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چکیده

فهای آن همگام با تحوالت جهاني ،در حال تغ يي رند.
محيط منابع انساني ايران بي تأثیر از تغ يي ر و تحوالت جهانی نيست و هد 
شايستگيها ،مزاياي متفاوتي براي توسعه سازمانها در مناطق مختلف دارند .در حقيقت شايستگي نوعي نگرش سيستمي وتوسعه ای
تها و نگرشها در ارتباط با اثربخشي در انجام وظايف و مسئوليتها را شامل میشود.
دارد كه همه آن صفات ،ويژگيها ،مهار 
پژوهش حاضر با بررسی نقش شاخصهای کلیدی (ویژگیهای شخصیتی و شایستگی) مدیریتی بر توسعه منطقهای (مورد مطالعه
مدیران مدارس شهرستان نمین) انجام شده است .جامعه آماري پژوهش  081نفر از مد یران مدارس شهرستان نمین بودند ،که کل

شماری شدند .برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از آزمون رگرسیون ساده و رگرسیون چندگانه ،در نرم افزار SPSSاستفاده شد .نتایج
یدهد ابعاد شایستگی مدیران ،بر توسعه منطقهای ،تأثیر مثبتی داشته است .در مجموع  55 /2درصد ( ) R2Adj= / 552
نشان م 

ش بینی است.
تغییرات در افزایش توسعه منطقهای ،توسط ابعاد شایستگی مدیران ،قابل پی 

واژگان کلیدی :شایستگی ،مدیران ،توسعه منطقهای

( -1نویسنده مسئول)mirbagheri_hir@yahoo.com
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مقدمه
یشود و بي ثباتي
افزايش تناوب تغ يي رات در سازمانها ،تغ يي رات متناوبي كه از سطح فرد تا سطح سازمان را شامل م 
یشود افراد كارهای طرح ريزي شده توسط سازمان را رها كنند و به جاي آن به
حاصل از اين تغ يي رات موجب م 
اهداف و كارهای شخصي خود پايبند شوند اين بدان معني است كه پس از هر تغ يي ر دوباره به جامعه پذیری سازماني
یشود و همين عدم
یشود (وان منن و شاين .) 1979 ،ديدگاه وان منن و شاين اين تغ يي رات باعث عدم اطميان م 
نياز م 
یتواند
اطمينان نياز به نيرو يي دارد كه باعث خارج كردن كاركنان از شك شود و جامعه پذيري در چنين شرايطي م 
راهگشا باشد.
در این راستا ،آموزش و پرورش ،یکی از نهادهای بخش عمومی است که رویکرد آن بر روی تعالی دانش و فرهنگ
عامه مردم تمرکز دارد و با توجه به اهمیتی که این سازمان میتواند در برطرف کردن نیازهای مردم داشته باشد ،باید
عملکرد آن مورد بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله نقاط ضعف و قوت و فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب در
آن شناخته شده وبا توجه به آنها تدابیری جهت غلبه برضعف ها و بهبود عملکرد سازمان و در نهایت توسعه
منطقهای اندیشیده شود.
براي اثربخش بودن نظام آموزش و پرورش به عنوان نهادي اجتماعي و پيچيده امروزی وجود مديران شایسته و ماهر
ضرورتي قطعي است .بديهي است بجز يك مدير شايسته شخص ديگري قادر به تحقق انتظارات يك سازمان نخواهد
بود و مدير شايسته كسي است كه هم دانش مديريت داشته باشد و هم بتواند از تجارب استفاده مطلوب ببرد و از انجا
که یکی از مسائل و مشکالت بارز مدارس ،ضعف مدیریت است و این ضعف مدیریت باعث شده است که مدارس
نتواند پاسخگوی نیاز دانش آموزان و معلمان از یک طرف و توسعه منطقهای از طرف دیگر باشد و این مسئله
موجب افزایش نارضایتی شغلی در معلمان گردد.

