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ها و  بخشي آنان در سازمانهاي مديريتي مديران و اثر ن مهارتبررسي رابطه بين ميزا

  ادارات كل دولتي شهرستان بجنورد

  1مهناز روغني

  2حسينعلي بهرامزاده

  3براتعلي منفردي راز

  چكيده

هاي مديريتي مديران و اثر بخشي  هدف از اين تحقيق بررسي رابطه بين مهارت

روش . باشد مي 87شهرستان بجنورد در سال  ا وادارات كل دولتيه آنان در سازمان

اي  آيا رابطه، له اصلي تحقيق اين است كهأمس. باشد تحقيقي توصيفي از نوع همبستگي مي

 ؟بخشي مديران وجود داردران و اثرهاي مديريتي مدي بين ميزان برخورداري از مهارت

بخشي يريتي مديران و ميزان اثراي مده بين مهارت، كه در قالب فرضيه اصلي با عنوان

نفر از  1400 جامعه آماري پژوهش شامل. بيان شده است، آنها رابطه وجود دارد

گيري  باشند كه با روش نمونه كاركنان ادارات كل مستقر در شهرستان بجنورد مي

نفر  302نمونه مناسب با استفاده از جدول كرجسي و مورگان به حجم ، اي نسبي طبقه

بخشي در اختيار هاي مديريتي و اثر اب گرديد و دو پرسشنامه محقق ساخته مهارتانتخ

در اين پژوهش براي برآورد اعتبار پرسشنامه پژوهش از روش آلفاي . آنان قرار گرفت

، spssاساس نتايج نرم افزار آماري  بر. كرونباخ بر روي افراد نمونه استفاده شده است

  . گرديددرصد محاسبه  97ضريب همبستگي 

رسم (هاي آماري  مار توصيفي شامل شاخصها از آ جهت تجزيه و تحليل داده

، جداول افقي(وهمچنين از آمار استنباطي ) نمودارها، درصد فراواني، جدول فراواني

                                        
1
 مين اجتماعي بجنوردأبيمارستان ت - دانشجوي كارشناسي ارشد علوم تربيتي گرايش مديريت آموزشي 

2
 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي بجنورد 

3
 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي بجنورد 

  تربيتي پژوهشنامه
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد
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و نتايج بدست آمده نشان ) رگرسيون ساده و گام به گام، اسپيرمن، آزمون پيرسون

است  05/0كه كوچكتر از  Fداري آزمون معنا سطح دهد كه با توجه به مقدار كمترين مي

  . بخشي آنها رابطه وجود داردهاي مديريتي مديران و ميزان اثر بين مهارت

  

  ها كليد واژه

  . سازمان، اثر بخشي، مديران، هاي مديريتي مهارت، مهارت 

  

  مقدمه

به منظور . شوند اهداف هر سازمان فلسفه وجودي آن سازمان محسوب مي

مديريت ، پيچيدگي كار جمعي. ها نياز به يك تالش گروهي است فتحقق هد

بخشي و كارآيي به عنوان دو هدف مهم در اثر. وجود آورده استه گونه را ب نظام

كنند از طرفي  ها نيازمند تدابيري است كه مديران آنها را اتخاذ مي همه سازمان

و خارجي اهميت  هاي مختلف داخلي محدوديت منابع و تغييرات محيطي در عرصه

ها و  بديهي است پيدايش سازمان«. نمايد مديريت را بيش از پيش مشخص مي

توسعه آنها نتيجه وجود مديريت است و سازمان و مديريت الزم و ملزم يكديگر 

هاي مديريتي از جمله  موضوع مهارت. )15: 1380، جوادين و اميركبيري( .»هستند

امروز مورد توجه بوده و به  ريت تا بهمسائلي است كه از ابتداي تكوين مدي

هايي كه براي مديران الزم است  هاي مختلف به آن پرداخته شده است مهارت شيوه

  )96: 1375، 1كتز(. انساني و ادراكي تقسيم شده است، هاي فني به سه دسته مهارت

اثربخشي ميزان موفقيت سيستم در حصول به اهداف و انجام وظايف 

. دهد بخشي ميزان تكميل كارهاي صحيح را نشان ميثرا. تعريف شده است

ميزان اثربخشي ارتباط مستقيمي با عملكرد مدير دارد و ) 17: 1384، طاهري(

                                        
1
 Katz 
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گوييم  ها و نتايج مطلوب سازمان باشد مي هنگامي كه مدير در جهت تحقق هدف

