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 چکیده 

گیری نفر با روش نمونه 59ی استفاده شد و حجم نمونه به تعداد شیمایپ-در این پژوهش از روش توصیفی   

محقق  پرسشنامهآوری اطالعات جمع ابزارنفر جامعه آماری مدیران انتخاب شد.  111ای نسبتی از تصادفی طبقه

 16ویرایش SPSS افزار نرم وسیلهآوری بهها پس از جمعبود و داده لیکرت ایدرجه پنج مقیاس در ساخته

مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که مدیران  tو  ANOVA یآمارو آزمون  آمار توصیفی وتحلیل و ازتجزیه

های فنی ت اول در نیاز آموزشی مهارتیهای فنی، انسانی و ادراکی نیاز به آموزش دارند. اولودر هر یک از مهارت

های فنی، انسانی و ادراکی در رشته تحصیلی ز به مهارتترین اولویت مهارت انسانی بود. بین میانگین نیاو پایین

های فنی، انسانی و ادراکی در مدرک در میانگین نیاز به مهارت .داردداری وجود معنی مدیران، تفاوت  مختلف

تفاوت  مختلف خدمت سوابق و لیسانس، در مقاطع تحصیلی ابتدائی و متوسطه اولتحصیلی لیسانس و فوق

 .نداردداری وجود معنی
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 مقدمه

دهای، هادایت و کنتارل    ریزی، ساازمان گیری آگاهانه، برنامهمدیران مسئولیت تصمیم

دارناد و مادیریت فرایناد همااهنگی و     های سازمان را به عهدهمنابع برای رسیدن به هدف

مدیریت، رسایدگی و کنتارل مناابع ساازمان      .استع به شیوه کارآمد و مؤثر مدیریت مناب

بار اسااس تیییارات و تحاو ت      (.Mathur, 2005)برای دستیابی به برونداد مطلوب است

توانند باه وااایف خطیار خاود بزردازناد و      در صورتی می ، مدیرانکنونی در جوامع بشری

وقعیت و بستر مناسبی بارای فعالیات داشاته    م، که شرایط سازمان را به اهدافشان برسانند

تارین عوامال اساتمرار    های مدیریتی، یکای از مهام  صالحیت مدیران از نظر مهارت. باشند

هاای  موفقیت در هر سازمان است. اثربخشای و کاارایی مادیران مساتلزم داشاتن مهاارت      

نس هاا شاانس موفقیات مادیر و در نهایات، شاا      مدیریتی است و نقصان هر یک از مهارت

ها جهت انجام واایف دهد. هر یک از مهارتموفقیت سازمان به عنوان یک کل کاهش می

رابارت کااتز مهارتهاای     .(Nikaein, Taabodi & Vareth, 2016)مدیریت اهمیت دارناد 

هاای  بندی کرده است. مهارت به تواناییمورد نیاز مدیران را به فنی، انسانی و ادراکی طبقه

کند. مهارت شود، اشاره میر عملکرد و ایفای واایف منعکس میقابل پرورش شخص که د

، یعنی دانایی و توانایی در انجام دادن واایف خاص که  زمه آن ورزیدگی در کاربرد 1فنی

، یعنای  2فنون و ابزار ویژه، و شایستگی عملای در رفتاار و فعالیات اسات. مهاارت انساانی      

د محیط تفاهم و همکاری و انجام دادن کار داشتن توانایی و قدرت تشخیص در زمینه ایجا

گاااری  های افاراد و تااثیر  به وسیله دیگران، فعالیت موثر به عنوان عضو گروه، درک انگیزه

، یعنی تواناایی ذهنای بارای درک و تجزیاه و تحلیال      3بر رفتار آنان است. مهارت ادراکی

ر و فعالیت سازمانی به های سازمان و فهم همه عناصر و اجزای تشکیل دهنده کاپیچیدگی

مادیران   گاماان و اذرا باه زعام     (.Alagheh Band, 2017صورت یاک کال واحاد اسات     

ها باا کمباود آماوزش و کارکناان آماوزش      مدارس باید مسائل مدرسه را حل کنند، اما آن

