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 یهاهیسرما با گرامثبت رهبری راهبردهای بین رابطه

 ابتدایی مدارس معلمان شناختیروان

 2زارع خلیلی یمجتب، 0کامران شیوندی چلیچه

 30/35/50تاریخ پذیرش:  31/52/50تاریخ دریافت: 

 چکیده
 شناختیروان یهاهیسرما با گرامثبت رهبری راهبردهای بین یابی رابطهبررسی و ارز»تحقیق حاضر با هدف 

 ابتدایی معلمان تحلیلی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه -به روش توصیفی «معلمان

با  هاآننفر از  415که تعداد ، است، بودند تدریس به مشغول 50-52 تحصیلی سال در که، تهران 32منطقه 

فرمول کرجسی و مورگان انتخاب گردید. ابزارهای  بر اساسو  ایچندمرحله یاخوشه گیریونهنمروش 

و همچنین پرسشنامه سرمایه  گرامثبتپرسشنامه محقق ساخته رهبری در این پژوهش شامل  مورداستفاده

باریابی شده و اعت مورداستفاده( 3153لوتانز و همکاران که توسط نصر اصفهانی و همکاران ) شناختیروان

آمد.  به دست/. 35/. و 31از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب  هاآنپایایی  که، بوده است، است

همبستگی پیرسون و همچنین مدل معادالت ساختاری استفاده گردید.  یهاآزموناز  هادادهجهت تحلیل 

و ابعاد آن با  گرامثبتی بین رهبری حاصل از پژوهش حاکی از آن بود که ارتباط مثبت و معنادار یهاافتهی

 یرگذاریتأث دهندهنشانموجود در مدارس مربوطه وجود داشت. نتایج همچنین  شناختیروان یهاهیسرما

 موجود در مدارس در میان معلمان بوده است. شناختیروان یهاهیسرماو ابعاد آن بر روی  گرامثبترهبری 

 مدل معادالت ساختاری، شناختیروان یهاهیسرما، گرامثبترهبری  کلیدی: واژگان
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 مقدمه

 وپنجهدستخاصی  یهایدگیچیپدر هزاره سوم با مشکالت و  هاسازمانمدیریت و رهبری 

نهضت ، کارگری یهاجنبش، افزایش سرعت تغییرات و رقابت؛ گریدانیببه. کندیمنرم 

 یهابحران، هاآنازهای مدیریت کیفیت فراگیر و افزایش انتظارات مشتریان و تنوع نی

ی جایبهافزایش جا، ابعکمبود من، شدنیجهان، مشکالت اخالقی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی

 قبل باشد یهادورهکه مدیریت و رهبری در هزاره سوم متفاوت از  اندشدهاعث ب، شغلی

( و در جهت حرکت به سمت 3153، و خبازیان یروزبهان، احسان ملکی، )فروهر

 اند.ایی سوق پیدا کردهگرمثبت

در  ییگرامثبتو عملیاتی نمودن مقوله  سازیمفهومگیری مثبت به سازمان همان جهت

، استراتژی، فرهنگ، رهبریکه توسط عواملی همچون  (4534، 3زیروفسکیبوده )سازمان 

 مفهومی مرزهای تعیین گریدانیببه (.همان) شودیم تعیین انسانی منابع و ساختار

 سازمانیفرهنگ، مثبت رهبری بعد پنج در سازمان در مثبت یریگجهت و ییگرامثبت

 و تحلیل بوده و هر نمایان و ارائه مثبت انسانی منابع و مثبت ساختار، مثبت استراتژی، مثبت

 بعد پنج این بروز و وجود نیازمند، سازمان از سطحی هر در ییگرامثبت از سازیمفهوم

 خلق به منجر اساسی بعد پنج این از ناشی ییگرامثبتفرایندهای  ترتیب بدین. است اساسی

 گرامثبتکه بعد رهبری ، (4551، نلسون و کوپر) شودیم گرامثبت سازمانی رفتار ایجاد و

 برای اخالقی و انسانی اندازیچشم ارائه با، سایر ابعاد کنندهتسهیلو  کنندههدایت عنوانبه

 با و سازمان انسانی نیروی و اعضاء مثبت یهاجنبه و هاوتق بر تکیه با همچنین و مدارس

 فراهم انسانی منابع برای را انتظار از فراتر یعملکرد به یابیدست، اخالقی یرفتارها بر تکیه

، هانقش و وظایف، مدرسه سیستم به نسبت مرسوم یهادگاهید و نگاه و با تغییر کرده

به سمت  را کارکنان( و انآموزدانش، معلمان، مدیران) سازمان اعضای رفتار، ارتباطات

با  گرامثبترهبران  روازاین. دهندیمدر خود سوق  نهفتهروانی  یهاهیسرمابهبود و تقویت 

یا همان  یآورتاب، یدواریام، یبینخوشایجاد و خلق فضا و جوی مثبت در مدارس؛ 
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، یوسف و آوالیو، 0لوتانز) ددهنیمموجود در سازمان را ارتقا  شناختیروان یهاهیسرما

و سوء عملکردهای  هاضعفبا اجتناب کردن از اشتغال ذهنی مداوم به  گریدانیببه. (4551

توجه کرد و  هاآنمطلوب  یهاتیفیکو  هاقوتتوان به می، افراد توسط رهبران

را در کارکنان افزایش داد و  نفساعتمادبهامیدواری و ، ینیبخوش، نفساعتمادبه

معلمان  شناختیروانسرمایه . عملکرد فردی و سازمانی را بهبود بخشید لهیوسنیبد

آنان در شغل  یاحرفهبر تعهد  یتوجهقابلبه میزان  ابتداییمعلمان دوره  الخصوصیعل

-چین چیا، جو-چو می، مین-)لی هسینگ دهدیمرا نشان  معناداریمثبت و  ریتأثمعلمی 

گذار از مدیریت کالس درس به رهبری در کالس ، نابراینب. (4531، 4تانگ-و هووهوای 

محتوایی و ساختاری مشترک بین برنامه ریزان آموزشی و ، مستلزم درکِ مفهومی، درس

باور معلمان در لحظه عمل و  سوکیکالن در نظام آموزشی از  گذاراناستیسدرسی و 

آنان در  یریگتجه. این باور معلمان است که است طرفکیازاجرا در کالس درس 

 یریگجهتکه یکی از ابعاد آن  کندیماثربخش را ترسیم  صورتبه داریکالس یهاوهیش

 مثبت است.

