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بررسی نقش میانجی رفتار ش نوره د د

رابط  ه بب بببین رهبررری

معنوی مدیران با انگیزش تحصیلی دانش آموزان
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سهیال کسرائی  ،زهره شکیبائی
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چکیده
هدف تحقیق حاضر ،شناسایی نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی معلمان در رابطه بین رهبری معنوی مدددیران با
انگیزش تحصیلی دانش آموزان میباشد .روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری ای یین تحقی ییق را
یدهنددد .جه ت ت عععییین حجم
کلیه معلمان(  300نفر) و دانش آموزان دختر متوسطه مدارس تنکابن( 324نفر) تشکیل م 
نمونه تحقیق از روش نمونه گیری خوشهای استفاده شد .جهت گردآوری دادهها ا از پرسش مان هههها ای رهب يونعم ير   
فر اا ای(  ،) 2005رفتارشه نور دد دی س اا ازمانی پودس فکا (( ( ) 2000و انگی یی زش پیش فر تت ت تحص صص یلی والراند (( (  ) 1992اس هدافت   
گردید .با توجه به استاندارد بودن پرسشنامهها ،روایی آنه دروم ا    تأییددد ارق نارظنبحاص ر تفرگ   .... ...پای ییایی ابزارهاییی
تحقیق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ دارای معیار الزم و باالی  7.0میباشد .به منظور تحليل دادهها از تکنیک
معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری لیزرل استفاده شد .نتايج تحق قي نشان داد رهب ونعم ير ييييي م اب نارید   
رفتار شهروندی سازمانی معلمان رابطه مثبت و معناداری دارد .همچنین رفتار شهروندی سازمانی معلماننن با انگی ییزش
تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری دارد و نیز رهبری معنوی مدیران با انگیزش تحص صصیلی دان ازومآ ش نن ننن
رابطه مثبت و معناداری دارد و نهایتًاًا رفتار شهروندی سازمانی معلمان در رابطه بین رهبری معنوی مدیران ب نا ا گگگی ییزش
تحصیلی دانش آموزان نقش مثبت و معناداری دارد.
کلید واژهها :رفتار شهروندی سازمانی ،رهبری معنوی ،انگیزش تحصیلی.
دریافت مقاله59 13 /22/ 10 :

پذیرش مقاله69 13 /5/ 14 :

 - 1کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن ،تنکابن ،ایران Soheila.K46@gmail.com
 - 2استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن ،تنکابن ،ایران (نویسنده مسئول)

Shakibaei.z@gmail.com
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مقدمه
نیروی انسانی به عنوان یکی از ارزشمندترین سرمایههاییی س ،ینامزا

مهمممترررین مزی و یتباقر ت

کمیابترین منبع در اقتصاد دانش محور امروز قلمداد میشود .این سرمایه ارزشمند به دلیل ا رث
شگرفی که بر اثربخشی سازمان دارد ،گوی س رگید زا ار تقب    س مر اایههاییی س ظاحل هب ینامزا    
اهمیت بوده است (.باقرزاده و سلیمی .)39 13 ،یکی از ویژگیهاییی ارزش هک یناسنا یورین دنم

   

ام لج دوخ هب ار یرایسب هجوت هزور ب رهش راتفر ،تسا هدرک  وووووووووووووووووووووووووووووو ووووندی س مزا ان ییی ی

1

میباشد(جابری .)49 13 ،رهبری معنوی نیز شامل برانگیختن و اله خب ما شش شششیدن کارکن ط زا نا ررری ییق
یک بینش متعالی و یک فرهنگ بر مبنای ارزشهای نوع دوستانه برای پرورش نیروی انسانی با

انگیزه ،متع ّهّهد و بهره ور میباشد(دنت 2و همکاران .) 2015 ،تئوری رهبری معنوی عبارت است از

ارزشها ،نگرشها و رفتارهایی که برای انگیزش درونی خود و دیگ ار ننن به گونهههای که ببس    
بقای معنویت و رف رف تداعس ها ددد ددددی از طری ییق معن نمفده ،ا دد دددی و عضووویت در خ  و دو دددیگ ار ننن

میگردد (فرای 3و همکاران.) 2015 ،خالء معنویت به وی ییژه ع نکراک تمارک هب هجوت مد ا ب ن ه       
عن ناو    ی یی ک انس ،نا    مح حح یطها یی ی ک  ،درس ار يرا بببب ب بب ی روح و ب بب ی معن درک ا ه تسا  (((( (سپه و دنو
همکاران .)49 13 ،از سویی دیگر رقابت در دنیاي امروز ،سازمانها را متوجه رهبرانی کرده است
که جش اب  ا تراسج و تع

