ،در دسترس نیست و با توجه به اهمیت و ضرورت همگامی مدارس با
تغییرات ،رشد و توسعه جامعه و فرهنگ ملی و از سوی دیگر نقش مدیران به عنوان عامالن تغییر در مدرسه و همچنین
حساسیت شغل معلمان که مسئولیت همگامی با اهداف و خط مشی های آموزش و پرورش را بر عهده دارند .نهایتاً ،با توجه به
اهداف چشمانداز بیست ساله کشور و افق 1404و همچنین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ،چه بسا بیتوجهی به نقش
معلم و کامیابی او در تحقق این اهداف میتواند چالشی مهم بر سر راه تحول نظام آموزشی به شمار آید .در این راستا اگر
مدیرانی خالق و تحولآفرین به کارگیری شوند و یا مدیران فعلی نیز آشنایی بیشتری با این سبک رهبری پیدا کنند میتوانند
در کارکنان نفوذ کرده ،به آنان الهام ببخشند و از خالقیت آنان در حل مشکالت استفاده کنند .در این بین اما ،نباید از نقش
مهم فضای اخالقی مدارس در ارائه عملکرد مناسب ،غافل بود .بی تردید فضای اخالقی مدارس باالتر ،نقشی اساسی در پیادهR
سازی هر گونه تغییر مثبت در آموزش و پرورش دارند .از این رو ،مسأله اصلی پژوهش ،تبیین نقش رهبری تحولی مدیران
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مدارس در کامیابی شغلی معلمان با میانجی گری نقش فضای اخالقی مدارس است .لذا در این پژوهش مساله اصلی این است
که میزان تاثیر رهبری تحولی مدیران مدارس در کامیابی شغلی معلمان با میانجی گری نقش فضای اخالقی مدارس تا چه
اندازه است؟ و همچنین میزان تاثیر رهبری تحولی مدیران بر کامیابی شغلی معلمان تا چه اندازه است؟ و میزان تاثیر فضای
اخالقی مدارس بر کامیابی شغلی معلمان تا چه اندازه می باشد؟

