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 یادگیری سازمانی معلمان معلمان با میانجیگری ایتوسعه خودبر  گرا فضیلتتأثیر رهبری 

  *1مریم تقوایی یزدی                                                                02/09/1398تاریخ دریافت :               

             2رضا یوسفی سعیدآبادی                                                        22/09/1398پذیرش : تاریخ             

 

 چکیده

لمان گری یادگيری سازمانی مع معلمان با ميانجی یاخود توسعه بر  گرا يلتفض رهبری  يرتأثتعيين  هدف پژوهش حاضر، 

سال        وپرورشآموزش ساری در  ستان  صيفی  هایپژوهش نوع از بود که روش پژوهش 1397شهر ستگی  -تو بوده  همب

بودند، حجم نمونه بر طبق جدول   نفر( 1280شتتهرستتتان ستتاری     وپرورشآموزشجامعه آماری کليه معلمان  استتت 

شتتام    پژوهشگيری اندازه ابزارای بود  گيری تصتتادفی طب هروش نمونهنفر برآورد شتتد و  295کرجستتی و مورگان 

،  93/0پایایی  با(  2015هكت   و وانگ فضيلت گرا  یرهبرای و ميدانی است که شام  سه پرسشنامه استاندارد        کتابخانه

 0/ 70پایاییبا  اوناگ و همكارانی سازمان  یريادگو پرسشنامه ی   87/0پایایی  ( با2008پرالت   ایخود توسعه پرسشنامه   ؛ 

 در ستتالا   وتحلي یهتجز با نظر کارشتتناستتان و متخصتتصتتان مورد تأیيد وا   شتتد   پرستتشتتنامه روایی بوده استتت 

سيون   از گيریبهره با پژوهش هایمورد آزمون  رار گرفت  داده  SPSS22افزارنرم ستگی، رگر ستفاده  باو   آزمون همب   ا

  ایخود توسعهبر  فضيلت گرارهبری  که داد نشان پژوهش نتایج بررسی و تحلي  گردید  ساختاری معاد   یابیمدل  از

و شتتد  راب ه این داشتتت  تأثيرشتتهرستتتان ستتاری  وپرورشآموزشگری یادگيری ستتازمانی معلمان معلمان با ميانجی

ست         شان داده ا ستگی  وی بين متغيرها را ن ستگی، همب ست به وتحلي یهتجزکه با توجه همب گيری  يجهتوان نتمی آمدهد

 این از و بخشتد  بهبود وپرورشآموزشستازمان   در را یادگيری ستازمانی  تواندمی گرا فضتيلت  رهبری الگوینمود که 

 نماید  تسهي  را جدید اطالعا  و دانش توزی  و کارگيریبه توسعه، تسهيم، ابداع، فرایند طریق

  وپرورشآموزشمعلمان، یادگيری سازمانی،  ایخود توسعه، فضيلت گرارهبری  واژگان کلیدی:

 

  

 

 

                                                           
 m_taghvaeeyazdi@yahoo.com    ( نویسنده مسئول ساری، دانشگاه آزاد اسالمی، ساری، ایراندانشيار گروه مدیریت آموزشی، واحد  - 1

 ruosefi@yahoo.com    مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسالمی، ساری، ایران، استادیار گروه مدیریت آموزشی- 2

 



2 
 

 قدمهم

صی  حالت ارزش فردی س ح  در که دارند هاییارزش همه هاسازمان  و افراد ست  خا  هدایت درون از را فرد رفتار که ا

ستند  باورهایی و ع اید هاارزش سازمانی  س ح  در .کندمی  شك   را سازمان  فرهنگ و کنندمی نفوذ سازمان  در که ه

  ازمانس دستيابی در هاارزش این و بود حاکم هاسازمان بر سودآوری و کنترل کارایی، نظير هاییارزش درگذشته  دهندمی

  نگران تنها  ید نبا  که  اند دریافته   ها ستتتازمان  کنونی، تغييرا  به  توجه  با  رستتتيد می نظر به  کافی  ر ابتی  و مالی  موف يت  به 

شند  خود سودآوری  سيار  جامعه نيازهای به هاسازمان   با ساس  ب سيت    و اندشده  ح سا سبت  هاآن ح   سودآوری  به ن

  برای تنهایی به  ستتتودآوری و کنترل کارایی،  نظير هایی ارزش امروزه لذا (  2013زمانی و همكاران ،    استتتت یافته  کاهش 

  هایارزش این شتتوندمی م رح وا تر هایارزش که اینجاستتت نيستتتند کافی پایدار ایآینده ستتویبه هاستتازمان هدایت

  ماورای و ارزشتتمند نتایج به دررستتيدن هاستتازمان به که( عفو بخشتتش، کمال، شتتف ت، نظير  هستتتند فضتتا   وا تر،

ضيلت  سازمان   کنندمی کمك مالی هایموف يت  و فرهنگی هاینگرش و جمعی هایفعاليت افراد، عملكردهای گرا -ف

پيرس و  نمایدمی صادر  را سازمان  در گرایی فضيلت  تداوم و ترویج اجازه و کندمی ترکيب یكدیگر با را فرایندها دیگر

 همچون یموضتتوعات به ندهیفزا عال ه و شیگرا موجب رياخ یاخال  هایرستتوایی دروا  ، ( 1،1420ستتيكزنت ميحالی

سئوليت  و یسازمان  اخالق شته  سازمان  یاجتماع پذیریم ضوع م به زين ایویژه توجه و شیگرا عال ه، نیا تب به و گ   و

ض  ست  شده  مبذول سازمان  در لتيف ض  ( 6120 ، همكاران و 2تیبرا ا شاره  یسازمان  لتيف ضا  و بافت به ا   سامان  از ییف

شش  صدا ت،  ،یرادمرد  ي ب از م لوب ا داما  و هاآرمان عادا ، آن یط که دارد  و یفرد س ح  در هم اعتماد، و بخ

  ر صو به ا داما  و هاآرمان نیا که شود می تالش و افتهی جیترو و توسعه  ، رارگرفته موردحمایت یگروه س ح  در هم

ض   شوند  یجار سازمان  در مداوم شخاص،  ا داما  عنوانبه نيهمچن یسازمان  لتيف  و هاویژگی همكارانه، هایفعاليت ا

ست  شده تعریف یفرهنگ ییروندها ض  کردن یجار و جیترو که ا شان  گرداندمی پذیرامكان را سازمان  در لتيف  و درخ

ض  هایسازمان  ف،یتعار نیا تب به(  1395 ،یزند ساس  بر که گرددمی اطالق هاییسازمان  به محور لتيف ضيلت  ا   هایف

سان  آن کارکنان و رانیمد و گيرندمی شك   یاخال  ض  هایان ستند  مدار لتيف  بر یسازمان  وانفعا  فع  و ارتباطا  و ه

ساس  ضا  ا شی  و موف يت در فزاینده عوام  از یكی ( 2012 ،یکان یبا ر و فر یحجاز گرددمی ميتنظ یاخال   یف   اثربخ

شی  هایسازمان  ست  آن مدارس ویژهبه و آموز شتن  عالوه هاآن معلمان و مدیران رهبران، که ا سویه  تعامال  بردا  و دو

 و مهار   مناستتتب،  های رویه  اتخاذ  با  و نمایند  می من بق محي ی مداوم  تحو   و تغيير با  را خود گروهی، های پویایی 

  دی تب مدرسه فرهنگ از جز ی به را دا می توسعه و رشد معلمان، و رهبران گونهاین  دهندمی توسعه را خود هایتوانایی

