
 پایان نامه فارسی : نوع مدرك

 فارسی : زبان مدرك

 6258پ : شماره مدرك

 6258پ : شماره راهنما

 حسن پور، اکبر : پژوهشگر

 : عنوان و نام پدیدآور
الگویی براي سنجش، ایجاد زمینه و ارتقا قابلیت استخدام کارکنان بخش دولتی ایران؛استاد راهنما: 

 مشاور: ابطحی، واعظیزاهدي؛استاد 

 تهران : محل نشر

 : دانشگاه عالمه طباطبائی : محل تحصیل

 1387،  : سال تحصیل

 اف دي پی دیجیتالی،: ص.370 : مشخصات ظاهري

 عنوان از روي صفحه نمایش عنوان : یادداشت

 دکتري : مقطع تحصیلی

 انسانی ، مدیریت دولتی گرایش منابع : رشته تحصیلی

 حسابداري و مدیریت : دانشکده

 : یادداشت
+ ، اینترنت اکسپلورر 23+ ، موزیال فایر فاکس 9+ ، ادوب اکروبات ریدر xpملزومات سیستم: ویندوز 

 +23+ ، گوگل کروم 9

 کتابنامه : کتابنامه، واژه نامه

 : چکیده

ارتقا قابلیت استخدام کارکنان بخش هدف تحقیق: تعیین الگویی براي سنجش، ایجاد زمینه و 
دولتی ایران است. فرضیه هاي تحقیق: هویت کاراهه بر روي قابلیت استخدام کارکنان اثر مثبت و 

معناداري دارد. انطباق پذیري شخصی بر روي قابلیت استخدام کارکنان اثر مثبت و معناداري دارد. 
ر مثبت و معناداري دارد. و.. روش تحقیق: سرمایه اجتماعی بر روي قابلیت استخدام کارکنان اث

پیمایشی و همبستگی. یافته هاي تحقیق: ضمن ارائه ابراز سنجش قابلیت استخدام کارکنان یافته 
هاي رساله حاکی از آنست که عوامل فردي موثر بر قابلیت استخدام در سازمان هاي دولتی استان 

سازمانی از وشعیت مطلوبی برخوردار نیستند در  تهران از وضعیت مناسبی برخوردار بوده ولی عوامل
ضمن به احتمال عوامل دیگري هستند که قابلیت استخدام کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهند که 

 نیاز به بررسی دقیق تري دارد.

 : کلیدواژه

  مدیریت دولتی نوین
  قرارداد روانشناختی

  امنیت شغلی
 استخدام

 



شناسه افزوده 
 (سازمان)

 دانشگاه عالمه طباطبائی :

 70415 : شماره شناسایی
 

 

 پایان نامه فارسی : نوع مدرك

 فارسی : زبان مدرك

 457پ : شماره مدرك

 457پ : شماره راهنما

 مجتهدي، زهرا : پژوهشگر

 : عنوان و نام پدیدآور
دانشگاه؛استاد راهنما: علی بررسی رابطه بین شیوه فعلی گزینش دانشجو و موفقیت در 

 پورظهیر؛استاد مشاور: فرخنده مفیديتقی

 تهران : محل نشر

 : دانشگاه عالمه طباطبائی : محل تحصیل

 1372،  : سال تحصیل

 اف دي پی دیجیتالی،: ص. 190 : مشخصات ظاهري

 عنوان از روي صفحه نمایش عنوان : یادداشت

 کارشناسی ارشد : مقطع تحصیلی

 ریزي آموزشی، برنامه : رشته تحصیلی

 روانشناسی و علوم تربیتی : دانشکده

 : یادداشت
+ ، اینترنت اکسپلورر 23+ ، موزیال فایر فاکس 9+ ، ادوب اکروبات ریدر xpملزومات سیستم: ویندوز 

 +23+ ، گوگل کروم 9

 کتابنامه : کتابنامه، واژه نامه

 : چکیده

-1369 این پژوهش جامعه آماري شامل دانشجویانی است که در آزمون سراسري سال تحصیلیدر 
در یکی از گروههاي آموزشی فنی و مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی دانشگاههاي جامع و  70

اي تصادفی انتخاب شده و اطالعات به دست اند. گروه نمونه به طریق خوشهتخصصی پذیرفته شده
طریق پرسشنامه با استفاده از روشهاي آماري مورد بررسی قرار گرفته است. بررسیها سه آمده از 

موفقیت دانشجویانی که در یکی از پنج .  1اند:فرض پژوهش به شرح زیر را مورد تائید قرار داده
یشتر ب انداند، از کسانی که در انتخابهاي چندگانه بعدي پذیرفته شدهانتخاب اول خود پذیرفته شده

هایی به شدگان در رشتهبا توجه به ضوابط فعلی گزینش دانشجو، شمار فراوانی از پذیرفته.  2است.
بین عالقه به رشته تحصیلی و موفقیت .  3تحصیل اشتغال دارند که عالقه زیادي به آن ندارند.

اهیت این پژوهش، در هاي فوق، بنا بر مداري وجود دارد. عالوه بر آزمون فرضیهدانشجو رابطه معنی



رابطه با سایر ابعاد و ضوابط گزینش دانشجو نیز بررسیهایی انجام گرفته که محاسبه ضریب 
همبستگی بین معدل کتبی سال چهارم دبیرستان و معدل دانشگاهی، ضریب همبستگی هر یک از 

میه مناطق گروههاي عمده آموزشی، مقایسه موفقیت زنان و مردان دانشجو، موفقیت دانشجویان سه
 و سهمیه نهادها و غیره از آن جمله است

 : کلیدواژه

  گزینش
  دانشجو
  موفقیت
 دانشگاه

شناسه افزوده 
 (سازمان)

 دانشگاه عالمه طباطبائی :

 64455 : شماره شناسایی
 

 

 پایان نامه فارسی : نوع مدرك

 فارسی : زبان مدرك

 8003پ : شماره مدرك

 8003پ : راهنماشماره 

 شیخ، ابراهیم : پژوهشگر

 : عنوان و نام پدیدآور
الگوي قابلیت هاي اسالمی ایرانی مدیران در بخش دولتی؛استاد راهنما: شمس السادات زاهدي؛استاد 

 مشاور: محمد علی بابایی، علی سید نقوي

 تهران : محل نشر

 : دانشگاه عالمه طباطبائی : محل تحصیل

 1389،  : تحصیلسال 

 اف دي پی دیجیتالی،: ص.359 : مشخصات ظاهري

 عنوان از روي صفحه نمایش عنوان : یادداشت

 دکتري : مقطع تحصیلی

 ، مدیریت دولتی : رشته تحصیلی

 حسابداري و مدیریت : دانشکده

 : یادداشت
+ ، اینترنت اکسپلورر 23موزیال فایر فاکس + ، 9+ ، ادوب اکروبات ریدر xpملزومات سیستم: ویندوز 

 +23+ ، گوگل کروم 9

 کتابنامه : کتابنامه، واژه نامه



 : چکیده

به اعتقاد صاحب نظران، نبود مدیران شایسته در نظام اداري کشور، یکی از مهم ترین دالیل 
ناکارآمدي هاي دستگاه اداري کشور، رضایت پایین شهروندان از ارائۀ خدمات دولتی و تحقق نیافتن 

بنابر  سالۀ توسعه است .حال این 5اهداف و راهبردهاي کالن کشور در سند چشم انداز و برنامه هاي
این، هدف غایی این تحقیق افزایش کارآمدي نظام قابلیت هاي مدیران دولتی در کشور ما کدام 

است سؤال مهم مطرح می شود که اساسااداري کشور از طریق ایجاد زمینه هاي مناسب براي برپایی 
 "ه کشایستهساالري است .براي تحقق این هدف، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سئوال است 

 عالی و خوب سطح به ها آن عملکرد تا باشند داشته هایی قابلیت چه باید دولتی میانی مدیران
 مهارت و فردي هاي ویژگی دانش، ها، ارزش از دسته آن به قابلیت پژوهش، این در"؟ یابد ارتقاء
و وجود آن ها  شود می ظاهر سازمانی و شغلی رفتارهاي در که شود می اطالق دولتی مدیران هاي

در یک مدیر، به عملکرد برتر شغلی منتهی می شود .الگوي قابلیت هاي مدیران میانی دولتی ایران 
در بخش صنعت و اقتصاد به صورت ترکیبی و در سه مرحله طراحی شده است :ابتدا با مراجعه به 

ی و تاریخی، چشم اسناد، منابع، کتاب ها و مدارك گوناگون، به صورت ترکیبی و از مناظر فرهنگ
 بنیاد فهرست-انداز و آینده نگري، وظایف شغلی ، مطالعات تطبیقی و با بهره گیري از روش داده

اولیۀ قابلیتهاي مدیران دولتی به دست آمد .در این بخش، محقق با بهره گیري از استراتژي 
ص و طبقه بندي، قابلیت دست یافت که پس از ادغام، تلخی 1000استقرایی در تحقیق به بیش از

شاخص، با ذکر تعاریف و توصیف هاي رفتاري تبیین کرد  42مؤلفه و 12عد،آنها را در چهار ب
.مصاحبه هاي عمیق با خبرگان، کارشناسان و مدیران دولتی سبب تکمیل فهرست مزبور شد .در 

لگوي مقدماتی مرحله بعد، دیدگاه هاي خبرگان و مدیرانی که عملکرد برتري داشتند، در خصوص ا
قابلیتها با استفاده از روش دلفی و از طریق پرسش نامه، دریافت شد .جامعه آماري این پژوهش 

؛ اعضاي هیات علمی دانشگاههاي تهران در رشته هاي مدیریت و آشنا به نقش ها و شامل سه دسته
حوزه قابلیت ها و وظایف مدیران دولتی، کارشناسان و مشاوران منابع انسانی با تجربه پژوهش در 

مدیران دولتی با عملکرد برتر بودند .نمونه گیري به شیوه گلوله برفی و از طریق معرفی خبرگان و 
براساس امکان دسترسی محقق انجام گرفت .براي افزایش روایی پرسشنامه محقق راهبردهاي 

حقیق،انجام آزمون گوناگونی مانند مصاحبه با خبرگان، تهیه راهنماي پرسشنامه و ارائه چکیده ت
مقدماتی و رفع اشکاالت و ابهامات و حضور محقق در هنگام پاسخگویی به سئواالت و رفع ابهامات 

درصد می باشد و نشان دهنده پایایی  86پاسخگویان را می توان یادآور شد .پایایی پرسشنامه میزان
صیفی)میانگین، انحراف معیار و باالي پرسشنامه است .دادههاي گردآوري شده با استفاده از آمار تو

جداول و نمودارهاي فراوانی (و آمار استنباطی)همبستگی و تحلیل عاملی (انجام گرفت. نتیجه تأیید 
عد دانش و آگاهی هاي مدیران دولتی، ویژگی هاي فردي، مهارت ها بسیار باالي خبرگان از چهار ب

