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تزرعي راتطِ هيشاى کٌتزل اجتواعي ٍ تيًظوي در تيي شْزًٍذاى شْز دّذشت


عيزٍط احوذی ،اؾتازیاض گطٍُ ػلَم اختواػی زاًكگاُ یاؾَج
فزیثزس ًيکذل ،اؾتازیاض گطٍُ ضٍاىقٌاؾی زاًكگاُ یاؾَج
علي حيذری ،اؾتازیاض گطٍُ ػلَم اختواػی زاًكگاُ یاؾَج

عصوت کزهي ،زاًكدَی کاضقٌاؾی اضقس خاهؼِ قٌاؾی زاًكگاُ یاؾَج
چکيذُ
پػٍّف حاضط تا اؾتفازُ اظ ًظطیِ کٌتطل تِ تطضؾی ضاتطِ کٌتطل اختواػی ضؾوی ٍ غیط ضؾوی تا تیًظوی پطزاذتِ اؾت .ضٍـ تِ کاض ضفتهِ زض
ایي پػٍّف ،ضٍـ پیوایكی هقطؼی ٍ غیط آظهایكی تَز .خاهؼِ آهاضی ،کلیِ قْطًٍساى تاالتط اظ 18ؾال زض قْط زّسقت تَز کهِ ً 400فهط تهِ
ػٌَاى ًوًَِ تؼییي ٍ تا اؾتفازُ اظ ضٍـ ًوًَِگیطی تهازفی چٌس هطحلِای اًتراب قسًس .اتعاض تحقیق ،پطؾكهٌاهِ پػٍّكهگط ؾهاذتِ تهَز کهِ
اػتثاض آى تا اؾتفازُ اظ اػتثاض هحتَا ٍ ؾاظُای تطضؾی گطزیس ٍ پایایی آى تِ ضٍـ کَزض-ضیچاضزؾَى ٍ آلفا کطًٍثاخ هَضز ؾٌدف قطاض گطفهت.
تط اؾاؼ یافتِّای تحقیق ،ضاتطِ هٌفی ٍ هؼٌازاضی تیي کٌتطل اختواػی ٍ تیًظوی ٍخَز زاضز ٍ طی آى کٌتطل اختواػی هیتَاًهس  32زضنهس اظ
ٍاضیاًؽ تیًظوی ضا تثییي کٌس .تا ایي تفانیل ،تا گؿتطـ هكاًیعمّای کٌتطل ضؾوی ٍ غیطضؾوی زض خاهؼهِ ههیتهَاى تهیًظوهی ضا تهِ هیهعاى
زضذَض تَخْی کاّف زاز.
ٍاصُّای کليذی :کٌتطل اختواػی ،تیًظوی ،زّسقت
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هقذهِ

تِ طَض گؿتطزُ قاتل هكاّسُاًس .تیًظوی یا ًظهنًاپهصیطی تهِ

ًظن تِ هؼٌای آضاؾتگی ٍ هطتة تَزى ،اظ ضطٍضتّای ظًسگی

ػٌَاى یك ضفتاض ،هتأثط اظ ػَاهل هتؼسزی اؾت

اختواػی اؾتً .ظن ّوچَى ضٍح زض کالثس خاهؼهِ اؾهت کهِ

ؾوپؿَى ٍ ّوكاضاى1999 ،؛ چلپیّ ،)1375 ،وچٌیي ،پیًَس ًعزیكهی

تسٍى آى ،حیات خاهؼِ تِ ذطط هیافتهس (تیهطًٍ .)1367 ،ظهن زض

تا هیعاى کٌتطل زاضز (ٍیلؿَى ٍ کلیٌگ .)1982 ،اها ایي ضاتطِ کوتهط

ظًسگی اختواػی ،کاضکطزّای هتؼهسزی زاضز .زض ؾهط فهطزی

اؾاؾی پػٍّف

تاػث هَفقیت زض زؾتیاتی تِ ّهس

(ؾهلیوی ٍ )1382،افهعایف

حاضط ایي اؾت کِ ضاتطِ کٌتطل اختوهاػی ٍ تهیًظوهی ضا زض
خاهؼِ قْطی زّسقت هَضز آظهَى قطاض زّس.

ػعت ًفؽ ٍ ًكها ههیقهَز (تٌهت ٍ ّؿهي ،)1380،زض ؾهط
ؾاظهاًی تاػث تْثَز تْطٍُضی هیگطزز