سك  مدارس ب ای و حفظ برای طریق این از و نمایندمی شند می تعالی جهت در و بوده پذیرری سكندری و  نبری  کو ،   ا

 بهبود اخال ی، اصتتتول و مثبت هایارزش به  توجه  معلمان،  روحيه  ت ویت  با  توانند می مدارس  مدیران  و رهبران  (1396

شی،  شرایط  سایی    آموز  علمان،م بين در مثبت ارتباطا  ایجاد اعتماد، از حاکی جو ارت اء اخال ی، هاظرفيت ارت اء و شنا

                                                           
1 -Pearce, C. L., and Csikszentmihalyi, M. 
2-Bright.  
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  ضتتاو   بر تمرکز و خال يت، و ابتكار به توجه رفتارها، در درستتتكاری و صتتدا ت بر تأکيد تعارضتتا ، و تنش کاهش

  طریق این از تا  نمایند،   توانمند  را ها آن و کرده نفوذ معلمان  رفتارهای   بر مشتتتكال  بروز موا   در عاد نه   و صتتتحيح

 به پژوهش نیا در روازاین ( 1396 ،یاستتكندر و ی نبر یابد تح ق پرورشتتی و آموزشتتی متعالی هایمأموریت و اهداف

  یستتازمان یريادگی گریميانجی با معلمان ایتوستتعه خود بر گرا لتيفضتت یرهبر ایآ که شتتودمی داده پاستت  ستتالال نیا

 ر؟يخ ای است تأثيرگذار یسار شهرستان وپرورشآموزش معلمان

 اهداف ویژه پژوهش به شرح زیر است:

   معلمان سازمانی یادگيری بر گرا فضيلت رهبری تأثير یبررس  1

  معلمان ایتوسعه خود بر گرا فضيلت رهبری تأثير یبررس  2

   معلمان ایتوسعه خود بر سازمانی یادگيری تأثير یبررس  3

 پژوهشپیشینه 

 اگرا ببهبود عملكرد سازمانی معلمان در پرتو رهبری فضيلت  ( در پژوهشی تحت عنوان 1396   اسكندریو   نبری 

 ال يتخ ،آوردره به توجه  ،یریخ رپذ یسازمانفرهنگ  هایماللفه تكتكگزارش دادند که  ميانجيگری یادگيری سازمانی

 راب ه ادگيریی با پایداری سنجش و گروه به توجه نتایج تصميما  بر کارکنان، يرتأث، ری، توجه به اعضای سازماننوآو و

 یمانساز لتيفض بر  ياص یرهبر ريتأث یبررس عنوان با خود پژوهش در ،(1395 یزند و درخشان .دارد وجود داریمعنی

 انيم از  تندداش یسازمان بافضيلت یمعنادار و مثبت راب ه آن، ابعاد و  ياص یرهبر داد نشان جینتا  پرداختند یبررس به

 یهمبستگ نیترشيب ،یارتباط تيشفاف و یدرون یاخال  اندازچشم ،یخودآگاه متوازن، پردازش بيترت به  ،ياص یرهبر ابعاد

 و یضماهن  بودند یسازمان لتيفض معنادار کننده بينیپيش  ،ياص یرهبر ن،ابعاديهمچن  داشتند یسازمان بافضيلت را

 یررسب به زدی استان منتخب هایدانشگاه در فضيلت گرا سازمان یساختار مدل عنوان با خود پژوهش در ،(1395 یشكار

 ام ع پنج انيم از که است نیا از یحاک گرا، لتيفض سازمان یساختار مدل ريمس  يتحل از حاص  جینتا  پرداختند

 ازلحاظ عاننفذی به توجه عام  و دارد گرا لتيفض سازمان بر را ميمست  اثر نیشتريب سازمانیفرهنگ عام  ،یاستخراج

مير   ستا داده اختصاص خود به ییگرا لتيفض به سازمان دادن سوق در را اول ۀرتب م،يرمست يغ و ميمست  آثار مجموع

رهبری مدیران با یادگيری سازمانی  هایسبكبررسی راب ۀ تحت عنوان ( طی تح ي ی 1394، دماوندی و الزامی  کمالی

 یادگيری با ، و ا تضایی مدرنپستهای رهبری مدیریتی، مشارکتی، تبادلی، اخال ی، نشان دادند که بين سبك در مدارس

  کنندمی  تبيين را سازمانی یادگيری واریانس درصد 63 درمجموع متغيرها این و دارد وجود مثبت و معنادار هراب  سازمانی

 دارای هاآن مدیر  ، مدارسی کهدیگربيانبهدرصد(   45 دارد سازمانی یادگيری تبيين در را سهم بيشترین مشارکتی رهبری

( در پژوهش 1394ساکی و همكاران     هستند برخوردار م لوبی حد در سازمانی یادگيری از است، مشارکتی رهبری سبك

که در سازمان  مدیران و رهبری  تحولی با عملكرد شغلی معلمان دریافتند  ایحرفهتحت عنوان راب ه اخالق خود 

ننده ک بينیپيش،بين اخالق حرف ای و عملكرد شغلی راب ه مثبت و  وی بر رار است و اخالق حرف ای  موردم العه

  بين رهبری تحولی و عملكرد شغلی راب ه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنين باشدمیخوبی برای عملكرد شغلی 

http://jsa.uok.ac.ir/?_action=article&au=90822&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3++%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://jsa.uok.ac.ir/?_action=article&au=90822&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3++%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://jsa.uok.ac.ir/?_action=article&au=90822&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3++%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://jsa.uok.ac.ir/?_action=article&au=90822&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3++%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C
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ن ش » (، در تح يق خود با عنوان1393خشوعی   وجود دارد  داریمعنیای با رهبری تحولی راب ه هبين اخالق حرف

ازمانی که فضيلت س یافتدستبه این نتيجه « ایحرفهاخال ی  فضيلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در شجاعت

متعدد، تحم  خ را  یا تهدیدها  هایارزشمتعدد و رفتار شهروندی سازمانی با ابعاد : عام  اخال ی،  هایارزشبا بعد 

ضيلت اد که فو فراتر رفتن از اطاعت ، راب ه مثبت و معناداری دارد  همچنين تحلي  رگرسيون سلسله مراتبی نشان د

متعدد، تحم  خ را   هایارزشسازمانی ، بعد فراتر رفتن از اطاعت و رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد: عام  اخال ی، 

  کندمیبينی اعت را پيشیا تهدیدها و فراتر رفتن از اط

سن  شهروندی        » (، در تح يق خود با عنوان1393 کار سفيد زاده ثمرین و ح سازمانی و رفتار  ضيلت  سی راب ه بين ف برر

ست به این نتيجه « سازمانی  شهروندی کارکنان راب ه مثبت و معنادار وجود       اندیافتد سازمانی و رفتار  ضيلت  که بين ف

(،  5/20(، شف ت  1/17 بينیشخودارد، همچنين در بررسی ابعاد فضيلت سازمانی با رفتار شهروندی نيز مشاهده گردید       

صد می 4/14( و بخشش  9/27صدا ت   سازمانی کارکنان را تبيين کنند    ( در شهروندی  شبك  توانند رفتار  صفهان  یم  و یا

 یررس ب به یسازمان  تعهد بر یکار خاطرتعلق و یسازمان  لتيفض  تأثير یبررس  عنوان با خود پژوهش در ،(1393 ییرضا 

