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چکیده
هدف از انجام تحقیق حاضر ،بررسی تاثیر مهارتهای رهبری مدیران مدارس بر اثربخشی
عملکرد مدارس (مطالعه موردی :مدیران مدارس غرب مازندران از کالرآباد تا رامسر) ،تعیین شده
است .در این پژوهش ابتدا با استفاده از پرسشنامه معتبر مهارتهای رهبری و اثربخشی عملکرد
مدارس ،اطالعات مورد نیاز جهت بررسی فرضیات جمعآوری شد .برای سـنجش گویههای
تحقیق از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت و برای سنجش پایایـی از ضریب آلفـای کرونباخ اسـتفاده
گردیده و بدیـن منظور ،نمونهی اولیه  15پرسشنامه ،پیش آزمون شد .پس از جمعآوری
پرسشنامهها از آزمودنیها ،به عنوان نمونه آماری؛ اطالعات حاصل را با استفاده از آزمون  tو
تحلیل همبستگی و با بهرهگیری از نرمافزار  spssمورد تجزیهوتحلیلقرار گرفت .یافتههای نشان
داد که؛ در سطح معنیداری دو دامنهای ،سطح معنیداری آزمون  rپیرسون  0/000بوده و این سطح
از حداقل سطح معنیداری که  0/05میباشد ،کوچکتر است .رابطه معنیداری بین دو متغیر مذکور
در فرضیه وجود دارد پس فرض  H1تائید و فرض  H0رد میگردد به عبارتی بین مهارتهای
رهبری مدیران بر اثربخشی عملکرد در مدارس غرب مازندران از کالرآباد تا رامسر رابطه معناداری
وجود دارد .در حالت کلی فرضیه پژوهش تأیید میگردد.
کلمات کلیدی :مهارتهای رهبری ،مدیران مدارس ،اثربخشی عملکرد مدارس ،غرب
مازندران
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تاثیر مهارت های رهبری مدیران بر اثربخشی عملکرد مدارس

