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 چکیده

 شیبر اثربخ مدارس رانیمد یرهبر های مهارت ریتاث یحاضر، بررس قیهدف از انجام تحق

شده  نیی(، تعرامسرمدارس غرب مازندران از کالرآباد تا  رانی: مدیمطالعه موردمدارس )عملکرد 

عملکرد  یو اثربخش یرهبر های مهارتپژوهش ابتدا با استفاده از پرسشنامه معتبر  نیدر ااست. 

 هایهیسـنجش گو یشد. برا آوری جمع اتیفرض یجهت بررس ازیمدارس، اطالعات مورد ن

کرونباخ اسـتفاده  یآلفـا بیاز ضر یـیایسنجش پا یو برا کرتیل ای نهیپنج گز اسیاز مق قیتحق

 آوری جمعآزمون شد. پس از  شیپرسشنامه، پ 15 هیاول ی نمونهمنظور،  ـنیبد ه ودیگرد

و  tاطالعات حاصل را با استفاده از آزمون  ؛ی، به عنوان نمونه آمارها آزمودنیاز  ها پرسشنامه

نشان  های یافتهگرفت.  رقراوتحلیل تجزیهمورد  spss افزار نرماز  گیری بهرهو با  یهمبستگ لیتحل

سطح  نیبوده و ا 000/0 رسونیپ rآزمون  داری معنیسطح  ،ای دامنهدو  داری معنیداد که؛ در سطح 

مذکور  ریدو متغ نیب داری معنیکوچکتر است. رابطه   ،باشد می 05/0که  داری معنیاز حداقل سطح 

 های مهارتبین  یبه عبارت گردد میرد  H0و فرض  دیتائ H1وجود دارد پس فرض  هیدر فرض

 معناداریعملکرد در مدارس غرب مازندران از کالرآباد تا رامسر رابطه  یبر اثربخش رانیمد یرهبر

 .گردد می دییپژوهش تأ هیفرض یوجود دارد. در حالت کل

عملکرد مدارس، غرب  یمدارس، اثربخش رانیمد ،یرهبر های مهارت کلیدی:کلمات 
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 مقدمه -1

 آموز دانشیکی از مهمترین دوران زندگی هر فرد، دوران تحصیل اوست که در آن هر      

و  شود میت در حیطه تحصیلی مواجه الفرد خود با مسائل و مشک منحصربه های ویژگیبا 

و ارتقا عملکرد تحصیلی و در  آموز دانشنحوه برخورد مناسب با آنها، موجب سازگاری 

بر موفقیت  تأثیرگذاریکی دیگر از عوامل مهم و  .نهایت، موفقیت نظام آموزشی خواهد شد

(. 1397همکاران، و ابراهیمی بخت) است مدیریت مدارس کادرتحصیلی، رابطه معلم و 

 ریزان آموزشی و برنامه بسیاری از توجه ریاخدر سالیان  کهرویکردهای مؤثر  یکی از

)نامداری  است رهبری مدیران مدارس های مهارتتقویت را به خود جلب کرده،  درسی

رهبری  های شایستگیمدیریتی،  های شایستگیوه بر المروزه، عا (.1396پژمان و همکاران، 

دارد ولی متأسفانه در مدیران مدارس  عملکردنیز تأثیر بسزایی در افزایش اثربخشی 

. آنچه که اذهان را ماند میرهبری مغفول  های شایستگیهای مرتبط با گویهغالیاً  ها پژوهش

این پرسش است که چرا علیرغم امکانات و تجهیزات، منابع مالی  کند میمتوجه این مسئله 

یکسان، برخی از و انسانی، شرایط یکسان ارتقا، محیط کاری مشابه و تجارب شغلی 

مدیران دیگر در همان موقعیت و شرایط،  که یحالدر  اند بوده تر اثربخشمدیران موفقتر و 

؟ مدیر مدرسه در نقش رهبری به زنند میعملکرد ناموفق را برای واحد تحت امر خود رقم 

مطالعات  .است عنوان عامل حیاتی موفقیت در بهبود کیفیت مدرسه و موفقیت کلی مدرسه

ان، آموز دانشرهبری مدرسه تأثیر زیادی بر حضور  های مهارتکه  دهد میمختلف نشان 

کارکنان و  ان، رضایتآموز دانشان با مدرسه، خودکارآمدی تحصیلی آموز دانشتعامل 

 داریآموزش قلب تپنده توسعه پا (1400)قوره جیلی ورحیمی،  کارآیی جمعی معلمان دارد

با  زمان هم گویند می 6سیمک کالم و کا .(2016، 5بنوات) ناظر بر آن است های هدفو 

سه  دیمدارس با رانیمدارس، مد تیریفراوان در مد های چالشو  ها بحرانمواجهه با 

مناسب.  اراتیمرتبط و اخت های مهارترا دارا باشند: دانش به روز،  یاتیمهم و ح یژگیو

هر  یبه تفکرات و باورها کند میاست و اشاره  یتیحائز اهم اریعامل بس زین یخود ارجاع

در انجام امور و  ای حرفهافراد  تیدر موفق یکه نقش مهم ها مهارتفرد در مورد دانش و 
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خود جزو  های مسئولیتمدارس که در انجام  رانی. مدکند می فایا شان روزمره یها فعالیت

هر چه بهتر انجام دادن  ینبوده و برا یقاعده مستثن نیاز ا زین آیند میبه شمار  ها ای حرفه

 ندینمابه موارد مذکور تالش  یابیدست یهمواره برا دیخود با فیو وظا ها مسئولیت

سنجش و ارزیابی  های شاخصترین وزه اثربخشی به عنوان یکی از مهمامر (1397کوهی، )

