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٘دٕ ٝػدٓ صیجذ ،حسٗ ػّی ٔحٕذی
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چکیذه
تحمیك حبظش ثبٞذف ثشسسی سؽح تحصیالت ٚاِذیٗ  ٚا٘تخبة اٍِٛی حُ ٔسئّ ٝدس ثیٗ خب٘ٛادٜٞبی داسای فشص٘ذ وٓتٛاٖ
رٙٞی ضٟشستبٖ ٌٙبثبد دس سبَ  1393ا٘دبْضذ ٜاست .ایٗ پژٞٚص ٔمؽؼی ،دس سؽح ػّی  ٚثب تىٙیه پیٕبیص صٛست
ٌشفت ٝاست .خبٔؼ ٝآٔبسی ضبُٔ خب٘ٛادٜٞبی داسای فشص٘ذ وٓتٛاٖ رٙٞی ٌٙبثبد است و ٝحذٚد  300خب٘ٛاد ٜثٛد٘ذ .حدٓ
ٕ٘ 169 ٝ٘ٛخب٘ٛاد ٜثشآٚسد ضذ ٜو ٝث ٝوٕه سٚش ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی سبد ٜا٘تخبة ٌشدیذٜا٘ذ .ثشای دستیبثی ث ٝایٗ ٞذف
ثٝػٛٙاٖ ٔجب٘ی اصّی پژٞٚص اص ٔمیبس سجه حُ ٔسئّ ٝصٚسیال ٌّٚذفشد استفبدٕٛ٘ ٜدیٓ .یبفتٞٝب ٘طبٖ ٔیدٞذ وٝ
تحصیالت پذس ثش سٚی اثؼبد خٟت ٌیشی ٔٙفی ثٔ ٝسئّ ،ٝسجه تىب٘طی  ٚسجه اختٙبثی اص اثؼبد اٍِٛی حُ ٔسئّٝ
ٕٞجستٍی اص ٘ٛع ٔٙفی داسد .تحصیالت ٔبدس ٘یض تٟٙب ثش ثؼذ سجه تىب٘طی تأثیش ٘ذاضتٕٞ ٚ ٝجستٍی  ٚساثؽ ٝتحصیالت
ٔبدس ٘سجت ث ٝتحصیالت پذس ثش سٚی اثؼبد ٔختّف اٍِٛی حُ ٔسئّ ،ٝثیطتش ٔیثبضذ.
کلیذ واژه هب :سؽح تحصیالت ،اٍِٛی حُ ٔسأِ ،ٝوٓ تٛاٖ رٙٞی

