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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه ای باورهای هوشی در رابطه بین سبک رهبری مدیران و سازگاری فردی اجتماعی دانش
آموزان ایرانشهر انجام گرفت .طرح پژوهش حاضر ،از نوع کاربردی می باشد .روش تحقیق در این پژوهش ،توصیفی از نوع همبستگی
میباشد .جامعه آماری شامل دانش آموزان ابتدایی شهر ایرانشهر می باشد که تعداد آنها  87669نفر بوده و حجم نمونه با استفاده از
جدول مورگان  987نفر انتخاب خواهد شد .روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت طبقه ای تصادفی می باشد .برای گردآوری
اطالعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که دارای روایی محتوایی بوده و پایایی ان از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار
گرفت .تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزارهای  Spssو  PLSصورت گرفت .نتایج بدست آمده حاکی از
آن است که آماره معنیداری بین متغیر سبک رهبری مدیران و سازگاری فردی-اجتماعی دانش آموزان برابر ( )9/658میباشد و
ضریب مسیر مابین این دو متغیر برابر ( )1/964است ،همچنین آماره معنیداری بین متغیر سبک رهبری مدیران و باورهای هوشی برابر
( )81/994میباشد و ضریب مسیر مابین این دو متغیر برابر ( ) 1/885است و میزان تاثیر مثبت متغیر سبک رهبری مدیران بر باورهای
هوشی را نشان می دهد .آماره معنیداری بین متغیر باورهای هوشی و سازگاری فردی-اجتماعی دانش آموزان برابر ( )9/898میباشد و
ضریب مسیر مابین این دو متغیر برابر ( )1/869است و بررسی ضرایب غیر مستقیم نشان می دهد که سبک رهبری مدیران بر سازگاری
فردی -اجتماعی دانش آموزان با توجه به نقش میانجیگری باورهای هوشی تاثیر دارد .براین اساس کلیه فرضیه های تحقیق مورد تایید
قرار می گیرد.
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مقدمه
آنچه که از گذشته درمیان عوام مطرح بوده اینکه باورهای هوشی باال باعث موفقیتهایی در شغل و زندگی و تحصیل و...
میشود؛ ولی تحقیقات اخیر نشان دادهاند که عواملی غیر از هوش و یا استعداد در این موفقیتها دخالت دارند .یکی از این
عوامل هوش هیجانی است .هوش هیجانی نوعی از هوش درون فردی است که افراد با دریافتن و کشف این مهارت در خود
به موفقیت هایی نائل می شوند (قنبری طلب ،شیخ االسالمی ،فوالدچنگ و حسین چاری .)9948 ،درک و ارتقا تجربیات

زندگی بهینه جوانان در حوزههای خاص دارای اهمیت فراوان است .مدرسه یکی از حوزه های مهمی است که رشد مادام-
العمر ،تجربیات زندگی بهینه را تسهیل میکند (لونگ و هوبنر .)8199 ،9ازاینرو ،ارتقا باورهای هوشی دانشآموزان در
مدارس ،به عنوان کلید چالشهای مدرسه ،همواره در ادبیات مربوط به این حوزه مطرحشده است .باورهای افراد درباره
هوش به دلیل کاربردهای عملی و نظری فراوان ،موردعالقه روانشناسان قرارگرفته است .در حوزه علوم نظری ،مفهوم هوش
بخشی از نظریه ذهن (ییل) و یک جنبه از رشد مفاهیم محسوب میشود .درک جامع از باورهای افراد درباره هوش موجب
ادغام این بخش از دانش با دیگر جنبه های رشد شناختی ـ اجتماعی میشود (اویسی کهخا)9946،
باورهای افراد در مورد هوش در نظریه ضمنی هوش مطرح میگردد .در نظریه ضمنی ،باورهای افراد در مورد هوش شامل

باور افزایشی و باور ذاتی است .افرادی که دارای باور هوشی افزایشی هستند هوش را بهعنوان کیفیتی انعطافپذیر تلقی می-

کنند که میتواند از طریق یادگیری و تالش پرورش یابد؛ در نتیجه این افراد به سمت رشد و بهبود تواناییهای خود

محوریت مییابند .در مقابل ،افرادی دارای باور هوشی ثابت ،هوش را بهعنوان یک ویژگی ثابت در نظر میگیرند که نمی-

