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 مقدمه

و  یزیربرنامه  ۀه بخش عمدک  روندشررمار میبهشررور ک هر  سررازانندهیآارآمد و ک قشررر  عنوانبه هر جامعه آموزاندانش

  ییبسرزات یاز اهم  آتی یهات یسر  موفقک در  هاآن یلیشررفت تحصر یدهند و پیاختصرا  مشرور را به خود ک  ۀبودج

 مهم و ضرروری یگام  ،هاآنآموزان و توجه به دانش  یلیشررفت تحصر یعوامل مؤثر بر پ ییشرناسرا  ؛ لذابرخوردار اسرت 

علم و   ۀنشررانگر بازد نیترمهمنند ک یان می. پژوهشررگران ب(2021و همکاران،  1اسررتیوز)اسررت دار یپا ۀتوسررع یسررو به

ت  یموفق رونیازا ؛رندگان است یادگ ی  یلیشررفت تحصی، پد انجام دهدیبا یه هر نظام آموزشر ک  یارک ن نشرانگر یتربرجسرته

ابد یرد مورد انتظار دسرت کبه عمل توانسرته یزانینظام تا چه حد و به چه مه آن  ک ن دارد یبه ا یبسرتگ یهر نظام آموزشر 

 (.1395، زادهسلطانو  ی)قنبر

  وی اسررت ت یزان موفقینشررانگر مدر نظام آموزش از نقش محوری برخوردار بوده و   «آموزدانش یلیشرررفت تحصرر یپ»

شررفت  یدر پ یلیو تحصر  یشرناختروانعوامل  ییدر قلمرو شرناسرا یات پژوهشر یگسرترش ادب رغمبه(. 2017، یوئتزک )

 یل یتحصرر  شرررفت یرگذار در پین عوامل تأثیروابط ب ک در در اندتوانسررته  یمعدود یهاپژوهش، آموزاندانش  یلیتحصرر 

 ها آن  ۀهای آیندموفقیت  در کسر  آموزان  حصریلی دانشپیشررفت ت (.2013، 2و ک والکآموزان سرودمند باشرند )شر دانش

 اهش سرط  علمی وک اسراسری و در پی آن افت تحصریلی، موج   ۀبه این مقول یتوجهکم کهاهمیت بسرزایی داشرته 

  یامسرلله یلیشررفت تحصر یعوامل مؤثر بر پ  ۀمطالع (.1382زمانی و همکاران، شرد )خواهد در جامعهآموزان ارایی دانشک 

 یو عاطف ی، شرناختی، اجتماعیف به رشرد جسرمیار ظریبسر  یاگونهبهو  بوده  یچندبعدعنصرر  یک زیرا ؛ده اسرت یچیپ

 (.1395، زادهسلطانو  یقنبر) باشدمیآموز مربوط دانش

 نفسعزتاسررت.  «معلمان  نفسعزت»آموزان اثرگذار باشررد، تواند بر پیشرررفت تحصرریلی دانشیکی از عواملی که می

 گی خودشررایسررت و یت موفق ،یمعنادار ،یتوانمند نشررانگر اعتقاد فرد به که شرردهفیتعر کلی خودارزیابی یک عنوانبه

  عنوانبهخود مربوط های از ارزش کنند کهتصررور می یسررازمان نفسعزتافراد در (. 2021و همکاران،  3اسررت )پیریرا

و ارزشررمند  معنادارو قوی هسررتند نوعاخ خود را مهم،  البا نفسعزته دارای ک افراد . برخوردار هسررتند سررازمانعضررو 

ات نشرران پژوهشرر . (2021، 4)کیم و بهر روندشررمار میبه سررازمانه عضررو مهمی از ک قاخ اعتقاد دارند  یعم  ها؛ آندانندمی

ه ک نانی هسررتند ک ارک از  تراثربخشمتوسررط  طوربههسررتند،  تریاالی بسررازمان  نفسعزته دارای ک  ینانک ارک  دندهمی

 درواقعشررتری دارند. یب  ۀداوطلبانه رفتارهای سررازند طوربهو  نندک ار میک بهتر  هاآن  ؛متری دارندک ی سررازمان نفسعزت

های شرغلی ت یمتر، فعالک سرازمانی   نفسعزتارمند دارای ک سره با یدر مقا الخی باال، احتماسرازمان  نفسعزتارمند دارای ک 

ج  ینتا (.1394، و همکاران عموعصرار حاجیکند )ش میالشرتر تیدهد و برای ارتقاء عملکرد خود بشرتری را انجام مییب

و  یجانی، هیطفعا یدر رابطه با سرازگار این مفهوم ی، به نقش اسراسر نفسعزتبر  گرفتهصرورتات و مطالعات پژوهشر 

قلمرداد  یها و اختالالت روانیک عامل مسرررتعرد ناراحتیر  ۀمنزلر بهن را ییپا نفسعزت . همچنیناندکرده دیر تأک  یشرررنراخت

. اندنموده
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اهمیت این نشران از  کهبررسری شرده   متعددی هایمؤثر بر پیشررفت تحصریلی در پژوهش یک عامل عنوانبه نفسعزت

 طورمعمولبه زیرا؛ افی نشرردهک توجه   هاآنباید به  کهچنانآن  متأسررفانهه ک  دیگری نیز هسررتند عواملموضرروع دارد. 

