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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،تعيين تأثير رهبری فضيلت گرا بر خود توسعهای معلمان با ميانجیگری یادگيری سازمانی معلمان
آموزشوپرورش شهر ستان ساری در سال  1397بود که روش پژوهش از نوع پژوهشهای تو صيفی -همب ستگی بوده
استتت جامعه آماری کليه معلمان آموزشوپرورش شتتهرستتتان ستتاری  1280نفر) بودند ،حجم نمونه بر طبق جدول
کرجستتی و مورگان  295نفر برآورد شتتد و روش نمونهگيری تصتتادفی طب های بود ابزار اندازهگيری پژوهش شتتام
کتابخانه ای و ميدانی است که شام سه پرسشنامه استاندارد رهبری فضيلت گرا وانگ و هكت  )2015با پایایی ،0/93
؛ پرسشنامه خود توسعهای پرالت  )2008با پایایی  0/87و پرسشنامه یادگيری سازمانی اوناگ و همكاران با پایایی0/ 70
بوده استتت روایی پرستتشتتنامه با نظر کارشتتناستتان و متخصتتصتتان مورد تأیيد وا شتتد تجزیهوتحلي ستتالا

در

نرمافزار  SPSS22مورد آزمون رار گرفت دادههای پژوهش با بهرهگيری از آزمون همب ستگی ،رگر سيون و با ا ستفاده
از مدل یابی معاد

ساختاری بررسی و تحلي گردید نتایج پژوهش نشان داد که رهبری فضيلت گرا بر خود توسعهای

معلمان با ميانجیگری یادگيری ستتازمانی معلمان آموزشوپرورش شتتهرستتتان ستتاری تأثير داشتتت و شتتد

راب ه این

همب ستگی ،همب ستگی وی بين متغيرها را ن شان داده ا ست که با توجه تجزیهوتحلي بهد ستآمده میتوان نتيجهگيری
نمود که الگوی رهبری فضتيلت گرا میتواند یادگيری ستازمانی را در ستازمان آموزشوپرورش بهبود بخشتد و از این
طریق فرایند ابداع ،تسهيم ،توسعه ،بهکارگيری و توزی دانش و اطالعا

جدید را تسهي نماید
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مقدمه
افراد و سازمانها همه ارزشهایی دارند که در س ح فردی ارزش حالت خا صی ا ست که رفتار فرد را از درون هدایت
میکند .در س ح سازمانی ارزشها ع اید و باورهایی ه ستند که در سازمان نفوذ میکنند و فرهنگ سازمان را شك
میدهند درگذشته ارزشهایی نظير کارایی ،کنترل و سودآوری بر سازمانها حاکم بود و این ارزشها در دستيابی سازمان
به موف يت مالی و ر ابتی کافی به نظر میرستتتيد با توجه به تغييرا

کنونی ،ستتتازمانها دریافتهاند که نباید تنها نگران

سودآوری خود با شند سازمانها به نيازهای جامعه ب سيار ح ساس شدهاند و ح سا سيت آنها ن سبت به سودآوری
کاهش یافته استتتت زمانی و همكاران  )2013،لذا امروزه ارزش هایی نظير کارایی ،کنترل و ستتتودآوری بهتنهایی برای
هدایت ستتازمانها بهستتوی آیندهای پایدار کافی نيستتتند اینجاستتت که ارزشهای وا تر م رح میشتتوند این ارزشهای
وا تر ،فضتتا

هستتتند نظير شتتف ت ،کمال ،بخشتتش ،عفو) که به ستتازمانها دررستتيدن به نتایج ارزشتتمند و ماورای

موف يتهای مالی کمك میکنند سازمان ف ضيلت -گرا عملكردهای افراد ،فعاليتهای جمعی و نگرشهای فرهنگی و
دیگر فرایندها را با یكدیگر ترکيب میکند و اجازه ترویج و تداوم فضيلت گرایی در سازمان را صادر مینماید پيرس و
ستتيكزنت ميحالی )2014،1دروا  ،رستتواییهای اخال ی اخير موجب گرایش و عال ه فزاینده به موضتتوعاتی همچون
اخالق سازمانی و م سئوليتپذیری اجتماعی سازمان گ شته و بهتب این عال ه ،گرایش و توجه ویژهای نيز به مو ضوع
ف ضيلت در سازمان مبذول شده ا ست برایت 2و همكاران  )2016 ،ف ضيلت سازمانی ا شاره به بافت و ف ضایی از سامان
دارد که طی آن عادا  ،آرمانها و ا داما

م لوب از بي رادمردی ،صدا ت ،بخ شش و اعتماد ،هم در س ح فردی و

هم در س ح گروهی موردحمایت رارگرفته ،توسعه و ترویج یافته و تالش میشود که این آرمانها و ا داما
مداوم در سازمان جاری شوند ف ضيلت سازمانی همچنين بهعنوان ا داما

بهصور

ا شخاص ،فعاليتهای همكارانه ،ویژگیها و

روندهایی فرهنگی تعریف شده ا ست که ترویج و جاری کردن ف ضيلت در سازمان را امكانپذیر میگرداند درخ شان و
زندی )1395 ،بهتب این تعاریف ،سازمانهای ف ضيلت محور به سازمانهایی اطالق میگردد که بر ا ساس ف ضيلتهای
اخال ی شك میگيرند و مدیران و کارکنان آن ان سانهای ف ضيلت مدار ه ستند و ارتباطا

و فع وانفعا

سازمانی بر

ا ساس ف ضای اخال ی تنظيم میگردد حجازی فر و با ری کانی )2012 ،یكی از عوام فزاینده در موف يت و اثربخ شی
سازمانهای آموز شی و بهویژه مدارس آن ا ست که رهبران ،مدیران و معلمان آنها عالوه بردا شتن تعامال
پویایی های گروهی ،خود را با تغيير و تحو

دو سویه و

مداوم محي ی من بق مینمایند و با اتخاذ رویه های مناستتتب ،مهار

و

تواناییهای خود را توسعه میدهند اینگونه رهبران و معلمان ،رشد و توسعه دا می را به جز ی از فرهنگ مدرسه تبدی
مینمایند و از این طریق برای حفظ و ب ای مدارس ری سكپذیر بوده و در جهت تعالی میکو شند ا سكندری و نبری،
 )1396رهبران و مدیران مدارس میتوانند با ت ویت روحيه معلمان ،توجه به ارزشهای مثبت و اصتتتول اخال ی ،بهبود
شرایط آموز شی ،شنا سایی و ارت اء ظرفيتها اخال ی ،ارت اء جو حاکی از اعتماد ،ایجاد ارتباطا

