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چکیده
 هـای به دانش، اطالعات و مهـارت  و خصوصا مدیران ت بهسازی و مجهز نمودن نیروی انسانیاهمی     
هـای مـورد نیـاز بـرای     سازی تدوین مهارتو زمینه منطبق نمودن آنها با تغییر و تحوالت روز دنیا ،نوین

تعیـین  مهـارت هـا بـرای    دانـش و  ایجاد محیطی به منظور حداکثرسازی توانمندی ، نیازمند به مطالعـ    
های مـدیریتی مـدیران دبیرسـتان    های مناسب در این افراد است. این پژوهش به بررسی مهارتآموزش

هـای مـورد بررسـی عبـارت     پردازد. مهارتآنها می تعیین نیازهای آموزشی وشهر قم در وضعیت موجود 
 نظریـات ی (کـه پـا از بررسـ   6391مهارت رابرت کتـز )  9( در قالب 6381مهارت ویلسون ) 61است از 

باشـد  روش تحقیق اثر، توصیفی پیمایشی و از نوع هدف کاربردی می محققان تهیه و تنظیم گشته است.
دبیرستان دولتی شهر قم به بررسی هدف پرداخته شده  19پرسشنامه در میان دبیران در  911که با توزیع 

های این مـدیران و سـ ا بـا    به بررسی وضع موجود مهارت T-testبا آزمون  ابتدا است. در این تحقیق
ها پرداخته شده اسـت. و بـرای شناسـایی همزمـانی میـان      بندی این مهارتبه رتبهFriedman آزمون 
 استفاده شده است. Personها از همبستگی مهارت
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.مقدمه1
و کار داشتن  سر .فعالیت دارندکه دائماً در حال تغییر است ی مدیران در دنیای نامطمئن     

، برای مواجهه با سازدمنظم با عدم اطمینان مدیران را از سایر افراد درون سازمان متمایز مینا
و پاسخگویی،  ، افزایش تعهدو آماده کردن سازمان برای فردا راتمخاطو درک  پذیرش ،آینده

ها و مهارتروز رسانی  به [16] ،شناسایی دانش روز مدیریتی و التفات به امور انسانی

های مدیریت، کسب مهارتدانیم می .سازدملزم میرا در آنها مدیریتی  های شایستگی
زیرا مدیران در مقیاس خرد و . [61] استموریت خطیر آنان أموفقیت مدیران در م ۀکنند تضمین
طور مستقیم دهند به های اساسی جامعه را بر عهده دارند، آنچه آنان انجام میاداره مكانیزم ، کالن

عدم توجه  یابد. ها و به صورت غیرمستقیم در نظام اجتماعی نمود میدر کیفیت عملكرد سازمان
جب های سازمانی موبه تخصص، تجربه، کارایی، عالقه و توانایی مدیران در انتصاب به مسئولیت

در ارتباط با این . [11] شودتصمیمات نامناسب، اقدامات بیهوده و به مرور مرگ سازمان می

علمی و پیشرفت کشور از   ی و اثربخشی مدارس که مرکز آموزش و محور توسعیکاراتحقیق 
و  ی مدیر،یها، عملكرد و کاراییثیر تواناأتحت ت تواندمیباشند، می و پرورش طریق آموزش

این دانش و مهارت از  ها باشد.برای اجرای سیاست و تجربه او مهارت تخصص، ه دانش،وابسته ب
در این میان  ،[1] شودمین و به روز رسانی میأت خدمتحین و  های قبل از خدمتطریق آموزش

ام بودن و در راستای ارتقاء سطح دانش و گبه دلیل به هن مهارتی هایاهمیت آموزش
ترین ترین و قابل قبولعنوان یكی از متداولهر قابل انكار بوده و بهای مدیران غی ییتوانا

کلی هدف از  طوربه [61] شودهای توسعه و ارتقاء دانش و تخصص مدیران تلقی می روش
باشد که نهایتاً های مورد نیاز کارکنان و مدیران میآموزش، افزایش میزان دانش و مهارت

. به [6] کندف شغلی خود بیش از پیش آماده و مجهز میمدیران مدارس را برای ایفای وظای
های شغلی جدید، آماده ها به منظور بهبود و کسب مهارتعبارت دیگر آموزش در داخل سازمان

، [8] رودای به کار میشدن برای حرکت در مسیرهای شغلی مناسب و رفع نیازهای حرفه

 د به خوبی از عهدۀ اجرای وظایف خود برآیندطوری که کارکنان پا از ختم دورۀ آموزشی بتوان به
ریزی شوند تا طور سنجیده و مدبرانه نیازسنجی و برنامههای آموزشی بایستی به. لذا دوره[1]

های عملی آنان را برای اجرای ضمن افزایش دانش و اطالعات کارکنان و مدیران، توانایی
های مدیران و مهارت هامقول  شایستگی بنابراین با پرداختن به .[61] وظایفشان فزونی بخشد

های توان برنامهشود و می مدارس، نه تنها نقاط قوت و ضعف عملكرد مدیریتی در آن آشكار می
های فعالیت ای مدیران را سامان داد، بلكه الگویی جهت ارزیابی مدیران مدارس در زمین توسعه

توان در فرازهای زیر مینیز را  موضوعاهمیت و ضرورت این  .[63] گرددمرتبط نیز حاصل می

 :نیزخالصه نمود
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یافتن خالء در زمین  علمی و اینكه آموزش و پرورش در  بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری:ـ 
موضوعات سازمانی نیز داشته باشد مانند تأسیا  چارچوب مأموریت خود باید نگاه نوینی بر

 دانشگاه فرهنگیان.

