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چىیذُ
ّذف تحمیك حبضش همبیسِ هیضاى آگبّی هذیشاى ٍوبسضٌبسبى اداسُ ٍسصش ٍ جَاًبى استبى لشستبى ًسبت بِ

وبسآفشیٌی دس ٍسصش هی ببضذ .پژٍّص حبضش اص ًظش ّذف وبسبشدی است .اص ًظش استشاتژی ًیض ایي پژٍّص اص
ًَع تَصیفی است ٍ اص ًظش هسیش اجشا پیوبیطی است وِ بِ صَست هیذاًی اًجبم ضذُ است.جبهؼِ آهبسی ایي

پژٍّص ضبهل :هذیشاى ٍوبسضٌبسبى اداسُ ول اداسُ ٍسصش ٍ جَاًبى استبى لشستبى وِ تؼذاد آًْب ً 127فش بَد .وِ

اص سٍش سشضوبسی استفبدُ گشدیذ ٍپس اص تَصیغ پشسطٌبهِ ،تؼذاد 110پشسطٌبهِ بِ طَس وبهل تىویل ٍ لببل

استفبدُ بَدًذ .اطالػبت حبصل اص ایي آصهَدًیّب اص طشیك دٍ پشسطٌبهِ اطالػبت جوؼیتضٌبختی ٍ پشسطٌبهِ
سٌجص هیضاى وبسآفشیٌی الصم بِ روش است پشسطٌبهِ استفبدُ ضذُ  ،پشسطٌبهِ هحمك سبختِ اٍلیِ بب استٌبد بش
پشسص ًبهِ تحمیمبت هطببِ ٍ هببًی ًظشی تحمیك تْیِ ضذُ بَدُ بؼذ اص سٍایی ٍ پبیبیی هَسد استفبدُ لشاس

گشفتً .تبیج تحمیك ًطبى دادوِ بیي هیضاى آگبّی هذیشاى ٍ وبسضٌبسبى اداسُ تشبیت بذًی ٍ ٍسصش جَاًبى

استبى لشستب ى دس هَسد هیضاى آگبّی ولی تفبٍت هؼٌبداس ٍجَد ًذاسدٍ .لی دسهَلفِ ّبی سیسه پزیشی(/044

=ٍ )t= -2/03،pتحول ابْبم( )t= 2/63 ، p= 0/010تفبٍت هؼٌبداس ٍجَد داسدٍ .تفبٍت هؼٌی داسی بیي هیضاى
آگبّی هذیشاى ٍ وبسضٌبسبى اداسُ ٍسصش ٍ جَاًبى استبى لشستبى ًسبت هَلفِ ّبی وبًَى وٌتشل دسًٍی (0/519
=ٍ)t= -0/51،pتَفیك طلبی(ٍ)t= 0/50، p= 0/614خاللیت( ٍ)t= -0/45 ، p=0/654استمالل طلبی (0/249
=ٍ )t= -0/24 ،pجَد ًذاسدً : .تبیج تحمیك حبوی اص آى بَد وِ بیي هیضاى آگبّی هذیشاى ٍ وبسضٌبسبى اداسُ
تشبیت بذًی ٍ ٍسصش جَاًبى استبى لشستبى دس هَسد هیضاى آگبّی ولی تفبٍت هؼٌبداسی ٍجَد ًذاسد.

واشههای کلیدی :وبسآفشیٌی ،هذیشاى ٍوبسضٌبسبى ،اداسُ ٍسصش ٍ جَاًبى
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مقدمه :دیگشسبصهبى تشبیت بذًی بِ ػٌَاى هتَلی ٍسصش وطَسٍهتصذی طشح ًظبم جبهغ تَسؼِ تشبیت بذًی ٍ
ٍسصش وطَسجْت سبصگبسی ببتغییشات سٍصافضٍى ،سشیغ ٍپیچیذُ ًٍبهطوئي هحیطٍ ،وطف فشصتْبی ببلمَُ

دسػشصِ ٍسصش ًیبصهٌذوبسآفشیٌبًی است ،وِ خاللیت ًٍَآٍسی ٍتَاى وطف فشصتْبی جذیذاص ببسصتشیي ٍیژگیْبی
آًبى است.ضٌبخت ٍسٌجص وبسآفشیٌی (ایي خصَصیبت ضبهل هشوض وٌتشل دسًٍیً ،یبص بِ هَفمیت (تَفیك
طلبی)،سیسه پزیشی هتؼبدل ،تحول ابْبم ،خاللیت ٍ ...هی ببضذ(هبیىل ٍ )2005،بستش سضذ آى،ووه هَثشی

