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چکیدُ:
٘مفٔ ،دٕٛػ ٝا٘تظبضات اػضبی ٌط ٜٚاظ فطزی اؾت و ٝزض یه ٔٛلؼیت اختٕبػی ذبل لطاض ٔیٌیطز ٚ
افطاز ایٗ ا٘تظبضات یب ٙٞدبضٞب  ٚاضظقٟبی ٔطتجظ ثب ٔٛلؼیت اختٕبػی ضا زض فطایٙس اختٕبػی قسٖ ذٛز
زض٘ٚی ٔیوٙٙس٘ .ظٓ اختٕبػی ا٘تظبضات آٌبٞبٟ٘٘ ٝبزی ٝٙقس ٜاظ ٘مفٞبؾت ٘ ٚظٓ وبُٔ ثٔ ٝؼٙی
ٕٞؿٛیی ٕٞ ٚبٍٙٞی اخعای ٘ظبْ اختٕبػی یب اخعای ٞط یه اظ ذطز٘ ٜظبْٞبی آٖ ثب  ،ٓٞزض خٟت ایدبز
تؼبزَ یب زؾتی بثی ث ٝاٞساف خبٔؼ ،ٝو ٝپبؾرٍٛیی ث٘ ٝیبظٞب ثطای ضؾب٘یسٖ ا٘ؿبٟ٘ب ثٞ ٝسف غبیی ذّمت
ذٛز ٔی ثبقس  ٚظٔب٘ی ٔحمك ٔی قٛز و ٝلٛاػس ثطلطاضی ضٚاثظ ثیٗ اخعای خبٔؼ ٝثط ٔجٙبی یه خٟبٖ
ثیٙی ذبل ث ٌٝ٘ٛ ٝای تٙظیٓ قس ٜثبقس و ٝایٗ ٞسف ٔحمك ٌطزز ٕٞ ٚچٙیٗ اػضبی آٖ خبٔؼ ٝزض
فطایٙس اختٕبػی قسٖ ذٛز تٛا٘بیی الظْ ثطای ضػبیت ایٗ لٛاػس زض ٔٛلؼیتٞبی اختٕبػی ٔرتّف ایفبی
٘مف ٞبی اختٕبػی ضا زاقت ٝثبقٙس .زا٘كٍب ٜثركی اظ ؾبذتبض اختٕبػی ٟ٘بز ػّٓ زض خٛأغ خسیس اؾت ٚ
زض وٙبض ؾبیط ٟ٘بزٞبی اختٕبػی وٙٙس٘ ،ٜمف ٕٟٔی زض اضتمبء تٛا٘بیی زا٘كدٛیبٖ ثطای پصیطـ  ٚایفبی
٘مفٞبی اختٕبػی آتی زض فطایٙس اختٕبػی ٕ٘ٛزٖ آ٘بٖ زاضز.
خبٔؼ ٝآٔبضی ایٗ تحمیك زا٘كدٛیبٖ  5زا٘كٍب ٜتٟطاٖ ،قٟیس ثٟكتی ،قطیف ،ػّ ْٛپعقىی قٟیس ثٟكتی
ٙٞ ٚط ثٛز ٚ ٜثب  1470زا٘كد ٛقبُٔ ٘ 760فط ٔطز ٘ 710 ٚفط ظٖ ٔهبحج ٝثؼُٕ آٔس ٜاؾت.
ٔیعاٖ تٛا٘بیی ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی زض  0/2زضنس زا٘كدٛیبٖ ذیّی ذیّی ظیبز 6/2 ،زضنس ذیّی
ظیبز 33/2 ،زضنس ظیبز 46/6 ،زضنس وٓ 13/4 ،زضنس ذیّی وٓ  0/4 ٚذیّی ذیّی وٓ ثٛز ٜاؾت.
ٔیبٍ٘یٗ تٛا٘بیی ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی زا٘كدٛیبٖ  3/32اظ  6یؼٙی ثیٗ وٓ تب ظیبزیب ٔتٛؾظ ثب ا٘حطاف
ٔؼیبض ٔ 0/80یثبقسٕٞ .جؿتٍی تٛا٘بیی ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی ثب قطایظ زا٘كدٛیبٖ (ٚ) r  0/29++

ٕٞجؿتٍی آٖ ثب قطایظ زا٘كٍبٞی زا٘كدٛیبٖ( ) r  0/50++اؾت و ٝضاثغٝای ٘ؿجتبً لٛی ٔیثبقس .تحّیُ
چٙس ٔتغیطی ٔتغیطٞب ثیبٍ٘ط آٖ اؾت و ٝضاثغٝی ٔتغیطٞبی ٔٛضز ثطضؾی ثب تٛا٘بیی ایفبی ٘مفٞبی
اظ تغییطات تٛا٘بیی ایفبی ٘مف
اختٕبػی ثغٛض ٕٞعٔبٖ ٔ = 0/687یثبقس ٔ ٚیتٛا٘ٙس 0/47
زا٘كدٛیبٖ ضا تجییٗ ٕ٘بیٙس .ثغٛض ٕٞعٔبٖ ثیكتطیٗ ؾ ٟٓتجییٗ تغییطات تٛا٘بیی ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی
،
 ،چٍٍ٘ٛی ازاض ٜػّٕی زا٘كٍب0/224 ٜ
زا٘كدٛیبٖ ضا ث ٝتطتیت ضضبیت اظ زا٘كٍب0/314ٜ
 ،قطایظ ؾیبؾی زا٘كدٛیبٖ 0/126
 ،ذاللیت0/169
قطایظ اختٕبػی زا٘كدٛیبٖ0/210
ث ٝػٟس ٜزاقتٝا٘س .ضطیت ثبظٕ٘بیی ٘ظٓ وبُٔ زض ایٗ تحمیك
 ٚقطایظ التهبزی آ٘بٖ -0/092
ٞؿت  ٚثیبٍ٘ط ٘ظٓ وبُٔ ضؼیف زض زا٘كٍبٜٞبؾت.
0.29
کلید ٍاشُ ّا٘ :مف اختٕبػی ،خبٔؼ ٝپصیطی٘ ،ظٓ اختٕبػی ،آٔٛظـ ػبِی ،زا٘كٍب ٚ ٜپیكطفت
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 .1همدهِ:
٘ظٓ وبُٔ ثٔ ٝؼٙی ٕٞؿٛیی ٕٞ ٚبٍٙٞی اخعای ٘ظبْ اختٕبػی یب اخعای ٞط یه اظ ذطز٘ ٜظبْٞبی آٖ ثب  ،ٓٞزض
خٟت ایدبز تؼبزَ یب زؾتیبثی ث ٝاٞساف خبٔؼ ،ٝو ٝپبؾرٍٛیی ث٘ ٝیبظٞب ثطای ضؾب٘یسٖ ا٘ؿبٟ٘ب ثٞ ٝسف غبیی ذّمت ذٛز ٔی
ثبقس ،ظٔب٘ی ٔحمك ٔی قٛز و ٝلٛاػس ثطلطاضی ضٚاث ظ ثیٗ اخعای خبٔؼ ٝثط ٔجٙبی یه خٟبٖ ثیٙی ذبل ث ٌٝ٘ٛ ٝای تٙظیٓ
قس ٜثبقس و ٝایٗ ٞسف ٔحمك ٌطزز ٕٞ ٚچٙیٗ اػضبی آٖ خبٔؼ ٝزض فطایٙس اختٕبػی قسٖ ذٛز تٛا٘بیی الظْ ثطای ضػبیت
ایٗ لٛاػس زض ٔٛلؼیتٞبی اختٕبػی ٔرتّف ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی ضا زاقت ٝثبقٙس .زض ایٗ فطایٙس چٍٍ٘ٛی ػّٕىطز
ٔٛؾؿبت ٟ٘ ٚبزٞبی اختٕبػی وٙٙس ٜاػٓ اظ ذب٘ٛازٔ ،ٜسضؾ ،ٝزا٘كٍب ٚ ٜضؾب٘ٞٝب ٘مف ٕٟٔی زض آٔٛذتٗ ،زض٘ٚی وطزٖ ٚ
اضتمبء ٔیعاٖ آٔبزٌی  ٚتٛا٘بییٞبی ایفبی ٘مف ٞبی اختٕبػی زض ثیٗ اػضبی خبٔؼ ٝزاض٘س .زا٘كٍب ٜثركی اظ ؾبذتبض اختٕبػی
ٟ٘بز ػّٓ زض خٛأغ خسیس ا ؾت  ٚزض وٙبض ؾبیط ٟ٘بزٞبی اختٕبػی وٙٙس٘ ،ٜمف ٕٟٔی زض اضتمبء تٛا٘بیی زا٘كدٛیبٖ ثطای
پصیطـ  ٚایفبی ٘مف ٞبی اختٕبػی آتی آ٘بٖ زض فطایٙس اختٕبػی ٕ٘ٛزٖ زا٘كدٛیبٖ زاضز٘ .بوبضآٔسی زا٘كٍبٜٞب زض ایٗ ظٔیٝٙ
ٔی تٛا٘س ٔٛخت اذتالَ وبضوطزی زض خبٔؼٌ ٝطزیس ٚ ٜض٘ٚس تٛؾؼ ٚ ٝپیكطفت آٖ ضا ٔرتُ ٕ٘بیس .ایٗ ٔمبِ ٝچٍٍ٘ٛی اضتمبء
تٛا٘بیی ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی زا٘كدٛیبٖ ضا ٔٛضز ٔغبِؼ ٝلطاض زاز ٜاؾت.
 .2چارچَب ًظری:

زا٘كٍب ٜثركی اظ ؾبظٔبٖ اختٕبػی ٟ٘بز ػّٓ اؾت و ٝاظ ٔدٕٛػٝای اظ ٘مفٞب  ٚاٍِٞٛبی تثجیت قس ٜػُٕ ثطای
تِٛیس ٔؿتٕط ػّٓ  ٚاضتمبء تٛاٖ ثىبضٌیطی آٖ خٟت پیكطفت خبٔؼ ٚ ٝاػضبی آٖ تكىیُ قس ٜاؾت( .پطچٕی)67 :1390.
ٕٞچٙیٗ پیكطفت ػّٕی فطآیٙس ٔؿتٕط تِٛیس ػّٓ ٘بفغ  ٚاضتمبء تٛاٖ ثىبضٌیطی آٟ٘ب زض ؾغٛح ذطزٔ ،یب٘ ٚ ٝوالٖ ثطای
پیكطفت افطازٌ ،طٜٞٚب  ٚؾبظٔبٖٞبٟ٘ ٚبزٞبٚ ،وُ خبٔؼٔ ٝی ثبقس(پطچٕی ٚ )152 :1389 ،زض نٛضتی ٔحمك ذٛاٞس قس وٝ
وٙكٍطاٖ ٔرتّف زض ٟ٘بز ػّٓ  ٚؾبظٔبٖ اختٕبػی آٖ یؼٙی زا٘كٍب٘ ،ٜمفٞبی ذٛز ضا ثغٛض وبُٔ  ٚزض خٟت تمٛیت  ٓٞایفب
ٕ٘بیٙس ٛٔ ٚخت وبضآٔسی ٟ٘بز ػّٓ ق٘ٛسٟ٘.بز ػّٓ وبضآٔس زض حطوت ٘ظبْ اختٕبػی ث ٝؾٛی یه ٘ظٓ پٛیب  ٚوبُٔٛٔ ،ثط اؾت
٘ ٚبوبضآٔسی آٖ ٔٛخت اذتالَ زض ذطز٘ ٜظبٟٔبی خبٔؼٔ ٝیٌطزز.
ٕٟٔتطیٗ وبضوطزٞبی ٟ٘بز ػّٓ تِٛیس  ٚا٘تمبَ زا٘ف ،تطثیت ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ٔترهم  ٚا٘تمبَ اٍِٞٛبی فطٍٙٞی ثطای
پبؾرٍٛیی ث٘ ٝیبظٞبی خبٔؼٔ ٝیثبقٙس .خبٔؼ ٝثطای ضفغ ٘یبظٞبی ذٛز ٘یبظٔٙس ضٚـٞبی خسیس  ٚثٟیٝٙی اضضبی ٘یبظٞبؾت
و ٝایٗ ضٚـ ٞب ٚ ٚؾبیُ آٖ ثب تِٛیس زا٘ف  ٚاوتكبفبت  ٚاذتطاػبت ٘بقی اظ آٖ ٕٞ ٚچٙیٗ آٔٛظـ  ٚاضتمبء ؾغح ٟٔبضت
اػضبی خبٔؼ ٝثطای ثىبضٌیطی آٟ٘ب حبنُ ٔی ق٘ٛس .آٔٛظـ  ٚتطثیت ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ٔبٞط وبضوطزی اؾت و٘ ٝمف ٘ ٚفٛش ٟ٘بز
ػّٓ ضا زض ایدبز تغییط  ٚثجبت زض ٟ٘بزٞبی زیٍط ٌؿتطـ ٔیزٞس .ثؼالٟ٘ ٜٚبز ػّٓ اضائ ٝزٙٞس ٜاٍِٞٛبی ترههی  ٚفطٍٙٞی
ثطای ایفبی ٘مكٟبی ترههی  ٚػٕٔٛی زض خبٔؼ ٝاؾت(پطچٕی.)133 :1389 ،
زض تمؿیٓثٙسی زیٍط ٔیتٛاٖ وبضوطزٞبی ٟ٘بز ػّٓ ضا ث ٝؾ ٝزؾت ٝوبضوطزٞبی آقىبضٔ ،رفی ٙٔ ٚفی تمؿیٓ ٕ٘ٛز.
وبضوطز آقىبض ٘ ٟبز ػّٓ تِٛیس  ٚا٘تمبَ زا٘ف  ٚتطثیت ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ٔبٞط  ٚوبضوطز ٔرفی آٖ تغییط اضظـٞب ،افعایف آٌبٞی
(نطف٘ظط اظ ٟٔبضت  ٚترهم)ٔ ،كبضوت زض خبٔؼٝپصیطی افطاز  ٚتبثیط ٌصاضی ثط ٘ظبْ لكطثٙسی  ٚتحطن اختٕبػی  ٚاظ
وبضوطز ٔٙفی آٖ ته ثؼسی ٕ٘ٛزٖ ایفبٌطاٖ ٘مفٞب زض ایٗ ٟ٘بز ،تِٛیس ا٘ٛاع آِٛزٌیٞب  ٚذغطاتی و ٝزض اثط ث ٝوبضٌیطی ػّٓ
 ٚث ٝذهٛل ٔحهٟ٘ َٛبیی فٙی آٖ یؼٙی تىِٛٛٙغیٔ ،حیظ ظیؿت  ٚحیبت ثكط ضا تٟسیس وطز ٜاؾت ٔی تٛاٖ ٘بْ ثطز .ػالٜٚ
ثطایٗ ٟ٘بز ػّٓ تٟٙب ٟ٘بز اختٕبػی اؾت و ٝزاضای وبضوطز تغییط آٚضی ٘ ٚظٓ آفطیٙی پٛیبؾت.وبضوطز تغییطآٚضی ٘ ٚظٓ
آفطیٙی ٟ٘بز ػّٓ زض نٛضتی و ٝپیكطفت ػّٕی٘ ،ظٓ زض خبٔؼ ٝضا تمٛیت ٕ٘بیس ػال ٜٚثط ضقس ٔضبػف ذٛزٛٔ ،خت پیكطفت
خبٔؼ٘ ٝیع ذٛاٞس قس.
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ثطای تمٛیت ٘ظٓ زض خبٔؼ ٝالظْ اؾت زض فطآیٙس پیكطفت ػّٕی ضٚیىطز ٟ٘بز ٌطایی زض ز ٚؾغح ذطز  ٚوالٖ ٔٛضز
تٛخ ٝثبقسٟ ٘ .بز ٌطایی ػّٕی زض ؾغح ذطز وٛٔ ٝضٛع ایٗ ٔمبِ ٝاؾت ثٔ ٝؼٙی ٘مف ٔحٛض قسٖ ٟ٘بز ػّٓ ٔیثبقسٟ٘ .بز
ػّٓ زض تطثیت ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ذٛز اػٓ اظ اضتمبی زا٘ف فٙی  ٚخبٔؼ ٝپصیطی  ٚا٘تمبَ فط ،ًٙٞافعایف تٛا٘بیی ثطای ایفبی
٘مفٞبی اختٕبػی و ٝافطاز ػٕٔٛبّ زض خطیبٖ ظ٘سٌی ذٛز اذتیبض ٔیوٙٙسضا ٔحٛض لطاض زاز ٚ ٜزا٘ف ٟٔ ٚبضت الظْ ثطای ایفبی
٘مف ٞبی اختٕبػی ػبْ ضا ث ٝافطاز ا٘تمبَ  ٚاظ ته ثؼسی ٕ٘ٛزٖ آٟ٘ب ثطای ایفبی نطف ٘مف قغّی پطٞیع ٕ٘ٛزٟٔ ٚ ٜبضتٞب
ثٍ ٝ٘ٛای اضائٔ ٝی قٛز و ٝایفبی ٘مف ٞبی قغّی افطاز زض ٟ٘بزٞبی ٔرتّف ٚ ،زؾتیبثی ثٞ ٝسف آٖ ٟ٘بزٞب ضا تؿٟیُ
ٕ٘بیس(پطچٕی .) 93 :1390 ،ث ٝػجبضت زیٍط ٔفٔ ْٟٛطوعی ٟ٘بزٌطایی ػّٕی زض ؾغح ذطز اضتمبء آٔبزٌی  ٚتٛا٘بیی پصیطـ ٚ
ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی ٔرتّف زا٘كدٛیبٖ پؽ اظ اتٕبْ تحهیّكبٖ ٔیثبقس ؤ ٝیثبیؿت زض زٚضاٖ تحهیُ زض زا٘كٍبٜ
ٔحمك قس ٜثبقس .لبثُ شوط ا ؾت و ٝزا٘كٍب ٜث ٝػٛٙاٖ یىی اظ ٔٛؾؿبت اختٕبػی وٙٙسٛٔ ٜضز ثطضؾی لطاض ٌطفت ٚ ٝزیٍط
ٔٛؾؿبت ٘یع ٘یبظٔٙس ٔغبِؼٔ ٝی ثبقٙس.
ً .1.2مص اجتواعی (: )Social Role

