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چکیدُ :
ٔسیطاٖ ٔٙبثـ ا٘سب٘ی  ،ثطای تحمك اٞساف ذٛز زض ضاستبی ثط٘بٔٞ ٝبی استطاتژیه زض حٛظٙٔ ٜبثـ
ا٘سب٘ی سبظٔبٖ ٞب ،ضاٞی رع ثٟطٌ ٜیطی اظ ضٚش ٞب  ٚضٚیىطزٞبی ٔٙبست ٘ساض٘س  .ایٗ حسبسیت ثٝ
ا٘ساظٜای است و ٝتمطیجب  ٕٝٞضطوت ٞب ٚسبظٔبٖٞبی ٔٛفك یب زض رستزٛی ٔٛفمیت ضا تطغیت
وطز ٜاست و ٝثط٘بٔٞ ٝبیی رسی ٔ ٚستٕط ثطای آٔٛظش  ٚپطٚضش وبضوٙبٖ ضبیست ٝزاضت ٝثبضٙس ٚ
ایٗ ثط٘بٔٞٝب ضا ثب رس یت پیٍیطی وٙٙس .اظ سٛی زیٍط ،سیستٓٞبی استقسازیبثی ،أطٚظٔ ٜقیبضٞبی
ثیطتط  ٚپیچیس ٜتطی ضا ثطای اضظیبثی افطاز ث ٝوبض ٔی ٌیط٘س .ایٗ ٔقیبضٞب فال ٜٚثط ؽطفیت

ٞبی

ضٞجطی افطاز ثب اضظشٞب ٙٞ ٚزبضٞبی سبظٔبٖ ٘یع ٔطتجظ است  ٚضبُٔ ؽطفیت یبزٌیطی ٚ

ضضس

افطاز ٕٞ ٚچٙیٗ ٘تایذ حبغُ اظ فّٕىطز آٟ٘ب ٘یع ٔی ضٛز .ضطوتٞبی ٔٛفك زض ضٙبسبیی لبثّیتٞب
 ٚضبیستٍیٞب اٚال ث ٝاٞساف  ٚرٟت ٌیطی ٞبی استطاتژیه سبظٔب٘طبٖ تٛر ٝرسی زاض٘س ٚ
فٟطست لبثّیت ٞب ضا ثط اسبس ٘یبظٔٙسی ٞبی ٔطثٛط ث ٝایٗ استطاتژی ٞب تسٚیٗ ٔیوٙٙس  ٚحب٘یب زض
اضظیبثی لبثّیت ٜا  ٓٞثط فّٕىطز فقّی  ٓٞ ٚثط پتب٘سیُٞبی آ٘بٖ تبویس زاض٘سٔ .قیبضٞبی ٔطثٛط ثٝ
فّٕىطز ٔقٕٛال ضبُٔ ٘ح ٜٛزستیبثی ث ٝاٞساف تقییٗ ضس ٚ ٜاِتعاْ فّٕی ث ٝاضظش ٞب ٙٞ ٚزبضٞبی
ٔٛضز تٛر ٝسبظٔبٖ است زض حبِیى ٝپتب٘سیُ ثٔ ٝقٙی تٛا٘بیی ٞبی فطز ثطای ضٞجطی ٔٛفك زض
سغٛح ثبالتط است.
تالش ایٗ پژٞٚص ،ثب استفبز ٜاظ ضٚش تٛغیفی پیٕبیطی ثب ظٔی ٝٙوبضثطزی اضائ ٝفبوتٛضٞبیی
ثطای اضظیبثی ٚالقٍطایب٘ ٚ ٝغحیح افطاز ثب پتب٘سیُ ثبال ٔی ثبضسٕٞ .چٙیٗ افعایص زلت  ٚافتجبض
اضظیبثیٞب  ٚلضبٚت ٞبی شٙٞی ثب استفبز ٜاظ ضٚیىطزٞبی ٘ٛیٗ فّٓ ضٚا٘طٙبسی  ٚفبن

تٛضٞبی

ییت ثبظضٌبٖی زا٘طٍب ٜآظاز اسالْی ٚاحس تٟطاٖ ٔطوعی
 -1زا٘ص آٔٛذت ٝوبضضٙبسی اضضس ٔس ض
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 -2فض ٜ ٛیات فّٓی زا٘طىسٔ ٜس ض
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اضظضٕٙس ایٗ ضٚیىطزٞب اظ زیٍط اٞساف ایٗ پژٞٚص ٔی ثبضس .ربٔق ٝآٔبضی ایٗ ثطضسی ضطوت ٞبی
اضائ ٝزٙٞس ٜذسٔبت ایٙتط٘ت ٔی ثبضٙس و ٝتقساز آٟ٘ب زض ایطاٖ  11ضطوت است  .ث ٝفٛٙاٖ اثعاض
ا٘زبْ تحمیك اظ پطسطٙبٔ ٝای استفبز ٜضس و ٝضٚایی آٖ تٛسظ وبضضٙبسبٖ  ٚپبیبیی آٖ ة ا استفبزٜ
اظ آِفبی وط٘ٚجبخ ٔٛضز سٙزص لطاض ٌطفت ٝاست  .ثط ایٗ اسبس 250پطسطٙبٔ ٝثیٗ وبضضٙبسبٖ ضزٜ
سطپطستی ث ٝثبال تٛظیـ ضس  .سٔ ٝتغیط ضٙبذتی ،ضفتبضی ٔ ٚحیغی

زض ایٗ پژٞٚص ث ٝفٛٙاٖ

فبوتٛضٞبی ٔٛحط زض فطایٙس ضٙبذت استقسازٞب زض ٘ؾط ٌطفت ٝضس ٜو ٝتبحیط ایٗ سٔ ٝتغیط ز
ٔطاحُ ٔرتّف فطایٙس استقسازیبثی ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌطفت ٝاست
پصیطفت٘ ٝیع تبحیط فٕیك ایٗ فبوتٛضٞب ضا تبییس ٔی

ض

 .تحّیُٞبی آٔبضی غٛضت

وٙس٘ .تبیذ ثیبٍ٘ط ایٗ ٘ىت ٝاست و ٝحفؼ

استقسازٞب ٕٟٔتطیٗ ٔتغیط تبحیط پصیط اظ ٔتغیطٞبی ضٚیىطز ضٚا٘طٙبذتب٘٘ ٝسجت ث ٝسٙزص فّٕىطز
زض فطآیٙس ٔسیطیت استقساز است  .یقٙی ٕٟٔتطیٗ ٘مص ایٗ ٔتغیط ٞب زض حفؼ استقساز ٞب ٔیثبضس.
یٞبی ضٙبذتی ،خ ٚزوبضآٔسی ،
یٞبی ضفتبضی٘ ،ؾط ٜ
ٍاصُّای کليذی ٔ :سیطیت استقساز٘ ،ؾط ٜ
اضظیبثبٖ

هقذهِ
ٞط ضٚظ سبظٔبٖ ٞبی ثی ضٕبضی زض سطاسط رٟبٖ ثٙٔ ٝؾٛض افعایص زض آٔس یب وبٞص ٞعیٞ ٝٙبی
ذٛز زضثبض ٜی سطٔبیٌ ٝصاضی ٔبِی  ٚغیط ٔبِی سبظٔبٖ ذٛز تػٕیٓ ٌیطی ٔی
تػٕیٕبت پیچیسٌی ذبظ ذٛز ضا زاض٘س ٞ ٚطٌع ث ٝآسب٘ی اتربش ٕ٘ی

وٙٙس .ایٗ ٌٝ٘ٛ

ض٘ٛس ثٚ ٝیژ ٜظٔب٘ی وٝ

تػٕیٓ ٌیطی ٔطثٛط ث ٝاسترساْ ،تطفیـ یب تٛسق ٝی وبضوٙبٖ ثبضس  .اظ سٛیی «زض ٖٚظایی» یىی اظ
ٚیژٌیٞبی ٔتٕبیع ٔٛفك تطیٗ سبظٔبٖ ٞبست  .زض ٖٚظایی ثٔ ٝقٙی آٖ است و ٝثرص فٕس ٜای اظ
ٔسیطاٖ آیٙس ٜسبظٔبٖ ،اظ ٔیبٖ وبضوٙبٖ ثب استقساز ٕٞبٖ سبظٔبٖ ضٙبسبیی ضس ،ٜپطٚضش یبفتٚ ٝ
تبٔیٗ ض٘ٛس .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ است و ٝآٌبٞی اظ ضی ٜٛوبض سبظٔبٖ ٞبی ٔٛفك زض ظٔی ٝٙاستقسازیبثی
 ٚپطٚضش ٔسیطاٖ آیٙسٔ ٜی تٛا٘س ضإٙٞب  ٚضاٍٞطبی ٔفیسی ثطای سبیط سبظٔبٖ ٞب ثبضس تب ثب اٍِٛ
ثطزاضی اظ ٔٛفك تطیٗ سبظٔبٖ ٞب ،ثط٘بٔٞ ٝبی استقسازیبثی  ٚرب٘طیٗ پطٚضی ذٛز ضا عطاحی ٚ
تسٚیٗ وطز ٚ ٜث ٝارطا زضآٚض٘س.
تقساز ٔحسٚزی اظ ضطوت ٞب  ٚثٍٙبٞ ٜب ٚالقب آٔبز ٜضٚیبضٚیی ثب ضطایغی ٞستٙس و ٝآٖ ضا رًٙ
استقسازٞب ٘بٔیس ٜا٘س  .ث ٝعٛض عجیقی تقساز ٔسیطاٖ اضضس سبظٔبٖ ٞبٕٞ ،ب ًٙٞثب ضضس فقبِیت ٞبی
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التػبزی افعایص ٔی یبثس .فال ٜٚثط وٕجٛز ٔسیطاٖ ثبیس ثٔ ٝطىالت ٘بضی اظ ٘ٛؿ ظٔیٞ ٝٙبی تزطثی
ٔسیطاٖ فطزا ؤ ٝتفبٚت اظ ٟٔبضت ٞبی ٔٛضز ٘یبظ زض حبَ حبضط است ٘یع ث ٝفٛٙاٖ یه ٔطىُ
رسی اضبض ٜوطز ،چطاو ٝالتػبز رٟب٘ی  ٚپٛیبی آیٙس٘ ٜیبظٔٙس افطازی ثب ٔزٕٛف ٝپیچیس ٜتطی اظ
ٟٔبضت ٞبست  .سبظٔبٖٞبی وٕی ٞستٙس و ٝاثتىبضات  ٚتساثی ض الظْ ثطای تبٔیٗ  ٚپطٚضش ایٗ
لبثّیتٞب ضا زض اذتیبض زاض٘س  ٚث ٝا٘زبْ ٔی

ضسب٘ٙس ،ثطفىس زض اغّت سبظٔبٖ ٞب ،پطٚضش افطاز

ثػٛضت تػبزفی  ٚغیط ثط٘بٔ ٝضیعی ضس ٜاتفبق ٔی افتس .أیس است ٘تبیذ ایٗ پژٞٚص زض رٟت
ضٙبسبیی ٞط چ ٝثٟتط وبضوٙبٖ ٔستقس ،تٛسق ٚ ٝربث ٝربیی ضغّی آ٘بٖ اظ عطیك افعایص زا٘ص ٚ
ٟٔبضتٞبی ٔیبٖ ٚؽیف ٝای زض سبظٔبٖ ٔفیس ٚالـ ٌطزز .

