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 چکیدُ

، ًَؿتبسی ٍ ثبصخَسد ثب ػالهت ػبصهبًی وبسوٌبى ٍ اػبتیذ هشاوض سػبًی اعالع ّبی هْبستپظٍّؾ حبضش ثب ّذف تؼییي ساثغِ ثیي  

ًفش اص وبسوٌبى ٍ  632ٍ خبهؼِ آهبسی ؿبهل  1397اًدبم ؿذُ اػت. ایي هغبلؼِ همغؼی دس ػبل ػلوی وبسثشدی اػتبى هشوضی 

ًوًَِ هـخق ٍ ثب اػتفبدُ اص ًفش ثِ ػٌَاى  175ثبؿذ وِ ثش اػبع فشهَل وَوشاى اػبتیذ هشاوض ػلوی وبسثشدی اػتبى هشوضی هی

گیشی تلبدفی ایي تؼذاد اص ثیي خبهؼِ آهبسی اًتخبة ؿذًذ. دس ایي پظٍّؾ هتغیش هْبست استجبعی ؿبهل پٌح هإلفِ هْبست ًوًَِ

سػبًی، ًَؿتبسی ٍ ثبصخَس ثِ ػٌَاى هتغیش هؼتمل ٍ ػالهت ػبصهبًی ثِ ػٌَاى هتغیش ٍاثؼتِ ثَدُ اػت. والهی، ؿٌَدی، اعالع

ای( ٍ ػالهت ػبصهبًی )َّی ٍ فیلذهي( ثِ . استجبعی )ثبستَى خی ّبی هْبستاػتبًذاسد  ّبی ًبهِ پشػؾالػبت ثب اػتفبدُ اص اع

ّوجؼتگی پیشػَى ٍ  ّبی ضشیتّب ثب سٍؽ آهبسی تَكیفی ٍ اػتٌجبعی ٍ ثِ ٍػیلِ آصهَىآٍسی ؿذًذ. دادُؿیَُ لیىشت خوغ

ّبی هغبلؼِ حبضش حبوی اص ٍخَد ساثغِ هؼٌبداس یبفتِ تحلیل ؿذ. 21 ًؼخِ SPSS افضاسًشم آصهَى سگشػیَى خغی ثب اػتفبدُ اص

ساثغِ هؼتمین ثیي  ثِ ثبتَخِ( ثَدُ اػت. r;478/0، ًَؿتبسی ٍ ثبصخَسد ثب ػالهت ػبصهبًی )سػبًی اعالع ّبی هْبستثیي 

، سػبًی اعالع ّبی هْبستػذ دس كَست ثْجَد س، ًَؿتبسی ٍ ثبصخَسد ثب ػالهت ػبصهبًی ثِ ًظش هیسػبًی اعالع ّبی هْبست

 یبثذ.ًَؿتبسی ٍ ثبصخَسد ػالهت ػبصهبًی ًیض ثْجَد هی
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 هقدهِ

اختوبػی ثبیذ تَخْی سٍص افضٍى ثِ استجبعبت ػبصهبًی ٍ ػالهت  ًْبد یه ّب ٍ هشاوض ػلوی وبسثشدی ثِ ػٌَاى داًـگبُ 

گیشی ثِ ػوت اّذاف ػبصهبى ٍ ًحَُ ّبی اخاللی داؿتِ ثبؿٌذ. ثذیْی اػت چگًَگی خْتًظبم اداسی ٍ سؿذ اسصؽ

آهَصؿی ٍ اص خولِ  ّبی ػبصهبى. اص ًىبت ضشٍسی ٍ هَسد تَخِ هذیشاى اػت ػبصهبًی ثشٍىثشلشاسی استجبعبت دسٍى ٍ 

ثب تؼلظ وبفی ثش  حبل دسػیيآى ثب ثشخَسداسی اص یه هذیشیت وبسآهذ ٍ ؿبیؼتِ ٍ  صیشهدوَػِّبی ّب ٍ داًـىذُداًـگبُ

ّب ٍ اّذاف خَد خبهِ ػول پَؿبًذُ؛ ضوي تالؽ دس تَاًٌذ ثِ ػیبػتاستجبعی ٍ سفتبس ثْتش ثب وبسوٌبى هی ّبی هْبست

(. 1383آٌّچیبى،) ؿًَذّبی ػالهت ػبصهبًی ثِ ػٌَاى یه ػبصهبى ػبلن هؼشفی خْت ثشخـَسداسی اص ٍیظگی

اختوبػی وِ اص دیشثبص ًمؾ  ّبی ػبصهبى تشیي گؼتشدُ، هإثشتشیي ٍ تشیي هْنآهَصؿی ثِ ػٌَاى یىی اص  ّبی ػبصهبى

اسًذ ٍ اص خولِ هؼبئل ػبصًذُ ٍ اػبػی دس ثمب ٍ تذاٍم فشٌّگ ٍ توذى ثـشی ایفب وشدُ اػت، اص اّویت ثؼضایی ثشخَسد

. یىی اص ًىبت هْن ٍ ثبؿذ هیهْوی وِ ًظبم آهَصؽ ػبلی ثش آى تأویذ داسد، تَخِ ثِ ػالهت ػبصهبًی وبسوٌبى ٍ اػبتیذ 

روش ؿذُ دس خلَف ػالهت ػبصهبًی اػبتیذ ٍ وبسوٌبى، ًحَُ  ّبی هإلفِاػبػی دس هإػؼبت آهَصؽ ػبلی دس ساثغِ ثب 

 ّبی هْبستًجَد  هؼئلِوِ دس حبل حبضش ًیض  ثبؿذ هیداًـدَیبى ٍ ّوىبساى  - ىذیش، وبسوٌبه - ىثشلشاسی سٍاثظ وبسوٌب

استجبعی ػجت ثشٍص هـىالتی دس خلَف استجبط وبسی ثب دیگشاى )استجبط هإثش، ّوىبسی گشٍّی(، هذیشیت ادساوی 

لَاًیي( ٍ غیشُ گشدیذُ اػت. هدْض  )هذیشیت صهبى، پبیجٌذی ثِ ّب ػیبػت(، سػبیت لَاًیي ٍ گیشی تلوین، سیضی ثشًبهِ)

