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 مقدمه

ع هی سبظز .  ثسٍى ایدبز اضتجبط ثب زًیبی اعطاف اضتجبط ضفتبض ذبغی است کِ اظ آزهی سط هی ظًس ٍ اٍ ضا اظ سبیط هَخَزات هتوبی

ذَز ، زض فضبیی هجْن ٍ پط اظ ضکل ّب ، غساّب ، ضًگْب ٍ حطکبت ًبضٌبس ذَاّین ثَز کِ ًوی زاًین زض اعطاف هب چِ هی گذصضز  

 (437-438: 1370ٍ چگًَِ ثبیس ضاُ ذَز ضا ثیبثین.)سبعت چی ،

تن ثعضگ آهَظش ٍ پطٍضش است کِ اضتجبعبت زض ضکل گیذطی ، ثقذب ٍ تحقذق    هسضسِ ثِ عٌَاى یک سبظهبى ، ظیط هدوَعِ سیس

اّساف آى ًقص هٌحػط ثِ فطزی زاضز. هسضسِ سبظهبًی ظًسُ است ٍ اضتجبعبت ّوبًٌس خطیبى ذَى زض یک سذبظهبى اسذت ٍ اگذط    

 (442: 1370خطیبى اضتجبط قغع ضَز ، زض آى غَضت ثِ حیبت سبظهبًی ذبتوِ زازُ هی ضَز.) سبعت چی ، 

) ّبهیلتَى،  تطخوِ هحذت   "یقیٌب ًظبم اضتجبعی ًبهٌبست هی تَاًس احتوبل عسم تفبّن یب زضگیطی ثیي کبضکٌبى ضا افعایص زّس.

 (4: 1373علی ،

اضتجبط سبظهبًی هبًٌس ّط پسیسُ اختوبعی زیگط هی تَاًس افَل یبثس یذب ثْجذَز پیذسا کٌذس ، ضذٌبذت هَاًذع ٍ هطذکالت فذطاضٍی         

ساضس هی تَاًس ثِ هسیطاى ٍ هعلوبى زض ثط عطف کطزى ٍ یب کبّص هطکالت ٍ هعضالت کوک ًوبیذس .ٍ آًْذب ضا زض   اضتجبعبت زض ه

ضسیسى ثِ سَی اثطثرطی فطایٌس اضتجبعبت ٍ ثْطُ ٍضی  ضٌّوَى سبظز تب زض سبیِ ایي اضتجبط هذَثط، هذساضس ضا ثذِ سذبظهبًْبیی     

 هَفق ٍ کبهیبة زض ضسیسى ثِ تعبلی هجسل سبظًس.   

 

 بیان مسأله 

: 1371( تطخوذِ عَسذی ،  1976سذبیوَى،) «)ثسٍى اضتجبعبت ، سبظهبًی ٍخَز ًرَاّس زاضت» اعتقبز زاضز، 1ّوبًغَض کِ سبیوَى

(اظ هیبى کبضّبی هسیطاى اضتجبط سرت تطیي ٍ زضَاض تطیي کبضّبست. اضتجبط سذبظهبًی زض فضذبی سذبظهبًی ثذِ ٍقذَ  هذی        186

 ظهٌس زٍ ًفط ثِ عٌَاى فطستٌسُ ٍ گیطًسُ زض فطایٌس اضتجبعی است.پیًَسز ٍ ایي اضتجبط حساقل ًیب

اّویت اضتجبط زض هساضس چٌبى ضسیس است کِ فطاگطزی ثٌیبزی ٍ یگبًِ سذبظ زض هذسیطیت آهَظضذی اسذت.) ّذَی ٍ هیسذکل ،       

 (718:1382تطخوِ عجبس ظازُ،

ذع تأثیط هٌفی  ضگطفی زض کیفیت اخطای ٍظذبیف  ٍخَز هَاًع اضتجبعی زض آهَظش ٍ پطٍضش ثِ عَض اعن ٍ زض هساضس ثِ عَض ا

هسیطاى ٍ هعلوبى زاضز.ثِ احتوبل، ضگفتی آٍض ًرَاّس ثَز کِ هسیطاى ثبضّب اظ ًبثسبهبًی ّبی اضتجبعی ثذِ ًذبم یکذی اظ هْوتذطیي     

 (349: 1370هسبیل ذَز یبز کٌٌس .)کًَتع ٍ زیگطاى، تطخوِ فطٌّگی ٍ زیگطاى، 

هساضس هب ٍخَز زاضز، هسألِ کیفیت ٍ کویت اضتجبعبت سبظهبًی است. سؤال اغذلی ایذي اسذت     یکی اظ هْوتطیي هسبیلی کِ زض

کِ آیب اضتجبعبت زض هساضس ضضبیت ثرص است. آیب هسیطاى ٍ هعلوبى اظ اضتجبعبت هتقبثل احسبس ضضبهٌسی زاضًذس. آگذبّی ایذي    

. هَاًعی کِ هوکي است تَسظ ّط زٍ گطٍُ هسیطاى ٍ اهط هستلعم ضٌبسبیی هَاًعی است کِ هی تَاًس ایي اضتجبعبت ضا هرتل کٌس

 هعلوبى ، یب عَاهل زیگطی ّوچَى عَاهل ذبضخی هبًٌس هسئَلیي ضزُ ثبالتط ذَاستِ یب ًبذَاستِ ایدبز ضَز. 

اگط ثپصیطین اضتجبعبت خعء الیٌفک حیبت هساضس است، ثبیس قجَل کٌین کِ اضتجبعبت سبظهبًی زض هساضس ّوچَى سبیط سبظهبًْب 

 زچبض اذتالل هی ضَز.

اضتجبعبت سبظهبًی  زض هساضس هب ثب اثطثرطی فبغلِ ظیبزی زاضز. تحقیقبت غذَضت گطفتذِ ًطذبى اظ هطذکالتی زض ایذي ظهیٌذِ ٍ       

هرػَغبً ًبضضبیتی ّط زٍ گطٍُ هسیطاى ٍ هعلوبى اظ کیفیت ظًسگی کبضی زاضز. ٍ اظ هْوتطیي عَاهل زض ضضبیت ضغلی ٍ افذعایص  

 ی ٍضعیت اضتجبعبت هتقبثل هیبى ایي زٍ گطٍُ  زض هساضس است.کیفیت ظًسگی کبض

اظ زالیل زیگط هی تَاى ثِ ًبهَفقی هساضس زض ضسیسى ثِ اّساف ذَز ثطضوطز. ٍقتی زض سیستن هسضسِ ثطٍى زازّب زچبض کبستی 

اًس اظ اضتجبعذبت ًبسذبلن زض   است، هثالً افعایص آهبض هطزٍزی ،تطک تحػیل ٍ کبّص سَاز علوی زاًص آهَظاى ٍ...، ایي اهط هی تَ

                                                           
1
Simon h.  
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سیطاى سغَح هرتلف، هسؤٍل ایدبز اضتجبعبت غحیح زض سبظهبى ّستٌس؛ ثٌبثطایي ثبیس اظ کن ٍ کیف فطآیٌس ه هساضس ًبضی ضَز.

 ( 1375اضتجبعی آگبُ ثبضٌس ٍ ًحَُ ی ثطقطاضی اضتجبعبت هؤثط ضا ثساًٌس. ) الَاًی،

ش زض تبثستبى ثب آى هَاخٌْس، سیل تقبضبّبیی است کِ اظ سَی هعلوذبى ثذطای   یکی زیگط اظ هطکالتی کِ ازاضات آهَظش ٍ پطٍض

خبثدبیی ٍ تغییط هسضسِ هحل ذسهت هغطح هی ضَز. یکی اظ زالیل ایي اهط هی تَاًس ًبضی اظ ضضبیت ضغلی پذبییي هعلوذبى زض   

ثط زض ضضبیت ضغلی ، اضتجبعبت سبلن ٍاحس سبظهبًی هحل ذسهت ثبضس ٍ ّوبًغَض کِ زض سغَض ثبال آهسُ است ، اظ عَاهل هْن هؤ

ٍ اثطثرص زض هحل کبض است، کِ هٌدط ثِ ثْجَز کیفیت ظًسگی کبضی هی ضَز. اگط هعلویي اظ اضتجبعبت زاذل هحیظ کذبض ذذَز   

 ضاضی ثبضٌس؛ کوتط هتقبضی خبثدبیی ذَاٌّس ضس. 

