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در سازمان )  M. B. O( بررسي امكان بكارگيري شيوه مديريت بر مبناي هدف 

  آموزش و پرورش استان مازندران

 محمد صالحي
1  

  2اسحق علي عزيزي

   چكيده

تحقيق امكان بكارگيري شيوه مديريت بر مبناي هدف در سازمان  اينهدف 

آيا وجود ساز و كار  در واقع اين كه. بوده است آموزش و پرورش استان مازندران

هاي استاندارد و  مستمر شيوه مديريت، وجود شاخص كنترل واقعي، بكارگيري منطقي و

هاي روشن و سنجيده مديران و كاركنان امكان بكارگيري شيوه  ماموريت وجود نقشها و

 بوده از نوع پيمايشي تحقيق توصيفياين روش . كند ميمديريت بر مبناي هدف را فراهم 

كليه كاركنان رسمي و پيماني سازمان آموزش و پرورش استان  رامعه آماري جا. است

 نفر 181كه بر اساس جدول كرجسي مورگان  اند تشكيل دادهنفر  335به تعداد  مازندران

پرسشنامه  از اطالعات آوريبراي گرد. اند انتخاب شدهاي  تصادفي طبقهروش  از آنان به

آوري شده با استفاده از آمار توصيفي  ات جمعاطالع .استفاده شده است بسته پاسخ

نتايج اين تحقيق  .تحليل قرار گرفته است مورد تجزيه و) Z( آزمونوآمار استنباطي 

امكان بكارگيري شيوه مديريت بر مبناي هدف در سازمان آموزش و نشان داده است كه 

  .پرورش استان مازندران وجود دارد

  

  ها كليد واژه

  ها ماموريت ها و هاي استاندارد، نقش هدف، شاخصمديريت بر مبناي  

                                        
1
 رئيس واحد نكاو عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري و  استاديار 

2
  كارشناس ارشد مديريت آموزشي 

  تربيتي پژوهشنامه
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد

 87 زمستان – هفدهمشماره 
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  مقدمه

جديد است كه از طريق  1انگيزش يكي از مباحث مهم در سبكهاي مديريت

نهاي مختلف را ارتقاء سازما توان ميل نهايي به تالش بيشتر در كاركنان آن مي

تر كردن وي در انجام  ترين ايجاد انگيزه در كاركنان سهيم داده و شايد عمده

 M.B.O(2(لذا مكانيزم مديريت بر مبناي هدف . وظايف و اهداف سازمان است

افزايش تالش انگيزه آنان و در نهايت ، تر كردن كاركنان روش مفيدي در سهيم

مشخص و دقيق بودن هدف به روشني بيان . حصول به اهداف سازمان است

 مديران عموماً .چگونه است كند كه هر هدف از نظر كمي و كيفي و زمان اتمام مي

اما اگر . كنند با مشاركت دادن افراد در تعيين هدف، پذيرش آنان را كسب مي

مديريت بر مبناي . پذيرند كاركنان به مدير اعتماد كنند هدفي را كه او تعيين كند مي

هدف عبارت است از مسئله مشورت مجموع سازماني در تعيين هدفها و طريق نيل 

سازماني تلفيق مطلوبي حاصل شده  ن هدفهاي فردي وبه آنهاست به طوري كه بي

 ،1372 موريسي،( .هاي گروهي به سرمنزل مقصود برسد و سازمان به مدد تالش

كه قابل  كند ميهايي تاكيد  مديريت مبتني بر هدف به مشاركت در هدف). 9ص

اي است كه در اجراي آن به جاي كنترل  اين روش وسيله. لمس و سنجش باشند

هاي سازمان افراد را تحريك و بدان وسيله در  توان با استفاده از هدف يافراد م

اجراي مديريت بر مبناي هدف، هدفهاي سازمان را  در. آنان انگيزه ايجاد كرد

از آنجايي كه مديران رده . دهند تفكيك و آنها را به بخشها و دواير تخصيص مي

كنند، مسير اجراي برنامه  پايين سازمان هم در تعيين هدفهاي مزبور مشاركت مي

مديريت بر مبناي هدف دو طرفه است، يعني از پايين به باال و يا برعكس حركت 

 گيري مشاركتي تصميم -2 تعيين هدف -1: ار ركن اصلي استكند و داراي چه مي

  )4ص ،1384 اكبرپورطلوتي،. (بازخورد نمودن عملكرد -4تعيين زمان مشخص - 4

                                        
1
 management styles 

2
 management by objective  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

