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مانی گری یادگیری سازا میانجیببر عملکرد سازمانی معلمان گرا فضیلت رهبریهدف پژوهش بررسی تأثیر چکیده : 

یابی معادالت ساختاری است. جامعه آماری کلیه معلمان مدارس همبستگی و از نوع مدل -است. روش تحقیق توصیفی

آزمودنی تعیین  857حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد نفر بودند.  7658تان همدان به تعداد ابتدایی اس

، یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی استفاده شد. گرافضیلتنامه رهبری ها از سه پرسشگردید. برای گردآوری داده

ها از تحلیل عاملی تأییدی و جهت سنجش میزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده نامهبرای تعیین روایی پرسش

افزارهای آوری با استفاده از نرمهای تحقیق پس از جمعبرآورد گردید. داده 31/0و  76/0، 38/0شد، که به ترتیب 

بر یادگیری سازمانی و عملکرد گرا فضیلتها نشان دادند که: رهبری تحلیل شدند. یافته LISRELو  SPSSآماری 

لمان بر عملکرد سازمانی معا گرفضیلتسازمانی معلمان تأثیر مثبت و معناداری دارد. به عالوه، اثر غیرمستقیم رهبری 

توانند جهت ارتقاء گری یادگیری سازمانی مثبت و معنادار است. بنابراین، مدیران و رهبران مدارس میبا میانجی

بهره گرفته و برای تسهیل این فرایند از یادگیری سازمانی استفاده گرا فضیلتعملکرد سازمانی معلمان از ابعاد رهبری 

 نمایند.

 گرا، عملکرد، یادگیری، مدارس ابتداییرهبری فضیلت :انکلید واژگ

.     

Effect of the Virtuous Leadership of School Managers Improving of Teachers’ 
Organizational Performance with the mediation of organizational learning 

Eskandari, A 1., Ghanbari, S2*. 
 

Abstract: The purpose of this research is to identify the effect of virtuous leadership on teachers’ 

organizational performance and with the mediation of organizational learning. The research 

method was descriptive - correlation and based on structural equations model. Statistical 

population included all elementary school’s teachers at the Hamadan province of the number 

8567 people and sample size of 368 subjects was determined based on the Cochran formula. For 

collecting data was used from the three questionnaires with items: virtuous leadership, 

organizational learning and organizational performance. For appointment of the questionnaires 

validity used of the Confirmatory Factor Analysis, and to assess the reliability used by Cronbach's 

Alpha coefficient, was estimated 0/93, 0/85, and 0/91 respectively. After collecting the data 

analyzed by SPSS and LISREL. Results showed that: virtuous leadership has an effect positive 

and significant on teachers’ organizational performance and organizational learning. In addition, 

the indirect effect virtuous leadership on teachers’ organizational performance with intermediary 

of organizational learning is positive and significant. Accordingly, for enhancing of teachers’ 

organizational performance, school’s leaders and administrators can focus on components of 

virtuous leadership and for facilitate this process utilize of the organizational learning. 

Keywords: Virtuous Leadership, Performance, Learning, Elementary Schools. 
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 قدمهم

زیادی را تجربه نموده است. این های گذشته تغییرات ها و الگوهای رهبری در طول دههنظریه

آغاز گردید. سپس الگوهای رفتارهای  1390تحوالت از نظریه صفات شخصیتی رهبری در دهه 

های رهبری موقعیتی و دیدگاه   1380مورد توجه قرار گرفت. در دهه  1350رهبری در دهه

های رهبری نظریهبر  1370اقتضایی کانون توجه صاحبنظران بود و اساس تمرکز محققان در دهه 

های رهبری (. اما پژوهش1339، 2؛ هوس و پادساکوف2011، 1گرا و تبادلی بوده است )وانگتحول

؛ 2008، 8اند )مارگارتهای اخیر به سوی اخالقیات و اصول اخالقی رهبری گرایش داشتهدر سال

فضائل در هدایت (. امروزه تعداد زیادی از صاحبنظران و پژوهشگران بر اهمیت 2009، 9استار

و همکاران،  6اند )منزرفتارهای رهبری و کابردهای فضائل اخالقی در تحقیقات رهبری تأکید نموده

( اعتقاد دارند که فضائل تعهدات قابل توجهی را 2007(. منز و همکاران )2007، 5؛ فلین2007

فضائل اخالقی در  ( مدعی است که کاربرد2007برای ادراک و پرورش رهبری در بر دارد. فلین )

تواند چهارچوب اخالقی مناسبی را برای رهبران فراهم کند تا از این طریق پاسخگوی ها  میسازمان

 های مالی در سطح کسب و کار جهانی باشند. رسوایی

( واژه فضیلت به معنای برتری، تعالی، 2009، 7)بونین و یو 8براساس فرهنگ لغت فلسفه بلکول    

 چه مردم بایدعمده بر این موارد متمرکز است: الف. آنطور بهت. فضائل اخالقی مزیت و تفوق اس

اخالقی باید در مورد درست یا غلط طور به(، افراد چگونه 2008، 3باشند )پالنسگی و یامارینو

(، و چگونه افراد زندگی انسانی میتنی بر ارزش را ایجاد نمایند )فلین، 2005قضاوت کنند )تیلور، 

مند تعریف نشده است، زیرا صاحبنظران بر نظامطور بهبه هر حال، مفهوم فضائل رهبری  (.2007

