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 چکیده

 هرش یک ناحیه ابتدایی مدارس مدیران بین در سازمانی تعهد با مدیریتی گانه¬سه های¬هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه مهارت

ه ابتدایی ناحیارس مد مدیران کلیه شامل آماری جامعه. بود همبستگی تحقیقات نوع از تحقیق این. است بوده 95 تحصیلی سال در کرمان

نفر در نظر گرفته شد و با استفاده  110نفر بود. نمونه این پژوهش با استفاده از جدول مورگان  155یک شهر کرمان که تعداد آن ها برابر با 

( و 1974ز )کات مدیران های¬مهارت پرسشنامه دو از ها داده آوری از روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع

 و درصد فراوانی،) توصیفی آمار سطح دو در ها¬( استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده1974پرسشنامه تعهد سازمانی مودی، استیرز و پورتر )

صورت گرفت. نتایج نشان داد بین مهارت   SPSS افزار نرم از استفاده با( رگرسیون و پیرسون همبستگی ضریب) استنباطی و( میانگین

فنی، ادراکی و انسانی با تعهد عاطفی، هنجاری، مستمر رابطه معنی داری وجود دارد. تحلیل رگرسیون نشان داد، مؤلفه مهارت انسانی و 

 0تعهد سازمانی را تبیین می کنند واریانس %6/13، حدود 396/0مهارت ادراکی با ضریب همبستگی 

 : مهارت های مدیریتی، تعهد سازمانی، مدیرانلیدیواژه گان ک
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 مقدمه

 توان¬کنیم که مدیران نقش اساسی هدایت را به عهده دارند. در دنیای سازمانی امروز که به درستی می در عصر حاضر در دنیایی زندگی می

عه توس موتور مدیریت تردید بدون. پنهان و آشکار های پیچیدگی و مشکالت و مسائل از ماالمال است دنیایی نامید، «مدیریت دنیای» را آن

ای دارند. مدیران برای  ویژه های¬(. امروزه مدیران مسئولیت1386است و کلید رستگاری، رفاه و استقالل ملتهاست )خلیلی شورینی، 

و  اهمیت مدیران است که دقتهایی باشند تا کارکنان از حضورشان به خوبی استقبال نمایند. همین نقش پر موفقیت باید دارای صالحیت

کند. پس مدیران باید از درک و فهم سرشاری برخوردار باشند. تنوع دامنه  ها ایجاب می توجه بیشتری از لحاظ انتخاب و گماردن علمی آن

نونی برای کارآیی های ک ها مهارت های کاری سازمان را غیرممکن ساخته، از این رو مدیران در سازمان-علوم، احاطه مدیران به تمام جنبه

گانه مدیریت تأکید بر یان است  های سه های مهارت ها باشند. در شیوه و اثربخشی بیشتر جهت نیل به اهداف سازمان باید دارای مهارت

. است منطبق علمی های¬های امروزه مدیران تا چه میزان بر یافته آیند که مهارت کنند؟ و این سؤال پیش می که مدیران چگونه عمل می

ر کند به نوعی ادراک و تصو موردنیاز برای اشتغال به کار مفید مورد نظر نیست، بلکه اشاره می ای حرفه مهارت معنی به «مهارت» اینجا در

 مهارت»در انجام امری و با در نظر گرفتن سازمان در قالب سیستم به صورت یک کل واحد. رابرت کاتز  برای درک و فهم مدیریت شیوه 

 ها بر این است که شخص مدیر توانایی انجام چه کاری را دارد. براین مبنا مطالعات و پژوهش را به کار برده است. این مهارت« نهگا های سه

هایی انجام شده تا روشن شود که چه چیزهایی مشخص کننده یک مدیر خوب هستند. بررسی مطالعات و تحقیقات مربوط به مشخصاتی 

دهد که رهبری ناشی از مقام یا داشتن ترکیبی از خصایص نیست، بلکه نتیجه رابطه  ایر آن نشان مینظیر ظاهر، هوش، شخصیت و نظ

ند ک عملی بین اعضای یک گروه است که در آن با شرکت فعاالنه و نشان دادن قابلیت خود در انجام وظایف مشترک مقام خود را کسب می

شود که حضور او در محیط کار و میان همکارانش مورد پذیرش قرار بگیرد .در  یداشتن مهارتهای مدیریتی سبب م (.1985)رابرت کاتز، 

د ود او می افزایکاهد و بر طبیعی و عادی به نظر رسیدن وج های مدیریتی از تحمیلی و تحکمی بودن مدیریت می حقیقت داشتن مهارت

املی است که بر کیفیت فعالیت کارکنان مؤثر است. یکی اولین قدم در جهت رسیدن به کادر آموزشی موفق، درک عو (.1384)میرکمالی، 

های مدیریتی مدیران آنان وجود  از این عوامل، تعهد سازمانی کارکنان است؛ چرا که رابطه مستقیمی بین تعهد سازمانی کارکنان با مهارت

های سنجش میزان  ی رابطه دارد. از شاخصهای خاص مدیران با میزان تعهد سازمان صالحیت و مدیریتی های دارد. به عبارت دیگر مهارت

شود وظایف محوله را با کیفیت  هاست، که باعث می ها نسبت به هم، میزان وفاداری و تعهد کارکنان شاغل در آن سازمان برتری سازمان

جایی که  (. از آن1394 نیا، ساالری) شود وری و اثربخشی سازمان می باالتری به انجام برسانند؛ این امر موجب افزایش عملکرد، بهره

سی دهند برر می تشکیل را آموزشی های های آموزشی زیربنای رشد و توسعه جامعه هستند و نیروی انسانی نیز پایه و اساس نظام سازمان

ازمانی سگانه مدیریتی با تعهد  سه های این مسأله از حساسیت بیشتری برخوردار است. از این رو موضوع تحقیق حاضر بررسی رابطه مهارت

 . باشد می 94-95در بین مدیران مدارس ابتدایی ناحیه یک شهر کرمان در سال تحصیلی 

 :بیان مسأله

 نیاز به مدیریت به ویژه در آموزش و پرورش و مراکز علمی به دلیل نقش بسیار مهم این مراکز به لحاظ تعلیم و تربیت نیروی انسانی اهمیت

ران به تناسب وسعت دید و نظر خود، برای پیشبرد مدی بیستم، ی توان چنین گفت تا اوایل سده می(. 1388بسیاری دارد )نوه ابراهیمی،

های خود از مدیران دیگر و یا با تکیه بر تجارب، عقاید و نظرات شخصی خود که عموماً ناشی از آزمون و خطا  ها با تکیه بر مشاهده هدف

هایی آراسته باشند که بتوانند از  (.مدیران باید به مهارت1389زاده، پرداختند )سید عباس های متبوع خود می ی سازمان بود، به اداره

ی اثربخشی دارد را به خوبی ایفا کنند و بر تعهد و وفاداری کارکنان خود تأثیر  ی وظایف واگذار شده برآیند و نقش خود را که جنبه عهده

هایی است که مدیران در جهت تحقق اهداف سازمان و  دیران، یکی از انواع مهارتگانه م های سه (. مهارت1389داشته باشند )عسگریان،

های قابل پرورش شخص که در عملکرد و بقای وظایف  ای خویش باید دارا باشند. مهارت اشاره به توانایی در رابطه با اجرای وظایف حرفه

( مهارت 2006: لوتانز )اند نموده اشاره مختلفی های¬به مهارت نظران (. برای این منظور صاحب1393)ایمانی، باشد شود، می منعکس می

 ی ی انجام دادن همه های انسانی تقریباً الزمه مدیران را به سه بُعد، مهارت فنی، مهارت انسانی، مهارت ادراکی تقسیم نموده است. مهارت
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مسئولیت و مقام، با افراد انسان سرو کار داشته و برای نظر از نوع وظایف یا سطح  ی سطوح مدیریت است زیرا مدیران صرف وظایف در همه

 مدیر که است کیفیتی در مهارت این(. 1380بیگدلی،) باشند برخوردار انسانی های مهارت از باید ها جلب همکاری و اثرگذاری بر رفتار آن

 امانج در و دهد تشخیص خود درباره را آنها توقعات و نظرات و کند درک را مشتریان و زیردستان همردیفان، مافوق، سرپرستان باشد قادر

ها و فنون و  (. توانایی حاصل از تجربیات، آموزش و کارآموزی در به کارگیری دانش، روش1387حوه رفتار مدیر تجسم یابد )سلطانی، ن در

ن نماید. همچنی اثربخشی مدیران ایفا میتجهیزات الزم برای انجام کارهای خاص که جزء مهارت فنی است نقش قابل توجهی در موفقیت و 

 های ای به شناخت انگیزش افراد نموده و با درک پیچیدگی ها توجه ویژه مدیران با اعتقاد به کار به همراه افراد سازمان و به وسیله آن

های مدیریتی  ان از نظر مهارت(. صالحیت مدیر 1390آورند )رضائیان،  های موفقیت سازمانی را فراهم می سازمان )مهارت ادراکی( زمینه

شود. تعهد سازمانی مدیران و کارکنان، مستلزم داشتن  نیز یکی از عوامل استمرار موفقیت در هر سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان می

ائل شد. تعهد توان به این اهداف ن های مختلف سازمانی می ها و جایگاه ها در موقعیت های مدیریتی است که با به کارگیری آن مهارت

سازد و سبب ماندگاری او  شناختی است که بیانگر رابطه کارمند با سازمانش است. او را به سازمانش متعهد می سازمانی، یک حالت روان

شناختی و حس همکاری و کمک به سازمان در کارمند  (. در ضمن، نوعی ثبات روان154،ص 1997یر و آلن ،  شود )می در سازمان می

گردد )بنتین،  می منجر سازمان اهداف تحقق به که کند¬کند و در نتیجه، کارمند را به اجرای اقداماتی ملتزم و متعهد می ایجاد می

