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 دهیچک 

دورۀ اول متوسرطۀ   معلمان یشرلل یخودکارآمد و عملکرد با یاخالقرابطۀ بین رهبری  یبررسر   با هدفحاضرر پژوهش 

اجرا   یشر یمایروش پبه شرود کهیمحسرو  م یفیاز نوع هوصر  یاربردک پژوهش  این  صرور  ررفت شرهر ههران  9منطقۀ  

عنوان  به نفر 167 که باشردمی شرهر ههران 9دورۀ اول متوسرطۀ منطقۀ   معلماننفر  295از  متشرکلجامعۀ آماری رردید  

،اسرتاندارد یاخالق یاسرتاندار رهبر ۀپرسرشرنام 3شرامل پژوهشابزار   ند شرد انتخا سراده   یهصرادفروش بهنمونۀ آماری 

رسررون و  یپ یهمبسررت ب یضررر یهاآزمون از اطالعا  لیوهحلهیهجز یبرا  باشرردیم یشررلل یخودکارآمد و عملکرد

 یرهبر نیب که ندداد نشران قیهحق جینتا  شرد اسرتفاده  spssافزار  نرم ۀلیوسر به (MANOVAره )یانس چندمتلیل واریهحل

  وجود یمعنادارو رابطۀ مثبت  ،شهر ههران 9دورۀ اول متوسطۀ منطقۀ  معلمان  یو خودکارآمد یشرلل عملکرد با یاخالق

نشران  نیز معلمان  یشرلل یخودکارآمد و یعملکرد شرلل یتیریمدبر  یهاسرب  یاخالق یرهبر هأثیرمدل   یبررسر   دارد
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 یشرلل یو خودکارآمد یو رابطه با بحث عملکرد شرلل هأثیرن یشرتریب دارای  انصرافۀ مؤلف ،یاخالق یرهبر یهامؤلفه

 است 

متوسررطه،   اول   ۀمعلمان، دور یشررلل یخودکارآمد معلمان، یشررلل عملکرد ،یاخالق یرهبر :یدیواژگان کل

 شهر ههران 9منطقۀ  وپرورشآموزش

 

 

 

 

 
 .تهران، ایران ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز، ، و آموزش عالی گروه مدیریت آموزشی ، دانشجوی کارشناسی ارشد 1

   Jafarimasoomeh00@gmail.com 
 

( مسئول نویسنده) .ایران تهران،  اسالمی،  آزاد دانشگاه مرکز،  تهران واحد عالی،  آموزش و آموزشی مدیریت گروه ، استادیار 2

fatemehhamidifar@gmail.com 
 

 ایران.  دانشگاه آزاد اسالمی، تهران،  مرکز،  تهران واحدگروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی،  ، استادیار 3

bsherzad86@yahoo.com     

mailto:Jafarimasoomeh00@gmail.com
mailto:fatemehhamidifar@gmail.com
mailto:bsherzad86@yahoo.com


 خودکارآمدی شغلی معلمانرابطۀ بین رهبری اخالقی با عملکرد و 

17 

 مقدمه

و   یرررااریهرأث نردیفرآ ،هکرد ب نظر محققران و عموم مردم را بره خود جلر  ربرازیکره از د یموضررروع عنوانبره «یرهبر»

باشرد که   نیا یمباحث رهبر ت یعلت جااب دیشرا  اسرت هشرد فیهعر یبه اهداف سرازمان یابیدسرت یافراد برا یدهجهت 

سرازمان و   ،یاجتماععلوم  نظرانصراحب از  یاریبسر اسرت  اثرراار  افراد همام  یزندر  بر بوده و زیاسررارآم اریبسر  یندیفرآ

  اریبس  شنقاین فرآیند   ست ا هاسرازمان ت یموفق اسرتمرارا  و یعامل در هداوم ح نیهرمهم ،یکه رهبر  معتقدند ت یریمد

   ی یو رهبر ت یریبر مسررند مد هیهک   درواقعدارد هدهبر ع هاسررازمانشرررفت یپو  یدر رشررد، بالندر  یاهیو ح مهم

  اسرت یقالاخ ت یلئو ار  و مسر ه، مشدان ت یقابل 3آن مسرتلزم داشرتن  یهات یمسرؤلو  فیانجام وظا قیسرازمان و هوف

 ( 1396و همکاران،  یاوندر پوروسفی)

موضروع  ، باشردیمت یریرداران مدپهیو نظر نظرانصراحب ۀ ژیکه در جهان مورد هوجه و یتیریاز مباحث مد یکیامروز 

   افته اسرت یت دوچندان یز اهمین یآموزشر  یهان موضروع در نظامیا ذکر اسرت که  قابلران اسرت یمد «یاخالق یرهبر»

از   سرتندین مسرتثنان قاعده یز از ایت مدارس نیریمد که دا کردهیپ یاژهیو اه یارزش و جا ،هاسرازماندر   یاخالق یرهبر

  یهاعالوه بر چارچو  تشرانیریمدر افراد هحت یبا معلمان و سرا  هاآن یرفتار سرازمان که رودیم ران مدارس انتظاریمد

   (1397ان هبار، یو هرک  ی)پاپ ز باشدین یاز رفتار اخالق ی، هابعیسازمان

با   مؤثرروابط  یبرقرارو  یابینظار  و ارزشررر  ی، هماهن یرهبر، یزیربرنامهدر   یار مهمینقش بسررر   «ران مدارسیمد»

  یشررفت علمیو پ یاخالقو  یروان ،یو سرالمت جسرم کارکنانق یدر هوف   همچنینو کارکنان مدرسره دارند آموزاندانش

 یاما موضرروع اصررل ؛وجود دارند وپرورشآموزشدر نظام  مدیران زیادی   هسررتند ییبسررزا هأثیر دارای دانش آموزان

    به عبار  بهترانجام دهند مؤثر طوربهرند و کار خود را یرا بپرا یرهبر  یهانقشاسرررت که  یبودن هعرداد افرادمحردود

  پوروسررفی) ندیط هماهنگ نمایبا هوجه به شرررا یسررازمان  اهدافدن به یرسرر  یخود را برا یکه سررب  رهبر یرانیمد

از هجربه و دانش  یریر بهرهها با  رفت یمانتظار   رانیدور از مد چنداننه انیسرالدر    (224 ک 1396و همکاران،  یاوندر

ها   آناسرتفاده کنند یکار یهاطینظم و انضربا  در مح یبرقرار یبرا یمقرار  سرازمان و نیقوان یخود نسربت به اجرا

