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 چکیدٌ
پژوُض صاضر ةا ُدف ةررشی كاةهیث ُای داٌظگاه فرٍُگیان در روصیَ ىػهيی و ٌظاط 

زاىػَ و اشث. روش جضلیق جّغیفی از ٌّع ُيتصحگی ةّده  داٌظسّىػهيان ةَ ازرا درآىده

داٌظگاه فرٍُگیان اشحان ی داٌظسّیان کارطٍاشی پیّشحَ کهیَایً پژوُض طاىم آىاری 

ةَ روش  کَ ٌفر ىی ةاطٍد898طاىم  95-96در شال جضػیهی چِارىضال وةخحیاری 

ةرای جسزیَ و  .گردید َ ةیً داٌظسّىػهيان جّزیعپرشظٍاى 148جػادفی ظتلَ ای جػداد 

جضهیم داده ُا از آزىّن ُيتصحگی پیرشّن و جضهیم رگرشیّن گام ةَ گام اشحفاده گردید. 

ٌحایر جضلیق ٌظان داد کَ ةیً زّشازىاٌی داٌظگاه و روصیَ ىػهيی داٌظسّیان، ةیً اىکاٌات 

اىّزطی و رفاُی داٌظگاه و روصیَ ىػهيی داٌظسّیان، ةیً اىید ةَ آیٍده طغهی در 

ىػهيان و روصیَ ّىػهيان و روصیَ ىػهيی آٌان و ةیً اشحفاده از خالكیث ُای داٌظسّداٌظس

 هيی آن ُا راةعَ ىذتث و ىػٍی دار وزّد دارد.و ٌظاط ىػ

 ، داٌظسّىػهوروصیَ ىػهيیداٌظگاه فرٍُگیان، روصیَ، : کلمات کلیدی
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 4رضا حسه زادٌ  ،3رضا عمیلی  ،2، معصًمٍ اسالمی1شمایك فدایی
 داٌظسّ ىػهو کارطٍاشی غهّم جرةیحی، پردیس طِید ةاٍُر طِرکرد. 1

 داٌظسّ ىػهو کارطٍاشی غهّم جرةیحی، پردیس طِید ةاٍُر طِرکرد. 2
 .ةخحیاری و چِارىضال فرٍُگیان،اشحان داٌظگاه ىدرس 3
 کارطٍاس غهّم جرةیحی، آىّزگار طِرشحان اردل اشحان چِارىضال و ةخحیاری 4

 
 ٌّیصٍده ىصئّل:يیم ٌام و ٌظاٌی ای

 رضا حسه زادٌ
rezahh73@gmail.com 

ي  بررسی لابلیت َای داوشگاٌ فرَىگیان در ريحیٍ معلمی

 معلمان داوشجً وشاط
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 ممدمٍ
اشاشی ُر زاىػَ داٌصث. ةلا، دوام و پیظرفث ُر زاىػَ ةَ کیفیث جػهیو و جرةیث آن آىّزش و پرورش را ىی جّان یکی از ارکان 

  ةصحگی دارد.

 پیظرو در آىّزش، جرةیث و جّاٌيٍد شازی ىٍاةع اٌصاٌی وزارت آىّزش و پرورش، ةرای جاىیً، داٌظگاُی اشث: داٌظگاه فرٍُگیان،

جّاٌيٍد در ةِره  در آىّزش وطایصحگی ُای صرفَ ای وجخػػی جرةیث ىضّر،شرآىد  جّنید غهو ٌافذ ىّرد ٌیاز آىّزش وپرورش، پژوُض،

در زىیٍَ شازی ةرای طکّفایی جّاٌيٍد  ىتحٍی ةر ىػیارُای ٌظام اشالىی، گیری از فٍاوری ُای ٌّیً آىّزطی وجرةیحی در اٌسام ىاىّریث ُا،

آراشحَ ةَ  ،دار از ُیات غهيی وىدیران ىّىًةرخّر ىػهيان، ظسّداٌ .اٌلالةی–ایراٌی–ا وطکم گیری ُّیث یکپارچَ اشالىیاشحػدادُ ،فعرت