طزح تحقيك
تياى هغالِ تحقيك :اضظیبثی فّٕىطز ،ث ٝفٛٙاٖ یىی اظ اثعاض ٞبی ٔٔ ٟٓسیطیتی ثطای وطف
استقسازٞبست .فٛأّی و ٝضتج ٝثٙسی ٔیض٘ٛس ،تمطیجب زض ٞط ز ٚفطایٙس  ٓٞپٛضب٘ی زاض٘س( .فبِٕط ٚ
زیٍطاٖ )183 ،1387،اظ عطفی ضٙبذت ٚیژٌیٞبی فطزی  ٚضرػیتی ٔب ضا ث ٝضٙبذت لبثّیتٞبی
ثبِمٜٛی فطز ضٔ ٖٕٛٙٞیوٙس .ثٕٞ ٝیٗ فّت ا٘زبْ غحیح اضظیبثی فّٕىطز  ٚا٘تربة فبوتٛضٞبی
غحیحی و ٝثتٛاٖ ٜة ٚسیّ ٝآٟ٘ب ،سٙزص ضا ث٘ ٝح ٛغحیح ا٘زبْ زاز ٘مص ثعضٌی زض ایٗ ش٘بذت
زاضز .تحمیك حبضط ثٙٔ ٝؾٛض اضائِٛٔ ٝفٞٝبیی رٟت سٙزص لبثّیتٞب ثب استفبز ٜاظ ضٚیىطز ٞبی
ضٚا٘طٙبسی  ٚذػٛغب ضٚیىطز «یبزٌیطی ارتٕبفی زض ضرػیت» ا٘زبْ ضس ٜاست ٔ ٚسبِ ٝایٗ
است و ٝآیبٔی تٛاٖ ثب اغ َٛایٗ ضٚیىطز ،لبثّیتٞبی فطز ضا ثب استفبز ٜاظ ضٚشٞبی ٔرتُف اضظیبثی
فّٕىطز ضٙبسبیی ٕ٘ٛز؟
اّويت پضٍّؼ :تغییطات سطیـ ٌ ٚستطز ٜای و ٝزض سبظٔبٖ ٞبی أطٚظی ثٛرٛز آٔس ،ٜسجت
ضس ٜاست تب وٕجٛز ٟٔبضت ٞب اظ چبِص ٞبی فٕس ٜثبظاض وبض ة ٜضٕب ض آیس  .تمبضبی ضٚث ٝافعایص
وبضفطٔبیبٖ ثطای رصة ٘یطٞٚبی ٔبٞط اظ سٛیی  ٚتٕبیُ وبضوٙبٖ تٛإ٘ٗز ثطای تػبحت  ٚزض اذتیبض
ٌطفتٗ ٔطبغُ ثب اضظش اظ سٛیی زیٍط ،ثبفج ضس ٜاست تب یه ٘جطز ٔ ٚجبضظ ٜای ضىُ ثٍیطز ،وٝ
ثی ٔٙبسجت ٘یست آٖ ضا ٘جطز استقساز ٞب ثٙبٔیٓ  (Carole Tansley, 2011, 51) .زض ایٗ ٘جطز،
سبظٔبٖٞبی ٔٛفك زض پی آٖ ٞستٙس و ٝاستطاتژی ٞب  ٚذظ ٔطیٞب  ٚضٚیٞٝبی ذٛز ضا ث ٌٝ٘ٛ ٝای
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ثٟجٛز ثرطٙس و ٝثتٛا٘ٙس استقسازٞبیی ضا و ٝثطای تسا ْٚحیبت التػبزی ضبٖ ضطٚضی است رصة
وٙٙس ،تٛسق ٝثسٙٞس  ٍٝ٘ ٚزاض٘س  ،ث ٝفجبضتی لبزض ثبضٙس ثط استقساز ٞب ٔسیطیت وٙٙس .زض ایٗ ٔیبٖ
ضٙبسبیی ضٚشٞبیی و ٝزض ثٟجٛز ایٗ ٔ ٟٓضطوتٞب ضا یبضی ضسبٖ ز لبثُ تٛر ٝاست اظ ایٗ ضٚ
إٞیت ایٗ پژٞٚص زض رٟت اضائ ٝضاٞىبضٞبیی ثطای ا٘زبْ ٞط چ ٝثٟتط فطایٙس ٔسیطیت استقساز
حبئع إٞیت ٔیثبضس.
اّذاف تحقيك  :ثغٛض وّی ٔسیطیت استقساز ث ٝز ٚزِیُ حبئع إٞیت است  .زِیُ ا َٚآٖ است
ؤ ٝسیطیت استقساز ٔغٕئٗ ٔی سبظز و ٝسبظٔبٖ ثغٛض ٔٛفك استقسازٞبی ضطٚضی ضا ث ٝچًٙ
ٔیآٚضز ٍ٘ ٚبٔ ٜی زاضز .زِیُ ز ْٚایٗ است و ٝثسیٗ ٚسیّ ٝوبضوٙبٖ ث ٝسبظٔبٖ فاللٙٔ ٝس
ٔیض٘ٛسٛٔ .ضتٔ ٖٛقتمس است ؤ ٝسیطیت استقساز ثطای زضٌیط

سبذتٗ وبضوٙبٖ زض سبظٔبٖ

ضطٚضی استٔ( .بتیٌٛبی ،زٚضیس سیٕع)23 ،2006،
احط ثرطی اغّی  ٝ٘ ٚایی ٞط سیستٓ رب٘طیٙی ثستٍی ث ٝتٛا٘بیی ایٗ سیستٓ زض ا٘تػبة
وبضوٙبٖ ضبیست ٝزض ظٔبٖ ٔٙبست ٔ ٚمتضی زض ٔٙبست تطیٗ ٔطبغُ ٛٔ ٚلقیت

ٞبی سبظٔب٘ی

استٕٞ ،چٙیٗ ث ٝتٛا٘بیی زض حفؼ وبضوٙبٖ ضبیست ٚ ٝتبٔیٗ رطیبٖ ٔٙؾٕی اظ ٔسیطاٖ ٔستقس ثط
اسبس ٘یبظٔٙسی ٞبی أطٚظ  ٚفطزای سبظْاٖ وٕه ٔی وٙس .اظ ایٗ ض ٚتحمیك اضائ ٝضس ٜثب اٞساف
شیُ ٔیثبضس:
.1

افعایص زلت  ٚافتجبض اضظیبثیٞب  ٚلضبٚتٞبی شٙٞی ثطای ضٙبسبیی افطاز ثب استقساز

.2

اضائ ٝفبوتٛضٞبیی ثطای اضظیبثی ٚالقٍطایب٘ ٚ ٝغحیح افطاز ثب پتب٘سیُ ثبال

.3

تٛا٘بیی ضٙبذت وبضوٙبٖ ضبیست ٚ ٝتبٔیٗ  ٚتعض یك رطیبٖ ٔٙؾٕی اظ افطاز ٔستقس ثط

اسبس ٘یبظٞبی أطٚظ  ٚفطزای سبظٔبٖ
.4

افعایص تٛا٘بیی اضظیبثبٖ  ٚتٛسق ٝلبثّیتٞبی آ٘بٖ زض ضٙبسبیی افطاز ثب پتب٘سیُ ثبال

پيؾيٌِی تحقيقات داخلي ٍ خارجي
زض ثطضسی پیطی ٝٙتحمیك ٞسف ٔب ایٗ است و ٝث ٝایٗ ٔسئّ ٝثپطزاظیٓ و ٝتحمیمبت لجّی چٝ
سٕٟی زض ضٚضٗ ضسٖ ٔسبِٛٔ ٝضز ثطضسی ٔب زاضت ٝا٘س  ٚتحمیك و٘ٛٙی چ٘ ٝمطی زض ٌستطش
زا٘ص زضثبضٔ ٜسبِٛٔ ٝضز ثطضسی ذٛاٞس زاضت( .فطٍٙٞی  )52 ،1390 ،پس اظ رستز ٚ ٛثطضسی
زض پبیٍبٞ ٜبی فّٕی ٔ ٚطاوع زا٘طٍبٞی٘ ،تبیزی و ٝحبغُ ضس ثسیٗ ضطح ٔی ثبضس  .الظْ ث ٝشوط
است و ٝتب و ٖٛٙتحمیمی ٔغبثك  ٚیب حتی ٔطبث ٝثب تطویت ٔتغیطٞبی ٔٛرٛز زض ایٗ تحمیك
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غٛضت ٍ٘طفت ٝاست أب زض ٔٛضز ٞطیه اظ ٔتغیط ٞبی ٔطتجظ ثب ٔٛضٛؿ ،تحمیمبتی غٛضت ٌطفتٝ
است و ٝزض ازأ ٝث ٝضطح ثطذی اظ ٔطتجظ تطیٗ تحمیمبت ٔیپطزاظیٓ.
تحمیمی ثب فٛٙاٖ عطاحی اٍِٛی تٛسقْ٘ ٝبثـ ا٘سب٘ی وبض آفطیٗ ثط اسبس ٘ؾطی ٝیبزٌیطی
ارتٕبفی زضسبَ  1388تٛسظ سیس ٔسقٛز پٛضسقیس ثطای زضیبفت زضر ٝزوتطی ٔٙبثـ ا٘سب٘ی زض
زا٘طٍب ٜربٔـ أبْ حسیٗ (ؿ) غٛضت ٌطفتٞ ،سف اظ ایٗ تحمیك ضٙبسبیی فٛأُ ٔٛحط ثط ایزبز
اٍ٘یع ٜوبضآفطیٙی زض افطاز ثٛز و ٝزض ایٗ تحمیك ٔتغیطٞبی ضفتبضی ،ضٙبذتی ٔ ٚحیغی ث ٝفٛٙاٖ
ظٔی ٝٙسبظ ایٗ اٍ٘یعش ٔقطفی ضس٘س  .تحمیك ٔصوٛض پس اظ تقییٗ ٔسَ ٔفٟٔٛی  ٚتبییس ضٚایی
تٛسظ ذجطٌبٖ ٕٞ ٚچٙیٗ تٛظیـ پطسطٙبٔ ٚ ٝارطای ٔػبحجٞ ٝبی ٘یٕ ٝسبذتبض یبفت ،ٝثب ٘ 23فط اظ
وبضآفطیٙبٖ ثطتط رطٛٙاض ٜی ضید ثٟبیی ،ا٘زبْ ضس  .ضٚش تحمیك ،ث ٝضی ٜٛی وٕی  ٚویفی است .
زض ثرص وٕی ٞسف ٔحمك ،تقییٗ اِٛٚیت فٛأُ ٔحیغی ٔ ٚیعاٖ تبحیطٌصاضی فٛأُ ٔعثٛض ثط
تٛسقٝی ٔٙبثـ ا٘سب٘ی وبض آفطیٗ ثٛز ٜاست.
یبفتٞٝبی ثرص وّٕی ٘طبٖ ٔی زٞس اظ زیسٌب ٜوبض آفطیٙبٖ ،اثتسا سبیط فٛأُ ٔحیغی ثب
ٔیبٍ٘یٗ  ٚ 5/52سپس ذب٘ٛاز ٜثب ٔیبٍ٘یٗ  5/33تأحیط ثسیبض ظیبزی ثط تٛسقٝی وبض آفطیٙی زاضز.
زضثرص ویفی ،اعالفبت حبغُ اظ ٔػبحجٞ ٝب ،پس اظ پیبز ٜسبظی ثطاسبس «٘ؾطی ٝثٙیبزی» ٔٛضز
تزعی ٚ ٝتحّیُ لطاض ٌطفت ٝاست ٘ .تیز ٝتحمیك ،ث ٝغٛضت ٔسَ فّّی ،ظٔی ٝٙای ٚ ٚاسغ ٝای اضائٝ
ٌطزیس ٜاست.
زض تحمیك زیٍطی و ٝتحت فٛٙاٖ ثطضسی ضاثغ ٝثیٗ وبضوطزٞبی ٘ؾبْ اضظیبثی وبضوٙبٖ ٚ
تقٟسسبظٔب٘ی آ٘بٖ تٛسظ ٔحٕسضضب اغفٟب٘یبٖ زض زا٘طٍب ٜتٟطاٖ رٟت زضیبفت ضسبِ ٝوبضضٙبسی
اضضس زض سبَ  89اضائ ٝضس ثیبٖ ٌطزیس و ٝوبضوٙبٖ یه سبظٔبٖ فٕٔٛب زیس ٔخجتی ٘سجت ثٝ
اضظیبثی فّٕىطز ٘ساض ٘س ٚ ٚرٛز آٖ ضا ٔب٘قی زض رٟت ضسیسٖ ث ٝاٞساف ذٛز ٔی زا٘ٙس  ٚثط ایٗ
ثبٚض٘س و٘ ٝؾبْ اضظیبثی فّٕىطز ٔٛرت فسْ زستیبثی آٟ٘ب ث ٝپبزاشٔ ،عایب  ٚربیٍبٛٔ ٜضز ٘ؾط
ٌطزیس ٜاست  ٚثٙبثطایٗ آٟ٘ب ایٗ ٘ؾبْ ضا ٘بفبزال٘ٔ ٝی پٙساض٘س .ایٗ تحمیك ضاثغ ٝثیٗ وبضوطزٞبی
٘ؾبْ اضظیبثی فّٕىطز وبضوٙبٖ  ٚتقٟس سبظٔب٘ی آ٘بٖ زض سبظٔبٖ آٔٛظش  ٚپطٚضش ضٟط اغفٟبٖ ضا
ثطضسی ٔی وٙس .ثطایٗ اسبس زٚاظز ٜفطضی ٝتسٚیٗ ٌطزیس ٔ .تغیطٞبی ٔستمُ تحمیك چٟبض وبضوطز
٘ؾبْ اضظیبثی فّٕىطز ضبُٔ  :تطفیـ ،پبزاش ،آٔٛظش  ٚافعایص حمٛق ٔی ثبضس ٔ ٚتغیط ٚاثست ،ٝتقٟس
سبظٔب٘ی ضبُٔ تقٟس فبعفی ،تقٟس ٔستٕط  ٚتقٟس ٙٞزبضی ٔی ثبضس .ایٗ تحمیك ثطحست ضٚش،
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تٛغیفی پیٕبیطی ٛ٘ ٚؿ تحمیك ثطٔجٙبی ٞسف ،وبضثطزی است  .ربٔق ٝآٔبضی وبضوٙبٖ آٔٛظش ٚ
پطٚضش ضٟط اغفٟبٖ و ٝتقساز آٟ٘ب ٘ 391فط ٔیثبضس ،زض٘ؾط ٌطفت ٝضس ٜاست  .و ٝاظ ایٗ تقساز
ٌٕ٘ ٖٛیطی عجم ٝای ٔتٙبست ثب حزٓ ٕ٘ ٝ٘ٛا٘تربة ضس٘س  .اثعاض ا٘ساظٌ ٜیطی زض
٘ 113فط اظ عطیك ٜ
ایٗ پژٞٚص پطسطٙبٔ 18 ٝسٛاِی ٘ؾبْ اضظیبثی فّٕىطز  18 ٚسٛاِی تقٟس سبظٔب٘ی ثٛز و ٝثٝ
تطتیت ثب ضطایت پبیبیی