توان آن را تغییر داد ،این گروه از افراد در خصوص اثبات شایستگیهای خود به دیگران ،نگران هستند (لوینسون ،بیرن و
رودبوگ.)8196 ،8
در حوزه علوم کاربردی ،پژوهشگران عالقمند به ارتباط باورهای دانشآموزان در مورد هوش و توانایی با ارزیابی آنها از
خود و دیگران و فرآیندهای حاکم بر تالش برای پیشرفت هستند (گرامستد ،جستاد و هاور )8199 ،9برای نمونه روشی که در
آن کودکان هوش را تعریف میکنند بر انتخاب معیارهای قضاوت در مورد هوش خود و دیگران اثر میگذارد و این
قضاوت آنها در مورد توانایی ممکن است بر تالش برای پیشرفت اثر (مستر ،گویل ،لوپز ،سالووی و گیل اوالرت)8196،9
باورهای افراد در مورد هوش در نظریه ضمنی هوش مطرح میگردد .در نظریه ضمنی ،باورهای افراد در مورد هوش شامل

باور افزایشی و باور ذاتی است .افرادی که دارای باور هوشی افزایشی هستند هوش را بهعنوان کیفیتی انعطافپذیر تلقی می-

کنند که میتواند از طریق یادگیری و تالش پرورش یابد؛ در نتیجه این افراد به سمت رشد و بهبود تواناییهای خود

محوریت مییابند .در مقابل ،افرادی دارای باور هوشی ثابت ،هوش را بهعنوان یک ویژگی ثابت در نظر میگیرند که نمی-

توان آن را تغییر داد ،این گروه از افراد در خصوص اثبات شایستگیهای خود به دیگران ،نگران هستند (لوینسون و همکاران،
.)8196
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سبک رهبری ،وسیلهای است که مدیر برای انگیزش کارکنان در جهت تحقق اهداف سازمان اتخاذ میکند و معموالً با
درجاتی از شدت و ضعف در دو طیف وظیفه مدار و رابطه مدار قرار داشته است .بقا و رشد سازمان ها در دنیای امروز،
مستلزم ایجاد نوعی مزیت رقابتی از سوی آن هاست .یکی از مهمترین عواملی که می تواند موجب مزیت رقابتی برای سازمان
شود ،مدیریت سرمایه انسانی است .در این شرایط سازمان هایی که بتوانند بهترین استعدادهای انسانی خود را جذب ،پرورش
و حفظ کنند به این مهم دست خواهند یافت .در واقع سازمان ها باید در جهت بهینه سازی کارایی سرمایه انسانی گام بردارند
(صیادی .)9945 ،بوکینگ ( ،)9448معتقد است :دارایی یا سرمایه انسانی یک سازمان شامل ،مهارت ها ،تخصص ،توانایی
حل مسئله و سبک های رهبری است (رمضانی نژاد ،حکیمی.)9941 ،
نیروی انسانی ،پایه و اساس سازمان ،عامل اصلی تداوم ،موفقیت و تحقق اهداف و همچنین مهم ترین عامل اثر بخشی و
کارایی سازمان را تشکیل می دهد .هروآبادی و مرباغی به نقل از بانچارد بیان می نمایند ،موفقیت و کارآمدی منابع انسانی را
وابسته به استفاده کارآمد از علوم رفتاری و شناخت مفاهیم موثر بر کارآمدی نیروی انسانی می داند .توجه به روحیه و انگیزه
های انسانی کارکنان از اولویت باالیی برخوردار است .بدیهی است کارکنانی که تعلق سازمانی باالیی دارند ،به دلیل اعتقاد
بیشتر به اهداف و ارزش های سازمانی در مقابل تغییرات انعطاف بیشتری نشان می دهند (غرسی منشادی ،شهیدی صادقی و
دهقان.)9949 ،
رهبری برای تمام سازمان ها برای رسیدن به اهداف ،مهم می باشد .ازآنجایی که رهبری یک عامل کلیدی برای بهبود
عملکرد سازمان است ،موفقیت یا شکست سازمان وابسته به اثربخشی رهبری درتمام سطوح می باشد .محققان بیان می دارند
که رهبری ،توانایی اثرگذاشتن بر نگرش ها ،توانایی ها و باورهای کارکنان در جهت رسیدن به اهداف سازمانی است .هر
چند سال ها رهبری یک موضوع اصلی در بین محققان بوده است اما تغییرات چشمگیر اجتماعی که در طول دو دهه گذشته
اتفاق افتاده باعث شده که بحث رهبری اثربخش ،مهمترشده باشد (دوچکت و مکسفارلن.)8198،9

در این راستا می توان اینگونه بیان نمود که نوجوانان به دلیل تغییرات پیچیده و سریعی که در این دوره از زندگی تجربه می-

