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تذٍیي ،پایایی سٌجی ،اػتباریابی ٍ ٌّجاریابی هقیاس سٌجص «درک ػوَهی اس ػلن» در اصفْاى

ٍحیذ قاسوی ،داًـيبس گشٍُ علَم اختوبعي داًـگبُ اكفْبى


سّزا هاّز ،داًـدَي دوتشي خبهعِؿٌبػي داًـگبُ اكفْبى

چکیذُ
ّذف ايي پظٍّؾ تذٍيي پشػـٌبهِ دسن عوَهي اص علن ٍ تعييي اعتجبس ،پبيبيي ٍ ٌّدبسيبثي آى ثوَدُ اػوت .سٍؽ پوظٍّؾ اص ًوَپ پيووبيؾ
اػت ٍ اص تىٌيه تحليل عبهلي ثْشُ گشفتِ ؿذُ اػت  .ثِ هٌظَس تعييي اعتجبس ٍ ٌّدبسيبثي ً 384فش ٍ ثوِ هٌظوَس تعيويي پبيوبيي دٍ ًوًَوِ 40
ًفشي اص هشدم ؿْش اكفْبى ثب سٍؽ ًوًَِگيشي ػْويِاي اًتخبة ؿذًذ  .دس ايي هطبلعِ ثشاي تعييي اعتجبس پشػـوٌبهِ دسن عووَهي اص علون اص
سٍؽ اعتجبس هحتَا ٍ تحليل عبهلي تأييذي (تَػط ًشم افضاس  ٍ ) amosثوشاي تعيويي پبيوبيي پشػـوٌبهِ اص دٍ سٍؽ ّوؼوبًي دسًٍوي ٍ پبيوبيي
ثبصآصهبيي اػتفبدُ ؿذُ اػت .يبفتِّب ًـبى داد هتغيش دسن عوَهي اص علن داساي چْبس ثعذ اكلي« عاللِ ثِ هَضَعبت علوي»« ،ؿٌبخت هفوبّين
علوي»« ،ػطح داًؾ علوي»ً« ،گشؽ ثِ علن ٍ فٌبٍسي» ٍ يبصدُ ثعذ فشعي اػوت .هوذل عوبهلي تأييوذي هشتجوِ دٍم هشثوَس ثوِ ػوٌدؾ دسن
عوَهي اص علن ًيض ،ؿبخقّبي ثشاصؽ خَثي سا وؼت ًوَد .پبيبيي توبم اثعبد دسن عوَهي اص علن ثوب اػوتفبدُ اص ضوشيت آلفوبي وشًٍجوب ٍ
ضشيت ثبصآصهبيي دس حذ هطلَثي لشاس داؿت  .پبيبيي ول پشػـٌبهِ ًيض ثوب آلفوبي وشًٍجوب  ٍ 0/84ثبصآصهوبيي  0/69دس حوذ هطلوَثي اػوت.
ثٌبثشايي ،پشػـٌبهِ تذٍيي ؿذُ دسن عوَهي اص علن داساي اعتجبس ػبصُ ٍ پبيبيي اػت ٍ اص ايي پغ هيتَاًذ دس تحميمبت اختووبعي ثوِ هٌظوَس
ػٌدؾ دسن عبهِ هشدم اص هفبّين علوي اػتفبدُ ؿَد.
ٍاژُّاي کلیذي :اعتجبسيبثي ،پبيبيي ػٌديٌّ ،دبسيبثي ،دسن عوَهي اص علن.
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هقذهِ ٍ بیاى هسألِ

خبف خَد هيوَؿٌذ خٌجِّبي هختلف ؿٌبختي ٍ ًگشؿي

سؿذ ؿتبثبى علن ٍ فٌبٍسي ،تغييشات دس صًذگي اًؼبىّوب سا

ايي استجبس دٍ خبًجوِ سا ثشسػوي وٌٌوذ  :ؿوٌبخت ٍ داًوؾ

ؿذت ثخـيذُ ٍ ثبعث پيچيذُ ؿذى سٍصافضٍى ػيؼتنّوبي

گشٍُّبي هختلف هشدم اص علن ٍ فٌبٍسي چيؼت؟ آيب هشدم

التلبدي ٍ اختوبعي ٍ دس ّن تٌيذُ ؿذى هؼوبلل گًَوبگَى

ًؼجت ثِ پيبهذّبي علن ٍ فٌبٍسي خَؿوجيياًوذ يوب ثوذثيي؟

التلبدي ،اختوبعي ،ػيبػوي ٍ فٌوي ؿوذُ اػوت.يىوي اص

هؼؤٍليت علن ٍ وٌـگشاى آى (داًـوٌذاى ٍ ػيبػوتگزاساى

هؼبلل عوذُاي وِ دس ايي حَصُ ػشثشآٍسدُ ،هَضَپ علون

علن) دس ثشاثش خبهعِ چيؼت؟ چگًَِ هيتَاى اعتوبد هشدم

ٍ خبهعِ يب "استجبطبت علن"  1اػت.

ثِ علن ٍ فٌبٍسي سا افضايؾ داد ٍ آًْب سا دس سؿذ ٍ پيـشفت

اص ايي هيوبى ،هطبلعوبت "علون ،فٌوبٍسي ٍ خبهعوِ "

2

علن ٍ فٌبٍسي ػْين وشد؟ دس چٌيي ؿشايطي اػت وِ هيضاى

ثخـي اػت وِ ثش استجبس علن ٍ فٌبٍسي ثب خبهعِ هتوشووض

ؿٌبخت ٍ چگًَگي ًگشؽ گشٍُّبي هختلف اختوبعي اص

ؿذُ اػت .ساثطِ هيبى علن ٍ خبهعِ ثِ ٍيظُ اص پٌدبُ ػوبل

علن ٍ فٌبٍسي ٍ فشايٌذّب ٍ ػبصٍوبسّبي آى اّويت صيبدي

گزؿتِ ّوَاسُ دس وبًَى تَخِ داًـوٌذاى ،اًذيـوِ ٍسصاى

يبفتِ اػت؛ ايي اهش اص آى خْت اّويت داسد وِ هـبسوت ٍ

اختوبعي ٍ ػيبػتگزاساى ٍ ثشًبهِسيضاى علوي ثَدُ اػوت.

دسگيشي فعبالًِ دس هؼبلل هشثَس ثِ علن ٍ فٌبٍسي هٌَس ثِ

الجتِ ،ايي تَخِ تب وٌَى ثيـتش هتَخِ تثجيت ٍضعيت علون

ؿٌبخت ٍ تلمي هٌبػوت اص ايوي هموَالت ٍ فشكوتّوب ٍ

علون ثٌيووبد ثووَدُ اػووت.

چبلؾّبيي اػت وِ علن ٍ فٌوبٍسي ايدوبد ووشدُاًوذ  .ثوِ

فعبليتّب ٍ هطبلعبتي وِ ايي ّوذف سا دًجوبل هويوشدًوذ،

عجبست ديگش ،ثذٍى دسن هٌبػت اص خبيگبُ علن ٍ فٌبٍسي

وَؿيذُاًذ تب اّويت علن ثشاي دػتيبثي خبهعِ ثِ ػوطحي

دس صًذگي سٍصهشُ ٍ ثذٍى فْن ايٌىِ داًـوٌذاى چِ وؼبًي

ثبالتش اص سفبُ ٍ آػوبيؾ سا ًـوبى دٌّوذ ٍ اص ايوي طشيوك

ّؼتٌذ ٍ چگًَِ علن ٍ فٌوبٍسي پيـوشفت هويوٌوذ ٍ چوِ

حوبيت ؿْشًٍذاى سا ثشاي پـتيجبًي اص ثشًبهِّوبي تَػوعِ

خطشّب ٍ اهيذّبيي ثشاي صًذگي اًؼبى ثِ ٍخَد هيآٍسد ٍ

علن ٍ فيآٍسي خلت وٌٌذ.

حىَهتّب چِ ًمـي دس پيـجشد ٍ وٌتوشل علون ٍ فٌوبٍسي

ٍ گؼووتشؽ ٍ اػووتَاسي فشٌّو

يىي اص هؼبلل هْن دس ايي خلَف تٌؾّبي استجبطي

داسًذ ٍ علن ٍ فٌبٍسي چِ استجبطي ثب ػطح تَػوعِ ٍ سفوبُ

ٍ ػَءتفبّنّبي دٍ خبًجِ ثيي داًـوٌذاى ٍ هشدم اػوت .اص

خبهعِ داسد ،عبهِ هشدم ًويتَاًٌذ هـبسوت فعبل ٍ هؤثشي

يه ػَ ،ثب تخللوي ؿوذى سٍصافوضٍى علون ٍ فٌوبٍسي ٍ

دس ايي صهيٌِ داؿتِ ثبؿٌذ.

پيچيذُتوش ؿوذى فعبليوتّوب ٍ هؤػؼوبت علووي ٍ فٌوي،

ثب تَخِ ثِ طش هؼألِ هضثَس ٍ عذم اًدبم ؿوبخق

داًـوٌذاى ٍ هتخللبى هشدم سا ثِ ثوياطالعوي اص علون ٍ

ػبصيّبي الصم دس ايي صهيٌِّ ،ذف اكلي ايوي پوظٍّؾ،

فٌبٍسي هتْن هيوٌٌذ ٍ اص ػَي ديگش ،ثب ًفوَر سٍصافوضٍى
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علن ٍ فٌبٍسي دس صًذگي سٍصهوشُ ٍ گؼوتشؽ سػوبًِّوب ٍ

دسن عوَهي اص علن اػت تب ثتَاًوذ دس تحميموبت داخلوي

ٍػبيل استجبطي ،آگبّي دسثوبسُ پيبهوذّبي تَػوعِ علون ٍ

هشثَس ثِ ايي هَضَپ ساّگـب ثبؿوذ .عوالٍُ ثوش ايوي ،دس

فٌبٍسي دس ثيي گشٍُّبي اختوبعي تَصيع ؿوذُ ٍ هوشدم ثوِ

ثخؾ پبيبًي همبلِ ،آهبس تَكويفي هشثوَس ثوِ هتغيوش دسن

علن ٍ فٌبٍسي ٍ دػتبٍسدّبي آى ثوب تشديوذ ثيـوتشي ًگوبُ

عوَهي اص علن ٍ ّشيوه اص اثعوبد آى دس ثويي ؿوْشًٍذاى

هيوٌٌذ

اكفْبًي هَسد ،اسالِ هيگشدد.

(لبًعيساد ٍ هشؿذي.)93: 1390 ،
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ؿْشًٍذاى ،فشصًذاى خَد سا ثِ ايي هىبىّب هيثشًوذ،

پیطیٌِ پژٍّص
دس ايشاى ثب ٍخَد اًدبم پظٍّؾّبي هتعذد دس صهيٌِ تَليذ

چَى هعتمذًذ چٌويي تدوبسثي ثؼويبس اسصؿووٌذ ،علووي ٍ

(داًوبييفوشد1388 ،؛ لوبًعيساد ٍ ديگوشاى

خبلت اػت ٍ وَدوبًـبى دس ايوي اثٌوي هطبلوت علووي سا

 ٍ 1387هووبّش ،)1389 ،هَضووَپ ػووٌدؾ ادٍاسي ًگووشؽ ٍ

هيآهَصًذ (دسويٌ ٍ ديگوشاى2000 ،؛ دسويٌو ٍ فبلوه.)2003 ،

ؿٌبخت هشدم اص همَالت علن ٍ فٌبٍسي اػبػبً هَسد تَخِ

ٍالذيي ّوچٌيي فشصًذاًـبى سا ثِ ؿشوت دس فعبليوتّوبي

(لوبًعيساد ٍ هشؿوذي)94 :1390،

پغ اص هذسػِ ٍ خبسج اص ثشًبهِ ًظيش اسدٍّوبي تبثؼوتبًي

ّيچ تحميك ٍ هطبلعِ هؼوتملي دس صهيٌوِ ػوٌدؾ فْون ٍ

تـَيك هيوشدًوذ ووِ ثؼويبسي اص فعبليوتّوبي يوبدگيشي

ًگشؽ هشدم ايشاىً ،ؼجت ثِ علن ٍ فٌوبٍسي اًدوبم ًـوذُ

علوي سا دسثشداسد (دسويٌو ٍ فبلوه .)26 :2002 ،يبفتوِّوبي

اػت .لبًعيساد ٍ هشؿذي ( )1390دسن عووَهي اص علون

ديگش ًيض ثِ توبؿبي طجيعت يب ثشًبهِّبي علوي تلَيضيَى،

دس ثيي ؿوْشًٍذاى تْشاًوي سا هطبلعوِ لشاسووشدُاًوذ ٍ ثوب

اػتفبدُ اص ايٌتشًت ثشاي دػتيبثي ثِ هطبلت علوي ،هحيطي

سٍيىشدي وبهالً تَكيفي ًتوبيح حبكول اص پيووبيؾ دسن

ٍ ثْذاؿتي ٍ ،اؿتغبل ثِ ػشگشهيّبي علوي ٍ ؿوشوت دس

عوَهي اص علن دس تْشاى سا ثِ خَاًٌذُ اسالِ هويدٌّوذ .ثوش

گشٍُّبيي ثب اّذاف علوي خبف هشثَس هويؿوَد

اػبع يبفتِّبي پوظٍّؾ آًْوب ،ؿوٌبخت هوشدم تْوشاى اص

 .)82 :2004ثش اػبع تحميمبت روش ؿذُ ،ثِ ًظش هويسػوذ

هفبّين علن ٍ فٌبٍسي ووتوش اص حوذ هتَػوط اػوتٍ ،لوي

يبدگيشي علوي ثشخبػتِ اص هحشنّبي دسًٍي اػت ٍ ًوِ

اوثش افشاد ًگشؽ هثجتي دسثبسُ علن ٍ فٌبٍسي داسًذ .

ثيشًٍي ٍ ًيض داًؾ هب اص علت ،هىوبى ،چگوًَگي ٍ ايٌىوِ

علن ٍ چبلؾّوبي آى

ًجَدُ اػت ٍ خض يه هوَسد

ايي دس حبلي اػت وِ تحميمبت خوبسخي صيوبدي دس

(آصٍدٍ،

ثب چِ وؼبًي ايي يبدگيشي كَست هيگيشد ،اًذن اػت.

