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 چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تناسب شغلی در مدیریت مدارس مقاطع مختلف تحصیلی و ارتباط آن 
ایـن   باشـد. در  همبستگی مـی -باشد.روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی عملکرد مدیران میبا 

هـاي شـغل تناسـب     تحقیق همبستگی دو ویژگی مدیران (ویژگی اکتسابی و توانایی مدیران) با ویژگی
دست آورده و سپس رابطـه بـین تناسـب شـغلی بـا عملکـرد مـورد بررسـی قـرار گرفتـه            شغلی را به
نفـر بـه پرسشـنامه پاسـخ      50نفـر بـوده کـه     50اساس روش سرشماري  جامعه آماري بر است.حجم

سـؤال و   16کـه داراي    A , Bهـاي شخصـیتی   گیـري دو پرسشـنامه اسـتاندارد تیـپ     دادند.ابزار اندازه
سؤال بود. همچنین به منظور سنجش عملکرد از پرسشنامه ارزیـابی   24پرسشنامه محقق ساخته داراي 

دست  به88/0و پایایی پرسشنامه عملکرد94/0اده گردید.ي پرسشنامه تحقیق تناسب شغلیعملکرد استف
داد، تناسب بین  ها نشان می آمد. از ضریب همبستگی پیرسون  براي تعیین همبستگی استفاده گردید.یافته

هـاي   تواناییشغل با عملکرد مدیران و تناسب بین  هاي مورد نیاز هاي اکتسابی مدیران و ویژگی ویژگی
هاي شخصیتی نیز بـه عنـوان    ویژگی هاي مورد نیاز شغل با عملکرد مدیران تأیید شد. مدیران با ویژگی

 کننده تأثیري بر رابطه بین متغیرهاي ذکرشده نداشت. متغیر تعدیل
 .تناسب شغلی، عملکرد، شغل، توانایی، شخصیت :واژگان کلیدي
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  مقدمه
بـا   هـایی  سـازمان و بـه   انـد  تغییریافتـه معنـاداري   طـور  بـه  هـا  سازماندر دو دهه اخیر، 

 گونه این. در اند گشتهعدم تمرکز، جهانی شدن و رهبري مبتنی بر تیم تبدیل  هاي ویژگی
در  هـا  سـازمان . و شود مینیروي انسانی یک سرمایه اصلی سازمان محسوب  ها سازمان

در جهت حداکثر نمودن کارایی نیروي انسانی  هاي مهارتو  ها قابلیتاز  گیري بهرهپی 
 کـارگیري  بـه و  گیـري  بهرهتناسب در راستاي  ). 1387(وزیري،و بهره وري خود هستند

از ). 1388(میرسپاسـی،  نیـروي انسـانی بسـیار حـائز اهمیـت است      هاي تواناییبهتر از 
مهم جهت نیل به اهداف است، سـازمان بـراي    هاي سرمایهآنجایی که نیروي انسانی از 

مطلوب، به دنبال افرادي شایسته است که از نظر توانایی،  اثربخشیی به کارآیی و دستیاب
رفتاري  با شرایط احراز شغل مورد نظر در سازمان تناسب داشته  هاي ویژگیمهارت و 

کولیس ومونت گومري اعتقاد دارند که سازمان هنگامی مزیـت   .) 1388(پورکیانی،باشد
منابع مخصوص به خود باشند به نحوي که هیچ یک  که داراي آورد می دست بهرقابتی 

کند. این ویژگی در سرمایه انسانی وجود دارد. به  برداري کپیاز رقبا نتوانند از این منبع 
(عباسـیان،  همین دلیل منابع انسانی مهمترین منبع استراتژیک سازمانی محسوب می شود

1385.( 
داشته است، در  توجهی قابلر رشد اخی هاي سالموضوع تناسب در انتخاب کارکنان در 