آنائو )0027( 1يكي از روان شناسان معتقد بود افراد براساس نوع شخصيت ونحوه تربيت خانوادگي به شغل خاصي
یکنند اگر اين نوع شخصيت با شغل فرد همخواني داشته باشد فرد درعملكرد سازماني خود نيز موفقتر
گرايش پيدا م 

خواهد بود (بریری .) 384 1 ،محققان در چند سال اخیر بر اين نقطه اتفاق نظر دارند كه او ًالًال الگوي پنج عاملي
یتواند براي توصيف مهمترين جنبههای شخصيت مورد استفاده قرار بگيرد .ساختار پنج عاملي از
شخصيت كه م 
گها و منابع ارزيابي عموميت دارد .ثانیًاًا الگوي پنج عاملي در بسياري از عرصههای روان
لحاظ معيارها و فرهن 
شناسي صنعتی و سازمانی بويژه در ارتباط با عملكرد شغلي مورد پژوهش و بررسي قرار گرفته است (باريك و

مونت .)1 99 1 ،2و از آنجا که عملکرد افراد تحت تأثیر متغیرهاي زیادي است که یکی از مهمترین آنها ویژگیهاي
شخصیتی آنان است .نتایج به دست آمده از بررسی خصوصیات شخصیتی افراد حاکی از آن است که رفتار افراد به

منشها و خصوصیات شخصیتی آنها بستگی دارد و بنابراین ،ویژگیهاي شخصیتی افراد زمینه ساز رفتارهاي آنان است
(مغانلو.) 386 1 ،
لذا در این تحقیق به بررسی تأثیر شایستگی مدیران بر توسعه منطقهای پرداخته شده است.
- Anaoo
-Barrick & mount
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صهای کلیدی مدیریتی307 ...
بررسی نقش شاخ 

مبانی نظری
جامعه پذيري سازماني ،عاملي كارآمد و مؤثر در يكپارچه سازي كاركنان تازه وارد در سازمان است (آنتوناکوپولو و
گوتل .)0 01 2 ،1هماهنگ شدن با شغل و وظيفه جديد ،میتواند گزارهای دلهره آور باشد .افراد تازه وارد در سازمان ،به

يادگيري چگونگي انجام وظايف و نيز دستيابي به رفتار عادي و قابل قبول از سوي همكاران نياز دارند (کامیارمولر 2و
همکاران .) 2012 ،در واقع ،افراد تازه وارد بايد ياد بگيرند كه چگونه محيط جديد را درك كنند و با آن سازگار شوند
یها ،نگرشها ،ارزشها و روابط و
(گرومن 3و همکاران .) 2005 ،جامعه پذيري تغ يي ر ،مهارتهای نوين ،دانش ،توانای 

یشود (کوپر 4و همکاران .)0 01 2 ،از طريق اين فرايند ،فرد ،دانش و
درك صحيح و چارچوبهای كاري را شامل م 

یشود و آنچه را كه در سازمان مورد انتظار است،
یآموزد و با شیوههای عمل آشنا م 
مهارتهای اجتماعي و فرهنگ را م 
ییابد (فیلستاد.) 2005 ،5
یگیرد كه در نتيجه ،عدم اطمينان و اضطراب فرد در اوايل ورود به سازمان كاهش م 
فرا م 

یکنند و بر هم تأثير
از ديدگاه تلفيقي ،جامعه پذيري فرايند مستمري است كه در آن فرد و سازمان با هم تعامل م 
یگذارند .افراد از طريق فرايند يادگيري ،ارزشها ،هنجارها ،شبکههای غيررسمي و مهارتهای مورد نياز سازماني را
م
م
یآموزند .عالوه بر اين ،سازمان از طريق فرايند مديريتي ،كاركنان را ملزم به اطاعت و پيروي از ارزشها ،قوانين و
یکند .جامعه پذيري سازماني ،بيانگر محتوا يي است كه از طريق آن ،فرد با نقش خاص خود در
رفتارهاي مورد انتظار م 

یشود (قی 6و همکاران .)0 01 2 ،در این پژوهش افزایش جامعه پذيري سازماني را معادل با توسعه
سازمان سازگار م 
منطقهای فرض نمودهایم.
نظريه پردازان جامعه شناسي و مديريت معتقدندكه جامعه پذيري سازماني داراي چندين بعد است .تقسيم بندي مطرح

یباشد .به نظر آنها
شده توسط چائو و همكارانش برگرفته از كار شاين (  ،) 1985فلدمن ( )1 98 1و فیشر ) 986 1( 7م 
یباشد .اين
جامعه پذیریسازماني داراي سه حيطه كلي نقش يا وظيفه فردي ،اهداف سازماني و ارزشهاي سازماني م 