بشای تصوین سبصاى ٍسیبستگضاساى فشاّن هی آٍسد تب بب اتخبر سیبست ّبی پبیذاس ٍهَثش حضَس دسػشصِ سلببتی
جْبى حبضش سا تضویي ًوبیٌذ ٍتبخیش دس دست یببی بِ اّذاف هلی ساجبشاى وٌٌذ(پَسسلطبًی صسًذی.)1387،

هشین فخبس ( .)1392دس تحمیمی بب ػٌَاى" همبیسِ هیضاى آضٌبیی وبسضٌبسبى تشبیت بذًی اداسُ ول ٍسصش ٍ

جَاًبى ٍسبصهبى آهَصش ٍ پشٍسش استبى اصفْبى ًسبت بِ وبس آفشیٌی دس ٍسصش" یبفتِ ّبی تحمیك ًطبى هی
دّذ وِ هیضاى آضٌبیی گشٍُ وبسضٌبسبى تشبیت بذًی اداسُ ول ٍسصش ٍ جَاًبى استبى اصفْبى ًسبت بِ هؤلفِ

سیسه پزیشی ٍ خاللیت بیطتش اص گشٍُ وبسضٌبسبى سبصهبى آهَصش ٍ پشٍسش استبى اصفْبى بَد ٍ هیضاى
آضٌبیی گشٍُ وبسضٌبسبى سبصهبى آهَصش ٍ پشٍسش استبى اصفْبى ًسبت بِ هؤلفِ وبًَى وٌتشل دسًٍی ٍ تحول

ابْبم بیطتش اص گشٍُ وبسضٌبسبى اداسُ ول ٍسصش ٍ جَاًبى استبى اصفْبى بَد ٍ بیي دٍ گشٍُ وبسضٌبسبى تشبیت

بذًی اداسُ ول ٍسصش ٍ جَاًبى ٍ سبصهبى آهَصش ٍ پشٍسش استبى اصفْبى ًسبت بِ دٍ هؤلفِ تَفیك طلبی ٍ
استمالل طلبی تفبٍتی ٍجَد ًذاضت.دس پژٍّطی وِ وَلیٌض( )2009اًجبم داد ،وبسآفشیٌبى هشد دس ٍیژگیّبی

اًؼطبف پزیشی ،تحول سیسه ،هذیشیت صهبى ٍ بشٍى گشایی ًوشُ ّبی ببالتش وسب وشدًذ دس حبلی وِ صًبى دس
بشًبهِ سیضی ضَْد ٍ ادسان ًوشُ ّبی ببالتشی داضتٌذ.
روششناسی :پژٍّص حبضش اص ًظش ّذف وبسبشدی است .اص ًظش استشاتژی ًیض ایي پژٍّص اص ًَع تَصیفی است
ٍ اص ًظش هسیش اجشا پیوبیطی است وِ بِ صَست هیذاًی اًجبم ضذُ است.جبهؼِ آهبسی ایي پژٍّص ضبهل:

هذیشاى ٍوبسضٌبسبى اداسُ ول اداسُ ٍسصش ٍ جَاًبى استبى لشستبى وِ تؼذاد آًْب ً 127فش بَد .وِ اص سٍش
سشضوبسی استفبدُ گشدیذ ٍپس اص تَصیغ پشسطٌبهِ ،تؼذاد 110پشسطٌبهِ بِ طَس وبهل تىویل ٍ لببل استفبدُ

بَدًذ .اطالػبت حبصل اص ایي آصهَدًیّب اص طشیك دٍ پشسطٌبهِ اطالػبت جوؼیتضٌبختی ٍ پشسطٌبهِ سٌجص
هیضاى وبسآفشیٌی الصم بِ روش است پشسطٌبهِ استفبدُ ضذُ  ،پشسطٌبهِ هحمك سبختِ اٍلیِ بب استٌبد بش پشسص

ًبهِ تحمیمبت هطببِ ٍ هببًی ًظشی تحمیك تْیِ ضذُ بَدُ بؼذ اص سٍایی ٍ پبیبیی هَسد استفبدُ لشاس گشفت.

نتایجً :تبیج تحمیك ًطبى دادوِ بیي هیضاى آگبّی هذیشاى ٍ وبسضٌبسبى اداسُ تشبیت بذًی ٍ ٍسصش جَاًبى
استبى لشستب ى دس هَسد هیضاى آگبّی ولی تفبٍت هؼٌبداس ٍجَد ًذاسدٍ .لی دسهَلفِ ّبی سیسه پزیشی(/044

=ٍ )t= -2/03،pتحول ابْبم( )t= 2/63 ، p= 0/010تفبٍت هؼٌبداس ٍجَد داسدٍ .تفبٍت هؼٌی داسی بیي هیضاى
آگبّی هذیشاى ٍ وبسضٌبسبى اداسُ ٍسصش ٍ جَاًبى استبى لشستبى ًسبت هَلفِ ّبی وبًَى وٌتشل دسًٍی (0/519
=ٍ)t= -0/51،pتَفیك طلبی(ٍ)t= 0/50، p= 0/614خاللیت( ٍ)t= -0/45 ، p=0/654استمالل طلبی (0/249

