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 چکیده
 

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر رهبری دانش بر توسعه 
گری ظرفیت یادگیری معلمان ای معلمان با میانجیحرفه

طه دوم شهر ایالم انجام شده است. از نظر هدف، مدارس متوس
ها توصیفی از نوع کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده

باشد. جامعه آماری همبستگی و از لحاظ زمانی، مقطعی می
تحقیق حاضر، شامل تمام معلمان مدارس متوسطه دوم شهر 

نفر است که با مراجعه به جدول مورگان  576ایالم به تعداد 
ای، گیری تصادفی طبقهنفر به روش نمونه 231نمونه حجم 

انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای تحقیق، از پرسشنامه 
(، پرسشنامه 1393ای معلمان ایوبی )سؤالی توسعه حرفه 15

( و پرسشنامه ظرفیت 2004رهبری دانش ویتاال و همکاران )
( استفاده شده 2006یادگیری سازمانی فام و اسوایرسزک )

ها در بخش توصیفی، از است. جهت تجزیه و تحلیل داده
یابی میانگین و انحراف معیار و در بخش استنباطی از مدل

و نرم  22نسخه  spssافزار معادالت ساختاری با استفاده از نرم
استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان  8/8افزار لیزرل نسخه 

ادگیری داد که متغیر رهبری دانش، از طریق ظرفیت ی
ای معلمان تأثیر مستقیم دارد. با سازمانی، بر توسعه حرفه

توجه به تأثیر رهبری دانش و ظرفیت یادگیری سازمانی بر 
های آموزشی ای معلمان، مدارس و سازمانتوسعه حرفه

توانند رهبری دانش را در بین مدیران و معلمان مدارس می
عنوان ی را بهتقویت نمایند؛ همچنین ظرفیت یادگیری سازمان

یکی از عناصر مهم مدرسه در تسهیل رابطه بین رهبری دانش 
ای معلمان مورد توجه قرار دهند تا توسعه و توسعه حرفه

 ای معلمان در مسیر مطلوب قرار گیرد. حرفه
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Abstract 
 

The present research was conducted with the aim 
of investigating the effect of knowledge 
leadership on the professional development of 
teachers through the mediation of the learning 
capacity of secondary school teachers in Ilam city. 
In terms of the purpose, it is an applied study, in 
terms of the method of data collection, it is 
descriptive of the correlation type, and in terms of 
time, it is cross-sectional. The statistical 
population of the current research includes all the 
teachers of the second secondary schools of Ilam 
city (N = 576), from among whom 231 
participants were selected via stratified random 
sampling method by referring to the Morgan table. 
To measure the variables of the research, the 15-
question questionnaire of the professional 
development of teachers (Ayubi, 2013), the 
knowledge leadership questionnaire (Vitala et al., 
2004), and the Organizational Learning Capacity 
Questionnaire (2006). In order to analyze the data 
in the descriptive part, mean and standard 
deviation and in the inferential part, structural 
equation modeling was used, using SPSS software 
version 22 and Lisrel software version 8/8. The 
results of the research showed that the variable of 
knowledge leadership has a direct effect on the 
professional development of teachers. It also 
affects the professional development of teachers 
through organizational learning capacity. 
Considering the impact of knowledge leadership 
and organizational learning capacity on teachers' 
professional development, schools and 
educational organizations can strengthen 
knowledge leadership among school 
administrators and teachers. Also, they should pay 
attention to the organizational learning capacity as 
one of the important elements of the school in 
facilitating the relationship between knowledge 
leadership and teachers' professional 
development, so that the teachers' professional 
development is on the right track. 
Keywords Teachers' professional development, 
knowledge leadership, organizational learning 
capacity 

   

 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه ایالم، ایالم، ایران .1

 . دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد، واحد بروجرد، لرستان، ایران2

 1. Associate professor, department of management, 

University of Ilam, Ilam, Iran 

2. PhD candidate, Islamic Azad University of Borujerd, 

Lorestan, Iran 
 Corresponding Author, Email: tolabi70@yahoo.com*                                                                                                                           * نویسنده مسئول: 



       1401 ابستانت  ( / 24)پیاپی  2شماره  هفتم/سال  ای معلم/فصلنامة توسعة حرفه                        48  

 

 مقدمه

در  ها نقش اساسی در بهبود عملکرد کارکنان دارد، اماای اگرچه در همه سازمانتوسعه حرفه

ای، معلمان، های آموزشی، این نقش از اهمیت بیشتری برخوردار است. در فرآیند توسعه حرفهنظام

ها را به کار های جدید مربوط به تخصص خود را دریافت و در جهت بهبود عملکرد، آندانش و یافته

مند موزان خود، بهرهآریزی و افزایش توانایی دانشهای تازه برای برنامهبرند و در نتیجه از روشمی

های درسی روزانه و های آموزشی، در برنامهشوند، به عبارت دیگر، آنان پس از شرکت در دورهمی

؛ به نقل از زمانی و رهایی، 2021، 1شوند )کورلتهای آموزشی بلندمدت خود، توانمند میبرنامه

آموزان مرتبط گیری دانشج یادای معلمان با هدف بهبود نتایهای اخیر، توسعه حرفه(. در ده1400

عنوان رشد، در بین معلمان رایج ای معلمان اساساً به(. توسعه حرفه2019، 2است )پاول و دیاموند

گیری های تدریس و یادکند تا معلمان بتوانند روشاست، بنابراین، یک هدف بلندمدت را برآورده می

شده، بهبود شایستگی های طراحیاری از فعالیت(. بسی2005، 3خود را بهبود بخشند )ریچارذ و فارل

های شده، شامل فعالیتهای رسمی و سازماندهیگیرد که عالوه بر فعالیتمعلمان را در برمی

ای معلمان عمدتاً حول (. توسعه حرفه2018، 4تواند باشد )بورگغیررسمی ساده و فردی هم می

متمرکز است. درواقع، مدیریت و رهبری دانش روزرسانی دانش، های آموزشی مبتنی بر بهفرآیند

های های تدریس و استراتژیای معلمان است که برنامه درسی، روشیکی از الزامات توسعه حرفه

ای معلمان در صورتی اثربخش است که بتواند دانش مورد کند. برنامه توسعه حرفهجدید را فراهم می

به آموزش، تدریس و یادگیری را برای آنان فراهم  های مرتبطنیاز و جدید در زمینه همه فعالیت

یابی به دانش مورد نیاز معلمان، نیازمند تعامل بین آنان است. ازآنجایی که دانش از آورد. دست

ها را در پرتو احساسات، ها را درک کنند و آنها باید نحوه تعامل با آنگیرد، سازمانانسان نشأت می

ها با افزایش روابط با ها و رؤیاهای فردی و جمعی هدایت کنند. این جنبهها، قابلیتها، مهارتایده

دیگران در محیط سازمان )سنتی یا الکترونیکی( تغییر می کنند و فرآیندی پویا برای ارتباط دانش 

کنند. دانش جدید سازمانی به یک اولویت اداری مهم تبدیل و سازمان با محیط خود را ایجاد می

ها در تالش هستند کند. سازمانی حیاتی در بهبود عملکرد فردی و جمعی ایفا میشده است و نقش

های خود را براساس دانش و خرد عملی توسعه و تجدید کنند )عبدالحسین و طور مستمر ارزشتا به

های مدیریتی و دستیابی به حداکثر اثربخشی، گیریترین منبع تصمیم(. دانش، مهم5،2021ترهینی

های منحصر به فرد آید. پدیده رهبری دانش، دارای اهمیت راهبردی در توسعه ظرفیتمی به شمار

عنوان (؛ به همین دلیل، طی سالیان اخیر، رهبری دانش به2019، 6سازمان است )القطونه و همکاران

                                                           
1. Corlett 
2. Powell and Diamond 

3. Richards and Farrell 

4. Borg 
5. Abdulmuhsin and Tarhini  

6. Al-Qatawneh 
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موضوعی مهم، نقطه کانونی مباحث مدیریتی شده است که با فرآیندهای کاری پایه سازمان مرتبط 

ها و مخصوصاً در انجام وظایف، سازمان« رهبری دانش»ست. جستجوی ارزش از طریق اتخاذ ا

دهد )نوناکاو ای کارکنان قرار میمدارس را در مسیر درست، به سمت تولید دانش و توسعه حرفه

