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 ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر

 استان هرمسگان

 

مقایسٍ ی امید ي چشم اوداس آیىدٌ در داوشجًیان دارای جُت 

 گیزی مذَبی بیزيوی ي دريوی

 
 1سید عبدالًَاب سمايی

  wahab.samavi@gmail.comفضو هیبت فلمی زانطگبه هطتعگب ، گط ه ض ا  ضنبسی، پس  الىتط نیه: -1

 

 چکیدٌ
زاضای جه  گیطی تصهجی ثیط نی   زض نی ثوزه هسف پژ هص حبضط تمبیسه ی اتیس   چطم انساظ آینسه زض زانطجویب  

نفط اظ زانطجویب  تمغـ وبضضنبسی زانطگبه هطتعگب  ثب ض ش نمونه گیطی زض زستطس  60اس . ثه این تنؾوض تقساز 

انتربة   ثط اسبس نمطه هبی تمیبس جه  گیطی تصهجی ثه ز  گط ه زاضای جه  گیطی تصهجی زض نی   ثیط نی تمسیم 

تمبیسه ای ثوز وه جه  آظتو  فطضیه هبی پژ هص اظ تحلیل  اضیبنس چنس تتغیطی استفبزه -ك فلّیضسنس. ض ش تحمی

ضس. نتبیج تحمیك نطب  زاز وه زض هط ز  تتغیط اتیس   چطم انساظ آینسه تفب ت ثه عوض تقنی زاضی ثه سوز زانطجویب  

ثحث لطاض گطفته   ضمن اضائه ی پیطنهبزهبیی زاضای جه  گیطی تصهجی زض نی ثوزه اس . زض پبیب  تمبله، نتبیج توضز 

 ثطای پژ هص هبی آینسه ضاهىبضهبیی جه  پطزاذتن ثه تصهت   تبثیطات آ  زض زانطجویب  اضائه ضسه اس .

 

 : زانطجو، جه  گیطی تصهجی  کلمات کلیدی
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 ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر

 استان هرمسگان

 

 مقدمٍ -1

نی ثط آ  ثوزه اس . زض عول تبضید ض ا  یىی اظ تفبهیم تحوضی زض ظنسگی انسب  تصهت   جه  گیطی هبی تجت

ضنبسی تصهت   تتغیطهبی تطثوط ثه آ  توضز غفل  لطاض گطفته اس    حتی زض تواضزی   اظ جمله ثه  سیله ی 

. ثب این حبل، اتط ظه ثب ]1[فط یس، اظ آ  ثه فنوا  یىی اظ تحس زی  هبی ض ا  ضنبذتی انسب  یبز ضسه اس  

، تصهت ثه فنوا  یىی اظ نیط تنسی هبی آزتی ز ثبضه توضز توجه لطاض گطفته گستطش ض ا  ضنبسی تثج  نگط

 .  ]4   3، 2[اس  

تصهت یىی اظ زغسغه هبی ثنیبزی   تهم ظنسگی ثطط زض عول تبضید ثوزه اس . استفبزه اظ تصهت زض ظنسگی ثه 

ثب ضهب   افتمبزت افطاز  زالیل فطزی   اجتمبفی تتفب ت ثوزه اس . ثه فجبضت زیگط، توجه ثه تصهت ضیطه زض

ثطای ا لین ثبض ض یىطزهبی تتفب ت ثه تصهت ضا ثب استفبزه اظ اصغالح جه   ]5[( 1967) 1زاضز. آلپوضت   ضأس

گیطی تصهجی نطب  زازنس. ثط این اسبس، جه  گیطی تصهجی ثه افتمبزات، ثب ضهبی اضظضی، اذالق   نوؿ نگبه   

این تحممب  زض تمسیم ثنسی جه  گیطی هبی . ]5[تی اضبضه زاضز زیسگبه انسب  نسج  ثه ذوزش   جهب  هس

تصهجی اظ ز  نوؿ جه  گیطی تصهجی ثیط نی   زض نی سرن گفته انس. افطاز زاضای جه  گیطی تصهت ثیط نی، 

