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چکیذه
ػولىشد هذیشاى دس ػبصهبى ّب ثشای اًدبم سػبلت ٍ هؼئَلیت ّب ٍ تحمك اّذاف ػبصهبى ثبالخق دس
ًظبم آه َصؽ ٍ پشٍسؽ ثِ ػٌَاى هْن تشیي ػبصهبى دس ّش خبهؼِ ثِ لحبػ تبثیشی وِ ثش ػولىشد ػبیش
ػَاهل ػبصهبًی داسد ،هَسد تَخِ كبحت ًظشاى ثَدُ اػت .یىی اص ساُ ّبیی وِ تَػظ آى ػولىشد هذیشاى
هَسد تَخِ لشاس هی گیشد ،هـبّذُ آى ّب اص صاٍیِ هْبست ّبیی اػت وِ ثشای تبهیي هَفمیـــت آهیض
ّذف ّب الصم اػتٍ .یظگی ثبسص هْبست ،فٌی آى اػت وِ ثِ ثبالتشیي دسخِ ؿبیؼتگی ٍ خجشگی دس آى
هی تَاى دػت یبفت؛ صیشا ایي ًَع هْبست دلیك ،هـخق ،داسای ضَاثظ ػیٌی ٍ لبثل اًذاصُگیشی اػت .اص
ایي سٍ ،وٌتشل ٍ اسصؿیبثی آىّ ،ن دس خشیبى آهَصؽ ٍ ّن دس هشحلِ وبسثشد ٍ ػول آػبى اػت .دس ایي
پظٍّؾ هْبست ّبی هَسد ًیبص هذیشاى ثب گشٍُ ثٌذی دس ػِ عیف فٌی ،اًؼبًی ،اداسوی هَسد هغبلؼِ لشاس
گشفتِ اػت تب هـخق ؿَد وِ آیب ثیي هْبست ّبی ػِ گبًِ هذیشاى ثب اثش ثخـی آى ّب اص دیذگبُ دثیشاى
دس خبهؼِ آهبسی ساثغِ ٍخَد داسد؟ دس ایي پظٍّؾ خبهؼِ آهبسی ؿبهل ولیِ دثیشاى دثیشػتبى ّبی
دختشاًِ ػبدی دٍلتی ؿْش ػبسی وِ ً 678فش ثَدًذ ٍ ًوًَِ آهبسی ثش حؼت خذٍل تبووي ً 248فش
تؼییي ؿذ .ثؼذ ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ًوًَِ گیشی تلبدفی خَؿِ ای اًتخبة ؿذ ،اثضاس پظٍّؾ پشػـٌبهِ ٍ
اص سٍؽ ّوجؼتگی اػتفبدُ ؿذُ اػت .ضشیت ّوجؼتگی هحبػجِ ؿذُ (ً )Rxy=0/232ـبى هی دّذ
وِ ثیي هْبست ّبی ػِ گبًِ ٍ اثشثخـی هذیشاى خبهؼِ آهبسی ساثغِ هثجت ٍ هؼتمیوی ٍخَد داسد ٍ دس
ػغح هؼٌی داسی آلفبی  0/001خذٍل هؼٌی داسی ضشیت ّوجؼتگی پیشػَى ثب دسخِ آصادی  246هؼٌی
داساػت .ضشیت تؼییي هحبػجِ ؿذُ ًیض ًـبى هی دّذ وِ  10/43دسكذ اثش ثخـی هذیشاى دس خبهؼِ
آهبسی ًبؿی اص هْبست ّبی ػِ گبًِ اػت.
کلیذ واشه هب :هْبست ّبی ػِ گبًِ ،فٌی ،ادساوی ،اًؼبًی ،اثشثخـی

هقذهه
ػولىــشد آهَصؽ ٍ پشٍسؽ وِ یىی اص پش اّویــت تشیي ًْبدّبی ّش خبهؼِ ای هحؼَة
هی ؿَد ٍ خْت ػبص ویفیت ػولىشد دس ػبیش ًْبدّب اػت.
* وبسؿٌبع اسؿذ هذیشیت آهَصؿی داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ سٍدّي
** ػضَ ّیبت ػلوی داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ سٍدّي
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«ؿبیذ ّویي ًمؾ اختوبػی آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ،ػوذُتشیي اّویت آى ثبؿذ؛ چشا وِ ثب ػبصًذگی
فشد ثِ آهبدُ وشدى اٍ خْت صًذگی دس هیبى خبهؼِ اًؼبًی ّوت هیگوبسد( ».ػؼىشیبى1378 ،
ف .)11
هذاسع دس آیٌذُ ای ًِ چٌذاى دٍس ؿبّذ تغییشات ثؼیبسی دس هحیظ داخلی ٍ حتی خبسج اص
خَد خَاٌّذ ثَد ٍ هذیش ثبیذ ثش اػبع هؼیبسّبی خذیذی وِ اص ایي تغییشات ًبؿی هی ؿًَذ ،ثِ
تؼ شیف هدذدی اص ًمؾ خَد ثشػذ .ؿٌبخت حشفِ ای ٍ ویفیت هْبست ّبی هذیشاىٍ ،خِ توبیض
گزؿتِ ،آیٌذُ خَاّذ ثَد.
«هذاسع هحیظ ّبی یبدگیشی ّؼتٌذ ٍ ثشای ووه ثِ داًؾ آهَصاى ثِ هٌظَس سؿــذ ثَخَد
آهذُ اًذٍ( ».ایلض ٍ ثبًذی ،تشخوِ ثْشًگی ،1379 ،ف .)36
تَخِ ثِ چٌیي ًمـِ ّبی تؼییي وٌٌذُ هذیشاى هذاسع ،ثِ ٍیظُ دثیشػتبىّب ثِ ػٌَاى آخشیي
هشحلِ اص آهَصؽ ػوَهی اػت وِ ػیبػت گزاساى آهَصؽ ٍ پشٍسؽ پی ثشدُ اًذ دس ؿشایظ
پیچیذُ ٍ دؿَاس آغ بص لشى ثیؼت ٍ یىن ثذٍى هذیشیت هبّش ٍ هَثش ًخَاٌّذ تَاًؼت ثِ تحمك
اّذاف ٍ اثش ثخـی ًبئل ؿَد ٍ ثِ هؼئَلیت سٍص افضٍى خَد ًؼجت ثِ اختوبع پبػخ گَیٌذ
(ًیىٌبهی ،1375 ،ف .)14
هذیش دثیشػتبًی وِ اص هْبست ّبی ػِ گبًِ ثشخَسداس اػت ٍ ایي هْبست ّب سا دس فشآیٌذ
هذیشیت ثِ وبس هی ثشد ،دثیشػتبى سا ثِ اثش ثخـی خَاّذ سػبًذ .دس ایي گًَِ دثیشػتبى ّب
هؼلوبى اص ؿغل خَد سضبیت داسًذ .وبسوٌبى ثشای ثمبء ٍ تَػؼِ آى تالؽ هی وٌٌذ ،ثشًبهِ سیضی
ػلوی دسػت ٍ هتٌبػت اػت ٍ ،داًؾ آهَساى ثِ هَفمیت تحلیلی ًبئل هی ؿًَذ ٍ توبهی
ػَاهل اًؼبًی ثشای خَد ٍ دیگشاى احتشام لبئل ّؼتٌذ .ایي پظٍّؾ ثِ سٍؽ ػلوی ثِ ثشسػی
ساثغِ ثیي هْبستّبی ػِ گبًِ ٍ اثشثخـی آى دس هذیشاى هی پشداصد.
هْبستّبی فٌی هَسد ًیبص هذیشاى آهَصؿی ،اسصؿیبثی آهَصؿی ،ساٌّوبیی آهَصؿی ،فٌَى ٍ
سٍؽّبی تذسیغ ٍ فٌَى اداسی ٍ هبلی آهَصؽ ٍ پشٍسؽ اػت .هذیش آهَصؿی ثشای اًدبم
ٍظبیف خبكی وِ داسد ،ثبیذ اص هْبستّبی فٌی وبفی ثشخَسداس ثبؿذ .هْبستّبی اًؼبًی ثِ
آػبًی لبثل حلَل ًیؼتٌذ ٍ فٌَى ٍ سٍؽّبی هـخلی ًذاسًذ .اهشٍص داًؾ ػلوی دس للوشٍ
سٍاىؿٌبػی ،سٍاىؿٌبػی اختوبػی ٍ هشدمؿٌبػی ٍ تدشثِ ٍ وبسٍسصی دس ؿشایظ گشٍّی ٍ
اختوبػی ،ثِ عَس غیشهؼتمین صهیٌِ دػتیبثی ثِ هْبستّبی اًؼبًی سا فشاّن هیػبصًذ .وٌؾ ٍ
ٍاوٌؾ هتمبثل ثب هشدم ٍ حؼبػیت ًؼجت ثِ اًگیضُّب ،اًتظبسات ٍ سفتبسّبی آًبى ووه هیوٌٌذ
تب ؿخق ثِ هشٍس ثتَاًٌذ ػلل ٍ ػَاهل ؿىلدٌّذُ سفتبس افشاد اًؼبى سا دسن وشدُ ساُ ٍ سػن