( مدلی سه بعدی از تعهد سازمانی، متشکل از تعهد عاطفی، تعهدمستمر و تعهد هنجاری  مطرح 2001یر و آلن ) (. می2005واندنبرگ ، 

ی عاطفی فرد به سازمان است. تعهد عاطفی به معنای دلبستگی هیجانی و احساس هویت و درگیری کارمندان کرد. تعهدعاطفی بیانگر وابستگ

 از ناشی متصور های¬خواهند بمانند. تعهد مستمر در بردارنده هزینه-در سازمان است. در این نوع از تعهد کارکنان در سازمان، چون می

(. تعهد 1388)جزایری و همکاران، دهند انجام توانند نمی دیگری کار و دارند احتیاج کار آن به کارکنان که است آن بیانگر و سازمان ترک

شود  هنجاری که به احساس الزام کارمند به ادامه کار در یک سازمان اشاره دارد، به سبب فشاری است که از سوی دیگران بر او وارد می

های بزرگی خواهد بود که خیلی از  آموزشی هر آزمایشی و خطایی همراه با زیاندر تعلیم و تربیت و مدیریت  (.1994)مورگان و هانت ، 

های مناسبی برگزینند، موجب ایجاد جو نامطلوب  ناپذیر است. هرگاه مدیران در انجام وظایف، هدایت و رهبری نتوانند مهارت جبران ها¬آن

م کارایی عد نارضایتی، سبب و گذارند¬اعضای سازمان تأثیری مخرب می شوند و بر رفتار و به تبع آن رفتار سازمانی نامطلوب در مدارس می

ها و  سازمان اداره مسئولیت. نیست مستثنا قاعده این از نیز کرمان شهر پرورش و آموزش شوند؛¬و پایین آمدن اثربخشی سازمان می

های مدیریتی برخوردار  کافی برای احراز پستشود که از شرایط الزم و  واحدهای آموزشی منجمله مدارس به عهده کسانی گذاشته می

آمیز نخواهد بود. اگر مدیران آموزش و پرورش  شک اگر این روند تداوم یابد، تالش در مورد بهسازی و بازسازی آموزشی موفقیت نیستند. بی

صمیمات مناسبی بگیرند. بدون شک ها ت های آن طرح و نیاز به توجه با توانند¬کنند، نمی ندانند که افراد در مورد چه چیزی صحبت می

 نظام مشکالت و مسائل بار از اینکه بر عالوه کشور آموزشی مدیران ای¬حرفه های¬کوشش در جهت ارتقای سطح معلومات و مهارت

سازمانی شود و از طرفی تعهد  می پرورش و آموزش های¬برنامه اثربخش اجرای و کار انجام صحیح های روش کارگیری به باعث کاهد،¬می

(.  مدیران بهتر است با توجه به تخصص، حرفه یا منطقه کاری کارمندان درک کافی 1393دهند )سیدی و ایزدی،  کارکنان را افزایش می

 ها داشته باشند. لذا ضرورت دارد که مدیران آموزشی نیز برای درک و تجزیه و تحلیل پیچیدگی از شغل، وظایف، گویش و اصطالحات آن

های انسانی،  دهنده کار و فعالیت آموزشی آشنا باشد؛ چرا که آشنایی و آگاهی از مهارت و فهم همه عناصر و اجزای تشکیل های سازمان

لم به شود. با ع کاهد؛ و باعث ایجاد انگیزه و تعهد و وابستگی به کار در کارکنان می فنی، ادارکی از تحمیلی و تحکمی بودن مدیریت می

های مدیریتی و تعهد سازمانی مدیران آموزش و  وهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که چه ارتباطی بین مهارتموارد ذکر شده، این پژ

 پرورش وجود دارد؟

 ت و ضرورت موضوعیاهم

امروزه این امر مسلم است که رسیدن به توسعه، جامعه مدنی، معیارهای جهان شمول و بستر مناسب برای زیست اجتماعی و حتی تعهد 

گیرد. کشورهای جهان  های مدیریتی مدیران شکل می های امروزی است، با وجود مهارت کارکنان که یکی از ارکان مهم موفقیت سازمان

کنند.  هایی در جامعه سازمانی ایجاد می ها تغییرات و دگرگونی هایی مواجه هستند که این چالش های در حال گذار با چالش سوم جامعه

(. مدیران در مؤسسات آموزشی از نظر محصولی که باید ارائه دهند 1999مستقیم بر تعهد سازمانی دارد )فوکویاما ، این تغییرات روندی 
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دارای یک تفاوت اساسی با مدیریت در مؤسسات غیرآموزشی است. در مؤسسات غیرآموزشی محصول ماده است و در مؤسسات آموزشی 

ها و به کارگیری ابزارهای  آن مشکالت و مسائل با برخورد و آموزان¬زهای کارکنان و دانشمحصول روح و روان؛ لذا برای پاسخگویی به نیا

 کند تا بتوان با کمال اطمینان کودکان و نوجوانان را به دست او سپرد، برای این منظور بررسی مهارت هایی ابداع  تنبیه و تشویق، مکانیزم

در تعلیم و تربیت و مدیریت آموزشی هر آزمایشی و خطایی همراه  (.1393ایزدی، های مدیریتی از اهمیت خاصی برخوردار است)سیدی و 

 های¬ناپذیر است. هرگاه مدیران در انجام وظایف، هدایت و رهبری نتوانند مهارت ها جبران آن از خیلی که بود خواهد بزرگی های¬با زیان

شوند و بر رفتار اعضای سازمان تأثیری  می مدارس در نامطلوب سازمانی رفتار آن تبع به و نامطلوب جو ایجاد موجب برگزینند، مناسبی

 حیاتی و حساس نقش آموزشی مدیر بنابراین. شوند¬گذارند و سبب نارضایتی، عدم کارایی و پایین آمدن اثربخشی سازمان می مخرب می

های خاصی باشد تا بتوان با کمال اطمینان کودکان  مهارتها و  ها، توانایی ویژگی دارای باید مدیر. دارد تربیت و تعلیم اهداف پیشبرد در

 و آزمایش به نیاز که باشد حدی در مدیریت به پرداختن از قبل باید مدیر های¬و نوجوانان را به دست او سپرد. دانش و آگاهی و مهارت

از طرفی، موضوع  (.1390 منصوری،)گیرد انجام پرورش و آموزش در عنوان این با پژوهشی که دارد ضرورت بنابراین. نباشد مکرر خطای

گانه مدیریتی با تعهد سازمانی و بررسی آن در بین  های سه-پژوهش حاضر از این جهت مورد توجه قرار گرفت که با سنجش رابطه مهارت

نان و مدیران آموزش کارکنان و مدیران آموزش و پرورش، در پی یافتن نتایج ارزشمند و شناسایی عوامل کاهش دهنده تعهد در بین کارک

اطات، ای تبادالت و ارتب-و پرورش است تا از این طریق کیفیت کار را ارتقا بخشیده و با ارائه پیشنهادهایی موجب پایین آوردن سطح هزینه

د به مدیران بایرشد همه جانبه، افزایش تعهد و عملکرد افراد در سازمان شده و باعث شود کارکنان تعهد و پایبندی به سازمان پیدا کنند. 

(. چرا که مدیران به عنوان 1387د و نسبت به سازمان خود متعهد باشند )کشاورز، کنن کار عالقه و شوق با کارکنان که کنند عمل ای¬شیوه

ی سزایهایی باشند که سازمان را در انجام رسیدن به اهدافش یاری رسانند و نقش به  موتور محرک و مغز متفکر سازمان باید دارای مهارت

 ری میو در افزایش تعهد کاری کارکنان داشته باشند. از آنجایی که فقدان تعهد منجر به غیبت کاری، کاهش رضایت شغلی و کاهش بهره

 آموزشی و نظامی صنعتی، های¬تواند بارز باشد. مطالعات مختلف در سازمان های مدیریتی در افزایش تعهد کاری می شود، نقش مهارت

تر در شغل خود داشته باشند، عالوه بر این که خشنودی باالیی از شغل  رای اینکه کارکنان بتوانند کارایی بیشتر و قویدهد، ب می نشان

خود داشته باشند، از دلبستگی نیز برخوردار باشند و احساس تعهد باالیی به انجام وظایف خود نمایند که این خود موجب احساس مسئولیت، 

 اعضای سازمانی تعهد باید ها¬(. دالیل زیادی وجود دارد که چرا سازمان1390شود )منصوری،  دگذشتگی میدرک عمیق از شغل و از خو

 برای. ستا متفاوت شغلی رضایت و وابستگی با کلی طور به و بوده جدید نسبتاً مفهوم یک سازمانی تعهد اینکه اول: دهند افزایش را خود

کنند ناراضی باشند، که در  دهند دوست داشته باشند، ولی از  سازمانی که در آن کار می می انجام که را کاری است ممکن کارکنان مثال

کنند. یا بالعکس کارکنانی ممکن است احساس مثبتی از محیط کار داشته  های دیگر جستجو می این صورت آنها کار مشابهی را در محیط

ن داده است که تعهد سازمانی با پیامدهایی از قبیل رضایت شغلی، حضور، باشند، ولی از شغلشان متنفر باشند. دوم اینکه تحقیقات نشا

تواند پیامدهای مثبت بسیاری داشته باشد. کارکنانی که دارای تعهد باالیی  عملکرد و تمایل به ترک خدمت رابطه دارد. تعهد سازمانی می

کنند و مدیران باید تعهد و پایبندی کارکنان  بیشتر کار می مانند و هستند نظم بیشتری در کار خود دارند، مدت بیشتری در سازمان می

ها در افزایش  گانه مدیریتی مبتنی بر نقشی است که این مهارت سه های¬(. علت توجه به مهارت1387به سازمان را حفظ کنند )قراعینی، 

های مدیران یکی از  و اهداف هر سازمانی مهارتگیری و پیشبرد رسالت  کند. نظر به این که در شکل تعهد و وفاداری به سازمان ایفا می

