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چكيدُ
تیتٛجٟی تٛٞ ٝش فطٍٙٞی و ٝاظ تٙیاٖٞای تٛسؼ ٝزض اتؼاز ٔرتّفی تّمی ٔیضٛزٔ ،یتٛا٘س ت ٝپطٚضضی
٘أتٛاظٖ زض زا٘طجٛیاٖ تیا٘جأسٞ .سف اغّی ایٗ تحمیك تطضسی ٔیعاٖ ٛٞش فطٍٙٞی زا٘طجٛیاٖ زا٘طٍا ٜآظاز
اسالٔی ضطق استاٖ ٔاظ٘سضاٖ تٛز .ضٚش تحمیك زض ایٗ ٔغاِؼ ٝتٛغیفی اظ ٘ٛع ظٔیٝٙیاتی ا٘تراب ضس .جأؼٝی
آٔاضی ت ٝتؼساز ٘ 13917فط تٛز ٜو ٝتط اساس ضٚش ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی تػازفی عثمٝای تا استفاز ٜاظ جس َٚوطجسی ٚ
ٔٛضٌاٖ تؼساز ٘ 375فط اظ زا٘طجٛیاٖ ت ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛا٘تراب ضس٘س .اتعاض ٌطزآٚضی زازٜٞا پطسطٙأ ٝاستا٘ساضز
ٛٞش فطٍٙٞی اضِی  ٚآً٘( )2004تٛز .تجعی ٚ ٝتحّیُ زازٜٞا ،تا استفاز ٜاظ آٔاض تٛغیفی (فطاٚا٘ی  ٚزضغس) ٚ
آٔاض استٙثاعی (آظٔ t ٖٛته ٕ٘ٝ٘ٛای) ا٘جاْ ضس٘ .تایج تحمیك ٘طاٖ زاز ؤ ٝیعاٖ ٛٞش فطٍٙٞی ٔ ٚؤِفٞٝای آٖ
زض زا٘طجٛیاٖ زا٘طٍا ٜآظاز اسالٔی ضطق استاٖ ٔاظ٘سضاٖ تاالتط اظ حس ا٘تظاض تٛز ٜاست.
کليد ٍاژُٛٞ :ش فطٍٙٞی ،زا٘طجٛیاٖ ،زا٘طٍا ٜآظاز اسالٔی ،استاٖ ٔاظ٘سضاٖ.
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فػّٙأٔ ٝغاِؼات جأؼٝضٙاذتی جٛا٘اٖ/ساَ پٙجٓ /ضٕاض ٜچٟاضزٓٞ

 -1هقدهِ ٍ بياى هسألِ
زض فطًٞٙٞای ٔرتّف  ٚحتی زض ذطز ٜفطًٞٙٞا زض زض ٖٚیه فطّٔ ًٙٞی عیف ٚسیؼی اظ
احساسات  ٚػٛاعف ٚجٛز زاضز .ت٘ ٝحٛی و ٝتفاٚت زض ظتاٖ ،لٔٛیت ،سیاستٞا  ٚتسیاضی ذػٛغیات
زیٍط ٔیتٛا٘س ت ٝػٛٙاٖ ٔٙاتغ تؼاضؼ تاِم ٜٛظٟٛض وٙس  ٚزض غٛضت ٘ثٛزٖ زضن غحیح ،تٛسؼ ٝضٚاتظ -

واضی ٔٙاسة ضا تا ٔطىُ ٔٛاج ٝساظز (تطایٙسیس .)20 ،2006 ،1اٌطچ ٝت ٝعٛض فعایٙسٜای اظ ٔطظٞا ػثٛض

وطزٜایٓ ٛٔ ٚا٘غ وسة  ٚواضٟٔ ،اجطت ،سفط  ٚتثازَ اعالػات ضا وٙاض ظزٜایِٓٚ ،یٔطظٞای فطٍٙٞی ت-ٝ
ضاحتی اظ ٔیاٖ ٕ٘یض٘ٚس .تطذالف جٙثٞٝای ٔطٟٛز لا٘٘ٛی ،سیاسی یا التػازی ٔحیظٞای تجاضی ،فطٍٙٞی
تا حس ظیازی ٘أطئیاست (تٔٛاس  ٚایٙىسٗ .)5 ،2007 ،2تٙاتطایٗ تطای ػّٕىطز ٔؤحط  ٚضاتغ ٝتٟتط تایس
ٛٞش فطٍٙٞی 3ضا تٛسؼ ٝزازٛٞ .ش فطٍٙٞی وّیس ٔٛفمیت زض ز٘یای و٘ٛٙی است و ٝتاػج ٔیضٛز

تفاٚتٞا ضا زضن وطز ٚ ٜضٚی آٟ٘ا سطٔایٌٝصاضی وٙیٓ  ٝ٘ ٚآٟ٘ا ضا تحُٕ وٙیٓ  ٚیا ٘ازیس ٜتٍیطیٓ .فطزی
و ٝزاضای ٛٞش فطٍٙٞی تاالیی است تٛا٘ایی یازٌیطی زض ٔحیظ فطٍٙٞی جسیس ضا زاضز  ٚاظ ضٚیاضٚیی تا
فطًٞٙٞای جسیس ِصت ٔیتطز (اضِی  ٚآً٘ٛٞ .)2003 ،4ش فطٍٙٞی ت ٝافطاز وٕه ٔیوٙس و ٝت٘ ٝحٛ
ٔؤحطی تفاٚتٞای تیٗ فطٍٙٞی ضا وٙتطَ ٔ ٚسیطیت ٕ٘ایٙس .وسی و ٝزاضای ٛٞش فطٍٙٞی تاالیی است
حػاضٞای فطٍٙٞی ضا زضن ٕ٘ٛزٔ ٚ ٜیزا٘س وٕٞ ٝیٗ حػاضٞا است ؤ ٝیتٛا٘س ضفتاض ٔا  ٚزیٍطاٖ ضا
چاضچٛتی ٕ٘ایس .ایٗ ٔٛضٛع ٔیتٛا٘س ٘ح ٜٛفىط وطزٖ ٚ ٚاوٙصٞای فطز ضا زض ٔٛلؼیتٞای ٔرتّف تٛجیٝ
ٕ٘ایس .أا فطز ٔیتٛا٘س ایٗ حػاضٞا ضا زض  ٓٞتطىٙس (ضحٕاٖپٛضٕٞ .)48 ،1384 ،چٙیٗ ٔیتٛاٖ ٌفت وٝ
ٛٞش فطٍٙٞی زأ ٝٙجسیسی اظ ٛٞش است و ٝاضتثاط ظیازی تا ٔحیظ ٞای ٔتٛٙع زاضزٛٞ .ش فطٍٙٞی تٝ
افطاز اجاظٔ ٜیزٞس تا چٍٍ٘ٛی تفىط  ٚاٍِٞٛای ضفتاضی پاسد زازٖ افطاز ضا تطریع زٙٞس  ٚزض ٘تیجٝ
ٔٛا٘غ اضتثاعی تیٗ فطٍٙٞی ضا واٞص  ٚت ٝافطاز لسضت ٔسیطیت تٛٙع فطٍٙٞی ضا ٔیزٞس (اضِی  ٚآً٘،

 .)2003افطاز ظیازی تا زاضتٗ تٟطٜٛٞضی 5تاالٟٔ ،اضتٞای اجتٕاػی ٔٙاسة ،زض تؼأالت تیٗإِّّی

