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 چکیده

 .تحصیلی معلمان ابتدایی بودبینی  حاضر بررسی رابطه بهزیستی معنوی و رهبری اصیل با خوش   هدف پژوهش
معلم ابتدایی از بین معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان    225بدین منظور گروهی متشکل از  

تصادفی رباط روش  به  شدند  ایخوشه   کریم  انتخاب  نمونه  عنوان  سه    پژوهشهای  داده  .به  از  استفاده  با 
های بهزیستی وجودی و بهزیستی مذهبی با  لفهؤ( شامل م1982پرسشنامه بهزیستی معنوی الیسون و پالوتزیان )

  ،روابط  در  های شفافیتشامل مؤلفه  (2008)همکاران    و  و پرسشنامه رهبری اصیل والومبوا  9۳/0ضریب پایایی  
بینی  و پرسشنامه خوش   89/0و خودآگاهی با ضریب پایایی  پردازش متعادل اطالعات    ،های درونی اخالقجنبه

اعتماد به    ،کارآمدی معلمانهای احساس خودلفه ؤ( شامل م2010تحصیلی معلمان ابتدایی بیرد و همکاران )
با استفاده از آزمون    هاداده   .گردید  آوریجمع   78/0آموزان و والدین و تأکید تحصیلی با ضریب پایایی  دانش

نمونه قرار گرفت  ،ایتی تک  و تحلیل  بهزیستی    .رگرسیون چندگانه مورد تجزیه  میانگین  داد  نشان  نتایج 
ها نشان داد عوامل بهزیستی معنوی یافته  .بینی معلمان باالتر از متوسط استرهبری اصیل و خوش   ،معنوی

از    11/0همچنین نتایج نشان داد عوامل رهبری اصیل    .بینی تحصیلی را دارندبینی خوشتوانایی پیش  21/0
خ می وشتغییرات  تبیین  را  تحصیلی  پژوهش    .کنندبینی  نتایج  به  توجه  اصیل  با  رهبری  و  معنوی  بهزیستی 

بهبود کیفیت فرآیند  موجب  در پی آن    نقش داشته باشند و بینی تحصیلی معلمان  در افزایش خوشتوانند  می 
 . آموزان شونددانشیاگیری 

 .  بینی تحصیلی معلمان ابتداییخوش ،رهبری اصیل  ،بهزیستی معنوی :کلیدیواژگان
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 مقدمه
که مسئولیت عظیم تعلیم و تربیت  هستند  ها  ترین سازمانیکی از اساسی  ،های آموزشیسازمان

مختلف به آموزش و پرورش به    هایملتو در جهان    دارند  دوش  بررسمی افراد جامعه را  
پیشرفت خود   در  اساسی  رکن  همکاران  1)تایتنز   نگرندمیعنوان یک  نظام (.  2019  ،و  در 

ابتدایی هم به لحاظ کمی یعنی تعداد معلمان و  دوره ،آموزش و پرورش رسمی هر کشوری
نظر کیفی از  هم  و  آموزان  دانش    ،دانش  موفقیت تحصیلی  در  دوره  این  که  تأثیری  یعنی 

ترین مقاطع تحصیلی  ترین و مهماز اساسی  ، آموزان در سراسر زندگی و دوران تحصیل دارد
نین اهمیتی برخوردار  های تحصیلی از چ توان گفت هیچ یک از دورهاست و به جرأت می

از یک سو در تبدیل   ،از جمله آموزش ابتدایی  ،نقش ثمربخش نظام آموزش همگانی  .نیستند
تأمین کننده    ،ها به افرادی بالنده از نظر فرهنگی و اجتماعی است و از سوی دیگرکردن انسان

اجتماعی و خدمات    ،های گوناگون اقتصادینیاز نیروی انسانی در بخش   دانش عمومی مورد 
در   ویژه  )آقازاده  پیشرفت  به  روکشورهای  به  عمر(.  1۳8۳  ،است  باره  همین  عبدو   در   2و 

 دانندمیو مرده    ورشکسته  اقتصادهای( آموزش ابتدایی را یک عامل مهم در نجات  2018)
 (.  2018 ،)عمر و عبدو

بهبود کیفیت در آموزش و پرورش   گیرد  صورت میتحقیقاتی که بر روی کیفیت و 
ن است که  نکته مهم ای .کنندآموزان را دنبال میهای رشد دانش هدف اصلی ارتقای فرصت

توان از بیرون تحمیل کرد بلکه باید آن را از دل فرآیندهای درونی استخراج  کیفیت را نمی
از معلمان   مندیبهره بدیهی است که مدارس امروز بدون  این امر  .  (2017  ،۳پارسونزکرد )

مند و متعهد و معلمانی که برای پیشرفت و اثربخشی مدرسه تالش مضاعف داشته و  رضایت
می تالش  خود  شغلی  رسمی  الزامات  از  آبادی نمی  ،کنندفراتر  )زین  باشند  موفق    ، توانند 

های  تواند ما را در شناخت ویژگیمی  ،آنهالذا بررسی نحوه تأثیر عوامل مختلف بر  (.  1۳88
 .  کندمعلمان اثربخش و موفق در مدرسه یاری  

برای   الزم  دهد که شرایطاعتماد کلی معلمان را نشان می  ،معلمان  4بینی تحصیلی خوش
دانش  تحصیلی  داردموفقیت  وجود  اساسی  خوش  .آموزان  بعد  سه  طریق  از  تحصیلی  بینی 

 
1. Tuytens   

2. Umar & abdu 

3. Parsons 

4  . Academic Optimism 
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و    لنین مک    ، )مک لنا  شودگیری میاندازه  ۳و اعتماد  ،2تأکید تحصیلی  ،1کارآمدی جمعی 
مبنی  کارآمدی جمعی نگرش جمعی معلمان به توانایی کادر آموزشی مدرسه  (.  2017  ،4پریا 

اهمیت داده شده به تحصیل در مدرسه    ، تأکید تحصیلی  .استموفق بودن در وظیفه تدریس    بر
آموزان و والدین که  کند که در آن معلمان به دانش توصیف میای را  اعتماد گستره  .است

 .  (2005 ،5گیگان)مک شرکای مفیدی در فرایند یادگیری هستند اعتماد دارند

بسیاری بر   تأثیرکه    ،ترین خصوصیاتی استهای آنان از مهمباورهای معلمین و ویژگی
  ، بینی تحصیلی استباورها خوشاین  یکی از . آموزان داردمحیط یادگیری تدریس و دانش 

می  یاسازه که  منجر  پنهان  یادگیرندگان  تحصیلی  موفقیت  و  مثبت  دستاوردهای  به  تواند 
  فردی   مهم  هایقابلیت  از  کی ی   تحصیلی  بینیخوش.  ( 2010  ،6شود )بیرد و وولفولک هوی می

  آموزان دانش   موفقیت  و  یادگیری  بهبود  جهت  در  را  آموزشی  محققان  نظر  که  است  سازمانی  و
 .  (2014 ،7ارن ) است کرده خود متوجه

«  9تدریس   هنر  علمی  مبانی»  کتاب   در   ، تربیت  و  تعلیم  برجسته   استاد(  1۳79)  8گیج 
  مدارس   در  چه  آن  بر  بیشتری  تأثیر  تواندنمی  معلم  جز  دیگری  فرد  هیچ  تردید  بدون  :گویدمی
  یا   ،کامیابی  و  لذت  با  توأم  فرایندی  را   تربیت  و  تعلیم  تواندمی  معلم  .باشد  داشته   ،گذردمی

دیگر  به  کند  ثمربی  فرایندی   نوآوری   ای  علمی  تحول  هیچ  به  پرورش  و  آموزش  در  بیان 
  واقعی   کارگزاران  عنوان   به  را  معلمان  ،پیشاپیش   اینکه   مگر  یافت  دست  تواننمی  مطلوب