و اثربخشای   ییکاارا کاه  درحاالی  (.Hussain, & Zamair, 2011)هساتند  ندیاده مواجاه   

تخصاص و   ها، عملکرد و کارایی مدیر و وابسته به داناش، تأثیر توانائیتحت  مدارس شدیداً

حاین اساتخدام    های قبال از خادمت،  تجربه اوست و این دانش و مهارت از طریق آموزش

                                                           
1.Technical skill 

2. Human skill 

3. Cnceptual skill  
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های ضمن خدمت به دلیل به که در این میان اهمیت آموزش شودروزرسانی میتأمین و به

انکاار باوده و   هاای مادیران ریرقابال   ییتواناطح دانش و ام بودن و در راستای ارتقاء سگهن

های توسعه و ارتقااء داناش و تخصاص    ترین روشقبولترین و قابلعنوان یکی از متداولبه

 شود.مدیران تلقی می

 اسات ای برخاوردار  توجه به آموزش و بهسازی نیروی انسانی از جایگاه و اهمیت ویاژه 

(Aydi, & Naveh Ebrahim, 2011). گااری و توجاه روزافازون   زایش سرمایهررم افعلی

های آموزشی و بهسازی منابع انسانی، ناوعی تردیاد و دودلای    به این حوزه نسبت به برنامه

های آموزشای و نیاز تمایال    ها در خصوص اثربخشی برنامهگااران سازماندر میان سرمایه

 Frances & Rolandدهی  ) می  هاای آموزشای را نشاان    گاااری ها برای افزایش سرمایهآن

Bee, 2003.) های ضامن خادمت،   رسد یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی آموزشبه نظر می

هاای فرایناد   توجهی نسبت به هریک از گامتوجهی یا کمو بی سامانمندعدم اتخاذ رویکرد 

آموزشی، یعنی نیازسنجی، برنامه ریزی، اجارا و ارزشایابی اسات. در ایان راساتا، یکای از       

تواند آموزش را اثربخش سازد، ارائه برنامه مبتنای بار نیازسانجی اسات.     یهایی که مروش

نمایناد. باه تعبیاری،    ها را جهات داده و راهباردی مای   امروزه این نیازها هستند که برنامه

 یآموزشا  نیازسانجی  (.Hobbi et al, 2010)هساتند  ها مبتنی بار نیازهاا   امروزه آموزش

 هماهنا   یبارا  روشای  یآموزشا  یازهاا ین ییاساشند. باشیم یآموزش یهاتیفعال اساس

 (.Bhattacharyya, 2010) باشدمی سازمان الزامات با کارمندان هیپا یهامهارت کردن

های مربوط به تحلیل و تعیین نیازهای آموزشای  امروزه گرایش به نیازسنجی و فعالیت

چنانکاه بار اسااس    ها به دست آورده است؛ ی سازمانجایگاه وا ی علمی و قانونی در همه

نیازسنجی یکی از ده موضاو    "های آموزش توسعهالمللی سازمانفدراسیون بین"پیمایش 

انجمان آماوزش و   "طور پیمایش دیگاری کاه توساط    کشور بوده است، همین 59اساسی 

هاای  دهد که گرایش به نیازسنجی آموزشای از برناماه  گرفته است، نشان میانجام "توسعه

 زمه  (.Fathi Vajargah, Khorasani & Hasanzadeh, 2013)ست اها اساسی سازمان

های آن است. نیااز آموزشای باه    انجام نیازسنجی آگاهی از مفهوم آن و نیز مراحل و روش

های فعلای و الزاماات   شکاف بین عملکرد واقعی و عملکرد موردنظر و یا تفاوت بین توانایی

هاای مختلفای از   بنادی شود، طبقاه ته میتواند توسط آموزش بسته شود، گفشیلی که می

ها باه دودساتهن نیازهاای    بندی آنترین آن تقسیمنیازهای آموزشی وجود دارد که متداول
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(. McConnell, 2004 آموزشاای سااازمان و نیازهااای آموزشاای کارکنااان فااردی اساات   

نچاه  آ"شناسایی نیازها  فاصله میان »تعیین نیازهای( آموزشی عبارت است از   یازسنجین