(. هدف رهبری دانش، دستیابی به اهداف سازمانی و نتایج مثبت در سازمان 1،2019تاکوچی

ودن ارزش، افزایش سطح عملکرد سازمانی با طراحی و اجرای ابزارها، فرآیندها، منظور افزبه

گذاری و به کارگیری انواع منظور بهبود، به اشتراکهای مختلف بهها، ساختارها و فرهنگسامانه

ای کارکنان، حیاتی های سازمانی و توسعه حرفهگیریمختلفی از دانش است که برای تصمیم

؛ مناب و 2004، 3؛ هولسپل و جوشی2019، 2؛ بودیچرال و پاموالپاتی2019ه و همکاران، است)القطون

 (. 2019، 4عزیز

عنوان یکی از اجزای نظام آموزشی در ساختار مدرسه و در تعامل با سایر عناصر معلمان به

مستلزم ای معلمان، آموزشی، برای ایجاد محیط پویا و مؤثر، نقش اساسی دارند. تحقق توسعه حرفه

ای از مندی مدارس از ظرفیت  یادگیری مناسب است. ظرفیت یادگیری سازمانی، مجموعهبهره

های سازمانی، مانند کسب دانش، توزیع اطالعات، تفسیر اطالعات و حافظه است که به صورت اقدام

(. ظرفیت 2020، 5)آلکاتری و همکارانگذارد آگاهانه و یا ناآگاهانه بر تحول مثبت سازمانی اثر می

های مناسبی ها و رویّهمشیبه توانایی سازمان برای اجرای اقدامات مدیریتی، ساختار، خط یادگیری،

دهد؛ این توانایی، به فرآیند یادگیری نماید و آن را توسعه میداللت دارد که یادگیری را تسهیل می

یند یادگیری سازمانی را تسهیل ها از طریق استقرار عواملی که فرآسازمانی منجر می شود. سازمان

کنند. دادن به سازمانی که یادگیرنده باشد، چنین ظرفیتی را ایجاد میکنند و یا از طریق اجازهمی

ظرفیت یادگیری سازمانی، باید قادر به ایجاد، کسب، انتقال و یکپارچگی دانش جدید باشد و 

دید، با تأکید بر بهبود عملکرد، منجر همچنین به اصالح رفتارهای فعلی برای استفاده از دانش ج

سازد ظرفیت یادگیری سازمانی فرآیندی است پویا که سازمان را قادر می(. 1396نژاد، شود )مطهری

ها ها و رفتارتا به سرعت، با تغییر، سازگاری یابد. این فرآیند شامل تولید دانش جدید، مهارت

جاد دانش و بهبود کارایی سازمان است. پس، یک شود. ظرفیت یادگیری سازمانی، راه اصلی ایمی

(. توجه به ظرفیت یادگیری 2020، 6سازمان موفق باید در یادگیری پویا باشد )ژانگ و همکاران

 یابی به دانش مورد نیاز در سطح سازمان است.های دستکردن شیوهسازمانی، مستلزم فراهم

وپرورش وجود سازمانی در نظام آموزشهرچند آمار دقیقی از وضعیت موجود ظرفیت یادگیری 

انداز مدرسه، در سند جامع تحول و نوسازی نظام عنوان وضعیت مطلوب و چشمندارد، آنچه به

                                                           
7. Nonaka and Takeuchi 
2. Bodicherla and Pamulapati 

3. Holsapple and Joshi 

4. Manab and  Aziz 
5. Alkatheeri et al 

6. Zhang et al 
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نگاشته شده، به این  -1404عنوان یکی از اسناد مهم باالدستی آموزشی کشور در افق به-آموزشی 

های جو، خواستار تعالی مستمر فرصتالیادگیرنده، کم 1404انداز شرح است: مدرسه در افق چشم

های جدید در خدمت بیننده خودجوش ظرفیتکننده هدایت، یادگیرنده و تدارکتربیتی، آسان

عنوان وضعیتی مطلوب در افق تعلیم و تربیت، است. با توجه به این سند، یادگیرندگی و یادگیری به

وضعیت فعلی، کمتر از حد مطلوب این موارد درنظر گرفته شده که خود، گویای این است که  1404

های غربی کشور است که در مدارس کنونی است؛ از سوی دیگر، شهر ایالم، مرکز یکی از استان

آموزان و حتی خود معلمان، حکایت از شواهد میدانی، اظهار نظر مسئولین استانی، اظهارات دانش

ای معلمان، در مدارس مقطع سعه حرفهاین مسأله دارد که مدیریت و رهبری دانش با هدف تو

ای متوسطه شهر ایالم، مورد توجه نیست و از ظرفیت یادگیری مدارس در جهت توسعه حرفه

رو توجه به عواملی که یادگیری را در همه سطوح، بویژه، سطح معلمان استفاده نمی شود؛ ازاین

ی برخوردار است. بنابراین عدم توجه دهد از اهمیت فراوانسازمانی و در مدارس تحت تأثیر قرار می

 کند.به این موضوع  به صورت سلبی و ایجابی ضرورت تدوین پژوهش را توجیه می

ای معلمان در نظام های توسعه حرفهدهد که برنامه( نشان می1400نتایج پژوهش عدلی )

با تحوالت  های کنونی به جای همگامیهای جدی مواجه هستند. برنامهآموزشی ایران با چالش

علمی و فناوری، بیشتر به دنبال حفظ و تقویت ساختاری نظام آموزشی هستند. براساس این 

ای پایدار معلمان، چهار های کلیدی، جهت استقرار مدیریت دانش برای توسعه حرفهها، مؤلفهیافته

ان و فناوری بنیدوست، طراحی ساختار دانشمؤلفه است که عبارتند از: رهبری دانش، فرهنگ دانش

ای معلم، ای معلم و روابط حرفهگیری حرفهپیشرفته در مدارس؛ بر این پایه، دو مقوله اصلی جهت

بنیان، ضروری است. ای پایدار معلم، در ساختارهای دانشریزی برای توسعه حرفهمنظور برنامهبه

ای معلمان، سعه حرفه( در تحقیق خود به این نتیجه دست یافتند که تو1400الزامی و همکاران )

دارای چهار بعد: دانش، مهارت، نگرش و توانایی و نه مؤلفه، شامل: دانش مدیریت عمومی، دانش 

ای، تمایالت فردی، نگرش مدیریت تخصصی، مهارت تعاملی، مهارت مدیریت منابع، مهارت حرفه

ابی و ـی، تلخایج پژوهش رحمتـنت. ایی جسمی و روانی و توانایی فکری استـمدیریتی، توان

آموخته معلمان و هماهنگی یا عدم که نظام باورهای تربیتی، مفاهیم ازپیش( نشان داد 1399مرادی)

شناختی، های ضمنی معلمان، انسجام شناخت، باورهای معرفتهماهنگی آن با مفاهیم علمی، نظریه

معلمان مورد توجه قرار بگیرد؛ ای بنیاد باید در توسعه حرفهآگاهی فرامفهومی و نظام شناختی تجربه

تواند محیط ساختن دانش را برای تغییر مفهومی معلمان  ایجاد کند، باید همچنین امکانی که می

دهد که سامانه ( نشان می1397فر )مطالعات حسینی، آیتی و شکوهی مورد توجه قرار گیرد.