 گیرد.  ها بیش از پیش مورد توجه قرار می باشد شناسایی و تجزیه و تحلیل این مهارت عوامل اصلی می

  کرمان شهر یک ناحیه ابتدایی مدارس مدیران بین در سازمانی تعهد با مدیریتی گانه سه های¬شناخت رابطه مهارت:  هدف کلي

شناخت رابطه مهارت فنی  -2شناخت رابطه مهارت فنی با تعهد هنجاری مدیران مدارس ابتدایی ناحیه یک شهر کرمان  -1:ياهداف جزئ

شناخت رابطه مهارت فنی با تعهد مستمر مدیران مدارس ابتدایی ناحیه  -3با تعهد عاطفی مدیران مدارس ابتدایی ناحیه یک شهر کرمان 

شناخت رابطه مهارت  -5شناخت رابطه مهارت انسانی با تعهد هنجاری مدیران مدارس ابتدایی ناحیه یک شهر کرمان  -4یک شهر کرمان 

شناخت رابطه مهارت انسانی با تعهد مستمر مدیران مدارس ابتدایی  -6انسانی با تعهد عاطفی مدیران مدارس ابتدایی ناحیه یک شهر کرمان 

شناخت رابطه  -8ابطه مهارت ادراکی با تعهد هنجاری مدیران مدارس ابتدایی ناحیه یک شهر کرمان شناخت ر -7ناحیه یک شهر کرمان 
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شناخت رابطه مهارت ادراکی با تعهد مستمر مدیران  - 9مهارت ادراکی با تعهد عاطفی مدیران مدارس ابتدایی ناحیه یک شهر کرمان 

 مدارس ابتدایی ناحیه یک شهر کرمان 

 مهارت های سه گانه مدیریتی با تعهد سازمانی مدیران مدارس ابتدایی رابطه معنی داری وجود دارد.: بین  فرضیه اصلي

بین مهارت فنی با تعهد -2بین مهارت فنی با تعهد هنجاری مدیران مدارس ابتدایی رابطه معنی داری وجود دارد.-1: فرضیه های فرعي 

بین مهارت فنی با تعهد مستمر مدیران مدارس ابتدایی رابطه معنی داری -3دارد. عاطفی مدیران مدارس ابتدایی رابطه معنی داری وجود

بین مهارت انسانی با تعهد عاطفی -5بین مهارت انسانی با تعهد هنجاری مدیران مدارس ابتدایی رابطه معنی داری وجود دارد.-4وجود دارد.

انسانی با تعهد مستمر مدیران مدارس ابتدایی رابطه معنی داری وجود بین مهارت -6مدیران مدارس ابتدایی رابطه معنی داری وجود دارد.

بین مهارت ادراکی با تعهد عاطفی -8بین مهارت ادراکی با تعهد هنجاری مدیران مدارس ابتدایی رابطه معنی داری وجود دارد.-7دارد.

مستمر مدیران مدارس ابتدایی رابطه معنی داری وجود بین مهارت ادارکی با تعهد -9مدیران مدارس ابتدایی رابطه معنی داری وجود دارد.

 کنند.بینی میگانه مدیریت به طور مستقالنه تعهد سازمانی مدیران را پیشهای سههای مهارتمؤلفه -10دارد.

 تحقیقات انجام شده در داخل کشور

مدیران با جو سازمانی مدارس و رضایت شغلی معلمان گانه مدیریتی  های سه تبیین رابطه مهارت»( در تحقیقی تحت عنوان 1393ایمانی )-

های مدیریتی با جو سازمانی و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد و ابعاد  به این نتیجه رسید که بین مهارت« از دیدگاه معلمان

ن و مرد در رابطه با جو سازمانی باشند. بین دیدگاه معلمان ز بینی جو سازمانی و رضایت شغلی می های مدیریتی قادر به پیش مهارت

های فنی، انسانی و ادراکی با رضایت  مهارت نیز و کلی های¬تفاوت معنادار آماری وجود ندارد. دیدگاه معلمان زن و مرد در رابطه با مهارت

مانی ی مدیریتی با جو سازشغلی متفاوت است. بین دیدگاه معلمان با سوابق خدمتی مختلف از لحاظ مهارتهای فنی، انسانی و مهارتهای کل

 و رضایت شغلی تفاوت معنادار آماری وجود دارد.

انجام دادند. از « های تخصصی های انسانی و فنی در مدیریت کتابخانه مهارت»( پژوهشی تحت عنوان 1393باقری و اسفندیاری مقدم )-

 ها،¬ها باالترین اولویت ( بوده و از دیدگاه مدیران کتابخانه93/3( و فنی )35/4های انسانی ) ها، مهارت دیدگاه استادان باالترین اولویت

های انسانی  های تخصصی نیاز به مهارت ( است. از دیدگاه استادان و مدیران در مدیریت کتابخانه24/4( و فنی )45/4های انسانی ) مهارت

 های فنی است.  بیشتر از مهارت

گانه مدیریتی بر تعهد سازمانی کارکنان معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری  ی سهها تأثیر مهارت»( تحقیقی با عنوان 1393رودباری )

 ازمانیس تعهد با داری¬انجام داد. نتایج نشان داد که بین مهارتهای مدیریت شامل مهارت ادراکی، انسانی و فنی ارتباط مثبت و معنی« تهران

مهارتهای ادراکی، انسانی و فنی با تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر های مدیریتی رهبری شامل  مهارت همچنین. دارد وجود

توان تعهد سازمانی را در آنها افزایش داد که  های رهبری کارکنان می دار وجود دارد. به عبارت دیگر با ارتقای مهارت ارتباط مثبت و معنی

 نتایج سودمندی برای سازمان به ارمغان خواهد آورد. 

ا ه ادراکی( مدیران با اثربخشی آن-انسانی-گانه )فنی های سه بررسی رابطه مهارت»( در تحقیق خود با عنوان 1391حسومی )خدادی و -

گانه و اثربخشی مدیران رابطه مثبت و  های سه به این نتیجه رسیدند که بین مهارت« های دخترانه شهر ساری از نظر دبیران دبیرستان

دار  معنی 246 آزادی درجه با پیرسون همبستگی ضریب داری¬جدول معنی 001/0داری آلفای  معنی طحس در و دارد وجود داری¬معنی

 گانه است.  های سه درصد اثربخشی مدیران در جامعه آماری ناشی از مهارت 43/10دهد که  است. ضریب تعیین محاسبه شده نیز نشان می

های پسرانه شهر تهران و تعهد کاری  گانه مدیران دبیرستان های سه مهارت( پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه 1391دلخوش کسمائی )-

های فنی، انسانی و ادراکی برای مدیران در انجام وظایف بهتر در جهت نیل به  دبیران ذیربط انجام داده و به این نتیجه رسید که مهارت

 تعهد کاری دبیران ضروری است. 
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های ارتباطی با تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش  رابطه بین توانمندی و مهارت»( در تحقیقی تحت عنوان 1390منصوری )-

ای ه داری وجود دارد. همچنین بین تمامی مؤلفه های ارتباطی و تعهد سازمانی رابطه معنی به این نتیجه رسید که بین مهارت« سپیدان

 د. داری وجود دار های ارتباطی با تعهد سازمانی رابطه معنی مهارت

گانه مدیران و ابعاد موفقیت و تعهد کاری آنان در  بررسی رابطه بین مهارتهای سه»( در پژوهش خود تحت عنوان 1390کردستانی روش )-

های مدیران و ابعاد موفقیت و تعهد آنان رابطه  به این نتیجه رسید که بین مهارت« 89-90بین مدیران مدارس کهنوج در سال تحصیلی 

داری وجود  ها رابطه معنی د دارد. بین مهارت مدیران و موفقیت در امور رهبری و موفقیت در امور انسانی و تعهد کاری آنداری وجو معنی

 دارد. 

اعالم کرد که بین جو « گانه مدیریتی و تعهد سازمانی های سه رابطه جو سازمانی و مهارت»( طی پژوهشی تحت عنوان 1389صبوری ) -

مدیران و تعهد سازمانی ایشان رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین بین دیدگاه مدیران زن و مرد در رابطه با جو های  سازمانی با مهارت

های ادراکی و فنی مدیران با سوابق خدمتی مختلف با جوسازمانی و تعهد  دار آماری وجود نداشته و بین مهارت سازمانی تفاوت معنی

 شود. یدار آماری مشاهده م سازمانی تفاوت معنی

گانه مدیریتی )ادراکی، انسانی و فنی( مدیران ادارات  های سه بررسی مهارت»( در پژوهشی با عنوان 1389افشاری، هنری و غفوری )-

ای کشور ه گانه مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه های سه به این نتایج رسیدند که بین مهارت« های سراسر کشور تربیت بدنی دانشگاه

 ریبیشت اولویت از انسانی های¬مهارت ورزشی، مدیریت متخصصان و بدنی تربیت ادارات مدیران دیدگاه از. دارد وجود داری¬نیاختالف مع

 های ادراکی و فنی برای مدیران ادارات برخوردار است. مهارت به نسبت

 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

به این نتیجه رسید که « مدیران و تأثیر آن بر ارزش کار و تعهد سازمانی کارکنانمهارتهای »( در پژوهشی تحت عنوان 2015پاتریک  )-

 کنند¬باشد. بنابراین کارکنان زمانی ارزش کار را درک می های مدیران عاملی اثربخش در ارزش کار و تعهد سازمانی کارکنان می مهارت

 این و دهند نسبت سازمان به را خود هویت یا و باشند داشته سازمان به نسبت روانی تعلق و آنهاست خود به متعلق کار کنند احساس که

 باشد.  های مدیران می مهارت گروه در

انجام دادند. نتایج نشان داد که « گانه مدیریتی و تجربه مدیریت مشتری های سه رابطه مهارت»( تحقیقی تحت عنوان 2014جویووانی  )-

 دومین مهارت، و مهارت 33/3های انسانی با میانگین ، مهارت 46/3های ادراکی، با میانگین  های مدیریتی، مهارت میانگین ابعاد مهارت

های مدیریت ارزش مشتری، و تجربه  در رتبه سوم بود. در رابطه با تجربه مدیریت مشتری، میانگین شاخص 21/3های فنی با میانگین 

داری با تجربه مدیریت -های مدیریتی ارتباط قوی و معنی ن داد که مهارتبه دست آمد. همچنین نتایج نشا 82/4، 01/5مشتری، به ترتیب 

 مشتریان دارد.  