ی اختٌبة ًبپصیط ٍ العاهی است .لذصا ثذِ ًظذط    ثطقطاضی اضتجبعبت زض آهَظش ٍ پطٍضش ثِ عَض اعن ٍ زض هساضس ثِ عَض اذع اهط 

هی ضسس کِ ضٌبذت ًبضسبیی ّبی ًظبم اضتجبعی ٍ اضائِ ضاّکبضّبی اغالحی ثِ هٌظَض ضفع ایي ًبکبضآهسی ّب ٍ ًبضسبیی ّذب هذی   

 تَاًس تب حسٍز ظیبزی فضبی ضضس ٍ تطقی ضا زض هحیظ هسضسِ فطاّن سبظز.

سبظهبًی ثیي هسیطاى ٍ هعلوبى اظ زیسگبُ هذسیطاى زٍضُ ّذبی اثتذسایی ،ضاٌّوذبیی، ٍ     ثطضسی هَاًع ضسیسى ثِ اضتجبعبت اثطثرص  

هتَسغِ هَضَ  اغلی پژٍّص حبضط است ٍ ثطای  هحقق هسألِ اغلی آى است کِ هَاًذع اضتجذبعی سذبظهبًی هیذبى هذسیطاى ٍ      

 هعلوبى کساهٌس .

سُ ٍ زض ثبضُ ایي هَاًع اظ هسیطاى ًظطسٌدی ضَز کِ تب زض ایي تحقیق سعی ضسُ است تب اثتسا هَاًع اضتجبعی سبظهبًی هطرع ض

 چِ اًساظُ ایي عَاهل ضا هبًع هی زاًٌس .
اّویت ثطضسی هَاًع اضتجبعی سبظهبًی ثِ حسی است کِ ثب ضٌبسبیی آًْب هسیط ٍ هعلن زض هسضسِ ذَاٌّس تَاًست زض خْت ضفع 

ضٌبسذبیی هَاًذع اضتجذبعی سذبظهبًی ثذِ      ص تطی ثطذذَضزاض ضذًَس.   یب کبّص آى ثط آیٌس ٍ زض ًْبیت  اظ اضتجبعبت سبظهبًی اثطثر

هسئَلیي آهَظش ٍ پطٍضش زض ضزُ ّبی هیبًی ّن کوک هی ًوبیس تب ثب پطتیجبًی ّذبی الظم ٍ حوبیذت ّذبی قذبًًَی هذسیطاى ٍ      

یی سبظًسُ ٍ سطضبض هعلوبى ضا زض تحقق اّساف یبضی ضسبًٌس .چطا کِ تحقق توبم ثطًبهِ ّبی آهَظش ٍ پطٍضش زض گطٍ ایدبز فضب

اظ اضتجبعبت هَثط ٍ اثطثرص زض هسضسِ ثَزُ ٍ اظ عَاهل اغلی سیستن هسضسِ ثِ عٌَاى سبظهبًی اًسبًی هذسیطاى ٍ هعلوذبى هذی    

ثبضٌس. ٍ اضتجبط هیبى هسیطاى ٍ هعلوبى خعء الیٌفک هساضس است. ٍ ّوبًغَض کِ اظ قَل سبیوَى گفتِ ضذس کذِ ثذسٍى اضتجذبط     

س زاضت، ثسٍى اضتجبط هیبى هسیطاى ٍ هعلوبى هسضسِ ای ٍخَز ًرَاّس زاضت. ٍ آهَظش ٍ پذطٍضش ثذسٍى   سبظهبًی ٍخَز ًرَاّ

 هسضسِ ثی هعٌی است.                         

 

 اهداف تحقیق

 آگبّی اظ هَاًع اضتجبعی سبظهبًی هیبى هسیطاى ٍ هعلوبى    -1

 هسیطاى ٍ هعلوبى ضٌبسبیی زیسگبُ هسیطاى زض ذػَظ هَاًع اضتجبعی سبظهبًی هیبى  -2

 

   سؤاالت تحقیق

 سؤاالتی کِ زض اضتجبط ثب ایي پژٍّص هغطح هی ثبضس عجبضتٌس اظ :

 هَاًع اضتجبعی سبظهبًی هیبى هسیطاى ٍ هعلوبى کساهٌس؟ -1

 اظ ًظط هسیطاى، هَاًع اضتجبعی سبظهبًی هیبى هسیطاى ٍ هعلوبى ،کسام است؟ -2

 

 مبانی نظري:

بت ثِ فطاذَض ًَ  ًگطش اضائِ زٌّسگبى ایي هسلْب ،خٌجِ ّبی ذبغی اظ ٍیژگذی ّذبی اضتجذبعی ضا زض    هسلْبی گًَبگَى اظ اضتجبع 

ًظط گطفتِ اًس . اهب ثغَض کلی ّوِ آًْب عٌبغط ٍ اخعای اسبسی اضتجبعبت ضا کِ ّوبى هٌجع یب فطستٌسُ ، پیبم ، ٍسیلِ ٍ هربعذت  
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( هسل ذَز ضا ثِ ضکل ظیط اضائذِ زازُ اسذت.)فطٌّگی ٍ   2003) 2ل کطیتٌطاست ،هَضز تدعیِ ٍ تحلیل قطاض زازُ اًس. ثِ عٌَاى هثب

 ( 14: 1386زیگطاى،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14:  1336( مدل ارتباطات كریتنر منبع : فرهنگی و دیگران ،  1شکل 

 

اخذعای   ّوبًگًَِ کِ زض ضکل هطرع ضسُ است زٍ خعء اغلی ایي فطایٌس اضتجبعی عجبضتٌس اظ : فطستٌسُ ٍ گیطًسُ. هذبثقی 

ایي هسل ًیع کِ ثِ غَضت هکول زض ّط زٍ عطف فطایٌس اضتجبعبت قطاض گطفتِ اًس عجبضتٌس اظ :ضهعگذصاضی ، پیذبم ، ضهعگطذبیی ، ٍ    

 اًتقبل پیبم.

هَضز تَخِ ثیطتطی قطاض گطفتِ ٍ ًقص هحَضی پیسا کطزُ است، اذذتالالت هَخذَز   «کطیتٌط »آًچِ کِ زض ایي هسل ثِ ظعن 

 بت است.زض فطایٌس اضتجبع

ثذِ ثجذت ضسذبًسُ اسذت.)      3اثذسا  ًوذَزُ ٍ زض اًدوذي ثذیي الوللذی اضتجبعذبت       1981فطٌّگی ّذن هذسل ظیذط ضا زض سذبل     

 (311: 1386هقیوی،

 

 (311: 1336( مدل ارتباطات فرهنگی )منبع : مقیمی ، 2شکل 

یلِ ، ضهع گطب ٍ هقػس یب گیطًسُ پیذبم ذذَز   زض ایي هسل ّوبًٌس سبیط هسلْب ، اخعای اضتجبعبت یعٌی پیبم فطست ، ضهعگصاض یب ٍس

ضا ًطبى هی زٌّس. عالٍُ ثط آًْب هحتَای هقػَز ٍ تبثیط هقػَز ، کِ زض حَظُ تدطثی پیذبم فطسذت قذطاض زاضًذس ٍ ًیذع هحتذَای       
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ی ثذط توذبم   هطَْز ٍ تبثیط هطَْز کِ زض حَظُ تدطثی گیطًسُ پیبم یب هقػس قطاض گطفتِ اًس هَضز ًظط است. اذتالالت ًیع ثِ ًحَ

اخعا ثِ گًَِ ای هستقین ٍ غیط هستقین تبثیط هی گصاضًس ٍ هفَْم ثبظذَض ّوبًٌس ثسیبضی اظ هسلْبی اضتجبعی زیگط هذَضز تَخذِ   

 هی ثبضس.

