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چکيده

1

هدف :این پژوهش به منظور بررسی تأثیر شایستگ 
یهای مدیریتی بر جو

سازمانی مدارس متوسطه بود .روش :تحقیق حاضربا توجه به ماهیت
پژوهش ،از نوع همبستگی بوده است .جامعه آماری شامل  941نفر از

دبیران مدارس متوسطه نظری بود که ازهمه آنهاتحقیق به عمل آمد.
ابزارهای اندازهگیری در این پژوهش دو پرسشنامه شایستگی مدیریتی
مدیران و پرسشنامه جو سازمانی مدارس متوسطه بود .یافتهها :بین

یداری مشاهده
شایستگیهای مدیریتی مدیران و جو سازمانی رابطه معن 
گردید .بین جو صمیمی ،جو مشغول و جو حمایتی با تمامی ابعاد

یدار وجود دارد ولی بین جو
شایستگیهای مدیریتی رابطه مثبت معن 
یدار به دست آمد.
ناکام و ابعاد شایستگیهای مدیریتی رابطه منفی معن 

یداری
بین مدیران زن و مرد از لحاظ شایستگی مدیریتی تفاوت معن 

مشاهده گردید ،به عبارتی مدیران زن از شایستگیهای مدیریتی باالتری

تهای انسانی وفنی بیش ازسایرمؤلفههای
برخوردارند.نتیجهگیری :مهار 
دیگر شایستگیهای مدیریتی بر جو سازمانی تأثیر گذار بودند.

واژههای کلیدی :شایستگیهای مدیریتی ،جو سازمانی؛
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Abstract
Aim: The purpose of this study was to determine the
effects of managerial competences on the
organizational climate in the high schools. Method:
The method of this research was correlational and
the sample included 149 high school teachers. The
measurement instruments were two questionnaires.
The reliability coefficients were 0.81 and 0.71.
Results: Findings showing that there was a positive
significant
correlation
between
managerial
competences and organizational climate in the high
schools. The results of t-test indicated that female’s
managerial competence is significantly high than the
males. On the basis of regression coefficients the
most important skills of competent managers were
humanity and technical skills.
Keywords: Managerial competence, organizational
;climate
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مقدمه

ینامند .بسیاری از صاحبنظران بر اهمیت منابع انسانی به عنوان
قرن حاضر را عصر حاکمیت ارتباطات و نیروی انسانی کارآمد م 
مهمترین عامل مزیت رقابتی سازمانها در عصر اخیر تأکید دارند و موفقیت سازمانها را در گرو استفاده بهینه از این عوامل حیاتی

فترین و پرثمرترین کارهای آدمی است .به عالوه امروزه به
یدانند .هنر مدیریت و تعلیم و تربیت انسان از دشوارترین ،ظری 
م 
یدانند (صافی.)5831 ،سازمانها نیز
یدهند که آن را هنر و علم اداره واز شاخصهای عمده تمدن معاصر م 
مدیریت تا آن حد اهمیت م 

یاند و مدیریت مهمترین عامل در حیات ،رشد ،بالندگی و یا مرگ سازمانهاست .کودکان بیشتر سالهای
رکن اصلی اجتماع کنون 
یگذرانند و پس از فراغت از مدرسه به نحوی از انحاء در سازمانهای دولتی،
رشد و پرورش خود را در سازمانی به نام مدرسه م 

یشوند .به عبارت ساده امروزه بخش عمده زندگی ما در سازمانها یا در ارتباط با
صنعتی ،تجاری یا آموزشی مشغول به کار م 

یپردازند ،نظام آموزش و پرورش از همه
یشود (عالقه بند.)2831 ،در میان سازمانهایی که به کار تعلیم و تربیت م 
سازمانهایی سپری م 
یتر است .این سازمان از طریق مدارس عهده دار نقش حساس تعلیم و تربیت است .اگر معلم در محیطی کار کند که جو باز و
بنیاد 

یتواند به بهره وری
سالم بر آن حاکم باشد و بتواند به راحتی در آن محیط فعالیت کند و از روحیه قوی برخوردار باشد سازمان م 

برسد به طوری که صاحب نظران تعلیم و تربیت بهبود کیفیت آموزش و پرورش را تا حدودی مرهون بهبود وضعیت معلمان و ایجاد

تآموزش و پرورش به نحوه کار و عمل معلمان
روحیه قوی در آنها میدانند .تا آنجا که ضمانت اجرای هرگونه اصالح و پیشرف 
وابسته است (متین.)1831 ،