گانه مدیران و تعهد سازمانی و رضایت شغلی انجام داد. هدف از این مطالعه  ( تحقیقی تحت عنوان مروری بر مهارتهای سه2014بریگیت  )-

ند هستند. م ات در مورد مهارتهای مدیران و تعهد سازمانی و رضایت شغلی عالقهترین تحقیق فراهم کردن بازنگری برای کسانی که پیشرفته

کند که -مطالعه تجربی در مورد مهارتهای مدیران و تعهد سازمانی و رضایت شغلی است. این بازنگری اثبات می 18این بازنگری شامل 

 ارد.مهارتهای مدیران به صورت مثبت با تعهد سازمانی و رضایت شغلی ارتباط د

 «وری کارشناسان سازمان تربیت بدنی-های فنی و انسانی مدیران در افزایش بهره تأثیر آموزش مهارت»( تحقیقی با عنوان 2010کارل  )-

 وری مدیران در سازمان تأثیر دارند.   های فنی و انسانی در افزایش بهره انجام داد. به این نتیجه رسیدند که مهارت
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 آموزش اهمیت لزوم بر «فنی و انسانی های¬مدیریت آموزشگاهی: آموزش مهارت»در پژوهشی تحت عنوان  (2008پنت و باروندی  )-

 ایه¬های شخصی و مهارت ند که قابلیتداد نشان و. گذاشتند صحّه پروژه مدیران برای فنی و انسانی های¬مهارت پژوهشی در دانشگاهی

 دارد. ها های شناخت فرصت مهارت با مثبتی ارتباط مدیریتی،

 انجام داد. وی با استفاده از پرسشنامه کاتز مهارت« های مدیریتی و تعهد و وفاداری مهارت»( پژوهشی تحت عنوان 2008کوالکسی  ) -

 باشند. های مدیریتی برای تعهد و وفاداری کارکنان الزم و ضروری می مهارت ،های مدیریتی را سنجید. نتایج نشان داد که

 روش پژوهش

 باشد.  از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع همبستگی می این پژوهش

 جامعه آماری

 . بودنفر  155ها برابر با  جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران مدارس ابتدایی دوره اول و دوم ناحیه یک شهر کرمان که تعداد آن

 گیری نمونه آماری و روش نمونه

 نفر انتخاب شد. 110گیری به صورت تصادفی ساده انجام گرفته و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  در این تحقیق روش نمونه

 ابزار گردآوری اطالعات

های  های مدیریتی مدیران بر اساس منابع مهارت گانه مهارت : این پرسشنامه ابعاد سههای مدیران پرسشنامه مهارتدر این پژوهش از 

گویه  35( ساخته شده است. این پرسشنامه شامل 1974و بر مبنای مدل کاتز ) رفتگرا اندازه می  زهای مدیریتیمدیریتی مدیران و نیا

 24مهارت ادراکی، 23تا  14مهارت انسانی، 13تا  1مهارت فنیکه باشد که سه مهارت فنی، انسانی و ادراکی را مورد بررسی قرار داد.  می

(، مهارت 78/0( و هر یک از ابعاد آن )مهارت فنی )81/0های مدیریتی ) یزان ضریب پایایی مهارت( م1393در پژوهش ابراهیمی ).  35تا 

( 1393باشد. همچنین ابراهیمی ) ( به دست آمد که مبین سطح مطلوب پایایی این پرسشنامه می85/0(، مهارت ادراکی)87/0انسانی )

: پرسشنامه تعهد سازمانی که توسط پرسشنامه تعهد سازماني ده است. بدست آور 82/0ناطق شهری روایی این پرسشنامه روی مدیران م

)کامالً  1باشد که از نمره  می ای¬پرسش دارد در طیف لیکرت پنج درجه 15( ابداع گردید. این پرسشنامه 1974مودی، استیرز و پورتر  )

 و هنجاری تعهد مستمر، تعهد پرسشنامه، این در سازمانی تعهد های¬¬)کامالً موافقم( ارزشگذاری شده است. مقیاس 5مخالفم( تا نمره 

-13-12-11-10-9)شامل سواالت  تعهد هنجاری. (24-23-22-21-20-19-18-17)از شامل سواالت تعهد مستمراست.  عاطفی تعهد

بر اساس آلفای  ( پایایی این آزمون1393پیما )می باشد ضمنا جهان  (1-2-3-4-5-6-7-8)شامل سواالت  تعهد عاطفی. (14-15-16

 گزارش داده است. 85/0و مقدار روایی این پرسشنامه  89/0کرونباخ محاسبه کرد که برابر با 

 ها روش تجزیه و تحلیل داده

 آماری صحیح های¬های آماری است. به کارگیری روش بدون شک یکی از مهمترین مراحل انجام تحقیق، مرحله تجزیه و تحلیل داده

 استفاده استنباطی آمار و توصیفی آمار از ها، (. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده1383سازد )دالور،  می را صحیح نتایج ارائه امکان

و با استفاده از آماره های توصیفی شامل نمودارها و جداول فراوانی،  20ورژن  SPSS افزار نرم طریق از شده آوری جمع های داده. شد

اسمیرنوف، آزمون همبستگی پیرسون  مورد تجزیه -میانگین و انحراف استاندراد و همچنین آزمون های آماری استنباطی شامل کولموگوروف

 و تحلیل قرار گرفتند.

 یافته ها:

 آمار استنباطي
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اسمیرنف هر یک از متغیرهای تحقیق از سطح معناداری -داری به دست آمده در آزمون کولموگوروف( سطح معنی4-1با توجه به جدول )

کنند. بر این اساس آزمون همبستگی ( بزرگترند، در نتیجه نمرات کلیه متغیرها در این بررسی از توزیع نرمال پیروی می05/0قابل قبول )

 های مدیریتی و تعهد سازمانی انتخاب شده است. پیرسون به منظور تبیین رابطه مهارت

 

 اسمیرنوف متغیرهای تحقیق-نتایج حاصل از آزمون کولموگوروف 1-4جدول

 اسمیرنف-آزمون کولموگوروف متغیرها

 سطح معناداری Zمقدار حجم نمونه

 926/0 547/0 110 مهارت فني

 296/0 976/0 110 مهارت ادراکي

 492/0 833/0 110 مهارت انساني

 551/0 795/0 110 تعهد هنجاری

 342/0 938/0 110 تعهد عاطفي

 364/0 921/0 110 تعهد مستمر

 

 آزمون فرضیه اصلي

 .داری وجود داردمعنی گانه مدیریتی با تعهد سازمانی مدیران مدارس ابتدایی رابطههای سهمهارت بین-

: H0 مدیران مدارس ابتدایی رابطه معناداری وجود ندارد.گانه مدیریتی با تعهد سازمانی های سهبین مهارت 

H1گانه مدیریتی با تعهد سازمانی مدیران مدارس ابتدایی رابطه معناداری وجود دارد.های سه: بین مهارت 

باشد. کمتر می 05/0( و با توجه به اینکه این مقدار از سطح معنی داری 000/0مقدار به دست آمده ) p( و 4-2با توجه به جدول )

گانه مدیریتی با تعهد سازمانی مدیران مدارس ابتدایی رابطه  های سه توان نتیجه گرفت که بین مهارتشود و می بنابراین فرض صفر رد می 

 معناداری وجود دارد. این رابطه، یک رابطه مستقیم می باشد.

 گانه مدیریتي با تعهد سازمانيهای سه: رابطه بین مهارت2-4جدول 

 گانه مدیریتيهای سهمهارت متغیر

  تعهد سازماني

 فراواني

 پیرسون

 رابطه مقدار-P ضریب همبستگي

 دارد 000/0 455/0 110

 

 های فرعيآزمون فرضیه-4-2-2

 داری وجود دارد.مهارت فنی با تعهد هنجاری مدیران مدارس ابتدایی رابطه معنی بین فرضیه فرعي اول:

H0هنجاری مدیران مدارس ابتدایی رابطه معناداری وجود ندارد. : بین مهارت فنی با تعهد 

H1.بین مهارت فنی با تعهد هنجاری مدیران مدارس ابتدایی رابطه معناداری وجود دارد : 

باشد. کمتر می 05/0داری ( و با توجه به اینکه این مقدار از سطح معنی 001/0مقدار به دست آمده )  p( و 4-3با توجه به جدول )

صفر رد می بنا د رابطه معناداری وجو توان نتیجه گرفت که بین مهارت فنی با تعهد هنجاری مدیران مدارس ابتداییشود و می براین فرض 

 باشد.دارد. این رابطه، یک رابطه مستقیم می

 مهارت فني با تعهد هنجاریرابطه بین  :3-4جدول 
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 مهارت فني متغیر

  تعهد هنجاری

 فراواني

 پیرسون

 رابطه مقدار-P ضریب همبستگي

 دارد 001/0 346/0 110

 

 داری وجود دارد.مهارت فنی با تعهد عاطفی مدیران مدارس ابتدایی رابطه معنی بین فرضیه فرعي دوم:

: H0 .بین مهارت فنی با تعهد عاطفی مدیران مدارس ابتدایی رابطه معناداری وجود ندارد 

H1مدیران مدارس ابتدایی رابطه معناداری وجود دارد. : بین مهارت فنی با تعهد عاطفی 

باشد. کمتر می 05/0داری ( و با توجه به اینکه این مقدار از سطح معنی 025/0مقدار به دست آمده )  p( و 4-4با توجه به جدول )