 .لیتهاي مدیران میانی دولتی کشور بودو ارزش هاي مدیران، به عنوان ابعاد محوري الگوي قاب
شاخص ارائه شده در این چهار بعد می بایست از دو ویژگی برخوردار می بودند؛ نخست سهولت 42

مشاهدة رفتاري آن شاخص در رفتار مدیران دولتی و سپس، تأثیر آن در ارتقاء سطح عملکرد؛ براین 
د ویژگی هاي شخصیتی بوده و با خصائص شاخص را که در بیشتر موار 13اساس، جامعۀ آماري

درونی و اعتقادي مدیران مرتبط بودند، ازحیث سهولت مشاهدة رفتاري، مورد تأیید قرار ندادند .یک 
شاخص هم از لحاظ تأثیر در ارتقاء سطح عملکرد مدیران دولتی) مهارت هاي نوشتاري (تأیید نشد 

لت مشاهدة رفتاري (و شرط کافی)تأثیر در شاخص که داراي شرط الزم)سهو 28.به این ترتیب،



عد مورد تایید خبرگان قرار گرفت .از ارتقاء سطح عملکرد مدیران دولتی (بودند، در قالب چهار ب
ي و کیفی خبرگان، مدل ترسیمی پژوهش می بایست مورد اصالح آنجا که بر اساس دیدگاه هاي کم

ادا بر مجد"لتی در بخش صنعت و اقتصاد کشور الگوي قابلیتهاي مدیران میانی دو "قرار می گرفت
اساس نظرات خبرگان طراحی شد .این الگو دوباره از طریق پرسش نامه به جامعۀ تحقیق ارائه و در 
حد بسیار باالیی تأیید شد .پیشنهاد می گردد الگوي طراحی شده این تحقیق در سازمانهاي دولتی 

ی قابلیتها و انتخاب مدیران میانی، پرورش و توسعه بخش صنعتی و اقتصادي کشور به منظور ارزیاب
قابلیتهاي مدیریتی و ارتقاء مدیران استفاده و بهره برداري شده تا از منظر کاربردي و عملی نیز مورد 

 آزمون قرار گیرد

شناسه افزوده 
 (سازمان)

 دانشگاه عالمه طباطبائی :

 72160 : شماره شناسایی
 

 

 پایان نامه فارسی : نوع مدرك

 فارسی : زبان مدرك

 7306پ : شماره مدرك

 7306پ : شماره راهنما

 شمس الدینی، نازنین : پژوهشگر

 : عنوان و نام پدیدآور
بررسی تطبیقی گزینیش، تربیت و استخدام معلمان ورزش کشورهاي ایران، آمریکا کانادا و 

 هنري؛استاد مشاور: مفیديانگلستان؛استاد راهنما: 

 تهران : محل نشر

 : دانشگاه عالمه طباطبائی : محل تحصیل

 1388،  : سال تحصیل

 اف دي پی دیجیتالی،: ص.164 : مشخصات ظاهري

 عنوان از روي صفحه نمایش عنوان : یادداشت

 کارشناسی ارشد : مقطع تحصیلی

 پرروش تطبیقی، آموزش و  : رشته تحصیلی

 روانشناسی و علوم تربیتی : دانشکده

 : یادداشت
+ ، اینترنت اکسپلورر 23+ ، موزیال فایر فاکس 9+ ، ادوب اکروبات ریدر xpملزومات سیستم: ویندوز 

 +23+ ، گوگل کروم 9

 کتابنامه : کتابنامه، واژه نامه



 : چکیده

استخدام معلمان ورزش کشورهاي ایران، آمریکا هدف تحقیق: بررسی تطبیقی گزینیش، تربیت و 
کانادا و انگلستان می باشد. پرسشهاي تحقیق: وضعیت سیستم گزینش تربیت و استخدام معلمان 

 کشورهاي: تحقیق هاي یافته؟ ورزش ایران در مقایسه با سایر کشورهاي مورد مطالعه چگونه است
 افراد ابانتخ جهت بیشتري تاکی و تمرکز با کلی رطو به ایران به نسبت کانادا و انگلیس و امریکا

 این. اندکرده تدوین را استخدانی و آموزش هاي برنامه هستند ورزش معلمی متناسب که شایسته
ها در گزینش و استخدان به تجارب تدریس خدمت آموزش توانایی جسمی و روانی معلمان کشور

همچنین پذیرقته شدن در آزمون صالحیت و در مدرك معتبر از دانشگاهها و موسسات عالی و 
 گزینش و انتخاب آنان دقت و توجهی بیشتر را به عمل می آورند

 : کلیدواژه

  گزینش
  تربیت

  استخدام
  زشور معلم

 بدنی تربیت

شناسه افزوده 
 (سازمان)

 دانشگاه عالمه طباطبائی :

 71479 : شماره شناسایی
 

 

 نامه فارسیپایان  : نوع مدرك

 فارسی : زبان مدرك

 861پق : شماره مدرك

 861پق : شماره راهنما

 برناجیان،سلیم : پژوهشگر

 نقش آموزش حرفه اي در تامین نیروي انسانی : عنوان و نام پدیدآور

 کمال قارصی : استاد راهنما

 تهران : محل نشر

 طباطبائی(دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی): دانشگاه عالمه  : محل تحصیل

 1356=2536،  : سال تحصیل

 ص.71 : مشخصات ظاهري

 کارشناسی : مقطع تحصیلی

 مدیریت بازرگانی : رشته تحصیلی

 72کتابنامه: ص. : کتابنامه، واژه نامه



شناسه افزوده 
 (شخص)

 ،استاد راهنما -1311، الم، کیارصق :

افزوده شناسه 
 (سازمان)

 دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی :

 465216 : شماره شناسایی
 

 

 پایان نامه فارسی : نوع مدرك

 فارسی : زبان مدرك

 11587پ : شماره مدرك

 11587پ : شماره راهنما

 دیع، سديیعس : پژوهشگر

 : عنوان و نام پدیدآور
استخدام بر عملکرد کارکنان گمرکات استان گیالن؛استاد راهنما: فتاح شریف بررسی اثرات نوع 

 زاده؛استاد مشاور: فریدون عبدصبور

 تهران : محل نشر

 : دانشگاه عالمه طباطبائی : محل تحصیل

 1391،  : سال تحصیل

 اف دي پی دیجیتالی،: ص.143 : مشخصات ظاهري

 صفحه نمایش عنوان عنوان از روي : یادداشت

 کارشناسی ارشد : مقطع تحصیلی

 ، مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی : رشته تحصیلی

 پردیس آموزشهاي نیمه حضوري : دانشکده

 : یادداشت
+ ، اینترنت اکسپلورر 23+ ، موزیال فایر فاکس 9+ ، ادوب اکروبات ریدر xpملزومات سیستم: ویندوز 

 +23+ ، گوگل کروم 9

 کتابنامه : کتابنامه، واژه نامه

 : چکیده

قرارداد کار معین  -پیمانی -هاي مختلف استخدامی رسمیهدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه روش
شده، باشد .براي دستیابی به هدف اشارهبر عملکرد کارکنان در ادارات گمرك استان گیالن می

تأثیر نوع استخدام بر عملکرد کارکنان (و هفت فرضیه گر اقدام به تعریف یک فرضیه اصلی پژوهش
هاي توانایی، وضوح، حمایت سازمانی، انگیزه، ارزیابی، اعتبار و فرعی) تأثیر نوع استخدام بر مؤلفه

اي عملکرد گویه 22کمک ابزار پژوهش) پرسشنامهمحیط زیرمجموعه متغیر عملکرد (نمود و به
هاي اقدام به سنجش فرضیه -نفري 285تایی از جامعه آماري 164منابع انسانی ، در نمونه آماري

هاي آزمون ویلکاکسون نشان پژوهش به کمک آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون نمود .نتیجه تحلیل



دهد که فرضیه اصلی پژوهش مورد تأیید قرار گرفت و روش استخدام رسمی، عملکرد کاري می
بخشد؛ در پیمانی و روش استخدام قرارداد کار معین ارتقا میکارکنان را بیشتر از روش استخدام 
هاي زیرمجموعه عملکرد نیز مشخص گردید که روش استخدام بررسی رابطه نوع استخدام با مؤلفه

قرارداد کار معین اثر کمتري به بهبود عملکرد نسبت به دو روش استخدام رسمی و پیمانی دارد و 
هاي توانایی، حمایت سازمانی و ارزیابی زیرمجموعه رابطه با مؤلفهروش استخدام رسمی و پیمانی در 

هاي وضوح، انگیزه، اعتبار و عملکرد، تأثیر مشابهی بر عملکرد کارکنان دارد و در رابطه با مؤلفه
محیط، روش استخدام رسمی نسبت به روش استخدام پیمانی تأثیر بیشتري بر عملکرد کارکنان و 

 الن داردادارات گمرك استان گی

 : کلیدواژه

Ability  
clarity  
  کارکنان عملکرد

  اعتبار
  محیط

 پیمانی استخدام

شناسه افزوده 
 (سازمان)

 دانشگاه عالمه طباطبائی :

 75749 : شماره شناسایی
 

 

 پایان نامه فارسی : نوع مدرك

 فارسی : زبان مدرك

 10989پ : شماره مدرك

 10989پ : راهنماشماره 

 رونقی تصدیقی، زهرا : پژوهشگر

 : عنوان و نام پدیدآور
مطالعه تطبیقی شاخصهاي مناسب انتخاب مدیران مدارس در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان 

 در کشورهاي ایران، آلمان و؛استاد راهنما: یحیی مهاجر؛استاد مشاور: محمد آرمند

 تهران : محل نشر

 : دانشگاه عالمه طباطبائی : محل تحصیل

 1391،  : سال تحصیل

 اف دي پی دیجیتالی،: ص.149 : مشخصات ظاهري

 عنوان از روي صفحه نمایش عنوان : یادداشت

 کارشناسی ارشد : مقطع تحصیلی

 ، آموزش و پرورش تطبیقی و بین الملل : رشته تحصیلی



 و علوم تربیتی روان شناسی : دانشکده

 : یادداشت
+ ، اینترنت اکسپلورر 23+ ، موزیال فایر فاکس 9+ ، ادوب اکروبات ریدر xpملزومات سیستم: ویندوز 

 +23+ ، گوگل کروم 9

 کتابنامه : کتابنامه، واژه نامه

 : چکیده

هاي مناسب انتخاب مدیران مدارس در کشورهاي ي تطبیقی شاخصهدف از این پژوهش مطالعه
ي ي علمی و پیشینهایران، آلمان و ژاپن می باشد .جمع آوري اطالعات بر اساس نظریات اثبات شده

بر ها مطالعاتی در داخل و خارج از کشور، اسناد و مدارك و شواهد موجود انجام پذیرفته است .داده
اساس روش جرج بردي مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته است .نتایج بدست آمده از پژوهش نشان 