کنند ،در مقابل اختاللهای رفتاری و نابهنجارهای روانی آسیبپذیری بیشتری دارند .دستیابی به هدفهای آموزشی با وجود
آشفتگیهای عاطفی سازشی امری مشکل و غیرممکن است .از سویی سازگاری امروز جوانان اثر قابل توجهی در سازگاری
آتی آنان در نقشهای شغلی و خانوادگی خواهد داشت .به همین جهت شناسایی عواملی که میتواند بر سازگاری بهعنوان
مهمترین نشانه سالمت روان تأثیرگذار باشد ،حائز اهمیت است و ضروری است که مشکالت سازگاری این قشر موردتوجه

قرار گیرد .سازگاری یک فرایند روانشناختی است که بر اساس آن فرد با تمایالت و چالشهای زندگی روزمره مقابله می-

کند و یا آنها را در کنترل خود درمیآورد .در این میان "منبع کنترل" یکی از ویژگیهای شخصیتی است که با سازگاری

فردی و اجتماعی در ارتباط است (پاسانیسی ،ساپینزا ،بودلو و گیایما .)8195 ،8از سوی دیگر جنسیت افراد نیز از عوامل
تأثیرگذار در سازگاری آنان است .سازگاری به عنوان یکی از مؤلفه های تشکیل دهنده سالمت روان با متغیرهایی همچون

نگرش مذهبی و نوع دوستی ،خودکارآمدی و عزت نفس ،رضایت شغلی و اشتغال مادر ،تعاملهای درونی خانواده ،مهارت-
Duckett & Macfarlane
Passanisi, Sapienza, Budello & Giaimo
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های حل مسئله ،پیشرفت تحصیلی ،هوش هیجانی ،منبع کنترل در ارتباط است .خصوصیات شخص و حساسیت موقعیتهایی
که فرد با آن روبهرو می شود ازجمله عواملی هستند که بر سازگاری اجتماعی مؤثرند .سازگاری اجتماعی ارتباط نزدیکی با
هوش هیجانی و راهبردهای انگیزشی دارد .از ضروریات اساسی دوران دانش آموزی که توجه به آن در رشد و توسعه جامعه
اثر مستقیمی دارد و پرداختن به آن شرط اساسی در بهره وری بهینه از نیروهای کارآمد و تحصیل کرده است توانایی
سازگاری با محیط مدرسه است .توانمندی در سازگاری اجتماعی از موضوعات مهم در حوزه آموزش است که باعث باال
بردن کارایی و کفایت تحصیلی در دانش آموزان می گردد (قاطعزاده.)9979 ،
در مجموع ،تحلیل نظریه ضمنی هوش ،نظریه کنترل ارزش هیجان پیشرفت و پژوهشهای انجام گرفته نشان میدهد که
احتماالً باورهای هوشی میتوانند بهعنوان یکی از عوامل پیشایندی مؤثر بر هیجانات مطرح شوند .عالوه بر این ،یافتههای
پژوهشی حاکی از پیشبینی و رابطه مثبت و مستقیم بینباورهای هوشی نیز است (عسگری ،روشنی .)9949،با توجه به
اینکه سبک رهبری مدیران بر روی رفتار دانش آموزان تاثیر مستقیمی داشته و می تواند در ایجاد انگیزه بر روی انها نقش
مهمی داشته باشد به همین دلیل بر روی سازگاری دانش آموزان و همچنین باورهای آنها اثر مثبتی بگذارد ،اینگونه شواهد
نشانگر مغفول باقی ماندن روانشناسی ،مثبت در مطالعات حوزه تعلیموتربیت است ،در واقع ،بهنظر میرسد متخصصین تعلیمو
تربیت آنگونه که انتظار میرود به اهمیت مدرسه در پرورش شاخصهای مثبتی همچون احساس رضایت ،هیجانات مثبت،
کیفیت زندگی و بهزیستی دانشآموزان پی نبردهاند .درحالیکه مدرسه مجموعهای ایدهآل برای ارتقاء روابط بین فردی
مثبت ،کارکرد بهینه و تأمین سالمت و بهزیستی دانشآموزان است ،از اینرو میتوان انتظار داشت که باورهای هوشی در
رابطه بین سبک رهبری و سازگاری فردی-اجتماعی نقش واسطهای داشته باشند .از آنجایی که دانش آموزان در این مناطق
به دلیل مشکالت مالی قادر به ادامه تحصیل نبوده و بیشتر مواقع اقدام به ترک تحصیل می کنند بنابراین نوع مدیریت و برنامه
هایی که در مدارس این مناطق پیاده و اجرا می شود باید به گوه ای باشد که باعث ایجاد انگیزه در بین دانش آموزان و ادامه
تحصیل و استفاده از باورهای آنها گردد؛ بر این اساس ،این مسئله قابل طرح است که آیا باورهای هوشی در رابطه سبک
رهبری مدیران بر سازگاری فردی-اجتماعی دانش آموزان ایرانشهر نقش میانجی معناداری دارد؟
از آنها که مدیران در سازمانها مهمترین و حساسترین نقشها را بر عهد دارند ،اهمیت ،جایگاه و نقش رهبری در سازمان بر
کسی پوشیده نیست .رهبری همواره به عنوان نیاز اساسی در جوامع انسانی و سازمانها مطرح بوده است .با تغییر و تحوالتی که
در محیط کار روی داده است ،الگوهای سنتی رهبری دیگر پاسخگوی نیازها در عصر حاضر نیست ،سبک رهبری سنتی در
هزار سوم ادامه نخواهد یافت و بیش از هر زمان دیگر نیاز به مدلهای جدید رهبری به چشم میخورد .یکی از مهمترین
مباحث اساسی علوم رفتاری در حوزه رهبری ،توجه به چگونگی اتخاذ سبکهای رهبری اثربخش مدیران در برخورد با

