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بررسی عًامل اجتماعی فرَىگی مرتبط با گرایص داوشجًیان دختر بٍ تفکر
اوتقادی با تاکیذ بر سرمایٍ فرَىگی
*2

مىصًرحقیقتیان ،1جمیلٍ فُرستی

 - 1ساًلیاط گظٍُ فلَم اجتوافی ساًلگاُ آعاس اؿالهی ٍاحش سّالاى
 - 2سوتظای جاهقِ كٌاؿی ٍ سبیظ آهَعف ٍ پظٍطف ًاحیِ  2بٌشطفباؽ

چکیذٌ
ا ینني پننؼٍّق بننا ّننشس بظطؿننی ؿننغج گننظایق ساًلنن َیاى سرتننظ ساًلننگاُ فظٌّگینناى
كْظبٌشطفباؽ بِ تفىظ اًتماسی ٍ با تاوینش بنظ ؿنظهایِ فظٌّگنی اً نام یافتنِ اؿنت .هتغینظ ٍابـنتِ
پؼٍّق گظایق بِ تفىظ اًتماسی ٍ هتغیظّای هـتمل ،ؿي ،طكنتِ تخونیلی ،ؿنٌَاح تخونیل سط
ساًلگاُ ،پایگاُ التواسی –اجتوافی ،هینغاى افتوناس بنِ هختنَای كنبىِّنای اجتونافی ٍ ؿنظهایِ
فظٌّگی اؿنت .جاهقنِ آهناطی هنَطس پنؼٍّق ّونِ ساًلن َیاى سرتنظ ساًلنگاُ فظٌّگیناى كنْظ
بٌشطفباؽ ّـتٌش وِ سط هظوغ پظسیؾ فاعوِ الغّظا كْظ بٌشطفباؽ بنِ تخونیل اكنتغال ساكنتِاًنش
وِ اع تقشاس  405ساًلن َ ًوًَنِای ً 120فنظی بنظ اؿناؽ جنشٍل هَطگناى اًتزناه كنشُ ٍ هنَطس
آعهنَى لننظاط گظفتٌننش .ابننغاط ؿننٌ ق پظؿلنٌاهِ گننظایق بننِ تفىننظ اًتمنناسی طیىننتؾ (ٍ )2003
پظؿلٌاهِ ؿظهایِ فظٌّگی بَطسیَ بَسً .تایج حاهل اع ت غینِ ٍ تخلینل آهناطی بنا اؿنتفاسُ اع ًنظم
افغاط ً spssلاى ساسوِ ساًلن َیاى ًونظُ هتَؿنغی اع گنظایق بنِ تفىنظ اًتمناسی وـنک وظسًنش.
فظضیِ ّای پؼٍّق با اؿتفاسُ اع ضظایک ّوبـتگی اتا ٍ پیظؿَى هَطس ؿنٌ ق لنظاط گظفتٌنش .بنظ
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اؿاؽ ًتایج پؼٍّق طابغِ ّوبـتگی ضقیفی بیي هتغیظّنای عهیٌنِای ،ؿني ،ؿنٌَاح تخونیل سط
ساًلگاُ ٍ گظایق بِ تفىظ اًتماسی ٍجنَس ساطسّ .وچٌنیي حاهنل اع تخلینل طگ ظؿنیَى ًینغ ًلناى
ساس وِ هتغیظّای هـتمل عهیٌِ ای هثل ،ؿي ،پایگاُ التواسی –اجتوافی پیق بیٌی وٌٌشُ گنظایق
بِ تفىظ اًتماسی سط جاهقِ هَطس هغالقِ ًبَسًش .اع بیي هتغینظّنای هـنتمل هفنظٍى هتغینظ ؿنظهایِ
فظٌّگی ٍ ؿظهایِ فیٌی بِ فٌَاى یىنی اع هَلفنِّنای ؿنظهایِ فظٌّگنی پنیق بیٌنی وٌٌنشُ هثبنت
گظایق بِ تفىظ اًتماسی بَسًش.
ياشٌ َای کلیذی :تفىظ اًتماسی ،ؿظهایِ فظٌّگی ،پایگاُ التواسی -اجتوافی.
مقذمٍ ي بیان مسالٍ
تَجِ بِ پظٍطف تفىظ اًتماسی بِ حشٍس  2500ؿال پیق ٍ عهاى ؿمظاط بظهنیگنظسس .ؿنمظاط
1

بِ توظوغ هقلواى بظ هْناطحّنای اؿنتشیلی یاسگیظًنشگاى تأوینش ساكنت ٍ رنَس اع ؿنؤال بنظای
تخظیه تفىنظ افنظاس اؿنتفاسُ هنیونظس (آٍطّنَیغط  .)1997 ،2ؿنالّنننا پنؾ اع ؿنمظاط ،تأوینش
چٌنشاًی بنظ تفىنننظ اًتمناسی ٍجننَس ًشاكنت تنا ایٌىننِ سط سٍطُ ًنَگظایی  3اًشیلننِ اًتمناسی تَجننِ
طٍكٌگظاى ؿشُ ّ شّن اع جولنِ واًنت  4طا بنِ رنَس جلنک ونظس ٍ سط سٍطُ فننظاًَگظایی  5اینني
هفْنَم تَؿظ افظاسی ّوچَى جاى سیَیی  ،6هاوؾ بله  ،7گنَطسٍى ّنَلفیق  ،8طابنظح اًنیؾ ،9
هتیَ لیپوي  ،10جاى هه په  ٍ 11طیچاطس پل ٍ 12اطس فظایٌش تقلین ٍ تظبینت كنش (جْناًی.)1382 ،
اهظٍعُ اوثظ هتزوواى ،تفىظ تأهلی سیَیی طا ّوزَاى بنا تفىنظ اًتمناسی هنیساًٌنش (گظیـنَى ،13
 .) 1991سیَیی هقتمش بَس ّنشس اهنلی آهنَعف بنِ جنای حفنؼ ونظسى عنَعی ٍاط هغالنک ،باینش
1 Critical thinking
2 Overhoiser
3 modernism
4 Kant
5 post modernism
6 John Dewey
7 M aks Black
8 Gordon Hulfish
9 Robert Ennis
10 M athew Lipman
11 John M acPeck
12 Richard Paul
13 Garrison
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تفىظ تأهلی ٍ یناسگیظی ًخنَُ تفىنظ باكنش (سینَیی .)1933 ،اع آى پنؾ ،گظچنِ اهنغالحاح سط
رالل ؿال ّا اًشوی تغییظ وظسًنش ،اهنا طكنش تفىنظ اًتمناسی یاسگیظًنشگاى ّوچٌناى ّنشس اهنلی
فظایٌش تقلین ٍ تظبیت هخـَه كنش ٍ تنالف سط جْنت تقظین  ،آهنَعف ٍ اًنشاعُگینظی تفىنظ
اًتمناسی كننشح پیننشا وننظس ( « )1962 ،1 Ennisتفىننظ اًتمنناسی =تظویبننی اع< (ً )1گننظف  2سط هننَطس
گظایق بِ سط ًؾظ گظفتي فىَطاًِ هـائل ٍ هَضنَفاتی ونِ ٍاطس ساهٌنِ ت ظبیناح فنظس هنیكنًَش،
( )2ساًق طٍف ّای بظطؿی هٌغمی ٍ هـتشل ٍ ( )3هْاطح ّنای بنِ وناط بنظسى ایني ساًنق اؿنت.
تفىظ اًتماسی تالف هشاٍهی طا بظای بظطؿی ّنظ فمینشُ ینا ّنظ كنىل فظضنی اع ساًنق بنا سط ًؾنظ
گظفتي كَاّش ٍ هنشاطوی ونِ اع آى حواینت هنیوٌنش ٍ سط ًْاینت بنِ ًتی نِگینظی هنیاً اهنش،
ای اه هی وٌش» (گلیغط ،1941 ،م .)5 .بِ فمیشُ گلیغط تفىظ اًتمناسی تظویبنی اع ًگنظف ،ساًنق
ٍ هْاطح اؿت .بظ ّویي هبٌا ،بقشّا گلیغط ٍ ٍاتـَى یىی اع جاهقتظیي تقاطی

تفىنظ اًتمناسی طا

هغظح وظسًش وِ تفىظ اًتماسی طا كاهل ایي هنَاطس هنیساًـنتً )1( :گنظفّنای =فنظس ًـنبت بنِ<
تخمیك وِ كاهل تَاًنایی تلنزین ٍجنَس هـنألِ ٍ پنضیظف ًیناع و لنی بنِ كنَاّش ٍ هنشاطن سط
حوایت اع آًچِ وِ اسفا هیكَس سط ؿت اؿت ،هیگنظسس ( )2ساًنق هظبنَط بنِ ًتی نِگینظیّنا،
اًتغاؿ ّا ٍ تقوینّای هقتبظ وِ سط آًْا سط ؿتی اًَاؿ هتفناٍح كنَاّش ٍ هنشاطن بنِ عنَط هٌغمنی
تقییي هی كَس ٍ ( )3هْاطحّای هظبنَط بنِ اؿنتفاسُ اع ایني ًگنظفّنا ٍ ساًنق سط هَلقینتّنای
ٍالقی (ٍاتـَى ٍ گلیغطّ .)1980b ،فت گظایق هثبت سط اطتباط بنا تفىنظ اًتمناسی ٍجنَس ساطًنش
وِ چَى فظس طا بِ اؿتفاسُ اع هْناطحّنای تفىنظ اًتمناسی فناسح هنیسٌّنش گناُ بنِ آًْنا فاستْنای
فىظی رَه ًیغ گفتِ هیكَس .ایي گظایقّا یا ّفت فاسح فىنظی رنَه بٌنا بنِ ًؾنظ فاؿنیًَِ ٍ
ّوىاطاًق فباطتٌش اع حمیمتجَیی ،گلَسُصٌّی ،تخلیلگظی ،لافنشُهٌنشی ،افتوناس بنِ ًفنؾ سط
تفىظ اًتماسی ،وٌ ىاٍی ٍ پزتگی كٌارتی (طاٌّوای ؿیاِّ گظایق بِ تفىنظ اًتمناسی والیفظًینا،
2007؛ فاؿننیًَِ ٍ فاؿننیًَِ1992 ،؛ فاؿننیًَِ ٍ ّوىنناطاى1995 ،؛ گیاًىنناطلَ ٍ فاؿننیًَِ.)2001 ،
«حمیمت جَیی» بِ هقٌای توایل بِ جـت ٍ جَی هقتبظتظیي اعالفاح اؿت ،حتی اگنظ اعالفناح
جشیش فمایش ٍ فالیك اع پیقپٌشاكتِ كزن طا عیظ ؿؤال ببظًنش« .گلنَسُصٌّنی» ًـنبت بنِ فماینش
1 Ennis
2 attitude
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ًَ ٍ یا هزال