بررسی رابطه مهارت های سه گانه (فنی ،انسانی ،ادراکی) ...

77

وبس وشدى ثب هشدم ٍ اثشگزاسی ثش سفتبس آًبى سا ثیبهَصد .هذیش آهَصؿی ثشای ایي وِ ثتَاًذ دس
ؿوبس یىی اص اػضبی هؤثش هحیظ آهَصؿی دسآهذُ ،ثیي اػضبی تحت سّجشی خَد ّوىبسی ٍ
تفبّن ثِ ٍخَد آٍسد ،ثبیذ ثِ حذ وبفی اص هْبستّبی اًؼبًی ثْشُهٌذ ثبؿذ .اوتؼبة هْبست
ادساوی (یب هفَْهی) هؼتلضم آهَصؽ ًظشیِّبی ػلَم سفتبسی ثَیظُ تئَسیّبی ػبصهبى ،هذیشیت
ٍ تلوینگیشی ٍ وبسثشد ػولی آى ّبػت .اهشٍصُ دٍسُّبی آهَصؽ داًـگبّی دس سؿتِّبی
تخللی ،آؿٌبیی ثب ًگشؽ ٍ سٍؽّبی ػیؼتوی ٍ اػتفبدُ اص یبفتِّبی هغبلؼبت ٍ تحمیمبت
ساخغ ثِ ػبصهبىّب ،صهیٌِ دػتیبثی ثِ هْبست ادساوی دس هذیشیت سا فشاّن هیػبصًذ .هذیش
آهَصؿی ثشای ایي وِ ثتَاًذ هحیظ آهَصؿی سا ثـٌبػذ ،سٍاثظ هتمبثل هیبى ػَاهل هختلف سا
دسن وٌذ ،اٍلَیت ّبی آهَصؿی سا تـخیق دّذ ،تلویوبت هؤثش اتخبر وٌذ ٍ ثب الذاهبت خَد
ثْتشیي ًتبیح سا ػبیذ ًظبم آهَصؿی ػبصد ،ثبیذ اص هْبست ادساوی لبثل هالحظِای ثشخَسداس ثبؿذ
(ػبیت هیٌْب.)1389 ،
ػولىشد هذیشاى دس ػبصهبى ّب ثشای اًدبم سػبلت ٍ هؼئَلیت ّب ٍ تحمك اّذاف ػبصهبى
ثبالخق دس ًظبم آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ثِ ػٌَاى هْن تشیي ػبصهبى دس ّش خبهؼِ ثِ لحبػ تبثیشی
وِ ثش ػولىشد ػبیش ػَاهل ػبصهبًی داسد ،هَسد تَخِ كبحت ًظشاى ثَدُ اػت .یىی اص ساُ ّبیی
وِ تَػظ آى ػولىشد هذیشاى هَسد تَخِ لشاس هی گیشد ،هـبّذُ آى ّب اص صاٍیِ هْبست ّبیی
اػت وِ ثشای تبهیي هَفمیت آهیض ّذف ّب الصم اػت .ساثشت وبتض هْبست ّبی هَسد ًیبص هذیشاى
سا ثب گشٍُ ثٌذی ػِ عیف فٌی ،اًؼبًی ،اداسوی هَسد هغبلؼِ لشاس دادُ اػت تب دسیبثذ وِ آیب ثیي
هْبستّبی ػِ گبًِ هذیشاى ثب اثش ثخـی آى ّب دس خبهؼِ آهبسی ساثغِ ٍخَد داسد؟ ایي پظٍّؾ
ثِ عشیمی ػلوی دس ساػتبی ثشسػی ساثغِ ثیي هْبستّبی ػِ گبًِ ٍ اثشثخـی هذیشاى دس خبهؼِ
آهبسی اػت.
اص آى خبیی وِ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ اص هْن تشیي ًْبدّبی اختوبػی ثِ حؼبة هی آیذ ،ثٌبثشایي
ویفیت فؼبلیت ّبی ػبیش ًْبدّب ثِ هیضاى صیبدی ثِ چگًَگی ػولىشد آى ثؼتگی داسد .هب ؿبّذ
آًین وِ ّوِ ػبلِ تؼذاد وثیشی وَدن ٍ ًَخَاى ٍ خَاى ثشای وؼت داًؾ ثشخَسداسی اص
هضایبی التل بدی اختوبػی آهَصؽ ٍ پشٍسؽ سػوی سٍاًِ هذاسع وـَس هی گشدد .فشاّن ػبصی
ؿشایظ هؼبػذ ثشای ایي داًؾ آهَصاى هذسػِ وِ اص اثتذایی تب دثیشػتبى – ثِ تحلیل اؿتغبل
داسًذ ٍ ًیض اػتفبدُ ثْیٌِ اص اهىبًبت ٍ تَاى وبسی وبدس آهَصؿی ٍ اداسی ،لضٍم تَخِ خذی ثِ
ایي ٍالؼیت سا یبد آٍسی هی وٌذ وِ هَفمیت آهَصؽ ٍ پشٍسؽ وـَس ثِ هیضاًی اػت وِ اّذاف
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تحمك یبثٌذ ٍ تحمك اّذاف ّن دس هذسػِ ثِ ػٌَاى یه ػیؼتن اختوبػی ٍ ػولیبتی تشیي
ػغح آهَصؽ ٍ پشٍسؽ دس گشٍ هْبست ّبی هذیشاى هذاسع اػت.
ثٌبثشایي ثشای هذیشیت ثْتش دثیشػتبى ّب وِ ثِ اثش ثخـی دثیشػتبى هٌدش ؿَد ،تَخِ ثِ
هْبست ّبی ػِ گبًِ هذیشاى هَضَػی اػت وِ هغبلؼبت ٍ تحمیمبت ػویك اص خبًت هحممبى ٍ
هؼئَالى آهَصؿی ٍ پشٍسؿی سا اختٌبة ًبپزیش هی ًوبیذ .ثِ ّویي لحبػ ضشٍسی تشیي ٍ ثب
اّویت تشیي هَضَػی اػت وِ ثبیذ ثِ تحمك ٍ هغبلؼِ آى پشداختِ ؿَد .تَخِ ثِ ّویي اّویت
ٍ ضشٍست اػت .ثشسػی ساثغِ هْبست ّبی ػِ گبًِ هذیشاى دثیشػتبى ّب ٍ اثش ثخـی
دثیشػتبى ّب اٍلی تش یي هَضَع لبثل هغبلؼِ تـخیق دادُ ؿذ ٍ پغ اص تجبدل ًظش ثب كبحت
ًظشاى ًؼجت ثِ اخشای آى دس دثیشػتبى ّبی دختشاًِ دٍلتی ؿْش ػبسی الذام ؿذ.
پیطینه پصوهص
ًبّیذ اًتلبسی دس ػبل  1380عی پظٍّـی ًیبصّبی آهَصؿی هذیشاى هذاسع ساٌّوبیی تْشاى
سا دس ػِ حیغِ هْبست ّبی فٌی ،اًؼبًی ،اداسوی هَسد ثشسػی لشاس دادُ ٍ ایي گًَِ ًتیدِ
گیشی وشدُ اػت:
« هذیشاى دس توبم هْبست ّبی یبد ؿذُ ًیبص ثِ آهَصؽ ٍ هْبست آهَصی داسًذ؛ ثِ خلَف اص
آًدبیی وِ هذ یشاى هذاسع خضء هذیشاى ػولیبتی عجمِ ثٌذی هی ؿًَذ ،تَخِ ثِ هْبست ّبی
فٌی ٍ اًؼبًی اهشی ضشٍسی اػت( ».اًتلبسی.)1379 ،
ًتیدِ تحمیك سًدجش ( )1378ثب ػٌَاى ثشسػی ساثغِ ٍیظگی ّبی ؿخلیتــی هذیشاى ثب
هْبست ّبی ؿغلی آًبى اص ًظش دثیشاى دثیشػتبى ّبی ؿْشػتبى ؿیشاص ًـبى داد وِ ثیي هیضاى
ثشٍى گشایی دسٍى گشایی هذیشاى ثب هْبست ّبی فٌی آًبى ساثغِ هؼٌی داسی ٍخَد داسد .ثیي
هیضاى ثشٍى گشایی دسٍى گشایی هذیشاى ثب هْبست ّبی ؿغلی (هْبست ّبی ػِ گبًِ هذیشیتی)
آًبى ساثغِ هؼٌی داسی ٍخَد داسد.
هحتشم الؼبدات ضیبیی دس ػبل  1375عی پظٍّـی ثِ ثشسػی ساثغِ حوبیت ؿغلی هذیش ٍ
اثشثخـی هذاسع پشداختِ ٍ ایي گًَِ ًتیدِ گیشی وشدُ اػت:
« یبفتِ ّب ًـبى داد ػلی سغن تبویذ هؼئَالى ٍ هذیشاى ول ػبصهبى ّب ثش اهش تثجیت هذیشیت
ٍ ثجبت هذیشاى دس پؼت هذیشیت ایي هؼبلِ ثب هیضاى اثش ثخـی ػبصهبى اص ًظش هؼلوبى هذاسع
استجبعی ًذاسد».