شالت دوخ

         

م مم یکنن دد د ت ت ا غغغ یی یی رات بنی یی ادي در س  اهنامزا ااایجا دد د

کنند(پوالت .) 2014 ،4رهبري معنوي که بر اساس فلسفه رهبري خدمتگزار بن تسا هدش هداهن ا     

یکی از اصلیترین اجزاي محیطهاي کاري معنوي است(خائف و الهی .)49 13 ،این که معنویت بر
رفتار مدیریتی تأثیر دارد و دیگري وجود دورنماي کار توام با معنا به واسطه معنویت است .شیوه
رهبري مدیرانی که تمایل بیشتري از خود به معنویت نشان میدهند موثرتر از مدیرانی بوده است
که گرایش به معنوی دنرادن ت  .... ..معنوی ییت در ک وت را صصصصص یف کنن انکراک دوجو هد ن نن ننننی اس هک ت   
کارشان ارضا ه کننده ،بامعن نعم هبرجت و تسا رادفده و ا وووو وووووی ییت در ک  اب را ا زف ااا اااایش خالقی ییت،
صداقت ،اعتماد ،تعهد در کار ،و بهبود کیفیت زندگی کاري همراه استتت (همجا ا 5و همک ،نارا

1
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 ) 2015رفتار شهروندی سازمانی بعنوان یک منبع اجتماعی که از طریق تبادل رفتار ،پ ادا شششها ای
اجتماعی دریافت میکند مورد مالحظه قرار میگیرد.بنابراین وقتی کارکن هک دننک ساسحا نا

   

چیزی بیشتر از سازمان دریافت میکننددد رفت نورهش را دد دددی آنه  ا ببیشتتر خواه ش د دد ددد (اک ارا ییی 1و
همکاران .) 2015 ،امروزه سازمانها بدون تمایل کارکنان به همکاری ،قادر به عسوت  ه خبرثا  شش ش ششششی
خود نیستند .در حقیقت برای رسیدن به دروازههای موفقیت و ا ،شخبرث

س امزا نننها ا م ممیبایستتت

زمینههای ساخت و ساز پل عظیمی را توسط کارکنان درسازمان ایجاد نمایند (طیبی و همکاران،
 .)39 13پلی با پایههای اطاعت سازمانی ،وفاداری سازمانی ،مشارکت سازمانی .پلی به راتفر مان     

گی ییزش مت هب فدار   
شهروندی سازمانی (گراهام .)98 19 ،2انگیزه ،اصطالحی است که غا لبًاًا ب نا ا گ گ
قتر از انگیزش ،به عنوان حالتی مش ّخّخص که ببس    
کار میرود ،با این حال میتوان انگیزه را دقی 
گی ییزه،
ایجاد رفتاري معین میشود تعریف کرد  .به عبارتی ،انگیزش عام ک ل ّلّل ّل ّلّلّلی موّلّل و راتفر د نا گگ گگ
عّلّلت اختصاصی یک رفتار مش ّخّخص به حساب میآید (میرکمالی .)49 13 ،سازة انگيزش پيشرفت
تحصيلي در مدرسه به رفتارها يي كه به يادگيري و پيشرفت منجر میشود،ا الط ق گردد .انگ شزي
پيشرفت تحصيلي در مدرسه به رفتارها يي هستند كه منجر به يادگيري وپيشرفت میشود (بهرامی
و رضوانی .)49 13 ،انگیزش ،مهمترین شرط یادگیري است  .عالقه به یادگیري محصول عواملی
است که به شخصیت و  ،توانایی دانش آموز ،ویژگیهای تکلیف ،مشو قققها ا و عوام م ل حححیطییی

مربوط است(نیر و همکاران .) 2013 ،3پیشرفت دانش آموزان در مدرسه ،نه تنها به توانا اییهاییی
شها ای ع طا فففی آنه س و هسردم هب ا اااا ااااایر مس ئا للی که رد 
آنان ،بلکه به انگیزش ،نگرشها ،واکنش ش

ن ای یین
مو ّفّفقیت دخالت دارند ،بستگی دارد  .یکی از سازههای اولیهای که روان شناسان براي تبیین ن
جنبه از پیشرفت ارائه ک در هههانددد ،انگیز ششش پیش سا تفر تت تتت .انگیز ششش پیش فر تتت عب ترا
گرایش همه جانبه به ارزیابی عملکرد خود با توجه به عالیترین معیارها ،ت شال