فشآیٙذ تِٛذ ٘ٛصاد ثب س٘حٞبی فشاٚا٘ی ٕٞشا ٜاست ِیىٗ ثشای ٚاِذیٗ ِزتثخص ٔیثبضذ .ثبٚخٛد ثسیبسی اص ٔطىالت وٚ ٝاِذیٗ ثشای تِٛذ فشص٘ذ خٛد
ٔتحُٕ ٔیض٘ٛذ أیذ ث ٝسبِٓ  ٚؼجیؼی ثٛدٖ وٛدن ٔؼٕٛالً ٔٛخت احسبس اػتٕبد دس آٖٞب  ٚدس٘تید ٝپزیشش وٛدن ٔیٌشدد .ثٔٝحط آٌب ٜضذٖ
ٚاِذیٗ اص ٔؼِّٛیت فشص٘ذ ،تٕبْ آسصٞٚب  ٚأیذٞبی آٖٞب ٔجذَ ث ٝیبس ضذٔ ٚ ٜطىالت ،ضشٚع ٔیضٛد.
ٔسبئُ ٔؼِّٛیت ٔٙحصش ث ٝیه فشد ٘یست ثّى ٝخب٘ٛاد ٜداسای فشص٘ذ ٔؼّ ،َٛیه خب٘ٛادٔ ٜؼّٔ ٚ َٛطىُداس است( .وش٘یه ،فشیذسیه ٌ ٚشیٗ ثشي
()1983ساثیٙس٘ ٚ ٖٛب٘سی 0)1987 ،دس خٛأغ دسحبَتٛسؼ ٚ ٝثٚٝیژ ٜایشاٖ ٕٞشا ٜثب ٌزس اص سٙت ثٔ ٝذس٘یت ٝدس ضیٍ٘ ٜٛشش  ٚسفتبس افشاد  ٚخب٘ٛادٜٞب
تغییشاتی ثٚ ٝخٛد آٔذ ٜاستِ .زا آٌبٞی ٚاِذیٗ اص ٟٔبستٞبی الصْ ثشای ثشخٛسد ثب ٔسبئُ ٔیتٛا٘ذ ٔٛخت وبٞص تٙصٞبی دس ٖٚخب٘ٛاد ٚ ٜثشخٛسد
اصِٛی ٙٔ ٚؽمی ثب ٔسبئُ ٔ ٚطىالت ضٛد (داٚس ٔٙص  ٚثشاتی .)1385 ،ثش اسبس ٘تبیح سشضٕبسی ٘ 1390ضدیه ث ٝیهٔیّی ٚ ٖٛپٙدبٜٞضاس ٘فش اص
خٕؼیت ایشاٖ دچبس ٔؼِّٛیت ٞستٙذ و ٝاص ایٗ تؼذاد حذٚد سیصذ  ٚپٙدبٜٞضاس ٘فش اص آ٘بٖ داسای اختالَ رٙٞی ٞستٙذ (ٔشوض آٔبس ایشاٖ.)1390 ،
ثشخٛسداسی ٚاِذیٗ اص ٟٔبستٞبی الصْ ثشای ثشخٛسد ثب ٔسبئُ  ٚآضٙبیی اػعبی خب٘ٛاد ٜثبٟٔبست حُ ٔسئّٔ ٝیتٛا٘ذ ٔٛخت وبٞص تٙصٞبی دسٖٚ
خب٘ٛاد ٚ ٜسٚثشٚیی اصِٛی ٙٔ ٚؽمی ثب ٔسبئُ ٔ ٚطىالت ضٛد (ایٕبٖ  ٚافشاسیبثی.)1386 ،
ث٘ ٝظش ٔیسسذ یىی اص ساٜٞبی سسیذٖ ث ٝاٍِٛی وبسآٔذ حُ ٔسئّ ٝدس خب٘ٛاد ٜفشص٘ذ ٔؼّ َٛثبال ثٛدٖ سؽح تحصیالت ٚاِذیٗ است .ثبیذ دا٘ست وٝ
ػٛأُ ٔتؼذدی ثش ٍ٘شش ٚاِذیٗ اص خٛد  ٚاػعبی خب٘ٛادٜی خٛد ٔؤثش است ،اص آٖ خّٕٔ ٝیتٛاٖ ث ٝػٛأُ التصبدی  ٚاختٕبػی  ٚفشٍٙٞی حبوٓ ثش
خب٘ٛاد ٜاضبس ٜوشد و ٝاستجبغ ٔستمیٓ ثب سؽح سٛاد  ٚتحصیالت خب٘ٛاد ٜداسد .ضخص ثبسٛاد أىبٖ سالٔت التصبدی  ٚتصٕیٌٓیشی ثیطتشی داسد ٚ
