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چکیذه:
ایٗ پم ًٞٚثب ٞؽف عفاضی اٍِٛی ٔغّٛة ٌبیىتٍیٞبی ٔؽیفاٖ ٌفٞ ٜٚبی آٔٛقٌی ؼاٍٍ٘ب ٜاق ٔٙظف ؼاٍ٘دٛیبٖ اخفا
ٌؽ ٜاوت .ایٗ تطمیك ؼـ قٔف ٜتطمیمبت وبـثفؼی اوت و ٝثٌ ٝی ٜٛتفویجی (ویفی – وٕی) ا٘دبْ ٌؽ ٜاوت .ثفای
اخفای تطمیك اثتؽا ثب ٘ 33فف اق ؼاٍ٘دٛیبٖ ؼاٍ٘ىؽٞ ٜبی ػّ ْٛا٘ىب٘ی ؼاٍٍ٘بٞ ٜبی ایالْ  ٚیبوٛج ّٔبضج ٝثبق ِٛـت
ٌففت  ٚثٌ ٝی« ٜٛتئٛـیپفؼاقی ؼاؼ ٜثٙیبؼ» اثؼبؼ ٌبیىتٍی ٞبی ٔؽیفاٖ ٌفٌٙ ٜٚبوبیی ٌؽ .ثفای تؼییٗ پبیبیی
پفوٍٙبٔ ٝاق ضفیت آِفبی وف٘ٚجبظ  ٚثفای وٙدً ـٚایی اق تطّیُ ٔفبٞیٓ اوتفبؼٌ ٜؽ .اٍِٛی عفاضیٌؽ ٜثب ٘ظفوٙدی
اق تؼؽاؼ ٘ 205فف ثٌ ٝی ٜٛوٕی  ٚث ٝـٚي ٔؼبؼالت وبغتبـی ٔٛـؼ تأ ییؽ لفاـ ٌففتٔ .تغیف ٌبیىتٍی ٔؽیفاٖ ٌف ٜٚاق
ٔٙظف ؼاٍ٘دٛیبٖ ،اق ؤ ٝمٌ ِٝٛبیىتٍی ففؼی (اغالق غٛةٌ ،ػّیت  ٚػكت٘فهٔ ،ىئِٛیتپؿیفی ،ثبٚـٞبی ٔؿٞجی ٚ
ٌ ،)...بیىتٍی اختٕبػی (غٛي ثفغٛـؼی ،اٍِٛی اغاللیٍٔ ،بـوتخ ٛیی ؼـ أٛـ ،ػبؼَ ثٛؼٖ ٌ ٚ )... ٚبیىتٍی وبقٔب٘ی
( تمٛیت ـٚضی ٝاوبتیؽٍٛٔ ،ـت ثب اوبتیؽ  ٚؼاٍ٘دٛیبٖٔ ،ؽافغ ضمٛق ٌف ،ٜٚتؼبُٔ ثب وبقٔبٖٞبی ؼیٍف ،تػّیُ ّٔٙفب٘ٝ
ؼـٚن  ٚپبیبٖ٘بٔٞ ٝب  )... ٚتٍىیُ ٌؽ ٜاوت٘ .تبیح پمٍ٘ ًٞٚبٖ ٔیؼٞؽ و ٝاق ؤ ٝم ِٝٛؾوفٌؽٌ ٜبیىتٍی وبقٔب٘ی اق
إٞیت ثیٍتفی ثفغٛـؼاـ اوت.
کلیذ واژهها :ضبیستگی ،الگوی ضبیستگی ،هذیزاى گزوه ،ضبیستگی سبسهبنی
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(نویسنذه هسئول)
 2دانطجوی دانطجوی کبرضنبسی ارضذ هذیزیت دولتی دانطگبه ایالم
 3دانطجوی دانطجوی کبرضنبسی ارضذ هذیزیت دولتی دانطگبه ایالم
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اِغالش ٌبیىتٍی ؼـ اثتؽا ؼـ ٔجبضث ٔؽیفیتی  ٚؼـ تطمیمبتی و ٝتٛوظ ثٛیبتكیه ( )1982ؼـ اٚاغف ؼ 1970ٝٞؼـ
آٔفیىب خٟت ٔؼففی وفؼٖ ٍٔػّٞ ٝبیی و ٝػّٕىفؼ ففاؼوتبٖ ـا اق ٔؽیفاٖ ٔیب٘ی تفىیه ٔیوفؼ ،ث ٝوبـ ٌففتٌ ٝؽ
(ٚیتبال ٌ .)2005 ،3بیىتٍی ث ٝػٛٙاٖ ؼـ٘ٚؽاؼ یب ثف٘ٚؽاؼ ـفتبـ اففاؼ ؼیؽٔ ٜیٌٛؼ .ؼـ ایبالت ٔتطؽٌ ٜبیىتٍیٞب اوبوبً ثٝ
ػٛٙاٖ ؼـ٘ٚؽاؼ لّٕؽاؼ ٔی ٌ٘ٛؽ؛ ِؿا ٌبیىتٍی ٞب ٌبُٔ ؼاًٍ٘٘ ،في ٟٔ ٚبـت ٞبیی اوت و ٝثف ػّٕىفؼ ففؼ تأثیف
ٔیٌؿاـ٘ؽ (ثفٚفی  ٚویّی  .)2003 ،4ؼـ زٙؽ ؼ ٝٞاغیف تٛخ ٝلبثُ ٔالضظٝای ث ٝوبقٔبٖ ٞبی آٔٛقٌی  ٚؼاٍٍ٘بٌ ٜؽٜ
اوت  ٚثفؼاٌت خبٔؼ ٝپیفأ ٖٛـوبِت ٔ ٚىئِٛیت ؼاٍٍ٘ب ٜثٝوّی ؼٌفٌٌ ٖٛؽ ٜاوت .ثؽیٟی اوت و ٝفضبی ؼاٍٍ٘ب ٜثب
ضضٛـ ؼاٍ٘دٛیبٖ ٔؼٙب پیؽاوفؼ ٚ ٜاِبِت غٛؼ ـا ٕ٘بیبٖ ٔیوبقؼ ،ضضٛـ فؼبَ ؼاٍ٘دٛیبٖ  ٚتمٛیت ـٚضی ٝآٖٞب ؼـ
ؼاٍٍ٘ب ٜثٌ ٝبیىتٍی ٞبی ٔىئِٛیٗ ؼاٍٍ٘بٚ ٜاثىت ٝاوت  ٚؼـ ایٗ ـاوتب ثب تٛخ ٝث ٝایٗو ٝاوثف وبـٞبی آٔٛقٌی
ؼاٍ٘دٛیبٖ ثٔ ٝؽیف ٌف ٜٚآٔٛقٌی غتٓ ٔی ٌٛؼ ِؿا ٚظبیف  ٚلبثّیت ٞبی ٔؽیف ٌف ٜٚاق ضىبویت زٌٍٓیفی ثفغٛـؼاـ
اوت .ؼـ غٌّ َٛبیىتٍیٞبی ٔؽیف ٌفٔ ٜٚىأِٞٝبی قیبؼی ـا ٔی تٛاٖ ٔغفش وفؼ ،آیب ٔؽیف ٌف ٜٚثفای ٔىبئُ ٚلت
وبفی ِفف ٔیوٙٙؽ؟ ٔؽیف ٌف ٜٚتب ز ٝضؽ اق تطٕیُ ػمیؽ ٜپفٞیك ٔی ٕ٘بیؽ؟ ثفای ٔؽیف ٌف ٜٚزٟٔ ٝبـتٞبی ثٙٔ ٝظٛـ
اـتجبط ثیٗ پمًٞٞٚبی ؼاغُ  ٚغبـج القْ اوت؟ ٔؽیفاٖ ٌفٜٞٚبی آٔٛقٌی ثٙٔ ٝظٛـ ٘ظبـت ثف فؼبِیتٞبی آٔٛقٌی ٚ
پمٍٞٚی  ٚغؽٔبت ٌفٞٚی اق ز ٝتٛا٘بیی ٞبیی ثبیؽ ثفغٛـؼاـ ثبٌٙؽ؟ ؼاً٘ القْ ٔؽیفاٖ ٌف ٜٚثفای پیٍٟٙبؼ ٘یبقٞبی ٔبِی
ٌف ٜٚث ٝـئیه ؼاٍ٘ىؽ ٜثف ز ٝاوبوی اوت؟ آیب ٘ظبـت ثف ٘ط ٜٛاـائ ٝؼـٚن  ٚا٘تػبة وتت ؼـوی ؼـ ـٌتٞٝبی ٔػتّف اق
وٛی ٔؽیفاٖ ٌف ٜٚثفای ؼاٍ٘دٛیبٖ ضبئك إٞیت اوت؟ ٌبغُٞب ی تٛإ٘ٙؽی ٔؽیف ٌف ٜٚثفای اـقیبثی وبـ وبال٘ ٝاػضبی
ٌفٌ ٚ ٜٚكاـي آٖ ث ٝـئیه ؼاٍ٘ىؽ ٜوؽاْا٘ؽ؟  5ثٙبثفایٗ آٖ ز ٝؼـ ایٗ تطمیك ثٝػٛٙاٖ ٔىأِ ٝثیبٖ ٔی ٌٛؼ ایٗ اوت وٝ
ٔؽیفاٖ ٌفٞ ٜٚبی آٔٛقٌی آٔٛقي ػبِی وٍٛـ اق ٔٙظف ؼاٍ٘دٛیبٖ ثبیؽ اق زٌ ٝبیىتٍیٞبیی ثفغٛـؼاـ ثبٌٙؽ؟
ٔؽیفیت ٌف ٜٚآٔٛقٌی ث ٝالتضبی وبـ غٛؼ ثٌ ٝبیىتٍیٞب ٟٔ ٚبـتٞبی ٔؽیفیتی ٘یبق ؼاـؼ تب آٖ خب و ٝثفغی
ِبضت ٘ظفاٖ ٔب٘ٙؽ وبتك اق ٟٔبـتٞبی وٌٝب٘ ٝفٙی ،ا٘ىب٘ی  ٚاؼـاوی وػٗ ثٔ ٝیبٖ ٔیآٚـؼ .ؼـ ض ٕٗ اٌف ٔؽیفی ثػٛاٞؽ
اٞؽاف آٔٛقٌی ـا تطمك ثجػٍؽ  ٚیب ضؽالُ ؼـ خٟت آٖ ٞب ضفوت وٙؽ ثبیؽ اق ٟٔبـت ٞب ٌ ٚبیىتٍیٞبی ٔؽیفیتی
ثفغٛـؼاـ ثبٌؽ ِؿا ٘مً ٔؽیف تب آٖ خب إٞیت ؼاـؼ و ٝؼـاوف ٔ 6یٌٛیؽٔ« :ؽیفاٖ وٕیبة تفیٗ  ٚؼـػیٗضبَ ٌفاٖثٟبتفیٗ ٚ
ثب اـقيتفیٗ وفٔبی ٝوبقٔبٖ ٞىتٙؽ» (ؼـاوف .)2003 ،ایٗ تطمیك ؼاٍٍ٘بٞ ٜب ـا ؼـ خٟت اـتمبء ویفیت ٔؽیفیتی اق عفیك
ٌٙبوبیی ٌبیىتٍیٞبی ٔؽیفاٖ ٌفٞ ٜٚبی آٔٛقٌی یبـی ٔی ٕ٘بیؽ؛  ٚایٗ ٔ ٟٓثب تٛخٚ ٝیم ٜث ٝته ته ٔؽیفاٖ ٌفٚ ٜٚ
Competence
Boyatzis
Vitala
Brophy & Kiely