یدهند که بهرهوری نیروی کار در ایران در مقایسه با
حال با توجه به اهمیت نقش نیروی انسانی در موفقیت سازمانها ،شواهد نشان م 

سایر کشورهای آسیایی پایین و حدود  1/ 99درصد میباشد که این عدد در کشورهایی مثل چین  14 /4درصد ،در کره  6/1درصد،

در مالزی  6درصد ،در تایوان  5/7درصد ،در تایلند  5/4درصد ،در ژاپن  4/5درصد ،در سنگاپور  4/1درصد میباشد .به عبارتی نرخ
بهره وری نیروی کار در کشور ما  02الی  25دقیقه در روز برآورد شده که نسبت به حداقل جهانی یعنی  5/5ساعت در روز بسیار

یباشد .علل چنین وضعیتی متعدد است ،امروزه فقدان مدیریت هوشمندانه و توانمند ،سطح باالی مهارت شغلی ،توانایی انجام
ناچیز م 

یگیرد .اما سهم
کار گروهی ،آموزش مستمر ،وجدان کاری و بویژه ضعف روحیه به صورت گستردهای مطرح و مورد بحث قرار م 
تأثیر هر یک از عوامل فوق در عملکرد کارکنان سازمانهاباید روشن شود .باید کوشید تا عملکرد نیروی انسانی در سازمانها بهبود

یافته و به سطوح باالتری از بهره در سطح ملی رسید (حصیری.)7831 ،

یهای مدیریتی ،برای تدوین توسعه و برای ارزیابی مدیران یک عامل اساسی است .مدیران ،مسئول اداره
شناخت ابعاد شایستگ 

سازمانهای پیچیده با چالشهای مختلف و تقاضاهای غیرقابل پیش بینی هستند .سه مشخصه اصلی شغل مدیریت ایجاز ،تنوع و هدایت

کار است .مدیران باید دارای سرعت عمل و انعطاف پذیری باشند و به گونهای رفتار کنند که رفتار آنها منجر به اثر بخشی در محیط

یکنند مهم نیست .مدیران موثر باید در
کاری بخصوص بهبود جو سازمانی شود .اینکه مدیران با چه استانداردهایی کار م 

بوجودآوردن تیم کاری ماهر باشند ،مدیران باید ریسک را بپذیرند و راستی ،صداقت ،مسئولیت پذیری را به نمایش بگذارند و آماده

شهای جدید باشند (غفوریان.)4831 ،
گرفتن نق 

یهای مدیریتی مدیران را با جو سازمانی مدارس متوسطه
با توجه به مطالب بیان شده این پژوهش بر آن است تا رابطه بین شایستگ 

تهای خالقیت ،مهارتهای انسانی،
یهایی مثل مهار 
شهرستان دّیّیرمورد مطالعه و بررسی قرار دهد.چنانچه مدیران مدارس از شایستگ 

یتوانند با کارکنان ،معلمان ،دانش آموزان و اولیاء آنها
تهای فنی برخوردار باشند م 
مهارتهای اداری و قدرت اجرایی و مهار 

برخورد کرده و جو مناسبی در مدارس ایجاد نمایند .رویکرد شایستگی رویکرد جدیدی در مدیریت منابع انسانی نیست .هر چند که

بررسی تأثیر شایستگیهای مدیریتی مدیران...
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یهای قدیم در تالش برای دستیابی به صفات جزئی و تفصیلی
واژه شایستگی ،جدید و مد روز است ،اما مفهوم آن قدیمی است .روم 

یکردند ویژگی رهبر خوب را
یک سرباز خوب از این رویکرد استفاده میکردند .ادبیات رهبری مملو از تحقیقاتی است که تالش م 

تعریف کنند .روانشناسان صاحب نظر در امور پرسنلی نیز در زمینه شناسایی روابط موجود میان خصیصههای آزاد ،رفتار و

یهای کار مدت زیادی است که به فعالیت و تحقیق پرداختهاند (کرستدی.) 1998 ،2
خروج 

تهای فردی و رفتارهای سازمانی مورد عالقه روانشناسان بوده ،روان
تهای زیادی است که مسائلی همچون شخصیت ،تفاو 
مد 
ثهای فراوانی را مطرح کردهاند .به هر حال متدولوژی مبتنی بر
یها بح 
سنجان نیز درباره ویژگیهای شخصیتی ،موروثی و دیگر توانای 
شایستگی به شکل مدرن و امروزی توسط شرکتهای مک بر 3که موسس آن مک کالند 4روانشناس برجسته دانشگاه هاروارد بود ،در

