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 چکيده
هدف پژوهش حاضر بررسی بررسی رهبری خدمتگزار و سرمایه روانشناختی معلمان بر موفقیت 

باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر بجنورد می

 لیه آموزگاران مقطعکتوصیفی پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را  

نفر تشکیل می دادند.با توجه به جدول نمونه گیری  0011ابتدایی شهرستان بجنورد به  تعداد 

نفر از معلمان مقطع ابتدایی تعداد نمونه آماری  0011( برای تعداد0791کرجسی ) –مورگان 

 ند   ابزارنفر میباشد که به روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب شد 179مورد نیاز 

پرسشنامه یا مصاحبه میباشد که برای گردآوری اطالعات اصلی گردآوری اطالعات، داده های 

متگزار ازپرسشنامة پترسون از پرسشنامه استفاده شده است.  جهت سنجش رهبری خد

پرسشنامه  ( و از1119، سرمایه روانشناختی پرسشنامةسرمایه روانشناختی لوتاز )(1112)

ستفاده ات تحصیلی هرمنس نیز برای سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انگیزش پیشرف

شده که  قبالً روایی هر سه پرسشنامه توسط محققین و در تحقیقات گذشته مورد تایید قرار 

گرفته بود و پایایی هر سه پرسشنامه در تحقیق حاضر به کمک روش ضریب آلفای کرونباخ 

بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل  979/1و  917/1، 920/1برای هر سه پرسشنامه به ترتیب 

استفاده شده  09نسخه  spssهای گردآوری شده از رگرسیون خطی به کمک نرم افزار داده

رهبری خدمتگزار و سرمایه روانشناختی هر دو بر روی  موفقیت تحصیلی است. نتایج نشان داد 

ری خدمتگزار با توجه به مقدار ضریب دانش آموزان تاثیرگذار هستند که در این میان سهم رهب

 است. 07/1به مراتب بیشتر از سرمایه روانشناختی  79/1بتای 

،دانش  موفقیت تحصیلی سرمایه روانشناختی، رهبری خدمتگزار، :يديکل واژگان 
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  4 محبوبه سليمانپورعمران،  3 افراسيابی رویا،  2 شهربانو فخرفاطمی،  1 شوکت عليدادیانی

 .، ایرانجنورددانشگاه آزاداسالمی واحد ب دانشجوی دکتری، مدیریت آموزشی، 0
 .، کارشناسی آموزش ابتدایی، بجنورد، ایران1مدیردبستان بهار 1
 .ایران مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاداسالمی واحد بجنورد، استادیار، 0
 .ایران آزاد اسالمی واحد بجنورد، استادیار، مدیریت آموزشی، دانشگاه 7 

 

 نام نویسنده مسئول:
 شوکت عليدادیانی

 

 یروانشناخت هیسرما و رهبري خدمتگزاررابطه بررسی 

 بجنورد شهر دانش آموزانی ليتحص تيموفق معلمان بر
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 مقدمه
بعاد جوامع بر دامنه پیچیدگی و تنوع سازمانها عنصر تغییر و وجود بی ثباتیها و سازنده های ناشناخته جهان و همزمانی گسترش دامنه و ا

ل نموده دو برتعامالت محیطی آنها افزوده است. تعداد و تکثر بیش از حد سازمانها، دوام و بقای آنها در دنیای متغیر کنونی را به چالشی اساسی ب

های اجتماعی و کارکردهای مختلف از این امر مستثنی یندو در این میان نیز نظام آموزش و پرورش ایران با توجه به گستردگی اثر گذاری بر فرا

سال گذشته دو موضوع در آموزش و پرورش و آموزش عالی برتر و پاسخگو مطرح بوده است، اولین موضوع توجه به افزایش  11نبوده است. در  

بنابراین استقرار یک  (. .777 :0099ر وهمکاران،ارزیابی عملکرد مناسب است )قلی پوریزی و پاسخ گویی خدمات در دانشگاه و دیگری برنامه