تطضؾی ػلوی قسُ اؾت .تط ایي اؾاؼّ ،س

(اؾهكَگاى1990،؛

(فطٍتٌی ٍ تحطاًی)1379 ،

ٍ زض ؾط اختواػی ،کاّف خطاین ٍ اضتقای اهٌیت

(ٍیلؿهَى ٍ

پيشيٌِ تجزتي تحقيق

کلیٌگ ،)1982 ،1گؿتطـ ضفتاضّای هطلَب (تٌهت ٍ ّؿهي،)1380،

ضاتطِ کٌتطل اختواػی ٍ تیًظوی کوتط تطضؾی قسُ اؾهت .تها

افههعایف ّوثؿههتگی اختوههاػی (ؾوپؿههَىّ ٍ 2وكههاضاىٍ )1997 ،

ایي حال ،تطذی پػٍّفّا ٍخهَز زاضًهس کهِ کهن ٍ تهیف تها

(اٍگاًهسلّ ٍ 3وكهاضاى2009 ،؛

پػٍّف حاضط هطتثط ّؿتٌسً .ظهطی ( )1386زض تحقیقهی تها

خاًؿَى .)1363 ،اگط چِ ّوِ افطاز حؿهة فطهطت اًؿهاًی ،تهِ

ػٌَاى ػَاهل اختواػی فطٌّگی هؤثط تط ًعاعّای خوؼیً ،كهاى

فضیلت ًظن زض ظًسگی اشػاى زاضًس ،اها زض ػوهل ،تؿهیاضی اظ

زاز هیعاى کٌتطل اختواػی تأثیط هؼٌازاض ٍ هٌفی تهط گهطایف تهِ

افطاز ًظنپصیط ًیؿتٌس .هفَْم تیًظوی قاهل زاهٌهِ گؿهتطزُای

ًعاع زاضز .تاخطاى ٍ ک کی ( )1388زض تحقیقی تِ تطضؾى تأثیط

اظ ٍیػگیّاّ ،وچَى :ؾطزضگوی ،تهِ ّهن ضیرتگهی ،اذهت ل،

ػولكطز پلیؽ تط احؿاؼ اهٌیت قهْطًٍساى تْطاًهی پطزاذتهِ،

حالت غیط ػازی ٍ ّطج ٍ هطج اؾت (تاٍهي .)2002 ،4تِ ػثاضت

ًكاى زازًس تهیي تَاًوٌهس ػولیهاتى پلهیؽ (ؾهطػت ػوهل،

زیگط ،تیًظوی تیاًگط فطؾایف اضظـّا ٍ ٌّداضّهای خاهؼهِ

اهكاًات ٍ تدْیعات پیكطفتِ ٍ گكتّا هٌظن) ٍ فؼالیتّا

زؾتیاتی تِ تَؾؼِ ضا تِ زًثهال زاضز

(اؾكَگاى:1990 ،5

اختواػى پلیؽ (هكاضکت ٍ اضتثا تیكتط تا هطزم) تها احؿهاؼ

 .)4تیًظوی زض ایطاى تٍِیػُ خاهؼِ قْطی یك هؿألِ اختواػی

اهٌیت قْطًٍساى ضاتطِ هؼٌازاض ٍخَز زاضزٍ .یلؿَى ٍ کلیٌگ

(ؾطاجظازُ ٍ گی ًی1388 ،؛ اهیطکافی1387،؛ ضضهایی1384 ،؛

(ً )1982كاى زازًس هقاتلِ پلیؽ تا تیًظوهی ههیتَاًهس تهأثیط

ک ًتطی ٍ ّوكاضاى ٍ1384 ،اهدسیاى .)1384 ،ترلفات تاالی تطافیكی

زضذَض تَخْی تط کاّف تهیًظوهی زاقهتِ تاقهس .اؾهكَگاى

ضاًٌسگاى ٍ ػاتطاى پیازُ (احوسی ،)1390،نفّای تِ ّن ضیرتِ،

( )1990تا اًدام تطذی آظهایفّا ًكاى زاز ،ػولكطز پلیؽ تهِ

ًرالِّای ؾاذتواًی زض هؿیط ػثَض ٍ هطٍض ،اقغال پیهازُضٍّها

ػٌَاى یكی اظ ًْازّای کٌتطلی خاهؼِ هیتَاًهس تاػهث کهاّف

تَؾط هغاظُزاضاى ،ؾس هؼثط زؾتفطٍـّاً ،هة تهسٍى اخهاظُ

تیًظوی زض ؾطَح هرتلف قَز .زکٍَیهك ٍ هیدهط)2004( 6

اط ػیِّا ٍ تثلیغهات تهط ضٍی زض ٍ زیَاضّها (احوهسی،)1391 ،

زض پػٍّكی تط ضٍی ًَخَاًاى چْاض گطٍُ قَهی ًكهاى زازًهس

اهَال ػوَهی آؾیةزیسُ (قطُت غی ،)1389 ،پاضتیتاظی ٍ تَخهِ

تیي زضخِ پیًَس تا ذاًَازُ ٍ ّوؿهاالى (ًْازّهای کٌتطلهی) تها

تیكتط تِ زٍؾت ٍ فاهیل (هیطفطزی )1390،تطذهی هههازیق تهاضظ

ضفتاض ضس اختواػی ضاتطهِ هؼٌهیزاضی ٍخهَز زاضزّ .هاٍزى ٍ

تیًظوی زض قْطّای اؾتاى کْگیلَیِ ٍ تَیطاحوس ّؿهتٌس کهِ

ضایاى )2009( 7زض تحقیقی تا ػٌَاى کٌتطل اختواػی ٍ تغییطات

اظ یك ؾَ ٍ ظاّط هحیط اظ ؾَی زیگط اؾت
هْن اؾت

زض ًههطخ قطتههاًی ،اقههساهات هؿههتقین کٌتههطل اختوههاػی ضا زض
1

Wilson & Kelling
Sampson
3
Ogundele
4
Bauman
5
Scogan
2

Dekovic & Meijer
Hawdon & Ryan

6
7
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تطضؾی ضاتطِ هیعاى کٌتطل اختواػی ٍ تیًظوی زض تیي قْطًٍساى قْط زّسقت

هسلّای هحلِای خطم ًكاى زازًس .تَکطّ ٍ1وكهاضاى ()2009

هیقًَس ،هوكي اؾت تِ قكل هثثت (هاًٌس پهازاـ ،خهایعُ ٍ

زض پػٍّكی زض تیي ؾطتاظاى ًكاى زازًس تا افعایف حدن کهاض،

گَاّی) ٍ ًیع تِ قكل هٌفی (هاًٌس خطیوهِ ،اذهطاج ٍ ظًهساى)

ؾههطتاظاًی کههِ احؿههاؼ هههیکطزًههس کٌتههطل کوتههطی تههط ضٍی

تدلی یاتٌس .اظ ؾَی زیگط ،ضواًتّای اخطایی غیطضؾوی کهِ

ضفتاضقههاى ٍخههَز زاضز ،هطتكههة تههیاًضههثاطیّههای تیكههتطی

اظ خاًة ًْازّای غیطضؾوی اػوال هیقًَس ،هوكي اؾهت تهِ

هیقسًسٍ .الضزّ ٍ 2وكهاضاى ( )2009زض پػٍّكهی زض کكهَض

نَضت هثثت (هاًٌس تأییسً ،هَاظـ ٍ زؾهت زازى) ٍ ًیهع تهِ

ّلٌس ًكاى زازًس تطذَضز قاطغ پلیؽ ،تهأثیط قاتهل تهَخْی تهط

نَضت هٌفی (هاًٌس اذن ٍ ططز) تطٍظ یاتٌس

(تیكلط.)142 :2011،8

کاّف تیًظویّا زاضز.