 5ثف اوبن ٔبؼ 39ٜآییٗ ٘بٔٔ ٝؽیفیت ؼاٍٍ٘بٜٞب ٛٔ ٚوىبت آٔٛقي ػبِی
Drucker
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زٍٍ٘ٛی اوتفبؼ ٜآٖٞب اق ٌبیىتٍیٞب ٟٔ ٚبـتٞبی ٔؽیفیتی ٔتدّّی ٔیٌفؼؼ (ثبـٚذ ِ ٚیىیٓ  .)2004 ،1ث ٝؼِیُ خبیٍبٜ
غغیف ٔؽیفاٖ ٌفٞ ٜٚبی آٔٛقٌی ؼـ پیًثفؼ ـوبِتٞبی ٘ظبْ آٔٛقي ػبِی  ٚتطٛالت ٌٍفف  ٚوفیغ ؼـ  ٕٝٞخٙجٞٝب ٚ
قٔیٞ ٝٙبی ػّٕی  ٚػّٕی ؼـ خٟبٖ ،ثٍٙٞ ٝبْ وبقی ؼاً٘ ٟٔ ٚبـت ٔؽیفاٖ ٌفٞ ٜٚبی آٔٛقٌی ضفٚـت ؼاـؼٕٞ .سٙیٗ
تطمك اٞؽاف ؼاٍٍ٘بٔ ،ٜىتّكْ ثٝوبـٌیفی تؽاثیف القْ ثفای تؽٚیٗ  ٚاخفای ثف٘بٔٞٝبیی ثٙٔ ٝظٛـ تٛوؼ ٝضففٝای ٚ
ثبِٙؽٌی ٔؽیفاٖ ٌفٜٞٚبی آٔٛقٌی اوت.
ؼـ ٟ٘بیتٔ ،ؽیفاٖ ٌفٜٞٚبی آٔٛقٌی ث ٝػٛٙاٖ ـٞجفاٖ آٔٛقٌیٔ ،ىئِٛیت ٞؽایت  ٕٝٞففآیٙؽٞبی یبؼؼٞی ٚ
یبؼٌیفی ـا ؼـ ٘ظبْ آٔٛقي ػبِی ثف ػٟؽ ٜؼاـ٘ؽ  ٚث ٝؼِیُ ؼاٌتٗ اـتجبط ٔىتمی ٓ ثب ففاؼوتبٖ وبقٔب٘ی ،اػضبی ٞیأ ت
ػّٕی ،وبـوٙبٖ آٔٛقٌی  ٚؼاٍ٘دٛیبٖ ،اق خبیٍب ٜوبقٔب٘ی ـاٞجفؼی ثفغٛـؼاـ٘ؽ؛ ثٙبثفایٗ ثبیؽ ثیً اق وبیف ٔؽیفاٖ
ؼاٍٍ٘بٞی ،اق ِالضیتٞب ٌ ٚبیىتٍی ٞبی القْ ثفغٛـؼاـ ثبٌٙؽ؛ ٘ ٚظف ث ٝایٗو ٝتب ث ٝضبَ تطمیمی ثب ػٛٙاٖ ٌٙبوبیی
اٍِٛی ٔغّٛثی ثفای ٌبیىتٍیٞبی ٔؽیفاٖ ٌفٜٞٚبی آٔٛقٌی اق ٔٙظف ؼاٍ٘دٛیبٖ ِٛـت ٍ٘ففت ٝاوت ،ثٙبثفایٗ ا٘دبْ ایٗ
تطمیك ضفٚـی ث٘ ٝظف ٔیـوؽ .ایٗ تطمیك ٘مغ٘ ٝظفات ؼاٍ٘دٛیبٖ ،ؼـ ایٗ ٔٛـؼ و ٝثبیىتی ٔیكاٖ ثفغٛـؼاـی ٔؽیفاٖ
ٌف ٜٚاق ٟٔبـت ٞب ٌ ٚبیىتٍی ٞبی ٔؽیفیتی ث ٝزٔ ٝیكاٖ ثبٌؽ ـا ثفـوی ٔیوٙؽ  ٚوؼی ؼاـؼ اٍِٛیی ثفای ٌبیىتٍیٞبی
ٔؽیفاٖ ٌفٞ ٜٚبی آٔٛقٌی آٔٛقي ػبِی وٍٛـ اـائ ٝؼٞؽ.
ثب تٛخ ٝثٌ ٝىتفؼٌی ٔفٌ ْٟٛبیىتٍی  ٚإٞیت ٔٛضٛع ،تطمیمبت ٌىتفؼٜای ؼـ ایٗ قٔیٍ٘ ٝٙبٌتٌ ٝؽ ٜاوت.
ِٚی ث ٝؼِیُ خبٔغ ٘جٛؼٖ پمٞ ًٞٚب  ٚػؽْ تٕفوك آٖٞب ؼـ غٌّ َٛبیىتٍیٞبی ٔؽیفاٖ ٌف ٜٚؼـ ٘ظبْ آٔٛقي ػبِی،
پم ًٞٚضبضف لّؽ ؼاـؼ ثب اوتفبؼ ٜاق ایٗ پیٍیٞٝٙب یه اٍِٛی ٔغّٛة اق ٔٙظف ؼاٍ٘دٛیبٖ اـائٕ٘ ٝبیؽ.
ثٛیبتكیه(ٌ ) 2002بیىتٍی ٔؽیف ـا ٚیمٌی ٞبی ففؼی ٔؽیفاٖ ؾوف ٔیوٙؽ و ٝؼـ وىت ٘تبیح ٔغّٛة ػّٕىفؼی
تأثیف ؼاـؼ(زبً٘  ٚ 2008 ،2وٚ ٚ ٗٔٛاف  .) 2007 ،3اٌف ٔؽیفیت ػبِی ثتٛا٘ؽ اق ٔدٕٛػٌ ٝبیىتٍیٞبی ٔؽیفاٖ ث ٝؼـوتی
اوتفبؼٕ٘ ٜبیؽٔ ،ی تٛا٘ؽ ٔٙتح ث ٝوىت ٔكیت ـلبثتی ثفای وبقٔبٖ ٌٛؼ(ٞبـٚی ٘ ٚبٚیىیٛن  .)2003 ،4ؼـِٛـتیوٝ
ٚیمٌی ٞبی ٔؽیفاٖ ٔتٙبوت ثب ٘یبقٞبی ٌغُ ثبٌؽ اضتٕبالً ػّٕىفؼ ثٟتفی غٛاٙٞؽ ؼاٌت ٛٔ ٚلؼیت ٌغّی آ٘بٖ ثیٍتف
ضفظ ٔیٌٛؼ(ِٔٛف  ٚت٘ٛف ٚ .)2010،5ای  ٚخ )2010( 6 ً٘ٛز بـزٛة ٔفٟٔٛی ثفای ٌبیىتٍی ؼاً٘ ٌ ٚبیىتٍی ٕٞىبـی
ٕٞىبـی عفاضی ٕ٘ٛؼ٘ؽ .ؼـ ایٗ ٔؽَ ػّٕىفؼ ٔؽیفاٖ پفٚلٌ ٜؽیؽاً ثٚ ٝویّٕٞ ٝىبـی اػضبی تیٓ پفٚل ٚ ٜوغص ؼاً٘
آٖ ٞب تطت تأثیف لفاـ ٔیٌیفؼ.

Baroch & Lisim
Chung
Koman & Wolff
Harvey & Novicevic
Muller & Turner
Wi & Jung
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ؼا٘یُ ٌّٕٗ  ) 1998 ،1995( 1ثٔ ٝؼففی ٛٞي ٞیدب٘ی یب اختٕبػی پفؼاغت ٌ ٚبیىتٍیٞبی ففؼی ـا ؼـ اثؼبؼ
غٛؼآٌب ٞی (اضىبوی ،اـقیبثی  ٚغٛؼ اػتٕبؼی)ٔ ،ؽیفیت اضىبوبت (غٛؼوٙتفِ ی ،اعٕیٙبٖ ؼاٌتٗ ث ٝغٛؼٔ ،تؽیٗ  ٚثب
ٚخؽاٖ ثٛؼٖٟٔ ،بـت ٚفك غٛؼ ثب ٌفایظ  ٚؼاٌتٗ ـٚضیٛ٘ ٝآٚـی) ،اٍ٘یكي (ٞؽایتٌفی ٔٛفمیت ٞبی وبقٔبٖٔ ،تؼٟؽ ثٝ
اٞؽاف وبقٔبٖ ،ؼاٌتٗ اثتىبـ ػُٕ  ٚضفٚـت غٛيثیٙی)ٕٞ ،ؽِی (تٛوؼ ٝقیفؼوتبٖٞ ،ؽایت ؼیٍفاٖ ،ایدبؼ أٙیت ثفای
ؼیٍفاٖ ،آٌبٞی  ٚویبوت ٘ط ٜٛثفغٛـؼ ثب ؼیٍفاٖ) ٟٔ ٚبـتٞبی اختٕبػی (تٛاٖ ٘فٛؾ ثف ؼیٍفاٖ ،تٛاٖ ٔؽیفیت تضبؼ،
تىٟیُوٙٙؽ ٜتغییف تٍفیهٔىبػی ٕٞ ٚىبـی ثب ؼیٍفاٖ ،ثفلفاـی اـتجبعبت ِٕیٕی ثب قیفؼوتبٖٟٔ ،بـت ایفبی ٘مً
3
2
ـٞجفی ؼـ وبقٔبٖ  ٚتٛاٖ ٔؽیفیت تیٕی) ثیبٖ ٕ٘ٛؼ (ٔبـتیٗ ٞ ٚ 2006 ،بـتُ ،قـة ،اٌىٙبقی .)2005 ،
خیفیٛـ )2009( 4 ٚؼـ پبیبٖ٘بٔ ٝؼوتفی غٛؼ تطت ػٛٙاٖ تطّیُ وبقٔب٘ی اق ا٘غجبق ٌبیىتٍی ففٍٙٞیٔ ،ؽِی
ثفای ٌبیىتٍی ففٍٙٞی اـائ ٝؼاؼٜا٘ؽ .یبفتٞٝبی تطمیك ٍ٘بٖؼٙٞؽ ٜتأثیف ثب إٞیت ٔؽیفاٖ ثف ا٘غجبق ٌبیىتٍی ففٍٙٞی
اوت(ٕٞبٖ.)2010 ،
ثف اوبن اٍِٛی ثٛیبتكیه(ٌ ،)2002بیىتٍی ٞبی ٔؽیفاٖ ػجبـتا٘ؽ اق :ؼاًٟ٘ٔ ،بـتٞبٚ ،یمٌیٞبی ٌػّیتی،
ٍ٘في  ٚثی ،ًٙاػتجبـ ػٕٔٛی  ٚاػتجبـ ضففٝای.
وؼیؽ ٔ ٚطٕٛؼ  ) 2002( 5ثف ٘مً اوتب٘ؽاـؼٞبی ػّٕىفؼ ؼـ تؼییٗ وغص ٌبیىتٍی ٔؽیفاٖ آٔٛقٌی  ٚاخفای
ثف٘بٔٞٝبی آٔٛقٌی ثفای تٛوؼٌ ٝبیىتٍیٞب تأویؽ ٔیوٙٙؽ.
اق ٘ظف فیٍف ٟٔ )2010( 6بـت ٞبی القْ ثفای ٔؽیفاٖ ػجبـتا٘ؽ اق :ؼـن ٚیمٌی ٞبی ـفتبـیٞ ،ؽایت ؼیٍفاٖ٘ ،فٛؾ
٘فٛؾ ثف ؼیٍفاٖ ،ـفتبـٞبی اغتیبـیٔ ،ؽیفیت تضبؼ  ٚآٌب ٞی ففٍٙٞی؛ ٕٞ ٚسٙیٗ ِیئٌ )2009(7 ٛبیىتٍیٞبی :اثفثػً
ضففٝای ،ثف٘بٔ ٝـیكی ثبقاـیبثیٔ ،ؽیفیت ثبقاـیبثیٔ ،ؽیفیت ـاثغ ٝثب ٍٔتفی تٛا٘بیی ثیٗإِّّی وبقی ـا ثفای ٔؽیفاٖ
ضفٚـی ٔیؼا٘ؽ .ثٝیمیٗ اففاؼی و ٝؼـ یه ٔدٕٛػٍٔ ٝغ َٛفؼبِیت ٞىتٙؽ آٌٙبیی ثیٍتفی ٘ىجت ث ٝتٛا٘بیی ،ؼاً٘ ٚ
ٟٔبـت ٔؽیفاٖ ؼـ آٖ ٔطیظ (وبقٔبٌٖ ،فوت  )... ٚغٛاٙٞؽ ؼاٌت؛ ثٙبثفایٗ یىی اق ٔؤثفتفیٗ  ٚثٟتفیٗ ٌیٜٞٛب خٟت
ٌفؼآٚـی اعالػبت یب پیٍٟٙبؼ یه أٍِّ ،ٛبضج ٝثب قیفٔدٕٛػ ٝآٖ وبقٔبٌٖ ،فوتٛٔ ،وى ... ٚ ٝاوت .اق عففی ػّیـغٓ
تؼؽؼ پمًٞٞٚبی ٍ٘بٌتٌ ٝؽ ٜؼـ ضٛقٌ ٜبیىتٍیٞب ،ؼـ ٞیریه اق پمًٞٞٚبی ٔؿوٛـ٘ ،ىتٝای ؼـ غٌّٙ َٛبوبیی
ٌبیىتٍیٞبی ٔؽیفاٖ ٌفٜٞٚبی آٔٛقٌی ،اٌبـٜای ٍ٘ؽ ٜاوت .ؼـِٛـتیؤ ٝبضُّ پم ًٞٚضبضف ،ؼوتیبثی ث ٝیه
اٍِٛی ٔٙىدٓ  ٚوبـثفؼی ثب اوتؼب٘ت اق ٍٔبـوت ٘ ٚظفیبت ؼاٍ٘دٛیبٖ ؼـ غٌّ َٛبیىتٍی ٔؽیفاٖ ٌف ٜٚغٛاٞؽ ثٛؼ.
Golman
Martin
Hartel , Zerbe & Ashkanasy
Guerrero
5 Saeed & Mahamood
Fisher
Liou


