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 : دهیچک

 یببر نشبش هرهنبا سبازمان دیبمبدارس ببا ت ک  یببا ارربششب یرابطه  سبب  رهببر  یهدف از پژوهش حاضر، بررس

بپژوهش کل   یبوده است. جامعه  آمار  یاز نوع همبستگ یفیتوص ق،یبوده است. روش تحش رندهیادگی  رانیمبد  ه  ی 

تعبداد  نینفر هستند که از ا  300به تعداد  98-99 یلیدر سال تحص  زیدخترانه  شهر تبر   یها رستانیو معاونان دب

اطالعبا  از  یآور  جمبع یانتشبا  شبدند. ببرا یببه عنبوان نمونبه  آمبار  یا خوشبه یر یگ ببه روش نمونبه ریمد  175

( و پرسشببنامه   2013) سببکلیو م یهببو  ی(، پرسشببنامه  ارربششبب2013) وریببببباس و اول یپرسشببنامه  سببب  رهبببر 

استادان قبرار   دییها مورد ت  پرسشنامه ییمحتوا  ییاستفاده شد. روا انای( 2014) انای رندهیادگیهرهنا سازمان 

و سبب   82/0مدرسبه   ی، ارربششب75/0 رنبدهیادگیان هرهنا سازم  بیپژوهش به ترت نیها در ا آن ییایگرهت و پا

نشان داد که هبر    جیاستفاده شد. نتا یها از مدل معادال  ساختار  داده  لیو تحل هیتجز  یبه دست آمد. برا یرهبر 

در    شیو هرگونه اهبزا رندهیادگیدر هرهنا سازمان   رییهمراه با تغ  یگرا و تبادل تحول یدر سب  رهبر   رییگونه تغ

 یهمبسبتگ  بیضر   نیشتر یمدارس خواهد بود. ب  یارربشش زانیدر م  شیهمراه با اهزا  رندهیادگیهرهنا سازمان 

عبدم   یر سبب  رهببر یبدو متغ  نیبب یهمبسبتگ  بیضبر   نیو کمتبر  یو ارربششب رنبدهیادگیهرهنبا سبازمان   نیب

ببا هرهنبا   یو تببادل یتحبول یها سبب   نیرابطبه  بب نیشبد  همننب  دهیبد  رنبدهیادگیمداخله و هرهنبا سبازمان 

سبب  عبدم مداخلبه و   ریبدو متغ  نیحبال بب نیشبد. در عب  دهیبمبدارس، معنبادار د  یو ارربشش رندهیادگیسازمان 

  نیدر رابطبه  بب  رندهیادگیسازمان   هرهنا یانجینشش م  نینشد  همنن  دهید  یدار  یمدارس رابطه  معن  یارربشش

ببه  دنیرسب یپبژوهش، ببرا نیبا یها اهتبهیاسباس  شبد. ببر  دییبمدارس در مبدل ت   یو ارربشش یرهبر  یها سب 

 یها سبب   ران،یمبد  یابیبدر انتشا  و ارز   ستیبا یآموزش و پرورش م رانیگ میو تصم رانیمدارس، مد  یارربشش

 آنان را مورد نظر قرار دهند. یرهبر 
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Abstract: 

The purpose of this study was to investigate the role of leadership styles and culture of the learning 

organization on the effectiveness of schools. The research method was descriptive-correlational. The 

statistical population of the study was 300 principals of all girls' high schools in Tabriz in the academic year of 

1998–99, of whom 175 principals were selected by cluster sampling as a statistical sample. Bass and Oliver 

(2013) Leadership Style Questionnaire, Hui and Miskel Effectiveness Questionnaire (2013) and Young Learning 

Organization Culture Questionnaire (2014) were used to collect data. Using descriptive and inferential 

statistical methods, the results showed that any change in transformational and exchange leadership style 

will be accompanied by a change in the culture of the learning organization and any increase in the culture of 

the learning organization will be accompanied by an increase in the effectiveness of schools. The highest 

correlation coefficient was seen between the culture of the learning organization and effectiveness and the 

lowest correlation coefficient was seen between the two variables of leadership style of non-intervention and 

the culture of the learning organization. Also, the relationship between transformational and exchange styles 

with the culture of the learning organization and the effectiveness of schools was seen as significant. At the 

same time, there was no significant relationship between the two variables of non-intervention style and 

school effectiveness. The mediating role of learning organization culture in the relationship between 

leadership styles and school effectiveness in the model was also confirmed. 