  بینی خوش  مؤثر باورهای این  از یکی نمود اثربخش و مطلوب باورهایی  و هانگرش به  مجهز
 .  (1۳89 ، مزارعی) است

معلم این باور    .بینی تحصیلی را به دنبال داردبینی تمایل به خوشگرایش فردی به خوش 
می که  داشت  خواهد  بر  را  تأکید  با  یادگیری  هایفعالیتتواند  و  به    ،آموزشی  اعتماد  با 

 
1. Collective efficacy 

2. Academic emphasis 

3. Trust 

4  .  McLennan & McIlveen & Perera 

5. McGuigan 

6. Beard & Woolfolk Hoy 

7  .  Eren 
8. Gage 

9. Scientific principles of the art teaching 
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تواناییهمکاری والدین و دانش  به  ایمان  با  تغییر  آموزان و  های خود در غلبه بر مشکالت 
 .  (2010 ،1)ابیرد و وولفولک هوی  نمائیدآموزان ایجاد مثبت در موفقیت تحصیلی دانش 

  –تراساسی  مفهوم   سه  ، دیگر  عبارت   به   است؛   پنهان  سازه   ک ی  تحصیلی  بینیخوش
  در   را  -والدین  و  آموزاندانش   به  آموزشی  کادر   اعتماد  و  تحصیلی  تأکید  ،جمعی  کارآمدی

  تأکید   موفقیت  و  تحصیل  بر  آنها  :دارند  هم  با  زیادی  اشتراک  وجه  مفهوم  سه  .گیردمی  بر
  بلکه   کارکرد  و  ماهیت  در  تنها  نه  و  هستند  بین   خوش  و  اندیش مثبت  دیدگاه خود  در  ،دارند

  طریق   از   جمعی   ویژگی  سه  ،واقع  در   هستند؛   مشابه  مدارس  روی  خود  مثبت  و   قوی  تأثیر  در
  را   آن  ما   که  کنند می  خلق   را   مثبتی   ی تحصیل  محیط   ، منسجم  شکل   یک  در   و   یکدیگر  با   کار

 . (2006 ،همکاران و هوی) نامیممی مدرسه تحصیلی بینی خوش

  و  والدین  و آموزان دانش  به اعتماد  ،جمعی کارآمدی که   دهدمی نشان پیشین  تحقیقات
بینی  خوش.  (2012  ،2وا ) دهندمی  تشکیل  را  تحصیلی  بینیخوش  ساختار  هم   با  تحصیلی تاکید 

معلم باور در  به عنوان یک  تنظیم    ،تحصیلی  بر    .رفتار کالس دارد  عاقالنه نقش مهمی در 
  بر ( افراد دارای باورهای مختلفی هستند که  1986)  4بندروا  ۳اجتماعی   -اساس نظریه شناختی

می  اساس درجهآن  برتوانند  مهار  از  نمایند  ،افکار ای  اعمال  را  احساساتشان  و   .عملکرد 
های معلمان است که به موفقیت دانش آموزان بستگی  کارآمدی معلم یکی از معدود ویژگی

تواند بر یادگیری  دلیل آن ممکن است این باشد که اگر معلم باور داشته باشد که می  ،دارد
آنگاه انتظارات خود را در سطح باالتری تنظیم کرده و تالش    ،بگذارد  تأثیرآموزان  دانش 

دهد و در مواجهه با مشکالت پایداری بیشتری خواهد داشت )وولفولک  بیشتری انجام می
همکاران و  با    (.2008  ، هوی  اعتماد  با  توأم  روابطی  بتوانند  باید  همچنین  کارآمد  معلمین 

  ،یک رابطه اعتمادآمیز شامل احساس خیرخواهی  کنند  برقرارآموزان و والدین آنان  دانش 
در (.  1۳89  ، )گشودگی( است )مزارعی  بودن  پذیراو    راستگوئی  ،صالحیت  ،قابلیت اطمینان

تأکید دانش   5تحصیلی  آخر  که  را  وظایف  زمانی  درباره  مؤثر  و  موفق  فعالیت  به  آموزان 

 
1. Beard & Woolfolk Hoy 

2. Wa 

3. social-cognitive theory 

4. Bandura 

5 . Academic emphasis 
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آموزان  این امر رابطه مثبتی با یادگیری دانش   و  ،دهندگسترش می  ،پردازندآموزشی خود می
 .  (2014 ،1بارون دارد )

ها و عملکرد  روانشناسی مثبت که بر پایه تحقیقات علمی بنا نهاده شده به مطالعه توانایی
می انسان  گرایش بهینه  شناسایی  آن  هدف  و  و  پردازد  روانی  سالمت  در  که  است  هایی 

  2بهزیستی معنوی (.  1۳89  ، )مزارعی به نقل از کوروزهستند  بهزیستی افراد و اجتماع دخیل  
  . ندگی و اعتالی جامعه استبال  ،الزمه پویایی  ،اقشار مؤثر و سازنده آن  ژهوی  بهافراد جامعه  

  ، نسلی که متضمن شکوفایی جامعه استمربی  معلمان ابتدایی به عنوان    همتابیجسته و  نقش بر
ضروری منفی بر سالمت روانی آنها  شناسایی و حذف عوامل    ،روانیسالمت    تأمین ضرورت  

معلمانی   ویژه  بهبنابراین ضرورت ایجاد و پرورش باورهای مثبت در همه افراد    .رسدمی  به نظر
آینده نسل  مربیان  نظام    ،اندکه  تحول  و  تدر  تربیت  و  جوانب    تأثیرگذاریعلیم  تمامی  بر 

 .  اجتماعی و اقتصادی کشور قابل انکار نیست ،فرهنگی
باشد  بدبینی  دستخوش  که  از  نمی  ،ملتی  در    هاییفرصتتواند  یکم  و  بیست  قرن  که 

افراد خوشبین    .گذارد به خوبی بهره بگیرداختیارش می عملکرد افراد بدبین از سه جنبه از 
بوده می  :استبدتر  افسردگی  دچار  بیشتر  مراتب  به  آنکه  کار  ،شدنداول  در  اینکه    ، دوم 

کردند و سوم آنکه سالمت جسمانی  می  عداد خود استفادهت از اس   مترک. . .  اجتماع و  ،مدرسه
مزارعی   از  نقل  به  بوده است )سلیگمن و همکاران  افراد خوشبین کمتر  با  مقایسه  آنان در 

1۳89 .) 

زندگی    باعث   معنوی   بهزیستی   دهدمی  نشان   گوناگون  های پژوهش  کیفیت  افزایش 
احساس عزت نفس  (؛2020  ،4)هنتز من  زندگی  در  انعطاف  و  تعادل(؛  2020  ،۳)یلماز و سنگیز 

)درویشی آمدی  خودکار  عاطفی(2020  ، مامی  ،اتاقی  ،و  اختالالت  کنترل  و    ؛  )هنکز 
کاهش  2020  ،5همکاران  )هاسی  اختالالتو    عالئم(؛  لی   ،افسردگی  و  (؛ 2020  ،6روی 

  شناخت   توانایی  ،کار  محیط  متغیر  شرایط  در  هویت  احساس  ( 2020  ،7سالمت روانی )مین

 
1 . Barron 

2  .  Spiritual well-being 
3  .  Yilmaz & Cengiz 

4  .  Heintzman 

5  .  Hanks 

6  .  Hsieh&  Roh & Lee 

7  .  mine 
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  صحیح   شناخت  با  فردی  ارزشهای  بین   تعادل  ایجاد  و  شناسایی  ،رویدادها  و  وقایع  صحیح
  نوع  بحرانی  موقعیت  در ثبات و آرامش  حفظ  توانایی ،پرهیزکاری و ها ارزش حفظ  ،اهداف
  شودمی  صداقت  و  سازگاری  شناسی  وظیفه  شادکامی  تحمل  و  صبر  خردمندی  و  دوستی