ًظطیِپطزاظاى هتقسم کٌتهطل هاًٌهس ضیهؽ ٍ )1951( 9ضکلهؽ

10

( )1961زض تثییي تیًظوی ػوستاً تط کٌتطلّای قرهی تأکیهس

چارچَب ًظزی
تط اؾاؼ ًظطیِ کٌتطلّ ،وِ ههطزم زض هَقؼیهتّهای هرتلهف،
هؿتؼس ًظن گطیعی ٍ اًدام ضفتاضّهای هٌحطفاًهِ ّؿهتٌس ،اهها
آًچِ تاػث هیقَز ّوِ هطزم زؾهت تهِ ضفتاضّهای اًحطافهی
ًعًٌسٍ ،خَز تطذی کٌتطلّاؾت (کیول ٍ اضًٍَؾَى.)176 :2012 ،3
ایي کٌتطلّا یها قرههی ّؿهتٌس ،یها اختوهاػی .کٌتهطلّهای
قرهی هطتَ تِ تَاًاییّای زضًٍی فهطز تهطای ًظهاضت تهط
ذَز ّؿتٌس هاًٌس ذَز اًگاضُ ،4ذَز پٌساضُ ٍ 5ذهَز ازضاکهی،6
اها کٌتطلّای اختواػی هطتَ تِ تَاًهاییّهای تیطًٍهی تهطای
ًظاضت تهط فهطز ّؿهتٌس ،هاًٌهس :حوایهت ذهاًَازُ ،اًتظهاضات
زٍؾههتاى ٍ ًظههاضت پلههیؽ .تههط اؾههاؼ ایههي ًظطیههِ ،هكههاًیعم
تأثیطگصاضی کٌتطلّای زضًٍهی تهط ًظهنپهصیطی افهطاز ،فطآیٌهس
اختوههاػی قههسى ٍ پههصیطـ اضظـّها ٍ ٌّداضّههای فطٌّگههی
خاهؼِ اؾتّ .ط چِ افهطاز ،اضظـّها ٍ ٌّداضّهای خاهؼهِ ضا
زضًٍیتط کطزُ تاقٌس ٍ تیكتط هَضز پهصیطـ قهطاض زازُ تاقهٌس،
کوتط هحتول اؾت کِ هطتكة ًظنًاپصیطی گطزًس .اها هكهاًیعم
تأثیطگههصاضی کٌتههطلّههای اختوههاػی تههط ًظههنپههصیطی افههطاز،
ضواًتّای اخطایی 7ایي کٌتطلّاؾت .کٌتهطلّهای اختوهاػی
هیتَاًٌس ضؾوی ،غیطضؾوی ،هثثت ٍ هٌفی تاقٌس .ضواًتّای
اخطایی ضؾوی کِ اظ خاًهة ًْازّهای ضؾهوی خاهؼهِ اػوهال
1

Tucker
Vollaard
3
Kimmel & Aronson
4
Self-Image
5
Self-Concept
6
Self-Perception
7
Sanctions

زاقتٌس ،اها ّیطقی )1969( 11اؾاؾاً تط کٌتهطلّهای اختوهاػی
هتوطکههع تههَز .تههِ ظػههن ّیطقههی ( )51 :1969پیًَههس افههطاز تهها
ًْازّای اختواػی ،هاًٌهس :ذهاًَازُ ،هسضؾهِ ،گهطٍُ زٍؾهتاى،
کلیؿا ٍ غیطُ ،تاػث هیقَز افطاز زض ایي گطٍُّا ازغام قهًَس
ٍ اظ ایي ضّگصض ضفتاضقاى هَضز کٌتطل ایي گطٍُّا قطاض گیهطز.
تِ اػتقاز ّیطقی ( )1969چْاض ػاهل ػوسُ ٍخَز زاضًس کِ فطز
ضا تِ خاهؼِ پیًَس هیزٌّس :اٍل ،تؼلهق ٍ ٍاتؿهتگی ًؿهثت تهِ
اقرال هْن ،هاًٌس ٍالسیي ٍ هؼلوهاى؛ زٍم ،تؼْهس یها ٍظیفهِ
ًؿهثت تهِ اًتظهاضات ػهازی هاًٌهس تهطآٍضزُ کهطزى اًتظهاضات
ّوكاضاى؛ ؾَم ،هكغَلیت زض فؼالیتّای قطاضزازی ٍ هتهساٍل،
هاًٌس کاض ٍ ظًسگی ذاًَازگی ٍ چْاضم ،اػتقهاز تهِ اضظـّها ٍ
انَل اذ قی .اظ ًظط ّیطقی ،افطازی کِ تِ زیگهطاى ػ قهِ ٍ
تَخِ زاضًس ،اظ تطؼ تهِ ذطهط افتهازى ضٍاتهط اختوهاػیقهاى،
افطازی کِ تؼْس تیكتطی تِ خاهؼِ زاضًس ،اظ تطؼ اظ زؾت زازى
زؾتاٍضزّایكاى ،افطازی کِ تیكهتط زضگیهط کهاض ٍ فؼالیهتّهای
قطاضزازی ٍ هتساٍل ّؿتٌس ،تهِ زلیهل هحهسٍز تهَزى ٍقهت ٍ
اًطغی ٍ تاالذطُ ،افطازی کِ تِ اضظـّا ٍ انَل اذ قی ایوهاى
زاضًس ،تِ زلیل العام تیكتط تِ ضػایهت آًْها ،کوتهط احتوهال زاضز
هطتكة ضفتاضّای اًحطافی گطزًس .تِ ظػن ّیطقی ()52 :1969
تیًظوی ٍ ضفتاض اًحطافی ظهاًی تِ ٍخَز هیآیس کِ پیًَس تهیي
فطز ٍ خاهؼِ ؾؿت قَز.
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Tischler
Reiss
10
Reckless
11
Hirschi
9
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تِ طَض ذ نِ ،تط اؾاؼ ًظطیِ کٌتهطل ،ضاتطهِ هؿهتقیوی

