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  هایسبک   فرهنگ سازمانی برو  شناختیروان  یسرمایهنقش تعاملی   مطالعه 

 مدیریتی مدیران 
 

 4موسی زاده  حسین ، 3نعمت غیبی  میر ، 2امیر همتی، 1 امیر علی موسی زاده 

 . ، ایرانارومیه،  آزاد ارومیه ، دانشگاهمدیریت آموزشی دکتری 1  

 .، ایرانبریزت، ریزبآزاد ت نشگاه ا ، ددکتری مدیریت آموزشی 2

 . ، ایرانسنندج، آزاد سنندج، دانشگاه دکتری مشاوره تحصیلی 3

 . ، ایرانارومیه، آزاد ارومیه، دانشگاه شناسیروانکارشناسی  4

 

 چکیده 

  های محیط و  ها سازمانابزاری در جهت هدایت نیروهای تحت امر مدیران در    عنوانبهمدیریت    هایسبکچندین دهه است که  

تعاملی  گیردمیقرار    مورداستفادهمدارس    ازجملهآموزشی   نقش  مطالعه  هدف  با  حاضر  پژوهش  و    شناختیروان   یسرمایه. 

بر ارومیه در سال تحصیلی    های سبک  فرهنگ سازمانی  نواحی دوگانه شهر  اول  -97مدیریتی مدیران مدارس متوسطه دوره 

جامعه آماری پژوهش کلیه   .باشدمی همبستگی  -فیتوصی ماهیت ازنظر و کاربردی هدف ازنظر پژوهش اینانجام شد.    1396

 از روش گیرینمونه  برای و محاسبه نفر 82مورگان کرجسی جدول از استفاده با نمونه حجممدیران متوسطه دوره اول بود.  

با استفاده از   نفر از مدیران مرد بود. گردآوری اطالعات  39نفر از مدیران زن و   43 . از این تعداد،شد استفاده تصادفی ایطبقه 

تحلیل    هایپرسشنامه و  متغیرهای    spss  افزارنرم  کارگیریبهبا   هادادهاستاندارد  بودن  نرمال  آمده  بدست  نتایج  شد.  انجام 

 544/0مدیریت با ضریب بتای    هایسبک نتیجه گرفت که    توانمی. با توجه به نتایج جدول همبستگی  کندمیتحقیق را تأیید  

برای  توانمی  P< 0/00  داریمعنیو سطح   خوبی  به جدول سن    شناختیروانسرمایه    بینیپیشد مالک  توجه  با  نیز  باشد. 

 سال از مدیران رابطه وجود دارد. 50الی 36و گروه سنی  شناختیروان از سرمایه  امیدواریگفت بین مؤلفه  توانمیمدیران 
 

 مدیریتی. مدیران مدارس دوره اول متوسطه.  یها سبک، فرهنگ سازمانی، شناختیروانسرمایه های كلیدی:  واژه
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 مقدمه   -1

تهیه و تدوین    شناختیروانیک برنامه آموزشی است که به منظور افزایش سرمایه    1آموزشی لوتانز   یبرنامهو    ایمداخلهمدل  

از تئوری و تحقیق در حیطه روانشناسی مثبت به د  شناختیروان سرمایه    .شده است ست آمده و در مفهومی است که عمدتاً 

 (1392ی،آخوند و  نیا علیپور، صفاری. )قرار گرفته است مورداستفادهمحیط کار 

وجود و تداوم هر سازمانی به چگونگی مدیریت آن سازمان توسط مدیران آن بستگی دارد؛ به طوری که بدون مدیریت قوی و  

مراتبی خود را از دست داده است یا به عبارتی وجود  گفت: آن سازمان انسجام و سلسله    توانمی  شناختیروانآگاه به سرمایه  

باعث به هم ریختگی و چالش درافکار انسانها و باال رفتن انتظارات از مدیران در سازمان    فناوریندارد. نظر به اینکه رشد سریع  

  های سبکاز    توانمی  شناختیروانسازمان های علمی آموزشی مانند مدارس شده است؛ لذا با مطالعه نقش سرمایه    ازجملهها  

انسانی   نیروی  که  است  درحالی  این  یافت.  آگاهی  گیرند  می  بکار  مدارس  مدیران  که  کارکنان  وضعیت  با  متناسب  مدیریتی 

هسته   عنوانبهمحسوب می شوند. بخصوص مدیران مدارس که در این تحقیق،    ها سازمانمتخصص ستون فقرات و شاکله ی  

د نفر  میلیونها  با  مدارس  استفاده  مرکزی  دارند.  سروکار  کشور  سراسر  در  کرده  تحصیل  کارکنان  و  معلم  آموز،  مدیران انش 

همکاران، دانش آموزان و افراد برون سازمانی    ازجملهمختلف مدیریتی با توجه به نیاز افراد درون سازمانی    هایسبک  ازمدارس  

مدیریت زمینه  در  که  عینی  تجارب  نیز  و  جامعه  درکل،  و  اولیاء  جهت    همچون  ناپذیر  اجتناب  ضرورتی  دارد؛  وجود  مدارس 

رسیدن به اهداف فردی و سازمانی به نظر می رسد. نتایج چندین تحقیق هم راستا با این پژوهش اهمیت موضوع را بیش تر  

)جعفرکند میروشن   تحقیقی  (1390خسروشاهی، بهادری .   با آن های مؤلفه و شناختیروان  سرمایهبین    که داد نشان  در 

از داری معنی و مثبت رابطه اجتماعی مایهسر  قادرند آن  های مؤلفه و شناختیروان  سرمایه که  داد نشان نتایج سویی، دارد. 

 مطلوب شناختیروان  سرمایه  که افرادی اساس این کنند. بر بینیپیش  داری معنی طور به را  شناختیروان  بهزیستی  تغییرات

 ( نقش1393علیشاهی، زاده قاسم ابوالفضل)  تحقیقمند هستند. همچنین در   بهره نیز باالتری اجتماعی سرمایه از داشته تری

 پزشکی علوم دانشگاه علمی هیأت اعضای اثربخش و آموزش سازمانی تعهد بر اجتماعی سرمایه و شناختی روان  سرمایه تعاملی

افزایش شناختی روان  یهسرما افزایش باال،  اجتماعی سرمایه با استادان  برای  که  صورت این به شد؛ تأیید  و سازمانی تعهد با 

در ارتقای شاخص های    شناختیروان ( نقش سرمایه  1393همچنین دکتر )وکیل حیدری ساربان،  .بود همراه  اثربخش آموزش 