( 1967هبی ظنسگی تی زاننس. آلپوضت   ضأس )وسبنی هستنس وه تصهت ضا  سیله ای ثطای زستیبثی ثه هسف

فطاز اظ تصهت ثه فنوا   سیله ای ثطای وست تنبفـ فطزی ثهطه تی گیطنس   تصهت ضا پله ای ثطای تقتمسنس این ا

. ضواهس پژ هطی نطب  تی زهس افطاز زاضای این ]5[تطلی   ضسیس  ثه تنبصت   تمب م اجتمبفی تی پنساضنس 

ی نساضنس   سغح پبیینی جه  گیطی تصهجی اظ ضضبی  اظ ظنسگی پبیینی ثطذوضزاضنس، نسج  ثه آینسه نگبه تثجت

 اظ اتیس ضا گعاضش تی وننس. 
اظ زیگط سو، افطازی وه زاضای جه  گیطی تصهجی زض نی هستنس، ثه تصهت فطك   فالله زض نی زاضنس. 

ثطایطب  اضظضمنس   ثب اهمی  اس . این گط ه تقنی   تفهو م حیبت  یضرصی  تصهجی   انگیعه زض نی تصهج

جی تی زاننس   ثب زض نی وطز  اضظش هبی تصهجی زاضای ضرصیتی تنسجم   یه انسبنی ضا زض گط  افمبل تصه

پبضچه هستنس. افطاز ثب جه  گیطی تصهجی زض نی، ایمب  ثه ذسا نس ضا ثه فنوا  یه اضظش تتقبلی تحسوة تی 

این . زض ثب ض ]6[وننس   انگیعش اصلی آنب  اظ انجب م افمبل تصهجی اضتجبط ثب ذسا  وست ضضبی ا  تی ثبضس 

هبی تبزی   اجتمبفی ووتبه تست نیس ، ثلىه تصهت ذوز افطاز، اصوالً تصهت  سیله ای ثطای زستیبثی ثه هسف

ثه ذوز نوفی تقهس زض نی   فطزی تحسوة تی ضوز. افطاز زاضای جه  گیطی تصهجی زض نی تطتبق اتوض 

بل زض ظنسگی ضرصی ذوز تصهجی هستنس. آنب  تالش تی وننس تب تصهت ضا  سیله ای ثطای انسجب م   وم

ضواهس پژ هطی نطب  تی زهس وه افطاز زاضای جه  گیطی تصهجی زض نی ثه آینسه نگبه  .]7[استفبزه وننس 

تثج  زاضنس، اظ ذوش ثینی ثطذوضزاضنس، اتیس اضی سغح ثبالیی ضا گعاضش تی وننس   ضضبی  اظ ظنسگی سغح 

 .   ]7[ثبالیی زاضنس 

ثه  2انسب  اس  وه ثب تصهت ضاثغه ی نعزیىی زاضز. اتیس زض فطهنگ  ثستط اتیس یىی اظ  یژگی هبی تثج  

فنوا  تمبیل ثه وبض وطز  ثب چیع ثب اضظضی همطاه ثب انتؾبض  لوؿ آ  زض عول ظتب  تقطیف ضسه اس . زض عی 

ه هسف ض ا  پعضىب    ض ا  ضنبسب ، اتیس ضا ثه فنوا  انتؾبض تثج  ثطای زس  یبثی ث 1960تب  1950زهه هبی 

اؽهبض تی زاضنس وه لسضت اتیس ثه فنوا  یه نیط ی  ]10[( 2004  همىبضا  ) 3لوپع .]9   8[توصیف وطزه انس 

انگیعضی زض سطتبسط تبضید ض ا  ضنبسی توضز ثحث   ثطضسی لطاض گطفته اس . اضظش اتیس ثه لسضتی اس  وه زض 

                                                           
1
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2
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اتیس  ]11[( 2002) 1اتیس اس . ثه افتمبز اسنبیسضآینسه نهفته اس ، اظ این ض  نگبه ثه آینسه تولفه ی تحوضی 

تهبضتی آتوذتنی اس  وه اظ عطیك جطیب  اجتمبفی ضس  اظ سبل هبی ووزوی آتوذته تی ضوز. اسنبیسض 