 

Keywords: Leadership Style, Learning Organization Culture, School Effectiveness. 
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 مشدمه

رشد و توسعه در   یاز محورهای اصل یکی

  انیب توان ی، آموزش و پرورش است. میهرکشور 

 ریبشش باعث تکامل در سا نیداشت که تکامل ا

. آموزش و پرورش، سازمان شود یها م بشش

و  رییاست که با تغ یو توسعه  هرهنگ یساز  انسان

و  رییکننده  تغ  جادیتحول مواجه شده است و خود ا

جوامع به   یابیدر دست  ژهیو یگاهیتوسعه است و جا

دارد. با توجه به    یاجتماعو  توسعه  اقتصادی

کشور    یآموزش یها که در نظام  یمهم  یها یدگرگون

توجه  در آموزش متوسطه روی داده است،  ژهیما به و

میت یاهته به هرهنا سازمانی بیش از پیش اه

 یو واحدهای آموزش رانینشش مد  و در این بین است

 ا یها از ضرور  به هدف لیو ن تیبرای موهش

  است. ی تبدیل شدهدر نظام آموزش  ریانکارناپذ

ی ارربششی مدرسه، نشش مدیران را  ها پژوهش

 & Louis) اند کردهدر موهشیت مدارس ت یید  

Leithwood:2010،Wahlstrom & Anderson) .  مطالعه

نشان داد که رهبری منجر به  ،سامونس و باکوم

ایجاد جو رهتاری سازنده، انگیزش مثبت یادگیرندگان 

آن، تغییرا    جه  ینتکه    شود یمو هرهنا یادگیری  

و بهبود مدرسه به طور کلی  آموزان دانشمثبت در  

. به طور خاص، (Sammons & Bakkum:2011است )

رهبری راهبردهای مدیران مدارس منجر به ارربششی  

که غیرقابل انکار است   شود یممدارس  

(Prasertcharoensuk & Tang:2017). اصطالح 

اشاره به ارربششی چند بعدی  « ارربششی مدرسه»

ی    آموزان دانشمربوط به رهبران، معلمان و  

 & Lee)مدرسه در دستیابی به اهداف آموزشی دارد 

Choi:2003).   در بعد رهبری مدرسه ارربششی در

. در بعد معلمان شود یمکسب اهداف تعریف  

ارربششی در رضایت شغلی و سطح تعامل با  

و در نهایت در بعد   شود یمهمکاران تعریف  

، ارربششی در پیشرهت تحصیلی، نظم آموزان دانش

 & Wen &Ling) شود یمو کیفیت آموزشی تعریف  

Chun-Yen: 2016.) یمدرسه، چالش  یمشوله  ارربشش 

اما    دیآ یبه شمار م رانیو مستمر برای مد یاساس

  فیتعر   یمشوله به   نینظران در ارتباط با ا صاحب

 & (Mille & Moran:1998اند  اهتهیمششص دست ن

(Uline یر یادگی یها یمشتلف خروج  نفعان یذ  

  نیوالد یبرای مثال برخ  کنند یرا طلب م یمتفاوت

  شیمعتشدند که مدارس ارربشش باعث اهزا

در   تیآموزان جهت موهش دانش  یا هیپا یها مهار 

 :Fooladvand Ghasemzadeh & Zavar شود یم  یزندگ

  معتشدند  یا شهیسل  یر یادگیبه  زین  گرید  یبرخ ((2014

 یبرا  رندیگ یم  میبر اساس اطالعا  خود تصم رایز 

از   یا دسته  دیکه مدرسه ارربشش شناخته شود با  نیا

  یرا که به عنوان عوامل ارتشا دهنده ارربشش ارهایمع

کند. دو عامل در   نییمدرسه شناخته شده است تع

اهداف  دیمدرسه با که نیرابطه عبار  است از ا نیا

ها را تحشق بششد و دارای  داشته باشد و آن  یروشن

خانه، توسعه   -رهبری قوی، روابط خو  مدرسه

 Al-Harthi) باشد یگر یارتباطا  د کارکنان و مدرسه در

& Al-Mahdy:2017)  

چارچو  نظری ارربششی مدارس در طول زمان  

دست خوش تغییراتی شده است. اولین موج 

 با میالدی 60 دهه  در این موضوع، از    ها پژوهش

ارر مدارس بر پیامدهای دانش آموزان شروع   موضوع

مرکز  مت  1990تا  80 دهه  شد. دومین مرحله از اواسط  

برونداد در مدارس  بر مدل سیستمی درونداد/

شروع    1990 دهه  ارربشش بود. سومین مرحله که از  

هرایند/ برونداد  شده است، متمرکز بر مدل درونداد/

ی مدارس ارربشش لیدال   ییشناسا  نه  یزماست که در 

 چارچو  حاضر پژوهش در  شده استفاده مدل  است.

که مدارس را به عنوان    است ،نظری هوی و هرگوسن

 & Hoy) ردیگ یمسیستم باز در نظر گرهته  

Ferguson:1985). 
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 تیها در موهش و نشش آن یرهبری آموزش تیاهم