واةصحَ ةَ وزارت آىّزش  (،ةاورىٍد ةَ زاىػَ غدل زِاٌی)زاىػَ ىِدوی ،جػانی زّ وجضّل آفریً ،غاىم ةَ غيم غانش اخالق اشالىی، فضائم

 .(6 :1391 ،)اشاشٍاىَ داٌظگاه فرٍُگیاناشث وپرورش

کَ ىِارت ُای الزم را در  ىی جّان ىػهياٌی جرةیث کرد ،ىحٍّع وىحٍاشبی جرةیث ىػهو وارائَ ةرٌاىَ ُاصات ةا ایساد وگصحرش ىّش

ةانٍده وىحػادل ةِره  ،اٌصان ُای خام ةَ اٌصان ُای خالقغهو وجسرةَ خّد در جتدیم  ،ةحّاٌٍد از ٍُر ادراکی کصب کٍٍد واةػاد اٌصاٌی و

 (.15: 1381، گیرٌد)غافی

ّكػیث کاری ةروز ىی دٍُد ودر اشث کَ کارىٍدان یک ىّشصَ دركانب گروه ُا واغضای گروه در ةراةر انزاىات وى صصاشاجیا روصیَ

ىّكػیث  ،ىدیریث ،کارکٍان در خػّص شازىان روصیَ پدیده ای گروُی وُيان ٌگرطی اشث کَ ىی گذارد. کرد وىضیط شازىان جادیرکار

ىی اٌساىد کَ جضلق اُداف شازىان ةا اُداف گروُی ىٍعتق  ةَ ةِره وری ةیظحر روصیَ كّی ٍُگاىی کاران خّد دارٌد.يکاری وُ

 .(1: 1375)داٌایی فرد، ةاطد

یکی از غّاىم ىِيی کَ اىروزه شازىاٌِا ةا آن درگیر ُصحٍد کارآیی روصیَ و ةِره وری پاییً ٌیروی اٌصاٌی اشث. ایساد روصیَ و 

. یکی از غّاىم ىؤدر ن آىّزش ٌلض ىِيی را ایفا ىی کٍدکارآیی و ادرةخظی و ةاال ةرد، کیفیثهيان و خظٍّد کردن آٌان در دنگرىی در ىػ

کارکٍان الزم اشث ةَ ارضای ٌیازُای آٌان در ىضیط کار  در ایساد و جلّیث روصیَ ىػهيان زّشازی ىدارس اشث و ةرای افزایض روصیَ

ی ىراجب ةاالی کارکٍان جضث ٌظارت خّد را فراُو شازٌد کَ فضای رواٌی ىٍاشب ی ىیحّاٌٍد ىّزتات ارضای ٌیازُاراٌجّزَ کٍیو و جٍِا ىدی

 .(1375 ،را در درون شازىان ةّزّد آورده ةاطٍد)شاغحچی

)غصگریان، اصصاشات و غّاظف فرد یا افراد ٌصتث ةَ اٌسام کار جا صد جّان  در یک ىضیط کاری روصیَ جرکیتی اشث از ظرز جهلی،

در ٌظر كػیث ةػّرجی درآىده کَ داطحً کارکٍان پراٌرژی و خالق ةا شرىایَ اٌصاٌی ىحػِد ىِيحریً ىٍاةع شازىاٌی اکٍّن ىّ. (120: 1370

  .(1378 گرفحَ ىی طٌّد)طاكهی،

از آٌسایی کَ ىػهو در زریان آىّزطی یک رکً ةٍیادی ىضصّب ىی طّد و ٌلض کهیدی ىػهو در زریان یاددُی شتب طده اشث 

ٌظران اىر آىّزش کیفیث ٌظام آىّزطی زّاىع را ةَ ىیزان ةصیار ىدیّن ةِتّد کیفیث غيهکرد ىػهيان ةداٌٍد، آىاده  کَ ىحخػػان و غاصب

شازی ىػهيان کارآىد و ةا روصیَ از زيهَ ىصائم ىِيی اشث کَ ىصئّالن و ةرٌاىَ ریزان ٌظام آىّزطی ةاید ظریلی را ةرگزیٍٍد کَ ةحّاٌٍد 

