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  ها و مهارت هابا توانایی هاي مدیریتی زنانبررسی رابطه بین نقش
  

  1*زادهدکتر سلیمان ایران

  2عبدالوحید طاحونی

  
  چکیده

ها ها و مهارتهاي مدیریتی زنان با تواناییرابطه بین نقش بررسی این مقاله با هدف
مدارس مقطع متوسطه  ان زن نفر از مدیر84جامعه آماري این پژوهش شامل  .تدوین شده است

شهر زنجان بود که با توجه به محدود بودن جامعه آماري از نمونه گیري صرف نظر گردید و 
ات کاربردي این تحقیق بر اساس هدف، از نوع تحقیق. همه افراد جامعه مورد مطالعه قرار گرفتند

دآوري داده ها از سه جهت گر. باشد همبستگی می-پیمایشیکار از نوع  ،و بر اساس روش انجام
میزان پایایی این پرسشنامه ها، با استفاده از روش آلفا . دسته پرسشنامه استاندارد استفاده شد

گزارش شده / 82، /. 86،/. 88: هاها و نقشها، تواناییکرونباخ به ترتیب براي پرسشنامه مهارت
. صان حاصل شده استها نیز بر اساس نظر متخصروایی صوري و محتوایی پرسشنامه. است

 هاي  تواناییو ی انسانی، فنی و ارتباطهايمهارتنتایج به دست آمده حاکی از آن بود که 
  .ي مدیریتی زنان دارندهاتبیین نقشسهم بیشتري در  ذهنی و علمی –فکري

  
  .یتیمدیر هاي، نقش ها، توانایی هامهارت :کلیدي هايهاژو
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  مقدمه
 خود نقش هایی را اجرا می نمایند که در مدیریت و  براي اجراي وظایفمدیران

این رفتارها در برگیرنده جلوه هایی از وظایف . عملکرد روزانه آنها متجلی و مملوس است
صاحب نظران این جلوه هاي مدیریتی مدیران را به عنوان نقش مدیریتی . مدیران است
د که دیگران و باالخص نقش هاي مدیران به آن رفتارهایی اطالق می گرد. می دانند

جمله سازمان  از. )1390قربانی و رضایی راد، (کارکنان از مدیران انتظار و توقع دارند 
سازمان آموزش و پرورش است که براي تحقق اهداف و  هاي فعال درسطح جامعه،

شایسته و  سطوح متفاوت این سازمان، برنامه هاي آن الزم است تا همه مدیران در
گرفته تا مدیران  وزیر از آموزش و پرورش، هاي مدیریت درتمام پست .توانمند باشند

اند و آموزش و پرورش کارکرده درعین حال که در ها،اهگمعاونان و مدیران آموزش کل،
که واقعا  بهترین افرادي انتخاب شوند بین نخبگان و  باید از،شناسندآن را می ساختار

تالطم امروزي  جهان پر در .زمان را داشته باشنداین سا توانایی و شایستگی مدیریت در
ها و جوامع با تحوالت شگرف محیطی و تکنولوژي و به تبع آن تجارت که سازمان

مورد انتظاري  توان دستیابی به سطح مطلوب و هستند، جهانی و جهانی شدن رو به رو
تواند حیات بالنده و آنچه می این رهگذر، در .ابهام فرو رفته است هاله اي از ازعملکرد در

به عبارت . کارآمد است و ها را تضمین کند، وجود نظام مدیریتی مقتدررو به رشد سازمان
حسن  توان توانمندي رکن مدیریت سازمان است که می و صورت اقتدار در دیگر

نکته ظریف و قطعی  ).1384 ،فرهی( ها را در شرایط فعلی انتظار داشتعملکرد سازمان
 همکاران و زیردستان خود نفوذ تواند درتوانا و کارآمد نباشد نمی  که تا مدیراین است در
شود تا می باعث انجام امور، هاي الزم درتوانایی عدم برخورداري از به عبارت دیگر .کند

 وظایف افراد از رفع و رجوع کردن امور کنند، روابط غیررسمی سعی در کارکنان با ایجاد
 عطافر و( تصمیمات نا بجا به کل سیستم ضربه بزنند و بااصلی خود خارج شوند 

 و است تجربی و ذاتی امري مدیریت که استدالل این با غالباً برخی ).1380آذربایجانی، 
می  غفلت مدیریت در آموزش نقش از دارد، تفاوت تخصصی مهارت هاي آموزش با

 و رشد و است یشخص موهبت یک مدیریت این گروه نظر از می گوید  الرنس.ورزند
 تا و و رفتاري شخصیتی و درونی هاي آمادگی پیش داشتن طریق از تنها آن ترقی
شود  می انجام اجتماعی اقتصادي ویژه هاي پایگاه با حتی و ها مهارت و روابط اي اندازه

     را متنوعی مهارت هاي مدیریت متخصصان علم اما )1386؛ صفاري، 1377ابطحی، (
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اي،  حرفه انسانی، ادراکی، فنی، هاي مهارت به می توان که داده اند ئهارا مدیران براي 
 چون توانایی هایی و تشخیص مهارت و مسأله حل و طراحی مهارت اداري، آموزشی،

 برقراري و مردمی هاي حمایت جذب و توانایی گیري تصمیم شخصیت، تحصیالت،
  ).1378پور،  ؛ زرگر1381 نادریان،(نمود  اشاره نهادها و افراد با مؤثر ارتباطات