ضىست ٔیذٛض٘س و ٝػّت اغّی آٖ پاییٗ تٛزٖ ٛٞش فطٍٙٞی ٔیتاضس (استط٘ثطي  ٚضاتطت .)1999 ،6زض
ٔحیظٞای فطٍٙٞی جسیس ،ػالیٓ ٘ ٚطا٘ٞٝای آضٙا ػٕستاً زیسٕ٘ ٜیضٛز یا زض غٛضت ٚجٛز ٌٕطا ٜوٙٙسٜ

است تٙاتطایٗ فطز ٕ٘ی تٛا٘س ت ٝچاضچٛب ازضان لثّی ذٛز تىی ٝوٙس  ٚتایستی ت ٝتٛسؼ ٚ ٝایجاز چاضچٛب
1. Triandis

2. Thomas & Inkson
3. Cultural Intelligence
4. Earley & Ang
)5. Intelligence Quotient(IQ
6. Sternberg & Robert
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جسیسی جٟت زضن غحیح اعالػات زض زستطس تپطزاظز (ٌطیٗ ٞ ٚیُٛٞ .)349 ،2005 ،1ش فطٍٙٞی ضا

استؼساز ت ٝواضٌیطی ٟٔاضتٞا  ٚتٛا٘اییٞا زض ٔحیظ ٞای ٔرتّف تؼطیف ٔیوٙٙس (تٔٛاس  ٚایٙىس-،2ٖٛ
 .)9 ،2004آً٘ ٖٚ ،زایٗ ٚ ،و ٚ )2007 ،2006(ٝاضِـی ٚاً٘(ٛٞ )2003ش فطٍٙٞی ضا ضأُ چٟاض ٔؤِفٝ

ٔغطح ٔیوٙٙسٔ :ؤِف ٝفطاضٙاذتیٛٞ3شفطٍٙٞی(استطاتژی) :ضٚضی است و ٝیه فطز تجاضب تیٗ فطٍٙٞی
ضا اظ آٖ عطیك استسالَ ٔیوٙس .استطاتژی ٛٞشفطٍٙٞی تسیٗ ٔؼٙاست و ٝفطز چٍ ٝ٘ٛتجطتیات ٔیاٖ
فطٍٙٞی ضا زضن ٔیوٙس .ایٗ استطاتژی تیاٍ٘ط فطایٙسٞایی است و ٝافطاز تطای وسة  ٚزضن زا٘ص فطٍٙٞی

ت ٝواض ٔی تط٘س .ایٗ أط ظٔا٘ی اتفاق ٔیافتس و ٝافطاز زض ٔٛضز فطایٙسٞای فىطی ذٛز  ٚزیٍطاٖ لضاٚت
ٔیوٙٙس .زض ٚالغ فطز زا٘صفطٍٙٞى ذٛز ضا زض تؼأُ تا فطًٞٙٞاى ٘اآضٙا تػحیح  ٚتؼسیُ ٔىوٙسٔ .ؤِفٝ

ضٙاذتیٛٞ4شفطٍٙٞی(زا٘ص) :تؼس ضٙاذتی و ٝجعء ٔٙغمی ،ػمال٘ی  ٚػیٙی ٛٞش فطٍٙٞی است ،ت ٝزضن
ذٛز اظ ضفتاضٞای ٔثتٙی تط فط ًٙٞزیٍطاٖ ،پطزاذت ٚ ٝپاسد ضا زض جٛاب ایٗ پطسصٞا ٔی یاتس ایٗ افطاز تٝ
چ ٝضثیٝا٘س  ٚچطا ایٍٝ٘ٛٙا٘س؟ (اضِی  ٚآً٘ .)2003 ،ایٗ تؼس ٛٞش فطٍٙٞی تط آٔٛذتٗ فط ٚ ًٙٞیازٌیطی

تاٚضٞا ،آزاب  ٚضس ٚ ْٛتاتٞٛای فط ًٙٞتیٍا٘ ٝتأویس زاضز (اضِی ٛٔ ٚساوٛفسىیٔ .)139 ،2004 ،5ؤِفٝ
اٍ٘یعضیٛٞ6شفطٍٙٞی :تؼس اٍ٘یعضی(ػاعفی) اعٕیٙاٖ  ٚاػتٕاز فطز ت ٝایٗ و ٝلازض است ذٛز ضا تافطًٙٞ
جسیس تغثیك زٞسٛٞ .ش فطٍٙٞی تط إٞیت ٍ٘طش یا اٍ٘یعش فطز ٘سثت ت ٝتؼأالت تیٗ فطٍٙٞی تأویس
زاضز(اضِی  ٚآً٘ٔ .)2003 ،ؤِف ٝضفتاضیٛٞ7شفطٍٙٞی :تؼس ضفتاضی ٛٞش فطٍٙٞیٔ ،جٕٛػٝای اظ

ضفتاضٞای ذاظ فطزی است و ٝتطای تؼأُ احطترص فطٍٙٞی ضطٚضت زاضز(ٕٞاٖ) .لاتّیت فطز تطای

ٕ٘ایص اػٕاَ والٔی  ٚﻏیطوالٔی ٔٙاسة زض تؼأُ تاافطازی اظ فطًٞٙٞای ٔرتّف ضا ٘طاٖ ٔیزٞس (اضِی
ٛٔ ٚساوٛفسىی .)139 ،2004 ،تی ضه ٕٟٔتطیٗ أتیاظ ٛٞش فطٍٙٞی تط ٔف ْٟٛغطف فط ،ًٙٞجٙثٝ
پٛیایی  ٚواضتطزی آٖ است  ٚایٗ ٕٞاٖ چیعی است و ٝتسیاضی اظ جأؼٝضٙاساٖ ٔ ٚطزْ ضٙاساٖ ٕٛٞاضٜ

ٔٛضز تأویس لطاض زازٜا٘س(اضتٙط ،1984 ،8ضوٛیتع ،2002 9ظ .)44چاضچٛبٛٞش فطٍٙٞی تطای اِٚیٗتاض ،تٝ

ٌٝ٘ٛایتیٗ ضضتٝای تٛسظجٕؼیاظ زا٘طٕٙساٖ ٔؼطفی ضس (اضِی  ٚآً٘ ،2003 ،ا٘جی ٚ 10اضِی،2006 ،
1. Green & Hill
2. Thomas & Inkson
3. Metacognitive
4. Cognitive
5. Earley & Mosakowski
6. Motivational
7. Conduct
8. Ortner
9. Reckwitz
10. Ng
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تٔٛاس  ٚایٙىس .)2004 ،ٖٛتط ایٗ ٔثٙاٛٞ ،ش فطٍٙٞی فطزی ،تٛإ٘ٙسی فطز زض ساظٌاضی ٔؤحط تا ظٔی-ٝٙ
ٞای فطٍٙٞی جسیس ٔیتاضس (اضِی .)274 ،2002 ،ػّی ضﻏٓ تالش تطای پیسا وطزٖ پیطیٞ ٝٙایی و ٝت ٝعٛض
زلیك تا تحمیك حاضط اضتثاط زاضت ٝتاضس ٔمػٛز حاغُ ٘طس ٜاست .تا ایٗ حاَ ت٘ ٝظط ٔی ضسس تتٛاٖ
ٔٛاضز ظیط ضا تا حسی تا تطضسی ٔٛضز ٘ظط ٔطتٛط زا٘ست.