، حسینی ابراهیم آبادیو  سالجقه) ردیگ میمورد استفاده قرار  مدارسدر مدیران عملکرد 

مدیران که تا حد زیادی نیاز به آموزش  گانه سه های مهارت دهد مینشان  مطالعات (.1397

 .(1398و همکاران،  زوار) .شود می در مدارس عملکرد نیز دارد باعث اثربخشی

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق -2

مدیریت  است تأثیرگذار اهداف به رسیدن برای که رکنی مترینمه ،ها سازمان همه در

 اثربخشی افزایش و هماهنگی ایجاد منظور به سازمان رسمی نماینده عنوان به مدیر .است

 چگونگی گرو در اهداف، تحقق در سازمان موفقیت و گیرد می قرار آن در رأس عملکرد

 .(1396)شمسی و همکاران،  اوست اعمال مدیریت

 مدیریت گانه سه های مهارت -2-1

 یآنان برا ختنیو برانگ گرانینفوذ در د ندیاز فرا عبارت است یمدرن، رهبر فیدر تعار

 یاست که افراد ی. رهبر کسباشد می یدر جهت تحقق اهداف سازمان گریکدیبا  یهمکار

است که  ی. او کسگذارد یم  رینموده، آنها را آموزش داده و بر آنها تأث زیرا انتخاب و تجه

و  تیبه مأمور یابیدارد و به منظور دست یگوناگون یها ها و مهارت    ییاستعدادها، توانا

 یو عالقه و شور و شوق، انرژ لیتا با م کند یم  تمرکز ردستانشیاهداف سازمان بر ز

را  ی. مهارت رهبررندیتالش هماهنگ بکار گ کیخود را در  یو جسم یعاطف ،یفکر

از  رانگیو بر اساس برداشت د گرانید یها تیهنگام نفوذ در فعال ریمد یرفتار یالگو

نوع  ییگرا فهیو وظ گرایی انسانبا توجه به ابعاد  رانیمد نی. همچنکنند یم  فیتعر یرفتار و

قابل پرورش شخص که در  یها یی. مهارت به توانازنند می  را رقم شیخو یمهارت رهبر

به  ییمنظور از مهارت، توانا نیبنابرا اشاره دارد. شود، یوظائف منعکس م یعملکرد و بقا

مهارت داشتن، اقدام و عمل  یاست. ضابطه اصل یکار بردن مؤثر دانش و تجربه شخص

 های مهارتتوان به صورت  یرا م رانیمد ازیمورد ن یها است. مهارت ریمتغ طیمؤثر در شرا

 بودن اثربخشالزام  رانمدی در ها مهارت نیکرد که داشتن ا یبند طبقه یتیرمدی گانه سه

 .(1398خالوندی و اشرف الدینی، ) باشند می سازمان

https://www.noormags.ir/view/en/creator/217290/%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b1_%d8%b3%d9%84%d8%a7%d8%ac%d9%82%d9%87
https://www.noormags.ir/view/en/creator/752120/%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%87_%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa_%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c_%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85_%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c
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خاص که الزمه آن  فیدر انجام دادن وظا ییو توانا ییدانا ،یعنی؛ رانیمد یمهارت فن

 های مهارتاست.  تیعمل در انجام فعال یستگیو شا ژهیدر کاربرد فنون و ابزار و یدگیورز

 یفن های مهارت ،ی. به طور کلشوند میو تجربه حاصل  یکارورز ل،یتحص قیاز طر یفن

باشد  می یابینظارت و ارزش ،یامور پرسنل ،بندی بودجه ،یهماهنگ ،ریزی برنامهشامل 

 .(1399، همکارانو  یدهقان پور)

مافوق و مادون و ) ها انسانکه مدیران در تمامی سطوح با  ازآنجا ران؛یمد یمهارت انسان

با آنها را دارا باشند.  حیالزم جهت ارتباط صح های قابلیتارتباط دارند، بایستی تراز ) هم

 نظوردر کارکنان به م زهیک، هدایت و ایجاد انگراتوان ایجاد ارتباط، اد یاین مهارت به معنا

باشند به  مند بهرهو توانی  تیقابل نیو سازمانی است. مدیران که از چن یتحقق اهداف فرد

 های موفقیتخویش با  یها فعالیتو در  دهیسهولت با دیگر کارکنان به تفاهم رس

الزم و  زانیاین مهارت در تمام سطوح مدیریتی، به یک م شوند میمواجه  یرتریچشمگ

مهم مدیریت آموزشی است که  های مهارتانسانی یکی از  های مهارتاست.  تیاهم یدارا

ت. انسانی اس های گروهکار از طریق مشارکت  یمساعد و مطلوب برا طیبه معنی ایجاد مح

 شتریمهارت خالصه شود؛ زیرا که ب نیدر هم تواند میبه نظر برخی از متفکرین، مدیریت 

نتواند روابط  یاست و اگر مدیر یانسان های گروهاهداف، عموما مستلزم جذب مشارکت 

نقش خود موفق باشد.  یایفا با کارکنان برقرار کند نخواهد توانست در حییانسانی صح

 (1396و همکاران،  ی( شمسقرار دارد تیبنابراین امروزه مهارت انسانی در درجه اول اهم

منظور از مهارت ادراکی، درک کلی قدرت و تلقی موسسه به  ران؛یمد یکرامهارت اد

مدیر تشخیص دهد که چگونه هریک از وظایف  نکهیاصورت یک واحد کلی است. یعنی 

ی ها قسمت، الزاما ها قسمتمختلف سازمان به دیگری وابسته است و تغییر در هریک از 

تا درک وجود  توان می. مهارت مبتنی بر درک کلی را دهد میدیگر را نیز تحت تاثیر قرار 

سی، اجتماعی و رابطه بین موسسه مورد نظر و صنعت به طور کلی جامعه، عوامل سیا

عناصر مهم در هر وضع  و درک ها رابطهاقتصادی یک ملت تعمیم داد. با تشخیص این 

به طور کلی فراهم  نمدیر خواهد توانست به نحوی عمل کند که موجبات پیشرفت سازما

 .(1397و همکاران،  ایکبرگردد )
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 اثربخشی عملکرد مدیران -2-2

