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Review   
The purpose of this study is to investigate the effect of 

leadership and management skills on the organizational 

efficiency of managers of Ardabil government 

organizations. In terms of the research purpose, it is 

applied type, and in terms of the research method, it is 

correlation type. The statistical population of this study is 

all managers (senior, middle and basic) of organizations 

(Ardabil Darul Quran, Endowment Office, and Culture 

and Guidance Office, Governor's Office) of Ardabil, 

whose number is equal to 106 people. The method used 

for sampling was the stratified random method. Morgan 

table was used to determine the sample size, according to 

which the number of statistical samples was equal to 83. 

The present research has been done in two parts: 

theoretical and practical. In the theoretical part, the 

necessary information was obtained using the library and 

documentary method, and in the practical part, to collect 

information from the field method and standard 

questionnaires of leadership and management skills with 

a reliability of 0.79 and organizational efficiency with a 

reliability of 0.85 has been used. Data analysis was 

performed using SPSS software and multiple regression 

tests. The results of the research indicate that the 

dimensions of leadership and management skills 

(technical management skills, human management skills, 

and perceptual management skills) have a significant 

positive effect on the organizational efficiency of 

employees of government organizations . 
Keywords: Government Organizations, Leadership Skills, 
Management, Organizational Efficiency 
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 چکیده :

 لیاردب  یدولت  یسازمانها  رانیمد  یسازمان  ییدر کارآ  تیریو مد  یسرپرست  یمهارتها  ریتاث  یرسحاضر بر  قیهدف از تحق  

پژوهش  نیا ی. جامعه آمارباشندیم  یهمبستگ  قیام تحقروش انج  ظاز لحا  ،یاز نوع کاربرد  قی. از لحاظ هدف تحقباشد¬یم

 لیهه ( شهههر اردبیاداره اوقاف و اداره فرهنگ و ارشاد، استاندار  ل،ی)دارالقرآن اردب  ی( سازمانهاهیو پا  یانی)ارشد، م  رانیمد  هیکل

 یبود. برا ی¬ا¬طبقه یروش تصادف یریگ¬نمونه ی. روش مورد استفاده براباشد¬¬ینفر م 106که تعداد آنها برابر   باشندیم

آمده است.    83برابر بدست    ینمونه آمار  ادجدول تعد  نیاز جدول مورگان استفاده شده است که طبق ا  زیحجم نمونه ن  نییتع

 یا¬اطالعات الزم با استفاده از روش کتابخانههه  ،یانجام شده است. در بخش نظر  یو عمل  یحاضر در دو بخش نظر  قیتحق

 یاسههتاندارد مهارتههها یها¬و از پرسشنامه یدانیاطالعات از روش م یجمع آور یبرا ،ید و در بخش عملت آمسبد  یو اسناد

 بهها ههها¬داده لیهه و تحل هیهه اسههت. تجز دهیهه استفاده گرد 85/0 ییایبا پا یسازمان ییو کارآ 79/0 ییایبا پا  یتیریو مد  یسرپرست

از آن اسههت   یحههاک  قیتحق  یها  افتهی  جینجام گرفته است. نتاانه اگچند  ونیرگرس  یو با آزمونها  SPSS  افزار  نرم  از  استفاده

 یی( بر کههارآیتیریمد  یو مهارت ادراک  یتیریمد  یمهارت انسان  ،یتیریمد  یفن)مهارت    تیریو مد  یسرپرست  یکه ابعاد مهارتها

 دارد.    یدار یمثبت معن ریتاث  یدولت یکارکنان سازمانها یسازمان

 

 سازمان  ییکارآ ت،یریمد ،یسرپرست یمهارتها ،یدولت یسازمانها کلیدی :واژگان  

 

 

 مقدمه : 

  ی کشور را به سوی اهداف توسعه هدایت کند. سازمان ها  تواند¬مهمترین رکن هر سازمانی را نیروی انسانی تشكیل می دهد که می

و خدمات پس از فروش و وجود منابع    تیفیبه ک  ازین  ،یناگهان  یها  یدگرگون  ،یرقابت جهان  شیافزا   لیاز قب  یعوامل  ریامروز تحت تاث

 ی سازمان یی در کارآ  تی ریو مد ی سرپرست یمهارتها  ر یتاث یبررس 

   لی اردب  یدولت  یها  سازمان ران یمد 
 زاده   بیمحمد حب

   رانیا ل،یاردب  ،واحد اردبیل یدانشگاه آزاد اسالم ،تیری، گروه مدمدیریت دولتی  ارشد  یکارشناس یدانشجو 

 لو  ی سیع  یمحمد روح

 رانیا ل، یاردب ،اردبیلحد او یدانشگاه آزاد اسالم ت،یریگروه مد

 25/09/1400 تاریخ پذیرش:              21/09/1400 :اریخ دریافتت
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بخواهد در اقتصاد و امور    ی است که اگر سازمان  دهیرس  جهینت ن یبه ا  ایقرار دارند. پس از سال ها تجربه، دن  یادیز  یفشارها  ریمحدود و ز