ابعاد توسط چائو و همكاران او توسعه داده شد و شامل شش بعد خبرگي (مهارت در وظايف فردي) ،افراد (همكاران
یباشد.
در سازمان) ،سياست ،زبان ،اهداف و ارزشهاي سازماني و تاريخ م 
اهمیت شایستگی در سازمان
فهای آن همگام با تحوالت جهاني ،در حال
محيط منابع انساني ايران نيز بي تأثیر از اين تغ يي ر و تحوالت نيست و هد 
تغ يي رند .پذيرش و گسترش سريع رويكرد شايستگي محور و به كارگيري آن در برنامههای توسعه كاركنان بيش از هر
چيز ،نتيجه مزايا و فوايدي است كه دراين رويكرد نهفته است .شايستگيها ،مزاياي متفاوتي براي سازمانها و مديران در
سطوح مختلف دارند و سازمانها نيز به داليل گوناگوني ،نظير :انتقال رفتارهاي ارزشمند و فرهنگ سازماني ،عملكرد
مؤثر براي همه كاركنان ،اثربخش كردن سازمانها و مديريت آنها و تا يك د بر ظرفيتهاي افراد (به جاي شغل آنها) به عنوان
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یکنند (یگانگی .) 1389 ،تا بدینوسیله
یها استفاده م 
شيوه كسب مزيت رقابتي ،تقويت رفتار تيمي و متقابل از شایستگ 
شرایط و زمینه توسعه منطقهای فراهم شود.
تهای راهبردي برخي از
یهای محوري به عنوان ابزار رقابت و شیوههای مزی 
در راهبردهاي شغلي مفهوم شایستگ 
یشود ،در حالي كه منابع انساني ،به ويژه بر تعاريف ،استخدام ،انتخاب و توسعه شايستگي فردي تمركز
شركتها بيان م 
یهای كليدي كه توسط پرالد و هامل ) 1990 (1ارائه شده بر مقولههای راهبردي
دارند .در ديدگاه نخست ،شایستگ 

یگیرند .اما در ديدگاه دوم ،تمركز بر افراد و منابع انساني است
تمركز دارند كه سازمان را به صورت يك كل در نظر م 
یرسد كه شايستگي
كه در حال رقابت براي ابراز ارزشهای خويشتن هستند .با تعاريف شايستگي ،چنين به نظر م 
همانند چتري است كه هر چيزي را كه به گونهای مستقيم يا غيرمستقيم بر روي عملكرد شغلي تأثیر داشته باشد ،در بر
یدهد كه براي انجام يك شغل،
یگیرد .به عبارت ديگر ،شايستگي تصويري از يك انسان رشد يافته را نشان م 
م
یهای كامل را از هر جهت داشته باشد .در حقيقت شايستگي نوعي نگرش سيستمي به كاركنان دارد كه همه آن
آمادگ 
صفات ،ويژگيها ،مهارتها و نگرشها در ارتباط با اثربخشي در انجام وظايف و مسئوليتها برای توسعه منطقهای را
یشود .به اين ترتيب شايستگيها را میتوان ابعاد رفتاري تلقي كرد كه روي عملكرد شغلي تأثیر دارند.
شامل م 
یها بيانگر اين است كه افراد چگونه بايد انجام وظيفه كنند و يا در شرايط خاص چگونه واكنش نشان داده ،يا
شایستگ 
چگونه رفتار كنند؟(عریضی.) 384 1 ،
یشوند كه با تالش و كوشش و
بنابراين منابع انساني ارزشمندترين منابع سازمان به منظور توسعه منطقهای محسوب م 
یبخشد .اين منابع داراي توانائيها و
ايجاد هماهنگي و بكارگيري ديگر اجزا سازمان ،اهداف سازماني را تحقق م 
یشود .دستيابي به اين مهم نيازمند درك و شناخت
قابليتهاي بالقوهای هستند كه در محيط سازماني به فعل تبديل م 
كامل انسانها و فراهم كردن شرايط مناسب براي كار و تالش است .يكي از مواردي كه در اين زمينه قابل بررسي است
قرار دادن افراد در جایگاههای متناسب با توانائي ،تجارب و قابليت آنها است .اين فرآيند در قالب نظام شايسته ساالري
بررسي گرديده است .مفهوم شايسته ساالري به اجمال شايستگي ،گزينش ،جلب و جذب مداوم نيروها و سپس فراهم
یباشد (عسگری آزاد.) 1382 ،
یهای افراد م 
كردن زمینههای اعمال مديريت حسب توانمند 
براي تحقق اهداف سازماني و به تبع آن توسعه منطقهای ،افراد اليق و كاردان بايد در رأس امور قرار گيرند .بديهي
است بجز يك مدير شايسته شخص ديگري قادر به تحقق انتظارات يك سازمان نخواهد بود و مدير شايسته كسي
است كه هم دانش مديريت داشته باشد و هم بتواند از تجارب استفاده مطلوب ببرد.
شایستگی در مدیریت
مفهوم شایستگی به این معناست که افراد کفایت الزم را براي انجام کار خود داشته باشند این در حالی است که کفایت
یکند و مقوله ک ًالًال ن تر و فراتر از این رویکرد استقرار نظام مدیریت بر مبناي
داشتن یک فرد سازمان را اصالح نم 