 ستین  دهیکس پوش  چیو بهسازی مدرسه بر ه

(Reynold:2010)که در اغلب    دهند ی. شواهد نشان م

 یها و تمرکز بر سب  و نشش یها، با بررس سازمان

 ایو تمرکز بر رهبری چندگانه  یبا بررس یرهبری و حت

، باز  یسازمان  فیامور و وظا یرهبری دسته جمع

معلمان   ای)و  رانیکه سب  رهبری مد  مینیب یم

 یرگذار یواسطه  ت ره و ب میرمستشیراهبر( به طور غ

معلمان و   یبر عملکرد شغل یانجیم  یرهایبر متغ

 گذارد یم  ریدانش آموزان ت ر  یلیتحص شرهتیپ

(Cheng & E.C.K & Ko & P.Y:2012) .دهیامروزه د  

کننده عمل    نییتع رانیمد  شتریکه ب  شود یم

  یر یگ میتصم و اریاخت ضیهستند و روزشان را با تفو

  نیا ه  یاول یها و ربا ، هدف یدار ی. پاگذرانند یم

که   یرانیکه مد  یدر حال   شوند یمحسو  م  ،رانیمد

ها،   هدف  میتنظ شان را به تمرکز دارند، وقت ندهیبر آ

اهراد  فیو توص ها دگاهیارتباط د ،ها یتوسعه  استراتژ 

 (Reynolds & Teddlie:2000) کنند یها صرف م و بشش

مد    یطوالن  دیآموزش کل، ها سازمان  نیدر ا

 یسازمان  را یو ت ر شود یم  یو توسعه تلش شرهتیپ

 یر یپذ و انعطاف قیمرتبط با تطب  یکیبه طور نزد

 نیا رندهیادگی یها وجودی سازمان. هلسفه  است

 عیسر   یطیکه تحوال  مح  ییها تیاست در موقع

  یر یپذ و انطباق یر یپذ که انعطاف  ییها ، سازماناست

 یابند برتری  گرانید  بر ،عرصه  رقابت در  دارند، یشتر یب

بشا   ازین   یضرور  و    یرا  یر یادگیسازمان،   نیا

همه    ،رندهیادگیدر سازمان  (khalkhali:2016) داند یم

و حل مشکل هستند و سازمان   ییشناسا  ریاهراد درگ

اما    اموزدیب یدیجد یها تجربه تواند یم  لهیوس نیبد

تعهد در اهراد   منجر به تفک ر و  یساختارهای سازمان

سنگه   تریپ دگاهید از (Khodayi:2017) شوند یم

و بر  بششد یم ، اهراد را برای امور بهبودیر یادگی

اهراد سازمان   ی. تمامدیاهزا یها م آن یها ییتوانا

 یی هستند توانا تیخالق یر یادگیدارای استعداد 

و بشا در   یدار یپا رندهیادگیبرای سازمان  نیبنابرا

آننه  ای داریپا یر یادگی   بلکهستین  یصحنه کاه

مهم و    زین  شود یم  دهینام  ریپذ انعطاف یر یادگی

  دیبا ریپذ انطباق یر یادگی ،ها در سازمان .اند یضرور 

 یا یر یادگیمول د   یر یادگی .مول د باشد  یر یادگیهمراه 

 نو بسط  یها دهیاهراد را برای خلق پد ییاست که توانا

  رندهیادگیسازمان  (Khodayi:2017) دهد یگسترش م و

  انی، میگروه هردی،  یر یادگیحلشه  مکمل انواع 

 & Abbasi & Kaboli)است  یو سازمان یگروه

Farhadiyan:2013). 

سب  رهبری ی  هرد عبار  است از: الگوی 

رهتاری که او به هنگام هدایت دیگران از خود نشان  

سب  رهبری    به عبار  دیگر،؛ (abedinia، 2020) دهد یم

ها با کارکنان تحت   تعامل آن یچگونگ انگریب ،رانیمد

که رهبر از نفوذ برای    ی راشیو طر  است یسرپرست

 نامند یسب  رهبری م  ،کند یکسب اهداف استفاده م

رر در ؤاز عوامل م یکی رانیو سب  رهبری مد

هاست.  سازمان  یور  بهره، تیو در نها ییکارا  شیاهزا

باعث به  ،در هر سازمان  ریالگوی رهتاری مناسب مد

قوی در کارکنان و   زشیو انگ هیوجود آمدن روح

آنان از شغل و حرهه خود   تیرضا زانیم  شیاهزا

 یفایبا ا ،رهبران ،در واقع  .(Khodayi:2017) شود یم

 یسازمان  یها که منعکس کننده  ارزش  یالگو و نشش

حس توانمندی در پرسنل  جادیبر ا توانند ی، ماست

ها را بهبود  عملکرد آن تیفید و کنگذار ب یشتر یب ریت ر

ها احساس   آن ،با توانمندسازی پرسنل رایز   بششند

و ارزش   تیها اهم کار آن  یکنند که سازمان برا  یم

 & Ghasemzadeh & Abbas Pour) قائل است

Kazemzadeh:2015). 

