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چکیدٌ
َدفّ :ذف پژٍّص ضٌبسبیی سغح ٍیژگیّبی وبسآفشیٌی دس هؤلفِ غالحیتی ٍ تَاًبییّبی هْبست ضغلی ٍ ساثغِ ٍ تأحیش
هتغیشّبی روؼیتضٌبختی ثش ایي ٍیژگیّب دس وتبثذاساى وتبثخبًِّبی داًطگبّی ٍاحذّبی ربهغ داًطگبُ آصاد اسالهی است.
زيش پژيَصًَ :ع تحمیك ،تَغیفی ٍ سٍش آى پیوبیص -تحلیلی است .ول ربهؼِ آهبسی ً 109فش اص وتبثذاساى وتبثخبًِّبی
داًطگبّی دس ٍ 15احذ ربهغ ثَدًذ وِ ثِ غَست سشضوبسی ٍ ثب استفبدُ اص پشسطٌبهِ خَداظْبسی ثب آلفبی وشًٍجبخ  0/823هَسد
سٌزص لشاس گشفتٌذ .تزضیِ ٍ تحلیل دادُّب دس دٍ سغح آهبس تَغیفی ٍ آهبس استٌجبعی (ضبخع ،KMOآصهَى وشٍیت ثبستلت ،تحلیل
ٍاسیبًس یه سَیِ ،ضشایت ّوجستگی ٍ تؼییي ٍ آصهَى  )Tثب ًشم افضاس اس .پی .اس .اس .غَست گشفت.
یافتٍَاٍ :یژگیّبی غالحیتی وبسآفشیٌی دس وتبثذاساى ثِ عَس هؼٌبداسی اص حذ هتَسظ ثیطتش ثَد ٍ ساثغِ هؼٌبداسی ثیي
ٍیژگیّبی غالحیتی وبسآفشیٌی ثب هذسن تحػیلی وتبثذاسی ٍ سغح تحػیالت وتبثذاساى ٍرَد داضت .ثیي ثشخی هتغیشّبی
روؼیتضٌبختی ٍ ٍیژگیّبی غالحیتی وبسآفشیٌی ساثغِ هخجت ،هستمین ٍ هؼٌبداسی ٍرَد داضت ،ثِ عَسی ثیطتشیي احشگزاسی
هتغیشّبی روؼیتضٌبختی ثش ٍیژگی اسائِ ساُحلّبی ًَ ثب 16/1( 0/401دسغذ) ٍ ووتشیي احشگزاسی ثش هَارِْ ثب چبلصّبی وبسی ثب
2(0/14دسغذ) ثَدُ است .ثیي ٍیژگیّبی غالحیتی ٍ تَاًبییّبی هْبست ضغلی دس اسائِ ساُحلّبی ًَ ،هذیشیت هبلی ٍ ثَدرِثٌذی
ٍ وٌتشل ویفیت خذهبت ثب هتغیشّبی روؼیتضٌبختی وتبثذاساى ساثغِ هؼٌبداسی ٍرَد داضت.
اصالتاثس :ثب ٍرَد هتخػػبى اًذن دس حَصُ وبسآفشیٌی وتبثذاساى وتبثخبًِّبی داًطگبّی ،یبفتِّبی ایي پژٍّص ،ثِ هٌضلِ
سٍیىشدی ًَ دس هغبلؼِ ٍیژگیّبی غالحیتی وبسآفشیٌی وتبثذاساى وتبثخبًِّبی داًطگبّی است.
ياژٌَای کلیدی :وبسآفشیٌی ،داًطگبُ آصاد اسالهی ،وتبثذاساى ،وتبثخبًِّبی داًطگبّی.

شٌاسایی ٍیژگیّاي كارآفریٌی صالحیتی ٍ تَاًاییّاي هْارت شغلی ...

فؼبلیتّبیی ،ثبیذ ٍیژگیّبی وبسآفشیٌی وتبثذاساى وتبثخبًِّبی

مقدمٍ
وتبثخبًِّب ٍ هشاوض اعالعسسبًی دس فشایٌذ تَسؼِ وطَسّب

داًطگبّی– حذالل دس سغح ٍاحذّبی رــبهغ -دس لبلت

ًمص اسبسی ٍ حیبتی ایفب هیوٌذ ثِ ًحَی وِ ثذٍى ٍرَد

پژٍّطی هستمل هَسد هغبلؼِ ٍ سٌزص لشاس گیشد .ثٌبثشایي

آًْب ،دستیبثی ثِ چٌیي تَسؼِای اهىبىپزیش ًخَاّذ ثَد.

پژٍّص حبضش دسغذد است ثب استخشاد ٍیژگیّبی وبسآفشیٌی

وتبثخبًِّب ٍ هشاوض اعالعسسبًی ،سبصهبىّبی خذهبتی ّستٌذ

دس هؤلفِ غالحیتی ٍ گضیٌص آًْب اص سَی غبحت ًظشاى ،ثش

وِ سسبلت اغلی آًْب پیًَذ ربهؼِ داًطگبّی ثب داًص ٍ

اسبس ضشایظ هَرَد وتبثخبًِّبی داًطگبّی ،سغح ایي

اعالػبت اص عشیك خذهبت وبسآهذ است (ًبئیذًَ ،سٍصی،

ٍیژگیّب سا ثب خَداظْبسی دس وتبثذاساى ،ضٌبسبیی ٍ ساثغِ ٍ

حویذی .)1391 ،ایي خذهبت ثبیذ دس ّوبٌّگی ّش چِ ثیطتش

تأحیش هتغیشّبی روؼیت ضٌبختی ثش ایي ٍیژگی ّب سا هطخع

ثب اًتظبسّب ٍ ًیبصّبی دس حبل تغییش ربهؼِ استفبدُوٌٌذُ ٍ

ًوبیذ.

وبسثشاى وِ ثشخبستِ اص ایذُّبی ًَ ٍ رذیذ است ثبضذ.