چٙیٗ ا٘سب٘ی ٘سجت ث ٝخٛد  ٚفىش  ٚفش ًٙٞخبٔؼ ٝثصیشت ثیطتشی داسد .ثیسٛادی دس تٕبْ اثؼبد ص٘ذٌی ا٘سبٖ ٔیتٛا٘ذ تأثیش ثسضایی داضت ٝثبضذ،
ٔخصٛصبً دس ثٟذاضت ،سضذ التصبدی ،سضذ فشٍٙٞی ،سضذ  ٚتشثیت فشص٘ذاٖ ،ثی٘ظٕی ٘ ٚبٙٞدبسی وٛدوبٖ ،سضذ اضتغبَ  ٚغیشٔ .ٜؼٕٛالً افشادی وٝ
دس سؽح پبییٗ التصبدی ،اختٕبػی ،فشٍٙٞی ،ص٘ذٌی ٔیوٙٙذ ،سؽح تحصیالت وٕتشی ٘سجت ث ٝافشاد ٕٞسبَ خٛدداس٘ذ ٔ ٚیضاٖ تحصیالت دس ایٗ
خب٘ٛادٜٞب ثٝضذت اُفت پیذا ٔیوٙذ.
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یىی اص ٔجبحثی و ٝدسصٔی ٝٙأٛس ٔؼِّٛیٗ ٔؽشح است پشداختٗ ث٘ ٝمص ٚاِذیٗ دس ص٘ذٌی افشاد ٔؼّ َٛاست إٞیت ایٗ ثحث ٚلتی دٚچٙذاٖ ٔیٌشدد
و ٝثش ایٗ ٔٛظٛع ٚالف ثبضیٓ و ٝدس خبٔؼٔ ٝب اصیهؼشف خب٘ٛادٟ٘ ٜبدی است و ٝثبس اصّی ٔؼِّٛیت افشاد سا ثش دٚش ٔیوطذ؛  ٚاص ؼشفی دیٍش
ٚاِذیٗ ثستش سضذ افشاد است  ٚثیضه ٘مص تؼییٗوٙٙذٜای دس سضذ یب ػذْ سضذ افشاد داسد و ٝایٗ ٚیژٌی ثشای افشاد ٔؼّ َٛثسیبس لبثُتٛخ ٝاست.
اصٛالً ٚلتی ٚاِذیٗ دس ٔشحّٛٔ ٝاخ ٟٝثب ٔسئّٔ ٝؼِّٛیت لشاس ٔیٌیشد ٚاوٙص اِٚی٘ ٝسجت ث ٝآٖ ٔیتٛا٘ذ دس ضىٌُیشی سٚاثؽص ثب ٔؼِّٛیٗ ثسیبس
تؼییٗوٙٙذ ٜثبضذٚ .اوٙصٞبی ٔٙفی یب ٚاوٙصٞبی ٔثجت و ٝث٘ ٝظش ٔیسسذ ایٗ ٚاوٙصٞب تب حذٚدی ث ٝسؽح تحصیالت ٚاِذیٗ ثستٍی داسد.
حبَ ایٗ سؤاَ ٔؽشح ٔیضٛد و ٝچشا ٌشٞٚی اص خب٘ٛادٜٞب پس اص آٌبٞی اص ٔؼِّٛیت یىی اص اػعبی خب٘ٛادٜی خٛد تسّیٓ یبس ٘ ٚبأیذی ٔیض٘ٛذ؛
أب ٌشٞٚی دیٍش ٘ٝ؟
ثش ٕٞیٗ اسبس ٔب ث ٝد٘جبَ پبسخ پشسصٞبی صیش ٞستیٓ :اِف -خب٘ٛادٜٞب ثب ٔسئّٔ ٝؼِّٛیت رٙٞی فشص٘ذ خٛد چٍ ٝ٘ٛوٙبس ٔیآیٙذ؟ ة -سؽح
تحصیالت ثٕٞ ٝشا ٜچ ٝػبُٔٞبیی سجت ا٘تخبة ٘ٛع  ٚسجه ٔمبثّ ٝثشای حُ ایٗ ٔسئّٔ ٝیضٛد؟
اصآ٘دبو ٝصذ دسصذ ٕ٘یتٛاٖ الذأی وشد و ٝافشاد دس ص٘ذٌی ثب ٔطىُ ،دسدسش ٌ ٚشفتبسی سٚثش٘ ٚط٘ٛذ ،ثدبست آٖٞب آٔٛصش ثجیٙٙذ و ٝدس ٔٛاخ ٟٝثب