مثبت در بين معلمان،

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

بروز مشتتتكال

بر رفتارهای معلمان نفوذ کرده و آن ها را توانمند نمایند ،تا از این طریق

اهداف و مأموریتهای متعالی آموزشتتی و پرورشتتی تح ق یابد نبری و استتكندری )1396 ،ازاینرو در این پژوهش به
این ستتالال پاس ت داده میشتتود که آیا رهبری فض تيلت گرا بر خود توستتعهای معلمان با ميانجیگری یادگيری ستتازمانی
معلمان آموزشوپرورش شهرستان ساری تأثيرگذار است یا خير؟
اهداف ویژه پژوهش به شرح زیر است:
 1بررسی تأثير رهبری فضيلت گرا بر یادگيری سازمانی معلمان
 2بررسی تأثير رهبری فضيلت گرا بر خود توسعهای معلمان
 3بررسی تأثير یادگيری سازمانی بر خود توسعهای معلمان
پیشینه پژوهش
نبری و اسكندری  )1396در پژوهشی تحت عنوان بهبود عملكرد سازمانی معلمان در پرتو رهبری فضيلت گرا با
ميانجيگری یادگيری سازمانی گزارش دادند که تكتك ماللفههای فرهنگسازمانی خ رپذیری ،توجه به رهآورد ،خال يت
و نوآوری ،توجه به اعضای سازمان ،تأثير نتایج تصميما

بر کارکنان ،توجه به گروه و سنجش پایداری با یادگيری راب ه

معنیداری وجود دارد .درخشان و زندی  ،)1395در پژوهش خود با عنوان بررسی تأثير رهبری اصي بر فضيلت سازمانی
به بررسی پرداختند نتایج نشان داد رهبری اصي و ابعاد آن ،راب ه مثبت و معناداری بافضيلت سازمانی داشتند از ميان
ابعاد رهبری اصي  ،به ترتيب پردازش متوازن ،خودآگاهی ،چشمانداز اخال ی درونی و شفافيت ارتباطی ،بيشترین همبستگی
را بافضيلت سازمانی داشتند همچنين،ابعاد رهبری اصي  ،پيشبينی کننده معنادار فضيلت سازمانی بودند ضماهنی و
شكاری  ،)1395در پژوهش خود با عنوان مدل ساختاری سازمان فضيلت گرا در دانشگاههای منتخب استان یزد به بررسی
پرداختند نتایج حاص از تحلي مسير مدل ساختاری سازمان فضيلت گرا ،حاکی از این است که از ميان پنج عام
استخراجی ،عام فرهنگسازمانی بيشترین اثر مست يم را بر سازمان فضيلت گرا دارد و عام توجه به ذینفعان ازلحاظ
مجموع آثار مست يم و غيرمست يم ،رتبۀ اول را در سوق دادن سازمان به فضيلت گرایی به خود اختصاص داده است مير
کمالی ،دماوندی و الزامی  )1394طی تح ي ی تحت عنوان بررسی راب ۀ سبكهای رهبری مدیران با یادگيری سازمانی
در مدارس نشان دادند که بين سبكهای رهبری مدیریتی ،مشارکتی ،تبادلی ،اخال ی ،پستمدرن ،و ا تضایی با یادگيری
سازمانی راب ه معنادار و مثبت وجود دارد و این متغيرها درمجموع  63درصد واریانس یادگيری سازمانی را تبيين میکنند
رهبری مشارکتی بيشترین سهم را در تبيين یادگيری سازمانی دارد  45درصد) بهبياندیگر ،مدارسی که مدیر آنها دارای
سبك رهبری مشارکتی است ،از یادگيری سازمانی در حد م لوبی برخوردار هستند ساکی و همكاران  )1394در پژوهش
خود تحت عنوان راب ه اخالق حرفهای مدیران و رهبری تحولی با عملكرد شغلی معلمان دریافتند که در سازمان
موردم العه ،بين اخالق حرف ای و عملكرد شغلی راب ه مثبت و وی بر رار است و اخالق حرف ای پيشبينی کننده
خوبی برای عملكرد شغلی میباشد بين رهبری تحولی و عملكرد شغلی راب ه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنين
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بين اخالق حرفهای با رهبری تحولی راب ه معنیداری وجود دارد خشوعی  ،)1393در تح يق خود با عنوان« ن ش
فضيلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در شجاعت اخال ی حرفهای» به این نتيجه دستیافت که فضيلت سازمانی
با بعد ارزشهای متعدد و رفتار شهروندی سازمانی با ابعاد  :عام اخال ی ،ارزشهای متعدد ،تحم خ را