تٛوط  ٚپٛتسٕا )2010(1زض ٔماِ ٝای تحت ػٛٙاٖ«غالحیت ٞای ٔسیطیت جٟا٘یٔ :ثا٘ی ٘ظطی» وٝ

تطٌطفت ٝاظ یه پژٞٚص ػٕیك ػّٕی تٛز ،تا تطضسی چٟاض ساظ ٜچاضچٛب جٟا٘ی ،غالحیت ٞای تیٗ
فطٍٙٞی ،حساسیت ٞای تیٗ فطٍٙٞی ٛٞ ٚش فطٍٙٞی و ٝاظ جّٕ ٝغالحیت ٞای ٔسیطیت جٟا٘ی است،
الساْ ت ٝاضائ ٝیه ٔسَ ٔٙسجٓ ٔثتٙی تط تٙیاٖ ٞای ٘ظطی ٕ٘ٛز٘س و ٝزض ایٗ ٔسَ ٘مص ٛٞش فطٍٙٞی تسیاض
حائع إٞیت است.
آً٘ ٕٞ ٚىاضا٘ص ( )2007زض تحمیمی تا ػٛٙاٖ «تطضسی ا٘ساظٌ ٜیطی ٛٞش فطٍٙٞی ٔ ٚیعاٖ تأحیط آٖ
تط ساظٌاضی ،تػٕیٓ ٌیطی ،ا٘غثاق فطٍٙٞی  ٚػّٕىطز ٚظیف ٝای» پطزاذتٙس؛ ٘تایج ٘طاٖ زاز و ٝاتؼاز ٛٞش
فطٍٙٞی تا ٞط وساْ اظ ایٗ ٔتغیطٞا اضتثاط زاضز  ٚزض ٚالغ ٛٞش فطٍٙٞی ت ٝػٛٙاٖ ػأُ پیص تیٙی وٙٙسٜی
ایٗ ٔتغیطٞا ٔؼطفی ضس ٜاست .ت ٝایٗ غٛضت و ٝز ٚتؼس استطاتژی  ٚزا٘ص ٛٞش فطٍٙٞی تط لضاٚت
فطٍٙٞی  ٚتػٕیٓ ٌیطی فطز تأحیطٌصاض است ٓٞ .چٙیٗ اتؼاز ضفتاض  ٚاٍ٘یعش ٛٞش فطٍٙٞی ٔیعاٖ ا٘غثاق
فطٍٙٞی فطز ضا تا ٔٛلؼیت ٞای جسیس فطٍٙٞی پیص تیٙی ٔی وٙٙس.

ٔٛزی )2007(2زض تحمیمی تا ػٛٙاٖ«ضاتغ ٝتیٗ ٚیژٌی ٞای ضرػیتی ٛٞ ٚش فطٍٙٞی» ،ت ٝایٗ ٘تایج
زست یافت و ٝتیٗ ٚیژٌی ٞای ضرػیتی ٛٞ ٚش فطٍٙٞی ضاتغ ٝی ذغی ٚجٛز زاضز ٚ ٚیژٌیٞای
ضرػیتی ٌطٛزٌی٘ ،سثت ت ٝپصیطش تجطتٚ ٚ ٝظیفٝضٙاسی تٟتطیٗ پیصتیٙی وٙٙس ،ٜتطای ٛٞش فطٍٙٞی
ٞستٙس.
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تٕپّط ٕٞ ٚىاضاٖ ( )2006زض تحمیمی تا ػٛٙاٖ «ٛٞش اٍ٘یعضی فطٍٙٞیٕ٘ ،ای ٚالؼی ضغُٕ٘ ،ای
ٚالؼی ٚضؼیت ظ٘سٌی  ٚساظٌاضی تیٗ فطٍٙٞی» ،ت ٝایٗ ٘تایج زست یافتٝا٘س و ٝتؼس اٍ٘یعضی ٛٞش
فطٍٙٞی تط تٛإ٘ٙسی فطز زض ساظٌاضی ذٛز تا ٚظایف تیٗإِّّی تأحیطٌصاض است .یافتٞٝای آٟ٘ا ٘طاٖ زاز

و ٝافطازی و ٝتٕایُ  ٚاٍ٘یع ٜوطف فطٞ ًٙٞای جسیس ضا زاض٘س  ٚلاتّیتٞای ذٛز زض ساظٌاضی تا ٔحیظ-
ٞای فطٍٙٞی جسیس ضا تاٚض ٔی وٙٙس٘ ،سثت ت ٝزیٍطاٖ ،اظ ػٟسٔ ٜسؤِٚیتٞای تیٗإِّّی تٟتط تطٔیآیٙس.
1. Bucker & Poutsma
2. Moody
3. Templer et al

تطضسی ٔیعاٖ ٛٞش فطٍٙٞی زا٘طجٛیاٖ زا٘طٍاٞ ٜای آظاز اسالٔی...

91

آً٘( )2006زض تحمیمی تا ػٛٙاٖ «تأحیط ذػٛغیات فطزی تط ٛٞش فطٍٙٞی» ،ت ٝایٗ ٘تایج زست
یافت ؤ ٝىا٘یعْ ٞای ضفتاضی ٚ ٚیژٌی ٞای ضرػیتی تط ٘ح ٚ ٜٛا٘جاْ واض ٔؤحط٘س.
 ٖٚزایٗ ٕٞ ٚىاضاٖ( )2005زض تحمیمی تا ػٛٙاٖ «ضاتغ ٝتیٗ ضرػیت افطاز  ٚچٟاض ػأُ ٛٞش
فطٍٙٞی» ،ت ٝایٗ ٘تایج زست یافتٝا٘س وٚ ٝجساٖ ٌطایی تا تؼس فطا ضٙاذتی ٛٞش فطٍٙٞی اضتثاط ٔؼٙیزاضی
زاضز ،ضازاتی  ٚحثات ػاعفی تا جٙث ٝضفتاضی ٛٞش فطٍٙٞی زض اضتثاط است ،تطٌ ٖٚطایی تا اتؼاز زا٘ص،
اٍ٘یعش  ٚضفتاض اضتثاط ٔؼٙی زاضی زاضز ٕٟٔ ٚتطیٗ ٘تیج ٝایٗ وٌ ٝطٛزٌی زض وسة تجطت ٝیىی اظ
ٕٟٔتطیٗ ٚیژٌی ٞای ضرػیتی است و ٝتا ٞط چٟاض تؼس ٛٞش فطٍٙٞی اضتثاط ٔخثت زاضز ت ٝػثاضت زیٍط
تا ٔیعاٖ تٛا٘ایی افطاز تطای ا٘جاْ ٚظیف ٝت ٝعٛض احطترص ،زض ٔجٕٛػٞ ٝای فطٍٙٞی ٔتٛٙع اضتثاط ٔخثتی
زاضز.

