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چکیده

اثربخشی مدیران مدارس متوسـطه دولتـی شـهر تهـران يهایژگیوهدف از انجام پژوهش حاضر بررسی 
، توصـیفی از نـوع هادادهروش این پژوهش بر اساس هدف، کاربردي و از منظر نحوه گردآوري .باشدیم

و نمونه آماري شدبایمپیمایشی است. جامعه آماري، مدیران زن و مرد مدارس متوسطه دولتی شهر تهران 
ياخوشـهصـورتبهشهر تهـران وپرورشآموزشنفر از مناطق 135آن بر اساس جدول مورگان و گریج 

گردیـد و نـرخ يآورجمـعنامهپرسـش130توزیع و نامهپرسش170انتخاب شد که تعداد ياچندمرحله
ي شخصـیتی هـایژگیوکه:آمد؛ نتایج پژوهش نشانگر آن استبه دست%76حدود هاپرسشنامهبازگشت 

ی به ترتیـب بـیش از نیبواقعمعناداري با اثربخشی مدیران رابطه دارد و روابط انسانی، شوق تغییر و طوربه
معنـاداري بـا طوربـهي رهبـري هـایژگـیوي شخصیتی با اثربخشی مدیران مرتبط اسـت.هایژگیوسایر 

ي از مشـارکت والـدین، ریـگبهرهي آموزشی، تمرکز بر یادگیري و زیربرنامهاثربخشی مدیران رابطه دارد و 
ي رهبري با اثربخشی مدیران در ارتبـاط اسـت. هایژگیودانش آموزان و کارگزاران آموزشی بیش از سایر 

و مــدیران مــدارس متوســطه در مــورد وپرورشآمــوزشنظرانصــاحبي کارشناســان و هادگاهیــدبــین 
ا اثربخشی مدیران تفاوت معناداري وجود دارد و مدیران مدارس بـیش از ي شخصیتی و رهبري بهایژگیو

با اثربخشی مدیران رابطه دارند.هایژگیومعتقدند این نظرانصاحب
رهبـري، مـدارس يهـایژگـیوشخصـیتی، يهـایژگیواثربخشی، مدیریت آموزشی، واژگان کلیدي:
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مقدمه
یاسـیو سی، فرهنگـي، اقتصـادیتوسعه اجتماعيدیو کلیعامل اصلوپرورشآموزش

عوامل مؤثر در رشـد و توسـعه جوامـع لیوتحلهیتجزو شودیممحسوب ياجامعههر 
) اثـربخشکارآمـد (وپرورشآمـوزشن کشورها، از یانگر آن است که همه ایشرفته، بیپ

ضعیف، قادر نخواهد بود کـه يت و رهبریریبا مدیآموزشيهانظام. اندبودهبرخوردار 
يایـاولدهدیمنشان هاپژوهشش باشند. نتایج یخوروزافزونيهاتیمسئوليپاسخگو

ر آن بـر یو تـأثوپرورشآمـوزشت یـفیت کیـت و اهمیدانش آموزان به سـبب حساسـ
بسـپارند یل دارند که فرزندان خود را به مدارسیتماشدتبهفرزندانشان یسرنوشت آت

ش یل تـا آنجـا پـیـن تمایـکه کارآمد بوده و داراي عملکرد اثربخش باشـند. در ایـران ا
تا از خـدمات خرندیمن مناطق را به جان یبییجابجامشکالتنه ویکه آنان هزرودیم

يهاهــدفت مــدارس بــه تحقــق یــمــدارس اثــربخش اســتفاده کننــد. از طرفــی، موفق
کارآمـد يت و رهبـریریمـددرگـروق این اهداف دارد و تحقیبستگوپرورشآموزش

دانـش آمـوزان ژهیوبهر خود را بر اهداف مدرسه، ین تأثیشتریران بی) است. مداثربخش(
ن ی. آنهـا بـه تـأمدهنـدیمـانجـام یگوناگونيهاتیفعالن منظور یهميو براگذارندیم
سـاختن و يرا کـه بـرای، منـابعورزنـدیمـسـته مبـادرت یتوانـا، کارآمـد و شايروین

ت و کنتـرل یهـدا،یضـرورت دارد، فـراهم آورده و بـه همـاهنگهاانسانن یاپرداختن
وپرورشآمـوزشنیـل بـه اهـداف يرا کـه بـرايگریو هر کار دکنندیممدرسه اقدام 

ان یـجرکیـبـدون وجـود رسـدیم. به نظر دهندیم، انجام دهندیمص یتشخيضرور
وپرورشآمـوزشنده یشگام، آیران توانا و پیمديسازآمادهآموزش و يوسته برایمنظم و پ

درگـرونده مدارس و بهبود و توسـعه آنهـا یگفت آتوانیمخواهد ماند. یدر پرده ابهام باق
.هاستآنت اثربخش یریمد

، نظرانصـاحبموردتوجـهشیازپـشیبر یـاخيهادهـهمـدارس در تیریمدیاثربخش
ک یـیاسـت. اثربخشـقرارگرفتـهدر نظـام آموزشـی ییستادي و اجراران یکارشناسان و مد

یاثربخشـیهسـته اصـلیکـرد، ولـیبررسـتـوانیمرا در سطوح مختلفیواحد آموزش
و بـه نظـر باشدیمگر یک مدرسه نسبت به مــدارس دیشتر یت بیشرفت و موفقی، پیآموزش

اسـت. یآمد در واحـد آموزشـو کارياحرفهي، رهبریاز عوامل مؤثر اثربخشیکیرسدیم
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معتقد است رهبري، عامل کلیدي در کارآمدي مدرسه اسـت کـه در 1اسمیتکهطورهمان
بنـابراین شـناخت عوامـل مـؤثر در ؛ )1386،55اسـمیت،دارد (رأس آن مدیر مدرسه قرار 

بـه یران آموزشـیرا مـدیـبرخوردار است، زیت خاصیاز اهمیت آموزشیریمدیاثربخش
ارتباطـات يپرداختـه و در برقـراریابیـ، هـدایت، کنتـرل و ارزیدهسـازمان، يزیربرنامه

