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چکیده
هدف این پژوهش بررسی توانمندیهای مورد نیاز مدیران مدارس می باشد .این پژوهش توصیفی و از نوع
پیمایشی می باشد .همچنین از نظر هدف این تحقیق کاربردی می باشد .جامعه آماری مورد نظر در این
تحقیق کلیه کارکنان مدارس امام شهر ایالم به تعداد  157نفر می باشد .با توجه به توصیه دالور که در
پژوهش های همبستگی ،نمونه آمار  711نفر کفایت می کند در این پژوهش نیز  711نفر به عنوان نمونه
آماری تعیین شد که روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده می باشد .در این تحقیق ،عالوه بر آمار
توصیفی ،از آمار استنباطی نیز استفاده شده است ،که برای انجام پردازش اطالعات از نرم افزار آماری
 SPSSاستفاده گردید پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ انجام شده است .مقدار ضریب
آلفای کرونباخ برای پرسشنامه  % 17به دست آمده است که بیانگر قابل قبول بودن پایائی این پرسشنامه
ها می باشد .نتایج نشان داد که توانایی مهارتی ،ادراکی و انسانی مدیران مدارس شهر ایالم از حد متوسط
پایین تر می باشد.
واژگان کلیدی :توانمندی ،توانایی مهارتی ،توانایی ادراکی ،توانایی انسانی
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مقدمه
تربیت مدیران آینده یکی از مهمترین راهکارهای توسعه سازمانهاست .از این طریق ،اهدافی نظیر شایستهساالری ،ایجاد انگیزه
برای رشد و بقاء ،ایجاد انگیزه برای ماندگاری کارشناسان در سازمانها و ایجاد محیط رقابتی سالم در فضای سازمان دنبال
میشود .
در شرایطی که مدیران میانی و ارشد سازمانها ،در آستانه بازنشستگی قرار دارند منجر به حفظ نیروهای مستعد و جوانی
خواهد شد که خواهان پیشرفت هستند ،بدون شك برای سازمانهای فاقد پشتوانه برای مدیران فعلی ،آیندهای روشن قابل
تصور نیست.
منابع انسانی و رشد و توسعه آن ،از چنان اهمیتی برخوردار است که «نورتون و کاپالن» یکی از وجوه چهارگانه کارت امتیازی
متوازن را برای توسعه و عملیاتی کردن استراتژیهای سازمان -وجه رشد و یادگیری -به آن اختصاص دادهاند و در آن ،به نحوه
افزایش سرمایه انسانی ،سرمایه سازمانی و سرمایه اطالعاتی که با توسعه کارکنان بهدست میآید ،اشاره میکنند .
(باستانی)7311،
از همینرو ،منابع انسانی و توسعه آن به یکی از مهمترین عوامل موفقیت سازمانها تبدیل شده است .طرح و گسترش
مفاهیمی نظیر کشف و مدیریت استعدادها ،جانشینپروری ،پرورش و توسعه کارکنان ،شایستهساالری و توجه جدی سازمانها
به نظامهای کنترل و سنجش عملکرد ،فرایندهای استخدام و ارتقاء و برنامهریزی آموزشی کارکنان ،نشاندهنده اهتمام جدی
سازمانها به مقوله توسعه منابع انسانی است .
توانایی های مورد نیاز مدیران را میتوان به صورت فنی ،انسانی و ادراکی طبقهبندی کرد .توانایی به تواناییهای قابل پرورش
شخص که در عملکرد و بقای وظائف منعکس می شود بنابراین منظور از توانایی توانایی به کار بردن مؤثر دانش و تجربه
شخصی است .ضابطه اصلی توانایی داشتن ،اقدام و عمل مؤثر در شرایط متغیر است (.رسوله وندی)7311،
تعریف توانایی های سهگانه مدیریت به شرح زیر است:


توانایی فنی یعنی دانایی و توانایی در انجام دادن وظایف خاص که الزمه آن ورزیدگی در کاربرد فنون و ابزار ویژه و
شایستگی عملی در رفتار و فعالیت است .توانایی های فنی از طریق تحصیل ،کارورزی و تجربه حاصل میشوند.
مدیران معموالً این توانایی ها را طی دورههای آموزشی یا کارآموزی فرا میگیرند نظیر دانش ،فنون و روشهای
برنامهریزی ،بودجهبندی ،کنترل ،حسابداری  ،امور مالی ،کارگزینی کارپردازی و غیره ویژگی بارز توانایی  ،فنی آن
است که به باالترین درجه شایستگی و خبرگی در آن میتوان دست یافت زیرا این نوع توانایی دقیق ،مشخص،
دارای ضوابط عینی و قابل اندازه گیری است .از این رو ،کنترل و ارزشیابی آن ،هم در جریان آموزش و هم در مرحله
کاربرد و عمل آسان است .توانایی های فنی مورد نیاز مدیران آموزشی ،ارزشیابی آموزشی ،راهنمایی آموزشی ،فنون
و روش های تدریس و فنون اداری و مالی آموزش و پرورش است .مدیر آموزشی برای انجام وظایف خاصی که دارد
باید از توانایی های فنی کافی برخوردار باشد(.کامیار)7311،