آگاهانه در   تیهعال   ی ی،ر یادگی نکهیبا توجه به ا 

ها است که به نگهداری و بهبود رقابت و  سازمان

های پر چالش نامطمئن    طیمح در  یور  بهره

منوط به وجود   ،رندهیادگیو تحشق سازمان  پردازد یم

لذا   هستند  قیاهرادی است که به دنبال کشف حشا

برای  بنابراین  کنند  تیاهرادی را ترب نیچن دیبا رانیمد

سازمان به سازمان   لیامر )تبد نیدر ا  قیتوه

دارند که از    ازیها به اهرادی ن ( سازمانرندهیادگی

  نیچن  شوند یها ارضا م شناخت ناشناخته



 

80-69، 1399تابستان ، 2 شماره  سال اول،  ،  رهبری آموزشی کاربردی علمی مجله    

 

AEL. Vol. 1. No.2. Summer 2020, 69-80 

 

73 |   

 

اند که هرصت را برای  رندهیادگی، سازمان ییها سازمان

ها   تجربه از و آورند یبه وجود م تیمسئول  رشیپذ

آموخته   یها و از درس رندیگ یو درس م آموزند یم

برای    (Khodayi:2017) کنند یم  تیشده احساس رضا

  تیدر جهت تشو  ،نالزم است که همه  مسئوال  نیهم

  با توجه به  گام بردارند  رندهیادگیهرهنا سازمان 

نشش مهمی که مدیران و معاونان در حفظ و  

ی اجتماعی دارد، الزم است که  ها ستمیسنگهداری  

مفهوم ارربششی به طور ویژه در مدارس به عنوان 

ی  سیستم آموزشی که نشش کلیدی و اساسی در 

پیشرهت علمی و هرهنگی کشور دارد، مورد بررسی  

ی قبلی، نشش سب  رهبری ها شپژوهقرار گیرد. در 

بر ارربششی مدارس با میانجیگری هرهنا سازمان 

یادگیرنده در قالب ی  مدل ساختاری مورد بررسی  

قرار نگرهته است  همننین با بررسی ادبیا  

پژوهش مششص شد که تاکنون پژوهشی که نشش  

سب  رهبری بر ارربششی مدارس با میانجیگری  

رد بررسی قرار دهد، هرهنا سازمان یادگیرنده مو

و عامل  ها ضرور یاهت نشد که این تازگی یکی از  

انگیزشی پژوهشگران بوده است  با توجه به آننه 

بیان گردید، الگوی مفهومی پژوهش طراحی گردید.  

الگوی مفهومی پژوهش آورده شده  1 شماره   نگاره  در  

 است.

 

 ( مدل مفهومی روابط بین متغیرهای پژوهش1شکل )

 

 تحشیقروش 

پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر 

اطالعا  توصیفی از نوع همبستگی بود. در   تحلیل

متغیر  سب  های رهبری  ،  پژوهشیمدل تحلیلی 

هرهنا سازمان یادگیرنده به  ریمتغ  و مستشل

 ریمتغ  عنوان متغیر میانجی و ارربششی مدرسه

 ه  ی  کل    ،پژوهش. جامعه  آماری این بودند وابسته

دخترانه     دومدوره     یها رستانیدب  معاونان و مدیران

 نفر 300 است که 98-99 تحصیلی سال در تبریز شهر

با استفاده از هرمول   حجم نمونه. شود یم  را شامل

 175، با توجه به جامعه  آماری (=p=5/0d,5/0کوکران )

 یر یگ ، نمونهیر یگ روش نمونه. نفر در نظر گرهته شد

که از نواحی پنجگانه آموزش و   گونه نیبد یا خوشه

پرورش تبریز، سه ناحیه ی ، سه و چهار به طور 

تصادهی انتشا  گشت و از بین نواحی انتشا  شده  

تمامی مدارس به استثنای مدارس تیزهوشان به 

 200آماری در نظر گرهته شدند. تعداد  نمونه  عنوان  

پرسشنامه بین نمونه آماری توزیع گردید. از 

پرسشنامه   175ی برگشتی تعداد اه پرسشنامه

قابلیت تحلیل را دارا بود که در پژوهش حاضر از 

 استفاده شد. ها آن

ابزارهای مورد استفاده جهت جمع آوری داده ها  

 شامل پرسشنامه های ذیل بوده اند:

 سنجش برای :رهبری سب  استانداردپرسشنامه  

 ایدار ( که  2013) وریآلو  باسپرسشنامه   از ریمتغ  نیا

 گویه( و  8تبادلی ) (، سب هیگو  20)گرا  تحول ه  یگو  36

( بود، استفاده شد هیگو 8) سب  عدم مداخله

Parvin:2015) )   درجه  این پرسشنامه در ی  طیف پنج 

( 5« )کامالً مواهشم»( تا 1« )کامالً مشالفم»لیکرتی از 

روایی محتوایی پرسشنامه  ی شده است. بند درجه

و پایایی  نظر قرارگرهته صاحبمورد ت یید استادان  

این پرسشنامه در این پژوهش با استفاده از روش 

 به دست آمده است. 75/0آلفای کرونباخ 

  سنجش برای :رندهیادگی سازمان هرهنا مشیاس  

به تبعیت از   رندهیادگی سازمان هرهنا ریمتغ
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(2014) هرولیچ، سگرس، بوچ
 
پرسشنامه  نسشه    از

 DL0Q))سؤالی ابعاد سازمان یادگیرنده  هفتکوتاه  

( 2003( که توسط یانا )2002)  یمارس  و نزیک  وا 

تعدیل   رندهیادگی سازمان ی هرهنار یگ اندازهبرای 

این پرسشنامه در  (Khodayi:2017)شد  شده، استفاده

( تا  1لیکرتی از کامالً مشالفم ) درجه  ی  طیف پنج  

روایی  ت. ی شده اسبند درجه( 5کامالً مواهشم )

نظر  محتوایی پرسشنامه مورد ت یید استادان صاحب

و پایایی این پرسشنامه در این پژوهش با  قرارگرهته

به دست آمده  75/0استفاده از روش آلفای کرونباخ 

 است.