معناداری وجود دارد. این رابطه، یک رابطه عاطفی رابطه و تعهد توان نتیجه گرفت که بین مهارت فنی شود و میبنابراین فرض صفر رد می

 باشد.مستقیم می

 رابطه بین مهارت فني با تعهد عاطفي :4-4جدول 

 مهارت فني متغیر

 تعهد عاطفي

 

 تعداد

 پیرسون

 رابطه مقدار-P ضریب همبستگي

 دارد 025/0  353/0 110

 داری وجود دارد.ابتدایی رابطه معنیمهارت فنی با تعهد مستمر مدیران مدارس  بین فرضیه فرعي سوم:

: H0 .بین مهارت فنی با تعهد مستمر مدیران مدارس ابتدایی رابطه معناداری وجود ندارد 

H1.بین مهارت فنی با تعهد مستمر مدیران مدارس ابتدایی رابطه معناداری وجود دارد : 

باشد. کمتر می 05/0داری به اینکه این مقدار از سطح معنی  ( و با توجه012/0مقدار به دست آمده )  p( و 4-5با توجه به جدول )

توان نتیجه گرفت که بین مهارت فنی با تعهد مستمر رابطه معناداری وجود دارد. این رابطه، یک رابطه شود و میبنابراین فرض صفر رد می

 باشد.مستقیم می

 : رابطه بین مهارت فني با تعهد مستمر5-4جدول 

 مهارت فني متغیر

 تعهد مستمر

 

 تعداد

 پیرسون

 رابطه مقدار-P ضریب همبستگي

 دارد 012/0  377/0 110

 

 داری وجود دارد.بین مهارت انسانی با تعهد هنجاری مدیران مدارس ابتدایی رابطه معنی فرضیه فرعي چهارم:

: H0 .بین مهارت انسانی با تعهد هنجاری مدیران مدارس ابتدایی رابطه معناداری وجود ندارد 

H1.بین مهارت انسانی با تعهد هنجاری مدیران مدارس ابتدایی رابطه معناداری وجود دارد : 

باشد. کمتر می 05/0داری ی( و با توجه به اینکه این مقدار از سطح معن006/0مقدار به دست آمده )  p( و 4-6با توجه به جدول )

توان نتیجه گرفت که بین مهارت انسانی با تعهد هنجاری رابطه معناداری وجود دارد. این رابطه، یک شود و میبنابراین فرض صفر رد می
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 باشد.رابطه مستقیم می

 رابطه بین مهارت انساني با تعهد هنجاری :6-4جدول 

 مهارت انساني متغیر

 تعهد هنجاری

 

 تعداد

 پیرسون

 رابطه مقدار-P ضریب همبستگي

 دارد 006/0  347/0 110

 

 داری وجود دارد.بین مهارت انسانی با تعهد عاطفی مدیران مدارس ابتدایی رابطه معنی فرضیه فرعي پنجم:

: H0 .بین مهارت انسانی با تعهد عاطفی مدیران مدارس ابتدایی رابطه معناداری وجود ندارد 

H1مهارت انسانی با تعهد عاطفی مدیران مدارس ابتدایی رابطه معناداری وجود دارد. : بین 

باشد. کمتر می 05/0داری ( و با توجه به اینکه این مقدار از سطح معنی000/0مقدار به دست آمده )  p( و 4-7با توجه به جدول )

سانی با تعهد عاطفی رابطه معناداری وجود دارد. این رابطه، یک توان نتیجه گرفت که بین مهارت انشود و میبنابراین فرض صفر رد می

 باشد.رابطه مستقیم می

 : رابطه بین مهارت انساني با تعهد عاطفي7-4جدول 

 مهارت انساني متغیر

 تعهد عاطفي
 

 تعداد

 پیرسون

 رابطه مقدار-P ضریب همبستگی

 دارد 000/0  355/0 110

 

 داری وجود دارد.بین مهارت انسانی با تعهد مستمر مدیران مدارس ابتدایی رابطه معنی فرضیه فرعي ششم:

: H0 .بین مهارت انسانی با تعهد مستمر مدیران مدارس ابتدایی رابطه معناداری وجود ندارد 

H1.بین مهارت انسانی با تعهد مستمر مدیران مدارس ابتدایی رابطه معناداری وجود دارد : 

باشد. کمتر می 05/0داری ( و با توجه به اینکه این مقدار از سطح معنی000/0مقدار به دست آمده ) p( و 4-8جدول ) با توجه به

توان نتیجه گرفت که بین مهارت انسانی با تعهد مستمر رابطه معناداری وجود دارد. این رابطه، یک شود و میبنابراین فرض صفر رد می

 باشد.رابطه مستقیم می

 رابطه بین مهارت انساني با تعهد مستمر :8-4جدول 

 مهارت انساني متغیر

 تعهد مستمر
 

 تعداد

 پیرسون

 رابطه مقدار-P ضریب همبستگی

 دارد 001/0  367/0 110

 

 داری وجود دارد.بین مهارت ادراکی با تعهد هنجاری مدیران مدارس ابتدایی رابطه معنی فرضیه فرعي هفتم:

: H0 .بین مهارت ادراکی با تعهد هنجاری مدیران مدارس ابتدایی رابطه معناداری وجود ندارد 

H1.بین مهارت ادراکی با تعهد هنجاری مدیران مدارس ابتدایی رابطه معناداری وجود دارد : 
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باشد. کمتر می 05/0داری ( و با توجه به اینکه این مقدار از سطح معنی011/0مقدار به دست آمده ) p( و 4-9با توجه به جدول )

توان نتیجه گرفت که بین مهارت ادراکی با تعهد هنجاری رابطه معناداری وجود دارد. این رابطه، یک شود و میبنابراین فرض صفر رد می

 باشد.رابطه مستقیم می

 رابطه بین مهارت ادراکي با تعهد هنجاری :9-4جدول 

 مهارت ادراکي متغیر

 تعهد هنجاری
 

 تعداد

 پیرسون

 رابطه مقدار-P ضریب همبستگی

 دارد 011/0  334/0 110

 

 داری وجود دارد.بین مهارت ادراکی با تعهد عاطفی مدیران مدارس ابتدایی رابطه معنی فرضیه فرعي هشتم:

: H0 .بین مهارت ادراکی با تعهد عاطفی مدیران مدارس ابتدایی رابطه معناداری وجود ندارد 

H1 مهارت ادراکی با تعهد عاطفی مدیران مدارس ابتدایی رابطه معناداری وجود دارد.: بین 

باشد. کمتر می 05/0داری ( و با توجه به اینکه این مقدار از سطح معنی000/0مقدار به دست آمده ) p( و 4-10با توجه به جدول )

اکی با تعهد عاطفی رابطه معناداری وجود دارد. این رابطه، یک توان نتیجه گرفت که بین مهارت ادرشود و میبنابراین فرض صفر رد می

 باشد.رابطه مستقیم می

 رابطه بین مهارت ادراکي با تعهد عاطفي :10-4جدول 

 مهارت ادراکي متغیر

 تعهد عاطفي
 

 تعداد

 پیرسون

 رابطه مقدار-P ضریب همبستگی

 دارد 011/0  371/0 110

 

 داری وجود دارد.بین مهارت ادراکی با تعهد مستمر مدیران مدارس ابتدایی رابطه معنی فرضیه فرعي نهم:

: H0 .بین مهارت ادراکی با تعهد مستمر مدیران مدارس ابتدایی رابطه معناداری وجود ندارد 

H1.بین مهارت ادراکی با تعهد مستمر مدیران مدارس ابتدایی رابطه معناداری وجود دارد : 

باشد. کمتر می 05/0داری ( و با توجه به اینکه این مقدار از سطح معنی000/0مقدار به دست آمده ) p( و 4-11جدول ) با توجه به

توان نتیجه گرفت که بین مهارت ادراکی با تعهد مستمر رابطه معناداری وجود دارد. این رابطه، یک شود و میبنابراین فرض صفر رد می

 باشد.رابطه مستقیم می

 : رابطه بین مهارت ادراکي با تعهد مستمر11-4 جدول

 مهارت ادراکي متغیر

 تعهد مستمر

 

 تعداد

 پیرسون

 رابطه مقدار-P ضریب همبستگي

 دارد 000/0  389/0 110
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 کنند.بینی میگانه مدیریتی به طور مستقالنه تعهد سازمانی مدیران را پیشهای سههای مهارتمؤلفه فرضیه فرعي دهم:

بوده که حاکی از مجاز  89/1برای بررسی این فرضیه الگوی رگرسیون چندگانه به روش همزمان اجرا شد. در این الگو نتایج آزمون دوربین 

داری ( کمتر از سطح معنیsig=000/0( چون )17-4براساس جدول ) باشد.( می5/2تا  5/1تحلیل رگرسیون )در فاصله بین بودن استفاده از 

 ند. گیری مدل مؤثر هستدار در شکلبین به طور معنیشود، یعنی حداقل یکی از متغیرهای پیشدست آمده، لذا فرض صفر رد می( به 05/0)

 تحلیل واریانس رگرسیوني: 12-4جدول 

 F sigآماره آزمون میانگین مربعات مجموع مربعات منبع تغییرات

 000/0 97/8 52/2 58/7 رگرسیون

   282/0 17/48 باقیمانده

    75/55 کل

 بین: مهارت فنی، مهارت انسانی، مهارت ادارکی متغیرهای پیش

 متغیر مالک: تعهد سازمانی

بین وارد شدددده به مدل موردنظر، متغیر مهارت انسدددانی، مهارت ادراکی      ( از بین متغیرهای پیش 4-13با توجه به نتایج جدول )     

 (؛ یعنی این متغیر در مدل سهم تأثیرگذاری دارد.sig≤05/0سازمانی است )داری برای تعهد بینی کننده معنیپیش

