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بررسی تاثیر مهارتهای مدیریتی بر عملکرد سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان 
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 چکیده

 مدیران برای هدایت موثر سازمان در رسیدن به اهداف باید کارکردها و وظایف مختلفی را انجام دهند.

باید به امر برنامه ریزی و سازماندهی و هدایت و ... سازمان بپردازند و انجام هر وظیفه ای توانایی و 

مدیریت نیز مستلزم داشتن مهارت های مدیریت مهارت خاص خود را می طلبد. بنابراین اعمال وظایف 

بررسی تاثیر مهارتهای فنی، انسانی و ادراکی مدیران بر عملکرد  با حاضر پژوهش رو، این ازمی باشد. 

 است. شده انجام پیمایشی روش از استفاده با ادارات ورزش و جوانان استان مازندرانسازمانی آنان در 

دهد که با توجه به می تشکیل ادارات ورزش و جوانان استان مازندرانان مدیر را تحقیق این آماری جامعه

 ابزار از استفاده با اطالعات آورینفر بطور تصادفی انتخاب گردیدند. جمع 44جدول مورگان تعداد 

ها در میان مدیران توزیع گردید. همچنین جهت تجزیه و تحلیل شد و نیز پرسشنامه انجام پرسشنامه

 آزمون تحقیق این در استفاده مورد آماری هایروش استفاده شد. SPSSافزار نرماطالعات از 

ها، داد تحلیل و تجزیه نتایج به توجه با باشد.می خطی رگرسیون و اینمونه اسمیرنوف، یک-کولموگروف

رزش و ادارات ومهارتهای فنی، انسانی و ادراکی مدیران بر بهبود عملکرد مدیران در حاکی از آن است که 

 سیاستگذاری تواند راهنمایمی که توجه به این امرتاثیری مثبت و معنادار دارد  جوانان استان مازندران

 .باشد سازمان در

 مهارتهای فنی، مهارتهای انسانی، مهارتهای ادراکی، عملکرد سازمانی. کلیدی: واژگان
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 مقدمه -1

ما توسط همین سازمان ها نیازهای مختلف فرا گفته اند و قسمت اعظم  ما در عصری زندگی می کنیم که اطراف ما را سازمان های

مین می شود و هدایت این سازمان ها توسط مدیران صورت می گیرد. با توجه به دنیای امروزه که یک دنیای حرفه ای و أت

نقش مدیران در امور راهبردی  ،هتخصصی است و به عبارت دیگر آن را عصر مدیریت ، دانش ، فن آوری و ارتباطات و ... نامیده شد

این مدیران هستند که موجبات پیشرفت و ترقی یا رکود و ورشکستگی سازمان را فراهم می  .سازمان ها آشکارتر می شود

 (.1)سازد

ا و اگر تمام سرمایه ه» مدیریت در دنیا پیچیده امروز نقش حیاتی و اساسی دارد. آلفرد مارشال اقتصاد دادن انگلیسی می گوید:

ابزار تولید درجهان به یکباره نابود شوند اما علم و هنر مدیریت باقی بماند تولید و توسعه و پیشرفت همچنان ادامه 

 (.2)«خواهدداشت.

فرآیند مدیریت متضمن هماهنگ ساختن منابع انسانی و مادی به منظور دست یابی به هدف های سازمان است و تحقیق این امر 

، امروزه سازمان های بزرگ که ابعاد گسترده ای از نیازهای جوامع را پوشش می دهند بدون برخورداری از به عهده مدیران است 

ثر و کارآمد قادر به ادامه حیات نمی باشند. سرعت ، قدرت عمل و انبوه بودن فرآورده ای انسانی و صنعتی نیاز به ؤمدیران م

 (3)دیر داردنیروهای هماهنگ کننده متفکر و فرزانه ای به نام م

مدیران با انتخاب استراتژی های سازمان و تعیین اهداف قابل دسترسی موفقیت سازمان را تخمین می زنند آنها باتعیین اهداف 

واقعی و یافتن و ایجاد بهترین راههای دستیابی به هدف موجب می گردند تا سازمان با حداکثر درجه کارایی به اهداف خود دست 

باید به امر برنامه ریزی و  هدایت موثر سازمان در رسیدن به اهداف باید کارکردها و وظایف مختلفی را انجام دهند.برای آنان  یابند.