 سنجش برای :مدارس ارربششیپرسشنامه   

 استاندارد پرسشنامه از متغیر ارربششی مدرسه

( گویه 8) شامل که شد مدرسه استفاده ارربششی

 تنظیم لیکر  یا درجه  5 مشیاس اساس بر و بوده

این پرسشنامه در . (Hoy & Miskel: 2013)شده است 

( تا  1لیکرتی از کامالً مشالفم ) درجه  ی  طیف پنج  

روایی  ی شده است. بند درجه( 5کامالً مواهشم )

نظر  صاحباستادان  محتوایی پرسشنامه مورد ت یید 

و پایایی این پرسشنامه در این پژوهش با  قرارگرهته

به دست آمده  82/0استفاده از روش آلفای کرونباخ 

برای رعایت اصول اخالقی در پژوهش حاضر،   است.

توسط پژوهشگر اجرا شد.  ها پرسشنامه ه  یکلتوزیع  

الزم به ذکر است که در ابتدا پژوهشگر برای دستیابی 

به   نامه یمعره ارائه  ، با کنندگان مشارکتبه  

مسئوالن مراجعه و با توضیح اهداف پس از اخذ  

مواهشت، برای هر مشارکت کننده به توضیح و 

و با تعیین وقت  پرداختند یمتشریح اهداف پژوهش  

. مدیران  دیگرد یمآغاز   ها پرسشنامهقبلی اجرای 

پژوهش حاضر نسبت به محرمانه بودن   نمونه  

ررسی روابط برای بو  اطمینان حاصل کردند ها داده

ی شده در الگوی  ر یگ اندازهبین متغیرهای مکنون و 

مفهومی از مدل معادال  ساختاری از نرم اهزار 

LISREL نمودند.  استفاده 

 

 های تحشیق یاهته

طبق اطالعا  جمعیت شناختی به دست آمده از  

 2/2 مطالعه  مطالعه حاضر از بین مدیران مورد  

نهایت  در و درصد لیسانس  83دیپلم،  درصد هوق

به   مشغول باالتر و لیسانس هوق با نیز درصد  6/14

با  7/9مدیریت آنان   سابشه  بودند. میانگین   خدمت

مشاهده شد  همننین    2/7انحراف استاندارد 

  5/4با انحراف استاندارد  5/43میانگین سن مدیران 

 دیده شد.

( میانگین و انحراف استاندارد  1) شماره  جدول   

نمرا  را در هر ی  از متغیرهای پژوهش نشان  

همبستگی بین متغیرهای پژوهش در . دهد یم

 شده است. ( ارائه1جدول )

 

 همبستگی بین متغیرهای پژوهشی توصیفی و ها شاخص -1 جدول شمارهٔ 

 انحراف معیار میانگین فرهنگ سازمان عدم مداخله تبادلی سبک تحولی سازه

 34/0 43/4    1  سب  تحولی

 47/0 01/4   1 52/0** سب  تبادلی

 62/0 13/2  1 -12/0 -37/0** عدم مداخله

هرهنا سازمان 

 یادگیرنده  

*16/0 **21/0 **23/0- 1 92/3 62/0 

 55/0 69/3 61/0** -07/0 23/0** 26/0** ارربششی مدرسه

 05/0* >, 01/0** > 

، ضریب همبستگی شود یمچناننه در جدول مشاهده  

به غیر از رابطه بین سب   –بین متغیرهای پژوهش 

  دار یمعن –رهبری عدم مداخله با ارربششی مدرسه 

به رابطه بین   دار یمعنهستند. بیشترین میزان همبستگی  

سه و کمترین  هرهنا سازمان یادگیرنده با ارربششی مدر 

به رابطه بین سب  رهبری  دار یمعنمیزان همبستگی  

. از شود یمتحولی با هرهنا سازمان یادگیرنده مربوط  

ی کرد که  ر یگ جهینت توان یمتحلیل همبستگی میان متغیر  
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هر گونه اهزایش در نمرا  سب  رهبری تحولی و تبادلی  

 همراه با اهزایش در نمرا  هرهنا سازمان یادگیرنده و

ی مدرسه است و هر گونه اهزایش در نمرا  سب  ارربشش

رهبری عدم مداخله همراه با کاهش در نمرا  هرهنا  

سازمان یادگیرنده است  همننین هر گونه اهزایش در  

نمرا  هرهنا سازمان یادگیرنده همراه با اهزایش در  

 مورد پژوهش بود.   نمونه  میزان نمرا  ارربششی مدرسه  

 

 

 نرم افزار بر اساس ضرایب استاندارد. خروجی  2شکل 

 