هاي انتخاب مدیران مدارس در ایران، آلمان و ي وجوه تفاوت و تشابهاتی در معیارها و مالكدهنده
جه می هاي مناسب انتخاب مدیران مدارس در ایران به این نتیي شاخصژاپن می باشد .با مطالعه

رسیم که در ایران، پایین بودن حداقل سابقه براي احراز پست مدیریت مدارس و در اولویت نبودن 
مدارك تحصیلی باالتر فوق لیسانس و دکتري و مالك قرار ندادن فعالیت هایی مانند تألیف یا 

ی مسیر اي، همگها و ... و عدم برگزاري آزمون صالحیت هاي حرفهي کتب، مقاالت، پژوهشترجمه
را براي جذب مدیران از راه ارتباطات، قوم و خویشی و فعاالن سیاسی و ... که ممکن است فاقد 
صالحیت هاي مدیریتی باشند هموار می سازد .در حالیکه کشور آلمان قبل از هر کشور دیگري 

لمان مورد توجه دست اندرکاران تعلیم و تربیت قرار گرفته است .مدیران مدارس در آلمان از مع
مربوط به همان سطح مدرسه انتخاب می شوند .معلمان بعد از انتخابشان به عنوان خدمتگزار دولتی، 

سال خدمت می توانند به عنوان مشاور تحصیلی انتخاب شوند و بعد از آن یک معلم می  5بعد از
، ت آموزشیتواند به عنوان هدایتگر آموزشی و سپس مشاور مدیر و پس از گذراندن یک دوره صالحی

 23نهایتا مدیر مدرسه شود، ضمن اینکه یک معلم آلمانی جهت احراز شغل معلمی مستلزم گذراندن
سال تحصیالت می باشد .معلمان در این کشور با کسب درجات تحصیلی فوق لیسانس یا در حد 

ک ی دکتري در سطوح مختلف تحصیلی به خدمت گماشته می شوند .در ژاپن نیز براي انتخاب مدیر
سال، خوش نام بودن، مدارك تحصیلی باال  20ي بیش ازمدرسه مالك هاي گوناگونی از جمله سابقه

و مرتبط، دارا بودن تألیفات و آثار علمی و تربیتی قابل قبول، گذراندن آزمون تعیین صالحیت 
 ي انجمن شهر و انتخابات گزینش مدیریت می باشد.حرفاي، تأییدیه

 : کلیدواژه

criteria  
  تطبیقی ي مطالعه
  شاخص
  انتخاب
 مدارس مدیران

شناسه افزوده 
 (سازمان)

 دانشگاه عالمه طباطبائی :

 75139 : شماره شناسایی
 

 



 پایان نامه فارسی : نوع مدرك

 فارسی : زبان مدرك

 10539پ : شماره مدرك

 10539پ : شماره راهنما

 راد، مرضیهقاسمی  : پژوهشگر

 : عنوان و نام پدیدآور
بررسی تطبیقی شیوه هاي گزینش دانشجو براي ورود به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در 

 ایران، سوئد و آلمان؛استاد راهنما: احمد آقازاده؛استاد مشاور: اسماعیل زارعی زوارکی

 تهران : محل نشر

 : دانشگاه عالمه طباطبائی : محل تحصیل

 1390،  : سال تحصیل

 اف دي پی دیجیتالی،: ص.197 : مشخصات ظاهري

 عنوان از روي صفحه نمایش عنوان : یادداشت

 کارشناسی ارشد : مقطع تحصیلی

 ، علوم تربیتی : رشته تحصیلی

 روان شناسی و علوم تربیتی : دانشکده

 : یادداشت
+ ، اینترنت اکسپلورر 23+ ، موزیال فایر فاکس 9اکروبات ریدر + ، ادوب xpملزومات سیستم: ویندوز 

 +23+ ، گوگل کروم 9

 کتابنامه : کتابنامه، واژه نامه

 : چکیده

هدف این پژوهش بررسی تطبیقی شیوه هاي گزینش دانشجو براي ورود به دانشگاه ها و مؤسسات 
مطالعه در این پژوهش شامل شیوه هاي آموزش عالی در ایران، سوئد و آلمان می باشد .جامعه مورد 

متنوع و مختلف گزینش دانشجو براي ورود به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در کشورهاي 
ایران، سوئد و آلمان است که با استفاده از روش نمونه گیري هدفمند براي دانشگاهها و مؤسسات 

است .با توجه به گسترده بودن  آموزش عالی بین کشورهاي ایران ، سوئد و آلمان انتخاب شده
هاي نو در کشورهاي نمونه مورد موضوع، سیر تحول و توسعه شیوه ها ي گزینش دانشجو و طرح

هاي فارغ بررسی قرار گرفت .داده هاي پژوهش با مطالعه کتب مربوط به این موضوع، پایان نامه
درج در مجالت موجود، سایت التحصیالن تحصیالت تکمیلی، دیگر تحقیقات انجام شده، مقاالت من

هاي کشورهاي مورد مطالعه، منابع و مأخذ هاي مختلف اینترنتی و سایت هاي مخصوص دانشگاه
موجود در دانشگاه ها و همچنین تعامل با متخصصین آموزشی جمع آوري و سپس با استفاده از 

شورهاي آلمان و روش جرج زد اف بردي تحلیل گردید .نتایج بدست آمده نشان می دهد که در ک
اي صورت سوئد گزینش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی، تجربیات و مهارت هاي کاري و حرفه

ها داراي آزادي عمل در انتخاب دانشجو گیرد .با توجه به اینکه در کشورهاي مذکور دانشگاهمی
گیرد و می هستند در صورتیکه در ایران گزینش بر پایه کنکور سراسري و به صورت متمرکز صورت



کنند .در هر دو کشور آلمان و سوئد آزمون ورودي براي ها نیز بطور متمرکز عمل میدانشگاه
کنند .اصل مشترك هر دو گزینش دانشجویان وجود ندارد و البته به صورت غیرمتمرکز عمل می

ر ا در امکشور مربوطه تمرکز بروي پژوهش می باشد .در حالیکه در ایران بدلیل تمرکز، دانشگاه ه
شود گزینش دخالتی ندارند و نتایج در مقاطع کاردانی و کارشناسی برپایه کنکور سراسري اعالم می

 وگزینش تنها در مقطع دکترا به صورت نیمه متمرکز صورت می گیرد.

 : کلیدواژه

admission  
  دانشجو گزینش
  هادانشگاه

  عالی آموزش مؤسسات
 مقایسه و تطبیق

افزوده شناسه 
 (سازمان)

 دانشگاه عالمه طباطبائی :

 74731 : شماره شناسایی
 

 

 پایان نامه فارسی : نوع مدرك

 فارسی : زبان مدرك

 2170پد : شماره مدرك

 2170پد : شماره راهنما

 ضماهنی، مجید : پژوهشگر

 : عنوان و نام پدیدآور
انتصاب مدیران با رضایت شغلی کارکنان در استانداري بوشهر و بررسی رابطه نظام انتخاب و 

 فرمانداریهاي تابعه؛استاد راهنما: سید حسین ابطحی

 تهران : محل نشر

 : دانشگاه عالمه طباطبائی : محل تحصیل

 1379،  : سال تحصیل

 اف دي پی دیجیتالی،: ص.227 : مشخصات ظاهري

 روي صفحه نمایش عنوانعنوان از  : یادداشت

 کارشناسی ارشد : مقطع تحصیلی

 ، مدیریت دولتی : رشته تحصیلی

 حسابداري و مدیریت : دانشکده

 : یادداشت
+ ، اینترنت اکسپلورر 23+ ، موزیال فایر فاکس 9+ ، ادوب اکروبات ریدر xpملزومات سیستم: ویندوز 

 +23+ ، گوگل کروم 9



 کتابنامه : کتابنامه، واژه نامه

 : چکیده

بردن به رابطه نظام انتخاب و انتصاب مدیران با رضایت شغلی کارکنان در هدف: بررسی و پی
باشدتا مشخص شود که آیا نظام انتخاب و انتصاب مدیران استانداري بوشهر و فرمانداریهاي تابعه می

و  سازمانیاي دارد یا خیر.توجه به نیروهاي بومی ، غیر بومی ، درون با رضایت شغلی کارکنان رابطه
خارج سازمانی در انتخاب و انتصاب مدیران و رابطه آن با رضایت شغلی کارکنان از جمله موضوعاتی 
است که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. فرضیه تحقیق : بین نظام انتخاب و انتصاب مدیران 

حلیلی و از نوع ت -داري وجود دارد.روش تحقیق : توصیفی و رضایت شغلی کارکنان رابطه معنی
پیمایشی است.جامعه آماري : کلیه کارشناسان و کارمندان شاغل در ادارات کل استانداري بوشهر و 

هاي تحقیق :وجود رابطه بین مدیران بومی که از داخل سازمان به پستهاي فرمانداریهاي تابعه. یافته
 ت. بدین معنی که از نظراي مثبت اسشوند با رضایت شغلی کارکنان رابطهمدیریتی گماشته می

توانند رضایت شغلی آنها را به طور مثبت تحت تاثیر قرار دهند. از طرف کارکنان این نوع مدیران می
دیگر وجود رابطه بین مدیران غیر بومی از داخل سازمان و غیر بومی از خارج سازمان با رضایت 

ان این نوع مدیران رضایت شغلی دهد که از نظر کارکنشغلی کارکنان معکوس است. این نشان می
 دهند.آنها را به طور منفی تحت تاثیر قرار می

 : کلیدواژه

  انتخاب
  انتصاب
  مدیران

  کارکنان
 شغلی رضایت

شناسه افزوده 
 (شخص)

 استاد راهنما نیس، حیطحاب :

شناسه افزوده 
 (سازمان)

 دانشگاه عالمه طباطبائی :

 66328 : شماره شناسایی
 

 

 پایان نامه فارسی : نوع مدرك

 فارسی : زبان مدرك

 6992پ : شماره مدرك

 6992پ : شماره راهنما

 نیکوکار، حسن : پژوهشگر

 : عنوان و نام پدیدآور
بررسی تطبیقی گزینش و تربیت معلمان آموزش عمومی در کشورهاي ایران، آمریکا و فرانسه؛استاد 

 اسدزاده؛استاد مشاور: امین فرراهنما: 

 تهران : محل نشر



 : دانشگاه عالمه طباطبائی : محل تحصیل

 1388،  : سال تحصیل

 اف دي پی دیجیتالی،: ص.152 : مشخصات ظاهري

 عنوان از روي صفحه نمایش عنوان : یادداشت

 کارشناسی ارشد : مقطع تحصیلی

 پرورش تطبیقی ، آموزش و : رشته تحصیلی

 روانشناسی و علوم تربیتی : دانشکده

 : یادداشت
+ ، اینترنت اکسپلورر 23+ ، موزیال فایر فاکس 9+ ، ادوب اکروبات ریدر xpملزومات سیستم: ویندوز 