را به   دادندمی صیهشرخ و درسرت  حی، هر آنچه را که صرحت یریافراد هحت مد ریسرا یهادراهیداز   نظرصررف بایسرت می

اما   ؛دینما  نیهأمرا  هاسرازمانو  رانیمد یۀاول یهاخواسرته هوانسرت یم ها حدی وهیشر  نیااررچه   رااشرتندمیاجرا  ۀمرحل

  تیواقع نیا  دسررتخوش هحول شررد زین یتیریو مد یسررازمان یهات یفعالنوع ن اه به  ،یتیریمد دیجد ا ینظر ظهور با

  یو رفتار یاخالق یهایژر یو ت،یریمدون مد نیعالوه بر اصرول و قوان یسرازمان  اهداف شربردیپ یکه برا دیآشرکار ررد

 :1397ان هبار، یو هرک  ی)پاپ واقع شرود مؤثرو   دیسرازمان مف انتظارا  در هحقق هرچه بهتر اهداف و هواندیم زین رانیمد

رود یمدارس انتظار م  رانیمعنا که از مدنیمورد هوجه است؛ بد اریبس یآموزش  یهادر نظامماکور  دراهید امروزه  (110

  یاز رفتار اخالق یهابع ،یسرازمان یهاعالوه بر چارچو  تشرانیریمدافراد هحت  ریسرا با معلمان و شرانیرفتار سرازمان

  (298 :1398و همکاران،  مهریمحمد) باشد زین هاآن

  یاجتماع  قدر   از  رهبران  ۀاستفاد یچ ون   بر «یاخالق  یرهبر»  ؛هستند یاجتماع  از قدر  یتیموقع  در تاًیماه  «رهبران»

، راارندیم ران اثر یبر د  هاآنکه  یاوهیشرر ر هسررتند و یکه در آن درر  ییهات یفعال، رندیر یمکه  یماهیهصررم یبرا خود

انجام کار درست، همرکز دارد   یروان برایپ یرو هأثیربر  یاخالق یرهبر  (39 :1397و مهداد،  یهمت) همرکز دارد
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 :1396و همکاران،  یاوندر پوروسررفی) باشرردیمو کارکنان  هاسررازمانبر  یمثبت هأثیر یدارا یاخالق یرهبر عالوهبه

 بدون  باشرردمی سررازمان و ت یریمد ۀعرصرر   در شررمندانیاند هوجه مورد لعوام نیهرمهم از یکی یاخالق یرهبر  (225

  شررده، پرداخته هاآنبه  ت یریمد یهاکتا  در که یتیریمد یهایهئور و اصررول به  التزام رازیغبه مدارس رانیمد شرر 

 در زهیان  و شرو  جادیا یبرا را یهرمناسرب  بسرتر و طیشررا بتوانند آن ۀواسرطبه ها هسرتند زین یاخالق یرهبر ازمندین

  کمر  خود ت یر ریمرد هحرت  ۀمجموعر  عملکرد بهبود بره هواننردمی طریق این ازهرا   آنکننرد جرادیا آموزاندانش و معلمران

  ادراک و ن رش بر یاریبسرر  را یهأث دارای یآموزشرر  یهاسررازمان در اخالقی رهبری  (1397ان هبار، یو هرک  ی)پاپ کنند

 ( 1396 همکاران، و یاورند پوروسفی) است  کارکنان یخودکارآمد و هاآن عملکرد و سازمان یاعضا

 باعث  رشد زیرا این ؛است  یشلل عملکرد ارهقاء ،هستند آن یپر  در سرازمان هرر رانیمد کره یاهرداف نیهرمهم از یکی

 است  عبار  «عملکرد»  شرد خواهد هاسازمان دیهول و خدما  رت یفیک  شیافرزا ،یمل اقتصاد ارهقاء ،یوربهره شیافزا

 سنجش ای محاسبه را عملکرد هوانیم یعباره به  دهدیم بروز خود از که شلل با ارهبا  در فرد یرفتارها ۀمجموع از

 یابیارزشهمچنین    ست ا  او یاخالق یهاارزش  و رفتار ،مهار  ،دانش بازها  سازمان در انسان عملکرد   دانست  هاجهینت

 ییشکوفا و ءارهقا اصالح،   ۀز یان  جادیا و قدر  و ضعف نقا ،ماکور صیخصا سنجش منظوربه که است  یعمل ،کارکنان

 هیهنب و قیهشو  مناسب  ستمیس  ،یابیارزش یکل طوربه(   125  :1399  همکاران،  و  یدبریکل  ییرضا)  ردیپایم صور  انسان

 مدارس و هاسازمان لاا ؛ شودیم هاسازمان در یوربهرهافزایش  موجب ،افراد ت یفعال و هالش سنجش اریمع داشتن و

  دهند شیافزا را معلمان عملکرد ،مناسب  یرهبر سب  از استفاده باها  اندهالش  در

 عبار  اسرت از  اهداف نیااز  یکی ریرند؛صرور  می یاصرل  هدفبا چند  هاسرازمان در متفاو قا   یو هحق یبررسر 

ش داد و  یرا افزا سرازمان اثربخشریو  ییکارا هوانیمن عوامل ی  با شرناخت اهاسرازمان قیشرناخت عوامل مؤثر در هوف

را  هاسررازمانران ینقش مد هوانینم لاا ؛(179 :1397، یمیو کر یعموشرراهد )یرا بهبود بخشرر   هاآنعملکرد  ت یدرنها

  یبه اهداف عال یابیجهت دسرت موجود امکانا ح از منابع و یصرح ۀاسرتفاد  ۀدر نحو  کنندهنییهععامل  نیهرمهم عنوانبه

  یو خودکارآمدر و عملکرد یمد یرهبر سررب  هأثیررفت که رابطه و  هوانیمل ین دلیبه هم .شررماردده یسررازمان، ناد

در (  197 :1398و همکاران،  مهردرخشرراناسررت ) ریناپااجتنا  یامر  ،مدرسرره کارکردزان بهبود یدارس در ممعلمان م

که   یمعلمان  باشدیم ررااریهأث معلمان و عملکرد یشلل یش خودکارآمدیبر افزا یاخالق یقا  راشته، رهبریهحقطبق 

  تیاز خالق یآموزشرر  یکاربرد راهبردها خصررو  درو   دارند در مدارس یشررتریب یهات یفعال،  دارند ییباال یکارآمد

  (124:  1399رضایی کلیدبری و همکاران، ؛ 111 :1397ان هبار، یو هرک  ی)پاپ برخوردار هستند یشتریب