صهيٌِ دسن عوَهي اص علن كَست گشفتِ اػت ً .تبيح ايي

اهب تب وٌَى ،دس خْت تجييي ٍ چشايي "دسن عووَهي

تحميمبت ثش ايي ادعبػوت ووِ يوبدگيشي علون ووِ ؿوبهل

اص علن" دس ايشاى ّيچ وَؿـي ًـذُ اػت .ايي دس حبلي

تغييشات گشايـي ٍ سفتبسي ٍ ًيض تغييش دس ؿوٌبخت رٌّوي

اػت وِ ثِ ًظش هيسػذ تحليل وبهل ايٌىوِ دسن عووَهي

هيؿَد ،وَؿـي هبدامالعوش اػت .ثِ عجوبست ديگوش اوثوش

اص علن ٍ يبدگيشي علوي ودب ،چشا ،ووي ٍ ثوب چوِ وؼوي

هشدم ،ؿٌبخت خَد سا اص علن دس طَل هوذت عووش خوَد

اتفبق هيافتذ ،ثبيذ پبيِ تالؽّبي هحممبى استجبطوبت علون

وؼت هيوٌٌذ ٍ اطالعبت الصم ثوشاي ايوي ؿوٌبخت سا اص

سا تـىيل دّذ ،صيشا چٌويي تحليلوي ثوِ هحمموبى ثْتوشيي

هىبىّوب ٍ هَلعيوتّوبي هتفوبٍت ٍ ثوِ داليول هختلوف

ؿيَُ آهَصؽ علوي عبهِ هشدم سا پيـٌْبد هيدّذ .ثب تَخِ

خوعآٍسي هيوٌٌذ؛ آًْب هعوَالً ؿوٌبخت خوَد اص علون سا

ثِ طش هؼألِ هضثَس ٍ عذم اًدوبم ؿوبخق ػوبصيّوبي

صهبًي ثِ دػت هيآٍسًذ وِ هـغَل تحميمبت ؿخلوي ٍ

الصم دس ايي صهيٌِّ ،وذف اكولي ايوي پوظٍّؾ ،توذٍيي،

خلَكي دس ػبصهبىّبي ؿوْشي ٍ فعبليوتّوبي اٍلوبت

ٌّدبسيبثي ٍ ثشسػي اعتجبس ٍ پبيبيي هميبع دسن عووَهي

(اًذسػَى ٍ ديگشاى2000 ،؛ فبله2002 ،؛ فبلوه ٍ

اص علن اػت تب ثتَاًذ دس تحميمبت داخلي هشثَس ثوِ ايوي

دسويٌ و )2002 ٍ 2000؛ هووثالً ثضسگؼووبالى اص اهووبوٌي ًظيووش:

هَضَپ ساّگـب ثبؿذ .عوالٍُ ثوش ايوي ،دس ثخوؾ پبيوبًي

پبسنّبي هلي ،هشاوض علوي ٍ ثبغّبي گيبُؿٌبػي ثبصديوذ

همبلِ ،آهبس تَكيفي هشثَس ثِ هتغيش دسن عووَهي اص علون

هيوٌٌذ تب اًگيضُ ٍ وٌدىبٍي رٌّي خَد سا اسضبء ًوبيٌوذ

ٍ ّشيه اص اثعبد آى دس ثويي ؿوْشًٍذاى اكوفْبًي هوَسد،

ٍ ًيبص خَد ثِ اػتشاحت ،تفشيح ٍ حتوي ًيبصّوبي سٍحوي

اسالِ هيگشدد.

فشاغت ّؼتٌذ

1

خَد سا سفع ًوبيٌذ (ثبالًتيي ٍ پبوش.) 286 :2005 ،
)Public understanding of science (PUS

1
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بزرسی ادبیات ًظزي هفَْم «درک ػوَهی اس ػلن»

ساثطِ علن ٍ خبهعِ ٍ يب اسصيبثي داًوؾ ٍ ًگوشؽ هوشدم دس

دس ايي ثخؾ چبسچَةّبي ًظشي عوذُ وِ ثوش ؿوٌبخت

هَسد علن ٍ فٌبٍسي هؼلط ثَدُاًذ ،هشٍس هيؿًَذ.

ً .1ظشيبت هشثَس ثِ ؿْشًٍذي علوي
ً .1ظشيبت دس ػطح والى

 .2ديذگبُ هَلىي ٍ ٍاسى ويَ ّبگؼتشٍم

ًظشيبت هشثَس ثِ
 .1دسن عوَهي اص علن ( هذل ًملبى* ٍ هذل صهيٌِاي** )

ساثطِ علن ٍ عَام
ً .2ظشيبت دس ػطح خشد

 .2هـبسوت عوَهي دس علن ٍ تىٌَلَطي
*Deficit model

**Contextual model

ضکلً -1ظزیات هزبَط بِ درک ػوَهی اس ػلن (هٌبغ :هحققاى)

ًظزیات در سطح کالى

چگًَِ پيـشفت علَم حيبتي ،لبثليتّب ٍ تَاًبييّبي

ًظزیات هزبَط بِ ضْزًٍذي ػلوی :1اص آًدب وِ ؿْشًٍذي

خذيذي دس هشدم عبدي ثِ هٌظَس ايدبد استجبس ثب ديگشاى ٍ

ًَعي تعلك «فشٌّگي» ثِ يه ٍاحذ ػيبػي ٍ دٍلت اػت،

طش ادعبّبيي دس همبثل دٍلت ،ثِ ٍخَد هيآٍسد .ثشاي هثبل،

ؿْشًٍذ علوي ٍ هجبحث ًظشي پيشاهَى آى ،دس حيطِ عاللِ

ايي هحممبى ثشسػي ًوَدُاًذ وِ چگًَِ پغ اص حبدثِ
6

ٍافش خبهعِؿٌبػبى خذيذ علن ٍ تحليلّبي فشٌّگي آًْب لشاس

چشًَيل اٍوشايي « ،تخشيت صيؼتي خوعيت» ،صهيٌِاي ثشاي

گشفتِ اػت :دس ػبلّبي اخيش هدوَعِ سٍ ثِ سؿذي اص

عضَيت اختوبعي ثِ ٍخَد آٍسد ٍ اػبع دعبٍي هحىن

وبسّبي پظٍّـي ثِ ثشسػي ايي هَضَپ پشداختِاًذ وِ

ؿْشًٍذي ؿذ (اپؼتيي ،)174 :2008 ،يب اهشٍص دس ايبلت هتحذُ

تىٌَلَطيه دس حبل ثبصػبصي

آهشيىب ،وؼت داًؾ دسثبسُ ٍيظگيّبي طًتيىي خَد هٌدش

سٍؽّبيي اػت وِ ثشاػبع آًْب ،هشدم تعلك خَد سا ثِ

ثِ اتحبد ػيبػي ثب افشادي هيؿَد وِ دس آى ٍيظگيّبي

دٍلت هلي يب ول خبهعِ ثٌب هيًٌْذ ٍ ثب خبهعِ ٍ دٍلت پيًَذ

ثيَلَطيه ثب فشد اؿتشان داسًذ (ّث ٍ ديگشاى.)71: 2004 ،

چگًَِ پيـشفتّبي علوي

هيخَسًذ .ثعضي اص ايي تحميمبت ثِ ثشسػي ايي هَضَپ
هيپشداصًذ وِ چگًَِ هـبسوت عوَهي دس هعشفت علوي يب

دیذگاُ هَلکی ٍ ّاگستزٍم

دػتشػي ثِ فٌبٍسيّبي خذيذ ،تَاًبيي صًذگي ؿْشي يب ثِ

هَلىي ( )22-20: 1376ثب ثشسػي ديي داًـوٌذاى ثِ خبهعِ

چبلؾ وـيذى چيذهبىّبي ػيبػي سا ثِ عبهِ هشدم هيدّذ

ثضسگتش هيوَؿذ پيًَذّبي پيچيذُ هيبى تَليذ فشٌّگي دس

(اسٍيي2001 ٍ 1995 ،؛ اپؼتيي.)2008 ،

للوشٍ علن ٍ ػبيش للوشٍّبي صًذگي اختوبعي سا سٍؿي

هحممبًي وِ اص اكطالحبتي ًظيش ؿْشًٍذي طًتيه،2
ؿْشًٍذي ثيَلَطيه ،3ؿْشًٍذي دسهبًي ٍ 4ؿْشًٍذي
ثيَپَليتيه 5اػتفبدُ هيوٌٌذ ،دس حبل تحليل ايي ّؼتٌذ وِ
1

scientific citizenship
genetic citizenship
3
biological citizenship
4
therapeutic citizenship
5
biopolitical citizenship
2

ػبصد .داًـوٌذاى هٌبثع فشٌّگي سا ثبص تفؼيش هيوٌٌذ .آًْب ثِ
دٍ هٌجع اكلي فشٌّگي دػتشػي داسًذ :آى وِ تَػط خبهعِ
علوي فشاّن ؿذُ ٍ آًىِ خبهعِ ٍػيعتش آى سا فشاّن آٍسدُ
اػت .ثب سؿذ ٍ گؼتشؽ خبهعِ علوي هٌبثع دسًٍي ًيض
گؼتشدُتش هيؿَد ٍ علن ثِ تذسيح ٍ ثِ هشٍس صهبى اص لحبظ
chernobyl ukraine

6
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فشٌّگي اص هٌبثع ثيشًٍي هؼتملتش هيگشدد .ثِ لَل ثبسًض ،ثب

ػبصًذ ٍ ػيبػتّبي علوي خبهعِ ثبيذ حبكل هزاوشات ثيي

پيذايؾ اػتمالل علن اص هٌبثع فشٌّگي خَاهع ثيشًٍي ،دس

هشدم ٍ داًـوٌذاى ثبؿذ.

فشايٌذ دگشگًَي فشٌّگي دس علن ،ثبسٍسي حبكل اص تأهل

ّبگؼتشٍم (ً )42-40 : 1975مؾ افشاد غيشحشفِاي سا دس

علَم تخللي خبيگضيي ًْبدّبي خبسخي هيؿًَذ .دس ايي

اسصيبثي فعبليتّبي علوي ثب عٌَاى "ؿٌبػبيي فشاّوىبساى"

كَست ،سؿتِّبي هختلف علوي اص هحلَالت پظٍّـي

هَسد ثحث لشاس هيدّذ .اص داًـوٌذاى اًتظبس هيسٍد وِ افشاد

يىذيگش ثْشُثشداسي هيوٌٌذٍ ،لي ثب ٍخَد هحذٍد ؿذى

غيشحشفِاي اص لجيل :داًـدَيبى ،تىٌؼييّب ٍ عبهِ هشدم سا

استجبس ثب هٌبثع فشٌّگي ثيشًٍي ٌَّص اهىبى داسد وِ هحيط

دسثبسُ هَضَپّب ٍ هؼبلل علوي آگبُ ػبصًذ .اص داًـوٌذاى

فشٌّگي خبسخي ثِ دسٍى علن ساُ يبثذ .ثشخي اص ايي

اًتظبس هيسٍد وِ ثِ دسخَاػتّبي وؼت اطالعبت اص

ساّيبثيّب سا هيتَاى دس اػتفبدُ داًـوٌذاى اص هعشفت عبهِ،

ػَي غيشهتخللبى ،يب داًـوٌذاى دس ػبيش سؿتِّب،

ًَػبى داًـوٌذاى هيبى صثبى تخللي ٍ صثبى صًذگي سٍصهشُ

تىٌَلَطيؼتّب ٍ عبهِ هشدم پبػخ دٌّذ .دس اييگًَِ

پيذا وشد؛ حتي دس تخلليتشيي حَصُّبي فيضيه ،اػتذالل

هجبدالت ،اّذاف ٍ اسصؽّبي طشفيي ثب ّوذيگش هـتشن

ٍ ثحث غيش سػوي هدوَعِ گؼتشدُاي اص هفبّين تفؼيشي

ًيؼت ٍ لزا حشهتگزاسي اص طشف گيشًذُ اطالعبت،

اخز ؿذُ اص گفتوبى سٍصهشُ سا ثِ وبس هيگيشد؛ ٍ ايي ًِ فمط

اسصؿوٌذ هحؼَة ًويؿَد .ثب ٍخَد ايي ،هـبسوت دس ػبيش

اص گفتوبى هشثَس ثِ اؿيبي هبدي ،ثلىِ اص گفتوبى هشثَس ثِ

سؿتِّب هوىي اػت ؿْشت يه داًـوٌذ دس سؿتِ خَدؽ
سا افضايؾ دّذّ ،شچٌذ ايي احتوبل دسثبسُ هـبسوت اػتبداى

سٍاثط اختوبعي ًيض ّؼت.
هَلىي ( )1376ثب اػتفبدُ اص هفَْم" دسهبًذگي تفؼيشي

1

ثب عبهِ هشدم ووتش اػت  .حشهتگزاسي عبهِ هشدم ،تعْذ

" ثش تَليذ فشٌّگي داًؾ تأويذ داسد .ثشاػبع ايي هفَْم،

افشادي سا وِ ثذاى ٍاثؼتِ هيؿًَذ ،تضعيف هيوٌذ .دس

داًـوٌذاى ّشگبُ اص حل هؼبلل ثب تَخِ ثِ هٌبثع دسًٍي علن

ًتيدِ ،گبّي اٍلبت ،اًتـبس آثبس علوي ثِ صثبى ػبدُ پشػتيظ

ثبصهبًٌذ ،ثِ ػبيش حَصُّبي فشٌّگي سٍي هيآٍسًذ؛ ثٌبثشايي،

فشد سا دس علن وبّؾ هيدّذ .ثشخي اًگيضُ ًگبسؽ آثبس

ّوَاسُ اهىبى ساّيبثي هفبّين خبسج اص علن ثِ دسٍى آى

عوَهي سا هجتٌي ثش هحشنّبي عبدي ٍ ًِ حغ ٍظيفِ

ٍخَد داسد .ثشخي اص ايي ساّيبثيّب سا هيتَاى دس اػتفبدُ

هيداًٌذ؛ اهب ثِ ًظش ثشخي اص عبهًَِيؼبى ،عليِ ويفيت ٍ عوك

داًـوٌذاى اص هعشفت عبهًَِ ،ػبى داًـوٌذ هيبى صثبى

ًَؿتِّبي عبهِ پؼٌذ پيؾ داٍسي ٍخَد داسد ٍ وبسّبي

تخللي ٍ صًذگي سٍصهشُ ٍ هجبدالت فشٌّگي هيبى علن ٍ

داًـوٌذاى ثشخؼتًِ ،گبسؽ علن عوَهي سا ٍظيفِ

خبهعِ ٍػيعتش پيذا وشد.

پظٍّـگشاى هيداًذ.

ثخـي اص آساي ّبگؼتشٍم (ً )1975يض ثِ هزاوشُ اختوبعي
دس علن ٍ داد ٍ ػتذ فشٌّگي ثيي علن ٍ عَام اؿبسُ هيوٌذ.
ٍي ثب

اػتفبدُ اص هفَْم "ثِ سػويتؿٌبػي ّوىبساى

ًظزیات در سطح خزد
هذلّاي هزبَط بِ درک ػوَهی اس ػلن

غيشداًـگبّي" 2ثِ طش ايي هَضَپ هيپشداصد .ثش اػبع

هذل ًقصاى

ايي هفَْم ،اص داًـوٌذاى اًتظبس هيسٍد وِ افشاد غيشحشفِاي

سٍيىشد اثجبتگشا ٍ ػٌتي ،اًدوبم پيووبيؾّوبيي دس هميوبع

اص لجيل عبهِ هشدم سا دسثبسُ هَضَپّب ٍ هؼبلل علوي آگبُ

گؼتشدُ ثِ هٌظَس ػٌدؾ دسن عوَهي اص علون سا دس دػوتَس

3

وبس خَد لشاس داد .ايي سٍيىشد ثش اػبع آًچوِ هوذل ًملوبى
interpretative failure
Extracollegial recognition

1
2

Deficit model

3
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(هيلش ً ،)2001 ٍ 1988 ،1987بم گشفتِ عول هيوٌوذ .ايوي هوذل،

ثبيذ ثِ ايي ّوِ اّويت ثِ ػَاد علوي دس خبيي وِ گًَِّوبي

هشدم سا ثِ عٌَاى پزيشًذگبى اًفعبلي علن دس ًظش هيگيوشد .ثوش

ديگشي اص ػَادّ ،وچَى :ػَاد تبسيخي ،حموَلي ٍ ً ...موؾ

ايي اػبع ،هشدم ّويـِ اص داًؾ علوي هعتجش عمت ّؼوتٌذ ٍ

پشسً تشي دس صًذگي هب داسًوذ ،ثوب ديوذُ تشديوذ ًگشيؼوت.