آموزشی  هایسازماندر  گرامثبتبا توجه به اهمیت و ضرورت وجود رهبران  روازاین

 شناختیروان یهاهیسرما ازجملهمختلف سازمان  یهاجنبهبر  هاآنو همچنین اثرات 

 یهاهیسرمابر  گرامثبتاثرات رهبری پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل ، وجود در آنم

 پرداخته است.بر روی رفتار معلمان در مدارس  شناختیروان

 کامرون توسط 4553 سال در مفهوم یک عنوانبه 5گرامثبت رهبری. گرامثبترهبری 

 عرصه در حاضر حال در گرامثبت رهبری یهایاستراتژ و هاروش اگرچه. شد معرفی

، (4535، نیومن و مایکل) رندیگیم قرار مورداستفاده عمومی طوربه هاسازمان وکارکسب

 و موردبررسی مختلف هایسازمان و هاطیمح، شرایط در و دقیق و اساسی طوربه هنوز اما

 آن یهایژگیو گرامثبت رهبری صحیح و دقیق شناخت بنابراین. است نگرفته قرار تحلیل

                                                           

1. Luthans 

2. Lee Hsing-Ming, Chou Mei-Ju, ChinChia-Hui, WuHo-Tang 

3. Positive Leadership 



 

044 
 95 ، زمستان01شماره ، سومسال  فصلنامه

 موزشیهای رهبری و مدیریت آپژوهش

، سازمان به مثبت یریگجهت و ییگرامثبت این در رهبری فرایند .است ضروری و الزم

 رهبری رفتار برای معتقدند( 4533) 0میشرا و میشرا که است کلیدی عامل چند متضمن

 :از اندعبارت عوامل این. باشندیم حیاتی و یضرور

 و افراد، شودیم ثباع که هست ضروری و مهم دلیل این به اعتماد وجود :اعتماد

 به نیاز بردن بین از و حذف همچنین و متقابل یهایوابستگ ایجاد طریق از هاگروه

 مدیریت به اعتماد. بپردازند امور اداره و مدیریت به رسمی قراردادهای و نامهتوافق

 (.3533، لوتانز) کندیم کمک ابهامات کاهش و هایدگیچیپ

 شدهنییتع وضعیت با رویارویی به نیاز عنوانبه قیقد طوربه تواندیم شجاعت :شجاعت

 تفاوت ایجاد توانایی مورد در نفساعتمادبه اساس ( بر4551، کویین و وورلین) موجود

، آوالیو و لوتانزشود ) تعریف آینده به نسبت داشتن اطمینان و( 4533، میشرا و میشرا)

 بین اعتماد ایجاد به منجر، آینده از ناطمینا و نفساعتمادبه یبر مبنا داشتن شجاعت(. 4551

 .شودیم متقابلشان روابط در سازمان اعضای و رهبران

 و آگاهی به رهبر تمایل دهندهنشان که است مهم انسانی کیفیت یک تواضع :تواضع

 که نیست معنی این به رهبر اینکه درک و فهم همچنین و خود قوت و ضعف نقاط درک

 از متواضع رهبر( 4551) ویآوال و لوتانز یهاگفته طبق بر و گریدانیببه. است جهان مرکز

 مطمئن تا بوده دیگران با هابیآس این درباره بحث آماده و بوده خودآگاه یریپذبیآس

 بدانند که مندندعالقه همچنین متواضع رهبران. کندیم حرکت درست مسیر در که شود

 .شوندیم فهمیده و درک دیگران توسط چگونه

، کنند ایجاد اعتماد دیگران و خود بین خواهندیم که رهبرانی برای اصالت :صالتا

 رشد درصدد که است رفتاری الگوی معنی به اصیل رهبر. است حیاتی و ضروری

 جو ارتقا طریق از خود توسعه و پرورش همچنین و اطالعات متعادل پردازش، خودآگاهی

، گاردنر، ویآوال، 2والوموا) است ازمانس در مثبت روانی یهاتیظرف و مثبت اخالقی

 (.4553 ترسونیپو  نگیورس

                                                           

1. Mishra 
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 گرامثبتعوامل کلیدی رهبری  .1 شکل

و  هایژگیوبا داشتن  گرامثبت رهبری که کرد عنوان توانیم خالصه طوربه بنابراین

اصالت و تواضع( ضمن ایجاد جو مثبت و سرشار ، شجاعت، عوامل کلیدی نامبرده )اعتماد

 ایجاد، (4534، 0لوتانز و یوسف) یبینخوش و کارآفرینی بر، مالحظات اخالقی و انسانیاز 

 انصاف از صحیح ادراک ایجاد و خلق، (4534، میشرا و میشرا) ردستانیز و خود بین اعتماد

 و حقوق، ارزیابی واضح قوانین وضع وسیلهبه( 4534، 2مایرکارکنان ) بین در عدالت و

 بنابراین. کنندیم تأکید( 4534، الندورک و مرتنسن، 5کارلسونقا )ارت سیستم و دستمزد

 رهبری ایجاد و خلق با مهمی و تنگاتنگ ارتباط دارای سازمانی عدالت و انصاف، اعتماد

 رهبری که معتقدند( 4532گورا ) و زیروفسکی همچنین. است سازمان در گرامثبت

 رهبری گریدانیببه. است سازمان در ییگرامثبت یسوبه حرکت روند آغاز گرامثبت

 خود نوبهبه این که، دهدیم شکل را مثبت سازمانیفرهنگ، زمان طول در گرامثبت

 کارکنان بین در مثبت انسانی سرمایه ایجاد یا و استخدام، مثبت سازمانی طراحی با تواندیم

 .شود اجرا موجود

، سازمان در گرامثبت رهبری و ییگرامثبت خصوصیات و هایژگیو راستای در

 به هاآن همه طورکلیبه ولی، است شده ارائه گرامثبت رهبری از زیادی متفاوت تعاریف

                                                           

1. Youssef   & Luthans 

2. Mayer 

3. Carlsen 



 

046 
 95 ، زمستان01شماره ، سومسال  فصلنامه

 موزشیهای رهبری و مدیریت آپژوهش

 از(. 4533، 0مکسولاست ) ریتأث فرایند رهبری، کنندیم پیدا کاهش اساسی فرض این

 گریدانیببه. بود خواهد سازمان در منفی و مثبت جو ایجاد به قادر رهبر، ریتأث این طریق

 پیدا گسترش سازمان تمام در سرعتبه و هستند مسری رهبر احساسات و یوخوخلق

 مثبت نگرش و دید دارای رهبر که است مهم بنابراین(. 4554، همکاران و گلمن) کنندیم

 تیم یک حفظ و سازمان در رضایت و اعتماد، امنیت، احساسات به بخشیدن الهام برای

 بر غلبه، مسائل حل بر فقطنه گرامثبت رهبران(. 4553، 2استاق و گاردنرباشد ) اثربخش

، سازمان توسعه و رشد روی بر بلکه، منفعت آوردن به دست حتی و رقابت افزایش، موانع

 کنندیم تأکید العادهفوق مثبت پیامد خلق، انسانی شرایط بهترین کردن فراهم و ایجاد

 بر یاگسترده پیامدهای دارای رهبری به نگر مثبت رویکرد گریدانیببه (.4553، کامرون)

 تواندیم گرامثبت رهبری گریدانیببه. است سازمان اعضای عملکرد و استرس سطح روی

 به نگاهی با(. 4550 ،بارلینگ و فرانسیس، سیواناتان، کیلوایکند ) تعدیل را زاتنش روابط

 با( مالحظه، کردن انمندتو، حمایت) گرامثبت رهبر رفتار که کرد عنوان توانیم آینده

، گوزمن و برگ، نیلسون، ساکنبود ) خواهد ارتباط در کارکنان استرس پایین درجه

 احساسات و داده پاسخ بهتر مثبت جو به سازمان اعضای و کارکنان گریدانیببه(. 4535

 صورت این در که، شده اعضا رشد و شاد فضای ایجاد باعث سازمان در موجود مثبت

داشت  خواهند بودن ترسازنده و ترخالق، مفیدتر، ینیبخوش به بیشتری یلتما هاآن

 مسائل با برخورد در هاآن استرس میزان از خود نوبهبه هایژگیو این که، (4534، 5گیلبرت)