که   «دانشر اه یعلم أ یه یاعضرا یشرلل عملکرد با یاخالق یرهبر ۀرابط» عنوان با یپژوهشر  (1399) یتیعنا و رسرت ار

رابطۀ بین   انجام دادند  نتایج پژوهش ماکور 1396 سرال در ههران شرهر یدولت یهادانشر اه یعلم أ یه یاعضرا نیدر ب

  همچنین نشران  دینمایم دیرا هائ ههران شرهر یدولت یهادانشر اه یعلم أ یه یاعضرا یشرلل عملکرد با یاخالقرهبری 

 یهامؤلفه انیم دربُد شررللی  و رهبه نیباالهر ،یرهبر یهامؤلفه ریسررا انیم در یاخالق یرهبر یفرد مؤلفه دهند کهمی

  اندداده اختصا  خود به را رهبه نیباالهر ،یآموزش عدبُ یشلل عملکرد

 دوم ۀدور رانیدب یشررلل عملکرد با یاخالقرابطۀ بین رهبری » یبه بررسرر  یدر پژوهشرر ( 1397) یمیکر و یعموشرراه

 آن ابعراد و یاخالق یرهبر نیب کره دنر دهیم نشررران مراکور پژوهش یهراافترهیر  پرداختنرد  أصرررفهران« شرررهرۀ متوسرررطر 
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  رانیدب یشلل عملکرد با (یکار وجرردان و نقررش وضوح ،یاخالق ت یهدا ثبا ، به هوجه  ،قدر  ک اشترا  ،یمدارمردم)

  دارد وجود یرابطۀ معنادار

 «یشرلل ت یرضرا و یعاطف  هعهد یاواسرطه  نقش ،مدرسره یاثربخشر  و یاخالق یرهبر» عنوان با یپژوهشر ( 2020) 1یکیا

  تیر رضرررا ،یعراطف هعهرد برا یاخالق یرهبر ۀیر فرضررر  مثبرت  یونردهرایپ ازمراکور پژوهش  جینترا  داد انجرامن معلمران یدر ب

  و یعاطف  هعهد برای مثال) یکار یهان رش که  دهدیم نشرران نیهمچن  کندیم یبانیپشررت مدرسرره یاثربخشرر  و یشررلل

 هأثیر  ۀدهندنشرران که  دهدیم قرار واسررطه را  مدرسرره یاثربخشرر  و یاخالقرابطۀ بین رهبری  ها حدی( یشررلل ت یرضررا

  است  مدرسه یاثربخش بر یاخالق یرهبر میرمستقیغ و میمستق

  افراد یهاقضراو  یعنی یارآمدک خود ؛معلمان اسرت  یت شرللیبر موفق ررااریهأث ر عوامل یاز د»خودکارآمدی معلم«  

  خود  رااردیم اثر  هاآن هالش و ارکپشررتبر  شررانیهاییهوانا به نسرربت  افراد یباورها نیا  خود یهاییهوانا مورد در

ر   یخ ایر  دارد را فیالکر ه انجرام ییهوانرا هکر  خصرررو  نیا در «فرد براور» از اسرررت  عبرار  در هعریف دی ر کرارآمردی

  و ت یموفق از یناش یهاهجربه  خود  مورد نظر یانجام عملکردها ییهوانا درباره عبار  است از باور فرد ی« نیزکارآمد»

  فیوظا  انجام به نسربت  شرانیهایهوانائ با رابطه در را هاآن  هصرورا  خدمت، یهاسرال طول در نانک ارک  سرت کشر  ای

  فیوظا با احتماالً ه؛داد انجام ت یموفق با  را یمشابه ۀفیوظ قبالً هک  باشد  معتقد ارمندک  ارر   دهدیم قرار هأثیرهحت  یشلل

 یبعد فیالکه با ؛باشردشرده مواجه سرت کشر  با ارر  همچنین ردک خواهد برخورد مثبت  ن اه با شرتریب یبعد یهات یفعال و

  ،خا  ۀفیوظ ی  انجام  در ت یموفق ای مسررئله ی  حل هک  اسررت   معتقد باندورا  خواهدشررد روروبه یمنف ن اه ینوع با

 در ندهیآ مسرائل در هسرلط حد به دنیرسر  یبرا رشردنیدرر  به شیررا و لیهما موجب  هک  ندک یم جادیا را یجانیه ۀهجرب

باور معلم  عنوانبهمعلم   یکارآمدخود  ( 1396 نژاد،رانیا)  دهدیم شیافزا را هاآن یارآمدک  احسرراس که شررودیم افراد

عوامرل مربو  بره   ایر  یطیمح عوامرل د هرانر آموزان داردانش شررررفرت یبر پ یادیر ز هرأثیرکنترل او عوامرل هحرت  نکرهیا مورد در

  (92 :1398و همکاران،  ی)ارشد شودیم فیعوامل خارج کنترل معلم، هعر یاآموزان دانش

  خود بر یهحول یرهبر هرأثیر در یاحرفره اخال  یانجیر م نقش نییهب» برا عنوان یپژوهشررر ( 1400) همکراران و یبراظهور

 پژوهش جینتا   ندداد انجام  «دوم و اول متوسرررطه ،ییابتدا مقاطع  در مشرررهد زن شرررهر معلمان یخودکارآمد و یرهبر

  و یرهبر خود برا یهحول یرهبر یرهرایمتل نیب یانجیر م ریمتل  یر  یاحرفره اخال  ریمتل کره دادنرد نشررران مراکور

  هأثیر یخودکارآمد و یرهبر بر یاحرفه اخال  و یرهبر و یاحرفه اخال  بر  یهحول یرهبر  باشررردیم یخودکارآمد

   ب اارد هأثیر یخودکارآمد بر که نتوانسته یهحول یرهبر اما ند؛دار میمستق و مثبت 

  یخودکارآمد  ۀکنندلیهعد  نقش: داریپا یهاسرازمان  در یاخالق یرهبر» عنوان با پژوهشری (2020) 2همکاران و اسیلیا

نتایج    ندداد  انجام «یخصروصر  و یدولت یهاسرازمان در شراغل ن کارمندانیدر ب یسرازمان اعتماد یاواسرطه نقش و یعموم

  خود ۀنوبر بره   این موردررااردیم هرأثیر کرارکنران یسرررازمران اعتمراد بر یاخالق یرهبر کره پژوهش مراکور نشررران دادنرد

 در کارکنان مشرارکت  بر یاخالق یرهبر هأثیر که شرد مشرخص همچنین  بخشردیم بهبود را کار محل در  هاآن مشرارکت 

