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 چکيده
هاي آموزشي و تربيتي است. مديران مدارس اي از مديريت در سازمانمديريت مدارس زير مجموعه

رو هاي اجتماعي دارند. از ايناي در پيشرفتهاي آموزشي و تربيتي، سهم عمدهنيز با انجام فعاليت

شوند که تحصيالت، تخصص و مهارت  مدير و مسئول به کار گمارده عنوانبهبايد افرادي در مدارس 

بااليي داشته باشند، احساس تعهد و مسئوليت کنند و از بينش و توانايي کافي در اداره مدرسه و 

آموزان برخوردار باشند. در اين صورت است که کودکان و نوجوانان در مدارس تربيت صحيح دانش

د و بدين تربيت افرادي متعهد، دلسوز، شوهايشان شکوفا ميتربيت و استعداد و توانايي خوبيبه

هدف اين  .کرد خواهندشوند که به همنوعان خود خدمت صادقانه مفيد و مؤثر وارد جامعه مي

روش مطالعه در اين باشد مديريتي مديران مدارس از ديدگاه دبيران مي هايمهارتتحقيق بررسي 

هاي مربوطه از طريق پرسشنامه آوري دادهاز نوع پيمايشي و ابزار جمع و تحليلي فييپژوهش توص

نفر در مدارس دولتي  51که  نفري 541که از يک نمونه هاي گردآوري شده صورت گرفته و داده

و  SPSSنرم افزار  آمده را با به دستنفر در مدارس غيردولتي به عمل آمده است. اطالعات  06و 

تايج ن ي استيودنت به بررسي فرضيات پرداختيم.و با استفاده از آزمون تمورد تجزيه و تحليل ليزرل 

هاي مديريتي )فني، انساني و ادراکي( در که بين ابعاد مهارت دهدحاصله از اين مطالعه نشان مي

هاي مديريتي در مدارس دولتي و مدارس دولتي و غيردولتي اختالف معناداري وجود دارد. مهارت

هاي مديريتي ه نشان گر اين موضوع است که مهارتباشد کمي 2840و  3852غيردولتي به ترتيب 

ي فني و انساني و هامهارتبين و  باشدمديران در مدارس غيردولتي بهتر از مدارس دولتي مي

کنند يمي فني توجه بيشتري هامهارتمديران بيشتر به  و ادراکي در بين مديران تمايز وجود دارد

 6832ها اثر معناداري دارد. همچنين ضريب مسير آن بر عملکرد طور مستقيمبه مهارت و همچنين

باشد. لذا مهارت مديريتي مي 6853برابر  از طريق خدمات مديران مهارت اثر غيرمستقيم باشد ومي

 هايتوان گفت که مهارتها بر عملکرد اثر معناداري دارد. بنابراين مياز طريق وظايف آن مديران

 .يشتري بر عملکرد مديران داردتأثير ب طور مستقيممديريتي به

 .، مديرغيردولتيمهارت، دبيران، مدرسه،  :يديکل واژگان 
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  2 مهنوش عابدینی ، 1  آبادصدیقه باقرپورنجف

 .بندرعباس واحد اسالمي آزاد دانشگاه آموزشي، ارشدمديريت کارشناسي دانشجوي 5
 .تهران، ايران ،دانشگاه فرهنگيان استاديار، 3
 

 نام نویسنده مسئول:
 صدیقه باقرپور نجف آباد

دخترانه  هاي مدیریتی مدارسمقایسه وظایف مدیران از بُعد مهارت

 شهر یاسوج از دیدگاه دبيراندولتی دولتی و غير  متوسطه دوم
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 مقدمه
توجهي هاي توليدي، اقتصادي و غيره است. زيرا کمترين بيبيشتر از مديريت در سازمان مراتببههاي تربيتي اهميت مديريت در سازمان

ها و ضايعات در مراکز توليدي، اقتصادي و غيره هاي اجتماعي است. اشتباهدقتي در انتخاب مديران تربيتي، موجب رکود شديد در پيشرفتو بي

اي توان به نحوي جبران کرد. اما هر گونه اشتباه و نقصان در تعليم و تربيت، ضايعهاساسي ميهاي ويژه و مجزا يا با تجديد نظر را با ارائه طرح

 آسانيبههاي مردم بزرگ است که آثار و نتايج آن در جامعه و حتي روي يک نسل باقي خواهد ماند و زدودن آثارش از جامعه و افکار و انديشه

 يآي کارهاي مديريتي نيز يکي از عوامل استمرار موفقيت در هر سازماني است. اثربخشي و رتصالحيت مديران از نظر مها ميسر نخواهد بود.