یا تهدیدها

و فراتر رفتن از اطاعت  ،راب ه مثبت و معناداری دارد همچنين تحلي رگرسيون سلسله مراتبی نشان داد که فضيلت
سازمانی  ،بعد فراتر رفتن از اطاعت و رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد :عام اخال ی ،ارزشهای متعدد ،تحم خ را
یا تهدیدها و فراتر رفتن از اطاعت را پيشبينی میکند
ح سنزاده ثمرین و سفيد کار  ،)1393در تح يق خود با عنوان« برر سی راب ه بين ف ضيلت سازمانی و رفتار شهروندی
سازمانی» به این نتيجه د ستیافتاند که بين ف ضيلت سازمانی و رفتار شهروندی کارکنان راب ه مثبت و معنادار وجود
دارد ،همچنين در بررسی ابعاد فضيلت سازمانی با رفتار شهروندی نيز مشاهده گردید خوشبينی  ،)17/1شف ت ،)20/5
صدا ت  )27/9و بخ شش  )14/4در صد میتوانند رفتار شهروندی سازمانی کارکنان را تبيين کنند م شبكی ا صفهانی و
ر ضایی  ،)1393در پژوهش خود با عنوان بررسی تأثير ف ضيلت سازمانی و تعلقخاطر کاری بر تعهد سازمانی به بررسی
پرداختند نتایج تحلي دادهها مدل مفهومی ارا هشتتده را تأیيد مینماید همچنين نتایج پژوهش نشتتاندهنده تأثير مثبت و
معنادار ف ضيلت سازمانی بر تعهد سازمانی و تعلقخاطر کاری و تأثير مثبت و معنادار تعلقخاطر کاری بر تعهد سازمانی
در ستت ح اطمينان  95درصتتد میباشتتد کالنی و همكاران  ،)1393در پژوهش خود با عنوان مدل ارتباطی ابليتهای
یادگيری سازمانی و عملكرد سازمانی ادارههای ورزش و جوانان استانهای شمالی ایران به بررسی پرداختند نتایج حاکی
از آن است که یادگيری سازمانی راب ه معناداری با عملكرد سازمانی دارد همچنين ضمن تأیيد شاخصهای مدل برازش
شده ،میتوان گفت مدل ارا هشده مناسب و دادههای تجربی بهخوبی با آن من بق هستند
وانگ و هكت )2018 1در پژوهش خود با عنوان مفهومسازی و ارزیابی رهبری فضيلت گرا نشان دادند که رهبری فضيلت
گرا با رهبری کاریزماتيك ،شخصيت مثبت رهبر ،رهبری اخال ی ،اثربخشی رهبر ،پيروان اخال ی ،و عملكردهای درون
ن شی و فران شی پيروان راب ه مثبت و معناداری دارد در این تح يق نشان دادند که رهبری فضيلت گرا با اثربخشی رهبر
و عملكردهای درون ن شی و فرا ن شی پيروان راب ه مثبتی دارد بومن )2018 2در تح ي ی آشكار نمود که معلمان مدارس
در ن ش رهبری متعهد به خود توسعهای هستند این معلمان الهامبخش میباشند و سایر معلمان را جهت دستيابی اهداف
بزرگتر و مشترك ترغيب میکنند نتایج پژوهش دی آروخو و لوپز )2017 3در پژوهشی تحت عنوان راب ه رهبری
فضيلت گرا با تعهد سازمانی و عملكرد کارکنان نشان داد که رهبری فضيلت گرا با تعهد سازمانی و عملكرد فردی کارکنان
راب ه مثبتی دارد هرمانن و همكاران ) 2017 4در تح يق خود با عنوان راب ه یادگيری سازمانی با عملكرد به این نتيجه
دستیافتند که بين یادگيری سازمانی ،پویایی محي ی و زیستمحي ی با عملكرد راب ه معنادار و مثبتی وجود دارد تان و
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کلوی ،)2016 1در تح ي ا

شخصيت رهبران فضيلت گرا در محيط کار نشان دادند که

خود باهدف ارزیابی ن اط و

رهبری فضيلت گرا با رهبری اخال ی ،رهبری مثبتگرا ،تعهد عاطفی ،رفتار شهروندی سازمانی ،بهزیستی روانی ،اعتماد
شناختی و عاطفی ،و تبادل رهبر-عضو راب ه مثبتی دارد ،ليكن با سرپرستی همراه با توهين و سوءاستفاده و سرپرستی
منفع راب ه منفی دارد شو و چی )2015 2در پژوهش خود روی بيش از هزار شرکت برجسته و فعال درزمينهٔ سرمایه-
گذاری در سال  2010با عنوان چشمانداز سيستمی مدیریت دانش ،یادگيری سازمانی و نوآوری سازمانی دریافتند که در
دانش ا تصاد ،شرکتها برای حفظ ابليتها و تواناییهای نوآوری خود ،نيازمند سازگاری و بهروز شدن هستند .
باوجوداین ،بدون ابليت یادگيری سازمانی ،یك سازمان نمیتواند برخی شيوههای مدیریت دانش خود را حفظ کند نتایج
این تح يق نشان داد که یادگيری سازمانی بهعنوان یك متغير ميانجی بين مدیریت دانش و نوآوری سازمانی عم میکند
به شك نظاممند آنها اذعان داشتند که مدیریت دانش یك نهاده مهم ،یادگيری سازمانی یك فرایند کليدی و نوآوری
سازمانی یك برونداد مهم در این سيستم است کورلندو همكاران )2014 3در تح يق خود با عنوان بررسی راب ه بين دو
متغير سبك رهبری و یادگيری سازمانی به این نتيجه دستیافتند که سبك رهبری تحولی میتواند پيشبينینشده فرایندهای
یادگيری سازمانی باشد و چشماندازی که توسط رهبری تحولی و سایر کارکنان شك میگيرد ،درتمندترین عام در
ایجاد و توسعه یادگيری سازمانی است فرسر و والی ،)2014 4در تح يق خود با عنوان« کار گروهی مالثر :ن ش فزاینده
انع افپذیری وظيفهای» به دو سالال پاس دادند )1 :آیا استراتژیهای انع افپذیری نيروی انسانی انع افپذیری وظيفهای
و بين بخشی) اثری بر فرایندهای تيم نظير ارتباطا ح تعارض ،ح مسئله ،هدفگذاری و مدیریت عملكرد ،برنامهریزی
و هماهنگی وظيفه دارد؟  )2آیا استراتژیهای انع افپذیری نيروی انسانی انع افپذیری وظيفهای و بين بخشی) اثری بر
عملكرد گروه دارند؟ یافتههای آنها حاکی از آن است که انع افپذیری مناب انسانی اثر ویتر و معنیداری نسبت به
انع افپذیری بين بخشی بر پنج فرایند گروه ارتباطا  ،ح تعارض ،ح مسئله ،اهداف و عملكرد ،وظایف و برنامه-
ریزی) دارد همچنين انع افپذیری وظيفهای از طریق ایجاد انع افپذیری در نيروی انسانی جهت مشارکت کارکنان در
کار تيمی اثربخش  ،اثر مثبت مضاعفی برای سازمان فراهم مینماید پاتر ،)2012 5در رساله دکتری خود آشكار نمود که
ویژگیهای رهبری شام  :کارآمدی توسعهیافته ،ان باق یادگيری و گرایش به خود توسعهای بهطور معناداری پيشبينینشده
درگيری رهبر در فعاليتهای خود توسعهای است همچنين تعامال رهبر و ویژگیهای سازمانی پيشبينی کننده پيامدهای
خود توسعهای رهبر است .نتایج پژوهش ارویس  )2011 6که در رساله دکتری خود انجام داد حاکی از آن بود که بازخورد
عملكردهای سرپرستان و رهبران سازمانها موجب خود توسعهای کارکنان میگردد