ٔٛلؼیتٞبی ٔسئّ ٝآٔیض ث ٝضیٜٛای ٔٙبستتش ػُٕ وٙٙذ .ثؼعی اص افشاد حتی لبدس ث ٝثشؼشف وشدٖ ٔسبئُ سٚصٔش ٜخٛد ٘یستٙذ  ٚدس ٔمبثُ
وٛچهتشیٗ ٔسئّ ٝیب ٔطىّی دچبس پشیطب٘ی ،دستپبچٍی  ٚآضفتٍی ٔیض٘ٛذٟٔ .بست حُ ٔسئّ ٝیىی اص وبسوشدٞبی ػبِی ر ٗٞاست و ٝاوتسبة آٖ
ٔؼٕٛالً ث ٝآٔٛصش ٘یبص داسد .صٚسیال ٌّ ٚذ فشد سجه حُ ٔسئّ ٝاختٕبػی سا ثب  5خشدٔ ٜمیبس ثیبٖ ٔیوٙذٔ :میبس خٟتٌیشی ٔثجت ثٔ ٝسئّ،ٝ
خٟتٌیشی ٔٙفی ثٔ ٝسئّ ،ٝحُ ٔسئّٙٔ ٝؽمی ،سجه تىب٘طی| ثیاحتیبغ ،سجه اختٙبثیٔ .ب دس ایٗ تحمیك تؼشیف صٚسیال اص سجه حُ ٔسئّٝ
اختٕبػی سا ٔذ٘ظش لشاس ٔیدٞیٓ (صٚسیال ٘ٚ ٚض.)2002 ،
پژٞٚطی تٛسػ حسیٗ افشاسیبثی دس سبَ  1386ا٘دبٌْشفت ٝثب ػٛٙاٖ اسصیبثی اٍِٛی اثشثخص ٔسئّ ٝیبثی  ٚحُ ٔسئّ ٝخٛا٘بٖ تٛسػ ٚاِذیٗ»  ٚثٝ
ایٗ ٘تید ٝسسیذ و ٝتمشیجبً ثیص اص ٘یٕی اص ٚاِذیٗ دس حُ ٔسبئُ خٛا٘بٖ خٛد دس سؽح پبییٗتش اص اؼالػبت اثشثخطی لشاس داس٘ذ (افشاسیبثی.)1386 ،
تحمیمی ثب ػٛٙاٖ «ٔؼِّٛیت ،فمش  ٚؼشد اختٕبػی» تٛسػ فبؼٕ ٝصفشی دس سبَ  1387اسائٝضذ ٜاست ٘ ٚتید ٝایٗ ثٛد و ٝافشاد ٔؼّ َٛث ٝدِیُ
ٔحشٔٚیت دسآٔذی  ٚفمذاٖ اػتجبسات الصْ خٟت اخشای لب٘ ٖٛخبٔغ حٕبیت اص حمٛق ٔؼّٛالٖ ،دس ضٕبس فمیشتشیٗ ٔ ٚؽشٚدتشیٗ افشاد خبٔؼ ٝلشاس داس٘ذ
(صفشی  ٚحسیٙی.)1387 ،
ؼجبؼجبئی یضدی ( )1364دس تحمیمی پیشأ« ٖٛساثؽ ٝسؽح تحصیالت ٚاِذیٗ  ٚپیطشفت دا٘ص آٔٛصاٖ دس سٔ ٝمؽغ اثتذایی ،سإٙٞبیی  ٚدثیشستبٖ» ث ٝایٗ ٘تیدٝ
سسیذ ٜاست و ٝثیٗ تحصیالت ٚاِذیٗ ٔ ٚؼذَ ٕ٘شٜٞبی دسسی دا٘ص آٔٛصاٖ ساثؽٔ ٝستمیٓ ٔ ٚؼٙیداسی ٚخٛد داسد .دس ٔمبؼغ اثتذایی  ٚسإٙٞبیی ،تحصیالت ٔبدس
ثٕٞ ٝبٖ ا٘ذاص ٜدس پیطشفت تحصیّی فشص٘ذ ٔؤثشاست و ٝتحصیالت پذس ٔؤثش است ،اص ایٗ ِحبؾ ثیٗ ایٗ د ٚتفبٚت ٔؼٙیداسی ٚخٛد ٘ذاسد (ؼجبؼجبئی یضدی.)1364،