دارند.ياثـربخش سهم مؤثر
20تـا 5یون نفر که در رده سـنیلیم21باًیتقربا 1385کشور ما طبق سرشماري سال 

يداراي، جـزء کشـورهادهـدیمـت را به خود اختصاص یدرصد کل جمع6/33ساله که 
ن قشـر حسـاس و ی). لذا توجه به ا1385ران یمرکز آمار اباشد (یمجوان یتیساختار جمع

و یتیشخصـيهاهیپاازآنجاکهشرفت جامعه را فراهم آورد. یموجبات پتواندیم، سازندهیآ
، وجـود مـدارس اثـربخش شـودیمـان نهـاده یـن بخش از جامعه در مـدارس بنیایعلم

م. یازمنـدیکارآمـد نیران آموزشـیرس به مدن مدایداشتن ايو برادیآیمبه نظر يضرور
ر یسـه بـا سـایدر مقایت آموزشـیریمـد: «شـدهگفتهیت آموزشـیریت مـدیـان اهمیدر ب
ت یـفیبر کیو پرورشیآموزشيهاتیفعالان و گردش یکه جريریبه لحاظ تأثهاتیریمد

يشـتریت بیـاز اهمشـوندیمـت یریآموزش مـديهادورهدارد که وارد یالنیالتحصفارغ
).11، 1371،یبهرنگ(»برخوردار است

متوسـطهمـدارسآمـوزاندانـشآموزشیکیفویکمرشدکهدهدیمنشانتحقیقات
3مـزیتیقیتطب2مطالعاتاست.نبودهبرخورداریمناسبتیوضعازریاخيهاسالیطکشور

52008شـرفتهیپمـزیتو2006و42001پرلـزو1995،1999،2003،2007يهاسـالدر

1. Smith, Roger
) و مطالعه بین المللی پیشرفت سـواد خوانـدن تیمزمطالعات بین المللی روندهاي آموزش ریاضیات و علوم ( .٢

ارزشـیابی پیشـرفت تحصـیلی اسـت کـه تحـت ) از مهم ترین و و سیع ترین مطالعـات تطبیقـی در قلمـروپرلز(
نظرانجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

IEA:International Association for the Evaluation of Educational
Achievement.انجام می گیرد

3.Trends in International Mathematics and Science Study: TIMSS
4. Progress in International Reading Literacy Study : PIRLS
5. TIMSS Advance
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کسـبدهندهنشـانیهمگـعلـوم،ویاضـیريهادرسدررانیایآموزشعملکردمتوسط
سـالدومیانیـپايهاآزمونجینتاگر،یدطرفازاست.بودهیجهانمتوسطازکمتريازیامت

آمـوزدانش1004443ازکـهدهـدیمـنشـان1390- 1389یلیتحصـسالدررستانیدباول
کـهاسـتنکتـهنیـادیمؤمطلبنیاواندشدهمردودنفر202509آزمون،درکنندهشرکت
بـا).1390- 1389وپرورشآمـوزشآمـار(اندشدهردهیپانیاآموزاندانشاز%20حدود

رقـمبـه،آمـوزدانشتعـدادنیـافرصـتنهیهزاحتسابوسرانهنهیهزمحاسبه
جامعـهیانسـانویمـالمیعظـمنـابعاتـالفانگریـنماکـهدیرسمیخواهیبزرگ

ارتبـاطمـدارستیریمـدضـعفبـایلیتحصافتکهگفتتوانیمبود.خواهد
يهابرنامـههیتهازمندینرانیاوپرورشآموزشضعف،نیاجبرانيبرالذادارد.

ومنـابعیاثربخشـویانسـانمنـابعيبهسـازوتوانمندسـازيمناسـب،یآموزش
زانیـربرنامـهورانیمدازيریگبهرهباجزمهمنیاوباشدیمیآموزشامکانات

تیریمـد–خردسطحدرویآموزشکالنيهااستیسسطحدرکارآمدیآموزش
مـــدارسدراثـربخشوياحرفـه،يقـويرهبـربـود.نخواهدسریم- مدارس
ويریادگیـبـرتمرکـزويریادگیـطیمحـجـادیابـاتوانـدیموپرورشآموزش

ارتبـاطوآنـانازباالانتظاراتوآموزاندانشیلیتحصشرفتیپکنترل،یاددهی
افـتکـاهشوآمـوزشبهبـودموجـبآمـوزاندانـشاءیـاولبـامؤثرومستمر
نقـشگـر،یدطـرفاز.)2008ن،یگروسـودوالن(گـرددمـدارسدریلیتحصـ
لیـنجهتدرمدارستیهدامنظوربهالزميهابامهارتمدارسرانیمديرهبر

ادارهمهـارتشـاملهامهارتنیادارد.ارتباطشدهنییتعاندازچشمواهدافبه
نیـیتعمهارت،يگذارهدفمهارتمسئله،حلويریگمیتصممهارتاطالعات،

زشیـانگتیریمدتضاد،حلمهارتافراد،نیبارتباطاتيبرقرارمهارتپروژه،
عـالوهاثـربخشمـدارسگفتتوانیمبنابراین؛باشندیممشاورهارائهمهارتو
کـارگزارانياحرفـهرشـدبـریـادگیري،وآمـوزشفراینـدتسهیلبرعنایتبر

.ددارندیتأکوتوجهآموزشی
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ران و یاثـربخش در مـدارس توسـط مـديعدم توجه بـه راهکارهـارسدیمبه نظر 
و یلیش افـت تحصـیران کارآمـد، موجـب افـزایبه جذب مدین عدم توجه کافیهمچن

نـامعلوم يهاجنبـهن از یشده است و اوپرورشآموزشنظام یکاهش اثربخشتیرنهاد
ت یـق حاضـر، بـا توجـه بـه اهمیبه آن اشاره کرد. موضوع تحقتوانیماست که مسئله