 -1مقدمه

یکی از مهمترین دوران زندگی هر فرد ،دوران تحصیل اوست که در آن هر دانشآموز
با ویژگیهای منحصربه فرد خود با مسائل و مشکالت در حیطه تحصیلی مواجه میشود و
نحوه برخورد مناسب با آنها ،موجب سازگاری دانشآموز و ارتقا عملکرد تحصیلی و در
نهایت ،موفقیت نظام آموزشی خواهد شد .یکی دیگر از عوامل مهم و تأثیرگذار بر موفقیت
تحصیلی ،رابطه معلم و کادر مدیریت مدارس است (ابراهیمی بخت و همکاران.)1397،
یکی از رویکردهای مؤثر که در سالیان اخیر توجه بسیاری از برنامه ریزان آموزشی و
درسی را به خود جلب کرده ،تقویت مهارتهای رهبری مدیران مدارس است (نامداری
پژمان و همکاران .)1396 ،امروزه ،عالوه بر شایستگیهای مدیریتی ،شایستگیهای رهبری
نیز تأثیر بسزایی در افزایش اثربخشی عملکرد مدیران مدارس دارد ولی متأسفانه در
پژوهشها غالیاً گویههای مرتبط با شایستگیهای رهبری مغفول میماند .آنچه که اذهان را
متوجه این مسئله میکند این پرسش است که چرا علیرغم امکانات و تجهیزات ،منابع مالی
و انسانی ،شرایط یکسان ارتقا ،محیط کاری مشابه و تجارب شغلی یکسان ،برخی از
مدیران موفقتر و اثربخشتر بودهاند در حالی که مدیران دیگر در همان موقعیت و شرایط،
عملکرد ناموفق را برای واحد تحت امر خود رقم میزنند؟ مدیر مدرسه در نقش رهبری به
عنوان عامل حیاتی موفقیت در بهبود کیفیت مدرسه و موفقیت کلی مدرسه است .مطالعات
مختلف نشان میدهد که مهارتهای رهبری مدرسه تأثیر زیادی بر حضور دانشآموزان،
تعامل دانشآموزان با مدرسه ،خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان ،رضایت کارکنان و
کارآیی جمعی معلمان دارد (قوره جیلی ورحیمی )1400 ،آموزش قلب تپنده توسعه پایدار
و هدفهای ناظر بر آن است (بنوات .)2016 ،5مک کالم و کایس 6میگویند همزمان با
مواجهه با بحرانها و چالشهای فراوان در مدیریت مدارس ،مدیران مدارس باید سه
ویژگی مهم و حیاتی را دارا باشند :دانش به روز ،مهارتهای مرتبط و اختیارات مناسب.
خود ارجاعی نیز عامل بسیار حائز اهمیتی است و اشاره میکند به تفکرات و باورهای هر
فرد در مورد دانش و مهارتها که نقش مهمی در موفقیت افراد حرفهای در انجام امور و
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فعالیتهای روزمرهشان ایفا میکند .مدیران مدارس که در انجام مسئولیتهای خود جزو
حرفهایها به شمار میآیند نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای هر چه بهتر انجام دادن
مسئولیتها و وظایف خود باید همواره برای دستیابی به موارد مذکور تالش نمایند
(کوهی )1397 ،امروزه اثربخشی به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای سنجش و ارزیابی
عملکرد مدیران در مدارس مورد استفاده قرار میگیرد (سالجقه و حسینی ابراهیم آبادی،
 .)1397مطالعات نشان میدهد مهارتهای سهگانه مدیران که تا حد زیادی نیاز به آموزش
نیز دارد باعث اثربخشی عملکرد در مدارس میشود( .زوار و همکاران.)1398 ،
 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
در همه سازمانها ،مهمترین رکنی که برای رسیدن به اهداف تأثیرگذار است مدیریت
است .مدیر به عنوان نماینده رسمی سازمان به منظور ایجاد هماهنگی و افزایش اثربخشی
عملکرد در رأس آن قرار میگیرد و موفقیت سازمان در تحقق اهداف ،در گرو چگونگی
اعمال مدیریت اوست (شمسی و همکاران.)1396 ،
 -1-2مهارتهای سهگانه مدیریت
در تعاریف مدرن ،رهبری عبارت است از فرایند نفوذ در دیگران و برانگیختن آنان برای
همکاری با یکدیگر در جهت تحقق اهداف سازمانی میباشد .رهبر کسی است که افرادی
را انتخاب و تجهیز نموده ،آنها را آموزش داده و بر آنها تأثیر میگذارد .او کسی است که
استعدادها ،تواناییها و مهارتهای گوناگونی دارد و به منظور دستیابی به مأموریت و
اهداف سازمان بر زیردستانش تمرکز میکند تا با میل و عالقه و شور و شوق ،انرژی
فکری ،عاطفی و جسمی خود را در یک تالش هماهنگ بکار گیرند .مهارت رهبری را
الگوی رفتاری مدیر هنگام نفوذ در فعالیتهای دیگران و بر اساس برداشت دیگران از
رفتار وی تعریف میکنند .همچنین مدیران با توجه به ابعاد انسانگرایی و وظیفه گرایی نوع
مهارت رهبری خویش را رقم میزنند .مهارت به تواناییهای قابل پرورش شخص که در
عملکرد و بقای وظائف منعکس میشود ،اشاره دارد .بنابراین منظور از مهارت ،توانایی به
کار بردن مؤثر دانش و تجربه شخصی است .ضابطه اصلی مهارت داشتن ،اقدام و عمل
مؤثر در شرایط متغیر است .مهارتهای مورد نیاز مدیران را میتوان به صورت مهارتهای
سهگانه مدیریتی طبقهبندی کرد که داشتن این مهارتها در مدیران الزام اثربخش بودن
سازمان میباشند (خالوندی و اشرف الدینی.)1398 ،
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مهارت فنی مدیران؛ یعنی ،دانایی و توانایی در انجام دادن وظایف خاص که الزمه آن
ورزیدگی در کاربرد فنون و ابزار ویژه و شایستگی عمل در انجام فعالیت است .مهارتهای
فنی از طریق تحصیل ،کارورزی و تجربه حاصل میشوند .به طور کلی ،مهارتهای فنی
شامل برنامهریزی ،هماهنگی ،بودجهبندی ،امور پرسنلی ،نظارت و ارزشیابی میباشد
(دهقان پوری و همکاران.)1399 ،
مهارت انسانی مدیران؛ ازآنجا که مدیران در تمامی سطوح با انسانها (مافوق و مادون و
همتراز (ارتباط دارند ،بایستی قابلیتهای الزم جهت ارتباط صحیح با آنها را دارا باشند.
این مهارت به معنای توان ایجاد ارتباط ،ادراک ،هدایت و ایجاد انگیزه در کارکنان به منظور
تحقق اهداف فردی و سازمانی است .مدیران که از چنین قابلیت و توانی بهرهمند باشند به