هش
ژو
پ

ه
نام

 
تي
تربي

  

  87 مستانز – 17شماره  – سال پنجم

 تربيتيتربيتيتربيتيتربيتي    مهمهمهمهااااــــپژوهشنپژوهشنپژوهشنپژوهشن

    
27 

 1هدف توسط صاحبنظراني چون پيتر دراكراصطالح مديريت بر مبناي 

بكار برده شد و از آن به عنوان اساس سيستم  1954براي نخستين بار در سال 

نويسد در اين زمان آنچه سازمان به آن  او در اين باره مي. مديريت تاكيد نمود

هاي گروهي را شكل بخشد و تلفيق  نياز دارد سيستمي از مديريت است كه كوشش

ي فردي و سازماني به وجود آورد و آنها را با يكديگر هماهنگ سازد بين هدفها

مديريت بر مبناي هدف، فرايندي است كه به وسيله آن  ).9، ص1372موريسي، (

هاي  ً هدف مديران سطوح باال و پائين به كمك پرسنل سازماني خود مشتركا

كه  نتايجيموارد مهم مسئوليت هر فرد را بر حسب . دهند عمومي را تشخيص مي

كنند و اين اقدامات را به عنوان راهنمايي براي به  مي رود معلوم از آنها انتظار مي

 اين مشاركت باعث. برند كار انداختن واحد و ارزيابي سهم هر عضو بكار مي

شود براي رسيدن به اهداف تنظيم شده با هماهنگي و انگيزه بيشتر و درصد  مي

هاي مكرر و  ان انجام گرفته با توجه به كنترلهاي سازم پذيرش باالتري فعاليت

مانيتورينگ سيستم و اصالح عمليات درصد احتمال رسيدن به آرمانهاي سازمان 

سازمان آموزش و  ).4، ص1383خويباري، (به طور چشمگيري افزايش پيدا كند 

پرورش استان مازندران در راستاي اهداف خود توانسته است تصميماتي در 

سبك مديريتي خود در جهت افزايش انگيزه كاري واحدها، بخشها و زمينه اعمال 

كاركنان زير مجموعه خود اتخاذ نمايد به طوري كه هر چه بيشتر بتواند امكان 

هاي توسعه سازماني خود  مشاركت سازماني را افزايش داده و در تعقيب برنامه

از منطق و سبك  تري بردارد كه يكي از قدمهاي مهم استفاده نسبي قدمهاي منطقي

الوصف چون سازمان آموزش و پرورش  مع. باشد مديريت بر مبناي هدف مي

پردازد  استان مازندران بر اساس اهداف وزارت آموزش و پرورش به فعاليت مي

و كاركنان و مديران طبق اهداف مشخص شده به كارهاي اجرايي مشغول هستند 

                                        
1
 peter.druker 
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و افزايش كارايي آنان طبق همين امر باعث شده ميزان رضايتمندي كاركنان 

 مورد بررسي قرار گيرد تا بتوان رابطه بين آنها را مشخص وM. B. O) (تئوري 

باعث رضايت شغلي  (M. B. O)قرار داد كه تئوري  1آن را مورد تجزيه و تحليل

يا تئوري موجبات رضايت . گردد در سازمان مي 3و اثر بخش 2و افزايش كارايي

اين  مسئله ترين اساسي .آورد به سازمان را فراهم ميواحدهاي مراجعه كننده 

تواند ميزان  گيري شيوه مديريت بر مبناي هدف ميتحقيق اين است كه بكار

مشاركت كاركنان، كارآيي و اثربخشي واحدهاي سازمان و هدفهاي آن را بهبود 

بخشد و در اين راستا شرايط بكارگيري مديريت بر مبناي هدف در سازمان 

با توجه به آنچه گفته  لذاپرورش استان مازندران وجود دارد يا خير؟  آموزش و

  :شد تحقيق حاضر در پي يافتن پاسخ پنج پرسش اساسي زير است

بكارگيري شيوه مديريت بر مبناي هدف  آيا مديران و كاركنان سازمان توانايي -

  را دارند؟

مبناي  يريت بركار كنترل واقعي در سازمان اجراي مد آيا وجود يك ساز و -

  نمايد؟  هدف را تسريع و هدفمند مي

گيري منطقي و مستمر شيوه مديريت بر مبناي هدف در سازمان كارايي آيا بكار -

  ؟كند ميرا تقويت  منابع انساني

هاي استاندارد سازمان بكارگيري شيوه مديريت بر مبناي  آيا وجود شاخص -

  سازد؟ هدف را فراهم مي

هاي روشن و سنجيده مديران و كاركنان سازمان  اموريتآيا وجود نقشها و م-

  ؟ كند ميبكارگيري شيوه مديريت بر مبناي هدف را فراهم  امكان

                                        
1
 analysis  

2
 efficiency 

3
 effectiveness 
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عليرضا شيرواني به راهنمايي دكتر سيد مهدي الواني در دانشگاه آزاد 