  یاشد. منابع انسانخوردار برباال ب  زهیمتخصص، خالق و باانگ  ی انسان  یرویاز ن  دیباشد و در عرصه رقابت عقب نماند با  شتازیخود پ  یکار

  ی انسان  هیسرما  یموفق جهان، گردآور  یاقتصاد  یمهم بنگاه ها  یها¬. از دغدغهدهند¬یم  لیسازمان را تشك  کی  یاساس ثروت واقع

است    یسازمان موفق مجموعه ا  کیکه به آن متعلق هستند باشند.    یتحول در سازمان  جادیاست که قادر به ا  یو خردورز  ختهیفره

سازمان، تجارب و دانش خود    ریدر نظام انعطاف پذ  یگروه  ارو اهداف مشترک که با ک  شهیاند  ،یبا فرهنگ سازمان   ییز انسانهاامرکب  

که انجام    یا  فهیهر فرد نسبت به سازمان و وظ  نیدهند. بنابرا  یخود قرار م  تیریمد  اریروزافزون سازمان در اخت  شرفتیرا با عشق به پ

 (. 12: 1389و همكاران،  یدریهد کرد)حواخ تیدهد، احساس مالك یم

.  است   ارزش  با  منبع  این  درست  مدیریت  درگرو  هرسازمان  هدفهای  به  دستیابی.  باشند¬می  سازمان  هر  ارزش  با  های¬کارکنان سرمایه  

  گوناگون   دالیل  به   و  باشد  داشته  بكار  اشتغال  قوی،  خاطروانگیزه   آرامش   با  اگر  کار  نیروی. است  وری  دربهره  ومؤثر  مهم  کارعامل  نیروی

  نیروی  وری  بهره  روی  بر   برسازمان  حاکم  ارزشهای  و  عوامل  از   ای¬باشد بهره وری او باالترخواهد بود. مجموعه  ه تنداش  واهمه  ازآینده

 (.1390و همكاران،   یبرات)باشند می مؤثر کار

ط به  منو  ،یاز بهره ور  ییکشور به سطح باال  کی  یابیاعتقاد دارند که دست  یو بهره ور  تیریاز پژوهشگران و کارشناسان مد  یاریبس

ارزش افزوده باال داشته باشند.    جادیمناسب و ا  یسودآور  ،یری رقابت پذ  ییتوانا  یاست که به اندازه کاف  ییداشتن سازمان ها و بنگاه ها

قدرت و توان    وسته، یپ  ندیراف  کیبه عنوان    یاست. امروزه بهره ور  یبهره ور ضرور  یوجود انسان ها  ییسازمان ها  نیچن  جادیا  یبرا

در    یناتوان  عات،یضا  شی افزا  ن،ییپا  یموجود در کشور مانند سودده  یها¬ییاز مشكالت را فراهم آورده و نارسا  یاریحل بس  یالزم برا

لت ها ودهد. د-یرا مورد مطالعه قرار م  ستمیس کیاز  حیعدم درک صح یو به طور کل یدیتول تیاز ظرف یرقابت، عدم استفاده حداکثر

کنند.  تالش    کیشاخص ها نزد  نیخود را به ا  شتریمناسب هر چه ب  یفنون و روش ها  یریبا به کارگ  کنند¬ی م  یها سعشرکت  و  

توان   یکه م  یضرورت مطرح است تا حد  کیعنوان    هدر جهان امروز ب  یبهره ور  تیریو توسعه دانش مد  یبهره ور  شیافزا  یبرا

با آن روبرو است. در کشور ما  كمیو  ستیدر آستانه قرن ب تی ریاست که مد یمبارزه ا نیتر یدج ،یبهره ور شیافزا یگفت تالش برا

مورد غفلت واقع    عهموضوع در جام  نیا  ، یو فقدان نگرش درست به بهره ور  ینادرست اقتصاد  یها   استیمختلف از جمله س  لیبه دال

 ت یوضع  یبهره ور  یمتأسفانه شاخص ها  ، یبهره ور  یملسازمان    لیانجام شده مانند تشك  یاقدام ها  ی رغم برخ  یاست و عل  دهیگرد

 (. 1390 ،یمانده است )شاه آباد یباق یادیبه نقطه مطلوب فاصله ز دنیدهد و تا رس یرا نشان نم یمطلوب

از    تیری. مدشدا ب¬یدر سازمان م  یتیریمد  یعاملها مهارتها   نیاز ا  ی كی گذار باشد که    ریتاث  تواند ¬ی م  یادیعوامل ز  ی سازمان  ییکارا  در

ها  نیمهمتر ح  یانسان  یتالش  بشر   یاجتماع  اتیدر  جوامع  است.  ا  یبشر  مجموعه  تشك  ی از  مختلف  اهداف  با  ها  سازمان          ل یاز 

برنامه  و  فیانجام وظا ایکه همه سازمانها  رسد¬یجامعه به اهداف مورد نظر م ی. زماندهند¬یرا انجام م یفیکه هر کدام وظا شود¬یم

انجام       شیسازمان خو  یاعضا  ی¬بهبود عملكرد همه یبرا  شیخو  یکار  طی در مح  رانیکه مد  ی. اقداماتندیآ  لینا  ی اف سازماندها به اه