 ابعاد و اصول یریکارگبه و کاربست بنابراین. کاست خواهد شغلی و کاری مختلف

(. 4553، کامرون) شودیم سازمان عملکرد العادهوقف کارایی به منجر گرامثبت رهبری

، مثبت جو ارتقا: از اندعبارت گرامثبت رهبری اساسی بعد ( چهار4553) ازنظر کامرون

 (.4553، کامرونمثبت ) معناداری و مثبت ارتباطات، مثبت روابط
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سازمان  موقعیت و محیط از سازمان اعضای درک از عبارت سازمان جو :مثبت جو

، هانگرش، فرایندها، هااستیس مجموعه از جو گریدانیببه(. 4555، 0فرچت و کینسنات)

 مثبت سازمان جو اگر. ردیگیم شکل سازمان اعضای بین تعامالت و ارتباطات، رفتارها

 رهبران هدف(. 4530، گوتیربود ) خواهد سازنده و بخشیشاد، مثبت جو این، باشد

 به که زمانی تا سازمان در آن داشتننگه همچنین و مثبت جو ایجاد و خلق گرامثبت

 است، شود تبدیل سازمان مسلط فرهنگ

 روابط ساختن و خلق، مثبت سازمان ایجاد یهایاستراتژ از دیگر یکی :مثبت روابط

 قوی و مثبت روابط ایجاد و خلق برای(. 4530، گوتیر) است سازمان اعضای بین در مثبت

 سازمان در منفی روابط کهازآنجایی که است معتقد (4531) سیگالد، سازمان در

 کاربرد و کردن فراهم نیازمند گرامثبت رهبران بنابراین، است مثبت روابط از قدرتمندتر

. باشندیم سازمان رشد و سالمتی منظوربه منفی اظهارات بجای مثبت اظهارات بیشتر

 ثبات ایجاد همچنین و دلسوزی، امید ارائه، یاعتمادساز با توانندیم رهبران گریدانیببه

 (.4530، گوتیردهند ) ارتقا را سازمان درون در مثبت روابط، کاری

 برای رهبران که هست ییهایاستراتژ از دیگر یکی مثبت ارتباطات :مثبت ارتباطات

 ارتباطات این( 4534کامرون )(. 4530، گوتیردارند ) نیاز آن به مثبت سازمان یک ایجاد

 یا و منفی ارتباطات جایگزین توانندیم که، کرده توصیف کنندهتیحما و ایجابی را مثبت

 هم که هستند ییهامهارت مثبت ارتباطات گریدانیببه. شوند قضاوتی نوع از ارتباطات

 سازمان در را هاآن رفتارشان و کلمات قالب در هم و بگیرند یاد را هاآن توانندیم رهبران

 احساس مثبت ارتباطات این قالب در سازمان اعضای زمانی بنابراین. کنند نهادینه خود

 رسیدن برای سازمان به کمک برای یتریجد و ترسخت طوربه، کردند قدردانی و ارزش

 (.4530، 2گوتیر) کنندیم تالش اهدافش به

 شدن درگیر یا عمیق هدف کردن یک مثبت به معنای دنبال داریمعنی :مثبت معناداری

، منجر به کاهش استرس طرفکیازاست که  برای فرد مهم شخصاً که است یکار در
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، تعامل، تالش، تعهد در کار شده و از طرف دیگر نارضایتی، غیبت، افسردگی

 (.4553، کامرون) دهدیم افزایش فرد از کارش را شادی رضایت و، توانمندسازی

 

 

 گرامثبت رهبری ابعاد .2شکل 

 چهارگانهو ابعاد  هایاستراتژ دیکنیم ( مالحظه4شکل )ر که د طورهمانبنابراین 

 گریدانیببه. کنندیمبه هم مرتبط بوده و در ضمن همدیگر را تقویت  گرامثبترهبری 

هم بر روی ابعاد دیگر و هم ، از ابعاد هرکدامضعف و کمبود و همچنین افزایش یا قدرت 

. از شودیمیا قدرت آن در سازمان اثر گذاشته و موجب ضعف  گرامثبتبر روی رهبری 

آموزشی مانند مدارس  هایسازمانسایر متغیرهای موجود در  گرامثبتطرف دیگر رهبری 

در مدارس را  هاآنقرار داده و موجبات اثربخشی و تسهیل اثرات و پیامدهای  ریتأثرا تحت 

 ریتأثکه تحت  ستامفاهیم و متغیرهایی  ازجمله شناختیروان یهاهیسرما. کندیمفراهم 

آن در مدارس  گیریبهرهفرایند اجرا و  ینوعبهو ابعاد آن قرار گرفته و  گرامثبترهبری 

 .شودیمتسریع و تسهیل 

مفهومی کلیدی و اساسی حوزه رفتار سازمانی )لوتانز و  عنوانبه 0شناختیروانسرمایه 

، کرده تأکیدن و افراد و نقاط قوت سازما هایژگیوعمده بر  طوربهکه ، (4551، یوسف

، درواقع(. 4553، باکر و شافلیاست )بخشی از نگرش مثبت اندیشی به رفتار سازمانی 
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 045   ...گرا با مثبت یرهبر یراهبردها ینرابطه ب

، هاسازمان در گرامثبت سازمانی رفتار چارچوب در توسعه (4551همکارانش ) و لوتانز

 هاسازمان رقابتی منبع مزیت و ترکیبی عامل یک عنوانبه را گرامثبت یشناختروان سرمایه

 عنوانبهکه  سازمانی شناختیروان یهاهیسرما(. 4551، لوتانز و همکاراناند )کرده مطرح

بهبود عملکرد ، نفوذ قدرت افزایش، فردی عملکرد بهبود، فرد ترقی جهت در نیرویی

 ویآوال، لوتانزشده )افزایش درآمد و ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان نگریسته ، سازمانی

 که، هاستسازمان و افراد مثبت یهایتوانمند و صفات از یاجموعهم، (4551، اوی

)اوی و  .باشد داشته نقش سازمان و فرد ارتقا و رشد در قوی منبع یک مانند تواندیم

 که است یاوستهیپ هم به و سازه ترکیبی، یشناختروانسرمایه  درواقع(. 4533، همکاران

 را یآورتابخودکارآمدی و ، ینیبخوش، ریامیدوا یعنی شناختی -ادراکی مؤلفه چهار

 بخشیده معنا فرد زندگی به، و ارزشیابانه تعاملی فرآیند یک در هامؤلفه گیرد. این دربرمی

 عمل صحنه به ورود را برای او، داده تداوم را فشارزا یهاتیموقع تغییر برای فرد تالش و

جاج و ) کنندیمتضمین  ار اهداف تحقق در ی و سرسختی و مقاومت و نموده آماده

 (.4553، 0بونو

انرژی معطوف به ) عاملیت آمیزموفقیتاحساس  از که مثبتی انگیزشی امیدواری: حالت

امیدواری  دیگرعبارتبهاست.  شده ناشی هدف به دستیابی برای ریزیبرنامه هدف( و

 هایراهیگیری پ و سازیشفاف، شناسایی، نیز موفقیت و به نیل برای اراده داشتن مستلزم

 (.4551، است )پترسون و لوتانز موفقیت به دستیابی برای الزم

 دست به تواندمی آنچه ارزیابی فرد به، حقیقت در بینانهواقع بینیخوش دری: بینخوش

(. 4551، لوتانز و آولیو) پردازدمی، نیست آن کسب به قادر آنچه برابر آورد در

رفتارهای ، خود هایشکستو  هاموفقیترویارویی با در  بینخوشافراد  دیگرعبارتبه

اسنادشان پایدار است و ، کنندمیبر اسنادهای کلی تکیه  مثالً. دهندمیخاصی از خود نشان 