  . )168: 1375، بند عالقه(. اثربخشي تحقق يافته است

كارگيري منابع سازماني براي تحقق اهداف ه يند بمديريت را فرا 1دوبرين 

. داند و كنترل مي، رهبري، سازماندهي، ريزي سازماني از طريق كاركردهاي برنامه

اره و هماهنگي منابع به صورت اي مديريت را فرآيند اد عده. )5: 1994، دوبرين(

 لويس و(. اند بخش و كارا و تالش جهت رسيدن به اهداف سازمان تعريف كردهاثر

   )5: 1998،  2گودمن

. مديريت در بسياري از كشورهاي در حال توسعه حائز اهميت شاياني است

بررسي كارشناسان توسعه اقتصادي نشان داده است كه فراهم نمودن تكنولوژي 

تا زماني كه نياموزيم چگونه . آورد به تنهايي توسعه و رشد را پديد نمي، و پول

تكنولوژي ، به درستي استفاده كرد و آنها را مديريت نمودتوان از منابع انساني  مي

  . و تبعات آن بيهوده و گاه دست و پاگير است

كند كه هر كدام از  در سه سطح مجزا ليكن متداخل عمل مي، هر سازماني

اين سطوح مديريت . هاي مديريتي متفاوت هستند اين سطوح نيازمند تركيب مهارت

فهم سطوح . باشند و سطح استراتژي مي، يتيسطح مدير، شامل سطح عملياتي

ها در سطوح مختلف در يك  تواند در فهم تمركز فعاليت گانه مديريت مي سه

، جاي سه اصطالح فوق از سه مفهوم مديران بااله گاهي ب. سازمان كمك نمايد

  . گردد مديران مياني و مديران پايين نيز استفاده مي

توانايي ايجاد ، مندي به مديريت قهعال: هاي فردي مديران شامل ويژگي

  )260: 1992، 3وبريج(. تجربه مديريتي، راستي و درستي، ارتباط از طريق همدلي

                                        
1
 Dubrin 
2
 Lewis ،Goodman 
3
 Webrige 
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  : مديران شامل كاركرد

بلكه ، ترين وظايف مديريت است ريزي نه تنها يكي از اساسي برنامه: ريزي برنامه -

نده است كه چگونگي هاي مختلف در مورد اعمال آي حل شامل انتخاب از ميان راه

ليتي است ريزي فعا كند به عبارتي برنامه اجراي وظايف ديگر را نيز تعيين مي

، )ها برنامه( ها وسيله، ها و مقاصد سازماني باره هدفگيري در مربوط به تصميم

  . )1378، كونتز و همكاران(. ها و نتايج مشي خط

ست ضروري كه به كمك سازماندهي گامي ا، ها براي نيل به هدف: سازماندهي -

تر و وظايف  هاي جزئي آن اهداف كلي و مأموريت اصلي سازمان در قالب هدف

  . )62: 1377، الواني(. شود واحدها شكسته شده و تحقق آنها ميسر مي

، حفظ روحيه، رهبري يعني نفوذ بر ديگران براي انجام كار: رهبري و هدايت -

  . )18: 1376، 1دسلر( ات و تعارضمدل سازي فرهنگ مشاركت و مديريت ارتباط

، ها را با موجودها مطلوب، ها كنترل فعاليتي است كه بايدها را با هست: كنترل -

ها را با عملكردها مقايسه كرده و تصوير واضحي از اختالف يا تشابه  بيني پيش

  . )120: 1377، الواني( سازد را جهت اصالح و توسعه عمليات فراهم مي

. توان ذهني، توان فيزيكي، تجربيات، تحصيالت: يران شاملهاي مد توانايي

رويكرد : هاي مديريتي شايستگي. )29: 1382، ريزي سازمان مديريت و برنامه(

در انگلستان در ارتباط با بيان  1986شايستگي يك مفهوم جديد است كه در سال 

شغلي در در يك محيط كاري مطرح شد و با عملكرد ، دانش و فهم، ها علمي مهارت

  . )27: 1381، پورصفر( رابطه است

اي نسبتاً ثابت از رفتارها كه  شايستگي را عملكرد عالي يا مجموعه 2شرودر 

. داند آورد مي عملكرد باالي گروه كاري را در يك محيط سازماني به وجود مي

                                        
1
 Dessler 
2
 schroder 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ه
نام
هش
ژو
پ

 
تي
تربي

  

  88 پائيز -  20شماره  – سال پنجم

 تربيتيتربيتيتربيتيتربيتي    پژوهشنامهپژوهشنامهپژوهشنامهپژوهشنامه

    
163 

مجموعه يازده شايستگي عملكرد باال را تحت  1989شرودر در تحقيقاتش در سال 

  : قه به شرح ذيل ارائه داده استچهار طب

- 3تشكيل مفهوم  -2ستجوي اطالعات ج -1: هاي شناختي شايستگي

 پذيري مفهومي  انعطاف

توسعه  - 6تعامل مديريتي  - 5تالش بين فردي  - 4: هاي انگيزشي شايستگي

 محوري

  نفوذ -9ارائه  -8اعتماد به نفس  -7: هاي جهت گيري شايستگي

وودال (پيشرفت مداري  - 11ساز مداري  آينده -10: هاي پيشرفت شايستگي

  )82: 1998، 1ووين استنلي

: هاي مرتبط با مديريت را شامل مهارت، نظران مديريت برخي از صاحب

، هاي كامپيوتري مهارت، هاي تحليلي مهارت، هاي سياسي مهارت، مهارتهاي مذاكره

ين فردي و ب، كرديهاي كار مهارت، هاي بين فردي مهارت، هاي فردي مهارت

هاي  بندي از مهارت ترين طبقه ترين و مورد پذيرش اما عمومي. دانند سازماني مي

كاتز مهارت را . )182: 1375، بند عالقه( مديران توسط رابرت كاتز ارائه شده است

هايي كه در نحوه انجام وظايف ذاتي نيست ولي قابل پرورش است  به توانايي

كند و  داند كه اعمال ديگران را هدايت مي ميوي مدير را كسي . كند تعريف مي

الزمه مديريت موفق داشتن . هاي خاصي را به عهده دارد مسئوليت تحقق هدف

  . )96: 1375، كاتز( و ادراكي است، انساني، هاي سه گانه فني مهارت

آموزش و ، توانايي حاصل از تجربيات«مهارت فني عبارت است از 

فنون و تجهيزات مورد ، ها روش، ها از دانش گيري كارورزي الزم براي بهره

  . )15: 1377، 2هرسي و بالنچارد( »استفاده در انجام كارهاي خاص

                                        
1
 Woodall&Winstanly 
2
 Hersy & Blonchard 
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مهارت در ، ريزي مهارت در برنامه: هاي فني مورد نياز مديران مهارت

مهارت در ، بندي مهارت در امور مالي و بودجه، مديريت امور پرسنلي، سازماندهي

مهارت در  مهارت در ايجاد هماهنگي و، نظارت و كنترلمهارت در ، ارزشيابي

دو تن از صاحب نظران مهارت انساني را داشتن توانايي و قدرت . گذاري هدف

، وسيله ديگرانه تشخيص در زمينه ايجاد تفاهم و همكاري و انجام دادن كار ب

و به اند كه شامل درك و فهم انگيزش  ثر به عنوان عضو گروه بيان كردهؤفعاليت م

بيني  پيش، درك رفتار گذشته: اجزاء مهارت انساني. كار بردن رهبري موثر است

. )22: 1377، هرسي و بالنچارد(كنترل و تغيير رفتار ، هدايت، رفتار آينده

مهارت ايجاد مشاركت ، مهارت در رهبري: هاي انساني مورد نياز مديران مهارت

، )مديريت تعارض( ضاتمهارت در حل تعار، )مديريت مشاركتي( در كار

 . مهارت در ايجاد جامعه پذيري سازماني، هاي تيم سازي مهارت

، هاي انتزاعي توانايي ادراك و تفكر در مورد موقعيت: هاي ادراكي مهارت

كه چگونه  ديدن سازمان به عنوان يك كل و درك روابط بين اجزاء و تصور اين

، 1رابينز و كولتر( گويند دراكي ميكند را مهارت ا سازمان با محيط تطبيق پيدا مي

نوآوري و ، خالقيت، گيري مهارت در تصميم: مهارت انساني شامل. )1996

  . مديريت بحران، مديريت زمان، )مديريت تحول( كارآفريني

صدد تلفيق اد يك نظم داخل مهارتي بايستي دربه جهت ايج: ها تلفيق مهارت

  . اين مهارت در كنار يكديگر برآمد

تواند از تك  رسد كه ايجاد يك چنين فصل مشتركي مي به نظر ميبديهي 

ها مدير را رهانيده و ارزيابي را نيز منحصر به مرتبط  بعدي نگريستن به مهارت

  )77: 1380، اي خواجه(. ساختن يك فعاليت به يك مهارت نكند

                                        
1
 Colter 
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اي قصد دارد تا به مديران  هاي مديريت به شيوه هر يك از رشته: اثربخشي

هاي سازماني پاسخ ديگري را به  تئوري تر كنند ها را اثر بخش كند تا سازمان كمك

اين پاسخ در . دهد مي» ؟كند بخش ميچه چيزي يك سازمان را اثر«اين پرسش كه 

هايي از اين دست  هم چنين پاسخ. كند حقيقت درست سازمان را مشخص مي

شوند و  تركيب مي ها با يكديگر مشخص خواهد كرد كه طريقي كه افراد و شغل

اي  بخشي را اندازهاثر، 1كالدول واسپينكس، شوند ها و روابط آنها تعريف مي نقش

اي  و نيز كارايي را عبارت از هزينه. كنند كه اهداف برنامه محقق شود تعريف مي

: 1373، شيرازي(. دانند كه ناشي از اجراي برنامه براي تحقق آن اهداف است مي

272( .  