الصم اص خولِ هْبست ثشلشاسی استجبعی ثبػث هی ؿَد تب ثِ ًظبم آهَصؿی  ّبی هْبستوشدى وبسوٌبى هشاوض آهَصؿی ثِ 

 ّبی هحیظ، هإػؼبت آهَصؽ ػبلی ٍ ّب داًـگبُ(. 1391اثشثخؾ ثب وبسایی ٍ اػتجبس ثبالیی دػت پیذا وٌین )ثبلیبًی همذم، 

، ّوؼَ ثبؿٌذ هیاص ًخجگبى ٍ فشّیختگبى خَاى خبهؼِ  ای هالحظِ لبثلاػتبى هشوضی ًیض وِ دس ثشگیشًذُ ثخؾ داًـدَیی 

استجبعی وبسوٌبى سا  ّبی هْبستوِ هَضَع  اًذ گشدیذُ ّبیی دگشگًَیٍ  ّب چبلؾثب فضبی دس حبل گزاس هَخَد، دسگیش 

دس كذد اػت تب ثب ثشسػی همذهبتی ٍ هغبلؼِ هشاوض ػلوی  . لزا هحمك دس ایي تحمیكًوبیذ هیًیبصهٌذ ثشسػی ٍ تحمیك 

استجبعی وبسوٌبى ٍ اػبتیذ هشاوض ػلوی وبسثشدی اػتبى هشوضی سا ثش  ّبی هْبستوبسثشدی اػتبى هشوضی، تأثیشگزاسی 

 ػالهت ػبصهبًی آًبى تأییذ ًوبیذ. اص آًدب وِ حذع ٍ گوبى هحمك ثش اػبع هغبلؼبت همذهبتی خَد ثش ایي اػت وِ

اػت ایي تحمیك  تأثیشگزاساستجبعی ثش ػالهت ػبصهبًی اػبتیذ ٍ وبسوٌبى هشاوض آهَصؿی ػبلی اػتبى هشوضی  ّبی هْبست

. استمبء ػالهت ًظبم اداسی ثِ ػٌَاى ثْتشیي ساّىبس پیـگیشی اص فؼبد گشدد هیحَل تأییذ فشضیِ ٍ ادػبی فَق اًدبم 

ًمؾ ثِ ػضایی دس تخلیق هغلَة هٌبثغ، افضایؾ  تَاًذ هی اداسی ثِ خبی هَاخِْ ٍ همبثلِ ثب فؼبد اداسی،
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ّبی حىَهت ؿذُ ٍ اػتوـبد هـشدم ثِ دٍلـت ، اؿتغبل ٍ سفبُ ػوَهی داؿتِ ثبؿذ ٍ هَخت اػتحىــبم پبیِگزاسی ػشهبیِ

استجبعی ثش ػالهت ػبصهبًی وبسوٌبى ٍ اػبتیذ هشاوض  ّبی هْبستّذف اكلی ایي تحمیك، ثشسػی تأثیش  .سا افضایؾ دّذ

ثش ػالهت ػبصهبًی « هْبست والهی» ػلوی وبسثشدی اػتبى هشوضی اػت ٍ اّذاف فشػی تحمیك، ؿٌبخت ٍ تؼییي تأثیش

 ثش ػالهت ػبصهبًی وبسوٌبى ٍ اػبتیذ؛ ؿٌبخت ٍ تؼییي تأثیش« هْبست ؿٌَدی»ؿٌبخت ٍ تؼییي تأثیش  وبسوٌبى ٍ اػبتیذ؛

ثش ػالهت ػبصهبًی « هْبست ثبصخَس»ثش ػالهت ػبصهبًی وبسوٌبى ٍ اػبتیذ، ؿٌبخت ٍ تؼییي تأثیش « سػبًی اعالعهْبست »

 ثش ػالهت ػبصهبًی وبسوٌبى ٍ اػبتیذ اػت.« هْبست ًَؿتبسی»ؿٌبخت ٍ تؼییي تأثیش  وبسوٌبى ٍ اػبتیذ؛

 هرٍری بر ادبیات ٍ پیطیٌِ تحقیق

داسد، اظْبس هی« ثشسػی ساثغِ ثیي ػولىشد هذیشاى ثب ػالهت ػبصهبًی» ػٌَاى ثبای دس همبلِ (1389ؿشیفی ٍ آلبػی ) 

ثشای داؿتي خبهؼِ ػبلن ثبیذ ػبصهبى ػبلن ایدبد وٌین ٍ ثشای ایٌىِ ػالهت ػبصهبًی دس یه ػبصهبى ایدبد ؿَد اثتذا ثبیذ 

دّذ ػولىشد هذیشاى دس صهیٌِ یي تحمیك ًـبى هیّب دس ادادُ ٍتحلیل تدضیِخَ هَخَد دس آى ػبصهبى ؿٌبختِ ؿَد. 

گزاسد. ّوچٌیي ساثغِ هؼٌبداسی ثیي ٍظبیف هذیشاى دس ٍظبیف استجبعی ثش ػالهت ػبصهبًی دس خجشگضاسی ایشًب اثش هی

-اص آًدب وِ ٍظیفِ اكلی ػبصهبى خجشگضاسی اعالع. ثؼذ اعالػبتی ثب ػالهت ػبصهبًی دس خبهؼِ هَسد هغبلؼِ ٍخَد داسد

. ػالهت ػبصهبًی ٍضؼیتی اػت وِ ولیِ ػَاهل یه یبثذ هیای ػبًی اػت، ثٌبثشایي ثؼذ اص ٍظبیف هذیشاى اّویت ٍیظُس

 ٍلت دساػشعػبصهبى لبثلیت تأهیي اّذاف ػبصهبى سا ثِ عَس هغلَة داؿتِ ٍ ثتَاًٌذ اًحشاف اص ٌّدبسّبی اداسی سا 

ب لحبػ ًوبیٌذ. ًظبم اداسی ػبلن، ًظبهی وبسآفشیي ٍ ؿبد اػت وِ ثِ ؿٌبػبیی ٍ تذاثیش الصم ٍ ثِ ٌّگبم سا ثشای سفغ آًْ