ضؼجب٘ی اصفٟب٘ی ( )1370دس تحمیمی ثب ػٛٙاٖ «ساثؽ ٝوٓسٛادی ٚثی سٛادی ٚاِذیٗ» ث ٝایٗ ٘تید ٝسسیذ ٜاست و٘ ٝسجت دا٘ص آٔٛصاٖ ٘بٔٛفك ضذٜ
دس ثیٗ دا٘صآٔٛصا٘ی ؤ ٝبدس یب پذس ثیسٛاد داس٘ذ ثسیبس ثبال ثٛد ٚ ٜایٗ أش صیبٖٞبی التصبدی ٔ ٚبِی فشاٚا٘ی ثشای خب٘ٛاد ٚ ٜخبٔؼ ٝث ٝثبس ٔیآٚسد ٚ
ثبیذ ٔسئِٛیٗ دسصذد سفغ ایٗ ٘میص ٝثبضٙذ (ضؼجب٘ی اصفٟب٘ی.)1370،
ٔحجی ( )1377دس تحمیمی دیٍش پیشأ« ٖٛسٛاد ٚاِذیٗ  ٚػُٕ وشد تحصیّی دا٘ص آٔٛصاٖ والس پٙدٓ اثتذایی ٔٙؽمٝی چٟبس وشج» ث ٝایٗ ٘تیدٝ
سسیذ ٜاست و ٝثیٗ ػّٕىشد دا٘صآٔٛصا٘ی و ٝداسای ٚاِذیٙی ثبسٛاد ٞستٙذ  ٚدا٘صآٔٛصا٘ی وٚ ٝاِذیٗ ثیسٛاد داس٘ذ تفبٚت ٔؼٙبداسی ٚخٛد داسد؛ ثٝ
ایٗ ٔؼٙب و ٝسٛاد ٚاِذیٗ دس پیطشفت تحصیّی فشص٘ذاٖ اثشات ٔثجتی داسد (ٔحجی.)1377 ،
وبٚٚسی ( )1382دس تحمیمی پیشأ« ٖٛتأثیش ٔؽبِؼٝی ٚاِذیٗ ثش پیطشفت تحصیّی فشص٘ذاٖ» ث ٝایٗ ٘تید ٝسسیذ ٜاست ؤ ٝیضاٖ ػالیك ٚاِذیٗ ثٝ
ٔؽبِؼ ٚ ٝتٛخّ ٝث ٝػّٓ اصخّٕ ٝػٛأُ اٍ٘یضضی ٔؤثش دس پیطشفت تحصیّی فشص٘ذاٖ است؛ یؼٙی اٌش دس خب٘ٛادٜای ٚاِذیٗ ثٔ ٝؽبِؼ ٝثپشداص٘ذ ثٔٝشٚس
ػاللٝی دا٘صآٔٛص ثٔ ٝؽبِؼ٘ ٝیض افضایص ٔییبثذ  ٚایٗ أش ثبػث ٔیضٛد فشص٘ذاٖ دس أش تحصیُ پیطشفت وٙٙذ (وبٚٚسی.)1382 ،
ثٙبثشایٗ ،ثب تٛخ ٝثٔ ٝجب٘ی ٘ظشی  ٚپیطیٝٙی پژٞٚطی ٔٛخٛد ٔیتٛاٖ ا٘تظبس داضت و ٝثب افضایص ضٙبخت ػّٕی ٚاِذیٗ ،سؽح تحصیالت  ٚتٛخ ٝثٝ
٘مص اسبسی آٖ دس حفؿ تؼبدَ سٚا٘ی اختٕبػی خب٘ٛادٌ ،ٜبْ ٕٟٔی دس خٟت ثٝوبسٌیشی اٍِٛی حُ ٔسئّ ٝوبسآٔذ ثشداضتٔ ٝیضٛد .اص یهس ،ٛافشاد
داسای تحصیالت ثبالتش لبدس ٞستٙذ ثٌٝ٘ٛ ٝی فؼبَٛٔ ،لؼیتٞبی ٔختّف فشص٘ذاٖ وٓتٛاٖ رٙٞی خٛد سا ٚالغثیٙب٘ ٝاسصیبثی وٙٙذ  ٚدس ٔٛسد آٖٞب
تصٕیٓ ثٍیش٘ذ.
روش
ایٗ ٔؽبِؼ ٝپژٞٚطی ،تٛصیفی تحّیّی اص ٘ٛع ٔمؽؼی استٚ .احذ تحّیُ ٔ ٚطبٞذٚ ٜاِذیٗ وٛدوبٖ وٓتٛاٖ رٙٞی .خبٔؼ ٝآٔبسی ایٗ پژٞٚص ٚاِذیٗ
وٛدوبٖ وٓتٛاٖ رٙٞی ضٟشستبٖ ٌٙبثبد دس سبَ  1393است و ٝثب آٔبسٞبی ٌشفتٝضذ ٜاص اداس ٜثٟضیستی تؼذاد ایٗ خب٘ٛادٜٞب حذٚد ٘ 300فش ثٛد٘ذ.
حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛا٘تخبةضذ ٜثش اسبس ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی تصبدفی  ٚثب استفبد ٜاص خذٛٔ َٚسٌبٖ  169ث ٝدست آٔذ (ٔٛسٌبٖ .)2003 ،اثضاس ا٘ذاصٌٜیشی پشسطٙبٔ-ٝ
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ی تدذیذ٘ظش ضذ ٜسجه حُ ٔسئّ ٝصٚسیال ٔیثبضذ .دس ایشاٖ ٔخجشی ،دستبج  ٚدس ٜوشدی ( ،)1389ظشیت آِفبی  0/85سا ثشای پٙح ػبُٔ سٙدیذٜ
ضذ ٚ ٜظشیت پبیبیی ثبص آصٔبیی  0/88سا ثشای پشسطٙبٔ ٝحُ ٔسئّ ٝاختٕبػی وٛتب ٜضذ ٜث ٝدست آٚسد٘ذٕٞ .چٙیٗ دس ایٗ تحمیك ثشسسی سبختبس
ػبّٔی ثیبٍ٘ش ٚخٛد پٙح ػبُٔ اضبسٜضذ ٜدس ثبال ٔیثبضذ( .ث٘ ٝمُ اص ػبدَ ٔخجشی ٕٞ ٚىبساٖ .)1390 ،تدضیٚٝتحّیُ اؼالػبت دس ٔحیػ ٘شْافضاسی
 ٚ spssثب استفبد ٜاص ضبخصٞبی تٛصیغ فشاٚا٘ی ٔ ٚیبٍ٘یٗ ،آصٖٔٞٛبی آٔبسی ٕٞجستٍی اسپیشٔٗ ا٘دبْ ضذ.
نتبیج
ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح خذا ،َٚخٟتٌیشی ٔٙفی ثٔ ٝسئّ ٝوّی ٝسؽٛح تحصیالت پذساٖ داسای ٔیبٍ٘یٗ ثشاثش ٔیثبضٙذ  ٚایٗ یؼٙی ایٙىٔ ٝیضاٖ تحصیالت
تأثیشی دس ایٗ ثؼذ ٘ذاسد .دسحبِیو ٝدس اثؼبد «خٟتٌیشی ٔثجت ثٔ ٝسئّ« ٚ »ٝسجه اختٙبثی» ،سؽح تحصیالت فٛقِیسب٘س  ٚثبالتش ،ثؼذ «حُ
ٔسئّٙٔ ٝؽمی» ،سؽٛح تحصیالت ثیسٛاد  ٚصیش دیپّٓ ،ثؼذ «سجه تىب٘طی» ،سؽح تحصیالت ثیسٛاد داسای ثیطتشیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٘سجت ث ٝسؽٛح
دیٍش ٞستٙذ.
ٔیبٍ٘یٗ  ٚا٘حشاف ٔؼیبس سؽح تحصیالت ٔبدس سا دس ٞشیه اص اثؼبد اٍِٛی حُ ٔسئّ٘ ٝطبٖ ٔیدٞذ .دس اثؼبد «سجه تىب٘طی»« ،سجه اختٙبثی» ٚ
«خٟتٌیشی ٔٙفی ثٔ ٝسئّ ،»ٝوّی ٝسؽٛح تحصیالت داسای ٔیبٍ٘یٗ ثشاثش ٔیثبضٙذ  ٚدسٚالغ ٔیضاٖ تحصیالت تأثیشی دس ایٗ اثؼبد ٘ذاسدٕٞ .چٙیٗ
دس ثؼذ «خٟتٌیشی ٔثجت ثٔ ٝسئّ ،»ٝسؽٛح تحصیالت ثیسٛاد  ٚصیش دیپّٓ  ٚثؼذ «حُ ٔسئّٙٔ ٝؽمی» ،سؽح تحصیالت صیش دیپّٓ ،داسای
ثیطتشیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٘سجت ث ٝسؽٛح دیٍش ٞستٙذ.
خذ :َٚآصٔ ٖٛفشظیبت ٔشثٛغ ث ٝتحصیالت ٚاِذیٗ  ٚاٍِٛی حُ ٔسئّٝ
شذترابطه