به منظور شناخت هر چه بهتر روابط عل ی و  

گذاری سب  رهبری بر پیامدهای احتمالی ت ریر  نحوه  

آن مدل مسیر با استفاده از مدل معادال  ساختاری  

ی حاصل از این تحلیل، موید  ها اهتهصور  گرهت. ی

ی حاصل از تحلیل مسیر در مدل  ها اهتهنتایج و ی

ی پژوهش را نشان  ها هیهرضساختاری مربوط به  

از  اهزار نرمکه در خروجی    طور همان   دهد یم

( و نیز اعداد  2ی استاندارد )شکل ها نیتشم

ی ها هیهرضی مربوط به مدل مسیر در  دار  یمعن

 اطالعا  ، طبقشود یم( مشاهده  2پژوهش )جدول 

 به مربوط ارر ( بیشترین2آمده )شکل  به دست

 با مدارس ارربششی بر سازمان یادگیرنده هرهنا

 و شود یم (، مشاهدهt,75/0= ß =32/4) 75/0ضریب 

 هرهنا بر تبادلی سب  ارر به مربوطآن   از بعد

( t, 65/0= ß= 15/5) 65/0ضریب  با یادگیرنده سازمان

ضریب مسیر مستشیم سب  رهبری تحولی بر    است.

 55/0هرهنا سازمان یادگیرنده با مشدار ضریب 

. ضریب مسیر مستشیم  شود یمدیده    دار یمعن

سب  رهبری تبادلی بر هرهنا سازمان یادگیرنده با  

  یعنی  شود یمدیده    دار یمعن 65/0مشدار ضریب 

سب  رهبری تحولی و تبادلی دارای ارر مثبت و  

بر هرهنا سازمان یادگیرنده است. ضریب   ردا یمعن

مسیر مستشیم سب  رهبری عدم مداخله بر هرهنا  

  دار یمعن -30/0سازمان یادگیرنده با مشدار ضریب 

  یعنی سب  رهبری عدم مداخله دارای شود یمدیده  

بر هرهنا سازمان یادگیرنده  دار یمعنارر معکوس و  

است  همننین ضریب مسیر مستشیم هرهنا  

مان یادگیرنده بر ارربششی مدرسه با مشدار  ساز 

  یعنی هرهنا  شود یمدیده    دار یمعن 75/0ضریب 

بر  دار یمعنسازمان یادگیرنده دارای ارر مثبت و  

که   این هرضیه مورد ارربششی مدرسه است. در

رابطه    در را میانجی نشش یادگیرنده سازمان هرهنا

  اایف ارربششی مدارس و مدیران تحولی سب  بین

 مستشیم، ارر دارای مدیران تحولی سب  ،کند یم

است   سازمان یادگیرنده هرهنا بر دار یمعن  و مثبت

  رندهیادگی سازمان هرهنا نیهمنن   55/0ضریب  با

 با ارربششی بر دار یمعن  و مثبت ،میمستش  ارر یدارا

 میانجی نشش بنابراین باشد  می  75/0ضریب 

 تحولی سب  بینرابطه  در  یادگیرنده سازمان هرهنا

 نشش تائید با. شود یم  ت یید مدل در ارربششی و

 تحولی سب  سازمان یادگیرنده، هرهنا میانجی

 ارربششی بر دار یمعن  و مثبت غیرمستشیم، ارر دارای

 که هرهنا این هرضیه مورد در  .است 41/0ضریب  با

 بین رابطه در را میانجی نشش یادگیرنده سازمان

کند   می ایفا ارربششی مدارس و مدیران تبادلی سب 

 و مثبت مستشیم، ارر دارای مدیران تبادلی سب 

 با باشد می سازمان یادگیرنده هرهنا بر دار معنی

 یادگیرنده سازمان هرهنا همننین  65/0ضریب 

  با یارربشش بر معنی دار و مثبت مستشیم، ارر دارای

 میانجی نشش بنابراین. باشد می  75/0 بیضر 

 تبادلی سب  بینرابطه  در  یادگیرنده سازمان هرهنا

 نشش تائید با. شود یم  ت یید مدل در ارربششی و

 تبادلی سب  سازمان یادگیرنده، هرهنا میانجی

 ارربششی بر دار یمعن  و مثبت غیرمستشیم، ارر دارای
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که   این هرضیه مورد در  .باشد می  49/0ضریب  با