بررسی رابطه مهارت های سه گانه (فنی ،انسانی ،ادراکی) ...

79

تَفیك ،حؼي پَس دس ػبل  1377پظٍّـی سا ثب ػٌَاى ثشسػی ػجه ّبی سّجشی هذیشاى ٍ
استجبط آى ثب اثش ثخـی هذسػِ ثش اػبع تئَسی فیذلش اًدبم دادُ ٍ ًتیدِ گیشی وشدُ اػت:
« ثِ ػلت ػذم تبییذ هفشٍضبت ایي تئَسی (فیذلش) ٍ ػذم ٍخَد ساثظ هؼٌی داس ثیي ػجه
سّجشی هذیش ٍ اثش ثخـی هذسػِ ثشای ثْجَد اثش ثخـی ایي هذاسع ػَاهل ٍ هتغیشّبی دیگشی
غیش اص ػجه سّجشی هذیش ثبیذ هَسد تَخِ لشاس ثگیشد».
دلخَؽ وؼوبئی ،اثَالمبػن دس ػبل  1381پظٍّـی تحت ػٌَاى ثشسػی ساثغِ هْبست ّبی
ػِ گبًِ (فٌی ،اًؼبًی ،ادساوی) هذیشاى دثیشػتبى ّبی پؼشاًِ دٍلتی ؿْش تْشاى ٍ اثشثخـی
دثیشػتبى ّب اص ًظش دثیشاى ری سثظ اًدبم دادُ ٍ ًتیدِ گیشی وشدُ اػت:
ایي ًتیدِ ً ،ظشیِ ساثشت وبتض سا تبییذ ًوَدُ ٍ ًـبى هی دّذ وِ هْبست ّبی فٌی ،اًؼبًی،
ادساوی ثشای هذیشاى دس اًدبم ٍظبیف ثْتش دس خْت ًیل ثِ اثش ثخـی دثیشػتبى ّب ضشٍسی
اػت.
1
وبسل ( ) 2010دس تحمیك ثبسُ تبثیش آهَصؽ هْبست ّبی فٌی هذیشاى دس افضایؾ ثْشُ ٍسی
آًبى دس ػبصهبى تبویذ وشد ٍ دس تحمیك دیگشی اص ثشاٍى )1999( 2دسثبسُ وؼت هْبست ّبی فٌی
ٍ اًؼبًی ثِ اثش ثخـی ایي هْبست ّب دس ػبصهبى تبویذ دادًذ.
ایشاپبًت )2008 ( 3دس تحمیك پشٍطُ آهَصؽ هذیشیت تمَیت هْبست ّبی اًؼبًی سا اص خولِ
ادثیبت هْن هذیشت دس آهَصؽ ٍ تؼلین ٍ تشثیت هی داًذ.
ههبرت هبی سه گبنه هذیریت
دس ػلش حبضش دس دًیبیی صًذگی هی وٌین وِ هذیشاى ًمؾ اػبػی ّذایت سا ثِ ػْذُ داسًذ.
دس دًیبی ػبصهبًی اهشٍص وِ ثِ دسػتی هی تَاى آى سا «دًیبی هذیشیت» ًبهیذ ،دًیبیی اػت
هبالهبل اص هؼبئل ٍ هـىالت ٍ پیچیذگی ّبی آؿىبس ٍ پٌْبى .اهشٍصُ هذیشاى هؼئَلیت ّبی
ٍیظُ ای داسًذ ّ .ویي ًمؾ پش اّویت هذیشاى اػت وِ دلت ٍ تَخِ ثیـتشی اص لحبػ اًتخبة ٍ
گوبسدى ػلوی آى ّب ایدبة هی وٌذ .پغ هذیشاى ثبیذ اص دسن ٍ فْن ػشؿبسی ثشخَسداس ثبؿٌذ.
تٌَع داهٌِ ػلَم ،احبعِ هذیشاى ثِ توبم خٌجِ ّبی وبسی ػبصهبى سا غیش هوىي ػبختِ ،اص ایي
سٍ هذیشاى دس ػبصهبى ّبی هْبست ّبی وًٌَی ثشای وبسآیی ٍ اثش ثخـی ثیـتش خْت ًیل ثِ
3-Ira Pant