 و مثبت ريتأث دهندهنشتتان پژوهش جینتا چنينهم  نمایدمی دیيتأ را شتتدهارا ه یمفهوم مدل هاداده  يتحل جینتا  پرداختند

ض  معنادار   یسازمان  هدتع بر یکار خاطرتعلق معنادار و مثبت ريتأث و یکار خاطرتعلق و یسازمان  تعهد بر یسازمان  لتيف

  های ابليت یارتباط مدل عنوان با خود پژوهش در ،(1393 همكاران و یکالن  باشتتدمی درصتتد 95 نانياطم ستت ح در

  یاکح جینتا  پرداختند یبررس به رانیا یشمال  هایاستان  جوانان و ورزش هایاداره یسازمان  عملكرد و یسازمان  یريادگی

  برازش مدل هایشاخص  دیيتأ ضمن  نيهمچن  دارد یسازمان  عملكرد با یمعنادار راب ه یسازمان  یريادگی که است  آن از

  هستند من بق آن با خوبیبه یتجرب هایداده و مناسب شدهارا ه مدل گفت توانمی شده،

يلت فض رهبری که دادند نشان فضيلت گرا رهبری ارزیابی و سازیمفهوم عنوان با خود پژوهش در (8201  1وانگ و هكت

 درون عملكردهای و اخال ی، پيروان رهبر، اثربخشی اخال ی، رهبری رهبر، مثبت شخصيت کاریزماتيك، رهبری با گرا

ثربخشی رهبر ابا  فضيلت گرانشان دادند که رهبری تح يق  این در  دارد معناداری و مثبت راب ه پيروان فران شی و ن شی

 مدارس معلمان که نمود آشكار تح ي ی در( 8201  2بومن  پيروان راب ه مثبتی دارد یفرا ن شو عملكردهای درون ن شی و 

 هدافا دستيابی جهت را معلمان سایر و باشندیم بخشالهام معلمان این  هستند یاخود توسعه به متعهد رهبری ن ش در

رهبری ی تحت عنوان  راب ه ( در پژوهش7201  3دی آروخو و لوپزپژوهش  یجنتا  کنندیم ترغيب مشترك و تربزرگ

رکنان با تعهد سازمانی و عملكرد فردی کا فضيلت گراکه رهبری نشان داد  با تعهد سازمانی و عملكرد کارکنان فضيلت گرا

( در تح يق خود با عنوان راب ه یادگيری سازمانی با عملكرد به این نتيجه 7201  4هرمانن و همكاران  راب ه مثبتی دارد

 و انت با عملكرد راب ه معنادار و مثبتی وجود دارد  محي یزیستند که بين یادگيری سازمانی، پویایی محي ی و یافتدست

                                                           
1.  Wang & Hackett 
2.  Bowman 
3.  de Araújo and  Lopes 
4-Hermann et al 
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 که ندداد نشان کار محيط در گرا فضيلت رهبران شخصيت  و  ن اط ارزیابی باهدف خود تح ي ا  در ،(6201  1کلوی

 اعتماد وانی،ر بهزیستی سازمانی، شهروندی رفتار عاطفی، تعهد ،گرامثبت رهبری اخال ی، رهبری با گرا فضيلت رهبری

 سرپرستی و سوءاستفاده و توهين با همراه سرپرستی با ليكن دارد، مثبتی راب ه عضو-رهبر تبادل و عاطفی، و شناختی

-سرمایه ٔ  درزمينه( در پژوهش خود روی بيش از هزار شرکت برجسته و فعال 1520 2شو و چی دارد  منفی راب ه منفع 

 در که مدیریت دانش، یادگيری سازمانی و نوآوری سازمانی دریافتندانداز سيستمی با عنوان چشم 2010گذاری در سال 

 .هستند شدن روزبه و سازگاری نيازمند خود، نوآوری هایتوانایی و ها ابليت حفظ برای هاشرکت ا تصاد، دانش

 نتایج کند  حفظ را دانش خود مدیریت هایشيوه برخی تواندنمی سازمان یك سازمانی، یادگيری  ابليت بدون ،باوجوداین

  کندمی عم  سازمانی نوآوری و مدیریت دانش بين ميانجی متغير یك عنوانبه سازمانی یادگيری که داد نشان تح يق این

 نوآوری و کليدی فرایند یك سازمانی یادگيری مهم، نهاده یك دانش مدیریت که داشتند اذعان هاآن مندنظام شك  به

( در تح يق خود با عنوان بررسی راب ه بين دو 1420  3کورلندو همكاران است  سيستم این در مهم برونداد یك سازمانی

های فرایند نشدهبينیپيش تواندمیی تحولی ند که سبك رهبریافتدستمتغير سبك رهبری و یادگيری سازمانی به این نتيجه 

  در  درتمندترین عام ،گيردمیی  که توسط رهبری تحولی و سایر کارکنان شك  اندازچشمیادگيری  سازمانی باشد و 

: ن ش فزاینده کار گروهی مالثر» يق خود با عنوان(، در تح 1420  4فرسر و والی ایجاد و توسعه یادگيری سازمانی است 

 ایهوظيف پذیریانع افنيروی انسانی  پذیریانع اف هایاستراتژی( آیا 1به دو سالال پاس  دادند: « ایوظيفه پذیریانع اف

 ریزیرنامهبو مدیریت عملكرد،  گذاریهدف، مسئلهح  تعارض، ح   ارتباطا یندهای تيم نظير او بين بخشی( اثری بر فر

ی بر و بين بخشی( اثر ایوظيفه پذیریانع افنيروی انسانی  پذیریانع اف هایاستراتژی( آیا 2و هماهنگی وظيفه دارد؟ 

ت به نسب داریمعنیو  تر ویمناب  انسانی اثر   پذیریانع افحاکی از آن است که  هاآن هاییافتهدارند؟  گروهكرد عمل

-ف و عملكرد، وظایف و برنامه، اهدامسئله ارتباطا ، ح  تعارض، ح   گروهیند افر پنجپذیری بين بخشی بر انع اف

در نيروی انسانی جهت مشارکت کارکنان در  پذیریانع افاز طریق ایجاد  ایوظيفه پذیریانع اف( دارد  همچنين ریزی

 که نمود آشكار خود دکتری رساله در ،(1220  5پاتر  نمایدمیکار تيمی اثربخش ، اثر مثبت مضاعفی برای سازمان فراهم 

 نشدهبينیشيپ معناداری طوربه یاخود توسعه به گرایش و یادگيری ان باق ،یافتهتوسعه کارآمدی: شام  رهبری هاییژگیو

 يامدهایپ کننده بينیيشپ سازمانی هاییژگیو و رهبر تعامال  همچنين  است یاخود توسعه هایيتفعال در رهبر درگيری

 بازخورد که بود آن از حاکی داد انجام خود دکتری رساله در که( 1120 6 ارویس پژوهش نتایج .است رهبر یاخود توسعه

  گرددیم کارکنان یاخود توسعه موجب هاسازمان رهبران و سرپرستان عملكردهای

 

                                                           
1 -Thun and Kelloway. 
2-Shu & Chi 
3 -Kurland et al 
4. Fraser & Hvolby 
5. Putter  
6 -Orvis.  
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 پژوهشروش 

  آمار جامعه  استتت ستتاختاری معاد   یابیمدل  از استتتفاده با همبستتتگی -توصتتيفی هایپژوهش نوع از وهشژپ این

