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رابطه سبک رهبری تحول گرا با میزان استفاده معلمان مدارس ابتدایی از تدریس
الکترونیکی با نقش میانجی شفافیت سازمانی
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چکیده
مقاله حاضر با هدف آزمون نقش میانجی شفافیت سازمانی در رابطة بین سبک رهبری تحول گرا با میزان استفاده معلمان
مدارس ابتدایی شهر ایالم از تدریس الکترونیکی انجام شد .روش پژوهش ،توصیفی از نوع همبستگی با مدل معادالت ساختاری
با جامعه آماری معلمان مدارس ابتدایی شهر ایالم در سال تحصیلی  1400-1401به تعداد  851نفر بوده که با استفاده از
جدول کرجسی و مورگان( ،)1970تعداد  265نفر بود که به علت جلوگیری از افت نمونه و عدم عودت پرسشنامه ها و  ...ده
درصد بیشتر یعنی  291نفر بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شد و به پرسشنامةهای
سبک رهبری تحول گرا باس و آولیو ( ،)2000شفافیت سازمانی راولینز ( ، )2002تدریس الکترونیکی واتکینز ()2004پاسخ
دادند .نتایج نشان داد که در نمونة معلمان مدل مفروض واسطهمندی نسبی شفافیت سازمانی در رابطة سبک رهبری تحول گرا
با میزان استفاده معلمان مدارس ابتدایی شهر ایالم از تدریس الکترونیکی با دادهها برازش مطلوبی داشت .افزون بر این ،نتایج
نشان داد که در مدل مفروض ،تمامی ضرایب همبستگی و ضرایب مسیر رگرسیونی از لحاظ آماری معنادار بودند و میانجی
شفافیت سازمانی در این مدل به میزان اثر  ،0/364تاثیر مثبت و غیرمستقیم معناداری دارد .در نتیجه ،در راستای یافته ها ،بر
اساس روابط متغیرها در راستای آموزش مدیران و آشنایی آنان با راهبردها و فنون رهبری تحولی و نیز آموزش معلمان در
جهت استفاده بهینه از آموزش مجازی و ارتقای کیفیت آموزش معلمان و ایجاد انگیزه در دانش آموزان جهت عملکرد تحصیلی
بهتر پیشنهادهایی ارائه شده است.
واژههای كلیدی :شفافیت سازمانی ،تدریس الکترونیکی ،رهبری تحول گرا

73

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال پنجم ،شماره  ،53آبان 1401

