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مقدمه
مهم ترین مسئله در آموزش  و پرورش پیشرفت تحصیلی دانش 
آموزان و افزایش اثربخشی مدرسه هست که ذهن مدیران، 
معلمان و اولیاء را در جهت ایجاد عوامل و شرایط الزم برای 

تحقق این هدف به خود مشغول ساخته است. پژوهش های 
متعددی در زمینه بررسی عوامل مهم در افزایش اثربخشی 
مدارس انجام شده است که رهبری آموزشی قوی در مدرسه 
را موردتوجه قرار داده اند و رهبری آموزشی و امور مربوط به 

چكيده
مقدمه: اثربخشی مدرسه یکی از اولویت های اصلی نظام آموزش و پرورش است. موفقیت سازمان در تحقق اهداف و 
همچنین در گرو چگونگی اعمال مدیریت و سبك های مؤثر رهبری مدیر است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی 

رابطه رهبری همنوا و اثربخشی مدرسه از طریق متغیرهای میانجی اشتراك دانش و انگیزش شغلی معلمان است.
روش ها: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان هشتگرد 
بودند و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 280 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها 
شامل 4 پرسشنامه )اثربخشی مدرسه، رهبری همنوا، اشتراك دانش و انگیزش شغلی معلمان( با طیف لیکرت بود. روایی 
محتوایی پرسشنامه ها به  وسیله اساتید صاحب نظر تأیید شد و پایایی آن ها نیز با استناد به ضریب آلفای کرونباخ تأیید 
شد. بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم با 

استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 و لیزرل نسخۀ 8/5 انجام شد.
یافته ها: نتایج پژوهش بیانگر نقش معنادار متغیرهای پژوهش در تعیین اثربخشی مدارس است. بر اساس یافته های به  
دست آمده رهبری همنوا با واسطه دو متغیر انگیزش شغلی و اشتراك دانش بر اثربخشی مدرسه تاثیرگذار است. در این 

میان نقش میانجی انگیزش شغلی بیشتر از اشتراك دانش است.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، از طریق رهبری همنوا می توان زمینه ارتقای رضایت شغلی و اشتراك دانش و 

افزایش اثربخشی مدرسه را فراهم آورد که توصیه می شود مسئولین مدارس به این مساله توجه نمایند.
کلمات کلیدی: رهبری همنوا، انگیزش شغلی، اشتراك دانش، اثربخشی
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تدریس و یادگیری را مهم ترین عوامل در این زمینه دانسته اند 
.)3-1(

در بسیاری از پژوهش های صورت گرفته در زمینه اثربخشی، 
نقش مدیران غیرمستقیم شناخته شده است. نتایج حاکی از 
اثرگذاری بیشتر برخی عوامل نسبت به عوامل دیگر دارد. 
گود و بروفی اظهار می کنند که مطالعات اثربخشی مدارس بر 
اهمیت نقش رهبری آموزشی تأکید دارند اما تأثیر رفتاری و 
عملکردی رهبر بر دستاوردهای دانش آموزان محدود است. 
طبق گفته آن ها مسأله اساسی برای مدیر و رهبری آموزشی 
عبارات است از کشف طرقی که به  وسیله آن بتواند با همکاری 
و تعاون در داخل گروه، امور محوله را انجام داده و اهداف 
را به پیش براند. همین امر زمینه بررسی و مطالعات راجع به 
اثربخشی مدارس را فراهم کرد )4، 5(. لذا مدارس برای رسیدن 
به اهداف خود نیازمند برقراری یک نظام مدیریتی صحیح و 
اثربخش می باشند. در مطالعات اخیر، رهبری همنوا به عنوان 
یک رهبری نوین مورد توجه واقع شده است. رهبری همنوا 
یک سبک رهبری مثبتی است که اساسًا مبتنی بر هوش هیجانی 
است و با نتایج کار مؤثر همراه است )6 و 7(. رهبری همنوا 
بسیار شبیه به رهبری معنوی هست. در این شیوه رهبری، 
رهبران باهوش هیجانی باال توانایی شنیدن احساسات منفی 
کارکنان و ابراز همدردی با آنان را دارند )8(. با توجه به نتایج 
بسیاری از تحقیقات که اثرات رهبری را بر پیشرفت تحصیلی و 
اثربخشی غیرمستقیم می دانند، باید به بررسی متغیرهای میانجی 
پرداخت که طبق نتایج قبلی، می توانند اثرات رهبری را به دانش 
آموزان به  درستی انتقال دهند. انگیزش شغلی و تشریک دانش 
دو متغیر میانجی پژوهش می باشند که جزء متغیرهای درونی 
مدرسه هستند و ارتباط مستقیمی با یادگیری دارند )9، 10(.