شایستگی 2است.

- Prald & Hamel
-Management based on competency
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بررسی نقش شاخ 

یک رویکرد منسجم و چارچوب مشترك و هماهنگ براي اداره سرمایههای انسانی در مدیریت بر مبناي شایستگی
یشود .به
یهای مرتبط با راهبردهاي کالن سازمان تدوین م 
بلندمدت است که بر مبناي مجموعه مشترکی از شایستگ 
عبارت دیگر مدیریت بر مبناي شایستگی یک فرایند تلفیقی است که باعث قرار گرفتن افراد در جایگاه سازمانی
تهای تخصصی و حرفهای
تها و مهارتهای کاري شده و موجب گسترش صالحی 
یها ،قابلی 
مناسب مطابق با توانای 
یگردد.
می شودو منجر به توسعه منطقهای م 
پیشینه تحقیق
پیشینه داخلی
يگانگي (  ) 1389در تحقیقی تحت عنوان بررسی نقش شايستگي مديران در اثربخشي مديريت نشان داد که بين
شايستگي فردي و اجتماعي مديران و اثربخشي مديريت همبستگي وجود دارد و همچنين بين تمام متغيرهاي ابعاد
شايستگيهاي مديران (بعد فردي و بعد اجتماعي) و اثربخشي آنان همبستگي معناداري وجود دارد.
بهرامیان و همکاران ( )3931طی پژوهشی تحت عنوان «رابطه شایستگی مدیران مدارس با پذیرش نوآوري در امر
آموزش آنان» نشان دادند که میان شایستگی مدیران در ابعاد مختلف ،با پذیرش نوآوري در امر آموزش رابطهی مثبت
یتواند معیار
و معنادار وجود دارد .از طرفی یافتههای حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که شایستگی م 
معتبري براي پیش بینی پذیرش نوآوري توسط مدیران آموزشی بشمار آید .همچنین بعد تغییر و تشویق بهترین مؤلفه
پیشبین براي نوآوري بود است.

فتحي و همکاران ( )3931طی تحقیقی با عنوان« :بررسي رابطة بين آرزوهاي شغلي و جامعه پذيري سازماني» سعی
در بررسی رابطة بين آرزوهاي شغلي و جامعه پذيري سازماني در ميان كاركنان ادارات كل ورزش و جوانان شمال
غرب ايران بوده است .از رو شهاي آمار توصيفي و استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه) نيز
استفاده شده است .نتايج نشان داد كه بين آرزوهاي شغلي و مؤلفههای آن (شايستگي فني/كاركردي ،شايستگي
مديريت عمومي ،ثبات سازماني ،خالقيت كارآفرينانه ،خدمت يا تأثير داشتن ،خودمختاري/استقالل ،سبك زندگي و
چالش محض) با جامعه پذيري سازماني و ابعاد آن (دريافت آموزش ،تفاهم ،حمايت كاركنان و چشم انداز از آيندة
سازمان رابطة مثبت و معنادار وجود دارد.
پیشینه خارجی
بيگلياردي و همكاران (  ) 2005در مطالعة خود نشان دادند كه جامعه پذيري سازماني در قالبي كلي با آرزوهاي شغلي
مبتني بر كارراهة شغلي رابطة مثبت دارد .براساس نتايج حاصل از تحقيق اين محققان ،جامعه پذيري سازماني به
یشود .اين احساس وجود فرصت شغلي از يك طرف موجب
تهای شغلي در سازمان منجر م 
احساس وجود فرص 
افزايش و تقويت اركان كارراهة شغلي افراد كه بخشي از خودپندارة شغلي آنهاست و از طرف ديگر ،كاهش تمايل به
ترك خدمت میشود.
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ادواردز )0 01 2( 1در طی تحقیقی ،شایستگیهاي مديريت را توسعه و پرورش كاركنان ،ارتباطات ،حل مسئله ،مديريت
تغ يي ر ،مهارتهای فني و وظيفه ،تشكيل گروه ،مديريت عملكرد (وظيفه) ،آگاهي بين فردي ،يكپارچه كردن دیدگاهها
بيان كرده است.