1

-Thun and Kelloway.
& Chi
3 -Kurland et al
4. Fraser & Hvolby
5. Putter
6 -Orvis.
2-Shu
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روش پژوهش
این پژوهش از نوع پژوهشهای توصتتيفی -همبستتتگی با استتتفاده از مدل یابی معاد

ستتاختاری استتت جامعه آمار

پژوهش حاضر شام تمامی معلمان آموزشوپرورش شهرستان ساری ناحيه  1280نفر میباشند حجم نمونه با استفاده
از جدول کرجسی و مورگان به تعداد  295نفر تعيين گردید روش نمونهگيری تصادفی طب های است
ابزار اندازهگيری پژوهش شام کتابخانهای و ميدانی است که شام سه پرسشنامه استاندارد به شرح زیر است:
پر س شنامه رهبری ف ضیلت گرا :برای ارزیابی رهبری ف ضيلت گرا و ماللفههای آن شام

شجاعت ،اعتدال ،عدالت،

دوراندیشی و انسانيت از پرسشنامه وانگ و هكت  )2015استفاده شد این پرسشنامه دارای  18گویه است .پایایی این
پرسشنامه بر پایه ضریب آلفای کرونباخ  0/93برآورد گردید
پر س شنامه خود تو سعهای :این پر س شنامه تو سط پرالت  )2008ساخته شد دارای  5گویه و م ياس پا س گویی 5
درجهای ليكر

کامال مخالفم ،مخالفم،نه مواف م ،نه مخالفم و کامالً مواف م) میبا شد پایایی این پر س شنامه در تح يق

نبری و اسكندری  )1396بر پایه ضریب آلفای کرونباخ  0/87برآورد شد
پر س شنامه یادگیری سازمانی :پر س شنامه ا ستاندارد ابليت یادگيری سازمانی تو سط اوناگ و همكاران در سال 2014
ساخته شده ا ست این پر س شنامه دارای  34گویه ا ست و با یك م ياس ليكر

پنجدرجهای نظری ندارم تا خيلی زیاد)،

ابليت یادگيری سازمانی را می سنجد پایایی پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی از روش آلفای کرونباخ با ی 0/ 70
برآورد شد سرمد و همكاران)1390،
روایی پرسشنامه ازنظر کارشناسان و متخصصان استفاده شد برای تعيين پایایی پرسشنامه از آزمونی به نام ضریب آلفای
کرونباخ که این آزمون برای تعيين ابليت اعتماد یا پایایی پرستتشتتنامههایی که طراحیشتتده و پاس ت های آن بهصتتور
چندگزینهای میبا شد به کار میرود پایایی پر س شنامه در تح يق حا ضر با انجام م العه بر روی افراد نمونه انجام شد که
ضریب آلفای کرونباخ پر س شنامه رهبری ف ضيلت گرا  ،)0.82خود تو سعهای  )0.79و پر س شنامه یادگيری سازمانی
 )0.80بهدستتتآمده و نتيجه نشتتان میدهد که آلفای کرونباخ برای ستتالالهای تعيينشتتده که نشتتان از اعتبار مناستتب
پرسشنامه میباشد ابليت اعتماد پرسشنامه برای همه ابعاد در حد اب بول و سازگاری بين متغيرها م لوب میباشد
بهمنظور تجزیهوتحلي اطالعا

جم آوری شده در این تح يق از دو روش آماری تو صيفی و ا ستنباطی ا ستفاده شد در

آمار توصتتيفی درروش آمار توصتتيفی از ميانه ،ميانگين ،مد و انحراف معيار و انحراف استتتاندارد و نمودارهای ستتتونی
استتتفاده شتتد و در آمار استتتنباطی با استتتفاده از نرمافزار  Spssنستتخه  ، 22دادههای پژوهش با بهرهگيری از آزمون
همبستگی و رگرسيون بررسی گردید
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یافتههای پژوهش
برای تعيين پایایی پرسشنامه از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید ،پایایی پرسشنامه با انجام م العه بر روی افراد
نمونه انجام شد که ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه رهبری فضيلت گرا  ،)0.82خود توسعهای  )0.79و پرسشنامه
یادگيری سازمانی  )0.80بهدستآمده و نتيجه نشان داد که آلفای کرونباخ برای سالالهای تعيينشده که نشان از اعتبار
ابليت اعتماد پرسشنامه برای همه ابعاد در حد اب بول و سازگاری بين متغيرها م لوب

مناسب پرسشنامه میباشد

میباشد جهت تشخيص نرمال بودن دادهها از کلموگروف -اسميرنف استفادهشده که نتایج آن در جدول ارا هشده است
فرض صفر :توزی دادههای مربوط به هر یك از متغيرها نرمال است
فرض یك :توزی دادههای مربوط به هر یك از متغيرها نرمال نيست
 %5 Sig ≥:H0توزی جامعه نرمال است
 %5< Sig:H1توزی جامعه نرمال نيست
جدول  :1آزمون کلموگروف– اسميرنف جهت نرمال بودن جامعه

با توجه
بزرگتر
س ح

ابعاد کالن

فراوانی

م دار آزمون

س ح معنیداری

نتيجه آزمون

رهبری فضيلت گرا

295

1.16

0.13

تا يد H0

خود توسعهای

295

1.10

0.17

تا يد H0

یادگيری سازمانی

295

1.29

0.07

تا يد H0

به
بودن
معنی-

داری  Sigاز م دار پنج درصد ،لذا فرض صفر مبتنی بر نرمال بودن توزی متغيرها مورد تا يد رار میگيرد و درنتيجه
دادهها پارامتریك میباشند
فرضیه اصلی :رهبری فضیلت گرا بر خود توسعهای معلمان با میانجیگری یادگیری سازمانی معلمان آموزشوپرورش شهرستان ساری
تأثیر دارد.
فرض  :H0رهبری فضيلت گرا بر خود توسعهای معلمان با ميانجیگری یادگيری سازمانی معلمان آموزشوپرورش
شهرستان ساری تأثير ندارد
فرض  :H1رهبری فضيلت گرا بر خود توسعهای معلمان با ميانجیگری یادگيری سازمانی معلمان آموزشوپرورش
شهرستان ساری تأثير دارد
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جدول  :2نتایج ضریب همبستگی بين متغيرها
خود توسعهای

