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 چکیدُ: 

ٌیطز ٚ ػی ذبل لطاض ٔیٔدٕٛػٝ ا٘تظبضات اػضبی ٌطٜٚ اظ فطزی اؾت وٝ زض یه ٔٛلؼیت اختٕب ،٘مف

طایٙس اختٕبػی قسٖ ذٛز افطاز ایٗ ا٘تظبضات یب ٞٙدبضٞب ٚ اضظقٟبی ٔطتجظ ثب ٔٛلؼیت اختٕبػی ضا زض ف

٘ظٓ وبُٔ ثٝ ٔؼٙی  ٚ ٞبؾت ٘ظٓ اختٕبػی ا٘تظبضات آٌبٞب٘ٝ ٟ٘بزیٙٝ قسٜ اظ ٘مف ٙس.وٙزضٚ٘ی ٔی

زض خٟت ایدبز ، ثب ٞٓ ٞبی آٖذطزٜ ٘ظبْٞط یه اظ یب اخعای  ٕٞؿٛیی ٚ ٕٞبٍٞٙی اخعای ٘ظبْ اختٕبػی

بثی ثٝ اٞساف خبٔؼٝ، وٝ پبؾرٍٛیی ثٝ ٘یبظٞب ثطای ضؾب٘یسٖ ا٘ؿبٟ٘ب ثٝ ٞسف غبیی ذّمت زؾتیتؼبزَ یب 

ظٔب٘ی ٔحمك ٔی قٛز وٝ لٛاػس ثطلطاضی ضٚاثظ ثیٗ اخعای خبٔؼٝ ثط ٔجٙبی یه خٟبٖ  ٚ ذٛز ٔی ثبقس

ایٗ ٞسف ٔحمك ٌطزز ٚ ٕٞچٙیٗ اػضبی آٖ خبٔؼٝ زض ثیٙی ذبل ثٝ ٌٛ٘ٝ ای تٙظیٓ قسٜ ثبقس وٝ 

ٞبی اختٕبػی ٔرتّف ایفبی فطایٙس اختٕبػی قسٖ ذٛز تٛا٘بیی الظْ ثطای ضػبیت ایٗ لٛاػس زض ٔٛلؼیت

ٞبی اختٕبػی ضا زاقتٝ ثبقٙس. زا٘كٍبٜ ثركی اظ ؾبذتبض اختٕبػی ٟ٘بز ػّٓ زض خٛأغ خسیس اؾت ٚ ٘مف

وٙٙسٜ، ٘مف ٟٕٔی زض اضتمبء تٛا٘بیی زا٘كدٛیبٖ ثطای پصیطـ ٚ ایفبی  زض وٙبض ؾبیط ٟ٘بزٞبی اختٕبػی

 زاضز. آ٘بٖٞبی اختٕبػی آتی زض فطایٙس اختٕبػی ٕ٘ٛزٖ ٘مف
ثٟكتی، قطیف، ػّْٛ پعقىی قٟیس ثٟكتی  قٟیسزا٘كٍبٜ تٟطاٖ،  5زا٘كدٛیبٖ تحمیك  خبٔؼٝ آٔبضی ایٗ

 ٔهبحجٝ ثؼُٕ آٔسٜ اؾت. ٘فط ظٖ  710٘فط ٔطز ٚ  760زا٘كدٛ قبُٔ  1470ثب ٚ ثٛزٜ ٚ ٞٙط 
زضنس ذیّی  2/6زضنس زا٘كدٛیبٖ ذیّی ذیّی ظیبز،  2/0ٞبی اختٕبػی زض ٔیعاٖ تٛا٘بیی ایفبی ٘مف

ذیّی ذیّی وٓ ثٛزٜ اؾت.  4/0زضنس ذیّی وٓ ٚ  4/13زضنس وٓ،  6/46زضنس ظیبز،  2/33ظیبز، 
یب ٔتٛؾظ ثب ا٘حطاف یؼٙی ثیٗ وٓ تب ظیبز 6اظ  32/3ٞبی اختٕبػی زا٘كدٛیبٖ ایفبی ٘مفٔیبٍ٘یٗ تٛا٘بیی 

ٚ (29/0r++) زا٘كدٛیبٖقطایظ ٞبی اختٕبػی ثب تٛا٘بیی ایفبی ٘مفٕٞجؿتٍی . ثبقسٔی 80/0ٔؼیبض 

تحّیُ  .ثبقسٔیای ٘ؿجتبً لٛی ضاثغٝ ( اؾت و50/0rٝ++)زا٘كدٛیبٖقطایظ زا٘كٍبٞی آٖ ثب ٕجؿتٍی ٞ

ٞبی ثب تٛا٘بیی ایفبی ٘مف ٔٛضز ثطضؾیی ٔتغیطٞبی ضاثغٝوٝ ثیبٍ٘ط آٖ اؾت  چٙس ٔتغیطی ٔتغیطٞب
اظ تغییطات تٛا٘بیی ایفبی ٘مف  47/0تٛا٘ٙس ثبقس ٚ ٔیٔی =687/0اختٕبػی ثغٛض ٕٞعٔبٖ 

ٞبی اختٕبػی ٛا٘بیی ایفبی ٘مفتغییطات تجییٗ زا٘كدٛیبٖ ضا تجییٗ ٕ٘بیٙس. ثغٛض ٕٞعٔبٖ ثیكتطیٗ ؾٟٓ ت

،  224/0، چٍٍٛ٘ی ازاضٜ ػّٕی زا٘كٍبٜ  314/0ضا ثٝ تطتیت ضضبیت اظ زا٘كٍبٜزا٘كدٛیبٖ 
  126/0، قطایظ ؾیبؾی زا٘كدٛیبٖ  169/0، ذاللیت 210/0قطایظ اختٕبػی زا٘كدٛیبٖ

ضطیت ثبظٕ٘بیی ٘ظٓ وبُٔ زض ایٗ تحمیك  ا٘س.ثٝ ػٟسٜ زاقتٝ  -092/0 آ٘بٖٚ قطایظ التهبزی 
 ٞبؾت.ٞؿت ٚ ثیبٍ٘ط ٘ظٓ وبُٔ ضؼیف زض زا٘كٍبٜ 0.29

 ٘ظٓ اختٕبػی، آٔٛظـ ػبِی، زا٘كٍبٜ ٚ پیكطفتخبٔؼٝ پصیطی، ٘مف اختٕبػی، کلید ٍاشُ ّا: 
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 ِ:همده  .1
زض ٞبی آٖ ثب ٞٓ، یب اخعای ٞط یه اظ ذطزٜ ٘ظبْ٘ظٓ وبُٔ ثٝ ٔؼٙی ٕٞؿٛیی ٚ ٕٞبٍٞٙی اخعای ٘ظبْ اختٕبػی 

خٟت ایدبز تؼبزَ یب زؾتیبثی ثٝ اٞساف خبٔؼٝ، وٝ پبؾرٍٛیی ثٝ ٘یبظٞب ثطای ضؾب٘یسٖ ا٘ؿبٟ٘ب ثٝ ٞسف غبیی ذّمت ذٛز ٔی 
ظ ثیٗ اخعای خبٔؼٝ ثط ٔجٙبی یه خٟبٖ ثیٙی ذبل ثٝ ٌٛ٘ٝ ای تٙظیٓ ثبقس، ظٔب٘ی ٔحمك ٔی قٛز وٝ لٛاػس ثطلطاضی ضٚاث

قسٜ ثبقس وٝ ایٗ ٞسف ٔحمك ٌطزز ٚ ٕٞچٙیٗ اػضبی آٖ خبٔؼٝ زض فطایٙس اختٕبػی قسٖ ذٛز تٛا٘بیی الظْ ثطای ضػبیت 
ٍٍٛ٘ی ػّٕىطز ٞبی اختٕبػی ضا زاقتٝ ثبقٙس. زض ایٗ فطایٙس چٞبی اختٕبػی ٔرتّف ایفبی ٘مفایٗ لٛاػس زض ٔٛلؼیت

ٞب ٘مف ٟٕٔی زض آٔٛذتٗ، زضٚ٘ی وطزٖ ٚ ٔٛؾؿبت ٚ ٟ٘بزٞبی اختٕبػی وٙٙسٜ اػٓ اظ ذب٘ٛازٜ، ٔسضؾٝ، زا٘كٍبٜ ٚ ضؾب٘ٝ
ٞبی اختٕبػی زض ثیٗ اػضبی خبٔؼٝ زاض٘س. زا٘كٍبٜ ثركی اظ ؾبذتبض اختٕبػی ٞبی ایفبی ٘مفاضتمبء ٔیعاٖ آٔبزٌی ٚ تٛا٘بیی
ؾت ٚ زض وٙبض ؾبیط ٟ٘بزٞبی اختٕبػی وٙٙسٜ، ٘مف ٟٕٔی زض اضتمبء تٛا٘بیی زا٘كدٛیبٖ ثطای ٟ٘بز ػّٓ زض خٛأغ خسیس ا

ٞب زض ایٗ ظٔیٙٝ ٞبی اختٕبػی آتی آ٘بٖ زض فطایٙس اختٕبػی ٕ٘ٛزٖ زا٘كدٛیبٖ زاضز. ٘بوبضآٔسی زا٘كٍبٜپصیطـ ٚ ایفبی ٘مف
پیكطفت آٖ ضا ٔرتُ ٕ٘بیس. ایٗ ٔمبِٝ چٍٍٛ٘ی اضتمبء ٔی تٛا٘س ٔٛخت اذتالَ وبضوطزی زض خبٔؼٝ ٌطزیسٜ ٚ ضٚ٘س تٛؾؼٝ ٚ 

 ٞبی اختٕبػی زا٘كدٛیبٖ ضا ٔٛضز ٔغبِؼٝ لطاض زازٜ اؾت.تٛا٘بیی ایفبی ٘مف

 چارچَب ًظری: .2

ٞب ٚ اٍِٛٞبی تثجیت قسٜ ػُٕ ثطای ای اظ ٘مفثركی اظ ؾبظٔبٖ اختٕبػی ٟ٘بز ػّٓ اؾت وٝ اظ ٔدٕٛػٝ زا٘كٍبٜ

( 67: 1390.تٛاٖ ثىبضٌیطی آٖ خٟت پیكطفت خبٔؼٝ ٚ اػضبی آٖ تكىیُ قسٜ اؾت. )پطچٕی تِٛیس ٔؿتٕط ػّٓ ٚ اضتمبء

 ثطایٚ والٖ  ، ٔیب٘ٝح ذطزٛاضتمبء تٛاٖ ثىبضٌیطی آٟ٘ب زض ؾغ ٚتِٛیس ػّٓ ٘بفغ فطآیٙس ٔؿتٕط  پیكطفت ػّٕیٕٞچٙیٗ 

( ٚ زض نٛضتی ٔحمك ذٛاٞس قس وٝ 152: 1389)پطچٕی، ٞبٚ ٟ٘بزٞب، ٚوُ خبٔؼٝ ٔی ثبقسٞب ٚ ؾبظٔبٖافطاز، ٌطٜٚپیكطفت 

ٞبی ذٛز ضا ثغٛض وبُٔ ٚ زض خٟت تمٛیت ٞٓ ایفب وٙكٍطاٖ ٔرتّف زض ٟ٘بز ػّٓ ٚ ؾبظٔبٖ اختٕبػی آٖ یؼٙی زا٘كٍبٜ، ٘مف

ٟ٘بز ػّٓ وبضآٔس زض حطوت ٘ظبْ اختٕبػی ثٝ ؾٛی یه ٘ظٓ پٛیب ٚ وبُٔ، ٔٛثط اؾت ٕ٘بیٙس ٚ ٔٛخت وبضآٔسی ٟ٘بز ػّٓ قٛ٘س.

 ٌطزز.وبضآٔسی آٖ ٔٛخت اذتالَ زض ذطزٜ ٘ظبٟٔبی خبٔؼٝ ٔیٚ ٘ب

ٚ ا٘تمبَ اٍِٛٞبی فطٍٞٙی ثطای  ٟٕٔتطیٗ وبضوطزٞبی ٟ٘بز ػّٓ تِٛیس ٚ ا٘تمبَ زا٘ف، تطثیت ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ٔترهم

٘یبظٞبؾت ی اضضبی  ٞبی خسیس ٚ ثٟیٙٝ ثبقٙس. خبٔؼٝ ثطای ضفغ ٘یبظٞبی ذٛز ٘یبظٔٙس ضٚـپبؾرٍٛیی ثٝ ٘یبظٞبی خبٔؼٝ ٔی

ٞب ٚ ٚؾبیُ آٖ ثب تِٛیس زا٘ف ٚ اوتكبفبت ٚ اذتطاػبت ٘بقی اظ آٖ ٚ ٕٞچٙیٗ آٔٛظـ ٚ اضتمبء ؾغح ٟٔبضت  وٝ ایٗ ضٚـ

قٛ٘س. آٔٛظـ ٚ تطثیت ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ٔبٞط وبضوطزی اؾت وٝ ٘مف ٚ ٘فٛش ٟ٘بز اػضبی خبٔؼٝ ثطای ثىبضٌیطی آٟ٘ب حبنُ ٔی

اضائٝ زٞٙسٜ اٍِٛٞبی ترههی ٚ فطٍٞٙی  زٞس. ثؼالٜٚ ٟ٘بز ػّٓ ٟبزٞبی زیٍط ٌؿتطـ ٔیػّٓ ضا زض ایدبز تغییط ٚ ثجبت زض ٘

 .(133: 1389ثطای ایفبی ٘مكٟبی ترههی ٚ ػٕٛٔی زض خبٔؼٝ اؾت)پطچٕی، 

ٔرفی ٚ ٔٙفی تمؿیٓ ٕ٘ٛز.  ،تٛاٖ وبضوطزٞبی ٟ٘بز ػّٓ ضا ثٝ ؾٝ زؾتٝ وبضوطزٞبی آقىبض ثٙسی زیٍط ٔی زض تمؿیٓ

ٞب، افعایف آٌبٞی  ٟبز ػّٓ تِٛیس ٚ ا٘تمبَ زا٘ف ٚ تطثیت ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ٔبٞط ٚ وبضوطز ٔرفی آٖ تغییط اضظـوبضوطز آقىبض ٘

پصیطی افطاز ٚ تبثیط ٌصاضی ثط ٘ظبْ لكطثٙسی ٚ تحطن اختٕبػی ٚ اظ  ٘ظط اظ ٟٔبضت ٚ ترهم(، ٔكبضوت زض خبٔؼٝ )نطف

ٞب ٚ ذغطاتی وٝ زض اثط ثٝ وبضٌیطی ػّٓ  ٟ٘بز، تِٛیس ا٘ٛاع آِٛزٌیٞب زض ایٗ وبضوطز ٔٙفی آٖ ته ثؼسی ٕ٘ٛزٖ ایفبٌطاٖ ٘مف

ٚ ثٝ ذهٛل ٔحهَٛ ٟ٘بیی فٙی آٖ یؼٙی تىِٙٛٛغی، ٔحیظ ظیؿت ٚ حیبت ثكط ضا تٟسیس وطزٜ اؾت ٔی تٛاٖ ٘بْ ثطز. ػالٜٚ 

طز تغییطآٚضی ٚ ٘ظٓ وبضوثطایٗ ٟ٘بز ػّٓ تٟٙب ٟ٘بز اختٕبػی اؾت وٝ زاضای وبضوطز تغییط آٚضی ٚ ٘ظٓ آفطیٙی پٛیبؾت.

آفطیٙی ٟ٘بز ػّٓ زض نٛضتی وٝ پیكطفت ػّٕی، ٘ظٓ زض خبٔؼٝ ضا تمٛیت ٕ٘بیس ػالٜٚ ثط ضقس ٔضبػف ذٛز، ٔٛخت پیكطفت 

 خبٔؼٝ ٘یع ذٛاٞس قس.
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ثطای تمٛیت ٘ظٓ زض خبٔؼٝ الظْ اؾت زض فطآیٙس پیكطفت ػّٕی ضٚیىطز ٟ٘بز ٌطایی زض زٚ ؾغح ذطز ٚ والٖ ٔٛضز  

ثبقس. ٟ٘بز ٟبز ٌطایی ػّٕی زض ؾغح ذطز وٝ ٔٛضٛع ایٗ ٔمبِٝ اؾت ثٝ ٔؼٙی ٘مف ٔحٛض قسٖ ٟ٘بز ػّٓ ٔی٘تٛخٝ ثبقس. 

ػّٓ زض تطثیت ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ذٛز اػٓ اظ اضتمبی زا٘ف فٙی ٚ خبٔؼٝ پصیطی ٚ ا٘تمبَ فطًٞٙ، افعایف تٛا٘بیی ثطای ایفبی 

وٙٙسضا ٔحٛض لطاض زازٜ ٚ زا٘ف ٚ ٟٔبضت الظْ ثطای ایفبی یبض ٔیٞبی اختٕبػی وٝ افطاز ػٕٛٔبّ زض خطیبٖ ظ٘سٌی ذٛز اذت٘مف

ٞب ٞبی اختٕبػی ػبْ ضا ثٝ افطاز ا٘تمبَ ٚ اظ ته ثؼسی ٕ٘ٛزٖ آٟ٘ب ثطای ایفبی نطف ٘مف قغّی پطٞیع ٕ٘ٛزٜ ٚ ٟٔبضت٘مف

ٖ ٟ٘بزٞب ضا تؿٟیُ ای اضائٝ ٔی قٛز وٝ ایفبی ٘مف ٞبی قغّی افطاز زض ٟ٘بزٞبی ٔرتّف، ٚ زؾتیبثی ثٝ ٞسف آ ثٍٛ٘ٝ

(. ثٝ ػجبضت زیٍط ٔفْٟٛ ٔطوعی ٟ٘بزٌطایی ػّٕی زض ؾغح ذطز اضتمبء آٔبزٌی ٚ تٛا٘بیی پصیطـ ٚ 93: 1390)پطچٕی، ٕ٘بیس

ثبیؿت زض زٚضاٖ تحهیُ زض زا٘كٍبٜ ثبقس وٝ ٔیٞبی اختٕبػی ٔرتّف زا٘كدٛیبٖ پؽ اظ اتٕبْ تحهیّكبٖ ٔیایفبی ٘مف

ؾت وٝ زا٘كٍبٜ ثٝ ػٙٛاٖ یىی اظ ٔٛؾؿبت اختٕبػی وٙٙسٜ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفتٝ ٚ زیٍط ٔحمك قسٜ ثبقس. لبثُ شوط ا

 ٔٛؾؿبت ٘یع ٘یبظٔٙس ٔغبِؼٝ ٔی ثبقٙس.

 : (Social Role) ًمص اجتواعی .1.2

ٞبیكبٖ اظ ٔفْٟٛ ٘مف اختٕبػی وٝ اظ تئبتطػبضیت ٌبفٕٗ ٚ ثطذی زیٍط اظ ٘ٛیؿٙسٌبٖ وٙف ٔتمبثُ ٌطا زض تحّیُ

وٙٙس. ٘مف خٙجٝ پٛیبی پبیٍبٜ اؾت. ٚلتی ٔب یه پبیٍبٜ ضا اقغبَ ٔی وٙیٓ یه ٘مف ضا ثبظی ٔی تفبزٜ ٔیٌطفتٝ قسٜ اؾ

ػجبضت اؾت اظ  ٘مف. (kendall.2010.105)ای اظ ا٘تظبضات ضفتبضی ٔطثٛط ثٝ یه پبیٍبٜ اؾتوٙیٓ. ٘مف ٔدٕٛػٝ

 :1372،ضاثطتؿٖٛختٕبػی ذبل)اخبیٍبٜ  طثٛط ثٝ یهٞب ٚ ٔعایبی ٔٚ ٔؿئِٛیت اظ اٍِٛٞبی ضفتبضی ٔٛضز ا٘تظبض ایٔدٕٛػٝ

ظیطا ٔب ٚ زیٍطاٖ  .(Turner. 1994. 49)پصیط٘سضأى ٟبٚ زیٍطاٖ آ٘ ظ٘سٔبؾط ٔیاظ ٘مف تطویجى اظ ضفتبضٞبیى اؾت وٝ .(92

 آٔٛذتٝ،ایٓ ضا ٞبی اختٕبػی وٝ زض آٖ لطاض ٌطفتٝزض فطایٙس اختٕبػی قسٖ ذٛز ٞٙدبضٞب ٚ اضظقٟبی ٔطتجظ ثب ٔٛلؼیت

زض  افطازقٛ٘سٚ وٝ ثٝ نٛضت اختٕبػی تؼطیف ٔیا٘تظبضاتی ٌیطز. زضٚ٘ی وطزٜ ٚ ثب ضػبیت آٟ٘ب وٙف ٔتمبثُ ثیٗ ٔب قىُ ٔی

ٞب ا٘تظبضات تؼطیف قسٜ اختٕبػی اظ فطزی وٝ زض یه پبیٍبٜ یب ٔٛلؼیت ٘مف. وٙساختٕبػی اظ آٖ پیطٚی ٔی ٞبیٔٛلؼیت

 اقغبَ یهثبقٙس. ٔی ٞؿتٙس اٚ طف ٚ ضإٞٙبی ضفتبضٞبیوطزٜ ٚ ظختٕبػی قسٖ، زضٚ٘ی اظ عطیك ااختٕبػی لطاض ٌطفتٝ ٚ 

ثب ٘یبظٞبی ضفتبضٞب اِعاْ قسٜ،ٚ ٕٞؿبظی ایٗخبٔؼٝ پیطأٖٛ آٖ پبیٍبٜ وٝ زض فطًٞٙ  اؾت ، ٔؿتّعْ تٛخٝ ثٝ ضفتبضٞبییپبیٍبٜ

-ٔی ا٘سیت اقغبَ وطزٜضا زض یه ٚضؼ ٞبی ٔكبثٝ یب ٔتفبٚتیٔٛلؼیت وٝ قرهی ٚ ا٘تظبضات زیٍطاٖ

لطاض ٌطفتٝ ٔٛلؼیت اختٕبػی ٔؼیٙی زض وٝ  اؾت ضفتبض ٔٛضز ا٘تظبض اظ فطزی٘مف اختٕبػی .(Giddens.2009.264)ثبقس

ٞبی اختٕبػی ٔرتّفی ثبظی  ٞبیكبٖ ٘مف ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ فؼبِیت ای افطاز ثط عجك ظٔیٙٝ .زض ٞط خبٔؼٝاؾت

 :1380،آٌجطٖ ٚ ٘یٓ وٛفوٝ ثٝ قرهی ؾپطزٜ ٔی قٛز.) ٔؼیٙی اؾت ٘مف اختٕبػی وبض. (786:1386،وٙٙس)ٌیس٘ع ٔی

زٞس ٚ ٔٙعِت خبیٍبٜ ؾبذتبضی فطز ضا تؼییٗ  ٘مف وبضی اؾت وٝ وٙكٍط آٖ ضا ا٘دبْ ٔی٘یع بضؾٛ٘ع پاظ ٘ظط (69

ٔرتّف  ٞبی ٞبی اختٕبػی زض ٔٛلؼیت ٘مف ا٘تظبضی اؾت وٝ اظ ٕ٘ٛ٘ٝثطٌط ٚ الوٕٗ ٔؼتمس٘س  .(135: 1379،وٙس)ضیتعض ٔی

ٞب ٔؼتمس٘س وٝ  ثطای ٘مف ػیٙیت لبئُ ٘یؿتٙس. آٖ ،ای ػیٙی اؾت ثط ذالف پبضؾٛ٘ع وٝ ٔؼتمس ثٛز ٘مف ٔمِٛٝ آٟ٘ب.ٚخٛز زاضز

 ٙتٖٛیِ. (362ٕٞبٖ: خٟبٖ ذطز ٚ والٖ اؾت. ثٝ ػجبضت زیٍط ٘مف ٔیب٘دی فطًٞٙ ٚ آٌبٞی اؾت) ی ٘مف پیٛ٘س زٞٙسٜ

 پسض بی ٚ فطظ٘س ٔب٘ٙس ،یاختٕبػ ؿتٓیؾ زض تیٔٛلؼ هوٙس. اٚ پبیٍبٜ ضا یبٜ تؼطیف ٔیٔفْٟٛ ٘مف ضا زض اضتجبط ثب ٔفْٟٛ پبیٍ