ضواره 2

4

سال دوم



زهستاى 1395

فصلناهه علوی تخصصی توسعه حرفهای هعلن
الگوی هطلوب ضایستگیهای هذیراى گروههای آهوزضی دانطگاه از هنظر دانطجویاى

ٞؽف اِّی تطمیك ضبضف ٌٙبوبیی ٌبیىتٍی ٞبی ٔغّٛة ٔؽیفاٖ ٌف ٜٚآٔٛقٌی ؼاٍٍ٘ب ٜاق ٔٙظف ؼاٍ٘دٛیبٖ ٞىت وٝ
ٌٙبوبیی اثؼبؼ ٌبیىتٍی ٌٙ ٚبوبیی ٔفبٞیٓ ٔفتجظ ثب اثؼبؼٞ ،ؽفٞب ی ففػی ثفای ٞؽف اِّی تطمیك ٔیثبٌٙؽ.
سؤاالت پژوهص
سؤال اصلی

ٌبیىتٍیٞبی ٔغّٛة ٔؽیفاٖ ٌف ٜٚاق ٔٙظف ؼاٍ٘دٛیبٖ وؽاْ ا٘ؽ؟
سؤاالت فرعی

سؤال فزعی ٔ :1مٞ ِٝٛب ٔ ٚفبٞیٓ ٌبیىتٍی ٔؽیفاٖ ٌف ٜٚاق ٔٙظف ؼاٍ٘دٛیبٖ وؽاْ ا٘ؽ؟
سؤال فزعی  :2آیب ثیٗ ٔمِٞٝٛب ٔ ٚفبٞیٓ ٔفتجظ ثب ٞف ٔم ِٝٛـاثغٚ ٝخٛؼ ؼاـؼ؟
سؤال فزعی  :3آیب ثیٗ ٔتغیف ٌبیىتٍی ٔ ٚمٞ ِٝٛبی اضّب ٌؽ ٜـاثغٚ ٝخٛؼ ؼاـؼ؟
روشضناسی پژوهص
ؼـ ایٗ پم ًٞٚخٟت لفاـؼاؼٖ ٔدٕٛػٝای اق ایؽٜٞبی ٘ظفی ؼـ وٙبـ یىؽیٍف  ٚثٙٔ ٝظٛـ ؼوت یبثی تِٛیفی اخٕبِی ٚ
وٙدیؽ ٜاق تدبـة٘ ،ظفیبتٍ٘ ،فيٞب  ٚاؼـان ّٔبضجٌ٘ٛٝؽٌبٖ (ؼاٍ٘دٛیبٖ) ٘ىجت ث ٝاثؼبؼ ٌ ٚبغُٞبی ٌبیىتٍیٞبی
ٔؽیفاٖ ٌفٜٞٚبی آٔٛقٌی اق ـٚيٞبی ویفی  ٚثٝعٛـ غبَ اق ـٚي ٌفا٘ؽؼ تئٛـی ٘( 1ظفی ٝثفغبوت ٝاق ؼاؼٜٞب)
اوتفبؼٌٜؽ ٜاوت؛ پفوًٞب ی لبثُ پبوع تٛوظ ـاٞجفؼ ٘ظفی ٝثفغبوت ٝاق ؼاؼٜٞب اق ٘ٛع زٍ ٚ ٝ٘ٛزفا اوت (پفی ،2
ِ ) 2011ؿا اوتفبؼ ٜاق ـٚي ٘ظفی ٝثفغبوتٞٝب خٟت اخفای پمٔ ًٞٚغّٛة ث٘ ٝظفٔی ـوؽ .عفش ٘ظبْٔٙؽ پم ًٞٚضبضف
ثب اـائٔ ٝدٕٛػٞٝبیی اق ٌكاـٜٞبی ضىٕی (لضبیب) ،و ٝثف پبیة وؽٌؿاـی ،ثیبٍ٘ف ـٚاثظ ؼـ٘ٚی ٔمِٞٝٛب ٞىتٙؽ (وفو،3 َٛ
 ،)2013ث ٝپبیبٖ ـویؽ ٜاوت .الیٞٝبی پم ًٞٚضبضف ؼـ خؽ َٚقیف تفویٓ ٌؽ ٜاوت (خؽٌٕ َٚبـ ٜیه).

grounded theory
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Creswell
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جذول ضوبره  .1الیههبی پژوهص حبضز
الیههبی پژوهص

هطخػبت پژوهص حبضز

خٟتٌیفی پمًٞٚ

وبـثفؼی

ـٚي پمًٞٚ

ـٚي آٔیػت( ٝویفی  -وٕی)

فّىف ٝپمًٞٚ
ـٚیىفؼ پمًٞٚ

تفىیفی ؼـ ٔفضّ ٝا ،َٚاثجبتٌفا یی ؼـ ٔفضّ ٝؼْٚ
اوتمفائی ؼـ ٔفضّ ٝا ،َٚلیبوی ؼـ ٔفضّ ٝؼْٚ

اوتفاتمی پمًٞٚ

تئٛـی ٔفْٟٛوبقی ثٙیبؼیٗ  ٚوٕی (اوتٙجبعی ٔ ٚؼبؼالت وبغتبـی)

ٞؽف پمًٞٚ

اوتٍبفی  -تأ ییؽی

افك قٔب٘ی

ته ٔمغؼی

ٌیٌ ٜٛفؼآٚـی ؼاؼٜٞب

ّٔبضج ٝویفی  ٚتطّیُ آٖٞب ،ثفـوی وتبثػب٘ٝای  ٚپفوٍٙبٔٝ

ثٙٔ ٝظٛـ ٌٙبوبیی ٌبیىتٍی ٞبی ٔغّٛة ٔؽیفاٖ ٌفٕٞٝ٘ٛ٘ ،ٜٚب اق اففاؼ آٌب ٜثٛٔ ٝضٛع ا٘تػبة ٌؽ٘ؽ .ؼاٍ٘دٛیبٖ
ؼاٍٍ٘بٜٞب ث ٝػٛٙاٖ الی ٝوب٘٘ٛی تطمیك ،ؼاٍٍ٘ب ٜث ٝػٛٙاٖ ثىتف تطمیك ا٘تػبة ٌؽ؛  ٚثب اوتٙبؼ ث ٝپیٍی ٝٙتطمیك ،پٙح
ٔؼیبـِ وّیؽی ثٛؼٌٖٙ ،بوبییٌؽٔ ٚ ٜؼففی ٌؽ ٜتٛوظ پبوعؼٙٞؽٌبٖ ،ف٘ ٟٓظفی ٔٛضٛع ،تٛٙع ٛٔ ٚافمتِ ثب ٍٔبـوت،
ثفای ا٘تػبة ٌفوتوٙٙؽٌبٖ ؼـ ٘ظف ٌففتٌ ٝؽ.
ؼاؼٜٞب اق عفیك ّٔبضج ٝثب ٘ 33فف اق الی ٝوب٘٘ٛی تطمیك ،ثِٛٝـت تّبؼفی ثب پفوً وؤاالت ٘یٕ ٝوبغتبـیبفتٝ
ٌفؼآٚـیٌؽٜا٘ؽ؛ و ٝؼـ ٔفاضُ ثؼؽ ،ثب تٛخ ٝث ٝضبَ ٛٞ ٚای ّٔبضجٌ٘ٛٝؽ ٜوؤاالت خكئی تفی پفویؽٌ ٜؽ؛  ٚث ٝایٗ ـ٘ٚؽ
تب ـویؽٖ ث ٝاٌجبع ٘ظفی (ؼاؼٞ ٜبی خؽیؽی ؼـ اـتجبط ثب ٔم ِٝٛپؽیؽ ٘یبیؽ  ٚـٚاثظ ثیٗ ٔمِٞٝٛب ثفلفاـ  ٚتأییؽٌؽ ٜاوت
(اٌتفاٚن  ٚوٛـثیٗ  ))1998 ،1اؼأ ٝیبفت.
ؼـ خؽٌٕ َٚبـ ٜؼ ٚتٛقیغ ٍٔبـوتوٙٙؽٌبٖ ثفضىت وغص تطّیالت ٍ٘بٖ ؼاؼٌ ٜؽ ٜاوت.
جذول ضوبره  .2توسیع هطبرکتکننذگبى ثزحست تحػیالت
ٔفتج ٝػّٕی