یتوانست ،عملکرد شغلی را
اواخر دهه  1960و اوایل دهه  1970ارائه شد .مک کالند ،کار را با تعریف متغیرهای شایستگی که م 

بدون این که تحت تأثیر جنسیت ،نژاد و یا فاکتورهای اجتماعی و اقتصادی قرار گیرند ،پیش بینی کند ،آغاز نمود .مطالعات او به

شناسایی جنبههای مختلف عملکرد کمک نمود .مقاله وی که در سال  1973درمجله روانشناسان امریکا به عنوان آزمون شایستگی به

جای آزمون هوش درج گردید ،میتوان نقطه عطفی در توسعه نهضت شایستگی به عنوان یک گزینه و انتخاب در برابر جنبش تست

یهابه عنوان محرکهای موفقیت سازمانی مخاطبان و محبوبیت و رواج
هوش دانست .رویکرد مک کالند و نیز مفهوم شایستگ 

رویکرد شایستگی که در اوایل دهه  1990به اوج رسید ،هم اکنون نیز ادامه دارد ،تأثیرات زیادی را بر بسیاری از سازمانها داشته است

یهای مدیریتی را محرک ،ویژگی یا مهارت برجسته تعریف کردهاند که منجر به
(لوسیا و همکاران.)9 99 1 ،5روانشناسان ،شایستگ 

یشود .لیتوین و استینجر ) 1968 (6در پژوهش دیگری نشان دادند که شیوه رهبری از عاملهایی است که در جو
عملکرد شغلی بهتر م 

یگذارد .آنها سه مؤسسه آموزشی را بررسی کردند .رهبران هرکدام از آنها به شیوه متفاوتی آموزش داده شده
سازمانی تأثیر م 

بودند.لیوتین و استرینجربا استفاده از پرسشنامهای که تهیه کرده بودند به این نتیجه رسیدند که کارکنان هر مؤسسه به روشنی با اثرهای

یتواند تأثیر عمیقی در فضای سازمانی مؤسسه
متفاوت ناشی از فضای سازمانی موجود کنار آمدهاند .با توجه به این نکات یک رهبر م 

خود داشته باشد (اسماعیلی.)6831 ،

یگوید؛ جو یا اقلیم سازمانی اصطالح وسیعی است که به ادراک معلمان از محیط عمومی
لیتوین (  ) 1968در تعریف جو سازمانی م 

کار در مدرسه اطالق شده و متأثر از سازمان رسمی ،غیر رسمی ،شخصیت افراد و رهبری سازمانی است .به طور سادهتر مجموعه ای

است از خصوصیات داخلی که موجب تمایز مدارس از یکدیگر شده و در رفتار اعضای آن تأثیر دارد.صفری()9831در بررسی منابع

قدرت مدیران و رابطه آن با جو سازمانی از دیدگاه دبیران به این نتایج دست یافت که بین قدرت پاداشی ،تخصصی و مرجعیتی

یداری
یداری وجود داردولی بین قدرت اجباری مدیران وجو سازمانی رابطه منفی معن 
مدیران و جوسازمانی مدارس رابطه مثبت و معن 

وجود دارد.قادری،کرمی،زاهدی و محبوبی ( ) 1390در مطالعه ای در خصوص رابطه بین جو سازمانی و عملکرد مدرسان دانشگاه به

یداری وجود دارد و هر چه جو سازمانی دانشگاه بازتر باشد
این موضوع اشاره کردند که بین جو سازمانی و عملکرد اساتید رابطه معن 

عملکرد مدرسان دانشگاه مطلوب تر خواهد بود.

1.Kiersteady
3.Mcber
4.McCelleland
5. Lucia.
6. Litwin and Stinger
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یدانند .و از منظر دیگر اگر مدیران بتوانند
قرن حاضر را عصر شایستگی مدیریتی مدیران جهت بهتر رسیدن به اهداف سازمانی م 

شایستگی مدیریت مدرسه را داشته باشند تاثیر شگرفی بر جو سازمانی خواهند داشت .بدیهی است که جو سازمانی تاثیر عمده ای بر

یتوانند تاثیر مهم و مثبتی در توسعه و بهبود جو سازمانی داشته باشند .در ادبیات جدید مدیریت نیروی
رفتار سازمانی دارد و مدیران م 
صهای وجه
یشود .امروزه یکی از شاخ 
انسانی به عنوان سرمایههای کلیدی و مغز متفکر و نرم افزار سیستم سازمان مدرسه قلمداد م 
یباشد .با توجه به اینکه یکی از متغیرهای بسیار مهم در مدرسه جو
تمایز کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته نیروی انسانی کارآمد م 