1 -Carl
2- Brown
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اّذاف ػبصهبى ثبیذ داسای هْبست ّب ثبؿٌذ .دس ؿیَُ ّبی هْبست ّبی ػِ گبًِ هذیشیت تبویذ
ثش ایي اػت وِ هذیشاى چگًَِ ػول هی وٌٌذ؟
ٍ ایي ػَال پیؾ هی آیٌذ وِ هْبست ّبی اهشٍصُ هذیشاى تب چِ هیضاى ثش یبفتِ ّبی ػلوی
هٌغجك اػت .دس ایٌدب «هْبست» ثِ هؼٌی هْبست حشفِ ای هَسد ًیبص ثشای اؿتغبل ثِ وبس هفیذ
هَسد ًظش ًیؼت ،ثلىِ اؿبسُ هی وٌذ ثِ ًَػی اداسن ٍ تلَس دس اًدبم اهشی ٍ یب دس ًظش گشفتي
ػبصهبى دس لبلت ػیؼتن ثِ كَست یه ول ٍاحذ.
ساثشت وبًض ثشای دسن ٍ فْن هذیشیت ؿیَُ «هْبست ّبی ػِ گبًِ» سا ثِ وبس ثشدُ اػت .ایي
هْبست ّب ثش ایي اػت وِ ؿخق هذیش تَاًبیی اًدبم چِ وبسی سا داسد .ثش ایي هجٌب هغبلؼبت ٍ
پظٍّؾ ّبیی اًدبم ؿذُ تب سٍؿي ؿَد وِ چِ چیضّبیی هـخق وٌٌذُ یه هذیش خَة
ّؼتٌذ .ثشسػی هغبلؼبت ٍ تحمیمبت هشثَط ثِ هـخلبتی ًظیش ظبّشَّ ،ؽ ،ؿخلیت ٍ ًظبیش
آى ًـبى هی دّذ وِ سّجشی ًبؿی اص همبم یب داؿتي تشویجی اص خلبیق ًیؼت ،ثلىِ ًتیدِ
ساثغِ ػولی ثیي اػضبی یه گشٍُ اػت وِ دس آى ثب ؿشوت فؼبالًِ ٍ ًـبى دادى لبثلیت خَد دس
اًدبم ٍظبیف هـتشن همبم خَد سا وؼت هی وٌذ.
ساثشت وبتض هْبست ّبی هَسد ًیبص هذیشاى سا ثِ كَست صیش عجمِ ثٌذی وشدُ اػت( :ػاللِ ثٌذ،
ػلی ،1362 ،ف )186
1
 -1هْبست فٌی
2
 -2هْبست اًؼبًی
3
 -3هْبست ادساوی
هْبست فٌی یؼٌی داًبیی ٍ تَاًبیی دس اًدبم دادى ٍظبیف خبف وِ الصهِ آى ٍسصیذگی دس ثِ
وبس ثشدى ایضاس ٍ فٌَى ٍیظُ ٍ ،ؿبی ؼتگی ػولی دس سفتبس ٍ فؼبلیت اػت .هْبست فٌی اص عشیك
تحلیل ،وبسٍسصی ٍ تدشثِ حبكل هی ؿَد .هذیشاى هؼوَالً ایي هْبست سا عی دٍسُّبی آهَصؿی
یب وبس آهَصی فشا هی گیشًذً .ظیش داًؾ ،فٌَى ٍ سٍؽ ّبی ثشًبهِ سیضی ،ثَدخِ ثٌذی ،وٌتشل،
حؼبثذاسی ،اهَس هبلی ،وبسگضیٌی  ،وبس پشداصی ٍ غیشُ ٍ هی تَاى دس ایي هْبست ثِ ثبالتشیي دسخِ
لبثلیت ٍ ؿبیؼتگی دػت یبفت .صیشا ایي ًَع هْبست ،دلیك ،هـخق ،داسای ضَاثظ ػیٌی ٍ لبثل
اًذاصُ گیشی اػت  .اص ایي سٍ وٌتشل ٍ اسصؽ یبثی آى ّن دس خشیبى آهَصؽ ٍ ّن دس هشحلِ
وبسثشد ػول آػبى اػت ،هْبست فٌی هَسد ًیبص هذیشاى آهَصؿی ،ػالٍُ ثش هَاسد فَق ،ؿبهل
3-Conceptual skill

1-Technical skill
2 -Human skill

بررسی رابطه مهارت های سه گانه (فنی ،انسانی ،ادراکی) ...