ٌبفٕٗ  ٚثطذی زیٍط اظ ٘ٛیؿٙسٌبٖ وٙف ٔتمبثُ ٌطا زض تحّیُٞبیكبٖ اظ ٔف٘ ْٟٛمف اختٕبػی و ٝاظ تئبتطػبضیت
ٌطفت ٝقس ٜاؾتفبزٔ ٜی وٙٙس٘ .مف خٙج ٝپٛیبی پبیٍب ٜاؾتٚ .لتی ٔب یه پبیٍب ٜضا اقغبَ ٔی وٙیٓ یه ٘مف ضا ثبظی ٔی
وٙیٓ٘ .مف ٔدٕٛػٝای اظ ا٘تظبضات ضفتبضی ٔطثٛط ث ٝیه پبیٍب ٜاؾت)٘ .(kendall.2010.105مف ػجبضت اؾت اظ
ٔدٕٛػٝای اظ اٍِٞٛبی ضفتبضی ٔٛضز ا٘تظبض ٔ ٚؿئِٛیتٞب ٔ ٚعایبی ٔطثٛط ث ٝیه خبیٍب ٜاختٕبػی ذبل(ضاثطتؿ:1372،ٖٛ
٘.)92مف تطویجى اظ ضفتبضٞبیى اؾت و ٝاظ ٔبؾط ٔیظ٘س  ٚزیٍطاٖ آٟ٘ب ضأىپصیط٘س) .(Turner. 1994. 49ظیطا ٔب  ٚزیٍطاٖ
زض فطایٙس اختٕبػی قسٖ ذٛز ٙٞدبضٞب  ٚاضظقٟبی ٔطتجظ ثب ٔٛلؼیتٞبی اختٕبػی و ٝزض آٖ لطاض ٌطفتٝایٓ ضا آٔٛذت،ٝ
زض٘ٚی وطز ٚ ٜثب ضػبیت آٟ٘ب وٙف ٔتمبثُ ثیٗ ٔب قىُ ٔیٌیطز .ا٘تظبضاتی و ٝث ٝنٛضت اختٕبػی تؼطیف ٔیق٘ٛس ٚافطاز زض
ٔٛلؼیتٞبی اختٕبػی اظ آٖ پیطٚی ٔیوٙس٘ .مف ٞب ا٘تظبضات تؼطیف قس ٜاختٕبػی اظ فطزی و ٝزض یه پبیٍب ٜیب ٔٛلؼیت
اختٕبػی لطاض ٌطفت ٚ ٝاظ عطیك اختٕبػی قسٖ ،زض٘ٚی وطز ٚ ٜظطف  ٚضإٙٞبی ضفتبضٞبی اٞ ٚؿتٙس ٔیثبقٙس .اقغبَ یه
پبیٍبٔ ،ٜؿتّعْ تٛخ ٝث ٝضفتبضٞبیی اؾت و ٝزض فط ًٙٞخبٔؼ ٝپیطأ ٖٛآٖ پبیٍب ٜاِعاْ قسٕٞ ٚ،ٜؿبظی ایٗ ضفتبضٞبثب ٘یبظٞبی
قرهی  ٚا٘تظبضات زیٍطاٖ وٛٔ ٝلؼیتٞبی ٔكبث ٝیب ٔتفبٚتی ضا زض یه ٚضؼیت اقغبَ وطزٜا٘س ٔی-
ثبقس)٘.(Giddens.2009.264مف اختٕبػی ضفتبض ٔٛضز ا٘تظبض اظ فطزی اؾت و ٝزض ٔٛلؼیت اختٕبػی ٔؼیٙی لطاض ٌطفتٝ
اؾت.زض ٞط خبٔؼٝای افطاز ثط عجك ظٔیٞٝٙبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛفؼبِیتٞبیكبٖ ٘مفٞبی اختٕبػی ٔرتّفی ثبظی
ٔیوٙٙس(ٌیس٘ع٘ .)786:1386،مف اختٕبػی وبض ٔؼیٙی اؾت و ٝث ٝقرهی ؾپطزٔ ٜی قٛز(.آٌجطٖ ٘ ٚیٓ وٛف:1380،
)69اظ ٘ظط پبضؾ٘ٛع ٘یع ٘مف وبضی اؾت و ٝوٙكٍط آٖ ضا ا٘دبْ ٔیزٞس ٙٔ ٚعِت خبیٍب ٜؾبذتبضی فطز ضا تؼییٗ
ٔیوٙس(ضیتعض .)135 :1379،ثطٌط  ٚالوٕٗ ٔؼتمس٘س ٘مف ا٘تظبضی اؾت و ٝاظ ٕ٘ٞٝ٘ٛبی اختٕبػی زض ٔٛلؼیتٞبی ٔرتّف
ٚخٛز زاضز.آٟ٘ب ثط ذالف پبضؾ٘ٛع ؤ ٝؼتمس ثٛز ٘مف ٔمِٝٛای ػیٙی اؾت ،ثطای ٘مف ػیٙیت لبئُ ٘یؿتٙس .آٖٞب ٔؼتمس٘س وٝ
٘مف پی٘ٛس زٙٞسٜی خٟبٖ ذطز  ٚوالٖ اؾت .ث ٝػجبضت زیٍط ٘مف ٔیب٘دی فط ٚ ًٙٞآٌبٞی اؾت(ٕٞبِٖ .)362 :یٙتٖٛ
ٔف٘ ْٟٛمف ضا زض اضتجبط ثب ٔف ْٟٛپبیٍب ٜتؼطیف ٔیوٙس .ا ٚپبیٍب ٜضا یه ٔٛلؼیت زض ؾیؿتٓ اختٕبػیٔ ،ب٘ٙس فطظ٘س  ٚیب پسض
ٔ ٚبزض تؼطیف ٕ٘ٛز ٜاؾت .پبیٍبٔ ٜطتجظ ثب ٔف٘ ْٟٛمف اؾت و ٝث ٝضفتبض ٔٛضز ا٘تظبض اظ ٔطزْ زض یه ٔٛلؼیت اضخبع ٔیقٛز.
٘مف قبُٔ اضظـٞبٍ٘ ،طـٞب  ٚضفتبضٞبیی اؾت و ٝاظ ؾٛی خبٔؼ ٝث ٝفطز یب افطازی و ٝایٗ پبیٍب ٜضا اقغبَ ٔیوٙس زازٜ
ٔیقٛز .زض ٚالغ ٘مف خٙجٝی پٛیبیی پبیٍب ٜضا ٘كبٖ ٔیزٞسٞ .ط فطز اظ ٘ظط اختٕبػی ث ٝپبیٍبٞی ٔٙؿٛة اؾت ٚآٖ پبیٍب ٜضا
زض اضتجبط ثب پبیٍبٜٞبی زیٍط زاضز .زض ٘تید٘ ٝمف  ٚپبیٍب ٜخسایی٘بپصیط٘س(وٛظض  ٚضٚظ٘جطي.)293 :1378 ،
ِٛیٗؾ ٖٛؾٔ ٝتغیط ٘مف ،قرهیت  ٚپبیٍب ٜاختٕبػی ضا ٔس ٘ظط لطاض زاز ٚ ٜثط ایٗ اؾبؼ ؾ ٝتؼطیف اظ ٘مف آٚضز ٜاؾت:
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ٔ .1یتٛاٖ ٘مف ضا ث ٝػٛٙاٖ التضبٞبی ؾبذتبضی ٔؼیٗ (ٙٞدبضٞب ،ا٘تظبض  ٚتبثٔ ٚ ٛؿئِٛیت) تؼطیف وطز و ٝثب
ٔٛلؼیت اختٕبػی ٔؼیٗ اضتجبط زاضز٘ .مف چیعی ثیط ٖٚاظ فطز اؾتٔ ،دٕٛػٝای اظ فكبضٞب  ٚأىب٘بتی اؾت وٝ
فؼبِیتٞبی وبضوطزی فطز ضا زض ؾبظٔبٖ خٟت ،ضإٙٞبیی ،حٕبیت یب اظ آٖ خٌّٛیطی ٔیوٙس.
 .2خٟتٌیطی یب ٔف ْٟٛػضٛی و ٝزض ثركی اظ ؾبظٔبٖ فؼبِیتی ا٘دبْ ٔیزٞس .تؼطیف زض٘ٚی فطز اظ ٔٛلؼیت
اختٕبػی ذٛز اٚؾت و ٝزضثبضٜی آٖ فىط  ٚػُٕ ٔیوٙس.
 .3وٙفٞبی فطزی اػضب ،ث ٝوٙفٞب ٘یع ثط حؿت اضتجبط آٖٞب ثب ؾبذتبض اختٕبػی تٛخٔ ٝیوٙس٘ .مف ٚیػٌی قرم
وٙكٍط اؾت  ٚوٕتط ثط حؿت ٔحیظ ٙٞدبضی تؼطیف ٔیقٛز (ٕٞبٖ. )270 .
عجك ٘ظطیٝی ظ٘ب٘یىی ٞط ٘مف اختٕبػی ثیبٍ٘ط آٖ اؾت و ٝثیٗ فطز ایفب وٙٙسٜی ٘مف و ٝث ٝایٗ تطتیت قرم
اختٕبػی ٘بٔیسٔ ٜیقٛز ٔ ٚدٕٛػٝای وٛچه یب ثعضي ا٘ؿب٘ی و ٝثب ا ٚزض ایفبی آٖ ٘مف ٔكبضوت زاضز ٔ ٚیتٛاٖ آٖ ضا
حّمٝی اختٕبػی ا٘ ٚبٔیس ،پی٘ٛس ػٕٔٛی ٚخٛز زاضز و ٝثب یه ؾّؿّ ٝاضظـٞبی ٔؼیٗ قىُ ٔیٌیطز  ٚآٖ اضظـٞب ثب
لبعؼیت زضن ٔیق٘ٛسٕٞ(.بٖ) 298 :ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ زض ذب٘ٛاز٘ ٜمف پسضی ٚخٛز زاضز  ٚفطزی ایٗ ٘مف ضا ثط ػٟسٔ ٜیٌیطز
 ٚث ٝتجغ آٖ ٚظبیفی زاضز  ٚا٘تظبضاتی اظ أ ٚیضٚز .اظ عطف زیٍط ٘مفٞبی ٔبزضی  ٚفطظ٘سی ٘یع زض ذب٘ٛازٚ ٜخٛز زاضز وٝ
ٕٝٞی ایٗ ٘مفٞب ثب  ٓٞحّمٝی اختٕبػی ضا تكىیُ ٔیزٙٞس و ٝثب  ٓٞاضتجبط زاض٘س.ای .اَٞ .بضتّی  ٚآض .ایٞ .بضتّی ٘مف ضا
ٕ٘بیكٍط اؾتب٘ساضزٞبی پصیطفت ٝقس ٜخبٔؼ ٝزض پی٘ٛس ثب اٍِٞٛبی ضفتبضیٍ٘ ،طقٟب  ٚاضظقٟبی ٔٛضز ا٘تظبض افطازی وٛٔ ٝلؼیت
ٞبی ذبنی ضا زض ٌط ٜٚزض اذتیبض زاض٘س ٔیزا٘ٙس (ٔبضی ضٚؼ .)153 :1372 ،ضٚظٖ ثب٘ ْٚیع ٘مف اختٕبػی ضا ٔدٕٛػٝ
ا٘تظبضات ضفتبضی ٔجتٙی ثط ٙٞدبض و ٝتٛؾظ ٔحیظ اختٕبػی ث ٝفطزی و ٝزاضای یه ٔٛلؼیت ٔؼیٗ اؾت ،اِمبء ٔی قٛز
ٔؼطفی ٔیوٙس(ضٚظٖ ثب.)83 :1367،ْٚ
ثب تٛخ ٝث ٝآ٘چ ٝزض تؼبضیف ٔرتّف آٔسٔ ٜیتٛاٖ ٌفت ٘مف ٔدٕٛػ ٝا٘تظبضات اػضبی ٌط ٜٚاظ فطزی اؾت و ٝزض
یه ٔٛلؼیت اختٕبػی ذبل لطاض ٔی ٌیطز  ٚافطاز ایٗ ا٘تظبضات یب ٙٞدبضٞب  ٚاضظقٟبی ٔطتجظ ثب ٔٛلؼیت اختٕبػی ضا زض
فطایٙس اختٕبػی قسٖ ذٛز زض٘ٚی ٔیٕ٘بیٙسٔ .یعاٖ ضػبیت ایٗ ا٘تظبضات ٔالن ٔ ٚؼیبضی ثطای:
 -1زض ؾغح ذطز ٔؼیبض ٔٛفمیت فطز زض ٔٛلؼیت لطاض ٌطفت ٝتٛؾظ ذٛز ا ٚ ٚؾبیطیٗ،
 -2زض ؾغح ٔیب٘ٔ ٝؼیبض وبضآٔسی ٔٛؾؿبت اختٕبػی وٙٙس ٜخبٔؼ،ٝ
 -3زض ؾغح والٖ ٚخٛز ٘ظٓ اختٕبػی زضخبٔؼ ٝاؾت.
ظیطا پبی ثٙسی ث٘ ٝمفٞبی اختٕبػی ٔٛخت وبضآٔسی ٟ٘بزٞب ٘ ٚظبْ اختٕبػی زض زؾتیبثی ث ٝاٞسافكبٖ ذٛاٞس قس.
 .2.2اجتواعی ضدى ٍ داًطگاُ:

اختٕبػی قسٖ ()Socializationضا ٔی تٛاٖ فطایٙس زض٘ٚی وطزٖ  ٚیبزٌیطی چٍٍ٘ٛی ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی
زا٘ؿت .ظیطا اػضبی خبٔؼ ٝزض ایٗ فطایٙس ٔیآٔٛظ٘س ٍٙٞبٔی و ٝزض ٔٛلؼیت ٞبی ٔرتّف اختٕبػی لطاض ٔیٌیط٘س ،زیٍطاٖ
چ ٝا٘تظبضی اظ آٟ٘ب زاض٘س  ٚچٍ ٝ٘ٛثبیس ضفتبض وٙٙس  ٚیب ث ٝػجبضتی زیٍط چٍ ٝ٘ٛایفبی ٘مف ٕ٘بیٙس.
خبٔؼ ٝپصیطی یب اختٕبػی قسٖ فطایٙسی اؾت و ٝث ٝا٘ؿبٖ ضاٞ ٜبی ظ٘سٌی وطزٖ زض خبٔؼ ٝضا ٔی آٔٛظز  ٚظطفیت ٞبی ا ٚضا
زض خٟت ا٘دبْ ٚظبیف فطزی  ٚث ٝػٛٙاٖ ػض ٛخبٔؼ ٝتٛؾؼٔ ٝیثركس (وٛئٗ .)103 :1382 ،ث ٝػجبضتی زیٍط خبٔؼ ٝپصیطی
فطایٙسی اؾت زض ع َٛحیبت ا٘ؿبٖ و ٝضفتبضٞب ،ثبٚضٞب ،اضظـٞب  ٚفط ًٙٞخبٔؼ ٝضا آٔٛذت ٚ ٝخعئی اظ قرهیت ذٛز ٔی-
ٕ٘بیسٔ .یتٛاٖ اختٕبػی قسٖ ضا فطایٙس ا٘غجبق فطز ثب خبٔؼ ٝاظ عطیك تؼبُٔ ثیٗ آٟ٘ب زا٘ؿت .اختٕبػی قسٖ یه ض٘ٚس
ٔؿتٕط  ٚزائٓ اؾت و ٝزض خطیبٖ وٙف ٔتمبثُ افطاز ثب زیٍطاٖ ثٛٔ ٝخت قٙبؾبیی فطز ث ٝػٛٙاٖ ٔٛخٛزی ٔؿتمُ اظ زیٍطاٖ
ٔیٌطزز.
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اختٕبػی قسٖ ث ٝعٛض ضؾٕی  ٚغیط ضؾٕی ا٘دبْ ٔیپصیطزٟ٘ .بزٞبی آٔٛظقی اظ ٟ٘بزٞبی ضؾٕی ٞؿتٙس و ٝثٝ
نٛضت ؾبذت یبفتٝتطیٔ ،ؿئ َٛا٘تمبَ قیٜٞٛبی پصیطفتٗ ػُٕ  ٚا٘سیكٝی خبٔؼ ٝث ٝفطز ٞؿتٙس .زض ػیٗ حبَ ،اختٕبػی
قسٖ ٕٔىٗ اؾت اظ عطیك ضٚاثظ ٔتمبثُ ثب ٌطٜٞٚبی ٕٞجبظی یب ػضٛیت زض ٌطٜٞٚبی غیط ضؾٕی  ٚثبقٍبٜٞب ٘یع نٛضت
پصیطز (وٛئٗ.)110 : 1376 ،
خبٔؼ ٝپصیطی فطایٙسی اؾت ؤ ٝطزْ ٔیآٔٛظ٘س چٍ ٝ٘ٛزض خبٔؼ ٝقبٖ زاضای نالحیت  ٚقبیؿتٍی ثبقٙس؛ ایٗ
فطایٙس ث ٝآٟ٘ب تؼطیف خبٔؼٝقبٖ اظ ضفتبض ا٘ؿب٘ی ضا ٔیآٔٛظز .ثس ٖٚخبٔؼ ٝپصیطی خبٔؼٝای ٕ٘یتٛا٘س ٚخٛز زاقت ٝثبقس.
خبٔؼ ٝقٙبؾبٖ ٔؼتمس٘س و ٝاختٕبػی قسٖ ثس ٖٚاضتجبط ٕٔىٗ ٘یؿت .خبٔؼٝپصیطی فطایٙسی اؾت و ٝاظ عطیك آٖ ٔطزْ
اضظـٞبٙٞ ،دبضٞبی ضفتبضی ،زا٘ف ٟٔ ٚبضتٞبی خبٔؼٝقبٖ ضا ٔیآٔٛظ٘س .خبٔؼٝپصیطی ز ٚوبضوطز ٔ ٟٓثطای خبٔؼ ٝزاضز :ثٝ
اػضبی خسیس ٔیآٔٛظز و ٝچٍ ٝ٘ٛثط عجك ا٘تظبضات اختٕبػی ػُٕ وٙٙسٕٞ ٚ ،چٙیٗ فط ًٙٞخبٔؼ ٝضا ث٘ ٝؿُ خسیس ٔٙتمُ
ٔیوٙس)Gould, Marie, Howson, Alexandra, 2011 :160A(.
خبٔؼ ٝپصیطی ث ٝفطایٙسی اقبض ٜزاضز و ٝافطاز ثٛؾیّ ٝزض٘ٚی وطزٖ اضظـ ٞب ٙٞ ٚدبضٞبی ٔكتطن  ٚآٔٛذتٗ
چٍٍ٘ٛی ا٘دبْ ٘مف ٞبی اختٕبػی (ث ٝػٛٙاٖ یه وبضٌطٕٞ ،ؿط  ٚزٚؾت) تجسیُ ث ٝػضٛی اظ خبٔؼٔ ٝی ق٘ٛس .خبٔؼٝ
پصیطی زض ٔٛلؼیت ٞب ٟ٘ ٚبزٞبی ٔرتّفی ٘ظیط ذب٘ٛاز ،ٜؾیؿتٓ آٔٛظـ ٔ ٚحُ وبض اتفبق ٔیافتس( Gould, Marie,
.)Howson, Alexandra, 2011:169B
خبٔؼ ٝپصیطی ضا ٔی تٛاٖ ٘ٛػی اظ آٔٛظـ اختٕبػی زا٘ؿت وٚ ٝلتی فطزی ثب زیٍطاٖ اضتجبط زاضز اتفبق ٔی افتس .زض
حبِی و ٝثطذی اػتمبز زاض٘س ایٗ فطایٙس ٔحسٚز ث ٝؾبِٞ ٝبی وٛزوی اؾت ،زیٍطاٖ ثحث ٔی وٙٙس و ٝخبٔؼ ٝپصیطی یه
فطایٙس ازأ ٝزاض اؾت و ٝزض ٔ ٕٝٞطاحُ ظ٘سٌی اتفبق ٔی افتس(.)Gould, Marie, 2011 :126
خبٔؼ ٝپصیطی ضاٞی اؾت ثطای ایٙى ٝافطاز تجسیُ ث ٝػضٛی اظ یه یب چٙس ٌط ٜٚاختٕبػی ق٘ٛس .خبٔؼ ٝپصیطی زاضای
٘تبیح ٔرتّفی اؾت ،و ٝقبُٔ فطاٌیطی لٛا٘یٗ٘ ،مفٞب ،اؾتب٘ساضزٞب  ٚاضظـٞبی اختٕبػی ،ػبعفی ،قٙبذتی  ٚفطزی ٔؿّظ
ٔی قٛز(.) Grusec, J.E, Hastings, P.D, 2007:1
اتعی٘ٛی ٘مف اختٕبػی ضا ثطای قىُ ٌیطی ٘ظٓ اختٕبػی الظْ ٔی زا٘س  ٚآٖ ضا ا ثب ز ٚذهیه ٝتؼطیف ٔی وٙس)1 :
یه اختٕبع قبُٔ قجى ٝای اظ ضٚاثظ ّٕٔ ٛاظ ػبعفٔ ٝیبٖ ٌطٞٚی اظ افطاز اؾت ،ضٚاثغی و ٝاغّت ٔتمبعغ ا٘س یىسیٍط ضا
تمٛیت ٔی وٙٙس؛  ) 2 ٚاختٕبع ٘یبظٔٙس تؼٟس ثٔ ٝدٕٛػ ٝای اظ اضظـ ٞبٙٞ ،دبضٞبٔ ،ؼب٘ی ٔكتطن  ٚتبضید ٛٞ ٚیت ٔكتطن
(ث ٝعٛض ذالن ٝیه فطٔ ًٙٞكتطن) اؾت و ٝتؼطیف زٔ ْٚطثٛط ث٘ ٝمف اختٕبػی وٙٙس ٜخبٔؼ ٝاؾت (
) .Etzioni. Amitai, 1996:1
خٛئُ قبض ٖٚاختٕبػی وطزٖ اظ عطیك اٍِٛؾبظی ٘مف  ٚاظ عطیك پبزاـ  ٚویفط ضا ٞسفٞبی ٔ ٟٓخبٔؼ ٝپصیطی
ٔیزا٘س (شٚاِفمبضی ظػفطا٘ی .)152 :1389،ػٕس ٜتطیٗ ٔٛؾؿبت اختٕبػی وٙٙس ٜذب٘ٛازٕٞ ،ٜؿبالٖٔ ،سضؾ ،ٝزا٘كٍبٚ ٜ
ضؾب٘ٞٝبی خٕؼیا٘س .ػٛأُ اختٕبػی قسٖ زض خٛأغ ثبتٛخ ٝثٔ ٝیعاٖ پیچیسٌی آٟ٘ب ٔتفبٚت اؾت .ذب٘ٛاز ٜاِٚیٗ ػبُٔ
اختٕبػی قسٖ زض تٕبٔی خٛأغ ٔیثبقس .زضخٛأغ ؾبز ،ٜلجیّ ٚ ٝزٚزٔبٖ  ٚزضخٛأغ ٔسضٖٛٔ ،ؾؿبت آٔٛظقی  ٚضؾب٘ٞٝب
٘مف ٕٟٔتطی زض اختٕبػی وطزٖ اػضبی خبٔؼ ٝزاض٘س.
اختٕبػی قسٖ ػٕستب یه فطایٙس ٘بذٛزآٌبٞب٘ ٝاؾت و ٝزض آٖ یه فطز اػتمبزات ،اضظـٞبٙٞ ،دبضٞب ،لٛا٘یٗ ٚ
ٔمطضات خبٔؼ ٝضا آٔٛذت ٚ ٝزض٘ٚی ٔیوٙس  ٚلبثّیت ایفبی ٘مف زضخبٔؼ ٝذٛز ضا ٔییبثس .اختٕبػی قسٖ قٙبذت ػٛأُ
ایدبز  ٚتثجیت پی٘ٛسٞبی ػبعفی ثب اػضبی خبٔؼ ٝاؾت .اختٕبػی قسٖ ؾٔ ٝطحّ ٟٓٔ ٝقٙبذتی ،ػبعفی  ٚاضظیبثی زاضز .ثب
ٚخٛزی و ٝثطذی اظ خبٔؼ ٝقٙبؾبٖ ثطای اختٕبػی قسٖ ٔطاحّی تؼییٗ وطزٜا٘س ،اختٕبػی قسٖ یه فطایٙس ثغئی ،عٛال٘ی
ٔ ٚسا ْٚاؾت ٞ ٚیچ ظٔبٖ ثبثت ،آغبظ  ٚپبیبٖ ثطای آٖ ٚخٛز ٘ساضز .ثب تٛخ ٝث ٝتؼطیف ٔ ٚبٞیت اختٕبػی قسٖ ثسیٟی اؾت
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زا٘كٍب ٜیىی اظ ٕٟٔتطیٗ ٔٛؾؿبت اختٕبػی اؾت و ٝزض اختٕبػی وطزٖ افطاز ؾٟیٓ اؾت  ٚچٍٍ٘ٛی ػّٕىطز آٖ زض ایٗ
ظٔی ٝٙتبثیط ثؿعایی زض ایدبز ٘ظٓ  ٚپیكطفت افطاز  ٚخبٔؼ ٝزاضز .اظ ایٗ ض ٚزض ایٗ تحمیك تالـ قس ٜچٍٍ٘ٛی ػّٕىطز
زا٘كٍب ٜزض اضتمبء تٛا٘بیی ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی زا٘كدٛیبٖ ،ثب تبویس ثط ٘مف قغّی آٟ٘ب ضا ثطضؾی ٕ٘بیس.
خبٔؼ ٝپصیطی فطآیٙس وٙف ٔتمبثُ زٚض اٖ ظ٘سٌی اؾت و ٝافطاز ٛٞیت ذٛز ضا ثسؾت ٔی آٚض٘س ٟٔ ٚبضتٞبی
فیعیىی ،شٙٞی  ٚاختٕبػی و ٝثطای ثمبی ذٛز  ٚخبٔؼ٘ ٝیبظ زاض٘س ضا ٔیآٔٛظ٘س .ثبظ اختٕبػی قسٖ فطایٙسٞبی یبزٌیطی خسیس
ٔ ٚتفبٚت اظ ٔدٕٛػٌ ٝطایكبت ،اضظـٞب ،ضفتبضٞب  ٚتدطثیبت  ٚظٔیٞٝٙبی لجّی اؾت).(kendall.2010.99
قرهیت ا٘ؿب٘ى ،اظ عطیك تؼبُٔ ثب زیٍطاٖ ؾبذتٔ ٝیقٛز .ایٔ ٍٝ٘ٛٙب ا٘ؿبٖ ٔیقٛیٓ  ٚظطفیتٞبى ا٘ؿب٘ى ٔب وٝ
تب حس ظیبزى اوتؿبثیا٘س افعایف ٔییبثٙس .وٙفٞبى ٔتمبثُ ٔؤثط ثط ضقس ایٗ تٛا٘بیىٞب ،و ٝثٔ ٝب أىبٖ ٔكبضوت زض خبٔؼٝ
ضا ٔیزٞس« ،اختٕبػى قسٖ» ٘بٔیسٔ ٜى قٛزٔ .ب زض فطایٙس اختٕبػى قسٖ ٔیآٔٛظیٓ چٍ ٝ٘ٛفىط وٙیٓ ،چٍ ٝ٘ٛؾرٗ
ثٍٛییٓ ،زض قطایظ ٛٔ ٚلؼیتٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛچٍ ٝ٘ٛضفتبض وٙیٓ .ایٗ تٛا٘بیىٞب ٔتٛٙع ٌ٘ٛ ٚبٌٖٛا٘س :یىى اظ تٛا٘بیىٞب ،وؿت
اٍ٘یعٜٞبیى اؾت ؤ ٝب ضا ث ٝاقغبَ ٔٛلؼیتٞب  ٚثبظى ٘مفٞبى اؾبؾى ٞسایت ٔىوٙس .تٛا٘بیى زیٍط ،اظ ٔم ِٝٛفطٍٙٞى اؾت.
ظیطأ ٕٝٞ ،ب ثبیس تب حسٚزى زض تؼٟس ث ٝاضظـٞبى ٔكتطن ،ثبٚضٞب ٙٞ ٚدبضٞبى ٟ٘بزیٗ قطیه ثٛز ٚ ٜتب ا٘ساظٜاى اظ زضٖٚ
ثٛؾیّٕ٘ ٝبزٞبى فطٍٙٞى ٔكتطن ٞسایت قٛیٓ .تٛا٘بیى زیٍط ،زض ٘ظط ٌطفتٗ ذٛز ث ٝػٛٙاٖ یه ػیٗ ذبضخى اؾت .اٌط ٔب
فبلس ذٛز ازضاوى ثبقیٓ ،ضفتبضٞبى ٔب ثجبت ٘رٛاٙٞس زاقت .تٛا٘بیى زیٍطٔ ،دٕٛػٟٔ ٝبضتٞبى ثبظیٍطى ٘مف اؾت و ٝثب
ثىبضٌیطى آٖ ،فطز حطوبت  ٚؾىٙبت ذٛز ضا تثجیت ٔىوٙس .احؿبؾبت ٘یع ،اظ زیٍط تٛا٘بیىٞبى ٔ ٟٓزض ایٗ ظٔیٝٙ
اؾت(تط٘ط.)103 :1378،
ٕٟٔتطیٗ ٔمبنس  ٚاٞسا ف ٔكتطن اختٕبػی قسٖ زض تٕبٔی خٛأغ ضا ٔی تٛاٖ ث ٝعٛض ذالن ٝثسیٗ قطح ثیبٖ وطز
:
آٔٛظـ لٛاػس ،آزاة  ٚػبزات ضفتبضی ضٚظٔط ٜثب ضٚـ ٞبی ػّٕی ث ٝافطاز.
-1
ایدبز ٛٞیت فطزی اظ عطیك ثطآٚضزٖ ذٛاؾتٞب  ٚآضظٞٚب یب ٕٔب٘ؼت اظ زؾت یبثی ث ٝآٖٞب.
-2
آٔٛظـ ٘مفٞبی اختٕبػی ٍ٘ ٚطـٞب ،ا٘تظبضات ٌ ٚطایفٞبی ٔطثٛط ث ٝآٖٞب.
-3
تٛا٘بیی ثطلطاضی اضتجبط ٔٛثط ثب زیٍطاٖ (ػالل ٝثٙس)73 :1378 ،
-4
ث٘ ٝظط ٔیس ٘مفپصیطی  ٚاختٕبػی قسٖ ثبػث ٔی قٛز و ٝشٔ ٗٞكتطوی ثیٗ وٙكٍطاٖ ثٚ ٝخٛز ثیبیس  ٚزض ٟ٘بیت
ایٗ فطایٙس ٔٛخت ثٚ ٝخٛز آٔسٖ ٘ظٓ اختٕبػی ٔیقٛز(ضیتعض .)1379:280 ،ثطای ایٗ وٞ ٝط ٟ٘بز وبضوطز ذٛز ضا ث ٝزضؾتی
ایفب وٙس ٘یبظاؾت و ٝفطآیٙس ایدبز شٙٞیت ٔكتطن ثٌٝ٘ٛ ٝای عی قٛزتب ٘ظٓ اختٕبػی ثٚ ٝخٛز آیس.
ایدبز  ٚاضتمبء تٛا٘بیی ثطای پصیطـ  ٚایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی ٔٛضز تبویس تٕبٔی ٘ظطی ٝپطزاظاٖ اؾت .تٛفیك
(ٟ٘بزٞبی خبٔؼ ٝپصیط وٙٙس ٜاظ خّٕ٘ )ٝظبْ آٔٛظـ ػبِی  ٚزا٘كٍبٜٞب زض آٔبز ٜؾبظی زا٘كدٛیبٖ ثطای ایفبی ٘مفٞبی
اختٕبػی و ٝزض حبَ حبضط ث ٝػٟس ٜزاض٘س  ٚیب زض آیٙس ٜث ٝػٟس ٜذٛا٘س ٌطفت یىی اظ ٔهبزیك تٛؾؼ ٚ ٝوبضآٔسی آٖ تّمی
ٔیٌطزز .الٚؾ ٚ ٖٛاؾپٛضظ ٔؼتمس٘س زض خبٔؼٔ ٝغّٛة ( ، )Good Societyآٔٛظـ  ٓٞاثعاض اؾت ٚ ٓٞ ٚؾیّ .ٝزض چٙیٗ
خبٔؼ ٝای تحهیُ وطز ٜثٛزٖ ثٔ ٝؼٙبی ثطذٛضزاضی اظ آٌبٞی تٛؾؼ ٝیبفت ،ٝزا٘ف ٟٔ ٚبضت ثبال ٚ ،تٛا٘بیی زضثبض ٜچٍ ٝ٘ٛثب ٓٞ
ظ٘سٌی وطزٖ اؾت( .)Lawson and Spours,2011: 11زض خبٔؼٔ ٝغّٛة افطاز ثبیس زض ؾ ٝظٔی ٝٙآٔٛظـ ثجیٙٙس-1 :
ثطای ظ٘سٌی قغّی -2 ،ثطای ظ٘سٌی زض٘ٚی  -3 ٚثطای یه ظ٘سٌی ػٕٔٛی  ٚخٕؼی ث ٝػٛٙاٖ قٟط٘ٚس (ٕٞبٖ .)16:زض خٟبٖ
ٔسضٖ تٛا٘بیی تهٕیٓ ٌیطی ٔٙبؾت ٔتبثط اظ زؾتطؾی ث ٝتحهیالت اؾت .تحهیالت افطاز ضا زض خٟت تجبزَ اعالػبت
تٛإ٘ٙس ٔی وٙس .زض ٚالغ افطاز ثی ؾٛاز ٕٞب٘ٙس افطاز ٘بثیٙب ٞؿتٙس و ٝاظ ثؿیبضی فطنت ٞبی قغّی ٔحطٙٔٚس .آٟ٘ب اعالػبت
ٔحسٚزی زضثبض ٜچٍٍ٘ٛی ثٟجٛز ثركیسٖ ث ٝظ٘سٌی ذٛز زاض٘س  ٚزض ثطاثط وؿب٘ی و ٝاظ ایٗ اعالػبتی ثطذٛضزاض٘س ،ضؼیف ٚ
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قىٙٙسٞ ٜؿتٙس( .)Drapper and Ramsay:2008: 6-9اظ ٔؿئِٛیتٞبی ٔٞ ٟٓط ٘ظبْ آٔٛظقی ،ایدبز اضتجبط ثیٗ اٞساف،
ٔحتٛا  ٚضٚـٞبی آٔٛظقی ثب قطایظ ٞط خبٔؼ ٝاؾت .آٔبز ٜؾبظی  ٚتطثیت زا٘كدٛیبٖ ثب ٌطایكبت ،ثبٚضٞب ،اضظـٞب ٟٔ ٚبضت-
ٞبی الظْ ثطای ٘مف آفطیٙی زض خبٔؼ ،ٝثٛیػ ٜزض ٘مفٞبی قغّی ،اظ ضطٚضتٞبی اختٙبة ٘بپصیط ثطای ٞط ٘ظبْ آٔٛظقی
ثرهٛل ٘ظبْ آٔٛظـ ػبِی ٞط وكٛض اؾت .تحهیالتی و ٝث ٝافطاز اخبظٔ ٜی زٞسو ٝث ٝنٛضتی وبضأس زض خبٔؼ ٝحضٛض
زاقت ٝثبقٙس(.)Jordan,2010: 1
زا٘كٍب ٜثبیس ث ٝػٛٙاٖ ؾبظٔبٖ ٟ٘بز ػّٓ زض ا٘تمبَ زا٘ف ،آٔٛظـٞبیی ضا ث ٝزا٘كدٛیبٖ اضائ ٝزٞس و ٝثتٛا٘ٙس ث ٝذٛز
قىٛفبیی ٛٔ ٚفمیت زض ٘مفٞبی قغّی ثطؾٙس ٕٞ ٚچٙیٗ تٛا٘بیی الظْ ثطای ثطای ایفبی ٘مفٞبی زیٍط اختٕبػیقبٖ ضا پیسا
وٙٙسٔ .ب زض ثرف ضٚـ تحمیك ایٗ ٔمبِ ٝچٍٍ٘ٛی ثٟطٌ ٜیطی اظ ایٗ ٘ظطیٞٝب  ٚػّٕیبتی ٕ٘ٛزٖ آٟ٘ب ضا تٛضیح ذٛاٞیٓ زاز.
ً .3.2ظن در جاهعِ ٍ ًمص اجتواعی:

ٟ٘بزٞبی اختٕبػی ٔدٕٛػٝای اظ ٘مفٞبی اختٕبػی ٔىُٕ خٟتزاض٘س(تٛؾّی٘ ٚ )192 :1369 ،مفٞبی اختٕبػی
ٔدٕٛػٝای اظ ا٘تظبضات ضفتبضی ٔجتٙی ثط ٙٞدبض ٔیثبقٙس و ٝتٛؾظ ٔحیظ اختٕبػی ث ٝفطزی و ٝزاضای یه ٔٛلؼیت ٔؼیٗ
اختٕبػی اؾت اِمب ٔیقٛز (ضٚظٖ ثب٘ ٚ ) 83 :1367 ،ْٚظٓ اختٕبػی ا٘تظبضات آٌبٞبٟ٘٘ ٝبزی ٝٙقس ٜاظ ٘مفٞبؾت
( .)Giddens,1989:731ثٙبثطایٗ تؼبزَ زض ٘ظبْ ٍٙٞبٔی حبنُ ٔیقٛز و ٝایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی ٔرتّف افطاز زض
ٟ٘بزٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛثب ٔ ٓٞغبیط ٔ ٚؼبضو ٘جٛز ٜثّىٔ ٝؤیس یىسیٍط ثبقٙس.
ٔیتٛاٖ ٘تیدٌ ٝطفت ٘ظٓ اختٕبػی ٍٙٞبٔی حبنُ ٔیقٛز و ٝاٚالً ػٙبنط زض ٖٚیه ٟ٘بز ا٘تظبضات ٔتٙبؾت ثب
ٔٛلؼیتٞبیكبٖ ،وٕٞ ٝبٖ ایفبی ٘مف اؾت ضا ثطآٚضزٕ٘ ٜبیٙس ،ثب٘یبً ٘مفٞبی افطاز زض زضٟ٘ ٖٚبزٞبی ٔرتّف ثب ٕٞ ٓٞبًٙٞ
ثبقٙس ،تب ٟ٘بیتبً ٘ظبْ اختٕبػی و ٝذٛز ٔتكىُ اظ ٟ٘بزٞبی اختٕبػی اؾت  ٚتحت ایٗ قطایظ ثٚ ٝظبیفكبٖ ث ٝعٛض وبُٔ
ػُٕ ٔیٕ٘بیٙس ،ث ٝت ؼبزَ زؾت یبثس .ث ٝػجبضت زیٍط ٞط ز ٚثؼس ٔٛضز تبویس ٘ظطی ٝپطزاظاٖٚ ،خٔ ٜٛتفبٚت یه پسیسٞ ٜؿتٙس.
تطتیجبت ٟ٘بزی ٌ٘ٛبٌ ،ٖٛقیٜٞٛبی ؾبظٔب٘سٞی ٔرتّفی ضا ثطای ظ٘سٌی التهبزی ،اختٕبػی  ٚؾیبؾی اضائٔ ٝی وٙٙسٞ ٚط یه
٘تبیح ٔتفبٚتی ٘یع ذٛاٙٞس زاقتٟ٘ .بزٞبی ضؾٕی یب غیطضؾٕی ثٛؾیّ ٝلٛاػس ضؾٕی یب غیط ضؾٕی ذٛز ضٚاثظ ثیٗ افطاز ضا
قىُ زاز ٚ ٜضفتبض افطاز ضا تب حسٚزی پیف ثیٙی پصیط ٔیٕ٘بیٙس .ثس ٖٚآٟ٘ب ٔب زچبض ؾطزضٌٕی ٔی قٛیٟٓ٘ .بزٞب ظ٘سٌی زض
وٙبض یىسیٍط ضا ٕٔىٗ ٔیوٙٙس(.)Drapper and Ramsay:2008: 16
اظ آ٘چ ٝپبضؾٙع زضثبضٜی ذطز٘ ٜظبْٞب ،قطایظ وبضوطزی آٖٞب  ٚتؼبزَ زض ٘ظبْ اختٕبػی ثیبٖ وطز ٜاؾت ٔیتٛاٖ
ثطزاقت وطز و ٝا٘ ٚظٓ اختٕبػی ضا اضتجبطٕٞ ،بٍٙٞی  ٚوبضوطزی ثٛزٖ اخعای ٘ظبْ اختٕبػی خٟت زؾتیبثی ٘ظبْ ثٝ
تؼبزَ  ٚتسا ٚ ْٚثمبء حیبت آٖ ٔیزا٘س .اٌط ایٗ تؼطیف تدعی ٝقٛز ٔیتٛاٖ ٘ظٓ اختٕبػی ٔٛضز ٘ظط پبضؾٙع ضا ٕٞبٍٙٞی ٚ
ٓٞؾٛیی  ٚوبضوطزی ثٛزٖ ٙٞدبضٞبی اختٕبػی تّمی ٕ٘ٛز .پبضؾٙع ٘ظٓ اختٕبػی ضا اضتجبط ٕٞ ٚبٍٙٞی ٓٞ ٚؾٛیی ٟ٘بزٞبی
اختٕبػی ٟ٘ ٚبزٞبی اختٕبػی ضا ٔدٕٛػٝای اظ ٘مفٞبی ٔىُٕ خٟتزاض (تٛؾّی٘ ٚ )192 :1369 ،مفٞب ضا ٔدٕٛػٝای اظ
ا٘تظبضات ضفت بضی ٔجتٙی ثط ٙٞدبض و ٝتٛؾظ ٔحیظ اختٕبػی ث ٝفطزی و ٝزاضای یه ٔٛلؼیت ٔؼیٙی اؾت اِمب ٔیقٛز (ضٚظٖ
ثبٔ )83 :1367 ،ْٚی زا٘س .ث ٝػجبضت زیٍط ٙٞدبضٞب وٕٞ ٝبٖ لٛاػس ضفتبض اختٕبػی ٞؿتٙس زاضای إٞیت فٛق اِؼبزٜای ثطای
٘مفٞب ٔیثبقٙس ٘ ٚمفٞب ٘یع زض قىٌُیطی ٟ٘بزٞب ثؿیبض ضطٚضی  ٚاؾبؾی ٞؿتٙس ٕٞ ٚبٍٙٞیٓٞ ،ؾٛیی ،اضتجبط ٚ
وبضوطزی ثٛزٖ ٟ٘بزٞب ثطای ٘ظٓ اختٕبػی ضطٚضی ٔیثبقس.
ثسیٗ اػتجبض ثب ٍ٘بٞی تمّیُ ٌطایب٘ٙٞ ٝدبضٞب ػٙبنط ٔطوعی تكىیُزٙٞسٜی ٘مفٞب ٟ٘ ٚبزٞب (ٕٞبٖ ٚ )4 :زض ٘تیدٝ
٘ظٓ اختٕبػی ٔحؿٛة ٔیق٘ٛس ٔ ٚی تٛاٖ ٌفت ٙٞدبضٞب اؾبؾیتطیٗ ضوٗ ؾبذت وّی ٘ظبْ اختٕبػی ضا تكىیُ ٔیزٙٞس.
ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت ٕٞبٍٙٞی  ٓٞ ٚؾٛیی ٙٞدبضٞبی اختٕبػی ٕٞبٖ ٘ظٓ اختٕبػی ٔٛضز ٘ظط پبضؾٙع ٔیثبقس  ٚایٗ ثب
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تؼبضیف زیٍطی و ٝاظ ٘ظٓ اختٕبػی ث ٝػٛٙاٖ اٍِٞٛبی ضفتبضی پیفثیٙیپصیط  ٚیب ٕٞبٍٙٞی ٓٞ ٚؾٛیی ٟ٘بزٞبی اختٕبػی اظ
زیٍط نبحت٘ظطاٖ اضائ ٝقسٓٞ ٜذٛا٘ی زاضز.
ً .4.2ظن کاهل)ً ٍ (Ideal orderمصّای اجتواعی:

٘ظٓ زض خبٔؼ ٚ ٝپیكطفت ػّٕی ثب یىسیٍط ضاثغٔ ٝتمبثُ زاض٘س .پیكطفت ػّٕی قبُٔ تٛا٘بیی ایفبی ٘مفٞبی
ترههی یب قغّی ٔیقٛز  ٚایفبی ؾبیط ٘مفٞبی اختٕبػی ضا ثغٛض ضٕٙی زضثط ٔی ٌیطز ،ظیطا پیكطفت ػّٕی ،قبُٔ اضتمبء
تٛاٖ ثىبضٌیطی تِٛیسات ػّٕی زض ایفبی ٘مف افطاز ٘یع ٔیٌطزز .ػال ٜٚثطایٗ ٟ٘بز اختٕبػی ػّٓ ثب ا٘تمبَ فط ،ًٙٞزض زض٘ٚی
وطزٖ ٙٞدبضٞب  ٚاضظقٟب  ٚا٘تظبضات ٔطثٛط ث ٝؾبیط ٘مفٞبی اختٕبػی تبثیط ٌصاضاؾتٕٞ .چٙیٗ تؼبزَ پٛیب زض ؾیؿتٓ اظ
ٔ ٟٓتطیٗ ٚیػٌیٞبی حبِت ٘ظٓ اؾت  ٚظٔب٘ی ٔحمك ٔیٌطزز و ٝحسالُ ٕٞبٍٙٞی الظْ اظ خّٕ ٝضقس ٔتٛاظٖ ٔ ٚتؼبزَ،
ثیٗ اخعاء ٘ظبْ ٚخٛز زاقت ٝثبقس  ٚزض نٛضت ٚخٛز حبِت ٘ظٓٞ ،ط یه اظ اخعاء ٘ظبْ ٘مف وبضوطزی ذٛز ضا ث ٌٝ٘ٛ ٝای ایفب
ٕ٘ٛزٜا٘س و ٝوّیت ٘ظ بْ ثتٛا٘س ث ٝثٟتطیٗ قىُ ٕٔىٗ ث ٝاٞساف ذٛز زؾت یبثسٕٞ .بٍٙٞی ثیٗ اخعای ٘ظبْ  ٚضقس ٔتٛاظاٖ ٚ
ٔتؼبزَ آٖ ٔتبثط اظ ٙٞدبضٞب  ٚاضظـٞب  ٚلٛاػس قىُ ٌطفت ٝپیطأ٘ ٖٛمفٞبی اختٕبػی ٔ ٚیعاٖ ضػبیت آٟ٘بؾت و ٝزض
فطآیٙس خبٔؼ ٝپصیطی اػضبی خبٔؼ ٝثٛؾیّٟ٘ ٝبزٞبی اختٕبػی وٙٙس ٜزض ٔطاحُ ٌ٘ٛبٌ ٖٛحیبت اختٕبػی افطاز زض٘ٚی ٔی-
ق٘ٛس.
اظ ؾٛیی زیٍط ٚخٛز تؼبزَ ثٔ ٝؼٙی پیكطفت ٘یؿت ،ظیطا ٞط ٘ٛع ٘ظٓ  ٚتؼبزِی ٕ٘ی تٛا٘س ثطذٛضزاض اظ پیكطفت ثبقس
 ٚیب ٔٛخت پیكطفت ٌطزز .ثٙبثطایٗ ثطای تحمك پیكطفت ،ػال ٜٚثط ٚخٛز ٘ظٓ  ٚتؼبزَ اخعاء ،ضقس آٟ٘ب ٘یع زض حساوثط ٕٔىٗ
الظْ اؾت تب ػال ٜٚثط تؼبزَ ،پیكطفت ضا ٘یع ٔحمك ؾبظز .ث ٝػجبضتی زیٍط ثب ٔف٘ ْٟٛظٓ وبُٔ یب ٘ظٓ اختٕبػی وبضآٔس وٝ
زاضای ٚیػٌی ٕٞبٍٙٞی  ٚضقس حساوثطی اؾت ٔٛاخٞ ٝؿتیٓ٘ .ظٓ وبُٔ ٚضؼیتی اؾت و ٝزض آٖ تٕبٔی قبذم ٞبی
تٛؾؼ ٝزض حساوثط ضقس ٕٞ ٚبٍٙٞی ثب  ٓٞثبقٙس (پطچٕیٚ .) 79 :1390 ،یػٌی زیٍطی و ٝزض زؾتیبثی ٘ظبْ ث ٝاٞساف ٚ
پیكطفت آٖ ٔؿتتط ِٚی الظْ اؾت ٔٛضز تبویس لطاض ٌیطز خٟت ٌیطی ٘ظٓ زض ٘ظبْ اختٕبػی اؾت .زض ٘ظٓ وبُٔ خٟت
ٌیطی ٘ظٓ زض ٘ظبْ اختٕبػی ثٍ ٝ٘ٛای و ٝاؾت ا٘ؿبٖ ٞب ثتٛا٘ٙس ٔؿیط تىبُٔ ذٛز ثؿٛی ٞسف غبیی ذّمت (یب پیسایف)
ذٛز ضا عی ٕ٘بیٙس .ثطایٗ اؾبؼ ٘ظٓ وبُٔ ٚضؼیتی اؾت و ٝزض آٖ ٚضؼیت اخعای ٘ظبْ اختٕبػی حساوثط ضقس  ٚتؼبزَ ضا
ثطای ضؾب٘یسٖ ا٘ؿبٖ ثٞ ٝسف غبیی ذّمت ذٛز ،و ٝزض خٟبٖ ثیٙی اؾالٔی تحمك اؾٕبء ٚنفبت اِٟی زض ذٛز  ٚیب ٔمبْ لطة
اِٟی اؾت زاضا ٔی ثبقٙس .ثسیٟی ا ؾت ضقسٕٞ ،بٍٙٞی  ٚخٟت ٌیطی حساوثطی ٔٛضز ٘ظط زض ٘ظٓ وبُٔ تبثغ چٍٍ٘ٛی ایفبی
٘مف افطاز  ٚاخعای ٘ظبْ اختٕبػی اؾت  ٚایٗ ذٛز تبثغ چٍٍ٘ٛی ا ختٕبػی ٕ٘ٛزٖ افطاز تٛؾظ ٟ٘بزٞبی اختٕبػی وٙٙس ٜزض
ٞط خبٔؼ ٝذٛاٞس ثٛز٘ .ظٓ وبُٔ یه ٘ٛع آضٔب٘ی )ٚ (Ideal Typeثطی اؾت ؤ ٝی تٛا٘س ثطای تكریم ٔیعاٖ پیكطفت یب
تٛؾؼٕٞ ٚ ٝبٍٙٞی ثیٗ اخعاء (ثیٗ ٟ٘بزی) ٔ ٚیعاٖ تؼبزَ زض ٘ظبْ اختٕبػی ثطای تحمك اٞساف آٖ ثىبض ٌطفت ٝقٛز  ٚزض
ؾغٛح ٔرتّف لبثّیت تحمك  ٚثطضؾی زاضز 1.لبثُ شوط اؾت ثب پصیطـ ٔف٘ ْٟٛظٓ وبُٔ تؼطیف  ٚتؼییٗ  ٚلج َٛقبذمٞبی
تٛؾؼ٘ ٝیبظ ث ٝتدسیس ٘ظط ثط ٔجٙبی ٔجب٘ی اػتمبزی  ٚفّؿفی  ٚوالٔی زاضز.
زؾت یبثی ث٘ ٝظٓ وبُٔ ٔط ٖٛٞایفبی وبُٔ ٘مفٞبی اختٕبػی اؾت  ٚایفبی وبُٔ ٘مفٞبی اختٕبػی ٔتبثط اظ
چٍٍ٘ٛی خبٔؼ ٝپصیطی اػضب تٛؾظ ٟ٘بزٞبی اختٕبػی وٙٙسٔ ٜیثبقس .زض نٛضتی و ٝزا٘كٍبٜٞب ث ٝػٛٙاٖ یىی اظ ٔٛؾؿبت
اختٕبػی وٙٙس ٜػال ٜٚثط اضائ ٝآٔٛظـٞبی الظْ ثطای ایفبی ٘مف قغّی و ٝذٛز قبُٔ ٟٔبضتٞبی ترههی  ٚفٙی ٟٔ ٚبضت-
ٞبی ضفتبضی قغّی اؾت ،ث ٝاضائ ٝآٔٛظـٞبی الظْ ثطای ایفبی ؾبیط ٘مفٞبی اختٕبػی و ٝافطاز ثغٛض ٔؼٕ َٛثب آٖ ٔٛاخٝ
ذٛاٙٞس قس ثپطزاظ٘سٔ ،ی تٛا٘ٙس زض زؾتیبثی خبٔؼ ٝث٘ ٝظٓ وبُٔ ٔٛثط ثبقٙس .افعایف تٛا٘بیی  ٚآٔبزٌی ایفبی ٘مفٞبی
اختٕبػی ثطای تحمك ٘ظٓ وبُٔ زض خبٔؼ ٝثٔ ٝؼٙی آٖ اؾت و ٝاػضبی خبٔؼ ٝزض فطایٙس خبٔؼ ٝپصیطی ذٛز ػال ٜٚثط
ٟٔبضتٞبی فٙی  ٚترههی ،ػمبیس  ٚثبٚضٞب ،اضظـٞب ٙٞ ٚدبضٞبی خبٔؼ ٝضا زض اثؼبز ٔرتّف التهبزی ،ؾیبؾی ،اختٕبػی ٚ

1

برای مطالعه بیشتر درباره نظم کامل به مقاله "مطالعه تطبیقی رابطه ی نظم درجامعه و پیشرفت علمی" مراجعه کنید.

