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چکیده
هدف مطال هع حاضر پیش ب نی ی اثربخشی مدیران مدارس بر اساس ال وگ ی شایس گت ی کامرون و کوئین ب دو  ...مطال هع
حاضر ت یصو فی از نوع همبس گت ی ب دو ه که به ش وی ه نمونه گیری تصا فد ی طبق ادعت یا ه د     347نف زا ر سرادم ناریدم   
ابتدایی زاهدان از طریق دو پرسشنا هم اندازه گیری مهارتهای مدیریت کامرون و کوئین ( )7002و اثربخش ناریدم ی   
مدارس عالقه بند ( )1 37 1وم رد مطال هع قرار گر نتف د .برای تجزیه و تحلیل داده ه زا ا نویسرگر و یگتسبمه بیرض     

ی ه ریدم یا یتی و 
چندگانه همزمان با کمک نرم افزار spss21استفاده شد .یا هتف ها نشان داد بین شایس گت ی ی
مدیران مدارس رابطه مث تب

یشخبرثا

   

و نعم اداری وج دو داشت (  .)p<0/ 01نتایج تحلیل رگس اشن زین هناگدنچ نوی ن د  ا ددددددددد که

وم لفه های به دوب کارکنان ،نیروبخشی ،نظام ک تن رل ،روابط بین دم ،یروحم یرتشم ،رمتسم تفرشیپ ،یدرف ی تیر      
تیم ،فرهنگ پذیری از توانایی پیش ب نی ی اثربخشی مدیران مدارس بر وخ ردارند(  .)p<0/ 05باتوجه به یا هتف ها تدوووین
و عملیاتی نم دو ن استانداردهای اثربخشی مدیران مدارس بر پایه ال وگ ی شایس گت ی مدیریتی مطال هع حاض ورض ر ری   
اس .ت
کلید واژه ها :شایستگی های مدیریتی ،الگوی شایس و نورماک یگت

ناریدم ،یشخبرثا ،نیئوک      

مدارس.
دریا تف

مقاله49 13 /1/ 31 :

پذیرش مقاله49 13 /7/5 :

 -1استادیار ،دکترای مدیریت زومآ شی ،دانشکده علومترب تی ی و روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان (نویسنده مسئول)،

n_nastie1354@ped.usb.ac.ir
 -2دانش وج ی کارشناسی ارشد مدیریت زومآ شی دانشگاه زآ اد اسالمی واحد زاهدان
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مقدمه
امروزه یکی از مهمترین مالک های فوم ق تی
اثربخشی آنان اس .ت از نظر تفد

تمامی سا مز انها از جمله سا مز انهای زومآ شی ،یم زان

اثربخشی سا مز انی عبارت است از درجه یا میزانی که س امزا ننن

به هدفهای وم رد نظر نزدیک می ش ،دو یا هوی و یم سکل تعم قدند یک سا مز ان مز انی ا خبرث ش ش
ش
است که نتایج قابل مشاهده عف الیت های آن با اهداف سا مز انی برابر ب دو ه یا بیش تر از آن باشد،
همچ ین ن راب نی ز بیان می دارد اثربخشی سا مز انی وض تیع ی است که درآن سا مز ان وم رد نظر ،نم ابع
را به یم زان محدود مصرف کند و ب وت اند به اهداف با توجه به یعم ارهای ت ییع ن شده دست
بنابراین اثربخشی سا مز انی یم زان تحقق اهداف سا مز انی می باشد (حسنی و س ،یرما

.دبای

 .) 1389در

همة سا مز انها از جمله سا مز انهای زومآ شی مهمترین رکنی که برای رسیدن به اهداف سا مز انی
و به عبارتی دیگر اثربخشی ت ثأ یرگذار است مدیریت است و در این راستا گروهها و س امزا نننها ا
شتر نم دو ن ،دوخ رهبری را مد نظر قرار دادهاند .راپ و زویک عم تقدند ممم دیران به
برای اثربخ 
ع ون ان اصلیترین فرد تصمیمگیرنده در وم اجهه با مسائل و مشکالت سـا مز انی نقـش ب هـ س  ازـ ووو
تعیـینک ـنن دهای در فوم قی تـ

یک نن د (نق زا ل و ربجنر ،نارگید    
و یـا ح ـت ی شکست سا مز ان ایفا م 

ط
یتوان تا حدودی مربوط ط
 .)29 13شکست هر سا مز ان را در مز ی هن دستیابی به بهره وری بهی ،هن م 
به مدیریت و رهبری غیر کار مآ د آن سا مز ان دانس .ت در محیط ک ککار ک ون ننی ب ههه مدددیرانی ن ییی از
ل ارائ ههه ک نن ددد و در
است که ب وت انند درست تصمیم بگیرند ،راه حلهای خالقان ههه ای براای مس ئا ل ل
مقابل کار دوخ پاس وگخ باشند .عالوه بر این ،گسترش همه جان هب سا مز ان های زومآ شی ،ل وز ممم
بر وخ رداری از مدیران ماهر و توانمند را در بک ککارگیری دان  ش ووو تجرب ههه تخصص صصی دو چ ادن ننن

یش دو تا افرادی را در پستهای مدیریت
کرده است (تاهر .)7002 ،1به همین دلیل امروزه تالش م 
بگمارند که توانایی و شایس گت ی های زال م را برای رهبری اثربخش داش هت باشد .در همین راستا،
شورای عالی اداری در یکصدمین جلسه وم رخ پیشنهاد سا مز ان مدیریت و برنا هم ریزی کشور به
نم ظور ارتقاء بهره وری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت دس گت اههای اجرایی و برقراری نظام
مطل بو

ص و ای اج ددد ابث تتت در مدددیریتها و ا زف اایش
ان خت اب و انتصاب مدددیران عتم هددد و ختم صص ص

انگیزش کارکنان برای ارتقاء شغلی ،ضوابط ان خت ا ،ب انتصاب و تغ یی ر مدیران را تصویب نم دو ه
1

. Taher
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است .در ماده  9این آیین نا هم مآ ده است که به نم ظور شناسایی افراد شایس هت برای تصدی پست
های مدیریتی و فراهم نم دو ن مز ی هن های بروز توانایی و لیاقت افرا ،د سا مز ان مدددیریت و برنام ههه
ریزی کشور و دس گت اهها میییتواننددد نسب تتت ب ههه برگ از ررری ومزآ ننن ها ای عمو ممم ی و ا تخ صا صصص ی
مدیریتی از بین داوطلبان پست های مدددیریتی و سرپرس تتت ی اق اد ممم و ا ارف ددد واج رش د اا ااایط را ب ههه
مقامات مسئول عم رفی ک نن د (مصوبات برنا هم اصالح نظام های مدیریتی از هفت برنا هم تح د لو ر
نظام اداری.) 1382 ،
اثربخش ششی مدددیران در گ ور ییی مهارتها  ،،،دانش  ،،،ن شرگ

 ،،،تواناییها ا و شایست گگگ یهای آنه .تسا ا

گ 1شایست گگگ ی را
شایس گت ی به شیوه های تخم لفی تعریف شده اس .ت ب  ناونع ه ن نارتسمرآ هنوم گگگگ گگگگ
جم موعة دانش ،مهـارتهـا ،خص ـصو یات شخصـیتی ،عالیق ،تجرب ههه ه نمناوت و ا دد دددیهای اب طبترم   
یداند ک هـ دارنـدة آنهـا را ق داـ ر میییس د دزاـ ر طس  حح حححی ب زا رتالا تم دح و هب طس
شغل م 