موقعیت های متفاوت سازمانی است .مدیران برای دست یافتن به اهداف مورد نظر خود و نفوذ در رفتار کارکنان از سبک-
های رهبری خاص استفاده می کنند بکارگیری هر یک از سبکهای رهبری ممکن است در افزایش یا کاهش باورهای
هوشی و سازگاری فردی اجتماعی دانش آموزان مؤثر باشد .در دنیای سازمانی نوین ،یکی از مهمترین شاخصهای تأثیر
گذار بر جوامع ،عنصر مدیریت است که شکل مطلوب آن مدیریت همراه با رهبری تلقی می شود (استونر ،فریمن.)9974 ،

نقش واسطه ای باورهای هوشی در رابطه بین سبک رهبری مدیران و سازگاری فردی اجتماعی دانش آموزان ایرانشهر
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رهبری یکی از مفاهیم بنیادین اداره جامعه است و با تحوالت اجتماعی همراه است؛ زیرا بنیان نظم و اداره هر جامعه و
سازمان ،بر مبنای آن بنا شده است .بدون رهبری ،پیش بردن اهداف اجتماعی و رسیدن به مطلوب ها ،یا امکان پذیر نبوده یا
بسیار دشوار خواهد شد .سبکهای رهبری به عنوان ترکیب مختلفی از فعالیتها و رفتارهای ارتباطی که برای تأثیر گذاشتن
بردیگران جهت رسیدن به اهداف استفاده میشود ،تعریف میشوند .نحوه رهبری می تواند نقش به سزایی در ارائه خدمات
به دانش آموزان داشته باشد (جعفریگل ،صفوی و زارع.)9945 ،
سازگاری به همه راهبردهایی گفته می شود که فرد برای اداره کردن موقعیت های استرس زای زندگی به کار می برد؛ و
سازگاری اجتماعی از نظر ویزمن انعکاسی از تعامل انسان با افراد دیگر ،رضایت از کنش های فرد ونحوه عملکرد در نقش
هاست که به احتمال زیاد تحت تأثیر شخصیت ،فرهنگ و روابط خانوادگی قرار دارد (حیدری .)9949 ،خصوصیات شخص
(مهارت ها ،نگرش ها ،ارزشها و حاالت بدنی) وحساسیت موقعیت هایی که فرد با آن روبه رو می شود از جمله عواملی
هستند که بر سازگاری با محیط و تغییرات آن مؤثرند و از آنجا که شخص و محیط همواره در حال تغییرند این دو عامل در
تعیین سازگاری ،خوشنودی و کامیابی فرد تأثیر می گذارند زیرا سازگاری همواره باید بین این دو عامل خاص صورت پذیرد
(قاطع زاده.)9979 ،
در این راستا توجه به آموزش و پرورش از نشانههای پیشرفت نظام آموزشی یک جامعه به شمار میرود .کوشش در جهت
شناسایی ،برنامهریزی و ایجاد تسهیالت آموزشی هر چهبهتر برای دانش آموزان ،گامی مؤثر در تحقق اهداف نظام آموزشی

هر کشور است .در راستای دستیابی به اهداف ارزشمند نظام آموزشی نظیر گسترش علم در جوامع بشری ،توسعه توانمندی-