ايي ًملبى داًؾ دس ثويي هوشدم ثبيوذ اكوال ؿوَد.ديوذگبُ

هٌتمذاى ديگوش(ٍايوي ً )1995 ٍ 1992 ،1991يوض ثوب رووش اّويوت

ًملبى ثِ طَس هذاٍم دس ّضاساى اسصؿيبثي ثييالوللوي تمَيوت

ثٌيبديي " داًوؾ صهيٌوِاي" ،3طسفبثخـوي ػوَاد علووي سا دس

ؿذُ اػت ً .تبيح ًـبى هيدّذ وِ ثخؾ عظيووي اص هوشدم اص

گشٍ هطبلعبتي پيشاهَى هتغيشّبي اختووبعي هوشدم ؿوٌبختي

ًظش علوي ثيؼَاد ٍ ثِ آى ثيعاللِاًذ ( اًدوي علوي هلي آهشيىوب،

هيداًٌذ .اص ايي صاٍيِ ،ؿبخقّوبي ػوَاد علووي ثوِ ػوجت

 .)2004 ٍ 2002 ،2000 ،1998ثشاي هثبل ،دس آهشيىوب ثضسگؼوبالى

ثيتَخْي ثِ صهيٌِ هعٌبداسي ػَاد ،هفَْمّبيي اًتضاعياًذ ووِ

آهشيىبيي دس تؼتّبي هلي داًؾ علوي ضعيف ثَدًذٍ تٌْوب

دس ػٌدؾ تدشثي ثِ يبفتِّبيي ًبدسػت هٌدش هيؿًَذ .

وؼبًي وِ دس داًـگبُ ٍاحوذّبي علووي گزساًوذُ ثَدًوذ ،دس

ّوبىگًَِ وِ روش ؿذً ،تبيح ًـبى هويدّوذ ووِ عووَم

ايي تؼتّب هَفك ؿذًذ (هيلش1998 ٍ 1987 ،؛  ،2001هيلش ٍ پشيفوش،

هشدم ثيعاللِ ثِ علن ٍ اص ًظش علووي ثيؼوَاد ّؼوتٌذ .هوذل

.)1996اص ايي صاٍيِّ ،وچٌبى وِ علن گؼتشؽ هييبثوذ ،دٍلوت

ًملبى ثِ طَس هذاٍم دس ّضاساى اسصؿيبثي ثييالوللوي تمَيوت

ثبيذ ثىَؿذ ػَاد علوي ؿْشًٍذاى سا افضايؾ دّذ .پيوشٍ ايوي

ؿذُ اػت ٍ تمشيجوبً ًوين لوشى توالؽ ٍ كوشف ّضيٌوِّوبي

تالؽّب ٍ اّويتي وِ دس حَصُ هٌبػجبت علون ٍ خبهعوِ يبفتوِ

هيليبسدي ثشاي اكال آهَصؽ علوي ،ثِ تغييوشات اًوذوي دس

ثِ اكطال هؼلط دّوِّوبي 60

ًوشُّب يب پشػـٌبهِّبي هشثَس ثِ داًؾ علووي هوشدم هٌدوش

ثَد،

پبساداين »ػَاد علوي«1

گشديذُ اػت (وشتضهي ٍ هىٌبيوت .) 102 :1993 ،ثِ ًظش هيآيذ ايي

تب  80هيالدي تجذيل ؿذ.
دسحبليوِ دس دٍسُّبي ًخؼتً ،گشؽ افشاد ثِ علون اص

هَضَپ تبحذ صيبدي هشثَس ثِ ضعف ديذگبُ ًملبى ثبؿوذ ٍ

اّويتي اًذن دس ػبخت ػَاد علوي ثشخَسداس ثَد ٍ ػوَاد ثوش

ثبيذ ديذگبُ ديگشي ثشاي اسصيبثي دسن عوَم اص علون عشضوِ

پبيِ دٍ ثعذ " داًؾ ثِ ٍالعيتّب" ٍ " داًوؾ ثوِ سٍؽّوبي

ؿَد.

علوي " اًذاصُ گشفتِ هيؿذً ،ضديه ثِ دٍ دّوِ طوَل وـويذ
4

تب ػٌدؾ ًگشؽ افشاد دسثبسُ علن ًيض اًذن اًذن اص اّويوت

هذل سهیٌِاي

ثشخَسداس ؿَد .اص خولِ ثشخؼتِتوشيي هٌتموذاى ػوَاد علووي

ايي هذل عاللِ ثِ ثشسػي صهيٌِّبي فشٌّگوي دسن هوشدم اص

هيتَاى ثِ هَسيغ ؿبهَع 2اؿوبسُ ووشد .اص ديوذگبُ ؿوبهَع

علن عاللِ داسد .ثش اػبع ايي سٍيىشدّ ،وِ اًَاپ داًؾّ ،ون

( ،)1995ػَاد علوي اػطَسُاي ًبالصم ٍ ّذفي دػت ًيوبفتٌي

داًؾ تخللي ٍ ّن داًؾ عَام تَػوط ؿوشايط اختووبعي،

ثَد .ؿبهَع ًيوض ّوچوَى سٍػوَ ثوِ ػوشگشداًي آهوَصؽ ٍ

فشٌّگوي ٍ هحلوي خوبف خوَد ػوبصهبى يبفتوِ اػوت .ايوي

پشٍسؽ هيبى تشثيت اًؼبى ّوچوَى ّوذفي هتعوبلي ٍ تشثيوت

سٍيىشد ساثطِ علن ٍ خبهعِ سا ثِ كَست دٍ دايشُ ّون هشووض

ؿْشًٍذ ّوچَى ّذفي ثشاي پيـجشد اهَس خبهعِ اؿوبسُ ووشدُ

دس ًظش هيگيشد وِ علن دس داخل فشٌّ

ٍػيعتش خوب گشفتوِ

ٍ هدوَعِاي اص ايي اًتمبدّب سا گشد ايي تفىيوه ػوبهبى دادُ

اػت  .ثش اػبع ايي هذل ،يوبدگيشي علووي ًتيدوِ طجيعوي ٍ

اػت (ؿبهَع .)78 :1995 ،اًتمبدات ديگش (ثبٍلش ،آلَم ٍ هيلوش2006 ،

عبدي صًذگي دس دًيبي غٌي اص داًؾ اػت ٍ دس فعبليتّوبي

 )11ثِ ايي ًىتِ اؿبسُ وشدُاًوذ ووِ هطوبثك ثوب پوبساداين ػوَاد

سٍصهشُ صًوذگي خوبي داسد .ايوي ديوذگبُ ووِ " اختووبعي -

علوي ّوگبى ثِ گًَِاي اص ًملبى داًؾ علوي دس سًحاًوذ ٍ

فشٌّگي " ًيض ًبم گزاسي ؿذُ  ،ثيوبى هويوٌوذ ووِ يوبدگيشي

1

3

Scientific literacy
Morris Shamos

2

Contextual knowledge
Contextual model

4
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علَم ؿجيِ ّوِ يبدگيشيّب ثب ًيوبص فوشد ثوِ داًؼوتي كوَست

ثِ عٌَاى " عول هـبٍسُ ٍ ثوِ ووبسگيشي عووَم هوشدم دس

هيگيشد .اص ايي ًظش ّش فشد دس خبهعِ احتوبالً گٌديٌوِ داًوؾ

فشايٌووذّبي ثشًبهووِسيووضي ،تلوووينگيووشي ٍ تعيوويي خووط

علوي هخلَف ثوِ خوَد سا داسد؛ يعٌوي ػوطحي اص داًوؾ

هـيّبي علوي وِ هؤػؼبت ٍ ػبصهبىّب هؼؤٍل ثشپوبيي

علوووي وووِ تَػووط ًيبصّووبي ؿخلووي ،تَاًووبييّووب ٍ صهيٌووِ

آى ّؼتٌذ" تعشيف هيوٌٌذ .فيليپٌوش ٍ اٍسػويٌي

(2002؛ دس

توبسيخياؽ تعيويي هويگوشدد .دس ايوي ديوذگبُ،

ثوبسًيً )2006 ،يض چٌيي تعشيفي اسالِ هيدٌّوذ " :هـوبسوت

ؿٌبخت هشدم اص علن ،هدوَعِ ولوي اص داًوؾ ٍ هْوبستّوب

دس علن ٍ فٌبٍسي عجوبست اػوت اص فعبليوتّوبي تعوبهلي

ًيؼت وِ يه ؿْشًٍذ ثبيذ تب ػي خبكي وؼت وشدُ ثبؿوذ،

عوذي ثيي خَد ؿْشًٍذاى ٍ ثيي ؿوْشًٍذاى ٍ هؼوؤٍالى

ثلىِ هدوَعِاي اص داًؾ ٍ تَاًبييّبػت وِ افوشاد دس طوَل

دٍلتي ثب ّذف وووه ثوِ ػيبػوتگزاسيّوبي عووَهي دس

هذت عوش خوَد آى سا هويػوبصًذ (ٍايوي1991 ،؛ هبيىول،1996 ،

حَصُ علن ٍ تىٌَلَطي ثِ ؿيَُاي ؿفبف ٍ هؼؤٍالًِ".

اختوبعي

.)2002 ٍ 1998

هفَْم پبيِ هذل صهيٌِاي سا هيتَاى دس لبلت يه ًوَداس

رٍش تحقیق

دايشُاي تَ دس تَ ثِ ؿىل صيش ًـبى داد :

ّذف ايي پظٍّؾ تذٍيي پشػـٌبهِ دسن عوَهي اص علون
ٍ تعييي اعتجبس ،پبيبيي ٍ ٌّدبسيبثي آى ثوَدُ اػوت .سٍؽ
پظٍّؾ اص ًَپ پيوبيؾ اػت ٍ اص تىٌيه تحليول عوبهلي

فزٌّگ

ثْشُ گشفتِ ؿذُ اػت  .ثوذيي تشتيوت ،تأويوذ اكولي ايوي
همبلِ ثش هذل ّبي عبهلي تأييوذي ثوَدُ اػوت ووِ تَػوط

ػلن

ًشمافضاس  Amosثِ اخشا دسآهذًذ .الجتوِ ،دس هوَاسدي ًيوض اص
تحليل عبهلي اوتـبفي (تَػط ًشمافضاس  )spssووه گشفتوِ
ؿذُ اػت.
دس ايي پظٍّؾ ،اثتذا اص" هذل ّبي توه عوبهلي هشتجوِ
ضکل  -2هذل سهیٌِاي؛ (هٌبغ :هحققاى)

اٍل" 2ثشاي ػٌدؾ اعتجبس هميبع اًذاصُگيشي ّش يوه اص
اثعبد دسن عوَهي اص علن اػتفبدُ ؿذُ ٍ پوغ اص اكوال

هذل هزبَط بِ هطارکت ػوَهی در ػلن ٍ فٌاٍري

1

هميبع ّب ،دس ًْبيت اص يه هذل پٌح عبهلي هشتجِ دٍم ثوِ

اًتـبس گضاسؽ اًدوي ػلطٌتي ثشيتبًيوب ثوب عٌوَاى" علون ٍ

هٌظَس تعيويي اعتجوبس هميوبع ولوي دسن عووَهي اص علون

خبهعِ" دس ػبل ً 2000مطِ عطفي دس گؼتشؽ وبسثشد ايي

اػتفبدُ ؿذُ اػت.

هذل ثَد .دس ايي هذل وِ ثِ هذل گفتگَ يب هذل هـبسوت ًيض
ؿْشت يبفتِ ،هـبسوت ،گفتگَ ٍ تعبهول ّووِ طوشفّوبي
دسگيش دس علن ،اص خولِ داًـوٌذاى ،ػشهبيِگوزاساى ،عبهوِ
هشدم ،سٍصًبهِ ًگبساى علن ،هذيشاى،

ػيبػت گوزاساى ٍ ...

دس دػتَس وبس لشاس هيگيشد (پيتشلي . )6 :2003 ،سٍ ،هوبسؽ ٍ
فشٍس ( )2004هـبسوت ؿْشًٍذاى دس علن ٍتىٌَلوَطي سا
)Public engagement in science and technology (PEST

1

First-order confirmatory factor model

2

خبهعِؿٌبػي وبسثشدي ،ػبل ثيؼت ٍ پٌدن ،ؿوبسُ پيبپي ( ،)53ؿوبسُ اٍل ،ثْبس 1393

34

جذٍل  -1هْوتزیي ٍیژگیّاي هزبَط بِ هذلّاي سِ گاًِ درک ػوَهی اس ػلن
هذلّا
هذل ًملبى

هذل صهيٌِاي

ٍیژگیّا

هفاّین کلیذي

هکاًیسنّا

هشدم ثِ عٌَاى پزيشًوذگبى اًفعوبلي

ػَاد علوي

اًدووبم پيوووبيؾّووبي گؼووتشدُ دس

علن ٍ داًؾ ّؼتٌذ .ثخؾ عظيوي

ػووطح هلووي ثووِ هٌظووَس ػووٌدؾ

اص هشدم اص ًظش علووي ثيؼوَادًذ ٍ

ٍضووعيت دسن عوووَهي اص علوون

ايي ًملبى داًؾ دس ثيي هشدم ثبيذ

ؿْشًٍذاى ٍ تالؽ دس خْت ثْجَد

اكال ؿَد.

آى

يووبدگيشي علووويً ،تيدووِ طجيعووي ٍ

خبهعِ يبدگيشًذُ

عبدي دس دًيبي غٌي اص داًؾ اػت

يبدگيشي هبدام العوش

ٍ دس فعبليتّبي سٍصهوشُ صًوذگي
خبي داسد.
-

داًؾ علوي ّش فشد تَػط ًيبصّبي
ؿخلوووي ،تَاًوووبييّوووب ٍ صهيٌوووِ
اختوووبعي – فشٌّگووياؽ تعيوويي
هيؿَد.
هذل هـبسوت

ايي هذل ثش هـبسوت عبهِ هشدم دس

گشدّوبييّبي علوي

ؿْشًٍذ علوي

فشايٌووووذّبي ثشًبهووووِسيووووضي،

گشٍُّبي وبًًَي

تلوينگيشي ٍ تعييي خط هـيّوب

وبسگبُّبي آهَصؿي

ٍ ػيبػتّبي علوي تأويذ هيوٌذ.

وٌفشاًغّبي اخوبپ
ّيبت داٍسي ؿْشًٍذي

جاهؼِ آهاري ٍ ضیَُ ًوًَِگیزي

تعذاد افشاد دس ّش ٍاحذ خوعيتي ثِ ول خوعيت ،عوذد ثوِ

خبهعِ آهبسي هَسد هطبلعِ دس ايي پظٍّؾ ،ول خوعيوت

دػت آهذُ دس تعذاد ًوًَِ ضشة ؿوذ توب ثوِ ّوش ٍاحوذ

ػبوي دس هٌبطك چْبسدُ گبًِ ؿْشداسي اكوفْبى دس ػوبل

خوعيتي ،تعوذاد هـخلوي اختلوبف يبثوذ .ػوپغ 384

 1390ثَدُ اًذ .ثشاي ًوًَِ گيشي اص ػوًِ 3وًَوِ اػوتفبدُ

پشػـٌبهِ ثِايي سٍؽ ثيي پبػخگَيبى تَصيع ؿذ.
3

ؿذ .ثِ هٌظَس تعييي اعتجبسٌّ ٍ 1دبسيبثي 2پشػـٌبهِ ًوًَِ

ثشاي تعييي پبيبيي ثِ سٍؽ ثبصآصهبيي يوه ًوًَوِ 40

آهبسي ثِ حدن ً 384فش اًتخبة ؿذ؛ ثذيي تشتيت ووِ ثوب

ًفشي ( 15صى ٍ  25هشد) ٍ ثشاي پبيبيي ػوٌدي ثوِ سٍؽ

هلحَظ داؿتي  ٍ q; 0/5 ٍP= 0/5 ٍ t=1/96ثب اػوتفبدُ اص

ّوؼبًي دسًٍي اص يه ًوًَِ ً 40فشي هؼوتمل ؿوبهل 15

فشهوَل ووَوشاى حدون ًوًَووِ ً 384فوش ثوشآٍسد گشديووذ.