در برخورداری ازدانش پیشرفته، اتكاء بر سهم  6111در افق  ساله: 11انداز براساس سند چشمـ 
 باشد. برتر نیروی انسانی در مدیریت می

سازی و درک بازاندیشی و نهادینه .6پاسخگویی به سه امر اساسی در توسع  مهارت:ـ 
تمر و عنوان نمونه از طریق یادگیری سازمانی، مدیریت دانش و بهبود مس)به های جدید اندیشه

 .احیاء نهادهایی برای عملیات سنجش و آموزش .9بازسازی ساختاری  .1...( 

های نوین و منطبق به دانش، اطالعات و مهارتمدیران اهمیت بهسازی و مجهز نمودن ـ 
 .نمودن آنها با تغییر و تحوالت روز دنیا

نیاز  هابرداری از فرصتیا بهره ها که جهت ارتقاء یا جبران کاستی مدیرانینیازسنجی آموزشی ـ 
 . به آموزش دارند

به منظور حداکثرسازی  های مورد نیاز برای ایجاد محیطیسازی برای تدوین مهارتزمینهـ 
 ها.توانمندی و استاندارد ساختن مهارت

تواند مدیران مدارس را در آشنایی و در نتیجه یادگیری اطالعات حاصل از این تحقیق میـ 
د. همچنین آنها را با عملكردهای مختلف که شاید بعضی از آنها را از مد نظر ها یاری دهمهارت

 سازد.آشنا  به صورت علمی انددور داشته

ها اما این مهارت .ساختمجهز  ییهابه مهارت برای تضمین موفقیترا  مدیرانبنابراین باید      
فتاری الزمه کار همه مدیران در هر التفات به امور ر ؟و امروزه در چه وضعیتی قرار دارند کدامند؟

مهارت . باشدهای میان شخصی قابل تفویض و انتقال نمیباشد. ایفای نقشرده و هر سازمان می
مهارت کار گروهی، مهارت در جلب مشارکت و پیشنهادات اعضاء،  های اجتماعی مانند:در فعالیت

و ... به ایجاد ارزش افزوده در سرمای   مدیریت احساسات و توانایی در برقراری ارتباطات و مذاکره
تفكر  در های فعالیت، نیاز به مهارتجهت درک پیچیدگیگردد. انسانی و اثربخشی مدارس می

های تعارض میان ، شناسایی زمینه(تحلیلی )شناسایی اجزای محیطی و اثرات آن بر دبیرستان
را در مدیران دبیرستان  ادراکی هایاعضا، طراحی اثربخش سازمان مدرسه  توانمندی در مهارت

همچون مهارت کشف اختالل  یهایمهارت های ادراکی و انسانیسازد. عالوه بر مهارتملزم می
 در الگوی سازمانی و سرعت عمل در حفظ عملكرد سازمان مدرسه، مهارت بهبود کیفیت خدمات،

 [11 ،11] غیره وکارکنان  به ناحیه آموزشی، مهارت ارزشیابیسازی و ارائه گزارش مهارت آماده
نظر از پایه تحصیلی نیازمند باشند که هم  مدیران مدارس صرفهای فنی و عملیاتی میمهارت
که به لحاظ . [11]در پژوهش حاضر با توجه به تلفیق مدل رابرت کتز و ویلسون  باشند.آن می
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ر چارچوب زیر ها جهت بررسی مدیران آموزشگاهی مناسب دیده شده است دجامعیت مهارت
 پردازیم.شكل شماره یک به بررسی موضوع و کسب هدف می

 

 
  

( و چهارده گانه  6391گانه رابرت کتز)های مدیریتی سهچارچوب مفهومی تحقیق ترکیب مهارت .6شكل       
 [1](، 6381ویلسون)

 

 تحقیقچارچوبنظري.مبانیو2

دف و شناسایی فاصله و شكاف میان وضع موجود : فرآیند نظام دار برای تعیین ه6نیازسنجی     
در تعریفی دیگر  [61]آوری و تحلیل اطالعات بندی طرح براساس جمعو وضع مطلوب و اولویت

رسانی به یافته و قانونمند به منظور شناسایی نوع اطالععنوان فرآیندی سازماننیازسنجی به
عادات کاری،  آگاهی، دانش، ها،مهارت ا،هکارکنان، با هدف بهبود بخشیدن و اعتالی توانایی

دهد  می را اجازه این نتایج نیازسنجی به مدیر آموزشی. [9] تبیین شده است هاها و نگرشگرایش
تا اهداف آموزشی را از طریق پاسخگویی به دو سؤال خیلی اساسی شناسایی کند: چه کسی به 

بهبود  تواند برای کمک بهی همچنین مینیازسنج آموزش نیاز دارد؟ چه آموزشی مورد نیاز است؟

                                                 
1. Need Assessment 
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وری و حل مسأله، نیاز به آمادگی و موضوعات بهره، های شغلیها و عملكرد گروهشایستگی