داشرت   اذعان البته .انددادهپیشررفت تحصریلی مورد بررسری قرار  عامل را بر کهای خود، تنها تأثیر یپژوهش محققان در

 ندنادیده انگاشرته شرو ، نباید این مسرلله باوجود لیکن ؛اسرت  اری بس دشروارک در عمل  وامله پرداختن به تمام این عک 

  دارا باشند. جامعه را اهدافه توان پیشبرد ک ارآمد بوده ک  جامعه، منوط به داشتن افرادی موفق و کی ۀزیرا آیند

تا   نشران دهدافی ک بر پیشررفت تحصریلی توجه  مؤثر عواملریزان آموزشری به برنامهزم اسرت البا توجه به آنچه بیان شرد، 

آموزان آموزشری تدوین و زمینه را برای موفقیت هرچه بیشرتر دانش  اهدافمناسربی را برای پیشربرد  هایریزیبرنامهبتوان 

ه دارد، ک پیامدهای اجتماعی و اقتصررادی  آموزان در امر تحصرریل، افزون برپیشرررفت دانش موفقیت و آورد؛ زیرافراهم 

ه بتواند ک نظام آموزشرری  . در این راسررتاندک آموزان موفقی تربیت میده و دانشدانشررگاهی بو  اعتبار افزایشخود عامل 

 (.1389، و همکاران انیصادقبود )خواهد و کاراوارد جامعه کند، نظامی موفق  را و کارآمد، موفق کردهلیتحصنیروی 

آموزان اسررت. مدیران تابع این سرربک از بر پیشرررفت تحصرریلی دانش مؤثریکی دیگر از عوامل  «،رهبری دانشسرربک »

و  هاسرازماناغل  در نقاط اتصرال درون  گنجند. این دسرته از مدیرانی نمیسرازماندر نمودارهای مرسروم  رهبری، کامالخ

ای  دانش طیف گسرترده یرهبر. (2009، 1لکشرمنشروند )یمی یافت سرازمانها و واحدهای درسرت در مرز اشرتراک بخش

های  گیرد و شررامل کارکردها و ویژگیی دربرمیسررازمان ۀشرردرفتهیپذ عنوان بهی را بدون توجه سررازمانهای پسررت از 

که حداقل  ایمسرللهترکیبی تجارت و فناوری اطالعات،  ۀترین ویژگی عبارت اسرت از تجزیبرجسرته باشرد؛می مشرابهی

  مرات سرلسرلهر این رهبران باید ضرمن رعایت ارتباطات جاری د حوزه نیازمند اسرت. 2کاری در هر   ۀسرال تجرب 10به 

این  تمامو پنهان تقویت نمایند. از طریق  یررسرمیغی هاسرازماندر جهت ایجاد نیز های غیررسرمی را ی، شربکهسرازمان

بره رقرابرت برا  پژوهراندانشهرای جردیرد را برای ترغیر  هرا و سررریسرررتمتواننرد روشن دانش میکره رهبرا سرررت ا هراکرانرال

د ثروت از یبه تول سررازمان آن  یاسررت که ط یندیفرآ ،دانش رهبری (.1998دانش معرفی نمایند )کهن،  کنندگانفراهم

 یندیفرآ  یدانشر  رهبریار سراده، یبسر  صرورتبه(. 1995نوناکو و تا که اوچی، پردازد )یمخود  یفکر ۀیا سررمایدانش و 

اغل  مسررتلزم به  ایجاد ارزش  ؛پردازدیممحور و دانش یفکر یهاییجاد ارزش از دارایبه ا سررازمانآن   یاسررت که ط

نقش  رهبری(. 1385)نوروزیان،  سرت ا هاسرازمانر یسرا یا حتی یسرازمان یهابخشن کارکنان، یدانش ب یگذاراشرتراک 

جاد ی، ایسرازمان، فرهنگ یسرازمان یریادگ ی، یسرازمان یاثربخشر ، یسرازمانرد ک، عملیسرازماندانش   ارتقاءرا در   یمهم

نان،  ک ارکر  یدر رفترارها نفوذاعمرالبرخالف  یرهبر(. 2009، 2الکشرررمنکنرد )یمفا یت دانش و اطالعات ایر رینش و مدیب

شرود  یگرفته م  در نظر یرکف ۀیت سررمایریمد یهان مؤلفهیارتباط ب ک محر ۀمنزلبه ،یو بهبود روابط انسران یبخشر  الهام

 ، اطالعراتدنبرال عصرررر اسرررت کره برا ظهور عصرررر دانش بره ییدر حرال خودنمرا ریانکرارنراپرذ یقتی(. حق2003، 3کوک )

اسرت که اغل    یااندازهبهن موضروع یت ایاهم .اندشرده یادیبن یراتییت دچار تغیریر مدینظها رشرته یبرخ یهامیپارادا

. در کشرور  (2020، 4بائسرو و بیجناروروند )یش میآن پۀ سرمت دانش و ادارن بهشرتاباا یموفق دن یهاو شررکت  هاسرازمان

ن کنفرانس ینخسرت یشرود. برگزاریمشراهده م یمحوردانشان لزوم  یب یبرا ییهار شراهد تالشیاخ یهاسرالز در ین ایران
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در آغاز  یرانیا یهاسرازمان نکهیابا توجه به  لیکن؛ باشردیها متالش دسرت نیازا 1386 ماهبهمنر  ت دانش دیریمد یمل

ها و ن خصررو  محدود اسررت، اغل  شرررکت یر اد یآشررکار و مسررتند بوم یهاباشررند و تجربهیت دانش میریراه مد

ت دانش را به یریاند که چگونه مدن مشرکل مواجهیبا ا، پس از پی بردن به لزوم ادارۀ دانش فردی و سرازمانی هاسرازمان

 (.1387، ییو بوال زادهفیشرببندند )کار 

به بررسری  عمدتاخ؛ لیکن اندشرده انجام شرر  ذیلبه مطالعاتی پژوهش حاضرر، پیشرینه و ادبیات موضروع درگذشرته پیرامون

کمتر اثر معلم و  اند. با توجه به مسرللۀ مذکورپرداخته آموزان با متغیرهای تحصریلی دیگرپیشررفت تحصریلی دانش ۀرابط

 است.  پژوهشی  خأل اند که باعث ایجادی و رهبری دانشی مورد مطالعه قرار گرفتهسازمان نفسعزت خصو به

