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چكيذُ
زض ایٗ ٔماِ ،ٝضاتكٝی تیٗ سطٔایٝی ارتٕايی (تا ٔؤِّفٞٝای ٔطاضوت ،ايتٕاز ،ا٘سزاْ  ٚتًأُ ارتٕايی) ٚ
احساس أٙیّت ارتٕايی (تا اتًاز فىطی ،را٘یٔ ،اِی ،تیا٘ی ،ضغّی  ٚلؿایی) زض ٕ٘ٝ٘ٛای ٘ 370فطی اظ
زا٘طزٛیاٖ زذتط  ٚپسط زا٘طٍاٜٞای ظ٘زاٖ ٔٛضز ٔكاًِ ٝتٛز ٜاست.ضٚشضٙاسی تحمیك ،اظ ٘ٛو وّٕی تا استفازٜ
اظ اتعاض پطسص٘أ ٚ ٝتا تىی ٝتط ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ذٛضٝای چٙسٔطحّٝای  ٚتػازفی ساز ٜاست٘ .تایذ ٘طاٖ ٔیزٞس وٝ
تیٗ ظ٘اٖ ٔ ٚطزاٖ ،تفاٚت ًٔٙیزاضی اظ ٘هط احساس أٙیّت ٚرٛز ٘ساضت ٝاست .سّٗ زا٘طزٛیاٖ یىی اظ ٟٔٓتطیٗ
ٔتغیّطٞایی است و ٝتأحیط ًٔٙیزاضی زض احساس أٙیّت زاضز٘ .ىتٝی لاتُ تٛرّ ٝآٖ است و ٝتا افعایص سٗ،
احساس أٙیّت زا٘طزٛیاٖ واٞص ٔییاتسٔ .مساض ؾطیة ٓٞتستٍی تیٗ سطٔایٝی ارتٕايی  ٚاحساس أٙیّت
(٘ )0/32طاٖ ٔیزٞس و ٝتیٗ ایٗ زٔ ٚتغیّطٓٞ ،تستٍی ًٔٙیزاضی ٚرٛز زاضز؛ تٝيثاضتی ،تا افعایص سكح سطٔایٝی
ارتٕايی زا٘طزٛیاٖ ظٔیٝٙی افعایص سكح احساس أٙیّت فطأ ٓٞیٌطززٔ .طاضوت ارتٕايی تٝيٛٙاٖ یىی اظ
ٔؤِّفٞٝای سطٔایٝی ارتٕايی تا ؾطیة ٓٞ ،0/28تستٍی ًٔٙیزاضی تا احساس أٙیّت زا٘طزٛیاٖ زاضز؛ تٝيثاضتی،
افعایص سكح ٔطاضوت ارتٕايی زا٘طزٛیاٖ ٔٙزط ت ٝافعایص سكح احساس أٙیّت آ٘اٖ ٔیٌطزز .ايتٕاز ارتٕايی
یىی اظ ٟٔٓتطیٗ ٔؤِّفٞٝای سطٔایٝی ارتٕايی است و ٝتا ؾطیة ٓٞ،0/36تستٍی ًٔٙیزاضی تا احساس أٙیّت
پاییٙی تا احساس أٙیّت ارتٕايی زاضز ،أّا ًٔٙیزاضی ؾطیة ٓٞتستٍی ایٗ ٔؤِّف ٝتا ٔتغیّط احساس أٙیّت ()0/16
٘طاٖ ٔیزٞس و ٝا٘سزاْ ارتٕايی اظ ٟٔٓتطیٗ يٛأُ احطٌصاض زض احساس أٙیّت است  ٚتا افعایص ا٘سزاْ
ارتٕايی ،ظٔیٝٙی افعایص احساس أٙیّت فطأ ٓٞیضٛز.
ٍاصُّای كليذی :سطٔایٝی ارتٕايی ،احساس أٙیّت ارتٕايیٔ ،طاضوت ،ايتٕاز ،تًأُ  ٚا٘سزاْ ارتٕايی.

 1زا٘طزٛی زوتطی رأً ٝضٙاسی زا٘طٍا ٜآظاز اسالٔی ٚاحس يّ ٚ ْٛتحمیمات تٟطاٖ
 2استاز ٌط ٜٚرأًٝضٙاسی زا٘طٍا ٜآظاز اسالٔی ٚاحس يّ ٚ ْٛتحمیمات تٟطاٖ (٘ٛیسٙسٜی ٔسؤ)َٚ

 3استاز ٌط ٜٚرأً ٝضٙاسی زا٘طٍا ٜآظاز اسالٔی ٚاحس يّ ٚ ْٛتحمیمات تٟطاٖ
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زا٘طزٛیاٖ زاضز؛ اٌطچٔ ٝؤِّفٝی ا٘سزاْ ارتٕايی زض ٔمایس ٝتا سایط ٔؤِّفٞٝای سطٔایٝی ارتٕايی ٓٞتستٍی
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هقذّهِ
أٙیّت ارتٕايیٕٛٞ 1اض ٜتٝيٛٙاٖ یىی اظ ٘یاظٞای اساسی زض ٕٝٞی رٛأى ا٘سا٘ی ٔكطح تٛزٜ
استٛٔ .ؾٛو أٙیّت ارتٕايی اظ رّٕٔ ٝثاحخی است و ٝزض ساَٞای اذیط ٔٛضز تٛرّٔ ٝحافُ
يّٕی  ٚپژٞٚطی لطاض ٌطفت ٚ ٝزِیُ آٖ ٘یع ٘مص لاتُ تٛرّٔ ٝمِٝٛی أٙیّت ارتٕايی  ٚاظ آٖ
ٟٔٓتط ،تحج احساس أٙیّت ارتٕايی زض تٟسیس یا تمٛیت ظیطساذتٞای تٛسًٝی رأً ٝاست.
احساس ٘اأٙی ،اظ ٟٔٓتطیٗ زغسغٞٝای رٛأى ًٔاغط  -چ ٝرٛأى تٛسً٘ٝیافت ٚ ٝچ ٝرٛأى
تٛسًٝیافتٝی غًٙتی -است؛ ایٗ أط ،تسیٗ ًٔٙاست وٌ ٝستطش ایٗ پسیس ٜتا سكح تٛسًٝی
رأً ٝضاتك ٝزاضز  ٚتٌٝ٘ٛ ٝای آیٙسٜی اغّة رٛأى ٔحسٛب ٔیضٛز (حسیٙی.)7 :1386 ،
ٔف ْٟٛأٙیّت ضا ٔیتٛاٖ تٔ ٝػ٘ٛیّت اظ تًطؼ  ٚتػطّف ارثاضی تس ٖٚضؾایت  ٚزضتاضٜی افطاز
٘یع ت٘ ٝثٛزِ ٞطاس ٘سثت ت ٝحمٛق  ٚآظازیٞای ٔططٚو ،تٔ ٝراقط٘ ٜیفتازٖ ایٗ حمٛق  ٚآظازیٞا ٚ
ٔػ ٖٛتٛزٖ اظ تٟسیس  ٚذكط ٔطي ،تیٕاضی ،فمط  ٚحٛازث غیطٔتطلّث ٚ ٝزض وُٞ ،ط يأّی وٝ
آضأص ا٘ساٖ ضا اظ تیٗ تثطز ،تًطیف وطز (ر٘ٛع .)104-102 :1999 ،زض تًطیفی زیٍط ٔیتٛاٖ
احساس أٙیّت ارتٕايی ضا فمساٖ ٞطاس اظ تٟسیس ضسٖ یا تٔ ٝراقط ٜافتازٖ ٚیژٌیٞای اساسی ٚ
اضظشٞای ا٘سا٘ی ٘ ٚثٛزِ تطس اظ تٟسیس حمٛق  ٚآظازیٞای ٔططٚو زا٘ست (افطاض.)61 :1385 ،
احساس أٙیّت ،فطایٙسی ضٚا٘ی-ارتٕايی است و ٝغطفاً تط افطاز تحٕیُ ٕ٘یضٛز ،تّى ٝاوخط
افطاز رأً ٝتط اساس ٘یاظٞا ،يالیك ،ذٛاستٞٝا  ٚتٛإ٘ٙسیٞای ضرػیّتی  ٚضٚا٘ی ذٛز زض ایزاز یا
اظ تیٗ تطزٖ آٖ٘ ،مطی اساسی زاض٘س (تیات .)32 :1388 ،تٝقٛض وّّی أٙیّت ارتٕايی ت ٝلّٕطٞٚایی
اظ حفم حطیٓ فطز ٔطتٛـ ٔیضٛز و ٝت٘ ٝحٛی زض اضتثاـ تا زیٍط افطاز رأً ٝتٛز ٚ ٜت٘ ٝهاْ
زضآٔس ،ضفأ ،ٜطاضوت سیاسی ،آظازی ،ايتماز  ... ٚتاضٙس .یىی اظ اغّیتطیٗ ٔؤِّفٞٝایی و ٝأٙیّت ضا
اضتما ٔیترطس  ٚرأً ٝضا سآِ ،آضاْ ٔ ٚكّٛب ٔیساظز ،سطٔایٝی ارتٕايی است .سطٔایٝی
ارتٕايی ٔازٜی ذأی اظ رأًٝی ٔس٘ی است و ٝاظ تًأُ ضٚظٔطّٜی ٔطزْ تٝزست ٔیآیس  ٚتٝ
ایزاز اضتثاقات ارتٕايی  ٚضثىٞٝای ارتٕايی ٔثتٙی تط اغ َٛايتٕازٕٞ ،ىاضی ٔتماتُ  ٚلٛايس
وٙص ارتٕايی ٔیپطزاظز .إّٞیّت سطٔایٝی ارتٕايی زض وٙاض ٚؾًیّت ضٚاتف ٕٞسایٍی زض الیٞٝای
ٔرتّف ،يأُ ّٕٟٔی زض تثییٗ ٚاضیا٘سٞای احساس ٘اأٙی (ِیٙسستطٕٞ ٚ ْٚىاضاٖ )11 :2003 ،زض
رأًٔ ٝحسٛب ٔیضٛز .اظ ایٗ ض ،ٚآٌاٞی اظ ٔیعاٖ سطٔایٝی ارتٕايی ايؿای رأً٘ ٚ ٝمص آٖ
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سیاسی  ٚزِٚت ٔطتثف است .ایٗ لّٕطٞٚا ٔیتٛا٘ٙس ظتاٖ٘ ،ژاز ،لٔٛیّت ،ايتثاض٘ ،مص ارتٕايی،واض،
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زض تثییٗ ٔیعاٖ أٙیّت ارتٕايی ٔ ٚؤِّفٞٝای آٖ زض لاِة ٔكاًِٝای يّٕی -ترػّػی ،ؾطٚضی تّمّی
ٔیٌطزز (شاوطی ٕٞ ٚىاضاٖ.)1391 ،
أٙیّت ارتٕايی تٔٝخات ٝپیأس ٔخثت ٔ ٚكّٛب ،حاغُ احطٌصاضی سطٔایٝی ارتٕايی تط ظ٘سٌی
فطزی زض لسْ ٘رست  ٚت ٝتثى آٖ تط ظ٘سٌی رًٕی است .تسیٗ تطتیة ٞطچٙس اغكالح أٙیّت
ارتٕايیٔ ،ف ْٟٛأٙیّت تطای ارتٕاو ضا ٔكاتك تا ٍ٘طضی وٌُطایا٘ ٝزض شٔ ٗٞتثازض ٔیساظز ،أّا
اساس ٔف ْٟٛأٙیّت ارتٕايی ٚ ٚرٕٔ ٝیّع آٖ اظ أٙیّت ئٕٛی ،أٙیّت ّّٔی ،أٙیّت وطٛض ٔ ٚا٘ٙس
آٖ ،تأٔیٗ أٙیّت ٔازی ًٛٙٔ ٚی فطز است .سطٔایٝی ارتٕايی تا فطا ٓٞآٚضزٖ ظٔیٝٙی ٘هاضت ٚ
وٙتطَ ارتٕايی غیطالتساضآٔیع تط فطز  ٚرأًٝپصیط ساذتٗ ا ٚو ٝاظ ٔزطای احتطاْ ت ٝيطف،
سّٙتٞاٙٞ ،زاضٞا  ٚاضظشٞای ارتٕايی حاغُ ٔیضٛز ،اظ یهس ٛتًٙٔ ٝازاض ساذتٗ ظ٘سٌی
ارتٕايی تطای فطز  ٚظٔیٝٙساظی ٔطاضوت ٔخثت  ٚفًّاَ ا ٚزض ظ٘سٌی ارتٕايی ٔیپطزاظز  ٚاظ
سٛی زیٍط ،اظ رٟت پیأسٞای رًٕی  ٚئٕٛیٛٔ ،رة سالٔتی وّّی رأً ٚ ٝپایساضی  ٚحثات
ارتٕايی ٔیضٛز (تمیِ.)1384 ،ٛ
افطاز ٔرتّف تا تٛرّ ٝت ٝتّٛٙو ٔحیف پیطأ٘ٛی ،تیٙص ٔتفاٚتی اظ ٔمِٝٛی أٙیّت زاضت ،ٝاحساس
أٙیّت ضا تا تٛرّ ٝت٘ ٝهاْ التػازی٘ ،هاْ سالٔت  ٚتزطتٞٝای فطزی ٘اأٙیٔ ،تغیّط ٔیزا٘ٙس  ٚزض
ش ٗٞذٛز زِٟطٜای اظ احساس ٘اأٙی ٚ ٚلٛو رطْ زاض٘س (ِیٙسستطٕٞ ٚ ْٚىاضاٖ .)1 :2008 ،زض ایٗ
ضاستا سطٔایٝی ارتٕايی تا فطا ٓٞآٚضزٖ فؿای ايتٕازٕٞ ،ىاضی تیٗ ٌطٜٞٚای ارتٕايی ضا
أىاٖپصیط ٔیساظز ٕٞ ٚیٗ ٕٞىاضی ٌطٜٞٚا  ٚايتٕاز تیٗ آٖٞا ٔٛرة ٔیضٛز وٙٔ ٝافًی ٍٕٞا٘ی
ٔا٘ٙس أٙیّت ارتٕايی فطاٌ ٓٞطزز ٞ ٚعیٝٙی ٘هاضت ٟ٘ازٞای ضسٕی ٘یع واٞص یاتس (فیطٚظآتازی،
ٔسإِتآٔیع تؿازٞا  ٚتفاٚتٞای تیٗ اضراظ ٘ ٚیع تؿاز تیٗ ٌطٜٞٚای ارتٕايی ٔیضٛز
(چّثی٘ .)15 :1384 ،مص سطٔایٝی ارتٕايی زض تأٔیٗ أٙیّت ارتٕايی اظ رٟت رٌّٛیطی اظ تطٚظ
٘اٙٞزاضیٞا  ٚا٘ٛاو رطایٓ ارتٕايی  ٚت ٝتثى  ٚزض وٙاض آٖ اظ رٟت ظٔیٝٙساظی ٔطاضوت ٔخثت ٚ
فًّاَ فطز زض ظ٘سٌی ارتٕايی ،اساساً اظ قطیك احطٌصاضی اضظشٞا ٙٞ ٚزاضٞای ارتٕايی زض
چٍٍ٘ٛی ضفتاض افطاز ايٕاَ ٔیٌطزز (تمیِ.)249 :1385 ،ٛ
فمساٖ سطٔایٝی ارتٕايی ٔتطازف تا تطٚظ ا٘حطافات ارتٕايی  ٚتٟسیسی تطای احساس أٙیّت
است .چ ٖٛسطٔایٝی ارتٕايی ٚرٛز ٙٞزاضٞای ضفتاضی ٔثتٙی تط تططیه ٔسايی ضا ًٔٙىس
ٔیوٙس ،ا٘حطافات ارتٕايی تاِفًُ ٘یع تاظتاب ٘ثٛزِ سطٔایٝی ارتٕايی ذٛاٞس تٛز (اذتط ٔحمّمی،
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ٓٞ .)103 :1385چٙیٗ ،سطٔایٝی ارتٕايی اظ قطیك واٞص ٞعیٞٝٙای ضٚاتف ارتٕايی ٔٛرة حُّ
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 .)62 :1385يالئٓ ٘طاٖزٙٞسٜی فمساٖ سطٔایٝی ارتٕايی ،آٔاضٞایی اظ ضفتاضٞای ؾسّ ارتٕايی
است .يٛأّی ٔا٘ٙس ٘ژازپطستی ،پاضتیتاظی ،آضٙاپطٚضی ،تیتفاٚتی ،تثًیؽ رٙسی ،قالق ،فطٚپاضی
ذا٘ٛاز ،ٜافت تحػیّی ،سٛءاستفازٜی رٙسی ،آزْوطی ،ايتیاز  ٚپرص ٔٛاز ٔرسّض و ٝأٙیّت
ارتٕايی ضا ذسضٝزاض ٔیوٙٙس ،تیاٍ٘ط وٕثٛز سطٔایٝی ارتٕايی زض رأًٞ ٝستٙس (ٕٞاٖ.)62 :
يّیضغٓ افعایص إّٞیّت أٙیّت زض رٛأى ،اتعاضٞا ،ضیٜٞٛا  ٚضٚیىطزٞای ایزاز  ٚحفم آٖ،
زسترٛش تح َّٛحیطتآٚضی ضس ٜاست .زض رٛأى ٌصضت ٝالتساض  ٚوٙتطَ ٘ ٚهاضت ٟ٘ازٞای
ضسٕیٕ٘ ،از لسضت  ٚأٙیّت تٝضٕاض ٔیآٔس ٜاست ،أّا زض يػط رسیس يٙػط اغّی حثات ٘ ٚهٓ ٚ
أٙیّتٔ ،یعاٖ سطٔایٝی ارتٕايی ٘ ٚیع ٔیعاٖ پایتٙسی ت ٝاضظشٞا ٙٞ ٚزاضٞای رًٕی  ٚفؿایُ
اذاللی آٖ است .تٙاتطایٗ ٔسیطیّت زضست ٙٔ ٚكمی أٙیّت ارتٕايی زض رأًٛٙٔ ٝـ ت ٝایزاز
ٔطاضوت ٔطزٔی  ٚافعایص ايتٕاز تٟ٘ ٝازٞا  ٚحىٔٛت زض ٕٝٞی سكٛح ارتٕايی استٞ .یّط
ًٔتمس است ٔطاضوت  ٚحؿٛض ٔطزْ تٝيٛٙاٖ یىی اظ اتًاز سطٔایٝی ارتٕايی ،احساس ایٕٙی ضا زض
فؿای ئٕٛی اضتما ٔیزٞس ٚ ٚسیّٝای است و ٝت ٝوٕه آٖ ٔیتٛاٖ فؿا ضا ت ٝغٛضت قثیًی
ٔٛضز ٘هاضت لطاض زاز (ٔسیطی .)17 :1385 ،زض چٙس زٝٞی اذیط ،تطویثی اظ تحّٛالت ارتٕايی ٚ
التػازی ،اغّة رٛأى تٛسًٝیافت ٚ ٝزض حاَ تٛسً٘ ٚ ٝیع وطٛض ٔا ضا ٍ٘طاٖ أٙیّت  -اظ رّٕٝ
أٙیّت فطزی -وطز ٜاست .تحّٛالت يٕیك ٌ ٚستطزٜی التػازی ٕٞطا ٜتا فطاظ  ٚفطٚزٞای فطٍٙٞی،
ظ٘سٌی ٕٝٞی رأً ٝضا تٝضسّت زٌطٌ ٖٛساذت ٝاست .أٙیّت التػازی تٝيٛٙاٖ ٚالًیّتی وٍ٘ ٝطا٘ی
ئٕٛی ضا زض ظٔیٝٙی تیىاضی فعایٙس ٚ ٜسایط اضىاَ ض ٚتٌ ٝستطش ٘اأٙی ضغّی تاظتاب ٔیزٞس،
ٔسأِٝی رسّی يػط ٔاست.واٞص ض ٚت ٝتطسیس أٙیّت التػازی ،شٙٞیّت ٘اأٙی ضا زض رأًٝ
ضٟط٘ٚساٖ ،تمٛیت وطز ٜاست.
اظ آٖچٌ ٝفت ٝضس ،چٙیٗ تطٔیآیس و ٝتمٛیت سطٔایٝی ارتٕايی  ٚاتًاز آٖ ضأُ ايتٕازٙٞ ،زاض
ٔ ٚطاضوت ارتٕايی ،اتعاض ٔٙاسثی تطای واٞص آسیةٞای ٘اضی اظ پیططفت غًٙتی تٝقٛض ياْ ٚ
تٟسیس احساس أٙیّت تٝقٛض ذاظ ذٛاٞس تٛز .تٙاتطایٗ ،ؾطٚضت ٔكاًِٝی يّٕی  ٚزلیك ٔمِٝٛی
احساس أٙیّت ارتٕايی  ٚضٚی زیٍط آٖ ،یًٙی ًٔؿُ احساس ٘اأٙی  ٚتٛرّ ٝت٘ ٝمص يٛأُ
تٟسیسوٙٙس ٚ ٜاحطٌصاض زض ٔیعاٖ احساس أٙیّت ارتٕايی اظ رّٕ ٝسطٔایٝی ارتٕايی ،راِة تٛرّٝ
 ٚؾطٚضی ت٘ٝهط ٔیآیس .ایٗ ٔماِ٘ ٝمص سطٔایٝی ارتٕايی  ٚاتًاز چٟاضٌا٘ٝی آٖ (ايتٕاز
ارتٕايیٔ ،طاضوت ارتٕايی ،تًأُ ارتٕايی  ٚا٘سزاْ ارتٕايی) ضا زض تثییٗ ٔیعاٖ احساس
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أٙیّت ارتٕايی  ٚاتًاز ضصٌا٘ٝی آٖ (را٘یٔ ،اِی ،ضغّی ،تیا٘ی ،فىطی  ٚلؿایی) زض تیٗ
زا٘طزٛیاٖ زا٘طٍاٜٞای ضٟط ظ٘زاٖٛٔ ،ضز ٔكاًِ ٝلطاض زاز ٜاست .پطسص آغاظیٗ ایٗ پژٞٚص آٖ
است و ٝسطٔایٝی ارتٕايی زا٘طزٛیاٖ چٍ ٝ٘ٛاحساس أٙیّت آ٘اٖ ضا افعایص ٔیزٞس؟
ادبيّات ًظزی پضٍّؼ
عزهایِی اجتواػی