واحد دهاقان اصفهان در تحقيقي تحت عنوان بررسي امكان بكارگيري شيوه 

در شركت سهامي ذوب آهن اصفهان انجام  (M. B. O) مديريت بر مبناي هدف

درصد از مديران  5/92بر اساس نتايج تحقيق مشخص گرديده است كه . داد

موجب اي زياد و بسيار زياد  بكارگيري شيوه مديريت بر مبناي هدف را تا اندازه

  .دانند مي هاي سازماني همكاري مؤثر كاركنان در راستاي تحقق زياد هدف

رپور طلوتي به راهنمايي دكتر رضا توكلي مقدم در سازمان حسين اكب

در تحقيقي تحت عنوان  1384ريزي استان مازندران در سال  مديريت و برنامه

اي  بررسي امكان بكارگيري شيوه مديريت بر مبناي هدف در شركت برق منطقه

جامعه آماري آن شامل كليه كاركنان شركت برق . استان مازندران انجام داد

نفر،  187حجم نمونه به تعداد  .باشد نفر مي 533منطقه استان مازندران به تعداد 

ابزار گردآوري  .اي انتخاب شده است گيري بصورت تصادفي طبقه روش نمونه

اي، روش تحقيق توصيفي از  مطالعات كتابخانه اطالعات پرسشنامه بسته پاسخ و

في و آمار استنباطي روش آماري شامل آمار توصي. باشد نوع پيمايشي مي

ها استفاده گرديده  براي تجزيه و تحليل و استنباط داده Z باشد كه از آزمون مي

 .است
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  روش 

اجراي . باشد از نوع پيمايشي مي 1اين تحقيق از لحاظ روش توصيفي

تواند صرفاً براي شناخت بيشتر شرايط موجود يا ياري دادن  تحقيق توصيفي مي

توان در زمره  بيشتر تحقيقات علوم رفتاري را مي. باشدگيري  به فرايند تصميم

  ). 81، ص1376سرمد و همكاران، (تحقيق توصيفي به شمار آورد 

 اين تحقيق كليه كاركنان استخدام رسمي و پيماني سازمان 2جامعه آماري

نمونه مورد . باشند نفر مي 335كه به تعداد  آموزش و پرورش استان مازندران

حقيق از طريق جدول كرجسي و مورگان تعيين شده است كه به بررسي در اين ت

. باشد مي 3اي روش نمونه گيري به صورت تصادفي طبقه. باشد مي نفر 181تعداد 

سازماني موجود در سازمان آموزش و  بدين ترتيب نخست با توجه به چارت

تهيه شده و با  1385 -1386پرورش فهرست كليه پرسنل شاغل در سال تحصيلي 

كه در هر واحد سازماني مشغول به كار  وجه به نسبت تعداد افراد همگنت

  .گيري صورت گرفته است باشند نمونه مي

اي  آوري اطالعات از روش ميداني از نوع پرسشنامه محقق جهت گرد

اي استفاده  استفاده كرده است و براي تكميل سوابق تحقيق از روش كتابخانه

قسمت اول شامل . ه قسمت تنظيم شده استاين پرسشنامه در س .نموده است

مقدمه به منظور آماده كردن آزمودني جهت آگاهي از موضوع تحقيق و تكميل 

پرسشنامه، قسمت دوم مربوط به مشخصات فردي كه شامل اطالعاتي در زمينه 

قسمت سوم آن مربوط به . باشد مي جنس، سمت، واحد سازماني و تحصيالت

 5د كه براساس مقياس ليكرت به صورت بسته پاسخ باش سؤاالت اصلي تحقيق مي

موافقم، موافقم، تا حدودي موافقم، مخالفم،  كامالً(هاي  اي به ترتيب با مقياس گزينه

                                        
1
 descriptive method  

2
 statistical population 

3
 stratified random 
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 گيري و بنابراين ابزار اصلي كه براي اندازه. تنظيم شده است) مخالفم كامالً

