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 درسي ريسي برنامه در پژوهش
 (44 پیاپی) 71 شماره، دوم دوره، .یازدهم سال

 17 - 88صفحات ، 7934 بهار

 

 ارزشمندی میسان باب در معلمان باورهای شناسایی

 درسی برنامه گانه شش های گیری جهت

 
نعمتي زيارتي، زهرا  اله ، زهرا معرفت، حبیب*اله نوروزينصر

 میرشکاري
 دانشجوی دکتری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران 7
 ایران شیراز، شیراز، دانشگاه ،کارشناس ارشد 4و  2
 کارشناس ارشد، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، بوشهر، ایران 9

 

 چکیده

 اؾت، پیوایكی ـ تَنیفی پػٍّكی کِ حاضط پػٍّف ّسف

 هیعاى پیطاهَى قیطاظ قْط هؼلواى تاٍضّای قٌاؾایی

 هٌظَض، تسیي. تَز زضؾی تطًاهِ ّای گیطی خْت اضظقوٌسی

 تحهیلی ؾال زض قْط ایي هساضؼ زض قاغل هؼلواى تیي اظ

 گیطی ًوًَِ ضٍـ تا ًفط 368 حدن تِ ای ًوًَِ 91-1390

 ّای گیطی خْت پطؾكٌاهِ عطیق اظ ٍ اًتراب ای عثقِ

 گطزیسُ تأییس ٍ هحاؾثِ آى پایایی ٍ ضٍایی کِ زضؾی تطًاهِ

 تحلیل ٍ تدطیِ تطای. گطفتٌس قطاض گطی پطؾف هَضز تَز،

 تحلیل ای، ًوًَِ تک تی آهاضی ّای ضٍـ اظ حانلِ ّای زازُ

 هتغیطُ چٌس ٍاضیاًؽ تحلیل هکطض، ّای گیطی اًساظُ ٍاضیاًؽ

. گطزیس اؾتفازُ قفِ ٍ تًَفطًٍی تؼقیثی ّای آظهَى ٍ

 قف ّط کِ تاٍضًس ایي تط هؼلواى کِ زاز ًكاى ّا یافتِ

 ایي زض ٍ تَزُ ظیازی اضظـ زاضای زضؾی تطًاهِ گیطی خْت

 تطًاهِ زض گیطی خْت تطیي تااضظـ ضفتاضی گیطی خْت تیي،

 تیي کِ قس هكرم ّوچٌیي،. گطزیس قلوساز زضؾی

 هیعاى تاب زض تحهیلی هرتلف ّای زٍضُ هؼلواى تاٍضّای

 هؼٌازاضی تفاٍت زضؾی تطًاهِ ّای گیطی خْت اضظقوٌسی

 ؾَاتق تا هؼلواى تاٍضّای تیي کِ حالی زض زاضز، ٍخَز

 تفاٍت ایي ظهیٌِ زض ظى ٍ هطز هؼلواى ًیع ٍ هرتلف ذسهتی

 ًگطزیس هكاّسُ هؼٌازاضی

 ػلوی، گطایی هٌغق گیطی خْت :کلیدی واشگاى

 اختواػی، تاظؾاظی گیطی خْت قٌاذتی، فطایٌس گیطی خْت

 گیطی خْت ،(گطایاًِ اًؿاى) ذَزقکَفایی گیطی خْت

التقاعی گیطی خْت ،(ضفتاضی) تکٌَلَغیکی

 

 ًهطالِ ًَضٍظی  نویسنده هسؤول: *

 19/12/92پصیطـ:    22/4/92 ٍنَل:
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مقدمه
 زضؾی تطًاهِ ّای گیطی خْت پیطاهَى تحث تطای

 کِ پطؾف ایي اظ تَاى هی( )

 اظ یکی ػٌَاى تِ کِ زاضز ضا اضظـ تیكتطیي زاًف کساهیي

 اؾپٌؿط ؾَی اظ تطتیت حَظُ ّای پطؾف تطیي هْن

 چٌس ّط. ًوَز آغاظ گطزیس، هغطح 1859 ؾال زض( )

 ّوچٌاى لیکي ضؾس، هی ًظط تِ ؾازُ ظاّطاً پطؾف ایي کِ

 تایلط ظهیٌِ، ایي زض. اؾت ًكسُ زازُ آى تِ زضؾتی پاؾد

 یک اؾپٌؿط پطؾف تِ پاؾد کِ اؾت تاٍض ایي تط( )

 ّا اضظـ ٍ( ) اؾت اضظقی قضاٍت

 زض. گیطًس هی ؾطچكوِ افطاز قرهی ػویق تاٍضّای اظ ًیع

 کِ کٌس هی اقاضُ( ) قَتطت ضاؾتا، ّویي

 کاهالً زضؾی تطًاهِ زض پطٍضـ ٍ آهَظـ ٍ فلؿفِ تیي ضاتغِ

 ػولی کاضتطز زضؾی ّای تطًاهِ کِ چطا اؾت، هكَْز

 زض زضگیط فطز ّط تطتیة، ایي تِ. ّؿتٌس قرهی تاٍضّای

 تا هطتثظ تاٍضّای اظ ای هدوَػِ ػوَهی تطتیت ٍ تؼلین

 اظ کِ زاضز ّوطاُ تِ ذَز تا تطتیت ٍ تؼلین ّسف ٍ هاّیت

 ػٌَاى تحت تطتیت، ٍ فلؿفی تاٍضّای تیي ضاتغِ

) اؾت قسُ تحث زضؾی تطًاهِ ّای گیطی خْت

 ًَػی تِ زضؾی تطًاهِ ّای گیطی خْت تٌاتطایي،(. 

) تَز ذَاٌّس اؾپٌؿط پطؾف گَی پاؾد

 ایي تا(. 

 کِ هَضز ایي زض هؼلواى ّوِ کِ گفت تَاى هی  اٍناف،

 تاٍضّایی قَز، عطاحی تایس چگًَِ هسضؾِ زضؾی تطًاهِ

 زضؾی تطًاهِ تِ ًؿثت آًْا گیطی خْت ّواى ایي ٍ زاضًس

 ػٌَاى تِ تَاًس هی زضؾی تطًاهِ گیطی خْت تٌاتطایي،. اؾت

 زضؾی تطًاهِ ػٌانط پیطاهَى هكتطک تاٍضّای هدوَػِ یک

 ،(ػیٌی اّساف ٍ کلی اّساف ّا، آضهاى) هقانس قثیل اظ

. گطزز تؼطیف آهَظقی اضظیاتی ٍ تسضیؽ ضاّثطزّای هحتَا،

 زضؾی تطًاهِ هتفاٍت ّای گیطی خْت زیگط، ؾري تِ

 ّؿتٌس زضؾی تطًاهِ هرتلف ّای عطح تِ هطتَط تاٍضّایی

( .) 

 زض هرتلفـی  ّای تٌسی عثقِ زضؾی تطًاهِ ًظطاى ناحة

ِ  اظ) اًس ًوَزُ اضائِ زضؾی تطًاهِ ّای گیطی خْت ظهیٌِ  خولـ

ــط ــٌؽ ٍ آیعً ــل هــک ؛() ٍال  ًی

) قَتطت ؛() هیلط ؛()

 )ٍ  .).... ِ ( ) ًیـل  هـک  هثـال،  ػٌـَاى  تـ

ِ  اًؿـاى  قاهل ضا زضؾی تطًاهِ غالة گیطی خْت چْاض  گطایاًـ

ــاظی ،() ــاػی تاظؾـــــ ) اختوـــــ

 ػلوـــی ٍ( ) تکٌَلـــَغیکی ،(

( ) قـَتطت . ًوایـس  هـی  هؼطفی( )

 ،() ػقالًـی  گطایـی  ؾٌت تِ ًیع

ِ  ٍ( ) اختواػی ضفتاضگطایی  گطایـی  تدطتـ

ِ  گیطی خْت ؾِ ػٌَاى تِ( )  زضؾـی  تطًاهـ

 ّای گیطی خْت اظ( ) اؾکیطٍ یا ًوایس هی اقاضُ

ــِ ــی تطًاه ــیک زضؾ ــاضایی ،() کالؾ ــاػی ک  اختو

ِ  ٍ اختوـاػی  تاظؾـاظی  ،()  کـَزک  هغالؼـ

 ٍالـٌؽ  ٍ آیعًـط  تـیي،  ایـي  زض. تـطز  هـی  ًام( )