( ثه تبهیتی فقبل اظ تفهو م اتیس افتمبز زاضز وه زض ثط گیطنسه ی زاضتن هسف، ثطنبته ضیعی   زاضتن 2002)

ف ثب زض نؾط گطفتن توانـ ضسیس  ثه هسف   تمبثله ثب این توانـ اس . ثه عوض، ولی اضازه ثطای زس  یبثی ثه هس

زض ازثیبت پژ هطی تقطیف   توصیف هبی تتقسزی اظ اتیس اضائه ضسه اس  وه زض ثطذی اظ اتیس ثه فنوا  یه 

 ]12[ (1996) 2سبظه ی ضنبذتی   زض ثطذی زیگط اظ آ  ثه فنوا  یه تفهو م فبعفی یبز وطزه انس. تثالً نب 

اتیس ضا تمبیل ولی فطز ثه سبذتن آینسه   نوفی پبسد تثج  ثه آینسه ی ازضان ضسه تی زانس. اظ نگبه ته 

اوثطی  تطز م اتیس ضا ثه فنوا  یه هیجب  توصیف تی وننس؛ هیجب  هبیی وه  ]13[  (2007) 4  چب  3اینیس

 انسبنی  جوز نساضز.  اظ هیجب  هبی تطس، ذطم یب فطك ثبالتط اس    زض توجوزات غیط

پژ هص هبی تتقسز ثه اتیس ثه فنوا  یه تولفه ی تثج  وه ثط پیبتسهبی ضنبذتی   فبعفی افطاز توثط اس ، 

اضبضه وطزه انس. سغح ثبالی اتیس ثب ثهعیستی ض ا  ضنبذتی، ونبض آتس  ثب استطس، تنؾیم پطیطبنی هیجبنی، 

 .]15   14[ف  تحصیلی همطاه ثوزه اس  فعت نفس، ضبیستگی اجتمبفی، ذوزوبضآتسی   پیطط

انس وه نوجوانب    ثعضگسبال  ثب سغوح ثبالی اتیس اضی زض توضوفبت تطثوط ثه تسضسه، تحممب  نطب  زازه

. اتیس ثه عوض تؤثطی ثط ثسیبضی ]16[تسئله   ثهعیستی ض انی فملىطز ثهتطی زاضنس  ضظش، حفؼ سالتتی، حل

اس ، چطا وه افطاز اتیس اض ثهتط لبزضنس تب هسف هبی تؤثطی ضا تقیین وننس   هبی ظنسگی تأثیط گصاض اظ حوظه

زهس وه اتیس اضی ثبالتط یه   هب اتربش وننس. یبفته هبی پژ هطی نطب  تیی این هسفثبضه تصمیمبت تنبسجی زض

 .]17[ اثغه زاضزهبی افسطزگی ضفطز ثه عوض تثج  ثب فعت نفس   ضبیستگی ازضان ضسه   ثه عوض تنفی ثب نطبنه

زاضز یىی اظ تتغیطهبی تبثیطگصاض  ]18[( 1951) 5تتغیط چطم انساظ آینسه وه ضیطه زض تسل فضبی ظنسگی لوین

گیطی   نگطش فطز نسج  ثه گصضته، حبل   ثط پیبتسهبی ض ا  ضنبذتی افطاز تی ثبضس. چطم انساظ ثه جه 

ة ظتبنی، گصضته، حبل   آینسه، ضا ثب استفبزه اظ ض ش ( سه چبضچو1999) 6آینسه اضبضه زاضز. ظیمجبضز    ثویس

ی تنفی، ظتب  حبل ی تثج ، گصضتهتحلیل فواتل، ثه پنج فبتل توسقه زازنس. این پنج فبتل ضبتل گصضته

ی تثج  ثیطتط ثه نگطش تثج    فبعفی لصت گطا، ظتب  حبل ترطة   آینسه تی ثبضنس. چطم انساظ گصضته

ی زیسگبهی آظاضنسه زض توضز گصضته اس . ی تنفی زضثطگیطنسهضز. چطم انساظ گصضتهنسج  ثه گصضته اضبضه زا