سیستم مدیریت صحیح در هر سازمان و ایجاد تسهیالت اولیه استفاده از ابزارهای منطقی برای مدیران، جهت کنترل کمیت وکیفیت کار در 

گیرد. کاربرد نای کار مورد بحث قرار میهای مختلف، از جمله مسائل مهمی است که در اداره کردن هر سازمان به عنوان شالوده و زیر بزمینه

مدیران را قادر خواهد ساخت  های مختلف و انطباق آن با نیازهای واقعی سازمان،این ابزارها و ایجاد زمینه مناسب برای تحقق بخشیدن به روش

 (.012 :0090عمل آورند )سید جوادین، بیشترین استفاده را به  تا از منابع موجود در جهت افزایش کارایی و باال بردن عملکرد کارکنان،

مدیران آموزشی از جهات مختلف با  مسئله رهبری خدمتگزارو سرمایه روانشناختی سروکار دارند. تصمیمات روزمره مدیران مانند تقسیم 

ی افکار، شخصیت، و رفتار کنونی و آتکار  وسازماندهی، تدریس، استفاده از فن آوری، نمره دادن، قضاوت درباره رفتار افراد، و تشویق و تنبیه بر 

گذارد. سرمایه روانشناختی یکی از موضوع های پژوهشی جدید مورد توجه پژوهشگران رفتار سازمانی و دانش آموزان تاثیر مثبت یا منفی می

های آنان ان و آسیب شناسی رفتارمنابع انسانی است. در گذشته رویکرد بسیاری از روانشناسان و پژوهشگران رفتار سازمانی بر نقاط ضعف کارکن

د، شبه منظور ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش نقاط ضعف آنان متمرکز بود و به توانمندیها و جنبه های مثبت رفتار کارکنان توجهی نمی

رفتاری تغییر جهت داد و  های مثبتگرایی و تأکید بر جنبه، این رویکرد به سوی مثبت71گرا در دهه روانشناسی مثبت ولی با ظهور نهضت

 (.0070گرا مطرح گردید) هویدا،گرا، سرمایه روانشناختی و رهبری مثبترویکرد رفتار سازمانی مثبت

الزم به یادآوری است مفاهیم رهبری خدمتگزارو سرمایه روانشناختی در طول این نوشته به طور متداخل و ممکن و به عنوان یک اصطالح 

 ر یک مقدمه و زمینه سازی دیگری است بکار رفته است. ترکیبی در مدیریت که ه

 

  رهبري خدمتگزارو سرمایه روانشناختی
دش کند. رهبر خدمتگزار کسی است که بیشترین تاکیداند که دید مشترکی از موفقیت را ترسیم میگرین لیف رهبر خدمتگزار را کسی می

کنند کارکنان را توانمند کنند، به جای اینکه از قدرت برای سلطه شد دهند. آنها سعی میکنند پیروان خود را رآنها تالش میبر روی پیروان است.

 و نفوذ روی آنها استفاده کنند. 

(. رهبران خدمتگزار ابتدا به 1112گرین لیف معتقد است که پیروان چنین رهبرانی نیز خودشان رهبران خدمتگزاری خواهند شد ) یوکل،

 (. 1119، 0سازند ) پارولینینند و سپس نیازهای خود را برآورده میکنیازهای دیگران توجه می

رهبری خدمتگزاردر مدیریت آموزشی از علم رهبری خدمتگزارریشه می گیرد علم رهبری خدمتگزارعبارت است از تحقیق در رفتار آدمی 

ونگی عمل انسان برای آنکه کامل باشد و خیر را تحقق (. علم رهبری خدمتگزاربه چگ7: 0021بدان گونه که باید باشد )ژکس، ترجمه پورحسینی،

بخشد، می پردازد این علم دارای قواعد و دستوراتی مانند منطق و زیبایی شناسی است به همین سبب رهبری خدمتگزاراز علوم دستوری است 

ی هستند. احکام ارزشی، روبه رویی دو مفهوم و نه علوم توصیفی. علوم دستوری مانند منطق، رهبری خدمتگزارو زیبایی شناسی همه احکام ارزش