ــااً( ) ــطیي احتوــ  ٍ تْتــ

ِ  ّـای  گیـطی  خْت زضتاضُ ضا پػٍّف تطیي قسُ قٌاذتِ  تطًاهـ

 هكـتول  ًظط ناحة زٍ ایي تٌسی عثقِ. اًس زازُ اًدام زضؾی

 گطایـی  هٌغـق  ػٌاٍیي تحت زضؾی تطًاهِ گیطی خْت پٌح تط

 تاظؾـاظی  قٌاذتی، فطایٌس ،() ػلوی

( ) ذَزقــــــــکَفایی اختوــــــــاػی،

. اؾـت ( ( )ضفتاضی) تکٌَلَغیکی ٍ( گطایاًِ اًؿاى)

ــطی خْــت( ) قــَآب ضاؾــتا، ّوــیي زض  گی

 التقـاعی  گیطی خْت ػٌَاى تحت زضؾی تطًاهِ زض ضا زیگطی

 ًوـَزُ  قٌاؾـایی ( ) ػولی یکپاضچگی یا( )

 .اؾت

 هغالؼات کٌٌسُ هٌؼکؽ ػلوی گطایی هٌغق گیطی خْت

 یازگیطًسگاى ًیاظّای یا ٍ ػالیق تِ تَخِ تسٍى ؾٌتی ػلوی

) اؾت هؼانط اختواػی هكکالت یا ٍ

 اؾت آى ػلوی گطایی هٌغق گیطی خْت ػوسُ فطو(. 

 شٌّی ّای تَاًایی تَؾؼِ ٍ ضقس تایس زضؾی تطًاهِ ّسف کِ

 ذَض زض کِ هَضَػی ّای حَظُ اظ ترف آى زض ظاىآهَ زاًف

 آهَظاى زاًف اظ گیطی خْت ایي زض. اؾت ّؿتٌس، هغالؼِ

 یا ٍ هَضذاى فیعیکساًاى، ّواًٌس تا ضٍز هی اًتظاض

 (. ) کٌٌس ػول زاًاى ضیاضی

 تَاًایی هطٍج اختواػی تاظؾاظی گیطی خْت

 زض هكاضکت ٍ اختواػی هكکالت حل خْت زض آهَظاى زاًف
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 ٍ آهَظاى زاًف ػالیق ٍ هٌافغ تیي اضتثاط. اؾت خاهؼِ

 ضا گیطی خْت ایي اؾاؼ ٍ پایِ تعضگتط فطٌّگی هؿائل

 گیطی خْت حقیقت، زض(. ) زّس هی تكکیل

 ػٌَاى تِ ضا هسضؾِ زضؾی تطًاهِ اختواػی، تاظؾاظی

 تِ. ًوایس هی هالحظِ اختواػی تغییط تؿْیل تطای ای ٍؾیلِ

 ضقس ٍ گطٍّی تداضب تط زضؾی ّای تطًاهِ تأکیس ػثاضتی،

 اختواػی هؿؤٍلیت احؿاؼ ٍ آهَظاى زاًف اًتقازی آگاّی

 اؾکیطٍ، ًظط اظ(. ) اؾت آًْا

 تطًاهِ تِ اختواػی زیسگاُ اظ اختواػی تاظؾاظی عطفساضاى

 خاهؼِ ًاهغلَب قطایظ انالح آًاى ّسف. ًگطًس هی زضؾی

 اظ ضا فطٌّگ ًاهغلَب ّای خٌثِ هٌظَض، ایي تطای ٍ اؾت

 ٍاضظقوٌس آل ایسُ کِ ّایی اضظـ تا ضا آًْا ٍ تطًس هی تیي

) کٌٌس هی خایگعیي ّؿتٌس،

 .) 

 ضا زضؾی تطًاهِ ّسف قٌاذتی، فطایٌس گیطی خْت

 ذالف تط. گیطز هی ًظط زض آهَظاى زاًف تفکط تَاًایی تَؾؼِ

 قٌاذتی فطایٌس گیطی خْت ػلوی، گطایی هٌغق گیطی خْت

 تأکیس زضؾی تطًاهِ هحتَای خای تِ یازگیطی فطآیٌس تط

 هؼلواى قٌاذتی، فطایٌس زضؾی تطًاهِ گیطی خْت زض. زاضز

 ظهاى اظ تَخْی قاتل هقساض ترهیم ٍ ضیعی تطًاهِ تِ توایل

 حل تِ هطتَط تکالیف اًدام هٌظَض تِ آهَظاى، زاًف تِ زضؼ

 کِ ّؿتٌس ای گًَِ تِ اغلة کِ هَاضزی آظهَزى ًیع ٍ هؿائل

 تِ پاؾد تطای ٍاقؼی زاًف یازآٍضی تِ هلعم آهَظاى زاًف

 (.) زاضًس ًیؿتٌس، آًْا

 گیطی خْت) ذَزقکَفایی تطای زضؾی تطًاهِ هٌظط اظ

 تِ ّایی فطنت اضائِ تطتیت، اظ ّسف ،(گطایاًِ اًؿاى

 یک ػٌَاى تِ ذَز قرهی ضقس اضتقاء خْت آهَظاى زاًف

 حاهیاى(. ) اؾت فطز تِ هٌحهط قرم

 تایس آهَظاى زاًف کِ تاٍضًس ایي تط گطایاًِ اًؿاى گیطی خْت

 ایي زض. تاقٌس زضؾی ّای تطًاهِ کٌٌسُ تؼییي ٍ هْن هٌثغِ

 تطای کِ اؾت ایي ِهسضؾ زضؾی تطًاهِ کاضکطز گیطی، خْت

 ٍ آظازی تِ هٌدط کِ پطاضظقی شاتاً تداضب آهَظ زاًف ّط

) ًوایس فطاّن گطزز، هی ٍی فطزی ضقس

.) 

 ضٍاًكٌاؾی زض ضیكِ ضفتاضی زضؾی تطًاهِ گیطی خْت

 ًظطیِ ٍ( ) اؾکیٌط آثاض ذال عَض تِ ٍ ضفتاضی

( ) ػاهل ؾاظی قطعی

 هٌظن زضؾی ضیعی تطًاهِ ایسٓ فٌاٍضاًِ، گیطی خْت پایِ. زاضز

 هسضؾِ زضؾی تطًاهِ ػثاضتی، تِ. اؾت آهَظقی ٍضی تْطُ ٍ

 اّساف اظ ای هدوَػِ تطای کاضآهس ٍؾایل یافتي تط تایس

 ػالٍُ، تِ. قَز هتوطکع قسُ تؼییي پیف اظ آهَظقی

 هٌغقی تَالی عطیق اظ زضؾی تطًاهِ هحتَای ؾاظهاًسّی

 تَنیِ ًیع هؼلواى تِ. گطزز هی کٌتطل ٍ ازاضُ اّساف

 تِ آهَظـ قثیل اظ تسضیؽ ّای اؾتطاتػی اظ کِ قَز هی

 ًوایٌس اؾتفازُ تؿلظ حس زض یازگیطی ٍ کاهپیَتط کوک

(.) 