آيا براي رسيدن : شود اسخ به سواالتي از اين قبيل معلوم ميبخشي با پاثر

دهيم؟ آيا مشكالت سازمان  هاي درستي را انجام مي هاي سازمان فعاليت به هدف

ايم به طوري كه به  و در صدد رفع آنها برآمده، ايم را به درستي تشخيص داده

هاي از  هاي سازمان در مورد مقرر دست يابيم؟ درجه دسترسي به هدف هدف

. دهد بخشي را در آن سازمان نشان ميميزان اثر، پيش تعيين شده در هر سازمان

  . )17: 1384، طاهري(

ها مثبت و منفي مرتب بر آنها براي سنجش  عموماً هفت مدل با تمامي جنبه

عملكرد ساختار و عملكرد ، موجود است كه استفاده از آنها به شرايط سازمان

گذارد و نيز  مي و تعامل سازمان با محيط و تأثيري كه هاي مختلف افراد در پست

- 3 مدل سيستم منابع -2مدل هدف منطقي  - 1. اطالعات مورد نياز بستگي دارد

 - مدل ساختاري -6 مدل چانه زني -5 مدل بهبود سازمان -4 مدل فرايند مديريت

ز انتخاب هر يك ا )176-177: 1379، فرهمند، فقهي(. مدل وظيفه -7اي  وظيفه

بايد تعيين كرد كه ، ها بستگي به هدف تحقيق يا به عبارتي مسأله موجود دارد مدل

                                        
1
 Spinks&Kaldoul 
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آيا مشكل يا مسأله ساختاري است يا در عملكرد نيروي انساني وجود دارد و يا 

ها به تنهايي يا تركيبي استفاده  توان از مدل در هر دو وجود دارد به اين ترتيب مي

  . كرد

بخشي سازماني پيشنهاد اثر اجتماعي را براي تالكوت پارسونز مدل سيستم

نيل به ، سازگاري( بخشي سازمان را تحت چهار عاملاساس آن اثر نموده كه بر

  )273: 1373، شيرازي(. توان مورد ارزيابي قرار داد مي) پوشش، انجام، هدف

  . رشد و توسعه، ابتكار، هاي قابليت انعطاف شامل شاخص: )انطباق( سازگاري -1

  . كسب منابع و كارآيي، موفقيت، هاي كيفيت شامل شاخص: قق اهدافتح -2

ارتباطات و ، جو بين فردي سالم، هاي رضايت شغلي شامل شاخص: انسجام -3

  . تعارض

انگيزش و هويت را ، عالئق اصلي زندگي، هاي وفاداري شامل شاخص: مداومت -4

  . گيرد در بر مي

شود  مريكن بانك منتشر ميدر نشريه گزارشگر بازرگاني كه از سوي ا

  : چنين آمده است

كفايتي و  بيهاي تجاري پيامد  در تحليل پاياني بيش از نود درصد شكست

  .ناآزمودگي مدير است

، انساني، فني(بررسي مهارتهاي سه گانه «فاطمه خدادادي تحقيقي پيرامون  

ل تحصيلي بخشي آنها در دبيران دخترانه شهر ساري در سامديران با اثر) ادراكي

كند و نشان  كه نتيجه آن نظريه رابرت كاتز را تاييد مي. است داشته »82- 83

ام وظايف بهتر انساني و ادراكي براي مديران در انج، هاي فني دهد كه مهارت مي

پايان ، 1381محمود گودزي . ها ضروري است بخشي دبيرستاندر جهت نيل به اثر

مديران ، وي مهارت هاي سه گانه مديريتيطراحي و تبيين الگ«اي با عنوان  نامه

هدف از انجام اين پژوهش . انجام داده است» سازمان تربيت بدني جمهوري ايران

مياني و ، طراحي و تبيين الگوي سه گانه مديريتي براي مديران سطوح عالي
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بين ، دهد مي نتايج تحقيق نشان. عمليات سازمان تربيت بدني كشور بوده است

داري  گانه مديران سطوح مختلف سازمان تربيت بدني رابطه معني هاي سه مهارت

هاي عالي مياني و  بنابراين لزوم وجود مهارت براي مديران رده. وجود دارد

بررسي . عملياتي سازمان تربيت بدني جمهوري اسالمي ايران تأييد شده است

عنوان ، زمانوري آن سا هاي مديران بيمه مركزي ايران و تأثير آن بر بهره مهارت

نتايج تحقيق حاكي از آن . بوده است 1377نامه غالمرضا محمدي در سال  پايان

وري آنان  هاي مديريتي مديران بيمه مركزي ايران با بهره است كه بين مهارت

  . داري وجود دارد ارتباط معني

شش بعد مهارت مديريتي را شناسايي ، 1996در تحقيق در سال  1فالنگن-

  : ها عبارتند از رتاين مها. كرد

پذيرش ) 4 پذيرش مسئوليت سازمان) 3 سرپرستي كاركنان) 2 اداره امور)1

 MOS تخصص در) 5 مسئوليت كاركنان

مدير اجرايي سطوح  900طي تحقيق كه بر روي  1993در سال  2كالن-

هاي الزم براي مديران سطوح باال  مهارت، باالي مديريتي اياالت متحده انجام داده

  : رد زير دانسترا موا

  . توانايي برقراري ارتباط منطقي -

  . ها ها و تئوري توانايي به كار بستن ايده -  

  . توانايي كار كرد با تيم -

  3بخش زمانمهارت در مديريت اثر -  

هاي انساني  بررسي مهارت« تحقيقي تحت عنوان 1375زاده در سال  مهدي

» مدارس راهنمايي شهرستان بيرجندبخشي آنها از ديدگاه دبيران در مديران و اثر

                                        
1
 Flangen 
2
 kalen 
3
 http: //www. caspsresch. org/report/skillbased. A/PDF 
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نتايج حاصل از انجام اين تحقيق به طور خالصه عبارت از موارد زير . انجام داد