ه استاندارد پرسشنام آوري اطالعات در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفتهگرد

مورد  اساتيد متخصص مديريتتوسط  باشد ابزار تحقيق مي يسؤال 50شده 

 محقق توسطاعتبار پرسشنامه . شده استروايي آن تائيد بررسي قرارگرفته و 

در بين آزمودنيها و  پرسشنامه به عنوان آزمون اوليه 25كه با توزيع  انجام گرفته

 93ه ضريب آلفاي كرانباخ پرداخته كه برابر به محاسب spssافزار  با استفاده از نرم

 محاسبات فوق حاكي از ارتباط قوي بين سواالت پرسشنامه. باشد مي صدم

كه در آمار . باشد مي  1روشهاي آماري شامل آمار توصيفي و استنباطي. دباش مي

، 2توصيفي با استفاده از جدول توزيع فراواني، نمودار، درصد فراواني، ميانگين

به تجزيه و  Z و در آمار استنباطي با استفاده از آزمون 4، انحراف معيار3سواريان

  .ها پرداخته شده است تحليل داده

  

  ها يافته

كاركنان سازمان توانايي بكارگيري شيوه  آيا مديران و: سوال ويژه يك

  مديريت برمبناي هدف را دارند؟

  

  مربوط به سوال ويژه شماره يك) 1(شماره جدول 

  Z D.F  P SX S S2 جدول Z  احتمال خطا  نانسطح اطمي

95%   5 %  96/1  86/14  180  15/72 %  7./ .  94./  89./  

                                        
1
 descriptive and inferentia statistics  

2
 mean 

3
 variance 

4
 standard deviation 
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 96/1جدول  zاز  86/14محاسبه شده  zبا توجه به محاسبات فوق چون 

درصد بيشتر است بنابراين سوال ويژه  5داري با احتمال خطاي  در سطح معني

  .باشد ميدرصد اطمينان مورد تائيد  95شماره يك با 

كار كنترل واقعي در سازمان  آيا وجود يك ساز و: دوشماره  سوال ويژه

  نمايد؟ اجراي مديريت بر مبناي هدف را تسريع و هدفمند مي

  

  مربوط به سوال ويژه شماره دو )2(شماره  جدول

  سطح

  اطمينان

  احتمال

  خطا

Z  
 جدول

Z D.F  P SX S S2  

95%  5 %  96/1  5/4  180  09/44 %  08/0  06/1  13/1  

در  96/1جدول  zاز  5/4محاسبه شده  z با توجه به محاسبات فوق چون

درصد بيشتر است بنابراين سوال ويژه  5داري با احتمال خطاي  سطح معني

  .درصد اطمينان تائيد شده است 95شماره دو با 

آيا بكارگيري منطقي و مستمر شيوه مديريت بر : سوال ويژه شماره سه

  ؟كند مي را تقويت ن كارايي منابع انسانيامبناي هدف در سازم

  

  مربوط به سوال ويژه شماره سه )3(شماره  جدول

  سطح

  اطمينان

  احتمال

  خطا

Z  
 جدول

Z D.F  P SX S S2  

95%  5 %  96/1  5  180  85/46 %  08/0  07/1  14/1  

در  96/1جدول  zاز  5محاسبه شده  zبا توجه به محاسبات فوق چون  

درصد بيشتر است بنابراين سوال ويژه  5ال خطاي داري با احتم سطح معني

  . درصد اطمينان تائيد شده است 95شماره سه با 

هاي استاندارد در سازمان  آيا وجود شاخص: سوال ويژه شماره چهار

  سازد؟  مي بكارگيري شيوه مديريت بر مبناي هدف را فراهم
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  مربوط به سوال ويژه شماره چهار )4(شماره  جدول

  سطح

  اناطمين

  احتمال

  خطا

Z  
 جدول

Z D.F  P SX S S2  

95%  5 %  96/1  43/7  180  60/52 %  07/0  99/0  98/0  

در  96/1جدول  zاز  43/7محاسبه شده  zبا توجه به محاسبات فوق چون 

درصد بيشتر است بنابراين سوال ويژه  5داري با احتمال خطاي  سطح معني

   .دباش درصد اطمينان مورد تائيد مي 95شماره چهار با 

هاي روشن و  ها و ماموريت آيا وجود نقش  :سوال ويژه شماره پنج

كاركنان سازمان امكان بكارگيري شيوه مديريت بر مبناي هدف  سنجيده مديران و

  ؟كند ميرا فراهم 

  