 +23+ ، گوگل کروم 9

 کتابنامه : کتابنامه، واژه نامه

 : چکیده

معلمان آموزش عمومی در کشورهاي ایران، آمریکا و هدف تحقیق: بررسی تطبیقی گزینش و تربیت 
فرانسه است. پرسش هاي تحقیق: گزینش و تربیت معلمان در دوره آموزش عمومی در کشورهاي 

 نیمبت که برد کار بع روشی معلم انتخاب در باید: گیرينتیجه؟ ایران، آمریکا و فرانسه چگونه است
ش باشد تا از ان به اطمینان و قاطع نتیجه حیث از و معتبر علمی نظر از بوده موازینی و معیارها بر

طریق بتوان همه ابعاد وجود متقاضی را متناسب با همه ضرورتهاي شغلی در این حرفه ارزشیابی 
کرد و سرانجان از تلفیق ویژگی هاي فردي داوطلبان شاخص هاي معتبري معین کرد تا بر مبناي 

 قاضیان را به مراکز تربیت معلم معرفی کردآن بتوان بهترین و شایسته ترین مت

 : کلیدواژه
  آموزش و پروش تطبیقی

  معلم تربیت
 عمومی آموزش گزینش

شناسه افزوده 
 (سازمان)

 دانشگاه عالمه طباطبائی :

 71149 : شماره شناسایی
 

 

 پایان نامه فارسی : نوع مدرك

 فارسی : زبان مدرك

 6504پ : شماره مدرك

 6504پ : شماره راهنما

 زندي چرخه بیان، فرزاد : پژوهشگر

 : عنوان و نام پدیدآور
ساخت و هنجاریابی آزمون استخدامی براي گزینش و استخدام در کارخانه ذوب آهن کردستان 

 براساس نظریه جان هالند؛استاد راهنما: دالور؛استاد مشاور: صرامی



 تهران : محل نشر

 : دانشگاه عالمه طباطبائی : محل تحصیل

 1387،  : سال تحصیل

 اف دي پی دیجیتالی،: ص.184 : مشخصات ظاهري

 عنوان از روي صفحه نمایش عنوان : یادداشت

 کارشناسی ارشد : مقطع تحصیلی

 گیري، سنجش و اندازه : رشته تحصیلی

 روانشناسی و علوم تربیتی : دانشکده

 : یادداشت
+ ، اینترنت اکسپلورر 23+ ، موزیال فایر فاکس 9+ ، ادوب اکروبات ریدر xpملزومات سیستم: ویندوز 

 +23+ ، گوگل کروم 9

 کتابنامه : کتابنامه، واژه نامه

 : چکیده

هدف تحقیق: ساخت و هنجاریابی آزمون استخدامی براي گزینش و استخدام در کارخانه ذوب آهن 
نظریه جان هالند است. پرسش هاي تحقیق: عوامل اصلی محتواي تشکیل دهنده کردستان براساس 

ی پایای از ساخته محقق پرسشنامه آیا؟ پرسشنامه محقق ساخته در زمینه استخدام کارکنان کدامند
 ودب این از حاکی نتاج: تحقیق هايیافته. توصیفی: تحقیق روش؟ و اعتبار قابل قبولی برخوردار است

 یهمچنین بوده برخوردار اعتبار و پایایی مانند الزم روانسنجی ویژگیهاي از ساخته محقق آزمون که
سوال از سواالت محقق ساخته ضعیف و نامناسب بوده و از پرسشنامه نهایی حذف شدند و در  14

سوال باقی مانده استخراج شدند که شش عامل استخراج شده شامل  84 نهایت شش عامل از
 گرایی، عینی گرایی، قراردادي، هنري و اجتماعی و در نهایت متهورانه هستند پژوهش

 : کلیدواژه

  آزمون استخدامی
  استخدام
  شغلی مشاوره
  اعتبار
  روایی
 پایایی

شناسه افزوده 
 (سازمان)

 دانشگاه عالمه طباطبائی :

 70665 : شماره شناسایی
 

 

 پایان نامه فارسی : نوع مدرك

 فارسی : زبان مدرك

 9747پ : شماره مدرك



 9747پ : شماره راهنما

 سرایلو، زهرا : پژوهشگر

 : عنوان و نام پدیدآور
بررسی تحلیلی و تطبیقی شیوه گزینش ،تربیت واستخدام مشاوران تحصیلی و فعالیتهاي آنان در 

 پور؛استاد مشاور: حسن اسد زادهمدارس کانادا،مالزي و ایران؛استاد راهنما: بهرام محسن 

 تهران : محل نشر

 : دانشگاه عالمه طباطبائی : محل تحصیل

 1390،  : سال تحصیل

 اف دي پی دیجیتالی،: ص.136 : مشخصات ظاهري

 عنوان از روي صفحه نمایش عنوان : یادداشت

 کارشناسی ارشد : مقطع تحصیلی

 تربیتی گرایش آموزش وپرورش تطبیقی، علوم  : رشته تحصیلی

 روانشناسی وعلوم تربیتی : دانشکده

 : یادداشت
+ ، اینترنت اکسپلورر 23+ ، موزیال فایر فاکس 9+ ، ادوب اکروبات ریدر xpملزومات سیستم: ویندوز 

 +23+ ، گوگل کروم 9

 کتابنامه : کتابنامه، واژه نامه

 : چکیده

بررسی تطبیقی شیوه گزینش،تربیت،استخدام مشاوران تحصیلی و پژوهش حاضرتحت عنوان 
فعالیتهاي آنان در مدارس کشورهاي کانادا،مالزي،ایران .به بررسی وضعیت شیوه گزینش مشاور 

،تربیت ، استخدام و فعالیتهاي آنان در سه کشور مورد مطالعه می پردازد .این پژوهش از نوع 
ا استفاده از تحلیل محتوا می باشد وجامعه آماري این کاربردي و روش آن تطبیقی توصیفی ب

: بررسی شیوه گزینش 1پژوهش شامل کشورهاي کانادا ،مالزي،ایران است.اهداف تحقیق عبارتند از
بررسی شیوه تربیت مشاوران تحصیلی در کشورهاي  2.مشاوران تحصیلی در کشورهاي مورد مطالعه

بررسی  4.مشاوران تحصیلی درمدارس کشورهاي مورد مطالعه بررسی شیوه استخدام 3.مورد مطالعه
شیوه فعالیتهاي مشاوران تحصیلی درمدارس کشورهاي مورد مطالعه .یافته هاي پژوهش حاکی از 

این هستند که با توجه به تفاوتهاي موجود در نظام آموزشی کشورهاي نامبرده،مسلما تفاوتهایی در 
ان تحصیلی و فعالیتهاي آنان وجود دارد .در کانادا و مالزي شیوه گزینش،تربیت،استخدام،مشاور

گزینش دانشجو بصورت غیر متمرکز وبا توجه به سوابق تحصیلی،نمرات و معدل دانش آموزان 
صورت می گیرد، در ایران بصورت متمرکز از طریق آزمون ورودي صورت می گیرد .در مورد تربیت 

اهها و موسسات خصوصی نقش دارد،در ایران این نقش را مشاور در کشورهاي کانادا ومالزي دانشگ
دانشگاههاي دولتی ، در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ودانشگاههاي آزاد بر عهده دارند .در 

ایران ومالزي رشته مشاوره و راهنمایی از مقطع کارشناسی و باال تر صورت می گیرد ولی در کانادا از 
تر ارائه میگردد .استخدام مشاوران در کانادا به شرط داشتن گواهینامه مقطع کارشناسی ارشد به باال

معلمی ، گذراندن دوره هاي کوتاه مدت واخذ مدرك،عضویت در انجمن شغلی مشاوران،داشتن 
مدرك رشته راهنمایی و مشاوره و روانشناسی از مو سسات آموزش عالی .در مالزي داشتن مدرك 



مشاوره یارشته هاي مرتبط با آن حد اقل کارشناسی و مدرك دانشگاهی در رشته راهنمایی و
کارشناسی ارشد براي استخدام در دوره متوسطه ،گذراندن یک دوره یکساله قبل از ورود به مدرسه 

است ضمنا بایدگواهی یا مدرك آن را دریافت کنند.در ایران مشاوران وسایر متخصصان مراکز 
ستخدام و کاردر سازمانهاي مختلف دولتی در آیند،استخدام خدمات مشاوره اي در صورت تمایل به ا

آنها تابع قانون و مقررات اداري و استخدامی کشور می باشد .در کانادا و مالزي فعالیتهاي مشاوران از 
دوره ابتدایی شروع وتاپایان آموزش عالی ادامه دارد.در ایران فعالیتهاي مشاوران از دوره راهنمایی و 

می شود و تاپایان آموزش عالی ادامه دارد .نتایج این پژوهش نشان می دهد که  دبیرستان آغاز
کشورایران در مسائل مورد بررسی نسبت به دو کشور دیگر داراي نقاط ضعفی مثل گزینش دانشجو 

بصورت متمرکز وبدون توجه به سوابق تحصیلی دوره متوسطه، ودرمورد تربیت،فعال نبودن موسسات 
ز،استخدام درایران باتوجه به ضوابط وقوانین استخدامی کشور می باشد که با خصوصی ودیگرمراک

این روش موانع زیادي سر راه مشاوران بوجود می آید، به منظور کاهش یا رفع نقاط ضعف 
 موجود،پیشنهاد هاي کاربردي ارائه گردیده است.