بِ هقٌای گظایق بنِ هنَطس اطعینابی لنظاط ساسى ًؾنظاح ٍ فماینش هتفناٍح اع ًؾنظ ٍ

فمی شُ رَس ٍ احتظام گضاكتي بِ حك سیگظاى بظای ساكتي فماینش هتفناٍح اؿنت « .تخلیلگنظی» بنِ
هقٌای اطعف لاینل بنَسى بنظای اؿنتفاسُ اع لنشطح اؿنتشیل بنِ وونه اعالفناح لابنل ا بناح سط
بظرَطس با هـایل اؿت« .لافشُهٌشی» بنِ هقٌنای تواینل بنِ فونل ؿناعهاًشّی كنشُ سط بظرنَطس بنا
هـایل اؿت« .افتواس بِ ًفؾ سط تفىظ اًتماسی» بِ هقٌای افتوناس ساكنتي بنِ لنشطح اؿنتشیل رنَس
اؿت« .وٌ ىاٍی» بِ هقٌای توایل بِ وـک اعالفاح سط بناطُ اهنَط اؿنت ،حتنی عهناًی ونِ فنظس
ًونی تَاًننش اع ایني اعالفنناح بالفاهننلِ اؿنتفاسُ وٌننش« .پزتگنی كننٌارتی» بننِ هقٌنای گننظایق بننِ
تووین گیظی هشبظاًِ اؿتٍ .جَس ایي گظایق هَجک هیگظسس ونِ فنظس ایني هَضنَؿ طا سط ًؾنظ
ساكتِ باكش وِ بقضی اع هـایل بِ سلیل ؿنارتاط رنَس بنیق اع ینه طاُ حنل هَجنِ ٍ لناًـوٌٌنشُ
ساطًش ٍ یا سط هنَاطسی ًونی تنَاى سط هنَطس طاُ حنل آًْنا بنظ هبٌنای لغنـ ٍ یمنیي بنِ ًتی نِ طؿنیش
(طاٌّوای ؿیاِّ گظایق بِ تفىظ اًتمناسی والیفظًینا2007 ،؛ فناویَى )1992 ،هناحبٌؾظاى عیناسی
اع آهَعف پضیظ بَسى تفىظ حوایت وظسُاًش .اع سیشگاُ طیـتَ ( )1988تفىنظ اًتمناسی طا هنی تنَاى
اع عظیك توظیي ٍ آهَعف افغایق ساسٍ .الق ٍ پَل ( )1988بیاى هیساطًش تفىنظ اًتمناسی هْناطتی
اؿت وِ هوىي اؿت سط ّظ فظسی پیلظفت پین شا وٌنش ینا بْتنظ كنَس ،بنِ ّنظ حنال تفىنظ اًتمناسی
چیغی ًیـت وِ ضظٍطتاً با طكش افظاس ّوظاُ كَس بلىِ بایش آهنَعف ساسُ كنَس .بنظای هقتمنشاى بنِ
آهَعف پضیظ بَسى تفىظ اًتماسی اؿاؿی تظیي پیق فظى ایي اؿت وِ فظاگینظاى هنی تَاًٌنش بْتنظ
فىظ وٌٌش اگظ هظاوغ آهَعف بِ آًْا آهَعف سٌّنش چغنَط آى طا اً نام سٌّنش .بظطؿنی تخمیمناح
پیلننیي بینناًگظ تأ یظؿنني ،جٌـننیت ٍ سٍطُ تخوننیلی بننظ تفىننظ اًتمنناسی اؿننت (آیـننَى ٍ هننَط،
1980؛گیبغ1994 ،؛ویٌگ ٍ ویچظ .) 1994 ،بظری اع ًؾظیِ پظساعاى آهنَعف بغطگـنایى بنظ ایني
فمیشُ اًش وِ تأهل اًتماسی وِ بزلی اع تفىظ اًتماسی اؿت سط بغطگـالی كىل هنیگینظس ٍ سلینل
چٌیي فولىظسی هظفا بظ اؿاؽ تغیینظ سط ت ظبیناح فنظس اؿنت (بنظٍن فیلنش1987 ،؛ گظیـنَى،
 .) 1991اّ .وچٌیي تخمیماح بیاًگظایي هغلک اؿت وِ سٍطُّای تخویالح تىویلنی ینه پنیق
بیٌی وٌٌشُ لَی بظای تفىظ اًتماسی هخـنَه هنی كنَس (ویٌنگ ٍ ویچنظ1994 ،؛ونَّي،1992 ،
پظویٌغًٍ ) 1991 ،یغ ًتایج بظری سیگظاع تخمیماح حاوی اع تا یظ جٌـیت بظ تفىظ اًتمناسی اؿنت.
هخمماى سط یافتٌش وِ عًاى سط طاّبظسّای یاسگیظی با هظساى هتفاٍتٌش (هیلظ ،فیٌلنی ٍ هنه ویٌلنی،
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)1990؛ اها ؿَال تفاٍح جٌـیتی سط تفىظ اًتماسی ٌَّع یه هَضَؿ لابنل بخنا اؿنت .تاهـنَى
(ً ) 2001لاى ساس وِ جٌـیت یه هتغیظ پیق بیٌی وٌٌشُ بظای تفىظ اًتماسی بِ حـناه ًونیآینش.
پایٌاط ( )2000سط هغالقِ رَس سط آفظیمای جٌَبی ًلاى ساس وِ تفىظ اًتمناسی بیلنتظ عهیٌنِ ؿیاؿنی
ساطس ٍ بٌابظایي جٌـیت ًملی بظ آى ًنشاطس .سط پنؼٍّق ر ـنتِ ٍ سیگنظاى ()1393تخنت فٌنَاى
ٍضقیت گنظایق بنِ تفىنظ اًتمناسی ساًلن َیاى ساًلنگاُ اهنفْاى ٍبظرنی فَاهنل هنظتبظ بنا آى
بظطٍی ح ن ًوًَِ ای ً310فظی اع ساًل َیاى ًتی نِ هنیگیظسونِ ٍجنَ سط ابغنِ ای هقٌناساط بنیي
اًگیغُ تخویلی ٍگظایق بِ تفىظ اًتماسی ٍجَس ساطس ّوچٌیي اطتباط هثبت ضقیفی بیي جٌـنیت
ٍگظایق بِ تفىظ اًتماسی ساًل َیاى ٍجَس ساطسٍ ،لی بیي هتغیظّنای هـنتمل پایگناُ التوناسی –
اجتوافی ٍطكتِ تخویلی ٍهتغی ٍابـتِ پنؼٍّق اطتبناط هقٌناساطی هلناّشُ ًلنشطً بظٍسیگظاى
() 1385سطپؼٍّلی تخت فٌَاى بظطؿی هیغاى گظایق بِ تفىنظ اًتمناسی سط ساًلن َیاى پظؿنتاطی
ٍهاهایی ٍاطتباط آى با ٍضقیت تخویلی آًاى ًتی ِ هیگیظس ونِ بنیي هیناًگیي ًونظُ گنظایق بنِ
تفىظ اًتماسی ساًل َیاى ًٍین ؿال ّای هزتل

تخویلی آًاى تفاٍح هقٌنی ساطی ًلناًشاساها بنیي

هیغاى گظایق بِ تفىظ اًتماسی ساًل َیاى با ؿي ،هقشل ًیوـنال لبنل ٍهقنشل سینپلن آًناى اطتبناط
هقٌاساطی سینشُ ًلنش .جاٍینشی ٍفبنشلی ()1389سط پنؼٍّق رنَس بنا فٌنَاى "طًٍنشتخَل تفىنظ
اًتمنناسی سط ساًلنن َیاى فظسٍؿننی هلننْش"پیوایلننی تننه همغقننی سط بننیي ً141فظاعساًلنن َیاى
واطكٌاؿی ساًلگاُ فظسٍؿی هلْش طابِ هٌؾَط تقینیي هینغاى تفىنظ اًتمناسی ساًلن َیاى ؿنال اٍل
ٍچْاطم بِ اً ام طؿاًیشًش سط جوـ آٍطی اعالفاح اع پظؿلنٌاهِ تفىنظ اًتمناسی ٍاتـنَى –گلینغط
اؿتفاسُ كشُ اؿت .آًْا سط یافتِّای تخمیك رَس چٌیي گغاطف وظسًش وِ ّظ چٌنش هیناًگیي ولنی
ًوظُ ّای تفىظ اًتماسی ساًل َیاى ؿال اٍل ٍچْاطم بنا تَجنِ بنِ اؿنتاًشاطسّای گنغاطف كنشُ سط
حشضقی

اطعیابی هی كَساها بیي هیاًگیي ًوظُّای تفىظ اًتمناسی ساًلن َیاى ؿنال اٍل ٍچْناطم

تفاٍح هقٌاساطی ٍجَسساكتّ .وچٌیي بِ هَطح ولی اطتبناط هقٌناساطی هیناى جٌـنیت ٍ تفىنظ
اًتماسی ٍجَسًشاكت بِ جغهْناطح اؿنتٌتاک ونِ سط ایني بقنشهْاطح سرتنظاى بنیق اعپـنظاى بنَس
فالٍُ بظایي تفاٍتی بنیي هیناًگیي ًونظُّنای تفىظطاًتمناسی ساًلن َیاى طكنتِّنای فلنَم اًـناًی
ٍؿایظطكتِّا سط ولیِ ابقاس تفىظ اًتماسی بِ اؿتثٌاتفـیظ هلاّشُ كنشًَ .كناسی) (2008سط بظطؿنی
رَس ،با فٌَاى ”بظطؿی گظایق ساًق آهَعاى طكتِّنای فلنَم اًـناًی بنِ تفىنظ اًتمناسی :اطائنِ
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چْاطچَه هفَْهی بظای پظٍطف تفىظ اًتماسی ساًق آهنَعاى فلنَم اًـناًی”بنِ هغالقنِ ای بنظ
طٍی  121ساًل َی سرتظ ٍ پـظ طكتِّای هزتل

فلَم اًـاًی) حمَق ،تناطیذ ،فلنَم تظبیتنی،

التواس ٍ جاهقِ كٌاؿی(پظسارت ٍ بِ ایي ًتی ِ طؿیش وِ اع بیي ایي طكنتِّنا ،ساًنق آهنَعاى
جاهقِ كٌاؿی ٍ اع هیاى هماعـ هزتل

تخویلی ،ساًق آهَعاى تخویالح تىویلی ٍ بنِ ٍینؼُ

ساًق آهَعاى سٍطُ سوتظی ًـنبت بنِ ساًنق آهنَعاى واطكٌاؿنی ،گنظایق بیلنتظی بنِ تفىنظ
اًتماسی ساكتِ اًش .ح اعی ٍبظجقلی لَ() 1387بنا اً نام پؼٍّلنی تخنت فٌنَاى " تفىنظ اًتمناسی،
جٌؾ یا طكتِ تخویلی )بظطٍی ح ن ًوًَِ ای ً714فظی اعساًق آهنَعاى سرتظٍپـنظ ؿنال ؿنَم
سٍطكتِ طیاضی فیغیه ٍفلَم اًـناًی كنْظتْ ظاى بااؿنتفاسُ اعپظؿلنٌاهِ تونایالح تفىنظ اًتمناسی
والیفظًیا بِ ایي ًتی ِ طؿیشًشوِ سٍجنٌؾ فمنظ سط هَلفنِّنای افتوناس بنِ تَاًنایی تفىنظ اًتمناسی
رنَس ٍبلنَك سط لضنناٍح بایىنشیگظتفاٍح ساكنتٌش ٍسٍهَلفننِ افتوناس بنِ تَاًننایی تفىنظ اًتمنناسی
رَسٍجـت َگظی حمایك تفاٍح هقٌاساطی بظحـک طكتِ ت خونیلی ًلنلي هنیسّنش ٍ سط ًْاینت
ا ظتقاهلی جٌـیت ٍطكتِ تخویلی بظهَلفِّنای تفىنظ اًتمناسی تفناٍح هقٌناساطی طاسطافتوناس بنِ
تَاًایی تفىظ اًتماسی رَسٍبلنَك سط لضناٍح ًلناى ساس .فظینشل ٍّوىناطاًق ()2008سطپؼٍّلنی
بافٌَاى " تشطیؾ آكنىاط تفىنظ اًتمناسی ٍیناسگیظی هبتٌنی بظتخمینك"هماؿنِ ای بنیي ساًلن َیاى
سٍوالؽ بیَتىٌَلَػی سط همغنـ واطكٌاؿنی بنا اؿنتفاسُ اعطٍف آعهایلنی ٍاًتزناه سٍگنظٍُ اع
ساًل َیاى ابتشا ؿغج هْاطحّای آًاى سط تفىظ اًتمناسی طا هنَطس ؿنٌ ق لنظاط ساسًشؿنپؾ آًْنا
طا سط هقظى سٍؿبه هتفاٍح تشطیؾ گضاكنتٌشپؾ اع آى ه نشسا ؿنغج هْناطحّنای اًتمناسی
آًاى طااًشاعُ گیظی وظسًش ٍؿپؾ آًْا طاسطهقظى سٍؿنبه هتفناٍح تنشطیؾ گضاكنتٌش بقنش اع
آى ه شسا ؿغج هْاطحّنای تفىنظ اًتمناسی آًناى طا اًنشاعُ گینظی وظسًنش همایـنِ پنیق آعهنَى
ٍپؾ آعهَى آًْا طابِ ایي ًتی ِ طؿاًش وِ تفاٍح هقٌاساطی بیي سٍؿنبه تنشطیؾ اعجْنت تنا یظ
بظهْاطح تفىظ اًتمناسی س اًلن َیاى ٍجَسساكنت .البتنِ آًْنا هتغینظ جٌـنیت ،گنظایق بنِ تفىنظ
اًتماسی طا ًیغ ٍاطسهشل رَسوظسًش ًٍتایج یافتِ ّایلناى طاچٌنیي گنغاطف وظسًنش ونِ جٌـنیت بنِ
عَطهقٌاساطی پیق بیٌی وٌٌشُ هشل ًبَس ٍلی هیاى گظایق بِ تفىنظ اًتمناسی ٍهْناطحّنای تفىنظ
اًتماسی ّوبـتگی هثبت ضنقیفی ٍجَسسا كنت .تنظاى ٍّوىناطاى ( )2012سط پنؼٍّق رنَیق بنا
فٌَاى همایـِ گظایق بِ تفىظ اًتمناسی ساًلن َیاى ساًلنىشُ تقلنین ٍتظبینت اع هیناى ساًلن َیاى
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ؿال اٍل ٍآرظسٍساًلگاُ وَوالی ٍؿاواطیا سط ؿنال تخونیلی ً2010- 2011وًَنِ ای ً194فنظی
بنِ هننَطح تونناسفی اًتزنناه وظسًنش آًْننا سط پننؼٍّق رننَس سط پنی آكننىاطًوَسى اطتبنناط بننیي
جٌـیت ،ؿغج تخویلی ٍساًلىشُ هخنل تخونیل ساًلن َیاى اع ینه ؿنَ ٍگنظایق بنِ تفىنظ
اًتماسی والیفظًیا بَسًش .آًْا ًتایج پنؼٍّق رنَ سط ا ایني گًَنِ گنغاطف وظسًنش ونِ تفناٍح هیناى
ساًلن َیاى اع ًؾننظ جٌـننیت ٍؿنغج تخوننیلی (ؿننال اٍل ٍارنظ) لابننل تَجننِ ًیـنت ٍلننی بننیي
ساًلنىشُّننا تفناٍح هقٌنناساطی ٍجنَس ساطس .بظاؿنناؽ ًتنایج پننؼٍّقّنا اع پنناییي تنظیي ؿننغَح
آهَعكی (آهَعف فوَهی )تابایتظیي ؿنغَح (آهنَعف فنالی )ٍضنقیت تفىنظ اًتمناسی سط هیناى
ساًق آهَعاى ٍساًل َیاى ٍضقیت هغلَبی ًشاطس كاّش ایي هنشفا بظطؿنی ًتنایج آعهنَى تیونغ اع
1995تاً2007لناى هنیسّنش ونِ تَاًنایی ساًنق آهنَعاى ایظاًنی سط هْناطحّنایی هاًٌنش اؿنتشیل
وظسى ،حل هـالِ ٍتخلیل وظسى سط ؿغج پاییٌی لظاط ساطًش فنالٍُ بنظساًق آهنَعاى ؿنغج تفىنظ
اًتماسی سط هیاى ساًل َیاى ولَطًیغسط همایـِ باؿایظولنَطّا ٍضنقیت هغلنَبی ًنشاطس بنِ فٌنَاى
ًوًَنِ سط پننؼٍّق بْوٌنی ٍسیگننظاى سط ؿنال 1384ساًل ن َیاى گنظٍُ فلننَم پاینِ ساًلننگاُ فلننَم
پغكىی اهفْاى سط هَاجِْ با ؿَایح غلنظ ٍ هتنَى اكنتباّی بنِ ّیچَجنِ اع هْناطحّنای تفىنظ
اًتماسی اؿتفاسُ ًىظسُ ٍ سط هَاجِْ با جنغٍاح سط ؿنی تٌْنا  6/8سط هنش اع آًْنا هنظفاً بنِ بظرنی
اكنتباّاح تَجننِ ونظسُ اًننش ًٍیغهْنناطح تفىنظ اًتمنناسی ساًل ن َیاى پظؿنتاطی ؿننوٌاى سط همنناعـ
هزتل