ها به ترتیب اولویت و انتخااب نیازهاایی کاه    ی آنبنددرجهو  ("باشد دیباآنچه "و  "هست

شود. به عبارتی نیازسنجی به یک فرایند یا جریان اشاره دارد که  حاف ای افتهیکاهشباید 

و بایاد   اناد شاده میتنظا ی از نیازها که بر اساس اولویت امجموعهنتیجه آن عبارت است از 

 & Abbaszadegan)پاایرد  کاردن آن اقادامات اساسای صاورت      برطارف ش یا برای کاه

Torkzadeh, 2000 .)آوری اطالعاات در ماورد   به عبارتی نیازسنجی آموزشی فرایند جمع

وسیله آموزش رفاع  باشد که پس از شناسایی بهی آموزشی دریافت شده و عملی میازهاین

مقصد نیازسنجی آموزشی عبارت است از شناخت دانش و . (Barbazette, 2006)گرددمی

و برای آنکه شیل خود را به نحاو مطلاوبی انجاام     باشندینمهایی که افراد واجد آن مهارت

 ارلاب  کاه  ددا نشان ایتانزان در یامطالعه (.Tada, 2004)است دهند، پرورش آن ضروری 

 هاای مهاارت  کمباود  از یناشا  کاه  گردناد یم تیریمد مؤثری ریر طوربه متوسطه مدارس

 آماوزان  داناش  یلیتحصا  فیضاع  عملکارد  به منجر که باشدیم مدارس رانیمد یتیریمد

 (.Mirunde, 2015) گرددمی

به الگوی  توانیم ازجملهاست که  شدهیطراحبرای انجام نیازسنجی الگوهای مختلفی 

یازسنجی کافمن و هرمن، الگوی ترند، الگوی هوستون، الگوی نیازسانجی اتحادیاه نظاام    ن

آموزشی، الگوی نیازسنجی در سطح مدارس متوسطه، الگوی کالین، الگوی تحلیل وایفه، 

هاای مهاارت، الگاوی پیشانهادی شاورای      الگوی پیشنهادی وودال و وینستنتلی، مااتریس 

مک کیلپ مراحل مشترک الگوی  (.Fathi Vajargah, 2013)کرد اشاره  همکاری گمرکی

کناد کاه شاامل مراحال زیار اساتن       نیازسنجی که در اکثر الگوها وجود دارد را بیاان مای  

کننادگان از فرایناد نیازسانجی، شناساایی و توصایف جامعاه       شناسایی کاربران و استفاده

ی ناو  و انادازه   گیار ها برای فرایند نیازسنجی، انتخااب روش نموناه  موردنظر و محیط آن

ی، انجاام  ریکاارگ و باه حجم نمونه، گزینش و انتخااب الگاوی نیازسانجی بارای اساتفاده      

اطالعاات حاصال از مناابع     قیا تلف های ماوردنظر در نیازسانجی،  گیری، اجرای روشنمونه

وتحلیل نتایج حاصل از نیازسانجی، اعاالم نتاایج حاصال از     ی، تجزیهبندتیاولواطالعاتی، 

هاا مرباوط   ، کاربران و سایر مخاطبان که نتایج به آنرندگانیگمیتصمنجی به فرایند نیازس

 (.Fathi Vajargah, 2013)شود می
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است که در ذیل  شدهانجامنیازسنجی آموزشی مدیران  نهیزم دریی متفاوتی هاپژوهش

 شودناشاره می هاپژوهشبه چند مورد از این 

نیازهاای آموزشای مادیران مادارس     بررسای   در Koohi et al (2014) در پژوهشی

باه ایان    انسانی و ادراکای  های فنی،استان تهران بر اساس مهارت یهامتوسطه شهرستان

داری در طور معنیمطالعه به مهارت فنی، انسانی و ادراکی مدیران مورد نتیجه رسیدند که

ساانی و  آموزشای مهاارت ان   ازیا ن بین مدیران زن و مارد در ماورد  و  حد متوسط قرار دارد

مهاارت   یآموزشا  ازین بین مدیران زن و مرد در مورد و ادراکی تفاوت معناداری وجود دارد