سازماندهی و هدایت و ... سازمان بپردازند و انجام هر وظیفه ای توانایی و مهارت خاص خود را می طلبد. بنابراین اعمال وظایف 

مدیریت می باشد. این مهارت های مدیریت هستند که موفقیت یا شکست وی و در نتیجه  مدیریت نیز مستلزم داشتن مهارت های

 (.4)سازمان را رقم می زنند

مدیران در دنیای نامطمئن که دائماً در حال تغییر است عمل می کنند، سرو کار داشتن منظم با عدم اطمینان مدیران را از سایر 

برای مواجهه با آینده و پذیرش مخاطه مناسب و آماده کردن سازمان برای فردا به مهارت  افراد درون سازمان متمایز می کند ، آنان

 موریت خطیر آنان است.أمدیریتی خاصی نیازمندند . کسب مهارت های مدیریت ، تضمین کننده موفقیت مدیران مدارس در م

اما این مهارت ها کدامند ؟ صاحبنظران  باشند.پس نتیجه می گیریم مدیران برای تضمین موفقیت خود باید به مهارت ها مجهز 

مختلف برای مدیران مهارت هایی بر شمرده اند که در این پژوهش به آنها اشاره می شود . اما در تقسیم بندی کلی که اکثریت 

 (.3ادراکی تقسیم نموده اند) –انسانی  –دسته فنی  سهصاحبنظران در آن اتفاق نظر دارند مهارت ها را به 
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معتقد است که مهارت های مدیریتی باعث بهبود عملکرد مدیریت شده و به کمک آن، سازمان به اهداف خود ( 2004)سونپتر

دست آوردن فرصتهای  مدیران برای کسب موفقیتهای متوالی و به (2008)براساس نظر گیلسینگ و گایستر(. 5)نائل میگردد

 (.6)شنددنبال تحقیقات و اطالعات راهگشا با جدید، باید به

صورت بالقوه  دهد که قابل توسعه بوده و خود را در عملکرد نشان میدهد و به ندرت بهبه نظر کاتز مهارت تواناییای را نشان می

طور مجزا  توانند بهداند که هر کدام میگانه، ادراکی، انسانی و فنی می است. او الزمة مدیریت اثربخش را دارا بودن مهارتهای سه

ها یا مهارتهای ادراکی، به توانایی ذهنی فرد در هماهنگ کردن همة فعالیتها و منافع سازمان مربوط شایستگی(. 7)دپیشرفت کنن

 (.8است )

ناپذیر یکپارچگی  نیز گزارش داد که ارتباط بین مهارتهای راهبردی و عملکرد مدیران، میانجی و جزء جدایی ( 2009)ال تنت وای

دیگران هم در سطح فردی و هم در سطح گروهی  انسانی، توانایی کار با افراد و درك و برانگیختن مهارت(. 9)عرضة تولیدات است

 (.7)است. مدیران باید مهارتهای انسانی قوی را برای ایجاد ارتباط و برانگیختن و تفویض امور داشته باشند

 (.10)داندرای موفقیت کارها میبلذر مهارتهای فنی یا سخت را در مدیران همانند حلقه گمشده، بسیار حساس ب

در پژوهشی با عنوان بررسی میزان آگاهی مدیران زن از مهارتهای مدیریتی و رابطة آن باعملکرد مدیریتی آنان، (  1393مینیان )ا

 (.11)داری بین مهارتهای مدیریتی )فنی، انسانی، ادراکی( و عملکرد آنان مشاهده کردرابطة معنی

ته اغلب مهارتهای مدیران و ارتباط آن با متغیر دیگری بررسی شده است . با وجود این، تا به حال هیچ در بیشتر تحقیقات گذش

کشور که از دیدگاه خود  ورزش و جوانانها و معیارهای الزم برای انتخاب و انتصاب مدیران ادارات تحقیقی در راستای تعیین مؤلفه

ه است. از آنجا که از جمله وظایف حساس و پیچیده در مدیریت منابع انسانی، مدیران و متخصصان صورت گرفته باشد، انجام نشد

انتخاب افراد ذیصالح برای مشاغل مدیریتی است، لزوم انتخاب صحیح مدیران فوق برای تصدی این پست در محیط پرتالطم 

گانة مدیریتی مهارتهای سهیر بررسی تاثبراین اساس، پژوهش حاضر در راستای (. 12های اصلی محقق است )از دغدغه ورزش

صورت گرفته که در این خصوص از دیدگاه متخصصان مدیریت ورزشی و همچنین مدیران  ورزش و جوانان استان مازندرانمدیران 

مدیریت در ورزش استفاده شده است. امید است تحقیق پیش رو گامی مؤثر در راستای بهبود  ورزش و جوانان استان مازندران

بررسی تاثیر مهارتهای مدیریتی بر عملکرد سازمانی لذا با توجه به مطالب فوق مطالعه حاضر به  دران برداشته شود.استان مازن

 پردازد.ادارات ورزش و جوانان استان مازندران می
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 ادبیات تحقیق-2

