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 ییابتدا مقطع در رانیمد عملکرد اب یاوساو های مهارت سبک رابطه یبررس 
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 چکیده

 (مُابدداد يپددرير  آمددًز ) ییابتدددا درمقطدد  رانیمددد عملکددرد ابدد یاوسدداو یمُارتُددا سدد   رابطددٍ یبررسددَدددا از ایدده 

اسددىادی( بددًدٌ ي درآمدد  آيری ا العددات، از ابددسار اودددازٌ  -َم سددتگی -. وددًو ي ري  تحقیددک ترکی ددی )پیمایشددیباشددد مددی

 ٍ ٍ ) معلمددانالی آُددت سدد  22ی گیددری پرسشددىام سدد   ) مدددیرانآُددت  سدد الی 82ی عملکردمدددیران( ي پرسشددىام

ٍ  َدای  مُدارت  گیدری تاددادفی اسدتفادٌ شدددٌ اسدت. کدٍ براسددای آدديو کدرآیج ي مًرگددان ح د  ومًوددٍ        اوسدداوی( ي ومًود

افدسار  از ودر   َدا ي آزمدًن فرادیات بدا اسدتفادٌ     وفر ي ح   آامعدٍ مددیران بدرآيرد گردیددٌ اسدت. ت سیدٍ ي تحلید  دادٌ        292

spss18.0   او دا    ٍ َددای بدسدت آمددٌ بدا آزمدًن َم سددتگی پیرسدًن ي آزمدًن ورمداو بدًدن کلمددًگريا         گرفتدٍ اسدت یافتد

َددای آن اسددت کددٍ میددسان عملکددرد مدددیران در مُددارت  َددای پدد يَا وشددان دَىدددٌاسددمیروًا ياکددايی شددد وتددای  یافتددٍ

یده میدان متریرَدای مشدارکت ي اوگیدس  بدٍ ترتیدی بیشدتریه         (. در اباشدد  مدی بداتتر   درصدد  52اوساوی در سدط  متًسد) )  

آمددًز  ي پددرير  شددُرمُاباد از   ی ادارٌومایىددد. بیشددتر معلمددان  ي کمتددریه سددُ  را در تعیددیه متریددر يابسددتٍ ایفددا مددی  

ٍ     تأثیر مُارت ٍ   َای اوسداوی در عملکدرد مددیران رادایت داشدت َدایی ویدس عدد  رادایت دیددٌ شددٌ اسدت        اودد. يلدی در زمیىد

 ٍ ریدسی صددحی  بایسدتی مددًرد تًآدٍ بیشددتری  ددرار گیدرد عًامدد  دیگدری َم،ددًن مددیریت علمددی، ت ادد ،       در بروامددٍ کد

اوسدداوی،  َددای مُددارت سدد   اوددد. بىددابرایه باتًآددٍ بددٍ مًاددًو فددً ،سیسددت  متمرکددس ي کم ددًد َسیىددٍ ي... تأثیرگدد ار بددًدٌ

 .باشد میمتریر مستق  ي عملکرد مدیران، متریريابستٍ 
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