رابطه    در را میانجی نشش یادگیرنده سازمان هرهنا

 مدارس و ارربششی مدیران مداخله عدم سب  بین

 ارر دارای مدیرانمداخله     عدم سب   کند یم  ایفا

یادگیرنده  سازمان هرهنا بر دار یمعن  و معکوس

 سازمان هرهنا   همننین-30/0 بیضر   است با

بر  دار یمعن  و مثبت مستشیم، ارر دارای یادگیرنده

 نشش بنابراین است  75/0 ضریب با ارربششی

 رابطه   در سازمانی یادگیرنده سازمان هرهنا میانجی

  ت یید مدل در ارربششی و مداخله عدم سب  بین

سازمان  هرهنا میانجی نشش ت یید با. شود یم

 ارر دارای مداخله عدم سب  سازمانی، یادگیرنده

 با ارربششی بر دار یمعن  و معکوس غیرمستشیم

 .است -22/0ضریب 
 

 رندهیادگی سازمان فرهنگ یانجیم نقش بامکنون  یرهایمتغ ریتأث ضرایب. 2 جدول

 نتیجه
t 

ضریب 

 استاندارد

 ها هیفرضمسیر  

 هرهنا ⟵ گرا تحولسب   55/0 11/4 دارد میمستش ارر

 رندهیادگی سازمان

 هرهنا ⟵ یسب  تبادل 65/0 15/5 دارد میمستش ارر

 رندهیادگی سازمان

 هرهنا ⟵ مداخله عدمسب   -30/0 -37/3 دارد میمستش ارر

 رندهیادگی سازمان

 ⟵ رندهیادگی سازمان هرهنا 75/0 32/4 دارد میمستش ارر

 مدارس یارربشش

 یارربشش ⟵ گرا تحولسب   41/0 - دارد میمستش ارر

 مدارس

 سازمان هرهنا طریق از

 رندهیادگی

 میمستش ریغ ارر

 دارد

 یارربشش ⟵ یسب  تبادل 49/0 -

 مدارس

 سازمان هرهنا طریق از

 رندهیادگی

 میمستش ریغ ارر

 دارد

 ⟵ مداخله عدمسب   -22/0 -

 مدارس یارربشش

 سازمان هرهنا طریق از

 رندهیادگی

X2 = 1066/84, df = 457, X2/df = 3/2, RMSEA=079/0, GFI = 89./, CFI = 90./, NNFI= 

91/0 

 

ی تناسب حاکی از برازش  ها شاخصمشادیر  

 (84/1066و مشدار نسبت کای دو ) مناسب مدل است

از مشدار   تر کوچ و   3/2( برابر با 457آزادی ) درجه   بر

از  تر کوچ و   079/0برابر با  RMSEA، مشدار 3مجاز 

 . درشوند یمدیده    دار یمعن ضرایب همه  است.   08/0

 استفاده با مسیر ضریب یدار  یمعن  ساختاری مدل

بین  t چناننه مشدار  شود یمششص م  t (t – value) از

 p 05/0سطح  در سازه دو ارتباط باشد، 57/2الی  96/1

  باشد، 57/2بیشتر از  t مشدار اگر. است دار یمعن>

 .است p<  01/0سطح  در ارتباط یدار  یمعن

 

 بحث و نتیجه گیری

ی حاصل از تحلیل مسیر، نشان  ها اهتهنتایج و ی

مسیرهای هرضی پژوهش بود     یدار  یمعن دهنده  

نشانگر همننین تمامی شاخص های برازندگی  

برازش مناسب مدل عل ی پژوهش است. با توجه به  

  بودن دار یمعن  اساس و بر نتایج تحلیل مسیر

 سازمان هرهنا باگرا  تحول سب  نیب ریمس  بیضر 

 سب  بین که شود یم  نتیجه ، چنینرندهیادگی

 وجود رابطه یادگیرنده، هرهنا سازمان باگرا  تحول

 (،parvin,2015ی )ها پژوهشحاضر با  ه  یهرضدارد.  

(sanjagi et al,2011،) (margir,2015همسو )  است. در

 و نگرش در رییتغ گفت که  توان یمتبیین این هرضیه  

  شود یمباعث ایجاد جوی   روانیپ و رهبران یتلش طرز

را که یادگیری سازمانی در آن محیط نهادینه شود  زی

، پرورش  ها ارزشاهمیت و کیفیت باالی شکوهایی 

شایستگی ششصی و عملکرد سازمانی با یادگیری  

ی دیگر ها هیهرضی  ها اهتهی. سازمانی مرتبط هستند

 سب  بین مسیر ضریب بودن دار یمعن  پژوهشی،

یادگیرنده را ت یید کرد. این   سازمان هرهنا و مدیران

(، karamnia et al,2010) شا یتحشهرضیه همسو با 

(margir,2015( ،)ghasemzadeh,2015)   است. در تبیین این

  هرضیه می توان گفت که هر قدر سب  رهبری

 اهزایش و مدارس در ارگانی  ساختار ،رانیمد

اهراد، باالتر باشد، به همان   یتوانمند و ارتباطا 
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خواهد بود که  مدارانه یمشتر میزان، هرهنا سازمان  

خواهد  مدارس در ارربششی شاین هم باعث اهزای

، ها سازمانامروزه نشش مدیران در  بود  بنابراین 

اهمیت باالیی دارد و داشتن مدیر توانمند و ارربشش 

و شایسته یکی از دالیل موهشیت هر سازمان، به ویژه  

  دهد یمی آموزشی است. تحشیشا  نشان  ها سازمان

ی ا مدرسهکه مدارس موهق مدیرانی دارند که هرهنا  

  همننین دید اند آوردهی و ارربشش را به وجود ا حرهه

و بازدید دارند و در مورد تدریس و یادگیری بسیار 

یی که باعث ت خیر در ها تیهعالو مدارس را از   اند آگاه

. وقتی به  دارند یم، دور  شود یمی  ا حرههرشد 

ی ی  مدرسه موهق و ارربشش دقت  ها تیهعال

مدیر ماهر، ارربشش و ، ی  مدیر مدرسه، ی   دیکن یم

که می داند چگونه    دیکن یمبدون شکست پیدا  

 که نیای آموزشی را تغیر دهد  نه هشط ها تیهعال

 دیگر ه  یهرض. ی آموزشی را پیش ببردها تیهعال

 هرهنا نیب ریمس  بیضر   بودن دار یمعن  پژوهش،

مدارس را ت یید کرد   یارربشش و رندهیادگی سازمان

(، ghorbani,2010با پژوهش های ) ها اهتهاین ی

(ahmadi,2009،) (omidi,2013( ،)lee&choy,2003 و )