 تیریگانه مدسه یهامهارت-2-1

قابل  یهاییکرده است. مهارت، به توانا یبندطبقه یو ادراک یانانس ،یرا به صورت فن رانیمد ازیمورد ن یهارابرت کاتز، مهارت  

کار بردن مؤثر دانش و به یی. منظور از مهارت، تواناکندیاشاره م شود،یمنعکس م فیوظا یفایپرورش شخص که در عملکرد و ا

 (.13)است یشخص یتجربه

 1یمهارت فن -1-1-2

در رفتار و  یعمل یستگیو شا ژهیدر کاربرد فنون و ابزار و یدگیکه الزمه آن ورزخاص  فیدر انجام وظا ییو توانا ییدانا یعنی  

 یهادوره یها را طمهارت نیمعموال ا ران،ی. مدشودیو تجربه حاصل م یکارورز ل،یتحص قیاز طر یاست. مهارت فن تیفعال

 یژگی. ورهیو غ ینیکارگز ،یامور مال ،یحسابدارکنترل،  ،یبندبودجه ،یزیربرنامه یهاروش ش،دان رینظ رند،یگیفرام یکارآموز

 (.13)افتیدست  توانیدر آن م یو خبرگ یستگیدرجه شا نیاست که به باالتر نیمهارت ا نیبارز ا

آن را  یدقت نظر، ابتکار، آموزش و رفع مشکل اجزاء اصل ،یشود که کنجکاو یبه آن دسته از مهارت ها گفته م یفن یمهارت ها

است و به  یحال تجربه اندوز نیو در ع ینوآموز ،یریادگیفرد هر روز در حال کسب تجربه،  یفن یدر مهارت ها دهد. یم لیتشک

 کند.  یحرکت م یسمت تعال

شود که فراتر از ارتباط فن و انسان  یاشاره م یبه مطالب دیمهارت ها با کار و تول نیبه جهت ارتباط ا یفن یبخش مهارت ها در

 تر و گسترده تر شد.  دهیچیبشر روز به روز پ یها یکرد که فن آور دایپ ینینمود ع یوقت یاالر. فن سردیگ یشکل م

که  دینما یم میامروز را ترس یایدن یو به صورت ندیب یروز در حد باال م یها یخود را متناسب با فن آور یفن یازهایامروز ن بشر

دگرگون  یو هم به لحاظ فن یهم از لحاظ اجتماع دیتول روابطزند.  یحرف اول را م یو حرفه ا یفن یدر همه بخش ها، مهارت ها

متفاوت دارد و من آن  یخصلت یخیکه به لحاظ تار یدار هیاز سرما یهستند اما گونه ا یدار هیروابط سرما نیشده است. مطمئنا ا

 (.5)نامم یم یاطالعات یدار هیرا سرما

مناسبات  یدگرگون آنگاهمورد توجه قرار خواهم داد.  بیرا به ترت هیکار و سرما یورین د،یتول دیجد یها یژگیو شتر،یب حیتوض یبرا

در اصل از  یور بهرههستند.  یجهان یمسلط اقتصاد اطالعات یندهایو توان رقابت فرآ یور بهره توان آشکار ساخت.  یرا م یطبقات

 یشرکتها، مناطق، کشورها و هر گونه واحد اقتصاد ب،یترت نیا به. رندیگ یسرچشمه م یریو توان رقابت از انعطاف پذ ینوآور

 دهند.  یسوق م یریو انعطاف پذ یخود را به سمت به حداکثر رساندن نوآور یدیمناسبات تول

نوع  نیبر ا عالوهدارند.  یاساس ینقش دیتول دیکارکرد جد تیاستفاده از آن، در موفق یبرا یاطالعات و توان فرهنگ یتکنولوژ

که  ردیگ یعامل قرار م ستمیس نیهمزمان است، اساس موثرتر یو هماهنگ یکه هدف آن سازگار تیریمان و مداز ساز یدیجد

کار به لحاظ نقش خود به عنوان  یروین د،یتول دیجد ستمیس نیا درام.  دهینام یاست که من بنگاه شبکه ا یزینمونه آن همان چ

 شود.  یم میتقس زیکامالً متما یگران به گروههاکار یهایژگیشده، براساس و فیکننده از نو تعر دیتول
                                                             
1.  technical skill 
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 نامم.  یم زیکار خود برنامه ر یرویدر برابر ن یکار عموم یرویشود که من آن را ن یمربوط م یزیعمده به چ یاز تفاوتها یکی

 یعنیآموزش است؛ به سطوح باالتر  یابیدست تیکار، آموزش و ظرف یرویدو نوع ن نیا انیم زیتما جادیکننده در ا نییتع تیفیک

 قائل شد.  زیآموزش و مهارت تما میمفاه انیم دیبا البتهدانش مجسم و اطالعات. 