مدارس اثربخش، آرزوی جهانی برای همه نظام های آموزشی اند. 
اثربخشی مدرسه ازنظر مفهومی، فنی و سیاسی کاری ساده 
نیست. زیرا عوامل متعدد مانند کارکرد مدیریتی، رفتار رهبری، 
اصول اخالقی، سطح اعتماد، فرهنگ و جو مدارس، مشارکت 

والدین، کارایی معلمان و رضایت شغلی آنان و حمایت های 
اجتماعی بر پیامدهای مدرسه تأثیر دارند )11(. برای سنجش 
اثربخشی یک مدرسه باید عوامل بسیاری را مالک قرارداد. 
مدل  سنجش اثربخشی، »مدل فرایند مدیریت« که به توسعه 
سازمان  اهداف  انتخاب  و  تعیین  در  مدیریت  فرایندهای 
می پردازد و «مدل میسکل » با تأکید بر عوامل سبک رهبری، 

موقعیت و عملکرد، اثربخشی را بررسی می کند )12(.
در الگوی اثربخشی سازمانی مات )1972( به کمیت و کیفیت 
و  ازیک طرف  برونداد  به عنوان  آموزان  دانش  دستاوردهای 
کارایی معلمان و سازگاری و انعطاف پذیری آنان در مقابل 
تغییرات محیطی از طرفی دیگر به عنوان دو بعد مهم اثربخشی 
پرداخته شده است )13(. لیثود و همکاران، تأثیر رهبری بر 
اثربخشی مدارس را محدود اما مقتدرانه و مهم ارزیابی می کنند و 
معتقدند که این نتایج به طور فزاینده ای روشن می کند که رهبران 
در تمامی سطوح مدارس نقش کلیدی در اصالحات و اثربخشی 
دارند )14(. ارومچی و حدت، 13 مؤلفه را در اثربخشی مدارس 

مؤثر دانستند که یکی از آن ها مؤلفه ی رهبری هست )15(.
در سال های اخیر محققان اظهار می دارند که میزان تأثیر عقالنیت 
)مبتنی بر یافته های وبر( بر سازمان ها در حال کاهش است. 
این جریان نزولی، هم زمان با شناخته شدن واقعیات عاطفی 
انسان ها شدت گرفته است )16(. این دیدگاه ها و تحقیقات 
متفاوت و متعدد دیگر توجه اکثر دانشمندان را نسبت به استفاده 
از یک مفهوم در رهبری جلب کرد و آن مفهوم هوش هیجانی 
بود )17(. مطالعات گوناگون نشان می دهد که رهبری همنوا 
به طور ذاتی باهوش هیجانی در ارتباط است )18(. در سایر 
مطالعات رهبری همنوا به  عنوان یک رویکرد رهبری نوین 

مورد توجه واقع شده است )22-19(.
رهبری همنوا، رفتار رهبرانی که سطح باالیی از هوش هیجانی 
را نشان می دهند، و با احساسات اطرافیان هماهنگ بوده و با 
آن ها ابراز همدردی نموده و احساسات خود را به طور مؤثر 
مدیریت می کنند که الهام  بخش ایجاد محیط خوشایندی برای 
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آذر شهری و همکاران 11بررسی رابطه رهبری همنوا و اثربخشی مدرسه با میانجی گری انگیزش شغلی و اشتراک دانش ...

تعهد سازمانی است" تعریف کرده است. )8، 23(.
در  خود  تحقیق  در   )1990( همکارانش  و  گولمن  دانیل 
نگرش های  و  رفتارها  بررسی  ضمن  کانادا  بیمارستان های 
پرستاران بیان کردند که شیوه رهبری همنوا اثرات منفی را کاهش 
و در طول زمان به لحاظ ساختاری تغییر می کند )24(. برخی 
از محققان معتقدند تأثیر رفتار و عملکرد رهبر بر دستاوردهای 
دانش آموزان به عنوان مهم ترین شاخص اثربخشی، محدود 
بوده و اکثر تأثیرات آن از طریق متغیرهای دیگری که نقش 
متغیر میانجی دارند، صورت می گیرد )25(. برخی پژوهشگران 
و  معلمان  باورهای  بر  ساک  و  استراک  ماسکال،  همچون 