مقدمه
در طول تاریخ آموزش و پرورش ،معلم همواره ستون و محور تعلیم و تربیت بوده است که به صورت مستقیم در امر آموزش
نقش داشته است .معلمین در حکم مهمترین منبع و مؤلفه در مدارس ،در باالتر بردن استاندارهای آموزشی نقش تعیین کننده
دارند .بهبود کارآیی مدرسه ،تا اندازه زیا دی بستگی به اطمینان خاطر از این موضوع دارد که معلمان به خوبی آماده شده ،به
حد کافی مهارت کسب کرده و دارای انگیزه باالیی باشند تا به بهترین وجه به وظایف خود و ارتقای کیفیت تدریس بپردازند
که به دستاوردهای اساسی در یادگیری دانش آموزان میانجامد (احمدی.)1395 ،
یکی از ابزارهایی که سازمان ها را در تامین اهداف یاری میکند ،شفافیت سازمانی است (درویش و عظیمی ،)1395 ،که
می تواند در محیط پرتالطم امروزی در بهبود و توسعه امور سازمان ها نقش موثری داشته باشد و سازمان ها را در رسیدن به
مزیت رقابتی پایدار و حفظ آن یاری کند (حسنی و شمس .)1391 ،شفافیت سازمانی که متضاد اختفا و پنهان کاری در
سازمان است ،یکی از موضوعات اخالقی هزاره سوم محسوب میشود و وجود مطالعات بسیار در زمینه شفافیت سازمانی حاکی
از توجه روزافزون به این مفهوم سازمانی است (وکارو  .)2010 ،از دیدگاه بسیاری از 1محققان شفافیت پیش نیاز عملکرد مؤثر
2
سازمانی تا
سازمانی است و اغلب سبب ایجاد سازمان هایی با اثربخشی باال میشود (بورگر و اوانس  .)2010 ،اهمیت شفافیت
آنجا است که برخی نویسندگان ،شفافیت را مفیدتر از قوانین شدید و سخت گیرانه معرفی میکنند (نیلسن و میدسن ،
 . )2009این نویسندگان اعتقاد دارند کشورهای مختلف برای تحقق اهداف خود از ظرفیت شفافیت سازمانی بهره میگیرند و
نقش بسزایی در سالمت و انسجام سازمان ها دارند (صمدی و عباسی)1391 ،یادگیری همیشه به بهبود مهارتهای افراد و
افزایش دانش آن هادر بسیاری از زمینههای زندگی منجر میشود و همیشه ارتباط مثبت بین یادگیری و بهبود ارتباطات بین
افراد وجود دارد .اخیرا تغییرات قابل توجهی در نوع یادگیری رخ داده است .بخصوص با اتصال یادگیری با اینترنت ،که به عنوان
یادگیری الکترونیکی یاد میشود (ال-زاگیر  .)2017 ،یادگیری الکترونیکی 4امروزه یکی از مهمترین کابردهای فناوری اطالعات
و ارتباطات در جهان به حساب میآید و بخش های مختلفی از اجتماع اعم از شرکت ها ،صنایع ،موسسات آموزشی و مردم
عالقمند به یادگیری ،با سواالت و کاربردهای مختلفی درباره این فناوری روبرو هستند .در همین راستا بسیاری از مدارس،
د انشگاه ها ،موسسات آموزشی در سراسر دنیا با طراحی و ارائه برنامه ها و دورههای آموزشی پا به عرصه وجود نهاده اند تا
پاسخگوی تقاضای روز افزون عالقمندان برای آموزش و انعطاف پذیری بیشتر در امر آموزش باشند (الن و همکاران .)2008 ،
مسلماً ایجاد یک نظام آموزش پویا میتواند به کارآمد کردن نظام آموزشی الکترونیکی و شفاف ساختن فعالیتهای آن کمک
کند (اناری نژاد و همکاران.)1389 ،
به طور کلی هدف آموزش الکترونیکی ،فراهم نمودن امکان دسترسی یکسان ،رایگان و جستجوپذیر در دورههای درسی و ایجاد
فضای آموزشی یکنواخت برای اقشار مختلف در هر نقطه و بهینه سازی شیوههای ارائه مطالب درسی به منظور یادگیری عمیق
تر و جدی تر است .در چنین فضای آموزشی بر خالف آموزش سنتی ،افراد به اندازه توانایی خود از موضوعات بهره مند
میگردند (کسایی و همکاران .)1398 ،اهمیت این پژوهش در آن است که با شناخت عمیق و بیشترمدیران و معلمان و
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دانستن مسائل و ویژگیهای خاص آنها نسبت به توانمندی ها و نیازهای آنها بیشتر آگاه میشویم و سپس با ارائه ی راه
حلهای مناسب جهت رفع یا بهبود مشکالت آنها تالش میشود .زیرا از آنجایی که معلمان مهمترین عامل آموزشی برای
یادگیری در کالس هستند،آنها فرصت هایی را برای یادگیری دانش آموزان فراهم کرده و تجربههای یادگیری دانش آموزان را
شکل میدهند .هیجان و نشاط در تدریس معلمان ،ویژگی های کلیدی استفاده مداوم معلمان از تدریس الکترونیکی است.
چون ،این ویژگی ها اطمینان خاطر میدهند که معلمان برای چالش ها ،نیازها و الزامات تدریس آماده اند و شیوه کار و
همکاری معلمان با دانش آموزان ،والدین و دیگران را توصیف میکند .در نتیجه برنامه ریزی دورههای آموزشی مربوط به بهبود
مهارت رهبری تحول گرا جهت مدیران به منظور موفقیت و تعالی مدرسه ضرورتی اجتناب ناپذیر است .بنابراین مدیران مدارس
بایستی ضمن به وجود آوردن شرایط و فضای الزم برای معلمان و همچنین تدریس آنها توجه الزم را داشته باشند .از طرفی در
سالهای اخیر توانمند کردن ،آموزش فنون و تکنیکهای رهبری تحول گرا به روشهای متفاوت در مدارس و بستر سازی الزم
برای معلمان ج هت آموزش و استفاده بهینه از رایانه و طراحی محتواهای الکترونیکی جهت فعالیتهای دانش آموزان و تدریس
الکترونیکی و آموزش از راه دور در بستر اینترنت و سامانه شاد وزارت آموزش و پرورش از نشانههای اهمیت موضوع است.
مبانی نظری و پیشینه تجربی پژوهش
الف)رهبری تحول آفرین
رهبران تحول آفرین ،رهبرانی هستند که بر پیروان خود ،نوعی نفوذ عمیق و فوق العاده دارند .آنها کسانی هستند که از طریق
تعیین نقش ،الزامات و وظایف محول شده ،پیروان خود را درجهت اهداف معین ،هدایت میکنند و بر میانگیزانند .رهبران
تحول آفرین به واسطه تأکیدی که بر الهام بخشی دارند منجر به عملکرد باالی کارکنان شوند .ترغیب کارکنان به اتخاذ
شیوههای نوین و حل خالقانه مسائل و معضالت سازمانی یکی از ویژگیهای بارز رهبران تحول آفرین است .درحقیقت با توجه
به ترغیب ها و تشویق ها و تحریکات ذهنی که توسط رهبران تحول آفرین بر روی پیروان صورت میگیرد ،آنان وضع موجود را
به چالش کشیده و برای برآورده ساختن اهداف و بهبود و بازسازی سازمان ،روشهای نو و پیشرفته را جایگزین روشهای
سنتی حل مسئله مینمایند (مقصودی و رستگار.)1395 ،
مؤلفههای رهبری تحول گرا
رهبری تحول آفرین اشاره به آن نوع رهبری دارد که در آن رهبران کاریزما دارند و ترغیب ذهنی ،انگیزش الهام بخش و
مالحظه فردی را برای پیروان فراهم می کند .در این راستا رهبری تحول آفرین برای عملی شدن به چهار مؤلفه یا عامل که به
عنوان عناصر تشکیل دهنده ی این نظریه نیز شناخته شده اند نیاز دارد .این مؤلفه ها به شرح ذیل میباشند (یوزباشی و
همکاران .)1392 ،نظریه رهبری تحول گرا شامل چهار مؤلفه اصلی به شرح زیر است:
الف) نفوذ آرمانی
عامل اول رهبری تحول آفرین ،رهبرانی را شرح میدهد که به عنوان مدل هایی قوی برای پیروان عمل میکنند .پیروان توسط این
رهبران شناخته میشوند و میخواهند با آنها رقابت کنند (رضازاده و عزیزی .)1391 ،نفوذ آرمانی شامل بینش ها ،چشم اندازهای
الهام بخش ،خطرات و سختیهای سختیهای مشترك و کسب اعتماد و اطمینان زیر دستان میباشد (مقصودی و رستگار.)1395 ،
رهبری تحول آفرین الگویی را برای ایفای نقش ارائه میدهد که از سوی پیروان مورد قبول واقع شده و به آن اعتماد میکنند .دلیل
این امر آن است که این رهبران منفعت خود را فدای منافع گروه و سازمان میکنند و در نتیجه پیروانشان برای آنها احترام قائل اند.
نفوذ آرمانی عبارت است از سرافرازی ،فرهمندی ،احترام و وفاداری بی چون و چرای پیروان به رهبری که حسی آرمانی را انتقال
میدهد .نفوذ آرمانی باعث میشود ،رهبران تحول آفرین به عنوان الگوهایی از نقش و الگوی رفتار برای پیروان باشند (ممبینی و
همکاران .)1395 ،نفوذ آرمانی اشاره به سرافزاری ،فرهمندی ،احترام و وفاداری بی چون و چرای پیروان از رهبری که حس آرمانی را
انتقال میدهد ،دارد .در واقع این بعد از رهبری تحول آفرین اشاره به رهبری دارد که مورد اعتماد و تحسین زیردستان بوده و
زیردستان او را به عنوان یک الگو شناخته و سعی میکنند که همانند او شوند (یوزباشی و همکاران .)1392 ،این بعد (نفوذ آرمانی)
حاکی از رهبرانی است که به عنوان مدل واقعی از عمل به طوری که آن عمل (فعالیت) منجر به ظهور رفتارهای مطلوب میشود،
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اشاره دارد .این بعد موجب میشود که رهبر قبل از توجه به نیازهای خود ،به نیازهای دیگران توجه کند .تأکید بر اعتماد متقابل،
ارزشهای اخالقی و افزایش نگرش و دید مثبت ،از اجزای مهم این بعد است (نظری و همکاران .)1395 ،عامل اول رهبری تحول
آفرین ،رهبرانی شرح میدهد که به عنوان مدل هایی قوی برای پیروان عمل میکنند .پیروان توسط این رهبران شناخته میشوند و
میخواهند با آنها رقابت کنند؛ نفوذ آرمانی رهبرانی را شرح میدهد که به عنوان مدل هایی قوی برای پیروان عمل میکنند (محمدنیا
و همکاران.)1392 ،
ب) انگیزش الهام بخش
انگیزش الهام بخش شامل برانگیختن و باال بردن انگیزش در پیروان که با توسل به احساسات زیردستان صورت میپذیرد و
تأکیدش بر احساسات و انگیزههای درونی می باشد .در واقع انگیزش الهام بخش اشاره به آن نوع رهبری دارد که در زیرمجموعه
خود ایجاد امید می کند ،چشم انداز آتی را روشن و دست یافتنی معرفی کرده و افراد را ترغیب میکند که انتظارات خود را باال
ببرند (یوزباشی و همکاران .)1392 ،ا لهام بخشی ویژگی رهبرانی است که انتظاراتی فراروی پیروان قرار میدهند و از تحریک
عواطف و احساسات آنان برای تحقق این انتظارات سود می جویند .این عامل توصیف کنندة رهبرانی است که از پیروانشان
انتظارات باال دارند و به آنها از طریق انگیزش ،الهام میبخشند تا در راستای افزایش تعهد آنان گام برداشته و تحقق چشم انداز
مشترك را تسهیل نمایند (نظری و همکاران .) 1395 ،همه انسان ها در زندگی و در کارشان نیاز به احساسی قوی درباره هدف
هایشان دارند .رهبران تحول آفرین با به چالش کشیدن و معنا بخشیدن به کار پیروان خود ،به آنها انگیزه میدهند .روحیه
گروهی با این نوع رهبری ارتقا می یابد .به خصوص این کار توسط نشان دادن همدلی و خوش بینی ،در گیرکردن پیروان در
ارائه چشم اندازهای آینده و داشتن انتظارات باال از آنها انجام میشود (ممبینی و همکاران .)1395 ،انگیزش الهام بخشی از
تواناییهای رهبری تحول آفرین است که رهبر را به عنوان شخصیتی مطرح میکند که پیروان را با الهام بخشی به رفتار
مناسب ،بر میانگیزاند (مقصودی و رستگار .)1395 ،الهام بخشی ویژگی رهبرانی است که انتظاراتی فرا روی پیروان قرار
می دهند و از تحریک احساسـات و عواطف آنان برای تحقق این انتظارات سود میجویند .این عامل توصیف کننده رهبرانی
است که از پیروانشان انتظارات باال دارند و به آنها از طریق انگیزش ،الهام میبخشند تا در راستای افزایش تعهد آنان گام
برداشته و تحقق چشم انداز مشترك را تسهیل نمایند (رضازاده و عزیزی.)1391 ،
ج) ترغیب ذهنی
باس و آولیو بیان میدارد که ترغیب ذهنی رهبران را راغب و توانا میکند تا راههای جدید نگاه کردن به مسائل قدیمی را به
کارکنان نشان دهند و آنها یاد بگیرند که مشکالت را به عنوان مسأله حل شده ببینند و بر راه حلهای منطقی تأکید کنند
(مقصودی و رستگار .)1395 ،در ترغیب ذهنی ،رهبران دالیلی را برای پیروان خود ارائه میدهند تا ادراك خودشان را نسبت به
انجام اعمال و ارزش ها و نگرشهای خودشان تغییر دهند .و جریانی از ایده های جدید و چالش برانگیز برای زیردستان فراهم
میکنند؛ پیروان را تحریک میکنند که درباره راههای جدید فکر کن ند و ارزش ها و اعتقادات قدیمیشان را دوباره ارزیابی کنند
و بر حل مسئله تأکید کنند و از منطق و استدالل قبل از عمل استفاده کنند (یوزباشی و همکاران .)1392 ،رهبران تحول
آفرین ،ترغیب ذهنی را به منظور به چالش کشیدن افکار و تصورات و خالقیت و نوآوری پیروان و همچنین در جهت افزایش
دانش آنان به کار میگیرند (رضازاده و عزیزی .) 1392 ،رهبران تحول آفرین ،ترغیب ذهنی را به منظور به چالش کشیدن افکار
و تصورات و خالقیت و نوآوری پیروان و همچنین در جهت دانش آنان به کار میگیرند (نظری و همکاران .)1395 ،رهبران
تحول آفرین تصورات قدیمی پیروانشان را به چالش میکشند و آنها را ترغیب میکنند تا راههای بهتری را برای حل مسائلشان
کشف نمایند و خالقیت و نوآوری را نیز در میان آنها تشویق میکنند .ترغیب ذهنی ،برانگیختن پیروان به وسیله رهبر به
منظور کشف راه حلهای جدید و تفکر مجدّد در مورد حل مشک الت سازمانی توسط پیروان است .ترغیب ذهنی شامل ارتقاء
ذهنی ،عقالنیت ،تفکر منطقی ،شناخت مشکالت و حل دقیق مسائل میشود (ممبینی و همکاران .)1395 ،باس بیان میدارد
که ترغیب ذهنی ،رهبران را راغب و توانا میکند تا راه های جدید نگاه کردن به مسائل قدیمی را به کارکنانشان نشان دهند ،تا
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اینکه آن ها یاد بگیرند که مشکالت را به عنوان مسئله حل شده ببینند و بر راه حلهای منطقی تاکید کنند (محمدنیا و
همکاران.)1392 ،
ه) مالحظه فردی
رهبر تحول آفرین با تکتک پیروان رابطه ای مجزا برقرار کرده تا نیازها ،مهارت ها و آرزوهای متفاوت آنها را درك نماید .این
رهبران مانند یک مربی یا معلم ،عمل کرده و پیوسته پیروان خود را در جهت نیل به سطوح عالی تر ظرفیت خود توسعه
میدهند .پیروان رشد یافته به صورت پیاپی سطوح توانمندیهای بالقوه شان را باالتر میبرند .این رهبران ممکن است زمان
قابل مالحظه ای را صرف پرورش دادن ،آموزش و تعلیم کنند .رهبران سازمان ها با استفاده از سبک رهبری تحول آفرین
می توانند انعطاف الزم برای پذیرش تغییر را در کارکنان سازمان ایجاد کرده و به اهداف مورد نظر دست یابند (ممبینی و
همکاران .)1395 ،رهبران تحول آفرین مالحظه فردی را برای پیروانشان فراهم میکنند که عزت و احترام و خدمت کردن را به
عنوان یک مربی نشان دهند (مقصودی و رستگار .)1395 ،توجه به دیگران یکی دیگر از جنبههای مهم رهبری تحول آفرین
است .این مقوله تأثیر مثبتی بر رضایتمندی پیروان ،رهبران و به طور کلی اثربخشی دارد .این عامل زمانی رخ میدهد که رهبر
به پیروان خود در راستای رسیدن به نیازهای مطلوبشان خدمت میکند و در جهت توسعه توان بالقوه افراد تالش میکند
(رضازاده و عزیزی .)1391 ،توجه به دیگران ،یکی دیگر از جنبههای مهم رهبری تحول آفرین است .این مقوله تأثیر مثبتی بر
رضایتمندی پیروان ،و به طور کلی اثربخشی دارد .این عامل زمانی رخ میدهد که رهبر به پیروان خود در راستای رسیدن به
نیازهای مطلوبشان خدمت و در جهت توسعه توان بالقوه افراد تالش میکند (نظری و همکاران .)1395 ،شامل توجه به
تفاوتهای فردی پیروان و ارتباط با تک تک آنها و تحریک آنان از طریق واگذاری مسئولیت ها برای یادگیری تجربه ها و صرف
وقت به منظور آموزش رفتار و مراوده با افراد برای رشد و توسعه تواناییهای زیردستان میباشد .این عامل در بر گیرنده مراتب
دلسوزی و اهتمام وافر رهبر در خصوص توجه جدی به خواستههای پیروان و تالش به منظور رشد و شکوفایی هر چه بیشتر
آنان است (یوزباشی و همکاران؛ .)1392
ب) شفافیت سازمانی
شفافیت از موضوعاتی است که امروزه مطالعات فراوانی روی آن انجام شده و توجه اندیشمندان بسیاری
را به خود جلب کرده است .واژه شفافیت برگرفته از واژه التین  transparentemمیباشد .در گذشته این واژه به معنای «قابل رویت بودن
نور از خالل» به کار گرفته میشد ،که این تعریف استعاره ای به مرور زمان تبدیل به «به راحتی دیده شدن از میان» شده و طی قرنهای
متمادی وارد زبان هایی از قبیل ایتالیایی ،اسپانیایی ،پرتقالی ،فرانسه و انگلیسی شده است (واکرو و مدسن 2009 ،؛ به نقل از سید نقوی و6
فراهانی.)1392 ،
7
مفهوم شفافیت چنین میگویند :مفهوم شفافیت بر قابلیت دسترسی
لیندستد و نارین ( )2007در توضیح