سط هخشٍسُ ًونظاح  11- 12بنَسُ اؿنت ونِ تمظیبن ًا ینه ؿنَم ونل ًونظُ آعهنَى تفىنظ

اًتماسی والیفظًیا اؿت یىی اعسییل ایي هـالِ اعًگاُ هاحک ًؾنظاى بنِ طٍح حناون بظًؾنام تقلنین
ٍتظبیت سط ولَطباع هیگظسس آهَعف ٍپظٍطف اّلی ؿاع یا بناًىی بنِ تقبیظف ظینظُ یىنی اعهـنائل
اؿاؿی سط ًؾامّای آهَعكی جَاهـ سط حال تَؿقِ هیباكنش .فونشُ پنؼٍّقّنای اً نام كنشُ سط
اطتباط با تفىظ اًتمناسی اعهٌؾنظ طٍاًلنٌارتی ٍبنا تاوینش بظهَلفنِّنای هْناطتی اً نام یافتنِ ٍایني
پننغٍّق بننا تاویننش بظفَاهننل فظٌّگننی اجتوننافی تا یظگننضاطبظگظایق بننِ تفىننظ اًتمنناسی ٍبننا
تاویشبظؿظهایِ فظٌّگی اً ام گظفتِ اؿت .ؿنظهایِ فظٌّگنی بنِ فٌنَاى یىنی اعهْنن تنظیي اًنَاؿ
ؿظهایِ اعهٌؾظ جاهقِ كٌاؿی واطوظسّنای اطعكنوٌشی اعبقنشفظسی ٍاجتونافی ساطس بنا تَجنِ بنِ
واطوظس ؿظهایِ فظٌّگی اع ًگاُ هتفىظیي راطجی؛هثل پیظ بَطسیَ ،تَجنِ بنِ ؿنظهایِ فظٌّگنی بنِ
فٌَاى یه ؿظهایِ اطعكوٌش تا یظ هثبتی بظگظایق بِ تفىنظ اًتمناسی بنِ فٌنَاى ینه ضنظٍطح سط
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سًیننای اهننظٍعساطس اینني هْننن بننِ ٍیننؼُ سط فوننظی وننِ بننِ فوننظساًایی هقننظٍس اؿنننت ٍ
سط فوظاًف اطفؾین اعالفاح ٍلغٍم تَاًوٌشی تلزین ؿنظُ اعًاؿنظُ اّویتنی هضناف

هنییابنش

ٍكایش بْتظیي فظهِ سط پظساارتي بِ آى هظاوغ آهَعف فالی اؿت.
فرضیات
- 1بیي ؿي ٍگظایق بِ تفىظ اًتماسی طابغِ هقٌاساطی ٍجَس ساطس.
 - 2بیي طكتِ تخویلی ٍگظایق بِ تفىظ اًتماسی طابغِ هقٌاساطی ٍجَس ساطس.
 - 3بیي ؿٌَاح تخویل سط ساًلگاُ ٍگظایق بِ تفىظ اًتماسی طابغِ هقٌاساطی ٍجَس ساطس.
- 4بیي افتواس بِ هخ تَای كنبىِّنای اجتونافی ٍگنظایق بنِ تفىنظ اًتمناسی طابغنِ هقٌناساطی
ٍجَس ساطس.
 - 5بیي عبمِ التواسی -اجتوافی ٍگظایق بِ تفىظ اًتماسی طابغِ هقٌاساطی ٍجَس ساطس.
 - 6بیي ؿظهایِ فظٌّگی ٍگظایق بِ تفىظ اًتماسی طابغِ هقٌاساطی ٍجَس ساطس.
ريش تحقیق
طٍف تخمیك تَهیفی اع ًَؿ ّوبـتگی اؿنت ٍ اع لخناػ ّنشس وناطبظسی هنیباكنش .جاهقنِ
آهاطی سط ایي پؼٍّق ساًل َیاى سرتظساًلگاُ فظٌّگیناى كنْظ بٌنشطفباؽ ونِ تقنشاس آًْنا 405
ًفظ بَسُ اؿت ونِ بنظ اؿناؽ جنشٍل هَطگناى وظچـنی ًوًَنِ ً 120فنظی اع ساًلن َیاى اًتزناه
كشُ اًش .كیَُ ًوًَِ گیظیً ،وًَِ گیظی تواسفی هغبك اؿت ساًل َیاى بنا تَجنِ بنِ ؿنال ٍطٍس ٍ
طكتِ تقشاس ً 120فظ هَطس آعهَى لظاط گظفتنِاًنشٍ .طٍسیّنای ؿنال  ٍ %8 .45 91ؿنال ٍ %35 92
 %1 .19اع ساًل َیاى ؿال  93هَطس آعهَى لظاط گظفتِ اًش.
ابسار پصيَص:
 - 1همیاؽ گظایق بِ تفىظ اًتماسی طیىتؾ ()2003
ایي پظؿلٌاهِ كاهل  33پظؿق  5سط جِ ای اؿت وِ سط همیاؽ لیىنظح اع «وناهال هَافنك» تنا
«واهال هزال » تٌؾین كشُ اؿت .حشالل ٍ حشاوثظ ًوظُ وـک كنشُ سط ایني آعهنَى بنِ تظتینک
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 165 ٍ 33اهتیاع اؿت .بظ اؿاؽ هیاًگیي ًونظُ ونل هیتنَاى گنظایق لنَی ،هتَؿنظ ٍ ضنقی
تقییي ًوَس بشیي هَطح وِ ًونظُ ی  95 .136بنِ بنای گنظایق لنَی طا تَهنی

طا

هنیوٌنشً .ونظُ

 3 .135تا  55 .110گظایق هتَؿظ ٍ ًوظُ  ٍ 9 .108ووتظ ًلاى سٌّشُ ی گنظایق ضنقی

تفىنظ

اًتماسی اؿت( .طیىتؾ  ) 2003بِ هٌؾَط ٌّ اط یابی پظؿلٌاهِ ی گنظایق بنِ تفىنظ اًتمناسی ،آى
طا بظ طٍی ً 60فظ اع ساًل َیاى ؿنال سٍم ولناٍطعی اجنظا ونظس .ضنظیک پاینایی عینظ همیناؽّنا
بشیي كنظح گنغاطف كنش :عینظ همیناؽ راللینت  ،75 .0عینظ همیناؽ وونال  ٍ 57 .0تقْنش 86 .0
ّوچٌیي پایایی ایي پظؿلنٌاهِ بنا طٍف ضنظیک آلفنای وظًٍبناد بنشیي كنظح هخاؿنبِ كنش :عینظ
همایؾ تقْنش  ،75 .0راللینت  ٍ 71 .0وونال  66 .0سط ایني پنؼٍّق بنا اؿنتفاسُ اع پن یق آعهنَى
بظطٍی ًوًَِ ای ً 30فظی اع جاهقِ آهاطی ضظیک آلفنای وظًٍبناد بنظای هتغیظّنای هَطسبظطؿنی
بشیي كظح گغاطف هیكَس هَلفِ راللیت  ،/71هَلفنِ وونال ٍ/66تقْنش ٍ/75الفنای گنظایق بنِ
تفىننظ اًتمنناسی /8هخاؿننبِ گظسیننشُ اؿننت .اینني پظؿلننٌاهِ ساطای  3عیننظ همینناؽ راللیننت،
ووال(بالیشگی) ٍ تقْش اؿت.
 - 2پظؿلٌاهِ ؿظهایِ فظٌّگی بَطسیَ
ایي پظؿلٌاهِ كاهل  19پظؿنق ایني پظؿلنٌاهِ كناهل  33پظؿنق  5سط جنِ ای اؿنت ونِ سط
همیاؽ لیىظح اع «ریلی عیناس» تنا «ریلنی ونن» تٌؾنین كنشُ اؿنت .ایني پظؿلنٌاهِ ساطای  6عینظ
همیاؽ تخت فٌَاى هْاطح صٌّی ،هْناطح سط بیناى هغالنک ،هونظس ونایی فظٌّگنی ٍ تولنه
ونایی فظٌّگنی ،فاللنِ هٌننشی بنِ ٌّنظ ٍ ؿننظهایِ ًْناسی اؿنت .بننظای ؿنٌ ق طٍاینی هننَطی
پظؿلٌاهِ با چٌش ًفظ اع اؿاتیش هتزون هلَطح كش ٍ طٍایی هَطی پظؿلٌاهِ هنَطس تایینش ٍالنـ
كش .بِ هٌؾَط تقییي پایایی پظؿلٌاهِ اع ضظیک آلفای وظًٍباد اؿتفاسُ كشُ اؿت بِ ایني هنَطح
وِ بظاؿاؽ پیق آعهَى اً نام كنشُ بنظطٍی ًوًَنِ ای ً30فنظُ اع جاهقنِ آهناطی ضنظیک آلفنای
هغبَط سط هَلفِ ی هْاطح صٌّنی  72 .0هْناطح سط بیناى هغالنک  ،73 .0هونظس ونایی فظٌّگنی
 ،72 .0توله وایی فظٌّگی  ،5 .0فاللنِ هٌنشی بنِ ٌّنظ  ٍ 57 .0ؿنظهایِ ًْناسی  ٍ 57 .0آلفنای
ول پظؿلٌاهِ 73 .0اؿت.
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 - 3پظؿلٌاهِ هخمك ؿارتِ
بِ هٌؾَط بظطؿی هتغینظ ّنای عهیٌنِ ای ٍ اعالفناح سهنَگظافی جاهقنِ آهناطی ،پظؿلنٌاهِ ای
تَؿظ رَس هخمنك عظاحنی گظسینش ونِ سط آى اعالفناتی طاجنـ بنِ ؿني ،همغنـ تخونیل ،طكنتِ
تخویلیٍ ،ضقیت التواسی ٍ غیظُ عظاحی گظسیش .ایني پظؿلنٌاهِ بنا ؿنِ ؿنَال بناع ٍ  11ؿنَال
بـتِ عظاحی كشُ اؿت .ؿَایتی بظای ؿٌ ق عبمِ التواسی – اجتوافی با ابقناس سط اهنش ،لیونت
اتَهبیل ،لیوت هٌغل ،هٌغمِ هخل ؿىًَت تخویالح ٍالشیي ٍ. ..
جذيل  - 1تعریف مفاَیم يمتغیرَای پصيَص:
هفَْم –هتغیظ

