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چکيدُ
آظهَى ليبؼ ضهعگًَِ يه هميبؼ قٌبذتي اؾت وِ ثطاي ؾٌدف اعتوابز ثاِ ذاَز عطاحاي
قسُ اؾت .اعتوبز ثِ ذَز ًيع خٌجِاي اظ فطاقٌبذت اؾت وِ ثِ نحت ذَزاضظيبثي فطز زض حَظُّبي
قٌبذتي هطثَط هيقَزّ .سف پػٍّف حبضط ثطضؾي ٍيػگيّبي ضٍاًؿٌدي آظهَى ليابؼ ضهعگًَاِ
زض زاًكاادَيبى ثااَزً .وًَااِ پااػٍّف  250زاًكاادَي زذتااط وبضقٌبؾاي اضقااس ثااَز وااِ ثااِ ضٍـ
ًوًَِگيطي ذَقِاي چٌسهطحلِاي اظ زاًكگبُ قْيس چوطاى اَّاظ اًتربة قسًس .اثاعاض اًاساظُگياطي
پػٍّف قبهل آظهَى ليبؼ ضهعگًَِ ،پطؾكٌبهِ تَاًبيي حبفظِ ٍ اؾتسالل ٍ هميابؼ ذَزوبضآهاسي
عوَهي ثَزً .تبيح پػٍّف حبضط ًكبى زاز وِ آظهَى ليابؼ ضهعگًَاِ اظ ّوؿابًي زضًٍاي هغلاَثي
ثطذَضزاض اؾتّ .وچٌييً ،تبيح ًكبى زاز وِ آظهَى ليبؼ ضهعگًَِ ثب پطؾكاٌبهِ تَاًابيي حبفظاِ ٍ
اؾتسالل ،ذطزُ هميبؼ تَاًبيي اؾتسالل ٍ هميبؼ ذَزوبضآهسي عوَهي ّوجؿتگي هثجت هعٌايزاض
زاضز .ثِ عالٍُ ًتبيح تحليل عبهل تأييسي ًكبى زاز وِ آظهَى ليبؼ ضهعگًَِ زض ؾغح لبثال لجاَ ي
( )AGFI=0/81ثطاظًسُ زازُّبؾت ٍ زض ًوًَِ زذتطّب لبثل اؾتفبزُ اؾت.
ٍاشُّاي کليدي :آظهَى ليبؼ ضهعگًَِ ،اعتوبز ثِ ذَز ،پبيبيي ،ضٍايي.

 1اؾتبز گطٍُ ضٍاًكٌبؾي ،عضَ ّيئت علوي زاًكگبُ قْيس چوطاى اَّاظ.
 2وبضقٌبؼ اضقس ضٍاًكٌبؾي تطثيتي ،زاًكگبُ قْيس چوطاى اَّاظ.
* ًَيؿٌسُي هؿئَل همب ِminamohebbi66@yahoo.com،
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هقدهِ
1