متضاد را مورد بررسی قرار می دهد. به طور مثال علم منطق به تقابل حقیقت و خطا و علم زیبایی شناسی به بررسی زیبا در مقابل زشت می 

 (.01: 0021پردازد. بدین ترتیب، علم رهبری خدمتگزارتقابل خیر و شر را مورد بررسی قرار می دهد) ژکس،

سرمایه روانشناختی ، تعهد و مسئولیت مدیریت در قبال جامعه و افراد جامعه به هنگام تصمیم گیری ها و رفتارهای مدیریتی است به 

 طور مثال آن گونه که دوبرین و آیرلند گفته اند مدیران باید در تصمیم گیری های خود نسبت به مسائلی 

ری و تورم از خود مسئولیت نشان دهند. آنها نباید صرفا ً منافع سازمان خود را در نظر چون آلودگی محیط زیست، تبعیض، فقر، بیکا

ئولیت سگیرند. سازمان به عنوان یک زیرسیستم در قبال جامعه و آثاری که کارکردها و عملکردهای سازمانی بر جامعه و افراد آن باقی می گذارد، م

 (.2: 0797دارد) دوبرین و آیرلند،

رویکرد  شناختی یکی از موضوع های پژوهشی جدید مورد توجه پژوهشگران رفتار سازمانی و منابع انسانی است. در گذشتهسرمایه روان

رای ببسیاری از روانشناسان و پژوهشگران رفتار سازمانی بر نقاط ضعف کارکنان و آسیب شناسی رفتارهای آنان به منظور ارائه راهکارهای مناسب 

را گشد، ولی با ظهور نهضت روانشناسی مثبتتمرکز بود و به توانمندیها و جنبه های مثبت رفتار کارکنان توجهی نمیکاهش نقاط ضعف آنان م
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رمایه گرا، سهای مثبت رفتاری تغییر جهت داد و رویکرد رفتار سازمانی مثبتگرایی و تأکید بر جنبه، این رویکرد به سوی مثبت71در دهه 

 (.0070گرا مطرح گردید) هویدا،روانشناختی و رهبری مثبت

مقاله حاضر در جهت روشن ساخت اصطالح رهبری خدمتگزارو سرمایه روانشناختی در مدیریت آموزشی و نشان دادن مصادیق آن نوشته 

رفتار فرد و فردی و اجتماعی و آثار آن را بر  شده است مقاله ضمن بیان ضرورت و اهمیت رهبری خدمتگزارو سرمایه روانشناختی ریشه های

بررسی عوامل مختلف رهبری خدمتگزارو سرمایه روانشناختی مانند تاثیر ویژگی های شخصیتی فرد بر  جامعه مورد بحث قرار داده است عالوه بر

ار رتصمیم گیری ها چگونگی هماهنگی تصمیمات مدیران با فرهنگ معین و این که چگونه یک تصمیم تحت تاثیر ادراکات و ارزش های افراد ق

 دارد. سه جنبه عدالتی مراقبه ای و انتقادی رهبری خدمتگزارو سرمایه روانشناختی در سازمان های آموزشی نیز تشریح شده است جنبه عدالتی

به چگونگی اداره و تصمیم گیری سازمان های آموزشی و تامین منابع و فرصت های مساوی توجه کرده است جنبه انتقادی به تمرکز قدرت و 

 ت کسانی که آموزش و پرورش را اداره می کنند و این که چگونه طبقات اجتماعی پدید می آید پرداخته است.صالحی

 

  قيتحق یروش  شناس

این پژوهش از حیث روش توصیفی از نوع پیمایشی است جامعه آماری این تحقیق را کلیه آموزگاران مقطع ابتدایی شهرستان بجنورد به  

نفر از معلمان مقطع ابتدایی 0011( برای تعداد0791کرجسی ) –می دادند.با توجه به جدول نمونه گیری مورگان نفر تشکیل  0011تعداد 