  تواند ¬ یاقدامات م  ن ی. اشود ¬ یم  ران یاقدامات مد  یتمام  شامل  ها¬مهارت  نی. اشود¬ یم  ان یب  یتی ریمد  یدر قالب مهارت ها  دهد¬یم

در سازمان را اغلب در سه   رانیمد  ی هاباشد. مهارت  ریدانش آموزان و... متغ  تیو ترب  میتا نحوه تعل  و تحول در ساختار مدرسه  رییاز تغ

 (.  78: 1395 مكاران،کنند)نیک آیین و ه یم یبند طبقه  یو ادراک یانسان ،یدسته فن

در    یعمل یستگیو شا  ژهی ون و ابزار وندر کاربرد ف  ی دگیخاص که الزمه آن ورز  فیدر انجام دادن وظا  ییو توانا  یی دانا  یعنی  یفن  مهارت
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فعال و  مهارت  تیرفتار  طر  یفن  یهااست.  م  یکارورز  ل، یتحص  قی از  حاصل  تجربه  مدشوندی و  ا  رانی.  طمهارت  نیمعموالً  را    یها 

در   صیشختو قدرت    ییداشتن توانا  یعنی  ی(. مهارت انسان170:  1394ران،  )خضری و همكارندیگیفرا م   یرآموز کا  ای  یآموزش  یهادوره

افراد و   یهازه یمؤثر به عنوان عضو گروه، درک انگ  تیفعال  گران، ید  لهیو انجام دادن کار به وس  یتفاهم و همكار  طیمح  جادیا  نهیزم

کل سازمان و تصور    یهای دگیچیدرک پ  ییتوانا  یعنی  یمهارت ادراک  زی( و ن77:  1395  ران، بر رفتار آنان)نیک آیین و همكا  یرگذاریتأث

  ص یدرک و تشخ  ییتوانا  گر،ی(. به عبارت دستمیکل واحد )س  کیبه صورت    یسازمان  تیکار و فعال  دهندهل یتشك  یر و اجزاصهمه عنا

الزاماً بخش از بخش   کی   هردر    رییوابسته بوده تغ  گر یكدیگوناگون سازمان به    یکارکردها  نكهیا قرار    ریتحت تأث  زیرا ن  گرید  یهاها، 

 (.   82 :1391)خدادی و حسومی، دهدیم

توانا  استفاده انسان  یها¬ییاز  منابع  م  یتیمز  یهر سازمان  یبرا  یبالقوه  به شمار  توانمند ساز  یبزرگ  نو  یرود.    یبقا  یبرا  ینیروش 

به کارکنان خود   ندیفرا  نیبه افراد است. در ا  دنیقدرت بخش  ندی( فرای)توانا ساز  یاست. توانمندساز  یرقابت  طیدر مح  شرویپ  یسازمانها

 یمعن نیدر ا یشوند. تواناساز رهیخود چ یو درماندگ یرا بهبود بخشند و بر احساس ناتوان  شیتا حس اعتماد به نفس خو میکن یکمک م

 (. 87: 1389 ،یعی)رب انجامدیافراد م یدرون یهازه یانگ جیبه بس

سازمان و منبع اصلی زاینده مزیت رقابتی و    رامروزه منابع انسانی با ارزشترین عامل تولید و مهمترین سرمایه ه  نكه یحال با توجه به ا 

ا قابلیتهای  برنامهایجادکننده  ترین  از عمده  است،  یكی  برنامه ساسی هر سازمان  است)بخریزیهای سازمانی،  انسانی  منابع   یاریتریزی 

 (. 102: 1391 ، یممقدم و رست

را   تیریو مهد  یسرپرسهت  یبا مهارتها  یدولت  یسازمانها  ناریمد  ییآشنا  زانیم  شود¬بنابر آنچه بیان شد، در این پژوهش تالش می     

 یسرپرسهت یمهارتها که شود بررسی و تشریح اتكا قابل و منظم ای¬به گونه  ،یسازمان  ییو نقش آن را در کارآ  میقرار ده  یابیمورد ارز

 یا¬ژهیهو  تیاز اهم  یسازمان  ییکارآ  زانیم  یدولت  یسازمان تاثیر داشته باشند. در سازمانها  ییکارآ  بر  تواند¬می  انتا چه میز  تیریو مد

به عنوان یكی از  ،یدولت یسازمان گردد. سازمانها نیمسائل ااز  یلیخ ییراهگشا تواند¬یمسئله م نیو پرداختن به ا باشد¬یبرخوردار م

تر گام بردارد و با تبدیل شدن شو سازمانی خود در جهت تعالی بی یبا بهره برداری مؤثر از منابع انسان  دارکان جامعه، تالش دار  نیمهمتر

 مهورد انهداز¬چشهم به یابی دست  برای  خود،  انسانی  منابع  ی¬دانش محور، از دانش موجود در ساختار، فرایندها و ذخیره  ییسازمانها  به

 یامانه زسها رانیمد یسازمان ییبر کارآ  تیریو مد  یسرپرست  یاست که مهارتها  نیا  شود¬یکه مطرح م  یسوال  حال  ببرد  بهره  خود  نظر