  : باشد مي

  . بخشي آنها رابطه وجود داردهاي انساني مديران با اثر بين مهارت - الف

هاي انساني تفاوتي وجود  بين نگرش دبيران و مديران نسبت به مهارت - ب

  . نداشت

  . مهارت انساني ميان زن و مرد تفاوت نداشت -ج

بررسي ارتباط و سبك رهبري و « تحقيقي با عنوان، 1378 صفر گل صنم لو

. انجام داده است» بخشي رفتار مديران مدارس ابتدايي و راهنمايي شهر اروميهاثر

  :دهد كه نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي

دستان زيريران از ديدگاه مافوق و بخشي رفتار مدميان سبك رهبري و اثر -1

  .داري وجود دارد تفاوت معني

گرا از ديدگاه مافوق  بخشي مديران وظيفهگرا و اثر بخشي مديران رابطهبين اثر -2

  .داري وجود دارد دستان تفاوت معنيو زير

الت و سابقه مديريت مديران و ميزان تحصي، جنسيت، بين سن مديران -3

  .داري وجود ندارد نيبخشي آنان تفاوت معاثر

گرا داراي  گرا نسبت به مديران وظيفه مشخص گرديد كه مديران رابطه -4

  . بخشي بيشتري هستنداثر

يك ارزيابي ، بخشي رهبرياثر« در پژوهشي تحت عنوان) 1983( 1دفريچار

» هاي استرالياي جنوبي رهبري در سطح مسئوالن ارشد بخش آموزش دبيرستان

همه ژوهش نشان داد كه هر سبكي از رهبري به ضرورت در به عمل آورد نتيجه پ

بخشي سبك رهبري به وسيله تعامل بين متغيرهاي جا كارايي نخواهد داشت و اثر

  . گردد هاي گوناگون تعيين مي ويژه در وضعيت

                                        
1
 Fairchild ،PT 
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كه در شكل گيري و پيشبرد رسالت و اهداف هر سازماني  نظر به اين

باشد شناسايي و تجزيه و تحليل اين  مي هاي مديران يكي از عوامل اصلي مهارت

چارچوب نظري تحقيق در . گيرد ها بيش از پيش مورد توجه قرار مي مهارت

. باشد بخشي آنها ميديريتي مديران و رابطه آن با اثرهاي م مطالعه ميزان مهارت

 . گيرد كه طبق نظريه كتز سه مهارت فني و انساني و ادراكي مورد مطالعه قرار مي

ذاتي  هايي كه الزاماً رت است از توانائيانساني و ادراكي عبا، هاي فني مهارت

نبوده و قابل پرورش است و در انجام وظيفه مشخص و نه در توانايي بالقوه مدير 

  )51: 1974، كتز(. يابد انعكاس مي

هاي فني شامل فنون و روشهاي  هاي مهارت بر اساس تئوري كتز و طبقه

مهارت انساني شامل تقويت اعتماد به ، ور مالي و كارگزينيكنترل ام، برنامه ريزي

نفس و چگونگي روابط با ديگران و مهارت ادراكي شامل تغييرات متقابل درون 

ما به بررسي ميزان  باشد و هاي درون سازماني مي سازماني و درك پيچيدگي

دايت و كه ه چرا. پردازيم ها مي آگاهي مديران و همچنين اثربخشي آن در سازمان

هماهنگي و نظارت بر كارهاي سازماني ، سازماندهي، برنامه ريزي، رهبري

فني و ، مستلزم برخورداري مديران از مهارتهاي متعددي نظير مهارتهاي انساني

  ) 16: 1379، جزني(. باشد ادراكي مي

هاي  اثربخشي سازمان عبارت است از درجه يا ميزاني كه سازمان به هدف 

صورت ضمني ه آن ب. بخشي يك مفهوم كلي داردآيد و اثر ائل ميمورد نظر خود ن

گيري عملكرد  براي سنجش اندازه. .. در برگيرنده تعداد زيادي از متغيرهاست

يك از آنها مقياس هاي متعددي ارائه شده است و هر  ها و روش سازمان شاخص

ي گير در سنجش يا اندازه. دهد دست ميه بخشي سازمان بمتفاوتي از اثر

: 1378، 1دفت( . گيرند هاي مختلف مورد توجه قرار مي ها بخش بخشي سازمان اثر

                                        
1
 L. Daft 
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كه موثر باشند بايستي كليه مناظر و جوانب كار را بررسي  مديران براي اين. )64

روزگار مديران . وظيفه و سازمان را درك نمايند، ابزار، آنها بايستي مردم. نمايند

. پايان يافته است جرايي داشته باشند كامالًاي كه فقط به توان فني و ا پروژه

  ) 1سايت(

له اصلي در اين تحقيق بررسي ميزان برخورداري مديران ادارات كل أمس 

هاي سه گانه مديريتي از نظر كاركنان اين ادارات كل  شهرستان بجنورد از مهارت

لذا در پي آن هستيم كه با معرفي . باشد و تاثير آن بر اثربخشي آنان مي

به بررسي ميزان برخورداري مديران ، انساني و اداركي مديران، هاي فني هارتم

ها بپردازيم و مشخص كنيم كه كاركنان چه ديدگاهي  ادارات كل از اين مهارت

هاي سه گانه مديريتي مديران اين ادارت كل دارند و به دنبال آن  نسبت به مهارت

هاي  يزان برخورداري از مهارتاي بين م به اين سوال پاسخ دهيم كه آيا رابطه

  بخشي مديران وجود دارد ؟ديريتي مديران و اثرم

ن مهارتهاي مديريتي بين ميزا: فرضيه اصلي -الف : هاي پژوهش فرضيه

  . بخشي آنها رابطه وجود داردمديران و اثر

بخشي آنها ين ميزان مهارت فني مديران و اثرب-1: هاي فرعي فرضيه - ب

بخشي آنها رابطه ران و اثربين ميزان مهارت انساني مدي-2. رابطه وجود دارد

بخشي آنها رابطه وجود ميزان مهارت ادراكي مديران و اثربين - 3. وجود دارد

آنها رابطه وجود  هاي مديريتي مهارتبين ميزان تحصيالت مديران و - 4. دارد

  . د داردآنها رابطه وجو هاي مديريتي مهارتبين سابقه مديريتي مديران و -5. دارد

باشد و با  توصيفي از نوع همبستگي مي، از نظر ماهيت و روش: روش

استفاده از روش تحقيقات ميداني به بررسي رابطه بين متغيرهاي مورد بررسي 

  . پردازيم مي

                                        
1
 http: //WWW. saritc. ac. ir 
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ها و ادارات كل  جامعه تحقيق اين پژوهش شامل كليه كاركنان سازمان 