قٛز. ٔٛلؼیت اضخبع ٔی هی زض ٔطزْ اظ ا٘تظبض ٔٛضز ضفتبض ثٝاؾت وٝ  ٘مف ٔفْٟٛ ثب ٔطتجظ پبیٍبٜ. اؾت زٜٕ٘ٛ فیتؼط ٔبزض ٚ

وٙس زازٜ  یب افطازی وٝ ایٗ پبیٍبٜ ضا اقغبَ ٔی ی اؾت وٝ اظ ؾٛی خبٔؼٝ ثٝ فطزٞبیٞب ٚ ضفتبض ٞب، ٍ٘طـ ٘مف قبُٔ اضظـ

آٖ پبیٍبٜ ضا اختٕبػی ثٝ پبیٍبٞی ٔٙؿٛة اؾت ٚ ٞط فطز اظ ٘ظط زٞس. پٛیبیی پبیٍبٜ ضا ٘كبٖ ٔی ی زض ٚالغ ٘مف خٙجٝ قٛز. ٔی

 .(293: 1378، )وٛظض ٚ ضٚظ٘جطيس٘بپصیط٘ زض ٘تیدٝ ٘مف ٚ پبیٍبٜ خسایی ٞبی زیٍط زاضز. زض اضتجبط ثب پبیٍبٜ

 ٜ ٚ ثط ایٗ اؾبؼ ؾٝ تؼطیف اظ ٘مف آٚضزٜ اؾت: زازٔس ٘ظط لطاض ضا قرهیت ٚ پبیٍبٜ اختٕبػی  ؾٖٛ ؾٝ ٔتغیط ٘مف،ِٛیٗ
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٘مف ضا ثٝ ػٙٛاٖ التضبٞبی ؾبذتبضی ٔؼیٗ )ٞٙدبضٞب، ا٘تظبض ٚ تبثٛ ٚ ٔؿئِٛیت( تؼطیف وطز وٝ ثب  تٛأٖی .1

ای اظ فكبضٞب ٚ أىب٘بتی اؾت وٝ  اظ فطز اؾت، ٔدٕٛػٝ ٔٛلؼیت اختٕبػی ٔؼیٗ اضتجبط زاضز. ٘مف چیعی ثیطٖٚ

 وٙس. ٞبی وبضوطزی فطز ضا زض ؾبظٔبٖ خٟت، ضإٞٙبیی، حٕبیت یب اظ آٖ خٌّٛیطی ٔی فؼبِیت

زٞس. تؼطیف زضٚ٘ی فطز اظ ٔٛلؼیت  ٌیطی یب ٔفْٟٛ ػضٛی وٝ زض ثركی اظ ؾبظٔبٖ فؼبِیتی ا٘دبْ ٔی خٟت  .2

 وٙس. ٖ فىط ٚ ػُٕ ٔیآ ی اختٕبػی ذٛز اٚؾت وٝ زضثبضٜ

وٙس. ٘مف ٚیػٌی قرم  ٞب ثب ؾبذتبض اختٕبػی تٛخٝ ٔی ٞب ٘یع ثط حؿت اضتجبط آٖ ثٝ وٙف ،ٞبی فطزی اػضب وٙف .3

 .( 270ٕٞبٖ. )قٛز  وٙكٍط اؾت ٚ وٕتط ثط حؿت ٔحیظ ٞٙدبضی تؼطیف ٔی

ف وٝ ثٝ ایٗ تطتیت قرم ٘م ی ظ٘ب٘یىی ٞط ٘مف اختٕبػی ثیبٍ٘ط آٖ اؾت وٝ ثیٗ فطز ایفب وٙٙسٜ ی عجك ٘ظطیٝ

تٛاٖ آٖ ضا  وٛچه یب ثعضي ا٘ؿب٘ی وٝ ثب اٚ زض ایفبی آٖ ٘مف ٔكبضوت زاضز ٚ ٔی ای ٔدٕٛػٝ ٚ قٛز اختٕبػی ٘بٔیسٜ ٔی

ٞب ثب  ٌیطز ٚ آٖ اضظـ ٞبی ٔؼیٗ قىُ ٔی اختٕبػی اٚ ٘بٔیس، پیٛ٘س ػٕٛٔی ٚخٛز زاضز وٝ ثب یه ؾّؿّٝ اضظـ ی حّمٝ

ٌیطز  (ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ زض ذب٘ٛازٜ ٘مف پسضی ٚخٛز زاضز ٚ فطزی ایٗ ٘مف ضا ثط ػٟسٜ ٔی298ٖ: ٕٞبقٛ٘س.) لبعؼیت زضن ٔی

ٞبی ٔبزضی ٚ فطظ٘سی ٘یع زض ذب٘ٛازٜ ٚخٛز زاضز وٝ  ضٚز. اظ عطف زیٍط ٘مف ٚ ثٝ تجغ آٖ ٚظبیفی زاضز ٚ ا٘تظبضاتی اظ اٚ ٔی

٘مف ضا  ای. اَ. ٞبضتّی ٚ آض. ای. ٞبضتّیثب ٞٓ اضتجبط زاض٘س.ٝ و سٙزٞ اختٕبػی ضا تكىیُ ٔی ی ٞب ثب ٞٓ حّمٝ ایٗ ٘مف ی ٕٞٝ

ٕ٘بیكٍط اؾتب٘ساضزٞبی پصیطفتٝ قسٜ خبٔؼٝ زض پیٛ٘س ثب اٍِٛٞبی ضفتبضی، ٍ٘طقٟب ٚ اضظقٟبی ٔٛضز ا٘تظبض افطازی وٝ ٔٛلؼیت 

اختٕبػی ضا ٔدٕٛػٝ  (. ضٚظٖ ثبْٚ ٘یع ٘مف153: 1372زا٘ٙس )ٔبضی ضٚؼ، ٞبی ذبنی ضا زض ٌطٜٚ زض اذتیبض زاض٘س ٔی

اؾت، اِمبء ٔی قٛز  ا٘تظبضات ضفتبضی ٔجتٙی ثط ٞٙدبض وٝ تٛؾظ ٔحیظ اختٕبػی ثٝ فطزی وٝ زاضای یه ٔٛلؼیت ٔؼیٗ

 (.83: 1367وٙس)ضٚظٖ ثبْٚ،ٔؼطفی ٔی

٘مف ٔدٕٛػٝ ا٘تظبضات اػضبی ٌطٜٚ اظ فطزی اؾت وٝ زض تٛاٖ ٌفت ٔیثب تٛخٝ ثٝ آ٘چٝ زض تؼبضیف ٔرتّف آٔسٜ 

ٔٛلؼیت اختٕبػی ذبل لطاض ٔی ٌیطز ٚ افطاز ایٗ ا٘تظبضات یب ٞٙدبضٞب ٚ اضظقٟبی ٔطتجظ ثب ٔٛلؼیت اختٕبػی ضا زض یه 

 ٕ٘بیٙس. ٔیعاٖ ضػبیت ایٗ ا٘تظبضات ٔالن ٚ ٔؼیبضی ثطای:فطایٙس اختٕبػی قسٖ ذٛز زضٚ٘ی ٔی

 طیٗ،لطاض ٌطفتٝ تٛؾظ ذٛز اٚ ٚ ؾبی زض ؾغح ذطز ٔؼیبض ٔٛفمیت فطز زض ٔٛلؼیت -1

 زض ؾغح ٔیب٘ٝ ٔؼیبض وبضآٔسی ٔٛؾؿبت اختٕبػی وٙٙسٜ خبٔؼٝ، -2

 زض ؾغح والٖ ٚخٛز ٘ظٓ اختٕبػی زضخبٔؼٝ اؾت. -3

 ٞبی اختٕبػی ٔٛخت وبضآٔسی ٟ٘بزٞب ٚ ٘ظبْ اختٕبػی زض زؾتیبثی ثٝ اٞسافكبٖ ذٛاٞس قس.ٙسی ثٝ ٘مفث ظیطا پبی

 اجتواعی ضدى ٍ داًطگاُ: .2.2

ٞبی اختٕبػی ٔی تٛاٖ فطایٙس زضٚ٘ی وطزٖ ٚ یبزٌیطی چٍٍٛ٘ی ایفبی ٘مفضا (Socializationاختٕبػی قسٖ )

ٌیط٘س، زیٍطاٖ ٞبی ٔرتّف اختٕبػی لطاض ٔی آٔٛظ٘س ٍٞٙبٔی وٝ زض ٔٛلؼیتزا٘ؿت. ظیطا اػضبی خبٔؼٝ زض ایٗ فطایٙس ٔی

 ف ٕ٘بیٙس. چٝ ا٘تظبضی اظ آٟ٘ب زاض٘س ٚ چٍٛ٘ٝ ثبیس ضفتبض وٙٙس ٚ یب ثٝ ػجبضتی زیٍط چٍٛ٘ٝ ایفبی ٘م

خبٔؼٝ پصیطی یب اختٕبػی قسٖ فطایٙسی اؾت وٝ ثٝ ا٘ؿبٖ ضاٜ ٞبی ظ٘سٌی وطزٖ زض خبٔؼٝ ضا ٔی آٔٛظز ٚ ظطفیت ٞبی اٚ ضا 

خبٔؼٝ پصیطی  ثٝ ػجبضتی زیٍط(. 103: 1382ثركس )وٛئٗ، زض خٟت ا٘دبْ ٚظبیف فطزی ٚ ثٝ ػٙٛاٖ ػضٛ خبٔؼٝ تٛؾؼٝ ٔی

-ٚ خعئی اظ قرهیت ذٛز ٔی آٔٛذتٝخبٔؼٝ ضا  فطًٞٙٚ ٞب ، ثبٚضٞب، اضظـٝ ضفتبضٞبزض عَٛ حیبت ا٘ؿبٖ و اؾت یٙسیفطا

یه ضٚ٘س  اختٕبػی قسٖزا٘ؿت.  آٟ٘بفطز ثب خبٔؼٝ اظ عطیك تؼبُٔ ثیٗ  ا٘غجبقتٛاٖ اختٕبػی قسٖ ضا فطایٙس ٔی ٕ٘بیس.

ثٝ ػٙٛاٖ ٔٛخٛزی ٔؿتمُ اظ زیٍطاٖ  ٔٛخت قٙبؾبیی فطزثٝ  اٖز ثب زیٍطافطازض خطیبٖ وٙف ٔتمبثُ زائٓ اؾت وٝ ٔؿتٕط ٚ 

 ٌطزز.ٔی
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پصیطز. ٟ٘بزٞبی آٔٛظقی اظ ٟ٘بزٞبی ضؾٕی ٞؿتٙس وٝ ثٝ اختٕبػی قسٖ ثٝ عٛض ضؾٕی ٚ غیط ضؾٕی ا٘دبْ ٔی

. زض ػیٗ حبَ، اختٕبػی ٞؿتٙسی خبٔؼٝ ثٝ فطز ٞبی پصیطفتٗ ػُٕ ٚ ا٘سیكٝتطی، ٔؿئَٛ ا٘تمبَ قیٜٛنٛضت ؾبذت یبفتٝ

ٞب ٘یع نٛضت ٞبی غیط ضؾٕی ٚ ثبقٍبٜٞبی ٕٞجبظی یب ػضٛیت زض ٌطٜٚظ عطیك ضٚاثظ ٔتمبثُ ثب ٌطٜٚقسٖ ٕٔىٗ اؾت ا

 (. 110:  1376پصیطز )وٛئٗ، 

قبیؿتٍی ثبقٙس؛ ایٗ  آٔٛظ٘س چٍٛ٘ٝ زض خبٔؼٝ قبٖ زاضای نالحیت ٚخبٔؼٝ پصیطی فطایٙسی اؾت وٝ ٔطزْ ٔی

تٛا٘س ٚخٛز زاقتٝ ثبقس. ای ٕ٘یآٔٛظز. ثسٖٚ خبٔؼٝ پصیطی خبٔؼٝب٘ی ضا ٔیقبٖ اظ ضفتبض ا٘ؿتؼطیف خبٔؼٝ  فطایٙس ثٝ آٟ٘ب

پصیطی فطایٙسی اؾت وٝ اظ عطیك آٖ ٔطزْ وٝ اختٕبػی قسٖ ثسٖٚ اضتجبط ٕٔىٗ ٘یؿت. خبٔؼٝ خبٔؼٝ قٙبؾبٖ ٔؼتمس٘س

ضوطز ٟٔٓ ثطای خبٔؼٝ زاضز: ثٝ پصیطی زٚ وبآٔٛظ٘س. خبٔؼٝقبٖ ضا ٔیٞبی خبٔؼٝٞب، ٞٙدبضٞبی ضفتبضی، زا٘ف ٚ ٟٔبضتاضظـ

ٕٞچٙیٗ فطًٞٙ خبٔؼٝ ضا ثٝ ٘ؿُ خسیس ٔٙتمُ  عجك ا٘تظبضات اختٕبػی ػُٕ وٙٙس، ٚ آٔٛظز وٝ چٍٛ٘ٝ ثطاػضبی خسیس ٔی

 (Gould,  Marie, Howson, Alexandra, 2011 :160A)وٙس.ٔی

ٚ ٞٙدبضٞبی ٔكتطن ٚ آٔٛذتٗ  خبٔؼٝ پصیطی ثٝ فطایٙسی اقبضٜ زاضز وٝ افطاز ثٛؾیّٝ زضٚ٘ی وطزٖ اضظـ ٞب

بضٌط، ٕٞؿط ٚ زٚؾت( تجسیُ ثٝ ػضٛی اظ خبٔؼٝ ٔی قٛ٘س. خبٔؼٝ وچٍٍٛ٘ی ا٘دبْ ٘مف ٞبی اختٕبػی )ثٝ ػٙٛاٖ یه 

 ,Gould, Marieافتس)پصیطی زض ٔٛلؼیت ٞب ٚ ٟ٘بزٞبی ٔرتّفی ٘ظیط ذب٘ٛازٜ، ؾیؿتٓ آٔٛظـ ٚ ٔحُ وبض اتفبق ٔی

Howson, Alexandra, 2011:169B). 

٘ٛػی اظ آٔٛظـ اختٕبػی زا٘ؿت وٝ ٚلتی فطزی ثب زیٍطاٖ اضتجبط زاضز اتفبق ٔی افتس. زض  خبٔؼٝ پصیطی ضا ٔی تٛاٖ

حبِی وٝ ثطذی اػتمبز زاض٘س ایٗ فطایٙس ٔحسٚز ثٝ ؾبِٝ ٞبی وٛزوی اؾت، زیٍطاٖ ثحث ٔی وٙٙس وٝ خبٔؼٝ پصیطی یه 

 (.Gould,  Marie, 2011 :126ق ٔی افتس)سٌی اتفب٘فطایٙس ازأٝ زاض اؾت وٝ زض ٕٞٝ ٔطاحُ ظ

خبٔؼٝ پصیطی ضاٞی اؾت ثطای ایٙىٝ افطاز تجسیُ ثٝ ػضٛی اظ یه یب چٙس ٌطٜٚ اختٕبػی قٛ٘س. خبٔؼٝ پصیطی زاضای 

ٞبی اختٕبػی، ػبعفی، قٙبذتی ٚ فطزی ٔؿّظ ٞب، اؾتب٘ساضزٞب ٚ اضظـ٘تبیح ٔرتّفی اؾت، وٝ قبُٔ فطاٌیطی لٛا٘یٗ، ٘مف

 .(Grusec, J.E, Hastings, P.D, 2007:1 ٔی قٛز)

( 1اختٕبػی ضا ثطای قىُ ٌیطی ٘ظٓ اختٕبػی الظْ ٔی زا٘س ٚ آٖ ضا ا ثب زٚ ذهیهٝ تؼطیف ٔی وٙس:  ٘مف اتعیٛ٘ی

یىسیٍط ضا   یه اختٕبع قبُٔ قجىٝ ای اظ ضٚاثظ ّٕٔٛ اظ ػبعفٝ ٔیبٖ ٌطٚٞی اظ افطاز اؾت، ضٚاثغی وٝ اغّت ٔتمبعغ ا٘س

( اختٕبع ٘یبظٔٙس تؼٟس ثٝ ٔدٕٛػٝ ای اظ اضظـ ٞب، ٞٙدبضٞب، ٔؼب٘ی ٔكتطن ٚ تبضید ٚ ٞٛیت ٔكتطن 2ٙس؛ ٚ تمٛیت ٔی وٙ

 ))ثٝ عٛض ذالنٝ یه فطًٞٙ ٔكتطن( اؾت وٝ تؼطیف زْٚ ٔطثٛط ثٝ ٘مف اختٕبػی وٙٙسٜ خبٔؼٝ اؾت

Etzioni. Amitai, 1996:1 ). 

ٞبی ٟٔٓ خبٔؼٝ پصیطی ظ عطیك پبزاـ ٚ ویفط ضا ٞسفخٛئُ قبضٖٚ اختٕبػی وطزٖ اظ عطیك اٍِٛؾبظی ٘مف ٚ ا

زا٘كٍبٜ ٚ  ٔسضؾٝ، (. ػٕسٜ تطیٗ ٔٛؾؿبت اختٕبػی وٙٙسٜ ذب٘ٛازٜ، ٕٞؿبالٖ،152: 1389زا٘س )شٚاِفمبضی ظػفطا٘ی،ٔی

 ُٔػب ٗیاِٚ ذب٘ٛازٜ. اؾت ٔتفبٚت آٟ٘ب یسٌیچیپ عاٖیٔ ثٝ ثبتٛخٝ خٛأغ زضی قسٖ اختٕبػ ػٛأُا٘س. ٞبی خٕؼیضؾب٘ٝ

 ٞبضؾب٘ٝ ٚ یآٔٛظق ٔٛؾؿبت ٔسضٖ، زضخٛأغ ٚ زٚزٔبٖ ٚ ّٝیلج ،ؾبزٜ زضخٛأغ. ثبقسٔی خٛأغ یتٕبٔ زضی قسٖ اختٕبػ

 .زاض٘س خبٔؼٝ یاػضب وطزٖ یاختٕبػ زض یٟٕٔتط ٘مف

 ٚ ٗیلٛا٘ٞٙدبضٞب،  ٞب،اضظـ اػتمبزات،فطز  هی آٖ زض وٝ اؾت ب٘ٝ٘بذٛزآٌبٞ ٙسیفطا هی ػٕستب قسٖ یختٕبػا

 أُٛػ قٙبذت قسٖ یاختٕبػیبثس. ٔی ضا ذٛز ضخبٔؼٝایفبی ٘مف ز تیلبثّٚ  وٙسیٔ یزضٚ٘آٔٛذتٝ ٚ  ضاٝ خبٔؼ ضاتٔمط

زاضز. ثب  قٙبذتی، ػبعفی ٚ اضظیبثی ٟٔٓ ٔطحّٝ ؾٝ قسٖ یاختٕبػ. اؾت خبٔؼٝ یاػضب ثب یػبعف یٛ٘سٞبیپ تیتثج ٚ دبزیا

 یعٛال٘ ی،ثغئ ٙسیفطا هی اختٕبػی قسٖ ا٘س،ی تؼییٗ وطزٜٔطاحّ ی قسٖ اختٕبػثطای  قٙبؾبٖ خبٔؼٝ اظ یثطذٚخٛزی وٝ 

. ثب تٛخٝ ثٝ تؼطیف ٚ ٔبٞیت اختٕبػی قسٖ ثسیٟی اؾت ساضز٘ ٚخٛز ثطای آٖ بٖیپب ٚ آغبظ، ثبثت ظٔبٖ چیٞٚ  اؾت ٔساْٚ ٚ
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ىطز آٖ زض ایٗ زا٘كٍبٜ یىی اظ ٟٕٔتطیٗ ٔٛؾؿبت اختٕبػی اؾت وٝ زض اختٕبػی وطزٖ افطاز ؾٟیٓ اؾت ٚ چٍٍٛ٘ی ػّٕ

ظٔیٙٝ تبثیط ثؿعایی زض ایدبز ٘ظٓ ٚ پیكطفت افطاز ٚ خبٔؼٝ زاضز. اظ ایٗ ضٚ زض ایٗ تحمیك تالـ قسٜ چٍٍٛ٘ی ػّٕىطز 

 ٞبی اختٕبػی زا٘كدٛیبٖ،  ثب تبویس ثط ٘مف قغّی آٟ٘ب ضا ثطضؾی ٕ٘بیس.زا٘كٍبٜ زض اضتمبء تٛا٘بیی ایفبی ٘مف

ٞبی اٖ ظ٘سٌی اؾت وٝ افطاز ٞٛیت ذٛز ضا ثسؾت ٔی آٚض٘س ٚ ٟٔبضتخبٔؼٝ پصیطی فطآیٙس وٙف ٔتمبثُ زٚض

آٔٛظ٘س. ثبظ اختٕبػی قسٖ فطایٙسٞبی یبزٌیطی خسیس فیعیىی، شٞٙی ٚ اختٕبػی وٝ ثطای ثمبی ذٛز ٚ خبٔؼٝ ٘یبظ زاض٘س ضا ٔی

 .(kendall.2010.99)ٞبی لجّی اؾتتدطثیبت ٚ ظٔیٙٝ ٚ ضفتبضٞب ٞب،ٚ ٔتفبٚت اظ ٔدٕٛػٝ ٌطایكبت، اضظـ

وٝ ٞبى ا٘ؿب٘ى ٔب ظطفیت ٚ قٛیٓایٍٙٛ٘ٝ ٔب ا٘ؿبٖ ٔی .قٛزٔیثب زیٍطاٖ ؾبذتٝ  تؼبُٔقرهیت ا٘ؿب٘ى، اظ عطیك 

ٞب، وٝ ثٝ ٔب أىبٖ ٔكبضوت زض خبٔؼٝ ٞبى ٔتمبثُ ٔؤثط ثط ضقس ایٗ تٛا٘بیى. وٙفیبثٙسافعایف ٔی ا٘سیتب حس ظیبزى اوتؿبث

ٛ٘ٝ فىط وٙیٓ، چٍٛ٘ٝ ؾرٗ چٍ آٔٛظیٓٔی اختٕبػى قسٖ زض فطایٙسٔب سٜ ٔى قٛز. ٘بٔی« اختٕبػى قسٖ»زٞس، یضا ٔ

ٞب، وؿت ا٘س: یىى اظ تٛا٘بیىٞب ٔتٙٛع ٚ ٌٛ٘بٌٖٛایٗ تٛا٘بیى. ٌٖٛ چٍٛ٘ٝ ضفتبض وٙیٓبٞبی ٌٛ٘زض قطایظ ٚ ٔٛلؼیت، ثٍٛییٓ

وٙس. تٛا٘بیى زیٍط، اظ ٔمِٛٝ فطٍٞٙى اؾت. ت ٔىٞبى اؾبؾى ٞسایٞب ٚ ثبظى ٘مفٞبیى اؾت وٝ ٔب ضا ثٝ اقغبَ ٔٛلؼیتٜاٍ٘یع

اى اظ زضٖٚ ٞبى ٔكتطن، ثبٚضٞب ٚ ٞٙدبضٞبى ٟ٘بزیٗ قطیه ثٛزٜ ٚ تب ا٘ساظٜظیطا، ٕٞٝ ٔب ثبیس تب حسٚزى زض تؼٟس ثٝ اضظـ

ٌط ٔب ثٛؾیّٝ ٕ٘بزٞبى فطٍٞٙى ٔكتطن ٞسایت قٛیٓ. تٛا٘بیى زیٍط، زض ٘ظط ٌطفتٗ ذٛز ثٝ ػٙٛاٖ یه ػیٗ ذبضخى اؾت. ا

ٞبى ثبظیٍطى ٘مف اؾت وٝ ثب فبلس ذٛز ازضاوى ثبقیٓ، ضفتبضٞبى ٔب ثجبت ٘رٛاٞٙس زاقت. تٛا٘بیى زیٍط، ٔدٕٛػٝ ٟٔبضت

ٞبى ٟٔٓ زض ایٗ ظٔیٙٝ وٙس. احؿبؾبت ٘یع، اظ زیٍط تٛا٘بیىثىبضٌیطى آٖ، فطز حطوبت ٚ ؾىٙبت ذٛز ضا تثجیت ٔى