مهارت هاي فنی، انسانی و ادراکی مدیران «پژوهشی تحت عنوان ) 1377(نیکو 
انجام داده است و به این نتیجه رسیده » متخصص و غیرمتخصص مدارس استان سمنان

است که بین دو گروه مدیران متخصص و غیرمتخصص از نظر مهارت هاي سه گانه 
نظر «در تحقیقی تحت عنوان ) 1380(اتحاد نژاد . جود نداردمدیران تفاوت معنی داري و

دبیران در خصوص میزان مهارت هاي اثربخش مدیران و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی 
مهارت هاي ادراکی و : نتیجه گرفته است که» دانش آموزان دبیرستان هاي شیراز

 همچنین سن، گیشینه انسانی مدیران زن بهتر از مهارت هاي ادراکی مدیران مرد است و
مدیریت و رشته تحصیلی مدیران از دیدگاه دبیران بر میزان مهارت هاي اثربخش تاثیر 

ارزشیابی مهارت هاي مدیریتی مدیران «در پژوهشی با عنوان ) 1380(مجد . ندارد
به این نتیجه دست یافته است که مدیران زن در » دبیرستان هاي نواحی چهارگانه شیراز

فنی و انسانی در سطحی باالتر از مردادن قرار دارد و همچنین بین مهارت مهارت هاي 
هاي فنی، انسانی و ادراکی مدیران مرد بر اساس نظر دبیران، تفاوتی معنی دار وجود 

 مدرسه در مورد توانایی هاي مورد نیاز 143در پژوهشی از ) 1980 (1مک کافی. ندارند
ه رسیده است که از بین مهارت هاي مورد نیاز مدیران آموزشی در کانادا به این نتیج

مدیران، مهارت در امور برنامه ریزي و بودجه بندي از سایر مهارت ها بیشتر مورد توجه 
بر این باور است که مهم ترین دلیل بیکاري در سده کنونی ) 1991 (2استورات. بوده است

ایرت دارد زیرا مردم شغل هاي موجود و نیاز مردم با یکدیگر مغ. کمبود مهارت است
مهارت کافی براي کسب و نگهداري شغل خود ندارند و به مهارت هاي جدیدي نیاز 

دریافته است که مهارت هاي رهبري مدیر و اجراي  طی پژوهشی) 1992( گالمیر. دارند
   اصول مدیریت عامل ایجاد انگیزش در معلمان و در نتیجه اثربخشی مدارس و 

در تحقیقی دربارة مدیران و ) 1992 (3کوالکسی). 1377سن پور، ح(دانشگاه ها می شود 
کرامر . معلمان آموزشی مهارت هاي مدیریتی را سنجیده و طبقه بندي کرده است

                                                           
1.Mcguffey. C. W. 
2.Storat. J. H. 
3.Kowalski. Th. 
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   هایی در زمینۀ نقش زنان و رابطۀ آن با  در پژوهشی به بررسی فرضیه) 1995(
 1نت و باروچها). 1383دلخوش کسمایی، (ها و مهارت ها پرداخته است  صالحیت

» بررسی اثرات آموزش مهارت هاي ارتباطی«بر اساس پژوهشی تحت عنوان ) 2003(
ضمن تأیید اهمیت این مهارت ها، اعتقاد دارد که تجارب مدیریتی از اهمیت بیشتري 

بر این عقیده اند که الزمۀ موفقیت ) 2003 (2الیمریک و اندرسون. برخوردار است
: هایی چونجدر آموزش و پرورش، برخورداري از تواناییمدیران و باالخص زنان مدیر 

در این راستا، حسن زاده و .  مدیریتی و رشد حرفه اي می باشد-شبکه سازي، خود
ارائه دوره هاي آموزشی و باز آموزي را راه حلی مناسب در فراگیري این ) 1381(حشمتی 
      زش و پرورشها و حذف موانع پذیرش زنان در پست هاي مدیریت در آمو مهارت
  .می دانند

بر این اساس، هر چه مدیران، مهارت ها و توانایی هاي عمومی و تخصصی 
 3ویکنز و کارتن. ، نقش هاي محوله را بهتر می توانند ایفا کنندباشندبیشتري داشته 

انعطاف پذیري، تمرکز درونی و بیرونی وکنترل استرس : ثیر مهارت هایی چونأت )1997(
ها دریافتند که مدیران زن، به آن.  بررسی قرار دادندایفاي این نقش ها مورد ةرا بر نحو

میزان بیشتري از این مهارت ها برخوردارند و نقش هاي خود را اثر بخش تر از مدیران 
علی ) 1975( مینتزبرگ ، نقش هاۀدر مطالع). 2003، 4پیرسون و چترج(مرد ایفا می کنند 

 که نقش ها با توجه به میزان مهارت هاي  استعتقدیید اهمیت این نقش ها مأرغم ت
مینتزبرگ ده نقش مدیریتی معرفی کرده . افراد می تواند به درجات متفاوتی ایفا شود

رغم تفاوت سازمان ها و مدیران این نقش ها در  است و بر این باور است که علی
ارتباطی، وي این نقش ها را در سه گروه نقش هاي . کارهاي مدیران مشترك است

طهرانی، (نقش هاي اطالعاتی، و نقش هاي تصمیم گیري طبقه بندي کرده است 
بنابراین با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی آموزش و پرورش تربیت نیروي  ).1385

 مدیران واجد این  داراي ماهر و توانمند است، انتظار می رود سازمانی با چنین هدفی،
بر این اساس، هدف این پژوهش تعیین اولویت هریک از . شدمهارت ها و توانایی ها با