ی ض یسازهبی آسیت ظا زض گصضته اس . چطم انساظ حبل لصت گطا نطب  ی تجطثهچنین زیسگبهی احتمبالً نتیجه

انساظ حبل ی نگطضی ذغطوننسه نسج  ثه ظنسگی همطاه ثب اضضبی فوضی نیبظهب اس ؛ زض حبلی وه چطم زهنسه

ی نگطضی اس  وه ثط اسبس آ  فطز نسج  ثه ظتب  حبل احسبس نباتیسی تی ونس   ترطة تنقىس وننسه

ونتطل چنسانی ثط افمبل ذوز نساضز. چطم انساظ آینسه نیع ثبظنمبیی نگطضی اس  وه عجك آ  فطز ثطای ضسیس  

 .]20   19[ونس هب   اتتیبظهبیی زض آینسه تالش تیثه هسف

( چطم انساظ آینسه ضا یىی اظ جنجه هبی تهم نؾب م ضنبذتی انسب  تی زاننس؛ سبظه ای 2008    ثویس )ظیمجبضز

وه پبیه ای تحىم ثطای تقیین هسف هبی ضرصی   ثطنبته ضیعی ثطای ز ضه هبی ظنسگی فطاهم تی ونس، ثه 

 نمص فل  . ثه]21[وب ش زض انتربة هبی آینسه ومه تی ونس   ثط گطفتن تصمیم هبی تهم اثط تی گصاضز 

                                                           
1
 - Snyder 

2
- Nunn  

3
- MacInnis 

4
- Chun  

5
- Lewin  

6
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 تواز تصطف سوء تثل تتفب تی، پژ هطی تسیطهبی زض آینسه انساظ چطم انسب ، ظنسگی زض سبظه این حیبتی

 ،2توضالع-زیبظ    فطاضی) هب وننسه تموی  زضیبف  زض تبذیط ]22[ ،(2006 ،1سولی   فیلین اپوستولیسیس،)

 ؛2008 ،4آزالثو) پط ضش     آتوظش ]24[ (2002 ،3وبضستنسن    لنگ) اجتمبفی ض اثظ ]23[، (2007

 نطب  ترتلف، هبی پژ هص زض همچنین،. اس  گطفته لطاض ثطضسی توضز ]26   25[( 2008 ،5ضل   هبسمن

زاضز  اثط ض انی سالت    هب اضظش هب، نگطش ضفتبضهب، اظ  سیقی ی زاتنه ثط آینسه انساظ چطم وه اس  ضسه زازه

 تثج  هبی جنجه ثب آینسه انساظ چطم وه انس سبذته آضىبض هب، پژ هص اظ ضیثسیب این، ثط فال ه. ]28   27[

   29[ زاضز  ضاثغه ذغط، پط ضفتبضهبی وبهص   تحصیلی پیططف  ذوزوبضآتسی، تثل افطاز، ظنسگی اظ تتقسزی

19[ .  

ی تصهجی، ثط این اسبس   ثب توجه ثه یبفته هبی پژ هص هبی پیطین   نیع ض اثظ تفهوتی تتغیطهبی جه  گیط

اتیس   چطم انساظ آینسه، زض پژ هص حبضط سقی ثط آ  ثوزه اس  تب سغوح اتیس   چطم انساظ آینسه زض 

زانطجویب  زاضای جه  گیطی تصهجی ثیط نی   زض نی توضز تمبیسه لطاض گیطز. اظ این ض  فطضیه هبی پژ هطی 

 ظیط توضز آظتو  لطاض گطفتنس:

ض نی زض تمبیسه ثب زانطجویب  زاضای جه  گیطی تصهجی زانطجویب  زاضای جه  گیطی تصهجی ز -

 ثیط نی ثه عوض تقنی زاضی اظ اتیس ثبالتطی ثطذوضزاض تی ثبضنس.