گيري  تحقيق از روش نمونه در اين. است 87دولتي شهرستان بجنورد در سال 

جهت تعيين حجم نمونه پژوهش حاضر از جدول . اي استفاده شده است طبقه

 1400بين  كرجسي و مورگان استفاده شده است كه مطابق جدول مزبور از

نفر به روش  302ها و ادارات كل دولتي شهرستان بجنورد  كارمند سازمان

با توجه به نوع اطالعات الزم در انجام  .اند انتخاب شده اي نسبي گيري طبقه نمونه

آوري اطالعات در زمينه  اين پژوهش از روش بررسي اسناد و مدارك براي جمع

هاي انجام  ادبيات و سوابق موضوع تحقيق استفاده شده است و با مطالعه پژوهش

، هاي قبلي ها در پژوهش شده در اين زمينه و بررسي ابزار گردآوري داده

ها استفاده نموده و انجام  آوري داده ز ابزار پرسشنامه براي گردپژوهشگر نيز ا

اين منظور با استفاده از دو پرسشنامه محقق ساخته ميسر گرديده است كه يكي 

براي . هاي مديريتي و ديگري پرسشنامه اثربخشي است پرسشنامه مهارت

محقق از پرسشنامه  »هاي مديريتي مديران مهارت«گيري متغير مستقل  اندازه

هاي  مربوط به مهارت 1-10هاي  گزاره .است گزاره استفاده شده 32ساخته با 

مربوط به  23-32هاي  گزاره، هاي انساني مربوط به مهارت 11-22هاي  گزاره، فني

براي . امتياز دارد 5تا  1ها از  باشد كه هر يك از گزاره هاي ادراكي مي مهارت

 از پرسشنامه محقق ساخته كه »بخشي مديران اثر«گيري متغير وابسته  اندازه

  . باشد مقياس مي 5و ) سوال(گزاره  30داراي 

هاي  گزارش، مقاله، عالوه بر مطالعه كتاب، جهت تعيين روايي پرسشنامه 

كفايت آن توسط تعدادي از اساتيد محترم دانشگاه و ساير ، خارجي و منابع داخلي

رسشنامه مورد بررسي و قضاوت قرار محققان به لحاظ تعداد سوال و محتواي پ

گرفت كه البته نظر استادان راهنما و مشاور نيز تاييد آن افزود و پس از اصالحات 

گيري  اطمينان حاصل شد كه سواالت مطرح شده توانايي و قابليت اندازه، الزم

در اين پژوهش براي . باشند دارا مي محتوي و خصوصيات مورد نظر در تحقيق را
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بر روي افراد نمونه  1عتبار پرسشنامه پژوهش از روش آلفاي كرونباخبرآورد ا

امه اين پژوهش با استفاده از مقدار ضريب آلفاي پرسشن .استفاده شده است

  . درصد محاسبه شد spss ،97افزار  نرم

اي  افراد مورد نظر از جامعه بصورت طبقه، پس از تعيين حجم نمونه الزم 

منظور اجراي ه لم و ليسانس انتخاب شدند سپس بديپ در دو طبقه فوق، نسبي

ها و ادارات  هايي جهت سازمان پرسشنامه ابتدا با مراجعه به دانشگاه معرفي نامه

كل دريافت گرديد و پس از هماهنگي با مدير كل و حراست ادارات كل مورد نظر 

 350گرديد و پرسشنامه در ادارات كل به تعداد  مجوز اجراي پرسشنامه اخذ

هاي الزم در نهايت حجم نمونه به  مراجعه و پيگيري رسشنامه توزيع گرديد و باپ

نمونه انجام  302گيري بر اساس  عدد تقليل يافت و تجزيه و تحليل و نتيجه 302

  . گرفت

اي بوده و  به همين منظور در پژوهش حاضر متغيرها با مقياس فاصله 

، يفي جداول توزيع فراوانيهاي توص ها و مشاهدات از روش براي توصيف داده

هاي  و شاخص) نما، مد، ميانگين(هاي مركزي  دارهاي توصيفي و شاخصنمو

در بخش آمار استنباطي . استفاده گرديده است) واريانس، انحراف معيار(پراكندگي 

ساده و گام به گام و  تحليل رگرسيون از آزمون همبستگي پيرسون و اسپيرمن و

  . گانه استفاده شده استچند

                                        
1
 Cronobachs alfa 
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  ها يافته

بخشي مديران ي مديريتي مديران و اثرها بين ميزان مهارت: فرضيه اصلي

  . رابطه وجود دارد

  

  مهارتهاي مديريتي مديران و اثر بخشي مديران جدول ضريب همبستگي پيرسون بين

  اثربخشي
 

  تعداد  سطح معنادار  ضريب همبستگي

  مهارت مديريتي مديران  302  000/0  665/0

هاي جدول چون اندازه معناداري آزمون در سطح آلفاي  به دادهبا توجه 

فرض . است 05/0كوچكتر از ، 66/0ضريب همبستگي  آزمون دو دامنه و، 05/0

يعني بين ، گردد اطمينان تاييد مي 95%شود و فرض تحقيق با  صفر رد مي

يين جهت تع. بخشي مدير رابطه معنادار وجود داردهاي مديريتي مدير و اثر مهارت

با ميزان تاثير متغير مستقل و وابسته از رگرسيون خطي ساده استفاده شد كه 

ضريب تعيين است و  67/0همبستگي بين متغيرها جدول رگرسيون توجه به داده 

 45/0كه كند  چندگانه ميزان تاثير متغير مستقل بر وابسته را مشخص مي

مابقي اثر ساير فاكتورها  بخشي مدير را مهارت مديريتي مدير تعيين مي كند واثر

 . باشد مي

بخشي مديران رابطه هاي فني مديران و اثر بين مهارت: 1فرضيه فرعي

  . وجود دارد

  

 جدول ضريب همبستگي پيرسون بين مهارتهاي فني مديران و اثر بخشي مديران

  اثربخشي

 تعداد سطح معنادار ضريب همبستگي

 مهارت فني مديران 302 000/0 648/0
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هاي جدول چون اندازه معناداري آزمون در سطح آلفاي  توجه به دادهبا 

فرض . است 05/0كوچكتر از ، 64/0ضريب همبستگي  آزمون دو دامنه و، 05/0

يعني بين . گردد اطمينان تاييد مي 95%شود و فرض تحقيق با  صفر رد مي

ميزان  جهت تعيين. رابطه وجود داردبخشي مديران هاي فني مديران و اثر مهارت

با توجه به رگرسيون خطي ساده استفاده شد كه  تاثير متغير مستقل و وابسته از

ضريب تعيين چندگانه است و  64/0همبستگي بين متغيرها  جدول رگرسيونداده 

بخشي مدير را اثر 42/0 كهكند  ثير متغير مستقل بر وابسته را مشخص ميأميزان ت

 . باشد اثر ساير فاكتورها ميكند و مابقي  مي مهارت فني مدير تعيين

بخشي مديران رابطه  هاي انساني مديران و اثر بين مهارت: 2فرضيه فرعي

  . وجود دارد

  