1

تًاضیف ٔتًسّزی اظ سطٔایٝی ارتٕايی اضائ ٝضس ٜاست؛ رانس ٖٛسطٔایٝی ارتٕايی ضا
ضثىٝای اظ ضٚاتف ارتٕايی ٔیزا٘س و ٝتٛسّف ٙٞزاضٞایی اظ ايتٕاز  ٚيُٕ ٔتماتُ ایزاز ٔیضٛز ٚ
ت٘ ٝفى زٚقطفٙٔ ٝزط ٔیٌطزز (رانس .)2 :2007 ،ٖٛسطٔایٝی ارتٕايی ضأُ رٙثٞٝای ٌ٘ٛاٌٖٛ
ساذتاض ارتٕايی است و ٝوٙص رًٕی  ٚضٚاتف ٔیاٖ افطاز رأً ٝضا تطٚیذ  ٚتطٛیك ٔیوٙس .ریٕع
وّٕٗ ایٗ ضىُ اظ سطٔای ٝضا سطٔایٙٔ ٚ ٝاتًی ٔیزا٘س و ٝافطاز ٌ ٚطٜٞٚا ٔیتٛا٘ٙس آٖ ضا اظ قطیك
پی٘ٛس تا یىسیٍط  ٚتا تٛرّ ٝتٔ ٝیعاٖ  ٚضسّت اضتثاقات ذٛز تٝزست آٚض٘س (وّٕٗ .)1988 ،تطذی
اظ زا٘طٕٙساٖ ٘یع سطٔایٝی ارتٕايی ضا ٔٙثًی تًطیف ٔیوٙٙس و ٝوٙصٌطاٖ تٚٝاسكٝی اضتثاـ تا
زیٍط ايؿا زض ٌطٜٞٚا ،ضثىٞٝا یا ساظٔاٖٞا وسة ٔیوٙٙس (اسٕیت .)4 :2005 ،سطٔایٝی ارتٕايی
ت ٝضىُ ٘اپرتٝی ذٛز ٕ٘یتٛا٘س ٔٛرس أٙیّت ارتٕايی ضٛز  ٚحتّی ٕٔىٗ است ٔرُّ ایٗ أٙیّت
تاضس .تط ایٗ اساس ،سطٔایٝی ارتٕايیای و ٝيٕستًا زض ذا٘ٛازٜٞا  ٚحّمٝی ت ًٙزٚستاٖ ضرػی
ٔتٛلّف ضس ٜتاضسٛٔ ،رس أٙیّت ارتٕايی ٟ٘ ٚازی ٚ ٝٙفطاٌیط ضسٖ ايتٕاز ارتٕايی ٕ٘یضٛز ٔ ٚطزْ
٘یع ٕ٘یتٛا٘ٙس ت ٝایٗ حّمٝی زٚستاٖ ايتٕاز وٙٙس .زض ٘تیز٘ ،ٝاأٙی  ٚفساز سطاسط رأً ٝضا فطا
تط ٔثٙای ٘هطیّٞٝای وّٕٗ ،تٛضزی ،ٛپاتٙاْ  ٚفٛوٛیأا ،ايتٕاز ارتٕايی یىی اظ اتًاز اغّی
سطٔایٝی ارتٕايی است .تط ایٗ اساس ٔیتٛاٖ ٘تیزٌ ٝطفت افعایص ٔیعاٖ ايتٕاز ارتٕايیٙٔ ،زط
ت ٝافعایص سطٔایٝی ارتٕايی زض ٔیاٖ ٔطزْ ذٛاٞس ضس و ٝزض ایٗ حاَ  ٚتط احط تًأُ ٔتماتُ تیٗ
ایٗ زٔ ٚتغیّط ،افعایص  ٚضضس ٞط زٔ ٚتغیّط ،افعایص ٔیعاٖ احساس أٙیّت ارتٕايی ضا زض پی ذٛاٞس
زاضت .تط پایٝی تطضسیٞای پاتٙاْٚ ،رٛز فطاضٞای التػازی  ٚسّكٝی فطٍٙٞی  ٚتطٚظ تٟسیساتی
يّی ٝفط ًٙٞرأً ،ٝاسثاب نٟٛض وٙصٞای زفايی ضا زض ٔیاٖ ٔطزْ آٖ رأً٘ ٝسثت تٌ ٝطٜٞٚای
تٟسیسٌط فطأ ٓٞیآٚضز  ٚسطٔایٝی ارتٕايی وُ ضا واٞص ٔیزٞس (ازٚاضزظ  ٚفِٛی.)1384 ،
Social capital

1
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أٙیّت ارتٕايی پایساض زض ضطایكی ضىُ ٔیٌیطز و ٝسطٔایٝی ارتٕايی تٔ ٝیعاٖ تاالیی ٚرٛز
زاضت ٝتاضسٓٞ .تستٍی ٔثتٙی تط سطٔایٝی ارتٕايیٛٔ ،رة تٛسًٝی سیاسی  ٚالتػازی ٘یع
ٔیضٛز  ٚایٗ ز ،ٚأٙیّت ارتٕايی ضا تحتتأحیط لطاض ٔیزٙٞس؛ تٝيثاضت زیٍط ،زض رٛأى
تٛسًٝیافتٝی سیاسی  ٚالتػازی ،رطایٓ ٘ ٚاأٙیٞای ارتٕايی ٘یع واٞص ٔییاتٙس .تٙاتطایٗ أٙیّت
ارتٕايی يٕستاً اظ قطیك اتعاضٞای ٙٞزاضی ٘هیط ايتٕاز ،اضظشٞا  ... ٚت ٝضىُ تٟتطی تأٔیٗ ٚ
ٔا٘سٌاض ٔیضٛز (ضفیًی ٔ ٚحمط.)1384 ،
هؾاركت اجتواػی

1

ٔطاضوت ارتٕايی ضا ت ٝس ٟٓیافتٗ زض چیعی  ٚسٛز تطزٖ اظ آٖ یا ضطوت رستٗ زض یه
ٌطٕٞ ٚ ٜٚىاضی تا آٖ تًطیف وطزٜا٘س .اظ ٔٙهط رأًٝضٙاذتیٔ ،طاضوت ٘ٛيی فطایٙس تًأّی
چٙسسٛی ٝاست (تیط .)257 :1366 ،ٚت٘ ٝهط ساِیٕا يٕطٔ ،طاضوتٔ ،ساذّ٘ ٚ ٝهاضت ٔطزْ  ٚلاتّیّت
سیاسی -ارتٕايی ٘هاْ ضا زض زستیاتی ت ٝتٛسًٕٞ ،ٝطا ٜتا يساِت ارتٕايی تیصتط ،افعایص
ذٛاٞس زاز (غفّاضی ٘ ٚیاظی.)12 :1386 ،