یک رویکرد اثربخش جدید برای مدیریت کارکنان  عنوان بههای گذشته، رهبری  در سال

جای خود را به  جیتدر به کارکنانو کل سازمان مطرح شده است. مفهوم سنتی مدیریت 

استراتژیک  یساز کپارچهیامر باعث اولویت بخشی به  نیا .مدیریت منابع انسانی داده است

 .شود میرهبری جدید درون مدیریت اثربخش کارکنان و بهبود عملکرد آنها  های سبک

رو،  بر این باور هستند که اثربخشی به افراد و منابع موجود وابسته است. ازاین پژوهشگران

رس، افراد به دلیل اینکه مجبور به انتخاب یک گزینه از امدعملکرد در تعریف اثربخشی 

و همکاران،  نیآوارس یملک) شوند با مشکل مواجه می های رقابتی هستند میان ارزش

عمل  اثربخشبه طور  عملکرد مدارسمناسب باشد مدیر در صورتی که سبک رهبر  (1398

 ازجمله ها سازمان تمامی موفقیت یها مالکامروزه یکی از مهمترین  .خواهد کرد

عموما بر  وپرورش آموزش نظران صاحب .است آنان اثربخشی میزان آموزشی، یها سازمان

ترین شاخص سطح کفایت ی آموزشی، مهمها فعالیتاین عقیده هستند که کیفیت مدیریت 

و مؤثری که در  کننده تعیینآموزشی است؛ زیرا مدیریت با نقش  های برنامهو اثربخشی کل 

آن دارد، به طور  های هدفدر جهت  و پرورشامر هدایت و رهبری فرایندهای آموزش 

 (2017، 7)فرح بخش شود آن  موجب پیشرفت یا از هم پاشیدگی تواند میبالقوه 

 های نظامو اهمیت موضوع آموزش برای  رهبری در مدارس های مهارتبا توجه به نقش 

رهبری را با ابعاد  های مهارتتاثیر آموزشی عصر حاضر، در تحقیق بر آن هستیم تا 

مورد بررسی قرار دهیم. سوال اصلی این تحقیق آن است که آیا بین  عملکرداثربخشی 

 وجود دارد؟ داری معنیدر مدارس ارتباط  عملکردو اثربخشی  رهبری مدیران های مهارت

 پیشینه تحقیق -3-2

 یکوانتوم های مهارت نیرابطه ب یبررس»موضوع  ی(، به بررس1398و همکاران ) یغالم 

از  یپژوهش حاک جیپرداختند. نتا ،«یکوانتوم های سازماندر  یرهبر یو اثربخش تیریمد

رابطه  نایس یدانشگاه بوعل رانیمد یرهبر یو اثربخش یکوانتوم تیریمد نیآن بود که ب

تفکر  ،یاز جمله نگاه کوانتوم یکوانتوم تیریابعاد مد یداشت و تمام وجود داری معنی

 ستیو ز یکوانتوم اعتماد ،یعمل کوانتوم ،یشناخت کوانتوم ،یاحساس کوانتوم ،یکوانتوم

                                                           
7 Farahbakhsh 
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 بیبه ترت گر،ید یداشتند. از سو داری معنیرابطه مثبت و  یرهبر یبا اثربخش یکوانتوم

 یاعتماد کوانتوم ،یکوانتوم ستی، زینگاه کوانتوم ،یکوانتوم عمل ،یابعاد احساس کوانتوم

 نیدر ب اثربخشی رهبری یبودند. از طرف تأثیرگذار یرهبر یبر اثربخش یو تفکر کوانتوم

 بود. داری معنیتفاوت  یمختلف دارا یکارکنان با سوابق شغل

استقرار  های زمینهو  یعیتوز یرهبر یالگو» ی(، به بررس1399پور و همکاران ) یدهقان

حاصل از مرحله اول  جینتا یطورکل ، پرداختند. به«شهر مشهد ییآن در مدارس ابتدا

در مدارس  یعیتوز یمطلوب رهبر تیموجود و وضع تیوضع نیپژوهش نشان داد که ب

مورد مطالعه  یهامولفه نیب از وجود دارد، یدار ینپژوهش تفاوت مع نیدر امورد مطالعه 

مطلوب در مؤلفه  تیموجود و وضع تیوضع نیب یپژوهش، شکاف اصل نیدر ا

حاصل  یها افتهیدر مرحله دوم، با استناد به  نی. عالوه بر اباشد یم یمشارکت یریگ میتصم

 رسد یبه نظر م یعیتوز یاستقرار رهبر یها نهیدر خصوص زم ،یو فرد یاز مصاحبه کانون

فرهنگ  ،یده انداز، سازمان مانند چشم ییها یژگیتابع بروز و ظهور و یعیتوز یرهبر

 .باشد یم یآموزمحور دانش ساختار توانمندساز و ،ینیب خوش

 یگریمرب یستگیشا یارائه الگو»موضوع  یبه بررس(، 1400نصرتی وهمکاران )