حالت های هیجانی آنان تأکید می کنند )26(.
بسیاری از محققان معتقدند که، ازجمله عواملی که متأثر از 
سبک رهبری مدیران بوده و از دیرباز نقش آن در پیشرفت 
تحصیلی دانش آموزان موردتوجه روانشناسان قرارگرفته است 
»انگیزش معلمان« هست )27(. همچنین ملکی و پورحیدری 
در تحقیقات خود دریافتند که سبک رهبری مدیران برانگیزش 
معلمان اثرگذار است )28(. موفقیت در مدیریت و رهبری تا 
حدود زیادی به انگیزش نیروهای انسانی بستگی دارد )29(. 
بین مولفه ی رهبری دمکراتیک در رهبری همنوا با انگیزش 
معلمان رابطه وجود دارد )30(. در پژوهشی دیگر اشتراک دانش 
هم به عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شده است )31(. دانش 

نتیجه تعامالت در بین افراد و یکی از دارایی های راهبردی 
سازمان است )32(. بر این اساس، سازمان ها برای دستیابی 
به بهره وری نیروی انسانی، توانمندسازی کارکنان، اثربخشی 
سازمان، رضایت شغلی کارکنان، کاهش هزینه ها و افزایش 
خالقیت و نوآوری الزم است دانش موجود را مدیریت کنند 
و آن را در سازمان ها نهادینه سازند و به اشتراک بگذارد )33(. 
عوامل محیطی و سازمانی بر انتقال دانش مؤثرند و در سال های 
اخیر، صفات شخصیتی هم مورد توجه قرارگرفته اند )34(. 
اثر مثبت  فناوری اطالعات در سازمان  گرچه حمایت های 
بر اشتراک دانش دارد، ولی عوامل فردی و سازمانی و نقش 
رهبری در اشتراک دانش و انتخاب شیوه رهبری مناسب برای 
توسعه اشتراک دانش از موضوعات مورد بحث فعالیت های 
پژوهشی است. یک رهبر خوب می تواند از طریق آموزش 
مناسب و انتخاب شیوه رهبری مناسب بر سامانه مدیریت دانش 
سازمان اثر بگذارد )35(. رهبر گروه نقش مهمی در اشتراک 
دانش دارد )36(. عده ای معتقدند شیوه رهبری تحول آفرین 

اثر مثبتی بر فرآیند تشریک دانش دارد )37(.
هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان رهبری همنوا 
و اثربخشی مدارس با میانجیگری انگیزش شغلی معلمان و 
تشریک دانش می باشد. الگوی مفهومی پژوهش در شکل 1 

آورده شده است.

شکل 1- الگوی مفهومی پژوهش
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روشها
پژوهش حاضر کمی و از نوع توصیفی و همبستگی است 
و به طور مشخص مبتنی بر مدل یابی معادالت ساختاری به 
روش تحلیل مسیر است.جامعه آماری این پژوهش شامل 
کلیه آموزگاران شهرستان هشتگرد در سال تحصیلی 97-98 
است. تعداد افراد جامعه آماری مشتمل بر 1000 نفر بود؛ بر این 
اساس با مبنا قرار دادن جدول کرجسی و مورگان، نمونه ای 
انتخاب و مورد مطالعه قرار  به حجم 280 نفر از معلمان، 
گرفتند. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای دو مرحله ای 
بود؛ به این ترتیب که، ابتدا تعداد 28 مدرسه از میان مدارس 
ابتدایی شهرستان هشتگرد به  صورت تصادفی انتخاب  شده و 
سپس به گونه تصادفی از هر مدرسه 10 معلم انتخاب شدند 
که درنهایت، حجم نمونه 280 نفر شد. ابزار گردآوری داده ها 
در این پژوهش شامل 4 پرسشنامه بود. پرسشنامه 24 سوالی 
هرزبرگ )1960( مبتنی بر نظریه دو عاملی انگیزش شغلی 
برای سنجش انگیزش شغلی معلمان استفاده شد که در آن هر 
یک از عامل ها شامل 4 مؤلفه اصلی است. مؤلفه های اصلی 
مربوط به عامل انگیزشی عبارت اند از: موفقیت، قدردانی، 
به عوامل  پیشرفت و شاخص های مربوط  ماهیت، رشد و 
بهداشتی عبارت اند از: سرپرستی، روابط، امنیت، حقوق و 
پاداش. بنابراین درمجموع 8 مؤلفه و 24 گویه وجود دارد. 
دیگر  انگیزشی و 12 گویه  به عوامل  مربوط  آن  12 گویه 
مربوط به عوامل بهداشتی است. روایی این پرسشنامه توسط 
مهرابی )1385( با بهره گیری از روش محتوایی تأیید گردیده 