مهارت ها و توانایی هاي مطرح شده از دیدگاه مدیران مقطع متوسطه شهر زنجان و 
 .آن با نقش هاي محوله، قرار داده شده استۀ رابط

                                                           
1.Hunt & Baruch 
 

2.Limerick & Anderson 
3.Pearson & Chatterjee 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

   هاو مهارت هابا توانایی هاي مدیریتی زنانبررسی رابطه بین نقش 
   

 

35

  مبانی نظري تحقیق
 هاي هبرنام و ها ویژگی رسالت، ماهیت، به توجه با هاي مختلف سازمان در محققان

 فوق هاي مهارت هریک از براي را متعددي و متنوع هاي مالك و ها شاخص ها، سازمان
؛ )1974 (1نظرات کاتز بر اساس. دارد ادامه همچنان زمینه این در تحقیقات و داده ارائه

           این نسبی اهمیت) 1991(؛ هوس، )1984(؛ کونتز و همکاران )1984(مینتزبرگ 
 بخشی مدیریت، اثر از سطح هر در. است متفاوت سازمانی مراتب لهسلس در ها مهارت 
سجادي، (دارد  بستگی سطح همان با متناسب مهارت هایی به مدیران موفقیت و

کاتز مهارت هایی که براي مدیران الزم است  به سه دسته مهارت فنی، انسانی ). 1380
مهارت مدیران در ابعاد و ). نتوتونچیا: ؛ ترجمه1370کاتز، (و ادراکی تقسیم کرده است 

) مهارت انسانی(و کار با انسان ها ) مهارت فنی(وجوه یاد شده یعنی به کارگیري فناوري 
براي ) مهارت ادراکی(چارچوب پردازش صحیح داده ها و درك کامل سازمان  در

     دستیابی مؤثرتر به هدف هاي سازمانی به عنوان مفهومی از مدیریت امروزي و 
 قرار گرفته است و در تحلیل سازمانی به آن اشاره 2یی هاي مدیر مورد توجه لوتانزتوانا

مهارت انسانی، یعنی داشتن توانایی قدرت تشخیص  .)سرمد: ؛ ترجمه1375لوتانز، (دارد 
درزمینه ایجاد محیط تفاهم و همکاري، انجام کار به وسیله دیگران بعنوان عضو گروه، 

فنی   مهارت).1994، 3سرتو(أثیرگذاري بر رفتار آنان می باشد درك انگیزه هاي افراد و ت
 که وظیفه انجام براي رویه ها و فرایندها روش ها، فنی، دانش از گیري بهره توانایی در

 ).1370ایرانژاد، (است  شده تعریف ، آید می دست تجربه به و آموزش طریق از عمدتاً
 وژي و به تبع آنها افزایش نیازمندي ها وتکنول پیچیدگی فزاینده جامعه، پیشرفت علم و

سازمان ها  ماهر در اداره امور گسترش سازمان ها ایجاب می کند که از مدیران کارآمد و
 رشد سازمان می شود و استفاده می شود زیرا بازده عملکرد معقول مدیران موجب بقا

   مدیریتی ردعملک در فنی نقش مهارت هاي معتقدند که نظران صاحب ).1378 ،رنجبر(
 با چندان سنخیتی فنی مهارت که اند کرده پیشنهاد هم محققان برخی . است نهفته

). 1987، 4جیمسون(است  ناسازگار مواقع بعضی در  حتی.ندارد مدیریتی مهارت هاي

                                                           
1.Robert Katz 
2.Ferd Lunthans 
3.Certo, S. 
4.Jamison, L .M 
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برخورداري از مهارت هاي انسانی را جزیی جدایی ناپذیر از ویژگی هاي ) 2006 (1هوي
در تحقیق خود به منظور تعیین اولویت اصول سازمان هاي . مدیران آموزشی می داند

بالنده در آموزش و پرورش، دریافتند که سطح تحصیالت مدیران و کارکنان می تواند 
هاي علمی و تخصصی  عامل مهمی در افزایش رغبت کارکنان نسبت به فراگیري مهارت

حصیلی آنها متناسب با همچنین مدیریت آموزشگاه ها باید به افرادي که رشته ت. باشد
 )1982 (2بویاتزیس). 1388زاده و همکاران، تقی(وظایف کاري شان باشد سپرده شود 

بیان کرد که می توان مهارت هاي مورد نیاز مدیران را بر اساس کارکرد هاي آنها تعیین 
 رهبري، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت اهداف و وظایف،: وي مهارت هایی چون. کرد
 و همکاران، 3هورتون (ت افراد و کنترل زیردستان را براي مدیران ضروري دانستمدیری
 معتقد بود که ،در مطالعه اي که روي رهبران موفق داشت) 2002( 4یوکی. )2002

سیاست مداري و  خالقیت، اداري،  مهارت هاي متقاعد سازي، اجتماعی، ذکاوت، ادراکی،
عالوه بر مهارت هاي فوق، مهارت . دار استفصاحت در بیان از اهمیت بیشتري بر خور

 تصمیم گیري نیز می تواند براي مدیران نظام اداري کشور بسیار حایز اهمیت باشد
 )2004 (6و پیترسون) 2001 (5 رابینز و کولتر: محققان دیگري چون.)1381فرهی، (

 کار تیمی، تفکر: معتقدند که براي انجام وظایف اثربخش می بایستی مهارت هاي
مطالعات عرصه  در معموال. انتقادي و مهارت هاي حرفه اي در مدیران وجود داشته باشد