 .پاسخگویی به تغییرات آینده در سازمان یا وظایف شغلی به کار برده شود

 
 نیازسنجی در سه سطح انجام می گیرد: .سطوحنیازسنجیآموزشی

کند و تحلیل میوتحلیل سازمان اثربخشی سازمان را تجزیهوتجزیه .ازمانتحلیلسوتجزيه

کند که در کجا به آموزش نیاز است و این آموزش تحت چه شرایطی باید اجرا همچنین تعیین می

 .شود

تحلیل سازمانی باید موارد زیر را شناسایی نماید: تأثیرات محیطی، شرایط اقتصادی و وتجزیه     
و نیاز به شناخت موانع فرهنگی و  های عملیاتی، تغییر جغرافیایی نیروی کارن بر هزینهتأثیر آ

افزایش مكانی در بازار جهانی، روندهای سیاسی، ازقبیل آزار و  وری و اتوماسیون،آزبانی، تغییر فن
سازمان در  ۀهای مكان کاری، اهداف سازمانی )تا چه اندازاذیت جنسی و تشدیدها و تهییج

دن به اهدافش اثربخش است(، منابع در دسترس )پول، امكانات، مواد در دسترس و همچنین رسی
شود، های آموزشی میمتخصصانی که در سازمان هستند(، جو سازمانی و حمایتی که از برنامه

 [61] مندی به همكاری در کارکنان، مسئولیت در قبال نتایجحمایت مدیریت سطح باال، عالقه
تواند از منابع مختلفی به تحلیل سازمانی میونیاز برای هدایت و اجرای یک تجزیه اطالعات مورد

 :دست آید که این منابع شامل
 های سازمان،اهداف و مأموریت

 ریزی استراتژیک،وجودی و برنامه  فلسف
 آمیز،های موفقیتریزیجایگزینی کارمندان، برنامه

 های پرسنلی،ازمندیمدت و بلندمدت برای نیهای کوتاهبرنامه
 مدت و بلندمدت،ها: هم نیازهای فعلی و هم نیازهای کوتاهجایگزینی مهارت

 ها، نرخ جایگزینی کارکنان، غیبت از کار، پیشنهادات،مدیر، کارگر، نارضایتی  رابط
 ها،مدت، مشاهده رفتار کارکنان، بررسی نگرشهای کوتاهوری، حوادث در کار، بیماریبهره

مواد، کیفیت محصوالت،   کارگر، هزین  های کارایی: هزینمشتریان؛ تحلیل شاخصشكایات 
کشی، تأخیر در تحویل و های توزیع، اتالف، وقتسازی تجهیزات، نرخ تولید، هزینهبهینه

ماندهی هایی برای سازتعمیرات، تغییرات در ابزار، تكنولوژی و اتوماسیون،گزارش ساالنه، برنامه
های کنترل و ریزی، سیستمهای برنامههای پاداش، سیستمسیستم ساختار شغلمجدد یا تجدید 

تحلیل وظیفه، اطالعاتی را در ارتباط با یک شغل یا وهای کارکنان تجزیهتفویض اختیار، نگرش
های مورد نیاز برای دستیابی به عملكرد ها و تواناییها، نگرشگروهی از مشاغل و دانش، مهارت

 .[1] کنداب میبهینه را ایج
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تحلیل وظیفه وآوری اطالعات به منظور تجزیهمنابع زیادی برای جمع .تحلیلوظیفهوتجزيه
ها تحت آن هایی که انجام یک شغل و شرایطی که این فعالیتوجود دارد: شرح شغل، فعالیت

باشد میگیرد. اگر شرح شغل جدیدی وجود ندارد یا شرح شغل قدیمی می شود را دربرانجام می
تحلیل شغل وتجزیه .تحلیل شغل را به کار ببردوهای تجزیهبایستی فردی آماده شود تا تكنیک

باشد. استانداردهای عملكرد و های مورد نیاز خود میها و تواناییها، نگرششامل دانش، مهارت
های یی تفاوتشود. این استانداردها به منظور شناساآن قضاوت می  استانداردهایی که به وسیل
 .[1 ،9] عملكردی مورد نیاز است

 
نرديوتجزيه کند که یک کارمند یا کارگر خاص تحلیل فردی، تحلیل میوتجزیه .تحلیل

کند کدام کارمند یا کارگر خاص به آموزش نیاز دارد و دهد و تعیین میچگونه کارش را انجام می
 تحلیل فردی شامل: وهچه نوع آموزشی؟ منابع اطالعاتی موجود برای تجزی

ارزشیابی بهبود عملكرد، مشكالت عملكردی تأخیر، تصادفات، اتالف، کنترل کیفیت، ـ 
 کشی، تعمیر و استفاده بهینه از ابزار آالت، وقت
 های کاری،رفتار، نمونهۀ شكایت مشتریان، مشاهدـ 
 ند یاد بگیرند،مصاحبه از کارمندان در مورد آنچه اعتقاد دارند و آنچه که نیاز دارـ 
 ها،ها و مهارتگیری شغل در ارتباط با کیفیت دانشها اندازهپرسشنامهـ 
های ها یا نمودارهای پیشرفت آموزشی مربوط به مهارتها، رضایت، چک لیستبررسی نگرشـ 

