
 چکیده
 یهْااررر خَد ییتَاًای قرار دارًذ کِ در ایي بیي ًقص لیتحص یاّوال کارداًص آهَزاى بِ دالیل هختلفی ّوَارُ در هعرض 

 یراّبردّاا  ٍ یخَدهْاررر ییتَاًا ًقص ییيتعحائس اّویت است. ّذف پژٍّص حاضر  جاىیّ یضٌاخت نیتٌظ یراّبردّا ٍ

ِ بَد.  هتَسطِ دٍم دٍرُ دختر آهَزاى داًص یلیتحص یکار اّوال یٌیب صیپ در جاىیّ یضٌاخت نیتٌظ  پاژٍّص  یآهاار  جاهعا

ِ  1397-98 یلیتحصا  ساال  دٍم وساال یً درضْر رضت  سطِهتَ دٍم دٍرُ دختر آهَزاى داًص یتواه ضاهل  یبا یتقر تعاذاد  با

ِ  رٍشًفر ًوًَِ بر اساس جذٍل هَرراى ٍ با  245. از ایي بیي تعذاد بَد ًفر 2500 ِ  یرریا ًوًَا اًتخاا    یتصااد   ایخَضا

 نیتٌظا ٍ  (2004) راىخَدهْاررری تاًجٌی ٍ ّوکا ،(1984سَلَهَى ٍ راثبلَم ) یلیتحص یاّوال کار ّایضذًذ ٍ پرسطٌاهِ

ّاای ضاریه ّوبساتپی پیرساَى ٍ     ّاا باا اساتفادُ از آزهاَى    را تکویل کردًاذ. دادُ  (2003ررٍس ٍ جاى ) یجاًیّ ضٌاختی

تَاًایی خَدهْاررری ٍ ًورُ کل راّبردّای تٌظاین  بیي رررسیَى رام بِ رام هَرد تجسیِ ٍ تحلیل قرار رر ت. ًتایج ًطاى داد 

 یبرا ضذى آهادُ ّای اّوال کاری دری ٍ هَلفِلیتحص یکار اّوال رزیابی هجذد ضٌاختی با ًورُ کلضٌاختی ّیجاى ٍ هَلفِ ا

رابطِ هٌفای ٍ هعٌاادار ٍجاَد     هقالِ ارائِ ٍ کردى آهادُی در کار، ٍ اّوال فیتکال ارائِ ٍ کردى آهادُ در یکار، اّوال اهتحاى

ِ لیتحص یکار اّوال ًورُ کلی با جاًیّ یبازدار(. ّوچٌیي، بیي هَلفِ >01/0Pدارد )  آهاادُ  ّاای اّواال کااری در   ی ٍ هَلفا

(. ًتاایج تحلیال   >01/0Pرابطاِ هٌفای ٍ هعٌاادار ٍجاَد دارد )     هقالِ ارائِ ٍ کردى آهادُی در کار، ٍ اّوال اهتحاى یبرا ضذى

قادرًاذ  بِ صَرت هٌفی  تیبازداری ّیجاًی ٍ ارزیابی هجذد ضٌاخرررسیَى ًیس ًطاى داد کِ هتغیرّای تَاًایی خَدهْاررری، 

637/0Rرا پیص بیٌی هی کٌٌذ ) داًص آهَزاى دختر یلیتحص یاّوال کاردرصذ از تغییرات  64
(. بر ایي اسااس های تاَاى    =2

رابطِ داضتِ ٍ قادر  ی داًص آهَزاى دخترلیتحص یاّوال کاری ٍ تٌظین ضٌاختی ّیجاى با خَدهْاررر ییتَاًاًتیجِ رر ت کِ 

 دار آى ّستٌذ.بِ پیص بیٌی هعٌی
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