  مربوط به سوال ويژه شماره پنج )5(شماره  جدول

سطح 

  اطمينان

احتمال 

  خطا
Z جدول Z D.F  P SX S S2  

95%  5 %  96/1  75/5  180  56/49 %  08/0  01/1  02/1  

در  96/1جدول  zاز  75/5محاسبه شده  z با توجه به محاسبات فوق چون

درصد بيشتر است بنابراين سوال ويژه  5داري با احتمال خطاي  سطح معني

  .درصد اطمينان تائيد شده است 95شماره پنج با 

  

  بحث و نتيجه گيري 

ركنان سازمان توانايي بكارگيري شيوه كا آيا مديران و: سوال ويژه يك

يعني مديران و كاركنان سازمان توانايي  مبناي هدف را دارند؟ مديريت بر

بكارگيري شيوه مديريت بر مبناي هدف را دارند و مديران قدرت توجيه اهداف 

سازمان را به زيردستان دارند و در تصميم گيريهاي سازمان با زيردستان رابطه 
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دارند و رابطه خوبي بين اهداف سازمان و اهداف فردي ايجاد  معقول منطقي و

كنند و در نهايت مديران و زير دستان با هماهنگي و همدلي الزم براي رسيدن  مي

كنند و  به اهداف سازمان كه برايشان بسيار حياطي است با يكديگر همكاري مي

مديريت بر مبناي  مدت و توانايي الزم را براي بكارگيري شيوه تفكر بلند بينش و

با نتيجه تحقيق اكبر پور طلوتي در ارتباط با مديران و  تحقيق اين. دارندرا هدف 

اي استان مازندران توانايي بكارگيري شيوه مديريت  زيردستان شركت برق منطقه

  . بر مبناي هدف را دارند همخواني دارد

ر سازمان كار كنترل واقعي د آيا وجود يك ساز و: دوشماره  سوال ويژه

 يعني وجود ساز كار نمايد؟ اجراي مديريت بر مبناي هدف را تسريع و هدفمند مي

واقعي در سازمان اجراي مديريت بر مبناي هدف را تسريع و هدفمند  كنترل

هاي  تنبيه به صورت نمايد و ابزارهاي كنترل سازمان كه شامل تشويق و مي

ل مديريت بر مبناي هدف را باشند اعما مي )…معنوي و، مادي، مالي(مختلف 

با نتيجه تحقيق اكبر پور طلوتي در  تحقيق اين. كند ميبخشد و هدفدار  سرعت مي

اي استان  كار كنترل واقعي در شركت برق منطقه ارتباط با وجود يك ساز و

نمايد همخواني  تسريع و هدفمند مي مازندران اجراي مديريت بر مبناي هدف را

  .دارد

آيا بكارگيري منطقي و مستمر شيوه مديريت بر  :سه سوال ويژه شماره

؟ يعني بكارگيري كند ميرا تقويت  ف در سازمان كارايي منابع انسانيمبناي هد

منطقي و مستمر شيوه مديريت بر مبناي هدف در سازمان كارايي منابع انساني را 

 و بكارگيري شيوه ترغيب كاركنان به منظور رسيدن به اهداف كند ميتقويت 

 حمايت مستمر و ديگر سازمان و شيوه تشويق به وقت مقتضي و هدايت و

ها توسط مديريت كارآمدي نيروي انساني سازمان را مورد تقويت قرار  شيوه

با نتيجه تحقيق اكبر پور طلوتي در ارتباط با بكارگيري منطقي  تحقيقاين . دهد مي
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اي استان مازندران  و مستمر شيوه مديريت بر مبناي هدف در شركت برق منطقه