کسپؿتی (ظٍج یا فهطز) زض ّهط هحلهِ ،تهِ هٌهاظل ههَضز ًظهط

تیي ػولكطز ًظامّای کٌتطل ٍ هیعاى تیًظوی ٍخهَز زاضز .تهِ

هطاخؼِ ٍ اط ػات هَضز ًیاظ اظ فهطز حهایع قهطایط کهِ الثتهِ

ػثاضت زیگطّ ،ط چِ ًظهامّهای کٌتهطل اختوهاػی تهِ ٍاؾهطِ

توایل تِ هكاضکت زض تحقیق زاقت ،خوغآٍضی گطزیهس .اتهعاض

هكاًیؿنّای ضؾوی یا غیطضؾوی کِ زض اذتیاض زاضًس ،تیكتط تط

تحقیق ،پطؾكٌاهِ پػٍّكگط ؾاذتِ اؾت کِ زاضای زٍ هقیهاؼ

اظ اضظـّها ٍ

تیًظوی ٍ کٌتطل اختواػی اؾت .هقیاؼ تهیًظوهی زاضای 12

ٌّداضّای فطٌّگی کوتط هیقَز .تها ایهي تفانهیل ،پهػٍّف

آیتن ٍ هكهتول تهط زٍ تؼهس تهیًظوهی اختوهاػی ( 6آیهتن) ٍ

حاضط تا اؾتٌاز تِ ًظطیِ کٌتطل ،تِ زًثال ایي اؾت کهِ فطضهیِ

تیًظوی فیعیكی ( 6آیهتن) اؾهت ٍ هقیهاؼ کٌتهطل اختوهاػی

ظیط ضا هَضز آظهَى قطاض زّس.

زاضای  17آیتن ٍ هكتول تط زٍ تؼس کٌتطل ضؾهوی ( 9آیهتن) ٍ

ضفتاض افطاز ًظاضت کٌٌهس ،تهیًظوهی ٍ اًحهطا

کٌتطل غیطضؾوی ( 8آیتن) اؾت .پؽ اظ تٌظین اتعاض تحقیهق ،اظ
فزضيِ تحقيق

زاٍضاى هترهم ذَاؾتِ قس اػتثاض هحتَایی آًْها ضا اضظیهاتی

تیي کٌتطل اختواػی ٍ تیًظوی ضاتطِ هؼٌازاضی ٍخَز زاضزّ .ط

کٌٌس ٍ ؾپؽ تا اؾتفازُ اظ تحلیل ػهاهلی تأییهسی تها چهطذف

چِ هیعاى کٌتطل اختواػی تیكتط تاقس ،هیهعاى تهیًظوهی کوتهط

ٍاضیواکؽ ،اػتثاض ؾاظُای آًْا هَضز ؾٌدف قهطاض گطفهت کهِ

هیقَز.

ًتایح زض خساٍل  2 ٍ 1اضائِ قسُ اؾت .تط اؾاؼ ًتایح ،آظهَى
 KMOتطای هقیاؼ تیًظوی ( ٍ )0/760تطای هقیهاؼ کٌتهطل