و پایایی آن با استفاده از آلفای کرنباخ 0/96 محاسبه گردیده 
است. جهت سنجش اثربخشی مدرسه از پرسشنامه 9 گویه ای 
هوی )2009( استفاده شد که در ابعاد کارایی، سازگاری و 
انعطاف معلمان و کمیت و کیفیت دستاوردهای دانش آموزان 
سنجش می شود. برای سنجش رهبری همنوا از پرسشنامه 14 
گویه ای توسعه داده  شده از پژوهش واگنر2010 و رحمان 
سرشت2012 استفاده شد )12، 24(. در تحقیق واگنر آلفای 
کرونباخ برای این پرسشنامه 0/92 و در تحقیق رحمان سرشت 
0/96 گزارش شده است. برای سنجش اشتراک دانش سازمانی 
از 5 گویه برگرفته از پرسش نامه بنیت و گابریل استفاده شده 
است )38(. در تحقیق رحمان سرشت و همکاران )1391( 
آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه 0/81 گزارش شده است. 
برای تعیین پایایی پرسش نامه ها تعداد 30 پرسش نامه اولیه 
به عنوان نمونه انتخاب و میزان اعتبار درونی با روش آلفای 
کرونباخ محاسبه شد که برای متغیرها به ترتیب0/85 رهبری 
همنوا، 0/83 اثربخشی، 0/78 اشتراک دانش و 0/79 انگیزش 
شغلی به  دست آمد که این مقادیر نشان می دهد پرسش نامه از 

قابلیت اعتماد )پایایی( باالیی برخوردار است.
پس از آن که روایی ظاهری پرسشنامه  های پژوهش با استناد 
به نظر متخصصان بررسی و تأیید شد. درنهایت روایی سازه  
ابزارهای پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS Ver.18 از 
طریق تحلیل عاملی اکتشافی بررسی گردید. همان طور که در 
جدول 1 مالحظه می شود، مقادیر KMO در مورد هر یک از 
ابزارها باالتر از 0/7 است و مقادیر خی دو در آزمون بارتلت 

 (KMOاولکین ) -مایر  –مقدار کایزر   متغیر 
 آزمون بارتلت 

 سطح معناداری  درجه آزادی  خی دو 
 000/0 36 58/597 803/0 رهبری همنوا
 000/0 10 13/399 796/0 اشتراک دانش

 000/0 120 754/65 800/0 انگیزش 
 000/0 26 88/631 728/0 درسه اثربخشی م

 

جدول 1- نتایج آزمون کایزر - مایر- اولکین و آزمون بارتلت
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نیز معنادار هستند. بنابراین از کفایت و مناسب بودن نمونه 
اطمینان  زیربنایی  عوامل  تعدادی  به  آن  بودن  قابل تقلیل  و 
حاصل شد. همچنین در جدول 2 نیز خالصه مهم ترین نتایج 
تحلیل عاملی پس از چرخش واریماکس ارائه شده است. بر 
این اساس، شاخص های پرسشنامه رهبری همنوا قابل تقلیل 
مثبت، و همدلی و هوش هیجانی  مؤلفه چشم انداز  به دو 
بودند. شاخص های پرسشنامه اشتراک دانش به دو مؤلفه جو 
اشتراک دانش و زیرساخت های اشتراک دانش تقلیل یافتند. 
شاخص های پرسشنامه انگیزش به دو دسته عوامل بهداشتی 
و انگیزشی تقلیل یافتند. و در نهایت شاخص های پرسشنامه 
اثربخشی مدرسه به دو مؤلفه سازگاری و روحیه معلمان، و 

یادگیری دانش آموزان کاهش داده شدند.
نتایج به  دست آمده از تحلیل عاملی در جدول شماره 2 بیانگر 
آن هستند که روایی سازه پرسشنامه های پژوهش مورد تأیید 

قرارگرفته است
بعد پس از هماهنگی با حراست آموزش  و پرورش شهرستان 
ساوجبالغ و دریافت مجوز مربوط به اجرای پرسشنامه با 
مراجعه به مدارس انتخاب شده و پس از ارائه توضیحات در 
موردپژوهش، پرسشنامه بین 280 نفر از معلمان زن و مرد مقطع 
ابتدایی توزیع و پس از تکمیل جمع آوری گردید. در حین 
اجرا در صورت وجود ابهام در مورد سؤالی خاصی، راهنمایی 

صورت می گرفت. جهت بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش 
از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم 
استفاده شد. نرم افزار مورد استفاده نیز SPSS نسخه 18 و 

لیزرل نسخۀ 8/5 بود.