ستفاده  با نمونه حجم  باشند می نفر 1280ی ناحيه سار  شهرستان   وپرورشآموزش معلمانتمامی  شام   حاضر  پژوهش   ا

 ای است گيری تصادفی طب هروش نمونه  دیگرد نييتع نفر 295 تعداد به مورگان و یکرجس جدول از

 ای و ميدانی است که شام  سه پرسشنامه استاندارد به شرح زیر است:شام  کتابخانه پژوهشگيری اندازه ابزار

شنامه     س ضیلت گرا  یرهبرپر ضيلت   رهبری ارزیابی برای: ف  عدالت، اعتدال، شجاعت،  شام   آن هایماللفه و گراف

 این پایایی .است  گویه 18 دارای پرسشنامه   این شد   استفاده  (2015هكت   و وانگ پرسشنامه   از انسانيت  و دوراندیشی 

 گردید  برآورد 93/0 کرونباخ آلفای ضریب پایه بر پرسشنامه

شنامه     س سعه پر سط پرالت       : ایخود تو شنامه تو س شد  دارای    2008این پر ساخته  س  گویه و م ياس  5(    5 گوییپا

شد میکامال مخالفم، مخالفم،نه مواف م، نه مخالفم و کامالً مواف م( ليكر     ایدرجه شنامه    این   پایاییبا س در تح يق   پر

 برآورد شد  87/0 کرونباخ آلفای ضریب پایه بر (1396 نبری و اسكندری  

س  سال          ی: سازمان  یریادگشنامه ی پر سط اوناگ و همكاران در  سازمانی تو ستاندارد  ابليت یادگيری  شنامه ا س   2014پر

ست  این پرسشنامه دارای      شده ساخته  ست و با یك م ياس ليكر    34ا  نظری ندارم تا خيلی زیاد(،  ایدرجهپنجگویه ا

 0/ 70با ی  کرونباخ آلفای روش از  قابلیت یادگیری سازمانی پایایی پرسشنامه     سنجد می ابليت یادگيری سازمانی را  

    (  1390سرمد و همكاران، برآورد شد 

ای  برای تعيين پایایی پرسشنامه از آزمونی به نام ضریب آلف   کارشناسان و متخصصان استفاده شد         ازنظر پرسشنامه   روایی

  صتتور بهآن  یهاپاستت و  شتتدهیطراحکه  ییهاپرستتشتتنامهکرونباخ که این آزمون برای تعيين  ابليت اعتماد یا پایایی 

شد میای چندگزینه ضر با انجام م العه بر روی افراد نم    به کار می با شد که   ونه انجامرود  پایایی پرسشنامه در تح يق حا

شنامه رهبری   ضریب آلفای کرونباخ   س ضيلت گرا  پر سعه (، 0.82  ف شنامه یادگيری   0.79  یاخود تو س   سازمانی  ( و پر

که نشتتان از اعتبار مناستتب   شتتدهيينتع یهاستتالالدهد که آلفای کرونباخ برای و نتيجه نشتتان می آمدهدستتتبه( 0.80 

  اشدبو سازگاری بين متغيرها م لوب می  بول اب نامه برای همه ابعاد در حد  ابليت اعتماد پرسش   باشدپرسشنامه می

ص  یآمار روش دو از قيتح  نیا در شده یآورجم  اطالعا  وتحلي یهتجز منظوربه ستنباط  و یفيتو ستفاده  یا  در  دش  ا

، مد و انحراف معيار و انحراف استتتاندارد و نمودارهای ستتتونی   نيانگيم انه،يم از یفيتوصتت آمار درروش یفيتوصتت آمار

آزمون  از گيریبهره با پژوهش های، داده 22نستتخه  Spss افزارنرم از استتتفاده با یاستتتنباط آمار در و دشتت استتتفاده

 بررسی گردید  همبستگی و رگرسيون
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 های پژوهشیافته

ر روی افراد پایایی پرسشنامه با انجام م العه باستفاده گردید،  آلفای کرونباخضریب  برای تعيين پایایی پرسشنامه از آزمون

( و پرسشنامه 0.79  یاخود توسعه(، 0.82  فضيلت گرا رهبری پرسشنامهنمونه انجام شد که ضریب آلفای کرونباخ 

ار که نشان از اعتب شدهيينتع یهاسالالکه آلفای کرونباخ برای  دادو نتيجه نشان  آمدهدستبه( 0.80  سازمانی یادگيری

سازگاری بين متغيرها م لوب و   بول اب  ابليت اعتماد پرسشنامه برای همه ابعاد در حد    باشدمناسب پرسشنامه می

 ست ا شدهارا هکه نتایج آن در جدول  شدهاستفاده اسميرنف -ها از کلموگروفجهت تشخيص نرمال بودن داده  باشدمی

 های مربوط به هر یك از متغيرها نرمال است توزی  دادهفرض صفر: 

 های مربوط به هر یك از متغيرها نرمال نيست فرض یك: توزی  داده

0H:Sig ≥ 5%    توزی  جامعه نرمال است 

1H:Sig  < 5%   توزی  جامعه نرمال نيست 

 جامعه بودن نرمال جهت اسميرنف –آزمون کلموگروف :1جدول 

 

 

به  با توجه 

بودن   تربزرگ

-معنی س ح 

 يجهرنتدگيرد و از م دار پنج درصد، لذا فرض صفر مبتنی بر نرمال بودن توزی  متغيرها مورد تا يد  رار می Sigداری 

   باشندها پارامتریك میداده

ی سار هرستانش وپرورشآموزش معلمان یسازمان یریادگی گریمیانجی با معلمان ایتوسعه خود بر گرا لتیفض یرهبر: صلیفرضیه ا

 دارد. تأثیر

 وپرورشآموزش معلمان یسازمان یريادگی گریميانجی با معلمان یاتوسعه خود بر گرا لتيفض یرهبر: 0Hفرض 

 ندارد  تأثيری سار شهرستان

 وپرورشآموزش معلمان یسازمان یريادگی گریميانجی با معلمان یاتوسعه خود بر گرا لتيفض یرهبر :1Hفرض 

 دارد  تأثيری سار شهرستان

 

 

 

 

 

 نتيجه آزمون داریس ح معنی م دار آزمون فراوانی ابعاد کالن

  0H يدتا  0.13 1.16 295 رهبری فضيلت گرا 

  0H يدتا  0.17 1.10 295 یاخود توسعه

  0H يدتا  0.07 1.29 295 سازمانی یادگيری
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 نتایج ضریب همبستگی بين متغيرها : 2جدول 

 

 

 

 

 

 

 شدهمحاسبهداری و با توجه به اینكه س ح معنی r=71/0دهد که چون م دار ضریب همبستگی نشان می 2نتایج جدول 

 ودبا خ رهبری فضيلت گرا  ر بين یگردعبار بهگردد  می يدتا ( لذا فرض یك Sig ≤ 0.05کمتر از پنج درصد است  

نابراین دهد  ببين متغير را نشان می وی  و شد  راب ه این همبستگی، همبستگیدارد،  وجود داریمعنی راب ه یاتوسعه

  گيرد  رار می يدتا فرضيه تح يق مورد 

 ضریب همبستگی جز ی :3جدول 

الت متغير و دخ يرتأث( بدون ایخود توسعه رهبری فضيلت گرا  برکه در آزمون پيرسون فوق راب ه دو متغير   گونههمان

 این شد  افزایشدهد که با حضور متغير ميانجی منجر به بوده است که نشان می 0.71( برابر یسازمان یريادگی  ميانجی