دهد. می  نشان  را  دار  معنی  و  مستقیم  ارتباط  نتایج  داد؛  انجام  شهر  مشگین  روستایی  درمناطق  زندگی  های    یافته  کیفیت 

مولفه(  1394،یوسفیو    مدانلو،  بریمانی)  پژوهش  بین  کـه،  اسـت  داده  سرمایه    نشـان  امیـدواری،  )  شناختیروان های 

های سرمایه روان    سهم هر یک از مولفه  و رضـایت شـغلی کارکنان رابطه وجود دارد  (خودکارآمـدی، تـاب آوری، خـوش بینـی

 . شناختی بر رضایت شغلی کارکنان متفاوت است

حاصل از نتایج پژوهش های دیگران در خارج از کشور نیز با نتایج حاصل از این تحقیق مؤید درستی این یافته ها    یافته های

( از سوئد و نیز یافته های )مصطفی فدایی چاووش و عایشه 2016جوز ام و لئون پرز،)  . لذا با نتایج یافته های تحقیق؛باشدمی

 . باشد می( از ترکیه همسو 2015گوکچن،

، هدف از انجام این پژوهش  هاسازمانو نقش آن بر کارکنان    شناختیروان استناد به تحقیقات انجام یافته در حوزه سرمایه  با  

از میزان شناخت مدیران از این موضوع آگاهی پیدا کرده و گامی کوچک ولی    شناختیروان این است تا با مطالعه نقش سرمایه  

شود که، آیا مدیران مدارس از    آموزشی برداشته شود و نیز به این سواالت پاسخ دادهمؤثر در حوزه تحقیقاتی رشته مدیریت  

 
1- Luthans 
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با   میزان  چه  یا  و  دارند؟  مدیریت  دانش  عبارتی  به  یا  هستند  آموزشی  مدیریت  رشته  های  کرده  مختلف   هایسبکتحصیل 

ا توجه به نوع متغیرهای این پژوهش ابتدا  آشنایی دارند و در مدیریت خود استفاده می کنند؟ لذا جهت پاسخ به این سواالت و ب

 مدیریتی که در این پژوهش متغیر مالک است، ارائه می شود.  هایسبکتعریف مفهومی از 

  به  فرصت  دادن  و  مسئولیت  تفویض  ارتباط،  مجاری  گشودن  وسیله  به  رهبر  یک  که  است  حدومرزی:  2مدار   رابطه  سبک

  حمایت   با   رفتار  این.  کند  می   برقرار  شخصی  رابطة  گروه   اعضای  و   خود  میان   لقوه، با  توانایی های   از  گیری  بهره  برای  زیردستان

 است  مرزی  و  حد  :3مدار  وظیفه  (. سبک85  :1384  بالنچارد،  و  هرسی)   شود  می  مشخص  اعتماد  و   دوستی  عاطفی،   اجتماعی،

 چگونه   و   وقت   چه  را،  عالیتیف  چه  است  قرار  یک  هر  که  کند  می  تشریح  و   دهد   می  سازمان  را  خود  گروه  اعضای  رهبر،  یک  که

: سبک متغیری است که باتوجه به موقعیت و شرایط به تناوب  4(. سبک موقعیت مدار 85: 1384 بالنچارد، و  هرسی)  دهند  انجام

و این واقعیت را آشکارمی سازد که هدایت و کنترل رفتار و روابط اداری تا   کند میبه هریک ازبعدهای هنجاری و شخصی تاکید 

به بند علی،  چه حد  به نوع سازمانی که در آن خدمت می   (135:  1369تشخیص مدیر بستگی دارد. )عالقه  با توجه  مدیران 

سبک موقعیت مدار، بهره می    -3سبک فرد مدار و  -2سبک هنجار مدار  -1از سه نوع سبک اصلی در مدیریت:    "کنند معموال

ا تکیه بر بعد هنجاری، به انتظارات سازمان اهمیت می دهد و  سبک هنجار مدار: این سبک ب (.  154:  1388عالقه بند،  )   برند

رویه ها، دستورالعملها و مقررات مناسب را با وظایف و    توانمیبراین فرض استوار است که برای رسیدن به هدفهای سازمان،  

دقیقاً رعایت کنند. طبق    انتظارات نقشهای سازمانی درآمیخت و از کارکنان سازمان خواست که در انجام وظایف خود، آنها را

صورتی که نقشهای سازمانی به روشنی تعریف شوند و هرکس مسئولیت انجام وظایف خود را بپذیرد، نتایج مورد    در  این سبک،

انتظار سازمان حاصل خواهد شد. تحت این سبک مدیریت، زیردستان موظف به اجرای مقررات هستند و مدیر مقررات را تعیین 

اعمال   سبک،  کند مییا  این  در  موفقیت  مالک  است.  نقش  های  کشمکش  نوع  از  سبک،  این  تحت  حاصله  های  کشمکش   .

سبک فرد مدار: این سبک بر بعد شخصی تأکید کرده، انگیزه ها و نیازهای    سازگاری رفتار با انتظارات سازمان و اثربخشی است.

ار است که موفقیت سازمان به جای اینکه به اجرای دقیق فردی کارکنان سازمان را مورد توجه قرار می دهد و براین فرض استو

مقررات سازمانی و تبعیت کامل از انتظارات سازمان وابسته باشد بیشتر به افرادی بستگی دارد که در سازمان به کار اشتغال  

بلکه از لحاظ این    دارند. نباید تصور کرد که سبک فرد مدار کمتر از سبک سازمان مدار به هدفهای سازمان اهمیت می دهد، 

این   تحت سبک، تأکید بر بعد شخصی و توجه به انگیزه های افراد، سریعترین راه برای نیل به هدفهای سازمان به شمار می آید. 

نوع مدیریت، به افراد امکان داده می شود که در حد توانایی خود، مناسب ترین طریق را برای انجام وظیفه انتخاب کنند. در  

ون انجام وظایف به سلیقه و تمایل افراد بستگی دارد، لذا انتظارات سازمانی از رسمیت می افتند و حتی ممکن  این حالت، چ

است مانع انجام وظیفه شوند. کشمکش های بارز در این نوع مدیریت، احتماالً از نوع تعارض های شخصیتی خواهد بود. مالک  

 فردی کارکنان و کارآیی است.موفقیت در این سبک، همسازی رفتار با انگیزه های  

سبک موقعیت مدار: سبک متغیری است که با توجه به موقعیت و شرایط، به تناوب به هر یک ازبعدهای هنجاری و شخصی   

و چون انتظارات سازمانی   . چون هدفهای سازمان باید تحقق یابد، ضروری است که به انتظارات سازمان توجه شودکندمیتأکید 