 (.1374، جا یادگیرٌدگان را كادر شازٌد کَ در یادگیری و غيهکردُا ىؤدرجر و کاراجر طٌّد)وایهز زّی را در ىدرشَ فراُو آورٌد

پژوُظِا ةیاٌگر آن اشث کَ ٌظاط و اىید ىػهيان ةاغخ افزایض شعش جّاٌيٍدی و کفایث و کاراىدی داٌض آىّزان ىیظّد و ایساد 

 (.2009ُّی،  اشحٍس ةری و ونفک)رواةط ازحياغی پرةارجری را در پی دارد

اٌگیزش روصیَ وغيهکرد کارکٍان در شازىان ىی  جّزَ ةَ ةػد رواٌی شازىان شتب افزایض کارآیی ةراشاس جضلیلات اٌسام طده،

ىضللان ةیان ىی دارٌد  (.1387 ،ایً ةػد از شازىان ُيان زّشازىاٌی اشث وشِو غيده ای در ادرةخظی شازىان دارد)ىهکی وكادری گردد.

. فردی کَ دید ىذتث ث کارکٍان ٌلض ةصزایی داطحَ ةاطدد ىی جّاٌد در اصصاس رضایان در شعش ىٍاشتی كرار داطحَ ةاطشازىکَ اگر زّ 

یرد و ةَ خاظر آن ُا جالش ىی دید ىذتحی از کار خّد دارد و واُداف وارزش ُای شازىان را ىی پذ ،ری ٌصتث ةَ زّ شازىان داطحَ ةاطدج

 (.1387 ،کٍد)طساغی

یً ىلانَ كػد داریو كاةهیث ُای داٌظگاه فرٍُگیان را در روصیَ ىػهيی داٌظسّىػهيان ةررشی کٍیو. یکی از ىِيحریً غّاىم ىا در ا

زّ شازىاٌی ةَ جيام ىضیط داخهی شازىان اطاره دارد وطاىم ىسيّغَ ای از جادیرگذار در روصیَ کارکٍان ُر شازىاٌی، زّ صاکو در آن اشث. 

 ،از  شایر شازىان ُا ىسزا ىی کٍد یک شازىان را شازىان را طرح ىی دُد، .شیهَ اغضای شازىان ىظاُده ىی طّدویژگی ُا اشث کَ ةَ و

 ،یث ىی طٌّد و ىیزان اشحلالل فردی کَ ةَ اغضای شازىان داده ىی طّد، ىیزان ودرزَ ای کَ شرپرشحانافراد از آن ادر ىی پذیرٌد وُدا

. ُيچٍیً رفحار ُای پاداش داده طده ةَ وشیهَ  شازىان واٌّاع پاداش ةرای زیر دشحان جػییً ىی کٍٍدرا كّاٌیً وطیّه ُا  ،اُداف ارجتاظی

 (.1980 ی طّد)ةراون وىّةرگ،ُای پیظٍِادی اظالق ى
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ٌضّه ی ةرداطث کارکٍان از کارطان و  ةَ غتارجی، روصیَ ٌظان دٍُده ی جيایم و یا غدم جيایم کارکٍان ةَ اٌسام اىّر ىی ةاطد.

ةَ غٍّان روصیَ ی کاری کارکٍان شازىان  ىیزان کّطض و رغتحی کَ آٌان ةرای رشیدن ةَ ُدف ُای شازىان از خّد ٌظان ىی دٍُد؛

یکی از ىفاُیو رواٌظٍاخحی ىرةّط ةَ رفحار کاری کَ جّزَ زیادی را در شانِای اخیر ةَ خّد زهب  .(49: 1383)ىیرکيانی، طٍاخحَ ىی طّد

فداکاری و زذاةیث طغهی  دنتصحگی طغهی را ةَ غٍّان صانث ذٍُی ىذتث و ىرجتط ةا طغم کَ ةا اٌرژی، طغهی اشث.کرده اشث دنتصحگی  

طّر و اطحیاق کافی  اٌرژی ةصیار زیادی داطحَ و ةرای اٌسام وظایف طغهی خّد، جػریف ٌيّده اٌد.کارکٍان واةصحَ ةَ طغم، ىظخع ىی طّد،

 ٌلم از اشالىیَ و ىضيد داودی، ز داطحَ و در آن غّظَ ورٌد کَ ىحّزَ گذطث زىان ٌيی طٌّد)طاكهی،ُا ظّری ةر کار خّد جيرک آن دارٌد.