 ضرایب و خالصه مدل رگرسیون: 13-4جدول 

ضرایب  بینمتغیرهای پیش

 غیراستاندارد

خطای 

 معیار

ضرایب 

 استاندارد

آماره 

 tآزمون 

Sig  ضریب

همبستگي 

 چندگانه

ضریب 

 تعیین

 136/0 396/0 000/0 543/13  192/0 60/2 ثابت

   006/0 831/1 293/0 078/0 143/0 مهارت انساني

   002/0 581/1 281/0 082/0 102/0 مهارت ادراکي

   469/0 725/0 104/0 086/0 063/0 مهارت فني

 

شان می 4-13گونه که نتایج جدول )همان ستگی     ( ن ضریب همب سانی، مهارت ادراکی با   6/13، حدود 396/0دهد مؤلفه مهارت ان

درصد تغییرپذیری در تعهد سازمانی، بوسیله این دو مؤلفه توضیح داده      6/13کنند، یعنی تقریباً واریانس تعهد سازمانی را تبیین می  درصد 

یابد. معادله رگرسددیونی برای واحد افزایش می 143/0شددود. همچنین با یک واحد افزایش در مهارت انسددانی، تعهد سددازمانی مدیران  می

 د: باشگانه مدیریتی براساس ضرایب غیراستاندارد به شرح زیر میهای سههای متغیر مهارتزمانی از طریق مؤلفهبینی تعهد ساپیش

= تعهد سازمانی60/2(+143/0× (+) مهارت انسانی 102/0× )مهارت ادراکی   

جه گیری:یبحث و نت  

 نتایج آمار استنباطي

 .داری وجود داردمعنی سازمانی مدیران مدارس ابتدایی رابطه گانه مدیریتی با تعهدهای سهمهارت بینفرضیه اصلي: 

گانه مدیریتی با تعهد سازمانی مدیران مدارس های سهمهارتدار بودن رابطه بین دو متغیر با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، معنی

یمانی ا ار است. نتیجه این پژوهش با نتیجه پژوهشدبررسی شد. نتایج نشان داد که همبستگی بین این دو متغیر مستقیم و معنیابتدایی 

(، 1390(، منصوری )1391(، دلخوش کسمائی )1391خدادی و حسومی )(، 1393رودباری ) (،1393باقری و اسفندیاری مقدم ) (،1393)

(، بریگیت 2015)(، پاتریک 1383(، کجوری هرج )1388، نوه ابراهیمی )(1389) غفوری و هنری (، افشاری،1390) کردستانی روش

( در 1393همخوانی دارد. رودباری )( 2006هاسکو ) (،2007)ویجی کومار  (،2008) کوالکسی (،2010(، کارل )2014،جویووانی )(2014)
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رت وگانه در مدیران، تعهد سازمانی کارکنان را افزایش داد که در این صهای سهتوان با ارتقای مهارتتحقیق خود به این نتیجه رسید که می

 ها به ارمغان خواهد آورد. نتایج سودمندی برای سازمان

گانه مدیران و موفقیت در امور رهبری و های سهبین مهارت( در تحقیق خود به این نتیجه رسید که 1390همچنین کردستانی روش )

ها در انتخاب مدیران، برگزیدن روی سازماناز جمله مسائل پیش داری وجود دارد. ها رابطه معنیموفقیت در امور انسانی و تعهد کاری آن

 ها و محیطهای الزم برای تصدی این جایگاه و نقش مهم است. امروزه، با رشد و توسعه سازمانمدیران شایسته با توجه به معیارها و مؤلفه

مدیران آموزش و پرورش نیز از این امر ها، به نوعی از ملزومات اصلی انتصاب آنان است. های مدیریتی سازمانرقابتی کنونی، داشتن مهارت

های مدیریتی الزم برای مدیریت اثربخش و کاراست. مستثنی نیستند و عملکرد صحیح آنان در پیشبرد اهداف سازمان در گرو داشتن مهارت

 سبب های مدیریتیتمهار ترین مهارت موردنیاز برای مدیران است. داشتنهای انسانی ضروریدهد، مهارتهای پژوهش نشان مییافته

 و تحمیلی از های مدیریتیمهارت داشتن حقیقت در بگیرد. قرار پذیرش مورد همکارانش میان و کار محیط در او حضور که شودمی

 رهبری و هدایت وظایف، انجام در مدیران هرگاه افزاید.می او وجود رسیدن نظر به عادی و طبیعی بر و کاهدمی مدیریت بودن تحکمی

 اعضای رفتار بر و شوندمدارس می در مطلوب سازمانی رفتار آن تبع به و جو مطلوب ایجاد موجب برگزینند، های مناسبیمهارت بتوانند

 شوند.تعهدسازمانی کارکنان می و افزایش کارایی رضایت شغلی، سبب و گذارندمطلوب می تأثیری سازمان

  

 داری وجود دارد.هنجاری مدیران مدارس ابتدایی رابطه معنیمهارت فنی با تعهد  بین فرضیه فرعي اول:

ه بررسی شد. نتایج نشان داد ک هنجاری تعهد با فنی مهارتدار بودن رابطه بین دو متغیر با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، معنی

(، رودباری 1393اقری و اسفندیاری مقدم )ب دار است. نتیجه این پژوهش با نتیجه پژوهشهمبستگی بین این دو متغیر مستقیم و معنی

(، پاتریک 1389(، افشاری، هنری و غفوری )1390) (، کردستانی روش1391دلخوش کسمائی ) ،(1391خدادی و حسومی ) (،1393)

تحقیق  ( در1391( همخوانی دارد. دلخوش کسمایی )2008) کوالکسی، (2008باروندی ) و (، پنت2010، کارل )(2014)(، بریگیت 2015)

های فنی، انسانی و ادراکی برای مدیران در انجام وظایف بهتر در جهت نیل به تعهد کاری دبیران ضروری مهارتخود به این نتیجه رسید که 

های فنی از طریق تحصیل و تجربه حاصل های تضمین کننده موقعیت مدیران مدارس، مهارت فنی است. مهارتاز مهارت است. از این رو،

تری هستند در . مهارت فنی با تعهد هنجاری رابطه معناداری دارد؛ به نحوی که مدیرانی که دارای مهارت فنی در سطح گستردهشودمی

ها، در کارگزینی و بکارگماری دبیران در دروس مختلف و راهنمایی و بندی کالسهای هفتگی دروس، تقسیمتهیه و اجرای به موقع برنامه

 یابد.ترند؛ در نهایت تعهد نهجاری کارکنان افزایش میتوانمند نظارت بر آموزش دبیران

 داری وجود دارد.مهارت فنی با تعهد عاطفی مدیران مدارس ابتدایی رابطه معنی بین فرضیه فرعي دوم:

داد که  نتایج نشانبررسی شد. مهارت فنی با تعهد عاطفی دار بودن رابطه بین دو متغیر با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، معنی

رودباری  (،1393باقری و اسفندیاری مقدم ) دار است. نتیجه این پژوهش با نتیجه پژوهشهمبستگی بین این دو متغیر مستقیم و معنی

(، پاتریک 1389(، افشاری، هنری و غفوری )1390) (، کردستانی روش1391دلخوش کسمائی ) ،(1391خدادی و حسومی )(، 1393)

مهارت فنی یعنی دانایی و توانایی  ( همخوانی دارد.2008) کوالکسی (،2008باروندی ) و (، پنت2010، کارل )(2014)گیت (، بری2015)

ی آن ورزیدگی در کاربرد فنون و ابزار ویژه و شایستگی عملی در رفتار و فعالیت است و افزون بر آن در در انجام وظایفی ویژه که الزمه

ریزی آموزشی، ارزشیابی، راهنمایی و فنون اداری و مالی آموزش و پرورش است. وقتی مدیران از مهارت در برنامه ی مهارت و تبحربرگیرنده

  هند.دهای مدرسه توانمندترند؛ و در نهایت تعهد عاطفی کارکنان را افزایش میفنی باالیی برخوردار باشند، در تهیه و اجرای به موقع برنامه

 داری وجود دارد.ارت فنی با تعهد مستمر مدیران مدارس ابتدایی رابطه معنیمه بین فرضیه فرعي سوم:

که  بررسی شد. نتایج نشان دادمهارت فنی با تعهد مستمر دار بودن رابطه بین دو متغیر با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، معنی

رودباری  (،1393باقری و اسفندیاری مقدم ) نتیجه پژوهش دار است. نتیجه این پژوهش باهمبستگی بین این دو متغیر مستقیم و معنی

(، پاتریک 1389(،افشاری، هنری و غفوری )1390) (، کردستانی روش1391دلخوش کسمائی ) ،(1391خدادی و حسومی )(، 1393)

حاصل از تجربیات، آموزش توانایی ( همخوانی دارد. 2008) کوالکسی (،2008باروندی ) و (، پنت2010، کارل )(2014)(، بریگیت 2015)

ها و فنون و تجهیزات الزم برای انجام کارهای خاص که جزء مهارت فنی است نقش قابل توجهی و کارآموزی در به کارگیری دانش، روش
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 نماید. در تعهد مستمر کارکنان ایفا می

 داری وجود دارد.معنیبین مهارت انسانی با تعهد هنجاری مدیران مدارس ابتدایی رابطه  فرضیه فرعي چهارم:

اد که بررسی شد. نتایج نشان دمهارت انسانی با تعهد هنجاری دار بودن رابطه بین دو متغیر با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، معنی

ودباری ر (،1393باقری و اسفندیاری مقدم ) دار است. نتیجه این پژوهش با نتیجه پژوهشهمبستگی بین این دو متغیر مستقیم و معنی

(، پاتریک 1389(، افشاری، هنری و غفوری )1390) (، کردستانی روش1391دلخوش کسمائی ) ،(1391خدادی و حسومی )(، 1393)

نیا در تحقیق خود نشان داد ( همخوانی دارد. حسینی2008) کوالکسی (،2008باروندی ) و (، پنت2010، کارل )(2014)(، بریگیت 2015)