صى ٍ  25هشد اػتفبدُ ؿذ .افوشادي ووِ دس هطبلعوِ اعتجوبس

ًوًَِگيشي ثِ تفىيه خٌغ ٍ هٌطمِ هحول ػوىًَت ثوِ

پشػـٌبهِ ؿشوت داؿتٌذ ،وبهالً هؼتمل اص وؼبًي ثَدًذ وِ

ؿيَُ ػْويِاي اًدبم ؿذ .تَصيع خوعيت ثش حؼت حدون

دس هطبلعِ پبيبيي پشػـٌبهِ هـبسوت داؿتٌذً .وًَوِگيوشي

ًوًَِ دس اثعبد ووَچىتش ثبصػوبصي ؿوذ ٍ پوغ اص تمؼوين

ًيض ثِ تفىيه هٌطموِ هحول ػوىًَت ٍ خوٌغ ثوِ ؿويَُ

validity
normalization

1
2

reliability

3
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سطح داًاص ػلوای :ثوشاي ػوٌدؾ ػوطح داًوؾ علووي
پبػخگَيبى  16گضاسُ علوي ثِ آًبى اسالِ ٍ اص آًبى خَاػتِ

تؼییي ٍ تؼزیف ابؼاد هفَْم درک ػوَهی اس ػلن

ؿذ وِ دسػوتي يوب ًبدسػوتي ّوش يوه سا هـوخق وٌٌوذ.

درک ػوَهی اس ػلن  :هٌظَس اص ايي اكطال ثشسػي داًؾ

ّوچٌيي ،پبػخگَيبى دس هَسد ّش گَيِ هيتَاًؼتٌذ گضيٌوِ

علوي ٍ ّوچٌييً ،گشؽ عبهِ هشدم ( ؿوبهل دغذغوِّوب،

"ًويداًن "سا اًتخبة وٌٌذ .ثوشاي ػوبختي ؿوبخق ػوطح

ًگشاًيّب ٍ اهيذّبي آًْب) ًؼجت ثِ علن ٍ فٌوبٍسي اػوت

داًؾ پبػخگَيبى ،ثشاي پبػخّبي كحيح اهتيبص  ٍ 1ثوشاي

(اًدوي علوي هلي آهشيىب .)1998 ،

پبػخّبي

غلط ،اهتيبص كفش دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت.

اثعبد ايي هتغيش؛ يعٌي  -1عاللِ ثِ هَضَپّوبي علون ٍ
فٌووبٍسي؛  -2ؿووٌبخت هفووبّين علوووي؛  -3ػووطح داًووؾ

ًگزش باِ ػلان ٍ فٌااٍري  :هٌظوَس اص ٍاطُ "ًگوشؽ"،

علوي؛ ً -4گشؽ دسثوبسُ علون ٍ فٌوبٍسي ،ثوب اػوتفبدُ اص

تلميّبي هثجت ٍ هٌفي ًؼجت ثِ يه هَضوَپ اػوت ووِ

ًتبيح ثِ دػت آهذُ اص هطبلعبت ٍ پيوبيؾّبي هختلف دس

هعوَالً ثِ گًَِاي پيچيذُ اثعبد ؿٌبختي ،عبطفي ٍ سفتبسي

وـَسّبي هختلف خْبى تعييي ؿذُ اػوت (خوذٍل ٍ )1

دس هَسد هَضَپ سا دسثشهويگيوشد .ثوشاي ثشسػوي ًگوشؽ

ػپغ تالؽ گشديذُ گَيِّبي هَسد اػتفبدُ ثشاي ػٌدؾ

پبػخگَيبى ًؼجت ثِ علن ٍ فٌّبٍسي پٌح ثعذ ٍ  26گَيِ دس

ايي اثعبد هتٌبػت ثب ؿشايط خبف ايشاى طشاحي گوشدد .دس

ًظش گشفتِ ؿذُ اػت وِ ّش يه اص آًوبى ًگوشؽ هثجوت يوب

طشاحي گَيِّب ،اص گَيِّبي تحميك لوبًعيساد ٍ هشؿوذي

هٌفي پبػخگَيبى سا ًؼجت ثوِ هموَالت هتفوبٍت علون ٍ

(ً )1390يض ثْشُ گشفتِ ؿذُ اػت.

فٌّوبٍسي هويػوٌدٌذ .ثوشاي هحبػوجِ ًووشُ ًگوشؽ ولوي
پبػخگَيبى ،اثتذا ّش فشد ثشاي هَافمت ثوب ّوش گَيوِ داساي

ػالقِ بِ هَضَعّاي ػلویّ :ذف ايي هتغيش ػٌدؾ هيضاى

ًگشؽ هثجت ٍ هخبلفت ثب ّوش گَيوِ داساي ًگوشؽ هٌفوي

ؿووٌبخت پبػووخگَيبى ثووِ هَضووَپّووبي هختلووف علوون ٍ

اهتيبص  ٍ 5ثشاي هخبلفت ثب ّش گَيِ داساي ًگشؽ هثجوت ٍ

فٌبٍسي اػت .ايي ّذف اص طشيك اسصيبثي هيضاى عاللِ آًْب

هَافمت ثب ّش گَيِ داساي ًگشؽ هٌفوي اهتيوبص  1دسيبفوت

ثِ ؿؾ هَضَپ دًجبل ؿذُ اػت .ثشاي ػٌدؾ ايوي ثعوذ،

هيوشد.

عاللِ پبػخگَيبى دس يه هميبع ثب پٌح پبػوخ اص اكوالً توب
خيلي صيبد (ثوب اسصؽ وووي  1توب  )5هوَسد پشػوؾ لوشاس
گشفت.

اػتبار 1پزسطٌاهِ
اػتبار هحتَا

2

دسايي پوظٍّؾ اعتجوبس هحتوَا طوي ػوِ هشحلوِ هوَسد
ضٌاخت هفاّین ػلن ٍ فٌااٍريّ :وذف ايوي هتغيوش ثوب ػوِ
هؤلفوِ آى ،اسصيوبثي ؿوٌبخت پبػوخگَيبى اص "فشايٌوذّب ٍ
ًْبدّبي علوي ٍ فٌبٍساًوِ" ٍ ّوچٌويي ،ؿوٌبخت آًوبى اص
ثشخي اص "علَم ٍ فٌّبٍسيّبي ًَ" ٍ ثبالخشُ ؿوٌبخت آًوبى
اص "هفبّين صيؼت  -هحيطي" اػوت .ثوشاي ػوٌدؾ ايوي
دػتِ اص آگبّيّبي علوي ٍ فٌبٍسي ،ؿٌبخت پبػوخگَيبى

ػٌدؾ لشاسگشفت:
 هشٍس پيـيٌِ ًظشي ٍ تدشثوي هتغيوش دسن عووَهي اص
علن ٍ هـخق وشدى اثعبد آى هفَْم؛
 طشاحي ػؤالّب ثشاي ثشسػوي اثعوبد دسن عووَهي اص
علن؛
 تأييذ ؿوذى ػوؤالّوب تَػوط چٌوذ خبهعوِ ؿوٌبع ٍ

دس يه هميبع ثب چْبس پبػخ اص اكالً تب صيبد (ثب اسصؽ ووي
 1تب  )4هَسد پشػؾ لشاس گشفت.

validity
Content validity

1
2
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لشاس گشفت ٍ ثِ ايي تشتيت اعتجبس كَسي هميوبع ػوبختِ

هتخلق (اعتجبس كَسي).
ثِ ايوي تشتيوت ووِ دسثوبسُ هتغيوش پٌْوبى تحميوك (دسن

ؿذُ ًيض حبكل گـت .ثذيي تشتيت ،دس هشحلوِ ًخؼوت،

عوَهي اص علن) ،اثتذا پيـيٌِ ًظشي ٍ تدشثي آى هتغيوش ثوِ

ثش اػبع اعتجبس هحتَا ،اثعبد ٍ ؿبخقّبي تـىيلدٌّوذُ

طَس وبهل هطبلعِ ؿذُ ٍ تالؽ ثش ايي ثَدُ اػت وِ ّووِ

هتغيش دسن عوَهي اص علن هـخق گشديذ وِ دس خوذٍل

اثعبد آى هـخق ؿَد .هميبع ػٌدؾ ايي هتغيش ثش اػبع

( )2خالكِ ؿذُ اػت.

تحميمبت لجلي كَست گشفتِ دس ايي صهيٌوِ طشاحوي ؿوذ

دس هشحلِ ثعذ ثِ هٌظَس وؼت اطويٌبى ثيـوتش ،ثوشاي

(خذٍل .)2ػوپغ ثوشاي ػوٌدؾ ّوش ثعوذ ،ػوؤالّوبيي

ّش تأييذ اعتجبس هميبع ػٌدؾ ّش يه اص اثعبد هتغيش دسن

طشاحي ؿذ .ػپغ هميبع طشاحي ؿوذُ ثوشاي ّوش هتغيوش

عوَهي اص علن ،اص اعتجبس ػوبصُاي هجتٌوي ثوش هوذل عوبهلي

پٌْبى ثِ چٌذيي هتخلق ًـوبى دادُ ؿوذ ٍ هوَسد تأييوذ

تأييذي (ثب ووه ًشم افضاس  )Amosاػتفبدُ ؿذ.

جذٍل  -2ابؼاد ٍ ضاخصّاي درک ػوَهی اس ػلن بز اساس پیطیٌِ ًظزي ٍ تجزبی ایي هفَْم
ابؼاد اصلی
دسن عوووَهي اص

ابؼاد فزػی

عاللِ ثِ هَضَپّبي علوي

تحقیقات قبلی هزبَطِ
اًدوي هلي علن آهشيىب  . 2004، 2002 ،هيلش 2001

-

علن
ؿٌبخت هفبّين علوي

ثشاى  ،سٍلض ٍ ولي 2005

ؿٌبخت ًْبدّب ٍ علَم ًَيي
ؿٌبخت هفبّين صيؼت  -هحيطي

ػطح داًؾ علوي

اًدوووي علوووي هلووي آهشيىووب،2002 ،2000 ،1998 ،

-

 ،2004هيلش 2001 ،1998 ،1987
ًگشؽ ثِ علن ٍ فٌبٍسي

ًگشؽ ثِ فَايذ علن

ؿبهَع1995 ،

ًگشؽ ثِ داًـوٌذاى

ٍايي 1995 ، 1992 ،1991

ًگشؽ ثِ تأثيش علن ثش ؿشايط ؿغلي

ٍايي  ،1991هبيىل 1996

ًگشؽ ثِ تأثيش علن ثش ويفيت صًذگي

ٍايي1995 ،

ًگشؽ ثِ هؼؤٍليت دٍلوت دس ثشاثوش

وشتضهي ٍ هه ًبيت 1993

علن

هذلّاي ػاهلی تأییذي

1

آٍسد ٍ ثٌبثشايي ،يىي اص اّذاف اكلي وبسثشد آًْب ػوبخت

دس ايي پظٍّؾ ثشاي تعييي اعتجبس پشػـوٌبهِ ،عوالٍُ ثوش
اعتجبس هحتَا ،اص سٍؽ تحليل عبهلي تأييوذي ًيوض اػوتفبدُ

هميبعّبي اػتبًذاسد اص لحبظ علوي اػت.
ثذيي تشتيت ،تأويذ اكولي ايوي همبلوِ ثوش هوذلّوبي

ؿذُ اػت .ثب اػتفبدُ اص هذلّبي عبهلي ٍآصهوَى آًْوب ثوش

عبهلي تأ ييوذي ثوَدُ اػوت ووِ تَػوط ًوشم افوضاس

هجٌبي دادُّبي تدشثي هيتوَاى ؿوَاّذي ثوشاي اسصيوبثي

اخشايي ؿوذًذ .الجتوِ ،دس هوَاسدي ًيوض اص تحليول عوبهلي

اعتجبس هميبعّبي تعشيف ؿوذُ تَػوط هحموك ثوِ دػوت

اوتـبفي (تَػط ًشم افضاس  )spssووه گشفتِ ؿذُ اػت.

Amos

دس ايي پظٍّؾ اثتذا اص" هذلّبي ته عوبهلي هشتجوِ
Confirmatory factor model

1

تذٍيي ،پبيبيي ػٌدي ،اعتجبسيبثي ٍ ٌّدبسيبثي هميبع ػٌدؾ «دسن عوَهي اص علن» دس اكفْبى
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اٍل" 1ثشاي ػٌدؾ اعتجبس هميبع اًذاصُگيشي ّش يه اص

ثشاي ػٌدؾ اعتجبس هميبع اًذاصُگيشي ّوش يوه اص اثعوبد

اثعبد دسن عوَهي اص علن اػتفبدُ ؿذُ ٍ پوغ اص اكوال

دسن عوووَهي اص علوون اػووتفبدُ ؿووذُ اػووت ٍ ثووب اًدووبم

هميبعّب ،دس ًْبيت اص يه هذل پٌح عبهلي هشتجِ دٍم ثوِ

اكالحبت ثِ كَست هشحلِ ثوِ هشحلوِ توالؽ ؿوذُ توب

هٌظَس تعيويي اعتجوبس هميوبع ولوي دسن عووَهي اص علون

هميبع اػتبًذاسد ًْبيي تذٍيي گشدد.

اػتفبدُ ؿذُ اػت.
دس هذلّبي اًذاصُگيشي عوبهلي تأييوذي ،هعٌوبداسي

هقیاس ػالقِ بِ هَضَعّاي ػلوی

ضشايت هتغيشّوبي هـوبّذُ ؿوذُ ثوش سٍي هتغيوش پٌْوبى

گضاسُّبي يبصدُ گبًِ هشثَس ثوِ ػوٌدؾ ثعوذ عاللوِ ثوِ

(همذاس  tثيـتش اص ّ ٍ )1/96وچٌيي ،ؿبخقّبي ثوشاصؽ

هَضَپّبي علوي عجبستٌذ اص :

لبثل لجَل ،ثِ عٌَاى اعتجبس آى هميبع دس ًظش گشفتوِ ؿوذُ

«اوتـبفبت علووي خذيوذ ،اوتـوبفبت خذيوذ پضؿوىي،

اػت .اص هيبى ؿبخقّبي ثشاصؽ هختلف ،ؿوبخقّوبي

ووبسثشد اختشاعوبت فٌبٍساًوِ خذيوذ ،وبسثشدّوبي فٌّوبٍسي

وبي اػىَاس ،2ؿبخق ووبي اػوىَاس ثٌْدوبس ،3ؿوبخق

ووبهپيَتش ،ووبسثشد اًوشطي ّؼووتِاي ،اوتـوبفبت فضووبيي،

ثشاصؽ تطجيمي ،4ؿبخق ثشاصؽ تطجيمي همتلذ ٍ 5سيـوِ

آلووَدگي هحوويط صيؼووت ،هؼووبلل التلووبدي ٍ تدووبسي،

(لبػوي،

ػيبػتّبي آهَصؿي وـَس ،ػيبػتّبي علون ٍ فٌوبٍسي

دٍم هيبًگيي هشثعبت خطبي ثشآٍسد 6ثشسػي ؿذًذ

 .)129 :1389دس ايي پظٍّؾ ؿشس ثشاصؽ هذل ايوي اػوت

وـَس ،ػيبػتّبي ثييالوللي ٍ خبسخي » .