 حَظُ تطکیة ٍ اًؿدام تِ ًیاظ اظ التقاعی ضٍیکطز

 اضتثاط تطای ػولی الگَی یک اضائِ ٍ زضؾی تطًاهِ هغالؼات

) هحَض ػلوی ضقتِ زاًكگاُِ

) هحَض  ضؾالت خاهؼِ ٍ( 

(. ) اؾت گطفتِ ًكأت( 

 زض. اؾت فلؿفی یا ًظطی تٌای ظیط یک فاقس التقاعی ضٍیکطز

 ؾغح زض ػولی هكکالت حل تط هثتٌی ضٍیکطزی ػَو،

 (.) اؾت هحلی

 ّای گیطی خْت ظهیٌِ زض تدطتی هغالؼات تطضؾی زض

( ) ٍاًگ ٍ چًَگ زضؾی، تطًاهِ

 گیطی خْت پٌح ّط تطای هؼلواى کِ زضیافتٌس پػٍّكی زض

 ًتایح ایي. قائلٌس اضظـ ٍااًؽ ٍ آیعًط زضؾی تطًاهِ

 گیطی خْت هیاًگیي کِ تَز آى اظ حاکی ّوچٌیي،

 چْاض اظ تیكتط هؼٌازاضی عَض تِ( ضفتاضی) تکٌَلَغیکی

 زض هؼٌازاضی تفاٍت ػالٍُ، تِ. اؾت زیگط گیطی خْت

 ٍ خٌؿیت اؾاؼ تط هؼلواى زضؾی تطًاهِ ّای گیطی خْت

 پػٍّف ًتایح زیگط اظ. ًساقت ٍخَز آًاى تحهیلی زٍضُ

 ػلوی گیطی خْت تطای تدطتِ، تا هؼلواى کِ تَز ایي هصکَض

 زاز ًكاى ًیع( ) ضزیٌگ هغالؼِ. قائلٌس اضظـ

 زضؾی تطًاهِ گیطی خْت قف ّط تطای کاتَلیک هؼلواى کِ

 ٍ هطز هؼلواى تیي ػالٍُ، تِ. ّؿتٌس قائل اضظـ حسٍزی تا

 . زاضز ٍخَز تفاٍت گطایاًِ اًؿاى گیطی خْت زض ظى
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( ) یَ ضای پػٍّف ًتایح ضاؾتا، ّویي زض

 تِ تیكتط ػالقوٌسی ضوي هؼلواى کِ زّس هی ًكاى

 کلی عَض تِ زضؾی، تطًاهِ زض قٌاذتی فطایٌس گیطی خْت

 هضافاً،. قائلٌس اضظـ زضؾی تطًاهِ ّای گیطی خْت توام تطای

 تطًاهِ ّای گیطی خْت ظهیٌِ زض ظى ٍ هطز هؼلواى تیي

 کاضلؿَى ٍ خاًؿَى کاًیٌگْام،. زاضز ٍخَز تفاٍت زضؾی

 َّپط ٍ اًیؽ ؛(

) اک ٍ آزاهؿَى لی،  ٍ( )

 ایي تِ ذَز ّای پػٍّف زض ًیع( 

 قٌاذتی فطایٌس گیطی خْت تطای هؼلواى کِ ضؾیسًس ًتیدِ

 .ّؿتٌس قائل تیكتطی اضظـ ّا گیطی خْت ؾایط تِ ًؿثت

 ًكاى( ) خٌکیٌع پػٍّف ًتایح ایي، تط ػالٍُ

 پیطاهَى هؼلواى تاٍضّای زض هؼٌازاضی تفاٍت کِ زّس هی

 زٍضُ خٌؿیت، هٌظط اظ زضؾی تطًاهِ ّای  گیطی خْت

 ٍخَز آًاى تسضیؽ ؾاتقِ ٍ هَضَػی ترهم تحهیلی،

 هؼلواى تِ ًؿثت اتتسایی زٍضُ هؼلواى ّوچٌیي،. زاضز

 گیطی خْت زض تااتطی هیاًگیي هؼٌازاض، قکلی تِ هتَؾغِ

 تاظؾاظی گیطی خْت زض تطی پاییي هیاًگیي ٍ گطایاًِ اًؿاى

 تسضیؽ ؾاتقِ ظهیٌِ زض. اًس زازُ اذتهال ذَز تِ اختواػی

 ؾال 23 اظ تیف تا هؼلواى کِ اؾت ایي هثیي ًتایح ًیع

 تِ ًؿثت گیطی خْت زٍ ایي زض تااتطی هیاًگیي تدطتِ

 هؼلواى ػالٍُ، تِ. زاضًس تدطتِ ؾال 5 اظ کوتط هؼلواى

 ؾایط تِ ًؿثت گطایاًِ اًؿاى گیطی خْت تطای اهطیکایی

 .تَزًس قائل تیكتطی اضظـ ّا گیطی خْت

( ) اًیؽ ٍ کَتطاى تطضؾی

 آهَظاى زاًف ٍ اختواػی هؿؤٍلیت هؼلواى کِ زاز ًكاى

 زض ذَز گیطی خْت تطیي تااضظـ ػٌَاى تِ ضا ػلوی تؿلظ

 ًتایح ػالٍُ، تِ. ًوَزًس اًتراب تسًی تطتیت زضؾی تطًاهِ

  () ٍضگاٍى ٍ تیْیتع پػٍّف

 هؼٌازاضی عَض تِ هتَؾغِ زٍضُ هؼلواى کِ زّس هی ًكاى

 تِ قثیِ کِ اختواػی هؿؤٍلیت اضظـ زض تااتطی هیاًگیي

 هؼلواى ػالٍُ، تِ. زاضًس اؾت، اختواػی تاظؾاظی گیطی خْت

 زض هطز هؼلواى اظ تااتط هیاًگیٌی تَخْی قاتل هیعاى تِ ظى

 ایي تا. اًس زازُ اذتهال ذَز تِ ذَزقکَفایی گیطی خْت

 تفاٍت ٍخَز ػسم ،() غٍ ٍ اًیؽ حال،

 زٍضُ اؾاؼ تط هؼلواى زضؾی تطًاهِ گیطی خْت زض هؼٌازاض

)  چي ٍ اًیؽ ّوچٌیي،. اًس ًوَزُ گعاضـ ضا آًْا تحهیلی

 ؛()تیْیتع ؛(؛1995

( )  هیک ٍ اؾویت -کیَضتط

 خٌؿیت کِ ضؾیسًس ًتیدِ ایي تِ ذَز ّای پػٍّف زض

 ذَز زضؾی تطًاهِ اظ هؼلن تٌسی اٍلَیت چگًَگی زض تأثیطی

 پیتَى ضایؽ، ًیوع، ـ فطیسهي هالیَظ، ضاتغِ، ّویي زض. ًساضز

) اُتطایي ٍ

 خوؼیت هتغیطّای کِ تاٍضًس ایي تط ًیع( 

 ایداز زض ًقكی ذسهت ؾاتقِ ٍ خٌؿیت خولِ اظ قٌاذتی

 ّای گیطی خْت تِ ًؿثت هؼلواى تاٍض زض هؼٌازاض تفاٍت

 . ًساضًس زضؾی تطًاهِ

 ٍ آٌّچیاى ثاًی، خؼفطی تَضًگ، اکثطی ًیع ایطاى زض

) کاضقکی

 زاًكگاُ اؾاتیس کِ زضیافتٌس پػٍّكی زض( 

 ٍ التقاعی ضفتاضی، ّای گیطی خْت هكْس پعقکی ػلَم

 گصاضی اضظـ ّا گیطی خْت ؾایط اظ تیف ضا قٌاذتی فطایٌس

 اؾاتیس زضؾی تطًاهِ ّای گیطی خْت تیي ػالٍُ، تِ. کطزًس

 پػٍّف، ایي زض. ًكس هكاّسُ هؼٌازاضی تفاٍت ظى ٍ هطز

 تَزًس اؾتازی هطتثِ زاضای کِ اؾاتیسی تِ ًؿثت هطتیاى

 گصاضی اضظـ تااتطی ؾغح زض ضا گطایاًِ اًؿاى گیطی خْت

 ٍ هْط پاک ثاًی، خؼفطی پػٍّف زض ّوچٌیي،. کطزًس

( ) اؾالهیاى

 تِ ضا هیاًگیي تیكتطیي زضؾی ضیعی تطًاهِ ضقتِ زاًكدَیاى

 ضفتاضی ضٍیکطز تِ ضا هیاًگیي کوتطیي ٍ گطایی اًؿاى ضٍیکطز

 تط غیطفٌی ٍ فٌی ضٍیکطز تیي ػالٍُ، تِ. زازًس اذتهال

 تفاٍت زاًكدَیاى تحهیلی زٍضُ ٍ خٌؿیت حؿة

 . ًساقت ٍخَز هؼٌازاضی

 هؼلواى تاٍضّای ظهیٌِ زض پػٍّف پیكیٌِ تِ ًگاّی تا

 هؼلواى، تاٍضّای تیي قسضتوٌسی ضاتغِ کِ گطزز هی هالحظِ

 اظ هٌظَضقسُ یازگیطی اّساف ًیع ٍ آًْا آهَظقی ضفتاضّای

) زاضز ٍخَز آهَظاى زاًف تطای آًْا ؾَی

 هؼلن اگط حقیقت، زض(. 