رٍػشٌاعي

اختواػی ( )0/841اؾت کِ تیاًگط کفایت ًوًَِگیهطی زض ّهط

پههػٍّف حاضههط تهها اؾههتفازُ اظ ضٍـ پیوایكههی هقطؼههی ٍ

زٍ هقیاؼ اؾت .تِ ػ ٍُ ،قاذم هدصٍض کای ،تطای آظههَى

غیطآظهایكی اًدام قسُ اؾت .خاهؼِ آههاضی ،افهطاز تهاالی 18

کطٍیههت تاضتلههت ،تههطای ّههط زٍ هقیههاؼ تههیًظوههی ٍ کٌتههطل

ؾال قْط زّسقت اؾت کِ تط اؾاؼ ًتهایح ؾطقهواضی ؾهال

اختواػی زض ؾط ( )P>0/001هؼٌازاض اؾت ٍ ًكاى ههیزّهس

 1390تؼههساز آًههاى ً 56279فههط اؾههت .تهها اؾههتفازُ اظ فطهههَل

تیي هتغیطّها ّوثؿهتگی ٍخهَز زاضز .تحلیهل ػهاهلی هقیهاؼ

ًوًَههِگیههطی کههَکطاى ( ٍ )1977تؼیههیي هقههازیط (،)p;0/5

تیًظوی زض ًْایت تا حص

یك آیتن اظ هسل ،تِ اؾهترطاج زٍ

( ،)d;0/05( ،)t;1/96( ،)q;0/5اًساظُ ًوًَِ هٌاؾةً 381 ،فط

ػاهل فیعیكی ( 6آیتن) ٍ اختواػی ( 5آیتن) هٌدهط گطزیهس کهِ

تِ زؾت آهس ،اها تطای زؾتیاتی تِ تهطآٍضزی زقیهقتهط ،اًهساظُ

قازضًس ٍ %46/3اضیاًؽ ؾاظُ تیًظوی ضا تثیهیي کٌٌهس .تحلیهل
ّهی

ًوًَِ تِ ً 400فط افعایف یافت .تهطای اًدهام ًوًَهِگیهطی اظ

ػاهلی هقیاؼ کٌتطل اختواػی ًیع زض ًْایت تسٍى حص

ضٍـ تهازفی چٌسهطحلِای اؾتفازُ قس .هكهاًیعم آى تهِ ایهي

آیتوی تِ اؾترطاج زٍ ػاهل ضؾوی ( 9آیهتن) ٍ غیطضؾهوی (8

نَضت تَز کِ اتتسا زٍ هٌطقِ قْطزاضی تط ضٍی ًقكِ تؼطیف

آیتن) هٌدط گطزیس کهِ قازضًهس ٍ %50/1اضیهاًؽ ؾهاظُ کٌتهطل

ٍ هحلِّای هرتلف زض زضٍى آًْا ػ هتگصاضی قسًس .ؾپؽ

اختواػی ضا تثییي کٌٌس .تطای تؼییي پایایی هقیاؼ تهیًظوهی اظ

زض زٍ هٌطقِ قْطزاضی ،قاًعزُ هحلِ (ّكت هحلِ زض هٌطقِ 1

ّوؿاًی زضًٍی تِ ضٍـ کَزض -ضیچاضزؾهَى اؾهتفازُ گطزیهس

ٍ ّكت هحلِ زض هٌطقِ  )2تِ طَض تهازفی اًتراب قسًس ٍ تا

کِ هیعاى آى ( )0/66اؾت .تِ ػ ٍُ ،تطای تؼییي پایایی هقیاؼ

تؼییي ًقطِ ًوًَِگیطی(تا اؾتفازُ اظ هحَض هرتههات )X ٍ Y

کٌتطل اختواػی اظ ّوؿاًی زضًٍهی تهِ ضٍـ آلفهای کطًٍثهاخ

زض ّط هحلِ ٍ اًتراب تهازفی یكی اظ خْتّای خغطافیهایی

اؾتفازُ قس کهِ هقهساض آى ( )0/81اؾهت کهِ ًكهاى ههیزّهس

(قوال ،خٌَب ،هغطب ٍ هكهط ) هؿهیط حطکهت پطؾكهگطاى

هقیاؼّای ططاحهی قهسُ اظ ؾهاظگاضی زضًٍهی قاتهل قثهَلی

تؼییي گطزیس .زض هطحلِ آذط تها اًترهاب تههازفی ضقهن آذهط

تطذَضزاض تَزُاًس.

39

تطضؾی ضاتطِ هیعاى کٌتطل اختواػی ٍ تیًظوی زض تیي قْطًٍساى قْط زّسقت

جذٍل  -1تعييي اعتثار ٍ پایایي هقياط تيًظوي
عاهلّا

آیتنّا
در طي یك عال گذشتِ کذام یك اس هَارد سیز را اًجام دادُایذ؟
آؾیة ظزى تِ اهَال ػوَهی (نٌسلی اتَتَؼ ،تلفي ػوَهی ،چوي یا فضای ؾثع)
ایداز ؾط ٍ نسای آظاضزٌّسُ
ًَقتي ٍ یا کكیسى قكل ٍ ذطَ ضٍی زیَاضّا
گصاقتي پ ؾتیك ظتالِ زض هؿیط ػثَض ٍ هطٍض
ضیرتي ظتالِ زض خَی یا ذیاتاى
چؿثاًسى پَؾتط ،اط ػیِ ٍ تثلیغات تط زض ٍ زیَاضّا

هقذار

فيشیکي

اجتواعي

ٍسى عاهلي

ٍسى عاهلي

0/747
0/633
0/613
0/611
0/516
0/415

2/8

تثييي

ریچاردعَى

شذُ

کل هقياط

27/5

0/66

تا ؾطػت غیطهداظ ضاًٌسگی کطزى
تثؼیض قایل قسى تیي اضتاب ضخَع
تلٌس کطزى نسای ضثط هاقیي
ضػایت ًكطزى نف زض ًاًَایی یا هغاظُ
پاضتیتاظی تطای اًدام قسى کاض

0/811
0/648
0/570
0/547
0/495

آظهَى  KMOتطای کفایت ًوًَِگیطی
آظهَى  Bartlettتطای زضؾت تَزى تفكیك ػاهلّا

ٍیضُ

ٍاریاًظ

ضزیة کَدر

18/8

1/9

0/760
Sig=0/000

Chi- square=4921

Df=66

جذٍل  -2تعييي اعتثار ٍ پایایي هقياط کٌتزل اجتواعي
آیتنّا
ّزیك اس دعتگاُّای سیز تِ چِ هيشاى ٍظایفشاى را تا
قاطعيت اًجام هيدٌّذ ٍ ّز یك اس افزاد سیز تِ چِ هيشاى تز
رفتار شوا تأثيز دارًذ؟
زازگاُّا
ک ًتطیّا
ازاضُ انٌا
ازاضُ ثثت اؾٌاز ٍ اه ک
ؾاظهاى حول ٍ ًقل
هؼاًٍت قْطؾاظی قْطزاضی
پلیؽ ضاٌّوایی ٍ ضاًٌسگی
ؾتاز هثاضظُ تا هَاز هرسض
ازاضُ زاضایی ٍ هالیات

عاهلّا
رعوي

غيزرعوي

ٍسى عاهلي

ٍسى عاهلي

0/786
0/783
0/727
0/727
0/720
0/717
0/712
0/700
0/687

4 /4

27/7

0/81

ذَاّط
تطازض
ّوؿایگاى
اقَام
ّوكاضاى
هازض
زٍؾتاى
پسض
آظهَى  KMOتطای کفایت ًوًَِگیطی
آظهَى  Bartlettتطای زضؾت تَزى تفكیك ػاهلّا

هقذار
ٍیضُ

ٍاریاًظ
تثييي شذُ

ضزیة آلفای
کزًٍثاخ
کل هقياط

0/767
0/753
0/742
0/738
0/724
0/681
0/659
0/657

3 /5

22/4

0/841
Sig=0/000

Df=153

Chi- square=1940

پػٍّفّای ضاّثطزی اهٌیت ٍ ًظن اختواػی ،ؾال ؾَم ،قواضُ پیاپی  ،8قواضُ زٍم ،پاییع ٍ ظهؿتاى 1393
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یافتِّای تَصيفي