توانایی انسانی یعنی داشتن توانایی و قدرت تشخیص در زمینه ایجاد محیط تفاهم و همکاری و انجام دادن کار به
وسیله دیگران ،فعالیت مؤثر به عنوان عضو گروه ،درک انگیزههای افراد و تأثیرگذاری بر رفتار آنان .توانایی انسانی در
نقطه مقابل توانایی فن ی است .یعنی کار کردن با مردم در مقابل کار کردن با اشیا و چیزها .داشتن توانایی های
انسانی مستلزم آن است که شخص بیش از هر چیز خود را بشناسد ،به نقاط ضعف و قوت خود آگاه باشد ،عقاید و
افکارش برخوردار و روشن باشند ،اعتماد به نفس داشته باشد ،به دیگران اعتماد کند ،به عقاید ،ارزشها و احساسات
آنان احترام بگذارد ،آنان را درک کند ،از تأثیر گفتار و کردار خویش بر دیگران آگاه باشد و بتواند محیط امن و قابل
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قبولی برای جلب همکاری دیگران فراهم سازد .توانایی های انسانی به آسانی قابل حصول نیستند و فنون و روشهای
مشخصی ندارند .امروز دانش علمی در قلمرو روانشناسی ،روانشناسی اجتماعی و مردمشناسی و تجربه و کارورزی
در شرایط گروهی و اجتماعی ،به طور غیرمستقیم زمینه دستیابی به توانایی های انسانی را فراهم میسازند .کنش و
واکنش متقابل با مردم و حساسیت نسبت به انگیزهها ،انتظارات و رفتارهای آنان کمك میکنند تا شخص به مرور
بتوانند علل و عوامل شکل دهنده رفتار افراد انسان را درک کرده راه و رسم کار کردن با مردم و اثرگذاری بر رفتار
آنان را بیاموزد .مدیر آموزشی برای اینکه بتواند در شماره یکی از اعضای مؤثر محیط آموزشی درآمده بین اعضای
تحت ر هبری خود همکاری و تفاهم به وجود آورد ،باید به حد کافی از توانایی های انسانی بهرهمند باشد
(مرادپور.)7314،


توانایی ادراکی یعنی توانایی درک پیچیدگی های کل سازمان و تصور همه عناصر و اجزای تشکیلدهنده کار و
فعالیت سازمانی به صورت یك کل واحد (سیستم) به عبارت دیگر ،توانایی درک و تشخیص اینکه کارکردهای
گوناگون سازمان به یکدیگر وابسته بوده تغییر در هر یك از بخشها ،الزاماً بخشهای دیگر را تحت تأثیر قرار
میدهد .آگاهی از این روابط و شناخت اجزا و عناصر مهم در موقعیتهای مختلف ،مدیر را قادر میسازد که به
طریقی تصمیمگیری یا اقدام کند که موجبات اثربخشی سازمان و رضایت کارکنان آن را فراهم نماید.

اکتساب توانایی

ادراکی (یا مفهومی) مستلزم آموزش نظریههای علوم رفتاری بویژه تئوریهای سازمان ،مدیریت و

تصمیمگیری و کاربرد عملی آنهاست .امروزه دورههای آموزش دانشگاهی در رشتههای تخصصی ،آشنایی با نگرش و روشهای
سیستمی و استفاده از یافتههای مطالعات و تحقیقات راجع به سازمانها ،زمینه دستیابی به توانایی ادراکی در مدیریت را
فراهم می سازند .مدیر آموزشی برای اینکه بتواند محیط آموزشی را بشناسد ،روابط متقابل میان عوامل مختلف را درک کند،
اولویت های آموزشی را تشخیص دهد ،تصمیمات مؤثر اتخاذ کند و با اقدامات خود بهترین نتایج را عاید نظام آموزشی سازد،
باید از توانایی ادراکی قابل مالحظهای برخوردار باشد(همان منبع).