 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
رهبری تحول آفرین
رهبری یکی از اساسی ترین و در عین حال پیچیده ترین موضوعات در عرصه ی مطالعات سازمان و مدیریت تلقی می شود.
5
ماهیت پیچیده ی رهبری می گوید1 :رهبری یکی از پدیده هایی است که بیشترین مطالعات و
باس ( ،)1978در خصوص
اندیشه ها در مورد آن گرفته است ،اما هنوز هم در قلمرو پدیده های ناشناخته قرار دارد .کراوفورد( )2005اظهار می دارد که
رهبری تحولی فرآیندی است که در آن « رهبران و پیروان برجسته ،روحیه و انگیزش یکدیگر را به منزلت عالی تر ارتقا می
دهند»(توکل شاه طالبی  .)1398 ،رهبر تحول گرا در ترغیب ذهنی ،کارکنان را بر می انگیزد  .این گونه رهبران ،پیروان را
ترغیب می کنند که مشکالت را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهند و در حل مسائل ،خالقانه برخورد کنند .در مالحظات
فردی نیز رهبر نیازهای احساسی زیردستان را برآورده می کند ،یعنی نیازهای افراد را تشخیص می دهد و به آنها کمک می
کند تا مهارت هایی که برای رسیدن به هدف مشخص الزم دارند را پرورش دهند .این رهبران ممکن است زمان قابل مالحظه
ای را صرف پرورش دادن و تعلیم کنند .در قوت قلب دادن رهبران برای دستیابی به موفقیت های سازمانی با شناسایی
عملکردهای موفق کارکنان به آنها پاداش داده و باعث افزایش انگیزه کاری شان می شوند(زبردست و همکاران .)1396 ،
چهار عامل رهبری تحولی
نفوذ آرمانی 16:نفوذ آرمانی شامل بینش ها و چشم اندازه ای الهام بخش ،خطرات وسختی های مشترک و کسب اعتماد و
اطمینان زیردستان است .رهبری که نفوذ آرمانی را اعمال می کند به روش ها و گونه ای رفتار می کند که استانداردهای باالیی
از رفتارهای اخالقی را نشان می دهد .ترغیب ذهنی  :برانگیختن پیروان بوسیله رهبری به منظور کشف راه حلهای جدید و
تفکر مجدد در مورد حل مشکالت سازمانی توسط پیروان است .رهبرانی که از نظر عقالنی کارکنان را تحریک می کنند
خالقیت و پذیرش چالش ها را به عنوان بخشی از کارشان تشویق می کنند .رهبران تحول آفرین از ترغیب ذهنی جهت به
چالش کشیدن افکار ،تصورات و خالقیت پیروان استفاده می کنند(کورلند  .)2010 ،انگیزش الهام بخش :این عامل توصیف
کننده رهبرانی است که از پیروانشان انتظارات باال دارند و به آنها از طریق انگیزش ،الهام می بخشند تا به منظور افزایش تعهد
آنان گام برداشته و تحقق چشم انداز مشترک را تسهیل کنند(مظلومی و همکاران  .)2013 ،مالحظات فردی :توجه و مالحظه
فردی ،شامل توجه به تفاوت های فردی پیروان و ارتباط تک تک آنها و تحریک آنان از طریق واگذاری مسوولیت ها برای
یادگیری تجربیات است .همچنین این عامل دربرگیرنده مراتب دلسوزی و اهتمام وافر رهبر در خصوص توجه جدی به خواست
های پیروان و تالش به منظور رشد و شکوفایی هرچه بیشتر آنان است(هماینی دمیرچی و همکاران .)1397 ،
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کامیابی شغلی
کامیابی مؤلّفه مرتبط با بهزیستی روانشناختی است (دووان،گوان و گن  ،)2016 ،که مجموعه ای از عملکردهای مثبت در
شخص در زمینه های روانی ،فیزیکی و اجتماعی مفهوم سازی شده است(شفیعی و فاتحی زاده  .)1397 ،کامیابی با بسیاری از
عملکردهای مثبت انسان از جمله رضایت از زندگی،احساسات مثبت ،حمایت ،احساس تعلق ،معنا ،تعامل ،خودارزشی،
بینش جدیدی را درباره چگونگی 1
 .)2014 ،کامیابی شغلی 7
خودکارامدی ،موفقیت وخوشبینی در ارتباط است(گوپتا و نفیس
همسوی و هماهنگی حاالت روانی ،درونی و رشدی افراد با زمینه های شغلی فراهم می کند .کامیابی شغلی سازهای چندبعدی
است که شامل ابعاد یادگیری و شورونشاط است بعد یادگیری با کسب و استفاده از دانش و مهارت های جدید توصیف می
شود و بعد شورونشاط به وسیله احساسات مثبت در ارتباط با داشتن انرژی و سرزندگی مشخص می شود(عبید و همکاران ،
.)2015
فضای اخالقی
فضای اخالقی ،ادراک چیزی است که شامل رفتار اخالقی است و بنابراین مکانیسمی روانشناختی است که از طریق آن مسائل
اخالقی مدیریت می شوند .فضای اخالقی ،تصمیم گیری و رفتار متعاقب آن را در پاسخ به مسائل اخالقی تحت تأثیر قرار می
دهد .پژوهشگران ،مفهوم فضای اخالقی را طریقه ای برای تبیین ،توضیح و پیش بینی رفتارهای اخالقی در سازمان معرفی
نموده اند .فضای اخالقی سازمان ،تصمیم گیری و رفتار نهایی آن را در پاسخ به مسائل اخالقی تحت تأثیر قرار می دهد  .به
عبارتی ،با حمایت اخالق ،سازمان ها سیستم های هنجاری نهادینه شده ای را توسعه می دهند که به قدر کافی برای اعضای
سازمان شناخته شده است و به عنوان یک فضای کاری درک می شوند(احمدی و همکاران  .)1397 ،فضای اخالقی سازمان با
ارائه معیارهای اخالقی برای تصمیم گیری افراد و دادن بازخوردهای مثبت و منفی ،به رفتار افراد ،جهت می دهد(هاشمی و
همکاران  .) 1395 ،فضای اخالقی به صورت های مختلف به مشکالت مراقبتی همراه با عوارض اخالقی می پردازد(حسن زاده
پسیخانی و همکاران  .)1397 ،جو اخالقی سازه ای تک بعدی برای سنجش ارزیابی های کارمند از اجرای کدهای اخالقی،
ارتباطات اخالقی ،سیاست های اخالقی شرکت و اعمال اخالقی مدیریت ارشد است .بایدها و نبایدهای اخالقی مرتبط با محیط
کار که چگونگی رفتار فرد را با دیگران ،سازمان و دیگر سازمان ها تنظیم می کند منجر به مطلوبیت در اموراتی مرتبط با فرد و
سازمان می شود(حسنی و همکاران .)1399 ،
ابعاد جوّ اخالقی سازمانی
عالقمندی فردی :خودپرستی به عنوان معیار اخالقی در تصمیم گیری سازمانی در نظر گرفته شده و کانون تحلیل در سطح
فردی می باشد .خودپرستی در این سطح نیازها و اولویت های فردی افراد را مورد توجّه قرار می دهد .عالقمندی فردی
برمبنای سالمتی فیزیکی ،رضایت ،قدرت و شادی فرد ارتقا می یابد .عالقمندی سازمانی :خودپرستی به عنوان معیار اخالقی
در تصمیم گیری سازمانی در نظر گرفته شده و کانون تحلیل در سطح سازمانی می باشد که توسط باورهای گروه کاری تحت
تأثیر قرار می گیرد و به بافت هایی اشار ه دارد که بازتابی از سودهایی سازمانی هم چون سود شرکت و مزیت رقابتی را در بر
می گیرد  .کارایی :خودپرستی به عنوان معیار اخالقی در تصمیم گیری سازمانی در نظر گرفته شده و کانون تحلیل در سطح
اجتماعی می باشد که تحت تأثیر عالیق و سودهای اجتماعی و اقتصادی قرار دارد .دوستی :نیک خواهی به عنوان معیار
اخالقی در تصمیم سازمانی در نظر گرفته شده و کانون تحلیل در سطح فردی می باشد .روحیه کارگروهی :نیک خواهی به
۱۷
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عنوان معیار اخالقی در تصمیم گیری سازمانی در نظر گرفته شده و کانون تحلیل در سطح سازمانی می باشد .این بعد بر تیم
سازمانی تاکید می کند .مسئولیت اجتماعی :نیک خواهی به عنوان معیار اخالقی در تصمیم گیری سازمانی در نظر گرفته
شده و کانون تحلیل در سطح اجتماعی می باشد .معنویات فردی :اصول اخالقی به عنوان معیار اخالقی در تصمیم گیری
سازمانی در نظر گرفته شده و کانون تحلیل در سطح فردی می باشد .قوانین و رویه های سازمانی :اصول اخالقی به عنوان
معیار اخالقی در تصمیم گیری در نظر گرفته شده و کانون تحلیل در سطح سازمانی می باشد .در این نوع از جو اخالقی ،منشا
اصول اخالقی از سازمان ها نشات می گیرد .قوانین و اصول حرفه ای :اصول اخالقی به عنوان معیار اخالقی در تصمیم گیری
سازمانی در نظر گرفته شده و کانون تحلیل در سطح اجتماعی می باشد .در این بعد ،منشا تعالی این اصول ماورای سازمان
است و توسط سیستم قانونی و سازمان های حرفه ای ارائه می شود(اردالن و بهشتی راد .)1395 ،
پیشینه تجربی پژوهش
منتظری و پورحسینعلی( ،)1398پژوهشی با عنوان"،ارتباط رهبری تحول آفرین مدیران مدارس با عملکرد معلمان :تبیین نقش
تعدیلکنندۀ انگیزۀ خدمت عمومی"،به این نتیجه رسیدند که انگیزه خدمت عمومی تأثیر رهبری تحولآفرین بر عملکرد شغلی
معلمان را تعدیل میکند .در عین حال رهبری تحولآفرین بر عملکرد شغلی ،انگیزه خدمت عمومی بر عملکرد شغلی و
همچنین رهبری تحولآفرین بر انگیزه خدمت عمومی معلمان تاثیر مثبت و معناداری دارند .اشرفی و زین آبادی(  ،)1398در
پژوهشی تحت عنوان "شناسایی نشانگان کامیابی شغلی معلمان و ارزیابی وضع موجود آنﻣ به این نتیجه رسیدند که معلمان
کامیابی شغلی معناداری را تجربه کرده اند و هر سه عامل کامیابی شغلی آنها متوسط به باال ارزیابی شد .این پژوهش کامیابی
شغلی معلمان را مورد بررسی قرار می دهد و متغیر و پرسشنامه کامیابی شغلی معلمان را به پژوهشگران عالقه مند پیشنهاد
کرده است .در پایان ،در مورد یافته ها بحث شده است .حسن زاده پسیخانی و همکاران ( ، )1397در پژوهشی تحت
عنوان"تأثیر جوّ اخالقی سازمان بر سکوت کارکنان با نقش میانجی ادراک از حمایت سازمانی" ،به این نتیجه رسیدند که متغیر
درک از حمایت سازمانی در تأثیرگذاری متغیر جوّ اخالقی ابزاری بر سکوت کارکنان به صورت میانجی جزئی عمل میکند و در
تأثیر جوّ اخالقی مراقبتی ،حرفه ای و قانونی بر سکوت کارکنان نقش میانجی کامل دارد .زبردست و همکاران( ،)1396پژوهشی
با عنوان "،رابطه بین رهبری تحولگرای مدیران و جوّ سازمانی :دیدگاه معلمان مدارس دخترانه ابتدایی" ،انجام دادند .نتایج
پژوهش حاکی از آن است که بین مؤفه های سبک رهبری تحولگرا با مؤلفه های جوّ سازمانی همبستگی وجود دارد ،بر اساس
بررسیهای انجام شده از بین مؤلفه های سبک رهبری تحول گرا ترغیب ذهنی بیشترین قدرت پیش بینی کنندگی جو مدرسه
را داشته ،و از میان مولفه های جو سازمانی مدارس ابتدایی ،مولفه رفتار حمایتی مدیر نیز بیشترین قدرت پیش بینی کنندگی
9
عنوان " رابطه بین رفتارهای رهبری 1مدیران
در سبک رهبری تحولگرای مدیران داشته است .سانکار ( ،)2019در پژوهشی با
2
رفتارهای رهبری
مدارس با کامیابی شغلی معلمان در شمال قبرس " به این نتیجه دست یافت 0که بین درک معلمان از
آموزشی مدیران و میزان کامیابی شغلی آنان رابطه مثبت وجود دارد؛ بااینحال رابطه معنیداری بین درک معلمان از رفتارهای
سازمانی مدیران و میزان کامیابی شغلی معلمان وجود ندارد .بلی و فنکرا ( ،)2018در مقاله خود تحت 1عنوان " تأثیر رهبری
آموزشی بر کامیابی شغلی معلمان به منظور بهبود دستاوردهای مدرسه" به ارائه مدلی برای بررسی تأثیر رهبری آموزشی بر
کامیابی شغلی معلمان با حضور متغیرهای موفقیت تحصیلی دانش آموزان و وضعیت اجتماعی -اقتصادی پرداختند .آنها
دریافتند که وضعیت اجتماعی -اقتصادی بیشتر از رهبری آموزشی و همچنین کامیابی شغلی معلم ،موفقیت تحصیلی دانش
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آموزان را پیش بینی می کند .عبید و همکاران ( ،)2015در پژوهشی با عنوان " کامیابی شغلی به عنوان مکانیزه میانجیگری
بین ادراک حمایت سازمانی ،رفتار کاری خالقانه و قصد ترک شغل "تالش کردند کامیابی شغلی را در ارتباط با حمایت سازمانی
حالت روانشناسی افراد را تغیر میدهد ،پرداختند .نتایج پژوهش نقش میانجیگری کامیابی شغلی بین دریافت حمایت سازمانی و
رفتار کاری خالقانه و قصد ترک شغل تأیید کرد دو متغیر مهم رفتار کاری خالقانه و قصد ترک شغل تحلیل کنند  .همچنین
آنها به بررسی اینکه چگونه دریافت.

فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی
رهبری تحولی مدیران مدارس بر کامیابی شغلی معلمان بامیانجی گری نقش فضای اخالقی مدارس تأثیر دارد.
فرضیه های ویژه
 -1رهبری تحولی مدیران مدارس اثر مستقیمی بر کامیابی شغلی معلمان دارد.
 . 2رهبری تحولی مدیران مدارس اثر مستقیمی بر فضای اخالقی مدارس دارد.
 -3فضای اخالقی مدارس اثر مستقیمی بر کامیابی شغلی معلمان دارد.
با توجه به فرضه های تحقیق مدل مفهومی در شکل  1رسم شده است.

فضای
اخالقی

کامیابی

رهبری

شغلی

تحولی

شکل :)1مدل مفهومی پژوهش

119

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال پنجم ،شماره  ،52مهر 1401

روش شناسی پژوهش
روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت توصیفی –همبستگی است که بر مبنای هدف پژوهشی از نوع کاربردی است .جامعه آماری
این تحقیق شامل تمامی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان ایوان می باشد ،با توجه به اینکه جامعه آماری  290نفر می باشد  .و
برای نمونهگیری و توزیع پرسشنامهها نیز از جدول کرجسی و مورگان ( )1970استفاده شده است بر اساس این جدول تعداد
نمونه  165نفر می باشد که بصورت نمونه گیری طبقه ای نسبتی متناسب با حجم انتخاب می شوند  .به منظور جلوگیری از
افت نمونه ،عدم عودت پرسشنامه ها و 10....در صد بیشتر یعنی  182نفر و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با
حجم از هر دو گروه زن و مرد انتخاب شد.با استفاده از روش میدانی و جمع آوری نظرات پاسخ گویان و آزمون ها از طریق
پرسشنامه های استاندارد رهبری تحول آفرین ،باس و آولیو ( ،)2000کامیابی شغلی ،رادسیپ( )1984و فضای اخالقی ویکتور
و کالن( ،)1988بررسی گردید .برای تعی ین قابلیت اعتبار (روایی) پرسشنامه ،از روایی صوری و محتوای استفاده شده است .به
این طریق که نسخه های از پرسشنامۀ اولیه در اختیار استاد راهنما و اساتید گروه مدیریت قرار گرفت که بعد از اعمال نظرات و
اصالحات مدنظر ،پرسشنامۀ نهایی تنظیم میشود .برای محاسبه پایایی پژوهش حاضر ،پرسشنامه بین  30نفر از اعضای نمونه
آماری توزیع شد و سپس با استفاده از نرم افزار  spssآلفای کرونباخ آن محاسبه گردید که میزان آن در پرسشنامه رهبری
تحول آفرین ،کامیابی شغلی ،و فضای اخالقی بدست میآید .
جدول  )1ضریب آلفای کرونباخ هر یک از متغیرها
متغیر

تعداد آیتم (سوال)

آلفای کرونباخ

رهبری تحولی

20

%87

کامیابی شغلی

30

%89

فضای اخالقی

26

%86

منابع انسانی قابلیت محور
دانش کار
تعالی جویی

شهروند گرایی

استعداد
ارزش آفرینی
دور اندیشی
پذیری
ری
مسئولیت پذی
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تحلیل یافته ها
 -1نرمال بودن داده ها(آزمون کلموگروف -اسمیرنوف)
جدول ( )2به بررسی نرمال بودن توزیع داده های منابع انسانی قابلیت محورو ابعاد آن و شهروندگرایی می پردازد .الزمه تأیید
نرمال بودن داده ها ،سطح معنی داری بیشتر از  0/05است لذا از آنجایی که سطح معنی داری به دست آمده از  0/05بیشتر
می باشد پس فرضیه صفر تأیید میشود و توزیع داده ها نرمال است.
جدول  )2نرمال سازی داده ها(آزمون کلموگروف -اسمیرنوف)
مؤلفه