 .(103: 1378)تط٘ط،اؾت

ف ٔكتطن اختٕبػی قسٖ زض تٕبٔی خٛأغ ضا ٔی تٛاٖ ثٝ عٛض ذالنٝ ثسیٗ قطح ثیبٖ وطز ٟٕٔتطیٗ ٔمبنس ٚ اٞسا

: 

 آٔٛظـ لٛاػس، آزاة ٚ ػبزات ضفتبضی ضٚظٔطٜ ثب ضٚـ ٞبی ػّٕی ثٝ افطاز. -1

 ٞب.ٞب ٚ آضظٚٞب یب ٕٔب٘ؼت اظ زؾت یبثی ثٝ آٖایدبز ٞٛیت فطزی اظ عطیك ثطآٚضزٖ ذٛاؾت -2

 ٞب.ٞبی ٔطثٛط ثٝ آٖٞب، ا٘تظبضات ٚ ٌطایفٞبی اختٕبػی ٚ ٍ٘طـآٔٛظـ ٘مف -3

 (73: 1378تٛا٘بیی ثطلطاضی اضتجبط ٔٛثط ثب زیٍطاٖ )ػاللٝ ثٙس،  -4

قٛز وٝ شٞٗ ٔكتطوی ثیٗ وٙكٍطاٖ ثٝ ٚخٛز ثیبیس ٚ زض ٟ٘بیت  پصیطی ٚ اختٕبػی قسٖ ثبػث ٔی ثٝ ٘ظط ٔیس ٘مف

ثطای ایٗ وٝ ٞط ٟ٘بز وبضوطز ذٛز ضا ثٝ زضؾتی . (1379:280، قٛز)ضیتعض ایٗ فطایٙس ٔٛخت ثٝ ٚخٛز آٔسٖ ٘ظٓ اختٕبػی ٔی

 . آیس٘ظٓ اختٕبػی ثٝ ٚخٛز  تبعی قٛز ایٌٛ٘ٝوٝ فطآیٙس ایدبز شٞٙیت ٔكتطن ثٝ  اؾتایفب وٙس ٘یبظ

ٞبی اختٕبػی ٔٛضز تبویس تٕبٔی ٘ظطیٝ پطزاظاٖ اؾت. تٛفیك ایدبز ٚ اضتمبء تٛا٘بیی ثطای پصیطـ ٚ ایفبی ٘مف

ٞبی ٞب زض آٔبزٜ ؾبظی زا٘كدٛیبٖ ثطای ایفبی ٘مفٝ پصیط وٙٙسٜ اظ خّٕٝ( ٘ظبْ آٔٛظـ ػبِی ٚ زا٘كٍبٜ)ٟ٘بزٞبی خبٔؼ

اختٕبػی وٝ زض حبَ حبضط ثٝ ػٟسٜ زاض٘س ٚ یب زض آیٙسٜ ثٝ ػٟسٜ ذٛا٘س ٌطفت یىی اظ ٔهبزیك تٛؾؼٝ ٚ وبضآٔسی آٖ تّمی 

، آٔٛظـ ٞٓ اثعاض اؾت ٚ ٞٓ ٚؾیّٝ. زض چٙیٗ  (Good Societyالٚؾٖٛ ٚ اؾپٛضظ ٔؼتمس٘س زض خبٔؼٝ ٔغّٛة ) ٌطزز.ٔی

خبٔؼٝ ای تحهیُ وطزٜ ثٛزٖ ثٝ ٔؼٙبی ثطذٛضزاضی اظ آٌبٞی تٛؾؼٝ یبفتٝ، زا٘ف ٚ ٟٔبضت ثبال، ٚ تٛا٘بیی زضثبضٜ چٍٛ٘ٝ ثب ٞٓ 

 -1ٙس: (. زض خبٔؼٝ ٔغّٛة افطاز ثبیس زض ؾٝ ظٔیٙٝ آٔٛظـ ثجیLawson and Spours,2011: 11ٙظ٘سٌی وطزٖ اؾت)

(. زض خٟبٖ 16:ٕٞبٖثطای یه ظ٘سٌی ػٕٛٔی ٚ خٕؼی ثٝ ػٙٛاٖ قٟطٚ٘س ) -3ثطای ظ٘سٌی زضٚ٘ی ٚ  -2ثطای ظ٘سٌی قغّی، 

ٔسضٖ تٛا٘بیی تهٕیٓ ٌیطی ٔٙبؾت ٔتبثط اظ زؾتطؾی ثٝ تحهیالت اؾت. تحهیالت افطاز ضا زض خٟت تجبزَ اعالػبت 

٘بثیٙب ٞؿتٙس وٝ اظ ثؿیبضی فطنت ٞبی قغّی ٔحطٚٔٙس. آٟ٘ب اعالػبت   افطازتٛإ٘ٙس ٔی وٙس. زض ٚالغ افطاز ثی ؾٛاز ٕٞب٘ٙس 

ٔحسٚزی زضثبضٜ چٍٍٛ٘ی ثٟجٛز ثركیسٖ ثٝ ظ٘سٌی ذٛز زاض٘س ٚ زض ثطاثط وؿب٘ی وٝ اظ ایٗ اعالػبتی ثطذٛضزاض٘س، ضؼیف ٚ 



 

7 

http://qaus.sharif.ir 

 

 شگاَیَای داوايلیه کىفراوس ملی ارزیابی کیفیت در وظام

 3131ماٌ اردیبُشت  -داوشگاٌ صىعتی شریف  -تُران 

 شمارٌ مقالٍ

1031 – QAUS 

اٞساف،  اضتجبط ثیٗ ایدبز٘ظبْ آٔٛظقی، ٟٔٓ ٞط ٞبی اظ ٔؿئِٛیت(. Drapper and Ramsay:2008: 6-9قىٙٙسٜ ٞؿتٙس)

-ٟٔبضتٞب ٚ ٌطایكبت، ثبٚضٞب، اضظـاؾت. آٔبزٜ ؾبظی ٚ تطثیت زا٘كدٛیبٖ ثب  قطایظ ٞط خبٔؼٝٞبی آٔٛظقی ثب ٔحتٛا ٚ ضٚـ

ٞبی اختٙبة ٘بپصیط ثطای ٞط ٘ظبْ آٔٛظقی ٞبی قغّی، اظ ضطٚضتی الظْ ثطای ٘مف آفطیٙی زض خبٔؼٝ، ثٛیػٜ زض ٘مفٞب

وٝ ثٝ نٛضتی وبضأس زض خبٔؼٝ حضٛض هیالتی وٝ ثٝ افطاز اخبظٜ ٔی زٞستح ػبِی ٞط وكٛض اؾت. ثرهٛل ٘ظبْ آٔٛظـ

 (.Jordan,2010: 1زاقتٝ ثبقٙس)

ٞبیی ضا ثٝ زا٘كدٛیبٖ اضائٝ زٞس وٝ ثتٛا٘ٙس ثٝ ذٛز زا٘كٍبٜ ثبیس ثٝ ػٙٛاٖ ؾبظٔبٖ ٟ٘بز ػّٓ زض ا٘تمبَ زا٘ف، آٔٛظـ 

قبٖ ضا پیسا ٞبی زیٍط اختٕبػیثطؾٙس ٚ ٕٞچٙیٗ تٛا٘بیی الظْ ثطای ثطای ایفبی ٘مف ٞبی قغّیقىٛفبیی ٚ ٔٛفمیت زض ٘مف

 یح ذٛاٞیٓ زاز.ضٚ ػّٕیبتی ٕ٘ٛزٖ آٟ٘ب ضا تٛ ٞبٝٔب زض ثرف ضٚـ تحمیك ایٗ ٔمبِٝ چٍٍٛ٘ی ثٟطٜ ٌیطی اظ ایٗ ٘ظطی وٙٙس.

 ًظن در جاهعِ ٍ ًمص اجتواعی: .3.2

ٞبی اختٕبػی  ٚ ٘مف( 192 :1369 ،زاض٘س)تٛؾّیتٕبػی ٔىُٕ خٟتٞبی اخای اظ ٘مفٟ٘بزٞبی اختٕبػی ٔدٕٛػٝ

ثبقٙس وٝ تٛؾظ ٔحیظ اختٕبػی ثٝ فطزی وٝ زاضای یه ٔٛلؼیت ٔؼیٗ ای اظ ا٘تظبضات ضفتبضی ٔجتٙی ثط ٞٙدبض ٔی ٔدٕٛػٝ

ٞبؾت  مف( ٚ ٘ظٓ اختٕبػی ا٘تظبضات آٌبٞب٘ٝ ٟ٘بزیٙٝ قسٜ اظ 83٘: 1367قٛز )ضٚظٖ ثبْٚ،  اختٕبػی اؾت اِمب ٔی

(Giddens,1989:731.) َٞبی اختٕبػی ٔرتّف افطاز زض  قٛز وٝ ایفبی ٘مف زض ٘ظبْ ٍٞٙبٔی حبنُ ٔی ثٙبثطایٗ تؼبز

 ٟ٘بزٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ثب ٞٓ ٔغبیط ٚ ٔؼبضو ٘جٛزٜ ثّىٝ ٔؤیس یىسیٍط ثبقٙس.
٘تظبضات ٔتٙبؾت ثب قٛز وٝ اٚالً ػٙبنط زضٖٚ یه ٟ٘بز ا تٛاٖ ٘تیدٝ ٌطفت ٘ظٓ اختٕبػی ٍٞٙبٔی حبنُ ٔی ٔی 
ٞبی افطاز زض زضٖٚ ٟ٘بزٞبی ٔرتّف ثب ٞٓ ٕٞبًٞٙ  ٞبیكبٖ، وٝ ٕٞبٖ ایفبی ٘مف اؾت ضا ثطآٚضزٜ ٕ٘بیٙس، ثب٘یبً ٘مف ٔٛلؼیت

ثبقٙس، تب ٟ٘بیتبً ٘ظبْ اختٕبػی وٝ ذٛز ٔتكىُ اظ ٟ٘بزٞبی اختٕبػی اؾت ٚ تحت ایٗ قطایظ ثٝ ٚظبیفكبٖ ثٝ عٛض وبُٔ 
 ؼبزَ زؾت یبثس. ثٝ ػجبضت زیٍط ٞط زٚ ثؼس ٔٛضز تبویس ٘ظطیٝ پطزاظاٖ، ٚخٜٛ ٔتفبٚت یه پسیسٜ ٞؿتٙس.ٕ٘بیٙس، ثٝ ت ػُٕ ٔی

 ٞبی ؾبظٔب٘سٞی ٔرتّفی ضا ثطای ظ٘سٌی التهبزی، اختٕبػی ٚ ؾیبؾی اضائٝ ٔی وٙٙسٚ ٞط یهتطتیجبت ٟ٘بزی ٌٛ٘بٌٖٛ، قیٜٛ
ضٚاثظ ثیٗ افطاز ضا یب غیط ضؾٕی ذٛز  یضؾٕ ثٛؾیّٝ لٛاػس ٘تبیح ٔتفبٚتی ٘یع ذٛاٞٙس زاقت. ٟ٘بزٞبی ضؾٕی یب غیطضؾٕی

یٓ. ٟ٘بزٞب ظ٘سٌی زض ٛثسٖٚ آٟ٘ب ٔب زچبض ؾطزضٌٕی ٔی ق ٕ٘بیٙس.پیف ثیٙی پصیط ٔی زازٜ ٚ ضفتبض افطاز ضا تب حسٚزیقىُ 
 .(Drapper and Ramsay:2008: 16وٙٙس)وٙبض یىسیٍط ضا ٕٔىٗ ٔی

تٛاٖ  ٞب ٚ تؼبزَ زض ٘ظبْ اختٕبػی ثیبٖ وطزٜ اؾت ٔی ٞب، قطایظ وبضوطزی آٖ ی ذطزٜ ٘ظبْاظ آ٘چٝ پبضؾٙع زضثبضٜ

یبثی ٘ظبْ ثٝ ثطزاقت وطز وٝ اٚ ٘ظٓ اختٕبػی ضا اضتجبط، ٕٞبٍٞٙی ٚ وبضوطزی ثٛزٖ اخعای ٘ظبْ اختٕبػی خٟت زؾت

ٔٛضز ٘ظط پبضؾٙع ضا ٕٞبٍٞٙی ٚ تٛاٖ ٘ظٓ اختٕبػی  زا٘س. اٌط ایٗ تؼطیف تدعیٝ قٛز ٔی تؼبزَ ٚ تساْٚ ٚ ثمبء حیبت آٖ ٔی

ؾٛیی ٟ٘بزٞبی  تّمی ٕ٘ٛز. پبضؾٙع ٘ظٓ اختٕبػی ضا اضتجبط ٚ ٕٞبٍٞٙی ٚ ٞٓ ؾٛیی ٚ وبضوطزی ثٛزٖ ٞٙدبضٞبی اختٕبػی ٞٓ

ای اظ  ٞب ضا ٔدٕٛػٝ ( ٚ ٘مف192: 1369زاض )تٛؾّی،  ٞبی ٔىُٕ خٟت ای اظ ٘مف اختٕبػی ٚ ٟ٘بزٞبی اختٕبػی ضا ٔدٕٛػٝ

قٛز )ضٚظٖ  بضی ٔجتٙی ثط ٞٙدبض وٝ تٛؾظ ٔحیظ اختٕبػی ثٝ فطزی وٝ زاضای یه ٔٛلؼیت ٔؼیٙی اؾت اِمب ٔیا٘تظبضات ضفت

ای ثطای  زا٘س. ثٝ ػجبضت زیٍط ٞٙدبضٞب وٝ ٕٞبٖ لٛاػس ضفتبض اختٕبػی ٞؿتٙس زاضای إٞیت فٛق اِؼبزٜ ( ٔی83: 1367ثبْٚ، 

ؾٛیی، اضتجبط ٚ  ؿیبض ضطٚضی ٚ اؾبؾی ٞؿتٙس ٚ ٕٞبٍٞٙی، ٌٞٓیطی ٟ٘بزٞب ث ٞب ٘یع زض قىُ ثبقٙس ٚ ٘مف ٞب ٔی ٘مف

 ثبقس.  وبضوطزی ثٛزٖ ٟ٘بزٞب ثطای ٘ظٓ اختٕبػی ضطٚضی ٔی

( ٚ زض ٘تیدٝ 4ٞب ٚ ٟ٘بزٞب )ٕٞبٖ:  ی ٘مف زٞٙسٜ ثسیٗ اػتجبض ثب ٍ٘بٞی تمّیُ ٌطایب٘ٝ ٞٙدبضٞب ػٙبنط ٔطوعی تكىیُ

زٞٙس.  تطیٗ ضوٗ ؾبذت وّی ٘ظبْ اختٕبػی ضا تكىیُ ٔی بضٞب اؾبؾیقٛ٘س ٚ ٔی تٛاٖ ٌفت ٞٙد ٘ظٓ اختٕبػی ٔحؿٛة ٔی

ثبقس ٚ ایٗ ثب  ؾٛیی ٞٙدبضٞبی اختٕبػی ٕٞبٖ ٘ظٓ اختٕبػی ٔٛضز ٘ظط پبضؾٙع ٔی تٛاٖ ٌفت ٕٞبٍٞٙی ٚ ٞٓثٙبثطایٗ ٔی
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ی ٟ٘بزٞبی اختٕبػی اظ ؾٛی پصیط ٚ یب ٕٞبٍٞٙی ٚ ٞٓ ثیٙی تؼبضیف زیٍطی وٝ اظ ٘ظٓ اختٕبػی ثٝ ػٙٛاٖ اٍِٛٞبی ضفتبضی پیف

 ذٛا٘ی زاضز. ٘ظطاٖ اضائٝ قسٜ ٞٓ زیٍط نبحت

 ّای اجتواعی:ٍ ًمص (Ideal order)ًظن کاهل. 4.2

ٞبی ٘ظٓ زض خبٔؼٝ ٚ پیكطفت ػّٕی ثب یىسیٍط ضاثغٝ ٔتمبثُ زاض٘س. پیكطفت ػّٕی قبُٔ تٛا٘بیی ایفبی ٘مف
ثغٛض ضٕٙی زضثط ٔی ٌیطز، ظیطا پیكطفت ػّٕی، قبُٔ اضتمبء  ٞبی اختٕبػی ضاقٛز ٚ ایفبی ؾبیط ٘مفترههی یب قغّی ٔی

ض زضٚ٘ی ز. ػالٜٚ ثطایٗ ٟ٘بز اختٕبػی ػّٓ ثب ا٘تمبَ فطًٞٙ، زٌطزتٛاٖ ثىبضٌیطی تِٛیسات ػّٕی زض ایفبی ٘مف افطاز ٘یع ٔی
بزَ پٛیب زض ؾیؿتٓ اظ ٞبی اختٕبػی تبثیط ٌصاضاؾت. ٕٞچٙیٗ تؼا٘تظبضات ٔطثٛط ثٝ ؾبیط ٘مف وطزٖ ٞٙدبضٞب ٚ اضظقٟب ٚ

ٌطزز وٝ حسالُ ٕٞبٍٞٙی الظْ اظ خّٕٝ ضقس ٔتٛاظٖ ٚ ٔتؼبزَ، حبِت ٘ظٓ اؾت ٚ ظٔب٘ی ٔحمك ٔی ٞبیٟٔٓ تطیٗ ٚیػٌی
ثیٗ اخعاء ٘ظبْ ٚخٛز زاقتٝ ثبقس ٚ زض نٛضت ٚخٛز حبِت ٘ظٓ، ٞط یه اظ اخعاء ٘ظبْ ٘مف وبضوطزی ذٛز ضا ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ایفب 

بْ ثتٛا٘س ثٝ ثٟتطیٗ قىُ ٕٔىٗ ثٝ اٞساف ذٛز زؾت یبثس. ٕٞبٍٞٙی ثیٗ اخعای ٘ظبْ ٚ ضقس ٔتٛاظاٖ ٚ ا٘س وٝ وّیت ٘ظٕ٘ٛزٜ
ٞبی اختٕبػی ٚ ٔیعاٖ ضػبیت آٟ٘بؾت وٝ زض ٞب ٚ لٛاػس قىُ ٌطفتٝ پیطأٖٛ ٘مفٔتؼبزَ آٖ ٔتبثط اظ ٞٙدبضٞب ٚ اضظـ

-زض ٔطاحُ ٌٛ٘بٌٖٛ حیبت اختٕبػی افطاز زضٚ٘ی ٔی فطآیٙس خبٔؼٝ پصیطی اػضبی خبٔؼٝ ثٛؾیّٝ ٟ٘بزٞبی اختٕبػی وٙٙسٜ

 قٛ٘س.
اظ ؾٛیی زیٍط ٚخٛز تؼبزَ ثٝ ٔؼٙی پیكطفت ٘یؿت، ظیطا ٞط ٘ٛع ٘ظٓ ٚ تؼبزِی ٕ٘ی تٛا٘س ثطذٛضزاض اظ پیكطفت ثبقس 

ساوثط ٕٔىٗ ٚ یب ٔٛخت پیكطفت ٌطزز. ثٙبثطایٗ ثطای تحمك پیكطفت، ػالٜٚ ثط ٚخٛز ٘ظٓ ٚ تؼبزَ اخعاء، ضقس آٟ٘ب ٘یع زض ح
الظْ اؾت تب ػالٜٚ ثط تؼبزَ، پیكطفت ضا ٘یع ٔحمك ؾبظز. ثٝ ػجبضتی زیٍط ثب ٔفْٟٛ ٘ظٓ وبُٔ یب ٘ظٓ اختٕبػی وبضآٔس وٝ 
زاضای ٚیػٌی ٕٞبٍٞٙی ٚ ضقس حساوثطی اؾت ٔٛاخٝ ٞؿتیٓ. ٘ظٓ وبُٔ ٚضؼیتی اؾت وٝ زض آٖ تٕبٔی قبذم ٞبی 

ٚیػٌی زیٍطی وٝ زض زؾتیبثی ٘ظبْ ثٝ اٞساف ٚ  (. 79: 1390ٙس )پطچٕی، تٛؾؼٝ زض حساوثط ضقس ٚ ٕٞبٍٞٙی ثب ٞٓ ثبق
پیكطفت آٖ ٔؿتتط ِٚی الظْ اؾت ٔٛضز تبویس لطاض ٌیطز خٟت ٌیطی ٘ظٓ زض ٘ظبْ اختٕبػی اؾت. زض ٘ظٓ وبُٔ خٟت 

)یب پیسایف(  اؾت ا٘ؿبٖ ٞب ثتٛا٘ٙس ٔؿیط تىبُٔ ذٛز ثؿٛی ٞسف غبیی ذّمت وٝ ٌیطی ٘ظٓ زض ٘ظبْ اختٕبػی ثٍٛ٘ٝ ای
ذٛز ضا عی ٕ٘بیٙس. ثطایٗ اؾبؼ ٘ظٓ وبُٔ ٚضؼیتی اؾت وٝ زض آٖ ٚضؼیت اخعای ٘ظبْ اختٕبػی حساوثط ضقس ٚ تؼبزَ ضا 

وٝ زض خٟبٖ ثیٙی اؾالٔی تحمك اؾٕبء ٚنفبت اِٟی زض ذٛز ٚ یب ٔمبْ لطة  ،ثطای ضؾب٘یسٖ ا٘ؿبٖ ثٝ ٞسف غبیی ذّمت ذٛز
ؾت ضقس، ٕٞبٍٞٙی ٚ خٟت ٌیطی حساوثطی ٔٛضز ٘ظط زض ٘ظٓ وبُٔ تبثغ چٍٍٛ٘ی ایفبی اِٟی اؾت زاضا ٔی ثبقٙس. ثسیٟی ا

ختٕبػی ٕ٘ٛزٖ افطاز تٛؾظ ٟ٘بزٞبی اختٕبػی وٙٙسٜ زض اٚ ایٗ ذٛز تبثغ چٍٍٛ٘ی  اؾت٘مف افطاز ٚ اخعای ٘ظبْ اختٕبػی 
س ثطای تكریم ٔیعاٖ پیكطفت یب ٚثطی اؾت وٝ ٔی تٛا٘  (Ideal Type)ٞط خبٔؼٝ ذٛاٞس ثٛز. ٘ظٓ وبُٔ یه ٘ٛع آضٔب٘ی

تٛؾؼٝ ٚ ٕٞبٍٞٙی ثیٗ اخعاء )ثیٗ ٟ٘بزی( ٚ ٔیعاٖ تؼبزَ زض ٘ظبْ اختٕبػی ثطای تحمك اٞساف آٖ ثىبض ٌطفتٝ قٛز ٚ زض 
ٞبی لبثُ شوط اؾت ثب پصیطـ ٔفْٟٛ ٘ظٓ وبُٔ تؼطیف ٚ تؼییٗ ٚ لجَٛ قبذم 1ؾغٛح ٔرتّف لبثّیت تحمك ٚ ثطضؾی زاضز.