ٛٔ 0/95 ٚ 0/89ضز استفبز ٜلطاض ٌطفت

٘ .تبیذ ٘طبٖ زاز و ٝثیٗ

وبضوطزٞبی ٘ؾبْ اضظیبثی فِٓىطز وبضوٙبٖ  ٚتقٟس سبظٔب٘ی آ٘بٖ زض سبظٔبٖ زض سغح اعٕیٙبٖ
 0/99ضاثغٔ ٝخجت ٔ ٚقٙبزاضی ٚرٛز زاضز ٕٞ .چٙیٗ ٔطرع ٌطزیس و ٝرٙسیتٔ ،یعاٖ تحػیالت
 ٚسبثم ٝذسٔت ثط تقٟس سبظٔب٘ی وبضوٙبٖ تبحیط ٔی ٌصاضز  % 65 ٚاظ تغییطات ٔتغیط ٚاثست ٝتقٟس
سبظٔب٘ی ثب ٔتغیط ٔستمُ وبضوطز ٜای اضظیبثی فّٕىطز لبثُ تجییٗ است .
تحمیك زیٍطی ثب فٛٙاٖ ثطضسی ٔتغیطٞبی ضٙبذتی ،اٍ٘یعضی  ٚضرػیتی ث ٝفٛٙاٖ پیص
ثیٗٞبی ثطٚظ استقساز زض سبَ  1388تٛسظ ذب٘ٓ ٘بزض ٜسٟطاثی ا٘زبْ ضس و ٝث ٝثطضسی ٔتغیطٞبی
ضٙبذتی ،اٍ٘یعضی  ٚضرػیتی ث ٝفٛٙاٖ پیص ثیٗ ٞبی ثطٚظ استقسازٞبی زضذطبٖ زض زا٘طزٛیبٖ
زا٘طٍب ٜضٟیس چٕطاٖ اٛٞاظ پطزاذت ٝاست  .آظٔٛز٘یٞبی ایٗ پژٞٚص ضا  240زا٘طزٛی فبزی ٚ
 197زا٘طزٛی استقسازٞبی زضذطبٖ تطىیُ ٔی زٙٞس ،و ٝثب ضٚش ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی تػبزفی چٙس
ٔطحّ ٝای اظ ثیٗ زا٘طزٛیبٖ فبزی  ٚاستقسازٞبی زضذطبٖ زا٘طٍب ٜضٟیس چٕطاٖ ا٘تربة ضس٘س ٚ
ثٛسیّٔ 5 ٝمیبس ،ضبُٔ :آظٔٛٞ ٖٛش وتُ ،آظٔ ٖٛذاللیت فبثسی ،فطْ وٛتبٔ ٜمیبس ضرػیتی
٘ئ ،ٛآظٔٛٞ ٖٛش ٞیزب٘ی ثبض -آٖ  ٚپطسطٙبٔ ٝضاٞجطزٞبی اٍ٘یعضی یبزٌیطی ٔٛضز سٙزص لطاض
ٌطفتٙس .زض ایٗ پژٞٚص ،ثطای تحّیُ زازٞ ٜب اظ ضٚش تحّیُ ٕٔیع استفبز ٜضس ٜاست ٘ .تیزٞ ٝبی
ثسست آٔس٘ ٜطبٖ زاز ،ث ٝرع ٛٞش ضٙبذتیٔ ،تغیطٞبی ٛٞش ٞیزب٘ی ،ذاللیت ،ضرػیت ٚ
ضاٞجطزٞبی اٍ٘یعضی یبزٌیطی ٕٞ ٚچٙیٗ تطویت ذغی ایٗ ٔتغیطٞب ،پیص ثیٗ ٞبی ثطٚظ استقساز
زض زا٘طزٛیبٖ زا٘طٍب ٜضٟیس چٕطاٖ ٔیثبضس.
ی ٔه وُی ،استبز ضٚا٘طٙبسی زا٘طٍبٞ ٜبضٚاضز
یز
پژٞٚص زیٍطی زض زا٘طٍبٞ ٜبضٚاضز تٛسظ ز ٚ
ا٘زبْ ضس ٜاست و ٝزض آٖ اضظش  ٚآٞیت لبثُیت ٞبی فطزی  ٚضفتبضی شوط ضس  ٜاست  .ا ٚزض
ٔمبِ ٝای و ٝتحت فٛٙاٖ «سٙزص لبثُیت ٕٟٔتط ٔ ٚمسْ ثط سٙزص ٛٞش » 1چبح ضس ث ٝایٖ
یٖی تٛفیلبت ضغُی افطاز چٙساٖ ٔٛحط ٛٔ ٚفك
ٔٛضٛؿ پطزاذت و ٝچطا تست ٞبی ٛٞش زض حیش ة
1- Testing for Competence rather than Intelligence
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ی اظ فٛأُ ث٘ ٝبْ «لبثُیت ٞب » ضا ٔغطح ٔی وٙس وٝ
ٖیستٙس  .ا ٚزض ایٖ ٔمبِٔ ٝزٕٛفٝای رس ز
یٖیٞبی زقیق تطی زض ٔٛضز تٛفیلبت ضغُی آی٘س ٜافطاز زاضت.
ٔیتٛاٖ ثطاسبس آٟ٘ب حیش ة
تٔٛبس ض٘ٚبٖ  ٚزیٍطاٖ زض سبَ  2012چبضچٛثی رٟت اضظیبثی فّٕىطز وبضوٙبٖ ثب ثىبضٌیطی
ضٚش  360زضر ٚ ٝتىٙیه ٚیىٛض اضائ ٝزاز٘س .آٟ٘ب ثیبٖ زاضتٙس و٘ ٝیطٚی ا٘سب٘ی سطٔبی ٝاسبسی
است و ٝزض تٛسق ٚ ٝضضس سبظٔبٖ ثب تٛر ٝثٚ ٝیژٌی ٞبی رٕقی ٟٔ ٚبضت ٞب ،س ٟٓث ٝسعایی زاضز .
اظ ٔ ٟٓتطیٗ اثقبز فّٕىطزی ،ثبظزٞی ٘یطٚی ا٘سب٘ی است و ٝسٙزص ایٗ ثبظزٞی اظ عطیك ٘ؾبْ
اضظیبثی فّٕىطز غٛضت ٔی ٌیطز ،و ٝالظٔ ٝاضظیبثی فّٕىطز ٘یع تقطیف ضبذع ٞبی لبثُ سٙزص
وٕی  ٚویفی ٔی ثبضسٞ .سف اظ ایٗ ٔغبِق ٝاضظیبثی فّٕىطز وبضوٙبٖ اظ  4ثقس ٚیژٌی ٞبی فطزی،
ٟٔبضت ٞبی ا٘سب٘یٟٔ ،بضت ٞبی ازضاوی ٟٔ ٚبضت ٞبی فٙی ثب استفبز ٜاظ ضٚش ثبظذٛض  360زضرٝ
ٔیثبضسٞ .سف زیٍط رٕـ آٚضی ضبذعٞبی ٔٛحط زض اضظیبثی فّٕىطز زض یه ٔطوع تحمیمبتی ٚ
تقییٗ ضبذع ٞبی اضظیبثی فّٕىطز  ٚتحّیُ حسبسیت ثط ضٚی اٚظاٖ ضبذع ٞب ٔی ثبضس  .ربٔقٝ
آٔبضی ایٗ پژٞٚص ضبُٔ وّی ٝوبضوٙب ٖ ضبغُ زض سغٛح ٔرتّف یه ٔطوع تحمیمبتی است و ٝثب
ثٟطٌ ٜیطی اظ رس َٚزٚاس ٘ 125فط ا٘تربة ضس ٜا٘س  .ایٗ پژٞٚص ث ٝغٛضت پیٕبیطی ا٘زبْ
ٌطفت ٚ ٝثب استفبز ٜاظ ٔجب٘ی ٘ؾطی  ٚضٚش زِفی ضبذع ٞبی اغّی ث ٝاحجبت ضسیس  ٚثط اسبس
ضبذعٞبی ٞط عجم ٝپطسص ٘بٔ ٝای تٟیٌ ٝطزیس ٚ ٜپبیایی پطسطٙبٔ ٝثب ضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ
ٛٔ 0/92ضز تبییس ٔی ثبضس .ثب ا٘تربة ضٚش اضظیبثی  360زضر ٝاظ ثیٗ ضٚش ٞبی ٔرتّف اضظیبثی
فّٕىطز  ٚاستفبز ٜاظ زازٞ ٜبی وست ضس ٜاظ ایٗ ضٚش ثطاسبس ضبذع
پطسطٙبٔ ٝالساْ ث ٝضتج ٝثٙسی وبضوٙبٖ ثٛسیّ ٝتىٙیه تػٕیٓ ٌیطی