  هاي انساني مديران و اثر بخشي مديران جدول ضريب همبستگي پيرسون بين مهارت

  اثربخشي

 تعداد سطح معنادار ضريب همبستگي

 مهارت انساني مديران 302 000/0 707/0

هاي جدول چون اندازه معناداري آزمون در سطح آلفاي  با توجه به داده

فرض . است 05/0كوچكتر از ، 70/0ضريب همبستگي  آزمون دو دامنه و، 05/0

يعني بين . گردد ييد ميأاطمينان ت 95%شود و فرض تحقيق با  صفر رد مي

جهت . دارد رابطه معنادار وجودبخشي مديران  هاي انساني مديران و اثر مهارت

تعيين ميزان تاثير متغير مستقل و وابسته از رگرسيون خطي ساده استفاده شد كه 

ضريب است و  70/0همبستگي بين متغيرها  جدول رگرسيونبا توجه به داده 

 50/0كه كند  تعيين چندگانه ميزان تاثير متغير مستقل بر وابسته را مشخص مي

كند و مابقي اثر ساير فاكتورها  عيين ميبخشي مدير را مهارت انساني مدير ت اثر

  . باشد مي
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بخشي مديران رابطه  هاي ادراكي مديران و اثر بين مهارت: 3فرضيه فرعي

  . وجود دارد

  

  جدول ضريب همبستگي پيرسون بين مهارتهاي ادراكي مديران و اثر بخشي مديران 

  اثربخشي

  تعداد  سطح معنادار  ضريب همبستگي

  مهارت ادراكي مديران  302  000/0  699/0

هاي جدول چون اندازه معناداري آزمون در سطح آلفاي  با توجه به داده

فرض . است 05/0كوچكتر از ، 69/0ضريب همبستگي  آزمون دو دامنه و، 05/0

يعني بين . گردد اطمينان تاييد مي 95%شود و فرض تحقيق با  صفر رد مي

جهت تعيين . رابطه وجود داردن بخشي مديرا هاي ادراكي مديران و اثر مهارت

با ميزان تاثير متغير مستقل و وابسته از رگرسيون خطي ساده استفاده شد كه 

ضريب تعيين است و  70/0همبستگي بين متغيرها  جدول رگرسيونتوجه به داده 

 49/0كه كند  ثير متغير مستقل بر وابسته را مشخص ميأچندگانه ميزان ت

كند و مابقي اثر ساير فاكتورها  دراكي مدير تعيين ميبخشي مدير را مهارت ا اثر

  . باشد مي

بين مدرك تحصيلي مديران و مهارت مديريتي مديران : 4فرضيه فرعي 

  . وجود دارد رابطه

  

 جدول ضريب همبستگي اسپيرمن بين مدرك تحصيلي مديران و مهارت مديريتي مديران

  مهارت مديريتي مديران

  تعداد  ارسطح معناد  ضريب همبستگي

  مدرك تحصيلي مديران 30 014/0 443/0

هاي جدول چون اندازه معناداري آزمون در سطح آلفاي  با توجه به داده

فرض . است 05/0كوچكتر از ، 44/0ضريب همبستگي  آزمون دو دامنه و، 05/0
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يعني بين . گردد اطمينان تاييد مي 95%با  شود و فرض تحقيق صفر رد مي

. رابطه معنادار وجود داردتي مديران و مدرك تحصيلي مديران هاي مديري مهارت

جهت تعيين ميزان تاثير متغير مستقل و وابسته از رگرسيون خطي ساده استفاده 

است و  45/0همبستگي بين متغيرها  جدول رگرسيونبا توجه به داده شد كه 

كه كند  ضريب تعيين چندگانه ميزان تاثير متغير مستقل بر وابسته را مشخص مي

كند و مابقي اثر  مهارت مديريتي مدير را مدرك تحصيلي مدير تعيين مي 20/0

 . باشد ساير فاكتورها مي

بين سابقه مديريت مديران و مهارت مديريتي مديران رابطه : 5فرضيه فرعي

  . وجود دارد

  

 جدول ضريب همبستگي اسپيرمن بين سابقه مديريت مديران و مهارت مديريتي مديران 

  ارت مديريتي مديرانمه

  تعداد  سطح معنادار  ضريب همبستگي

  سابقه مديريتي مديران 30  109/0  -299/0

هاي جدول چون اندازه معناداري آزمون در سطح آلفاي  با توجه به داده

فرض . است 05/0بزرگتر از ، 09/0ضريب همبستگي  آزمون دو دامنه و، 05/0

هاي مديريتي مديران و سابقه  مهارتبين  اناطمين 95%شود يعني با  صفر تاييد مي

  . رابطه وجود نداردمديران 

جهت : مان بين متغيرهاي مستقل و وابستهگانه همز تحليل رگرسيون چند

ثير متغير مستقل و وابسته از رگرسيون خطي ساده استفاده شد أتعيين ميزان ت

  .باشد كه جداول رگرسيون خطي به شرح ذيل مي
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 سيونجدول ضرايب رگر

  انحراف معيار ضريب

 تعيين چند گانه 

  ضريب چند گانه

 تعديل يافته  

  ضريب تعيين 

 چند گانه

  ضريب همبستگي

 چند گانه 

 

87258/16  566/0  568/0  754/0  1 

37243/12  767/0  769/0  877/0  2  

62769/11  794/0  797/0  893/0  3  

به  3شماره  به مهارت فني و انساني و 2شماره ، به مهارت فني 1شماره 

هاي جدول فوق  با توجه به داده. مهارت فني و انساني و ادراكي اختصاص دارد

 است و همبستگي بين متغير 75/0مهارت فني با اثربخشي  همبستگي بين متغير

مهارت فني  همبستگي بين متغير است و 87/0ها  انساني با اثربخشي مهارت فني و

دهد كه  اين مقايسه نشان مي و .است 89/0ها  انساني و ادراكي با اثربخشي و

بخشي مدير ابتدا مهارت انساني و بعد مهارت ادراكي و ي اثرمهارت مورد نياز برا

  .باشد در انتها مهارت فني مي

  

  بحث و نتيجه گيري

ميزان مهارتهاي بين ، فرضيه اصلي تحقيق بدين صورت بيان شده است 

، دهد ها نشان مي يافته. وجود داردمديريتي مديران و اثر بخشي مديران رابطه 

ضريب  آزمون دو دامنه و، 05/0چون اندازه معناداري آزمون در سطح آلفاي 

شود و فرض تحقيق با  فرض صفر رد مي. است 05/0كوچكتر از ، 66/0همبستگي 

بخشي مدير  هاي مديريتي مدير و اثر يعني بين مهارت، گردد اطمينان تاييد مي %95

هاي جدول ضريب برآورد  و همچنين با توجه به داده. وجود داردرابطه معنادار 

) متغير مستقل(تاثير مهارت مديريتي پارامترهاي رگرسيون استاندارد شده ميزان 

نتايج بدست آمده از اين . كند تعيين مي 67/0 )متغير وابسته(بخشي  در تبيين اثررا 

غالمرضا محمدي در ، 82 -83فاطمه خدادادي پژوهش با نتايج حاصل از پژوهش 
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فالنگن در ، 82 – 83آبادي در سال تحصيلي  امير يوسفيان نجف، 1377سال 