پژٍّصّبی صیبدی دس هغبلؼِ ٍیژگیّبی سٍاىضٌبختی

وتبثخبًِّبی داًطگبّی ثِ ػٌَاى هٌبثغ آهَصضی ،پشٍسضی ٍ

وبسآفشیٌبى اًزبم ضذُ وِ هیتَاى ثِ هَاسدی اضبسُ وشد:

اعالػبتی داًطگبُّب ّستٌذ .سضذ ویفی آهَصش یه داًطگبُ

هضغشصادُ ( )1377دس هغبلؼِ هَسدی دسخػَظ ٍیژگیّبی

استجبط هستمیوی ثب هیضاى سضذ وتبثخبًِ آى داًطگبُ داسد .ثذیْی

وبسآفشیٌبى ایشاًی ،هؼیبسّبی اًتخبة وبسآفشیٌبى سا ًَآٍسی،

است وتبثخبًِ ثب داسا ثَدى اهىبًبت پیطشفتِ ،هٌبثغ اعالػبتی

هَفمیت ٍ هیضاى خغشپزیشی داًستِ ٍ ثب هغبلؼِ ٍیژگیّبی

سٍصآهذ ٍ وتبثذاساى هتخػع هی تَاًذ ًمطی هَحشتش داضتِ

سٍاىضٌبختی ٍ ربهؼِضٌبختی ثشاسبس هذل وبسآفشیٌی هجتٌی ثش

ثبضذ .وتبثذاساى داًطگبّی ًخستیي ػبهل هَفمیت یب ػذم

تحمیك ٍ تَسؼِ وبسآفشیٌی دسیبفت وِ ٍیژگیّبی وبسآفشیٌبى

هَفمیت وتبثخبًِّب ّستٌذ صیشا اسبس فؼبلیتّبی آًبى ثش

ایشاًی ثِ عَس هؼٌبداسی اص حذ هتَسظ ثیطتش است .ادّوی

خاللیتًَ ،1آٍسی ،2پَیبیی ،3هخبعشُپزیشی ، 4اسصش آفشیٌی، 5

( )1383ثب هغبلؼِ ٍیژگیّبی سٍاىضٌبختی وبسآفشیٌبى (استمالل

ًیبص ثِ پیطشفت ٍ سلبثت استَاس است .ثٌبثشایي وتبثخبًِّبی

علجی ،پطتىبسّ ،ذف گشایی ،تَفیك علجی) دس هذیشاى دسیبفت

داًطگبّی ثبیذ ثب ثشًبهِسیضیّبی غحیح ٍ اغَلی ثشای

وِ سغح ایي ٍیژگیّب دس آًبى اص حذ هتَسظ ثیطتش ثَدُ ٍ اص

تمَیت سٍحیِ وبسآفشیٌی ،رزة وتبثذاس وبسآفشیي ٍ ثباستؼذاد

ثیي ٍیژگیّبی فشدی ،هتغیش استمالل علجی ٍ اص ثیي هتغیشّبی

ٍ حوبیت اص آًبى ،داًطگبُّب سا سضذ ٍ تَسؼِ دٌّذ .هغبلؼِ ٍ

روؼیت ضٌبختی ٍ هحیغی ،هتغیش تزشثِ وبسی ثیطتشیي ًمص

ثشسسی ٍیژگیّبی وبسآفشیٌی وبسوٌبى دس ّوِ سبصهبىّب

سا دس هَفمیت هذیشاى داضتِ استً ،تبیذ تحمیك ٍی ًطبى داد

ضشٍسی است ٍ وتبثخبًِّبی داًطگبُ آصاد اسالهی اص ایي

وِ ساثغِ هؼٌبداسی ثیي ثشخی اص ٍیژگیّبی فشدی ٍ

لبػذُ هستخٌب ًیستٌذ .ایي وتبثخبًِّب ثشای سضذ ٍ تَسؼِ سبصهبى

سٍاىضٌبختی وبسآفشیٌبى ٍرَد داسدً .بظن ٍ ػجبسی ( )1384ثب

ٍ ایفبی ًمص ولیذی دس گستشش فؼبلیتّبی پژٍّطی ٍ

هغبلؼِ ساثغِ ثیي وبسآفشیٌی ٍ ػولىشد هذیشاى دثیشستبىّبی

آهَصضی داًطگبُ آصاد اسالهیً ،یبص ثِ ثشًبهِسیضی هٌبست دس

ضْش تْشاى دسیبفتٌذ ثیي هذسن تحػیلی ٍ وبسآفشیٌی هذیشاى

ساستبی تمَیت سٍحیِ وبسآفشیٌی وتبثذاساى فؼلی ٍ رزة افشاد

ساثغِ هؼٌبداسی ٍرَد داسد ٍ هذیشاى ثب تحػیالت دس همغغ

وبسآفشیي داسًذ (اثبرسی .)1392،اهب پیص اص اًزبم چٌیي

فَقلیسبًس ٍ ثبالتش وبسآفشیيتش اص دیگش هذیشاى دس هحیظ
وبسی ّستٌذ .دسگبّی (ً )1385یض ثب هغبلؼِ ٍ ضٌبخت

1

. Creativity
. Innovation
3
. Dynamism
4
. Risk-taking
5
.Value Creativity
2
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ٍیژگیّبی وبسآفشیٌبًِ ٍ ػَاهل هشتجظ ثب آى دس داًطزَیبى
دسیبفت وِ ٍیژگیّبیً :یبص ثِ تَفیك ،هیل ثِ استمالل،
خغشپزیشی ٍ خاللیت داًطزَیبى دس حذ هتَسظ ثَدُ ٍ ساثغِ
فصلًاهِ داًش شٌاسی (علَم كتابداري ٍ اطالع رساًی ٍ فٌاٍري اطالعات)

هحودرضا اباذري | فْیوِ باب الحَائجی | فاطوِ ًَشیي فرد

هؼٌبداسی ثیي ػولىشد تحػیلی ٍ ٍیژگی اػتوبد ثِ ًفس دس

خبًَادگی ،ارتوبػی یب فیضیىی است .وبسآفشیٌبى دس هحیظ

هَفمیت آًْب ٍرَد داضت .دس استجبط ٍ تأحیش آهَصش

وبسی ثبیذ ثِ عَس هستوش ثب تَاًبییّبی ضغلی ٍ هْبستّبی

وبسآفشیٌبى ،یبفتِّبی پژٍّص دائَم (ً )2011طبى داد وِ

استجبعی ثب ّوىبساى ،اسثبة سرَع ،استفبدُوٌٌذگبى ٍ دیگشاى

وبسآفشیٌبى ثب ٍیژگیّبی وبسآفشیٌی هتَسظ ثِ ثبال ،اص آهَصشّب

تؼبهل داضتِ ثبضٌذ .ثش اسبس پیطیٌِّبی تحمیك حبضش هیتَاى

ٍ سٍشّبی وبسآفشیٌی دس هحیظ وبسضبى ثْشُ هیثشًذ ٍ ساثغِ

گفت وِ ثب ثشسسی ٍ سٌزص ٍیژگیّبی سٍاىضٌبختی ٍ

هستمین ٍ هؼٌبداسی هیبى آهَصش ٍ فؼبلیتّبی وبسی ثش اسبس

تَاًبییّب ٍ هْبستّبی ضغلی وبسآفشیٌی دس وتبثذاساى

ٍیژگیّبی وبسآفشیٌبًِ ٍرَد داسد.

