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 چکيدُ
ىِو جؼیً ةـحؼ جضلق ایً ُغف ،ٌظام آىّزقی اؿث کَ ىی جّاٌغ ةاؿیاؿحگػاری وةؼٌاىَ ریؽی 

درؿث وىٌٍتق ةا ٌیازُای ىحٍّع وىحغیؼ افؼاد زاىػَ، راه رقغ وجّؿػَ را ُيّار ؿازد. ةغیِی 

اؿث کَ ىغیؼان ازؼایی ٌظام آىّزقی، ةاةکارگیؼی ةِیٍَ ىٍاةع اٌـاٌی وىادی وجالش در 

ىان ظّیف وةااجعاذ قیّه ُای رُتؼی ىٍاؿب وىّدؼ ىی جّاٌٍغ ةا جغییؼ در ٌگؼش ةِـازی ؿاز

کارکٍان ودةیؼان ظّد زىیٍَ ؿاز رقغ ظالكیث آیٍغه ؿازان زاىػَ گؼدٌغ.در راةٌَ ةا ؿتک 

ىغیؼیحی ورُتؼی جػاریف ىحػغدی ارائَ قغه اؿث .در ایً پژوُف رُتؼان را ةَ دو دؿحَ 

ىغار جلـیو ةٍغی قغه اٌغ. ُغف ایً جضلیق ةؼرؿی راةٌَ ةیً رُتؼان راةٌَ ىغار ووظیفَ 

ؿتک ىغیؼیحی ىغیؼان وظالكیث دةیؼان ةؼاؿاس ؿتک ىغیؼیحی فیغنؼ وارجتاط آن ةا ظالكیث 

ىی ةاقغ .اةؽار پژوُف قاىم پؼؿكٍاىَ ىغیؼیحی نّجاٌؽ وپؼؿكٍاىَ ظالكیث رٌغؿیپ ىی 

 7و6و2ٌاصیَ 3ٌفؼازىغیؼان زن از  30ٌفؼازدةیؼان و150ةاقغ.زاىػَ آىاری جضلیق قاىم 

ىّرگان جػییً قغه  –آىّزش و پؼورش ىكِغ  ةّده کَ ایً جػغاد ةااؿحفاده از زغول کؼزـی 

اؿث.ٌحایر صامهَ ٌكان ىیغُغ کَ ةیً ؿتک ىغیؼیث راةٌَ ىغار ىغیؼان وظالكیث دةیؼان 

ؿتک ىغیؼیث وظیفَ  راةٌَ ىػٍی دار وزّد دارد .ُيچٍیً جادیؼ ؿتک ىغیؼیث راةٌَ ىغار از

 ىغار ةؼظالكیث دةیؼان ةیكحؼ اؿث .

ؿتک ىغیؼیحی ،ىغیؼیث آىّزقی ،ظالكیث ،ؿتک راةٌَ ىغار ،ؿتک  :ٍاشگبى کليدي

 وظیفَ ىغار.
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 هقدهِ 
را اٌسام دٍُغ. ىغارس ةا دٌیای  پیچیغه ای روةَ رو ُـحٍغ در ُيَ دٌیا از ىغارس اٌحظار ىی رود جا ٌـتث ةَ گػقحَ کار ةیكحؼی 

و ایً ًّر ةَ ٌظؼ ىی رؿغ کَ فكارُای پایان ٌاپػیؼی راجضيم ىی کٍٍغ.ىغیؼان ىغارس ةایغ ىـئّنیحی ًاكث فؼؿا راةَ غِغه گیؼٌغ 

ىیغی وةضؼاٌی صکایث ىی کٍغ کَ ةَ .درغنؼی ةازٍتَ ُای ازحياغی ،ؿیاؿی واكحنادی زغیغ وجّان فؼؿا، قؼح قغم ةاال از وزّد ٌاا

 (15:1388ن آىّزقی ادؼةگػارد.)آٍُچیان، ظِّرپؼوٌغه،  آؿاٌی ىی جّاٌغةؼىغیؼا

زـث وزّ ةؼای دؿث یاةی ةَ راز ورىؽ ىغیؼیث ،ىغیؼان وؿازىاٌِا راگؼفحار چؼظَ گیر کٍٍغه ای ٌيّده وواژگان کاىال جازه ای 

ىحػهق ةَ داگالس  yو جئّریx راةَ غٍّان اةؽاری ىفیغاظحیار ٌيّدٌغ .جئّری  1ی یاًّفان ىغؽیراپغیغ آورده اؿث .ىغیؼان قیّه یّرش ىغؽ

جؼغیب قغٌغ .دراواظؼ دَُ قنث "ىغیؼیث ُغف گؼا"راةؼرؿی کؼدٌغ ،ةا 3ةهیک وىّجان"قتکَ ىغیؼیحی "راآزىایف کؼدٌغ . 2ىک گؼیگّر

ىحضّل  7ةاغٍّان درزـحسّی ةؼجؼی 6وراةؼت واجؼىً 5راکكف کؼدٌغ .جضث جادیؼ کحاب جام پیحؼز"ىغیؼیث اؿحؼاجژیک" 4جّؿي اگیّرآٌكف

را اىحضان کؼدٌغ . ونی ٍُّز ُو ىی جّان گفث کَ ُیچ راه   8گؼدیغٌغ و ةغون جؼدیغ دوایؼ کیفی و اقکال ىعحهف ىغیؼیث کیفیث زاىع