یافتهها
بر اساس نتایج به دست آمده، میانگین دو متغیر رهبری همنوا 
و اثربخشی مدرسه بین 2/33 تا 3/66 قرار دارد و ازاینرو به 
لحاظ توصیفی می توان گفت که وضعیت این دو متغیر در 
سطح متوسط بوده است. همچنین میانگین دو متغیر اشتراک 
دانش و انگیزش در دامنه بین 3/67 تا 5 قرار دارد و لذا ازلحاظ 
توصیفی می توان وضعیت دو متغیر مزبور را در سطح مطلوب 
ارزیابی نمود. نتایج جدول 1 همچنین نشان می دهد که همه 
همبستگی های بین متغیرهای پژوهش، مثبت و در سطح 0/01 
معنادار است. در این میان باالترین میزان همبستگی، مربوط 
به ارتباط بین اشتراک دانش و انگیزش با ضریب همبستگی 

0/626 بود.
به منظور بررسی مدل پیشنهادی پژوهش از مدل یابی معادالت 
ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شد. در شکل 2 
و شکل 3 مدل مشاهده شده پژوهش به ترتیب در دو حالت 
استاندارد و معناداری ارائه شده است. یادآور می شود که برای 

 درصد تجمعی از واریانس  درصد از واریانس  مقدار ویژه های زیربنایی عامل  متغیر 

 رهبری همنوا
 02/22 02/22 08/3 انداز مثبتچشم

 97/40 94/18 65/2 همدلی و هوش هیجانی

 اشتراک دانش
 89/36 89/36 84/1 جو اشتراک دانش 

 22/57 33/20 02/1 نش های اشتراک دا زیرساخت

 انگیزش 
 46/17 46/17 19/4 داشتی عوامل به

 27/34 80/16 03/4 عوامل انگیزشی 

 اثربخشی مدرسه 
 14/30 14/30 71/2 سازگاری و روحیه معلمان

 58/47 44/17 57/1 آموزانیادگیری دانش
 

جدول 2- نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه های پژوهش
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ارائه شده، عالمت اختصاری هر  فهم مناسب خروجی های 
 2 در جدول  آن ها  ابعاد  و  بررسی  مورد  متغیرهای  از  یک 
مشخص شده است. همچنین یادآور می شود که شاخص های 
بیانگر متغیرهای پژوهش با استناد به تحلیل عاملی، به عوامل 

زیربنایی تقلیل داده شدند و بر این اساس، شاخص های رهبری 
همنوا در قالب دو بعد چشم انداز مثبت، و همدلی و هوش 
هیجانی دسته بندی شدند. شاخص های اشتراک دانش به دو بعد 
جو اشتراک دانش و زیرساخت های اشتراک دانش تقلیل داده 

شکل 2- مدل مشاهده شده در حالت تخمین استاندارد

شکل 3- مدل مشاهده شده در حالت معناداری
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شدند. شاخص های متغیر انگیزش به دو بعد عوامل بهداشتی 
و عوامل انگیزشی تقلیل داده شدند و درنهایت شاخص های 
اثربخشی مدرسه نیز مشتمل بر دو بعد سازگاری معلمان و 

یادگیری دانش آموزان بودند.
همان طور که در نمودارهای ساختاری و معناداری ارائه شده 
مالحظه می شود، بار عاملی ابعاد در نظر گرفته شده برای هر 
یک از متغیرهای پژوهش باالتر از 0/33 است و مقدار t متناظر 
آن ها نیز باالتر از 1/96 هست. بنابراین می توان گفت که ابعاد 
در نظر گرفته شده، به خوبی بر روی چهار متغیر کلی و اصلی 
پژوهش بارشده اند. از سوی دیگر مقادیر t متناظر با ضرایب 
مسیر موجود در مدل نیز همگی باالتر از 1/96 هستند و لذا در 

سطح اطمینان 0/95 می توان به معنادار بودن روابط ساختاری 
موجود در مدل صحه گذاشت.