ران مـدارس ین مسـئله کـه مـدیو با نظر به اوپرورشآموزشت اثربخش در نظام یریمد
یعلميد از سطوح باالین دوره آموزش بایدر باالترژهیوبهت مؤثر یو هدايرهبريبرا

و مشکالت، بهتـر هاتیمحدودباوجودیعلميهاتیموقعبرخوردار بوده تا بتوانند در 
اسـت تـا درصـددن پـژوهش یده است. لذا ایند، انتخاب گردینمافهیوظانجامو مؤثرتر 

یتهران را بررسـران مدارس متوسطه شهریمدیتیو شخصياثربخشی رهبريهایژگیو
د.یران مدارس مشخص نمایمدیک از آنها را با اثربخشیو رابطه هر 

رسـدیمـبرخـوردار اسـت و بـه نظـر ياژهیواثربخشی مدیران آموزشی از اهمیت 
تـا حـد زیـادي یک مدرسه اسـتيهاتیفعالیادگیري اثربخش که محور اصلی تمامی 

و ییاراکـت موفـق، مسـتلزم یریت مدگفتوانیممرهون مدرسه و مدیر اثربخش است. 
).8: 1390است (عالقه بند، یاثربخش

، "1اتزیـونی"است: میرکمالی به نقل از شدهارائهدر مورد اثربخشی تعاریف مختلفی 
معتقد است، اثربخشی سیسـتم "2بارنارد"و کندیماثربخشی را میزان تحقق اهداف بیان 

)، همچنـین 1375پرداختچـی، شـود (یمـگراست و مربوط به تحقـق اهـداف سـازمان 
و "هوي"ازنظر) و 45، 1998، 4(رابینزداندیماثربخشی را انجام کار درست "3دراکر"
اثربخشی سازمانی درجه همخوانی نتایج عملی سازمان با نتایج مورد انتظـار ،"5میسکل"

رجـه نیز معتقد است اثربخشی سازمانی عبارت اسـت از د"6دفت")، 130، 1372(است
). از طـرف 2010دفـت، (شـودیمـنزدیـک موردنظريهاهدفیا میزانی که سازمان به 

1. Etzioni
2. Barnard
3. Drucker
4. Robbins, Stephen p
5. Hoy & Miskel
6. Daft, Richard
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در خصـوص اثربخشـی بـه شدهانجامتحقیقات مروربه) با عنایت 1990("رابینز"دیگر 
، کارایی، سود، کیفیت، میزان حوادث، رشد، رضامندي شـغلی، يوربهرهمعیارهایی نظیر 

سازگاري نقش و هنجـار، مشـارکت، میـزان غیبـت در ، يریپذانعطافانگیزش، روحیه، 
از يبـرداربهرهکار، میزان ترك خدمت، اجماع در هدف، نهادینه کردن اهداف سازمانی، 

و کنـدیمـارتباطی مـدیریتی اشـاره يهامهارتمحیط، مدیریت اطالعات و ارتباطات، 
موجود در معیارهاي اثربخشـی، علـت اسـتفاده از يهاتعارضرغمیعلمعتقد است که 

اسـت کـه ییهـایابیـارزمعیارهاي متعدد براي سـنجش اثربخشـی، ناشـی از تنـوع در 
. ضمن اینکه همـه معیارهـاي ردیگیمافراد مختلف نسبت به اثربخشی صورت لهیوسبه
براي اثربخشی توانینمبه کار گرفته شوند؛ لذا توانندینمدر مورد هر سازمانی گانهیس

گفـت اثربخشـی سـازمانی توانیم. (Robbins, 1990:48)تعریف واحدي ارائه داد
خـود را مـدتکوتاهو بلندمدتمیزان یا حدي که یک سازمان اهداف عنوانبهتواندیم

تحقــق بخشــیده و همچنــین حــدي کــه عوامــل اســتراتژیک مــؤثر خــود را شــناخته و 
کـه مفهـوم شـودیمـبنـابراین مشـخص ؛ اطالق شـودرا برآورده سازد،شانیهاخواسته

اثربخشی با تعیین موضوع اهداف درست و مناسب و چگونگی تحقـق آنهـا تـا حـدود 
).1381،بختیاريدارد (زیادي ارتباط 

مطرح در مورد اثربخشی مدیریت، نظریـه مـوقعیتی يهاهینظر، یکی از ارتباطنیدرا
مـوقعیتی يرهـایمتغرهبري است که در آن توجه اساسی معطوف به کشف آن دسته از 

رفتـار رهبـري و خصوصـیات شخصـیتی او در شـرایط یـا شـودیمکه باعث گرددیم
موقعیت خاصی مؤثر واقع شود. در این نظریه، براي تشخیص متغیرهاي موقعیتی رهبـر،
چهار عامل خصوصیات شخصیت رهبر، خصوصیات مرئوسان، خصوصیات افراد گـروه 

يهاهیـنظریکـی از 1"فیدلر". مدل اقتضایی ردیگیمقرار موردتوجهو ساخت سازمانی 
موقعیتی رهبري است کـه طبـق ایـن نظریـه، رهبـران سـازنده، صـرفاً داراي صـفات و 

امـل بـین شخصـیت رهبـر بـا مشخصات خاص نیستند، بلکه وجود شرایط خاص و تع
).1374ساعتچی، گردد (یمشرایط گروه، موجب اثربخشی این رهبران 

1. Fidler
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چراکـهوظیفـه مـدیران اسـت، نیتـرمهموپرورشآمـوزشتحقق بخشـی اهـداف 
، به تحقق اهداف آن مبـادرت کنندیمدر مقابل منابعی که از جامعه دریافت دارندفهیوظ

و دانـدیمیکنندگلیتسهمدیریت آموزشی را مرادف با "1وایلز"ورزند. از طرف دیگر، 
نقش رهبري آموزشی را حمایت، تقویت، یـاري و مسـاعدت و همکـاري بـا کارکنـان 

براي مدیران آموزشی به وظایف توانیم). لذا 1384(وایلز، ترجمه طوسی، شماردیبرم
ال بـردن اثربخشـی بـامنظوربـهایجاد انگیزه در کارکنان محیط آموزشی ازجملهمتعددي 