اػتواد اجتواػی

2

تحمیمات ٘طاٖ ٔیزٞس زض رایی وـ ٝضٚاتـف ٔثتٙی تـط ايتٕاز زض سـكح تـاالیی ٚرٛز زاضز،
افطاز تٕایُ ظیازی ت ٝتثازَ ارتٕايی  ٚتًأُ ٕٞىاضا٘ ٝزاض٘س .تٙا ت٘ ٝهط ٔیسعتاَ ،3ايتٕـاز
«تأٔیٗوٙٙسٜی اضتثاقات ٌ ٚفتٕاٖ است» .تٛیسٛت ٘یع تط إّٞیّت ايتٕاز تیٗ افطاز تـطای ایزـاز

1

social participation
social trust
3
Mitzal
2
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تؼاهل اجتواػی

1

تًأُ ارتٕايی تط تٛافك رًٕی ٔیاٖ ايؿای یه رأً ٝزالِت زاضز ٘ ٚانط تٔ ٝیعاٖ  ٚاٍِٛی
ضاتكٝی ٔتماتُ تیٗ وٙصٌطاٌٖ ،طٜٞٚا  ٚذطزٜفطًٞٙٞای تٕایعیافت ٝاست (اظویا  ٚغفّاضی:1383 ،
294؛ ت٘ ٝمُ اظ افط.)140 :1378 ،ٌٚ
اًغجام اجتواػی

2

أیُ زٚضویٓ اظ ٘رستیٗ رأًٝضٙاسا٘ی است ؤ ٝف ْٟٛا٘سزاْ ٓٞ ٚتستٍی ارتٕايی ضا ٔٛضز
ٔكاًِ ٝلطاض زازٚ ٚ ٜرٛز آٖ ضا تطای ٞط رأًٝای الظْ زا٘ست ٝاست .را٘اتاٖ تط٘ط ت٘ ٝمُ اظ زٚضویٓ
ٔیٌٛیس ا٘سزاْ ٍٙٞأی ضىُ ٔیٌیطز و ٝيٛاقف افطاز تٚٝسیّٝی ٕ٘ازٞای فطٍٙٞی تٙهیٓ ضٛز؛
رایی و ٝافطاز ٔتّػُ ت ٝرٕايت ،ارتٕايی ضس ٜتاضٙس  ٚوٙصٞا تٙهیٓ  ٚتٛسّف ٙٞزاضٞا ٕٞاًٙٞ
ضسٜا٘س (اوثطی.)17 :1383 ،
اهٌيّت اجتواػی
أٙیّت ٔػسض رًّی یا غٙايی  ٚتًٙٔ ٝای زض أاٖ تٛزٖ ،تیتیٕی ،آضأص  ٚآسٛزٌی است؛
چٙاٖو ٝزض فطًٔ ًٙٞیٗ تًٙٔ ٝای ایٕٗ ضسٖ ،آٔس ٜاست (ًٔیٗ .)354/1 :1375 ،احساس أٙیّت،
فطایٙسی ضٚا٘ی -ارتٕايی است و ٝغطفاً تط افطاز تحٕیُ ٕ٘یضٛز ،تّى ٝاوخط افطاز رأً ٝتط اساس
٘یاظٞا ،يالیك ،ذٛاستٞٝا  ٚتٛإ٘ٙسیٞای ضرػیّتی  ٚضٚا٘ی ذٛز زض ایزاز یا اظ تیٗ تطزٖ آٖ،
٘مطی اساسی زاض٘س (تیات .)32 :1388 ،تٝقٛض وّّی أٙیّت ارتٕايی ،ت ٝلّٕطٞٚایی اظ حفم حطیٓ
ٔطتثف است .ایٗ لّٕطٞٚا ٔیتٛا٘ٙس ظتاٖ٘ ،ژاز ،لٔٛیّت ،ايتثاض٘ ،مص ارتٕايی ،واض ،زضآٔس ،ضفا،ٜ
ٔطاضوت سیاسی ،آظازی ،ايتماز  ... ٚتاضٙس .احساس أٙیّت ضا ٔیتٛاٖ زض اتًاز أٙیّت ٔاِی ،را٘ی،
فىطی ،ضغّی ،تیا٘ی  ٚلؿایی ٔكطح وطز.
احساس أٙیّت ٔاِی ،احساس حاتت فطز تطای زاضتٗ  ٚحفم تٛا٘ایی ٔاِی زض تطاتط پیطأسٞای
٘اٌٛاضی چ ٖٛسطلت ،والٞثطزاضی  ... ٚاست .احساس أٙیّت را٘ی ،احساس فطز تطای حفانت اظ
سالٔت  ٚظ٘سٌی ذٛز زض ٔماتّ ٝتا تٟسیساتی تیط٘ٚی (ايّٓ اظ زِٚتی ،ارتٕايیٔ ،حیكی  ٚتٟساضتی)
Social Interaction
Social Solidarity

1
2
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فطز ٔطتٛـ ٔیضٛز و ٝت٘ ٝحٛی زض اضتثاـ تا زیٍط افطاز رأً ٝتٛز ٚ ٜت٘ ٝهاْ سیاسی  ٚزِٚت
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است وٚ ٝرٛز  ٚویفیّت سالٔتیاش ضا ت ٝذكط ٔیا٘ساظ٘س .احساس أٙیّت رًٕی ٘یع ت ٝاحساس
فطز تطای ضفتٗ ٌ ٚطزش آظازا٘ ٝزض ذیاتاٖٞا ،پاضنٞا ٔ ٚزاِس اضاض ٜزاضز؛ تٌٝ٘ٛٝای و ٝاظ سٛی
افطاز یا زیٍط ٌطٜٞٚای ارتٕايیٛٔ ،ضز تٟسیس  ٚتًطؼ  ٚسٛءاستفاز ٜلطاض ٍ٘یطز .احساس أٙیّت
فىطی  ٓٞت ٝایٗ ٘ىت ٝاضاضٔ ٜیوٙس و ٝفطز زض ٔماتُ حٛازث پیصتیٙی٘طسٜی ظ٘سٌی ضٚظٔطّٚ ٜ
ايتٕاز ت ٝآیٙسٜی زِرٛا ،ٜاحساس آضأص  ٚأٙیّت ذاقط زاضت ٝتاضس (چّثی.)32 :1375 ،
احساس ٘اأٙی تستط اظ ذٛز ٘اأٙی است؛ ٚلٛو یه رطْ یا پسیسٜی ٘اأٙی ٕٔىٗ است یه یا
ز ٚلطتا٘ی زاضت ٝتاضس ،أّا ٕٞیٗ حازحٕٔ ٝىٗ است ٞعاضاٖ ٘فط ضا تتطسا٘س  ٚضیٜٛی ظ٘سٌی  ٚقطظ
تفىّط آٖٞا ضا تغییط زٞس .أٙیّت یًٙی فمساٖ يٛأُ تٟسیسوٙٙسٜی فطز  ٚاحساس أٙیّت ٘یع تًٙٔ ٝای
٘ثٛزِ احساس زض٘ٚی ٘اأٙی است .احساس أٙیّت ٔیتٛا٘س تا أٙیّت ٚالًی تٙاسة زاضت ٝتاضس؛
یًٙی ،زض ضطایكی و ٝأٙیّت يیٙی ٚرٛز ٘ساضز ،فطز ٕٔىٗ است احساس أٙیّت زاضت ٝتاضس ،یا ایٗ
و ٝيٛأُ ایزازوٙٙسٜی أٙیّت ٚالًاً ٚرٛز زاضت ٝتاضٙس ،أّا فطز احساس أٙیّت ٘ساضت ٝتاضس (ِٔٛط،
.)2000
پيؾيٌِی پضٍّؼ
اٌطچٔ ٝكاًِات  ٚتحمیمات ٔطتٛـ ت ٝأٙیّت اظ ساتمٝی چٙساٖ ظیازی تطذٛضزاض ٘یست ٚ
ًٕٔٛالً لسٔت آٖ ضا زض چاضچٛب یه حٛظٜی يّٕی ،حساوخط ت ٝساَٞای پس اظ پایاٖ رًٙ
رٟا٘ی زٔ ْٚیضسا٘ٙس ،أّا ٔسأِٝی أٙیّت ٕٛٞاض ٜیىی اظ زغسغٞٝای اغّی رٛأى تططی ٚ
٘هاْٞای سیاسی تٛز ٜاست .زض ایٗ ترص ،تحمیمات ا٘زاْضس ٜزض ظٔیٝٙی اضتثاـ سطٔایٝی
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أیطوافی

1380

تطضسی احساس أٙیّت
 ٚيٛأُ ٔؤحّط تط آٖ
(ٔكاًِٝی ٔٛضزی :ضٟط
تٟطاٖ)

ذٛشفط

1382

ٌطایص ٔ ٚطاضوت
ضٟط٘ٚساٖ ساوٗ ٔطاوع
ضٟطی استاٖ ٔاظ٘سضاٖ
٘سثت ت ٝأٙیّت

٘ارا

1383

تطضسﻰ ٔیعاٖ احساس
أٙیّت زض تیٗ
حاضی٘ٝطیٙاٖ تٟطاٖ
تعضي ت ٝتفىیه ٔٙاقك

ٌطٚسی ٚ
ٕٞىاضاٖ

1385

تطضسی ٔیعاٖ ايتٕاز
ارتٕايی  ٚتأحیط آٖ تط
ضىٌُیطی احساس
أٙیّت ارتٕايی زض تیٗ
زا٘طزٛیاٖ زذتط
زا٘طٍا ٜآظاز ریطفت

تا تٛرّ ٝت٘ ٝتایذ تٝزست آٔس ،ٜزا٘طزٛیا٘ی و ٝاظ ٌطٜٞٚای لٔٛی
ٔتفاٚت ٞستٙس ،احساس أٙیّت ارتٕايی ٔطاتٟی ٘ساض٘س؛
ٓٞچٙاٖو ٝزذتطاٖ ٔتًّّك تٌ ٝطٜٞٚای زضآٔسی ٔتفاٚت ،اظ ٘هط
ٔیعاٖ احساس أٙیّت ارتٕايی تفاٚت ًٔٙازاضی تا یىسیٍط زاض٘س.
ٓٞچٙیٗ ،تٟٙا ايتٕاز تیٗ ضرػی پاسدٌٛیاٖ یًٙی ايتٕاز ت ٝافطاز
ذاظ ٘ ٚعزیه و ٝتٝقٛض ضٚظا٘ ٝتا آٖٞا زض تًأُ ٞستٙس ،تط
سكح احساس أٙیّت ارتٕايی آٖٞا تأحیط زاضز  ٚزض ایٗ ٔیاٖ،
سكح زض٘ٚی  ٚسكح والٖ ايتٕاز یًٙی ايتٕاز تٙیازیٗ  ٚايتٕاز
تًٕیٓیافت ،ٝاحطٌصاض ٘ثٛز ٜاست.
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هحقّق

عال

هَضَع

ًتایج تحقيق
تط اساس یافتٞٝای تٛغیفی ایٗ ٔكاًِ ،ٝترص لاتُ تٛرّٟی
اظ پاسدٌٛیاٖ ،تی٘هٕی ارتٕايی ٔ ٚیعاٖ تطٚظ رطایٓ ٚ
تعٞىاضی ضا زض سكح تاالیی اضظیاتی ٔیوٙٙس .زض ظٔیٝٙی
ٔتغیّط حٕایت ارتٕايی ،اوخط پاسدٌٛیاٖ ت ٝوٕه زیٍطاٖ
زض ٔٛالى اؾكطاضی أیسی ٘ساض٘س  ٚأساز  ٚیاضی آٖٞا ضا
زض سكح پاییٙی ٔیزا٘ٙسٓٞ .چٙیٗ پاسدٌٛیاٖ ،ضیسه
ايتٕاز وطزٖ ضا زض ٔٛلًیّتٞای ٔرتّف ظ٘سٌی ضٚظا٘ ٝتاال
زا٘ست ،ٝاحتٕاَ ؾطض ،ظیاٖ  ٚآسیة ضا تیصتط اظ سٛز ٘اضی
اظ آٖ تطآٚضز ٔیوٙٙس٘ .تایذ ٘طاٖ زاز ٜؤ ٝتغیّط حٕایت
ارتٕايی آحاض ًٔٙیزاضی تط احساس أٙیّت زاضزٓٞ .چٙیٗ
تی٘هٕی ارتٕايی  ٚضیسه ٔ ٚراقط٘ ٜیع زاضای تأحیط
واٙٞسٜای تط احساس أٙیّت است.
ٔكاتك یافتٞٝای ایٗ پژٞٚصٔ ،یعاٖ احساس أٙیّت
پاسدٌٛیاٖ زض حسّ وٓ است .زض ایٗ ٔیاٖ ،وٓتطیٗ ٔیعاٖ
احساس أٙیّت زض تًس را٘ی  ٚتیصتطیٗ ٔیعاٖ آٖ ٘یع زض
تًس ٔاِی است .تیٗ سّٗ پاسدٌٛیاٖ ٔ ٚطاضوت آ٘اٖ زض
تأٔیٗ أٙیّت ٓٞتستٍی ًٔىٛس ،تیٗ سكح تحػیالت ٚ
ٔطاضوت زض تأٔیٗ أٙیّت ٓٞتستٍی ٔخثت ًٙٔ ٚازاض  ٚتیٗ
احساس أٙیّت زض زٌ ٚط ٜٚظٖ ٔ ٚطز ٘یع تفاٚت ًٔٙازاضی
ٚرٛز زاضزٓٞ .چٙیٗ تیٗ احساس أٙیّت ٔزطّزیٗ ٚ
ٔتأّّٞیٗ تفاٚت ًٔٙازاضی زیس٘ ٜطس ٜأّا افطاز ٔزطّز تیص اظ
افطاز ٔتأ ُّٞت ٝأٙیّت ٌطایص زاضتٙس .ؾٕٗ آٖ و ٝتیٗ
پایٍا ٜارتٕايی-التػازی ٔ ٚطاضوت زض تأٔیٗ أٙیّت،
اضتثاـ ًٔٙازاضی ٚرٛز ٘ساضز  ٚاحساس أٙیّت تیٗ
ٌطٜٞٚای ضغّی ٔرتّف یىساٖ است.
رأًٝی آٔاضی تحمیكٕٝٞ ،ی ضٟط٘ٚساٖ تاالی  15ساَ
حاضیٝی ضٟط تٟطاٖ تٛزٜا٘س .تط پایٝی ٘تایذ ،سٗ ،رٙس،
ٚؾًیّت تأٔ ،ُّٞیعاٖ تحػیالت  ٚزضآٔس افطاز تط احساس
أٙیّت آ٘اٖ احطٌصاض است.
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٘ازضی ٚ
ٕٞىاضاٖ