د برآورده می شوند، لذا توجه به انگیزه ها، توانایی ها و مهارتهای آنها الزم می آید. ولی راه حل این نیست که  به وسیله افرا

روشی میانه بین این دو بعد هنجاری و شخصی انتخاب شود، بلکه هدف کلی استفاده ازامکانات هر دو بعد برای انجام وظیفه و  

 
2 - Relational circuit style 
3 - Duty Circuit Style 
4 - The position of the circuit 
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وقعیت مدار، به اقتضای وضعیت و شرایط، تأکید خود را از یک بعد به بعد دیگر  دستیابی به هدف ها است. بنابر این، سبک م

به موقعیت عمل   با توجه  اثربخشی، کارآیی و    مالکهای  . کندمیانتقال می دهد و  از:  عبارتند  این سبک مدیریت  موفقیت در 

 (.155 -154: 1388رضایت. )عالقه بند؛ 

 

 ادبیات تحقیق  -2

مدیر194:  1999)  بوالم را  (  آموزشی  او    عنوانبهیت  است.  تعریف کرده  توافق  مورد  انجام سیاست های  برای  اجرایی  کارکرد 

مدیریت آموزشی را از رهبری آموزشی متفاوت می داند و معتقد است که مدیریت، مسئولیت سیاست گذاری و در صورت لزوم 

تونی   دارد.  عهده  به  را  تئو2003)  بوشتغییر سازمانی  نویسنده کتاب  که  (  است  آموزشی معتقد  و مدیریت  رهبری  ری های 

با اهداف و مقاصد آموزش و پرورش در ارتباط باشد. بدین منظور برای رسیدن به چنین مقاصدی   "مدیریت آموزشی باید عمدتا

یت  در مدارس یا مدارس عالی الزم و ضروری باقی می ماند، این اهداف و مقاصد هدایت گر هستند و اساس مدیر"که معموال

سکوتی،   و  سامری  )حسنی؛  است  آموزشی  معین  اهداف  تحقق  مدیریت  هدف  و  دهند  می  تشکیل  را  آموزشی  های  سازمان 

1395 :1 .) 

است که روانشناسی مثبت گرا در سال های اخیر در حوزه ی    شناختیروان   یسرمایه یکی دیگر از مفاهیم مهم در این تحقیق  

نظریه ها و تحقیقات نشان می  نیز وارد مطالعات آموزشی دانشگاهی شده است.    "یرارفتارسازمانی مورد توجه قرار داده و اخ

با یکدیگر هم بستگی دارند و تشکیل یک سازه    8خودکارآمدی  و  7، انعطاف پذیری6بینی  ، خوش5امیدواری   لفهؤدهند که چهار م

همچنین، پژوهش های تجربی از همگرایی  .  نندیاد می ک  شناختیروان سرمایه    عنوانبه سطح باال را می دهندکه محققان از آن  

این چهار سازه مثبت   و همکاران،    شناختیروانو تمایز بین  آوولی  )لوتانز،  لوتانز،  2007حمایت می کنند  (  2007؛ یوسف و 

ز یک حالت روان شناختی مثبت و رویکرد واقع گرا و انعطاف پذیر نسبت به زندگی است که ا  شناختیروان   یسرمایهمفهوم  

ظرفیت روان شناختی   عنوانبهامید، خوش بینی، تاب آوری و خودکارآمدی( تشکیل می شود و هر کدام از آنها  )  چهار سازه؛ 

شخص برای هدف گذاری، تجسم مسیرهای الزم برای رسیدن به هدفها و داشتن   مثبت در نظر گرفته می شود. امید، توانایی

و روشی است که در آن    کندمیت. خوش بینی به اسنادهای علی مثبت اشاره  انگیزه ی الزم در جهت رسیدن به آن هدفهاس

افراد وقایع مثبت و منفی را تبیین می کنند و انتظار نتیجه مثبت دارند. تاب آوری، ظرفیت فرد برای پاسخ دادن و حتی شکوفا 

به   افراد  اطمینانی که  به  و خودکارآمدی  است  یا منفی  مثبت  تکلیف شدن در شرایط فشارزای  انجام  برای  توانایی های خود 

اشاره   دارند،  روان  .کندمیخاص  سرمایه  ی  سازه  دهنده  تشکیل  حیطه  چهار  از  هرکدام  پیشین  های  پژوهش  که  حالی  در 

به   اما مطالعات مربوط  اند،  از هم مورد بررسی قرارداده  را به طور جدای  در    شناختیروان  یسرمایهشناختی  را  این سازه ها 

 (.2010نرمن اوی نیمنا یچت وپیژن، ) گیردمیبا یکدیگر می بینند و مشترکات این متغیرها را در نظر ارتباط 

را در    یمشاهدات  باکمک وارنر  یوگردد. در آن زمان التون ما  یبرم  1930دهة    یلبه اوا  9ی فرهنگ سازمان  ینةدر زم  یهمطالعات اول

انجام دادند و به دنبال آن جامعه شناسان، روان شناسان و انسان    یکدر شرکت وسترن الکتر  یگروه کار  یفرهنگ ها  ینةزم

 
5 - Hope 

9- Optimism 
7- flexibility 
8 - Efficacy 

12- Organizational Culture 
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، دو  1980دهة    یلپرداختند. در اوا  یسازمان   یادگیریمشترک و    یسازمان، نگرش ها  دراکا  یرنظ  یی رفتارها  یشناسان به بررس

وجو جست  در  پرفروش  موفق  ی تعال  یکتاب  تئور  یتو  اZ  یو  عمل  ین،  مطالعات   ی حوزه  اح  ی و  یراندیش،  خ)  دند کر  یارا 

به شمار    ی سازمانیکارکردها  یدنسنج   یبرا   یقو  یاز ابزارها  یکی  یمعاصر، فرهنگ سازمان   یرقابت   یطدر مح  (.9  :1390ی،ابطح

فرهنگ با گرد هم آمدن افراد در محل کار خود، بین نیازهای نقش بوروکراتیک و   .(81:  1391و همکاران،    یراشد)رود    یم

نیز فرهنگهای خاص خودشان را گسترش می دهند. هنگامی که اعضای    ها سازمان ایی بوجود می آید.نیازهای فردی، رابطه پوی

گیری  جهت  این  شوند.  می  ظاهر  مشترک،  تفکر  های  روش  و  اعتقادات  هنجارها،  ارزشها،  کنند،  می  تعامل  هم  با  سازمانی 

 (. 37: 1387مشترک، فرهنگ سازمانی را شکل می هند. )سید عباس زاده، میرمحمد،

ا  یفرهنگ سازمان   یزن  (2003)ادگار شاین    بن  یی الگو  یک:  کندیم  یفتعر  گونهینرا  اعضا  یادیاز مفروضات  گروه    یاست که 