  .همخواني دارد كند ميكارايي منابع انساني را تقويت 

هاي استاندارد در سازمان  آيا وجود شاخص: سوال ويژه شماره چهار

يعني وجود  سازد؟ مي بكارگيري شيوه مديريت بر مبناي هدف را فراهم

هم فرا هاي استاندارد سازمان بكارگيري شيوه مديريت برمبناي هدف را شاخص

گيري اطمينان بخش در زمينه اقدامات و نتايج  سازد و وجود عوامل قابل اندازه مي

ها و شرح وظايف كاركنان اعمال  ها، پيشرفت مورد انتظار سازمان مانند موفقيت

با نتيجه تحقيق  تحقيق اين. سازد شيوه مديريت بر مبناي هدف را فراهم مي

اي  اي استاندارد در شركت برق منطقهه پور طلوتي در ارتباط با وجود شاخصاكبر

سازد  استان مازندران بكارگيري شيوه مديريت بر مبناي هدف را فراهم مي

  . همخواني دارد

هاي روشن و سنجيده  آيا وجود نقشها و ماموريت  :سوال ويژه شماره پنج

كاركنان سازمان امكان بكارگيري شيوه مديريت بر مبناي هدف را  مديران و

هاي روشن و سنجيده مديران و  ؟ يعني وجود نقشها و ماموريتكند ميفراهم 

. كند ميكاركنان سازمان امكان بكارگيري شيوه مديريت بر مبناي هدف را فراهم 

باشد  نقشها و ماموريتها نشان دهنده ماهيت و وسعت كاري كه بايد انجام گيرد مي

تعيين مسئوليت براي نتايج و نقطه آغازي براي تعيين هدفها، آزمودن اعتبار آنها و 

هاي روشن و سنجيده مديران  باشد و وجود نقشها و ماموريت حاصل از آنها مي

ها  كاركنان سازمان كه شامل مهم يا مهم نبودن نقشها، وظايف و ماموريت و

با  تحقيق اين. كند ميباشد امكان اعمال شيوه مديريت بر مبناي هدف را فراهم  مي

ر طلوتي در ارتباط با وجود نقشها و ماموريتهاي روشن و نتيجه تحقيق اكبر پو

استان مازندران امكان  اي سنجيده مديران، رؤسا و كاركنان در شركت برق منطقه

  .همخواني دارد كند مي بكارگيري شيوه مديريت بر مبناي هدف را فراهم
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  پيشنهادها

يران و كاركنان نتايج تحقيق در سوال ويژه شماره يك نشان داده است كه مد -1

لذا پيشنهاد . سازمان توانايي بكارگيري شيوه مديريت بر مبناي هدف را دارند

شود كه مديران و كاركنان سازمان اعتماد به نفس كامل نسبت به شيوه  مي

مديريت بر مبناي هدف را داشته باشند و شك و ترديد براي بكارگيري شيوه 

مديران ارشد بايد اعتماد  وصاًمديريت بر مبناي هدف نداشته باشند، مخص

مداوم و مشهود داشته باشند تا موجب دلسردي و عدم اعتماد ساير مديران و 

  .زير دستان نشوند

 نتايج تحقيق در سوال ويژه شماره دو نشان داده است كه وجود يك ساز و -2

سازمان اجراي مديريت بر مبناي هدف را تسريع و  كنترل واقعي در كار

شود كه سازمان آموزش و پرورش استان  لذا پيشنهاد مي. مايدن هدفمند مي

و ساده و در عين  2 كار كنترل را به طور عيني االمكان ساز و مازندران حتي

  . حال دقيق مشخص و طراحي نمايد و نسبت به اجراي آن نظارت نمايد

 نتايج تحقيق در سوال ويژه شماره سه نشان داده است كه بكارگيري منطقي و -3

را  مستمر شيوه مديريت بر مبناي هدف در سازمان كارايي منابع انساني

شود كه سازمان آموزش و پرورش استان  لذا پيشنهاد مي كند ميتقويت 

مازندران بكارگيري منطقي و مستمر شيوه مديريت بر مبناي هدف را به طور 

   .دقيق و روشن مشخص و طراحي نمايد و نسبت به اجراي آن نظارت نمايد

است كه وجود  سوال ويژه شماره چهار نشان داده نتايج تحقيق در - 4

هاي استاندارد سازمان بكارگيري شيوه مديريت بر مبناي هدف را  شاخص

شود كه سازمان آموزش و پرورش استان  لذا پيشنهاد مي. سازد فراهم مي

هاي استاندارد در بكارگيري شيوه مديريت بر مبناي هدف  مازندران شاخص

ا به طور دقيق براي كاركنان طراحي نمايد و نسبت به اجراي آن نظارت ر

  .نمايد
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نتايج تحقيق در سوال ويژه شماره پنج نشان داده است كه وجود نقشها و  - 5