سطح

تحصیالت پذر

معنیداری

خٟتٌیشیٔثجتثٔٝسئّ0/000 ٝ
خٟتٌیشیٔٙفیثٔٝسئّ-0/001 ٝ
حُٔسئّٙٔٝؽمی
0/000
سجه تىب٘طی
-0/057
سجه اختٙبثی
-0/005

0/035
0/000
0/086
0/000
0/000

نتیجه

شذترابطه

سطح

تحصیالت مبدر

معنیداری

نوع
نتیجه

آزمون

سد فشظیٝ

0/002

0/000

تأییذ فشظیٝ

اسپیشٔٗ

تأییذ فشظیٝ

0/002

0/000

تأییذ فشظیٝ

اسپیشٔٗ

سد فشظیٝ

0/074

0/000

تأییذ فشظیٝ

اسپیشٔٗ

تأییذ فشظیٝ

0/000

0/015

سد فشظیٝ

اسپیشٔٗ

تأییذ فشظیٝ

0/014

0/000

تأییذ فشظیٝ

اسپیشٔٗ

تحصیالت پذس ثش سٚی اثؼبد خٟت ٌیشی ٔٙفی ثٔ ٝسئّ ،ٝسجه تىب٘طی  ٚسجه اختٙبثی اص اثؼبد اٍِٛی حُ ٔسئّ ٝث ٝتشتیت ثٔ ٝیضاٖ 0/057 ،0/001
ٕٞ 0/005 ٚجستٍی اص ٘ٛع ٔٙفی داسد.
تحصیالت ٔبدس ٘یض تٟٙب ثش ثؼذ سجه تىب٘طیٞ ،یچٌ ٝ٘ٛتأثیشی ٘ذاسد  ٚفشض ػذْ ٚخٛد ٕٞجستٍی پزیشفتٔ ٝیضٛد.
ٕٞجستٍی  ٚساثؽ ٝتحصیالت ٔبدس ٘سجت ث ٝتحصیالت پذس ثش سٚی اثؼبد ٔختّف اٍِٛی حُ ٔسئّ ،ٝثیطتش ٔیثبضذ.
بحث و نتیجهگیری
٘تبیح ٘طبٖ ٔیدٞذ و ٝسؽح سٛاد اغّت ٚاِذیٗ وٛدوبٖ وٓتٛاٖ ،صیش دیپّٓ (ضبُٔ اثتذایی ،سیىُٔ ،تٛسؽ ٚ ٝدیپّٓ) ٔیثبضذ  ٚتٟٙب  14دسصذ
ٚاِذیٗ ،فٛقدیپّٓ ِ ٚیسب٘س ٞستٙذٕٞ .چٙیٗ اثؼبد :خٟت ٌیشی ٔٙفی ثٔ ٝسئّ ،ٝحُ ٔسئّٙٔ ٝؽمی  ٚسجه اختٙبثی ٞشیه ثٔ ٝیضاٖ ث ٝتشتیت،
 0/049 ٚ 0/048 ،0/041ثب ضغُ پذس استجبغ ٔؼىٛس داس٘ذٕٞ .چٙیٗ ٔم« ِٝٛچٍ ٝ٘ٛث ٝدست آٔذٖ اؼالػبت» اص سشٔبی ٝفشٍٙٞی ثب د ٚثؼذ حُ
ٔسئّٙٔ ٝؽمی  ٚسجه تىب٘طی اص اثؼبد اٍِٛی حُ ٔسئّ ،ٝثب تٛخ ٝث ٝسؽح ٔؼٙیداسی ثیطتش اص ٘ ،0/05بٕٞجستٔ ٝیثبضذ.
٘تید ٝایٗ تحمیك ثب ٘تبیح تحمیمبت روشضذٔ ٜطبثٕٞ ٚ ٝس ٛاست .ثب تٛخ ٝثٔ ٝجب٘ی ٘ظشی  ٚتحمیمبت ا٘دبٌْشفت ،ٝتٕبْ ایٗ ٔحممبٖ ثیبٖ وشدٜا٘ذ وٝ
خب٘ٛادٜٞبی داسای وٛدن وٓ تٛاٖ رٙٞی ،دأ ٝٙاستجبؼبت اختٕبػی وٕتشی داضت ٚ ٝداسای سٚاثػ ٔحذٚدتشی ٞستٙذ  ٚاص٘ظش اختٕبػی ٔٙضٚی ٚ
ٌٛضٌٝیش٘ذ .پژٞٚص ٔب ٘طبٖ داد و ٝثیٗ ٘ٛع ضغُ  ٚسٗ  ٚتحصیالت ٚاِذیٗ ثب اٍِٛی حُ ٔسئّ ٝوبسآٔذ ،ساثؽٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد داسد؛ ٘ ٚیض
تحصیالت تأثیشی ثش سجه اختٙبثی حُ ٔسئّ٘ ٝذاسد ِٚی دس سجهٞبی دیٍش حُ ٔسئّٔ ٝب٘ٙذ دیٍش ٔتغیشٞب تأثیشٌزاس ٞستٙذ .ایٗ ث ٝایٗ ٔؼٙبست وٝ
افشادی و ٝداسای سؽح تحصیالت پبییٗ ٞستٙذ ٘یض اص حُ ٔسئّ ٝفشص٘ذضبٖ اختٙبة ٕ٘یوٙٙذ  ٚثشای سفغ ٔطىُ الذاْ الصْ سا ٔذ٘ظش داس٘ذ.