اااا ااااایفا ای

یکند که نشان دهندة فرد یا عملکرد برتر
مسئولیت بپردا .دز در واقع ،شایس گت ی ال وگ یی را ارائه م 
در شغل محوله است (تسلیمی و دیگران .)29 13 ،از نظر مک کللند 2شایست گگگ ی ع زا تسا تراب
ترکیبی از انگیزه ها ،ویژگی ها ،خ دو انگاری ها ،نگرش ها ی ییا ار شز

ه وتحم شناد ،ا ااا اااایی و ی ییا

مهارتهای ر تف اری شنا تخ ی ،هر ویژگی فردی که به طور قابل اعتماد قابل اندازه گیری یا س شراف
است و میتواند برای تمایز قایل شدن بین کارکنان عالی و وتم سط نش .دوش هداد نا

بوی ییاتزیس

3

یکند ک غش درکلمع هب ه لللل لللللی
شایس گت ی ها را به ع ون ان ویژگی های زمی هن ای یک فرد ت صو یف م 
یش .دو اسپنسر 4و اسپنسر شایس گت ی را عبارت ترکیبی از ویژگی های زیر بنایی،
اثربخش مربوط م 

مهارتها ،صفا ،ت دانش و انگیزش های یک شخص که به طور سب ببب ی ب ترب درکلمع ا ر د  ر لغش     
یدانند .لوس سسیا و لپس سسی گن ر 5شایست گگگ ی را ای یین گون عت ه ررری ییف میییک :دنن
ارتباط پیدا کرده اس ،ت م 

گروهی از دانش ،مهارت و نگرش های مرتبط است که بر بخش عمده ای از شغل یک فرد ا رث
می گذارند و با عملکرد شغلی همبس گت ی دارند (محم دو ی و دیگران .)1931 ،بنابراین و بر اساس
تعاریف قوف می توان گفت اغلب تعاریف شایس گت ی به دانش  ،،،توان ننایی ه اهتراهم ،ا  ،،،،،ویژگ گگی
1
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های شخصی ،ر تف ارها و صالحیت هایی اشاره دارد که به اهداف سا مز انی مربوط است و نقش
کلیدی در دستیابی به اهداف دارند .اساسا ا خص یصو تتت ا ارف ددد ی ک ککه ممم ی تواننددد ب م ه ععع یارها ای
اثربخشی دست یابند ،شایس گت ی های آن افراد وخ انده می ش دو ؛ یع ننن ی ،ا ارف ددد شایس  ،هت اا ارف ددد ی
هس نت د که ال وگ ی ر تف اری مطلوبی را ارایه می دهند و این امر در عملکرد به عم یارهای اثربخشی
ت بع یر می ش دو ( نخ یفر.)29 13 ،
برخی از صاحب نظران به جای ارایه تعریف از شایس گت ی ،به ارایه مؤلف ههه ها ای شایست گگگ ی ممم ی
ش و عم ل امو تتت حرف ههه ای ،مه را تتت ها
پردازند .به ع ون ان مثال می توان به مؤلفه هایی چ ناد :نو شش شش
(مهارت های ر تف اری ،مهارت های فکری) ،ویژگ گگی ها ای شخص صصیتی (اعتم ب دا ههههه نفس  ،،،ب ور ننن
گرایی) ،نگرش و بینش (ار شز

ها ،ا وص ل گرایی) ،اع ابت ررر حرف ههه ای (ارتباطا تتت ق ووو ی رسمممی،

ق فرح ترد ههههه ای) ،اع ابت ررر عمو ممم ی (ارتباطا تتت ق ووو ی غیررسمممی ،ش یمومع تره )) ))) اش درک هرا   
(بخ یت اری و دی ،نارگ

ش اثربخش ششی
 .)29 13در مطال گید یا هع ر فه  تتتتتتت ش ر صخا اا براای س جن ش ش

مدیریت به شرح زیر ارائه نم دو ه اند -1 :اجرا :برنا هم های مدیری ،ت تا چه اندازه توسط اعضای
ط بررر ق ار ررر ممم ی
سا مز ان انجام می شوند -2،رهبری  :مدیریت تا چه حد بصورت اثربخش ارت اب ط ط
کند و چشم انداز و استراتژی سا مز ان را به اعضا انتقال می دهد -3،تفویض ا تخ یار :تا چه میزان
مدیری ،ت تکالیف را واگذار می نماید -4 ،بازگشت سرمایه :ت چ ا ههههه ان هزاد  ،،،مدددیریت س ،نامزا
نم ابع مالی ،فیزیکی و انسانی را بکار می گیرد تا بازگشت قابل ق وب لی براای س اه ممم داران داشت ههه
باشد -5 ،مدیریت تعارض :تا چه حد مدیریت قادر به بکارگیری مهارت های تم فاوت و مش هبا
برای حل تعارض اس ،ت  -6انگیزش :مدیریت چ وگ نه تالش می کنددد ک ککه نیازها ای دی ارگ ننن را
بفهمد و وم جب بر آوردن آنها بش ،دو  -7پاداش :مدیریت چ وگ نه برای درک و ارزی ییابی ار شز
های دیگران تالش می کند (کری نت ر و کرینشی .)2002 ،یکی از ال وگ ه شجنس یارب عماج یا

شایس گت ی مدیران ،ال وگ ی شایس گت ی کامرون و کوئین )7002( 1می باشد که مدنظر مطال هع حاضر
نیز می باشد .در این ال وگ شایس یگت های زیر برای مدیران در نظر گر هتف شده است:

-1مدیریت تیم ها :2تسهیل کار تیم های اثربخش ،نم سجم ،با کارکرد روان و عملکر ددد ب الا ؛ ؛-2
ل بررر ب روخزا ددد حا یم انه ،،،
ن رف ددد ی مش مت ل ل
مدیریت روابط بین فردی :1تسهیل اثربخشی روابططط بین ن

. Cameron & Quinn
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دادن و حل مشکالت بین فردی؛  -3مدیریت بهسازی کارکنان :2کمک ب ههه ا ارف ددد براای

به دوب عملکر ،د گسترش شایس گت ی ها ،و به دست آوردن فر تص های بهسازی فردی؛  -4مدیریت
ل ای اج ددد ایدههه ها ای
ن آو وری :3تشویق افراد به ن آو وری ،توس هع گزی هن ها ،خالقتر شدننن و تس یه ل ل

جدید؛  -5مدیریت آینده :4برقراری ارتباط برای آگاه کردن کارکنان از چشم اندازی روشن از
آینده و تسهیل تحقق آن؛  -6مدیریت پیشر تف

مستمر :5ترویج جهت گیری به س ووو ی پیش فر ت تت

مداوم ،انعطاف پذیری و تغ یی ر سازنده در افراد در طی زندگی کاری آنان؛  -7مدیریت رقابت:6
ترویج قابل تی

های رقابتی و گرایش تهاجمی در جهت پیشی گر تف ن از رقبا؛  -8نیرو بخشیدن به

ش بس ای ررر و کاررر
کارکنان :7ایجاد ان یگ زه و تمایل در افراد برای پیش کنشی عمل کردن ،کوشش ش

ج مشتررری محوررری ،درگیررر ک در ننن آناننن و ارائ ههه
جدی؛  -9مدیریت تمرکز بررر مشتررری :8ت یور ج ج

خدمات با کیف تی ی فراتر از انتظار آنان؛  - 10مدیریت جا هعم پذیری( 9فرهنگ پذیری) :کمک به
یو
گ س نامزا ی ی
ی از آنچ ههه ک ههه از آناننن انتظاررر مییی رو ،د فرهنگ گ
افراد در دس یت ابی به درک روشنی ی

یعم ارهای سا مز ان و چ وگ نگی انطباق افراد با شرایط کاری؛  -11مدیریت نظام ک تن رل :10تضمین

اینکه روش ها ،اندازه گیری و س جن ش ها به گونه ای هس نت د که فرای هدن اا و عملکر ددد را تح تتت