مـیالدي شـرایط    40متفـاوتی وجـود دارد در دهـه     هاي نظریهمورد شرایط احراز شغل 
احراز شغل به مسائل انسـانی تأکیـد شـده است.جوسـیوس شـرایط فیزیکـی، روانـی،        
اجتماعی، احساسی و شرایط رفتاري را عوامل اصلی انتخاب کارکنان براي شغل مطرح 

که تفکر علمی و نوین حاکم گردید شرایط احراز  80و  70به تدریج در دهه .اما کند می
شغل گرایش بیشتري به مهارت و مسئولیت پیدا کرد و تأکید بر تناسب از نظر مهارت، 

و اوایـل قـرن     90دهه اواخرو مسئولیت غالب بود. در  جسمی وذهنی  تالش وتجربه 
اجتماعی پررنگ تر شد در این دوره  –نی انسا هاي جنبهدوباره گرایش به  یکم وبیست 
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 هاي چارچوبدانش کارکنان نباید چندان در  شده توصیهتأکید بردانش کارکنان است و 
. گردد میقرار گیرند. چون خالقیت و نوآوري آنها مهار و تضعیف  شده تعریفاز پیش 

 ).1388(میرسپاسی، اخیر تأکید زیادي بر تناسب شغل و شاغل شده است هاي سالدر 
، نظیـر  شـاغل  وتحقیقات سنتی در مورد انتخاب کارکنان بر معیارهـاي تناسـب شـغل    

 عنوان بهفردي، با نیاز شغلی تأکید داشتند و  هاي توانایی، دانش و ها مهارتتناسب میان 
معیارهاي انتخاب مطرح بودند این معیارها در کشوري نظیر کره جنوبی کـه   ترین عمده

(سـلیمی،   است، معیار اصلی انتخاب کارکنان است ساالري شایسته نظام اداري مبتنی بر
 . )1385 ،مطیعی، کاوه

عملکرد و بهره وري هر سیستم سازمانی در گـرو عملکـرد منـابع انسـانی آن      تردید بی
مدیران سازمان است. در این میان سـازمان مـورد تحقیـق بـه خـاطر شـرایط و        ویژه به

هسـتند لکـن    تـأثیر طر تصمیمات مدیران تحـت  حساسیت محیط تحصیلی بیشتر به خا
عملکرد مدیریتی در این میان داراي اهمیت فـراوان اسـت، بـه نحـوي کـه امـروزه در       

به نحوه مدیریت  ها توجهصحبت از موفقیت  و عدم موفقیت یک سازمان، در نگاه اول، 
 و عملکرد مدیران آن سازمان جلب می شود.

فرد متخصص یا شغلی که اختیار کـرده موضـوعی   کلی موضوع تناسب یا تطابق  طور به
نیروي انسانی را در جریان تـدوین برنامـه دائمـاً بـه خـود       ریز برنامهاست که ذهن هر 

. این امر که چه تعداد از نیروي انسانی متخصـص شـاغل در کشـور در    دارد میمشغول 
عامـل   یـک  عنـوان که با تخصص آنها تناسب دارد، بـه   نمایند میمشاغلی انجام وظیفه 

موثر در بررسی و تجزیه و تحلیل یک الگوي توزیع نیـروي انسـانی متخصـص مطـرح     
 ریـز  برنامـه کـه   گـردد  مـی جدي تر آشـکار   صورت به.این موضوع هنگامی که گردد می

بخواهد به نحوي الگوي موجود را به آینده نیز تعمیم دهد آن وقت داشتن معیاري کـه  
اي پیـدا   العـاده  فـوق ل را به درستی بسـنجد اهمیـت   بتواند میزان تناسب بین فرد با شغ

باورند که عدم تناسب فرد با شـغل یکـی از عوامـل     این بردر کشور ما  اي عده. کند می
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مهم عدم کارایی نیروي انسانی متخصص است و کارشناسان با توجه به اطالعات خود 
 ).1388اند(حسینی، کردهدر این زمینه مطالبی را بیان 