تقظی

ًؾظی

تقظی

فولیاتی

گظا یق بِ تفىظ اًتماسی توایلی اؿت وِ فنظس طا

گنظایق بنِ تفىنظ
اًتماسی

بنننِ اؿنننتفاسُ اع هْننناطح ّنننای تفىنننظ ًماساًنننِ

گظایق بِ تفىظ اًتماسی :گظایق بِ تفىظ اًتمناسی

بظهی اًگیغس ٍ بشٍى آى فنظس تونایلی بنِ وناطبظس

طیىتؾ با ؿِ عیظ همیاؽ تقْنش ،بالینشگی ٍوونال

هْاطح ّای تفىظ اًتماسی رَس ًشاطس .فاؿنیًَِ ٍ

ایي پظؿلٌاهِ كاهل  33پظؿق  5سط جِ ای اؿنت

ّوىنناطاًق گننظایق ّننای اًـنناًی طا ابقنناسی اع

وِ سط همیاؽ لیىظح اع «واهال هَافك» تنا «وناهال

كزویت ٍ توایالتی سط ًٍنی ،عنَیًی هنشح ٍ

هزال » تٌؾین كشُ اؿت .حشالل ٍ حشاوثظ ًونظُ

فاسح گًَِ هیساًٌنش ونِ بنظ طفتناط اًـناى تنأ یظ

وـک كنشُ سط ایني آعهنَى بنِ تظتینک 165 ٍ 33

هنننیگضاطًنننش (گیاًىننناطلَ ٍ فاؿنننیًَِ2001 ،؛

اهتیاع اؿت.

فاؿیًَِ.)2011 ،
 .ؿنظهایِ ی فظٌّگنی ،بنِ افتمناس بَطسینَ ،سط
بظگیظًشُ ی تونایالح پاینشاط فنظس اؿنت ونِ سط
رالل اجتوافی كشى سط ٍی اًباكتِ هیكَس .بِ
گفتِ ی بَطسیَ جوـ اكنیای فظٌّگنی بنا اطعف
ؿظهایِ فظٌّگی

هثل ًماكی ٍ تخویالح طؿوی ٍ تظبیت ،اجغای
ایي ؿظهایِ طا تلىیل هیسٌّش .ایي ًَؿ ؿظهایِ
ّوچٌیي هْاطحّای بیي كزوی ٍ غیظ طؿنوی
ًؾیظ فاسحّا ،طٍفّا ،كبىِّای ؿارت عبناى،

هتغیظهننَطسًؾظ بااؿنننتفاسُ اع پظؿلنننٌاهِ ؿنننظهایِ
فظٌّگی با ؿِ عیظ همیاؽ ؿنظهایِ فیٌنی ،ؿنظهایِ
صٌّی ٍؿظهایِ ًْاسی هَطس ؿٌ ق لظاطهی گینظس
ایي پظؿلٌاهِ كاهل  33پظؿق با پٌج عی

ریلنی

عیاستا ریلی ون هَطس ؿٌ ق لظاط هیگیظس

ؿالیك ،لظیخِّا ٍ غیظُ طا ًینغ كناهل هنیكنَس
(بَطسیَ)37 :.1380 ،
عبمنِ التونناسی -

عبمِ اجتوافی بِ بزلی اع جاهقِ اعالق هیكَس

ؿٌ ق ایي هتغیظ بِ سٍكیَُ فیٌنی ٍصٌّنی اً نام

اجتوافی

وِ بِ لخاػ ساكتي اطعكنْای هلنتظن ،هٌغلنت

هی پضیظس سط طٍف فیٌی بنظ اؿناؽ كنارنّنای
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اجتوافی هقیي ،فقالیت ّای سؿنتِ جوقنی هینغاى

ه وننَؿ سط آهننش هاّیاًننِ ی افضننای رنناًَاسُ،

نظٍح ٍسیگننظ ساطاییْنای كزوننی ًٍیننغ آساه

تخویالح فظس ،پشط ٍ هاسطٍ ،ضقیت اكتغالً ،نَؿ

هقاكظح باسیگظبزق ّای جاهقِ هتفناٍح باكنش.

كغل ،هٌغمِ هخل ؿىًَتً ،نَؿ هـنىي ٍ اطعف

(بظٍؽ وَئي ،تظجوِ تَؿلی)296 ،1393 :

آىً ،نننَؿ رن ن َ سطٍ ٍ اطعف آى اًنننشاعُ گینننظی
هی كَس ٍ كیَُ صٌّی بِ سٍ هنَطح طتبنِ بٌنشی
صٌّی پاؿزگَیاى سط عبماح هزتل

پاییي پاییي،

پای یي ،هتَؿظ پاییي ،هتَؿظ ،هتَؿظ بای ،بنای ٍ
بایی بای یا طتبِ بٌشی كنغلی صٌّنی پاؿنزگَیاى
سط طتبِ ّنای فنالی ،رنَه ،هتَؿنظ ٍ ضنقی
بـیاط ضقی

ٍ

اً ام هی پضیظس.

ایي ٍاػُ اهظٍعُ فوشتا بظای ًاهینشى پایگناُّنای
ایٌتظًتی بِ واط هیطٍس وِ افظاس بنا فضنَیت سط
اى اهىنناى سؿننتیابی بننِ اعالفنناح ؿننایظ افضننا،
كننننننبىِّننننننای

اكننٌایی بننا فالیننك اًْننا ،بننِ اكننتظان گننضاطی

اجتوافی

تَلیشاح هتٌی ،هَتی ٍ توَیظی ٍ ًیغ تلنىیل
گظٍّْایی بظ اؿاؽ فالیك هلتظن با بظرنی اع
سیگظ افضای پایگاُ طا پینشا هنیوٌٌنش( .هنشیك

بننظای ؿننٌ ق هتغیظهننضوَط اعپظؿلننٌاهِ هخمننك
ؿا رتِ اؿتفاسُ گظسیش ونِ سط آى اعالفناتی ًؾینظ
هیغاى اؿتفاسُ اع فضای هضوَطسطعَل كنباًِ طٍع،
اكننتظان گننضاطی هختننَای ٍؿننابمِ فضننَیت سط
كبىِ ّای هضوَط ٍ . . .هَطسؿٌ ق لظاطگظفت.

بٌای.)1387 ،

یافتٍ َای پصيَص
الف :یافتٍ َای تًصیفی
اعبیي ًوًَِ ً120فظی پاؿزگَیاى ً62فظ  6 .51سط بناعُ ؿنٌی 18- 20ؿنال ٍ ً 58فنظ یقٌنی .48
3سط باعُ ؿٌی 21- 23ؿال لظاط ساطًشّ ،وچٌیي بظ اؿاؽ طكنتِ تخونیلی ً50فظیقٌنی 6 .41سطهنش
سط طكتِ فلَم اًـاًی ً 44فظیقٌنی  6 .36سط طكنتِ فلنَم ت ظبنی ًٍ26فظیقٌنی 6 .21سطهنش ًینغ سط
طكنتِ طیاضننی اع سبیظؿننتاى ٍاطسساًلنگاُ فظٌّگینناى گظسیننشُ اًنش .بظاؿنناؽ ؿننٌَاح تخوننیل سط
ساًلگاُ ً 55ف ظاع ساًل َیاى یقٌنی  8 .45سطهنش سط ؿنال چْناطم ً 42فظ یقٌنی  35سطهنش سط ؿنال
ؿَم ًٍ23فظ یقٌی 1 .19سطهش سط ؿال سٍم بِ تخویل اكتغال ساكتِاًش.
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میاوگیه ومرٌ گرایص بٍ تفکر اوتقادی پاسخگًیان براساض متغیرَای زمیىٍ ای
هینناًگیي ًوننظاح تفىننظ اًتمنناسی ساًلنن َیاى  ٍ 9 .113اًخننظاس هقینناطٍ 9 .4هینناًگیي تفىننظ
اًتماسی بظاؿاؽ ؿي پاؿزگَیاى جاهقِ آهاطی هنَطس بظطؿنی اعًؾنظایي هتغینظ سط سٍگنظٍُ ؿنٌی
تمـینبٌشی گظسیشًش .گظٍُ ؿٌی  21- 23ٍ18- 20ؿال هیاًگیي ًوظُ گظایق بنِ تفىنظ اًتمناسی سط
گظٍُ ؿنٌی 18- 20ؿنال  ٍ 6 .123اًخنظاس هق یناط  ٍ 8 .10سطگنظٍُ ؿنٌی 21- 23ؿنال  9 .118بنا
اًخظاس هقیاط09 .15هخاؿبِ كشُ اؿت .بظاؿاؽ طكتِ تخویلی بایتظیي هیاًگیي تفىظاتمناسی بنِ
تظتینک طكنتِ طیاضنی بنا هیناًگیي  ٍ 53 .115اًخنظاس هقیناط  4 .17سطگنظٍُ بقنشی گنظٍُ فلنَم
اًـناًی بنا هیناًگیي  ٍ 44 .113اًخنظاس هقیناط ٍ2 .14سطگنظٍُ ؿنَم ساًلن َیاى فلنَم ت ظبنی بنا
هینناًگیي  ٍ 13 .113اًخننظاس هقینناط  27 .15لننظاط ساطًننش .بظاؿنناؽ ؿننٌَاح تخوننیل سط ساًلننگاُ
بظاؿنناؽ یافتننِّننای تَهننیفی پننؼٍّق اع بننیي ً120وًَننِ هَطسبظطؿننی اع ساًل ن َیاى كنناغل بننِ
تخویل سط ساًلگاُ فظٌّگیاى ً 55فظ سط ؿال چْناطم ً42فنظ سط ؿنال ؿنَم ً23فنظ سط ؿنال سٍم بنِ
تخویل اكتغال ساكتِ اًش یعم بنِ صوظاؿنت ونِ ایني ساًلنگاُ اع ؿنال تخونیلی  91- 92النشام بنِ
جضه ساًل ًَوَسُ ٍایي طًٍش تا هْظ  93اساهِ یافتِ اؿت ،لنضا ساًلن َیاى سط 3ؿنال تخونیلی اع
ًؾظ ایي هتغیظ هَطس بظطؿی لظاطگظفتِاًش .بظاؿاؽ یافتنِّنای پنؼٍّق هیناًگیي ًونظُ گنظایق بنِ
تفىظ اًتماسی بظای ساًلن َیاى ؿنال چْناطم  ٍ9 .115بنا اًخنظاس اؿنتاًشاطس  ،4 .17ؿنال ؿنَم بنا
هیاًگیي  ٍ 45 .113اًخظاس اؿتاًشاطس  ٍ 7 .12ؿنال سٍم بنا هیناًگیي  ٍ 8 .117اًخنظاس اؿنتاًشاطس
 5 .14اؿت وِ بایتظیي هیاًگیي گظایق بِ تفىظ اًتماسی سط بنیي ساًلن َیاى ؿنال سٍم ،سط هظتبنِ
بقشی ساًل َیاى ؿال چْاطم ٍووتظیي ًوظُ گظایق بنظای ساًلن َیاى ؿنال ؿنَم هخاؿنبِ كنشُ
اؿت.
جذيل  - 2ضرایب َمبستگی تًصیفی
گظایق بِ تفىظ اًتماسی

همغـ تخویلی

0/226

گظایق بِ تفىظ اًتماسی

طكتِ تخویلی

0/315

گظایق بِ تفىظ اًتماسی

ؿٌَاح تخویل سط ساًلگاُ

0/038

گظایق بِ تفىظ اًتماسی

افتواس بِ هختَای هغالک كبىِّای اجتوافی

0/211
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ّواى عَط وِ سط جشٍل كواطُ 1هالحؾِ هنیگنظسس ضنظیک ّوبـنتگی تَهنیفی بنیي هتغیظّنای
همغـ تخونیلی ٍگنظایق بنِ تفىنظ اًتمناسی 0/22اؿنت ٍ ًینغ ضنظیک ّوبـنتگی تَهنیفی بنیي
هتغیظّنای طكنتِ تخوننیلی ٍگنظایق بننِ تفىنظ اًتمناسی 0/31اؿننت .ضنظیک اتننا بنظای ؿننٌ ق
هتغیظّنای اؿننوی  -فاهننلِ ای هَطساؿننتفاسُ لننظاط هننیگیننظس ٍضننظیک ّوبـننتگی تَهننیفی بننیي
هتغیظّای ؿٌَاح تخویل سط ساًلگاُ ٍگظایق بِ تفىظ اًتماسی 0/03اؿت ،بیلنتظیي اطتبناط بنیي
هتغیظٍابـتِ ٍهتغیظّای هـتمل سط ؿغج تَهیفی بِ تظتیک بیي طك تِ ٍهمغـ تخونیلی ٍووتنظیي
اطتباط بیي هتغیظّا ٍ ؿٌَاح تخویل سط ساًلگاُ ٍگظایق بِ تفىظ اًتماسی ٍجَس ساطس.
جذيل  - 3ضریب َمبستگی پیرسًن متغیر يابستٍ گرایص بٍ تفکر اوتقادی يطبقٍ
اقتصادی اجتماعی يسرمایٍ فرَىگی
عبمِ التواسی –اجتوافی

ؿي
ضظیک ّوبـتگی پیظؿَى
ؿي

**

1

000 .
519

519

تقشاس
عبمِ

ضظیک ّوبـتگی پیظؿَى

281 .-

التواسی -

ؿغج هقٌی ساطی

000 .