و  رانیمد یبرا یگریمرب یستگیشا یپژوهش، ارائه الگو نیهدف از ا پرداختند ،«رانیمد

 و به یفیداده از نوع ک تیلحاظ ماه است. روش پژوهش به یبانک آن در نظام یراهبردها

و متخصصان  دیپژوهش را اسات کنندگان مشارکت. باشد میی لحاظ هدف از نوع کاربرد

داد که  لینفر تشک 31به تعداد  یپس از اشباع نظر یبانک و خبرگان نظام رانیو مد تیریمد

 مهیمصاحبه ن صورت به اطالعات ی. گردآورشدند هدفمند انتخاب گیری نمونهصورت  به

از فن مضمون و با استفاده از  با استفادهعات الاط لیوتحل هیتجزانجام شد.  افتهیساختار

منش  «یستگیشا شاخص 7 ییاز شناسا یحاک جیانجام شد. نتا MAXQDA افزار نرم

 ،یارتباط های مهارت ،یگریمرب های مهارت ،یتیشخص های ویژگیدانش،  ،یرهبر ،یاخالق

 .باشد می یعنوان مرب به ینظام بانک رانیمد یبرا»تیریمد های مهارت

مربیگری مدیریتی بر  های مهارتتأثیر »(، به بررسی موضوع 2020و همکارن ) پارک

 ییرا شناسا یتیریمد یگریمرب های مهارتمطالعه پنج بعد از  نیاپرداختند.  ،«تعهد کارکنان

 نیکرد. همچن دییتا ها سازماناصالح شده را در  گیری اندازه یگریمرب های مهارتکرد و 

 یریادگیبر  یمیمستق ریتأث یتیریمد یگریمرب های مهارت رانینشان داد که استفاده از مد
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 ریتأث یشخص یریادگی قیکارکنان را از طر یو تعهد سازمان یکارکنان و تعهد سازمان

 .گذارد می

مدارس با  رانیمد یاخالق یرهبر ۀرابط»موضوع  ی(، به بررس2020بادله و همکاران )

آن  یایگو قیحاصل از تحق جینتا پرداختند. ،«ییابتدا ۀآموزان دور دانش یاجتماع یسازگار

وجود  ممستقی رابطه انآموز دانش یاجتماع یو سازگار رانیمد یاخالق یرهبر نیبود که ب

 راتییدرصد از تغ 12نشان داد که  کیلوجست ونیرگرس لیتحل جینتا نیدارد. همچن

سهم مربوط به  نیشتریاست که ب بینی پیشقابل  یاخالق یتوسط رهبر یاجتماع یسازگار

 یرهبر تیپژوهش اهم نیا جیبود. نتا یبه نام فرد اخالق یاخالق یاز ابعاد رهبر یکی

 .دهد مینشان  ییدوره ابتدا رد انآموز دانش یاجتماع یسازگار جادیرا در ا یاخالق

و رفاه کارکنان در  یرهبر» یبررس(، به بررسی موضوع 2021صمد و همکاران )

مثبت و  ریتاث آفرین تحول ینشان داد که رهبر، پرداختند. نتایج حاصل «یآموزش عال

به  لیحال باعث کاهش تما نیکارکنان دارد و در ع یشغل تیبر رفاه و رضا یمعنادار

بر  آفرین تحول یرهبر ریکارکنان تأث یستیبهز ن،ی. عالوه بر اشود میکارکنان  ییجابجا

 .کند میو قصد ترک شغل کارکنان را واسطه  یشغل تیرضا

 روش تحقیق  -3

باشد، زیرا نتایج توصیفی می -تحلیلی صورت بهاین تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و 

از مشکالت  ای پارهبرای رفع  توان میحاصل از آن دارای کاربرد خاص خواهد بود و از آن 

روش هر پژوهشی بر اساس اهداف و موضوع آن، انتخاب در واقع  .استفاده نمود مدیریتی

مدارس بر  رانیمد یرهبر های مهارت ریتاث ،ییشناسا باهدفیز شود. پژوهش حاضر نمی

جز تحقیقات صورت گرفته است؛ بنابراین از لحاظ هدف،  عملکرد مدارس یاثربخش

-99طی سال ) یمقطعپیمایشی، از نظر افق زمانی،  -، از لحاظ روش، توصیفـیاکتشافی

مدارس غرب مازندران از  رانیمد یمطالعه مورد) یدانیمو از نظر محیط مطالعه، ( 1400

که در آن با استفاده  شود میاین تحقیق از نوع کاربردی محسوب است.  (کالرآباد تا رامسر

 ، پرداخته شده است.1400-99پیمایشی، در سال  -از روش توصیفی

( 3-1بر مبنای مباحث مطرح شده، نوع تحقیق حاضر به تفکیک به شرح جدول ) 

 است:
 حاضر (: نوع تحقیق1جدول )
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 نوع تحقیق بندیمبنای طبقه

 پیمایشی -توصیفی  هدف تحقیق

 کاربردی نتیجه تحقیق

 کمّی های تحقیقداده

 