ٞبی اغّی ثٛسیّٝ
ٚیىٛضٌطزیس ٜاست  .اظ

ٚیژٌیٞبی ایٗ ٔغبِقٔ ٝی تٛاٖ ث ٝوبضثطز  ٓٞظٔبٖ ضٚش ٞبی اضظیبثی فّٕىطز ثب تىٙیه

ٞبی

تػٕیٓ ٌیطی چٙس ضبذػ ٝاضبض ٜزاضت و ٝزض ایٗ پژٞٚص ضٚش اضظیبثی  360زضر ٚ ٝتىٙیه
ٚیىٛض رٟت اضظیبثی زض ٔطاوع ٔرتّف تِٛیسی ،ذسٔبتی  ٚتحمیمبتی تّفیك ضس ٜا٘س ٘ .تایذ حبغُ
اظ تحمیك ٘طبٖ ٔی زٞس ؤ ٝزٕٛف٘ ٝؾطات اضظیبثی وٙٙسٌبٖ ظیطزست  ٚذٛز فطز تمطیجب ٔقبزَ
٘ؾطات ٔبفٛق ٔی ثبضس .لبثّیت تقٕیٓ فطٔ َٛفٛاغُ پبیساض ٚظ٘ی ث ٝسبیط تىٙیه ٞبی تػٕیٓ ٌیطی
چٙس ضبذػٚ ٝرٛز زاضز  .اظ ثیٗ  4ضبذع اغّی ،ضبذع ٟٔبضت فٙی ،حسبسیت ثبالتطی ٘سجت
ث ٝسبیط ضبذعٞب زاضا ٔیثبضس( Thomas N. Garavan, 2012, 23) .
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زض سبَ  2010پژٞٚطی تحت فٛٙاٖ تبحیط فٛأُ ضاٞجطزی ظٔی ٝٙسبظ ثط ٔسیطیت استقساز
تٛسظ رِٛی وطیستٙسٗ ٕٞ ٚىبضا٘ص ا٘زبْ ضس .ثسیٗ ٔٙؾٛض پطسطٙبٔٞ ٝبیی زض لبِت ٘ؾطسٙزی
ثطای سٙزص تبحیط ایٗ فٛأُ ثط ٔسیطیت ا ستقساز عطاحی ضس ٚ ٜپس اظ اعٕیٙبٖ اظ ضٚایی ٚ
پبیبیی اثعاض ا٘ساظٌ ٜیطی تٛسظ تحّیُ فبّٔی اوتطبفی  ٚتبییسی ،زض ٔیبٖ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ٔتطىُ اظ
٘ 174فط اظ ٔسیطاٖ  10ضطوت ذسٔبتی تٛظیـ ٌطزیس  .ضٚش تحمیك پیٕبیطیٕٞ -جستٍی  ٚثغٛض
ٔطرع ٔجتٙی ثط تحّیُ فبّٔی زض ٘ؾط ٌطفت ٝضس ٜاس ت  .زض ایٗ تحمیك ٘ٛیسٙس ٜثب ثطضسی
فٛأُ تبحیط ٌصاض ثط ٔسیطیت استقساز ث ٝز٘جبَ تقییٗ  ٚثطضسی ٔیعاٖ إٞیت آٖ زض سبظٔبٖ

ٞب

ٔیثبضسٔ .حمك زض ایٗ ٔمبِ 5 ٝفبُٔ ضا ث ٝفٛٙاٖ فٛأُ ضاٞجطزی تبحیط ٌصاض ثط ٔسیطیت استقساز
زض ٘ؾط ٌطفت ٝاست  -1 .ضاٞجطز سبظٔبٖ ٘ -2مص ٔسیطاٖ ٔ -3سیطیت ٔٙبثـ ا٘سب٘ی

 -4فطًٙٞ

سبظٔب٘ی  -5لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات حبوٓ  .فطضی ٝاغّی تحمیك فٛٙاٖ ٔیوٙس ؤ ٝتغیطٞبی ضاٞجطزی
ظٔی ٝٙسبظ زضسبظٔبٖ ٞبی ذسٔبتی ثطٔسیطیت استقساز تبحیط ٔخجت ٔ ٚقٙبزاضی زاضز  .و ٝتحّیُٞبی
آٔبضی غٛضت پصیطفت ٝتبییس ایٗ فطضی ٝضا ٘طبٖ زاز.

چارچَب ًظزی ٍ هذل هفَْهي تحقيك
فطایٙس استقسازیبثی ثب رصة  ٚاسترساْ ضطٚؿ ضسٚ ٜاضز ٔطحّ ٝاستمطاض ٔی ضٛز ،زض ایٗ ٔطحّٝ
ز ٚاستطاتژی ٔٔ ٟٓسیطیت ٔٙبثـ ا٘سب٘ی ضبُٔ اضظیبثی فّٕىطز ٘ ٚؾبْ رجطاٖ ذسٔت ث ٝاستمطاض
وبضوٙبٖ وٕه ٔی وٙس  ٚتالش ٔی ضٛز تب تٛا٘بیی ٞبی اضربظ وّیسی ضا ضٙبسبیی وطز ٚ ٜثطای
آٟ٘ب ٔٙبست تطیٗ ربیٍب ٜضا زض زض ٖٚسبظٔبٖ پیسا وٙیٓ  .زض ٚالـ ٙٞط عطاحی ضغُ  ٚضطایظ ثٝ
ٌٝ٘ٛای است و ٝث ٝافطاز زض وبضضبٖ وٕه ٔی وٙس .استمطاض تغبثك زضست وبضوٙبٖ ثب ضغُ ٞبی
وّیسی ٔیثبضس زض ازأ ٝفطایٙسٞبی پطٚضضی ٍٟ٘ ٚساضی وبضوٙبٖ ضا زاضیٓ ( .غفطظاز ٚ ٜزیٍطاٖ،
)89 ،1390
پزٍرػ

ًگْذاری

جذب

اعتقزار

تزًاهِ ّای

تزًاهِ ّای

جاًؾيي

آهَسػ

پزٍری

ٍپزٍرػ

ارسياتي

جثزاى

عٌلكزد

خذهت

کٌتزل ٍ ارسياتي هغتوز
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ًوَدار ؽوارُ  :1فزايٌذ هذيزيت اعتعذاد (صفزسادُ ٍ ديگزاى)88 ،1390 ،

.

سٙزص فّٕىطز یىی اظ فطایٙسٞبیی است و ٝثب فطایٙس استقسازیبثی ثسیبض زض اضتجبط است

فٛأّی و ٝزض ایٗ ز ٚفطایٙس ضتج ٝثٙسی ٔی ض٘ٛس  ٓٞپٛضب٘ی وبُٔ زاض٘س  .اضظیبثی فّٕىطز غحیح
٘یبظٔٙس پطٚضش اضظیبثبٖ  ٚسطپطستبٖ ث ٝاغ َٛضٚاثظ ا٘سب٘ی

 ٚایزبز ٟٔبضت زض تطریع

فبوتٛضٞبی اضظیبثی ٔیثبضس.
زض ٔسَ اضائ ٝضس ٜزض ایٗ پژٞٚص ،ست ٖٛأ َٚسَ ٔطثٛط ث ٝضٚیىطزٞبی ضٚا٘طٙبذتی ٘سجت
ث ٝاضظیبثی فّٕىطز ٔیثبضس .و ٝاظ ثیٗ ایٗ ضٚیىطزٞب ،ضٚیىطز «یبزٌیطی ارتٕبفی زض ضرػیت »
ا٘تربة ضس ٜاست  .ایٗ ضٚیىطز فٛٙاٖ ٔی وٙس و ٝتقییٗ ضفتبض ا٘سب٘ی ثب س ٝفبوتٛض ضٙبذتی،
ضفتبضی ٔ ٚحیغی ا٘زبْ ٔی ٌیطزٞ .طیه اظ ایٗ ٔتغیطٞب ضبُٔ ظیط ٔتغیطٞبی ٔتقسزی ٞستٙس .
ٔتغیطٞبی ضٙبذتی ضبْ َ (زا٘ص ،ا٘تؾبضٍ٘ ،طش ٔ ،)...ٚتغیطٞبی ضفتبضی ضبُٔ (ٟٔبضت ،تٕطیٗ،
ذٛزوبضآٔسی ٔ ٚ )...ٚتغیطٞبی ٔحیغی ضبُٔ (ٙٞزبضٞبی ارتٕبفی ،زستطسی زض ربٔق ،ٝتبحیط ثط
زیٍطاٖ  )...ٚاست .ایٗ ٘ؾطی ٝثیبٖ ٔی وٙس ضفتبض آٔٛذتٙی است ٕٞ .چٙیٗ ثطای تجییٗ ضفتبض ،ثٝ
ثیط ٚ ٖٚزض ٖٚاضٌب٘یعْ ٞط

ز ٚتٛر ٝزاضز یقٙی ٔب ضفتبضٞبیٕبٖ ضا اسبسب اظ عطیك تزطثٝ

ٞبی

ارتٕبؿی ،یبزٌیطی  ٚتٕطیٗ ٔی آٔٛظیٓ .زض ایٗ ٘ؾطی ٝوٛضص ٔی ضٛز احتٕبَ ٚلٛؿ یه ضفتبض
ذبظ ضا زض اضتجبط ثب ضفتبض زیٍطی و ٝفطز ٔی تٛا٘س زض آٖ ٔٛلقیت ثٕ٘ ٝبیص ثٍصاضز ،پیص ثیٙی
وٙس .زض ٚالـ ث ٝز٘جبَ پیسا وطزٖ فّت ایٗ أط است و ٝچ ٝچیعی ثبفج ٔی ضٛز و ٝضرع یه
ضفتبض ذبظ ضا ث ٝربی ضفتبض زیٍط ا٘تربة وٙس ( .وطیٕی )188 ،1389 ،پبسد ایٗ سٛاَ زض ظٔبٖ
اضظیبثی فّٕىطز ثب استفبز ٜاظ فبوتٛضٞبی ضٚیىطز یبزٌیطی ارتٕبفی ٔب ضا ث ٝضٙبسبیی فبوتٛضٞبی
ضفتبضی ،ضٙبذتی  ٚزض ٟ٘بیت ضٙبذت ٚیژٌی ٞبی ضرػیتی ثبِفقُ  ٚثبِم ٜٛفطز ٔی ضسب٘س.
اسمطاض ضٚش ٔستّعْ تقّیٓ سطپطستبٖ ث ٝاغ َٛضٚاثظ ا ٘سب٘ی ،آٔٛظش ٘ح ٜٛتطریع  ٚحجت
ٚیژٌیٞب ٔی ثبضسٔ .حمك زض ایٗ ٔسَ لػس زاضز ثطضسی وٙس و ٝاضظیبثبٖ ثب تٕطوع  ٚثطضسی وساْ
فبوتٛضٞب ٔی تٛا٘ٙس چبضچٛة فطایٙس ٔسیطیت استقساز ضا ث ٝثٟتطیٗ ضىُ زض سبظٔبٖ پیبز ٜوٙٙس

.
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سٔ ٝتغیط ضفتبض ی ،ضٙبذتی ٔ ٚحیغیٔ ،تغیطٞبی ٔستمُ ٞستٙس  ٚاضظیبثی  ٚوطف استقسازٞب ثٝ
فٛٙاٖ ٔتغیط ٚاثست ٝزض ٘ؾط ٌطفت ٝضس ٜاست.
رٍيكزد ّای رٍاًؾٌاختي
ًغثت تِ ارسياتي عولكزد

