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 هدف پژوهش بررسی تأثیر رهبری فضیلتگرا بر عملکرد سازمانی معلمان با میانجیگری یادگیری سازمانی: چکیده
 جامعه آماری کلیه معلمان مدارس. همبستگی و از نوع مدلیابی معادالت ساختاری است- روش تحقیق توصیفی.است
 آزمودنی تعیین857  حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد. نفر بودند7658 ابتدایی استان همدان به تعداد
. یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی استفاده شد، برای گردآوری دادهها از سه پرسشنامه رهبری فضیلتگرا.گردید
برای تعیین روایی پرسشنامه ها از تحلیل عاملی تأییدی و جهت سنجش میزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده
 دادههای تحقیق پس از جمعآوری با استفاده از نرمافزارهای آماری. برآورد گردید0/39  و0/76 ،0/38  که به ترتیب،شد
 رهبری فضیلتگرا بر یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی: یافتهها نشان دادند که. تحلیل شدندLISREL  وSPSS
- اثر غیرمستقیم رهبری فضیلتگرا بر عملکرد سازمانی معلمان با میانجی، به عالوه.معلمان تأثیر مثبت و معناداری دارد
 مدیران و رهبران مدارس میتوانند جهت ارتقاء عملکرد سازمانی، بنابراین.گری یادگیری سازمانی مثبت و معنادار است
.معلمان از ابعاد رهبری فضیلتگرا بهره گرفته و برای تسهیل این فرایند از یادگیری سازمانی استفاده نمایند
 مدارس ابتدایی، یادگیری، عملکرد، رهبری فضیلتگرا:کلید واژگان
.
Effect of the Virtuous Leadership of School Managers Improving of Teachers’
Organizational Performance with the mediation of organizational learning
Asghar Eskandari 1.Siroos Ghanbari2*