1

ٔ٘ٛتاٌّیا٘ی ٌ ٚیاواِ1998( ٖٛت٘ ٝمُ اظ ضحیٓ ٘یا ٕٞ ٚىاضاٖ )1388،زض تحمیمی تا ػٛٙاٖ «ضاتغ ٝتیٗ
تٛا٘ایی فطزی  ٚا٘غثاق تیٗ فطٍٙٞی» ،ت ٝایٗ ٘تایج زست یافتٝا٘س و ٝتٛا٘ایی فطز تطای ا٘غثاق تیٗ فطٍٙٞی
ت ٝعٛض ٔخثتی تا تأحیط تٕایالت ٔسیطیتی ٔطتثظ است  ٚپیطٟٙاز وطز٘س وٞ ٝط زٚی ایٗٞا تأحیط ٔخثتی تط
ٔٛفمیت زض ضٞثطی ذٛاٞس زاضت.
آٙٞچیاٖ ٕٞ ٚىاضاٖ( )1390زض تحمیمی تحت ػٛٙاٖ «تطضسی ٕٞثستٍی ٛٞش فطٍٙٞی تا تؼأُ
اجتٕاػی زض پطستاضاٖ» ،ت ٝایٗ ٘تایج زست یافتٝا٘س وٛٞ ٝش فطٍٙٞی پطستاضاٖ زض سغح ٔتٛسظ ٔیتاضس،
أا تؼأُ اجتٕاػی آٟ٘ا زض سغح پاییٗ لطاض زاضزٚ .ضؼیت التػازی ،سٗ ،ساتم ٝواضی  ٚجٙس ٕٞثستٍی
ٔخثت ٔؼٙازاض تا ٛٞش فطٍٙٞی زاض٘س .اظ عطف زیٍط ،سغح تحػیالتٚ ،ضؼیت التػازی  ٚتجطت ٝواضی تا
ضٚاتظ تیٗ فطزی ٕٞثستٍی ٔخثت ٔ ٚؼٙازاض ٘ساضت .زض ػیٗ حاَ ،ضاتغٔ ٝؼٙازاضی تیٗ ٛٞش فطٍٙٞی ٚ
تؼأُ اجتٕاػی پطستاضاٖ ت ٝزست ٘یأس.
لسْپٛض ٕٞ ٚىاضاٖ ( )1390زض تحمیمی تحت ػٛٙاٖ «تطضسی ضاتغ ٝتیٗ ٚیژٌیٞای ضرػیتی ٚ
ٛٞش فطٍٙٞی واضوٙاٖ ساظٔاٖ ٔیطاث فطٍٙٞی ،غٙایغ زستی ٌ ٚطزضٍطی استاٖ ِطستاٖ» ،تٝایٗ٘تایج
زستیافتٝا٘س و ٝتیٗ پٙج ٚیژٌی تاضظ ضرػیتی (تطٌٖٚطاییٚ ،ظیف ٝضٙاسی ،تغاتك پصیطی ،ضٚاٖ ض٘جٛضی
ٌ ٚطٛزٌی ٘سثت ت ٝتجطتٛٞ ٚ )ٝش فطٍٙٞی ضاتغٔ ٝؼٙازاض ٚجٛز زاضز ٚ ٚیژٌی تغاتك پصیطی ،تٟتطیٗ
پیصتیٙی وٙٙسٛٞ ٜش فطٍٙٞی است.
یعزاٖ ذٛاستی ٕٞ ٚىاضاٖ ( )1390زض تحمیمی تحت ػٛٙاٖ «ضاتغ ٝتٕاسٞای تیٗ فطٍٙٞی ٛٞ ٚش
فطٍٙٞی؛ تحّیُ ٘ظطی  ٚتجطتی» ،ت ٝایٗ ٘تایج زست یافتٝا٘س و ٝساظ ٜتٕاسٞای تیٗ فطٍٙٞی زاضای تأحیط
لٛیٔ ،خثت ٔ ٚؼٙیزاضی تط ساظٛٞ ٜش فطٍٙٞی است .ت ٝایٗ تطتیة تا ایٗ و ٝزض ضطایظ ذاغی
1. Montagliani & Giacalone
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فػّٙأٔ ٝغاِؼات جأؼٝضٙاذتی جٛا٘اٖ/ساَ پٙجٓ /ضٕاض ٜچٟاضزٓٞ

تٕاسٞای تیٗ فطٍٙٞی ٔی تٛا٘س تأحیطی تط تٟثٛز ٛٞش فطٍٙٞی ٘ساضت ٝتاضس  ٚیا حتی فطز ضا تا ضٛن
فطٍٙٞی ٔٛاج ٝوٙس أا زض ٔجٕٛع احتٕاَ تأحیط ٔخثت تٕاسٞای تیٗ فطٍٙٞی تط ٛٞش فطٍٙٞی تیطتط
است.
عٛالتی  ٚوطیٕی ( )1390زض تحمیمی تحت ػٛٙاٖ «تطضسی ضاتغ ٝتیٗ ٛٞش فطٍٙٞی  ٚذٛزواضآٔسی
اجتٕاػی(ٔغاِؼٛٔٝضزی :زا٘طجٛیاٖ زا٘طٍا ٜایالْ)» ،ت ٝایٗ ٘تایج زست یافتٝا٘س و ٝتیٗ ذٛزواضآٔسی
اجتٕاػی ٛٞ ٚش فطٍٙٞی تط اساس ضٚش پیص ض٘ٚس ،ٜعی سٔ ٝطحّٔ ٝتغیطٞای اٍ٘یعضی ،ضاٞثطزی ٚ
ضفتاضی ٔؼٙازاض تٛزٜا٘س.
اتعضی ٕٞ ٚىاضاٖ ( )1389زض تحمیمی تحت ػٛٙاٖ «تأحیط ٛٞش فطٍٙٞی تط احطترطی ٌطٞٚی(ٔٛضز
ٔغاِؼ :ٝضطوت فٛالز ٔثاضو ٝاغفٟاٖ)» ،ت ٝایٗ ٘تایج زست یافتٝا٘س و ٝتیٗ ٛٞش فطٍٙٞی ٔ ٚؤِفٞٝای آٖ
(استطاتژی ،زا٘ص ،اٍ٘یعش  ٚضفتاض) تا احطترطی ٌطٞٚی ضاتغٔ ٝؼٙازاضی ٚجٛز زاضز ٓٞ .چٙیٗ اظ تیٗ ایٗ
ٔؤِفٞٝأ ،ؤِف ٝاٍ٘یعش  ٚضفتاض ،لاتّیت پیص تیٙی احطترطی ٌطٞٚی ضا زاضا تٛز٘س.
لاسٕی ٕٞ ٚىاضاٖ ( )1389زض تحمیمی تحت ػٛٙاٖ «تحّیّی تط ٛٞش فطٍٙٞی  ٚاٍِٞٛای تمٛیت
آٖ» ،ت ٝایٗ ٘تایج زست یافتٝا٘س وٛٞ ٝش فطٍٙٞی ساظ ٜای است و ٝتا ٔفٛٞ ْٟٛش زض اضتثاط تٛز ٜأا
پسیسٜای ٔستمُ اظ آٖ تّمی ٔی ضٛز .استمالَ ایٗ ز ٚپسیس ٜاظ یىسیٍط ت ٝایٗ زِیُ ٚاضح غٛضت ٔی ٌیطز
ؤ ٝی تٛاٖ افطازی تاٛٞش (ضیاضی ٙٔ ٚغمی) تاال  ٚزض ػیٗ حاَ ٛٞش فطٍٙٞی پاییٗ یافت .اِثت ٝپیسا
وطزٖ افطازی تاٛٞش ٛٞ ٚش فطٍٙٞی تاال ٘یع واض ٔطىّی ٘یست .چٙیٗ ٔٛضٛػی ت ٝزِیُ ػسْ تأحیطپصیطی
ٛٞش فطٍٙٞی اظ ساظٛٞ ٜش تٔ ٝؼٙای ػاْ آٖ است .اٌط ٛٞش ٔٙغمی  ٚضیاضی ضا ٔیتٛاٖ تا آٔٛظش
تٟثٛز زازٛٞ ،ش فطٍٙٞی ضا ٔی تٛاٖ تا حس تسیاض تاالیی ﻏیطاضحی ٘ ٚاضی اظ یازٌیطی  ٚآٔٛظش زا٘ست.
واظٕی( )1387زض تحمیمی تحت ػٛٙاٖ «اضتثاط ٛٞش فطٍٙٞی  ٚػّٕىطز واضوٙاٖ جأؼ ٝإِػغفی
اِؼإِی ،»ٝت ٝایٗ ٘تایج زست یافت وٛٞ ٝش فطٍٙٞی اٍ٘یعضیٛٞ ،ش فطٍٙٞی ضفتاضی  ٚػّٕىطز واضوٙاٖ
زض حس ٔغّٛتی لطاض زاضت .أا اظ ٘ظط ٛٞش فطٍٙٞی ضٙاذتی زض حس ٔغّٛب ٘ثٛز٘س.
ٌستطٔ ٜفٟٔٛی ٛٞش ،أطٚظ ٜتٔ ٝطاتة فطاتط اظ تؼطیف سٙتی ٔا اظ ٛٞش ػمال٘ی است .ػّٓ ضٚاٖ
1