 حی وىفیغ واٌحظاراجی ةاال وزّد ٌغارد. یگاٌَ ای ةؼای جغةیؼ زِث فػانیث ىّك

دنیهف ایً ٌیـث کَ ایً دیغگاه ُا ىفاُیو ٌاچیؽی ُـحٍغ .ةـیاری ازآٌِا ىی جّاٌٍغ کارگؼ افحٍغ ،نیکً جهلی ىا از آٌِا ٌتایغ  

ایٍکَ ةَ آٌِا ُيچّن راه ُيچّن راٍُيای صک قغه ةؼجاةهُّای ؿٍگی ةاقغ .ةایغ ىٍػٌف ةاقٍغ وُؼگاه ىّرد ٌیازٌغ ةَ کارگؼفحَ قٌّغ ،ٌَ 

ىلّنَ ىغیؼیث ُيیكَ ُيؼاه ةاىغُا وآییً ُای روز "غىّ ىؼکؽؿازىاٌِای کارآىغ ىی گّیغ: 9کارُای ُيیكگی وکاىم ٌگاه قّد. ادوارد نّنؼ

ول ایٍکَ رویکؼدُای ،وىٍادیان وىغغیان ایً غؼمَ ةّده اؿث .ایً اىؼةاغخ قغه کَ ةـیاری از ىغیؼان ةَ یکی از ایً دو ٌحیسَ ةاًم ةؼؿٍغ :ا

جازه چیؽی زؽُای وُّی ةی ىایَ ٌیـحٍغ ،ویا ایٍکَ ةؼٌاىَ ای ظاص پاؿط ُيَ ىكکالت اؿث .اىا واكػیث پیچیغه جؼ وچانف اٌگیؽجؼ 

ازایٍِاؿث .زُّؼه فؼاخ ىغیؼیث زغیغ ةغیً ىػٍی اؿث کَ ىغیؼان ٌیازىٍغایً ُـحٍغ کَ ُيّاره از ىیان غلایغ پیكؼو ىّزّد در دؿحؼس 

 ( 13:1381)اؿحّارت کؼیٍؼ،جؼزيَ ىضيغغهی صـیً ٌژاد ، "ظّد ىفاُیيی را اٌحعاب کٍٍغ .

از زيهَ ؿازىان ُایی کَ ایً جضلیق اُيیث وٌلف زیادی در آن ظّاُغ داقث ،ؿازىاٌِای آىّزقی ةعنّص ؿازىان آىّزش 

داٌف  قغهی و  ةعاًؼ رؿانث وارزش   ىػهيان آیٍغ. صـاب ىی داٌف آىّزان از اككار پؼاُيیث ُؼ زاىػَ ای ةَ وپؼورش اؿث. ىػهيان و

 ىػهيان ، ُؼ ىغیؼ آىّزقی ىستّر اؿث در ىضیي قغهی ظّد ةا  ُـحٍغ.   ایٍکَ آیٍغه ؿازان زاىػَ و ه غهث جّاٌاییِای ةانلّ آىّزان ةَ 

ىّفلیث ىغیؼ واةـحَ ةَ   اةي آٌلغر اُيیث دارد کَةاقغ. ةؼكؼاری ایً رو  اونیاء وکارگؽاران اداره وىلاىات ىضهی ارجتاط داقحَ ، آىّزان داٌف

ٌّآور در آىّزش وپؼورش ودیگؼ ىؼاکؽ غهيی ،آىّزقی اُيیحی دو چٍغان دارد چؼاکَ ایً ىؼاکؽ  از ًؼفی ٌیاز ةَ افؼادظالق و . آن ىی ةاقغ

ىّفلیث  ؿازىاٌِا وادارات ةَ غِغه دارٌغ وةؼای کهیَ  ىحعنل و ٌیؼوی اٌـاٌی ىحػِغ جؼةیث و  ٌلف ةـیار ىِيی رااز نضاظ جػهیو

ةؼایً ىی جّان گفث جضلیلی کَ در آیٍغه ةَ  کكف واظحؼاغات اؿث.ةٍا ،ٌّآوری ،  زیاد ىحکی ةؼ ظالكیث ؿازىاٌِای اىؼوزی ةَ ٌـتث

ُيَ  ٌحیسَ ُغ ةّد کَةیكحؼ ىحّزَ ىؼاکؽ غهيی،آىّزقی ،ؿازىان آىّزش وپؼورش،ىغیؼان آىّزقی ،ىػهيان ظّا ظّاُغقغ اىیغظغا ارائَ

 .ایٍِا در ٌِایث ةَ داٌف آىّزان وفؼاگیؼان ظحو ظّاُغ قغ

 

در کارظاٌَ فّالد ؿازی ةحِهو کَ در ىّرد صغاکذؼ ةازدُی جّنیغ اٌسام گؼفث .اوةا  1893جا  1890از ؿال  10تحقيقبت تيلَر -

ُا ةَ ٌحایسی دؿث یافث .ٌحایر ایً جضلیلات پایَ واؿاس اٌغازه گیؼی زىان و روش اٌسام و ىػیارُا ووّاةي اٌسام کار وایساد جعنل 

 11(1988،184ىغیؼیث غهيی گؼدیغ .)ةاجهؼ، 

 

در زىیٍَ ةؼرؿی ىـائم وىكکالت اداره اىّر کارکٍان  1918جا 1888در ذوب فهؽات فؼاٌـَ از ؿال  12تحقيقبت ٌّري فبیَل -

 ،در جکيیم ٌظؼیات جیهّر ةّد .ٌحایر ایً جضلیلات پایَ گػاری ةؼ ىغیؼیث اداری گؼدیغ .