اند. متون رهبری، فضائل را به عنوان صفات نمودههای خاصی را مطرح های خود دیدگاهاساس ایده

های (، ویژگی1337، 12(، هیجانات فردی )سولومون2009، 11؛ هانبوری2008، 10طبیعی )فری
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های فردی (، یا ارزش1330ها )بس، ها و توانمندی(، مهارت2005، 1ون و تروینوشخصیتی )بر

 اند. سازی کرده( مفهوم2007، 8؛ ساما و شوف2007، 2)مورفی و رابرتز

-( اعتقاد دارد که آخرین گرایش در خصوص رهبری تمرکز بر رهبری فضیلت2008مارگارت )    

توانند باعث پیشرفت سازمان گرا میرهبران فضیلت( 2002) 9گرا است. به زعم کمرون و کازا

اند: الگویی از گونه تعریف نمودهگرا را این( رهبری فضیلت2016) 6شوند. کالول، حسن و اسمیت

ها و جامعه مندی افراد، سازمانهای بلندمدت را جهت بهرهمباشرت اخالقی که تولید دارایی

گرا دارای سطحی کنند که رهبران فضیلتمی کند. این صاحبنظران تأکیدسازی میبهینه

 کلی هستند.طور بهغیرمعمول از تعهد به کارکنان، مشتریان، سهامداران و جامعه 

گرا شامل سه عنصر اساسی است: فضائل رهبر، رفتارهای بنیادی مفهوم رهبری فضیلتطور به    

 رفتارهای فاضالنه رهبر(. افزون بر اینها )شرایط خاص تعیین کننده گرایانه رهبر و زمینهفضیلت

گرا شامل دو فرایند بنیادی است: ا. فرایند ادراکی که پیروان یک رهبر را بر پایه رهبری فضیلت

. فرایند الگوسازی که 2دهند، و گرا مورد توجه قرار  میکارکردهایش به عنوان فردی فضیلت

؛ 2007، 5؛ دوراند2011ر تقلید کنند )وانگ، دهند تا از رهبپیروان رفتارهای خود را تغییر می

 (.  2009؛ سیوال، 2009و همکاران،  8، انتوناکیس2007کوک و چان 

گرا تضاد قابل توجهی با دیگر رهبران در خصوص احساس مسئولیت خود در رهبران فضیلت    

ن را نه فقط گرا سازما(. رهبران فضیلت2011جامعه، در سازمان و نسبت به خود دارند )کمرون، 

دانند، بلکه آن را برای ایجاد دنیایی بهتر شامل تعهد به باقی به عنوان مسئول تولید ارزش می

(. این رهبران به 2003، 7گیرند )فریدمنهای آینده در نظر میگذاشتن یک میراث برای نسل

 کنند و هیچباشند، و در همان زمان تولید ارزش میدنبال حفاظت و کسب افتخار برای آینده می

گرا به (. تعهد رهبران فضیلت2008، 3سازند )لنیک و کیلآسیب و خسارتی به سازمان وارد نمی

تر از حد مطلوب و بهینه باشد، هم تعامالت بخش پائینجای آن که به دنبال پیامدهای رضایت

، 2009، 10گردد )کویکند و هم منجر به سربلندی و سرافرازی کارکنان میمتقابل را ایجاد می

2012 .) 
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ری توانند یادگیگرا میویژه رهبران فضیلتزعم صاحبنظران و محققان، رهبران سازمانی و بهبه    

کارگیری و ها ارتقاء دهند و از این طریق فرایند ابداع، تسهیم، توسعه، بهسازمانی را در سازمان

و  2؛ دیشینا2019، 1میهالیتوزیع دانش و اطالعات جدید را تسهیل نمایند )پیرس و کسیکزن 

گرا (. رهبران فضیلت2003و همکاران،  9؛ زاگورچک2010و همکاران،  8؛ اتوود2018همکاران، 

ای ههای درونی و بیرونی موجب یادگیری پیروان شوند. البته تأثیر پاداشتوانند با ارائه پاداشمی

؛ 2011تر باشد )وانگ، سیار اثربخشتواند بدرونی و معنوی برای تحت تأثیر قرار دادن پیروان می

( یادگیری سازمانی یعنی شناخت جمعی که افراد دائمًا 2001(. به زعم استورات )2010، 6یوکل

ه اعتقاد نمایند. بسازند و در مورد تجربیات یادگیری با یکدیگر گفتگو میمحیط را قابل درک می

خلق، کسب و انسجام دانش است که  ( یادگیری سازمانی فرایند پویای2005لوپز و همکاران )

ند و کند. هلهایی است که به بهبود اثربخشی سازمانی کمک میهدف آن توسعه منابع و توانایی

کنند که یادگیری سازمانی فرایند پویایی است که شامل عناصر بنیادی ( تأکید می2010) 5ساالما

ر مزیت تواند بهای منابع انسانی میتمباشد. در واقع عملکرد باالی سیستوسعه و رشد سازمانی می

ها و رفتارهایی که پایه یادگیری ها، نگرشرقابتی پایدار، اثربخشی سازمانی، بهبود دانش، مهارت

( بر 2010) 8(. سیمرر و ویلسون2005دهند، مؤثر باشند )لوپز و همکاران، سازمانی را شکل می

یل گیری در خصوص چگونگی ناین باورند که یادگیری سازمانی شامل دانش ارتقاء یافته و تصمیم

به اهداف عملکردی، تعامالت و ارتباطات داخلی بهبودیافته، مشارکت و همکاری، انگیزش و تعهد 