وتبثخبًِّبی داًطگبّیً ،یض ّوچَى دیگش وبسآفشیٌبى هیتَاى

عجبعجبئی ( ٍ )1386چل ٍ ّبٍسثً )2009( 1یض دس ساثغِ
ثب ٍیژگیّبی ضخػیتی ٍ غالحیتی وبسآفشیٌبى پژٍّصّبیی

ساُ سا ثشای پیطشفت ٍ تشلی وتبثخبًِّب ٍ هشاوض اعالع سسبًی
وِ ّوبًب ثش ّویي اسبس ًیض ثِ ٍرَد آهذُ اًذ ّوَاس سبخت.

اًزبم دادُاًذ .عجبعجبیی (ً )1386تیزِ گشفت وِ وبسآفشیٌبى ثب

ّذف پژٍّص حبضش ،ضٌبسبیی سغح ٍیژگیّبی

ٍیژگیّبی وبسآفشیٌی هتَسظ ثِ ثبالّ ،وَاسُ ثب اهىبى ػذم

وبسآفشیٌی دس هَلفِ غالحیتی ٍ تَاًبییّبی هْبست ضغلیٍ 3

هَفمیت هَارِ ّستٌذ .تغییشات پیَستِای وِ هَرت اثْبم ٍ

ساثغِ ٍ تبحیش هتغیشّبی روؼیتضٌبختی ثش ایي ٍیژگیّب دس

تٌص دس ّوِ رٌجِّبی وبسی هیضَد ایي ػذم لغؼیت سا

وتبثذاساى وتبثخبًِّبی داًطگبّی ٍاحذّبی ربهغ داًطگبُ آصاد
4

پیچیذُتش وشدُ ٍ غالحیت ٍ تَاًبیی دس اًزبم اهَس ،هَفمیت

اسالهی است تب ثب اسائِ تػَیشی سٍضي اص ٍیژگیّبی

آًبى سا افضایص خَاّذ داد .دسحبلیوِ چل ٍ ّبٍسث ()2009

وبسآفشیٌبًِ ایي وتبثذاساى ،ثشای ایزبد پَیبیی ،خاللیتًَ ،آٍسی

دس ضٌبخت ٍیژگیّبی ضخػیتی ٍ غالحیتی وبسآفشیٌبى،

ّوشاُ ثب وبسآفشیٌی ،ثستشی هٌبست ثشای ثشٍص ایي ٍیژگیّب دس

دسیبفتٌذ وبسآفشیٌبى ،لبثلیت اسصیبثی فشغتّب ،گشدآٍسی هٌبثغ

ساُ سسیذى ثِ اّذاف وتبثخبًِّب سا فشاّن سبخت .صیشا اهشٍصُ ثب

هَسد ًیبص دس هحیظ وبس ٍ دستیبثی ثِ هضایبی حبغل اص آىّب سا

التػبدی ضذى اعالػبت ،تضویي ثمبی وتبثخبًِّب ٍ هشاوض

داضتِ ٍ هیتَاى ثب آهَصش ٍیژگیّبی وبسآفشیٌبًِ ثب تَرِ ثِ

اعالػبتی هشَّى خاللیتًَ ،آٍسی ٍ وبسآفشیٌی است ٍ سضذ ٍ

غالحیت ٍ تَاًبییّبی هْبست ضغلی آًبى ،الذاهبت غحیحی

تَسؼِ التػبدی ایي ًْبد ،صهبًی هیسش خَاّذ ثَد وِ وتبثذاساى
ثب ٍیژگیّبی وبسآفشیٌبًِ ثب خغشپزیشی الذام ثِ ًَآٍسی وشدُ ٍ

ثشای سسیذى ثِ هَفمیت اًزبم داد.
2

سستوی( ،)1387وَساتىَ ٍ ّبرتس ( )2004پژٍّصّبیی

سٍشّب ٍ ساُحلّبی رذیذ ،ربیگضیي ساُوبسّبی ًبوبسآهذ ٍ

دس ساثغِ ثب ٍیژگیّبی ضخػیتی هذیشاى ثب وبسآفشیٌی سبصهبًی

وْي لجلی ضَدٍ .یژگیّبی غالحیتی وبسآفشیٌی ٍ تَاًبییّبی

دس هحیظ وبسی اًزبم دادُاًذ .سستوی ( )1387دسیبفت وِ

هْبست ضغلی وتبثذاساى وتبثخبًِّبی داًطگبّی وِ دس ایي

ساثغِ هستمین ٍ هؼٌبداسی ثیي ٍیژگیّبی ضخػیتی هذیشاى ٍ

پژٍّص هَسد هغبلؼِ لشاس گشفتٌذ ػجبستٌذ اص :غالحیت الصم دس

وبسآفشیٌی سبصهبًی ٍرَد داسد ٍ اص ثیي ٍیژگیّبی وبسآفشیٌی

اسائِ خذهبت ،اسائِ ساُحلّبی ًَ ،ثسظ ٍ گستشش خذهبت،

سبصهبًی ،رزة فشغتّبی هٌبست ثشای سبصهبى ثیطتشیي تأحیش

ثبصاسیبثی خذهبت ،هذیشیت هبلی ٍ ثَدرِثٌذی ،وست

سا ثش وبسآفشیٌی سبصهبًی داضتِ است .وَساتىَ ٍ ّبرتس
(ً )2004یض دسیبفتٌذ وِ ًمصّبی وبسآفشیٌبًِ ،دس هحیظّبی

 .3ثِ هٌظَس ایزبد اختػبس ثشای "ٍیژگی ّبی غالحیتی وبسآفشیٌی ٍ تَاًبیی

ػولیبتی هٌزش ثِ ایزبد تٌص دس افشاد ضذُ ٍ آغبص ثِ وبس ٍ

ّبی هْبست ضغلی وتبثذاساى" دسایي پژٍّص اص "ٍیژگی ّبی غالحیتی

فؼبلیت وبسآفشیٌبًًِ ،یبصهٌذ سیسهپزیشی هبلی ،ضغلی،

وبسآفشیٌی وتبثذاساى" استفبدُ خَاّذ ضذ.

1
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4

 .ثِ هٌظَس ایزبد اختػبس ثشای " وتبثذاساى وتبثخبًِ ّبی داًطگبّی

ٍاحذّبی ربهغ داًطگبُ آصاد اسالهی" دس ایي پژٍّص اص " وتبثذاساى "
استفبدُ خَاّذ ضذ.

9

شٌاسایی ٍیژگیّاي كارآفریٌی صالحیتی ٍ تَاًاییّاي هْارت شغلی ...