، ی(مانساز یريادگی  ميانجیاستنباط کرد به ازای دخالت هر واحد متغير  گونهینا توانیم  لذا باشدمی %5راب ه به م دار 

خواهد یافت  ارتباط بين این افزایش واحد  %5( به ميزان ایخود توسعه بر  فضيلت گرارهبری ميزان همبستگی دو متغير  

  که با هست 0.76به م دار  (یسازمان یريادگی( با دخالت متغير سوم  ایخود توسعه رهبری فضيلت گرا  بردو متغير  

 ایتوسعه خود رهبری فضيلت گرا  بربين  يجهدرنت باشدمی(کوچكتر مساوی پنج درصد sigتوجه به اینكه س ح معناداری  

ط شده و این یعنی متغير واسزیاد  یتوجه اب راب ه وجود دارد  م دار همبستگی به ميزان  یسازمان یريادگیبا ميانجی 

  گذاردمیتأثير 

 

 

 ایتوسعهخود 
 ایتوسعهخود 

  رهبری فضيلت گرا
**71/0 r 

 sig 0.000 گرا فضيلت رهبری

231 N 

 ایتوسعهخود  رهبری فضيلت گرا ميانجیمتغير 

 یسازمان یريادگی

 رهبری فضيلت گرا 

 0.76 1.000 همبستگی 

 0.000  دوطرفهداری س ح معنی 

 293 0 درجه آزادی 

 ایتوسعهخود  

 1.000 0.76 همبستگی 

  0.000 دوطرفهداری س ح معنی 

 0 293 درجه آزادی 
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 دارد. تأثیرای معلمان خود توسعه بر  رهبری فضیلت گرا :فرعی اولفرضیه 

 دارد ن تأثيرای معلمان خود توسعه بر رهبری فضيلت گرا : 0Hفرض 

 دارد  تأثيرای معلمان رهبری فضيلت گرا  بر خود توسعه :1Hفرض 

 نتایج ضریب همبستگی بين متغيرها :4جدول 

 

 

 

 

 

 

 شدهمحاسبهداری و با توجه به اینكه س ح معنی r=71/0دهد که چون م دار ضریب همبستگی نشان می 4نتایج جدول 

د با خو  فضيلت گرارهبری  نيب یگردعبار بهگردد  می يدتا ( لذا فرض یك Sig ≤ 0.05کمتر از پنج درصد است  

ضيه دهد  بنابراین فربين متغير را نشان می  وی و شد  راب ه این همبستگی، همبستگیدارد، ای راب ه وجود توسعه

  گيرد  رار می يدتا تح يق مورد 

 يجهدرنت(، 1.82 باشد  برابر است بامی 5/1بيشتر از فرعی اول چون م دار عددی آزمون دوربين و واتسون برای فرضيه 

داری در (، م دار معنی5توان از آزمون رگرسيون استفاده نمود  بر طبق جدول  جهت تا يد یا عدم تا يد این فرضيه می

د  یعنی باشباشد که بيانگر رد فرضيه صفر و تأیيد فرضيه ادعا مییعنی صفر می 05/0کمتر از فرعی اول  آزمون فرضيه

رسد  م دار مرب  این یم 71/0خواهد داشت و م دار ضریب همبستگی آن به  يرتأث یاتوسعهخود  بررهبری فضيلت گرا  

  نشأ  یاتوسعهمثبت از خود  طوربهرهبری فضيلت گرا  و   درصد تأثير 21که  آن استبيانگر  21/0( یعنی R2عدد  

 گيرد می

 واتسونآزمون تشخيصی فرضيه فرعی اول با استفاده از شاخص دوربين و (: 5  جدول

 دوربين واتسون انحراف استاندارد برآوردی یافتهی تعد Rمرب  (2Rضریب تعيين   (Rضریب همبستگی  

0.71 0.50 0.50 0.28 1.82 

 یاتوسعهخود 
 یاتوسعهخود 

 رهبری فضيلت گرا 
**71/0 r 

 sig 0.000 رهبری فضيلت گرا 

295 N 

 فرعی اول (؛ آزمون رگرسيون مربوط به فرضيه10-4جدول  

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

 000/0 15.34 0.71 0.02 0.37 رهبری فضيلت گرا  
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غير وابسته و مت فضيلت گرارهبری بتا بين متغير  استانداردشدهشود ضرایب رگرسيون، ضریب که مشاهده می طورهمان

  بنابراین نتایج هستمعنادار  0.000و در س ح  مثبت، شدهدادهنشان ( 71/0است  ضریب بتا   شدهارا ه یاتوسعهخود 

 يرتأث یاسعهتوبين بر خود متغير پيش عنوانبهتواند می فضيلت گرارهبری دهد که حاص  از تحلي  رگرسيون نشان می

  بگذارد 

 دارد. یرتأثمعلمان یادگیری سازمانی  بررهبری فضیلت گرا  :فرعی دومفرضیه 

 دارد ن يرتأثمعلمان یادگيری سازمانی  بررهبری فضيلت گرا : 0Hفرض 

 دارد  يرتأثمعلمان یادگيری سازمانی  رهبری فضيلت گرا بر :1Hفرض 

 نتایج ضریب همبستگی بين متغيرها : 6جدول 

 

 

 

 

 

 

 شدهمحاسبهداری و با توجه به اینكه س ح معنی r=50/0دهد که چون م دار ضریب همبستگی نشان می 6نتایج جدول 

دگيری با یارهبری فضيلت گرا   نيب یگردعبار بهگردد  می يدتا ( لذا فرض یك Sig ≤ 0.05کمتر از پنج درصد است  

فرضيه  دهد  بنابراینمیبين متغير را نشان  متوسط و شد  راب ه این همبستگی، همبستگیدارد، سازمانی راب ه وجود 

  گيرد  رار می يدتا تح يق مورد 

(، در نتيجه 1.93 باشد  برابر است بامی 5/1بيشتر از فرعی دوم چون م دار عددی آزمون دوربين و واتسون برای فرضيه  

داری در م دار معنی(، 7توان از آزمون رگرسيون استفاده نمود  بر طبق جدول  جهت تا يد یا عدم تا يد این فرضيه می

د  یعنی باشباشد که بيانگر رد فرضيه صفر و تأیيد فرضيه ادعا مییعنی صفر می 05/0کمتر از فرعی دوم  آزمون فرضيه

رسد  م دار مرب  یم 50/0خواهد داشت و م دار ضریب همبستگی آن به  يرتأثیادگيری سازمانی  بررهبری فضيلت گرا 

مثبت از یادگيری سازمانی  طوربهرهبری فضيلت گرا  و   درصد تأثير 25که  آن استگر بيان 25/0( یعنی R2این عدد  

 گيرد نشأ  می

 

 

 

 یادگيری سازمانی
 یادگيری سازمانی

  رهبری فضيلت گرا
**50/0 r 

 sig 0.000  رهبری فضيلت گرا

295 N 
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 آزمون تشخيصی فرضيه فرعی دوم با استفاده از شاخص دوربين و واتسون(: 7  جدول

 دوربين واتسون انحراف استاندارد برآوردی یافتهی تعد Rمرب  (2Rضریب تعيين   (Rضریب همبستگی  

0.50 0.25 0.24 0.78 1.93 

 

غير وابسته و مترهبری فضيلت گرا  بتا بين متغير  استانداردشدهشود ضرایب رگرسيون، ضریب که مشاهده می طورهمان