فطاقٌبذت ثِ قٌبذتِ قٌبذت اقبضُ زاضز ٍ زٍ عٌهط (ا ف) آگابّي اظ قاٌبذت ذَيكاتي ٍ
(ة) تٌظين فطآيٌسّبي ظيطثٌابيي تحات وٌتاطل فطاقٌبذت(اؾاىطا ٍ هَقاوي )1995 ،2ضا ثطضؾاي
هيوٌس .پٌح فطآيٌس ظيطثٌبيي تٌظينوٌٌسگي 3زض فطاقٌبذت قبهل ثطًبهِضياعي ،هاسيطيت اعالعاب،،
ًظبضً ،،ظنزّي ٍ اضظقيبثي اؾت(آضتع ٍ آضهَض -تَهبؼ .)1992 ،4هحممبى هعتمسًس وِ فطآيٌاسّبي
ظيطثٌبيي فطاقٌبذت ثِذهَل ثطًبهِضيعيً ،ظبض ٍ ،اضظقيبثي اظ خولِ هتغيطّبي هْن زض يابزگيطي
اثطثرف ّؿتٌس(فالٍل .)1978 ،5ثاِ عاَضي واِ لؿاوت اعظان پاػٍّفّابي ضٍاًكاٌبذتي ضا زض
ثطگطفتِاًس(ثيىطّ .)2010 ،6وؿَ ثب ايي زيسگبُ ،عسُاي اظ پػٍّكگطاى اؾتطا يبيي ،اظ عطياك ؾابذت
آظهَىّبيي وِ ثِ ؾٌدف تَاًبييّبي قٌبذتي ٍ فطاقٌبذتي اًؿبى هطثَط ّؿتٌس ،ثاِ فطآيٌاسّبي
ذَزپاابيي ٍ 7ذَزاضظي ابثي 8اقاابضُ وطزًااس وااِ زض لضاابٍّ،اابي هجتٌ اي ثااط اعتو ابز 9ثااِواابض ثااطزُ
هيقًَس(اؾتٌىَف ٍ وطافَضز1996 ،10؛ وليتوي ٍ 11اؾتٌىَف .)2001 ،هٌظَض اظ ذَزپبيي ،تَاًابيي
فطز ثطاي لضبٍ ،زض هَضز ويفيت عولىطز ذَيف اؾتّ .وچٌايي ثاِ گفتاِ هحممابى ،ذَزپابيي ٍ
ذَزاضظيبثي نحيح ،خٌجِ هْوي اظ يبزگيطي هَفميتآهيع ّؿتٌس(اؾىطا ،وطيپي ٍ ّبضتلي)2006 ،12
وِ ثط ضًٍس تهوينگيطي اًؿبى تأثيط قگطفي زاضًس(هَض ٍ ّيلي .)2008 ،13لضبٍ ،هجتٌي ثط اعتوابز
ًيع ثِ هعٌي ؾغح اعتوبز ٍ اعويٌبى فطز ثِ «نحت عولىطز »14ذَيف اؾت ٍ فطآيٌس فطاقاٌبذتي
هْن ذَزپبيي هحؿَة هيقَز .ثِ عجبضتي ،لضبٍ ،هجتٌي ثط اعتوبز يه فطآيٌس اضظيبثيوٌٌسُ اؾات
وِ ثِ هَخت آى ،افطاز نحت عولىطز ذَز ضا ٌّگبم وابض ثاب ؾا الّاب ٍ هابزُّابي ضٍاًكاٌبذتي ٍ
قاٌبذتي اضظيابثي هايوٌٌاس .ثااِ اياي نااَض ،واِ ثعااس اظ پبؾاد ثااِ ياه ؾا ال زض ياه آظهااَى،
قطوتوٌٌسگبى آهَظـ هيثيٌٌس تب يه ًوطُ اعتوبز وِ ًكبىزٌّاسُ هياعاى اعويٌابى ذاَيف ثاِ
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نحيح ثَزى پبؾد اًتربثي اؾت ،اضائِ زٌّس(وليتوي .)2008 ،لضابٍ ،هجتٌاي ثاط اعتوابزّ ،ان زض
ضاثغِ ثب پيكگَييّبّ ،وچاَى پيكاگَيي آة ٍ َّا(هاَضفي ٍ ٍيٌىلاطّ ٍ )1977 ،1ان زض ضاثغاِ ثاب
تىب يف گصقتًِگطّ ،وچَى زاًاف عواَهي فاطز هغاطه قاسُ اؾات( يچتياقاتيي ،فيؿاىَْف ٍ
فيليپؽ.)1982 ،2
آظهَى ليبؼ ضهعگًًَِ 3وًَِاي اظ آظهَىّبي اقبضُ قسُ اؾت واِ ثاِهٌظاَض ؾاٌدف ؾابظُ
اعتوبز ثِ ذَز 4عطاحي قسُ اؾت .ؾبظُ اعتوبز ثِ ذَز اظ عطيك لضبٍّ،بي عيٌي هجتٌي ثط اعتوبز
اعتوبز ٍ ذَزپبيي فطاقٌبذتي تعطيف هيقَز(ّبضٍي .)1997 ،5اؾتٌىَف( ،1999ثِ ًمال اظ قاٌْي
ييالق ،ثؿبنًػاز ٍ هحجي )1390،هعتمس اؾت وِ اعتوبز ثاِ ذاَز ياه نافت ًْابى اؾات واِ زض