بیرونی نسبت  عواملرا به  هاشکستدرونی خود و  هایتواناییرا به  هایشانموفقیت

 (.4555، .سلیگمن) دهندمی
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 به دستیابی برای هایشتواناییو  هاظرفیتنسبت به  فرد انو اطمین خودکارآمدی: باور

 شناختی برای منابع تأمین، خود در انگیزه ایجاد راه از معین ایوظیفه انجام در موفقیت

 (4551، لوتانز و دیگران) شودمیالزم حاصل  اقدامات ایفای نیز و خود

 در است قادر آن اساس بر که فرد توسعه در قابل حالت نوعی از است : عبارتآوریتاب

، رویدادهای مثبت حتی و زندگی هایتعارض و هامصیبت، هاناکامی با رویارویی

 موفقیت به دستیابی برای و دهد ادامه ترافزون تالش به، بیشتر مسئولیت و هاپیشرفت

 (.4551، لوتانز و دیگران) ننشیندپای  از، بیشتر

 

 (2117، لوتانز و همکاران) شناختیروانسرمایه  یهایژگیوابعاد  .3شکل 

 تغییر باعث مدارس مثل آموزشی هایسازمان در گرامثبت رهبران از طرف دیگر وجود

 و شده ارتباطات و هانقش و وظایف، مدرسه سیستم به نسبت مرسوم یهادگاهید و نگاه

تقویت به سمت بهبود و  را...(  و انآموزدانش، معلمان، مدیران) سازمان اعضای

با ایجاد و خلق  گرامثبترهبران  روازاین. دهندیمدر خود سوق  نهفتهروانی  یهاهیسرما

 یهاهیسرمایا همان  یآورتاب، یدواریام، یبینخوش، فضا و جوی مثبت در سازمان

بر عملکرد  تأثیرگذارموجود در مدارس را که در حال حاضر از عوامل مهم و  شناختیروان

را ارتقا داده و موجب تسلط و حاکم شدن فضای مثبت در مدارس ، استاعضای سازمان 

تجربیات مثبت را به عوامل 

 دهدیمدرونی و پایدار نسبت 

داشتن توانایی سازگاری مثبت به 

 هنگام واکنش به شرایط ناگوار

های یتقابلباور و اعتقاد به 

 فردی برای نسجام منابع شناختی

داشتن انگیزه و اراده و مسیری 

 برای دستیابی به اهداف



 090   ...گرا با مثبت یرهبر یراهبردها ینرابطه ب

ان تقویت کرده و آموزدانشی را در معلمان و همچنین بینخوشروح امیدواری و ، شده

 .شودیممختلف  یهانهیزمو  هاحوزهدر  هاآنمنجر به افزایش و ارتقاء عملکرد 

 در شناختیروان یهاهیسرما با ستقیمم طوربه که متغیرهایی و عوامل ازجملهبنابراین 

وجود رهبری ، است اثرگذار تمام فرایندهای آن روی بر ینوعبه و بوده مدارس مرتبط

 .استاین مدعا  دکنندهییتأز صورت گرفته در این زمینه نیی هاپژوهشکه ، است گرامثبت

القیت فردی رهبری اصیل بر خ ریتأث( در پژوهشی به بررسی 3151) انیرحممیرمحمدی و 

به این نتیجه رسیدند که همبستگی  شناختیروانکارکنان با توجه به نقش میانجی سرمایه 

 دیگرعبارتبهوجود دارد.  شناختیروانمثبت و معناداری بین رهبری اصیل و سرمایه 

 یهاافتهی. دهدیمقرار  ریتأثرا تحت  شناختیروان یهاهیسرما یهاتیقابل، رهبری اصیل

ین پژوهش نشانگر همبستگی و ارتباط بین رهبری اصیل و خالقیت فردی کارکنان دیگر ا

بدین ترتیب  .استبر خالقیت فردی کارکنان  شناختیروان یهاهیسرماو همچنین اثرات 

موجب بروز خالقیت فردی ، در سازمان شناختیروان یهاهیسرماکه وجود رهبری اصیل و 

، که رهبری معتبر دهدیمنشان  هاپژوهشاز  شواهد تجربی برخی. شودیمکارکنان 

فنگ ) شودیمباعث افزایش سرمایه روانی مثبت در میان اعضای یک سازمان 

( در پژوهشی رابطه بین 4555، اسمیت و همکارانهمکاران )اسمیت و ، 4531، 3فنگ

ار و تحلیل قر موردبررسیبا توجه به اعتماد رو  شناختیروان یهاهیسرمارهبری اصیل و 

: شناختیروان یهاهیسرمارهبری اصیل و "در پژوهش خود تحت عنوان  هاآندادند. 

به این نتیجه رسیدند که  "متغیر واسطه در سطح گروهی  عنوانبهنقش اعتماد  وتحلیلتجزیه

 اثرگذار شناختیروان یهاهیسرمامعناداری بر روی  طوربهعالوه بر اینکه رهبری اصیل 

 یتراثربخش طوربهتسهیل شده و  هاگروهاعتماد ایجاد شده در  واسطهبه ریتأثاین ، بوده

دام ن و. شانون شودیم شناختیروان یهاهیسرماموجب تقویت رابطه بین رهبری اصیل و 

در خدمات انسانی و  گرامثبتتوسعه رهبری "( در مطالعه خود تحت عنوان 4531)

 هاآن یهاافتهیاین نوع خدمات پرداختند. در  گرامثبتبه بررسی اثرات رهبری  "سالمت
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 مسئلهابتکار و حل ، یآورتاببر روی  گرامثبترهبری  دارمعنیحاکی از اثرات مثبت و 

در ارائه خدمات  گرامثبترهبری  یریکارگبهافزایش و  گریدانیببهنمونه پژوهش داشتند. 

 0. آلوکشدیمسازمان  و ابتکار اعضای یآورتابانسانی و سالمت منجر به افزایش 

 گرامثبت رهبری از هندی مدل یک: ویکا سات رهبری عنوان تحت یامطالعه در( 4532)

 این از حاکی او پژوهش از حاصل نتایج. است پرداخته گرامثبت رهبری تحلیل و بررسی به

 سرمایه ارتقای و افزایش باعث گرامثبت رهبری همان یا ویکا سات رهبری که است

 سازمان اعضای درگیرکردن همچنین و سازمان در شناختیروان توانمندی و ناختیشروان

 رهبری گریدانیببه. شودیم، کنند پیشرفت نیز اخالقی ازنظر کهیطوربه خود شغل در

 در اخالقی جو ارتقای و توسعه باعث، کارکنان و رهبران بین اعتماد افزایش با گرامثبت

 رهبری عنوان تحت خود پژوهش در نیز( 4532کورا ) و زیروفسکی .شودیم سازمان

 و گرامثبت رهبری تحلیل و بررسی به اساسی طوربه پیامدها و پیشایندها، طبیعت: گرامثبت

 هم که بود این دهندهنشان هاآن پژوهش نتایج. پرداختند آن پیامدهای و پیشایندها همچنین