وِ ؿبخق ووبي اػوىَاس ثٌْدوبس ثويي  1توب ،5ؿوبخق

دس هذل عبهلي تأييذي اٍليِ هشثَس ثِ ػٌدؾ عاللِ ثِ

ثشاصؽ تطجيمي  0/90يب ثيـوتش ،ؿوبخق ثوشاصؽ تطجيموي

هَضَپّبي علوي 9 ،گَيِ اص  11گَيِ ثبس عوبهلي ثوباليي

همتلذ 0/50يب ثيـتش ٍ سيـِ دٍم هيبًگيي هشثعبت خطوبي

(ثوبالتش اص  )0/80داؿوتٌذ ٍ تٌْوب  3گوضاسُ ػيبػوتّوبي

ثووشآٍسد  0/10يووب ووتووش ثبؿووذّ .وچٌوويي ،ؿووبخق وووبي

آهَصؿي وـَس ( ثبس عوبهلي ،)0/20:ػيبػوتّوبي علون ٍ

اػىَاس ثِ عٌَاى يه ؿبخق ثذي ثشاصؽ ًجبيوذ هعٌوبداس

فٌبٍسي وـَس (ثبس عبهلي ،)0/47:ػيبػتّبي ثييالوللي ٍ

ؿَد (همذاسً pجبيذ وَچىتش اص  0/05ؿَد.).

خبسخي ( ثبس عبهلي ،)0/05:ثبسّبي عوبهلي پوبييٌي وؼوت

آصهَى سٍايي ٍ پبيبيي اثضاس ػٌدؾ ايوي پوظٍّؾ ثوب

ًوَدًذ ٍ ثِ ّويي علت ،هذل اٍليِ ؿبخقّوبي ثوشاصؽ

تَخِ ثِ هعٌبداسي ثبسّبي عوبهلي ،هموبديش ؿوبخق ّوبي

پبييٌي سا ًـبى هيداد .ايي ػِ گَيِ اص هذل عبهلي تأييذي

ثشاصؽ ثِ تغييشاتي دس ًحَُ ػٌدؾ هتغيشّوب اًدبهيذًوذ .

اٍليِ حزف ؿذًذ .دس هشحلِ آخش ؿوبخقّوبي ثوشاصؽ

دس آصهَى اعتجبس ثشخي اص هتغيشّب ثب اػتفبدُ اص هذل عبهلي

ثْجَد لبثل هالحظِاي پيذا وشدًذ ٍ ثوِ حوذ لبثول لجوَلي

تأييذي هـخق ؿذ وِ ثبسّبي عبهلي ثشخي اص گَيِّب ٍ

سػيذًذ (خذٍل .)3

يب گضاسُّب وَچه ثَدُ ،هعٌبداس ًيؼوتٌذ ٍ ثبعوث ووبّؾ

دس تحليل عبهلي اوتـبفي ،ػِ گضاسُ حزف ؿذُ ثب ّون

ضشايت هذل ؿذُاًذ؛ لزا چٌيي گَيِّبيي حزف گشديذًذ.

تَػط يه عبهل اػتخشاج ؿذًذ ٍ ػبيش گضاسُّوب دس يوه

هذلّاي ػاهلی تأییذي هزتبِ اٍل

عبهل ديگش .هحتَاي ايي ػِ گضاسُ ًـبى داد ووِ هويتوَاى

دس ايي پظٍّؾ اثتذا اص هذلّبي توه عوبهلي هشتجوِ اٍل

آًْووب سا تحووت عٌووَاى يووه عبهوول ثووِ ًووبم «عاللووِ ثووِ

1

ػيبػتگزاسيّب دس حَصُ هؼبلل علوي-آهَصؿوي» لوشاس

First-order confirmatory factor model
Chi-square / CIMN
3
)Normed chi- square(CMIN/DF
4
Comparative fit index/CFI
5
/PCFI
6
Root mean squred error of approximation/ RMSEA
2

داد .ثٌبثشايي ،ثشاي «عاللِ ثِ هَضَپّبي علووي» دٍ ثعوذ
دس ًظش گشفتِ ؿذ :عاللِ ثِ هَضَپّبي علوي ٍ عاللِ ثِ
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گضاسُّبي هشثَس ثِ ػٌدؾ ؿوٌبخت ًؼوجت ثوِ هفوبّين

ػيبػتگزاسيّب.

صيؼت  -هحيطي ًيض عجبستٌذ اص:
ثوبساى اػويذي ( ،2)0/88اليوِ اصٍى ()0/91؛ آلوَدگي

هقیاس ضٌاخت هفاّین ػلوی
دس اثتذا ثش اػبع هطبلعبت تدشثي پيـيي ثشاي ايي هفَْم

هحويط صيؼوت ( ،)0/75گوشم ؿوذى ووشُ صهويي (،)0/87

ػِ ثعذ دس ًظوش گشفتوِ ؿوذُ ثوَد ووِ عجوبست ثَدًوذ اص:

گبصّبي گلخبًِاي (ّ .)0/91وبىطَس وِ هالحظِ هيؿَد،

ؿٌبخت ًْبدّبي علوي ،ؿٌبخت علوَم ًوَيي ٍ ؿوٌبخت

ثبسّبي عبهلي توبم گوضاسُّوب ثوبال ّؼوتٌذ ٍ دليلوي ثوشاي

هفبّين صيؼت  -هحيطي .پوغ اص خووعآٍسي دادُّوب ،ثوش

حزف ّيچ يه ٍخَد ًذاسد .ؿوبخقّوبي ثوشاصؽ ًيوض،

اػبع تحليل عبهلي اوتـبفي توبهي گضاسُّبي هشثوَس ثوِ

همبديش لبثل لجَلي سا ًـبى دادًذ (خذٍل .)3

ػٌدؾ ؿٌبخت هفبّين علوي هـخق ؿذ ووِ دٍ عبهول
(ٍ ًِ ػِ عبهل ) ثش اػبع تحليول عوبهلي اوتـوبفي لبثول

هقیاس سٌجص ًگزش بِ فَایذ ػلن

ؿٌبػبيي ّؼتٌذ .دس تحليل عبهلي ،گضاسُّوبي هشثوَس ثوِ

گَيِّبي هشثَس ثِ ػدؾ ًگشؽ ثوِ فَايوذ علون ٍ ثوبس

ؿٌبخت ًْبدّبي علوي ( 11گضاسُ) ٍ ؿٌبخت علَم ًَيي

عبهلي آًْب دس هذل عبهلي تأييذي عجبستٌذ اص:

( 3گضاسُ) ثب ّون تَػوط يوه عبهول اػوتخشاج ؿوذًذ ٍ

 .1فَايذ پظٍّؾّبي علوي ثيؾ اص ضوشسّبي آى اػوت

گضاسُّبي هشثَس ثِ ؿٌبخت هفبّين صيؼت  -هحيطوي دس

(گَيِ هثجت ،ثبس عبهلي)0/74:؛

يه عبهل ديگش .ثٌبثشايي ،دس هوذل عوبهلي تأييوذياي ووِ

 .2ضشسّبي پظٍّؾ علوي ثيؾ اص فَايذ آى اػت (گَيِ

تَػط ًشم افضاس  Amosثِ آصهَى دسآهذ ،گَيِّبي ػٌدؾ

هٌفي ،ثبس عبهلي )0/76:؛

ؿٌبخت ًْبدّبي علوي ٍ علَم ًَيي ثب ّن دس لبلت يوه

 .3علن كشف ًظش اص فَايذ ٍ وبسثشدّبي آى اّويت داسد

عبهل ادغبم ؿذًذ.

(گَيِ هثجت ،ثبس عبهلي)0/06 :؛

گضاسُّبي هشثَس ثِ ػٌدؾ ؿٌبخت ًْبدّبي علووي ٍ

 .4اگش تَػعِ علن ٍ فٌبٍسي ًتبيح صيبًجوبسي ايدوبد وٌوذ،

علَم ًَيي ٍ ثبس عبهلي آًْب دس هذل عبهلي تأييوذي اٍليوِ،

حتوبً وـفيبت خذيذي ثشاي همبثلِ ثب آًْب پيذا خَاّوذ ؿوذ
(گَيِ هثجت ،ثبس عبهلي)0/78:؛

عجبستٌذ اص:
1

پبسن علن ٍ فٌبٍسي ( ، )0/88هشوض سؿذ ( ،)0/80هشوض

 .5فَايذ اوتـبفبت فضبيي ثيؾ اص ّضيٌِّوبي آى اػوت

پظٍّـي ( ،)0/88وبًَى تفىش ( ،)0/93فوي ثوبصاس (،)0/44

(گَيِ هثجت ،ثبس عبهلي)0/80:؛

هبلىيت فىوشي ( ،)0/31ثجوت اختشاعوبت ( ،)0/20اًتموبل

ّ .6ضيٌِّبي ثشًبهِّبي فضبيي ثيؾ اص فَايوذ آى اػوت

فٌبٍسي (ً ،)0/92ظبم هلي ًَآٍسي ( ،)0/85خبهعوِ هجتٌوي

(گَيِ هٌفي ،ثبس عبهلي)0/79:؛

ثووش داًووبيي ( ،)0/82خبهعووِ اطالعووبتي ( ،)0/90فٌووبٍسي

 .7علن ثِ تٌْبيي هيتَاًذ هـىالت اخاللي ٍ فشٌّگي هب

اطالعووبت (ً ،)0/83ووبًَ ( ،)0/74هٌْذػووي طًتيووه ٍ

سا حل وٌذ (گَيِ هثجت ،ثبس عبهلي)0/74:؛

ؿجيِػبصي (.)0/70

 .8علن ثبعث هيؿَد ؿيَُ صًذگي هب خيلي ػشيع تغييوش

پغ اص حزف هشحلِ ثِ هشحلوِ گوضاسُّوبي داساي ثوبس

وٌذ (گَيِ هٌفي ،ثبس عبهلي)0/07:؛

عبهلي پبييي (گضاسُّبي هشثَس ثِ هبلىيت فىوشي ٍ ثجوت

 .9علن ثِ خبيي هيسػوذ ووِ ثبعوث اًموشام ًؼول ثـوش

اختشاعبت) ،ؿبخقّبي ثشاصؽ دس ًْبيت ثوِ حوذ لبثول

هيؿَد (گَيِ هٌفي ،ثبس عبهلي)0/ 72:؛

لجَلي سػيذًذ (خذٍل .) 3
1

اعذاد داخل پشاًتض ثبسّبي عبهلي دس هذل عبهلي تأييذي اٍليِ ّؼتٌذ.

.10
2

پيـشفت علن ٍ تىٌَلوَطي صًوذگي سا ػوبدُتوش ٍ

اعذاد داخل پشاًتض ثبسّبي عبهلي دس هذل عبهلي تبييذي اٍليِ ّؼتٌذ.

تذٍيي ،پبيبيي ػٌدي ،اعتجبسيبثي ٍ ٌّدبسيبثي هميبع ػٌدؾ «دسن عوَهي اص علن» دس اكفْبى

آػبىتش هيوٌذ (گَيِ هثجت ،ثبس عبهلي.)0/74 :

سا تضويي هيوٌذ (گَيِ هثجت ،ثبس عبهلي)0/78:؛

دس ًْبيت ،ثعذ اص حزف گَيوِّوبي داساي ثوبس عوبهلي
ضعيف (گَيِّبي ػَم ٍ ّـتن) ،ؿوبخقّوبي ثوشاصؽ
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پغ اص حزف گَيِ دٍم ؿبخقّبي ثشاصؽ ثِ طوَس
لبثل تَخْي ثْجَد يبفتٌذ (خذٍل .)3

ثِ حذ لبثل لجَلي سػيذًذ ( خذٍل.)3
هقیاس ًگزش بِ هسؤٍلیت دٍلت در بزابز ػلن
هقیاس سٌجص ًگزش ًسبت بِ داًطوٌذاى

گَيِّبي ػٌدؾ ايي هميبع ٍ ثبسّبي عبهلي آًْب عجبستٌذ

گَيِّبي هشثَس ثِ ػٌدؾ ًگشؽ ًؼجت ثِ داًـوٌذاى ٍ

اص :

ثبسّبي عبهلي آًْب دس هذل عبهلي تأييذي اٍليِ عجبستٌذ اص:

 .1دٍلت ثبيذ ثِ پوظٍّؾ علووي يبساًوِ ثپوشداصد ( گَيوِ

 .1داًـوٌذاى هعوَالً اصدٍاج ًويوٌٌذ (گَيوِ هٌفوي ،ثوبس
عبهلي)0/75:؛

هثجت ،ثبس عبهلي)0/77:؛
 .2دٍلت ثبيذ اص پظٍّؾّبي علوي ،حتي اگش ػوَدهٌذي

 .2داًـوووٌذاى ٍلووت وووبفي ثووِ خووبًَادُ ٍ فشصًذاًـووبى

فَسي ًذاسد ،ثب ّذف افضايؾ داًؾ ثـش حوبيت وٌذ (

اختلبف ًويدٌّذ (گَيِ هٌفي ،ثبس عبهلي)0/74:؛

گَيِ هثجت ،ثبس عبهلي.)0/62:

 .3داًـوٌذاى هعوَالً آدمّبي هوزّجياي ًيؼوتٌذ (گَيوِ
هٌفي ،ثبس عبهلي)0/92:؛

هقیاس تأثیز ػلن بز ضزایط ضغلی

 .4داًـوٌذاى لذست خطشًبوي داسًوذ (گَيوِ هٌفوي ،ثوبس

گَيِّبي هشثَس ثِ ػٌدؾ ًگشؽ ثِ تأثيش علن ثش ؿشايط

عبهلي)0/87:؛

ؿغلي ثبس عبهلي آًْب دس هذل عبهلي تأييذي اٍليِ عجبستٌوذ

 .5صًبى دسكذ ثؼويبس وووي اص داًـووٌذاى وـوَس هوب سا

اص :

تـىيل هيدٌّذ (گَيِ هٌفي  ،ثبس عبهلي)0/10:؛

 .1اػتفبدُ اص علن ٍ فٌبٍسي خذيذ ووبس سٍصاًوِ سا خوزاثتش

پغ اص حزف گَيِ پٌدن ؿبخقّبي ثشاصؽ ثِ حوذ
لبثل لجَلي سػيذًذ ( خذٍل .)3
هقیاس ًگزش بِ تأثیز ػلن بز کیفیت سًذگی

گَيِّبي هشثَس ثِ ػٌدؾ ًگشؽ ثِ تأثيش علن ثش ويفيت
صًذگي ٍ ثبسّبي عبهلي آًْب دس هذل عبهلي تأييوذي اٍليوِ
عجبستٌذ اص :
 .1پيـشفت علن ٍ تىٌَلَطي لوزت فوشدي اص صًوذگي سا
افضايؾ هيدّذ (گَيِ هثجت ،ثبس عبهلي)0/61:؛
 .2اوتـبفبت تىٌَلَطيه هَخت تخشيت هحويط صيؼوت

هيوٌذ (گَيِ هثجت ،ثبس عبهلي)0/83 :؛
 .2پيـشفت علن ٍ تىٌَلَطي هَخوت ثيىوبسي ووبسگشاى
خَاّذ ؿذ (گَيِ هثجت ،ثبس عبهلي)0/82 :؛
 .3پيـشفت علن ٍ تىٌَلَطي ؿشايط وبسي ثْتوشي سا ثوِ
ٍخَد هيآٍسد (گَيِ هثجت ،ثبس عبهلي)0/75 :؛
 .4پيـووشفت علوون ٍ تىٌَلووَطي وووبس سٍصاًووِ سا خووزاثتش
هيوٌذ (گَيِ هثجت ،ثبس عبهلي.)0/48 :
پغ اص حزف گَيوِ چْوبسم ؿوبخق ّوبي ثوشاصؽ
ثْجَد يبفتٌذ ٍ ثِ حذ لبثل لجَلي سػيذًذ (خذٍل .)3

هيؿًَذ (گَيِ هٌفي ،ثبس عبهلي)0/43:؛

هقیاس سطح داًص ػلوی

 .3اوتـبفبت تىٌَلَطيوه هَخوت گؼوتشؽ ؿويَُّوبي

گَيِّبي هشثَس ثِ ػٌدؾ ايي ثعذ عجبستٌذ اص:

غيشاًؼبًي صًذگي هويؿوًَذ (گَيوِ هٌفوي ،ثوبس عوبهلي:

 .1هشوض صهيي ثؼيبس داغ اػت (ثبس عبهلي ) 0/70 :؛

)0/72؛

ّ .2وة تـعـعبت ساديَاوتيَ ًبؿي اص هلٌَعبت ػبخت

 .4پيـشفت علن ٍ تىٌَلَطي ػالهت ٍ ثْذاؿت عوَهي

اًؼبى ّؼتٌذ (ثبس عبهلي )0/68 :؛
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ًَس ػشيعتش اص كذا حشوت هيوٌذ (ثوبس عوبهلي :

 .3اوؼيظًي وِ ثشاي تٌفغ اػتفبدُ هيوٌين ،تَػط گيبّبى

.15

تَليذ هيؿَد (ثبس عبهلي ) 0/73 :؛

) 0/76؛

 .4طىّبي پذس تعييي هيوٌذ وِ يوه خٌويي پؼوش هتَلوذ

.16

خَاّذ ؿذ يب دختش(ثبس عبهلي ) 0/60 :؛

(ثبس عبهلي .) 0/78 :

 .5ليضسّب ثب تشويت اهَاج كَتي وبس هيوٌٌذ (ثبس عوبهلي :

افضٍدًيّبي غزايي ثبعث ثيوبسي للجي هويگوشدد

گَيِّبي ّـتن ،دّن ٍ چْبسدّن ثبسّبي عبهلي ثؼويبس

) 0/69؛

پووبييٌي سا ًـووبى دادًووذ ٍ اص هووذل اٍليووِ حووزف ؿووذًذ.