 به سازمان و عملکرد سازمانی است 

ها و به مانی مدعی هستند که رهبران سازماندانشمندان و پژوهشگران علوم و رفتار ساز    

گیری از ترغیب کارکنان و بهبود ادراک کارکنان از توانند با بهرهگرا میخصوص رهبران فضیلت

، 7؛ دی آروخو و لوپز2016حمایت سازمانی، عملکرد سازمانی را ارتقاء بخشند )وانگ و هکت، 

ای بر نتایج عملکرد معلمان تأثیر فزاینده (.2011؛ وانگ، 2012، 10؛ بلو2019، 3؛ پرکینز2019

آموزان و همچنین بر میزان یادگیری آنها دارد. در این پژوهش عملکرد آموزش و تربیت دانش

هایی اشاره دارد که معلمان در مدرسه و در ای از اقدامات و  فعالیتسازمانی معلمان به مجموعه
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دهند )ساکی، و آموزش و پرورش انجام می حین آموزش و تدریس برای رسیدن به اهداف جامعه

نند کگیری از فضائل خود به پیروان کمک میگرا با بهره(. رهبران فضیلت1839عصاره و شعبانی، 

( اعتقاد دارد که 2009تری انجام دهند. سیوال )مطلوبصورت بههای خود تا عملکردها و نقش

 1ردهای خود شایسته باشند. بس و ریجیوگرا در تالش هستند تا در انجام کارکافراد فضیلت

گرا با استفاده از فضائل خود )مانند اعتماد و صداقت( کنند رهبران فضیلت( تأکید می2005)

گرا ( مدعی است که رهبران فضیلت2011تری دست یابند. وانگ )توانند به اثربخشی افزونمی

 گیری از ترغیب و حمایت سازمانیا بهرهنقشی و فرانقشی کارکنان را بتوانند عملکردهای درونمی

دارند پیروانی که از مشاغل خود احساس و ادراک ( اظهار می2009ارتقاء دهند. اولیو و همکاران )

توانند به سطوح باالتری از عملکرد کنند، دارای تعهد باالتری هستند و میبهتری را استنتاج می

دهند که حمایت رهبر از پیروان بر پیشنهاد می( 2005) 2شغلی نایل شوند. شانوک و ایزنبرگر

تواند عملکردهای مثبت میطور بهحسب بهبود بهزیستی و ارزش نهادن به کمک پیروان 

 نقشی و فرانقشی آنها را ارتقاء دهد.   درون

   

 پیشینه تجربی پژوهش

و  رهبرگرا با اثربخشی رهبری فضیلت( در تحقیق خود نشان دادند که 2016وانگ و هکت )

( در 2016) 8عملکردهای درون نقشی و فرا نقشی پیروان رابطه مثبتی دارد. کالموک و اسار

د مثبت بر نوآوری و عملکرطور بهپژوهشی بدین نتیجه رسیدند که ظرفیت یادگیری سازمانی 

( طی تحقیقی نشان دادند که رهبری 2019سازمانی تأثیر دارد. پیرس و کسیکزن میهالی )

( در پژوهش خود 2019بر یادگیری سازمانی تأثیر مثبتی دارد. دی آروخو و لوپز ) گرافضیلت

گرا با تعهد سازمانی و عملکرد فردی کارکنان رابطه مثبتی بدین یافته رسیدند که رهبری فضیلت

گرا با عملکرد سازمانی ( در رساله دکتری خود نشان داد که رهبری تحول2019دارد. پرکینز )

های رهبری با ( در پژوهش خود دریافتند که سبک2018دارد. دیشینا و همکاران ) رابطه مثبتی

-گری یادگیری سازمانی بر پیامدهای سازمانی مانند تالش مضاعف، اثربخشی و رضایتمیانجی

( حاکی از آن بود که رهبران اخالقی 2012های بلو )مندی تأثیر مثبت و معناداری دارد. یافته

( در رساله دکتری خود بدین 2012) 9شغلی کارکنان را ارتقاء دهند. سامپ توانند عملکردمی

یافته رسید که پیشایندهای یادگیری سازمانی شامل رهبری، توانمندسازی و فرهنگ سازمانی و 
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( در رساله دکتری خود آشکار نمود که 2011ترین پیامد آن عملکرد سازمانی است. وانگ )مهم

مندی رهبر و پیرو، و رهایی مانند رهبر و پیرو اخالقی، رضایتگرا با متغیرهبری فضیلت

های اتوود و همکاران عملکردهای درون نقشی و فرا نقشی رابطه مثبت و معناداری دارد. یافته

( آشکار نمود که رهبری بر یادگیری سازمانی و تغییر 2003( و زاگورچک و همکاران )2010)

( در رساله دکتری خود بدین یافته رسید که 2003اُلسون )فرهنگ سازمانی تأثیر مثبتی دارد. 