های دانش آموزان ،افزایش بهرهوری آنها و هماهنگی بین یادگیریهای آموزشگاهی و تجارب زندگی ،لزوم برنامهریزیهای
مناسب و کارآمد از اهمیت قابل توجهی برخوردار است .به همین دلیل برنامهریزان آموزشی ،عوامل متعددی را در افزایش
بهرهوری و کارآمدی در دوران تحصیل مؤثر میدانند که باورهای هوشی و سازگاری فردی-اجتماعی دانش آموزان از
مهمترین عوامل اساسی محسوب میشوند (ابراهیم و تنیجی شایکاه.)8198،9
سازگاری یک مفهوم نسبی است و تحت تأثیر فرهنگ ها و اعتقادات از جامعه ای به جامعه دیگر فرق می کند .جریان
سازگاری از مراحل به هم پیوسته ای تشکیل شده است .آغاز فرآیند سازگاری از نیاز یا سائق شروع شده و با ارضای آن
خاتمه می یابد (پارسامهر و حدت .)9945 ،میزان سازگاری به دو عامل بستگی دارد :یکی خصوصیات شخص یعنی مهارتها،
نگرش ها و شرایط جسمانی و دیگری موقعیتهایی که افراد با آن مواجه می شوند مانند کش مکش های خانوادگی ،تعارض
در محیط کار و  ...این دو عامل با هم در تعیین سازگاری ،خشنودی ،کامیابی و شکست و کناره گیری فرد مؤثرند ،چون
شخصی و محیط در حال تحول اند ،بنابراین سازگاری اجتماعی وی نیز مرتبا دستخوش تغییر می شود (شامیانو.)8199،8
مدیریت یک سازمان یکی از چالش ها مهم دنیای سازمان فعلی و آینده به شمار می آید و این به آن دلیل است که جمت
دهی مسیر سازمان از طریق تفکر و عمل مدیران ،امکان پذیر است یکی از شایستگی ها محور که موجب موفقیت سازمان می
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شود ،سبک رهبری مدیران است .سبک های رهبری به عنوان ترکیب مختلفی از فعالیت ها و رفتارهای ارتباطی که برای تأثیر
گذاشتن بردیگران جهت رسیدن به اهداف استفاده می شود (حسینی و باقری .)9947
باورهای هوشی به رفتار فرد جهت داده و پیشبینی رفتار او را برای دیگران ممکن میسازد .دوئک و الگیت ( )9477دو نوع
باور هوشی را شناسایی کرده اند :باور هوشی ذاتی (صفات و ویژگیهای روانی انسان ثابت است و افزایش نمییابند) .باور
هوشی افزایشی (صفات و ویژگیهای انسان تغیرپذیرند و هوش پویا و انعطافپذیر است)(ریچرت و همکاران .)8199،افراد
دارای باورهای هوشی افزایشی در تمرینهای پیچیدة خواندن عملکرد بهتری نسبت به افراد دارای باورهای هوشی ذاتی
دارند .افرادی که باورهای ذاتی دربرابر هوش خود دارند ممکن است تالش زیادی برای پیشرفت تحصیلی نکنند؛ زیرا
معتقدند هوش یک پدیدة ثابت است نه پویا (کشاورز افشار و میرزایی .)9945،نتیجهای که از بررسیهای انجام شده بر روی
پیشینه تحقیق در زمینه سازگاری فردی-اجتماعی میتوان گرفت اینست که سبک رهبری مدیران در بهبود سازگاری فردی-
اجتماعی تأثیر بسیار دارد.
باورهای هوشی
Q3

Q2
Q4

سازگاری فردی-

اجتماعی

Q1

سبک رهبری مدیران

شکل -1مدل مفهومی تحقیق
روش تحقیق
روش تحقیق بکار گرفته شده ،توصیفی از نوع همبستگی بوده و از حیث هدف یک تحقیق کاربردی است .جامعه آماری
شامل دانش آموزان متوسطه اول شهر ایرانشهر بود که تعداد آنها  87669نفر بوده که تعداد دانش آموزان دختر  99168و
دانش آموزان پسر  98549نفر می باشد و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  987نفر انتخاب شد .برای نمونه گیری از
روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی استفاده شد .برای بررسی سبک رهبری از پرسشنامه استاندارد باس وآولیو ،8111 ،برای
بررسی باورهای هوشی از پرسشنامه استاندارد عبدالفتاح و یتس 8116،و برای بررسی سازگاری فردی -اجتماعی از پرسشنامه
استاندارد کالرک و همکاران 9459 ،استفاده گردید .داده های تحقیق حاضر با استفاده از نرم افزار  Smart PLSمورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
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یافته های تحقیق
با توجه به بررسی داده های تحقیق توصیف متغیرهای تحقیق به شرح زیر می باشد.
جدول  -1توصیف متغیرهای تحقیق
متغیر

میانگین

انحراف معیار

میانه

مد

چولگی

کشیدگی

سبک رهبری

9/98

1/416

9/51

9

-1/914

-1/877

باورهای هوشی

9/49

1/775

9/51

9/85

-1/849

-1/698

سازگاری فردی-

9/99

1/898

9/85

9

-1/989

-1/899

اجتماعی
برای بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده می کنیم.