چارچَب هذيزيت اعتعذاد

هتغيزّای ؽٌاختي
.1
.2
.3

داوش
اوتظار
وگرش

رصة استقسازٞب

اضظیبثی  ٚوطف استقسازٞب

هتغيزّای رفتاری
.1
.2
.3

مهارت
تمریه
خودکارآمدی
پطٚضش  ٚآٔٛظش استقسازٞب

هتغيزّای هحيطي
.1
.2
.3

هىجارهای اجتماعی
دسترسی در جامعه
تاثیر بر دیگران

حفؼ استقسازٞب

ًوَدار ؽوارُ :2هذل هفَْهي تحقيك
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فزضيات تحقيك
ثب تٛر ٝثٔ ٝسَ ،زٚاظز ٜفطضی ٝث ٝلطاض ظیط تجییٗ ضس ٜاست :
فطضی ٝأ : َٚتغیطٞبی ضٙبذتی زض فطایٙس ٔسیطیت استقساز ثط رصة استقسازٞب زض سبظٔبٖ
تبحیط ٌصاض است.
فطضی ٝزٔ : ْٚتغیطٞبی ضٙبذتی زض فطایٙس ٔسیطیت استقساز ثط اضظیبثی  ٚوطف استقسازٞب زض
سبظٔبٖ تبحیط ٌصاض است .
فطضی ٝسٔ : ْٚتغیطٞبی ضٙبذتی زض فطایٙس ٔسیطیت استقساز ثط پطٚضش  ٚآٔٛظش استقسازٞب زض
سبظٔبٖ تبحیط ٌصاض است .
فطضی ٝچٟبضْ ٔ :تغیطٞبی ضٙبذتی زض فطایٙس ٔسیطیت استقساز ثط حفؼ استقسازٞب زض سبظٔبٖ
تبحیط ٌصاض است.
فطضی ٝپٙزٓ ٔ :تغیطٞبی ضفتبضی زض فطایٙس ٔسیطیت استقساز ثط رصة استقسازٞب زض سبظٔبٖ
تبحیط ٌصاض است.
فطضی ٝضطٓ ٔ :تغیطٞبی ضفتبضی زض فطایٙس ٔسیطیت استقساز ثط اضظیبثی  ٚوطف استقسازٞب زض
سبظٔبٖ تبحیط ٌصاض است .
ة پطٚضش  ٚآٔٛظش استقسازٞب زض
فطضیٞ ٝفتٓ ٔ :تغیطٞبی ضفتبضی زض فطایٙس ٔسیطیت استقساز ض
سبظٔبٖ تبحیط ٌصاض است .
فطضیٞ ٝطتٓ ٔ :تغیطٞبی ضفتبضی زض فطایٙس ٔسیطیت استقساز ثط حفؼ استقسازٞب زض سبظٔبٖ
تبحیط ٌصاض است.
فطضیٔ : ٟٓ٘ ٝتغیطٞبی ٔحیغی زض فطایٙس ٔسیطیت استقساز ثط رصة استقسازٞب زض سبظٔبٖ
تبحیط ٌصاض است.
فطضی ٝزٔ : ٓٞتغیطٞبی ٔحیغی زض فطایٙس ٔسیطیت استقساز ثط اضظیبثی  ٚوطف استقسازٞب زض
سبظٔبٖ تبحیط ٌصاض است .
فطضی ٝیبظزٔ : : ٓٞتغیطٞبی ٔحیغی زض فطایٙس ٔسیطیت استقساز ثط پطٚضش  ٚآٔٛظش
استقسازٞب تبحیط ٌصاض است .
فطضی ٝزٚاظزٔ : ٓٞتغیطٞبی ٔحیغی زض فطایٙس ٔسیطیت استقساز ثط حفؼ استقس ازٞب زض سبظٔبٖ
تبحیط ٌصاض است.
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تعاريف متغيزّا ٍ اصطالحات تحقيك
هذيزيت اعتعذاد  :فجبضت است اظ تطریع ،تٛسق ٚ ٝربثزبیی ضغّی وبضوٙبٖ  ٚضٞجطاٖ اظ
عطیك افعایص زا٘ص ٟٔ ٚبضتٞبی ٔیبٖ ٚؽیف ٝای آ٘بٖٔ( .بتیٌٛبی)13 ،2006،
ی ّای رفتاری  :ضفتبض ٌطایی زیسٌبٞی است،ؤ ٝیٌٛیس ضفتبض ثبیس ثٚ ٝسیّ ٝی تزبضة
ًظز ُ
لبثُ ٔطبٞس ،ٜتجییٗ ضٛز ٘ ٝثٚ ٝسیّ ٝی فطایٙسٞبی شٙٞی  .اظ ٘ؾط ضفتبض ٌطایبٖ ،ضفتبض ٔستمیٕب
لبثُ ٔطبٞس ٜاست  ٚافىبض ،احسبسبت  ٚاٍ٘یعٞ ٜب ٔٛضٛؿ ٞبی ٔٙبسجی ثطای فّٓ ٔغبِق ٝضفتبض
٘یستٙس ،اظ ٘ؾط غبحت ٘ؾطاٖ ایٗ ضٚیىطز ،زض فطایٙس

یبزٌیطی اثتسا « ٚضـ یب حبِتی » زض

یبزٌیط٘س ٜاحط ٔیوٙس  ٚسپس ا ٚضا ٚازاض ث ٝفقبِیت ٔی ٕ٘بیس.
ی ّای ؽٌاختی  :ثطای ٘ؾطی ٝپطزاظاٖ ضٙبذتی ،یبزٌیطی وست  ٚثبظسبظی سبذتبضٞبی
ًظز ُ
ضٙبذتی استى ٝاظ عطیك آٖ ،اعالفبت پطزاظش  ٚزض حبفؾ ٝشذیطٔ ٜی ض٘ٛس .آ٘بٖ ثط ایٗ ثبٚض٘س وٝ
یبزٌیطی ،یه فطایٙس زض٘ٚی است و ٝث ٝغٛضت تٛا٘بیی زض فطز ایزبز  ٚزض حبفؾٝ

ی ا ٚشذیطٜ

ٔیضٛز ٞ ٚط ٚلت و ٝثرٛاٞسٔ ،ی تٛا٘س آٖ تٛا٘بیی ٞب ضا ٔٛضز استفبز ٜلطاض زٞس  .غبحت ٘ؾطاٖ ایٗ
ضٚیىطز ،یبزٌیطی ضا ٘بضی اظ ازضان  ٚثػیطت ٔی زا٘ٙس( .ضِٛتع ،زٚاٖ حی  ٚزیٍطاٖ)101 ،1389 ،
خَدکارآهذی  :ث ٝثبٚضٞب یب لضبٚت ٞبی فطز ث ٝتٛا٘بیی

ٞبی ذٛز زض ا٘زبْ ٚؽبیف ٚ

ٔسئِٛیتٞب اضبض ٜزاضز .ا٘سبٖٞب زاضای ٘ٛفی ٘ؾبْ ذٛزوٙتطِی ٘ ٚیطٚی ذٛز تٙؾیٕی ٞستٙس ٚ
تٛسظ آٖ ٘ؾبْ ثط افىبض ،احسبسبت  ٚضفتبضٞبی ذٛز وٙتطَ زاض٘س  ٚثط سط٘ٛضت ذٛز ٘مص تقییٗ
وٙٙسٜای ایفب ٔیوٙٙس .خٚز تٙؾیٕی ٞستٙس  ٚتٛسظ آٖ ٘ؾبْ ثطافىبض ،احسبسبت  ٚضفتبض ٞبی ذٛز
وٙتطَ زاض٘س  ٚثط سط٘ٛضت ذٛز ٘مص تقییٗ وٙٙسٜای ایفب ٔیوٗٙز  .ثسیٗ تطتیت ضفتبض ا٘سبٖ تٟٙب
زض وٙتطَ ٔحیظ ٘یست  ،ثّى ٝفطایٙسٞبی ضٙبذتی ٘مص ٕٟٔی زض ضفتبض آزٔی زاض٘س

 .فّٕىطز ٚ

یبزٌیطی ا٘سبٖ ٔتبحط ا ظ ٌطایص ٞبی ضٙبذتی ،فبعفی  ٚاحسبسبت ،ا٘تؾبضات ،ثبٚضٞب  ٚاضظش
ٞبست .ثبٚض وبضآٔسی فبّٔی ٔ ٟٓزض ٘ؾبْ سبظ٘س ٜضبیستٍی ا٘سبٖ است  .ذٛزوبض آٔسی ضبُٔ پٙذ
ثقس ٔیثبضس .ذٛز تٙؾیٕی ،ذٛزثبٚضی ،ذٛز ضٞجطی ،ذٛز سٙزی  ٚذٛز تٟیزی ( .آلب یٛسفی،
)195 ،1386
ارسياتاى  :افطازی و ٝزیٍطاٖ ضا اضظیبثی ٔی وٙٙس ،و ٝافطاز زاضای استقسازٞبی ثطتط ضا ضٙبسبیی
ٔیوٙٙس  ٚزض ٔٛضز فطغت ٞبی اضتمبء آٟ٘ب تػٕیٓ ٔی

ٌیط٘س فٛأُ ٔ ٚ ٟٓتبحیطٌصاضی زض
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سیستٓٞبی رب٘طیٗ پطٚضی ٞستٙس  .افطاز ٔرتّفی ثبیس ٘مص اضظیبة ضا ایفب وٙٙس ،فال ٜٚثط ضئیس
ٔستمیٓ ،ضئیس یه ضز ٜثبالتط ٘ ٚیع ٕٞىبضاٖ  ٓٞضز ٜضا ٔی

تٛاٖ ث ٝرٕـ اضظیبة

ٞب افعٚز .

(ٔیطسپبسی)230 ،1388 ،

رٍػ پضٍّؼ
ثِ ٝحبػ ٘ٛؿ تحمیك ،تحمیك حبضط اظ ٘ٛؿ تحمیمبت وبضثطزی است

و ٝزض ظٔی ٝٙضٙبسبیی

فٛأُ ٔٛحط ثط فطایٙس استقسازیبثی ا٘زبْ ٌطفت ٝاست .اظ ٘ؾط أىبٖ وٙتطَ ٔتغیطٞب اظ ٘ٛؿ تحمیمبت
غیط آظٔبیطی است  .ظیطا ٔحمك زض ظٔی ٝٙعطح تحمیك ٔٛلقیت ٞبی آظٔبیطی فطإٛٙ٘ ٓٞز ٜاست .
ضٚش تحمیك ،ضٚش پیٕبیطیٕٞ -جستٍی ٔیثبضس و ٝثطای وست اعالؿ اظ ٚرٛز ضاثغ ٝثیٗ
ٔتغیطٞب ا٘زبْ پصیطفت ٝاست  ٚث ٝوطف ٕٞجستٍی ثیٗ زٌ ٚط ٜٚاظ اعالفبت تبویس زاضز ٕٞ .جستٍی
ثػٛضت ٕٞجستٍی ٔخجت ٔی ثبضس و ٝزض رٟت تغییط زض یه ٔتغیط ثب ٔتغیط زیٍط ٕٞس ٛاست .
زض ایٗ پژٞٚص ثطای رٕـ آٚی زازٞ ٜبی ٔطثٛط ثٚ ٝیژٌی ٞبی فطزی  ٚسبظٔب٘ی ،اظ پطسطٙبٔٝ
استفبز ٜضس  .پس اظ ا٘زبْ ٔغبِقبت وتبثرب٘ ٝای زضثبضٛٔ ٜضٛؿ پژٞٚص ،پطسطٙبٔٔ ٝعثٛض ثب فٙبیت
ث ٝضبذع ٞبی ٔغطح ضس ٜتٛسظ ٔحمك تسٚیٗ ضس  ٚث ٝتقساز ٔٛضز ٘یبظ تىخیط  ٚزض ضطوت ٞبی
ٔصوٛض تٛظیـ ٌطزیس.
ربٔق ٝآٔبضی اضظیبثی ض٘ٛسٌبٖ ایٗ ثطضسی ضبُٔ وبضوٙبٖ ضزٞ ٜبی وبضضٙبسی ث ٝثبال  ٚاضظیبثی
وٙٙسٌبٖ ضبُٔ وبضوٙبٖ ضز ٜسطپطستی ث ٝثبال زض

ضطوتٞبی اضائ ٝزٙٞس ٜذسٔبت ایٙتط٘ت پط

سطفت زض ایطاٖ ٔی ثبضس  .تقساز 250پطسطٙبٔ ٝثیٗ وبضضٙبسبٖ ضز ٜسطپطستی ث ٝثبال تٛظیـ ضس .
تقساز ایٗ ضطوت ٞب زض ایطاٖ یبظز ٜضطوت است  .ا٘ساظ٘ ٕٝ٘ٛ٘ ٜیع ثب تٛر ٝث ٝرسٛٔ َٚضٌبٖ
ٔحبسج ٝضس ٜاست.
ثٙٔ ٝؾٛض پبالیص زازٞ ٜب اظ ٘طْ افعاض ٘ SPSSسر ٚ 18 ٝاظ ٔسَ ٔقبزالت سبذتبضی زض لبِت
تحّیُ فبّٔی تبئیسی  ٚتحّیُ ٔسیط ٘ ٚطْ افعاض ٘ LISRELسر 8/54 ٝاستفبز ٜضس.