با   Afshari, Honari& Ghafouri (2010)د.  پژوهش فنی تفاوت معناداری مشاهده نش

گاناه مادیریتی  فنای، ادراکای، انساانی( مادیران ادارات       هاای ساه  عنوان بررسای مهاارت  

گاناه مادیریت   هاای ساه  باین مهاارت   نشان داد کهکشور ی سراسر اهدانشگاهی بدنتیترب

بارای مادیران باه     هاا مهاارت ی وجود دارد، اولویت ایان  معناداری تفاوت بدنتیتربادارات 

های انساانی در تماام   های انسانی، ادراکی، فنی است و اهمیت مهارتتربیت شامل مهارت

ساازمانی جازء  ینفاک انجاام وااایف      مدیریت در هر  مراتبسلسلهی مدیریتی در هارده

در تحقیقی باا عناوان بررسای       Bahmani (2009) شود. همچنینمدیریتی محسوب می

ی آنان از دیدگاه معلمان شهرستان سراب نشاان  اثربخشهای مدیریتی و رابطه بین مهارت

داری ها رابطاه معنای  ی آناثربخشهای فنی، انسانی و اداراکی مدیران و داد که بین مهارت

بررسای  »باا عناوان    Ahmadi & Dostmohamadlo (2010) وجاود دارد. در پژوهشای  

باه ایان نتیجاه     «های فنی، انسانی و ادراکی مدیران با میزان اثربخشیی بین مهارترابطه

و باا   وجاود دارد  معناادار ی ارابطهرسیدند که بین مهارت فنی مدیران و اثربخشی سازمان 

و باا   اباد ییما ی ساازمان نیاز افازایش    اثربخشا انسانی مادیران،   هایافزایش میزان مهارت

. باین میازان   اباد ییمی سازمان افزایش اثربخشهای ادراکی مدیران، افزایش میزان مهارت

وجود نادارد. طای    معنادارگانه مدیریتی، تفاوتی های سهادراک مدیران و معلمان از مهارت

هاای  عنوان نیازسنجی آموزشی مهارتتحت  Samini & Samaniyan (2005)ی امطالعه

هاای  مدیران ستادی و اجرایی استان گلستان به این نتیجه رسیدند که مدیران در مهاارت 

 فنی، انسانی و ادراکی تا حد زیادی به آموزش نیاز دارد.

نشان داد که مدیران مدارس نیاز باه آماوزش    Hussain & Zamair (2011)پژوهش  

شامل مادیریت ماالی، مادیریت آکادمیاک، مادیریت اداری،      در سطوح مختلف مدیریتی، 

مدیریت منابع انسانی و مدیریت عمومی دارند. مقایسه نیازهای آموزشی بین مردان و زنان 

نشان داد که مردان نیازهای آموزشی زیادی نسبت به زنان در ساطوح مختلاف مادیریتی    
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و تحاول لازوم تکارار و اهمیات     ی اطالعاات در عصار تییار    روزرسانبهدارند. نیاز مداوم به 

با توجه به ایان امار ایان مطالعاه      .سازدیمی نیازسنجی را بیش از بیش نمایان هاپژوهش

 رانیماد  یتیریماد  هاای مهاارت  یآموزشا  یازهاا ین یبناد تیاولونیازسنجی و نیز  باهدف

بررسی ارتباط رشته و مقطاع تحصایلی یاا آن     و زیتبر 4 هیناح متوسطه و ییابتدا مدارس

 است. شدهنجاما

 

 ی تحقیقشناسروش

پیمایشای انجاام    –پژوهش حاضر، از نو  تحقیقات کاربردی بوده و به روش توصیفی  

تبریاز   4گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران ابتدایی و متوساطه ناحیاه   

نمونه  انعنوبهنفر  59نفر جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران  111بوده است که از 

ای نسبتی انتخاب شدند. با توجاه باه اینکاه    گیری تصادفی طبقهمشخص و به روش نمونه

 دونیز باه   هرکدامابتدایی و متوسطه که  طبقه دوجامعه آماری نسبتاً بزرگ است آن را به 

تعیاین شاد و باا     هاا طبقاه مرد و زن تقسیم کرده و حجم نمونه به نسبت جمعیات   طبقه