زانطجویب  زاضای جه  گیطی تصهجی زض نی زض تمبیسه ثب زانطجویب  زاضای جه  گیطی تصهجی  -

 ضنس.ثیط نی ثه عوض تقنی زاضی اظ چطم انساظ آینسه ی ثبالتطی ثطذوضزاض تی ثب

 

 ريش ي مًاد -2

تن اظ زانطجویب  ز ضه  60تمبیسه ای تی ثبضس. ثه این تنؾوض تقساز -تغبلقه ی حبضط توصیفی اظ نوؿ فلّی

وبضضنبسی زانطگبه هطتعگب  ثب ض ش نمونه گیطی زض زستطس انتربة ضسنس. این زانطجویب  ثط اسبس نمطه 

یطی تصهجی ثیط نی   جه  گیطی تصهجی هبی وست ضسه زض تمیبس جه  گیطی تصهجی ثه ز  گط ه جه  گ

نفط زض گط ه جه  گیطی  30نفط زض گط ه جه  گیطی تصهجی ثیط نی     30زض نی تمسیم ضسنس. ثط این اسبس 

 تصهجی زض نی لطاض گطفتنس.

اثعاضهبی توضز استفبزه زض پژ هص حبضط فجبضت ثوز اظ تمیبس جه  گیطی تصهجی، تمیبس اتیس اسنبیسض   

چطم انساظ آنسه ظیمجبضز  وه زض ازاته تطرصبت هط یه اضائه تی گطزز. ثطای سنجص جه  گیطی پطسطنبته ی 

(، وه ثطای سنجص جه  گیطی زض نی   1967تمیبس جه  گیطی تصهجی، سبذته آلپوضت   ضاس ) تصهجی، اظ

ط ثه جه  تبزه تطثو 11تبزه تی ثبضس ) 20ثیط نی تصهت سبذته ضسه اس ، استفبزه ضس. این تمیبس زاضای 

( وه ض ی یه عیف 20تب  12تبزه تطثوط ثه جه  گیطی زض نی اظ تبزه  9،   11تب  1گیطی ثیط نی ، اظ تبزه 

تب  11پنج زضجه ای اظ نوؿ لیىطت نمطه گصاضی تی ضونس. زاتنه نمطه زض ذطزه تمیبس جه  گیطی ثیط نی اظ 

طه ثبال زض هط ذطزه تمیبس نطبنه تمبیل تی ثبضس. نم 45تب  9  زض ذطزه تمیبس جه  گیطی زض نی اظ  55

 ثطای   73/0 زض نی گیطی جه  تمیبس ذطزه ثطای پبیبیی ثیطتط فطز ثه آ  جه  گیطی تی ثبضس. ضطایت

                                                           
1
- Apostolidis, Fieulaine & Soulé  

2
- Ferrari  & Diaz-Morales   

3
- Lang  & Carstensen   

4
- Adelabu  

5
- Husman & Shell  
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 توسظ پطسطنبته این ض ایی.]30[ (2000 ، 1ضطتن) اس  ضسه گعاضش 66/0 ثیط نی گیطی جه  تمیبس ذطزه

زض پژ هص  .]30[ انس وطزه تأییس ضا آ  ترتلفی تحمیمبت   اس  ضسه گعاضش تغلوة( 1967) ضاس   آلپوضت

 77/0حبضط ثطای هطیه اظ ذطزه تمیبس هبی زض نی   ثیط نی ضطایت پبیبیی ثه ض ش آلفبی وط نجبخ ثه تطتیت 

 تحبسجه ضس.  72/0  

 8 بستمی این. ضس استفبزه( 1991) همىبضا    اسنبیسض ی سبذته اتیس، تمیبس اظ اتیس تتغیط سنجص جه 

 ضسه ثنسی زضجه( 8) زضس  وبتالً تب( 1) غلظ وبتالً اظ زضجه ای هط  تمیبس یه اسبس ثط وه زاضز تبزه

زهنسه  نطب  تمیبس این زض ثبالتط نمطه ی. ثبضس تی 64 نمطه حساوثط   8 پطسطنبته این زض نمطه حسالل. اس 

 .اس  اتیس تسیطیبثی   اتیس فبتلی  ب من ثه تمیبس ذطزه ز  زاضای پطسطنبته این. اس  ثبالتط اتیس اضی ی

 ]31[ ،(1991) همىبضا    اسنبیسض پژ هص زض اتیس تسیطیبثی   اتیس فبتلی  تمیبس هبی ذطزه پبیبیی ضطایت