  است  هریقو  باشد،یم شتریب هاآن یعموم یخودکارآمد که یافراد مورد

 
1 Işik, A. N 
2 Ilyas, S., Abid, G., & Ashfaq, F. 
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  سرب  انتخا  رونیازا؛ اسرت  مؤثر سرازمان  اهداف هحقق جهیدرنت و کارمندان رفتار طرز در یرهبر یچ ون  شر یب

 ریخط اریبسر  یامر ،یآموزشر  یهاسرازمان ژهیوبه یسرازمان هر در خا  یهات یموقعبراسراس  ریمد یبرا مناسرب  یرهبر

  شیافزا یهاروش از یکی که را مدارس رانیمد مناسرررب  یرهبر یهاسرررب  هأثیر بتوان ارر  دیآیم شرررماربه یمهم و

م  یبردار مؤثر یرام معلمان عملکرد و شررفت یپ در میاهوانسرته قت یحق در اسرت، معلمان یشرلل یخودکارآمد و عملکرد

  و عملکرد اثر  در مهم امر نیا و باشرردیم جامعه آن  آموزاندانش شرررفت یپ ررو  در جامعه شرررفت یپ نکهیا به هوجه با

 معلمان یشررلل یخودکارآمد و عملکرد با یاخالقرابطۀ بین رهبری  یبررسرر  لااابد؛ ییم قیهحق معلمان یخودکارآمد

  یخودکرارآمرد و عملکرد در یرهبر نقش و مردارس در یاخالق یرهبر هرأثیر بره هوجره برا  براشررردیم ضررررور  یدارا

  و عملکرد ،یاخالق یرهبر سررب  نیب ای»آکه باشررد ین پرسررش میا پاسرر  افتنی  درصررددپژوهش حاضررر  معلمان،

  ین منظور مدل مفهومیبد ؛دارد؟« وجود  رابطه ههران شررهر 9متوسررطۀ دورۀ اول منطقۀ    مقطع مدارس در یخودکارآمد

 باشد مشاهده می( قابل1)در شکل شماره  شدهاستخراج ینظر یپژوهش که از مبان

 
 ق ی هحق یمدل مفهوم : 1 شکل

 پژوهش ر(  یهاافتهی )منبع: 

 

 یشناسروش

 3 استفاده از با یشیمایروش پکه به باشدیم ینوع همبست  از یاربردک   پژوهشینظر هدف  از پژوهش حاضر

  صور  ررفت  یشلل یخودکارآمد و ، استاندارد عملکردیاخالق یاستاندار رهبر ۀپرسشنام

  اسیرمقیز 4 شرده که دارای طراحی( 2011و همکاران ) 1کالشروندر کار هوسرط  یاخالق یاسرتاندارد رهبر ۀپرسرشرنام

و  یهرسرر  2یعملکرد سررازمان ۀپرسررشررنام ه اسررت یرو  23 و انصرراف، یاخالق یرهنمودها، قدر  میهسرره، صررداقت 

  باشررردیم طی، اعتبار، محیابی، وضررروح، کم ، مشرررو ، ارزییهوانا  ۀمؤلف 7ه و یرو  42 ی( دارا1998) 3ت یرلداسرررم

  یسررنجش باورها یبرا مؤلفه 4که در  شرردهطراحی( 1994) ت ی ز و نایهوسررط ر یشررلل یخودکارآمد ۀپرسررشررنام

 
1 Kalshoven 
2 Achieve 
3 Hershey and Goldsmith 
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نیز ها هیباشرررد  رو یم یجمع یامدهایر و انتظرار پ یجمع یکارآمد ی، باورهایفرد یامدهایر پ انتظرار، یفرد یخودکارآمد

  اندشرده ی، طراحهادهندهپاسر  یط شرللین باورها در محیت ایسراختار و خصروصر  4هر  در یف نظریهعاربراسراس 

  ییاین پاییهع یبرا  د اسرت یهائ ،متعدد مورد یهامقالهشردن در بودن و اسرتفادهل اسرتانداردیدلها بهپرسرشرنامهن یا ییروا

مشرخصرا  و   (1)د قرار ررفت  جدول شرماره یکه مورد هائ  شرداسرتفاده  کرونباخ  یآلفا ب یضررآزمون  از زین هاپرسرشرنامه

 دهد یها را نشان مپرسشنامه   ازیهر  یایپا یبرا شدهمحاسبه یزان آلفایم

متوسررطۀ دورۀ اول در مقطع   1400-1399 یلیمعلمان که در سررال هحصرر  ۀیکلاز  عبار  اسررت پژوهش  جامعۀ آماری 

شرردند  انتخا  نمونۀ آماری  عنوانبهبا اسررتفاده از جدول مورران  نفر 167که  نفر 295  هعدادبه شررهر ههران 9منطقۀ  

  رردیدندع یهوزجامعۀ آماری ن یساده در ب یروش هصادفبها نیز هپرسشنامه

ل  یافزار هحلره با نرمیون چندمتلیرسرون و رررسر یپ یب همبسرت یضرر یآمار یهااطالعا  از آزمون لیوهحلهیهجز یبرا

  که شرد اسرتفادهاسرمیرنوف _کولمورروف  آزمون از هاداده بودن نرمال یبررسر  یبراهمچنین  اسرتفاده شرد  spss یآمار

 باشند یدر سطح نرمال م پرسشنامه ۀدهد دادینشان م

 

 مورد استفاده در پژوهش یهاپرسشنامهکرونباخ  یمشخصا  و آلفا  :1جدول  

 کرونباخ )پایایی( یآلفا مؤلفه تعداد گویه ها پرسشنامه

 رهبری اخالقی

 

 89 0 رهبری اخالقی 23

 92 0 انصاف

 88 0 صداقت 

 91 0 هسهیم قدر  

 85 0 رهنمودهای اخالقی 

 73 0 عملکرد  42 عملکرد سازمانی

خودکارآمدی  

 شللی

 86 0 خودکارآمدی شللی  31

 86 0 باورهای خودکارآمدی فردی 

 88 0 انتظار پیامدهای فردی 

 85 0 انتظار پیامدهای جمعی 
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 هاافتهی

متوسرطۀ  مقطع  معلمان یشرلل یخودکارآمد و عملکرد با یاخالقرابطۀ بین رهبری  یبررسر پژوهش حاضرر  یهدف اصرل

پژوهش  ۀر وابسرتیمسرتقل با متل یرهای  از متلیهر   ۀن منظور ابتدا رابطی؛ بدباشرندیمشرهر ههران  9اول منطقۀ  دورۀ 