                                                           
1 Brain storming  
2 Douglas Mac Gregor  
3 Managerial grid  
4 Igor Ansoff  
5 Tom Peters  
6 Robert Waterman 
7 In  search of Excellence  
8 Total Quality Management TQM 

 9 Edward  Lawler 
10 Taylor ,F                                                                             
11 Gathorne V.Buttler                                                    
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ةَ کيپاٌی وؿحؼن  ،از داٌكگاه ُاروارد در کارظاٌسات واةـحَ 14بِ رّبري التَى هبیَ 13تحقيقبت هعرٍف بِ ّبثَرى -

در ٌؽدیکی قِؼ قیکاگّ اٌسام گؼدیغ .ىیّ در ایً جضلیلات ٌكان داد کَ ةؼظالف جنّر ماصتان کارظاٌَ کَ غّاىم ىادی  15انکحؼیک

وفیؽیکی را ىّزب روایث ىٍغی وافؽایف جّنیغ در روصیَ کارکٍان ىی پٍغاقحٍغ ،غّاىم دیگؼی ٌظیؼ ةؼكؼاری رواةي اٌـاٌی ،زّ دوؿحاٌَ 

ساد رواةي ميیياٌَ ،ىكارکث ،پػیؼش واغيال روقِای اٌـاٌی ،غّاىم ىّدؼ ةؼافؽایف جّنیغ ةَ صـاب ىی آیٍغ .ٌحایر ایً جضلیلات ىّزب وای

 16(30،1990ةَ وزّد آىغن ىکحب رواةي اٌـاٌی گؼدیغ .)گّردن ،

 

رد ىٌانػَ كؼار داده وٌحیسَ گؼفحٍغ کَ (در آزىایكاجی روقِای رُتؼی آزاد ىٍكاٌَ واؿحتغادی را ى1939ّ) لَیي ،ليپت ،ٍایت -

رُتؼی آزادىٍكاٌَ )ظّاؿحار ىـاوات ةا رفحارُای دوؿحاٌَ ىتحٍی ةؼ آزاد گػاری صق اٌحعاب وآؿان گیؼی (ىػيّال ىّزغ روصیَ ظّةحؼی 

ؿیب ىی رؿاٌغ .)غٍی اؿث وةَ کیفیث جّنیغ ةِحؼی ىی اٌساىغ .در صانی کَ رُتؼی ىـحتغاٌَ اغهب ةَ روصیات وكاةهیث جّنیغ افؼاد آ

،1373) 

 

:ٌحایر جضلیلات ایً ىضلق ٌكان داد کَ غّاىم قعنیحی دیگؼی ٌظیؼ جّاٌایی ایساد ارجتاط ىٍاؿب ةا دیگؼان ،ىی استبگدیل-

 (62:1988جّاٌغ در رُتؼی ادؼ ةعف وىّفلیث آىیؽ ٌلف جػییً کٍٍغه ای داقحَ ةاقغ .)رایث ،

ًظبم جدید هتَسطِ در برقراري ٍارائِ رٍابط اًسبًی در هحيط آهَزضگبّی  کبهيببی هدیراىدر جضلیلی کَ ةَ ىٍظّر 
از دیغگاه دةیؼان ،ىكاوران  74-75ىغرؿَ دوره ىحّؿٌَ ٌظام زغیغ قِؼ ىكِغ در ؿال جضنیهی  20( در 1376جّؿي کُّـحاٌی )

 وکارکٍان اٌسام گؼفحَ اؿث ٌحایر زیؼ صامم گؼدیغه اؿث :

ان آىّزقی وغیؼ آىّزقی ىغارس ٌيٌَّ جضلیق ،ىغیؼان ٌظام زغیغ آىّزش ىحّؿٌَ در ىغیؼیث ةَ ٌظؼ ىكاوران وؿایؼ کارکٍ

 رواةي اٌـاٌی ىّفق ةّده اٌغ .

بررسی ًگرش هدیراى ،اعضبي ّيبت علوی ٍکبرهٌداى داًطگبُ "(جضث غٍّان 1373جضلیق دیگؼی جّؿي ىيحاز فِیيی )

 اٌسام قغه اؿث کَ چکیغه آن ةَ كؼار زیؼ اؿث :"زهبى ٍهدیریت آى داًطگبُ ًسبت بِ هيساى رابطِ هداري ٍکبر هداري در سب رازي

ةیً ىیؽان راةٌَ ىغاری و کارىغاری کَ در ؿازىان و ىغیؼیث داٌكگاه رازی اغيال ىی گؼدد از ٌظؼ ىغیؼان ، اغىای ُیات غهيی 

اٌكگاه از ٌظؼ ایً ؿَ گؼوه و راةٌَ ىغاری وکارىغاری و کارىٍغان جفاوت وزّد دارد و ةیً ىیؽان راةٌَ ىغاری و کار ىغاری ىػيّل در د

ىٌهّب در رُتؼی جیيی قتکَ ىغیؼیث وؿٌش غانی رُتؼی جهفیلی ٌيّدار نّجاٌؽ ،جفاوت وزّد دارد .یافحَ ُای پژوُف ٌكان ىی دُغ کَ 

 کارىغاری وراةٌَ ىغاری ُؼدو در ؿٌش ىحّؿي ىایم ةَ وػیف اؿث .