ها به مطالعه قابلیت ها و  هاي مدیریتی عالوه بر مهارت بحث شایستگی مدیریت، در
هاي مدیران نیز به طور وسیع پرداخته شده است و پژوهشگران مختلفی  توانایی

  .ا براي انجام وظایف مدیران ضروري دانسته اندبرخورداري از یک سري توانایی ها ر
توانایی هاي «در تحقیق خود چارچوبی را با عنوان   )1996 (7داینتی و اندرسون

ي دانش و هارت هاي رفتاري خاص، محدوده هااین توانایی ها با م.  ارائه کردند»اجرایی
ند در نقش یک مدیر فرایندهاي شناختی در ارتباط است و به افراد کمک می کند تا بتوان

                                                           
1.Hoy 
2.Boyatzis 
3.Horton et al 
4.Yuki 
5.Robbins & coulter 
6.Peterson 
7.Dainty & anderson 
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ها یازده دسته توانایی را ارائه کردند که به سه آن. شد، عملکردي اثر بخش داشته باشندار
  :دسته کلی از توانایی ها تقسیم بندي می شود 

  ). توسعه– بلوغ –توانایی شناختی : (توانایی هاي فردي-1
  ). یکپارچه سازي– رهبري –نفوذ : ( توانایی هاي ارتباطی-2
/  عملکـردي – توانایی سازمانی  – توانایی بیرونی    –تخصصی  : (وانایی هاي هدایتی   ت -3

  ).ساختاري
  

 توانایی هاي فکري می تواند شامل معتقدند که )1997 (1گرینبرگ و بارون
استعداد عددي و تجسم فضایی  انواع هوش، انواع حافظه، سرعت ادراکی،: مواردي چون

نیروي بدنی و انعطاف پذیري : تواند مواردي مانندهم چنین توانایی فیزیکی می  .باشد
به نظر آن ها اهمیت توجه به توانایی هاي فیزیکی صرفا محدود . جسمی را در بر گیرد

نیست بلکه الزمه ي تمام مشاغل ... خط تولید، کارهاي ساختمانی و: ندبه مشاغلی مان
 کشور براي انجام  که مدیران نظام اداريدر تحقیقی نشان داد) 1381( فرهی .است

-هاي فکري تواناي: نیازمند چهار دسته از توانایی ها می باشندکه عبارتند از وظایف خود،
  .جسمی-روانی و توانایی هاي فیزیکی-روحی علمی، ذهنی،

توانایی باید به این مطلب اشاره کرد که   تعاریف مربوط به مهارت وۀ مقایسدر
 ،هم پوشی هستند ه داراي موضوعات مفهومی ومقوله اي هستند ک مهارت دو توانایی و

می توان  گسترده است و و توانایی خصیصه اي عام. اما مرز بین آن دو از هم جداست
شغلی  حال آنکه مهارت، یک ویژگی کاري و. آن را خارج از مرزهاي سازمان بسط داد

مان قرار مفهومی آن در درون سازة حوز  پیدا می کند ویخاص است که در هر حرفه معن
  .می گیرد

   برخورداري مدیران از توانایی ها و مهارت هاي مطرح شده کمک می کند تا 
دربارة در مطالعه اي که  )1973 (2 مینتزبرگ.نقش هاي کاري خود را بهتر ایفا کنند

وي .  ده نقش را براي فهم ماهیت کارهاي مدیریتی ارائه کردومدیران اجرایی انجام داد 
هاي مدیریتی را به سه دسته کلی تقسیم بندي کرد که هر کدام از این ابعاد کلی کار

  : ابعاد چندین نقش را در بر می گیرند

                                                           
1.Green burg & baron 
2.Mintzberg 
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  ).تشریفاتی، رهبري، رابط(  نقش هاي ارتباطی-1
  ).ناظر، ارسال اطالعات، سخنگو(  نقش هاي اطالعاتی-2
مذاکره کارآفرینی ، حالل مشکالت ، تخصیص منابع و( نقش هاي تصمیم گیري -3

  ).کننده
 مدیران الزاماً نمی بایستی همه به این نکته اشاره دارد کهمینتزبرگ همچنین 

برخی از این نقش ها  نقش ها را ایفا کنند ولی همواره در کارکرد آنها به تناسب نوع کار،
  ).1379، غفاریان( وجود دارد
اي ایفا شده ، به منظور شناسایی تفاوت هاي بین نقش ه)1997 (1 و کارتنویکنز

 مورد بررسی ،ارائه کرده بود) 1998 ( 2 کویینتوسط مدیران مرد و زن، نقش هایی که
نقش نو آور، واسطه،کارگردانی، هماهنگ کننده، ناظر، : این نقش ها عبارتند از. قرار دادند

  .تسهیل کننده، مرشد و انگیزشی
 مدیریتی را با زنان مدیر، سه نقش- 1: دست آمده نشان داد کهه نتایج ب     

هماهنگ کننده  ناظر، :ایفا می کنند که عبارتند از اهمیت بیشتري نسبت به مردان مدیر
نوآور، تولید کننده، : گزارش دادند که مدیران آنها پنج نقش کارکنان،-2. مرشد و

    کارگردانی، هماهنگ کننده و مرشد را با اهمیت بیشتري نسبت به مدیران مرد ایفا 
  .هستند این پنج نقش اثربخش تر چنین نشان دادند که مدیران زن درهم. می کنند