اجتوافی

تقشاس

519

ضظیک ّوبـتگی پیظؿَى

197 .-

ؿغج هقٌی ساطی

000 .

000 .

تقشاس

519

519

ضظیک ّوبـتگی پیظؿَى

177 .-

ؿغج هقٌی ساطی

000 .

تقشاس

519

فظٌّگی
گظایق بِ
تفىظ اًتماسی

**

197 .-

000 .

519

ؿظهایِ

**

281 .-

ؿغج هقٌی ساطی

ؿظهایِ فظٌّگی

**

266 .

1
519
**

**

266 .

**

اًتماسی
**

177 .-

000 .
519
245 .

**

000 .

000 .

519

519

1

359 .

**

000 .
519

**

**

245 .

359 .

000 .
519

گظایق بِ تفىظ

519

519
**

177 .-

000 .

000 .

519

519

).**. Correlation is significant at the 0. 01 level (2 -tailed

ّواًغَط وِ سط جشٍل فَق هالحؾنِ هنیگنظسس بنیي هتغیظّنای ؿني ٍگنظایق بنِ تفىنظ اًتمناسی
طابغِ هقىَؽ ٍجَس ساطس .ضظیک ّوبـتگی هخاؿبِ كشُ بظای هتغیظّنای هنضوَط  - 0/17اؿنت
ٍ ًیغ ضظیک هضوَط بیي هتغیظّای گنظایق بنِ تفىنظ اًتمناسی ٍ عبمنِ التوناسی -اجتونافی 0/24
اؿنت ٍ ّوچٌنیي ضنظیک ّوبـنتگی پیظؿنَى هخاؿنبِ كنشُ بنظای هتغیظّنای ؿنظهایِ فظٌّگننی
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ٍگظایق بِ تفىظ اًتماسی  0/35اؿت .اع بیي هتغیظّای هضوَط لنَی تنظیي طابغنِ بنِ تظتینک بنیي
ؿظهایِ فظٌّگی ،عبمِ التواسی –اجتوافی ٍؿي اؿت ضنظایک هنضوَط سط ؿنغج 0/01 .هقٌناساط
ّـتٌش.
بررسی فرضیات
 - 1بیي ؿي ٍگظایق بِ تفىظ اًتماسی طابغِ هقٌاساطی ٍجَس ساطس.
جاهقِ آهاطی هَطس بظطؿی اعًؾظایي هتغیظ سط سٍگنظٍُ ؿنٌی تمـنین بٌنشی گظسیشًنش .گنظٍُ
ؿٌی  21- 23ٍ18- 20ؿال هیاًگیي ًوظُ گظایق بِ تفىظ اًتماسی سط گنظٍُ ؿنٌی 18- 20ؿنال .123
 ٍ 6اًخظاس هقیاط  ٍ8 .10سطگظٍُ ؿٌی 21- 23ؿال 9 .118با اًخنظاس هقیناط09 .15هخاؿنبِ كنشُ
اؿت ٍ سطهَلفِّای گظایق بِ تفىظ اًتماسی گنظٍُ ؿنٌی 18- 20سطهَلفنِ راللینت هیناًگیي .42
05بااًخظاس هقیاط ٍ7 .5گنظٍُ 21- 23بنا هیناًگیي  ٍ 38 .40اًخنظاس هقیناط  ،6 .6سط هَلفنِ تقْنش
گظٍُ ؿٌی 18- 20با هیناًگیي  ٍ 1 .48اًخنظاس هقیناط ٍ 7 .6گنظٍُ ؿنٌی 21- 23باهیناًگیي ٍ5 .47
اًخنظاس هقینناط  ٍ7 .6سطهَلفنِ ووننال گنظٍُ ؿننٌی 18- 20بنا هینناًگیي  ٍ 7 .27اًخنظاس هقینناط .5
ٍ 01گظٍُ ؿٌی 21- 23با هیاًگیي  ٍ 07 .25اًخظاس هقیاط  9 .4هخاؿبِ كشُ اؿت وِ ّنن سط هت غینظ
گظایق بِ تفىظ اًتماسی ٍّن هَلفِّای آى گظٍُ ؿنٌی ً18- 20ونظاح بیلنتظی وـنک ًونشُ اًنش.
بظای بظطؿی فظضیِ هضوَطاع ضظیک ّوبـتگی پیظؿنَى سط ؿنغج آهاطتَهنیفی اؿنتفاسُ كنشایي
طابغنِ بنا ضنظیک ً- .17لناى اع طابغنِ هقىنَؽ هیناى هتغیظّنای هضوَطسطؿنغج تَهنیفی اؿنت
ًٍتایج حاهل اع تخلیل طگظؿیَى ًیغ حاوی اعایي اؿت وِ ؿي هتغیظ پیق بیٌی وٌٌنشُ ای بنظای
گظایق بِ تفىظ اًتماسی ًیـت ٍ سطًتی ِ فظضیِ پؼٍّق طسكشُ فظى هفظ تاییش هیكَس
 - 2بیي طكتِ تخویلی ٍگظایق بِ تفىظ اًتماسی طابغِ هقٌاساطی ٍجَس ساطس.
بظطؿنی تَهنیفی یافتننِّنای پننؼٍّق ًلناى هنیسّننش سط گنظٍُ طیاضننی بنا 53 .115بیلننتظیي
هیاًگیي ًوظُ گظایق بِ تفىظ اًتمناسی ،گنظٍُ فلنَم اًـناًی سط هظتبنِ سٍم ٍ سطاًتْنا گنظٍُ فلنَم
ت ظبی لظاط ساطًش سط هَلفِّای تفىظ اًتماسی سط بقش راللیت بایتظیي هیناًگیي بنِ گنظٍُ طیاضنی
با هیاًگیي 4 .41سطهظتبِ بقشگظٍُ فلَم اًـاًی ٍ 07 .40گنظٍُ فلنَم ت ظبنی بنا هیناًگیي سط هَلفنِ
تقْش طكتِ ّای اًـاًی ٍطیاضی هلتظوا بایتظیي ًوظُ باهیاًگیي  ٍ6 .47سط هظتبنِ بقنش گنظٍُ فلنَم
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ت ظبی با 9 .45لظاط ساطًشسط سط بقشووال سط ّظؿِ طكتِ تفاٍتی هالحؾِ ًلنش بنظای بظطؿنی طابغنِ
بنیي هتغیظّنای هضوَطسطؿنغج تَهنیفی اع ضنظیک ّو بـنتگی اتنا اؿنتفاسُ كنشُ اؿنت ضننظیک
هخاؿبِ كشُ بظای هتغیظّای هضوَط  .31هیباكش سط سط هشل طگظؿیًَی بنیي هتغیظّنای عهیٌنِ ای
ٍگظایق بِ تفىظ اًتماسی با تَجِ بِ رظٍجی ًتنایج ضنظیک ّوبـنتگی هتغیظّنا سط هنشل هنضوَط
ٍ .32ضظیک تقییي  ٍ .1سط ه وَؿ طابغِ هقٌناساط ٍبنا بتنای اؿنتاًشاطس .19هنی تنَاى ًتی نِ گینظی
وظس وِ طكتِ تخویلی هتغیظ پیق بیٌی وٌٌنشُ تفىنظ اًتمناسی اؿنت ٍ سطًتی نِ فظضنیِ پنؼٍّق
تاییش هیكَس
 - 3بننیي ؿننٌَاح هزتلنن