طور مجزا بر هر نه مؤلفه ه، و بهای معلمان شدطورکلی، باعث افزایش توسعه حرفهمدیریت دانش، به

ای که شامل: طراحی آموزشی، دانش تخصصی، همکاری و تشریک مساعی، اجرای توسعه حرفه

محوری، محیط یادگیری و رشد و بالندگی معلمان تدریس، فناوری آموزشی، ارزیابی، تحقیق
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این نتیجه دست یافتند ( نیز در تحقیق خود به 2022) 1شود، تأثیر مثبت داشته است. سو و انگمی

ها مسئول اصلی کیفیت آموزش ای معلمان، جذابیت جهانی پیدا کرده است، زیرا آنکه توسعه حرفه

های مرتبط با آن، نیاز دارند. ای، به کسب دانش و توانایییابی به توسعه حرفههستند و برای دست

بکه توسعه چرخه دانش به سمت دهد که باید مدل جدیدی از ش(  نشان می2022)2نتایج تحقیق وو

مدیریت دانش شخصی معلمان، ایجاد شود تا آنان با روند توسعه فناوری اطالعات، توسعه یابند و 

کارگیری چهار ای و توانایی و رقابت خود را بهبود بخشند. نقش این مدل با بهسیستم دانش حرفه

ها را به تواند آننش شخصی خوب میشود تا اطمینان حاصل شود که مدیریت دااستراتژی انجام می

ای سوق دهد. واضح ای پایدار، در عصر چندرسانههای شخصی و توسعه حرفهسمت تحقق ارزش

ای معلمان با نقش میانجی طور مستقیم به بررسی رهبری دانش بر توسعه حرفهاست پژوهشی که به

توجه به اهمیت و ضرورت ظرفیت یادگیری سازمانی، پرداخته باشد، در دسترس نیست پس با 

عنوان عامالن همگامی مدارس با دانش روز، رشد و توسعه جامعه و فرهنگ ملی، نقش معلمان به

اصلی یادگیری در مدرسه و همچنین حساسیت شغل معلمان که مسئولیت همگامی با اهداف و خط 

سؤال است که توسعه  وپرورش را بر عهده دارند، این پژوهش به دنبال پاسخ به اینآموزشهای مشی

ای معلمان مقطع دوم متوسطه در شهر ایالم چگونه از طریق ظرفیت یادگیری سازمانی تحت حرفه

 گیرد؟ تأثیر رهبری دانش قرار می
    1           : 

 

 
              

        

                         

                 

                             

                        

                
 

 ( مدل مفهومی تحقیق1شکل )

 

 روش

همبستگی است. -از نظر ماهیت روش، از نوع توصیفی تحقیق حاضر براساس هدف، کاربردی و

 تشکیلنفر  576تمامی معلمان مدارس متوسطه دوم شهر ایالم به تعداد این مطالعه را  جامعه آماری
                                                           
1. Su and wang 

2. Wu 
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نفر تعیین گردید  231( تعداد 1970نمونه آماری با استفاده از جدول گرجسی و مورگان )دهند. می

  ای، متناسب با حجم، از هردو گروه زن و مرد انتخاب شدند.گیری تصادفی طبقهکه با روش نمونه

 -1پرسشنامه استاندارد استفاده شد:  3زار گردآوری اطالعات پرسشنامه بود که به شرح زیر از اب

( ساخته شده 1393سؤالی که توسط ایوبی ) 15نامه ای معلمان از پرسشبرای سنجش توسعه حرفه

آن ( استفاده شد. آلفای کرونباخ 1و کامالً مخالفم = 5و براساس مقیاس لیکرت )کامالً موافقم =

برآورد  95/0. برآورد شده است. در این پژوهش آلفای کرونباخ 84/0ها توسط ایوبی برای همه مؤلفه

باشد. برای بررسی مورد قبول می7/0شد. الزم به ذکر است که پایایی ابزار، به دلیل مقدار باالی 

ده شد که مورد تأیید و خبرگان قراردا تن از اساتیدپرسشنامه در اختیار چندین  روایی صوری آن نیز

منظور سنجش رهبری ( به2004پرسشنامه رهبری دانش توسط ویتاال و همکاران ) -2 قرار گرفت.

یابی یادگیری، مؤلفه جهت 4سؤال و  15دانش، طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه، دارای 

گروهی و عمل در ایجاد فضای حمایتی از یادگیری، حمایت از فرآیند یادگیری در سطح فردی و 

اعتبار یا روایی، با این  لیکرت، تنظیم شده است.ای باشد و براساس طیف پنج گزینهمی نقش الگو

گیرد که ما فکر ندازه میگیری تا چه حد چیزی را امسأله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه

( روایی 1395(. در پژوهش درخشان و همکاران )1390)سرمد، حجازی و بازرگان، کنیممی

قابلیت اعتماد یا پایایی یک  محتوایی و صوری و مالکی این پرسشنامه، مناسب ارزیابی شده است.

گیرد؛ یعنی اینکه ابزار گیری چیزهایی که اندازه میابزار، عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه

)سرمد و همکاران،  دهدگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میاندازه

( برای این 1395شده در پژوهش درخشان و همکاران )(. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه1390

توسط فام و اسوایرسزک پرسشنامه ظرفیت یادگیری سازمانی  -3برآورد شد.  7/0پرسشنامه باالی 

 3رای منظور سنجش ظرفیت یادگیری سازمانی، طراحی شده است. این پرسشنامه دا( به2006)

( ضمن تحقیق خود، روایی صوری و محتوایی این 2006باشد. فام و اسوایرسزک )گویه می 9مؤلفه و 

 به دست آوردند. 7/0ابزار را مناسب برآورد کردند و پایایی آن را به روش آلفای کرونباخ، باالتر از 

های بل از آزمون فرضیههای تحقیق، ابتدا قها، مطابق با اهداف و فرضیهبرای تجزیه و تحلیل داده

تحقیق، در بخش توصیفی، از میانگین، انحراف معیار، کمینه و بیشینه و در بخش استنباطی، از 

اسمیرونوف( برای تمامی متغیرها استفاده شده است.  -ها )کلموگروف بودن توزیع دادهآزمون نرمال

ه است. همچنین شداده های همبستگی و رگرسیون خطی و چندمتغیره استفدر نهایت، از روش

ت کلیه عملیاه است. شدجهت سنجش نقش میانجی متغیرها، از آزمون معادالت ساختاری، استفاده 

 ه است.شداستفاده  8/8و نرم افزار لیزرل نسخه  22نسخه  SPSSار فزم انرده از ستفاابا ری ماآ
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 هایافته

در این مطالعه شرکت داشتند  52/41نفر از معلمان مقطع متوسطه دوم با میانگین سنی  237تعداد 

نفر(  143درصد ) 9/61نفر( مرد بودند. همچنین 72درصد ) 1/31نفر( زن و  154درصد ) 7/66که 

نفر ( دارای 7درصد ) 3نفر( دارای مدرک فوق لیسانس،  57درصد ) 7/24دارای مدرک لیسانس، 

 مدرک دکتری بودند.

اند، سال داشته 10نفر( سابقه خدمت کمتر از  52درصد ) 1/22همچنین از بین نمونه پژوهش 

نفر( سابقه خدمت  107درصد ) 3/46اند، سال داشته 20تا  11نفر( سابقه خدمت  59درصد ) 6/25

ها و های آمار توصیفی متغیراند. در این قسمت از پژوهش، ابتدا شاخصسال داشته 20باالتر از 

 گیرند. ار میهای آمار استنباطی، مورد بررسی قرسپس شاخص

اسمیرنف بر حسب ابعاد رهبری -(، میانگین، انحراف معیار، مقدار آماره کولمونگروف1در جدول )

 نشان داده شده است.ای دانش، یادگیری سازمانی و توسعه حرفه

 های توصیفی و  نرمال بودن متغیرهای پژوهش( بررسی شاخص1جدول )

 میانگین تعداد متغیر
انحراف 

 معیار

 مارهمقدارآ

 -کلموگروف

 اسمیرنوف

سطح 

 داریمعنا

 071/0 840/1 01583/1 5909/3 231 یابی یادگیریجهت

 070/0 650/1 88678/0 7565/3 231 ایجاد فضای حمایتی از یادگیری

حمایت از فرآیند یادگیری در 

 سطح فردی و گروهی
231 6255/3 00160/1 213/1 008/0 

 079/0 507/1 03587/1 4646/3 231 عمل در نقش الگو

 083/0 559/1 99635/0 4156/3 231 یادگیری سازمانی

 070/0 824/1 10082/1 6104/3 231 ایتوسعه حرفه

 

(، میانگین، انحراف معیار، کمینه و بیشینه تحقیق بر حسب ابعاد رهبری دانش، 1در جدول )

شود میانگین متغیر دیده می طور کهنشان داده شده است. همانای یادگیری سازمانی و توسعه حرفه

، 75/3، میانگین متغیر ایجاد فضای حمایتی از یادگیری برابر با 59/3یابی یادگیری برابر با جهت

، میانگین متغیر 62/3میانگین متغیر حمایت از فرآیند یادگیری در سطح فردی و گروهی برابر با 

و میانگین متغیر  41/3سازمانی برابر با  ، میانگین متغیر یادگیری46/3عمل در نقش الگو برابر با 

 شده است.  61/3برابر با ای توسعه حرفه
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داری که سطح معنااست؛ لذا ازآنجایی 05/0داری بیشتر از ها، سطح معنابودن دادهالزمه تأیید نرمال