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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مقدمه
نظریهها و الگوهای رهبری در طول دهههای گذشته تغییرات زیادی را تجربه نموده است .این
تحوالت از نظریه صفات شخصیتی رهبری در دهه  9390آغاز گردید .سپس الگوهای رفتارهای
رهبری در دهه 9350مورد توجه قرار گرفت .در دهه  9380دیدگاههای رهبری موقعیتی و
اقتضایی کانون توجه صاحبنظران بود و اساس تمرکز محققان در دهه  9370بر نظریههای
رهبری تحولگرا و تبادلی بوده است (وانگ1099 ،9؛ هوس و پادساکوف .)9339 ،1اما پژوهش-
های رهبری در سالهای اخیر به سوی اخالقیات و اصول اخالقی رهبری گرایش داشتهاند
(مارگارت1008 ،8؛ استار .)1009 ،9امروزه تعداد زیادی از صاحبنظران و پژوهشگران بر اهمیت
فضائل در هدایت رفتارهای رهبری و کابردهای فضائل اخالقی در تحقیقات رهبری تأکید نموده-
اند (منز و همکاران1007 ،6؛ فلین .)1007 ،5منز و همکاران ( )1007اعتقاد دارند که فضائل
تعهدات قابل توجهی را برای ادراک و پرورش رهبری در بر دارد .فلین ( )1007مدعی است که
کاربرد فضائل اخالقی در سازمانها میتواند چهارچوب اخالقی مناسبی را برای رهبران فراهم
کند تا از این طریق پاسخگوی رسواییهای مالی در سطح کسب و کار جهانی باشند.
بر اساس فرهنگ لغت فلسفه بلکول( 8بونین و یو )1009 ،7واژه فضیلت به معنای برتری،
تعالی ،مزیت و تفوق است .فضائل اخالقی به طور عمده بر این موارد متمرکز است :الف .آنچه
مردم باید باشند (پالنسگی و یامارینو ،)1008 ،3افراد چگونه به طور اخالقی باید در مورد درست
یا غلط قضاوت کنند (تیلور ،)1005 ،و چگونه افراد زندگی انسانی میتنی بر ارزش را ایجاد
نمایند (فلین .)1007 ،به هر حال ،مفهوم فضائل رهبری به طور نظاممند تعریف نشده است ،زیرا
صاحبنظران بر اساس ایدههای خود دیدگاههای خاصی را مطرح نمودهاند .متون رهبری ،فضائل
را به عنوان صفات طبیعی (فری1008 ،90؛ هانبوری ،)1009 ،99هیجانات فردی (سولومون،91
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 ،)9337ویژگیهای شخصیتی (برون و تروینو ،)1005 ،9مهارتها و توانمندیها (بس،)9330 ،
یا ارزشهای فردی (مورفی و رابرتز1007 ،1؛ ساما و شوف )1007 ،8مفهومسازی کردهاند.
مارگارت ( )1008اعتقاد دارد که آخرین گرایش در خصوص رهبری تمرکز بر رهبری
فضیلتگرا است .به زعم کمرون و کازا )1001( 9رهبران فضیلتگرا میتوانند باعث پیشرفت
سازمان شوند .کالول ،حسن و اسمیت )1096( 6رهبری فضیلتگرا را این گونه تعریف نمودهاند:
الگویی از مباشرت اخالقی که تولید داراییهای بلندمدت را جهت بهرهمندی افراد ،سازمانها و
جامعه بهینهسازی میکند .این صاحبنظران تأکید میکنند که رهبران فضیلتگرا دارای سطحی
غیرمعمول از تعهد به کارکنان ،مشتریان ،سهامداران و جامعه به طور کلی هستند.
به طور بنیادی مفهوم رهبری فضیلتگرا شامل سه عنصر اساسی است :فضائل رهبر،
رفتارهای فضیلتگرایانه رهبر و زمینهها (شرایط خاص تعیین کننده رفتارهای فاضالنه رهبر).
افزون بر این رهبری فضیلتگرا شامل دو فرایند بنیادی است :ا .فرایند ادراکی که پیروان یک
رهبر را بر پایه کارکردهایش به عنوان فردی فضیلتگرا مورد توجه قرار میدهند ،و  .1فرایند
الگوسازی که پیروان رفتارهای خود را تغییر میدهند تا از رهبر تقلید کنند (وانگ1099 ،؛
دوراند1007 ،5؛ کوک و چان  ،1007انتوناکیس 8و همکاران1009 ،؛ سیوال.)1009 ،
رهبران فضیلتگرا تضاد قابل توجهی با دیگر رهبران در خصوص احساس مسئولیت خود در
جامعه ،در سازمان و نسبت به خود دارند (کمرون .)1099 ،رهبران فضیلتگرا سازمان را نه فقط
به عنوان مسئول تولید ارزش میدانند ،بلکه آن را برای ایجاد دنیایی بهتر شامل تعهد به باقی
گذاشتن یک میراث برای نسلهای آینده در نظر میگیرند (فریدمن .)1003 ،7این رهبران به
دنبال حفاظت و کسب افتخار برای آینده میباشند ،و در همان زمان تولید ارزش میکنند و
هیچ آسیب و خسارتی به سازمان وارد نمیسازند (لنیک و کیل .)1008 ،3تعهد رهبران فضیلت-
گرا به جای آن که به دنبال پیامدهای رضایتبخش پائینتر از حد مطلوب و بهینه باشد ،هم
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تعامالت متقابل را ایجاد میکند و هم منجر به سربلندی و سرافرازی کارکنان میگردد (کوی،9
.)1091 ،1009
به زعم صاحبنظران و محققان ،رهبران سازمانی و به ویژه رهبران فضیلتگرا میتوانند