  [61] فعل

. 
هـای   چهـارچوب  مهـارت مـدیران   برای ارزیـابی عملكـرد   .هايالگويابیمديريتیچهارچوب

ـ   مختل ای از  هـای ویـژه   کـارگیری کامـل مجموعـه   هفی ابداع شده است. منظـور از چهـارچوب، ب
به عبارتی دانشـمندان معیارهـایی را بـرای شناسـایی مهـارت مـدیریتی نـام         باشد. می 6ها توصیه
مهارت ، سازی( مهارت قدرت تحلیل و مفهوم 1111عنوان نمونه پترسون و ون فلیت )به .اند برده

پذیری، مهارت تكنیكی و مهارت ارتباطات را به عنوان مهـارت مـدیریتی   انعطاف گیری وتصمیم
ها و نظریاتی در قالب مهـارت، وظیفـه، شایسـتگی و نقـش بـه      در این ارتباط چارچوب. دانندمی

( مهارت مـدیریتی  1111) محققانی مانند کارملی و تشلر. گرددصورت جدول شماره یک ارائه می
استفاده از مدل فرد و فوتلر مهارت مدیریتی مـدیران  ( با1111) و بیوسكیگلیب  مدیران مدارس،

( مهارت مدیریتی مـدیران سـتادی   6981) تحقیقات داخل ثمینی و سامانیان شهری، همچنین در
(در پژوهشی کـاربردی  6931های استان گلستان، بهرنگی و نادری و همكاران )اجرایی فرمانداری

                                                 
1. recommendations 
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ارزیـابی  یتی مدیران آموزشی ناجا بـر اسـاس پـارادایم پارسـونز بـه      با عنوان الگوی مهارت مدیر
 اند.، پرداختهمختلفی ابداع شده های چهارچوبمهارت مدیران در 

 
 الگویابی مدیریتیهای  چهارچوب .6جدول 
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شناسیتحقیق.روش3

های  انتخاب روش تحقیق بستگی به ماهیت موضوع، اهداف پژوهش، فرض یا فرض     
شده، مالحظات اخالقی و انسانی ناظر بر موضوع تحقیق و وسعت و امكانات اجرایی آن  ینتدو
های مربوط به انجام  بندی کلی  دسته 6اساس مدلی چند الیه با نام پیاز فراگرد تحقیق بر .دارد

گیری تحقیق )بنیادی، کاربردی و ارزیابی به عبارتی  جهت .6گردد: یک تحقیق ارائه می
 .9گرایی و تئوری انتقادی(  گرایی، رئالیسم، ساخت های تحقیق )اثبات فلسفه .1ای(  توسعه

های تحقیق )آزمایشی، پیمایش،  استراتژی .1رویكردهای تحقیق )قیاسی، استقرایی یا تطبیقی( 
اهداف تحقیق  .1پژوهی(  نگاری و اقدام سازی بنیادی، مردم مطالعات موردی، تئوری مفهوم

های  شیوه .9افق زمانی )تک مقطعی، چندمقطعی(  .1آزمون فرضیه(  )اکتشافی، توصیفی و
تحقیق حاضر از نظر  ها )مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه، بررسی اسناد و مدارک(. گردآوری داده

گرا؛ رویكردهای تحقیق، استقرایی؛ استراتژی گیری تحقیق، کاربردی؛ فلسفه تحقیق، اثبات جهت
پرسشنامه باشد . مقطعی میتوصیفی؛ و از نظر افق زمانی، تک اهداف تحقیق، تحقیق، پیمایشی؛

گافمن  ، کارول و6336های کامرون و وتن به کار رفته بر اساس ترکیبی و تلخیص از پرسشنامه
گویه را دربر  98باشد که در ابتدا می 6338و جک گیب  6331، بارتون و جی اس 6333
 69گویه شامل  11ی تعیین روایی محتوا در مجموعه گرفت. اما بعد از خبره سنجی اساتید برا می

های گویه برای مهارت 11های انسانی و گویه مهارت 69های ادراکی، گویه مربوط به مهارت
                                                 

1. Research Process Onion 
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های عمومی دولتی شهر جامع  آماری این پژوهش دبیران دبیرستان فنی طراحی و تنظیم گشت.
است. اما با توجه به این که آنها در مقاطع نفر  تخمین زده شده  6111قم هستند که تعداد آنها 

ها و...( در حال تدریا ای، کار و دانش، مجتمعمختلف تحصیلی )راهنمایی، دبیرستان، فنی حرفه
هرچند تعداد کامل معلمین شهر قم برای هم   .کامال قابل تعییین نیست هستند، تعداد آنها
(، ناحیه 9111) 1(، ناحبه1111) 6، ناحیه هانفر در که به تفكیک ناحیه 61191مقاطع تحصیلی 

با توجه به مشاوره از ادارۀ کل  .باشند، قابل شناسایی است( نفر می9111) 1( و ناحیه 9611)9
نفر  6111دبیرستان عمومی دولتی،  613آموزش و پرورش استان قم تعداد تقریبی آنها با وجود 

نفر که  961دهد. این نفر را نشان می 961باشند که حجم نمون  جدول مورگان برای آن عددمی
شود به صورت تصادفی دبیرستان می 19درصد جامعه و با مشورت شامل تقریبا  69تقریبا 