ٍ  سخَع اسثبةًیبص ٍالؼی  اػبع ثشسفبُ ٍ آػبیؾ فىشی، خؼوی ٍ اًگیضؽ هثجت ًیشٍی اًؼبًی دس وٌبس اسائِ خذهبت 

( 1391) دُصا هله(. دػبیی ٍ 1381ّوچٌیي ثِ ویفیت، وویت ٍ ػَدآٍسی هٌغمی آى ًیض تَخِ خبف داسد )فٌذسػىی، 

ػولىشد هذیشاى ٍ سضبیتوٌذی وبسوٌبى دس آهَصؽ ػبلی ؿْش  اثشثخـیاستجبعبت ػبصهبًی ثش »دس پظٍّـی ثِ ثشسػی 

اص ًظشیِ استجبعبت حوبیتی ٍ تذافؼی، ثِ ثشسػی ٍ اسصیبثی خَ استجبعی ٍ  گیشی ثْشُپشداختٌذ. ایي پظٍّؾ ثب « هـْذ

ّب دس ایي هشاوض پشداخت. هذیشاى حلمِ استجبعی ّب یب ثخؾگشٍُ خـیاثشثػولىشد هذیشاى ٍ سضبیتوٌذی وبسوٌبى ٍ 

ثش  وٌٌذُ تؼییيّبی اداسی هشاوض ػلوی وبسثشدی ّؼتٌذ وِ ؿیَُ استجـبعی آًْب تأثیشی هیبى وبسوٌبى ٍ ػبهبًِ وٌٌذُ تؼییي

ثِ هـبسوت وبسوٌبى دس اسائِ ًظشات خَد  تَاى هیایدبد خَ تؼبهل دٍػَیِ . ّب داسدّب یب ثخؾثخـی گشٍُشػولىشد ٍ اث

( 1390) ّوىبساى ٍثشای ثْجَد ػبصهبًی ووه وشدُ ٍ اثشثخـی هذیشیت ٍ سضبیتوٌذی وبسوٌبى سا افضایؾ دّذ. سیبحی 

سا ثشسػی ًوَدًذ. « استجبعی هذیشاى ثب ػالهت ػبصهبى دس هشوض ثْذاؿت اػتبى هبصًذساى ّبی هْبستساثغِ »عی پظٍّـی 
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سػبًی ثِ ػٌَاى ّؾ هتغیش هْبست استجبعی ؿبهل چْبس هإلفِ هْبست والهی، ؿٌیذاسی، ًَؿتبسی ٍ اعالعدس ایي پظٍ

اكلی پظٍّؾ دس ًظش گشفتِ ؿذُ ثِ ػٌَاى هتغیش ٍاثؼتِ ثَدُ اػت. ثِ ػمیذُ  هؼئلِهتغیش هؼتمل ٍ ػالهت ػبصهبى وِ 

 ّبی هْبستدس كَست ثْجَد  سػذ هیهت ػبصهبى ثِ ًظش استجبعی هذیشاى ثب ػال ّبی هْبستساثغِ هؼتمین  ثِ ثبتَخِایـبى 

 هتغیش دٍاتخبر تلویوبتی وِ ثش ّش یه اص ایي  تشتیت ایي ثِیبثذ ٍ ثبلؼىغ. استجبعی هذیشاى، ػالهت ػبصهبى ًیض ثْجَد هی

خَاّذ ؿذ.  استجبعی هذیشاى ٍ ػالهت ػبصهبى ٍ دػتیبثی ثِ ػبصهبًی ػبلن ّبی هْبستتأثیش هثجت ثگزاسد ثبػث ثْجَد 

( تحمیمی دس صهیٌِ ػالهت ػبصهبًی اًدبم داد؛ ایي تحمیك ؿبهل پشػٌل ّیئت ػلوی پضؿىی داًـگبُ 2004) 2وبػه

-تَسًتَ ٍ ٍاحذ خذهبت داًـگبُ خَسخیٌیب ثَد. دس ًتیدِ ایي تحمیك، یه ػبصهبى، ٌّگبهی ػبلن اػت وِ هذیشاى ٍ ته

پیًَذًذ تب هؼئَلیتی سا ثشای ایدبد اهىبى وبسی پَیب ثپزیشًذ وِ ٍفبداسی ته وبسهٌذاى دس یه فشآیٌذ هـتشن ثِ یىذیگش ث

 :اص دٍ فشضیِ ایي تحمیك ثذػت آهذ هـتشی ٍ ػَددّی هـتشن سا ثبال خَّذ ثشد. دٍ اػتٌتبج

( استجبط آهبسی هؼٌبداسی ثیي ػولىشدّبی ؿشوت هؼیي ٍ سفتبسّبی سّجشی هذیشاى دسخِ اٍ ثب اػتشع وبسهٌذاى ٍ 1

 .اص وبس ٍخَد داسدغیجت 

ّبی چـوگیش ػولىشد ولی ػبصهبى ساثغِ هؼٌبداسی  ّبی فشدی ٍ پیـشفت ( ثیي سفبُ وبسهٌذاى، غیجت اص وبس، اثتىبس ػول2

 ٍخَد داسد.

 گبًِ ػِ( ثب اسائِ یه تحمیك دس داًـگبُ هیـیگبى، ػالهت ػبصهبًی سا تحت ػٌَاى ثشًبهِ وبهل ٍ خبهغ 2004) 3دسایَ 

 د ثشسػی لشاس داد.ػبصهبًی هَس

تَخِ ثِ وبسوٌبى  -3ػذالت اختوبػی  -2احتشام گزاؿتي  -1اكَل اػبػی اػتمشاس ػالهت ػبصهبًی ػجبست اػت اص:  

ػالهت ػبصهبًی  گبًِ ػِ. گضاسؽ هٌتـش ؿذُ هشثَط ثِ وبس هدوغ دس هَسد ًتبیح اخشای ثشًبهِ دسآهذ ونػبدی ٍ 

 اػت: لشاس اصایي

( تمبضبی 3 ثشًبهِثَدى ٍ وبهل ٍ خبهؼیت  ثشاًگیض چبلؾ( 2بًی ػالهت ػبصهبًی ثِ عَس فضایٌذُ سػ ( تَخِ ثِ خذهت1

 ثبؿذ. ( پزیشؽ داٍعلجبًِ تلویوبت وِ ؿبهل اػتبًذاسدػبصی تؼْذات هی4دائوی تغییش دس ًمؾ ٍ تٌظین هؼئَلیت 

ًی هذاسع هتَػغِ ٍ اػتوبد ٍ هـبسوت ػالهت ػبصهب»( دس سػبلِ دوتشای خَد تحت ػٌَاى 1994) 4ثبسًض وَیي هیـل 

ثؼذ ػالهت ػبصهبًی ٍاثؼتگی هؼلن، سّجشی آهَصؿی حوبیت هٌبثغ، تبویذ ػلوی، یگبًگی ًْبدی ٍ  6ثب « گیشیدس تلوین

                                                 
Kosces.