عملکرد و برخورداري از لذتی که با موفقیت همراه است (ام ار ییی 4و همک ،نارا
تحقیق ت شال

 :زا تسا

ب فوم يار قققیتتت در
 .) 2011در ای یین

میشود تا ضمن بررسی تأثیر رهبري معنوي بر انگی ییزش پیش فر تتت تحص صصیلی دانش

آموزان از طریق نقش میانجی رفتارشهروندی سازمانی معلمان ،به این سؤال پاسخ داده ش هک دو   
1
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گی ییزش
نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی معلمان در رابطه بین رهبررری معنوووی مدددیران ب نا ا گ گ
تحصیلی دانش آموزان چگونه است؟

در جهان تحقیقات مختلفی در حیطه یورملق  ی یمد ،تسا هدش ماجنا قیقحت نیا  رررررررر ررررررررر،) 2015 ( 1
تحقیقی باعنوان رابطه رفتارشهروندی سازمانی و شناسایی سازمانی انجام داد ،نتایج تحقیق نش نا

داد میان ابعاد رفتارشهروندی سازمانی و شناسایی سازمانی رابطه مستقیمی وج راد دو ددد .از طرفی

لموس و وریسیمو ) 2014 (2تحقیقی با عنوان روابط بین انگیزش درونی ،بیرونی انگیزه و موفقیت،

در میان مدرسه ابتدایی انجام دادند ،نتایج نش زیگنا نایم داد نا ششششششش درون  ی ووو موفقی لیصحت ت ی   
دانش آموزان رابطه مستقیمی وجود دارد.اما انگیزش بیرونی رابطهای با موفقیت تحصیلی دانش

آموزان نداشته است .افسار3و همکاران(  ) 2016تحقیقی ب اتفر و یونعم یربهر طابترا ناونعا ر      

کارکنان محیط زیست :تأثیر معنویت در محیط کار ،انگیز ششش درون  ی ووو شوررر و شو ققق از محیططط
زیست انجام دادند ،آنها نتیجه گرفتند رهبری معنوی نق نیب شیپ ش ی کبس رد هدننک 

راتفر       

کارکنان دارد  .در ضمن ابعاد انگیزشی درونی رابطه مس بهر کبس اب یمیقت ر هتشاد یونعم ی       

ی و س وک تتت
است .آکاراری و آکتوران ) 2014 ( 4تحقیقی باعنوان رابطه رفتار شه دنور ییی س نامزا ی ی

سازمانی در یک شرکت چندملیتی در استانبول انجام دادند و نتیجه گرفتند که س توک

میلست و   

سازمانی با ابعاد رفتارشهروندی سازمانی رابطه عکس دارد.
رضایی و همکاران (  )39 13در ایران ،تحقیقی باعنوان رابطۀ هوش معنوی و راهبردهای مدیریت
ن هو ششش معنوییی و
زندگی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان انجام دادند ،نتایج نشان داد که بین ن
راهبردهای مدیریت زندگی معلمان با رفتار شه دنور ییی سا ازمانی آنها ا رابط ۀۀۀ مثبتتت و معن یرادا
ت زن گد ییی م ممیتواننددد تغیی ار تتت رفتاررر
وجود دارد و مؤلفههای هوش معنوی و راهبردهای م یرید ت ت
شهروندی سازمانی را پیش بینییی کننددد .عظیم راکمه و ی ا  ن (( (((  )39 13تحقیق طبار ناونع اب ی ههه هههههه
فرسودگي تحصيلي و انگيزش پيشرفت با عملكرد تحصيلي دانش آم ازو ننن دوره متوس ماجنا هط   
دادند ،نتايج ضريب همبستگي پيرسون نشان داد كههه بيننن ابعاددد فرس گدو ييي تحص لي ييي و عمل رك ددد
تحصيلي رابطه منفي وجود و بين انگيزش پيشرفت و عملكرد تحصيلي رابطه مثبت و معني داري
1- Demir
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ن رهبر ييي
وجود دارد .عالمه و همکاران (  ، )39 13تحقیقی باعنوان ارائه مدل ساختار ارتباطی بین ن
معنوي ادراک شده با تعهد ،رفتار شهروندي و عملکرد پرس اد ماجنا نارات دند هب و  نیا هجیتن       
رسیدند که ادراک مثبت پرستاران از رهبری معنوی با تعهد و ب درکلمعو یدنورهش راتفر زور     
ی معنوییی و
آنان رابطه داشته است .صادقی فر و همکاران (  )39 13تحقیقی با عنوان رابطه رهبری ی
انگیزش شغلی در بین مدرسین دانشگاه پیام نور ایالم انجام دادن یقحت جیاتن .د ق اشن  ن د  اد نایم      
ابعاد رهبری معنوی و انگیزش شغلی رابطه وجود دارد.درض یونعم یربهر نم     م ممیتوانددد تأ ثثث یر
مثبتی بر انگیزش شغلی داشته باشد.
بر اساس مفروضات فوق هدف اصلی تحقیق عبارت است از تعیین نقش میانجی رفتار شهروندی
سازمانی معلمان در رابطه بین رهبری معنوی مدیران با انگیزش تحصیلی دانش آم ازو ننن واه فاد
فرعی تحقیق عبارت است از .1تعیین رابطه رهبري معنوي با انگی ییزش پیش فر تتت تحص صصیلی دانش
ش رفت را
آموزان.2.تعیین رابطه رهبري معنوي با رفت نورهش را دد دددی س امزا ننی معلم نا .3..تعییین نقش ش
گی ییزش پیش فر تتت تحص صصیلی دان نازومآ ش ..ض نم ًاًا یضرف  ه یلصا     
شهروندی سازمانی معلم نا رد نا گ گ
تحقیق عبارت است از رفتار شهروندی سازمانی معلمان در رابطه بین رهبررری معنوووی مدددیران با
انگیزش تحصیلی دانش آموزان نقش میانجی دارد.فرضیههاییی فرع  ترابع زین قیقحت ی ا تس