سهولت با دیگر کارکنان به تفاهم رسیده و در فعالیتهای خویش با موفقیتهای
چشمگیرتری مواجه میشوند این مهارت در تمام سطوح مدیریتی ،به یک میزان الزم و
دارای اهمیت است .مهارتهای انسانی یکی از مهارتهای مهم مدیریت آموزشی است که
به معنی ایجاد محیط مساعد و مطلوب برای کار از طریق مشارکت گروههای انسانی است.
به نظر برخی از متفکرین ،مدیریت میتواند در همین مهارت خالصه شود؛ زیرا که بیشتر
اهداف ،عموما مستلزم جذب مشارکت گروههای انسانی است و اگر مدیری نتواند روابط
انسانی صحیحی با کارکنان برقرار کند نخواهد توانست در ایفای نقش خود موفق باشد.
بنابراین امروزه مهارت انسانی در درجه اول اهمیت قرار دارد) شمسی و همکاران)1396 ،
مهارت ادراکی مدیران؛ منظور از مهارت ادراکی ،درک کلی قدرت و تلقی موسسه به
صورت یک واحد کلی است .یعنی اینکه مدیر تشخیص دهد که چگونه هریک از وظایف
مختلف سازمان به دیگری وابسته است و تغییر در هریک از قسمتها ،الزاما قسمتهای
دیگر را نیز تحت تاثیر قرار میدهد .مهارت مبتنی بر درک کلی را میتوان تا درک وجود
رابطه بین موسسه مورد نظر و صنعت به طور کلی جامعه ،عوامل سیاسی ،اجتماعی و
اقتصادی یک ملت تعمیم داد .با تشخیص این رابطهها و درک عناصر مهم در هر وضع
مدیر خواهد توانست به نحوی عمل کند که موجبات پیشرفت سازمان به طور کلی فراهم
گردد (کبریا و همکاران.)1397 ،
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 -2-2اثربخشی عملکرد مدیران
در سالهای گذشته ،رهبری بهعنوان یک رویکرد اثربخش جدید برای مدیریت کارکنان
و کل سازمان مطرح شده است .مفهوم سنتی مدیریت کارکنان بهتدریج جای خود را به
مدیریت منابع انسانی داده است .این امر باعث اولویت بخشی به یکپارچهسازی استراتژیک
سبکهای رهبری جدید درون مدیریت اثربخش کارکنان و بهبود عملکرد آنها میشود.
پژوهشگران بر این باور هستند که اثربخشی به افراد و منابع موجود وابسته است .ازاینرو،
در تعریف اثربخشی عملکرد مدا رس ،افراد به دلیل اینکه مجبور به انتخاب یک گزینه از
میان ارزشهای رقابتی هستند با مشکل مواجه میشوند (ملکی آوارسین و همکاران،
 )1398در صورتی که سبک رهبر مدیر مناسب باشد عملکرد مدارس به طور اثربخش عمل
خواهد کرد .امروزه یکی از مهمترین مالکهای موفقیت تمامی سازمانها ازجمله
سازمانهای آموزشی ،میزان اثربخشی آنان است .صاحبنظران آموزشوپرورش عموما بر
این عقیده هستند که کیفیت مدیریت فعالیتهای آموزشی ،مهمترین شاخص سطح کفایت
و اثربخشی کل برنامههای آموزشی است؛ زیرا مدیریت با نقش تعیینکننده و مؤثری که در
امر هدایت و رهبری فرایندهای آموزش و پرورش در جهت هدفهای آن دارد ،به طور
بالقوه میتواند موجب پیشرفت یا از هم پاشیدگی آن شود (فرح بخش)2017 ،7
با توجه به نقش مهارتهای رهبری در مدارس و اهمیت موضوع آموزش برای نظامهای
آموزشی عصر حاضر ،در تحقیق بر آن هستیم تا تاثیر مهارتهای رهبری را با ابعاد
اثربخشی عملکرد مورد بررسی قرار دهیم .سوال اصلی این تحقیق آن است که آیا بین
مهارتهای رهبری مدیران و اثربخشی عملکرد در مدارس ارتباط معنیداری وجود دارد؟
 -2-3پیشینه تحقیق
غالمی و همکاران ( ،)1398به بررسی موضوع «بررسی رابطه بین مهارتهای کوانتومی
مدیریت و اثربخشی رهبری در سازمانهای کوانتومی» ،پرداختند .نتایج پژوهش حاکی از
آن بود که بین مدیریت کوانتومی و اثربخشی رهبری مدیران دانشگاه بوعلی سینا رابطه
معنیداری وجود داشت و تمامی ابعاد مدیریت کوانتومی از جمله نگاه کوانتومی ،تفکر
کوانتومی ،احساس کوانتومی ،شناخت کوانتومی ،عمل کوانتومی ،اعتماد کوانتومی و زیست
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کوانتومی با اثربخشی رهبری رابطه مثبت و معنیداری داشتند .از سوی دیگر ،به ترتیب
ابعاد احساس کوانتومی ،عمل کوانتومی ،نگاه کوانتومی ،زیست کوانتومی ،اعتماد کوانتومی
و تفکر کوانتومی بر اثربخشی رهبری تأثیرگذار بودند .از طرفی اثربخشی رهبری در بین
کارکنان با سوابق شغلی مختلف دارای تفاوت معنیداری بود.
دهقانی پور و همکاران ( ،)1399به بررسی «الگوی رهبری توزیعی و زمینههای استقرار
آن در مدارس ابتدایی شهر مشهد» ،پرداختند .بهطورکلی نتایج حاصل از مرحله اول
پژوهش نشان داد که بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب رهبری توزیعی در مدارس
مورد مطالعه در این پژوهش تفاوت معنیداری وجود دارد ،از بین مولفههای مورد مطالعه
در این پژوهش ،شکاف اصلی بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب در مؤلفه
تصمیمگیری مشارکتی میباشد .عالوه بر این در مرحله دوم ،با استناد به یافتههای حاصل
از مصاحبه کانونی و فردی ،در خصوص زمینههای استقرار رهبری توزیعی به نظر میرسد
رهبری توزیعی تابع بروز و ظهور ویژگیهایی مانند چشمانداز ،سازماندهی ،فرهنگ
خوشبینی ،ساختار توانمندساز و دانشآموزمحوری میباشد.
نصرتی وهمکاران ( ،)1400به بررسی موضوع «ارائه الگوی شایستگی مربیگری
مدیران» ،پرداختند هدف از این پژوهش ،ارائه الگوی شایستگی مربیگری برای مدیران و
راهبردهای آن در نظام بانکی است .روش پژوهش به لحاظ ماهیت داده از نوع کیفی و به
لحاظ هدف از نوع کاربردی میباشد .مشارکتکنندگان پژوهش را اساتید و متخصصان
مدیریت و مدیران و خبرگان نظام بانکی پس از اشباع نظری به تعداد  31نفر تشکیل داد که
به صورت نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .گردآوری اطالعات بهصورت مصاحبه نیمه
ساختاریافته انجام شد .تجزیهوتحلیل اطالعات با استفاده از فن مضمون و با استفاده از
نرمافزار