عالوه بر استناد به بارهای عاملی، الزم است که از برازش 
اساس، در  این  بر  اطمینان حاصل شود.  مدل مشاهده شده 
جدول 3، شاخص های نیکویی برازش گزارش شده اند. بررسی 
شاخص های نیکویی برازش )جدول 5( نشان می دهد که نسبت 
مجذور کای به درجه آزادی برابر با 2/80 است و ازآنجاکه این 
مقدار کمتر از 3 هست، بنابراین حاکی از برازش مناسب مدل 
است. در مورد شاخص RMSEA ازآنجاکه مقدار آن )0/093( 
کمتر از 0/1 هست، لذا به معنای تأیید مدل است. عالوه بر 
این، مقادیر چهار شاخص GFI، CFI، NFI و IFI مساوی یا 

 4 3 2 1 انحراف معیار  میانگین  متغیر  ردیف 

    1 686/0 58/3 رهبری همنوا 1

   1 495/0** 639/0 89/3 اشتراک دانش 2

  1 626/0** 414/0** 798/0 83/3 انگیزش  3

 1 322/0** 605/0** 495/0** 722/0 57/3 اثربخشی مدرسه  4

 

جدول 3- میانگین، انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش

**: در سطح 0/01 معنادار است.

 عالمت اختصاری  معادل  متغیر 

 Resonant Leadership RL رهبری همنوا

 Positive Perspective PP انداز مثبتچشم

 Empathy and Emotional Intelligence EEI همدلی و هوش هیجانی

 Knowledge Sharing KS اشتراک دانش

 Knowledge Sharing Climate KSC جو اشتراک دانش 

 Knowledge Sharing Infrastructure KSI انش تراک دهای اشزیرساخت

 Motivation Mo انگیزش 

 Health Factors HF عوامل بهداشتی 

 Motivational Factors MF عوامل انگیزشی 

 School Effectiveness SE اثربخشی مدرسه 

 Teacher compatibility TC سازگاری و روحیه معلمان

 Learning of Students LS آموزانیادگیری دانش

 

جدول 4- متغیرهای اصلی پژوهش و ابعاد آن ها
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بزرگ تر از 0/9 هستند و لذا بر اساس این شاخص ها نیز مدل از 
 RMR برازش مناسبی برخوردار است. بااین حال مقدار شاخص
بزرگ تر از 0/05 است و لذا بر اساس این شاخص، برازش 
مدل تأیید نمی شود. درمجموع ازآنجاکه مدل مشاهده شده 
برحسب اکثر شاخص های نیکویی برازش، دارای برازندگی 
خوبی است، لذا می توان گفت که مدل نهایی پژوهش، مدل 

قابل قبول و صحیحی است.
یابی  مدل  نتایج  ادامه  در  مدل،  درستی  از  اطمینان  از  پس 
معادالت ساختاری در جدول 4، خالصه شده است. بر اساس 
نتایج به دست آمده، مقادیر t متناظر با ضرایب مسیر مستقیم 
بنابراین  هستند.   1/96 از  باالتر  مثبت  همگی  بررسی شده، 
می توان نتیجه گرفت که تأثیر رهبری همنوا بر اشتراک دانش 
)0/77(، تأثیر رهبری همنوا برانگیزش )0/81(، تأثیر اشتراک 
دانش بر اثربخشی مدرسه )0/66( و تأثیر انگیزش بر اثربخشی 
مدرسه )0/49( تأیید می شود. همچنین با توجه به معنادار بودن 
مسیرهای مستقیم، می توان اثرات غیرمستقیم رهبری همنوا بر 
اثربخشی مدرسه را نیز محاسبه نمود )جدول 6(. بر این اساس 
مشخص می شود که رهبری همنوا باواسطه اشتراک دانش، بر 
اثربخشی مدرسه تأثیر می گذارد و ضریب این اثرگذاری 0/51 
است. همچنین رهبری همنوا باواسطه متغیر انگیزش نیز، بر 
اثربخشی مدرسه تأثیر می گذارد و ضریب این اثرگذاری 0/40 

است. درنهایت می توان این گونه جمع بندی نمود که دو متغیر 
اشتراک دانش و انگیزش می توانند نقش میانجی را در رابطه 

بین رهبری همنوا و اثربخشی مدرسه ایفا کنند.