زض تحمیك حبضط ٔتغیط ٞب ث ٝز ٚزست ٝویفی  ٚوٕی زست ٝثٙسی ٔی ض٘ٛسٔ .تغیطٞبی ویفی
تحمیك ضبُٔ ٔتغیطٞبی ٔطثٛط ثٚ ٝیژٌی ٞبی فطزی ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز ٔغبِقٔ ٝی ضٛز ؤ ٝتغیط ٚاثستٝ
اغّی زض ایٗ تحمیك ،چبضچٛة ٔسیطیت استقساز است و ٝث ٝفٛٙاٖ ثط٘ٚساز ٔسَ ٔٛضز ٔغبِق ٝلطاض
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ٌطفت ٔ ٚتغیطٞبی وّٕی ضبُٔ سبظٞ ٜبی ٔٛضز استفبز ٜرٟت سٙزص اثقبز ٔرتّف ٔٛضٛؿ است
و ٝضبُٔ ٔتغیطٞبی ضٙبذتی ،ضفتبضی ٔ ٚحیغی ٔی ثبضس.
رٟت سٙزص ضٚایی اثعاض تحمیك اظ تحّیُ فبّٔی تبئیسی ٕٞ ٚچٙیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٚاضیب٘س
استرطاد ضس ٜث ٝتطتیت زض لبِت ضٚایی سبظ ٚ ٜضٚایی تطریػی یب ا
ضٙبسی ٔسَ ٔقبزالت سبذتبضی اثتسا ثبیس ضٚایی سبظ،ٜ

فتجبض استفبز ٜضس .زض ضٚش

ٔٛضز ٔغبِق ٝلطاض ثٍیطز تب حبثت ضٛز

٘طبٍ٘طٞبی ا٘تربة ضس ٜثطای ا٘ساظٌ ٜیطی سبظٞ ٜبی ٔٛضز ٘ؾط اظ زلت وبفی ثطذٛضزاض است ،ثٝ
ایٗ غٛضت و ٝثبض فبّٔی ٞط ٘طبٍ٘ط ثب سبظٜ

االتط اظ  96/1ثبضس ،زض ایٗ
ی ذٛز زاضای ٔمساض  tة

غٛضت اظ زلت الظْ ثطای ا٘ساظٌ ٜیطی آٖ سبظ ٜثطذٛضزاض است ٙٔٛٔ( .ی)18 ،1386 ،
ٕٞیٗ عٛض زض ٔٛضز پبیبیی پطسطٙبٔ ،ٝترٕیٗ پبیبیی ثب استفبز ٜاظ آِفبی وطٚثٙبخ ا٘زبْ ضس .زض
ٔسَ ٔقبزالت سبذتبضی اظ ضٚش پبیبیی ٔطوت رٟت ا٘ساظٌ ٜیطی پبیبیی

استفبزٔ ٜی ضٛز و ٝزض

تحمیك حبضط ٘یع ایٗ ضٚش ثطای تقییٗ پبیبیی سبظٜٞبی ٔٛضز ٔغبِق ٝاستفبز ٜضس .ثٙٔ ٝؾٛض ثطضسی
پبیبیی اثعاض تحمیك اثتسا 30پطسضٙبٔ ،ٝزض ذبضد اظ رٕقیت آٔبضی ٔٛضز ٔغبِق ٝپیص آظٔ. ٖٛضس

رٍػّای آهاری
ثطای تزعی ٚ ٝتحّیُ زازٞ ٜب زض ایٗ پژٞٚص اظ

آٔبض تٛغیفی زض تقییٗ ٔیعاٖ فطاٚا٘ی

ٔتغیطٞبی رٕقیت ضٙبذتی پژٞٚص  ٚزض ثرص آٔبض استٙجبعی اظ آظٔٞ ٖٛبی آٔبضی ث ٝضطح ظیط
استفبز ٜضس:
هذل هعادالت عاختاری  :یىی اظ لٛی تطیٗ ٙٔ ٚبست تطیٗ ضٚش ٞبی تزعی ٚ ٝتحّیُ زض
تحمیمبت فّ ْٛضفتبضی  ٚارتٕبفی تزعیٝ

 ٚتحّیُ چٙس ٔتغ یط ٜاست ،ظیطا ٔبٞیت ایٗ ٌٝ٘ٛ

ٔٛضٛفبت چٙس ٔتغیط ٜثٛزٕ٘ ٚ ٜی تٛاٖ آٖ ٞب ضا ثب ضی ٜٛزٔ ٚتغیطی (وٞ ٝط ثبض تٟٙب یه ٔتغیط
ٔستمُ ثب یه ٔتغیط ٚاثست ٝزض ٘ؾط ٌطفتٔ ٝی ضٛز) ثطضسی ٕ٘ٛز)1386،210، ٗٔٛٞ(.
تحليل عاهلي اکتؾافيٞ :سف اظ تحّیُ فبّٔی اوتطبفی ،ثطضسی یه حٛظ ٜثطای وطف اثقبز یب
سبظٜٞبی اغّی آٖ حٛظ ٜاست ٍٙٞ .بٔی و ٝیه حٛظ ٜثسیبض پیچیسٚ ٜرٛز زاضز (ٔب٘ٙس أٛض ظ٘سٌی
ٚالقی ا٘سبٖ) ،تحّیُ فبّٔی ثب ٔطرعوطزٖ ٔتغیطٞبی ٔ ،ٟٓحٛظٛٔ ٜضز ٘ؾط ضا سبزٔ ٜیوٙس .ث ٝعٛض
وّی زض تحّیُ فبّٔی اوتطبفی ،لبفس ٜثط ایٗ است ؤ ٝحممبٖ تب حس أىبٖ ٔتغیطٞبی ثسیبضی ضا ٚاضز
زاض٘س
تحّیُ وٙٙس یب ثجیٙٙس وساْ یه اظ آٖٞب ضٚی فبُٔ ٔٛضز ٘ؾط ،ثبضفبّٔی .
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تحليل عاهلي تاييذی  :زض ایٗ ضٚش ثطاسبس ٔغبِقبت لجّی یب ثط عجك ٘ؾطیٛٔ ٝضز ثحج،
ثطای ٔتغیطٞب ثبضٞبی فبّٔی فطؼ ٔی شٚز ،آٖ ٌب ٜثطای ثطاظا٘سٖ ٞ1ط چ ٝزلیك تط ثبضٞبی ٔبتطیس
ٞسف ،تحّیُ فبّٔی تأییسی ا٘زبْ ٔی ٌیطز.
هذل عاختاری (تحليل هغيز ) :تحّیُ ٔسیط ،پژٞٚص ٌط ضا لبزض ٔی سبظز تب فطآیٙسٞبی فّّی
ٟ٘فت ٝزض ضٚاثظ ٔطبٞس ٜضس ٜضا آظٔبیص ٕ٘بیس  ٚإٞیت ٘سجی ٔسیطٞبی ٔرتّف ضا زض
تأحیطٌصاضی ثطضسی وٙس  .پژٞٚصٌط ضىُ ٔسَ ضٌطسی ٖٛذٛز ضا ثطاسبس تئٛضی ثٙب ٔی ٌصاضز  ٚثب
تحّیُ ٔسیط ٔطرع ٔی وٙس و ٝآیب ٔسَ ٔقتجط است یب ِ٘ ٚ ٝع ْٚعطاحی زٚثبضٔ ٜسَ ضا ثطای
تغبثك ثب زازٞ ٜبی ٚالقی ٘طبٖ ٔی زٞسٞ .سف اظ ٔسَ تحّیُ ٔسیط ٔغبِقٕٞ ٝعٔبٖ غفت ٞب یب
ٔتغیط ٜای ٔى ٖٛٙتحمیك ثط ضٚی یىسیٍط است ( .حسیٖی)28 ،1382 ،
تزرعي ٍضعيت ًزهال تَدى تک هتغيزُ :ثقس اظ ٔطرع ضسٖ آٔبضٜٞبی تٛغیفی ٔتغیطٞبی
ضٛز
ا٘ساظ ٜپصیط ٔسَ زض ایٗ فبظ اظ تحمیك الظْ است تب ٚضقیت ٘طٔبَ ثٛزٖ تٛظیـ ٔتغیطٞب ٔطرع .
رٟت ٘طبٖ زازٖ ایٗ ٔٛضٛؿ ؤ ٝتغیطٞبی ٔٛضز ٔغبِق ٝضطایظ ٘طٔبَ ثٛزٖ تٛظیـ ضا زاض٘س اظ آظٖٔٛ
ثطضسی ٘طٔبَ ثٛزٖ یه ٔتغیط ٜوٍِٕٛطٚف اسٕیط٘ٛف استفبز ٜضس ،و٘ ٝتبیذ ٘طبٖ اظ ٘طٔبَ ثٛزٖ
تٛظیـ زاضز .زض ایٗ آظٔ ٖٛفطؼ غفط ٔجٙی ثط ٘طٔبَ ثٛزٖ تٛظیـ زاضز  .زض غٛضتی و ٝسغح ٔقٙی
زاضی وٕتط اظ  0/05ثبضس ٘طبٖ اظ ٘طٔبَ ٘جٛزٖ ٔتغیطٞبی ٔٛضز ٔغبِق ٝزاضز.
هتغيزّای پٌْاى هذل

هقذار  Zآسهَى کَلوگزٍف اعويزًَف

عطح هعٌي داری

رصة استقساز ٞب

0/933

0/402

اضظیبثی  ٚوطف استقساز ٞب

0/812

0/545

پطٚضش  ٚآٔٛظش استقساز ٞب

0/928

0/310

حفؼ استقساز ٞب

1/265

0/106

ٔتغیطٞبی ضٙبذتی

0/879

0/422

ٔتغیطٞبی ضفتبضی

0/810

0/505

1- Fit
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هتغيزّای پٌْاى هذل

هقذار  Zآسهَى کَلوگزٍف اعويزًَف

ٔتغیطٞبی ٔحیغی

0/950

عطح هعٌي داری
0/532

جذٍل ؽوارُ  :1آسهَىّای تزرعي ًزهال تَدى تَسيع هتغيزّای تحقيك ()K-S test

ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝتٕبْ سغٛح ٔقٙی زاضی ثبالی  0/05است فطؼ غفط ٔجٙی ثط ٘طٔبَ ثٛزٖ
تٛظیـ پصیطفتٔ ٝی ضٛزِ .صا ضطایظ ٘طٔبَ ثٛزٖ ٔتغیط ٞبی ٔٛضز ٔغبِق ٝرٟت ثطآٚضز پبضأتطٞبی
ٔز َٟٛلبثُ اتىبء است.

تحليل يافتِ ّا ،آسهَى فزضيِّا ٍ ارائِ ًتايج آى ّا
اظ ٘ؾط ٔطرػبت زٌٔٛطافی  42/2زضغس اظ ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز ٔغبِق ٝضا ظ٘بٖ  57/8 ٚزضغس ضا ٔطزاٖ
تطىیُ زاز ٜا٘س  .عجم ٝسٙی ثیٗ  30تب  40سبَ ثب ٘ 110فط پبسرٍ 44 ٚ ٛزضغس اظ ٕ٘ٝ٘ٛ
ثیطتطیٗ فطاٚا٘ی ضا زاضز  .وٕتطیٗ فطاٚا٘ی ٔطثٛط ثٌ ٝط ٜٚثبالی

 50سبَ است  .اظ ٘ؾط سغح

تحػیالتٔ ،مغـ وبضضٙبسی فطاٚا٘ی غبِت ضا تطىیُ ٔی زٞس .سبثم ٝثیٗ  10تب  15سبَ ثب 149
٘فط  59/6 ٚزضغس ثیطتطیٗ فطاٚا٘ی ضا ث ٝذٛز اذتػبظ زاز ٜاست.
ی ی ٔ ٚحبسجبت ضٚایی سبظ ٚ ٜتطدیظی زض ایٖ
پس اظ طی ٔطاحُ تػسیق ٔسَ ا٘ساظ ٜيض
یٖ سبظٜٞبی تحكیق پطزاذت .ث ٝایٖ ٔٙؾٛض ٔسَ ٔٛضز ٘ؾط
ٔطحّٔ ٝیتٛاٖ ث ٝآظٔ ٖٛضٚاثظ ة
ٔحمك زض ٘طْ افعاض َیظضَ حیاز ٜضس .و٘ ٝتیز ٝآٖ زض ٔسَ ضٕبض 1 ٜلبثُ ٔطبٞس ٜاست  .ثب تٛر ٝثٝ
ای٘ىٔ ٝمساض ضیط ٝز ْٚثطآٚضز ٚاضیب٘س ذغبی تمطیت  RMSEAثطای ٔسَ سبذتبضی تحكیق ثبالتط
ی ثطای آظٔ ٖٛفطؼیات تحكیق ٖیاظ
اظ ٌ 0/1عاضش ضس ٜاستِ ،صا رٟت ثطآٚضز زقیق ضطایة ٔسض
ث ٝاغالحبت ٚرٛز زاضز .زض رس َٚضٕبضٔ 2 ٜطاحُ اغالح ٔسَ آٔس ٜاستٕٞ .ب٘غٛض و ٝزض ضٚش
ی ثب استفبز ٜاظ ٔقٗی زاضی ٔمساض تفبٚت
ضٙبسی ٔسَ ٔقبزالت سبذتبضی ٔغطح است ٔحمك ثب ز
ی  .زض ایٖ ضاستب اظ آظٔD2 ٖٛ
ی ٘سجت ث ٝاغالح ٔسَ  ٚحیضجطز ٔطاحُ الساْ ٕ٘ب ز
آٔبض ٜوبی اسى ٛض