MAXQDA

انجام شد .نتایج حاکی از شناسایی  7شاخص شایستگی» منش

اخالقی ،رهبری ،دانش ،ویژگیهای شخصیتی ،مهارتهای مربیگری ،مهارتهای ارتباطی،
مهارتهای مدیریت«برای مدیران نظام بانکی به عنوان مربی میباشد.
پارک و همکارن ( ،)2020به بررسی موضوع «تأثیر مهارتهای مربیگری مدیریتی بر
تعهد کارکنان» ،پرداختند .این مطالعه پنج بعد از مهارتهای مربیگری مدیریتی را شناسایی
کرد و مهارتهای مربیگری اندازهگیری اصالح شده را در سازمانها تایید کرد .همچنین
نشان داد که استفاده از مدیران مهارتهای مربیگری مدیریتی تأثیر مستقیمی بر یادگیری
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کارکنان و تعهد سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان را از طریق یادگیری شخصی تأثیر
میگذارد.
بادله و همکاران ( ،)2020به بررسی موضوع «رابطۀ رهبری اخالقی مدیران مدارس با
سازگاری اجتماعی دانشآموزان دورۀ ابتدایی» ،پرداختند .نتایج حاصل از تحقیق گویای آن
بود که بین رهبری اخالقی مدیران و سازگاری اجتماعی دانشآموزان رابطه مستقیم وجود
دارد .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون لوجستیک نشان داد که  12درصد از تغییرات
سازگاری اجتماعی توسط رهبری اخالقی قابل پیشبینی است که بیشترین سهم مربوط به
یکی از ابعاد رهبری اخالقی به نام فرد اخالقی بود .نتایج این پژوهش اهمیت رهبری
اخالقی را در ایجاد سازگاری اجتماعی دانشآموزان در دوره ابتدایی نشان میدهد.
صمد و همکاران ( ،)2021به بررسی موضوع بررسی «رهبری و رفاه کارکنان در
آموزش عالی» ،پرداختند .نتایج حاصل نشان داد که رهبری تحولآفرین تاثیر مثبت و
معناداری بر رفاه و رضایت شغلی کارکنان دارد و در عین حال باعث کاهش تمایل به
جابجایی کارکنان میشود .عالوه بر این ،بهزیستی کارکنان تأثیر رهبری تحولآفرین بر
رضایت شغلی و قصد ترک شغل کارکنان را واسطه میکند.
 -3روش تحقیق