8
http://qaus.sharif.ir

شمارٌ مقالٍ

ايلیه کىفراوس ملی ارزیابی کیفیت در وظامَای داوشگاَی

1031 – QAUS

تُران  -داوشگاٌ صىعتی شریف  -اردیبُشتماٌ 3131

فطٍٙٞی زض٘ٚی ٕ٘ٛز ٚ ٜضػبیت ٔی ٕ٘بیٙس .تحمك ایٗ أط ٔتبثط اظ چٍٍ٘ٛی ػّٕىطز ٟ٘بزٞبی اختٕبػی وٙٙس ٜاظ خّٕٝ
زا٘كٍبٜٞب ٔی ثبقس.
 .5.2پیطرفت علوی ٍ ًمص اجتواعی:

اٌط پیكطفت ػّٕی ضا فطآیٙس ٔؿتٕطضقس تِٛیسات ػّٕی  ٚاضتمبء تٛاٖ ثىبضٌیطی آٟ٘ب زض ؾغٛح ذرطزٔ ،یب٘ر ٚ ٝورالٖ
ثسا٘یٓ  ٚوبضآٔسی زا٘كٍبٜٞب ضا زض ضقس ٔؿتٕط تِٛیسات ػّٕی  ٚاضتمبء تٛاٖ ثىبضٌیطی آٖ ثٙٔ ٝظٛض پیكطفت فطز  ٚخبٔؼ ٝثط
ٔجٙبی یبفتٞ ٝبی ػّٕی  ٚفط ًٙٞخبٔ ؼ ٝتؼطیف وٙیٓ ،إٞیت تٛخ ٝث٘ ٝمكٟبی اختٕبػی ثیكتط ذٛز ضا ٘كربٖ ٔریزٞرس .زض
پیكطفت ػّٕی  ٚوبضآٔسی زا٘كٍب ٜاضتمبء تٛاٖ ثىبضٌیطی تِٛیسات ػّٕی ثٔ ٝؼٙی افعایف تٛاٖ ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی اػٓ
اظ ٘مفٞبی ترههی  ٚقغّی  ٚزیٍط ٘مفٞبی ػٕٔٛی ثب اؾتفبز ٜاظ یبفتٞٝربی ػّٕری  ٚپرصیطـ  ٚزض٘ٚری ورطزٖ فطٙٞرً
خبٔؼ ٝاؾت .اظ ٘ظط چّجی تٛؾؼ ٝػّٕی ٔحه َٛوبضوطز ثٟی٘ ٝٙظبْ اختٕبػی  ٚذطز٘ ٜظبٟٔبی آٖ اؾت٘ .ظربْ اختٕربػی زض
اثؼبز ٌ٘ٛبٌ ٖٛالتهبزی ،فطٍٙٞی ،اختٕبػی  ٚؾیبؾی زض یه ٘ظٓ پٛیب أىبٖ ضقس  ٚقىٛفبیی ٟ٘بز ػّٓ ضا ٔیؿط ٔیوٙرس؛ ثرٝ
ػجبضت زیٍط اٌط زض قطایظ ٔتؼبزَ ٞطیه اظ اخعای ٘ظبْ اختٕبػی ٘مف ذٛز ضا ثسضؾرتی ایفرب وٙٙرس ،زض ؾرغح ذرطز ضقرس
ا٘سیك ٝذالق زض ٔیبٖ آحبز خبٔؼ ٚ ٝتٛؾؼ ٝػّٕی ضا زض ؾغح والٖ ٔیؿط ٔیؾبظ٘س (چّجی .)19 :1384 ،ثبیس تٛخر ٝزاقرت
زض نٛضتی و ٝزض فطایٙس پیكطفت خبٔؼ ٝث٘ ٝظٓ اختٕبػی  ٚتؼبزَ زض ضقس تٕبٔی اخعای ٘ظبْ اختٕبػی زض ثط٘بٔر ٝضیرعیٞرب
تٛخ ٝقٛز ،پیكطفت ػّٕی ٘یع ؾطیؼتط ذٛا ٞس قسٕٞ .چٙیٗ ثب تٛخ ٝثر ٝوربضوطز تغییرطآٚضی ٘ ٚظرٓ آفطیٙری ٟ٘ربز ػّرٓ ،زض
نٛضتی و ٝپیكطفت ػّٕی ٘ظٓ زض خبٔؼ ٝضا تمٛیت ٕ٘بیس ػال ٜٚثط ضقس ٔضبػف ذٛزٛٔ ،خت پیكطفت خبٔؼ٘ ٝیع ذٛاٞس قس.
ثطای تمٛیت ٘ظٓ زض خبٔؼ ٝالظْ اؾت زض فطآیٙس پیكطفت ػّٕی ضٚیىطز ٟ٘بز ٌطایی زض ز ٚؾرغح ذرطز  ٚورالٖ ٔرٛضز تٛخرٝ
ثبقس(پطچٕی.) 93 :1390 .
ث ٝثیب٘ی زیٍط ٕٟٔتطیٗ وبضوطز ذطز٘ ٜظبْ فطٍٙٞی (وٟ٘ ٝبز ػّٓ  ٚزا٘كٍب ٜثركی اظ ؾبظٔبٖ اختٕبػی آٖ ٔی
ثبقس)تِٛیس ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی یب ٔؼطفت اؾت ٔ ٚؼطفت آٌبٞی  ٚقٙبذتی اؾت وٛ٘ ٝػی ذبل اظ تٕبیالت  ٚضفتبض ضا زض پی
زاقت ٝثبق س٘ .ظٓ فطٍٙٞی ٚضؼیتی اؾت و ٝزض آٖ ؾطٔبی ٝفطٍٙٞی زض ؾ ٝؾغح ذطزٔ ،یب٘ ٚ ٝوالٖ ثٍٝ٘ٛای تِٛیس ٔی
ٌطزز و ٝایفبی ٘مكٟبی اختٕبػی ٔٛخت تؿٟیُ وبضوطزی ؾبیط اخعای ٘ظبْ اختٕبػی ٌكت ٚ ٝاظ ثطٚظ اذتالَ وبضوطزی زض
آٟ٘ب پیكٍیطی وٙس .ثط ایٗ اؾبؼ ٔیعاٖ تٛا٘بیی  ٚچٍٍ٘ٛی ایفبی ٘مف اػضبی خبٔؼ ٝػبُٔ ٕٔٔ ٟٓب٘ؼت اظ ثی ٘ظٕی زض
خبٔؼ ٝذٛاٞس ثٛز( .پطچٕی ) 73 :1390 ،اظ ایٗ ض ٚزضایٗ ٔمبِٔ ٝیعاٖ تٛا٘بیی  ٚآٔبزٌی ایفبی ٘مفٞبی ػّٕی ،قغّی ٚ
ؾبیط ٘مف ٞبی اختٕبػی  ٚضاثغ ٝآٟ٘ب ثب قطایظ اختٕبػی  ٚزا٘كٍبٞی زا٘كدٛیبٖ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت ٝاؾت.
هدل هتغیرّا ٍ عَاهل هؤثر هَرد تررسی در ایي تحمیك
فردی

نقش علمی

توانایی علمی

اجتماعی
فرهنگی

روشهای علمی

شرایط دانشجویان
ارتباط شغلی
نقش شغلی

سیاسی

ارزشهای شغلی

ایفای نقش های
اجتماعی

اقتصادی

زنذگی سالم
نقشهای اجتماعی

رضایت از دانشگاه

اخالق اجتماعی

شرایط دانشگاه
پرورش خالقیت

جهت گیری ایفای نقشهای اجتماعی

اداره علمی دانشگاه
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 .3رٍش تحمیك:

زض ایٗ پػٞٚف اظ ضٚـ پیٕبیف ) (surveyاؾتفبز ٜقس ٜتب اثؼبز ٔرتّف ٔٛضٛع ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌیطز .ثطای خٕغ
آٚضی اعالػبت قیٜٛی ٔهبحج ٝوتجی ثب پطؾكٙبٔٔ ٝس ٖٚاؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
 .1.3اتسار سٌجص:

زض عطاحی پطؾكٙبٔٔ ٝتٙبؾت ثب ٘ظطیٞٝبٔ ،تغیطٞب ٔ ٚؼطفٞبی آٟ٘ب و ٝاظ ٘ظطیٞٝب  ٚزیسٌبٜٞبی ٔغطح زضثبض ٜایفبی
٘مف اختٕبػی ٌطفت ٝقس ٜثٛز٘س  ٚثب زض٘ظط ٌطفتٗ قطایظ ذبل اختٕبػی زا٘كٍبٜٞبی ٔب ،پطؾكٙبٔٝای ٔتكىُ اظ تؼسازی
ؾئٛاَ ٌٛ ٚی ٝثطای خٕغ آٚضی زازٞ ٜبی ایٗ تحمیك زض ٘ظط ٌطفت ٝقس .زض پطزاظـ آٔبضی زازٜٞبی ٔمسٔبتی ثطای حهَٛ
اعٕیٙبٖ اظ زلت ؾٙدف  ٚلبثّیت اػتجبض ) ٚ (Reliabilityاػتجبض)ٔ (Validationمیبؼٞبی ؾٙدف ،تدعیٚ ٝتحّیُٞبی
آٔبضی الظْ ا٘دبْ قس .زض ایٗ پطؾكٙبٔٔ ٝتغیطٞبی ٔتؼسزی ٔتٙبؾت ثب ٔٛضٛع ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت ٝاؾت.
 .2.3جوعیت تحمیك ،جاهعِ آهاری ٍ رٍش ًوًَِ گیری:

خٕؼیتی و ٝزض ایٗ تحمیك ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت وّی ٝزا٘كدٛیبٖ  5زا٘كٍب ٜتٟطاٖ ،قٟیس ثٟكتی ،قطیف ،ػّْٛ
پعقىی قٟیس ثٟكتی ٙٞ ٚط اؾت  ٚخٕؼیت ٕ٘ ٝ٘ٛآٖ ٘یع ث ٝاظای ٞط زا٘كىسٜی ایٗ زا٘كٍبٜٞب  30تب ٘ 60فط زا٘كد ٛو ٝثب
ضٚـ ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی اتفبلی ا٘تربة ٔیقس٘س ٔیثبقس .زض زا٘كىسٜٞبیی و ٝفمظ زض یه زا٘كٍبٚ ٜخٛز زاقتٙس حسالُ60
(ٔب٘ٙس وكبٚضظی و ٝفمظ زض زا٘كٍب ٜتٟطاٖ ٚخٛز زاقت)  ٚثطای زا٘كىسٜٞبیی و ٝزض ثیف اظ یه زا٘كٍبٚ ٜخٛز زاقت
حسالُ٘ 30فط زض ٘ظط ٌطفت ٝقس ٜثٛز .ث ٝپطؾكٍطاٖ آٔٛظـ زاز ٜقس ٜثٛز تب زض ا٘تربة پبؾرٍٛیبٖ ثٍٝ٘ٛای ػُٕ ٕ٘بیٙس
و ٝزا٘كدٛیبٖ ضقتٞ ٝبی ٔرتّف زض ٞط زا٘كىس ٚ ٜاظ ٔمبعغ ٔرتّف  ٚثب ضػبیت ٘ؿجت تمطیجبّ ثطاثط خٙؿیت زا٘كدٛیبٖ،
ثهٛضت وبٔالً تهبزفی زض ٕ٘ ٝ٘ٛتحمیك لطاض ٌیط٘س .ثب ضػبیت ایٗ ٘ىبت اظ  1470زا٘كدٛیی و ٝزض تحمیك ٔكبضوت زاقتٙس،
تؼساز ٘ 760فط ٔطز ٘ 710 ٚفط ظٖ ثٛز ٜا٘س .پطؾكٍطاٖ ثطای ا٘تربة زا٘كدٛیبٖ ث ٝآٟ٘ب ٔطاخؼٕٛ٘ ٝز ٚ ٜپؽ اظ چٙس ؾئٛاَ
و ٝثطای ضػبیت قطایظ ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی اظ آٟ٘ب ٔیقس ،زض نٛضتی وٚ ٝاخس قطایظ ثٛز٘س ثطای تىٕیُ پطؾكٙبٔ ٝتٛخیٔ ٝیقس٘س
 ٚثب ٘ظبضت پطؾكٍطاٖ آٖ ضا تىٕیُ ٔیوطز٘س.
 .3.3رٍش تجسیِ ٍ تحلیل اعالعات:

پؽ اظ ٌطزآٚضی اعالػبت ،تٕبْ پطؾكٙبٔٞ ٝب خٕغ آٚضی قس  ٚته ته آٟ٘ب ٔٛضز ثطضؾی زلیك پطؾكٍطاٖ
لطاضٌطفت .ذغبٞبی احتٕبِی تهحیح  ٚپطؾكٙبٔٞ ٝبی ٘بلم حصف ٌطزیس .پؽ اظ آٖ ثب وس ٌصاضی ؾئٛاالت ثبظ ٘ ٚیٕ ٝثبظ
زازٞ ٜب ٚاضز ضایب٘ ٝقس  ٚثطای پطزاظـ  ٚتدعی ٚ ٝتحّیُ آٔبضی زازٞ ٜب اظ ٘طْ افعاض  SPSSاؾتفبز ٜقس ٜاؾت .زض تدعیٚ ٝ
تحّیُ زازٞ ٜب ٔتٙبؾت ثب ؾغٛح ؾٙدف ٔتغیطٞب آٔبضٞ ٜبی ٔٙبؾت اؾتفبز ٚ ٜتؼٕیٓ پصیطی ٘تبیح ثسؾت آٔس٘ ٜیع ٔٛضز
ثطضؾی لطاض ٌطفت ٝاؾت٘ .ىت ٝلبثُ تٛخ ٝزیٍط آٖ اؾت و ٝزض تحّیُ ضٚاثظ ثیٗ ٔتغیطٞب فمظ ث ٝتحّیُ ٕٞجؿتٍی پطزاذتٝ
ٔی قٛز ٔ ٚمبِٔ ٝسػی ٚخٛز ضاثغ ٝػّی ثیٗ ٔتغیطٞب ٘یؿتٕٞ .چٙیٗ اػتجبض  ٚضٚایی تٕبٔی قبذهٟبی ٔٛضز اؾتفبز ٜثسلت
ٔٛضز تٛخ ٝثٛز ٚ ٜتٕبٔبً زض حس لبثُ لج َٛآٔبضی اؾت.
چگًَگی تررسی ضاخص تَاًایی ایفای ًمصٔ :یعاٖ تٛا٘بیی ایفبی ٘مف اختٕبػی ضا ثب ؾ ٝثؼس تٛا٘بیی ایفبی
٘مف قغّی ،تٛا٘بیی ایفبی ٘مف ػّٕی (٘مف زا٘كدٛیی)  ٚتٛا٘بیی ایفبی ؾبیط ٘مكٟب ٔٛضز ثطضؾی لطاض زازیٓٞ .ط یه اظ اثؼبز
زاضای اثؼبز خعئی تطی ثٛز٘س و ٝاظ ٘ظط ٔفٟٔٛی ث٘ ٓٞ ٝعزیه ٔی ثبقٙس.
تررسی اعتثار ٍ رٍایی ضاخص تَاًایی ایفای ًمص اجتواعی :آِفبی وط٘ٚجبخ یىی اظ ٔتساَٚتطیٗ ضٚقٟبی
ا٘ساظٌ ٜیطی ؾٙدف پبیبیی پطؾكٙبٔٞ ٝب اؾت و ٝثطاؾبؼ ؾبظٌبضی زض٘ٚی ٌٛیٞ ٝبی پطؾكٙبٔ ٝقىُ ٔی ٌیطز ٔ ٚمساض
آِفبی ثبالی  70ثط پبیبیی ثبالٔ ،مساض  70-45پبیبیی ٔتٛؾظ  ٚپبییٗ تط اظ  45ثط پبیبی وٓ زالِت زاضز (ٔٙهٛض فط:1376 ،
 .)152ثطای ثطضؾی اػتجبض قبذم تٛا٘بیی ایفبی ٘مف ٞبی اختٕبػیٕٞ ،جؿتٍی زض٘ٚی اخعای آٖ ٔحبؾج ٝقس ٜاؾت .تٕبٔی
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ٌٛیٞٝب ،ثس ٖٚایٗ و ٝزض خٕغ قبذم ٚخٛز زاقت ٝثبقٙس ،ثب قبذم ضاثغٝی ٔؼٙیزاض زاقتٙس .ث ٝػال ٜٚضطیت آِفبی
وط٘ٚجبخ اخعای قبذم  0/79قس ٜاؾت و٘ ٝكبٖزٙٞسٜی ضاثغٝی لٛی ٔیبٖ اخعا  ٚتٙبؾت آٟ٘ب ثطای ؾٙدف قبذم
تٛا٘بیی ایفبی ٘مف ٞبی اختٕبػی ٔیثبقٙس .تحّیُ ػبّٔی ٘یع اظ خّٕ ٝتىٙیهٞبیی اؾت و ٝزض تؼییٗ اثؼبز ؾٙدكی ٚ
ٔفبٞیٓ ظیطثٙبیی ٔمیبؼٞبی ایٗ تحمیك ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌطفت ٝاؾت .اِٚیٗ آظٔ ٖٛزض ثرف تحّیُ ػبّٔی ثب ػٛٙاٖ
 KMOآٔس ٜاؾت و ٝوفبیت ا٘ساظ ٕٝ٘ٛ٘ ٜخٟت ا٘دبْ تحّیُ ػبّٔی ضا اضظیبثی ٔی ٕ٘بیس .زض تحّیُ ػبّٔی ػٛأُ قبذم-
ٞبی ٔٛضز اؾتفبزٞ ،ٜیچیه اظ ػٙبنط ذبضج اظ ػٛأُ لطاض ٍ٘طفت KMO;0/86 ٚ ٝقس ٜو ٝزض حس لبثُ لجٔ َٛی ثبقٙس.
(خس)1 َٚ
چگًَگی تررسی ٍ اعتثار ٍ رٍایی ضاخص تَاًایی ایفای ًمص علوی :ؾٙدف تٛا٘بیی ایفبی ٘مف ػّٕی زض زٚ
ثؼس ضٚقٟبی ػّٕی  ٚتٛا٘بیی ػّٕی زا٘كدٛیبٖ ا٘دبْ قس ٜاؾت .زض ثؼس ضٚقٟبی ػّٕی ٔس ٘ظط ٔب ٔیعاٖ پبیجٙسی زا٘كدٛیبٖ
ث ٝضٚقٟبی ػّٕی زض وبض زا٘كٍبٞی ذٛز ثٛز ٜو ٝتٛؾظ ٌٛ 8یٛٔ ٝضز ؾٙدف لطاض ٌطفت .ثؼس تٛا٘بیی ػّٕی ٘یع ثب ٌٛ 3یٝ
ؾٙدیس ٜقس ٜاؾتٔ .یعاٖ آِفبی ثسؾت آٔس 0/75 ٜثٛز ٜو٘ ٝكبٖ اظ ضاثغ ٝی لٛی اخعا  ٚتٙبؾت آٖ ٔی ثبقس .قبذم
 KMOتحّیُ ػبّٔی ٘یع ٔ 0/80ی ثبقس و ٝزض حس لبثُ لج َٛثٛز ٜاؾت( .خس)1 َٚ
چگًَگی تررسی ٍ اعتثار ٍ رٍایی ضاخص تَاًایی ایفای ًمص ضغلی :تٛا٘بیی ایفبی ٘مف قغّی زض ز ٚثؼس
اضتجبط قغّی  ٚاضظـ ٞبی قغّی ٔٛضز ؾٙدف لطاض ٌطفت ٝاؾت .ثؼس اضتجبط قغّی تٛؾظ ٌٛ 10یٛٔ ٝضز ؾٙدف لطاض
ٌطفت .ثؼس اضظـٞبی قغّی ٘یع ثب ٌٛ 6ی ٝؾٙدیس ٜقس ٜاؾتٔ .یعاٖ اِفبی ثسؾت آٔس 0/90 ٜثٛز ٜو٘ ٝكبٖ اظ ضاثغ ٝی
لٛی اخعا  ٚتٙبؾت آٖ ٔی ثبقس .قبذم  KMOتحّیُ ػبّٔی ٘یع ٔ 0/90ی ثبقس و ٝزض حس لبثُ لج َٛثٛز ٜاؾت.
چگًَگی تررسی ٍ اعتثار ٍ رٍایی ضاخص آهادگی ایفای سایر ًمص ّا :تٛا٘بیی ایفبی ؾبیط ٘مف زض ز ٚثؼس
ظ٘سٌی ؾبِٓ  ٚاذالق اختٕبػی ٔس ٘ظط ثٛز ٜاؾت ..ثؼس ظ٘سٌی ؾبِٓ تٛؾظ ٌٛ 9ی ٚ ٝثؼس اذالق اختٕبػی ٘یع ثب ٌٛ 8یٝ
ؾٙدیس ٜقس ٜاؾت .یبز آٚضی ایٗ ٘ىت ٘ ٝیع الظْ اؾت و ٝثطای ذٙثی ٕ٘ٛزٖ اثط تفبٚت تؼساز ٌٛیٞ ٝط زض قبذم اظ زازٜٞبی
٘ؿجی اؾتفبز ٜقس ٜاؾتٔ .یعاٖ آِفبی ثسؾت آٔس ٚ 0/72 ٜقبذم  KMOتحّیُ ػبّٔی ٘یع ٔ 0/80ی ثبقس و ٝزض حس
لبثُ لجٔ َٛی ثبقس( .خس)1 َٚ
جدٍل( :)1هیاًگیي ،اًحراف هعیارّ ،وثستگی درًٍی ٍ ضریة آلفای کرًٍثاخ درجِ عضَیت(تعادل) ٍ هیاًگیي تاضریة
ضاخص ایفای ًمص اجتواعی ٍ آجسای آى
ضاخص

اجسا

ایفای ًمص ّای رٍش ّای علوی
علوی
تَاًایی علوی
ایفای ًمص ّای
ضغلی
ایفای سایر
ًمص ّا

ارتثاط ضغلی
ارزش ّای
ضغلی
زًدگی سالن
اخالق اجتواعی

ایفای ًمص ّای اجتواعی
(ضاخص کل)

آلفا

KMO

0/75

0/80

0/90

0/90

0/72

0/80

0/79

0/86

درجِ

ّوثستگی

هیاًگیي

درجِ عضَیت

درًٍی

تاضریة

اصالح ضدُ

0.75

41.29

0.822

18.22

0.860
0.908

هیاًگیي

اًحراف
هعیار

55.06

0.88

0.958

67.50

1.01

0.826

0.27

51.68

1.09

0.899

0.68

35.14

64.33

1.17

0.882

0.57

36.67

0.887

47.14

1.02

0.820

0.65

30.64

0.971

59.32

1.12

0.969

57.5

7.70

B =0.89

عضَیت
سادُ

0.14

8.30

0.721

28.4
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چگًَگی تررسی ضرایظ داًطجَیاى :ثطای ثطضؾی قطایظ زا٘كدٛیبٖٚ ،یػٌیٞبی اختٕبػی ،فطٍٙٞی ،التهبزی ،ؾیبؾی
زض ٘ظط ٌطفت ٝقس وٞ ٝط یه اظ اثؼبز ٘یع زاضای اثؼبز خعئیتط ٔی ثبقٙس و ٝزض (خسٔ )2 َٚكبٞسٔ ٜی وٙیس.
جدٍل(ّ :)2وثستگی درًٍی ٍ ضریة آلفای کرًٍثاخ در اجسای ضاخص ّای هتغیر هستمل