یباشد.
سازمانی است که متاثر از عواملی از جمله شایستگی مدیریتی م 

تها ،نگرشها ،ویژگیهای شخصی و تجارب مدیریتی است که بر عملکرد
شها ،مهار 
منظور از شایستگی مدیریتی مجموعهای از دان 

تهای انسانی،
یهای مدیریتی مدیران در این پژوهش خالقیت ،مهار 
ییر .) 1996 ،7ابعاد شایستگ 
یگذارد (م 
کارکنان تأثیر م 

تهای اداری و قدرت اجرایی مدیریتی مدیران میباشد.جو سازمانی به عنوان یکی از متغیرهای متأثر از
تهای فنی ،مهار 
مهار 
شایستگی مدیریتی در برگیرنده فضای مملو از همکاری ،اعتماد و احترام متقابل است .چنانچه مدیر سازمان شایسته و کارآمد باشد

یباشد .در یک سازمان ممکن نیست به حداکثر عملکرد دست یافت مگر اینکه جو مناسب در
یهای مثبت م 
سازمان داری جو و ویژگ 
سازمان وجود داشته باشد تا افراد برانگیخته شده و با رغبت کار کنند .بدون شناسایی جو سازمانی مدیر سازمان نمیداند افراد چه
احساسی نسبت به شغل و سازمان دارند (دارنجاتی.)0831 ،

در این پژوهش ابعاد جو سازمانی که مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است عبارتند از :جو حمایتی ،جو دستوری ،جوناکام ،جو

تهای انسانی،
مشغول و جو صمیمی .پژوهشگر برای بررسی تاثیر شایستگی مدیریتی مدیران و ابعاد آن از قبیل میزان خالقیت ،مهار 

تهای فنی ،مهارتهای اداری و قدرت اجرایی مدیران و رابطه آنها با جو سازمانی و ابعاد آن از قبیل جو حمایتی ،جو دستوری،
مهار 
یدهد .به عبارتی ،محقق
جو ناکام ،جو مشغول و جو صمیمی مدارس متوسطه کلیه مدارس متوسطه شهرستان دیر را موردمطالعه قرار م 

درصدد است میزان تأثیر شایستگی مدیران به عنوان متغیر مستقل بر روی جو سازمانی به عنوان متغیر وابسته مورد مطالعه قرار دهد و

سهم واریانس شایستگی مدیریتی بر واریانس جو سازمانی تعیین مینماید و همچنین مترصد است مشخص نماید کدام یک از

مشخصات مدیران شایسته تأثیر بیشتری بر جو سازمانی دارد.
روش پژوهش

از آنجا که این تحقیق به بررسی رابطه بین متغیرهای شایستگی مدیریتی مدیران به عنوان متغیر مستقل و جو سازمانی به عنوان متغیر

یسنجد از نوع همبستگی می-باشد.الزم به ذکر است که شایستگیهای
یپردازد و تأثیر متغیر مستقل را بر متغیر وابسته م 
وابسته م 

شسنج توسط آنان مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.
سهای نگر 
مدیران مدارس از دیدگاه معلمان واز طریق تکمیل مقیا 
جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری در این پژوهش ،شامل کلیه معلمان دوره متوسطه نظری دبیرستانهای شهرستان دّیّیربه تعداد  14 9نفر،میباشد.این تعداد
شامل  73دبیرمرد و  76دبیرزن میباشد.پرسشنامهی تحقیقاتی به صورت فردی و حضوری توزیع گردید.
ابزار گردآوری اطالعات

با مطالعه منابع موجود ،ابتدا ابعاد مربوط به متغیرها یعنی شایستگی مدیران و جو سازمانی استخراج گردید ،سپس فرم اولیه پرسشنامه

شامل  35سوال برای شایستگی مدیران و  39سوال برای جو سازمانی تهیه و تنظیم گردید .سپس پرسشنامه در اختیاراساتید دانشگاه
ومتخصصین ذیربط قرار گرفت ،پس از اجرای آزمایشی بر روی چهل نفر از معلمین وبرآورد ضرایب پایایی وروایی فرم نهایی

7.Meyer
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اصالح شده ونهایتًاًا سئواالت پرسشنامه شایستگی به  30سوال و پرسشنامه جو سازمانی  34سوال تقلیل یافت .جهت تخمین پایایی
ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد،ضرایب پایایی پرسشنامه شایستگی مدیریتی مدیران پرسشنامه جو سازمانی حدود  0/ 86و 0/ 71

برآورد شد.