گیری تصادفی از بین هر یک از مدیران، نموناه ماورد نظار انتخااب     مونهاستفاده از روش ن

ای لیکارت  درجاه شد. ابزارهای گردآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته در مقیاس پنج

هاایی را نشاان   به نظار کااتز، مهاارت تواناایی     که بر اساس نظریه کاتز طراحی گردید. بود

 صاورت باه  بنادرت و باه   دهندیمعملکرد نشان دهد که قابل توسعه بوده و خود را در می

و  گاناه ادراکای، انساانی   های ساه مهارت دارا بودنبالقوه است و  زمه مدیریت اثربخش را 

 & Afshari, Honari)طاور مجازا پیشارفت کنناد    توانند باه ؛ که هرکدام میداندیمفنی 

Ghafouri, 2010.) 

های فنی، در هر یک از مهارتهای آماری های پژوهش و آزموندر تحلیل یافته 

است. به این صورت که میانگین هر یک از  شدهاستفادهانسانی و ادراکی از میانگین 

، نیاز یا عدم 9/1گرفتن نقطه برش  در نظرمجزا محاسبه و با  صورتبهگانه های سهمهارت

ه نمره ب نیشتریببندی طیف لیکرت که نیاز به آموزش مشخص شد. با توجه به درجه

 9/1با تر از  داده شد، میانگین 4کم  یلیخ 5کم  1 ادیز 1 ادیز یلین خازین نیکمتر

تعیین  منظوربهباشد. نیاز به آموزش می منزلهبهعدم نیاز به آموزش و کمتر از آن  منزلهبه

آمد. در  به دست 55/0پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده گردید که برابر با 

ی صوری و محتوایی، پرسشنامه تهیه شده قبل از اجرا در اختیار چند نفر از بررسی روای
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محققین و افراد متخصص قرار داده شد و قبل از اجرا بر اساس نظر انها اصالحات  زم 

 انجام گردید.

 ی پژوهشهاافتهی

های جمعیت ی توصیفی حاصل از ویژگیهاآمارهپیش از ارائه نتایج حاصل از پژوهش، 

 .است شدهارائهکه نتایج آن در زیر  قرارگرفتهی بررس موردی شناخت

 مدرک و مقطع تحصیلی جنسیت، برحسب: توزیع درصدی افراد نمونه 1جدول  

 فوق لیسانس زن مرد مقطع

 لیسانس

 59/9  10/45  6/14  4/59  ابتدایی

 59/9 10/45 91 45  متوسطه

درصد، تعداد بیشتری را به خود اختصاص  4/59( مدیران مرد ابتدایی با 1جدول  طبق    

. مدیران دارای اندشدهدرصد، تعداد کمتری را شامل  6/14 19و مدیران زن ابتدایی با  اندداده

 کهیدرحالدرصد بیشترین تعداد را دارند  45/ 10ابتدایی با  مدرک تحصیلی لیسانس در مقطع

 .انددادهدرصد را به خود اختصاص  درصد کمترین 59/9 لیسانس بامدیران دارای مدرک فوق

 و ییابتدا مدارس رانیمد یتیریمد هایمهارت یآموزش یازهاین یبندتیاولو: 2جدول 

 متوسطه

 امتیاز مهارت مقطع اولویت 

 59/1 های فنیمهارت متوسطه 1

 88/1 های ادراکیمهارت ابتدائی 1

 51/1 های فنیمهارت ابتدائی 5
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 متوسطه و ییابتدا مدارس رانیمد یتیریمد هایمهارت یآموزش یازهاین یبندتیاولو

های فنی در مقطع در نیاز آموزشی مهارت شده است. اولویت اولنشان داده 1در جدول 

 باشد.اولویت با  می دهندهنشان باشد. امتیاز کمترمتوسطه می

 های مدیریتی مدیران مدارسترین نیازهای آموزشی مهارت: باالترین و پایین3جدول 

 