گیری شده ای نمونهناحیه شهر قم به صورت خوشه 1های اند و براساس دبیرستانانتخاب شده
ها گیری گروهعیار نمونه)قابل ذکر است زمانی که حجم جامعه دقیقا مشخص نباشد، م است،

وضعیت آن را به تفكیک نواحی آموزشی شهر قم نشان  1خواهند بود نه افراد( که جدول شماره 
های دخترانه و پسرانه و میزان نمونه گرفته شده از آنها در هر دهد. به عبارتی تعداد دبیرستانمی

پرسشنامه   911ها آماری داده ناحیه شهر قم نمایان است. شایان ذکر است در پایان جهت تحلیل
ها این دبیرستان آوری شده است.مرد جمع 698زن و  611مدرس  قابل بررسی شامل  19از 

 .اند و داخل هر دبیرستان تمام شماری صورت گرفته استصورت تصادفی انتخاب شده به
 

 های دولتی شهر قمای از نواحی آموزشی دبیرستانگیری خوشه. نمونه1جدول 

درصدجمع4ناحیه3ناحیه2ناحیه1ناحیهارسمد

 %19 89 11 11 11 16 دخترانه

 %3 61 1 1 9 9 حجم نمونه

 %19 81 11 16 63 11 پسرانه

 %8 69 1 1 1 9 حجم نمونه

 % 611 613 11 11 93 16 کل مدارس

 % 69 19 8 3 1 1 کل نمونه مدارس

 
اعضای  نفر از 11میان  ،  اولیهپرسشنام هش، ابتدابرای محاسب  پایایی پرسشنام  این پژو     
آلفای کرونباخ ضریب  spss افزار آماری از نرم هو با استفادو به آزمون گذاشته شد  توزیع  نمون

 .ه که نشان از قابلیت اعتماد به آن استبدست آمدصدم  81، که میزان آن معادلآن محاسبه شد
 از 9 با برابر Test Valueبا One-Samples T Test استفاده از آزموندر سطح استنباطی با
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جهت  Independent-Samples T Test های مورد بررسی و آزمونوضعیت موجود مؤلفه
 و در نهایت از آزمون هاها میان دبیران مرد و زن دبیرستانبررسی اختالف میانگین مؤلفه

Friedman های مهارت مدیریتی مدیران بندی ابعاد و مؤلفه منظور اولویتو تعقیبی آن به
 .نظر دبیران بهره برده شدها از نقطهدبیرستان

 

اهداف تحقیق را با توجه به مدل به کاررفته، جامعه مورد بررسی و روش تحقیق  .اهدافتحقیق

 توان به صورت زیر بیان نمود:می
سنجش  قم براساس نگاه و شهرمدارس  مدیرانهای ادراکی بررسی وضعیت جاری مهارتـ 

 دبیران دبیرستان
قم براساس نگاه و سنجش  شهرمدارس  مدیرانبررسی وضعیت جاری مهارت حل تعارض ـ 

 دبیران دبیرستان
ر قم شهمدارس  مدیران)تفكر تحلیلی(  هابررسی وضعیت جاری مهارت درک پیچیدگیـ 

 براساس نگاه و سنجش دبیران دبیرستان
قم براساس نگاه و شهرمدارس  مدیرانطراحی  بررسی وضعیت جاری مهارت سازماندهی وـ 

 سنجش دبیران دبیرستان
قم براساس نگاه و  شهرمدارس  مدیرانبررسی وضعیت جاری مهارت توانمندی و تفویض ـ 

 سنجش دبیران دبیرستان
قم براساس نگاه و سنجش شهرمدارس  مدیرانهای انسانی بررسی وضعیت جاری مهارتـ 

 دبیران دبیرستان
قم براساس نگاه و سنجش دبیران  شهرمدارس  مدیرانبررسی وضعیت جاری مهارت کارتیمی ـ 

 دبیرستان
قم براساس نگاه و سنجش دبیران  شهرمدارس  مدیرانبررسی وضعیت جاری مهارت مذاکره ـ 

 دبیرستان
قم براساس نگاه  شهرمدارس  مدیرانبررسی وضعیت جاری مهارت حمایت و مدیریت عواطف ـ 

 ش دبیران دبیرستانو سنج
مدارس  مدیرانگیری در بررسی وضعیت جاری مهارت تشویق پیشنهادات و مشارکتـ 

 قم براساس نگاه و سنجش دبیران دبیرستان شهرستان
قم براساس نگاه و سنجش  شهرستانمدارس  مدیرانهای فنی بررسی وضعیت جاری مهارتـ 

 دبیران دبیرستان
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قم  شهرستانمدارس  مدیران های شغلیتوصیه نامه فهمبررسی وضعیت جاری مهارت ـ 
 براساس نگاه و سنجش دبیران دبیرستان

قم براساس  شهرمدارس  مدیران ارزشیابی سطح کارایی پرسنلبررسی وضعیت جاری مهارت ـ 
 نگاه و سنجش دبیران دبیرستان

راساس نگاه قم ب شهرمدارس  مدیران سازی و ارائه گزارشآمادهبررسی وضعیت جاری مهارت ـ 
 و سنجش دبیران دبیرستان