 

 تحقیقات انجام شده در زمینه ارتباطات سازمانی و موانع ارتباطات سازمانی:

 تحقیقات انجام شده داخلی: -

 ( است کِ ثِ سَاالت ظیط پبسد زازُ است:1379هیبى زثیطاى ٍ هسیطاى ضْطستبى قن اظ هعیي فط) پژٍّص ثطضسی هَاًع اضتجبعی

اٍلَیت ّط یک اظ هَاًع سِ گبًِ )سبظهبًی ،فٌی ، اًسبًی (اضتجبعی ثیي هسیطاى ٍ زثیطاى اظ زیسگبُ زثیطاى هطز ثذِ چذِ تطتیذت     -

 است؟

 ًسبًی ( اضتجبعی ثیي هسیطاى ٍ زثیطاى ظى ثِ چِ تطتیت است؟اٍلَیت ّطیک اظ هَاًع سِ گبًِ ) سبظهبًی ،فٌی ٍا -

 اٍلَیت ّط یک اظ هَاًع سِ گبًِ )سبظهبًی ،فٌی ٍ اًسبًی(اضتجبعی ثیي هسیطاى ٍ زثیطاى )ظى ٍ هطز( ثِ چِ تطتیت است؟ -

  

ًع فٌی ، هَاًذع اًسذبًی ، هَاًذع    یبفتِ ّب ًطبى هی زّس کِ اظ ًظط زثیطاى هطز تطتیت هَاًع اظ ثیطتط ثِ کوتط عجبضت است اظ هَا

سبظهبًی ٍ اظ ًظط زثیطاى ظى ثِ تطتیت  هَاًع اًسبًی ،فٌی ٍ سبظهبًی ٍ اظ ًظط کذل زثیذطاى ثذِ تطتیذت  هَاًذع فٌذی ،اًسذبًی ٍ        

 سبظهبًی. زض اٍلَیت قطاض زاضًس.

ُ       1374یَسفی) هذسیطاى هذساضس ضاٌّوذبیی     ( زض پژٍّطی ثب عٌَاى ثطضسذی هَاًذع اضتجذبعی هیذبى زثیذطاى ٍ هذسیطاى اظ زیذسگب

( ثذط فطایٌذس اضتجبعذبت هیذبى     13/2ضْطستبى قن   پطزاذتِ ٍ ثسست آٍضزُ است کِ هَاًع اًسبًی ثیطتطیي تبثیط ضا ) ثب هیذبًگیي 

زض ضتجذِ  81/1ٍ هبًع سبظهبًی ثب هیذبًگیي  06/2زثیطاى ٍ هسیطاى زض هساضس ضاٌّوبیی هی گصاضز. ثعس اظ آى هبًع فٌی ثب هیبًگیي 

 قطاض زاضز.سَم 

 

 تحقیقات خارجی درباره ارتباطات در آموزش و پرورش -

ثیي فطاٍاًی اضتجبط هیبى هعلوبى ٍ ثْن پیَستگی ّیئت آهَظضی، ٍ هیعاى ٍاثستِ ثَزى کذبض   5ٍ هبضیي تی.ّبلیٌبى 4ازٍیي ثطیدع

طز آًبى زاضت . ثب ٍخذَز ایذي ، هوکذي    هعلوبى ، ّوجستگی هثجتی پیسا کطزًس. ثِ عالٍُ ، زقت ٍ ثبظ ثَزى تبثیط هثجتی زض عولک

 است فطاٍاًی اضتجبط هیبى هطثیبى ظیبز ًجبضس.

هعلوبى اظْبض زاضتٌس کِ آًبى ثب هعلوبى زیگط چٌسیي ثبض زض ّفتِ ، ثب هسیط یک ثبض زض  7ٍ ثلَم  6زضتحقیق هیسکل ٍ هک زًٍبلس

ٍ ٍیذي ک. ّذَی زض    8بط ثطقطاض کطزُ اًس. پبضتیک ثی فَضیستهبُ ٍ ثب هترػػبى ًب تَاًبیی ّبی یبزگیطی ًیع یک ثبض زض هبُ اضتج

یک تحقیقی کِ ثطای هغبلعِ هٌعٍیْب]ی اضتجبعی[ اًدبم گطفتِ ثَز ، یک ضٍیِ گطٍُ سذٌدی ضا زض پذٌح سذبظهبى آهَظضذی ثکذبض      

ٌتطل سبظهبى ضسوی هغبلعذِ  ثطزًس. آًبى اًعٍای هٌعٍی ّب ضا اظ زٍستبى ، اظ کٌتطل اعوبل هطَْز اظ ّوکبضاى هَضز احتطام ٍ اظ ک

کطزًس ؛ ًتبیح هطثَعِ ثسٍى استثٌبء ًطبى هی زاز کِ هٌعٍی ثَزى زض یک هَضز ثِ هٌعٍی ثَزى زض هَاضز زیگط ًیع هذی اًدبهذس.   

ثِ عجبضت زیگط هٌعٍیْبی اضتجبعی زض سبظهبًْبی آهَظضی اظ کٌتطل هطَْز، اظ ّوکبضاى هَضز احتطام ، اظ سبذتبض کٌتطل هسضسذِ  

ضی ٍقتْب اظ زٍستبى ًیع خسا هی ضًَس. ثطای هجبضظُ ثب ایي اثط هٌفی ، هسیطاى ثبیس فطاگطز ّبی اضتجذبعی ذیلذی قسضتوٌذسی    ٍ ثع
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ایدبز کٌٌس ظیطا کِ ثِ ٍسیلِ کبًبلْبی اضتجبط ضسوی ٍ غیط ضسوی هَخَز ًوی تَاى ثِ ضفع اًعٍای هٌعٍی ّب زستطسی زاضت. .) 

 (702-1382:704َّی ٍ هیکسل، تطخوِ عجبس ظازُ ،

زض تحقیقی کِ ثطای ثطضسی ٍضعیت اضتجبعی زض ثیي زثیذطاى یذک زثیطسذتبى ٍ زض یذک سیسذتن ضذْطی اًدذبم زاز،         9ًیکلسي

زضیبفت کِ زثیطاى زثیطستبًی زض هٌبعق ضْطی اظ کویت ٍ کیفیت اضتجبط زض ًبحیذِ ذذَز ضضذبیت زاضذتٌس. ٍ ایذي ضضذبیت اظ       

زاضت.هعْصا هعلوبى اظ ثبظذَضز ضرػی ٍ خَ عوذَهی ثذطای اضتجذبط ، ضضذبیت کوذی       ضاثغِ هثجتی 10اضتجبط، ثب ضضبیت ضغلی 

 (1990زاضتٌس.) ًیکلسي ؛ ثِ ًقل اظ َّی ،

ًیع زض پبیبى ًبهِ کبضضٌبسی اضضس ذَز زض تحقیقی ثذب عٌذَاى پژٍّطذی کیفذی اظ حدذن اضتجبعذبت زض گفتذبض         11ٌّگ یَ چبًگ

طضسی اضتجبعبت ثیي کبضهٌساى ٍ کبضفطهبیبى تبکیس زاضز . اضتجبط هٌبست ثیي ایذي زٍ  ضّجطاى ، ضفتبض ضّجط ٍ اعتوبز ظیطزستبى ثط ث