 

(ىػحلغاؿث کَ ظالكیث ةَ دالئم زیؼ ةؼای ىغیؼان ارزقيٍغ اؿث :ىغیؼان ظالق ةَ اصحيال ةیكحؼی ىی 1994) 17جبى پراٍر-

جّاٌٍغ از ظّد وىغرؿَ جضث ىغیؼیث ظّد در ىّازَِ ةا ىكکالت و ةِؼه گیؼی از فؼمث ُا در زِث ظالكیث کيک ةگیؼٌغ .ىػهيان از نضاظ 

ی در کار ظّد ىی کٍٍغ .ىغیؼان ةَ ىػهيان در ارائَ اٌغیكَ ُای ٌّ وًؼح ُای زغیغ فؼدی ،اصـاس آزادی غيم ،چانف وروایث ةیكحؼ

اغحياد کؼده ،آٌِا را جكّیق ىی کٍٍغ. ةا ظالكیث ةیكحؼ ىغیؼ وُيکاران او کيیث وکیفیث جنيیيات افؽایف ىی یاةغ و در ٌحیسَ داٌف 

 آىّزان از آىّزش ةِحؼی ةؼظّردار ىی قٌّغ .

 هقبلِ سبک رّبري هدیراى ٍخالقيت کبرکٌبى .هطبلعِ هَردي ضرکت کلر پبرض (1389ر ٌژاد ، غيؼان زاده )ةیک زاده ، ذوانفلا-

را ارائَ ٌيّده اٌغ . ٌحایر  جضلیق ٌكان دادکَ ةیً ىیؽان ارجتاط ؿتک رُتؼی اٌـان ىغار وظالكیث کارکٍان غيهیاجی ةاکار قٍاؿان در تبریس

ی وزّد دارد و ةیً ىیؽان ارجتاط ؿتک رُتؼی کار ىغار وظالكیث کارکٍان غيهیاجی ةا کارقٍاؿان قؼکث کهؼ پارس جتؼیؽ جفاوت ىػٍی دار

 در قؼکث کهؼ پارس جتؼیؽ جفاوت ىػٍی داری وزّد ٌغارد.

 ةا جّج ةَ ىٌانب ةیان قغه ةَ ةؼرؿی فؼویات ذیم ىی پؼدازیو.

 

                                                                                                                                                                                       
12 Henri Fayol                                                                   
13 Haw  Tohorne   Experiment                                          
14 Elton   Mayo  
15 Western   Electric  
16 Judith   R.Gordon   
17 John  Praver  
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 فرضيبت تحقيق 

 دةیؼان ىغارس دظحؼاٌَ راةٌَ ىػٍی دار وزّد دارد. ةیً ؿتک ُای ىغیؼیث ىغیؼان وظالكیث : فرضيِ اصلی

 فرضيِ ّبي فرعی:

 ةیً ؿتک ىغیؼیث وظیفَ ىغار ىغیؼان وظالكیث دةیؼان ىغارس دظحؼاٌَ راةٌَ ىػٍی دار وزّد دارد. -

 ةیً ؿتک ىغیؼیث راةٌَ ىغار ىغیؼان وظالكیث دةیؼان ىغارس دظحؼاٌَ راةٌَ ىػٍی دار وزّد دارد. -

 ةیً ىیؽان ؿٍّات ظغىث ىغیؼان وظالكیث دةیؼان ىغارس دظحؼاٌَ راةٌَ ىػٍی داروزّد دارد.  -

 جادیؼ ؿتک ىغیؼیث راةٌَ ىغار از ؿتک ىغیؼیث وظیفَ ىغار ةؼظالكیث دةیؼان ةیكحؼ اؿث. -

 

 الگَي ًظري پصٍّص: 
ؿحَ رُتؼان راةٌَ ىغار ووظیفَ ىغار جلـیو ةٍغی در ایً پژوُف کَ ةؼاؿاس انگّی ٌظؼی فیغنؼ ارائَ قغه اؿث ،رُتؼان ةَ دو د

قغه اٌغ. .ةؼایً ىتٍا ُغف ایً جضلیق ةؼرؿی راةٌَ ةیً ؿتک ىغیؼیحی ىغیؼان وظالكیث دةیؼان ةؼاؿاس ؿتک ىغیؼیحی فیغنؼ وارجتاط آن 

 ةا ظالكیث ىی ةاقغ.

 

 رٍش پصٍّص :
ث درةیً ىغیؼان وظالكیث دةیؼان ىغارس ىحّؿٌَ اول ةاجّزَ ةَ ىّوّع جضلیق صاوؼکَ ةَ ةؼرؿی ارجتاط ةیً ؿتک ىغیؼی

ىكِغ پؼداظحَ وُیچ ىحغیؼی ىّرد دؿحکاری واكع ٌكغه اؿث وجٍِا ةَ ةؼرؿی رواةي ةیً ىحغیؼُاىغٌظؼ كؼار گؼفحَ  7و6و2دظحؼاٌَ ٌّاصی 

يتـحگی ةیً ىحغیؼُای ىٌؼوصَ در اؿث ،ازایً روپژوُف صاوؼ یک ىٌانػَ زىیٍَ یاةی از ٌّع ُيتـحگی اؿث کَ ةا ُغف جػییً راةٌَ وُ

 فنم اول مّرت گؼفحَ اؿث .