یادگیری سازمانی را در سازمانها ارتقاء دهند و از این طریق فرایند ابداع ،تسهیم ،توسعه ،به-
کارگیری و توزیع دانش و اطالعات جدید را تسهیل نمایند (پیرس و کسیکزن میهالی1099 ،1؛
دیشینا 8و همکاران1098 ،؛ اتوود 9و همکاران1090 ،؛ زاگورچک 6و همکاران .)1003 ،رهبران
فضیلتگرا میتوانند با ارائه پاداشهای درونی و بیرونی موجب یادگیری پیروان شوند .البته تأثیر
پاداشهای درونی و معنوی برای تحت تأثیر قرار دادن پیروان میتواند بسیار اثربخشتر باشد
(وانگ1099 ،؛ یوکل .)1090 ،5به زعم استورات ( )1009یادگیری سازمانی یعنی شناخت
جمعی که افراد دائماً محیط را قابل درک میسازند و در مورد تجربیات یادگیری با یکدیگر
گفتگو مینمایند .به اعتقاد لوپز و همکاران ( )1005یادگیری سازمانی فرایند پویای خلق ،کسب
و انسجام دانش است که هدف آن توسعه منابع و تواناییهایی است که به بهبود اثربخشی
سازمانی کمک میکند .هلند و ساالما )1090( 8تأکید میکنند که یادگیری سازمانی فرایند
پویایی است که شامل عناصر بنیادی توسعه و رشد سازمانی میباشد .در واقع عملکرد باالی
سیستمهای منابع انسانی میتواند بر مزیت رقابتی پایدار ،اثربخشی سازمانی ،بهبود دانش،
میدهند ،مؤثر باشند
مهارتها ،نگرشها و رفتارهایی که پایه یادگیری سازمانی را شکل
(لوپز و همکاران .)1005 ،سیمرر و ویلسون )1090( 7بر این باورند که یادگیری سازمانی شامل
دانش ارتقاء یافته و تصمیمگیری در خصوص چگونگی نیل به اهداف عملکردی ،تعامالت و
ارتباطات داخلی بهبودیافته ،مشارکت و همکاری ،انگیزش و تعهد به سازمان و عملکرد سازمانی
است
دانشمندان و پژوهشگران علوم و رفتار سازمانی مدعی هستند که رهبران سازمانها و به
خصوص رهبران فضیلتگرا میتوانند با بهرهگیری از ترغیب کارکنان و بهبود ادراک کارکنان از
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حمایت سازمانی ،عملکرد سازمانی را ارتقاء بخشند (وانگ و هکت1096 ،؛ دی آروخو و لوپز،9
1099؛ پرکینز1099 ،1؛ بلو1091 ،8؛ وانگ .)1099 ،نتایج عملکرد معلمان تأثیر فزایندهای بر
آموزش و تربیت دانشآموزان و همچنین بر میزان یادگیری آنها دارد .در این پژوهش عملکرد
سازمانی معلمان به مجموعهای از اقدامات و فعالیتهایی اشاره دارد که معلمان در مدرسه و
در حین آموزش و تدریس برای رسیدن به اهداف جامعه و آموزش و پرورش انجام میدهند
(ساکی ،عصاره و شعبانی .)9839 ،رهبران فضیلتگرا با بهرهگیری از فضائل خود به پیروان
کمک میکنند تا عملکردها و نقشهای خود به صورت مطلوبتری انجام دهند .سیوال ()1009
اعتقاد دارد که افراد فضیلتگرا در تالش هستند تا در انجام کارکردهای خود شایسته باشند.
بس و ریجیو )1005( 9تأکید میکنند رهبران فضیلتگرا با استفاده از فضائل خود (مانند اعتماد
و صداقت) میتوانند به اثربخشی افزونتری دست یابند .وانگ ( )1099مدعی است که رهبران
فضیلتگرا میتوانند عملکردهای دروننقشی و فرانقشی کارکنان را با بهرهگیری از ترغیب و
حمایت سازمانی ارتقاء دهند .اولیو و همکاران ( )1009اظهار میدارند پیروانی که از مشاغل
خود احساس و ادراک بهتری را استنتاج میکنند ،دارای تعهد باالتری هستند و میتوانند به
سطوح باالتری از عملکرد شغلی نایل شوند .شانوک و ایزنبرگر )1005( 6پیشنهاد میدهند که
حمایت رهبر از پیروان بر حسب بهبود بهزیستی و ارزش نهادن به کمک پیروان به طور مثبت
میتواند عملکردهای دروننقشی و فرانقشی آنها را ارتقاء دهد.
پیشینه تجربی پژوهش
وانگ و هکت ( )1096در تحقیق خود نشان دادند که رهبری فضیلتگرا با اثربخشی رهبر ،و
عملکردهای درون نقشی و فرا نقشی پیروان رابطه مثبتی دارد .کالموک و اسار )1096( 5در
پژوهشی بدین نتیجه رسیدند که ظرفیت یادگیری سازمانی به طور مثبت بر نوآوری و عملکرد
سازمانی تأثیر دارد .پیرس و کسیکزن میهالی ( )1099طی تحقیقی نشان دادند که رهبری
فضیلتگرا بر یادگیری سازمانی تأثیر مثبتی دارد .دی آروخو و لوپز ( )1099در پژوهش خود
بدین یافته رسیدند که رهبری فضیلتگرا با تعهد سازمانی و عملکرد فردی کارکنان رابطه
مثبتی دارد .پرکینز ( )1099در رساله دکتری خود نشان داد که رهبری تحولگرا با عملکرد
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سازمانی رابطه مثبتی دارد .دیشینا و همکاران ( )1098در پژوهش خود دریافتند که سبکهای
رهبری با میانجیگری یادگیری سازمانی بر پیامدهای سازمانی مانند تالش مضاعف ،اثربخشی و
رضایتمندی تأثیر مثبت و معناداری دارد .یافتههای بلو ( )1091حاکی از آن بود که رهبران