به اطالعات داللت دارد ،از لحاظ لغوی ،شفافیت به معنای امکان نگاه کردن به درون یک چیز است به منظور فهمیدن آنچه در
آن می گذرد .یک سازمان شفاف ،سازمانی است که افراد درون و بیرون آن بتوانند به منظور شکل دادن به نظراتشان ،در مورد
اقدامات و فرایندهای درون آن سازمان ،اطالعات مورد نیازشان را به دست آورند.
همانطور که میدانیم سازمان شفاف ،سازمانی است که ذینفعان داخلی و خارجی آن ،میتوانند اطالع مورد نیاز خود را به
منظور بررسی فعالیت ها و پروسههای درون سازمانی ،به دست آورند .بنابراین میتوان گفت اطالعات در رابطه با رفتار وکیل ،از
جمله اطالعاتی است که اصیل خواهان بررسی آن میباشد (لیندستد و نارین2007 ،؛ به نقل از سید نقوی و فراهانی.)1392 ،
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شفافیت بازار را برای سهام شرکت گسترش می دهد و هزینه سرمایه را کاهش میدهد .کاهش اطالعات
نامتقارن در مورد شرکت هزینه سرمایه شرکت را کاهش می دهد .اوراق بهادار شرکت شفاف و این اوراق به این ترتیب موجب
افزایش نقدینگی شده است و سرمایه گذاران بزرگ بیشتر احتمال دارد که آن را خریداری کنند (به نقل از مک نولتی و
8
همکاران .)2017 ،
شفافیت اصطالح گسترده ای است که بر دسترسی آزاد ،تصمیم گیری و آزادی اطالعات داللت دارد .تهیة اطالعات مورد نیاز
برای مصرف کننده ،برای رسیدن به انتخاب آگاهانه ،به افزایش شفافیت در ارزیابی عملکرد منجر میشود .همچنین ،شفافیت
موجب افزایش رقابت و ارتقای کیفیت تصمیم گیری میشود (هان 2008 ،؛ به نقل از کرد نائیج و9همکاران.)1393 ،
بالکین ( )1999سه نوع شفافیت « 0
اطالعاتی ،مشارکتی و پاسخگویی »1را شناسایی کرد .از طرفی ،هیس سازمان شفاف را به
این شرح توصیف کرد « :دسترسی عمومی به تمام اطالعات اعم از مثبت یا منفی که از نظر قانونی به شیوه ای دقیق ،به موقع،
توانایی
افزایش
هدف
تا
است
انتشار
قابل
ابهام
بدون
و
متعادل،
استدالل عموم مردم و پاسخگویی سازمان ها در برابر اعمال ،سیاستها و شیوههای خود محقق شود.
1
بوشمن و همکاران در سال  2004چارچوبی 2
کردند ،آن ها گزارش دهی سازمانها ،دسترسی به
برای شفافیت سازمان مطرح
اطالعات خصوصی و انتشار اطالعات را در این چارچوب قرار دادند (کرد نائیج و
همکاران.)1393 ،
راولینز  )2008( 1نظریههای شفافیت را بررسی کرد ،و در مبانی نظری مربوط به شفافیت ،به تعریف عملیاتی که توسط هیس
بیان شده است بعد چهارمی با عنوان پنهان کاری اضافه کرد ،وی چهار بعد اطالعات واقعی ،مشارکت کارکنان ،پاسخگویی ،و
پنهان کاری را که عاملی معکوس اندازه گیری در مقابل صراحت بود ،به عنوان ابعاد شفافیت سازمانی مطرح کرد .شفافیت
اطالعاتی اینگونه توصیف شده است :سازمان ها سعی میکنند اقدامات و تصمیمهای خود را برای افراد یا گروههای عالقه مند
به اعمال یا تصمیم های سازمان اثبات پذیر و قابل فهم کنند ،عالوه بر اطالعات بیان شده ،آگاهی از تحویل آن نیز قابل توجه
است.
سهامداران باید درك کنند ،یا معتقد باشند که این سازمان ،شفاف است و به آنان آنچه را که نیاز است بدانند ،گفته میشود و از آن
جا که مفهوم اطالعات واقعی و اساسی بیشتر در ارتباط با نیازهای دریافت کننده است تا نیازهای فرستنده ،شفافیت نمی تواند از
عهدة این استاندارد برآید مگر سازمان بداند و باید بداند ،که افراد ذینفع چه میخواهند .بنابراین ،مشارکت افراد ذینفع موجب ارتقای
افشاگری به شفافیت میشود .مشارکت ذینفعان فرایندی است که کاترل آن را روند شفافیت نامید .شفافیت ،فرایندی است که نه تنها
در دسترس بودن اطالعات ،بلکه مشارکت فعال در دستیابی ،توزیع و ایجاد دانش را شامل میشود .شفافیت همچنین ،مستلزم
پاسخگویی است ،سازمانهای شفاف پاسخگوی اعمال ،گفتار و تصمیمهای خود هستند ،زیرا این اطالعات جهت بررسی در دسترس
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دیگران قرار میگیرد .همچنین ،پنهان کاری به معنای عمد ًا مخفی کردن اقدامات ،و شفافیت به معنی عمد ًا آن ها را آشکار کردن
1
4
است (راولینز .)2008 ،
مزایای شفافیت
 )1مشارکت بیشتر کارمندان :شفافیت سازمانی این امکان را برای کارمندان فراهم میسازد که نقش سازمانی خود را بهتر درك
کرده و به تبع تمرکز بیشتری بر وظایف خود نموده و در فعالیتهای سازمانی مشارکت بیشتری داشته باشند.
 )2ایجاد اعتماد نسبت به مدیریت سازمان :شفافیت سازمانی اعتماد کارمندان به مدیریت ارشد سازمان را بیشتر میکند.
 )3افزایش خالقیت :سازمان ها بدون خالقیت و نوآوری امکان بقا نخواهند داشت .شفافیت سازمانی این امکان را برای
کارمندان فراهم می سازد تا بتوانند آزادانه عقاید مختلف خود را ابراز نمایند .در سازمانهای شفاف کارمندان میتوانند بدون
ترس و ناامیدی حتی نظرات ضعیف و غیرکاربردی خود را بیان نمایند.
 )4بهبود عملکرد :از آنجا که شفافیت سازمانی سبب افزایش اعتماد کارمندان به مدیریت سازمان گردیده و نیز زیربنای
مشارکت هرچه بیشتر کارمندان را فراهم ساخته و ایدههای خالقانه را مورد تشویق قرار میدهد ،تاثیرات مثبتی نیز بر عملکرد
افراد خواهد داشت
 )5افزایش رضایت شغلی کارمندان :کارمندانی که خالق هستند و در امور سازمان مشارکت داده میشوند ،تمایل خواهند
داشت که از اطالعات سازمانی مربوط به خود آگاهی یابند و در این صورت برای ایفای نقش خود سرمایه گذاری بیشتری به
1
5
عمل آورده و نهایتاً رضایت شغلی بیشتری خواهند داشت (ولستر .)2009 ،
ابعاد آموزش الکترونیکی
آموزش الکترونیکی (یادگیری الکترونیکی) اصطالحی است که در مقابل لفظ جای گرفته است .آموزش الکترونیک ارائه درس و
برمبنای
یادگیری
نوع
این
است.
الکترونیکی
فناوریهای
طریق
از
آن
یادگیری
فناوری هایی مانند اینترنت ،سیستمهای یاددهی هوشمند و سیستمهای آموزش مبتنی بر کامپیوتر استوار شده است .آموزش
الکترونیک زیر مجموعه و فصل مشترك فناوری اطالعات و فناوری آموزشی است .در کنار اصطالح آموزش الکترونیکی میتوان
از آموزش مختلط نیز یاد کرد .در این نوع آموزش به اختالطی از چند روش گوناگون برای باال بردن کیفیت آموزش میرسیم.
به عنوان مثال ایستراکتور لد ت لفیقی از آموزش مبتنی بر وب و آموزش هدایت شده توسط آموزگار گونه ای از آموزش مختلط
را می سازد لرنینگ مطالعات جامع در جهان نشان داده است که هنوز هم کتاب یک منبع مورد عالقه دانش آموزان آموزشی
برای یادگیری است .اگرچه همین دانش آموزان همزمان از سیستمهای برخط نیز بهره کافی میگیرند .جالب این که همین
مطالعات نشان میدهد اگر مطالب یک کتاب به همان روی لینک صورت ولی تنها برروی صفحات وب ارائه شود و دانش آموز از
طریق یک ارتباط سیستم تحت وب به این مطلب برسد مطالب کتاب بیش تر مورد توجه وی قرار میگیرد (ارجمند)1394 ،
آموزش الکترونیکی و دسته بندی استانداردها
 )1فرار داده
محتوای آموزشی و کاتالوگ ها باید دریک روش همسان برای پشتیبانی از فهرست کردن ،جستجو کردن ،ذخیره و بازیابی اشیا
آموزشی از طریق چندین ابزار از میان چندین مخزن برچسب خورده باشند .یکی از مهمترین اجزاء استانداردهای آموزش،
الکترونیکی استانداردهای مربوط به توصیف فرا دادههای آموزشی است .فرا داده ها در واقع اطالعات توصیفی سایر داده ها از
جمله محتویات آموزشی ایت .فرا داده ،اطالعاتی در مورد اطالعات است.
 )2بسته بندی مطالب و محتویات
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مشخصات و استانداردهای مربوط به بسته بندی مطالب و محتویات آموزشی ،انتقال این مطالب و محتویات را از یک سیستم
آموزشی به سیستم دیگر تسهیل مینمایند .و بسته مطالب محتویات آموزشی هم شامل اشیاء آموزشی و هم در بر گیرنده
اطالعاتی در رابطه با نحوه ترکیب این اشیاء جهت تشکیل واحدهای بزرگتر (بخش هایی در قالب نظیرها ،درس ها و دوره ها)
است .قواعد در این استانداردها بیشتری نیز جهت توصیف نحوه ارائه مطالب و محتویات به فراگیرنده ها در نظر گرفته میشود.
 )3شرح حال فراگیرنده (مدیریت فراگیرنده)
شامل اطالعات شخصی ،طرحهای آموزشی ،تاریخچه آموزشی ،الزامات قابل دسترس ،گواهی ها و درجات ،ارزیابی دانش و
وضیعت مشارکت در آموزش جاری است .سیستمهای آموزش و فراگیری الکترونیکی خواه برای ارائه سرویسهای شخصی و
سفارش شده و یا صرفاً جهت نگهداری اطالعاتی از فراگیرنده ،مانند میزان پیشرفت و وضعیت جاری شخص فراگیرنده ،باید
اطالعات مربوط به شرح حال شخصی فراگیرنده و نیز سایر کاربران را مدیریت نمایند .استانداردهایی برای بازنمایی و مدیریت
مدل اطالعات شخص فراگیرنده که وسیله به تکنیکهای مدل سازی کاربر به وجود میآیند وجود دارند (بایکون .)2004 ،
 )4ارزش یابی فرا گیرنده
با به کارگیری این استاندارد سیستمهای آموزش و فراگیری الکترونیکی به خصوص سیستمهای تحت وب قادر خواهند بود
سواالت و ارزش یابیهای خود را با یکدیگر مبادله نمایند .این استاندارد دارای قالب توصیفی جهت بیان و توصیف محتویات
(سیستمهای سوالی و ارزش یابی ها) نیز است.
 )5محیط زمان اجرا
یکی از رایج ترین راه کارهای بهره گیری از قابلیت استفاده مجدد جدا نمودن محتویات و مطالب آموزشی از منطقه عملیاتی،
نحوه ارائه و مدیریت آنها است .این استاندارد جزییات فناوریهای خاص سازی پیاده سیستم را بیان نمی نماید بلکه بیشتر
بیانگر اهداف مربوط به فعالیتهای افراد و نقشهای درگیر در فرآیند آموزش الکترونیکی و نیز فرآیندهای کامپیوتری مربوطه و