دسآهذّبی هبلی ،هذیشیت ٍ تَسؼِ گشٍُّبی وبسی ،ایزبد

غبحت ًظشاى ٍ وتبثذاساى تَصیغ ٍ ثب استفبدُ اص ضشیت تَافمی

هطبسوت ثیي وبسثشاى ٍ وتبثذاس ،وٌتشل ویفیت خذهبت،

سٍایی آى تأییذ گشدیذ .ثِ هٌظَس ثشسسی هیضاى پبیبیی

یبدگیشی سبصهبًی ،استجبط ثب هتخػػبى هَضَػی ،افضایص

پشسصًبهِ ،ثب استفبدُ اص سٍش آصهَى ضشیت آلفبی وشًٍجبخ،

هزوَػِ هٌبثغ ،استجبعبت فشدی ٍ تخػػی ثب ّوىبساى ٍ

پبیبیی آى 0/823ثشآٍسدُ ضذ .تزضیِ ٍ تحلیل دادُّب دس دٍ

هَارِْ ثب چبلصّبی وبسی.

سغح آهبس تَغیفی ٍ آهبس استٌجبعی (ضبخع ،2 KMOآصهَى

فشضیِّبی ایي پژٍّص ػجبستٌذ اص :

وشٍیت ثبستلت ،تحلیل ٍاسیبًس یه سَیِ ،ضشایت ّوجستگی

ٍ .1یژگیّبی وبسآفشیٌی دس هؤلفِ غالحیتی دس وتبثذاساى

ٍ تؼییي آصهَى  )Tغَست گشفت .ثشای هٌبست ثَدى دادُّبی

دس سغح «هتَسظ وبسآفشیي ثَدى» است.
 .2ثیي هذسن تحػیلی ٍ ٍیژگیّبی غالحیتی وبسآفشیٌی
وتبثذاساى ساثغِ هؼٌبداسی ٍرَد داسد.
 .3ثیي سغح تحػیالت ٍ ٍیژگیّبی غالحیتی وبسآفشیٌی

هَرَد ٍ تؼذاد آًْب دس تحلیل یبفتِّبی پژٍّص ،اص
ضبخع ٍ KMOآصهَى ثبستلت استفبدُ هیضَد وِ دس ایي
پژٍّص ثشای اعویٌبى اص هٌبست ثَدى دادُّبی هَرَد ٍ تؼذاد
آًْب اص ایي ضبخع ٍ آصهَى استفبدُ ضذ.

وتبثذاساى ساثغِ هؼٌبداسی ٍرَد داسد.
یافتٍَای پژيَص
زيش پژيَص

هتغیشّبی روؼیتضٌبختی وتبثذاساى هَسد پژٍّص ًطبى داد

ًَع پژٍّص ،وبسثشدی ٍ سٍش آى پیوبیص -تحلیلی است.

وِ  73دسغذ اص ربهؼِ آهبسی ،صى ثَدًذّ .وچٌیي  63دسغذ اص

ثب هغبلؼِ هجبحج ًظشی پیشاهَى «آصهَىّبی خَدسٌزی

وتبثذاساى ثب هذسن وتبثذاسی دس وتبثخبًِّب هطغَل فؼبلیتٌذ.

وبسآفشیٌیٍ 23 ،»1یژگی وبسآفشیٌی دس هؤلفِ غالحیتی اص هٌبثغ

سغح تحػیالت  69دسغذ ،وبسضٌبسی ٍ تٌْب  3دسغذ اص آًبى

هؼتجش ٍ سٍصآهذ استخشاد ضذ .پس اص رشح ٍ تؼذیل ایي

داسای هذسن دیپلن ثَدًذ.

ٍیژگیّب ٍ هغبثمت آى ثب ٍیژگیّبی وتبثذاساى ،تؼذاد
ٍ15یژگی وِ ثیطتشیي ّنپَضبًی سا ثب فؼبلیتّبی وتبثخبًِ ٍ
هشوض اعالعسسبًی داًطگبّی داضتٌذ اص سَی غبحت ًظشاى
سٍاىضٌبسی ،هذیشیت ،التػبد ،وتبثذاسی ٍ اعالعسسبًی ٍ

فشضیِ ٍ .1یژگیّبی وبسآفشیٌی دس هؤلفِ غالحیتی دس
وتبثذاساى دس سغح «هتَسظ وبسآفشیي ثَدى » است.
ثشای آصهَى فشضیِ اٍل اص آصهَى  Tاستفبدُ ضذ وِ ًتبیذ
آى دس رذٍل یه آهذُ است:

وتبثذاساى داًطگبّی اًتخبة ضذ .ثب استفبدُ اص پشسصًبهِ
خَداظْبسی ثب  32سؤال (دس همیبس لیىشت) دادُّب دس 15
ٍاحذ ربهغ داًطگبُ آصاد اسالهی گشدآٍسی ضذ .ول ربهؼِ
آهبسی ً 109فش اص وتبثذاساى وتبثخبًِّبی داًطگبّی ثَدًذ وِ
ثِ غَست سشضوبسی هَسد هغبلؼِ لشاس گشفتٌذ .رْت دستیبثی
ثِ اػتجبس ٍ سٍایی اثضاس سٌزص ،پشسصًبهِ ثیي تؼذادی اص
 .1ثش اسبس آصهَى ّبی خَدسٌزی وبسآفشیٌی وِ دس وتبة هذیشیت
وبسآفشیٌی(حسي هشادی ،1385 ،ظ )264-261.آهذُ است ،ایي
آصهَى ّب اص ربهؼیت ثبالیی ثشخَسداسًذ ،لزا هالن سٌزص ٍیژگی
ّبی وبسآفشیٌی وتبثذاساى داًطگبّی دس هَلفِ غالحیتی دس ایي
پژٍّص ثَدُ است.
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جذيل .0وتایج آزمًن  Tبراي سىجش معیار يیژگیَاي صالحیتی كارآفریىی
ربهؼِ آهبسی

هیبًگیي

آهبسُ F

همذاس T

سغح هؼٌبداسی

109

3/824

3/120

1/325

0/188

ثشاسبس رذٍل یه ،چَى اوخش ٍیژگیّبی غالحیتی
وبسآفشیٌی وتبثذاساى دس حذ صیبد ثَد ٍ هیبًگیي  3/824ثشای

فشضیِ  .2ثیي هذسن تحػیلی ٍ ٍیژگیّبی غالحیتی
وبسآفشیٌی وتبثذاساى ساثغِ هؼٌبداسی ٍرَد داسد.