ج هم گنها ییی در درون س نامزا  ،،،در بین ن
ن
ی :11ت یور ج ج
ک رتن للل ق ار ررر ده دن ؛؛  - 12یریدم تتت هم گنها ی ی
واحدهای خارج از آن و در بین مدیران؛ و تسهیم اطالعات بین سا مز ان و محیط آن (کامرون و
کوئین.)7002 ،
امروزه مدیریت و شایس گت ی های آن در رأس همه مسائل قرار دار .د اگر مدیری تفکر راهبردی
نداش هت باشد و ن وت اند راهکارها و روشهای نم اسب را با ا تفک ککر سررریع درک ک دن  ،،،هرگززز ق دا ررر
ن وخ اهد ب دو سا مز ان را به تحقق اهداف و بکارگیری روشهای نم اسب هدایت کند (محم و یدو
1
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دیگران .)1931 ،مدددیران ،یکییی از مهمترررین ارک ککان در هررر س امزا ننن و ب ههه وی ییژه س امزا ننن ها ای
زومآ شی به شمار می آیند که در انجام ومأم ریتها و تحقق اهداف سا مز ان نقش به سزایی دارند.
از این رو ،همواره فوم قیتها و شکستهای یک سا مز ان به حساب مدیران آن گذاش هت می ش .دو در
این میان ،در کشورهای در حال توس هع که نگرش س ناما ههه ای در س هنامزا اا کمتررر نهادین ههه شدههه
اس ،ت نق م ش دد دددیران از اهم ییی ت بیشتررری بر ادروخ ررر است  ...در ای یین س اهنامزا  ،،،مدددیرانی ک ککه از
ویژگیهای مطل بو (شایس گت ی) بر وخ ردار باشند ،سا مز ان را به سم تتت رشددد و ت اع للی سو ققق ممم ی
دهند ،عملکرد آن را باال می برند و شایس گت ی و شایس هت ساالری را در سیستم جاری می س دنزا
(پورکریمی و صداق ،ت  .)39 13دین یبم ن اسالم نیز به فرهنگ شایس هت پروری تاکید هب و ناوارف   
کارگماری شایس گت ان سفارش زیادی نم دو ه اس .ت نم صبها و مسئول تی ها ،امانت هایی به ش یم رام   
  

آیند که باید به اهلش واگذار شوند ،همانا خداوند شما را امر می کند ک نآ لها هب ار اهتناما ه
واگذار ک ین د (سوره نسا ،آیه .) 58
در بررسی پیش هنی وم ضوع ،مطال هع سپهوند و شری تع

نژاد (  )39 13نشان داد شایس گت ی مدیران بررر

تعهد سا مز انی و رضایت شغلی کارکنان ت یثأ ر مث تب

و نعم ادار دار .د مطال هع پورکریمی و صداقت

(  )39 13نشان داد که برای س جن ش شایس گت ی باید به سه وم لفه :شایس گت ی ارزشی ،شایس گت ی حر هف
ای و شایس گت ی شخصیتی توجه نم .دو در میان این سه مؤلف ،ه مؤلف ههه شایست گگگ ی ارزش ششی ،دارای
بیشترین تب یی ن ک نن دگی است و شایس گت یهای شخصیتی و حر هف ای در مرت هب ها ای بعدددی تبی ییی ن
ک نن دگی قرار دارند .مطال هع رن بج ر و همکاران (  )39 13نشان داد مهمترین شایس گت ی های ناریدم
عبارتند از دانش و عم ل مو ات حر هف ای ،مهارت های ر تف اری و فکری ،ن رگ ششش و ب ییی نش ،اع رابت ،،،
ویژگی های شخصیتی ،خد تم
اخالق ققی .مطال تخب هع ی و یرا

گ از ررری ،مسؤللیت پ ذذذ یری و توج ههه ب ههه ار شز

ها ای اعتقا ددد ی و

 ناراکمه (((( (((  )29 13نش صخش یاه یگژیو هک داد نا ی روط هب یت          

نعم اداری با اثربخشی مدیران رابطه دارد و روابط انسانی ،ش قو تغ یی ر و واقع ب نی ی به ترتیب بیش از
سایر ویژگی های شخص تی ی  اب  ا .تسا طبترم ناریدم یشخبرث

یدومحم هعلاطم و ناراکمه          

( )1931نشان داد باالترین شایس زا یگت یاه هورگ ناریدم رظن یاه یگتسیاش هب یشزومآ     

    

شخص تی ی و پایین ترین شایس گت ی به شایس گت ی های سیاسی مربوط اس .ت مطال هع حسنی و سامری
(  ) 1389نشان داد که سرادم

رت شخبرثا هنارتخد

سپ سرادم زا ر تسه هنا ند  و ببببببب ب بببببببببین اثربخش ششی

سا مز انی مدارس و مؤلفه های آن (ن آو وری ،تعه امزاس د نن نننی ،رضا ایت شغللی و روح ییی ه دب ییی ران)
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رابطه نعم ادار وج دو دار .د مطال هع تیرایاری 1و دیگران (  ) 2010نشان داد که بین شایس گت ی فردی با
با عملکرد شغلی رابطه وج دو دار .د مطال هع شین و پارک )9002( 2نشان داد بین شایس گت ییی ها ای

فردی و عملکرد فردی رابطه وج دو دارد اما بین شایس گت ی های جمعی و عملکرد جمعییی رابط ههه
ای وجو ددد ن راد ددد  .مطال  گناو و واایک نوجاوسکیا هع (((( ((((( )9002نش ،اه میت لیکشت هک داد نا

    

ارتباطا ،ت هماه گن ی ،اجراء و یادگیری پ وی س گتسیاش ،هت ی ناریدم تیقفوم یارب یمهم یاه         
اس .ت در مطال هع بورگولت

راکمه و ا  ن (( ((( )8002یا  ریغتم راهچ اه هتف ممممممممم ه و یطابترا یاه ترا

ذم اکره ،مدیریت پیچیدگی و انطباق پذیری و یادگیری مستمر ،ن آو وری و درون نگری و مهارت
رهبری را برای شایس گت ی مدیران نشان دا .د
اگر وخ اهان افزایش اثربخشی مدارس هس یت م ،نیا نمز د مدیرانی هس یت م که شایس گت ی ه ار مزال یا
داش هت باشند ،از تواناییها و مهارتهای حر هف ای و تخصصی بیشتری بهره دنشاب دنم  ،،،،،براای حل ل
ل
مسائل جاری ،انگیزه های قویتری داش دنشاب هت  ،،،،،مس وئ للیت بیشتررری را بپذیرن .د م دد دددیران مراکز
زومآ شی به ع ون ان رهبران زومآ شی ،مسئولیت هدایت همه فرایندهای یا دد هی و یادگیری را در
نظام شزومآ

و پرورش بر عهده دارند و به دلیل داشتن ارتباط مستقققیم با ا فرادس ات ننن س امزا ننی،

عم لمان ،دانش زومآ ان و اولیای آنها ،از جایگاه سا مز انی راهبردی بر وخ ردارند .بنابراین ،ناریدم
مدارس باید بیش از سایر مدیران ،از صالحیت ها و شایست گگگ ی ها ای حر  هف اای زال م بر ادروخ ررر
باشند .کشور ما از لحاظ سا تخ ار جم تیع ی ،یکی از ج یم بوسحم اهروشک نیرتناو
توجه به این قشر حساس و آینده ساز می تواند وم جبات پیشر تف