ابعاد

کامیابی شغلی

سرزندگی

1/728

0/069

توزیع داده ها نرمال است

یادگیری

1/638

0/057

توزیع داده ها نرمال است

1/840

0/071

توزیع داده ها نرمال است

1/650

0/070

توزیع داده ها نرمال است

انگیزش الهام بخش 1/213

1/008

توزیع داده ها نرمال است

مالحظه فردی

1/507

0/079

توزیع داده ها نرمال است

مراقبت و توجه

1/559

0/083

توزیع داده ها نرمال است

قوانین و مقررات

1/824

0/070

توزیع داده ها نرمال است

ابزاری

1/520

0/096

توزیع داده ها نرمال است

کارایی مدار

1/128

1/027

توزیع داده ها نرمال است

مستقل

1/067

1/039

توزیع داده ها نرمال است

رهبری تحول آفرین ترغیب ذهنی
نفوذ آرمانی

جوّ اخالقی

آماره آزمون سطح معنی داری نتیجه

121

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال پنجم ،شماره  ،52مهر 1401

تحلیل عاملی تأییدی متغیر مستقل رهبری تحول آفرین در مرتبه اول
متغیر مستقل رهبری تحول آفرین دارای  15شاخص می باشد .در زیر نتایج تحلیل عاملی تائیدی متغیر رهبری تحول آفرین
آمده است.
مدل در حالت تخمین استاندارد

شکل شماره :1-4تحلیل عاملی تأییدی متغیر رهبری تحول آفرین در حالت تخمین استاندارد
بارهای عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد میزان تاثیر هر کدام از متغیرها و یا گویه ها را در توضیح و تبیین واریانس
نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان می دهد .به عبارت دیگر بار عاملی نشان دهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهده گر(سؤال
پرسشنامه) با متغیر مکنون (عامل ها) می باشد .هر چه بار عاملی بزرگتر و به عدد یک نزدیکتر باشد ،یعنی متغیر مشاهده شده
(سؤال) بهتر می تواند متغیر مکنون یا پنهان را تبیین نماید .اگر بار عاملی کمتر از  0/3باشد رابطه ضعیف در نظر گرفته شده و
از آن صرف نظر می شود .بار عاملی بین  0/3و  0/6قابل قبول و اگر بیشتر از  0/6باشد خیلی مطلوب است.
مدل در حالت ضرایب معناداری

شکل شماره :2-4تحلیل عاملی تائیدی متغیر رهبری تحول آفرین در حالت ضرایب معناداری
در حالت معنی داری نیز باید ارزش (tضریب مسیر در حالت معنی داری) بیشتر از مقدار  1/96باشد تا رابطه بین هر سؤال و
متغیر مورد نظر معنی دار باشد .در صورتیکه که ارزش  tبرای همه سؤاالت بیشتر از مقدار  1/96بدست آمده لذا رابطه بین
سواالت و متغیر مورد نظر معنی دار بوده و بنابراین سؤاالت تبیین کننده مناسبی برای متغیر مورد نظر هستند .بر اساس نتیجه
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تحلیل عاملی  Tبا توجه به اینکه همه بارهای عاملی ابعاد بزرگتر از  0/30و ضرایب معناداری آنها نیز بزرگتر از  1/96می باشند
پس هر  15شاخص رهبری تحول آفرین تائید می شوند.
 4-3-7-2تحلیل عاملی تائیدی متغیر مستقل رهبری تحول آفرین در مرتبه دوم
متغیر مستقل رهبری تحول آفرین دارای  4مؤلفه(ترغیب ذهنی ،نفوذ آرمانی ،انگیزش الهام بخش ،مالحظه فردی) می باشد.
در زیر نتایج تحلیل عاملی تأییدی مؤلفههای رهبری تحول آفرین آمده است.
مدل در حالت تخمین استاندارد

شکل شماره :3-4تحلیل عاملی تأییدی مؤلفه های رهبری تحول آفرین در مرتبه دوم در حالت تخمین استاندارد
بارهای عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد میزان تأثیر هر کدام از متغیرها و یا گویه ها را در توضیح و تبیین واریانس
نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان می دهد .به عبارت دیگر بار عاملی نشان دهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهده گر(سوال
پرسشنامه) با متغیر مکنون (عامل ها) می باشد .هر چه بار عاملی بزرگتر و به عدد یک نزدیکتر باشد ،یعنی متغیر مشاهده شده
(سؤال) بهتر می تواند متغیر مکنون یا پنهان را تبیین نماید .اگر بار عاملی کمتر از  0/3باشد رابطه ضعیف در نظر گرفته شده و
از آن صرف نظر می شود .بار عاملی بین  0/3و  0/6قابل قبول و اگر بیشتر از  0/6باشد خیلی مطلوب است.
مدل در حالت ضرایب معناداری
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شکل شماره :4-4تحلیل عاملی تائیدی مؤلفه های رهبری تحول آفرین در مرتبه دوم در حالت ضرایب معناداری
در حالت معنی داری نیز باید ارزش (tضریب مسیر در حالت معنی داری) بیشتر از مقدار  1/96باشد تا رابطه بین هر سؤال و
متغیر مورد نظر معنی دار باشد .در صورتیکه که ارزش  tبرای همه سؤاالت بیشتر از مقدار  1/96بدست آمده لذا رابطه بین
سؤاالت و متغیر مورد نظر معنی دار بوده و بنابراین سؤاالت تبیین کننده مناسبی برای متغیر مورد نظر هستند .بر اساس نتیجه
تحلیل عاملی ،با توجّه به اینکه همه بارهای عاملی ابعاد بزرگتر از  0/30و ضرایب معناداری آنها نیز بزرگتر از  1/96می باشند
پس هر  4مؤلفه(ترغیب ذهنی ،نفوذ آرمانی ،انگیزش الهام بخش ،مالحظه فردی) تأیید میشوند.
 4-3-7-3تحلیل عاملی تأییدی متغیر وابسته کامیابی شغلی در مرتبه اول
متغیر وابسته کامیابی شغلی دارای  10شاخص می باشد .در زیر نتایج تحلیل عاملی تائیدی متغیر وابسته کامیابی شغلی آمده
است.
مدل در حالت تخمین استاندارد