 ذال زضؾی تطًاهِ گیطی خْت یک اضظقوٌسی تِ تاٍض

 عطاحی زضؾی تطًاهِ یک اخطای تِ توایل تاقس، ًساقتِ
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 حتی ٍ زاقت ًرَاّس ًیع گیطی خْت آى اؾاؼ تط قسُ

 ؾاظگاضی هٌظَض تِ ضا پیكٌْازی زضؾی تطًاهِ اؾت هوکي

 ٍ تافت ٍ ذَز زضؾی تطًاهِ ّای گیطی خْت تا آى تیكتط

 تط ػالٍُ(. ) زّس تغییط زضؼ کالؼ چاضچَب

 تطز پیف تطای تفکطاتی هؼلن تاٍضّای کِ آًدا اظ ایي،

 حیي ٍ پیف ّای فؼالیت لصا، ّؿتٌس، زضؼ کالؼ اقساهات

 هؤثط زاضًس، توطکع آهَظقی اقساهات تط نطفاً کِ ذسهت

 زضؾی تطًاهِ ّای گیطی خْت کِ ایي هگط تَز، ًرَاٌّس

 اگط ضٍ، ایي اظ. آیٌس حؿاب تِ قطاگطفتِ، ًظط هس ًیع هؼلواى

 تْثَز ذَاّاى کكَض پطٍضـ ٍ آهَظـ اهط اًسضکاضاى زؾت

 زض تحقیق ّؿتٌس، هساضؼ زض یازگیطی ٍ یاززّی فطایٌس

 اؾت ضطٍضی هؼلواى زضؾی تطًاهِ ّای گیطی خْت ظهیٌِ

( .) 

 زض تحقیق اًدام لعٍم گطزیس، هغطح ِک آًچِ تِ تَخِ تا

 ػٌَاى تِ هؼلواى زضؾی تطًاهِ ّای گیطی خْت ظهیٌِ

 ًظط تِ ضطٍضی اهطی کكَض، تطتیتی ًظام انلی ػاهالى

 ٍ اّویت چٌیي ٍخَز تا کِ اؾت حالی زض ایي. ضؾس هی

)پػٍّف یک تٌْا تاکٌَى ضطٍضتی

 حَظُ زض کكَض زض( 

 اؾت، گطفتِ نَضت هؼلواى زضؾی تطًاهِ ّای گیطی خْت

 ٍ هَضَع اّویت اظ آگاّی ٍ قٌاذت تا حاضط پػٍّف لصا

 ایي زض قسُ اقاضُ پػٍّكی ذأل کطزى پط تطای تالـ ًیع

 پیطاهَى قیطاظ قْط هؼلواى تاٍضّای تطضؾی ّسف تا ظهیٌِ،

 زض زضؾی تطًاهِ گاًِ قف ّای گیطی خْت اضظقوٌسی هیعاى

 هتغیطّای ًقف تطضؾی ًیع ٍ زضؾی تطًاهِ عطاحی ظهیٌِ

 ٍ ذسهت ؾاتقِ تحهیلی، زٍضُ قثیل اظ قٌاذتی خوؼیت

 اضظقوٌسی تِ ًؿثت آًاى تاٍض زض هؼلواى خٌؿیت

 اؾت اهیسٍاض ٍ گطفتِ نَضت هصکَض ّای گیطی خْت

 ًتایح اظ زضؾی تطًاهِ اهط اًسضکاضاى زؾت ٍ ًْازّا ّا، ؾاظهاى

 تهویوات اتراش ٍ ی ضیع تطًاهِ ظهیٌِ زض پػٍّف ایي

 . ًوایٌس اؾتفازُ کكَض زضؾی تطًاهِ حَظُ زض تط هٌاؾة

 پصوهص روش

 خْت اظ ٍ کاضتطزی ّسف، لحاػ اظ حاضط پػٍّف

  خاهؼِ. اؾت پیوایكی ًَع اظ ٍ تَنیفی پػٍّكی ضٍـ،

 قْط هساضؼ زض قاغل هؼلواى  کلیِ قاهل پػٍّف آهاضی

 ًفط 8761 تؼساز تِ ٍ 1390 ـ 91 تحهیلی ؾال زض قیطاظ

 اؾتفازُ تا ٍ هطتَعِ آهاضی خاهؼِ حدن تِ تَخِ تا کِ تَز

 پػٍّف اًدام تطای ًیاظ هَضز   ًوًَِ حدن کَکطاى، فطهَل اظ

 تهازفی گیطی ًوًَِ ضٍـ تا ٍ تطآٍضز ًفط 368 تؼساز تِ

 گطزیس تقؿین هتٌاؾة نَضت تِ ّا ظیطگطٍُ تیي ای عثقِ

 (.1 قواضُ خسٍل)

 پطؾكٌاهِ اعالػات، گطزآٍضی خْت اؾتفازُ هَضز اتعاض

) زضؾی تطًاهِ ّای گیطی خْت

 تَؾظ اتتسا زض پطؾكٌاهِ ایي. تَز(( 

 زض ٍ گَیِ 30 تا( ) ٍاًگ ٍ چًَگ

 5 زٌّسُ پَقف کِ ای زضخِ پٌح لیکطتی عیف یک

) ٍالٌؽ ٍ آیعًط ًظط اظ زضؾی تطًاهِ گیطی خْت

 قکَفایی ذَز ّای گیطی خْت یؼٌی( 

 ،(ضفتاضی) تکٌَلَغیکی اختواػی، تاظؾاظی ،(گطایاًِ اًؿاى)

 زض. قس عطاحی تَز، قٌاذتی فطایٌس ٍ ػلوی گطایی هٌغق

 تا هتٌاظط کِ گَیِ 6 گیطی خْت ّط تطای هصکَض، اتعاض

 تسضیؽ، ضاّثطزّای زّی، ؾاظهاى هحتَا، ّسف، ػٌانط

 گطفتِ ًظط زض ّؿتٌس، آهَظقی اضظیاتی ٍ تطتیتی اقساهات

 تَؾظ اتعاض ایي قسُ تدسیسًظط ًؿرِ ازاهِ، زض. اؾت قسُ

( ) تَهاؼ ٍ ضایؽ هالیَظ،

 زضؾی تطًاهِ گیطی خْت زازى قطاض پَقف تحت تطای

 تا ضا خسیس گَیِ قف آًْا. گطزیس تسٍیي قَاب، التقاعی

 قف) ٍاًگ ٍ چًَگ ؾاذتاض هكاتِ ؾاذتاضی اظ اؾتفازُ

 کِ ًوَزًس اضافِ اتعاض تِ( هطتَعِ ػٌانط تا هتٌاؾة گَیِ

 36 تِ اتعاض ّای گَیِ تؼساز افعایف هَخة تغییطات ایي

 هَضز قف تِ زضؾی تطًاهِ ّای گیطی خْت تؼساز ٍ هَضز

 ٍ گطزیس اؾتفازُ ًؿرِ ایي اظ ًیع حاضط پػٍّف زض کِ قس

 اخطای زض ٍیطایف، ٍ تغثیق تطخوِ، هطاحل عی اظ پؽ

 ٍ ؾی تواهی( کٌٌسُ  قطکت ًفط 30 تؼساز تا) اتعاض آظهایكی

 اؾتفازُ هَضز ٍ هاًسُ تاقی اتعاض ًْایی ًؿرِ زض گَیِ قف

 کطًٍثاخ آلفای ضطیة اتعاض، پایایی تطضؾی زض. گطفت قطاض

 تا 70/0تیي ّا هقیاؼ ذطزُ تطای ٍ 80/0 هقیاؼ کل تطای

 عطیق اظ ًیع هقیاؼ ضٍایی ّوچٌیي،. آهس زؾت تِ 97/0

 ضٍایی فطایٌس، ایي زض کِ گطزیس هحاؾثِ گَیِ تحلیل ضٍـ

 ًیع ّا هقیاؼ ذطزُ ضٍایی ٍ 63/0- 90/0 تیي هقیاؼ کل

 ٍ ضٍایی ًكاًگط اضقام ایي کِ تَز ًَؾاى زض 50/0 -96/0 تیي

 .اؾت حاضط پػٍّف زض اؾتفازُ خْت هصکَض اتعاض پایایی
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 پصوهص های یافته