این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و بهصورت تحلیلی -توصیفی میباشد ،زیرا نتایج
حاصل از آن دارای کاربرد خاص خواهد بود و از آن میتوان برای رفع پارهای از مشکالت
مدیریتی استفاده نمود .در واقع روش هر پژوهشی بر اساس اهداف و موضوع آن ،انتخاب
میشود .پژوهش حاضر نیز باهدف شناسایی ،تاثیر مهارتهای رهبری مدیران مدارس بر
اثربخشی عملکرد مدارس صورت گرفته است؛ بنابراین از لحاظ هدف ،جز تحقیقات
اکتشافی ،از لحاظ روش ،توصیفـی -پیمایشی ،از نظر افق زمانی ،مقطعی (طی سال -99
 )1400و از نظر محیط مطالعه ،میدانی (مطالعه موردی مدیران مدارس غرب مازندران از
کالرآباد تا رامسر) است .این تحقیق از نوع کاربردی محسوب میشود که در آن با استفاده
از روش توصیفی -پیمایشی ،در سال  ،1400-99پرداخته شده است.
بر مبنای مباحث مطرح شده ،نوع تحقیق حاضر به تفکیک به شرح جدول ()3-1
است:
جدول ( :)1نوع تحقیق حاضر
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مبنای طبقهبندی

نوع تحقیق

هدف تحقیق

توصیفی  -پیمایشی

نتیجه تحقیق

کاربردی

دادههای تحقیق

کمّی

 -3-1روش تجزیهوتحلیل دادهها
در این پژوهش ابتدا با استفاده از پرسشنامه معتبر مهارتهای سهگانه رهبری و
اثربخشی عملکرد مدارس ،اطالعات مورد نیاز جهت بررسی فرضیات جمعآوری میشود.
در این پرسشنامهها ،برای سـنجش گویههای تحقیق از مقیاس پنج گزینهای لیکرت و برای
سنجش پایای از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است؛ بدین منظور ،نمونهی اولیه برای
 15پرسشنامه ،پیش آزمون گردید .جهت تعیین روایی سازهها نیز از روایی همگرا ()AVE
اسـتفاده میشود .پس از جمعآوری پرسشنامهها از  170مدیر ،به عنوان نمونه آماری در
نهایت برای تبیین سهم هریک از متغیرهای مستقل در متغیر وابسته از رگرسیون خطی
استفاده شده و برای انجام تجزیهوتحلیل دادهها نیز از نرمافزار  spssبهره گرفته شده است.
 -3-2تجزیهوتحلیل دادهها
 3-2-1آمار جمعیت شناختی تحقیق
از شاخصهای آمار توصیفی برای بررسی ویژگیهای دموگرافیک پاسخدهندگان
استفاده شده است .فراوانی پاسخدهندگان بر اساس سن ،میزان تحصیالت و جنسیت مورد
بررسی قرار گرفته است و نمودارهای مربوط ترسیم شده است.
 3-2-2محدودهی سنی
جدول ( :)2توزیع فراوانی پاسخها بر اساس محدوده سنی
سن

تعداد فراوانی

درصد فراوانی

بین  30تا  39سال

41

24/2

بین  40تا  49سال

96

56/4

 50سال به باال

33

19/4

جمع

170

100
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 3-2-3میزان تحصیالت
جدول ( :)3توزیع فراوانی پاسخها بر اساس میزان تحصیالت
میزان تحصیالت

فراوانی

نسبت

فوقدیپلم

8

4/7

لیسانس

89

52/3

فوقلیسانس

73

43

جمع

170

100

 3-2-4جنسیت
جدول ( :)4توزیع فراوانی پاسخها بر اساس نوع جنسیت
میزان تحصیالت

فراوانی

نسبت

مرد

96

56/5

زن

74

43/5

جمع

170

100

 3-2-5سابقه شغلی
جدول ( :)5توزیع فراوانی پاسخها بر اساس سابقه شغلی
جنسیت

فراوانی

درصد

کمتر از  5سال

22

13

 10-5سال

38

22/3

 20-11سال

56

33

 25-21سال

41

24/1

بیشتر از  25سال

13

7/6

مجموع

170

100

 -3-3آزمون آماری فرضیههای تحقیق
فرضیه اصلی :بین مهارتهای رهبری مدیران بر اثربخشی عملکرد مدارس غرب مازندران
از کالرآباد تا رامسر ،رابطه وجود دارد .جهت آزمون این فرضیه ،ابتدا سه فرضیه فرعی
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مورد بررسی و سپس از ترکیب این فرضیهها و نتایج آنها به بررسی فرضیه اصلی این
تحقیق پرداختیم.
فرضیه فرعی اول :بین مهارتهای فنی مدیران بر اثربخشی عملکرد مدارس غرب
مازندران از کالرآباد تا رامسر ،رابطه وجود دارد .برای آزمون فرضیه فوق همبستگی نمره
مدیران در قسمت مهارتهای فنی مدیران را با نمره کلی اثربخشی آنان محاسبه کردهایم.
نتایج در جدول ( ،)3-6نشان داده شده است.
 :H1بین مهارتهای فنی مدیران بر اثربخشی عملکرد مدارس ،رابطه مثبت و معنادار
وجود دارد.
 :H0بین مهارتهای فنی مدیران بر اثربخشی عملکرد مدارس ،رابطه مثبت و معنادار
وجود ندارد.
جدول ( :)6آزمون  rپیرسون برای تعیین همبستگی مهارتهای فنی مدیران با اثربخشی
عملکرد مدارس
مهارتهای فنی