مروری بر پیشینه تحقیق
کاظمی ( )7315در بررسی رابطه بین جو تواناسازی و رضایت شغلی معلمان دوره متوسطه شهر قدس  ،با استفاده از
پرسشنامه ی توانا سازی اسکات و ژاف نتیجه گیری کرده است که رابطه معناداری بین جو توانا سازی و رضایت شغلی
معلمان دوره متوسطه شهر قدس وجود دارد .بین هر یك از مؤلفههای تشکیلدهنده جو تواناسازی در (روشنی اهداف ،روحیه،
رفتار عادالنه ،مشارکت ،کار تیمی ،شناخت و قدردانی ،ارتباطات و محیط کار سالم) و رضایت شغلی معلمان شهر قدس رابطه
معناداری وجود دارد .رضایت شغلی معلمان بر حسب جنس ،سن ،سابقه خدمت و رشته تحصیلی آنها به صورت معناداری
متفاوت است نیز بررسی وی نشان می دهد ک ه تفاوت معناداری بین رضایت شغلی معلمان برحسب سن ،سابقه خدمت ،جنس
و رشته تحصیلی وجود ندارد.
قویمی ( ) 7315با اهداف شناسایی رابطه مهارتهای انسانی مدیران با دبیران ،شناسایی دیدگاه دبیران درباره مهارتهای انسانی،
شناسایی شاخص های نیروی انسانی در مدیریت ،به بررسی تاثیر شاخص های مدیریت نیروی انسانی در محیط آموزشی بر
کیفیت کار دبیران و پیشرفت دانش آموزان پرداخته و نتیجه گیری کرده است که رعایت شاخص های مدیریت نیروی انسانی
بر روی کیفیت آموزشی تاثیر گذار است و بین آنها رابطه معناداری وجود داشته است .هر چه رفتار مدیران براساس شاخص

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری ،شماره  ، 2پاییز  ،6931ص 61-74
http://MaJournal.ir