ظيطهدوَعِ فطآيٌسّبي ثبالتط اظ ؾغح «زاًف »6قٌبذتي لطاض هيگياطز ٍ ًكابىزٌّاسُ ياه عبهال
ضطٍضي اظ تٌظينوٌٌسگي ،يعٌي ذَزپبيي فطاقٌبذتي 7اؾت .ايي تعطيف هغبثك ثاب پابضازاين تٌظاين
زاًف 8اؾت .ايي پبضازاين ثط ًوطُ اعتوبزي وِ افاطاز ثاِ ضٍياسازّب هايزٌّس(پبؾاد ثاِ ؾا الّاب ٍ
پيكگَييّب) ٍ ّورَاًي ًوطُّب ثب زضؾتي ايي ضٍياسازّب اؾاتَاض اؾات(ّبضٍي .)1997،زض ٍالا ،،زض
ايي تعطيف اظ اعتوبز ثِ ذَز ،خساي اظ هيعاى اعتوبز ثِ ذَز افطاز ،هيتَاى اظ ناحت عولىاطز افاطاز
ًيع آگبُ قسّ .وچٌيي ،وليتوي ٍ هَؾىطٍح )2010( 9تَضيح هيزٌّس وِ نفت اعتوبز ثِ ذاَز اظ
عطيك ؾٌدف زيسگبُ افطاز زض هَضز نحت عولىطز قٌبذتي ذاَيف ثاِزؾات هايآياس .پلياطٍ 10
ّوىبضاى( ،)2002وليتوي ٍ اؾتٌىَف(ً ٍ )2001يتفلس ٍ 11اؾىطا(ً )2002ياع ثاط اياي ثبٍضًاس واِ
اضتجبط ثيي ًوطُ اعتوبز ثِ ذَز فطز زض آظهَىّبي قٌبذتي هرتلف ثِ لسضي ثبال اؾت وِ يه عبهل
اعتوبز ثِ ذَز ولي ٍ خبه ،ضا ًكبى هيزّس.
ثِعالٍُ ،ضٍاًكٌبؾبى تعسازي ؾبظُ ضٍاًكٌبذتي قٌبؾبيي وطزُاًس وِ ثِعٌَاى پايفثاييّابي
نفت اعتوبز ثِ ذَز هغطه ّؿتٌس .ايي ؾبظُّب قبهل ؾي(اؾتٌىَف ٍ وطافَضز ،)1996 ،قرهيت،
ععً ،فؽ(وليتوي ٍ اؾتٌىَف ،)2001،خٌؿايت(پليط ٍ ّوىابضاى ،)2002،ذَزپٌاساضُ اذتهبناي
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(وطًٍط ٍ ثيطهي ،)2007،1قيَُّبي فطظًسپطٍضي ٍ ضطيت َّقي(وليتوي ٍ هَؾىطٍح2010،؛ ٍاًات
ٍاًت ٍ وليتوي )2006،اؾتّ .وچٌيي ،اعالعب ،لبثل تَخْي زض هَضز اضتجبط ثيي اعتوبز ثاِ ذاَز
ثااب تَاًاابييّاابي قٌبذتي(اؾااتٌٍَي  ٍ )1999،2فطاقااٌبذتي ثااِزؾاات آهااسُ اؾاات(وليتوي ٍ
اؾتٌىَف .)2007،زض ايي ضاثغِ ،اؾتٌىَف ٍ وليتوي( )2007تَضيح هيزٌّس ،افطازي وِ ثبٍضّابي
عويمي ًؿجت ثِ لبثليتّب ٍ تَاًبييّبي قٌبذتي ذَيف زاضًس ٍ اظ آگبّي فطاقٌبذتي ثطذَضزاضًاس،
ًوطُ اعتوبز ثباليي ثِ پبؾدّب ٍ اعتمبزّبيكبى ًكبى زازُ ٍ زض ٍال ،اعتوبز ثِ ذَز ثاباليي زاضًاس .زض
ايي ضاؾتب ،پػٍّفّبي اذيط ًيع ًكابى زازُاًاس واِ ثبٍضّابي فطاقاٌبذتي اظ خولاِ ذَزپٌاساضٍُ 3
ذَزوبضآهسي 4ثب وٌتطل نحت عولىطز ،هْوتطيي پيفثيٌيوٌٌسُّبي اعتوابز ثاِ ذاَز ّؿاتٌس ٍ
همساض هعٌيزاضي اظ ٍاضيبًؽ ايي ؾبظُ ضا تجييي هيوٌٌس(ثِ ًمل اظ وليتوي ٍ گيجؿَى.)2011 ،5
ذَزوبضآهسي ثِ ثبٍض قرهي وِ ثِ زًجبل پيبهس هغلَة حبنل اظ اًدبم وابضي ضخ هايزّاس،
اعالق هيقَز(ثٌسٍضا ٍ )1997،6ايي قىلي اظ اعتوبز ثِ تَاًبييّبي قرهي ثطاي اًدبم يه تىلياف
ٍيػُ يب وبض زض يه هَلعيت ذبل اؾت .ذَزوبضآهسي زض همبيؿِ ثب اعتوابز ثاِ ذاَز اذتهبنايتاط
اؾاات ،چااَى ثااِ ي اه تىلي اف ي اب حااَظُ ذاابل هحااسٍز اؾاات ،هثاال ضيبضاي ،فعب ي ات ثااسًي ي اب