 توان به اين اهداف رسيدمختلف سازماني مي جايگاهيها و ها در موفقيتآن کارگيريبههاي مديريتي است که با مديران، مستلزم داشتن مهارت

قوه بال صورتبه ندرتبهدهد و دهد که قابل توسعه بوده و خود را در عملکرد نشان ميرا نشان مي از نظر کاتز، مهارت توانايي(. 5236)ميرسپاسي،

مجزا پيشرفت  طوربهتوانند داند که هر کدام ميگانه ادراکي، انساني و فني ميهاي سهاست. وي الزمه مديريت اثربخش را در دارا بودن مهارت

الزمه آن استفاده از ابزار و فنون ويژه و شايستگي  کهوظايف خاص هاي فني يعني دانايي و توانايي در انجام دادن ارته(. مKatz,1991) کنند

هاي فني کافي برخوردار باشد. مهارت انساني يعني داشتن ملي در رفتار و فعاليت است مدير آموزشي براي انجام وظايف خاص خود بايد از مهارت

هاي مشترک و هماهنگ و ايجاد تالش و عضوي از گروه براي انجام فعاليت منزلهبهافراد سازمان و شرکت خود مدير  يريکارگبهتوانايي و قدرت 

ها است. هاي جمعي براي نيل به اهداف سازمان. مهارت انساني توانايي مدير در زمينه ايجاد تفاهم و همکاري و مهارت برخورد با انسانکوشش

يک جامعيت است و شامل  عنوانبهبه معناي توانايي مدير در ديدن سازمان  هامهارتاين يک مدير اوج موفقيت او است. توانايي مهارت انساني 

 وزشيآم غير  و عاليق معلمين، متخصصين و پرسنل هافعاليت. هماهنگي و ترکيب تمام دهدميکه چگونه اجزا را تحت تأثير قرار  شودمياين 

ادراکي مدير مدرسه دارد. تصوير روابط مدرسه و سيستم آموزشي، مردم و حتي نيروهاي سياسي و  هايمهارتبه  نياز مشترک اهداف جهت در

اما  مديرندبراي يک  هامهارت ترينمهمادراکي،  هايمهارت. شوندميادراکي مدير محسوب  هايمهارتاجتماعي و اقتصادي در کشور همگي از 

مشاهده  گرددميهايي که توسط آن عملکرد مديران مورد توجه قرار يکي از راه(. 5230بند،)عالقه دشوارتر است هامهارتاز ديگر  هاآنکسب 

 333هزار  32شهر ياسوج مرکز استان کهگيلويه و بويراحمد داراي تأمين موفقيت آميز هدف الزم است.  هايي است که برايمهارتها از زاويه آن

 باشند. تحقيقها در مدارس غيردولتي مشغول به تحصيل ميباشد که از اين تعداد حدود يک سوم آنمتوسطه مي آموز در مقطع دومنفر دانش

دولتي و غير شهر ياسوج از ديدگاه  هاي مديريتي مدارس دخترانه متوسطه دوموظايف مديران از بُعد مهارتحاضر بر آن است که به بررسي 

 اين شهر بپردازد.دبيران 

 

 قيقفرضيات تح
 اختالف معناداري وجود دارد. غيردولتيهاي مديريتي )فني، انساني و ادراکي( در مدارس دولتي و بين ابعاد مهارت .5

 هاي فني توجه بيشتري دارند.هاي مديريتي خود )فني، انساني و ادراکي( به مهارترسد مديران در بين ابعاد مهارتبه نظر مي .3

 ها تأثير معنا داري وجود دارد.طريق وظايف، بر عملکرد آنهاي مديريتي مديران از بين مهارت .2

 

 پيشينه
ها از نظر )فني، انساني و ادراکي( مديران بر اثربخشي آن گانهسههاي بررسي مهارت»(، در تحقيقي با عنوان 5235خدادي و حسومي )

گانه مديريت منجر به اثر بخشي هاي سهمديران در مهارتتوانمندي به اين نتايج دست يافتند که  «ها دخترانه شهر ساريدبيران دبيرستان

 شود.سازماني مي

 تحصيليهاي مديران از نظر معلمان و رابطه آن با پيشرفت بررسي ميزان مهارت»تحت عنوان  تحقيقشان(، در 5254ستاري و واعظي )