روشيني ) 2013 (2در پژوهشي به اين نتيجه دست يافت كه مهارتهای مديران ارشد دانشگاه در ايجاد رضايت شغلي

اساتيد تأثير دارند .از اين مهارتها ،مهارتهای انساني و ادرا يك مديران بيشترين آمار را به خود اختصاص دادهاند.
روش شناسی تحقیق
یکند ،از نوع کاربردی است و از نظر ماهیت و روش گردآوری دادهها و
این پژوهش بر حسب اهدافی که دنبال م 
پاسخ به سؤاالت مربوط ،این پژوهش توصیفی  -پیمایشی است .در این تحقیق از هر دو روش کتابخانهای و میدانی
یو
عآوری اطالعات استفاده شده است .به عبارت دقیقتر برای تکمیل مبانی تئوریک از روش کتابخانها 
برای جم 
برای گردآوری سایر اطالعات مورد نیاز در ارتباط با متغیرهای تحقیق از روش میدانی استفاده شد .بر اساس
یمابین به جامعه آماری
اطالعات به دست آمده ازیک نمونه با مستندات آماری و با استفاده از آمار استنباطی روابط ف 
تعمیم داده شد.
یدهند که پس
جامعه آماری تحقیق را کلیه مدیران مدارس ابتدائی ،متوسطه دور اول و دوم شهرستان نمین تشکیل م 
از استعالم مشخص گردید که در مجموع  180مدیر در مدارس (ابتدائی ،متوسطه دوره اول و دوم) شهرستان نمین
یباشند که به جهت محدود و در دسترس بودن نیازی به نمونه گیری نبوده و کل شماری شد.
مشغول به کار م 
هدف تحقیق
بررسی نقش شاخصهای کلیدی (ویژگیهای شخصیتی و شایستگی) مدیران بر توسعه منطقهای در مدارس شهرستان
ن می ن
فرضیه تحقیق
شاخصهای کلیدی (ویژگیهای شخصیتی و شایستگی) مدیران بر توسعه منطقهای در مدارس شهرستان نمین تأثیر
معناداری دارد.
قلمرو تحقیق
 -1قلمرو موضوعی :موضوع تحقیق عبارت است از بررسی نقش شاخصهای کلیدی (ویژگیهای شخصیتی و
شایستگی) مدیران بر توسعه منطقهای در مدارس شهرستان نمین
قلمرو زمانی :تحقیق حاضرمطالعه ای مقطعی بوده که در سال  5931به اجرا درآمده است.
یباشد.
قلمرو مکانی :بعدمکانی تحقیق محدود به مدیران مدارس شهرستان نمین م 
به پیروی از روش کلي تحقيق (روش پيمايشي) اطالعات و دادههایی تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری
شده و سپس با استفاده از نرم افزار  spssدر دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت .آزمون نرمال
بودن جامعه با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (نیکویی برازش) و براي آزمون و سنجش رابطه متغیرهای
1. Edwards
2
. Roshini
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پیش بین و مالک از آزمون رگرسیون ساده همچنين براي اطالع از ميزان ضريب تاثيرگذاري هر کي