 های سازمانی درگیر نموده و مشارکت دهد. تواند کارکنان را در فعالیتگرا میرهبری فضیلت

پژوهشی کشور تحقیقی در خصوص  –های علمی های علمی و فصلنامهبا توجه به بررسی سایت    

سایر متغیرهای پژوهش، مقاالتی منتشر شده است که به  گرا یافت نشد، اما دربارهرهبری فضیلت

( طی تحقیقی نشان دادند که 1839شود. میرکمالی، دماوندی و الزامی )تعدادی از آنها اشاره می

های رهبری مدیریتی، مشارکی، تبادلی، اخالقی، پست مدرن و اقتضایی با یادگیری بین سبک

( در پژوهش 1839وجود دارد. ساکی و همکاران ) سازمانی در مدارس رابطه مثبت و معناداری

ای مدیران با عملکرد شغلی معلمان رابطه خود دریافتند که بین رهبری تحولی و اخالق حرفه

( مؤید آن بود 1838زاده، احمدی و عبدالملکی )های عباسمثبت و معناداری وجود دارد. یافته

 مان مدارس رابطه مثبت و معناری وجود دارد.شده با عملکرد سازمانی معلکه بین رهبری  توزیع

 آن است آموزشی و به خصوص مدارسهای سازمان کارآمدیو  فزاینده در اثربخشی یکی از عوامل

 -یهای انسانتعامالت دوسویه با تأکید بر اصول و ارزشعالوه بر داشتن مدیران و معلمان آنها که 

 رهبران و. ها تمرکز دارندها و شایستگیمهارتجهت ارتقاء  های مستمربر یادگیری اخالقی،

های اخالقی معلمان، بهبود تقویت روحیه معلمان، توجه به ارزشبا  توانندمدارس می مدیران

ش پذیری، ایجاد روابط مثبت در بین معلمان، کاهتربیتی، ارتقاء قابلیت مسئولیت -شرایط آموزشی

تمرکز بر برآوردن منصفانه نیازها، عالیق و  تنش و تعارضات، الگوسازی رفتارهای مثبت، و

های انسانی و به لحاظ فضائل فردی، مهارترا آنها  معلمان،تقاضاهای درونی و بیرونی 

هداف ا عملکرد آموزشی معلمان ارتقاء یافته، و توانمند نموده، تا از این طریقهای شغلی شایستگی

ندی مرسد انجام این فرایند با بهرهبه نظر می تحقق یابد. آموزش و پرورشهای متعالی و مأموریت

 گردد.گرا، و تمرکز بر راهبردهای یادگیری سازمانی ممکن میهای رهبری فضیلتاز مکانیسم

کارگیری اصول و قواعد اخالقی در مدارس، گرا با اعتمادسازی در بین معلمان و بهرهبران فضیلت

منابع مربوطه، تمرکز بر امور آموزشی بلندمدت،  های آموزشی وبهبود عدالت و انصاف در حوزه

ند فرایند توانتربیتی، می -فداکاری در شرایط چالشی، و قضاوت صحیح در شرایط پیچیده آموزشی

یادگیری دانش و اطالعات جدید را توسعه داده و در نهایت عملکردهای درون نقشی و فرانقشی 

 اخالقی وتوسعه  و آموزشی های شغلیدر زمینه معلماناگر معلمان را بهبود بخشند. بنابراین 

، و حتی در حمایت نمایندسایر همکاران  ازدر حیطه وظایف خود  کنندای یابند، و تالش حرفه
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 و آموزشی مواقعی که تحت کنترل و نظارت رؤسای خود نیستند به قوانین و مقررات سازمانی

، در دنماینرهنمون  توسعها به اثربخشی و خود ر مدارستا  کنندتالش  سرانجامپایبند باشند، و 

گرا و یادگیری سازمانی جهت ارتقای گیری از فرایند رهبری فضیلتبهرهتوان شاهد این صورت می

ای علمی به سعی دارد تا به شیوه حاضر بود. بر این اساس، پژوهشدر مدارس  عملکرد سازمانی

کرد عمل گرا با یادگیری سازمانی وفضیلت رهبری شناسایی رابطه بین. 1این اهداف دست یابد: 

. ارزیابی تأثیر 8عملکرد سازمانی معلمان، و  بین یادگیری سازمانی بارابطه  بررسی. 2سازمانی، 

 گری یادگیری سازمانی. معلمان با میانجی گرا بر ارتقاء عملکرد سازمانیرهبری فضیلت

 

 مدل مفهومی پژوهش

ین اتدوین شده برای ادبیات پژوهشی مرتبط با متغیرهای تحقیق و همچنین اهداف با عنایت به 

دل مگرا با یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی معلمان در رابطه بین رهبری فضیلتپژوهش، 

 مشخص شده است. 1 شکلصورت به پژوهش مفهومی

 

 
 مدل مفهومی پژوهش (:1) شکل

 

 پژوهش روش

یابی معادالت ساختاری گیری از مدلهمبستگی با بهره -های توصیفیپژوهشاین پژوهش از نوع 

را و گاست. در این تحقیق سه متغیر مورد بررسی قرار گرفته که عبارت است از: رهبری فضیلت

ابعاد آن )شجاعت، اعتدال، عدالت، دوراندیشی و انسانیت( به مثابه متغیر مستقل، یادگیری 

سازمانی و عملکرد سازمانی به عنوان متغیر وابسته، و یادگیری سازمانی تحت عنوان متغیر مستقل 

 ثانوی یا میانجی برای عملکرد سازمانی. 
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نفر  7658ن مدارس ابتدایی استان همدان به تعداد جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه معلما    

نفر مرد( بوده است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده  2838نفر زن و  6880)

گیری این پژوهش با استفاده از روش آزمودنی برآورد گردید. روش نمونه 857شد و به تعداد 