شرد؛ آزمون  ن دویابر   آن زمانهم هأثیرر وابسرته و یمتل ا دوب وابسرتهر یمتل زمانهم  ۀسرپس رابط ررفت مورد آزمون قرار 

 و آزمون شدند:مطرح  شرح ذیلبه ن پژوهشیدر ا یاصل ۀیفرض 1و  یفرع ۀیفرض 2 رونیازا

شرهر ههران  9دورۀ اول متوسرطۀ منطقۀ  معلمان یشرلل یخودکارآمد و عملکرد با یاخالق یرهبر نیب :یاصرل ۀیفرضر  •

  رابطه وجود دارد

رابطه وجود  شرهر ههران  9دورۀ اول متوسرطۀ منطقۀ   معلمان یشرلل عملکرد با یاخالق یرهبر نیباول:  ی فرع  ۀ ی فرضر  •

  دارد

رابطه شرهر ههران  9دورۀ اول متوسرطۀ منطقۀ   معلمان یشرلل یخودکارآمد با یاخالق یرهبر نیبدوم:  یفرع ۀیفرضر  •

 وجود دارد 

 

 آزمون فرضیۀ اصلی

در کار با   یاخالق یرهبر یعنیر مسررتقل پژوهش ین موضرروع اسررت که متلیپژوهش درصرردد آزمون ا یاصررل ۀیفرضرر 

ر یمتل 2نکه یدارد  با هوجه به ا یمعنادار  ۀرابط، معلمان یشرلل یخودکارآمد و عملکرد یعنیوابسرته پژوهش  یرهایمتل

  MANOVAره یانس چند متلیل واریه از آزمون هحلیآزمون فرضر  یلاا برا  اند؛شردهمطرحر مسرتقل ی  متلیوابسرته و 

با هوجه به سرطح  ج آزمون ینتا دهد ینشران م را دوطرفهانس یل واریج آزمون هحلینتا (2)جدول شرماره   رردیداسرتفاده 

(  0/ 000درصرررد ) 0/ 001 یپژوهش در سرررطح خطا یهایریمتل رابطۀ بین رونیازا ؛اسرررت  رتکوچک 0/ 000 یمعنادار

وابسرته در  یرهایمتل ۀشردمشراهدهانس یکووار یهاسیماهر دی ر  به عبار  شرودمید یه پژوهش هائیبود و فرضر  معنادار

  باشدیم مختلف متفاو  یهان رروهیب

 

 Box's Mجدول  :2جدول  

Box's M 632/183 

 F 682/1مقدار 

 81 اولدرجۀ آزادی 

 581/3307 دومدرجۀ آزادی 

 000/0 معناداریسطح 
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رهبری   برای آزمون هأثیر 4رویو ریشه 3، اثر هلتینگ2، الندای ویلکز1پیالی( نتایج چهار آزمون اثر 3جدول شماره )

مستقل   رییهلدهند که  آزمون نشان می  4دهد  هر  معلمان را نشان می  شللی  خودکارآمدی  و  اخالقی کار بر روی عملکرد

هوان فرضیۀ پژوهش می  رونیااز( رابطۀ معناداری دارد؛  0/ 000درصد )  0/ 001با متلیرهای وابسته در سطح خطای کمتر از  

 نمود  دیهائرا با اطمینان 

 

 رهیچندمتل یهازمون آجدول  :3جدول  

Effect Value F 
Hypoth

esis df 

Error 

df 
Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Intercept 

Pillai's Trace 995/0 568/11717b 000/2  000/116 000/0  995/0  

Wilks' Lambda 005/0 11717/568b 000/2  000/116  000/0  995/0  

Hotelling's Trace 027/202 11717/568b 000/2  000/116  000/0  995/0  

Roy's Largest Root 027/202 11717/568b 000/2  000/116  000/0  995/0 

  یرهبر

 ی اخالق

Pillai's Trace 945/0 141/2 000/98  000/234  000/0  473/0 

Wilks' Lambda 265/0 227/2b 000/98  000/232  000/0  485/0 

Hotelling's Trace 973/1 315/2 000/98  000/230 000/0  497/0 

Roy's Largest Root 408/1 363/3c 000/49 000/117  000/0 585/0 

 :b دقیق آماره

 c:دهدی م دست به معناداری سطح در هرنییپا کران ی  که  است F در باال کران ی  آماره

 

دهد  با هوجه  یم وابسرته را نشران ریمتل 2 یخطا یهاانسیوار یج آزمون لون جهت سرنجش برابرینتا (4شرماره )جدول 

جره ررفرت کره  یهوان نتیم معلمران، یشرررلل یخودکرارآمرد و عملکرد ریمتل 2هر  0/ 05ر یز یو بره سرررطح معن Fمقردار 

 با هم هفاو  دارد شهر ههران  9دورۀ اول متوسطۀ منطقۀ  ن معلمانیر در بین دو متلیا یانس خطایوار

 

 ج آزمون لون ی نتا :4جدول  

 یمعنادارسطح  2درجۀ آزادی  1درجۀ آزادی  Fمقداره  ر وابسته یمتغ

 000/0 117 49 747/2 معلمان  یشلل عملکرد

 002/0 117 49 907/1 معلمان  یشلل یخودکارآمد

 

 

 

 
1 Pillai's trace 
2 Wills' lambda 
3 Hotelling's trace 
4 Roy's largest root 
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وابسته  یرهایر مستقل بر متلیجدارانه متل هأثیرکل مدل و  یمعنادارا عدمی یمعنادارج مربو  به ینتا( 5)جدول شماره 

 یمعنادارمعلمان و سطح    یر عملکرد شللیمتل  یبرا  F  785 /1و مقدار    0/ 006  یمعناداردهد  با هوجه به سطح  ی م  را نشان

 و ر عملکردیمتل 2بر  یاخالق یر رهبریمتل هأثیرمعلمان،  یشلل یخودکارآمد ریمتل F 251 /3و مقدار  0/ 000

ن  یمعلمان در ب یشلل ین عملکرد و خودکارآمدیان یم معنا که؛ بدیناست  معنادار هأثیر  یمعلمان  یشلل یخودکارآمد

ت یدر وضع  یاخالق  یهرچه رهبرجامعۀ آماری  از نظر      همچنینمتفاو  است   یاخالق  یرا  رهبرییمعلمان با هوجه هل

 یخودکارآمد Fبا هوجه مقدار  ؛ اماشتر است یز به همان نسبت بیمعلمان ن یشلل یعملکرد و خودکارآمد ،باشد یمناسب