وزیع شود و تهای تحقیق تأیید میبرای همه متغیرپس فرضیه صفر  است بیشتر 05/0آمده از دستبه

 نرمال است.ها داده

معلمان با نقش میانجی ظرفیت یادگیری سازمانی ای فرضیه اصلی: رهبری دانش بر توسعه حرفه

 داری دارد.در معلمان مدارس متوسطه دوم، تأثیر معنا
 ( نتایج حاصل از تحلیل مدل معادالت ساختاری جهت بررسی فرضیه اصلی2جدول )

 نوع تأثیر فرضیه
ضریب 

 مسیر
 tره آما

نتیجه 

 فرضیه

 تأیید 33/15 86/0 مستقیم ای معلمانتوسعه حرفه رهبری دانش 

 تأیید 74/14 82/0 مستقیم ظرفیت یادگیری سازمانی رهبری دانش 

ای توسعه حرفه ظرفیت یادگیری سازمانی

 معلمان
 تأیید 59/11 71/0 مستقیم

 ظرفیت یادگیری سازمانی  رهبری دانش 

 ای معلمانتوسعه حرفه
 تأیید 24/14 81/0 غیرمستقیم

 

ای ( بین دو متغیر رهبری دانش و توسعه حرفهT-valueبا توجه به اینکه مقدار عدد معناداری )

معلمان تأثیر ای ، پس رهبری دانش بر توسعه حرفهاست 96/1تر از و بزرگ 33/15معلمان برابر با 

 86/0داری دارد. همچنین چون ضریب همبستگی )ضریب استاندارد( بین دو متغیر، برابر با معنا

معلمان دارای تأثیر ای توان نتیجه گرفت که رهبری دانش بر توسعه حرفهمی شده است، پس

 باشد.می 86/0مستقیم، مثبت و معناداری است و شدت این تأثیر 

( بین دو متغیر رهبری دانش و ظرفیت یادگیری T-valueمقدار عدد معناداری ) با توجه به اینکه

، پس رهبری دانش بر ظرفیت یادگیری سازمانی است 96/1تر از و بزرگ 74/14سازمانی برابر با 

 82/0داری دارد. همچنین چون ضریب همبستگی )ضریب استاندارد( بین دو متغیر برابر با تأثیر معنا

توان نتیجه گرفت که رهبری دانش بر ظرفیت یادگیری سازمانی دارای تأثیر می شده است، پس

 باشد.می 82/0مستقیم، مثبت و معناداری است و شدت این تأثیر 

( بین دو متغیر ظرفیت یادگیری سازمانی و T-valueبا توجه به اینکه مقدار عدد معناداری ) 

باشد، پس ظرفیت یادگیری سازمانی بر می 96/1تر از و بزرگ 59/11معلمان برابر با ای توسعه حرفه

داری دارد؛ همچنین چون ضریب همبستگی )ضریب استاندارد( معلمان تأثیر معناای توسعه حرفه

توان نتیجه گرفت که ظرفیت یادگیری سازمانی بر می شده است، پس 71/0بین دو متغیر برابر با 

می 71/0م، مثبت و معناداری است و شدت این تأثیر معلمان دارای تأثیر مستقیای توسعه حرفه
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گری ظرفیت یادگیری سازمانی معلمان با میانجیای باشد. بنابراین رهبری دانش بر توسعه حرفه

 مدارس تأثیر معناداری دارد.

 

 تحلیل عاملی تأییدی متغیر مستقل رهبری دانش در مرتبه دوم

یابی یادگیری، ایجاد فضای حمایتی از یادگیری، تمؤلفه )جه 4متغیر مستقل رهبری دانش دارای 

باشد. در زیر، نتایج حمایت از فرآیند یادگیری در سطح فردی و گروهی و عمل در نقش الگو( می

 های رهبری دانش آمده است.تحلیل عاملی تأییدی مؤلفه

 
 مین استانداردهای رهبری دانش در مرتبه دوم در حالت تختحلیل عاملی تأییدی مؤلفه( 2شکل )

 

ها را در بارهای عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد، میزان تأثیر هرکدام از متغیرها و یا گویه

دهد؛ به عبارت دیگر، بار عاملی، توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی، نشان می

 ها( است.تغیر مکنون )عاملگر)سؤال پرسشنامه( با مدهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهدهنشان

شده )سؤال( بهتر تر و به عدد یک نزدیکتر باشد، یعنی متغیر مشاهدههر چه بار عاملی، بزرگ

باشد رابطه ضعیف در نظر  3/0تواند متغیر مکنون یا پنهان را تبیین نماید. اگر بار عاملی کمتر از می

باشد  6/0قابل قبول و اگر بیشتر از  6/0و  3/0شود. بار عاملی بین گرفته شده و از آن صرف نظر می

 خیلی مطلوب است.

مؤلفه )تحصیل دانش، تسهیل دانش،  3متغیر میانجی ظرفیت یادگیری سازمانی دارای 

 باشد. کارگیری دانش( میبه
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های ظرفیت یادگیری سازمانی در مرتبه دوم در حالت تخمین تحلیل عاملی تأییدی مؤلفه( 3شکل )

 استاندارد

 

ها را در بارهای عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد، میزان تأثیر هرکدام از متغیرها و یا گویه

دهد. به عبارت دیگر، بار عاملی توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی، نشان می

ها( املگر) سؤال پرسشنامه( با متغیر مکنون )عدهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهدهنشان

نزدیکتر باشد، یعنی متغیر مشاهده شده )سؤال( بهتر  1تر و به عدد باشد. هر چه بار عاملی بزرگمی

باشد رابطه ضعیف در نظر  3/0تواند متغیر مکنون یا پنهان را تبیین نماید. اگر بار عاملی کمتر از می

باشد  6/0بل قبول و اگر بیشتر از قا 6/0و  3/0شود. بار عاملی بین نظر میگرفته شده و از آن، صرف

 .خیلی مطلوب است
 

 ای معلمانتحلیل عاملی تأییدی متغیر وابسته توسعه حرفه

باشد. در زیر، نتایج تحلیل عاملی تأییدی شاخص می 15ای معلمان دارای متغیر وابسته توسعه حرفه

 ای معلمان آمده است. متغیر وابسته توسعه حرفه
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 ای معلمان در حالت تخمین استانداردملی تأییدی متغیر وابسته توسعه حرفهتحلیل عا( 4)  شکل

 

ها را در بارهای عاملی مدل، در حالت تخمین استاندارد، میزان تأثیر هرکدام از متغیرها و یا گویه

دهد؛ به عبارت دیگر، بار عاملی توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان می

ها( گر )سؤال پرسشنامه( با متغیر مکنون )عامله میزان همبستگی هر متغیر مشاهدهدهندنشان

شده )سؤال( تر و به عدد یک نزدیکتر باشد، یعنی متغیر مشاهدههر چه بار عاملی بزرگ باشد.می

در  باشد رابطه ضعیف 3/0تواند متغیر مکنون یا پنهان را تبیین نماید. اگر بار عاملی کمتر از بهتر می

 6/0قابل قبول و اگر بیشتر از  6/0و  3/0شود. بار عاملی بین نظر گرفته شده و از آن صرف نظر می

 باشد خیلی مطلوب است.
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 فرعی تحقیق در حالت تخمین استانداردهای مدل معناداری فرضیه( 5شکل )

 

 
 های فرعی تحقیق در حالت ضرایب معناداری( مدل معناداری فرضیه6) شکل 
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 های فرعیهای نیکوئی برازش مدل فرضیه( شاخص3جدول )

 CMIN/DF RMR RMSEA GFI AGFI NFI NNFI IFI شاخص برازندگی

 >9/0 >9/0 >9/0 >8/0 >9/0 <08/0 <05/0 <3 مقادیر قابل قبول

 95/0 95/0 95/0 94/0 97/0 068/0 028/0 065/2 شدهمقادیر محاسبه

 

باشد که این شاخص به می95/0دست آمده، مقدار ایشی بهیا شاخص برازش افز IFIمقدار  -

 برازش مطلوب مدل اشاره دارد.

 9/0باشد باید از می تطبیقیهای یا شاخص برازش هنجارنشده که جزو شاخص NNFIمقدار  -

 باشد.می دهنده برازش مطلوب مدلشده و نشان 95/0باالتر باشد که برای مدل اصلی تحقیق، برابر 

باشد که با می 95/0آمده، مقدار دستبونت به-یا شاخص برازش هنجارشده بنتلر NFIمقدار -

باشد، مدل با توجه به این شاخص از می که حد مطلوب این شاخص 9/0توجه به مقدار استاندارد 

 برازش مطلوبی برخوردار است.