خود توسعهای

رهبری فضيلت گرا
رهبری فضيلت گرا

r

**0/71

sig

0.000

N

231

نتایج جدول  2ضریب همبستگی نشان میدهد که چون م دار  r=0/71و با توجه به اینكه س ح معنیداری محاسبهشده
کمتر از پنج درصد است  )Sig ≤ 0.05لذا فرض یك تا يد میگردد بهعبار دیگر بين ر رهبری فضيلت گرا با خود
توسعهای راب ه معنیداری وجود دارد ،و شد

راب ه این همبستگی ،همبستگی وی بين متغير را نشان میدهد بنابراین

فرضيه تح يق مورد تا يد رار میگيرد
جدول  :3ضریب همبستگی جز ی
خود توسعهای

رهبری فضيلت گرا

0.76

1.000

0.000

متغير ميانجی
همبستگی
س ح معنیداری دوطرفه

293

0

درجه آزادی

1.000

0.76

همبستگی

0.000

س ح معنیداری دوطرفه

293

درجه آزادی

0

رهبری فضيلت گرا
یادگيری سازمانی
خود توسعهای

همانگونه که در آزمون پيرسون فوق راب ه دو متغير رهبری فضيلت گرا بر خود توسعهای) بدون تأثير و دخالت متغير
ميانجی یادگيری سازمانی) برابر  0.71بوده است که نشان میدهد که با حضور متغير ميانجی منجر به افزایش این شد
راب ه به م دار  %5میباشد لذا میتوان اینگونه استنباط کرد به ازای دخالت هر واحد متغير ميانجی یادگيری سازمانی)،
ميزان همبستگی دو متغير رهبری فضيلت گرا بر خود توسعهای) به ميزان  %5واحد افزایش خواهد یافت ارتباط بين این
دو متغير رهبری فضيلت گرا بر خود توسعهای) با دخالت متغير سوم یادگيری سازمانی) به م دار  0.76هست که با
توجه به اینكه س ح معناداری )sigکوچكتر مساوی پنج درصد میباشد درنتيجه بين رهبری فضيلت گرا بر خود توسعهای
با ميانجی یادگيری سازمانی راب ه وجود دارد م دار همبستگی به ميزان اب توجهی زیاد شده و این یعنی متغير واسط
تأثير میگذارد
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فرضیه فرعی اول :رهبری فضیلت گرا بر خود توسعهای معلمان تأثیر دارد.
فرض  :H0رهبری فضيلت گرا بر خود توسعهای معلمان تأثير ندارد
فرض  :H1رهبری فضيلت گرا بر خود توسعهای معلمان تأثير دارد
جدول  :4نتایج ضریب همبستگی بين متغيرها
خود توسعهای

خود توسعهای

رهبری فضيلت گرا
رهبری فضيلت گرا

r

**0/71

sig

0.000

N

295

نتایج جدول  4ضریب همبستگی نشان میدهد که چون م دار  r=0/71و با توجه به اینكه س ح معنیداری محاسبهشده
کمتر از پنج درصد است  )Sig ≤ 0.05لذا فرض یك تا يد میگردد بهعبار دیگر بين رهبری فضيلت گرا با خود
توسعهای راب ه وجود دارد ،و شد

راب ه این همبستگی ،همبستگی وی بين متغير را نشان میدهد بنابراین فرضيه

تح يق مورد تا يد رار میگيرد
چون م دار عددی آزمون دوربين و واتسون برای فرضيه فرعی اول بيشتر از  1/5میباشد برابر است با  ،)1.82درنتيجه
جهت تا يد یا عدم تا يد این فرضيه می توان از آزمون رگرسيون استفاده نمود بر طبق جدول  ،)5م دار معنیداری در
آزمون فرضيه فرعی اول کمتر از  0/05یعنی صفر می باشد که بيانگر رد فرضيه صفر و تأیيد فرضيه ادعا میباشد یعنی
رهبری فضيلت گرا بر خود توسعهای تأثير خواهد داشت و م دار ضریب همبستگی آن به  0/71میرسد م دار مرب این
عدد  )R2یعنی  0/21بيانگر آن است که  21درصد تأثير رهبری فضيلت گرا و بهطور مثبت از خود توسعهای نشأ
میگيرد
جدول  :)5آزمون تشخيصی فرضيه فرعی اول با استفاده از شاخص دوربين و واتسون
دوربين واتسون

انحراف استاندارد برآوردی

مرب  Rتعدی یافته

ضریب تعيين )R2

ضریب همبستگی )R

1.82

0.28

0.50

0.50

0.71

جدول )10-4؛ آزمون رگرسيون مربوط به فرضيه فرعی اول
Sig.

t

0/000

15.34

Standardized
Coefficients
Beta
0.71

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
0.37
0.02
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Model

رهبری فضيلت گرا

همانطور که مشاهده میشود ضرایب رگرسيون ،ضریب استانداردشده بتا بين متغير رهبری فضيلت گرا و متغير وابسته
خود توسعهای ارا هشده است ضریب بتا  )0/71نشان دادهشده ،مثبت و در س ح  0.000معنادار هست بنابراین نتایج
حاص از تحلي رگرسيون نشان میدهد که رهبری فضيلت گرا میتواند بهعنوان متغير پيشبين بر خود توسعهای تأثير
بگذارد
فرضیه فرعی دوم :رهبری فضیلت گرا بر یادگیری سازمانی معلمان تأثیر دارد.
فرض  :H0رهبری فضيلت گرا بر یادگيری سازمانی معلمان تأثير ندارد
فرض  :H1رهبری فضيلت گرا بر یادگيری سازمانی معلمان تأثير دارد
جدول  :6نتایج ضریب همبستگی بين متغيرها
یادگيری سازمانی
رهبری فضيلت گرا
رهبری فضيلت گرا