81

هْبست ٍ تجحش ثشًبهِ سیضی آهَصؿی ،اسصؿیبثــی آهَصؿی ،ساٌّوبیی آهَصؿی ،فٌَى ٍ سٍؽ ّبی
تذسیغ ٍ فٌَى اداسی ٍ هبلی آهَصؽ ٍ پشٍسؽ اػت .هْبست فٌی الصهِ اؽ ٍاخذ ثَدى داًؾ
تخللی ،تَاًبیی تدضیِ ٍ تحلیل هؼبیل دس صهیٌِ تخلق ٍ ٍسصیذگی دس ثِ وبس ثشدى اثضاس ٍ
فٌَى هضثَس اػت .ایي ًَع هْبست هؼوَالً ثِ آػبًی تذسیغ ٍ آهَختِ هی ؿَد .هذیش آهَصؿی
ثشای اًدبم ٍظبیف خبف خَد ثبیذ اص هْبست ّبی فٌی وبفی ثشخَسداس ثبؿذ.
هْبست اًؼبًی یؼٌی داؿتي تَاًبیی ٍ لذست ثِ وبسگیشی افشاد ػبصهبى ٍ ؿشوت خَد هذیش ثِ
هٌضلِ ػضَی اص گشٍُ ثشای اًدبم فؼبلیت ّبی هـتشن ٍ ّوبٌّگ ٍ ایدبد تالؽ ٍ وَؿؾ ّبی
خوؼی ثشای ًیل ثِ اّذاف ػبصهبى .هْبست اًؼبًی تَاًبیی هذیش دس صهیٌِ ایدبد تفبّن ٍ ّوىبسی
ٍ هْبست ثشخَسد ثب اًؼبى ّبػت  .هْبست اًؼبًی دس ًمغِ همبثل هْبست فٌی اػت ،یؼٌی وبس
وشدى ثب هشدم دس همبثل وبس وشدى ثب اؿیبء .داؿتي هْبست ّبی اًؼبًی هؼتلضم آى اػت وِ
ؿخق خَد سا ثـٌبػذ ،ثِ ًمبط ضؼف ٍ لَت خَد آگبُ ثبؿذ ،ػمبیذ ٍ افىبسؽ ثشخَد اٍ سٍؿي
ثبؿذ ،اػتوبد ثِ ًفغ داؿتِ ثبؿذ ،ثِ دیگشاى اػتوبد وٌذ ،ثِ ػمبیذ ،اسصؽ ّب ٍ احؼبػبت آًبى
احتشام ثگزاسد ،آًبى سا دسن وٌذ ٍ ثتَاًذ هحیظ اهٌی ثشای خلت ّوىبسی دیگشاى فشاّن ػبصد.
هْبست ّبی اًؼبًی ثِ آػبًی لبثل حلَل ًیؼتٌذ ٍ فٌَى ٍ سٍؽ ّبی هـخلی ًذاسًذ .آًچِ دس
هْبست اًؼبًی لبثل تؼوك اػت ٍ دس تؼشیف «فبلت» ًیض تبویذ صیبدی ؿذُ ،پزیشؽ افشاد ثب توبم
ٍخَد اػت .همذهِ ایي پزیشؽ ؿٌبخت اػت .هْبست اًؼبًی ٍخِ هـتشن ػغَح هختلف
هذیشیت اػت؛ ثٌبثشایي تَاًبیی هْبست اًؼبًی یه هذیش اٍج هَفمیت اٍ اػت .اهشٍصُ ،سٍاى
ؿٌبػی ،سٍاى ؿٌبػی اختوبػی ٍ هشدم ؿٌبػی ٍ تدشثِ ٍ وبسٍسصی دس ؿشایظ گشٍّی ٍ
اختوبػی  ،ثِ عَس غیش هؼتمین دػتیبثی ثِ هْبست ّبی اًؼبًی سا فشاّن هی ػبصًذ .استجبط ثب
هشدم ٍ ؿٌبخت اًگیضُ ّبی هختلف ،اًتظبسات ٍ سفتبسّبی آًبى ووه هی وٌٌذ تب ؿخق ثِ
هشٍس ثتَاًذ ػلل ؿىل دٌّذُ سفتبس افشاد سا دسن وٌذ ٍ ساُ ٍ سػن وبس وشدى ثب هشدم ٍ اثش
گزاسی ثش سفتبس آًبى سا ثیبهَصد.
هذیش آهَصؿی ثبیذ داسای هدوَػِ لبثل تَخْی اص هْبست ّبی اًؼبًی ثبؿذ ،دس هَػؼِ ٍ
وبسوٌبى تغییشات هٌظن ایدبد ًوبیذ ،دس دسن ٍ فْن ًظشیبت ٍ سفتبس دیگشاى هبّش ثبؿذ ٍ ثِ
هَلغ آى ّب سا ثپزیشد ،ثشای ّوِ وبسوٌبى یه هحیظ اهي ٍ لبثل لجَل ایدبد هی وٌذ ٍ آگبُ
اػت وِ توبم وبسّبیؾ چِ ثب هَفمیت تَام ثبؿذ ٍ چِ ثب ؿىؼت هَاخِ گشدد ،ثش سٍی
ّوىبساًؾ تبثیش هی گزاسد .ثِ ایي تشتیت چٌبًچِ هذیش ثِ حذ وبفی اص هْبستّبی اًؼبًی
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ثشخَسداس ثبؿذ ،هی تَاًذ دس ؿوبس یىی اص اػضبی هَثش هحیظ آهَصؿی دس آهذُ ٍ ثیي اػضبی
تحت سّجشی خَد ّوىبسی ٍ تفبّن ثِ ٍخَد آٍسد (ػاللِ ثٌذ ،1376 ،ف .)187
اهشٍص داًؾ ػلوی دس للوشٍ سٍاىؿٌبػی ،سٍاىؿٌبػی اختوبػی ٍ هشدمؿٌبػی ٍ تدشثِ ٍ
وبسٍسصی دس ؿشایظ گشٍّی ٍ اختوبػی ،ثِ عَس غیشهؼتمین صهیٌِ دػتیبثی ثِ هْبستّبی
اًؼبًی سا فشاّن هی ػبصًذ .وٌؾ ٍ ٍاوٌؾ هتمبثل ثب هشدم ٍ حؼبػیت ًؼجت ثِ اًگیضُّب،
اًتظبسات ٍ سفتبسّبی آًبى ووه هیوٌٌذ تب ؿخق ثِ هشٍس ثتَاًٌذ ػلل ٍ ػَاهل ؿىلدٌّذُ
سفتبس افشاد اًؼبى سا دسن وشدُ س اُ ٍ سػن وبس وشدى ثب هشدم ٍ اثشگزاسی ثش سفتبس آًبى سا ثیبهَصد.
هذیش آهَصؿی ثشای ایي وِ ثتَاًذ دس ؿوبس یىی اص اػضبی هؤثش هحیظ آهَصؿی دسآهذُ ،ثیي
اػضبی تحت سّجشی خَد ّوىبسی ٍ تفبّن ثِ ٍخَد آٍسد ،ثبیذ ثِ حذ وبفی اص هْبستّبی
اًؼبًی ثْشُهٌذ ثبؿذ (ًظشی ساد.)1386 ،
فرضیه هبی پصوهص
-1
-2
-3
-4

ثیي هْبست ّبی ػِ گبًِ ٍ اثش ثخـی هذیشاى دس خبهؼِ آهبسی ساثغِ ٍخَد داسد.
ثیي هْبست ّبی فٌی ٍ اثش ثخـی هذیشاى دس خبهؼِ آهبسی ساثغِ ٍخَد داسد.
ثیي هْبست ّبی اًؼبًی هذیشاى دس خبهؼِ آهبسی ساثغِ ٍخَد داسد.
ثیي هْبست ّبی ادساوی ٍ اثشثخـی هذیشاى دس خبهؼِ آهبسی ساثغِ ٍخَد داسد.

روش پصوهص
دس ایي پظٍّؾ ساثغِ هْبستّبی ػِ گبًِ هذیشاى ثب اثشثخـی دثیشاى دثیشػتبى ّبی دختشاًِ
ؿْش ػبسی سا ثشسػی ؿذُ اػت .ثش ّویي اػبع ،دس ثشسػی ساثغِ ثیي دٍ دػتِ اعالػبت ثِ
دثیشػتبى ّب هذ ًظش اػت وِ اص سٍؽ ّوجؼتگی اػتفبدُ ؿذُ اػت.
جبهعه و نوونه آهبری
هدوَػِ تؼذاد دثیشاى ؿْش ػبسی ً 678فش وِ ًوًَِ آهبسی ثش حؼت خذٍل تبووي ً 248فش
تؼییي ؿذ .ثؼذ ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ًوًَِ گیشی تلبدفی خَؿِ ای اًتخبة ؿذ ،یؼٌی ثشای
اًتخبة اػضبی گشٍُ ًوًَِ خبهؼِ هب دس سا ثِ گشٍُ ّبی وَچه تش ٍ هتدبًؼی تمؼین وشدین.
آًگبُ ثش حؼت تمؼین ،ثِ ًؼجت حدن ًوًَِ گشٍُ ًوًَِ ّش یه اص گشٍُ ّبی وَچه تش،
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هٌـؼت اص خبهؼِ هب دس ،اػضبی گشٍُ ًوًَِ سا ثِ عَس تلبدفی اص ّش یه گشٍُ ّبی وَچه تش
هتدبًغ ،اًتخبة وشدین .
ابسار انذازه گیری
اثضاس اًذاصُ گیشی دس ایي پظٍّؾ پشػـٌبهِ اػت.
پرسطنبهه ضوبره  :1خْت ًظش ػٌدی اص دثیشاى ثِ هٌظَس تؼییي هیضاى ثشخَسداسی هذیشاى
دثیشػتبى ّب اص هْبست ّبی ػِ گبًِ (فٌی ،اًؼبًی ،اداسوی )
پرسطنبهه ضوبره  :2خْت ًظش ػٌدی اص دثیشاى دثیشػتبى ّبثشای تؼییي هیضاى اثشثخـی
هذیشاى دثیشػتبى ّب دس خبهؼِ آهبسی پشداختِ اػت .وِ ّش یه اص پشػـٌبهِ ّب داسای 35
ػَال اػت.
پظٍّـگش ثِ دثیشػتبى ّبی هٌتخت هشاخؼِ ٍ ثب تَصیغ پشػـٌبهِ ّب ،ثِ كَست حضَسی
تَضیحبت الصم سا اسائِ ٍ پغ اص تىویل خوغ آٍسی وشد.
ثشای ثشسػی اػتجبس پشػـٌبهِ ّب ػَاالت پشػـٌبهِ دس اختیبس دُ ًفش اص كبحت ًظشاى ٍ
اػتبداى آهَصؿی ،فبسؽ التحلیالى ،داًـدَیبى وبسؿٌبػی اسؿذ هذیشیت آهَصؿی لشاس گشفت ٍ
پغ اص اػوبل ًظشیبت اكالحی ثِ سٍیت چٌذ ًفش اص هذیشاى دثیشػتبى ّب سػیذ ٍ پغ اص
اعویٌبى اص سفغ ًَالق ٍ وبػتی ّب هَسد اػتفبدُ لشاس گشفت.
تجسیه و تحلیل داده هب
جذول  .1فشاٍاًی ػٌَات خذهت دثیشاى
ػٌَات خذهت