نشان  آموزانمهارت ادراکي مديران و پيشرفت تحصيلي دانشبه اين نتيجه رسيدند که  «هاي پسرانه دولتي شهر تهرانآموزان دبيرستاندانش

ميان مهارت ادراکي مديران و کلي  صورتبهآموزان رابطه معني داري وجود دارد ولي دهد که ميان بُعد تعمق و پيشرفت تحصيلي دانشمي

 داري مشاهده نگرديد.آموزان رابطه معنيپيشرفت تحصيلي دانش

هاي و ادراکي( مديران دبيرستان انساني گانه )فني،هاي سهبررسي رابطه مهارت»(، در پژوهشي تحت عنوان 5255دلخوش کسمايي )

به اين نتيجه دست يافت که مهارت فني، انساني و ادراکي براي مديران  «ربطذيها از نظر دبيران پسرانه دولتي شهر تهران و اثربخشي دبيرستان

 ها ضروري است.ظايف بهتر در جهت نيل به اثر بخشي دبيرستاندر انجام و
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به  «هاي فني، انساني و ادراکينيازهاي آموزشي مديران مدارس راهنمايي در حيطه مهارت»(، در پژوهش خود با عنوان 5256انتصاري )

از آن جايي که مديران مدارس جزء  خصوصبهرند آموزش و مهارت آموزي دا بههاي ياد شده نياز اين نتيجه رسيد که مديران در تمام مهارت

 هاي فني، ادراکي و انساني امري ضروري است.شوند به مهارتبندي ميمديران عملياتي طبقه

 هاي شغلي آنان از نظر دبيران دبيرستانهاي شخصيتي مديران با مهارتبررسي رابطه ويژگي»(، در پژوهشي تحت عنوان 5235رنجبر )

ي و گرايداري وجود دارد و بين ميزان برونهاي فني آنان رابطه معنيمديران با مهارت گراييدرونگرايي و داد که بين ميزان بروننشان  «شيراز

 گانه مديريتي( آنان رابطه معني داري وجود دارد.هاي سههاي شغلي )مهارتمديران با مهارت گراييدرون

که مديران مدارس که از نظر معلمان داراي رفتارهاي رهبري تحولي در مدرسه هستند دهد در تحقيق خود نشان مي(، 3663) ترويت

 يابد.مستمر بهبود مي طوربهآموزاني با پيشرفت دارند و پيشرفتشان دانش

به اين نتيجه رسيد که ميان نظارت و رهبري آموزش،  «هاي رهبري آموزشي مديرانمهارت»(، در تحقيق خود با عنوان 3663هريس )

 داري وجود دارد.آموزان رابطه معنيهماهنگ کردن برنامه درسي و بازنگري پيشرفت تحصيلي دانش

 

 روش تحقيق
ندي بچنين اين تحقيق از نظر دستهباشد. هماساس روش، پژوهش حاضر از نوع توصيفي همبستگي مي در طبقه بندي نوع پژوهش بر

ن هاي نمونه و سپس تعميم ايرود که به توصيف ويژگيطرح تحقيق(، تحقيقي توصيفي، بشمار مي) هاتحقيقات برحسب نحوه گردآوري داده

ق باشد. با تحقيها به جامعه آماري پرداخته است. تحقيقات توصيفي خود بر چند نوع هستند که اين تحقيق از نوع پيمايشي آن ميويژگي

يک تحقيق  هاآوري دادهاساس زمان جمع چنين اين تحقيق برشود. همبيني و تحليل ارتباط ميان متغيرها پرداخته ميه توصيف، پيشب پيمايشي

جمع آوري اطالعات براي توصيف شد. در واقع اين تحقيق به دنبال  هاي پرسشنامه، مصاحبه استفاده خواهدمقطعي است. در اين پژوهش از شيوه

 باشدگويي به سؤاالت پژوهش ميبراي پاسخ و آزمون فرضيه موجود شرايط

 

 جامعه آماري
باشد که در اين تحقيق مدارس )جامعه آماري( را جامعه آماري تحقيق، کليه دبيران مدارس متوسطه دوره دوم دخترانه شهر ياسوج مي

ا توزيع هها پرسشنامهتصادف انتخاب نموده و بين آندبيراني بهطبقه( ) ايم که از هر بخشبه دو بخش مدارس دولتي و غيردولتي تقسيم نموده