نفر میباشد که به روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب شدند   ابزار اصلی گردآوری اطالعات،  179بجنورد تعداد نمونه آماری مورد نیاز 

میباشد که برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شده است.  جهت سنجش رهبری خدمتگزار از داده های پرسشنامه یا مصاحبه 

(،انگیزش پیشرفت تحصیلی از پرسشنامه انگیزش پیشرفت 1119(، سرمایه روانشناختی معلمان از پرسشنامه لوتاز )1112ازپرسشنامة پترسون )

اند از: تواضع وفروتنی، مهرورزی،قابلیت اعتماد،خدمت هبری خدمتگزار از نظر پترسن عبارتتحصیلی هرمنس استفاده گردید . ابعاد چهارگانه ر

اند ( عبارت1119گویه می باشد. ابعاد چهارگانه برای سنجش سرمایه روانشناختی معلمان براساس پرسشنامه لوتاز ) 19رسانی و شامل 

 .از:کارآمدی،خوش بینی،انعطاف پذیری،امیدواری می باشد

 

 پژوهش اتيفرض

 فرضيه اصلی 

 .بین رهبری خدمتگزار و  سرمایه روانشناختی معلمان بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی بجنورد رابطه وجود دارد

 

 فرضيات فرعی    

 رد رابطه وجود دارد.بین تواضع وفروتنی و سرمایه روانشناختی معلمان بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی بجنو -

 بین مهرورزی و سرمایه روانشناختی معلمان بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی بجنورد رابطه وجود دارد. -

 بین قابلیت اعتماد و سرمایه روانشناختی معلمان بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی بجنورد رابطه وجود دارد. -

 نی و سرمایه روانشناختی معلمان بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی بجنورد رابطه وجود دارد.بین خدمت رسا -

 

   یافته ها

 یاختروانشن هیسرما ،رهبری خدمتگزار یپرسشنامه ها یکرونباخ ، برا یالفا بیمورد استفاده از ضر یپرسشنامه ها ییایجهت سنجش پا

 شده است.  رآوردهیز0آن در جدول  جیاده شد که نتااستف یلیتحص شرفتیپ زشیو انگ

 نرویبدست آمد از ا 9/1 یهر سه پرسشنامه مورد نظر باال یکرونباخ برا یآلفا بیومقدار ضر دهیمشخص گرد ریکه در جدول ز همانطور

  .دیگرد دییمزبور تا یپرسشنامه ها ییایاعتبار و پا
 

 هاي پژوهش: مقدارضریب آلفاي کرونباخ  پرسشنامه 1جدول
 

 پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ

 رهبری خدمتگزار 920/1

 سرمایه روانشناختی 917/1

 انگیزش پیشرفت تحصیلی 979/1
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  ای الزم است از نرمال بودن متغیرها مطمئن شویم. درهای مقایسهقبل از تعیین نوع آزمون مورد استفاده به خصوص در آزمون

 

 

 

 

 
 

 

های  معادل غیر پارامتری، ستفاده از آزمونشود و در غیر   اینصورت اهای پارامتری توصیه میصورتیکه متغیرها نرمال باشند، استفاده از آزمون

 نظر قرار خواهد گرفت. لذا فرض ها به شرح زیر می باشند:مد

 (: متغیر تحت بررسی دارای توزیع نرمال است.H0فرض صفر)

  (: متغیر تحت بررسی دارای توزیع نرمال نیست.H1فرض مقابل)
 

 ف اسميرنوف:بررسی توزیع نرمال متغيرها با آزمون کلوموگرو2جدول
 

 bپارامترهای نرمال متغیرهای تحقیق
 کالموگروف اسمیرونف Zآماره

 سطح معناداری

  انحراف معیار استاندارد میانگین 

 110/1 177/0 917/7 22/11 رهبری خدمتگزار

 092/1 712/1 01/2 22/11 سرمایه روانشناختی

 799/1 902/1 77/7 07/07 انگیزش پیشرفت تحصیلی

 