نیز دانش مورد نیاز هر یک است (ای لیارنینگ  .)2003 ،در ادامه به برخی 7از پژوهش های تجربی مرتبط با 1موضوع پرداخته
می شود:
انجلیدس و پانایوتیس ( ،)2012در پژوهشی برای 8تعیین سبک مدیریتی کارآمد1 ،
چهار مدرسه در قبرس را به شیوه مطالعه
موردی مورد بررسی قرار دادند .یافته های این تحقیق بیانگر آن بود که مدیرانی که با سبک پویا به تغییرات و مقتضیات محلی
و بومی توجه دارند ،در مقایسه با مدیریت غیر رسمی که به خواسته ها بیشتر توجّه مینمایند موفقتر عمل کرده اند .خطیب
زنجانی و اسدپورآرانی ( ،) 1400در پژوهشی نشان دادند که تفاوت معناداری بین روش تدریس معلمان استفاده کننده و عدم
استفاده از محتوای الکترونیکی از نظر انتقال شفاف و واضح مطالب با استفاده از محتوای الکترونیکی بهره گیری از وسایل کمک
آموزشی ،سازماندهی ،توالی و تنظیم مطالب با استفاده از محتوای الکترونیکی ،تعامل با دانش آموزان با استفاده از رسانههای
الکترونیکی و میزان مهارت و ت سلط معلمان بر تهیه و کار با رسانه ها وجود دارد .همچنین میزان تهیه و استفاده از محتوای
الکترونیک ی در تدریس توسط معلمان مونث استفاده کننده از محتوا الکترونیکی بیشتر از معلمان مذکر است .تهیه و استفاده از
محتوای الکترونیکی نقش تعیین کننده ای در انتقال شفاف مطالب ،تعامل با دانش آموزان در زمینههای مختلف ،ساماندهی و
توالی مطالب و تسلط بر مطالب آموزشی دارد  ،تهیه و استفاده از آن به تمامی آموزشگران عرصه علم و دانش توصیه میشود.
ترکیان تبار و حسینی ( )1397در پژوهشی نیز نشان دادند که سبک رهبری مدیران مدارس می تواند بر کیفیت تدریس
معلمان تاثیر مثبت داشته باشد .آصفی ( )1396نشان داد که بین سبکهای رهبری با تدریس الکترونیکی معلمان رابطه وجود
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دارد .نتایج پژوهش منتی و همکاران ( )1396نشان داد بین رهبری تحول افراین و نوآوری در سازمان ارتباط مثبت و معناداری
وجود دارد و همچنین همه ابعاد رهبری تحول آفرین با نوآوری سازمانی ارتباط مثبتی دارند و مالحظات فردی دارای بیشترین
همبستگی با نوآوری سازمانی است .پژوهش دوآ و همکاران ( )2021نشان دادند که 9
سطح دانش رهبری تحول آفرین 1و
احساس مسئولیت در دوره پیش از آموزش اکثر مربیان بالینی پرستاری ضعیف بودند ،در حالی که در دوره آموزش بالفاصله و
0
آمریکا نشان
 3ماه پس از آموزش ،اکثریت آنها از سطح دانش خوبی برخوردار بودند .دارل و ترایل ( ،)2020در پژوهشی در
دادند که با افزایش استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش ،از سازه گرایی ،در طراحی محیطهای یادگیری
1
بررسی یادگیرندگان مدیران آموزشی 2آمریکایی با ابزارها و
الکترونیکی بیشتر استفاده میشود .هنسلی ( )2019نشان داد که
روشهای جدید تدریس الکترونیکی کار را در تسهیل منابع اطالعاتی سازمانهای آموزشی پدید آورده است.
با عنایت به اهمیت موضوع و پیشینه پژوهش ،هدف این پژوهش پاسخگویی به این پرسش است که آیا بین رهبری تحول گرا
با تدریس الکترونیکی معلمان با نقش میانجی شفافیت سازمانی رابطه وجود دارد؟ در راستای هدف مذکور فرضیه های زیر
مطرح شده است:
فرضیه اصلی:
بین سبک رهبری تحول گرا با میزان استفاده معلمان از تدریس الکترونیکی با میانجی گری نقش شفافیت سازمانی در مدارس
ابتدایی شهر ایالم رابطه وجود دارد.
فرضیههای ویژه:
 . 1بین سبک رهبری تحول گرا با میزان استفاده معلمان از تدریس الکترونیکی در مدارس ابتدایی شهر ایالم رابطه مستقیم
وجود دارد.
 .2بین سبک رهبری تحول گرا با شفافیت سازمانی در مدارس ابتدایی شهر ایالم رابطه وجود دارد.
 .3بین شفافیت سازمانی با میزان استفاده معلمان از تدریس الکترونیکی در مدارس ابتدایی شهر ایالم رابطه وجود دارد.
 -4بین سبک رهب ری تحول گرا با میزان استفاده معلمان از تدریس الکترونیکی با میانجی گری نقش شفافیت سازمانی در
مدارس ابتدایی شهر ایالم رابطه غیر مستقیم وجود دارد.
 -5بین معلمان مرد و زن از نظر میزان استفاده از تدریس الکترونیکی در مدارس ابتدایی شهر ایالم تفاوت وجود دارد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر یک تحقیق توصیفی ،از نوع همبستگی و مدل معادالت ساختاری و از لحاظ هدف ،کاربردی است  .جامعه
آماری آن شامل کلیه معلمان مدارس ابتدایی شهر ایالم در سال تحصیلی  1400-1401به تعداد  851نفر بود که با استفاده از
جدول کرجسی و مورگان( ،)1970تعداد  265نفر انتخاب شد که به علت جلوگیری از افت نمونه و عدم عودت پرسشنامه ها و
 ...ده درصد بیشتر یعنی  291نفر بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم در پژوهش مشارکت داده
شدند ،که در نهایت به علت مخدوش بودن تعدادی از پرسشنامه ها و عدم همکاری برخی از پاسخ دهندگان ،تعداد 270
پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت.
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ابزارهای پژوهش:
مقیاس تدریس الکترونیکی :پرسشنامه تدریس الکترونیکی توسط واتکینز و همکاران در سال  2004ساخته شده است .این
پرسشنامه مشتمل بر  25سوال و به صورت بسته پاسخ با طیف پنج درجه ای مقیاس لیکرت تهیه گردیده است .این
پرسشنامه دارای  6مؤلفه؛دسترسی به تکنولوژی(3گویه) ،نیازها و ارتباطات پیوسته(9گویه) ،انگیزش(3گویه) ،توانایی یادگیری
از طریق رسانه ها(3گویه) ،گفتگوهای گروهی اینترنتی(3گویه) ،مسائل مهم جهت موفقیت (4گویه) ،دسته بندی شده است.
در مطالعه ملکی مرشت و همکاران( )1390میزان پایایی ابعاد این پرسشنامه برای عامل اول  ،0/84عامل دوم  ،0/80عامل سوم
 ،0/70عامل چهارم  ،0/72عامل پنجم  0/67و عامل ششم  0/85و برای کل ابزار  0/89به دست آمد .در پژوهش حاضر  ،میزان
پایایی مقیاس تدریس الکترونیکی در بین معلمان مدارس ابتدایی شهر ایالم برابر با  0/95بدست آمد .همچنین ،میزان پایایی
مؤلفههای تدریس الکترونیکی در بین معلمان مدارس ابتدایی شهر ایالم شامل؛ دسترسی به تکنولوژی ،نیازها و ارتباطات
پیوسته ،انگیزش ،توانایی یادگیری از طریق رسانه ها ،گفتگوهای گروهی اینترنتی ،مسائل مهم جهت موفقیت به ترتیب؛
 0/83 ،0/87 ،0/89 ،0/90 ،0/83و  0/89میباشد ،که نتیجه میشود مؤلفههای تدریس الکترونیکی در بین معلمان مدارس
ابتدایی شهر ایالم نیز از اعتبار پایایی مناسبی برخوردار بوده است.
مقیاس سبک رهبری تحولگرا :در این پژوهش جهت سنجش از پرسشنامه سبک رهبری تحولگرا باس و آولیو ()2000
استفاده گردید .این پرسشنامه با استفاده از  20گویه که از پرسشنامه چندعاملی رهبری گرفته شده است اندازه گیری میشود.
این پرسشنامه دارای چهار خرده مقیاس ترغیب ذهنی (5گویه) ،نفوذآرمانی (7گویه) ،انگیزش الهام بخش (4گویه) و مالحظه
فردی (4گویه) باشد و ب ر اساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت (همیشه ،اغلب اوقات ،بعضی اوقات ،به ندرت ،هیچگاه) تنظیم
شده است .باس و آولیو ( )2000روایی پرسشنامه را در تحقیق خود به کمک تحلیل سازه  0/83گزارش نمود.در پژوهش حاضر،
میزان پایایی مقیاس سبک رهبری تحولگرایی مدیر مدرسه در بین معلمان مدارس ابتدایی شهر ایالم برابر با  0/94است و
میزان پایایی مولفههای سبک رهبری تحولگرایی مدیر مدرسه در بین معلمان مدارس ابتدایی شهر ایالم شامل؛ ترغیب ذهنی،
نفوذآرمانی،انگیزش الهام بخش و مالحظه فردی به ترتیب؛  0/85 ،0/90 ،0/85و  0/91میباشد ،که نتیجه گرفته میشود
مؤلفههای سبک رهبری تحولگرا در بین معلمان مدارس ابتدایی شهر ایالم نیز از اعتبار پایایی مناسبی برخوردار بوده است.
مقیاس شفافیت سازمانی :پرسشنامه شفافیت سازمانی راولینز ( )2002مشتمل بر  23گویه است که مؤلفههای مشارکت (6
گویه) ،اطالعات بنیادی ( 7گویه) ،پاسخ گویی ( 5گویه) و پنهان کاری ( 5گویه) را بر اساس طیف پنج درجه ای کامالً موافقم،
موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم و کامالً مخالفم مورد سنجش قرار میدهد .راولیز همچنین چهار سؤال را به عنوان شفافیت کلی
در پرسشنامه خود گنجانده است .قابلیت اعتماد این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/79و هر یک از ابعاد نیز
به ترتیب  0/76 ،0/80 ،0/82 ،0/70محاسبه شد که ضریب قابل قبولی است .پاسخهای فراگیران به هرکدام از گویههای این
ال موافقم ،موافقم ،تا حدودی ،مخالفم و کامالً مخالفم ثبت میگردد.
پرسشنامه بر روی طیف لیکرت پنج درجه ای شامل کام ً
ضریب آلفای کرونباخ گزارش شده توسّط راولینز ( )2002برای پایایی پرسشنامه برابر با  91/4است .در پژوهش حاضر ،میزان
پایایی مقیاس شفافیت سازمانی در بین معلمان مدارس ابتدایی شهر ایالم برابر با  0/95است و میزان پایایی مولفههای شفافیت
سازمانی در بین معلمان مدارس ابتدایی شهر ایالم شامل؛ مشارکت ،اطالعات بنیادی ،پاسخ گویی ،پنهان کاری به ترتیب؛
 0/92 ،0/93 ،0/94و  0/88میباشد ،که نتیجه گرفته میشود مولفههای شفافیت سازمانی در بین معلمان مدارس ابتدایی
شهر ایالم نیز از اعتبار پایایی مناسبی برخوردار بوده است.
یافته ها
قبل از پرداختن به فرضیه ها و تحلیل داده ها آزمون پیش فرض جهت استفاده از آمار پارامتریک برای تحلیل فرضیه ها ارائه
شده است.
در جدول( )1نتایج میانگین و آزمون نرمال کلموگروف-اسمیرنف نمرات متغیرهای پژوهش و مؤلفه های آنها ارائه شده است.
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جدول .1نتایج توزیع میانگین و آزمون نرمال نمرات متغیرهای پژوهش و مؤلفه های آنها
متغیر