تجهیز مدارس کشور  سازمان نوسازی، توسعه وهای ادراکی و فنی برای مدیران از اولویت بیشتری نسبت به مهارتهای انسانی مهارت که 

مدیر  فعالیت فضای و محیط رسدمی نظر به اجرایی، لیکن نه و است عملیاتی هرچند مدرسه مدیریت کنیم تأکید برخوردار است. باید

است. این  کننده و تعیین مطرح دیگر هرعامل از بیش انسانی روابط و تعامل آن در که است انسانی محیط یک چیزی هر از بیش مدرسه

دهد که باید مورد توجه های مدیریتی خصوصاً مهارت انسانی، نشان میهای آموزش مهارتمطلب نیاز مدیران را به توسعه و بهبود برنامه

  های مدیریتی خود را از سطح متوسط بهبود بخشیده و توسعه دهند. وضعیت مهارتاندرکاران قرار گیرد تا مدیران بتوانند مسئوالن و دست

 داری وجود دارد.بین مهارت انسانی با تعهد عاطفی مدیران مدارس ابتدایی رابطه معنی فرضیه فرعي پنجم:

داد که  بررسی شد. نتایج نشاند عاطفی مهارت انسانی با تعهدار بودن رابطه بین دو متغیر با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، معنی

(، رودباری 1393باقری و اسفندیاری مقدم ) دار است. نتیجه این پژوهش با نتیجه پژوهشهمبستگی بین این دو متغیر مستقیم و معنی

پاتریک (، 1389(، افشاری، هنری و غفوری )1390) (، کردستانی روش1391دلخوش کسمائی ) ،(1391خدادی و حسومی ) (،1393)

هایی که مدیر مدرسه یکی از مهارت( همخوانی دارد. 2008) کوالکسی (،2008باروندی ) و (، پنت2010، کارل )(2014) (، بریگیت2015)

مده و آباید کسب کند، مهارت در کار کردن با انسانهاست. مدیر آموزشی برای اینکه بتواند در شمار یکی از اعضای مؤثر محیط آموزشی در

مند باشد. مدیرانی که مهارت عاطفی ضای تحت رهبری خود، همکاری و تفاهم بوجود آورد، باید به حد کافی از مهارت انسانی بهرهبین اع

ش و زباالتری دارند در ایجاد و استقرار روابط انسانی مؤثر در بین دبیران توانمندترند. توانمند بودن مدیر در مهارت انسانی در ایجاد انگی

وری اهمیت دارد. های فردی دبیران و کارکنان آموزشی با اهداف آموزش و پرورش برای دستیابی به نتایج اثربخش و بهرهفهماهنگی هد

های هارتموزش مآوردن زمینه آور خواهد بود و لذا با فراهمغالباً بهره ،گیریم مدیری که دارای مهارت انسانی بیشتری باشدبنابراین نتیجه می

 نان را افزایش داد.آ تعهد سازمانیتوان می کارکنانانسانی و شیوه برخورد با افراد برای 

 داری وجود دارد.بین مهارت انسانی با تعهد مستمر مدیران مدارس ابتدایی رابطه معنی فرضیه فرعي ششم:

داد که  بررسی شد. نتایج نشانانسانی با تعهد مستمر  مهارتدار بودن رابطه بین دو متغیر با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، معنی

رودباری  (،1393باقری و اسفندیاری مقدم ) دار است. نتیجه این پژوهش با نتیجه پژوهشهمبستگی بین این دو متغیر مستقیم و معنی

(، پاتریک 1389غفوری )(، افشاری، هنری و 1390) ، کردستانی روش(1391) کسمائی دلخوش ،(1391خدادی و حسومی )(، 1393)

ها از آنجا که مدیران آموزشی با انسان ( همخوانی دارد.2008) کوالکسی، (2008باروندی ) و (، پنت2010، کارل )(2014)(، بریگیت 2015)

با  نشانگر توانایی حسن انجام کار در ارتباط تمهار این بایستی دارای مهارت انسانی بسیار باالیی باشند. ،در تعامل و برخورد دایمی هستند

دهند. یک فردی نشان مییط کار، خود را در قالب روح اعتماد، شور و اشتیاق و ایجاد روابط بینهای انسانی در محتمهار. دیگران است

 یگران است. بعضی از مدیران از بدو تولد دارایهای انسانی باال دارای سطح باالیی از خودآگاهی و ظرفیت درک احساسات دمهارت مدیر با

انی های انسمهارت کنند. تفاوتی ندارد کههایی را کسب میتمهار های انسانی باالیی هستند و برخی نیز طی آموزش و تجربه چنینمهارت

تعهد  برر کار مدیران وجود دارد، این مقوله فردی و انسانی باالیی که دآیند، مهم این است که به واسطه طبیعت بینگونه به دست میچ

 گذارد.سازمانی کارکنان تأثیر می

 داری وجود دارد.بین مهارت ادراکی با تعهد هنجاری مدیران مدارس ابتدایی رابطه معنی فرضیه فرعي هفتم:

اد که بررسی شد. نتایج نشان دمهارت ادراکی با تعهد هنجاری دار بودن رابطه بین دو متغیر با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، معنی

خدادی و (،  1393رودباری ) (،1393ایمانی ) دار است. نتیجه این پژوهش با نتیجه پژوهشهمبستگی بین این دو متغیر مستقیم و معنی
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(، کجوری 1388، نوه ابراهیمی )(1389) غفوری و هنری (،افشاری،1390) (، کردستانی روش1391(، دلخوش کسمائی )1391حسومی )

همخوانی ( 2008) ، کوالکسی(2008باروندی ) و (، پنت2010(، کارل )2014،جویووانی )(2014)(، بریگیت 2015(، پاتریک )1383هرج )

کی، سیاسی و توانند وظایف خود را به خوبی انجام دهند که درک کاملی از عوامل بیرونی، اقتصادی، تکنولوژیمدیران هنگامی میدارد. 

ه هایی مربوط بگیریشود که مدیران مدارس در تصمیماخالقی که در عملکرد تأثیر خواهد گذاشت، داشته باشند. مهارت ادراکی، سبب می

های مدیریت را بهتر درک کنند و ترکیب مناسب و معقولی بین ها و پیچ و خمهای آموزشی کمترین خطا را مرتکب شوند، ظرافتمؤلفه

تر هستند در زمینه اتخاذ تصمیمات منطقی، نظم و ترتیب آموزشی برقرار سازند. مدیرانی که دارای مهارت ادراکی در سطحی گسترده عوامل

 دهند.ترند و در نهایت تعهد و وفاداری کارکنان را افزایش میها توانمنددر انجام امور و ارزیابی اثر بخشی برنامه

 داری وجود دارد.راکی با تعهد عاطفی مدیران مدارس ابتدایی رابطه معنیبین مهارت اد فرضیه فرعي هشتم:

اد که بررسی شد. نتایج نشان دمهارت ادراکی با تعهد هنجاری دار بودن رابطه بین دو متغیر با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، معنی

خدادی و (، 1393رودباری ) (،1393ایمانی ) با نتیجه پژوهشدار است. نتیجه این پژوهش همبستگی بین این دو متغیر مستقیم و معنی

، (2014)، بریگیت (2015) پاتریک (،1388، نوه ابراهیمی )(1389) غفوری و هنری (، افشاری،1391(، دلخوش کسمائی )1391حسومی )

ای به ها توجه ویژهاد سازمان و به وسیله آنمدیران با اعتقاد به کار به همراه افر( همخوانی دارد. 2008) کوالکسی، (2008باروندی ) و پنت

های موفقیت سازمانی و تعهد عاطفی کارکنان را فراهم های سازمان )مهارت ادراکی( زمینهشناخت انگیزش افراد نموده و با درک پیچیدگی

 آورند.می

 اری وجود دارد.دبین مهارت ادارکی با تعهد مستمر مدیران مدارس ابتدایی رابطه معنی فرضیه فرعي نهم:

اد که بررسی شد. نتایج نشان دمهارت ادراکی با تعهد هنجاری دار بودن رابطه بین دو متغیر با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، معنی

 خدادی و(، 1393رودباری ) (،1393ایمانی ) دار است. نتیجه این پژوهش با نتیجه پژوهشهمبستگی بین این دو متغیر مستقیم و معنی

(، بریگیت 2015، پاتریک )(1389) غفوری و هنری (، افشاری،1390) (، کردستانی روش1391(، دلخوش کسمائی )1391حسومی )

ی ایجاد داشتن توانایی و قدرت تشخیص در زمینه( همخوانی دارد. 2008) کوالکسی، (2008باروندی ) و (، پنت2010، کارل )(2014)

های افراد و تأثیرگذاری بر رفتار آنان دادن کار به وسیله دیگران، فعالیت مؤثر به عنوان عضو گروه، درکمحیط تفاهم و همکاری و انجام

 بالطبع باعث رضایت شغلی کارکنان و به دنبال آن تعهد سازمانی را به دنبال خواهد داشت.