باشد  بنابراین معنادار می 0.000و در س ح  مثبت، شدهدادهنشان ( 50/0است  ضریب بتا   شدهارا هیادگيری سازمانی 

ادگيری سازمانی بين بر یمتغير پيش عنوانبهتواند میرهبری فضيلت گرا  دهد که نتایج حاص  از تحلي  رگرسيون نشان می

  بگذارد  يرتأث

 .دارد تأثیرمعلمان  یاخود توسعهیادگیری سازمانی بر  :فرعی سومفرضیه 

  داردن تأثيرمعلمان  یاخود توسعهیادگيری سازمانی بر : 0Hفرض 

  دارد تأثيرمعلمان  یاخود توسعهیادگيری سازمانی بر  :1Hفرض 

 نتایج ضریب همبستگی بين متغيرها : 8جدول 

 

 

 

 

 

 

 شدهمحاسبهداری و با توجه به اینكه س ح معنی r=68/0دهد که چون م دار ضریب همبستگی نشان می 8نتایج جدول 

 یاوسعهخود تبا سازمانی  یادگيری نيب یگردعبار بهگردد  می يدتا ( لذا فرض یك Sig ≤ 0.05کمتر از پنج درصد است  

ق مورد دهد  بنابراین فرضيه تح يبين متغير را نشان می  وی و شد  راب ه این همبستگی، همبستگیدارد، راب ه وجود 

  گيرد  رار می يدتا 

 يجهدرنت(، 1.88 باشد  برابر است بامی 5/1بيشتر از فرعی سوم چون م دار عددی آزمون دوربين و واتسون برای فرضيه 

داری در (، م دار معنی9توان از آزمون رگرسيون استفاده نمود  بر طبق جدول  این فرضيه می يدتا یا عدم  يدتا جهت 

 فرعی دوم (؛ آزمون رگرسيون مربوط به فرضيه13-4جدول  

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

 000/0 8.78 0.50 0.06 0.58 رهبری فضيلت گرا  

 یاخود توسعه
 یاخود توسعه

 یادگيری سازمانی
**68/0 r 

 sig 0.000 یادگيری سازمانی

295 N 
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د  یعنی باشباشد که بيانگر رد فرضيه صفر و تأیيد فرضيه ادعا میصفر مییعنی  05/0کمتر از فرعی سوم  آزمون فرضيه

رسد  م دار مرب  این یم 66/0خواهد داشت و م دار ضریب همبستگی آن به  يرتأث یاخود توسعه سازمانی بر یادگيری

نشأ   یاخود توسعهمثبت از  طوربهو  سازمانی  یادگيری درصد تأثير 44که است  بيانگر آن 44/0( یعنی R2عدد  

 گيرد می

 آزمون تشخيصی فرضيه فرعی سوم با استفاده از شاخص دوربين و واتسون(: 9  جدول

 دوربين واتسون انحراف استاندارد برآوردی یافتهی تعد Rمرب  (2Rضریب تعيين   (Rضریب همبستگی  

0.68 0.46 0.46 0.66 1.88 

 

خود وابسته  و متغيرسازمانی  یادگيریبتا بين متغير  استانداردشدهشود ضرایب رگرسيون، ضریب که مشاهده می طورهمان

باشد  بنابراین نتایج حاص  معنادار می 0.000و در س ح  مثبت، شدهدادهنشان ( 68/0است  ضریب بتا   شدهارا ه یاتوسعه

  بگذارد  يرأثت یاخود توسعهبين بر متغير پيش عنوانبهتواند میسازمانی  یادگيریدهد که از تحلي  رگرسيون نشان می

 بحث و تفسیر 

 خود رب فضيلت گرا یرهبردهد که تحلي  آماری همبستگی و رگرسيون فرضيه اصلی نشان میهای حاص  از یافته

ا نتایج دارد این یافته ب تأثيری سار شهرستان وپرورشآموزش معلمان یسازمان یريادگی گریميانجی با معلمان یاتوسعه

 پرتو در معلمان سازمانی عملكرد بهبود عنوان تحت پژوهشی در( 2018  هكت و وانگ (1396   نبری و اسكندریتح يق

، یریذخ رپ سازمانیفرهنگ  هایماللفه تكتك که دادند گزارش سازمانی یادگيری ميانجيگری گرا با فضيلت رهبری

 سنجش و وهگر به توجه  کارکنان، بر تصميما  نتایج يرتأث سازمان، اعضای به توجه نوآوری، و خال يت ،آوردره به توجه

  دارد وجود داریمعنی راب ه یادگيری با پایداری

 وپرورشموزشآ معلمان یسازمان یريادگی گریميانجی با معلمان یاتوسعه خود بر فضيلت گرا یرهبر تأثيرنتایج فرضيه  

 ارت اء جهت توانندمی مدارس رهبران و مدیران بنابراین، های مح  ان پيشين همخوانی دارد ی( با پژوهشسار شهرستان

 استفاده سازمانی یادگيری از فرایند این تسهي  برای و گرفته بهره گرا فضيلت رهبری ابعاد از سازمان معلمان عملكرد

رضایتمندی  و اثربخشی مضاعف، تالش نظير سازمانی پيامدهای بر توانندمی سازمانی بر یادگيری تمرکز با رهبران .نمایند

 .باشند داشته مثبت تأثير

 فرعی سوم (؛ آزمون رگرسيون مربوط به فرضيه10جدول  

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

 000/0 14.14 0.68 0.10 1.52 سازمانی یادگيری 
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د دهد که رهبری فضيلت گرا بر خواز تحلي  آماری همبستگی و رگرسيون فرضيه فرعی اول نشان می های حاص یافته

در پژوهش خود  (1393خشوعی  و  (1394ساکی و همكاران  این یافته با نتایج تح يق   دارد  تأثيرای معلمان توسعه

 عهموردم الکه در سازمان  مدیران و رهبری تحولی با عملكرد شغلی معلمان دریافتند  ایحرفهتحت عنوان راب ه اخالق 

رای کننده خوبی ب بينیپيشای های و عملكرد شغلی راب ه مثبت و  وی بر رار است و اخالق حرفه،بين اخالق حرف

د دارد و همچنين بين اخالق   بين رهبری تحولی و عملكرد شغلی راب ه مثبت و معناداری وجوباشدمیعملكرد شغلی 

 وجود دارد   داریمعنیای با رهبری تحولی راب ه هحرف

  های مح  ان پيشين همخوانی دارد ای معلمان( با پژوهشرهبری فضيلت گرا  بر خود توسعه تأثيرنتایج فرضيه  

را بر یادگيری گ رهبری فضيلتدهد که های حاص  از تحلي  آماری همبستگی و رگرسيون فرضيه فرعی دوم نشان مییافته

 در (1394، دماوندی و الزامی  مير کمالی ،(1395 یشكار و یضماهناین یافته با نتایج تح يق دارد  تأثيرمعلمان سازمانی 

 جینتا  پرداختند یبررس به زدی استان منتخب هایدانشگاه در گرا لتيفض سازمان یساختار مدل عنوان با خود پژوهش

 م عا ،یاستخراج عام  پنج انيم از که است نیا از یحاک گرا، لتيفض سازمان یساختار مدل ريمس  يتحل از حاص 

 ميمست  ثارآ مجموع ازلحاظ نفعانذی به توجه عام  و دارد گرا لتيفض سازمان بر را ميمست  اثر نیشتريب سازمانیفرهنگ

  است داده اختصاص خود به ییگرا لتيفض به سازمان دادن سوق در را اول هرتب م،يرمست يغ و