 . (1۳9۳ ،همکاران و اردالن)
  ،زندمی  سر  هاانسان  از  حاضر  عصر  در   که  غیراخالقی  رفتارهای   و  نیات  فراوانی  دلیل  به
  . است  شده  مشاهده  جوامع  اغلب  در  نامطلوب  عرف  یک  صورت  به   غیراخالقی  هایفعالیت

  گذاشتن  میان  در   با  انسانی  هایملت  فضیلیت  داران   طالیه   از   قشری  عنوان  به  اندیشمندان
  این اخیراً که ؛اندبرداشته شده  اشاره اصول احیای جهت در  مثبت گامی ،اخالقی   هایتئوری

 بدیع  سبکی  خلق  به  منجر  و  است   کرده  رخنه  نیز  رهبری  هایتئوری  حوزه  به   اخالقی  رویکرد
  نقصان  به   پاسخی  ،اصیل  رهبری  راستی  به  .است  شده  ،اصیل  رهبری  عنوان  تحت  ارزشمند  و
  رهبری   .است  اخالقی  اصول  به  آنها  توجه  عدم  بر  مبنی  رهبری  هایسبک  دیگر  کاستی  و

  پیروان  و  رهبر روابط  و کارگیرد به  عمل  در  را  اخالقی واالی اصول  تا  است تالش در  اصیل
 .  (1۳91 ،همکاران و سبحانی) بخشند تحکیم و کند تقویت آن کمک  به را

  از   رهبری  ، جهان  سراسر  در  زااسترس  عوامل  و  رقابت  مانند   های چالش   با  همراه  امروزه
  و   ،امید  ،نفس   به  اعتماد  بازگرداندن  به  نیاز  هاییچالش   چنین   .است  شده  ترمشکل  همیشه

  خودشان   پرورش  و  کردن  پیدا  برای  را  مردم  رهبران  است  الزم  و  دارد  افراد  در  خوشبینی
  باشند   آشنا   هاارزشها و  هدف  با  که   دندار  رهبرانی   به   نیاز مدارس    امروز  بنابراین   کنند  کمک

 .  (2020 ،1)یوزال و هالووی 
 قلمداد  مدارس   در   نوآوری  و   بهبود  ایجاد  در   مهم   عوامل  از  یکی  عنوان   به   رهبری 

  رهبری   که   است  آن  از   حاکی  گرفته   صورت  مطالعات  بیشتر  نتایج  که  حالی   در  .شودمی
  توافق  نکته این  در آنها همه  ولی ،دارد تأثیر آموزان دانش  تحصیلی پیشرفت میزان بر مدرسه

  معنادار   آماری  لحاظ  از  ولی  ناچیز   آموزان  دانش   تحصیلی  پیشرفت  بر  رهبری  تأثیر  که  دارند
 ، 4هاریس؛  2020  ،۳؛ دنگ و لی 2020  ،2جاالپانگ و رامان؛  1۳95  ،بدری و رحیمیان)است  
2006 ) . 
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رهبران مدرسه را تیره و تار  اعتمادی جامعه به سازمان مدرسه ارتباط بین والدین و  بی
هایی پدیدار بدین ترتیب برای رهبران مدرسه در عرصه آموزشی امروز چالش   .کرده است
  ، معلمان را توانمند ،های رهبری را تقویت است تا مهارت الزم  برای آنها بنابراین  .شده است

فرهنگ اعتماد و  وقتی رهبران مدرسه از    .و شکاف بین مدرسه و جامعه را برطرف سازند
معلمان آزادند تا خود را به عنوان مربی پرورش    ،شان حمایت کنندیادگیری مداوم در مدارس

معلمان به نوبه خود محیط یکسانی    .یابدپرورش می  آمدی  خودکار دهند و در نتیجه مفهوم  
 . ( 2012 ،1کنند )مسیک آموزان خود را تسهیل میشان و ایجاد اعتماد با دانش را در کالس

  است  شرایطی  کننده  بیان  که  است  شده  گذاریپایه  اصالت  مفهوم  بر  اصیل   رهبری  شالوده
  تحت  و  دهند  انجام  خویش  انسانی   فطرت   و  اعتقادات  و  هاارزش  با  مطابق  رفتاری   افراد  که

  خویش  باورهای   و  هاارزش  راستای  در  رفتاری  برداشتن   ،گوناگون  فشارهای  و  شرایط  تأثیر
  که   ،نمایند  تربیت  رهبرانی  تا  تالشند  در  اصیل  رهبری  هایتئوری  واقع  در  نمایند  پافشاری

 بر  منطبق  رفتاری  ،ریا  و  تزویر  هرگونه  از  دور  به  و  دهند  نشان  پیروان  به  را  خویش  واقعی  خود
  مثبت   روابط  برقراری  با  اصیل  رهبری(.  1۳90  ،نژاد  پیران)  باشند  داشته  خویش   درونی   حقیقت

  نظر  و دید معرض در را خود  اشتباهات و ضعف نقاط حتی و هاگیریتصمیم ،هاارزش باز و
  آزادی   ،متقابل  اعتماد  حس   ایجاد  همچون  مثبتی  پیامدهای  موجبات  دهدمی  قرار  همکاران

  خواهد   دنبال  به  را  سازمان  اثربخشی  و  متعارف  غیرقابل  حتی  و  جدید  هایایده  ارائه   در  بیان
 . ( 2010 ،2همکاران   و نرمن ) داشت

  و   هویت  های سبک  ،فردی   های ویژگی  بررسی   عنوان   با   تحقیقی  در(  1۳89)  مزارعی
  این  به   تهران  شهر  راهنمایی   و  ابتدایی  مرد  و  زن  معلمان  تحصیلی  بینی خوش  با   هویت  تعهد
  آن   هایمؤلفه  و  مرد  و  زن  معلمان  تحصیلی  بینی خوش  بینیپیش   در  که  یافت   دست  نتیجه

  چنین   هم  اندداده  اختصاص  خود   به   را  بیشتری  سهم   هویت  تعهد  و  اطالعاتی   هویت  سبک
  کارآمدی   احساس   و  آموزاندانش   والدین  به  معلم  عتماد ی اهامؤلفه  در  که  داد   نشان  نتایج

  در   ولی   دارد  وجود  جنس  دو   بین   معناداری   تفاوت(  تحصیلی  بینی خوش  های مؤلفه  از)  جمعی
 مرد  و   زن  معلمان  پژوهش  آماری   جامعه   .نیست  معنادار   تفاوت  این  تحصیلی  تأکید  مؤلفه 

  روش   از  استفاده   با  نمونه  عنوان  به   نفر  ۳0۳  اآنه  میان   از  که  بودند  شهر  متوسطه اول  و  ابتدایی

 
1. Messick 

2. Norman et al 
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 نشان  تحصیلی  بینیخوش  زمینه  در  پژوهشی  شینهی پ  .شدند  انتخاب  ایطبقه  یگیر  نمونه

رهبری    ،(1۳9۳  ،)عباسیان و حیدر زاده   ساختار توانمند ساز  ،مفاهیم  با   مفهوم  این   ،دهدمی
داهر  و  )سریواستاوا    ،(2011  ،۳آلن )  ،(2018  ،2سالیوان )  آموزشی   رهبری  ،(2016  ،1اصیل 

 ؛ 2012  ،6میشو  ؛ 2012  ،5کسیتی )  آموزدانش   موفقیت  ،(2010  ،4راتلگ )  تحولی  رهبری
 ، (2012  ،9دمیرتاس  و  کابان)  ،سازمانی  تعهد  ،(2017  ،8رهبری توزیعی )اکین  ،(2012  ،7نلسون