ی  ٚتفبٚت ٔقٗی زاضی آٖ لضبٚت ٔیوٙس استفبز ٜضس ٜاست.
و ٝاظ ضٚی ٔمساض وبٞص وبی اسى ٛض
ضٙبسبیی ٔحسٚزیتٞب  ٚاضبف ٝوطزٖ پبضأتطٞبی اضبفی ز ٚضا ٜحُ ثطای اغالح ٚالـی ٔسَٞبی
َیظضَی است .ثط اسبس رس َٚضٕبضٔ 2 ٜطبٞسٔ ٜی ضٛز ،ؤ ٝسَ اِٚی ٝپس اظ ضص ٔطحّ ٚ ٝزض
لبِت ٔسَ ٞفتٓ ثٔ ٝمبزیط ٔٙبست ضسیس ٜاست .
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رٟت ثطضسی ایٙى ٝآیب اغالح ا٘زبْ ضس ٚ ٜزض ٔسَ تغییط ٔقٙی زاضی ایزبز وطز ٜاست یب ذیط
اظ آظٔ ٖٛذی ز ٚاستفبزٔ ٜی ضٛز .ثب تٛر ٝث ٝوبٞص ضسیس ٔمساض ذی ز ٚ ٚث ٝضست ٔقٙی زاض
ثٛزٖ ایٗ وبٞص ٔسَ اغالح ضس ٜو ٝاظ اضبفٕٛ٘ ٝزٖ ٔسیطٞبیی رٟت آظاز وطزٖ پبضأتط

ٞبی

ذغبی وٚٛاضیب٘س ٔسَ زض ٞفت ٔطحّ ٝاستفبزٕٛ٘ ٜزٛٔ ٜضز لجٔ َٛی ثبضس .طثك رس َٚضٕبض2 ٜ
تب ضص ٔطحّ ٝآظاز وطزٖ وٚٛاضیب٘س ٞبی ذغبی ا٘ساظٌ ٜیطی ثبفج ثٟجٛز ٔسَ  ٚتفبٚت ٔقٙی زاض
ذی ز ٚثب ٔطحّ ٝلجُ ضس ٜاست  .اظ آ٘زب و ٝزض ٔسَ ٞطتٓ ثٟجٛزی ضا ٘سجت ثٔ ٝسَ لجّی ضبٞس
٘یستیٓ  ٚوبٞص وبی اسىٛیط ث ٝزِیُ وٛچىتط ثٛزٖ ٔمساض اذتالف وبی اسىٛیط (ذی ز  )ٚثیٗ زٚ
ٔسَ اظ  ،2/75ثی ٔقٙی استِ ،صا ٔسَ ٞفتٓ ث ٝفٛٙاٖ ٔسَ ٟ٘بیی  ٚثطاظش یبفتٛٔ ٝضز لجٚ َٛالـ
ٔیضٛز .اظ ایٗ ض ٚزض ایٙزب ٔی تٛاٖ پبضأتط ٞبی ثطآٚضز ضس ٜزض ٔسَ اغالح ضسٟ٘ ٜبیی ضا لبثُ
اتىبء زا٘ست  ٚاظ آٟ٘ب ثطای آظٔ ٖٛفطضیبت تحمیك استفبزٕٛ٘ ٜز

 .ظیطا و ٝایٖ ضطایت زض ٔسِی

ٔحبسج ٝضس ٜا٘س و ٝاٚال ٞیچ ذغبی وٚٛاضیب٘سی ثبلی ٕ٘ب٘س ٚ ٜحب٘یب تٕبْ ٔسیط

ٞب پیص ثیٙی

ضسٜا٘س و ٝاغغالحب ٔسَ اضجبؿ تطیٗ حبِت ذٛز ضا زاضز .
هذلّای
تزاسػ يافتِ

هقذار

هعٌي داری کاّؼ

df

RMSEA

کای اعكَيز

ٔسَ اَٚ

1585/92

----

828

0/108

----

ٔسَ زْٚ

1496/94

ثبالی 2/75

826

0/095

یه زضغس

ٔسَ سْٛ

1465/08

ثبالی 2/75

824

0/092

یه زضغس

ٔسَ چٟبضْ

1428/95

ثبالی 2/75

822

0/089

یه زضغس

ٔسَ پٙزٓ

1409/06

ثبالی 2/75

820

0/087

یه زضغس

ٔسَ ضطٓ

1390/95

ثبالی 2/75

819

0/084

یه زضغس

هذل ّفتن

1379/60

تاالی 2/75

818

0/081

يک درصذ

ٔسَ ٞطتٓ

1377/95

ظیط 2/75

817

0/080

ثی ٔقٙی

Δ

ی در تخنیى اثز تخؼی اصالح هذل عاختاری تحكیق
ی کای اعكَ ر
جذٍل ؽوارُ  :2تفاٍت هقاد ر
هٌثعً :تایج تحكیق
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هذل ؽوارُ  : 1هذل عوَهي ليشرل (هذل تحلیل هظیر )
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ثطای رٌّٛیطی اظ اعبِ ٝوالْ ضٕٗ

پطزاذتٗ ث ٝثیبٖ ذالغ ٝای اظ فطضیٞ ٝب ث ٝعٛض ٔزعا،

٘تیزٝی وّی حبغُ اظ ثطضسی ٞبی آٔبضی ث ٝارٕبَ زض رس َٚضٕبض 3 ٜآٚضز ٜضس ٜاست.
اثز هغيز

t

ًتيجِ آسهَى

هغيز هغتقين هَرد هطالعِ
ٔتغیطٞبی ضٙبذتی  رصة استقساز ٞب

0/40

4/15

تبییس ضس

ٔتغیطٞبی ضٙبذتی اضظیبثی  ٚوطف استقساز ٞب

0/07

0/40

ضز ضس

ٔتغیطٞبی ضٙبذتی پطٚضش  ٚآٔٛظش استقساز ٞب

0/22

6/67

تبییس ضس

ٔتغیطٞبی ضٙبذتی حفؼ استقساز ٞب

0/49

4/79

تبییس ضس

ٔتغیطٞبی ضفتبضی رصة استقساز ٞب

0/31

7/73

تبییس ضس

ٔتغیطٞبی ضفتبضیاضظیبثی  ٚوطف استقساز ٞب

0/57

4/77

تبییس ضس

ٔتغیطٞبی ضفتبضیپطٚضش  ٚأٛظش استقساز ٞب

0/53

7/67

تبییس ضس

ٔتغیطٞبی ضفتبضیحفؼ استقساز ٞب

0/80

6/37

تبییس ضس

ٔتغیطٞبی ٔحیغی رصة استقساز ٞب

0/37

3/73

تبییس ضس

ٔتغیطٞبی ٔحیغیاضظیبثی  ٚوطف استقساز ٞب

0/45

3/73

تبییس ضس

ٔتغیطٞبی ٔحیغیپطٚضش  ٚآٔٛظش استقساز ٞب

0/81

11/61

تبییس ضس

ٔتغیطٞبی ٔحیغیحفؼ استقساز ٞب

0/88

12/66

تبییس ضس

جذٍل ؽوارُ  :3ضزاية هغيز هغتقين اثزات عاسُّا ٍ هعٌي داری پاراهتزّای تزآٍرد ؽذُ

آسهَى فزضيات تحقيك
ثط اسبس رس َٚفٛق ٔ ٚسَ تحمیك ثطآٚضز ضس ٜضطیت ٔسیط احط

ٔتغیط ٞبی ضٙبذتی زض

فطآیٙس ٔسیطیت استقساز ثط رصة استقساز زض سبظٔبٖ ٔقبزَ  ،0/40ثط اضظیبثی  ٚوطف استقساز زض
سبظٔبٖ ٔقبزَ  ،0/07ثط پطٚضش  ٚآٔٛظش استقساز ٞب ٔقبزَ  ٚ 0/22ثط حفؼ استقساز ٞب 0/49
ی احط ٔتغیطٞبی ضفتبضی زض فطآیٙس ٔسیطیت استقساز ثط رصة
ترٕیٗ ظز ٜضس ٜاست  .ضطیة ٔسض
استقساز زض سبظٔبٖ ٔقبزَ  ،0/31ثط اضظیبثی  ٚوطف استقساز  ،0/57ثط پطٚضش  ٚآٔٛظش
ی احط
استقسازٞب ٔقبزَ  ٚ 0/53ثط حفؼ استقسازٞب  0/80ترٓ یٖ ظز ٜضس ٜاست  .ضط یة ٔس ض
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ٔتغیطٞبی ٔحیغی زض فطآیٙس ٔسیطیت استقساز ثط رصة استقساز زض سبظٔبٖ ٔقبزَ  ،0/37ثط
اضظیبثی  ٚوطف استقساز  ،0/45ثط پطٚضش  ٚآٔٛظش استقسازٞب  ٚ 0/81ثط حفؼ استقساز ٞب 0/88
ترٓیٖ ظز ٜضس ٜاستٕٞ .چٙیٗ ٔمساض  tثطای فطضی ٝا( َٚعجك لبفس ٜذغبی یه زضغس زض ضز
فطؼ غفط ثطای ٔمبزیط ثبالی  1/96زض ٞط پبضأتط ٔسَ) ،ثبالی  ، 1/96فطؼ ز ْٚوٕتط اظ ٚ ،1/96
اظ فطؼ س ْٛتب فطؼ زٚاظز ٓٞثبالی ٔ 1/96حبسج ٝضس ٜاستِ .صا ٔیتٛاٖ ثیبٖ ٕ٘ٛز و ٝفطؼ
غفط ثب  99زضغس اعٕیٙبٖ زض ٔٛضز یبظز ٜفطضی( ٝث ٝرع فطضی ٝز )ْٚضز ٔی ضٛز  ٚثب تٛر ٝثٝ
ٔقٙی زاضی ایٗ ضطیت ٔی تٛاٖ ثیبٖ ٕ٘ٛز ؤ ٝتغیطٞبی ضٙبذتی زض فطآیٙس ٔسیطیت استقساز ثط
رصة استقساز ،پطٚضش ٚآٔٛظش  ٚحفؼ استقسازٞب زض سبظٔبٖ احط ٔقٙی زاضی ثِ ٝحبػ آٔبضی
زاضز ٔ ٚتغیطٞبی ضٙبذتی زض فطآیٙس ٔسیطیت استقساز ثط اضظیبثی  ٚوطف استقساز زض سبظٔبٖ احط
ٔقٙی زاضی ثِ ٝحبػ آٔبضی ٘ساضز  .ثب تٛر ٝث ٝضطیت ایٗ ضاثغٔ ٝی تٛاٖ ٌفت تغییطات ٔتغیطٞبی
ضٙبذتی زض فط آیٙس ٔسیطیت استقساز ثط ،اضظیبثی  ٚوطف استقساز زض سبظٔبٖ تبحیطی ٘ساض٘س

.

ٕٞچٙیٗ ٔی تٛاٖ ٌفت ٔتغیطٞبی ضفتبضی ٔ ٚحیغی ٘یع زض فطآیٙس ٔسیطیت استقساز ثط رصة
استقساز ،اضظیبثی  ٚوطف استقساز ،پطٚضش ٚآٔٛظش  ٚحفؼ استقسازٞب زض سبظٔبٖ احط ٔقٙی زاضی
ثِ ٝحبػ آٔبضی زاضز.