ضا عبهل ضسیسى ثِ اّساف سبظهبًی هیساًس ٍ هسیطاى ضا هدجَض ثِ ضٌبسبیی هَاًع اضتجبعی هی زاًس .اّویت سجک اضتجبعی هذسیط  

 (12ًت، ایٌتط2004ٍ اعتوبز عطفیي اضتجبط اظ یبفتِ ّبی اٍست.) ٌّگ یَ چبًگ، 

ثطٍس خی . ثبضًت ًفَش هعلن ٍ سبذتبض ضجکِ]اضتجبعی[ ضا زض سِ زثیطستبى ثطضسذی ًوذَز .      ٍی زضیبفذت کذِ هذسیطاى ، ثذِ       

احتوبل ظیبز ، ثِ هعلوبًی تکیِ هی کٌٌس کِ ثِ هٌبثع هعیي ، ثِ عَض اذع ثِ اعالعبت زستطسی زاضًس. ثعضی اظ هعلوبى ثِ ایذي  

س کِ زضثبضُ اًدبم اهَض ٍ یب زض حل هطکالت هعیٌی ، اعالعبت زاضًس .ثِ ّوذیي تطتیذت ، هذسیط    زلیل غبحت ًفَش ٍ قسضت ّستٌ

ثرص ، اعضبء کویتِ ٍ هعلوبًی ًیع کِ زاضای هْبضتْبی ترػػی ذبغی ّستٌس زاضای اعالعبت هْوی ّستٌس. آًبى ثذِ ٍاسذغِ   

حظذِ ای زض فطاگذطز ّذبی تػذوین گیذطی سذبظهبى       زاضتي هعلَهبت ٍ هقبم ذبظ زض ضجکِ اضتجبط ، هی تَاًٌس قسضت قبثذل هال 

 (706:1382هساضس اعوبل کٌٌس .) َّی ٍ هیسکل ، تطخوِ عجبس ظازُ،

(  پژٍّص زیگط ثطضسی اضتجبعبت زاذلی سبظهبًی زض هساضس اثتسایی ٌّگ کٌذگ اسذت کذِ زض آى هحقذق اظ     2006) 13ضایوًَس

سبل ( ذَاستِ کِ پطسطٌبهِ اضتجبعذبت سذبظهبًی ضا    12هیبًگیي  هعلن هطز ثب سبثقِ ذسهت ثِ عَض 72هعلن ظى ٍ  85ًفط) 157

 پبسد زٌّس.  

زضغس اظ اضتجبعبت زاذلی سبظهبًی زض هسضسِ ضاضی ثَزُ اًذس . ٍ تفذبٍت اضظضذی ٍ زاًذص پذیص       72یبفتِ ّب ًطبى هی زّس کِ 

  (14، ایٌتطًت2006ظهیٌِ ضا اظ هَاًع اضتجبعی عوسُ اعالم کطزُ اًس.) ضایوًَس ٍ زیگطاى،

 

 

 ابسار گرد آوري داده ها

اثعاض گطز آٍضی زازُ ّب ٍ ا عالعبت ، پطسطٌبهِ  ضٌبسبیی هَاًع اضتجبعی سبظهبًی  است  کِ ثب اقتجبس اظ ًوًَِ ّبی هطذبثِ آى  

. هقیبس ثکبضضفتِ اظ ًذَ  تطتیجذی پذٌح    تِ ، تَسظ هحقق ثبظسبظی ضسُ استّب کِ زض تحقیقبت گصضتِ( هَضز استفبزُ قطاض گطف

 ضخِ ای) ذیلی کن ،کن، هتَسظ ،ظیبز ،ذیلی ظیبز( هی ثبضس.ز

 ضا زض ثط هی گیطز ،ّط هبًع اضتجبعی سبظهبًی ثب یک سؤال سٌدیسُ ضسُ است.  16پطسطٌبهِ سؤاالت ضزیف یک تب 
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 )اعتبار(پرسشنامه ها: 15روایی

ک ًفط استبز هسیطیت هٌذبثع اًسذبًی ٍ یذک ًفذط     ثسیي هٌظَض زض تْیِ پطسطٌبهِ ّب اظ ًظطات اسبتیس هحتطم ضاٌّوب ٍ هطبٍض ٍ ی

 استبز هْبضتْبی اضتجبعی ٍ سِ ًفط اظ اسبتیس ثطخستِ هسیطیت آهَظضی کطَض استفبزُ ضسُ است.

 

 ( پرسشنامه ها:16پایایی )اعتماد

م سذؤال  اخذطای آظهبیطذی ضذس ٍ ثذِ کوذک ًذط        19پطسطذٌبهِ هذسیطاى حذبٍی     30ثطای تعییي پبیبیی یک ًوًَِ اٍلیِ ضبهل 

ثسست آهس ٍ سپس سِ سَال حصف ضذس.    85/0هیعاى اعتوبز ثب ضٍش آلفبی کطًٍجبخ ثطای پطسطٌبهِ هسیطاى عسز    spssافعاض

 ایي اعساز حبکی اظ آى است کِ پطسطٌبهِ اظ قبثلیت اعتوبز ٍ پبیبیی الظم ثطذَضزاض هی ثبضس.

 

 مقایسه اي -آمار توصیفی 

تحػیلی ، خٌسیت، سغح تحػیالت ، سبثقِ ذسهت ثذطای گذطٍُ هعلوذبى ٍ تَغذیف      زض ایي ثرص ثِ تَغیف هتغیط ّبی زٍضُ 

 ّویي هتغیط ّب ٍ سبثقِ هسیطیت ثطای گطٍُ هسیطاى، پطزاذتِ هی ضَز.

 

 

نمودار مقايسه اي دوره تحصيلي مديران
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 : مقایسه دوره تحصیلی مدیران1نمودار 

زضغذس اظ زٍضُ هتَسذغِ ثذَزُ     18زضغس اظ زٍضُ ضاٌّوبیی ٍ  29زضغس اظ زٍضُ اثتسایی ،  53هسیطاى پبسد زٌّسُ ثِ پطسطٌبهِ 

 اًس.

 

 هَاًع اضتجبعی سبظهبًی هیبى هسیطاى ٍ هعلوبى کساهٌس؟: 1سوال پصوهشی 

زض ایي تحقیق هٌظَض اظ هَاًع اضتجبعی سبظهبًی ثِ هَاًعی گفتِ هی ضَز کِ هطتطک ثذیي ّوذِ سبظهبًْبسذت ٍ زض عذیي حذبل ثذب       

عٌَاى سبظهبًی اًسبًی هغبثقت زاضز کِ ثب هغبلعِ ازثیبت تحقیق ٍ سذبیط پذژٍّص ّذبی هذطتجظ ضذبًعزُ      ٍیژگی ّبی یک هسضسِ ثِ 

عبهل آى ضٌبسبیی ٍ اعتجبض یبثی ضسُ است کِ ضبهل : تفبٍت هَقعیت ٍ هقبم، عسم توبیل ثِ ثطقطاضی اضتجبط، ضطایظ ًبهٌبست هحیظ 

بثقِ ثَزى هسیط، حدن ظیبز گطٍُ هعلوذبى، آضذٌب ًجذَزى هذسیط ثذب اغذَل       اضتجبعی ، حدن ظیبز ٍظبیف ٍ هسئَلیت ّبی هسیط ، کن س

ترػػی هسیطیت زض ظهیٌِ ثطقطاضی اضتجبط، اضظضیبثی هسیط اظ هعلوبى ، اثْبم زض ٍظبیف ٍ هسئَلیت ّذب زض هذساضس،  ثطًبهذِ ضیذعی     
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زى اعتوبز ،تحطیف اعالعبت، حفظ هقذبم ٍ  ًکطزى هسیط ثطای اضتجبعبت، عسم تبکیس ثط حل هطکالت، ضیَُ ًبهٌبست اضتجبعی هسیط،ًجَ

 هَقعیت هسیط ٍ گَش ًسازى هسیط هی ضَز.