  با   .دارد  رابطه. . .  و(  2008  ،11واگنر )  سازمانی  شهروند  رفتار  ،(2010  ،10ریواس )  مدرسه  جو
  رهبری   نقش   تاکنون  و  دارد  وجود  بینیخوش  با  ارتباط  در  کمی  هایپژوهش   که  این   به  توجه
 بررسی  مورد  با یکدیگر  معلمان  تحصیلی  بینیخوش  بینیپیش   در  معنویبهزیستی    و  اصیل

  بینی پیش   بر  اصیل  رهبری  و  معنوی  بهزیستی  نقش   تعیین   پژوهش   این   هدف  است؛  نگرفته  قرار
   .است ابتدایی معلمان تحصیلی بینیخوش

   پژوهش  سوال 
خوش  ،معنوی  بهزیستیمیزان    و  اصیل  سطحی  رهبری  چه  در  معلمان  تحصیلی  بینی 

  است؟

 های پژوهش فرضیه
 .  کندبینی میبینی تحصیلی معلمان را پیش معنوی خوش بهزیستیابعاد 

 . کندبینی میبینی تحصیلی معلمان را پیش ابعاد رهبری اصیل خوش
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   روش
جهت   حاضر  پژوهش  خوشدر  در  اصیل  رهبری  و  معنوی  بهزیستی  نقش  بینی  بررسی 

ابتدایی از روش همبستگی استفاده شده است این    .تحصیلی معلمان مدارس  جامعه آماری 
ال  در س  که  دن دهیمتشکیل    کریم ورش شهرستان رباطآموزش و پر  معلمانکلیه    راپژوهش  

نمونه  ر  .بودندنفر    6۳5  حدود  1۳97-98تحصیلی   تصادفی    یر ی گوش  پژوهش  این  در 
مدرسه پسرانه به   10مدرسه دخترانه و    10بر مبنای این روش    .بود  ایمرحلهتک    ایخوشه

در بین معلمان این مدارس توزیع شد    ها پرسشنامه صورت تصادفی انتخاب شدند پرسشنامه
پرسشنامه بین    ۳00نفر تعیین شد و    225پژوهش    هایپرسشنامه  سواالت اساس  برحجم نمونه  

 .  پرسشنامه کامل انجام شده است  225ها بر روی  تحلیل  پایان  درندگان توزیع شد و  کن شرکت
گردآوری شده  پرسشنامه  با استفاده از سه  حاضر    شهپژو   یهاداده  :هادادهگردآوری  

   .است
معنوی  پرسشنامه از   ارزیابی  برای  :بهزیستی  معنوی    خودارزیابی   پرسشنامه  بهزیستی 

پالوتزیان و  الیسون  معنوی  ابعاد    شامل  پرسشنامه  این   است  شده  استفاده  (1982)  بهزیستی 
  :زیراست

 ابعاد پرسشنامه بهزیستی معنوی  .1جدول  

( ضرایب آلفای 1982پالوتزین و الیسون ) :  پرسشنامه بهزیستی معنوی  بعادا  روایی و پایایی
  0/ 9۳  و  0/ 91  ،91/0کرونباخ بهزیستی مذهبی و وجودی و کل مقیاس را به ترتیب برابر با  

( در میان 1۳87این مقیاس را دهشیری و همکاران )  یسنج روانخصوصیات    .گزارش کردند
دانشگاه کردنددانشجویان  بررسی  تهران  آزما ضرایب    .های  مقیاس  ییباز  بهزیستی    ،کل 

 نمونه گویه  در پرسشنامه هاپرسشنامهشماره گویه  عنوان بعد 

 19-17-15-1۳-11-9-7-5-۳-1 بهزیستی مذهبی 
در دعا و خلوت با خداوند احساس رضایت 

 .کنمینم
بهزیستی 
 وجودی

2-4-6-8-10-12-14-16-18-20 
و به کجا خواهم   امآمده دانم که هستم از کجا نمی

 . رفت
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با  و بهزیستی وجودی    مذهبی گزارش شده است )دهشیری و    %80و    %78  ،%85به ترتیب 
ضرایب آلفای کرونباخ بهزیستی مذهبی و وجودی و کل مقیاس در این  (.  1۳87  ،همکاران

با   برابر  ترتیب  به  است  86/0و    75/0  ،82/0پژوهش  آمده  دست  این    صوری  روایی  .به 
 .  یید قرار گرفته استأپرسشنامه بر اساس نظر متخصصان مورد ت

  والومبوا   ساخته   اصیل  رهبری  پرسشنامه   از  اصیل  رهبری  ارزیابی  برای  :پرسشنامه رهبری اصیل
   :است  مؤلفه چهار  دارای پرسشنامه این   .شد استفاده( 2008) همکاران و

 ابعاد پرسشنامه رهبری اصیل   .2جدول  

 عنوان بعد 
شماره گویه  

در   هاپرسشنامه 
 پرسشنامه 

 نمونه گویه 

 4-۳-2-1 روابط  در شفافیت
بیان  تا چه اندازه مدیر شما منظور خود را به صورت دقیق و روشن  

 ؟ کند می 
  درونی های جنبه

 اخالق
 .تا چه اندازه مدیر شما گفتارش با اعمالش سازگار است؟ 5-6-7-8

پردازش متعادل  
 اطالعات 

9-10 
گیری به دیدگاهای مختلف  تا چه اندازه مدیر شما قبل از تصمیم
 دهد؟ میبا دّقت گوش 

 14-1۳-12-11 خودآگاهی
هایش  تا چه اندازه مدیر شما نظر دیگران را نسبت به قابلیّت

 کند؟ درست درک می

پایایی و  اصیل  روایی  رهبری   پرسشنامه  کلی  پایایی  ضریب (  1۳91)  کاهه:  پرسشنامه 
  و   لیشچنسکی  همچنین   ،است  کرده  گزارش  89/0  کرونباخ  آلفای  طریق  از  را  اصیل  رهبری
  اخالق   درونی  هایجنبه  ،(81/0)  روابط  در  شفافیت  هایلفهؤم برای  را  پایایی  ضریب  1سماچ

 . است کرده گزارش( 8۳/0) خودآگاهی( 84/0) اطالعات متعادل پردازش  ،(84/0)
مورد  صوری  روایی    متخصصان  نظر  اساس  بر  پرسشنامه  است  تأییداین  گرفته    . قرار 

آلفای   مضرایب    اخالق   درونی  هایجنبه  ، (80/0)روابط    در  شفافیت  هایلفهؤکرونباخ 
و کل مقیاس در این پژوهش    (90/0)  ؛ خودآگاهی (84/0)اطالعات    متعادل  پردازش  ،(80/0)

 به دست آمده است 94/0برابر با 

 
1. Lishchinsky&Tsemach 
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  معلمان  تحصیلی  بینیخوش  ارزیابی   برای    :ابتدایی  معلمان  تحصیلی   بینی خوش  پرسشنامه
  دارای   پرسشنامه  این   .شد  استفاده  (2010)  همکاران  وبیرد    تحصیلی   بینیخوش  پرسشنامه  از

   :لفه زیر استمؤ سه
 بینی تحصیلیابعاد پرسشنامه خوش .  3جدول 

 عنوان بعد 
شماره گویه  

در   هاپرسشنامه 
 پرسشنامه 

 نمونه گویه 

 ۳-2-1 معلمان  آمدی خودکاراحساس 
خوب برای   سواالت ،توانیدتا چه حد می
 . دی نمائآموزان مطرح دانش

 . من به والدین دانش آموزانم اعتماد دارم 7-6-5-4 آموزان و والدین اعتماد به دانش

 11-10-9-8 تاکید تحصیلی 
من به دانش آموزانم تکالیف چالش برانگیز محول  

 .کنممی

پایایی و  و  :  ابتدایی  معلمان  تحصیلی  بینیخوش  پرسشنامه  روایی  وولفولک هوی  بیرد 
 برایو    78/0  پرسشنامه  کل  برای  کرونباخ   آلفای  طریق  از  پرسشنامه  پایایی  ضریب(  2010)