5 

Drive.
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-وٌذ وِ ػالهت ػبصهبًی هذاسع هتَػغِ، ساثغِ هثجتی ثب اػتوبد ّیبت آهَصؿی دس تلوینًفَر هذیش، ایي گًَِ ثیبى هی

گیشی  (تَػؼِ سٍایی ٍ اػتجبس اًذاص1ُالػی ٍ دس تلویوبت هذیش ساثغِ هؼىَع داسد. ایي سػبلِ ثب دٍ ّذف گیشی اهَس و

( اػتوبد ٍ اعویٌبى دثیشاى ثِ هذیش ٍ 2ػالهت ػبصهبًی هذاسع ساٌّوبیی ٍ تَضیح سٍاثظ ثیي اثؼبد ػالهت ػبصهبًی.

ت دس تلویوبت هشثَط ثِ والع ٍ تلویوبت گیشی ٍ ؿشو ساثغِ ػالهت ػبصهبًی ثب هیضاى هحشٍهیت دس تلوین

گَیذ: دس ػلش ؿجىِ ثؼیبسی اص سٍاثظ سػوی وِ ثشای تىٌَلَطی  ( هی1988وبهٌؼىی )هذیشیت كَست گشفتِ اػت. 

اًذ، اػتجبس خَد سا اص دػت خَاٌّذ داد. تىٌَلَطی اعالػبت هذیشیت ٍ ػلؼلِ هشاتت سا تغییش  لشى ًَصدّن عشاحی ؿذُ

یبًی حزف خَاٌّذ ؿذٍ فبكلِ هذیشاى ػبلی ثب ػغَح ػولیبتی ون خَاّذ ؿذ. ثِ عَس ولی في ه ػغَح خَاّذ داد.

ی ثِ وبسگیشی اعالػبت، افضایؾ لذست ؿٌبخت افشاد،  ، تمَیت تَاًوٌذآٍسی اعالػبت هَخت تمَیت هْبست اعالػبتی

ِ هَلغ اًحشافبت ًؼجت ثِ وبّؾ خغبّب ٍ خَد ًظبستی ٍ دػتشػی آػبى ثِ اعالػبت، ثـبصخـَسد ػشیغ، تـخیق ث

 .(1378ؿَد )ػلغبًی، اػتـبًذاسد ٍ هذیشیت داًؾ خـَد هی

 آهَزش عالی

، وبلح ّب ٍ هَػؼبت في آٍسی گفتِ هی ؿَد وِ دس حبل حبضش دس ّب داًـگبُآهَصؽ ػبلی ثِ ػغحی اص آهَصؽ دس  

 دٌّذ.همبعغ وبسداًی، وبسؿٌبػی، وبسؿٌبػی اسؿذ ٍ دوتشی هذسن داًـگبّی هی 

 سالهت سازهاًی 

( داسای لبثلیت اًؼغبف ٍخاللیت 2( دسهجبدلِ اعالػبت لبثل اػتوبدثبؿذ 1ػبصهبى داسای خَػبلن اػت ػبصهبًی اػت وِ 

( ًؼجت ثِ اّذاف ػبصهبى یگبًگی ٍتؼْذ داؿتِ ثبؿذ 3ثشای ایدبدتغییشات الصم ثشحؼت اعالػبت ثِ دػت آهذُ ثبؿذ 

سػبًذ، صیشا وِ تْذیذ ثِ استجبط خَة ٍػبلن آػیت هی ؛ثبؿذ ٍهجشا اصتشع ٍتْذیذ ثبؿذ ( حوبیت داخلی ٍخَد داؿت4ِ

 (.1986، 5ثبسٍىوٌذ )دّذٍثِ خبی ػاللِ ثِ ول ًظبم، حفبظت اصخَدسا تحشیه هیلبثلیت اًؼغبف ساوبّؾ هی

 هْارت بازخَر

ػجبست اػت اص ثشگـت ًتیدِ پیبم ثِ فشػتٌذُ، ثِ عَسی وِ فشػتٌذُ پیبم اص ٍضؼیت اسػبل پیبم ٍ ًحَُ دسیبفت ٍ دسن  

 (.1379آى آگبُ گشدد )الَاًی، 

 هْارت ًَضتاری

                                                                                                                                                             
Barnez Kevin Michel.

5 

Baron.
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ًَؿتي هغبلت سٍؿي ٍ هإثش ٍ ّوچٌیي اًتخبة ػجه ًَؿتبسی ٍ لحي هٌبػت ثشای استجبعبت سػوی ٍ غیشسػوی روش 

 (.1996)ّبلی ثبتٌش ٍ ّوىبساى، ؿذُ اػت 

  رساًی هْارت اطالع

ایدبد فشكتی اػت وِ دس آى، وبسوٌبى ثش اػبع یه ثشًبهِ صهبًی، اص اعالػبت هشثَط ثِ تلویوبت، تغییشات ٍ ػبیش  