ذل .دوش اااااا ااااااا

جا هعم را فراهم آور .د از آن اج

که پایه های شخص تی ی و علمی این بخش از جا هعم در مدارس ب ین اد نهاده یم ش دو وج دو مدارس
اثربخش ضروری به نظر می آید و برای داشتن این مدارس به مدیران زومآ شی کار مآ د نیا دنمز
ش با ا
ن اریدم ننن ا خبرث ش ش
است (ب یتخ اری و دیگران .)29 13 ،مطال اع تتت ا یخ ررر رابط  ه اای ادانعم ررر بین ن
اثربخشی و پیشر تف

تحصیلی دانش زومآ ان نشان می ده و یهلادبع( دن

دیح ر ،درف ی      .)39 13

مدیر زومآ شی ،نباید فقط بازگو ک نن ده بخشنا هم ها و جم ری آئین نا هم ها و ناظر بر اجرای برنا هم
باشد بلکه وظیفة عمدة او هدایت ا وم ر زومآ شی در جهت تحقق اهداف شزومآ

و پ رور ششش و

توس ةع یادگیری و عملکرد دانش زومآ ان در جا هعم است (بهرنگی و طباطبایی ) 1388 ،که انجام
. Tiraieyari
Shin & Park

1
2
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هر چه بهتر چ اه یگتسیاش و تراهم نتشاد یورگ رد یا هفیظو نین ی  مزال  ا .تس
شزومآ

امزاس

ننننننننن نننننننننن

و پرورش زاهدان نیز نیا نمز د بررسی اثربخشی مدیران مدارس نم اطق تحت پوشش دوخ

وخ اهد ب دو و در این راستا نیا نمز د آگاهی از شایس گت ی و صالح تی

مدیران مدارس می باشد که

در پژوهش حاضر ،با توجه به محدودیت مز ان و امکانا ،ت مدیران سرادم

سرادم ناریدم هب    

ابتدایی شهر زاهدان محدود شدند .بنابراین هدف اصلی این مطال هع پیش ب نی ی اثربخش ناریدم ی   
مدارس ابتدایی زاهدان بر اساس ال وگ ی شایس گت ی کامرون و کوئین اس .ت
روش پژوهش
پژوهش حاضر ت یصو فی-همبس گت ی است که جا هعم مآ اری آن کل هی مدیران مدارس ابتدایی ش ره
زاهدان در سال تحصیلی  39 13 -49به حجم  3156نفر ب دو که ب فداصت یریگ هنومن هویش ه ییییی یییییی-
طبقه ای و بر اساس فر وم ل نمونه گیری کوکران تعداد  347نفر به ع ون ان نمون ومن ناونع هب ه نه     
وم رد مطال هع قرار گر نتف د .برای جمع آوری اطالعات از دو پرسشنا هم زیر استفاده شد :الف) ابزار

ان هزاد تراهم یریگ ها ریدم ی ی تتتتتتتتت  1ک رما و نن ن و ک  نیئو (( ( :)7002ای بلاق رد رازبا ن       

 12وم لفه  

(ن آو وری ،رقابت پذیری ،هماه گن ی ،به ن ،یرگن هدنیآ ،نانکراک دوب ی ماظن ،یشخبور ،لرتنک
روابط بین فردی ،پیشر تف

     

مستمر ،مشتری محوری ،مدیریت تیم ،فرهنگ پذیری)  5گویه ای به

بررسی شایس گت ی های مدیریتی می پردا .دز پرسشنا هم بر اساس ط جنپ فی

هنیزگ یا لی زا ترک

کامال خم الفم تا کامال وم افقم تنظیم شده اس .ت ش وی ه نمره گذاری آن نیز از =1کامال ات مفلاخم   
=5کامال وم افقم وخ اهد ب .دو حداقل نمره در این ومزآ ن  60و حداکثر آن  003وخ اهد ب .دو هرچه
نمره به  003نزدیکتر باشد نشانه صالح تی

و شایس گت ی بشتر مدیریت مدرسه اس .ت ب)پرسش همان

اثربخشی مدیران مدارس عالقه بند ( :)1 37 1این پرسشنا هم در قالب  30گویه به س جن ش اثربخشی
مدیران مدارس می پردا .دز پرسشنا هم بر اساس مقیاس پنج گزی هن ای لیکرت از بسیار کم تا بس رای
زیاد تنظیم شده اس .ت ش وی ه نمره گذاری آن نیز از  =1بسیار کم تا ا  =5بس وخ دایز رای ا .دوب ده    
حداقل نمره در این ومزآ ن  30و حداکثر آن 150

وخ اهد ب .دو هرچه نمره به  150نزدیک دشاب رت   

نشانه اثربخشی بیشتر مدیریت مدرسه می باشد .برای تع یی ن روایییی پرسش  اه همان ا ززززز روش روایییی
مح وت ا استفاده شد .در این راستا پرسشنا هم ه سا طسوت ا ا دم هورگ دیت ییییی ییییییریت زومآ ش هاگشناد ی   

). Management Skills Assessment Instrument (MSAI

1
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سیستان و بلوچستان وم رد تأیید قرار گر نتف د و اطمینان حاصل گردی یید ک ههه پرسش ه همان اا ااا هماننن
خصیصه وم رد نظر پژوهشگر را می س نجن د و از اع ابت ررر زال م بر ادروخ ررر ممم ی باش .دن نییعت یارب    
پایایی از ضریب آلفا کرونباخ استفاده شد که مقدار ضریب بدست مآ ده برای پرسشنا هم س جن ش
شایس گت ی های مدیریتی (  )0/ 789و برای پرسشنا هم اثربخشی مدیریت (  )0/ 761ب .دو این ض بیار
نشان دهنده آن است که پرسشنا هم های وم رد استفاده از پایایی زال م بر وخ ردارند .ب و هیزجت یار
تحلیل داده ها از مآ ار اس پ یگتسبمه بیرض یطابنت ی ب نامزمه هناگدنچ نویسرگر و نوسر ااا ا اااا ااااااااا
استفاده از نرم افزار مآ اری  spss21استفاده شد.
یافته ها
برای بررسی رابطه بین شایس گت ی های مدیریتی ب م رد ،سرادم ناریدم یشخبرثا ا ر زا لوا هلح   
ضریب همبس گت ی پیرسون استفاده شد که ضرایب آن در جدول  1آورده شده اس .ت
جدول  .1ضرایب همبستگی متقابل شایستگی های مدیریتی و اثربخشی
Sig
r
اثربخشی مدیر
ن آو وری

0/ 743

0/000

رقابت پذیری

0/ 738

0/000

0/ 745

0/000

هماه گن ی
به دوب کارکنان

0/6

0/000

آینده نگری

0/817

0/000

نیروبخشی

0/ 724

0/000

نظام ک تن رل

0/9 35

0/000

روابط بین فردی

0/ 753

0/000

مستمر

0/208

0/000

مشتری محوری

0/ 753

0/000

پیشر تف

مدیریت تیم

0/ 578

0/000

فرهنگ پذیری

0/ 778

0/000

شایس گت ی های مدیریتی

0/ 825

0/000

یا هتف های جدول  1نشان می دهد که تمام ضرایب همبس گت ی بین شایس گت ی های مدیریتی و وم لفه
های آن با اثربخشی مدیریت مث تب

دانعم و ار تسا    

(  ،)p>0/ 01ب  دوجو نیاربان ر بثم هطبا تتتتتتتتت و

نعم ادار بین شایس گت ی های مدیریتی با اثربخشی مدیریت تأیید می گر دد که ب اب :تسانعم نیا ه    
باال ر تف ن سطح شایس گت ی های مدیریتی ،اثربخشی مدیران مدارس نیز افزایش پ  .دنک یم ادی در   
مرحله دوم و پس از پی بردن به وج دو رابط و تبثم ه