=ٍ )t= -0/24 ،pجَد ًذاسد .یبفتِّبی تحمیك حبوی اص آى است وِ توبهی هؤلفِّبی وبسآفشیٌی دس اداسُ ٍسصش
ٍجَاًبى داسای هیبًگیي ًوشُّبی پبییٌی بَدُ ٍهذیشاى ٍ وبسضٌبسبى اص ًظشآگبّی بب هَلفِ ّبی وبس آفشیٌی دس

ٍضؼیت تمشیبب یىسبًی بِ سش هیبشًذ ،احتوبل هیسٍد تبویذ بیص اص حذ دس سػبیت دلیك ٍ بذٍى چَى ٍ چشای
سلسلِ هشاتب سبصهبًیً ،بَد سٍابط تؼشیف ضذٓ سسوی ٍ آییي ًبهِّب ٍ همشسات ٍ ووبَد هطَق ّبی خطشپزیشی
ٍ خاللیت دس سبصهبىّ ٍ ،وچٌیي تبویذ بش سػبیت صشف لَاًیي ٍ همشسات سبصهبًی بِ جبی ٍظبیف ٍ تحمك
اّذاف سبصهبًیً ،بَد فشٌّگ سبصهبًی هطبسوتی ،جَ سبصهبًی خطه ٍ سسوی ،هیضاى تحصیالت ،هشتبط ًبَدى

هذ سن تحصیلی بب ٍظبیف ٍ ...بِ ػٌَاى هَاًغ اصلی دس تبذیل سبختبس اداسُ ول ٍسصش ٍ جَاًبى بِ سبختبسی
وبسآفشیٌبًِ ًمص داضتِ ببضٌذ.
بحث و نتیجهگیریً :تبیج تحمیك ًطبى داد وِ بیي هیضاى آگبّی هذیشاى ٍ وبسضٌبسبى اداسُ تشبیت بذًی ٍ
ٍسصش جَاًبى استبى لشستبى دس هَسد هیضاى آگبّی ولی تفبٍت هؼٌبداسی ٍجَد ًذاسد.بٌببش ًتبیج بِ دست آهذُ

هذیشاى ٍ وبسضٌبسبى دس ٍیژگی ّبی سیسه پزیشی ٍ تحول ابْبم تفبٍت هؼٌبداس هی ببضذٍ ٍ .یژگیّبی وبًَى

وٌتشل دسٍسًی ،تَفیك طلبی ،خاللیت ،استمالل طلبی تفبٍت هؼٌبداس ی ًوی ببضذ .احتوبل هیسٍد ٍجَد ایي
تفبٍت بِ دالیلی هبًٌذ جَ سبصهبًی ،فشٌّگ سبصهبًی(فشٌّگ هطبسوتی یب سلسلِ هشاتبی) ،سطح تحصیالت،

هیضاى آضٌبیی بب هؤلفِ ّبی وبسآفشیٌی ،هشتبط بَدى هذسن تحصیلی بب پست سبصهبى ٍ  ...ببضذ.یبفتِّبی تحمیك

حبوی اص آى است وِ توبهی هؤلفِّبی وبسآفشیٌی دس اداسُ ٍسصش ٍجَاًبى داسای هیبًگیي ًوشُّبی پبییٌی بَدُ
ٍهذیشاى ٍ وبسضٌبسبى اص ًظشآگبّی بب هَلفِ ّبی وبس آفشیٌی دس ٍضؼیت تمشیبب یىسبًی بِ سش هیبشًذ ،احتوبل

هیسٍد تبویذ بیص اص حذ دس سػبیت دلیك ٍ بذٍى چَى ٍ چشای سلسلِ هشاتب سبصهبًیً ،بَد سٍابط تؼشیف ضذٓ
سسوی ٍ آییي ًبهِ ّب ٍ همشسات ٍ ووبَد هطَق ّبی خطشپزیشی ٍ خاللیت دس سبصهبىّ ٍ ،وچٌیي تبویذ بش
سػبیت صشف لَاًیي ٍ همشسات سبصهبًی بِ جبی ٍظبیف ٍ تحمك اّذاف سبصهبًیً ،بَد فشٌّگ سبصهبًی
هطبسوتی ،جَ سبصهبًی خطه ٍ سسوی ،هیضاى تحصیالت ،هشتبط ًبَدى هذسن تحصیلی بب ٍظبیف ٍ ...بِ ػٌَاى

هَاًغ اصلی دس تبذیل سبختبس اداسُ ول ٍسصش ٍ جَاًبى بِ سبختبسی وبسآفشیٌبًِ ًمص داضتِ ببضٌذ.
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