(gorg,2009 ) است. در تبیین این هرضیه  همسو

هر قدر هرهنا سازمانی در بین  گفت که    توان یم

باشد و   انهیگرا مشارگتمعلمان و معاونان مدارس  

همه بتوانند در تصمیما  شرکت کنند، در واقع،  

دیگر   ه  یهرض. رسند یمبه اهداف خود  مدارس 

 در یادگیرنده سازمان هرهنا پژوهش، نشش میانجی

مدارس را  ارربششی و ی رهبریها سب   بینرابطه  

 یها پژوهشهمسو با   ها اهتهت یید کرد. این ی

(Ramandiue,2011)، (khodaey,2017،) ghasemzadeh,2015) ،)

(feysal et al,2012  است  در تبین این هرضیه )توان یم  

 تمام که است مشصدی سازمانی یارربشش گفت

  صور  آن به رسیدن راستای در سازمانی یها تالش

 و ارربششی در تواند یم  که عواملی جمله از. ردیگ یم

باشد، سب   ت ریرگذار مدارس مدیران موهشیت

  اغلب درکه    داد نشان رهبری مدیران است. شواهد

 یها نشش  و سب  برتمرکز  و یبررس باها  سازمان

 ای چندگانه رهبری برتمرکز  و یبررس با یحت و رهبری

  باز ی،سازمان  فیوظا و امور یجمع دسته  رهبری

 معلمان ای و) رانیمد  رهبری سب که    مینیب یم

 یرگذار یواسطه  ت ربه  و میرمستشیغ طور به( راهبر

 و معلمان یعملکرد شغل بر یانجیم  یرهایمتغ  بر

.  گذارد یم  ریآموزان ت ر دانش  یلیتحص شرهتیپ

 جمله ی، ازرستانیدب  مشطع رانیمد  و مسئوالن

آشکار  جامعه درها   آن مهم نششکه    هستند اهرادی

 و تیحساس سبب به آموزان دانش یای. اولاست

 یآت سرنوشت بر آن ریت ر و یآموزش تیفیک  تیاهم

 را خود هرزندانکه    دارند لیتما شد  به هرزندانشان

 آنان، شا یتحش طبقکه    بسپارند یمدارس  دست به

 آنجا تا لیتما نی. ادارند ارربشش و خو عملکرد 

 نیب ییجا مشکال  جابهو   نهیکه هز   رود یم  شیپ

 خاص مدرسه خدما  از تا خرند یم  جان به را مناطق

 یها هدف  تحشق به مدارس تیکنند. موهش  استفاده

 یها هدف  تحشق و دارد یبستگ پرورش و آموزش

کارآمد   رهبری و تیر یمد  گرو در پرورش و آموزش

 وقت دارند،تمرکز   ندهیآ برکه   یرانیمداست.   ارربشش

  ، ارتباطها یتوسعه  استراتژ  ،ها هدف  میتنظ به را خود

  کنند یم  صرفها   بشش و اهراد فیتوص و ها دگاهید

رهبری تحولی بنابراین، ممکن است به کارگیری سب  

و تبادلی منجر به غنی شدن هرهنا سازمان 

بر  تواند یمهمننین سب  رهبری   یادگیرنده گردد 

روی هرهنا یادگیری سازمانی ت ریر داشته باشد  

به   توان یمپس با سب  رهبری و محیط مناسب  

 سازمان کم  کرد. 

  شودپژوهش پیشنهاد می   یها هیهرض نه  یزمدر 

ن نظام آموزشی سعی در  که مسئوالن و متصدیا

شناخت و بهبود هرهنا سازمانی مدارس با توجه به 

نشش تعیین کننده آن در ارربششی مدارس نمایند و 

ی به  ر یگ میتصماین امر، جز از طریق تفویض واقعی 
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و تصمیما  مدارس   ها استیسمدارس در تمامی  

  .شود ینممحشق  

مربوط   های یتمحدود همه  باید توجه داشت که  

علوم انسانی و اجتماعی در مورد   عرصه  به تحشیشا  

که  یناکند  از جمله  یمپژوهش حاضر صدق  

در این   ها دادهی  آور  جمعپرسشنامه، تنها ابزار 

 ها پرسشنامهپژوهش بود و احتمال سوگیری نیز در 

وجود داشت  همننین عوامل ششصیتی و هردی نیز  

 بنابراین بود  رتاریرگذا اهراد پاسشگویی نحوه  در  

گردد از ابزارهای دیگر مانند مصاحبه در   یمپیشنهاد  

 کنار پرسشنامه استفاده شود.
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