 ها داده وتحلیل تجزیهروش  -1-3

و  یرهبر گانه سه های مهارت معتبردر این پژوهش ابتدا با استفاده از پرسشنامه  

. شود می آوری جمع، اطالعات مورد نیاز جهت بررسی فرضیات عملکرد مدارس یاثربخش

ای لیکرت و برای های تحقیق از مقیاس پنج گزینه، برای سـنجش گویهها پرسشنامهاین در 

ای بر اولیه ینمونه؛ بدین منظور، شده استسنجش پایای از ضریب آلفای کرونباخ استفاده 

 (AVE) از روایی همگرا نیز هاروایی سازه جهت تعیین د.یگردپرسشنامه، پیش آزمون  15

در ، به عنوان نمونه آماری مدیر 170از  ها پرسشنامه آوری جمعپس از  .شود میاسـتفاده 

 یخط ونیوابسته از رگرس ریمستقل در متغ یرهایاز متغ کیسهم هر نییتب یبرا تینها

 بهره گرفته شده است. spss افزار نرمنیز از  ها داده وتحلیل تجزیهانجام  یبرا واستفاده شده 

 هاداده وتحلیل تجزیه -2-3

 آمار جمعیت شناختی تحقیق 1-2-3

 دهندگانپاسخ دموگرافیک هایویژگی بررسی برای توصیفی آمار هایشاخص از 

مورد  تحصیالت و جنسیت میزان سن، اساس بر دهندگانپاسخ فراوانی .است استفاده شده

 .است ترسیم شده نمودارهای مربوط و است قرار گرفته بررسی

 ی سنیمحدوده 2-2-3
 ها بر اساس محدوده سنی(: توزیع فراوانی پاسخ2جدول )

 درصد فراوانی تعداد فراوانی سن

 2/24 41 سال 39تا  30بین 

 4/56 96 سال 49تا  40بین 

 4/19 33 سال به باال 50

 100 170 جمع
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 میزان تحصیالت 3-2-3

 ها بر اساس میزان تحصیالت(: توزیع فراوانی پاسخ3جدول )

 نسبت فراوانی میزان تحصیالت

 7/4 8 پلمید فوق

 3/52 89 لیسانس

 43 73 سانسیل فوق

 100 170 جمع

 

 جنسیت 4-2-3
 ها بر اساس نوع جنسیت(: توزیع فراوانی پاسخ4جدول )

 نسبت فراوانی میزان تحصیالت

 5/56 96 مرد

 5/43 74 زن

 100 170 جمع

 

 سابقه شغلی 5-2-3
 ها بر اساس سابقه شغلی(: توزیع فراوانی پاسخ5جدول )

 جنسیت فراوانی درصد

 سال 5کمتر از  22 13

 سال 5-10 38 3/22

 سال 11-20 56 33

 سال 21-25 41 1/24

 سال 25بیشتر از  13 6/7

 مجموع 170 100

 تحقیق های فرضیه آماری آزمون -3-3

رهبری مدیران بر اثربخشی عملکرد مدارس غرب مازندران  های مهارتبین : اصلیفرضیه 

رضیه، ابتدا سه فرضیه فرعی جهت آزمون این ف از کالرآباد تا رامسر، رابطه وجود دارد.
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و نتایج آنها به بررسی فرضیه اصلی این  ها فرضیهبررسی و سپس از ترکیب این  مورد

 .پرداختیمتحقیق 

فنی مدیران بر اثربخشی عملکرد مدارس غرب  های مهارتفرضیه فرعی اول: بین 

برای آزمون فرضیه فوق همبستگی نمره  مازندران از کالرآباد تا رامسر، رابطه وجود دارد.

. ایم کردهفنی مدیران را با نمره کلی اثربخشی آنان محاسبه  های مهارتمدیران در قسمت 

 نشان داده شده است.(، 3-6نتایج در جدول )

H1 فنی مدیران بر اثربخشی عملکرد مدارس، رابطه مثبت و معنادار  های مهارت: بین

 وجود دارد.

H0 فنی مدیران بر اثربخشی عملکرد مدارس، رابطه مثبت و معنادار  های مهارت: بین

 وجود ندارد.

 اثربخشی با مدیران فنی های مهارت همبستگی تعیین برای پیرسون r آزمون(: 6جدول )

 مدارس عملکرد

بوده و این سطح  000/0پیرسون  rآزمون  داری معنی، سطح ای دامنهدو  داری معنیسطح 

بین دو متغیر  داری معنیکوچکتر است. رابطه  باشد می 05/0که  داری معنیاز حداقل سطح 

رد  H0تائید و فرض  H1مذکور در فرضیه اول پژوهش وجود دارد. بر این اساس، فرض 

 .گردد می
 متغیرهای فرضیه اول پژوهش tآزمون  لیتحل (:7جدول )

N df a r t جدول t شده محاسبه 

170 25 01/0 77/0 787/2 24/3 

 

  فنی های مهارت اثربخشی عملکرد مدارس

589/0 

000/0 

170 

1 

0 

170 

Pearson correlation فنی های مهارت 

Sig.(2-tailed) 

N 

1 

0 

170 

589/0 

000/0 

170 

Pearson correlation اثربخشی عملکرد مدارس 

Sig.(2-tailed) 

N 



 

 

 

 

 

 

 

   1401، بهار 1، شماره 2فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری، جلد

323 

 

( به طور 24/3) شده محاسبه tبر اساس محاسبات آماری انجام شده با استفاده از آزمون 

نتیجه  99/0با اطمینان  توان میبنابراین ؛ است 169با درجه آزادی  t(αمعناداری بزرگتر از )

فنی مدیران بر اثربخشی عملکرد مدارس غرب مازندران از  های مهارتگرفت که بین 

 کالرآباد تا رامسر همبستگی معناداری وجود دارد.

انسانی مدیران بر اثربخشی عملکرد مدارس غرب  های مهارتفرضیه فرعی دوم: بین 

 مازندران از کالرآباد تا رامسر، رابطه وجود دارد.

H1 مدیران بر اثربخشی عملکرد مدارس، رابطه مثبت و معنادار  انسانی های مهارت: بین

 وجود دارد.