های مدیریتی نیروی انسانی انجام گیرد کارآیی و پویایی دبیران در محیط آموزشی بیشتر می شود و کیفیت کار آنان را باال
می برد و باعث پیشرفت دانش آموزان می گردد.
زارعی متین و یوسف زاده ( )7314در تبیین شاخص های مهارت ارتباطی مدیران و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان با
استفاده از هشت شاخص مهارت ارتباطی مدیران شامل  :خود گشودگی ،همدلی ،حمایگری ،ثبت گرایی ،خود نظمی ،مهارت
اجتماعی ،نفوذ آرمانی و الهام بخشی  ،تحریك خردمندانه در میان کارکنان سازمان آوزش و پرورش استان مازندران به این
نتیجه رسیده اند که بین وضعیت موجود ومطلوب مهارت ارتباطی مدیران تفاوت معنی داری وجود دارد .این بدان معنی است
که مدیران سازمان تا وضعیت مطلوب مهارت ارتباطی فاصله ی زیادی دارند  .بین شاخصهای مهارت ارتباطی مدیران و رضایت
شغلی کارکنان رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد  .از شاخص های مهارت ارتباطی رابطه ی همدلی و مهارت اجتماعی
با رضایت شغلی رابطه ای قوی داشته و رابطه ی خود نظمی مدیران و رضایت شغلی کارکنان رابطه ی متوسط و رو به پایین
بوده است .خودگشودگی ،حمایگری و تحریك خردمندانه ،رابطه ای متوسط و رو به باال با رضایت شغلی کارکنان دارد و بررسی
رابطه ی بین نفوذ آرمانی و الهام بخشی و مثبت گرایی با رضایت شغلی نشان می دهد که رابطه ی متوسط بین آنها با رضایت
شغلی وجود دارد و در نهایت با بررسی رابطه ی بین مجموعه ی شاخص های مهارت ارتباطی و رضایت شغلی کارکنان نشان
دهنده این است که رابطه قوی و مستقیم بین مهارت ارتباطی و رضایت شغلی وجود دارد.
توره و همکارانش ( ) 7313در بررسی ارتباط بین شاخصهای مهارتهای ارتباطات اثربخش با رضایت شغلی کارکنان اموزش و
پرورش استان اذربایجان غربی با چهار شاخص کلیدی ارتباطات اثربخش :همدلی ،خودگشودگی ،حمایت گری و مهارتهای
اجتماعی و ارتباط آن با شاخصهای رضایت شغلی از قبیل ماهیت شغلی ترفیعات ،ارتباط مناسب با همکاران  ،امنیت شغلی،
مشارکت بررسی کرده اند و نتیجه گرفته اند که مهارتهای اثر بخشی مدیران مانند مهارتهای اجتماعی  ،حمایت گری  ،همدلی
و خود گشودگی با میزان رضایت شغلی کارکنان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی رابطه ی معنی داری داشته است.
در سالهای اخیر پژوهشهای زیادی درباره مهارتهای مدیریتی و رابطه آن با رضایت شغلی انجام گرفته است .ساالزار
(  )2171معتقد است که در سالهای اخیر توانمندسازی و کسب مهارتهای مدیریتی به عنوان یك راهکار نیروی انسانی برای
خلق کارآمدی ،بهر ه وری و خشنودی بیشتر کارکنان در محیط کار مورد استفاده قرار می گیرد.
لین ( ) 2175پژوهشی با عنوان رابطه بین توانمندسازی و رضایت شغلی در میان معلمان مبتدی و مجرب انجام داده است .
این پژوهش در میان معلمان  1مدرسة متوسطه با پرسشنامة توانمندسازی و پرسشنامة رضایت معلم و یك سؤال بازپاسخ
اجرا شده است  .نتایج نشان داده است که بین شش بعد توانمندسازی و نه خرده مقیاس رضایت معلم رابطه وجود دارد.
بنابرین ابعاد توانمندسازی؛ پیش بینی کننده های معناداری برای رضایت هر دو گروه معلمان مبتدی و مجرب بوده است.
هلفید ( )2174تحقیقی با عنوان بررسی رابطة توانمندسازی مدیران و تعهد سازمانی معلمان در مدارس پیشرفته تگزاس
انجام داده است این پژوهش بر روی  271معلم اجرا شده است نتیجة پژوهش نشان داده است که بین توانمندسازی مدیران و
تعهد سازمانی معلمان رابطة معنادار وجود دارد.
ماری (  )2113تحقیقی تحت عنوان سبك رهبری  ،توامندسازی و رضایت شغلی معلمان در مدارس ابتدایی دولتی انجام داده
است  .این پژوهش بر روی نمونه ای مرکب از  511معلم و  51مدیر مدرسه به واسطه سه پرسشنامه رهبری چند عاملی ،فرم
مدیر و معلم ،پرسشنامه توانمدسازی و پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا اجرا شده است  .نتایج نشان می دهد که بین سه
مولفه توانمدسازی ( تاثیر گذاری  ،استقالل و خودکارآمدی ) مدیران و رضایت شغلی معلمان رابطه معنی داری وجود دارد.
یان (  )7114پژوهشی با عنوان رابطة میا ن توانمندسازی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان در مدارس دولتی انجام داده
است .این پژوهش بر روی  774معلم از  31مدرسه دولتی (  75مدرسه ابتدایی 74 ،مدرسة متوسطه و  71دبیرستان) با سه
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پرسشنامة توانمندسازی ،شاخص رضایت شغلی بریفیلد روث[ ]1و پرسشنامة تعهدسازمانی اجرا شده است  .نتایج نشان داده
چنانکه معلمان سطح باالیی از توانمندسازی را درک نمایند ،سطح باالتری از رضایت شغلی را احساس خواهند نمود و
هم چنین معلمانی که سطح باالتری از توانمندسازی را درک نمایند ،سطح باالتری از تعهد سازمانی خواهند داشت.
همچنین مطالعه رابرتدر سال  7111نشان می دهد معلمانی که رضایت شغلی بیشتری دارند نگرش مثبت تری نسبت به
دانش آموزان وشغل معلمی دارند .همچنین در پژوهش ایمان[ ]1که در سال  7111انجام گرفت ،از  711نفر معلم  27ـ 55
ساله ،که نیمی از آن ها مرد و نیمی زن بودند ،خواسته شد پرسش نامه ای را که عوامل رضایت شغلی را می سنجید ،پر کنند.
نتایج این مطالعه نشان دادکه بین رضایت شغلی و متغیرهایی همچون سن،جنس،سطح آموزش و حقوق ماهیانه رابطه
معناداری وجود ندارد (خلیل زاده .)7315 ،
روش شناسی تحقیق
این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد .همچنین از نظر هدف این تحقیق کاربردی می باشد و همچنین به این خاطر
که ما می خواهیم رابطه و همبستگی بین دو یا چند متغیر را بسنجیم تحقیق همبستگی هم می باشد
جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق کلیه کارکنان مدارس امام شهر ایالم به تعداد  157نفر می باشد.
با توجه به توصیه دالور که در پژوهش های همبستگی ،نمونه آمار  711نفر کفایت می کند در این پژوهش نیز  711نفر به
عنوان نمونه آماری تعیین شد که روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده می باشد.
برای گردآوری اطالعات در این پژوهش از روشهای زیر استفاده شده است:
الف) استفاده از روش کتابخانه ای :به منظور گردآوری اطالعات در ارتباط با مبانی نظری و ادبیات وهمچنین پیشینه برای
موضوع و فرضیه های پژوهش از روش کتابخانه ای از مقاله ها و پایان نامه ها و کتب علمی و سایر منابع کتابخانه ای و
اینترنتی استفاده شده است