تزاسػ هذل عاختاری(هذل تحليل هغيز)
٘تبیذ تحمیك ٘طبٖ ٔی زٞس ٕٟٔتطیٗ احط ٔتغیطٞبی ضٙبذتی زض فطآیٙس ٔسیطیت استقساز ثٝ
حفؼ استقساز ٞب ٔٙزط ٔی ضٛز ،و ٝزض ضاستبی پیطٟٙبزات تحمیك ثبیس ایٗ ٔٛضٛؿ ٔٛضز تٛر ٝلطاض
ٌیطز٘ .ىت ٝلبثُ تٛر ٝآ٘ىٔ ٝتغیطٞبی ضٙبذتی ثط سِٛٔ ٝف ٝی ٔسیطیت استقساز احط زاضت ٚ ٝثط
اضظیبثی  ٚوطف استقساز ٞب احط ٔقٙی زاضی ثِ ٝحبػ آٔبضی ٘طبٖ ٕ٘ی زٙٞس

 ٟٓٔ .تطیٗ احط

ٔتغیطٞبی ضفتبضی زض فطآیٙس ٔسیطیت استقساز ث ٝحفؼ استقساز ٞب ٔطثٛط ٔی ضٛز  .زض ضتجٞ ٝبی
ثقسی اضظیاثی  ٚوطف استقساز ٞب ،پطٚضش  ٚآٔٛظش استقساز ٞب  ٚرصة استقساز ٞب لطاض ٌطفت ٝا٘س .
زض ٔٛضز ٔتغیطٞبی ٔحیغی ٘یع ٘تبیذ ٘طبٖ ٔی زٞس ٔتغیطٞبی ٔحیغی ثیطتطیٗ ٘مص ضا زض حفؼ
استقسازٞب زاضت ٚ ٝپطٚضش  ٚآٔٛظش استقساز ٞب ،اضظیبثی  ٚوطف استقساز ٞب  ٚرصة استقسازٞب زض
ضتجٞٝبی ثقسی لطاض ٔی ٌیط٘س٘ .تبیذ ثیبٍ٘ط ایٗ ٘ىت ٝاست و ٝحفؼ استقساز ٞب ٕٟٔتطیٗ ٔتغیط
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تبحیط پصیط اظ ٔتغیط ٞبی ضٚیىطز ضٚا٘طٙبذتب٘٘ ٝسجت ث ٝسٙزص فّٕىطز زض فطآیٙس ٔسیطیت
استقساز است .یقٙی ٕٟٔتطیٗ ٘مص ایٗ ٔتغیطٞب زض حفؼ استقسازٞب ٔیثبضس.

ًتيجِ گيزی ٍ پيؾٌْادُ ا
ی تمسیْ ٔیض٘ٛس،
ی ٔغطح ضس  .ایٖ فطؼیات ث ٝس ٝزست ٝفطؼ ٜ
زض ا یٖ پژٞٚص زٚاظز ٜفطؼ ٜ
ییت استقساز ضبُٔ
ی ٔتغیضٞب ی ضٙبذتی ثط چبضچٛة ٔس ض
ی ا َٚتبثض
ثسیٖ غٛضت و ٝزض  4فطؼٜ
ی
(رصة ،اضظ یاةی  ٚوطف ،پطٚضش  ٚآٔٛظش  ٚحفؼ استقسازٞب ) ثطضسی ٌطزیز ٜاست ،زض  4فطؼٜ
ی
ی ٟ٘بیی تبثض
ی ٔتغیضٞب ی ضفتبضی (ٟٔبضت ،تٕط یٖ  ٚذٛز وبضآٔس ی)  4 ٚفطؼٜ
ثقسی تبثض
ی ثط ز یٌطاٖ ) ثط چبضچٛة
ٔتغیضٞب ی ٔحیطی (ٙٞزبضٞبی ارتٕبؿی ،زستطسی زض ربٔق ٚ ٝتبث ض
ت استقساز ثطضسی ٌطزیز ٜاست.
یی
ٔس ض

ٞط چٔ ٝتغیطٞبی ضٙبذتی ،ضفتبضی ٔ ٚحیغی زض فطآیٙس ٔسیطیت استقساز ثیطتط ٔٛضز تٛرٝ
لطاض ٌیطز٘ ،طخ رصة استقساز ،اضظیبثی  ٚوطف ،پطٚضش  ٚحفؼ استقسازٞب زض سبظٔبٖ ثیطتط
ٔیضٛز .ث ٝفٛٙاٖ یىی اظ پیطٟٙبزٞبی ذطٚری فطضی ٝاستفبزٞ ٜطچ ٝثیطتط اظ ٔتغیطٞبی
ضٙبذتی ضبُٔ (زا٘ص ،ا٘تؾبض ٍ٘ ٚطش ) زض فطایٙس رصة ٔی ثبضس ،و ٝالظٔ ٝی آٖ عطاحی فطایٙس
رصثی است و ٝایٗ س ٝفبوتٛض ضا زض فطزی و ٝلطاض است زض سبظٔبٖ رصة ضٛز ،ا٘ساظٌ ٜیطی
ٕ٘بیسٕٞ .چٙیٗ زض ضاستب ی استفبز ٜاظ ٘تب ید تحكیق حیضٟٙبز ٔیضٛز ،فبوتٛضٞب ی حفؼ
استقسازٞب زض سبظٔبٖ و ٝزض ا یٖ پژٞٚص ضبُٔ ٔٛاضز ی ٕٞچ ،ٖٛزض اذتیاض لطاض زازٖ فطغت ٞبی
ی
ثطاثط ضغّی ،ضٙبذت فطغت ٞب  ٚاضائٝی پبزاش ٞبی ٔبز ی  ٚفبوتٛض ٔطبضوت (ثغٛض ٔخبَ زضي ض
یضتط ٔٛضز تٛر ٝلطاض يیضز .
ی ی ٞب) ة
وطزٖ وبضوٙبٖ زض ثطخ ی أٛض ضطوت ٔخُ ثطخ ی تػٓیْ يض
یی
ییت استقساز ز ز
ٕٞچٗیٖ عطاحی سیستٓ ٔٙبثـ ا٘سبٖی و ٝزض آٖ ٘سجت ثٔ ٝسئّٔ ٝس ض
استطاتژین ٔغطح ثبضس  ٚفطا ی٘س ٞبی رصة ،اضظ یاةی ،آٔٛظش  ٚحفؼ استقسازٞب ثب استفبز ٜاظ
ی ْاَی لٛی حتٕب
ی ٔیٌطزز .زض ضطوت ٞبی زاضا ی ثٜٗ
فبوتٛضٞبی ذطٚدی اظ ا یٖ پژٞٚص ،تٛظٜ
ٚاحسی ٔستمُ  ٚثب اذتیبضات وبُٔ ثب ٘بْ ٚاحس ٔس

ی
ییت استقساز ا یربز ضٛز .أب ثطا ی سب ض
ض

ضطوتٞبیی و ٝاظ تٛاٖ ٔبَ ی ثبالیی ثطذٛضزاض ٖیستٙس حیضٟٙبز ٔیٌطزز و ٝثب ٔطبٚضاٖ ثطٖٚ
سبظٔبٖی ٔتػُ ث ٝزا٘طٍبٞ ٜب ٔ ٚطاوع پژٞٚصی ث ٝعٛض ٔٛلت زض اضتجبط  ٚاظ ٘ؾط یات آٟ٘ب ثٟطٙٔ ٜس
ی
ض٘ٛس .ایزبز سیستٓ ٘ؾبْ پیطٟٙبزات ثطای زضیبفت ٘ؼ ضیبت  ٚپیطٟٙبزات پطس ُٙسبظٔبٖ  ٖ ٚظ
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ثطٌعاضی رّسبت ثبضش افىبض (عٛفبٖ ٔغعی ) ثب حضٛض وبضضٙبسبٖ ٔ ٚترػػبٖ ٚاحسٞبی ٌ٘ٛبٌٖٛ
ی حبئع آٞیت استٔ .حمك ٌع ی٘ٞ ٝبی ز یٌط ی چ ٖٛفطا ی٘س ثبظذٛضز  360زضر ٝضا ثٝ
سبظٔبٖ ٖظ
فٛٙاٖ ینی اظ ثٟتطیٖ  ٚوبُٔ تطیٗ ضٚشٞبی اضظیاةی حیضٟٙبز ٔیوٙس.
زضذػٛظ تحمیمبت آیٙس٘ ٜیع ،تحمیك پیص ضٛ٘ ٚفب تحمیك وٕی ث ٝحسبة ٔی آیس ،ایٗ زض
حبِی است وٌ ٝطایص ث ٝتحمیمبت ویفی زض ح ٛظ ٜی ٔسیطیت ض ٚث ٝفع٘ٚی استِ ،صا پیطٟٙبز
ٔیضٛز ٔحممیٗ آتی ثطای ثطضسی فٕیك تط ،تحمیمبت آیٙس ٜثطضسی فطآیٙس ٔسیطیت استقساز ضا ا ظ
ٔٙؾط ویفی  ٚثب فٙبیت ث ٝاستطاتژی ٞبی ٔطتجظ ثب آٖ ز٘جبَ ٕ٘بیٙس ٕٞ .چٙیٗ اضائ ٝاٍِٛیی رٟت
ٔسیطیت استقساز ثط اسبس ِٔٛفٞ ٝبی حفؼ استقساز زض سبظٔبٖ ٞبی زِٚتی وطٛض ٘ ٚیع اضائٝ
فبوتٛضٞب  ٚزیٍط ِٔٛفٞ ٝبی تبحیطٌصاض فّٓ ضٚا٘طٙبسی ثط تٛسق ٝفطزی  ٚسبظٔب٘ی افطاز پیطٝٙ
ٔیٌطزز.

از
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هٌاتع :
 .1آلبیٛسفی ،فّیطضب ،رٍاىؽٌاعي عوَهي  ،1386 ،چبح ا ،َٚتٟطاٖ ،ا٘تطبضات زا٘طٍب ٜپیبْ
٘ٛض
 .2اغفٟب٘یبٖٔ ،حٕس ضضب ،تزرعي راتطِ تيي کارکزدّای ًظام ارسياتي عولكزد کارکٌاى ٍ
تعْذ عاسهاًي آًاى ،1389 ،سبَ ا ،َٚضٕبض1ٜ
 .3ثبظضٌبٖ ،ؿ  ،.هقذهِای تز رٍػ ّای تحقيك کيفي ٍ آهيختِ ،رٍيكزد ّای هتذاٍل در
علَم رفتاری ،1387،چبح ا ،َٚتٟطاٖ٘ ،طط زیساض
 .4پٛضسقیس ،سیس ٔسقٛز،

طزاحي الگَی تَععِ ی هٌاتع اًغاًي کارآفزيي تزاعاط

ًظزيِی يادگيزی اجتواعي  ،1388 ،فػّٙبٔ ٝپژٞٚص ٞبی ٔسیطیت ٔٙبثـ ا٘سب٘ی زا٘طٍبٜ
ربٔـ أبْ حسیٗ(ؿ) ،سبَ ا ،َٚضٕبض3 ٜ
 .5حسیٙی ،سیس یقمٛة ،آهار ًاپاراهتزيک رٍػ تحقيك ٍ ًزم افشار آهاری ،1382 ،SPSS
تٟطاٖ ،ا٘تطبضات زا٘طٍب ٜفالٔ ٝعجبعجبیی
 .6حبری وطیٕی ،فجبسقّی  ٚحسیٙی ،اثٛاِحسٗ،

تأثيز عَاهل راّثزدی سهيٌِ عاس تز

هذيزيت اعتعذادٔ ،1389 ،غبِقبت ٔسیطیت ضاٞجطزی ،ضٕبض2 ٜ
 .7ضاثطت فبِٕط  ٚری وبٍ٘ط،

اعتعذادياتي ٍ جاًؾيي پزٍری  ،1387 ،تطرٕ ٝزوتط ثٟعاز

اثٛاِقالیی ،چبح ا ،َٚتٟطاٖ ،تطٔٝ
 .8ضِٛتع ،زٚاٖ پی  ٚضِٛتع ،سیس٘ی اِٗ،

ًظزيِّای ؽخصيت  ،1389 ،تطرٕ ٝیحیی سیس

ٔحٕسی ،تٟطاٖ ،چبح ٞفس٘ ،ٓٞطط ٚیطایص
 .9غفطظاز ٜحسیٗ ،فطٍٙٞی فّی اوجط،

رٍػّای تحقيك در علَم اًغاًي  ،1390 ،چبح

چٟبضْ ،تٟطاٖ ،ا٘تطبضات پٛیص
 .10غفطظاز ٜحسیٗ ،احٕسی ضطیف ٔحٕٛز  ٚشاوطی فّیطضب ،هذيزيت هٌاتع اًغاًي پيؾزفتِ
هفاّين ًظزيِّا ٍ کارتزد ّا  ،1390 ،چبح ا ،َٚتٟطاٖ ،ا٘تطبضات زا٘طٍب ٜتطثیت زثیط ضٟیس
ضربئی
 .11وطیٕی ،یٛسف ،رٍاًؾٌاعي ؽخصيت  ،1389 ،چبح چٟبضز ،ٓٞتٟطاٖ ،ا٘تطبضات ٘طط
ٚیطایص
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