که معتبر    کندیو چنان خوب عمل م  گیرندیم  یادآن را    یو تکامل داخل  یخارج  یطحل مسائل مربوط به تطابق با مح  یبرا

  ی و احساس کردن در رابطه با حل مسائل سازمان به اعضا  ندیشهدرک، ا  یبرا  حیروش صح  یکصورت    شناخته شده، سپس به

 یمناسب برا  یارهای مع  ید،مشترک، عقا  یارزشها  یسازمان دارا  یکمعتقد است که افراد    یپرس  یمز. جشودیآموخته م  یدجد

سا و  رمزها  مخصوص،  زبان  رفتار  یفکر  یالگو  یررفتار،  به  یو  و  فرهنگ  هستند  خالصه،  الطور  را  مقاصد    گوییسازمان  از 

تعر سازمان  افراد  )سکندیم   یفمشترک  که    . (2013،  یزدیا  یدی،.  دارد  گروه  از  عناصری  آن  به  اشاره  سازمان  و  فرهنگ 

تا   تنها  است که  یادگیری گروهی  پیچیده  فرآیند  نتیجه یک  دارد. فرهنگ  تغییر  و  پذیری  انعطاف  و کمترین  ثبات  بیشترین 

 ( 2013 یزدی،ایدی، س) .گیردمیرهبر قرار  تاثیر رفتارتحت حدی 

(، فرهنگ را مجموعه ی پیچیده ای از دانش ها، باورها، هنرها، قوانین، اخالقیات، عادات و هرچه 1832  -1917)  تایلورادوارد  

می را  . فرهنگ برای جامعه انسانی همان حککندمی، تعریف  گیردمیعضوی ازجمع، از جامعه ی خویش فرا    عنوانبهکه فرد  

 .(228  -229:  1393دارد که شخصیت برای فرد دارد و نسبت انسان به فرهنگ مثل نسبت ماهی به آب است )خدیوی و ملکی،

راه حل هایی که در سبد قرار  ایم،  نامیده  را »راه حل«  اسم آن وسایل  از سری وسایل است که  ابزاری  فرهنگ مانند جعبه 

از آنها برای حل مسائل  ها(  عرف  -دارند، یک سری جواب هایی )روال ها اند  هستند که بیشتر مردم یک جامعه توافق کرده 

روانی پناهگاه  فرهنگ  کنند.  استفاده  هدایت    -خود  و  یاری  راهنمایی،  گروه  در  را  او  رفتار  و  است  آدمی    کند میاجتماعی 

  یکک است که اعضاء نسبت به  از استنباط مشتر  یستمیس  ی،مقصود از فرهنگ سازمان(.  228  -229:  1393)خدیوی و ملکی،

زنده    یرا نظام  ی فرهنگ سازمان  یس،آرجر  گریس  .شودیم  یکدیگردو سازمان از    یکموجب تفک  یژگیو   ینسازمان دارند و هم

و    اندیشند یم  یطور واقعبه  یهآن پا  برکه    یراه   سازند،یکه مردم در عمل از خود آشکار م  ی و آن را در قالب رفتار  خواندیم

 . کندیم یفتعر کنند یبا هم رفتار م یطور واقع که به اییوهو ش کنندیاحساس م

مدیران  بخصوص  خود  نیروهای  انسانی  و  ادراکی  فنی،  مهارتهای  آموزش  و  توانایی  سطح  ارتقاء  سازمانی  هر  اهداف  از  یکی 

ر می رسد. در این پژوهش  ضروری به نظ  مدارس،  ازجمله  هاسازمانمدیریتی در    های سبک . به همین منظور مطالعه  باشدمی

مطالعه   و  بررسی  مورد  گیرند،  می  بکار  ارومیه  شهرستان  اول  دوره  متوسطه  مدارس  مدیران  که  را  هایی  سبک  داریم  قصد 

تا از شناخت، آگاهی و نگرش آنها نسبت به ماهیت این سبکها، ویژگی ها و ارتباط آنها با فرهنگ سازمانی و سرمایه    قراردهیم

بیشتر قرار گیرد. به جهت تغییر سریع علوم انسانی در    اد و نیز کاهش مسائل ناشی از این متغیرها مورد واکاویافر شناختیروان 

های جدید اطالعات و نیز تغییر رفتار افراد با توجه به تغییراتی که در سطوح  راستای تغییر تکنولوژی و تأثیرپذیری از فناوری

و نیز انتظاراتی که به تبع اینها در حوزه ی فردی، گروهی و سازمانی در افراد    دگیرمیاجتماعی شکل   مختلف زندگی فردی و
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سرمایه   تعاملی  نقش  برسبکهای مدیریتی    شناختیروان ایجاد می شود، درچنین موقعیتی موضوع مطالعه  و فرهنگ سازمانی 

چهار مؤلفه اصلی؛ امید، خوش بینی،    که خود شامل  شناختیروانسرمایه    مدیران، امری کامال ضروری و مهم به نظر می رسد.

از مالک های مهم علمی    ، ایده اصلی موضوع رفتار سازمانی مثبت گرا محسوب می شود  و  باشدمیتاب آوری و انعطاف پذیری  

حالت گونه بودن و   -3  ارزیابی،  ربقابلیت سنجش و داشتن ابزار معت  -2  ی نظری و پژوهشی،اداشتن مبن  -1:کندمیزیر تبعیت  

آموزش  قاب و  توسعه  رفتار سازمانی،    -4لیت  بودن در زمینه  و همکاران،  -5و  منحصر  )لوتانز  عملکرد  بر  مثبت    (. 1388  تاثیر 

از مسائل مختلفی تأثیر می پذیرند و باعث به وجود آمدن تغییرات سریع در نحوه ی مدیریت آنها می شوند. لذا   ها سازمانامروز 

و فرهنگ سازمانی برسبکهای مدیریتی مدیران آموزشی، سعی    شناختیروان   یسرمایهملی  در این پژوهش با مطالعه نقش تعا

تا ارتباط این متغیرها را در وضعیت کنونی بررسی و اینکه چرا بعضی از مدیران از سبک واحد استفاده می کنند؟ و    خواهد شد

سرمایه   های  متغیر  آیا  که  موضوع  این  بررسی  سا  شناختیرواننیز  فرهنگ  برای    بینی پیش  زمانیو  خوبی    هایسبککننده 