ی با
نیب رادانعم      شایس تیریدم یاه یگت ییی ییی
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اثربخشی مدیری ،ت جهت برآورد این رابطه از رگرس وی ن چندگانه همزمان استفاده شد ک فای ه ته   
های آن در جدول  2گزارش شده اس .ت
جدول  .2خالصه تحلیل رگرسیون برای تبیین رابطه شایستگی های مدیریتی و اثربخشی مدیریت
ض بیار        

ضرایب غیر استاندارد

تم غیر
ن آو وری

B
0/ 049

رقابت پذیری

Std. Error
0/ 055

استاندارد

Sig

t

Beta
0/ 054

0/ 883

0/ 378

0/110

0/ 054

0/310

0/312

0/ 831

هماه گن ی

0/ 029

0/ 059

0/ 031

0/994

0/ 816

به دوب کارکنان

0/ 158

0/ 042

0/ 17

3/ 781

0/ 000

آینده نگری

0/ 078

0/ 06

0/ 085

1/403

0/ 193

نیروبخشی

0/ 144

0/ 042

0/ 15

3/934

0/ 100

نظام ک تن رل

0/ 126

0/ 04

0/ 099

3/ 125

0/ 200

روابط بین فردی

0/ 21

0/ 051

0/802

4/ 125

0/ 000

مستمر

0/ 376

0/ 05

0/404

7/ 458

0/ 000

مشتری محوری

0/ 157

0/ 052

0/ 17

2/ 98 9

0/ 300

پیشر تف

مدیریت تیم

0/ 123

0/ 042

0/311

2/ 38 9

0/ 400

فرهنگ پذیری

0/ 148

0/ 053

0/ 158

2/ 776

0/ 600

Sig= 0/000

f= 39/ 48

r2= 0/ 766

r=0/ 875

بر اساس یا هتف های جدول  2مقدار  fدر سطح کمتر  0/ 01و تسا رادانعم

ربانب ا رفص ضرف نی

    

"رگرس وی ن نعم ادار نیست" با اطم نی ان  0/ 99رد می ش .دو مق  هناگدنچ یگتسبمه بیرض راد (((( ((((()r
 0/ 875و ضریب ت ییع ن ( )r2نیز برابر با  0/7 66می باشد ،به این نعم ا که  76 /6درصد تغ یی رات تم غیر
مالک (اثربخشی) را وتیم ان بر اساس تم غیرهای پیش بین ( وم لفه ه گتسیاش یا ی دراو )یتیریدم     
شده ت ییب ن نم دو و بق هی عتم لق به سایر تم غیرهایی است که در این مطال هع لح گن ظا ر مه .دنا هدید    

چ ین ن با توجه به نعم ی داری ضرایب  βفرض صفر "ضرایب بتا برابر با صفر است" با اطم نانی

99

درصد رد می ش دو و از بین وم لفه های شایس گت ی های مدیریتی ب تفرشیپ یاه هفلوم بیترت ه     
مستمر با مقدار  ،)0/404( βروابط بین فردی با مق راد  ،)0/802( βمش رادقم اب یروحم یرت      β

(  ،)0/ 17به دوب کارکنان با مقدار  ،)0/ 17 ( βفرهنگ پذیری ب رادقم ا     ،)0/ 158 ( βنیروبخش اب ی   
مقدار  ،)0/ 15 ( βمدیریت تیم با مقدار  )0/311( βو نظام ک رادقم اب لرتن      ،)0/ 099 ( βبیش نیرت
تا یث ر را بر اثربخشی مدیران مدارس دارند.
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بحث و نتیجه گیری
یا هتف اصلی این مطال هع نشان داد که بین شایس گت ی های مدیریتی و اثربخشی مدیران مدارس رابطه
مث تب

و نعم اداری وج .دراد دو یلحت جیاتن ل زین نویسرگر  ن ناش یزاسهب یاه هفلوم هک داد         

کارکنان ،نیروبخشی ،نظام ک تن رل ،روابط بین فردی ،پیشر تف

مستمر ،مشتری مح ریدم ،یرو یت

تیم ،فرهنگ پذیری از توان یا ی ینیب شیپ  دم یشخبرثا ی دم نار ا ادروخرب سر ر ای .دن ففففففففففففففف یاه هت   
مطالعات سپهوند و شری تع

ن  داژ ((  ،)39 13ب راکمه و یرایتخ ا  ن (( (((  ،)29 13محم راکمه و یدو ان   

( ،)1931ط وپرها ررر کالنتررری و همک  نارا ((  ،) 1389تیرای گید و یرا ر  نا (( (((  ،) 2010ش کراپ و نی   
( ،)9002ایکسواجون کیااو و وانگ ( )9002و بورگولت و همکاران ( )8002نیز نشان دهد یم   
که بین شایس گت ی های مدیریتی با عملکرد و اثربخشی مدیران رابطه وج دو دار .د
یا هتف ها نشان داد که بین مدیریت ن آو وری با اثربخش  سرادم ناریدم ی ر یرادانعم تبثم هطبا       
وج دو دار .د ظهور ن آو وری نه تنها سا مز ان ها را قادر می سا دز نس تب

به رقبا ا مزی تتت رق تبا ییی ب ههه

ی ارائ ههه مییی ک کیپ( دن اا ااا،1
دست آورند بلکه ابزار س نمدو دددی را براای ارتقا ای عملکر ددد س نامزا ی ی
 .)2002مامفورد از ن آو وری به ع ون ان عصای جادویی یاد می کند که مدیران فوم ق و اثربخش با
تک هی بر آن نه تنها بر مشکالت و محدودیت ها فائق می شوند بلکه عالوه بر آن به خل تصرف ق
   

های جدید و بهره برداری کار مآ د از آنها بر می آیند .ریکارد و مائوگر ن دننک یم نایب زی هک

ن آو وری مسیرگریزناپذیر برای کسب و کار آینده است که تمام شرکت ها و ب گن اه های اقتصادی
تولیدی و خدماتی فوم ق و پایدار را به سوی دوخ می وخ اند .امروزه دیگر نمی توان از ن یروآو
به ع ون ان یک فر تص

یاد کرد بلکه فراتر از آن باید آن را یک ضرورت حیاتی و ب ین ادین به شمار

آور .د مدیران ن آو ور وم جب افزایش توان و مزیت رقابتی سا مز ان از طریق کاهش هزی هن ه د و ا ر
ن هجیت کیف تی

بهتر محص تالو و راک و تامدخ ا و یی

دندرگ یم نامزاس ترهش و یشخبرثا

      

(قهرمانی و حسن مرادی .) 1387 ،بنابراین مدیران سازمان ها باید تمام تالش وخ ددد را در جهت
ایجا ،د تشویق و نهادی هن سازی خالق تی

و ن آو وری به کارگیرند (ک یت ال و شانی.)5002 ،

یا هتف ها نشان داد که بین رقابت پذیری با اثربخشی مدیران مدارس رابطه مث تب

دوجو یرادانعم   

دار .د یکی از ویژگیهای سا مز انهای فوم ق امرو ،ز بر وخ رداری از ق رد تتت رقابت پ ذذذذذ یری است ...