 امروزه  های مح  ان پيشين همخوانی داردمعلمان( با پژوهش سازمانی یادگيری بر گرا فضيلت نتایج فرضيه  تأثير رهبری

 اینجاست ندنيست کافی پایدار ایآینده سویبه هاسازمان هدایت برای تنهاییبه سودآوری و کنترل کارایی، نظير هاییارزش

معلمان  هب که( عفو بخشش، کمال، شف ت، نظير  هستند  یفضا وا تر، هایارزش این شوندمی م رح وا تر هایارزش که

  کنندمی کمك مختلف هایموف يت ماورای و ارزشمند نتایج به دررسيدن

 خود رب سازمانی دهد که یادگيریهای حاص  از تحلي  آماری همبستگی و رگرسيون فرضيه فرعی سوم نشان مییافته

 پژوهش ( در2014کورلندو همكاران   ،(1393 همكاران و کالنیاین یافته با نتایج تح يق   دارد تأثير معلمان ایتوسعه

 یشمال یهااستان جوانان و ورزش یهااداره سازمانی عملكرد و سازمانی یادگيری هایيت ابل ارتباطی مدل عنوان با خود

 همچنين  دارد سازمانی عملكرد با معناداری راب ه سازمانی یادگيری که است آن از حاکی نتایج  پرداختند بررسی به ایران

 قمن ب آن با یخوببه تجربی یهاداده و مناسب شدهارا ه مدل گفت توانیم شده، برازش مدل یهاشاخص تأیيد ضمن

  هستند

 ازخوردب های مح  ان پيشين همخوانی دارد معلمان( با پژوهش ایتوسعه خودتأثير یادگيری سازمانی بر نتایج فرضيه  

  گرددمی معلمان ایتوسعه خود موجب وپرورشآموزشمسئو ن  و مدیران عملكردهای

 گیرینتیجه

 یازمانس یريادگی گریميانجی با معلمان ایتوسعه خود بر فضيلت گرا یرهبر تأثيرهدف اصلی این پژوهش بررسی 

 الگوی گيری نمود کهتوان نتيجهمی آمدهدستبه وتحلي تجزیهی بوده که با توجه سار شهرستان وپرورشآموزش معلمان

 توسعه، تسهيم، ابداع، فرایند طریق این از و بخشد بهبود سازمان در را یادگيری سازمانی تواندمی فضيلت گرا رهبری
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 شغلی وظایف توانندمی تریم لوب نحو به فضيلت گراافراد  نماید  تسهي  را جدید اطالعا  و دانش توزی  و کارگيریبه

  ،یفضا بر را خود تمرکز گرا فضيلت رهبری نظریه هستند  ایفزاینده شایستگیدارای  هاآن زیرا دهند، انجام را خود

 فضيلترهبری  الگوی اساس بر است  داده  رار مدیران و رهبران پسندیده آداب و نيكو عادا  امتيازا  اخال ی، محاسن،

 و اعتدال صحيح،  ضاو  انسانيت، دوراندیشی، عدالت، شجاعت، همچون فضا لی باید مدارس مدیران و رهبران ،گرا

 خ را  با مواجهه در بتوانند هاآن پایه بر تا دهند توسعه خود هایشایستگی و هامهار  ،هانگرش رفتارها، در را رویميانه

بلندمد   و مستمر هایفعاليت بگذارند، احترام معلمان شخصی هایایده و ع اید به کنند، نوآوری عم  و خال يت با محي ی

 خود مناف  از بيش را و تربيتی آموزشی مناف  شوند، مدارس در بنيادی تغييرا  موجب دهند،  رار موردتوجه را آموزشی

 مناب  نمایند، تالش آموزشی هایفعاليت نمودن بهينه در جهت کنند، وفص ح  را معلمان مابين هایتنش ،نظرگيرند در

ارزیابی  صحيح صور به را مدرسه ضروری هاینيازمندی آورند، فراهم آموزانو دانش معلمان برای را موردنياز آموزشی

 کوچك هایموف يتکنند،  درك را آموزاندانش و معلمان هاینگرانی باشند، داشته ایعاد نه و منصفانه هایکنند،  ضاو 

 دراهم را درستكاری و صدا ت کنند،و معلمان توجه فردی هایخواسته و قعالی به دهند،  رار موردت دیر را معلمان

 شجاعت، همچون فضيلت گرا ابعاد رهبری کارگيریبه طریق از مدارس رهبران و مدیران دهند   رار خود رفتارهای

 و هاایده به دهند،  رار معلمان اختيار در منصفانه طوربه را مناب  آموزشی توانندمی دوراندیشی و اعتدال عدالت، انسانيت،

 هایچالش و مشكال  با مواجهه در باشند، آموزاندانش و معلمان هایگرفتاری نگران توجه کنند، معلمان جدید ع اید

 کنند، ارزیابی صحيح طوربه را تربيتی و آموزشی نيازهای نمایند، گيریتصميم عا النه و من  ی صور به آموزشی

 آموزشی بلندمد  هایفعاليت مدارس، در تغييرا  اثربخش ایجاد با و نمایند، وفص ح  منصفانه را معلمان بين تعارضا 

 معلمان و مدیران ایحرفه توسعه جهت سازمانی یادگيری اهميت به توجه با دهند   رار خود وظایف رأس در را تربيتی و

 هایدیدگاه و هاایده ارا ه جهت معلمان تشویق نمایند  عملياتی مدارس در را راهكارها این مدارس رهبران شودپيشنهاد می

 آموزشی، جلسا  برگزاری حين در اطالعا  جدید و دانش تسهيم معلمان، جدید ابتكارا  پذیرش آموزشی، جدید

 در پذیریانع اف معلمان، بين در آزاد و باز ارتباطا  تسهي  مدرسه،با  مرتبط تصميما  اتخاذ در معلمان دادن مشارکت

برای  حمایتی جو ایجاد و آموزشی اندازهایچشم و هامأموریت اهداف، بر تأکيد وظایف آموزشی، و هان ش ارا ه

 علمی  مساعیتشریك

 گردد:می ارا ههای پژوهش پيشنهادهایی مبتنی بر یافته

 یردر دادگست یاسالم یهاآموزه یانجيکارکنان با ن ش م یورخوب با بهره یحكمرانبين  داد کهی تح يق نشان یافته

 شود:بنابراین پيشنهاد میراب ه وجود دارد استان مازندران 

 طریق این از و بخشد بهبود وپرورشآموزشسازمان  در را یادگيری سازمانی تواندمی فضيلت گرا رهبری الگوی 

  نماید  تسهي  را جدید اطالعا  و دانش توزی  و کارگيریبه توسعه، تسهيم، ابداع، فرایند

 انسانيت، شجاعت، همچون فضيلت گرا ابعاد رهبری کارگيریبه طریق از مدارس رهبران و مدیرانشود پيشنهاد می 

 دهند   رار معلمان اختيار در منصفانه طوربه را مناب  آموزشی توانندمی دوراندیشی و اعتدال عدالت،
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  مشكال  با مواجهه در باشند، آموزاندانش و معلمان هایگرفتاری نگران توجه کنند، معلمان جدید ع اید و هاایده به 

 نمایند  گيریتصميم عا النه و من  ی صور به آموزشی هایچالش و

  نمایند  وفص ح  منصفانه را معلمان بين تعارضا  کنند، ارزیابی صحيح طوربه را تربيتی و آموزشی نيازهای 