    

از.1رهبري معنوي با انگیزش پیشرفت تحصیلی دان راد هطبار نازومآ ش د .2.... ...رهب اب يونعم ير    
گی ییزش
رفتار شهروندی س امزا ننی معلم دراد هطبار نا .3... ..رفت نورهش را دد دددی س امزا ننی معلم نا رد نا گ گ
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نقش دارد.
مدل مفهومی تحقیق برگرفته از تحقیق فرای وهمکاران( ) 2011میباشددد ک ککه در قال لکش ب (( ((()1
ارائه شده است.
انگیزش تحصیلی

رهبری معنوی

رفتار شهروندی سازمانی
شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

32 1

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال یازدهم  /شماره سوم /پاییز 69 13

فرضیههای تحقیق
 .1رفتار شهروندی سازمانی معلمان در رابطه بین رهبری معنوووی مدددیران ب نا ا گگگی ییزش تحص صصیلی
دانش آموزان نقش میانجی دارد.
 .2رهبري معنوي مدیران با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه دارد.
 .3رهبري معنوي مدیران با رفتار شهروندی سازمانی معلمان رابطه دارد.
 .4رفتار شهروندی سازمانی معلمان با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه دارد.
روش شناسی
روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعه يقحت يرامآ  ق  ،،،، ،،،ش هب ناملعم هيلك لما    
تعداد  300نفر و دانش آموزان دخت ب نباکنت سرادم هطسوتم مراهچ لاس ر ه دادعت 
م مم یباش دد د .جه  ت ت نییع      حج هنومن م      تحقی  ق اا از ه هسردم ر      ی یی ک ک سال

        324نفر
دادعت و باختنا       

معلمان(  59نفر) و دانش آموزان آن کالس(  173نفر) م رارق هعلاطم درو     م ممیگیرنددد .روش نمونه
گیری خوشهای میباشد .ابزار گرد آوری دادهها شامل پرسشنامه س رف يونعم يربهر شجن اااا ااااای
ت تحص صصیلی
(  ،) 2005پرسشنامه رفتارشهروندی سازمانی پودس کا ففف ( )2 00 2و پرسش فرشیپ همان تت تت
والراند ) 1992 ( 1میباشد .جهت تعیین روایی ابزار پژوهش از روایی صوری و محت یاو ی هدافتسا    

میشود که مورد تأیید اساتید و خبرگان امرقرار گرف  ندش صخشم یارب .ت پپپپ پپپپپای یا ی یافلآ زا    
کرونب هدافتسا خا      م مم یگردد.پرسش همان    س ونعم يربهر شجن يييييييي (  ،)α=0/ 74رفتارشه نور دد دی

سازمانی(  )α=0/ 79و انگیزش پیش فر تتت تحص صصیلی(  )α=0/ 88م ممیباشددد ازآنج یا ی یالاب هک      0/7
یباشد لذا مورد تأیید قرار میگیرد.
م 
یافتهها
جدول شماره ،1آمار توصیفی مؤلفههای مربوط به متغیرهای تحقیق را نشان میدهد.
جدول .1آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
متغیر

حداقل

حداکثر

واریانس

چولگی

چشم انداز

1

5

3.672

.915 0

0.837

- 42 4 0.