H0 ر مدیران بر اثربخشی عملکرد مدارس، رابطه مثبت و معنادا انسانی های مهارت: بین

 دارد.نوجود 

اثربخشی  بامدیران  انسانی های مهارتپیرسون برای تعیین همبستگی  rآزمون  -8جدول 

 عملکرد مدارس
  انسانی های مهارت عملکرد اثربخشی

0.397 
 

0.000 

170 

1 
 

0 

170 

Pearson correlation 
 انسانی های مهارت 

Sig.(2 -tailed) 

N 
1 

 

0 

170 

0.397 
 

0.000 

170 

Pearson correlation  اثربخشی

 عملکرد

Sig.(2-tailed) 

N 
 

بوده و این سطح  000/0پیرسون  rآزمون  داری معنی، سطح ای دامنهدو  داری معنیسطح 

بین دو متغیر  داری معنیکوچکتر است. رابطه  باشد می 05/0که  داری معنیاز حداقل سطح 

 .گردد میرد  H0تائید و فرض  H1پس فرض  .وجود دارد فرعی دوممذکور در فرضیه 

 متغیرهای فرضیه دوم پژوهش tتحلیل آزمون -9جدول 

N df a r t جدول t شده محاسبه 

170 25 01/0 66/0 787/2 21/3 
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( به طور 21/3) شده محاسبه tبر اساس محاسبات آماری انجام شده با استفاده از آزمون 

نتیجه  99/0با اطمینان  توان میبنابراین ؛ است 169با درجه آزادی  t(αمعناداری بزرگتر از )

انسانی مدیران بر اثربخشی عملکرد مدارس غرب مازندران از  های مهارتگرفت که بین 

 کالرآباد تا رامسر همبستگی معناداری وجود دارد.

ادراکی مدیران بر اثربخشی عملکرد مدارس غرب  های مهارتفرضیه فرعی سوم: بین 

 مازندران از کالرآباد تا رامسر، رابطه وجود دارد.

H1 مدیران بر اثربخشی عملکرد مدارس، همبستگی مثبت و  ادراکی های مهارت: بین

 معنادار وجود دارد.

H0 همبستگی مثبت و  ،مدیران بر اثربخشی عملکرد مدارس ادراکی های مهارت: بین

 معنادار وجود ندارد.
اثربخشی عملکرد  بامدیران  ادراکی های مهارتپیرسون برای تعیین همبستگی  rآزمون  -10جدول 

 مدارس

  ادراکی های مهارت اثربخشی عملکرد
0٫386 

 

0 

170 

1 
 

0 

170 

Pearson correlation 

 ادراکی های مهارت

Sig.(۲ -tailed) 

N 

1 
 

0 

170 

0٫386 
 

0 

170 

Pearson correlation 

 اثربخشی عملکرد 

Sig.(۲-tailed) 

N 

بوده و این سطح از  0/0پیرسون  rآزمون  داری معنی، سطح ای دامنه 2 داری معنیسطح 

متغیر  2بین  داری معنیکوچکتر است. رابطه  باشد می 5/0که  داری معنیحداقل سطح 

 .گردد میرد  H00تائید و فرض  H1پس فرض  .وجود دارد 3فرعی مذکور در فرضیه 
 متغیرهای فرضیه سوم پژوهش tتحلیل آزمون -11جدول 

N df a r t جدول t شده محاسبه 
170 25 01/0 63/0 787/2 76/3 
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( به طور 76/3) شده محاسبه tبر اساس محاسبات آماری انجام شده با استفاده از آزمون 

نتیجه  99/0با اطمینان  توان میبنابراین ؛ است 25با درجه آزادی  t(α)معناداری بزرگتر از 

ادراکی مدیران بر اثربخشی عملکرد مدارس غرب مازندران از  های مهارتبین  گرفت که

 کالرآباد تا رامسر همبستگی معناداری وجود دارد.
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 مدارسرهبری با متغیر اثربخشی عملکرد  های مهارتهای همبستگی مولفه :11ل جدو

فنی  های مهارت رابطه متغیرها

 مدیران

انسانی  های مهارت

 مدیران

ادراکی  های مهارت

 مدیران

فنی  های مهارت

 مدیران

77/0  *55/0 32/0 

انسانی  های مهارت

 مدیران

- **66/0 **55/0 

ادراکی  های مهارت

 مدیران

- - **68/0 

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

رهبری مدیران بر اثربخشی عملکرد مدارس  های مهارتبین »آزمون فرضیه اصلی: 

 «.غرب مازندران از کالرآباد تا رامسر، رابطه وجود دارد

H1 مثبت و معنادار ، همبستگی رهبری مدیران بر اثربخشی عملکرد های مهارت: بین

 وجود دارد.

H0 مثبت و معنادار ، همبستگی رهبری مدیران بر اثربخشی عملکرد های مهارت: بین

  وجود ندارد.
رهبری مدیران بر اثربخشی  های مهارتبین پیرسون برای تعیین همبستگی  rآزمون  -12جدول 

 عملکرد

  رهبری مدیران های مهارت اثربخشی عملکرد

0٫55 
 

0 

100 

1 
 

0 

100 

Pearson correlation 
 مدیرانمهارتهای رهبری 

Sig.(2 -tailed) 

N 

1 
 

0 

100 

0٫55 
 

0 

100 

Pearson correlation 
 اثربخشی عملکرد

Sig.(2-tailed) 

N 

 