 بدست آید.   باشدمیمدیریتی هستند؟ تا رابطه بین فرضیه های پژوهش که به شرح ذیل 

 وسبکهای مدیریتی مدیران رابطه وجود دارد. شناختیروان  یسرمایهبین  •

 بین فرهنگ سازمانی وسبکهای مدیریتی مدیران رابطه وجود دارد. •

 مدیریتی است.   هایسبککننده   بینیپیشو فرهنگ سازمانی   شناختیروان سرمایه  •

 

 روش تحقیق   -3

 گیری جامعه آماری و روش نمونه  -3-1

 به یک  رابطه بررسی به همبستگی نوع  روش توصیفی از از استفاده بادر آن  که  باشد میغیرآزمایشی   پژوهش یک حاضر پژوهش

 با مالک متغیرهای بینیپیش به تحلیل مسیر کمک به پژوهش این در همچنین،.  شده است پرداخته پژوهش متغیرهای یک

 .است شده اقدام بین پیش متغیرهای از استفاده

 1396-97تحصیلی  در سال یک و دو شهر ارومیه پژوهش را مدیران مدارس دولتی دوره اول متوسطه نواحی این آماری جامعه

 اساس که برتشکیل می دهد    بزرگ بودن و نیز تعداد زیاد کارکنانبدون احتساب مدارس غیر انتفاعی و روستایی؛ به دلیل  

 کرجسی جدول از  استفاده با نمونه دخترانه است. حجم و  پسرانه واحد آموزشی102تعداد  گانه،   دونواحی   آموزش  اداره  گزارش 

برای جمع  .  شد استفاده تصادفی ایطبقه  از روش  گیرینمونه  برای و محاسبه  پسرانه  و دخترانه  نفر از مدیران مدارس 82مورگان

از  اطالعات  سرمایه    هایپرسشنامه  آوری  و    شناختیرواناستاندارد شده  دنیسون  سازمانی  فرهنگ  مدیریتی    هایسبک لوتانز، 

 نفر از مدیران 82روی بر spss افزارنرم  کمک ، بههادادهپس از آن تحلیل آماری . این مدارس استفاده گردید لوتانز بین مدیران

به  پ  گرفت.    هایپرسشنامهاسخگو   سرمایه پرسشنامه از  شناختیروان  سرمایه سنجش برای پژوهش این درپژوهش، صورت 

 امید، که ساختارهایی برای وسیعی طور  به که مقادیر استاندارد شده از پرسشنامه این .شد استفاده (2007)  لوتانز شناختیروان 

 مقیاس ها خرده  این پایایی و  اعتبار  قابلیت و  است  گرفته قرار مورداستفاده نجند می س را  و خودکارآمدی خوش بینی آوری،  تاب

 در گویه هر به آزمودنی و است گویه 6شامل   مقیاس  خرده هر که است سؤال 24 شامل پرسشنامه این .است شده تایید نیز

  ابتدا شناختیروان  سرمایه نمره  آوردن  ستبد برای  .می دهد  پاسخ لیکرت  مًوافقم( کامال  تا مًخالفم )کامال درجه ای  6مقیاس  

 .شد محسوب  شناختیروان سرمایه نمره کل عنوان به  آنها مجموع  سپس و آمد بدست جداگانه صورت  به  مقیاس  خرده هر نمره

درصد   8/0و   97/0با برابر ترتیب  به  مدل این  در   CFI)، (RMSEAو آماره های   است   6/24  آزمون برابر با این  دو  خی نسبت
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 دست به  85/0کرونباخ   آلفای اساس بر پرسشنامه  این پایایی میزان حاضر  پژوهش در همچنین  (.2007 آولیو،، و تند )لوتانزهس

  دفعات به و مختلف پژوهشگران توسط مختلف، های روش  به نیز شناختی روان سرمایه مؤلفه چهار از کدام هر روایی  .آمد

ف  .است شده تأیید مختلف متغیر  برای سنجش  است.  و  استفاده شده  دنیسون  پرسشنامه فرهنگ سازمانی  از  رهنگ سازمانی 

هنگامی که با هدف مطالعة یک مفهوم مجموعه ای از ابزار اندازه گیری استفاده می کنیم، باید اطمینان حاصل کنیم که واقعاً  

نسنجی اشتباه  به  را  و مفهوم دیگری  ایم  پرداخته  نظر  اندازه گیری همان مفهوم مورد  این  به  باید  ما  ابزار  و همچنین،  ایم  ده 

پذیری اندکی داشته باشد و هر زمان که   پایدار بوده و تغییر  قرار بگیرد    مورداستفادهقابلیت را داشته باشد که در طی زمان 

االت  روایی پرسشنامة مورد نظر با مطالعة مق  (1387نتایج پایداری حاصل شود. بدین منظور، در پژوهش رحیم نیا و همکاران )

برای  با صاحب نظران رشتة مدیریت مورد بررسی قرار گرفت و  و کتب مرتبط در زمینه فرهنگ سازمان، مصاحبه و مشاوره 

که نشان دهندة ضریب باالی پایایی    باشدمی  %90استفاده شد. ضریب به دست آمده   سنجش میزان پایایی آن از آلفای کرونباخ

و   است.  وظیفه    مداری،  رابطه  بعد  شامل   که  شد  استفاده(  2006)  لوتانز  پرسشنامه  از  رهبری  های  سبک  برایابزار سنجش 

رهبر  .است  مداری  موقعیت  و   مداری سبک  و  ؤس  33شامل    یپرسشنامه  بعد  سه  در  جد   . باشد می  یهگو  41ال    ین تر  ید در 

حم توسط  ها  سال    یعطر  یچا  یدپژوهش  حقان  83-82در  )  ی و  همکاران  )  ،(1389و  زاده  پرسشنامه    ینا(  1396موسی 

  بر   تاکید   با  و   کردند  اجرا  سازمان  یک  مدیران  بین  در  را  پرسشنامه  این  .ه استقرار گرفت  أیید آن مورد ت  ییو روا  یدهاستفاده گرد

  این   اعتبار   83-82  سال  در  عطری  چای  حمید   پزوهش  در .  کردند  گزارش  را  86/0  اعتبار  ضریب  کرونباخ،   آلفای  ضریب

  و   باشد می  مطلوبی  روانسنجی  های  ویژگی  واجد  الذکر  فوق   پرسشنامه   که  است  آن  معرف  ها  یافته  این.  باشدمی  82/0  پرسشنامه

 (. 1389 همکاران، و  حقانی) است برخوردار  مناسبی  روایی و اعتبار از

 

 های تحقیق یافته  -4

نی، انحراف معیار ویژگیهای جمعیت و درصد فراوا  ، ابتدا با استفاده از آمار توصیفی؛ میانگینها دادهبه منظور تجزیه و تحلیل  