ِیىب٘ه

فٛقِیىب٘ه

ؼوتفی

تؼؽاؼ

8

14

11

ؼـِؽ

24.2

42.4

33.3

Strauss & Corbin
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یافتههای پژوهص
یافتههای دادههای کیفی
ث ٝعٛـوّی ٔغبثك ٘ظف ٌّیكـ  ٚ 1اٌتفاٚن( )2009ؼـ ٔفضّٔ ٝغبِؼٔ ٝتٗ ّٔبضجٞٝب  ٚاثتؽای وؽٌؿاـی ٔغبثك اَِٛ
٘ظفی ٝثفغبوت ٝاق ؼاؼٜٞبی ٌىّی تطّیُ ٔطتٛاوت و ٝث ٝؼ٘جبَ یبفتٗ ٔفٟٔٛی اق ٔیبٖ ا٘ج ٜٛاعالػبت ثٝؼوتآٔؽ ٜاوت؛
 ٚؼغؽغ ٝاِّی ثفای ث ٝؼوت آٚـؼٖ ٚال ٜیب اِغالضی اوت و ٝتٛوظ ّٔبضجٌ٘ٛ ٝؽٛٔ ٜـؼ تأویؽ لفاـٌففت ٝاوت په اق
اوتػفاج ٔتٗ ّٔبضجٞٝب ٔ ٚغبِؼ ٝؼلیك آٖ ٘ىبت وّیؽی ٞف ٔتٗ ٍٔػُ ٌفؼیؽ  ٚثٝػٛٙاٖ ٘ىبت وّیؽی وؽٌؿاـی
ٌفؼیؽ  ٚثف اوبن ایٗ ٘ىبت وّیؽی وؽٌؿاـی ثبق اوتػفاج ٌفؼیؽ  .په اق ٍٔػُ ٌؽٖ ٘ىبت وّیؽی  ٚوؽٌؿاـی ثبق،
آٍ٘ب ٜوؽٞبی اضّب ٌؽ ٜتطّیُ  ٚثب اوتٙبؼ ث٘ ٝظف تیٓ پم ،ًٞٚآٖ ؼوت ٝاق وؽٞبیی وٛٔ ٝضٛػی ٍٔتفن اٌبـ ٜؼاٌتٙؽ
ٌفٜٚثٙؽیٌؽٔ ٚ ٜغبثك ایٗ ففآیٙؽ ٔطٛـ ٍٔتفن ٕ٘بیبٖ ٔیٌفؼؼ و ٝایٗ ٔطٛـ ٍٔتفن تطت ػٛٙاٖ ٔف ْٟٛغٛؼ ـا
ٔتدّی ٔی وبقؼ .ؼـ ایٗ ثػً ،اثتؽا ّٔبضجٞٝبی ا٘دبٌْؽ ٜثب ؼاٍ٘دٛیبٖ ثؽٞ ٖٚیر تغییفی تجؽیُ ثٔ ٝتٗ ٌؽ٘ؽٔ ،تٗٞب
غٛا٘ؽ ٚ ٜثبقغٛا٘ ی ٌؽ ٚ ٜتٕبْ وؽٞبی ٔفتجظ ثب وؤاَ ٞبی پم ًٞٚاوتػفاج ٌؽ و ٝثب ػٛٙاٖ وؽٞبی اِٚی٘ ٝبْ ٌففتٙؽ ٚ
ثمیٔ ٝغبِت ٘بٔفتجظ وٙبـ ٌؿاٌتٌ ٝؽ .ؼـ ففایٙؽ وؽٌؿاـی ثبق ٔضٕٞ ٖٛبی ثىیبـی ضبُِ ٌؽ و ٝعی ففایٙؽ ـفت ٚ
ثفٌٍتی تطّیُ ؼاؼٜٞب ٔدٕٛػٝی ایٗ ؼاؼٞ ٜبی ویفی اِٚی ٝثٔ ٝمِٞٝٛبی وٓ تفی تمّیُ یبفت ،ؼاؼٜٞبی ویفی
ثٝؼوتآٔؽ ٜاق ففایٙؽ ٔكثٛـ ثِٛ ٝـت قیف اـائٌ ٝؽ ٜاوت.
په اق ٌفؼآٚـی ؼاؼٞ ٜب اق ّٔبضج ،ٝثف اوبن ٘ظف ؼاٍ٘دٛیبٖ ،وؽٞبی ثبق ـا ث ٝؤ ٝمِٝٛی ٌبیىتٍیٞبی ففؼی،
اختٕبػی  ٚوبقٔب٘ی ـا ؼـ خؽٌٕ َٚبـ ٜو ٝؼوتٝثٙؽی ٌؽ ٜاوت:
جذول ضوبره .3کذهبی هفهوهی هزثوط ثه ضبیستگیهبی هذیزاى گزوه
هفبهین استخزاج ضذه

هػبحجههب

یىی اق ٌب یىتٍیٞبی ٔ ٚ ٟٓضفٚـی ٔؽیف ٌف ٜٚپبیجٙؽی ث ٝاِ َٛاغاللی ٔی ثبٌؽ.

( ) 29 ( ٚ ) 16( ٚ ) 7 ( ٚ ) 3
) 30 ( ٚ ) 23 ( ٚ

ٔؽیف ٌفٔ ٜٚؼتمؽ ث ٝثبٚـٞبی ؼیٙی ؼـ ا٘دبْ ٚظبیف ّٕٔٓتف ثٛؼ ٚ ٜایٗ ٔىئِٛیت ـا ٚظیف ٝاِٟی ٔیؼا٘ؽ.

( )20 ( ٚ ) 14 ( ٚ ) 5 ( ٚ ) 3

ٔؽیف ٌف ٜٚثب ثفغٛـؼاـی اق ٍٔػّٔ ٝىّظ ث٘ ٝفْافكاـٞبی ٔفثٛط ث ٝـٌتٞٝبی ٌفٔ ٜٚب٘غ ٞؽـ ـفتٗ ثىیبـی
اق ٞك یٞٝٙب ٔیٌٛؼ.
ٔؽیف ٌف ٜٚثبیؽ ٔىؤِٚیت پؿیف  ٚؼـن لبثُ لجِٛی اق ٚظیف ٝغٛؼ ؼاٌت ٝثبٌؽ.
٘جٛؼ ٍ٘ب ٜتجؼیضآٔیك  ٚضُ اغتالفبت ثیٗ اوبتیؽ ؼـ غّٔ َٛىبئُ پیًآٔؽٔ ٜیتٛا٘ؽ اق  ٚیمٌیٞبی ٔؽیف
ٌفٌ ٜٚبیىت ٝثبٌؽ.

( ) 29 ( ٚ ) 26( ٚ ) 22
) 31 ( ٚ
( ) 13 ( ٚ ) 8 ( ٚ ) 2
( )30 ( ٚ ) 25 ( ٚ ) 4 ( ٚ ) 1

Glaser
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فصلناهه علوی تخصصی توسعه حرفهای هعلن
الگوی هطلوب ضایستگیهای هذیراى گروههای آهوزضی دانطگاه از هنظر دانطجویاى

هفبهین استخزاج ضذه

هػبحجههب

تمٛیت ـٚضی ٝاوبتیؽ  ٚؼاٍ٘دٛیبٖ یىی اق ٚظبیف اِّی ٔؽیف ٌف ٚ ٜٚثفای ؼاٍٍ٘ب٘ ٜیك ؼاـای إٞیت قیبؼی

( ٚ ) 20 ( ٚ ) 18 ( ٚ ) 3
( ) 31

اوت.
ٔؽیف ٌف ٜٚثبیؽ ث ٝتٛا٘ب ییٞبی ؼاٍ٘دٛیبٖ ؼـ ثف٘بٔٝـیكیٞبی غٛؼ تٛخٕ٘ ٝبیؽ  ٚث ٝعٛـ پّىب٘ی ٙٔ ٚغمی
ؼـِؽؼ اـتمبی ثبـ ػّٕی ؼاٍ٘دٛیبٖ ثبٌؽ.

( ) 15 ( ٚ ) 7 ( ٚ ) 4

تػّیُ ػبؼال٘ ٝؼـٚن  ٚپب یبٖ٘بٔٞٝب ث ٝاوبتیؽ ثِٛ ٝـت ػبؼالّ٘ٙٔ ٚ ٝفب٘ ٝاق ٌب یىتٍیٞبی ثبـق ٔؽیف ٌفٜٚ

( ٚ ) 20 ( ٚ ) 11 ( ٚ ) 7
() 26

اوت.
القْ ٘یىت ٔؽیف ٌف ٜٚغیّی وػتٌیف ثبٌؽ  ٚثبیؽ ؼـ ـفتبـ  ٚوبـٞب ا٘ؼغبفپؿیف ثبٌؽ.

( ) 23 ( ٚ ) 17 ( ٚ ) 1

اٌف ٔؽ یف ٌف ٜٚثب ٍٔغّٝی قیبؼ ثٌ ٝؿاٌتٗ ٚلت وبفی ثفای ؼاٍ٘دٛیبٖ ؼـ لجبَ آٖٞب وٓوبـی وٙؽ ٔىیف
پیٍففت ؼاٍ٘دٛیبٖ ٔػتُ غٛاٞؽ ٌؽ.

( ) 28 ( ٚ ) 21

٘فٛؾ ثف ؼیٍفاٖ (اقخّٕ٘ ٝفٛؾ ثف ٔؽیفاٖ اـٌؽ وبقٔبٖ) ٘ٝتٟٙب ثٙٔٝكٌِ ٝبیىتٍی ٔؽیف ٌف ٜٚو ٝاق ٚظبیف
ایٍبٖ ٔیثبٌؽ

( ) 17 ( ٚ ) 5

غٛاوتٞٝبی ؼاٍ٘دٛیبٖ  ٚاوبتیؽ ٕٛٞاـٛٔ ٜـؼ ٔٛافمت اق وٛی ؼاٍٍ٘ب ٜلفاـ ٕ٘یٌیفؼ و ٝؼـایٗثیٗ ٘مً
ٔؽیف ٌف ٜٚثفای وٕه ث ٝـفغ ٔٛا٘غ لبثُتٛخ ٝاوت.

( )19 ( ٚ ) 10 ( ٚ ) 2 ( ٚ ) 1

ٔؽیف ٌف ٜٚثفای ٘ظفغٛاٞی اق اوبتیؽ  ٚؼاٍ٘دٛیبٖ ،خٟت ثٟتف ا٘دبْ ٌؽٖ ٚظبیف  ٚاخفای ثف٘بٔٝـیكی

( ٚ ) 27 ( ٚ ) 13 ( ٚ ) 4

ٔٙؼغف ثبیؽ ثب ایٍبٖ ٍٔٛـت ٕ٘بیؽ.
ؼاٍ٘دٛیبٖ ػال ٜٚثف ٘یبقٞبی ؼـوی ٘یبقٞبی ػّٕی خب٘جی أب ٕٟٔی ٘یك ؼاـ٘ؽ ؤ ٝؽیف ٌف ٜٚثبیؽ ثب ٌٙبوبیی
 ٚؼـن ؼـوت اق آٖٞب ثفای ـفغ آٖٞب تالي ٕ٘بیؽ.
اق ٌب یىتٍی ٞبی ٔؽیف ٌف ٜٚؼاٌتٗ آٌبٞی وبفی ٘ىجت ث ٝفف ًٙٞوبقٔبٖ  ٚوٍٛـ ٔیثبٌؽ
یىی اق ٚظبیف ٔطیغی ٔؽیف ٌف ٜٚتالي ثفای اـتجبط ثب ؼاٍٍ٘بٜٞب  ٚوبقٔبٖٞبی ؼیٍف ،خٟت ثفآٚـؼٖ
٘یبقٞبی آٔٛقي  ٚـفبٞی ٌف ٜٚاوت.
ؼـ خّتتٛخٔ ٝؽیفاٖ اـٌؽ ٔ ٚتمبػؽ وفؼٖ آٖٞب ثفای ؼاؼٖ أىب٘بت خٟت پیٍجفؼ اٞؽاف آٔٛقٌی ٔؽیف ٌفٜٚ
ثبیؽ ثتٛا٘ؽ اثفٌؿاـی القْ ـا ثف آٖٞب ؼاٌت ٝثبٌؽ.
ٔؽیف ٌفٞٚی ٌبیىت ٝاوت و ٝاق ٌػّیت  ٚػكت ٘فه ثبالیی ثفغٛـؼاـ ثبٌؽ.
ٚظیفٝی ػّٙی آٔٛقي ثفلفاـی ٘ظٓ ؼـ أ ٛـ ؼاٍ٘دٛیبٖ اقخّٕ ٝثفٌكاـی أتطب٘بت  ٚوالنٞب اوت و ٝایٗ
أف ٔیىف ٘ػٛاٞؽ ٌؽ ٍٔف ثب ٕٞىبـی ٔؽیف ٌف ٜٚثب آٔٛقي ؼاٍٍ٘ب.ٜ
خؿة اوبتیؽ ثفتف ٘ ٚػج ٝغٛؼ ؼِیّی ثف اضتفاْ  ٚاـقي ٔؽیف ٌف ٜٚثفای ضؽ ػّٕی ؼاٍ٘دٛیبٖ اوت وٝ
ٔؽیفاٖ ٌف ٜٚثبیؽ ث ٝایٗ ٔىئّ ٝتٛخٔ ٝمتضی ـا ؼاٌت ٝثبٌٙؽ.
ثفای خٌّٛیفی اق ٍٔىالت  ٚػٛالت ضبوی اق ػؽْ ا٘تػبة ٚاضؽ ؼـوت ثبیؽ ٔؽ یف ٌف ٜٚؼـ ایٗ قٔی ٝٙتجطف
غبِی ؼاٌت ٝثبٌؽ.
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( ) 28
() 11 ( ٚ ) 6
( ) 14 ( ٚ ) 7 ( ٚ ) 3
( ) 10 ( ٚ ) 8 ( ٚ ) 5
( ) 28 ( ٚ ) 22 ( ٚ ) 13
( ) 10 ( ٚ ) 2
( ) 14 ( ٚ ) 8
( ) 21 ( ٚ ) 19 ( ٚ ) 4
( )25 ( ٚ ) 22 ( ٚ ) 8 ( ٚ ) 4