. Pyka

1

52 1

لنا هم رهبری و مدیریت زومآ شی /سال نهم  /شماره سوم /پاییز 49 13
فص 

رقابت پذیری را تم رادف با بهره وری و چ وگ نگی استفاده یک سا مز ان ی سنا عبنم زا تلم ا ان ،ی     
سرمایه و نم ابع ط عیب ی دوخ (پ ،رترو  5002ب  یماسحدنز زا لقن ه و ،ناراکمه        ،)39 13توانا ایی
سا مز ان در جهت ماندگاری در کسب و کار ،محافظت از سرمایه های سا مز ان ،بدس تتت آوردن
س و اس افت ننن 1996 ،1ب و ناربجنر زا لقن ه
بازگشت سرمایه ها ،و تضمین ش هلغ اا در آی یپ( هدن سس سس

همکاران )1931 ،می دانند .از آنجا که مدارس سا مز انهای دنتسه یتامدخ عبنم نیرتمهم سپ    
رقابت پذیری آنها ،دانش می باشد .در دنیای رقابتی امرو ،ز دانش ب  میظع یعبنم ناونع ه بببب ب ببببببرای
مزیت رقابتی به حساب می آید (چن .)4002 ،غیرقابل تقلید ب دو ن ،کمیاب ب دو ن ،ارزشمند ب ندو
و غیر قابل جایگزین ب دو ن از ویژگی های این دارایی های دانشی ،هم و اهدرکیور روهظ اب هار   
مفاهیمی چون مدیریت دانش ،سرمایه فکری ،دارایی نامشه ،دو دیدگاه دانش گرا ب  ،نامزاس ه و
نیز کثرت تحقیقات دانشگاهیان و دست اندرکاران اجرایی ،همگی گویای اهم تی

فزاینده عبانم

دانشی در سا مز ان ها می باشند (قانعی را ،د  .) 1382مدیران فوم ق و ا هک دنتسه ییاهنآ شخبرث

   

ب وت انند سرمایه های دانشی س  دوخ نامزا ر بلاق رد رادیاپ تروص هب ا  تیلاعف ها تایلمع ی ی         
مدیریت کند تا اهداف دوخ را به انجام برس نا ن رهب هب و د ه تسد یرتالاب یرو 

،گارد( دنبای       

.)3002
یا هتف ها نشان داد که بین هماه گن ی با اثربخشی مدیران مدارس رابطه مث تب
امروزه سا مز ان ها با فشارهای بسیاری برای به دوب عملکرد و استفاده از فر تص

نعم اداری وج دو دار .د
های رقابتی بازار

وم اجه هس نت د که عدم توجه به این عالئم می تواند بقا و اثربخشی آن ها را با خطر وم اجه سا .دز
هم افزایی هم مز انی ایجاد می ش دو که دو یا چند کسب و کار یا محص ،تالو به همراه نم ابع و
شایس گت ی هایشان ،مکمل و تقویت ک نن ده یکدیگر باشند ،به نحوی که عملکرد ک ککل کسببب و
کار و محص تالو

و خدمات مرتبط ،بیشتر از جمع جبری عملکرد تک تک آن کسب و کارها

باشد (والکر و همکاران .)6002 ،به ای یین ترت ییی ب ،چ ییی زی ک ککه ب ببیش از پ پپیش اهم ییی ت ممم ی یاب ،د
هماه گن ی بین عناصر گوناگون س امزا ننی اس .ت

نهامه گگگگگ ی وم ضوعععی اس تتت ک ککه در س وط ححح و

عف الیت های گوناگون فردی و سا مز انی وم رد توجه بسیار قرار گر هتف است ((ک ککالوین و بوس ،لو
 .)7002اجرای استراتژی یک سا مز ان مز انی توأم با فوم ق تی

وخ اهددد بو ددد ک ههه س یا ررر اق اماد تتت و

. Pace & Stephan
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عف ال تی

های سا مز ان با آن هم سو و هماهنگ باشد (ر عیف ی و زاه ید

 .)1931 ،،،پ سا حضاو ر تتتتتتت

ل وخ اهنددد ک ککرد
ش تررر و ک ککاراتر عمل ل
سا مز ان ها مز انی که به هماه گن ی دست می یاب دن  ،،،ا خبرث ش ش
( یف اضی و اعرابی.)39 13 ،
یا هتف ها نشان داد که بین روابط بین دم یشخبرثا اب یناسنا و یدرف ی دم نار ا هطبار سر
نعم اداری وج دو دار .د مدیران رابطه مدار عملکرد بهتری نس تب

ثم بت        

به مدیران وظیفه ادم ررر دارنددد و

سا مز ان آنها نیز از اثربخشی بهتری بر وخ ردار اس .ت در واقع رابطه مداری جزیی از مهارت های
مدیران امروز است که به طور نعم اداری با اثر بخشی سا مز ان همراه اس ،ت وکارکنان نیز اغلببب
مدیران رابطه مدار را ترجیح می دهند (گروس ،نم

 .)3002ن وب ددد مهارتها ای ارتباطاتتی وم جببب

افزایش هزی هن ها می ش دو و در نهای ،ت اثربخشی را کاهش می دهددد ( ام تتیز .)7002 ،یا یاه هتف   
تف من ( )7002نشان داد هرگاه در سا مز انی ا وص ل روابط انسانی رعایت نش دو ی نع ی تصمیم گیری
تم مرکز باشد ،ر تف ار کارکنان ،تحت نظارت قوانین و رویه های زی ییادی ق ار ررر دار ،د بهرهه وری،
رضایت شغلی و خالقیت کاهش یا ،هتف نگرش نم فی درباره گروه کاری افزایش می یابد .از این
رو مدیران می توانند با به دوب مهارت های انسانی ،از جمله رشددد مه را تتت ها ای ارت اب طططی مز ین ةةة
مدیریت مؤثر و تحقق اهداف سا مز انی را فراهم نمایند (نظری و همکاران.)1931 ،
یا هتف ها نشان داد که بین رشد و توس هع مستمر با اثربخشی مدیران مدارس رابطه مث تب

دانعم اری   

وج دو دار .د مدیران اثربخش سا مز ان را به سمت رشد و تعالی س قو می ده دن  ،،،عملک ککرد آن را
م جاررری ممم ی س کروپ( دنزا ر می ی و 
باال ممم ی برنددد و شایست گگگ ی و شایست ههه س الا ررری را در سیستم م
صداق ،ت  .)39 13مدیران اثربخش همواره تغ یی ر و تحول س تفرشیپ و دشر روظنم هب ار ینامزا     
سا مز ان مدنظر قرار می دهند .رضائیان و بابای اهری (  ) 1383بیان می ک هب شخبرثا ناریدم دنن
نم ظور رشد و پیشر تف
(شنا تخ

   

مداوم سا مز ان هم دننک صخشم دیاب هراو چ ههههههههههه با اید تغغغییییر کند ؟؟؟

و تحلیل مسأله) ،به چه باید تغییر یابد؟ (طراحی راهبردها) ،چ وگ نه باید تغییر

کند؟ (کاربرد تاکتیکها) .فرنچ و بل تعم قدند تحول س امزا ننن نوعععی راه ک تسا درب

ههههههه

ش ها ا و آگاهههی ها ای حا لص ههه از پ ووو یایییی ها ای گ ور هههی و نظررریه ها ا و
اساس آن بر بینش ش
لو
کاربردها است که می تواند بسیاری از مسائل مهم انسانی وم ج د دو ررر س امزا ننن را حل ل
فصل کند .راب نی ز ع ون ان می کند اگر تغییییر و تحولللی در کار ن دوب  ،،،کار مدددیران نس تب ًاًاًاًا
شکل ب دو ؛ ؛ زیرا ا ورم ززز با ا درف اا رف ققق ی نمممی کرد و
ساده بو ددد و برنام ههه ریزی ب ود ننن مش ش
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ل می شد  ...از آنجا ا که محححیط با ا دوب تابث ،،،،،
مشکل مربوط به طراحی سا مز ان نیز حل ل
نیازی به تطبیق ن .دوب همین طور ،تصمیم گیری به شدت ساده ب دو ؛ ؛ زیرا پیامددد
هر تصمیم گیری با قطعیت قریب به یقین قابل پیش بینی ب .دو کار مدیران
فی نمممی کردند  ،،،اگررر مشتررریان
ساده بو ددد اگررر رق وت اب لل لللیدات و امدخ تتت جدددید رعم ف ف
در وخ است های تازه مطرح نمی کردند ،اگر مقررات دولت هیچ گاه تغغغییییر نمممی کر ،د
اگر نف اوری هیچ گاه ترقی نمی کر ،د یا اگر نیازهای کارکنان همیشه یکسان بو ددد
ش و وانف ررری با ا
گی بشررر از جمل ههه دانش ش
(حاجی عمو عصار .) 1386 ،امروزه تمامی اب اع ددد زندگ گ
شتابی بی مانند در حال تحول هس نت د و به تعبیر دراکر یگان ههه امررر ثاب تتت در دنیای
امروز تغییر اس .ت بنابراین سا مز انها نه تنها برای پیشر تف