اثربخشی عملکرد مدارس

 Pearson correlationمهارتهای فنی

0/589

1

0/000

0

170

170

1

0/589

0

0/000

170

170

)Sig.(2-tailed
N
 Pearson correlationاثربخشی عملکرد مدارس
)Sig.(2-tailed
N

سطح معنیداری دو دامنهای ،سطح معنیداری آزمون  rپیرسون  0/000بوده و این سطح
از حداقل سطح معنیداری که  0/05میباشد کوچکتر است .رابطه معنیداری بین دو متغیر
مذکور در فرضیه اول پژوهش وجود دارد .بر این اساس ،فرض  H1تائید و فرض  H0رد
میگردد.
جدول ( :)7تحلیل آزمون  tمتغیرهای فرضیه اول پژوهش
N

170

df

25

a

0/01

r

0/77
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بر اساس محاسبات آماری انجام شده با استفاده از آزمون  tمحاسبهشده ( )3/24به طور
معناداری بزرگتر از ( t)αبا درجه آزادی  169است؛ بنابراین میتوان با اطمینان  0/99نتیجه
گرفت که بین مهارتهای فنی مدیران بر اثربخشی عملکرد مدارس غرب مازندران از
کالرآباد تا رامسر همبستگی معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم :بین مهارتهای انسانی مدیران بر اثربخشی عملکرد مدارس غرب
مازندران از کالرآباد تا رامسر ،رابطه وجود دارد.
 :H1بین مهارتهای انسانی مدیران بر اثربخشی عملکرد مدارس ،رابطه مثبت و معنادار
وجود دارد.
 :H0بین مهارتهای انسانی مدیران بر اثربخشی عملکرد مدارس ،رابطه مثبت و معنادار
وجود ندارد.
جدول  -8آزمون  rپیرسون برای تعیین همبستگی مهارتهای انسانی مدیران با اثربخشی
عملکرد مدارس
اثربخشی عملکرد

مهارتهای انسانی

0.397

1

0.000
170

0
170
0.397

0
170

0.000
170

Pearson correlation

مهارتهای انسانی

1

)Sig.(2 -tailed
N

 Pearson correlationاثربخشی
عملکرد
)Sig.(2-tailed
N

سطح معنیداری دو دامنهای ،سطح معنیداری آزمون  rپیرسون  0/000بوده و این سطح
از حداقل سطح معنیداری که  0/05میباشد کوچکتر است .رابطه معنیداری بین دو متغیر
مذکور در فرضیه فرعی دوم وجود دارد .پس فرض  H1تائید و فرض  H0رد میگردد.
جدول -9تحلیل آزمون  tمتغیرهای فرضیه دوم پژوهش
N

df

a

r

 tجدول

170

25

0/01

0/66

2/787
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بر اساس محاسبات آماری انجام شده با استفاده از آزمون  tمحاسبهشده ( )3/21به طور
معناداری بزرگتر از ( t)αبا درجه آزادی  169است؛ بنابراین میتوان با اطمینان  0/99نتیجه
گرفت که بین مهارتهای انسانی مدیران بر اثربخشی عملکرد مدارس غرب مازندران از
کالرآباد تا رامسر همبستگی معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم :بین مهارتهای ادراکی مدیران بر اثربخشی عملکرد مدارس غرب
مازندران از کالرآباد تا رامسر ،رابطه وجود دارد.
 :H1بین مهارتهای ادراکی مدیران بر اثربخشی عملکرد مدارس ،همبستگی مثبت و
معنادار وجود دارد.
 :H0بین مهارتهای ادراکی مدیران بر اثربخشی عملکرد مدارس ،همبستگی مثبت و
معنادار وجود ندارد.
جدول  -10آزمون  rپیرسون برای تعیین همبستگی مهارتهای ادراکی مدیران با اثربخشی عملکرد
مدارس
اثربخشی عملکرد