  والدین  به  اعتماد  و (  79/0)  تحصیلی  تاکید  ،(7۳/0)  معلمان  آمدی  خودکار  احساس  هایمؤلفه
نظر متخصصان    این پرسشنامه بر اساسصوری  روایی    .اندداده  گزارش(  71/0)  آموزاندانش   و

  کرونباخ   آلفای  در پژوهش حاضر از طریق  این پرسشنامه   پایایی  .یید قرار گرفته استمورد تأ
 . به دست آمد 75/0 پرسشنامه کل برای

  توصیف   برای  پراکندگی  و  مرکزی  هایآماره  از  توصیفی  بخش   در  :هادادهروش تحلیل  
  رگرسیون   تحلیل  از  پژوهش   هایگزاره  اساس  بر  استنباطی  بخش   در  .شد  استفاده  هاداده

  و   معنوی  بهزیستی  ابعاد  اساس  بر  معلمان  تحصیلی  بینیخوش  ابعاد  بینی   پیش   چندگانه برای
  ای نمونه  تک  تی  آزمون  از  پژوهش   اول  سوال  به  پاسخ  در  همچنین   .شد  استفاده  اصیل  رهبری
 . شد استفاده

   هایافته
توصیفییافته  الف( داده  در:  های  جمعیتادامه  متغیرهای  به  مربوط  توصیفی  شناختی  های 

   .سن و نوع استخدام ارائه شده است ،جنسیت
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 : جنسیت
 توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنسیت  .4  جدول

 درصد  فراوانی  جنسیت

 2/72 162 زن

 8/27 6۳ مرد 

 100 225 مجموع کل 

 8/27  و  ،نفر( از نمونه پژوهش را زنان  161)  %2/72(  1-4)( و نمودار  4)  مطابق با جدول
 . انددادهنفر( را مردان تشکیل  %62 )
 : سن 

 توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک سن  .5  جدول

 درصد  فراوانی  سن

 16 ۳6 سال ۳0تا  20

 2/46 104 سال 40تا  ۳1

 8/۳7 85 سال 40باالی 

 100 225 مجموع کل 

سال سن با    40تا   ۳1( بیشترین فراوانی برای افراد بین  2-4( و نمودار )5)  جدولمطابق با  
 . نفر( است ۳4% ) 2/15 با  ،سال ۳0تا  20و کمترین فراوانی برای افراد  ،نفر( %104 )  6/46

 :نوع استخدام
 استخدام   توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک نوع .6  جدول

 درصد  فراوانی نوع استخدام

 ۳/8۳ 198 رسمی 

 7/11 27 قراردادی 

 100 225 مجموع کل 
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نفر( از نمونه پژوهش دارای وضعیت    197)  %۳/88(  ۳-4و نمودار )  (6)  مطابق با جدول
 . انددادهنفر( دارای وضعیت استخدام قراردادی  26% ) 6/11 و ،استخدام رسمی

این  متغیرهای پژوهش:    یف یتوص  یهاافتهیب(   به    پژوهش بهزیستی معنوی در  با توجه 
  هاپرسشنامهاست که رابطه آن    بعد  4بعد و رهبری اصیل نیز دارای    2دارای   ،پژوهش ادبیات  

 جدول   درمتغیرهای پژوهش    یفی توص  یهاافتهی  .مورد سنجش واقع شده است  بینیبا خوش
 .  است شده آورده( 4-4)

 متغیرهای پژوهش های توصیفی یافته .7جدول 

 انحراف استاندارد  خطای استاندارد میانگین  متغیر

 88/4 ۳2/0 ۳6/۳4 بهزیستی مذهبی 
 21/5 ۳4/0 ۳1/۳1 بهزیستی وجودی 
 19/9 61/0 68/65 بهزیستی معنوی 

 78/2 18/0 6۳/12 روابط  در شفافیت
 67/2 18/0 49/12 اخالق درونی های جنبه

 ۳4/2 16/0 56/9 متعادل اطالعات پردازش 
 ۳1/2 16/0 ۳1/9 خودآگاهی
 16/9 61/0 01/44 رهبری اصیل 

 82/۳ 25/0 8۳/۳4 بینی تحصیلی خوش

  ،همانطور که در فصل دوم از نظر گذشت  ،در این پژوهش   پژوهش:  استنباطی  یهاافتهیج(  
های بهزیستی معنوی  عاملهای انجام شده این پژوهش شامل  بر اساس مبانی نظری و پژوهش 

بوده استخوش  پایان  درو    ،رهبری اصیل  و با    ،روش آماری  یری گ   به کاردر    .بینی  ابتدا 
بودن   نرمال  اسمیرنوف  کولموگروف  آماری  آزمون  از  قرار    ها دادهاستفاده  آزمون  مورد 

  ، گردد می  ( که باید استفاده شود مشخصیپارامتر  ری غ   ،پارامتری)  گرفت تا نوع روش آماری
نرمال بودن   پارامتریک    ی هاآزمون  یها فرضپیش    ن یترمهمیکی از    ها دادهو در صورت 

 .  است برقرار
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 ی انمونه آزمون کولموگروف اسمیرنوف تک   .8  جدول

 سطح معناداری  zمقدار  مقیاس
 51/0 8۳/0 بهزیستی مذهبی 
 09/0 22/1 بهزیستی وجودی
 ۳2/0 95/0 بهزیستی معنوی

 ۳9/0 97/0 روابط در شفافیت
 59/0 79/0 اخالق درونی   هایجنبه

 09/0 19/1 اطالعات  متعادل پردازش
 28/0 99/0 خودآگاهی 
 ۳9/0 96/0 رهبری اصیل 

 09/0 24/1 خوشبینی 

پژوهش    یرها ی متغآمده هریک از    دست  بهو سطوح معناداری  (  8)با توجه به نتایج جدول  
آماری    یها آزمونتوان  می  نرمال است و  رهای متغتمام    یهاداده  ،است  05/0از    تربزرگکه  

 .  گرفت به کارپارامتریک را 
بینی تحصیلی معلمان  رهبری اصیل و خوش  ،معنوی  بهزیستیمیزان    :پژوهش   سوال  پاسخ

   در چه سطحی است؟
مورد    اینمونهک  ت  tبا آزمون  طیف  آزمون این فرضیه میانگین نمونه با میانگین    برای

 .آزمون قرار گرفت
 بینیخوش  و اصیل رهبری ،معنوی مقایسه میانگین نمونه با جامعه در بهزیستی  .9جدول  

 متغیرها 
میانگین  

 نمونه 
میانگین  
 مقیاس

تفاوت  
 ها میانگین

 tمقدار 
درجات 
 آزادی

سطح  
 معناداری

بهزیستی 
 معنوی 

68/65 50 68/15 1۳/۳0 224 001 /0 

 0/ 001 224 7۳/14 01/9 ۳5 01/44 رهبری اصیل 
 0/ 001 224 75/28 ۳۳/7 5/27 8۳/۳4 بینی خوش

به دست آمده برای هر    tاز آنجا که مقدار    دهدمینشان    (9)  ج جدولیه نتاک همان گونه  
  ی دار  یاست و همچنین سطح معن  تربزرگجدول    tاز مقدار    ،224سه متغیر با درجه آزادی  

  ، معنوی  بهزیستی  ه میانگین کگفت    توانمینان  ی درصد اطم  95ن با  یبنابرا  ،است  05/0از    کمتر
   .استمتوسط  از معلمان باالتر بینی درخوش  و اصیل  رهبری



 133 /..                                                                  .بینی رابطه بین بهزیستی معنوی و رهبری اصیل با خوش

 