)که با تلنبار کردن مطالب توسط کودکان و  آموزشممکن است مهارتها را به سرعت منسوخ کند.  یو سازمان کیتکنولوژ تحوالت

 کی یالزم برا یمهارتها وستهیپ فیباز تعر ییکار، توانا یروین یعنیآن مردم،  قیاست که از طر یندیدانش آموزان فرق دارد( فرآ

 (.9)آورند یمهارتها را به دست م نیا یریادگیبه منابع  یو دسترس نیکار مع

 دیتول ندیفرا یدائماً در حال دگرگون فیتواند خود را متناسب با وظا یم ند،یب یم میمناسب تعل یسازمان طیکه در مح یکس هر

 میبسته به تصم البتهندارد.  یازیعالئم ن یو اجرا افتیدر ییتوانا یسوا یکار به اطالعات و دانش یروین گر،ید یسو از کند. میتنظ

 کرد.  «یانسان یها انهیپا» نیا نیگزیجهان جا ایرا در شهر، کشور  یگریهر کس د ای نیتوان ماش یشرکت م

 کیارزش افزوده هر  رایارزش اند، ز یب یهستند، به لحاظ فرد دیتول ندیافر نفکیجزء ال یها به طور جمع انهیپا نیکه ا یحال در

متعدد و  یاز منابع و مکانها یکار عموم یرویو ن نیماششود.  یم دیبه نفع سازمان تول ایاست از آنچه توسط  یاز آنها بخش کوچک

 (.9)رندیگ یجمع شده، در کنار هم قرار م دیتول ستمیتابع س یمدارها

 2یرت انسانمها-2-1-2

قادرند،  رانینوع از مهارت، مد نیآنان است. در ا یلهیو قدرت کار کردن با مردم، در انجام کار به وس ییمنظور دارا بودن توانا  

 ستیقابل حصول ن یبه آسان یمهارت انسان. رندیمؤثر بهره گ یآنان در رهبر یازهایها و نو از محرك ابندیکارکنان را در یهازهیانگ

. ندینمایمهارت را فراهم م نیبه ا یابیدست نهیزم ،یشناسو مردم یاجتماع یشناسندارد اما امروزه روان یمشخص یهاوشو ر

های روانی هم بسیار متفاوت ظاهری با یکدیگر تفاوت دارند از نظر رفتاری و پیچیدگی همان نسبت که انسانها از نظر شکلبه

رفتاری و مهارتهای اساسی  بعضی الگوهای رفتارهای کامال متفاوتی دارند، ره انسانهایی کههرحال برای هدایت و اداهستند. به

 (.14)وجود دارد

مهارتها در هر سطح و هر نوع سازمان است.از طرف دیگر مهمترین نقشی که برای یک  ترینبرای مدیران،مهارتهای انسانی حیاتی

اینکه مدیر بتواند نقش مهم و اساسی خود را خوب ایفا کند و توان کار کردن  رایرهبری و هدایت است.ب نقش اند،مدیر قائل شده

است که وی را در  دهد نیازمند آشنایی با روشها،فنون و الگوهایی با دیگران را در خود تقویت نماید و کارها را از طریق آنان انجام

کننده و مددکار کنند یاریکه با او کار مید تا تغییر رفتار کسانیبینی رفتار آینده هدایت و کنترل کنشناخت رفتار گذشته و پیش

 (.13)باشد
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گیرند و تجربیاتی در این زمینه دارند.شک نیست اکثر مدیران در فرآیند کار و مسئولیتهای خود بعضی از مهارتهای انسانی را فرامی

اند بنابراین نیاز مناسبی بوده ا افراد سازمان دارای رفتارهایبسیاری از مدیران در طول مدت مدیریت خود در مقابل دیگران و ب که

 کنند.به تالش بیشتر احساس نمی

بهتر شرایط تالش کنیم.اگر ما تالش  شود،بنابراین باید در جهت دركبارها تکرار می مسئله قابل درك آن است که شرایط رفتاری

خواهد شد که ما با ندانستن این مهارتها با مخاطره و مشکل روبرو  مهارتهای جدید را متوقف کنیم منجر به آن برای کسب

پرسیم که می که بهبود مهارت انسانی اهمیت دارد آنگاه شویم،زیرا شرایط و حاالت انسانها وضعیت متغیری دارد.اگر بپذیریم

برای همه مدیران و سرپرستان و سایر افراد  آنچهبر رفتار دیگران به چه مهارتهایی نیاز دارند؟ مدیران و رهبران برای تاثیر گذاشتن

اگر بخواهیم کارها از طریق افراد دیگر انجام شود باید بدانیم چرا آنان دست به رفتاری «چرائی رفتار دیگران است»مطرح است