اخالقی میتوانند عملکرد شغلی کارکنان را ارتقاء دهند .سامپ )1091( 9در رساله دکتری خود
بدین یافته رسید که پیشایند های یادگیری سازمانی شامل رهبری ،توانمندسازی و فرهنگ
سازمانی و مهمترین پیامد آن عملکرد سازمانی است .وانگ ( )1099در رساله دکتری خود
آشکار نمود که رهبری فضیلتگرا با متغیرهایی مانند رهبر و پیرو اخالقی ،رضایتمندی رهبر و
پیرو ،و عملکردهای درون نقشی و فرا نقشی رابطه مثبت و معناداری دارد .یافتههای اتوود و
همکاران ( )1090و زاگورچک و همکاران ( )1003آشکار نمود که رهبری بر یادگیری سازمانی
و تغییر فرهنگ سازمانی تأثیر مثبتی دارد .اُلسون ( )1003در رساله دکتری خود بدین یافته
رسید که رهبری فضیلتگرا میتواند کارکنان را در فعالیتهای سازمانی درگیر نموده و مشارکت
دهد.
با توجه به بررسی سایتهای علمی و فصلنامههای علمی – پژوهشی کشور تحقیقی در
خصوص رهبری فضیلتگرا یافت نشد ،اما درباره سایر متغیرهای پژوهش ،مقاالتی منتشر شده
است که به تعدادی از آنها اشاره میشود .میرکمالی ،دماوندی و الزامی ( )9839طی تحقیقی
نشان دادند که بین سبکهای رهبری مدیریتی ،مشارکی ،تبادلی ،اخالقی ،پست مدرن و
اقتضایی با یادگیری سازمانی در مدارس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .ساکی و همکاران
( )9839در پژوهش خود دریافتند که بین رهبری تحولی و اخالق حرفهای مدیران با عملکرد
شغلی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .یافتههای عباس زاده ،احمدی و عبدالملکی
( )9838مؤید آن بود که بین رهبری توزیعشده با عملکرد سازمانی معلمان مدارس رابطه مثبت
و معناری وجود دارد.
یکی از عوامل فزاینده در اثربخشی و کارآمدی سازمانهای آموزشی و به خصوص مدارس آن
است که مدیران و معلمان آنها عالوه بر داشتن تعامالت دوسویه با تأکید بر اصول و ارزشهای
انسانی -اخالقی ،بر یادگیریهای مستمر جهت ارتقاء مهارتها و شایستگیها تمرکز دارند.
رهبران و مدیران مدارس میتوانند با تقویت روحیه معلمان ،توجه به ارزشهای اخالقی معلمان،
بهبود شرایط آموزشی -تربیتی ،ارتقاء قابلیت مسئولیتپذیری ،ایجاد روابط مثبت در بین
معلمان ،کاهش تنش و تعارضات ،الگوسازی رفتارهای مثبت ،و تمرکز بر برآوردن منصفانه
1 . Sampe
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نیازها ،عالیق و تقاضاهای درونی و بیرونی معلمان ،آنها را به لحاظ فضائل فردی ،مهارتهای
انسانی و شایستگیهای شغلی توانمند نموده ،تا از این طریق عملکرد آموزشی معلمان ارتقاء
یافته ،و اهداف و مأموریتهای متعالی آموزش و پرورش تحقق یابد .به نظر میرسد انجام این
فرایند با بهرهمندی از مکانیسمهای رهبری فضیلتگرا ،و تمرکز بر راهبردهای یادگیری سازمانی
میگردد .رهبران فضیلتگرا با اعتمادسازی در بین معلمان و بهکارگیری اصول و
ممکن
قواعد اخالقی در مدارس ،بهبود عدالت و انصاف در حوزههای آموزشی و منابع مربوطه ،تمرکز بر
امور آموزشی بلندمدت ،فداکاری در شرایط چالشی ،و قضاوت صحیح در شرایط پیچیده
آموزشی -تربیتی ،می توانند فرایند یادگیری دانش و اطالعات جدید را توسعه داده و در نهایت
عملکردهای درون نقشی و فرانقشی معلمان را بهبود بخشند .بنابراین اگر معلمان در زمینههای
شغلی و آموزشی توسعه اخالقی و حرفهای یابند ،و تالش کنند در حیطه وظایف خود از سایر
همکاران حمایت نمایند ،و حتی در مواقعی که تحت کنترل و نظارت رؤسای خود نیستند به
قوانین و مقررات سازمانی و آموزشی پایبند باشند ،و سرانجام تالش کنند تا مدارس خود را به
اثربخشی و توسعه رهنمون نمایند ،در این صورت میتوان شاهد بهرهگیری از فرایند رهبری
فضیلتگرا و یادگیری سازمانی جهت ارتقای عملکرد سازمانی در مدارس بود .بر این اساس،
پژوهش حاضر سعی دارد تا به شیوهای علمی به این اهداف دست یابد .9 :شناسایی رابطه بین
رهبری فضیلتگرا با یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی .1 ،بررسی رابطه بین یادگیری
سازمانی با عملکرد سازمانی معلمان ،و  .8ارزیابی تأثیر رهبری فضیلتگرا بر ارتقاء عملکرد
سازمانی معلمان با میانجیگری یادگیری سازمانی.
مدل مفهومی پژوهش
با عنایت به ادبیات پژوهشی مرتبط با متغیرهای تحقیق و همچنین اهداف تدوین شده برای این
پژوهش ،رابطه بین رهبری فضیلتگرا با یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی معلمان در مدل
مفهومی پژوهش به صورت شکل  9مشخص شده است.