تئوري تناسب شغلی و عملکرد مدیران بر این فرض استوار است کـه الزامـات شـغلی    
متغیـر دیگـر    هـا  دهمانند تنوع در مهارت، هویت وظیفه، دانش شغلی، مهارت شغلی و 

شخصـی ماننـد سـن،     هـاي  ویژگـی وجود دارد  که پتانسیل و قابلیت این رادارد که بـا  
فـردي   هاي تواناییار، دانش، مهارت و و تجرد، سابقه ک تأهلجنس، سطح تحصیالت، 

 هاي نگرش ومتناسب گردد و در نتیجه با قبول سازگاري بین شخص و شغل او رفتارها 
 ).1388دهد(امامی، میقرار  تأثیرفردي را تحت 

تا بـه بررسـی رابطـه     باشد میاین پژوهش درصدد  شده گفتهبا توجه به اهمیت مطالب 
ها در مدارس مقاطع مختلف تحصیلی شـهر رودسـر   تناسب شغلی مدیران و عملکرد آن

 وجود دارد یا نه؟ معناداريرابطه 
) به بررسی تناسب شغلی و رابطه آن با تعهد سـازمانی پرداخـت. ابـزار    1389قلی پور(

آلن و مـی   سؤالی 15 نامه پرسشاطالعات به منظور سنجش تعهد سازمانی،  آوري جمع
بانــک اطالعــات شــغلی     هنامــ پرســش یــر، و بــراي ســنجش تناســب شــغلی     

 سـؤال  21میـانگین شـامل    طـور  به  ها پرسشنامهبود، که هر یک از (O*NET)المللی بین
سنجش تناسب شغلی  نامه پرسشپایایی  89/0. پایایی پرسشنامه تعهد سازمانی باشد می
 .باشد می7/0بیش از  نامه پرسشبه دست آمد و آلفاي کرونباخ هر دو  87/0

تصـادفی   گیـري  نمونـه روش  بر اسـاس .باشد مینفر  150رد نظر حجم جامعه آماري مو
 نامـه  پرسـش  78نمونـه آمـاري انتخـاب گردیـد و در نهایـت       80از بـین آنهـا    اي طبقه

ــه هــاي دادهگردیــد.جهت تعیــین نرمــال بــودن  آوري جمــع آمــده از آزمــون  دســت ب
 تأییـد را  هـا  دادهاسمیرنوف استفاده شد و نتـایج آزمـون نرمـال بـودن      –کولموگروف 

 تـأثیر شـدند و   داده قـرار مستقل به بوته آزمـون   Tکرد.فرضیات تحقیق با انجام آزمون 
و مثبت آنها به اثبات رسید، به این معنا که کارکنانی که از لحاظ شغلی متناسب  معنادار

. نتیجه دیگري که از این پژوهش به دست آمـد  اند داشته، تعهد سازمانی بیشتري اند بوده
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درصد از کارکنان این شرکت از لحاظ شغلی  40ین واقعیت بود که فقط حدود گویاي ا
 ).1389(قلی پور ،متناسب بودند کامالً

) به بررسی رابطه بین تناسب شغل و شاغل و عملکرد نیروي انسانی در 1387شمیرانی(
کـه بـین    دهد میآمده نشان  دست بهدانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین پرداخت. نتیجه 

اسب شغل و شاغل رابطه معناداري وجود دارد و باعث عملکرد نیـروي انسـانی مـی    تن
 .شود

) در تحقیقی به بررسی رابطه تناسب شـغل و شـاغل و میـزان بهـره وري     1390آهکی(
نفـر   336جنوب انجام داد. نمونه آماري شـامل   خیز نفتکارکنان در شرکت ملی مناطق 