یادگيری سازمانی

r

**0/50

sig

0.000

N

295

نتایج جدول  6ضریب همبستگی نشان میدهد که چون م دار  r=0/50و با توجه به اینكه س ح معنیداری محاسبهشده
کمتر از پنج درصد است  )Sig ≤ 0.05لذا فرض یك تا يد میگردد بهعبار دیگر بين رهبری فضيلت گرا با یادگيری
سازمانی راب ه وجود دارد ،و شد

راب ه این همبستگی ،همبستگی متوسط بين متغير را نشان میدهد بنابراین فرضيه

تح يق مورد تا يد رار میگيرد
چون م دار عددی آزمون دوربين و واتسون برای فرضيه فرعی دوم بيشتر از  1/5میباشد برابر است با  ،)1.93در نتيجه
جهت تا يد یا عدم تا يد این فرضيه می توان از آزمون رگرسيون استفاده نمود بر طبق جدول  ،)7م دار معنیداری در
آزمون فرضيه فرعی دوم کمتر از  0/05یعنی صفر می باشد که بيانگر رد فرضيه صفر و تأیيد فرضيه ادعا میباشد یعنی
رهبری فضيلت گرا بر یادگيری سازمانی تأثير خواهد داشت و م دار ضریب همبستگی آن به  0/50میرسد م دار مرب
این عدد  )R2یعنی  0/25بيانگر آن است که  25درصد تأثير رهبری فضيلت گرا و بهطور مثبت از یادگيری سازمانی
نشأ

میگيرد
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جدول  :)7آزمون تشخيصی فرضيه فرعی دوم با استفاده از شاخص دوربين و واتسون
دوربين واتسون

انحراف استاندارد برآوردی

مرب  Rتعدی یافته

ضریب تعيين )R2

ضریب همبستگی )R

1.93

0.78

0.24

0.25

0.50

جدول )13-4؛ آزمون رگرسيون مربوط به فرضيه فرعی دوم
Sig.

t

0/000

8.78

Standardized
Coefficients
Beta
0.50

Model

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
0.58
0.06

رهبری فضيلت گرا

همانطور که مشاهده میشود ضرایب رگرسيون ،ضریب استانداردشده بتا بين متغير رهبری فضيلت گرا و متغير وابسته
یادگيری سازمانی ارا هشده است ضریب بتا  )0/50نشان دادهشده ،مثبت و در س ح  0.000معنادار میباشد بنابراین
نتایج حاص از تحلي رگرسيون نشان میدهد که رهبری فضيلت گرا میتواند بهعنوان متغير پيشبين بر یادگيری سازمانی
تأثير بگذارد
فرضیه فرعی سوم :یادگیری سازمانی بر خود توسعهای معلمان تأثیر دارد.
فرض  :H0یادگيری سازمانی بر خود توسعهای معلمان تأثير ندارد
فرض  :H1یادگيری سازمانی بر خود توسعهای معلمان تأثير دارد
جدول  :8نتایج ضریب همبستگی بين متغيرها
خود توسعهای
یادگيری سازمانی
یادگيری سازمانی

خود توسعهای

r

**0/68

sig

0.000

N

295

نتایج جدول  8ضریب همبستگی نشان میدهد که چون م دار  r=0/68و با توجه به اینكه س ح معنیداری محاسبهشده
کمتر از پنج درصد است  )Sig ≤ 0.05لذا فرض یك تا يد میگردد بهعبار دیگر بين یادگيری سازمانی با خود توسعهای
راب ه وجود دارد ،و شد

راب ه این همبستگی ،همبستگی وی بين متغير را نشان میدهد بنابراین فرضيه تح يق مورد

تا يد رار میگيرد
چون م دار عددی آزمون دوربين و واتسون برای فرضيه فرعی سوم بيشتر از  1/5میباشد برابر است با  ،)1.88درنتيجه
جهت تا يد یا عدم تا يد این فرضيه می توان از آزمون رگرسيون استفاده نمود بر طبق جدول  ،)9م دار معنیداری در
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آزمون فرضيه فرعی سوم کمتر از  0/05یعنی صفر می باشد که بيانگر رد فرضيه صفر و تأیيد فرضيه ادعا میباشد یعنی
یادگيری سازمانی بر خود توسعهای تأثير خواهد داشت و م دار ضریب همبستگی آن به  0/66میرسد م دار مرب این
عدد  )R2یعنی  0/44بيانگر آن است که  44درصد تأثير یادگيری سازمانی و بهطور مثبت از خود توسعهای نشأ
میگيرد
جدول  :)9آزمون تشخيصی فرضيه فرعی سوم با استفاده از شاخص دوربين و واتسون
دوربين واتسون

انحراف استاندارد برآوردی

مرب  Rتعدی یافته

ضریب تعيين )R2

ضریب همبستگی )R

1.88

0.66

0.46

0.46

0.68

جدول )10؛ آزمون رگرسيون مربوط به فرضيه فرعی سوم
Sig.

t

0/000

14.14

Standardized
Coefficients
Beta
0.68

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
1.52
0.10

Model

یادگيری سازمانی

همانطور که مشاهده میشود ضرایب رگرسيون ،ضریب استانداردشده بتا بين متغير یادگيری سازمانی و متغير وابسته خود
توسعهای ارا هشده است ضریب بتا  )0/68نشان دادهشده ،مثبت و در س ح  0.000معنادار میباشد بنابراین نتایج حاص
از تحلي رگرسيون نشان میدهد که یادگيری سازمانی میتواند بهعنوان متغير پيشبين بر خود توسعهای تأثير بگذارد
بحث و تفسیر
یافتههای حاص از تحلي آماری همبستگی و رگرسيون فرضيه اصلی نشان میدهد که رهبری فضيلت گرا بر خود
توسعهای معلمان با ميانجیگری یادگيری سازمانی معلمان آموزشوپرورش شهرستان ساری تأثير دارد این یافته با نتایج
تح يقاسكندری و نبری  )1396وانگ و هكت  )2018در پژوهشی تحت عنوان بهبود عملكرد سازمانی معلمان در پرتو
رهبری فضيلت گرا با ميانجيگری یادگيری سازمانی گزارش دادند که تكتك ماللفههای فرهنگسازمانی خ رپذیری،
توجه به رهآورد ،خال يت و نوآوری ،توجه به اعضای سازمان ،تأثير نتایج تصميما