 دسیس ٘ظط ثط ٔجٙبی ٔجب٘ی اػتمبزی ٚ فّؿفی ٚ والٔی زاضز. تٛؾؼٝ ٘یبظ ثٝ ت
ٞبی اختٕبػی ٔتبثط اظ ٞبی اختٕبػی اؾت ٚ ایفبی وبُٔ ٘مفزؾت یبثی ثٝ ٘ظٓ وبُٔ ٔطٖٞٛ ایفبی وبُٔ ٘مف

ت ٞب  ثٝ ػٙٛاٖ یىی اظ ٔٛؾؿبثبقس. زض نٛضتی وٝ زا٘كٍبٜچٍٍٛ٘ی خبٔؼٝ پصیطی اػضب تٛؾظ ٟ٘بزٞبی اختٕبػی وٙٙسٜ ٔی
-ٞبی ترههی ٚ فٙی ٚ ٟٔبضتٞبی الظْ ثطای ایفبی ٘مف قغّی وٝ ذٛز قبُٔ ٟٔبضتاختٕبػی وٙٙسٜ ػالٜٚ ثط اضائٝ آٔٛظـ

ٞبی اختٕبػی وٝ افطاز ثغٛض ٔؼَٕٛ ثب آٖ ٔٛاخٝ ٞبی الظْ ثطای ایفبی ؾبیط ٘مفٞبی ضفتبضی قغّی اؾت، ثٝ اضائٝ آٔٛظـ
ٞبی ی خبٔؼٝ ثٝ ٘ظٓ وبُٔ ٔٛثط ثبقٙس. افعایف تٛا٘بیی ٚ آٔبزٌی ایفبی ٘مفٔی تٛا٘ٙس زض زؾتیبث ،ذٛاٞٙس قس ثپطزاظ٘س

اختٕبػی ثطای تحمك ٘ظٓ وبُٔ زض خبٔؼٝ ثٝ ٔؼٙی آٖ اؾت وٝ اػضبی خبٔؼٝ زض فطایٙس خبٔؼٝ پصیطی ذٛز ػالٜٚ ثط 
هبزی، ؾیبؾی، اختٕبػی ٚ ٞب ٚ ٞٙدبضٞبی خبٔؼٝ ضا زض اثؼبز ٔرتّف التٞبی فٙی ٚ ترههی، ػمبیس ٚ ثبٚضٞب، اضظـٟٔبضت

                                                 
 مراجعه کنید.  "یعلم شرفتیپ و درجامعه نظمی  رابطهی قیتطب مطالعه"برای مطالعه بیشتر درباره نظم کامل به مقاله 1
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ٕ٘بیٙس. تحمك ایٗ أط ٔتبثط اظ چٍٍٛ٘ی ػّٕىطز ٟ٘بزٞبی اختٕبػی وٙٙسٜ اظ خّٕٝ فطٍٞٙی زضٚ٘ی ٕ٘ٛزٜ ٚ ضػبیت ٔی
 ٞب ٔی ثبقس.زا٘كٍبٜ

 پیطرفت علوی ٍ ًمص اجتواعی:. 5.2

ٝ ذرطز  حٛؾغ ضز آٟ٘ب یطیثىبضٌ تٛاٖ اضتمبء ٚ یػّٕ ساتیتِٛ ٔؿتٕطضقس ٙسیفطآاٌط پیكطفت ػّٕی ضا  ٖ  ٚ ، ٔیب٘ر  ورال
 ثط خبٔؼٝ ٚ فطز كطفتیپ ٔٙظٛض ثٝ آٖ یطیثىبضٌ تٛاٖ اضتمبء ٚ یػّٕ ساتیتِٛ ٔؿتٕط ضقس زضضا  ٞبزا٘كٍبٜ یوبضآٔسثسا٘یٓ ٚ 

زض  زٞرس. ؼٝ تؼطیف وٙیٓ، إٞیت تٛخٝ ثٝ ٘مكٟبی اختٕبػی ثیكتط ذٛز ضا ٘كربٖ ٔری  خبٔ فطًٞٙ ٚ یػّٕ یٞب بفتٝی یٔجٙب
ٞبی اختٕبػی اػٓ ٚ وبضآٔسی زا٘كٍبٜ اضتمبء تٛاٖ ثىبضٌیطی تِٛیسات ػّٕی ثٝ ٔؼٙی افعایف تٛاٖ ایفبی ٘مفپیكطفت ػّٕی 

ٞربی ػّٕری ٚ پرصیطـ ٚ زضٚ٘ری ورطزٖ فطٞٙرً       ٞبی ػٕٛٔی ثب اؾتفبزٜ اظ یبفتٝٞبی ترههی ٚ قغّی ٚ زیٍط ٘مفاظ ٘مف
٘ظربْ اختٕربػی زض    .اختٕبػی ٚ ذطزٜ ٘ظبٟٔبی آٖ اؾت اظ ٘ظط چّجی تٛؾؼٝ ػّٕی ٔحهَٛ وبضوطز ثٟیٙٝ ٘ظبْخبٔؼٝ اؾت. 

وٙرس؛ ثرٝ   اثؼبز ٌٛ٘بٌٖٛ التهبزی، فطٍٞٙی، اختٕبػی ٚ ؾیبؾی زض یه ٘ظٓ پٛیب أىبٖ ضقس ٚ قىٛفبیی ٟ٘بز ػّٓ ضا ٔیؿط ٔی
ضقرس   اختٕبػی ٘مف ذٛز ضا ثسضؾرتی ایفرب وٙٙرس، زض ؾرغح ذرطز      ػجبضت زیٍط اٌط زض قطایظ ٔتؼبزَ ٞطیه اظ اخعای ٘ظبْ

ثبیس تٛخرٝ زاقرت    (.19: 1384ؾبظ٘س )چّجی، ا٘سیكٝ ذالق زض ٔیبٖ آحبز خبٔؼٝ ٚ تٛؾؼٝ ػّٕی ضا زض ؾغح والٖ ٔیؿط ٔی
ٞرب  زض نٛضتی وٝ زض فطایٙس پیكطفت خبٔؼٝ ثٝ ٘ظٓ اختٕبػی ٚ تؼبزَ زض ضقس تٕبٔی اخعای ٘ظبْ اختٕبػی زض ثط٘بٔرٝ ضیرعی  

س قس. ٕٞچٙیٗ ثب تٛخٝ ثرٝ وربضوطز تغییرطآٚضی ٚ ٘ظرٓ آفطیٙری ٟ٘ربز ػّرٓ، زض        تٛخٝ قٛز، پیكطفت ػّٕی ٘یع ؾطیؼتط ذٛاٞ
نٛضتی وٝ پیكطفت ػّٕی ٘ظٓ زض خبٔؼٝ ضا تمٛیت ٕ٘بیس ػالٜٚ ثط ضقس ٔضبػف ذٛز، ٔٛخت پیكطفت خبٔؼٝ ٘یع ذٛاٞس قس. 

طز ٚ ورالٖ ٔرٛضز تٛخرٝ    ثطای تمٛیت ٘ظٓ زض خبٔؼٝ الظْ اؾت زض فطآیٙس پیكطفت ػّٕی ضٚیىطز ٟ٘بز ٌطایی زض زٚ ؾرغح ذر  
 .( 93: 1390ثبقس)پطچٕی. 

ثٝ ثیب٘ی زیٍط ٟٕٔتطیٗ وبضوطز ذطزٜ ٘ظبْ فطٍٞٙی )وٝ ٟ٘بز ػّٓ ٚ زا٘كٍبٜ ثركی اظ ؾبظٔبٖ اختٕبػی آٖ ٔی 
ثبقس(تِٛیس ؾطٔبیٝ فطٍٞٙی یب ٔؼطفت اؾت ٚ ٔؼطفت آٌبٞی ٚ قٙبذتی اؾت وٝ ٘ٛػی ذبل اظ تٕبیالت ٚ ضفتبض ضا زض پی 

ای تِٛیس ٔی س. ٘ظٓ فطٍٞٙی ٚضؼیتی اؾت وٝ زض آٖ ؾطٔبیٝ فطٍٞٙی زض ؾٝ ؾغح ذطز، ٔیب٘ٝ ٚ والٖ ثٍٛ٘ٝزاقتٝ ثبق
ٌطزز وٝ ایفبی ٘مكٟبی اختٕبػی ٔٛخت تؿٟیُ وبضوطزی ؾبیط اخعای ٘ظبْ اختٕبػی ٌكتٝ ٚ اظ ثطٚظ اذتالَ وبضوطزی زض 

ی ٘مف اػضبی خبٔؼٝ ػبُٔ ٟٔٓ ٕٔب٘ؼت اظ ثی ٘ظٕی زض آٟ٘ب پیكٍیطی وٙس. ثط ایٗ اؾبؼ ٔیعاٖ تٛا٘بیی ٚ چٍٍٛ٘ی ایفب
ٞبی ػّٕی، قغّی ٚ ایفبی ٘مف ٚ آٔبزٌی ٔیعاٖ تٛا٘بییاظ ایٗ ضٚ زضایٗ ٔمبِٝ  ( 73: 1390خبٔؼٝ ذٛاٞس ثٛز. )پطچٕی، 

 ؾبیط ٘مف ٞبی اختٕبػی ٚ ضاثغٝ آٟ٘ب ثب قطایظ اختٕبػی ٚ زا٘كٍبٞی زا٘كدٛیبٖ ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفتٝ اؾت. 
 هدل هتغیرّا ٍ عَاهل هؤثر هَرد تررسی در ایي تحمیك

 

 

 

 

 

 

 شرایط دانشجویان

 اجتماعی

 رهنگیف
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 قتصادیا
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 فردی

 نقشهای اجتماعیجهت گیری ایفای 
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 رٍش تحمیك: .3

ثطای خٕغ اؾتفبزٜ قسٜ تب اثؼبز ٔرتّف ٔٛضٛع ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌیطز. (survey)زض ایٗ پػٚٞف اظ ضٚـ پیٕبیف 

 .طؾكٙبٔٝ ٔسٖٚ اؾتفبزٜ قسٜ اؾتی ٔهبحجٝ وتجی ثب پآٚضی اعالػبت قیٜٛ
  اتسار سٌجص: .1.3

ثبضٜ ایفبی ٞبی ٔغطح زضٚ زیسٌبٜ ٞبٝٞبی آٟ٘ب وٝ اظ ٘ظطی، ٔتغیطٞب ٚ ٔؼطفٞب٘ظطیٝزض عطاحی پطؾكٙبٔٝ ٔتٙبؾت ثب 

ی ٔتكىُ اظ تؼسازای پطؾكٙبٔٝ ،ٞبی ٔبٚ ثب زض٘ظط ٌطفتٗ قطایظ ذبل اختٕبػی زا٘كٍبٜ ٌطفتٝ قسٜ ثٛز٘س٘مف اختٕبػی 

ٞبی ٔمسٔبتی ثطای حهَٛ زض پطزاظـ آٔبضی زازٜ ثطای خٕغ آٚضی زازٜ ٞبی ایٗ تحمیك زض ٘ظط ٌطفتٝ قس.ؾئٛاَ ٚ ٌٛیٝ 

ٞبی تدعیٝ ٚتحّیُٞبی ؾٙدف، ٔمیبؼ (Validation)اػتجبضٚ  (Reliability)اػتجبض لبثّیت اعٕیٙبٖ اظ زلت ؾٙدف ٚ 

 ی ٔتؼسزی ٔتٙبؾت ثب ٔٛضٛع ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفتٝ اؾت.زض ایٗ پطؾكٙبٔٝ ٔتغیطٞبقس.  ا٘دبْآٔبضی الظْ 

 :ٍ رٍش ًوًَِ گیری جاهعِ آهاری، جوعیت تحمیك .2.3

زا٘كٍبٜ تٟطاٖ، قٟیس ثٟكتی، قطیف، ػّْٛ  5وّیٝ زا٘كدٛیبٖ وٝ زض ایٗ تحمیك ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت  خٕؼیتی

٘فط زا٘كدٛ وٝ ثب  60تب  30ٞب ی ایٗ زا٘كٍبٜكىسٜپعقىی قٟیس ثٟكتی ٚ ٞٙط اؾت ٚ خٕؼیت ٕ٘ٛ٘ٝ آٖ ٘یع ثٝ اظای ٞط زا٘

 60ٞبیی وٝ فمظ زض یه زا٘كٍبٜ ٚخٛز زاقتٙس حسالُثبقس. زض زا٘كىسٜقس٘س ٔیضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی اتفبلی ا٘تربة ٔی

ٞبیی وٝ زض ثیف اظ یه زا٘كٍبٜ ٚخٛز زاقت )ٔب٘ٙس وكبٚضظی وٝ فمظ زض زا٘كٍبٜ تٟطاٖ ٚخٛز زاقت( ٚ ثطای زا٘كىسٜ

ای ػُٕ ٕ٘بیٙس ٘فط زض ٘ظط ٌطفتٝ قسٜ ثٛز. ثٝ پطؾكٍطاٖ آٔٛظـ زازٜ قسٜ ثٛز تب زض ا٘تربة پبؾرٍٛیبٖ ثٍٛ٘ٝ 30سالُح

ٞبی ٔرتّف زض ٞط زا٘كىسٜ ٚ اظ ٔمبعغ ٔرتّف ٚ ثب ضػبیت ٘ؿجت تمطیجبّ ثطاثط خٙؿیت زا٘كدٛیبٖ، وٝ زا٘كدٛیبٖ ضقتٝ

زا٘كدٛیی وٝ زض تحمیك ٔكبضوت زاقتٙس،  1470اظ ٘س. ثب ضػبیت ایٗ ٘ىبت ثهٛضت وبٔالً تهبزفی زض ٕ٘ٛ٘ٝ تحمیك لطاض ٌیط

پطؾكٍطاٖ ثطای ا٘تربة زا٘كدٛیبٖ ثٝ آٟ٘ب ٔطاخؼٝ ٕ٘ٛزٜ ٚ پؽ اظ چٙس ؾئٛاَ ٘فط ظٖ ثٛزٜ ا٘س.  710٘فط ٔطز ٚ  760تؼساز 

قس٘س تىٕیُ پطؾكٙبٔٝ تٛخیٝ ٔی قس، زض نٛضتی وٝ ٚاخس قطایظ ثٛز٘س ثطایوٝ ثطای ضػبیت قطایظ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی اظ آٟ٘ب ٔی

 وطز٘س. ٚ ثب ٘ظبضت پطؾكٍطاٖ آٖ ضا تىٕیُ ٔی
  رٍش تجسیِ ٍ تحلیل اعالعات: .3.3

 زلیك پطؾكٍطاٖقس ٚ ته ته آٟ٘ب ٔٛضز ثطضؾی  خٕغ آٚضیپطؾكٙبٔٝ ٞب  پؽ اظ ٌطزآٚضی اعالػبت، تٕبْ

اظ آٖ ثب وس ٌصاضی ؾئٛاالت ثبظ ٚ ٘یٕٝ ثبظ حصف ٌطزیس. پؽ  ملطاضٌطفت. ذغبٞبی احتٕبِی تهحیح ٚ پطؾكٙبٔٝ ٞبی ٘بل

ٜ اؾت. زض تدعیٝ ٚ اؾتفبزٜ قس SPSSافعاض  پطزاظـ ٚ تدعیٝ ٚ تحّیُ آٔبضی زازٜ ٞب اظ ٘طْ ثطایضایب٘ٝ قس ٚ  ٚاضززازٜ ٞب 

ضز تحّیُ زازٜ ٞب ٔتٙبؾت ثب ؾغٛح ؾٙدف ٔتغیطٞب آٔبضٜ ٞبی ٔٙبؾت اؾتفبزٜ ٚ تؼٕیٓ پصیطی ٘تبیح ثسؾت آٔسٜ ٘یع ٔٛ

٘ىتٝ لبثُ تٛخٝ زیٍط آٖ اؾت وٝ زض تحّیُ ضٚاثظ ثیٗ ٔتغیطٞب فمظ ثٝ تحّیُ ٕٞجؿتٍی پطزاذتٝ  ثطضؾی لطاض ٌطفتٝ اؾت.

ٔی قٛز ٚ ٔمبِٝ ٔسػی ٚخٛز ضاثغٝ ػّی ثیٗ ٔتغیطٞب ٘یؿت. ٕٞچٙیٗ اػتجبض ٚ ضٚایی تٕبٔی قبذهٟبی ٔٛضز اؾتفبزٜ ثسلت 

 َ آٔبضی اؾت.ٔٛضز تٛخٝ ثٛزٜ ٚ تٕبٔبً زض حس لبثُ لجٛ

ایفبی  تٛا٘بییایفبی ٘مف اختٕبػی ضا ثب ؾٝ ثؼس تٛا٘بیی  ٔیعاٖ :ایفای ًمصتَاًایی ضاخص  چگًَگی تررسی

ایفبی ؾبیط ٘مكٟب ٔٛضز ثطضؾی لطاض زازیٓ. ٞط یه اظ اثؼبز  تٛا٘بییایفبی ٘مف ػّٕی )٘مف زا٘كدٛیی( ٚ تٛا٘بیی  ٘مف قغّی،

 ظط ٔفٟٛٔی ثٝ ٞٓ ٘عزیه ٔی ثبقٙس. ی ثٛز٘س وٝ اظ ٘خعئی تط زاضای اثؼبز

تطیٗ ضٚقٟبی آِفبی وطٚ٘جبخ یىی اظ ٔتساَٚ  :اجتواعی ایفای ًمص تَاًایی تررسی اعتثار ٍ رٍایی ضاخص

ا٘ساظٜ ٌیطی ؾٙدف پبیبیی پطؾكٙبٔٝ ٞب اؾت وٝ ثطاؾبؼ ؾبظٌبضی زضٚ٘ی ٌٛیٝ ٞبی پطؾكٙبٔٝ قىُ ٔی ٌیطز ٚ ٔمساض 

: 1376)ٔٙهٛض فط، ثط پبیبی وٓ زالِت زاضز  45ط اظ پبیبیی ٔتٛؾظ ٚ پبییٗ ت 70-45ال، ٔمساض ثط پبیبیی ثب 70آِفبی ثبالی 

، ٕٞجؿتٍی زضٚ٘ی اخعای آٖ ٔحبؾجٝ قسٜ اؾت. تٕبٔی ایفبی ٘مف ٞبی اختٕبػی تٛا٘بییثطای ثطضؾی اػتجبض قبذم . (152
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زاض زاقتٙس. ثٝ ػالٜٚ ضطیت آِفبی ی ٔؼٙیٞب، ثسٖٚ ایٗ وٝ زض خٕغ قبذم ٚخٛز زاقتٝ ثبقٙس، ثب قبذم ضاثغٌٝٛیٝ

قبذم ثطای ؾٙدف ٚ تٙبؾت آٟ٘ب ٔیبٖ اخعا لٛی ی ی ضاثغٝزٞٙسٜقسٜ اؾت وٝ ٘كبٖ 79/0 وطٚ٘جبخ اخعای قبذم

ٞبیی اؾت وٝ زض تؼییٗ اثؼبز ؾٙدكی ٚ اظ خّٕٝ تىٙیه ی ٘یعتحّیُ ػبّٔ س.ٙثبقٔیایفبی ٘مف ٞبی اختٕبػی  تٛا٘بیی

اِٚیٗ آظٖٔٛ زض ثرف تحّیُ ػبّٔی ثب ػٙٛاٖ ٞبی ایٗ تحمیك ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌطفتٝ اؾت. ی ٔمیبؼٔفبٞیٓ ظیطثٙبی

KMO .قبذم زض تحّیُ ػبّٔی ػٛأُ آٔسٜ اؾت وٝ وفبیت ا٘ساظٜ ٕ٘ٛ٘ٝ خٟت ا٘دبْ تحّیُ ػبّٔی ضا اضظیبثی ٔی ٕ٘بیس-

قسٜ وٝ زض حس لبثُ لجَٛ ٔی ثبقٙس.  KMO;86/0ٞیچیه اظ ػٙبنط ذبضج اظ ػٛأُ لطاض ٍ٘طفتٝ ٚ ٞبی ٔٛضز اؾتفبزٜ، 

 (1خسَٚ )

ایفبی ٘مف ػّٕی زض زٚ  تٛا٘بیی ؾٙدفایفای ًمص علوی:  تَاًاییچگًَگی تررسی ٍ اعتثار ٍ رٍایی ضاخص 

. زض ثؼس ضٚقٟبی ػّٕی ٔس ٘ظط ٔب ٔیعاٖ پبیجٙسی زا٘كدٛیبٖ ا٘دبْ قسٜ اؾتثؼس ضٚقٟبی ػّٕی ٚ تٛا٘بیی ػّٕی زا٘كدٛیبٖ 

ٌٛیٝ  3ٌٛیٝ ٔٛضز ؾٙدف لطاض ٌطفت. ثؼس تٛا٘بیی ػّٕی ٘یع ثب  8ذٛز ثٛزٜ وٝ تٛؾظ  زا٘كٍبٞیضٚقٟبی ػّٕی زض وبض ثٝ 

قبذم ثٛزٜ وٝ ٘كبٖ اظ ضاثغٝ ی لٛی اخعا ٚ تٙبؾت آٖ ٔی ثبقس.  75/0ِفبی ثسؾت آٔسٜ آٔیعاٖ  ؾٙدیسٜ قسٜ اؾت.

KMO  (1)خسَٚ  َ ثٛزٜ اؾت.ٔی ثبقس وٝ زض حس لبثُ لجٛ 80/0٘یع  تحّیُ ػبّٔی 

ایفبی ٘مف قغّی زض زٚ ثؼس تٛا٘بیی  ایفای ًمص ضغلی:تَاًایی چگًَگی تررسی ٍ اعتثار ٍ رٍایی ضاخص 

ؾٙدف لطاض ٌٛیٝ ٔٛضز  10تٛؾظ  ثؼس اضتجبط قغّیاضتجبط قغّی ٚ اضظـ ٞبی قغّی ٔٛضز ؾٙدف لطاض ٌطفتٝ اؾت. 

ثٛزٜ وٝ ٘كبٖ اظ ضاثغٝ ی  90/0قسٜ اؾت. ٔیعاٖ اِفبی ثسؾت آٔسٜ ٌٛیٝ ؾٙدیسٜ  6ٞبی قغّی ٘یع ثب ٌطفت. ثؼس اضظـ

 ٔی ثبقس وٝ زض حس لبثُ لجَٛ ثٛزٜ اؾت. 90/0٘یع تحّیُ ػبّٔی  KMOقبذم لٛی اخعا ٚ تٙبؾت آٖ ٔی ثبقس. 

ایفبی ؾبیط ٘مف زض زٚ ثؼس تٛا٘بیی ایفای سایر ًمص ّا: آهادگی چگًَگی تررسی ٍ اعتثار ٍ رٍایی ضاخص 

ٌٛیٝ  8ثؼس اذالق اختٕبػی ٘یع ثب  ٚ ٌٛیٝ 9. ثؼس ظ٘سٌی ؾبِٓ تٛؾظ ٔس ٘ظط ثٛزٜ اؾت.ؾبِٓ ٚ اذالق اختٕبػی ظ٘سٌی 

ٞبی یع الظْ اؾت وٝ ثطای ذٙثی ٕ٘ٛزٖ اثط تفبٚت تؼساز ٌٛیٝ ٞط زض قبذم اظ زازٜ٘یبز آٚضی ایٗ ٘ىتٝ ؾٙدیسٜ قسٜ اؾت. 