بینی رفتار رك و پیشاگر بخواهیم در نقش مدیر یا رهبری موثر باشیم به عاملی غیر از د اختصاص به خودشان دارد. زنند کهمی

داشته و باید در رشد و تکامل  در هدایت و کنترل رفتار افراد اثر دارد احتیاج عبارت دیگر هر مدیری به مهارتهایی کهنیاز داریم به

 (.9)آنها بکوشد

ی در درون سازمان یا جمعهای دستهعنوان عضوی از سازمان و گروه که در کارکنان موثر بوده و ایجاد کوششتواناییهای مدیر به

صورت رودررو و در هستند که به شود.در این نوشته منظور از مهارتهای انسانی،رفتارهاییکند،مهارت انسانی نامیده میگروه می

دقت این مطلب به کند.بررسی و تجزیه و تحلیلبکار رفته و به پیشرفت و رسیدن به اهداف و نتایج مفید کمک می تعامل نزدیک

شود.این رفتارها در مواجهه گردند و اعمال و حرکاتی است که انجام داده میری نیاز دارد.رفتارها مطالبی هستند که بیان میبیشت

ها و عکس واکنش گذارد. بنابراین برای همه افراد مهم هستند.منظور از مواجهه رودررو،کلیه،اعمال،رودررو با افراد بر آنها تاثیر می

افراد یا حاصل از بحث و مذاکره در جلسه  رفتار ممکن است ناشی از گفتگوی غیررسمی بین بین افراد است.های متفاوت العمل

که رفتار کامل هرکس  و اداری باشد.نکته قابل توجه آن است که فقط در هنگام روبرو شدن و مواجهه متقابل با افراد است رسمی

از طریق  کنند و ارتباط از طریق صوت است.ارتباطاتمی طرفین فقط صحبت ی،دیگر در یک مکالمه تلفن عبارتشود.بهظاهر می

که اگر همان مطلب را دهند درحالیبروز نمی رفتار خاصی افراد در حین نوشتن یا خواندن یک متن، نوشته نیز کامال متفاوت است،

 خواهند داشت. جلوه دیگری رفتارها، صورت شفاهی و رودررو به فرد دیگری منتقل کنند،بخواهند به

یعنی چگونگی نیت  اهداف، دوم، دو فرد، اول موقعیت رودررو بین توان درنظر گرفت،سه مرحله کلی را می در نحوه رفتار انسان،

 مرحله فوق به آرامی و تناسب نکته جالب توجه آن است که هرسه بروز و ظاهر شدن رفتار انسانهاست. و سوم، هر فرد از مالقات،

 (.11)کندبروز می
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 3یمهارت ادراک  -3-1-2

 کیبه صورت  یسازمان تیکار و فعال دهندهلیتشک یکل سازمان و تصور همه عناصر و اجزا یهایدگیچیدرك پ ییتوانا یعنی  

و  وابسته هستند گریکدیگوناگون سازمان به  یکارکردها نکهیا صیدرك و تشخ ییتوانا گر،ی. به عبارت دستمیکل واحد در س

اطالعات و  افتیمهارت قادرند به در نیواجد ا رانی. مددهدیقرار م ریرا تحت تأث گرید یهاها، الزاما بخشاز بخش کیدر هر  رییتغ

 (.16)ها بپردازندحلها و ارائه راهطرح هیسازمان پرداخته و با توجه به اهداف سازمان به ته لیمسا لیتحل

ارکنان صنعت آب و برق در یادگیری مهارتهای هفتگانه رایانه ای از خود نشان دادند, اکنون پس از اقبالی که عمده مسئولین و ک

مشاهده می شود که بسیاری از مدیران و کارشناسان ,تقویت مهارتهای ادراکی در مدیریت را وجهه همت خویش ساخته و به 

صول به حقایق و کشف مجهوالت و نیز کسب آموزش درس روش تحقیق که اهداف شناختی و رفتاری فرد در فراگیری روش و

مهارت الزم برای اجرای پروژه های تحقیقاتی را  دنبال می نماید روی آورده اند .این اقبال همگانی در آموزشهای کوتاه مدت را 

 ارج نهاده و آنرا خوش آمد دوم می گوئیم.

با سایرین ، خاصه درسازمانهای عمل گرا  در  تجهیز آنها به وجه تمایز هر یک از مدیران و کارشناسان دارای ظرفیت توسعه        

 شایستگی های ادراکی ، مدیریت برخود ، قدرت تصمیم گیری و حل مساله ، و مهارتهای تعالی سازمانی نهفته است. 