برا عملکرد تحصررریلی  نفسعزتهویرت و  یهراسررربرک ۀرابطر »بررسررری ( در پژوهشررری برا عنوان 1396) مرال ویرانی

( در 1395) یهراد براشرررنرد.میمعنراداری  ۀو عملکرد تحصررریلی دارای رابطر  نفسعزت کره نتیجره گرفرت  «آموزاندانش

 «آموزان و پیشررفت تحصریلی دانش یمیبا خودتنظهای مدیریت کالسری معلمان سربک ۀبررسری رابط» پژوهشری با عنوان

 ۀرابط  ،آموزانمعلمان و میزان پیشرررفت تحصرریلی دانش یگرامداخله و گراتعاملبین سرربک مدیریت که  نتیجه گرفت 

 نتیجه گرفتند «نفسعزتمدیریت دانش با   ۀرابط»بررسری ( در پژوهشری با عنوان 1394روانفر )و  محمدیدارد. وجود 

ن یب ۀرابط»بررسری ( در پژوهشری با عنوان 1394) یجواهروجود دارد.  یمثبت ۀرابط  ،نفسعزتبین مدیریت دانش با که 

 ،ها آن یاثربخشررر ران و یمد نفسعزتن یب نتیجه گرفت که «ییدر مدارس راهنما  هاآن یاثربخشررر ران و یمد نفسعزت

و خودکارآمدی با انگیزش   نفسعزتبین  ۀبررسری رابط»به ( در پژوهشری 1394وجود دارد. صرفاری ) یمعنادار ۀرابط

 برقرار اسرت. 0/ 30همبسرتگی پیرسرون برابر   ،و انگیزش تحصریلی نفسعزتبین که  گرفت  جهینتپرداخت و   «تحصریلی

  .باشدیم 0/ 50صیلی برابر حهمچنین همبستگی بین خودکارآمدی و انگیزش ت

و نتیجه  پرداختند «ف انگیزشریی و عوامل مختلسرازمان  نفسرابطۀ عزتبررسری »به  (2014) ینارفراکاسرتارو و مک 

خود   پژوهش در( 2011همکاران )و  1ویگینزتأثیر دارد.  ،پیشررفت افراد ۀی بر اراده و انگیزسرازمان نفسعزتکه گرفتند 

ها معاشررتی نیسرتند و باشرند. آنن و افسرره میشرخصریتی غمگی دارای پایین  نفسعزتآموزان با که دانش نتیجه گرفتند

  2و برو رأس.  دارند زینمتری ک پیشرررفت تحصرریلی  د؛ درنتیجهننک ل و مواد مخدر اسررتفاده که از الک بیشررتر تمایل دارند  

شررفت  یو پ نفسعزته ک  نتیجه گرفتند «و پیشررفت تحصریلی  نفسرابطۀ عزت»بررسری  منظوربه( در پژوهشری 2002)

 باشند.میم یارتباط مستقدارای گر یدیکبا  یلیتحص

تا   نشران دهدریزان آموزشری به عوامل مؤثر بر پیشررفت تحصریلی توجه کافی زم اسرت برنامهالبا توجه به آنچه بیان شرد، 

آموزان های مناسربی را برای پیشربرد اهداف آموزشری تدوین و زمینه را برای موفقیت هرچه بیشرتر دانشریزیبتوان برنامه

این  لیکن ؛های پرشرماری ارزیابی شردبررسریدر  و پیشررفت تحصریلی نفسعزتارتباط بین در این راسرتا . آوردفراهم 

باالخص سربک رهبری دانشری معلمان  ،همچنین نقش متغیرهای میانجی .دقیق مورد ارزیابی قرار نگرفت  طوربهارتباط 

کنار اهمیت موضروع پیشررفت تحصریلی و   های متفاوت در. وجود نتیجهاندپیشرین بررسری نشرده یهاپژوهشنیز در 

هدف   ؛ لذاکندی بیشرررتری را تأیید میهالزوم انجام پژوهش ،های فرآیندهای نظام آموزشررری بر فرد و جامعهاثرگذاری

آموزان مقطع با پیشرفت تحصیلی دانش ی دبیرانسازمان نفسعزتبررسی تأثیر  عبارت است از اصلی پژوهش حاضر

 
1 viglins 
2 Ross & Broh 
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های گرایش یادگیری، جو  ا مؤلفهب) یدانشر شرهرسرتان بندر دیلم با توجه به متغیر میانجی سربک رهبری   متوسرطۀ دوم

 باشند:شر  ذیل مینیز بهفرضیات پژوهش . حمایت از فرآیند یادگیری فردی و گروهی( و حمایتی یادگیری

 معناداری وجود دارد. ۀرابط آموزانی دبیران با پیشرفت تحصیلی دانشسازمان نفسعزتبین  (1

 .دارد وجود یمعنادار رابطۀ رهبری دانشی با رانیدب یسازمان نفسعزت نیب (2

 .دارد وجود یمعنادار ۀرابط آموزاندانش یلیتحص شرفت یپ با رهبری دانشی نیب (3

 است.نقش میانجی  دارای آموزاننفس سازمانی و پیشرفت تحصیلی دانشسبک رهبری دانشی بین عزت (4

 

 شناسیروش

ات پژوهش ونظر هدف جز  و ازتوصیفی از نوع همبستگی صورت به هاداده یگردآور یهاشیوه اساسرحاضر ب  پژوهش

شررهرسررتان بندر دیلم در سررال تحصرریلی   دوم دورۀ متوسررطۀدبیران  ۀشررامل کلی جامعۀ آماریباشررد. کاربردی می

کرجسرری و  ۀجهت تعیین حجم نمونه با اسررتفاده از جدول تعیین حجم نمونباشررد.  نفرمی 355تعداد  به 1397_1396

 تصادفی ساده انتخاب شدند. یریگ نمونهآماری با روش  ۀنمون عنوانبهنفر  185مورگان، تعداد 