بنا پژوهش،  به متغیرهای  با توجه  پژوهش  نتایج  به منظور مقایسه  ارائه می شود. سپس  پژوهش  به   شناختی جامعه ی مورد 

و رگرسیون گام به گام جهت بررسی تاثیر    هادادههای کولوموگروف اسمیرنف برای تعیین نرمال و غیرنرمال بودن مورد از آزمون

 یرهای مستقل بروی متغیر وابسته استفاده شد. پایایی هر یک از متغیر ها در جدول زیر آمده است.متغ

 (: پایایی متغیرها در این پژوهش 1)   شمارهجدول  

 پایایی  ابعاد 

 86/0 سبک های مدیریتی 

 %90 فرهنگ سازمانی 

 85/0 شناختیروانسرمایه  

 

و سرمایه    90/0و فرهنگ سازمانی با    86/0مدیریتی با    هایسبکپایایی    نمایان است ضریب  1همانطور که در جدول شماره  

کرونباخ   85/0با    شناختیروان  آلفای  باالی    براساس ضریب  تایید    70چون  و  اعتماد  مورد  منظور  .  باشدمیدرصد هستند  به 

. چون کندمین متغیرها را تایید  اسمیرنف استفاده شد. نتایج آزمون نرمال بود  –نرمال بودن متغیرها ااز آزمون کولمو گروف  



 مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی

 233-247، صفحات 1401، تابستان 2، شماره 8دوره 

240 

 

برای تحلیل    است. پس از اطمینان از نرمال بودن متغیرها از آزمون رگرسیون چندگانه  5/0متغیرها بیشتر از    داریمعنیسطح  

 جهت تأیید یا رد فرضیه ها استفاده شد.  ها داده

 طه وجود دارد. مدیریتی مدیران راب  هایسبکو  شناختیروان بین سرمایه  آزمون فرضیه اول:  

 آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اول  (:2)  شمارهجدول  

مقدار  وابسته   ر یمتغ متغیر مستقل 

 همبستگی

 داری معنیسطح  

(sig) 

 فرضیه Rمجذور

سرمایه 

 شناختی روان

 تایید  147/0 000 544/0 سبک مدیریتی 

 

و نیاز به سنجش رابطه بین متغیر   هادادهرمال بودن  به منظور بررسی فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون با توجه به ن

ادعا نمود رابطه ی مستقمی   توانمی  544/0برابر است با    مستقل و وابسته استفاده گردید. با توجه به اینکه مقدار همبستگی

و از مقدار    000/0با  ( برابر است  sigبدست آمده )  داریمعنیبین متغیر مستقل و وابسته تحقیق وجود دارد و از آنجا که سطح  

است    05/0خطای   و    توانمیکوچکتر  شانس  از  ناشی  تحقیق  های  یافته  و  بوده  دار  معنی  آمده  بدست  نتایج  که  نمود  ادعا 

بنابراین   است.  نبوده  دارد.   شناختیروان سرمایه  با    سبک هنجار مداری  ن یبتصادف  با    Rمقدار مجذور    رابطه وجود  برابر  هم 

 . باشدمی کارکنان تحت تاثیر سبک هنجار مداری شناختیروان % از تغییرات سرمایه  47/1این است  است که بیانگر  147/0

 مدیریتی مدیران رابطه وجود دارد. های سبکبین فرهنگ سازمانی و آزمون فرضیه دوم:  

 آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه دوم  (:3)   شمارهجدول  

 فرضیه Rمجذور (sig) داریمعنی  سطح مقدارهمبستگی وابسته   ری متغ   متغیر مستقل  

فرهنگ  

 سازمانی

 تایید  65/0 000  588/0 سبک مدیریتی  

 

و نیاز به سنجش رابطه بین    هادادهبه منظور بررسی این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون با توجه به نرمال بودن   

ه  مقدار  اینکه  به  توجه  با  گردید.  استفاده  وابسته  و  مستقل  با    مبستگیمتغیر  است  رابطه ی    توانمی  588/0برابر  نمود  ادعا 

  000/0( برابر است با  sigبدست آمده )  داریمعنیمستقیمی بین متغیر مستقل و وابسته تحقیق وجود دارد و از آنجا که سطح  

با    بک هنجار مداریس  نیب ادعا نمود که نتایج بدست آمده معنی دار بوده یعنی    توانمیکوچکتر است    05/0و از مقدار خطای  

% از تغییرات سرمایه    5/6است که بیانگر این است    65/0هم برابر با    Rمقدار مجذور    رابطه وجود دارد.  شناختیروانسرمایه  

 . باشدمی کارکنان تحت تاثیر سبک هنجار مداری شناختیروان 

 مدیریتی است.  هایسبککننده  بینیپیشو فرهنگ سازمانی  شناختیروانسرمایه  آزمون فرضیه سوم: 
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 آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه سوم  (:4)   شمارهجدول  

 

 الگو

 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده  

t 

سطح 

 داریمعنی

Sig. B بتا انحراف استاندارد 

 012/0 586/2  085/15 012/39 مقدارثابت 

 000/0 392/4 424/0 070/0 306/0 فرهنگ سازمانی 

 001/0 511/3 339/0 151/0 531/0 شناختیروان مایه سر

 

و نیاز به سنجش رابطه بین متغیر   هادادهبه منظور بررسی فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون با توجه به نرمال بودن  

ود رابطه ی مستقمی ادعا نم  توانمی  531/0برابر است با    مستقل و وابسته استفاده گردید. با توجه به اینکه مقدار همبستگی

و از مقدار    001/0( برابر است با  sigبدست آمده )  داریمعنیبین متغیر مستقل و وابسته تحقیق وجود دارد و از آنجا که سطح  

با    سبک هنجار مداری  نی بادعا نمود که نتایج بدست آمده معنی دار بوده یبدین معنی که    توانمیکوچکتر است    05/0خطای  

ضریب همبستگی هر یک از زیر مؤلفه های متغیرهای این پژوهش به شرح جدول ذیل    رابطه وجود دارد.  ختیشناروانسرمایه  

 . باشدمی

 (: میزان همبستگی زیر مؤلفه های متغیر مالک با متغیرهای پیش بین 5جدول شماره )

 موقعیت مدار وظیفه مدار رابطه مداری  سبک های مدیریتی 

 **309/0 195/0 **290/0 ضریب همبستگی امید

Sig.   )005/0 080/0 008/0 (درصد معنی دار بودن 

 82 82 82 تعداد 

 **421/0 **400/0 **479/0 ضریب همبستگی تاب آوری

Sig.   )000/0 000/0 000/0 (درصد معنی دار بودن 

 82 82 82 تعداد 

 انعطاف پذیری 

 