حذ هتَسظ ،اص اهتیبص  3ثیطتش است (اهتیبص 5،4،3،2،1ثشای

ثشای آصهَى فشضیِ دٍم اص سٍش تحلیل ٍاسیبًس یه سَیِ

گضیٌِّبی ثسیبسون ،ون ،هتَسظ ،صیبد ٍ ثسیبس صیبد) ،ثٌبثشایي

استفبدُ ضذ .وتبثذاساى ثش اسبس هذسن تحػیلی خَد دس دٍ

ٍیژگیّبی

فشضیِ اٍل هجٌی ثش سغح «هتَسظ وبسآفشیي ثَدى »

گشٍُ وتبثذاسی ٍ غیشوتبثذاسی لشاس گشفتِ ٍ ثب تَرِ ثِ ًوشات

غالحیتی وبسآفشیٌی دس وتبثذاساى وتبثخبًِّبی داًطگبّی تأییذ

وبسآفشیٌی آًبىً ،تبیذ دس رذٍل  2ثِ دست آهذ:

ضذ.
جذيل .2خالصٍ تحلیل ياریاوس یک سًیٍ پژيَش بر اساس مذرک تحصیلی كتابذاران
هٌبثغ تغییش

هزوَع هززٍسات

دسرِ آصادی

هیبًگیي هززٍسات

ثیي گشٍُ ّب

5/64

6

0/94

دسٍى گشٍُ ّب

56/562

102

0/555

روغ

62/202

108

ثشاسبس رذٍل ،چَى آهبسُ Fهحبسجِ ضذُ ( )1/695ثشای
دسرِ آصادی  102ٍ 6دس سغح هؼٌبداسی ( )0/130هذسن

آهبسُ F

سغح هؼٌبداسی
0/130

1/695

فشضیِ  .3ثیي سغح تحػیالت ٍ ٍیژگیّبی غالحیتی
وبسآفشیٌی وتبثذاساى ساثغِ هؼٌبداسی ٍرَد داسد.

تحػیلی وتبثذاساى اص  0/01ثضسگتش است .ثٌبثشایي ثیي هذسن

ثشای آصهَى فشضیِ سَم ًیض اص سٍش تحلیل ٍاسیبًس یه

تحػیلی وتبثذاسی ٍ ٍیژگیّبی غالحیتی وبسآفشیٌی وتبثذاساى

سَیِ استفبدُ ضذ .وتبثذاساى ثشاسبس سغح تحػیالت خَد دس

ساثغِ هؼٌبداسی ٍرَد داضتِ ٍ وتبثذاساى ضبغل ثب هذسن

چْبسگشٍُ دیپلن ،وبسداًی ،وبسضٌبسی ٍ وبسضٌبسی اسضذ (ٍ ثِ

تحػیلی وتبثذاسی ،وبسآفشیٌی ثیطتشی ًسجت ثِ وتبثذاساى ثب

ثبال) لشاس گشفتِ ٍ ثب تَرِ ثِ ًوشات وبسآفشیٌی آًبىً ،تبیذ

هذسن تحػیلی غیشوتبثذاسی داضتٌذ .دس ًتیزِ فشضیِ دٍم

دسرذٍل  3ثِ دست آهذ:

پژٍّص تأییذ ضذ.
جذيل .3خالصٍ تحلیل ياریاوس یک سًیٍ پژيَش بر اساس سطح تحصیالت كتابذاران
هٌبثغ تغییش

هزوَع هززٍسات

دسرِ آصادی

هیبًگیي هززٍسات

ثیي گشٍُ ّب

287/230

7

41/033

دسٍى گشٍُ ّب

1827/761

101

18/097

روغ

2114/991

108
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آهبسُ F
2/267

سغح هؼٌبداسی
0/035

00

شٌاسایی ٍیژگیّاي كارآفریٌی صالحیتی ٍ تَاًاییّاي هْارت شغلی ...

ثش اسبس رذٍل ،چَى آهبسُ Fهحبسجِ ضذُ ( )2/267ثشای

وبسآفشیٌی داضتِ ٍ وتبثذاساى ثب سغح تحػیالت پبییي (وبسداًی

دسرِ آصادی  101 ٍ 7دس سغح هؼٌبداسی ( )0/035دس سغح

ٍ پبییيتش) ووتشیي ًوشات وبسآفشیٌی سا وست وشدُاًذ .لزا

تحػیالت وتبثذاساى اص  0/01ثضسگتش است ثٌبثشایي ساثغِ سغح

فشضیِ سَم پژٍّص ًیض تأییذ ضذ .دس ثشسسی ضشایت

تحػیالت ٍ ٍیژگیّبی غالحیتی وبسآفشیٌی وتبثذاساى ثِ عَس

ّوجستگی ٍ تؼییي ثیي ٍیژگیّبی غالحیتی وبسآفشیٌی ثب

وبهل هؼٌبداس ثَدُ ،ثِ عَسی وِ وتبثذاساى ثب سغح تحػیالت

هتغیشّبی روؼیتضٌبختی ٍ ّوچٌیي تأحیشپزیشی ٍیژگیّب اص

وبسضٌبسی ٍ ثبالتش ،ثیطتشیي ًوشُ سا دس ٍیژگیّبی غالحیتی

یبفتِّبی پژٍّص سا ثِ تفىیه ًطبى هیدّذ:
هتغیشّب ،رذٍل  4

جذيل .4ضریب َمبستگی ي ضریب تعییه يیژگی َاي صالحیتی كارآفریىی كتابذاران با متغیرَاي جمعیت شىاختی
يیژگی َای صالحیتی
صالحیت الشم دز ازائٍ

ضسیة
َمثستگی

ضسیة

يیژگی َای

تعییه

صالحیتی

0/245

0/06

ازائٍ زاٌحلَای وً

0/401

0/161

تسط ي گستسش خدمات

0/303

0/092

تاشازیاتی خدمات

0/217

0/047

0/380

0/144

0/198

0/039

0/260

0/068

2/227

2/251

خدمات

مدیسیت مالی ي تًدجٍ
تىدی
کسة دزآمدَای مالی
مدیسیت ي تًسعٍ گسيٌ-
َای کازی
مطازکت تیه کازتسان ي
کتاتداز

وٌتشل ویفیت
خذهبت
یبدگیشی سبصهبًی
استجبط ثب
هتخػػبى
افضایص هزوَػِ
هٌبیغ
استجبعبت فشدی ثب
ّوىبساى
استجبط تخػػی
ثب ّوىبساى
هَارِْ ثب چبلص-
ّبی وبسی

ضسیة
َمثستگی

ضسیة
تعییه

0/379

2/143

0/224

2/252

0/208

2/243

0/275

2/275

0/142

2/222

0/211

2/244

0/140

2/222

ثشاسبس رذٍل ٍ ،4یژگی اسائِ ساُحلّبی ًَ ،ثیطتشیي

هؼٌبداسی سا ثیي هتغیشّبی روؼیتضٌبختی ثب ٍیژگیّبی

هیضاى ضشیت ّوجستگی (ٍ ٍ )0/401یژگی هَارِْ ثب

غالحیتی وبسآفشیٌی ًطبى هیدّذ .دس غَستی وِ ثمیِ

چبلصّبی وبسی ،ووتشیي هیضاى ضشیت ّوجستگی ( )0/140سا

ٍیژگیّب ّیچ ساثغِ هؼٌبداسی ثب هتغیشّبی روؼیتضٌبختی

داسد وِ ثِ تشتیت ثیطتشیي ٍ ووتشیي تأحیش سا اص هتغیشّبی

ًذاسًذ.