 ام شد. ای متناسب با حجم انجگیری تصادفی طبقهنمونه

های پژوهش بود. بر این اساس برای سنجش رهبری آوری دادهنامه، ابزار اصلی جمعپرسش    

 نامه وانگهای آن )شجاعت، اعتدال، عدالت، دوراندیشی و انسانیت( از پرسشگرا و مؤلفهفضیلت

ه بر نامسئوال است. پایایی این پرسش 17نامه دارای ( استفاده شد. این پرسش2016و هکت )

برآورد گردید. جهت بررسی روایی سئواالت و ابعاد این ابزار از  38/0پایه ضریب آلفای کرونباخ 

 = 02/2آمد: دست بههای برازش به این ترتیب تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد و شاخص

X2/df ،068/0RMSEA= ،39/0GFI= ،30/0AGFI= ،083/0  =SRMR ،37/0  =NFI ،

33/0CFI= . گرا است. نامه رهبری فضیلتا بیانگر روایی مناسب پرسشهشاخص 

( استفاده شد. 2005نامه گارسیامورالس و همکاران )جهت سنجش یادگیری سازمانی از پرسش    

تعیین گردید. برای سنجش روایی  76/0نامه بر پایه ضریب آلفای کرونباخ پایایی این پرسش

یب برازش بدین ترت هایییدی استفاده شد و شاخصأتنامه از تحلیل عاملی این پرسش سئواالت

=  X2/df ،098/0RMSEA= ،00/1GFI= ،33/0AGFI= ،0071/0 = 1/0برآورد گردید: 

SRMR ،00/1  =NFI ،00/1CFI= .   یادگیری نامه ها حاکی از روایی مناسب پرسششاخص

 است. سازمانی 

عملکرد معلمان و دبیران مدارس که  نامه ارزیابیبرای سنجش عملکرد سازمانی از پرسش    

تدوین شده است، استفاده شد.  (1830اداره کل ارزیابی عملکرد وزارت آموزش و پرورش ) توسط

نامه بر پایه ضریب آلفای پایایی این پرسشباشد. گویه می 18نامه مذکور مشتمل بر پرسش

دی نامه از تحلیل عاملی تاییتعیین گردید. برای سنجش روایی سئواالت این پرسش 31/0کرونباخ 

، =X2/df ،063/0RMSEA = 28/2های برازش بدین ترتیب برآورد گردید: استفاده شد و شاخص

35/0GFI= ،32/0AGFI= ،086/0  =SRMR ،37/0  =NFI ،33/0CFI= . ها روایی شاخص

ای گزینه ف پنجنامه بر پایه طیاند. هر سه پرسشنامه عملکرد سازمانی را تأیید کردهمناسب پرسش

 اند.بندی شدهلیکرت درجه

های آماری مانند جدول، میانگین، انحراف معیار، های پژوهش، روشبرای تجزیه و تحلیل داده    

زان عالوه، برای سنجش میکار گرفته شد. بهچولگی، کشیدگی و ضریب همبستگی پیرسون به

ای هداده معادالت ساختاری استفاده شد.یابی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها از مدل

مورد سنجش قرار   68/7نسخه  LISRELو  17نسخه   SPSSافزارهایپژوهش با استفاده از نرم

 گرفت.
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 هایافته

 اساس متغیر جنسیت،اند. بردر این پژوهش چهار متغیر جمعیت شناختی مورد مطالعه قرار گرفته

درصد( از نمونه  5/82نفر ) 258عه را معلمان مرد و درصد( از نمونه مورد مطال 9/28نفر ) 101

 228سال با  60تا  91اند. بر پایه متغیر سن، طبقه سنی بین آماری را معلمان زن تشکیل داده

اند. در خصوص درصد( بیشترین طبقه را در نمونه مورد مطالعه به خود اختصاص داده 5/50نفر )

درصد( نمونه  9/51نفر ) 225سال با  80تا  21به متغیر سابقه خدمت، بیشترین طبقه مربوط 

درصد(  3/86نفر ) 182درصد( دارای مدرک دیپلم،  1/9نفر ) 16بود. نهایتًا از کل نمونه آماری 

درصد(  6/3نفر ) 86درصد( و  6/60نفر دارای مدرک کارشناسی ) 175دارای مدرک کاردانی، 

های پژوهش باید فرض نرمال بودن مون فرضیهاند. پیش از آزدارای مدرک کارشناسی ارشد بوده

های توصیفی متغیرها شامل شاخص 1متغیرهای پژوهش مورد ارزیابی قرار گیرد. لذا در جدول 

 میانگین، انحراف استاندارد، چولگی و کشیدگی ارائه شده است.

 
 های توصیفی متغیرهای پژوهششاخص (:1)جدول 

 متغیر
میانگین 

 تجربی

 میانگین

 آماری

طای معیار خ

 میانگین

 انحراف

 استاندارد
 کشیدگی چولگی

 62/8 -60/1 53/0 083/0 8 38/8 گرارهبری فضیلت

 19/1 -32/0 78/0 098/0 8 72/8 یادگیری سازمانی

 77/0 -78/0 57/0 086/0 8 33/8 عملکرد سازمانی

 

یشتر بترتیب به(، نباید قدر مطلق چولگی )کجی( و کشیدگی متغیرها 2011به زعم کالین )    

، قدر مطلق چولگی و کشیدگی کلیه متغیرها 1های جدول باشد. بنابراین با توجه به داده 10و  8از 

بودن متغیرها جهت دهد فرض نرمالباشد که نشان میها کمتر از مقادیر استاندارد میو مؤلفه