 نوبهبه این که گذارندیم اثر گرامثبت بریره روی بر، باال یریپذانعطاف هم و یبینخوش

 در( 4534) الیلی .شودیم سازمان اعضای شادکامی و زندگی از رضایت به منجر خود

 و سازمانی استرس و گرامثبت رهبری اصول بین رابطه تحلیل و بررسی به خود پژوهش

 اصول بین عنادارم رابطه دهندهنشان هاآن پژوهش از حاصل نتایج. پرداختند هیجانی هوش

 کاربرد که ترتیب بدین. بود هیجانی هوش و سازمانی استرس همچنین و گرامثبت رهبری

 افزایش و کارکنان سازمانی استرس کاهش به منجر سازمان در گرامثبت رهبری اصول

 خواهد پی در را سازمان کارایی و اثربخشی خود نوبهبه این که شودیم آنان هیجانی هوش

 .داشت

معلمان دیگر ، علم در جامعه کنونی روزافزونبه حجم زیاد اطالعات و رشد  توجه با

 مسئلهاطالعات و مفاهیم به یادگیرندگان باشند و این  دهندهانتقال صرفاًقادر نیستند که 

مدیران برنامه ریزان درسی و همچنین ، باعث شده است که نگاهِ برنامه ریزان آموزشی
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 093   ...گرا با مثبت یرهبر یراهبردها ینرابطه ب

 رهبری در کالس درس معطوف شود. یسوبهس درس از مدیریت در کال، مدارس

آموزشی همچون  هایسازمان ازجمله هاسازماندر حال حاضر رهبری تمام  گریدانیببه

 با، هاآنو همچنین پاسخگویی به  ذکرشدهبا تغییر و تحوالت  مدارس در جهت همگامی

 تنوع و انآموزدانش، هادهخانوا، جامعه انتظارات تغییر ازجمله یادهیچیپ مسائل و هاچالش

 معلمان یتفاوتیب و شغلی فرسودگی درنتیجه و شغلی استرش و فشار افزایش، آنان نیازهای

 نیتریاساس ازجمله، رسدیمکه به نظر ، (4531، 0کامرون) اندشده مواجه کار محیط در

 و مسائل این صحیح و درست درک، در شرایط کنونی هاسازمانوظایف مدیران این 

 حل از فراتر اندازیچشم داشتن همچنین و کاربردی و مقتضی یهاحلراه ارائه و مشکالت

 در قالب نگاه و مشکالت و مسائل این بروز از جلوگیری برای یشناسبیآس و مسئله

 در هاسازمان گونهنیادر  آینده مدیران روازاین(. 4553، )کامرون استمثبت  اندازیچشم

 به هاآن منظور این به و برآیند تغییرات این عهده از که باشند ثرمؤ توانندیم صورتی

 جادکنندهیا، مشکالت کنندهحل، قوی ارتباطات، بودن مدار تیم مانند ییهاییتوانا

که در  ییهاییتوانا، (3135، و کاوه، سیماراصل، فیاضیدارند ) نیاز بودن رهبر و تغییرات

مثبت به  یریگجهتمصادیق  ازجملهینی بوده و دارای نمودی ع، نگرش مثبت به سازمان

 .است گرامثبترهبران  یهایژگیوسازمان و همچنین 

 فضای و فرهنگ بر آن تسلط و ییگرامثبت پارادایم بروز و ظهور؛ گریدانیببه

 همچنین و مثبت سازمانی رفتار توسعه و رشد به منجر، آموزشی مانند مدارس هایسازمان

 گرامثبت رهبری گریدانیببه. است شده هاآن در گرامثبت بریره سبک آمدن پدید

 و بوده( ییگرامثبت به گرایی منفی از پارادایم تغییر) میپارادا تغییر این به پاسخ ینوعبه

. دینمایم ریناپذاجتناب آموزشی هایسازمان در آن راهبردهای اجرای و یریکارگبه لزوم

 جو ایجاد با است شده داده نشان پژوهش مفهومی مدل رد که طورهمان گرامثبت رهبری

 را سازمان بر حاکم فرهنگ و فضا، مثبت معناداری و مثبت ارتباطات، مثبت روابط، مثبت

 و تغییر این سایه در. دهدیم سوق امیدواری و ینیبخوش، اندیشی مثبت یوسوسمت به

                                                           

1. Cameron 
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 و یبینخوش از مملو ینوعبه و دشا و مثبت فضای این در نیز سازمان اعضای رفتار تحوالت

همچون  سازمانی و رسمی یهانقش از فراتر رفتارهای سمت به و کرده تغییر، شادکامی

. کندیم پیدا سوق شناختیروان یهاهیسرما یا همان یآورتاب، خودکارآمدی، امیدواری

 باعث گرابتمث رهبری وجود همچنین و سازمان بر مسلط ییگرامثبت میپارادا گریدانیببه

 اعضای، شرایط این که، شده سازمان در دوستانه و شاد، انسانی فضایی خلق و ایجاد

 .دهدیم موجود در سازمان سوق شناختیروان یهاهیسرماارتقاء و افزایش  به را سازمان

 

 چارچوب مفهومی پژوهش .4شکل 

 در زیر بیان شده است: پژوهش سؤاالت

ابتدایی منطقه  مدارس معلمان شناختیروان هایسرمایه با گرامثبت فرایند رهبری آیا بین. 3

 رابطه معناداری وجود دارد؟ تهران 32

منطقه  مدارس ابتدایی معلمان شناختیروان هایسرمایه با گرامثبت رهبری ابعاد آیا بین. 4

 رابطه معناداری وجود دارد؟ تهران 32

 32معلمان مدارس ابتدایی منطقه  شناختیروان هایسرمایهبر روی  گراثبتمآیا رهبری . 1

 دارد؟ تأثیر تهران

 و مثبتج

 روابط مثبت

 ارتباط مثبت

 معنی داری مثبت

رهبری 

 مثبت گرا

سرمایه 

 روانشناختی

 خودکارآمدی

 امیدواری

 خوش بینی

 تاب آوری
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 پژوهشروش 

ساختاری همبستگی و معادالت پیمایشی و از نوع روش  –پژوهش حاضر توصیفی روش 

(SEM است که )شامل حاضر پژوهش آماری میدانی اجرا شده است. جامعه صورتبه 

 تدریس به مشغول 52-50 تحصیلی سال در که بود تهران 32منطقه  یابتدای معلمان کلیه

 در خدمت به مشغول معلمان کل تعداد موجود اطالعات و آمار آخرین اساس بر. اندبوده

 معلمان تمام بررسی و مطالعه ازآنجاکه منظور همین به که. است نفر 3155 تهران 32منطقه 

 ممکن، جامعه حجم بزرگی و مالی، مانیز یهاتیمحدود علت به آموزشی ناحیه این

 است شده انتخاب ساده تصادفی گیرینمونه روش به یانمونه، جامعه این از بنابراین، نیست

 .گردید انتخاب کرجسی و مورگان فرمول اساس بر جامعه این از نفر 270 تعداد که

 در ادامه بیان شده است: پژوهش ابزارهای

در این پژوهش برای بررسی رهبری  مورداستفادهزار اب :گرامثبت رهبری پرسشنامه

 روابط، است که چهار بعد جو مثبت گرامثبتپرسشنامه محقق ساخته رهبری ، گرامثبت

. این پرسشنامه در است، دهدیمقرار  موردبررسیمثبت را  داریمعنیمثبت و  ارتباط، مثبت

، 2موافقم= ، 0)خیلی موافقم =  لیکرت یانهیگزمقیاس پنج  بر اساسو  شدهمیتنظگویه  45

 منظوربهساخته شده است. عالوه بر این  (3و خیلی مخالفم=  4مخالفم= ، 1تا حدودی = 

 یآلفاابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است که  (Reliability) تعیین پایایی