.

ب) استفاده ازتحقیقات میدانی (پرسشنامه) :برای بررسی و آزمون سواالت پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است که پس از
طی مراحل تهیه پرسشنامه وتعیین حجم نمونه در دانشجویان توزیع گردید
در این تحقیق ،عالوه بر آمار توصیفی ،از آمار استنباطی نیز استفاده شده است ،که برای انجام پردازش اطالعات از نرم افزار
آماری  SPSSاستفاده گردید.
در این تحقیق از روائی صوری استفاده شده است .روائی صوری یکی از انواع روائی محتوا می باشد .منظور از روائی صوری
میزان توافق متخصصان یك امر در رابطه با یك شاخص یا معیار است .روائی صوری را می توان ناشی ازمیزان توافق چند
متخصص دانست( ساروخانی ،)7311،یعنی عدم اتفاق نظر در مورد هر شاخص به معنای عدم روائی صوری آن است
( ساروخانی .) 7315،از آنجایی که پرسشنامه این تحقیق استاندارد بوده و عالوه بر آن سئواالت آن به رویت استاد راهنما
رسیده و مطابق با نظرات آنان اصالحات اندکی به خصوص در ترجمه و معادل سازی به عمل آمده است لذا روایی آن به طریق
محتوائی حاصل شده است .
در این تحقیق برای این منظور از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است .هدف ازکاربرد آلفای کرونباخ این است که دریابیم
همه ی گویه ها در موضوع مورد نظر ،تحقیق را پاسخ می دهند یا نه؟ بنابراین ،با محاسبه آلفای کرونباخ ،همسانی گویه ها را
می سنجیم( همان .)41،پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ انجام شده است .مقدار ضریب آلفای کرونباخ
برای پرسشنامه  %17به دست آمده است که بیانگر قابل قبول بودن پایائی این پرسشنامه ها می باشد.
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یافته های پژوهش
بررسی وضعیت نرمال بودن توزیع دادهها
جدول  :1-4نتیجه آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی وضعیت نرمال بودن توزیع دادهها
منفی

مثبت

حد
معناداری

مقدار
آزمون

مقدار
مطلق

انحراف
معیار

میانگین تعداد

1/111

1/112

1/117

314

آزمون

–

کولموگروف

اسمیرنوف
1/311 1/112 -1/131

2/13

آزمون فرضیهها
از آنجا که دادههای آماری از توزیع نرمال برخوردار میباشند ،از آزمونهای آماری پارامتریك جهت تحلیل دادهها استفاده
میگردد .در این تحقیق جهت بررسی هریك از فرضیهها از آزمون  tمقایسه میانگین با عدد ثابت استفاده گردیده است.
آزمون فرضیه اصلی
فرضیه اصلی پژوهش عبارت است از اینکه مهارت کالمی مدیران مدارس شهر ایالم کمتر از حد متوسط است.
این فرضیه به صورت زیر در قالب فرضیه آماری تعریف شده است:
3
3

 :H1تواناییهای انسانی مدیران مدارس شهر ایالم کمتر از حد متوسط است.