ضٙاسیٛٞ ،ش ضا ت ٝعٛض وّیٛ٘ ،ػی ٚیژٌی ضرػیتی ٔتفاٚت اظ ذاللیت ،ضرػیت  ٚیا ػمُ ٔیزا٘س
(ٌاضز٘ط .)1995 ،2تٞٝطحاَ ،آ٘چ ٝاظ تطضسیازتیات ٔٛجٛز ،ت ٝزست ٔیآیسٔ ،ؤیس ایٗ ٚالؼیت است وٝ

ٍ٘ا ٜأطٚظ تٔ ٝمٛٞ ِٝٛش ،تایس ٍ٘اٞی وأالً ٔتفاٚت اظ ٌصضت ٝتاضس .أطٚظ زیٍط ،تأویس اغّی تط ضطیة
ٛٞش ػمال٘ی ٘یست ،تّىٛٞ ٝش ٞای زیٍطی ٘یع ٚجٛز زاض٘س وٛٔ ٝضز تٛج ٚ ٝپژٞٚص زا٘طٕٙساٖ لطاض
1. Rational Intelligence
2. Gardner
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ٌطفت ٝاست (ٚا٘أیىطٛٞ .)34 ،2005 1،ش فطٍٙٞی ،الظٔ ٝضلاتت زض ز٘یای فطا پیچیسٞ ٜعاض ٜس ْٛاست.
افطازی وٛٞ ٝش فطٍٙٞی پائیٙی زاض٘س ،لازض ت ٝتطلطاضی اضتثاط احطترص تا زیٍطاٖ اظ ٕٞاٖ فط ًٙٞیا
فطٞ ًٙٞای زیٍط ٘ثٛز ٚ ٜزض ٘تیج ٝزض ا٘جاْ أٛض اضتثاعی ٔ ٚسیطیتی ذٛز ٔٛفك ٘یستٙس (اضِی  ٚآً٘،
 .)2003تحمیمات ٘طاٖ ٔیزٙٞس و ٝتفاٚت ٞای تیٗ فطًٞٙٞای ّٔی یىی اظ ػٛأُ تؼییٗ وٙٙسٜی ٘ٛع

ضفتاض ٔیتاضس (تاضوط2005 ،2؛ ٌطیٗ ٞ ٚیُ .)351 ،2005 ،زض ٔیاٖ ٟٔاضتٞای ٔٛضز ٘یاظ لطٖ ،21تٛا٘ایی

تغثیك ٔستٕط تا افطازی اظ فطًٞٙٞای ٔرتّف  ٚتٛا٘ایی اضتثاعات تیٗ فطٍٙٞی حائع إٞیت است .زض
زا٘طٍاٜٞا زا٘طجٛیاٖ زض ٔحیغی لطاض زاض٘س و ٝافطاز تا فطًٞٙٞای ٔرتّف زض آٖ ٔطغ َٛت ٝتحػیُا٘س
تطای ایٗ و ٝتتٛا٘ٙس تا آ٘اٖ زض اضتثاط  ٚتؼأُ تاضٙس ٘یاظ تٛٞ ٝش فطٍٙٞی زاض٘س٘ .مص  ٚإٞیت
زا٘طجٛیاٖ زا٘طٍاٜٞا زض زٚضاٖ اذیط زض ٌطزش  ٚازاضٜی أٛض جأؼ ٚ ٝایجاز تحٛالت اساسی زض ضاستای
ضضس ػّٕی  ٚفطٍٙٞی زض وطٛض تط ٍٕٞاٖ ضٚضٗ است .تا تٛج ٝت ٝواضوطز ٔطاوع زا٘طٍاٞی زض تِٛیس ٚ
ٟ٘ازی ٝٙوطزٖ تسیاضی اظ لٛاػسٙٞ ،جاضٞا  ٚاٍِٞٛای فطٍٙٞی  ٚاجتٕاػی ،تأُٔ تط ٛٞش فطٍٙٞی
زا٘طجٛیاٖ و ٝاظ ایٗ ٔٛاضز تٟطٌ ٜیط٘س ضطٚضت پیسا ٔی وٙس .زا٘طٍاٜٞا ساظٔاٖٞایی ٞستٙس وٞ ٝط ساِٝ
تؼساز لاتُ تٛجٟی اظ جٕؼیت جٛاٖ ضا جصب ٔی وٙٙس  ٚعی ظٔاٖ ٔؼیٙی تٛإ٘ٙسی ٞای ػّٕی  ٚػّٕی

ایٗ اضراظ ضا پطٚضش ٔی زٙٞس  ٚزض ٟ٘ایت ٘یطٞٚای آٔٛظش زیسٔ ٚ ٜترػع ضا زض اذتیاض جأؼٔ ٝی-
ٌصاض٘س .تیطتط زا٘طجٛیاٖ ت ٝذاعط تحػیُ زض زا٘طٍا ٜاظ ذا٘ٛاز ٚ ٜضٟط یا ضٚستای ذٛز جسا ضس ،ٜزض
ٔحیظ جسیسی لطاض ٌطفتٝا٘س  ٚاحیا٘اً اظ ٘ظط ػاعفی ٔطىالتی تطایطاٖ تٚ ٝجٛز ٔی آیس .اظ آ٘جایی وٝ
زا٘طجٛیاٖ زض ٞط جأؼٝای آیٙس ٜساظاٖ ،تط٘أ ٝضیعاٖ ٔ ٚسیطاٖ آٖ جأؼ ٝذٛاٙٞس تٛز تٛج ٝتٛٞ ٝش
فطٍٙٞی آ٘اٖ ٔی تٛا٘س ٘مص ٔؤحطی زض فطآیٙس تٛسؼ ٝػّٕی  ٚفطٍٙٞی زاضت ٝتاضس .تا تٛج ٝتٔ ٝغاِة تاال
زض حمیمتٍ٘ ،طا٘ی ٞا  ٚزﻏسﻏٞ ٝایی و ٝزض لاِة یه ٔسأِٔ ٝغطح ٔی ضٛز زض پاسد ت ٝایٗ سؤاَ است
ؤ ٝیعاٖ ٛٞش فطٍٙٞی زا٘طجٛیاٖ زا٘طٍاٜٞای آظاز اسالٔی ضطق استاٖ ٔاظ٘سضاٖ ت ٝچٔ ٝیعاٖ است؟ اظ
آٖ جا و ٝوطٛض ٔا ایطاٖ وطٛضی چٙس فطٍٙٞی است ٌ ٚطٜٞٚای ٔٛجٛز زض یه زا٘طٍا ٜاظ الٛاْ ٔحّی ٚ
ٔرتّفی ٞستٙس و ٝزض وٙاض یىسیٍط ٌطز آٔسٜا٘س زا٘طجٛیاٖ تایس تا فط ًٙٞالٛاْ زیٍط آضٙا تاضٙس  ٚتا سایط

فطًٞٙٞا اضتثاط تطلطاض وٙٙس .ایٗ تحمیك تا ٞسف تطضسی ٔیعاٖ ٛٞش فطٍٙٞیزا٘طجٛیاٖزا٘طٍاٜٞای آظاز-
اسالٔیضطقٔاظ٘سضاٖ  ٚتٙٔ ٝظٛض پاسرٍٛیی ت ٝسؤاَٞای ظیط ا٘جاْ ضس ٜاست:

1. Wannamaker
2. Barker
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سؤال اصلی

ٛٞش فطٍٙٞی زا٘طجٛیاٖ زا٘طٍاٞ ٜای آظاز اسالٔی ضطق ٔاظ٘سضاٖ ت ٝچٔ ٝیعاٖ است؟
سؤالّای ٍیژُ
 -1فطاضٙاذت زا٘طجٛیاٖ زا٘طٍاٜٞای آظاز اسالٔی ضطق استاٖ ٔاظ٘سضاٖ ت ٝچٔ ٝیعاٖ است؟
 -2ضٙاذت زا٘طجٛیاٖ زا٘طٍاٜٞای آظاز اسالٔی ضطق استاٖ ٔاظ٘سضاٖ ت ٝچٔ ٝیعاٖ است؟
 -3اٍ٘یعش زا٘طجٛیاٖ زا٘طٍاٞ ٜای آظاز اسالٔی ضطق استاٖ ٔاظ٘سضاٖ ت ٝچٔ ٝیعاٖ است؟
 -4ضفتاض زا٘طجٛیاٖ زا٘طٍاٞ ٜای آظاز اسالٔی ضطق استاٖ ٔاظ٘سضاٖ ت ٝچٔ ٝیعاٖ است؟
 .2رٍش تحقيق
ضٚش تحمیك زض ایٗ ٔغاِؼ ٝتٛغیفی اظ ٘ٛع ظٔیٝٙیاتی ٔیتاضس .جأؼ ٝآٔاضی ایٗ تحمیك ضأُ وّیٝ
زا٘طجٛیاٖ زا٘طٍاٜٞای آظاز اسالٔی ضطق ٔاظ٘سضاٖ ت ٝتؼساز ٘ 13917فط و ٝزض ساَ تحػیّی 1392-93
ٔطغ َٛت ٝتحػیُ ٔیتاضٙس .زض ایٗ تحمیك تؼساز ٕ٘٘ 375 ٝ٘ٛفط تط اساس جس َٚتؼییٗ حجٓ ٕ٘ ٝ٘ٛاظ
ضٚی حجٓ جأؼ ٝتٟی ٝضس ٜتٛسظ وطجسی ٛٔ ٚضٌاٖ 1ا٘تراب ضس٘س .ضٚش ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی تػازفی عثمٝای
تط حسة ٚاحس زا٘طٍاٞی تٛز.
جدٍل  :1تعييي حجن ًوًَِ از رٍی حجن جاهعِ
ضاذع ٞای
آٔاضی
عثمات
ساضی

فطاٚا٘ی
ٞط عثمٝ

ni

٘سثت ٞط عثم ٝتٝ

ni
جأؼٝ
N

p

٘سثت ٕ٘ ٝ٘ٛتٝ

جأؼnk  p  n ٝ

10150

0/73

274

٘ىا

2005

0/144

54

تٟطٟط

1762

0/126

47

ٔجٕٛع

13917

1

375

اتعاض ٌطزآٚضی زازٜٞا پطسطٙأ ٝاستا٘ساضز ٛٞش فطٍٙٞی اضِی  ٚآً٘( )2004و ٝزاضای  20سؤاَ ٚ
چٟاضٔتغیط(فطاضٙاذت ،ضٙاذت ،اٍ٘یعش ٚ ،ضفتاض)  ٚتط اساسٔمیاس ٞفتزضجٝای ِیىطت ٔیتاضس،
أتیاظزٞی تطای ٞط ٌعی ٝٙت ٝغٛضت وأالً ٔٛافمٓ  ،7تاحسٚزی ٔٛافمٓ  ،6وٕی ٔٛافمٓٛٔ ٝ٘ ،5افمٓ ٘ٝ
ٔراِفٓ  ،4وٕی ٔراِفٓ  ،3تاحسٚزی ٔراِفٓ  ٚ 2وأالً ٔراِفٓ ٔ 1یتاضس ،و ٝتطای ٌطزآٚضی زازٜٞا
1. Krejcie & Morgan
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تطضسی ٔیعاٖ ٛٞش فطٍٙٞی زا٘طجٛیاٖ زا٘طٍاٞ ٜای آظاز اسالٔی...

استفاز ٜضس ٜاست .ضطایة آِفای وط٘ٚثاخ تطای ػأُ فطاضٙاذتی( ،) =0.76ضٙاذتی(،) =0.84

اٍ٘یعضی( ٚ ) =0.76ػأُ ضفتاضی(ٔ ) =0.83حاسث ٝضس ٜاست (آً٘ ٕٞ ٚىاضاٖ .)2004 ،ایٗ
پطسطٙأ ٝزض پژٞٚصٞای ٔرتّفی زض ایطاٖ ٔٛضز استفاز ٜلطاضٌطفتٝاست .ضٚایی ٔحتٛایی  ٚپایایی
پطسطٙأٛٞ ٝش فطٍٙٞی تٛسظ واظٕی(ٚ ،)1387زازی  ٚػثاسؼّیظاز ،)1388(ٜتسّیٕی ٕٞ ٚىاضاٖ
( ٚ )1388لسْپٛض ٕٞ ٚىاضاٖ(ٛٔ )1389ضز تأییس لطاض ٌطفت ٝاست .زض تحمیك حاضط ٘یع تطای تؼییٗ ضٚایی
ٔحتٛایی اظ ٘ظطات ٔترػػاٖ  ٚغاحة ٘ظطاٖ ٔٛضز استفاز ٜلطاض ٌطفت .پایایی آٖ تا استفاز ٜاظ آِفای

وط٘ٚثاخ تطاتط تا ( ) = 0.84ت ٝزست آٔس .تجعی ٚ ٝتحّیُ زازٞ ٜا ،تا استفاز ٜاظ آٔاض تٛغیفی (فطاٚا٘ی ٚ
زضغس)  ٚآٔاض استٙثاعی(آظٔ t ٖٛته ٕ٘ ٝ٘ٛای) استفاز ٜضس ٜاست.
 .3یافتِّا
تٙٔ ٝظٛض تحّیُ زازٜٞا اظ ضاذعٞای آٔاض تٛغیفی  ٚآظٔ t ٖٛته ٕ٘ٝ٘ٛای استفاز ٜضس .الظْ ت ٝشوط
است و ٝتا تٛج ٝت ٝایٗ و ٝسؤاالت پطسطٙأ ٝزض عیف ٞفت ٌعیٝٙای ِیىطت تٛز ٜاستٔ ،یاٍ٘یٗ ٔمیاس
آٖ  3.5ت ٝزست آٔس ٜاست.
جدٍل  :2تَزیع فراٍاًی ًوًَِ هَرد هطالعِ بِ تفكيک ٍیژگی ّای جوعيت شٌاختی
هتغيرّا
جٙس
ٚضؼیت تأُٞ