بوده و این سطح  000/0پیرسون  rآزمون  داری معنی، سطح ای دامنهدو  داری معنیسطح 

بین دو متغیر  داری معنیکوچکتر است. رابطه  باشد می 05/0که  داری معنیاز حداقل سطح 
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به  گردد میرد  H0تائید و فرض  H1مذکور در فرضیه اصلی وجود دارد پس فرض 

رهبری مدیران بر اثربخشی عملکرد در مدارس غرب مازندران از  های مهارتعبارتی بین 

وجود دارد. در حالت کلی فرضیه اصلی پژوهش تأیید  معناداریرابطه  کالرآباد تا رامسر

 .گردد می
 

 پژوهش جینتا -4

 نشان دادند که: قیتحق اتیدر رابطه با فرض ها داده یاستنباط لیتحل های یافته 

عملکرد مدارس غرب مازندران  یبر اثربخش رانیمد یفن های مهارت نیاول: ب یفرع هیفرض

 داری معنیسطح  ،ای دامنهدو  داری معنیاز کالرآباد تا رامسر، رابطه وجود دارد. سطح 

 باشد می 05/0که  داری معنیسطح از حداقل سطح  نیبوده و ا 000/0 رسونیپ rآزمون 

اول پژوهش وجود دارد. بر  هیمذکور در فرض ریدو متغ نیب داری معنیکوچکتر است. رابطه 

انجام شده  یمحاسبات آمار نی. همچنگردد میرد  H0و فرض  دیتائ H1اساس، فرض  نیا

 یبا درجه آزاد t(α)بزرگتر از  ی( به طور معنادار24/3) شده محاسبه tبا استفاده از آزمون 

 رانیمد یفن های مهارت نیگرفت که ب جهینت 99/0 نانیبا اطم توان می نیبنابرا؛ است 169

 یمعنادار یعملکرد مدارس غرب مازندران از کالرآباد تا رامسر همبستگ یبر اثربخش

 وجود دارد.

عملکرد مدارس غرب  یبر اثربخش رانیمد یانسان های مهارت نیدوم: ب یفرع هیفرض 

سطح  ،ای دامنهدو  داری معنیمازندران از کالرآباد تا رامسر، رابطه وجود دارد. سطح 

 05/0که  داری معنیسطح از حداقل سطح  نیبوده و ا 000/0 رسونیپ rآزمون  داری معنی

دوم وجود  یفرع هیمذکور در فرض ریدو متغ نیب داری معنیکوچکتر است. رابطه  باشد می

 یبر اساس محاسبات آمار نی. همچنگردد میرد  H0و فرض  دیتائ H1دارد. پس فرض 

با  t(α)بزرگتر از  ی( به طور معنادار21/3) شده محاسبه tانجام شده با استفاده از آزمون 

 یمهارتها نیگرفت که ب جهینت 99/0 نانیبا اطم توان می نیبنابرا؛ است 169 یدرجه آزاد

 یعملکرد مدارس غرب مازندران از کالرآباد تا رامسر همبستگ یبر اثربخش رانیمد یانسان

 وجود دارد. یمعنادار
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عملکرد مدارس غرب  یبر اثربخش رانیمد یادراک های مهارت نیسوم: ب یفرع هیفرض 

سطح  ،ای دامنهدو  داری معنیمازندران از کالرآباد تا رامسر، رابطه وجود دارد. سطح 

 05/0که  داری معنیسطح از حداقل سطح  نیبوده و ا 000/0 رسونیپ rآزمون  داری معنی

سوم وجود  یفرع هیمذکور در فرض ریدو متغ نیب داری معنیکوچکتر است. رابطه  باشد می

 یبر اساس محاسبات آمار نی. همچنگردد میرد  H0و فرض  دیتائ H1 دارد. پس فرض

با  t(α)بزرگتر از  ی( به طور معنادار76/3) شده محاسبه tانجام شده با استفاده از آزمون 

 های مهارت نیگرفت که ب جهینت 99/0 نانیبا اطم توان می نیبنابرا؛ است 25 یدرجه آزاد

 یعملکرد مدارس غرب مازندران از کالرآباد تا رامسر همبستگ یبر اثربخش رانیمد یادراک

 وجود دارد. یمعنادار

عملکرد مدارس غرب  یبر اثربخش رانیمد یرهبر های مهارت نیپژوهش: ب یاصل هیفرض 

 مازندران از کالرآباد تا رامسر، رابطه وجود دارد.

سطح از  نیبوده و ا 000/0 رسونیپ rآزمون  داری معنیسطح  ،ای دامنهدو  داری معنی سطح

 ریدو متغ نیب داری معنیکوچکتر است. رابطه  باشد می 05/0که  داری معنیحداقل سطح 

 یبه عبارت گردد میرد  H0و فرض  دیتائ H1وجود دارد پس فرض  یاصل هیمذکور در فرض

عملکرد در مدارس غرب مازندران از کالرآباد تا  یبر اثربخش رانیمد یرهبر یبین مهارتها

. با گردد می دییپژوهش تأ یاصل هیفرض یوجود دارد. در حالت کل معناداریرامسر رابطه 

 باشد یم یاثربخشبه  دنیعامل در رس نیتردر مدارس مهم تیریمهارت مد نکه،یتوجه به ا

 نیمعلم یکه در آن تمام یساز میتصم تا ممستحک یاز رهبر یقیکه تلف یوقت نیبنابرا

 یریادگی ای آوردهکه دست  شود یمعلوم م اند شده هیکه نظرات آنان ارا کنند یاحساس م

 هستند. تر مطلوب

توقعات  یافراد کاردان قابل اعتماد بوده و دارا تیریاثربخش در مد ی مدرسهرهبران  

 وتحلیل تجزیهفقط به  رانیمد یمهارتها زیگفت، تما دیبا نیبنابرا؛ از کادر هستند ییباال