جامعه ما داراي دو طبقه و از هر طبقه  گيري طبقه بندي ساده است به ترتيب کهگيري تحقيق روش نمونهبنابراين روش نمونه گرديده است؛

باشد. مي 346دبيران مدارس متوسطه دوره دوم شهر ياسوج  کنيم. با توجه به اين که تعداد کلمتناسب با حجم آن، حجم نمونه را تعيين مي

و تعداد دبيران مدارس  546است و از طرفي تعداد دبيران مدارس متوسطه دولتي  541 لذا طبق جدول کرجسي دمورگان حجم نمونه انتخابي

 کنيم:صورت زير تعيين ميهاي انتخابي از مدارس را بهباشد لذا طبق فرمول زير حجم نمونهمي 566متوسطه غيردولتي 

1 1
8 4 .5 8 3 8 8 5

n

N
Nn    

 
 

 

تعداد دبيران مدارس 1Nکل دبيران مدارس متوسطه دوره دوم شهر ياسوج،  Nحجم کل نمونه انتخابي از دبيران،  nکه در آن 

 2n و تعداد دبيراني انتخابي از مدارس دولتي 1nتعداد دبيران مدارس غيردولتي متوسطه دوره دوم،  2Nمتوسطه دوره دوم،  دولتي

 باشد.دوم مي تعداد دبيراني انتخابي از مدارس غيردولتي متوسطه دوره

 

 هاي تجزیه و تحليلروش
گيرند و پس از پردازش به شکل اطالعات در اختيار استفاده کنندگان هاي خام با استفاده از فنون آماري مورد تجزيه و تحليل قرار ميداده

انجام شده  61/6هاي انجام شده در سطح معني داري انجام شد. آزمون و ليزرل spssها در نرم افزارهاي گيرند. تجزيه و تحليل دادهقرار مي

آوري شده ابتدا آمار توصيفي که به بررسي متغيرهاي جمعيت شناسي تحقيق شامل: سن، ميزان هاي جمعست. براي تجزيه و تحليل دادها

منظور از  پردازيم. براي اينمي هاي تحقيق به اثر مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاپردازد. پس از آن مطابق فرضيهتحصيالت، سابقه کار و غيره مي

 شود.همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيوني استفاده مي مسير، آناليز واريانس ضريبتحليل 
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 روش گردآوري اطالعات
ق، هاي مورد نياز تحقيو براي گردآوري داده جهت تدوين مباني نظري تحقيق از کتب و مقاالت معتبر فارسي و التين استفاده شده است؛

 مديران که بر مبناي مدل کارتز ساخته شده استفاده و بين جامعه آماري توزيع شده است. هاياز سه پرسشنامه عملکرد، وظايف و مهارت

 آوريدهد. در واقع اين تحقيق به دنبال جمعهايي براي سنجش موضوع تحقيق ياري مياين اطالعات ما را در پيدا کردن معيارها و شاخص

 گويي به سؤاالت تحقيق است.خاطالعات براي توصيف شرايط موجود و آزمون فرضيه براي پاس

 هاي ارائه شده به پرسشنامه پژوهش بود.آوري پاسخصورت جمعابزار گردآوري اطالعات به

 

 هاي تحقيقیافته

 الف( اطالعات دموگرافيک

مانند ميانگين و هاي مرکزي و پراکندگي ها و اطالعات با استفاده از آمار توصيفي که شامل شاخصدر اين قسمت بعد از جمع آوري داده

 شود.ها پرداخته ميباشند، به توصيف دادههاي فراواني و درصدهاي فراواني و جداول ميها و همچنين نمودارميانه و مد و دامنه داده

 

 ميزان تحصيالت
 باشد.ياساس ميزان تحصيالت مطابق جدول زير م ها برها، فراواني آزمودنيدست آمده از پرسشنامه در بررسي اطالعات به

 مربوط به ميزان تحصيالت دبيران مدارس متوسطه دوره دوم شهر یاسوج توزیع فراوانی

 درصد فراواني تجمعي درصد فراواني فراواني ميزان تحصيالت

 584 584 3 ديپلم

 5285 5583 53 کارداني

 3682 1383 52 ليسانس

 566 3383 42 فوق ليسانس و دکتري

  566 541 جمع

 

درصد( و بيشترين فراواني مربوط  584لم )فراواني مرتبط به مدرک تحصيلي ديپشود که کمترين جدول: از جدول فوق مالحظه ميتفسير 