 یبر خودکارآمد یاخالق یرهبر هأثیرجه ررفت یهوان نتیم ،هر است االمعلمان ب یعملکرد شلل Fکه از مقدار  یشلل

ن ییب هعیج ضرینتا   باشدمی  هاآن  یآن بر عملکرد شلل  هأثیرش از  یبشهر ههران    9دورۀ اول متوسطۀ منطقۀ  معلمان    یشلل

 39/ 9معلمان و  یرا  مربو  به عملکرد شللییدرصد از هل 18/ 8 یاخالق یرهبر که دهدیم آزمون نشان ۀشدل یهعد

 81/ 2ر )ین دو متلیرا  اییانس هلیوار  یمابق   کندیم  نییرا هبجامعۀ آماری  معلمان    یشلل  یرا  خودکارآمدییدرصد از هل

ر از یغ ی( مربو  به عواملیمعلمان جامعه آمار یشلل یخودکارآمد یدرصد برا 1/60و  یعملکرد شلل یدرصد برا

 باشد یم یاخالق یرهبر

 

 های ن آزمودنیاثرا  ب  :5جدول  

Source 
Dependen

t Variable 

Type III Sum 

of Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Correcte

d Model 

10/528a 49 215/0 عملکرد   785/1  006/0  428/0  

16/386b 49 334/0 خودکارآمدی   251/3  000/0  577/0  

Intercept 
266/961 عملکرد   1 266/961  418/7987  000/0  986/0  

915/1017 خودکارآمدی   1 915/1017  629/9894  000/0  988/0  

 یرهبر

یاخالق  

528/10 عملکرد   49 215/0  785/1  006/0  428/0  

386/16 خودکارآمدی   49 334/0  251/3  000/0  577/0  

Error 
081/14 عملکرد   117 120/0  رررر  رررر  رررر  

036/12 خودکارآمدی   117 103/0  رررر  رررر  رررر  

Total 
629/1525 عملکرد   رررر  رررر  رررر  رررر  167 

245/1784 خودکارآمدی   رررر  رررر  رررر  رررر  167 

Correcte

d Total 

608/24 عملکرد   رررر  رررر  رررر  رررر  166 

423/28 خودکارآمدی   رررر  رررر  رررر  رررر  166 

a. R 428/0 = ورامج   ( شدهلی ن هعدیی ب هعی ضر  = 188/0 ) 

b. R ورامج   = 577 /0  ( شدهل ی هعدن ییب هعی ضر  = 399/0 ) 
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 اول یفرع ۀیآزمون فرض

از شهر ههران  9دورۀ اول متوسطۀ منطقۀ  معلمان یشلل عملکرد با یاخالق یرهبر ۀرابط یابیه و ارزیآزمون فرض یبرا

 یر رهبریمتلکه د ندهینشان م( 6)ن آزمون در جدول شماره یج ای  نتادیرسون استفاده رردیپ یب همبست یآزمون ضر

نان یبا اطم  0/ 004  یمعنادارن رابطه در سطح  یا   رابطه دارد  0/ 219  یب همبست یمعلمان با ضر  یشلل  عملکرد  با  یاخالق

 میهسه ،0/ 014 یمعناداردر سطح  0/ 190 یب همبست یصداقت با ضر یهان مؤلفهید است  همچنیدرصد مورد هائ 95

در سطح   0/ 161  یهمبست ب  یاخالقی با ضر  رهنمودهای،  0/ 030  یمعناداردر سطح    0/ 168  یب همبست یقدر  با ضر

دورۀ اول   معلمان یشلل با عملکرد 0/ 005 یمعناداردر سطح  0/ 215 یهمبست ب یو انصاف با ضر 0/ 037 یمعنادار

 رابطه دارد شهر ههران  9متوسطۀ منطقۀ 

 

 معلمان  یشلل عملکرد با یاخالق یرسون رابطه رهبریج آزمون پی نتا :6جدول  

 P-Value ی زان همبستگیم نیانگیم همؤلف

 014/0 190/0 29/3 صداقت 

 030/0 168/0 35/3 قدر   میهسه

 037/0 161/0 34/3 اخالقی  رهنمودهای

 005/0 215/0 26/3 انصاف

 004/0 219/0 31/3 اخالقی رهبری

 

 دوم یفرع ۀیآزمون فرض

شهر ههران   9دورۀ اول متوسطۀ منطقۀ    معلمان  یشلل  یخودکارآمد  با  یاخالق  یرهبر  ۀرابط  یابیه و ارزیآزمون فرض  یبرا

 یر رهبریمتل  که  دهدیم  ( نشان7)ن آزمون در جدول شماره  یج اید  نتایاستفاده رردرسون  یپ  یب همبست یاز آزمون ضر

با  0/ 000 یمعنادارن رابطه در سطح یا  رابطه دارد 0/ 554 یب همبست یمعلمان با ضر یشلل یخودکارآمد با یاخالق

 ،0/ 000  یمعناداردر سطح    0/ 422  یب همبست یصداقت با ضر  یهان مؤلفهید است  همچنیدرصد مورد هائ  99نان  یاطم

 483/0 یهمبست ب یاخالقی با ضر رهنمودهای ،0/ 000 یمعناداردر سطح  0/ 392 یب همبست یقدر  با ضر میهسه

 ی شلل یخودکارآمدبا  0/ 000یمعناداردر سطح  0/ 545 یهمبست ب یو انصاف با ضر 0/ 000 یمعناداردر سطح 

 رابطه دارد شهر ههران  9دورۀ اول متوسطۀ منطقۀ  معلمان

 

 معلمان  یشلل  ی خودکارآمد با یاخالق یرسون رابطه رهبریج آزمون پی نتا :7جدول  

 P-Value ی زان همبستگیم نیانگیم همؤلف

 000/0 422/0 29/3 صداقت 

 000/0 392/0 35/3 قدر   میهسه

 000/0 483/0 34/3 اخالقی  رهنمودهای

 000/0 545/0 26/3 انصاف

 000/0 553/0 31/3 اخالقی رهبری
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 یشلل یخودباور و ر مستقل و عملکردیمتل عنوانبه یاخالق یرهبر یامجموعه نیب یهمبست  ان ریب نییپا سیماهر

عملکرد و    یاخالق  یرهبر  لیذ  یرهایمتل  یدودوبه  ۀرابط  ان ریب  یامجموعه  نیب  یهمبست   بیضرا  درواقع؛  معلمان است 