قابل قبول برای  باشد که مقدارمی بر حسب درجه آزادی GFIمقدار تعدیل یافته  AGFIمقدار  -

 دهنده وضعیت مطلوب مدلدست آمده که نشانبرای آن به 94/0است. در این مدل مقدار  8/0آن 

 باشد.می

دهد مدل تا چه حد نسبت به عدم وجود آن، یا شاخص برازندگی نشان می GFIمقدار  -

است و این  97/0ر شود که مدل فوق دارای مقدامی پذیرفته 9/0برازندگی بهتری دارد و باالتر از 

 دهنده برازش مطلوب مدل است.نشان

می 068/0دست آمده مقدار یا ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد به RMSEAمقدار -

 باشد.می مطلوب 08/0تر از باشد که با توجه به مقدار استاندارد پایین

کمتر باشد  05/0ر چقدر از یا استاندارد ریشه میانگین مربعات باقیمانده نیز ه SRMRمقدار  -

شده و بینیهای پیشبرابر تفاوت بین واریانس و کواریانس SRMRبرازش مدل مطلوبتر است )

دهنده و نشان 028/0ماندها استاندارد شده است(. برای مدل فوق شده در مدل بر پایه پسمشاهده

 باشد.می برازش مطلوب مدل

باشد مدل، دارای برازش بهتری است که مقدار  3ز عدد هرچه کوچکتر ا CMIN/DFمقدار -

 باشد، لذا مدل از برازش خوبی برخوردار است. می 065/2دست آمده در اینجا به

توان دریافت که مدل فرضیه اصلی از برازش مناسبی ها میبنابراین با توجه به کلیه شاخص

 برخوردار است.

معلمان با نقش میانجی ظرفیت ای سعه حرفهیابی یادگیری بر توفرضیه فرعی اول: جهت

 داری دارد.یادگیری سازمانی در معلمان مدارس متوسطه دوم تأثیر معنا
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معلمان با ای یابی یادگیری بر توسعه حرفهجهت ( نتایج حاصل از تحلیل مدل معادالت ساختاری4جدول )

 نقش میانجی ظرفیت یادگیری سازمانی

 نوع تأثیر فرضیه
ضریب 

 مسیر
 tآماره 

نتیجه 

 فرضیه

 تأیید 67/10 62/0 مستقیم ای معلمانتوسعه حرفه یابی یادگیری جهت

ظرفیت یادگیری  یابی یادگیری جهت

 سازمانی
 تأیید 71/11 71/0 مستقیم

ای توسعه حرفه ظرفیت یادگیری سازمانی

 معلمان
 تأیید 88/9 56/0 مستقیم

ظرفیت یادگیری  یابی یادگیری جهت

 ای معلمانتوسعه حرفه سازمانی 
 تأیید 73/10 62/0 غیرمستقیم

 

یابی یادگیری و توسعه ( بین دو متغیر جهتT-valueبا توجه به اینکه مقدار عدد معناداری )

یابی یادگیری بر توسعه ، پس جهتباشدمی 96/1تر از و بزرگ 67/10معلمان برابر با ای حرفه

داری دارد. همچنین چون ضریب همبستگی )ضریب استاندارد( بین دو معلمان تأثیر معناای حرفه

ای یابی یادگیری بر توسعه حرفهتوان نتیجه گرفت که جهتمی شده است، پس 62/0متغیر برابر با 

با توجه به  باشد.می (62/0این تأثیر ) معلمان دارای تأثیر مستقیم، مثبت و معناداری است و شدت

یابی یادگیری و ظرفیت یادگیری سازمانی ( بین دو متغیر جهتT-valueاینکه مقدار عدد معناداری )

یابی یادگیری بر ظرفیت یادگیری سازمانی باشد، پس جهتمی 96/1تر از و بزرگ 71/11برابر با 

تگی )ضریب استاندارد( بین دو متغیر برابر با داری دارد؛ همچنین چون ضریب همبستأثیر معنا

یابی یادگیری بر ظرفیت یادگیری سازمانی توان نتیجه گرفت که جهتمی شده است، پس 71/0

با توجه به اینکه باشد. می (71/0دارای تأثیر مستقیم، مثبت و معناداری است و شدت این تأثیر )

معلمان ای رفیت یادگیری سازمانی و توسعه حرفه( بین دو متغیر ظT-valueمقدار عدد معناداری )

معلمان ای باشد، پس ظرفیت یادگیری سازمانی بر توسعه حرفهمی 96/1تر از و بزرگ 88/9برابر با 

 56/0داری دارد. همچنین چون ضریب همبستگی )ضریب استاندارد( بین دو متغیر برابر با تأثیر معنا

معلمان دارای ای توان نتیجه گرفت که ظرفیت یادگیری سازمانی بر توسعه حرفهمی شده است، پس

یابی باشد؛ بنابراین جهتمی (56/0تأثیر مستقیم، مثبت و معناداری است و شدت این تأثیر)

گری ظرفیت یادگیری سازمانی مدارس، تأثیر معناداری معلمان بامیانجیای یادگیری بر توسعه حرفه

 دارد.
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معلمان با نقش میانجی ای فرعی دوم: ایجاد فضای حمایتی از یادگیری بر توسعه حرفهفرضیه 

  داری دارد.ظرفیت یادگیری سازمانی در معلمان مدارس متوسطه دوم تأثیر معنا
ایجاد فضای حمایتی از یادگیری بر توسعه  ( نتایج حاصل از تحلیل مدل معادالت ساختاری5جدول )

 ش میانجی ظرفیت یادگیری سازمانیمعلمان با نقای حرفه

ضریب  نوع تأثیر فرضیه

 مسیر

نتیجه  tآماره 

 فرضیه

ای توسعه حرفه ایجاد فضای حمایتی از یادگیری 

 معلمان

 تأیید 09/12 73/0 مستقیم

ظرفیت یادگیری  ایجاد فضای حمایتی از یادگیری 

 سازمانی

 تأیید 01/11 67/0 مستقیم

 تأیید 88/9 56/0 مستقیم ای معلمانتوسعه حرفه ظرفیت یادگیری سازمانی

ظرفیت یادگیری  ایجاد فضای حمایتی از یادگیری 

 ای معلمانتوسعه حرفه سازمانی 

 تأیید 26/11 67/0 غیرمستقیم

 

بین دو متغیر ایجاد فضای حمایتی از یادگیری ( T-valueبا توجه به اینکه مقدار عدد معناداری )

باشد، پس ایجاد فضای حمایتی از می 96/1تر از و بزرگ 09/12ای معلمان برابر با و توسعه حرفه

داری دارد؛ همچنین چون ضریب همبستگی )ضریب معلمان تأثیر معناای یادگیری بر توسعه حرفه

توان نتیجه گرفت که ایجاد فضای حمایتی می است، پس شده 73/0استاندارد( بین دو متغیر برابر با 

معلمان دارای تأثیر مستقیم، مثبت و معناداری است و شدت این ای از یادگیری بر توسعه حرفه

( بین دو متغیر ایجاد فضای T-valueبا توجه به اینکه مقدار عدد معناداری ) باشد.می (73/0تأثیر )

باشد، پس می 96/1تر از و بزرگ 01/11یری سازمانی برابر با حمایتی از یادگیری و ظرفیت یادگ

داری دارد؛ همچنین چون ایجاد فضای حمایتی از یادگیری بر ظرفیت یادگیری سازمانی تأثیر معنا

توان نتیجه می شده است، پس 67/0ضریب همبستگی )ضریب استاندارد( بین دو متغیر برابر با 

یادگیری بر ظرفیت یادگیری سازمانی دارای تأثیر مستقیم، مثبت گرفت که ایجاد فضای حمایتی از 

-Tبا توجه به اینکه مقدار عدد معناداری )باشد. می (67/0و معناداری است و شدت این تأثیر )

valueتر از و بزرگ 88/9معلمان برابر با ای ( بین دو متغیر ظرفیت یادگیری سازمانی و توسعه حرفه

داری دارد. معلمان تأثیر معناای یت یادگیری سازمانی بر توسعه حرفهباشد، پس ظرفمی 96/1