تحقیق ارائه شده  ضرایب همبستگی متغیرهای 2آزمون متغیرهای پژوهش برقرار است. در جدول 

 است:

 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش  (:2)جدول 

 8 2 1 متغیر ردیف

   1 گرارهبری فضیلت 1

  1 88/0** یادگیری سازمانی 2

 1 89/0** 80/0** عملکرد سازمانی 8
p<0.01** 

 



 ... مدارس درگرای مدیران تأثیر رهبری فضیلت ◄295

زمانی ساگرا با یادگیری ، ضریب همبستگی متغیر رهبری فضیلت2های جدول با توجه به داده    

مثبت و معنادار است. به عالوه رابطه  p<0.01باشد که در سطح می 80/0و عملکرد سازمانی 88/0

 p<0.01دهد در سطح است که نشان می 89/0بین متغیر یادگیری سازمانی با عملکرد سازمانی 

ر مدل آزمون شده پژوهش ارائه شده است که ب 2رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در شکل 

 اند. های پژوهش مورد آزمون قرار گرفتهمبنای آن فرضیه

 

 
 الگوی آزمون شده پژوهش (:2)شکل 

 

ا توجه بگرا بر یادگیری سازمانی معلمان تأثیر مثبت و معناداری دارد. رهبری فضیلت: فرضیه اول

 p<0.01است که در سطح  79/0گرا بر یادگیری سازمانی ، اثر مستقیم رهبری فضیلت2به شکل 

 گردد. باشد. بر این اساس فرضیه اول پژوهش تأیید میمثبت و معنادار می

ر اساس بگرا بر عملکرد سازمانی معلمان تأثیر مثبت و معناداری دارد. رهبری فضیلت: فرضیه دوم

 91/0گرا بر بر عملکرد سازمانی (، اثر مستقیم رهبری فضیلت2الگوی آزمون شده تحقیق )شکل 

 دد.گرباشد. بنابراین فرضیه دوم پژوهش تأیید میمثبت و معنادار می p<0.01است که در سطح 
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ر مبنای بیادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی معلمان تأثیر مثبت و معناداری دارد. : فرضیه سوم

است  95/0نی بر عملکرد سازمانی ( اثر مستقیم یادگیری سازما2مدل آزمون شده تحقیق )شکل 

اثرات  8معنادار است. بنابراین فرضیه سوم تحقیق تأیید گردید. در جدول  p<0.01که در سطح 

 مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرها گزارش شده است. 

   
 مسیرهای آزمون شده در مدل معادالت ساختاری (:9)جدول 

 اثر کل غیرمستقیماثر  اثر مستقیم گرا براثر رهبری فضیلت

 79/0*** -  79/0*** یادگیری سازمانی

 91/0*** -  91/0*** عملکرد سازمانی

  70/0***  83/0*** - عملکرد سازمانی از طریق یادگیری سازمانی

  95/0*** -  95/0*** اثر یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی
p<0.001***p<0.01    ,  ** 

 

یادگیری سازمانی موجب ارتقاء عملکرد سازمانی گری گرا با میانجیفضیلترهبری : فرضیه چهارم

گرا بر عملکرد سازمانی ، اثر غیرمستقیم رهبری فضیلت8های جدول بر پایه دادهشود. معلمان می

معنادار است. از آن جایی که این اثر از طریق یادگیری  p<0.01باشد که در سطح می 83/0

گردد، بنابراین نقش میانجی این متغیر در ارتباط بین رهبری سازمانی بر عملکرد سازمانی وارد می

پژوهش تأیید گردید. به منظور  9شود. بر این اساس فرضیه می گرا و عملکرد سازمانی تأییدفضیلت

های نیکویی برازش استفاده شد. در این دی پژوهش از شاخصبررسی برازندگی مدل پیشنها

های برازندگی ذکر شده در جدول های مختلف نیکویی برازش از شاخصپژوهش از میان شاخص

 استفاده شد. 9
 

 های نیکویی برازش الگوی آزمون شده پژوهششاخص(: 2)جدول 

 X2/df RMSEA SRMR GFI AGFI CFI NFI NNFI شاخص

 35/0 36/0 38/0 85/0 72/0 066/0 088/0 38/2 مقدار

 

( X2/df، نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی )6های برآورد شده در جدول اساس شاخصبر   

، شاخص ریشه میانگین مربعات 088/0( RMSEA، جذر میانگین مجذورات خطای تقریب )38/2

، شاخص نیکویی 72/0( GFI، شاخص نیکویی برازش )066/0( SRMRباقی مانده استاندارد شده )

، شاخص برازش هنجار 38/0( CFI، شاخص برازش تطبیقی )85/0( AGFIیافته )برازش تعدیل
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های کالین و بر طبق دیدگاه 35/0( NNFI، شاخص برازش هنجار نیافته )36/0( NFIیافته )

 ( الگوی آزمون شده پژوهش از نیکویی برازش مناسبی برخوردار است. 2011و  2006)

 

 گیریبحث و نتیجه

ی اگرا بر عملکرد سازمانی معلمان، و نقش واسطههدف از این پژوهش بررسی تأثیر رهبری فضیلت

گرا و عملکرد سازمانی است. نتایج تجزیه و یادگیری سازمانی در ایجاد رابطه بین رهبری فضیلت

دگیری سازمانی و گرا بر یاهای اول و دوم پژوهش نشان داد که رهبری  فضیلتتحلیل فرضیه

ید های اول و دوم تحقیق تأیعملکرد سازمانی معلمان تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین فرضیه