شکل شماره :5-4تحلیل عاملی تائیدی متغیر وابسته کامیابی شغلی در حالت تخمین استاندارد
بارهای عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد میزان تاثیر هر کدام از متغیرها و یا گویه ها را در توضیح و تبیین واریانس
نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان می دهد .به عبارت دیگر بار عاملی نشان دهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهده گر(سوال
پرسشنامه) با متغیر مکنون (عامل ها) می باشد .هر چه بار عاملی بزرگتر و به عدد یک نزدیکتر باشد ،یعنی متغیر مشاهده شده
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(سؤال) بهتر می تواند متغیر مکنون یا پنهان را تبیین نماید .اگر بار عاملی کمتر از  0/3باشد رابطه ضعیف در نظر گرفته شده و
از آن صرف نظر می شود .بار عاملی بین  0/3و  0/6قابل قبول و اگر بیشتر از  0/6باشد خیلی مطلوب است.
مدل در حالت ضرایب معناداری

شکل شماره :6-4تحلیل عاملی تأییدی متغیر وابسته کامیابی شغلی در حالت ضرایب معناداری
در حالت معنی داری نیز باید ارزش (tضریب مسیر در حالت معنی داری) بیشتر از مقدار  1/96باشد تا رابطه بین هر سؤال و
متغیر مورد نظر معنی دار باشد .در صورتیکه که ارزش  tبرای همه سؤاالت بیشتر از مقدار  1/96بدست آمده لذا رابطه بین
سؤاالت و متغیر مورد نظر معنی دار بوده و بنابراین سؤاالت تبیین کننده مناسبی برای متغیر مورد نظر هستند .بر اساس نتیجه
تحلیل عاملی  Tبا توجّه به اینکه همه بارهای عاملی ابعاد بزرگتر از  0/30و ضرایب معناداری آنها نیز بزرگتر از  1/96می باشند
پس هر  10شاخص کامیابی شغلی تأیید می شوند.
 4-3-7-4تحلیل عاملی تأییدی متغیر وابسته کامیابی شغلی در مرتبه دوم
متغیر وابسته کامیابی شغلی دارای  2مؤلفه(سر زندگی ،یادگیری) می باشد .در زیر نتایج تحلیل عاملی تأییدی مؤلفههای
کامیابی شغلی آمده است.
مدل در حالت تخمین استاندارد

شکل شماره :7-4تحلیل عاملی تأییدی مؤلفه های کامیابی شغلی در مرتبه دوم در حالت تخمین استاندارد
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بارهای عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد میزان تاثیر هر کدام از متغیرها و یا گویه ها را در توضیح و تبیین واریانس
نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان می دهد .به عبارت دیگر بار عاملی نشان دهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهده گر(سؤال
پرسشنامه) با متغیر مکنون (عامل ها) می باشد .هر چه بار عاملی بزرگتر و به عدد یک نزدیکتر باشد ،یعنی متغیر مشاهده شده
(سؤال) بهتر می تواند متغیر مکنون یا پنهان را تبیین نماید .اگر بار عاملی کمتر از  0/3باشد رابطه ضعیف در نظر گرفته شده و
از آن صرف نظر می شود .بار عاملی بین  0/3و  0/6قابل قبول و اگر بیشتر از  0/6باشد خیلی مطلوب است.
مدل در حالت ضرایب معناداری

شکل شماره :8-4تحلیل عاملی تأییدی مؤلفه های کامیابی شغلی در مرتبه دوم در حالت ضرایب معناداری
در حالت معنی داری نیز باید ارزش (tضریب مسیر در حالت معنی داری) بیشتر از مقدار  1/96باشد تا رابطه بین هر سؤال و
متغیر مورد نظر معنی دار باشد .در صورتی که ارزش  tبرای همه سؤاالت بیشتر از مقدار  1/96بدست آمده لذا رابطه بین
سؤاالت و متغیر مورد نظر معنی دار بوده و بنابراین سؤاالت تبیین کننده مناسبی برای متغیر مورد نظر هستند .بر اساس نتیجه
تحلیل عاملی ،با توجه به اینکه همه بارهای عاملی ابعاد بزرگتر از  0/30و ضرایب معناداری آنها نیز بزرگتر از  1/96می باشند
پس هر  2مؤلفه(سر زندگی ،یادگیری) تأیید میشوند.
 4-3-7-5تحلیل عاملی تأییدی متغیر میانجی جوّ اخالقی در مرتبه اول
متغیر میانجی جوّ اخالقی دارای  15شاخص می باشد .در زیر نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیر میانجی جوّ اخالقی آمده است.
مدل در حالت تخمین استاندارد
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شکل شماره :9-4تحلیل عاملی تأییدی متغیر میانجی جوّ اخالقی در حالت تخمین استاندارد
بارهای عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد میزان تأثیر هر کدام از متغیرها و یا گویه ها را در توضیح و تبیین واریانس
نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان می دهد .به عبارت دیگر بار عاملی نشان دهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهده گر(سؤال
پرسشنامه) با متغیر مکنون (عامل ها) می باشد .هر چه بار عاملی بزرگتر و به عدد یک نزدیکتر باشد ،یعنی متغیر مشاهده شده
(سؤال) بهتر می تواند متغیر مکنون یا پنهان را تبیین نماید .اگر بار عاملی کمتر از  0/3باشد رابطه ضعیف در نظر گرفته شده و
از آن صرف نظر می شود .بار عاملی بین  0/3و  0/6قابل قبول و اگر بیشتر از  0/6باشد خیلی مطلوب است.
مدل در حالت ضرایب معناداری