ٔی ثبقس وٝ زض حس  80/0تحّیُ ػبّٔی ٘یع  KMO مقبذٚ   72/0ِفبی ثسؾت آٔسٜ آٔیعاٖ  اؾت.ؿجی اؾتفبزٜ قسٜ ٘

 (1)خسَٚ  .ٔی ثبقسلبثُ لجَٛ 

 درجِ عضَیت)تعادل( ٍ هیاًگیي تاضریة ّوثستگی درًٍی ٍ ضریة آلفای کرًٍثاخهیاًگیي، اًحراف هعیار، (: 1جدٍل)

 ٍ آجسای آى ایفای ًمص اجتواعیضاخص   

 

 هیاًگیي KMO آلفا اجسا ضاخص
اًحراف 

 ارهعی

درجِ 

عضَیت 

 سادُ

ّوثستگی 

 درًٍی

هیاًگیي 

 تاضریة

درجِ عضَیت 

 اصالح ضدُ

ایفای ًمص ّای 
 علوی

 رٍش ّای علوی
75/0 80/0 

55.06 0.88 0.958 0.75 41.29 0.822 

 0.860 18.22 0.27 0.826 1.01 67.50 تَاًایی علوی

ایفای ًمص ّای 
 ضغلی

 ارتثاط ضغلی
90/0 90/0 

51.68 1.09 0.899 0.68 35.14 0.908 

ارزش ّای 
 0.887 36.67 0.57 0.882 1.17 64.33 ضغلی

ایفای سایر 
 ًمص ّا

 زًدگی سالن
72/0 80/0 

47.14 1.02 0.820 0.65 30.64 0.971 

 0.721 8.30 0.14 0.969 1.12 59.32 اخالق اجتواعی

 ایفای ًمص ّای اجتواعی
  B =0.89  28.4 7.70 57.5 86/0 79/0 )ضاخص کل(
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 اختٕبػی، فطٍٞٙی، التهبزی، ؾیبؾی ٞبیٚیػٌی، زا٘كدٛیبٖثطای ثطضؾی قطایظ : ضرایظ داًطجَیاى چگًَگی تررسی

 ٔكبٞسٜ ٔی وٙیس.  (2خسَٚ )ٔی ثبقٙس وٝ زض  تطخعئی زض ٘ظط ٌطفتٝ قس وٝ ٞط یه اظ اثؼبز ٘یع زاضای اثؼبز

ّای هتغیر هستملجسای ضاخص (: ّوثستگی درًٍی ٍ ضریة آلفای کرًٍثاخ در ا2جدٍل)  

 KMO آلفا اجسا اتعاد ضاخص

ضرایظ 
 داًطجَیاى

   ٔمغغ تحهیّیقبذٝ ػّٕی، خٙؿیت، ٔحُ تِٛس، ٘ٛع ؾٟٕیٝ،  فردی
 61/0 57/0 اػتٕبز اختٕبػی -ٔكبضوت اختٕبػی -تؼٟس اختٕبػی -عجمٝ اختٕبػی اجتواعی

 فرٌّگی 
أیس ثٝ   -اِیؿٓػسْ ثبٚض ثٝ ِیجط -پبیجٙسی زیٙی –ٞٛیت ّٔی 

 89/0 86/0 آیٙسٜ

 91/0 90/0 احؿبؼ آظازی -ٔكطٚػیت ٘ظبْ سیاسی
 - - زضآٔس التصادی

ضرایظ 
 داًطگاّی

 رضایت از داًطگاُ
تٙبؾت  -ٔیعاٖ ثطآٚضزٖ قسٖ ا٘تظبضات ػّٕی -ضضبیت اظ اؾبتیس

 75/0 73/0 ضضبیت اظ زا٘كٍبٜ زض ٔمبثُ ٞعیٙٝ ٞب -ٔٙبثغ ثب ٘یبظٞبی ضٚظ

 ٍرش خاللیتپر
اضائٝ  -تطویت ضاٜ ٞب ٚ تِٛیس ضاٜ خسیس -اؾتمالَ ٚ تطزیس زض ضٚقٟب

 72/0 70/0 وبُٔ وطزٖ ضٚـ ٞب -٘مس پصیطی  -ا٘ؼغبف پصیطی -ضاٜ حُ خسیس

علوی ادارُ  چگًَگی
 داًطگاُ

 -ثطٌعاضی ٕٞبیف ػّٕی -ثطٌعاضی ؾرٙطا٘ی ػّٕی-تدطثٝ ػّٕی
أىبٖ  -كدٛیی٘ظبضت ثط زا٘ -زا٘كدٛیی آٔٛظـ ٟٔبضت

اؾتفبزٜ اظ اؾبتیس  -فبزٜ اظ اؾبتیس ٔسػٛتاؾ -أىبٖ ٘مس -ٔكبضوت
 ذبضخی

83/0 83/0 

 

، ٕٞجؿتٍی زضٚ٘ی اخعای اثؼبز قطایظ زا٘كدٛیبٖثطای ثطضؾی اػتجبض ضرایظ داًطجَیاى: تررسی اعتثار ٍ رٍایی 

زاض ی ٔؼٙیقتٝ ثبقٙس، ثب قبذم ضاثغٝٞب، ثسٖٚ ایٗ وٝ زض خٕغ قبذم ٚخٛز زاآٖ ٔحبؾجٝ قسٜ اؾت. تٕبٔی ٌٛیٝ

( 2٘یع ٔحبؾجٝ قسٜ وٝ زض حس لبثُ لجَٛ ٔی ثبقٙس. ٘تبیح زض )خسَٚ  KMOٚ زاقتٙس. ثٝ ػالٜٚ ضطیت آِفبی وطٚ٘جبخ اخعا 

 آٔسٜ اؾت.

ثطای ثطضؾی قطایظ زا٘كٍبٞی، ؾٝ ثؼس ضضبیت اظ زا٘كٍبٜ، پطٚضـ ذاللیت، ضرایظ داًطگاّی:  چگًَگی تررسی

 ( ٕٞطاٜ ثب خعئیبت ٔكبٞسٜ ٔی وٙیس. 2ٞب زض ٘ظط ٌطفتٝ قس وٝ زض )خسَٚ ٍی ازاضٜ ػّٕی زا٘كٍبٜٚ چٍٛ٘

ٔحبؾجٝ قسٜ زض  KMOقبذم ٞب ٚ ضطیت آِفبی وطٚ٘جبخ اخعای  ضرایظ داًطگاّی:تررسی اعتثار ٍ رٍایی 

 ( ٔكبٞسٜ ٔی وٙیس.2حس لبثُ لجَٛ ٔی ثبقٙس وٝ زض )خسَٚ 

یكتط اقبضٜ وطزیٓ ٘ظٓ وبُٔ ثٝ ٔؼٙی ٕٞؿٛیی ٚ ٕٞبٍٞٙی اخعای ٘ظبْ اختٕبػی پچگًَگی تررسی ًظن کاهل: 

پبؾرٍٛیی ثٝ ٘یبظٞب ثطای  ٚٞبی آٖ ثب ٞٓ، زض خٟت ایدبز تؼبزَ یب زؾتیبثی ثٝ اٞساف خبٔؼٝ، یب اخعای ٞط یه اظ ذطزٜ ٘ظبْ

ُ ٚضؼیتی اؾت وٝ زض آٖ تٕبٔی ثٙبثطایٗ ٘ظٓ وبٔ ٔی ثبقس، )خٟت ٌیطی(ضؾب٘یسٖ ا٘ؿبٟ٘ب ثٝ ٞسف غبیی ذّمت ذٛز

 ٚ خٟت ٌیطی ثب ٞٓ ثبقٙس.  تؼبزَقبذم ٞبی تٛؾؼٝ زض حساوثط ضقس، 

ٚ  (Balance)تؼبزَ، (Growth)ثب پصیطـ ایٗ تؼطیف ثطای ؾٙدف ٘ظٓ وبُٔ ٘یبظٔٙس ا٘ساظٜ ٌیطی ؾٝ ػبُٔ ضقس

ؾئٛاَ ٚ ٌٛیٝ زض  44اؾت وٝ ثٛؾیّٝ  ٞبی اختٕبػیضقس، تٛا٘بیی ایفبی ٘مفزض ضقس ٞؿتیٓ.  (Orientation)خٟت ٌیطی 

 =O)ٔمساض قبذم خٟت ٌیطی ٔی ثبقس.  5/57( ؾٙدیسٜ قسٜ ٚ ٔیبٍ٘یٗ آٖ 1ػبُٔ ٔٙسضج زض خسَٚ ) 6لبِت 

orientation)  ضطایت"( اؾت،  ثط اؾبؼ قبذم خٟت ٌیطی ٚ 100)اظ  55.92ؾئٛاَ ٚ ٌٛیٝ ؾٙدیسٜ قسٜ  6٘یع وٝ ثب" 

پطزاظیٓ. اثتسا ٔمبزیط ضا ضٚی یه ٕ٘ٛزاض ضازاض ؾٝ ٔحٛضی ٕ٘بیف ٔی زٞیٓ. بُٔ ٔیضقس ٚ تؼبزَ ثٝ ٔحبؾجبت ٘ظٓ و

ضٚـ ؾبزٜ وٝ زض آٖ ٚظٖ ٔتغیطٞب یب اثؼبز یىؿبٖ تّمی ٔی ٌطزز ٚ ثٝ  -1 ٔحبؾجٝ ٘ظٓ وبُٔ ثٝ زٚ ضٚـ لبثُ ا٘دبْ اؾت.

ٞب ٚ یب اثؼبز آٖ ٔتٙبؾت ثب ا٘ساظٜ ضٚـ انالح قسٜ وٝ زض آٖ ٚظٖ ٔتغیط -2 ٕٞیٗ ٔٙظٛض اظ زلت وٕتط ثطذٛضزاض اؾت.

 ٕٞجؿتٍی زضٚ٘ی آٟ٘ب زض ٘ظط ٌطفتٝ ٔی قٛز. ثطای ٔحبؾجٝ ٘ظٓ وبُٔ)ثٝ ضٚـ ؾبزٜ( ثٝ قطح شیُ ػُٕ ٔی ٕ٘بئیٓ:
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ضا یه  آٖتبثغ ػضٛیت  ٚثٝ نٛضت یه ػسز فبظی تؼطیف ( ضا 5/57)ثطای ؾبذتٗ ضطیت تؼبزَ ٔیبٍ٘یٗ ٔیبٍ٘یٗ ٞب 

. )قىُ شیُ(وٝ زض ٔیبٍ٘یٗ ٔیبٍ٘یٗ ٞب ػسز یه ٚ زض زٚضتطیٗ ٘مغٝ، ػسز نفط ضا اذتیبض ٔی وٙسٝ زض ٘ظط ٌطفت تبثغ ٔثّثی 

ثیبٍ٘ط آٖ ایٗ ضطیت آٟ٘بؾت. ضطیت تؼبزَ  تٛا٘بیی ایفبی ٘مف زا٘كدٛیبٖ ؼسثقف ٔیبٍ٘یٗ زضخٝ ػضٛیت ٔیبٍ٘یٗ ٞبی 

س. ثسیٟی ثبقٙٔیٜ ثٝ ٔیبٍ٘یٗ ٔیبٍ٘یٗ ٞب ٘عزیه ٔمبزیط ٞط یه اظ ٔحٛضٞبی قف ٌب٘ٝ ثٝ عٛض تمطیجی تب چٝ ا٘ساظاؾت وٝ 

ی ایٗ . اٌط ٔطاحُ فٛق ضا ضٚی زازٜ ٞبثٛزاؾت ٞط ٌبٜ اػساز ٕٞٝ ٔحٛضٞب ثب ٞٓ ٔؿبٚی ثبقٙس، تؼبزَ ثطاثط  یه ذٛاٞس 

 :شیُ ثسؾت ذٛاٞس آٔساخطا وٙیٓ، ٘تبیح  تحمیك

 زض وٙبض ٞٓ تبثغ ػضٛیت ضا ٔی ؾبظ٘س.ای زٚ ضّغ تبثغ ٔثّثی، زٚ ٔؼبزِٝ ذظ ٔدعا ثٝ زؾت ٔی آیس وٝ طث

 
  ثغ ػضٛیت زض ٕ٘ٛزاض ظیط ٕ٘بیف زازٜ قسٜ اؾت.تب

 

 

 

 

 

 

 

زضج قسٜ ٚ ٔیبٍ٘یٗ آٟ٘ب وٝ ٕٞبٖ ضطیت ( 1)خسَٚؾتٖٛ ٞفتٓ ٞطیه اظ اثؼبز تٛا٘بیی ایفبی ٘مف زض  ٔمساض زضخٝ ػضٛیت

  ثبقس.ٔی 0.892=     تؼبزَ اؾت 

( ٔحبؾجبت ٔطثٛط ثٝ ٘ظٓ وبُٔ (B =0.89( ٚ تؼبزَ G=57.5(، ضقس )O = 55.9ٔمبزیط خٟت ٌیطی )حبَ ثب اؾتفبزٜ اظ 

 ضا ا٘دبْ ٔی زٞیٓ. 

 
   

 

 ٘كبٖ ٔی زٞیٓ. ٚ ٘ظٓ وبُٔ ٔغّٛة ضا ثب  ٔؿبحت ٘ظٓ وبُٔ ٔٛخٛز ضا ثب 

5.75 

1 
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 ( زاضیٓ:IO=Ideal Orderثطای ضطیت ٘ظٓ وبُٔ )

 
لؿٕت  5وٝ آٌط آ٘طا ثٝ  ثطذٛضزاض اؾت حسالُ نفط ٚ حساوثط یهٌؿتطٜ اظ ٘ظٓ وبُٔ ضطیت 

-0.81لٛی ٚ  0.8 – 0.61ٔتٛؾظ،  0.6-41ضؼیف، . 0.4 -0.21ذیّی ضؼیف،  0.2-0ٔؿبٚی تمؿیٓ وٙیٓ ذٛاٞیٓ زاقت 

ٔی  ٔتٛؾظاؾت ٚ ٔؼٙی ٚخٛز ٘ظٓ وبُٔ )تمطیجب(  0.44ؾبزٜ( تمطیجب  ذیّی لٛی. زض ایٙدب ضطیت ٘ظٓ وبُٔ )ثٝ ضٚـ 1

 ثبقس.

زض ایٙدب قبٞس تؼبزَ ثؿیبض ثبال ٞؿتیٓ زض حبِی وٝ ٔكبٞسات ٚالؼی ٔب آٖ ضا تبییس ٕ٘ی وٙس. ثطای ٔثبَ ٔب ٔی 

یٗ أط ٘بقی اظ زٚ اض٘س. اافطاز ثطای ایفبی ؾبیط ٘مكٟبی اختٕبػی قبٖ تٛخٝ ظیبزی ٘س زا٘یٓ زا٘كٍبٜ ٞب ثٝ خبٔؼٝ پصیطی

زضایٗ تحمیك ثطای پطٞیع اظ پیف زاٚضی ٔٙفی زضثبضٜ زا٘كٍبٜ ٞب ؾٙدف ٔتغیطٞب ثب ٌٛیٝ ٞبیی نٛضت  -1ػبُٔ اؾت. 

) اظ  57.5ٞبی اختٕبػی پبؾرٍٛیبٖ یی ایفبی ٘مفبثب ایٗ ٚنف ٔیبٍ٘یٗ تٛا٘ٝ اظ حؿبؾیت ثبال ثطذٛضزاض ٘جٛزٜ ٌطفتٝ و

ٔحبؾجٝ ٘ظٓ وبُٔ ثٝ ضٚـ ؾبزٜ ثٝ ٚظٖ إٞیت ٞط یه اظ اثؼبز تٛخٝ ٕ٘ی قٛز، أب زض ضٚـ انالح زض  -2( ٔی ثبقس. 100

٘ظٓ وبُٔ انالح قسٜ ثٝ ضٚـ شیُ  یه اثؼبز تٛخٝ ٌطزیسٜ اؾت. طٖ وٝ زض ازأٝ تٛضیح زازٜ ذٛاٞس قس ثٝ ٚظٖ ٞآقسٜ 

 ٔحبؾجٝ ٔی قٛز:

ٔتغیطٞب ٔیبٍ٘یٗ ثطای ٚظٖ زازٖ ثٝ ٔتغیطٞب اظ ضطایت ٕٞجؿتٍی زضٚ٘ی اؾتفبزٜ ٔی وٙیٓ. اظ حبنُ ضطة ٔمساض 

ثٝ زؾت ٔی آیس وٝ ٔسَ ؾبظی فبظی ثط  ( 1آذط خسَٚ  ٔبلجُ ٞبی ثب ضطیت )زٚ ؾتٖٛٔیبٍ٘یٗزض ٕٞجؿتٍی ٞبی زضٚ٘ی، 

 ٌیطز.بْ ٔیاؾبؼ آٖ ٞب ا٘د

حبنُ ٔی قٛز وٝ  28.4فبزٜ وٙیٓ، ػسز بٍ٘یٗ ٔیبٍ٘یٗ ٞب ثٝ ػٙٛاٖ ضطیت ضقس اؾتثؼس اظ اػٕبَ ٚظٖ، اٌط اظ ٔی

 ( اؾت.5/57وٕتط اظ ٔیبٍ٘یٗ ؾبزٜ )

( ضا ثٝ نٛضت یه ػسز فبظی 4/28ٞبی انالح قسٜ )ٔیبٍ٘یٗ ٔیبٍ٘یٗ ،انالح قسٜثطای ؾبذتٗ ضطیت تؼبزَ 

ٞب ػسز یه ٚ زض زٚضتطیٗ ٘مغٝ، ػسز نفط ٔیبٍ٘یٗ ٔیبٍ٘یٗ زض ٘ظط ٌطفتٝ وٝ زض تؼطیف ٚ تبثغ ػضٛیت آٖ ضا یه تبثغ ٔثّثی

ٞبی انالح قسٜ قف ثؼس تٛا٘بیی ایفبی ٘مف زا٘كدٛیبٖ ضا اذتیبض ٔی وٙس)قىُ شیُ(. ٔیبٍ٘یٗ زضخٝ ػضٛیت ٔیبٍ٘یٗ

 اٌط ٔطاحُ فٛق ضا ضٚی زازٜ ٞب اخطا وٙیٓ، ثٝ ٘تبیح ظیط ٔی ضؾیٓ: ضطیت تؼبزَ انالح قسٜ آٟ٘بؾت. 

تٗ زٚ ٘مغٝ اظ یه ذظ ٔی تٛاٖ ٔؼبزِٝ آٖ ضا ٘ٛقت. ثطای زٚ ضّغ تبثغ ٔثّثی، زٚ ٔؼبزِٝ ذظ ٔدعا ثٝ زؾت ثب زاق 

 ٔی آیس وٝ زض وٙبض ٞٓ تبثغ ػضٛیت ضا ٔی ؾبظ٘س.

 

  تبثغ ػضٛیت زض ٕ٘ٛزاض ظیط ٕ٘بیف زازٜ قسٜ اؾت.

 

 

 
8274 

111 4.78

- 

1 
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( 1انالح قسٜ ضا ثسؾت ٔی آٚضیٓ وٝ زض ؾتٖٛ آذط خسَٚ ) ػضٛیت اوٖٙٛ ثطای ٞط یه اظ قف زازٜ، ٔمساض زضخٝ

حبَ ثب اؾتفبزٜ اظ ٔمبزیط خٟت ٔی قٛز.  زضج ٌطزیسٜ ٚ ثطایٗ اؾبؼ ضطیت تؼبزَ انالح قسٜ آٟ٘ب 

 زٞیٓ.  ا٘دبْ ٔیانالح قسٜ ضا ٔحبؾجبت ٔطثٛط ثٝ ٘ظٓ وبُٔ  انالح قسٜ ( ٚ تؼبزG = 28.4َ(، ضقس )O = 55.9ٌیطی )

 

 

 ٘كبٖ ٔی زٞیٓ. ٚ ٘ظٓ وبُٔ ٔغّٛة ضا ثب  ٔؿبحت ٘ظٓ وبُٔ ٔٛخٛز ضا ثب 

 

 
 زاضیٓ:( Ideal Order) ثطای ضطیت ٘ظٓ وبُٔ

 
 وٝ ثیبٍ٘ط ضؼیف ثٛزٖ آٖ اؾت. اؾت. 0.295تمطیجب انالح قسٜ زض ٘تیدٝ ضطیت ٘ظٓ وبُٔ 

 ی تحمیك:ّایافتًِتایج  .4

زا٘كدٛیبٖ ضا زض اختٕبػی ایفبی ٘مف  تٛا٘بییٕٞب٘غٛض وٝ لجالً ٌفتیٓ  :داًطجَیاى ایفای ًمص اجتواعی ییتَاًا

)خسَٚ  .ی اختٕبػیٔٛضز ؾٙدف لطاض زازیٓ وٝ ػجبضتٙس اظ ایفبی ٘مف ػّٕی، ایفبی ٘مف قغّی، ایفبی ؾبیط ٘مكٟب ،ؾٝ ثؼس

3) 

٘مف زا٘كدٛیی زض ٔحیظ ػّٕی ٚظبیف ذٛز ضا ثٝ  ٚز زضضا٘تظبض ٔیاظ زا٘كدٛیبٖ ایفای ًمص علوی:  تَاًایی

 9/8 ،زضنس ذیّی ذیّی ذٛة 3/1 زا٘كدٛیبٖ ثطای ایفبی ٘مف ػّٕی تٛا٘بیی ػٙٛاٖ یه زا٘كدٛ ثٝ زضؾتی ایفب وٙٙس.

ذیّی ذیّی ضؼیف ثٛزٜ اؾت.  7/0یف ٚ ضؼزضنس ذیّی  9/8زضنس ضؼیف،  1/40زضنس ذٛة،  1/40زضنس ذیّی ذٛة، 

ا٘حطاف یؼٙی ثیٗ ضؼیف تب ذٛة ثٛزٜ اؾت. 6اظ  51/3ایفبی ٘مف ػّٕی زض ثیٗ زا٘كدٛیبٖ آٔبزٌی ٔیعاٖ  ثغٛض ٔتٛؾظ

 (3)خسَٚ  ٔی ثبقس. 85/0 ٔؼیبض آٖ ٘یع

تطثیت ٘یطٚی زاضای  ،ثٝ ػٙٛاٖ ؾبظٔبٖ اختٕبػی ٟ٘بز ػّٓیىی اظ وبضوطزٞبی زا٘كٍبٜ ایفای ًمص ضغلی:  تَاًایی

ایفبی ٘مف تٛا٘بیی  ٔیعاٖقغّی زض آیٙسٜ ٔی ثبقس.  ٞبیزا٘كدٛیبٖ ثطای ایفبی ٘مف ٟٔبضت ٚ ٔترهم ٚ آٔبزٜ ؾبظی

 4/16، وٓزضنس  9/38، ظیبززضنس  5/30، ظیبززضنس ذیّی  3/8، ظیبززضنسذیّی ذیّی  2/2قغّی زض ثیٗ زا٘كدٛیبٖ
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 29/3زض ثیٗ زا٘كدٛیبٖ  ّیقغایفبی ٘مف  تٛا٘بییثٛزٜ اؾت. ثغٛض ٔتٛؾظ ٔیعاٖ  وٓذیّی ذیّی  7/3ٚ  وٓزضنس ذیّی 

 (3)خسَٚ  .بقسٔی ث 02/1ا٘حطاف ٔؼیبض آٖ ٘یع  ثٛزٜ اؾت. ظیبزتب  وٓیؼٙی ثیٗ  6اظ 

وٝ اظ وبضوسٞبی  ایفبی ٘مف قغّیآٔٛظـ ٚ اضتمبء تٛا٘بیی ٚ آٔبزٌی ثطای ثط ػالٜٚ  ایفای سایر ًمص ّا: تَاًایی

ی ایفبی ؾبیط ازا٘كدٛیبٖ ضا ثط ،ثب ا٘تمبَ فطًٞٙ ٘یع ٔی ثبقس ٚ زا٘كٍبٜ اظ ٔٛؾؿبت اختٕبػی وٙٙسٜ انّی ٟ٘بز ػّٓ اؾت،

زضنس 3/0زا٘كدٛیبٖ ایفبی ؾبیط ٘مف ٞبی اختٕبػی  تٛا٘بییٔیعاٖ زض ٔدٕٛع اختٕبػی قبٖ ٘یع آٔبزٜ ٔی ٕ٘بیس. ٞبی ٘مف

 وٓذیّی ذیّی  2/1ٚ  وٓزضنس ذیّی  9/16، وٓزضنس  6/50، ظیبززضنس  8/26، ظیبززضنس ذیّی  2/4، ظیبزذیّی ذیّی 

 ثٛزٜ اؾت. وٓ تب ظیبزیؼٙی ثیٗ  6اظ  16/3ایفبی ؾبیط ٘مف ٞب زض ثیٗ زا٘كدٛیبٖ  تٛا٘بیی ثٛزٜ اؾت. ثغٛض ٔتٛؾظ ٔیعاٖ

 (3)خسَٚ  ٔی ثبقس. 80/0ا٘حطاف ٔؼیبض آٖ ٘یع 

ؾٝ ثؼس  آٔسٜ اظ وٝ قبذم ثسؾت ٞبی اختٕبػیایفبی ٘مف تٛا٘بییٔیعاٖ  ایفای ًمص ّای اجتواعی: تَاًایی

 4/13، وٓزضنس  6/46، ظیبززضنس  2/33، ظیبززضنس ذیّی  2/6، ظیبززا٘كدٛیبٖ ذیّی ذیّی زضنس  2/0زض فٛق ٔی ثبقس 

 32/3ایفبی ٘مف ٞبی اختٕبػی زا٘كدٛیبٖ  تٛا٘بیی ثٛزٜ اؾت. ثغٛض ٔتٛؾظ ٔیعاٖ وٓذیّی ذیّی  4/0ٚ  وٓزضنس ذیّی 

 (3)خسَٚ  ٔی ثبقس. 80/0اف ٔؼیبض آٖ ٘یع ا٘حطثٛزٜ اؾت.  ظیبزتب  وٓیؼٙی ثیٗ  6اظ 

ٞبی اختٕبػی تٛخٝ ثٝ ٞسف غبیی ذّمت خٟت ٌیطی زض ایفبی ٘مفّای اجتواعی: جْت گیری در ایفای ًمص

ٞب ٚ ثٝ ٔؼٙی آٖ اؾت وٝ افطاز زض ایفبی ٘مكٟبی اختٕبػی ذٛز چمسض ثٝ ٞسف غبیی ذّمت ذٛز وٝ ثٙسٌی زض ایفبی ٘مف

ٌٛیٝ ٚ ؾئٛاَ ؾٙدیسٜ ٚ ثٝ اظٟبض ذٛز پبؾرٍٛیبٖ  6ْ ذّیفٝ اِٟی اؾت تٛخٝ زاض٘س. ایٗ قبذم ثب ذساٚ٘س ٚ ضؾیسٖ ثٝ ٔمب

 4/27زضنس ذیّی ظیبز،  6/13زضنس زا٘كدٛیبٖ ذیّی ذیّی ظیبز،  3/3خٟت ٌیطی زض ایفبی ٘مف  ثؿٙسٜ قسٜ اؾت.