درصد دبيران مدارس داراي مدرک فوق ليسانس به باالست که اين در نوبه  26باشد البته حدود درصد( مي 1383به مدرک تحصيلي ليسانس )

 باشد.خود قابل توجه مي

 

 ميزان سابقه کار
 باشد.اساس ميزان سابقه کار مطابق زير مي ها برها؛ فراواني آزمودنيدست آمده از پرسشنامه در بررسي اطالعات به

 توزیع فراوانی مربوط به ميزان سابقه دبيران مدارس متوسطه دوره دوم شهر یاسوج

 تجمعيفراواني  درصد فراواني فراواني ميزان سابقه کار

 284 284 1 سال 1کمتر از 

 5583 582 53 سال 0-56

 2080 3485 20 سال 51 -55

 5385 4181 00 سال 36 -50

 566 5383 30 به باال 36

  566 541 جمع

 

و دبيران با ميزان سابقه  درصد( 4181) يفراوانسال داراي بيشترين  36-5 باسابقهدبيران  شود کهتفسير جدول: از توجه فوق مالحظه مي

 باشند.درصد( مي 284) سال داراي کمترين فراواني 1کاري کمتر از 
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 دهندگان پاسخ سن
 باشد.اساس سن مطابق زير مي ها برها؛ فراواني آزمودنيدست آمده از پرسشنامه در بررسي اطالعات به

 دوم شهر یاسوجتوزیع فراوانی مربوط به سن دبيران مدارس متوسطه دوره 

 درصد فراواني تجمعي درصد فراواني فراواني ميزان سن

 582 582 53 سال 31تا 

 3385 5481 35 سال 30-26

 4383 3083 23 سال 21 – 25

 3183 3181 23 سال 20-46

 566 3485 20 سال به باال 46

 541 566  

 

-25درصد( و دبيراني با سن بين  582) يفراوانسال کمترين  31دبيران با سن کمتر از  شود کهتفسير جدول: از جدول فوق مالحظه مي

 درصد( قابل توجه است. 31حدوداً بال )سال به  46چنين فراواني دبيراني با سن درصد( را دارند. هم 3083) يفراوانبيشترين  21

 

 توصيفی متغيرهاي تحقيق ب: آمار
 صورتبهبه طريقي که  هاآنشود، ابتدا سازمان بندي و خالصه کردن براي تحقيق گرد آوري مي اي از اطالعات کميهنگامي که توده

مفيدترين و در عين حال  غالباًشوند. همين منظور بکار برده مي آمار توصيفي يهاروشمعني داري قابل درک و ارتباط باشند، ضروري است. 

آمار توصيفي  يهاروشبندي با استفاده مناسب از يک جمع در .ها بر اساس يک مالک منطقي استها مرتب کردن دادهاولين قدم در سازمان داده

برده  ها بکارالعات پژوهشهاي اطيک دسته از اطالعات را بيان کرد. آمار توصيفي هميشه براي تعيين و بيان ويژگي يهايژگيو قاًيدقتوان مي

 .شوندمي

 مدیریتی مدیران مدارس یاسوج هايمهارتجدول: آمار توصيفی ابعاد 

 مديريتي يهامهارت ادراکي يهامهارت انساني يهامهارت فني يهامهارت تعداد هاشاخص

 28630 28615 2863 283 541 ميانگين

 3853 5832 585 5833 541 مينيمم

 4862 4841 4846 4833 541 ماکزيمم

 6840 68055 68025 68043 541 انحراف معيار

 

. از طرفي مهارت باشدمي 2 عدداز  تربزرگآمده براي هر سه مهارت  دست بهمديريتي مديران مدارس: متوسط نمره  هايمهارت -5

 را داراست از طرفي مينيمم نمره مقدار ميانگينکمترين  2863 را داراست و مهارت انساني با 2836فني مديران بيشترين متوسط نمره يعني 

 برآورداست. لذا متوسط نمرات فني از  2833 با برابرکه برآورد ميانگين آن  باشدمي 4833 و ماکزيمم آن برابر با 5833 مهارت فني مديران برابر با

. مينمم باشدميمديران مدارس شهر ياسوج در سطح پاييني هاي فني کلي مهارت طوربهنتيجه گرفت که  توانميميانگين آن کمتر است بنابراين 

 باشدمي 285 انساني برابر با هايمهارتلذا برآورد ميانگين براي  باشدمي 485و ماکزيمم برابر با  5856 آمده براي مهارت انساني برابر با دست به