فصلناهه علوی تخصصی توسعه حرفهای هعلن
الگوی هطلوب ضایستگیهای هذیراى گروههای آهوزضی دانطگاه از هنظر دانطجویاى

هفبهین استخزاج ضذه
تدفثٍ٘ ٝبٖ ؼاؼ ٜاوت و ٝیىٛٙاغتی ؼـ ا٘دبْ أٛـ پیٍففت زٌٍٓیفی ؼـ پی ٘ػٛاٞؽ ؼاٌت ثٙبثفایٗ ٔؽیف
ٌبٞی ٔٛالغ ثبیؽ ؼـ اخفای تّٕیٕبت ـیىهپؿیف ثبٌؽ.
ٔؽیف ٌفٞٚی ٌبیىت ٝاوت ؤٍ ٝبٚـ تطّیّی ایؽآِی ثبٌؽ.
ٔؽیف ٌف ٜٚثبیؽ اٌفافیت ػّٕی غٛؼ ـا ؼـ ٞف قٔیٝٙای ؤ ٝفثٛط ث ٝـٌتٝی ٔٛـؼ٘ظف اوت اقخّٕ ٝاٌفاف ثف
پب یٍبٜٞبی ػّٕی ٍ٘بٖ ؼٞؽ.
ثفای ٔؽیف ٌف ٜٚلؽـت ثیبٖ ثبال ،خٟت فٕٟب٘ؽٖ ٔىبئُ ث ٝاـثبةـخٛع اِكأی اوت.
ثبیؽ غٛاوت ٘ ٚیبق ؼاٍ٘دٛیبٖ  ٚتٛاٖ آٖٞب ؼـ پفؼاغتٗ أٛـ ؼـوی ٔؽ٘ظف لفاـ ٌیفؼ.
ٔؽیف ٌف ٜٚثبیؽ ؼاـای تٛاٖ اـتجبعی لٛی ثب اففاؼ خبٔؼ ٝثبٌؽ
ٔؽیف ٌف٘ ٜٚجبیؽ ؼـ ٌففتٗ  ٚاخفای تّٕیٓ تكِكَ ث ٝغٛؼ ـا ٜؼٞؽ  ٚثبیؽ لبعؼب٘ ٝتّٕیٕبت غٛؼ ـا اغؿ ٕ٘بیؽ
آٌبٞی ث ٝؼاً٘ ـٚق ٔٛخت افكایً ؼاً٘ ٔؽیف  ٚثٝوبـٌیفی ٞفز ٝثٟتف ثف٘بٔٞٝبی ػّٕی ـٚق ؼ٘یب ؼـ ٌفٚ ٜٚ
ٔطیظ وبقٔبٖ ٔیٌٛؼ.
ٔؽیف ٌف٘ ٜٚجبیؽ ث ٝثف٘بٔٞٝبی ٔؽیفاٖ لجّی ٌف ٜٚاوتفب ٕ٘بیؽِ ،ؿا ٔؽیف ٌف ٜٚثبیؽ لؽـت اثتىبـ ٛ٘ ٚآٚـی ؼـ
ثف٘بٔٝـیكی ؼـوی ،خّىبت ٌف ...ٚ ٜٚؼاٌت ٝثبٌؽ.
٘جٛؼ ٍ٘ب ٜتجؼیضآٔیك  ٚضُ اغتالفبت ثیٗ اوبتیؽ ؼـ غّٔ َٛىبئُ پیًآٔؽٔ ٜیتٛا٘ؽ اق  ٚیمٌیٞبی ٔؽیف
ٌفٌ ٜٚبیىت ٝثبٌؽ.
ٔؽیف ٌف ٜٚثب ؼاٌتٗ ٕ٘بیٙؽٌب٘ی فؼبَ  ٚثب اٍ٘یك ٜؼـ قٔی ٝٙتٍىیُ والنٞب  ٚثفٌكاـی اختٕبػبت ػّٕی ٔتٛا٘ؽ
ؼـ ا٘دبْ ؼـوت ـوبِت غٛؼ ٔجٙی ثفؼاٌتٗ تؼٟؽ ٔٛفك ثبٌؽ.

هػبحجههب
( ) 30 ( ٚ ) 9
( ) 17 ( ٚ ) 16( ٚ ) 14
( ) 17 ( ٚ ) 6( ٚ ) 3
( ) 12 ( ٚ ) 3
( ٚ ) 21 ( ٚ ) 15 ( ٚ ) 2
( ) 23
( )27 ( ٚ ) 22 ( ٚ ) 8 ( ٚ ) 2
( ٚ ) 20 ( ٚ ) 15 ( ٚ ) 4
() 26
( ) 13 ( ٚ ) 1
( ) 11 ( ٚ ) 7
( ٚ ) 28 ( ٚ ) 25 ( ٚ ) 11
( ) 29
() 29 ( ٚ ) 21 ( ٚ ) 6

ٔؽیف ٌفٞٚی و ٝا٘تمبؼپؿ یف ثبٌؽ اق ا٘ؼغبف  ٚتطُٕ ثیٍتفی ثفغٛـؼاـ اوت

( ) 18 ( ٚ ) 13

ٔٙضجظ ٚ ٚلت ٌٙبن ثٛؼٖ ٔؽیف ٌف ٜٚؼـ ـٚضی ٝاوبتیؽ  ٚؼاٍ٘دٛیبٖ تأثیف ثىیبـ قیبؼی ؼاـؼ.
ٔؽیف ٌفٞٚی ٌبیىت ٝاوت و ٝؼـ ٌفایظ ثطفا٘ی غ٘ٛىفؼی ثبٌؽ ٕٞ ٚسٙیٗ ٔؽیف ٌف ٜٚغ٘ٛىفؼ ؼـ ٔمبثُ

( ) 26( ٚ ) 24

غٛاوتٞٝبی اـثبةـخٛع تطُٕ ثیٍتفی ؼاـؼ.
پبفٍبـی ثف اٌتجب ٜثبػث وبٌ ًٞبیىتٍی ٔؽیف ٌفٔ ٜٚیٌٛؼ ٔ ٚؽیف ٌف ٜٚثبیؽ خفئت اػتفاف ث ٝاٌتجبٞبت ـا
ؼـ غٛؼ پفٚـي ؼٞؽ.
تؼّت  ٚتجؼیض خٙىیتی ثبػث ایدبؼ ت ًٙؼـ ؼاٍ٘دٛیبٖ  ٚفبٌِّ ٝففتٗ اق ٔؽیف ٌفٔ ٜٚیٌٛؼ ٔ .ؽیف ٌفٜٚ
ضك ٘ؽاـؼ ٘ىجت ث ٝخٙه غبِی تٛخ ٝثیٍتفی ٕ٘بیؽ.
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( ) 22 ( ٚ ) 16( ٚ ) 9
( ) 27 ( ٚ ) 3
( )19 ( ٚ ) 12 ( ٚ ) 4 ( ٚ ) 1

فصلناهه علوی تخصصی توسعه حرفهای هعلن
الگوی هطلوب ضایستگیهای هذیراى گروههای آهوزضی دانطگاه از هنظر دانطجویاى

ٕٞسٙیٗ ؼـ ٔفضّ ٝثؼؽ ،ؼـ ففآیٙؽی ـفت  ٚثفٌٍتی ؼاؼٜٞبی ویفی ثٝؼوتآٔؽ ٜاق وؽٞبی اِٚی ٝثٔ ٝمِٞٝٛبی
وٕتفی تمّیُ ؼاؼٌٜؽٜا٘ؽ (خؽٌٕ َٚبـ ٜزٟبـ).
جذول ضوبره  .4هقولههب و هفبهین احػب ضذه اس کذهبی ثبس
هتغیز
ضبیستگی

هقولههب

هفبهین

اِ َٛاغاللی ،ػكت ٘فهٔ ،ىؤِٚیت پؿیفی ،ا٘ؼغبفپؿیفی ،لبعؼیت ؼـ
ضبیستگیهبی تّٕیٌٓیفی ،ثبٚـٞبی ؼیٙی  ٚاػتمبؼات ٔؿٞجی ،غٛؼ ٔؽ یفیتی ،غ٘ٛىفؼی،
اثتىبـ ٛ٘ ٚآٚـ ،لؽـت ثیبٖ  ٚپبوػٍٛیی ،ـیىهپؿیفیٍٔ ،بٚـ تطّیّیٙٔ ،ضجظ
فزدی
ٚ ٚلت ٌٙبن ،اػتفاف ث ٝاٌتجبٞبت ،آٌبٞی ث ٝؼاً٘ ـٚق ،ا٘تمبؼپؿ یفٔ ،ىّظ ثٝ
٘فْافكاـٞبی ٔفثٛط ث ٝـٌتٞٝب ٌفٜٚ
ضبیستگیهبی هذیزاى گزوه

غٛياغالق  ٚغٛيثفغٛـؼ ،آٌبٞی ٘ىجت ث ٝفف ًٙٞخبٔؼ ،ٝاختٙبة اق
ضبیستگیهبی لضبٚت ػدٛال٘ ،ٝاختٙبة اق ضٛاثظ  ٚـٚاثظ فبٔیّی٘ ،فٛؾ ثف ؼیٍفاٖ ،اوتفبؼ ٜاق
تدفثیبت ؼیٍفاٖ ،اٍِٛی اغاللی ،ـٚضیٍٔ ٝبـوتخ ٛیی ،ػبؼَ ثٛؼٖ ،تٛاٖ
اجتوبعی
اـتجبط ثب اففاؼ خبٔؼ ،ٝاختٙبة اق تؼّجبت (ضٛاثظ) خٙىیتی
تمٛیت ـٚضی ٝاوبتیؽ  ٚؼاٍ٘دٛیبٍٖٛٔ ،ـت ثب اوبتیؽ  ٚؼاٍ٘دٛیبٖٔ ،ؽافغ
ضبیستگیهبی ضمٛق ٌف ،ٜٚتؼبُٔ  ٚتفب ٓٞثب وبقٔبٖٞبی ؼیٍف ،تػّیُ ػبؼال٘ ٝؼـٚن ٚ
سبسهبنی