 کنند.بینی میمانی مدیران را پیشگانه مدیریتی به طور مستقالنه تعهد سازهای سههای مهارتمؤلفه فرضیه فرعي دهم:

مؤلفه مهارت انسانی و ادراکی با ضریب همبستگی نتایج نشان داد که تعهد سازمانی ی کنندهبینیهای متغیرهای پیشدر بررسی اولویت

انی، بوسیله این دو مؤلفه درصد تغییرپذیری در تعهد سازم 6/13کنند، تقریباً درصد واریانس تعهد سازمانی را تبیین می 6/13، حدود 396/0

یابد. لذا هرگونه مهارتی، برای واحد افزایش می 143/0شود. همچنین با یک واحد افزایش در مهارت انسانی، تعهد سازمانی توضیح داده می

آمد خواهد بود. البته های آموزشی مدون بسیار کارگانه مدیران، تدوین برنامههای سهارتقاء نیاز به آموزش دارد. جهت افزایش سطح مهارت

 ها غالب باشد.های نظری الزم است، اما وجه عملی آموزشها هر چند که آموزشدر این آموزش

 پیشنهادات تحقیق 

 پیشنهادهای کاربردی

ت مدیریتواند یکی از نقاط قوت و این میترین مهارت موردنیاز برای مدیران است های انسانی ضروریمهارتدهد نتایج تحقیق نشان می-

مدیران مدارس ارتقاء یابد و انسانی های مدیران مدارس باید سعی شود به صورت مداوم مهارت مدارس تلقی شود. با توجه به نقش حساس

 ایهارتقاء یابد. بنابراین برگزاری دوره های صحیح و اصولییریزکمتری هستند با برنامه انسانی آن دسته از مدیرانی که دارای مهارت نیز 

ها از طریق مدیران جهت تعمیق اهداف تحقیق و بهبود و توسعه مهارت های مدیریتی )فنی، انسانی و ادراکی( برای کلیهآموزشی مهارت

 .اساسی در تحقق این خواسته باشد تواند یک راهکارآموزش می

ود وج داریمثبت و معنیرابطه  نآنا ی کارکنانتعهدسازمان مدیران و انسانیهای دهد بین مهارتتوجه به نتایج پژوهش که نشان می با-
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 بود، لذا مسئولین سطح باالیی خواهد در نآناتعهدسازمانی به همان میزان ، مدیران باالتر باشد انسانیهای چه میزان مهارت دارد، یعنی هر

 هستند. ییباال انسانیهای ای مهارتمدیران آموزشی بهره گیرند که دار از تعهدسازمانیپرورش بهتر است برای افزایش  امر آموزش و

انسانی با تعهدسازمانی)مستمر، هنجاری، عاطفی( بایستی برای مدیران آموزشی، آموزش ضمن خدمت  نظر به تأیید رابطه بین مهارت-

 های مربوط به ارتباطات، روابط عمومی و روانشناسی تنظیم شود.براساس سرفصل

ریزی برای آموزش مدیران در انتخاب شوند که مسیر معلمی را پیموده باشند. در کنار آن برنامهدر گزینش مدیران، سعی شود افرادی  -

های های مدیریت، رفتار سازمانی و... در قالب دورهها و نظریههای انسانی آنان و تعهد سازمانی از قبیل: اصول، روشجهت ارتقای مهارت

 قرار گیرد.های آموزشی مورد توجه جدی ضمن خدمت و کارگاه

فنی با تعهدسازمانی )مستمر، هنجاری، عاطفی( بایستی برای مدیران آموزشی، آموزش ضمن خدمت براساس  نظر به تأیید رابطه بین مهارت-

 ریزی، سازماندهی، قوانین آموزشی، روانشناسی فردی و اجتماعی تنظیم شود. های مربوط به برنامهسرفصل

ت ادراکی با تعهدسازمانی)مستمر، هنجاری، عاطفی(  بایستی برای مدیران آموزشی، آموزش ضمن خدمت نظر به تأیید رابطه بین مهار-

 های مربوط به نوآوری و مدیریت بحران تنظیم شود.براساس سرفصل

زشی مدون بسیار های آموهرگونه مهارتی، برای ارتقاء نیاز به آموزش دارد. جهت افزایش سطح مهارت ارتباطی مدیران نیز تدوین برنامه-

 ها غالب باشد. های نظری الزم است، اما وجه عملی آموزشها هر چند که آموزشکارآمد خواهد بود. البته در این آموزش

 منابع فارسي
، معلمان از دیدگاه معلمان های مدیریتی مدیران با جو سازمانی مدارس و رضایت شغلیتبیین رابطه مهارت، 1393ایمانی، ج.،  (1

 .17-13(: 17) 5علوم تربیتی،  فصلنامه

بدنی ادارات تربیت گانه مدیریتی)ادراکی، انسانی، فنی( مدیرانهای سه، بررسی مهارت1389افشاری، م.، هنری، ح.، و غفوری، ف.،  (2

 . 105-125، صصم 5دانشگاههای سراسر کشور، مدیریت ورزشی، شماره 

ی سوم، ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارساییان، چاپ اول، مؤسسه، مدیریت، جلد 1375استونر، ج.، فری من، ادروارد.،  (3

 های بازرگانی تهران. مطالعات و پژوهش

، نیازسنجی و ارائه چارچوب کلی آموزش مدیران مدارس راهنمایی شهرستان خدابنده، پایان نامه کارشناسی 1380بیگدلی، ا.،  (4

 ارشد چاپ نشده دانشگاه تهران.

های تخصصی، فصلنامه مطالعات ملی ، مهارتهای انسانی و فنی در مدیریت کتابخانه1393ری مقدم، ع.، باقری، ت.، اسفندیا (5

 . 4، شماره 25کتابداری و سازماندهی اطالعات، دوره 

 ، مدیریت منابع انسانی، تهران، نشر نی1379جزنی، ن.،  (6

های تابعه آن در مشهد، سان شهرداری و سازمان، بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد کارشنا1383زاده، ع.، حسین (7

 نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.پایان

گانه های سهمدارس کشور از مهارت بررسی میزان برخورداری مدیران سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز، 1385.، م ،نیاحسینی (8

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، پایان ،هاآن تعهد سازمانیتأثیر آن بر  مدیریتی )فنی، انسانی، ادراکی( از نگاه کارکنان و

 تربیتی و روان شناسی دانشکده علوم

ها از نظر دبیران گانه )فنی، انسانی، ادراکی( مدیران با اثربخشی آنهای سه، بررسی رابطه مهارت1391خدادی، ف.، حسومی، ط.،  (9

 پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی.-علمیهای دخترانه شهر ساری، فصلنامه دبیرستان

های مدیریتی با وظایف مدیران دانشگاه شهیدباهنر کرمان، مدیریت ، تعیین رابطه بین سبک1382دلگشایی، م.، صمدی، ع.،  (10

 .44-37(: 29) 11سالمت، 

ن و تعهد کاری دبیران، های پسرانه شهر تهراگانه مدیران دبیرستانهای سه، بررسی رابطه مهارت1391دلخوش کسمائی، ا.،  (11

 .12-16: (4) 1فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، 

  .صفار :تهران، چاپ پنجم ح.، فرددانائی م.،الوانی ترجمه  ،تئوری سازمان: ساختار، طراحی، کاربردها ،1387.، اپی ،رابینز (12
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 های فرهنگی. سیزدهم، تهران: انتشارات دفتر پژوهشم.، چاپ ، رفتار سازمانی، ترجمه پارسائیان ع.، اعرابی س1389پ.، رابینز ا (13

، تئوری سازمان )مفاهیم و کاربردها(، ترجمه: سید مهدی الوانی و دانایی فرد، تهران، انتشارت صفار، چاپ دوم 1383رابینز، پ.،  (14

 :52 – 49 

 مبانی سازمان و مدیریت، تهران، سمت، چاپ پنجم ،1390.، رضائیان، ع (15

های مدیریتی رهبری بر تعهد سازمانی کارکنان معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری ، بررسی تأثیر مهارت1393رودباری، ر.،  (16

 تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی تهران، دانشکده مدیریت و حسابداری. 

ی کارکنان ستادی پلیس استان فارس، های رهبری مدیران با تعهد سازمان، بررسی رابطه سبک1393سیدی، م.، ایزدی، ا.،  (17

 (.1)12فصلنامه دانش انتظامی، 

 ،  کلیات مدیریت آموزشی، ارومیه: انتشارات دانشگاه ارومیه. 1389زاده، م.، سیدعباس (18

 . 17گیری میزان آن مدیریت در آموزش و پرورش، شماره ، مهارتهای انسانی مدیران مدارس، اندازه1387سلطانی، ا.،  (19

 .35کاربردی مدیریت دولتی، شماره -ی علمیی آن با تمایل به ترک خدمت، فصلنامه، تعهد سازمانی و رابطه1385.، ساروقی، ا (20

جاسک و رابطه آن با جو سازمانی و  های مدیریتی مدیران مدارس ابتدایی شهرستانبررسی میزان مهارت ،1389.، م ،صبوری (21

 .تربیتی و روانشناسیدانشکده علوم. مرودشت دانشگاه آزاد اسالمی واحد. پایان نامه کارشناسی ارشد ،هارضایت شغلی آن

 ، مدیریت نیروی انسانی، تهران: دانشگاه تربیت معلم1389عسگریان، م.،  (22
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 و شغلی رضایت بر هیجانی هوش فردی میان هایآموزش مهارت اثربخشی ، بررسی1389ن.،  نادری، ع.، سودانی، م.، نیسی، (41

 .1-14 ایرانی، هایسازمان در رهبری و مدیریت هایچالش ملی همایش اهواز، نفت مرد شرکت کارکنان سازمانی تعهد

استفاده از منابع انسانی، ترجمه قاسم کبیری، انتشارات جهاد دانشگاهی، -، مدیریت رفتار سازمانی1391هرسی، پ.، بالنچارد، ک.،  (42

 چاپ ششم، تهران. 
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the relationship between tertiary managerial skills and 

organizational commitment among elementary school principals 95-94 school year was the first district 

in Kerman. Methods based on the purpose and method used is descriptive and correlational. The study 

population consisted of all elementary school principals Kerman area, a number of them composed of 

155 people. The sample included 110 elementary school principals is the first district in Kerman who 

were selected via stratified sampling method. Two questionnaires for data collection management skills 

Katz (1974) and Organizational Commitment Questionnaire Moody's, Steers and Porter (1974) is used. 

Data analysis Descriptive statistics (frequency, percentage and mean) and inferential statistics (Pearson 

correlation coefficient and Regression) was performed using SPSS software. The results showed that 

the technical expertise and human perceptual and affective commitment, normative, there is significant 

ongoing relationship .The stepwise regression analysis illustrated that the most chnges for the 

organizational commitment could be predicted by Human skills and Perceptual skills. 
 

Keywords: management skills, organizational commitment, managers 
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