1389

تطضسی ضاتكٝی
احساس أٙیّت
ارتٕايی  ٚسطٔایٝی
ارتٕايی زض ضٟط
اضزتیُ

حمیمتیاٖ
ٚ
ٕٞىاضاٖ

1391

تطضسی ضاتكٝی ٔیاٖ
سطٔایٝی ارتٕايی ٚ
احساس أٙیّت زض ضٟط
تٟطاٖ

سیف-
اِسیٙی ٚ
ٕٞىاضاٖ

1392

سطٔایٝی ارتٕايی ٚ
تأحیط آٖ تط احساس
أٙیّت زض ضٟطستاٖ
وٞٛسضت

اسىٌٛاٖ

1986

زض ٔٛضز ًٔؿُ ٘اأٙی

ایٙس

2004

تطضسی تأحیط تی٘هٕی
زض تطاٍ٘یرتٗ
حسّاسیّتٞای ئٕٛی

تط پایٝی ٘تایذ ایٗ پژٞٚص ،تطذی تی٘هٕیٞا  ٚرطایٓ (ٔا٘ٙس
ذط٘ٛت رسّی ذا٘ٛازٌی) ٕٔىٗ است اظ سٛی ٔطزْ ٘ازیسٜ
ٌطفت ٝضٛز ،أّا حٛازث زیٍطی و ٝچ ٝتسا زاضای إّٞیّت وٓتطی
ٞستٙسٕٔ ،ىٗ است ضاٞس یا يالٔتی زاَ تط ٚرٛز تٟسیس پایساض
يّی ٝأٙیّت رأً ٝتّمّی ٌطز٘سٔ .حمّك تا تٟطٌٜیطی اظ یافتٞٝای
رأًٝضٙاسی تًأُ ٕ٘ازیٗٔ ،فٟٔٛی تا يٛٙاٖ تی٘هٕی اتساو وطز
و ٝتطای ف ٟٓچٍٍ٘ٛی تفسیط ٔطزْ اظ تٟسیسات  ٚرطایٓ
يالٔتزٙٞس ٜيّی ٝأٙیّت ذٛز سٛزٔٙس است  ٚتٛؾیح ٔیزٞس وٝ
چٍٔ ٝ٘ٛطزْ فؿای ارتٕايی ضا تٝقٛض ٕ٘ازیٗ سأاٖزٞی ٔیوٙٙس.
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هحقّق

عال

هَضَع

ًتایج تحقيق
٘تایذ حاوی اظ ٚرٛز ضاتكٝی ًٔٙازاض تیٗ احساس أٙیّت
ارتٕايی  ٚرٙسیّت است .تٙاتطایٗ ظ٘اٖ تیصتط اظ ٔطزاٖ
احساس ٘اأٙی ٔیوٙٙس؛ زض حاِی و ٝاضتثاـ احساس أٙیّت
تا ٔؤِّفٞٝای سٗ ،تحػیالتٚ ،ؾًیّت تأ ٚ ُّٞزضآٔس
ٔاٞیا٘ٝی ذا٘ٛازًٙٔ ٜازاض ٘یستِٚ ،ی ضاتكٝی ًٔٙازاضی تیٗ
ٞعیٞٝٙای ذا٘ٛازٛ٘ ،ٜو ضغُ افطاز ٔ ٚحُّ سى٘ٛت تا ٔیعاٖ
احساس أٙیّت ٚرٛز زاضزٓٞ .چٙیٗ تیٗ سطٔایٝی ارتٕايی
 ٚاتًاز آٖ تا احساس أٙیّت ارتٕايی ضاتكٝی ًٔٙازاض ٚ
ٔستمیٕی زیسٔ ٜیضٛز  ٚاظ ایٗ ٔیاٖ ،ايتٕاز ارتٕايی 13
زضغس تغییطات ٔتغیّط احساس أٙیّت ارتٕايی ضا تثییٗ ٔی-
وٙس.
٘تایذ حاوی اظ آٖ است و ٝتأحیط ٔستمیٓ سطٔایٝی ارتٕايی
زضٌٖٚطٞٚی تط احساس أٙیّت ،تسیاض ؾًیف  ٚلاتُ
چطٓپٛضی استٓٞ .چٙیٗ سطٔایٝی ارتٕای تطٌٖٚطٞٚی
تأحیط ٔستمیٕی تط احساس أٙیّت زاضت ٝاست.
٘تایذ حاوی اظ ٚرٛز ٓٞتستٍی ًٔٙازاض تیٗ ٔتغیّطٞای
ايتٕاز ئٕٛی ،ايتٕاز ضسٕی ٔ ٚطاضوت ئٕٛی تا
ٔتغیّطٞای احساس أٙیّت استِٚ .ی اظ ِحال ٔطاضوت
ضسٕی ٓٞتستٍی ًٔٙازاضی تا احساس أٙیّت زیسٕ٘ ٜیضٛز.
ٓٞچٙیٗ تیٗ ٚیژٌیٞای زٌٔٛطافیىی (رٙسیّت ،سٗ ٚ
سكح تحػیالت) تا سطٔایٝی ارتٕايی  ٚاحساس أٙیّت،
ضٚاتف ًٔٙازاضی ٚرٛز زاضز.
ٔحمّك ت ٝایٗ ٘تیز ٝضسیس ٜو ٝتحج وطزٖ تا ٕٞسایٞٝا
زضتاضٜی ٔارطاٞای ٘اأٙی ٔ ٚكّّى ضسٖ اظ احٛاَ تعٜزیسٌاٖ
ٔحّّی یا ضفتاضٞای ؾسّ ارتٕايی ٔیتٛا٘س تط ٔیعاٖ تطس ٚ
٘ٛو تطآٚضز افطاز اظ ذكط تعٜزیسٌی احط تٍصاضز .زض ٕٞیٗ
ضاستا ٔیتٛاٖ ت٘ ٝمص ضثىٞٝای ٔحّّی اضاض ٜوطز؛ ایٗ
ضثىٞٝا اتعاض اضتثاقی ضا تطای تثازَ اقّاليات ٔطتٛـ تٝ
ضٚیسازٞا  ٚاٚؾاو ٔحُ فطأ ٓٞیساظ٘س.
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هحقّق

عال

هَضَع

رىسٖٛ

2007

زض ٔٛضز احساس ٘اأٙی

ًتایج تحقيق
زازٜٞای حاغُ اظ پیٕایص زضتاضٜی رطایٓ ٔحّّی ٘طاٖ زازٜ
است پاسدزٙٞسٌا٘ی و ٝزیسٌا ٜالتساضٌطایا٘ٝتطی زضتاضٜی
لا٘٘ ٚ ٖٛهٓ زاض٘س ٘ ٚسثت ت ٝا٘حطاف زضاظٔسّت رأًٝ
ٍ٘طاٖ ٞستٙس ،احتٕاالً تیصتط اظ زیٍطاٖ ،تی٘هٕی زض ٔحیف
ضا زضن ٔیوٙٙسٓٞ .چٙیٗ تیصتط احتٕاَ زاضز و ٝآٖٞا ایٗ
٘طا٘ٞٝای فیعیىی ضا تٔ ٝطىالت ٔطتٛـ ت ٝارتٕاو ٚ
ا٘سزاْ ارتٕايی ٘ ٚیع ت ٝویفیّت ض ٚت ٝظٚاَ پی٘ٛسٞای
ارتٕايی  ٚوٙتطَ ارتٕايی غیطضسٕی ضتف زٙٞس.

هباًی ًظزی رابطِی عزهایِی اجتواػی ٍ احغاط اهٌيّت اجتواػی
٘مص سطٔایٝی ارتٕايی زض تأٔیٗ احساس أٙیّت ارتٕايی اظ رٟت رٌّٛیطی اظ تطٚظ
٘اٙٞزاضیٞا  ٚا٘ٛاو رطایٓ ارتٕايی  ٚت ٝتثى  ٚزض وٙاض آٖ اظ رٟت ظٔیٝٙساظی ٔطاضوت ٔخثت ٚ
فًّاَ فطز زض ظ٘سٌی ارتٕايی ،اساساً اظ قطیك احطٌصاضی اضظشٞا ٙٞ ٚزاضٞای ارتٕايی زض
چٍٍ٘ٛی ضفتاض ايٕاَ ٔیضٛز (تمیِ .)249 :1385 ،ٛآضا  ٚزیسٌاٜٞای ٔرتّفی زضتاضٜی سطٔایٝی
ارتٕايی  ٚأٙیّت ارتٕايی ٚرٛز زاضز و ٝزض رس َٚظیط تٟٓٔ ٝتطیٗ آٖٞا اضاض ٜضس ٜاست.
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ٌیس٘ع

ٌیس٘ع ًٔتمس است احساس ايتٕازپصیطی اضراظ  ٚچیعٞا و ٝتطای ٔفْٟٛ
ايتٕاز تسیاض ٔ ّٟٓاست ،تطای احساس أٙیّت ٚرٛزی ٘یع إٞیّت تٙیازیٙی
زاضز .تٕٞ ٝیٗ سثة ،ایٗ ز ٚاحساس اظ رٟت ضٚاٖضٙاذتی پی٘ٛس ٘عزیىی تا
ٕٞسیٍط زاض٘س .ت ٝايتماز ا ،ٚايتٕاز ٘ٛيی پسیسٜی ياْ  ٚحیاتی زض تٛسًٝی
ضرػیّت است  ٚزض رّٜٞٛای ئٕٛی ذٛز تٝقٛض ٔستمیٓ تا زستیاتی تٝ
٘ٛيی احساس أٙیّت ٚرٛزی ٔطتثف است .ايتٕاز ،پیّٝای ٔحافهتی است وٝ
فطز زض ضٚیاضٚیی تا ٚالًیّتٞای ضٚظا٘ ٝتساٖ احتیاد زاضزٌ .یس٘ع استسالَ
ٔیوٙس ؤ ٝراقط ٚ ٜايتٕاز زض  ٓٞتافتٝا٘س  ٚايتٕاز ًٕٔٛالً زض ذسٔت تمّیُ
یا ترفیف ذكطٞایی است و ٝا٘ٛاو ذاغّی اظ فًّاِیّتٞای تططی تا آٖٞا
ضٚتطٞ ٚستٙس؛ تٝيثاضت زیٍط ،تٕایُ ت ٝايتٕاز زض اضتثاـ تا ٔٛلًیّتٞای
ذاظ ،اضراظ یا ٘هاْٞا  ٚحتّی زض سكح ٚسیىتطیٔ ،ستمیٕاً تا أٙیّت افطاز
ٌ ٚطٜٞٚا ٔطتثف است (شاوطی ٞأا٘.)115 :1390 ،ٝ
ٌیس٘ع تط ایٗ اغُ تأویس زاضز و ٝزض ز٘یای رسیس ضطایكی پسیس آٔس ٜوٝ
اقٕیٙاٖترص ٘یست  ٚتط ٚرٛز أٙیّت زالِت ٘ساضز .تٙاتطایٗ ايتٕاز و ٝاظ
ایٕاٖ سطچطٕٔ ٝیٌیطز  ٚپی٘ٛس ٔیاٖ ایٕاٖ  ٚاقٕیٙاٖ است ،ضطـ تحمّك
أٙیّت ذٛاٞس تٛز  ٚزض غیط ایٗ غٛضت  -یًٙی اٌط ايتٕاز تٙیازی پطٚضش
٘یاتس٘ -تیزٝی آٖ ،اؾكطاب ٚرٛزی زائٕی است؛ تٝيثاضت زیٍط٘ ،مكٝ
ٔماتُ ايتٕاز ت ٝيٕیكتطیٗ ًٔٙای آٖ ،حاِتی شٙٞی است و ٝذالغٝاش ٕٞاٖ
ٍ٘طا٘ی یا ٞطاس ٚرٛزی استٔ .ثاحخی چ ٖٛضٚاتف ارتٕايی ،ذكط وطزٖ ٚ
ٔراقط ،ٜاؾكطاب ٚرٛزی٘ ،هاْٞای ٔزطّز  ٚايتٕاز تٙیازیٗٔ ،تغیّطٞایی
ٞستٙس و ٝأٙیّت  ٚاحساس أٙیّت ضا تا تثییٗ آٖٞا ٔیتٛاٖ تٛؾیح زاز
(ٌیس٘ع.)1385 ،

را٘سٖٛ

سطٔایٝی ارتٕايی  ٚأٙیّت ارتٕايی
(تا تأویس تط ايتٕاز ارتٕايی)