پبیبٖ٘بٔٞٝب ث ٝاوبتیؽ ،پٍتیجب٘ی اق اوتبؼ  ٚؼاٍ٘د ،ٛـفغ ٘یبقٞبی اوتبؼ ٚ
ؼاٍ٘د ،ٛاعالعـوب٘ی (ثفٌكاـی ٕٞبیً ،وٙففا٘هٞب  ،)...ٚإٞیت ث ٝویفیت
آٔٛقٌی (ثفٌكاـی والنٞبی آٔٛقٌی  ،)...ٚپفٞیك اق ؼیؽٌب ٜخب٘ت ٌفایب٘،ٝ
ٔتؼٟؽ ث ٝؼاٍٍ٘ب ،ٜثف٘بٔٝـیكی آٔٛقٌی وٙدیؽ ،ٜخؿة اوبتیؽ ثفتف ٌ ٚبیىت،ٝ
ٕٞب ًٙٞثب آٔٛقي ؼاٍٍ٘ب ،ٜتأثیف ٔثجت ثف ٔىؤِٚیٗ اـٌؽ ،تالي خٟت
پیٍففت ؼاٍٍ٘ب ،ٜؼاٌتٗ ٚلت آقاؼ ثفای ؼاٍ٘دٟٔ ،ٛبـت ؼـ ا٘تػبة ٚاضؽ ،تٛاٖ
اوتفبؼ ٜاق پبیٍبٜٞبی ػّٕیٍٛٔ ،ـت ثب ؼاٍ٘د ٛؼـ غّ َٛا٘تػبة ٚاضؽ

ثؼؽ اق ٍٔػُ ٕ٘ٛؼٖ ٔفبٞیٓ  ٚؼوتٝثٙؽی آٖٞب ،ؼـ ؤ ٝمٌ ِٝٛبیىتٍی ٞبی ففؼی ،اختٕبػی  ٚوبقٔب٘یٔ ،فبٞیٓ پف
تىفاـ ؼـ ّٔبضج ٝثِٛ ٝـت ٞؽفٕٙؽ ؼـ ؾیُ ؾوف ٌؽٜا٘ؽ:
 .1ضبیستگیهبی فزدی .اق ٘ظف ؼاٍ٘دٛیبٖ ٌبیىتٍی ٔؽیفاٖ ٌف ٜٚآٔٛقٌی تبثغ ػٛأُ ففؼی ثىیبـی اوتٔ ،ب ػٛأّی
و ٝؼـ پبوع ٍٔبـوتوٙٙؽٌبٖ ثیٍتف تىفاـ ٌؽٜا٘ؽ ـا ٌٙبوبیی  ٚثؽیِٗٛـت اـائٔ ٝیوٙیٓ:
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الف .اغول اخالقی .عجك ٘ظف اوثف ؼاٍ٘دٛیبٖ ٔیكاٖ ثفغٛـؼ ٔطتفٔب٘ٔ ٝؽیف ٌف ٜٚثب اوبتیؽ  ٚؼاٍ٘دٛیبٖ تأثیف ثىكایی
ؼـ ٌبیىتٍی ٔؽیف ٌف ٜٚؼاـؼٔ .ؽیف ٌف ٜٚثب ؼاٌتٗ اغالق ٌبیىتٔ ٝی تٛا٘ؽ اٍِٛیی ثفای ؼاٍ٘دٛیبٖ  ٚاوبتیؽ ثبٌؽ.
ة .ثبورهبی دینی و اعتقبدات هذهجی .ؼـ ٔیبٖ ٔؽیفاٖ ٌفٞ ٜٚبی آٔٛقٌی ػؽٜای و ٝث ٝثبٚـٞب  ٚاػتمبؼات ٔؿٞجی
پبیجٙؽی ثیٍتفی ؼاـ٘ؽ وؼی ؼـ ا٘دبْ ِطیص وبـٞب خٟت ثٟجٛؼ ـٌتٔ ٝفثٛع ٝؼاـ٘ؽ .ث ٝػمیؽ ٜؼاٍ٘دٛیبٖٔ ،ؽیف ٌفٜٚ
ٞفز ٝث ٝثبٚـٞبی ؼیٙی ٔؼتمؽ تف ثبٌؽ ٌبیىتٍی ا ٚثیٍتف غٛاٞؽ ثٛؼ.
ج .هسلط ثه نزمافشارهبی هزثوط ثه رضتههبی گزوه .تىّظ ٔؽیف ٌف ٜٚث٘ ٝفْافكاـٞبی ٔفثٛط ث ٝـٌتٛ٘ ٝػی
غٛؼوفبیی ؼـ ٌفٔ ٜٚطىٛة ٔی ٌٛؼ  ٚثفای ٌف ٜٚأتیبق ٕٟٔی اوت .ث ٝػمیؽٜی ؼاٍ٘دٛیبٖ ٔؽیف ٌف ٜٚثب ثفغٛـؼاـی اق
ایٗ ٍٔػّٔ ٝب٘غ ثٞ ٝؽـ ـفتٗ ثىیبـی اق ٞكیٞٝٙب ٔیٌٛؼ.
د .خود هذیزیتی .اق ٘ظف ؼاٍ٘دٛیبٖ ٔؽیفا٘ی و ٝلبؼـ ث ٝغٛؼ ٔؽیفیتی ٔؤثف ٞىتٙؽ ،اضىبوی اق وٙتفَ ؼـ ٔٛلؼیتٞبی
اوتفنآٚـ  ،ا٘غجبق غٛة ثب تغییف  ٚتٕبیُ ث ٝپفؼاغتٗ فؼبال٘ ٝثٔ ٝىبئُ ـا اق غٛؼ ٍ٘بٖ ٔیؼٙٞؽ.
 .2ضبیستگیهبی اجتوبعی
الف .اجتنبة اس ضواثط و رواثط فبهیلیٔ .ؽیف ٌف٘ ٜٚجبیؽ ؼـ ثٝوبـٌیفی ٘یفٞٚب ،تػّیُ ؼـٚن  ٚیب ثجت ٕ٘فات
ؼاٍ٘دٛیبٖ اق ضٛاثظ  ٚـاثغٞ ٝبی فبٔیّی اوتفبؼ ٜوٙؽ .اق٘ظف ؼاٍ٘دٛیبٖ ـاثغٝثبقی ٔب٘غ ٌىٛفبیی ٌػّیت ٔؽیف ٌفٜٚ
ٌؽ ٚ ٜایٗ وبـ ثبػث ثیاٍ٘یكٌی  ٚؼـ ـٚضی ٝاوبتیؽ  ٚؼاٍ٘دٛیبٖ تأثیفات ٔٙفی ؼاـؼ.
ة .تواى ارتجبط ثب افزاد جبهعهٔ .ؽیف ٌف ٜٚثبیؽ ؼاـای تٛاٖ اـتجبعی لٛی ثب اففاؼ خبٔؼ ٝثبٌؽ.
 .3ضبیستگیهبی سبسهبنی
الف .تقویت روحیه اسبتیذ و دانطجویبى .ث ٝقػٓ ؼاٍ٘دٛیبٖ تمٛیت ـٚضی ٝاوبتیؽ  ٚؼاٍ٘دٛیبٖ یىی اق ٚظبیف اِّی
ٔؽیف ٌف ٚ ٜٚثفای ؼاٍٍ٘ب٘ ٜیك ؼاـای إٞیت قیبؼی اوت .ثب ایٗ ٔ ،ٟٓـٚاثظ ؼـٌ ٖٚف ٚ ٜٚاػتٕبؼ ثیٗ ٔؽیف ٌف ٚ ٜٚاوبتیؽ
 ٚؼاٍ٘دٛیبٖ افكایً پیؽاوفؼ ٚ ٜاضىبن ٔىئِٛیت ٕ٘بیبٖتف ٔیٌٛؼ.
ة .تخػیع عبدالنه دروس و پبیبىنبهههب ثه اسبتیذ .تػّیُ ػبؼال٘ ٝؼـٚن  ٚپبیبٖ٘بٔٞٝب ث ٝاوبتیؽ ثِٛ ٝـت
ػبؼالّ٘ٙٔ ٚ ٝفب٘ ٝاق ٌبیىتٍی ٞبی ثبـق ٔؽیف ٌف ٜٚاوت .اق ٘ظف ؼاٍ٘دٛیبٖ تػّیُ ػبؼال٘ ٝؼـٚن  ٚپبیبٖ٘بٔٞٝب ثٝ
اوبتیؽ ثبػث ایدبؼ اٍ٘یك ٜؼـ اوبتیؽ ٔیٌٛؼ و ٝؼـ ٟ٘بیت ثبػث اضىبن ٔىئِٛیت ثیٍتف اوبتیؽ ،ؼـ لجبَ ؼاٍ٘دٛیبٖ
غٛاٞؽ ثٛؼ.
ج .اطالعرسبنی (ثزگشاری هوبیص ،کنفزانسهب ؤ .)...ؽیف ٌف ٜٚثب ؼاٌتٗ ٕ٘بیٙؽٌب٘ی فؼبَ  ٚثب اٍ٘یك ٜؼـ قٔیٝٙ
تٍىیُ والن ٞب  ٚثفٌكاـی اختٕبػبت ػّٕی ٔیتٛا٘ؽ ؼـ ا٘دبْ ؼـوت ـوبِت غٛؼ ٔجٙی ثف ؼاٌتٗ تؼٟؽ ٔٛفك ثبٌؽ.
د .جذة اسبتیذ ثزتز و ضبیسته .خؿة اوبتیؽ ثفتف ٘ ٚػج ٝغٛؼ ؼِیّی ثف اضتفاْ  ٚاـقي ٔؽیف ٌف ٜٚثفای ضؽ ػّٕی
ؼاٍ٘دٛیبٖ او ت ؤ ٝؽیفاٖ ٌف ٜٚثبیؽ ث ٝایٗ ٔىأ ِ ٝتٛخٔ ٝمتضی ـا ؼاٌت ٝثبٌٙؽ.
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ه .ههبرت در انتخبة واحذ .ثفای خٌّٛیفی اق ٍٔىالت  ٚػٛالت ضبوی اق ػؽْ ا٘تػبة ٚاضؽ ؼـوت ثبیؽ ٔؽیف ٌف ٜٚؼـ
ایٗ قٔی ٝٙتجطف غبِی ؼاٌت ٝثبٌؽ .ث ٝػمیؽ ٜیىی اق ؼاٍ٘دٛیبٖ « :زٙؽ تفْ اوت وٌ ٝفٔ ٜٚب ثب ٍٔىُ ا٘تػبة ٚاضؽ
ِطیص ـٚثٝـ ٚا وت  ٚایٗ ؼغؽغ ٝی ؾٙٞی ٔٗ ؼـ اٞ َٚف تفْ ثٛؼِ ،ٜؿا ث٘ ٝظف ٔٗ یىی اق اِّی تفیٗ ٟٔبـتٞبی ٔؽیف
ٌف ٜٚثف٘بٔٝـیكی ثفای ا٘تػبة ٚاضؽ وٙدیؽٔ ٜیثبٌؽ».
و .تواى استفبده اس پبیگبههبی علویٔ .ؽیف ٌف ٜٚثبیؽ اٌفافیت ػّٕی غٛؼ ـا ؼـ ٞف قٔیٝٙای ؤ ٝفثٛط ث ٝـٌتٝ
ٔٛـؼ٘ظف اوت اقخّٕ ٝاٌفاف ثف پبیٍبٞ ٜبی ػّٕی ٍ٘بٖ ؼٞؽ.
س .هطورت ثب دانطجو در خػوظ انتخبة واحذ .ثبیؽ غٛاوت ٘ ٚیبق ؼاٍ٘دٛیبٖ  ٚتٛاٖ آٖ ٞب ؼـ پفؼاغتٗ أٛـ ؼـوی
ٔؽ٘ظف لفاـ ٌیفؼ .ث ٝػمیؽ ٜؼاٍ٘دٛیبٖ ا٘تػبة ٚاضؽ ِطیص ؼغؽغ ٝاِّی ؼاٍ٘دٛیبٖ ؼـ عَٛتفْ ـا وبٔ ًٞیؼٞؽ.
ٔؽَ ویفی پم ًٞٚثف اوبن وؽٞب ٔ ٚمِٞٝٛبی اضّب ٌؽ ٜؼـ تّٛیف ٌٕبـ ٜیه تفویٓ ٌؽ ٜاوت.
تػویز ضوبره  .1هذل کیفی پژوهص