تحقیـق نشـان    هاي یافتهآمد.  دست بهورگان جدول م بر اساسکارمند بود که  1007از 
داد که رابطه مثبت و معناداري بین تناسب رشته تحصیلی یا رشته شغلی و میزان بهـره  
وري کارکنان وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بـین سـطح تحصـیالت ،    

فردي در گروهـی کـه تناسـب رشـته      هاي ویژگیو دیگر  تأهلسابقه خدمت، وضعیت 
 .تحصیلی با رشته شغلی را دارا بودند در میزان بهره وري تفاوتی وجود نداشت

 اهداف تحقیق
 تعیین رابطه تناسب شغلی مدیران و عملکرد آنان

 اهداف ویژه
 شغلی مدیران به عملکرد آنها  هاي ویژگیتعیین رابطه میزان 
 مدیران با عملکرد آنها  هاي تواناییتعیین رابطه میزان 

 اصلیفرضیه 
 بین تناسب شغلی مدیران و عملکرد آنها رابطه وجود دارد.

 فرعی هاي فرضیه
 شغلی مدیران با عملکرد آنها رابطه وجود دارد. هاي ویژگیبین میزان 
 مدیران با عملکرد آنها رابطه وجود دارد. هاي تواناییبین میزان 
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   روش
زیـرا پـژوهش   همبسـتگی اسـت.    –در پژوهش حاضر روش تحقیق از نـوع توصـیفی   

و بـه شـرایط و    کنـد  مـی توصیفی آنچه را که هست(در زمان حاضر) توصیف و تفسیر 
.همچنین پـردازد  مـی موجود، عقایـد متـداول، فرآینـدهاي جـاري، آثـار مشـهود        روابط

. این تحقیق از باشد میهمبستگی است زیرا بررسی روابط بین متغیرها مورد نظر محقق 
را از نتایج تحقیق براي حل مسائل و مشکالت سازمان زی باشد میلحاظ هدف کاربردي 

نفر از مدیران مدارس مقاطع مختلـف   50استفاده خواهد شد. جامعه آماري این تحقیق 
مدیران سازمان آموزش و پرورش در  آمارنامه بر اساستحصیلی شهر رودسر هستند که 

و ابتدایی هستند و انتخاب شدند و مدیران شامل مدیران متوسطه، راهنمایی  1393سال 
درصـد   26درصد از مدیران راهنمـایی و   24درصد از مدیران متوسطه،  50کلی  طور به

فقـط مـدیران    ها نمونهاینکه  خاطر به برداري نمونه. براي باشند میهم از مدیران ابتدایی 
مدارس مقاطع مختلف شهر رودسر بودند و به دلیـل حجـم جامعـه کـم از روش سـر      

پرسشنامه  سؤاالتنفر به  50نفر بوده که  50نمونه  کل تعدادشده است.شماري استفاده 
را میـان مـدیران مـدارس مقـاطع مختلـف       شـده  طراحـی ي هـا  پرسشنامه. اند دادهپاسخ 

اقـدام گردیـد.    هـا  پاسـخ نسبت به تجزیه و تحلیل  آوري جمعتحصیلی توزیع و پس از 
اطالعات در این تحقیق روش میدانی است. براي گردآوري اطالعـات   گردآوريروش 

استفاده شده است. در  اي کتابخانهتحقیق از مطالعات  پیشینه ودر مورد ادبیات موضوع 
در متون مختلف مـدیریتی و   شده ارائهمطالعات  بر اساستهیه پرسشنامه محقق ساخته، 

اطالعات از دو  گردآوريه شد. ابزار مطالعات از نظریات متخصصان مدیریت بهره گرفت
از  B،Aشخصیتی  هاي تیپ. براي تشخیص باشد میپرسشنامه استاندارد و محقق ساخته 

 هـاي  ویژگـی تناسـب   بـراي  وبود، استفاده شد  سؤال 16پرسشنامه استاندارد که داري 
ده شغل از پرسشنامه محقـق سـاخته اسـتفا    هاي ویژگیمدیران با  هاي تواناییاکتسابی و 

. عملکرد نیز از طریق نمرات ارزشـیابی دو سـال اخیـر    باشد می سؤال 26داراي  که شد
واقـع   تأییـد مدیران سنجیده می شود. روایی پرسشنامه تحقیق از نظر افراد خبره مـورد  



  7  رابطه تناسب شغلی مدیران و عملکرد آنها در...  