شکل شماره :10-4تحلیل عاملی تأییدی متغیر میانجی جوّ اخالقی در حالت ضرایب معناداری
در حالت معنی داری نیز باید ارزش (tضریب مسیر در حالت معنی داری) بیشتر از مقدار  1/96باشد تا رابطه بین هر سؤال و
متغیر مورد نظر معنی دار باشد .در صورتی که که ارزش  tبرای همه سؤاالت بیشتر از مقدار  1/96بدست آمده لذا رابطه بین
سؤاالت و متغیر مورد نظر معنی دار بوده و بنابراین سؤاالت تبیین کننده مناسبی برای متغیر مورد نظر هستند .بر اساس نتیجه
تحلیل عاملی جدول ،با توجه به این که همه بارهای عاملی ابعاد بزرگتر از  0/30و ضرایب معناداری آنها نیز بزرگتر از  1/96می
باشند پس هر  15شاخص متغیر میانجی جوّ اخالقی تأیید می شوند.
 6-3-7-4تحلیل عاملی تأییدی متغیر میانجی جوّ اخالقی در مرتبه دوم
متغیر میانجی جوّ اخالقی دارای  5مؤلفه(مراقبت و توجه ،قوانین و مقررات ،ابزاری ،کارایی مدار ،مستقل) می باشد .در زیر
نتایج تحلیل عاملی تأییدی مؤلفههای جوّ اخالقی آمده است.
مدل در حالت تخمین استاندارد
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شکل شماره :11-4تحلیل عاملی تأییدی مؤلفه های جوّ اخالقی در مرتبه دوم در حالت تخمین استاندارد
بارهای عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد میزان تأثیر هر کدام از متغیرها و یا گویه ها را در توضیح و تبیین واریانس
نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان می دهد .به عبارت دیگر بار عاملی نشان دهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهده گر(سؤال
پرسشنامه) با متغیر مکنون (عامل ها) می باشد .هر چه بار عاملی بزرگتر و به عدد یک نزدیکتر باشد ،یعنی متغیر مشاهده شده
(سؤال) بهتر می تواند متغیر مکنون یا پنهان را تبیین نماید .اگر بار عاملی کمتر از  0/3باشد رابطه ضعیف در نظر گرفته شده و
از آن صرف نظر می شود .بار عاملی بین  0/3و  0/6قابل قبول و اگر بیشتر از  0/6باشد خیلی مطلوب است.
مدل در حالت ضرایب معناداری

شکل شماره :12-4تحلیل عاملی تأییدی مؤلفه های جوّ اخالقی در مرتبه دوم در حالت ضرایب معناداری
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در حالت معنی داری نیز باید ارزش (tضریب مسیر در حالت معنی داری) بیشتر از مقدار  1/96باشد تا رابطه بین هر سؤال و
متغیر مورد نظر معنی دار باشد .در صورتی که ارزش  tبرای همه سؤاالت بیشتر از مقدار  1/96بدست آمده لذا رابطه بین
سؤاالت و متغیر مورد نظر معنی دار بوده و بنابراین سؤاالت تبیین کننده مناسبی برای متغیر مورد نظر هستند .بر اساس نتیجه
تحلیل عاملی ،با توجه به اینکه همه بارهای عاملی ابعاد بزرگتر از  0/30و ضرایب معناداری آنها نیز بزرگتر از  1/96می باشند
پس هر  5مؤلفه(مراقبت و توجه ،قوانین و مقررات ،ابزاری ،کارایی مدار ،مستقل) تأیید میشوند.
بررسی مدل ساختاری ( تحلیل مسیر)
فرضیه های تحقیق:
در این قسمت به دنبال آزمون فرضیه های تحقیق هستیم.مدل فرضیه ها ارایه می شود که در آن با توجّه به اعداد معناداری
فرضیه مورد پذیرش یا رد می گردند.
مدل در حالت تخمین استاندارد

شکل شماره  : 13-4مدل معناداری فرضیه های تحقیق در حالت تخمین استاندارد
مدل در حالت ضرایب معناداری

شکل شماره  :14-4مدل معناداری فرضیه های تحقیق در حالت ضرایب معناداری
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بررسی فرضیه های تحقیق و نتیجه گیری درباره آنها :
فرضیه اصلی :رهبری تحولی مدیران مدارس بر کامیابی شغلی معلمان بامیانجی گری نقش فضای اخالقی مدارس تأثیر دارد.
فرضیه ها آماری آزمون عبارتند از :
 = H0رهبری تحولی مدیران مدارس بر کامیابی شغلی معلمان بامیانجی گری نقش فضای اخالقی مدارس تأثیر ندارد.
 = H1رهبری تحولی مدیران مدارس بر کامیابی شغلی معلمان بامیانجی گری نقش فضای اخالقی مدارس تأثیر دارد.

 H 0 : ρ xy = 0

 H 1 : ρ xy ≠ 0
جدول شماره  : 9-4نتایج حاصل از تحلیل مدل معادالت ساختاری :فرضیه اصلی
فرضیه
رهبری تحولی

کامیابی شغلی

رهبری تحولی

فضای اخالقی

فضای اخالقی

کامیابی شغلی

رهبری تحولی

فضای اخالقی

کامیابی شغلی

نوع تأثیر

ضریب مسیر

آماره t

نتیجه فرضیه

مستقیم

0/90

19/84

تأیید

مستقیم

0/81

13/87

تأیید

مستقیم

0/74

6/73

تأیید

غیرمستقیم

0/59

10/30

تأیید

با توجه به اینکه مقدار عدد معناداری( )T-valueبین دو متغیر رهبری تحولی و کامیابی شغلی برابر با  19/84و بزرگتر از
 1/96می باشد ،پس رهبری تحولی بر کامیابی شغلی تأثیر معنی داری دارد .همچنین چون ضریب همبستگی(ضریب
استاندارد) بین دو متغیر برابر با  0/90شده است ،پس می توان نتیجه گرفت که رهبری تحولی بر کامیابی شغلی دارای تأثیر
مستقیم ،مثبت و معناداری است و شدت این تأثیر( )0/90می باشد .با توجه به اینکه مقدار عدد معناداری( )T-valueبین دو
متغیر رهبری تحولی و فضای اخالقی برابر با  13/87و بزرگتر از  1/96می باشد ،پس رهبری تحولی بر فضای اخالقی تأثیر
معنی داری دارد .همچنین چون ضریب همبستگی(ضریب استاندارد) بین دو متغیر برابر با  0/81شده است ،پس می توان
نتیجه گرفت که رهبری تحولی بر فضای اخالق ی دارای تأثیر مستقیم ،مثبت و معناداری است و شدت این تأثیر( )0/81می
باشد .با توجه به اینکه مقدار عدد معناداری( )T-valueبین دو متغیر فضای اخالقی و کامیابی شغلی برابر با  6/73و بزرگتر از
 1/96می باشد ،پس فضای اخالقی بر کامیابی شغلی تأثیر معنی داری دارد .همچنین چون ضریب همبستگی(ضریب استاندارد)
بین دو متغیر برابر با  0/74شده است ،پس می توان نتیجه گرفت که فضای اخالقی بر کامیابی شغلی دارای تأثیر مستقیم،
مثبت و معناداری است و شدت این تأثیر( )0/74می باشد .بنابراین رهبری تحولی مدیران مدارس بر کامیابی شغلی معلمان
بامیانجی گری نقش فضای اخالقی مدارس تأثیر معناداری دارد.
فرضیه اول :رهبری تحولی مدیران مدارس اثر مستقیمی بر کامیابی شغلی معلمان دارد.
فرضیه های آماری آزمون عبارتند از :
 = H0رهبری تحولی مدیران مدارس اثر مستقیمی بر کامیابی شغلی معلمان ندارد.
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 = H1رهبری تحولی مدیران مدارس اثر مستقیمی بر کامیابی شغلی معلمان دارد.