و  هاهینظربا ترین نیاز آموزشی در مهارت فنی در حیطه آشنایی با  5جدول طبق 

ترین نیاز آموزشی در مهارت فنی در حیطه کسب باشد و پاییناصول جدید مدیریتی می

ترین نیاز روانشناسی تربیتی است. در بین مدیران مدارس متوسطه با  نهیزم درآگاهی 

 58/1 راکیهای ادمهارت متوسطه 4

 15/1 های انسانیمهارت ابتدائی 9

 16/1 های انسانیمهارت متوسطه 6

م

 مقطع

 

 مهارت

ا باالترین اولویت

 امتیاز

ا ترین اولویتپایین

 امتیاز

ا

 ابتدایی

م

 های فنیمهارت

و اصول جدید  هاهینظرآشنایی با 

 مدیریتی

6

5/1 

9 روانشناسی تربیتی نهیدرزمکسب آگاهی 

4/1 

م

 متوسطه

م

 های فنیمهارت

6 و اصول جدید مدیریتی هاهینظرآشنایی با  

1/1 

 از نهیبه استفاده و یزیربودجه ییتوانا

 یمال منابع

5

0/1 

ا

 ابتدایی

م

 های انسانیمهارت

9 یجوسازمان نهیزم در اطال  کسب

0/1 

4 توانایی برقراری ارتباطات انسانی

0/1 

م

 متوسطه

م

 های انسانیمهارت

8 یجوسازمان نهیزم در اطال  کسب

0/1 

9 توانایی برقراری ارتباطات انسانی

4/1 
ا

 ابتدایی
م

 های ادراکیمهارت

5 کیاستراتژ تیریمد با ییآشنا

1/1 

ریزی صحیح در آشنایی با اصول برنامه

 آموزشگاه

5

9/1 
م

 متوسطه
م

 های ادراکیمهارت

6 کیاستراتژ تیریمد با ییآشنا

9/1 

4 یکار یهاتیاولو نییتع ییتوانا

9/1 
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و اصول جدید مدیریتی است و  هاهینظرآموزشی در مهارت فنی در حیطه آشنایی با 

 از نهیبه استفاده و یزیربودجه ییتواناترین نیاز آموزشی در مهارت فنی در حیطه پایین

 باشد.ی میمال منابع

 حسببرهای فنی، انسانی و ادراکی : میانگین و انحراف معیار نیاز به مهارت4جدول 

در سطوح مدرک  هامهارتمستقل جهت مقایسه میانگین   tو نتیجه آزمون مدرک تحصیلی

 (= P 05/0داری تحصیلی )سطح معنی

مستقل نشان داد که میانگین نیاز به   tیآمار، نتایج آزمون 4بر اساس جدول 

لیسانس تفاوت های فنی، انسانی و ادراکی در مدرک تحصیلی لیسانس و فوقمهارت

مدرک تحصیلی با تر به معنای نیاز  گریدعبارتبه(. <P 09/0داری یافت نشد  یمعن

 کمتر و یا بالعکس نشده است.

 

 

 

 

 برابری واریانس levenes آزمودن لیسانسفوق لیسانس مدرک تحصیلی

ین
نگ

میا
 

ا
ار

معی
ف 

حرا
ن

 

ین
نگ

میا
ار 
معی

ف 
حرا

ان
 

 

t نی
مع

ح 
سط

ی
دار

 

 مهارت

 158/0 15/1 618/0 56/1 464/0 59/1 فنی

 105/0 61/1 515/0 05/1 451/0 19/1 انسانی

 048/0 01/4 686/0 55/1 440/0 56/1 ادراکی
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های فنی، انسانی و ادراکی میانگین و انحراف معیار و آزمون نیاز به مهارت :5جدول 