 **456/0 **390/0 **468/0 ضریب همبستگی

Sig.  000/0 000/0 000/0 (دار بودن(  درصد معنی 

 82 82 82 تعداد 

 خوشبینی

 

 **296/0 **303/0 **477/0 ضریب همبستگی

Sig.   )007/0 006/0 000/0 (درصد معنی دار بودن 

 82 82 82 تعداد 

 **332/0 **369/0 **513/0 ضریب همبستگی توانمندی 

Sig.   )002/0 001/0 000/0 (درصد معنی دار بودن 
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 82 82 82 داد تع

 **449/0 **486/0 **424/0 ضریب همبستگی تیمی

Sig.   )000/0 000/0 000/0 (درصد معنی دار بودن 

 82 82 82 تعداد 

 **365/0 **399/0 **378/0 ضریب همبستگی توسعه 

Sig.   )001/0 000/0 000/0 (درصد معنی دار بودن 

 82 82 82 تعداد 

 **476/0 **486/0 **401/0 ضریب همبستگی ارزشمندی 

Sig.   )000/0 000/0 000/0 (درصد معنی دار بودن 

 82 82 82 تعداد 

 **481/0 **521/0 **359/0 ضریب همبستگی توافق 

Sig.   )000/0 000/0 001/0 (درصد معنی دار بودن 

 82 82 82 تعداد 

 **439/0 **522/0 **438/0 ضریب همبستگی هماهنگی 

Sig. 000/0 000/0 000/0 (ر بودن(  درصد معنی دا 

 82 82 82 تعداد 

 **486/0 **599/0 **528/0 ضریب همبستگی تغییر 

Sig.   )000/0 000/0 000/0 (درصد معنی دار بودن 

 82 82 82 تعداد 

 **524/0 **572/0 **364/0 ضریب همبستگی مشتری مداری 

Sig.   )000/0 000/0 000/0 (درصد معنی دار بودن 

 82 82 82 د تعدا

 **480/0 **509/0 **417/0 ضریب همبستگی یادگیری

Sig.   )000/0 000/0 000/0 (درصد معنی دار بودن 

 82 82 82 تعداد 

 

با سبک هنجارمداری    00/0  داریمعنیو سطح    544/0با ضریب همبستگی    شناختیروان نتایج تحلیل نشان می دهد، سرمایه  

گفت: که بین این دو متغیر رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. همچنین با    توانمی  99/0طمینان  با ا  یعنی  مدیریت رابطه دارد.

همبستگی   جدول  نتایج  به  که    توانمیتوجه  بتای    هایسبکگفت  ضریب  با  سطح    544/0مدیریت   <00/0  داریمعنیو 
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pانحراف استاندارد    544/0دیریت باعث تغییر  م   هایسبکیک تغییر در    یعنی   کند.   بینی پیشرا    شناختیرواند سرمایه  توانمی

و سطح   544/0با ضریب همبستگی    شناختیروان( سرمایه  5توجه به نتایج جدول شماره )  با  خواهد شد.   شناختیروان در رمایه  

ت معنی  گفت که بین این دومتغیر رابطه مثب توانمی 99/0با اطمینان  یعنی  مدیریت رابطه دارد.  هایسبکبا  00/0 داریمعنی

و سطح    544/0مدیریت با ضریب بتای    هایسبکگفت که    توانمینتایج جدول همبستگی    دار وجود دارد. همچنین با توجه به

  544/0مدیریت باعث تغییر    هایسبکیک تغییر در    یعنی  کند.   بینی پیشرا    شناختیرواند سرمایه  توانمی  P=00  داریمعنی

استاندارد در سرمایه   مؤلفه های    ناختیشروانانحراف  از  با شناخت کمل  مدیران مدارس  گردد  پیشنهاد می  لذا  خواهد شد. 

و در نظر گرفتن فرهنگ سازمانی موجود با استفاده از سبک های مدیریتی که مطابق و سازگار با شرایط    شناختیروان سرمایه  

بدون توجه    زیرا  ارکنان هست، گام بردارند.در جهت رسیدن به اهداف سازمانی که همان کارآئی و اثربخشی ک  باشدمیموجود  

 سبک مشخصی از مدیریت را بکار برد. توانمیو فرهنگ سازمانی ن شناختیروانبه زیرسازه های سرمایه 

 

 گیری بحث و نتیجه  -5

و استراتژی  مدارس به این دلیل که درحال گذر از پارادایم رشد و جهانی شدن هستند باید مدیریت دانش را بخشی از مأموریت 

خود قلمداد کنند، زیرا مدیریت دانش از یک طرف با جذب دانش های جدید به درون سیستم و از طرف دیگر با اداره ی مؤثر  

آگاه و  توانمیآن دانش   دانش مستلزم وجود رهبری  باشد. مدیریت  ایجاد و توسعه مدارس دانایی محور  د مهمترین عامل در 

منظ بدین  است.  مشارکتی  گرفت مدیریت  صورت  مقاله  این  های  فرضیه  بین  ارتباط  بررسی  هدف  با  که  پژوهش  این  در  ور 

وسبکهای مدیریتی مدیران رابطه وجود   شناختیروان  یسرمایهخالصه یافته های تحقیق حاصل از فرض اول این بود که بین  

را درس افراد  اند نقش های سازمانی  توانسته  اساس هرجا مدیران مدارس  براین  را درست دارد.  آنها  ت تعریف کرده و وظایف 

با توجه به یافته های    دیده شده است.  شناختیروانتعیین کنند در بین همکاران امیدواری و خوش بینی از مؤلفه های سرمایه  

پژوهش   از نتایج این  مدیران در مدارس متوسطه   مورداستفادهمدیریتی    هایسبک نتیجه گرفت که بین    توانمیبدست آمده 

مدیریت، سبک    های سبک رابطه وجود دارد. همچنین از بین    شناختیروانه اول نواحی دوگانه شهرستان ارومیه با سرمایه  دور

با خوش بینی از مؤلفه های سرمایه    000/0و رابطه مداری با    005/0و وظیفه مدار با    007/0  داریمعنیموقعیت مدار با سطح  

گفت بین    توانمیه به مقایسه جدول سن مدیران با مؤلفه های متغیرهای پژوهش  همچنین با توج  رابطه دارد.  شناختیروان 

سال رابطه وجود دارد. یعنی این گروه سنی از    50الی  36و گروه سنی    شناختیرواناز زیر سازه های سرمایه    امیدواریمؤلفه  