ت ٝايتماز را٘س ،ٖٛتطای ایزاز اضتثاـ ،فطز تایس تتٛا٘س فؿایی آوٙس ٜاظ ايتٕاز
ضا تٚٝرٛز آٚضز تا تطسٞای ذٛز  ٚزیٍطی ضا اظ قطز  ٚزفى ضسٖ واٞص
زٞس  ٚأیس ت ٝپصیطش  ٚحٕایت  ٚتأییس ضا اضتما ترطس .ايتٕاز ،ذػیػٝی
ضرػیّتی حاتت  ٚتس ٖٚتغییطی ٘یست ،تّى ٝرٙثٝای اظ ضٚاتف است ؤ ٝساْ
زض حاَ تغییط است (أیطوافی .)88 :1375 ،ضٛاٞس لاتُ تٛرّٟی ٚرٛز زاضز
و ٝاتطاظ ٌطٔی ٔ ٚحثّت ،حسٗ تفا ٓٞزلیك ٌ ٚطایصٞای ٕٞىاضیرٛیا٘ٝ
حتّی زض ٔٛاضزی و ٝتؿازٞایی حُ٘طس٘ی تیٗ افطاز ٚرٛز زاضزٛٔ ،رة
افعایص ايتٕاز زض ضاتكٝی ا٘سا٘ی ٔیضٛز .ضایس پصیطش ،اِّٚیٗ  ٚيٕیكتطیٗ
يٙػط زض یه ضاتك ٝتاضس .پصیطش ،وّیس واٞص اؾكطاب  ٚتطسٞای ٔطتٛـ
ت ٝآسیةپصیط تٛزٖ است .تٙاتطایٗ ،تا تٛرّ ٝت٘ ٝهطیّٝی را٘سٞ ،ٖٛطچٔ ٝیعاٖ
ايتٕاز ارتٕايی زض تیٗ ايؿای رأً ٝافعایص یاتس  ٚايؿای رأً ٝپصیطش
تیصتطی ٘سثت ت ٝیىسیٍط زاضت ٚ ٝزاضای ٌطایص تٕٞ ٝىاضی  ٚتفا ٓٞتا
ٕٞسیٍط تاضٙس ،تطسٞای ٔطتٛـ ت ٝآسیةپصیط تٛزٖ اظ رّٕ ٝتطس يسْ
أٙیّت  ٚاحساس ٘اأٙی واٞص ذٛاٞس یافت .ت ٝتاٚض را٘س ،ٖٛپصیطش
ايتٕاز ت ٝزیٍطاٖ ،وّیس واٞص اؾكطاب  ٚتطس اظ ٘اأٙی است (ٕٞاٖ.)91 :

] [ Downloaded from journals.sabz.ac.ir on 2022-11-29

صاحبًظز

ؽاخص هَرد
بزرعی
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سطٔایٝی ارتٕايی  ٚأٙیّت ارتٕايی
(تا تأویس تط ايتٕاز ارتٕايی)
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صاحبًظز

ؽاخص هَرد
بزرعی

چّثی

سطٔایٝی ارتٕايی  ٚأٙیّت ارتٕايی
(تا تأویس تط ايتٕاز ارتٕايی)

ضاتطت
ٔا٘سَ

تٟسیس ٞای أٙیّت اظ تًس فطٍٙٞی ٚ
ارتٕايی

اداهِ جذٍل ؽوارُی دًٍ -ظزیِّّای هزتبط با عزهایِی اجتواػی ٍ اهٌيّت اجتواػی
ؽزح هختصز ًظزیِّ
چّثی زض ٔماْ تسف ٘هطیّٝی پاضس٘ٛع ،چٟاض تًس التػازی ،سیاسی ،ارتٕايی
 ٚفطٍٙٞی ضا تطای ٘هٓ ارتٕايی قطح ٔیوٙس .اظ ٘هط ٚی تًس سیاست ضأُ
پٙذ يٙػط اغّی  ٚزض يیٗ حاَ ٔطتثف تا یىسیٍط است و ٝيثاضتٙس اظ :ظٚض،
أٙیّت ،وٙص ياقفی ،وٙصٌطاٖ  ٚضاتكٝی ارثاضیٓٞ .چٙیٗ اظ آٖ را و٘ ٝفى
أٙیّتی وٙصٌطاٖ ٔ ّٟٓاست ،ضٚاتف تیٗ آٖٞا رٙثٝی سیاسی ت ٝذٛز ٔیٌیطز.
ا ٚتطای يٙػط أٙیّتی تٝيٛٙاٖ یىی اظ ضاذعٞای سیاست ٘یع چٟاض تًس
أٙیّت ٔاِی ،را٘ی ،رًٕی  ٚفىطی ضا ٔكطح ٔیوٙس (چّثی.)75 :1375 ،
تٙاتطایٗ تط اساس ایٗ تحّیُ ٔیتٛاٖ چٙیٗ ٘تیزٌ ٝطفت و ٝزض غٛضت
آسیة زیسٖ فطٌ ًٙٞطٞٚی ،تٚٝیژ ٜت ٝزست ٌطٞٚی زیٍط ،ضاتكٝی ظٚض تیٗ
ايؿای آٖ ٌطٜٞٚا حاوٓ ٔیضٛز .زض ٘تیزٝی چٙیٗ ضاتكٝای أٙیّت را٘ی،
ٔاِی ،فىطی  ٚرًٕی ٔٛضز تٟسیس لطاض ٔیٌیطز  ٚزض ؤُ ،یعاٖ احساس
أٙیّت ارتٕايی واٞص ٔییاتس؛ زض ٘تیزٔ ،ٝیعاٖ ايتٕاز تًٕیٓیافت ٝتمّیُ پیسا
ٔیوٙس  ٚایٗ ٔٛؾٛو تط ٔیعاٖ سطٔایٝی ارتٕايی تأحیط ٔٙفی ذٛاٞس زاضت؛
ظیطا ايتٕاز  ٚايتٕاز تًٕیٓیافت ٝیىی اظ اتًاز سطٔایٝی ارتٕايی تّمّی ٔی-
ضٛز  ٚذٛز ٘یع تا ٔطاضوت ارتٕايی و ٝزیٍط تًس اساسیِ سطٔایٝی
ارتٕايی است ،ضاتكٝی ٔستمیٕی زاضز.
ضاتطت ٔا٘س َ ًٔتمس است تًس ارتٕايیِ أٙیّت زض وٙاض اتًازی چ٘ ٖٛهأی،
التػازی  ... ٚتایس ٔٛضز تٛرّ ٝلطاض ٌیطز .ت ٝتاٚض ا ٚارتٕاو شیُ يٛٙاٖ والٖ
«فط« ٚ »ًٙٞضٚاتف زض ٖٚرأً »ٝزض حٛظٜی ٔكاًِات أٙیّتی ٔكطح ضسٚ ٜ
ٔیتٛا٘س تا تِٛیس تٟسیس ،تط ٚؾًیّت أٙیّتی تاظیٍط تأحیط ٔٙفی تٍصاضز .آٖچٝ
ٍ٘أ ٜا٘سَ ضا ٔتٕایع ٔیساظزٛ٘ ،و تٟسیسٞایی است و ٝا ٚاظ ٔٙهط فطٚ ًٙٞ
ارتٕاو ضٙاسایی وطز ٚ ٜاظ حیج ٔاٞیّت ٛ٘ ٚو واضوطز أٙیّتی تا يٛأُ
تٟسیسساظ ٘هأی  ٚالتػازی یىساٖ ٘یست (افتراضی.)25 :1391 ،

زاضت ٝتاضسٓٞ .تستٍی ٔثتٙی تط سطٔایٝی ارتٕايیٛٔ ،رة تٛسًٝی سیاسی  ٚالتػازی ٘یع
ٔیضٛز  ٚایٗ ز ،ٚأٙیّت ارتٕايی ضا تحتتأحیط لطاض ٔیزٙٞس؛ تٝيثاضت زیٍط ،زض رٛأى
تٛسًٝیافتٝی سیاسی  ٚالتػازی ،رطایٓ ٘ ٚاأٙیٞای ارتٕايی ٘یع واٞص ٔییاتٙس .تٙاتطایٗ أٙیّت
ارتٕايی يٕستاً اظ قطیك اتعاضٞای ٙٞزاضی ٘هیط ايتٕاز ،اضظشٞا  ... ٚت ٝضىُ تٟتطی تأٔیٗ ٚ
ٔا٘سٌاض ٔیضٛز (ضفیًی ٔ ٚحمط.)1384 ،
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أٙیّت ارتٕايی پایساض زض ضطایكی ضىُ ٔیٌیطز و ٝسطٔایٝی ارتٕايی تٔ ٝیعاٖ تاالیی ٚرٛز
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ؽكل ؽوارُی یک -هذل هفَْهی ٍ ًظزی پضٍّؼ

فزضيِّّای پضٍّؼ
فزضيِّی اصلی
تیٗ سطٔایٝی ارتٕايی زا٘طزٛیاٖ  ٚاحساس أٙیّت ارتٕايی آ٘اٖ ،ضاتكٚ ٝرٛز زاضز .سطٔایٝی
ارتٕايی تاالی زا٘طزٛیاٖ ،احساس أٙیّت آ٘اٖ ضا افعایص ٔیزٞس.
فزضيِّّای فزػی
تیٗ ٔطاضوت زا٘طزٛیاٖ  ٚاحساس أٙیّت ارتٕايی آ٘اٖ ،ضاتكٚ ٝرٛز زاضز.
تیٗ تًأُ ارتٕايی زا٘طزٛیاٖ  ٚاحساس أٙیّت ارتٕايی آ٘اٖ ،ضاتكٚ ٝرٛز زاضز.
تیٗ ا٘سزاْ ارتٕايی زا٘طزٛیاٖ  ٚاحساس أٙیّت ارتٕايی آ٘اٖ ،ضاتكٚ ٝرٛز زاضز.
رٍػؽٌاعی پضٍّؼ
ایٗ پژٞٚص تا تٛرّ ٝتٞ ٝسف آٖ ،رعء تحمیمات تٙیازی  ٚتط اساس ضٚش ٘یع اظ ٘ٛو تحمیمات
ٓٞتستٍی استٓٞ .چٙیٗ تطحسة ضیٜٛی ٌطزآٚضی زازٜٞا (قطح تحمیك) ،تحمیمی تٛغیفی
تٝضٕاض ٔیآیس و ٝت ٝتٛغیف ٚیژٌیٞای ٕ٘ ٚ ٝ٘ٛسپس تًٕیٓ ایٗ ٚیژٌیٞا ت ٝرأًٝی آٔاضی
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تیٗ ايتٕاز زا٘طزٛیاٖ  ٚاحساس أٙیّت ارتٕايی آ٘اٖ ،ضاتكٚ ٝرٛز زاضز.
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پطزاذت ٝاست .تحمیمات تٛغیفی ذٛز تط چٙس زستٝا٘س و ٝایٗ پژٞٚص اظ ٘ٛو پیٕایطی است.
افع ٖٚتط ایٗ ،پژٞٚص حاؾط اظ ِحال ظٔاٖ رٕىآٚضی زازٜٞا ،رعء پژٞٚصٞای ٔمكًی است ٚ
زض آٖ اظ اتعاض پطسص٘أ ٝاستفاز ٜضس ٜاست .تطای سٙزص پایاییٕٝ٘ٛ٘ ،ی اِّٚیّٝای ضأُ
 30پطسص٘أٝی پیصآظٔ ٖٛارطا ٌطزیس  ٚسپس تا تىی ٝتط ٘تایذ آظٔ ٖٛپایایی ٔ ٚمساض آِفای
وط٘ٚثاخ تطای ٞطیه اظ اتًاز (تاالتط اظ )0/70و٘ ٝطا٘ٝی پایایی تاالی اتعاض تحمیك ٓٞ ٚتستٍی
زض٘ٚی سؤاالت  ٚيثاضتٞای ٞطوساْ اظ ٔتغیّطٞاست ،فطایٙس رٕىآٚضی زازٜٞا تا ارطای پطسص٘أٝ
زض تیٗ ٕ٘ٝ٘ٛی ٘ 370فطی اظ زا٘طزٛیاٖ ،تا ضیٜٛی ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ذٛضٝای  ٚتػازفی سازٜی
سیستٕاتیه زض ساَ  1395زض زا٘طٍاٜٞای ضٟط ظ٘زاٖ ا٘زاْ ضسٔ .تغیّط سطٔایٝی ارتٕايی پس اظ
تطضسی ايتثاض ساظ ،ٜاظ تطویة چٟاض ٔؤِّفٝی ٔطاضوت ارتٕايی ،ا٘سزاْ ارتٕايی ،ايتٕاز ارتٕايی
 ٚتًأُ ارتٕايی  ٚاحساس أٙیّت ٘یع پس اظ تطضسی ايتثاض ساظ ،ٜاظ حاغُ تطویة ٔتغیّطٞای
أٙیّت ٔاِی ،أٙیّت فىطی  ٚضٚا٘ی ،أٙیّت ضغّی ،أٙیّت را٘ی ،أٙیّت تیا٘ی  ٚأٙیّت لؿایی ایزاز
ضس ٜاست.
یافتِّای پضٍّؼ
رس َٚضٕاضٜی س ،ٝت ٝتثییٗ ٔتغیّطٞـای ظٔیٙـٝای پـژٞٚص  ٚضاتكـٝی ٔتغیّطٞـای ظٔیٙـٝای تـا
احساس أٙیّت ،ت ٝغٛضت تٛغیفی  ٚاستٙثاقی پطزاذت ٝاست .تط ایٗ اساس ،حـسٚز  64زضغـس اظ
پاسدٌٛیاٖ ضا ظ٘اٖ زا٘طز 36 ٚ ٛزضغس ضا ٘یع ٔطزاٖ زا٘طز ٛتطىیُ زازٜا٘س .حسٚز  66زضغـس اظ
پاسدٌٛیاٖ زض سٙیٗ پاییٗتط اظ  25ساٍِی ٔطغ َٛتـ ٝتحػـیُ تـٛز 67 ٚ ٜزضغـس اظ زا٘طـزٛیاٖ
ا٘تراب وطزٜا٘س و ٝاوخطیّت لطیة ت ٝاتّفاق آٖٞا زض ذٛاتٍاٜٞای زا٘طزٛیی سى٘ٛت زاضتٝا٘س .سٟٓ
 28زضغسی زا٘طزٛیاِٖ ٔٛضز تطضسی اظ اضتغاَ ٘طاٖ ٔیزٞس و ٝترـص لاتـُ تـٛرّٟی اظ آٖٞـا تـا
ٚرٛز تحػیُ ،ت ٝاضتغاَ ٘یع ٔیپطزاذتٝا٘س .حسٚز  87زضغس اظ پاسدٌٛیاٖ زض ٔمكى واضضٙاسی ٚ
 11زضغس ٘یع زض ٔمكى واضضٙاسی اضضس ٔطغ َٛت ٝتحػیُ تٛزٜا٘س 55 .زضغس اظ پاسدٌٛیاٖ ٔیعاٖ
زضآٔس ذا٘ٛازٜی ذٛز ضا وٓتط اظ یه ٔیّی ٚ ٖٛپا٘ػس ٞعاض تٔٛاٖ تیاٖ وـطز 22 ٚ ٜزضغـس اظ آٖٞـا
٘یع زضآٔسی تاالتط اظ زٔ ٚیّی ٚ ٖٛپا٘ػس ٞعاض تٔٛاٖ زاضتٝا٘س.
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ٔزطّز  33 ٚزضغس ٘یع ٔتأ ُّٞتٛزٜا٘س 71 .زضغس اظ پاسـدٌٛیـاٖ٘ ،ـٛو ٔٙـعَ ٔسـى٘ٛی ضا «سـایط»
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جذٍل ؽوارُی عِ -بزرعی رابطِی هتغيّزّای سهيٌِای با احغاط اهٌيّت اجتواػی
٘اْ ٔتغیّط
جٌظ