 .6الىتشٍىّوب ووَچىتش اص اتونّوب ّؼوتٌذ (ثوبس عوبهلي :

ّوبىگًَِ وِ دس خوذٍل ( )3هالحظوِ هويؿوَد ،پوغ اص

)0/72؛

حزف گَيِّبي داساي ثوبس عوبهلي پوبييي ،ؿوبخقّوبي

 .7آًتي ثيَتيهّب ًِ تٌْب ٍيشٍعّب ،ثلىِ ثبوتشيّب سا ًيوض

ثشاصؽ ثْجَد لبثل هالحظِاي يبفتٌذ.

هيوـٌذ (ثبس عبهلي ) 0/74 :؛

دس هشحلِ ثعذ دس تحليل عبهلي اوتـبفي وِ تَػط ًوشم

 .8لبسُّبي صهيي دس طَل هيليَىّب ػبل حشوت داؿتِاًوذ

افضاس  spssاخشا ؿذ ،گَيِّبي ّـتن ،دّن ٍ چْبسدّن ووِ

ٍ ّوچٌبى حشوت خَاٌّذ داؿت (ثبس عبهلي )0/30 :؛

اص هذل اٍليوِ حوزف ؿوذُ ثَدًوذ ،دس لبلوت يوه عبهول

 .9وـيذى ػيگبس ثبعث ػشطبى سيِ هيؿَد (ثوبس عوبهلي :

اػتخشاج ؿذًذ .ثشسػي هحتَاي گَيِّب ًـبى داد وِ ايوي

)0/80؛

عبهل سا هيتَاى "ػطح داًؾ تبسيخي" ًبمگزاسي وشد .دس

.10

اًؼبىّبي ًخؼتيي ّوضهبى ثب دايٌبػوَسّب صًوذگي

هيوشدًذ (ثبس عبهلي ) 0/27 :؛
.11

ؿيشي وِ ثِ اؿعِ ساديَاوتيوَ آلوَدُ ؿوَد ،ثعوذ اص

خَؿبًذى لبثل خَسدى اػت (ثبس عبهلي )0/40 :؛
.12

صهيي دٍس خَسؿيذ هيگشدد (ثبس عبهلي ) 0/75 :؛

.13

ًَس خَسؿيذ ثبعث ػشطبى پَػت هويؿوَد (ثوبس

عبهلي ) 0/78:؛
.14

خْبى ثب يه اًفدبس آغبص ؿذ (ثبس عبهلي ) 0/69 :؛

خذٍل ( )3ؿبخقّبي ثوشاصؽ هميوبع ػوٌدؾ داًوؾ
علوي تبسيخي دس هذل عبهلي تأييوذي اسالوِ ؿوذُ اػوت.
ّوبىگًَِ وِ هالحظوِ هويؿوَد ،ؿوبخقّوبي ثوشاصؽ،
همبديش لبثل لجَلي سا ًـبى هيدٌّذ.
دس ًْبيووت ،پووغ اص اعوووبل تغييووشات الصم ػووٌدِّووبي
ثشاصؽ توبهي هميبعّب ،همبديش لبثل لجَلي سا ًـبى دادًوذ
وِ دس خذٍل ( ) 3خالكِ ؿذُ اػت.

تذٍيي ،پبيبيي ػٌدي ،اعتجبسيبثي ٍ ٌّدبسيبثي هميبع ػٌدؾ «دسن عوَهي اص علن» دس اكفْبى

41

جذٍل -3ضاخصّاي بزاسش پس اس حذف گَیِّاي داراي بار ػاهلی پاییي

*

ضاخصّاي

ػالقِ بِ

ػالقِ بِ

ضٌاخت

ضٌاخت

سطح

سطح

ًگزش

ًگزش بِ

ًگااازش

ًگزش

ًگزش

بزاسش

هَضَػات

سیاستگذاريّا

ًْادّاي

هفاّین

داًص

داًص

بِ

داًطوٌذاى

بااااااِ

بااااِ

بااااِ

ػلوی ٍ

سیست

ػوَهی

تاریخی

فَایذ

هسؤٍلیت

تااأثیز

تااأثیز

ػلَم

هحیطی

ػلن

دٍلت در

ػلااان

ػلااان

بزابز ػلن

بااااز

بااااز

ضزایط

کیفیت

ضغلی

سًذگی

تعذاد گَيِ

11

-

14

5

16

-

10

5

2

4

4

تعذاد گَيِ

9

3

12

5

13

3

8

4

2

3

3

ػوَهی

ًَیي

اٍليِ
ًْبيي
CMIN

15/3

21

38/45

77/37

89/6

3/47

83/9

86/2

2/14

2/8

0/26

P

0/95

0/45

0/07

0/20

0/32

0/09

0/07

0/08

0/08

0/24

1/24

CMIN/DF

0/75

1/46

1/42

1/2

1/6

3/4

3/1

2/5

3/1

1/4

1/24

CFI

1

0/93

0/99

0/87

0/96

0/97

0/92

0/84

0/94

0/99

0/99

PCFI

0/78

0/62

0/74

0/52

0/65

0/52

0/64

0/51

0/61

0/48

0/53

RMSEA

0/00

0/05

0/04

0/10

0/04

0/03

0/06

0/09

0/09

0/04

0/04

*علت ايٌىِ دس ايي خذٍل ،يبصدُ ثعذ فشعي ثشاي هتغيش دسن عوَهي اص علن گضاسؽ ؿذُ اػت (ٍلي دس تيتشّبي همبلِ ّـت عٌَاى روش ؿذُ) ايي اػت وِ ثش اػبع
ًتبيدي وِ دس ايي پظٍّؾ اص هذلّبي عبهلي تأ ييذي ٍ ّوچٌيي ،تحليل عبهلي اوتـبفي ثِ دػت آهذ ،ػِ ثعذ خذيذ اص اثعبد لجلي ايي هتغيش اػتخشاج ؿذ؛ ثذيي تشتيت
وِ :
 اص گَيِّبي هشثَس ثِ "ؿٌبخت هفبّين علوي" دٍ ثعذ اػتخشاج ؿذ " :ؿٌبخت هفبّين صيؼت -هحيطي " ٍ "ؿٌبخت ًْبدّب ٍ علَم ًَيي"؛ اص گَيِّبي هشثَس ثِ هميبع "ػطح داًؾ علوي" دٍ ثعذ اػتخشاج ؿذ " :ػطح داًؾ عوَهي" ٍ "ػطح داًؾ تبسيخي" ؛اص گَيِّبي هشثَس ثِ هميبع "عاللِ ثِ هَضَعبت علوي" دٍ ثعذ اػتخشاج ؿذ " :عاللِ ثِ هَضَعبت عوَهي " ٍ "عاللِ ثِ ػيبػتگزاسيّبي علوي ٍ آهَصؿي".

هذل ػاهلی تأییذي هزتبِ دٍم بِ هٌظَر ارسیابی اػتباار

 ،)2/9ؿبخق ثوشاصؽ تطجيموي(ً ) CFIضديوه ثوِ يوه ٍ

هقیاس کلی درک ػوَهی اس ػلن

ؿوووبخق ثوووشاصؽ همتلوووذ ( )PCFIثضسگتوووش اص ٍ 0/50

ؿىل ( )2هذل پٌح عبهلي هشتجِ دٍم هشثَس ثوِ هميوبع

ّوچٌوويي ؿووبخق  RMSEAوووِ همووذاس  0/09سا ًـووبى

دسن عوَهي اص علن سا ًـبى هيدّذ وِ تَػط ًوشم افوضاس

هيدّذّ ،وگي تأييذوٌٌذُ ايي ًتيدِ اػت وِ هذل تذٍيي

ايوغ اخشا ؿذُ اػتّ .وبىگًَِ ووِ هـوبّذُ هويؿوَد،

ؿذُ تب حذ صيبدي لبثول لجوَل تلموي هويؿوَد .ثٌوبثشايي،

ثبسّبي عبهلي ثؼيبس خَة ٍ دس حذ لبثل لجَلي ّؼتٌذ.

هميبع ػبختِ ؿذُ هويتَاًوذ اص ايوي پوغ دس تحميموبت

ؿبخقّبي ثشاصؽ ًيض ًـبى هويدّوذ ووِ هوذل پوٌح
عبهلي هشتجِ دٍم تذٍيي ؿذُ توب حوذ صيوبدي لبثول لجوَل
اػتً .ؼجت وبي اػىَاس ثوِ دسخوِ آصادي (

=CMIN/DF

اختوبعي ثِ هٌظَس ػٌدؾ دسن عوَهي اص علون اػوتفبدُ
ؿَد.
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ضکل  -3هذل ػاهلی تأییذي هزتبِ دٍم هقیاس سٌجص درک ػوَهی اس ػلن ٍ ضاخصّاي بزاسش آن

پایایی سٌجی ٍ ٌّجاریابی پزسطٌاهِ درک ػواَهی اس

عوَهي اص علن ًـبى هويدّوذّ .ووبىگًَوِ ووِ هالحظوِ

ػلن

هيؿَد پبيبيي توبم اثعبد دسن عوَهي اص علن ثوب ضوشيت

پایایی 1پزسطٌاهِ

آلفبي وشًٍجب ثبالتش اص  ٍ 0/7ضشيت ثبصآصهوبيي ثوبالتش اص

خذٍل( )4ضشيت ثبصآصهبيي اص طشيك هيضاى ّوجؼتگي ثيي

 0/6دس حذ هطلَثي لشاس داسد .پبيبيي ول پشػـٌبهِ ًيض ثوب

دٍ ثبس اخشاي پشػـٌبهِ دسن عوَهي اص علون ٍ ّوچٌويي

آلفبي وشًٍجب  ٍ 0/84ثبصآصهوبيي  0/69دس حوذ هطلوَثي

ضشيت آلفوبي وشًٍجوب سا ثوشاي ّوش يوه اص اثعوبد دسن

اػت.

Reliability

1
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جذٍل -4ضزایب درًٍی بِ دٍ رٍش ّوساًی درًٍی (آلفاي کزًٍباخ) ٍ باسآسهایی
تؼذاد

ضزیب

ضزیب

هؤلفِّاي درک ػوَهی اس ػلن

سؤاالت

باسآسهایی

آلفاي

هؤلفِّاي درک ػوَهی اس ػلن

تؼذاد

ضزیب

ضزیب

سؤاالت

باسآسهایی

آلفاي

کزًٍباخ
عاللووِ ثووِ هَضووَعبت علوووي

8

0/83

0/47

کزًٍباخ
ًگشؽ ثِ فَايذ علن

8

0/70

0/75

عوَهي
عاللِ ثِ ػيبػوتگوزاسيّوب دس

3

0/67

ًگشؽ ًؼجت ثِ داًـوٌذاى

0/74

4

0/53

0/81

حَصُ علن ٍ فٌبٍسي
ؿٌبخت هفبّين صيؼت -هحيطي

5

0/58

0/90

ؿٌبخت ًْبدّب ٍ علَم ًَيي

11

0/68

0/80

ػووطح داًووؾ علوووي دسثووبسُ

13

0/73

0/81

ًگشؽ ًؼجت ثِ هؼؤٍليت دٍلوت دس

2

0/62

0/70

ثشاثش علن
ًگشؽ ًؼجت ثِ تأثيش علن ثوش ويفيوت

3

0/64

0/69

صًذگي
ًگشؽ ثِ تأثيش علن ثش ؿشايط ؿغلي

4

0/71

0/76

هَضَعبت عوَهي
ػووطح داًووؾ علوووي دسثووبسُ

3

0/72

0/59

0/69

ول پشػـٌبهِ

0/84

هَضَعبت تبسيخي

ًـبىدٌّذُ تَصيع هتمبسى دادُّبػت.