  دهند   رار خود وظایف رأس در را تربيتی و آموزشی بلندمد  هایفعاليت مدارس، در تغييرا  اثربخش ایجاد با 

 ایآینده سویبه هاسازمان هدایت برای تنهاییبه سودآوری و کنترل کارایی، نظير هاییارزش امروزه شودمی پيشنهاد 

 شف ت، يرنظ  هستند فضا   وا تر، هایارزش این شوندمی م رح وا تر هایارزش که اینجاست نيستند کافی پایدار

  کنندمی کمك مختلف هایموف يت ماورای و ارزشمند نتایج به دررسيدن هاسازمان به که( عفو بخشش، کمال،

 توسعه دوسویه را تعامال  توانندمی سازمانی یادگيری اصول از استفاده با مدارس معلمان و شود مدیرانپيشنهاد می 

 دهند  رشد را تربيتی و امور آموزشی در خودانگيختگی بخشند، ارت اء را علمی مساعیتشریك و دهند، مشارکت

  بادانش تعام  دهند،  رار موردتوجه مدارس در را و نوآوری خال يت نمایند، حرکت اصالح و بهبودی خود مسير در 

 رشد را مدارس در ارزشمندی احساس باشند، پذیرانع اف تدریسی و امور آموزشی در نمایند، تسهي  را محي ی

 دهند 

   باشند، خود ایو توسعه آموزشی نيازهای جستجوی در مستمر طوربه کنند، حمایت تيمی و جمعی از تصميما 

 نمایند  تسهيم را تربيتی و آموزشی پذیریمسئوليت

  طوربه بيازمایند، و آموخته را تدریس و آموزش جدید هایروش نمایند، ایجاد اعتماد بر و مبتنی حمایتی جوی 

 صدر در را و تدریسی آموزشی امور تحول و تغيير فرایند و نمایند شرکت بازآموزی آموزشی هایدوره در مستمر

 دهند   رار خود اهداف

  آموزشی امور ترم لوب و موفق انجام جهت در توانندمی هااین مكانيسم از گيریبهره با مدارس معلمان و مدیران 

 کنند  حمایت وپرورشآموزش متعالی اهداف تح ق و توسعه از درنهایت و نموده حرکت تربيتی و

 فنون بازآموزی آموزشی هایدر دوره حضور باید با معلمان عملكرد د يق ارزیابی برای مدارس مدیران و رهبران 

  بياموزند را صحيح ارزشيابی

 بر  صرفاً را دهند  ارزشيابی  رار موردبررسی را آنان آموزشی نيازهای همچنين و های معلمان ابليت مستمر طوربه

 دهند  انجام معلمان آموزشی عملكرد تحلي  اساس

 مدیران بين دوسویه جلسا  و تعامال  در و نمایند ارا ه معلمان به را عملكردهای آموزشی بازخورد مداوم طوربه 

 یابند  و توسعه شدهاصالح عملكردها طریق این از تا گيرند  رار موردبحث احتمالی خ اهای و معلمان، مشكال  و

 منابع

ميانجيگری  گرا بابهبود عملكرد سازمانی معلمان در پرتو رهبری فضيلت  ( 1396،سيروس   نبری  اصغر؛، اسكندری 

  161-183،صص 9، شماره5 ،دورهپژوهشی-علمی  یادگيری سازمانی

http://jsa.uok.ac.ir/?_action=article&au=391647&_au=%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1++%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C
http://jsa.uok.ac.ir/?_action=article&au=90822&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3++%D9%82%D9%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C
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صلنامه ف  بررسی راب ه بين فضيلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی  (1393  ، سپيدهکار ديسف ؛، تورجنیتمر زادهحسن

  141-155، صص 76سال بيست و سوم، شماره  پژوهشی مطالعات مدیریت)بهبود و تحول(، -علمی

امه فصلن  ایحرفهن ش فضيلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در شجاعت اخال ی   (1393  خشوعی، مهدیه سادا 

  88، پياپی 2، شماره27، دوره فرایند مدیریت و توسعه

 ی: اداره ک  راه و شهرسازموردم العه  یسازمان لتيبر فض  ياص یرهبر ريتأث یبررس(  1395درخشان،مژگان؛زندی،خلي   

  106-89، صص 15، سال هشتم، شماره تحول تیرینامه مدپژوهش (  استان کرمان

ای مدیران و رهبری تحولی با عملكرد (  بررسی راب ه اخالق حرفه1394ساکی، رضا؛ عصاره، عليرضا و شعبانی، روح اله   

  27-50(: 1  9، رهبری و مدیریت آموزشی  شغلی معلمان در مدارس متوس ه شهرستان مالرد،

فصلنامة   زدیمنتخب استان  هایدانشگاهگرا در  لتيسازمان فض یمدل ساختار(  1395ضماهنی،مجيد؛ شكاری،حميده  

  62-49، صص 3، شماره 4، دوره یدولت یسازمان ها تیریمد یپژوهش-یعلم

 گری یادگيری ای معلمان با ميانجی گرا بر خودتوسعه تأثير رهبری فضيلت(  1396 نبری، سيروس؛ اسكندری، اصغر  

  102-73، صص 1، سال ششم، شماره مدیریت بر آموزش سازمان ها، سازمانی

 علمی و  دوفصلنامه  پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی ( 1393کالنی،امين؛ ساعت چيان،وحيد؛  ربانی،مهدی  

  129-118، صص 7 شماره (،دوازدهم پياپی سال چهارم ، پژوهش

 ی سازمان بر تعهد یو تعلق خاطر کار یسازمان لتيفض ريتاث یبررس(  1393رضایی،زینب  مشبكی اصفهانی، اصغر؛ 

  23-1، صص 73 و دوم شماره ستيسال ب ، (بهبود و تحول) تیریمطالعات مد یپژوهش  یفصلنامه علم

رهبری مدیران با های (  بررسی راب ه سبك1394، سيد محمد؛ ابراهيم دماوندی، مجيد و الزامی، عصمت   مير کمالی

  68-47(،صص 3  11های نوین تربيتی،اندیشه  یادگيری سازمانی در مدارس
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The Impact of Virtuous Leadership on Teachers' Self-Development Using 

Entrepreneurship Teacher Organizational Learning 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effect of virtuous leadership on self-

development of teachers by mediating organizational learning of Sari teachers in 1397. This 

research was a descriptive-correlational research. The statistical population consisted of all 

teachers of education in Sari city (1280). The sample size was 295 according to Krejcie and 

Morgan table and the method was stratified random sampling. The research measurement 

tool consisted of libraries and field which included three standard questionnaires: a) Wang 

and Hackett (2015) with virtue of 18 items and 0.93 reliability; Reliability and Reliability 

0.87 and (c) Organizational Learning Questionnaire of Ounag et al. In year 2 with 0 items 

and reliability was 0.7. The validity of the questionnaire was confirmed by experts and 

experts. SPSS22 software was used for data analysis. Research data were analyzed using 

correlation test, regression and structural equation modeling. The results showed that 

virtuous leadership influenced teachers' self-development through mediating 

organizational learning of Sari teachers and the severity of this correlation showed a strong 

correlation between the variables. It can be concluded that the virtuous leadership model 

can improve organizational learning in the education organization, thereby facilitating the 

process of inventing, sharing, developing, applying and distributing new knowledge and 

information. 

 

Keywords: Virtuous Leadership, Teachers' Self-Development, Organizational Learning, 

Education. 

 

 

 

 

 