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شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی
این پژوهش از نوع پژوهشهای توصیفی -همبستگی با بهرهگیری از مدلیابی معادالت
ساختاری است .در این تحقیق سه متغیر مورد بررسی قرار گرفته که عبارت است از :رهبری
فضیلت گرا و 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.
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه معلمان مدارس ابتدایی استان همدان به تعداد 7658
نفر ( 6880نفر زن و  1838نفر مرد) بوده است .برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران
استفاده شد و به تعداد  857آزمودنی برآورد گردید .روش نمونهگیری این پژوهش با استفاده از
روش نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب با حجم انجام شد.
پرسشنامه ،ابزار اصلی جمعآوری دادههای پژوهش بود .بر این اساس برای سنجش رهبری
فضیلتگرا و مؤلفههای آن (شجاعت ،اعتدال ،عدالت ،دوراندیشی و انسانیت) از پرسشنامه وانگ
و هکت ( )1096استفاده شد .این پرسشنامه دارای  97سئوال است .پایایی این پرسشنامه بر
پایه ضریب آلفای کرونباخ  0/38برآورد گردید .جهت بررسی روایی سئواالت و ابعاد این ابزار از
تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد و شاخصهای برازش به این ترتیب به دست آمد= 1/01 :
= 0/37 ،SRMR = 0/083 ،AGFI= 0/30 ،GFI= 0/39 ،RMSEA= 0/068 ،X2/df
 .CFI= 0/33 ،NFIشاخصها بیانگر روایی مناسب پرسشنامه رهبری فضیلتگرا است.
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جهت سنجش یادگیری سازمانی از پرسشنامه گارسیامورالس و همکاران ( )1005استفاده
شد .پایایی این پرسشنامه بر پایه ضریب آلفای کرونباخ  0/76تعیین گردید .برای سنجش
روایی سئواالت این پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد و شاخصهای برازش بدین
ترتیب برآورد گردید،AGFI= 0/33 ،GFI= 9/00 ،RMSEA= 0/098 ، X2/df= 0/9 :
 .CFI= 9/00 ،NFI = 9/00 ،SRMR = 0/0079شاخصها حاکی از روایی مناسب پرسش-
نامه یادگیری سازمانی است.
برای سنجش عملکرد سازمانی از پرسشنامه ارزیابی عملکرد معلمان و دبیران مدارس که
توسط اداره کل ارزیابی عملکرد وزارت آموزش و پرورش ( )9830تدوین شده است ،استفاده
شد .پرسشنامه مذکور مشتمل بر  98گویه میباشد .پایایی این پرسشنامه بر پایه ضریب آلفای
کرونباخ  0/39تعیین گردید .برای سنجش روایی سئواالت این پرسشنامه از تحلیل عاملی
تاییدی استفاده شد و شاخصهای برازش بدین ترتیب برآورد گردید، X2/df= 1/18 :
،NFI = 0/37 ،SRMR = 0/086 ،AGFI= 0/31 ،GFI= 0/35 ،RMSEA= 0/063
 .CFI= 0/33شاخصها روایی مناسب پرسشنامه عملکرد سازمانی را تأیید کردهاند .هر سه
پرسشنامه بر پایه طیف پنج گزینهای لیکرت درجهبندی شدهاند.
برای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش ،روشهای آماری مانند جدول ،میانگین ،انحراف
معیار ،چولگی ،کشیدگی و ضریب همبستگی پیرسون به کار گرفته شد .به عالوه ،برای سنجش
میزان تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها از مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شد .داده-
های پژوهش با استفاده از نرم افزارهای  SPSSنسخه  97و  LISRELنسخه  7/68مورد
سنجش قرار گرفت.
یافتهها
در این پژوهش چهار متغیر جمعیت شناختی مورد مطالعه قرار گرفتهاند .بر اساس متغیر
جنسیت 909 ،نفر ( 18/9درصد) از نمونه مورد مطالعه را معلمان مرد و  158نفر ( 81/5درصد)
از نمونه آماری را معلمان زن تشکیل دادهاند .بر پایه متغیر سن ،طبقه سنی بین  99تا  60سال
با  118نفر ( 50/5درصد) بیشترین طبقه را در نمونه مورد مطالعه به خود اختصاص دادهاند .در
خصوص متغیر سابقه خدمت ،بیشترین طبقه مربوط به  19تا  80سال با  115نفر ( 59/9درصد)
نمونه بود .نهایتاً از کل نمونه آماری  96نفر ( 9/9درصد) دارای مدرک دیپلم 981 ،نفر (86/3
درصد) دارای مدرک کاردانی 975 ،نفر دارای مدرک کارشناسی ( 60/6درصد) و  86نفر (3/6
درصد) دارای مدرک کارشناسی ارشد بودهاند .پیش از آزمون فرضیههای پژوهش باید فرض
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نرمال بودن متغیرهای پژوهش مورد ارزیابی قرار گیرد .لذا در جدول  9شاخصهای توصیفی
متغیرها شامل میانگین ،انحراف استاندارد ،چولگی و کشیدگی ارائه شده است.
جدول  .1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
میانگین