نتایج

سمتوسطه ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده که نتایج آن در
یمدیرانوجوسازمانیمدار 
نشایستگیمدیریت 
به منظورتعیین رابطه بی 

جدول زیر نشان داده شده است.

جدول( )1ضریب همبستگی بین شایستگی مدیریتی و جو سازمانی مدارس متوسطه
متغیر

ضریب همبستگی

r2

یداری
سطح معن 

شایستگی مدیریتی و جو سازمانی

0 / 48

0 / 23

0 / 000

یدهد که بین شایستگی مدیریتی مدیران و جو سازمانی رابطه معنیدار وجود دارد .به منظور تعیین رابطه بین
نتایج جدول فوق نشان م 

ابعاد شایستگی مدیریتی مدیران با ابعاد جو سازمانی مدارس متوسطه نیز ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده که نتایج آن در جدول

زیر نشان داده شده است.

جدول ( )2تعیین رابطه بین ابعاد شایستگی مدیریتی و ابعاد جو سازمانی

ابعاد شایستگی مدیریتی

خالقیت

اجرایی

انسانی

فنی

ضریب همبستگی

0/964

0/564

0/484

0/484

سطح معنیداری

0/ 000

0/ 000

0/ 000

0/ 000

ضریب همبستگی

0/ 355

0/ 387

0/ 396

0/ 406

سطح معنیداری

/ 000

0/ 000

0/ 000

0/ 000

ضریب همبستگی

-0/961

-0/671

-0/ 208

-0/ 228

سطح معنیداری

0/ 039

0/ 031

0/ 011

0/ 005

ضریب همبستگی

0/686

0/ 709

0/967

0/567

سطح معنیداری

0/ 000

0/ 000

0/ 000

0/ 000

ضریب همبستگی

0/540

0/770

-0/ 033

0/ 038

سطح معنیداری

0/ 584

0/ 352

ابعاد جو سازمانی
جوصمیمی
جومشغول
جوناکام
جوحمایتی
جودستوری

0/686

0/246

یدار
یابعاد شایستگی مدیریتی رابطه مثبت معن 
نتایج جدول ( )2نشان میدهد که بین بعد جوصمیمی ،جومشغول و جوحمایتی با تمام 

چکدام از ابعاد
یدار وجود دارد ،بین جودستوری با هی 
وجود دارد ،بین جوناکام با تمامی ابعاد شایستگی مدیریتی رابطه منفی معن 

یداری مشاهده نگردید.
یخالقیت ،مهارتهای اجرایی ،مهارتهای انسانی ومهارتهای فنی رابطه معن 
یهای مدیریتی مدیران یعن 
شایستگ 

 -به منظور تعیین تفاوت میزان شایستگی مدیریتی مدیران زن و مرد از آزمون tبرای گروههای مستقالستفاده شده که نتایج آن در

جدول زیر نشان داده شده است.

جهت جدول ( )3مقایسه بین مدیران زن و مرد از لحاظ شایستگی مدیریتی

گروهها

تعداد

میانگین

انحراف معیار

زن

76

123 / 55

91/ 34

مرد

73

111 / 23

12/ 54

df

t

یداری
سط ح م عن 

741

3/ 68

0/ 000

یداراست.نتایج حاکی از آن است که مدیران
یدهد که تفاوت بین شایستگی مدیریتی مدیران زن و مرد معن 
نتایج جدول فوق نشان م 

زن از شایستگی مدیریتی باالتری)( P>0.00نسبت به مدیران مرد برخوردارند  .به منظور تعیین تفاوت بین مهارتهای مدیریتی مدیران
شایسته و ناکارآمد از آزمون  tاستفادهشده که نتایج آن در جدول زیر نشان داده شده است.
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 -جهت تعیین میزان تأثير شایستگیهای مدیریتی بر هر کدام از جوهای سازماني از تحلیل رگرسیون مدل گام به گام استفاده شده که

نتایج آن در جداول زیر نشان داده شده است.

جدول( )4ضرایب رگرسیون تأثیر متغیرهای پیش بین بر جو صمیمی
متغیر پیش بین

R

مهارتهای انسانی

0/484

0/ 234

0/072

2/ 27

0/ 025

0/ 510

0/ 26

0/062

2/ 25

0/ 026

مهارتهای فنی

R2

β

P

t

یدار بر جو سازمانی صمیمی داشته وقدرت پیش بینی آن را دارد.همین
ازمیان مولفههای شایستگی ،مهارتهای انسانی و فنی تاثیر معن 
امر در مورد جو حمایتی صادق است.