 ایً پژوُف از صیخ ُغف درزىؼه جضلیلات کارةؼدی كهيغاد ىی گؼدد.

 

اٌسام قغه اؿث ودر ةیً ىغارس ىحّؿٌَ  1394-95: ایً جضلیق  از ٌظؼ كهيؼو زىاٌی در ٌیيَ دوم ؿال جضنیهی جبهعِ آهبري 

 ازؼاقغه اؿث. 7و6و2ٌاصیَ 3 اول  دظحؼاٌَ دونحی قِؼ ىكِغ در
 

 رٍش ًوًَِ گيري : حجن ًوًَِ ٍ
ٌفؼىغیؼ ةَ  30ٌفؼ دةیؼ و 150ةَ ىٍظّر جػییً صسو ٌيٌَّ آىاری اززغول کؼچـی ىّرگان اؿحفاده قغ ،ًتق ایً زغول ةایغ 

روش ،افؼاد ىّردٌیاز ةَ مّرت جنادفی از غٍّان ٌيٌَّ اٌحعاب قٌّغ .ةؼای جػییً ایً ىلغار ٌيٌَّ از روش جنادفی ؿاده اؿحفاده قغ. در ایً 

کَ ةَ جؼجیب از ٌظؼ ةػغآىّزقی ٌّاصی  7و6و2فِؼؿث اغىای زاىػَ اٌحعاب ىی قّد. زاىػَ آىاری ةاجّزَ ةَ ىضغودیث زىان از ؿَ ٌاصیَ 

 ٌاةؼظّردار ،ةؼظّردار وٌیيَ ةؼظّردار ىی ةاقٍغ راقاىم ىی گؼدد.

 ةؼای زيع آوری اًالغات ىّرد ٌیاز پؼؿكٍاىَ ةّد.ةاجّزَ ةَ اُغاف جضلیق ةِحؼیً روش 

 

 ابسار جوع آٍري دادُ ّب:
اةؽار زيع آوری داده ُا درایً پژوُف پؼؿكٍاىَ ُای اؿحاٌغارد قغه ای ىی ةاقٍغ کَ جّؿي ماصتٍظؼاٌی چّن 

ٍان الزم از روایی پؼؿكٍاىَ ُا از رٌغؿیپ)ظالكیث( ونّجاٌؽ )ؿتک ىغیؼیث (جِیَ وىّرد اؿحفاده كؼار گؼفحَ اؿث .اىا ةؼای کـب اًيی

ٌظؼیات ىحعننان ىؼةًَّ ٌیؽ اؿحفاده قغ. ةَ ًّری کَ اؿاجیغ راٍُيا وىكاور وچٍغٌفؼاز ماصب ٌظؼان در اىّر آىّزقی پؼؿكٍاىَ ُای 

 ىؽةّر را ىّرد ارزیاةی دكیق كؼار دادٌغ وپؾ از امالصات الزم ایً پؼؿكٍاىَ ُا ىّرد اؿحفاده كؼار گؼفث .

 پژوُف از دو ٌّع پؼؿكٍاىَ اؿحفاده قغه اؿث : درایً

 انف (پؼؿكٍاىَ جػییً ظالكیث دةیؼان کَ جّؿي دةیؼان جکيیم گؼدیغه اؿث.

 ب(پؼؿكٍاىَ جػییً ؿتک رُتؼی ىغیؼان کَ جّؿي ىغیؼان جکيیم گؼدیغه اؿث.
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 رٍش تجسیِ ٍ تحليل دادُ ّب
وارد و ةا ( ciencesocial sackage for ptatistical Sغهّم ازحياغی )داده ُا پؾ از زيع آوری در ٌؼم افؽار آىاری ةؼای 

  % ىّرد جسؽیَ و جضهیم كؼار گؼفحَ اؿث .95وؼیب اًيیٍان 

فؼویَ ُای یک انی ؿَ ةا اؿحفاده از وؼیب ُيتـحگی آزىّن قغه اٌغ. ةَ ىٍظّر ةؼرؿی فؼویَ چِارم پژوُف از آزىّن جی دو 

اؿحفاده ىی قّد . ایً آزىّن ةؼای ىلایـَ ىػٍاداری ىیاٌگیً ةیً دو گؼوه یا دو  (Independent Samples Testٌيٌَّ ای ىـحلم )

ٌيٌَّ زغا از ُو ةَ کار ىی رود ، ةَ ٌضّی کَ ىحغیؼ ىـحلم غيغجاً اؿيی دو وزِی و ىحغیؼ واةـحَ ، فامهَ ای یا ٌـتحی ةاقغ . ةضخ 

ىّرد ىلایـَ کاىالً از ُو زغا ُـحٍغ . ىذالً در ىلایـَ فؼایٍغ یادگیؼی ىغارس ىـحلم ةّدن ٌيٌَّ ُا ، ةغیً ىػٍی اؿث کَ دو گؼوه 

 ُّقيٍغ و غادی ، فؼایٍغ یادگیؼی ُیچ کغام از دو گؼوه جأدیؼی ةؼ ُو ٌغارٌغ ، چّن از دو ٌيٌَّ زغا جكکیم قغه اٌغ . 