 خٟت ٌیطی زض. ثغٛض ٔتٛؾظ ٔیعاٖ ذیّی ذیّی وٓ ثٛزٜ اؾت 6/5زضنس ذیّی وٓ ٚ  5/14زضنس وٓ،  6/35زضنس ظیبز، 

 ٔی ثبقس. 1/1ا٘حطاف ٔؼیبض آٖ ٘یع یؼٙی ثیٗ وٓ تب ظیبز ثٛزٜ اؾت.  6اظ  38/3ایفبی ٘مف ٞبی اختٕبػی زا٘كدٛیبٖ 

 (3)خسَٚ 

 

 

 

 ایفای ًمص ٍ اتعاد آى آهادگی (: تَصیف ضاخص3جدٍل)

خیلی خیلی  ضاخص
 زیاد

خیلی 
 زیاد

 یاًگیيه کنخیلی خیلی  کنخیلی  کن زیاد
اًحراف 

 هعیار
 85/0 51/3 7/0 9/8 1/40 1/40 9/8 3/1 ایفای ًمص علوی
 02/1 29/3 7/3 4/16 9/38 5/30 3/8 2/2 ایفای ًمص ضغلی

 80/0 16/3 2/1 9/16 6/50 8/26 2/4 3/0 ایفای سایر ًمص ّا
 80/0 32/3 4/0 4/13 6/46 2/33 2/6 2/0 ًمص ّای اجتواعی ضاخص

 1.47 3 18.7 20.8 24 18.5 11.6 6.4 ای ًمصجْت گیری در ایف

 

ٞبیی ٔٛاخٝ ٞب ثب ٔحسٚزیتٞبی اختٕبػی ٚ خٟت ٌیطی زض ایفبی ٘مفلبثُ شوط اؾت وٝ ؾٙدف تٛا٘بیی ؾبیط ٘مف

ا٘س ٚایٗ أط احتٕبال ٔٛخت ثیف اظ ٞبی ؾٙدف آٟ٘ب ثؿیبض ػبْ ٚ حسالّی زض ٘ظط ٌطفتٝ قسٜثٛزٜ وٝ ثطای وبٞف آٟ٘ب ٌٛیٝ

 غ ثیبٖ قسٖ آٟ٘ب ٌطزیسٜ اؾت.ٚال

 ٔمبیؿٝ ٘تبیح خسَٚ فٛق ثیبٍ٘ط آٖ اؾت:

ثب قطایظ ٔغّٛة ثبقس وٝ آٖ زض حس ٔتٛؾظ)ثیٗ وٓ تب ظیبز( ٔی زض وُ ٚ زض اثؼبز تٛا٘بیی ایفبی ٘مف زا٘كدٛیبٖ -1

 فبنّٝ ظیبزی زاضز.
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اؾت وٝ ثیبٍ٘ط حسالُ وٓ تٛخٟی  تطٞبی اختٕبػی زا٘كدٛیبٖ ٘ؿجت ثٝ اثؼبز زیٍط ضؼیفتٛا٘بیی ایفبی ؾبیط ٘مف -2

ٞبی تٛؾؼٝ یبفتٝ تٛا٘س ظٔیٙٝ ؾبظ تٛؾؼٝ ٌطزز وٝ ا٘ؿبٖ٘ظبْ آٔٛظـ ػبِی ثٝ ایٗ ثؼس ٟٔٓ اؾت. آٔٛظـ ظٔب٘ی ٔی

ثٛؾیّٝ ایٗ ٞبی اختٕبػی تٛا٘بیی ایفبی ٘مفٞبی زضیبفت قسٜ ٚ افعایف لبثّیت ثىبضٌیطی آٔٛظـتطثیت وٙس. 

 تٛؾؼٝ یبفتٍی افطاز ٔی ثبقس. ٞب قبذم ٔٙبؾجی ثطایآٔٛظـ

 تفبٚت ٔؼٙی زاض اؾت. ٞب زض عجمبت ٔرتّف پبؾدٔیعاٖ تفبٚت قست ایٗ قبذم ٚ اخعای آٖ  -3

  زض حس ٔتٛؾظ ٔی ثبقس. تٕبػیٞبی اخخٟت ٌیطی زض ایفبی ٘مف -4

 تَاًایی ایفای ًمص اجتواعی تِ تفکیک ٍیصگیْای فردی

( وٕی ثیكتط اظ 5479/151بیی ایفبی ٘مف زض ٔطزاٖ ثب ٔیبٍ٘یٗ )( ٔكبٞسٜ ٔی وٙیس تٛا4ٕ٘ٞب٘غٛض وٝ زض خسَٚ )

 (4. )خسَٚ ثبقسٕ٘یٔؼٙبزاض  ٞبتفبٚت ٔیبٍ٘یٗ٘عزیه ثٛزٖ آٟ٘ب ثب تٛخٝ ثٝ وٝ ( ٔی ثبقس 5292/150ذبٕٟ٘ب ثب ٔیبٍ٘یٗ )

ؽ اظ آٖ (، پ0153/155ی پعقىی ثب ٔیبٍ٘یٗ )ثیكتطیٗ ٔیعاٖ قبذم تٛا٘بیی ایفبی ٘مف زض زا٘كدٛیبٖ قبذٝ

(، ػّْٛ پبیٝ ثب ٔمساض 5744/151(، ػّْٛ ا٘ؿب٘ی ثب ٔمساض )9048/151(، ٞٙط ثب ٔیبٍ٘یٗ)2658/153وكبٚضظی ثب ٔیبٍ٘یٗ)

( ثٛزٜ اؾت. ٕٞجؿتٍی 6360/146( ٚ وٕتطیٗ ٔمساض تٛا٘بیی ایفبی ٘مف زض زا٘كدٛیبٖ قبذٝ فٙی ٚ ٟٔٙسؾی )7395/150)

 (4)خسَٚ ( اؾت. =E 109/0ایفبی ٘مف )ضاثغٝ ی ٔیبٖ قبذٝ ی ػّٕی ثب تٛا٘بیی 

( 6929/159ٚاضز زا٘كٍبٜ قسٜ ا٘س ثیكتطیٗ تٛا٘بیی ایفبی ٘مف ثب ٔیبٍ٘یٗ ) 3زا٘كدٛیب٘ی وٝ ثب ؾٟٕیٝ ٔٙغمٝ 

( 9853/145( ٚ وٕتطیٗ ٔمساض )0700/153) 2(، ٔٙغمٝ 7222/157(، ایثبضٌطاٖ )158ؾپؽ ؾٟٕیٝ إِپیبز ثب ٔمساض )

ٚاضز زا٘كٍبٜ قسٜ ا٘س. ٕٞجؿتٍی ضاثغٝ ی ٔیبٖ ؾٟٕیٝ زا٘كٍبٞی ثب  1اؾت وٝ ثب ؾٟٕیٝ ٔٙغمٝ ٔتؼّك ثٝ زا٘كدٛیب٘ی 

زضنس اظ تغییطات زض تٛا٘بیی ایفبی ٘مف ثٝ  3( یؼٙی 03/0( اؾت. ثب تٛخٝ ثٝ ضطیت تجییٗ )=E 191/0تٛا٘بیی ایفبی ٘مف )

 (4)خسَٚ  ؾٟٕیٝ زا٘كٍبٞی ٔطثٛط ٔی قٛز.

( اظ آٖ زا٘كدٛیب٘ی اؾت وٝ زض ضٚؾتب ظ٘سٌی ٔی وٙٙس، پؽ اظ 1364/164ایفبی ٘مف ) ثیكتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ تٛا٘بیی

( ٔتؼّك 1886/148وطزٜ ا٘س ٚ وٕتطیٗ ٔمساض )ٞب ظ٘سٌی ٔی ( زا٘كدٛیب٘ی لطاض زاض٘س وٝ زض قٟط0807/155آٖ ثب ٔیبٍ٘یٗ )

ُ ظ٘سٌی زا٘كدٛیبٖ ثب تٛا٘بیی ایفبی ٘مف ی ٔیبٖ ٔحثٝ وؿب٘ی ثٛزٜ وٝ زض ٔطوع اؾتبٖ ظ٘سٌی ٔی وٙٙس. ٕٞجؿتٍی ضاثغٝ

(154/0 E=( ٗاؾت. زا٘كدٛیبٖ ٔمغغ زوتطی ثیكتطیٗ ٔیعاٖ تٛا٘بیی ایفبی ٘مف ثب ٔیبٍ٘ی )ضا زاقتٝ ا٘س ٚ 2105/157 )

 (4)خسَٚ  ( ضا زا٘كدٛیبٖ ٔمغغ وبضقٙبؾی زاقتٝ ا٘س.1324/150وٕتطیٗ ٔمساض )

 کیک ٍیصگیْای فردی(: تَاًایی ایفای ًمص اجتواعی تِ تف4جدٍل)

 هتغیر عثمات تعداد هیاًگیي اًحراف هعیار 

T= 592/0-  

Sig= 5/0  

 زى 497 5292/150 96929/26
 جٌسیت

 هرد 511 5479/151 64419/27

F= 403/2  

Sig= 03/0  

Eta= 109/0  

Eta2= 012/0  

 علَم اًساًی 301 6744/151 9451/26

 ضاخِ علوی

 علَم پایِ 119 7395/150 7341/28

 فٌی ٍ هٌْدسی 272 6360/146 5689/26

 پسضکی 196 0153/155 3936/28

 کطاٍرزی 79 2658/153 6203/25

 ٌّر 42 9048/151 1147/27

F= 123/9  

Sig= 000/0  

Eta= 191/0  

Eta2= 037/0  

 1هٌغمِ  476 9853/145 1200/27

سْویِ 

 داًطگاّی

 الوپیاد 16 158 0145/32

 2هٌغمِ  300 0700/153 9472/26

 3هٌغمِ  140 6929/159 1578/25
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 ایثارگراى 36 7222/157 9154/24

F= 056/12  

Sig= 000/0  

Eta= 154/0  

Eta2= 024/0  

 هرکس استاى 668 1886/148 3909/27

 هحل زًدگی
 ضْر 285 0807/155 3647/25

 رٍستا 44 1364/164 4025/31

F= 298/2  

Sig= 1/0  

Eta= 068/0  

Eta2= 005/0  

 کارضٌاسی 657 1324/150 8200/27

 همغع تحصیلی
 کارضٌاسی ارضد 274 1058/151 1785/26

 دکتری 76 2105/157 6164/26

 

ثؿٛی ٞسف ذّمت ٌیطی  ٞبی لجّی ثیبٖ قس ٘ظٓ ثسٖٚ خٟتٕٞب٘غٛض وٝ زض ثرفّا: ًظن کاهل در داًطگاُ
ثبقس ٚ الظْ اؾت زض زاضای ٘مهبٖ ٔی ٕبَ ثٙسٌی ا٘ؿبٖ اؾتثیٙی اؾالٔی ضؾیسٖ ثٝ لطة اِٟی ٚ وٙبی خٟبٖا٘ؿبٖ وٝ ثطٔج

انالح قسٜ ثٝ ایٗ ثؼس ٘یع تٛخٝ زاقت. زض ا٘تٟبی ثرف ضٚـ تحمیك ایٗ ٔمبِٝ ٘ظٓ وبُٔ ثطضؾی ٘ظطی ٚ تدطثی آٖ 
ؼبزَ زض تٔحبؾجٝ قس وٝ ثیبٍ٘ط فبنّٝ ظیبز ٘ظٓ ٔٛخٛز ثب ٘ظٓ وبُٔ ٔی ثبقس. ایٗ تفبٚت ظیبز ثیكتط ٘بقی اظ ػسْ  295/0

 (4)خسَٚ ٞبؾت. ضقس ٚ ػسْ تٛخٝ ثٝ خٟت ٌیطی زض فؼبِیت  زا٘كٍبٜ
 ّا اجتواعی داًطجَیاى:عَاهل هؤثر تر آهادگی ایفای ًمص

ثطضؾی قسٜ زض ایٗ ایفبی ٘مف زا٘كدٛیبٖ  تٛا٘بییػٛأُ ٔؤثط ثط عٛض وٝ زض ٔسَ تحمیك ٘كبٖ زازٜ قس، ٕٞبٖ
 ییاخعاٞط یه زاضای  وٝ قطایظ زا٘كدٛیبٖ ٚ قطایظ زا٘كٍبٜ آ٘بٖ ٔی قٛز ثٝ عٛض وّی قبُٔ زٚ زؾتٝ ػٛأُتحمیك 

ایفبی ٘مف زا٘كدٛیبٖ ٔی پطزاظیٓ، اثتسا  تٛا٘بیی( زضج قسٜ اؾت. اوٖٙٛ ثٝ ثطضؾی ضاثغٝ آٟ٘ب ثب 5زض خسَٚ ) ٞؿتٙس وٝ
 ضاثغٝ ثب قطایظ زا٘كدٛیبٖ ٚ ؾپؽ ضاثغٝ ثب قطایظ زا٘كٍبٞی آ٘بٖ ثطضؾی ذٛاٞس قس.

یىی اظ ػٛأُ ٔٛثط ثط  زا٘كدٛیبٖٕٞب٘غٛض وٝ لجالً ٌفتٝ قس قطایظ اختٕبػی  :داًطجَیاى ظ اجتواعیضرای
ثبقس ٞط چٝ لسض قطایظ اختٕبػی ٟٔیب تط ثبقس افطاز ٘مف ٞبی ذٛز ضا ثٟتط ایفبی ٔی وٙٙس. قطایظ ایفبی ٘مف اختٕبػی ٔی

ذیّی قطایظ اختٕبػی  پبؾرٍٛیبٖ زضنس  2/3اؾت.  عجمٝ، تؼٟس، ٔكبضوت ٚ اػتٕبز تكىیُ قسٜ ػبُٔ 4اختٕبػی اظ 
. ٔیبٍ٘یٗ ا٘سزاقتٝ ضؼیفذیّی ذیّی  3/0ٚ  ضؼیفزضنس ذیّی  3/9، ضؼیفزضنس  7/49، ذٛةزضنس  5/37، ذٛة

 (5)خسَٚ  .ثبقسٔی ضؼیفتب ذٛة ٔی ثبقس وٝ ثیٗ  6اظ  34/3پبؾرٍٛیبٖقطایظ اختٕبػی چٍٍٛ٘ی 
ٔی تٛا٘س قطایظ ایفبی  ٔٙبؾت قطایظ اختٕبػی ایفای ًمص ّای اجتواعی: تَاًاییراتغِ ضرایظ اجتواعی تا 

ٕبػی ذٛز ٞبی اخت٘مفایفبی ثیكتطی ثطای  تٛا٘بییوٙس ٍٞٙبٔی وٝ ایٗ قطایظ ٟٔیب ثبقس، افطاز فطاٞٓ ٘مف ضا ثطای افطاز
ثیٗ ٘ؿجتبً لٛی  ایضاثغٝ ( اؾت و241/0rٝ++)ایفبی ٘مف اختٕبػی تٛا٘بیی قطایظ اختٕبػی ثب ٕٞجؿتٍی  زاض٘س. 

 (5)خسَٚ  آٟ٘بؾت.
ایفبی ٘مف ٞبی  تٛا٘بییی اختٕبػی ثب قبذم عجمٝایفای ًمص اجتواعی:  تَاًاییراتغِ عثمِ اجتواعی تا 

عجمٝ ی اختٕبػی  بٖ( ٚ ٘كبٖ ٔی زٞس زا٘كدٛیr -18/0++)اختٕبػی ضاثغٝ ٔؼٙبزاض زاقتٝ اؾت. ضطیت ٕٞجؿتٍی آٟ٘ب 

 (5)خسَٚ . ا٘سٞبی اختٕبػی ذٛز زاقتٝوٕتطی ثطای ایفبی ٘مف تٛا٘بییثبال 

پبؾرٍٛیب٘ی وٝ ٔكبضوت ثیكتطی زض أٛض اختٕبػی  ایفای ًمص اجتواعی: تَاًاییراتغِ هطارکت اجتواعی تا 
ایفبی  تٛا٘بییی ٔكبضوت اختٕبػی ٚ غٕٝٞجؿتٍی ضاث ا٘س،ثیكتطی ٘یع زاقتٝٞبی اختٕبػی ایفبی ٘مف تٛا٘بییزاقتٝ ا٘س 

 (5)خسَٚ ( اؾت. 32/0r++)ٞبی اختٕبػی ٘مف

                                                 
2
 که نتیجه ی بدست امده در سطح بسیار بسیار زیاد معنی دار بوده و قابلیت تعمیم دارد.عالمت ++ به معنی این است  



 

19 

http://qaus.sharif.ir 

 

 شگاَیَای داوايلیه کىفراوس ملی ارزیابی کیفیت در وظام

 3131ماٌ اردیبُشت  -داوشگاٌ صىعتی شریف  -تُران 

 شمارٌ مقالٍ

1031 – QAUS 

ثطآٚضزٜ ٕ٘ٛزٖ ا٘تظبضات ٚ حبنُ اظ  اػتٕبز اختٕبػی ایفای ًمص اجتواعی: تَاًاییراتغِ اعتواد اجتواعی تا 
ایفبی ٘مف  تٛا٘بییز اختٕبػی زا٘كدٛیبٖ ثیكتط ثٛزٜ زٞس ٞطچمسض اػتٕب٘تبیح ٘كبٖ ٔیپیف ثیٙی پصیط ثٛزٖ قطایظ اؾت. 

 (5)خسَٚ  .اؾت (34/0r++)ضطیت ٕٞجؿتٍی ثسؾت آٔسٜ اظ ایٗ ضاثغٝ  .آ٘بٖ ٘یع ثیكتطثٛزٜ اؾت

ٞبی اختٕبػی تؼٟس اختٕبػی ثٝ ٔؼٙی پبی ثٙسی ثٝ ٘مفایفای ًمص اجتواعی:  تَاًاییراتغِ تعْد اجتواعی تا 
ی ثیٗ تؼٟس ضاثغٝ ٘س.اقتٝاثیكتطی زاختٕبػی  ٞبیایفبی ٘مف تٛا٘بیی،ا٘سكتطی زاقتٝیافطازی وٝ تؼٟس اختٕبػی ث  اؾت.

 (5)خسَٚ  .ثبقسٔی( 23/0r++)ایفبی ٘مف  تٛا٘بییاختٕبػی ٚ 

 9/9تكىیُ قسٜ اؾت.  ٔكطٚػیت ٘ظبْ ٚ احؿبؼ آظازیػٙهط  2اظ  ؾیبؾی قطایظ :داًطجَیاى ضرایظ سیاسی
زضنس ضؼیف،  8/17زضنس ذٛة، 6/14زضنس ذیّی ذٛة، 13 ذٛة، ذیّی ذیّی ؾیبؾیزضنس پبؾرٍٛیبٖ اظ قطایظ 

ٔی  6اظ  99/2 پبؾرٍٛیبٖ ؾیبؾیذیّی ذیّی ضؼیف ثٛزٜ اؾت. ٔیبٍ٘یٗ چٍٍٛ٘ی قطایظ  26زضنس ذیّی ضؼیف ٚ  8/18
 (5)خسَٚ  ٔی ثبقس.ضؼیف  یؼٙی ثبقس

، ثطذٛضزاض ثٛزٜ ا٘س قطایظ ؾیبؾی ثٟتطی اظ افطازٞط چٝ  ایفای ًمص اجتواعی: تَاًاییسیاسی تا راتغِ ضرایظ 
ای ٘ؿجتبً ضاثغٝ ( اؾت و33/0rٝ++)ایٗ ضاثغٝ ٕٞجؿتٍی  اؾت.آ٘بٖ ٘یع ثیكتط ثٛزٜٞبی اختٕبػی ٘مفایفبی  تٛا٘بیی

ؾیبؾی حبوٓ ثط خبٔؼٝ ضا ثیكتط لجَٛ زاقتٝ ٚ زض ایٗ ٘ظبْ احؿبؼ آظازی ثؼجبضتی افطازی وٝ ٘ظبْ  .ثیٗ آٟ٘بؾت ٔتٛؾظ
 . ا٘سثٟتطی زاقتٝٞبی اختٕبػی ٘مف تٛا٘بیی ایفبی وٙٙسیٔ

وؿب٘ی وٝ ٔكطٚػیت ؾیبؾی ثیكتطی ثطای ٘ظبْ ایفای ًمص اجتواعی:  تَاًاییراتغِ هطرٍعیت سیاسی تا 
( 35/0r++)ٕبػی زاقتٝ ا٘س. ضاثغٝ ی ثیٗ ٔكطٚػیت ٘ظبْ ٚ ایفبی ٘مف ثیكتطی ثطای ایفبی ٘مف اخت تٛا٘بییلبئُ ثٛز٘س 

 اؾت.

ثطای ایفبی ٘مف  تٛا٘بییضاثغٝ ی احؿبؼ آظازی ثب ایفای ًمص اجتواعی:  تَاًاییراتغِ احساض آزادی تا 
(++21/0rٔی ثبقس وٝ ٘كبٖ ٔی )ٔثیكتط ثطای  تٛا٘بییؼٝ احؿبؼ آظازی ثیكتطی زاقتٝ ثبقٙس زٞس ٞطچمسض افطاز زض خب

 (5)خسَٚ  ایفبی ٘مف اختٕبػی ذٛز زاض٘س.

قطایظ فطٍٞٙی زا٘كدٛیبٖ یىی اظ ػٛأُ ٔٛثط ثط ایفبی ٘مف اختٕبػی ٔی ثبقس ٞط  :داًطجَیاى ضرایظ فرٌّگی
ٞٛیت ّٔی،  ػبُٔ 4اظ  فطٍٞٙیٙٙس. قطایظ وٞبی ذٛز ضا ثٟتط ایفبی ٔیتط ثبقس افطاز ٘مفٟٔیب فطٍٞٙیچٝ لسض قطایظ 

ذیّی  فطٍٞٙیزضنس پبؾرٍٛیبٖ اظ قطایظ  3/7تكىیُ قسٜ اؾت.  پبیجٙسی زیٙی، ػسْ اػتمبز ثٝ ِیجطاِیؿٓ ٚ أیس ثٝ آیٙسٜ
ذیّی  زضنس 7/0زضنس ضؼیف،  5/12زضنس ضؼیف ٚ  9/31، ذٛةزضنس  7/27ذٛة، ذیّی زضنس  8/19ذٛة، ذیّی 

ٔی ثبقس وٝ ثیٗ ذٛة تب ضؼیف لطاض  6اظ  75/3 پبؾرٍٛیبٖ فطٍٞٙیت. ٔیبٍ٘یٗ چٍٍٛ٘ی قطایظ ذیّی ضؼیف ثٛزٜ اؾ
 (5)خسَٚ زاضز. 