جدول( )5ضرایب رگرسیون تأثیر متغیرهای پیش بین بر جو حمایتی
متغیر پیش بین

R

مهارتهای انسانی

0/967

0/1 59

0/ 436

5/ 35

0/ 000

0/ 808

0/ 653

0/ 416

5/ 11

0/ 000

مهارتهای فنی

R2

β

P

t

محاسبه ی مذکور در مورد جو دستوری نیز انجام شد  ،نتایج در جدول زیر درج شده است .

جدول( )6ضرایب رگرسیون تأثیر متغیرهای پیش بین بر جو دستوری
متغیر پیش بین

R

خالقیت

0/540

R2

β

0/2 00

t

0/ 027

P
0/ 858

0/971

مهارتهای اجرایی

0/2 08

0/ 007

0/642

1/974

0/141

مهارتهای انسانی

-0/771

0/ 031

0/ 292

1/ 897

0/060

مهارتهای فنی

0/971

0/0 32

0/2 05

0/ 324

0/647

یدهند که هیچکدام از مولفههای شایستگی مدیریتی قدرت پیش بینی جو سازمانی
یگردد ضرایب بتا نشان م 
همانگونه که مالحظه م 

تهای انسانی با این جو سازمانی رابطه منفی دارد.
دستوری را ندارند ،ضمنا مهار 

جدول( )7ضرایب رگرسیون تأثیر متغیرهای پیش بین بر جو مشغول
متغیر پیش بین

R
0/ 406

مهارتهای فنی

R2
0/561

β

t

0/ 406

P
10 / 59

0/ 000

شبینی جومشغول را دارد.
تپی 
تهای فنی قدر 
یشایستگیمدیریتی فقط مهار 
یدهد که ازبین مولفهها 
ببتا نشان م 
ضری 
جدول( )8ضرایب رگرسیون تأثیر متغیرهای پیش بین بر جو ناکام
متغیر پیش بین
مهارتهای فنی

R
0/ 228

R2
0/2 05

β
-0/ 228

t
-2/548

P
0/ 005

شبینی جو سازمانی ناکام را ندارند .گرچه نتایج مندرج در جدول
شبین ،قدرت پی 
به جز مهارتهای فنی ،هیچکدام از متغیرهای پی 

یداری با این جو سازمانی دارد .
تها رابطهی معکوس معن 
یدهد که این مهار 
فوق نشان م 

تهای
تهای مدیریتی که بر جو سازمانی تاثیر دارد مهار 
یتوان گفت مهم ترین مهار 
به طور کلی ،بر اساس ضرایب رگرسیون م 

یباشد .
انسانی و فنی م 

 -به منظور تعیین انواع جو سازمانی حاکم برمدارس برحسب نوع مدیریت حاکم بر آنها ،آزمون خی دو محاسبه گردیده که نتایج آن

در جدول زیر نشان داده شده است.
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جدول ( )9مقایسه بین انواع رفتار جو سازمانی حاکم بر مدارس
سطح شایستگی
آماره

جو سازمانی

شایستگی پایین

شایستگی باالی

درصد

درصد

تعداد

138

92 /6

941

96/6

941

100

58 /4

941

100

مدیران
تعداد

مدیران
تعداد

جوصمیمی

11

7/4

جومشغول

5

3/4

441

جونا کام

62

41 /6

87

کل
درصد
100

جوحمایتی

9

6/0

041

94 /0

941

100

جودستوری

60

40 /3

89

59 /7

941

100

741

91/7

598

80 /3

941

کل

P>0/ 0001

df= 4

2

100

χ =141/19

مبرمدارسی که مدیران ناکارآمد در آنها مشغول به خدمتند جوناکام
نجوحاک 
یگردد ،مهمتری 
همانگونهکه درجدول فوق مالحظه م 
یباشد ،در حالی که در مدارسی که از مدیران کارآمد و شایسته برخوردارند جو مشغول وحمایتی حاکم است.
ودستوری م 
بحث و نتیجه گیری

یباشد .در این پژوهش
یمدیران بر جو سازمانیمدارس متوسطه شهرستان دّیّیر م 
یمدیریت 
موضوع تحقیق حاضر بررسی تأثیر شایستگ 