0.039

2

5

3.953

0.809

0.654

- 03 4 0.

- .345 0

عضویت
عش هب ق عون            

میانگین

انحراف معیار

کشیدگی

2

5

3.698

0.784

0.614

- 0.682

13 2 0.

تعهد سازمانی

2

5

4.147

0.679

61 4 0.

- 0.364

- 0.171

بازخورد عملکرد

2

5

3.933

0.670

49 4 0.

- 63 2 0.

0.167

دوستی

. Valerand

1
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نوع دوستی

2

5

3.813

0.629

.395 0

- .675 0

وجدان کاری

2

5

3.737

.755 0

0.570

- 0.122

- 0.337

1.125

نزاکت

2

5

3.675

0.822

.675 0

- 0.718

0.031

اطاعت

2

5

3.860

0.771

0.594

- 0.317

- 0.193

درونی

2

5

9 3.76

0.633

00 4 0.

-6 .38 0

39 4 0.

بیرونی

2

5

4.046

0.728

0.529

- 78 4 0.

6 .14 0

بی انگیزشی

1

5

3.060

0.889

0.791

- 0.043

- 0.914

رهبری معنوی

3

5

3.894

0.592

0.350

0.019

- 0.174

رفتار شهروندی

2

5

3.786

6 .62 0

0.391

-0 .239

انگیزش پیشرفت

3

5

3.776

674.0

27 2 0.

- 0.594

15 2.0
- 0.009

جدول  1نشان میدهد میانگین تمامی مؤلفهها باالتر از عدد  3میباشد و از آنجاییکه در طیف

5

گزینهای که انتخاب شده میانگین باالتر از  3نشان دهنده موافق بودن وضعیت آن متغیر در جامعه
آماری فوق میباشد از این رو این عامل نشان دهنده موافق بودن پاسخ دهن  اب ناگد ا نی     مؤلفههه
میباشد.
جدول .2آزمون کولموگروف اسمیرنوف
متغیر
چشم انداز

مقدارK.S

وضعیت

40 2 0.

نرمال

عضویت

57 2 0.

نرمال

عشق به نوع دوستی

0.342

نرمال

78 2 0.

نرمال

.315 0

نرمال

6 .37 0

نرمال

70 2 0.

نرمال

نزاکت

0.354

نرمال

اطاعت

80 2 0.

نرمال

درونی

0.351

نرمال

بیرونی

83 2 0.

نرمال

بی انگیزشی

13 2 0.

نرمال

رهبری معنوی

0.338

نرمال

رفتار شهروندی سازمانی

0.342

نرمال

انگیزش پیشرفت تحصیلی

31 4 0.

نرمال

تعهد سازمانی
بازخورد عملکرد
نوع دوستی
وجدان کاری

با توجه به ج لود ( ( ،)2در تم زا رتگرزب يرادانعم رادقم دراوم يما        0/50بدس دمآ ت ه .تسا     
بنابراين دليلي براي رد فرض صفر مبتني بر نرمال بودن دادهها وجود ندارد .به عبارت ديگر توزیع
دادههاي تحق قي نرمال بوده و ميتوان آزمونهاي پارامتریک را اجرا کرد.
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شکل  .2بار عاملي استاندارد پرسشنامه رهبری معنوی مدیران

شکل  .3بار عاملي استاندارد پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی معلمان

بررسی نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی معلمان  /...کسرائی و همکار

35 1

شکل  .4بار عاملي استاندارد پرسشنامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

يده نيب يگتسبمه د    
بار عاملي مشاهده در تمامي موارد مقداري بزرگتر از  0/3دارد که نشان م 
مت يغ رهاي پنهان با مت يغ رهاي قابل مشاهده قابل قبول است.

 .5آماره معناداری پرسشنامه رهبری معنوی مدیران

شک ل
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شکل  .6آماره معناداری پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی معلمان

شکل  .7آماره معناداری پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
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شاخصهاي سنجش هر يک از مقياسهاي مورد اس انيمطا حطس رد هدافت ن      %5مق هرامآ راد   
يدهد همبستگيهاي مشاهده شده معنادار است.
يباشد که نشان م 
 valueبزرگتر از  1/ 96م 
صهای نیکویی برازش پرسشنامههای رهبری معنوی
جدول  .3شاخ 
ریشه یاطخ          
می نیگنا              
صهای برازندگي
شا خ 