والهي(وليتوي .)2008،اهب ،ذَزپٌساضُ ثِ هعٌي زاًف فاطز زضثابضُ«قاٌبذت فطاقاٌبذت» ذاَيف
اؾت؛ ثِ عجبض ،زيگط ،ثِ هعٌي زاًف زضثبضُ ويفيت حبفظِ ٍ اؾتسالل ذَيفّ .وچٌيي ،ذَزپٌساضُ
يه انغاله ولي اؾت وِ ثِ ازضان شٌّاي فاطز اظ لاَ ٍ ،ضاعف عولىاطز ذاَيف زض تعاسازي اظ
فعب يتّبي عوَهي ٍ اذتهبني اقبضُ زاضز .ثِ عجبضتي ،ذَزپٌساضُ ًاَعي ثابٍض ذاَز 7اؾات واِ ثاب
لضبٍ ،هجتٌاي ثاط اعتوابز ٍ عولىاطز فاطز زض آظهاَىّابي َّقاي ضاثغاِ هثجات زاضز(ولياتوي ٍ
اؾتٌىَف .)2007،زض ٍال ،،ذَزپٌساضُ ّوبًٌس ذَزوبضآهسي ٍ ثطذالف اعتوابز ثاِ ذاَز ،ثاِ حاَظُ
ذبني ّوچَى ظثبى اًگليؿي ،ضيبضيب ٍ ،فيعيه هطثَط اؾت .ثِ عَضي وِ آظهَزًيّب هوىي اؾت
عولىاطز ذاَز ضا زض تىاب يفي ّوچاَى آظهاَى زاياطُ غاب ،عاَضي اضظيابثي وٌٌاس واِ اظ اضظيابثي
عولىطزقبى زض زضؼ ضيبضي وبهالً هتفبٍ ،ثبقس(اؾتٌىَف ٍ وطافَضز .)1997،زض ول ،پػٍّفّاب اظ
ضاثغااِ هثجاات ث ايي اعتواابز ثااِ ذااَز ٍ ذَزوبضآهااسي ٍ ذَزپٌااساضُ ذجااط ه ايزٌّس(اؾااتٌىَف ٍ
وطافَضز1997،؛ وليتوي ٍ اؾتٌىَف2007،؛ وليتوي ٍ گيجؿَى .)2011،ثٌبثطايي ،ثب تَخِ ثاِ ايٌىاِ
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ؾبظُ اعتوبز ثِ ذَز ثِعٌَاى يىي اظ قبذِّبي خسيس فطاقٌبذت زض اوثط حَظُّابي ضٍاًكاٌبذتي ٍ
ثِذهَل زض هؿبئل آهَظقي هغطه اؾت ٍ اظ عطفي تب ثِ حبل ّي پػٍّكاي ثاِ ثطضؾاي وفبيات
ضٍاًؿٌدي ايي ؾبظُ زض وكَض ًپطزاذتِ اؾت؛ زض ًتيدِ ،اًدبم ايي پػٍّف ضطٍضي ٍ هْان ثاِ ًظاط
هيضؾس .ثِ عجبضتيّ ،سف پػٍّف حبضط ثطضؾي ٍيػگيّبي ضٍاًؿاٌدي آظهاَى ليابؼ ضهعگًَاِ زض
زاًكدَيبى اؾت.
رٍش
خبهعِ آهبضي پػٍّف ،وليِ زاًكدَيبى زذتط همغ ،وبضقٌبؾي اضقس زاًكگبُ قاْيس چواطاى
اَّاظ ثَز وِ زض ؾبل تحهيلي 90-91هكغَل ثِ تحهيل ثَزًس .ثطاؾبؼ هبّيت پاػٍّف ٍ خاسٍل
هَضگبى 250 ،1زاًكدَي زذتط وبضقٌبؾي اضقس ثِ عٌَاى ًوًَِ پػٍّف اظ ثيي خبهعِ آهابضي ٍ ثاِ
ضٍـ ًوًَِگيطي ذَقِاي چٌسهطحلِاي اًتربة قسًس .ثِ اياي ناَض ،واِ اظ ثايي زاًكاىسُّابي
زاًكگبُ قْيس چوطاى اَّاظ 4 ،زاًكىسُ ثِ نَض ،تهبزفي اًتربة قاس .ؾاپؽ ،اظ ّاط زاًكاىسُ 2
گطٍُ آهَظقي ٍ اظ ّط گطٍُ آهَظقي  3والؼ ثِ عَض تهبزفي اًتربة قاس .زض ًْبيات ،زاًكادَيبى
زذتط والؼّبي اًتربة قسًُ ،وًَاِ پاػٍّف ضا تكاىيل زازًاس .هيابًگيي ٍ اًحاطاف هعيابض ؾاي
زاًكدَيبى ثِ تطتيت  2/53 ٍ 24/90ثَزّ .وچٌيي %51/2 ،زاًكدَيبى اظ ضقتِّبي علاَم اًؿابًي،
 %48/8زاًكدَيبى اظ ضقتِّبي فٌي ٍ هٌْسؾي ٍ علَم پبيِ %92/6 ،زاًكدَيبى هدطز ٍ  %7/4آًْاب
هتأّل ثَزًس .ثِ عالٍُ ،ضٍـ پػٍّف حبضط تَنيفي هيثبقس.
زض ايي پػٍّف اظ آظهَى ليبؼ ضهعگًَِ اؾتفبزُ قاس .اياي آظهاَى اظ هدوَعاِ آظهاَىّابي