سٗ

سغح تحػیالت

٘ٛع سى٘ٛت

فراٍاًی

درصد

ظٖ

193

51.5

طبقات
ٔطز

182

48.5

ٔجطز

197

52.5

ٔتأُٞ

178

47.5

18 – 25

190

50.6

26 – 33

105

28

34 – 41

55

14.7

+42

25

6.7

زا٘طج ٛواضزا٘ی

26

6.9

زا٘طج ٛواضضٙاسی

248

66.2

زا٘طج ٛواضضٙاسی اضضس

101

26.9

ضٟطی

287

76.5

ضٚستایی

88

23.5

تا تٛج ٝت ٝزازٞ ٜای جسٔ 1 َٚطاٞسٔ ٜی ضٛز و ٝاظ ِحاػ جٙس زا٘طجٛیاٖ ظٖ تا  51.5زضغس ،اظ
ِحاػ تأ ُٞزا٘طجٛیاٖ ٔجطز تا  52.5زضغس ،اظ ِحاػ سٗ زا٘طجٛیاٖ  18تا  25ساَ تا  50.6زضغس ٚ ،اظ
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ِحاػ تحػیالت زا٘طجٛیاٖ واضضٙاسی تا  66.2زضغس ٚ ،اظ ِحاػ ٘ٛع سى٘ٛت زا٘طجٛیاٖ ساوٗ زض ضٟط
تا  76.5زضغس تیطتطیٗ فطاٚا٘ی ٔطتٛط تٌ ٝط ٕٝ٘ٛ٘ ٜٚضا تطىیُ ٔی زٙٞس.
سؤال اٍل تحقيق :فطاضٙاذت زا٘طجٛیاٖ زا٘طٍاٜٞای آظاز اسالٔی ضطق استاٖ ٔاظ٘سضاٖ ت ٝچٔ ٝیعاٖ
است؟
جدٍل :3آزهَى  tتک ًوًَِ ای بِ هٌظَر بررسی سؤال ٍیژُ شوارُ یک ; 3.5 -هياًگيي هقياس
ضاذع
آٔاضی
فطاضٙاذت

تؼساز

ٔیاٍ٘یٗ

375

5.42

ا٘حطاف
استا٘ساضز
0.9151

ٔیاٍ٘یٗ
ذغای
استا٘ساضز
0.0472

زضجٝ
آظازی
374

ْt
40.78

tب

سغح
ٔؼٙازاضی
0.000

1.96

٘تایج آظٔ ٚ )40.78( t ٖٛسغح ٔؼٙازاضی زض جسٔ َٚثیٗ تفاٚت تیٗ ٔیاٍ٘یٗ ٞاست .تا تٛج ٝت ٝایٗ
ؤ ٝیاٍ٘یٗ ٔحاسث ٝضس ٜاظ ٔیاٍ٘یٗ ٔمیاس تعضيتط است تا اعٕیٙاٖ  95زضغس ٔیتٛاٖ ٌفت ٔیعاٖ
فطاضٙاذت زا٘طجٛیاٖ زا٘طٍاٜٞای آظاز اسالٔی ضطق استاٖ ٔاظ٘سضاٖ تاالتط اظ حس ا٘تظاض است.
سؤال دٍم تحقيق :ضٙاذت زا٘طجٛیاٖ زا٘طٍاٞ ٜای آظاز اسالٔی ضطق استاٖ ٔاظ٘سضاٖ ت ٝچـٔ ٝیـعاٖ
است؟
جدٍل :4آزهَى  tتک ًوًَِ ای بِ هٌظَر بررسی سؤال ٍیژُ شوارُ دٍ ; 3.5-هياًگيي هقياس
ضاذع
آٔاضی
ضٙاذت

تؼساز

ٔیاٍ٘یٗ

375

4.15

ا٘حطاف
استا٘ساضز
1.2367

ٔیاٍ٘یٗ
ذغای
استا٘ساضز
0.0638

زضجٝ
آظازی
374

ْt
10.30

tب

سغح
ٔؼٙازاضی

1.96

0.000

٘تایج آظٔ ٚ )10.30( t ٖٛسغح ٔؼٙازاضی زض جسٔ َٚثیٗ تفاٚت تیٗ ٔیاٍ٘یٗ ٞاست .تا تٛج ٝت ٝایٗ
ؤ ٝیاٍ٘یٗ ٔحاسث ٝضس ٜاظ ٔیاٍ٘یٗ ٔمیاس تعضيتط است تا اعٕیٙاٖ  95زضغس ٔیتٛاٖ ٌفت ٔیعاٖ
ضٙاذت زا٘طجٛیاٖ زا٘طٍاٜٞای آظاز اسالٔی ضطق استاٖ ٔاظ٘سضاٖ تاالتط اظ حس ا٘تظاض است.
سؤال سَم تحقيق :اٍ٘یعش زا٘طجٛیاٖ زا٘طٍاٜٞای آظاز اسالٔی ضطق استاٖ ٔاظ٘سضاٖ ت ٝچـٔ ٝیـعاٖ
است؟
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تطضسی ٔیعاٖ ٛٞش فطٍٙٞی زا٘طجٛیاٖ زا٘طٍاٞ ٜای آظاز اسالٔی...
جدٍل :5آزهَى  tتک ًوًَِ ای بِ هٌظَر بررسی سؤال ٍیژُ شوارُ سِ ; 3.5 -هياًگيي هقياس
ضاذع
آٔاضی
اٍ٘یعش

تؼساز

ٔیاٍ٘یٗ

375

5.21

ا٘حطاف
استا٘ساضز
1.1604

ٔیاٍ٘یٗ
ذغای
استا٘ساضز
0.0599

زضجٝ
آظازی
374

ْt
28.67

tب

سغح
ٔؼٙازاضی
0.000

1.96

٘تایج آظٔ ٚ )28.67( t ٖٛسغح ٔؼٙازاضی زض جسٔ َٚثیٗ تفاٚت تیٗ ٔیاٍ٘یٗ ٞاست .تا تٛج ٝت ٝایٗ
ؤ ٝیاٍ٘یٗ ٔحاسث ٝضس ٜاظ ٔیاٍ٘یٗ ٔمیاس تعضيتط است تا اعٕیٙاٖ  95زضغس ٔیتٛاٖ ٌفت ٔیعاٖ
اٍ٘یعش زا٘طجٛیاٖ زا٘طٍاٜٞای آظاز اسالٔی ضطق استاٖ ٔاظ٘سضاٖ تاالتط اظ حس ا٘تظاض است.
سؤال چْارم تحقيق :ضفتاضزا٘طجٛیاٖ زا٘طٍاٜٞای آظازاسالٔی ضطقاستأٖاظ٘سضاٖ تٝچٔ ٝیعاٖ است؟
جدٍل :6آزهَى  tتک ًوًَِ ای بِ هٌظَر بررسی سؤال ٍیژُ شوارُ چْار ; 3.5-هياًگيي هقياس
ضاذع
آٔاضی
ضفتاض

تؼساز

ٔیاٍ٘یٗ

375

5.06

ا٘حطاف
استا٘ساضز
1.1622

ٔیاٍ٘یٗ
ذغای
استا٘ساضز
0.0600

زضجٝ
آظازی
374

ْt
26

tب
1.96

سغح
ٔؼٙازاضی
0.000

٘تایج آظٔ ٚ )26( t ٖٛسغح ٔؼٙازاضی زض جسٔ َٚثیٗ تفاٚت تیٗ ٔیاٍ٘یٗ ٞاست .تا تٛج ٝت ٝایٗ وٝ
ٔیاٍ٘یٗ ٔحاسث ٝضس ٜاظ ٔیاٍ٘یٗ ٔمیاس تعضيتط است تا اعٕیٙاٖ  95زضغس ٔیتٛاٖ ٌفت ٔیعاٖ ضفتاض
زا٘طجٛیاٖ زا٘طٍاٜٞای آظاز اسالٔی ضطق استاٖ ٔاظ٘سضاٖ تاالتط اظ حس ا٘تظاض است.
سؤال اصلی تحقيقٛٞ :ش فطٍٙٞی زا٘طجٛیاٖ زا٘طٍاٞ ٜای آظاز اسالٔی ضطق ٔاظ٘سضاٖ ت ٝچٝ
ٔیعاٖ است؟
جدٍل :7آزهَى  tتک ًوًَِ ای بِ هٌظَر بررسی سؤال اصلی ; 3.5 -هياًگيي هقياس
ضاذع آٔاضی