، مثبت روابط، تپرسشنامه یعنی؛ جو مثب یهامؤلفهبرای هر یک از  آمدهدستبهکرونباخ 

 یآلفابوده و  55/5و  34/5، 33/5، 32/5مثبت به ترتیب برابر با  داریمعنیمثبت و  ارتباط

 .استکه همگی حاکی از پایایی مناسب ابزار تدوین شده  است 31/5 زینکلی پرسشنامه 

های اصالحی ازنظرهمچنین روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مذکور نیز با استفاده 

 مجرب تعیین شد.اساتید 

 42از پرسشنامه  شناختیروان یهاهیسرما: برای سنجش شناختیروانپرسشنامه سرمایه 

قرار  مورداستفاده( 3153گویه ای لوتانز و همکاران که توسط نصر اصفهانی و همکاران )

 نسبتاًکه نشان از پایایی  است 35/5استفاده شد. آلفای کرونباخ پرسشنامه ، گرفته است
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 بر اساس. این پرسشنامه است شناختیروان یهاهیسرمااین پرسشنامه برای سنجش  باالی

موافقم( طراحی  کامالً، موافقم، حدودی تا، مخالفم، مخالفم کامالً) کرتیلتایی  0طیف 

های ازنظرهمچنین روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مذکور نیز با استفاده  شده است.

 .اصالحی اساتید مجرب تعیین شد

آماری  یهاآزمونتوصیفی و  یهاشاخصاز  هاداده لیوتحلهیتجز منظوربه

و همچنین مدل معادالت  ضریب همبستگی پیرسون، (K-Sاسمیرنوف )کولموگروف 

استفاده شده  50/5( و در سطح معناداری LISREL( و )SPSSهای )افزارنرمساختاری در 

 است

 و ابعاد آن( گرامثبترهبری ها )دادهر نرمال بودن اسمیرنف مبنی ب -کولموگروفآزمون  .1جدول 

 وضعیت نرمال بودن سطح معناداری نمره نرمال تعداد نمونه متغیرها

 نرمال 11/1 85/2 271 گرامثبترهبری 

 نرمال 12/1 31/3 271 جو مثبت

 نرمال 19/1 88/2 271 روابط مثبت

 نرمال 15/1 69/2 271 ارتباط مثبت

 نرمال 18/1 46/2 271 مثبت داریمعنی

گردد آزمون کولموگروف اسمیرنف برای ( مشاهده می3جدول )که در  گونههمان

، (=15/5p) یخودکارآمدهمچنین ابعاد آن یعنی  ( و=13/5p) شناختیروانسرمایه 

نیست و  ( معنادار=p 23/5) یآورتاب( و =51/3p) یبینخوش، (=11/3p) یدواریام

های توان از تحلیلو ابعاد آن دارای توزیع نرمال است و می شناختیروانبنابراین سرمایه 

 پارامتریک برای آن استفاده کرد.
 و ابعاد آن( شناختیروانسرمایه ها )دادهاسمیرنف مبنی بر نرمال بودن  -کولموگروفآزمون . 2جدول 

 وضعیت نرمال بودن سطح معناداری نمره نرمال تعداد نمونه متغیرها 

 نرمال 31/1 21/2 271 شناختیروانسرمایه 

 نرمال 61/1 97/2 271 خودکارآمدی

 نرمال 76/1 25/3 271 امیدواری

 نرمال 13/1 13/3 271 یبینخوش

 نرمال 48/1 99/2 271 یآورتاب
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گردد آزمون کولموگروف اسمیرنف برای ( مشاهده می4جدول )که در  گونههمان

مثبت  روابط، (=34/5pمثبت )ابعاد آن یعنی جو  همچنین ( و=35/5p) گرامثبترهبری 

(55/5p=) ، ارتباط( 30/5مثبتp= و )داریمعنی ( 53/5مثبت p=معنادار )  نیست و بنابراین

های پارامتریک توان از تحلیلو ابعاد آن دارای توزیع نرمال است و می گرامثبترهبری 

 برای آن استفاده کرد.

 هاافتهی

نفر  345، که بررسی شدند یادهندهپاسخ 415ان داد که از مجموع توصیفی نش یهاافتهی

درصد( زن بودند. در خصوص میزان تحصیالت  11/00نفر ) 305درصد( مرد و  22/22)

نفر  455، پلمیدفوق( دارای مدرک تحصیلی 5/1) نفر 45کارکنان نتایج نشان داد که 

بودند. همچنین تعداد  انسسیلفوقدرصد(  03/33نفر ) 05 لیسانس ودرصد(  5/12)

 45سال  35تا  0، درصد( 44/34نفر ) 11، کارکنانی که کمتر از پنج سال سابقة کار داشتند

نفر  23 سال به باال 30و ( 40/05)درصد  نفر 315، سال 30تا  35، ( نفر12/35)درصد 

 .بود (11/31)

 شناختیروانو ابعاد آن با سرمایه  گرامثبت. همبستگی بین رهبری 3جدول 

 مثبت داریمعنی ارتباط مثبت روابط مثبت جو مثبت گرامثبترهبری  شاخص متغیر

سرمایه 

 شناختیروان

همبستگی 

 پیرسون
22/5 13/5 12/5 23/5 14/5 

 51/5 555/5 53/5 53/5 555/5  سطح معناداری

 415 تعداد نمونه

رابـطة  شناختیروان یهاهیسرمابـا  گرامثبترهبری بین  (1جدول )ا توجه به نتایج ب

رهبری  یهامؤلفهوجود دارد. همچنین بین  (=132/5 r)، (≥50/5P) مثبت و معناداری

 یهاهیسرماو  مثبت داریمعنی، ارتباط مثبت، مثبت روابط، ؛ جو مثبتگرامثبت

 ( رابطه مثبت و14/5( و )23/5)، (12/5)، (13/5به ترتیب ضرایب همبستگی ) شناختیروان

هایی که گرا با ایجاد شرایط و موقعیتبدین ترتیب که رهبران مثبت .ری وجود داردمعنادا
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گذاری به رشد و یادگیری و همچنین توجه و ارزش، احترام، سرشار از اعتماد چندجانبه