ضاخص

اتعاد
فردی
اجتواعی

ضرایظ
داًطجَیاى

فرٌّگی
سیاسی

ضرایظ
داًطگاّی

آلفا

اجسا
خٙؿیتٔ ،حُ تِٛسٛ٘ ،ع ؾٕٟی ،ٝقبذ ٝػّٕیٔ ،مغغ تحهیّی
عجم ٝاختٕبػی -تؼٟس اختٕبػیٔ -كبضوت اختٕبػی -اػتٕبز اختٕبػی
ٛٞیت ّٔی – پبیجٙسی زیٙی -ػسْ ثبٚض ثِ ٝیجطاِیؿٓ -أیس ثٝ
آیٙسٜ
ٔكطٚػیت ٘ظبْ -احؿبؼ آظازی

زضآٔس
التصادی
ضضبیت اظ اؾبتیسٔ -یعاٖ ثطآٚضزٖ قسٖ ا٘تظبضات ػّٕی -تٙبؾت
رضایت از داًطگاُ
ٔٙبثغ ثب ٘یبظٞبی ضٚظ -ضضبیت اظ زا٘كٍب ٜزض ٔمبثُ ٞعیٞ ٝٙب
اؾتمالَ  ٚتطزیس زض ضٚقٟب -تطویت ضاٞ ٜب  ٚتِٛیس ضا ٜخسیس -اضائٝ
پرٍرش خاللیت
ضا ٜحُ خسیس -ا٘ؼغبف پصیطی٘ -مس پصیطی -وبُٔ وطزٖ ضٚـ ٞب
تدطث ٝػّٕی-ثطٌعاضی ؾرٙطا٘ی ػّٕی -ثطٌعاضی ٕٞبیف ػّٕی-
آٔٛظـ ٟٔبضت زا٘كدٛیی٘ -ظبضت ثط زا٘كدٛیی -أىبٖ
چگًَگی ادارُ علوی
داًطگاُ
ٔكبضوت -أىبٖ ٘مس -اؾتفبز ٜاظ اؾبتیس ٔسػ -ٛاؾتفبز ٜاظ اؾبتیس
ذبضخی

KMO

0/57

0/61

0/86

0/89

0/90
-

0/91
-

0/73

0/75

0/70

0/72

0/83

0/83

تررسی اعتثار ٍ رٍایی ضرایظ داًطجَیاى :ثطای ثطضؾی اػتجبض اثؼبز قطایظ زا٘كدٛیبٖٕٞ ،جؿتٍی زض٘ٚی اخعای
آٖ ٔحبؾج ٝقس ٜاؾت .تٕبٔی ٌٛیٞٝب ،ثس ٖٚایٗ و ٝزض خٕغ قبذم ٚخٛز زاقت ٝثبقٙس ،ثب قبذم ضاثغٝی ٔؼٙیزاض
زاقتٙس .ث ٝػال ٜٚضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ اخعا ٘ KMO ٚیع ٔحبؾج ٝقس ٜو ٝزض حس لبثُ لجٔ َٛی ثبقٙس٘ .تبیح زض (خس)2 َٚ
آٔس ٜاؾت.
چگًَگی تررسی ضرایظ داًطگاّی :ثطای ثطضؾی قطایظ زا٘كٍبٞی ،ؾ ٝثؼس ضضبیت اظ زا٘كٍب ،ٜپطٚضـ ذاللیت،
 ٚچٍٍ٘ٛی ازاض ٜػّٕی زا٘كٍبٜٞب زض ٘ظط ٌطفت ٝقس و ٝزض (خسٕٞ )2 َٚطا ٜثب خعئیبت ٔكبٞسٔ ٜی وٙیس.
تررسی اعتثار ٍ رٍایی ضرایظ داًطگاّی :ضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ اخعای قبذم ٞب ٔ KMO ٚحبؾج ٝقس ٜزض
حس لبثُ لجٔ َٛی ثبقٙس و ٝزض (خسٔ )2 َٚكبٞسٔ ٜی وٙیس.
چگًَگی تررسی ًظن کاهل :پ یكتط اقبض ٜوطزیٓ ٘ظٓ وبُٔ ثٔ ٝؼٙی ٕٞؿٛیی ٕٞ ٚبٍٙٞی اخعای ٘ظبْ اختٕبػی
یب اخعای ٞط یه اظ ذطز٘ ٜظبْٞبی آٖ ثب  ،ٓٞزض خٟت ایدبز تؼبزَ یب زؾتیبثی ث ٝاٞساف خبٔؼ ٚ ،ٝپبؾرٍٛیی ث٘ ٝیبظٞب ثطای
ضؾب٘یسٖ ا٘ؿبٟ٘ب ثٞ ٝسف غبیی ذّمت ذٛز(خٟت ٌیطی) ٔی ثبقس ،ثٙبثطایٗ ٘ظٓ وبُٔ ٚضؼیتی اؾت و ٝزض آٖ تٕبٔی
قبذم ٞبی تٛؾؼ ٝزض حساوثط ضقس ،تؼبزَ  ٚخٟت ٌیطی ثب  ٓٞثبقٙس.
ثب پصیطـ ایٗ تؼطیف ثطای ؾٙدف ٘ظٓ وبُٔ ٘یبظٔٙس ا٘ساظٌ ٜیطی ؾ ٝػبُٔ ضقس) ،(Growthتؼبزَ)ٚ (Balance
خٟت ٌیطی ) (Orientationزض ضقس ٞؿتیٓ .ضقس ،تٛا٘بیی ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی اؾت و ٝثٛؾیّ 44 ٝؾئٛاَ ٌٛ ٚی ٝزض
لبِت  6ػبُٔ ٔٙسضج زض خس )1( َٚؾٙدیس ٜقسٔ ٚ ٜیبٍ٘یٗ آٖ ٔ 57/5ی ثبقسٔ .مساض قبذم خٟت ٌیطی =(O
)٘ orientationیع و ٝثب  6ؾئٛاَ ٌٛ ٚی ٝؾٙدیس ٜقس( 55.92 ٜاظ  )100اؾت ،ثط اؾبؼ قبذم خٟت ٌیطی " ٚضطایت"
ضقس  ٚتؼبزَ ثٔ ٝحبؾجبت ٘ظٓ وبُٔ ٔی پطزاظیٓ .اثتسا ٔمبزیط ضا ضٚی یه ٕ٘ٛزاض ضازاض ؾٔ ٝحٛضی ٕ٘بیف ٔی زٞیٓ.
ٔحبؾج٘ ٝظٓ وبُٔ ث ٝز ٚضٚـ لبثُ ا٘دبْ اؾت -1 .ضٚـ ؾبز ٜو ٝزض آٖ ٚظٖ ٔتغیطٞب یب اثؼبز یىؿبٖ تّمی ٔی ٌطزز  ٚثٝ
ٕٞیٗ ٔٙظٛض اظ زلت وٕتط ثطذٛضزاض اؾت -2 .ضٚـ انالح قس ٜو ٝزض آٖ ٚظٖ ٔتغیطٞب  ٚیب اثؼبز آٖ ٔتٙبؾت ثب ا٘ساظٜ
ٕٞجؿتٍی زض٘ٚی آٟ٘ب زض ٘ظط ٌطفتٔ ٝی قٛز .ثطای ٔحبؾج٘ ٝظٓ وبُٔ(ث ٝضٚـ ؾبز )ٜث ٝقطح شیُ ػُٕ ٔی ٕ٘بئیٓ:
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ثطای ؾبذتٗ ضطیت تؼبزَ ٔیبٍ٘یٗ ٔیبٍ٘یٗ ٞب ( )57/5ضا ث ٝنٛضت یه ػسز فبظی تؼطیف  ٚتبثغ ػضٛیت آٖ ضا یه
تبثغ ٔثّثی زض ٘ظط ٌطفت ٝو ٝزض ٔیبٍ٘یٗ ٔیبٍ٘یٗ ٞب ػسز یه  ٚزض زٚضتطیٗ ٘مغ ،ٝػسز نفط ضا اذتیبض ٔی وٙس(قىُ شیُ).
ٔیبٍ٘یٗ زضخ ٝػضٛیت ٔیبٍ٘یٗ ٞبی قف ثؼس تٛا٘بیی ایفبی ٘مف زا٘كدٛیبٖ ضطیت تؼبزَ آٟ٘بؾت .ایٗ ضطیت ثیبٍ٘ط آٖ
اؾت ؤ ٝمبزیط ٞط یه اظ ٔحٛضٞبی قف ٌب٘ ٝث ٝعٛض تمطیجی تب چ ٝا٘ساظ ٜثٔ ٝیبٍ٘یٗ ٔیبٍ٘یٗ ٞب ٘عزیه ٔیثبقٙس .ثسیٟی
اؾت ٞط ٌب ٜاػساز ٔ ٕٝٞحٛضٞب ثب ٔ ٓٞؿبٚی ثبقٙس ،تؼبزَ ثطاثط یه ذٛاٞس ثٛز .اٌط ٔطاحُ فٛق ضا ضٚی زازٞ ٜبی ایٗ

تحمیك اخطا وٙیٓ٘ ،تبیح شیُ ثسؾت ذٛاٞس آٔس:
ثطای ز ٚضّغ تبثغ ٔثّثی ،زٔ ٚؼبزِ ٝذظ ٔدعا ث ٝزؾت ٔی آیس و ٝزض وٙبض  ٓٞتبثغ ػضٛیت ضا ٔی ؾبظ٘س.
تبثغ ػضٛیت زض ٕ٘ٛزاض ظیط ٕ٘بیف زاز ٜقس ٜاؾت.
1

5.75
ٔمساض زضخ ٝػضٛیت ٞطیه اظ اثؼبز تٛا٘بیی ایفبی ٘مف زض ؾتٞ ٖٛفتٓ خس )1(َٚزضج قسٔ ٚ ٜیبٍ٘یٗ آٟ٘ب وٕٞ ٝبٖ ضطیت
ٔیثبقس.
تؼبزَ اؾت =0.892
حبَ ثب اؾتفبز ٜاظ ٔمبزیط خٟت ٌیطی ( ،)O = 55.9ضقس ( ٚ )G=57.5تؼبزَ )ٔ )B =0.89حبؾجبت ٔطثٛط ث٘ ٝظٓ وبُٔ
ضا ا٘دبْ ٔی زٞیٓ.

ٔؿبحت ٘ظٓ وبُٔ ٔٛخٛز ضا ثب

٘كبٖ ٔی زٞیٓ.

٘ ٚظٓ وبُٔ ٔغّٛة ضا ثب
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ثطای ضطیت ٘ظٓ وبُٔ ( )IO=Ideal Orderزاضیٓ:

ثطذٛضزاض اؾت و ٝآٌط آ٘طا ث 5 ٝلؿٕت
ضطیت ٘ظٓ وبُٔ اظ ٌؿتط ٜحسالُ نفط  ٚحساوثط یه
ٔؿبٚی تمؿیٓ وٙیٓ ذٛاٞیٓ زاقت  0.2-0ذیّی ضؼیف 0.4 -0.21 ،ضؼیفٔ 0.6-41. ،تٛؾظ 0.8 – 0.61 ،لٛی -0.81 ٚ
 1ذیّی لٛی .زض ایٙدب ضطیت ٘ظٓ وبُٔ (ث ٝضٚـ ؾبز )ٜتمطیجب  0.44اؾت ٔ ٚؼٙی ٚخٛز ٘ظٓ وبُٔ (تمطیجب) ٔتٛؾظ ٔی
ثبقس.
زض ایٙدب قبٞس تؼبزَ ثؿیبض ثبال ٞؿتیٓ زض حبِی ؤ ٝكبٞسات ٚالؼی ٔب آٖ ضا تبییس ٕ٘ی وٙس .ثطای ٔثبَ ٔب ٔی
زا٘یٓ زا٘كٍبٞ ٜب ث ٝخبٔؼ ٝپصیطی افطاز ثطای ایفبی ؾبیط ٘مكٟبی اختٕبػی قبٖ تٛخ ٝظیبزی ٘ساض٘س .ایٗ أط ٘بقی اظ زٚ
ػبُٔ اؾت -1 .زضایٗ تحمیك ثطای پطٞیع اظ پیف زاٚضی ٔٙفی زضثبض ٜزا٘كٍبٞ ٜب ؾٙدف ٔتغیطٞب ثب ٌٛیٞ ٝبیی نٛضت
ٌطفت ٝو ٝاظ حؿبؾیت ثبال ثطذٛضزاض ٘جٛز ٜثب ایٗ ٚنف ٔیبٍ٘یٗ تٛا٘بیی ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی پبؾرٍٛیبٖ  ( 57.5اظ
ٔ )100ی ثبقس -2 .زض ٔحبؾج٘ ٝظٓ وبُٔ ث ٝضٚـ ؾبز ٜثٚ ٝظٖ إٞیت ٞط یه اظ اثؼبز تٛخٕ٘ ٝی قٛز ،أب زض ضٚـ انالح
قس ٜآٖ و ٝزض ازأ ٝتٛضیح زاز ٜذٛاٞس قس ثٚ ٝظٖ ٞط یه اثؼبز تٛخٌ ٝطزیس ٜاؾت٘ .ظٓ وبُٔ انالح قس ٜث ٝضٚـ شیُ
ٔحبؾجٔ ٝی قٛز:
ثطای ٚظٖ زازٖ ثٔ ٝتغیطٞب اظ ضطایت ٕٞجؿتٍی زض٘ٚی اؾتفبزٔ ٜی وٙیٓ .اظ حبنُ ضطة ٔمساض ٔیبٍ٘یٗ ٔتغیطٞب
زض ٕٞجؿتٍی ٞبی زض٘ٚیٔ ،یبٍ٘یٗٞبی ثب ضطیت (ز ٚؾتٔ ٖٛبلجُ آذط خس )1 َٚث ٝزؾت ٔی آیس ؤ ٝسَ ؾبظی فبظی ثط
اؾبؼ آٖ ٞب ا٘دبْ ٔیٌیطز.
ثؼس اظ اػٕبَ ٚظٖ ،اٌط اظ ٔیبٍ٘یٗ ٔیبٍ٘یٗ ٞب ث ٝػٛٙاٖ ضطیت ضقس اؾتفبز ٜوٙیٓ ،ػسز  28.4حبنُ ٔی قٛز وٝ
وٕتط اظ ٔیبٍ٘یٗ ؾبز )57/5( ٜاؾت.
ثطای ؾبذتٗ ضطیت تؼبزَ انالح قسٔ ،ٜیبٍ٘یٗ ٔیبٍ٘یٗٞبی انالح قس )28/4( ٜضا ث ٝنٛضت یه ػسز فبظی
تؼطیف  ٚتبثغ ػضٛیت آٖ ضا یه تبثغ ٔثّثی زض ٘ظط ٌطفت ٝو ٝزض ٔیبٍ٘یٗ ٔیبٍ٘یٗٞب ػسز یه  ٚزض زٚضتطیٗ ٘مغ ،ٝػسز نفط
ضا اذتیبض ٔی وٙس(قىُ شیُ)ٔ .یبٍ٘یٗ زضخ ٝػضٛیت ٔیبٍ٘یٗٞبی انالح قس ٜقف ثؼس تٛا٘بیی ایفبی ٘مف زا٘كدٛیبٖ
ضطیت تؼبزَ انالح قس ٜآٟ٘بؾت .اٌط ٔطاحُ فٛق ضا ضٚی زازٞ ٜب اخطا وٙیٓ ،ث٘ ٝتبیح ظیط ٔی ضؾیٓ:
ثب زاق تٗ ز٘ ٚمغ ٝاظ یه ذظ ٔی تٛاٖ ٔؼبزِ ٝآٖ ضا ٘ٛقت .ثطای ز ٚضّغ تبثغ ٔثّثی ،زٔ ٚؼبزِ ٝذظ ٔدعا ث ٝزؾت
ٔی آیس و ٝزض وٙبض  ٓٞتبثغ ػضٛیت ضا ٔی ؾبظ٘س.

تبثغ ػضٛیت زض ٕ٘ٛزاض ظیط ٕ٘بیف زاز ٜقس ٜاؾت.
1
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او ٖٛٙثطای ٞط یه اظ قف زازٔ ،ٜمساض زضخ ٝػضٛیت انالح قس ٜضا ثسؾت ٔی آٚضیٓ و ٝزض ؾت ٖٛآذط خس)1( َٚ
ٔی قٛز .حبَ ثب اؾتفبز ٜاظ ٔمبزیط خٟت

زضج ٌطزیس ٚ ٜثطایٗ اؾبؼ ضطیت تؼبزَ انالح قس ٜآٟ٘ب

ٌیطی ( ،)O = 55.9ضقس ( ٚ )G = 28.4تؼبزَ انالح قسٔ ٜحبؾجبت ٔطثٛط ث٘ ٝظٓ وبُٔ انالح قس ٜضا ا٘دبْ ٔی زٞیٓ.

ٔؿبحت ٘ظٓ وبُٔ ٔٛخٛز ضا ثب

٘كبٖ ٔی زٞیٓ.

٘ ٚظٓ وبُٔ ٔغّٛة ضا ثب

ثطای ضطیت ٘ظٓ وبُٔ ( )Ideal Orderزاضیٓ:

زض ٘تید ٝضطیت ٘ظٓ وبُٔ انالح قس ٜتمطیجب  0.295اؾت .و ٝثیبٍ٘ط ضؼیف ثٛزٖ آٖ اؾت.
ً .4تایج یافتِّای تحمیك:

تَاًایی ایفای ًمص اجتواعی داًطجَیاىٕٞ :ب٘غٛض و ٝلجالً ٌفتیٓ تٛا٘بیی ایفبی ٘مف اختٕبػی زا٘كدٛیبٖ ضا زض
ؾ ٝثؼسٛٔ ،ضز ؾٙدف لطاض زازیٓ و ٝػجبضتٙس اظ ایفبی ٘مف ػّٕی ،ایفبی ٘مف قغّی ،ایفبی ؾبیط ٘مكٟبی اختٕبػی( .خسَٚ
)3
تَاًایی ایفای ًمص علوی :اظ زا٘كدٛیبٖ ا٘تظبض ٔیضٚز زض ٘مف زا٘كدٛیی زض ٔحیظ ػّٕی ٚظبیف ذٛز ضا ثٝ
ػٛٙاٖ یه زا٘كد ٛث ٝزضؾتی ایفب وٙٙس .تٛا٘بیی زا٘كدٛیبٖ ثطای ایفبی ٘مف ػّٕی  1/3زضنس ذیّی ذیّی ذٛة8/9 ،
زضنس ذیّی ذٛة 40/1 ،زضنس ذٛة 40/1 ،زضنس ضؼیف 8/9 ،زضنس ذیّی ضؼیف  0/7 ٚذیّی ذیّی ضؼیف ثٛز ٜاؾت.
ثغٛض ٔتٛؾظ ٔیعاٖ آٔبزٌی ایفبی ٘مف ػّٕی زض ثیٗ زا٘كدٛیبٖ  3/51اظ  6یؼٙی ثیٗ ضؼیف تب ذٛة ثٛز ٜاؾت.ا٘حطاف
ٔؼیبض آٖ ٘یع ٔ 0/85ی ثبقس( .خس)3 َٚ
تَاًایی ایفای ًمص ضغلی :یىی اظ وبضوطزٞبی زا٘كٍب ٜث ٝػٛٙاٖ ؾبظٔبٖ اختٕبػی ٟ٘بز ػّٓ ،تطثیت ٘یطٚی زاضای
ٟٔبضت ٔ ٚترهم  ٚآٔبز ٜؾبظی زا٘كدٛیبٖ ثطای ایفبی ٘مفٞبی قغّی زض آیٙسٔ ٜی ثبقسٔ .یعاٖ تٛا٘بیی ایفبی ٘مف
قغّی زض ثیٗ زا٘كدٛیبٖ 2/2زضنسذیّی ذیّی ظیبز 8/3 ،زضنس ذیّی ظیبز 30/5 ،زضنس ظیبز 38/9 ،زضنس وٓ16/4 ،
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زضنس ذیّی وٓ  3/7 ٚذیّی ذیّی وٓ ثٛز ٜاؾت .ثغٛض ٔتٛؾظ ٔیعاٖ تٛا٘بیی ایفبی ٘مف قغّی زض ثیٗ زا٘كدٛیبٖ 3/29
اظ  6یؼٙی ثیٗ وٓ تب ظیبز ثٛز ٜاؾت .ا٘حطاف ٔؼیبض آٖ ٘یع ٔ 1/02ی ثبقس( .خس)3 َٚ
تَاًایی ایفای سایر ًمص ّا :ػال ٜٚثط آٔٛظـ  ٚاضتمبء تٛا٘بیی  ٚآٔبزٌی ثطای ایفبی ٘مف قغّی و ٝاظ وبضوسٞبی
انّی ٟ٘بز ػّٓ اؾت ،زا٘كٍب ٜاظ ٔٛؾؿبت اختٕبػی وٙٙس٘ ٜیع ٔی ثبقس  ٚثب ا٘تمبَ فط ،ًٙٞزا٘كدٛیبٖ ضا ثطای ایفبی ؾبیط
٘مفٞبی اختٕبػی قبٖ ٘یع آٔبزٔ ٜی ٕ٘بیس .زض ٔدٕٛع ٔیعاٖ تٛا٘بیی ایفبی ؾبیط ٘مف ٞبی اختٕبػی زا٘كدٛیبٖ 0/3زضنس
ذیّی ذیّی ظیبز 4/2 ،زضنس ذیّی ظیبز 26/8 ،زضنس ظیبز 50/6 ،زضنس وٓ 16/9 ،زضنس ذیّی وٓ  1/2 ٚذیّی ذیّی وٓ
ثٛز ٜاؾت .ثغٛض ٔتٛؾظ ٔیعاٖ تٛا٘بیی ایفبی ؾبیط ٘مف ٞب زض ثیٗ زا٘كدٛیبٖ  3/16اظ  6یؼٙی ثیٗ وٓ تب ظیبز ثٛز ٜاؾت.
ا٘حطاف ٔؼیبض آٖ ٘یع ٔ 0/80ی ثبقس( .خس)3 َٚ
تَاًایی ایفای ًمص ّای اجتواعیٔ :یعاٖ تٛا٘بیی ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی و ٝقبذم ثسؾت آٔس ٜاظ ؾ ٝثؼس
فٛق ٔی ثبقس زض  0/2زضنس زا٘كدٛیبٖ ذیّی ذیّی ظیبز 6/2 ،زضنس ذیّی ظیبز 33/2 ،زضنس ظیبز 46/6 ،زضنس وٓ13/4 ،
زضنس ذیّی وٓ  0/4 ٚذیّی ذیّی وٓ ثٛز ٜاؾت .ثغٛض ٔتٛؾظ ٔیعاٖ تٛا٘بیی ایفبی ٘مف ٞبی اختٕبػی زا٘كدٛیبٖ 3/32
اظ  6یؼٙی ثیٗ وٓ تب ظیبز ثٛز ٜاؾت .ا٘حطاف ٔؼیبض آٖ ٘یع ٔ 0/80ی ثبقس( .خس)3 َٚ
جْت گیری در ایفای ًمصّای اجتواعی :خٟت ٌیطی زض ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی تٛخ ٝثٞ ٝسف غبیی ذّمت
زض ایفبی ٘مف ٞب  ٚثٔ ٝؼٙی آٖ اؾت و ٝافطاز زض ایفبی ٘مكٟبی اختٕبػی ذٛز چمسض ثٞ ٝسف غبیی ذّمت ذٛز و ٝثٙسٌی
ذسا٘ٚس  ٚضؾیسٖ ثٔ ٝمب ْ ذّیف ٝاِٟی اؾت تٛخ ٝزاض٘س .ایٗ قبذم ثب ٌٛ 6ی ٚ ٝؾئٛاَ ؾٙدیس ٚ ٜث ٝاظٟبض ذٛز پبؾرٍٛیبٖ
ثؿٙس ٜقس ٜاؾت .خٟت ٌیطی زض ایفبی ٘مف  3/3زضنس زا٘كدٛیبٖ ذیّی ذیّی ظیبز 13/6 ،زضنس ذیّی ظیبز27/4 ،
زضنس ظیبز 35/6 ،زضنس وٓ 14/5 ،زضنس ذیّی وٓ  5/6 ٚذیّی ذیّی وٓ ثٛز ٜاؾت .ثغٛض ٔتٛؾظ ٔیعاٖ خٟت ٌیطی زض
ایفبی ٘مف ٞبی اختٕبػی زا٘كدٛیبٖ  3/38اظ  6یؼٙی ثیٗ وٓ تب ظیبز ثٛز ٜاؾت .ا٘حطاف ٔؼیبض آٖ ٘یع ٔ 1/1ی ثبقس.
(خس)3 َٚ