ضضبی   آ  سبظنسگب   سیله ی ثه پطسطنبته این فبتلی سبذتبض. اس  ضسه گعاضش 74/0   66/0 تطتیت ثه

 ثب اتیس تسیطیبثی   اتیس فبتلی  تمیبس هبی ذطزه پبیبیی ضطایتزض پژ هص حبضط . اس  ضسه افال م ثرص

 .تحبسجه ضس 81/0   74/0 ثب ثطاثط تطتیت ثه وط نجبخ آلفبی ض ش اظ استفبزه

 این. ضس استفبزه ثویس   ظیمجبضز  ی سبذته آینسه، انساظ چطم ی پطسطنبته اظ آینسه انساظ چطم سنجص جه 

 وبتالً تب( 1) تربلفم وبتالً اظ ای زضجه پنج تمیبس یه اسبس ثط وه س ا ضسه تطىیل تبزه 13 اظ پطسطنبته

 ی نمطه. ثبضس تی 65 نمطه حساوثط   13 پطسطنبته این زض نمطه حسالل. اس  ضسه ثنسی زضجه( 5) توافمم

 تغبلقه ی زض پطسطنبته این پبیبیی ضطیت .اس  ثبالتط آینسه انساظ چطم ی زهنسه نطب  تمیبس این زض ثبالتط

 ثب ثویس   ظیمجبضز . اس  ضسه گعاضش 75/0 پژ هص حبضط ثب ض ش آلفبی وط نجبخ ثطاثط ثب زض   77/0 اصلی

 .]19[وطزه انس  تبییس ضا پطسطنبته این سبذتبض فبتلی، تحلیل ض ش اظ استفبزه

ض جه  تحلیل زازه هب زض لسم  توصیفی آتبضهبی توصیفی تیبنگین   انحطاف استبنساضز تحبسجه ضس   ز

لسم  استنجبعی جه  آظتو  فطضیه هبی پژ هص اظ تحلیل  اضیبنس چنستتغیطی استفبزه ضس. تجعیه   

  یطایص ضبنعزهم انجب م گطف . spssتحلیل آتبضی این پژ هص ثب استفبزه اظ نط م افعاض 

 

 یافتٍ َا -3

زض ثرص توصیفی تیبنگین، انحطاف استبنساضز، حسالل   حساوثط نمطه هبی زانطجویب  زاضای جه  گیطی 

 اضائه ضسه اس . 1تصهجی ثیط نی   زض نی زض پطسطنبته هبی اتیس   چطم انساظ آینسه تحبسجه   زض جس ل 
 

دريوی  ي بیزيوی مذَبی گیزی جُت رایدا داوشجًیان َای ومزٌ حداکثز ي حداقل استاودارد، اوحزاف میاوگیه، -1جديل 

 در متغیزَای پژيَص

 

                                                           
1
- Sherman  

انحطاف  تیبنگین گط ه تتغیط

 استبنساضز

 حساوثط حسالل

 57 23 52/10 19/46 زض نی چطم انساظ آینسه

 54 19 64/10 09/41 ثیط نی

 56 20 16/10 61/44 زض نی اتیس

 53 17 88/9 31/41 ثیط نی
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( MANOVAبنگین ز  گط ه ثه  سیله ی تحلیل  اضیبنس چنس تتغیطی )جه  آظتو  فطضیه هبی پژ هص، تی

توضز تمبیسه لطاض گطف . لجل اظ انجب م این تحلیل، تفط ضه هبی تحلیل  اضیبنس چنس تتغیطی ثطضسی ضس وه اظ 

 هبی ضیت  اثسته، همگنی تتغیطهبی ثین ذغی ی ضاثغه تتغیطه،  جوز چنس   تتغیطه ته نؾط ثهنجبضی

- اضیبنس  اثسته   همگنی تبتطیس هبی تتغیطهبی ثین چنسگبنه ذغی  اثسته، فس م هم یطهبیتتغ ضگطسیو 

 اضائه ضسه اس . 2ترغی تطرصی تطبهسه نطس. نتیجه ی تحلیل تبنوا زض جس ل  وو اضیبنس
 

 وتایج تحلیل ياریاوس چىد متغیزی )ماوًا( ريی میاوگیه متغیزَای پژيَص در دي گزيٌ -2جديل 