مج تاروذ         
تقریب               
()RMSEA

مقادير قابل قبول
مقادير محاسبه شده

ش صخا       
نیک ییو        
ب شزار         
()GFI

ش ییوکین صخا     
ب لیدعت شزار       
شده()AGFI

ش صخا          
شاخص نرم ش هد

ش هدشن مرن صخا       

نیک ییو          

برازندگی()NFI

برازندگی()NNFI

ب شزار           
فزاینده ()IFI

>1.0

<9.0

<9.0

<9.0

<9.0

1–0

0.033

.95 0

0.98

0.98

0.93

0.94

صهای نیکویی برازش پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی
جدول  .4شاخ 
ریشه یاطخ 
صهای برازندگي
شا خ 

         

میانگین مج تاروذ

نیکویی برازش

شاخص نرم ش هد

ش  مرن صخا نننن نشده   

تع لید             

برازندگی()NFI

برازندگی()NNFI

>1.0

<9.0

<9.0

<9.0

<9.0

1–0

0.037

0.98

.95 0

0.98

0.92

0.94

تقریب                  
()RMSEA

مقادير قابل قبول
مقادير محاسبه شده

ش صخا           

ش صخا           

ش صخا           

نیکویی برازش
()GFI

شده()AGFI

نیکویی برازش
فزاینده()IFI

صهای نیکویی برازش پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی
جدول  .5شاخ 
ریشه یاطخ 
صهای برازندگي
شا خ 

         

میانگین مجذورات

مقادير قابل قبول

ش صخا           
نیکویی برازش

شاخص نرم ش هد

ش هدشن مرن صخا       

نیک ییو           

تع لید             

برازندگی()NFI

برازندگی()NNFI

ب شزار           

>1.0

<9.0

<9.0

<9.0

<9.0

1–0

0.032

0.94

0.97

6 .9 0

0.93

9.04

تقریب                 
()RMSEA

مقادير محاسبه شده

ش صخا           

ش صخا          

نیکویی برازش
()GFI

فزاینده()IFI

شده()AGFI

بررسی فرضیات تحقیق

شکل  .8نتايج تائيد مدل نهایی ارتباط بین متغیرهای تحقیق بر اساس فرضیات تحقیق

t-

38 1

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال یازدهم  /شماره سوم /پاییز 69 13

شکل  .9آماره معناداری نتايج تائيد مدل نهایی ارتباط بین متغیرهای تحقیق بر اساس فرضیات تحقیق
جدول  .6شاخصهاي نيکوئي برازش مدل ساختاري فرضیات تحقیق
شاخص برازندگي
مقادير قابل قبول
مقادير محاسبه شده

RMSEA

GFI

AGFI

NFI

NNFI

IFI

>1.0

<9.0

<9.0

<9.0

<9.0

1–0

0.038

0.91

.95 0

0.91

6 .9 0

0.97

گی ییزش
فرضیه اصلی :رفتار شهروندی سازمانی معلمان در رابطه بین رهبری معنوی مدیران ب نا ا گ گ
تحصیلی دانش آموزان نقش میانجی دارد.
به منظور بررسی اثر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در فرضیه مورد بحث ،بایستی اثر مس یقت م م
م
دو سازه را با اثر غیر مستقیم در حالت دخیل ساختن متغیر میانجی مورد بررسییی ق ار ررر داد تا ا در
ل قبوللل دانس د .ت ررر فرضیههه حاضررر اثررر برابررر 0/ 31
صورت افزایش اثر بتوان اثر می جنا ییی را قابل ل
یباشد .اثر غیر مستقیم در صورت وجود متغیر میانجی عبارت است از:
م 

387 /0 = 43 /0 × 90 /0
با توجه به بیشتر بودن اثر مسیر مستقیم از مسیر غیرمستقیم بنابراین وجود متغیررر می جنا ییی تأ ثثث یر را
افزایش میدهد و نقش میانجی در فرضیه حاضر مورد تأیید واقع میشود.

فرضیه فرعی اول :رهبري معنوي با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه دارد.
بر اساس اشکال()7و( )8قدرت رابطه ميان رهبري معن يو

و انگی ییزش پیش فر تتت تحص صصیلی دانش

آموزان برابر  0/ 31محاسبه شده است كه نشان میدهد همبستگی مطلوب اس هرامآ .ت     tآزموننن
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نيز  2/ 25بدست آمده است كه بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  %5یعنی