مؤلفه ها

تدریس الکترونیکی

M
3/15
3/04
3/14
3/25
3/13
3/16

SD
0/88
0/73
1/10
0/98
0/96
0/96

Z
0/914
0/914
0/985
0/938
0/962
0/967

Sig.
0/079
0/345
0/234
0/235
0/648
0/478

3/17

0/77

0/968

0/259

3/33
3/47
3/46
3/44

0/84
0/84
0/80
0/92

0/912
0/935
0/945
0/974

0/079
0/321
0/821
0/663

3/43

0/77

0/932

0/152

3/37
3/41
3/31
3/15

0/92
0/91
0/91
0/87

0/928
0/878
0/911
0/912

0/091
0/187
0/147
0/474

3/26

0/76

0/914

0/485

دسترسی به تکنولوژی
نیازها و ارتباطات پیوسته
انگیزش
توانایی یادگیری
گفتگوهای گروهی
مسائل مهم جهت موفقیت
تدریس الکترونیکی

تحول گرا

سبک رهبری

ترغیب ذهنی
نفوذآرمانی
انگیزش الهام بخش
مالحظه فردی
سبک رهبری تحول گرا

شفافیت سازمانی

مشارکت
اطالعات بنیادی
پاسخ گویی
پنهان کاری
شفافیت سازمانی

<0/05

سطح قابل قبول و مطلوب

جدول( )1نشان می دهد که میانگین تدریس الکترونیکی ،سبک رهبری تحول گرا ،شفافیت سازمانی بزرگتر از مقدار متوسط و
مطلوب عدد  3است .به عبارتی ،میزان تدریس الکترونیکی ،سبک رهبری تحول گرا ،شفافیت سازمانی در سطح باالتر از
متوسط قرار دارد .همچنین ،جدول( )1نشان می دهد که خطای آزمون نرمال کلموگروف-اسمیرنف  ،توزیع نمرات تدریس
الکترونیکی ،سبک رهبری تحول گرا ،شفافیت سازمانی از سطح معنی داری  0/05بیشتر است ،که این امر بیانگر نرمال بودن
توزیع دادهها می باشد .لذا ،استفاده از آزمونهای پارامتری برای تحلیل این داده ها مجاز است.
فرضیه اصلی :بین سبک رهبری تحول گرا با میزان استفاده معلمان از تدریس الکترونیکی با میانجی گری نقش
شفافیت سازمانی در مدارس ابتدایی شهر ایالم رابطه وجود دارد.
برای تحلیل فرضیه اصلی ،از تکنیک مدل معادالت ساختاری با بررسی و ارزیابی اثرات کل ،مستقیم و میانجی(غیرمستقیم) به
کمک نرمافزار آموس( )AMOSاستفاده شد  .الزم به یادآوری است که مدل پس از اصالح و ارتباط بین خطاها و مینیمم آنها
بدست آمده است.
جدول ( )2نتایج آزمون شاخصهای برازندگی مدل رابطه بین سبک رهبری تحول گرا با میزان استفاده معلمان از تدریس
الکترونیکی با میانجی گری نقش شفافیت سازمانی در مدارس ابتدایی شهر ایالم با اثرات کل ،مستقیم و میانجی(غیرمستقیم) را
نشان میدهد.
جدول ( :)2نتایج آزمون شاخصهای برازندگی مدل رابطه بین سبک رهبری تحول گرا با میزان استفاده معلمان از تدریس
الکترونیکی با میانجی گری نقش شفافیت سازمانی در مدارس ابتدایی شهر ایالم با اثرات کل ،مستقیم و میانجی(غیرمستقیم)
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نتایج

نوع اثر(مدل)

χ2

DF

χ2/ DF

RMSEA

کل

/

75





مستقیم

259/540

76

3415

4

میانجی(غیرمستقیم
)

234/225

75

3123

61

GFI

CFI

9 

/909
0/917
0

06

913

NFI
9

/912
0

09

شاخصهای برازندگی در جدول ( )2نشان میدهد میزان شاخص   dfدر مدل رابطه بین سبک رهبری تحول گرا با میزان
استفاده معلمان از تدریس الکترونیکی با میانجی گری نقش شفافیت سازمانی در مدارس ابتدایی شهر ایالم با اثرات کل،
مستقیم و میانجی(غیرمستقیم) کمتر از سطح مطلوب و مقدار قابل قبول عدد  4میباشد .همچنین ،میزان شاخص  RMSEAدر
مدل کمتر از سطح معنیداری و قابل قبول  0/08بوده که نشاندهنده برازش مناسب و خوب مدل است .به همین ترتیب ،در
2

جدول ( )2مقادیر اندازههای برازندگی  CFI ،GFIو  NFIمدل رابطه بین سبک رهبری تحول گرا با میزان استفاده معلمان از
تدریس الکترونیکی با میانجی گری نقش شفافیت سازمانی در مدارس ابتدایی شهر ایالم با اثرات کل ،مستقیم و
میانجی(غیرمستقیم) نزدیک به  0/90و در مواردی بزرگتر از  0/90میباشند ،که مقادیری مناسب و مطلوب محسوب میشوند .از
این رو مدل رابطه بین سبک رهبری تحول گرا با میزان استفاده معلمان از تدریس الکترونیکی با میانجی گری نقش شفافیت
سازمانی در مدارس ابتدایی شهر ایالم با اثرات کل ،مستقیم و میانجی(غیرمستقیم) ،توسط دادههای پژوهش در سطح مناسبی از
نظریههای استفاده شده حمایت کرده و برای تبیین مدل ،مناسب محسوب میشود.
در نمودارهای ( )2( ،)1و ( )3نتایج ضرایب مسیر و بار عاملی مدل رابطه بین سبک رهبری تحول گرا با میزان استفاده معلمان
از تدریس الکترونیکی با میانجی گری نقش شفافیت سازمانی در مدارس ابتدایی شهر ایالم با اثرات کل ،مستقیم و
میانجی(غیرمستقیم) در حالت تخمین استاندارد نمایش داده شده است.
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نمودار( :) 1نتایج ضرایب مسیر و بار عاملی مدل رابطه بین سبک رهبری تحول گرا با میزان استفاده معلمان از تدریس
الکترونیکی با میانجی گری نقش شفافیت سازمانی در مدارس ابتدایی شهر ایالم با اثرات کل در حالت تخمین استاندارد

نمودار( :)2نتایج ضرایب مسیر و بار عاملی مدل رابطه بین سبک رهبری تحول گرا با میزان استفاده معلمان از تدریس
الکترونیکی با میانجی گری نقش شفافیت سازمانی در مدارس ابتدایی شهر ایالم با اثرات مستقیم در حالت تخمین استاندارد

نمودار( :)3نتایج ضرایب مسیر و بار عاملی مدل رابطه بین سبک رهبری تحول گرا با میزان استفاده معلمان از تدریس
الکترونیکی با میانجی گری نقش شفافیت سازمانی در مدارس ابتدایی شهر ایالم با اثرات میانجی(غیرمستقیم) در حالت تخمین
استاندارد
نمودارهای ( )2( ،)1و ( )3نشان میدهند کلیهی بارهای عاملی بین مؤلفه ها و متغیر مرتبط با آنها برای همه متغیرهای سبک
رهبری تحول گرا ،میزان استفاده معلمان از تدریس الکترونیکی و شفافیت سازمانی در هر سه اثر کل ،مستقیم و
میانجی(غیرمستقیم) بزرگتر از  0/30و در خیلی از موارد بزرگتر از  0/60میباشد .در نتیجه ،قدرت رابطه و قدرت تبیینکنندگی
برای هر متغیر با مؤلفه آن در مدل رابطه بین سبک رهبری تحول گرا با میزان استفاده معلمان از تدریس الکترونیکی با میانجی
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گری نقش شفافیت سازمانی در مدارس ابتدایی شهر ایالم با اثرات کل ،مستقیم و میانجی(غیرمستقیم) مطلوب و مناسب بوده
است.

براساس نمودارهای ( )2( ،)1و ( ،)3نتایج ضرایب مسیر(  ) و آزمون آنها( )C.R.در مدل رابطه بین سبک رهبری تحول گرا با
میزان استفاده معلمان از تدریس الکترونیکی با میانجی گری نقش شفافیت سازمانی در مدارس ابتدایی شهر ایالم با اثرات کل،
مستقیم و میانجی (غیرمستقیم) در جدول( )3گزارش شده است.
جدول( :)3نتایج ضرایب مسیر و آزمون آنها در مدل رابطه بین سبک رهبری تحول گرا با میزان استفاده معلمان از تدریس الکترونیکی با
میانجی گری نقش شفافیت سازمانی در مدارس ابتدایی شهر ایالم با اثرات کل ،مستقیم و میانجی (غیرمستقیم)



C.R.