www.SID.ir

281

عجم زیبذ ،وجمه ي علی محمذی ،حسه /بررسی سطح تحصیالت يالذیه ي اوتخبة الگًی حل مسئله در رابطه بب فرزوذ کمتًان رهىی

Archive of SID

منببع
ایٕبٖٔ ،حٕذتمی ،افشاسیبثی ،حسیٗ« .)1386( .اسصیبثی اٍِٛی اثشثخص ٔسئّ ٝیبثی  ٚحُ ٔسئّ ٝخٛا٘بٖ تٛسػ ٚاِذیٗ» .فصّٙبٔٔ .ٝؽبِؼبت خٛا٘بٖ ،ضٕبس،8 ٜ
صص .87-104
داٚس ٔٙص ،ػجبس ،ثشاتی سذ ،ٜفشیذٔ .)1385( .مذٔٝای ثش اص َٛتٛاٖثخطی ٔؼّٛالٖ ،تٟشاٖ٘ :طش سضذ.
ساثیٙس٘ ،ٖٛب٘سیاْ  ٚساثیٙسٞ ،ٖٛبِجشت ثی« .1366 ،وٛدن ػمتٔب٘ذ ٜرٙٞی» .تشخٕ ٝفشٞبد ٔبٞشٔ ،طٟذ :ا٘تطبسات آستبٖ لذس سظٛی.
صفشی ،فبؼٕ ،ٝحسیٙی ،سیذ حسٗٔ«.)1387( .ؼِّٛیت ،فمش  ٚؼشد اختٕبػی» .فصّٙبٔ ٝػّٕی پژٞٚطی سفب ٜاختٕبػی ،سبَ ٞطتٓ ،ضٕبس ،31 ٚ 30 ٜصص -284
.265
ٔخجشی ،ػبدَ ،دستبج ،فشیجب ،دس ٜوشدی ،ػّی ،)1390( ،ثشسسی ضبخص ٞبی سٚا ٘سٙدی ٙٞ ٚدبسیبثی پشسطٙبٔ ٝتٛا٘بیی حُ ٔسأِ ٝاختٕبػی ،فصّٙبٔ ٝا٘ذاصٌ ٜیشی
تشثیتی ضٕبس ،4 ٜسبَ ا ،َٚصٔستبٖ 89
ٔشوض آٔبس ایشاٖ ( ،)1390آٔبس ٔؼِّٛیٗ وطٛس ثش اسبس ٘تبیح سشضٕبسی ،تٟشأٖ :شوض آٔبس ایشاٖ.
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