جدول  -2نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف متغیرهای پژوهش
حجم

متغیر

نمونه

میانگین

انحراف
معیار

آمارهی
آزمون K-

سطح
معناداری

نتیجه آزمون

S
9/455

1/119

نرمال نیست

باورهای هوشی

987

9/94

1/775

9/694

1/114

نرمال نیست

سازگاری فردی -اجتماعی

987

9/99

1/898

9/789

1/119

نرمال نیست

سبک رهبری

987

9/98

1/416

همانطور که از دادههای جدول فوق مشخص است ،سطح معناداری آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای تمامی متغیرهای
پژوهش کوچکتر از مقدار  1/15است .در نتیجه تمامی متغیرهای مورد بررسی در پژوهش حاضر دارای توزیع غیر نرمال می
باشند.
جدول  AVE -3و همبستگی بین متغیرهای پرسشنامه تحقیق
شاخصها

سبک رهبری باورهای هوشی

سبک رهبری

14798

باورهای هوشی

14599

14867

سازگاری فردی -اجتماعی

14589

14999

سازگاری فردی-
اجتماعی

14799
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همانطور که از دادههای جدول فوق مشخص است ،جذر میانگین واریانس استخراج شده برای هر متغیر بیشتر از همبستگی
آن متغیر با سایر متغیرها است؛ بنابراین روایی تشخیصی پرسشنامه تحقیق مورد تایید است .پس از بررسی مدل اندازهگیری،
نوبت به بررسی و آزمون مدل ساختاری پژوهش میرسد .خروجی گرافیکی مدل پژوهش به صورت زیر میباشد.

شکل  -2ضرایب مسیر استاندارد مدل مفهومی پژوهش
اعداد نوشته شده بر روی مسیرها ضرایب مسیر را نمایش میدهد .برای آزمون معناداری ضرایب مسیر با استفاده از روش بوت
استراپ 9مقادیر آزمون تی-استیودنت محاسبه شده است .مقادیر آزمون تی-استیودنت اگر مقداری مقـداری بزرگتـر از 9/46
باشد ،ضریب مسیر در سطح  1/15معنادار است.

شکل  -3نتایج آزمون تی -استیودنت برای بررسی معناداری ضرایب مسیر
معیار  R 2مربوط به متغیرهای پنهان درونزای (وابسته) مدل است R 2 .معیاری است که نشان از تاثیر یک متغیر برونزا بر یک
متغیر دورنزا دارد و سه مقدار  1/99 ،1/94و  1/68به عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی  R 2در نظر
گرفته میشود.
Bootstrapping

1
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جدول  -4نتایج معیار

R2

4

برای سازههای درونزا

متغیر

مقدار R2

نتیجه

سبک رهبری مدیران

1/981

متوسط

باورهای هوشی

1/585

متوسط

سازگاری فردی-اجتماعی

1/897

قوی

معیار  Q 2قدرت پییش بینی مدل را مشخص میکند و در صورتی که مقدار آن در مورد یک سازه درونزا سه مقدار ،1/18
 1/95و  1/95را کسب نماید ،به ترتیب نشان از قدرت پیشبینی ضعیف ،متوسط و قوی سازه یا سازههای برون زای مربوط به
آن را دارد .نتایج معیار  Q 2در جدول زیر نشان از قدرت پیشبینی مناسب مدل در خصوص سازههای درونزای پژوهش
دارد و برازش مناسب مدل ساختاری را تائید میسازد.
جدول  -5نتایج معیار  Q 2برای سازههای درونزا
متغیر

مقدار Q2

نتیجه

سبک رهبری مدیران

1/999

قوی

باورهای هوشی

1/856

متوسط

سازگاری فردی-اجتماعی

1/968

قوی

شاخص دیگری که برای برازش توسط تنن هاوس و همکاران ( )8115معرفی شده است ،مالک کلی برازش) (GOFاست
که با محاسبه میانگین هندسی میانگین اشتراک و  R 2به صورت زیر محاسبه میشود.
� GOF � communality
R2