 

 تجسیِ ٍ تحليل آهبري فرضيِ ّبي پصٍّص

 هدیراى ٍخالقيت دبيراى هدارض دختراًِ رابطِ هعٌی دار ٍجَد دارد.: بيي سبک هدیریت ٍظيفِ هدار 1فرضيِ 

ىی ةاقغ . ةا جّزَ ةَ ىلغار ؿٌش ىػٍاداری  465/0و 135/0ىلغار وؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن و ؿٌش ىػٍاداری آن ةَ جؼجیب 

ػٍی وزّد راةٌَ ىػٍی دار ةیً ىی ةاقغ،  ىی جّان چٍیً اؿحٍتاط ٌيّد کَ فؼض آزىّن ی 05/0وؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن کَ ةؽرگحؼ از 

 وظیفَ ىغاری و ظالكیث دةیؼان ىغارس دظحؼاٌَ پػیؼفحَ ٌيی قّد.   

 

 : بيي سبک هدیریت رابطِ هدار هدیراى ٍخالقيت دبيراى هدارض دختراًِ رابطِ هعٌی دار ٍجَد دارد.2فرضيِ  
ىحغیؼ ىػکّر ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفث.از آزىّن کهيّگؼف ةَ ىٍظّر جسؽیَ و جضهیم فؼض فّق اةحغا ٌؼىال ةّدن داده ُا را در دو 

 05/0اؿيیؼٌف در ارجتاط ةا راةٌَ ىغاری و ظالكیث دةیؼان اؿحفاده قغه. ةا جّزَ ةَ ٌحایر ىكاُغه قغه و ؿٌش ىػٍاداری ُای ةؽرگحؼ از 

 (، ٌؼىال ةّدن جّزیع داده ُا پػیؼفحَ ىی قّد . 0.2)

) ٌؼىال ةّدن  جّزیع داده ُا ( از وؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن زِث جضهیم فؼویَ دوم پژوُف ةٍاةؼایً ةا جّزَ ةَ قؼایي ىّزّد 

 اؿحفاده ىی قّد .

ىی ةاقغ. ةا جّزَ ةَ ىلغار ؿٌش ىػٍاداری وؼیب  0.00و  0.73ىلغار وؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن و ؿٌش ىػٍاداری آن ةَ جؼجیب 

چٍیً اؿحٍتاط ٌيّد کَ فؼض آزىّن یػٍی وزّد راةٌَ ىػٍی دار ةیً راةٌَ ىی ةاقغ،  ىی جّان  05/0ُيتـحگی پیؼؿّن کَ کّچکحؼ از 

ىغاری و ظالكیث دةیؼان ىغارس دظحؼاٌَ پػیؼفحَ ىی قّد. و ةا جّزَ ةَ ىلغار ایً وؼیب، وزّد راةٌَ ای كّی ةیً ایً دو ىحغیؼ اؿحٍتاط 

 ىی قّد.  

 

 رض دختراًِ رابطِ هعٌی دار ٍجَد دارد.: بيي هيساى سٌَات خدهت هدیراى ٍخالقيت دبيراى هدا3فرضيِ 
ةا جّزَ ةَ قؼایي ىّزّد ) ٌؼىال ٌتّدن  جّزیع داده ُا ( ازىػادل ٌاپارىحؼی وؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن یػٍی وؼیب ُيتـحگی 

 اؿپیؼىً زِث جضهیم فؼویَ ؿّم پژوُف اؿحفاده ىی قّد .

ىی ةاقغ . ةا جّزَ ةَ ىلغار ؿٌش ىػٍاداری  0.235و 0.223ىلغار وؼیب ُيتـحگی اؿپیؼىً و ؿٌش ىػٍاداری آن ةَ جؼجیب 

ىی ةاقغ،  ىی جّان چٍیً اؿحٍتاط ٌيّد کَ فؼض آزىّن یػٍی وزّد راةٌَ ىػٍی دار ةیً  05/0وؼیب ُيتـحگی پیؼؿّن کَ ةؽرگحؼ از 

 ؿٍّات ظغىث ىغیؼان و ظالكیث دةیؼان ىغارس دظحؼاٌَ پػیؼفحَ ٌيی قّد.  

 

 یت رابطِ هدار از سبک هدیریت ٍظيفِ هدار برخالقيت دبيراى بيطتر است.: تبثير سبک هدیر4فرضيِ 
ةَ ىٍظّر جضهیم راةٌَ فّق اةحغا ىغیؼان را ةَ دو گؼوه راةٌَ ىغار و وظیفَ ىغار جلـیو ىی کٍیو. ؿپؾ ٌؼىال ةّدن جّزیع داده 

 ياییو. ُا را ُيچّن فؼویَ ُای كتهی ةا اؿحفاده از آزىّن کهيّگؼف اؿيیؼٌف ةؼرؿی ىی ٌ

(، ٌؼىال ةّدن جّزیع داده ُا پػیؼفحَ ىی قّد .  0.2) 05/0ةا جّزَ ةَ ٌحایر ىكاُغه قغه و ؿٌش ىػٍاداری ُای ةؽرگحؼ از 

ةٍاةؼایً ةا جّزَ ةَ قؼایي ىّزّد ) ٌؼىال ةّدن  جّزیع داده ُا ( از آزىّن جی دو ٌيٌَّ ىـحلم زِث جضهیم فؼویَ چِارم پژوُف اؿحفاده 