دس خذٍل ً 5يض ًمبس دسكذي ٍ ًووشُّوبي هعوبدل آى
آهذُ اػت .هيبًِ ًوشُّبي اػتبًذاسد ثشاثش ثب كفش اػت ووِ

جذٍل -5رتبِّاي درصذيً ،وزُّاي خام ٍ ًوزُ استاًذارد پزسطٌاهِ درک ػوَهی اس ػلن
ًقاط درصذي

ًوزُّاي خام

ًوزُّاي استاًذارد

10

189

-1/38

20

207

-0/83

30

220

-0/44

40

227

-0/22

50

232

-0/001

60

240

0/17

70

255

0/62

80

266

0/96

90

277

1/29

یافتِّاي تَصیفی « درک ػوَهی اس ػلن»

پبػخگَيبى دس هميبع  1تب  5ثوِ هَضوَپ ووبسثشد اًوشطي

ػالقِ بِ "هَضَػات ػلن ٍ فٌاٍري" ٍ "سیاستگذاريّاي

ّؼتِاي ( ثب هيبًگيي  ٍ)4.2ووتشيي عاللوِ ثوِ اوتـوبفبت

ػلوی"

فضبيي (ثب هيبًگيي  )2.8ثَدُ اػت .هَضوَعبت ديگوش اص

هيضاى عاللِ پبػوخگَيبى ثوِ هَضوَعبت علووي دس ّووِ

لجيل وبسثشد اختشاعبت فٌبٍساًِ (ثب هيبًگيي  ،)3.9فيآٍسي

هَضَعبت ثبالتش اص حذ هتَػوط اػوت  .ثيـوتشيي عاللوِ

وبهپيَتش (ثوب هيوبًگيي  ،)3.6آلوَدگي هحويط صيؼوت (ثوب
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هيبًگيي  ،)3.2اوتـبفبت علوي خذيذ (  ٍ ) 3.8اوتـبفبت

هيووضاى ؿووٌبخت پبػووخگَيبى ًؼووجت ثووِ علووَم ٍ

پضؿىي خذيوذ (ثوب هيوبًگيي  ) 3.3دس حذفبكول ايوي دٍ

فٌبٍسيّبي ًَيي دسحذ هتَػوطي اػوت ،ثوِ طوَسي ووِ

هَضَپ خبي گشفتِاًذ .هيضاى عاللِ ثِ ػيبػوتگزاسيّوبي

هيبًگيي ؿٌبخت آًْوب دس هميوبع  1توب  4اص وون ثوِ صيوبد

علوي ووتش اص حذ هتَػط ثشآٍسد گشديذ (هيبًگيي ;.)2/1

عجبست اػت اص :هٌْذػي طًتيه ٍ ؿجيِػبصي (ثب هيوبًگيي
ً ،)1/98بًَ (ثوب هيوبًگيي  ٍ )2/09فٌوبٍسي اطالعوبت (ثوب
هيبًگيي .)2/16

ضٌاخت هفاّین ػلن ٍ فٌاٍري
پبػخگَيبى ؿٌبخت ووي ًؼجت ثوِ فشايٌوذّب ٍ ًْبدّوبي

ؿٌبخت پبػخگَيبى ًؼجت ثِ هفبّين صيؼت  -هحيطي

علوي داسًذ ،ثِ گًَِاي ووِ ثويؾ اص  80دسكوذ اص افوشاد

ثبالتش اص حذ هتَػط اػت .آًِ دس هَسد دٍ هفَْم آلوَدگي

ّيچگًَِ ؿٌبختي ًؼوجت ثوِ ًْبدّوبييّ ،وچوَى :هشووض

هحيط صيؼت (ثب هيبًگيي  ٍ )2/79گشم ؿوذى ووشُ صهويي

سؿذ ،وبًَى تفىش ٍ ًظبم هلي ًوَآٍسي ًذاسًوذ .دس حوَصُ

(ثب هيوبًگيي  )2/63اطالعوبت ثيـوتشي داسًوذ توب هفوبّين

ًْبدّب ٍ فشايٌذّبي علوي ،ثيـتشيي آؿوٌبيي پبػوخگَيبى،

گبصّووبي گلخبًووِاي (ثووب هيووبًگيي  ،)2/3اليووِ اٍصٍى (ثووب

ثِ ؿْشن تحميمبتي ٍ ووتشيي آؿوٌبيي هشثوَس ثوِ هشووض

هيبًگيي  ٍ)2/1ثبساى اػيذي (ثب هيبًگيي.)1/94

سؿذ اػت.
جذٍل  -6ضٌاخت پاسخگَیاى اس هفاّین ٍ ٍاژگاى ػلوی

2

ؿْشن تحميمبتي

21

15

64

2.25

3

هشوض سؿذ

2

8

90

1.24

4

ؿٌبخت ًؼجت

هشوض پظٍّـي

14.33

10.3

75.2

1.81

5

ثِ

وبًَى تفىش

3.75

10

86.25

1.32

اًتمبل فٌبٍسي

8

12

80

1.58

ًظبم هلي ًَآٍسي

4.7

6.8

88.5

1.36

خبهعِ هجتٌي ثش داًبيي

8.9

9.1

82

1.76

خبهعِ اطالعبتي

12

10

78

1.9

10

فٌبٍسي اطالعبت

17.5

11

71.5

2.16

11

ًبًَ

16

13

71

2.09

12

هٌْذػوووي طًتيوووه ٍ

7

12

81

1.98

ردیف

سیاد

1

پبسن علن ٍ فٌبٍسي

11

9

62

1.69

6
7
8
9

"ًْبدّبي
علن ٍ فٌبٍسي"
ٍ
"علَم ًَيي"

کن

هتَسط

هیاًگیي

ابؼاد
ػبارت

ؿجيِػبصي
ثبساى اػيذي

11.2

17

71.8

1.94

13
14

ؿٌبخت ًؼجت

اليِ اصٍى

25.5

34

40.5

2.1

15

ثوووِ هفوووبّين

آلَدگي هحيط صيؼت

24.5

42

33.5

2.79

16

صيؼت هحيطي

گشم ؿذى وشُ صهيي

22

51

27

2.63

گبصّبي گلخبًِاي

46

12.5

41.5

2.3

17
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30 28 25
2

50 45
42

45

62 57

70

80

88 85

12 10

ضکل  -4درصذ ػذم آضٌایی کاهل با هفاّین ػلن ٍ فٌاٍري

سطح داًص ػلوی

عوَهيتش ػَمًْ ،ن ٍ دٍاصدّن پبػخ كحيح دادُاًوذ ،اهوب

ػطح داًؾ علوي ؿوْشًٍذاى اكوفْبًي سا ،ثوب تَخوِ ثوِ

ثشخي گضاسُّب ،اص خولِ گضاسُّبي چْوبسدّن ،پوبًضدّن ٍ

هيبًگيي ولي دسكذ پبػخّبي دسػت پبػوخگَيبى ثوِ 13

ؿبًضدّن ووِ ثوِ هَضوَعبت توبسيخي هشثوَس ثوَدُاًوذ،

گضاسُ هَسد اػتفبدُ ،هيتَاى هعبدل  37/3اص  100اسصيوبثي

پبػخّبي دسػت اًذوي سا دسيبفت وشدُاًذ( .خذٍل.)7

وشد .دسكذ ًؼوجتبً ثوباليي اص پبػوخگَيبى ثوِ گوضاسُّوبي
جذٍل -7سطح داًص ػلوی پاسخگَیاى
سديف

دسػت

غلط

هشوض صهيي ثؼيبس داغ اػت(.دسػت)
ًَس ػشيعتش اص كذا حشوت هيوٌذ (دسػت)
افضٍدًيّبي غزايي ثبعث ثيوبسي للجي هيگشدد (دسػت)
ط ىّبي پذس تعييي هيوٌذ وِ يه خٌيي پؼش هتَلذ خَاّذ ؿذ يب دختش (دسػت)
ليضسّب ثب تشويت اهَاج كَتي وبس هيوٌٌذ (غلط)
الىتشٍىّب وَچىتش اص اتنّب ّؼتٌذ( .دسػت)
ّوِ تـعـعبت ساديَاوتيَ ًبؿي اص هلٌَعبت ػبخت اًؼبى ّؼتٌذ (دسػت).
آًتيثيَتيهّب ًِ تٌْب ٍيشٍعّب ،ثلىِ ثبوتشيّب سا ًيض هيوـٌذ (دسػت).
وـيذى ػيگبس ثبعث ػشطبى سيِ هيؿَد( .دسػت)
اوؼيظًي وِ تٌفغ هيوٌين ،تَػط گيبّبى تَليذ هيؿَد (دسػت).
ؿيشي وِ ثِ اؿعِ ساديَاوتيَ آلَدُ ؿَد ،ثعذ اص خَؿبًذى لبثل خَسدى اػت(.غلط)
صهيي دٍس خَسؿيذ هيگشدد( .دسػت)
ًَس خَسؿيذ ثبعث ػشطبى پَػت هيؿَد( .دسػت)
خْبى ثب يه اًفدبس آغبص ؿذ (غلط)
اًؼبىّبي ًخؼتيي ّوضهبى ثب دايٌبػَسّب صًذگي هيوشدًذ (غلط)
لبسُّبي صهيي دس طَل هيليَىّب ػبل حشوت داؿتِاًذ ٍ ّوچٌبى حشوت خَاٌّذ داؿوت
(دسػت)

ًوي داًن

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

عجبست

38.2
35.2
69.9
41
20
21.5
23
43
60.9
55.9
20
65.9
40
23
20
13.5

18.3
12.2
13.7
20
19.1
40.5
12
28
18.7
25.7
15
15.7
28
16
10
31.3

43.5
52.6
16.4
39
60.9
38
65
29
20.4
18.4
65
18.4
32
61
70
55.2
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ًگزش بِ ػلن ٍ فٌاٍري

اػت وِ اوثش پبػخگَيبى ًگشؽ هثجتي ثِ علون ٍ فٌوبٍسي

ًگشؽ پبػخگَيبى ثِ علن ٍ فٌبٍسي تَػط پبػخ آًْب ثوِ

داسًذ .ؿوْشًٍذاى ثيـوتشيي ًگوشؽ هثجوت سا ًؼوجت ثوِ

 20گَيِ وِ ثوشاي ػوٌدؾ اثعوبد پٌدگبًوِ ايوي هتغيوش
طشاحي ؿذًذ  -ثشسػي ؿذُ اػوت ووِ اص هيوبى آًْوب 10

"هؼؤٍليت دٍلت دس ثشاثوش علون " (ثوب هيوبًگيي ٍ )4/01
تأثيش علن ثش ؿشايط ؿغلي (ثب هيبًگيي  )4/47داسًوذ .آًْوب

گَيِ ًگشؽ هثجت ٍ  10گَيِ ًگشؽ هٌفي سا هيػٌدٌذ .

ّوچٌيي ًؼجت ثِ داًـوٌذاى (ثوب هيوبًگيي  ،)4/01فَايوذ

هيبًگيي وول ًگوشؽ پبػوخگَيبى ثوِ علون ٍ فٌوبٍسي دس

علن (ثب هيبًگيي  ٍ )3/9تأثيش علن ثوش ويفيوت صًوذگي (ثوب

هميبع  1تب  5ثشاثش ثب  4/11اػوت ٍ ثيوبًگش ايوي هَضوَپ

هيبًگيي ً )3/74گشؽ هثجتي داسًذ (خذاٍل.) 9ٍ8

جذٍل -8تَسیغ پاسخگَیاى بز حسب ًگزش دربارُ ػلن ٍ فٌاٍري (بز حسب در صذ)
سديف

وبهالً هَافمن

هَافمن

تب حذي

19
20

هخبلفن

تووأثيش علوون
ثووش ويفيووت
صًذگي

16
17
18

وبهالً
هخبلفن

15

6

13

46

49

43

3.7

1.9

2.5

10.8

33.8

51

4.29

69
57.3

17.8
14.3

9
13.8

2.5
7

1.8
7.8

4.49
4.6

71.5
5.8

19
2.5

4.8
5

2.8
18

2
68.8

4.55
4.41

68

18

7.5

4.5

2

4.45

78

14

5

1.8

1.3

4.65

20.5

17.5

60.9

.3

.7

2.37

پيـشفت علن ٍ تىٌَلوَطي ػوالهت ٍ ثْذاؿوت عووَهي سا تضوويي
هيوٌذ( .هثجت )

74.3

17

5.8

2

1

4.61

داًـوٌذاى هعوَالً اصدٍاج ًويوٌٌذ( .هٌفي)
داًـوٌذاى ٍلت وبفي ثِ خبًَادُ ٍ فشصًذاًـبى اختلبف ًوويدٌّوذ.
(هٌفي)

1.9
6

8.9
13

31.2
46

33.8
49

24.9
43

3.69
3.7

داًـوٌذاى هعوَال آدمّبي هزّجياي ًيؼتٌذ( .هٌفي)
داًـوٌذاى لذست خطشًبوي داسًذ( .هٌفي)

1.9
2.8

2.5
4.8

10.8
12.3

33.8
12.3

51
68

4.29
4.38

هؼوووؤٍليت
دٍلووووت دس
ثشاثش علن
تووأثيش علوون
ثووش ؿووشايط
ؿغلي

8

14

1.9

8.9

31.2

33.8

24.9

3.69

دٍلت ثبيذ ثِ پظٍّؾ علوي يبساًِ ثپشداصد( .هثجت )
دٍلت ثبيذ اص پشٍطُّبي علوي ،حتي اگش ػَدهٌذي فوَسي ًوذاسد ،ثوب
ّذف افضايؾ داًؾ ثـش حوبيت وٌذ (هثجت ).
اػتفبدُ اص علن ٍ فٌبٍسي خذيذ وبس سٍصاًِ سا خزاثتش هيوٌذ( .هثجت )
پيـشفت علن ٍ تىٌَلوَطي هَخوت ثيىوبسي ووبسگشاى خَاّوذ ؿوذ.
(هٌفي)
پيـشفت علن ٍ تىٌَلَطي ثشاي ًؼل خذيذ ؿشايط ووبسي ثْتوشي سا
ثِ ٍخَد هيآٍسد( .هثجت )

7

13

31.2
2.5

35
7

24.2
25.5

9.6
40.1

24.8

3.78
3.7

ًگووووووشؽ
دسثبسُ فَايذ
علن

ضشسّبي پظٍّؾ علوي ثيؾ اص فَايذ آى اػت(.هٌفي)
فَايذ پظٍّؾّبي علوي ثيؾ اص ضشسّبي آى اػت (گَيِ هثجت)
اگش تَػعِ علن ٍ فٌبٍسي ًتبيح صيبًجبسي ايدوبد وٌوذ ،حتووبً وـوفيبت
خذيذي ثشاي همبثلِ ثب آًْب پيذا خَاّذ ؿذ( .هثجت )
.فَايذ اوتـبفبت فضبيي ثيؾ اص ّضيٌِّبي آى اػت( .هثجت )
ّضيٌِّبي ثشًبهوِّوبي تلَيضيوًَي فضوبيي ثويؾ اص فَايوذ آى اػوت.
(هٌفي)
علن ثِ تٌْبيي هيتَاًذ هـىالت اخاللي ٍ فشٌّگوي هوب سا حول وٌوذ
(گَيِ هثجت)
علن ثِ خبيي هيسػذ وِ ثبعث اًمشام ًؼول ثـوش هويؿوَد (گَيوِ
هٌفي)
پيـشفت علن ٍ تىٌَلَطي ،صًذگي سا ػبدُتش ٍ آػبًتش هيوٌوذ (گَيوِ
هثجت)

6

11
12

3.8
49.7
42.7

8.3
26.1
38.9

29.3
17.2
14.6

31.2
5.1
2.5

27.4
1.9
1.3

3.7
4.16
4.19

اثعبد

عجبست

4
5

9
10

هيبًگيي

1
2
3

هيضاى هَافمت يب هخبلفت( ثشحؼت دسكذ)

ًگووشؽ ثووِ
داًـوٌذاى

پيـشفت علن ٍ تىٌَلَطي لزت فشدي اص صًذگي سا افضايؾ هويدّوذ.
(هثجت )
اوتـبفبت تىٌَلَطيه هَخت گؼتشؽ ؿيَُّبي غيشاًؼوبًي صًوذگي
هيؿًَذ( .هٌفي)
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جذٍل  -9هیاًگیي ًگزش بِ ػلن ٍ فٌاٍري ٍ ابؼاد آى در بیي پاسخگَیاى (هقیاس  1تا )5
ًگزش بِ ػلن ٍ

ًگزش بِ فَایذ

ًگزش بِ

ًگزش بِ

ًگزش بِ تأثیز

ًگزش بِ تأثیز

فٌاٍري

ػلن

داًطوٌذاى

هسؤٍلیت دٍلت

ػلن بز ضزایط

ػلن بز کیفیت

در بزابز ػلن

ضغلی

سًذگی

4/02

3/90

4/01

4/54

4/47

3/74

هيبًگيي

هطوئٌوبً يىووي اص هتغيشّووبي تأثيشگووزاس دس پبػووخ ثووِ

اػووتفبدُ ؿووذُ اػووتّ .وچٌوويي ،پووغ اص آصهووَى تحليوول

ػؤالّبي هشثَس ثِ دسن عوَهي اص علن ،هتغيوش " ػوطح

ٍاسيبًغ ،پغ آصهَى تَوي ًيض اًدبم ؿذُ اػت  .ايي پغ

تحليالت" اػت؛ ثوذيي تشتيوت ثوشاي همبيؼوِ هيوبًگيي

آصهَى ،ػطَ تحليلي هختلف سا ثِ كوَست دٍ ثوِ دٍ

ًوشات دسن عووَهي اص علون دس ثويي افوشاد داسايح ػوطح

ثب يىذيگش همبيؼِ هيوٌذ ٍ هعٌيداس ثَدى يب ًجَدى تفبٍت

تحليالت هتفبٍت ،اص آصهَى تحليل ٍاسيبًغ يوه طشفوِ

هيبًگيي ثيي ّش دٍ گشٍُ سا هـخق هيوٌذ.