جدٍل( :)3تَصیف ضاخص آهادگی ایفای ًمص ٍ اتعاد آى
خیلی خیلی
ضاخص
زیاد
ایفای ًمص علوی
1/3
ایفای ًمص ضغلی
2 /2
ایفای سایر ًمص ّا
0/3
ضاخص ًمص ّای اجتواعی
0/ 2
جْت گیری در ایفای ًمص
6.4

خیلی
زیاد
8 /9
8/3
4/ 2
6/ 2
11.6

زیاد

کن

40/1
30/5
26/8
33/2
18.5

40/1
38/9
50/6
46/6
24

خیلی کن خیلی خیلی کن هیاًگیي
8 /9
16/4
16/9
13/4
20.8

0/7
3/7
1/2
0/ 4
18.7

3/51
3/29
3/16
3/32
3

اًحراف
هعیار
0/85
1/02
0/80
0/80
1.47

لبثُ شوط اؾت و ٝؾٙدف تٛا٘بیی ؾبیط ٘مفٞبی اختٕبػی  ٚخٟت ٌیطی زض ایفبی ٘مفٞب ثب ٔحسٚزیتٞبیی ٔٛاخٝ
ثٛز ٜو ٝثطای وبٞف آٟ٘ب ٌٛیٞٝبی ؾٙدف آٟ٘ب ثؿیبض ػبْ  ٚحسالّی زض ٘ظط ٌطفت ٝقسٜا٘س ٚایٗ أط احتٕبال ٔٛخت ثیف اظ
ٚالغ ثیبٖ قسٖ آٟ٘ب ٌطزیس ٜاؾت.
ٔمبیؿ٘ ٝتبیح خس َٚفٛق ثیبٍ٘ط آٖ اؾت:
 -1تٛا٘بیی ایفبی ٘مف زا٘كدٛیبٖ زض وُ  ٚزض اثؼبز آٖ زض حس ٔتٛؾظ(ثیٗ وٓ تب ظیبز) ٔیثبقس و ٝثب قطایظ ٔغّٛة
فبنّ ٝظیبزی زاضز.
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 -2تٛا٘بیی ایفبی ؾبیط ٘مفٞبی اختٕبػی زا٘كدٛیبٖ ٘ؿجت ث ٝاثؼبز زیٍط ضؼیفتط اؾت و ٝثیبٍ٘ط حسالُ وٓ تٛخٟی
٘ظبْ آٔٛظـ ػبِی ث ٝایٗ ثؼس ٔ ٟٓاؾت .آٔٛظـ ظٔب٘ی ٔیتٛا٘س ظٔی ٝٙؾبظ تٛؾؼٌ ٝطزز و ٝا٘ؿبٖٞبی تٛؾؼ ٝیبفتٝ
تطثیت وٙس .لبثّیت ثىبضٌیطی آٔٛظـٞبی زضیبفت قس ٚ ٜافعایف تٛا٘بیی ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی ثٛؾیّ ٝایٗ
آٔٛظـٞب قبذم ٔٙبؾجی ثطای تٛؾؼ ٝیبفتٍی افطاز ٔی ثبقس.
ٔ -3یعاٖ تفبٚت قست ایٗ قبذم  ٚاخعای آٖ زض عجمبت ٔرتّف پبؾدٞب تفبٚت ٔؼٙی زاض اؾت.
 -4خٟت ٌیطی زض ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی زض حس ٔتٛؾظ ٔی ثبقس.
تَاًایی ایفای ًمص اجتواعی تِ تفکیک ٍیصگیْای فردی
ٕٞب٘غٛض و ٝزض خسٔ )4( َٚكبٞسٔ ٜی وٙیس تٛا٘بیی ایفبی ٘مف زض ٔطزاٖ ثب ٔیبٍ٘یٗ ( )151/5479وٕی ثیكتط اظ
ذبٕٟ٘ب ثب ٔیبٍ٘یٗ (ٔ )150/5292ی ثبقس و ٝثب تٛخ ٝث٘ ٝعزیه ثٛزٖ آٟ٘ب تفبٚت ٔیبٍ٘یٗٞب ٔؼٙبزاض ٕ٘یثبقس( .خس)4 َٚ
ثیكتطیٗ ٔیعاٖ قبذم تٛا٘بیی ایفبی ٘مف زض زا٘كدٛیبٖ قبذٝی پعقىی ثب ٔیبٍ٘یٗ ( ،)155/0153پؽ اظ آٖ
وكبٚضظی ثب ٔیبٍ٘یٗ(ٙٞ ،)153/2658ط ثب ٔیبٍ٘یٗ( ،)151/9048ػّ ْٛا٘ؿب٘ی ثب ٔمساض ( ،)151/5744ػّ ْٛپبی ٝثب ٔمساض
( ٚ )150/7395وٕتطیٗ ٔمساض تٛا٘بیی ایفبی ٘مف زض زا٘كدٛیبٖ قبذ ٝفٙی ٟٙٔ ٚسؾی ( )146/6360ثٛز ٜاؾتٕٞ .جؿتٍی
ضاثغ ٝی ٔیبٖ قبذ ٝی ػّٕی ثب تٛا٘بیی ایفبی ٘مف ( ) E=0/109اؾت( .خس)4 َٚ
زا٘كدٛیب٘ی و ٝثب ؾٕٟیٙٔ ٝغمٚ 3 ٝاضز زا٘كٍب ٜقس ٜا٘س ثیكتطیٗ تٛا٘بیی ایفبی ٘مف ثب ٔیبٍ٘یٗ ()159/6929
ؾپؽ ؾٕٟی ٝإِپیبز ثب ٔمساض ( ،)158ایثبضٌطاٖ (ٙٔ ،)157/7222غم ٚ )153/0700( 2 ٝوٕتطیٗ ٔمساض ()145/9853
ٔتؼّك ث ٝزا٘كدٛیب٘ی اؾت و ٝثب ؾٕٟیٙٔ ٝغمٚ 1 ٝاضز زا٘كٍب ٜقس ٜا٘سٕٞ .جؿتٍی ضاثغ ٝی ٔیبٖ ؾٕٟی ٝزا٘كٍبٞی ثب
تٛا٘بیی ایفبی ٘مف ( ) E=0/191اؾت .ثب تٛخ ٝث ٝضطیت تجییٗ ( )0/03یؼٙی  3زضنس اظ تغییطات زض تٛا٘بیی ایفبی ٘مف ثٝ
ؾٕٟی ٝزا٘كٍبٞی ٔطثٛط ٔی قٛز( .خس)4 َٚ
ثیكتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ تٛا٘بیی ایفبی ٘مف ( )164/1364اظ آٖ زا٘كدٛیب٘ی اؾت و ٝزض ضٚؾتب ظ٘سٌی ٔی وٙٙس ،پؽ اظ
آٖ ثب ٔیبٍ٘یٗ ( )155/0807زا٘كدٛیب٘ی لطاض زاض٘س و ٝزض قٟطٞب ظ٘سٌی ٔی وطز ٜا٘س  ٚوٕتطیٗ ٔمساض (ٔ )148/1886تؼّك
ث ٝوؿب٘ی ثٛز ٜو ٝزض ٔطوع اؾتبٖ ظ٘سٌی ٔی وٙٙسٕٞ .جؿتٍی ضاثغٝی ٔیبٖ ٔحُ ظ٘سٌی زا٘كدٛیبٖ ثب تٛا٘بیی ایفبی ٘مف
( ) E=0/154اؾت .زا٘كدٛیبٖ ٔمغغ زوتطی ثیكتطیٗ ٔیعاٖ تٛا٘بیی ایفبی ٘مف ثب ٔیبٍ٘یٗ ( )157/2105ضا زاقت ٝا٘س ٚ
وٕتطیٗ ٔمساض ( )150/1324ضا زا٘كدٛیبٖ ٔمغغ وبضقٙبؾی زاقت ٝا٘س( .خس)4 َٚ
جدٍل( :)4تَاًایی ایفای ًمص اجتواعی تِ تفکیک ٍیصگیْای فردی
هتغیر

عثمات

تعداد

هیاًگیي

اًحراف هعیار

زى

497

150/5292

26/96929

T= -0/592

هرد

511

151/5479

27/64419

Sig=0/5

علَم اًساًی

301

151/6744

26/9451

علَم پایِ

119

150/7395

28/7341

F= 2/403

فٌی ٍ هٌْدسی

272

146/6360

26/5689

Sig=0/03

پسضکی

196

155/0153

28/3936

Eta=0/109

کطاٍرزی

79

153/2658

25/6203

Eta2=0/012

ٌّر

42

151/9048

27/1147

هٌغمِ 1

476

145/9853

27/1200

F= 9/123

سْویِ

الوپیاد

16

158

32/0145

Sig=0/000

داًطگاّی

جٌسیت

ضاخِ علوی

هٌغمِ 2

300

153/0700

26/9472

Eta=0/191

هٌغمِ 3

140

159/6929

25/1578

Eta2=0/037
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هحل زًدگی

همغع تحصیلی

ایثارگراى

36

157/7222

24/9154

هرکس استاى

668

148/1886

27/3909

F= 12/056

ضْر

285

155/0807

25/3647

Sig=0/000

رٍستا

44

164/1364

31/4025

کارضٌاسی

657

150/1324

27/8200

F= 2/298

کارضٌاسی ارضد

274

151/1058

26/1785

Sig=0/1

دکتری

76

157/2105

26/6164

Eta=0/154
Eta2=0/024

Eta=0/068
Eta2=0/005

ًظن کاهل در داًطگاُّإٞ :ب٘غٛض و ٝزض ثرفٞبی لجّی ثیبٖ قس ٘ظٓ ثس ٖٚخٟت ٌیطی ثؿٛی ٞسف ذّمت
ا٘ؿبٖ و ٝثطٔجٙبی خٟبٖثیٙی اؾالٔی ضؾیسٖ ث ٝلطة اِٟی  ٚوٕبَ ثٙسٌی ا٘ؿبٖ اؾت زاضای ٘مهبٖ ٔیثبقس  ٚالظْ اؾت زض
ثطضؾی ٘ظطی  ٚتدطثی آٖ ث ٝایٗ ثؼس ٘یع تٛخ ٝزاقت .زض ا٘تٟبی ثرف ضٚـ تحمیك ایٗ ٔمبِ٘ ٝظٓ وبُٔ انالح قسٜ
ٔ 0/295حبؾج ٝقس و ٝثیبٍ٘ط فبنّ ٝظیبز ٘ظٓ ٔٛخٛز ثب ٘ظٓ وبُٔ ٔی ثبقس .ایٗ تفبٚت ظیبز ثیكتط ٘بقی اظ ػسْ تؼبزَ زض
ضقس  ٚػسْ تٛخ ٝث ٝخٟت ٌیطی زض فؼبِیت زا٘كٍبٜٞبؾت( .خس)4 َٚ
عَاهل هؤثر تر آهادگی ایفای ًمصّا اجتواعی داًطجَیاى:
ٕٞبٖعٛض و ٝزض ٔسَ تحمیك ٘كبٖ زاز ٜقس ،ػٛأُ ٔؤثط ثط تٛا٘بیی ایفبی ٘مف زا٘كدٛیبٖ ثطضؾی قس ٜزض ایٗ
تحمیك ث ٝعٛض وّی قبُٔ ز ٚزؾت ٝػٛأُ قطایظ زا٘كدٛیبٖ  ٚقطایظ زا٘كٍب ٜآ٘بٖ ٔی قٛز وٞ ٝط یه زاضای اخعایی
ٞؿتٙس و ٝزض خس ) 5( َٚزضج قس ٜاؾت .او ٖٛٙث ٝثطضؾی ضاثغ ٝآٟ٘ب ثب تٛا٘بیی ایفبی ٘مف زا٘كدٛیبٖ ٔی پطزاظیٓ ،اثتسا
ضاثغ ٝثب قطایظ زا٘كدٛیبٖ  ٚؾپؽ ضاثغ ٝثب قطایظ زا٘كٍبٞی آ٘بٖ ثطضؾی ذٛاٞس قس.
ضرایظ اجتواعی داًطجَیاىٕٞ :ب٘غٛض و ٝلجالً ٌفت ٝقس قطایظ اختٕبػی زا٘كدٛیبٖ یىی اظ ػٛأُ ٔٛثط ثط
ایفبی ٘مف اختٕبػی ٔی ثبقس ٞط چ ٝلسض قطایظ اختٕبػی ٟٔیب تط ثبقس افطاز ٘مف ٞبی ذٛز ضا ثٟتط ایفبی ٔی وٙٙس .قطایظ
اختٕبػی اظ  4ػبُٔ عجم ،ٝتؼٟسٔ ،كبضوت  ٚاػتٕبز تكىیُ قس ٜاؾت 3/2 .زضنس پبؾرٍٛیبٖ قطایظ اختٕبػی ذیّی
ذٛة 37/5 ،زضنس ذٛة 49/7 ،زضنس ضؼیف 9/3 ،زضنس ذیّی ضؼیف  0/3 ٚذیّی ذیّی ضؼیف زاقتٝا٘سٔ .یبٍ٘یٗ
چٍٍ٘ٛی قطایظ اختٕبػی پبؾرٍٛیبٖ 3/34اظ ٔ 6ی ثبقس و ٝثیٗ ذٛة تب ضؼیف ٔیثبقس( .خس)5 َٚ
راتغِ ضرایظ اجتواعی تا تَاًایی ایفای ًمص ّای اجتواعی :قطایظ اختٕبػی ٔٙبؾت ٔی تٛا٘س قطایظ ایفبی
٘مف ضا ثطای افطاز فطا ٓٞوٙس ٍٙٞبٔی و ٝایٗ قطایظ ٟٔیب ثبقس ،افطازتٛا٘بیی ثیكتطی ثطای ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی ذٛز
زاض٘سٕٞ .جؿتٍی قطایظ اختٕبػی ثب تٛا٘بیی ایفبی ٘مف اختٕبػی ( ) r  0/412++اؾت و ٝضاثغٝای ٘ؿجتبً لٛی ثیٗ
آٟ٘بؾت( .خس)5 َٚ
راتغِ عثمِ اجتواعی تا تَاًایی ایفای ًمص اجتواعی :عجمٝی اختٕبػی ثب قبذم تٛا٘بیی ایفبی ٘مف ٞبی
اختٕبػی ضاثغٔ ٝؼٙبزاض زاقت ٝاؾت .ضطیت ٕٞجؿتٍی آٟ٘ب (٘ ٚ ) r  -0/18++كبٖ ٔی زٞس زا٘كدٛیبٖ عجم ٝی اختٕبػی
ثبال تٛا٘بیی وٕتطی ثطای ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی ذٛز زاقتٝا٘س( .خس)5 َٚ
راتغِ هطارکت اجتواعی تا تَاًایی ایفای ًمص اجتواعی :پبؾرٍٛیب٘ی ؤ ٝكبضوت ثیكتطی زض أٛض اختٕبػی
زاقت ٝا٘س تٛا٘بیی ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی ثیكتطی ٘یع زاقتٝا٘سٕٞ ،جؿتٍی ضاثغٝی ٔكبضوت اختٕبػی  ٚتٛا٘بیی ایفبی
٘مفٞبی اختٕبػی ( ) r  0/32++اؾت( .خس)5 َٚ

2

عالمت  ++به معنی این است که نتیجه ی بدست امده در سطح بسیار بسیار زیاد معنی دار بوده و قابلیت تعمیم دارد.
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راتغِ اعتواد اجتواعی تا تَاًایی ایفای ًمص اجتواعی :اػتٕبز اختٕبػی حبنُ اظ ثطآٚضزٕٛ٘ ٜزٖ ا٘تظبضات ٚ
پیف ثیٙی پصیط ثٛزٖ قطایظ اؾت٘ .تبیح ٘كبٖ ٔیزٞس ٞطچمسض اػتٕبز اختٕبػی زا٘كدٛیبٖ ثیكتط ثٛز ٜتٛا٘بیی ایفبی ٘مف
آ٘بٖ ٘یع ثیكتطثٛز ٜاؾت .ضطیت ٕٞجؿتٍی ثسؾت آٔس ٜاظ ایٗ ضاثغ ) r  0/34++( ٝاؾت( .خس)5 َٚ
راتغِ تعْد اجتواعی تا تَاًایی ایفای ًمص اجتواعی :تؼٟس اختٕبػی ثٔ ٝؼٙی پبی ثٙسی ث٘ ٝمفٞبی اختٕبػی
اؾت .افطازی و ٝتؼٟس اختٕبػی ثیكتطی زاقتٝا٘س،تٛا٘بیی ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی ثیكتطی زاقتٝا٘س .ضاثغٝی ثیٗ تؼٟس
اختٕبػی  ٚتٛا٘بیی ایفبی ٘مف (ٔ ) r  0/23++یثبقس( .خس)5 َٚ
ضرایظ سیاسی داًطجَیاى :قطایظ ؾیبؾی اظ  2ػٙهط ٔكطٚػیت ٘ظبْ  ٚاحؿبؼ آظازی تكىیُ قس ٜاؾت9/9 .
زضنس پبؾرٍٛیبٖ اظ قطایظ ؾیبؾی ذیّی ذیّی ذٛة 13 ،زضنس ذیّی ذٛة14/6،زضنس ذٛة 17/8 ،زضنس ضؼیف،
 18/8زضنس ذیّی ضؼیف  26 ٚذیّی ذیّی ضؼیف ثٛز ٜاؾتٔ .یبٍ٘یٗ چٍٍ٘ٛی قطایظ ؾیبؾی پبؾرٍٛیبٖ  2/99اظ ٔ 6ی
ثبقس یؼٙی ضؼیف ٔی ثبقس( .خس)5 َٚ
راتغِ ضرایظ سیاسی تا تَاًایی ایفای ًمص اجتواعیٞ :ط چ ٝافطاز اظ قطایظ ؾیبؾی ثٟتطی ثطذٛضزاض ثٛز ٜا٘س،
تٛا٘بیی ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی آ٘بٖ ٘یع ثیكتط ثٛزٜاؾتٕٞ .جؿتٍی ایٗ ضاثغ ) r  0/33++( ٝاؾت و ٝضاثغٝای ٘ؿجتبً
ٔتٛؾظ ثیٗ آٟ٘بؾت .ثؼجبضتی افطازی و٘ ٝظبْ ؾیبؾی حبوٓ ثط خبٔؼ ٝضا ثیكتط لج َٛزاقت ٚ ٝزض ایٗ ٘ظبْ احؿبؼ آظازی
ٔیوٙٙس تٛا٘بیی ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی ثٟتطی زاقتٝا٘س.
راتغِ هطرٍعیت سیاسی تا تَاًایی ایفای ًمص اجتواعی :وؿب٘ی ؤ ٝكطٚػیت ؾیبؾی ثیكتطی ثطای ٘ظبْ
لبئُ ثٛز٘س تٛا٘بیی ثیكتطی ثطای ایفبی ٘مف اختٕبػی زاقت ٝا٘س .ضاثغ ٝی ثیٗ ٔكطٚػیت ٘ظبْ  ٚایفبی ٘مف () r  0/35++
اؾت.
راتغِ احساض آزادی تا تَاًایی ایفای ًمص اجتواعی :ضاثغ ٝی احؿبؼ آظازی ثب تٛا٘بیی ثطای ایفبی ٘مف
(ٔ ) r  0/21++ی ثبقس و٘ ٝكبٖ ٔیزٞس ٞطچمسض افطاز زض خبٔؼ ٝاحؿبؼ آظازی ثیكتطی زاقت ٝثبقٙس تٛا٘بیی ثیكتط ثطای
ایفبی ٘مف اختٕبػی ذٛز زاض٘س( .خس)5 َٚ
ضرایظ فرٌّگی داًطجَیاى :قطایظ فطٍٙٞی زا٘كدٛیبٖ یىی اظ ػٛأُ ٔٛثط ثط ایفبی ٘مف اختٕبػی ٔی ثبقس ٞط
چ ٝلسض قطایظ فطٍٙٞی ٟٔیبتط ثبقس افطاز ٘مفٞبی ذٛز ضا ثٟتط ایفبی ٔیوٙٙس .قطایظ فطٍٙٞی اظ  4ػبُٔ ٛٞیت ّٔی،
پبیجٙسی زیٙی ،ػسْ اػتمبز ثِ ٝیجطاِیؿٓ  ٚأیس ث ٝآیٙس ٜتكىیُ قس ٜاؾت 7/3 .زضنس پبؾرٍٛیبٖ اظ قطایظ فطٍٙٞی ذیّی
ذیّی ذٛة 19/8 ،زضنس ذیّی ذٛة 27/7 ،زضنس ذٛة 31/9 ،زضنس ضؼیف  12/5 ٚزضنس ضؼیف 0/7 ،زضنس ذیّی
ذیّی ضؼیف ثٛز ٜاؾتٔ .یبٍ٘یٗ چٍٍ٘ٛی قطایظ فطٍٙٞی پبؾرٍٛیبٖ  3/75اظ ٔ 6ی ثبقس و ٝثیٗ ذٛة تب ضؼیف لطاض
زاضز( .خس)5 َٚ
راتغِ ضرایظ فرٌّگی تاتَاًایی ایفای ًمص اجتواعیٕٞ:جؿتٍی قطایظ فطٍٙٞی ثب تٛا٘بیی ایفبی ٘مف
اختٕبػی ( ) r  0/29++اؾت و ٝضاثغٝای ٔتٛؾظ ثیٗ آٟ٘بؾت .ثؼجبضتی ٞط چمسض افطاز قطایظ فطٍٙٞی ثٟتطی زاقت ٝثبقٙس
تٛا٘بیی ایفبی ٘مف ثٟتطی ٘یع ذٛاٙٞس زاقت( .خس)5 َٚ
راتغِ َّیت هلی تا تَاًایی ایفای ًمص اجتواعی :پبؾرٍٛیب٘ی وٛٞ ٝیت ّٔی لٛیتطی زاقتٝا٘س تٛا٘بیی ایفبی
٘مف اختٕبػی ثیكتطی  ٓٞزاقتٝا٘س .ضطیت ٕٞجؿتٍی ثسؾت آٔس ٜزض ایٗ ضاثغٔ ) r  0/34++( ٝیثبقس .لبثُ شوط اؾت
ٛٞیت ّٔی زض ثیٗ ٔؼطف ٞبی قطایظ فطٍٙٞی زا٘كدٛیبٖ لٛیتطیٗ ضاثغ ٝضا ثب تٛا٘بیی ث ٝایفبی ٘مف زاقت ٝاؾت( .خسَٚ
)5
راتغِ اهید تِ آیٌدُ ٚتَاًایی ایفای ًمص اجتواعی :أیسٚاضی ث ٝآیٙسٔ ٜیتٛا٘س ثط ضفتبض افطاز ثٌٝ٘ٛ ٝای اثط ٌصاض
ثبقس و ٝث ٝایفبی ثٟتط ٘مفٞبی اختٕبػی آ٘بٖ ٔٙدط قٛز .ث٘ ٝظط ٔیضؾس زض قطایظ اختٕبػی ٔب ثٛیػ ٜزض ٘ؿُ خٛاٖ
٘ب أیسی ث ٝآیٙس ٜثیف اظ أیسٚاضی ثبقس  ٚایٗ أط ٔٛخت قس ٜاؾت افطاز زض ٔٛلؼیتٞبی اختٕبػی ٌ٘ٛبٌ ٖٛثغٛض قبیؿتٝ
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ایفبی ٘مف ٕ٘ٙبیٙسٞ .طچمسض أیس زا٘كدٛیبٖ ث ٝآیٙس ٜثیكتط ثٛز ،ٜاظ تٛا٘بیی ایفبی ٘مف اختٕبػی ثیكتطی ثطذٛضزاض ثٛزٜ
ا٘س ،ایٗ ٘تید ٝاظ ضطیت ٕٞجؿتٍی ( ) r  0/32++ثسؾت آٔس ٜاؾت( .خس)5 َٚ
راتغِ پایتٌدی دیٌی تَاًایی ایفای ًمص اجتواعیٕٞ :جؿتٍی پبیثٙسی زیٙی ثب تٛا٘بیی ثطای ایفبی ٘مف
اختٕبػی( ) r  0/28++ثٛز ٜاؾت  ٚحبوی اظ آٖ اؾت و ٝافطازی و ٝث ٝزیٗ ثیكتط پبیثٙس ثٛزٜا٘س تٛا٘بیی ثیكتطی ٘یع زض
ایفبی ٘مف ٞبی اختٕبػی ذٛز زاقتٝا٘س( .خس)5 َٚ
راتغِی عدم اعتماد تِ لیثرالیسن تَاًایی ایفای ًمص اجتواعی:پبؾرٍٛیب٘ی و ٝاػتمبزات ِیجطاِیؿتی وٕتطی
زاقتٝا٘س تٛا٘بیی ایفبی ٘مف ثیكتطی زاقتٝا٘س .ضطیت ٕٞجؿتٍی ایٗ ضاثغٔ ) r  0/18++(ٝیثبقس( .خس)5 َٚ
ضرایظ التصادی داًطجَیاىٕٞ :ب٘غٛض و ٝلجالً ٌفت ٝقس قطایظ التهبزی زا٘كدٛیبٖ یىی اظ ػٛأُ ٔٛثط ثط ایفبی
٘مف اختٕبػی ٔیثبقس 2/6.زضنس پبؾرٍٛیبٖ اظ قطایظ التهبزی ذیّی ذٛة 7/8 ،زضنس ذٛة 17/6 ،زضنس ٔتٛؾظ،
 46/2زضنس ضؼیف  25/8 ٚزضنس ذیّی ضؼیف ثٛز ٜاؾتٔ .یبٍ٘یٗ چٍٍ٘ٛی قطایظ التهبزی پبؾرٍٛیبٖ  2/15اظ ٔ 5ی
ثبقس و ٝثیٗ ذٛة تب ضؼیف لطاض زاضز( .خس)5 َٚ
راتغِ ضرایظ التصادی تا تَاًایی ایفای ًمص اجتواعی :افطازی و ٝقطایظ التهبزی ثٟتطی زاقتٝا٘س ،اظ تٛا٘بیی
ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی ضؼیفتطی ثطذٛضزاض ثٛزٜا٘سٕٞ .جؿتٍی قطایظ التهبزی ثب ایفبی ٘مف اختٕبػی () r  -0/11++
اؾت و ٝضاثغٝای ٘ؿجتبً ضؼیف ثیٗ آٟ٘بؾت( .خس)5 َٚ
ضرایظ داًطجَیاى:
اظ تطویت اثؼبز فٛق (ثؼس اختٕبػی ،فطٍٙٞی ،ؾیبؾی ،التهبزی) قبذم قطایظ زا٘كدٛیبٖ ثٛخٛز آٔس ٜاؾت .افطازی وٝ
قطایغكبٖ ٟٔیبتط ثٛز ،ٜتٛا٘بیی ثیكتطی ثطای ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی ذٛز ضا زاض٘سٕٞ .جؿتٍی قطایظ زا٘كدٛیبٖ ثب
تٛا٘بیی ایفبی ٘مف اختٕبػی ( ) r  0/29++اؾت و ٝضاثغٝای ٘ؿجتبً ٔتٛؾظ ثیٗ آٟ٘بؾت( .خس)5 َٚ
جدٍل (ّ :) 5وثستگی ضرایظ داًطجَیاى ٍ اتعاد آى تا ایفای ًمص ّای اجتواعی ٍ اتعاد آى
٘مف ػّٕی
ضاخص