جدول  -6میزان  cummunalityو

R2

متغیرهای تحقیق

متغیر

cummunality

R2

سبک رهبری مدیران

1/949

1/585

باورهای هوشی

1/999

1/919

سازگاری فردی-اجتماعی

1/974

---

میانگین

1/918

1/969

GOF � communality �R 2 � 0/ 407 �0/ 464 �0/ 434

مقدار  GOFبرای مدل پژوهش مطابق با جدول  ،99-9مقدار  1/999محاسبه شده که باالتر از مقدار مالک  1/9است و نشان
از توان مناسب مدل در پیشبینی متغیر مکنون درونزای مدل دارد.
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نتیجه گیری و بحث
با توجه به بررسی داده های تحقیق نتایج آزمون سوال های تحقیق به شرح زیر می باشد.
سئوال اصلی:
آیا باورهای هوشی در رابطه سبک رهبری مدیران بر سازگاری فردی-اجتماعی دانش آموزان ایرانشهر نقش میانجی
معناداری دارد؟
برای بررسی فرضیه میانجیگری از روش بوت استرپ استفاده شده است .در این روش چنانچه مقدار حد پـایین و حـد بـاالی
بوت استرپ هر دو مثبت و یا هر دو منفی باشند و صفر مابین این دو حد قرار نگیرد ،در آن صورت مسیر غیر مسـتقیم معنـادار
بوده و نقش میانجیگری پذیرفته خواهد شد .همچنین اگر سطح معناداری کوچکتر از مقدار  1/15باشد نقش میـانجی گیـری
پذیرفته میشود .مبتنی بر این شاخص ،معنیداری یا عدم معنیداری مسیر غیرمستقیم در جدول  8ارائه شده است:
جدول -7نتایج حاصل از روش بوت استرپ برای بررسی اثر میانجی گری باورهای هوشی
مسیر
متغیر مستقل
سبک رهبری
مدیران