 1/ 96ب و هدو

ن فرض یقحت لوا یعرف هی ق     تأییددد
نشان ميدهد همبستگي مش دش هدها ههههه معن رادا اس ياربانب .ت نن نن
یتوان گفت رهبري معنوي بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأ ثثث یر مثبتتت
میگردد و م 
دارد.
فرضیه فرعی دوم :رهبري معنوي با رفتار شهروندی سازمانی معلمان رابطه دارد.
بر اساس اشکال()7و()8قدرت رابطه ميان رهبري معنوي و رفتار شهروندی سازمانی معلمان برابر
 0/ 90محاسبه شده است كه نشان میده هرامآ .تسا بولطم یگتسبمه د        tآزموننن ن زي
بدست آمده است كه بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر س یاطخ حط     %5یعنی

6/ 57

 1/ 96بوووده و نش نا

ميدهد همبستگي مشاهده شده معنادار است .بنابراين فرضیه فرعی دوم تحقیق تأیید میگ در د و 
یتوان گفت رهبري معنوي بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان تأثیر مثبت دارد.
م 
گی ییزش پیش فر تتت تحص صصیلی دانش
فرضیه فرعی سوم :رفتار شه نور دددی س امزا ننی معلم نا رد نا گ گ
آموزان نقش دارد.
بر اساس اشکال()7و( )8قدرت رابطه ميان رفتار شهروندی سازمانی معلمان و انگی ییزش پیش فر تتت
یدهد همبستگی مطل .تسا بو
تحصیلی دانش آموزان برابر  0/ 43محاسبه شده است كه نشان م 

  

آماره  tآزمون نيز  3/ 34بدست آمده است كه بزرگتررر از مق ینارحب راد     tدر س یاطخ حط    %5
یعنی  1/ 96بوده و نشان ميدهد همبستگي مشاهده شده معنادار است .بنابراين فرضیه فرعی س مو
تحقیق تأیید میگردد و میتوان گفت رفتاررر شه نور دددی س امزا ننی معلم نا ب ببر انگی ییزش پیش فر تتت
تحصیلی دانش آموزان تأثیر مثبت دارد.
بحث و نتیجه گیری
یافتههای پژوهشی مربوط به آزمون فرضیه اصلی بیانگر این است که رفت نورهش را دد دددی س امزا ننی
گی ییزش تحص صصیلی دان  نازومآ ش ن  شق ممم ممممی ییانجی
معلمان در رابطه بین رهبری معنوی مدیران ب نا ا گ گ
دارد.نتیجه حاصل از نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی معلمان در رابطه بین رهبررری معنوووی
مدیران با انگیزش تحصیلی دانش آموزان ب نییبت تروص نید     م ممیگ در ددد که ندومن تروشم     
معلمان در انجام وظایف محوله با مدیریت مدرسه و درخواست و استمداد راهنماییهای مفید از
سوی آنان باعث ارتقاء سطح علمی آنان ش شناد هزیگنا حطس شیازفا بجوم رما نیا و هد         
آموزان میگردد.مدیران مدرسه نیز در کمال خونسردی و با متانت طبع خود راهنماییها ای الزم
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را به آنها نموده و آنها را در جهت آموزش با سطح کیفیت باالتر آماده مینمایند.از طرف دیگر
ت شال

مستمر معلم و نانآ تامولعم حطس شیازفا و ندنام زور هب تهج نا

زا نتسج یرود

        

غیبتهای متوالی و حفظ تعهد سازمانی خود در قبال مسئولیت داده شده به آنها میتواند نقش ش
ش
مهمی در افزایش سطح انگیزشی دانش آموزان داشته باش رد اب سرادم تیریدم.د نتشاد رظن      
چشم انداز و رسالت سازمان آموزش و پرورش ،با برگزاری کارگاههای آموزشی ب ناملعم یار   
و اولیاء دانش آموزان زمینه را برای بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان فراهم میآورند..نتایج

پژوهشهای رضایی و همکاران ( ،)49 13آکتوران ) 2015 ( 1همسو با نتایج فرضیه حاضر است.

   

یافتههای پژوهشی مربوط به آزمون فرضیه فرع ععی اول بی ییانگر ای یین اس اب يونعم يربهر هک ت

انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه ن.دراد  تتیجههه حا زا لص رابطه رهب اب يونعم ير    
انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بدین صورت تبیین میگردد که رهبری معنوی ابع یدا
همچون عشق به نوعدوستی ،ایمان به کار ،معناداری در ک نید نامیا و ،را ی ار  شا لم      م ممیشوددد.
رهبری معنوی مدیران با اف رد و ،یلغش ،یلیصحت( شزیگنا شیاز و د یرادانعم هطبار )ین ا .در
وجود مؤلفههای رهبری معنوی در مراکز آموزشی م ممیتوانددد موجب تا

     

یلغش شزیگنا شیازفا     

معلمان را فراهم آورد.نتایج آزمون فرضیه فرعی اول،با یافتهها ای پژوهش ششی عظیم راکمه و ی ان   
(  ،)39 13لموس و وریسیمو ) 2014 ( 2مطابقت داشته و پشتیبانی میشود.