 H 0 : ρ xy = 0

 H 1 : ρ xy ≠ 0
جدول شماره  : 10-4نتایج حاصل از تحلیل مدل معادالت ساختاری :فرضیه 1
متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضریب استاندارد

T-value

نتیجه آزمون

رهبری تحولی

کامیابی شغلی

0/90

19/84

رد H0

با توجه به اینکه مقدار عدد معناداری( )T-valueبین دو متغیر رهبری تحولی و کامیابی شغلی برابر با  19/84و بزرگتر از
 1/96می باشد ،پس رهبری تحولی بر کامیابی شغلی تأثیر معنی داری دارد .همچنین چون ضریب همبستگی(ضریب
استاندارد) بین دو متغیر برابر با  0/90شده است ،پس می توان نتیجه گرفت که رهبری تحولی بر کامیابی شغلی دارای تأثیر
مستقیم ،مثبت و معناداری است و شدت این تأثیر( )0/90می باشد.
فرضیه دوم :رهبری تحولی مدیران مدارس اثر مستقیمی بر فضای اخالقی مدارس دارد.
فرضیه ها آماری آزمون عبارتند از :
 = H0رهبری تحولی مدیران مدارس اثر مستقیمی بر فضای اخالقی ندارد.
 = H1رهبری تحولی مدیران مدارس اثر مستقیمی بر فضای اخالقی دارد.

 H 0 : ρ xy = 0

 H 1 : ρ xy ≠ 0
جدول شماره  : 11-4نتایج حاصل از تحلیل مدل معادالت ساختاری :فرضیه 2
متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضریب استاندارد

T-value

نتیجه آزمون

رهبری تحولی

فضای اخالقی

0/81

13/87

رد H0

با توجه به اینکه مقدار عدد معناداری( )T-valueبین دو متغیر رهبری تحولی و فضای اخالقی برابر با  13/87و بزرگتر از
 1/96می باشد ،پس رهبری تحولی بر فضای اخالقی تأثیر معنی داری دارد .همچنین چون ضریب همبستگی(ضریب استاندارد)
بین دو متغیر برابر با  0/81شده است ،پس می توان نتیجه گرفت که رهبری تحولی بر فضای اخالقی دارای تأثیر مستقیم،
مثبت و معناداری است و شدت این تأثیر( )0/81می باشد.
فرضیه سوم :فضای اخالقی مدارس اثر مستقیمی بر کامیابی شغلی معلمان دارد.
فرضیه ها آماری آزمون عبارتند از :
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 = H0فضای اخالقی مدارس اثر مستقیمی بر کامیابی شغلی معلمان ندارد.
 = H1فضای اخالقی مدارس اثر مستقیمی بر کامیابی شغلی معلمان دارد.

 H 0 : ρ xy = 0

 H 1 : ρ xy ≠ 0
جدول شماره  : 12-4نتایج حاصل از تحلیل مدل معادالت ساختاری :فرضیه 3
متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضریب استاندارد

T-value

نتیجه آزمون

فضای اخالقی

کامیابی شغلی

0/74

6/73

رد H0

با توجه به اینکه مقدار عدد معناداری( )T-valueبین دو متغیر فضای اخالقی و کامیابی شغلی برابر با  6/73و بزرگتر از 1/96
می باشد ،پس فضای اخالقی بر کامیابی شغلی تأثیر معنی داری دارد .همچنین چون ضریب همبستگی(ضریب استاندارد) بین
دو متغیر برابر با  0/74شده است ،پس می توان نتیجه گرفت که فضای اخالقی مدارس بر کامیابی شغلی دارای تأثیر مستقیم،
مثبت و معناداری است و شدت این تأثیر( )0/74می باشد.