تطاظـ 2هسل ًكاى هیزّهس ،هقهساض کهای اؾهكَئط ( )0/34تها

تط اؾاؼ ًتایح تَنیفی هتغیطّهای خوؼیتهی ،اظ هدوهَع 400

زضخِ آظازی ( )1تِ لحاظ آهاضی هؼٌازاض ًیؿت (.)Sig;0/560

ًفط پاؾرگًَ 255 ،فط ( )% 63/8هطز ٍ ً 145فط ( )% 36/2ظى

تِ ػ ٍُ ،قهاذم ضیكهِ هیهاًگیي هطتؼهات ذطهای تهطآٍضز

تَزُاًسً 183 .فط ( )% 45/8هدطز ٍ ً 217فط ( )% 54/2هتأّهل

(ً ٍ )0/000یع قاذمّای ً AGFI ٍ GFIیع تأییس ههیکٌٌهس

تَزُاًس .هیاًگیي ؾٌی پاؾرگَیاى  31/4ؾال ٍ هیاًگیي زضآهس

کِ هسل زاضای تطاظـ هطلَتی اؾت ٍ تا زازُّای تدطتی هَضز

آًاى  658/000تَهاى تَزُ اؾت .تِ لحاظ ؾط تحهی ت 25

اؾتفازُ ،ؾاظگاضی ٍ تَافق زاضز .تط اؾاؼ ًتایح تِ زؾت آهسُ،

ًفههط ( )% 6/2ظیههط زیههپلنً 87 ،فههط ( )، 21/8زیههپلنً 115 ،فههط

تطآٍضز ذطا تطای هتغیط تیًظوی فیعیكی ( ٍ )0/71تهیًظوهی

( )% 28/8فههَ زیههپلن ً 173،فههط ( )% 43/2لیؿههاًؽ ٍ تههاالتط

اختواػی ( )0/74اؾت .تهِ ػه ٍُ ،هقهساض ذطها تهطای هتغیهط

تَزُاًهس .تهِ لحهاظ قَهیهتً 393 ،فهط ( )% 98/2لهط ٍ ً 7فهط

آقكاض کٌتطل ضؾوی ( ٍ )0/91کٌتطل غیطضؾوی ( )0/70اؾت.

( )%1/7فاضؼ تَزُاًس.

تاض ػاهلی هتغیط پٌْاى ٍاتؿتِ تیًظوی تا تؼهس فیعیكهی ()0/54

اها تط اؾاؼ ًتایح تَنیفی ؾاظُّای تحقیق ،هیاًگیي ًوطُ

ٍ تا تؼس اختواػی ( )0/51اؾهت .اظ ؾهَی زیگهط ،تهاض ػهاهلی

تیًظوی پاؾرگَیاى تط ضٍی هقیاؾی تا زاهٌِ نفط (کوتهطیي)

هتغیط هؿتقل پٌْاى کٌتهطل تها تؼهس ضؾهوی ( ٍ )0/29تها تؼهس

تا ( 11تیكتطیي) ٍ هیاًگیي ٍاقؼی ( )5تطاتط تا  1/9تَزُ اؾهت.

غیطضؾوی ( )0/55اؾت کِ تا تَخِ تِ هقازیط  tکهِ تعضگتهط اظ

ایي یافتِ تحقیق تِ ایي هؼٌاؾت کِ ًوطُ تیًظوی پاؾهرگَیاى

ّ 1/96ؿتٌسّ ،ی یك اظ تاضّای ػاهلی ضز ًویقَز .ضهطیة

زض هقیاؼ هَضز اؾتفازُ ،پهاییي تهَزُ اؾهت .اظ ؾهَی زیگهط،

ػلّی کٌتطل تط ضٍی تیًظوی ( )-0/57اؾت کهِ تها تَخهِ تهِ

هیاًگیي ًوطُ کٌتطل اختوهاػی تهط ضٍی هقیاؾهی تها زاهٌهِ 17

هقساض تی ( )t;4/1ایي ضطیة ،هؼٌازاض اؾت ٍ ًكاى ههیزّهس

(کوتطیي) تا ( 85تیكهتطیي) ٍ هیهاًگیي ٍاقؼهی ( )51تطاتهط تها

تِ اظای ّط ٍاحس تغییط زض کٌتطل تهِ چهِ هیهعاى زض تهیًظوهی

 50/7اؾت .ایي یافتِ تحقیق تِ ایي هؼٌاؾت کِ اًدام قاطؼاًهِ

تغییط تِ ٍخهَز ههیآیهس .هیهعاى ذطهای هتغیهط ٍاتؿهتِ پٌْهاى

ٍظایف تَؾط زؾتگاُّای کٌتطل ضؾوی ٍ ًیع هیهعاى ًظهاضت

تیًظوی ( )0/68اؾت کِ ًكاى هیزّهس تهطآٍضز اًدهام قهسُ

هكاًیعمّای کٌتطل غیطضؾوی تط ضفتاض افهطاز ،زض حهس هتَؾهط

زاضای زقت هٌاؾثی اؾت ٍ هتغیط هؿتقل کٌتطل اختواػی قهازض

اؾت.

اؾت  32زضنس اظ تغییطات هتغیط ٍاتؿهتِ تهیًظوهی ضا تثیهیي
ًوایس.

یافتِّای تحليلي
تزرعي راتطِ کٌتزل اجتواعي ٍ تيًظوي

ّس

اؾاؾی پػٍّف حاضط تطضؾی ضاتطِ کٌتطل اختوهاػی ٍ

تیًظوی اؾت .تط ایي اؾاؼ ،تطای پیفتیٌی تیًظوی تِ ػٌَاى
هتغیط پٌْاى ٍاتؿتِ ،تط اؾاؼ کٌتطل اختواػی تِ ػٌهَاى هتغیهط
پٌْاى هؿتقل ،اظ هسل هؼازالت ؾاذتاضی 1اؾتفازُ قسُ اؾهت.
زض ایي هسل ،تیًظوی تا اؾتفازُ اظ زٍ هتغیط آقكاض فیعیكهی ٍ
اختواػی تؼطیف قسُ ٍ کٌتطل اختوهاػی تهط هثٌهای زٍ هتغیهط
آقكاض ضؾوی ٍ غیط ضؾوی تؼطیف قسُ اؾت .تطضؾی ًیكَیی
Structural Equation Model

1

Goodness of Fit

2
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ًوَدار  -1راتطِ کٌتزل اجتواعي ٍ تيًظوي تا اعتفادُ اس هذل هعادلِ عاختاری

0/71

فیعیكی
0/54

ضؾوی

3/03
-0/57

تی ًظوی

0/89

کٌتزل
اجتواعي

0/74

اختواػی

0/55

0/51

غیطضؾوی

0/70

0/68

AGFI=0/96

GFI=0/99

RMSEA=0/007

P-value=0/560

Chi-square=0/34

Do=1

تزرعي راتطِ هتغيزّای جوعيتي ٍ تي ًظوي

ّؿتٌس کِ تیي هیعاى زضآهس ٍ تیًظوی ضاتطِ هؼٌهازاضی ٍخهَز

زض تحقیق حاضط هتغیطّای خوؼیتی (خٌؿهیتٍ ،ضهغ تأّهل،

ًساضز.