منعطف و امیدوارانه ، ضمن نهادینه کردن ارتباطات اثربخش، استرفتار و کارکرد معلمان 

در  هاآنبینانه آوری و خوشخودکارآمدی و عملکرد مبتنی بر تاب هایزمینه، میان معلمان

را به سمت بسیج منابع  هاآنبینی و امید را فراهم آورده و هایی سرشار از خوشمحیط

آمیز وظایف خود و حرکت در جهت اجرای موفقیت موردنیازشناختی و مسیرهای 

دهد. رو سوق میبا رویدادهای پیشتر پذیری و تطبیق اثربخشپیشرفت و افزایش مسئولیت

، همچون امید شناختیروانبر متغیرهای  تأکیدگرا( با مثبترهبران )؛ این گریدانیببه

های دانش و مهارت) یانسانآوری و ... موجبات ارتقای ارزش سرمایه تاب، بینیخوش

یان معلمان را آموزشی و در م هایسازمان( در هاآنشبکه روابط میان ) یاجتماعفردی( و 

 نمایند.فراهم می

 معموالًکه ، گیریاندازهپنهان  یهاسازهدر مدل معادالت ساختاری . آزمون نیکویی برازش

با  عمدتاًمثل گویه ها که ، از طریق متغیرهای آشکار، شوندیمبا شکل بیضی نشان داده 

. در روش ردندگیمروش بارهای عاملی مدل  بر اساس، شوندیمشکل مستطیل نشان داده 

یک خطای  شدهمشاهدهبرای هریک از متغیرهای ، معادالت ساختاری یسازمدل

 شودیمو برای هریک از متغیرهای پنهان یک خطای ساختاری در نظر گرفته  گیریاندازه

نتایج  حالبااین، قدیمی کمتر است یهاروشنسبت به  شدهمحاسبهمقادیر ، روازاینو 

تناسب ، برازش نیکوییدر آزمون  گریدانیببه(. 3135، )قاسمی دیآیم به دست یترقیدق

( و ریشه 51/4) df/( نسبت2جدول )که با توجه به  شودیمبررسی  هادادهمجموعة 

، =NFI 51/5 یهاشاخص. همچنین است 51/4میانگین مجذور خطای تقریبی برابر با 

69/0 CFI= ،69/0IFI=  69/0و GFI=  نابراین مدل کردند. ب دییتأمدل را برازش

 شدهمطرح یهاعاملبرازش مناسب است و تمامی  یهاشاخصساختاری پژوهش به لحاظ 

مقدار  کهازآنجایی؛ گریدانیببه .توانند در مدل ساختاری پژوهش مجتمع شوندمی

زش توان بیان کرد که این مدل برامی، است 53/5این مدل برابر  "شاخص نیکویی برازش"

گرا بر بیانگر اثر مستقیم رهبری مثبت آمدهدستبهقابل قبولی با واقعیت دارد. میزان ضریب 

گرا به ترتیب رهبری مثبت یهامؤلفه ترینمهماست.  11/5به میزان  شناختیروانسرمایه 
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 11تر . به عبارت دقیقاسترابطه مثبت و جو مثبت ، داری مثبتمعنی، اهمیت؛ ارتباط مثبت

رهبری  یهامؤلفهای از توسط مجموعه، شناختیرواناز تغییرات متغیر سرمایه  درصد

بیشترین اثرگذاری افزایشی در متغیر ، شود. متغیر ارتباط مثبتگرا پوشش داده میمثبت

دهد که وجود رهبران دهد. بنابراین مدل ساختاری نشان میرا نشان می شناختیروانسرمایه 

و معناداری بر  توجهقابل ریتأثی آموزشی مانند مدارس دارای ها-گرا در سازمانمثبت

باشند. بدین مربوطه می هایسازمانآن در  یهامؤلفهو  یشناختروانهای ارتقای سرمایه

میزان ، آن در مدارس یهامؤلفهگرا و ترتیب که با ارتقاء کمی و کیفی رهبری مثبت

 یابد.های آموزشی افزایش میمحیطمیان معلمان در این  شناختیروانهای سرمایه

 آزمون خوبی )نیکویی( برازش یهاشاخصمقادیر  .4 جدول

 df  RMSEA NFI CFI IFI GFI/ متغیر

 98/1 91/1 96/1 93/1 168/1 13/2 شناختیروانو سرمایه  گرامثبترهبری 

 دییتأ دییتأ دییتأ دییتأ دییتأ دییتأ نتیجه

رهبری از مدل ساختاری  آمدهدستبه یهاشاخصرایب و ض، (0شماره ) شکل

. با توجه به دهدیمدر حالت چرخش دوم را نشان  شناختیروان یهاهیسرماو  گرامثبت

( 11/5) عاملی معناداری ارمقدار ب شناختیروان یهاهیسرمابا  گرامثبترهبری نتایج بین 

تأثیر  گرامثبترهبری که  دهدیمدارد. بنابراین مدل ساختاری پژوهش نشان  وجود

-گرا با ایجاد جهت؛ رهبران مثبتگریدانیببه. دارد شناختیروان یهاهیسرماچشمگیری بر 

در  داری مثبتمثبت و معنی رابطه، جو مثبت، های مثبت در قالب ارتباط مثبتگیری

حفظ و  های ارتباطی چندجانبه و اثربخش در راستایموجبات فراهم آمدن شبکه، مدارس

های نهادینه شدن ابعاد را به وجود آورده و زمینه شناختیروانهای گسترش منابع و سرمایه

آوری در میان معلمان را امیدواری و تاب، خودکارآمدی، بینیهمچون خوش ییهامؤلفهو 

دهد. قرار می ریتأثو ابعاد را تحت  هامؤلفهمداوم نیز این  صورتبهکند و ایجاد می

گرا در های مثبت رهبران مثبتها و قابلیتتوان عنوان کرد که ظرفیتمی کلیطوربه
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در  شناختیروانهای تواند منجر به افزایش و ارتقای سرمایهمستقیم می صورتبه، مدارس

 میان معلمان شود.

 نام متغیرهای پژوهش .5جدول 

 نام متغیر متغیر در مدل

Z1  گرامثبترهبری 
Z2  اختیشنروانسرمایه 

q جو مثبت 

R رابط مثبت 

E ارتباط مثبت 

M مثبت داریمعنی 
KH خودکارآمدی 

O امیدواری 

T یآورتاب 

K یبینخوش 

 مدل ساختاری پژوهش .5شکل 

 گیرینتیجهحث و ب

، بر فرهنگ یرگذاریتأثبا آموزشی مثل مدارس  هایسازماندر  گرامثبترهبران  امروزه

موجبات ، ییگرامثبتبه سمت  هاآنانسانی و سوق دادن  یهاهیماسراستراتژی و ، ساختار

را فراهم  شناختیروان یهاهیسرماناملموس سازمانی همچون  یهاهیسرما تقویت و بهبود
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مدارس و در بین این سرمایه حیاتی در  گسترش و اشاعهمداوم در صدد  طوربهکرده و 

کرده و پایدارتر  رابه سازمان و اهدافش  هاآن تعهد و الزامو از این طریق  باشندیممعلمان 