می شده است، پس 56/0همچنین چون ضریب همبستگی )ضریب استاندارد( بین دو متغیر برابر با 

معلمان دارای تأثیر مستقیم، ای توان نتیجه گرفت که ظرفیت یادگیری سازمانی بر توسعه حرفه

باشد؛ بنابراین ایجاد فضای حمایتی از یادگیری می (56/0دت این تأثیر )مثبت و معناداری است و ش

 گری ظرفیت یادگیری سازمانی مدارس تأثیر معناداری دارد.معلمان با میانجیای بر توسعه حرفه
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ای فرضیه فرعی سوم: حمایت از فرآیند یادگیری در سطح فردی و گروهی بر توسعه حرفه

ت یادگیری سازمانی در معلمان مدارس متوسطه دوم شهر، تأثیر معلمان با نقش میانجی ظرفی

 داری دارد.معنا
حمایت از فرآیند یادگیری در سطح فردی و  ( نتایج حاصل از تحلیل مدل معادالت ساختاری6جدول )

 معلمان با نقش میانجی ظرفیت یادگیری سازمانیای گروهی بر توسعه حرفه

 نوع تأثیر فرضیه
ضریب 

 مسیر
 t آماره

نتیجه 

 فرضیه

حمایت از فرآیند یادگیری در سطح فردی و گروهی 

 ای معلمانتوسعه حرفه 
 تأیید 27/11 69/0 مستقیم

حمایت از فرآیند یادگیری در سطح فردی و گروهی 

 ظرفیت یادگیری سازمانی 
 تأیید 58/11 70/0 مستقیم

 تأیید 88/9 56/0 مستقیم ای معلمانتوسعه حرفه ظرفیت یادگیری سازمانی

حمایت از فرآیند یادگیری در سطح فردی و گروهی 

ای توسعه حرفه ظرفیت یادگیری سازمانی  

 معلمان

 تأیید 00/11 66/0 غیرمستقیم

 

ت از فرآیند یادگیری در ( بین دو متغیر حمایT-valueبا توجه به اینکه مقدار عدد معناداری )

باشد، پس می 96/1تر از و بزرگ 27/11معلمان برابر با ای سطح فردی و گروهی و توسعه حرفه

معلمان مقطع دوم متوسطه، ای حمایت از فرآیند یادگیری در سطح فردی و گروهی بر توسعه حرفه

 69/0بین دو متغیر برابر با داری دارد؛ همچنین چون ضریب همبستگی )ضریب استاندارد( تأثیر معنا

توان نتیجه گرفت که حمایت از فرآیند یادگیری در سطح فردی و گروهی بر می شده است، پس

می (69/0معلمان دارای تأثیر مستقیم، مثبت و معناداری است و شدت این تأثیر )ای توسعه حرفه

غیر حمایت از فرآیند یادگیری در ( بین دو متT-valueبا توجه به اینکه مقدار عدد معناداری ) باشد.

باشد، پس می 96/1تر از و بزرگ 58/11سطح فردی و گروهی و ظرفیت یادگیری سازمانی برابر با 

داری حمایت از فرآیند یادگیری در سطح فردی و گروهی بر ظرفیت یادگیری سازمانی تأثیر معنا

شده است،  70/0متغیر برابر با دارد؛ همچنین چون ضریب همبستگی )ضریب استاندارد( بین دو 

توان نتیجه گرفت که حمایت از فرآیند یادگیری در سطح فردی و گروهی بر ظرفیت می پس

با باشد. می (70/0یادگیری سازمانی دارای تأثیر مستقیم، مثبت و معناداری است و شدت این تأثیر )

فیت یادگیری سازمانی و توسعه ( بین دو متغیر ظرT-valueتوجه به اینکه مقدار عدد معناداری )

باشد، پس ظرفیت یادگیری سازمانی بر توسعه می 96/1تر از و بزرگ 88/9معلمان برابر با ای حرفه

داری دارد؛ همچنین چون ضریب همبستگی )ضریب استاندارد( بین دو معلمان، تأثیر معناای حرفه
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ه ظرفیت یادگیری سازمانی بر توسعه توان نتیجه گرفت کمی شده است، پس 56/0متغیر برابر با 

معلمان مقطع دوم متوسطه دارای تأثیر مستقیم، مثبت و معناداری است و شدت این تأثیر ای حرفه

ای باشد. بنابراین حمایت از فرآیند یادگیری در سطح فردی و گروهی بر توسعه حرفهمی (56/0)

مدارس مقطع متوسطه دوم، تأثیر گری ظرفیت یادگیری سازمانی معلمان معلمان با میانجی

 معناداری دارد.

معلمان با نقش میانجی ظرفیت ای فرضیه فرعی چهارم: عمل در نقش الگو بر توسعه حرفه

 داری دارد.یادگیری سازمانی در معلمان مدارس متوسطه دوم تأثیر معنا
معلمان با ای وسعه حرفهعمل در نقش الگو بر ت ( نتایج حاصل از تحلیل مدل معادالت ساختاری7جدول )

 نقش میانجی ظرفیت یادگیری سازمانی

 نوع تأثیر فرضیه
ضریب 

 مسیر
 tآماره 

نتیجه 

 فرضیه

 تأیید 77/12 76/0 مستقیم ای معلمانتوسعه حرفه عمل در نقش الگو 

 تأیید 42/11 70/0 مستقیم ظرفیت یادگیری سازمانی عمل در نقش الگو 

 تأیید 88/9 56/0 مستقیم ای معلمانتوسعه حرفه ظرفیت یادگیری سازمانی

 ظرفیت یادگیری سازمانی  عمل در نقش الگو 

 ای معلمانتوسعه حرفه
 تأیید 71/11 69/0 غیرمستقیم

 

مل در نقش الگو و توسعه ( بین دو متغیر عT-valueبا توجه به اینکه مقدار عدد معناداری )

باشد، پس عمل در نقش الگو بر توسعه می 96/1تر از و بزرگ 77/12معلمان برابر با ای حرفه

داری دارد. همچنین چون ضریب همبستگی )ضریب استاندارد( بین دو معلمان تأثیر معناای حرفه

ای ش الگو بر توسعه حرفهتوان نتیجه گرفت که عمل در نقمی شده است، پس 76/0متغیر برابر با 

با توجه به  باشد.می (76/0معلمان، دارای تأثیر مستقیم، مثبت و معناداری است و شدت این تأثیر )

( بین دو متغیر عمل در نقش الگو و ظرفیت یادگیری سازمانی T-valueاینکه مقدار عدد معناداری )

قش الگو بر ظرفیت یادگیری سازمانی باشد، پس عمل در نمی 96/1تر از و بزرگ 42/11برابر با 

داری دارد؛ همچنین چون ضریب همبستگی )ضریب استاندارد( بین دو متغیر برابر با تأثیر معنا

توان نتیجه گرفت که عمل در نقش الگو بر ظرفیت یادگیری سازمانی، می شده است، پس 70/0

با توجه به اینکه باشد. می (70/0دارای تأثیر مستقیم، مثبت و معناداری است و شدت این تأثیر )

معلمان ای ( بین دو متغیر ظرفیت یادگیری سازمانی و توسعه حرفهT-valueمقدار عدد معناداری )

معلمان، ای باشد، پس ظرفیت یادگیری سازمانی بر توسعه حرفهمی 96/1تر از و بزرگ 88/9برابر با 

 56/0)ضریب استاندارد( بین دو متغیر برابر با داری دارد؛ همچنین چون ضریب همبستگی تأثیر معنا

معلمان، ای توان نتیجه گرفت که ظرفیت یادگیری سازمانی بر توسعه حرفهمی شده است، پس
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باشد. بنابراین عمل در می (56/0دارای تأثیر مستقیم، مثبت و معناداری است و شدت این تأثیر )

گری ظرفیت یادگیری سازمانی مدارس مقطع دوم معلمان با میانجیای نقش الگو بر توسعه حرفه

 متوسطه، تأثیر معناداری دارد.