تخوننیل سط ساًلننگاُ ٍگننظایق بننِ تفىننظ اًتمنناسی طابغننِ ای

هقٌاساط ٍجَس ساطس.
بظاؿاؽ یافتِّنای تَهنیفی پنؼٍّق اع بنیي ً120وًَنِ هَطسبظطؿنی اعساًلن َیاى كناغل بنِ
تخویل سط ساًلگاُ فظٌّگیناى هیناًگیي ًونظُ گنظایق بنِ تفىنظ اًتمناسی بنظای ساًلن َیاى ؿنال
چْاطم ٍ 9 .115بااًخظاس اؿتاًشاطس ،4 .17ؿال ؿنَم بنا هیناًگیي  ٍ 45 .113اًخنظاس اؿنتاًشاطس.12
ٍ 7ؿال سٍم با هیاًگیي  ٍ 8 .117اًخظاس اؿتاًشاطس  5 .14هیباكنش ونِ بنایتظیي هیناًگیي گنظایق
بِ تفىظ اًتماسی سط بیي ساًل َیاى ؿال سٍم ،سط هظتبنِ بقنشی ساًلن َیاى ؿنال چْناطم ٍووتنظیي
ًوظُ گظایق بظای ساًل َیاى ؿال ؿَم هخاؿبِ كنشُ اؿنت .بنظای بظطؿنی طابغنِ بنیي هتغیظّنای
هضوَطاعضظیک ّوبـتگی اتا سط ؿغج تَهیفی اؿتفاسُ كشُ وِ هینغاى آى  .03هخاؿنبِ گظسینشُ
وِ ضظیک باییی هخـَه ًوی گظسس . .بظای بظطؿنی ایني ونِ آینا ؿنٌَاح تخونیل سط ساًلنگاُ
هتغیظپیق بیٌی وٌٌشُ ای جْت گظایق بِ تفىظ اًتمناسی اؿنت یناریظ اع هنشل طگظؿنیَى رغنی
اؿتفاسُ كشًتایج حاهل هقٌنی ساطًبنَسٍ سطًتی نِ ؿنٌَاح تخونیل سط ساًلنگاُ هتغینظپیق بیٌنی
وٌٌشُ ای بظای گظایق بنِ تفىنظ اًتمناسی ًبنَسً .ىتنِ لابنل تاهنل سط ًتنایج ایني پنؼٍّق ًَؿناى
ًوظاح گظایق بِ تفىظ اًتمناسی اؿنت اگظهبٌنای همایـنِ طا ساًلن َیاى ؿنال سٍم ٍچْناطم لنظاط
سّین طًٍشًغٍلی هیباكش ٍلی با احتـاه ًوظاح ساًلن َیاى ؿنال ؿنَم ایني ًونظاح اع ؿنال سٍم
بِ ؿال ؿَم واّ ق ٍاع ؿال ؿَم بِ ؿال چْناطم طًٍنشی افغایلنی طاًلناى هنیسّنش ونِ هنی تَاًنش
ًاكی اعفشم سلت پاؿزگَیاى بِ ؿَایح پنؼٍّق ًینغ باكنش چظاونِ یىنی اعهلنىالح فونشُ سط
پؼٍّق ّا ًشاكتي اًگیغُ یعم جْت ّوىاطی ٍپاؿنذ ّنای ؿظؿنظی باكنش لنضا بنا هنظس ًؾنظ اع
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ًوظُ گظایق بنِ تفىنظ ساًلن َیاى ؿنال ؿنَم هنی تنَاى لضناٍح ونظس ونِ ؿنٌَاح تخونیل سط
ساًلگاُ فظٌّگیاى تا یظی هثبت بظگظایق ساًل َیاى بِ تفىظ اًتماسی ًشاكتِ اؿت
 - 4بیي هیغاى افتواس بِ هختَای كبىِّای اجتوافی ٍ هیغاى گنظایق بنِ تفىنظ اًتمناسی طابغنِ
ٍجَس ساطس
یافتِ ّای تَهیفی ایي هتغیظحاوی اعایي اؿ ت وِ بیلتظیي فظاٍاًی هیغاى افتواس بِ كبىِّنای
اجتوافی پاؿذ بِ گغیٌِ تاحشٍسی اؿت ٍ سط هیاًگیي افتواساعًؾظؿني بنیي پاؿنزگَیاى تفناٍح
ٍجَس ساطسبِ ایي هنَطح ونِ هیناًگیي افتوناسسطگظٍُ ؿنٌی 18- 20ؿنال  ٍ05 .2سطگنظٍُ ؿنٌی
 21- 23ؿال  1 .2اؿتّ ،واى عَط وِ هالحؾِ هیكَس هینغاى افتوناس بنِ كنبىِّنای اجتونافی بنا
افغایق ؿي بیلتظ كشُ اؿت اعًؾنظ گنضطاى عهناى سط ایني كنبىِّنا سط عنَل كنباًِ طٍع هتاؿنفاًِ
بیق اع ًیوی اع پاؿزگَیاى بیي 1- 4ؿنافت طا سط ایني كنبىِّنا هنیگضطاًٌنش؛ یقٌنی ینه كلنن
عهاى كباًِ طٍع ٍبافٌایت بِ ایي وِ ّظسٍگظٍُ بیلتظیي عهاى طابایش هظس هغالقنِ ٍفقالینتّنای
هفیشًوایٌش ًلاى اع ٍضقیت ًاهغلَبی سط جاهقنِ هَطسبظطؿنی ساطس سط ایني هغالقنِ بنظای ؿنٌ ق
طابغِ بیي هتغیظّای هضوَط(افتواس بِ كبىِّای اجتوافی ٍگظایق بِ تفىنظ اًتمناسی ) اع ضنظیک
ّوبـتگی اتا سط ؿغج تَهیفی اؿتفاسُ كشُ اؿنت ضنظیک ّوبـنتگی هنضوَط .21هخاؿنبِ كنشُ
ا ؿت بظای بظطؿی طابغِ بیي هتغیظّای هضوَطاع آًالیغ ٍاطیناًؾ ینه عظفنِ اؿنتفاسُ كنشُ اؿنت
وِ ًتایج آًالیغ ٍاطیاًؾ گَیای هقٌاساطبَسى تفاٍح هیاًگیي بیي افتوناس بنِ كنبىِّنای اجتونافی
ٍ تفىظ اًتماسی ٍهَلفِ ّای تفىظبِ جغ هَلفِ ووال هیباكشسط هشل طگظؿنیًَی جْنت پنیق بیٌنی
هتغیظافت واسبظتفىظًتنننایج حاهنننل اع رظٍجنننی هنننشل هنننضوَطحاوی اع پنننیق بیٌنننی هٌفنننی
افتوناسبظگظایق بننِ تفىنظ اًتمنناسی اؿنت طابغننِ بنیي هتغیظّننای هنضوَطبا  t= - 04 .2بتننای - .14
هقٌاساطاؿنت  .01Sigسط ایني حنَعُ پؼٍّلنی ًنِ سط سارنل ٍ ًنِ سط رناطک اع ولنَطاً ام ًیافتنِ
اؿتٍ ،لی ایي بظطؿی گَینای ایني اؿنت ونِ ونِ بنا افنغایق ّنظ ٍاحنش افتوناس بنِ كنبىِّنای
اجتوافی  .14اعگظایق بِ تفىظ اًتماسی واؿتِ هی كَس بافٌایت بِ گـنتظف كنبىِّنای هنضوَط ٍ
فظاگیظی آى سط بیي اللاطجَاى جاهقنِ هنی تنَاى پنیق بیٌنی وظسونِ سط هنَطح گـنتظف طًٍنش
هضوَط آؿیکّای لابل هالحؾِای جاهقِ طا سط ایي حَعُ سطگیظ رَاّش ًوَس.
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 - 5بیي عبمِ التواسی –اجتوافی ٍگظایق بِ تفىظ اًتماسی طابغِ هقٌاساطی ٍجَس ساطس.
بظای ؿٌ ق هتغیظ عبمنِ التوناسی –اجتونافی ًوًَنِ هَطسبظطؿنی بظاؿناؽ اعالفناح جونـ
آٍطی كنشُ بننِ سٍ عبمننِ هتَؿنظ ٍبایتمـننین گظسیشًننش ،هینناًگیي ًونظُ تفىننظ اًتمنناسی سط عبمننِ
ه تَؿظ  6 .113با اًخنظاس هقیناط  ٍ 3 .14سط عبمنِ بنای  ٍ 42 .118اًخنظاس هقیناط  8 .14هخاؿنبِ
گظسیشُ بظای ؿٌ ق طابغِ هتغیظّای هضوَط سط ؿغج تَهیفی اع ضظیک ّوبـتگی اتنا اؿنتفاسُ
كش ضظیک ّوبـتگی هتغیظّای هضوَط .47هخاؿبِ كشُ اؿت بنظای هخاؿنبِ ضنظیک ّوبـنتگی
هتغیظّای هضوَط سط ؿغج اؿت ٌباعی اع آًالیغ ٍاطیاًؾ یه عظفِ اؿتفاسُ كشُ اؿنت ونِ f= 301

ٍ .07Sigتفنناٍح هینناًگیي هتغیظّننای بننیي گظٍّننی ٍ سط ٍى گظٍّننی هقٌاساطًیـننت ٍ سط هننشل
طگظؿنیًَی پننیق بیٌنی هتغیننظ تفىننظ اًتمناسی بننظ هبٌنای عبمننِ التونناسی –اجتونافی اینني طابغننِ
هقٌاساطًیـت ٍ لضا عبمِ التواسی –اجتوافی هتغیظ پنیقب یٌنی وٌٌنشُای بنظای گنظایق بنِ تفىنظ
اًتماسی هخـَه ًویكَس.
 - 6بیي ؿظهایِ فظٌّگی ٍ تفىظ اًتماسی طابغِ هقٌاساطی ٍجَس ساطس.
هیاًگیي ًوظُ ؿظهایِ فظٌّگی ساًل َیاى  ٍ 5 .64اًخظاس هقیناط 2 .9بنظای بظطؿنی طابغنِ بنیي
هتغیظّای هضوَط اع ضظیک ّوبـتگی پیظؿَى اؿتفاسُ كشُ اؿنت ونِ ایني ضنظیک بنا  .35طابغنِ
ای هقٌاساط بیي هتغیظّای هضوَططاًلاى هیسّش .سط آًالیغ ٍاطیاًؾ هتغیظؿنظهایِ فظٌّگنی ٍ تفىنظ
اًتمنناسی ٍهَلفننِّننای تفىننظ اًتمنناسی ارننتالس هینناًگیيّننای سط ٍى گظٍّننی ٍبننیي گظٍّننی
هقٌاساطسیشُ كشؿظهایِ فظٌّگی –تقْش  .000 Sig= F ; 31 .3سط اطتبناط بنا هَلفنِ وونال ; 83 .4
 .000 Sig= Fسط هَلفنِ راللینت  ٍ .000 Sig= F ; 43 .4سط هَلفنِ گنظایق بنِ تفىنظ اًتمنناسی .4
.000 Sig= F ; 7
بظای پیق بیٌی گظایق بنِ تفىنظ اًتمناسی بنظ حـنک ؿنظهایِ فظٌّگنی ٍهَلفنِّنای ؿنظهایِ
فظٌّگی اعطگظؿیَى رغی اؿتفاسُ كش سط هشل بظطؿی هَلفِّنا ی ؿنظهایِ فظٌّگنی ٍگنظایق بنِ
تفىظ اًتمناسی  R= .34ضنظیک تقینیي  ٍ .12ؿنظهایِ ًْناسی بنا بتنای  ٍ .19هْناطح بیناى بنا بتنای
اؿتاًشاطس .18پیق بیٌی وٌٌشُّای هثبنت گنظایق بنِ تفىنظ اًتمناسی اع بنیي هَلفنِّنای تفىظهنی
باكٌش ٍ سط هشل طگظؿیَى رغی ؿظهایِ فظٌّگی ٍ گظایق بنِ تفىنظ اًتمناسی  ٍ R= .31ضنظیک
تقییي  ٍ .1بتای اؿتاًشاطس  .31ؿظهایِ فظٌّگی پیق بیٌی وٌٌشُ هثبنت گنظایق بنِ تفىنظ اًتمناسی
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اؿت .بِ ایي هقٌی وِ باّظٍاحنشافغایق ؿنظهایِ فظٌّگنی  .31هینغاى گنظایق بنِ تفىنظ اًتمناسی
افغایق هییابش.
تحلیل رگرسیًن
بِ هٌؾَطپیق بیٌی گظایق بِ تفىظ اًتماسی بظاؿاؽ ؿنظهایِ فظٌّگنی هتغینظ هنضوَط سط ینه
طابغِ طگظؿیًَی هَطسبظطؿی لنظاط گظفنت بنا تَجنِ بنِ ایني ونِ هتغینظ هـنتمل پنؼٍّق ؿنظهایِ
فظٌّگی اؿت ابتشا سط یه هشل طگظؿیًَی ٍاطس هشل كش.
جذيل  - 4مذل رگرسیًوی متغیر سرمایٍ فرَىگی يگرایص بٍ تفکر اوتقادی
هتغیظپیق بیي

R

R2

F

P

B

β

T

p

ؿظهایِ فظٌّگی

.316

.10

573 .28

.0001

.4612

.316

86 .6

.0001

بظ اؿاؽ اعالفاح جشٍل كواطُ طابغِ بیي هتغیظّای هنضوَطهقٌی ساطاؿنت .همنشاط ً R2لناى
هیسّش 10سطهش اع ٍاطیاًؾ گظایق بِ تفىظ اًتماسی طاؿظهایِ فظٌّگنی تبینیي هنیوٌنش ضنظیک
ً .31Betaلاى سٌّشُ ایي اؿت وِ ؿظهایِ فظٌّگنی پنیق بیٌنی وٌٌنشُ هثبنت گنظایق بنِ تفىنظ
اًتماسی اؿت.
جذيل  - 5مذل رگرسیًوی مًلفٍَای سرمایٍ فرَىگی يگرایص بٍ تفکر اوتقادی
هتغیظپیق بیي
(ؿظهایِ