 تطًاهِ گاًِ قف ّای گیطی خْت اظ یک ّط اضظـ ـ 1

 اؾت؟ هیعاى چِ تِ قیطاظ قْط هؼلواى تاٍض زض زضؾی

 اظ یک ّط اضظقوٌسی تِ تاٍض هیاًگیي 2 قواضُ خسٍل

 تا هقایؿِ زض ضا هؼلواى ًظط اظ زضؾی تطًاهِ ّای گیطی خْت

 یک زض کِ اؾت شکط تِ اظم. زّس هی ًكاى هؼیاض هیاًگیي

 ػٌَاى تِ ؾِ ػسز هؼوَاً ای، زضخِ پٌح لیکطتی عیف

 . قَز هی  گطفتِ ًظط زض هتَؾظ ؾغح ٍ هؼیاض هیاًگیي

 ّط اضظقوٌسی هیاًگیي کِ گطزز هی هالحظِ قطح، ایي تا

 عَض تِ هؼلواى تاٍض زض زضؾی تطًاهِ گیطی خْت قف

 .اؾت( 3) هؼیاض هیاًگیي اظ تااتط هؼٌازاضی

 قف ّط اضظقوٌسی هیعاى گفت تَاى هی تٌاتطایي،      

 ٍ هتَؾظ اظ تااتط هؼلواى تاٍض زض زضؾی تطًاهِ  گیطی خْت

 .اؾت ظیاز ؾغح زض

 ضا گیطی خْت قف ّط ًوًَِ گطٍُ هؼلواى ػثاضتی، تِ

 .زاًٌس هی اضظـ تا زضؾی تطًاهِ عطاحی زض

 اظ یک ّط اضظقوٌسی هیعاى تیي آیا ـ 2

 قْط هؼلواى تاٍض زض زضؾی تطًاهِ گاًِ قف ّای گیطی خْت

 زاضز؟ ٍخَز هؼٌازاضی تفاٍت قیطاظ

 کِ زّس هی ًكاى 3 قواضُ خسٍل هٌسضخات

 ؾایط تیي زض 46/4 هیاًگیي تا ضفتاضی گیطی خْت

 زازُ اذتهال ذَز تِ ضا اضظـ تیكتطیي ّا گیطی خْت

 تیي کِ تاٍضًس ایي تط ًوًَِ گطٍُ هؼلواى ػثاضتی، تِ. اؾت

 ضفتاضی ّای گیطی خْت گاًِ قف ّای گیطی خْت

 تطیي اضظـ کن ػلوی گطایی هٌغق ٍ اضظقوٌستطیي

 تیي زض. ّؿتٌس زضؾی ّای تطًاهِ عطاحی زض گیطی خْت

 ّای گیطی خْت تطتیة تِ ًیع گیطی خْت زٍ ایي

 اختواػی تاظؾاظی ٍ التقاعی قٌاذتی، فطایٌس گطایاًِ، اًؿاى

 تَخِ تا ٍ خسٍل هٌسضخات اؾاؼ تط ػالٍُ، تِ. اًس گطفتِ قطاض

 هؼٌازاضی تفاٍت 5 آظازی زضخِ زض قسُ هكاّسُ  هقساض تِ

 تطًاهِ گاًِ قف ّای گیطی خْت اضظقوٌسی هیعاى تیي

 .زاضز ٍخَز هؼلواى تاٍض زض زضؾی

 

  
ـ حدن ًوًَِ آهاضی 1خسٍل 

 ديرٌ تحصیلی
 جىسیت

 جمع زن مرد

 134 108 26 ابتدایی

 116 71 45 راَىمایی

 118 76 42 متًسطٍ

 368 255 113 جمع

 
 ّای تطًاهِ زضؾیگیطیّط یک اظ خْت اضظقوٌسیـ تاٍض هؼلواى پیطاهَى هیعاى  2خسٍل 

 میاوگیه متغیر
اوحراف 

 استاودارد

میاوگیه 

 معیار

تفايت 

 هامیاوگیه

 مقدار

t 
 سطح معىاداري آزاديدرجه 

 0001/0 367 41/61 + 46/1 3 45/0 46/4 رفتاری

گزایی مىطق

 علمی
19/4 47/0 3 19/1+ 46/48 367 0001/0 

 0001/0 367 47/65 +40/1 3 41/0 40/4 اوساوی

 0001/0 367 08/62 +34/1 3 41/0 34/4 فزایىد شىاختی

 0001/0 367 61/55 +30/1 3 45/0 30/4 التقاطی

باسساسی 

 اجتماعی
24/4 44/0 3 24/1+ 09/53 367 0001/0 
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 تًَفطًٍی تؼقیثی آظهَى اظ حانل ًتایح ازاهِ، زض

 اضظقوٌسی هیعاى تیي تٌْا کِ زاز ًكاى( 4 قواضُ خسٍل)

 ّای گیطی خْت ًیع ٍ التقاعی تا قٌاذتی ّای گیطی خْت

 ًساضز، ٍخَز هؼٌازاضی تفاٍت ػلوی گطایی هٌغق تا اختواػی

 ٍخَز هؼٌازاضی تفاٍت ّا گیطی خْت ؾایط تیي کِ حالی زض

 گیطی خْت اضظقوٌسی هیعاى تیي تفاٍت تیي ایي زض ٍ زاضز

 عطف اظ گیطی خْت تطیي تااضظـ ػٌَاى تِ کِ) ضفتاضی

 پٌح اضظـ هیعاى تا ًیع( تَز قسُ اًتراب هؼلواى

 .اؾت هؼٌازاض زیگط گیطی خْت

 تحهیلی هرتلف ّای زٍضُ هؼلواى تاٍضّای تیي آیا ـ 3

 ّای گیطی خْت اضظقوٌسی هیعاى پیطاهَى قیطاظ قْط

 زاضز؟ ٍخَز هؼٌازاضی تفاٍت زضؾی تطًاهِ گاًِ قف

 زاز ًكاى چٌسهتغیطُ ٍاضیاًؽ تحلیل اظ حانل ًتایح

 اضظقوٌسی هیعاى ظهیٌِ زض هؼلواى تاٍضّای تیي کِ

 ضفتاضی،) زضؾی تطًاهِ گاًِ قف ّای گیطی خْت

 ٍ التقاعی قٌاذتی، فطایٌس گطایاًِ، اًؿاى ػلوی، گطایی هٌغق

 زض قاغل تحهیلی ّای زٍضُ اؾاؼ تط( اختواػی تاظؾاظی

 ٍخَز هؼٌازاضی تفاٍت( هتَؾغِ ٍ ضاٌّوایی اتتسایی،) آى

 (.λ( 2ٍ, <001/0) زاضز

 زض هٌسضج تکویلی اعالػات عثق تط ٍ اؾاؼ ایي تط

 تاٍضّای هیاًگیي تیي کِ گطزز هی هالحظِ ،6 خسٍل

 اضظقوٌسی ظهیٌِ زض هرتلف تحهیلی ّای زٍضُ هؼلواى

 گطایاًِ، ػلوی،اًؿاى گطایی هٌغق ضفتاضی، ّای گیطی خْت

 زض زاضز، ٍخَز هؼٌازاضی تفاٍت التقاعی ٍ قٌاذتی فطایٌس

 هؼٌازاضی تفاٍت اختواػی تاظؾاظی گیطی خْت زض کِ حالی

 .گطزز ًوی هكاّسُ

  
 ّای تطًاهِ زضؾی زض تاٍض  هؼلواىگیطیـ تطتیة اضظقوٌسی خْت 3خسٍل 

 گیزیجُت

 بزوامٍ درسی

 

 تعداد
 میاوگیه

اوحزاف 

 استاودارد
 F مقدار

درجه 

 آزادي

سطح 

 معىاداري

 45/0 46/4 368 رفتاری

 

 

11/42 

 

 

5 

 

 

 

0001/0 

 41/0 40/4 368 گزایاوٍاوسان

 41/0 34/4 368 فزایىد شىاختی

 45/0 30/4 368 التقاطی

 44/0 24/4 368 باسساسی اجتماعی

 47/0 19/4 368 گزایی علمیمىطق

 

ّای گیطیـ ًتایح آظهَى تؼقیثی تًَفطًٍی تطای هقایؿِ تفاٍت تیي هیعاى اضظقوٌسی ّط خفت اظ خْت 4خسٍل 

 تطًاهِ زضؾی

بزوامٍ  گیزیجُت

 درسی
 رفتاری

گزایی مىطق

 علمی
 گزایاوٍاوسان

فزایىد 

 شىاختی
 التقاطی

باسساسی 

 اجتماعی

 * * * * *  رفتاری

 NS * * *  * گزایی علمیمىطق
 * * *  * * گزایاوٍاوسان

 * NS  * * * فزایىد شىاختی

 *  NS * * * التقاطی

  * * * NS * باسساسی اجتماعی
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 زض کِ زاز ًكاى قفِ تؼقیثی آظهَى ًتایح ازاهِ، زض