( 1382( ، فالحتذی ) 1379( ، هعیي فط) 1374هَاًع استرطاج ضسُ زض ایي تحقیق ثب هَاًع ضٌبسبیی ضسُ زض تحقیقبت یَسفی )

( هطذبثِ هذی ثبضس.یَسذفی ٍ    2005)(،ٍ گطیفیي1386( ٍ فطٌّگی )1376( ، علی احوسی)1373ٍ زض پژٍّص ّبی پطزاذتچی )

هعیي فط کِ ثِ ثطضسی هَاًع اضتجبعی هیبى هسیطاى ٍ هعلوبى اظ زیسگبُ زثیذطاى ضْطسذتبى قذن پطزاذتذِ اًذس، اظ ایذي هَاًذع زض        

پژٍّص ذَز استفبزُ ًوَزُ اًس:  حدن ظیبز گطٍُ ،حدن ظیبز ٍظبیف هسیط، عسم تدطثِ کبفی هسیط ، عسم اعتوبز زثیطاى ثِ هٌذبثع  

پیبم ّب ، تبثیط استفبزُ اظ عجبضات هجْن، تفبٍت سغح هقبم هسیط ثب زثیط، سط ٍ غسای هحیظ کبض ، عسم اهکذبى هالقذبت ثذب هذسیط،     

 عسم آضٌبیی هسیط ثب اغَل ترػػی هسیطیت ، غطاحت ضطح ٍظبیف هسیط زض اضتجبط ثب افطاز. 

ٍ هقذبم ، تفذبٍت زض ٍضذعیت هَقعیذت ٍ هقذبم، اکذطاُ زض       ( ّن ثِ هَاًع ظیط اضبضُ ًوَزُ است: ٍضعیت هَقعیذت  2005گطیفیي)

 ثطقطاضی اضتجبط ، ضعیف ثَزى هْبضتْبی ضٌیسى، سطٍ غسا، کبض ثیص اظ ظطفیت.

 

 از نظر مدیران موانع ارتباطی سازمانی میان مدیران و معلمان ،كدام است؟: 2سوال پصوهشی  

 آمار توصیفی پرسشنامه مدیران)شناسایی موانع ارتباط سازمانی(

 جدول: توصیف آماري و شاخص برازش فراوانی پرسشنامه مدیران) شناسایی موانع ارتباط سازمانی(

    

ضوبضُ 

 سؤال

  Z هیبًِ   هقیبس زضخِ ثٌسی
کبلوَگطاف 

–

 اسویطیٌف

(k-s ) 

 ذیلی ظیبز ظیبز هتَسظ کن ذیلی کن

 زضغس فطاٍاًی زضغس فطاٍاًی زضغس فطاٍاًی زضغس فطاٍاًی زضغس فطاٍاًی

1 10 2/22 21 7/46 7 6/15 5 1/11 2 4/4 2/2 9/1** 

2 2 3/4 4 7/8 22 8/47 13 3/28 5 9/10 3/3 6/1** 

3 9 6/19 16 8/34 10 7/21 7 2/15 4 7/8 5/2 5/1* 

4 3 8/6 7 9/15 5 4/11 23 3/52 6 6/13 5/3 1/2** 

5 2 3/4 3 5/6 15 6/32 15 6/32 11 9/32 6/3 3/1 

6 4 7/8 18 1/39 15 6/32 4 7/8 5 9/10 7/2 5/1 

7 0 0 4 1/9 5 4/11 16 4/31 19 2/43 1/4 6/1** 

8 4 1/9 12 3/27 12 3/27 7 9/15 9 5/20 1/3 1/1 

9 0 0 11 4/24 14 1/31 11 4/24 9 20 4/3 3/1 

10 1 2/2 2 4/4 10 2/22 20 4/44 12 7/26 8/3 7/1** 

11 1 3/2 8 2/18 4 1/9 17 6/38 14 8/31 7/3 8/1** 

12 1 2/2 3 5/6 17 37 18 1/39 7 2/15 5/3 4/1* 

13 2 3/4 3 5/6 8 4/17 12 1/26 21 7/45 2/4 7/1** 

14 3 5/6 11 9/23 6 13 16 8/34 10 7/21 4/3 6/1** 

15 4 7/8 9 6/19 12 1/26 16 8/34 5 9/10 1/3 4/1* 

16 0 0 5 9/10 6 13 11 9/32 24 2/52 1/4 2** 
**p<0/01 
*p<0/05 
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تب چِ اًساظُ تفبٍت سغح هقذبم ٍ هَقعیذت سذبظهبًی ثذیي هعلوذبى ٍ هذسیطاى، هذبًع         ": هسیطاى ثِ سؤال ایي ثب عٌَاى   1سؤال 

زضغذس گعیٌذِ هتَسذظ،    6/15یٌِ کذن ، زضغس گع 7/46زضغس گعیٌِ  ذیلی کن، 2/22، "ثطقطاضی اضتجبط سبظهبًی آًْب  هی ضَز؟

ِ   4/4زضغس گعیٌِ ظیبز ٍ  1/11 ٍ زض   9/1ثطاثذط ثذب      z(k-s)ٍ 2/2زضغس گعیٌِ ذیلی ظیبز  پبسد زازُ اًس، کِ ثب تَخِ ثذِ هیبًذ

 زضغس اعویٌبى هی تَاى ًتیدِ گطفت کِ هسیطاى گعیٌِ کن ضا ثطگعیسُ اًس .   99ثب 01/0سغح هعٌبزاضی 

تب چِ اًساظُ عسم توبیل هعلوبى ثِ ثطقذطاضی اضتجذبط ثذب هذسیط هذبًع ثطقذطاضی اضتجذبط         "ایي سؤال ثب عٌَاى : هسیطاى ثطای2سؤال

زضغس گعیٌِ ظیبز ٍ 3/28زضغس گعیٌِ هتَسظ ، ٍ  8/47زضغس گعیٌِ کن ، 7/8زضغس گعیٌِ ذیلی کن ،  3/4"سبظهبًی هی ضَز؟

 05/0ٍ زض سغح هعٌذب زاضی   6/1ثطاثط ثب  z(k-s)ٍ  3/3ب تَخِ ثِ هیبًِ زضغس گعیٌِ ذیلی ظیبز ضا اًتربة ًوَزُ اًس . کِ ث 9/10

 زضغس اعویٌبى هی تَاى ًتیدِ گطفت کِ هسیطاى گعیٌِ ظیبز ضا ثطگعیسُ اًس. 95ثب 

تب چِ اًساظُ سط ٍ غسای زاًص آهَظاى ، حضذَض سذبیط هعلوذبى ٍ... زض هذساضس هذبًع       ": هسیطاى ثطای ایي سؤال ثب عٌَاى 3سؤال

زضغذس  7/21زضغس گعیٌِ کذن ،  8/34زضغس گعیٌِ ذیلی کن ، 6/19 "طاضی اضتجبط سبظهبًی هیبى هعلوبى ٍ هسیطاى هی ضَز؟ثطق

  z(k-s)ٍ 5/2زضغس گعیٌِ ذیلی ظیبز ضا اًتربة کطزُ اًس .کِ ثذب تَخذِ ثذِ هیبًذِ      7/8زضغس گعیٌِ ظیبز 2/15ٍگعیٌِ هتَسظ ، 

 زضغس اعویٌبى هی تَاى ًتیدِ گطفت کِ هسیطاى گعیٌِ کن ضا ثطگعیسُ اًس. 95/. ثب 05ٍ زض سغح هعٌبزاضی 5/1ثطاثط ثب