  
   تحقیقه هايفرضی

هـاي  نقـش  و) تـصمیم گیـري   ادراکـی، ارتبـاطی و   انـسانی،  فنی،(هاي بین مهارت) 1
 زنجـان  مدیران مقطع متوسطه نواحی چهارگانه آموزش و پـرورش شـهر   مدیریتی در

  .رابطه وجود دارد
 و) جـسمی  روانـی، فیزیکـی و  –روحـی   ذهنـی، -فکـري  علمـی، (هـاي  بین توانـایی ) 2

 آموزش و پرورش شهر ۀمدیران مقطع متوسطه نواحی چهارگان هاي مدیریتی درنقش
 . رابطه وجودزنجان 

  

                                                           
1.Vilkinas & Cartan 
2.Quinn 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

   هاو مهارت هابا توانایی هاي مدیریتی زنانبررسی رابطه بین نقش 
   

 

39

  روش تحقیق
این تحقیق بر اساس هدف، از نوع تحقیقات کاربردي بوده و بر اساس روش انجام 

 آماري مورد مطالعه در این پژوهش ۀجامع. باشد همبستگی می-پیمایشیکار از نوع 
با توجه به اینکه .  بوده استزنجانمقطع متوسط شهر زن  نفر از مدیران 84شامل 

 مدیران ۀجامعه ي آماري پژوهش محدود بوده از نمونه گیري صرف نظر کرده و کلی
رد استفاده براي جمع آوري اطالعات از سه پرسشنامه استاندا. مورد مطالعه قرار گرفته اند

ها به روش آلفا کرونباخ به ترتیب براي پرسشنامه  میزان پایایی این پرسشنامه. شده است
در تحقیق حاضر،  . گزارش شده است82/0، 88/0،86/0: ها  ها و نقش ها، توانایی مهارت

 نفر اجرا شد و میزان پایایی آنها با استفاده از روش آلفا 30ها در مورد  این پرسشنامه
. به دست آمد) هانقش (90/0 و) هاجتوانایی (85/0، )ها مهارت (94/0: باخ به مقدارکرون

. ها نیز بر اساس نظر متخصصان مدیریت حاصل شدروایی صوري و محتوایی پرسشنامه
آزمون همبستگی پیرسون، : هاي آماري چون با استفاده از روشهاي بدست آمده جداده

    براي tم، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون رگرسیون چندگانه به روش گام به گا
 62ها داراي  پرسشنامه سنجش مهارت. هاي مستقل مورد بررسی قرار گرفتند گروه

 سوال بوده که 42ها داراي   نقشۀ سوال و پرسشنام57ها داراي   تواناییۀسوال، پرسشنام
از  .رار گرفته استاي لیکرت مورد استفاده ق هر سه پرسشنامه در قالب مقیاس پنج گزینه

 پرسشنامه به طور کامل تکمیل شده بود که همگی 81 توزیع شده، ۀ پرسشنام84تعداد 
 نفر فوق 8، از این تعداد.  پرسشنامه غیر قابل استفاده بود3قابل استفاده بودند و تعداد 

 سال 50-30ها بین میزان سن آن.  نفر فوق لیسانس بودند30 نفر لیسانس و 46، دیپلم
  . درصد داراي تحصیالتی مرتبط با مدیریت بودند4/63و 
  

  یافته هاي پژوهش
 SPSSاز نرم افزار در پژوهش حاضر جهت تحلیل داده هاي جمع آوري شده 

      ، از بین مالحظه می شود) 1(همان گونه که جدول شماره . استفاده شده است
)8/48(ترین میانگین هاي ارتباطی داراي بیش هاي پنج گانه مدیر، مهارت مهارت =x 
هاي پنج گانه، مهارت ارتباطی قوي ترین مهارت در بین  بنابراین از بین مهارت. است

 .مدیران است
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 توصیفی متغیرهاي پیوسته پژوهش شاخص هاي آمار) 1شماره(جدول 
 متغیرها حداقل نمره حداکثر نمره میانگین انحراف استاندارد

5/5  
2/5  
8/4  
7/5  
5/8  
9/20  
5/17  
9/2  
4/3  
8/3  
5/23  
01/14 

6/45  
9/36  
1/38  
4/40  
8/48  
8/209  
5/133  
9/23  
3/21  
7/29  
6/208  
7/155 

60  
57  
49  
58  
121  
287  
252  
30  
28  
38  
324  
184 

34  
22  
26  
30  
33  
170  
73  
13  
9  
13  
113  
110 

  مهارت فنی
 مهارت انسانی
  مهارت ادراکی
  مهارت ارتباطی

 مهارت تصمیم گیري
  مهارت

   ذهنی-انایی فکريتو
  توانایی فیزیکی

  روانی-توانایی روحی
  توانایی علمی
  توانایی
 نقش

  
 ذهنی داراي -از بین توانایی هاي چهارگانه مدیران، توانایی فکرياز طرفی 
)/(بیشترین میانگین 5133=xهاي چهارگانه، توانایی  بنابراین از بین توانایی.  می باشد

همچنین میانگین متغیر مالك نقش . باشد ترین مدیران می قوي ذهنی -فکري
)7/155( =xاست .  