 

ارزشیابی نیز از ضریب آلفـاي   هاي شاخصگردید و به منظور بررسی پایایی هر یک از 
 شرح در جدول زیر معین گردید: و بدین شده استفادهکرونباخ 

 . پایایی شاخص ارزشیابی1جدول
 کرونباخ سؤاالت شاخص ابعاد

 هاي اکتسابی ویژگی
 0.75 17-18 تجربه
 0.79 19-20 مهارت

 0.85 21-22 تخصص

 هاي مدیران توانایی
 0.79 23-25 مهارت
 0.88 26-27 تجربه

 0.85 28-29 تخصص
 0.81 30-40  هاي شغل ویژگی

 

 باشد می 0.7آمده براي متغیرهاي تحقیق باالتر از  دست بهاز آنجایی که آلفاي کرونباخ 
 .باشند میباال  پایاییي تحقیق داراي ها پرسشنامهلذا 

 ها یافته
 افـزار  نـرم در دو سطح توصیفی و استنباطی تحلیل می شود. تحلیل با استفاده از  ها داده

Spss  در سطح توصیفی توسط میانگین و انحـراف معیـار و بـا     ها داده. گیرد میصورت
. در سطح استنباطی با استفاده از آزمـون  گردد میاستفاده از جداول و نمودارها توصیف 

 تحقیق تأیید یا رد می شود. هاي فرضیهپیرسون 
 پژوهش هاي یافتهو  ها دادهتحلیل 

 توصیف متغیرهاي تحقیق
 . وضعیت تیپ شخصیتی افراد2جدول

 درصد فراوانی فراوانی شخصیتی تیپ
 X 40 80تیپ
 Y 10 20تیپ

 100 50 مجموع
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 . وضعیت تیپ شخصیتی افراد1نمودار

بیشـتر از افـرادي    شـان  فراوانـی دارند Xمشاهده می شود که افرادي که تیپ شخصیتی 
 دارند.Yاست که تیپ شخصیتی 

 هاي شغل . توصیف متغیر ویژگی3جدول
 انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین 

 0.561 4.23 5 2.82 هاي شغل ویژگی

 
 هاي شغل .هیستوگرام متغیر ویژگی2نمودار 
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، بیشـترین   28.2شـغل داراي  کمتـرین مقـدار     هـاي  ویژگی متغیرمشاهده می شود که 
 .باشد می 0.561،انحراف معیار  324،میانگین 5

 شاغل هاي شغل و . وضعیت متغیر ویژگی4جدول
 انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین 

 0.449 4.35 5 3.16 شاغل هاي شغل و ویژگی

 
 هاي شغل و شاغل . هیستوگرام متغیر ویژگی3نمودار

ــر   ــرین هــاي ویژگــیمشــاهده مــی شــود کــه متغی ، 5، بیشــترین3.16شــغل داراي کمت
 .باشد می 0.449، انحراف معیار 3247میانگین

 عملکرد. وضعیت متغیر 5جدول 
 انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین 

 21.363 94.46 114 40 عملکرد
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 هیستوگرام متغیر عملکرد .4نمودار

، 3239، میـانگین 114، بیشـترین 40مشاهده می شود که متغیـر عملکـرد داراي کمتـرین    
 .باشد می 218363انحراف معیار 

 بررسی فرضیه تحقیق
 بین تناسب شغلی مدیران و عملکرد آنها رابطه وجود دارد. فرضیه اصلی:

مبنی بر صفر بودن ضریب همبستگی بـین دو متغیـر در جامعـه در برابـر      H0دو فرض 
 0.05مبنی بر غیر صفر بودن ضریب همبستگی در جامعه ، در سـطح خطـاي    H1فرض

 .گیرد میمورد آزمون قرار 

 نتیجه آزمون ضریب همبستگی براي رابطه تناسب شغلی مدیران و عملکرد آنها .6جدول 
 فراوانی         ضریب همبستگی     سطح معناداري

50  0.466                 0.000 

 
آمده از آزمون ضریب همبستگی بین این دو متغیر حاکی از آن است که  دست بهنتایج 

برابر  α=0.000پاسخگوي مورد مطالعه ضریب همبستگی با سطح معناداري  50در بین 



  11  رابطه تناسب شغلی مدیران و عملکرد آنها در...  

 

 داري معنـی از سـطح   داري معنـی محاسبه شده است.از آنجا که این سـطح   R=0.466با 
رد فرض صـفر وجـود دارد.   است، دلیل کافی براي  تر کوچکα=0.05مورد نظر محقق 

رابطـه   گیـریم  میمی شود. بنابراین نتیجه  تأییددر نتیجه فرض صفر رد و فرضیه اصلی 
 بین تناسب شغلی و عملکرد مدیران وجود دارد. داري معنیمثبت و 

 شغلی مدیران با عملکرد آنها رابطه وجود دارد. هاي ویژگیفرضیه فرعی اول: بین میزان 
مبنی بر صفر بودن ضریب همبستگی بـین دو متغیـر در جامعـه در برابـر      H0دو فرض 

 0.05مبنی بر غیر صفر بودن ضریب همبستگی در جامعه ، در سـطح خطـاي    H1فرض
 .گیرد میمورد آزمون قرار 

 هاي  شغلی مدیران و عملکرد آنها نتیجه آزمون ضریب همبستگی براي رابطه میزان ویژگی .7جدول 
 سطح معناداري مبستگیضریب ه فراوانی

50 0.404 0.004 
 

آمده از آزمون ضریب همبستگی بین این دو متغیر حاکی از آن است که  دست بهنتایج 
برابر  α=0.004پاسخگوي مورد مطالعه ضریب همبستگی با سطح معناداري  50در بین 

 داري معنـی از سـطح   داري معنـی محاسبه شده است.از آنجا که این سـطح   R=0.404با 
است، دلیل کافی براي رد فرض صـفر وجـود دارد.    تر کوچکα=0.05مورد نظر محقق 

رابطـه   گیـریم  میمی شود. بنابراین نتیجه  تأییددر نتیجه فرض صفر رد و فرضیه اصلی 
 شغلی مدیران و عملکرد مدیران وجود دارد.  هاي ویژگیبین میزان   داري معنیمثبت و 

 مدیران با عملکرد آنها رابطه وجود دارد. هاي توانایییزان فرضیه فرعی دوم: بین م
مبنی بر صفر بودن ضریب همبستگی بـین دو متغیـر در جامعـه در برابـر      H0دو فرض 

 0.05مبنی بر غیر صفر بودن ضریب همبستگی در جامعه ، در سطح خطـاي   H1فرض 
 .گیرد میمورد آزمون قرار 
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 هاي مدیران و عملکرد آنها براي رابطه میزان توانایی نتیجه آزمون ضریب همبستگی.8جدول 
 سطح معناداري ضریب همبستگی فراوانی

50 0.464 0.004 
 

آمده از آزمون ضریب همبستگی بین این دو متغیر حاکی از آن است که  دست بهنتایج 
برابر  α=0.004پاسخگوي مورد مطالعه ضریب همبستگی با سطح معناداري  50در بین 

 داري معنـی از سـطح   داري معنـی محاسبه شده است.از آنجا که این سـطح   R=0.464با 
است، دلیل کافی براي رد فرض صـفر وجـود دارد.    تر کوچکα=0.05مورد نظر محقق 