مهارتهای ادراکی

0٫386

1

0

0

170

170

1

0٫386

0

0

170

170

Pearson correlation

مهارتهای ادراکی
(-tailed)۲Sig.
N
Pearson correlation

اثربخشی عملکرد
(-tailed)۲Sig.
N

سطح معنیداری  2دامنهای ،سطح معنیداری آزمون  rپیرسون  0/0بوده و این سطح از
حداقل سطح معنیداری که  0/5میباشد کوچکتر است .رابطه معنیداری بین  2متغیر
مذکور در فرضیه فرعی  3وجود دارد .پس فرض  1Hتائید و فرض  0H0رد میگردد.
جدول -11تحلیل آزمون  tمتغیرهای فرضیه سوم پژوهش
N

170

df

25

a

r

0/01

0/63
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بر اساس محاسبات آماری انجام شده با استفاده از آزمون  tمحاسبهشده ( )3/76به طور
معناداری بزرگتر از ( t)αبا درجه آزادی  25است؛ بنابراین میتوان با اطمینان  0/99نتیجه
گرفت که بین مهارتهای ادراکی مدیران بر اثربخشی عملکرد مدارس غرب مازندران از
کالرآباد تا رامسر همبستگی معناداری وجود دارد.
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جدول  :11همبستگی مولفههای مهارتهای رهبری با متغیر اثربخشی عملکرد مدارس
رابطه متغیرها

مهارتهای انسانی

مهارتهای فنی
مدیران

مهارتهای فنی

مهارتهای ادراکی

مدیران

0/77

مدیران
0/32

* 0/55

مدیران
مهارتهای انسانی

**0/66

-

**0/55

مدیران
-

مهارتهای ادراکی

**0/68

-

مدیران
** معنادار با سطح اطمینان 0/99؛ * معنادار با سطح اطمینان 0/95

آزمون فرضیه اصلی« :بین مهارتهای رهبری مدیران بر اثربخشی عملکرد مدارس
غرب مازندران از کالرآباد تا رامسر ،رابطه وجود دارد».
 :H1بین مهارتهای رهبری مدیران بر اثربخشی عملکرد ،همبستگی مثبت و معنادار
وجود دارد.
 :H0بین مهارتهای رهبری مدیران بر اثربخشی عملکرد ،همبستگی مثبت و معنادار
وجود ندارد.
جدول  -12آزمون  rپیرسون برای تعیین همبستگی بین مهارتهای رهبری مدیران بر اثربخشی
عملکرد
اثربخشی عملکرد

مهارتهای رهبری مدیران

0٫55

1

0

0

Pearson correlation

مهارتهای رهبری مدیران
(-tailed)2Sig.
N

100

100

1

0٫55

0

0

(-tailed)2Sig.

100

100

N

Pearson correlation

اثربخشی عملکرد

سطح معنیداری دو دامنهای ،سطح معنیداری آزمون  rپیرسون  0/000بوده و این سطح
از حداقل سطح معنیداری که  0/05میباشد کوچکتر است .رابطه معنیداری بین دو متغیر
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مذکور در فرضیه اصلی وجود دارد پس فرض  H1تائید و فرض  H0رد میگردد به
عبارتی بین مهارتهای رهبری مدیران بر اثربخشی عملکرد در مدارس غرب مازندران از
کالرآباد تا رامسر رابطه معناداری وجود دارد .در حالت کلی فرضیه اصلی پژوهش تأیید
میگردد.
 -4نتایج پژوهش