1
7

{

 :H7تواناییهای انسانی مدیران مدارس شهر ایالم در حد متوسط است.
جدول  :1-4نتایج آزمون فرضیه اول
حد پایین
-24/27

حد باال

حد
معناداری

t

درجه
آزادی

انحراف معیار

میانگین اختالف

-75/71

1/111

-3/155

711

1/117

2/13

متغیر
توانایی انسانی

دادههای این پژوهش (جدول  )1-4نشان می دهد که با توجه به اینکه حد معناداری کمتر از  1/15است پس  H1رد میشود
همچنین با توجه به حد پایین و حد باالی به دست آمده در جدول فوق که به صورت منفی ظاهر شدهاند می توان گفت که
توانایی انسانی از حد متوسط( ) 3کمتر می باشد لذا با توجه به فرضیه پژوهش می توان گفت که تواناییهای انسانی کارکنان از
حد متوسط پایینتر می باشد.
آزمون فرضیه دوم
فرضیه فرعی اول پژوهش عبارت است از اینکه به نظر میرسد مهارت شنود مدیران مدارس شهر ایالم در حد متوسط است.
این فرضیه به صورت زیر در قالب فرضیه آماری تعریف شده است:

 :H1توانایی ادراکی مدیران مدارس شهر ایالم کمتر از حد متوسط است.
 :H7توانایی ادراکی مدیران مدارس شهر ایالم در حد متوسط است.

3
3

1
7

{
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جدول  1-4نتایج آزمون فرضیه اول
معیار

اختالف
میانگین

t

Df
آزادی

توانایی ادراکی

2/11

-2/51

711

حد
درجه
معناداری
1/171

حد پایین

71/75

حد باال

37/21

دادههای این پژوهش (جدول  )1-4نشان می دهد که با توجه به اینکه حد معناداری کمتر از  1/15است پس  H1رد میشود
همچنین با توجه به حد پایین و حد باالی به دست آمده در جدول فوق که به صورت مثبت ظاهر شدهاند می توان گفت که
توانایی ادراکی از حد متوسط( )3باالتر میباشد لذا با توجه به فرضیه پژوهش میتوان گفت که توانایی ادراکی از حد متوسط
باالتر میباشد.
 3-4-4آزمون فرضیه سوم
فرضیه فرعی دوم پژوهش عبارت است از اینکه به نظر میرسد مهارت بازخور مدیران مدارس شهر ایالم در حد متوسط است.
این فرضیه به صورت زیر در قالب فرضیه آماری تعریف شده است:
3
3

 :H1توانایی فنی مدیران مدارس شهر ایالم کمتر از حد متوسط است.
 :H7توانایی فنی مدیران مدارس شهر ایالم در حد متوسط است.