وَيىي 2هيثبقس وِ تَؾظ اؾتٌىَف( ،1997ثاِ ًمال اظ قاٌْي يايالق ٍ ّوىابضاى )1390،خْات
ؾٌدف هْبضّ،بي والهي ،اؾتسالل ٍ لضبٍّ،بي هجتٌي ثط اعتوبز عطاحي قسُ اؾت .زض ّط هابزُ
اظ ايي آظهَى ،يه ظٍج ٍاغُ وِ ثب يىسيگط اضتجبط ٍيػُاي زاضًسّ ،وطاُ ثب ته ٍاغُ ؾَهي ثِ آظهاَزًي
اضائِ هيقَز تب ظٍج آى ضا اظ ثيي چْبض گعيٌِ اًتربثي پيسا وٌسّ .طياه اظ اياي هابزُّاب ثاِ ناَض،
ليبؼّبي والهي ّؿتٌس وِ خْت ؾٌدف اؾتسالل آظهَزًي ثِ وبض هيضًٍس .پبؾد نحيح آظهَزًي
ثِ ّط ليبؼ ثيبًگط «نحت» پبؾد اٍ زض آى ليبؼ اؾت .ثطاي هثبل ،زض ليبؼ خَخِ ثِ هاط  ،هثال
گَؾب ِ اؾت ثِ ( ...گبٍ ًط/گبٍ هبزُ/پكن/فيل) ،پبؾد نحيح آظهَزًي ثِ ايي هبزُ «گبٍ هابزُ» اؾات.
ثعس اظ پبؾد ثِ ّط هبزُ ،اظ آظهَزًي ذَاؾتِ هيقَز تب ؾاغح اعتوابز ذاَز ثاِ پبؾاد زازُ قاسُ ضا
تعييي وٌس؛ يب ثِ عجبضتي ،ثِ لضبٍ ٍ ،زاٍضي زض هَضز اعتوبز ذَيف ثپطزاظز .هيعاى ايي اعتوابز ثاِ
نَض ،زضنس اظ  25تب ً %100كبى زازُ هيقَزً .وطُ اعتوبز ثيبًگط ايي اؾت وِ قطوتوٌٌسگبى تب
1 Morgan
2 Quickie
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چِ حس ثِ نحيح ثَزى پبؾد اًتربثي ذَز اعويٌبى زاضًس .اعتوبز  %25ثِ ايي هعٌي اؾت واِ فاطز
ثِ عَض قبًؿي پبؾد زازُ اؾت ٍ اعتوبز  %100ثِ هعٌاي اعويٌابى وبهال فاطز ثاِ پبؾاد اًترابثي
ذَيف اؾت .زض پبيبىً ،وطُ ولي اعتوبز(اعتوبز ثِ ذَز) ،اظ خوً ،وطُّابي اعتوابز حبنال اظ وال
هبزُّب ،ثِزؾت هيآيس(اؾتٌىَف1999 ،؛ ّبضٍيٍ .)1997 ،اًت ٍ ولياتوي( )2006ضاطايت پبيابيي
اعتوبز ثِ ذَز ضا ثِ ضٍـ آ فبي وطًٍجبخ 0/73 ،گعاضـ وطزُاًس .وليتوي ٍ گيجؿَى(ً )2011يع ثاِ
هٌظَض تعييي اعتجبض ايي پطؾكٌبهِ ،ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ضٍايي ّوعهبى ًكابى زازًاس واِ ّوجؿاتگي
ثيي اعتوبز ثِ ذَز ٍ ثبٍضّبي فطاقٌبذتي  0/37اؾت وِ زض ؾغح  p>0/01هعٌيزاض اؾت .زض ايطاى
ًيع قٌْي ييالق ٍ ّوىبضاى( )1390پبيبيي ايي هميبؼ ضا ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـّابي آ فابي وطًٍجابخ ٍ
تٌهيف اؾپيطهي-ثطٍى ثِ تطتيت  0/90 ٍ 0/91ثِ زؾت آٍضًس.
ثِ عالٍُ ،زض ايي پػٍّف ثِ هٌظَض ثطضؾي ضٍايي آظهَى ليبؼ ضهعگًَِ ،اظ پطؾكٌبهِ تَاًابيي
2
حبفظِ ٍ اؾتسالل 1ؾبذتِ وليتوي ٍ اؾتٌىَف( ٍ )2001هميبؼ ثبٍضّبي ذَزوبضآهاسي عواَهي
ؾبذتِ ًظبهي ،قَاضظض ٍ خطٍؾلن )1996( 3اؾتفبزُ قس .الظم ثِ شوط اؾات واِ پطؾكاٌبهِ تَاًابيي
حبفظِ ٍ اؾتسالل ثطاي اٍ يي ثبض زض ايي پػٍّف ثِ فبضؾي ثطگطزاًسُ قس.
ًتايج تحقيق
هيبًگيي ٍ اًحطاف هعيبض هتغيطّبي پػٍّف حبضط زض خسٍل  1اضائِ قسُ اؾت.
جدٍل  -1هياًگيي ٍ اًحراف هعيار ًورُّاي هقياسّاي اعتواد بِ خَد ،خَدپٌدارُ ٍ خَدکارآهدي
هياًگيي