 دارد؟ یریچه تأث لیاردب یدولت

 

  :یروش شناس

بود که    یه همبستگ  یفیداده ها از نوع توص  یجمع آور  ی  وهی و با توجه به ش  یادیپژوهش با توجه به هدف از نوع بن  نی: اقیروش تحق

 قرار گرفت.  یمورد بررس رهایمتغ یدر آن روابط ساختار

نمونه  ،یآمار  جامعه روش  و  نمونه  آماریریگ¬حجم  جامعه  کل  نیا  ی:  م  رانیمد  هیپژوهش  پا  یانی)ارشد،  سازمانهاهیو  )دارالقرآن   ی( 

. روش مورد استفاده باشد¬ینفر م  106که تعداد آنها برابر    باشندی م  لی( شهر اردبیاداره اوقاف و اداره فرهنگ و ارشاد، استاندار  ل،یاردب

جدول    نیستفاده شده است که طبق ااز جدول مورگان ا  زیحجم نمونه ن  نییتع  یبود. برا  ی¬ا¬طبقه  یروش تصادف  یریگ¬نمونه  یبرا

 بدست آمده است.  83برابر  یتعداد نمونه آمار
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 بر اساس اداره  یجامعه آمار: 1جدول

 نمونه آماری جامعه آماری  اداره

 22 28 دارالقرآن

 10 13 اوقاف

و ارشاد فرهنگ   15 12 

 39 50 استانداری 

 83 106 کل

 

 یبه سازمانها  ربط،یالزم از مراکز ذ  یاستفاده شد با کسب مجوزها  ی دانیاطالعات از روش م  یجمع آور  یها: براداده   دآوریرگ روش

 ار یرا در اخت  قیتحق  یها¬مراجعه کرده، سپس پرسشنامه  لی( شهر اردب یاداره اوقاف و اداره فرهنگ و ارشاد، استاندار  ل،ی)دارالقرآن اردب

 قرار گرفتند. لیو تحل هیشده و اطالعات مورد تجز یجمع آور یپرسشنامه ها تیکنند. در نها لیتكما ت رفتکارکنان قرار گ

 که شامل:   قی تحق نیاطالعات در ا یاطالعات: ابزار گردآور یابزارگردآور

و    یانی)ارشد، م  رانیمد  اریو در اخت  میتنظ  یا¬جداگانه  یاطالعات از پرسش نامه استفاده شده است؛ پرسش نامه ها  یگردآور  یبرا 

اردب  ی( سازمانها هیپا استاندار  ل،ی)دارالقرآن  ارشاد،  اداره فرهنگ و  اوقاف و  اردبیاداره  تعدادی   لی( شهر  قرار گرفت. پرسشنامه شامل 

از    زین  ققیحت  این  در.  باشد¬آنها می  اندازه گیری ارزیابی پاسخ دهندگان از پارامترها، طرز فكرها، برداشت ها و ویژگی  نهسؤال در زمی

افراد، روش های  برداشت  اندازه گیری طرز فكر و  برای  استفاده شده است.  داده ها  برای جمع آوری  ابزار پرسشنامه  روش میدانی و 

 پرسشنامه ها به صورت کامل ذکر شده است:  ریمتعددی وجود دارد که از جمله آنها مقیاس لیكرت است در قسمت ز

م  یسرپرست  یمهارتها   پرسشنامه برایتیرید و  مهارتها  ی:  مد  یسرپرست  یسنجش  مق  یتیریو  استاندارد  پرسشنامه  رمضان    یمیاز  و 

 استفاده شد. كرتیل یریگ¬اندازه اسی( با مقیو ادراک یانسان  ،یبعد )فن 3(  با 1390)

سرعت در کار و استفاده   ،ییهمسو  ،یو  چهار بعد تساو  هیوگ17کارکنان شامل    یی: پرسشنامه استاندارد کارایسازمان  ییکارآ  پرسشنامه

باشد.   ی( م5کم؛  یلی؛ خ4؛کم،3؛ متوسط2اد،ی؛ ز1  ادیز  یلی)خ  كرتیل  اسیپرسشنامه بر اساس مق  ن ی. اباشد¬ یو امكانات م  زاتیاز تجه 

ست آمده دب  87/0   یباال  spssکرونباخ با استفاده از نرم افزار     ی( با آزمون آلفا1384زاده، حامد )  یتوسط حاج  هپرسشنام  نیا  ییایپا

 (. 1384زاده،  یست)حاجا

 ن،یانگیهم ،یاز جمله درصهد فراوانه یفیاز آمار توص انیپاسخگو یشناخت تیاطالعات جمع لیتحل یتجزیه و تحلیل اطالعات: برا  روش

 ونیرسهرگ  و رسونیپ یها از آزمونها هیفرض لیو تحل یتک نمونه ا Tسواالت از آزمون  یآمار لیتحل یبرا استفاده شد.  اریانحراف مع

 استفاده شد. SPSS اربا استفاده از نرم افز

 

 یافته های پژوهش: 