آنهاست و  یختگی، در به هم آمشود میکه آنچه مشاهده  یسودمند است؛ به نحو یعلم

 های مهارترا مشخص کرد؛ هر چند  گریمهارت و آغاز مهارت د کی انیمرز پا توان مین

فرق  تیریآنها در سطوح مختلف مد ینسب تیاست. اهم یادیز تیحائز اهم گانه سه
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 ازین یعال رانینسبت به مد یشتریب یبه مهارت فن یاتیعمل رانیکه مد ی، در حالکند می

در همه  یداشته باشند. مهارت انسان یاقابل مالحظه یمهارت ادراک دیبا یعال رانیدارند. مد

 های مهارتدر  رانیمد یتوانمند نکهیا جهیاست. نت ازیاندازه مورد ن کیبه  یتیریسطوح مد

 ریمتغ نیب یهمبستگ بیضر نی. همچنشود می یسازمان یمنجر به اثربخش تیریمد گانه سه

حاضر،  یطخ ونیآن است که مدل رگرس دهنده نشانبوده و  631/0مستقل و وابسته 

 9/39 یعنیاست  399/0 زین نییتع بیاستفاده شود و ضر بینی پیش یبرا تواند می یخوب به

با  ؛ وشود می هیمستقل توج ریوابسته توسط متغ ریمشاهده شده در متغ یدرصد از پراکندگ

( 05/0) داری معنیبوده و از حداکثر سطح  000/0که برابر با  داری معنیتوجه به سطح 

 .گردد میصفر رد  هیفرض نیبنابرا باشد میکمتر 

 

 منابع -5

 نی(. تدو1397)مزه ح ان،یو احمد سن، اسدزاده، ححییی ،یاراحمدی له؛ا بیببخت، ح یمیابراه 

 یریجهتگ ،یروانشناخت نیادیبن یازهایاز ن یبراساس خشنود یلیتحص یمدل سرزندگ

شماره ، 6 ، دورهیریادگیدر  یشناخت یراهبردها دو فصلنامه. خود راهبر یریادگی ،یزشیانگ

 .153-135 ، ص11

 بر اساسمدارس متوسطه استان تهران  رانیمد یآموزش یازسنجی(. ن2018) ، امیر حسنیکوه 

رای آنان. آموزش ضمن خدمت ب یشنهادیو ارائه مدل پ تیریمد گانه سه های مهارت

 .46-26 ، ص1شماره ، 1دوره  ،یآموزش تیریمد نینو یبردهاراه

 یساختار یو برازش الگو ی(. طراح2020) یناظم ،یسد و محمد ،یاوشیس ؛هیحور ،یدهقانپور 

و  بالیوال یها میت یمیو عملکرد ت یدر انسجام گروه انیمرب یرهبر یها نقش مهارت ریتأث

شماره ، 7دوره ، در ورزش یرفتار سازمان تیریمطالعات مد یپژوهش-یفوتسال. فصلنامه علم

  .44-33 ، ص3
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 کیاستراتژ یرهبر یفاکتورها ری(. تاث2018) السادات نجمه  و آباد میابراه ینیحس، سنجر  ،سالجقه 

منطقه  ییو کارشناسان مدارس ابتدا رانیمد یآموزش در مدارس )مطالعه مورد یدر اثربخش

  .153-141 ، ص4شماره ، 15دوره ، یو حسابدار تیریتهران(. مطالعات مد کی

 ندیرابطۀ فرآ یساختار یالگو ی(. بررس1396) رضا ،دایهو و دیسع ،پور ییرجا ؛یعل ،یشمس 

 رانیو دب رانیمد انیتفکر خالق در م یانجیبا نقش م یتیریمد یها و مهارتدانش  تیریمد

 .100-71 ، ص4شماره ، 6دوره ، یدر علوم انسان تیاصفهان. ابتکار و خالق یها رستانیدب

 یآموزش یازهاین یبند تیو اولو یی(. شناسا2017) اکرم ،این هاشمو  بهاره ،مومنی ؛یکبر ،رزادیش 

بهداشت  تیری. مدیو فن یادراک ،یانسان یها مهارت نهیاهلل )عج( در زم هیبق مارستانیب رانیمد

 .105-87 ، ص2شماره ، 8دوره ، و درمان

 ؛یآموزش رانیمد یرهبر یها یستگیشا ی(. نشانگرها1400) لیاسماع ،یمیرح و ایثر ،یلیج قوره 

 .106-79 ، ص1شماره ، 6دوره  ،معلم ای حرفه. توسعه ادیبن  مطالعه داده کی یها افتهی

 یریتفس یمدل ساختار ی(. طراح1398) وراح ،یسود هنام وب ،یطالب ؛صادق ن،یآوارس یملک 

 .146-126 ، ص1شماره ، 7دوره ، مدارس تیری. مجله مدرستانیمؤثر در دب یها مؤلفه یبرا

بر  یبرنامۀ درس پژوه ی(. اثربخش2017) ریبص، یقنبر و نیپرو ،انیقنبر ؛پژمان ،ینامدار 

 یکردهایاستان همدان. رو ییمعلمان شاغل در آموزش و پرورش استثنا ای حرفه های مهارت

  .74-46 ، ص12شماره ، 12دوره  ،یآموزش نینو

 یها . پژوهشرانیمد یگریمرب یستگیشا ی(. ارائه الگو2021ماندان ) ،یمومن و غالمزاده ،ینصرت 

  .230-197 ، صیمنابع انسان تیریمد
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