R

R2

F

P

B

β

T

p

فظٌّگی)
.199

.41

312 .6

.002

ؿظهایِ فیٌی

.316

.10

573 .28

.0001

ؿظهایِ صٌّی

.114

.347

585 .2

.062

ؿظهایِ ًْاسی

.019

.78

24 .3

.877
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با تَجِ بِ اعالفاح رظٍجی جشاٍل ضظیک ّوبـنتگی ٍضنظیک تقینیي هَلفنِّنای ؿنظهایِ
فظٌّگی ٍهتغیظ گظایق بِ تفىظ اًتماسی بِ تظتینکٍ .36ضنظیک تقینیي  .13هنیباكنش .سط جنشٍل
 ANOVAبا تَجِ بِ همشاط 183 .4; Fطابغنِ بنیي هتغیظّنای هنضوَط (تنا یظ ّوغهناى هتغیظّنای
هـتمل بظ هتغیظ ٍابـتِ ) هقٌاساطاؿت.
بظاؿاؽ اعالفاح جنشٍل فنَق ضنظیک ٍ Betaٍ Bآعهنَى ٍ tؿنغج هقٌنی ساطی ّظینه اع
هتغیظّا ًلاى ساسُ كشُ اؿت ضظیک  Betaتا یظ هـتمل ّظیه اع هتغیظّای هـتمل بظهتغیظٍابـنتِ
طاًلاى هی سّشبظاؿاؽ اعالفاح جشٍل اعبیي هتغیظّای هضوَط ؿنظهایِ فیٌنی بنا  .002پنیق بیٌنی
وٌٌشُ هثبت گظایق بِ تفىظ اًتماسی اؿت بِ ایي هقٌی وِ با افغایق یه ٍاحش بنِ ؿنظهایِ فیٌنی
بِ هیغاى  .002گظایق بِ تفىظ اًتماسی افغایق هییابش .سط ًْایت هنشل طگظؿنیَى رغنی گنظایق
بِ تفىظ اًتماسی بِ كىل عیظ اؿت.
() .002ؿظهایِ فیٌی ) .31( +ؿظهایِ فظٌّگی;گظایق بِ تفىظ اًتماسی
جمعبىذی ي وتیجٍ گیری
ایي پؼٍّق با ّشس بظطؿنی فَاهنل اجتونافی فظٌّگنی هنَ ظ بنظ گنظایق بنِ تفىنظ اًتمناسی
ساًل َیاى اً ام یافتِ اؿت .با فٌایت بِ یافتِّای ایي پنؼٍّق هنی تنَاى ًتی نِ گینظی ونظس ونِ
هتغیظ ؿي بظگظایق بِ تفىظ اًتماسی سط جاهقِ هَطس هغالقنِ بظطؿنیّنا ًلناى اع طابغنِ هٌفنی بنیي
هتغیظّای هضوَط بَسً .تایج حاهل اع ایي پؼٍّق با یافتِّای بظرنی اع پؼٍّلنگظاى ّوـنَ بنَسُ
بِ فٌَاى هثنال طیىنتؾ سط هغالقنِ رنَس ًلناى ساسُ ونِ ؿني پنیق بیٌنی وٌٌنشُ بظتنظی سط تفىنظ
اًتماسی ًیـتّ ،وچٌنیي جولنیشی للقنِ ؿنفیشی ( .)1390طً بنظ ٍ سیگنظاى ( )1385سط بظطؿنی
هیغاى گظایق بِ تفىنظ اًتمناسی ساًلن َیاى پظؿنتاطی ٍ هاهنایی تظبنت حیشطینِ سط تخلینل تنه
هتغیظُ ّوبـتگی ًوظاح وـک كشُ اع گظایق بِ تفىنظ اًتمناسی ٍ ؿني طا هٌفنی گنغاطف ًونَسُ
اؿت (پظویٌغ )1985 ،بظطؿی بظری تخم یماح بیاًگظ تأ یظؿي بظ تفىنظ اًتمناسی اؿنت (آیـنَى ٍ
هَط1980 ،؛ گیبغ1994 ،؛ویٌگ ٍ ویچظ .) 1994 ،بظرنی اع ًؾظینِ پنظساعاى آهنَعف بغطگـنایى
بظ ایي فمیشُاًش وِ تأهل اًتماسی وِ بزلی اع تفىظ اًتماسی اؿنت سط بغطگـنالی كنىل هنیگینظس
ٍ سلیل چٌیي فولىنظسی هنظفاً بنظ اؿناؽ تغیینظ سط ت ظبیناح فنظس اؿنت (بنظٍن فیلنش1987 ،؛
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گظیـَى ٍ )1991 ،بْظًؾ ()1996سطپؼٍّق رَسًتی ِ هیگیظس وِ ساًل َیاى هـني تنظ تواینل
بیلتظی بِ تفىظ اًتماسی ًـبت بِ ساًل َیاى جَاى تظساكتٌش .سط اطتبناط بنا طكنتِ تخونیلی گنظٍُ
طیاضی بنا  53 .115بیلنتظیي هیناًگیي ،گنظٍُ فلنَم اًـناًی سط هظتبنِ سٍم ٍ سط اًتْنا گنظٍُ فلنَم
ت ظبنی لنظاط ساطًنش .بنا تَجنِ بنِ ضنظیک ّوبـننتگی هتغیظّنای هنضوَط ٍ ًینغ بنا تَجنِ بنِ هننشل
طگظؿیًَی بیي هتغیظّای عهیٌِ ای ٍگظایق بِ تفىظ اًتماسی بنا تَجنِ بنِ رظٍجنی ًتنایج ضنظیک
ّوبـتگی هتغیظّا سط هشل هضوَط هی تَاى ًتی ِ گیظی وظس وِ طكتِ تخویلی هتغینظ پنیق بیٌنی
وٌٌشُ تفىظ اًتماسی ًیـتً .تایج ایي پؼٍّق بنا یافتنِ بظرنی هخممناى ّوـنَ ٍ بناگظٍّی سیگنظ
ًاّوـَؿنت .سط پننؼٍّق ح نناعی ٍبظجقلننی لننَ () 1387ساًنق آهننَعاى طكننتِ طیاضننی ًوننظاح
بایتظی سط گنظایق بنِ تفىنظ اًتمناسی وـنک ًوَسًنش ٍ سط جـنت َگظی حمنایك ساًنق آهنَعاى
طكتِ فلَم اًـاًی بظتظ بَسًش ٍ ایي كایش بنِ سلینل هاّینت ایني طكنتِ باكنشّ .وچٌنیي سط پنؼٍّق
هنفظی ٍ سیگننظاى ( )1391سط پنؼٍّق ٍحننشح ٍ سیگنظاى ( )1390بننافٌَاى بظطؿنی طابغننِ بننیي
گظایق بِ تفىنظ اًتمناسی ٍطكنتِ تخونیلی هقٌاساطًیـنت .سط پنؼٍّق ؿنلیواى ًنؼاس ٍآیظهلنَی
( )1391سط ّیچ یه اع هَلفِّای تفىظ اًتماسی بیي ساًق آهَعاى اع ًؾظطكنتِ تخونیلی ٍ هَلفنِ
طابغِ هقٌاساطی ٍجَس ًشاكت .سط اطتبناط بنا هتغینظ ؿنٌَاح تخونیل سط ساًلنگاُ ٍاطتبناط آى بنا
گظایق بِ تفىظ اًتماسی بظ اؿاؽ یافتِّای پؼٍّق هیاًگیي ًوظُ گظایق بنِ تفىنظ اًتمناسی بنظای
ساًل َیاى ؿنال چْناطم  ٍ 9 .115بنا اًخنظاس اؿنتاًشاطس  ،4 .17ؿنال ؿنَم بنا هیناًگیي ٍ45 .113
اًخننظاس اؿننتاًشاطسٍ 7 .12ؿننال سٍم بننا هینناًگیي  ٍ 8 .117اًخننظاس اؿننتاًشاطس  5 .14اؿننت وننِ
بننایتظیي هینناًگیي گننظایق بننِ تفىننظ اًتمنناسی سط بننیي ساًلنن َیاى ؿننال سٍم ،سط هظتبننِ بقننشی
ساًل َیاى ؿال چْاطم ٍووتظیي ًوظُ گظایق بظای ساًلن َیاى ؿنال ؿنَم هخاؿنبِ كنشُ اؿنت.
بظای بظطؿی ایي وِ آیا ؿٌَاح تخویل سط ساًلگاُ هتغیظپیق بیٌی وٌٌنشُ ای جْنت گنظایق بنِ
تفىظ اًتماسی اؿنت یناریظ اع هنشل طگظؿنیَى رغنی اؿنتفاسُ كنشًتایج حاهنل هقٌنی ساطًبنَسٍ
سطًتی ِ ؿٌَاح تخویل سط ساًلگاُ هتغیظپیق بیٌنی وٌٌنشُ ای بنظای گنظایق بنِ تفىنظ اًتمناسی
ًبنَسً .ىتنِ لابنل تاهننل سط ًتنایج ایني پننؼٍّق ًَؿناى ًونظاح گنظایق بننِ تفىنظ اًتمناسی اؿننت
اگظهبٌای همایـِ طا ساًل َیاى ؿال سٍم ٍچْاطم لظاط سّین طًٍشًغٍلی هیباكنش ٍلنی بنا احتـناه
ًوظاح ساًل َیاى ؿال ؿَم ایي ًوظاح اع ؿال سٍم بِ ؿنال ؿنَم وناّق ٍاع ؿنال ؿنَم بنِ ؿنال
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چْاطم طًٍشی افغایلی طاًلاى هیسّش وِ هی تَاًنش ًاكنی اعفنشم سلنت پاؿنزگَیاى بنِ ؿنَایح
پؼٍّق ًیغ باكش لنضا بنا هنظس ًؾنظ اع ًونظُ گنظایق بنِ تفىنظ ساًلن َیاى ؿنال ؿنَم هنی تنَاى
لضاٍح وظس وِ ؿٌَاح تخویل سط ساًلگاُ فظٌّگیناى تنا یظی هثبنت بظگنظایق ساًلن َیاى بنِ
تفىظ اًتماسی ًشاكتِ اؿت اگظهبٌنای همایـنِ ساًلن َیاى ؿنال اٍل ٍآرنظ باكنش پنؾ ًتنایج ایني
پؼٍّق با ًتایج بـیاطی اع پؼٍّق ّای سارل ٍراطک ولنَط ّوـنٍَبابظری سیگنظ ًاّوـَؿنت.
بنننِ فٌننننَاى ًوًَننننِ اؿننننىٌشطفتخی آصط ٍّوىننناطاى(ً .ٍ) 1392تننننایج پننننؼٍّق ال حـنننني
ٍهشام()2007سطلبٌاى ًلاى هیسّش وِ هیاًگی ي ًونظاح ساًلن َیاى ؿنال آرنظ سط همایـنِ بنا ؿنال
آرظواّق ساكتِ ٍ ًیغ با بظری یافتِّا ًاّوـَؿت هیلنغ سط ؿنال ( ٍ )2003لظینک ( .ٍ)1388بابنا
هخوشی ٍرلیلی ٍجاٍیشی والتنِ()1389سطبظطؿنی طًٍنش تخنَل تفىنظ اًتمناسی سط ساًلن َیاى
ساًلگاُ فظسٍؿی هلْشبیي ًوظاح ساًلن َیاى ؿنال آرظسطهمایـنِ بنا ؿنال اٍل طًٍنشی افغایلنی
گغاطف ًوَسُ اًش .فلیَى ٍفلیَى (بِ ًمل اعفتخی آصط) 1392بِ ایي ًتی نِ طؿنیشًشوِ گنظایق بنِ
تفىنظبیي ساًل ن َیاى ؿنال بایتظًـننبت بننِ ساًلن َیاى جشیننشالَطٍس بایتظاؿنت هـننالِ هْننن سط
اطتباط با تفىظ اًتماسی ایي اؿت وِ اًتؾاط هنیطٍس ٍطٍس بنِ آهنَعف فنالی ٍگضطاًنشى سٍطُّنای
تخوننیلی بایننش بتَاًننش ّننن سط بقشساًلننیّ ،ننن گظایلننی ٍّننن هْنناطتی تَاًننایی تفىننظ اًتمنناسی
طاسطساًل َیاى افغایق سّش ٍلنی هتاؿنفاًِ هختنَای سط ٍؽ ساًلنگاّی سط اغلنک طكنتِّنا ًٍینغ
كىل آهَعف وِ بِ تقبیظ فظیظُ آهَعف ٍپظٍطف بناًىی ینا هخفَؽناتی یىنی اعهَاًنـ اهنلی سط
ب خا آهَعف فالی ًٍاواهی بـنیاطی اع تخونیل ونظسُّنای ساًلنگاّی سط وـنک تَاًوٌنشی سط
اینني حننَعُ هْننن اؿننت اهننظٍعُ ًـننل ؿننَم ساًلننگاّْا تخننت فٌننَاى ساًلننگاُّننای ونناطآفظیي
فقالیننتّننایی سط رَطتَجننِ ٍهَفننك سط فظهننِّننای جْنناًی ساطًشٍهتاؿننفاًِ بـننیاطی اع هظاوننغ
ساًلگاّی سط ولَط بِ طٍیىظس آهَ عكی آى ّنن اع ًنَؿ هخفَؽناتی پایبٌشًنش ٍعبیقنی اؿنت ونِ
رظٍجی ّای ؿیـنتن ًینغ بایـنتی اغلنک چٌنیي باكنٌش .سط اطتبناط بنا عبمنِ التوناسی –اجتونافی
ٍگظایق بِ تفىظ اًتماسی باٍجَساطتباط آهاطی هقٌاساط بِ لخاػ تَهنیفی بنیي هتغیظّنای هنضوَط
ٍلی با تَجِ بِ هشل طگظؿیًَی پؼٍّق هتغیظ عبمِ التواسی پیق بیٌنی وٌٌنشُ گنظایق بنِ تفىنظ
اًتماسی ًیـت ًتایج ایي پؼٍّق با ًتایج ر ـتِ (ّ ) 1392وَؿَؿنت فلینظغن هبناًی ًؾنظی ایني
حَعُ وِ عبمِ طا هَلفِ هْن سط كىل گیظی تَاًنایی تفىنظسط فنظس هنی ساًٌنش كنایش ٍیؼگنیّنای
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رام عبمِ سط جاهقنِ اینظاى بنِ عنَطولی ٍ بنِ كنىل ارنن سط جاهقنِ هنَطس هغالقنِ هنی تَاًنش
ًتی نِ ای هتفنناٍح اع آًچننِ اًتؾناط هننیطٍس سط پننؼٍّقّنا طد سّننش .سط اطتبنناط بنا هتغیننظ اهننلی
پؼٍّق با فٌَاى ؿظهایِ فظٌّگی بظای بظطؿی طابغِ بیي هتغیظّنای هنضوَط اع ضنظیک ّوبـنتگی
پیظؿَى اؿتفاسُ كشُ اؿت وِ ایني ضنظیک بنا  0/35طابغنِ ای هقٌناساط بنیي هتغیظّنای هنضوَط طا
ًلاى هیسّش ٍ سط هشل طگظؿیَى رغی ؿظهایِ فظٌّگنی ٍگنظایق بنِ تفىنظ اًتمناسی ٍ R= 0/31
ضظیک تقییي ٍ .1بتای اؿتاًشاطس  .31ؿظهایِ فظٌّگی پیق بیٌی وٌٌشُ گنظایق بنِ تفىنظ اًتمناسی
اؿت .تٌْا پؼٍّقّای اً ام كشُ بنا طٍیىنظس ؿنظهایِ فظٌّگنی ٍ تفىنظ اًتمناسی پنؼٍّق فْیونِ
پاعی طضایی سط ساًلگاُ فظسٍؿی هلْش اؿت با فٌَاى بظطؿی تنا یظ ؿنظهایِ فظٌّگنی ٍاجتونافی
بظ تفىظ اًتماسی اؿت وِ پؼٍّلگظ سط جاهقِ هَطس هغالقِ بِ ایي ًتی ِ هنیطؿنش ونِ ّنن ؿنظهایِ
اجتوافی ٍ ّن ؿظهایِ فظٌّگی با تَاًایی تفىظ اًتماسی طابغِ ساطًنش بنا تَجنِ بنِ وناطوظس ؿنظهایِ
فظٌّگی اع ًگاُ ه تفىظیي راطجی؛ هثل پیظ بَطسیَ ،اع واطوظسّنای ؿنظهایِ فظٌّگنی بنِ حفنؼ ٍ
ًگْشاطی هَلقیت یا تغییظ هَلقیت افظاس سط ؿلـلِ هظاتک ؿارتاطّای اجتوافی تَجِ هنیوٌنش ٍ
تأ یظ ؿظهایِ فظٌّگی افظاس طا سط ؿبه عًنشگی آىّنا هنَطس تَجنِ لنظاط هنیسّنش .جناى فیـنه
( )1993ؿظ هایِ فظٌّگی طا بافا فْنن اًتمناسی هنظسم اع ٍضنقیت اجتونافی رنَس هنیساًنش عبمنِ
پاییي ،بِ ٍؿیلِ ایي ًَؿ ؿظهایِ فظٌّگیً ،گاُ هثبت بِ َّیت اجتوافی رَس پیشا هنیوٌٌنش ٍ رنَس
طا اع ؿارتاط ؿلغِ جشا هیؿاعًش .ایي عبمِ ،سط طًٍشّای هَطس فاللنِ رنَس هلناطوت هنیوٌٌنش ٍ
اع ایني عظینك ،عًننشگی رنَس طا لننضحبزنق هنیًوایٌننش .واطوظسّنای ؿننظهایِ فظٌّگنی اع ًگنناُ
هتفىظیي ایظاًی ًیغ هَطسبظطؿی لغطاطگظفتِ اعًگاُ ایي سؿتِ اع هخمماى هنَطتی ونِ سؿتظؿنی بنِ
ؿظهایِ فظٌّگی ،بِهنَطح بظابنظ باكنش ،ؿنظهایِ فظٌّگنی هنی تَاًنش ،واطوظسّنای عینظ طا ساكنتِ
باكش :سؿتظؿی اوثظیت افضا ی جاهقِ بِ هٌابـ هقظفتی ،بـظ رظسگظایی سط فظهنِّنای هزتلن
عًشگی ،بای بَسى ؿغج هلاطوت ّوگاًی سط تَلیشاح ٍ راللیّتّنای فلونی ٍ فظٌّگنی ،ؿنظیـ
كشى تغییظاح اجتوافی ،گـتظف ساًقّای ًَیي ٍ گـتظف گنظسف اعالفناح بنِهنَطح افمنی
ٍ فوَسی ٍ طكش كزویتی بظای اوثظیت افظاس جاهقِ باكش سط ًتی ِ تَجِ بِ ؿنظهایِ فظٌّگنی بنِ
فٌَاى یه ؿظهایِ اطعكوٌش تا یظ هثبتی بظگظایق بِ تفىنظ اًتمناسی بنِ فٌنَاى ینه ضنظٍطح سط
سًیای اهظٍعساطس ایي هْن بِ ٍیؼُ سط فوظی وِ بِ فونظساًایی هقنظٍس اؿنت ٍ سط فونظ اًف ناط
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فؾین اعالفاح ٍ لغٍم تَاًوٌشی تلزین ؿظُ اع ًاؿظُ اّویتی هضاف