 : کلیدواژه

  بررسی تطبیقی
  مشاوران گزینش شیوه

  مشاوران استخدام
  مشاوران تربیت
 هاي مشاوران در مدارسفعالیت

شناسه افزوده 
 (سازمان)

 دانشگاه عالمه طباطبائی :

 73904 : شماره شناسایی
 

 

 پایان نامه فارسی : نوع مدرك

 فارسی : زبان مدرك

 818پ : شماره مدرك

 818پ : شماره راهنما

 مرجت، م ماشدهمحم، یرقغ : پژوهشگر

 : عنوان و نام پدیدآور
؛استاد  1345مسائل استخدامی در سازمانهاي دولتی غیر مشمول قانون استخدام کشوري مصوب

 راهنما: نیامی

 تهران : محل نشر

 : دانشگاه عالمه طباطبائی : محل تحصیل

 ][؟؟13،  : سال تحصیل

 اف دي پی دیجیتالی،: ص.71 : مشخصات ظاهري



 عنوان از روي صفحه نمایش عنوان : یادداشت

 کارشناسی ارشد : مقطع تحصیلی

 ، اداري : رشته تحصیلی

 علوم اداري و مدیریت بازرگانی : دانشکده

 : یادداشت
اکسپلورر + ، اینترنت 23+ ، موزیال فایر فاکس 9+ ، ادوب اکروبات ریدر xpملزومات سیستم: ویندوز 

 +23+ ، گوگل کروم 9

 کتابنامه : کتابنامه، واژه نامه

 : چکیده

در این جزوه سعی شده است ضمن بحث مختصري درباره مسائل استخدامی کشوري سخن بمیان 
آورده و ضمن مقایسه مسائل استخدامی چند نمونه از این سازمانها مشکالت موجود را تبیین و 

کاسه نمودن مقررات استخدامی شرکت هاي دولتی بعمل آمده در این  اقداماتی را که در جهت یک
 گزارش ملحوظ گرداند

 : کلیدواژه
  استخدام

  دولتی سازمانهاي
 قوانین

شناسه افزوده 
 (سازمان)

 دانشگاه عالمه طباطبائی :

 66639 : شماره شناسایی
 

 

 پایان نامه فارسی : نوع مدرك

 فارسی : زبان مدرك

 17286پد : شماره مدرك

 17286پد : شماره راهنما

 ، محمدعلی صادقیان : پژوهشگر

 : عنوان و نام پدیدآور
انسانی و هاي منابع شناختی بر رابطه میان ادراك کارکنان از استراتژيتأثیر عوامل جمعیت 

 هاي شغلینگرش

 حامد دهقانان : استاد راهنما

 اکبر افجهءسید علی : مشاوراستاد 

 مرتضی یزدان شناس : استاد داور

 The Effect of Demographic Factors on Relationship between Staff’s: : عنوان التین
Perception of Human Resources Strategies and Job Attitudes 

 تهران : محل نشر



 طباطبائی: دانشگاه عالمه  : محل تحصیل

 1394،  : سال تحصیل

 ص.: جدول،نمودار،دیجیتالی، پی دي اف149ف، : مشخصات ظاهري

 عنوان از روي صفحه نمایش عنوان : یادداشت

 کارشناسی ارشد : مقطع تحصیلی

 مدیریت بازرگانی : رشته تحصیلی

 تحول : گرایش تحصیلی

 مدیریت و حسابداري : دانشکده

 941127 : تاریخ دفاع

 : یادداشت
+ ، اینترنت اکسپلورر 23+ ، موزیال فایر فاکس 9+ ، ادوب اکروبات ریدر xpملزومات سیستم: ویندوز 

 +23+ ، گوگل کروم 9

 149-144کتابنامه: ص. : کتابنامه، واژه نامه

 : چکیده

ان بر رابطه میعنوان متغیر تعدیل گر هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش عوامل جمعیت شناختی به
هاي شغلی کارکنان است. در دنیاي پر از هاي منابع انسانی و نگرشادراك کارکنان از استراتژي

ترین مزیت رقابتی براي هر توان بیان داشت که نیروي انسانی مهمهاي امروزي، میرقابت سازمان
تواند تراتژیک میگردد و آگاهی مدیران از چگونگی برخورد با این عامل اسسازمان محسوب می

استفاده هرچه مؤثرتر از این مزیت رقابتی را به همراه داشته باشد. به این منظور، بعد از مرور مبانی 
فرضیه تدوین گردید. این تحقیق ازنظر هدف  6شده، تعداد  هاي مطرحنظري تحقیق و بررسی مدل

نان است. بر این اساس کلیه کارک از نوع تحقیق کاربردي و ازنظر ماهیتی توصیفی و از نوع پیمایشی
دهند. جامعه آماري علمی و اداري دانشگاه عالمه طباطبایی جامعه آماري تحقیق را تشکیل می

نفر از اساتید و  276اي تعداد گیري تصادفی طبقهنفر بوده که بر اساس روش نمونه 1550پژوهش 
اي بوده ها پرسشنامه. ابزار گردآوري دادهعنوان نمونه انتخاب و موردمطالعه قرار گرفتندکارکنان به

سازي شده و نتایج تحلیل عامل اکتشافی و آلفاي کرونباخ حاکی از  که براي جامعه دانشگاهی بومی
کننده منظور تعیین نقش تعدیلها بهاست. در تحلیلروایی و پایایی مناسب پرسشنامه بوده 

چندگانه (براي متغیر جنسیت)، مدل خطی  متغیرهاي جمعیت شناختی از تحلیل رگرسیون خطی
 مننی–یافته (براي متغیرهاي سطح تحصیالت، میزان درآمد و پست سازمانی)، روش جانسونتعمیم

 افتهی اساس بر. شد استفاده) کار سابقه و سن پیوسته متغیرهاي براي( نقطه یک انتخاب روش و
بر رابطه میان ادراك کارکنان از  کنندگی اکثر عوامل جمعیت شناختیتعدیل نقش تحقیق هاي

  هاي منابع انسانی و نگرش شغلی آنان تأیید شداستراتژي
The purpose of this study is to determine the role of demographic factors 
as moderator variable on the relationship between employee perceptions 

of human resource strategies and attitudes of the staff. In today's world of 
competition organizations can be said Human resources is the most 

important competitive advantage for every organization and managers 



awareness of how to deal with this strategic factor can be caused more 
effective use of this competitive advantage. To that end, after reviewing 

the theoretical foundations of research and proposed models, six 
hypotheses were developed.This is an applied research, descriptive in 

nature and it is a survey research. Accordingly all 1550 person of 
academic and administrative staff of Allameh Tabataba'i University 

comprised population, based on stratified random sampling method 276 
professor and staff choosed as sample.The data collection instrument was 

a questionnaire that is localized to the academic community and 
Exploratory factor analysis results and Cronbach's alpha indicates 

appropriate reliability and validity of the questionnaire. In the analysis, in 
order to determine the moderating role of demographic variables was 

used multiple linear regression analysis (for variable gender), generalized 
linear model (for variables of education, income and organizational 
positions), the Johnson-Neyman and choose a point (for continuous 

variables age and work duration). data analysis have been confirmed that 
most of the moderating role of demographic characteristics 

 : کلیدواژه

  هاي منابع انسانیاستراتژي
  کارکنان شغلی هاينگرش
  شناختی جمعیت هايویژگی

  کارکنان خدمات جبران هاياستراتژي
  انسانی نیروي تأمین هاياستراتژي

Demographic factors  
Staff Compensation strategies  

human resource strategies  
Human resources supply strategies  

staff Job attitudes  
staff Job attitudes 

شناسه افزوده 
 (شخص)

: 
  ، استاد راهنما - 1357دهقانان، حامد، 

  ، استاد مشاور - 1327 ر،باکیلسیدع ،ايهجاف
 ، استاد داور - 1359 مهدي، شناس،یزدان

شناسه افزوده 
 (سازمان)

 دانشگاه عالمه طباطبائی :

 589928 : شماره شناسایی
 

 

 پایان نامه فارسی : نوع مدرك

 فارسی : زبان مدرك

 6780پ : شماره مدرك

 6780پ : شماره راهنما



 نوروزي، ناصر : پژوهشگر

 : و نام پدیدآورعنوان 
بررسی وضعیت کنونی نظان تربیت معلم ایران در ابعاد سه گانه گزینش، تربیت، و استخدام و 

 مقایسه آن با نظام تربیت معلم ژاپن و انگلستان؛استاد راهنما: سیف؛استاد مشاور: سعدي پور

 تهران : محل نشر

 : دانشگاه عالمه طباطبائی : محل تحصیل

 1388،  : سال تحصیل

 اف دي پی دیجیتالی،: ص.234 : مشخصات ظاهري

 عنوان از روي صفحه نمایش عنوان : یادداشت

 کارشناسی ارشد : مقطع تحصیلی

 ، روانشناسی تربیتی : رشته تحصیلی

 روانشناسی و علوم تربیتی : دانشکده

 : یادداشت
+ ، اینترنت اکسپلورر 23+ ، موزیال فایر فاکس 9ریدر + ، ادوب اکروبات xpملزومات سیستم: ویندوز 

 +23+ ، گوگل کروم 9

 کتابنامه : کتابنامه، واژه نامه

 : چکیده

هدف تحقیق: بررسی وضعیت کنونی نظان تربیت معلم ایران در ابعاد سه گانه گزینش، تربیت، و 
اولین نکته اي که باید در مورد استخدام و مقایسه آن با نظام تربیت معلم ژاپن و انگلستان است. 

نظام تربیت معلم مورد توجه قرار گیرد این است که باید براي این نظام یک برنامه ریزي و سیاست 
گذاري مدون و سازمان یافته داشته باشیم. در این دوره یعنی دوره نهم ریاست جمهوري دو وزیر 

دیدگاههاي خاص خودشان را داشتند و می مسئولیت وزارت را بر عهده داشتند که هر کدام از آنها 
خواستند که این دیدگاهها اعمال شود بدون در نظر داشتن این مطالب که کسانی که در مرکز 

هماهنگی مراکز تربیت معلم در حال فعالیت هستند و در این زمینه مسولیت دارند و چندین سال 
تصمیم بگیرند که برنامه ها و سیاست  در این قسمت در حال انجام وظیفی هستند و بهتر می توانند

 هاي نظام تربیت معلم باید چگونه باشد

 : کلیدواژه

  تربیت معلم
  گزینش
  تربیت

 استخدام

شناسه افزوده 
 (سازمان)

 دانشگاه عالمه طباطبائی :

 70940 : شماره شناسایی
 

 

 پایان نامه فارسی : نوع مدرك



 فارسی : زبان مدرك

 694پ : مدركشماره 

 694پ : شماره راهنما

 دانشمند، غالمحسین : پژوهشگر

 : عنوان و نام پدیدآور
بررسی طرح فعلی گزینش دانشجو براي مراکز تربیت معلم و ارتباط آن با موفقیت تحصیلی دانشجو 

 مشاور: علی دالورمعلمان و ارائه شیوه مطلب در استان خراسان؛استاد راهنما: فرخنده مفیدي؛استاد 

 تهران : محل نشر

 : دانشگاه عالمه طباطبائی : محل تحصیل

 1374،  : سال تحصیل

 اف دي پی دیجیتالی،: ص. 88 : مشخصات ظاهري

 عنوان از روي صفحه نمایش عنوان : یادداشت

 کارشناسی ارشد : مقطع تحصیلی

 ریزي آموزشی، برنامه : رشته تحصیلی

 روانشناسی و علوم تربیتی : دانشکده

 : یادداشت
+ ، اینترنت اکسپلورر 23+ ، موزیال فایر فاکس 9+ ، ادوب اکروبات ریدر xpملزومات سیستم: ویندوز 

 +23+ ، گوگل کروم 9

 کتابنامه : کتابنامه، واژه نامه

 : چکیده

تربیت معلم و ارتباط آن با موفقیت هدف: بررسی طرح فعلی گزینش دانشجو معلمان براي مراکز 
تحصیلی آنها، روشن نمودن نکات قوت و ضعف آن بهمراه ارائه شیوه مطلوب. پرسشها: آیا بین تقدم 

 عالقه بین ايرابطه چه؟ اي وجود داردانتخابهاي اولیه دانشجو معلمان و موفقیت تحصیلی آنها رابطه
 کتبی معدل بین ايرابطه چه؟ رددا وجود رشته آن در شدگانپذیرفته تعداد و تحصیلی رشته به