میانگین

خطای معیار

انحراف

تجربی

آماری

میانگین

استاندارد

رهبری فضیلتگرا

8/38

8

0/083

0/53

-9/60

یادگیری سازمانی

8/71

8

0/098

0/78

-0/31

9/99

عملکرد سازمانی

8/33

8

0/086

0/57

-0/78

0/77

متغیر

چولگی

کشیدگی
8/61

به زعم کالین ( ،)1099نباید قدر مطلق چولگی (کجی) و کشیدگی متغیرها به ترتیب
بیشتر از  8و  90باشد .بنابراین با توجه به دادههای جدول  ،9قدر مطلق چولگی و کشیدگی
کلیه متغیرها و مؤلفهها کمتر از مقادیر استاندارد میباشد که نشان میدهد فرض نرمال بودن
متغیرها جهت آزمون متغیرهای پژوهش برقرار است .در جدول  1ضرایب همبستگی متغیرهای
تحقیق ارائه شده است:
جدول  .2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
1

ردیف

متغیر

1

رهبری فضیلتگرا

2

یادگیری سازمانی

9

عملکرد سازمانی
p<0.01

2

9

9
**

0/88

**0/80

9
**0/89

9

**

با توجه به دادههای جدول  ،1ضریب همبستگی متغیر رهبری فضیلتگرا با یادگیری
سازمانی 0/88و عملکرد سازمانی  0/80میباشد که در سطح  p<0.01مثبت و معنادار است .به
عالوه رابطه بین متغیر یادگیری سازمانی با عملکرد سازمانی  0/89است که نشان میدهد در
سطح  p<0.01رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .در شکل  1مدل آزمون شده پژوهش ارائه
شده است که بر مبنای آن فرضیههای پژوهش مورد آزمون قرار گرفتهاند.
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شکل  .2الگوی آزمون شده پژوهش

فرضیه اول :رهبری فضیلتگرا بر یادگیری سازمانی معلمان تأثیر مثبت و معناداری دارد .با
توجه به شکل  ،1اثر مستقیم رهبری فضیلتگرا بر یادگیری سازمانی  0/79است که در سطح
 p<0.01مثبت و معنادار میباشد .بر این اساس فرضیه اول پژوهش تأیید میگردد.
فرضیه دوم :رهبری فضیلتگرا بر عملکرد سازمانی معلمان تأثیر مثبت و معناداری دارد .بر
اساس الگوی آزمون شده تحقیق (شکل  ،)1اثر مستقیم رهبری فضیلتگرا بر بر عملکرد
سازمانی  0/99است که در سطح  p<0.01مثبت و معنادار میباشد .بنابراین فرضیه دوم
پژوهش تأیید میگردد.
فرضیه سوم :یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی معلمان تأثیر مثبت و معناداری دارد .بر
مبنای مدل آزمون شده تحقیق (شکل  )1اثر مستقیم یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی
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 0/95است که در سطح  p<0.01معنادار است .بنابراین فرضیه سوم تحقیق تأیید گردید .در
جدول  8اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرها گزارش شده است.
جدول  .9مسیرهای آزمون شده در مدل معادالت ساختاری
اثر رهبری فضیلتگرا بر

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

یادگیری سازمانی

***0/79

-

***0/79

عملکرد سازمانی

***

-

0/99
-

عملکرد سازمانی از طریق یادگیری سازمانی

0/83

***

0/95

اثر یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی
p<0.001

***

***

p<0.01 ,

***

0/99

***

0/70

***

0/95

**

فرضیه چهارم :رهبری فضیلتگرا با میانجیگری یادگیری سازمانی موجب ارتقاء عملکرد
سازمانی معلمان میشود .بر پایه دادههای جدول  ،8اثر غیرمستقیم رهبری فضیلتگرا بر
عملکرد سازمانی  0/83میباشد که در سطح  p<0.01معنادار است .از آن جایی که این اثر از
طریق یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی وارد میگردد ،بنابراین نقش میانجی این متغیر در
ارتباط بین رهبری فضیلتگرا و عملکرد سازمانی تأیید میشود .بر این اساس فرضیه  9پژوهش
تأیید گردید .به منظور بررسی برازندگی مدل پیشنهادی پژوهش از شاخصهای نیکویی برازش
استفاده شد .در این پژوهش از میان شاخصهای مختلف نیکویی برازش از شاخصهای برازندگی
ذکر شده در جدول  9استفاده شد.
جدول  .4شاخصهای نیکویی برازش الگوی آزمون شده پژوهش
شاخص