بینی تحصیلی معلمان ابتدایی را  ابعاد بهزیستی معنوی خوش  :  پژوهش   اولآزمون فرضیه  
 . کندبینی میپیش 

تواند نقش مؤثری در  می ابعاد بهزیستی معنویبرای بررسی این فرضیه که کدام یک از 
تحصیلی  خوشبینی  پیش  گردیدبینی  استفاده  رگرسیون چندگانه  از روش  کند  بدین   .ایفا 

که آیا    سوالاز این روش برای پاسخ به این    ،های رگرسیونفرضترتیب پس از تأیید پیش 
استفاده   ،ندک  ینی ب ش ی را پ معلمان ابتدایی  بینی تحصیلیخوشتوانند یم ابعاد بهزیستی معنوی 

 .  گردید

است کلی  مدل  تست  آزمون  پیش   .اولین  متغیرهای  از  یکی  حداقل  اگر  واقع  بین  در 
   .گرددمدل پژوهشگر تأیید می ،روی متغیر مالک تأثیر معنادار داشته باشد پژوهش 

 بینی تحصیلی بهزیستی معنوی بر خوش  رگرسیون نتایج .10جدول 

 مدل
مجموع  

 مجذورات 
درجه 

یآزاد  
ن  یانگیم

 F R R2 مجذورات 
 

R2
adj 
 

sig 

ون یرگرس  28/699  2 64/۳49  1۳/۳0  46/0  21/0  20/0  001 /0  
ماندهی باق   ۳1/2576  222 61/11       

لک  58/۳275  224       

 
شده است    05/0متر از  ک  معناداری  شود سطح یمشاهده م(  10)ه در جدول  کطور  همان

بر  یعنی حداقل یکی از متغیرهای پیش   ،ون استی دار بودن مدل رگرسو نشان از معنی بین 
 .  متغیر مالک تأثیر معنادار دارد

کند که چند درصد از  این شاخص مشخص می  :ن چندگانه(ییب تع ی)ضر  R2شاخص
پیش  متغیرهای  توسط  مالک  متغیر  میتغییرات  تبیین  متغیرهای    .شودبین  دیگر  عبارت  به 

برابر   R2  در این پژوهش مقدار  .توانایی برازش متغیر وابسته را دارند  بین چند درصدپیش 
بینی  خوشبینی  پیش   ییدرصد توانا  21  ابعاد بهزیستی معنوی ه  ک ن معنا  یشده است به ا  21/0

 . درصد باقیمانده مربوط به عوامل دیگر است 79را دارند و  تحصیلی 
ر وابسته  ی بینی متغپیش   ییاین شاخص توانا  :شده(ن تصحیحیی ب تعی)ضر  R2adjشاخص  

نمونه را به تمام    ،واقع با کمی تعدیل  کند در می  ی جامعه بررسبین در  را توسط متغیرهای پیش 
 .  دهدجامعه بسط می
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  20 بهزیستی معنویدیگر به عبارت ،شده است 20/0ن پژوهش ی مقدار این ضریب در ا 
   .را دارند بینی تحصیلیخوشبینی پیش  ییدرصد توانا

کدام یکی از ضرایب صفر  با توجه به معنادار بودن کل مدل اکنون باید بررسی کرد که  
به این منظور از   .نیست و یا به عبارت دیگر کدام متغیر یا متغیرها تأثیر معنادار در مدل دارند

 .  شوداستفاده می tآزمون 

 ون یرگرس معادله در واردشده  یرهایمتغ  تی آماره و راستانداردیغ ،استاندارد ب ی ضرا .11  جدول

بین  پیش متغیر  
 ضرایب رگرسیون 

t آماره 
سطح  

 استاندارد شده استاندارد نشده معناداری

51/22 مقدار ثابت    47/1۳  001 /0  

15/0 بهزیستی مذهبی   19/0  ۳9/2  02/0  

2۳/0 بهزیستی وجودی   ۳2/0  02/4  001 /0  

در سطح    بینی تحصیلیخوشبر    بهزیستی معنویدهد  یه نتایج جدول نشان مکطور  همان
بهزیستی  ش  یه با افزاکن است  یدهنده اب نشانین ضرایمقدار ا  .درصد تأثیر معنادار دارد  5

   .ابدییز افزایش م ی ن بینی تحصیلی معلمانخوشمیزان   ،مذهبی
 .  کندبینی میبینی تحصیلی معلمان را پیش ابعاد رهبری اصیل خوش :دومآزمون فرضیه 

تواند نقش مؤثری در  ابعاد رهبری اصیل میبرای بررسی این فرضیه که کدام یک از  
 .بینی تحصیلی معلمان ایفا کند از روش رگرسیون چندگانه استفاده گردیدبینی خوشپیش 

که   سوالاز این روش برای پاسخ به این    ،های رگرسیونفرضبدین ترتیب پس از تأیید پیش 
استفاده    ،ندک   ین یبش یایی را پبینی تحصیلی معلمان ابتدتوانند خوشیآیا ابعاد رهبری اصیل م 

 .  گردید

است کلی  مدل  تست  آزمون  پیش   .اولین  متغیرهای  از  یکی  حداقل  اگر  واقع  بین  در 
 .  گرددمدل پژوهشگر تأیید می ،روی متغیر مالک تأثیر معنادار داشته باشد پژوهش 

 بر خوشبینی تحصیلی رهبری اصیل رگرسیون نتایج .12  جدول

 مدل
مجموع  

 مجذورات 
درجه 

یآزاد  
ن  یانگیم

 F R R2 مجذورات 
 

R2
adj 
 

sig 

ون یرگرس  27/۳5۳  4 ۳2/88  64/6  ۳۳/0  11/0  09/0  001 /0  
ماندهی باق   ۳2/2922  220 28/1۳       

لک  58/۳275  224       
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شده است    05/0متر از  ک  معناداری  شود سطح یمشاهده م  (12)  ه در جدولکطور  همان
بر  یعنی حداقل یکی از متغیرهای پیش   ،ون استی دار بودن مدل رگرسو نشان از معنی بین 

 .  متغیر مالک تأثیر معنادار دارد
کند که چند در صد از  این شاخص مشخص می  :ن چندگانه(یی ب تعی)ضر  R2شاخص

پیش  متغیرهای  توسط  مالک  متغیر  میتغییرات  تبیین  عبارت    .شودبین  متغیرهای  به  دیگر 
برابر   R2در این پژوهش مقدار    .توانایی برازش متغیر وابسته را دارند  بین چند درصدپیش 

ا  11/0 به  بینی  خوشبینی  پیش   ییدرصد توانا  11  ابعاد رهبری اصیله  ک ن معنا  یشده است 
 . درصد باقیمانده مربوط به عوامل دیگر است 89را دارند و  تحصیلی 

ر وابسته  ی بینی متغپیش   ییاین شاخص توانا  :شده(ن تصحیحیی تعب  ی)ضر  R2adjشاخص  
نمونه را به تمام    ،کند درواقع با کمی تعدیلمی  یبین در جامعه بررس را توسط متغیرهای پیش 

 .  دهدجامعه بسط می
  9  ابعاد رهبری اصیلدیگر  به عبارت  ،شده است   9/0ن پژوهش  یمقدار این ضریب در ا 

   .بینی تحصیلی را دارندبینی خوشپیش  ییدرصد توانا
با توجه به معنادار بودن کل مدل اکنون باید بررسی کرد که کدام یکی از ضرایب صفر  

به این منظور از   .نیست و یا به عبارت دیگر کدام متغیر یا متغیرها تأثیر معنادار در مدل دارند
 شود استفاده می tآزمون 

 ون یرگرس معادله در واردشده  یرهایمتغ  تی آماره و راستانداردیغ ،استاندارد ب ی ضرا .13  جدول