 اسمیرنوف  -آزمون کولموگروف
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داده توزیع  چولگی  یا  و  بودن کشیدگی  نرمال  یا  عادی  بررسی  از  شاپیروپس  آزمون  از  کولموگروف-ها،  آزمون  یا  اسمیرنوف    -ویلک 
ها با فرض صفر مبتنی بر اینكه توزیع  حاصل گردد. هنگام بررسی نرمال بودن داده  ها اطمینانشود تا از نرمال بودن دادهاستفاده می

بدست آید، در این صورت دلیلی   0.05مساوی    کنیم. بنابراین اگر آماره آزمون بزرگتر تست می   %5خطای  ها نرمال است را در سطح  داده
ها نرمال خواهد بود. چنانچه سطح  ت. به عبارت دیگر توزیع دادهشبرای رد فرض صفر مبتنی بر اینكه داده نرمال است، وجود نخواهد دا 

شود بیشتر از  می   . نمایش داده   sigاسمیرنوف که در این جدول با    -یا آزمون کولموگروف  Shapiro-Wilkمعناداری در آزمون  
 شان نرمال است. ان گفت که داده ها توزیعوتها را با اطمینان باالیی نرمال فرض کرد. در غیر این صورت نمی توان دادهباشد می  0.05

 

 اسمیرنوف جهت تعیین نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق -نتایج آزمون کولمگروف :2ل دوج

 آماره
مهارتهای سرپرستی و  

 مدیریت 
 کارآیی سازمانی

 14/3 22/3 میانگین

 68/0 57/0 انحراف معیار

 41/0 44/0 اسمیرنوف  -کولموگروف zمقدار 

 19/0 17/0 اریعنی دمسطح 

 

-است، بنابراین می  05/0بیش از    95/0سطح معنی داری خطای آزمون برای سطح اطمینان  ( و با توجه به اینكه  1طبق نتایج جدول )
از آزمون    کارآیی سازمانی  و   مهارتهای سرپرستی و مدیریتتوان گفت که توزیع متغیرهای   باید  نرمال است و جهت تحلیل فرضیات 

  ک )رگرسیون و تی تک( استفاده کرد.یپارامتر

 

 بر کارآیی سازمانی مهارتهای سرپرستی و مدیریت ون بین خالصه مدل رگرسی :3جدول
 ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی

79/0 62/0 61/0 

  

  62/0تعیین برابر  و ضریب    79/0ر  ببرا  کارآیی سازمانیمهارتهای سرپرستی و مدیریت بر  ( ضریب همبستگی بین  2طبق نتایج جدول )
به عبارتی می نیز   38/0تعیین می شود و  مهارتهای سرپرستی و مدیریت  توسط    کارآیی سازمانیتغییرات    62/0توان گفت که  است. 

 شود. توسط متغیرهای دیگر تعیین می

 

 نیابر کارآیی سازم نتایج تحلیل رگرسیون ساده بین مهارتهای سرپرستی و مدیریت  :4 جدول

 هامؤلفه
ضریب  ضرایب غیر استاندارد

 Betaاستاندارد 
t Sig . 

B انحراف معیار 

 268/0 083/0 مقدار ثابت 
 

309/0 758/0 

 000/0 583/11 79/0 082/0 949/0 مهارتهای سرپرستی و مدیریت 

 

به عنوان متغیر مالک، با تحلیل رگرسیون    ینکارآیی سازمابه عنوان متغیر پیش بین و  مهارتهای سرپرستی و مدیریت  برای تعیین تاثیر  
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دار است مشاهده شده در این متغیرها معنی pشود میزان ( مشاهده می3ساده به روش ورود تحلیل شدند. همانطور که در جدول شماره )
را پیش بینی می    کارآیی سازمانیبر  ( متغیر   =79/0BETAبا بتایی )تهای سرپرستی و مدیریت  مهاردهد که متغیر  و نتایج نشان می

 کند. 

 

 ینخالصه مدل رگرسیون بین ابعاد مهارتهای سرپرستی و مدیریت بر کارآیی سازما :5 جدول  
 ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی

69/0 48/0 46/0 

               

ابعاد مهارتهای سرپرستی و  4طبق نتایج جدول ) و ضریب تعیین برابر    69/0کارآیی سازمانی برابر  مدیریت و  ( ضریب همبستگی بین 
به عبارتی می   48/0 تعیین می  48/0توان گفت که  است.  و مدیریت  ابعاد سرپرستی  و  تغییرات کارآیی سازمانی توسط  نیز    52/0شود 

 شود. یتوسط متغیرهای دیگر تعیین م

 

 ی و مدیریت و کارآیی سازمانی ای سرپرستابعاد مهارته نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه بین  :6 جدول

 هامؤلفه
ضریب استاندارد   ضرایب غیر استاندارد

Beta 
t Sig . 