 

 گیریبحث و نتیجه

گری ظرفیت معلمان با میانجیای پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رهبری دانش بر توسعه حرفه

 یادگیری سازمانی مدارس مقطع دوم متوسطه شهر ایالم، انجام شد. براساس نتایج حاصل، رهبری

ای معلمان مقطع دوم دانش به صورت مستقیم و از طریق ظرفیت یادگیری سازمانی بر توسعه حرفه

عنوان یکی از فرآیندهای مهم تأثیرگذار است متوسطه تأثیر دارد. درواقع، رهبری دانش در مدارس به

را برای شود؛ به عبارت دیگر، رهبری دانش، زمینه ای در معلمان میکه موجب رشد و توسعه حرفه

( 2022) کاراگورگوکند. ای در معلمان فراهم میتسهیم اطالعات و عناصر مورد نیاز توسعه حرفه

عنوان یک استراتژی جایگزین توسط مدارس تواند بهفرآیندهای مدیریت دانش می کنند کهبیان می

رو ای پیشههای جدید و مقابله با چالشمنظور کمک به معلمان برای تجهیز خود به مهارتبه

بخشند، بلکه کارکنان را به تعالی و استفاده شود. رهبران دانش نه تنها پیامدهای سازمانی را ارتقا می

های مندی از مؤلفهتوانند با بهرهاساس، مدیران و رهبران مدارس میدهند. براینشایستگی سوق می

ی معلمان را ارتقا دهند. انجام ارهبری دانش، ظرفیت یادگیری سازمان و همچنین توسعه حرفه

هایی همچون ابداع و کسب دانش و شود تا فعالیتآمیز رهبری دانش، موجب میمطلوب و موفقیت

های انتقادی، تالش در اطالعات جدید مرتبط با اصول آموزش و تدریس، یادگیری، استفاده از مهارت

مند نمودن ها، عالقهر اداره کالسجهت حل مسایل آموزشی و تربیتی، بهبود تسلط معلمان د

ها و آموزان به یادگیری، توسعه شوق و اشتیاق معلمان به امور آموزشی و تربیتی، رشد ایدهدانش

یادگیری،  -های مرتبط با تدریس، ارزشیابی صحیح و مبتنی بر استاندارد فرآیندهای یاددهیمهارت

افزایش تمایل به رشد و توسعه شغلی در بین مدیران  انتقال و توزیع دانش جدید در بین همکاران و

غفاری و (، 1400های عدلی )این پژوهش با یافتههای نتایج یافته و معلمان مدارس بهبود یابد.

 خوانی دارد.(، هم2019) 1(، مناکا و سانکار1396(، اسکندری و قنبری )1398همکاران )

ای معلمان ی حمایتی از یادگیری بر توسعه حرفهاز دیگر نتایج تحقیق، این است که ایجاد فضا 

گری ظرفیت یادگیری سازمانی مدارس مقطع دوم متوسطه تأثیر معناداری دارد. فضای با میانجی

شود و کند، منجر به پیشرفت تحصیلی باالتر میحمایتی یادگیری، یادگیری را پشتیبانی و ترویج می

(. درواقع، ایجاد 2021، 2انی، راتمن و برونشتاینکند )امرآموزان کمک میبه عزت نفس دانش

کارگیری، تسهیم و توزیع دانش و مدارسی که در آن، مدیران و معلمان به ایجاد، خلق، کسب، به

                                                           
1. Menaks and Sankar 

2. Amrani, Rotman and Bronstein 
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ای معلمان، کارآمدی و اثربخشی سازمانی توانند باعث توسعه حرفهاطالعات جدید توجه دارند می

دهد فضای حمایتی یادگیری سویی دارد که نشان می(. هم1620)1شوند. این یافته با نتایج ونوگوپا

شامل حمایت همکاران، حمایت نهادی و حمایت فنی و آموزشی بر توسعه و رشد افراد تأثیر دارد؛ 

( و 2019)3(، میناکشی و مارگاتام2022) 2های تحقیق روستیکوس، پاشوتان و ماههمچنین با یافته

گیری در ارد. یادگیری سازمانی شامل دانش ارتقایافته و تصمیمسویی د( هم2020و همکاران ) 4نث

خصوص چگونگی تحقق عملکرد سازمانی است. درواقع، مدیران و معلمان مدارس با استفاده از اصول 

توانند تعامالت دوسویه را توسعه دهند، مشارکت و تشریک مساعی علمی را یادگیری سازمانی می

در امور آموزشی و تربیتی را رشد دهند، در مسیر خودبهبودی و اصالح ارتقا بخشند، خودانگیختگی 

حرکت نمایند، خالقیت و نوآوری را در مدارس مورد توجه قرار دهند، تعامل با دانش محیطی را 

پذیر باشند، احساس ارزشمندی در مدارس را تسهیل نمایند، در امور آموزشی و تدریسی انعطاف

طور مستمر در جستجوی نیازهای آموزشی عی و تیمی حمایت کنند، بهرشد دهند، از تصمیمات جم

پذیری آموزشی و تربیتی را تسهیم نمایند، جوی حمایتی و مبتنی ای خود باشند، مسؤولیتو توسعه

طور مستمر در های جدید آموزش و تدریس را آموخته و بیازمایند، بهبر اعتماد ایجاد نمایند، روش

ی بازآموزی شرکت نمایند و فرآیند تغییر و تحول امور آموزشی و تدریسی را در های آموزشدوره

توانند در ها میگیری از این مکانیسمصدر اهداف خود قرار دهند. مدیران و معلمان مدارس با بهره

تر امور آموزشی و تربیتی حرکت نموده و درنهایت، از توسعه و تحقق جهت انجام موفق و مطلوب

طورکلی محیط یادگیری شامل محیط روانشناختی، وپرورش حمایت کنند. بهف متعالی آموزشاهدا

اجتماعی، فرهنگی و فیزیکی است که یادگیری در آن اتفاق می افتد و بر انگیزه و موفقیت 

 گذارد.آموزان تأثیر میدانش

وهی بر توسعه نتیجه دیگر تحقیق این است که حمایت از فرآیند یادگیری در سطح فردی و گر

ظرفیت  گری ظرفیت یادگیری سازمانی مدارس، تأثیر معناداری دارد. معلمان با میانجیای حرفه

های آموزشی است که از طریق آن، مقاومت در برابر یادگیری سازمانی، یک مزیت رقابتی در سازمان

و مدیران مدارس درواقع، رهبران (. 52022کاراگورگو،دهد )تغییر در بین معلمان را کاهش می

های جدید آموزشی کارگیری اصول و راهبردهای رهبری دانش و با تمرکز بر ایدهتوانند با بهمی

های اندازهای آموزشی، تأکید بر همکاریهای دانش و یادگیری، توسعه چشممعلمان، توجه به شبکه

های نوین، نسبت به وریکارگیری فناعلمی معلمان، تسهیم دانش و اطالعات جدید و تسهیل به

(، لوئیس و 2018رشید و منصور ) هایای معلمان اقدام کنند. این نتیجه با یافتهتوسعه حرفه

                                                           
1. Venugopal 

2. Rusticus, Pashootan  & Mah 

3. Meenakshi and Maragatham 
4. Nath 

5 Karageorgou 



       1401 ابستانت  ( / 24)پیاپی  2شماره  هفتم/سال  ای معلم/فصلنامة توسعة حرفه                        66  

 

سویی (، هم2019و همکاران ) 3(، ونگ2010) 2(، تامپسون و ویلر2011) 1( ون ریزین2017مورفی)

 و مطابقت دارد.

گری ظرفیت یادگیری سازمانی مدارس، جیمعلمان با میانای عمل در نقش الگو بر توسعه حرفه

اند. های صاحبنظران و پژوهشگران دیگر نیز این یافته را تأیید نمودهدیدگاهتأثیر معناداری دارد. 