قَهیت ،ؾهي ،هیهعاى زضآههس ٍ هیهعاى تحههی ت) تهِ ػٌهَاى
جذٍل  -3تفاٍت سًاى ٍ هزداى در ارتکاب تيًظوي

هتغیطّای کٌتطل زض تحقیق ٍاضز ٍ اضتثها آًْها تها تهیًظوهی
خْت ٍضَح تیكتط ضاتطِ هتغیطّای انلی تحقیق ،تطضؾی قس
کِ ًتایح زض خساٍل  3تا  8هٌؼكؽ قسُاًس .تطاؾاؼ خسٍل 3
هیاًگیي ًوطُ تیًظوی هطزاى تیكتط اظ ظًاى اؾت ٍ ایي تفاٍت

جٌغيت

هياًگيي ًوزُ تيًظوي

ظى

1/1

هطز

2/3

زض ؾط  %99هؼٌازاض اؾتً .تایح خسٍل  4تیاًگط ایهي اؾهت

t

df

Sig

6/3

398

0/000

جذٍل  -4تفاٍت هجزداى ٍ هتأّالى در ارتکاب تيًظوي

کِ هیاًگیي ًوطُ تیًظوی افطاز هدطز تِ طَض هؼٌازاضی تیف اظ

ٍضع تأّل

هياًگيي ًوزُ تيًظوي

افطاز هتأّل اؾت .تطاؾاؼ زازُّای خسٍل  5تفاٍت هؼٌازاضی

هدطز

2/6

تیي هیاًگیي ًوطُ تیًظوی افطاز تا قَهیت لط ٍ افطاز تا قَهیهت

هتأّل

1/3

t

df

Sig

5/9

398

0/000

فاضؼ ٍخَز ًساضز .تطاؾاؼ خسٍل  6افطاز تا ؾطَح هرتلهف
تحهیلی تِ لحاظ هیاًگیي ًوطُ تیًظوی تفاٍت هؼٌهازاضی تها
یكسیگط ًساضًسً .تایح خهسٍل ً 7كهاى ههیزّهس تهیي ؾهي ٍ
تیًظوی ضاتطِ هؼٌازاضی ٍخَز زاضز ٍ تا افعایف ؾي اظ هیهعاى
تیًظوی کاؾتِ هیقَز ٍ تاالذطُ ًتایح خهسٍل  8تیهاًگط ایهي

جذٍل  -5تفاٍت قَهيت لز ٍ فارط در ارتکاب تيًظوي
قَهيت

هياًگيي ًوزُ تيًظوي

لط

1/9

فاضؼ

1/4

t

df

Sig

0/73

398

0/494
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جذٍل  -6تفاٍت افزاد تا عطَح هختلف تحصيلي در ارتکاب تيًظوي
هيشاى

هياًگيي ًوزُ

تحصيالت

تيًظوي

کوتط اظ زیپلن

1/5

زیپلن

1/7

فَ زیپلن

1/8

لیؿاًؽ ٍ تاالتط

2

df

F

Sig

(تیكتطیي کٌتطل) تطاتط تا  50/7اؾت کِ تقطیثاً تطاتط تا هیهاًگیي
ٍاقؼی ( )51اؾت .ایي یافتِ تحقیق ًكاى هیزّس ،هیعاى کٌتطل
ًْازّای ضؾوی ٍ غیطضؾوی خاهؼِ زض ؾط هتَؾط اؾت .تط

399

0/72

0/541

اؾاؼ یافتِّای تحقیق ،تیي هیعاى کٌتطل اختواػی ٍ تیًظوهی
ضاتطِ هٌفی ٍ هؼٌازاضی ٍخَز زاضز ٍ طی آى تا افعایف هیهعاى
کٌتطل اختواػی ضؾوی ٍ غیطضؾوی ،هیعاى تهیًظوهی کهاّف
هییاتس .ههسل هؼازلهِ ؾهاذتاضی تیهاًگط آى اؾهت کهِ کٌتهطل

جذٍل  -7تزرعي راتطِ عي ٍ تيًظوي
ضزیة ّوثغتگي پيزعَى
ؾي
تیًظوی

0/25

Sig

0/000

ضزیة ّوثغتگي پيزعَى
تیًظوی

ایي یافتِ تحقیق تا هثاًی ًظطی تحقیق هثٌی تط ضاتطِ هؼكهَؼ
تیي کٌتطل اختواػی ٍ تیًظوی

(ٍیلؿَى ٍ کلیٌگ1982 ،؛ کلیٌهگ ٍ

کَلع )1997 ،هٌطثق اؾت ٍ آى ضا زض قطایط خاهؼِ قْطی ایطاى

جذٍل  - 8تزرعي راتطِ هيشاى درآهذ ٍ تيًظوي
زضآهس

اختواػی هیتَاًس  32زضنس اظ تغییطات تیًظوی ضا تثییي کٌس.

0/02

Sig

تأییس هیکٌس .تِ ػ ٍُ ،یافتِ تحقیق حاضط تها ًتهایح پهػٍّف
اهدسیاى ( ٍ )1384ضفیغپهَض ( )1378هثٌهی تهط ٍخهَز ضاتطهِ
هؼكهَؼ ٍ هؼٌهازاض تهیي کٌتههطل اختوهاػی تها قهیَع آًههَهی،

0/632

پػٍّف ًظطی ( )1386هثٌی تط ٍخَز ضاتطِ هٌفی تیي کٌتهطل
اختواػی ٍ گطایف تِ ًعاع ،پػٍّف تاخطاى ٍ ک کهی ()1388

تحث ٍ ًتيجِگيزی

هثٌی تط ضاتطِ هؼٌازاض ػولكطز پلیؽ (تهِ ػٌهَاى یهك زؾهتگاُ

ًظن ،ضطٍضت تٌیازی ظًسگی اختواػی اؾت ٍ تیًظوی ،یهك

کٌتطل ضؾوی) تا احؿاؼ اهٌیت ٍ تاالذطًُ ،تایح پػٍّف تَکط

آؾیة اختواػی اؾت کِ هیتَاًس خاهؼِ ضا زچاض اذت ل کٌهس.