یافتههای تحلیل استنباطی دادهها در رابطه با فرضیات تحقیق نشان دادند که:
فرضیه فرعی اول :بین مهارتهای فنی مدیران بر اثربخشی عملکرد مدارس غرب مازندران
از کالرآباد تا رامسر ،رابطه وجود دارد .سطح معنیداری دو دامنهای ،سطح معنیداری
آزمون  rپیرسون  0/000بوده و این سطح از حداقل سطح معنیداری که  0/05میباشد
کوچکتر است .رابطه معنیداری بین دو متغیر مذکور در فرضیه اول پژوهش وجود دارد .بر
این اساس ،فرض  H1تائید و فرض  H0رد میگردد .همچنین محاسبات آماری انجام شده
با استفاده از آزمون  tمحاسبهشده ( )3/24به طور معناداری بزرگتر از  (α)tبا درجه آزادی
 169است؛ بنابراین میتوان با اطمینان  0/99نتیجه گرفت که بین مهارتهای فنی مدیران
بر اثربخشی عملکرد مدارس غرب مازندران از کالرآباد تا رامسر همبستگی معناداری
وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم :بین مهارتهای انسانی مدیران بر اثربخشی عملکرد مدارس غرب
مازندران از کالرآباد تا رامسر ،رابطه وجود دارد .سطح معنیداری دو دامنهای ،سطح
معنیداری آزمون  rپیرسون  0/000بوده و این سطح از حداقل سطح معنیداری که 0/05
میباشد کوچکتر است .رابطه معنیداری بین دو متغیر مذکور در فرضیه فرعی دوم وجود
دارد .پس فرض  H1تائید و فرض  H0رد میگردد .همچنین بر اساس محاسبات آماری
انجام شده با استفاده از آزمون  tمحاسبهشده ( )3/21به طور معناداری بزرگتر از  (α)tبا
درجه آزادی  169است؛ بنابراین میتوان با اطمینان  0/99نتیجه گرفت که بین مهارتهای
انسانی مدیران بر اثربخشی عملکرد مدارس غرب مازندران از کالرآباد تا رامسر همبستگی
معناداری وجود دارد.
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فرضیه فرعی سوم :بین مهارتهای ادراکی مدیران بر اثربخشی عملکرد مدارس غرب
مازندران از کالرآباد تا رامسر ،رابطه وجود دارد .سطح معنیداری دو دامنهای ،سطح
معنیداری آزمون  rپیرسون  0/000بوده و این سطح از حداقل سطح معنیداری که 0/05
میباشد کوچکتر است .رابطه معنیداری بین دو متغیر مذکور در فرضیه فرعی سوم وجود
دارد .پس فرض  H1تائید و فرض  H0رد میگردد .همچنین بر اساس محاسبات آماری
انجام شده با استفاده از آزمون  tمحاسبهشده ( )3/76به طور معناداری بزرگتر از  (α)tبا
درجه آزادی  25است؛ بنابراین میتوان با اطمینان  0/99نتیجه گرفت که بین مهارتهای
ادراکی مدیران بر اثربخشی عملکرد مدارس غرب مازندران از کالرآباد تا رامسر همبستگی
معناداری وجود دارد.
فرضیه اصلی پژوهش :بین مهارتهای رهبری مدیران بر اثربخشی عملکرد مدارس غرب
مازندران از کالرآباد تا رامسر ،رابطه وجود دارد.
سطح معنیداری دو دامنهای ،سطح معنیداری آزمون  rپیرسون  0/000بوده و این سطح از
حداقل سطح معنیداری که  0/05میباشد کوچکتر است .رابطه معنیداری بین دو متغیر
مذکور در فرضیه اصلی وجود دارد پس فرض  H1تائید و فرض  H0رد میگردد به عبارتی
بین مهارتهای رهبری مدیران بر اثربخشی عملکرد در مدارس غرب مازندران از کالرآباد تا
رامسر رابطه معناداری وجود دارد .در حالت کلی فرضیه اصلی پژوهش تأیید میگردد .با
توجه به اینکه ،مهارت مدیریت در مدارس مهمترین عامل در رسیدن به اثربخشی میباشد
بنابراین وقتی که تلفیقی از رهبری مستحکم تا تصمیم سازی که در آن تمامی معلمین
احساس میکنند که نظرات آنان ارایه شدهاند معلوم میشود که دست آوردهای یادگیری
مطلوبتر هستند.
رهبران مدرسهی اثربخش در مدیریت افراد کاردان قابل اعتماد بوده و دارای توقعات
باالیی از کادر هستند؛ بنابراین باید گفت ،تمایز مهارتهای مدیران فقط به تجزیهوتحلیل
علمی سودمند است؛ به نحوی که آنچه مشاهده میشود ،در به هم آمیختگی آنهاست و
نمیتوان مرز پایان یک مهارت و آغاز مهارت دیگر را مشخص کرد؛ هر چند مهارتهای
سهگانه حائز اهمیت زیادی است .اهمیت نسبی آنها در سطوح مختلف مدیریت فرق
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میکند ،در حالی که مدیران عملیاتی به مهارت فنی بیشتری نسبت به مدیران عالی نیاز
دارند .مدیران عالی باید مهارت ادراکی قابل مالحظهای داشته باشند .مهارت انسانی در همه
سطوح مدیریتی به یک اندازه مورد نیاز است .نتیجه اینکه توانمندی مدیران در مهارتهای
سهگانه مدیریت منجر به اثربخشی سازمانی میشود .همچنین ضریب همبستگی بین متغیر
مستقل و وابسته  0/631بوده و نشاندهنده آن است که مدل رگرسیون خطی حاضر،
بهخوبی میتواند برای پیشبینی استفاده شود و ضریب تعیین نیز  0/399است یعنی 39/9
درصد از پراکندگی مشاهده شده در متغیر وابسته توسط متغیر مستقل توجیه میشود؛ و با
توجه به سطح معنیداری که برابر با  0/000بوده و از حداکثر سطح معنیداری ()0/05
کمتر میباشد بنابراین فرضیه صفر رد میگردد.
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