شده عمل در نقش الگو در محیط یادگیری تحقق می یابد. رابطه محیط یادگیری درک

گیری وظیفه، همکاری ت، تحقیق، جهتآموز، حمایت معلم، مشارک)یعنی انسجام دانشآموزاندانش

ها و رفاه شغلی معلمان( توسط و برابری( و اثربخشی معلم )یعنی توسعه شغلی، باورها، ویژگی

های رهبران دانش ( مورد تأیید قرار گرفته است. عمل در نقش الگو از مؤلفه2019)4یاردلن و سانگر

 5معلمان را رشد دهند. از منظر وانسالمبروک نقشی و فرانقشیتوانند عملکردهای دروناست که می

های معتبر در طول توانند برای مثال، از وظایف و مثالطور خاص، معلمان می( به2019و همکاران )

گذاری اطالعات، الگو باشند. نتایج فرآیند یادگیری استفاده کنند یا در رابطه با تعامل و اشتراک

عنوان یک ان داده است که با همکاری و حمایت یک مربی به( نش2020و همکاران ) 6تحقیق دلگادو

و  7این نتیجه با نتایج تحقیق کورهونن توانند حرفه خود را توسعه دهند؛الگو، معلمان می

( و سمپرمنز و 2020و همکاران ) 9(، اورباخ2020) 8(، هیل، وود وارد و آرتور2019)همکاران

 سویی دارد. ( هم2018)10کالس

. 1شود: های حاصل از این تحقیق به مسئولین آموزش و پرورش  پیشنهاد میتهبراساس یاف

های مرسوم آموزشی، ای معلمان مقطع متوسطه دوم شهر ایالم، عالوه بر شیوهمنظور توسعه حرفهبه

یابی یادگیری، ایجاد فضای های آن، همچون جهتنقش رهبری دانش، با تأکید و توجه به مؤلفه

گیری، حمایت از فرآیند یادگیری در سطح فردی و گروهی و عمل در نقش الگو، در حمایتی از یاد

. نظر به اینکه مدارس مقطع متوسطه شهر ایالم 2ای معلمان قرار گیرد. های توسعه حرفهبرنامه

های یادگیری معلمان شود که شبکهدارای جامعه محدود و قابل دسترس هستند، پیشنهاد می

ای معلمان مقطع دوم متوسطه منظور توجه به اشتراک و تسهیم دانش حرفه.  به3تشکیل شود. 

وپرورش های رسمی آموزشهایی فراتر از برنامههای آنان، برنامهشهر ایالم، متناسب با نیازها و ویژگی

های سازمانی و آموزشی مهم، . عناصر و مؤلفه4ای، طراحی شود. های محلی و منطقهمثل: برنامه

                                                           
1. Van Ryzin 
2. Thompson& Wheeler 

3. Wong 

4. Yerdelen and Sungur 
5. Vanslambrouck 

6. Delgado 

7. Korhonen 
8. Hill, Woodward, Arthur 

9. Auerbach 

10. Sampermans and Claes 
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ظرفیت یادگیری سازمانی در مدارس شهر ایالم، برجسته و مدیران و معلمان نسبت به آن، ازجمله 

. مدیران مدارس مقطع دوم متوسطه را نسبت به تأثیر ظرفیت یادگیری سازمانی بر 5آگاه شوند. 

ای معلمان به های توسعه حرفه. برنامه6ای معلمان، آگاه نموده و بر آن تأکید کنند. توسعه حرفه

وشکل رسمی یا غیررسمی و یا آشکار و پنهان، اجرا شود و استفاده از رهبری دانش در بخش د

. معلمان و مدیران مدارس مقطع متوسطه دوم، در 7غیررسمی مورد تأکید و تشویق قرار گیرد. 

های یادگیری در سطح مدرسه قرار گیرند. کارگیری رهبری دانش و تقویت قابلیتمعرض کیفیت به

 های تقویت ظرفیت یادگیری سازمانی در مدارس شناسایی و تقویت شوند.ر و مؤلفه. عناص8

 

 منابع

گرایی مدیران مدارس در بهبود عملکرد (. تأثیر رهبری فضیلت1396اسکندری، اصغر؛ قنبری، سیروس. )

 .234-257(: 2) 5گری یادگیری سازمانی. مدیریت مدرسه. سازمانی معلمان با میانجی

(. 1400مت؛ عباسپور، عباس؛ خورسندی طاسکوه، علی؛ پورکریمی، جواد و رحیمیان، حمید. )الزامی، عص

فصلنامه رهبری و  ای مدیران مدارس ابتدایی: رویکردی پدیدارشناسانه.های توسعه حرفهابعاد و مؤلفه
 .24-1(، 4)15 ،مدیریت آموزشی

ای معلمان و تغییر مفهومی ازطریق ه حرفه(. توسع1399رحمتی، زینب؛ تلخابی، محمود؛ مرادی، علیرضا. )

 .66-53(، 1)8 ،فصلنامه روانشناسی شناختی محیط ساختن دانش.

(. تأثیر سامانه مدیریت دانش بر توسعه 1397فرد، حسین. )حسینی، سیده ملیحه، آیتی، محسن؛ و شکوهی

 .1-17(، 1)3، ای معلمتوسعه حرفهحرفهای معلمان بیرجند. 

(. اعتباریابی 1395قنبری، سیروس؛ زندی، خلیل؛ ملکی، حاتم و سیف پناهی، حامد. )درخشان، مژگان؛ 

های فصلنامه بازیابی دانش و نظام های شهر سنندج(.ای در دانشگاهپرسشنامه رهبری دانش )مطالعه
 .60-40(، 6)3 ،معنایی

گیری بیماری ن را در دوران دنیاای معلماحرفه(. چگونه توانستیم توسعه 1400محمد و رهایی، علی. ) زمانی،

-107(، 1)6 ،ای معلمتوسعه حرفه پژوهی معلمان دبستان خیام شهرستان شهرضا.کرونا ارتقا دهیم: اقدام

119. 

 ، تهران: انتشارات آگه.روش تحقیق در علوم رفتاری(. 1390سرمد، زهره؛ حجازی، الهه و بازگان، عباس. )

ای منظور توسعه حرفههای کلیدی جهت استقرار مدیریت دانش بهؤلفه(. شناسایی م1400عدلی، فریبا. )

 .109-135(: 2)4 ،پژوهش در تربیت معلم پایدار معلمان.

(، تأثیر رهبری 1398غفاری، حسن؛ شایانی، مرتضی؛ اهنگ، فرحناز؛ رئیسی، ابوبکر؛ شهیکی تاش، مهیم. )

نش )نمونه پژوهش: معلمان و مدیران مقطع کوانتومی بر یادگیری سازمانی با نقش میانجی تسهیم دا

 .119-146(: 5) 2، مدیریت راهبردی دانش سازمانیمتوسط اول ناحیه یک شهر زاهدان(، 
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(. نقش ظرفیت یادگیری سازمانی در پذیرش فن آوری اطالعات )مورد مطالعه: 1397نژاد، حسین. )مطهری

 .122-107(، 70)20 ،متفصلنامه مدیریت سال پرستاران بیمارستان های آموزشی(.

Abdulmuhsin, A. A., & Tarhini, A. (2021). Impact of knowledge leadership on the challenges and 

innovative performance of virtual teams: an empirical examination in oil sector 

companies. International Journal of Knowledge Management Studies, 12(1), 1-33. 
Alkatheeri, Y., Ameen, A., Isaac, O., Nusari, M., Duraisamy, B., & Khalifa, G. S. (2020). The 

effect of big data on the quality of decision-making in Abu Dhabi Government organisations. 

In Data management, analytics and innovation (pp. 231-248). Springer, Singapore. 
Al-Qatawneh, N. A. W., Al-Tarawneh, S. J., Al-Qatawneh, N. A. W., & Al-Adaileh, R. M. (2019). 

The impact of knowledge management processes on operational performance as mediated by 

IT agility. International Review of Management and Marketing, 9(1), 36. 
Amrani, E., Ben-Ari, R., Rotman, D., & Bronstein, A. (2021, May). Noise estimation using 

density estimation for self-supervised multimodal learning. In Proceedings of the AAAI 

Conference on Artificial Intelligence (Vol. 35, No. 8, pp. 6644-6652). 
Auerbach, L., Santen, S. A., Cutrer, W. B., Daniel, M., Wilson-Delfosse, A. L., & Roberts, N. K. 

(2020). The educators’ experience: Learning environments that support the master adaptive 

learner. Medical Teacher, 42(11), 1270-1274. 

Bilbokaitė, R., Šedeckytė-Lagunavičienė, I., Tumlovskaja, J., & Bilbokaitė-Skiauterienė, I. (2020, 

July). Teachers’Professional Development: Main Factors Fostering Programs of Education. 

In Proceedings of Edulearn20 Conference (Vol. 6, p. 7th). 
Bodicherla, S., & Pamulapati, D. (2019). Knowledge Management Maturity Model for Agile 

Software Development. 
Borg, S. (2018). Evaluating the impact of professional development. RELC Journal, 49(2), 195-

216. 
Delgado, L. D. F., Moreno, I. O., & Ballesteros, A. C. V. (2020). The impact of role modeling on 

the professional identity of pre-service teachers. Indonesian Journal of Applied 

Linguistics, 10(1), 143-152. 
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