B انحراف معیار 

 444/0 002/0 مقدار ثابت 
 

005/0 000/0 

 000/0 384/5 65/0 232/0 789/0 مدیریتی مهارت فنی 

 024/0 751/1 22/0 131/0 229/0 انسانی مدیریتیمهارت 

 000/0 924/4 51/0 123/0 605/0 یریتی ادراکی مدمهارت 

 
تاثیر   تعیین  مدیریت  برای  و  سرپرستی  مهارتهای  فنی  )ابعاد  ومهارت  ،  مدیریتیمهارت  مدیریتی  مدیریتیمهارت    انسانی  به  (  ادراکی 

یل شدند. همانطور  ورود تحل  به عنوان متغیر مالک، با تحلیل رگرسیون چند گانه به روش کارآیی سازمانی  عنوان متغیرهای پیش بین و  
دهد که دار است و نتایج نشان میمعنی  عدالت توزیعی  مشاهده شده به غیر از بعد  pشود میزان  ( مشاهده می 5که در جدول شماره )

 (=22/0BETA)  با کمترین میزان تاثیر  انسانی مدیریتیمهارت  ،  (=65/0BETA)دیریتی با بیشترین میزان تاثیرممهارت فنی  متغیر  
 را پیش بینی می کنند.   کارآیی سازمانی متغیر  (=51/0BETA) ادراکی مدیریتیمهارت  و

 

 بحث و نتیجه گیری  

و  سازمان  کیفیت  به  نیاز  ناگهانی،  های  دگرگونی  جهانی،  رقابت  افزایش  قبیل  از  عواملی  تاثیر  تحت  امروز  های 
قر  زیادی  فشارهای  زیر  و  منابع محدود  وجود  و  فروش  از  دارند. خدمات پس  این    ار  به  دنیا  تجربه،  ها  سال  از  پس 

کا  امور  و  اقتصاد  در  بخواهد  سازمانی  اگر  که  است  رسیده  عقب  نتیجه  رقابت  عرصه  در  و  باشد  پیشتاز  خود  ری 
کامالً   محیطی  در  امروزه  سازمانها  باشد.  ر  برخوردا باال  نگیزه  ا ا ب و  خالق  متخصص،  نسانی  ا نیروی  ز  ا باید  نماند 

همراه   که  تحوالت رقابتی  ا  برای    ب نی  چندا فرصت  مدیران  شرایطی  چنین  در  شوند.  اداره  باید  است  نگیز  ا شگفت 
دراخ  کارکنان  داخلی  کنترل  و  خارجی  محیط  شناسایی  صرف  را  خود  نیروی  و  وقت  بیشترین  باید  و  ندارند  تیار 

می  زمانی  کارکنان  بگذارند.  کارکنان  عهده  به  را  روزمره  وظایف  سایر  و  کنند  خو توا سازمان  به  عهده  نند  از  بی 
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سازما  اهداف  و  بوده  برخوردار  الزم  نایی  توا و  دانش  مهارت،  از  که  یند  برآ محوله  بشناسند.  وظایف  خوبی  به  را  ن 
بزاری که می  نمندسازی و اخالق رفتاری و مسئولیت پذیری  ا یند توا ین زمینه به کمک مدیران بشتابد فرا ند در ا توا

ن  سازما بقای  برای  نوینی  روش  و  پیشرو است  بینز   های  است)را رقابتی  محیط  همكاران:    1در    مهارتهای   (. 2002و 
و مدیریت  کار    سرپرستی  به  نان  آ در  اشتیاق  یجاد  ا و  کارکنان  نظر  برای جلب  م  آرا ادامه محیطی  و  یجاد  ا در جهت 

ند باعث باال رفتن میزان رود و می می  یی بیشتری در کار    کارآیی سازمان شود و   توا ه  خویش داشت کارکنانی که کارا
دست  به  خویش  شغل  ا  ب رتباط  ا در  نیز  بیشتری  موفقیت  و  می   باشند،  مدیران  مهارت  نواع  ا شناخت  به  نیاز  د.  آورن

ر  کا به  مهارت نحوه  این  بین  بطه  را و  نان  آ ین  گیری  ا که  است  ضرورتی  کارکنان،  برای  مناسب  جوی  ساختن  و  ها 
سازم  در  موضوع  این  است.  آن  به  پاسخگویی  پی  در  دول پژوهش  رقابتی  انهای  فضای  در  فعالیت  دلیل  به  تی 

سا  با  مقایسه  در  بلیت شدیدتر  قا و  تخصص  مستلزم  خود  که  فعالیت  گستردگی  و  تنوع  ارگانهای،  متنوعی  یر  های 
نیروی کار در   تنوع  و  تعدد  فعالیت،  نسانی رسمی، گستردگی  ا برقراری استراتژی مدون و سیستم منابع  است، لزوم 

به  آن  و  آ ها  ی نوبه  اهمیت  ویژه ن  اهمیت  از  نسانی،  ا منابع  مدیریت  مسائل  بیشتر  توجه  ای  افتن  با  است.  برخوردار 
شناسایی   فوق  موارد  در  به  آن  نقش  و  مدیریت  و  سرپرستی  مهارتهای  با  دولتی  سازمانهای  مدیران  آشنایی  میزان 

 رسد.  ضروری به نظر می   کارآیی سازمان 
این    تحلیل فرضییات  از  نتایجی که  به  تحقیق بدس طبق  و مدیریت  ابعاد مهارتهای سرپرستی  میانگین  آمد وضعیت  بعد  ت  از  غیر 