 (.1389آٌّچیبى،)هَاسد آگبّی یبثٌذ 

 فرضیات

 هؼٌبداسی داسد.ثشػالهت ػبصهبًی وبسوٌبى ٍ اػبتیذ تأثیش« سػبًی اعالعهْبست ( »1

 ثشػالهت ػبصهبًی وبسوٌبى ٍ اػبتیذتأثیش هؼٌبداسی داسد.« هْبست ثبصخَس( »2 

 ثشػالهت ػبصهبًی وبسوٌبى ٍ اػبتیذ تأثیش هؼٌبداسی داسد.« هْبست ًَؿتبسی( »3

 رٍش تحقیق

ٍ ثبصخَسد ثش ػالهت ػبصهبًی وبسوٌبى ٍاػبتیذ هشاوض ػلوی وبسثشدی  سػبًی اعالعٍؿتبسی،  ّبی هْبستدس ثشسػی تأثیش  

ًفشی سؤػب، هؼبًٍیي، هذیشاى،  632ًبهِ اػتفبدُ گشدیذوِ اصخبهؼِ آهبسی  اػتبى هشوضی اصسٍؽ پیوبیـی ثب اثضاس پشػؾ

ًفش ثِ ػٌَاى حدن  175ٍ داًـىذُ ّب دسهشاوض ػلوی وبسثشدی اػتبى هشوضی وِ تؼذاد  ّب داًـگبُوبسهٌذاى ٍ اػبتیذ 

ًوًَِ ثباػتفبدُ اص فشهَل وَوشاى اًتخبة ؿذًذ ٍ ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ًوًَِ گیشی تلبدفی ػبدُ افشاد ًوًَِ اصفْشػت 

وِ هَلفِ ّب دس ػغح هغلَثی  ّب تىویل گشدیذ. ثِ هٌظَس ثشسػی ایي ًبهِ تَػظ آى وبسهٌذاى ٍ اػبتیذ اًتخبة ٍ پشػؾ

دٍ خبهؼِ هؼتمل ثشای ثشسػی ایي فشم وِ  Tه ًوًَِ ای اػتفبدُ ؿذُ اػت. اص آصهَى ت Tّؼتٌذ یب ًِ اص آصهَى 

ّبی تحمیك تأثیش داسد یب ًِ اػتفبدُ ؿذُ اػت. خْت ثشسػی ایي فشم وِ ػغح تحلیالت، ػي،  خٌؼیت ثش هإلفِ

تِ اػت. ثِ هٌظَس ثشسػی آصهَى سگشػیَى خغی ثِ وبس سف ًِّب تأثیش داسًذ یب  ػبثمِ خذهت ٍ پؼت ػبصهبًی ثش هإلفِ

اػویشًَف ٍ دس اداهِ ًیض ثشای ثشسػی فشضیبت اص آصهَى  _ّب اص آصهَى وبلوَگشٍف ًشهبل ٍ غیش ًشهبل ثَدى دادُ

 ّوجؼتگی پیشػَى ٍ سگشػیَى خغی اػتفبدُ ؿذُ اػت.

 هتغیرّا

ی گَیِ ّب اصوبهالً هخبلفن هتغیشّب( اص عیف لیىشت اػتفبدُ ؿذ. گضیٌِ ّبی پبػخ ٍ ًوشُ گزاس) هفبّینثشای ػٌدؾ 

ػَ ؿذًذ. هتغیشّب، اثؼبد، هؼشف ّب ٍ  ( ثَد. ًوشات گَیِ ّب ثشحؼت هؼٌبی گَیِ ّب ّن5ًوشُ ) هَافمن( تب وبهالً 1)ًوشُ 

ثیبى  1حذالل ٍحذاوثش( هتغیش ثِ تفىیه اثؼبد ٍ ول هتغیش دسخذٍل ؿوبسُ ) ًوشات، ثبصُ پبیبیی هیضاى تؼذاد گَیِ ّب،
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 ّبی هْبستُ ّش هتغیش ثِ كَست هدوَع ًوشات هحبػجِ ؿذُ اػت. دس ایي تحمیك خْت ػٌدؾ ؿذُ اػت. ًوش

ٍ ًیض ثِ هٌظَس ػٌدؾ هیضاى ػالهت ػبصهبًی اص  1990 ثبستَىاستجبعی  ّبی هْبستاستجبعی اص پشػـٌبهِ اػتبًذاسد 

 اػتفبدُ ؿذُ اػت. 1996پشػـٌبهِ اػتبًذاسد َّی ٍ فیلذهي 

 ای تحقیقًتایج حاصل از یافتِ ّ

 ّای تحقیقآلفای کرًٍباخ پرسص -1جدٍل 

 تعداد سَاالت ضریب آلفای کرًٍباخ ّا هتغیر

 5 92/0 هْارت بازخَرد

 5 886/0 رساًی اطالعهْارت 

 4 897/0 هْارت ًَضتاری

 15 846/0 سالهت سازهاًی

 29 726/0 کل سَاالت

 

 ّای هستقل آزهَى تی برای ًوًَِ -3جدٍل 

آهارُ 

 Fآزهَى 

سطح 

داری  هعٌی

 آزهَى

درجِ  Tآهارُ آزهَى 

 آزادی

سطح 

داری  هعٌی

 آزهَى

تفاضل 

 هیاًگیي

 99فاصلِ اطویٌاى %

 برای تفاضل

 وشاى ثبال وشاى پبییي

017/1 315/0 989/0 143 315/0 15333/0 15325/0- 54992/0 

ثبؿذ.  هی 4667/3ٍ دس وبسوٌبى صى  6200/3هیبًگیي ًوشُ هتغیش ػالهت ػبصهبًی دس وبسوٌبى هشد  3خذٍل  ثِ ثبتَخِ

 5داسی  ثبؿذ. پغ دس ػغح هؼٌی هی 05/0اػت وِ ثضسگتشاص  315/0ّب ثشاثش  داسی آصهَى ثشای همبیؼِ هیبًگیي ػغح هؼٌی

آهَصؽ ػبلی اػتبى هشوضی ثشػالهت ػبصهبًی آًْب تَاى ًتیدِ گشفت وِ خٌؼیت وبسوٌبى ٍاػبتیذ هشاوض دسكذ هی

 داسی ًذاسد. تأثیشهؼٌی

 ًتایج آزهَى ّوبستگی برای فرضیِ فرعی سَم -6جدٍل 

سالهت  هْارت ًَضتاری 
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 سازهاًی