ایفبی ٘مف تٛا٘بیی قطایظ فطٍٞٙی ثب  ٕٞجؿتٍیایفای ًمص اجتواعی: تَاًاییراتغِ ضرایظ فرٌّگی تا
طی زاقتٝ ثبقٙس تقطایظ فطٍٞٙی ثٟثؼجبضتی ٞط چمسض افطاز  ؾت.ثیٗ آٟ٘ب ٔتٛؾظای ضاثغٝ ( اؾت و29/0rٝ++)اختٕبػی 

 (5)خسَٚ  .تٛا٘بیی ایفبی ٘مف ثٟتطی ٘یع ذٛاٞٙس زاقت
ایفبی  تٛا٘بیی ا٘سزاقتٝ تطیلٛیپبؾرٍٛیب٘ی وٝ ٞٛیت ّٔی  ایفای ًمص اجتواعی: تَاًاییراتغِ َّیت هلی تا 

لبثُ شوط اؾت  ثبقس.( ٔی34/0r++)ایٗ ضاثغٝ زض ت آٔسٜ ٘س. ضطیت ٕٞجؿتٍی ثسؾاقتٝزاثیكتطی ٞٓ ٘مف اختٕبػی 

)خسَٚ  ثٝ ایفبی ٘مف زاقتٝ اؾت. تٛا٘بیی تطیٗ ضاثغٝ ضا ثبٞٛیت ّٔی زض ثیٗ ٔؼطف ٞبی قطایظ فطٍٞٙی زا٘كدٛیبٖ لٛی

5) 
ای اثط ٌصاض س ثط ضفتبض افطاز ثٝ ٌٛ٘ٝتٛا٘ٔیثٝ آیٙسٜ  ٚاضیأیس ایفای ًمص اجتواعی: تَاًاییٚ راتغِ اهید تِ آیٌدُ
ضؾس زض قطایظ اختٕبػی ٔب ثٛیػٜ زض ٘ؿُ خٛاٖ . ثٝ ٘ظط ٔیٞبی اختٕبػی آ٘بٖ ٔٙدط قٛزثبقس وٝ ثٝ ایفبی ثٟتط ٘مف

ٞبی اختٕبػی ٌٛ٘بٌٖٛ ثغٛض قبیؿتٝ أیسی ثٝ آیٙسٜ ثیف اظ أیسٚاضی ثبقس ٚ ایٗ أط ٔٛخت قسٜ اؾت افطاز زض ٔٛلؼیتب٘
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ثٛزٜ  ی ثطذٛضزاضثیكتطایفبی ٘مف اختٕبػی  تٛا٘بییاظ  ثٛزٜ،یٙسٜ ثیكتط آٞطچمسض أیس زا٘كدٛیبٖ ثٝ . ٘مف ٕ٘ٙبیٙس ایفبی
 (5)خسَٚ  .(  ثسؾت آٔسٜ اؾت32/0r++)، ایٗ ٘تیدٝ اظ ضطیت ٕٞجؿتٍی ٘سا

ثطای ایفبی ٘مف  تٛا٘بیی ی زیٙی ثبثٙسٕٞجؿتٍی پبی ایفای ًمص اجتواعی: تَاًاییتٌدی دیٌی راتغِ پای
 زضثیكتطی ٘یع  تٛا٘بیی ا٘سثٙس ثٛزٜپبی یكتطثٝ زیٗ ثحبوی اظ آٖ اؾت وٝ افطازی وٝ  ٚ( ثٛزٜ اؾت 28/0r++)اختٕبػی

 (5)خسَٚ  ا٘س.قتٝایفبی ٘مف ٞبی اختٕبػی ذٛز زا
وٕتطی  تیوٝ اػتمبزات ِیجطاِیؿپبؾرٍٛیب٘ی ص اجتواعی:ایفای ًم تَاًاییاعتماد تِ لیثرالیسن عدم ی راتغِ

 (5)خسَٚ ثبقس. ٔی( 18/0r++)ایٗ ضاثغٝ . ضطیت ٕٞجؿتٍیا٘سقتٝزا ثیكتطیایفبی ٘مف  تٛا٘بییا٘س زاقتٝ

ثط ثط ایفبی ٕٞب٘غٛض وٝ لجالً ٌفتٝ قس قطایظ التهبزی زا٘كدٛیبٖ یىی اظ ػٛأُ ٔٛ :داًطجَیاى ضرایظ التصادی
، ٔتٛؾظزضنس  6/17زضنس ذٛة،  8/7ذیّی ذٛة،  التهبزیزضنس پبؾرٍٛیبٖ اظ قطایظ  6/2.ثبقس٘مف اختٕبػی ٔی

ٔی  5اظ  15/2 پبؾرٍٛیبٖ لتهبزیذیّی ضؼیف ثٛزٜ اؾت. ٔیبٍ٘یٗ چٍٍٛ٘ی قطایظ ا زضنس 8/25زضنس ضؼیف ٚ  2/46
 (5)خسَٚ ثبقس وٝ ثیٗ ذٛة تب ضؼیف لطاض زاضز. 

اظ تٛا٘بیی ا٘س، افطازی وٝ قطایظ التهبزی ثٟتطی زاقتٝ ایفای ًمص اجتواعی: تَاًاییِ ضرایظ التصادی تا راتغ
( r-11/0++)قطایظ التهبزی ثب ایفبی ٘مف اختٕبػی ٕٞجؿتٍی  .ا٘ستطی ثطذٛضزاض ثٛزٜضؼیفٞبی اختٕبػی ٘مفایفبی 

 (5)خسَٚ  ٟ٘بؾت.ثیٗ آ ضؼیفای ٘ؿجتبً ضاثغٝ اؾت وٝ

 :داًطجَیاىضرایظ 
افطازی وٝ )ثؼس اختٕبػی، فطٍٞٙی، ؾیبؾی، التهبزی( قبذم قطایظ زا٘كدٛیبٖ ثٛخٛز آٔسٜ اؾت.  اظ تطویت اثؼبز فٛق

ثب  زا٘كدٛیبٖقطایظ ٕٞجؿتٍی  ٞبی اختٕبػی ذٛز ضا زاض٘س.ثیكتطی ثطای ایفبی ٘مف تٛا٘بیی، تط ثٛزٜكبٖ ٟٔیبقطایغ
 (5)خسَٚ  ای ٘ؿجتبً ٔتٛؾظ ثیٗ آٟ٘بؾت.ضاثغٝ ( اؾت و29/0rٝ++)٘مف اختٕبػی ایفبی  تٛا٘بیی

 ٍ اتعاد آى تا ایفای ًمص ّای اجتواعی ٍ اتعاد آى داًطجَیاى(: ّوثستگی ضرایظ  5جدٍل )

 ضاخص

 ؾبیط ٘مف ٞبی اختٕبػی ٘مف قغّی ٘مف ػّٕی
ایفبی ٘مف 

یی  تٛا٘ب ضٚقٟبی ػّٕی اختٕبػی
اضظـ ٞبی  اضتجبط قغّی ٘مف ػّٕی ػّٕی

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

 31/0r ++31/0r ++38/0r ++23/0r ++34/0r ++31/0r ++25/0r ++31/0r ++37/0r ++41/0r++ تعد اجتواعی

 14/0r ++08/0r ++16/0r ++09/0r ++27/0r ++17/0r +06/0r ++48/0r ++35/0r ++29/0r++ تعد فرٌّگی

 20/0r ++07/0r ++19/0r ++14/0r ++28/0r ++22/0r ++12/0r ++45/0r ++37/0r ++33/0r++ تعد سیاسی

 r ++08/0-r ++109/0-r ++12/0-r ++13/0-r ++11/0-r-06/0+ - - - - تعد التصادی

 ضرایظ
 18/0r ++15/0r ++21/0r +09/0r ++25/0r ++17/0r +09/0r ++41/0r ++36/0r ++29/0r++ داًطجَیاى

ازاضٜ چٍٍٛ٘ی ضضبیت اظ زا٘كٍبٜ، پطٚضـ ذاللیت ٚ  ٙهطػ 3 زا٘كدٛیبٖ قطایظ زا٘كٍبٞیزض  ضرایظ داًطگاّی:

 ثٝ قطح ظیط ٔی ثبقس:آٖ ٘تبیح ثطضؾی قسٜ ٚ  ػّٕی زا٘كٍبٜ

اظ زا٘كٍبٜ یىی اظ ػٛأُ ٔٛثط ثط ایفبی ٘مف زا٘كدٛیبٖ ٕٞب٘غٛض وٝ لجالً ٌفتٝ قس ضضبیت  رضایت از داًطگاُ:

قطایظ  زاض٘س.٘مف ثطای ایفبی ثیكتطی  تٛا٘بییثبقس افطاز ضبیت افطاز اظ زا٘كٍبٜ تحهیّی ثیكتط ختٕبػی ٔی ثبقس ٞط چٝ ضا

ثغٛض وّی ٚ ضضبیت اظ زا٘كٍبٜ، ٔیعاٖ ثطآٚضزٜ قسٜ ا٘تغبضات ػٙهط ضضبیت اظ اؾبتیس، اؾتفبزٜ اظ ٔٙبثغ ثٝ ضٚظ،  5زا٘كٍبٞی اظ 

زضنس ذیّی  5/3اظ زا٘كٍبٜ  ضضبیت زا٘كدٛیبٖ ىیُ قسٜ اؾت.تك ، احتٕبَ ا٘تربة زٚثبضٜ ضقتٝ تحهیّیػّٕیا٘تظبضات 

زضنس ذیّی ذیّی وٓ  3/1زضنس ذیّی وٓ،  6/6زضنس وٓ ٚ  5/27 ظیبز،زضنس  5/41زضنس ذیّی ظیبز،  6/19ذیّی ظیبز، 

 لطاض زاضز.  وٓ تب ظیبزٔی ثبقس وٝ ثیٗ  6اظ  82/3ثٛزٜ اؾت. ٔیبٍ٘یٗ ضضبیت اظ زا٘كٍبٜ پبؾرٍٛیبٖ 
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افطازی وٝ ضضبیت ثیكتطی اظ ترای ایفای ًمص اجتواعی:  تَاًاییتا ٍ اجسای آى رضایت از داًطگاُ راتغِ 

ایفبی  تٛا٘بییثب  ضضبیت اظ زا٘كٍبٜٕٞجؿتٍی   .ثیكتطی ثطای ایفبی ٘مف ٞبی اختٕبػی زاض٘س تٛا٘بییزا٘كٍبٜ زاقتٝ ا٘س، 

 . ای ٘ؿجتبً لٛی ثیٗ آٟ٘بؾتضاثغٝ ( اؾت و41/0rٝ++)٘مف اختٕبػی 

ٞبی اختٕبػی زا٘كدٛیبٖ ثسیٗ قطح اؾت: ضضبیت اظ زا٘كٍبٜ زاضای اثؼبزی اؾت وٝ ضاثغٝ آٟ٘ب ثب تٛا٘بیی ایفبی ٘مف
ت ثب .ثطآٚضزٜ قسٖ ا٘تظبضاایفبی ٘مف زاقتٝ اؾت تٛا٘بییثب (44/0r++)ثب ٕٞجؿتٍی ضضبیت اظ اؾبتیس ثیكتطیٗ ضاثغٝ ضا 

تٙبؾت ٔٙبثغ تسضیؽ ثب ضضبیت اظ ،(35/0rsٕٞجؿتٍی)++ثطآٚضزٜ قسٖ ا٘تظبضات ػّٕی ثب  ،(37/0rs)++ٕٞجؿتٍی
ٞب ثب تٛخٝ كدٛیبٖ اظ زا٘كٍبٜضضبیت زا٘ٚ  (17/0rsضضبیت اظ ضقتٝ تحهیّی ثب ٕٞجؿتٍی)++(، 32/0rsٔؿبئُ ضٚظ )++

ا٘س. زض تٕبٔی ایٗ ثب تٛا٘بیی ایفبی ٘مف آٟ٘ب ضاثغٝ زاقتٝ(34/0rsقٛ٘س ٘یع ثب ٕٞجؿتٍی)++ٞبیی وٝ ٔتحُٕ ٔیثٝ ٞعیٙٝ
 ٌطزز.ٔی ٞبی اختٕبػی زا٘كدٛیبٖٔٛاضز قبٞس آٖ ٞؿتیٓ وٝ تمٛیت ٔٛاضز ثطضؾی قسٜ ٔٛخت افعایف تٛا٘بیی ایفبی ٘مف

یىی ٞب زا٘كٍبٜ ازاضٜ ػّٕیچٍٍٛ٘ی زض ایٗ تحمیك ٕٞب٘غٛض وٝ لجالً ٌفتٝ قس  :ّاادارُ علوی داًطگاُچگًَگی 

 ػُٕ خعئی 13چٍٍٛ٘ی ازاضٜ ػّٕی زا٘كٍبٜ  ثب زض ٘ظط ٌطفتٝ قسٜ اؾت.  اختٕبػی ٞبیایفبی ٘مفیی بتٛا٘اظ ػٛأُ ٔٛثط ثط 

زضنس  6/0اظ ٘ظط  اؾبتیس ذبضخی، تدطثٝ ػّٕی زا٘كدٛیبٖ ٚ ... ثطضؾی قسٜ اؾت. اؾتفبزٜ اظ اؾبتیس ٔسػٛ، اؾتفبزٜ اظ

زضنس  6/42زضنس ذٛة،  5/23زضنس ذیّی ذٛة،  2/4ٞب زاضای قطایظ ػّٕی ذیّی ذیّی ذٛة، پبؾرٍٛیبٖ زا٘كٍبٜ

اظ ٘ظطپبؾرٍٛیبٖ  ٞبٜٔیبٍ٘یٗ قطایظ ازاضٜ ػّٕی زا٘كٍب ا٘س.زضنس ذیّی ذیّی ضؼیف ثٛزٜ 3زضنس ضؼیف،  1/26ضؼیف ٚ 

 ثبقس وٝ زض حس ٔتٛؾظ ٚیب ثیٗ ذٛة تب ضؼیف لطاض زاضز.ٔی 6اظ  01/3

 اضظیبثی ثٟتطی اظ افطازی وٝایفای ًمص:  تَاًاییادارُ علوی داًطگاُ ٍ اجسای آى تا چگًَگی  راتغِ ضاخص 

ازاضٜ چٍٍٛ٘ی ٕٞجؿتٍی  ا٘س.ذٛضزاض ثٛزٜی ٞٓ ثطاختٕبػی ثٟتطٞبی ٘مفتٛا٘بیی ایفبی زاقتٝ ا٘س اظ  ازاضٜ ػّٕی زا٘كٍبٜ

 ای ٘ؿجتبً لٛی ثیٗ آٟ٘بؾت.ضاثغٝ ( اؾت و39/0rٝ++)اختٕبػی  ٞبثب ایفبی ٘مف ٞبػّٕی زا٘كٍبٜ

 ثطٌعاضی (،39/0r++)ثب ٕٞجؿتٍی ٕٞىبضی ٚ ٔكبضوت زا٘كدٛیبٖ زض وبضٞبی تحمیمبتی ثٝ نٛضت ػّٕی 

اؾتفبزٜ اظ (، 22/0rs)++ی ثب ٕٞجؿتٍیٕٞبی ػّٕٞبیف ، ثطٌعاضی(25/0rs)++ؾرٙطا٘ی ٞبی ػّٕی ثب ٕٞجؿتٍی

(، أىبٖ 15/0rs)++ٚ  (25/0rs)++اؾبتیس ٔسػٛ ٚ اؾبتیس ذبضخی ثطای ؾرٙطا٘ی یب تسضیؽ ثٝ تطتیت ثب ٕٞجؿتٍی 

ٞبی آٔٛظقی ٚ ٘حٜٛ ازاضٜ ٞب ٚ ثط٘بٔٝ(، أىبٖ ٘مس ٔحتٛای والؼ29/0rs)++ٞبی ٌطٜٚ ثب ٕٞجؿتٍی ٔكبضوت زض فؼبِیت

ٞبی ؼبِیت(، آٔٛظـ ٟٔبضت ٞبی الظْ ثطای آ٘ىٝ زا٘كدٛیبٖ ثتٛا٘ٙس ف38/0rs)++ٞبی آٔٛظقی ثب ٕٞجؿتٍی ٌطٜٚ

ٞبی اختٕبػی زا٘كدٛیبٖ ضاثغٝ ثب تٛا٘بیی ایفبی ٘مف (42/0rs)++زا٘كدٛیی ذٛز ضا ثٟتط ا٘دبْ زٞٙس ثب ٕٞجؿتٍی 

 ٞبی آٔٛظقی ثبقس.ٚ ٔسیطاٖ ٌطٚ ٞبزا٘كٍبٜتٛا٘س ضإٞٙبی ذٛثی ثطای ٔؿئِٛیٗ ایٗ ٘تبیح ٔی ا٘س.زاقتٝ

ٞب ٔی ثبقس. زض ٔدٕٛع ٔیعاٖ زا٘كدٛیبٖ یىی زیٍط اظ ٚظبیف ٟٔٓ زا٘كٍبٜپطٚضـ ذاللیت خاللیت:پرٍرش 

 6/6زضنس وٓ،  3/26زضنس ظیبز،  8/44زضنس ذیّی ظیبز،  2/18زضنس ذیّی ذیّی ظیبز،  6/2ذاللیت زض ثیٗ زا٘كدٛیبٖ 

ی تمطیجب ظیبز ٔی یؼٙ 6اظ  79/3زضنس ذیّی ذیّی وٓ ثٛزٜ اؾت. ٔیبٍ٘یٗ ذاللیت پبؾرٍٛیبٖ  5/1زضنس ذیّی وٓ ٚ 

 ثبقس.

ا٘س، افطازی وٝ ذاللیت ثیكتطی زاقتٝ خاللیت ٍ اجسای آى تا تَاًایی ایفای ًمص اجتواعی:پرٍرش راتغِ 

 ( اؾت و39/0rٝ++)ذاللیت ثب تٛا٘بیی ایفبی ٘مف اختٕبػی پطٚضـ ٕٞجؿتٍی  تٛا٘بیی ثیكتطی ثطای ایفبی ٘مف زاض٘س.

 بً لٛی ثیٗ آٟ٘بؾت.ای ٘ؿجتضاثغٝ

 :داًطجَیاى ضرایظ داًطگاّیضاخص 
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وٝ قطایظ زا٘كٍبٞی  اؾت. زا٘كدٛیب٘یاظ تطویت ٔٛاضز فٛق قبذم قطایظ زا٘كٍبٞی زا٘كدٛیبٖ حبنُ قسٜ

 ٞبیایفبی ٘مفتٛا٘بیی قطایظ زا٘كٍبٞی ثب ٕٞجؿتٍی ثیكتطی ٘یع زاقتٝ ا٘س. ٞبی اختٕبػی ٘مفتٛا٘بیی زاقتٝ ا٘س، ثٟتطی 

 (6)خسَٚ  ای ٘ؿجتبً لٛی اؾت.ضاثغٝ ( اؾت و50/0rٝ++)ٕبػی اخت

 یفای ًمص ّای اجتواعی ٍ اتعاد آىا(: ّوثستگی ضرایظ داًطگاّی ٍ اتعاد آى تا 6جدٍل )

 ضاخص
 سایر ًمص ّای اجتواعی ًمص ضغلی ًمص علوی

ایفای ًمص 
 اجتواعی

رٍضْای 
 علوی

تَاًایی  
ارتثاط  ًمص علوی علوی

 ضغلی
ارزش ّای 

 اخالق اجتواعی زًدگی سالن ًمص ضغلی ضغلی
سایر ًمص ّای 

 اجتواعی

رضایت از 
 60/0r ++44/0r ++52/0r ++24/0r ++36/0r ++58/0r ++24/0r ++24/0r ++32/0r ++41/0r++ داًطگاُ

 43/0r ++18/0r ++58/0r ++37/0r ++53/0r ++50/0r +30/0r ++17/0r ++39/0r ++52/0r++ خاللیت

 55/0r ++20/0r ++54/0r ++44/0r ++42/0r ++50/0r ++40/0r ++08/0r ++32/0r ++51/0r++ ادارُ علوی

 ضرایظ
 68/0r ++32/0r ++69/0r ++048/0r ++53/0r ++58/0r +42/0r ++19/0r ++39/0r ++50/0r++ داًطگاُ

 

 تحلیل چٌد هتغیری تَاًایی ایفای ًمص اجتواعی تا عَاهل هَثر:  

ٔتغیط ٔؼٙبزاض ثٛزٜ  6ٔتغیط ٚاضز قسٜ ثٝ ٔؼبزِٝ ضٌطؾیٖٛ،ضاثغٝ  7( ٔكرم اؾت اظ 7ٕٞب٘غٛض وٝ زض خسَٚ )

ختٕبػی ثغٛض ٕٞعٔبٖ ی ٔتغیطٞبی فٛق ثب تٛا٘بیی ایفبی ٘مكٟبی ا٘تبیح ثٝ زؾت آٔسٜ ثیبٍ٘ط آٖ اؾت ضاثغٝاؾت. 

اظ تغییطات تٛا٘بیی ایفبی ٘مف زا٘كدٛیبٖ ضا تجییٗ ٕ٘بیٙس. ٍٞٙبٔی وٝ تٛاٖ =47/0ثبقس ٚ ٔی تٛا٘ٙس ٔی =687/0

 463/0قٛز ایٗ ضطیت ثٝ تجییٗ تغییطات ثب تٛخٝ ثٝ تؼساز ٔتغیطٞبی ٚاضز قسٜ زض ٔؼبزِٝ زض ٘ظط ٌطفتٝ ٔی

ٞبی یبثس. ثغٛض ٕٞعٔبٖ ثیكتطیٗ ؾٟٓ تجییٗ )ٚ ثب احتیبط تبثیط ثط( تٛا٘بیی ایفبی ٘مفتمّیُ ٔی ;

، قطایظ اختٕبػی  224/0، چٍٍٛ٘ی ازاضٜ ػّٕی زا٘كٍبٜ  314/0اختٕبػی ضا ثٝ تطتیت ضضبیت اظ زا٘كٍبٜ 

ٚ قطایظ التهبزی زا٘كدٛیبٖ   126/0، قطایظ ؾیبؾی زا٘كدٛیبٖ  169/0، ذاللیت 210/0زا٘كدٛیبٖ

 ٔحبؾجٝ قسٜ ثٝ نٛضت ظیط ٔی ثبقس:stepwiseی ضٌطؾیٛ٘ی آٖ وٝ ثب ضٚـ ٔؼبزِٝا٘س. ثٝ ػٟسٜ زاقتٝ -092/0

 زا٘كدٛیبٖ ٞبی اختٕبػی(; تٛا٘بیی ایفبی ٘مف863/26)

     (+789/1اظ زا٘كٍبٜ ) بٖ زا٘كدٛی ضضبیت 

  

     (+681/0) زا٘كدٛیبٖ اختٕبػی قطایظ     

  

 (+1ذاللیت ) پطٚضـ            

 (+710/0ازاضٜ ػّٕی زا٘كٍبٜ ) چٍٍٛ٘ی  

 (+319/0) زا٘كدٛیبٖ قطایظ ؾیبؾی     

 -(182/0)زا٘كدٛیبٖ قطایظ التهبزی         

ایٗ ٔؼبزِٝ ثٝ ٔؼٙی آٖ اؾت وٝ ثٝ اظای یه ٚاحس تغییط زض ضضبیت اظ زا٘كٍبٜ ٔتغیطٞبی ٔرتّف زض  ٔمبزیط

ٞبی اختٕبػی ضا قبٞس ذٛاٞیٓ ثٛز. ایٗ ٔمبزیط ثطای قطایظ اختٕبػی ٚاحس افعایف زض تٛا٘بیی ایفبی ٘مف 789/1

، ثطای قطایظ 710/0ٍی ازاضٜ ػّٕی زا٘كٍبٜ ، ثطای چ1ٍ٘ٛذاللیت پطٚضـ ، ثطای681/0زا٘كدٛیبٖ

 ثبقس. ٔی  -182/0ٚ ثطای قطایظ التهبزی زا٘كدٛیبٖ   319/0ؾیبؾی زا٘كدٛیبٖ 
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٘تبیح ثسؾت آٔسٜ اظ تحّیُ چٙس ٔتغیطی ٌٛیبی ایٗ اؾت وٝ ػٛأُ ٔطتجظ ثب زا٘كٍبٜ تبثیط ثیكتطی ثط اضتمبء 

 (7)خسَٚ  ٞبی اختٕبػی زاضز.ی ایفبی ٘مفتٛا٘بی

 تا عَاهل هؤثرتَاًایی ایفای ًمص اجتواعی  تحلیل چٌد هتغیری :( 7)جدٍل

 داری هعٌی همدار       عَاهل هؤثر

 379/6000/0 789/1 314/0 292/0 294/0 542/0 رضایت از داًطگاُ

 210/0681/0723/4000/0 385/0 388/0 623/0 داًطجَیاى ضرایظ اجتواعی

 169/01032/4000/0 415/0 420/0 648/0 خاللیت

 224/0710/0485/4000/0 439/0 446/0 668/0 ادارُ علوی داًطگاُ

 126/0319/0985/2003/0 456/0 464/0 681/0 داًطجَیاى ضرایظ سیاسی

 02/0-285/2-182/0-092/0 463/0 472/0 687/0 داًطجَیاى ضرایظ التصادی

 

 :  داًطجَیاىتحلیل چٌد هتغیری تَاًایی ایفای ًمص اجتواعی تا اجسای ضرایظ 

ٔتغیط ٔؼٙبزاض ثٛزٜ  6ٔتغیط ٚاضز قسٜ ثٝ ٔؼبزِٝ ضٌطؾیٖٛ، ضاثغٝ  11( ٔكرم اؾت اظ 8ٕٞب٘غٛض وٝ زض خسَٚ )

یفبی ٘مكٟبی اختٕبػی ثغٛض ٕٞعٔبٖ ی ٔتغیطٞبی فٛق ثب تٛا٘بیی ا٘تبیح ثٝ زؾت آٔسٜ ثیبٍ٘ط آٖ اؾت ضاثغٝاؾت. 