اًحراف هعيار

هقياس

71/76

6/51

ذطزُ هميبؼ تَاًبيي حبفظِ

35/03

6/80

ذطزُ هميبؼ تَاًبيي اؾتسالل

34/55

6/52

ول

69/59

11/30

29/31

5/28

آظهَى ليبؼ ضهعگًَِ
پطؾكٌبهِ تَاًبيي حبفظِ ٍ اؾتسالل

هميبؼ ذَزوبضآهسي عوَهي

ّوبىعَض وِ زض خسٍل  1هكبّسُ هيقَز ،ثبالتطيي ٍ پبيييتطيي هيعاى هيابًگيي ثاِ تطتيات
هطثَط ثِ آظهَى ليبؼ ضهعگًَِ( ٍ )71/76هميبؼ ذَزوبضآهسي عوَهي( )29/31اؾاتّ .وچٌايي،
ثبالتطيي ٍ پبيييتاطيي هياعاى اًحاطاف هعيابض ثاِ تطتيات هطثاَط ثاِ پطؾكاٌبهِ تَاًابيي حبفظاِ ٍ

)1 Memory & Reasoning Competence Inventory (MARCI
)2 General Self-efficacy Scale (GSE
3 Nezami, Schwarzer & Jerusalem
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اؾتسالل( ٍ )11/30هميبؼ ذَزوبضآهسي عوَهي( )5/28اؾت .زض ظياط ًتابيح هطثاَط ثاِ پبيابيي ٍ
ضٍايي آظهَى ليبؼ ضهعگًَِ اضائِ قسُ اؾت.
پايايي :ثطاي ثطضؾي پبيبيي آظهَى ليبؼ ضهعگًَِ اظ ضٍـّبي آ فبي وطًٍجبخ ،زٍ ًيوِ وطزى
ٍ ّوجؿتگي هبزُ ّبي ظٍج ٍ فطز اؾتفبزُ قس .ضطيت پبيبيي ايي آظهَى ثاب اؾاتفبزُ اظ ضٍـ آ فابي
وطًٍجبخ  0/83ثِ زؾت آهسّ .وچٌايي ،زٍ ًيواِ واطزى اياي آظهاَى ثاب اؾاتفبزُ اظ ضٍـ تٌهايف
اؾپيطهي -ثطٍى  0/70ثِ زؾت آهس .ضطيت ّوجؿتگي هبزُّبي ظٍج ٍ فاطز آظهاَى ًياع ()r=0/75
اؾت وِ زض ؾغح  p=0/0001هعٌيزاض هيثبقس.
رٍايي :ثِ هٌظَض تعييي ضٍايي آظهَى ليبؼ ضهعگًَِ ،اظ ضٍايي ؾبظُ ٍ ضٍايي ّوعهبى اؾتفبزُ
قس .ضٍايي ؾبظُ آظهَى ليابؼ ضهعگًَاِ ثاب اؾاتفبزُ اظ ضٍـ تحليال عبهال تأيياسي زض ًاطم افاعاض
ً AMOSؿرِ  ٍ 7ضٍايي ّوعهبى ايي آظهَى اظ عطيمِ ّوجؿتِ وطزى هبزُّبي آى ثاب هابزُّابي
پطؾكٌبهِ تَاًبيي حبفظِ ٍ اؾتسالل ٍ هميبؼ ذَزوبضآهسي عوَهي ثاِ زؾات آهاسً .تابيح تحليال

عبهل تأييسي آظهَى ليبؼ ضهعگًَِ ًكبى زاز وِ همساض هدصٍض ذي ( )=432/282ثب زضخِ آظازي
 df=170اؾااات .ثاااِ عاااالٍُ ،همااابزيط قااابذمّااابي ثطاظًاااسگي ،قااابهل قااابذم ثطاظًاااسگي
تغجيمااااي( ،)CFI=0/73قاااابذم ثطاظًااااسگي افعايكااااي( ،)IFI=0/73قاااابذم ًيىااااَيي
ثطاظـ( ٍ )GFI=0/85قبذم ًيىَيي ثطاظـ تعسيل قسُ( )AGFI=0/81اؾت وِ چاَى ووتاط اظ
ّ 0/90ؿتٌس ،حبوي اظ آًٌس وِ ا گَ لبثل لجَل اؾت(قَهبوط ٍ َهبوؽّ .)2004 ،1وچٌيي ،زض ايي
پػٍّف همساض ذغبي ضيكِ هدصٍض هيابًگيي تمطيات( )RMSEA=0/07ثاَز واِ هماساضي ًؿاجتبً
هغلَة اؾتً .وَزاض  1ثبضّبي عبهلي هبزُّبي آظهَى ليبؼ ضهعگًَاِ ضا زض پاػٍّف حبضاط ًكابى
هيزّس.

1 Schumacker & Lomax
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ويژگ 
1

0/48

2

0/40

3

0/52

4
5
6
7
8

0/38
0/43
0/54
0/50
0/49

9

0/40

10

0/49

11

0/39

12
12
13
13
14

0/48
0/35
0/46

15

0/50

16

0/50

17

0/52

18
19
20

آزهَى قياس رهسگًَِ

0/45
0/40
0/30

ًوَدار  -1بارّاي عاهلي هادُّاي آزهَى قياس رهسگًَِ

هٌسضخبً ،وَزاض ً 1كبى هيزّس وِ ّوِ هبزُّب ضٍي عبهال هطثاَط ثاِ ذاَز ثابض هثجات ٍ
هعٌيزاض زض ؾغح  p=0/0001زاقتِاًس .زض ايي آظهَى ثيكتطيي ثبض عبهلي هطثَط ثِ هبزُ )0/54( 6
ٍ ووتطيي ثبض عبهلي هطثَط ثِ هبزُ  )0/30(20اؾتّ .وچٌيي ،ثِ هٌظَض اًدابم ضٍاياي ّوعهابى ،اظ
آظهَزًيّب ذَاؾتِ قس وِ آظهَى ليبؼ ضهعگًَِ ضا ّوعهابى ثاب پطؾكاٌبهِّابي تَاًابيي حبفظاِ ٍ
اؾتسالل ٍ ذَزوبضآهسي عوَهي تىويل وٌٌس .زض تىويل ّوعهبى هميبؼّب تطتيجي زازُ قس واِ زض
آى ،تعسازي اظ آظهَزًيّب اثتسا آظهَى ليابؼ ضهعگًَاِ ،تعاسازي هميابؼ ذَزوبضآهاسي عواَهي ٍ
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تعسازي زيگط هميبؼ تَاًبيي حبفظِ ٍ اؾتسالل ضا تىويل وٌٌس تاب ثاسيي ٍؾايلِ ،اثطّابي ًبقاي اظ
تطتيت تىويل پطؾكٌبهِ ّب وٌتطل قَز .ثٌبثطايي ،زاًكدَيبى ثاِ عاَض ّوعهابى ثاِ آظهاَى ليابؼ
ضهعگًَِ ،پطؾكٌبهِ تَاًبيي حبفظِ ٍ اؾتسالل ٍ هميبؼ ذَزوبضآهسي عوَهي پبؾد زازًس .خسٍل 2
ضطايت ضٍايي ّوعهبى ًتبيح آظهَى ليبؼ ضهعگًَِ ثب پطؾكٌبهِ تَاًبيي حبفظِ ٍ اؾتسالل ٍ هميابؼ
ذَزوبضآهسي عوَهي ضا ًكبى هيزّس.
جدٍل  -2ضرايب رٍايي ّوسهاى آزهَى قياس رهسگًَِ
با پرسشٌاهِ تَاًايي حافظِ ٍ استدالل ٍ هقياس خَدکارآهدي عوَهي
آزهَى قياس رهسگًَِ
پطؾكٌبهِ تَاًبيي حبفظِ ٍ اؾتسالل