، ارزش در خودمختاری ۀمؤلف 4که دارای باشد می( 1391فر )ی بهشتی سازمان نفسپرسشنامۀ عزت ابزار پژوهش شامل

)کامالخ  یانهیگز 5 صورتبهبندی آن با مقیاس لیکرت گویه است. طیف نمره 18 با، سازگاری و قابلیت فردی سازمان

 1استاگدیلرهبری دانشی    پرسشنامۀ سبک  همچنین ازطراحی شد.    (مخالفم، مخالفم، نسبتاخ موافقم، موافقم و کامالخ موافقم

 گرایش یادگیری، جو حمایتی یادگیری و حمایت از فرآیند یادگیری فردی و گروهی ۀمؤلف سه 3که شامل استفاده شد 

آموزان در دانش شدۀدرج گویه است. برای سنجش متغیر وابسته یعنی پیشرفت تحصیلی از معدل نیمسال دوم 30 با

ها از دیدگاه خبرگان و برای پایایی نیز از روش آزمون آلفای  استفاده شد. برای اعتبار پرسشنامه ها،صیلی آنحت ۀکارنام

 یفیتوص  یهاآمارهاز    هاداده  وتحلیلتجزیهحاصل شد. برای    0/ 89که مقدار آن برای کل پرسشنامه  گردید  کرونباخ استفاده  

  Smart PLS  افزارنرمبا    یدییتأاستنباطی معادالت ساختاری با تحلیل عاملی اکتشافی و    هایو آماره  Spss22  افزارنرمبا  

 در نظر گرفته شد. 0/ 05 یمعنادارسط   که گردیداستفاده  3ویراست 

 

 

 

 

 

 
1.Stagdil 
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 هایافته

تعیین جهت . همچنین اندارائه شده حاضر توصیفی متغیرهای پژوهش یهاآمارهبرخی از نتایج ( 1)شماره جدول در 

در تحلیل عاملی تائیدی و البته  استفاده شد. ویلک_و شاپیرو اسمیرنوف_از تکنیک کولموگوروفها بودن دادهنرمال

، 1ها( نرمال باشند )کالین)سازه عواملبلکه باید  ؛ها نیست بودن تمامی دادهمعادالت ساختاری نیازی به نرمال یابیمدل 

 شماره جدولدر اسمیرنف _با تکنیک کولموگروف %5ها در سط  معناداری دادهبودن فرض نرمالنتایج آزمون  .(2010

 .اند( ارائه شده2)
 

پژوهش حاضر متغیرهای  یفیتوص یهاآماره   :1جدول    

 تعداد ی دگیکش یچولگ واریانس اریانحراف مع میانگین متغیر

 185 _016/0 _033/0 363/0 602/0 880/3 نفسعزت 

 185 528/0 434/0 927/0 963/0 079/4 خودمختاری

 185 _558/0 _422/0 628/0 792/0 621/3 ارزش فرد در سازمان 

 185 _586/0 _503/0 506/0 711/0 025/4 سازگاری

 185 _648/0 _366/0 432/0 657/0 845/3 ی فردیهاتیقابل

 185 _122/0 _602/0 179/0 423/0 395/4 سبک رهبری دانشی 

 185 742/0 _653/0 210/0 458/0 387/4 گرایش یادگیری

 185 305/1 155/1 340/0 583/0 383/4 جو حمایتی یادگیری

 185 143/0 _862/0 208/0 455/0 407/4 حمایت از فرآیند یادگیری فردی 

 155 _410/0 _348/0 580/2 606/1 062/16 پیشرفت تحصیلی
 

 

 هاج آزمون نرمال بودن دادهینتا: 2جدول 

 

 متغیر
 ویلک_شاپیرو اسمیرنوف_کولموگروف

 درجۀ آزادی معناداری درجۀ آزادی معناداری

 184 351/0 184 445/0 نفسعزت 

 184 316/0 184 401/0 خودمختاری

 184 331/0 184 382/0 سازمان ارزش فرد در 

 184 335/0 184 413/0 سازگاری

 184 421/0 184 512/0 فردی یهاتیقابل

 184 389/0 184 455/0 رهبری دانشی سبک 

 184 386/0 184 418/0 گرایش یادگیری

 184 355/0 184 400/0 جو حمایتی یادگیری

 184 362/0 184 410/0 حمایت از فرآیند یادگیری فردی 

 154 402/0 154 317/0 پیشرفت تحصیلی

 
1 .Kline 
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دلیلی برای رد به دست آمد؛ لذا  0/ 05مقدار معناداری بزرگتر از  در تمامی موارددهد نشان می (2شماره )جدول نتایج 

بوده و نرمال صورتپژوهش بههای به عبارت دیگر توزیع داده .ها وجود نداردبودن دادهفرض صفر مبتنی بر نرمال

 ک را اجرا کرد.یهای پارامترتوان آزمونمی

ساختار کلی  ی،دییعاملی تأها استفاده شد؛ لذا با استفاده از تحلیل در این مطالعه از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده

معادالت  یابیو مدل  یدیی. برای تحلیل عاملی تأندقرار گرفت ییسنجی محتواییمورد روا پژوهشهای پرسشنامه

برای سنجش قدرت   یدییاستاندارد تحلیل عاملی تأ ی. بار عاملندمحاسبه شد tاستاندارد و آمارۀ  یبار عامل ،ساختاری

به  0/ 3بزرگتر از  های پرسشنامه( در تمامی مواردآن )گویه ۀمشاهدنهان( با متغیرهای قابلبین هر عامل )متغیر پ ۀرابط

 تائید است.ساختار عاملی پرسشنامه قابل ؛ لذادست آمد

شود تا چه حد   یکه بررس  گیردی مصورت    یو مدل کل  ی، مدل ساختاریریگ اندازه بخش مدل    3برازش مدل در    یبررس