 ضشیت ّوجؼتگی پیشػَى هْارت ًَضتاری

 داسی آصهَى ػغح هؼٌی

1 

--- 

455/0 

000/0 

 ضشیت ّوجؼتگی پیشػَى سالهت سازهاًی

 داسی آصهَى هؼٌیػغح 

455/0 

000/0 

1 

--- 

تَاى پزیشفت وِ ثیي هْبست ًَؿتبسی ٍ ػالهت ػبصهبًی وبسوٌبى ٍ  دسكذ هی 5داسی ثب ػغح هؼٌی 6خذٍل  ثِ ثبتَخِ 

داسی ٍخَد داسد. ّوچٌیي ضشیت ّوجؼتگی ثیي هْبست ًَؿتبسی  اػبتیذ هشاوض ػلوی وبسثشدی اػتبى هشوضی ساثغِ هؼٌی

 .ثبؿذ هی 455/0ٍ ػالهت ػبصهبًی وبسوٌبى ٍ اػبتیذ هشاوض ػلوی وبسثشدی اػتبى هشوضی 

 ًتایج آزهَى ّوبستگی برای فرضیِ فرعی چْارم -7جدٍل 

سالهت  رساًیهْارت اطالع 

 سازهاًی

 ضشیت ّوجؼتگی پیشػَى رساًیهْارت اطالع

 داسی آصهَى ػغح هؼٌی

1 

--- 

604/0 

000/0 

 ضشیت ّوجؼتگی پیشػَى سالهت سازهاًی

 داسی آصهَى ػغح هؼٌی

604/0 

000/0 

1 

--- 

ٍ ػالهت ػبصهبًی وبسوٌبى  سػبًی اعالعتَاى پزیشفت وِ ثیي هْبست  دسكذ هی 5داسی ثب ػغح هؼٌی 7خذٍل  ثِ ثبتَخِ 

داسی ٍخَد داسد. ّوچٌیي ضشیت ّوجؼتگی ثیي هْبست  ٍ اػبتیذ هشاوض ػلوی وبسثشدی اػتبى هشوضی ساثغِ هؼٌی

 .ثبؿذ هی 604/0اػتبى هشوضی  ٍ ػالهت ػبصهبًی وبسوٌبى ٍ اػبتیذ هشاوض ػلوی وبسثشدی سػبًی اعالع

 ًتایج آزهَى ّوبستگی برای فرضیِ فرعی پٌجن -8جدٍل 

سالهت  هْارت بازخَر 

 سازهاًی

 ضشیت ّوجؼتگی پیشػَى هْارت بازخَر

 داسی آصهَى ػغح هؼٌی

1 

--- 

411/0 

000/0 
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 ضشیت ّوجؼتگی پیشػَى سالهت سازهاًی

 داسی آصهَى ػغح هؼٌی

411/0 

000/0 

1 

--- 

تَاى پزیشفت وِ ثیي هْبست ثبصخَس ٍػالهت ػبصهبًی وبسوٌبى ٍ  دسكذ هی 5ثب ػغح هؼٌی داسی  8خذٍل  ثِ ثبتَخِ 

داسی ٍخَد داسد. ّوچٌیي ضشیت ّوجؼتگی ثیي هْبست ثبصخَس  اػبتیذ هشاوض ػلوی وبسثشدی اػتبى هشوضی ساثغِ هؼٌی

 .ثبؿذ هی 411/0ضی ٍ ػالهت ػبصهبًی وبسوٌبى ٍ اػبتیذ هشاوض ػلوی وبسثشدی اػتبى هشو

 ّای فرعیًتایج حاصل از آزهَى فرضیِ

ٍ ثبصخَسد ثش  سػبًی اعالعًَؿتبسی،  ّبی هْبستّبی تحمیك هجٌی ثش تأثیش ًتبیح حبكلِ ٍ تأییذ ولیِ فشضیِ ثِ ثبتَخِ

خَد سا دس ػالهت ػبصهبًی وبسوٌبى ٍ اػبتیذ هشاوض ػلوی وبسثشدی اػتبى هشوضی، ًمؾ ٍ خبیگبُ ایي هْبستْب اّویت 

 دٌّذ.ایي تحمیك ًـبى هی

 ّای فرعیًتایج آزهَى فرضیِ -9 جدٍل

 ًتیجِ آزهَى ضریب ّوبستگی ضــرح عٌَاى فرضیِ

ثیي هْبست ًَؿتبسی ٍ ػالهت ػبصهبًی وبسوٌبى ٍ اػبتیذ  فرعی اٍل

داسی  هشاوض ػلوی وبسثشدی اػتبى هشوضی ساثغِ هؼٌی

 ٍخَد داسد.

 تبئیذ فشضیِ 455/0

ٍ ػالهت ػبصهبًی وبسوٌبى ٍ  سػبًی اعالعثیي هْبست  دٍمفرعی 

اػبتیذ هشاوض ػلوی وبسثشدی اػتبى هشوضی ساثغِ 

 داسی ٍخَد داسد. هؼٌی

 تبئیذ فشضیِ 604/0

ثیي هْبست ثبصخَس ٍ ػالهت ػبصهبًی وبسوٌبى ٍ اػبتیذ  فرعی سَم

داسی  هشاوض ػلوی وبسثشدی اػتبى هشوضی ساثغِ هؼٌی

 ٍخَد داسد.