 ىی قّد.
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کيحؼ ىی ةاقغ، ةٍاةؼایً فؼض مفؼ آزىّن کَ ةیاٌگؼ غغم جفاوت ةیً ایً دو ىحغیؼ ىی ةاقغ رد و  0.05ىػٍاداری آزىّن از  ؿٌش

فؼض ىلاةم یػٍی وزّد جفاوت ىػٍی دار ةیً ظالكیث دةیؼاٌی کَ ةا ىغیؼان راةٌَ ىغار کار ىی کٍٍغ و ظالكیث دةیؼان ىغیؼان وظیف ىغار 

 .پػیؼفحَ ىی قّد 
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 ًتيجِ گيري :بحث ٍ 
جؼكی ُؼزاىػَ ای در گؼو ٌّع وچگٌّگی  ىّوّع ایً جضلیق ةؼرؿی راةٌَ ةیً ؿتک ىغیؼیث ىغیؼان وظالكیث دةیؼان ىی ةاقغ.

آىّزان ىی ةاقٍغ.ُغف امهی ایً (غّاىم ىِو ایً فػانیث ىػهيان وداٌف 17:1373فػانیحی اؿث کَ درىغارس اٌسام ىی گیؼد.)ىیؼکيانی ،

جضلیق قٍاؿایی راةٌَ ةیً ؿتک ىغیؼیث ىغیؼان وظالكیث دةیؼان ةّده اؿث .ةَ غتارت دیگؼ ایً جضلیق ةَ ةؼرؿی ایً فؼض کَ آیا ةیً 

ةغؿث آىغه  درجضهیم ؿتک ىغیؼیث وظالكیث راةٌَ وزّد دارد وایٍکَ چَ ٌّع ؿتک ىغیؼیحی راةٌَ ةیكحؼی ةاظالكیث دارد پؼداظحَ اؿث.

ىضلق ىحّزَ قغکَ ؿتک ىغیؼیث وارجتاط ىغیؼ ةاکارکٍاٌف ىی جّاٌغ جادیؼ ةـؽایی ةؼ روی ادؼةعكی کار آٌان و ظالكیث داقحَ ةاقغ .در 

فؼویَ ىّردةؼرؿی كؼار گؼفث ٌحایر ةغؿث اىغه از ایً چِار صلیلث ارجتاًات ٌلٌَ آغاز کهیَ وظایف ىغیؼیحی اؿث . در ایً جضلیق 

ٌكان داد کَ از ىیان ؿتک ُای ىغیؼیث ؿتک راةٌَ ىغار ىی جّاٌغ در ایساد ظالكیث وافؽایف آن در ةیً دةیؼان ىّدؼ ةاقغ .ٌلف  ةؼرؿیِا

ىغیؼ در پؼورش ظالكیث ،جضؼیک وجكّیق کارکٍان ،جفّیه اظحیار ةَ کارکٍان ، پیغا کؼدن ذًُ ُای ظالق واؿحفاده از ایغه ُای ظالق 

ٌلف ىغیؼیث در ىسيّغَ ای کَ ظالكیث وٌّ آوری از وؼوریات وغاىم امهی آن ىسيّغَ ىضـّب ىی قّد ىذم دیگؼان اؿث .در صلیلث 

ىسيّغَ آىّزش وپؼورش ،ةـیار ىِو وصـاس اؿث . زیؼا ىغیؼیث ىی جّاٌغ جّاٌایی واؿحػغاد ظالكیث وٌّ آوری را در افؼاد ایساد ،جؼویر 

ىاٌع ایً اىؼ صیاجی قّد.ُؼ چَ ٌظارت جّؿي ظّد دةیؼان اٌسام قّد وُؼ چَ ىغیؼان از  وجكّیق کٍغ و یا رفحار غيهکؼد آٌِا ىی جّاٌغ

ارجتاًات دو ًؼفَ وةاز ،راةٌَ دوؿحاٌَ وميیيی وجفّیه اظحیار ةَ دةیؼان اؿحفاده ىی کؼدٌغ ، ىیؽان ظالكیث ٌیؽ افؽایف ىی یافث. 

ایً اىؼ ٌيی جّاٌغ جادیؼ چٍغاٌی ةؼ روی ٌّع ارجتاًات ودر ٌحیسَ ُيچٍیً ةا جّزَ ةَ ىحغیؼ ؿٍّات ظغىث ،ایً ٌحیسَ صامم قغ کَ 

ةؼاٌگیعحً ظالكیث در ةیً دةیؼان داقحَ ةاقغ . ُيچٍان کَ در اٌسام پژوُف ىغیؼاٌی ةا ؿاةلَ کو ىكاُغه قغه اؿث کَ ةا جّزَ ةَ ؿتک 

ٌيّده ةّدٌغ . وةؼ غکؾ ىغیؼاٌی ةا ؿاةلَ ظغىث ةاال راةٌَ ىغاری کَ داقحٍغ ، ظالكیث را در ةیً دةیؼان آن آىّزقگاه جكّیق وجؼغیب 

ةغنیم ایٍکَ از ؿتک وظیفَ ىغاری و از رواةي  ظكک وؿٍحی اؿحفاده ىی ٌيّدٌغ و فلي ةَ پیؼوی مؼف از كّاٌیً وىلؼرات ةـٍغه ىی 