و منصفانه فعالیت کارکنـان، برقـراري ارتبـاط مـؤثر بـا نانهیبواقععملکرد آنان، ارزیابی 
). 1373عالقـه بنـد، کـرد (والدین دانش آموزان در اداره مدرسه، تشویق نوآوري اشاره 

اداره نماینـد بایـد داراي یخوببـهبراي اینکه مدیران بتواننـد سـازمان خـود را عالوهبه
)، البته الزم به ذکر است که ارزش 1955کاتز، باشند (فنی، انسانی و ادراکی يهامهارت

) و بـه 1373عالقه بنـد،کند (یمدر سطوح مختلف مدیریت تفاوت هامهارتنسبی این 
يهـاپژوهشمهمترین مهارت مدیران آموزشی مهـارت انسـانی اسـت کـه رسدیمنظر 

همکاران باعث توجـه بـه روابـط انسـانی شـد و و2پژوهش التون میوازجملهمتعددي 
). 50، 1389رضـائیان، (دیـگردسرانجام به جنـبش روابـط انسـانی در مـدیریت منجـر 

مدیري واجد این مهارت باشد، خواهد توانست ضمن ایجاد محیط تفـاهم کهیدرصورت
و همکاري بین زیردستان و قبول عقاید آنها، محیطی سرشار از پذیرش و امنیـت ایجـاد 

افراد خـود حسـاس اسـت کـه يهازهیانگنسبت به نیازها و چنانآنکند. چنین مدیري 
تصمیمات خود و نتـایج آنهـا تشـخیص احتمالی افراد را در مقابليهاواکنشتواندیم

گروهـی از باشـد (عمل نماید که احساسات دیگران در آن رعایت شده يطوربهدهد و 
گفـت در مهـارت انسـانی، برقـراري توانیم). لذا 1370اساتید و نویسندگان مدیریت، 

ازعبـارت اسـتروابط انسـانی 3"فالت"باور بنابرروابط انسانی جایگاه خاصی دارد و 
توان برقراري روابـط انسـانی بـا معلمـان و دانـش آمـوزان از طریـق پـذیرفتن وجـود، 

دارنـد کـه آنـان بـا شـخص مـدیر ییهـاتفاوتفـردي و همـه يهایژگیوشخصیت، 

1. Wiles, John
2. Mayo
3. Falt, Mary Parker
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براي مـدیران اثـربخش نـام توانیممختلفی را يهایژگیوعالوهبه). 1384میرکمالی، (
جسـارت و نفساعتمادبـه)، داشتن 1ناش(يسازبرد؛ داشتن قدرت سخنوري و مجاب 

کـارمن و (یشناختيهامهارتدونت، گیزه لی و باربی)، احترام به زیردستان و داشتن (
نون واریان)، شکوفا کردن استعداد زیردستان از طریق تشویق کردن و سرزنش نکـردن، 

و نیل بـه هـدف، احتـرام بـه زیردسـتان ويزیرطرح، یدهسازمانصورتبهانجام کار 
شخصی بـه يهامهارت، تفویض اختیار به دیگران، تعلیم نفساعتمادبهباالدستان، داشتن 

)، تمایل بـه مـدیریت کـردن، 1972، 2باربی(گرانیددیگران، انتقال صحیح اطالعات به 
منتظرالظهور، نقل از کـونتز و صداقت (توانایی برقراري ارتباط با درك متقابل، درستی و 

الل فکر، اتکاي به نفس، قضاوت درست، ابتکار، جامعیـت فکـري، )، استق1373اودانل، 
میرکمـالی، نقـل از (یاخالقـاحتماالت، نظم، انصاف، قاطعیت، رعایت اصول ینیبشیپ

و يریگمیتصـم)، خودآگاهی و همدلی، ارتباط و روابط بـین فـردي، 1384مک موري، 
سازمان بهداشـت استرس (و تفکر انتقادي، مقابله با هیجانات و تفکر خالق، مسئلهحل 

آموزشـی، يزیربرنامـه)، اولویـت 2007، 3هانس من(ییاقتضا)، رهبري 1994جهانی، 
از حمایـت و مشـارکت معلمـان، يریـگبهرهتجهیز منابع براي تحقق اهـداف مدرسـه، 

ر نیـل بـه اهـداف آموزشـی، و تأثیر معلـم دآموزدانشانتظارات باال، توجه به پیشرفت 
مدیریت زمان، ارزیابی عملکرد از کالس و بازخورد، ایجـاد انگیـزش در مدرسـه بـراي 

در برابـر تجـارب و صـدرسعه)، 1989، 4اسـمیت، انـدروز(یآموزشرسیدن به اهداف 
، مهارت رفتـاري و ياحرفه)، دانش و معلومات 2003، 5لولین و ویلسون(يکاروجدان 
و اعتبـار عمـومی از ياحرفـهشخصـیتی، نگـرش و بیـنش، اعتبـار ياهیژگیوفکري، 

، داشـتن ياحرفـه)؛ رهبـري 1379غفاریـان، باشـند (یمـشایسـتگی مـدیران يهامؤلفه
مشترك، تقویت اندازچشمانتظارات باال، ایجاد محیط مناسب یادگیري، وجود اهداف و 

مثبت، کنترل پیشرفت، ایجاد ارتباط بین والدین و مدرسه، تمرکز بر یاددهی و یـادگیري 

1. Nash
2. Barbey
3. Hansman
4. Smith & Andrews
5. Lolin & Vilson
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)، آموزش به زیردسـتان 2008به نقل از مک گیل کریست، 1دوالن و گروسینهدفمند (
امور، نظارت بـر کارهـا، خاصـیت يبندتیاولوو يزیربرنامهو تفویض اختیار به آنان، 

مشارکتی، توسـعه معقـول فنـاوري اطالعـات و اندازچشمخود بهبودي، و یخودکنترل
)، همچنـین مهـارت در برقـراري 1386رضـایی، (تیریمـدارتباطات، آشنایی با فرایند 