رابطـه   گیـریم  میمی شود. بنابراین نتیجه  تأییددر نتیجه فرض صفر رد و فرضیه اصلی 
 اناي و عملکرد مدیران وجود دارد.بین میزان تو  داري معنیمثبت و 

 گیري نتیجهبحث و 
آمده نشان داد که بین تناسـب شـغلی مـدیران  و عملکـرد آنـان رابطـه        دست بهنتایج 

که هرچه تناسب شغلی مـدیران   دهد میمستقیم و معناداري وجود دارد.این نتیجه نشان 
کاهش یابد عملکرد  و هرچه تناسب شغلی مدیران یافته افزایشبیشتر باشد عملکردشان 

) 1387) و شـمیرانی( 1389. این نتیجه با نتیجـه پـژوهش قلـی پـور(    یابد میآنان کاهش 
 همخوانی دارد.

شغلی مدیران بـا عملکـرد آنهـا     هاي ویژگیآمده نشان داد که بین میزان  دست بهنتایج 
شـغلی مـدیران بـا     هـاي  ویژگـی که هـر چـه    دهد میرابطه وجود دارد.این نتیجه نشان 

شاغل  هاي ویژگیو هرچه  یافته افزایشآنان تطابق داشته باشد عملکرد آنان  هاي یژگیو
.این نتیجـه بـا   یابـد  میشغلی مدیران متناسب نباشد، عملکرد آنان کاهش  هاي ویژگیو 

 ) همخوانی دارد.1389نتیجه پژوهش قلی پور(
مدیران با عملکرد آنان  هاي تواناییآمده  همچنین نشان داد که بین میزان  دست بهنتایج 

 هـاي  توانـایی که هـر چـه    دهد میرابطه مستقیم و معناداري وجود دارد.این نتیجه نشان 
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هـاي مـدیران کـم باشـد،      یافته و هرچه توانـایی  مدیران بیشتر باشد عملکردشان افزایش
 ) همخوانی دارد.1389یابد.این نتیجه با نتیجه پژوهش قلی پور( عملکرد آنان کاهش می

 گردد: دست آمده پیشنهاد می توجه به نتایج به با
تجربه کارکنان توجـه بیشـتري نمایـد و کارکنـانی را      سازمان به مهارت، تخصص و -1

جذب نماید که در این سه مؤلفه از بقیه افراد باالتر باشند تا توانایی آنـان بیشـتر باشـد.    
ـ    بر نتایج به چون بنا شـان بیشـتر باشـد     اییدست آمده از پژوهش هرچـه کارکنـان توان

 عملکرد باالتري خواهند داشت.

ها که به دنبال ایجاد تغییر و تحول در حیطه مدیریتی خود هستند  به مدیران سازمان -1
باشـد،   رجـوع مـی   هدفشان کارآمدي باالتر در سازمان براي جلب رضایت ارباب و

دیران و کـارگیري بهینـه مـ    گردد که سهم بیشتري به تالش در جهت به پیشنهاد می
هاي موجود در سازمان اختصاص دهند، چـون همیشـه    پست ها و کارکنان در شغل

باشد، بلکه توجه به  ها نمی تکنولوژي و منابع مالی بیشتر داروي نا کارآمدي سازمان
مباحثی همچون تناسب شغلی مدیران با کارشـان در بسـیاري از مـوارد آن هـم در     

کمتر توجه به ایـن موضـوعات مـی شـود،     هاي داخلی کشور که  ادارات و سازمان
 گشا و مفید باشد. تواند بسیار گره می

دهد که بین تناسب شغلی مدیران و عملکرد آنان رابطه  ها نشان می این پژوهش یافته در
دهد که داشتن تناسب شغل و شاغل  مستقیم و معناداري وجود دارد. این نتیجه نشان می

 ران باشد.تواند عامل افزایش عملکرد مدی می
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