 .کؼدٌغ ، ةاغخ کاُف ظالكیث در ةیً دةیؼان قغه ةّدٌغ

 

 پيطٌْبدات:

 تَصيِ بِ هدیراى:
راُکارُای ایساد وافؽایف ظالكیث در کارکٍان کَ ةایغ جّؿي ىغیؼان ةَ کار ةـحَ قّد ،اول افؽایف اٌگیؽش در  از ىِو جؼیً

ىیان کارکٍان ،دوم اٌحناب ىحٍاؿب افؼاد ةا جػِغ وىحعنل وغغم ازتار قغم ٌاىٍاؿب ةَ افؼاد ، ایساد ُياٍُگی ىٍاؿب ةیً کارکٍان ، 

 قغ. دادن آزادی غيم وجفّیه اظحیار ىی ةا

ُيچٍیً در اظحیار كؼار دادن ىٍاةع ىِيی چّن زىان  جعنیل ىٍاةع ىانی ٌیؽ اٌگیؽش را در افؼاد افؽایف  ىی دُغ .ایساد 

گؼوُِای کاری وصيایث ىحلاةم از اغىای گؼوه وٌیؽ جؼکیب اٌغیكَ ُای ىحفاوت ةیً کارکٍان کَ ىی جّاٌغ اقحیاق افؼاد را ةَ ُغف افؽایف 

 ؼةیات وىِارجِای جفکؼ ظالق را ارجلاء ىی ةعكغ .داده ودر ٌحیسَ جس

پاداش ،جكّیق ، اغحٍا واغحياد ،غغم ارزیاةیِای ةی ىّرد و وكث گیؼ وایساد فىای کاری آرام وةغون ةیو وجؼس ،صيایث ؿازىاٌی 

ُيَ از زيهَ غّاىهی ُـحٍغ ،جلّیث ُيکاریِای ىحلاةم ،اصـاس ُغف ىكحؼك ةیً کارکٍان وىغیؼان وایساد زػاةیث کاری ةؼای کارکٍان ، 

حیسَ کَ ىغیؼان ةا جادیؼ ةؼ آٌِا وٌیؽ ادؼ گػاری ةؼ روی دو ىّنفَ دیگؼ یػٍی جعنل وجفکؼ ظالق ،ىی جّاٌٍغ ةَ ارجلاء وپیكؼفث ؿازىان ودر ٌ

 ةَ جؼكی زاىػَ ٌیؽ کيک قایان جّزِی داقحَ ةاقٍغ .

 

   تَصيِ بِ هسئَالى :

وؼورت ىـئهَ ىغیؼیث ىغارس جّمیَ ُای زیؼ ةؼای ىـئّالن  ةاجّزَ ةَ اُيیث و ً جضلیق وةاجّزَ ةَ ٌحایر ةغؿث آىغه از ای

 پؼورش وؼوری ىی ٌيایغ. ودؿث اٌغرکاران آىّزش و

ایً جضلیق ارجتاط ظالكیث را ةاؿتک ىغیؼیث فیغنؼ ةؼرؿی ٌيّده اؿث ونی از آٌسا کَ ؿتک ُا وٌظؼیات گٌّاگٌّی از ایً -1

ىػهيان ةَ ىؼصهَ  رُتؼی ةؼگؼفحَ از ٌظؼیات ىحػغد در زيػیث ىغیؼان و ث ؿتک ُای گٌّاگّن ىغیؼیث ودؿث وزّد دارد ،ىفیغاؿ

 آزىایف در آیغ.

 ،حفاده ىی کٍٍغ( از غّاىم اٌگیؽقی ٌـتحا ظّب اؿىغیؼان )ةاوزّد ىضغودیحِای ىادی یافحَ ُای جضلیق ةیان ىی کٍٍغ کَ-2

ورقی ةا ةؼٌاىَ ریؽی ،اىکاٌات ىادی ةیكحؼی در اظحیار ىغیؼان ىغارس كؼار دٍُغ جا از ایً ةٍاةؼایً جّمیَ ىی قّد ىـئّالن آىّزقی وپؼ

 ًؼیق آٌان ةحّاٌٍغ ةعكی از ٌیازُای اٌگیؽقی ىػهيان را در زِث افؽایف ظالكیث ةؼ آورده ؿازٌغ .
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ی ایً پژوُف در ىغارس  پـؼاٌَ ىی در ایً جضلیق ىحغیؼ زٍـیث ةَ غٍّان ىحغیؼ کٍحؼل در ٌظؼ گؼفحَ قغ ،ةٍاةؼایً ةا ازؼا -3

 جّان جاییغ ةیكحؼی در ایً زىیٍَ ةغؿث آورد .

 ازؼای جضلیق در ىغارس اةحغایی وىحّؿٌَ ٌیؽ پیكٍِاد ىی گؼدد.  -4

پیكٍِاد ىی گؼدد ةاجّزَ ةَ اُيیث ىّوّع ظالكیث ووؼورت وزّد آن در زىان کٌٍّی دوره ُای ويً ظغىث ظالكیث  -5

 ىغیؼان وةَ جٍاوب ةؼای دةیؼان ةؼگؽار گؼدد. وراُِای کـب آن ةَ

 پؼؿكٍاىَ از راُِای دیگؼ ٌیؽ اؿحفاده گؼدد. جّمیَ ىی گؼدد زِث ةغؿث آوردن اًالغات ةیكحؼ غالوه ةؼ -6
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