-درون یرهایاز متل  یهر  رابطۀ بینبه  ب یضرا نی  با استفاده از اباشدمی معلمان یشلل یخودباور معلمان با یشلل

  دپرداخته ش یاخالق یرهبر ۀمجموعدرون یرهایمتلمعلمان با  یشلل یخودباور و معلمان یشلل عملکرد ۀمجموع

 باورهای هایهمؤلف ۀن رابطه مربو  به رابطیهر ین و نزدیهریاز آن است که قو یحاک (8شماره ) اطالعا  جدول

ن رابطه یهرفیو ضع  0/ 4898  یهمبست   ب یبا ضر(  یاخالق  ی)رهبر  ( و انصافیشلل  یفردی )خودکارآمد  خودکارآمدی

 است  0/ 0007 یهمبست  ب ی( با ضریاخالق یرهبر) صداقت  وبا  (یشلل کم  )عملکرد هایمؤلفه ۀمتعلق به رابط

 

 وابسته  یهاریعنوان متلبهمعلمان  یشلل یخودکارآمد و عملکردمستقل و  یاخالق یرهبر یامجموعه  نیب یهمبست  سی ماهر  :8جدول  

 

 متغیر

 

 همؤلف
 ر مستقل(ی)متغ ی اخالق یرهبر

 انصاف یاخالق یرهنمودها م قدرتیتسه صداقت

عملکرد شللی
 

 2161/0 1457/0 1592/0 1362/0 هوانایی

 1954/0 1181/0 1543/0 2149/0 وضوح

 0342/0 0120/0 0055/0 0007/0 کم  

 1020/0 1027/0 0286/0 0522/0 مشو  

 1008/0 0405/0 0738/0 0590/0 ارزیابی

 1582/0 1509/0 1931/0 2017/0 اعتبار

 2121/0 2131/0 1779/0 2247/0 محیط

ی شللی
خودکارآمد

 

 4898/0 4156/0 3260/0 4004/0 فردی  خودکارآمدی  باورهای

 4761/0 3728/0 3613/0 2876/0 فردی  پیامدهای انتظار

 3937/0 /  3629 2335/0 2730/0 جمعی  کارآمدی باورهای

 3626/0 3851/0 3175/0 3704/0 جمعی  پیامدهای انتظار

 

 گیرییجهنتبحث و 

دورۀ اول متوسرطۀ منطقۀ معلمان   یشرلل یخودباور عملکرد و و یاخالقرابطۀ بین رهبری  ین پژوهش با هدف بررسر یا

  یخودباور عملکرد و» متلیر وابسرته 2« و یاخالق یرهبر»ر مسرتقل یمتل 1 ۀرابط صرور  ررفت؛ درواقعشرهر ههران  9

مورد آزمون قرار    شردند، طرح یفرع ۀیفرضر  2و  یاصرل ۀیفرضر  1منظور نیبد مورد آزمون قرار ررفت؛ «معلمان یشرلل

  یخودباور  و یعملکرد شلل بر  یاخالق یرهبر  هأثیر یپژوهش به بررس یاصل ۀیشدند  فرضد یه هائیفرض  3و هر  ررفتند 

 دارای ر مسررتقلیوابسررته با متل هایریمتل هد ک ندهیج پژوهش نشرران میپردازد  نتایم زمانهم طوربهمعلمان  یشررلل

  یرا  مربو  به عملکرد شررللییدرصررد از هل 19حدود  یاخالق ی، رهبرین مدل همبسررت ی  در اباشررندمی یهمبسررت 

انس  یل وارین آزمون هحلیهمچن  کندیم نییهبمعلمان را  یشررلل یرا  خودکارآمدییدرصررد از هل 40معلمان و حدود 

 هأثیر  یمعلمان  یشرلل یخودکارآمد و هم بر یشرلل هم بر عملکرد یاخالق یرهبر هأثیر که دهدیم ره نشرانیچندمتل

  هریت مناسب یدر وضع یاخالق یهرچه رهبرشهر ههران  9دورۀ اول متوسطۀ منطقۀ است و از نظر معلمان  معنادار
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 هأثیردهد که یم نشران Fمقدار  یابند؛ اما افزایش میز به همان نسربت یمعلمان ن یشرلل یعملکرد و خودکارآمد ،باشرد

 یآن بر عملکرد شلل هأثیرش از  یبشهر ههران   9دورۀ اول متوسطۀ منطقۀ معلمان   یشلل یبر خودکارآمد یاخالق یرهبر

و   (1396) همکاران و یاورند پوروسرررفی، (1397همکاران ) و ییایپا هایپژوهش یهاافتهیر  بخشن ی  اسرررت ا هاآن

 کند یم دی( را هائ1399همکاران ) و یدبریکل ییرضا

  عملکرد با یاخالق یرهبر نیبن اسررت که یاز ا یاول پژوهش حاک  یفرع ۀیآزمون فرضرر  ۀنی ر پژوهش در زمید ۀافتی

  0/ 219رسرون یپ یب همبسرت یرابطه با ضرر؛ این رابطه وجود دارد ،شرهر ههران 9دورۀ اول متوسرطۀ منطقۀ  معلمان یشرلل

را بر   هأثیرن یشرتریب یاخالق یرهبر ۀنیانصراف در زم ۀمؤلفدر این راسرتا  باشرد میرابطۀ معنادار   یدرصرد  95در سرطح 

در بحث رفتار با   دلیل کهبدین  باشردمی اه دوم  یدر جا 0/ 161ب یبا ضرر نیز صرداقت  ۀمؤلف معلمان دارد یعملکرد شرلل

  ؛  فرد منصرف اسرت ی یمان داشرته باشرند که رهبرین موضروع ایو پرسرنل به ا شرودت یرعا بایدجنا  انصراف  ،پرسرنل

در مسرائل سرازمان در رفتار   ینکه ارر رهبریز با هوجه به ایبر عملکرد پرسرنل دارد  موضروع صرداقت ن یمثبت هأثیر دهاًقاع

  عملکرد بهبودن موضروع بر یا ؛بوددرا خواهنیشرتر پایب یرهبر یاخالق یکردهایپرسرنل رو ،باشردو رفتار صرداقت داشرته

قدر   یارر رهبر دهندۀ این اسرت کهو نشران ررااریهأث ۀمؤلفن یقدر ، سروم میهسره ۀمؤلف  خواهدبود مؤثر هاآن یشرلل

دا خواهد کرد که  یش پیافزا یبه اهداف سرازمان یابیدسرت یبرا کارکنانسرطح مشرارکت  ،م کندین مجموعه هسرهیرا در ب