چنین به منظور بررسی همبستگی میان متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون هم
استفاده شده است و ماتریس همبستگی زیر که گویاي ارتباط میان ابعاد مهارت ها، 

 .توانایی ها و نقش ها است، به دست آمد
  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

   هاو مهارت هابا توانایی هاي مدیریتی زنانبررسی رابطه بین نقش 
   

 

41

  تحقیقماتریس همبستگی متغیرهاي )  2شماره(جدول 

  
*p≥0/05  , **p≥0/01  

 

    هاي گوناگون  هاي مدیریتی براساس مولفه در ادامه جهت پیش بینی نقش
 رگرسیون چندگانه استفاده شده و ورود متغیرهاي پیش بین در  ازهاي مدیریتی مهارت

  ).3(جدول شماره . تحلیل رگرسیون به روش گام به گام بوده است
 

  1 خالصه تحلیل رگرسیون فرضیه شماره - )3شماره(جدول 
  خطاي

  استاندارد برآورد
واریانس تبیین شده 

  اصالح شده
ضریب همبستگی   واریانس تبیین شده

  R)(چندگانه
  گام ها

39/11  
8/10  
5/10  
3/10  
4/10  

268/  
347/  
382/  
400/  
392/  

274/  
358/  
399/  
421/  
407/  

524/  
598/  
631/  
649/  
638/  

  مهارت تصمیم گیري
  مهارت انسانی
  مهارت فنی
  مهارت ارتباطی
  مهارت ادراکی

  
شود در نهایت سه مهارت انسانی، فنی و مشاهده می) 4(چنین در جدول شماره هم

گیري از معادله نهایی  ارتباطی معیار ورود را کسب کرده و دو مهارت ادراکی و تصمیم
هاي مدیریتی را براساس  توان معادله پیش بینی نقش میسرانجام . رگرسیون خارج شدند

  : سه مهارت انسانی، فنی و ارتباطی به صورت زیر نوشت
  هاي مدیریتی نقش =45/73+ 32/0)مهارت انسانی+(31/0)مهارت فنی+(25/0)مهارت ارتباطی(
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  1ضرایب رگرسیون فرضیه شماره - ) 4شماره(جدول 
  ضریب استاندارد

  سطح  ضریب استاندارد نشده رگرسیون   رگرسیونشده
 معنی

  داري
t  

  B  خطاي استاندارد برآورد  بتا
  گام  متغیرها

000/  
000/  

13/14  
56/6  

  
524/  

6/7  
185/  

01/107  
22/1  

  مقدار ثابت
  1  مهارت تصمیم گیري

000/  
000/  
000/  

8/10  
37/4  
84/4  

  
371/  
327/  

4/8  
198/  
217/  

4/90  
862/  
836/  

  قدار ثابتم
  مهارت تصمیم گیري
  مهارت انسانی

2  

000/  
003/  
004/  
007/  

68/8  
02/3  
96/2  
74/2  

  
273/  
256/  
248/  

11/9  
209/  
221/  
218/  

09/79  
633/  
654/  
598/  

  مقدار ثابت
  مهارت تصمیم گیري
  مهارت انسانی
  مهارت فنی

3  

000/  
107/  
002/  
005/  
039/  

7/7  
62/1  
19/3  
89/2  
08/2  

  
167/  
274/  
259/  
178/  

5/9  
238/  
219/  
215/  
131/  

9/72  
387/  
700/  
623/  
274/  

  مقدار ثابت
  مهارت تصمیم گیري
  مهارت انسانی
  مهارت فنی
  مهارت ارتباطی

4  

000/  
000/  
000/  
001/  

71/7  
82/3  
75/3  
12/3  

  
316/  
313/  
247/  

52/9  
211/  
201/  
115/  

5/73  
805/  
754/  
380/  

  مقدار ثابت
  مهارت انسانی
  مهارت فنی

  هارت ارتباطیم
5  

 
  هاي گوناگون  لفهؤهاي مدیریتی براساس م همچنین جهت پیش بینی نقش

. هاي مدیریتی از رگرسیون چندگانه و به روش گام به گام استفاده شده است توانایی
  ).5(جدول شماره 

  
  2خالصه تحلیل رگرسیون فرضیه شماره ) 5شماره(جدول 

  خطاي
  استاندارد برآورد

 شده واریانس تبیین
  ضریب همبستگی  واریانس تبیین شده  اصالح شده

 )(Rچندگانه
  گام ها

05/12  
69/11  

209/  
255/  

216/  
268/  

464/  
517/  

   ذهنی-توانایی فکري
  توانایی علمی

  

  
 –مشاهده می شود که در نهایت دو توانایی فکري  ) 6(به عالوه در جدول شماره 

سهم سایر توانایی ها، معنادار نبودن ت ذهنی و علمی معیار ورود را کسب کرده و به عل
  .معادله ي رگرسیون متوقف شده است
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  2ضرایب رگرسیون فرضیه شماره ) 6شماره(جدول 
  ضریب استاندارد
  سطح  ضریب استاندارد نشده رگرسیون  شده رگرسیون

  t  معنی داري
 B  خطاي استاندارد برآورد  بتا

  متغیرها 
  

 گام
  

000/  
000/  

  
57/5  

  
464/  

68/8  
064/  

99/107  
359/  
 

  مقدار ثابت
   ذهنی- توانایی فکري

 
1 

  
000/  
005/  
006/  

05/10  
87/2  
82/2  

  
292/  
286/  

5/9  
078/  
361/  

54/95  
225/  
02/1  

  مقدار ثابت
   ذهنی–توانایی فکري 

  توانایی علمی
2 

  
  

  تحلیل یافته ها
ن مقطع توجه شود می توان دریافت که از نظر مدیرا) 1 (اگر به جدول شماره

فن بیان، نامه نگاري، ابزار احساسات، مشارکت : متوسطه، مهارت هاي ارتباطی از جمله 
داراي بیشترین اهمیت بوده و سایر مهارت ها ... ران، تفویض اختیارات به دیگران وبا دیگ