زیاد،   تجارب  داشتن  به  توجه  با  مناسب  توانمیمدیران  مدیریتی  سبک  اتخاذ  در  کنند.  ند  عمل  خوب  مدارس  کرد  اداره  در 

ی  هادادهپس از تحلیل    مدیریتی مدیران رابطه وجود دارد.  هایسبکبراساس فرضیه دوم این پژوهش بین فرهنگ سازمانی و  

بوده است. نیز بین سبک مدیریتی  متغیرهااین   بین  روابط بودن  دار  معنی از  حاکی ها پژوهش یافته  هایپرسشنامهحاصل از  

بین سبک رابطه مداری با توافق و  002/0 داریمعنیت مدار با مؤلفه های توانمندی و توسعه از فرهنگ سازمانی با سطح موقعی

توافق و حفظ    گیردمیقرار    مورداستفادهیعنی هرجا سبک رابطه مداری    رابطه وجود دارد.و مشتری مداری از فرهنگ سازمانی  

و فرهنگ   شناختیروان در فرضیه سوم این تحقیق فرض بر این بوده است که سرمایه  مشتری بیشتر می شود.    عنوانبهکارکنان  

 روان سرمایه تعاملی نقشمدیریتی است. با عنایت به نتایج حاصل از تحلیل این فرضیه؛    هایسبککننده    بینیپیشسازمانی  

 باال، فرهنگ سازمانی با برای مدیران  که صورت این به شد؛ تأیید مدیریتی مدیران  هایسبک بر سازمانی فرهنگ و شناختی

 گفت  توانمی حاضر پژوهش نتایج به توجه  با .بود همراه مناسب مدیریت هایسبک کارگیریبهبا  شناختی روان سرمایه افزایش
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 ختلفم  های سبک   کارگیریبه فرهنگ سازمانی در  بردن باالتر در دتوانمی باال شناختی روان سرمایه سطح با وجود مدیرانی که

 کارساز  الزام یک  عنوانبه  مدیران متوسطه  بین شناختی روان سرمایه تقویت از باشد. همچنین کننده در مدیریت مدارس کمک

 که به کار می گیرند مدیریتی  هایسبک  به  بسته  مدیران عملکرد دلیل که این  برد. به  نام توانمیسازمانی   فرهنگ  ارتقای در

فرهنگ  و مدیریتی  هایسبکبرخوردارند، در بکارگیری   قوی  شناختیروانمدیرانی با سرمایه    که از مدارسی ،باشد می متفاوت

 باالتری برخوردارند. عملکرد از  هستند و برخوردار بهترینسبت به مدارسی که این پتانسیل را ندارند از وضعیت  سازمانی 

نتایج حاصل از این تحقیق مؤید درستی این یافته ها    یافته های حاصل از نتایج پژوهش های دیگران در خارج از کشور نیز با

( از سوئد و نیز یافته های )مصطفی فدایی چاووش و عایشه 2016جوز ام و لئون پرز،)  . لذا با نتایج یافته های تحقیق؛باشدمی

 . باشد می( از ترکیه همسو 2015گوکچن،

 کارگیریبهآموزشی سالم و یادگیرنده باید از    هایمحیطارس و  گفت که برای ایجاد مد  توانمیبا استناد به نتایج این تحقیق  

اجتماعی در سطح گروهی    –مدیران با دانش و آشنا به سبک های مختلف مدیریت بهره مند شد و از خطرات احتمالی روانی  

و بوسیله دیگران است. جلو گیری کرد. زیرا همانطور که در تعریف مدیریت آمده است؛ مدیریت هنر انجام دادن کار با دیگران  

و   هلریگل  با مدل فرهنگ سازمانی  و مدیران  توسعه فرهنگ کارکنان  و  توانمندی  مؤلفه های  پژوهش در  این  یافته های  نیز 

با توجه به نتایج بدست آمده    توان میاسلوکم و سبک های رابطه مداری و وظیفه مداری هرسی و بالنچارد تبیین می شود. 

ک اظهار داشت  یا مدارک  اینگونه  که  دارند  برعهده  پژوهش کسانی  را در مدارس مورد  نواحی  این دو  آمار مدیران  اکثریت  ه؛ 

تحصیلی و دانشگاهی آنها با رشته شغلی شان مرتبط نیست و یا در صورت وجود از دانش نوین مدیریت به دلیل عدم مطالعه،  

زیرا در ندارند.  نوین مدیریت اطالعات کافی در دست  افراد   از روش های  از  نباید همانند گذشته  امروز دیگر  پیشرفته  دنیای 

 ناآشنا به دانش و ابزارهای مدیریتی استفاده کرد به این دلیل که مدیریت به یک دانش وسیع و تخصصی بدل گردیده است. 

تحقیق   این  نتایج  راستای  آ  توانمیپیشنهادی که در  نواحی  و  مناطق  اگر مسئولین  این است که  پرورش ارائه کرد  و  موزش 

و فرهنگ سازمانی باال و برخوردار از دانش مدیریت برای مدارس انتخاب و    شناختیروان شهرستان ارومیه مدیرانی با سرمایه  

مختلف موجب کار آیی و اثربخشی عوامل آموزشی و رضایت دانش    های سبک  کارگیریبهند با  توانمیتعیین کنند؛ آن مدیران  

در نهایت موجبات مشارکت بیشتر آنان در کمک به بهبود و پیشرفت کیفیت آموزشی مدارس را فراهم   آموزان و اولیاء آنان و

تربیتی سیستم   و  فرهنگی  آموزشی،  اهداف  پیشبرد  به  مشارکتی  مدیریت  از  استفاده  در  آگاه  مدیران  که  دلیل  این  به  آورند. 

 آموزشی در مدارس کمک شایان و قابل توجهی خواهند کرد. 
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Abstract: 

For decades, management styles have been used as a means to direct the forces under the direction of managers 

in organizations and educational environments, including schools.The purpose of this study was to investigate 

the interactive role of psychological capital and organizational culture on the management practices of high 

school principals in the first period of the two regions of Urmia during the academic year of 1969-97. This 

research is in terms of applied and descriptive-correlational nature. The statistical population of the study was all 

senior managers of the first period. The sample size was calculated using Morgan 82 table and a random 

stratified method was used for sampling. Of these, 4 male executives and 39 male executives. Data collection 

was done using standard questionnaire and data analysis using SPSS software. The results confirm the normality 

of the research variables. According to the results of the correlation table, it can be concluded that management 

styles with a beta coefficient of 544/0 and a significant level of P <0.001) can be a good criterion for predicting 

psychological capital. Also, according to the managers' age chart, there is a relationship between the hoped-for 

component of the psychological capital and the age group of 36 to 50 years of age. 
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