 یمجاز به بررس  پژوهشگرد برازش مدل،  ییتناس  دارد. پس از تأ  یآمار  ۀاز نمون  شدهیآورجمع  یهادادهمدل پژوهش با  

که  پژوهش ییمدل نهارها، یمربوط به متغ یهادادهپس از اخذ  PLS افزارنرم  .باشدیمپژوهش  هاییهفرض و آزمون

  یو در حالت ضرا  شده  استاندارد  ین ضرایدر حالت تخم  یعنی  ، در قسمت بعدیگیردیمل را دربر  یتحل قسمت اعظم

 براساس هایهفرضو آزمون  یو کل ی، ساختاریریگ اندازه یهامدلو برازش  هایلتحل یکه تمام کندیمارائه  t یمعنادار

 یی همگرا و روا  ییشاخص، روا  ییایار پایمع  3  یریگاندازه برازش مدل    یابتدا جهت بررس  .شودیمانجام    هایخروجن  یا

 ییایکرونباخ و پا ی، آلفایعامل ی  بارهایار ضرایمع 3توسط نیز شاخص  ییای. پادنریگیمواگرا مورد استفاده قرار 

 ییایکرونباخ و پا  ی ( و آلفا3)شماره  جدول  رد. نتایج آن برای ضرای  بارهای عاملی در  یگ یقرار م  سنجش مورد  یبیترک 

در   مدل کلی پژوهش در حالت ضرای  استانداردبا توجه به عملیات مذکور،    اند.( ارائه شده4)شماره  جدول  در    یبیترک 

  .اند( ارائه شده2شماره ) شکلدر  در حالت ضرای  معناداری( و 1شکل شماره )

؛ لذا  باشندیم 0/ 4ی مدل بارهای عاملی دارای مقادیر بیشتر از هاسازهدهند که تمامی ( نشان می3)شماره جدول نتایج 

 ی است.ریگ اندازه ۀ برازش مناس  مدل دهندنشانکه  باشدیم قبولقابلی ریگ اندازهی هامدلپایایی 

 

 حاضر در مدل پژوهش کنندهشرکت مقدار بارهای عاملی استاندارد ابعاد   :3جدول  

در مدل کنندهشرکتابعاد  متغیر  بار عاملی استاندارد 

 
 

نفسعزت   

 

884/0 خودمختاری  

721/0 سازمان ارزش فرد در   

429/0 سازگاری  

956/0 فردی یهاتیقابل  

 

 سبک رهبری دانشی 

 

918/0 گرایش یادگیری  

788/0 حمایتی یادگیریجو   

670/0 حمایت از فرآیند یادگیری فردی   
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 مدل کلی پژوهش در حالت ضرای  استاندارد: 1 شکل

 

 

 

مدل کلی پژوهش در حالت ضرای  معناداری  : 2 شکل  
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 پرسشنامه ییای  پایضرا :4جدول 

 سؤاالتتعداد  متغیر
 کرونباخ یآلفا

𝜶 > 𝟎/𝟕 

 یبیترک یی ایپا

𝑪𝑹 > 𝟎/𝟕 
 839/0 856/0 30 سبک رهبری دانشی 

 840/0 889/0 18 نفسعزت 

 590/0 588/0 ___ پیشرفت تحصیلی

 

زان یم ،AVE معیار ( استفاده شد.AVE) شدهاستخراجانس ین واریانگیهمگرا از شاخص م ییروا یبررس منظوربه

همگرا  ییسنجش روا یار را براین معیاپژوهشگران پیشین  .دهدیمخود را نشان  یهاشاخصک سازه با ی یهمبستگ

را   قبولقابلهمگرا   ییروا  0/ 5  یمعنا که مقدار باالینبد  ؛باشدیم  0/ 5ن مقدار  یا  یو اظهار داشتند که مقدار بحران  یمعرف

جدول نتایج  اند.( ارائه شده5)شماره جدول مدل در  یهاسازه یهمگرا ییروا یج حاصل از بررسی. نتادهدیمنشان 

 جهیدرنتآمد؛    به دست   0/ 5ی مدل مقدار مالک حداقل برابر  هاسازهبرای تمامی    AVEدهند که مقدار  ( نشان می5)شماره  

 .دنشو یمی تأیید ریگ اندازهی هامدلروایی همگرای مدل و برازش 

 

 AVE براساسمدل  یهاسازه یهمگرا ییروا :5جدول 

 AVE ریمتغ

 638/0 سبک رهبری دانشی 

 584/0 نفسعزت 

 552/0 تحصیلیپیشرفت 

 

از مقدار   نپنها  یرهایمتغ  ی( تمامیقطر اصل  ی)اعداد رو  AVEمقدار جذر  که    شودیممشاهده    ( نیز6)  شماره  جدولدر  

 دهد.یرا نشان م یریگ اندازه یهامدلمناس   یواگرا یین امر روایا ؛شتر است یب رهایمتغر یبا سا هاآنان یم یهمبستگ

 

 س فورنل و الرکر ی ماتر  براساسمدل  یواگرا  ییروا یج بررسی نتا: 6جدول  

 هاسازه سبک رهبری دانشی نفسعزت پیشرفت تحصیلی

 سبک رهبری دانشی  779/0  

 نفسعزت  335/0 764/0 

 پیشرفت تحصیلی 425/0 707/0 742/0
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 ینوبت به برازش مدل ساختار یریگ اندازه یهامدل پس از برازش  PLSدر روش  هادادهل یتم تحلیمطابق با الگور

 یاریمع  2R.  ردیگ یمقرار    استفاده  مورد  یجهت برازش بخش ساختار  ،R Squaresار  ی ن بخش معی. در ارسدیمپژوهش  

ک یبر  زابرونر یک متغیدارد که  یریمدل است و نشان از تأث یبه بخش ساختار یریگ اندازهکردن بخش متصل یبرا

. اندشده  یمعرف  2R  یف، متوسط و قو یر ضعیمقاد  عنوانبه   یبه ترت  0/ 67و    0/ 33،  0/ 19ر  ی. مقادگذاردیم  زادرونر  یمتغ

 زابرون)الزم به یادآوری است که برای متغیرهای  اند.( ارائه شده7شماره )جدول ار در ین معیا یج حاصل از بررسینتا

مقدار مالک،  3با توجه به  2R آمدهدست بهدهند که مقدار ( نشان می7)شماره جدول نتایج  .(گرددینم ارائهاین مقدار 

  حاکی از برازش مناس  مدل ساختاری است.