مهارتهای   ابعاد  و  دارند  قرار  متوسط  حد  از  باالتر  مدیریتی(  ادراکی  مهارتهای  و  مدیریتی  فنی  مدیریتی)مهارتهای  انسانی  مهارتهای 
ی مدیریتی( بر کارآیی سازمانی کارکنان سازمانهای  ارت ادراکسرپرستی و مدیریت )مهارت فنی مدیریتی، مهارت انسانی مدیریتی و مه 

 :گرددثیر معنی داری دارد. توجه به نتایج فرضیات پیشنهادهای زیر ارائه میدولتی تا
مناسب  مدیریتی  فنی  مهارتهای  با  دولتی  سازمانهای  مدیران  آشنایی  میزان  وضعیت  بررسی  بر  مبنی  اول  فرضیه  نتایج  اساس  بر 

  می گردد: زیر ارائهپیشنهادهای 
زیدگی در کاربرد فنون و ابزار ویژه و شایستگی عملی در رفتار و فعالیت اهمیت بدهند و های ورتوانند به مقوله مدیران سازمانها می .1

ان بین کارکن های فنی از طریق تحصیل، کارورزی و تجربه توجه ویژه داشته باشند و با دوره های کارآموزی این مهارتها را در به مهارت
 و مدیران پرورش دهند. 

و قدرت تشخیص در زمینه ایجاد محیط تفاهم، همكاری و انجام دادن کار به وسیله دیگران،    تواناییهاتوانند  میسازمانها  مدیران    .2
انگیزه  به عنوان عضو گروه، درک  آنانفعالیت مؤثر  بر رفتار  تأثیرگذاری  افراد و  با کمک  های  بین کارکنان  پرورش  متخصصان    را در 

 دهند.
آموزشی  هادیران سازمان ها دوره  . م3 نگرش و روش   ییآشنا  ،یتخصص  یهادر رشته ی  از    یستمیس  یهابا  استفاده    ی ها افتهیو 

 .زندسارا فراهم   تیریدر مد یبه مهارت ادراک  یابیدست نهیها، زمراجع به سازمان  قاتیمطالعات و تحق

نیاز آینده  رزشمند کاظرفیتها، حفظ منابع اشناسایی    .4 کارکنان و مدیران  رشناسی و مدیریتی موجود و پرورش نیروی انسانی مورد 
 از طریق توجه به مقوله توسعه منابع انسانی. سازمانها 

 خود سازمان دازبه روشنی چشم ان سازمان عالی کارکنان، مدیریت بین در بیشتر توانمندی احساس ترویج برای شودپیشنهاد می .5

 .تقبل کنند سازمانی سطوح تمام در کارشان برای را بیشتری مسئولیت کارکنان ات کند یانب را

 

 
1 - Robbins 



 1400 پاییز، 1ه ، شمار1دوره ،    یانسان هیو سرما منابع  یعلم فصلنامه                                        

     ISSN : 2783-3984      

 ل یاردب  یدولت یسازمانها رانیمد یسازمان ییکارآدر  تیریدو م یسرپرست یمهارتها ری تاث یبررس

   HRC-2112-1014کدمقاله: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 منابع 

  تیامن مجله  امنیتی، های  سازمان در  راهبردی  ریزی¬(.تاثیر آینده پژوهی بر برنامه1391)  .محمود  رستمی،  و   حسن  مقدم،¬بختیاری

 .89-115، صص 37شماره  ازدهم،یسال  ،یپژوه

فرهاد  ،ین یمع  د؛یحم  پور،یردود؛اله یجم  ، یبرات حس  ،یبابک؛  محجوب،  جل  نیعبدا...؛  ور1390فرزاد.)  ان،یلیو  بهره  آموزش   ی(. 

رفتار  یها مهارت کنترل  بر  مسأله  ب  یحل  در  مواد محرک  سوء مصرف  از  امتناع  شده  علمانیدانشجو  ن یدرک   ی پژوهش  ی. فصلنامه 

 . 93-81ص ، ص32 رهسال دهم، شما  زد، یدانشكده بهداشت 

  ت یادارات ترب  رانیمد  یتیریسه گانه مد  یها( رابطه مهارت1391)  یمحبوبه، و کارگر، غالمعل  ،یتقو  ا؛ی فاطمه؛ حمزه لو، ناد  ،یبهمن

   35 -58، صص 2ورزش، دوره اول، شماره  یابیآنان،  پژوهشنامه اقتصاد و بازار یكیدموگراف یهای ژگیبا و یاستان مرکز یبدن

حام  یحاج )زاده،  کارا  ریتاث  یبررس  (.1384د  بر  اثربخش  صنعت  ییارتباطات  گروه  پا  یکارکنان  کارشناس  انیفارس.  ارشد    ینامه 

 دانشگاه تهران 

(. بررسی تاثیر آموزشهای ارایه شده در آموزشگاههای صنوف بر 1389محمدرضا؛ جوادی، افشان و پورکهنوجی، پریسا. )  ری،حید