1
7

{

جدول  :1-4نتایج آزمون فرضیه سوم
معیار

اختالف
میانگین

t

Df
درجه
آزادی

حد
معناداری

توانایی فنی مدیران

2/17

-5/417

711

1/111

حد پایین
-21/14

حد باال
71/23

دادههای این پژوهش (جدول  )1-4نشان می دهد که با توجه به اینکه حد معناداری کمتر از  1/15است پس  H1رد میشود
همچنین با توجه به حد پایین که به صورت منفی و حد باالی به دست آمده به صورت مثبت ظاهر شدهاند می توان گفت که
توانایی فنی مدیران با مقدار آزمون ( )3تفاوت معناداری ندارد .لذا با توجه به فرضیه پژوهش میتوان گفت که توانایی فنی
مدیران از حد متوسط پایینتر میباشد.
نتیجه گیری و بحث
همه مشاغل مدیریت مستلزم کاربرد مهارتهاست .گرچه در انجام دادن بعضی از وظایف ،مهارتهای سهگانه الزم و ملزوم
یکدیگر به نظر میرسند ،با وجود این ،ارزش نسبی آنها در سطوح و ردههای مختلف مدیریت فرق میکند .مدیران ردههای
سرپرستی به مهارتهای فنی قابل مالحظهای نیاز دارند زیرا که وظایف آنها غالباً ایجاب میکند که زیردستان خود را
راهنمایی کنند یا آموزش دهند .در مقابل مدیران ردهباالی سازمانها چندان نیازی به مهارتهای فنی ندارند بلکه وظایف
تصمیمگیری ،برنامهریزی و سازماندهی ایجاب میکند که به مهارت ادراکی قابل مالحظهای مجهز باشند .مهارتهای انسانی
تقریباً الزمه انجام دادن همه وظایف در همه سطوح مدیریت است زیرا که مدیران صرفنظر از نوع وظایف یا سطح مسئولیت و
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مقام با افراد انسان سر و کار داشته برای جلب همکاری و اثرگذاری بر رفتار آنها باید از مهارتهای انسانی برخوردار باشند .از
این رو ،امروزه ،در مدیریت سازمانها ،تأکید بر مهارتهای انسانی اولویت ویژهای پیدا کرده است.
امروزه در بین منابع سازمانی ،منابع انسانی به علت نقش و اهمیتی که در رشد و توسعه سازمان ها و بعضاً جوامع بشری
دارند ،با ارزشترین عامل تولید و مهمترین سرمایه هر سازمان محسوب می شوند .به عبارت دیگر ،در عصر جدید به «انسان»
در مدیریت به عنوان «سرمایهای بیپایان» مینگرند زیرا مدیران سازمان ها به خوبی دریافته اند که کاهش سرمایه بالنده
انسانی منجر به کاهش بهرهوری و تولید میشود .از این روی باید گفت ،سرمایه انسانی ،به عنوان یك منبع استراتژیك و زاینده
اصلی مزیت رقابتی و ایجاد کننده قابلیتهای اساسی هر سازمان می باشند .بنابراین یکی از عمدهترین برنامهریزیهای
سازمانی ،برنامهریزی منابع انسانی است .مقولهای که به قول جیمز واکر در سالهای اخیر به عنوان ابزاری است که به طور
مستقیم اهداف و استراتژیهای سازمانی را به اهداف و برنامههای منابع انسانی مورد نظر متصل میسازد.
در حقیقت؛ روند تغییرات و دگرگونیهای تکنولوژیك ،اجتماعی و اقتصادی در محیط داخلی و خارجی سازمانها موجب
نگرش جدید علم مدیریت به مقوله برنامه ریزی منابع انسانی شده است .امری که غفلت از آن میتواند پیامدهای جبران
ناپذیری را برای سازمان ها به همراه داشته باشد .و حیات مستمر آن را در محیط پرتالطم امروزی دچاره مخاطره نماید.
دانشمندان علم مدیریت بر این باورند که تغییر و تحول در نیروی انسانی ،ریشه تمام موفقیت های سازمان ها است .بدیهی
است اگر در مدیریت منابع انسانی تغییری حاصل نشود ،سازمان محکوم به فنای است .پس برنامهریزی در راستای توسعه
منابع انسانی و طراحی برنامههای کارآمد نمودن منابع انسانی ،یکی از راهکارهای اساسی رسیدن به توسعه پایدار وجهانی
سازی است که مدیران منابع انسانی در آن نقش بسزایی دارند.
در مجموع می توان گفت ،سازمان موفق مجموعهای است مرکب از انسان هایی با فرهنگ سازمانی ،اندیشه و اهداف مشترک
که با کارگروهی در نظام انعطافپذیر سازمان ،تجارب و دانش خود را با عشق به پیشرفت روزافزون در اختیار مدیریت خود قرار
میدهند .استفاده از این توانایی-ها برای هر سازمان مزیتی بزرگ به شمار میرود که با بهره گیری از مجموعه استعدادها و
توانایی های بالقوه افراد و با بالفعل نمودن آنها ،تاثیر شگرفی بر پیشرفت فرد و سازمان خواهد گذاشت .بنابراین الزمه دستیابی
به اهداف سازمانی ،مدیریت موثر این منابع با ارزش است.
در این راستا رشد ،شکوفایی و ارتقای توانمندی های کارکنان که در سالیان اخیر تحت عنوان توانمندسازی کارکنان مورد
توجه صاحب نظران و کارشناسان مدیریت منابع انسانی واقع شده است.
مدیر توانمند امریه صادر نمی کند ،قدرت رهبری دارد و نه فقط طرز انجام کار بلکه علت انجام کار را نیز توضیح می دهد.
دستورات خود را واضح و دوستانه می دهد ،داد و فریاد نمی کند ،تامطمئن نشود دستوراتش را فهمیده اند کار را شروع نمی