 تحصیلی رشته به عالقه بین ايرابطه چه؟ دارد وجود آنها تحصیلی موفقیت و معلمان دانشجو دیپلم
 و ورودي کنکور در شرکت دفعات تعداد بین آیا؟ دارد وجود معلمان دانشجو تحصیلی موفقیت و

قیق: موفقیت تحصیلی دانشجو معلمانی که در تح هايفرضیه؟ دارد وجود ايرابطه تحصیلی موفقیت
اند اند از کسانی که در انتخابهاي بعدي پذیرفته شدهیکی از پنج انتخاب اول خود پذیرفته شده

بیشتر است. نسبت دانشجو معلمانی که به رشته خود عالقه دارند بیشتر از نسبت دانشجو معلمانی 
اند. بین معدل کتبی دیپلم دانشجو معلمان و موفقیت تحصیلی آنها هاست که به رشته خود بی عالق

رابطه معنی دار وجود دارد. بین عالقه به رشته تحصیلی و موفقیت تحصیلی دانشجو معلمان رابطه 
معنی دار وجود دارد. بین تعداد دفعات شرکت در کنکور و موفقیت تحصیلی رابطه معکوس وجود 

 دارد

 : کلیدواژه
  Teacher centersراکز تربیت معلمم

  Academic achievementتحصیلی پیشرفت



  college studentsدانشجو
 دانشجو گزینش شیوه

شناسه افزوده 
 (سازمان)

 دانشگاه عالمه طباطبائی :

 64758 : شماره شناسایی
 

 

 پایان نامه فارسی : نوع مدرك

 فارسی : زبان مدرك

 2717پد : مدركشماره 

 2717پد : شماره راهنما

 فالح، غالمعلی : پژوهشگر

 : عنوان و نام پدیدآور
بررسی ویژگیهاي مدیران فرهنگی از دیدگاه امام علی(ع)؛استاد راهنما: فرامرز سهرابی؛استاد مشاور: 

 مرتضی امین فر

 تهران : محل نشر

 طباطبائی: دانشگاه عالمه  : محل تحصیل

 1381،  : سال تحصیل

 اف دي پی دیجیتالی،: ص.174 : مشخصات ظاهري

 عنوان از روي صفحه نمایش عنوان : یادداشت

 کارشناسی ارشد : مقطع تحصیلی

 ریزي آموزشی، برنامه : رشته تحصیلی

 روانشناسی و علوم تربیتی : دانشکده

 : یادداشت
+ ، اینترنت اکسپلورر 23+ ، موزیال فایر فاکس 9+ ، ادوب اکروبات ریدر xpملزومات سیستم: ویندوز 

 +23+ ، گوگل کروم 9

  171 - 174کتابنامه ص. : کتابنامه، واژه نامه

 : چکیده

هاي کاملی براي زندگی فردي و اجتماعی ها است و برنامهاسالم که دینی براي همه عصرها و نسل
ها ارائه نموده است، نیز توجه فراوانی به امر مدیریت در جامعه اسالمی نموده است. در این انسان

اي هپژوهش سعی گردیده است تا ویژگیهاي مثبت مدیران فرهنگی با استفاده از افکار و اندیشه
ضرت مورد ها ، نصایح و احادیث باقی مانده از آن حها ، نامهحضرت علی(ع) و با استناد به خطبه

بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. هدف اساسی این تحقیق عبارت است از شناخت و تبیین 
هاي حضرت امام علی (ع) در جامعه اسالمی و همچنین پاسخگویی به یکی از نیازهاي دیدگاه

اساسی جامعه اسالمی ایران . روش تحقیق این پژوهش توصیفی مبتنی بر مستندات و شواهد 



معیارهاي کلی براي انتخاب مدیران  -هاي این تحقیق عبارت از این است که: است. یافتهتاریخی 
 فرهنگی از دیدگاه حضرت علی(ع) ایمان ، تخصص ، شایستگی و تقدم فاضل بر مفضول می باشد

 : کلیدواژه
  دیدگاهها

  فرهنگی مدیران
 علی امام

شناسه افزوده 
 (شخص)

: 
  استاد راهنما  - 1335رز، رام، فیرابهس

 مشاور ،استاد فر،مرتضی امین

شناسه افزوده 
 (سازمان)

 دانشگاه عالمه طباطبائی :

 66865 : شماره شناسایی
 

 

 پایان نامه فارسی : نوع مدرك

 فارسی : زبان مدرك

 6871پ : شماره مدرك

 6871پ : شماره راهنما

 رضایی، فاطمه : پژوهشگر

 : عنوان و نام پدیدآور
بررسی تحلیل و تطبیقی شیوه گزینش، تربیت و استخدام مشاوران تحصیلی و فعالیت هاي آنان در 

 مدارس ایران، آمریکا، ژاپن و انگلستان؛استاد راهنما: محسن پور؛استاد مشاور: شهیدي

 تهران : محل نشر

 : دانشگاه عالمه طباطبائی : محل تحصیل

 1388،  : سال تحصیل

 اف دي پی دیجیتالی،: ص.205 : مشخصات ظاهري

 عنوان از روي صفحه نمایش عنوان : یادداشت

 کارشناسی ارشد : مقطع تحصیلی

 ، آموزش و پرورش تطبیقی : رشته تحصیلی

 روانشناسی و علوم تربیتی : دانشکده

 : یادداشت
+ ، اینترنت اکسپلورر 23+ ، موزیال فایر فاکس 9اکروبات ریدر + ، ادوب xpملزومات سیستم: ویندوز 

 +23+ ، گوگل کروم 9

 کتابنامه : کتابنامه، واژه نامه

 : چکیده
هدف تحقیق: بررسی تحلیل و تطبیقی شیوه گزینش، تربیت و استخدام مشاوران تحصیلی و فعالیت 

است. پرسش هاي تحقیق: براي تربیت مشاور هاي آنان در مدارس ایران، آمریکا، ژاپن و انگلستان 



 را هاي فعالیت نوع چه مدارس مشاوران؟ چه مراکزي در کشورهاي مورد مطالعه فعالیت می کنند
 آموران دانش تحصیلی هدایت در نقشی چه مطالعه مورد کشورهاي در مشاوران؟ دهند می انجام

ي تحصیلی و ها صالحیت چه داراي مطالعه مورد کشورهاي در مدارس مشاوران؟ کند می ایفا
 برنامه یک آمریکا و انگلستان هاي کشور در که است ان از حاکی: گیرينتیجه؟ اي هستندحرفه
 است توسعه و رشد حال در امر این ژاپن کشور در و دارد وجود مدارس در مشاوره و راهنمایی جامع
در وزارت آموزش و  مشاوره و راهنمایی هاي فعالیت و ساختار در تغییراتی هم ما کشور در البته

 صورت گرفته است ولی هنوز در سر تاسر کشور گسترش پیدا نکرده است 1387 پرورش در سال

 : کلیدواژه

  مشاوران
  تربیت

  استخدام
 مدارس

شناسه افزوده 
 (سازمان)

 دانشگاه عالمه طباطبائی :

 71032 : شماره شناسایی
 

 

 پایان نامه فارسی : نوع مدرك

 فارسی : زبان مدرك

 15559پد : شماره مدرك

 15559پد : شماره راهنما

 انصاري، محمدمهدي : پژوهشگر

 : عنوان و نام پدیدآور
الگوي پرورش و گزینش نخبگان سیاسی در جمهوري اسالمی ایران ؛ استاد راهنما: دکتر ابراهیم 

 استاد مشاور: جالل درخشه ؛ استاد مشاور: غالمرضا خواجه سرويبرزگر ؛ 

 تهران : محل نشر

 : دانشگاه عالمه طباطبائی : محل تحصیل

 1393،  : سال تحصیل

 ص.دیجیتالی، پی دي اف 350 : مشخصات ظاهري

 عنوان از روي صفحه نمایش عنوان : یادداشت

 دکتري : مقطع تحصیلی

 علوم سیاسی : رشته تحصیلی

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی : دانشکده



 : یادداشت
+ ، اینترنت اکسپلورر 23+ ، موزیال فایر فاکس 9+ ، ادوب اکروبات ریدر xpملزومات سیستم: ویندوز 

 +23+ ، گوگل کروم 9

 کتابنامه. : کتابنامه، واژه نامه

 : چکیده

هاي شایسته و توانمند در فرایندهاي کالن توجه به مقوله پرورش نخبگان و قرار گرفتن انسان
هاي گیري و مناصب سیاسی و اجرایی یکی از موضوعات بسیار مهم و راهبردي در نظامتصمیم

اند. هر نظام سیاسی معاصر است که توسعه، پیشرفت و کارآمدي را در دستور کار خود قرار داده
 هاي عینی و نظريکند کارگزاران و نخبگان سیاسی خود را بر مبناي مطلوبیتی تالش میسیاس

هاي اسالمی که بر مبناي آموزهخود شناسایی کند و پرورش دهد. پس از استقرار نظام جمهوري
ریزي شد، این مسئله وجود داشته که نخبگان سیاسی در تراز این دینی و اندیشه سیاسی اسالم پایه

هایی دارند و چگونه شناسایی، پرورش و به کار گرفته ها و مؤلفهچه کسانی هستند؟ چه ویژگی نظام
هاي شوند؟ این تحقیق در تالش است تا نشان دهد با وجود برخی اقدامات مقطعی و دغدغهمی

رجال و نخبگان سیاسی، در باب چنین موضوع مهمی الگوي مدون، بسامان و پایداري وجود نداشته 
کوشد تا الگویی بومی براي پرورش و گزینش نخبگان سیاسی در . در نهایت این تحقیق میاست

جمهوري اسالمی طراحی کند تا هر چه بیشتر افراد با تقوي، شایسته و کارآمد که در یک کالم 
کار گرفته به معناي جامع آن هستند در مناصب و مقامات سیاسی و حکومتی به» اهلیت«واجد 

پروري سیاسی، چهار مرحله شناسایی، پرورش، گزینش و پایش گوي ارائه شده براي نخبهشوند. در ال
وجود دارد. این الگو با مطالعه وضعیت موجود در سه دهه گذشته و احصاء نقاط قوت و ضعف 

  فرایندهاي موجود، در پی تئوریزه کردن و ارائه الگوي مطلوب خواهد بود.
Attention to the category of elite educating and putting the merit humans 

in macro processes of decision making, and political and executive 
positions is a very important and basic topic in contemporary political 
systems that development, progress and efficiency is in their addenda. 