P

سبک رهبری تحول گرا  تدریس
الکترونیکی

0/364

4/221

***

سبک رهبری تحول گرا  شفافیت
سازمانی

0/867

9/854

***

شفافیت سازمانی  تدریس الکترونیکی

0/420

4/987

***

سبک رهبری تحول گرا  تدریس
الکترونیکی

0/774

نوع اثر(مدل)

کلی

مستقیم
همانگونه
غیرمستقیم

مسیر

7/421

***
که

سبک رهبری تحول گرا  شفافیت
سازمانی

0/897

8/981

***

شفافیت سازمانی  تدریس الکترونیکی

0/661

6/215

***

جدول( )3نشان میدهد در مدل رابطه بین سبک رهبری تحول گرا با میزان استفاده معلمان از تدریس الکترونیکی با میانجی
گری نقش شفافیت سازمانی در مدارس ابتدایی شهر ایالم با اثرات کل ،مستقیم و میانجی (غیرمستقیم)  ،کلیه ضرایب مسیر
معنادار میباشد ،زیرا مقادیر  C.R.خارج فاصله (+2و )-2میباشند .همچنین ،معناداری مقادیر  Pکمتر از سطح معنی داری
 0/05است.
فرضیه ویژه .1بین سبک رهبری تحول گرا با میزان استفاده معلمان از تدریس الکترونیکی در مدارس ابتدایی شهر
ایالم رابطه مستقیم وجود دارد.
برای تحلیل فرضیه ویژه اول از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مدل رگرسیونی استفاده شد که نتایج آن در جدول
( )4و ( )5ارائه شده است.
جدول( :)4نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک رهبری تحول گرا با میزان استفاده معلمان از تدریس الکترونیکی در
مدارس ابتدایی شهر ایالم
متغیر
سبک رهبری تحول گرا

تدریس الکترونیکی معلمان
همبستگی خطای آزمون سطح معنی داری نتیجه
**0/432

<0/01

0/05

تایید

نتایج جدول( )4نشان میدهد میزان همبستگی بین سبک رهبری تحول گرا با میزان استفاده معلمان از تدریس الکترونیکی در
مدارس ابتدایی شهر ایالم با مقدار  ، 0/432دارای میزان خطای آزمون کمتر از سطح معنی داری  0/05میباشد ،در نتیجه بین
سبک رهبری تحول گرا با میزان استفاده معلمان از تدریس الکترونیکی در مدارس ابتدایی شهر ایالم رابطه معناداری وجود
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دارد .با توجه به عالمت مثبت مقدار همبستگی نتیجه گرفته میشود در سطح معنی داری  0/05بین سبک رهبری تحول گرا با
میزان استفاده معلمان از تدریس الکترونیکی در مدارس ابتدایی شهر ایالم رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد.
حال با توجه به وجود رابطهی بین سبک رهبری تحول گرا با میزان استفاده معلمان از تدریس الکترونیکی در مدارس ابتدایی
شهر ایالم ،نتایج تحلیل مدل رگرسیونی در جدول ( )5ارائه شده است.
جدول( :)5نتایج تحلیل مدل رگرسیونی بین سبک رهبری تحول گرا با میزان استفاده معلمان از تدریس الکترونیکی در مدارس
ابتدایی شهر ایالم ()P<0/05
نتایج آزمون همزمان ضرایب مدل رگرسیونی
منبع تغییرات

مجموع مجذورات
()SS

درجه آزادی

میانگین مجموع
مجذورات ()MS

آماره آزمون F

Sig.

رگرسیون

30/094

1

30/094

-------

------

باقیمانده

130/857

268

0/488

61/634

کل

160/951

269

-------

-------

<0/01
------

نتایج آزمون تک تک ضرایب مدل رگرسیونی
متغیر مستقل

برآورد
ضرایب

خطای
استاندارد
برآورد ضرایب

برآورد ضرایب
استاندارد شده

آماره آزمونT

خطای آزمون

ثابت

1/599

0/193

-------

8/277

<0/01

سبک رهبری تحول
گرا

0/431

0/055

0/432

7/851

<0/01

ضریب
تعیین

0/187

نتایج در جدول ( )5نشان میدهند که برآورد همزمان ضرایب مدل رگرسیونی سبک رهبری تحول گرا روی میزان استفاده
معلمان از تدریس الکترونیکی در مدارس ابتدایی شهر ایالم نمیتواند صفر باشد زیرا مقدار خطای معناداری بدست
آمده( )<0/01ضرایب همزمان مدل رگرسیونی با استفاده از آزمون  Fکمتر از سطح معنی داری  0/05میباشد .به همین
ترتیب ،برآورد تکتک ضرایب مؤلفه مدل رگرسیونی(سبک رهبری تحول گرا) با استفاده از آزمون  Tبا توجه به مقدار معناداری
بدست آمده از سطح معنیداری  0/05کمتر میباشند ،نمیتوانند صفر باشند .بنابراین ،با توجه به برآورد ضرایب استاندارد شده
در جدول ( ،)5مدل رگرسیونی سبک رهبری تحول گرا ( )Xروی میزان استفاده معلمان از تدریس الکترونیکی در مدارس
ابتدایی شهر ایالم ( )Yعبارت است از:

Y  1/ 599 0/ 431X

()1
با توجه به مدل رگرسیونی ( ،)1برآورد ضریب سبک رهبری تحول گرا با مقدار مثبت  0/431نشان میدهد با باال بودن(پایین
بودن) میزان سبک رهبری تحول گرا ،میزان استفاده معلمان از تدریس الکترونیکی در مدارس ابتدایی شهر ایالم افزایش
(کاهش) مییابد .به همین ترتیب ،با توجه به مقدار ضریب تعیین در جدول ( )5نتیجه میشود که مؤلفه سبک رهبری تحول
گرا بر میزان استفاده معلمان از تدریس الکترونیکی در مدارس ابتدایی شهر ایالم به میزان  18/7درصد تاثیر دارد.
فرضیه ویژه .2بین شفافیت سازمانی با میزان استفاده معلمان از تدریس الکترونیکی در مدارس ابتدایی شهر ایالم
رابطه مستقیم وجود دارد.
برای تحلیل فرضیه ویژه دوم از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مدل رگرسیونی استفاده شد که نتایج آن در جدول
( )6و ( )7ارائه شده است.
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جدول( :)6نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین شفافیت سازمانی با میزان استفاده معلمان از تدریس الکترونیکی در مدارس
ابتدایی شهر ایالم
تدریس الکترونیکی معلمان

متغیر

همبستگی خطای آزمون سطح معنی داری نتیجه

شفافیت سازمانی

**0/350

0/05

<0/01

تایید

نتایج جدول( )6نشان میدهد میزان همبستگی بین شفافیت سازمانی با میزان استفاده معلمان از تدریس الکترونیکی در
مدارس ابتدایی شهر ایالم با مقدار  ، 0/350دارای میزان خطای آزمون کمتر از سطح معنی داری  0/05میباشد ،در نتیجه بین
شفافیت سازمانی با میزان استفاده معلمان از تدریس الکترونیکی در مدارس ابتدایی شهر ایالم رابطه معناداری وجود دارد .با
توجه به عالمت مثبت مقدار همبستگی نتیجه گرفته میشود در سطح معنی داری  0/05بین شفافیت سازمانی با میزان
استفاده معلمان از تدریس الکترونیکی در مدارس ابتدایی شهر ایالم رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد.
حال با توجه به وجود رابطهی بین شفافیت سازمانی با میزان استفاده معلمان از تدریس الکترونیکی در مدارس ابتدایی شهر
ایالم ،نتایج تحلیل مدل رگرسیونی در جدول ( )7ارائه شده است.
جدول( :)7نتایج تحلیل مدل رگرسیونی بین شفافیت سازمانی با میزان استفاده معلمان از تدریس الکترونیکی در مدارس
ابتدایی شهر ایالم ()P<0/05
نتایج آزمون همزمان ضرایب مدل رگرسیونی
منبع تغییرات

مجموع مجذورات
()SS

درجه آزادی

میانگین مجموع
مجذورات ()MS

آماره آزمون F

Sig.

رگرسیون

19/758

1

19/758

-------

------

باقیمانده

141/193

268

0/527

37/503

کل

160/951

269

-------

-------

<0/01
------

نتایج آزمون تک تک ضرایب مدل رگرسیونی
متغیر مستقل

برآورد
ضرایب

خطای
استاندارد
برآورد ضرایب

ثابت

1/917

0/195

برآورد ضرایب
استاندارد شده

آماره آزمونT

خطای آزمون

-------

9/849

<0/01

ضریب
تعیین

0/123

6/124
0/350
0/058
0/356
شفافیت سازمانی
<0/01
نتایج در جدول ( )7نشان میدهند که برآورد همزمان ضرایب مدل رگرسیونی شفافیت سازمانی روی میزان استفاده معلمان از
تدریس الکترونیکی در مدارس ابتدایی شهر ایالم نمیتواند صفر باشد زیرا مقدار خطای معناداری بدست آمده( )<0/01ضرایب
همزمان مدل رگرسیونی با استفاده از آزمون  Fکمتر از سطح معنی داری  0/05میباشد .به همین ترتیب ،برآورد تکتک
ضرایب مؤلفه مدل رگرسیونی(شفافیت سازمانی) با استفاده از آزمون  Tبا توجه به مقدار معناداری بدست آمده از سطح معنی-
داری  0/05کمتر میباشند ،نمی توانند صفر باشند .بنابراین ،با توجه به برآورد ضرایب استاندارد شده در جدول ( ،)7مدل
رگرسیونی شفافیت سازمانی ( )Xروی میزان استفاده معلمان از تدریس الکترونیکی در مدارس ابتدایی شهر ایالم ( )Yعبارت
است از:

Y  1/ 917 0/ 356 X

()2
با توجه به مدل رگرسیونی ( ،)2برآورد ضریب شفافیت سازمانی با مقدار مثبت  0/356نشان میدهد با باال بودن(پایین بودن)
میزان شفافیت سازمانی ،میزان استفاده معلمان از تدریس الکترونیکی در مدارس ابتدایی شهر ایالم افزایش (کاهش) مییابد .به
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همین ترتیب ،با توجه به مقدار ضریب تعیین در جدول ( )7نتیجه میشود که مؤلفه شفافیت سازمانی بر میزان استفاده معلمان
از تدریس الکترونیکی در مدارس ابتدایی شهر ایالم به میزان  12/3درصد تاثیر دارد.
فرضیه ویژه .3بین سبک رهبری تحول گرا با شفافیت سازمانی در مدارس ابتدایی شهر ایالم رابطه مستقیم وجود
دارد.
برای تحلیل فرضیه ویژه سوم از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مدل رگرسیونی استفاده شد که نتایج آن در جدول
( )8و ( )9ارائه شده است.
جدول( :)8نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک رهبری تحول گرا با شفافیت سازمانی در مدارس ابتدایی شهر ایالم
شفافیت سازمانی