ٍ ّوكاضاى ( )2009هثٌی تط ضاتطِ هٌفی ٍ هؼٌازاض تهیي کٌتهطل

تیًظوی زض خاهؼِ قْطی ایطاى یك هؿألِ اختواػی هْن اؾت

اختواػی ٍ تیاًضثاطی ،هٌطثق اؾت ٍ آًْا ضا تأییس هیکٌس.

کِ قٌاؾایی ٍ تثییي ػَاهل هؤثط تهط آى ههیتَاًهس تهِ فطآیٌهس

تط ایي اؾاؼ ،زؾتگاُّای کٌتطلهی ضؾهوی خاهؼهِ (هاًٌهس

تَؾؼِ کكَض کوك کٌس .زض پػٍّف حاضط کَقف قس تهأثیط

پلیؽ ،زازگاُّا ،انٌا  ،قْطزاضی ٍ غیطُ) تها اًدهام زقیهق ٍ

ًْازّای کٌتطلهی خاهؼهِ (ًْازّهای ضؾهوی ٍ غیطضؾهوی) تهط

قاطؼاًههِ ٍظههایف ٍ زؾههتگاُّههای کٌتطلههی غیطضؾههوی (هاًٌههس

تیًظوی تطضؾی قَز .تط اؾهاؼ یافتهِّهای تحقیهق ،هیهاًگیي

ذاًَازُ ٍ غیطُ) تا ًظاضت تیكتط تط ضفتاض اػضا ،ههیتَاًٌهس تهِ

ًوطُّای تیًظوهی افهطاز تهط ضٍی زاهٌهِ ًوهطُّهای اظ نهفط

کاّف تیًظوی تِ ػٌَاى یك هؿألِ حاز اختواػی کوك کٌٌس.

(کوتطیي تیًظوی) تا ( 11تیكهتطیي تهیًظوهی) تطاتهط تها 1/9

ٍقتی تیف اظ  26زضنس افطاز ظتالهِ زض خهَی آب یها ذیاتهاى

اؾت کِ اظ هیاًگیي ٍاقؼی ( )5/5تِ طَض هؼٌازاضی کوتط اؾت.

هیضیعًس ،حسٍز  30زضنس نسای ضثط هاقیيقهاى ضا تؿهیاض

ایي یافتِ تحقیق ًكاى هیزّهس تهیًظوهی زض تهیي قهْطًٍساى

تلٌس هیکٌٌس ،تیف اظ  33زضنس تا ؾطػت غیطهدهاظ ضاًٌهسگی

قیَع پاییٌی زاضز ،اها تا تَخِ تِ قاذمّای هَضز اؾتفازُ زض

هیکٌٌس ٍ ،حسٍز  30زضنس تا پهاضتی تهاظی کاضقهاى ضا پهیف

تیًظوی ،هیعاى قیَع ضا تایس تا احتیا ه حظِ ًوَز .اظ ؾَی

هیتطًس ،تیاًگط ایي اؾت کهِ زؾهتگاُّهای کٌتطلهی ضؾهوی ٍ

زیگط ،یافتِّای تحقیق ًكاى هیزٌّس هیاًگیي ًوطُّای کٌتهطل

غیطضؾوی خاهؼِ تایس اّتوام تیكتطی تِ ػولكهطز ذهَز زاقهتِ

اختواػی تط ضٍی زاهٌِ ًوطُّا اظ ( 17کوتهطیي کٌتهطل) تها 85

تاقٌس.
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تطضؾی ضاتطِ هیعاى کٌتطل اختواػی ٍ تیًظوی زض تیي قْطًٍساى قْط زّسقت

زض تحقیق حاضط ت ـ گطزیس اثط ؾایط هتغیطّا تهط ضاتطهِ

تهاخطاى ،ػعیهعا؛؛ ک کهى ،حؿهي« .)1388( .تطضؾهى تهأثیط

هتغیطّای انلی تحقیق؛ یؼٌی کٌتهطل اختوهاػی ٍ تهیًظوهی،

ػولكطز پلیؽ تط احؿاؼ اهٌیت قهْطًٍساى تْطاًهى»،

کٌتطل گطزز .تط ایي اؾاؼ ،هتغیطّای خوؼیتی خٌؿیتٍ ،ضغ

فهلٌاهِ هطالؼهات ههسیطیت اًتظهاهى ،ؾهال چْهاضم،

تأّل ،قَهیت ،ؾي ،هیعاى زضآهس ٍ هیعاى تحهی ت تِ ػٌهَاى

قواضُ چْاضم ،ل .581-561

هتغیطّای کٌتطل زض تحقیق ٍاضز ٍ اضتثها آًْها تها تهیًظوهی
تطضؾی قس .تفاٍت هؼٌازاض ظًاى ٍ هطزاى ،هدهطزاى ٍ هتهأّ ى

خاًؿَى ،چهالوطظ .)1363( .تحهَل اًق تهی ،تطخوهِ :حویهس
الیاؾی ،تْطاى :اهیطکثیط.

زض هیعاى تیًظوی ٍ ًیع ضاتطِ هؼٌازاض ٍ هٌفی ؾي ٍ تیًظوهی،

چلثی ،هؿؼَز .)1375( .خاهؼِ قٌاؾی ًظن ،تْطاىً ،كط ًی.

تیاًگط ایي اؾهت کهِ ضاتطهِ هؼٌهازاض تهیي کٌتهطل اختوهاػی ٍ

ضفیههغپههَض ،فطاهههطظ .)1378( .آًههَهی یهها آقههفتگی اختوههاػی:

تیًظوی هتأثط اظ خٌؿیتٍ ،ضغ تأّهل ٍ ؾهي اؾهت کهِ الظم

پػٍّكی زض ظهیٌهِ پتاًؿهیل آًهَهی زض قهْط تْهطاى،

اؾت زض تفؿیط ًتایح ٍ ًیع تحقیقهات آتهی ههَضز تَخهِ قهطاض

تْطاى :اًتكاضات ؾطٍـ.
ضضههایی ،هحوههس« .)1384( .هیههعاىً ،ههَع ٍ ػَاهههل ه هؤثط تههط

گیطًس.

قاًَىگطیعی» ،هدلِ خاهؼِ قٌاؾی ایطاى ،زٍضُ قكن،
ـ  ،3نم .69-47
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