 تبئیذ فشضیِ 411/0

ثیي هْبست ًَؿتبسی ٍ ػالهت ػبصهبًی وبسوٌبى ٍ اػبتیذ هشاوض ػلوی وبسثشدی اػتبى هشوضی  9خذٍل  ثِ ثبتَخِ 

ٍخَد داسد؛ لزا ثب اػتفبدُ اص هْبست ٍ اًتخبة ػجه ًَؿتبسی دسػت ثؼـتِ ثِ ؿشایظ  455/0ضشیت ّوجؼتگی ثشاثش ثب 

تَاى تَفیك ثیـتشی دس اًتمبل هؼبًی ٍ هفبّین هَسد ًظش وؼت وشد وِ ایي اهشهی تَاًذ ثبػث ّبی هختلف، هیٍ هَلؼیت

آهَصؿی گشدد. ثیي هْبست  ّبی ػبصهبىافضایؾ ػالهت ػبصهبًی ٍ پبػخگَیی دسػت ثِ هشاخؼبى ٍ داًـدَیبى دس 
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داس ٍخَد داسد؛ دس ایي ساثغِ هؼٌی سػبًی ٍ ػالهت ػبصهبًی وبسوٌبى ٍ اػبتیذ هشاوض ػلوی وبسثشدی اػتبى هشوضیاعالع

دسكذی ساثغِ تأییذ ؿذُ اػت. ثذیي لحبػ هْبست  95اػت یؼٌی ثب اعویٌبى  604/0هَسد ضشیت ّوجؼتگی ثشاثش 

سػبًی ٍ تَضیح دادى، ّوچٌیي اػتفبدُ اص ایٌتشًت ٍ سػبًِ ّبی گشٍّی هَخت پَیبیی ّش چِ ثیـتش هشاوض ػلوی اعالع

ػغح آگبّی هذیشاى ٍ دس ًتیدِ ػجت افضایؾ ػالهت ػبصهبًی ٍ وبّؾ فؼبد اداسی خَاّذ ؿذ. آهَصؿی ٍ ثبال ثشدى  -

ضشیت ّوجؼتگی ثیي هْبست ثبصخَس ٍ ػالهت ػبصهبًی وبسوٌبى ٍ اػبتیذ هشاوض ػلوی وبسثشدی اػتبى هشوضی ثشاثش 

دس وؼت ٍ اسائِ اعالػبت دس  اػت؛ ٍ گَیبی ایي هغلت اػت وِ هْبست ثبصخَس ثِ ػٌَاى آهبدگی ٍ پزیشؽ فشد 411/0

 تأییذ یب اكالح سفتبس خَد ٍ دیگشاى، اّویت خَد سا دس ایي تحمیك ّوؼَ ثب ػبیش هغبلؼبت اًدبم گشفتِ ًـبى هی دّذ.

 

 ًتایج حاصل از فرضیِ اصلی

ّبی ذ اص سٍؽثبؿذ، ثبی ًوشُ هتغیشّبی هْبست استجبعی ًشهبل ًجَدُ ٍ تَصیغ ًوشُ هتغیشػالهت ػبصهبًی ًشهبل هی

 ًبپبساهتشی ثشای آصهَى ایي فشضیِ اػتفبدُ ًوَد.

 ًتایج آزهَى فرضیِ اصلی -11 جدٍل

 ًتیجِ آزهَى ضریب ّوبستگی ضــرح عٌَاى فرضیِ

، ًَؿتبسی ٍ ثبصخَسد ٍ سػبًی اعالع ّبی هْبستثیي  اصلی

ػالهت ػبصهبًی وبسوٌبى ٍ اػبتیذ هشاوض ػلوی وبسثشدی 

 داسی ٍخَد داسد. هؼٌیاػتبى هشوضی ساثغِ 

 تبئیذ فشضیِ 478/0

دسكذ  5داسی دسكذ اػت، دس ًتیدِ ثب ػغح هؼٌی 5داسی آصهَى وَچىتش اص همذاس ػغح هؼٌی 10خذٍل  ثِ ثبتَخِ 

، ًَؿتبسی ٍ ثبصخَسد ٍ ػالهت ػبصهبًی وبسوٌبى ٍ اػبتیذ هشاوض ػلوی سػبًی اعالع ّبی هْبستتَاى پزیشفت وِ ثیي  هی

، ًَؿتبسی ٍ سػبًی اعالع ّبی هْبستداسی ٍخَد داسد. ّوچٌیي ضشیت ّوجؼتگی ثیي  وبسثشدی اػتبى هشوضی ساثغِ هؼٌی

دس هغبلؼِ هـبثْی  اػت. 478/0ثبصخَسد ٍ ػالهت ػبصهبًی وبسوٌبى ٍ اػبتیذ هشاوض ػلوی وبسثشدی اػتبى هشوضی ثشاثش 

استجبعی  ّبی هْبست( دس یه ػبصهبى آهَصؿی اًدبم گشدیذُ اػت، ثبثت ؿذ وِ ثیي 1383وِ تَػظ آٌّچیبى ٍهٌیذسی )

ّب ثب ًتبیح هغبلؼِ حبضش ّبی داًـگبُ فشدٍػی هـْذ ساثغِ ٍخَد داسد، ایي یبفتِثب ػالهت ػبصهبى دس هذیشاى داًـىذُ

دس یه ػبصهبى ثْذاؿتی كَست گشفتِ اػت؛  ( ًیض1391تَػظ سیبحی ٍ ّوىبساى )ػبصگبسی داسد. دس پظٍّـی وِ 

 استجبعی هذیشاى ثب ػالهت ػبصهبًی هذیشاى هشاوض ثْذاؿتی هبصًذساى ساثغِ ٍخَد داسد. ّبی هْبستثبثت ؿذ وِ ثیي 
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 ضریب ّوبستگی چٌدگاًِ -11جدٍل 

ضشیت ّوجؼتگی 

 چٌذگبًِ

ضشیت تؼییي  ضشیت تؼییي

 تؼذیل ؿذُ

خغبی هؼیبس 

 تخویي

آهبسُ دٍسثیي 

 ٍاتؼَى

576/0 332/0 326/0 73377/0 563/1 

 6/57ثبؿذ. پغ  هی 332/0ٍ  576/0ضشیت ّوجؼتگی چٌذگبًِ ٍ ضشیت تؼییي ثِ تشتیت ثشاثش  11خذٍل  ثِ ثبتَخِ 

دسكذ اص تغییشات ایدبد ؿذُ دس ػالهت ػبصهبًی وبسوٌبى ٍ اػبتیذ هشاوض ػلوی وبسثشدی اػتبى هشوضی ًبؿی اص اثشات 

ٍ  326/0ؿذ. ضشیت تؼییي تؼذیل ؿذُ ثشاثش ثب ، ًَؿتبسی ٍ ثبصخَسد ٍ ػالهت ػبصهبًی هیسػبًی اعالع ّبی هْبست