 

 2R یرمقاد :7جدول 

 2R ریمقاد ریمتغ

 412/0 سبک رهبری دانشی 

 405/0 پیشرفت تحصیلی

 

 مدل که گفت  توانیم ،آمد به دست  0/ 36از  بزرگتر GOFشاخص  دلیل کهبدین( 8)شماره جدول با توجه به نتایج 

 . است  بوده برخوردار مناسبی کیفیت  از پژوهش در این شدهاستفاده

 

 پژوهش حاضر  متغیرهای برای اشتراک شاخص: 8 جدول

 GOF شاخص افزونگی شاخص اشتراک متغیر

  465/0 593/0 سبک رهبری دانشی 
 521/0 655/0 نفسعزت  497/0

 711/0 621/0 پیشرفت تحصیلی

 

 اند. ارائه شده( 9جدول )در نتایج بررسی فرضیات پژوهش حاضر 

 

 پژوهش حاضرنتایج برگرفته از متغیرهای  :9جدول 

 فرضیات شماره
 بار

 عاملی

مقدار 

 معناداری

رابطه 

 دارد

  163/4 409/0 رابطه وجود دارد. آموزان دانش ی با پیشرفت تحصیلیسازمان نفسعزت بین  1

  604/4 335/0 ی با سبک رهبری دانشی دبیران رابطه وجود دارد. سازمان نفسعزت بین  2

  556/8 891/0 رابطه وجود دارد. آموزان دانش بین سبک رهبری دانشی با پیشرفت تحصیلی 3

  547/9 884/0 است. یانجینقش م یآموزان دارادانش یلیتحص شرفتیو پ ینفس سازمانعزت نیب  یدانش یسبک رهبر 4
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 0/ 409برابر  آموزاندانش ی با پیشرفت تحصیلیسازمان نفسعزتر یان متغیم ۀرابط شدت( 9)شماره جدول نتایج طبق 

در حالت  ی. همچنین با توجه به مدل ساختارمتغیر وجود دارد 2میان متوسط  همبستگیدهد نشان میشد که  محاسبه

 آموزان دانش ی و پیشرفت تحصیلیسازمان نفسعزت ریمتغ 2ن یب tآمارۀ زان یکه م شودیمضرای  معناداری مشاهده 

 . شودیمرفته یپذپژوهش اول  فرضیۀ اصلیلذا  ؛است  _1/ 96 تا 1/ 96ۀ خارج از باز و 3/ 163 برابر

دهد ه نشان میک  محاسبه شد 0/ 335برابر  سبک رهبری دانشی دبیرانی با سازمان نفسعزتر یان متغیم ۀرابط شدت

در حالت ضرای  معناداری مشاهده  یهمچنین با توجه به مدل ساختار .متغیر وجود دارد 2میان متوسط  همبستگی

 1/ 96  ۀخارج از باز  و  4/ 604برابر    سبک رهبری دانشی دبیرانی و  سازمان  نفسعزت  ریمتغ  2ن  یب  tآمارۀ  زان  یکه م  شودیم

 شود. یرفته میپذ پژوهشدوم  فرضیۀ اصلیلذا  ؛است  _1/ 96 تا

دهد ه نشان میک محاسبه شد    0/ 891برابر    آموزاندانش  سبک رهبری دانشی با پیشرفت تحصیلیر  یان متغیم  ۀرابط  شدت

 شودیمدر حالت ضرای  معناداری مشاهده    یهمچنین با توجه به مدل ساختار  .متغیر وجود دارد  2میان  قوی    همبستگی

 تا  1/ 96  ۀخارج از باز  و  8/ 556برابر  آموزان  دانش  سبک رهبری دانشی و پیشرفت تحصیلی  ریمتغ  2ن  یب  tآمارۀ  زان  یکه م

 شود. یرفته میسوم پذ فرضیۀ اصلیلذا  ؛است  _1/ 96

 ؛ لذاموزان اثرگذار است آی از طریق متغیر سبک رهبری دانشی بر پیشرفت تحصیلی دانشسازمان نفسعزتدرنهایت 

 .گرددیم دییتأچهارم نیز  ۀفرضی

 

 گیریبحث و نتیجه

 وجود دارد. ۀ معناداریرابطآموزان دانش ی با پیشرفت تحصیلیسازمان نفسعزتاول: بین  فرضیۀ اصلی

دهد  نشان می که محاسبه شد 0/ 409برابر  آموزاندانش ی با پیشرفت تحصیلیسازمان نفسعزتر یان متغیم ۀرابط شدت

به  3/ 163 برابرآزمون  tآمارۀ  پژوهش، یهمچنین با توجه به مدل ساختار .متغیر وجود دارد 2میان متوسط  همبستگی

 ،شدهمشاهده یدهد همبستگیبوده و نشان م 1/ 96یعنی  %5در سط  خطای  tبحرانی  از مقداره بزرگتر ک  آمد دست 

 .شودیم دییتأ H1 و رد H0 ،سط  این در گفت  توانمی و گرددمی دییتأ پژوهشاول  فرضیۀ اصلی ؛ لذااست معنادار 

رابطه وجود شهرستان دیلم    متوسطۀ دوم  دورۀآموزان  دانش  ی با پیشرفت تحصیلیسازمان  نفسعزت نیب  دیگر  عبارت  به