هی یابنش ٍ كنایش بْتنظیي

فظهِ سط پظسارتي بِ آى هظاوغ آهَعف فالی اؿت.
مىابع
- 1آلاعاسُ ،هخظم؛ احشیاى ،هخوش .)1387( .طاٌّوای طٍفّای ًَیي تشطیؾ .تْظاى :آییؼ.
- 2بظرَطساطی ،هقوَهِ؛ جالل هنٌق ،كنوؾ الولنَن ٍ هخونَسی ،هخونَس" .)1388( .اطتبناط

گظایق بِ تفىظ اًتماسی ٍ فغح ًفؾ سط ساًلن َیاى پظؿنتاطی" .ه لنِ ایظاًنی آهنَعف سط
فلَم پغكىی ،كواطُ .13- 19 ،)1(9
- 3بظعگظبفظٍیی ،واؽن؛فاعفِ ،كوگاًی ()1393پیق بیٌی گظایق بنِ تفىنظ اًتمناسی ساًلن َیاى
بظاؿاؽ باٍطّای هقظفت كٌارتی ٍجَطٍاًی –اجتوافی والؽ سط ؽً .اهنِ آهنَعف فنالی
سٍطُ جشیش ؿال ّلتن كواطُ بیـت ًٍْن هن 115- 132
 - 4پنننان هْنننظ ،حوینننشُ؛هیظسٍطلی ،فاعونننِ؛غٌایی چوننني آبننناس ،فلی؛وظهنننی ،هظتضنننی.
() 1392طٍاؿاعی ٍافتباطیابی ٍتخلیل فاهلی همیاؽ گظایق بنِ تفىنظ اًتمناسی طیىنتؾ سط
همغـ هتَؿغِ .فولٌاهِ اًشاعُ گیظی تظبیتی كواطُ11ؿال چْاطم
- 5تاک بزق ،ویاى) 1382( .بظطؿی همشهاتی واطبظسًؾظیِ ؿنظهایِ اجتونافی سط تخلینل ٍضنقیت
ؿظهایِ اجتوافی سط ایظاى اهظٍع :هَؿـِ پؼٍّقّای تاهیي اجتوافی گغاطف كواطُ 107
- 6جْاًی ،جقفظ .)1382( .سیباچِای بظ كیَُّای پنؼٍّق سط تفىنظ اًتمناسی .چناو اٍل .كنیظاع:
ًلظ هله ؿلیواى.
- 7ر ـننتِ ،ؿنن خظ؛هقواط ،ظیا؛وینناًپَط ،هـننقَسٍ)1393( .ضننقیت گننظایق بننِ تفىننظ اًتمنناسی
ساًل َیاى ساًلگاُ اهنفْاى ٍبظرنی فَاهنل هنظتبظ بنا آى .جاهقنِ كٌاؿنی وناطبظسی ؿنال
بیـت ٍپٌ ن كواطُ پیاپی ()54كواطُ سٍم تابـتاى  .1393هن 117- 138
- 8عیبا والم هفظس ،فاعوِ؛هخوشی ،حوشاهلل()1393بظطؿی تغبیمی تفىنظ اًتمناسی اعهٌؾنظ طابنظح
اًیؾ ٌٍّظی ػیظٍباًؾظبِ واطبظس آى بظای اهالح ًؾام تظبیت هقلنن .فونلٌاهِ پنؼٍّقّنای
واطبظسی ٍطٍاًلٌارتی ؿال پٌ ن كواطُ سٍم هن 19- 38
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- 9طاؿننت َ ،ؿقیشُ؛ؿننپْظ ،حویش؛عًننشاٍیاى ،احوننش) 1393( .بظطؿننی طابغننِ گننظایق بننِ تفىننظ
اًتمننناسی ،طٍیىظسّنننای یننناسگیظی ٍفولىنننظس تخونننیلی سط ساًلننن َیاى واطكٌاؿنننی
اطكشساًلگاُ یغس .فولٌاهِ اً وي آهَعف فالی ایظاى .ؿال كلن تابـتاى 1393
- 10طً بظ ،حـیي؛اؿوافیلی ،حبینک الللنِ) 1385( .بظطؿنی هینغاى گنظایق بنِ تفىنظ اًتمناسی سط
ساًل َیاى پظؿتاطی ٍهاهنایی ٍاطتبناط آى بنا ٍضنقیت تخونیلی آًناى .فونلٌاهِ ساًلنىشُ
پظؿتاطی ٍهاهایی ؿال چْاطم كواطُ اٍل بْاط 1385
-- 11ؿی  ،فلی اوبظ .) 1388( .طٍاًلٌاؿی پظٍطكی ًَیي .تْظاى :اًتلاطاح سٍطاى.
 -- 12كقباًی ،حـي .) 1382( .طٍف تشطیؾ پیلنظفتِ(آهَعف هْناطحّنا ٍ طاّبظسّنای تفىنظ).
تْظاى :ؿوت.
 - 13هشیك بٌایّ ،لي)1387( .طؿاًِ جوقی ٍ ؿظهایِ اجتوافی تْظاى :ایٌتظًتی آفتاه
 - 14فلی پَطٍ ،حیشًُ .ظالنی ،هنظینً .ناسطی ،فنغح اهلل .كنظیقتوشاطی ،فلنی .)1392( .تناهلی بنظ
هَاًـ تفىظ اًتماسی سط بظًاهِ سط ؿنی آهنَعف هتَؿنغِ .پنؼٍّق سط بظًاهنِ طینغی سط ؿنی،
ؿال سّن ،سٍطُ سٍم ،كواطُ (9پیاپی  ،)36هن.1- 15 ،
 - 15فظیظُ ،پائَلَ .) 1357( .فظٌّگ ؿىَح ،تظجوِ فلی كظیقتوشاطی :تْظاى ًلظچاپزق
- 16لاسطی ،هوغفیً .) 1389( .ؾظیِ اًتماسی تقلین ٍتظبیتً :مش بظًاهنِ سط ؿنی هشطًیتنِ ٍؿنظهایِ
ساطی هتارظ ،تْظاى :یاسٍاطُ وتاه
 - 17لظیک ،هیتظا؛ طبیقیاى ،هوغفی؛ هلونالی ،هْنَف؛ حناجیعاسُ ،ابنظاّین؛ هنبَطی واكناًی،
احوش ٍ رلزالی ،حویشطضا " .)1388( .هْاطتْای تفىظ اًتماسی ٍ گظایق بنِ تفىنظ اًتمناسی

سط ساًل َیاى تظم اٍل ٍ آرظ هشیظیت رشهاح بْشاكتی  -سط هاًی" .ه لنِ ایظاًنی آهنَعف
سط فلَم پغكىی ،كواطُ .125 - 135 ،)2(9
- 18وظهی ،هظتضی .طجایی ،هلیخًِ .اهزَاُ ،هظضنیِ .) 1393( .بظطؿنی هینغاى گنظایق بنِ تفىنظ
اًتماسی سط هقلواى همغـ هتَؿغِ ٍ ًمنق آى سط ؿنبه تنشطیؾ .پنؼٍّق سط بظًاهنِ طینغی
سط ؿی ،ؿال یاعسّن ،سٍطُ سٍم ،كواطُ (13پیاپی  ،)40هن.34- 47 ،
 - 19گیشًغ ،آًتًَی .)1989( .جاهقِ كٌاؿی .هبَطی ،هخوش .) 1377( .چاو چْناطم .تْنظاىً :لنظ
ًی.
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