از متغيرهاي

مستقل بر متغیر وابسته از رگرسيون چند متغيره استفاده شد.
تجزیه و تحلیل داده
 .آزمون فرضیه اصلی
شایستگی مدیران بر توسعه منطقهای مدیران مدارس شهرستان نمین تأثیر معناداری دارد
مطابق با اطالعات مندرج در جدول ( )1-4و بر اساس معادله رگرسیونی ساده میتوان گفت که رابطه خطی

معناداری بین متغیر پیشبین و مالک با میزان همبستگی برابر با  R= 0/ 727و سطح معناداری  P>0/ 01وجود دارد.
مقدار  R 2 Adj = 0/ 526نشان میدهد که  52 /6درصد از واریانس جامعه پذیری سازمانی مدیران از طریق شایستگی
مدیران قابل پیشبینی است؛ و همچنین بر اساس دادههای جدول ( )3-4شایستگی مدیران با ضریب بتای 0/ 727
یباشند؛ بر اساس این نتیجه افزایش یک واحد در انحراف
دارای تأثیر معنی دار در افزایش جامعه پذیری سازمانی م 
یدهد بر عکس
استاندارد شایستگی مدیران ،انحراف استاندارد جامعه پذیری سازمانی را به میزان  0/ 727افزایش م 
کاهش یک واحد در انحراف استاندارد شایستگی مدیران ،موجب کاهش  0/ 727واحد در انحراف استاندارد متغیر
جامعه پذیری سازمانی م 
یشود .همچنین مطابق با اطالعات مندرج در جدول ( )2-4مقدار  Fبا برابر با 199 /617
م
يدهد كه نقش شایستگی مدیران در افزایش جامعه پذیری
یباشد كه در سطح  p =0/ 000معنادار است و نشان م 
یتوان گفت که شایستگی مدیران بر جامعه پذیری
سازمانی معنادار است .لذا ضمن تأیید فرضیه اصلی تحقیق م 
سازمانی تأثیر مثبت داشته و موجب افزایش آن م 
یشود .در این پژوهش افزایش جامعه پذيري سازماني را معادل با
توسعه منطقهای فرض نمودهایم.
جدول ( :)1-4خالصه مدل به دست آمده از رگرسیون ساده