)، مهارت در هدایت و رهبـري گروهـی، 1388و میرکمالی،1388الوانی،(یانسانروابط 
امـور پرورشـی، مهـارت در، مهـارت در امـور آموزشـی و یدهسازمانمهارت در امور 

ییهـایژگـیوو هـامهارتازجملـهاداري، مالی و تدارکاتی و مهارت در امور ارزیـابی 
اسـالم نیـز یـک ازنظر).1371صافی، باشد (است که یک مدیر آموزشی باید واجد آن 

نظیر امانـت، صـداقت و تعهـد، دانـایی و توانـایی، يهایژگیومدیر کارآمد باید داراي 
، تواضـع و يریگمیتصـمانصاف در میان زیردستان، احترام به افکار دیگران، قاطعیت در 

ــار،  ــه ارزش ک ــذیري، ایمــان ب ــه انتقادپ ــی، حســن ســابقه، روحی ، ينگرگذشــتهفروتن
سـبحانی، باشد (نفساعتمادبهو ییزداابهام، ایجاد روابط صمیمانه و انسانی، ينگرندهیآ

1371.(
درسـی يزیربرنامـهمشخصاتی نظیر وجود روابط انسانی صـمیمانه، رسدیمبه نظر 
مشـترك، شـوق تغییـر، اندازچشـم، حس مشـارکت مـدیر آموزشـی، موقعبهصحیح و 

، توجه به توانمندسازي کارکنان، ارتباط بین دانش آموزان، اولیـاء و کـارگزاران ینیبواقع
مـدیریت مدرسـه (یخودگردانمشارکت آنان در امور مدرسه، انتظارات باال، آموزشی و 

)، تأکیـد و 137، 1390هـوي و میسـکل، (رنـدهیادگیسـازمان عنوانبـهمحور)، مدرسه 
در مدرسه، حمایت همکاران از هم و نگرش زیانگشوقتمرکز بر یادگیري، ایجاد محیط 

يهـایژگیویکدیگر از يهاتیموفقو هاشرفتیپمثبت بین آنان، خشنودي همکاران از 
بارز مدرسه و مدیر آموزشی اثربخش است.

شد و بر اسـاس آن گویـه هـاي يزیرطرحبا توجه به پیشینۀ پژوهش، مدل مفهومی 
پرسشنامه تنظیم گردید.

1. Dolan & Grosin
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1پژوهشمفهومیمدل

مدل مفهومی پژوهش. 1نمودار 

اثربخشـی مـدیران مـدارس متوسـطه يهـایژگیوهدف کلی این پژوهش، بررسی 
که دستیابی به این هدف مستلزم پاسخ به سؤاالت زیر است:باشدیمدولتی شهر تهران 

شخصیتی با اثربخشی مدیران مـدارس متوسـطه دولتـی شـهر تهـران يهایژگیوآیا 
رابطه معناداري دارد؟

"در این مدل مفهومی مهارت حل مسآله، مهارت بهـره گیـري از تعـارض، روابـط انسـانی و تفکـر خـالق از.١

وایجاد محیط شوق انگیز براي یادگیري،  توانـایی اسـتفاده از مشـارکت کـارگزاران آموزشـی و والـدین، "کمرون
بـر موفقیـت دانـش آمـوزان از ، تأکید"وایلز"صداقت، مسئولیت پذیري و پاسخگویی، مصمم بودن و قاطعیت از 

اقتباس شده است."جان پی کاتر"، تدوین چشم انداز و شوق تغییراز "مک گیل کریست"و "مایر"
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تهـران رابطـه رهبري با اثربخشی مدیران مدارس متوسطه دولتی شهر يهایژگیوآیا 
معناداري دارد؟
ــین  ــا ب ــیوآی ــایژگ ــر اثربخشــی و مشخصــات يه ــؤثر ب ــري م شخصــیتی و رهب

مدیران مدارس متوسطه شهر تهران رابطه معناداري وجود دارد؟یشناختتیجمع
ــدارس و  ــدیران م ــرات م ــین نظ ــا ب ــاحبآی ــوزشنظرانص ــورد وپرورشآم در م

شخصیتی و رهبري مؤثر بر اثربخشی تفاوت معناداري وجود دارد؟يهایژگیو

روش
و یشـیمایو از گـروه پیفیاز نـوع توصـهـادادهينحوه گـردآوربرحسبق ین تحقیا

اثربخشـی مـدیران مـدارس يهایژگیو"که در آن به باشدیمهدف، کاربردي برحسب
.پردازدیم"مناسبيهاياستراتژمتوسطه شهر تهران و ارائه 

، مدیران مـدارس دولتـی دوره متوسـطه شـهر يجامعه آمارپژوهشن ی: در اجامعه آماري
نفر به تفکیک، در جدول زیر آمده است:435ه شامل کباشدیمتهران 

جامعه آماري پژوهش.1جدول

مقایسـه نظـرات مـدیران مـدارس بـا نظـرات کارشناسـان و منظوربـههمچنین 
، تعدادي از این کارشناسان نیز در نمونه آماري پـژوهش وپرورشآموزشنظرانصاحب

جامعه آماري این پژوهش محدود بـود، از جـدول گـریج و ازآنجاکهدر نظر گرفته شد. 
135، تعداد نمونه %7مورگان براي تعیین حجم نمونه استفاده گردید و در سطح خطاي 

نفر محاسبه گردید.
تعداد نمونه آماري پژوهش.2جدول 

استفادهقابلشدهعیتوزشدهمحاسبه

135170130
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ه از کـع گردیـد یپرسشنامه توز170ه تعداد کباشدیم135طبق فرمول تعداد نمونه
بـود کـه نـرخ اسـتفادهقابلپرسشـنامه آن 130، شـدهيآورجمـعپرسشـنامه ن تعدادیا

محاسبه شد کـه نـرخ بازگشـت قابـل قبـولی را %76پژوهش يهاپرسشنامه1بازگشت
و اندشـدهيآورجمـعيریگ، بـا نمونـهازیموردنيهان پژوهش، دادهیدر ا. دهدیمنشان 
است.شدهاستفادهياچندمرحلهياخوشهيریگنمونهاز روش يریگنمونهبراي 
پژوهشيهادادهاطالعات و يآورجمعابزار 