را بر عملکرد   هأثیرن یکمتر  هامؤلفهر ین سایاخالقی در ب رهنمودهای ۀمؤلفخواهدشد    هاآن یباعث بهبود عملکرد شلل

از رفتار و عمل رهبران  یکمتر مراهب به هأثیر یاخالق یان صررف رهنمودهایب دهندۀ این اسرت کهداشرته و نشرانمعلمان 

  (1397) یمیکر و ی، عموشاه(2020) یکیا ،(1399) همکاران و یباظهور هایپژوهش یهاافتهی  ن بخشیج ایدارد  نتا

 کند یم دیرا هائ (1399) یتیعنا و و رست ار

دورۀ اول متوسرطۀ منطقۀ  معلمان یشرلل یخودکارآمد با یاخالق یرهبر نیبرابطۀ  یدوم پژوهش به بررسر  یفرع ۀیفرضر 

  بیضرر با معلمان یشرلل یخودکارآمد با یاخالق یرهبر که دهدیم ج آزمون نشرانیپردازد  نتایم رابطهشرهر ههران  9

 ۀمؤلف  اسررت  دیهائ مورد درصررد 99 نانیاطم با 0/ 000 یمعنادار سررطح در رابطه نیا و دارد رابطه 0/ 554 یهمبسررت 

در  یاخالق یمعلمان دارد و رهنمودها یشرلل ین ارهبا  را با خودکارآمدیشرتریب 0/ 545 یهمبسرت  ب یضرر با انصراف

دهد که  یم معلمان نشران یبا خودکارآمد یاخالق یرهبر یهامؤلفه یدودوبه  ۀرابط یج بررسر ی اه دوم قرار دارد  نتایجا

   همچنینن ارهبا  وجود داردیشتریب یط در بحث خودکارآمدیمح  مؤلفهو  یاخالق یصداقت در بحث رهبر ۀمؤلفن یب

 هایپژوهش یهاافتهیبا  بخشن یج ایقرار دارد  نتا  ی اه بعدیدر جا یر خودکارآمدیمتل ییهوانا ۀمؤلفانصرراف با  ۀرابط

را  هاآناسرت و  راسرتاهم (1399) یتیعنا و ( و رسرت ار1399همکاران ) و یدبریکل یی(، رضرا1397هبار ) انیهرک  و یپاپ

 کند یم دیهائ

دورۀ اول معلمان  یو خودکارآمد یبا عملکرد شرلل یاخالق ید که رهبرندهیم نشران حاضرر ج پژوهشینتا یکل طوربه

ش از یمعلمان ب یآن بر خودکارآمد هأثیر   همچنیندارد هأثیر  هاآنو بر  بودهرابطه  دارای شررهر ههران 9منطقۀ  متوسررطۀ 

  یبا بحث عملکرد شرلل را  و رابطه هأثیرن یشرتریانصراف ب ،یاخالق یرهبر یهامؤلفهن یدر ب تاًینهااسرت   یعملکرد شرلل

 دارد  یشلل یو خودکارآمد
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 فهرست منابع فارسی

در   یااخال  حرفه  یانجینقش م  نیی(  هب1400, صاد   )نیآوارس  یملک  ر؛یحاج عطالو, جهان   یاری, سارا؛  یباظهور -

  14معلمان زن  زن و مطالعا  خانواده,  یو خودکارآمد یبر خودرهبر یهحول یرهبر ریهأث

ها  فصلنامه دانش اه  یعلم  أ یه  یاعضا  یبا عملکرد شلل  یاخالق  ی(  رابطه رهبر1399هرانه  )  ،یتیرست ار، سحر؛ عنا -

 .107-99(, 1)15, یاخال  در علوم و فناور

در  یاخالق ی(  نقش رهبر1399زاده، داود  ) یفاطمه؛ بخشعل ،یسرائ میابراه یسلطان درضا؛یحم ،یدبریکل ییرضا -

 .115-108(, 1)15, یعملکرد کارکنان  فصلنامه اخال  در علوم و فناور

 یشلل  یبر خودکارآمد  ی ریند مربیفرا  یاثربخش  ی(  بررس1398لوفر  )ی، نین؛ طهمورسی، افشیم؛ رباطی، مریارشد -

  106-89(؛ 35)9، یاجتماع یروانشناس یها  پژوهشیسازمان یو رفتار شهروند

(  هحلیل روابط 1398درخشان مهر، آرش؛ جبارزاده کن رلوئی، سعید؛ بحری ثالث، جمال؛ قالوندی، حسن  ) -

اجتماعی با عملکرد حسابرسان مستقل  دانش حسابرسی,  یهات ی، رهبری اخالقی، مسئولیااخال  حرفه یهامؤلفه

19(76 ,)195-230  

(  هدوین ال وی رهبری اخالقی براساس مطالعه 1398کریمی، فریبا؛ هادیان شیرازی، عبدالرسول  )رستمی، باب ؛  -

  123146(, 39)10های فرانوررای مدیریت  رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، نظریه

ی و ا(  بررسی رابطه سب  رهبری اخالقی مدیران با هعهد حرفه1398محمدی مهر، مژران؛ حسین پور، اسماعیل  ) -

  305-296(، 4)6نظامی  مجله علوم مراقبتی نظامی،  مارستانیحساسیت اخالقی پزشکان در ی  ب

معلمان     یش خودکارآمدیران مدارس و نقش آن افزایمد  یاخالق  ی(  رهبر1397ان هبار، منصور  )ین؛ هرک یری، شیپاپ -

  148-120هران، ، هیو علوم اجتماع ی، روانشناسیتین کنفرانس پژوهش در علوم هربیچهارم

  فصلنامه اخال  در علوم و یبا عملکرد شلل یاخالقرابطۀ بین رهبری  ( 1397با  )ی، فریمی، محسن؛ کریعموشاه -

  181-177، 1شماره ، زدهمیس، سال یفنّاور

 فصلنامه زش یان   ررانهیانجیم نقش: یانطباق عملکرد با یاخالق یرهبر رابطه(  1397  )یعل مهداد، فاطمه؛ ،یهمت -

  44-38 ،4 شماره ،13 دوره ،یفناور و علوم در اخال 

 (  نقش خودکار آمدی و خالقیت در پیشرفت هحصیلی، ههران: راز نهان 1396نژاد، صدیقه  )ایران -

  یدر رابطه رهبر  یت سازمانی(  نقش واسط معنو 1396د  )یان؛ خانزاده، حمیزاده، عرفانر؛ مل ی، قدیپور اوندروسفی -
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