افراد دارای واةصحگی طغهی ةاال ظاُرا از طغم خّد رضایث  دنتصحگی طغهی یک ویژگی ىعهّب اشث، (،1995ةَ اغحلاد کًُّ) (.1393

چٍیً افرادی ةَ ٌدرت ةَ   شازىان  و ُيکاران خّد جػِد ةاالیی اةراز ىیکٍٍد.روصیَ ی ىذتحی در کار ٌظان ىی دٍُد و ٌصتث ةَ  دارٌد،

 (.2007 اٌػراف از طغم ىی اٌدیظٍد و اٌحظار ىی رود شانِا ةرای شازىان ىحتّع  خّد کار کٍٍد)ةراون،

ّن ُیچ جضلیلی در در گذطحَ پژوُض ُای ىحػددی در راةعَ ةا روصیَ کارکٍان شازىان ُای ىخحهف اٌسام طده اشث ونی جاکٍ

ةا ایً وزّد ىی جّان گفث پژوُض ُای گذطحَ فرضیات  داٌظسّیان داٌظگاه فرٍُگیان اٌسام ٌظده اشث. و ٌظاط ىّرد روصیَ ىػهيی

کریيی جضلیق صاضر را ىّرد ارزیاةی كرار داده اٌد و جادیر كاةهیث ُای شازىان ُا در روصیَ کارکٍان را ىّرد جایید كرار داده اٌد ةرای ىذال 

ةَ ایً ٌحیسَ ىی رشٍد کَ ةیً اغحياد شازىاٌی واصصاس جػهق طغهی در داٌظگاه فرٍُگیان پردیس غالىَ ظتاظتایی  (1394)فرد وُيکاران

اةػاد آن ةَ ظّر ىذتث ةر  ٌظان داد کَ جػهق خاظر کاری و (1392پژوُض كاشيی وُيکاران) خرم آةاد راةعَ ىذتث وىػٍا داری وزّد دارد.

در ىلانَ خّد ةا غٍّان ةررشی راةعَ جػِد شازىاٌی داٌظسّ ىػهيان وجػهق  (1394)غفری ر طِروٌدی شازىاٌی جادیر گذار اشث.روی رفحا

در ةراةر ىضیط طغهی خّد جػِد  ،داٌظسّ ىػهيان رضایث ةخض جر ةاطدخاظر آٌان ةَ ایً ٌحیسَ ىی رشد کَ ُر چَ ىضیط کاری ةرای 

در ىلانَ ای ةَ ٌام ةررشی راةعَ ی زّ شازىاٌی  (1395)اصیانتىػ ُيچٍیً .ی ةیظحری را ىی ٌيایديّده وُيکارةیظحری را اصصاس  ٌ

نذا در ایً  زىاٌی و دنتصحگی طغهی در ىدارس شيٍان راةعَ وزّد دارد.يٍان ٌحیسَ ىی گیرد کَ ةیً زّ شاودنتصحگی طغهی در ىدارس ش

 یان در روصیَ ىػهيی و ٌظاط داٌظسّىػهيان را ةررشی کٍیو.جضلیق كػد آن را داریو جا كاةهیث ُای داٌظگاه فرٍُگ

 

 ريش
زاىػَ آىاری ایً پژوُض طاىم ایً روش جّغیفی از ٌّع ُيتصحگی ةّده و از ظریق جّزیع پرشظٍاىَ ىضلق شاخحَ ازرا طده اشث. 