 گطایاًِ اًؿاى ٍ ػلوی گطایی هٌغق ضفتاضی، ّای گیطی خْت

 هؼلواى تا اتتسایی ّای زٍضُ هؼلواى تاٍضّای هیاًگیي تیي

 زض ّوچٌیي،. زاضز ٍخَز هؼٌازاضی تفاٍت هتَؾغِ زٍضُ

 هؼلواى تاٍضّای هیاًگیي تیي قٌاذتی فطایٌس گیطی خْت

 التقاعی یطیگ خْت زض ًیع ٍ ضاٌّوایی تا اتتسایی ّای زٍضُ

 هتَؾغِ ٍ ضاٌّوایی ّای زٍضُ هؼلواى تاٍضّای هیاًگیي تیي

 .قس هكاّسُ هؼٌازاضی تفاٍت

 هرتلف ذسهتی ؾَاتق تا هؼلواى تاٍضّای تیي آیا ـ 4

 ّای گیطی خْت اضظقوٌسی هیعاى پیطاهَى قیطاظ قْط

 زاضز؟ ٍخَز هؼٌازاضی تفاٍت زضؾی تطًاهِ گاًِ قف

 ظهیٌِ زض چٌسهتغیطُ ٍاضیاًؽ تحلیل اظ حانل ًتایح

  تطًاهِ گاًِ قف ّای گیطی خْت اضظقوٌسی هیعاى تِ تاٍض

 فطایٌس گطایاًِ، اًؿاى ػلوی، گطایی هٌغق ضفتاضی،) زضؾی

 تا هؼلواى ًظط اظ( اختواػی تاظؾاظی ٍ التقاعی قٌاذتی،

 هؼٌازاضی تفاٍت ،(7 قواضُ خسٍل) هرتلف ذسهتی ؾَاتق

 (.λ( 2 ٍ ) ًساز ًكاى ضا

 قیطاظ قْط ظى ٍ هطز هؼلواى تاٍضّای تیي آیا ـ 5

 تطًاهِ گاًِ قف ّای گیطی خْت اضظقوٌسی هیعاى پیطاهَى

 زاضز؟ ٍخَز هؼٌازاضی تفاٍت زضؾی

 هٌسضخات) هتغیطُ چٌس ٍاضیاًؽ تحلیل اظ حانل ًتایح

 ٍ هطز هؼلواى تاٍضّای تیي کِ زاز ًكاى ،(7 قواضُ خسٍل

 گاًِ قف ّای گیطی خْت اضظقوٌسی هیعاى ظهیٌِ زض ظى

 گطایاًِ، اًؿاى ػلوی، گطایی هٌغق ضفتاضی،) زضؾی تطًاهِ

 تفاٍت( اختواػی تاظؾاظی ٍ التقاعی قٌاذتی، فطایٌس

( 1ٍ) ًساضز ٍخَز هؼٌازاضی

λ.) 

  
 ّای تحهیلی هرتلفّای تطًاهِ زضؾی هؼلواى زٍضُگیطیـ ًتایح تحلیل ٍاضیاًؽ چٌسهتغیطُ هطتَط تِ خْت 5خسٍل 

 سطح معىاداری مقدار F درجٍ آسادی آمارٌارسش  آمارٌ

المبدای 

 يیلکش
 0001/0 22/3 365ي  2 90/0

 

ّای تطًاهِ زضؾی اظ ًظط گیطیعطفِ زض هتي هاًَا تطای هقایؿِ اضظقوٌسی خْتـ ًتایح تحلیل ٍاضیاًؽ یک 6خسٍل 

 ّای تحهیلی هرتلفهؼلواى زٍضُ

بزوامٍ  گیزیجُت

 درسی

مجمًع 

 مجذيرات
 میاوگیه مجذيرات آسادیدرجٍ 

 مقدار
F 

 سطح معىاداری

 01/0 64/4 921/0 2 841/1 رفتاری

 02/0 925/3 870/0 2 740/1 گزایی علمیمىطق

 0001/0 450/8 376/1 2 751/2 گزایاوٍاوسان

 04/0 202/3 548/0 2 095/1 فزایىد شىاختی

 04/0 067/3 618/0 2 235/1 التقاطی

 NS 486/1 299/0 2 598/0 باسساسی اجتماعی

 

 ّای تطًاهِ زضؾی هؼلواى تا ؾَاتق ذسهتی هرتلفگیطیخْتـ ًتایح تحلیل ٍاضیاًؽ چٌسهتغیطُ هطتَط تِ  7خسٍل 

 سطح معىاداری مقدار F درجٍ آسادی ارسش آمارٌ آمارٌ

المبدای 

 يیلکش
 NS 30/1 365ي  2 95/0
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گیری نتیجه و بحث