باشند، و از طرفی به کمک روش آزمون کولوموگروف ای میرتبه –ای که متغیرهای تحت بررسی در این پژوهش از نوع فاصله از آنجایی

( 2/1، 179/1( مقدار سطح معناداری برای متغیرهای مستقل و وابسته یعنی جو سازمانی و یادگیری سازمانی به ترتیب )1رنوف )جدولاسمی

 )متغیر تحت بررسی دارای توزیع نرمال نیست( رد شده و فرض H1فرض  p-valueبدست آمد با توجه به بزرگتر بودن  12/1همگی باالتر از 

H0دارای توزیع نرمال است(  پذیرفته می  شود. )متغیر تحت بررسی 

 

 فرضيه اصلی 

 .پردازدمدارس ابتدایی بجنورد می به بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار و سرمایه روانشناختی معلمان بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان

نشان داده شده  0از این بررسی در جدول  این فرضیه با استفاده از آزمون رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل

 .است
 

 : نتایج حاصل از آزمون رگرسيون خطی  براي فرضيه اصلی3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Fسطح معناداری ) Fره آما R2 آماره دوربین واتسون

07/1 172/1 102/00 110/1 

 سطح معناداری tآماره  اندازه  ضریب نام متغیر

 110/1 79/7 790/1 رهبری خدمتگزار

 172/1 117/1 071/1 سرمایه روانشناختی
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، بدست آمد نشان داد رابطه بین 111/1و معناداری  172/1با توجه ضریب تعیین بدست آمده برای فرضیه اصلی تحقیق که مقدار آن 

زان ابتدایی شهربجنورد تایید می گردد به عبارتی بین رهبری خدمتگزار و  سرمایه روانشناختی سرمایه روانشناختی وموفقیت تحصیلی دانش آمو

معناداری وجود دارد. از طرفی همانطور که از نتیجه آزمون رگرسیون خطی مشاهده می برای  معلمان بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان رابطه

ناختی( بر روی متغیر مالک )موفقیت تحصیلی دانش آموزان( مقدار ضریب بتای بدست دو متغیر پیش بین )رهبری خدمتگزار و سرمایه روانش

درصد از  79بدست آمد از اینرو متغیر رهبری خدمتگزار قادر به پیش بینی  111/1و سطح معناداری  790/1آمده  برای  رهبری خدمتگزار 

درصد بر روی  پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر داشته در  79پیشرفت تحصیلی دانش آموزان خواهد بود به عبارتی رهبری خدمتگزار 

درصد قادر به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می  07به میزان  172/1و معناداری  071/1صورتیکه سرمایه روانشناختی  با مقدار ضریب بتای 

 نرو نتایج آزمون رگرسیون مورد تایید می باشد.  در ادامه تاثیر هر بوده  ازای 2/1الی  2/0واتسون نیز در بازه  –( از آمار دوربین 07/1باشد. مقدار)

 فه های رهبری خدمتگزار و سرمایه روانشناختی معلمان بر روی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آورده شده است. یک از مول

 پردازد به بررسی رابطه تواضع وفروتنی و سرمایه روانشناختی معلمان بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی.می فرضیه فرعی اول

نشان داده شده  7رسیون خطی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی در جدول این فرضیه با استفاده از آزمون رگ

 است. 

 : نتایج حاصل از آزمون رگرسيون خطی براي فرضيه فرعی اول4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

، رابطه بین تواضع وفروتنی و سرمایه روانشناختی 111/1و معناداری  790/1با توجه ضریب تعیین بدست آمده برای فرضیه فوق که برابر 

 معلمان بر روی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تایید می گردد به عبارتی بین تواضع وفروتنی و سرمایه روانشناختی معلمان بر روی پیشرفت

 تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد ازطرفی با توجه به جدول فوق و مقادیر ضرایب بتا برای متغیرهای پیش بین تواضع وفروتنی

به  790/1( نشان دهنده آن است که متغیر پیش بین تواضع وفروتنی با توجه به مقدار ضریب بتای 101/1(  و سرمایه روانشناختی )790/1)