عي
ٍضؼيّت
تأّّل
ًَع هٌشل
هغكًَی
ٍضؼيّت
اؽتغال
هقطغ
تحصيلی

هيشاى
درآهذ

ٔیاٍ٘یٗ
احساس
أٙیّت
77/2
76/4
80/12
78/8
74/5
70/5
78.77
72.42
82/2
72/5
74/5
77/2
71/2
78/8
73/2
76/5

ٔطز
ظٖ
وٓتط اظ 20
25-20
30-25
تاالتط اظ 30
ٔزطّز
ٔتأُّٞ
ضرػی
استیزاضی
ساظٔا٘ی
سایط
ضاغُ
غیطضاغُ
واضزا٘ی
واضضٙاسی
واضضٙاسی
اضضس  ٚتاالتط
وٓتط اظ
1500000
-1500000
2500000
تاالتط اظ
2500000

132
234
152
94
43
79
242
119
28
65
11
258
102
264
5
294

36/1
63/9
41/3
25/5
11/7
21/5
67
33
7/ 7
18
3
71/3
27/9
72/1
1/ 5
87/2

38

11/3

72/1

138

55/6

78/22

55

2/ 2

70/76

55

22/2

73/9

آظٖٔٛ

T

0/541

0/589

آظٖٔٛ

F

8

0/00

آظٖٔٛ

T

4/78

0/00

آظٖٔٛ

F

10/2

0/00

آظٖٔٛ

T

5/29

0/00

آظٖٔٛ

F

4/28

0/00

٘ٛو آظٖٔٛ

آظٖٔٛ

F

7/55

0/00

٘تایذ تطضسی ضاتكٝی تیٗ ٔتغیّطٞای ظٔیٝٙای ٔ ٚیاٍ٘یٗ احساس أٙیّت ٘طاٖزٙٞـسٜی آٖ اسـت
و ٝتیٗ ظ٘اٖ ٔ ٚطزاٖ تفاٚت ًٔٙیزاضی اظ ٘هط احساس أٙیّت ٚرٛز ٘ساضت ٝاست .تفاٚت تسیاض وٓ
ٔیاٍ٘یٗ ٕ٘طٜی احساس أٙیّت تیٗ ز ٚرٙس ،ایٗ أط ٔ ٟٓضا اظ ٔٙهط تٛغیفی ٘طاٖ ٔیزٞـس .سـّٗ
زا٘طزٛیاٖ یىی اظ ٟٔٓتطیٗ ٔتغیّطٞایی است و ٝتأحیط ًٔٙـیزاضی زض احسـاس أٙیّـت زاضزٔ .مـساض
وّٕیّت آٔاض ٚ )8( F ٜسكح ًٔٙیزاضی ( )0/00ایٗ أط ٔ ٟٓضا ٘طاٖ ٔیزٞس٘ .ىتٝی لاتـُ تٛرّـ ٝآٖ
است و ٝتا افعایص سٗ ،احساس أٙیّت زا٘طزٛیاٖ واٞص ٔییاتس؛ تٝقـٛضی وـٔ ٝیـاٍ٘یٗ ٕ٘ـطٜی
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قثمٝتٙسی

فطاٚا٘ی

فطاٚا٘ی
٘سثی

وّٕیّت آٔاضٜ

سكح
ًٔٙیزاضی
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احساس أٙیّت زض تیٗ زا٘طزٛیاٖ ظیط  20ساَ تطاتط تا  ، 80/12زا٘طزٛیاٖ  20تا  25ساَ تطاتـط تـا
 25 ،78/8تا  30ساَ تطاتط تا  ٚ 74/5تاالتط اظ  30ساَ تطاتط تا  70/5است.
ٔتٛسّف احساس أٙیّت زض ٔیاٖ زا٘طزٛیاٖ ٔتأ )72/4( ُّٞوٓتط اظ زا٘طـزٛیاٖ ٔزـطّز ()78/77
تٛز ٚ ٜایٗ تفاٚت اظ ٘هط آٔاضی ًٔٙیزاض استٓٞ .چٙیٗ ،تفاٚت لاتُ ٔالحهـٝای اظ ٘هـط ٔیـاٍ٘یٗ
ٕ٘طٜی احساس أٙیّت ،تیٗ زا٘طزٛیا٘ی و ٝزض اٍِٞٛای ٔرتّف سى٘ٛت ظ٘سٌی ٔـیوٙٙـسٚ ،رـٛز
زاضز؛ تٝيثاضتی ،احساس أٙیّت زا٘طزٛیا٘ی و ٝزض ٔٙاظَ ضرػی سى٘ٛت زاض٘ـس ( ،)82/2تـاالتط اظ
زا٘طزٛیا٘ی است و ٝزض ٔٙاظَ استیزاضی ظ٘سٌی ٔیوٙٙس (.)72/5
زا٘طزٛیاٖ غیطضاغُ ( )78/8احساس أٙیّت تاالتطی ٘سثت ت ٝزا٘طزٛیاٖ ضاغُ ( )71/2زاض٘س.
وّٕیّت آٔاض ٚ )5/29( T ٜسكح ًٔٙیزاضی پاییٗتط اظ  0/05حاوی اظ ًٔٙیزاض تٛزٖ ایٗ ضاتك ٝاست.
٘تایذ تطضسی ضاتكٝی تیٗ ٔمكى تحػیّی  ٚسكح احساس أٙیّت ٘طاٖ ٔیزٞس و ٝاحسـاس أٙیّـت
زض تیٗ زا٘طزٛیاٖ واضضٙاسی تا ٔیاٍ٘یٗ ٕ٘طٜی  76/5زض ٔمایسـ ٝتـا سـایط زا٘طـزٛیاٖ ،زض سـكح
تاالتطی لطاض زاضز .وّٕیّت آٔاض ٚ )4/28( F ٜسكح ًٔٙیزاضی آظٔـ )0/00( ٖٛتیـاٍ٘ط ًٔٙـیزاضی زض
سكح  99زضغس اقٕیٙاٖ است.
تطضسی ضاتكٝی ٔیعاٖ زضآٔس ذا٘ٛاز ٜتٝيٛٙاٖ یىی اظ ٔؤِّفٞٝای سـطٔایٝی التػـازی تـا سـكح
أٙیّت زا٘طزٛیاٖ٘ ،طاٖزٙٞسٜی ًٔٙیزاضی آٖ زض سـكح  99زضغـس اقٕیٙـاٖ اسـتٔ .ـیتـٛاٖ تـٝ
ضاتكٝی ًٔىٛس ٔیـاٖ سـطٔای ٝی التػـازی  ٚسـكح احسـاس أٙیّـت اشيـاٖ زاضـت؛ تـٝيثـاضتی،
زا٘طزٛیا٘ی و ٝاظ ٔیعاٖ زضآٔس ذا٘ٛاز ٜیا سكح التػـازی تـاالتطی تطذٛضزاض٘ـس (تـا ٔیـعاٖ زضآٔـس
تاالتط اظ یه ٔیّی ٚ ٖٛپا٘ػس ٞـعاض تٔٛـاٖ زض ٔـا ،)ٜزض ٔمایسـ ٝتـا زا٘طـزٛیا٘ی وـ ٝزاضای سـكح
احساس أٙیّت پاییٗتطی زاض٘ـس .وّٕیّـت آٔـاض ٜآظٔـ )7/55( F ٖٛوـ ٝتـا اسـتفاز ٜاظ آظٔـ ٖٛآ٘ـاِیع
ٚاضیا٘س ا٘زاْ ضس ٚ ٜسكح ًٔٙیزاضی پاییٗتط اظ  1زضغس ،حاوی اظ ٚرٛز اضتثاـ ًٔٙیزاض آٔـاضی
تا سكح اقٕیٙاٖ تاالست.
رس َٚضٕاضٜی چٟاضٓٞ ،تستٍی تیٗ ٔؤِّفٞٝای سطٔایٝی ارتٕايی  ٚاحساس أٙیّـت ضا ٘طـاٖ
ٔیزٞسٔ .تغیّط سطٔایٝی ارتٕايی پس اظ تطضسی ايتثاض ساظ ،ٜاظ تطویـة چٟـاض ٔؤِّفـٝی ٔطـاضوت
ارتٕايی ،ا٘سزاْ ارتٕايی ،ايتٕاز ارتٕايی  ٚتًأُ ارتٕايی ٔ ٚتغیّط احساس أٙیّت ٘یـع پـس اظ
تطضسی ايتثاض ساظ ،ٜاظ حاغُ تطویة ٔتغیّطٞای أٙیّت ٔاِی ،أٙیّت فىطی  ٚضٚا٘ی ،أٙیّـت ضـغّی،
أٙیّت را٘ی ،أٙیّت تیا٘ی  ٚأٙیّت لؿایی ایزاز ضس ٜاستٔ .مساض ؾطیة ٓٞتستٍی تیٗ سـطٔایٝی
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زضآٔسی پاییٗتطی ٞستٙس (تا ٔیعاٖ زضآٔس وٓتط اظ یه ٔیّی ٚ ٖٛپا٘ػس ٞعاض تٔٛاٖ زض ٔـا ،)ٜسـكح

 ...............222فصلٌاهِی هطالؼات تَعؼِی اجتواػی -فزٌّگی ،دٍرُی پٌجن ،ؽوارُی  ،1تابغتاى 95

ارتٕايی  ٚاحساس أٙیّت (٘ )0/32طاٖ ٔیزٞس و ٝتیٗ ایٗ زٔ ٚتغیّطٓٞ ،تستٍی ًٔٙیزاضی ٚرـٛز
زاضز؛ تٝيثاضتی ،تا افعایص سكح سطٔایٝی ارتٕايی زا٘طزٛیاٖ ،ظٔیٙـٝی افـعایص سـكح احسـاس
أٙیّت آ٘اٖ فطأ ٓٞیٌطزز .ضسّت ایٗ ٓٞتستٍیٔ ،تٛسّـف اضظیـاتی ٔـیضـٛزٔ .طـاضوت ارتٕـايی
تٝيٛٙاٖ یىی اظ ٔؤِّفٞٝای سطٔایٝی ارتٕايی تا ؾطیة ٓٞ ،0/28تسـتٍی ًٔٙـیزاضی تـا احسـاس
أٙیّت زا٘طزٛیاٖ زاضز؛ تٝيثاضت زیٍط ،افعایص سكح ٔطاضوت ارتٕايی زا٘طـزٛیاٖ ،تـ ٝافـعایص
سكح احساس أٙیّت آ٘اٖ ٔٙزط ٔیٌطزز .ايتٕاز ارتٕايی یىی اظ ٟٔٓتـطیٗ ٔؤِّفـٞٝـای سـطٔایٝی
ارتٕايی است و ٝتا ؾطیة ٓٞ ،0/36تستٍی ًٔٙیزاضی تا احساس أٙیّت زا٘طزٛیاٖ زاضز؛ ایٗ أط
تسیٗ ًٔٙاست و ٝاضتمای سكح ايتٕاز ارتٕايی زض تیٗ زا٘طزٛیاٖ ،افعایص سكح احسـاس أٙیّـت
آٖٞا ضا زض پی ذٛاٞس زاضت .اٌطچٔ ٝؤِّفٝی ا٘سـزاْ ارتٕـايی زض ٔمایسـ ٝتـا سـایط ٔؤِّفـٞٝـای
سطٔایٝی ارتٕايی  ٓٞتستٍی پـاییٙی تـا احسـاس أٙیّـت ارتٕـايی زاضز ،أّـا ًٔٙـیزاضی ؾـطیة
ٓٞتستٍی ایٗ ٔؤِّف ٝتا ٔتغیّط احساس أٙیّت (٘ )0/16طاٖ ٔیزٞس و ٝا٘سزاْ ارتٕايی اظ ٟٔٓتـطیٗ
يٛأُ احطٌصاض زض احساس أٙیّت است  ٚتا افعایص ا٘سـزاْ ارتٕـايی ،ظٔیٙـٝی افـعایص احسـاس
أٙیّت فطأ ٓٞیضٛزٔ .تغیّط تًأُ ارتٕـايی ٘یـع تـٝيٙـٛاٖ آذـطیٗ ٔؤِّفـٝی سـطٔایٝی ارتٕـايی،
ٓٞتستٍی ًٔٙیزاضی تا ٔتغیّط احساس أٙیّت زا٘طزٛیاٖ ٘ساضز.
جذٍل ؽوارُی چْار -بزرعی ّنبغتگی بيي هؤلّفِّای عزهایِی اجتواػی ٍ احغاط اهٌيّت
ٔتغیّط ٚاتست :ٝاحساس أٙیّت
سطٔایٝی ارتٕايی

ايتٕاز ارتٕايی
تًأُ ارتٕايی
ا٘سزاْ ارتٕايی

سكح ًٔٙیزاضی

0/00

ؾطیة ٓٞتستٍی

0/228

سكح ًٔٙیزاضی

0/00

ؾطیة ٓٞتستٍی

0/363

سكح ًٔٙیزاضی

0/00

ؾطیة ٓٞتستٍی

0/06

سكح ًٔٙیزاضی

0/117

ؾطیة ٓٞتستٍی

0/16

سكح ًٔٙیزاضی

0/00
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ٔتغیّطٞای ٔستمُ

ٔطاضوت ارتٕايی

ؾطیة ٓٞتستٍی

0/32
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ًتایج فزضيِّّای هَرد بزرعی
جذٍل ؽوارُی پٌج -بزرعی ٍضؼيّت آسهَى فزضيِّّای تحقيق
فطؾیّٝ

٘ٛو
آظٖٔٛ

پاضأتطیه
پاضأتطیه

ؾطیة ٓٞتستٍی

پاضأتطیه

ؾطیة ٓٞتستٍی

پاضأتطیه

ؾطیة ٓٞتستٍی

0/36

پاضأتطیه

ؾطیة ٓٞتستٍی

پاضأتطیه

ؾطیة ٓٞتستٍی

0/16

0/05

ًٔٙیزاضی ٚرٛز زاضز.