، توانایی هاي فکري هم چنین از نظر این مدیران. یرنددر اولویت هاي بعدي قرار می گ
لیت توسعه ي ذهن، قوت ، تمرکز ذهنی، قابایده پردازي، تفکر انتقادي: ندن ذهنی ما–

داراي بیشترین اهمیت و سایر توانایی ها در مراتب بعدي اهمیت قرار گرفته .. .حافظه و
  .است

، توانایی ها و  میان مهارت هاۀبا توجه به اینکه هدف اصلی پژوهش بررسی رابط
 ابعاد ۀمی توان مالحظه کرد که بین هم) 2(ول  جدةنقش هاي مدیریتی بود با مشاهد

    از بین . اي معنا دارد وجود دارد هاي مدیریتی رابطه ها با نقش ها و توانایی مهارت
، انسانی، فنی و ارتباط گیري هاي تصمیم ها به ترتیب، مهارت هاي گوناگون مهارت لفهؤم
این ضرایب به . ریتی هستندادراکی داراي بیشترین میزان همبستگی با نقش هاي مدی و

که همگی در / 32و /  36، / 49، / 51، / 52: ترتیب مهارت هاي ذکر شده برابر است با 
  . درصد اطمینان، معنی دار هستند99و با / 01سطح 
 ذهنی، -هاي فکري ، تواناییین توانایی هاي مدیریتی به ترتیبچنین از بمه
 میزان همبستگی با نقش هاي مدیریتی  روانی داراي بیشترین-، جسمی و روحیعلمی

، / 41، / 46مقدار این ضرایب به ترتیب توانایی هاي ذکر شده برابر است با . می باشند
  .دار می باشندا درصد اطمینان، معن99و با / 01که همگی در سطح / 35و /  36
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 براي آزمون این ضرایب وسطح t، ضرایب رگرسیون و آزمون )4(جدول شماره 
با توجه به اینکه در این جدول در گام نهایی تنها . اري هر یک را نشان می دهدمعنی د

سه مهارت انسانی، فنی و ارتباطی درمعادله ي رگرسیون باقی ماندند، ستون بتا نشانگر 
انحراف معیار در / 32این مطلب است که با تغییر یک انحراف معیار در مهارت انسانی، 

اف معیار در اد، به همین ترتیب به ازاي تغییر یک انحرنقش هاي مدیریتی رخ خواهد د
 انحراف معیار درنقش هاي مدیریتی رخ / 25و / 31، به ترتیب مهارت فنی و ارتباطی

  .می دهد
 tتوجه شود می توان ضرایب رگرسیون و آزمون ) 6(در ادامه اگر به جدول شماره 

ستون بتا گویاي . ظه کردبراي آزمون این ضرایب و سطح معنی داري هر یک را مالح
/ 29، ذهنی-هاي فکري این مطلب است که با تغییر یک انحراف معیار در توانایی

چنین به ازاي تغییر یک انحراف هم. خ خواهد دادانحراف معیار در نقش هاي مدیریتی ر
 .انحراف معیار در نقش هاي مدیریتی رخ می دهد/ 28معیار در توانایی علمی، 

  
  رينتیجه گی بحث و

هاي  ها با نقش ها و توانایی هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین مهارت
 . بودزنجاننواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر ۀ  متوسط مدارسمدیریتی در مدیران

ها  توان پیش بینی نقش ایج مربوط به فرضیه ها نشان داد که مهارت ها و توانایی ها،نت
ی که از مهارت ها و توانایی هاي مطرح شده برخوردار مدیران به عبارت دیگر، .دارند را

ها  هاي محوله را ایفا کنند و هرگونه بهبود یا کمبود در مهارت توانند نقش بهتر می باشند،
 راستا  هم  فرهیاین یافته با نتایج پژوهش .ها اثر خواهد گذاشت بر نقش ها، و توانایی
  .می باشد

اه مدیران مورد مطالعه، به ن دادند که از دیدگدست آمده نشاه به طور کلی نتایج ب
   ، )سازي، درك دیگران، ایجاد انگیزه کارگروهی، تیم(هاي انسانی  مهارت: ترتیب
اي ارائه باز خورد، سازماندهی و هماهنگی، دانش کامپیوتر، مهارت ه(هاي فنی  مهارت

قدرت ) ت با دیگران، مشارکفن بیان، ابراز احساسات(و مهارت هاي ارتباطی، ) حرفه اي
. پیش بینی کنندگی باالتري نسبت به نقش ها دارند و از اهمیت بیشتري برخوردار بودند

   . هوي، رابینز و کولتر، پیترسون، فرهی همراستا استاین یافته با نتایج پژوهش
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ظه، توانایی ادراك، ایده تفکر انتقادي، قوت حاف( ذهنی -هاي فکري توانایی
تحصیالت دانشگاهی، پژوهش هاي علمی، تجارب کاري، ( هاي علمی ، توانایی)پردازي

قدرت پیش بینی کنندگی باالتري نسبت به نقش ها دارند و از ) دانش مربوط به کامپیوتر
نتایج با یافته هاي بارون و گریین، هانت و باروچ این . اهمیت بیشتري برخوردار هستند

  .راستا می باشد هم
 تحصیالت ۀیید اهمیت میزان تحصیالت و زمینأش تاز دیگر نتایج این پژوه