X2/df

RMSEA

SRMR

GFI

AGFI

CFI

NFI

NNFI

مقدار

1/38

0/088

0/066

0/71

0/85

0/38

0/36

0/35

بر اساس شاخصهای برآورد شده در جدول  ،6نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی ()X2/df
 ،1/38جذر میانگین مجذورات خطای تقریب ( ،0/088 )RMSEAشاخص ریشه میانگین
مربعات باقی مانده استاندارد شده ( ،0/066 )SRMRشاخص نیکویی برازش (،0/71 )GFI
شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته ( ،0/85 )AGFIشاخص برازش تطبیقی (،0/38 )CFI
شاخص برازش هنجار یافته ( ،0/36 )NFIشاخص برازش هنجار نیافته ( 0/35 )NNFIو بر
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طبق دیدگاههای کالین ( 1006و  ) 1099الگوی آزمون شده پژوهش از نیکویی برازش مناسبی
برخوردار است.
بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر رهبری فضیلتگرا بر عملکرد سازمانی معلمان ،و نقش
واسطهای یادگیری سازمانی در ایجاد رابطه بین رهبری فضیلتگرا و عملکرد سازمانی است.
نتایج تجزیه و تحلیل فرضیههای اول و دوم پژوهش نشان داد که رهبری فضیلتگرا بر
یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی معلمان تأثیر مثبت و معناداری دارد .بنابراین فرضیههای
اول و دوم تحقیق تأیید گردید .این یافته با نتایج پژوهشهای وانگ و هکت ( ،)1096پرکینز
( ،)1099دیآروخو و لوپز ( ،)1099پیرس و کسیکزن میهالی ( ،)1099بلو ( ،)1091سامپ
( ،)1091وانگ ( ،)1099میرکمالی و همکاران ( ،)9839ساکی و همکاران ( ،)9839و عباسزاده
و همکاران ( )9838همخوانی داشته و در یک راستاست .به زعم وانگ ( )1099و یوکل ()1090
رهبران فضیلت گرا این توانمندی را دارند تا با ترغیب درونی کارکنان باعث یادگیری آنها شوند و
بدین طریق اثربخشی و عملکرد کارکنان را بهبود دهند .کوی ( )1091 ،1009تأکید میکند که
رهبران فضیلتگرا نه تنها پیامدهای سازمانی را ارتقاء میبخشند ،بلکه کارکنان را به تعالی و
شایستگی سوق میدهند .بر این اساس ،مدیران و رهبران مدارس میتوانند با بهرهمندی از
مؤلفههای رهبری فضیلتگرا ،یادگیری سازمان و همچنین عملکرد سازمانی معلمان را ارتقاء
دهند .انجام مطلوب و موفقیتآمیز این فرایند موجب میشود تا فعالیتهایی همجون ابداع و
کسب دانش و اطالعات جدید مرتبط با اصول آموزشی و تدریس ،یادگیری و استفاده از مهارت-
های انتقادی ،تالش در جهت حل مسایل آموزشی و تربیتی ،بهبود تسلط معلمان در اداره
کالسها ،عالقهمند نمودن دانشآموزان به یادگیری ،توسعه شوق و اشتیاق معلمان به امور
آموزشی و تربیتی ،رشد ایدهها و مهارتهای مرتبط با تدریس ،ارزشیابی صحیح و مبتنی بر
استاندارد فرایندهای یاددهی -یادگیری ،انتقال و 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،
مثبت و معناداری دارد .در واقع ایجاد مدارسی که در آن مدیران و معلمان به ایجاد ،خلق،
کسب ،بهکارگیری ،تسهیم و توزیع دانش و اطالعات جدید توجه دارند میتواند باعث بهبود
عملکر د سازمانی ،کارآمدی و اثربخشی سازمانی شود .این یافته با نتایج کالوک و اسار ( )1096و
سامپ ( )1091همسویی دارد .سیمرر و ویلسون ( )1090اعتقاد دارند که یادگیری سازمانی
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شامل دانش ارتقاء یافته و تصمیمگیری در خصوص چگونگی تحقق عملکرد سازمانی است .در
واقع مدیران و معلمان مدارس با استفاده از اصول یارگیری سازمانی میتوانند تعامالت دوسویه
را توسعه دهند ،مشارکت و تشریک مساعی علمی را ارتقاء بخشند ،خود انگیختگی در امور
آموزشی و تربیتی را رشد دهند ،در مسیر خودبهبودی و اصالح حرکت نمایند ،خالقیت و
نوآوری را در مدارس مورد توجه قرار دهند ،تعامل با دانش محیطی را تسهیل نمایند ،در امور
آموزشی و تدریسی انعطافپذیر باشند ،احساس ارزشمندی در مدارس را رشد دهند ،از
تصمیمات جمعی و تیمی حمایت کنند ،به طور مستمر در جستجوی نیازهای آموزشی و
توسعهای خود باشند ،مسئولیتپذیری آموزشی و تربیتی را تسهیم نمایند ،جوی حمایتی و
مبتنی بر اعتماد ایجاد نمایند ،روشهای جدید آموزش و تدریس را آموخته و بیازمایند ،به طور
مستمر در دوره های آموزشی بازآموزی شرکت نمایند و فرایند تغییر و تحول امور آموزشی و
تدریسی را در صدر اهداف خود قرار دهند .مدیران و معلمان مدارس با بهرهگیری از این
مکانیسمها میتوانند در جهت انجام موفق و مطلوبتر امور آموزشی و تربیتی حرکت نموده و در
نهایت از توسعه و تحقق اهداف متعالی آموزش و پرورش حمایت کنند.
آخرین یافته این پژوهش بیانگر آن بود که رهبری فضیلتگرا با میانجیگری یادگیری
سازمانی موجب ارتقاء عملکرد سازمانی معلمان میشود .در واقع رهبران و مدیران مدارس می-
توانند با بهکارگیری اصول و راهبردهای رهبری فضیلتگرا و با تمرکز بر ایدههای جدید آموزشی