Every political system tries recognize and educate its political agents and 
elites based on its theoretical and obvious favorites. Who are the elites 

proper for the Islamic republic of Iranisan open question since this 
political system was born; a system that is based on religious teachings 

and the political thought of Islam. What are the features and 
characteristics of the elites who are suitable for this political system and 

how can recognize, educate and recruit them are two other questions. The 
thesis intend to show despite some passing actions and attentions of 

political elites a codified, ordered and solid model has not been seen in 
this regard. At the end, this thesis tries develop a native model for 

educating and electing the political elites in the Islamic republic of Iran 
till more and more the pious, merit and efficient elites, those who have 

“Ahliat” in its comprehensive meaning, would be recruited for executive 
and political positions. Identifying, educating, electing and monitoring are 

four stages defined in the model presented for political elite raising. 
We,studying the situation in the past three decades and evaluating the 

strong and weak points of existing processes have tried to theorize and 
present a suitable model. 



 : کلیدواژه

  پرورش
  گزینش

  نخبه
  سیاسینخبه

  اسالمی جمهوري
education  

recruitment  
political elite  

Islamic Republic  
elite 

شناسه افزوده 
 (شخص)

: 
  استاد راهنما - 1343، میراهر، ابرزگب

  استاد مشاور  - 1343 ،اللج ،هشدرخ
 مشاور استاد غالمرضا، سروي، خواجه

افزوده شناسه 
 (سازمان)

 دانشگاه عالمه طباطبائی :

 447706 : شماره شناسایی
 

 

 پایان نامه فارسی : نوع مدرك

 فارسی : زبان مدرك

 1868پ : شماره مدرك

 1868پ : شماره راهنما

 شیخعلی زاده، سیاوش : پژوهشگر

 : عنوان و نام پدیدآور
نیازسنجی آموزشی کارکنان در سازمانهاي دولتی مشمول و مقایسه میزان بکارگیري روشهاي 

پور ظهیر؛استاد غیرمشمول قانون استخدام کشوري مستقر در شهر تبریز؛استاد راهنما: علی تقی
 مشاور: محمدکاظم سلیمی زاده

 تهران : محل نشر

 : دانشگاه عالمه طباطبائی : محل تحصیل

 1376،  : سال تحصیل

 اف دي پی دیجیتالی،: ص. 123 : ظاهريمشخصات 

 عنوان از روي صفحه نمایش عنوان : یادداشت

 کارشناسی ارشد : مقطع تحصیلی

 ریزي آموزشی، برنامه : رشته تحصیلی



 روانشناسی و علوم تربیتی : دانشکده

 : یادداشت
+ ، اینترنت اکسپلورر 23فایر فاکس + ، موزیال 9+ ، ادوب اکروبات ریدر xpملزومات سیستم: ویندوز 

 +23+ ، گوگل کروم 9

 کتابنامه : کتابنامه، واژه نامه

 : چکیده

هدف: بررسی میزان بکارگیري هر یک از روشهاي شناخته شده در سنجش نیازهاي آموزشی 
کارکنان در سازمانهاي مورد بررسی و نیز مقایسه میان سازمانهاي مشمول و غیرمشمول قانون 

استخدام کشوري از نظر میزان بکارگیري روشهاي نیازسنجی. اهمیت ندادن سازمانها به نیازسنجی 
ی پژوهشهاي انجام شده در این زمینه و وجود نارسائیها در مراحل مختلف، برآورد آموزشی و کم

نیاز، طراحی و ارائه و ارزشیابی آموزشها و کارآموزیها و نیز گردآوري منابع موردنظر و دستیابی به 
ها: آیا بین سازمانهاي دولتی مشمول و غیرمشمول قانون استخدام روشهاي جدید نیازسنجی. فرضیه

روش تجزیه .  3روش تجزیه و تحلیل شغلها.  2از نطر میزان بکارگیري روش نظرخواهی.  1وريکش
هاي آموزشی برگزار شده روش ارزیابی از دوره.  5روش ارزشیابی از عملکرد.  4و تحلیل سازمان

 50 پیمایشی. جامعه: مسئولین آموزش -تحقیق: توصیفی  روش؟ داري وجود داردتفاوت معنی
گیري: ابزار اندازه ).گیريسازمان دولتی مشمول و غیرمشمول قانون استخدام کشوري (بدون نمونه

براي  tهاي آمار توصیفی و روشهالي آمار استنباطی آزمونپرسشنامه. تجزیه و تحلیل: شاخص
کشوري از ها: بین سازمانهاي دولتی مشمول و غیرمشمول قانون استخدام گروههاي مستقل. یافته

نظر میزان بکارگیري روشهاي نیازسنجی آموزشی تفاوت معنادار وجود ندارد لذا فرض صفر در 
گانه نیازسنجی مالك  5هاي فوق تایید شد. نتایج: سازمانهاي مورد بررسی به غیر از روشهايفرضیه

شها از روش و معیار دیگري براي تعیین نیازهاي آموزشی کارکنان خود ندارند و از بین این رو
نیازسنجی آموزشی مبتنی بر نظرخواهی بیشتر استفاده شد. مسئوالن آموزش سازمانها از روشها و 

 هايفنون ارزیابی نیازهاي آموزشی کارکنان آگاه شده و فهمیدند که براي تدوین و طراحی برنامه
رتباط با نیازها هستند. جانبه و به هنگام در اکارساز، اثربخش و موثر نیازمند اطالعاتی وسیع و همه

پیشنهادات: توسعه و تقویت بانک اطالعاتی مرکز آموزش سازمانها، تربیت کارشناسان آموزش، 
تشکیل کمیته تعیین نیازهاي آموزشی، اولویت دادن به استفاده از روشهاي نیازسنجی آموزشی 

بودن دیگر روشها در مبتنی بر نظرخواهی و تجزیه و تحلیل شغل، طرز انجام کار به دلیل مستتر 
 مجموعه سازمان

 : کلیدواژه

  نیاز آموزشی
  نیازها برآورد

  آموزشی نیازسنجی
  خدمت محل از خارج آموزش
  خدمت حین آموزش
  شغلی آموزش
  ايمدرسه آموزش

  يکشور استخدام قانون غیرمشمول و مشمول دولتی سازمانهاي
  کارکنان



  تکنیکها
  آموزشی ریزيبرنامه
  شغل شرح

  شغل احراز شرایط
  شغل تحلیل و تجزیه

 تخصصی و عمومی آموزشهاي

شناسه افزوده 
 (سازمان)

 دانشگاه عالمه طباطبائی :

 66022 : شماره شناسایی
 

 

 پایان نامه فارسی : نوع مدرك

 فارسی : زبان مدرك

 2499پد : شماره مدرك

 2499پد : شماره راهنما

 سلیمانی باالوي، امید : پژوهشگر

 : عنوان و نام پدیدآور
انسانی، مقایسه رابطه گزینش دانشجویان تربیت معلم با موفقیت تحصیلی آنان در سه گروه ( علوم

 علوم تجربی و ریاضی فیزیک) در استان آذربایجان غربی؛استاد راهنما: آقازاده؛استاد مشاور: مهاجر

 تهران : محل نشر

 : دانشگاه عالمه طباطبائی : محل تحصیل

 1381،  : سال تحصیل

 اف دي پی دیجیتالی،: ص.139 : مشخصات ظاهري

 عنوان از روي صفحه نمایش عنوان : یادداشت

 کارشناسی ارشد برنامه ریزي درسی : مقطع تحصیلی

 روانشناسی و علوم تربیتی : دانشکده

 : یادداشت
+ ، اینترنت اکسپلورر 23+ ، موزیال فایر فاکس 9+ ، ادوب اکروبات ریدر xpملزومات سیستم: ویندوز 

 +23+ ، گوگل کروم 9

 کتابنامه : کتابنامه، واژه نامه

 : چکیده

هدف بررسی نارسائیهاي طرح گزینش دانشجویان تربیت معلم استان آذربایجان غربی بمنظور 
: هاي تحقیقباشد. فرضیهدر طرح گزینش اصلح داوطلبان در آینده میطراحی استراتژیهاي نوین 

دانشجو معلمان عالقمند به رشته از دانشجو معلمان دیگر در تحصیل موفقترند. دانشجو معلمان که 
اند از دیگر دانشجو معلمان در تحصیل موفقترند. روش تحقیق: در انتخابهاي اولیه پذیرفته شده



 هايمعه آماري: کل مراکز تربیت معلم در استان آذربایجان غربی. یافتهتحلیلی. جا -توصیفی 
تحقیق: دانشجو معلمان که معدل کتبی دیپلم آنان نسبت به دیگر دانشجو معلمان در سطح باالتري 
بوده از لحاظ توفیق تحصیلی نیز نسبت به آنان برتري دارد. بین پیشرفت تحصیلی دانشجو معلمان 

اند با دانشجو معلمانی که داراي سهمیه غیر آزاد میباشند سهمیه آزاد پذیرفته شده که با استفاده از
 تفاوتی وجود ندارد

 : کلیدواژه
  گزینش
 تحصیلی موفقیت

شناسه افزوده 
 (شخص)

: 
  آقازاده،استاد راهنما

 مشاور مهاجر،استاد

شناسه افزوده 
 (سازمان)

 دانشگاه عالمه طباطبائی :

 66665 : شناساییشماره 
 

 

 پایان نامه فارسی : نوع مدرك

 فارسی : زبان مدرك

 5100پ : شماره مدرك

 5100پ : شماره راهنما

 حجازي، مهدي : پژوهشگر

 : عنوان و نام پدیدآور
 بررسی تطبیقی و تحلیلی نظام گزینش دانشجو در کشور ایران و ممالک توسعه یافته ( ژاپن، آلمان

 و انگلستان) به منظور و ارائه الگوي مناسب؛استاد راهنما: عباسپور؛استاد مشاور: نوروزي

 تهران : محل نشر

 : دانشگاه عالمه طباطبائی : محل تحصیل

 1386،  : سال تحصیل

 الی، پی دي افدیجیت: ص.200 : مشخصات ظاهري

 عنوان از روي صفحه نمایش عنوان : یادداشت

 کارشناسی ارشد : مقطع تحصیلی

 ، آموزش و پرورش تطبیقی و بین الملل : رشته تحصیلی

 روانشناسی و علوم تربیتی : دانشکده

 : یادداشت
+ ، اینترنت اکسپلورر 23+ ، موزیال فایر فاکس 9+ ، ادوب اکروبات ریدر xpملزومات سیستم: ویندوز 

 +23+ ، گوگل کروم 9

 کتابنامه : نامهکتابنامه، واژه 



 : چکیده

هدف تحقیق: بررسی تطبیقی و تحلیلی نظام گزینش دانشجو در کشور ایران و ممالک توسعه یافته 
( ژاپن، آلمان و انگلستان) به منظور و ارائه الگوي مناسب است. جامعه آماري: شامل شیوه هاي 

آموزش عالی در کشورهاي  متنوع و مختلف گزینش دانشجو براي ورود به دانشگاهها و موسسات
مذبور می باشد. یافته هاي تحقیق: در کشور آلمان براي ورود به دانشگاه آزمون ورودي وجود ندارد 