تب چِ اًساظُ حدن ظیبز ٍظبیف ٍ هسذئَلیت ّذبی هذسیطاى ، هذبًع ثطقذطاضی اضتجذبط        ": هسیطاى ثطای ایي سؤال ثب عٌَاى  4سؤال

زضغذس  3/52زضغس گعیٌِ هتَسذظ ، 4/11زضغس گعیٌِ کن ،9/15زضغس گعیٌِ ذیلی کن ، 8/6 "سبظهبًی آًْب ثب هعلوبى هی ضَز؟

ِ      6/13گعیٌِ ظیبز ٍ ٍ زض سذغح   1/2ثطاثذط ثذب    z(k-s)ٍ 5/3زضغس گعیٌِ ذیلی ظیبز ضا اًتربة کطزُ اًس .کذِ ثذب تَخذِ ثذِ هیبًذ

 زضغس اعویٌبى هی تَاى ًتیدِ گطفت کِ هسیطاى گعیٌِ ظیبز ضا ثطگعیسُ اًس. 99/. ثب 01هعٌبزاضی

تب چِ اًساظُ کن سبثقِ ثَزى هسیطاى ، هبًع ثطقطاضی اضتجذبط سذبظهبًی هٌبسذت هیذبى       "ثب عٌَاى : هسیطاى ثطای ایي سؤال 5سؤال

زضغذس گعیٌذِ ظیذبز    6/32زضغس گعیٌِ هتَسذظ ، 6/32زضغس گعیٌِ کن، 5/6زضغس گعیٌِ ذیلی کن،  3/4 "آًْب ثب هسیط هی ضَز؟

ٍ عسم  سغح هعٌذبزاضی هذی    3/1ثطاثط ثب  z(k-s)ٍ  6/3بًِ زضغس گعیٌِ ذیلی ظیبز ضا اًتربة کطزُ اًس. کِ ثب تَخِ ثِ هی 9/23ٍ

 تَاى ًتیدِ گطفت کِ هسیطاى زچبض پطاکٌسگی ًظط زض پبسد ثِ  ایي سؤال هی ثبضٌس..

تب چِ اًساظُ ظیبز ثَزى تعذساز هعلوذبى زض هسضسذِ ، هذبًع ثطقذطاضی اضتجذبط سذبظهبًی         ": هسیطاى ثطای ایي سؤال ثب عٌَاى 6سؤال

 7/8زضغذس گعیٌذِ هتَسذظ ،     6/32زضغس گعیٌِ کذن،   1/39زضغس گعیٌِ ذیلی کن،  7/8 "ْب ثب هسیط هی ضَز؟هٌبست هیبى آً

ٍ عذسم   5/1ثطاثذط ثذب     z(k-s)ٍ 7/2زضغس گعیٌِ ذیلی ظیبز ضا اًتربة کطزُ اًس. کِ ثب تَخِ ثِ هیبًذِ   9/10زضغس گعیٌِ ظیبز ٍ 

 ِ ایي سؤال زچبض پطاکٌسگی ًظط هی ثبضٌس.هعٌبزاضی  هی تَاى ًتیدِ گطفت کِ هسیطاى زض پبسد ث

تب چِ اًساظُ آضٌب ًجَزى هذسیطاى ثذب اغذَل ترػػذی هذسیطیت زض ثطقذطاضی اضتجذبط         ": هسیطاى ثطای ایي سؤال ثب عٌَاى 7سؤال

 زضغذس گعیٌذِ کذن   1/9غفط زضغس گعیٌِ ذیلی کذن ،  "سبظهبًی ، هبًع ثطقطاضی اضتجبط سبظهبًی هٌبست آًْب ثب هعلوبى هی ضَز؟

 1/4زضغس گعیٌِ ذیلی ظیبز ضا اًتربة کطزُ اًس .کِ ثب تَخِ ثِ هیبًِ 2/43زضغس گعیٌِ ظیبز 4/36ٍزضغس گعیٌِ هتَسظ ، 4/11،

 ٍz(k-s)  زضغس اعویٌبى هی تَاى ًتیدِ گطفت کِ هذسیطاى گعیٌذِ ذیلذی ظیذبز ضا      99/. ثب 01ٍ زض سغح هعٌبزاضی 6/1ثطاثط ثب

 ثطگعیسُ اًس.

ای ایي سؤال ثب عٌَاى تب چِ اًساظُ تطس هعلوبى اظ هَضز اضظضیبثی قطاض گطفتي ثِ ٍسیلِ هسیطاى هساضس، هبًع : هسیطاى ثط 8سؤال

زضغس گعیٌذِ هتَسذظ ،   3/27زضغس گعیٌِ کن ،  3/27زضغس گعیٌِ ذیلی کن   1/9ثطقطاضی اضتجبط سبظهبًی هیبى آًْب هی ضَز؟

ٍ عسم  1/1ثطاثط ثب  z(k-s)ٍ  1/3ضا اًتربة کطزُ اًس .کِ ثب تَخِ ثِ هیبًِزضغس گعیٌِ ذیلی ظیبز 5/20زضغس گعیٌِ ظیبز ٍ 9/15

 هعٌبزاضی هی تَاى ًتیدِ گطفت کِ هسیطاى  زض پبسد ثِ ایي سؤال زچبض پطاکٌسگی ًظط هی ثبضٌس.

طاضی اضتجبط سذبظهبًی  : هسیطاى ثطای ایي سؤال ثب عٌَاى تب چِ اًساظُ اثْبم زض ٍظبیف ٍ هسئَلیت ّب زض هساضس ، هبًع ثطق 9سؤال

زضغذس  4/24زضغس گعیٌِ هتَسذظ ، 1/31زضغس گعیٌِ کن ، 4/24هیبى هعلوبى ٍ هسیط هی ضَز؟ غفط زضغس گعیٌِ ذیلی کن ،  

ٍ عذسم هعٌذبزاضی    3/1ثطاثذط ثذب    z(k-s)ٍ  4/3زضغس گعیٌِ ذیلی ظیبز ضا اًتربة کطزُ اًس . کِ ثب تَخِ ثِ هیبًِ 20گعیٌِ ظیبز ٍ

 طفت کِ هسیطاى زض پبسد ثِ ایي سؤال زچبض پطاکٌسگی ًظط هی ثبضٌس.هی تَاى ًتیدِ گ
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: هسیطاى ثطای ایي سؤال ثب عٌَاى تب چِ اًساظُ ثطًبهِ ضیعی ًکطزى هسیطاى هساضس ثطای اضتجبط سبظهبًی ، هذبًعی ثذطای    10سؤال

زضغذس گعیٌذِ    2/22گعیٌذِ کذن،   زضغذس  4/4زضغس گعیٌِ ذیلی کذن،   2/2اضتجبعبت سبظهبًی هیبى هسیطاى ٍ هعلوبى هی ضَز؟ 

ثطاثذط    z(k-s)ٍ 8/3زضغس گعیٌِ ذیلی ظیبز ضا اًتربة کطزُ اًس .کِ ثب تَخذِ ثذِ هیبًذِ    7/26زضغس گعیٌِ ظیبز ٍ 4/44هتَسظ ،

 زضغس اعویٌبى هی تَاى ًتیدِ گطفت کِ هسیطاى گعیٌِ ظیبز ضا ثطگعیسُ اًس. 99/. ثب 01ٍ زض سغح هعٌبزاضی 7/1ثب

ى ثطای ایي سؤال ثب عٌَاى تب چِ اًساظُ اثط ثرص ًجَزى هسیطاى هساضس زض حل هطکالت ضغلی هعلوذبى ، هذبًع   : هسیطا 11سؤال