اطالعات از پرسشـنامه اسـتفاده گردیـد لیوتحلهیتجزو هادادهيآورجمعمنظوربه
گویه هـاي پرسشـنامه شـامل دو -2مشخصات فردي-1بخش عمده بود: 2که شامل 

از طیـف هاهیـگورهبري. در پاسخگویی به يهایژگیوشخصیتی و يهایژگیوقسمت 
است.شدهاستفادهلیکرت يانهیگز10

، اعتبــار ســؤاالت SPSSو LISRELافــزارنرمروش تحلیــل آمــاري: بــا اســتفاده از 
و تحلیل قـرار گرفـت کـه در ذیـل موردمحاسبهپژوهش يهادادهپرسشنامه سنجش و 

:گرددیمیکی از نمودارهاي تحلیل عاملی مشاهده 

1. Rate of return
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شخصیتیيهایژگیونمودار مدل تحلیل عاملی تأییدي (ضرایب استاندارد) 
ترسیممسیر،نمودارقالبدرلیزرلافزارنرمتوسطپژوهشمفهومیالگوي

سپسوگرفتقرارموردسنجشآنبرازشمختلفيهاروشازاستفادهباو
يهایژگیوسؤاالتاستانداردضرایبوضرایبمعناداريضرایب،تخمین

درپذیرفت.صورتتأییديعاملیتحلیلمدللهیوسبهرهبريوشخصیتی
وزناینکهگردیدتعیینسؤاالتوهالفهمؤواقعیوزنضرایب،تخمیننمودار

ضرایبضرایب،معناداريسنجشنموداردروگیردقرارتواندیميابازههردر
ضرایبمعناداريازنشانکهگرفتند،قراربازهخارجدرسؤاالتوهامؤلفه

ونموديسازنرمالبازهدرراسؤاالتوهامؤلفهوزن،افزارنرمهمچنینداشت.
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دارد.هامؤلفهدیگربهنسبتبیشتريوزنهامؤلفهازکیکدامکهدادنشان

هاافتهی
شخصیتی با اثربخشی مدیران رابطه دارد؟يهایژگیواول: آیا سؤال

شخصیتیيهایژگیوو مقدار ضریب تعیین tيآمارهضرایب، . 3جدول 

ریمسضریب مؤثرمتغیرهاي 
)β( آمارهt

نییتعضریب 
)2R(

22/679/0**45/0انسانیروابط.1
72/972/0**77/0خالقتفکر.2
72/778/0**71/0تغییرشوق.3

21/771/0**71/0صداقت.4
32/440/0**43/0تیقاطع.5

و ییگوپاسخ. 6
79/544/0**39/0يریپذتیمسئول

37/972/0**93/0ینیبواقع.7
**P<.01 *P<.05

کـه تمـامی گـرددیمـشخصیتی، مشاهده يهایژگیوپرسشنامه يهادادهبا توجه به 
روابط انسانی، شوق تغییر و دارنـد و يمعنادارشخصیتی با اثربخشی رابطه يهایژگیو

با اثربخشی مدیران مرتبط اسـت. ایـن مطلـب هایژگیوبیش از سایر مراتببهینیبواقع
مؤید این نکته است که در مراکز آموزشی بخصوص در مدارس متوسطه، روابط انسـانی 

مدیران باید اهمیـت رسدیمدر اثربخشی مدیران دارد و به نظر ياژهیومطلوب جایگاه 
م؛ یعنـی شـوق این امر را در اداره امور مدرسه خود در نظر بگیرند. همچنین اولویت دو

تغییر، نشان از این مطلب است که مدیرانی که در عصر بیست و یکم بـا آغـوش بـاز از 
اثربخشی تـري خواهنـد توانسـت سـازمان صورتبه، کنندیمتغییر و تحوالت استقبال 

آموزشی خود را هدایت کنند.
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رهبري با اثربخشی مدیران رابطه دارد؟يهایژگیودوم: آیا سؤال
رهبرييهایژگیوو مقدار ضریب تعیین tيآمارهضرایب، .4جدول 

tآماره )β(ریمسضریب مؤثريهامؤلفه
نییتعضریب 

)2R(
97/468/0**94/0اندازچشمنیتدو.1

12/370/0**42/0.مشارکت2
25/467/0**86/0زیانگشوقمحیط جادیا.3

43/390/0**73/0آموزشیيزیربرنامه.4
08/584/0**77/0تمرکز بر یادگیري. 5

59/347/0**08/1. مهارت حل مسئله و تعارض6
14/465/0**85/0و تأکید بر موفقیت دانش آموزانتمرکز.7

**P<.01

مشاهده نمود کـه تمـام توانیمآماري يهاآزمونپرسشنامه و يهادادهبا استفاده از 
رهبـري بـا اثربخشـی مـدیران مـدارس متوسـطه رابطـه معنـاداري دارد و يهـایژگیو

والـدین ،آمـوزاندانشاز مشارکت يریگبهرهآموزشی، تمرکز بر یادگیري و يزیربرنامه
با اثربخشی مدیران مدارس متوسـطه شـهر هایژگیوبیش از سایر و کارگزاران آموزشی

آموزشـی در مـدیریت و يزیربرنامهة ژیوت تهران رابطه دارد. این یافته، جایگاه و اهمی
سایر عوامل مؤثر بر اثربخشی رسدیمو به نظر دهدیمرهبري مدارس متوسطه را نشان 

آموزشی است.يزیربرنامهمتأثر از 
شخصیتی و رهبري مؤثر بر اثربخشـی و مشخصـات يهایژگیوسوم: آیا بین سؤال

مدیران مدارس متوسطه شهر تهران رابطه معناداري وجود دارد؟یشناختتیجمع
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شخصیتی و مدرك تحصیلیيهایژگیوآزمون تحلیل واریانس براي نتایج.5جدول 

FSigمقدار هامؤلفه

230/10000/0انسانیروابط.1
632/3015/0خالقتفکر.2
906/3010/0تغییرشوق.3

129/8000/0تیقاطع.4
111/2102/0ییپاسخگو.5

007/20000/0صداقت.6
217/8000/0ینیبواقع.7

ستانشانگر آنهامؤلفهنتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس و سطح معناداري 
افراد با يهادگاهیدن یبيمعنادار، تفاوت هامؤلفهپاسخگویی در سایر مؤلفهکه غیر از 

شخصیتی مدیران با مدرك يهایژگیومدرك تحصیلی متفاوت وجود دارد و بین 
تحصیلی آنها رابطه معناداري برقرار است.