فشاٍاًی

دسكذ

 1ػبل
 2ػبل
 3ػبل
 4ػبل

20
48
65
35
80
248

8/05
19/354
26/21
14/11
32/26

 5ػبل ثِ ثبال
خوغ
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ّوبى عَس وِ خذٍل ًـبى هی دّذ ون تشیي ػٌَات خذهت دثیشاى  ٍ 8/06ثیؾ تشیي
ػٌَات خذهت  32/26ػبل ثِ ثبال هی ثبؿذ.
جذول  .2فشاٍاًی هیضاى تحلیالت دثیشاى
هیضاى تحلیالت

فشاٍاًی

دسكذ

لیؼبًغ
لیؼبًغ ثِ ثبال
خوغ

236
12
248

95/16
4/83

ّوبى عَس وِ خذٍل ًـبى هی دّذ  95/16دسكذ دثیشاى داسای ػغح تحلیالت لیؼبًغ ٍ
 4/83دسكذ داسای تحلیالت لیؼبًغ ثِ ثبال ّؼتٌذ.
جذول  .3فشاٍاًی سؿتِ ّبی تحلیلی دثیشاى صى
سؿتِ تحلیلی

فشاٍاًی

دسكذ

هذیشیتی
غیش هذیشیتی
خوغ

25
223
248

10/08
89/92

ّوبى عَس وِ خذٍل ًـبى هی دّذ  89/92دسكذ دثیشاى داسای سؿتِ تحلیلی غیش هذیشیتی
(آهَصؿی) ٍ  10/08دسكذ داسای سؿتِ تحلیلی هذیشیتی (آهَصؿی ) ّؼتٌذ.
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فرضیه اول :ثیي هْبست ّبی ػِ گبًِ ٍ اثش ثخـی هذیشاى دس خبهؼِ آهبسی ساثغِ ٍخَد
داسد.
جذول  . 4خالكِ هحبػجبت ضشیت ّوجؼتگی ثیي هْبست ّبی ػِ گبًِ ٍ اثش ثخـی هذیشاى صى
ؿبخق ّب
هتغیشّب
هْبست ّبی
ػِ گبًِ
اثش ثخـی

X

N

Sd

248

115/96

78/03

248

127/14

79/307

Rxy
0/323

Rxy2
0/1043

ضشیت
تؼییي
%10/43

هؼٌی
داسی
0/001

تفسیر :ضشیت ّوجؼتگــی هحبػجِ ؿــذُ (ً )Rxy=0/232ـــبى هی دّذ وِ ثیي
هْبست ّبی ػِ گبًِ ٍ اثش ثخـی هذیشاى خبهؼِ آهبسی ساثغِ هثجت ٍ هؼتمیوی ٍخَد داسد ٍ دس
ػغح هؼٌی داسی آلفبی  0/001خذٍل هؼٌی داسی ضشیت ّوجؼتگی پیشػَى ثب دسخِ آصادی
 246هؼٌی داساػت .ضشیت تؼییي هحبػجِ ؿذُ ًیض ًـبى هی دّذ وِ  10/43دسكذ اثش ثخـی
هذیشاى دس خبهؼِ آهبسی ًبؿی اص هْبست ّبی ػِ گبًِ اػت.
فرضیه دوم  :ثیي هْبست ّبی فٌی ٍ اثش ثخـی هذیشاى دس خبهؼِ آهبسی ساثغِ ٍخَد داسد.
جذول  .5خالكِ هحبػجبت ضشیت ّوجؼتگی ثیي هْبستِ ای فٌی ٍ اثش ثخـی هذیشاى صى
ؿبخق ّب
هتغیش

N

x

Sd

Rxy

Rxy2

ضشیت
تؼییي

هؼٌی
داسی

هْبست ّبی
فٌی
اثش ثخـی

248

51/77

6/155

0/52

0/2704

%27/04

0/001

248

127/14

79/307

تفسیر :ضشیت ّوجؼتگی هحبػجِ ؿذُ (ً )Rxy=0/52ـبى هی دّذ وِ ثیي هْبست ّبی
فٌی ٍ اثش ثخـی هذیشاى ساثغِ هثجت ٍ هؼتمین ثبالئی ٍخَد داسد ٍ همذاس ّوجؼتگی دس ػغح
هؼٌی داسای آلفبی  0/001یؼٌی  99/99دسكذ اعویٌبى ثب خذٍل هؼٌی داسی ضشیت ّوجؼتگی
پیشػَى ثب دسخِ آصادی  246هؼٌی داس اػت .ضشیت تؼییي هحبػجِ ؿذُ ًیض ًـبى هی دّذ وِ
 27/04دسكذ تغییشات اثش ثخـی هذیشاى دس خبهؼِ آهبسی ًبؿی اص هْبست ّبی فٌی ؿبى اػت.