زضغذس  1/9زضغذس گعیٌذِ کذن ،    2/18زضغس گعیٌِ ذیلذی کذن ،    3/2ثطقطاضی اضتجبط سبظهبًی هیبى هسیطاى ٍ هعلوبى هی ضَز؟ 

  z(k-s)ٍ 7/3ی ظیبز ضا اًتربة کطزُ اًس .کِ ثب تَخِ ثذِ هیبًذِ   زضغس گعیٌِ ذیل8/31زضغس گعیٌِ ظیبز ٍ 6/38گعیٌِ هتَسظ ، 

 زضغس اعویٌبى هی تَاى ًتیدِ گطفت کِ هسیطاى گعیٌِ ظیبز ضا ثطگعیسُ اًس. 99/. ثب 01ٍ زض سغح هعٌبزاضی 8/1ثطاثط ثب

  ضسبًی اظ ثرطذٌبهِ ّذب ٍ...(   : هسیطاى ثطای ایي سؤال ثب عٌَاى تب چِ اًساظُ سجک اضتجبعی ًبهٌبست هسیطاى) عسم اعال 12سؤال

زضغذس گعیٌذِ   37زضغذس گعیٌذِ کذن ،    5/6زضغس گعیٌِ ذیلی کذن ،  2/2هبًع اضتجبط سبظهبًی هیبى هسیطاى ٍ هعلوبى هی ضَز؟ 

ثطاثذط    z(k-s)ٍ 5/3زضغس گعیٌِ ذیلی ظیبز ضا اًتربة کطزُ اًس .کِ ثب تَخِ ثذِ هیبًذِ   2/15زضغس گعیٌِ ظیبز ٍ 1/39هتَسظ ، 

 زضغس اعویٌبى هی تَاى ًتیدِ گطفت کِ هسیطاى گعیٌِ ظیبز ضا ثطگعیسُ اًس. 95/. ثب 05زض سغح هعٌبزاضیٍ  4/1ثب

: هسیطاى ثطای ایي سؤال ثب عٌَاى تب چِ اًساظُ ًجَزى اعتوبز ثیي هعلوبى ٍ هسیطاى ، هبًع اضتجبط سبظهبًی هٌبسذت ثذیي    13سؤال

ٍ   1/26زضغس گعیٌذِ هتَسذظ ،  4/17گعیٌِ کن ، زضغس 5/6زضغس گعیٌِ ذیلی کن ، 3/4آًْب هی ضَز؟  7/45زضغذس گعیٌذِ ظیذبز 

 99/. ثذب  01ٍ زض سذغح هعٌذبزاضی  7/1ثطاثذط ثذب      z(k-s)ٍ 2/4زضغس گعیٌِ ذیلی ظیبز ضا اًتربة کطزُ اًس. کِ ثب تَخِ ثِ هیبًِ 

 زضغس اعویٌبى هی تَاى ًتیدِ گطفت کِ هسیطاى گعیٌِ ذیلی ظیبز ضا ثطگعیسُ اًس.

هسیطاى ثطای ایي سؤال ثب عٌَاى تب چِ اًساظُ تحطیف اعالعبت اضائِ ضسُ اظ سَی هعلوبى ثِ هسیط هسضسِ ، هبًع اضتجبط  : 14سؤال

زضغذس گعیٌذِ   8/34زضغس گعیٌذِ هتَسذظ ،  13زضغس گعیٌِ کن ،9/23زضغس گعیٌِ ذیلی کن ، 5/6سبظهبًی هیبى آًْب هی ضَز؟

ٍ زض سذغح  6/1ثطاثذط ثذب     z(k-s)ٍ 4/3کذطزُ اًذس .کذِ ثذب تَخذِ ثذِ هیبًذِ        زضغس گعیٌِ ذیلذی ظیذبز ضا اًترذبة     7/21ظیبز ٍ 

 زضغس اعویٌبى هی تَاى ًتیدِ گطفت کِ هسیطاى گعیٌِ ظیبز ضا ثطگعیسُ اًس. 99/. ثب 01هعٌبزاضی

ضی اضتجذبط  : هسیطاى ثطای ایي سؤال ثب عٌَاى تب چِ اًساظُ توبیل هسیطاى هساضس ثِ حفظ هقبم ٍ هَقعیت ، هذبًع ثطقذطا   15سؤال

زضغذس  8/34زضغس گعیٌِ هتَسظ ، 1/26زضغس گعیٌِ کن ، 6/19زضغس گعیٌِ ذیلی کن ،  7/8سبظهبًی آًْب ثب هعلوبى هی ضَز؟ 

ِ     9/10گعیٌِ ظیبز ٍ ٍ زض سذغح  4/1ثطاثذط ثذب     z(k-s)ٍ  1/3زضغس گعیٌِ ذیلی ظیبز ضا اًتربة کطزُ اًس .کِ ثذب تَخذِ ثذِ هیبًذ

 یٌبى هی تَاى ًتیدِ گطفت کِ هسیطاى گعیٌِ ظیبز ضا ثطگعیسُ اًس.زضغس اعو 95/. ثب05هعٌبزاضی

: هسیطاى ثطای ایي سؤال ثب عٌَاى تب چِ اًساظُ گَش زازى سطسطی هسیطاى هساضس ثِ ًظطات هعلوذبى ، هذبًع ثطقذطاضی     16سؤال

 9/23س گعیٌذِ هتَسذظ ،   زضغذ  13زضغس گعیٌذِ کذن ،   9/10اضتجبط سبظهبًی هیبى آًْب هی ضَز؟ غفط زضغس گعیٌِ ذیلی کن ، 

/. ثب 01زض سغح هعٌبزاضی2ثطاثط ثب   ,  1/4z(k-s)گعیٌِ ذیلی ظیبز ضا اًتربة کطزُ اًس .کِ ثب تَخِ ثِ هیبًِ  2/52گعیٌِ ظیبز ٍ 

 زضغس اعویٌبى هی تَاى ًتیدِ گطفت کِ هسیطاى گعیٌِ ذیلی ظیبز ثطگعیسُ اًس. 99

  

 اطی سازمانیجدول دیدگاه مدیران در زمینه موانع ارتب

 هبًع سؤال
 

 زیسگبُ  هسیطاى )هیعاى هبًع ثَزى(

 کن تفبٍت هَقعیت ٍ هقبم 1

 ظیبز عسم توبیل ثِ ثطقطاضی اضتجبط 2

 کن ضطایظ ًبهٌبست هحیظ اضتجبعی 3

 ظیبز حدن ظیبزٍظبیف ٍ هسئَلیت ّبی هسیط 4
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 ---- کن سبثقِ ثَزى هسیط 5

 ---- حدن ظیبز گطٍُ هعلوبى 6

 ذیلی ظیبز ًجَزى هسیط ثب اغَل ترػػی هسیطیتآضٌب  7

 ---- اضظضیبثی هعلوبى تَسظ هسیط 8

 ---- اثْبم زض ٍظبیف 9

 ظیبز فقساى ثطًبهِ ضیعی هسیط ثطای اضتجبعبت 10

 ظیبز عسم تبکیس ثط حل هطکالت 11

 ظیبز ضیَُ ًبهٌبست اضتجبعی هسیط 12

 ذیلی ظیبز ًجَزى اعتوبز 13

 ظیبز تحطیف اعالعبت 14

 ظیبز حفظ  هقبم ٍ هَقعیت هسیط 15

 ذیلی ظیبز گَش ًسازى هسیط 16

 

ضا زض حذس کذن هذبًع     "تفبٍت هقبم ٍ هَقعیت ٍ ضذطایظ ًبهٌبسذت اضتجذبعی    "هسیطاى عَاهل : ّوبًغَض کِ خسٍل ًطبى هی زّس

 اضتجبعی سبظهبًی هی زاًٌس.