ضٚقٟبی ػّٕی

تٛا٘بیی
ػّٕی

٘مف قغّی
اضظـ ٞبی
٘مف ػّٕی اضتجبط قغّی
قغّی

تعد اجتواعی r  0/38++ r  0/31++ r  0/31++
تعد فرٌّگی r  0/16++ r  0/08++ r  0/14++
تعد سیاسی r  0/19++ r  0/07++ r  0/20++
تعد التصادی
ضرایظ
داًطجَیاى r  0/21++ r  0/15++ r  0/18++
-

-

-

٘مف قغّی

ؾبیط ٘مف ٞبی اختٕبػی
قبذم ؾبیط
٘مف ٞبی
ظ٘سٌی ؾبِٓ اذالق اختٕبػی
اختٕبػی

ایفبی ٘مف
اختٕبػی

r  0/31++r  0/34++ r  0/23++
r  0/17++r  0/27++ r  0/09++
r  0/22++r  0/28++ r  0/14++
r  -0/08++ r  -0/06+

r  0/31++ r  0/25++
r  0/48++ r  0/06+
r  0/45++ r  0/12++
r  -0/12++ r  -0/109++

r  0/37++
r  0/35++
r  0/37++
r  -0/13++

r  0/41++
r  0/29++
r  0/33++
r  -0/11++

r  0/17++r  0/25++ r  0/09+

r  0/41++

r  0/36++

r  0/29++

r  0/09+

ضرایظ داًطگاّی :زض قطایظ زا٘كٍبٞی زا٘كدٛیبٖ  3ػٙهط ضضبیت اظ زا٘كٍب ،ٜپطٚضـ ذاللیت  ٚچٍٍ٘ٛی ازاضٜ
ػّٕی زا٘كٍب ٜثطضؾی قس٘ ٚ ٜتبیح آٖ ث ٝقطح ظیط ٔی ثبقس:
رضایت از داًطگإُٞ :ب٘غٛض و ٝلجالً ٌفت ٝقس ضضبیت زا٘كدٛیبٖ اظ زا٘كٍب ٜیىی اظ ػٛأُ ٔٛثط ثط ایفبی ٘مف
اختٕبػی ٔی ثبقس ٞط چ ٝضضبیت افطاز اظ زا٘كٍب ٜتحهیّی ثیكتط ثبقس افطاز تٛا٘بیی ثیكتطی ثطای ایفبی ٘مف زاض٘س .قطایظ
زا٘كٍبٞی اظ  5ػٙهط ضضبیت اظ اؾبتیس ،اؾتفبز ٜاظ ٔٙبثغ ث ٝضٚظ ،ضضبیت اظ زا٘كٍبٔ ،ٜیعاٖ ثطآٚضز ٜقس ٜا٘تغبضات ثغٛض وّی ٚ
ا٘تظبضات ػّٕی ،احتٕبَ ا٘تربة زٚثبض ٜضقت ٝتحهیّی تكىیُ قس ٜاؾت .ضضبیت زا٘كدٛیبٖ اظ زا٘كٍب 3/5 ٜزضنس ذیّی
ذیّی ظیبز 19/6 ،زضنس ذیّی ظیبز 41/5 ،زضنس ظیبز 27/5 ،زضنس وٓ  6/6 ٚزضنس ذیّی وٓ 1/3 ،زضنس ذیّی ذیّی وٓ
ثٛز ٜاؾتٔ .یبٍ٘یٗ ضضبیت اظ زا٘كٍب ٜپبؾرٍٛیبٖ  3/82اظ ٔ 6ی ثبقس و ٝثیٗ وٓ تب ظیبز لطاض زاضز.
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راتغِ رضایت از داًطگاُ ٍ اجسای آى تا تَاًایی ترای ایفای ًمص اجتواعی :افطازی و ٝضضبیت ثیكتطی اظ
زا٘كٍب ٜزاقت ٝا٘س ،تٛا٘بیی ثیكتطی ثطای ایفبی ٘مف ٞبی اختٕبػی زاض٘سٕٞ .جؿتٍی ضضبیت اظ زا٘كٍب ٜثب تٛا٘بیی ایفبی
٘مف اختٕبػی ( ) r  0/41++اؾت و ٝضاثغٝای ٘ؿجتبً لٛی ثیٗ آٟ٘بؾت.
ضضبیت اظ زا٘كٍب ٜزاضای اثؼبزی اؾت و ٝضاثغ ٝآٟ٘ب ثب تٛا٘بیی ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی زا٘كدٛیبٖ ثسیٗ قطح اؾت:
ضضبیت اظ اؾبتیس ثیكتطیٗ ضاثغ ٝضا ثب ٕٞجؿتٍی () r  0/44++ثب تٛا٘بیی ایفبی ٘مف زاقت ٝاؾت.ثطآٚضز ٜقسٖ ا٘تظبضات ثب
ٕٞجؿتٍی( ،) rs  0/37++ثطآٚضز ٜقسٖ ا٘تظبضات ػّٕی ثب ٕٞجؿتٍی(،) rs  0/35++ضضبیت اظ تٙبؾت ٔٙبثغ تسضیؽ ثب
ٔؿبئُ ضٚظ ( ،) rs  0/32++ضضبیت اظ ضقت ٝتحهیّی ثب ٕٞجؿتٍی( ٚ ) rs  0/17++ضضبیت زا٘كدٛیبٖ اظ زا٘كٍبٜٞب ثب تٛخٝ
ثٞ ٝعیٞٝٙبیی ؤ ٝتحُٕ ٔیق٘ٛس ٘یع ثب ٕٞجؿتٍی() rs  0/34++ثب تٛا٘بیی ایفبی ٘مف آٟ٘ب ضاثغ ٝزاقتٝا٘س .زض تٕبٔی ایٗ
ٔٛاضز قبٞس آٖ ٞؿتیٓ و ٝتمٛیت ٔٛاضز ثطضؾی قسٛٔ ٜخت افعایف تٛا٘بیی ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی زا٘كدٛیبٖ ٔیٌطزز.
چگًَگی ادارُ علوی داًطگاُّإٞ :ب٘غٛض و ٝلجالً ٌفت ٝقس زض ایٗ تحمیك چٍٍ٘ٛی ازاض ٜػّٕی زا٘كٍبٜٞب یىی
اظ ػٛأُ ٔٛثط ثط تٛا٘بیی ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی زض ٘ظط ٌطفت ٝقس ٜاؾت .چٍٍ٘ٛی ازاض ٜػّٕی زا٘كٍب ٜثب  13ػُٕ خعئی
اؾتفبز ٜاظ اؾبتیس ٔسػ ،ٛاؾتفبز ٜاظ اؾبتیس ذبضخی ،تدطث ٝػّٕی زا٘كدٛیبٖ  ... ٚثطضؾی قس ٜاؾت .اظ ٘ظط  0/6زضنس
پبؾرٍٛیبٖ زا٘كٍبٜٞب زاضای قطایظ ػّٕی ذیّی ذیّی ذٛة 4/2 ،زضنس ذیّی ذٛة 23/5 ،زضنس ذٛة 42/6 ،زضنس
ضؼیف  26/1 ٚزضنس ضؼیف 3 ،زضنس ذیّی ذیّی ضؼیف ثٛزٜا٘سٔ .یبٍ٘یٗ قطایظ ازاض ٜػّٕی زا٘كٍبٜٞب اظ ٘ظطپبؾرٍٛیبٖ
 3/01اظ ٔ 6یثبقس و ٝزض حس ٔتٛؾظ ٚیب ثیٗ ذٛة تب ضؼیف لطاض زاضز.
راتغِ ضاخص چگًَگی ادارُ علوی داًطگاُ ٍ اجسای آى تا تَاًایی ایفای ًمص :افطازی و ٝاضظیبثی ثٟتطی اظ
ازاض ٜػّٕی زا٘كٍب ٜزاقت ٝا٘س اظ تٛا٘بیی ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی ثٟتطی  ٓٞثطذٛضزاض ثٛزٜا٘سٕٞ .جؿتٍی چٍٍ٘ٛی ازاضٜ
ػّٕی زا٘كٍبٜٞب ثب ایفبی ٘مفٞب اختٕبػی ( ) r  0/39++اؾت و ٝضاثغٝای ٘ؿجتبً لٛی ثیٗ آٟ٘بؾت.
ٕٞىبضی ٔ ٚكبضوت زا٘كدٛیبٖ زض وبضٞبی تحمیمبتی ث ٝنٛضت ػّٕی ثب ٕٞجؿتٍی ( ،) r  0/39++ثطٌعاضی
ؾرٙطا٘ی ٞبی ػّٕی ثب ٕٞجؿتٍی( ،) rs  0/25++ثطٌعاضی ٕٞبیفٞبی ػّٕی ثب ٕٞجؿتٍی( ،) rs  0/22++اؾتفبز ٜاظ

اؾبتیس ٔسػ ٚ ٛاؾبتیس ذبضخی ثطای ؾرٙطا٘ی یب تسضیؽ ث ٝتطتیت ثب ٕٞجؿتٍی ( ،) rs  0/15++( ٚ ) rs  0/25++أىبٖ
ٔكبضوت زض فؼبِیتٞبی ٌط ٜٚثب ٕٞجؿتٍی ( ،) rs  0/29++أىبٖ ٘مس ٔحتٛای والؼٞب  ٚثط٘بٔٞٝبی آٔٛظقی ٘ ٚح ٜٛازاضٜ

ٌطٜٞٚبی آٔٛظقی ثب ٕٞجؿتٍی ( ،) rs  0/38++آٔٛظـ ٟٔبضت ٞبی الظْ ثطای آ٘ى ٝزا٘كدٛیبٖ ثتٛا٘ٙس فؼبِیتٞبی
زا٘كدٛیی ذٛز ضا ثٟتط ا٘دبْ زٙٞس ثب ٕٞجؿتٍی ( ) rs  0/42++ثب تٛا٘بیی ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی زا٘كدٛیبٖ ضاثغٝ
زاقتٝا٘س .ایٗ ٘تبیح ٔیتٛا٘س ضإٙٞبی ذٛثی ثطای ٔؿئِٛیٗ زا٘كٍبٜٞب ٔ ٚسیطاٖ ٌطٞٚبی آٔٛظقی ثبقس.
پرٍرش خاللیت:پطٚضـ ذاللیت زا٘كدٛیبٖ یىی زیٍط اظ ٚظبیف ٔ ٟٓزا٘كٍبٜٞب ٔی ثبقس .زض ٔدٕٛع ٔیعاٖ
ذاللیت زض ثیٗ زا٘كدٛیبٖ  2/6زضنس ذیّی ذیّی ظیبز 18/2 ،زضنس ذیّی ظیبز 44/8 ،زضنس ظیبز 26/3 ،زضنس وٓ6/6 ،
زضنس ذیّی وٓ  1/5 ٚزضنس ذیّی ذیّی وٓ ثٛز ٜاؾتٔ .یبٍ٘یٗ ذاللیت پبؾرٍٛیبٖ  3/79اظ  6یؼٙی تمطیجب ظیبز ٔی
ثبقس.
راتغِ پرٍرش خاللیت ٍ اجسای آى تا تَاًایی ایفای ًمص اجتواعی :افطازی و ٝذاللیت ثیكتطی زاقتٝا٘س،
تٛا٘بیی ثیكتطی ثطای ایفبی ٘مف زاض٘سٕٞ .جؿتٍی پطٚضـ ذاللیت ثب تٛا٘بیی ایفبی ٘مف اختٕبػی ( ) r  0/39++اؾت وٝ
ضاثغٝای ٘ؿجتبً لٛی ثیٗ آٟ٘بؾت.
ضاخص ضرایظ داًطگاّی داًطجَیاى:
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اظ تطویت ٔٛاضز فٛق قبذم قطایظ زا٘كٍبٞی زا٘كدٛیبٖ حبنُ قسٜاؾت .زا٘كدٛیب٘ی و ٝقطایظ زا٘كٍبٞی
ثٟتطی زاقت ٝا٘س ،تٛا٘بیی ٘مفٞبی اختٕبػی ثیكتطی ٘یع زاقت ٝا٘سٕٞ .جؿتٍی قطایظ زا٘كٍبٞی ثب تٛا٘بیی ایفبی ٘مفٞبی
اختٕبػی ( ) r  0/50++اؾت و ٝضاثغٝای ٘ؿجتبً لٛی اؾت( .خس)6 َٚ
جدٍل (ّ :)6وثستگی ضرایظ داًطگاّی ٍ اتعاد آى تا ایفای ًمص ّای اجتواعی ٍ اتعاد آى
ضاخص

رٍضْای
علوی

رضایت از
داًطگاُ
خاللیت
ادارُ علوی
ضرایظ
داًطگاُ

ًمص علوی
تَاًایی
ًمص علوی
علوی

ارتثاط
ضغلی

سایر ًمص ّای اجتواعی
ًمص ضغلی
سایر ًمص ّای
ارزش ّای
ًمص ضغلی زًدگی سالن اخالق اجتواعی
اجتواعی
ضغلی

ایفای ًمص
اجتواعی

r  0/60++

r  0/24++ r  0/58++ r  0/36++ r  0/24++ r  0/52++ r  0/44++

r  0/24++

r  0/32++

r  0/41++

r  0/43++
r  0/55++

r  0/30+ r  0/50++ r  0/53++ r  0/37++ r  0/58++ r  0/18++
r  0/40++ r  0/50++ r  0/42++ r  0/44++ r  0/54++ r  0/20++

r  0/17++
r  0/08++

r  0/39++
r  0/32++

r  0/52++
r  0/51++

r  0/68++

r  0/42+

r  0/19++

r  0/39++

r  0/50++

r  0/58++ r  0/53++ r  0/048++ r  0/69++ r  0/32++

تحلیل چٌد هتغیری تَاًایی ایفای ًمص اجتواعی تا عَاهل هَثر:
ٕٞب٘غٛض و ٝزض خسٔ )7( َٚكرم اؾت اظ ٔ 7تغیط ٚاضز قس ٜثٔ ٝؼبزِ ٝضٌطؾی،ٖٛضاثغٔ 6 ٝتغیط ٔؼٙبزاض ثٛزٜ
اؾت٘ .تبیح ث ٝزؾت آٔس ٜثیبٍ٘ط آٖ اؾت ضاثغٝی ٔتغیطٞبی فٛق ثب تٛا٘بیی ایفبی ٘مكٟبی اختٕبػی ثغٛض ٕٞعٔبٖ
ٔ = 0/687یثبقس ٔ ٚی تٛا٘ٙس  = 0/47اظ تغییطات تٛا٘بیی ایفبی ٘مف زا٘كدٛیبٖ ضا تجییٗ ٕ٘بیٙسٍٙٞ .بٔی و ٝتٛاٖ
تجییٗ تغییطات ثب تٛخ ٝث ٝتؼساز ٔتغیطٞبی ٚاضز قس ٜزض ٔؼبزِ ٝزض ٘ظط ٌطفتٔ ٝیقٛز ایٗ ضطیت ث0/463 ٝ
تمّیُ ٔی یبثس .ثغٛض ٕٞعٔبٖ ثیكتطیٗ ؾ ٟٓتجییٗ ( ٚثب احتیبط تبثیط ثط) تٛا٘بیی ایفبی ٘مفٞبی
;
اختٕبػی ضا ث ٝتطتیت ضضبیت اظ زا٘كٍب0/314 ٜ
زا٘كدٛیبٖ0/210
-0/092

 ،ذاللیت0/169

 ،چٍٍ٘ٛی ازاض ٜػّٕی زا٘كٍب0/224 ٜ

 ،قطایظ ؾیبؾی زا٘كدٛیبٖ 0/126

 ،قطایظ اختٕبػی

 ٚقطایظ التهبزی زا٘كدٛیبٖ

ث ٝػٟس ٜزاقتٝا٘سٔ .ؼبزِٝی ضٌطؾی٘ٛی آٖ و ٝثب ضٚـ ٔstepwiseحبؾج ٝقس ٜث ٝنٛضت ظیط ٔی ثبقس:
( ;)26/863تٛا٘بیی ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی زا٘كدٛیبٖ
ضضبیت زا٘كدٛیبٖ اظ زا٘كٍب+)1/789( ٜ
قطایظ اختٕبػی زا٘كدٛیبٖ (+)0/681
پطٚضـ ذاللیت (+)1
چٍٍ٘ٛی ازاض ٜػّٕی زا٘كٍب+)0/710( ٜ
قطایظ ؾیبؾی زا٘كدٛیبٖ (+)0/319
قطایظ التهبزی زا٘كدٛیبٖ(-)0/182

ٔمبزیط ٔتغیطٞبی ٔرتّف زض ایٗ ٔؼبزِ ٝثٔ ٝؼٙی آٖ اؾت و ٝث ٝاظای یه ٚاحس تغییط زض ضضبیت اظ زا٘كٍبٜ
ٚاحس افعایف زض تٛا٘بیی ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی ضا قبٞس ذٛاٞیٓ ثٛز .ایٗ ٔمبزیط ثطای قطایظ اختٕبػی
1/789
 ،ثطای قطایظ
 ،ثطای چٍٍ٘ٛی ازاض ٜػّٕی زا٘كٍب0/710 ٜ
 ،ثطای پطٚضـ ذاللیت1
زا٘كدٛیبٖ0/681
ٔیثبقس.
 ٚثطای قطایظ التهبزی زا٘كدٛیبٖ -0/182
ؾیبؾی زا٘كدٛیبٖ 0/319
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٘تبیح ثسؾت آٔس ٜاظ تحّیُ چٙس ٔتغیطی ٌٛیبی ایٗ اؾت و ٝػٛأُ ٔطتجظ ثب زا٘كٍب ٜتبثیط ثیكتطی ثط اضتمبء
تٛا٘بیی ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی زاضز( .خس)7 َٚ
جدٍل( : )7تحلیل چٌد هتغیری تَاًایی ایفای ًمص اجتواعی تا عَاهل هؤثر
همدار