نتیجه گیری و پیشنهادها
با توجه به اینکه مقدار عدد معناداری( )T-valueبین دو متغیر رهبری تحولی و کامیابی شغلی برابر با  19/84و بزرگتر از
 1/96می باشد ،پس رهبری تحولی بر کامیابی شغلی تأثیر معنی داری دارد .همچنین چون ضریب همبستگی(ضریب
استاندارد) بین دو متغیر برابر با  0/90شده است ،پس می توان نتیجه گرفت که رهبری تحولی بر کامیابی شغلی دارای تأثیر
مستقیم ،مثبت و معناداری است و شدت این تأثیر( )0/90می باشد .با توجه به اینکه مقدار عدد معناداری( )T-valueبین دو
متغیر رهبری تحولی و فضای اخالقی برابر با  13/87و بزرگتر از  1/96می باشد ،پس رهبری تحولی بر فضای اخالقی تأثیر
معنی داری دارد .همچنین چون ضریب همبستگی(ضریب استاندارد) بین دو متغیر برابر با  0/81شده است ،پس می توان
نتیجه گرفت که رهبری تحولی بر فضای اخالقی دارای تأثیر مستقیم ،مثبت و معناداری است و شدت این تأثیر( )0/81می
باشد .با توجه به اینکه مقدار عدد معناداری( )T-valueبین دو متغیر فضای اخالقی و کامیابی شغلی برابر با  6/73و بزرگتر از
 1/96می باشد ،پس فضای اخالقی بر کامیابی شغلی تأثیر معنی داری دارد .همچنین چون ضریب همبستگی(ضریب استاندارد)
بین دو متغیر برابر با  0/74شده است ،پس می توان نتیجه گرفت که فضای اخالقی بر کامیابی شغلی دارای تأثیر مستقیم،
مثبت و معناداری است و شدت این تأثیر( )0/74می باشد .بنابراین رهبری تحولی مدیران مدارس بر کامیابی شغلی معلمان
بامیانجی گری نقش فضای اخالقی مدارس تأثیر معناداری دارد .این یافته با یافته های سانکار( ،)2019بلی و فنکرا (،)2018
منتظری و پورحسینعلی( )1398همراستا می باشد .با توجه به اینکه مقدار عدد معناداری( )T-valueبین دو متغیر رهبری
تحولی و کامیابی شغلی برابر با  19/84و بزرگتر از  1/96می باشد ،پس رهبری تحولی بر کامیابی شغلی تأثیر معنی داری دارد.
همچنین چون ضریب همبستگی(ضریب استاندارد) بین دو متغیر برابر با  0/90شده است ،پس می توان نتیجه گرفت که
رهبری تحولی بر کامیابی شغلی دارای تأثیر مستقیم ،مثبت و معناداری است و شدت این تأثیر( )0/90می باشد .که این یافته
با یافته سانکار ()2019همراستا می باشد .و سانکار ( )2019نشان داد که بین درک معلمان از رفتارهای رهبری آموزشی
مدیران و میزان کامیابی شغلی آنان رابطه مثبت وجود دارد؛ بااین حال رابطه معنی داری بین درک معلمان از رفتارهای
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سازمانی مدیران و میزان کامیابی شغلی معلمان وجود ندارد .رهب ری تحولی با متحول ساختن معلمان و سازمان ها با هدف
بهبود سازمانی ،زمینه توسعه بهره وری را در سر می پرورانند .رهبری تحولی باید با ایجاد تحول در جهت دستیابی به تغییرات
مثبت در سازمان ،گروه ،روابط بین فردی و محیط ،زمینه افزایش کامیابی شغلی و ارتقای سطح رضایت از کار ،توانمندی
کارکنان ،فداکاری و دلبستگی را در کارکنان فراهم کند .در تبیین می توان گفت که برنز( )1978رهبری تحولی رابه عنوان
فرایندی می داند که رهبران و پیروان یکدیگر را توانمند کرده تا به سطح باالیی از انگیزش و روحیه برسند ،همچنین از نظر او
رهبران تحولی نیازها و انگیزه های پیروان را باال برده و باعث تغییر برجسته در افراد ،گروه ها و سازمان ها می شوند .رهبر
تحول گرا در ترغیب ذهنی ،کارکنان را بر می انگیزد  .این گونه رهبران ،پیروان را ترغیب می کنند که مشکالت را از زوایای
مختلف مورد بررسی قرار دهند و در حل مسائل ،خالقانه برخورد کنند .در مالحظات فردی نیز رهبر نیازهای احساسی
زیردستان را برآورده می کند ،یعنی نیازهای افراد را تشخیص می دهد و به آنها کمک می کند تا مهارت هایی که برای رسیدن
به هدف مشخص الزم دارند را پرورش دهند .با توجه به اینکه مقدار عدد معناداری( )T-valueبین دو متغیر رهبری تحولی و
فضای اخالقی برابر با  13/87و بزرگتر از  1/96می باشد ،پس رهبری تحولی بر فضای اخالقی تأثیر معنی داری دارد .همچنین
چون ضریب همبستگی(ضریب استاندارد) بین دو متغیر برابر با  0/81شده است ،پس می توان نتیجه گرفت که رهبری تحولی
بر فضای اخالقی دارای تأثیر مستقیم ،مثبت و معناداری است و شدت این تأثیر( )0/81می باشد .این یافته با یافته رحیمیان و
همکاران( ) 1394مطابقت دارد .زیرا آنها دریافتند که رهبری تحولی زمینه ساز ارتقاء جو اخالقی است .صرف وجود رهبری موثر
به عنوان سیستم رفتاری از سوی مدیران جهت نفوذ در افراد زیر دست برای انجام کاربیشتر ،منجر به جوی سالم و همراه با
امنیت عاطفی در محیط کار می شود .فراتر از رهبری صرف ،در فرایند رهبری مزین به اخالق و متعهد به رعایت بایدها و
نبایدهای اخالقی ،جو سازمانی واژه ای مضاف همچون اخالق را در معنا و مفهوم خود حمل می نماید که بستری برای بروز
فعالیت موثر از سوی کارکنان است .با توجه به اینکه مقدار عدد معناداری( )T-valueبین دو متغیر فضای اخالقی و کامیابی
شغلی برابر با  6/73و بزرگتر از  1/96می باشد ،پس فضای اخالقی بر کامیابی شغلی تأثیر معنی داری دارد .همچنین چون
ضریب همبستگی(ضریب استاندارد) بین دو متغیر برابر با  0/74شده است ،پس می توان نتیجه گرفت که فضای اخالقی بر
کامیابی شغلی دارای تأثیر مستقیم ،مثبت و معناداری است و شدت این تأثیر( )0/74می باشد .که این یافته با یافته های بلی و
 )2018و منتظری و پورحسینعلی( )1398همراستا می باشد .بلی و فنکرا ( )2018نشان دادند که وضعیت اجتماعی-
فنکرا(22
اقتصادی بیشتر از رهبری آموزشی و همچنین کامیابی شغلی معلم ،موفقیت تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی می کند.
با توجه به نتایج کسب شده؛ پیشنهاداتی به شرح ذیل توصیه می گردد:
-

پیشنهاد می گردد مدیران مدارس شرایط مساعد و یکسان برای همکاران فراهم آورند بطوری که آنان بتوانند
خواسته های خود را به راحتی بیان کنند و احساس تعهد در آنها متبلور شود.

-

پیشنهاد می گردد که مدیران مدارس از تجربه کاری و مدیریتی مناسب برخوردار باشند تا با هدایت و برنامه ریزی و
ارائه دستور کار به معلمان بتوانند تجارب خود را به آنها انتقال نمایند و در تصمیم گیری و تغییر تاکتیک درسی در
جهت اعتالی دانش آموزان موجب کامیابی شغلی معلمان گردند.

.

با توجه به نتایج به دستآمده از فرضیۀ دوم تحقیق ،رهبری تحولی مدیران مدارس اثر مستقیمی بر فضای اخالقی
مدارس دارد ،.از حد متوسط باالتر است .از این رو ،پیشنهادهای زیر در جهت تحقق این مهم ارائه میشود:

۲۲
Bliss & Fan
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-

به مدیران پیشنهاد می گردد که در بازخوردگیری فعالیت همکاران توجه الزم به عملکرد آن ها داشته باشند و از
تبعیض جلوگیری نمایند تا موجب خدشه دار شدن اخالق معلمان در ارائه درس نگردد که باعث به هم ریختن جو
اخالقی مدارس می شود.

-

پیشنهاد می شود با فراهم آوردن شرایط و فضای کاری دوستانه و احترام متقابل ،باعث بوجود آمدن احساس لذت و
رضایت بیشتری در کارکنان شوند و میل به تالش و ماندگاری همراه با روحیه شاداب در آنها فراهم آورند.

-

کارکردهای کامیابی شغلی و فضای اخالقی برای مدیران آموزش داده شود .تا با اطالع از پیامدهای انواع ارتباط
اخالقی کارکنان ،نسبت به فراهم آوردن جو اخالقی مناسب ،اقدام و برای اثربخش بودن کارکنان به تعهدکاری آنها
توجه نمایند.

-

پیشنهاد می گردد مدیران در ک مال ادب و اخالق در خالل تدریس عملکرد معلمان مدارس را با حضور در کالس
های درس ارزیابی نمایند و در صورت وجود اشکال  ،در طرح درس آنها با ارائه راهکار و پیشنهاد بهتر ،در نحوه
تدریس ،موجب اعتالی شغلی و کامیابی شغلی آنان گردند.
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