آروخو و لوپز (، دی2019(، پرکینز )2016وانگ و هکت )های گردید. این یافته با نتایج پژوهش

(، 2011وانگ )، (2012(، سامپ )2012(، بلو )2019(، پیرس و کسیکزن میهالی )2019)

( 1838زاده و همکاران )(، و عباس1839(، ساکی و همکاران )1839میرکمالی و همکاران )

گرا ( رهبران فضیلت2010( و یوکل )2011همخوانی داشته و در یک راستاست. به زعم وانگ )

ثربخشی ااین توانمندی را دارند تا با ترغیب درونی کارکنان باعث یادگیری آنها شوند و بدین طریق 

نه  گرارهبران فضیلتکند که ( تأکید می2012، 2009و عملکرد کارکنان را بهبود دهند. کوی )

هند. دبخشند، بلکه کارکنان را به تعالی و شایستگی سوق میتنها پیامدهای سازمانی را ارتقاء می

 گرا،بری فضیلترههای مندی از مؤلفهتوانند با بهرهبر این اساس، مدیران و رهبران مدارس می

یز آمیادگیری سازمان و همچنین عملکرد سازمانی معلمان را ارتقاء دهند. انجام مطلوب و موفقیت

هایی همجون ابداع و کسب دانش و اطالعات جدید مرتبط با شود تا فعالیتاین فرایند موجب می

جهت حل مسایل  های انتقادی، تالش دراصول آموزشی و تدریس، یادگیری و استفاده از مهارت

آموزان به مند نمودن دانشها، عالقهآموزشی و تربیتی، بهبود تسلط معلمان در اداره کالس

های ها و مهارتیادگیری، توسعه شوق و اشتیاق معلمان به امور آموزشی و تربیتی، رشد ایده

انتقال و  ری،یادگی -مرتبط با تدریس، ارزشیابی صحیح و مبتنی بر استاندارد فرایندهای یاددهی

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

 معلمان مدارس بهبود یابد.    

یافته دوم پژوهش این بود که یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی معلمان تأثیر مستقیم،     

در آن مدیران و معلمان به ایجاد، خلق، کسب، مثبت و معناداری دارد. در واقع ایجاد مدارسی که 

تواند باعث بهبود عملکرد کارگیری، تسهیم و توزیع دانش و اطالعات جدید توجه دارند میبه

( و سامپ 2016سازمانی، کارآمدی و اثربخشی سازمانی شود. این یافته با نتایج کالوک و اسار )

تقاد دارند که یادگیری سازمانی شامل دانش ( اع2010( همسویی دارد. سیمرر و ویلسون )2012)
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گیری در خصوص چگونگی تحقق عملکرد سازمانی است. در واقع مدیران و ارتقاء یافته و تصمیم

توانند تعامالت دوسویه را توسعه دهند، معلمان مدارس با استفاده از اصول یارگیری سازمانی می

د انگیختگی در امور آموزشی و تربیتی را مشارکت و تشریک مساعی علمی را ارتقاء بخشند، خو

رشد دهند، در مسیر خودبهبودی و اصالح حرکت نمایند، خالقیت و نوآوری را در مدارس مورد 

ذیر پتوجه قرار دهند، تعامل با دانش محیطی را تسهیل نمایند، در امور آموزشی و تدریسی انعطاف

تصمیمات جمعی و تیمی حمایت کنند، باشند، احساس ارزشمندی در مدارس را رشد دهند، از 

پذیری آموزشی و ولیتؤای خود باشند، مسمستمر در جستجوی نیازهای آموزشی و توسعهطور به

ش های جدید آموزتربیتی را تسهیم نمایند، جوی حمایتی و مبتنی بر اعتماد ایجاد نمایند، روش

آموزشی بازآموزی شرکت نمایند و  هایمستمر در دورهطور بهو تدریس را آموخته و بیازمایند، 

فرایند تغییر و تحول امور آموزشی و تدریسی را در صدر اهداف خود قرار دهند. مدیران و معلمان 

تر امور آموزشی توانند در جهت انجام موفق و مطلوبها میگیری از این مکانیسممدارس با   بهره

اهداف متعالی آموزش و پرورش حمایت و تربیتی حرکت نموده و در نهایت از توسعه و تحقق 

 کنند.         

ازمانی گری یادگیری سگرا با میانجیآخرین یافته این پژوهش بیانگر آن بود که رهبری فضیلت    

توانند با شود. در واقع رهبران و مدیران مدارس میموجب ارتقاء عملکرد سازمانی معلمان می

های جدید آموزشی معلمان، گرا و با تمرکز بر ایدهفضیلتکارگیری اصول و راهبردهای رهبری به

ی های علماندازهای آموزشی، تأکید بر همکاریهای دانش و یادگیری، توسعه چشمتوجه به شبکه

ء های نوین نسبت به ارتقاکارگیری از فناوریمعلمان، تسهیم دانش و اطالعات جدید، و تسهیل به

(، پرکینز 2016های وانگ و هکت )ند. این نتیجه با یافتهعملکرد سازمانی معلمان اقدام کن

(، دیشینا و همکاران 2019میهالی )(، پیرس و کسیکزن2019آروخو و لوپز )(، دی2019)

های صاحبنظران و همسویی و مطابقت دارد. دیدگاه(، 2011، وانگ )(2012(، سامپ )2018)