مداوم دوخ بلکه برای بقا و پویایییی

دوخ ناگزیر به نوآوری و تغییرات مستمر و دایمی هس نت د (جعفری و حنیفی.) 1386 ،
یا هتف ها نشان داد که بین مدیریت مشتری محوری (توجه به ذینفعان) با اثربخشی مدیران سرادم
رابطه مث تب

نعم اداری وج دو دار .د مدیران اثربخش همیشه به اصل ارتباط با ذینفعان توجه دارند و

آنها را در تصمیم گیری ها مشارکت می دهند .مشارکت جمعی کل هی افراد در ا وم ر مدرسه نوعی
گسترش ومد کراسی و مردم ساالری را وم جب می گر دد (داودی پور ) 1386 ،و به نم ظ دوبهب رو   
و توس هع واقعی شزومآ
واقعی در تصمیم گیریه یا

و پرورش باید تمامی ذینفعان ( عم لمان ،والدین و یادگیرندگان) ب روط ه   
ب طبترم ههههه ت سردم رد یریگدای و سیرد ههههههه مش تکرا

دنشاب هتشاد

( وم لفورد و دیگران .)0002 ،در مدارس اثربخش ،مشارکت والدین و جا هسردم رد یلحم هعم    
باالست (کیلی و راشل .)1002 ،برنا هم هایی که با مش تکرا

م یحارط نیدلاو ی تارثا دنوش       

بارزتری بر عملکرد تحصیلی دانش سابوا( دنراد نازومآ ان ممم ممممی 1و اوباس ،یمنا

مدیران اثربخش از طریق شوراهای دان آ ش مو یز

 .) 2012همچ نین

د اب ا .دننک یم رارقرب طابترا نازومآ شن   

مطالعات نشان می دهد دانش زومآ ان به کار مآ دی شوراهای دانش زومآ ی نظر مث تب

  
داش نت د و

به مشارکت در برنا هم های شوراهای ذم کور عالق ههه نم ددد ب دو ن داژن یناحبس( د     و همک ،نارا
.) 1386

- Obasanmi

1

55 1

شب نی ی اثربخشی مدیران مدارس بر  / ...ناستی زایی و همکار
پی 

یا هتف ها نشان داد که بین نیروبخشی با اثربخشی مدیران مدارس رابطه مث تب

نعم اداری وج دو دار .د

تئوری های ان یگ زشی تأکید می کند که کار نم دان ناراضی نمی توانند اهداف س قحت ار ینامزا ق   

ب خب شند (ن زوی وف )3002 ،1زیرا چ ین ن کارکنانی فاقد ه جی ان و ان یگ زش در رابطه با کار یم دوخ   
باشند .عم لمان برای کسب عملکرد شغلی باالتر وبجم رند که بر ان و دنوش هتخیگ
ک نن د .ایجاد ان یگ زه باعث تا یث رگذاری فوم ق تی

راک هزیگنا اب     

فردی بر اثربخشی کلی مدرسه می ش دو (بال فود

و کراونس .)2002 ،عم لمان ه گن امی که بر ان هتخیگ اند نه تنها از روح هی باال هکلب دنرادروخ رب یی   
دانش زومآ ان آنها هم عملکرد بهتری داش هت و در فرایند یا دد هی-یادگیری تعامل بهتری وخ اه دن
داش .ت از این رو مدیران مدارس اثربخش همواره درصدد بران تخیگ ن عم لمان دوخ هس نت د.
یا هتف ها نشان داد که بین مدیریت تیم با اثربخشی مدیران مدارس رابط م تبثم ه

ععععع دوجو یرادان   

دار .د هکمن ( )2002بیان می کند که همه تیم ها  و ریدم کی زا تسیاب یم ر و شخبرثا ربه     
کار مآ د بر وخ ردار باشند م ،دیری که قادر باشد روابط درون تیمی و یم ان تیمی را به وخ بی هدایت
نم دو ه و اعضاء تیم را در مسیر نیل به اهداف س قو دهد .بر این اسا ،س مدیریت و رهبری یکی از
مهمترین و حیاتی ترین عناصر تیم های اثربخش اس .ت برای هدایت ثوم رتر تیم ،ابتدا مدیر تیم به
اعضاء القاء می کند که آنها از قدرت و توانایی زال م جهت انجام وظایف دوخ و نیل ب فادها ه   
بر وخ ردارند ،سپس تیم اعضاء را توج هی می کند که توانمندی های آنها چیزی فرات  ر ااز تف ضیو
ا یتخ ار صرف به آنها می باشد و در نهای ،ت نم ابع ،اطالعا ،ت وظایف ،ا یتخ ار عمل ،ان مزال شزیگ
  

را در ا یتخ ار افراد قرار می دهد تا ب وت انند به وص رت اثربخش اه دنشخب ققحت ار ینامزاس فاد

(ریکو و دیگران .) 2011 ،مدیران اثربخش انسجام تیمی را مدنظر قرار می دهند .یک تیم نم سجم
از اعتماد به نفس باالیی بر وخ ردار است و اطم نی ان دارد با تک هی ب یاه تیلباق و اه یدنمناوت ر
دوخ می تواند وظابف محوله را با فوم ق تی

به انجام برساند ،این امر به ای هک تسا تلع ن

    
میت     

نم سجم از مکانیزم های مفیدی (از طرف مدیر سا مز ان) بهره نم د می ش آ یاضعا هک دو ننن نننن را به
یکدیگر نزدیک نم دو ه و عف ال تی

های کاریشان را با هم هماه و لیب( دنک یم هچراپکی و گن    

همکاران.)3002 ،

- Nyozov
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یا هتف ها نشان داد که بین بهسازی کارکنان با اثربخش  سرادم ناریدم ی ر یرادانعم تبثم هطبا       
وج دو دار .د اثربخشی مدرسه در گروی بهسازی نیروی انسانی آن است و برای بهبس ین یزا ر یو   
انسانی مدیران مدارس باید بر یادگیری سا مز انی تاکید ک نن د .در یک سا مز ان یادگیرنده ،ره نارب
اثربخش ،طراح ،ناظر و عم لم هس نت د .مسئول تی

آنها سا تخ ن سا مز ان هایی است که در آنجا افرادبه

طور مستمرتوانایی های دوخ را در جهت شنا تخ

و فهم پیچیدگی ها ،شفاف تر کردن آرمانها و
،ناربهر       

توس هع بخشیدن به مدل های ذهنی مشترک ،گسترش دهند .ای ینعم نادب ن هک تسا

مسئول یادگیری کارکنان هس ،ناراکمه و داژن یناحبس( دنت       .) 1385در عص ییغت ر ر هوحن ،تا    
مدیریت در مدارس در عم رض تغ یی رات ناپ وی س هت اند .مدارسی که نمی توانند روش های مدیریت
نو و پویا در زومآ شگاه برقرار ک نن د ،یا از نظر زومآ شی شکست می وخ رند و یا از دیگر سرادم
عقب می مانند .مدارسی که ن وت انند تغ یی ر ک نن د و به تغ یی ر کردن ادا هم دهند شکست
همه افراد و مدیران باید عا تد جدید یادگیری مداوم را کسب ک نن د (ب و یس ین