حدن ظیبز ٍظبیف ٍ هسئَلیت ّبی هسیط، فقساى ثطًبهذِ ضیذعی هذسیط    عسم توبیل ثِ ثطقطاضی اضتجبط ،  "اظ زیسگبُ هسیطاى عَاهل

تذب   "ثطای اضتجبعبت ،عسم تبکیس ثط حل هطکالت ،ضیَُ ًبهٌبست اضتجبعی هسیط ،تحطیف اعالعبت ٍ حفظ هقبم ٍ هَقعیذت هذسیط  

س ذیلذی ظیذبز هذبًع    زض حذ  "آضٌب ًجَزى هسیط ثب اغَل ترػػی هسیطیت، ًجَزى اعتوبز ٍ گَش ًسازى هذسیط "حس ظیبز ٍ عَاهل

 ضٌبذتِ هی ضَز.اضتجبعی سبظهبًی 

زچبض  "کن سبثقِ ثَزى هسیط،حدن ظیبز گطٍُ هعلوبى ،اضظضیبثی هعلوبى تَسظ هسیط ٍ اثْبم زض ٍظبیف"هسیطاى ًسجت ثِ عَاهل 

 پطاکٌسگی ًظط هی ثبضٌس.

 بظهبًی هی زاًٌس.ثٌبثطایي هی تَاى گفت هسیطاى زُ عبهل ضا زض حس هتَسظ ثِ ثبال هبًع اضتجبعی س

زضثبضُ ثطضسی زیسگبّْبی هسیطاى زض ذػَظ ضٌبسبیی هَاًع اضتجبعی هیبى هسیطاى ٍ هعلوبى ّیچ ًَ  پژٍّطی هطبّسُ ًطذس  

( کذِ ثذِ هقبیسذِ زیذسگبّْبی هذسیطاى ٍ کبضکٌذبى ضاُ آّذي زض        1382( ٍ فالحتی )1381ضطیعتی).ٍلی ایي پژٍّص ثب تحقیق

 طزاذتِ است ، ّوسَ هیجبضس .ذػَظ هَاًع اضتجبعی سبظهبًی پ

( ّن ثِ ایي هَاًع اضبضُ ًوَزُ ٍ ٍی اذتالف زض ضتجِ ٍ هقبم سبظهبًی ٍسعت سبظهبًی سغَح سلسلِ هطاتذت  1376علی احوسی)

 ، الگَی اضتجبعبت ٍ سجک هسیطیت ضا خع هَاًع اضتجبعی زض سبظهبى هی زاًس.

 

 نتیجه گیري:

تجبعبت سبظهبًی پطزاذتِ ضس ٍ هغبلعبت هطثَط ثذِ اضتجبعذبت سذبظهبًی ٍ ضٍیکطزّذبی     زضایي پژٍّص اثتسا ثِ تعطیف اضتجبط ٍ اض

سٌتی ٍ خسیس ًسجت ثِ آى هَضز ثطضسی قطاض گطفت. زض ازاهِ هَاًع اضتجبعی ٍ زیسگبّْبی هرتلذف ًسذجت ثذِ آى ٍ ّوچٌذیي     

ضس. زض پبیبى تحقیقبت هرتلف زاذلذی ٍ  تقسین ثٌسی ّبی هرتلفی اظ آى ثِ استٌبز ًظطات اسبتیس ثعضگ زاذلی ٍ ذبضخی اضائِ 

ذبضخی کِ زض ظهیٌِ اضتجبعبت سبظهبًی ٍ هَاًع اضتجبعی زض سبظهبًْب ٍ آهَظش ٍ پطٍضش ضسُ ثذَز ، آٍضزُ ضذس.  ثطضسذی ًطذبى     

بظهبًْب زاز کِ توبم سبظهبًْب زض اضتجبط سبظهبًی زض عیفی اظ آضفتگی اضتجبعی تب ٍضعیت هٌبست ٍ هَثط قطاض زاضًس . ٍ زض ّوِ س

ثِ ًَعی هَاًع اضتجبعی سبظهبًی ٍخَز زاضز. ّوبًغَض کِ اضتجبط اٍلیي ٍ هْوتطیي ٍظیفِ هسیط ٍ هبًٌس ذَى سبظهبى هذی ثبضذس؛   

 ضٌبسبیی هَاًع پیص ضٍی آى ّن ثط کلیِ هسیطاى ٍاخت است. 
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هرتلف هی ثبضس. ٍلی ثذب خوذع ثٌذسی    هَاًع اضتجبعی زض سبظهبًْب هتفبٍت ٍ هتٌَعٌس . ٍ زیسگبّْبی هترػػبى ّن زض ایي ثبضُ 

ًظطات کلیِ هترػػبى اضتجبعبت ٍ زاًطوٌساى عطغِ هسیطیت ٍ ثرػَظ هسیطیت آهَظضی ، هی تَاى اظ هیبى هدوَعذِ هَاًذع   

اضتجبط سبظهبًی ، تعسازی ضا ثط حست اّویت ٍ تغبثق ثب سبظهبًْبی آهَظضی ٍ ثبالذع هسضسِ اًتربة کطز. ّوبًغَض کِ زض ایي 

تفبٍت هَقعیت ٍ هقبم، عسم توبیل ثِ ثطقطاضی اضتجبط، ضطایظ ًبهٌبست هحیظ اضتجبعی )ن غَضت گطفت ٍ ضبًعزُ هبًع تحقیق ّ

، حدن ظیبز ٍظبیف ٍ هسئَلیت ّبی هسیط ، کن سبثقِ ثَزى هسیط، حدذن ظیذبز گذطٍُ هعلوذبى، عذسم آضذٌبیی هذسیط ثذب اغذَل          

ٍظبیف، ثطًبهِ ضیعی ًکطزى هسیط ثطای اضتجبعذبت، عذسم تبکیذس ثذط حذل       ترػػی هسیطیت، اضظضیبثی هسیط اظ هعلوبى ، اثْبم زض

 ( هطکالت ، ضیَُ ًبهٌبست اضتجبعی هسیط، ًجَزى اعتوبز ، تحطیف اعالعبت، حفظ هقبم ٍ هَقعیت هذسیط ٍ گذَش ًذسازى هذسیط    

 "ضطایظ ًبهٌبست اضتجبعی تفبٍت هقبم ٍ هَقعیت ٍ "هسیطاى عَاهل : ًتبیح ًطبى هی زّسضٌبسبیی ٍ اسبس کبض پژٍّص ضس ٍ  

 ضا زض حس کن هبًع اضتجبعی سبظهبًی هی زاًٌس.

عسم توبیل ثِ ثطقطاضی اضتجبط ، حدن ظیبز ٍظبیف ٍ هسئَلیت ّبی هسیط، فقساى ثطًبهذِ ضیذعی هذسیط     "اظ زیسگبُ هسیطاى عَاهل

تذب   "بت ٍ حفظ هقبم ٍ هَقعیذت هذسیط  ثطای اضتجبعبت ،عسم تبکیس ثط حل هطکالت ،ضیَُ ًبهٌبست اضتجبعی هسیط ،تحطیف اعالع

زض حذس ذیلذی ظیذبز هذبًع      "آضٌب ًجَزى هسیط ثب اغَل ترػػی هسیطیت، ًجَزى اعتوبز ٍ گَش ًسازى هذسیط "حس ظیبز ٍ عَاهل

 ضٌبذتِ هی ضَز.اضتجبعی سبظهبًی 

زچبض  "ط ٍ اثْبم زض ٍظبیفکن سبثقِ ثَزى هسیط،حدن ظیبز گطٍُ هعلوبى ،اضظضیبثی هعلوبى تَسظ هسی"هسیطاى ًسجت ثِ عَاهل 

 پطاکٌسگی ًظط هی ثبضٌس.

 ثٌبثطایي هی تَاى گفت هسیطاى زُ عبهل ضا زض حس هتَسظ ثِ ثبال هبًع اضتجبعی سبظهبًی هی زاًٌس.
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