کند.
برنامه کار را با در نظر گرفتن اطراف و جوانب آن طرح می کند و انجام آن را به عهده اشخاص کاردان می گذارد .بدون امر و
تحکم آنها را به کار وامیدارد ،کار را منصفانه قسمت می کند ،به کار همه کارکنان خود می رسد ،صادقانه قضاوت می کند و
استحقاق را تنها مبنای قضاوت قرار می دهد ،وضع هر فرد را برایش تشریح می کند.
از مساعی صادقانه و کاری که باالتر از متوسط است قدردانی می کند .کارکنانی را که استحقاق تشویق دارند منظور می دارد،
در مواردی که کار بد انجام می گیرد یا با شکست روبه رو می شود تحقیق می کند و فقط شخص مسئول را مواخذه می کند.
در تنیبه کارکنان خود منصفانه رفتار می کند ،افراد را در حضور سایرین تنبیه نمی کند ،توبیخ را بیطرفانه و با تحقیق کافی
اجرا می کند ،و به کارمند فرصت می دهد تا تمام قضیه را از نظر خود شرح دهد ،در موقع تنبیه و اقدام انضباطی عصبانی نمی
شود.
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مراقبت می کند کارکنانی که جدیداً استخدام و یا منتقل شده اند به طور صحیح انجام کار را بیاموزند و دقت می نماید کلیه
ابزار و امکانات الزم در دسترسشان قرار گیرد ،با کارکنان جدید به گونه ای رفتار می کند که احساس غربت ننمایند.
مقررات کار و خط مشی سازمان را منصفانه تفسیر می کند ،نه در برابر شکایات بیجا تسلیم می گردد و نه شکایات بجا را
نادیده می انگارد .به تمام شکایتها با دلسوزی گوش فرا می دهد.
به کارکنان خود عالقه شخصی نشان می دهد ،نسبت به افراد مافوق و مادون وفادار بوده و مسئولیت را با میل می پذیرد،
مسئولیت را به گردن دیگری نمی اندازد و در موارد لزوم حاضر است برای دفاع از حق کارکنان به همه مقامات باالتر مراجعه
نماید.
ضمن پایبند بودن به وعده های خود چیزی را که نمی تواند انجام دهد قول و وعده نمی دهد .فکرش باز است  ،با استقبال از
پیشنهادات درباره آن با کارمندان بحث می کند.
مدیر توانمند حضور مستمر در محل کار دارد و همیشه می شود او را مالقات نمود.کارکنان را تشویق می کند تا هر اشکالی
دارند به او مراجعه کنند.
فرضیه اول :تواناییهای انسانی مدیران مدارس شهر ایالم در حد متوسط است
بر اساس یافته های فصل چهارم مشخص می گردد ،که چون سطح معناداری آزمون یعنی مقدار( )1/111از مقدار الفای آزمون
( )1/17کوچکتر است ،در نتیجه فرض صفر رد می شود.
نتیجه این فرضیه با نتایج پژوهش مزینانی و همکاران( )7313همسو و هم جهت است زیرا در پژوهش انجام شده مزینانی و
همکاران نیز رابطه ی معنادار و مثبتی بین دو متغیر نامبرده مشاهده گردید.
فرضیه دوم :توانایی ادراکی مدیران مدارس شهر ایالم در حد متوسط است.
با توجه به اینکه حد معناداری کمتر از  1/15است پس  H1رد میشود همچنین با توجه به حد پایین و حد باالی به دست
آمده در فصل چهارم مربوط به این فرضیه که به صورت منفی ظاهر شدهاند می توان گفت که توانایی ادراکی کارکنان از حد
متوسط( )3کمتر می باشد لذا با توجه به فرضیه پژوهش می توان گفت که توانایی ادراکی کارکنان از حد متوسط پایینتر می
باشد.
نتیجه این فرضیه با نتایج پژوهش مزینانی و همکاران( ،)7313ادوارد جیمز( )2173همسو و هم جهت است.
فرضیه سوم :توانایی فنی مدیران مدارس شهر ایالم در حد متوسط است.
بر اساس نتایج به دست آمده در فصل چهارم میتوان گفت که با توجه به اینکه حد معناداری کمتر از  1/15است پس  H1رد
میشود همچنین با توجه به حد پایین و حد باالی به دست آمده در جدول فوق که به صورت مثبت ظاهر شدهاند می توان
گفت که توانایی فنی مدیران از حد متوسط( )3باالتر میباشد لذا با توجه به فرضیه پژوهش میتوان گفت که توانایی فنی
مدیران از حد متوسط باالتر میباشد.
نتیجه این فرضیه با نتایج پژوهش مزینانی و همکاران( )7313مخالف با پژوهش و خالدبیگی( )7311همسو و هم جهت است.
پیشنهادات
پیشنهادات بر اساس فرضیه اول
 .7برگزاری کارگاههای آموزشی تقویت تواناییهای انسانی
 .2زیر نظر داشتن کارکنان جهت نوع استفاده از تواناییهای انسانی
پیشنهادات بر اساس فرضیه دوم
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برگزاری کارگاههای آموزشی راههای تقویت تواناییهای ادراکی



تذکر دادن به کارکنان در مواقع بی توجهی به کارکنان



پیشنهادات بر اساس فرضیه سوم



تعیین و تبیین مأمورین شرکت در راستای منافع و خواسته های ارباب رجوع



درگیر و متعهد کردن دائمی مدیریت ارشد در پیشبرد کارها



گزینش کارکنان مناسب



آموزش و بازآموزی کارکنان
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