بر کارکنان ،توجه به گروه و سنجش

پایداری با یادگيری راب ه معنیداری وجود دارد
نتایج فرضيه تأثير رهبری فضيلت گرا بر خود توسعهای معلمان با ميانجیگری یادگيری سازمانی معلمان آموزشوپرورش
شهرستان ساری) با پژوهشهای مح ان پيشين همخوانی دارد بنابراین ،مدیران و رهبران مدارس میتوانند جهت ارت اء
عملكرد سازمان معلمان از ابعاد رهبری فضيلت گرا بهره گرفته و برای تسهي این فرایند از یادگيری سازمانی استفاده
نمایند .رهبران با تمرکز بر یادگيری سازمانی میتوانند بر پيامدهای سازمانی نظير تالش مضاعف ،اثربخشی و رضایتمندی
تأثير مثبت داشته باشند.
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یافتههای حاص از تحلي آماری همبستگی و رگرسيون فرضيه فرعی اول نشان میدهد که رهبری فضيلت گرا بر خود
توسعهای معلمان تأثير دارد این یافته با نتایج تح يق ساکی و همكاران  )1394و خشوعی  )1393در پژوهش خود
تحت عنوان راب ه اخالق حرفهای مدیران و رهبری تحولی با عملكرد شغلی معلمان دریافتند که در سازمان موردم العه
،بين اخالق حرفه ای و عملكرد شغلی راب ه مثبت و وی بر رار است و اخالق حرفهای پيشبينی کننده خوبی برای
عملكرد شغلی میباشد بين رهبری تحولی و عملكرد شغلی راب ه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنين بين اخالق
حرفهای با رهبری تحولی راب ه معنیداری وجود دارد
نتایج فرضيه تأثير رهبری فضيلت گرا بر خود توسعهای معلمان) با پژوهشهای مح ان پيشين همخوانی دارد
یافتههای حاص از تحلي آماری همبستگی و رگرسيون فرضيه فرعی دوم نشان میدهد که رهبری فضيلت گرا بر یادگيری
سازمانی معلمان تأثير دارد این یافته با نتایج تح يق ضماهنی و شكاری  ،)1395مير کمالی ،دماوندی و الزامی  )1394در
پژوهش خود با عنوان مدل ساختاری سازمان فضيلت گرا در دانشگاههای منتخب استان یزد به بررسی پرداختند نتایج
حاص از تحلي مسير مدل ساختاری سازمان فضيلت گرا ،حاکی از این است که از ميان پنج عام استخراجی ،عام
فرهنگسازمانی بيشترین اثر مست يم را بر سازمان فضيلت گرا دارد و عام توجه به ذینفعان ازلحاظ مجموع آثار مست يم
و غيرمست يم ،رتبه اول را در سوق دادن سازمان به فضيلت گرایی به خود اختصاص داده است
نتایج فرضيه تأثير رهبری فضيلت گرا بر یادگيری سازمانی معلمان) با پژوهشهای مح ان پيشين همخوانی دارد امروزه
ارزشهایی نظير کارایی ،کنترل و سودآوری بهتنهایی برای هدایت سازمانها بهسوی آیندهای پایدار کافی نيستند اینجاست
که ارزشهای وا تر م رح میشوند این ارزشهای وا تر ،فضای هستند نظير شف ت ،کمال ،بخشش ،عفو) که به معلمان
دررسيدن به نتایج ارزشمند و ماورای موف يتهای مختلف کمك میکنند
یافته های حاص از تحلي آماری همبستگی و رگرسيون فرضيه فرعی سوم نشان میدهد که یادگيری سازمانی بر خود
توسعهای معلمان تأثير دارد این یافته با نتایج تح يق کالنی و همكاران  ،)1393کورلندو همكاران  )2014در پژوهش
خود با عنوان مدل ارتباطی ابليتهای یادگيری سازمانی و عملكرد سازمانی ادارههای ورزش و جوانان استانهای شمالی
ایران به بررسی پرداختند نتایج حاکی از آن است که یادگيری سازمانی راب ه معناداری با عملكرد سازمانی دارد همچنين
ضمن تأیيد شاخصهای مدل برازش شده ،میتوان گفت مدل ارا هشده مناسب و دادههای تجربی بهخوبی با آن من بق
هستند
نتایج فرضيه تأثير یادگيری سازمانی بر خود توسعهای معلمان) با پژوهشهای مح ان پيشين همخوانی دارد بازخورد
عملكردهای مدیران و مسئو ن آموزشوپرورش موجب خود توسعهای معلمان میگردد
نتیجهگیری
هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثير رهبری فضيلت گرا بر خود توسعهای معلمان با ميانجیگری یادگيری سازمانی
معلمان آموزشوپرورش شهرستان ساری بوده که با توجه تجزیهوتحلي بهدستآمده میتوان نتيجهگيری نمود که الگوی
رهبری فضيلت گرا میتواند یادگيری سازمانی را در سازمان بهبود بخشد و از این طریق فرایند ابداع ،تسهيم ،توسعه،
13

بهکارگيری و توزی دانش و اطالعا جدید را تسهي نماید افراد فضيلت گرا به نحو م لوبتری میتوانند وظایف شغلی
خود را انجام دهند ،زیرا آنها دارای شایستگی فزایندهای هستند نظریه رهبری فضيلت گرا تمرکز خود را بر فضای ،
محاسن ،امتيازا

اخال ی ،عادا

نيكو و آداب پسندیده رهبران و مدیران رار داده است بر اساس الگوی رهبری فضيلت

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

صحيح ،اعتدال و

ميانهروی را در رفتارها ،نگرشها ،مهار ها و شایستگیهای خود توسعه دهند تا بر پایه آنها بتوانند در مواجهه با خ را
محي ی با خال يت و نوآوری عم کنند ،به ع اید و ایدههای شخصی معلمان احترام بگذارند ،فعاليتهای مستمر و بلندمد
آموزشی را موردتوجه رار دهند ،موجب تغييرا

بنيادی در مدارس شوند ،مناف آموزشی و تربيتی را بيش از مناف خود

در نظرگيرند ،تنشهای مابين معلمان را ح وفص کنند ،در جهت بهينه نمودن فعاليتهای آموزشی تالش نمایند ،مناب
آموزشی موردنياز را برای معلمان و دانشآموزان فراهم آورند ،نيازمندیهای ضروری مدرسه را بهصور