  .است همسويي داشته) 1983(فريچارد ، 1993كالن در سال ، 1996تحقيق در سال 

ها  يافتهبخشي مديران  هاي فني مديران و اثر در مورد رابطه بين مهارت

آزمون دو دامنه ، 05/0مون در سطح آلفاي چون اندازه معناداري آز دهد نشان مي

شود و فرض  فرض صفر رد مي. است 05/0كوچكتر از ، 64/0ضريب همبستگي  و

بخشي  هاي فني مديران و اثر مهارتيعني بين . گردد اطمينان تاييد مي 95%تحقيق با 

  .رابطه معنادار وجود داردمديران 

هاي رگرسيون استاندارد ضريب برآورد پارامتر هاي جدول با توجه به داده

)  متغير وابسته(بخشي  را در تبيين اثر)  متغير مستقل( شده ميزان تاثير مهارت فني

اي  بررسي مقايسه«تحقيق مجيد كجوري هرج مبني بر  كه با. كند تعيين مي 64/0

بخشي مديران داراي مدرك مديريت آموزشي  هاي مديريتي و اثر رابطه بين مهارت

همسو » 83در سطح آموزش و پرورش شهر تهران در سال و ساير مديران 

نتيجه گرفته شده كه بين مهارت فني مديران با تخصص مديريت  باشد و مي

آموزشي و مديران فاقد تخصص اختالف معناداري وجود دارد و مديران با 

به . باشند تر مي تخصص مديريت آموزشي داراي مهارت فني بيشتر و مطلوب

قدر مديران آموزشي داراي تخصص مديريت باشند داراي عبارتي ديگر هر 

  . باشند اثربخشي بيشتر مي

ها  يافتهبخشي مديران  هاي انساني مديران و اثر در مورد رابطه بين مهارت

آزمون دو دامنه ، 05/0چون اندازه معناداري آزمون در سطح آلفاي  دهد نشان مي

شود و فرض  رض صفر رد ميف. است 05/0كوچكتر از ، 70/0ضريب همبستگي  و

هاي انساني مديران و  مهارتيعني بين . گردد اطمينان تاييد مي 95%تحقيق با 

هاي جدول ضريب  با توجه به داده. رابطه معنادار وجود داردبخشي مديران  اثر

متغير ( برآورد پارامترهاي رگرسيون استاندارد شده ميزان تاثير مهارت انساني

  . كند تعيين مي 70/0) متغير وابسته(بخشي  اثردر تبيين را ) مستقل
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ها  يافتهبخشي مديران  هاي ادراكي مديران و اثر رابطه بين مهارت در مورد

آزمون دو دامنه ، 05/0چون اندازه معناداري آزمون در سطح آلفاي  دهد نشان مي

شود و فرض  فرض صفر رد مي. است 05/0كوچكتر از ، 69/0ضريب همبستگي  و

هاي ادراكي مديران و  مهارتيعني بين . گردد اطمينان تاييد مي 95%با تحقيق 

هاي جدول ضريب  با توجه به داده. رابطه معنادار وجود داردبخشي مديران  اثر

متغير (تاثير مهارت ادراكي برآورد پارامترهاي رگرسيون استاندارد شده ميزان 

  .كند تعيين مي 70/0) متغير وابسته(بخشي  در تبيين اثررا ) مستقل

رابطه بين مدرك تحصيلي مديران و مهارت مديريتي مديران در مورد 

آزمون ، 05/0چون اندازه معناداري آزمون در سطح آلفاي  دهد ها نشان مي يافته

فرض صفر رد . است 05/0كوچكتر از ، 23/0ضريب همبستگي  دو دامنه و

هاي  مهارتيعني بين . گردد اطمينان تاييد مي 95%با  شود و فرض تحقيق مي

با توجه به . رابطه معنادار وجود داردمديريتي مديران و مدرك تحصيلي مديران 

هاي جدول ضريب برآورد پارامترهاي رگرسيون استاندارد شده ميزان تاثير  داده

متغير (هاي مديرتي آنها  ارترا در تبيين مه) متغير مستقل(مدرك تحصيلي مديران 

  . كند يتعيين م 45/0) وابسته

هاي فردي تأثير  تحقيقات نشان داده است كه تحصيالت در افزايش توانايي

كارگيري از ه هن و افزايش بتحصيالت موجب بروز شكوفايي ذ. مثبت دارد

در تحقيق سعيد آبايي مبني بر رابطه تحصيالت و . گردد هاي فردي مي توانايي

مدارس راهنمايي شهرستان هاي مديريتي آنان در  سنوات خدمتي مديران با مهارت

از ، باالتر يد آن است كه مديران با تحصيالت ليسانس وؤم 82شهردر سال  اسالم

مهارت مديريتي بيشتري نسبت به مديران با تحصيالت ديپلم و فوق ديپلم 

  . برخوردارند

ها  يافتهدر مورد رابطه بين سابقه مديريت مديران و مهارت مديريتي مديران 

آزمون دو دامنه ، 05/0ون اندازه معناداري آزمون در سطح آلفاي چ دهد نشان مي
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شود يعني  مي فرض صفر تاييد. است 05/0بزرگتر از ، 09/0ضريب همبستگي  و

رابطه معنادار هاي مديريتي مديران و سابقه مديران  مهارتبين  اطمينان 95%با 

  . وجود ندارد

گذشته آنان در  عملكرد، هاي مهم در گزينش مديران يكي از ويژگي

بيني شيوه كار  ترين عامل پيش اين ويژگي احتماالً با ارزش. هاي مديريت است شغل

البته در گزينش سرپرستان رده اول ارزيابي نتايج مديريت . آينده يك مدير است

با وجود اين در . اي ندارند زيرا اين افراد چنين تجربه. گذشته آنان شدني نيست

تواند در شمار عوامل برجسته گزينش  ي گذشته مديران ميها نظر گرفتن كاميابي

   ) 260-262: 1992، وبريج(. مديران عالي و سطوح مياني باشد

در حالي كه عملكرد گذشته با بازدهي فردي در پست جديد رابطه زيادي 

در عين حال . تواند نشانه بازدهي باشد نمي دارد ولي سابقه خدمت به خودي خود

تجربه در . شود مي ي سنجش توانايي مديران تجربه فرد محسوبيكي از معيارها

انواع تجربياتي هستند ، هاي مشابه هاي مربوط و تجربه تجربه، هاي مديريتي پست

كه توسط شهرام شارعي در سال تحقيقي  كه با. كه از تأثير بيشتري برخوردارند

بخشي رفتاري  رميان سابقة مديريت مديران و اث مبني بر، انجام شده است 1377

در ، با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون، داري وجوددارد رابطة معني، آنها