روؼیتضٌبختی وتبثذاساى هیپزیشًذ .چَى سغح هؼٌبداسی
ٍیژگیّبی اسائِ ساُحلّبی ًَ ،هذیشیت هبلی ٍ ثَدرِثٌذی ثب

تحث ي وتیجٍ گیسی

سغح تحػیالتٍ ،یژگی وٌتشل ویفیت خذهبت ثب هذسن

ثش اسبس فشضیِ اٍلٍ ،یژگیّبی غالحیتی وبسآفشیٌی

تحػیلی اص همذاس آلفبی  0/05ووتش است ،پژٍّص ساثغِ

وتبثذاساى ثِ عَس هؼٌبداسی اص حذ هتَسظ وبسآفشیي ثَدى ثبالتش

02

فصلًاهِ داًش شٌاسی (علَم كتابداري ٍ اطالع رساًی ٍ فٌاٍري اطالعات)

هحودرضا اباذري | فْیوِ باب الحَائجی | فاطوِ ًَشیي فرد

ثَد ٍ ایي اهش ثب ًتبیذ تحمیمبت هضغشصادُ (،)1377

دیگش وبسآفشیٌبى ثبیذ دس هحیظ وبسی ثب هْبستّبی استجبعی

ادّوی( ،)1383دسگبّی ( ٍ )1385دائَم (ّ )2011نسَ ثَدُ

خَد ثب دیگشاى هطبسوت داضتِ ثبضٌذ ٍ ثِ ػٌَاى وبسوٌبى

صیشا وتبثذاساى ّوبًٌذ دیگش وبسآفشیٌبى (دس ثخصّبی تَلیذی ٍ

تَاًوٌذ وتبثخبًِّب ثب وست تَاًبییّب ٍ هْبستّبی ضغلی خَد

خذهبتی) داسای ٍیژگی ّبی وبسآفشیٌی هتَسظ ثِ ثبالّستٌذ .ثش

دس آیٌذُ ،ثِ دلیل ووجَد ٍلت ٍ ًجَد هْبست وبفی دس وبسثشاى،

اسبس یبفتِ پژٍّص وَساتىَ ٍ ّبرتس ( )2004وتبثذاساى ًیض

ثبصیبثی اعالػبت سا ثبیذ اًزبم دٌّذ .صیشا پشاوٌذگی اعالػبت

دس هحیظّبی ػولیبتی وتبثخبًِّب ٍ هشاوض اعالػبتی ثبیذ ثِ

هَرت گشدیذُ وِ هشاوض اعالػبتی ،وتبثذاساًی سا تشثیت ًوبیٌذ

عَس هذاٍم ثب هْبستّبی استجبعی ثب هشارؼبى ٍ ّوىبساى دس

تب ثتَاًٌذ دستشسی ّشچِ ثیطتش وبسثشاى سا ثِ اعالػبت پشاوٌذُ

اهش اعالعسسبًی ،تؼبهل ٍ ّوىبسی داضتِ ثبضٌذ .دس استجبط ٍ

فشاّن سبصًذ .ثِ ایي تشتیت ،سشهبیِ گزاسیّب ثیطتش ثش

تأحیش آهَصش ٍ تزشثِ ػولی وبسآفشیٌبى ،یبفتِّبی پژٍّص

وتبثذاساى ٍ ًِ فٌبٍسی هتوشوض هیضًَذ (هشادی ٍ حبری

دائَم (ً )2011طبى داد وِ وبسآفشیٌبى ثب ٍیژگیّبی وبسآفشیٌی

ػضیضی.)1389 ،

هتَسظ ثِ ثبال ،اص آهَصشّبی وبسآفشیٌی دس هحیظ وبسضبى ثْشُ

ثشاسبس فشضیِ دٍم ،وتبثذاساى ثب هذسن تحػیلی وتبثذاسی،

هیثشًذ ٍ ساثغِ هستمین ٍ هؼٌبداسی هیبى آهَصش ٍ فؼبلیتّبی

وبسآفشیٌی ثیطتشی ًسجت ثِ وتبثذاساى ثب هذسن تحػیلی

وبسی ٍرَد داسد .دس وتبثذاساى ًیض آهَصش وبسآفشیٌی ثِ ػٌَاى

غیشوتبثذاسی داضتٌذ ٍ ایي یبفتِ ثب تحمیك ًبظن ٍ ػجبسی

یىی اص تَاًبییّبی الصم ثشای احشاص ػولىشد ثبال ثسیبس

(ّ )1384وسَ است ،صیشا آًبى دسیبفتٌذ هذیشاى ثب هذسن

ضشٍسی ثَدُ ٍ ساُ سا ثشای سسیذى ثِ اّذاف وتبثخبًِّب ٍ

تحػیلی تخػػی ثبال دس هحیظ وبسیً ،سجت ثِ افشاد ثب

هشاوض اعالػبتی ّوَاس خَاّذ وشد .ایي لبثلیتّب دس

هذسن تحػیلی غیشهشتجظ ٍ پبییيتش ،وبسآفشیٌی ثیطتشی داسًذ.

ٍیژگیّبی غالحیتی وبسآفشیٌی وتبثذاساى داًطگبّی ًیض لبثل

یبفتِّبی پژٍّص حبضش ،ربی ثسی تأهل داسد صیشا ًتبیذ ًطبى

تأهل است ثِ عَسی وِ ٍیژگی ّبی ثسظ ٍ گستشش ٍ وٌتشل

داد وتبثذاساى ثب هذسن تحػیلی هشتجظ ،وبسآفشیيتش اص دیگش

ویفیت خذهبت ،یبدگیشی سبصهبًی ،استجبط ثب هتخػػبى

وتبثذاساى ّستٌذ ،پس ایي اهش ضشٍست ثِ وبسگیشی هتخػػبى

هَضَػی ،استجبط فشدی ٍ تخػػی ثب ّوىبساى ،افضایص

وتبثذاسی ٍ اعالعسسبًی سا دس وتبثخبًِّب ٍ هشاوض اعالػبتی

هزوَػِ هٌبثغ ٍ هَارِْ ثب چبلصّبی وبسی ثشاسبس یبفتِّبی

ًطبى هیدّذ.