 تِ تاٍض هؼلواى کِ زازًس ًكاى پػٍّف ّای یافتِ

 تطای ٍ زاقتِ زضؾی تطًاهِ گیطی خْت قف ّط اضظقوٌسی

 کِ گًَِ ّواى ٍاقغ، زض. ّؿتٌس قائل ظیازی اضظـ آًْا ّوِ

 چِ اگط زاضز، هی اشػاى( ) چًَگ

 عَض تِ تَاى هی ضا زضؾی تطًاهِ هرتلف ّای گیطی خْت

 تَاًٌس ًوی آًْا لیکي ًوَز، هكرم کاغص ضٍی تط خساگاًِ

 ّای یافتِ تا یافتِ ایي. قًَس خسا ّن اظ هؼلن یک شّي زض

 ٍ چًَگ ،() یَ ضای ،() ضزیٌگ

 تَضًگ، اکثطی ٍ( ) ٍاًگ

) کاضقکی ٍ آٌّچیاى ثاًی، خؼفطی

 ّوِ زض کِ( 

 تااضظـ ضا زضؾی تطًاهِ ّای گیطی خْت توام هؼلواى آًْا

 قلوطٍ هؼلواى تیي، ایي زض. اؾت ضاؾتا ّن ًوَزًس، قلوساز

 گیطی خْت تطای ضا اضظقوٌسی هیعاى تیكتطیي پػٍّف

 گیطی خْت ایي کِ تاٍضًس ایي تط ٍ اًس گطفتِ ًظط زض ضفتاضی

 تطًاهِ عطاحی زض گیطی خْت ؾَزهٌستطیي ٍ تطیي تااضظـ

 گطایی هٌغق گیطی خْت تِ ًؿثت کِ حالی زض اؾت، زضؾی

 زایل تثییي زض. اًس زازُ تطٍظ ذَز اظ ضا اقثال کوتطیي ػلوی

 زض حاضط حال زض کِ ًوَز ًكاى ذاعط تایس هَضَع ایي

 قکل تِ زضؾی ّای تطًاهِ تسٍیي ٍ عطاحی ها کكَض

 پیف اظ زضؾی ّای تطًاهِ قالة زض ٍ گطفتِ نَضت هتوطکع

 ّای ضٍـ هؼیي، هحتَای هكرم، اّساف تا ٍ قسُ تؼییي

 کِ ،... ٍ هؼلَم پیف اظ اضظقیاتی ّای ضٍیِ ذال، اضائِ

 زضؾی تطًاهِ زض ضفتاضی گیطی خْت ًَػی تط زالت ّوگی

 اخطای ٍ اتالؽ هساضؼ تِ ،() زاضًس

 گفت تتَاى قایس اٍناف، ایي تا. گطزز هی هغالثِ ّا آى زقیق

 تطًاهِ عطاحی تِ ًؿثت فٌی ٍ ؾیؿتواتیک ضٍیکطز ایي کِ

 زضؾی تطًاهِ ّای گیطی خْت اؾت هوکي کكَض زض زضؾی

 یک ؾوت تِ ضا آًْا ٍ زازُ قطاض تأثیط تحت ضا هؼلواى

 اضظقوٌسی تِ تاٍض ٍ زضؾی تطًاهِ زض ضفتاضی گیطی خْت

. تاقس کطزُ ّسایت آى ظیاز

 ایي تَاًس هی ضاتغِ ایي زض زیگط احتوالی تثییي یک

 خایگاّی یافتي حال زض تسضیح تِ آٍضی في اهطٍظُ کِ تاقس

 زض حتی ٍ زضؼ ّای کالؼ ٍ هساضؼ زض ذَز تطای هٌاؾة

 ایي زض ػیٌی ّای هثال. اؾت آهَظاى زاًف ٍ هؼلواى تیي

 تط تأکیس زضؼ، ّای کالؼ َّقوٌسؾاظی هثحث ظهیٌِ،

 اتَهاؾیَى اعالػات، فٌاٍضی تط تاکیس هداظی، هحتَای تْیِ

 فطایٌسّای قثیل اظ هساضؼ اقساهات ٍ فطایٌسّا قسى

 تطگعاضی ،... ٍ ّا، تركٌاهِ اضؾال اضظقیاتی، ًام، ثثت

 ّای هْاضت  ظهیٌِ زض هؼلواى تطای ذسهت ضوي ّای زٍضُ

 زض کِ خایی آى اظ لصا،. اؾت کكَض زض ،... ٍ ای ضایاًِ

 زض آى هْن ًقف ٍ فٌاٍضی ضٍی تط ضفتاضی گیطی خْت

) گطزز هی تأکیس آهَظـ ٍ زضؾی تطًاهِ

 هَاضز اظ تؿیاضی زض گیطی خْت ایي حتی ٍ( 

 کِ ًیؿت تؼیس قَز، هی ذَاًسُ ًیع فٌاٍضاًِ گیطی خْت

 تحَات تأثیط تحت ًوًَِ گطٍُ زض حاضط هؼلواى اظ تؿیاضی

 قطاض آهَظقی تکٌَلَغی حَظُ زض پطٍضـ ٍ آهَظـ اذیط

 زض گیطی خْت ایي تطای ضا ظیازی اضظـ ًتیدِ زض گطفتِ،

 ظهیٌِ، ّویي زض. تاقٌس قسُ قائل زضؾی تطًاهِ عطاحی

 کاضقکی ٍ آٌّچیاى ثاًی، خؼفطی تَضًگ، اکثطی ّای یافتِ

(

 ًیع( ) ٍاًگ ٍ چًَگ ٍ( 

 ػلَم اؾاتیس کِ زٌّس هی ًكاى پػٍّف ایي یافتِ تا ضاؾتا ّن

 ضفتاضی گیطی خْت ًیع کٌگی ٌّگ هؼلواى ٍ هكْس پعقکی

 تطًاهِ عطاحی زض گیطی خْت تطیي تااضظـ ػٌَاى تِ ضا

 کَتطاى ّای یافتِ کِ حالی زض اًس، ًوَزُ اًتراب زضؾی

 هؿؤٍلیت گیطی خْت ،() ٍاًیؽ

 ٍ آزاهؿَى لی، ّای یافتِ ،(اختواػی ظؾاظیتا) اختواػی

 َّپط ٍ اًیؽ ،() اک

 ّای تحهیلی هرتلفّای تطًاهِ زضؾی هؼلواى زٍضُگیطیـ ًتایح تحلیل ٍاضیاًؽ چٌسهتغیطُ هطتَط تِ خْت 8خسٍل 

 سطح معىاداری مقدار F درجٍ آسادی ارسش آمارٌ آمارٌ

المبدای 

 يیلکش
 NS 14/0 366ي  1 99/0
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 ٍ( ) یَ ضای ،()