اظ تغییطات تٛا٘بیی ایفبی ٘مف زا٘كدٛیبٖ ضا تجییٗ ٕ٘بیٙس. ٍٞٙبٔی وٝ   =33/0ثبقس ٚ ٔی تٛا٘ٙس ٔی =560/0

 325/0قٛز ایٗ ضطیت ثٝ تٛاٖ تجییٗ تغییطات ثب تٛخٝ ثٝ تؼساز ٔتغیطٞبی ٚاضز قسٜ زض ٔؼبزِٝ زض ٘ظط ٌطفتٝ ٔی

ٞبی یبثس. ثغٛض ٕٞعٔبٖ ثیكتطیٗ ؾٟٓ تجییٗ )ٚ ثب احتیبط تبثیط ثط( تٛا٘بیی ایفبی ٘مفتمّیُ ٔی ;

 229/0، ٔكبضوت اختٕبػی  145/0، قبذم ٞٛیت ّٔی  281/0اختٕبػی ضا ثٝ تطتیت قبذم أیس ثٝ آیٙسٜ

ثٝ ی ضٌطؾیٛ٘ی آٖ ٔؼبزِٝا٘س.  ثٝ ػٟسٜ زاقتٝ 145/0ٚ تؼٟس اختٕبػی   -163/0، عجمٝ اختٕبػی 

 نٛضت ظیط ٔی ثبقس:

 ٞبی اختٕبػی زا٘كدٛیبٖ(; تٛا٘بیی ایفبی ٘مف268/65)

     (+681/0) قبذم أیس ثٝ آیٙسٜ            

  

 (+042/1) قبذم ٞٛیت ّٔی  

 (+666/9) اختٕبػیٔكبضوت                

 -(887/2) عجمٝ اختٕبػی                   

 +(148/2)اػتٕبز اختٕبػی                       

 507/3 أیس ثٝ آیٙسٜٔتغیطٞبی ٔرتّف زض ایٗ ٔؼبزِٝ ثٝ ٔؼٙی آٖ اؾت وٝ ثٝ اظای یه ٚاحس تغییط زض  ٔمبزیط

 قبذم ٞٛیت ّٔیٞبی اختٕبػی ضا قبٞس ذٛاٞیٓ ثٛز. ایٗ ٔمبزیط ثطای ی ٘مفٚاحس افعایف زض تٛا٘بیی ایفب

اػتٕبز ثطای  ٚ  -887/2 عجمٝ اختٕبػی، ثطای  666/9ٔكبضوت اختٕبػی ، ثطای 042/1زا٘كدٛیبٖ

 (8)خسَٚ ثبقس. ٔی 148/2 اختٕبػی
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 داری هعٌی همدار       عَاهل هؤثر

 184/7000/0 507/3 281/0 119/0 121/0 347/0 ضاخص اهید تِ ایٌدُ

 145/0042/1437/3001/0 202/0 206/0 453/0 ضاخص َّیت هلی

 229/0666/9914/5000/0 249/0 254/0 504/0 هطارکت اجتواعی

 000/0-176/4-887/2-163/0 284/0 290/0 538/0 عثمِ اجتواعی

 000/0 235/4 172/1 175/0 306/0 313/0 560/0 اعتواد اجتواعی

 000/0 742/3 148/2 145/0 325/0 333/0 577/0 تعْد اجتواعی

 

 :  داًطجَیاى ای ضرایظ داًطگاّیتحلیل چٌد هتغیری تَاًایی ایفای ًمص اجتواعی تا اجس

ٔتغیط ٔؼٙبزاض ثٛزٜ اؾت.  10ٔتغیط ٚاضز قسٜ ثٝ ٔؼبزِٝ ضٌطؾیٖٛ،ضاثغٝ  21( ٔكرم اؾت اظ 9ٕٞب٘غٛض وٝ زض خسَٚ )

 =674/0ی ٔتغیطٞبی فٛق ثب تٛا٘بیی ایفبی ٘مكٟبی اختٕبػی ثغٛض ٕٞعٔبٖ ٘تبیح ثٝ زؾت آٔسٜ ثیبٍ٘ط آٖ اؾت ضاثغٝ

اظ تغییطات تٛا٘بیی ایفبی ٘مف زا٘كدٛیبٖ ضا تجییٗ ٕ٘بیٙس. ٍٞٙبٔی وٝ تٛاٖ تجییٗ =45/0بقس ٚ ٔی تٛا٘ٙس ثٔی

 446/0قٛز ایٗ ضطیت ثٝ تغییطات ثب تٛخٝ ثٝ تؼساز ٔتغیطٞبی ٚاضز قسٜ زض ٔؼبزِٝ زض ٘ظط ٌطفتٝ ٔی

ٞبی تجییٗ )ٚ ثب احتیبط تبثیط ثط( تٛا٘بیی ایفبی ٘مفیبثس. ثغٛض ٕٞعٔبٖ ثیكتطیٗ ؾٟٓ تمّیُ ٔی ;

،  166/0، آٔٛظـ ٘حٜٛ زضؼ ذٛا٘سٖ  176/0اختٕبػی ضا ثٝ تطتیت ضضبیت اظ زا٘كٍبٜ زض ثطاثط ٞعیٙٝ ٞب 

،   115/0ٔكبضوت زض زا٘كٍبٜ  ، أىبٖ 092/0، تٛا٘بیی تطویت ضاٜ حّٟب  160/0ضضبیت اظ اؾبتیس 

، ٔیعاٖ لجَٛ ضاٜ حّٟبی اضائٝ قسٜ  117/0، ٔیعاٖ ثطآٚضزٜ قسٖ ا٘تظبضات  138/0تٛا٘بیی اضائٝ ضاٜ حُ خسیس 

ی ضٌطؾیٛ٘ی ٔؼبزِٝا٘س. ثٝ ػٟسٜ زاقتٝ 085/0، ٚ أىبٖ ٘مس زض زا٘كٍبٜ  090/0، تدطثٝ ػّٕی  110/0

 ثٝ نٛضت ظیط ٔی ثبقس:آٖ 

 ٞبی اختٕبػی زا٘كدٛیبٖ(; تٛا٘بیی ایفبی ٘مف352/69)

  

 (+420/3ضضبیت اظ اؾبتیس )  

 (+088/2تطویت ضاٜ حّٟب )               

    (+640/3آٔٛظـ ٘حٜٛ زضؼ ذٛا٘سٖ )                       

 +(791/3)اظ زا٘كٍبٜ زض ثطاثط ٞعیٙٝ ٞبضضبیت               

 (+985/2أىبٖ ٔكبضوت زض زا٘كٍبٜ)       

 ( +528/3اضائٝ ضاٜ حُ خسیس)                 

 ( +129/3ثطآٚضزٜ قسٖ ا٘تظبضات )                    

 ( +226/2لجَٛ ضاٜ حّٟبی اضائٝ قسٜ )               

 (+014/2ّی )ٕتدطثٝ ػ                                

 ( +978/1أىبٖ ٘مس زض زا٘كٍبٜ )                    

ٔتغیطٞبی ٔرتّف زض ایٗ ٔؼبزِٝ ثٝ ٔؼٙی آٖ اؾت وٝ ثٝ اظای یه ٚاحس تغییط زض ضضبیت اظ اؾبتیس  ٔمبزیط

اٞیٓ ثٛز. ایٗ ٔمبزیط ثطای تٛا٘بیی ٞبی اختٕبػی ضا قبٞس ذٛٚاحس افعایف زض تٛا٘بیی ایفبی ٘مف 420/3

، ثطای ضضبیت اظ زا٘كٍبٜ زض ثطاثط 640/3، ثطای آٔٛظـ ٘حٜٛ زضؼ ذٛا٘سٖ 088/2تطویت ضاٜ حّٟب 
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 528/3  ، ثطای تٛا٘بیی اضائٝ ضاٜ حُ خسیس 985/2، ثطای أىبٖ ٔكبضوت زض زا٘كٍبٜ 791/3ٞعیٙٝ ٞب 

، ثطای تدطثٝ  226/2، ثطای لجَٛ ضاٜ حّٟبی اضائٝ قسٜ  129/3، ثطای ثطآٚضزٜ قسٖ ا٘تظبضات   

 ثبقس. ٔی  978/1، ثطای أىبٖ ٘مس زض زا٘كٍبٜ  014/2ػّٕی  

 اجسای ضرایظ داًطگاّیتا ی ًمص اجتواعی تَاًایی ایفا تحلیل چٌد هتغیری :( 9)جدٍل

 داری هعٌی همدار       عَاهل هؤثر

 619/4000/0 420/3 160/0 179/0 180/0 425/0 رضایت اساتید

 092/0088/2568/201/0 264/0 266/0 516/0 ترکیة راُ حلْا

 166/0640/3942/4000/0 323/0 326/0 571/0 آهَزش ًحَُ درض خَاًدى

 رضایت از داًطگاُ در تراتر 
 ّسیٌِ

616/0 379/0 375/0 
176/0791/3526/5000/0 

 001/0 375/3 985/2 115/0 396/0 401/0 633/0 اهکاى هطارکت در داًطگاُ

 000/0 203/4 528/3 138/0 411/0 416/0 645/0 ارائِ راُ حل جدید

 000/0 672/3 129/3 117/0 425/0 431/0 657/0 هیساى ترآٍردُ ضدى اًتظارات

 هیساى لثَل راُ حلْای ارائِ
 ضدُ 

664/0 441/0 434/0 
110/0 226/2 350/3 001/0 

 003/0 987/2 014/2 090/0 441/0 449/0 670/0 لیوتجرتِ ع

 01/0 494/2 978/1 085/0 446/0 454/0 674/0 اهکاى ًمد در داًطگاُ

 

 :ٍ پیطٌْادات ًتیجِ گیری .6

ٌیطز ٚ افطاز ایٗ ا٘تظبضات یب ٝ ا٘تظبضات اػضبی ٌطٜٚ اظ فطزی اؾت وٝ زض یه ٔٛلؼیت اختٕبػی ذبل لطاض ٔی٘مف ٔدٕٛػ

٘ظٓ اختٕبػی ا٘تظبضات  وٙٙس.ٞٙدبضٞب ٚ اضظقٟبی ٔطتجظ ثب ٔٛلؼیت اختٕبػی ضا زض فطایٙس اختٕبػی قسٖ ذٛز زضٚ٘ی ٔی

ؾبذتبض اختٕبػی ٟ٘بز ػّٓ زض خٛأغ خسیس اؾت ٚ زض وٙبض ؾبیط زا٘كٍبٜ ثركی اظ ٚ  ٞبؾت آٌبٞب٘ٝ ٟ٘بزیٙٝ قسٜ اظ ٘مف

ٞبی اختٕبػی آتی آ٘بٖ زض ٟ٘بزٞبی اختٕبػی وٙٙسٜ، ٘مف ٟٕٔی زض اضتمبء تٛا٘بیی زا٘كدٛیبٖ ثطای پصیطـ ٚ ایفبی ٘مف

 فطایٙس اختٕبػی ٕ٘ٛزٖ آ٘بٖ زاضز.

ٔی  80/0یؼٙی زض حس ٔتٛؾظ ثب ا٘حطاف ٔؼیبض  6اظ  32/3ثغٛض ٔتٛؾظ ٔیعاٖ تٛا٘بیی ایفبی ٘مف ٞبی اختٕبػی زا٘كدٛیبٖ 

ٞبی اختٕبػی وٝ زض حبَ ٞبی ٔب زض اختٕبػی وطزٖ زا٘كدٛیبٖ ثطای ایفبی ٘مفثبقس. ایٗ ثساٖ ٔؼٙبؾت وٝ وٝ زا٘كٍبٜ

ٛظـ ػبِی ثٝ حبضط ثٝ ػٟسٜ زاض٘س ٚیب زض آیٙسٜ ثٝ ػٟسٜ ذٛاٞٙس ٌطفت اظ تٛفیك ٘ؿجی ثطذٛضزاض٘س. الظْ اؾت ثط٘بٔٝ ضیعاٖ آٔ

 ٟٔٓ تٛخٝ ثیكتطی زاقتٝ ثبقٙس.

ٞب ٘كسٜ ٞب ٔمبِٝ ٔٛفك ثٝ ؾٙدف زلیك تؼبزَ ٚ خٟت ٌیطی ازاضٜ أٛض زا٘كٍبٜٞطچٙس وٝ ثٝ زِیُ ٚخٛز ثطذی ٔحسٚزیت

فغ اؾت، أب قٛاٞس ثیبٍ٘ط آٖ اؾت وٝ تؼبزَ ٚ خٟت ٌیطی ٔغّٛة زض ازاضٜ زا٘كٍبٜ زض حس لبثُ ا٘تظبض ٚ الظْ ٘یؿت. ثطای ض

ٞبی غیط قغّی ٚ ٞبی اختٕبػی ذٛز ثٛیػٜ ٘مفایٗ ٘میهٝ الظْ اؾت زض تٛإ٘ٙس ؾبظی زا٘كدٛیبٖ ثطای ایفبی ٘مف

 ٞبی اختٕبػی ثط٘بٔٝ ضیعی الظْ نٛضت ٌیطز.ٕٞچٙیٗ تٛخٝ زازٖ زا٘كدٛیبٖ ثٝ ٞسف غبیی ذّمت ا٘ؿبٖ زض ایفبی ٘مف

ٍ٘ط فبنّٝ ظیبز ٘ظٓ ٔٛخٛز ثب ٘ظٓ وبُٔ ٔی ثبقس. ایٗ تفبٚت ٔحبؾجٝ قس وٝ ثیب 295/0٘ؿجت ٘ظٓ ٔٛخٛز ثٝ ٘ظٓ وبُٔ 

 ٞبؾت. ظیبز ثیكتط ٘بقی اظ ػسْ تؼبزَ زض ضقس ٚ ػسْ تٛخٝ ثٝ خٟت ٌیطی زض فؼبِیت  زا٘كٍبٜ
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ٚاضز زا٘كٍبٜ قسٜ ا٘س  1وٕتطیٗ تٛا٘بیی ایفبی ٘مف زض زا٘كدٛیبٖ قبذٝ فٙی ٚ ٟٔٙسؾی، زا٘كدٛیب٘ی وٝ ثب ؾٟٕیٝ ٔٙغمٝ 

ٌٛقعز ٔی  ضا ثبقس. ایٗ أط ضطٚضت تٛخٝ ثیكتط ثٝ ایٗ زا٘كدٛیبٖٞب ثٛزٜ ا٘س ٔیدٛیب٘ی وٝ ؾبوٗ ٔطاوع اؾتبٖٚ زا٘ك

 ٕ٘بیس.

أب ثط٘بٔٝ ضیعاٖ زض ثط٘بٔٝ ضیعی ذٛز ثٝ چٝ ػٛأّی ثبیس تٛخٝ زاقتٝ ثبقٙس ؾئٛاَ ٟٔٓ تطی اؾت وٝ ثبیس ثٝ آٖ پبؾرٍٛیی 

ای ٘ؿجتب لٛی ثب تٛا٘بیی ایفبی ٘مف آ٘بٖ زاقتٝ اؾت. یظ اختٕبػی زا٘كدٛیبٖ ضاثغٝقٛز. ثطاؾبؼ یبفتٝ ٞبی ایٗ ٔمبِٝ قطا

ٞبی اختٕبػی زاقتٝ ا٘س. ضطٚضت زاضز ضٕٗ تؿٟیُ زا٘كدٛیبٖ عجمبت پبییٗ ٚ ٔتٛؾظ تٛا٘بیی ثیكتطی زض ایفبی ٘مف

تٛخٝ ثیكتطی زاقتٝ ثبقٙس. قطایظ ٚضٚز ٚ تحهیُ زا٘كدٛیبٖ ایٗ عجمبت، ثٝ فطایٙس آٔٛظـ زا٘كدٛیبٖ عجمبت ثبال 

ٕٞچٙیٗ فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ أىبٖ ٔكبضوت اختٕبػی، افعایف اػتٕبز ٚ تؼٟس اختٕبػی زا٘كدٛیبٖ ٘یع ٔی تٛا٘س ثب افعایف تٛا٘بیی 

 ٞبی اختٕبػی زا٘كدٛیبٖ ٕٞطاٜ ثبقس. ایفبی ٘مف

زاقتٝ اؾت. ثؼجبضتی افطازی وٝ  33/0یٞبی اختٕبػی آ٘بٖ ٘یع ضاثغٝثٟجٛز قطایظ ؾیبؾی زا٘كدٛیبٖ ثب تٛا٘بیی ایفبی ٘مف

ٞبی اختٕبػی وٙٙس تٛا٘بیی ایفبی ٘مف٘ظبْ ؾیبؾی حبوٓ ثط خبٔؼٝ ضا ثیكتط لجَٛ زاقتٝ ٚ زض ایٗ ٘ظبْ احؿبؼ آظازی ٔی

احؿبؼ آظازی ثیكتط ٔٛخت ثٟجٛز قطایظ ؾیبؾی ٚ افعایف تٛا٘بیی  ا٘س. افعایف ٔكطٚػیت ؾیبؾی ٘ظبْ ٚثٟتطی ٞٓ زاقتٝ

 ٞبی اختٕبػی ذٛاٞس قس. ٘مف ایفبی

ٞط چمسض زا٘كدٛیبٖ قطایظ فطٍٞٙی ثٟتطی زاقتٝ ثبقٙس تٛا٘بیی ایفبی ٘مف ثٟتطی ٘یع ذٛاٞٙس زاقت. تمٛیت ٞٛیت ّٔی، 

افعایف أیس ثٝ آیٙسٜ ٚ پبی ثٙسی زیٙی زا٘كدٛیبٖ ثب ٔٛخت ثٟتط قسٖ قطایظ فطٍٞٙی زا٘كدٛیبٖ ٚ افعایف تٛا٘بیی ایفبی 

 قٛز.٘مف آ٘بٖ ٔی 

ٞبی اختٕبػی زاقتٝ اؾت. ایٗ ضاثغٝ ای ٔؼىٛؼ ثب تٛا٘بیی ایفبی ٘مفٕٞؿٛ ثب قطایظ عجمبتی افطاز، قطایظ التهبزی ضاثغٝ

ٔتبثط اظ قطایظ فطٍٞٙی اختٕبػی ٚ ؾیبؾی افطاز اؾت. ٔتبؾفب٘ٝ ثطذٛضزاضٞب تؼٟس وٕتطی ثٝ خبٔؼٝ زاض٘س ٚ ایٗ أط ذٛز ضا 

 زٞس.ٞب اختٕبػی ٘كبٖ ٔیا٘بیی ایفبی ٘مفٞبی ٔرتّف اظخّٕٝ تٛزض ظٔیٙٝ

ا٘س قطایظ زا٘كٍبٞی آٟ٘بؾت، ٞطچٝ افطاز اظ قطایظ زؾتٝ زیٍطی اظ ػٛأُ وٝ ثب تٛا٘بیی ایفبی ٘مف زا٘كدٛیبٖ ضاثغٝ زاقتٝ

ا٘كدٛیبٖ ٞبی اختٕبػی آ٘بٖ ٘یع ثیكتط ثٛزٜ اؾت. افعایف ضضبیت ززا٘كٍبٞی ثٟتطی ثط ذٛضزاض ثٛزٜ ا٘س تٛا٘بیی ایفبی ٘مف

تٙبؾت ٔٙبثغ تسضیؽ ثب ، ضضبیت اظ ضضبیت اظ اؾبتیس، ثطآٚضزٜ قسٖ ا٘تظبضات ثٛیػٜ ا٘تظبضات ػّٕیاظ زا٘كٍبٜ ذٛز وٝ ٔتبثط اظ 

 ٞبی اختٕبػی آٟ٘ب ٕٞطاٜ ذٛاٞس ثٛز.ثب افعایف تٛا٘بیی ایفبی ٘مفاؾت،  ضضبیت اظ ضقتٝ تحهیّی ٔؿبئُ ضٚظ،

زض وبضٞبی تحمیمبتی، اضظیبثی ثٟتط آ٘بٖ اظ ازاضٜ ػّٕی زا٘كٍبٜ، ثطٌعاضی ؾرٙطا٘ی  ٕٞچٙیٗ ٕٞىبضی ٚ ٔكبضوت زا٘كدٛیبٖ

اؾتفبزٜ اظ اؾبتیس ٔسػٛ ٚ اؾبتیس ذبضخی ثطای ؾرٙطا٘ی یب تسضیؽ، أىبٖ ٔكبضوت  ٞبی ػّٕی،ٞبی ػّٕی، ثطٌعاضی ٕٞبیف

ٞبی آٔٛظقی، آٔٛظـ ٟٔبضت ٞبی الظْ ٜ ٌطٜٚٞبی آٔٛظقی ٚ ازاضٞب، ثط٘بٔٝٞبی ٌطٜٚ، أىبٖ ٘مس ٔحتٛای والؼزض فؼبِیت

ٔٛخت ثٟجٛز پطٚضـ ذاللیت زا٘كدٛیبٖ ٞبی زا٘كدٛیی ذٛز ضا ثٟتط ا٘دبْ زٞٙس ٚ ثطای آ٘ىٝ زا٘كدٛیبٖ ثتٛا٘ٙس فؼبِیت

تٛا٘س ایٗ ٘تبیح ٔیٞبی اختٕبػی آ٘بٖ ٕٞطاٜ اؾت. قطایظ زا٘كٍبٞی زا٘كدٛیبٖ ٌكتٝ ٚ ثب افعایف ثیكتط تٛا٘بیی ٘مف

 ٞبی آٔٛظقی ثبقس. ٞب ٚ ٔسیطاٖ ٌطٜٕٚٞٙبی ذٛثی ثطای ٔؿئِٛیٗ زا٘كٍبٜضا
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ضضبیت اظ زا٘كٍبٜ، چٍٍٛ٘ی ازاضٜ ػّٕی زا٘كٍبٜ، قطایظ اختٕبػی زا٘كدٛیبٖ، پطٚـ ذاللیت ثغٛض ٕٞعٔبٖ ثٝ تطتیت ػٛأُ 

ٛا٘بیی ایفبی ٘مف زا٘كدٛیبٖ آ٘بٖ، قطایظ ؾیبؾی زا٘كدٛیبٖ ٚ قطایظ التهبزی زا٘كدٛیبٖ ثیكتطیٗ ؾٟٓ ضا زض تجییٗ ت

ٞب ثطای ثط٘بٔٝ ضیعی ٞب ثبقٙس. ایٗ تطتیت ثطای ػٛأُ ٔطثٛط ا٘س وٝ ٔی تٛا٘ٙس ضإٞٙبی ٔؿئِٛیٗ زض تكریم اِٚٛیتزاقتٝ

ثٝ قطایظ زا٘كدٛیبٖ قبذم أیس ثٝ آیٙسٜ، قبذم ٞٛیت ّٔی، ٔكبضوت اختٕبػی، عجمٝ اختٕبػی)ضاثغٝ ٔؼىٛؼ( ٚ تؼٟس 

وٙٙس، قطایظ زا٘كٍبٞی زا٘كدٛیبٖ ضضبیت اظ زا٘كٍبٜ زض ثطاثط ٞعیٙٝ ٞبیی وٝ زا٘كدٛیبٖ تحُٕ ٔی اختٕبػی ٚ ثطای

ٞبی زا٘كٍبٞی، ضضبیت اظ اؾبتیس،پطٚضـ ذاللیت، أىبٖ ٔكبضوت زض زا٘كٍبٜ، ٔیعاٖ ثطآٚضزٜ آٔٛظـ ٘حٜٛ ا٘دبْ فؼبِیت

 قس.ثبقسٖ ا٘تظبضات وّی، تدطثٝ ػّٕی ، ٚ أىبٖ ٘مس زض زا٘كٍبٜ ٔی
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