یافتههای پژوهشی مربوط به آزمون فرضیه فرعی دوم بیانگر این است که رهبري معنوي با رفت را
شهروندی سازمانی معلمان رابطه دارد.نتیجه حاصل از رابطه رهبري معن اب يو    رفت نورهش را دد دددی
سازمانی معلمان بدین گونه تبیین میگردد که فرایند یادگیری دانش آم ب هتسباو هراومه نازو ه    
یک سری عوامل از جمله مکان و فضای کالس و مدرسه ،نقش اولیای مدرسه ایلوا و  یی ییی دانش
آموزان و تعامل آنها باهم ،تجربه و تسلط معلم به امر ت سیرد

سالک و

یدمآراکدوخ ،یراد    

معلم ،انگیزش تحصیلی دانش آموزان و نگرش آنان نسبت به و هسردم  همه رگید لماوع هب       
نوعی در امر آموزش و پرورش دانش آموزان نقش خاص خود را دارد .یافته آنها ا در راس یات
نتیجه پژوهش حاضر است و در توجیه آن میتوان اذعان داش  ناریدم یونعم یربهر ت ر اتف ر      
شهروندی سازمانی معلمان را افزایش داده موجب افزایش خودکارآمدی در معلمان شود؛ ب نید
- Acaray& Akturan
-Lemos&Veríssimo
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ترتیب انگیزش پیشرفت را در دانش آم هد شیازفا نازو د یفرط زا      .ک فوم ساسحا شها قق قققی ییت
فردی بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان تأثیر منفی و معنی داری دارد.یعن ننی اف ار دددی که ممی ییزان
موفقی یی ت فر دد دی در آنهااا کاهش   

یافت هه اس تت ت و ی ییا خودش رادن رواب ار نا ند  رداق  ،نننننننن نیس نت دد د در

فعالیتهای رفتار شهروندی سازمانی شرکت نمایند.وجود مقررات خشک و ق و تسد نیناو
گیر در مورد نحوه و اختیارات معلم وقم رد نا لل للله آم شزو

اپ    

م ممیتوانددد در ایج تیصخش خسم دا    

معلمان نقش داشته باشد.نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم با یافتههای پژوهش ششی عالمه راکمه و  ان   
(  ، )39 13صادقی فر وهمکاران (  )39 13مطابقت داشته و پشتیبانی میشود.
یافتههای پژوهشی مربوط به آزمون فرضیه فرع ععی سوممم بی ییانگر ای یین اس هک ت    رفتا ار شه نور دددی
سازمانی معلمان در انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نق راد ش ددد.نتیجههه حا زا لص رابطه
رفتار شهروندی سازمانی معلمان در انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آم نازو ب نییبت هنوگ نید    
میگردد که ت شال

معلمان در جه لخاد زا معا(نازومآ شناد تالکشم لح ت جراخ ایو         

مدرسه) میتواند این ذهنیت را برای دانش آموزان فراهم آورد که معلمان دوست و یاور آنان در
اونعب ن تسود کی 

     

مراحل تحصیل ایشان بوده و نگران افت تحصیلی آنها هس انآ اذل دنت ن ار 

قلمداد نموده و با آنها ارتباط برقرار مینمایند.نتایج این ارتباط میتواند به حل مش تالک

شناد   

و یصصخت تروص

    

آموزان و نهایتًاًا افزایش انگیزه تحص هب سورد شزومآ.دماجنیب نانآ یلی

تربیت دانش آموزان به دور از قوانین مدرسه ،بلکه در ج شنت زا رود هب و مارآ یو    

م ممیتوانددد

باعث ایجاد رابطهای پایدار میان دانش آموز و معلمان گردد.معلمان نیز با داشتن این بینش که با
یتر و ارشدتر خود در مورد نحوه تدریس و حتی نحوه برخورد
مشورت نمودن از همکاران قدیم 
با دانش آموزان (اعم از درسخوان و یا تنبل) میتواند در اف رهب شیاز ه رد ناملعم یرو 

سالک   

نقش تعیین کنندهای داشته باشد .این امر خود موج شزیگنا حطس شیازفا ب ی نازومآ شناد        
خواهد شد .نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم بایافتههای پژوهشی افسر و همکاران (  ) 2016و دمیر
(  ) 2015مطابقت داشته و پشتیبانی میشود.
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