R2

R2

تعدیل شده

0/ 526

R

0/ 727

0/ 529

متغیر پیشبین
شایستگی مدیران

منبع :یافتههای پژوهش

جدول ( :)2-4نتایج آزمون Anova
مجموع توانهاي دوم

آزمون رگرسیون

درجه آزادي

ميانگين توانهاي دوم

رگرسيون

7/ 505

1

7/ 505

باقيمانده

6/ 689

78 1

0/ 038

جمع

41/ 195

179

F

سطح معني داري
0/ 000

199 /617

منبع :یافتههای پژوهش

جدول ( :)3-4ضرایب معادله رگرسیون
متغیر پیشبین

ضريب استاندارد نشده
B

ضريب استاندارد شده

خطاي برآورد

ضريب ثابت

- 0 / 916

0/ 297

شایستگی مدیران

1/ 44 1

0/ 081

t

سطح معني داري

Beta

0/ 727

-2/ 088

0/ 038

41/ 132

0/ 000

متغیر مالک :جامعه پذیری سازمانی یا توسعه منطقهای
منبع :یافتههای پژوهش

نتایج
مهمترین مرحله در هر نوع مطالعه و پژوهش مرحله بحث و نتیجهگیری است .بدیهی است که پژوهش در هر
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زمینهای که انجام شود ،دارای هدف و انگیزهای خاص است لیکن آنچه مهم است نتایج و دستاوردهای حاصل از آن
است که در صورت كاربردي بودن تحقيق میتواند ظهور وبروز یابد .در اين قسمت به ترتيب بحث و نتيجهگيري،
پيشنهادات برخاسته از نتایج تحقيق بيان ميگردد.
خالصه یافتههای توصیفی
یباشند.
یافتههای جمعیت شناختی پژوهش حاضر نشان داد که  53درصد از پاسخگویان مرد و  47درصد هم زن م 
یباشند 4 .درصد از پاسخگویان
 8درصد از پاسخگویان فوق دیپلم 74 ،درصد لیسانش و  81درصد فوق لیسانس م 
در فاصله سنی کمتر از  30سال 31 ،درصد در فاصله سنی  30تا  40سال 45 ،درصد در فاصله سنی  40تا  50سال و
 02درصد هم باالتر از  50سال قرار دارند 8 .درصد از پاسخگویان دارای  6تا  10سال 81 ،درصد دارای  11تا 15
سال 36 ،درصد دارای  61تا  02سال و  02درصد هم بیشتر از  02سال سابقه خدمت هستند.
یهای شخصیتی،
یدهد که از بین ویژگ 
یهای متغیرهای تحقیق در بین نمونه آماری نشان م 
یافتههای مربوط به ویژگ 
یباشد .شایستگی مدیران باالتر از
برونگرایی دارای باالترین میانگین و روان رنجورخویی دارای کمترین میانگین م 
میانگین قرار دارد و از بین ابعاد شایستگی مدیران ،میانگین شایستگی فردی مدیران بیشتر از میانگین شایستگی
اجتماعی است.
بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر در راستای تبیین نقش شاخصهای کلیدی (ویژگیهای شخصیتی و شایستگی) مدیران مدارس
شهرستان نمین با توسعه منطقهای انجام و نتایج ذیل به دست آمد که به تبیین و تفسیر آنها پرداخته میشود.
یهای شخصیتی بر توسعه منطقهای مدیران تأثیر مثبت و معناداری
مطابق با نتایج آزمون فرضیه اصلی پژوهش ،ویژگ 
دارد .هر چند پيشينه پژوهشي كه بتواند از اين يافته حمايت كند ،يافت نشده است ،ولي با شواهد عقلي و تجربي اين
یاش دارد .زیرا شخصیت هر فرد انگیزش و نگرش
يافته سازگار است ..شخصیت هر فرد نقش مهمی در عملکرد شغل 
یکند .در میان عوامل پیش
یدهد ،مشخص م 
فرد را نسبت به یک شغل و شیوهاي که فرد به اقتضائات شغلی پاسخ م 

یهای شخصیتی به دلیل توسعه و پایداری قابل
بینی کننده موفقیت شغلی بنا به اظهار کوپر و روبرتسون ) 2004 ( 1ویژگ 

یکنند
یها برتری دارند ..نظریههای مختلف به همراه تحقیقات تجربی از این عقیده حمایت م 
قبول آنها بر سایر ویژگ 

یهای شخصیتی با عملکرد یا موفقیت شغلی رابطه معنادار دارند (سپتور .) 2001 ،2بنابراین
که برخی صفات و ویژگ 

شخصیت یکی از پیش بینی کنندههای موفقیت شغلی است با شناسایی دقیق عناصر و ابعاد شخصیت و به کارگیری
فرد براساس ابعاد و عناصر آن میتوان مطمئن بود که فرد در آینده عملکرد مطلوبی از خود نشان خواهد داد.
یگردد.
وبرتوسعه منطقهای مؤثر م 
مطابق با نتایج آزمون فرضیه اصلی پژوهش ،شایستگی مدیران بر توسعه منطقهای تأثیر مثبت و معناداری دارد ..در
تبیین این یافته م 
یتوان گفت که تحقق اهداف سازماني نيازمند مديراني است كه از توانمندي ،تجربه ،دانش و
یهای مديريتي هم براي توسعه و هم براي ارزيابي مديران
مهارتهاي مديريتي برخوردار باشند .شناخت ابعاد شایستگ 
- Cooper &Robertson
- Septor

1
2
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یرود .براي انتخاب افراد شايسته بايد ضابطه و مالك موجود باشد و اين ضوابط بايد بگونه اي
عامل اساسي بشمار م 
یشود ،انتخاب و
یرود زماني كه مؤلفه و محورهاي شايستگي تع يي ن م 
انتخاب شوند كه قابل سنجش باشند .لذا انتظار م 
یها مجموعهای از دانش ،مهارتها و توانا يي ها
انتصاب مديران مدارس با توجه به اين مؤلفهها صورت گيرد .شایستگ 
یدهد در انجام وظايف خويش به موفقيت دست يابد .بر اثر تحقیقات
در يك شغل خاص است كه به شخص اجازه م 

متعددی که چارلز وودروف )0 01 2( 1در زمينه شايستگي مديران انجام داده است نشان داده است كه شايستگي براي