ماموريتهاي روشن و سنجيده مديران و كاركنان سازمان امكان بكارگيري 

شود كه سازمان  مي لذا پيشنهاد. كند ميشيوه مديريت بر مبناي هدف را فراهم 

، ها رابه طور دقيق آموزش وپرورش استان مازندران نقشها و ماموريت

  .روشن و مشخص طراحي نمايد و نسبت به اجراي آن نظارت نمايد

كليه كاركنان، كالس  و كارشناسان رئيس سازمان و معاونين براي مديران، - 6

د تا اينكه هدف بگذارن خدمت در راستاي مديريت بر مبناي آموزش ضمن

  .نسبت به اهداف سازمان اطالع كافي داشته باشند

صورت ه بهتر است كه اهداف مهم هر واحد توسط مسئولين ذيربط ب -7

  .وار تدوين شود و در اختيار كاركنان قرار گيرد فهرست

  .كاركنان در تصميم گيريهاي سازمان مشاركت مستمر و فعال داشته باشند -8

كاركنان در سازمان هم از سطوح باال به پايين و هم از بهتر است كه روابط  -9

  .سطوح پايين به باال باشد

تواند  استفاده از مشاوران متخصص براي اجراي مديريت بر مبناي هدف مي - 10

  .مؤثر باشد كاركنان و مديران در بكارگيري اين روش توسط
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  كتابنامه

رگيري شيوه مديريت بر بررسي امكان بكا. )1384(، حسين، اكبر پور طلوتي -

پايان نامه كارشناسي . اي استان مازندران اي هدف در شركت برق منطقهنمب

  .ريزي استان مازندران سازمان مديريت و برنامه، ارشد

نقدي بر مديريت بر مبناي هدف و نحوه استفاده آن در . )1378(، تورج، اميدي -

  . مديريت امروز. هاي ايران سازمان

انتشارات : رانته ،ترجمه ايرج بهرامي، مشي سازماني خط. )1366(، آنسف، ايگور -

  . پاپيروس

آمارنامه سازمان آموزش و . )1384(، علي و همكاران، بخشنده كالريجاني -

معاونت : ساري، 1384 -1385پرورش استان مازندران در سال تحصيلي 

  . پژوهش برنامه ريزي و منابع انساني

، 26، پيام مديريت موفق. بر اهداف خود تمركز بمانيم. )1382(، سارا، پيروزفر -

  . سال چهارم

، گذاري براي ارتقا عملكرد كاركنان استفاده از هدف. )1377(، جعفر، ترك زاده-

  . سال هشتم، 23شماره ، )انجمن مديريت ايران( نشريه مديريت

عملي  راهنماي(هاي تحقيق در علوم رفتاري  روش. )1382(، رمضان، زاده حسن -

  . انتشارات ساواالن :تهران، )تحقيق

 ،مديريت بر مبناي هدف راهي به سوي نتيجه گرايي. )1383(. بابك، خويباري -

  . 62،توسعه مديريت

نشريه . بر مبناي نتيجه و هدف ريزي و مديريت برنامه. )1381(، فاطمه، ذيگلري -

  .سال دوازدهم) انجمن مديريت ايران(مديريت 

هاي تحقيق در  روش. )1376(، الهه، عباس و حجازي، بازرگان ،زهره، سرمد -

  . انتشارات آگاه: تهران، علوم رفتاري
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: تهران، هاي آموزشي روابط انساني در سازمان. )1378(، غالمعلي، سرمد -

  . انتشارات سمت

: تهران، گيري و ارزشيابي آموزشي هاي اندازه روش. )1376(، علي اكبر، سيف -

  . نشر روان

سال ، 126، ماهنامه تدبير. هاي افزايش كارايي راه. )1381(، بهزاد، قوشچي -

  .سيزدهم

مديريت بر مبناي هدف و مديريت بر مبناي نتيجه از . )1379(، حسين، گيوريان -

  .دوره ششم، تحول اداري، منظر اداره عمومي

اد مهرز: مترجمان(. ه كسيچمديريت مبتني بر هدف . )1382(، هري، لوينسون -

  . سال چهارم، 26، ماهنامه گزيده مديريت. )غني پور و امير حسين جنگي

فن (دولتي  مديريت بر مبناي هدف و نتيجه در بخش. )1372(، جرج، موريسي -

: تهران، )سيد مهدي الواني و فريده معتمدي :مترجمان(، )رايزني در غرب

  . انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي
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