ساله ابتدایی براساس استعداد توانایی و عالقه خود مسیر علمی و  4 و دانش آموزان پس از طی دوره
رکز ملی جهت پذیرش دانشگاهی مرحله حرفه اي خود را انتخاب می کنند. در کشور ژاپن آزمون م

اول گزینش دانشجو را بر عهده دارد و دانشگاهها با ترکیب این آزمون با گرایش از سوابق تحصیلی 
دانش آموزان تست هاي علمی مصاحبات مقاالت کوتاه و تست هاي مهارتهاي کاربردي به پذیرش 

 دانشجو اقدام می کنند

 : کلیدواژه

  گزینش
  دانشجو

  ژاپن
  آلمان

 انگلستان

شناسه افزوده 
 (سازمان)

 دانشگاه عالمه طباطبائی :

 69263 : شماره شناسایی
 

 

 پایان نامه فارسی : نوع مدرك

 فارسی : زبان مدرك

 9181پ : شماره مدرك

 9181پ : شماره راهنما

 خسروي راد، بهاره : پژوهشگر

 : عنوان و نام پدیدآور
بررسی شرایط احراز پست هاي مدیریتی مراکز ورزش دانشگاه هاي تهران از دیدگاه 

 صاحبنظران؛استاد راهنما: غالمعلی کارگر؛استاد مشاور: ساراکشکر

 تهران : محل نشر

 : دانشگاه عالمه طباطبائی : محل تحصیل

 1389،  : سال تحصیل

 اف دي پی دیجیتالی،: ص.138 : مشخصات ظاهري

 عنوان از روي صفحه نمایش عنوان : یادداشت

 کارشناسی ارشد : مقطع تحصیلی

 ، مدیریت ورزشی : رشته تحصیلی



 روانشناسی و علوم تربیتی : دانشکده

 : یادداشت
+ ، اینترنت اکسپلورر 23+ ، موزیال فایر فاکس 9+ ، ادوب اکروبات ریدر xpملزومات سیستم: ویندوز 

 +23گوگل کروم + ، 9

 کتابنامه : کتابنامه، واژه نامه

 : چکیده

در دنیاي پیشرفته امروز، توسعه اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی با نیروي انسانی سالم پیوندي 
ناگسستنی دارد .در این راستا تربیت بدنی و ورزش جایگاه موثري درکشورهاي در حال توسعه به 

خود اختصاص می دهد. در نگاه صاحبنظران عرصه ورزش، عدم برنامه ریزي مناسب، جریان 
یر کارآمد، عدم توجه به شایسته ساالري و بکارگیري نیروهاي متعهد ورزشی در بخش مدیریتی غ

هاي مختلف از جمله ناهنجاري هایی هستند که همواره پیکر جوانگراي ورزش کشور را با آفات 
متعددي مواجه ساخته است .به نظر می رسد مشکالت ساختار ورزش دانشگاهی در نحوه نگرش 

خصوص انتخاب مدیران ورزشی در سطح دانشگاه ها باشد، شایسته گزینی . از مسئولین و مدیران در
این رو اگر شرایط انتخاب وانتصاب این افراد مشخص باشد و افراد براساس توانایی ها و 

استعدادهایشان براي پست هاي مدیریتی انتخاب شوند، مسلما عملکرد آنها و سازمان شان بهبود 
به پیشرفت و ترقی ورزش دانشگاهی کشور خواهد نمود .لذا محقق بر می یابد و این کمک بزرگی 

آن شد تا به بررسی شرایط احراز پست هاي مدیریتی مراکز ورزشی دانشگاه ها بپردازد و دراین 
تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته براي تعیین شرایط احراز با ابعاد؛ ویژگی هاي فردي، مهارت ها و 

عیارهاي انتخاب مدیران زن استفاده شده است.اعتبار محتوایی پرسشنامه توانایی هاي مدیریتی، م
اساتید متخصص مدیریت ورزش تأیید شد وهمچنین پایایی آن توسط آلفاي -صنفرصاز 10توسط

نفر بود توزیع  56به دست آمد .پرسشنامه درمیان تمامی جامعه مورد نظر که تعداد آنها 85کرونباخ
ه به محقق بازگشت داده شد . دراین تحقیق از آمار توصیفی و جهت طبیعی پرسشنام49گردید و

 tاستفاده شد و همچنین از آمار استنباطی شامل آزمون-بودن داده هاازآزمون کالموگروف اسمیرنوف
وابسته، استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان داد که در شرایط موجود نسبت به  tتک نمونه اي،
اي انتخاب مدیران توجه بسیار کمی صورت می گیرد و نتیجه آن وجود فاصله بین رعایت معیاره

شرایط موجود و مطلوب از لحاظ اهمیت به این معیارها می باشد که شاید نقطه ضعف ورزش 
دانشگاهی ما عدم اهمیت به شایسته گزینی مدیران باشد.این فاصله در مورد معیارهاي انتخاب 

؛ که نشان دهنده وجود تبعیض درانتخاب، موجود و مطلوب وجود داشت مدیران زن نیز در شرایط
وجود موانع فرهنگی و جنسیتی برسر راه انتخاب بانوان می باشد، که حاصل آن از بین رفتن 

پتانسیل هاي قهرمانی، امکانات و منابع، انگیزه هاي مدیران متخصص، کاهش عملکرد و بهر وري 
 سازمان و ...میباشد .

 : کلیدواژه

  شرایط احراز
  مدیریتی پست
  دانشگاهی ورزش مراکز

 نظران صاحب



شناسه افزوده 
 (سازمان)

 دانشگاه عالمه طباطبائی :

 73337 : شماره شناسایی
 

 

 پایان نامه فارسی : نوع مدرك

 فارسی : زبان مدرك

 8730پ : شماره مدرك

 8730پ : شماره راهنما

 فرح آبادي، آزاده : پژوهشگر

 : عنوان و نام پدیدآور
رابطه ي تصویر استخدام سازمانی بانکهاي رقیب با رضایت شغلی کارکنان بانک سامان ستاد 

 شهرتهران؛استاد راهنما: رضا واعظی؛استاد مشاور: میرعلی سید نقوي

 تهران : محل نشر

 : دانشگاه عالمه طباطبائی : محل تحصیل

 1389،  : سال تحصیل

 اف دي پی دیجیتالی،: ص.198 : مشخصات ظاهري

 عنوان از روي صفحه نمایش عنوان : یادداشت

 کارشناسی ارشد : مقطع تحصیلی

 ، مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی : رشته تحصیلی

 مرکز آموزش هاي نیمه حضوري و تخصصی آزاد : دانشکده

 : یادداشت
+ ، اینترنت اکسپلورر 23+ ، موزیال فایر فاکس 9+ ، ادوب اکروبات ریدر xpملزومات سیستم: ویندوز 

 +23+ ، گوگل کروم 9

 کتابنامه : کتابنامه، واژه نامه

 : چکیده

بانگاهی به سیر تحوالت مدیریت منابع انسانی درخواهیم یافت که توجه به انسان در دنیاي سازمان 
دیرباز مورد نظر صاحب نظران مدیریت بوده است .این توجه روز به روز افزایش یافته و مدیریت از 

تاجائی که امروزه در آغاز هزاره سوم نیروي انسانی را مشتریان اول سازمان هاي دولتی ، صنعتی و 
 يبازرگانی نام نهاده اند .این بدان معنی است که توجه به نیازهاي اساسی کارکنان سازمان و ارتقا

رضایت شغلی آنان می بایست یکی از اولویت هاي اساسی مدیران عالی سازمان ها باشد .از سوي 
دیگر کارکنان سازمان درعصر حاضر به عنوان عضوي از دنیاي پیشرفته اطالعاتی به طور مداومی در 

دگاه و معرض بمباران اطالعاتی و اخبار در زمینه هاي مختلف قراردارند .این اطالعات و اخبار دی
نگرش افراد را نسبت به خود و سازمانشان به نحو غیرقابل تصوري تغییر داده و باتغییر تصویري که 

افراد از سازمان و استخدامشان در آن سازمان دارند رضایت آنان از زندگی و محل اشتغالشان را 



بانک هاي  تحت تاثیر قرار می دهد. هدف این تحقیق تحلیل رابطه ي تصویر استخدام سازمانی
باشد .سوال مهم و اساسی این رقیب با میزان رضایت شغلی کارکنان واحد ستادي بانک سامان می

است که آیا کارکنان سازمان بدلیل دریافت اطالعات مختلف از نحوه اشتغال یا استخدام درسایر 
 این ، یقتحق متدولوژي براساس؟ بانک هاي رقیب رضایت شغلی شان تغییري خواهد کرد یا خیر

نفر از کارکنان واحدهاي  150از متشکل اي نمونه از شده آوري جمع هاي داده براساس پژوهش
ستادي بانک سامان در شهر تهران در رده هاي مختلف سازمانی که به روش تصادفی طبقه بندي 

شده انتخاب شده اند انجام شده است .در تحقیق حاضر جهت آزمون فرضیات تحقیق از ضریب 
اري با همبستگی اسپیرمن و براي سنجش مدل هاي مورد بررسی از مدل سازي معادالت ساخت

استفاده از نرم افزار لیزرل و تحلیل عاملی) تائیدي ( استفاده شده است .درتفسیر فرضیه اصلی 
و سطح  0.032براساس نتایج حاصل مشخص گردید که میزان ضریب همبستگی دو مولفه برابر

ط معنی بیشتر بوده است. بنابراین وجود ارتبا 0.05معناداري نیز از میزان خطاي نوع اول در سطح
گردد دار بین تصویر استخدام سازمانی بانک هاي رقیب با رضایت شغلی کارکنان بانک سامان رد می

.اما براساس یافته هاي تحقیق میان تصویر استخدام سازمانی بانک سامان با رضایت شغلی کارکنان 
نوع اول در  و سطح معناداري نیز از میزان خطاي 0.628میزان ضریب همبستگی دو مولفه برابر

کمتر بوده است لذا فرض وجود رابطه معنادار بین تصویر استخدامی بانک سامان و  0.05سطح
اطمینان اثبات شد .براین اساس نوع تصویر استخدامی که  95رضایت شغلی کارکنان بانک سامان با

 صورت مثبتکارکنان بانک سامان دارند رابطه ي مستقیمی با رضایت شغلی آنان دارد .یعنی در
بودن تصویر رضایت کارکنان از استخدام در بانک باالرفته و برعکس اگر تصویر مناسبی از استخدام 

آید .بنابراین می توان با استفاده از شاخص بانک خود نداشته باشند رضایت شغلی شان پائین می
ت ت آنان رضایهاي تاثیرگذار بر شکل گیري تصویر سازمانی و تصویر استخدام سازمانی و تقوی

 شغلی کارکنان را باالبرده و همزمان سازمان پویاتر و کارآمدتري را خلق نمود

 : کلیدواژه
  تصویر استخدام سازمانی

 سازمانی تصویر

شناسه افزوده 
 (سازمان)

 دانشگاه عالمه طباطبائی :

 72879 : شماره شناسایی
 

 