.دنروخ یم   
،یهاش کلم     

.) 1388
یا هتف ها نشان داد که بین نظارت و ک تن رل با اثربخشی مدیران مدارس رابطه مث تب

نعم اداری وج دو

دار .د امروزه جّوّوسا مز انی و فضای حاکم در سا مز ان از جمله وم ضع ک تن رل مدیران را از ح ییی اتی
ترین و ضروری ترین مسائل در راه بهسازی سا تخ اری و سا مز انی تلقی می ک نن د ک ککه ممم ی تواند
جنم ر به بهره وری بیشتر در سا مز ان گردیده و در این راستا ،عملکرد کارکنان را ا زف اایش دهد
(میرابی .) 1380 ،شاید هیچ یک از وظایف مدیر دشوارتر ازک تن رل عملکرد زیردستان نباشد اما ا
نهایتا می تواند به ایجاد نیروی کاری مؤثر کم ممک ک و شیشا( دن

خاز ار ییی یییی .)4002،1در واقععع

هدف اصلی ارزشیابی عملکرد تحریک انگیزش کارکنان برای انجام وظایف و اجرای رسالت
سا مز ان اس .ت ارتقاها ،کارها ای محوله  ،،،ان اخت ببب براای زومآ ششش و ا زف اایش حق قو

ب رر ررر اسا سسس

گ 2و س ،گرب سناو
ک نمای یید (س رب سناو گگ گگ
ارزشیابی می تواند این انگ ییی زش را تحریک ک

   .)2002

مدیران اثربخش با ک تن رل و ارزشیابی عملکرد روا و پایا ،اطالعاتی درباره نقاط ق تو

و نیازهای

ط قو تتت ارزش ششیابی ش دنو هه و
کارکنان فراهم می ک نن د .اگر این اطالعات در جهت تقوی ییت نقاط ط

. Ashish & Zachary
. Swansburg

1
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برنا هم ریزی برای فراهم کردن پیشر تف

در مز ی هن هایی که نیاز است وم رد اس دافت ههه ق ار ررر گ ییی ر ،د

می تواند باعث به دوب عملکر ،د انگیزش و بهره وری ش دو (مانی.)2002 ،
یا هتف ها نشان داد ک رثا اب )یریذپ گنهرف( یریذپ هعماج نیب ه ب تبثم هطبار ناریدم یشخ           
کن ادیپ ن دن ای و هب    

نعم اداری وج دو دار .د افرادی که ن وت انند با فرایندهای درون سا مز انی انط قاب

ت یبع ری جا هعم پذیری سا مز انی در آنها به وص رت صحیح انجام نگر هتف اس ،ت احساس وفاداری به
سا مز ان نشان نمی دهند (والکر ،)9002 ،احساس مس تیلو

،زتیپ( تسین شخب تیاضر یدرف       

 ) 2010و افراد چنانکه باید و ش یتام( دنرادن تسود ار ناشراک دیا و ،س    
اهداف و ار شز

 )6002و اعتق هب یدا   

های سا مز ان ندارند .در ن زا یفنم یاهدمایپ ،هجیت درکلمع رد لالتخا هلمج ،،،،،،،،،،،،،

تقاضا برای ترک شغل ،غ تبی

در کار ،پایین مآ دن کارایی و کار فآ رینی در س لابند هب ار نامزا    

وخ اهد داشت (حقیق یت ان و همکاران .)39 13 ،همچ ین ن مدیران ا ناونع هب ار یشخبرثا ،شخبرث     
یک ار شز

مهم سا مز انی تلقی می ک نن د که در آن از هر فر تص

برداری وخ اهد شد و فر تص

و هر امکان به نفع انسانها بهره

های قابل توجهی از نم ابع وم ج دو ای اج ددد ممم ی ش وپ( دنو رررک ککاظمی،

.) 1383
یا هتف ها نشان داد که بین مدیریت آینده با اثربخشی مدیران مدارس رابطه مث تب

نعم اداری وج دو

دار .د مدیران اثربخش چشم انداز سا مز انی را ترسیم می ک نن د .تاکید اصلی رهبران بصیر اثربخش
بر ایجاد چشم اندا ،ز ارتباط دهی و انتقال آن به پیروان و توانمندسازی آنها توسط رهبر به نم ظور
تحقیق و اجرای این چشم انداز اس .ت بنابراین کانون و محور ا زادنا مشچ یور رب ثحب یلص     
است (اسپریر و دیگران .)6002 ،رهبران بصیر افرادی هس نت د که در درجه اول از ق ،مسجت ترد   
آینددده ن و یرگ

و شوه نانچ زا اهنآ .دنرادروخرب هدنیآ هب تبسن یزادرپریوصت یتواکذ    

     

        

بر وخ ردارند که با توجه به جوانب اقتصادی ،فره گن ی و تک ون لوژیکی محیط اقدام به تدوین چشم
اندازی صحیح ،واقع گرا و الهام بخش برای سا مز انشان می نمایند (وستلی و نیم زبرگ .)5002،در
سا مز ان های اثربخش ،چشم انداز راهنمای اقدامات سا مز ان اس ،ت در کارکنان ایجاد ان یگ زه یم
کند و تضمین می کند که فرایندهای سا مز ای با چشم انداز آن همگام اس .ت بنابراین ،چشم انداز
به ع ون ان یک هدف مشترک دیده می ش دو که اعضای سا مز ان را با هم تم حد و همگام می سا .دز
سا مز انهای فوم ق و اثربخش حس روشنی از هدف و جهت دارند ،به طوری که اهداف سا مز ان و
مقاصد راهبردی را تعریف می ک نن د و چشم اندازی از چیزی ک ب هدنیآ رد نامزاس ه ه لئان نآ      
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وخ اهد شد ارائه می ک نن د (اسدی و قربانی .) 1387 ،ا الوص در سا مز انهایی که ما وم ریت

ینامزاس   

روشن و قوی دارند افراد با درکی روشن از ما وم ریت سا مز انی قادر وخ اهند ب دو با تص هدنیآ ریو   
ای مطل ،بو ر تف ار عف لی سا مز ان را شکل دهند و سا مز ان را به اهداف ت ییع ن ش دنزاس کیدزن هد   

(کانتابوترا.)7002 ،1

بر اساس نتایج این مطال هع ب مزاس ناریدم ه ا و شزومآ ن

رپ ور ششششششششششش پیش هک دوش یم داهن

اثربخشی بهتر مدارس از طریق انتصاب مدیران شایس هت برای هدایت سرادم

یارب      

 ،دننک مادقا دو هر    

های زومآ شی با هدف ارتقای سطح دانش و صالحیت های حر هف ای مدیران رادم سسس برگ از ررر
گر ،دد در اجرای نظام ترفیع و ارتقای مدیران مدار ،س به صالحیت ها و شایس گت ی ها ای اح زار
شدهه توسططط آنها ا توج ههه ک ککافی گ  ،ددر بب بببر پای ییه ال گتسیاش یوگ ییییی علاطم یتریدم ه رضاح  ،،،،،،،
استانداردهای عملکرد و اثربخشی مدیران مدارس تدوین و عملیاتی ش .دو
تشکر و قدردانی
این مقاله مس خت رج از پایان نام ههه کارشناسییی ارشددد تحت
مدارس ابتدایی زاهدان بر اس سا
نویسندگان بر دوخ

ناریدم یشخبرثا ینیب شیپ ناونع       

ئوک و نورماک یگتسیاش یوگلا ییییییییییی ن رد هک دشاب یم اجنیا

زال م می ب ننی د که از زحمات عم لم م نا و هک هعلاطم در

ام اب ردص هعس اب

  
       

همکاری نم دو ند تقدیر و تشکر نمایند.
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