یباشد .با توجه به نتایج حاصل از ضریب همبستگی
متغیر مستقل شایستگیمدیریتیمدیران و متغیروابسته جو سازمانی مدارس م 
یداری (  )P>0/ 001وجود
پیرسون بین متغیر مستقل ،شایستگی مدیریتی مدیران و متغیر وابسته جو سازمانی مدارس متوسطه رابطه معن 

دارد .پس میتوان گفت که هر چه شایستگی مدیریتی مدیران بیشتر باشد جو سازمانی مدارس بازتر و مثبت خواهد بود ،یعنی احتمال
استقرار جو حمایتی ،جو صمیمی و جو مشغول بیشتر خواهد بود .در غیر این صورت احتمال دارد که جو مدرسه به سمت جو

دستوری و ناکام تمایل پیدا کند .نتایج این پژوهش با یافتههای حصیری ( ،)7831حاجیان ( )8831و مظفری و همکاران (،)1831

یباشد .همچنین پژوهشگرانی مانند زارعی ( )6831و دارنجاتی
آبراهام و همکاران (  )1 200و استین و همکاران (  ) 2005همسو م 
یهای مدیران مانند دانش ،هوش ،تجربیات مدیران و اعتماد مدیران تحقیقاتی انجام دادهاند
( )0831در خصوص دیگر ابعاد شایستگ 

که با این پژوهش همسو میباشند.

یدار مثبت
یمدیریتی مدیران و ابعاد جو سازمانی با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون(  )P>0/ 001رابطه معن 
بین ابعاد شایستگ 

یمدیران به دست آمد .ولی بین جوناکام با تمام ابعاد
بین جوصمیمی ،جومشغول و جوحمایتی با تمام ابعاد شایستگی مدیریت 

یهای
یدار مشاهده گردید .بین جو دستوری با هیچکدام یک از ابعاد شایستگ 
یمدیریتی مدیران رابطه منفی معن 
شایستگیها 

یفرد ( )6831و عسکریان()3831
یداری وجودنداشت .یافتههایاین پژوهش همسو با نتایج تحقیقات انصار 
مدیریتیمدیران رابطهمعن 

شهای انجام شده خویش در رابطه با ابعاد انواع جو سازمانی،
در ایران و ایمانتز( ) 995 1در خارج میباشد.محققان مذکور در پژوه 
مگیری ،دانش ،تجربیات و انگیزه مدیران دارای رابطه مثبت
جوحمایتی و جو صمیمی با ابعاد شایستگی مدیریتی از قبیل تصمی 

دانستهاند.

یداری میان مدیران زن و مرد از لحاظ میزان شایستگی مدیریتی مورد
همچنین در این پژوهش با استفاده از آزمون تی تفاوت معن 

یهای
یدهد که بین مدیران زن و مرد از لحاظ میزان شایستگ 
بررسی قرار گرفته است که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان م 

یکه مدیران زن ازشایستگی مدیریتی بیشتری نسبت به
مدیریتی در این پژوهش تفاوت معنیداری (  )P>0/ 001وجود دارد .به این معن 
یتوان گفت که عامل جنسیت بر جو سازمانی تأثیر دارد .نتایج این پژوهش با یافتههای مطالعاتی
مدیران مرد برخوردارند .پس م 
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یباشد .محققان مذکور در مطالعات انجام شده خود شایستگی مدیریتی زنان را بیشتر از
کونانی( ) 372 1و دستافکن(  ) 1374همسو م 
یدیگر از ابعاد توانمندیمدیران را مورد پژوهش قرار داده ،نتایج
شکردهاند .در پژوهش دیگری دهقان( )9831نیز یک 
مردان گزار 

یدهد که هوش هیجانی مدیران زن از مردان بیشتر است .از طرفی او در این مطالعه گزارش نموده که
حاصل از تحقیق او نشان م 

مدیران زن اغلب دارای سبک مدیریت مشارکتی هستند درحالی که مدیران مرد در مدیریت مدرسه سبک آمرانه ودستوری دارند.