ضريب ّوبستگي

سطح هعٌيداري

ذطزُ هميبؼ تَاًبيي حبفظِ

0/09

0/134

ذطزُ هميبؼ تَاًبيي اؾتسالل

0/20

0/001

ول

0/17

0/005

0/20

0/001

هميبؼ ذَزوبضآهسي عوَهي

ّوبىعَض وِ ًتبيح ضطيت ّوجؿتگي خسٍل ً 2كبى هيزّس ثِ خاع ذاطزُ هميابؼ تَاًابيي
حبفظِ ،ثميِ هميبؼّب ثب آظهَى ليبؼ ضهعگًَِ ضاثغِ هثجت ٍ هعٌيزاض زض ؾغح  p>0/01زاضًس.
بحث ٍ ًتيجِگيري
ّسف پػٍّف حبضط ثطضؾي ٍيػگيّبي ضٍاًؿٌدي آظهَى ليبؼ ضهعگًَِ زض زاًكدَيبى ثاَز.
آظهَى ليبؼ ضهعگًَِ اثعاضي اؾت وِ ثِ هٌظَض ؾٌدف اعتوبز ثِ ذَز هعطفي قسُ ٍ زض زِّ اذياط
اظ ؾَي پػٍّكگطاى هَضز تَخِ ثؿيبضي لطاض گطفتِ اؾت (اؾتٌىَف1997 ،؛ ولياتوي ٍ اؾاتٌىَف،
2001؛ وليتوي ٍ اؾتٌىَف2007 ،؛ وليتوي ٍ هَؾىطٍحً .)2010 ،تبيح ايي پاػٍّف زض ذهاَل
پبيبيي آظهَى ليبؼ ضهعگًَِ ًكبى زاز وِ ايي هميبؼ اظ ّوؿبًي زضًٍاي هغلاَثي ثطذاَضزاض اؾات.
همساض ضطايت پبيبيي ثِ زؾت آهسُ زض پػٍّف حبضط زض همبيؿِ ثب پػٍّفّبي ولياتوي (ٍ )2008
وليتوي ،اؾتٌىَف ٍ هبضـ )2003(1وِ ثب ضٍـ آ فبي وطًٍجبخ ثِ تطتيات  0/89 ٍ 0/90ثاِ زؾات
آٍضزُاًس ،ووتط ٍ زض همبيؿِ ثب پػٍّف ٍاًت ٍ وليتوي ( )2006وِ  0/73گعاضـ واطزُاًاس ،ثيكاتط
اؾت.
ثِ عالًٍُ ،تبيح هطثَط ثِ ضٍايي ؾبظُ آظهَى ليبؼ ضهعگًَِ ًكبى زاز وِ هبزُّبي ايي آظهاَى
ثط ضٍي عبهل هطثَط ثِ ذَز ثِ عَض هثجتي ثبضگصاضي وطزُاًس ٍ ايي آظهَى اظ ثطاظـ ًؿجتبً هغلاَثي
ثب زازُّب ثطذَضزاض اؾت .يىي اظ زاليل ثطاظـ حساللي ايي هميبؼ قبيس ثِ ًاَ ؾا الّابي آظهاَى