رهبري و مدرك تحصیلیهايیژگیوآزمون تحلیل واریانس براي نتایج.6جدول 

FSigمقدار هامؤلفه

281/1223/0اندازچشمنیتدو.1
392/0759/0مشارکت.2

986/2034/0زیانگشوقمحیط جادیا.3
208/5002/0. تمرکز بر یادگیري4

240/6001/0. مهارت حل مسئله و تعارض5
974/13000/0آموزشیيزیربرنامه. 6

و تأکید بر موفقیت دانش تمرکز.7
آموزان

847/5001/0
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و Fانس بـا توجـه بـه مقـدار آمـاره یـل واریـا تحلیـFآزمون یبا توجه به خروج
و اندازچشـمتـدوین يهـایژگـیونتیجـه گرفـت کـه تـوانیمـ) sigمقـدار (نیچنهم

، هـایژگـیويهیـبقامـا در مـورد ؛ باشدیممشارکت، مستقل از مدرك تحصیلی مدیران 
رهبري مـؤثر يهایژگیومعنادار شده است، سایر Fمقدار آماره ازآنجاکهگفت توانیم

اثربخشی، به مدرك تحصیلی مدیران بستگی دارد.بر 
نشـان دادنـد کـه در 1، نتایج حاصل از تحلیل واریانس و ضریب تعیین اتاهرحالبه
(جنس، سن، رشته تحصیلی، سابقه مدیریت و مدرك یشناختتیجمعيهایژگیومورد 

رابطـه معنـاداري یشـناختتیجمعاز عوامل کیچیهتحصیلی) غیر از مدرك تحصیلی، 
با اثربخشی مدیران مدارس متوسطه شهر تهران ندارند ولی مدرك تحصیلی با اثربخشـی 

مدیران رابطه زیادي دارد.
در وپرورشآمـوزشنظرانصـاحبچهارم: آیا بین نظرات مدیران مـدارس و سؤال

شخصیتی و رهبري مؤثر بر اثربخشی تفاوت معناداري وجود دارد؟يهایژگیومورد 
شخصیتیيهایژگیومستقل براي tنتایج آزمون .7جدول 

متغیر
میانگین 
پاسخ مدیران

میانگین پاسخ 
نظرانصاحب

tsigآماره 

روابط.1
انسانی

99/844/7644/5000/0

131/935/8685/2008/0خالقتفکر.2
066/9016/8130/3002/0تغییرشوق.3

808/82/7565/4000/0تیقاطع.4
441/980/8846/2005/0ییپاسخگو.5

225/910/7686/7000/0صداقت.6
758/8133/7728/4000/0ینیبواقع.7

1. Eta
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رهبرييهایژگیومستقل براي tنتایج آزمون .8جدول 

متغیر
میانگین

پاسخ مدیران
میانگین 

نظرانصاحبپاسخ
tsigآماره 

179/955/892/1057/0اندازچشمنیتدو.1
383/8133/8532/0596/0مشارکت.2

336/9566/8899/2004/0زیانگشوقطیمح.3
045/910/8394/3001/0. تمرکز بر یادگیري4

962/84/7445/4000/0. حل مسئله5
428/992/7088/6000/0ي آموزشیزیربرنامه. 6

بر موفقیت دانش دیتأکو تمرکز.7
آموزان

290/9316/8062/4000/0

مؤید این مطلب است کـه 8و 7تحلیل واریانس در جداول يهاآزموننتایج حاصل از 
و مـدیران مـدارس متوسـطه وپرورشآمـوزشو کارشناسـان نظرانصاحبيهادگاهیدبین 

شهر تهران تفاوت معناداري وجود دارد و با توجه به اینکه میـانگین پاسـخ مـدیران بـیش از 
نتیجـه گرفـت کـه مـدیران مـدارس معتقدنـد تـوانیمـاست، نظرانصاحبمیانگین پاسخ 

یـن مؤید اتواندیمشخصیتی و رهبري با اثربخشی آنها رابطه بیشتري دارد و این يهایژگیو
نکته باشد که اطالعات واقعی، تجربیـات و فعالیـت اجرایـی مـدیران مـدارس، رابطـه ایـن 

،هـاینظرسـنج؛ البته طبـق نتـایج حاصـل از فراوانـی دینمایمبا اثربخشی را تأیید هایژگیو
ازجملـهدیگـري يهـایژگیو، ادشدهیيهایژگیوعالوه بر وپرورشآموزشنظرانصاحب

ریتی، ابتکار، پژوهش محوري و خودگردانی را نیز با اثربخشی مـدیران ، ثبات مدیییگراگروه
. لـذا شایسـته اسـت بـراي داشـتن مـدیران اثـربخش، ایـن انددانستهمدارس متوسطه مرتبط 

نیز در نظر گرفته شود.هایژگیو
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استراتژي مبتنی بر نتـایج تحقیـق و ارائـه چـارچوبی جهـت انتخـاب مـدیران 5-3
اثربخش

وتغییرشوقانسانی،روابطاولویتبرمبنیپژوهشيهاافتهیبهتوجهبا
ویادگیريبرتمرکزآموزشی،يزیربرنامهوشخصیتیيهایژگیوازینیبواقع
ازآموزشیکارگزارانوآموزاندانشوالدین،مشارکتازيریگبهره