ٌفر 898ىی ةاطد کَ طاىم  95-96ی داٌظسّیان کارطٍاشی پیّشحَ داٌظگاه فرٍُگیان اشحان چِارىضال وةخحیاری در شال جضػیهی کهیَ

ٌفر ىرکز آىّزش غانی طِیدرزایی  50ٌفر پردیس ةضرانػهّم، 46ٌفر طاىم  148ةَ روش جػادفی ظتلَ ای جػداد  کَ از ایً جػدادىی ةاطٍد 

شّال ىی  23طِید ةاٍُر طِرکرد اٌحخاب گردیدٌد. پرشظٍاىَ جّزیع طده جّشط پژوُظگر شاخحَ طده و دارای ٌفر پردیس  52فرخظِر و 

ةاطد کَ فرضیات پژوُض را شٍسیدٌد. ةرای جسزیَ و جضهیم داده ُا از آزىّن ُيتصحگی پیرشّن و جضهیم رگرشیّن گام ةَ گام اشحفاده 

 گردید.

 

 یافتٍ َا
 فرضیات تحمیك

 زّشازىاٌی داٌظگاه و روصیَ ىػهيی و ٌظاط داٌظسّىػهيان راةعَ وزّد دارد.(ةیً 1

 
 َمبستگی بیه جً سازماوی داوشگاٌ فرَىگیان ي ريحیٍ معلمی ي وشاط وًمعلمان1جديل شمارٌ 

  زّ شازىاٌی داٌظگاه روصیَ ىػهيی

 ُيتصحگی پیرشّن 1 50/0

 ىػٍا داری  001/0 زّ شازىاٌی داٌظگاه

 جػداد 148 148

 ُيتصحگی پیرشّن 50/0 1

 ىػٍا داری 001/0  روصیَ ىػهيی

 جػداد 148 148
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ةا جّزَ ةَ ىلدارُای ةَ دشث آىده ةرای راةعَ ةیً دو ىحغیر زّ شازىاٌی داٌظگاه فرٍُگیان و روصیَ ىػهيی و ٌظاط ٌّىػهيان ىی 

کيحر ىی  05/0ىی ةاطد کَ از  001/0ىحغیر وزّد دارد. ىیزان ىػٍی داری جّان چٍیً ٌحیسَ گرفث کَ راةعَ ىػٍی دار ىذتحی ةیً ایً دو 

 ةاطد.

 (ةیً اىکاٌات آىّزطی و رفاُی داٌظگاه فرٍُگیان و روصیَ ىػهيی داٌظسّیان راةعَ وزّد دارد.2

 

 َمبستگی بیه امکاوات آمًزشی ي رفاَی داوشگاٌ فرَىگیان ي ريحیٍ معلمی ي وشاط وًمعلمان 2جديل شمارٌ 

  اىکاٌات داٌظگاه روصیَ ىػهيی

 ُيتصحگی پیرشّن 1 020/0

 ىػٍا داری  001/0 اىکاٌات داٌظگاه

 جػداد 148 148

 ُيتصحگی پیرشّن 020/0 1

 ىػٍا داری 001/0  روصیَ ىػهيی

 جػداد 148 148

 
داٌظگاه فرٍُگیان و روصیَ ىػهيی و ٌظاط ةا جّزَ ةَ ىلدارُای ةَ دشث آىده ةرای راةعَ ةیً دو ىحغیر اىکاٌات آىّزطی و رفاُی 

 05/0ىی ةاطد کَ از  001/0ٌّىػهيان ىی جّان چٍیً ٌحیسَ گرفث کَ راةعَ ىػٍی داری ةیً ایً دو ىحغیر وزّد دارد. ىیزان ىػٍی داری 

 کيحر ىی ةاطد.

 دارد.(ةیً اىید ةَ آیٍده طغهی داٌظسّیان داٌظگاه فرٍُگیان و روصیَ ىػهيی آن ُا راةعَ وزّد 3

 

 َمبستگی بیه امید بٍ آیىدٌ شغلی ي ريحیٍ معلمی ي وشاط وًمعلمان3جديل شمارٌ

  آیٍده طغهی روصیَ ىػهيی

 ُيتصحگی پیرشّن 1 78/0

 ىػٍا داری  001/0 آیٍده طغهی

 جػداد 148 148

 ُيتصحگی پیرشّن 78/0 1

 ىػٍا داری 001/0  روصیَ ىػهيی

 جػداد 148 148

 
ىی جّان چٍیً  ٌّىػهيان ٌظاط و یىػهي َیروص و یطغه ٍدهیآ ةَ دیاىةا جّزَ ةَ ىلدارُای ةَ دشث آىده ةرای راةعَ ةیً دو ىحغیر 