 بین  پیش متغیر
 ضرایب رگرسیون 

t آماره 
سطح  
 استاندارد شده استاندارد نشده معناداری

 0/ 001 94/2۳  75/29 مقدار ثابت 

 29/0 05/1 11/0 15/0 روابط  در شفافیت

 54/0 61/0 07/0 10/0 اخالق  های جنبه

 06/0 91/1 25/0 41/0 متعادل  پردازش

 0/ 004 89/2 ۳8/0 6۳/0 خودآگاهی



 1397  پاییز  ،17  ، شمارةپنجم، سال  های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهشفصلنامة    /  136

 

 

نتایج جدول  ک  همانگونه م(  1۳)ه  بر خوشینشان  در  دهد خودآگاهی  تحصیلی  بینی 
ه  ک ن است  یب در واقع نشان دهنده این ضریمعنادار دارد و مثبت بودن ا تأثیردرصد  5سطح 
رهبری    یهامؤلفهسایر    یول  . ابدییبینی تحصیلی افزایش ممیزان خوش  ،ش این عاملیبا افزا

 . معنادار ندارند تأثیردرصد  5در سطح  تحصیلی   بینیاصیل بر خوش

 ی گیربحث و نتیجه
  ص سپس نتایج به طور مشخ  ،گرددبیان می  پژوهش های  از یافته  ایخالصهدر این قسمت ابتدا  

  پیشینها با نتایج  ی آنبه مقایسه  ، ذکر گردیده و ضمن تالش برای توضیح و تحلیل این نتایج
و به تفکیک هر فرضیّه    پژوهش   هایملتاین کار طبیعتاً به موازات فرضیّه    .شودپرداخته می
  ها محدودیتپیشنهادات کاربردی و پژوهشی و    ارائهدر قسمت آخر نیز به    .گیردصورت می

 .  پرداخته شده است
بینی تحصیلی معلمان در رهبری اصیل و خوش  ،معنوی  بهزیستیمیزان    :پژوهش   سوال

   چه سطحی است؟
به دست آمده برای هر سه    tاز آنجا که مقدار    دهدمیج جدول نشان  یه نتاک همان گونه   

با درجه آزادی   است و همچنین از آنجا که سطح    تربزرگجدول    t  از مقدار  ،224متغیر 
  ی دار  یاز سطح معن  ترکوچکن مقدار  ی و چون ا  باشدمی0/ 001ن آزمون برابری ا  یدار  یمعن 
با  یبنابرا  ،باشدمی  05/0 اطم  95ن  میانگین کگفت    توانمینان  ی درصد    ، معنوی   بهزیستی  ه 

 .  است طیف از معلمان باالتر بینی درخوش  و اصیل  رهبری
 .  کندبینی میبینی تحصیلی معلمان را پیش معنوی خوش بهزیستیابعاد  :اولفرضیه 

های بهزیستی معنوی  همانگونه که نتایج نشان داد مؤلفه  ، ی فوقدر راستای بررسی فرضّیه
  بینی تحصیلی معلمان ابتدایی برخوردارند مناسبی از خوش  کنندگیِ نسبتاًاز توانایی پیش بینی  

معنوی بهزیستی  توانا  21/0و دو عامل تشکیل دهنده  بی پ   ییدرصد  نیروی  بهره  ینی ش  وری 
دارند را  با    .انسانی  رابطه  در  معنوی  بهزیستی  ابعاد  تک  تک  ضرایب  بررسی  ادامه  در 

نشان داد    بینی تحصیلی خوش افزایش میبینی تحصیلی  خوش  ،عامل  هردونیز  که    دهندرا 
برابر   ،بهزیستی وجودی( در  19/0)  برابر با  ، بهزیستی مذهبیی  میزان این پیش بینی در مؤلّفه

را    بینی تحصیلیخوش  ،بهزیستی معنویبود؛ بنابراین فرضیّه ی اول در رابطه با اینکه    /  ۳2  با
سلیگمن و سیکزنت    یافته در این بخش با نتایج پژوهش   ،گرددتأیید می  ،کنندمییش بینی  پ
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( سنگیز  ،(2000میهالی  و  من 2020  ،1)یلماز  )هنتز  )درویشی2020  ،2(؛    ، مامی   ،اتاقی  ،(؛ 
و همکاران 2020 )هنکز  )هاسی2020  ،۳(؛  لی   ،(؛  و  )مین2020  ،4روی  روانی    ، 5(؛ سالمت 
 . همسو می باشد (1۳9۳ ،همکاران و اردالن) و (2020

 .  کندبینی میبینی تحصیلی معلمان را پیش ابعاد رهبری اصیل خوش :دومفرضیه 
های رهبری اصیل  همانگونه که نتایج نشان داد مؤلفه  ،ی فوق در راستای بررسی فرضّیه

  برخوردار نیستند بینی تحصیلی معلمان ابتدایی  از توانایی پیش بینی کنندگیِ مناسبی از خوش
بینی تحصیلی  خوش  ین یبش ی پ  ییدرصد توانا  11/0و چهار عامل تشکیل دهنده رهبری اصیل

  بینی تحصیلی در ادامه بررسی ضرایب تک تک ابعاد رهبری اصیل در رابطه با خوش  .را دارند
  هدکه میزان ا افزایش میبینی تحصیلی رخوش  ،تنها خودآگاهی  ،نیز نشان داد از چهار عامل

ه نتایج جدول نشان  ک  همانگونه   .( بود۳8/0)  برابر با  ، ی خودآگاهیبینی در مؤلّفهاین پیش 
ا  تأثیردرصد    5بینی در سطح  بر خوش  دهد خودآگاهییم بودن  مثبت  و  دارد  ن  ی معنادار 

دهنده  یضر نشان  واقع  در  است  یاب  افزاک ن  با  عاملیه  این  افزایش  میزان خوش  ،ش  بینی 
خوش  های مؤلفهسایر    ولی  .ابدییم بر  اصیل  سطح  رهبری  در  معنادار    تأثیردرصد    5بینی 

نتایج عباسان و همکاران  .ندارند با  این فرضیه    ، (2020  ،6)یوزال و هالووی   ،(1۳91)  نتایج 
رامان ) و  لی 2020  ،7جاالپانگ  و  دنگ  هاریس2020  ،8؛  است  (2006  ،9؛  و ی ب  .همسو  رد 

( می2010همکاران  اشاره  باید  (  معلمان  با    تواناکنند  اعتمادی  قابل  بین  ارتباط  تا  باشند 
آموزان برای  دانش   ،گرددکه محیط قابل اعتماد ایجاد می  آموزان برقرار نمایند زمانیدانش 

کنند که  کنند و والدین باور پیدا میریسک کردن و یادگیری اشتباهات احساس راحتی می
برای کودکان آنها هستند معلمان باید این اعتماد    ایجاد بهترین محیط یادگیری  دنبال  بهن  معلما

رسیدن  هایمهارتتوانند آموزان به یادگیری عالقه دارند و آنها میرا داشته باشند که دانش 
 .  آموزان ایجاد نمایندبه موفقیت را در دانش 

 
1. Yilmaz & Cengiz 

2. Heintzman 

3. Hanks 

4. Hsieh& Roh & Lee 

5. mine 
6. Uysal & Holloway 

7  . Jalapang & Raman 

8. Deng &  Li 
9. Harris 
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  پژوهشبه توجه مبانی نظری و پیشینه    توانمی  پژوهش آمده از    دست  بهدر تبیین نتیجه  
به این اشاره دارد    نر  گاردرهبری اصیل بر اساس توضیح آوولیو و    ،گفت که بعد خودآگاهی

که تا چه حد رهبر از نقاط قوت و ضعف خود آگاهی دارد و همچنین از این که این که  
گذارد تا چه حد آگاهی  می  تأثیربینند و چگونه او بر روی دیگران  چگونه دیگران او را می