 رشته تحصیلی برحسب

رشته 

 تحصیلی

 هارشتهسایر  علوم تربیتی مدیریت آموزشی

ح 
سط

ی
عن
م

ی
دار

ن 
گی
یان
م

یار 
مع
ف 
حرا

ان
 

ن
گی
یان
م

یار 
مع
ف 
حرا

ان
 

ن
گی
یان
م

یار 
مع
ف 
حرا

ان
 

 مهارت

 001/0 58/0 50/1 91/0 01/1 55/0 80/1 فنی

 001/0  49/0 55/1 90/0 15/1 99/0 54/1 انسانی

 001/0 45/0 81/1 48/0 85/1 91/0 64/1 ادراکی

نیاز به  نشان داد که در میانگین ANOVA، نتایج آزمون آماری 9بر اساس جدول 

دارد داری وجود های فنی، انسانی و ادراکی در رشته تحصیلی مختلف تفاوت معنیمهارت

 001/0P= .)با مدرک تحصیلی  هاگروهگانه در های سهنیاز به مهارت گریدعبارتبه

 باشد.مختلف، متفاوت می

و های فنی، انسانی وت میانگین مهارت: میانگین و انحراف معیار و آزمون تفا2جدول 

 مقطع تحصیلی برحسبی ادراک

سطح  متوسطه ابتدایی مقطع

 داریمعنی

ن
گی

یان
م

 

ف 
را

ح
ان

یار
مع

 

ن
گی

یان
م

 

ف
را

ح
ان

 
یار
مع

 

 مهارت

 955/0 96/0 86/1 90/0 51/1 فنی

 566/0 65/0 16/1 46/0 11/1 انسانی

 451/0 99/0 55/1 46/0 86/1 ادراکی
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مستقل نشان داد که میانگین نیاز به  tنتایج آزمون آماری  6ساس جدول بر ا 

داری های فنی، انسانی و ادراکی در مقاطع تحصیلی ابتدائی و متوسطه تفاوت معنیمهارت

ی در نیاز مهارت فنی، انسانی و ریتأث مقطع تحصیلی گریدعبارتبه(. <P 09/0یافت نشد  

 ندارد. ادراکی

 یریگجهینتبحث و 

های مدیریتی مدیران ی نیازهای آموزشی مهارتبندتیاولوهدف پژوهش حاضر 

نتایج پژوهش  .تبریز بر اساس رشته، مدرک و مقطع تحصیلی بوده است 4مدارس ناحیه 

فنی، انسانی و ادراکی(   یتیریمدهای نشان داد مدیران مدارس ابتدایی تبریز در مهارت

بررسی نیازهای آموزشی  در Koohi et al (2014)ی در مطالعه نیاز به آموزش دارند.

مهارت فنی، انجام دادند،  انسانی و ادراکی های فنی،اساس مهارت بر که مدیران مدارس

بین و  شتداری در حد متوسط قرار داطور معنیمطالعه به انسانی و ادراکی مدیران مورد

اکی تفاوت معناداری وجود آموزشی مهارت انسانی و ادر ازین مدیران زن و مرد در مورد

وجود آموزشی مهارت فنی تفاوت معناداری  ازین بین مدیران زن و مرد در موردشت و دا

نداشت. همچنین نتایج پژوهش نشان داد مدرک تحصیلی عامل مؤثر در نیاز به مهارت 

 نیب داد نشان Koohi et al (2014) مطالعه راستا نیا در. ستینفنی، انسانی و ادراکی 

 در( یکاردان و یکارشناس ارشد، یکارشناس یلیتحص مدارک یدارا  گروه سه یهانیانگیم

 متفاوت، تیریمد سابقه یدارا رانیمد دگاهید از یفن مهارت یآموزش یازسنجین مورد

 یآموزش یازسنجین مورد در گروه سه یهانیانگیم نیب اما دارد، وجود یمعنادار تفاوت

 یمعنادار تفاوت متفاوت تیریمد سابقه یدارا رانیمد دگاهید از یانسان و یادراک مهارت

حاضر به این تیجه رسید  مطالعه باهمسو  Balaghat (2008) ی امطالعهدر . نشد مشاهده

های فنی، انسانی و که مدیران مدارس متوسطه استان هرمزگان در هر سه مورد از مهارت

شی در مهارت فنی در حیطه آشنایی با ادراکی نیاز به آموزش دارند. با ترین نیاز آموز

ترین نیاز آموزشی در مهارت فنی در باشد و پایینو اصول جدید مدیریتی می هاهینظر

باشد. با ترین نیاز آموزشی در مهارت روانشناسی تربیتی می نهیدرزمحیطه کسب آگاهی 

ترین نیاز نباشد و پاییو اصول جدید مدیریتی می هاهینظرفنی در حیطه آشنایی با 

ی مال منابع از نهیبه استفاده و یزیربودجه ییتواناآموزشی در مهارت فنی در حیطه 

ی نشان ادر مطالعه Mahdiyed Najafabadi (2007)حاضر  مطالعه باهمسو  باشد.می
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 یریتأث یو انسان یبه مهارت ادراک ازین نییکار در تع یو سابقه یلیمدرک تحص داد