) کاضلؿَى ٍ خاًؿَى کاًیٌگْام،

 ّای یافتِ ٍ فطایٌسقٌاذتی گیطی خْت( 

 ٍ اهطیکایی هؼلواى تیي زض( ) خٌکیٌع

) اؾالهیاى ٍ هْط پاک ثاًی، خؼفطی

 ضیعی تطًاهِ ضقتِ زاًكدَیاى تیي زض( 

 تطیي تااضظـ ضا  گطایاًِ اًؿاى گیطی خْت هكْس زضؾی

 زض کِ اؾت شکط تِ اظم. اًس ًوَزُ هؼطفی گیطی خْت

) اؾالهیاى ٍ هْط پاک ثاًی، خؼفطی پػٍّف

 ضفتاضی گیطی خْت( 

 قسُ قلوساز زاًكدَیاى ًظط اظ گیطی خْت تطیي اضظـ کن

.اؾت

 ًؿثت تحهیلی هرتلف ّای زٍضُ هؼلواى تاٍض پیطاهَى

 ًكاى ّا یافتِ زضؾی، تطًاهِ ّای گیطی خْت اضظقوٌسی تِ

 زض هتَؾغِ ٍ اتتسایی ّای زٍضُ هؼلواى تاٍضّای تیي کِ زاز

 ٍ ػلوی گطایی هٌغق ضفتاضی، ّای گیطی خْت هَضز

 زٍضُ هؼلواى ٍ زاضز ٍخَز هؼٌازاضی تفاٍت گطایاًِ اًؿاى

 تیكتطی اضظـ هتَؾغِ زٍضُ هؼلواى تا هقایؿِ زض اتتسایی

 ضاؾتا، ّویي زض. قائلٌس هصکَض ّای گیطی خْت تطای

 اؾت ًکتِ ایي هؤیس ًیع( ) خٌکیٌع ّای یافتِ

 هتَؾغِ زٍضُ هؼلواى تِ ًؿثت اتتسایی زٍضُ هؼلواى کِ

. ّؿتٌس قائل گطایاًِ اًؿاى گیطی خْت تطای ضا تااتطی اضظـ

 زٍضُ هؼلواى تا هقایؿِ زض اتتسایی زٍضُ هؼلواى ػالٍُ، تِ

 تط تااضظـ ضا قٌاذتی گیطی خْت هؼٌازاض قکلی تِ ضاٌّوایی

 ًیع التقاعی گیطی خْت زض ّوچٌیي،. اًس ًوَزُ هؼطفی

 زٍضُ ٍ ضاٌّوایی زٍضُ هؼلواى تاٍضّای تیي هؼٌازاضی تفاٍت

 تِ ًؿثت( ضاٌّوایی زٍضُ هؼلواى ًفغ تِ) هتَؾغِ

 ّا یافتِ ًْایت، زض. زاضز ٍخَز گیطی خْت ایي اضظقوٌسی

 اختواػی تاظؾاظی گیطی خْت زض کِ اؾت آى اظ حاکی

 ًساضز ٍخَز زٍضُ ؾِ هؼلواى تاٍضّای تیي هؼٌازاضی تفاٍت

 ًكاى کِ( ) خٌکیٌع یافتِ تا یافتِ ایي کِ

 زٍضُ هؼلواى ٍ هتَؾغِ زٍضُ هؼلواى زیسگاُ تیي زّس هی

 تفاٍتی اختواػی تاظؾاظی گیطی خْت تِ ًؿثت اتتسایی

 یافتِ ًیع ٍ زاضز ٍخَز هتَؾغِ زٍضُ هؼلواى ًفغ تِ هؼٌازاض

( ) ٍضگاٍى ٍ تیْیتع پػٍّف

 هیاًگیي هتَؾغِ زٍضُ هؼلواى کِ اؾت آى اظ حاکی کِ

 ّواى کِ) اختواػی هؿؤٍلیت گیطی خْت زض ضا تااتطی

. ًیؿت ضاؾتا ّن زاضًس،( اؾت احتواػی تاظؾاظی گیطی خْت

 ٍ هْط پاک ثاًی، خؼفطی پػٍّف ًتایح کِ اؾت شکط تِ اظم

 ٍ( ) اؾالهیاى

 تا تقاتل زض ًیع( ) ٍاًگ ٍ چًَگ

 تِ تاٍض تیي هؼٌازاض تفاٍت ٍخَز کلی عَض تِ یافتِ، ایي

 ّای زٍضُ زض زضؾی تطًاهِ ّای گیطی خْت اضظقوٌسی

 ّای یافتِ کِ حالی زض کٌٌس، هی ضز ضا تحهیلی هرتلف

 ٍخَز تط کلی، عَض تِ( ) غٍ ٍ اًیؽ

 تحهیلی ّای زٍضُ هؼلواى تاٍضّای تیي هؼٌازاض تفاٍت

 اشػاى زضؾی تطًاهِ ّای  گیطی خْت ظهیٌِ زض هرتلف

. ًوایس هی

 ایداز زض هؼلواى ذسهت ؾاتقِ ًقف ظهیٌِ زض ّا یافتِ

 خْت اضظقوٌسی تِ ًؿثت آًاى تاٍض زض هؼٌازاض تفاٍت

 تاٍض تیي کِ زاز ًكاى ؾیزض تطًاهِ گاًِ قف ّای گیطی

 تفاٍت ظهیٌِ ایي زض هرتلف ذسهتی ؾَاتق تا هؼلواىِ

 تِ هٌدط ذسهت ؾاتقِ ػثاضتی، تِ. ًساضز ٍخَز هؼٌازاضی

 اضظقوٌسی تِ ًؿثت هؼلواى تاٍض زض تفاٍت ایداز

 ایي ظهیٌِ زض. اؾت ًكسُ زضؾی تطًاهِ ّای گیطی خْت

 عطف یک اظ ظیطا. اؾت تیكتط تحقیقات اًدام تِ ًیاظ یافتِ

 ؾي افعایف تا تَأم کِ ؾاتقِ افعایف کِ ضؾس هی ًظط تِ

. تگصاضز تأثیط افطاز اضظقی تاٍضّای ضٍی تط تتَاًس اؾت، افطاز

 ػَاهل خولِ اظ ؾي( ) قَاضتع ًظط تِ کِ چطا

) اؾت افطاز اضظقی تاٍضّای تط گصاض تأثیط

  هغالؼِ زض ظهیٌِ، ّویي زض(. 

 هؼلواى کِ گطزیس هكرم( ) اؾکیطٍ

 یکثاض ؾال چْاض ّط ـ تاضّا ضا ذَز زضؾی تطًاهِ گیطی خْت

 ًیع هٌظط ایي اظ تتَاى قایس زیگط، ؾَی اظ. زٌّس هی تغییط

 ٍیػگی زاضای اضظقی تاٍضّای چَى کِ کطز ًگاُ یافتِ ایي تِ

 ّؿتٌس،( ) تغییطات تطاتط زض پایساضی ٍ زٍام

 تط زضؾی تطًاهِ ّای گیطی خْت اضظقوٌسی تِ تاٍض لصا

 ًگطزیسُ تغییط زؾترَـ هؼلواى ؾاتقِ زض تغییط اؾاؼ

 ایي زض( ) پاخاضؼ گؿتطزُ تطضؾی. اؾت

 ٍ قًَس هی تكکیل کاض اٍایل زض تاٍضّا کِ زاز ًكاى ظهیٌِ
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 تٌاقضات هقاتل زض حتی زاضًس، ؾاظی ذَزخاٍزاًِ تِ توایل

 پایساض ٍ ثاتت تدطتِ یا تحهیالت ظهاى، هٌغق، اظ ًاقی

 ؾاتقِ کِ پصیطفت تَاى هی زٍم هٌظط اظ تٌاتطایي،. هاًٌس هی

 اضظقوٌسی ظهیٌِ زض آًاى تاٍضّای ًتَاًس هؼلواى ذسهت

 ایي. زّس قطاض تأثیط تحت ضا زضؾی تطًاهِ ّای گیطی خْت

 ٍ پیتَى ضایؽ، ًیوع، ـ فطیسهي هالیَظ، ّای یافتِ تا یافتِ

) اُتطایي

) اؾکیطٍ ّای یافتِ تا ٍ ّوطاؾتا( 

 ٍ( ) ٍاًگ ٍ چًَگ ،(

.ًیؿت ّوطاؾتا( ) خٌکیٌع ّای ًیعیافتِ

 تاب زض ظى ٍ هطز هؼلواى تاٍض تاب زض ّا یافتِ

 ضا هؼٌازاضی تفاٍت زضؾی تطًاهِ ّای گیطی خْت اضظقوٌسی

 خٌؿیت ػثاضتی، تِ. ًساز ًكاى گطٍُ زٍ ایي تاٍضّای زض

 تِ ًؿثت آًاى تاٍض زض هؼٌازاض تفاٍت ایداز تِ هٌدط هؼلواى

 آًدا اظ. اؾت ًكسُ زضؾی تطًاهِ ّای گیطی خْت اضظقوٌسی

 تطًاهِ ّای زیسگاُ تط قٌاؾی ضٍاى هثاًی تأثیط تِ تَخِ تا کِ

 خٌؿیت قٌاؾی ضٍاى لحاػ تِ کِ هَضَع ایي ٍ زضؾی

 ذال گطایف یک اًتراب پیطاهَى افطاز ًگطـ تط تَاًس هی

) تاقس زاقتِ تأثیط

 ٍ ًوَزُ ػول احتیاط تا یافتِ ایي تؼوین زض تایس ؛(

 هغالؼِ ایي کِ چطا. اؾت ضطٍضی تیكتط تحقیقات اًدام

 زض ظى ٍ هطز هؼلواى تیي هؼٌازاض تفاٍت ػسم اظ حاکی

 تِ کِ تَز زضؾی تطًاهِ ّای گیطی خْت گصاضی اضظـ هیعاى

 تا یافتِ ایي. زاضز تطضؾی ٍ تحث خای قٌاذتی ضٍاى لحاػ

) چي ٍ اًیؽ ؛() تیْیتع ّای یافتِ

) هیک ٍ اؾویت ـ کیَضتط ؛(

 ثاًی، خؼفطی تَضًگ، اکثطی ؛(

) کاضقکی ٍ آٌّچیاى

 ًیوع، ـ  فطیسهي هالیَظ، ،(

) اُتطایي ٍ پیتَى ضایؽ،

) ٍاًگ ٍ گچًَ ،(

 اؾالهیاى ٍ هْط پاک ثاًی، خؼفطی ٍ( 

 تا ٍ ّوؿَ( )

) ضزیٌگ ،() خٌکیٌع ّای یافتِ

) ٍضگاٍى ٍ تیْیتع ٍ( ) یَ ضای ،(

. اؾت ًاّوؿَ( 

 پیكٌْاز پػٍّف، ّای یافتِ تِ تَخِ تا پایاى، زض

 یا یک تِ کكَض زضؾی ّای تطًاهِ عطاحی زض کِ گطزز هی

 گیطی فطاخْت ًَػی ٍ ًٌوَزُ اکتفا ذال گیطی خْت چٌس

 اِػوال تا ػالٍُ، تِ. گطزز زًثال زضؾی تطًاهِ عطاحی اهط زض

 فطایٌس گطایاًِ، اًؿاى قثیل اظ ّایی گیطی خْت تط ضًگ پُط

 زضؾی ّای تطًاهِ عطاحی زض اختواػی تاظؾاظی ٍ قٌاذتی

 حس اظ تیف اتکای ٍ گصاضی اضظـ ػالقوٌسی، اظ کكَض

 تِ آًاى تاٍض کِ چطا. تکاٌّس ضفتاضی گیطی خْت تط هؼلواى

 تْیِ زضؾی، تطًاهِ اخطای زض ضفتاضی گیطی خْت

 ،... ٍ آهَظاى زاًف اضظقیاتی حتی ٍ یازگیطی ّای فطنت

 اّساف اظ قسى زٍض ٍ تحطیف هَخثات قسُ، ٍاقغ تأثیطگصاض

 ّای ذَاؾتِ ٍ ػالیق ًیاظّا، کطزى فسا ٍ تطتیتی انیل

 پػٍّكی اًدام ّوچٌیي،. ًوایس هی فطاّن ضا فطاگیطاى

 ّای گیطی خْت هقایؿِ تطای( کیفی ٍ کوی اظ تطکیثی)

 کكَض زضؾی ضیعاى تطًاهِ ٍ عطاحاى تا هؼلواى زضؾی تطًاهِ

 تَزى هحسٍز تِ تَخِ تا ًْایت، زض. قَز هی پیكٌْاز ًیع

 کِ اؾت آى تط نحیح قیطاظ، قْط هؼلواى تِ پػٍّف خاهؼِ

 ٍؾَاؼ تا کكَض کل هؼلواى خاهؼِ تِ ّا یافتِ تؼوین زض

 ٍ تیكتط تحقیقات اًدام تِ ضا کاض ایي ًوَزُ، ػول تیكتطی

. ًوَز آیٌسُ هَکَل زض تط ٍؾیغ

هنابع

.

.

.

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 87 / ...ارزضوندی هیساى باب در هعلواى باورهای ضناسایی

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1334 بهار ،دوازدهن سال (،44 )پیاپی 18ضواره ریسی درسی، دوره دوم،  در برناهه پصوهص /77

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

 

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