بحثونتیجهگیری
وجود پیشرفت تحصیلی و اثربخشی مدارس، موضوعی است 
که بخصوص در حال حاضر موردتوجه نظام آموزش وپرورش 
هر کشوری است. پژوهش ها و تالش های زیادی در رابطه 
با شناسایی عوامل مهم در افزایش اثربخشی نظام آموزشی 
صورت گرفته است. که متأثر از عوامل موجود در سازمان مانند 
رهبری، انگیزش شغلی، اشتراک دانش، جوسازمانی... است. 
نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین رهبری همنوا و اثربخشی 
مدارس رابطه معنی دار مثبتی وجود دارد. به عبارت دیگر رهبری 
همنوا به عنوان یک متغیر مستقل از طریق متغیر انگیزش شغلی و 
اشتراک دانش بر اثربخشی مدرسه اثرگذار هست که البته درجه 
اثرگذاری رهبری همنوا برانگیزش شغلی بیشتر از اشتراک 
دانش بود و می توان این گونه نتیجه گرفت که مدیرانی که سبک 
رهبری همنوا را برای امور مدرسه خود برمی گزینند می توانند 
باعث افزایش انگیزش شغلی معلمان خود شوند. در ارتباط 
با رابطه ی معنی دار و مثبت رهبری همنوا با انگیزش شغلی 
معلمان در این پژوهش می توان بیان کرد که این نتایج همسو 
با یافته های تحقیقی ملکی و پور حیدر )28( است که نشان 
دادند انگیزش شغلی معلمان با سبک رهبری مدیران ارتباط 
دارد و بیان کردند که هر چه سبک های مدیریتی مشارکتی 
عمل نمایند انگیزش معلمان افزایش می یابد )28(. در رابطه 
با ارتباط انگیزش معلمان و اثربخشی مدارس، یافته های این 
پژوهش مبنی بر وجود رابطه مثبت و معنی داری بین این دو 

2X /df2X RMSEA GFI CFI NFI IFI RMR 

73/44 (S: 00015) 80/2 093/0 92/0 94/0 90/0 94/0 07/0 

 

جدول 5- شاخص های نیکویی برازش

 نتیجه  tآماره  آماره بتا  مسیر 

 تأیید مسیر 95/9 77/0 تراک دانش رهبری همنوا به اش

 تأیید مسیر 21/10 81/0 رهبری همنوا به انگیزش

 تأیید مسیر 46/8 66/0 اشتراک دانش به اثربخشی مدرسه 

 تأیید مسیر 98/5 49/0 انگیزش به اثربخشی مدرسه 

 

جدول 6- ضرایب مسیر مستقیم و مقادیر t متناظر با آن
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متغیر بود، به این صورت که با افزایش انگیزش در معلمان 
ابعاد اثربخشی نیز افزایش قابل مالحظه ای پیدا خواهد کرد. 
که این یافته همسو با نتایج مطالعات صالحی و خدیوی است، 
هرچه سطح انگیزش شغلی معلمان بیشتر باشد بهره وری آن ها 

باالتر می رود )39(.
از یافته های دیگر این پژوهش اثر رهبری همنوا بر اشتراک دانش 
است. نتایج نشان داد اثر مستقیم رهبری همنوا بر اشتراک دانش 
0/77 است که با یافته های رحمان سرشت و همکاران2012 
همسو است که نشان دادند رهبری همنوا از طریق اشتراک 
دانش بر تعهد سازمانی تأثیر می گذارد. میانگین رهبری همنوا 
در جامعه موردپژوهش 3/58 از عدد 5 است که در مقایسه 
با پژوهش رحمان سرشت و همکاران که میانگین 33/97 و 
انحراف معیار20/91 بیان کردند سطح خوبی نشان می دهد 
که دلیل بر استفاده درست از هر دو شیوه رهبری پشتازانه و 
آمرانه در رهبری همنوا است. میانگین اشتراک دانش 3/89 
است که در مقایسه با پژوهش رحمان سرشت که 44/64 از 
100 است سطح مطلوبی را نشان می دهد )24(. متغیر انگیزش 
شغلی با میانگین3/83 و اثربخشی با میانگین3/57 در سطح 
متوسط به باال قرار دارند. بنابراین همان طور که مشخص است 
تمام متغیرها در این پژوهش باالتر از حد متوسط میانگین 
از آزمون  به دست آمده  نتایج  بررسی  دارند. در  قرار  آماری 
همبستگی پیرسون رابطه مستقیم و قوی بین متغیر اشتراک 
دانش و انگیزش شغلی و همچنین بین متغیر اثربخشی مدرسه 
و اشترک دانش مشاهده می شود. سایر متغیرها به جزء متغیر 
اثربخش با انگیزش شغلی از سطح همبستگی خوبی برخوردار 
هستند. در تحلیل مسیر نتایج به دست آمده، فرضیات پژوهش 
تأیید می شود یعنی رهبری همنوا می تواند به نحو مطلوبی 
برانگیزش شغلی معلمان و اشتراک دانش سازمان مؤثر باشد 
و از این طریق باعث اثربخشی مدرسه شود. از این نظر با نتایج 
هوانگ و همکاران 2008، میلر و ماتزلر2011 و سریوایتاوا و 

همکاران2006 )36، 34 و 35( همسو است.