 کيحر ىی ةاطد. 05/0ىی ةاطد کَ از  001/0ی ةیً ایً دو ىحغیر وزّد دارد. ىیزان ىػٍی داری ةصیار كّ گرفث کَ راةعَ ىػٍی دار ٌَحیس

 فػانیث ُای فّق ةرٌاىَ در داٌظگاه فرٍُگیان و روصیَ ىػهيی  داٌظسّیان راةعَ وزّد دارد.ةیً ازرای (4

 

 َمبستگی بیه اجرای فعالیت َای فًق بروامٍ ي ريحیٍ معلمی ي وشاط وًمعلمان 4جديل شمارٌ 

  فّق ةرٌاىَ روصیَ ىػهيی

 ُيتصحگی پیرشّن 1 031/0

 ىػٍا داری  042/0 فّق ةرٌاىَ

 جػداد 148 148

 ُيتصحگی پیرشّن 031/0 1

 ىػٍا داری 042/0  روصیَ ىػهيی

 جػداد 148 148
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ىی  ٌّىػهيان ٌظاط و یىػهي َیروص و ةرٌاىَ فّق یُا ثیفػان یازراةا جّزَ ةَ ىلدارُای ةَ دشث آىده ةرای راةعَ ةیً دو ىحغیر 

 05/0ىی ةاطد کَ از  042/0ةیً ایً دو ىحغیر وزّد دارد. ىیزان ىػٍی داری  ٌصتحا ضػیفی گرفث کَ راةعَ ىػٍی دار َجّان چٍیً ٌحیس

 کيحر ىی ةاطد.

 ةیً اشحفاده از خالكیث ُای داٌظسّىػهيان و روصیَ ىػهيی آن ُا راةعَ وزّد دارد.(5

 
 َمبستگی بیه استفادٌ از خاللیت َای داوشجًمعلمان ي ريحیٍ معلمی ي وشاط وًمعلمان 5جديل شمارٌ

  خالكیث ىػهيی روصیَ

 ُيتصحگی پیرشّن 1 011/0

 ىػٍا داری  025/0 خالكیث

 جػداد 148 148

 ُيتصحگی پیرشّن 011/0 1

 ىػٍا داری 025/0  روصیَ ىػهيی

 جػداد 148 148

 
 ٌظاط و یىػهي َیروص و داٌظسّىػهيان یُا ثیخالك از اشحفادهةا جّزَ ةَ ىلدارُای ةَ دشث آىده ةرای راةعَ ةیً دو ىحغیر 

 05/0ىی ةاطد کَ از  025/0ةیً ایً دو ىحغیر وزّد دارد. ىیزان ىػٍی داری  گرفث کَ راةعَ ىػٍی دار َىی جّان چٍیً ٌحیس ٌّىػهيان

 کيحر ىی ةاطد.

 (ةیً صيایث جضػیهی داٌظگاه از داٌظسّىػهيان و روصیَ و ٌظاط ىػهيی آٌان راةعَ وزّد دارد.6

 

 بیه حمایت تحصیلی داوشگاٌ فرَىگیان از داوشجًمعلمان ي ريحیٍ معلمی ي وشاط وًمعلمانَمبستگی 6جديل شمارٌ 

  صيایث جضػیهی روصیَ ىػهيی

 ُيتصحگی پیرشّن 1 62/0

 ىػٍا داری  001/0 صيایث جضػیهی

 جػداد 148 148

 ُيتصحگی پیرشّن 62/0 1

 ىػٍا داری 001/0  روصیَ ىػهيی

 جػداد 148 148

 

 یىػهي َیروص و داٌظسّىػهيان از انیفرٍُگ داٌظگاه یهیجضػ ثیصياةا جّزَ ةَ ىلدارُای ةَ دشث آىده ةرای راةعَ ةیً دو ىحغیر 