 . همگی بر اساس خودآگاهی عمیق و کامل رهبر ارتباط دارد که دارد
مجموعهخوش تحصیلی  ظرفیتبینی  و  قوت  نقاط  مورد  در  باورها  از  مدارس  ای  های 

  ، کارآمدی  ، بینیای که خوشبه گونه  ،نمایدمی  ارائهاست که تصویری غنی از عوامل انسانی  
ای که با این  فرهنگ مدرسه  .کنداعتماد و تأکید تحصیلی را در قالب یک مفهوم ترکیب می

باورهایی در    ،کارآمدی  .دهدهای مدرسه را نشان میتوانایی  ،ودشنوع باورها نشان داده می
تواند باعث ایجاد تغییرات مثبت در  آورد که کادر آموزشی میمی  وجود  بهمورد این مسأله  
اعتماد کادر آموزشی به    .آموزان شود؛ یعنی معلمان خودشان را باور دارندیادگیری دانش 

والدین دانش  و  ر  ،آموزان  باورها  میاین  بازتاب  دانش ا  که  آنها  دهد  والدین  و  آموزان 
بهبود یادگیری همکاری کنند؛ کادر آموزشی دانش می باور دارند  توانند در  آموزانشان را 

 (.  288 :1۳9۳ ،ی عباسیانترجمه ،)هوی و میسکل
و    بر جسته  متضمن شکوفایی    همتابینقش  که  نسلی  تربیت  عنوان  به  ابتدایی  معلمان 

جامعه است ضرورت تأمین سالمت روانی و شناسایی و حذف عوامل منفی بر سالمت روانی  
که    هاییفرصتتواند از  نمی  ،ملتی که دستخوش بدبینی باشد  .رسدآنها ضروری به نظر می

عملکرد افراد بدبین از سه جنبه    .گذارد به خوبی بهره بگیردقرن بیست و یکم در اختیارش می
بوده بدتر  افراد خوشبین  افسردگی می  : استاز  بیشتر دچار  مراتب  به  آنکه  دوم   ،شدنداول 

کردند و سوم آنکه  کمتر از استعداد خود پیشرفت می  . . . . .اجتماع و  ، مدرسه  ،اینکه در کار
بنابراین شناسایی عوامل  بین کمتر بوده است  سالمت جسمانی آنان در مقایسه با افراد خوش

که در بین    پژوهش بینی تحصیلی معلمان مهم است به طور کلی نتایج این  اثرگذار بر خوش
کریم صورت گرفت نشان داد که بهزیستی معنوی و رهبری  معلمان ابتدایی شهرستان رباط

نتایج    بینی تحصیلی برخوردار هستندبینی مناسب خوشاصیل از قدرت پیش  این  بر اساس 
بینی تحصیلی معلمان را افزایش  به خوش  توانند با فراهم نمودن شرایط و توجه می  مسؤوالن

تواند در  این خود می  بینی تحصیلی را در مدارس ابتدایی مستقر سازندهنگ خوشدهند و فر
گردد در پایان باید گفت  و غیرهاسترس شغلی  ،کنار این امر باعث کاهش فرسودگی شغلی 
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کاربردی زمانی کاربردی خواهد    های تحقیقنیز مانند سایر    پژوهشکه استفاده از نتایج این  
مجریان   کهشد   همچنین  و  باشند  فراهم  امر  این  ساز  زمینه  عوامل  و  امکانات  تمامی 

بتوانند در اجرای آن گام    هایآموزش پویاتر  با دیدی کارآمد تر و  باشند تا  الزم را دیده 
رو است   به  رو   هاییمحدودیتهر فعالیت پژوهشی با یک سری  در پایان باید گفت    .بردارند
حاضر نیز محقق با یک سری    پژوهش در    .گذار باشد  تأثیرتواند بر روی فرایند آن  که می

  :توان به موارد زیر اشاره کردمواجه شده است؛ از آن جمله آنها می هامحدودیت
 پرسشنامه  سواالترغبتی معلمان در پاسخگویی به  عدم توجه و بی (1

 ی  انجام پژوهش به صورت مقطعی و نه طول (2

 کریمبودن آن به معلمان شهرستان رباط اندککمی نمونه آماری و  (۳

 منابع  
)مجتبی    ،سرچهانی  .زهرا  ،   سرچهانی.  محمدرضا  ،اردالن   با   معنوی  هوش  رابطه(.  1۳9۳. 

  در   نو  رهیافتی  فصلنامه.  شیراز  شهر  2  ناحیه  ابتدایی  معلمان  بلوغ  و  کاری   زندگی  کیفیت
 .  102-81(1) 17. آموزشی مدیریت

 . تهران: سمت. مسائل آموزش و پرورش ایران(. 1۳91آقازاده. احمد. )
(. تأثیر سبک رهبری اصیل بر چابکی سازمانی نیروی  1۳95حمید. )  ،مرتضی. رحیمان  ،بدری

،  های رهبری و مدیریت آموزشیفصلنامه پژوهش ملتانسانی در آموزش و پرورش.  
 . 25-1 ، صفحه1۳95، پاییز 9، شماره ۳دوره 

نژاد )  ،پیران  دانشگاه1۳92علی.  مدیریت  در  ضروری  سبکی  اصیل،  رهبری  مطالعه  (.  ها، 
مدیریت در دانشگاه  های تهران و البرز.  های پیام نور استان ملتشگاه ملتموردی دان

 (. 2) 2. اسالمی
(. ساخت و 1۳98جاه. صدیقه. )نرقی  ز.فرامر  ،محمود. سهرابی  ،غالمرضا. نجفی  ،دهشیری

دانشجویان.   میان  در  معنوی  بهزیستی  پرسشنامه  روانشناختی  اعتباریابی  مطالعات 
 . 98-7۳(,4) 9)س(.  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا

پیشرفت تحصیلی    نقش سبک رهبری تحولی مدیران در(.  1۳88حسن رضا. )  ،زین آبادی
رساله دکتری دانشگاه تربیت    تهران؛ ارائه یک الگو.  دارس ابتدایی شهرآموزان مدانش 

 معلم تهران.  
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)نیلوفر  ،همتیان  .عبدالرضا  ،سبحانی  دانشگاه  مدیران  فرهنگی  هوش  رابطه  بررسی(.  1۳91. 
رهبری.  هاآن  اصیل  رهبری  سبک  از  کارکنان  ادراک  و  سمنان  مدیریت  و  فصلنامه 

 . 51-۳9(2) 6. آموزشی
(. تبیین نقش خوش بینی تحصیلی و ساختار توانمند  1۳9۳سارا. )  ،حسین. حیدر زاده  ،عباسیان

های رهبری و مدیریت  فصلنامه پژوهش ملتساز در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.  
 . 174-165 2، 1، آموزشی

اب  ،عباسیان قهرمانی  ،والقاسمیعبدالحسین.  محمدحسن.    ،محمود.  پرداختچی.  و  محمد 
دانش 1۳91) تحصیلی  پیشرفت  با  توزیعی  رهبری  سبک  رابطه  بررسی  آموزان  (. 

 .  108-85 (6) ۳. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشیراهنمایی شهر تهران. 
  شرکت   کارکنان  کار  به  اشتیاق  و  خالق عملکرد  با  اصیل  رهبری  رابطه(.  1۳91)مریم.    ،کاهه

 (. ره)  طباطبایی عالمه  دانشگاه .ارشد کارشناسی نامهپایان. زامیاد خودروسازی
)فروغ  ،مزارعی سبک  هاویژگی  رابطه(.  1۳89.  و  هایفردی،    بینی خوش  با  تعهد  هویت، 

 . تهران دانشگاه. ارشد کارشناسی نامهپایان .ابتدایی مرد و زن معلمان تحصیلی 
میسکل   ، هوی کی.  )  ،وین  عمل(.  201۳سیسیل.  و  پژوهش  تئوری،  آموزشی؛  . مدیریت 
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