 10درصد از مولفه  مالک  پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بوده و سرمایه روانشناختی معلمان قادر به پیش بینی  79قادر به پیش بینی تنهایی 

دانش آموزان با توجه به مقدار ضریب بتای بدست آمده  درصد از پیشرفت تحصیلی است. از این رو نقش تواضع وفروتنی در  پیشرفت تحصیلی

 .  درصد می باشد 79

له، ااز آنجا که نیازی به درج فهرست عالئم و متغیرها در ابتدای مقاله نیست، بنابراین باید هر نوع متغیر یا عالمت به کار رفته در متن مق

 در اولین ارجاع به آن معرفی شود

ان ر موفقیت تحصیلی دانش آموزفرضیه فرعی دوم به بررسی رابطه بین مهرورزی و سرمایه روانشناختی معلمان ب آزمون فرضیه فرعی دوم

 2پردازد این فرضیه با استفاده از آزمون رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی در جدول مدارس ابتدایی می

 نشان داده شده است. 
 

 :  نتایج حاصل از آزمون همبستگی براي فرضيه سوم5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

، رابطه بین پشتکار و جدیت در کار و سرمایه روانشناختی معلمان بر موفقیت 110/1و معناداری  022/1ه با توجه ضریب تعیین بدست آمد

تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی تایید می گردد به عبارتی بین مهرورزی و سرمایه روانشناختی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه 

 (Fسطح معناداری ) Fآماره  R2 آماره دوربین واتسون

72/0 122/1 200/07 110/1 

 سطح معناداری tآماره  اندازه  ضریب نام متغیر

 110/1 209/7 771/1 اعتماد

 120/1 991/0 097/1 سرمایه روانشناختی

 (Fسطح معناداری ) Fآماره  R2 آماره دوربین واتسون

971/0 022/1 991/9 110/1 

 سطح معناداری tآماره  اندازه  ضریب نام متغیر

 112/1 917/1 127/1 مهرورزی

 171/1 17/1 107/1 سرمایه روانشناختی
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با معناداری  107/1و  127/1ولفه پیش بین مهرورزی و سرمایه روانشناختی مقادیر ضرایب بتا به ترتیب معناداری وجود دارد.  از طرفی برای دو م

 گویای آن است مولفه مهرورزی به نسبت سرمایه روانشناختی نقش بیشتری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد. 171/1و  112/1

 

 م: نتایج حاصل از آزمون همبستگی براي فرضيه سو6جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، رابطه بین اعتمادو سرمایه روانشناختی بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان 111/1و معناداری  122/1با توجه ضریب تعیین بدست آمده 

کار و سرمایه روانشناختی بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری وجود  محلتایید می گردد به عبارتی بین روابط سالم و انسانی در 

( 771/1(  ومولفه اعتماد )097/1از طرفی  با توجه به جدول فوق و مقادیر ضرایب بتا برای متغیرهای پیش بین سرمایه روانشناختی ) دارد. 

درصد از  موفقیت تحصیلی  77به تنهایی قادر به پیش بینی  771/1نشان دهنده آن است که متغیر پیش بین اعتمادبا توجه به مقدار ضریب بتای 

موفقیت تحصیلی دانش آموزان است که این  درصد از 09قادر به پیش بینی  097/1ان بوده و سرمایه روانشناختی با مقدار ضریب دانش آموز

  درصد پیش بینی معنادار نیست.

 

 آزمون فرضيه فرعی چهارم

یی ی دانش آموزان مدارس ابتدافرضیه فرعی چهارم  به بررسی رابطه بین خدمت رسانی و سرمایه روانشناختی معلمان بر موفقیت تحصیل

نشان داده شده  9پردازد این فرضیه با استفاده از آزمون رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی در جدول می

 است. 
 