یافتههای دادههای کوی
ثٙٔ ٝظٛـ تؼٕیٓ ٘تبیح  ٚآقٔ ٖٛففضیٞ ٝب اق آٔبـ اوتٙجبعی اوتفبؼٌٜؽ ٜاوت .تدكی ٚ ٝتطّیُ اعالػبت آٔبـی ؼـ ایٗ
تطمیك ثب ٘فْافكاـ ِیكـَ  8.8ا٘دبٌْففت ٚ ٝثٙٔٝظٛـ آقٔ ٖٛففضیٞ ٝبی تطمیك اق ٔؽَوبقی ٔؼبؼالت وبغتبـی
اوتفبؼٌٜؽ ٜاوت .ؼـ ایٗ تطمیك ٔتغیف ٌبیىتٍی اق ؤ ٝفٌ( ْٟٛبیىتٍی ففؼیٌ ،بیىتٍی اختٕبػی ٌ ٚبیىتٍی
وبقٔب٘ی) تٍىیٌُؽ ٜاوت وٞ ٝفوؽاْ اق ایٗ ٔفبٞیٓ اق زٙؽ وؽ ٍٔتفن تٍىیٌُؽٜا٘ؽٔ .تغیف ٌبیىتٍی ؼٔ ٚفضّٝ
تطّیُ ػبّٔی تأییؽی ؼاـؼ .تطّیُ ػبّٔی ٔفتج ٝا َٚو ٝثِٛ ٝـت ٔدكا اق وؽ ٞبی ٍٔتفن ثٔ ٝفبٞیٓ  ٚؼـ تطّیُ ػبّٔی
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ٔفتج ٝؼ ْٚو ٝاق ٔفبٞیٓ ثٔ ٝتغیف ٌبیىتٍی غتٓ ٔیٌٛؼ .ؼـ تّٛیف ٌٕبـ ٜؼ٘ ٚتید ٝتطّیُ ػبُٔ ؼـ ضبِت ضفیت
اوتب٘ؽاـؼ  ٚؼـ ضبِت ثبـٞبی ػبّٔی تفویٓ ٌؽ ٜاوت.
تػویز ضوبره  .2نتبیج تحلیل عبهلی در حبلت ضزیت استبنذارد و در حبلت ثبرهبی عبهلی
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روایی و پایایی هذل هعادالت ساختاری
خٟت ثفـوی ـٚایی ؼٔ ٚؼیبـ ثبـٞبی ػبّٔی (ثكـيتف اق  ٚ 0.5ؼـ ضبِت ایؽآَ ثكـيتف اقٔ ٚ )0.7یبٍ٘یٗ ٚاـیب٘ه
اوتػفاجٌؽٔ( ٜدٕٛع ٔفثؼبت ثبـٞبی ػبّٔی تمىیٓثف تؼؽاؼ آٖٞب=ٛٔ )0.5 <AVAـؼثفـوی لفاـ ٔیٌیفؼ؛ و ٝؼـ ٌىُ
(ٞ )2ف ؼ ٚپیًٌفط ـٚایی ٔؽَ ٔٛـؼ تأییؽ اوت؛ ٕٞ ٚسٙیٗ اٌف پبیبیی (ٔفثغ ٔدٕٛع ثبـٞبی ػبّٔی تمىیٓثف ٔفثغ
ٔدٕٛع ثبـٞبی ػبّٔی ث ٝػالٔ ٜٚفثغ ٔدٕٛع غغبٞب;ٔ (CRؽَ ثكـيتف اق  0.7ثبٌؽ وبقٌبـی ؼـ٘ٚی ٚخٛؼ ؼاـؼ و ٝؼـ
خؽٌٕ َٚبـٕٝٞ 5 ٜی ٞ CRب ثكـيتف اق ٔ 0.7یثبٌٙؽ.
جذول ضوبره  .5روایی و پبیبیی هذل هعبدالت سبختبری
ـٚایی ()AVE

ٔتغیف

پبیبیی ()CR

ٌبیىتٍی ففؼی

0.67

0.68

ٌبیىتٍی اختٕبػی

0.68

0.73

ٌبیىتٍی وبقٔب٘ی

0.72

0.76

نتایج تحلیل عاهلی تأییذی هرتبه دوم هتغیر ضایستگی
٘تبیح تطّیُ ػبّٔی تأییؽی ٔفتج ٝؼ ْٚػٛأُ ؼـ٘ٚی ٍ٘بٖ ؼاؼ ؤ ٝؽَ ا٘ؽاقٌٜیفی آٖ ٔٙبوت  ٚوّی ٝاػؽاؼ  ٚپبـأتفٞبی
ٔؽَ ٔؼٙبؼاـ اوتٌ .بغُٞبی تٙبوت ٔؽَ ا٘ؽاقٌٜیفی وٍ٘ ٝبٍ٘ف ٔٙبوت ثٛؼٖ ٔؽَ ا٘ؽاقٌٜیفی ٌبیىتٍی او ت.
ٕٞسٙیٗ ٘تبیح ٔؽَ ا٘ؽاقٌٜیفی ٔؽَ ضبوی اق ٚخٛؼ ـٚاثظ ٕٞجىتٍی ٔثجت ٔ ٚؼٙبؼاـی ثیٗ اثؼبؼ ٌبیىتٍی اوت.
برازنذگی هذل پژوهص

ثفاق٘ؽٌی ٔٙبوت ثٛؼٖ  ٚوفبیت ؼاؼٞ ٜب ،ثفای ٔؽَ ٔٛـؼثفـوی اوت ،ث ٝایٗ ٔؼٙی و ٝاٌف ٌبغُٞبی ثفاق٘ؽٌی
ٍ٘بٖؼٙٞؽ ٜثفاق٘ؽ ٜثٛؼٖ ٔؽَ ثبٌٙؽ ،ؼاؼٜٞب ثفای تدكیٚٝتطّیُ ٘ ٚتیدٌٝیفی ـٚاثظ ٔٛخٛؼ ؼـ ٔؽَٙٔ ،بوت  ٚوبفی
ثٛؼٜا٘ؽ  .ؼـ خؽٌٕ َٚبـٌ ًٌ ٜبغُٞبی ٘یىٛیی ثفاقي ٔؽَ ٟ٘بیی ٍ٘بٖ ؼاؼٌٜؽ ٜاوت.
جذول ضوبره  .6ضبخعهبی نیکویی ثزاسش هذل نهبیی
ٌبغُ ثفاقي
٘ىجت وبی ؼ ٚث ٝؼـخ ٝآقاؼی

1.53 >3

ـیٍ ٝؼٔ ْٚیبٍ٘یٗ غغبی ثفآٚـؼ ()RMSEA

0.049

ٌبغُ ثفاقي ٙٞدبـ ٌؽ(NFI) ٜ

0.91

ٌبغُ ثفاقي تغجیمی ()CFI
ٌبغُ ثفاقي ٙٞدبـ ٍ٘ؽ(NNFI) ٜ

0.94
0.96

ـیٍٔ ٝیبٍ٘یٗ ٔفثؼبت ثبلیٕب٘ؽ(RMR) ٜ
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ـیٍٔ ٝیبٍ٘یٗ ٔدؿٚـات تمفیت ( ،)RMSEAثفای ٔؽَ ٞبیی و ٝثفاق٘ؽٌی لبثُ لجِٛی ؼاٌت ٝثبٌؽ ،وٕتف اق 0.80
ٔیثبٌؽ .ثب تٛخ ٝثٔ ٝمؽاـ ایٗ ٔؽَ (ٍ٘ )0.049بٖؼٙٞؽٜی ثفاقي غٛة ایٗ ٔؽَ ٔیثبٌؽٌ .بغُٞبی ٚ NNFI ،CFI
ٞ NFIفا٘ؽاق ٜثكـيتف اق ٌ ٚ 0.90بغُ ٞ RMRفز ٝثِ ٝفف ٘كؼیهتف ثبٌؽ ٍ٘بٖؼٙٞؽٜی ثفاقي غٛة ٔؽَ ٞىت ٚ
وبیؼ ٚتمىیٓثف ؼـخ ٝآقاؼی ثبیؽ وٕتف اق  3ثبٌؽٕٞ .بٖعٛـ و ٝؼـ خؽٍٔ )2( َٚبٞؽٔ ٜیٌٛؼٌ ،بغُ ٞب ٍ٘بٍ٘ف ثفاقي
ٔغّٛة ٔؽَ ٔیثبٌٙؽ.

جذول ضوبره  .3نتبیج آسهوى پزسصهبی پژوهص
ػٛٙاٖ آقٖٔٛ
وؤاَ ٔ .1ؼٙبؼاـی ٌب یىتٍیٞبی ٔغّٛة ففؼی
ٔؽیفاٖ ٌف ٜٚاق٘ظف ؼاٍ٘دٛیبٖ
وؤاَ ٔ .2ؼٙبؼاـی ٌب یىتٍیٞبی ٔغّٛة اختٕبػی
ٔؽیفاٖ ٌف ٜٚاق٘ظف ؼاٍ٘دٛیبٖ
وؤاَ ٔ .3ؼٙبؼاـی ٌب یىتٍیٞبی ٔغّٛة وبقٔب٘ی
ٔؽیفاٖ ٌف ٜٚاق٘ظف ؼاٍ٘دٛیبٖ