تؼساز

ٔیاٍ٘یٗ

ٛٞش فطٍٙٞی

375

4.90

ا٘حطاف
استا٘ساضز
0.8057

ٔیاٍ٘یٗ
ذغای
استا٘ساضز
0.0416

زضجٝ
آظازی
374

ْt
33.71

tب
1.96

سغح
ٔؼٙازاضی
0.000
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٘تایج آظٔ ٚ )33.71( t ٖٛسغح ٔؼٙازاضی زض جسٔ َٚثیٗ تفاٚت تیٗ ٔیاٍ٘یٗ ٞاست .تا تٛج ٝت ٝایٗ
ؤ ٝیاٍ٘یٗ ٔحاسث ٝضس ٜاظ ٔیاٍ٘یٗ ٔمیاس تعضيتط است تا اعٕیٙاٖ  95زضغس ٔیتٛاٖ ٌفت ٔیعاٖ ٛٞش
فطٍٙٞی زا٘طجٛیاٖ زا٘طٍاٜٞای آظاز اسالٔی ضطق استاٖ ٔاظ٘سضاٖ تاالتط اظ حس ا٘تظاض است.
 .4بحث ٍ ًتيجِگيری
تأویس تیص ا٘ساظ ٜتط سایط ٛٞشٞا (ٛٞش ضیاضی ٙٔ ٚغمی  ٚﻏیط )ٜو ٝػٕستاً ػأُ پیططفت تحػیّی
زا٘طجٛیاٖ ٛٔ ٚفمیت زض آظٖٔٞٛای ٔرتّف ضلاتتی است ٔیتٛا٘س ض٘ٚس جأؼٝپصیطی ٔتٙاسة تا ز٘یای
و٘ٛٙی ضا زچاض اذتالَ وطز ٚ ٜضٟط٘ٚسا٘ی ضا تطتیت وٙس و ٝتِ ٝحاػ حُ ٔسائُ ضیاضی ،تٛإ٘ٙس  ٚتِ ٝحاػ
حُ ٔسائُ اجتٕاػی  ٚفطٍٙٞی تا ضؼف ٔٛاج ٝتاضٙس٘ .تایج تحمیك حاضط ٘طاٖ زاز ؤ ٝیعاٖ ٛٞش
فطٍٙٞی ٔ ٚؤِفٞٝای آٖ زض زا٘طجٛیاٖ زا٘طٍاٜٞای آظاز اسالٔی ضطق استاٖ ٔاظ٘سضاٖ تاالتط اظ حس ا٘تظاض
است.
ایٗ ٘تایج تا یافتٞٝای آٙٞچیاٖ ٕٞ ٚىاضاٖ ( ،)1390لسْپٛض ٕٞ ٚىاضاٖ ( ،)1390یعزاٖذٛاستی ٚ
ٕٞىاضاٖ( ،)1390عٛالتی  ٚوطیٕی( ،)1390اتعضی ٕٞ ٚىاضاٖ( ،)1389لاسٕی ٕٞ ٚىاضاٖ(،)1389
واظٕی( ،)1387تٛوط  ٚپٛتسٕا( ،)2010آً٘ ٕٞ ٚىاضا٘ص( ،)2007تٕپّط ٕٞ ٚىاضاٖ( ،)2006آً٘(،)2006
ٔٛزی ( ٖٚ ،)2006زایٗ ٕٞ ٚىاضاٖ(٘ٛٔ ،)2005تاٌّیا٘ی ٌ ٚیاوإِٞ )1998(ٖٛس ٛاست .اٌط چٛٞ ٝش ٚ
تٟطٛٞ ٜضی اظ ساَٞای زٚض ٔٛضز تٛج ٝضٚا٘طٙاساٖ لطاض زاضت ٚ ٝآظٖٔٞٛای تسیاضی تطای سٙجص ٚ
ضٚشٞای تیضٕاضی تطای تمٛیت ایٗ ٘ٛع ٛٞش اضائ ٝضس ٜاست ،أا اتؼاز جسیس ٛٞش ٔا٘ٙس ٛٞش
ٔػٛٙػیٛٞ ،ش ػاعفی ٛٞ ٚش فطٍٙٞی تٟٙا زض ساَٞای اذیط ٔٛضز تحج  ٚتطضسی لطاض ٌطفتٝا٘س.
زض ایٗ ٔیاٖ ٛٞش فطٍٙٞی اظ چٙس جٟت ضایست ٝتطضسی تیطتطی است٘ .رست ایٗ وٛٞ ،ٝش
فطٍٙٞی حتی زض ٔیاٖ ا٘ٛاع جسیس ٛٞش اظ ػٕط  ٚپیطی ٝٙوٕتطی تطذٛضزاض است  ٚاظ ایٗ جٟت ٔٛضٛػی
تىط  ٚجصاب تطای پژٞٚطٍطاٖ ٔحسٛب ٔیضٛز.
ز ْٚایٗ وٛٞ ٝش فطٍٙٞی اٌط چ ٝزض تیطتط ٔغاِؼاتی و ٝتاو ٖٛٙغٛضت ٌطفتٔ ،ٝتٛج٘ ٝح ٜٛتؼأُ
تا فطًٞٙٞای ّٔی تیٍا٘ ٝتٛز ٜاست ،أا لاتّیت تؼٕیٓ ت ٝذطز ٜفطًٞٙٞای ٘ژازی  ٚلٔٛی زض ٖٚفطًٙٞ
ّٔی ضا ٘یع زاضز .اظ ایٗ ضٔ ٚیتٛاٖ اظ آٖ زض تؼأالت ضٚظٔط ٜتٟطٌ ٜطفت ٝضٛز.
ضاٞىاضٞای پیطٟٙازی تا تٛج ٝت ٝاوتساتی تٛزٖ ترص لاتُ تٛجٟی اظ ٟٔاضتٞا  ٚلاتّیتٞای ٛٞش
فطٍٙٞی تسیٌٗ ٝ٘ٛو ،ٝزا٘طٍاٜٞا تایس زض تط٘أٞٝای آٔٛظش  ٚتٛسؼ ٝزا٘طجٛیاٖ ،جایٍاٚ ٜیژٜای تطای
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تمٛیت ایٗ ٛٞش زض ٘ظط تٍیط٘س  ٚتا تٟطٌٜیطی اظ آٔٛظشٞای ضسٕی  ٚﻏیطضسٕی زض جٟت تٟثٛز
ٟٔاضتٞای ضٙاذتی  ٚضفتاضی زا٘طجٛیاٖ ٌاْ تطزاض٘س.
ٔسّٕاً زا٘طجٛیاٖ تا اضظشٞا ٍ٘ ٚطشٞای ٔطات ٝتٕایُ تیطتطی تٕٞ ٝىاضی تا یىسیٍط زاض٘س .زضن
تفاٚتٞای تیٗ فطٍٙٞی ت ٝزا٘طجٛیاٖ أىاٖ ٔی زٞس و ٝزض ظٔاٖ تطلطاضی اضتثاط تا فطًٞٙٞای ٔرتّف
ذػٛغیات ظتا٘ی ،فط ٚ ًٙٞآزاب  ٚضس ْٛآٖٞا ضا زض ٘ظط زاضت ٝتاضٙس  ٚتا آٌاٞی اظ آٖ ت ٝتػٕیٌٓیطی
زض ٔسائُ تپطزاظ٘س .اِثت ٝلسْ ا َٚزض ضٙاذت  ٚزضن فطًٞٙٞای ٔرتّف ،ضٙاذت فط ًٙٞذٛیص است.
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ضاٞىاضٞایی تطای اضتمای ٛٞش فطٍٙٞی ٔسیطاٖ زِٚتی زض أٛض تیٗ إِّّی .پژٞٚصٞای ٔسیطیت.
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