ست که به پیش نیاز ابزارهای فکری الزم برای مجهز شدن به شایستگی های مدیریتی ، سر آمدی در یادگیری روش تحقیق ا 

 بررسی و ارزیابی نظریه ها ، ارائه نظریه جدید ، یا حل مشکالت مبتالبه سازمان با ویژگیها و قواعد تحقیق علمی می پردازد. 

مسائل مبتالبه سازمانها در هر حوزه فعالیتی و جغرافیایی و نیز در زمانهای کوتاه مدت مختلف ، حسب تغییرات فناوری ، نیازهای  

و بهینه سازی مصرف متفاوت است و دائمأ مدیر را در جهت بهره برداری مطلوب تر از عوامل در اختیار و جستجوی  بهره برداران

روش های مقتصدانه به چالش می کشاند. از طرفی اگر قرار باشد یافته های مربوط به حل یک مشکل با هزینه های کالن و غیر 

در حوزه فعالیت سازمان بر خوردار نباشد ، حیات اقتصادی سازمان را تهدید می  متعارف به دست آیدو یا از قابلیت تعمیم پذیری

نماید. بنابراین به کارگیری روش علمی در حل مسئله و انبار کردن یافته در انبار قابل بهره برداری مجدد و آسان ، تنها روشی 

 (.16)ر را با ضرورتهای مدیریت برخود عجین می سازداست که اجازه ادامه فعالیت سازمان به نحو مناسب را فراهم آورده و مدی

دوره های آموزشی مربوط به ارتقاءشایستگی های ادراکی مدیران و کارشناسان اولی بر دوره های آموزشی بهبود مدیریت و یا   

 دوره های تخصصی هر یک از حیطه های مدیریتی می باشد.

عملیاتی و بهره برداری ، مشتری ، مالی ، پروژه  و منابع انسانی بدانیم ، دوره اگر حیطه های مدیریتی را سازماندهی، اجرایی،   

نیاز فطری انسان به  -روش تحقیق علمی پیش نیاز و ضرورت اولیه هر یک از آنها به حساب می آید:چرا که تنها با روش علمی اوأل

دیر که حفظ روابط با هر یک از عوامل در اختیار است به نیازهای حیاتی م –کاوشگری وعطش دانستن او بر طرف می شود و ثانیأ 

 ، پاسخ می دهد.
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شایستگی های ادراکی را که با شرکت در دوره ی آموزشی روش تحقیق آغاز شده ارج می نهیم و ما این اقبال عمومی به ارتقاء     

به مدیریت بر خود و تعالی سازمانی خوش ضمن آرزوی توفیق برای همه ی مشتاقان این عرصه ، امید داریم که دوره های مربوط 

  (.16)آمدهای بعدی را نوید دهند

 هاارزش نسبی مهارت-2-2

گانه الزم و ملزوم یکدیگر های سههاست. گرچه در انجام دادن بعضی از وظایف، مهارتمستلزم کاربرد مهارت مدیریت همه مشاغل

های سرپرستی به کند. مدیران ردهفرق می مدیریت های مختلفح و ردهرسند، با وجود این، ارزش نسبی آنها در سطوبه نظر می

کند که زیردستان خود را راهنمایی کنند یا آموزش ای نیاز دارند زیرا که وظایف آنها غالباً ایجاب میمالحظه  های فنی قابلمهارت

ریزی و گیری، برنامهندارند بلکه وظایف تصمیمهای فنی ها چندان نیازی به مهارتباالی سازماندهند. در مقابل مدیران رده

های انسانی تقریباً الزمه انجام دادن همه ای مجهز باشند. مهارتکند که به مهارت ادراکی قابل مالحظهسازماندهی ایجاب می

نسان سر و کار وظایف یا سطح مسئولیت و مقام با افراد ا  است زیرا که مدیران صرفنظر از نوع مدیریت وظایف در همه سطوح

های انسانی برخوردار باشند. از این رو، امروزه، داشته برای جلب همکاری و اثرگذاری بر رفتار آنها باید از مهارت

 (.17)ای پیدا کرده استهای انسانی اولویت ویژهها، تأکید بر مهارتسازمان مدیریت در

 روش تحقیق-3

ه چه روش تحقیقی برای رسیدن به موضوع تحقیق، با توجه به هدف تحقیق روش تحقیق به این معنی است که مشخص نماییم ک

بررسی تاثیر مهارتهای مدیریتی بر عملکرد سازمانی ادارات  به و امکانات اجرایی مناسب است. با توجه به این که پژوهش حاضر

باشد. از آنجا که در پژوهش به اربردی میتوان گفت که این تحقیق از نظر هدف، کمی پردازد،می ورزش و جوانان استان مازندران

آوری اطالعات از همه اعضای تشکیل دهنده یک جامعه، زمان بر بوده و از نظر هزینه مقرون به طور غالب به دلیل این که جمع