هعٌیداری

عَاهل هؤثر

0/314

1/789

6/379

0/000

0/681

4/723

0/000

4/032

0/000
0/000

رضایت از داًطگاُ
ضرایظ اجتواعی داًطجَیاى

0/542
0/623

0/294
0/388

0/292
0/385

0/210

خاللیت

0/648

0/420

0/415

0/169

1

ادارُ علوی داًطگاُ

0/668

0/446

0/439

0/224

0/710

4/485

ضرایظ سیاسی داًطجَیاى

0/681

0/464

0/456

0/126

0/319

2/985

0/003

ضرایظ التصادی داًطجَیاى

0/687

0/472

0/463

-0/092

-0/182

-2/285

0/02

تحلیل چٌد هتغیری تَاًایی ایفای ًمص اجتواعی تا اجسای ضرایظ داًطجَیاى:
ٕٞب٘غٛض و ٝزض خسٔ )8( َٚكرم اؾت اظ ٔ 11تغیط ٚاضز قس ٜثٔ ٝؼبزِ ٝضٌطؾی ،ٖٛضاثغٔ 6 ٝتغیط ٔؼٙبزاض ثٛزٜ
اؾت٘ .تبیح ث ٝزؾت آٔس ٜثیبٍ٘ط آٖ اؾت ضاثغٝی ٔتغیطٞبی فٛق ثب تٛا٘بیی ایفبی ٘مكٟبی اختٕبػی ثغٛض ٕٞعٔبٖ
اظ تغییطات تٛا٘بیی ایفبی ٘مف زا٘كدٛیبٖ ضا تجییٗ ٕ٘بیٙسٍٙٞ .بٔی وٝ
ٔ = 0/560یثبقس ٔ ٚی تٛا٘ٙس =0/33
تٛاٖ تجییٗ تغییطات ثب تٛخ ٝث ٝتؼساز ٔتغیطٞبی ٚاضز قس ٜزض ٔؼبزِ ٝزض ٘ظط ٌطفتٔ ٝیقٛز ایٗ ضطیت ث0/325 ٝ
تمّیُ ٔی یبثس .ثغٛض ٕٞعٔبٖ ثیكتطیٗ ؾ ٟٓتجییٗ ( ٚثب احتیبط تبثیط ثط) تٛا٘بیی ایفبی ٘مفٞبی
;
اختٕبػی ضا ث ٝتطتیت قبذم أیس ث ٝآیٙس0/281ٜ
 ،عجم ٝاختٕبػی -0/163
نٛضت ظیط ٔی ثبقس:

 ،قبذم ٛٞیت ّٔی 0/145

 ٚتؼٟس اختٕبػی 0/145

ٔ ،كبضوت اختٕبػی 0/229

ث ٝػٟس ٜزاقتٝا٘سٔ .ؼبزِٝی ضٌطؾی٘ٛی آٖ ثٝ

( ;)65/268تٛا٘بیی ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی زا٘كدٛیبٖ
قبذم أیس ث ٝآیٙس+)0/681( ٜ
قبذم ٛٞیت ّٔی (+)1/042
ٔكبضوت اختٕبػی (+)9/666
عجم ٝاختٕبػی (-)2/887
اػتٕبز اختٕبػی(+)2/148
ٔمبزیط ٔتغیطٞبی ٔرتّف زض ایٗ ٔؼبزِ ٝثٔ ٝؼٙی آٖ اؾت و ٝث ٝاظای یه ٚاحس تغییط زض أیس ث ٝآیٙس3/507 ٜ
ٚاحس افعایف زض تٛا٘بیی ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی ضا قبٞس ذٛاٞیٓ ثٛز .ایٗ ٔمبزیط ثطای قبذم ٛٞیت ّٔی
 ٚثطای اػتٕبز
 ،ثطای عجم ٝاختٕبػی -2/887
 ،ثطای ٔكبضوت اختٕبػی 9/666
زا٘كدٛیبٖ1/042
ٔیثبقس( .خس)8 َٚ
اختٕبػی 2/148

جدٍل( : )8تحلیل چٌد هتغیری تَاًایی ایفای ًمص اجتواعی تا اجسای ضرایظ داًطجَیاى
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همدار

هعٌیداری

0/281

3/507

7/184

0/000

عَاهل هؤثر

1/042

3/437

0/001

5/914

0/000
0/000

ضاخص اهید تِ ایٌدُ
ضاخص َّیت هلی

0/347
0/453

0/121
0/206

0/119
0/202

0/145

هطارکت اجتواعی

0/504

0/254

0/249

0/229

9/666

عثمِ اجتواعی

0/538

0/290

0/284

-0/163

-2/887

-4/176

اعتواد اجتواعی

0/560

0/313

0/306

0/175

1/172

4/235

0/000

تعْد اجتواعی

0/577

0/333

0/325

0/145

2/148

3/742

0/000

تحلیل چٌد هتغیری تَاًایی ایفای ًمص اجتواعی تا اجسای ضرایظ داًطگاّی داًطجَیاى:
ٕٞب٘غٛض و ٝزض خسٔ )9( َٚكرم اؾت اظ ٔ 21تغیط ٚاضز قس ٜثٔ ٝؼبزِ ٝضٌطؾی،ٖٛضاثغٔ 10 ٝتغیط ٔؼٙبزاض ثٛز ٜاؾت.
٘تبیح ث ٝزؾت آٔس ٜثیبٍ٘ط آٖ اؾت ضاثغ ٝی ٔتغیطٞبی فٛق ثب تٛا٘بیی ایفبی ٘مكٟبی اختٕبػی ثغٛض ٕٞعٔبٖ = 0/674
ٔیثبقس ٔ ٚی تٛا٘ٙس  = 0/45اظ تغییطات تٛا٘بیی ایفبی ٘مف زا٘كدٛیبٖ ضا تجییٗ ٕ٘بیٙسٍٙٞ .بٔی و ٝتٛاٖ تجییٗ
تغییطات ثب تٛخ ٝث ٝتؼساز ٔتغیطٞبی ٚاضز قس ٜزض ٔؼبزِ ٝزض ٘ظط ٌطفتٔ ٝیقٛز ایٗ ضطیت ث0/446 ٝ
;

تمّیُ ٔییبثس .ثغٛض ٕٞعٔبٖ ثیكتطیٗ ؾ ٟٓتجییٗ ( ٚثب احتیبط تبثیط ثط) تٛا٘بیی ایفبی ٘مفٞبی

اختٕبػی ضا ث ٝتطتیت ضضبیت اظ زا٘كٍب ٜزض ثطاثط ٞعیٞ ٝٙب 0/176
ضضبیت اظ اؾبتیس 0/160

 ،تٛا٘بیی تطویت ضا ٜحّٟب 0/092

 ،آٔٛظـ ٘ح ٜٛزضؼ ذٛا٘سٖ 0/166
 ،أىبٖ ٔكبضوت زض زا٘كٍب0/115 ٜ

تٛا٘بیی اضائ ٝضا ٜحُ خسیس 0/138

ٔ ،یعاٖ ثطآٚضز ٜقسٖ ا٘تظبضات 0/117

 ،تدطث ٝػّٕی 0/090
0/110
آٖ ث ٝنٛضت ظیط ٔی ثبقس:

 ٚ ،أىبٖ ٘مس زض زا٘كٍب0/085 ٜ

،
،

ٔ ،یعاٖ لج َٛضا ٜحّٟبی اضائ ٝقسٜ
ث ٝػٟس ٜزاقتٝا٘سٔ .ؼبزِٝی ضٌطؾی٘ٛی

( ;)69/352تٛا٘بیی ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی زا٘كدٛیبٖ
ضضبیت اظ اؾبتیس (+)3/420
تطویت ضا ٜحّٟب (+)2/088
آٔٛظـ ٘ح ٜٛزضؼ ذٛا٘سٖ (+)3/640
ضضبیت اظ زا٘كٍب ٜزض ثطاثط ٞعیٞ ٝٙب(+)3/791
أىبٖ ٔكبضوت زض زا٘كٍب+)2/985(ٜ
اضائ ٝضا ٜحُ خسیس(+ )3/528
ثطآٚضز ٜقسٖ ا٘تظبضات (+ )3/129
لج َٛضا ٜحّٟبی اضائ ٝقس+ )2/226( ٜ
تدطث ٝػّٕی (+)2/014
أىبٖ ٘مس زض زا٘كٍب+ )1/978( ٜ
ٔمبزیط ٔتغیطٞبی ٔرتّف زض ایٗ ٔؼبزِ ٝثٔ ٝؼٙی آٖ اؾت و ٝث ٝاظای یه ٚاحس تغییط زض ضضبیت اظ اؾبتیس
ٚاحس افعایف زض تٛا٘بیی ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی ضا قبٞس ذٛاٞیٓ ثٛز .ایٗ ٔمبزیط ثطای تٛا٘بیی
3/420
 ،ثطای ضضبیت اظ زا٘كٍب ٜزض ثطاثط
 ،ثطای آٔٛظـ ٘ح ٜٛزضؼ ذٛا٘سٖ 3/640
تطویت ضا ٜحّٟب 2/088
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 ،ثطای تٛا٘بیی اضائ ٝضا ٜحُ خسیس 3/528
 ،ثطای أىبٖ ٔكبضوت زض زا٘كٍب2/985 ٜ
ٞعیٞ ٝٙب 3/791
 ،ثطای تدطثٝ
 ،ثطای لج َٛضا ٜحّٟبی اضائ ٝقس2/226 ٜ
 ،ثطای ثطآٚضز ٜقسٖ ا٘تظبضات 3/129
ٔیثبقس.
 ،ثطای أىبٖ ٘مس زض زا٘كٍب1/978 ٜ
ػّٕی 2/014
جدٍل( : )9تحلیل چٌد هتغیری تَاًایی ایفای ًمص اجتواعی تا اجسای ضرایظ داًطگاّی
عَاهل هؤثر

رضایت اساتید
ترکیة راُ حلْا

0/425
0/516

0/180
0/266

آهَزش ًحَُ درض خَاًدى

همدار

هعٌیداری

0/160

3/420

4/619

0/000

0/179
0/264

0/092

2/088

2/568

0/01

0/571

0/326

0/323

0/166

3/640

4/942

0/000

رضایت از داًطگاُ در تراتر
ّسیٌِ
اهکاى هطارکت در داًطگاُ

0/616

0/379

0/375

0/176

3/791

5/526

0/000

0/633

0/401

0/396

0/115

2/985

3/375

0/001

ارائِ راُ حل جدید

0/645

0/416

0/411

0/138

3/528

4/203

0/000

هیساى ترآٍردُ ضدى اًتظارات

0/657

0/431

0/425

0/117

3/129

3/672

0/000

هیساى لثَل راُ حلْای ارائِ
ضدُ
تجرتِ عولی

0/664

0/441

0/434

0/110

2/226

3/350

0/001

0/670

0/449

0/441

0/090

2/014

2/987

0/003

اهکاى ًمد در داًطگاُ

0/674

0/454

0/446

0/085

1/978

2/494

0/01

ً .6تیجِ گیری ٍ پیطٌْادات:

٘مف ٔدٕٛػ  ٝا٘تظبضات اػضبی ٌط ٜٚاظ فطزی اؾت و ٝزض یه ٔٛلؼیت اختٕبػی ذبل لطاض ٔیٌیطز  ٚافطاز ایٗ ا٘تظبضات یب
ٙٞدبضٞب  ٚاضظقٟبی ٔطتجظ ثب ٔٛلؼیت اختٕبػی ضا زض فطایٙس اختٕبػی قسٖ ذٛز زض٘ٚی ٔیوٙٙس٘ .ظٓ اختٕبػی ا٘تظبضات
آٌبٞبٟ٘٘ ٝبزی ٝٙقس ٜاظ ٘مفٞبؾت  ٚزا٘كٍب ٜثركی اظ ؾبذتبض اختٕبػی ٟ٘بز ػّٓ زض خٛأغ خسیس اؾت  ٚزض وٙبض ؾبیط
ٟ٘بزٞبی اختٕبػی وٙٙس٘ ،ٜمف ٕٟٔی زض اضتمبء تٛا٘بیی زا٘كدٛیبٖ ثطای پصیطـ  ٚایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی آتی آ٘بٖ زض
فطایٙس اختٕبػی ٕ٘ٛزٖ آ٘بٖ زاضز.
ثغٛض ٔتٛؾظ ٔیعاٖ تٛا٘بیی ایفبی ٘مف ٞبی اختٕبػی زا٘كدٛیبٖ  3/32اظ  6یؼٙی زض حس ٔتٛؾظ ثب ا٘حطاف ٔؼیبض ٔ 0/80ی
ثبقس .ایٗ ثساٖ ٔؼٙبؾت و ٝو ٝزا٘كٍبٜٞبی ٔب زض اختٕبػی وطزٖ زا٘كدٛیبٖ ثطای ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی و ٝزض حبَ
حبضط ث ٝػٟس ٜزاض٘س ٚیب زض آیٙس ٜث ٝػٟس ٜذٛاٙٞس ٌطفت اظ تٛفیك ٘ؿجی ثطذٛضزاض٘س .الظْ اؾت ثط٘بٔ ٝضیعاٖ آٔٛظـ ػبِی ثٝ
ٔ ٟٓتٛخ ٝثیكتطی زاقت ٝثبقٙس.
ٞطچٙس و ٝث ٝزِیُ ٚخٛز ثطذی ٔحسٚزیتٞب ٔمبِٛٔ ٝفك ث ٝؾٙدف زلیك تؼبزَ  ٚخٟت ٌیطی ازاض ٜأٛض زا٘كٍبٜٞب ٘كسٜ
اؾت ،أب قٛاٞس ثیبٍ٘ط آٖ اؾت و ٝتؼبزَ  ٚخٟت ٌیطی ٔغّٛة زض ازاض ٜزا٘كٍب ٜزض حس لبثُ ا٘تظبض  ٚالظْ ٘یؿت .ثطای ضفغ
ایٗ ٘میه ٝالظْ اؾت زض تٛإ٘ٙس ؾبظی زا٘كدٛیبٖ ثطای ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی ذٛز ثٛیػ٘ ٜمفٞبی غیط قغّی ٚ
ٕٞچٙیٗ تٛخ ٝزازٖ زا٘كدٛیبٖ ثٞ ٝسف غبیی ذّمت ا٘ؿبٖ زض ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی ثط٘بٔ ٝضیعی الظْ نٛضت ٌیطز.
٘ؿجت ٘ظٓ ٔٛخٛز ث٘ ٝظٓ وبُٔ ٔ 0/295حبؾج ٝقس و ٝثیبٍ٘ط فبنّ ٝظیبز ٘ظٓ ٔٛخٛز ثب ٘ظٓ وبُٔ ٔی ثبقس .ایٗ تفبٚت
ظیبز ثیكتط ٘بقی اظ ػسْ تؼبزَ زض ضقس  ٚػسْ تٛخ ٝث ٝخٟت ٌیطی زض فؼبِیت زا٘كٍبٜٞبؾت.
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وٕتطیٗ تٛا٘بیی ایفبی ٘مف زض زا٘كدٛیبٖ قبذ ٝفٙی ٟٙٔ ٚسؾی ،زا٘كدٛیب٘ی و ٝثب ؾٕٟیٙٔ ٝغمٚ 1 ٝاضز زا٘كٍب ٜقس ٜا٘س
 ٚزا٘كدٛیب٘ی و ٝؾبوٗ ٔطاوع اؾتبٖٞب ثٛز ٜا٘س ٔیثبقس .ایٗ أط ضطٚضت تٛخ ٝثیكتط ث ٝایٗ زا٘كدٛیبٖ ضا ٌٛقعز ٔی
ٕ٘بیس.
أب ثط٘بٔ ٝضیعاٖ زض ثط٘بٔ ٝضیعی ذٛز ث ٝچ ٝػٛأّی ثبیس تٛخ ٝزاقت ٝثبقٙس ؾئٛاَ ٔ ٟٓتطی اؾت و ٝثبیس ث ٝآٖ پبؾرٍٛیی
قٛز .ثطاؾبؼ یبفتٞ ٝبی ایٗ ٔمبِ ٝقطایظ اختٕبػی زا٘كدٛیبٖ ضاثغٝای ٘ؿجتب لٛی ثب تٛا٘بیی ایفبی ٘مف آ٘بٖ زاقت ٝاؾت.
زا٘كدٛیبٖ عجمبت پبییٗ ٔ ٚتٛؾظ تٛا٘بیی ثیكتطی زض ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی زاقت ٝا٘س .ضطٚضت زاضز ضٕٗ تؿٟیُ
قطایظ ٚضٚز  ٚتحهیُ زا٘كدٛیبٖ ایٗ عجمبت ،ث ٝفطایٙس آٔٛظـ زا٘كدٛیبٖ عجمبت ثبال تٛخ ٝثیكتطی زاقت ٝثبقٙس.
ٕٞچٙیٗ فطإٛ٘ ٓٞزٖ أىبٖ ٔكبضوت اختٕبػی ،افعایف اػتٕبز  ٚتؼٟس اختٕبػی زا٘كدٛیبٖ ٘یع ٔی تٛا٘س ثب افعایف تٛا٘بیی
ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی زا٘كدٛیبٖ ٕٞطا ٜثبقس.
ثٟجٛز قطایظ ؾیبؾی زا٘كدٛیبٖ ثب تٛا٘بیی ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی آ٘بٖ ٘یع ضاثغٝی 0/33زاقت ٝاؾت .ثؼجبضتی افطازی وٝ
٘ظبْ ؾیبؾی حبوٓ ثط خبٔؼ ٝضا ثیكتط لج َٛزاقت ٚ ٝزض ایٗ ٘ظبْ احؿبؼ آظازی ٔیوٙٙس تٛا٘بیی ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی
ثٟتطی  ٓٞزاقتٝا٘س .افعایف ٔكطٚػیت ؾیبؾی ٘ظبْ  ٚاحؿبؼ آظازی ثیكتط ٔٛخت ثٟجٛز قطایظ ؾیبؾی  ٚافعایف تٛا٘بیی
ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی ذٛاٞس قس.
ٞط چمسض زا٘كدٛیبٖ قطایظ فطٍٙٞی ثٟتطی زاقت ٝثبقٙس تٛا٘بیی ایفبی ٘مف ثٟتطی ٘یع ذٛاٙٞس زاقت .تمٛیت ٛٞیت ّٔی،
افعایف أیس ث ٝآیٙس ٚ ٜپبی ثٙسی زیٙی زا٘كدٛیبٖ ثب ٔٛخت ثٟتط قسٖ قطایظ فطٍٙٞی زا٘كدٛیبٖ  ٚافعایف تٛا٘بیی ایفبی
٘مف آ٘بٖ ٔی قٛز.
ٕٞؿ ٛثب قطایظ عجمبتی افطاز ،قطایظ التهبزی ضاثغٝای ٔؼىٛؼ ثب تٛا٘بیی ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی زاقت ٝاؾت .ایٗ ضاثغٝ
ٔتبثط اظ قطایظ فطٍٙٞی اختٕبػی  ٚؾیبؾی افطاز اؾتٔ .تبؾفب٘ ٝثطذٛضزاضٞب تؼٟس وٕتطی ث ٝخبٔؼ ٝزاض٘س  ٚایٗ أط ذٛز ضا
زض ظٔیٞٝٙبی ٔرتّف اظخّٕ ٝتٛا٘بیی ایفبی ٘مفٞب اختٕبػی ٘كبٖ ٔیزٞس.
زؾت ٝزیٍطی اظ ػٛأُ و ٝثب تٛا٘بیی ایفبی ٘مف زا٘كدٛیبٖ ضاثغ ٝزاقتٝا٘س قطایظ زا٘كٍبٞی آٟ٘بؾتٞ ،طچ ٝافطاز اظ قطایظ
زا٘كٍبٞی ثٟتطی ثط ذٛضزاض ثٛز ٜا٘س تٛا٘بیی ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی آ٘بٖ ٘یع ثیكتط ثٛز ٜاؾت .افعایف ضضبیت زا٘كدٛیبٖ
اظ زا٘كٍب ٜذٛز ؤ ٝتبثط اظ ضضبیت اظ اؾبتیس ،ثطآٚضز ٜقسٖ ا٘تظبضات ثٛیػ ٜا٘تظبضات ػّٕی ،ضضبیت اظ تٙبؾت ٔٙبثغ تسضیؽ ثب
ٔؿبئُ ضٚظ ،ضضبیت اظ ضقت ٝتحهیّی اؾت ،ثب افعایف تٛا٘بیی ایفبی ٘مفٞبی اختٕبػی آٟ٘ب ٕٞطا ٜذٛاٞس ثٛز.
ٕٞچٙیٗ ٕٞىبضی ٔ ٚكبضوت زا٘كدٛیبٖ زض وبضٞبی تحمیمبتی ،اضظیبثی ثٟتط آ٘بٖ اظ ازاض ٜػّٕی زا٘كٍب ،ٜثطٌعاضی ؾرٙطا٘ی
ٞبی ػّٕی ،ثطٌعاضی ٕٞبیفٞبی ػّٕی ،اؾتفبز ٜاظ اؾبتیس ٔسػ ٚ ٛاؾبتیس ذبضخی ثطای ؾرٙطا٘ی یب تسضیؽ ،أىبٖ ٔكبضوت
زض فؼبِیتٞبی ٌط ،ٜٚأىبٖ ٘مس ٔحتٛای والؼٞب ،ثط٘بٔٞٝبی آٔٛظقی  ٚازاضٌ ٜطٜٞٚبی آٔٛظقی ،آٔٛظـ ٟٔبضت ٞبی الظْ
ثطای آ٘ى ٝزا٘كدٛیبٖ ثتٛا٘ٙس فؼبِیتٞبی زا٘كدٛیی ذٛز ضا ثٟتط ا٘دبْ زٙٞس  ٚپطٚضـ ذاللیت زا٘كدٛیبٖ ٔٛخت ثٟجٛز
قطایظ زا٘كٍبٞی زا٘كدٛیبٖ ٌكت ٚ ٝثب افعایف ثیكتط تٛا٘بیی ٘مفٞبی اختٕبػی آ٘بٖ ٕٞطا ٜاؾت .ایٗ ٘تبیح ٔیتٛا٘س
ضإٙٞبی ذٛثی ثطای ٔؿئِٛیٗ زا٘كٍبٜٞب ٔ ٚسیطاٖ ٌطٜٞٚبی آٔٛظقی ثبقس.
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ثغٛض ٕٞعٔبٖ ث ٝتطتیت ػٛأُ ضضبیت اظ زا٘كٍب ،ٜچٍٍ٘ٛی ازاض ٜػّٕی زا٘كٍب ،ٜقطایظ اختٕبػی زا٘كدٛیبٖ ،پطٚـ ذاللیت
آ٘بٖ ،قطایظ ؾیبؾی زا٘كدٛیبٖ  ٚقطایظ التهبزی زا٘كدٛیبٖ ثیكتطیٗ ؾ ٟٓضا زض تجییٗ تٛا٘بیی ایفبی ٘مف زا٘كدٛیبٖ
زاقتٝا٘س ؤ ٝی تٛا٘ٙس ضإٙٞبی ٔؿئِٛیٗ زض تكریم اِٛٚیتٞب ثطای ثط٘بٔ ٝضیعی ٞب ثبقٙس .ایٗ تطتیت ثطای ػٛأُ ٔطثٛط
ث ٝقطایظ زا٘كدٛیبٖ قبذم أیس ث ٝآیٙس ،ٜقبذم ٛٞیت ّٔیٔ ،كبضوت اختٕبػی ،عجم ٝاختٕبػی(ضاثغٔ ٝؼىٛؼ)  ٚتؼٟس
اختٕبػی  ٚثطای قطایظ زا٘كٍبٞی زا٘كدٛیبٖ ضضبیت اظ زا٘كٍب ٜزض ثطاثط ٞعیٞ ٝٙبیی و ٝزا٘كدٛیبٖ تحُٕ ٔیوٙٙس،
آٔٛظـ ٘ح ٜٛا٘دبْ فؼبِیتٞبی زا٘كٍبٞی ،ضضبیت اظ اؾبتیس،پطٚضـ ذاللیت ،أىبٖ ٔكبضوت زض زا٘كٍبٔ ،ٜیعاٖ ثطآٚضزٜ
قسٖ ا٘تظبضات وّی ،تدطث ٝػّٕی  ٚ ،أىبٖ ٘مس زض زا٘كٍبٔ ٜیثبقس.

وظیفه خود می دانم از زحمات خانم مریم بختیاری و آقای کاظم حاجی زاده تشکر و قذردانی نمایم.
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