یباشد .
شاید شایستگیهای مدیران زن ناشی از برخورداری باال از هوش هیجانی وشیوه مدیریت آنان م 

یهای مدیریتی بر هر کدام از جوهای سازمانی از دیگر مواردی است که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته،
میزان تأثیر شایستگ 
یهای مدیریتی،
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین مؤلفهها و متغیرهای شایستگ 

تهای فنی رابطه معکوسی با جو ناکام دارد  .به عبارتی ،چنانچه
تهای فنی و انسانی قدرت پیش بینی جو سازمانی را دارند .مهار 
مهار 
مدیر از مهارت فنی پایینی برخوردار باشد جو سازمانی حاکم بر مدرسه بسته و منفی خواهد بود .نتایج حاصل از این پژوهش همسو با
شهای عسکریان ( ،)3831شیروی ( )0831و اعتماد اهری ( )5831و ایمانتز ( ) 995 1است.
نتایج پژوه 

تهای فنی بوده است .به عبارتی در
تهای مدیریتی مدیران شایسته بر جو سازمانی مربوط به خالقیت و مهار 
بیشترین تأثیر مهار 

تهای خالقیت و فنی در سطح باالتری قرار دارند .به
یباشند ،از نظر مهار 
مدارسی که مدیران شایسته و کارآمد مشغول به خدمت م 
شهای
یگذارد .نتایجحاصل از این پژوهش با مطالعات و پژوه 
گونهای که بر جو سازمانی مدرسه تأثیر قابل مالحظهای بر جا م 

یباشد .محققان مذکور در
مظفری و همکاران ( )1831و حصیری ( )7831در ایران و لونسون و همکاران ( ) 2006در خارج همسو م 

یهای اقتصادی و سیاسی آنها را بر جو
تهای خالقیت ،مهارت فنی و همچنین دانش مدیران و شایستگ 
مطالعات خویش تأثیر مهار 

سازمانی مهم دانستهاند.

با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری پیرامون انواع جو سازمانی مدارس برحسب توانمندی مدیران ،با استفاده از روش

محاسبه مجذور خی نشان داده شد در مدارسی که دارای مدیران شایسته و کارآمد میباشند جو سازمانی حاکم  ،جو مشغول و فعال

یباشند جو سازمانی مدارس به سوی جو ناکام و آمرانه تمایل دارد .بنابراین نتیجه
یباشد .ولی مدارسی که دارای مدیران ناکارآمد م 
م 

یباشند جو سازمانی فعال و پویایی دارند و دبیران در آن احساس خوبی
گرفته میشود که مدیران مدارسی که دارای شایستگی باال م 

یباشند .ولی در مدارسی که از مدیران
یشود که به نحو مطلوب تری به انجام وظیفه و امور محوله مشغول م 
دارند و پیش بینی م 

یتواند رضایت ،انگیزه و رغبت شغلی دبیران را تحت تاثیر
یباشد .این موضوع م 
شایسته برخوردار نیستند جو ناکام یا دستوری حاکم م 
قرار دهدوبه جای تعامل اندیشه و همکاری ،تعارض اندیشه وجودخواهد داشت .معمو ًالًال دبیران در چنین مدارسی به سختی کار

یتواند در بهرهوری و کیفیتبخشی آموزشی
یکنند و همیشه مترصد فرصتی هستند که به مدرسه دیگری انتقال یابند .جوسازمانی م 
م 
و پرورشی و حتی تعهد شغلی معلمان بسیار دخیل باشد .نتایج این پژوهش همسو با نتایج مطالعات عالقهبند (  ) 1377و حاجیان ()8831

در ایران و هوی و میسکل ( ) 972 1در خارج میباشد.
منابع

اجاقی،ع.) 1377 (.بررسی رابطه جو سازمانی و روحیه دبیران مدارس متوسطه شهر مالیر ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی دانشگاه تهران.

اعتمادی اهری ،عالالدین( .)5831نواندیشی در مدیریت آموزشی(مقدمات و اصول)  ،چاپ اول ،تهران ،نشر دادار.
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نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس تهران.

دارنجاتی،احمد ( .)0831بررسی تاثیر سازمانی مدارس برروحیه دبیران دبیرستانهای شیراز،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز.

دست افکن ،ابراهیم (  .) 1376بررسی جو سازمانی آموزش متوسطه از دیدگاه دبیران  ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تبریز.

دهقان ،امراله ( .)9831بررسی تأثیر هوش هیجانی بر سبک رهبری مدیران مدارس متوسطه شهر بوشهر،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد بوشهر.

دهقانان ،حامد ( .)6831مدیریت بر مبنای شایستگی ،مجله مجلس و پژوهش ،سال  ، 13شماره .53
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گرمسار ،سال اول ،شماره سوم.

غفوریان ،هما ( .)4831شاخههای عملکردی در ارتقای کیفی مدیران آموزشی ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بو شهر.
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کونانی،رودابه(.) 372 1بررسی جو سازمانی مدارس ابتدایی شهرستان مرودشت ،پایان نامه کار شناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت .
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