 : نتایج حاصل از آزمون همبستگی براي فرضيه چهارم7جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر موفقیت ، رابطه بین روح جمعی و مشارکت در کار و سرمایه روانشناختی ب111/1و معناداری  070/1با توجه ضریب تعیین بدست آمده 

تحصیلی دانش آموزان تایید می گردد به عبارتی  بین فرهنگ انطباق پذیر و سرمایه روانشناختی بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان رابطه 

 معناداری وجود دارد. از طرفی  برای دو مولفه پیش بین اعتماداز مولفه های رهبری خدمتگزار و سرمایه روانشناختی مقدار ضریب بتای بدست

درصد از مهارت های ارتباطی  97گویای این ادعا بود که این دو مولفه پیش بین رویهم قادر به پیش بینی  1071/1و  201/1آمده به ترتیب 

هستند و نقش بسیار مهمی در کنار هم برای موفقیت تحصیلی دانش آموزان از دید پاسخگویان بازی می کنند از اینرو سرمایه روانشناختی 

 کنار روح جمعی و مشارکت در کار  نقش بسیار مهمی در موفقیت تحصیلی دانش آموزان دارد.  کارکنان در
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Fسطح معناداری ) Fآماره  R2 آماره دوربین واتسون

790/0 000/1 170/09 110/1 

 سطح معناداری tآماره  اندازه  ضریب نام متغیر

 110/1 110/2 790/1 تواضع وفروتنی

 102/1 799/1 101/1 سرمایه روانشناختی

 (Fاری )سطح معناد Fآماره  R2 آماره دوربین واتسون

71/1 070/1 900/11 110/1 

 سطح معناداری tآماره  اندازه  ضریب نام متغیر

 110/1 211/2 201/1 خدمت رسانی

 100/1 207/1 107/1 سرمایه روانشناختی
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 گيريبحث و نتيجه
به عقیده رابرت استارت وظیقه سنگین مدیر آموزشی ایجاد محیطی است که در آن آموزش به طور اخالقی صورت پذیرد به این ترتیب 

سازمانی، سیستم و ترتیب های نهادی مانند برنامه ریزی درسی، برنامه های هفتگی و روزانه، ارزیابی  هر گاه مدیری بپذیرد که محیط آموزشی،

برخودراند معیارهای اخالقی را مطلوب شمرده و به وظیفه بزرگ خود توجه داشته باشد )  ها ، سیاست های ارتقاء و نظایر آن از ارزش خاصی

 (.092، 0770استارت، 

اد مدارس در اصل رو به هدف بزرگ اخالقی دارد  و آن آماده کردن کودکان، نوجوانان و جوانان برای پذیرش آینده به عبارت دیگر، ایج

ه عاست بنابراین ، مدیران آموزشی عالوه بر تعهدات قانونی و حرفه ای، باید نسبت به حفظ مدرسه نهادی اجتماعی در راه رسیدن به اهداف جام

و مسئولیت نشان دهند. بدین ترتیب چنانچه ساختار مدارس پاسخگوی نیازهای جامعه نیست، تجدید ساختار آن به کوشا باشند و از خود تعهد 

 (.070: 0770همان اندازه که مبارزه ای فنی و حرفه ای است، مبارزه ای اخالقی نیز محسوب می شود. )استارت،

ها را به وسیله همکاران یا »مشی ها را تعیین کند و فادر باشد که آمدیرسازمان آموزشی، در حقیقت رهبر آن سازمان است که باید خط 

نها د نه تزیردستان خود به اجرا درآورد. برای به اجرا درآوردن خط مشی ها، مدیر باید بتواند در دیگران نفوذ کند. او به عنوان رهبر آموزشی بای

یگران را نیز به دانش، تخصص و رهبری خدمتگزارمجهز سازد وی باید این دارای دانش، تخصص، و رهبری خدمتگزارخاص باشد بلکه الزم است د

ود که ختوانایی را داشته باشد که دانش آموزان را شهروندانی مفید و قابل اعتماد بار آورد. او هرگز قادر به انجام چنین کاری نمی شود مگر آن

 ویژگی مفید و قابل اعتماد بودن را داشته باشد. 
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