ىی  001/0ی ةیً ایً دو ىحغیر وزّد دارد. ىیزان ىػٍی داری ىحّشع گرفث کَ راةعَ ىػٍی دار َىی جّان چٍیً ٌحیس ٌّىػهيان ٌظاط و

 ىی ةاطد.کيحر  05/0ةاطد کَ از 
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 بحث ي وتیجٍ گیری
پژوُض صاضر ةا ُدف ةررشی كاةهیث ُای داٌظگاه فرٍُگیان در روصیَ ىػهيی و ٌظاط داٌظسّىػهيان ةَ ازرا درآىده و ٌحایر ٌظان 

پژوُض ُای ایً یافحَ ُا ةا كاةهیث ُای داٌظگاه فرٍُگیان در روصیَ ىػهيی و ٌظاط داٌظسّىػهيان ةَ ظّر ىػٍاداری ىّدر اشث. داد کَ 

 ( ُياٍُگ و ُيصّشث.1395( و ىػتاصیان)1394(، غفری)1392(، كاشيی و ُيکاران)1392كتهی از زيهَ کریيی فرد و ُيکاران)

ٌظان داد کَ جػهق خاظر کاری واةػاد آن ةَ ظّر ىذتث ةر روی رفحار طِروٌدی  (1392پژوُض كاشيی وُيکاران)ةرای ٌيٌَّ 

ةَ ایً ٌحیسَ ىی رشٍد کَ ةیً اغحياد شازىاٌی واصصاس جػهق طغهی در داٌظگاه  (1394فرد وُيکاران)شازىاٌی جادیر گذار اشث. کریيی 

در ىلانَ خّد ةا غٍّان ةررشی راةعَ جػِد  (1394غفری) فرٍُگیان پردیس غالىَ ظتاظتایی خرم آةاد راةعَ ىذتث وىػٍا داری وزّد دارد.

در  ٌحیسَ ىی رشد کَ ُر چَ ىضیط کاری ةرای داٌظسّ ىػهيان رضایث ةخض جر ةاطد، شازىاٌی داٌظسّ ىػهيان وجػهق خاظر آٌان ةَ ایً

در ىلانَ ای ةَ ٌام  (1395اصیان)تىػ ُيچٍیً ةراةر ىضیط طغهی خّد جػِد ةیظحری را اصصاس  ٌيّده وُيکاری ةیظحری را ىی ٌياید.

رد کَ ةیً زّ شازىاٌی و دنتصحگی طغهی در ىدارس شيٍان ةررشی راةعَ ی زّ شازىاٌی ودنتصحگی طغهی در ىدارس شيٍان ٌحیسَ ىی گی

 راةعَ وزّد دارد.

زّشازىاٌی داٌظگاه، اىکاٌات اىّزطی و رفاُی داٌظگاه و پس ىا در ىلانَ صاضر پس از جضهیم پرشظٍاىَ ُا ٌحیسَ ىی گیریو کَ؛ 

اشحفاده از خالكیث ُای داٌظسّىػهيان در روصیَ ىػهيی داٌظسّیان راةعَ ىّدری دارد. اىید ةَ آیٍده طغهی در داٌظسّىػهيان در روصیَ 

ىحّشط ىّدر ةّده و ازرای فػانیث ُای فّق  ةصیار ىّدر ةّده، صيایث جضػیهی از داٌظسّیان در روصیَ ىػهيی آن ُا ةَ غّرتىػهيی آٌان 

 عَ ٌصتحا ضػیفی دارد.ةةرٌاىَ در روصیَ ىػهيی داٌظسّىػهيان را

ٌیز در زِث اشحفاده ةِحر از كاةهیث ُای ایً ىکان ىلدس ةرای ةاال ةردن فرٍُگیان  ةاجّزَ ةَ ٌحایر ةَ دشث آىده اىیدواریو داٌظگاه

 ةردارد. روصیَ ىػهيی و ٌظاط داٌظسّىػهيان كدم
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 راجعممىابع ي 
 .1391. اردیتِظثاشاشٍاىَ داٌظگاه فرٍُگیان [1]