انساني مديران در  هايمهارتگفت  توانميلذا  باشدميياسوج انساني مديران مدارس متوسطه  هايمهارتکه بيشتر از مقدار متوسط نمرات 

لذا برآورد  باشدمي 4841و ماکزيمم آن برابر با  5832ادراکي برابر با  هايمهارت . همچنين مينيمم نمرهباشدميني شهر ياسوج در سطح پايي

لذا مهارت ادراکي مديران  باشدمي( 28615ادراکي ) هايهارتماز متوسط نمرات  تربزرگکه  2863ادراکي مديران برابر  هايمهارتميانگين 

 .باشندميمدارس شهر ياسوج در سطح پاييني 

 بنابراين 4862( و ماکزيمم آن 3853) آنکه مينيمم  آنجايياز  باشدمي 2863مديريتي  هايمهارتآمده براي  دست بهکلي ميانگين  طوربه

( 2856( کمتر از مقدار برآورد آن )2863) مطالعهمديران در مدارس مورد  هايمهارت لذا متوسط نمرات باشدمي 2856 با برابر برآورد ميانگين

 .باشندميمديريتي مديران مدارس متوسطه ياسوج در سطح پاييني  هايمهارتکلي  طوربهگفت که  توانميبنابراين  باشدمي
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 غيردولتی(دولتی و ) مدارسآمار توصيفی متغيرهاي تحقيق برحسب نوع 

 جدول: آمار توصيفی متغيرهاي تحقيق در مدارس دولتی شهر یاسوج

 مديريتي يهامهارت تعداد هاشاخص

 3852 51 ميانگين

 3853 51 مينيمم

 2805 51 ماکزيمم

 68051 51 انحراف معيار

 جدول: آمار توصيفی متغيرهاي تحقيق در مدارس غيردولتی شهر یاسوج

 مديريتي يهامهارت تعداد هاشاخص

 2840 06 ميانگين

 3854 06 مينيمم

 4862 06 ماکزيمم

 682 06 انحراف معيار

 

 تفسير جداول
حاصل جمع ماکزيمم نمرات و مينيمم نمرات )و برآورد ميانگين  3852 مديريتي در مدارس دولتي برابر با هايمهارتميانگين نمرات  -5

مديريتي مديران  هايمهارتگفت  توانميلذا  باشدمي 3852مديران  هايمهارتکه کمتر از متوسط نمرات  باشدمي 3805تقسيم بر دو( برابر 

 .باشندميدولتي در سطح بااليي 

حاصل جمع ماکزيمم نمرات و مينيمم )و برآورد ميانگين  2840 مديريتي در مدارس غيردولتي برابر با هايمهارتميانگين نمرات  -3

مديريتي  هايمهارتگفت  توانميلذا  باشدمي 2840مديران  هايمهارتکه کمتر از متوسط نمرات  باشدمي 28421( برابر نمرات تقسيم بر دو

 .باشندميمديران غيردولتي در سطح بااليي 

که نشان گر اين  باشدمي 2840و  3852مديريتي در مدارس دولتي و غيردولتي به ترتيب  هايمهارتآمده براي  دست بهميانگين  -2

 .باشدميمديريتي مديران در مدارس غيردولتي بهتر از مدارس دولتي  هايمهارتموضوع است که 

 

 استنباطی هايیافتهج( 

 تحقيق هايفرضيه

 .اختالف معناداري وجود دارد فني، انساني و ادراکي( در مدارس دولتي و غيردولتي) مديريتي هايمهارتبين ابعاد اول:  فرضيه

 که نتايج آن در جدول زير ارائه شده است. کنيمميمستقل( استفاده ) دوطرفهبراي انجام فرضيه باال از آزمون تي استيودنت 

 مدیریتی در مدارس هايمهارتابعاد  هاميانگينجدول: نتایج آزمون تی استيودنت مستقل براي اختالف 

 هانيانگيمختالف ا سطح معني داري آماره آزمون دوطرفه متغيرها

 -68153* 68666 -08633 فني

 -68020* 68666 -0830 انساني

 -68031* 68666 -5836 ادراکي

 

 مدیریتی در مدارس هايمهارتجدول: نتایج آزمون تی استيودنت مستقل براي اختالف ميانگين 

 هانيانگيماختالف  سطح معني داري آماره آزمون دوطرفه متغيرها

 -68022* 68666 -55862 مديريت يهامهارت
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مديريتي مديران کمتر از  هايمهارت( مربوط به ابعاد 6861) داريکه سطح معني  شودميبا توجه به جدول مالحظه  :تفسير جدول