   

تقنی زاض تی  p ≤ 001/0س  وه زض سغح ا 58/26التجسای  یلىع تطبهسه ضسه عجك تنسضجبت جس ل فوق، 

ثبضس. این ثسین تقنی اس  وه ثین ز  گط ه حسالل اظ لحبػ یىی اظ تتغیط هبی تحمیك تفب ت تقنی زاضی  جوز 

نتبیج تحلیل  اضیبنس یه ضاهه ضا، زض تتن تبنوا، ض ی هط یه اظ تتغیطهبی  اثسته زض پژ هص  3زاضز. جس ل 

 حبضط نطب  تی زهس.

 
 وتایج تحلیل ياریاوس یک راٍَ بزای مقایسٍ  متغیزَای پژيَص در دي گزيٌ -3جديل 

تجموؿ  تتغیط

 تجص ضات

تیبنگین  زضجه آظازی

 تجص ضات

F  سغح تقنی زاضی
(p) 

 ≤ 007/0 76/7 50/331 1 50/331 اتیس

 ≤ 004/0 01/4 06/129 1 06/129 چطم انساظ آینسه

 

زاضی گط ه زض تتغیطهبی اتیس   چطم انساظ آینسه تفب ت تقنی ثین ز  تنسضجبت جس ل فوق نطب  تی زهس وه 

  جوز زاضز.

 بحث ي وتیجٍ گیزی -4

هسف اظ انجب م پژ هص حبضط تمبیسه ی سغوح اتیس   چطم انساظ آینسه ثه فنوا  ضبذص هبی سالت  ض انی زض 

زض هط ز  تتغیط،  زانطجویب  زاضای جه  گیطی تصهجی زض نی   ثیط نی ثوز. نتبیج تحلیل هب نطب  زاز وه

تفب ت ثه عوض تقنی زاضی ثه سوز زانطجویب  زاضای جه  گیطی تصهجی زض نی ثوزه اس . یبفته هبی ثه زس  

 . ]7   6، 5 [آتسه همسو ثب پژ هص هبی گصضته ثوزه اس  

بی افطاز زض تجیین یبفته ی ثه زس  آتسه زض توضز تتغیط اتیس تی توا  ثه نؾطیه ی اتیس اسنبیسض   نیع  یژگی ه

زاضای جه  گیطی تصهجی زض نی استنبز وطز. عجك نؾطیه ی اتیس افطاز پطاتیس اظ انسیطه هبی فبتلی    

 dfفطضیه نسج  F اضتمس آظتو  هب

 

 (p)سغح تقنی زاضی  df ذغب

 ≤ 001/0 57 2 58/26 48/0 اثط پیالیی

58/26 52/0 التجسای  یلىع  2 57 001/0 ≥ 

58/26 93/0 اثط هتلینگ  2 57 001/0 ≥ 

58/26 93/0 ثعضگتطین ضیطه ض ی  2 57 001/0 ≥ 
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تسیطیبثی ثبالتطی ثطذوضزاضنس. ثه فجبضت زیگط زاضتن هسف هبی سغح ثبال   تس ین ضاهىبضهبیی ثطای ضسیس  ثه 

ایمب  ثه ذسا نس ضا ی جه  گیطی تصهجی زض نی آ  هب، تفهو م تحوضی اتیس اضی اس . اظ عطف زیگط، افطاز زاضا

هبی تبزی   اجتمبفی   ثب ض زاضنس تصهت  سیله ای ثطای زستیبثی ثه هسف ]6[یه اضظش تتقبلی تی زاننس

نیس ، ثلىه تصهت ذوز ثه ذوز نوفی تقهس زض نی   فطزی تحسوة تی ضوز   اظ آ  ثطای زس  یبثی ثه هسف 

ثسیهی اس  زاضتن چنین نگبهی ثه تصهت تی  .]7[وز استفبزه تی وننس انسجب م   ومبل زض ظنسگی ضرصی ذ

 توانس سغح اتیس اضی افطاز ضا زض ظنسگی افعایص زهس.