صحيح ارزیابی

کنند ،ضاو های منصفانه و عاد نهای داشته باشند ،نگرانیهای معلمان و دانشآموزان را درك کنند ،موف يتهای کوچك
معلمان را موردت دیر رار دهند ،به عالیق و خواستههای فردی معلمان توجه کنند،و صدا ت و درستكاری را دراهم
رفتارهای خود رار دهند مدیران و رهبران مدارس از طریق بهکارگيری ابعاد رهبری فضيلت گرا همچون شجاعت،
انسانيت ،عدالت ،اعتدال و دوراندیشی میتوانند مناب آموزشی را بهطور منصفانه در اختيار معلمان رار دهند ،به ایدهها و
ع اید جدید معلمان توجه کنند ،نگران گرفتاریهای معلمان و دانشآموزان باشند ،در مواجهه با مشكال
آموزشی بهصور
تعارضا

و چالشهای

من ی و عا النه تصميمگيری نمایند ،نيازهای آموزشی و تربيتی را بهطور صحيح ارزیابی کنند،

بين معلمان را منصفانه ح وفص نمایند ،و با ایجاد تغييرا

اثربخش در مدارس ،فعاليتهای بلندمد آموزشی

و تربيتی را در رأس وظایف خود رار دهند با توجه به اهميت یادگيری سازمانی جهت توسعه حرفهای مدیران و معلمان
پيشنهاد میشود رهبران مدارس این راهكارها را در مدارس عملياتی نمایند تشویق معلمان جهت ارا ه ایدهها و دیدگاههای
جدید آموزشی ،پذیرش ابتكارا

جدید معلمان ،تسهيم دانش و اطالعا

مشارکت دادن معلمان در اتخاذ تصميما

مرتبط با مدرسه ،تسهي ارتباطا

جدید در حين برگزاری جلسا

آموزشی،

باز و آزاد در بين معلمان ،انع افپذیری در

ارا ه ن شها و وظایف آموزشی ،تأکيد بر اهداف ،مأموریتها و چشماندازهای آموزشی و ایجاد جو حمایتی برای
تشریكمساعی علمی
پيشنهادهایی مبتنی بر یافتههای پژوهش ارا ه میگردد:
یافتهی تح يق نشان داد که بين حكمرانی خوب با بهرهوری کارکنان با ن ش ميانجی آموزههای اسالمی در دادگستری
استان مازندران راب ه وجود دارد بنابراین پيشنهاد میشود:
 الگوی رهبری فضيلت گرا میتواند یادگيری سازمانی را در سازمان آموزشوپرورش بهبود بخشد و از این طریق
فرایند ابداع ،تسهيم ،توسعه ،بهکارگيری و توزی دانش و اطالعا

جدید را تسهي نماید

 پيشنهاد میشود مدیران و رهبران مدارس از طریق بهکارگيری ابعاد رهبری فضيلت گرا همچون شجاعت ،انسانيت،
عدالت ،اعتدال و دوراندیشی میتوانند مناب آموزشی را بهطور منصفانه در اختيار معلمان رار دهند
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به ایدهها و ع اید جدید معلمان توجه کنند ،نگران گرفتاریهای معلمان و دانشآموزان باشند ،در مواجهه با مشكال
و چالشهای آموزشی بهصور



من ی و عا النه تصميمگيری نمایند

نيازهای آموزشی و تربيتی را بهطور صحيح ارزیابی کنند ،تعارضا



اثربخش در مدارس ،فعاليتهای بلندمد

با ایجاد تغييرا

بين معلمان را منصفانه ح وفص نمایند

آموزشی و تربيتی را در رأس وظایف خود رار دهند

 پيشنهاد میشود امروزه ارزشهایی نظير کارایی ،کنترل و سودآوری بهتنهایی برای هدایت سازمانها بهسوی آیندهای
پایدار کافی نيستند اینجاست که ارزشهای وا تر م رح میشوند این ارزشهای وا تر ،فضا

هستند نظير شف ت،

کمال ،بخشش ،عفو) که به سازمانها دررسيدن به نتایج ارزشمند و ماورای موف يتهای مختلف کمك میکنند
 پيشنهاد میشود مدیران و معلمان مدارس با استفاده از اصول یادگيری سازمانی میتوانند تعامال

دوسویه را توسعه

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


در مسير خود بهبودی و اصالح حرکت نمایند ،خال يت و نوآوری را در مدارس موردتوجه رار دهند ،تعام بادانش
محي ی را تسهي نمایند ،در امور آموزشی و تدریسی انع افپذیر باشند ،احساس ارزشمندی در مدارس را رشد
دهند



از تصميما

جمعی و تيمی حمایت کنند ،بهطور مستمر در جستجوی نيازهای آموزشی و توسعهای خود باشند،

مسئوليتپذیری آموزشی و تربيتی را تسهيم نمایند


جوی حمایتی و مبتنی بر اعتماد ایجاد نمایند ،روشهای جدید آموزش و تدریس را آموخته و بيازمایند ،بهطور
مستمر در دورههای آموزشی بازآموزی شرکت نمایند و فرایند تغيير و تحول امور آموزشی و تدریسی را در صدر
اهداف خود رار دهند



مدیران و معلمان مدارس با بهرهگيری از این مكانيسمها میتوانند در جهت انجام موفق و م لوبتر امور آموزشی
و تربيتی حرکت نموده و درنهایت از توسعه و تح ق اهداف متعالی آموزشوپرورش حمایت کنند

 رهبران و مدیران مدارس برای ارزیابی د يق عملكرد معلمان باید با حضور در دورههای آموزشی بازآموزی فنون
ارزشيابی صحيح را بياموزند
 بهطور مستمر ابليتهای معلمان و همچنين نيازهای آموزشی آنان را موردبررسی رار دهند ارزشيابی را صرفاً بر
اساس تحلي عملكرد آموزشی معلمان انجام دهند
 بهطور مداوم بازخورد عملكردهای آموزشی را به معلمان ارا ه نمایند و در تعامال
و معلمان ،مشكال

و جلسا

دوسویه بين مدیران

و خ اهای احتمالی موردبحث رار گيرند تا از این طریق عملكردها اصالحشده و توسعه یابند
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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 selfdevelopment 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.
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