باشد. همسو می و همخوان( 2014ژائو )فنگ و  و (1396ناظری و همکاران ) هایپژوهش یهاافتهیبا  یجهاین نت .دارد

 و  گذاردمی  اثر فرد یهاآرمان و  عالیق نیازها، ،هاشیگرا شناختی، فرایندهای بر  نفسعزتدر تبیین این یافته باید گفت 

این  فرضیۀ اصلی اول. با توجه به نتایج باشدیم آموزدانش  نفسعزت میزان از متأثر نیز تحصیلی پذیرد. پیشرفت می اثر

 یلیتحص ت یوضع از ن،ییپا نفسعزت یدارا افراد به نسبت  باال نفسعزت یدارا هک  یافرادگفت  توانیم پژوهش

 .رددا وجود متوسط مثبت و  میمستق ارتباط نفسعزت  و معدل نیب . همچنینبرخوردارند یترمطلوب
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 وجود دارد. رابطۀ معناداری ی با سبک رهبری دانشی دبیرانسازمان نفسعزتدوم: بین  فرضیۀ اصلی

دهد ه نشان میک  محاسبه شد 0/ 335برابر  سبک رهبری دانشی دبیرانی با سازمان نفسعزتر یان متغیم ۀرابط شدت

به  4/ 604 برابرآزمون  tآمارۀ  ،پژوهش یهمچنین با توجه به مدل ساختار .متغیر وجود دارد 2میان متوسط  همبستگی

 ،شدهمشاهده یدهد همبستگیبوده و نشان م 1/ 96یعنی  %5در سط  خطای  tبحرانی  از مقداره بزرگتر ک  آمد دست 

 .شودیم دییتأ H1 و رد H0 ،سط  این در گفت  توانمی و گرددمی  دییتأ پژوهشدوم  فرضیۀ اصلی ؛ لذامعنادار است 

 یهاافتهیبا    یجهاین نت  رابطه وجود دارد.  دوم  دورۀ متوسطۀقابلیت فردی با سبک رهبری دانشی دبیران    نیب  دیگر  عبارت  به

در تبیین این یافته باید .  باشدیم( همخوان و همسو  1389)بابایی و همکاران  و  (  1396رسولی و همکاران )های  پژوهش

رفتار انسانی  ۀکنندنییتعوابسته است. یکی از نیازهای  هاآن رهبری  ۀآموزان به دبیران و به نحو عملکرد دانشگفت 

زندگی افراد شامل شادکامی فردی، پیروزی،  متفاوت یهاجنبهبر  ،است که ضمن انتقال کنترل به فرد نفسعزتداشتن 

 باشد.گذار میروابط با دیگران، موفقیت، خالقیت و پیشرفت تحصیلی تأثیر
 

 وجود دارد. رابطۀ معناداری آموزاندانش سوم: بین سبک رهبری دانشی با پیشرفت تحصیلی فرضیۀ اصلی

دهد ه نشان میک شد    محاسبه  0/ 891برابر    آموزاندانش  سبک رهبری دانشی با پیشرفت تحصیلیر  یان متغیم  ۀرابط  شدت

به   8/ 556برابر آزمون tآمارۀ  ،پژوهش یهمچنین با توجه به مدل ساختار .متغیر وجود دارد 2میان قوی  همبستگی

 ،شدهمشاهده یدهد همبستگیبوده و نشان م 1/ 96یعنی  %5در سط  خطای  tبحرانی  از مقداره بزرگتر ک آمد  دست 

 .شودیم دییتأ H1 و رد H0 ،سط  این در گفت  توانمی و گرددمی دییتأ پژوهشسوم  فرضیۀ اصلی ؛ لذامعنادار است 

این  رابطه وجود دارد. دوم دورۀ متوسطۀ آموزاندانش سبک رهبری دانشی با پیشرفت تحصیلی نیب دیگر عبارت به

( همخوان و 2012)و ولفه  (2013(، ونکارتمن و کامیلوس )1395آقایی و همکاران ) هایپژوهش یهاافتهیبا  یجهنت

آن بر پیشرفت تحصیلی  ریتأثنوع سبک رهبری مدیران مدارس و در تبیین این یافته باید گفت . باشدیمهمسو 

شود . استفاده از مدیریت و سبک رهبری مناس  باعث میدیآیمشمار  مهم مدیریتی به  یهاشاخصآموزان یکی از  دانش

کار با  همان در کالس به وجود آید. منظور از مدیریت و رهبری کالس درس یریادگیبرای  یمطلوبمحیط روانی 

 یسو بهآموزان  دانش  ،در آن شرایط  کهو تأمین فضای مناس  آموزشی است    هاآن  توجهجل  آموزان، ایجاد نظم و  دانش

ن فضای روانی امکا سازیباعث فراهم ایجاد فضای مناس  آموزشیدرواقع شوند. اهداف مطلوب رهبری هدایت می

برای پیشبرد اهداف  مناس  ای بر تأمین بهداشت روانی، وسیله عالوه . پاسخ به نیازهای روانیشودمی فراهممناس  را 

 باشد.یران میگآموزشی و تربیتی و رشد شخصیت فرا
 

  ی انجینقش م یآموزان دارادانش  یلیتحص شرفت یو پ ینفس سازمانعزت  نیب یدانش یسبک رهبرچهارم: اصلی  ۀفرضی

 است.

 دارای  آموزانی و پیشرفت تحصیلی دانشسازمان نفسعزتبا توجه به نتایج مدل نهایی، متغیر سبک رهبری دانشی بین 

آموزان ی از طریق سبک رهبری دانشی بر پیشرفت تحصیلی دانش سازمان نفسعزت دیگر به عبارت است.نقش میانجی 

( همخوان و 1389( و بابایی و همکاران )1396رسولی و همکاران ) هایی پژوهشهاافتهاین نتیجه با یاثرگذار است. 