1 Marsh

يهايروانسنجيآزمونقياسرمزگونه()EA
ويژگ 

ليبؼ ضهعگًَِ هطثَط ثبقس .زض اياي ظهيٌاِ ،اؾاتٌىَف ٍ وطافاَضز( )1997هعتمسًاس واِ چگاًَگي
لضبٍ ،افطاز زض هَضز اعتوبز ثِ ذَز ذَيف ،ثؿتِ ثِ ًَ ؾا الّابي اياي آظهاَى هتفابٍ ،اؾات؛
ثِعَضي وِ هيعاى اعتوبز ثِ ذَز افطاز زض آظهَىّبيي وِ ؾاغح ٍاغگابى ضا هايؾاٌدٌس ،ثابال ٍ زض
تىب يفي وِ ازضان افطاز ضا هيؾٌدٌس ،پبييي اؾاتّ .وچٌايي ،ثؿاتِ ثاِ قافبّي ياب وتجاي ثاَزى
ؾ الّبي ايي آظهَى ،هيعاى اعتوبز ثِ ذَز افطاز فطق هيوٌس.
ًتبيح ضٍايي ّوعهبى ًيع ًكبى زاز وِ آظهَى ليبؼ ضهعگًَِ ثب ًواطُ وال پطؾكاٌبهِ تَاًابيي
حبفظِ ٍ اؾتسالل ٍ ذطزُ هميبؼ تَاًبيي اؾتسالل اياي پطؾكاٌبهِ ضاثغاِ هثجات ٍ هعٌايزاض زاضز.
ّطچٌس ايي ّوجؿتگيّب هعٌيزاض ّؿتٌس ،اهب اظ ًظط قس ،زض حاس هتَؾاظ هايثبقاٌسّ .وچٌايي،
ًتبيح ًكبى زاز وِ ايي آظهَى ثب ذطزُ هميبؼ تَاًبيي حبفظِ ضاثغِ هعٌيزاضي ًساضز .ايي يبفتِّب ثاب
پػٍّف وليتوي ،اؾتٌىَف ٍ هبضـ(ّ )2003وبٌّگ اؾت .اياي هحممابى ضاوي پػٍّكاي ًكابى
زازًس وِ اوثط هميبؼّبي هطثاَط ثاِ فطاقاٌبذت ٍ ثاِ ٍياػُ ذاطزُ هميابؼ تَاًابيي اؾاتسالل زض
پطؾكٌبهِ تَاًبيي حبفظِ ٍ اؾتسالل ضاثغِ هثجت ٍ هعٌيزاضي ثب ًوطُ اعتوبز زاضًس .ثِ عجبض ،زيگاط،
ّط چِ فطز ثبٍض عويمي ثِ تَاًبيي اؾتسال ي ذَز زاقتِ ثبقس ،اعتوابز ٍ اعويٌابى ثيكاتطي ًياع ثاِ
عولىطز ذَيف ذَاّس زاقت .آىّب تَضيح زازًس وِ حسٍز ضاطيت ّوجؿاتگي پطؾكاٌبهِ آگابّي
فطاقٌبذتي 1ثب ًوطُ اعتوابز ثاِ ذاَز ثايي  0/15تاب  0/25اؾاتّ .وچٌايي ،آىّاب حاسٍز ضاطيت
ّوجؿتگي ذطزُ هميبؼ تَاًبيي اؾتساللِ پطؾكٌبهِ تَاًبيي حبفظِ ٍ اؾتسالل ثاب ًواطُ اعتوابز ثاِ
ذَز ضا ثيي  0/22تب  0/29گعاضـ وطزُاًس وِ ثب يبفتِ پػٍّف حبضط ّوؿاَ هايثبقاس .ثاِ عاالٍُ،
ّوجؿتگي آظهَى ليبؼ ضهعگًَاِ ثاب هميابؼ ذَزوبضآهاسي عواَهي زض پاػٍّف حبضاط هثجات ٍ
هعٌيزاض ثِ زؾت آهس وِ ثب ًتبيح هغب عب ،پػٍّكاگطاى زض اياي ظهيٌاِ ّوبٌّاگ اؾات(وليتوي ٍ
اؾتٌىَف2007،؛ وطًٍط ٍ ثيطهي .)2007،ثِ عجبض ،زيگط ،افطاز زاضاي ذَزوبضآهاسي ؾاغح ثابال ثاط
ضٍي اهَض وٌتطل ثيكتطي زاضًس ،عسم اعويٌبى ووتاطي ضا تدطثاِ هايوٌٌاس ٍ اعتوابز ثيكاتطي ثاِ
تَاًبييّبي قٌبذتي ذَيف ًكبى هيزٌّس(ثٌسٍضا.)1980،
زض ولً ،تبيح ثِ زؾت آهسُ اظ پػٍّف حبضط ًكبى زاز وِ آظهَى ليابؼ ضهعگًَاِ اظ همابزيط
پبيبيي ٍ ضٍايي لبثل لجَ ي ثطذَضزاض اؾت ٍ زض ًوًَِ زاًكدَيبى زذتط ايطاًي لبثل اؾتفبزُ اؾات .اظ
خولِ هحسٍزيتّبي پػٍّفً ،وًَِ پػٍّف اؾت وِ زاًكادَيبى زذتاط همغا ،وبضقٌبؾاي اضقاس
ثَزًس ،صا ،تعوين ًتبيح ثِ خَاه ،زيگط ثبيس ثب احتيبط نَض ،گيطز .پيكٌْبز هيقَز وِ ايي هميبؼ
زض ؾغحي ٍؾي،تط اخطا ٍ ٌّدبضيبثي قَز ،چطا وِ ايي وبض لسض ،تعوينپصيطي يبفتاِّاب ضا افاعايف
هيزّسّ .وچٌيي ،ثِ پػٍّكگطاى آتي پيكٌْبز هيقَز وِ ثِ اًدابم پاػٍّفّابي ثيكاتط زض اياي
)1 Metacognitive Awareness Inventory (MAI
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ِ پيكٌْبز هيقَز وا، ّوچٌيي. ثِ ذهَل زض ظيط گطٍُّبي خٌؿي ٍ ؾٌي هرتلف ثپطزاظًس،ٌِظهي
ِ اظ اثعاضّبي زيگطي اظ هدوَعِ تؿتّابي واَيىي وا،»ثطاي ؾٌدف اعتوبز ثِ ذَز «زاًفآهَظاى
. اؾتفبزُ قَز،ثِعَض قفبّي ٍ والهي اعتوبز ثِ ذَز افطاز ضا هيؾٌدٌس
ِزض اًتْب اظ زوتط ؾبثيٌب وليتوي ثِ ذبعط اضؾبل آظهَى ليبؼ ضهعگًَاِ ٍ ضاٌّوابيي زض ظهيٌا
اخطا ٍ هغب عِ ؾبظُ اعتوبز ثِ ذَز تكىط هيقَز
هٌابع
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