86

فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی ،سال سوم ،شماره سوم ،بهار 1931

فرضیه سوم :ثیي هْبست ّبی اًؼبًی هذیشاى دس خبهؼِ آهبسی ساثغِ ٍخَد داسد.
جذول  .6خالكِ هحبػجبت ضشیت ّوجؼتگی ثیي هْبست ّبی اًؼبًی ٍ اثش ثخـی هذیشاى صى
ؿبخق ّب
هتغیش

N

x

Sd

Rxy

Rxy2

ضشیت
تؼییي

هؼٌی
داسی

هْبست ّبی
اًؼبًی
اثش ثخـی

248

32

4/898

0/56

0/3136

%21/36

0/001

248

127/14

79/307

تفسیر :ضشیت ّوجؼتگی هحبػجِ ؿذُ (ً )Rxy=0/56ـبى هی دّذ وِ ثیي هْبست ّبی
اًؼبًی ٍ اثشثخـی هذیشاى دس خبهؼِ آهبسی ساثغِ هؼتمین ٍ هثجت ثبالیی ٍخَد داسد ٍ دس ػغح
آلفبی  0/001یؼٌی  99/99دسكذ اعویٌبى ثب خذٍل هؼٌی داسی ضشیت ّوجؼتگی ثب دسخِ
آصادی  246هؼٌی داس اػتّ .وچٌیي ضشیت تؼییي هحبػجِ ؿذُ ًـبى هی دّذ وِ 31/36
دسكذ تغییشات اثش ثخـی هذیشاى ًبؿی اص هْبست ّبی اًؼبًی اػت.
فرضیه چهبرم :ثیي هْبست ّبی ادساوی ٍ اثشثخـی هذیشاى دس خبهؼِ آهبسی ساثغِ ٍخَد
داسد.
جذول .7خالكِ هحبػجبت ضشیت ّوجؼتگی ثیي هتغیش ّبی هْبست ّبی ادساوی ٍ اثش ثخـی هذیشاى صى
ؿبخق ّب
هتغیش