بهداشت فردی در محیط کار در شهر شیراز، مجله طلوع   صنوف موادآگاهی و عملكرد متصدیان و کارکنان   غذایی در زمینه رعایت 

 .9-16، صص 28بهداشت، سال نهم، شماره 

(. بررسی رابطه مهارت های سه گانه )فنی، انسانی، ادراکی( مدیران با اثر بخشی آن ها از  1391فاطمه و حسومی، طاهره. )  خدادی،

 .75 -90، صص  3هر ساری، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، دوره سوم، شماره دخترانه ش نظر دبیران دبیرستان های 

(. مقایسه عملكرد مدیران گروه های آموزشی دانشگاه از نظر  1394نورجهان؛ طاهری، عبدالمحمد و جمال زاده، محمد. )  خضری،

 .  165 -188، صص 2ره ششم، شما رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دوره هیمهارت های سه گانه مدیریتی، نشر

و    یکارکنان، فصلنامه رهبر  ییبا کارا  یو تعهد سازمان  یشغل   تیرابطه رضا  ی(.بررس1388فرد، کرم اهلل و محجوب، شبنم)  دانش

 .130-111، 11سال سوم ، شماره  ،یآموزش تیریمد

ه  ،ییایذکر پناه،  سلطان  فاطم  رشیصادق؛  )  ،یو   بررس 1396عادل  ب  ی(،  ها  نیرابطه  بخش  یتی ریمد  یمهارت  اثر    ،یگروه  یو 

 . 202-181( ، صفحه 41)2،  11دوره  ،یبهره ور تیریمد هینشر

 چاپ دهم، تهران، نشر صفار. فرد،ییو حسن دانا ی الوان یمهد دیسازمان، ترجمه؛ س  ی(. تئور1384. )فنیاست نز،یراب

دانشگاه، مجله   یاز دیدگاه کارشناسان ستاد  ینسانا  ینیرو  یضمن خدمت بر کارآی  یآموزش  یها (. تأثیر دوره 1389فاطمه. )  ،یربیع

 .85-89، صص 2آموزش، سال چهارم، شماره  یراهبردها یپژوهش یعلم

  یانسان  یرویعملكرد ن  یدر ارتقا  ران یمد  ی(. نقش مهارت ها1393حسن. )  ، یشرف  خیو ش  وسفیفر،    یمحمود  ق؛یپور، فا  رسول
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 .یو علوم اجتماع یحسابدار ت،یریاقتصاد، مد یالملل نیکنفرانس ب نی، اولن مهاباد(آموزش و پرورش شهرستا ی)مطالعه مورد

منابع   تیریمد  یمجله پژوهش ها  ،یامروز  یضرورت سازمان ها  ؛یکوانتوم  تیریمد  یمهارت ها  ی( بررس1397فرهاد )  ،ییسرگلزا

 .75-50، صص4، شماره 4دوره  یسازمان

  ت ینامه دکترا، تهران، دانشگاه ترب  انیبر بهرهوری، پا  یو خارج   یوتوسعه داخل  قیقتح  تهاییلفعا  ری(، تأث1390ابوالفضل)  ،یآباد  شاه

 مدرس.

پوران    صالحی نیرومند،  زاد، مهدی؛ گودرزی، مهدی؛  فرزان؛ محمدی، کمال؛ پاک  زاده، محمد؛ مجیدفر،  تقی  صدقیانی، جمشید؛ 

ی بر فناوری بردی و عوامل درون سازمانی در شرکت های مبتنریزی راه  (. بررسی روابط بین برنامه1388دخت و ایزدخواه، روح اله. )

 .47-60، صص 3سال دوم، شماره  ،یعلم و فناور تهای برتر در ایران، مجله سیاس

 ی ریادگیبر    یکوانتوم  یرهبر  ری(، تأث1398)  میتاش، مه   ی كیابوبكر و شه   ، یسیاهنگ، فرحناز؛ رئ  ؛یمرتض  ، یانیحسن؛ شا  ،یغفار

 تیریشهر زاهدان(، فصلنامه مد  کی  هیمقطع متوسط اول ناح  رانیدانش )نمونه پژوهش: معلمان و مد  میتسه   یانجیبا نقش م  یسازمان

 .146-119، 5شماره   ،2دوره  ، یدانش سازمان یراهبرد

)  فقهی ناصر  )مط1392فرهمند،  خدماتی  های  سازمان  کارکنان  عملكرد  ارتقای  برای  مدیریت  های  سبک  بندی  اولویت  العه  (، 

 .  112-91، صص  27اره  ، شم 7ی: سازمان های خدماتی شهر تبریز(، سالمورد

 دان.جلد اول، تهران، انتشارات راه  ت،یری(، پژوهشنامه مد1390)  د،یمحمد و رمضان، مج دیس ،یمیمق

ح گونهاگون ان در سطو(  رابطه بین مهارت های سه گانه مدیریتی مدیر1395آیین، صغری؛ تعبدی، میمنت و وارث، مهدی  )  نیک

   75 -94، صص 2رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دوره هفتم، شماره  هیمدیریتی با ارزیابی عملكرد نیروی انسانی، نشر
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