متغیر میانجی
باورهای هوشی

اثر غیر
متغیر وابسته
سازگاری
فردی-اجتماعی

مستقیم
1/949

مقدار بوت
استرپ
حد باال

حد پایین

1/848

1/188

آماره t

9/996

خطای

سطح

برآورد معناداری
1/157

1/119

با توجه به جدول فوق سطح معناداری برابر با  1/119و کوچکتر از  1/15و فاصله اطمینان شامل صفر نمیباشد؛ بنابراین فـرض
پژوهش پذیرفته میشود .بدین معنا که؛ سبک رهبری مدیران بر سازگاری فردی-اجتماعی دانـش آمـوزان بـا توجـه بـه نقـش
میانجیگری باورهای هوشی تاثیر دارد.
سئوال های فرعی:
-9آیا بین سبک رهبری مدیران با سازگاری فردی-اجتماعی دانش آموزان ایرانشهر رابطه معناداری وجود دارد؟
نتایج شکل  8حاکی از آن است که ضریب مسیر بین سبک رهبری مدیران و سازگاری فردی-اجتماعی برابر  1/964است که
میزان تاثیر مثبت متغیر سبک رهبری مدیران را بر سازگاری فردی-اجتماعی نشان می دهد .به عبارتی یک واحد از سبک
رهبری تقریبا  98درصد واحدی در سازگاری فردی-اجتماعی خواهد شد ،همچنین شکل  8-9نشان دهنده میزان  tهست که
برابر  9/658می باشد که در سطح  44درصد معنادار است )P<0/01( .این بدان معنا است که سبک رهبری مدیران بر
سازگاری فردی-اجتماعی دانش آموزان تاثیر مستقیم دارد.
-8آیا بین سبک رهبری مدیران با باورهای هوشی دانش آموزان ایرانشهر رابطه معناداری وجود دارد؟
نتایج شکل  9-9حاکی از آن است که ضریب مسیر بین سبک رهبری مدیران و باورهای هوشی برابر  1/885است که میزان
تاثیر مثبت متغیر سبک رهبری مدیران را بر باورهای هوشی نشان می دهد .به عبارتی یک واحد از سبک رهبری تقریبا 89
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درصد واحدی در باورهای هوشی خواهد شد ،همچنین شکل  8-9نشان دهنده میزان  tهست که برابر  81/994می باشد که
در سطح  44درصد معنادار است )P<0/01( .این بدان معنا است که سبک رهبری مدیران بر باورهای هوشی دانش آموزان
تاثیر مستقیم دارد.
-9آیا بین باورهای هوشی با سازگاری فردی-اجتماعی دانش آموزان ایرانشهر رابطه معناداری وجود دارد؟
نتایج شکل  8حاکی از آن است که ضریب مسیر بین باورهای هوشی و سازگاری فردی-اجتماعی برابر  1/869است که
میزان تاثیر مثبت متغیر باورهای هوشی را بر سازگاری فردی-اجتماعی نشان می دهد .به عبارتی یک واحد از باورهای هوشی
تقریبا  86درصد واحدی در سازگاری فردی-اجتماعی خواهد شد ،همچنین شکل  8-9نشان دهنده میزان  tهست که برابر
 9/898می باشد که در سطح  44درصد معنادار است )P<0/01( .این بدان معنا است که باورهای هوشی بر سازگاری
فردی-اجتماعی دانش آموزان تاثیر مستقیم دارد.
پیشنهادهای کاربردی
با تایید فرضیه اول می توان پیشنهاد کرد که مدیران مدارس شهر ایرانشهر باید به گونه ای با دانـش آمـوزان در مـدارس رفتـار
نمایند تا بدین وسیله میزان توانایی و انجام کارهای محوله به انها در مدارس به گونه ای مناسب صورت گیرد که باعـث ترقـی
و پیشرفت آنها گردد و براین اساس راهکارهای زیر پیشنهاد می گردد:
برگزاری کارگاه برای مدیران به منظور آشنایی با سبک های مختلف رهبری و تاثیر گذاری آن ها بر روی دانش
آموزان
تقویت باور هوشی افزایشی در دانش آموزان از طریق معلمان و یا برگزاری سخنرانی یا نمایش فیلم های مرتبط
با تایید فرضیه دوم می توان پیشنهاد کرد که مدیران مدارس شهر ایرانشهر با ایجاد فضایی امن و با آرامش برای دانش امـوزان
در مدارس منجر به ایجاد احساس راحتی و امنیت در بین دانش آموزان گشته تا بدین وسیله باعـث بـاالرفتن میـزان سـازگاری
انها با محیط مدرسه و کارهای محوله به انها گردد و براین اساس راهکارهای زیر پیشنهاد می گردد:
ایجاد انگیزه با دیدن افراد موفق که در سطح خودشان باشند ،یعنی الگو برداری از افراد موفق
به چالش کشاندن دانش آموز در فعالیت های مورد عالقه اش
تشویق دانش آموز او را متوجه قابلیت و توانایی خود می کند
تشویق دانش آموزان به فعالیت های چالش برانگیز در زمینه درسی
با تایید فرضیه سوم می توان پیشنهاد کرد که مدیران مدارس شهر ایرانشهر با باال بردن سطح روحیه همکاری و هوش و انگیزه
دانش آموزان منجر به سازگاری انها در سطح فردی و اجتماعی شده این امر در پیشرد اهداف تحصیلی آنها می گردد و براین
اساس راهکارهای زیر پیشنهاد می گردد:
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ایجاد محیطی عاری از تنش و نگرانی در محیط مدرسه به طوری کـه دانـش آمـوزان احسـاس آرامـش و امنیـت داشـته
باشند
حمایت دانش آموزان از لحاظ کتب کمک آموزشی و بسته ها آموزشی تا با فراغ باز به تحصیل بپردازند.
مشارکت دانش آموزان در فعالیت های روزانه مدرسه و انجام تکالیف تیمی
تشویق دانش آموزان به کارهای پژوهشی و تبادالت علمی
منابع
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Abstrct
The aim of this study was to determine the mediating role of IQ beliefs in the relationship
between leadership style of managers and individual social adjustment of Iranshahr students. The
present research design is of an applied type. The research method in this research is descriptivecorrelational. The statistical population includes primary school students in Iranshahr, whose
number is 28661 and the sample size will be selected using Morgan table 378 people. The
sampling method in this study is stratified random. A standard questionnaire was used to collect
data, which had content validity and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha
coefficient. The collected data were analyzed using Spss and PLS software. The results show that
there is a significant statistic between the variables of leadership style of managers and
individual-social adjustment of students (4.657) and the path coefficient between these two
variables is equal to (0.369), also a significant statistic Between the variable of managers
'leadership style and IQ is equal to (20.339) and the path coefficient between these two variables
is equal (0.725) and shows the positive effect of the variable of managers' leadership style on IQ.
Significant statistics between the variables of intelligence beliefs and individual-social
adjustment of students is equal (3.242) and the path coefficient between these two variables is
equal (0.263) and the study of indirect coefficients shows that the leadership style of managers
on adaptation Students' socio-individuality is affected by the mediating role of intelligence
beliefs. Based on this, all research hypotheses are confirmed.
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