زیرمواردمتوسطهمدارسمدیراناثربخشیباآنارتباطورهبرييهایژگیو
:گرددیمپیشنهاد

و نیبواقـع، گـرابرونانتخـاب افـراد منظوربهشخصیت يهاآزمونانجام مصاحبه و 
در ینیبواقـعاهمیت روابط انسـانی و مدارس (داراي روابط انسانی قوي براي مدیریت 

اثربخشی)
دانـش مـدیران یروزرسـانبهضـمن خـدمت و يهاآموزشه توجه و تأکید بیشتر ب

اهمیت شوق تغییر در اثربخشی)(
يریـگبهرهبرقراري عوامل انگیزشی در مدیران مدارس توسط مسئولین براي یـادگیري و 

اهمیـت شـوق تغییـر (وپرورشآموزشاز علوم و فنون روز دنیا و استقبال از تحول در امر 
در اثربخشی)

آموزشـی مـدیران در مقـاطع مختلـف زمـانی يهـاتیاولونیازسنجی جهت بررسی 
اهمیت تغییر و تحول در اثربخشی)مستمر (طوربه

آموزش نگاه کمی به يجابهتوجه و تأکید بر کیفیت در آموزش و داشتن نگاه کیفی 
اهمیت تمرکز بر یادگیري).(

ن بـراي اداره بهتـر مدرسـه و ایجاد امکان جذب منابع مـالی و انسـانی توسـط مـدیرا
اهمیـت آمـوزان (نوآورانـه همکـاران و دانـش يهادهیااز خالقیت و يریگبهرههمچنین 

تفکر خالق در اثربخشی).
ارتباط مدرك تحصیلی مدیران بـا (سانسیلانتخاب مدیران با مدارك تحصیلی باالي 

اثربخشی)
آموزشی براي مدیران به شرح يهادوره، تقدم برگزاري نتایج پژوهشهمچنین طبق 

:گرددیمزیر پیشنهاد 
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 آموزشیيزیربرنامهدوره اصول
مدیریت روابط انسانی و رفتار سازمانی
مدیریت تحول و تغییر
مدیریت مشارکتی
دوره نظارت و رهبري آموزش
روانشناسی آموزش و یادگیري
روانشناسی شخصیت
مدیریت بر خود و خودشناسی مدیران

گیريجهبحث و نتی
شخصـیتی و يهـایژگیودریافت که توانیماز نتایج حاصل از پژوهش یطورکلبه

رهبري با اثربخشی مدیران مدارس متوسطه دولتی شهر تهران رابطه معنـاداري دارنـد و 
شخصـیتی يهـایژگیواز ینیبواقعروابط انسانی مطلوب، شوق تغییر و مواردي نظیر 

از مشارکت دانـش آمـوزان، يریگبهرهآموزشی، تمرکز بر یادگیري و يزیربرنامهو 
بـا هـایژگـیورهبـري بـیش از سـایر يهـایژگـیواز والدین و کارگزاران آموزشـی

اثربخشی مدیران رابطـه دارنـد. همچنـین عـواملی نظیـر سـن، سـابقه مـدیریت، رشـته 
عامـل کـهیدرصـورتتحصیلی و جنسیت بر اثربخشی مدیران رابطه معنـاداري ندارنـد، 

مدرك تحصیلی با اثربخشی آنها رابطه زیادي دارد.

يهاافتهیشخصیتی و رهبري مؤثر بر اثربخشی بر اساس يهایژگیويبندتیاولو.9جدول 
پژوهش

رهبرييهایژگیواولویتشخصیتیيهایژگیواولویت
آموزشیيزیربرنامه1روابط انسانی1
تأکید بر یادگیريتمرکز و 2شوق تغییر2

3ینیبواقع3
از مشارکت والدین، دانش يریگبهره

آموزان و کارگزاران آموزشی
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روابـط انسـانی در اثربخشـی توجـهقابلبه اهمیت توانیمبا توجه به جدول فوق 
مدیران آموزشی پی برد. این یافته حاکی از این است که ارتباطات انسـانی قـوي، نقـش 

یکـی از عوامـل مهـم توفیـق رسـدیمو به نظر کندیممؤثري در مدیریت آموزشی ایفا 
. همچنین اولویت ویژگی شـوق تغییـر، نشـانگر ایـن اسـت کـه دیآیممدیران به شمار 

اندبردهپی وپرورشآموزشتغییر و تحول در عصر حاضر، به اهمیت و لزوممدیران در
هـاروشاز يریگبهرهو وپرورشآموزشباز و آغوشی گشاده از تحول در امر يباروو 

يزیربرنامـهاهمیـت خـاص عالوهبـه. نـدینمایمـو تجهیزات نوین آموزشـی اسـتقبال 
صـحیح يزیربرنامـهکـه سـتاکی از آنآموزشی و ارتباط آن با اثربخشی مدیران، حـا

و تصـمیمات مـدیریت آموزشـی را هابرنامـهسـایر توانـدیمـآموزشی تا حـد زیـادي 
. در ضمن اهمیت خود قرار دهد و موفقیت و اثربخشی مدیریت را رقم زندالشعاعتحت

تمـام تیـدرنهاکـه باشـدیمـتمرکز و تأکید بر یادگیري در اثربخشی، بیـانگر ایـن مطلـب 
آموزشی باید بر یادگیري بیشتر منتهی گـردد، لـذا شایسـته اسـت کـه يهابرنامهو هاتیفعال

بر یادگیري دانش آموزان داشته باشند. در این راسـتا، یکـی از مـواردي ياژهیومدیران توجه 
از مشـارکت والـدین، دانـش آمـوزان و يریـگبهره، گـرددیمـکه به یادگیري بیشـتر منجـر 

علت اهمیت ایـن ویژگـی بـا رسدیمکه به نظر باشدیمه در امور آموزشی کارگزاران مدرس
اثربخشی مدیران در این مسئله نهفته است.
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). مدیریت موفق. ترجمه قاسم کبیري. تهران: قدیانی.1383تامس (پیترز، 

اس بهشت.یر موفق. تهران. ی). مد1385(نیحسان،یرزادیپ
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