ٔمؽاـ ضفایت ٔمبؼیف
اوتب٘ؽاـؼ

ٔؼٙیؼاـی

ٔمبیى ٝثب تٛقیغ ٘تیدٝ
٘فٔبَ

آقٖٔٛ

0.88

7.35

1.96>7.35

تأ ییؽ ٌؽ

0.43

4.80

1.96>4.80

تأ ییؽ ٌؽ

0.95

7.97

1.96>7.97

تأ ییؽ ٌؽ

بحث و نتیجه گیری

تطمیك ضبضف ثب ٞؽف ،ثفـوی ٌبیىتٍیٞبی ٔؽیفاٖ ٌفٞ ٜٚبی آٔٛقٌی آٔٛقي ػبِی وٍٛـ اق ٘ظف ؼاٍ٘دٛیبٖ
ؼاٍٍ٘بٜٞبی ایالْ  ٚیبوٛج ِٛـت ٌففت ٝاوت .اقایٗـ ٚثفای ٌٙبوبیی اثؼبؼ ٌبیىتٍی ٔؽیفاٖ ٌف ٜٚثب اوتفبؼ ٜاق ّٔبضجٝ
 ٚوؽٌؿاـی ؼاؼٞ ٜب  ٚثب اوتفبؼ ٜاق ـٚي تئٛـی ؼاؼ ٜثٙیبؼ ثٌٙ ٝبوبیی ٔفبٞیٓ ٔ ٚمِٞٝٛبی ٌبیىتٍی ٔؽیفاٖ ٌفٜٚ
پفؼاغتٌٝؽ ٜاوت .وپه ثب اوتفبؼ ٜاق عفاضی  ٚتٛقیغ پفوٍٙبٔ ٝثیٗ ؼاٍ٘دٛیبٖ ٌٟفٞبی ایالْ  ٚیب وٛج ػٛأُ
ٌٙبوبیی ٌؽٛٔ ٚ ٜـؼ تأییؽ لفاـ ٌففت .په اق اخفای تطّیُ ٞبی ػبّٔی ٔفتج ٝا ٚ َٚؼ٘ ْٚتبیح قیف ضبُِ ٌؽ ٜاوت:
ٔفٌ ْٟٛبیىتٍی ففؼی اق وؽٞبی ٍٔتفن (اغالق غٛةٌ ،ػّیت  ٚػكت٘فهٔ ،ىئِٛیتپؿیفی ،ا٘ؼغبفپؿیفی ،لؽـت
تّٕیٌٓیفی ،ثبٚـٞبی ٔؿٞجی ،غ٘ٛىفؼیٛ٘ ،آٚـی ،لؽـت ثیبٖ ،ـیىهپؿیفی ،تىّظ ث٘ ٝفْافكاـٞبٍٔ ،بٚـ تطّیّی،
ٔٙضجظ ثٛؼٖ ،اػتفاف ث ٝاٌتجبٞبت ،ؼاً٘ ـٚق  ٚا٘تمبؼپؿیفی) تٍىیُ ٌؽ ٜاوتٌ .بیىتٍی اختٕبػی اق وؽٞبی ٍٔتفن
(غٛي ثفغٛـؼی ،اختٙبة اق لضبٚت ػدٛال٘ ،ٝؼٚـی اق ـٚاثظ  ٚضٛاثظ فبٔیّی ،اختٙبة اق تؼّجبت خٙىیتی ،اٍِٛی
اغاللیٍٔ ،بـوتخٛیی ؼـ أٛـ ،ػبؼَ ثٛؼٖ ،اـتجبط ثب اففاؼ  ٚاضتفاْ ٌؿاٌتٗ) تٍىیُ ٌؽ ٜاوت ٕٞ ٚسٙیٗ ٌبیىتٍی
وبقٔب٘ی اق وؽٞبی ٍٔتفن (تمٛیت ـٚضی ٝاوبتیؽٍٛٔ ،ـت ثب اوبتیؽ  ٚؼاٍ٘دٛیبٖٔ ،ؽافغ ضمٛق ٌف ،ٜٚتؼبُٔ ثب
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وبقٔبٖٞبی ؼیٍف ،تػّیُ ّٔٙفب٘ ٝؼـٚن  ٚپبیبٖ٘بٔٞٝب ،پٍتیجب٘ی اق اوبتیؽ  ٚؼاٍ٘دٛیبٖ ،ـفغ ٘یبقٞبی ٌفٔ ٜٚفثٛع،ٝ
اعالعـوب٘ی ؼـ غّ َٛثفٌكاـی خّىبت ٕٞ ٚبیً ٞب ،ثبال ثفؼٖ ویفیت آٔٛقٌی ،ضُ اغتالفبت اففاؼ ٌفٔ ،ٜٚتؼٟؽ ثٝ
ؼاٍٍ٘ب ،ٜثف٘بٔٝـیكی وٙدیؽ ،ٜخؿة اوبتیؽ ٌبیىتٕ ٞ ،ٝب ًٙٞثب آٔٛقي ،تأثیفٌؿاـ ثف ٔىئِٛیٗ ،پیٍففت ؼاٍٍ٘ب ،ٜؼـ
ؼوتفن ثٛؼٖٟٔ ،بـت ؼـ ا٘تػبة ٚاضؽ ،تٛاٖ اوتفبؼ ٜاق پبیٍبٞ ٜبی ػّٕیٍٔ ،بٚـ ٜؼـ ا٘تػبة ٚاضؽ ،اـتمبء غٛؼثبٚـی
ؼاٍ٘دٛیبٖ) تٍىیٌُؽ ٜاوت و ٝاق ٘ظف ؼاٍ٘دٛیبٌٖ ،بیىتٍی ٞبی وبقٔب٘ی ٘ىجت ثٌ ٝبیىتٍیٞبی ففؼی ٚ
ٌبیىتٍی ٞبی ففؼی ٘ىجت ثٌ ٝبیىتٍیٞبی اخت ٕبػی اق إٞیت ثیٍتفی ثفغٛـؼاـ٘ؽ .ثػٍی اق یبفتٞٝبی پم ًٞٚثب
پیٍی ٝٙتطمیك ٔفتجظ اوت و ٝؼـ اؼأ ٝثیبٖ ٔیٌٛؼ .ثف اوبن اظٟبـات ؼا٘یُ ٌّٕٗ (ٔ ،) 2002ؤِف ٝغٛؼ ٔؽیفیتی
ٌبُٔ ٌبیىتٍیٞبیی اق لجیُ غٛؼوٙتفِ ی ،ا٘غجبقپؿیفی ٞ ٚیدب٘بت ٔی ثبٌؽ اففاؼی و ٝلبؼـ ث ٝغٛؼ ٔؽیفیتی ٔؤثف
ٞىتٙؽ ،اضىبوی اق وٙتفَ ؼـ ٔٛلؼیتٞبی اوتفنآٚـ  ،ا٘غجبق غٛة ثب تغییف  ٚتٕبیُ ث ٝپفؼاغتٗ فؼبال٘ ٝثٔ ٝىبئُ ـا اق
غٛؼ ٍ٘بٖ ٔی ؼٙٞؽٔ .ؤِف ٝآٌبٞی اختٕبػی ٌبُٔ ٕٞؽِی ،غؽٔت  ٚآٌبٞی وبقٔب٘ی اوتٕٞ ،سٙیٗ ٔؤِفٟٔ ٝبـتٞبی
اختٕبػی ٌبُٔ ٌبیىتٍیٞبیی اق لجیُٔ ،ؽیفیت تضبؼ٘ ،فٛؾ  ٚتطّیُ تغییف ٔیثبٌؽ .فیٍف (ٞ ) 2010ؽایت ؼیٍفاٖ٘ ،فٛؾ
ثف ؼیٍفاٖ ،ـفتبـٞبی اغتیبـیٔ ،ؽیفیت تضبؼ  ٚآٌب ٞی ففٍٙٞی ـا ٟٔبـتٞبی القْ ثفای ٔؽیفاٖ ٔیؼا٘ؽٕٞ .سٙیٗ
ٌبیىتٍیٞبیِ تأثیفٌؿاـی ٘ ٚفٛؾ ،غاللیت ،ؼـن  ٚتفب ٓٞثیٗ ٌػّی ،ػالل ٝث ٝؼیٍفاٖ ٕ ٞ ٚىبـی (ِیٚ )2010 ،
ٌبیىتٍی ٞبی ِ٘فٛؾ ،غٛؼآٌبٞی  ٚثی ٚ ًٙاثتىبـ ِٔٛف  ٚت٘ٛف ( )2010ثب ٌبیىتٍیٞبی ٌٙبوبیی ٌؽ ٜاق ٔٙظف ؼاٍ٘دٛیبٖ
ٓٞـاوتب ٔیثبٌؽ.
ثف ٔجٙبی ٘تبیح ضبِّ ٝپیٍٟٙبؼاتی اـائٔ ٝیٌفؼؼ:
 .1ثب تٛخ ٝث ٝإٞیت ٌبیىتٍیٞب ؼـ غفؼ٘ ٜظبْٞبى ٔػتّف ٔؽیفیت ٔٙبثغ ا٘ىب٘ى ،پیٍٟٙبؼ ٔیٌٛؼ ٔؼیبـٞبى
ٌبیىتٍیٞبى ػّٕىفؼ ثفاى ٔؽیفاٖ ٌفٞ ٜٚب ٕٞ ٚسٙیٗ اوتػؽاْ وّی ٝاففاؼى و ٝثٛ٘ ٝػی ثب ٘ظبْ آٔٛقي ػبِى
ٔفتجظ ٞىتٙؽٛٔ ،ـؼتٛخ ٝلفاـ ٌیفؼ.
 .2ثٔ ٝؽیفاٖ ٔٙبثغ ا٘ىب٘ى پیٍٟٙبؼ ٔىٌٛؼ ثف پبیٔ ٝؤِفٞٝب  ٚقیف ٔؤِفٞٝبی ٔفثٛط ثٌ ٝبیىتٍیٞبیى و ٝؼـ
پم ًٞٚضبضف ٌٙبوبییٌؽ ٜاوت ،اوتب٘ؽاـؼٞبى ػّٕىفؼ ٔؽیفاٖ آٔٛقي ػبِى تؽٚیٗ  ٚػّٕیبتى ٌٛؼ.
 .3ؼـ اخفاى ٘ظبْ تففیغ  ٚاـتمبى ٔؽیفاٖ آٔٛقي ػبِى ،ثِ ٝالضیتٞب ٌ ٚبیىتٍیٞبى اضفاقٌؽ ٜتٛوظ آٖٞب
تٛخ ٝوبفى ٌفؼؼ.
 .4ثب تٛخ ٝثٌ ٝبیىتٍىٞبى ٌٙبوبییٌؽ ٜؼـ پم ًٞٚضبضف ،پیٍٟٙبؼ ٔیٌفؼؼ ٔؽیفاٖ ٔٙبثغ ا٘ىب٘ىٔ ،ؼیبـٞبى
ػّٕىفؼ ٌ ٚفش ٌغُ ٚ ٚظیفٔ ٝؽیفاٖ آٔٛقي ػبِى ـا ثف اوبن ِالضیتٞبى پیٍٟٙبؼى تؽٚیٗ وٙٙؽ.
 .5ثٔ ٝطممیٗ پیٍٟٙبؼ ٔیٌفؼؼ اقآٖخبییو ٝخبٔؼ ٝآٔبـى پم ًٞٚضبضف ـا ِففبً ؼاٍ٘دٛیبٖ ؼاٍ٘ىؽٜٞبی ػّْٛ
ا٘ىب٘ی ؼاٍٍ٘بٞ ٜبی ایالْ  ٚیبوٛج تٍىیُ ٔیؼٙٞؽ؛ پیٍٟٙبؼ ٔیٌفؼؼ ثفاى ثىظ ٔؤِفٞٝب  ٚقیف ٔؤِفٞٝبی
ٔفثٛط ثٌ ٝبیىتٍیٞبى ٔغفشٌؽ ٜاق ٘ظف تٕبٔی ؼاٍ٘دٛیبٖ ،وبـوٙبٖ ٔ ٚىئٛالٖ ؾیـثظ اوتفبؼٌٛ ٜؼ.
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 ثفاى،قي ػبِىٕٛٔفىفى ٔتػّّبٖ ٘ظبْ آٞ ؼ ثبٌٛبؼ ٔیٍٟٙبثغ ا٘ىب٘ى پیٙٔ  ٔؽیفیتٜقٍٍٛفاٖ ضٞٚ پمٝ ث.6
.ؽٙقي ػبِى الؽاْ ٕ٘بیٛٔبی ٔؽیفاٖ آٞ ٌبیىتٍیٝط ثٛبی ٔفثٞٝبوبیى وبیف ٔؤِفٌٙ
ِتى ٘یك اخفاٚ ؼٚ بی آقاؼٜٞب اػٓ اق ؼاٍٍ٘بٞ ٜبى ؼاٍٍ٘بٞاضؽٚ ً ضبضف ؼـ وبیفٞٚؼ پمٌٛبؼ ٔیٍٟٙیٗ پیٕٙسٞ .7
.ٌفؼؼ
.ؼٌٛ ٜبی ٔؽیفاٖ ٘یك اوتفبؼٞ ً ؼـ ـاوتبی ٌبیىتٍیٞٚـ پمٛظٙٔ ٝبی ویفی یب وٕی ثٞيٚؼ اق وبیف ـٌٛ بؼ ٔیٍٟٙپی
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