در جریان رهبری همنوا مدیر به احساسات معلمان گوش 
آنها  بیان احساسات و نظرات  می دهد و زمانهایی را برای 
در نظر می گیرد. در چنین فضایی معلمان احساس امنیت، 
احساس معنا داری و مفید بودن می کنند، طبیعی است چنین 
احساساتی باعث می شود، انگیزه آنها برای تدریس و فعالیت 
بیشتر شود. همچنین زمانی که مدیران در ارتباط با معلمان 
تالش می کنند تعامل مثبتی داشته باشند و دانش و تجربیات 
خود را به اشتراک بگذارند و از یکدیگر یاد بگیرند. بدیهی 
است چنین جوی به تدریج موجب ارتقای برونداد در مدرسه 
و به طور کلی ارتقای اثربخشی در مدرسه می گردد. از سویی 
دیگر با توجه به تغییرات فناوری و بحران های غیر مترقبه از 
جمله بحران اخیر کرونا، الزم است مدیران مدارس به نوآوری 
سازمانی که می تواند منجر به انعطاف پذیری مدارس در برابر 
تغییرگردد و کلید بقا و موفقیت آنهاست، توجه نمایند )40(.

پیشنهاد می گردد که مدیران ارشد اداره کل آموزش وپرورش 
نسبت به برگزاری کالس های آموزشی جهت تقویت سبک 
رهبری همنوا مدیران و نحوه استفاده از شیوه های رهبری 
در موقعیت های مختلف برای مدیران خویش اقدام نمایند 
از سبک های رهبری در موقعیت های  استفاده درست  با  تا 
اثربخشی  انگیزش شغلی معلمان و  افزایش  باعث  مختلف 
مدرسه گردد. در این مسیر توجه به ارزش های سازمانی، تأکید 
بر موفقیت ها به جای شکست ها، مشارکت در تصمیم گیری 
به جای دستور دهی آمرانه، حرکت در جهت چشم انداز سازمان 
و درک احساسات اعضای سازمان نقش پررنگ تری در این 

بهبود دارند.
محدودیت زمانی و مکانی برای انجام این پژوهش، امکان 
مطالعه متغیرها به صورت کیفی بود. لذا پیشنهاد می شود بررسی 
سبک رهبری همنوا و به صورت روش تحقیق ترکیبی در 
دیگر مقاطع تحصیلی و تأثیر آن بر متغیرهای مختلف مورد 
مطالعه قرار گیرد تا موجب واضح شدن سایر ابعاد و تعمیق 

یافته های پژوهشی شد.
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Effect of Resonant Leadership on School Effectiveness 
through Job Motivation and Knowledge Sharing in 

Savojbolagh Elementary Schools: Presenting a Model
Azar Shahri1*, Siamak Sadeghi2, Muslim Fattahi3, Khadijeh Basati4

Abstract

Introduction: School effectiveness is one of the main priorities of the education system. The success of 

the organization is in achieving the goals as well as applying management and effective leadership styles 

of the manager. The purpose of this study was to identify the effect of resonant leadership style on school 

effectiveness through mediators of knowledge sharing and teachers’ job motivation. 

Methods: The present study was descriptive and correlational research. The statistical population was all 

primary school teachers in Hashtgerd city and 280 people were selected as a sample using simple random 

sampling method. Data collection tools included 4 questionnaires (school effectiveness, peer leadership, 

knowledge sharing and teachers’ job motivation) with Likert scale. The content validity of the questionnaires 

was confirmed by expert professors and their reliability was confirmed by citing Cronbach’s alpha coefficient. 

The relationships between the research variables were investigated using Pearson correlation test and 

second-order confirmatory factor analysis using SPSS software version 18 and LISREL version 8.5. 

Results: The results showed the significant role of research variables in determining the effectiveness 

of schools. According to the findings, consistent leadership is effective on school effectiveness through two 

variables of job motivation and knowledge sharing. Among these, the mediating role of job motivation is more 

than knowledge sharing.

Conclusion: Based on the research findings, through harmonious leadership, it is possible to promote job 

satisfaction and knowledge sharing and increase the effectiveness of the school, which is recommended that 

school officials pay attention to this issue.

Keywords: Resonant Leadership, Job Motivation, Knowledge Sharing, Effectiveness
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