0/00

ارتٕايی آ٘اٖ ،ضاتكٝی

تأییس

رٛا٘اٖ  ٚاحساس أٙیّت

0/06

تیٗ ا٘سزاْ ارتٕايی

0/05

ٚرٛز زاضز.

0/117

آ٘اٖ ،ضاتكٝی ًٔٙیزاضی

يسْ تأییس

 ٚاحساس أٙیّت ارتٕايی
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تیٗ تًأُ ارتٕايی رٛا٘اٖ

0/05

ٚرٛز زاضز.

0/00

آ٘اٖ ،ضاتكٝی ًٔٙیزاضی

تأییس

احساس أٙیّت ارتٕايی

0/23

تیٗ ايتٕاز رٛا٘اٖ ٚ

0/05

ٚرٛز زاضز.

0/00

آ٘اٖ ،ضاتكٝی ًٔٙیزاضی

تأییس

احساس أٙیّت ارتٕايی

-0/18

تیٗ ٔطاضوت رٛا٘اٖ ٚ

0/05

ًٔٙیزاضی ٚرٛز زاضز.

0/00

ارتٕايی آ٘اٖ ،ضاتكٝی

تأییس

رٛا٘اٖ  ٚاحساس أٙیّت

0/32

تیٗ سطٔایٝی التػازی

0/05

ًٔٙیزاضی ٚرٛز زاضز.

يّ ْٛارتٕايی

آظٖٔٛ

تأییس فطؾیّٝ

0/00

ارتٕايی آ٘اٖ ،ضاتكٝی

آظٖٔٛ

ؾطیة

ٔٛضز لث َٛزض

ًٔٙیزاضی

تأییس یا يسْ

تأییس

رٛا٘اٖ  ٚاحساس أٙیّت

آٔاضی
ؾطیة ٓٞتستٍی

تیٗ سطٔایٝی ارتٕايی

ضٚش

ٔمساض

سكح ًٔٙیزاضی

سكح

ٚؾًیت
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تحليل چٌذهتغيّزُ
رگزعيَى چٌذهتغيّزُ
زض ایٗ را تطای ٞط ٔسَ ،یه آظٔ ٖٛتحّیُ ٚاضیا٘س ا٘زاْ ضس ٚ ٜسكح ًٔٙیزاضی ٔطتٛـ
اضائٌ ٝطزیس ٜاست٘ .تایذ تیاٍ٘ط آٖ است وٕٝٞ ٝی ٔسَٞای اضائٝضس ،ٜاظ ًٔٙیزاضی زض سكح
 99زضغس اقٕیٙاٖ تطذٛضزاض تٛزٔ ٚ ٜسَٞای ٔٛرٛز لاتُ لثٞ َٛستٙس؛ ت ٝتیا٘ی زیٍط٘ ،تایذ ٘طاٖ
ٔیزٞس و ٝزض ٞط ٔطحّٚ ،ٝیژٌیٞای اضائٝضس ٜتٝقٛض ًٔٙیزاضی زض ٔسَ ضٌطسی٘ٛی سٟیٓا٘س.
جذٍل ؽوارُی ؽؼ -تحليل چٌذهتغيّزُی (رگزعيَى چٌذهتغيّزُی) احغاط اهٌيّت اجتواػی
ٔسَ 1

ٔسَ 2

0/33

4/96

0/00

ٔتغّّیطٞای ٔستمُ

ؾطیة
استا٘ساضز

آٔاضٜ
T

سكح
ًٔٙیزاضی

ؾطیة
استا٘ساضز
0/34
-0/21

3/16

0/002

آٔاضٜ
T

5/2

0/00

0/33
-0/19
-0/134

سطٔایٝی التػازی
ٚیژٌیٞای ٔسَ ضٌطسی٘ٛی

0/33

0/39

0/41

0/1

0/15

0/17

0/1

0/14

0/16

11/33

11/08

11

٘ىتٝی زیٍطی و ٝتایس زضتاضٜی ٔسَٞا ٔسّ٘هط زاضت ،آٖ است و ٝآیا ٔسَٞای اضائٝضس ٜاظ
لسضت یا ٘یىٛیی تطاظش ٔٙاسثی تطذٛضزاض ٞستٙس یا ذیط؟
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ؾطیة ٓٞتستٍی
چٙسٌا٘ٝ
ؾطیة تثییٗ
ؾطیة تثییٗ
تًسیُضسٜ
ذكای استا٘ساضز
تطآٚضز

ؾطیة
استا٘ساضز
سكح
ًٔٙیزاضی

آٔاضٜ
5/14
2/94
2/1

ٚؾًیّت اضتغاَ

T

سكح
ًٔٙیزاضی
0/00
0/004
0/04

سطٔایٝی ارتٕايی

ٔسَ 3
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ٔسَ 1

ٔسَ 2

ٔسَ 3

ٔزٕٛو

زضرٝی

ٔیاٍ٘یٗ

ٔزصٚضات

آظازی

ٔزصٚضات

ضٌطسیٖٛ

3156/626

1

3156/626

تالیٕا٘سٜی

26192/675

204

128/395

وُ

29349/301

205

ضٌطسیٖٛ

4385/660

2

2192/830

تالیٕا٘سٜی

24963/641

203

122/974

وُ

29349/301

205

ضٌطسیٖٛ

4902/260

3

1634/087

تالیٕا٘سٜی

24447/041

202

121/025

وُ

29349/301

205

وّٕیّت

F

24/585

17/832

13/502

سكح
ًٔٙیزاضی
0/000

0/000

0/000

تبييي؛ تحليل هغيز
زض ازأٝی ضٌطسی ٖٛچٙسٔتغیّط ٚ ٜتطای آظٔ ٖٛضٚاتف يّّی تیٗ ٔتغیّطٞا ،استفاز ٜاظ تحّیُ ٔسیط
ٔٙاسة است .تحّیُ ٔسیط تطای آظٔٔ ٖٛسَٞای يّّی تٝواض ٔیضٚز.
زض ٔسَ اضائٝضسٔ ٜیتٛاٖ تٔ ٝىا٘یعْ احطٌصاضی  ٚضٚاتف يّّی تیٗ ٔتغیّطٞا پی تطز ٔ ٚزٕٛو احط
ٞط ٔتغیّط ٔستمُ ضا تط ٔتغیّط ٚاتستٔ ٝحاسثٕٛ٘ ٝز و٘ ٝتایذ ایٗ واض زض رسٔ َٚطتٛـ اضائ ٝضسٜ
است .تطای تٝزست آٚضزٖ ٔزٕٛو احط ٞط ٔتغیّط تایس احط ٔستمیٓ  ٚغیطٔستمیٓ آٖٞا ضا ٔحاسث ٚ ٝتا
 ٓٞرٕى وطز .تٙاتطایٗ ،تحّیُ ٔسیط ٔطرّع ٔیوٙس و ٝاحط ٞط ٔتغیّط تا چ ٝحس ٔستمیٓ  ٚتا چٝ
استا٘ساضز ضٌطسی٘ٛی است و ٝپیصتط زض لسٕت ضٌطسیٔ ٖٛحاسث ٝضس ٚ ٜزض ایٗ را ٘یع ضٚی
فّصٞای ٔطتٛـ لاتُ ٔطاٞس ٜاست .تطای ٔحاسثٝی احطات غیطٔستمیٓ تایس ؾطایة ٞط ٔسیط ضا زض
یىسیٍط ؾطب  ٚتا  ٓٞرٕى وطز تا ٔزٕٛو احط غیطٔستمیٓ تٝزست آیس .وُّ احط يّّی ٘یع اظ رٕى احط
ٔستمیٓ  ٚاحطات غیطٔستمیٓ حاغُ ٔیضٛز .ضیٜٛی ٔحاسثٝی احطات يّّی زض رسٔ َٚطتٛـ
تٝضٚضٙی ٘طاٖ زاز ٜضس٘ ٚ ٜیع ٔطرّع است ؤ ٝسیطٞای تطسیٓضس ٜتط اساس ٔسَ  3یا
ٕٞاٖ ٔسَ ٟ٘ایی ضٌطسی ٖٛایزاز ٌطزیس ٜاست .تا تٛرّ ٝت ٝایٗ تٛؾیحات ،او ٖٛٙت ٝتططیح ٔسَ
اضائٝضسٔ ٜیپطزاظیٓ.
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حس غیطٔستمیٓ است .احط ٔستمیٓ ٞط ٔتغیّط ٔستمُ تط ٔتغیّط ٚاتستٕٞ ،ٝاٖ ٚظٖ تتا یا ؾطیة
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ٔسیطٞای احطٌصاضی ٔتغیّطٞای ٔستمُ تط احساس أٙیّت ارتٕايی زض ٕ٘ٛزاض ضٕاضٜی یه ٘طاٖ
زاز ٜضس ٜاست .اظ تیٗ ٔتغیّطٞای ٚاضز ضس ٜزض ًٔازالت ضٌطسی٘ٛی ،پٙذ ٔتغیّط  -چ ٝت ٝغٛضت
ٔستمیٓ  ٚچ ٝت ٝغٛضت غیطٔستمیٓ -تط حٕایت ياقفی احط زاضتٝا٘سٕٞ .اٌٖ ٝ٘ٛو ٝزض تحّیُٞای
چٙسٔتغیّطٔ ٜطاٞس ٜضس ،سٔ ٝتغیّط (سطٔایٝی ارتٕايی ،سطٔایٝی التػازی ٚ ٚؾًیّت اضتغاَ) تٝ
غٛضت ٔستمیٓ  ٚزٔ ٚتغیّط زیٍط (ٚؾًیّت زضآٔس  ٚرٙس) ٘یع غطفاً ت ٝغٛضت غیطٔستمیٓ ،تط
احساس أٙیّت ارتٕايی احطٌصاض تٛزٜا٘س .ؾطایة ٔطتٛـ زض لسٕت تحّیُ ضٌطسی٘ٛی ٘ ٚیع زض
رس َٚضٕاض ٜی ٞطت ؤ ٝسیطٞای ٔستمیٓ  ٚغیطٔستمیٓ ٔحاسث ٝضس ،ٜلاتُ ٔطاٞسٞ ٜستٙس .تا
تٛرّ ٝتٔ ٝفطٚؾات تحمیك ٔ ٚثا٘ی ٘هطی اضائٝضس ،ٜسطٔایٝی ارتٕايی  ٚسطٔایٝی التػازی
تٝيٛٙاٖ ٔتغیّطٞای ٚاتستٝی ٔیا٘ی زض ٘هط ٌطفت ٝضسٜا٘س .اِثتّ ٝتیٗ ایٗ ز٘ ٚیع ضاتكٝی زیٍطی زض
٘هط ٌطفت ٝضس ٚ ٜسطٔایٝی التػازی تٝيٛٙاٖ پیصتیٗ سطٔایٝی ارتٕايی ٔسّ٘هط لطاض ٌطفت ٝاست.
ت ٝایٗ تطتیة ،سطٔای ٝی التػازی يال ٜٚتط ایٗ و ٝت ٝغٛضت ٔستمیٓ تط احساس أٙیّت ارتٕايی
احط ٔیٌصاضز ،ت ٝغٛضت غیطٔستمیٓ  ٚاظ قطیك سطٔایٝی ارتٕايی ٘یع تط آٖ احطٌصاض است٘ .ىتٝی
لاتُ شوط آٖ است و ٝایٗ زٔ ٚسیط ٕٞسیٍط ضا ذٙخی ٔیساظ٘س؛ تٝيثاضتی ،احطات غیطٔستمیٓ ٔٛرة
ٔیضٛز ؤ ٝزٕٛو احط ایٗ ٔتغیّط تط احساس أٙیّت ارتٕايی واٞص یاتس .اٌطچ ٝسطٔایٝی ارتٕايی
تٝقٛض ٔستمیٓ احط ٔٙفی تط احساس أٙیّت ارتٕايی ٔیٌصاضز ،أا اظ سٛی زیٍط ٔٛرة افعایص
سطٔایٝی ارتٕايی ٔیضٛز و ٝذٛز تايج اضتمای أٙیّت ارتٕايی ٔیٌطززٛٔ .ؾٛو یاز ضس،ٜ
زضتاض ٜی ٔتغیّط رٙس ٘یع غازق است .تا تٛرّ ٝت ٝپاسد ايؿای ٕ٘ٔ ،ٝ٘ٛطزاٖ زض ٔماتُ ظ٘اٖ اظ
سطٔایٝی ارتٕايی پاییٗتط  ٚسطٔایٝی التػازی تاالتطی تطذٛضزاض٘س ،أّا احطات وُّ رٙس تط
أٙیّت ارتٕايی وٓتطی اتطاظ زاضتٝا٘س .زضتاضٜی ٚؾًیّت اضتغاَ تایس ٌفت ایٗ ٔتغیّط تٟٙا ٔتغیّط
ظٔیٝٙای است و ٝاحط ٔستمیٕی تط احساس أٙیّت ارتٕايی زاضز  ٚاظ قطیك ٔتغیّط سطٔایٝی ارتٕايی
٘یع زاضای احط غیطٔستمیٕی تط احساس أٙیّت ارتٕايی است٘ .تیزٝی ٟ٘ایی احطات وُّ تهته
ٔتغیّطٞا ٘طاٖ ٔیزٞس و ٝسطٔایٝی ارتٕايی ٓٞچٙاٖ ٟٔٓتطیٗ ٔ ٚؤحّطتطیٗ ٔتغیّط احطٌصاض تط
احساس أٙیّت ارتٕايی است .احطات غیطٔستمیٓ ٚؾًیّت اضتغاَ  ٚسطٔایٝی التػازی تٌٝ٘ٛ ٝای
است و ٝاٌطچ ٝس ٟٓاحطات ٔستمیٓ آٖٞا واٞص ٔییاتس ،ایٗ واٞص تطای سطٔایٝی ارتٕايی تیص
اظ ٚؾًیّت اضتغاَ است  ٚتٕٞ ٝیٗ سثةٔ ،زٕٛو احطٌصاضی آٖ وٓتط ٔیضٛز .تحج زلیكتط ٚ

] [ Downloaded from journals.sabz.ac.ir on 2022-11-29

سطٔایٝی ارتٕايی ت ٝغٛضت ٔٙفی است؛ ت ٝایٗ ًٔٙا ؤ ٝطزاٖ زض ٔماتُ ظ٘اٖ ،زض ٔزٕٛو احساس
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رعئیتط زضتاضٜی ایٗ ٔٛؾٛو ضا ٔیتٛاٖ زض ٕ٘ٛزاض ضٕاضٜی یه  ٚرس َٚضٕاضٜی ٞطتٔ ،طاٞسٜ
وطز.