نتایج تحقیق نشان داد که مدیرانی که تحصیالت . مدیران بر نحوه اجراي نقش ها بود
ها مرتبط با مدیریت باشد، نقش هاي چنین رشته تحصیلی آنباالتري داشته باشند و هم 
  .محوله را بهتر ایفا می کنند
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  :منابع
 انتشارات تهران، انسانی، منابع پیشرفته و مدیریت در گفتارهایی ،)1377(حسین  سید ابطحی، -

  .قومس
 نظر دبیران در خصوص میزان مهارت هاي اثربخش مدیران و ،)1380(اتحاد نژاد، شاپور  -

رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان هاي شیراز، پایاننامه کارشناسی ارشد، 
  .دانشگاه شیراز

 مرکزي بانک انتشارات تهران، عمل، تا تئوري از مدیریت، سازمان ،)1370( مهدي ایرانژاد، -
  .ایران اسالمی جمهوري

 تعیین اولویت اصول سازمان هاي ،)1388(تقی زاده، هوشنگ، تاري، غفار و پرستاري، حسن  -
بالنده در آموزش و پرورش با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، مجله مطالعات آموزش 

 .1-25ادگیري دانشگاه شیراز، شماره اول، و ی
 بررسی سبک هاي رهبري مدیران و ارتباط آن با اثربخشی ،)1377(حسن پور، توفیق  -

مدرسه بر اساس مفروضات تئوري اقتضایی فیدلر در مدارس ابتدایی پسرانه دولتی اردبیل، 
  .پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم

 پژوهشی پیرامون موانع پذیرش زنان در ،)1381(شمتی، نرگس حسن زاده، رمضان و ح -
پست هاي مدیریت آموزش و پرورش، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه 

  .13- 35، 5مازندران، شماره 
 بررسی رابطه بین مهارت هاي سه گانه از نظر دبیران ،)1383(دلخوش کسمایی، ابولقاسم  -

ن در دبیرستان هاي چهارگانه تهران، پایاننامه کارشناسی زیربط م میزان اثربخشی مدیرا
  .ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران

 مهارت هاي مدیریتی، بررسی رابطه بین سطح برخورداري از، )1378( فرهاد رنجبر، -
  .45شماره  فصلنامه دانش مدیریت، شخصیت و تنیدگی،

 دوره مدیریت، تازه هاي مجله ایران، در مدیریت آموزشی  الگوي،)1378(حمید  پور، زرگر -
 .31-38، 15 شماره چهارم،

-63سمت، تهران،  انتشارات ورزشی، هاي سازمان  مدیریت،)1380( نصراله سید سجادي، -
42.   

 ملی کمیته بدنی، تربیت سازمان در یادگیرنده سازمان ابعاد  مقایسه،)1386(محمد  صفاري، -
 و بدنی تربیت دانشکده ارشد، کارشناسی مهپایاننا پرورش، و بدنی آموزش تربیت و المپیک
  .تهران دانشگاه ورزشی، علوم

،  کارکنان پلیسنقش فرماندهان در تقویت مبانی انضباطی ،)1385 (محمد هادي طهرانی، -
  .50- 76، پاییز، 30نشریه علوم انسانی دانش انتظامی، شماره 

انتخاب مدیران  بررسی میزان شایسته ساالري در ، )1380(کریم ، آذربایجانی علی و عطا فر، -
  .54فصلنامه دانش مدیریت، شماره دولتی و خصوصی،
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  سازمان را بهتر اداره کرد،چگونه می توان: شایستگی هاي مدیریتی، )1379. (وفا غفاریان، -
  انتشارات سازمان مدیریت صنعتی،،تهران

با رویکرد  )نظام اداري کشور(طراحی و تبیین الگوي توسعه مدیران  ،)1381( برزو فرهی، -
  .دانشکده مدیریت دانشگاه تهران رساله دکتري مدیریت، منابع انسانی،

فصلنامه   مدیریتی مورد نیاز مدیران،هاي عرفی الگوي توسعه توانایی م،)1384(برزو  فرهی، -
  .70- 86 ،68شماره  دانش مدیریت،

 نقش مدیریتی روئساي کالنتري در نگهداشت ،)1390(قربانی، قاسم و رضایی راد، مجید  -
  .117- 132، بهار، )1(6کارکنان پلیس، فصلنامه مدیریت انتظامی، شماره 

محمود توتونچیان، مقاله هایی :  مهارت هاي یک مدیر موفق، ترجمه،)1370(کاتز، رابرت  -
 .درباره مدیریت، تهران، انتشارات مرکز آموزشی مدیریت دولتی

  .غالمعلی سرمد، تهران، انتشارات بانکداري ایران:  رفتارسازمانی، ترجمه،)1375(لوتانز، فرد  -
 ارزشیابی مهارت هاي مدیریتی مدیران دبیرستان هاي دولتی چهارگانه ،)1380(مجد، زهره  -

  .راز، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیرازشی
 تربیت سازمان مدیران شایستگی هاي و ها مهارت  تعیین،)1381(مسعود  جهرمی، نادریان -

 در ریزي برنامه و مدیریت دکتراي رساله مدیریتی، الگوي یک ارایه و خود دیدگاه از بدنی
  .تهران معلم تربیت ورزشی، دانشگاه لومع و بدنی تربیت دانشکده بدنی، تربیت

 بررسی مهارت هاي فنی و انسانی و ادراکی مدیران متخصص و ،)1377(، جلیل نیکو -
 .غیرمتخصص مدارس سمنان، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه واحد رودهن
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