N

x

Sd

Rxy

Rxy2

ضشیت
تؼییي

هؼٌی
داسی

هْبست ّبی
ادساوی
اثش ثخـی

248

32/19

5/378

0/60

0/36

%36

0/001

248

127/14

79/307

تفسیر :ضشیت ّوجؼتگی هحبػجِ ؿذُ (ً )Rxy=0/60ـبى هی دّذ وِ ثیي هْبست ّبی
ادساوی هذیشاى دس خبهؼِ آهبسی هیضاى اثش ثخـی ؿبى ّوجؼتگی هثجت ٍ هؼتمین ثبالیی ٍخَد
داسد ٍ دس ػغح آلفبی  0/001ثب خذٍل هؼٌی داسی ضشیت ّوجؼتگی پیشػَى ثب دسخِ آصادی
 246یؼٌی  99/99دسكذ اعویٌــبى هؼٌــی داس اػت .ضشیت ًؼییي هحبػجــِ ؿذُ ًیض ًـبى
هی دّذ وِ  36دسكذ تغییشات اثش ثخـی هذیشاى ًبؿی اص هْبست ّبی اداسوی ؿبى اػت .
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بحث و نتیجه گیری
آهَصؽ ٍ پشٍسؽ اص پش اّویت تشیي ًْبدّب دس ّش خبهؼِ ای هحؼَة هی ؿَد وِ ویفیت آى
دس ٍالغ دس ػولىشد ػبیش ًْبدّب سا تؼییي هی وٌذ ٍ ًیض ثب تشثیت افشاد فشّیختِ دس ثبلٌذگی ٍ
پَیبیی خبهؼًِ ،مؾ اػتشاتظیه داسد ٍ ثِ ّویي لیبع ،هذیشیت آهَصؿی ،دس چٌیي هدوَػِ ای
اص خبیگبُ سفیغ ٍ ثی ًظیش ثشخَسداس اػت .هذیشاى ثِ عَس اػن ،ثِ ػٌَاى ٍخِ اًؼدبم ثخؾ
ػبصهبى ّب ٍ هذیشاى آهَصؿی ،ثِ عَس اخق ،ثِ ػٌَاى ػبهالى تذثیش هحیظ ّبی یبدگیشی ثشای
ووه ثِ سؿذ داًؾ آهَصاى  ،هؼتلضم هْبست ّبی خبكی دس صهیٌِ ّبی هختلف ّؼتٌذ تب
هذاسع ٍ ثَیظُ دثیشػتبى ّب ثِ ػٌَاى هشحلِ آخش اص آهَصؽ ػوَهی ثِ اثش ثخـی ًبئل آیٌذ.
ساثشت وبتض هْبست سا تَاًبیی ّبی پشٍسؿی هی داًذ وِ دس اًدبم ٍظبیف هـخق هذیش اًؼىبع
هی یبثذ .هالن اكلی هْبست داؿتي ایي اػت وِ اػوبل ٍ سفتبس هذیش دس ؿشایظ هتغیش اثش
ثخـی ثبؿذ .تَاًوٌذی هذیشاى آهَصؿی ثبالخق دس همغغ دثیشػتبى ثِ هْبست ّبی ػِ گبًِ
هذیشیت هتضوي اثش ثخـی ػبصهبى خَاّذ ثَد ،اثش ثخـی دس هؼبتی هختلفی اص ًظش كبحت
ًظشاى ثیبى ؿذُ اػت.
دس ایي تحم یك ثشسػی هْبست ّبی ػِ گبًِ (فٌی ،اًؼبًی ٍ ادساوی) هذیشاى ثب اثشثخـی
دثیشػتبى ّب هَسد ًظش ثَدُ وِ دس لبلت فشضیِ ّبی ٍیظُ صیش هَسد آصهَى لشاس گشفتِ اػت ٍ
ًتبیح صیش ثِ دػت آهذ:
-1ثی ي هْبست ّبی ػِ گبًِ هذیشیت (فٌی ،اًؼبًی ٍ ادساوی) ثب اثشثخـی هذیشاى دس خبهؼِ
آهبسی ساثغِ ٍخَد داسد.
 -2ثیي هْبست ّبی فٌی هذیشاى ٍ اثش ثخـی آى ّب دس خبهؼِ آهبسی ساثغِ هؼٌی داسی ٍخَد
داسد.
-3ثیي هْبست اًؼبًی هذیشاى ٍ اثش ثخـی آى ّب دس خبهؼِ آهبسی ساثغِ هؼٌی داسی ٍخَد داسد.
-4ثیي هْبست اداسوی هذیشاى ٍ اثش ثخـی آى ّب دس خبهؼِ آهبسی ساثغِ هؼٌی داسی ٍخَد داسد.
توبیض هْبست ّبی هذیشاى فمظ ثِ تدضیِ ٍ تحلیل ػلوی ػَدهٌذ اػت؛ ثِ ًحَی وِ آًچِ
هـبّذُ هغ ؿَد ،دس ثِ ّن آهیختگی آى ّبػت ٍ ًوی تَاى هشص پبیبى یه هْبست ٍ آغبص
هْبست دیگش سا هـخق وشد؛ ّش چٌذ هْبست ّبی ػِ گبًِ حبئض اّویت صیبدی اػت .اّویت
ًؼجی آى ّب دس ػغَع هختلف هذیشیت فشق هی وٌذ ،دس حبلی وِ هذیشاى ػولیبتی ثِ هْبست
فٌی ثیـتشی ًؼجت ثِ هذیشاى ػبلــی ًیبص داسًذ .هذیشاى ػبلی ثبیــذ هْبست اداسوی لبثل
هالحظِ ای داؿتِ ثبؿٌذ .هْبست اًؼبًی دس ّوِ ػغَح هذیشیتی ثِ یه اًذاصُ هَسد ًیبص اػت.
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ًتیدِ ایي وِ تَاًوٌذی هذیشاى دس هْبست ّبی ػِ گبًِ هذیشیت هٌدش ثِ اثش ثخـی ػبصهبًی
هی ؿَد؛ ّش چٌذ تؼشی ف ٍاحذی اص اثش ثخـی دس دػت ًیؼت .اهب ثِ عَس ولی اثشثخـی ثِ
تحمك ٍ حلَل ّذف ّوىبسی هشثَط اػت وِ اص لحبػ هبّیت اهشی اختوبػی ٍ غیش ؿخلی
اػتً .تبیح ثِ دػت آهذُ دس ایي تحمیك ثب تحمیك ایشاطاًت ،وبسل اًتلبسی ٍ وؼوبئی ّوخَاًی
داسد.
هحذودیت هب و پیطنهبدهبی پصوهص
دثیشاى ٍ دیگشاى اص تىویل پشػـٌبهِ ثب تلَس ایي وِ هوىي اػت ػلیِ آى ّب هَسد اػتفبدُ
ل شاس گیشدً ،گشاى ثَدًذ وِ ثشای سفغ ایي هـىل پشػـٌبهِ ّب ثذٍى ًبم عشاحی ؿذ.
ًظش ثب ایي وِ هْن تشیي اّذاف آهَصؽ ٍ پشٍسؽ فشاّن وشدى صهیٌِ سؿذ ٍ تىبهل اًؼبى،
اًتمبل هیشاث فشٌّگی خبهؼِ ثِ ًؼل ّبی آیٌذُ ،تضویي پَیبیی اختوبع ثب پیـشفت دس ّوِ
اثؼبد تَػؼِ (فشٌّگی ،ػیبػی ،التلبدی ٍ اختوبػی) اػت ،ثشای هحمك وشدى آى ثِ ٍخَد
هذیشاى هتجحش ٍ ثشخَسداس اص هْبست ّبی ػِ گبًِ هذیشیت ًیبص داسین.
لزا ثش اػبع اعالػبت ٍ ًتبیح ثِ دػت آهذُ اص پظٍّؾ حبضش پیـٌْبد هی ؿَد:
دس اًتخبة ٍ اًتلبة هذیشاى دثیشػتبى ّب ضوي تَخِ ثِ كالحیت ٍ ٍیظگی ّبی فشدی،
داًؾ ٍ تَاًبیی ّب ثَیظُ ثشخَسداس اص هْبست ّبی ػِ گبًِ هَسد تَخِ لشاس گیشد.
اص آًدب وِ اثش ثخـی دثیشػتبى ّب دس استجبط ثب هْبست ّبی ػِ گبًِ هذیش لشاس داسد ،ػیؼتن
اسصؿیبثی هٌظن ٍ هَثش اص هیضاى ثشخَسداسی هذیشاى دثیشػتبى ّب دس ّش یه اص هْبست ّبی ػِ
گبًِ فٌی ،اًؼبًی ٍ اداسوی ثشلشاس گشدد ٍ ًمبط لَت ٍ ضؼف هذیشاى هـخق ٍ خْت سفغ ًمبط
ضؼف ثشًبهِ سیضی ؿَد.
ثب تـىیل دٍسُ ّبی هختلف ثبص آهَصی ٍ ضوي خذهت ،تَاًوٌذی ّبی هذیشاى دثیشػتبى ّب
دس ّش یه اص هْبست ّبی ػِ گبًِ هذیشیت تمَیت ؿَد.
هنببع
ػؼىشیبى ،هلغفی ،)1382( .سبزهبى و هذیریت آهوزش و پرورش ،تْشاى ،اهیش وجیش.ٍایلض خبى ،ثبًذی خَصف ،)1997( .نظبرت در هذیریت برنبهه ریسی و راهنوبیی تعلیوبتی،تشخوِ هحوذ سضب ثْشًگی ،تْشاى ،ووبل تشثیت ،چبح دٍم.1376 ،
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اچؼَى گیت ،داهیي گبل هشدیت .نظبرت و راهنوبیی تعلیوبتی (وبسثشد فٌَى ولیٌیىی)،تشخوِ هحوذ سضب ثْشًگی ،تْشاى ،ووبل تشثیت ،چبح دٍم ،پبییض .1380
ًیىٌبهی ،هلغفی« ،)1375( .هفبهین کبرآیی و اثر بخطی هذیراى هذارض» هذیشیت دسآهَصؽ ٍ پشٍسؽ ،ؿوبسُ .15
ًبدسی ،ػضت اهلل .ػیف ًشالی ،هشین ،)1376( .روش هبی پصوهص و چگونگی ارزضیببی درعلوم انسبنی تهراى ،ثذس ،چبح ػیضدّن ،دی.
وبتض ،ساثشت ،)1991( .ههبرت هبی یک هذیر هوفق ،تشخوِ تَتًَچیبى ،همبلِ ّبیی دسثبسُهذیشیت ،تْشاى ،هشوض آهَصؽ هذیشیت دٍلتی .1370
هیش ووبلی ،ػیذ هحوذ ،)1379( .رهبری در هذیریت آهوزضیٍ ،یشایؾ دٍم ،تْشاى،یؼغشٍى ،چبح ّـتن اػفٌذ.
هیش ووبلی ،ػیذ هحوذ ،)1379( .رفتبر و روابط در سبزهبى و هذیریت ،تْشاى ،یؼغشٍى،چبح ػَم ،ثْوي.
ػلغبًی ،ایشج ،)1375( .ههبرت هبی اثربخص برای هذیراى هذارض «هذیشیت آهَصؽ ٍپشٍسؽ» ،ؿوبسُ .15
ػلغبًی ،ایشج .ههبرت انسبنی هذیراى هذارض ،اًذاصُ گیشی هیضاى آى هذیشیت دس آهَصؽ ٍپشٍسؽ ،ؿوبسُ .17
ػاللِ ثٌذ ،ػلی ،)1362( .هقذهبت هذیریت آهوزضی ،اًتـبسات سص ،تْشاى ،تْشاى.ػاللِ ثٌذ ،ػلی ،)1376( .هببنی و اصول هذیریت آهوزضیً ،ـش سٍاى ،تْشاى.هْبست ّبی ػِ گبًِ هذیشیت  1389/9/30ثشگشفتِ اص http://www.mihania.ir/هَػَیبى ًدف آثبدی ،ػیذ سػَل ،)1372(.بررسی و هقبیسه هیساى برخورداری هذیراىآهوزضی و درهبنی اصفهبى از ههبرت هبی سه گبنه هذیریت و تبثیر آى بر عولکرد
آنبى.
اًتلبسیً ،بّیذ ،)1379( .بررسی نیبزهبی آهوزضــی هذیراى هذارض راهنوبییتهــراى در حیطه ههبرت هبی فنی ،انسبنی ،ادراکی .
ضیبیی ،هحتشم الؼبدات ،)1375( .بررسی رابطه حوبیت ضغلی هذیر و اثر بخطیهذارض.
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 بررسی سبک هبی رهبری هذیراى و ارتببط آى بب اثر بخطی،)1377( . تَفیك،حؼي پَس.هذرسه بر اسبض تئوری فیذلر
، ادارکی، بررسی رابطه ههبرت هبی سه گبنه فنی،)1381( . اثَالمبػن،دلخَؽ وؼوبئی.انسبنی هذیراى دبیرستبى هبی پسرانه دولتی ضهر تهراى
 بررسی رابطه ویصگی هبی ضخصیتی هذیراى بب ههبرت هبی،)1378( . غالهحؼیي،سًدجشضغلی آنبى از نظر دبیــراى دبیرستبى هبی ضهرستبى ضیــراز در سبل تحصیلی
.  داًـگبُ اكفْبى پبیبى ًبهِ وبسؿٌبػی اسؿذ.76-77
15 ِ دٍؿٌج. سٍص ًبهِ وبسافشیي، ههبرتهبی سهگبنه هذیریت،)1386( . صّشا،ًظشی ساد.هشداد
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