متغیر

همبستگی خطای آزمون سطح معنی داری نتیجه

سبک رهبری تحول گرا

**0/866

<0/01

0/05

تایید

نتایج جدول( )8نشان میدهد میزان همبستگی بین سبک رهبری تحول گرا با شفافیت سازمانی در مدارس ابتدایی شهر ایالم
با مقدار  ، 0/866دارای میزان خطای آزمون کمتر از سطح معنی داری  0/05میباشد ،در نتیجه بین سبک رهبری تحول گرا با
شفافیت سازمانی در مدارس ابتدایی شهر ایالم رابطه معناداری وجود دارد .با توجه به عالمت مثبت مقدار همبستگی نتیجه
گرفته میشود در سطح معنی داری  0/05بین سبک رهبری تحول گرا با شفافیت سازمانی در مدارس ابتدایی شهر ایالم رابطه
معنادار و مستقیم وجود دارد.
حال با توجه به وجود رابطهی بین سبک رهبری تحول گرا با شفافیت سازمانی در مدارس ابتدایی شهر ایالم ،نتایج تحلیل مدل
رگرسیونی در جدول ( )9ارائه شده است.
جدول( :)9نتایج تحلیل مدل رگرسیونی بین سبک رهبری تحول گرا با شفافیت سازمانی در مدارس ابتدایی شهر ایالم
()P<0/05
نتایج آزمون همزمان ضرایب مدل رگرسیونی
منبع تغییرات

مجموع مجذورات
()SS

درجه آزادی

میانگین مجموع
مجذورات ()MS

آماره آزمون F

Sig.

رگرسیون

116/804

1

116/804

-------

------

باقیمانده

39/081

268

0/146

800/987

کل

155/885

269

-------

-------

<0/01
------

نتایج آزمون تک تک ضرایب مدل رگرسیونی
متغیر مستقل

برآورد
ضرایب

خطای
استاندارد
برآورد ضرایب

برآورد ضرایب
استاندارد شده

آماره آزمونT

خطای آزمون

ثابت

0/347

0/106

-------

3/284

0/001

سبک رهبری تحول
گرا

0/849

0/030

0/866

28/302

<0/01

ضریب
تعیین

0/749

نتایج در جدول ( )9نشان می دهند که برآورد همزمان ضرایب مدل رگرسیونی سبک رهبری تحول گرا روی شفافیت سازمانی
در مدارس ابتدایی شهر ایالم نمیتواند صفر باشد زیرا مقدار خطای معناداری بدست آمده( )<0/01ضرایب همزمان مدل
رگرسیونی با استفاده از آزمون  Fکمتر از سطح معنی داری  0/05میباشد .به همین ترتیب ،برآورد تکتک ضرایب مؤلفه مدل
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رگرسیونی(سبک رهبری تحول گرا) با استفاده از آزمون  Tبا توجه به مقدار معناداری بدست آمده از سطح معنیداری 0/05
کمتر میباشند ،نمیتوانند صفر باشند .بنابراین ،با توجه به برآورد ضرایب استاندارد شده در جدول ( ،)9مدل رگرسیونی سبک
رهبری تحول گرا ( )Xروی شفافیت سازمانی در مدارس ابتدایی شهر ایالم ( )Yعبارت است از:

Y  0/ 347 0/ 849X

()3
با توجه به مدل رگرسیونی ( ،)3برآورد ضریب سبک رهبری تحول گرا با مقدار مثبت  0/866نشان میدهد با باال بودن(پایین
بودن) میزان سبک رهبری تحول گرا ،شفافیت سازمانی در مدارس ابتدایی شهر ایالم افزایش (کاهش) مییابد .به همین
ترتیب ،با توجه به مقدار ضریب تعیین در جدول ( )9نتیجه میشود که مؤلفه سبک رهبری تحول گرا بر شفافیت سازمانی در
مدارس ابتدایی شهر ایالم به میزان  74/9درصد تأثیر دارد.
فرضیه ویژه  :4بین سبک رهبری تحول گرا با میزان استفاده معلمان از تدریس الکترونیکی با میانجی گری نقش
شفافیت سازمانی در مدارس ابتدایی شهر ایالم رابطه غیر مستقیم وجود دارد.
جهت تحلیل این فرضیه ،از نتایج فرضیه اصلی استفاده می شود که در ادامه به آن پرداخته می شود.
برای تعیین میزان تاثیر و تعیین نوع نقش غیرمستقیم (میانجی) شفافیت سازمانی در رابطه سبک رهبری تحول گرا با میزان
استفاده معلمان از تدریس الکترونیکی در مدارس ابتدایی شهر ایالم ،نتایج جدول ( )10فراهم شده است.
جدول( .)10نتایج اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل با میانجی شفافیت سازمانی در رابطه سبک رهبری تحول گرا با میزان
استفاده معلمان از تدریس الکترونیکی در مدارس ابتدایی شهر ایالم
مسیر
مستقل

برآورد

میانجی
وابسته

اثر
مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

0/728
0/364
0/364
استاندارد
سبک رهبری تحول گرا  شفافیت سازمانی  تدریس
***
***
***
Sig.
الکترونیکی
نتیجه(نقش) :میانجی
Partial Mediation
در جدول( )10مشاهده میشود که نقش غیرمستقیم شفافیت سازمانی به میزان  0/364واحد به اثرات کل رابطه بین سبک
رهبری تحول گرا با میزان استفاده معلمان از تدریس الکترونیکی در مدارس ابتدایی شهر ایالم اضافه میکند .در نتیجه ،میزان
اثرات کل رابطه بین سبک رهبری تحول گرا با میزان استفاده معلمان از تدریس الکترونیکی در مدارس ابتدایی شهر ایالم با
حضور میانجی عملکردهای اجرایی برابر با  0/728میباشد که این مقدار با مقایسه با میزان اثر مستقیم با مقدار  ،0/364مقدار
قابل توجهای میباشد .به عبارتی ،متغیر میانجی شفافیت سازمانی میتواند در رابطه بین سبک رهبری تحول گرا با میزان
استفاده معلمان از تدریس الکترونیکی در مدارس ابتدایی شهر ایالم با میزان اثر  ، 0/364تاثیر مثبت و غیر مستقیم معناداری
داشته باشد.
فرضیه ویژه .5بین معلمان مرد و زن از نظر میزان استفاده از تدریس الکترونیکی در مدارس ابتدایی شهر ایالم
تفاوت وجود دارد.
برای تحلیل فرضیه ویژه چهارم با استفاده از آزمون  tدو نمونه مستقل( ، )t-testمقایسهی میانگین میزان استفاده از تدریس
الکترونیکی در مدارس ابتدایی شهر ایالم در بین بین معلمان مرد و زن انجام میشود که در جدول ( )11نتایج ارائه شده است.
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جدول ( :)11نتایج آزمون  tدو نمونه مستقل برای مقایسه میانگین میزان استفاده از تدریس الکترونیکی در مدارس ابتدایی
شهر ایالم در بین معلمان مرد و زن
متغیر وابسته
تدریس الکترونیکی
معلمان

شرایط پیش فرض
آزمون
برابری واریانسها
عدم برابری واریانسها

آزمون لوین برای برابری (یا
نابرابری) واریانسها
آمارهF

معناداری

0/012

0/911

آزمون  Tبرای بررسی برابری میانگینها
آمارهT

درجه آزادی

معناداری

-1/959

268

0/053

-1/965

265/562

0/055

همانطور که در جدول ( )11مشاهده میشود ،آزمون لوین ،پیش فرض برابری واریانسهای میزان استفاده از تدریس
الکترونیکی در مدارس ابتدایی شهر ایالم در بین معلمان مرد و زن مورد تأیید قرار میدهد .زیرا معناداری آزمون  Fبا مقدار
 0/911بیشتر از  0/05میباشند .حال با توجه به برابری واریانسها ،جدول ( )11نشان میدهد که بین معلمان مرد و زن در
مدارس ابتدایی شهر ایالم در میزان استفاده از تدریس الکترونیکی تفاوت معناداری وجود ندارد ،زیرا مقدار خطای آزمونt
برابر با  0/053است که بزرگتر از  0/05میباشد .از این رو ،در جدول ( ،)12توزیع میانگین میزان استفاده از تدریس
الکترونیکی در مدارس ابتدایی شهر ایالم در بین معلمان مرد و زن ارائه شده است.
جدول ( :)12نتایج توزیع میانگین میزان استفاده از تدریس الکترونیکی در مدارس ابتدایی شهر ایالم در بین معلمان مرد و زن
جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