 980/0ٍ اًحشاف هؼیبس آًْب ثشاثش  56/1× 10-15ّب ثشاثش  ثبؿذ. هیبًگیي ثبلیوبًذُ هی 73377/0خغبی هؼیبس تخویي ثشاثش 

 ثبؿٌذ. ّب داسای تَصیغ ًشهبل ثب هیبًگیي كفش ٍ ثب اًحشاف هؼیبس یه هی ثبؿذ. پغ ثبلیوبًذُ هی

 ٍاریاًس چٌد هتغیرُتحلیل  -11جدٍل 

 داری آزهَى سطح هعٌی Fآهارُ آزهَى  هیاًگیي هربعات درجِ آزادی هجوَع هربعات 

 رگرسیَى

 باقیواًدُ

658/33 

842/67 

1 

126 

658/33 

538/0 

513/62 000/0 

    127 500/101 کل

اػت. پغ ثیي  05/0ثبؿذ وِ ووتش اص  هی 000/0ثشاثش  .Sigٍ همذاس  513/62ثشاثش  Fهمذاس آهبسُ  12خذٍل  ثِ ثبتَخِ 

 هتغیشّبی تحمیك ساثغِ خغی ٍخَد داسد.

 ضرایب هدل رگرسیَى خطی چٌد هتغیرُ -13جدٍل 

آهبسُ آصهَى  ضشایت اػتبًذاسد ؿذُ ضشایت اػتبًذاسد ًـذُ 

T 

داسی  ػغح هؼٌی

 Beta خغبی هؼیبس B آصهَى

 ثبثت

 هْبست ًَؿتبسی

 سػبًیهْبست اعالع

 هْبست ثبصخَس

689/0 

019/0 

130/0 

054/0 

364/0 

092/0 

089/0 

074/0 

 

019/0 

135/0 

057/0 

560/5 

206/0 

454/1 

725/0 

000/0 

022/0 

038/0 

041/0 
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 ثبؿذ: هؼبدلِ سگشػیَى خغی ثب ضشایت اػتبًذاسد ًـذُ ثلَست صیش هی

 

 ثبؿذ: هؼبدلِ سگشػیَى خغی ثب ضشایت اػتبًذاسد ؿذُ ثلَست صیش هی

 

داسی آصهَى ثشای هتغیشّبی هْبست  ثبؿذ همذاس ػغح هؼٌی هی سػبًی اعالعثضسگتشیي ضشیت ثتب ثِ تشتیت هشثَط ثِ هتغیش 

ثبؿذ، پغ ایي هتغیشّب ثش سٍی ػالهت ػبصهبًی  هی 05/0ىتش اص ٍ هْبست ثبصخَس وَچ سػبًی اعالعًَؿتبسی، هْبست 

 داسی داسًذ. وبسوٌبى ٍ اػبتیذ تأثیش هؼٌی

 ًتیجِ گیری

استجبعبت اًؼـبًی، هَخت استمبء  ّبی هْبستّب ثشای ثمبی خَد ثِ استجبعبت ًیبص داسًذ ٍ دسن ٍ ؿٌبخت ثْتش اص ػبصهبى

یبثذ ٍ ٍ ثبصخَسد ػالهت ػبصهبًی ًیض ثْجَد هی سػبًی اعالعًَؿتبسی،  ّبی هْبستؿَد. دسكَست ثْجَد ػبصهبى هی

ّب ٍافضایؾ  ػبصی اًدبم اهَس ٍفؼبلیت یبثذ: ؿفبف ثبلؼىغ. ثشًبهِ استمبء ػالهت ًظبم ادسی اصعشق صیشتحمك هی

ػبالسی  م ؿبیؼتِسخَع؛ ثشلشاسی ًظب گیشًذگبى ٍ احمبق حمَق ٍ احتشام ثِ اسثبة پبػخگَیی؛ افضایؾ سضبیتوٌذی خذهت

ّبی  ػبصهبًی ٍ تمَیت اسصؽ  ّب؛ ثْجَد فشٌّگ ػوَهی ٍ تمَیت ًظبست هشدهی؛ ثْجَد فشٌّگ ّب ٍ اًتلبة دس اًتخبة

ّبی غیشدٍلتی ثب سفغ هَاًغ  دیٌی ٍ اخاللی دس سفتبس ػبصهبًی ٍ ؿغلی وبسوٌبى؛ تمَیت هـبسوت ٍ فؼبلیت ثخؾ

ای وـَس؛ تذٍیي ًظبم حمَلی هإثش ثشای پیـگیشی ٍ هجبسصُ ثب فؼبد  ٍ تَػؼِّبی التلبدی، اخشایی  اًحلبسی دس فؼبلیت

 ّبی دٍلتی ٍ ػوَهی. ّبی ػبصهبى ٍ افضایؾ ػالهت دس اتخبر تلویوبت، الذاهبت ٍ فؼبلیت

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 019/0 Z1 + 135/0  Z2 + 057/0 Z3 

y = 689/0  + 019/0 X1 + 130/0  X2 + 0 054/ X3 
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The effect of information, writing and feedback skills on organizational health 

Case study: Applied science centers of Markazi province 

 

Ashraf Soleimani= 

 

Abstract 

 

the purpose of this study was to determine the relationship between self - awareness, 

writing and feedback on organizational health of staff and faculty of applied science 

centers in markazi province. this cross - sectional study was conducted in 9282 and the 

population consisted of 8=2 staff and faculty members of applied science centers of 

markazi province. ~~~ based on cochran formula one hundred people were selected as 

the sample using random sampling. in this research, the variable of communication skills 

consists of five components of verbal skill, reinforcement, notification, writing and 

feedback as independent variable and organizational health as the dependent variable. 

information using standard questionnaires of communication skills (barton g. e) and 

organizational health (hui and hui). data were analyzed by descriptive and inferential 

statistics by using pearson correlation coefficient and linear regression test using spss 

software. the findings of this study indicate that there is a significant relationship 

between self - awareness, writing and feedback with organizational health. according to 

the direct relation between self - awareness, writing and feedback with organizational 

health, it seems that writing, writing and feedback of organizational health is improved. 

 

keywords: information skill, organizational health, feedback skill, written skill, training 
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