پژٍّص ،دس وتبثذاساى وتبثخبًِّبی داًطگبّی دس حذ صیبد

ثشاسبس فشضیِ سَم ،ساثغِ سغح تحػیالت ٍ ٍیژگیّبی

ٍرَد داضت ٍ ایي اهش ثب یبفتِّبی تحمیمبت عجبعجبئی ()1386

غالحیتی وبسآفشیٌی وتبثذاساى ثِ عَس وبهل هؼٌبداس ثَدُ ٍ

ٍ چل ٍ ّبٍسث (ّ )2009وسَ است ،صیشا آًْب هؼتمذًذ

وتبثذاساى ثب سغح تحػیالت وبسضٌبسی ٍ ثبالتش ،ثیطتشیي

غالحیت ٍ تَاًبیی وبسآفشیٌبى دس اًزبم اهَس ،هَرت افضایص

ًوشات وبسآفشیٌی سا وست وشدُاًذ ،دسحبلیوِ وتبثذاساى ثب

هَفمیت آًبى خَاّذ ضذ .دیگش ٍیژگی ّبی غالحیتی

سغح تحػیالت پبییي (وبسداًی ٍ پبییيتش) ونتشیي ًوشات سا

وبسآفشیٌی هَسد ثشسسی دس وتبثذاساى دس حذ هتَسظ ثَدُ ٍ ایي

دس ٍیژگیّبی غالحیتی داضتٌذ ،ایي ًتبیذ ّوسَ ثب ًتبیذ

اهشدستحمیمبت صیبدی آهذُ است .ثش اسبس ًظش وَساتىَ ٍ

پژٍّص ثٌیگض )1998( 1استٍ .ی دسیبفت ،وبسآفشیٌبًی وِ

ّبرتس ( )2004هجٌی ثش سیسهپزیشی دس فؼبلیتّبی

احتوبل ضىستطبى ثیطتش است وسبًی ّستٌذ وِ تزشثِ داضتِ

وبسآفشیٌبًِ ثبصاسیبثی ،هذیشیت هبلی ٍ ثَدرِ ثٌذی ،وست

اهب تحػیالت ًذاسًذ ،گشٍُ دیگشی وِ احتوبل ضىست آًْب

دسآهذّبی هبلی دس هحیظ وبسی ٍ تؼبهل ثب هشارؼبى ٍ

حتی اص گشٍُ اٍل ثیطتش است ،وسبًی ّستٌذ وِ آهَصش دیذُ

استفبدُوٌٌذگبى ٍ ًیض ثشاسبس ًتبیذ تحمیك سستوی ( )1387دس

ٍلی تزشثِ ًذاسًذ .ثشػىس ،وبسآفشیٌبًی وِ ّن تزشثِ داسًذ ٍ

رزة فشغتّبی هٌبست ثشای سبصهبى ،وتبثذاساى ًیض ّوچَى

1
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شٌاسایی ٍیژگیّاي كارآفریٌی صالحیتی ٍ تَاًاییّاي هْارت شغلی ...
آهَصش دیذُاًذ پشسَدتشیي فؼبلیتّبی وبسآفشیٌبًِ سا اًزبم

پَل سایذ دس التػبدّبی ًَآٍساًِ است (ویشن .)2005 ،1اهشٍصُ

هیدٌّذ .ثٌیگض هؼتمذ است :گشچِ تحػیالت داًطگبّی پیص

استفبدُ ثیطتش اص اعالػبت هَرَد دس وتبثخبًِّب ٍ هشاوض

ًیبص هَفمیت ٍ اًزبم فؼبلیتّبی وبسآفشیٌی ًیست اهب ثشای

اعالػبتی ثب وتبثذاساًی وِ داسای ٍیژگی ّبی وبسآفشیٌبًِ دس
2

سضذ دس سلسلِ هشاتت سبصهبًی ،ثْتش است تحػیالت

تَاًبییّب ٍ هْبستّبی ضغلی ثبضٌذ ،هیسش خَاّذ ثَد  .چَى

داًطگبّی ٍ آهَصشّبی هذیشیتی ًیض گزساًذُ ضَد.

ٍیژگی اسائِ ساُحلّبی ًَ تَسظ وتبثذاساى ًمص هْوی دس

دس ثشسسی ٍ ًمص وبسآفشیٌبى دس سبصهبى ّبی ػلوی،

پیطجشد اّذاف سبصهبًی وتبثخبًِ داسد ٍ ایي ٍیژگی دس

فشٌّگی ٍ آهَصضی ثبیذ ثِ چگًَگی فؼبلیت ٍ اًزبم اسائِ

وتبثذاساى هَسد پژٍّص دس سغح هتَسغی ثَد ،ثٌبثشایي پیطٌْبد

خذهبت آًبى ًیض تَرِ وشدً .مص ایي وبسآفشیٌبى ػالٍُ ثش تغییش

آصادی ػول ٍ دس اختیبس لشاس دادى اهىبًبت ثِ هٌظَس وطف

ٍ تحَل دس سبصهبى ،ػبهل سبصهبًذّی هٌبثغ ٍ استفبدُ احش ثخص

تَاًبیی اسائِ ساُحل ًَ تَسظ وتبثذاساى ثشای افضایص ایي

اص آًْب ٍ یىپبسچگی ٍ استجبط ثب ًیبصّبی هطتشیبى وِ ثش اسبس

ٍیژگیّب اسائِ ضذُ است.

لبثلیتّب ٍ ثشًبهِّبی وبسآفشیٌی هٌبثغ اًسبًی ثٌب ضذُ است

ثِ رْت هتَسظ ثَدى سغح ٍیژگی هذیشیت هٌبثغ هبلی ٍ

(احوذپَسداسیبًی .)1386 ،ضَهپیتش ( )2005ثیبى هی وٌذ:

ثَدرِثٌذی وتبثذاساى هَسد پژٍّص ،پیطٌْبد ثشگضاسی

«وبسآفشیٌی ،وبس فیضیىی ًیست ٍ ّش هحیظ ارتوبػی ،هیتَاًذ

دٍسُّبی هذیشیت هٌبثغ هبلی ٍ ثَدرِثٌذی ثشای آًبى ثب تَرِ

ثب سٍش خبظ خَد ثِ وبسآفشیٌی ثپشداصد» لزا یه سبصهبى هی-

ثِ ًَع وتبثخبًِ رْت اًزبم فؼبلیتّبی التػبدی ٍ تمسینثٌذی

تَاًذ هحیغی سا فشاّن ًوبیذ وِ ّوِ اػضب ثتَاًٌذ دس اًزبم

ثَدرِ سبصهبى دس توبم ثخصّبی وتبثخبًِ ٍ هشوض اعالع

اهَس وبسآفشیٌبًِ هطبسوت ًوبیٌذ (حسي هشادی.)1385 ،

سسبًی اسائِ ضذ .ثِ دلیل پبییي ثَدى سغح ٍیژگی وست

سبصهبًی وِ چٌیي هحیغی سا ایزبد ًوبیذ سبصهبًی وبسآفشیي

دسآهذّبی هبلی دس وتبثذاساى هَسد پژٍّص ،پیطٌْبد وست

است .دس ایي سبصهبى ،ایذُّب ٍ خاللیتّب اص افشاد ًطأت

دسآهذّبی هبلی اص فشٍش اعالػبت (وبسآفشیٌی اعالػبتی) وِ

گشفتِ ٍ غالحیت الصم دس اسائِ خذهبت هَرت هی گشدد وِ

ّذف آى فشٍش اعالػبت است ٍ ثبیذ ّوگبم ثب تغییشات

وبسوٌبى ًسجت ثِ ٍظبیف خَد احسبس تؼْذ ًوبیذ.

رْبًی ٍ فٌبٍسیّبی سٍص ،صهیٌِ سا ثشای اًتفبػیسبصی ایي

اًتظبس هیسٍد وتبثذاساى ثتَاًٌذ ثِ ضٌبسبیی ثستشّبیی ثشای

خذهبت فشاّن سبخت.

فؼبلیتّبی وبسآفشیٌبًِ ثپشداصًذ .وتبثخبًِّب ثب تَرِ ثِ هبّیت

ثِ دلیل هتَسظ ثَدى سغح ٍیژگی هذیشیت ٍ تَسؼِ

ػلویضبى ،هىبىّبی ایذُآلی ثشای ایزبد التػبدّبی خاللبًِ

گشٍُّبی وبسی دس وتبثذاساى هَسد پژٍّص ،پیطٌْبد هذیشیت ٍ

ّستٌذّ .شچٌذ ثٌب ثِ ٍضؼیت التػبدی رْبى ،حتی

تَسؼِ گشٍُ ّبی وبسی ثشای تؼبهل ثیطتش وتبثذاساى ثب یىذیگش

سبصهبىّبی تزبسی ثضسي اص ووجَد ثَدرِ سًذ هیثشًذ.

ٍ ثب ربهؼِ استفبدُ وٌٌذُ اسائِ هیضَد ،صیشا ثب ایزبد گشٍُّبی

وتبثخبًِّب ًیض اص ایي اهش هستخٌی ًیستٌذ .دس ثسیبسی اص

وبسی یب تین وبسی هیتَاى صهیٌِ سا ثشای فؼبلیتّبی تیوی ثِ

سبصهبىّب ،وتبثخبًِ یىی اص خذهبت ػلوی است وِ ثیطتشیي

هٌظَس ّن افضایی اهَس سبصهبًی فشاّن سبخت تب سبصهبى دس

سًذ سا اص ووجَد ثَدرِ وبفی ثشای اًزبم اهَسی وِ هَسد

پیطجشد اّذاف خَد هَفك ثبضذ.

ًیبصش است هیثشد .اهب ػلیسغن سوَد التػبدی اخیش دس رْبى،
ٌَّص وبالی ثسیبس ثب اسصش ٍ لبثل فشٍش دس وتبثخبًِّب لبثل
دستشسی است .ایي وبالی ثب اسصش ،اعالػبت است .اعالػبت
هحشن اٍلیِ التػبد رذیذ است .ثِ ػجبست دیگش اعالػبت،
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فصلًاهِ داًش شٌاسی (علَم كتابداري ٍ اطالع رساًی ٍ فٌاٍري اطالعات)

هحودرضا اباذري | فْیوِ باب الحَائجی | فاطوِ ًَشیي فرد

مىاتع
اثبرسی ،م.س ٍ )1393( .دیگشاىٍ .یژگیّبی اًگیضضی(سٍاى ضٌبختی)
وبسآفشیٌی وتبثذاساى پضضىی ثب تبویذ ثش هىتت اًسبًی ،هغبلؼِ

هَسدیٍ :احذّبی پضضىی داًطگبُ آصاد اسالهی .هذیشیت
اعالػبت سالهت.333-326 ،)3(11 ،

احوذپَسداسیبًی ،م .)1386( .وبسآفشیٌی :تؼبسیفً ،ظشیبت ،الگَّب.
تْشاى :ضشوت پشدیس.

ادّوی ،ا .)1383( .هغبلؼِ ٍیژگیّبی وبسآفشیٌی هذیشاى اسضذ
غٌبیغ غزایی اغفْبى .پبیبىًبهِ وبسضٌبسی اسضذ ،اغفْبى.
حسي هشادی ،ى .)1385( .هذیشیت وبس آفشیٌی .وشد :هَسسِ
تحمیمبت ٍ آهَصش هذیشیت.

دسگبّی ،ح .)1385( .ثشسسی ٍیژگیّبی وبسآفشیٌبًِ ٍ ػَاهل هشتجظ
ثب آى دس داًطزَیبى داًطگبُ ضْیذ ثبٌّش وشهبى .پبیبىًبهِ
وبسضٌبسی اسضذ وتبثذاسی ٍ اعالع سسبًی ،وشهبى.

سستوی ،ل .)1387( .ثشسسی ساثغِ ٍیژگیّبی ضخػیتی هذیشاى ثب
وبسآفشیٌی سبصهبًی دس سبصهبىّبی ثْذاضتی دسهبًی ٍاثستِ ثِ
داًطگبُ ػلَم پضضىی تجشیض .پبیبىًبهِ وبسضٌبسی اسضذ ،داًطگبُ
آصاد اسالهی ٍاحذ ػلَم ٍ تحمیمبت ،تْشاى.

عجبعجبئی ،ف .)1386( .ثشسسی ٍیژگیّبی وبسآفشیٌی ٍ احشثخطی
هذیشاى دثیشستبى دختشاًِ ضْش وشهبى دس سبل تحػیلی .85-86
پبیبىًبهِ وبسضٌبسی اسضذ ،داًطگبُ آصاد اسالهیٍ ،احذ ػلَم ٍ
تحمیمبت ،تْشاى

وَساتىَ ،د.؛ ّبرتس ،سً .)1383( .گشش هؼبغش ثش وبس آفشیٌی.
(اثشاّین ػبهل هحشاثی؛ هحسي تجشایی ،هتشرن) .هطْذ  :داًطگبُ

هضغشصادُ ،ف.ا .)1377( .هشٍسی ثش اّذاف ووی تحمیمبت دس
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