دليل ديگر . باشد دست آمده ما همسو ميه كه با نتايج ب. درصد تأييد نشد a5سطح 

هاي مديريتي قبلي بايد با  تجربه: توان گفت مبني بر تاييد نتايج بدست آمده مي

با مهارت هاي  باشد تا بتوان گفت كه تجربه و سوابق تجربه مديريت كنوني مرتبط

  . مديريتي مديران رابطه دارد

بين ميزان توان چنين نتيجه گرفت كه  با توجه به نتايج اين پژوهش مي

همچنين بين ميزان . بخشي آنها رابطه وجود دارد هاي مديريتي مديران و اثر مهارت

بخشي آنها رابطه  مديران و اثرمهارت فني و مهارت انساني و مهارت ادراكي 
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هاي مديريتي آنها رابطه وجود  بين ميزان تحصيالت مديران و مهارت. وجود دارد

  . بين سابقه مديريتي مديران و مهارتهاي مديريتي آنها رابطه وجود ندارد. دارد

  

  كتابنامه

رابطه تحصيالت و سنوات خدمتي مديران با مهارتهاي ، )1382(، سعيد، آبائي-

، دانشگاه آزاد رودهن، شهر يريتي آنان در مدارس راهنمايي شهرستان اسالممد

  .نامه كارشناسي ارشد پايان

 . نشر ني، تهران، مديريت عمومي، )1377(، مهدي، الواني -  

نياز سنجي آموزشي مديران مياني شركتهاي ، )1381(، علي، پور صفر صيقالني -

انشكده روان شناسي و د، شناسي ارشدپايان نامه كار، قطعه ساز ايران خودرو

 . علوم تربيتي

 . نشر ني، تهران، مديريت منابع انساني، )1379(، نسرين، جزني -

هاي مديران مدارس  ها و صالحيت ارزشيابي مهارت، )1380(، سعيد، خواجه اي -

 واحد، دانشگاه آزاد اسالمي تهران، ابتدايي جهت مطالعه مدل فعاليت مديريتي

 . پايان نامه دوره دكتري، حقيقاتعلوم و ت

بررسي مهارتهاي سه گانه مديران با اثربخشي آنها از ، )1383(، فاطمه، خدادادي -

، 82- 83هاي دخترانه شهر ساري در سال تحصيلي  نظر دبيران دبيرستان

 .دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه آزاد تهران

 .آرين، تهران، داوود، مدني، مباني مديريت، )1376(، دسلر گري -

، پارسائيان و اعرابي، مباني تئوري و طراحي سازمان، )1378(، ال. ريچارد، دفت -

  .دفتر پژوهشهاي فرهنگي، تهران، جلد دوم

تغيير  انتصاب و، انتخاب، )1382(، ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه -

بهبود مديريت و  دفتر، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني، مديران

 .ريزي عملكرد برنامه
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  جهاد دانشگاهي مشهد، مشهد، مديريت آموزشي، )1373(، علي، شيرازي -

 تهران ، ها وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان بهره، )1384(، شهنام، طاهري -

 نشر روان ، تهران، مقدمات مديريت آموزشي، )1375(، علي، عالقه بند -

 انتشارات فروزش، تهران، مديريت پاياي سازمان، )1382(، ناصر، فقهي فرهمند -

مجموعه مقاالتي در باره ، هاي يك مدير موفق مهارت، )1375(، رابرت، كتز -

 انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي ، تهران، توتونچيان، مديريت

بررسي مقايسه اي رابطه بين مهارتهاي مديريتي و ، )1383(، مجيد، كجوري هرج -

بخشي مديران داراي مدرك مديريت آموزشي و ساير مديران در سطح  راث

 پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران

، چمران، اصول مديريت، )1378(، سيريل و هانتز ويهريخ، اورانل. هرولد، كونتز -

 دانشگاه صنعتي شريف ، تهران، هادي

و اثر بخشي رفتار  بررسي ارتباط و سبك رهبري، )1378(، صفر، گل صنم لو-

مركز مديريت دولتي شمال ، مديران مدارس ابتدايي و راهنمايي شهر اروميه

 اروميه ، غرب

هاي سه گانه مديريتي  تبيين الگوي مهارت طراحي و، )1381(، محمود، گودرزي-

نامه كارشناسي  پايان، سازمان تربيت بدني جمهوري اسالمي ايران مديران

 دانشكده علوم انساني ، رسدانشگاه تربيت مد، ارشد

بررسي مهارتهاي مديران بيمه مركزي ايران و تاثير ، )1377(، غالمرضا، محمدي-

، دانشگاه تهران، نامه كارشناسي ارشد پايان، وري آن سازمان آن بر بهره

 دانشكده مديريت 

هاي انساني مديران و اثربخشي آنها از  بررسي رابطه مهارت، )1375(، زاده مهدي-

پايان نامه كارشناسي ، دگاه دبيران در مدارس راهنمايي شهرستان بيرجنددي

 دانشگاه شهيد بهشتي ، ارشد

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ه
نام
هش
ژو
پ

 
تي
تربي

  

  88 پائيز -  20شماره  – سال پنجم

 تربيتيتربيتيتربيتيتربيتي    پژوهشنامهپژوهشنامهپژوهشنامهپژوهشنامه

    
183 

، علي، عالقه بند، مديريت رفتار سازماني، )1377(، كنت، پاول و بالنچارد، هرسي-

 انتشارات امير كبير ، تهران

ي مديران هاي مديريت بررسي ميزان مهارت، )1383(، امير، آبادي يوسفيان نجف-

 مدارس راهنمايي و متوسطه و رابطه آن با عملكرد دبيران منطقه فالورجان 

- Dubrin ،A ،(1994)، Essential of management ،cincinati، south-
western publishing.  

- Katz Robert ،(1974) ،skills of an effective administrator Harvard 
Bussiness Review.  

- Lewis، P. & Goodmang. &Fadnt ،P. (1998 ). Management 

Southwestern. college publishing cininati ،ohio.  

- Robins ،s. p & Coulter ،m (1996). Management. London: prentice 

hall، International Inc.  

- Wbrige A (1992 ) ،" Management: A Global perspective"، 
Englewood Cliff N. J. Mac Grow Hall.  

- Woodall ،،j & winStanly ،d (1998 ). Management development. 
Blackwell 
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