قم براساس نگاه و  شهرمدارس  مدیرانبهبود کیفیت خدمات بررسی وضعیت جاری مهارت ـ 
 سنجش دبیران دبیرستان

قم براساس نگاه و  شهرمدارس  مدیرانگری کنترل بدون سلطهبررسی وضعیت جاری مهارت ـ 
 سنجش دبیران دبیرستان

 قم بر شهرمدارس  مدیران مدرسه در کشف اختالل در الگوی بررسی وضعیت جاری مهارتـ 
 اساس نگاه و سنجش دبیران دبیرستان

قم براساس نگاه و نظر دبیران  شهرهای مورد بررسی مدیران مدارس بندی مهارتالویتـ 
 دبیرستان

های های مورد بررسی مدیران دبیرستانمهارتهای همبستگی معنادار میان مؤلفه شناساییـ 
 قم شهر
 ارائه پیشنهادات کاربردی آموزشی به ادارۀ کل آموزش و پرورش استان قمـ 
 
 هايانتهتحلیل.4

بندی آزمون ای استفاده و برای رتبهتک نمونه Tهای از آزمون قیتحقاهداف برای بررسی      
ی به ابیدستهای حاصل از پرسشنامه و (، و به منظور بررسی بیشتر بر روی دادهM.F) فریدمن

( برای بررسی تفاوت میانگین IND) دو جامعه مستقل Tهای نتایج و اطالعات بیشتر، از آزمون
 مؤلفه از نظر جنسیت میان زنان و مردان صورت گرفته است.

(، از آزمون تعقیبی فریدمن جهت (MFبندی فریدمنها در رتبهبه دلیل نزدیک بودن میانگین     
آمده است، در این آزمون  1و  9ا استفاده شده است، نتایج در جداولهتر مؤلفهبندی دقیقرتبه

 1ها ومعناداری کمتر از درصد در هر مقایسه نشان از هم رتبگی مؤلفه 1مقدار معناداری بیشتر از 
 باشد.ها میدرصد در هر مقایسه حاکی از نا هم رتبگی مؤلفه

های مورد های مهارتعنادار میان مؤلفهشناسایی وجود همبستگی م ی که مبنی برپیرو هدف     
آزمون  باشد،ها میقم براساس نگاه و نظر دبیران دبیرستان شهرهای بررسی مدیران دبیرستان
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ذیال بررسی و  1و  1و  9 اولبه صورت جد، Spss افزارنرم از استفادهباهمبستگی پیرسون 
 .شودشناسایی می


 های مهارت مدیریتیها برای تمام مولفهمون. نتایج آز9جدول


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 619 رانیمد یآموزش یازهانی و هامهارت یابیالگو

 ها . نتایج آزمون تعقیبی فریدمن برای همه مؤلفه1جدول 
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 همبستگی پیرسون مرتبط با مهارت ادراکی  آزمون جینتا .1 جدول

 

 
 همبستگی پیرسون مرتبط با مهارت انسانی  آزمون جینتا .1 جدول

     

 همبستگی پیرسون مرتبط با مهارت فنی  آزمون جینتا. 9جدول 




گیريوپیشنهادنتیجه.5
نفره از دبیران دبیرستان شهر قم   911در یک نمون   9ل براساس جدو T-test آزمون با انجام     

به دست آمده  Sigدرصد، مقدار  31باشد در سطح اطمینان مرد می 698زن و  611که شامل 
باشد، لذا در  یمبیشتر  Sig 11/1های مهارت ادراکی از آنجایی که از مقدار برای هم  مؤلفه

 مديريتعواطف تشويقمشارکت مذاکره کارتیمیوگروهی مولفه

86/1 6 کار تیمی وگروهی  83/1  39/1  

19/1 6  مذاکره  31/1  

91/1 6   تشویق مشارکت  

 6    مدیریت عواطف
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گردد. یعنی مطلوب بودن مهارت( تأیید میدرصد، )فرض صفر مبنی بر نا 31سطح اطمینان 
ها و تفكر تحلیلی، شناسایی و حل درک پیچیدگیهای )میانگین نمرۀ مهارت ادراکی و مؤلفه

 31باشد. بنابراین با اطمینان  می 9کمتراز تعارض، توانمندسازی و تفویض، طرحی و سازماندهی( 
ی قراردارند و نیازمند آموزش درصد مهارت ادراکی و همه زیرمجموعه آن درسطح  بحران

.باشند می
از آنجایی که از T-test  های مهارت انسانی در آزمونبه دست آمده برای مؤلفه Sigمقدار      

درصد، )فرض صفر مبنی بر نامطلوب  31باشد، لذا در سطح اطمینان  یمبیشتر  Sig 11/1مقدار 
کار گروهی و رت انسانی و دو مؤلفه آن )گردد. یعنی میانگین نمرۀ مهابودن مهارت( تأیید می

حاکی از نیاز به آموزش هستند  دارند و باشد و درسطح  نامطلوبی قرار می 9کمتراز تیمی، مذاکره( 
 ، تشویق مشارکت و پیشنهاداتدرصد مؤلفه مهارت حمایت و مدیریت عواطف 31اما با اطمینان 
 .ارنددر سطح مطلوبی قرارد باشدمی 000.که با معناداری 