به  ازین نییدر تع یانیم رانیمعاونان و مد التیتحص زانیکار و م یهو سابق ستنداشته ا

 و یاندوزتجربه موجب خدمت سابقه که است درست نداشته است. یریتأث یمهارت فن

برداشتن  دال عنوانچیهبه که میباش داشته توجه دیبا شود،می یتیریمد امورات بهتر اداره

رشته تحصیلی یکی از فاکتورهای  .باشدنمی( یاکادر و یانسان ،یفن  یتیریمد هایمهارت

باشد. مدیرانی که در علوم مرتبط با مؤثر بر نیاز به مهارت فنی، انسانی و ادراکی می

ی ریر مرتبط تحصیل هارشتهنسبت به مدیرانی که در  اندنمودهمدیریت آموزشی تحصیل 

. باشندیمی و ادراک ی، انسانیفن هایدارای توانایی بیشتری در مهارت اندنموده

شود مدیرانی که در علوم مرتبط با مدیریت آموزشی تحصیل دیده می گریدعبارتبه

دارای توانایی  اندنمودهی ریر مرتبط تحصیل هارشتهنسبت به مدیرانی که در  اندنموده

 ,Bahmani, et al) مطالعه در. باشندیمهای فنی، انسانی و ادراکی بیشتری در مهارت

 گانهسه هایمهارت نیب که داد نشان جینتا ،رانیمد گانهسه هایمهارت یبررس در (2012

 نیب. ندارد وجود داریمعنی تفاوت یآمار( ازلحاظ یفن و یانسان ،ی ادراکی تیریمد

 رشته الت،یتحص زانیم ت،یریمد سابقه خدمت، سابقه سن،  یکیدموگراف یهایژگیو

 داریمعنی تفاوت یآمارازلحاظ  گانهسه یتیریمد هایمهارت و( تیجنس و یلیتحص

 یفن هایمهارت یازهاین یابیارز در Koohi et al (2014) مطالعه همچنین .ندارد وجود

 از یمختلف یکارباسابقه  افراد نیب رانیمد ازیموردن یفن هایمهارت داد نشان ،رانیمد

 با رانیمد ازیموردن یفن هایمهارت نیهمچن. دارد وجود داریمعنی تفاوت یآمارلحاظ 

  .ندارد داریمعنی تفاوت یآمارازلحاظ  مختلف التیتحص سطح

 ندهیاو سروکار دارد و محل ساختن و پرداختن آ یهاشهیو اند سانپرورش که با ان و آموزش 

در  یگریافراتر از تخصص و حرفه یهاقهیسل شیمحل آزما و ،باشدبوم می و مرز نیفرزندان ا

و تجربه  لیکه در تحص یاافراد بر اساس تخصص و حرفه نیست و  زم استارس مد تیریمد

به اهداف  دنیرس در دیشود آنچه باموجب می نیو ا شوند ردهگما راند به کااحصاء نموده خدمت

نتایج حاصل از مطالعه  با توجه به. میبرس میتوانببدان  میکن دایوپرورش دست پآموزش یمتعال

ی آموزشی برای مدیران مدارس جهت افزایش هادورهشود قبلی، پیشنهاد می حاضر و مطالعات

های های مدیریتی آنها بهبود یابد. در محدودیتها برگزار شود و توانمندیهای مدیریتی آنمهارت

توان گفت که این پژوهش فقط در یکی از نواحی آموزش و پرورش شهر تبریز انجام پژوهش می
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آوری یم نتایج بایستی جانب احتیاط رعایت شود و همچنین در جمعگرفته است و در تعم

 .اطالعات از پرسشنامه استفاده شده است و احتمال سوگیری در تکمیل آنها وجود دارد
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