معلمان ،توجه به شبکههای دانش و یادگیری ،توسعه چشماندازهای آموزشی ،تأکید بر
همکاریهای علمی معلمان ،تسهیم دانش و اطالعات جدید ،و تسهیل بهکارگیری از فناوریهای
نوین نسبت به ارتقاء عملکرد سازمانی معلمان اقدام کنند .این نتیجه با یافتههای وانگ و هکت
( ،)1096پرکینز ( ،)1099دیآروخو و لوپز ( ،)1099پیرس و کسیکزنمیهالی ( ،)1099دیشینا
و همکاران ( ،)1098سامپ ( ،)1091وانگ ( ،)1099همسویی و مطابقت دارد .دیدگاههای
صاحبنظران و پژوهشگران نیز این یافته را تأیید نمودهاند .وانگ و هکت ( )1096و وانگ
( )1099اعتقاد دارند که رهبران فضیلتگرا اثربخش هستند و میتوانند عملکردهای دروننقشی
و فرا نقشی پیروان را رشد دهند .از منظر دیشینا و همکاران ( )1098رهبران با تمرکز بر
یادگیری سازمانی میتوانند بر پیامدهای سازمانی نظیر تالش مضاعف ،اثربخشی و رضایتمندی
تأثیر مثبت داشته باشند .به زعم سامپ ( )1091مهمترین پیشایند یادگیری سازمانی ،رهبری
است ،و با اهمیتترین پیامد آن عملکرد سازمانی است .سیوال ( )1009اعتقاد دارد که افراد
میتوانند وظایف شغلی خود را انجام دهند ،زیرا آنها دارای
فضیلتگرا به نحو مطلوبتری
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شایستگی فزایندهای هستند .نظریه رهبری فضیلتگرا در چند سال اخیر ارائه شده و از الگوهای
جدید حوزه رفتار سازمانی و رهبری است .این الگو تمرکز خود را بر فضائل ،محاسن ،امتیازات
اخالقی ،عادات نیکو ،و آداب پسندیده رهبران و مدیران قرار داده است .بر اساس الگوی رهبری
فضیلتگرا ،رهبران و مدیران مدارس باید فضائلی همچون شجاعت ،عدالت ،انسانیت،
دوراندیشی ،قضاوت صحیح ،اعتدال و میانهروی را در رفتارها ،نگرشها ،مهارتها و شایستگی-
های خود توسعه دهند تا بر پایه آنها بتوانند در مواجهه با خطرات محیطی با خالقیت و نوآوری
عمل کنند ،به عقاید و ایدههای شخصی معلمان احترام بگذارند ،فعالیتهای مستمر و بلندمدت
آموزشی را مورد توجه قرار دهند ،موجب تغییرات بنیادی در مدارس شوند ،منافع آموزشی و
تربیتی را بیش از منافع خود در نظر گیرند ،تنشهای ما بین معلمان را حل و فصل کنند ،در
جهت بهینه نمودن فعالیتهای آموزشی تالش نمایند ،منابع آموزشی مورد نیاز را برای معلمان و
دانشآموزان فراهم آورند ،نیازمندیهای ضروری مدرسه را به صورت صحیح ارزیابی کنند،
قضاوتهای منصفانه و عادالنهای داشته باشند ،نگرانیهای معلمان و دانشآموزان را درک کنند،
موفقیتهای کوچک معلمان را مورد تقدیر قرار دهند ،به عالئق و خواستههای فردی معلمان
توجه کنند ،و صداقت و درستکاری را در اهم رفتارهای خود قرار دهند .بر اساس یافتههای
پژوهش پیشنهادهای زیر ارائه میگردد :الف .مدیران و رهبران مدارس از طریق بهکارگیری ابعاد
رهبری فضیلتگرا همچون شجاعت ،انسانیت ،عدالت ،اعتدال و دوراندیشی میتوانند منابع
آموزشی را به طور منصفانه در اختیار معلمان قرار دهند ،به ایدهها و عقاید جدید معلمان توجه
کنند ،نگران گرفتاریهای معلمان و دانشآموزان باشند ،در مواجهه با مشکالت و چالشهای
آموزشی به صورت منطقی و عاقالنه تصمیمگیری نمایند ،نیازهای آموزشی و تربیتی را به طور
صحیح ارزیابی کنند ،تعارضات بین معلمان را متصفانه حل و فصل نمایند ،و با ایجاد تغییرات
اثربخش در مدارس ،فعالیتهای بلندمدت آموزشی و تربیتی را در رأس وظایف خود قرار دهند.
ب .با توجه به اهمیت یادگیری سازمانی جهت توسعه حرفهای مدیران و معلمان پیشنهاد
میشود رهبران مدارس این راهکارها را در مدارس عملیاتی نمایند :تشویق معلمان جهت ارائه
ایدهها و دیدگاههای جدید آموزشی ،پذیرش ابتکارات جدید معلمان ،تسهیم دانش و اطالعات
جدید در حین برگزاری جلسات آموزشی ،مشارکت دادن معلمان در اتخاذ تصمیمات مرتبط با
مدرسه ،تسهیل ارتباطات باز و آزاد در بین معلمان ،انعطافپذیری در ارائه نقشها و وظایف
آموزشی ،تأکید بر اهداف ،مأموریتها و چشماندازهای آموزشی ،و ایجاد جو حمایتی برای
تشریک مساعی علمی.
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 با حضور در. ا: رهبران و مدیران مدارس برای ارزیابی دقیق عملکرد معلمان میبایست.ج
 به طور مستمر قابلیتهای.1 ،دورههای آموزشی بازآموزی فنون ارزشیابی صحیح را یباموزند
 ارزشیابی را صرفاً بر.8 ،معلمان و همچنین نیازهای آموزشی آنان را مورد بررسی قرار دهند
 به طور مداوم بازخورد عملکردهای.9 ،اساس تحلیل عملکرد آموزشی معلمان انجام دهند
، در تعامالت و جلسات دوسویه بین مدیران و معلمان.6  و،آموزشی را به معلمان ارائه نمایند
مشکالت و خطاهای احتمالی مورد بحث قرار گیرند تا از این طریق عملکردها اصالح شده و
.توسعه یابند
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