جذٍل  -11هیاًگیي درک ػوَهی اس ػلن پاسخگَیاى بز حسب «سطح تحصیالت»
سطح تحصیالت

دکتزا ٍ باالتز

تعذاد افشاد

53

کارضٌاسی ارضذ
119

کارضٌاسی

دیپلن ٍ پاییيتز

138

74

هيبًگيي دسن عوَهي
اص علن(دس هميبع  1تب

62

70

47

56

)100

جذٍل ً -11تایج هزبَط بِ آسهَى تحلیل ٍاریاًس
آهارُ  ٍ Fسطح هؼٌیداري

هْوتزیي ًتایج آسهَى تَکی ٍ سطح هؼٌاداري حاصلِ

بزاي آسهَى تحلیل ٍاریاًس

)(HSD

تک راِّ
هيبًگيي دسن عوَهي اص علن دس ثيي ػطَ تحليلي

/780

هختلف هتفبٍت اػت.

ّوبىگًَِ وِ هـبّذُ هيؿَد ،هيبًگيي دسن عووَهي
اص علن دس ػطَ تحليلي هختلوف ،ثوِ طوَس هعٌوبداسي
هتفبٍت اػت .طجوك ًتيدوِ ثوِ دػوت آهوذُ ،افوشاد داساي
هذسن تحليلي دوتشا ثوب ػوبيش افوشادر هشثوَس ثوِ هموبطع
تحليلي ديگش ،اختالف هعٌبداسي دس ًووشُ دسن عووَهي
اص علن داسًذ ( .)sig >0/05ثيي ػطح تحليلي وبسؿٌبػي

F =10

ػطح تحليلي دوتشا ثب وبسؿٌبػي اسؿذ (ٍ )sig; 0/03
ػطح تحليلي دوتشا ثب وبسؿٌبػي ٍ ديپلن ()sig> 0/05

اسؿذ ثب ديپلن (ً )sig>0/05يض اختالف هعٌبداسي دس ًووشُ
دسن عوَهي اص علن ٍخَد

داسد.

دس پبيبى ،آهبسُّبي تَكيفي هشثَس ثِ چْبس ثعذ اكولي
دسن عوَهي اص علن اسالِ ؿذُ اػت :

خبهعِؿٌبػي وبسثشدي ،ػبل ثيؼت ٍ پٌدن ،ؿوبسُ پيبپي ( ،)53ؿوبسُ اٍل ،ثْبس 1393
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جذٍل -12آهارُّاي تَصیفی هزبَط بِ ابؼاد چْارگاًِ درک ػوَهی اس ػلن
آهارُّاي تَصیفی

ػالقِ بِ هَضَػات ػلوی

ًگزش بِ ػلن ٍ فٌاٍري

ضٌاخت هفاّین ػلوی

سطح داًص ػلوی

هيبًگيي

3.36

4.11

2.24

1.85

هيٌيون

2.1

3.74

1.94

0.95

هبوضيون

4.2

4.54

2.79

2.9

ًمبس دسكذي 25

2.9

3.86

2

1.01

50

3.45

4.01

2.1

2.4

75

3.84

4.48

2.54

2.7

بحث ٍ ًتیجِگیزي

گشديذ .ايي هَضَپ ثيبًگش ؿوىبف ثويي داًوؾ ٍ ًگوشؽ

يبفتِّب ًـبى داد هتغيش دسن عوَهي اص علن داساي چْوبس

اػت  .هذل ًموق گشايبًوِ ( هيلوش )2001 ،1988 ،1987

ثعذ اكلي «عاللِ ثِ هَضَعبت علوي»« ،ؿٌبخت هفوبّين

ايي ًتيدِ سا تأييذ هيوٌذ .ايوي هوذل ،هوشدم سا ثوِ عٌوَاى

علوي»« ،ػطح داًؾ علوي»ً« ،گشؽ ثِ علن ٍ فٌبٍسي» ٍ

پزيشًذگبى اًفعبلي علن دسًظش هويگيوشد .ثوش ايوي اػوبع،

يبصدُ ثعذ فشعي اػوت .هوذل عوبهلي تأييوذي هشتجوِ دٍم

هشدم ّويـِ اص داًؾ علووي هعتجوش عموت ّؼوتٌذ ٍ ايوي

هشثَس ثِ ػٌدؾ دسن عوَهي اص علن ًيض ،ؿوبخقّوبي

ًملبى داًؾ دس ثيي هشدم ثبيذ اكال ؿوَد .هوذل ًموق

ثشاصؽ خوَثي سا وؼوت ًووَد .پبيوبيي تووبم اثعوبد دسن

گشايبًِ ًـبى هيدّذ وِ ثخوؾ عظيووي اص هوشدم اص ًظوش

عوَهي اص علن ثب ضشيت آلفوبي وشًٍجوب ثوبالتش اص ٍ 0/7

علوي ثيؼَاد ٍ ثِ آى ثيعاللِاًوذ ( اًدووي علووي هلوي

ضووشيت ثبصآصهووبيي ثووبالتش اص  0/6دس حووذ هطلووَثي لووشاس

آهشيىووب .)2004 ،2002 ،2000 ،1998 ،اص ايووي صاٍيووِ،

داؿت .پبيبيي ول پشػـٌبهِ ًيض ثب آلفبي وشًٍجوب ٍ 0/84

ّوچٌبى وِ علن گؼتشؽ هييبثذ ،دٍلت ثبيذ ثىَؿذ ػَاد

ثبصآصهبيي  0/69دس حذ هطلَثي اػوت.دس ًْبيوتً ،ووشات

علوي ؿْشًٍذاى سا افضايؾ دّذ.

خبم گشٍُ ًوًَِ ً 384فوشي ثوِ ًووشُ هعيوبس ً ٍ zووشات

ثشسػي هيبًگيي هميبعّبي داًـوي ٍ ًگشؿوي دس ايوي

دسكذي ثشاي تعييي ٌّدبسيبثي پشػـٌبهِ تجذيل ؿذ .هيبًِ

هطبلعِ ًـبى هيدّذ وِ ػطح داًؾ پبػخگَيبى اص هيوضاى

ًوشات اػتبًذاسد ثشاثش ثب  0ثِ دػت آهذ ووِ ًـوبىدٌّوذُ

ًگشؽّبي آًبى ًؼجت ثِ علن ٍ فٌبٍسي پوبيييتوش اػوت .

تَصيع هتمبسى دادُّبػت .ثٌبثشايي ،پشػـٌبهِ تذٍيي ؿوذُ

دسن عوَهي پبػخگَيبى اص علن ٍ فٌوبٍسي ثوب تَخوِ ثوِ

دسن عوَهي اص علن داساي اعتجبس ػبصُ ٍ پبيبيي اػت ٍ اص

هميبعّبي ؿٌبختي دس حذ هتَػط ثِ پوبييي اػوتٍ ،لوي

ايي پغ هيتَاًذ دس تحميمبت اختوبعي ثِ هٌظَس ػٌدؾ

ثب دسًظش گشفتي هميبعّبي ًگشؿي ،ايي دسن افضايؾ پيذا

دسن عبهِ هشدم اص هفبّين علوي اػتفبدُ ؿَد.

هيوٌذ .پبػخگَيبى هوب داًوؾ اًوذوي اص علون ٍ فٌوبٍسي

ثش اػبع ًتبيح تَكيفيح حبكل ،عوَم هشدم ثوِ وؼوت

داسًذٍ ،لي ثِ آًْب اسصؽ ٍااليوي هويدٌّوذ .ايوي ؿوىبف

داًووؾ عاللووِ داسًووذ ٍ هيووبًگيي عاللووِ پبػووخگَيبى ثووِ

دسٍى ًگشؿي اص يهػَ ًبؿي اص پبييي ثَدى ثعذ ؿوٌبختي

هَضووَعبت علوووي ثووبالتش اص حووذ هتَػووط اسصيووبثي ؿووذ.

ٍ اص ػَي ديگش ثبال ثَدى ثعذ ًگشؿوي ًؼوجت ثوِ علون ٍ

ّوچٌيي ،ؿْشًٍذاى ًگشؽ وبهالً هثجتي ًؼجت ثوِ علون ٍ

فٌبٍسي اػت.

فٌبٍسي داسًذ ٍ هيبًگيي ًگشؽ آًْب دس هميوبع  1توب 100

اهووب هطبلعووبت ديگووش(لووبًعيساد ٍ هشؿووذيً )1390 ،ـووبى

ثشاثش ثب  80/4ثوِ دػوت آهوذ ،اهوب ػوطح داًوؾ علووي ٍ

هيدّذ وِ ثب ٍخَد پبييي ثَدى ػطح داًوؾ پبػوخگَيبى

ؿٌبخت افشاد اص هفوبّين علووي دس ػوطح پوبييٌي ثوشآٍسد

ًؼجت ثِ ًگشؽّبيـبى ،آًوبى دس همبيؼوِ ثوب پبػوخگَيبى

تذٍيي ،پبيبيي ػٌدي ،اعتجبسيبثي ٍ ٌّدبسيبثي هميبع ػٌدؾ «دسن عوَهي اص علن» دس اكفْبى
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ثشخي اص پيوبيؾّبي خبسخي دس وـَسّبي طاپي ،چيي ٍ

دليك ٍ داساي اعتجبس ٍ پبيبيي ثبال ًيبص اػوت توب ثتوَاى ثوِ

هبلضي ،اص ػطح داًوؾ علووي ثوبالتش ٍ ّوچٌويي ،ػوطح

خووَثي هفْووَم «دسن عوووَهي » سا دس ثوويي هووشدم ايووشاى

عاللِ ثبالتشي ثِ هَضَعبت علن ٍ فٌوبٍسي ثشخَسداسًوذ.

ػٌديذ .ثب فْن عويكتش دسن عبهِ هشدم اص علون ٍ هفوبّين

ثووب تَخووِ ثووِ ثووبال ثووَدى ًؼووجي ػووطح داًووؾ ٍ عاللووِ

علوي ،ػيبػتوذاساى علن ٍ تىٌَلَطي وـَس لبدس خَاٌّذ

پبػخگَيبى اكفْبًي دس هَسد هموَالت هوشتجط ثوب علون ٍ

ثَد اص اػتشاتظيّبي ثيـتشي اػتفبدُ وٌٌوذ ٍ ثوب تىيوِ ثوش

فٌبٍسي ،ايي پشػؾ هطوش هويؿوَد ووِ چوشا ٍضوعيت

ًيبصّب ٍ عاليك لـشّبي هختلف هوشدم ،يوبدگيشي علون ٍ

تَػعِ علن ٍ فٌبٍسي دس ايشاى اص وـَسّبيي چوَى طاپوي،

تىٌَلَطي ٍ اهىبى دػتيبثي ثِ هٌبثع آى سا ثْجَد ثخـٌذ.

چيي ٍ هبلضي پبيييتش اػوت .پبػوخ ايوي ػوؤال سا ًوِ دس
ووجَدّبي هشثَس ثِ ػطح داًؾ ،ثلىوِ ثبيوذ دس هموَالت
ديگشي خؼتدَ وشدً ،ظيشً :ظبم تَػوعِ علون ٍ فٌوبٍسي،
ػبختبسّبي والى التلبدي ،هتغيشّبي فشٌّگي ٍ اختوبعي
ٍ غيشُ.
هؼلوبً هَفميت آيٌذُ خبهعِ هب ثؼتِ ثِ ايي اػوت ووِ
دسن دليمي اص ايي هَضَپ داؿتِ ثبؿين وِ داًوؾ علووي
هشدم دس طَل صًذگيؿبى تب چِ حذ تَػعِ پيذا هيوٌوذ ٍ
ًگشؽ آًْب ًؼجت ثِ علون ٍ فٌوبٍسي چگًَوِ اػوت .ثوِ
عجبست ديگش ،عبهِ هشدم ثذٍى دسن هٌبػت اص خبيگبُ علن
ٍ فٌبٍسي دس صًذگي سٍصهشُ ٍ ثذٍى فْن ايٌىِ داًـووٌذاى
چِ وؼبًي ّؼتٌذ ٍ چگًَِ علن ٍ فٌبٍسي پيـشفت هيوٌذ
ٍ چِ خطشّب ٍ اهيذّبيي ثوشاي صًوذگي اًؼوبى ثوِ ٍخوَد
هيآٍسد ٍ حىَهتّب چِ ًمـي دس پيـجشد ٍ وٌتشل علون ٍ
فٌبٍسي داسًذ ٍ علن ٍ فٌبٍسي چِ استجبطي ثب ػطح تَػوعِ
ٍ سفبُ خبهعِ داسدً ،ويتَاًٌذ هـبسوت فعبل ٍ هوؤثشي دس
تَػعِ علوي خبهعِ داؿتِ ثبؿٌذ.
اخشاي پيوبيؾّبي دسن عوَهي اص علون دس هميوبع
هلي ،الصم اػت ٍ اهىبى همبيؼِ ثوش حؼوت تفوبٍتّوبي
هٌطمِاي ،لَهي ،صثبًي ٍ ديٌي سا فوشاّن هويآٍسد .هؼولوبً
اًدبم پيووبيؾّوبي ادٍاسي دس ػوبلّوبي هختلوف ٍ ثوِ
كَست پيوبپي ثوشاي ػوٌدؾ سًٍوذّب ٍ پوبيؾ داًوؾ ٍ
ًگشؽّبي ايشاًيبى ًؼجت ثِ علن ٍ فٌبٍسي ًيض الصم اػت.
ّوچٌيي ،اص ايي پيووبيؾّوب هويتوَاى ثوِ هٌظوَس ثْجوَد
ًگشؽّبي فشٌّگي هشدم ًؼجت ثِ علن ٍ فٌبٍسي اػتفبدُ
وشد .ثٌبثشايي ،پيؾ اص ّش چيض ثوِ اثضاسّوبي اًوذاصُگيوشي

هٌابغ
داًبييفشد« .)1388) . ،تحليلي ثش هَاًع تَليذ داًوؾ دس
حَصُ علَم اًؼوبًي؛ سٌّوَدّوبيي ثوشاي استموبي

ظشفيت ػيبػت هلي علن ايشاى» ،ػيبػوت علون ٍ
فٌبٍسي  ،)1(2كق .16-1
فبيشاثٌذ ،پبٍل .)1375( .ثوش ضوذ سٍؽ ،تشخووِ :هْوذي
لَام كفشي ،تْشاى :فىش سٍص.

لبػويٍ ،حيذ ،)1389( .هذل ػبصي هعبدلِ ػبختبسي ثوب
وبسثشد ًشم افضاس ايوغ ،تْشاى :خبهعِ ؿٌبػبى.
لوبًعيساد ،هحوووذ اهويي ٍ اثَالفضوول هشؿووذي.)1390( .
«پيوبيؾ فْن عوَهي اص علن ٍ فٌوبٍسي  :هطبلعوِ

هووَسدي ؿووْشًٍذاى تْشاًووي» ،فلوولٌبهِ علوووي-
پظٍّـي ػيبػت علن ٍ فٌبٍسي ،ػوبل ػوَم ،ؽ
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