ًوَدار ؽوارُی یکً -وَدار ٍ ضزایب هغيز هتغيّزّای هغتقل اثزگذار بز احغاط اهٌيّت اجتواػی
جذٍل ؽوارُی ّؾت -هحاعبِ ی اثزات هغتقين ٍ غيزهغتقين هتغيّزّای هغتقل بز احغاط اهٌيّت اجتواػی
ٔسَ
سطٔایٝی ارتٕايی

احطات غیطٔستمیٓ

احط ٔستمیٓ
()1

ٔسیطٞا  ٚؾطایة ٔطتٛـ

0/33

-

ٔزٕٛو
()2

ٔزٕٛو احطات
()3(;)2(+)1

سطٔایٝی التػازی

4 -0/134

5

)0/33( × )0/195( ; 6

0/0643

-0/0696

ٚؾًیّت اضتغاَ

1 -0/19

5

)0/33( × )0/141( ; 6

0/0465

-0/143

2

4

)-0/134( × )0/758( ; 6

-0/1015

ٚؾًیّت زضآٔس

-

رٙس

-

2
3

5

4
5

0/0489 )0/33( × )0/195(× )0/758( ; 6
)0/33( × )-0/166( ; 6

-0/0548

-0/052
-0/0548
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-

0/33
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جوغبٌذی ٍ ًتيجِگيزی
زض ایٗ پژٞٚص تا ٔطٚض ازتیّات ٔٛرٛز زض ظٔیٝٙی ضاتكٝی سطٔایٝی ارتٕايی  ٚأٙیّت
ارتٕايی ،ت ٝضٚاتف ٔیاٖ آٖٞا پطزاذت ٝضس ٜاست .تط اساس یافتٞٝای تحمیك ٞطچ ٝايتٕاز ارتٕايی
زض تیٗ زا٘طزٛیاٖ تیصتط تاضس ،احساس أٙیّت ٘یع اضتما ذٛاٞس یافت .تٙاتطایٗ زض تحمیك حاؾط،
ایٗ فطؾیّٛٔ ٝضز تأییس لطاض ٌطفت ٝاست .زض ٕٞیٗ ضاستا ،تٙٔٝهٛض تستطساظی تطای ايتٕاز  ٚت ٝتثى
آٖ افعایص احساس أٙیّتًٕٔ ،اضاٖ فطٍٙٞی  ٚتط٘أٝضیعاٖ ارتٕايی ٔیتٛا٘ٙس تا تمٛیت پایٞٝای
ايتٕاز تٙیازیٗ زض ٔیاٖ افطاز ،ايتٕاز ياْ ضا زض تیٗ ٔطزْ افعایص زٙٞس  ٚاظ ایٗ قطیك احساس أٙیّت
ضا ٘یع تمٛیت وٙٙس .زض ٚالى ،تطآٚضز ٜضسٖ تیصتط ٘یاظٞای ٔ ّٟٓآزٔی  -حتّی ٘یاظٞای ظیستی -تٝ
٘ٛيی تاتى ٔیعاٖ أٙیّت است .يٕ ْٛغاحة٘هطاٖ تط ایٗ تاٚض٘س ؤ ٝیعاٖ احساس أٙیّت زض رأً،ٝ
ت ٝا٘ساظٜی ٚرٛز آٖ إّٞیّت زاضزٚ .اوٙصٞایی و ٝفطز زض رأً ٝزض لثاَ يسْ أٙیّت تطٚظ ذٛاٞس
زاز ،تاتى ٔیعاٖ زضیافت  ٚازضان ا ٚاظ أٙیّت ذٛاٞس تٛز؛ تٙاتطایٗ احساس أٙیّتٔ ،تغیّطی وّیسی زض
ایٗ ظٔیٔ ٝٙحسٛب ٔیضٛز .اظ سٛی زیٍط ،آٌاٞی ضٟط٘ٚساٖ رأً ٝاظ ٔیعاٖ احساس آسایص،
آضأص ،يساِت  ٚأٙیّت  ٚفطا ٓٞآٚضزٖ ظٔیٞٝٙای ضىٌُیطی  ٚتسف احساس أٙیّت  ٚآضأص
ذاقط زض آٖٞا ،اظ اِٛٚیّتٞای تط٘أٝضیعاٖ پیططفت فطٍٙٞی  ٚارتٕايی ذٛاٞس تٛز .اظ ایٗ ض،ٚ
تٛرّ ٝتٚ ٝؾًیّت ٔمِٝٛی احساس أٙیّت ارتٕايی زض رأً ٚ ٝتٚٝیژ ٜتٛرّ ٝت٘ ٝمص ٌستطزٜی
سطٔایٝی ارتٕايی زض تثییٗ ٔیعاٖ احساس أٙیّت ارتٕايی و ٝاحطی غیطلاتُ ا٘ىاض زض تمٛیت ٚ
تطتیت ضٚحیّٝی پیططفت  ٚتٛسًٝی ارتٕايی  ٚفطٍٙٞی زض ٘سُ آیٙس - ٜتٝيٛٙاٖ یىی اظ تاظٚاٖ
تٛسًٝی ٕٝٞرا٘ثٝی آٖ رأً -ٝزاضز ،ؾطٚضی ت٘ٝهط ٔیضسس.
ٕٝٞی رٛأى تطای ایٗ ٔم ِٝٛإّٞیّت تسیاضی لائُ ٞستٙس .رأً ٝزض غٛضتی پٛیا  ٚظ٘س ٜاست وٝ
زض آٖ ،افطاز زض أٛض ٔرتّف ٔطاضوت زاز ٜض٘ٛس  ٕٝٞ ٚاحساس وٙٙس و ٝزض تًییٗ سط٘ٛضت
رأًٝی ذٛز زذیُ ٞستٙسٍٙٞ .أی و ٝایٗ احساس ایزاز ضٛزٕٝٞ ،ی پیأسٞا ٞ ٚعیٞٝٙای ٞط
يّٕی لاتُ تحُّٕ ذٛاٞس تٛز .زض ٘تیزٛ٘ ،ٝيی ٕٞسِی تٚٝرٛز ذٛاٞس آٔس؛  ٕٝٞاحساس
ٕٞصات پٙساضی ذٛاٙٞس زاضت  ٚایٗ احساس زض ٚرٛزضاٖ ضىُ ذٛاٞس ٌطفت و ٝرأًٝی آٖٞا
اظ أٙیّت ظیازی تطذٛضزاض است؛ ؾٕٗ آٖ و ٝت ٝغٛضت زض٘ٚی احساس ٔسؤِٚیّت ذٛاٙٞس وطز.
تط٘أٝضیعی زا٘طٍاٜٞا اظ رّٕ ٝتطىیُ ٌطٜٞٚا  ٚا٘زٕٗٞای ٔتّٛٙو فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی تا ٔطاضوت
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یىی اظ ٔثاحج ٔ ٟٓزض ظٔیٝٙی افعایص احساس أٙیّتٔ ،طاضوت ارتٕايی است و ٝأطٚظٜ
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زاٚقّثا٘ ٚ ٝضطوت زازٖ آٖٞا زض تط٘أٞٝا ٔیتٛا٘س ٔٛرة افعایص سطٔایٝی ارتٕايی  ٚت ٝز٘ثاَ
آٖ ،افعایص احساس أٙیّت ارتٕايی زض رأً ٝضٛز.
زض ظٔیٝٙی ا٘سزاْ ارتٕايی زض رأًٝی زا٘طزٛیی تٝيٛٙاٖ لطط رٛاٖ  ٚپیططٚی و ٝآیٙسٜی
رأً ٝضا ضلٓ ذٛاٙٞس ظز ،تایس زض لاِة تط٘أٝضیعی ٔٙاسة ت ٝضاٞىاضٞای اضتمای ا٘سزاْ ارتٕايی
ا٘سیطیس  ٚاظ ایزاز فؿای تٙص  ٚتفطل ٝپطٞیع وطز .یىی اظ ضاٞىاضٞا ،ایزاز فؿای غٕیٕی زض تیٗ
زا٘طزٛیاٖ تا تطٌعاضی اضزٞٚای فطٍٙٞی ٙٞ ٚطی است .
آٖچ ٝاظ ٔزٕٛو ضٚاتف ٔ ٚسَٞای اضائٝضس ٜتطٔیآیس ،آٖ است ؤ ٝتغیّطٞای احطٌصاض تط
احساس أٙیّت ارتٕايیٔ ،تفاٚت ٔ ٚتًسّز ٞستٙس و ٝتطذی اظ آٖٞا زض ایٗ ٔكاًِٛٔ ٝضز تٛرّ ٝلطاض
ٌطفتٝا٘س .زض تطضسی ا٘زاٌْطفتٔ ،ٝتغیّطٞای ٔستمُ ضأُ سطٔایٝی ارتٕايی ،سطٔایٝی التػازی ٚ
ٚیژٌیٞای فطزی یا رًٕیّتضٙاذتیٚ ،اضز ًٔازالت ٔطتٛـ ضس٘س ،أّا ٘تایذ ٘طاٖ زاز ٜو ٝتطذی اظ
ٔتغیّطٞا زاضای احطٌصاضی (ٔستمیٓ  ٚغیطٔستمیٓ) ٘یستٙس یا احط آٖٞا ت ٝغٛضتی است و ٝزض ایٗ
تطضسی زیس٘ ٜطس ٜاست .اظ ٔیاٖ ٔتغیّطٞای سكح فطزی فمف ٚؾًیّت اضتغاَ زا٘طزٛیاٖ احطٌصاض
تٛز ٜاست؛ تسیٗ غٛضت و ٝتأحیطی ٔٙفی تط احساس أٙیّت ارتٕايی زاضز .سطٔایٝی ارتٕايی،
ٔتغیّط تسیاض ّٕٟٔی زض تطٚظ احساس أٙیّت ارتٕايی زا٘طزٛیاٖ است ٘ ٚتایذ تحّیُٞا ٘یع ٘طاٖ
زاز ٜو ٝاظ تیٗ وُّ ٔتغیّطٞای پیصتیٗ احساس أٙیّت ارتٕايی ،سطٔایٝی ارتٕايی تیصتطیٗ سٟٓ
 ٚاحطٌصاضی ضا زاضز  ٚایٗ احط تا ٚرٛز وٙتطَ ٕٝٞی ٔتغیّطٞای زیٍط است .تسیٗ تطتیة ،یىی اظ
فطؾیّٞٝای اغّی تحمیك تأییس ٔیضٛز .فطؾیّٝی زیٍط یًٙی احطٌصاضی سطٔایٝی التػازی تط
احساس أٙیّت ارتٕايی ٘یع تأییس ضس  ٚیافتٞٝا ٘طاٖ زاز ٜو ٝیىی اظ پیصتیٗٞای ٔؤحّط تط احساس
آٖ ت ٝغٛضت ٔٙفی یا ًٔىٛس است؛ تسیٗ ًٔٙا و ٝافعایص سطٔایٝی التػازی٘ ،اأٙی ارتٕايی
تیصتطی ضا تٕٞ ٝطا ٜزاضز .ایٗ ٘ىت ٝزضتاضٜی ٚؾًیّت اضتغاَ ٘یع غازق است  ٚافطاز ضاغُ ،سكح
٘اأٙی ارتٕايی تیصتطی زاض٘س .ایٗ ٔثاحجِ ٔكطحضس ،ٜزضتاضٜی احطات ٔستمیٓ ٔتغیّطٞا تط احساس
أٙیّت ارتٕايی تٛز ٜاست ،أّا احطات غیطٔستمیٓ ٔتغیّطٞا ٘یع ٔیتٛا٘س ٔ ٟٓتاضسٕٞ .اٖقٛض و ٝزض
تحج ٔسَیاتی يّّی (تحّیُ ٔسیط) ٔطاٞس ٜضس ،تطذی اظ ٔتغیّطٞا تٟٙا ت ٝغٛضت غیطٔستمیٓ
احطٌصاض ٞستٙس و ٝزٔ ٚتغیّط رٙس ٚ ٚؾًیّت زضآٔس فطز اظ ایٗ زستٝا٘س .احطات غیطٔستمیٓ
ٔتغیّطٞای زیٍط و ٝزض ٔسَ ٟ٘ایی ٔسّ٘هط لطاض ٌطفتٝا٘س ،تٌٝ٘ٛ ٝای تٛز ٜو ٝس ٟٓاحطات ٔستمیٓ آٖٞا
ضا واٞص زاز ٜاست  ٚزض ٚالى احط وُّ آٖٞا ،وٓتط اظ احطات ٔستمیٓ آٖٞا تطآٚضز ٔیضٛز.
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تیات ،تٟطاْ (« )1388تطضسی يٛأُ ٔؤحّط تط أٙیّت ارتٕايی ضٟط٘ٚساٖ تٟطاٖ (تا تأویس تط

ضسا٘ٞٝای رًٕی ،يّٕىطز پّیس  ٚتطٚظ رطایٓ)» ،ا٘تهاْ ارتٕايی ،ساَ ا ،َّٚضٕاضٜی  ،1غع .51-33
.9

تیط ،ٚآِٗ ( )1366فط ًٙٞيّ ْٛارتٕايی ،تطرٕٝی تالط ساضٚذا٘ی ،تٟطاٖ :ویٟاٖ.

.10
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ضٕاضٜی  ،1رّس  ،3غع .51-29
.18

فیطٚظآتازی ،سیّس احٕس  ٚایٕا٘ی راضرطٔی ،حسیٗ (« )1385سطٔایٝی ارتٕايی  ٚتٛسًٝی

التػازی-ارتٕايی زض والٖضٟط تٟطاٖ» ،ضفا ٜارتٕايی ،ساَ ضطٓ ،ضٕاضٜی  ،23غع .224-197
.19

ٌطٚسی ،سًیسٜ؛ ٔیطظایی ،رالَ  ٚضاٞطذی ،احساٖ (« )1385تطضسی ضاتكٝی ايتٕاز ارتٕايی ٚ
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