هرچه این  .آگاهی و دانش معلمان داللت دارد ۀدر تبیین این یافته باید گفت رهبری دانشی بر مجموعباشد. همسو می

 توانیم ؛ لذاشود بیشتری برخوردار نفساعتمادبهو توان انتظار داشت فرد از اطمینان می ،باالتری باشد ۀدانش در مرتب
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پیشرفت تحصیلی   جه یدرنت  کهبیشتری ظاهر شوند    ۀشود معلمان در تدریس خود با انگیزنتیجه گرفت این امر موج  می

 شود.میحاصل 

آموزان دبیران، استقالل الزم را در انجام تکالیف به دانش  گردد کهپژوهش حاضر پیشنهاد می فرضیۀ اولنتایج  براساس

باعث  خودمختاریتا با تقویت  فراهم شود آموزاندانش رایانجام تکالیف، آزادی عمل ب ۀدر نحو  همچنین. بدهند

معلمان   نفسعزتو   نفساعتمادبه  ارتقاءهای توانمندسازی دبیران برای  دورهدرنهایت   شوند.ها در آنپیشرفت تحصیلی  

 ران بود.ی دبیسازمان نفسعزتتا بتوان شاهد عملکرد بهتر  صورت گیرند

سمت سبک رهبری مبتنی بر به وپرورشآموزش نظام گردد که پژوهش حاضر پیشنهاد می دومبراساس نتایج فرضیۀ 

  نفس عزتشناختی مانند  های روانشاخص  ارتقاءموج     تواندیمن امر  ای  ؛دبیران توجه ویژه نماید  و  دانش برای مدیران

 با تا شوند قائل ارزش امور انجام در آموزاندانش مهارت و تجربه، نوآفرینی برای ی دبیران شود. همچنین دبیرانسازمان

 .شوند خود دانشی رهبری سبک افزایش باعث  هاآن در فردی هایارزش تقویت 

رهبری  یهاسبکهای ضمن خدمت با تمرکز بر دورهگردد که پژوهش حاضر پیشنهاد می سومبراساس نتایج فرضیۀ 

بیشتر مورد  ،ان داردآموزدانش معناداری بر پیشرفت تحصیلی  ریتأثد تا این نوع سبک که نبرگزار شو  ،دانشی خصو به

 باشد وهای تدریس معلمان نظارت مستمر داشتهبر شیوه وپرورشآموزشهمچنین وزارت توجه معلمان قرار گیرد. 

 سبک تدریس معلمان تعیین کند. برای خاصی بندیدرجه

وزارت های دانشی توسط  های توانمندسازی سبکدوره  گردد کهپژوهش حاضر پیشنهاد می  چهارمبراساس نتایج فرضیۀ  

 نفس سازمانی آشکار شود.برای دبیران اجرا شوند تا اثرات مطلوب آن بر پیشرفت تحصیلی و عزت وپرورشآموزش

 

 منابع فارسی فهرست

 یدانشگاهشیآموزان پنفس با عملکرد تحصیلی دانشهویت و عزت یهارابطه سبک (.1396) یمهد ،مال ویرانی -

 .36_28(، 9) 2نوین در علوم رفتاری.  یهاشرفت یپ ، نشریهشهرستان ایذه

نفس و پیشرفت تحصیلی (. تحلیل رابطۀ عزت1396ی، مژگان و حسینی، سید احمد )گیبلیاناظری، علیرضا،  -

 .129_11(، 20) 7ران، فرهنگ مدیریت، آموزان سوم متوسطه تهدانش

بررسی الگوی ساختاری اثر سبک رهبری توزیعی بر  (1395) یعمران حامد و کرمی غالمرضا سیدعلی، آقایی، -

: ی معلمسازمانشغلی معلم و تعهد    تحصیلی معلم، رضایت   ینیبخوش  یهاشاخصآموزان با  پیشرفت تحصیلی دانش

فازی. نشریه علمی مدیریت ایران،  AHPبر استفاده از رویکرد دلفی فازی و  مؤثر یانهیزمعوامل  یبندرتبهتبیین و 

 .138_127 ص، ص3، شماره 24دوره 

 دانشجویان در تحصیلی پیشرفت  و  نفسعزت (. همبستگی1395میرالشاری ) ژیال دژکام، محمود حسینی، محمدعلی -

 .1395تابستان  و پزشکی، بهار علوم در آموزش ایرانی تهران، مجله یبخشتوان و بهزیستی علوم دانشگاه یبخشتوان
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و پیشرفت تحصیلی  یمیمدیریت کالسی معلمان با خودتنظ یهابررسی رابطه سبک(. 1395) میمر ،هادی -

 .نوین ایران یهامدیریت و اقتصاد مقاومتی، مالزی، مرکز توسعه آموزش یالمللنیکنفرانس ب آموزان،دانش

ها در مدارس راهنمایی ی آناثربخشنفس مدیران و (. پژوهشی با عنوان رابطه بین عزت1394) روزهیفجواهری،  -

 فردوسی مشهد. دانشگاه، علوم اجتماعیکارشناسی ارشد، رشته  نامهانیپاشهر مشهد،  2ناحیه 

آموزش به شیوه یادگیری مشارکتی و نقشه   یاثربخش  (.1394کردنوقابی رسول )  ؛مسی    ،یارمحمدی  ؛آرزو  ،محمدی -

فناوری آموزش و یادگیری سال اول، شماره دو، بهار ، آموزانمفهومی فردی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش

94. 

نفس سازمانی با بررسی رابطه بین عزت .(1388) رانیباغبان ا عابدی محمدرضا؛ باغبان ایران؛؛ صادقیان فاطمه -

 .91_56(، 2) 4، شخصیتی یهاپ یبازخورد سازمانی و سازگاری شغلی و انواع ت

 .شورکان یا و مربی، تهران، انتشارات انجمن اولنفسعزتش یافزا یهاروش (.1383)ل یاسماع ابانگرد،یب -
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