را بیشتر  فشانیظاو هانقشدر قبال  هاآناثربخش  یریپذتیمسئولمیزان پاسخگویی و 

محیطی علمی و مملو از  عنوانبهمدارس  ازجملهآموزشی  یهاطیمح گریدانیببه. کندیم

باطات نامحدود بین اعضا با و همچنین روابط و ارت طرفکیازاخالقی و انسانی  هایارزش

 وسیلهبهیی در آن گرامثبتدر صورت نهادینه شدن فرهنگ ، یکدیگر از طرف دیگر

افزایش و ، مدارسروانی در  یهاهیسرماضمن شکوفایی و تقویت ، گرامثبترهبران 

 را نیز در پی خواهند داشت. هاسازمانارتقای عملکرد فردی و سازمانی اعضای این 

در ارتباط با اثرات و پیامدهای  ذکرشدههمین مفروضات و مبانی نظری در راستای 

ناملموس سازمان  یهاهیسرمابر روی شکوفایی و ارتقای  گرامثبترهبری  یریکارگبه

آموزشی  یهاطیمحپژوهش حاضر با توجه به اهمیت ، شناختیروان یهاهیسرما ازجمله

به بررسی و ، این نوع رهبری یسازهادیپبستری مناسب برای  عنوانبهبخصوص مدارس 

 مدارس معلمان شناختیروان یهاهیسرما با گرامثبت رهبری راهبردهای بین ارزیابی رابطه

مفصل نتایج مربوط به رابطه این  طوربهپرداخته است. در ادامه تهران  32منطقه ابتدایی 

 .ردیگیمو تحلیل قرار  موردبررسیمتغیرها 

و  گرامثبتاول این پژوهش مبنی بر رابطه بین فرایند رهبری  سؤالنتایج حاصل از 

نشان داد که بین تهران  32منطقه بین معلمان مدارس ابتدایی  شناختیروان یهاهیسرما

معلمان مدارس با ضریب همبستگی  شناختیروان یهاهیسرماو  گرامثبتفرایند رهبری 

و  (4532) آلوک یهاپژوهشته با این یافرابطه مثبت و معناداری وجود دارد.  22/5

عنوان کرد که  توانیم گریدانیببههمخوانی و مطابقت دارد.  (4532) گورا و زیروفسکی

منجر به ، در این مدارس توسط مدیران گرامثبتو اجرای سبک رهبری  یریکارگبه

مدی خودکارآ، امیدواری، یبینخوش ازجمله شناختیروان یهاهیسرماو ارتقای شکوفایی 

در  هاهیسرمااین  یریکارگبهروز و را در بُ هاآندر میان معلمان شده و  یآورتابو 

والدین  ازجملهان و همچنین سایر عوامل ذینفع در مدرسه آموزدانشارتباطات خود با 

با ایجاد و ، گرامثبتسبک رهبری  یریکارگبهیاری خواهد کرد. بنابراین مدیران مدارس با 
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یی در گرامثبتضمن تقویت روحیه و نگرش ، یی در مدرسهگرامثبتهنگ خلق فضا و فر

 ازجملهناملموس حیاتی موجود در مدرسه  یهاهیسرما، انآموزدانشبین معلمان و 

خود  نوبهبهکه این امر ، آنان را نیز شکوفا و ارتقا خواهند داد شناختیروان یهاهیسرما

 ان خواهد شد.آموزدانششی معلمان و بهبود عملکرد و اثربخ منجر به افزایش و

جو ) گرامثبتدوم این پژوهش مبنی بر رابطه بین ابعاد رهبری  سؤالنتایج حاصل از 

بین  شناختیروان یهاهیسرمامثبت( و  داریمعنیارتباط مثبت و ، روابط مثبت، مثبت

و  گرامثبتنشان داد که بین ابعاد رهبری  تهران 32منطقه معلمان مدارس ابتدایی 

 23/5، 12/5، 13/5معلمان مدارس به ترتیب با ضریب همبستگی  شناختیروان یهاهیسرما

لوتانز یوسف و  یهاپژوهشبا  هاافتهیرابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این  14/5و 

، (4531دام )ن وشانون ، (4532گورا ) و یروفسکی( ز4534همکاران )مادلینگ و ، (4534)

( معتقدند که رهبران 4532گورا )ابقت و همخوانی دارد. زیروفسکی و ( مط4532آلوک )

با شکل  گرامثبترهبران  گریدانیببهیی در سازمان هستند. گرامثبت آغازکننده گرامثبت

. با نهادینه کنندیمیی را در سازمان نهادینه گرامثبت، دادن فرهنگ مثبت در طول زمان

فراگیر در بین  یدواریامی و بینخوشنوعی ، ازمانیی در سگرامثبتشدن فرهنگ و جو 

جو مثبت  ریتأثتحت  مروربهی و امیدواری نیز بینخوشکه ، اعضای سازمان به وجود آمده

. شودیماعضای سازمان  یآورتابمنجر به افزایش خودکارآمدی و ، حاکم بر سازمان

یی در سازمان در قالب گرامثبتبنابراین مدیران مدارس با ایجاد و نهادینه کردن فرهنگ 

موجبات بروز ، مثبت در محیط مدرسه داریمعنیروابط و ، جو مثبت، ارتباطات مثبت

مداوم در صدد ارتقا و افزایش این  طوربهرا فراهم کرده و  شناختیروان یهاهیسرما

ی یگرامثبت. از طرف دیگر با تسلط و حاکمیت باشندیمکلیدی در بین معلمان  یهاهیسرما

 شودیمبرای معلمان فراهم  ییهافرصت، گرامثبتدر محیط مدرسه در قالب ابعاد رهبری 

موجود در محیط مدرسه و امیدواری و  شناختیروان یهاهیسرماکه بتوانند در سایه ارتقای 

ان به آموزدانشبهترین عملکرد خود را در کالس و در ارتباط با ، ی ناشی از آنبینخوش

 انند.منصه ظهور برس
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بر  گرامثبترهبری  یرگذاریتأثسوم این پژوهش مبنی بر  سؤالنتایج حاصل از 

که برای پاسخگویی  تهران 32منطقه بین معلمان مدارس ابتدایی  شناختیروان یهاهیسرما

ی و اثر مثبت و معنادار تأثیرگذاربه آن از مدل معادالت ساختاری بهره بردیم حاکی از 

 تهران 32منطقه معلمان مدارس ابتدایی  شناختیروان یهاهیسرمای بر رو گرامثبترهبری 

مدارس با ایجاد انرژی و  ازجملهآموزشی  یهاطیمحدر  گرامثبترهبران  گریدانیببهدارد. 

 ازجملهدر سازمان  ناملموس یهاهیسرمامستقیمی بر روی  طوربهجو مثبت در سازمان 

. کندیمرا در راستای اهداف سازمان شکوفا  هاآن اثر گذاشته و شناختیروان یهاهیسرما

، دارای اثرات مستقیم گرامثبتبنابراین ضروری است که با توجه به اینکه سبک رهبری 

مدیران ، استموجود در محیط مدرسه  شناختیروان یهاهیسرمامثبت و معناداری بر روی 

و  یریکارگبهنگر و  مدارس نیز باید ضمن توجه به اهمیت اثرات سبک رهبری مثبت

این سبک رهبری بر  یریکارگبهو همچنین اثرات  طرفکیازاجرای آن در محیط مدرسه 

مداوم درصدد تقویت و بهبود  طوربه، معلمان از طرف دیگر شناختیروان یهاهیسرماروی 

 ییگرامثبتو در سایه این فرهنگ و جو  لهیوسنیبدیی در سازمان بوده تا گرامثبتفرهنگ 

امیدواری ، یبینخوشمحیطی سرشار از ، گرامثبتدر محیط مدرسه با اعمال سبک رهبری 

 ان فراهم کنند.آموزدانشو شادی را برای معلمان و 

سازمانی  یهایتئورو  هاهینظر گسترشعنوان کرد در حال حاضر با  توانیم طورکلیبه

 میپارادار و بروز و همچنین ظهو طرفکیازبه سمت مالحظات اخالقی و انسانی 

ضروری است که ، سازمانی یهاطیمحو  هاپژوهشیی و تسلط فزاینده آن بر گرامثبت

الزامات ، آموزشی همچون مدارس یهاطیمحمدیران  ازجملهمختلف  هایسازمانمدیران 

یی در مدارس را گرامثبتو نهادینه کردن فرهنگ  یریکارگبهالزم برای  یهارساختیز و

خود را بر اساس این فرهنگ طراحی و اجرا  هایمشیخطو  هابرنامه ینوعبهو  آماده کرده

 گرامثبتسبک رهبری  یریکارگبهکنند. البته تحقق و اجرای این مهم نیز نیازمند اجرا و 

امیدوار به شکوفایی و  توانیمآموزشی بوده و تنها در این صورت است که  یهاطیمحدر 

که نقش حیاتی در  شناختیروان یهاهیسرماوسی همچون ناملم یهاهیسرماارتقای 

 بود.، کندیماثربخشی و عملکرد معلمان ایفا 
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