د. لذا در کنای را گزینش میصرفه نیست و توانایی انجام تحقیق روی کل جامعه وجود ندارد، محقق از جامعه اصلی )کل( نمونه

نفر مطابق با جدول مورگان بعنوان نمونه آماری  44باشد، تعداد نفر می 51پژوهش حاضر با توجه به تعداد جامعه آماری که 

آوری، کدگذاری و وارد کامپیوتر پس از آن که اطالعات از طریق پرسشنامه جمعها در میان آنها توزیع گردید. انتخاب و پرشسنامه

ها و جود در آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی) ضریب همبستگی، رگرسیون چندگانه و بررسی فرضیههای موشد از روش

افزار با استفاده از نرم تاثیر مهارتهای مدیریتی)فنی، انسانی و ادراکی( بر عملکرد سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان مازندران

همچنین روایی تحقیق توسط اساتید و صاحبنظران مورد تایید و  رت گرفته است.برای تجزیه و تحلیل داده ها صو 4spssآماری 

 تایید گردید. 899/0پایایی آن نیز به وسیله آلفای کرونباخ با عدد 
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 آزمون فرضیات تحقیق-4

 اسمیرنف -آزمون کولموگروف( 1)جدول شماره

 عملکرد سازمانی مهارتهای ادراکی مهارتهای انسانی مهارتهای فنی sig  سطح معنی داری

05/0 138/0  121/0  092/0  108/0  

 

باشد، در آزمون باال این می sig < 05/0  اسمیرنف، با در نظر گرفتن -از آنجا که یکی از شروط رگرسیون، آزمون کولموگروف

-مینرمال  کرد سازمانیو وابسته عمل (مهارتهای فنی، انسانی و ادراکی)متغیر مستقل  های مستقلشرط برقرار است بنابراین متغیر

 و اولین شرط رگرسیون برقرار است. باشند

مثبت و  اول: مهارت فنی مدیران بر عملکرد سازمانی مدیران ادارات ورزش و جوانان استان مازندران اثری  فرضیه

 معنادار دارد.

 (خالصه مدل2) شماره جدول

 ضریب تعیین همبستگی مدل
ضریب تعیین 

 تعدیل شده

ارد انحراف استاند

 تخمین
 دوربین واتسون

1 021/0a  002/0 006/0 31352/0 732/1 

 

 

 ( جدول ضرایب رگرسیون3شماره) جدول

 

 

 

 

  

-می05/0 طرفه کمتر از  یک واریانس بدست آمده در جدول آنالیز sigشود به علت اینکه همانطور که در جدول فوق مشاهده می

های فنی مثبت و در سطح (، کل رگرسیون از اعتبار آماری الزم برخوردار است. همچنین ضریب مهارت000/0 < 05/0باشد )

باشد می732/1شود. همچنین آزمون دوربین واتسون رابطه باال عدد دار است. بدین ترتیب فرضیه پذیرفته مییدرصد معن5خطای 

 که مناسب است. 

 

مثبت و  دوم: مهارت انسانی مدیران بر عملکرد سازمانی مدیران ادارات ورزش و جوانان استان مازندران اثری  فرضیه

 معنادار دارد.

 

 مدل

 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد
 

 tآماره 

 

 مقدار

 B معنی داری
انحراف 

 استاندارد
Beta 

 )مقدارثابت(

 های فنیمهارت

863/3 

26/0 

186/0 

052/0 
021/0 

012/19 

324/0 

000/0 

000/0 
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 ل( خالصه مد4شماره) جدول

 ضریب تعیین همبستگی مدل
ضریب تعیین 

 تعدیل شده

انحراف استاندارد 

 تخمین
 دوربین واتسون

1 418/0a  434/0 328/0 34152/0 921/1 

 

 ( جدول ضرایب رگرسیون5شماره) جدول

 

 

 

 

 

می باشد 05/0 طرفه کمتر از  یک واریانس بدست آمده در  آنالیز sigشود به علت اینکه همانطور که در جدول فوق مشاهده می

های انسانی مثبت و در سطح خطای مچنین ضریب مهارت(، کل رگرسیون از اعتبار آماری الزم برخوردار است. ه000/0 < 05/0)

باشد که می 921/1شود. همچنین آزمون دوربین واتسون رابطه باال عدد دار است. بدین ترتیب فرضیه پذیرفته میدرصد معنی5

 مناسب است.

مثبت و  ندران اثری سوم: مهارت ادراکی مدیران بر عملکرد سازمانی مدیران ادارات ورزش و جوانان استان ماز فرضیه

 معنادار دارد.