یهای مديران
اثربخشي در انجام شغل كاربرد دارد همچنین تواسكي 2و همکاران (  ) 2011مطالعهای بر روي شایستگ 
یهای مديريتي براي اثربخشي
شهای مديران در شایستگ 
آموزشي بر اساس مدل كاتز انجام دادند كه نشان داده که نگر 
كار مديران يكي از نكات مهم مديريتي است.
یهای شخصیتی انسان به عنوان عوامل مهم جدا نشدنی از
یتوان چنین استنباط کرد که که ویژگ 
از نتایج این تحقیق م 
یگذارد ،زیرا رفتار هر فرد تا حدودزیادی تحت تأثیر
شخصیت انسان و شایستگی در محیط سازمانی انسان تأثیر م 
یهای اوست و جامعه پذیری و توسعه سازمانی و منطقهای به طور مستقیم تحت تأثیر
شخصیت و شایستگ 
یباشد.
یهای )وی م 
شاخصهای کلیدی (شخصیت و شایستگ 
یدهد که ویژگیهاي شخصیتی مدیران هر چه مثبت یعنی برونگرا،
به طور کلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان م 
انعطاف پذیر و دلپذیرو با وجدان باشد و فرد بتواند خودش را با شغل و محیط و شرایط بیشتر وفق دهد از دیگران
یگردد.
کمک بخواهد و به دیگران کمک کند خیلی زود جامعه پذیر شده و منجر به توسعه منطقهای م 
پیشنهادها
یهای شخصیتی بر جامعه پذیری مدیران تأثیر دارد؛ بنابراین اگر اداره
 -1مطابق با نتایج فرضیه پژوهش ،ویژگ 
آموزش و پرورش شهرستان نمین از یک ارزشیابی شخصیت مبتنی بر مدل  5عاملی شخصیت به عنوان قسمتی از
یتوانند مدیرانی را که
فرایند و سیستم استخدام ،انتخاب ،ارزیابی عملکرد ،ترفیعات و سازماندهی استفاده نمایند ،م 
بتری
احتما ًالًال دچار عدم انظباق با شرایط سازمانی خواهند شد ،شناسایی کنند و برنامه ریزي و سازماندهی مناس 
داشته باشند.
یتوان به آن توجه نمود این است که در هنگام اجرای آزمونهای استخدامی و در
 -2مهمترین مساله ای که م 
یهای شخصیتی مدیران را مد نظر قرار دهد و چه بهتر که افراد در ابتدای
مصاحبههای قبل از استخدام متغیر ویژگ 
یهای شخصیتی بتوانند عملکرد شغلی
ورود به سازمان کنترل شوند و افرادی جذب اداره شوند که با توجه به ویژگ 
باالتری را در سازمان از خود نشان دهند.
یشود در انتخاب مدیران به اعتبار حرفهای مدیران ،دانش و معلومات حرفهای و مهارتهای
 -3به مسئولین توصیه م 
یهای فردی) توجه بیشتری شود .چرا که ،نتایج این تحقیق نشان داد این مؤلفهها در توسعه
مدیران (شایستگ 
یهای های مدیریتی در انتخاب مدیران ضروری به نظر
منطقهای بیشترین تأثیر را دارد؛ بنابراین توجه به این شایستگ 
یرسد.
م
1

- Charls Woodruffe
- Tovasky

2
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یتواند در
یهای مدیریتی اطالعات و آموزشهای الزم را اخذ نمایند .اين مهم م 
 -4مديران بايستي در مورد شایستگ 
قالب برگزاري كارگاه آموزشي جهت آشنا يي مديران مدارس با مهارتهای مرتبط با شایستگی مدیریتی ،تحقق یابد.
یهای شخصیتی و شایستگی) افراد در محیط کار و حتی در هنگام
 -5با اهمیت دادن به شاخصهای کلیدی (ویژگ 
یتوان از بروز مشکالت عدیدهای که ممکن است بعدها کارکنان با آنها دست به گریبان شوند و
استخدام کارکنان ،م 
به نوعی بر روی عملکرد شغلیشان اثر گذارد ،جلوگیری کرد ،تا زمینه توسعه منطقهای فراهم گردد.
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دوﻻن ،ﻮﻤﻴﺷ ن آل؛ ﺮﻟﻮﺷ  ،را ﺪﻧ ال .اس .) 1990 (.ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ
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