زن
مرد

66
204

3/08
3/17

0/79
0/76

جدول ( )12نشان میدهد که میزان استفاده از تدریس الکترونیکی در مدارس ابتدایی شهر ایالم در معلمان مرد  3/17و
معلمان زن  3/08است که تفاوت ناچیزی باهم دارند.
بحث ونتیجه گیری
این پژوهش با هدف ارائه مدل بررسی نقش شفافیت سازمانی در رابطه بین سبک رهبری تحول گرا با میزان استفاده معلمان
از تدریس الکترونیکی در میان معلمان مدارس ابتدایی شهر ایالم انجام گرفت .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین سبک
رهبری تحول گرا و شفافیت سازمانی با میزان استفاده معلمان از تدریس الکترونیکی در مدارس ابتدایی شهر ایالم رابطه
معناداری وجود دارد .همچنین نتایج مدل معادالت ساختاری پژوهش نشان داد که در نمونة معلمان مدل مفروض واسطهمندی
نسبی نقش شفافیت سازمانی در رابطه بین سبک رهبری تحول گرا با میزان استفاده معلمان از تدریس الکترونیکی در میان
معلمان با داده ها برازش مطلوبی داشت .افزون بر این ،نتایج نشان داد که در مدل مفروض ،تمامی ضرایب همبستگی و ضرایب
مسیر رگرسیونی از لحاظ آماری معنادار بوده و میانجی شفافیت سازمانی در این مدل به میزان اثر  ،0/364تاثیر مثبت و
مستقیم معناداری دارد که در مجموع ،میزان اثرات کل رابطه سبک رهبری تحول گرا با میزان استفاده معلمان از تدریس
الکترونیکی با حضور میانجی شفافیت سازمانی برابر با  0/728میباشد که این مقدار با مقایسه با میزان اثر مستقیم با مقدار
 ،0/364مقدار قابل توجهای میباشد .همچنین ،نتایج آزمون  tدر سطح معنی داری  0/05نشان داد که بین معلمان مرد و زن
در مدارس ابتدایی شهر ایالم در میزان استفاده از تدریس الکترونیکی تفاوت معناداری وجود ندارد.
نتایج این پژوهش با یافتههای زنجانی و اسدپور آرانی ( ،)1400ترکیان تبار و حسینی ( ،)1397آصفی ( ،)1396منتی و
همکاران ( ،)1396رحیمان و همکاران ( ،)1394شجاعی و خلیلی ( ،)1394جعفری نیا و همکاران ( ،)1392مرشت (،)1390
دوآ ( ،)2021دارل و ترایل ( ،)2020هنسلس ( ،)2019باتس ( )2002مطابقت دارد و همسو است.
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در تبیین این نتایج می توان بیان داشت که مدیران با توجه به شرایط مکانی وزمانی و همچنین خصوصیات اخالقی خود ،سبک
یا شیوه هایی را به کار میگیرند .چنانچه اتخاذ سبکهای رهبری از سوی مدیران با موفقیتهای سازمانی موجود سازگار
باشند ،یقیناً اهداف سازمان تحقق پیدا خواهد کرد .رهبری موثر باید مسیری را در جهت هدایت تالشهای همه کارکنان برای
به انجام رساندن اهداف سازمان فراهم آورد .بدون وجود رهبری ممکن است حلقه ی اتصال موجود در میان اهداف فردی و
سازمانی ،ضعیف یا گسسته شود .بدیهی است که هر پیشرفتی در زمینههای مختلف از جمله فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی،
سیاسی مستلزم داشتن افرادی متفکر ،خالق و نقاد است که بتواند تصمیمات درست را اتخاذ نماید و برنامه ریزی صحیحی
داشته باشد که این منوط به وجود نظامهای آموزش و پرورش فعال و پویاست .پس به جرات میتوان گفت که هر پیشرفتی از
نظام کارآمد و صحیح آموزش و پرورش جوامع مشأت میگیرد و این مهم به عوامل متعددی از جمله تغییر شیوه ها و الگوهای
تدریس در جهت استفاده از روش های نوین و فعال در رسیدن به کیفیت مطلوب آموزش بستگی دارد .خطیب زنجانی و
اسدپورآرانی ( ،)1400در پژوهشی ن شان دادند که تفاوت معناداری بین روش تدریس معلمان استفاده کننده و عدم استفاده از
محتوای الکترونیکی از نظر انتقال شفاف و واضح مطالب با استفاده از محتوای الکترونیکی بهره گیری از وسایل کمک آموزشی،
سازماندهی ،توالی و تنظیم مطالب با استفاده از محتوای الکترونیکی ،تعامل با دانش آموزان با استفاده از رسانههای الکترونیکی
و میزان مهارت و ت سلط معلمان بر تهیه و کار با رسانه ها وجود دارد .همچنین میزان تهیه و استفاده از محتوای الکترونیکی در
تدریس توسط معلمان مؤ نث استفاده کننده از محتوا الکترونیکی بیشتر از معلمان مذکر است .تهیه و استفاده از محتوای
الکترونیکی نقش تعیین کننده ای در انتقال شفاف مطالب ،تعامل با دانش آموزان در زمینههای مختلف ،ساماندهی و توالی
مطالب و تسلط بر مطالب آموزشی دارد ،تهیه و استفاده از آن به تمامی آموزشگران عرصه علم و دانش توصیه میشود .ترکیان
تبار و حسینی ( )1397در پژوهشی نیز نشان دادند که سبک رهبری مدیران مدارس می تواند بر کیفیت تدریس معلمان تاثیر
مثبت داشته باشد .آصفی ( )1396نشان داد که بین سبکهای رهبری با تدریس الکترونیکی معلمان رابطه وجود دارد .به طور
کل و بر اساس نتیجه حاصل از پژوهش میتوان چنین نتیجه گرفت که سبک رهبری مدیران مدارس میتواند کیفیت تدریس
معلمان را تحت تاثیر قرار دهد .این بدان معناست که نظام آموزشی کشور نیازمند تربیت و آموزش مدیرانی است که قادر باشند
با اتخاذ شیوههای مدیریتی مناسب معلمان را برای ارتقا سطح کیفیت تدریس آنها در روش الکترونیکی و به تبع آن پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان آماده نمایند .دارل و ترایل ( ،) 2020در پژوهشی در آمریکا نشان دادند که با افزایش استفاده از فناوری
اطالعات و ارتباطات در آموزش ،از سازه گرایی ،در طراحی محیطهای یادگیری الکترونیکی بیشتر استفاده میشود .هنسلی
( ) 2019نشان داد که بررسی یادگیرندگان مدیران آموزشی آمریکایی با ابزارها و روشهای جدید تدریس الکترونیکی کار را در
تسهیل منابع اطالعاتی سازمانهای آموزشی پدید آورده است.
در تبیین یافته های پژوهش مبنی بر ارتباط بین رهبری و شفافیت سازمانی می توان به ماهیت اعتمادآفرینی رهبری تحول
گرا در مقایسه با سایر شکل های رهبری اشاره کرد .به هر حال بسیاری از شیوه های رهبری همچون رهبری اخالقی ،رهبری
معنوی ،رهبری خدمتگزار و  ...می توانند موجب اعتماد زیردستان شوند ،اما به نظر می رسد رهبری تحولی که به منزلة مبنای
مشترك شیوه های نوین رهبری شناخته می شود ،توجه بیشتری به اعتمادسازی در سازمان داشته باشد .توجهی که ناشی از
شفاف بودن این شیوه از رهبری است .نتایج پژوهش منتی و همکاران ( )1396نشان داد بین رهبری تحول آفرین و نوآوری در
سازمان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین همه ابعاد رهبری تحول آفرین با نوآوری سازمانی ارتباط مثبتی دارند و
مالحظات فردی دارای بیشترین همبستگی با نوآوری سازمانی است.
فرهنگ جامعه و دیدگاه جامعه نسبت به فناوری می تواند یکی از مسائل تاثیر گذار و مهم در توسعه مدارس به شمار رود.
پیشرفت های نوین در حوزه فناوری از جمله مسائلی است که می تواند بستر مناسبی برای نشر و توسعه مفهوم تدریس
الکترونیکی در جامعه فراهم کند .هر چه که مردم و جامعه با کاربردهای فناوری و اطالعات در زندگی و باالخص در آموزش
آش نا باشند ،می توان امیدوار بود که استقبال بیشتری نیز از تدریس الکترونیکی صورت بگیرد و مردم بتوانند اهمیت توسعه
تدریس الکترونیکی را درك کرده و برای توسعه این تدریس کمک نموده و در سرمایه گذاری ها با دولت و مدیران و معلمان
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مدارس شریک شوند .سطح سواد دیجیتالی و دسترسی مردم به فناوری روز مانند اینترنت می تواند در میزان استقبال ایشان از
تدریس الکترونیکی تاثیر گذار باشد .والدینی که خود با رایانه و اینترنت بیگانه هستند ،نمی توانند مرتب به پورتال اطالعاتی
سر زده و با مدیران و کارشناسان مدارس ارتباط برقرار نمایند .به عالوه دانش آموزانی که در مدارس هوشمند تحصیل می
کنند ،همواره با سئواالت زیادی روبرو می شوند و به علت اینکه به منابع اطالعاتی زیادی دسترسی دارند ،از لحاظ دانش از
والدین خود پیشی می گیرند و لذا والدین نمی توانند به تقاضاها و خواسته های دانش آموز پاسخ دهند و در این صورت
ارتباطات والدین با فرزندانشان بسیار کاهش می یابد و شکاف بین ایشان ایجاد می گردد .ناکافی بودن نیروی انسانی متخصص
و آموزش دیده ،و کمبود منابع مالی و فیزیکی جهت تدریس الکترونیکی یکی دیگر از مشکالت موجود در زمینه توسعه تدریس
نوین میباشد .مسأله مهمتر ساختارهای سازمانی موجود در نظامهای آموزشی ،فرهنگ و توانایی به کارگیری از ابزارها و
امکانات ،شرایط محیطی و از همه مهمتر درك افکار عمومی از این پدیده است .در فرآیند یاددهی – یادگیری بر اساس IT
نقشی برای معلم تعریف میشود که قبالً آموزش آن را ندیده است .بنابراین برای رفع این مشکل معلمان باید گام به گام جلو
آمده و باید نظام آموزشی با برقراری کالسهای توجیهی هر چه بیشتر در این زمینه آنها را یاری کند.
در راستای روابط متغیرها پیشنهادهای کاربردی زیر جهت بهبود فرایند رهبری در مدارس و استفاده بهینه از تدریس
الکترونیکی ارائه شده است:
-1مدیران مدارس با توجه به سبک رهبری تحول گرا و مؤلفه های آن دانش نظری و مهارت های عملی خود را ارتقاء دهند.
 -2مدیران و رهبران مدارس از طریق ترغیب ذهنی و توجه به تفاوت های فردی معلمان امکانات و شرایط الزم را برای
استفاده بهینه معلمان جهت تدریس الکترونیکی در مدارس فراهم نمایند.
 -3مدیران مدارس زمینه ها و شرایط الزم جهت ارتقاء سطح انگیزش معلمان جهت ارتقاء توانایی های حرفه ای خود و
دسترسی به فناوری های نوین آموزشی جهت کاربرد آن در امر آموزش فراهم نمایند.
-4مدیران و رهبران مدارس با ایجاد شرای ط مطلوب سازمانی در مدارس ،پرهیز از پنهان کاری ،پاسخگو بودن ،فراهم نمودن
اطالعات بنیادی برای معلمان و کارکنان و ایجاد جوّ مشارکت در انجام فعالیت ها ،شفافیت سازمانی را در مدارس نهادینه و
اجرا نمایند.
-5مدیران و رهبران آموزشی با تکیه بر قدرت کاریزماتیک و نفوذ آرمانی خود سطح انگیزش و توانایی های یادگیری معلمان
را جهت تدریس الکترونیکی در مدارس را ارتقاء دهند.
در راستای محدودیت های پژوهش می توان گفت :به دلیل اینکه این پژوهش به بررسی رهبری تحول گرا در ارتباط با
تدریس الکترونیکی معلمان میپرداخت این تصور را در معلمان ایجاد میکرد که ممکن است در امنیت شغلی به خاطر بروز
نبودن در تدریس تاثیر بگذارد .بنابراین برای تکمیل پرسشنامه همکاری الزم به سختی صورت می گرفت .به عالوه ،در این
پژوهش به منظور زمینه یابی از پرسشنامه استفاده گردید ،در نتیجه ممکن است برخی از معلمان از ارائه پاسخ واقعی خودداری
کرده و پاسخ غیر واقعی داده باشند و این پژوهش به صورت مقطعی انجام شده است .به این دلیل ،نتیجه گیری درباره علیت را
دشوار می سازد.
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