ارزیاةی شعش غالصیث ُا و ىِارت ُای صرفَ ای ىدیران  ، (1393ىضيد داودی، اىیرصصیً ) ،اشالىیَ، فاظيَ [2]

 .103-116: 21طياره ، فػهٍاىَ آىّزش و ارزطیاةی، ىدارس اةحدایی و راةعَ آن ةا جػِد و دنتصحگی طغهی ىػهيان

 .56-64: 1375شال  ،35طياره، فػهٍاىَ ىدیریث دونحی ،روصیَ ،(1375داٌایی فرد، صصً ) [3]

اٌحظارات ىرکز ىدیریث  ،رواٌظٍاشی کارةردی ةرای ىدیران در خاٌَ و ىدرشَ و شازىان ،(1379شاغحچی، ىضيّد ) [4]

 دونحی: جِران.

، ىدیریث ىظارکحی و راةعَ آن ةا جػِد شازىاٌی دةیران دةیرشحان ُای دخحراٌَ دونحی ،(1378طاكهی، ریضاٌَ ) [5]

 پایان ٌاىَ کارطٍاشی ارطد: داٌظگاه فردوشی ىظِد.، ىظِد، 4و3ٌّاصی

، پایان ةررشی راةعَ زّ شازىاٌی ةا ویژگی ُای طخػیحی در ةیً کارىٍدان داٌظگاه اغفِان ، (1387طساغی، ىریو ) [6]

 داٌظگاه اغفِان. شی ارطد،ٌاىَ کارطٍا

 : جِران.86طياره، اٌحظارات اٌسيً اونیا و ىرةیان ،شیيای ىػهو ،(1381غافی، اصيد ) [7]

ةررشی راةعَ جػِد شازىاٌی داٌظسّىػهيان و جػهق خاظر آٌان. ُيایض کظّری دوران  (، 1394.غفری، پٌَّ ) [8]

 : کرىان.1394داٌظگاه فرٍُگیان، ةِيً ،چانض ُا و راُکارُا داٌظسّیی،

 اٌحظارات زِاد داٌظگاُی: جِران.، ویرایض دوم ،ىدیریث ىٍاةع اٌصاٌی ، (1370غصگریان، ىػعفی ) [9]

ةررشی جادیر جػهق خاظر ةر رفحار  ، (1392، غهی ىیری، ىػعفی )زِاٌگیری ىّىٌّدی، ةاةک، كاشيی، صيیدرضا [10]

 .25-42: 3طياره ،شال دوم، فػهٍاىَ ىعانػات رفحار شازىاٌی، طِروٌدی شازىاٌی کارکٍان

و  ةررشی راةعَ ةیً اغحياد شازىاٌی ،(1394غفی پّر، صصً ) ،ىرادی، یٌّس ،كرةاٌی، ىضيد ،کریيی فرد، اصيد [11]

ُيایض کظّری دوران داٌظسّیی،  ، اصصاس جػهق طغهی در داٌظگاه فرٍُگیان پردیس غالىَ ظتاظتایی خرم آةاد

 : کرىان.1394داٌظگاه فرٍُگیان، ةِيً، ُا و راُکارُا چانض

چِارىیً ، ةررشی راةعَ ةیً زّ شازىاٌی و دنتصحگی طغهی در ىدارس طِر شيٍان ، (1395ىػتاصیان، اغظو ) [12]

 : جِران.، ىعانػات ازحياغی و فرٍُگیکٍفراٌس ىهی جّشػَ پایدار در غهّم جرةیحی و رواٌظٍاشی

فػهٍاىَ غهّم  ،ةررشی راةعَ زّ شازىاٌی ةا غيهکرد دةیران ىدارس ىحّشعَ (،1387غهی ) ىهکی، صيید، كادری، [13]

 .107-126: 1طياره، شال اول ،جرةیحی

 اٌحظارات یصحرون: جِران. ،ىدیریث رفحار شازىاٌی ، (1383ىیرکيانی، ىضيد ) [14]

اٌحظارات ىرکز آىّزش ىدیریث  ،جرزيَ ىضيد غهی ظّشی ،ىدیریث و رُتری آىّزطی ، (1374وایهز، کیيتم ) [15]

 دونحی: جِران.
 