مديريتي مديران در  هايمهارتگفت فرض صفر را مبني بر وجود اختالف معناداري بين ابعاد  توانمي، لذا باشدميمقدار خطاي پنج درصد 

بعاد ا نتيجه گرفت که اختالف ميانگين توانمي هاميانگين. همچنين با توجه به ستون اختالف پذيريمميمدارس دولتي و مدارس غيردولتي 

گفت که  توانمي .باشدميمديريتي مديران در مدارس غيردولتي منفي  هايمهارتهاي مديريتي مديران در مدارس دولتي با ابعاد مهارت

کمتر از مقدار خطاي پنج درصد(  6861سطح معني داري ) دارندتفاوت معناداري  باهممديريتي مديران در مدارس دولتي و غيردولتي  هايمهارت

 ر از مدارسمديريتي مديران در مدارس دولتي کمت هايمهارتکه ميانگين  شودميمالحظه  هاميانگينهم چنين با استفاده از ستون اختالف 

 غيردولتي است.

هاي فني توجه بيشتري هاي مديريتي خود )فني، انساني و ادراکي( به مهارترسد مديران در بين ابعاد مهارتبه نظر مي: فرضيه دوم

 دارند

مديريتي در بين مديران مدارس متوسطه شهر ياسوج بيشتر رعايت شده است. براي  يهامهارت يهامؤلفهبدانيم کدام يک از  خواهيميم

 که نتايج آن به شرح زير است: نماييميمفريدمن استفاده  يارتبهاين منظور از آزمون 

 مدیریتی يهامهارت يهامؤلفهفریدمن براي تمایز بين  يارتبهجدول: نتایج آزمون 

 ادراکي انساني فني متغير

 5853 5853 3830 ميانگين رتبه

 

بعدي  هاييتاولوانساني و ادراکي در  يهامؤلفهدر اولويت اول و  3830فني بيشترين ميانگين رتبه  يهامهارتکه  شوديممالحظه 

 .باشنديم

 جدول: نتایج آزمون کاي مربع

 مقدار شاخص

 541 تعداد

 3 يآزاددرجه 

 54813 اماره کاي مربع

 68665 معني داريسطح 

 

 يهامهارتتمايز بين ابعاد  ينکهبر اکمتر از مقدار خطاي پنج درصد است لذا فرض مبني  68665چون سطح معني داري تفسير جدول: 

؛ رددا کي در بين مديران تمايز وجودادرافني و انساني و  يهامهارت. لذا بين شوديممديريتي مديران مدارس شهر ياسوج موجود دارد پذيرفته 

 کنند.يمفني توجه بيشتري  يهامهارتمديران بيشتر به  و

 تأثير معنادار دارد. هاآنبر عملکرد  مديريتي مديران از طريق وظايف هايمهارت فرضيه سوم:

 است: زير شرح به خواهد شد که نتايج استفاده از تحليل مسير در نرم افزار ليزرل فرضيه براي انجام و بررسي اين
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 غيرهاي تحقيق در فرضيه سومنمودار: تحليل مسير بين مت

 جدول: نتایج برازش مدل

 نتيجه شده مقدار محاسبه مقدار قابل قبول شاخص برازش

 - - - درجه آزادي

 - 25845 - کاي مربع

 تائيد  <6861 سطح معني داري

 تائيد  2-5 بين کاي دو بهنجار

 تائيد GFI>0.9 6832 شاخص نيکويي برازش

 تائيد RMSEA> 0/08 6853 خطاي استاندارد شاخص ريشه ميانگين مربعات

 

 برخوردار است. که مدل از کفايت الزم شودميفوق مالحظه  هايشاخصبه  تفسير: با توجه

 سومجدول: نتایج آزمون فرضيه 

 نتيجه سطح معني داري مقدار بحراني ضريب مسير فرضيه

 مسير تائيد 68664 3810 6845* خدمات<---مهارت

 مسير تائيد 68660 285 6823* عملکرد <---خدمات

 مسير تائيد 68663 3854 6832* عملکرد <---مهارت

 مسير تائيد 68661 3853 6853* عملکرد <--خدمات <---مهارت

 

 .باشدمي 6845برابر  هاآن مسيرضريب  و باشدمياثرگذار  هاآنوظايف( ) خدماتبر  سطح معني داري مهارت مديران به با توجه تفسير:

 هاآنضريب مسير بين  ( وباشدميکمتر از مقدار خطاي پنج درصد  68660سطح معني داري ) دارداثر معني داري  بر عملکرد همچنين خدمات

( همچنين باشدمياز مقدار خطاي پنج درصد  کمتر 68663سطح معني داري ) دارداثر معناداري  بر عملکرد مستقيم طوربه . مهارتباشدمي 6823

کمتر از مقدار  68661سطح معني داري ) باشدمي 6853برابر  از طريق خدمات مديران مهارت غيرمستقيماثر  و باشدمي 6832 هاآنضريب مسير 

معناداري اين اثر، مالحظه  ي دارد. عليرغمبر عملکرد اثر معنادار هاآناز طريق وظايف  لذا مهارت مديريتي مديران .(باشدميخطاي پنج درصد 

 هايمهارته گفت ک توانمي. بنابراين باشدمي هاآنبين  ضريب مسير مستقيم بين مهارت و عملکرد کمتر غيرمستقيمضريب مسير  که شودمي

 بيشتري بر عملکرد مديران دارد. تأثير مستقيم طوربهمديريتي 
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 گيرينتيجه
هاي مديريتي است و نقص هر يک مديران مستلزم داشتن مهارت آيي کارمديريت در دنياي امروز نقش کليدي و حياتي دارد. اثربخشي و 

دهد. مديران مدارس با توجه با توجه به نقش حساسي يک کل کاهش مي عنوانبهسازمان را  موقعيتها احتمال موفقيت مدير و نهايتاً از مهارت

اثر بخش و کارآمد وظايف خود را در مدرسه انجام  طوربههاي خاصي باشند تا بتوانند ها و مهارته مدارس دارند بايد داراي تواناييکه در ادار

با توجه به نقش حساس مدير در مدرسه که نقش راهبردي در پيشرفت تحصيلي و اهداف تعليم و تربيت دارد اين تحقيق به بررسي دهند. 

نساني هاي مديريتي )فني، ابين ابعاد مهارتتحقيق بيانگر اين است که  پرداخت که نتايج اين غيردولتيو  ي در مدارس دولتيهاي مديريتمهارت

 2840و  3852هاي مديريتي در مدارس دولتي و غيردولتي به ترتيب و ادراکي( در مدارس دولتي و غيردولتي اختالف معناداري وجود دارد. مهارت

ه در فرضيه دوم ک و ؛باشدهاي مديريتي مديران در مدارس غيردولتي بهتر از مدارس دولتي ميگر اين موضوع است که مهارت باشد که نشانمي

از  کيحاهاي فني توجه بيشتري دارند نتايج هاي مديريتي خود )فني، انساني و ادراکي( به مهارتدر بين ابعاد مهارت مديران آمده است به نظر

 کنند.يمي فني توجه بيشتري هامهارتمديران بيشتر به  ؛ وي فني و انساني و ادراکي در بين مديران تمايز وجود داردهامهارتبين آن است که 

 داري وجود دارد به اين نتايج دست يافتيم که مهارتها تأثير معنا هاي مديريتي مديران از طريق وظايف، بر عملکرد آنبين مهارت فرضيه سوم

برابر  از طريق خدمات مديران مهارت اثر غيرمستقيم باشد ومي 6832ها اثر معناداري دارد. همچنين ضريب مسير آن بر عملکرد يمطور مستقبه

 شود کهمعناداري اين اثر، مالحظه مي ها بر عملکرد اثر معناداري دارد. عليرغماز طريق وظايف آن باشد. لذا مهارت مديريتي مديرانمي 6853

مديريتي  هايتوان گفت که مهارتباشد. بنابراين ميها ميبين آن ضريب مسير مستقيم بين مهارت و عملکرد کمتر غيرمستقيم ضريب مسير

 تأثير بيشتري بر عملکرد مديران دارد. طور مستقيمبه

 

 پيشنهادت
 ر دارد.آموزان تأثيپيشرفت تحصيلي دانشهاي انساني در هاي انساني توجه بيشتري شود زيرا مهارتدر انتصاب مديران مدارس به مهارت -

 آموزان و اولياي آنان بررسي شود.هاي مديريتي مديران بر اساس نظريات دانششود مهارتپيشنهاد مي -

 .هاي مديريتي در مدارس پسرانه هم بررسي شود.شود مهارتاين تحقيق در مدارس متوسطه دخترانه انجام گرفته پيشنهاد مي
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