از آنجایی که   T-testهای مهارت فنی درآزمونبه دست آمده برای هم  مؤلفه Sigمقدار      
درصد، فرض صفر رد و )فرض  31باشد، لذا در سطح اطمینان  یمکمتر  Sig 11/1از مقدار 

گردد. یعنی میانگین نمرۀ مهارت فنی و شامل مقابل مبنی بر مطلوب بودن مهارت( تأیید می
فهم توصیه نامه شغلی، ارزشیابی پرسنل، ارائه گزارش و بازخور، کنترل بدون های )مؤلفه

شد و  هدر نظر گرفت 9بیشتر از مهارت کیفیت خدمات، کشف اختالل در الگوی سازمانی( ،سلطه

 های فنی مدیران دبیرستان درسطح مطلوبی قراردارند.درصد مهارت 31بنابراین با اطمینان 
  های های مهارتبرای هم  مؤلفه مستقل  Tدر آزمونداری به دست آمده  نیمقدار سطح مع     

)عدم  بیشتر بوده و لذا شواهد کافی برای رد فرض صفر 11/1ادراکی، انسانی و فنی از مقدار 
%، 31ها( وجود ندارد، بنابراین در سطح اطمینان وجود تفاوت بین زن و مرد در میانگین مهارت

توان به عدم وجود  می 11/1داری  گیرد. یعنی در سطح معنی قرار می فرض صفر مورد تأیید
های ادراکی، انسانی و فنی اختالف و تفاوت میان دو گروه زن و مرد در رابطه با مؤلف  مهارت

منفی در هر مؤلفه حاکی از آن است که زنان   MDقابل ذکر است که تفاوت میانگین حكم داد.
 میانگین کمتری دارند.   ،نسبت به مردان در آن مهارت

ستون  9 ها استفاده شده است، نتایج در جداولبندی مؤلفهجهت رتبه آزمون فریدمناز      
(M.F) های مهارت کشف اختالل در الگوی های فنی و مؤلفهمهارت آمده است، در این آزمون

ابتدایی و  هاینامه شغلی، مهارت بهبود کیفیت خدمات رتبهسازمانی، مهارت فهم توصیه
مهارت درک پیچیدگی، مهارت تفویض و توانمندسازی و های های ادراکی شامل مؤلفه مهارت

 بندی، در رتبه هاباشند. به دلیل نزدیک بودن میانگینمیهای انتهایی مهارت حل تعارض در رتبه
عناداری ها استفاده شده است مقدار متر مؤلفهبندی دقیقاز آزمون تعقیبی فریدمن جهت رتبه
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درصد در هر  1ها و معناداری کمتر از درصد در هر مقایسه نشان از هم رتبگی مؤلفه 1بیشتر از 
های به دست آمده در  بنابراین با توجه به اولویتباشد. ها میمقایسه نشان از نا هم رتبگی مولفه

که در اولویت  را هایی شود که مؤلفه به سازمان آموزش و پرورش استان قم  پیشنهاد می 8جدول 
اقدام به تقویت نقاط ضعف مدیران  آنهاعنوان نقاط قوت خود قرار داده و با اتكا به قرار دارند به

 ها ،کارگاه آموزشی طراحی کند.آموزشگاهی خود ب ردازد و براساس آن مهارت
 

 ها در آزمون تعقیبی فریدمن. الویت بندی مهارت8جدول 

هامؤلفه

 اولویت اول
کشف اختالل در الگوی سازمانی، مهارت فهم توصیه نامه شغلی، مهارت بهبود کیفیت  مهارت

 خدمات، مهارت ارائه گزارش و بازخور، مهارت کنترل بدون سلطه گری، مهارت ارزشیابی کارکنان

 مهارت تشویق مشارکت و پیشنهادات، مهارت کار تیمی اولویت دوم

 ت  و مدیریت عواطفمهارت مذاکره ، مهارت حمای اولویت سوم

 مهارت طراحی و سازماندهی اولویت چهارم

 مهارت حل و شناسایی تعارض الویت پنجم

 مهارت  درک پیچیدگی، مهارت تفویض و توانمندسازی الویت ششم

 
 رابطه جادیا افزار،خروجی نرم به توجه با، 1و  1و  9ول ابراساس آزمون پیرسون، طبق جد     

مهارت فنی مورد بررسی  یهامؤلفهمهارت انسانی و  یهامؤلفه ارت ادراکی،مه یها مؤلفه انیم
 مهارت انسانی یهامؤلفهتر میان معنادارو  میمستق و معنادار  رابط ،هامؤلفه نیا. در میان باشد یم

درصدی  31 خصوصا مهارت انجام کار تیمی و گروهی و مهارت مدیریت عواطف با همبستگی
 نامههیتوص فهم مهارت و خدمات تیفیک بهبودن رابط  مربوط به مهارت کمتری . ودارد وجود
بنابراین ناتوانی و ضعف در یک متغیر . باشددرصدی می 9های فنی با همبستگی ی از مهارتشغل

 .مهارت برسایر متغیرهای مهارت همان مؤلفه رابطه دارد
 

پیشنهاداتآموزشیکاربرديبهسازمانآموزشوپرورششهرقم

شود که به هنگام در ابتدا با توجه به آگاهی بیشتر مدیران از نیازهای آموزشی خود، پیشنهاد میـ 
نیازسنجی آموزشی از آنها نظرخواهی شود و همچنین به آنها اختیارات الزم جهت انتخاب 