( اعتقاد دارند 2011( و وانگ )2016وانگ و هکت )اند. پژوهشگران نیز این یافته را تأیید نموده

ا نقشی و فرا نقشی پیروان رتوانند عملکردهای درونگرا اثربخش هستند و میکه رهبران فضیلت

توانند ( رهبران با تمرکز بر یادگیری سازمانی می2018رشد دهند. از منظر دیشینا و همکاران )

ه مندی تأثیر مثبت داشته باشند. بثربخشی و رضایتبر پیامدهای سازمانی نظیر تالش مضاعف، ا

ن ترین پیامد آترین پیشایند یادگیری سازمانی، رهبری است، و با اهمیت( مهم2012زعم سامپ )

ند توانتری میگرا به نحو مطلوب( اعتقاد دارد که افراد فضیلت2009عملکرد سازمانی است. سیوال )

ای هستند. نظریه رهبری را آنها دارای شایستگی فزایندهوظایف شغلی خود را انجام دهند، زی

گرا در چند سال اخیر ارائه شده و از الگوهای جدید حوزه رفتار سازمانی و رهبری است. فضیلت

این الگو تمرکز خود را بر فضائل، محاسن، امتیازات اخالقی، عادات نیکو، و آداب پسندیده رهبران 
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گرا، رهبران و مدیران مدارس باید فضائلی اس الگوی رهبری فضیلتاسو مدیران قرار داده است. بر

روی را در رفتارها، همچون شجاعت، عدالت، انسانیت، دوراندیشی، قضاوت صحیح، اعتدال و میانه

های خود توسعه دهند تا بر پایه آنها بتوانند در مواجهه با خطرات ها و شایستگیها، مهارتنگرش

های شخصی معلمان احترام بگذارند، آوری عمل کنند، به عقاید و ایدهمحیطی با خالقیت و نو

های مستمر و بلندمدت آموزشی را مورد توجه قرار دهند، موجب تغییرات بنیادی در فعالیت

های ما بین مدارس شوند، منافع آموزشی و تربیتی را بیش از منافع خود در نظر گیرند، تنش

های آموزشی تالش نمایند، منابع هت بهینه نمودن فعالیتمعلمان را حل و فصل کنند، در ج

های ضروری مدرسه را آموزان فراهم آورند، نیازمندیآموزشی مورد نیاز را برای معلمان و دانش

علمان های مای داشته باشند، نگرانیهای منصفانه و عادالنهصحیح ارزیابی کنند، قضاوتصورت به

های کوچک معلمان را مورد تقدیر قرار دهند، به عالئق و وفقیتآموزان را درک کنند، مو دانش

های فردی معلمان توجه کنند، و صداقت و درستکاری را در اهم رفتارهای خود قرار دهند. خواسته

گردد: الف. مدیران و رهبران مدارس از طریق های پژوهش پیشنهادهای زیر ارائه میبر اساس یافته

گرا همچون شجاعت، انسانیت، عدالت، اعتدال و دوراندیشی فضیلت کارگیری ابعاد رهبریبه

ها و عقاید جدید منصفانه در اختیار معلمان قرار دهند، به ایدهطور بهتوانند منابع آموزشی را می

آموزان باشند، در مواجهه با مشکالت و های معلمان و دانشمعلمان توجه کنند، نگران گرفتاری

گیری نمایند، نیازهای آموزشی و تربیتی را منطقی و عاقالنه تصمیمصورت بههای آموزشی چالش

صحیح ارزیابی کنند، تعارضات بین معلمان را متصفانه حل و فصل نمایند، و با ایجاد طور به

های بلندمدت آموزشی و تربیتی را در رأس وظایف خود قرار تغییرات اثربخش در مدارس، فعالیت

 دهند.

ود شای مدیران و معلمان پیشنهاد میاهمیت یادگیری سازمانی جهت توسعه حرفه ب. با توجه به

ها و مدارس این راهکارها را در مدارس عملیاتی نمایند: تشویق معلمان جهت ارائه ایده رهبران

های جدید آموزشی، پذیرش ابتکارات جدید معلمان، تسهیم دانش و اطالعات جدید در دیدگاه

ت آموزشی، مشارکت دادن معلمان در اتخاذ تصمیمات مرتبط با مدرسه، حین برگزاری جلسا

د ها و وظایف آموزشی، تأکیپذیری در ارائه نقشتسهیل ارتباطات باز و آزاد در بین معلمان، انعطاف

 اندازهای آموزشی، و ایجاد جو حمایتی برای تشریک مساعی علمی.ها و چشمبر اهداف، مأموریت

 هایبایست: ا. با حضور در دورهمدیران مدارس برای ارزیابی دقیق عملکرد معلمان میرهبران و ج. 

های معلمان و مستمر قابلیتطور به. 2آموزشی بازآموزی فنون ارزشیابی صحیح را یباموزند، 

. ارزشیابی را صرفاً بر اساس تحلیل 8همچنین نیازهای آموزشی آنان را مورد بررسی قرار دهند، 

مداوم بازخورد عملکردهای آموزشی را به معلمان طور به. 9آموزشی معلمان انجام دهند، عملکرد 
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. در تعامالت و جلسات دوسویه بین مدیران و معلمان، مشکالت و خطاهای 6ارائه نمایند، و 

 احتمالی مورد بحث قرار گیرند تا از این طریق عملکردها اصالح شده و توسعه یابند.      
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