 ( خالصه مدل6شماره) جدول

 ضریب تعیین همبستگی مدل
ضریب تعیین 

 تعدیل شده

انحراف استاندارد 

 تخمین
 دوربین واتسون

1 493/0a  386/0 405/0 33570/0 753/1 

 

 ( جدول ضرایب رگرسیون7شماره) جدول

 

 

 

 

  

 

 مدل

 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد
 

 tآماره 

 

 مقدار

 B معنی داری
انحراف 

 استاندارد
Beta 

 رثابت()مقدا

 مهارت انسانی

562/3 

487/0 

172/0 

066/0 
418/0 

954/12 

961/6 

000/0 

000/0 

 

 مدل

 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد
 

 tه آمار

 

 مقدار

 B معنی داری
انحراف 

 استاندارد
Beta 

 )مقدارثابت(

 مهارت ادراکی

436/3 

181/0 

174/0 

059/0 
493/0 

321/15 

977/5 

000/0 

000/0 
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(، کل 000/0 < 05/0باشد )می05/0 بدست آمده کمتر از  sigشود به علت اینکه همانطور که در جدول فوق مشاهده می

دار است. درصد معنی5های ادراکی مثبت و در سطح خطای ار آماری الزم برخوردار است. همچنین ضریب مهارترگرسیون از اعتب

 باشد که مناسب است. می 753/1شود.  همچنین آزمون دوربین واتسون رابطه باال عدد بدین ترتیب فرضیه پذیرفته می

 گیریبحث و نتیجه-5

که مهارت فنی مدیران بر عملکرد سازمانی آنان در ادارات ورزش و جوانان استان مازندران  در فرضیه اول تحقیق ادعا شده بود     

مورد تایید t  (324/0 )و همچنین آماره  021/0اثری  مثبت و معنادار دارد. باتوجه به ضریب استاندارد فرضیه فوق با میزان تاثیر 

سازمانی آنان در ادارات ورزش و جوانان استان مازندران اثری  مثبت  توان گفت که مهارت فنی مدیران بر عملکردقرار گرفت و می

 و معنادار دارد.

در فرضیه دوم تحقیق ادعا شده بود که مهارت انسانی مدیران بر عملکرد سازمانی آنان در ادارات ورزش و جوانان استان      

t  (961/6 )و همچنین آماره 418/0ضیه فوق با میزان تاثیر مازندران اثری  مثبت و معنادار دارد. باتوجه به ضریب استاندارد فر

توان گفت که مهارت انسانی مدیران بر عملکرد سازمانی آنان در ادارات ورزش و جوانان استان مازندران مورد تایید قرار گرفت و می

 اثری  مثبت و معنادار دارد.

یران بر عملکرد سازمانی آنان در ادارات ورزش و جوانان استان مهارت ادراکی مد در فرضیه سوم تحقیق ادعا شده بود که     

t  (977/5 )و همچنین آماره 493/0مازندران اثری  مثبت و معنادار دارد. باتوجه به ضریب استاندارد فرضیه فوق با میزان تاثیر 

در ادارات ورزش و جوانان استان مهارت ادراکی مدیران بر عملکرد سازمانی آنان  توان گفت کهمورد تایید قرار گرفت و می

 مازندران اثری  مثبت و معنادار دارد.

مطابق با فرضیه های تحقیق یعنی، مهارتهای فنی، انسانی و ادراکی مدیران بر عملکرد سازمانی آنان در ادارات ورزش و جوانان 

های های مدیران را در سازمانهای مهارتمحققان داخلی و خارجی بسیاری مولفهاستان مازندران اثری  مثبت و معنادار دارد، 

جواهرزاده و ، 1388آرامون و همکاران، ، 1381افشاری و همکاران توان از مختلف مورد بررسی قرار دادند از جمله این محققان می

ردمند (، خ1392پور)، سعید(1391)و همکارانفردوسی ، (1391)و همکارانجعفری ، 1391آزموده، ، 1390ابراهیم صادق لو 

کیچی ، ( 2002)  همکاران و دکوچ (، 1991)و هلفات  اسیکاستان( و نیز 1393درگاهی)و  1392وثوق،(، 1392وهمکاران)

نام برد که  ( 2015( و لندر )4201) 7(، آجاکهی2013و همکارانش) 6کو چنپینک( 2010) 5آرون و (، یانگ2009وهمکاران)

باشد. نتایج بدست های مورد مطالعه میدر سازمانتحقیق ر مثبت و معنادار متغیرهای نتایج مطالعات این پژوهشگران بیانگر تاثی

 ها با نتیجه بدست آمده در پژوهش حاضر مطابقت دارد.آمده در تمامی این پژوهش

 

                                                             
5 .Ying & Aaron 
6 . Ping-Kuo Chen 
7 . Ojo Iseghohime Ajakaiye 
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