 های آموزشی مورد نیازشان داده شود. دوره
عنوان یكی از شرایط احراز شغل در هدر نظر گرفتن مرتبط بودن رشت  تحصیلی با شغل بـ 

 .استخدام

برگزاری سمینارهای آموزشی در سازمان آموزش و پرورش در صورت امكان، و یا فراهم کردن ـ 
 . شرایط الزم برای شرکت مدیران در سمینارهای خارج از سازمان
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ک سابقه، تعیین مدیران نیازمند به آموزش به تفكی ای وارزشیابی مدیران به صورت دورهـ 
 جنسیت، پای  تحصیلی، شهرستان، فرهنگ، تحصیالت و...

گرایی، راهبری و ثبات در هدف، مدیریت بر مبنای شود مفاهیم بنیادی نتیجهپیشنهاد میـ 
فرآیندها و واقعیات موجود، مشارکت فعال مدیران در مسیر بهبود مدارس، تفكر اصالحی و 

دمند دوجانبه با مدارس و پذیرش مسئولیت اجتماعی در نوآورانه مستمر، حفظ و توسع  رابط  سو
 آنان را مدنظر قرار دهند.

های فكری مدیران و ایجاد نگرش مثبت به تغییر در آنها، پیشنهاد به منظور تغییر پارادایمـ 
ها های آموزشی در محیط بسته اکتفا نشود و از سایر روششود که صرفاً به برگزاری کالس می

مرزی نیز استفاده های برونی علمی، اردو، دیدار با مدیران موفق و حتی مسافرتچون بازدیدها
 .شود

های آموزشی خاص کارایی شان افزایش یافته است معرفی مدیرانی که پا از گذراندن دورهـ 
 شان مؤثر باشد.شوند. همچنین برای آنان امتیازی درنظرگرفته شود که در ارتقای شغلی

روابط مدرسه با  برای یت آموزشگاهی و تحقق اهداف آموزشی مدیران مدارسبرای بهبود مدیرـ 
و اثربخشی  کاراییبرای افزایش  توانندمی مدیران مدارسو  خانواده و اجتماع اهمیت قائل شوند

 استفاده نمایند.نیز آموزان مدرسه از توان رهبری دانش ۀدر ادار

د را در مورد موضوعات کلیدی بیان کنند، در پایان آموزش از مدیران بخواهید نظرات خوـ 
 به کسب اهداف آموزشی کمک می کند.همیشه به خاطر داشته باشید تواضع و متانت 

گسترش و استفاده از ظرفیت و استعدادهای انسانی از جمله مواردی است که در مبحث کیفیت ـ 
ده است و همچنین در طور کلی در موضوع منابع انسانی بدان توجه زیادی شزندگی کاری و به

باشد که متون دینی ما نیز به رشد انسانی توجه فراوانی شده است که این مطالب بیانگر آن می
های مناسب در جهت ارتقاء و رشد کارکنان گام بردارند تا به مدیران سازمان باید با اتخاذ برنامه

 شند. این ترتیب گامی هم در جهت افزایش میزان مشارکت و تعهد داشته با

در راستای افزایش شناخت شغلی مدیران، از مدرسانی استفاده شود که خود بر اهداف، ـ 
های سازمان و مشاغل موجود واقف باشند تا بتوان مدیران را طوری پرورش استانداردها و ارزش

عنوان جزیی از کل و در داد که بتوانند سازمان را همچون یک کل ببینند و جایگاه خود را به
 های سازمانی دریابند.تباط با درخواستار

های تحلیل مشاغل و برگزاری دورهوهای آموزشی بعد از تجزیهطراحی و اجرای برنامهـ 
 تواند سودمند باشد.تخصصی و عملی مورد نیاز مدیران می

های کنترل و نظارت اسالمی و نقش مهم و کارآمد نوع مورد مهارت کنترل با توجه به شیوه درـ 
ودکنترلی آن در اثربخشی کنترل و نظارت، تأثیر آن در افزایش اثربخشی سازمان و زیربنایی خ
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ای و گام به گام نسبت به اجرای این نوع شود به صورت مرحلهبودن مفاهیم آن پیشنهاد می
 کنترل در مدارس احتمام نمود.

توان بسیاری از  می ها مدیران و تبادل فكری در این زمینه هایی برایبا برگزاری نشستـ 
های نتایج و اهداف معوقه را شناسایی نمود. همچنین عامل مهم دیگر برای تشخیص و  ریشه

باشد که با تشخیص  ها و اطالعات عملكرد می رفع موانع کسب اهداف، استفاده از نتایج گزارش
 رساند. اقدام مؤثر و به موقع، یاری می صحیح و

 نماید روز به مدیریت اثربخش و نوین هایشیوه مورد در را ودخ اطالعات باید مدارس مدیرانـ 
های بینانه و درست ارائه دهد و مهارتی واقعها قضاوت مدارس مشكالت و مسائل به نسبت و

های اثربخش، تقویت نماید تا اعضاء این احساس را داشته باشند گیریخود را به منظور تصمیم
 .ای انجام دادن وظایف خود برخوردار هستندهای الزم برکه مدیران از شایستگی
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