زض تجیین یبفته ی ثه زس  آتسه زض توضز چطم انساظ آینسه نیع تی توا  ثه ضجبه  هبی تیب  جه  گیطی 

چطم انساظ آینسه زض ثطگیطنسه زاضتن نگبهی تثج  تصهجی زض نی   چطم انساظ آینسه استنبز وطز. زض حبلی وه 

ثه آینسه اس  زض تطوع تفهو م جه  گیطی تصهجی زض نی نیع زاضتن نگبهی ذوش ثینبنه ثه آینسه تغطح اس . 

تنغمی اس  وه تصوض ونیم افطاز زاضای جه  گیطی تصهجی زض نی ثه اهساف ووتبه تست پبیجنسی ثه تصهت 

اظ تصهجی ثوز  ضا اضتجبط ثب ذسا  وست ضضبی ا  تی زاننس. هسفی وه ثه ض ضنی  توجه نساضنس   زض نهبی  هسف

 یه هسف پبیساض   تقغوف ثه آینسه اس .

ثه عوض ولی یبفته هبی ثه زس  آتسه زض پژ هص حبضط نطب  زاز وه نوؿ نگبه ثه تصهت   وبضوطزهبی آ  تی 

زاضتن نگبه اثعاضی ثه تصهت تی توانس تبثیطات تنفی  توانس ثط سالت  ض انی افطاز تبثیط تقنی زاضی زاضته ثبضس.

ثط سالت  ض انی افطاز   اتربش ض یىطزی تقنی گطا   تتقبلی ثه آ  تی توانس زض ثطگیطنسه ی اثطات تثجتی ثط 

سالت  ض انی افطاز ثبضس. زض ونبض یبفته هبی ثه زس  آتسه، تحس زی  هبیی زض پژ هص حبضط  جوز زاضز وه زض 

ه هب ثبیس تس نؾط لطاض گیطز. تحس ز ثوز  نمونه ی پژ هص ثه زانطجویب  زانطگبه، استفبزه اظ ض ش تقمیم یبفت

نمونه گیطی زض زستطس   استفبزه اظ پطسطنبته هبی ذوزگعاضضی اظ تهمتطین این تحس زی  هبس . زض 

طضسی لطاض زاز. انجب م پژ هص هبی آینسه تی توا  پژ هص حبضط ضا زض زانص آتوظا ، تقلمب    وبضتنسا  توضز ث

تحلیل هبی آتبضی تتفب تی تثل ضگطسیو    همجستگی نیع تی توانس سهم هط یه اظ جه  گیطی هبی تصهجی 

ضا زض ضبذص هبی سالت  ض انی تجیین ونس. تتغیطهبیی تثل ثهعیستی ض انی   شهنی، فعت نفس   هوش 

ی تصهجی افطاز لطاض گیطنس. پیطنهبز تی تقنوی تتغیطهبیی هستنس وه تی تواننس تح  تبثیط جه  گیطی هب

 ضوز زض پژ هص هبی آینسه چنین ض نسی توضز توجه لطاض گیطز.   

یبفته هبی ثه زس  آتسه زض پژ هص حبضط تی توانس تسئوال    تتولیب  فطهنگی زانطگبه هب ضا زض ثطنبته ضیعی 

ویب  ثه تصهت تی توانس تح  تبثیط پیطاتو  فقبلی  هبی زینی   تصهجی زانطجویب  یبضی زهس. نگبه زانطج

آتوظش هب   تطب ضه هبی اضائه ضسه زض این ظتینه لطاض گیطز. پیطنهبز تی گطزز ثه تنؾوض پبسرگویی ثه سواالت 

زانطجویب  زض ظتینه هبی زینی   تصهجی   جه  زهی ثه ض یىطزهبی تصهجی آ  هب ثط اسبس جه  گیطی 

زستطس زانطجویب  ثبضنس   نیع زض تطاوع تطب ضه ی زانطجویی زض زض نی، تترصصب    وبضضنبسب  تصهجی زض 

 زانطگبه هب، ذستبت تطب ضه تصهجی نیع زض ونبض سبیط ذستبت تطب ضه ای اضائه گطزز.  
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