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چکیدُ
زهیٌِ ٍ ّدف :ػَاهل ذاًَازگی هرتلف اس جولِ کیفیت رٍاتط ًَجَاًاى تا ٍالسیٌطاى ٍ ّوچٌیي چگًَگی تززاضت آًْا اس ایي رٍاتط
هیتَاًس تز رٍی ساسگاری اجتواػی ًَجَاًاى تاحیزگذار تاضس .اس ایي رٍ ّسف پژٍّص حاضز پیصتیٌیی سیاسگاری اجتویاػی زذتیزاى
ًَجَاى تزاساس تؼارؼ ٍالس -فزسًس ٍ سثکّای اسٌازی تَز.
رٍش بررسی :رٍش پژٍّص حاضز تَغیفی اس ًَع ّوثستگی تَز .جاهؼِ هَرز هطالؼِ زر ایي پیژٍّص زاًیصآهیَساى زتیزسیتاًی
زذتز زر ضْز تزٍجزز تَزًس کِ زر سال تحػیلی  1392-93هطغَل تِ تحػیل تَزًس ٍ اس هیاى آًْا ً 300فز تیِ رٍش ًوًَیِگییزی
ذَضِای تِ ػٌَاى ًوًَِ اًتراب ضسًس .تِ هٌظَر جوغآٍری زازُّا اس پزسطٌاهِّای تؼارؼ ٍالسًَ -جَاى ( ،)PACQسثک اسٌازی
( ٍ )ASQساسگاری اجتواػی استفازُ ضس .زر ایي پژٍّص تزای تجشیِ ٍ تحلییل زازُّیا اس آسهیَىّیای آهیاری ضیزیة ّوثسیتگی
پیزسَى ٍ رگزسیَى تِ ضیَُ گام تِ گام استفازُ ضس.
یافتِّاً :تایج تحقیق حاضز ًطاى زاز کِ تیي هتغیزّای تؼارؼ ٍالس -فزسًس ٍ ساسگاری اجتواػی ًَجَاًیاى ،راتطیِ هؼٌیازار ٍجیَز
زاضت ( ،)p<0/01اها تیي سثک ّای اسٌازی ٍ ساسگاری اجتواػی راتطِ هؼٌازار ًثَز .زر ًْایت تِ هٌظَر پیصتیٌی هتغیز سیاسگاری
اجتواػی ًَجَاًاى ،تؼس اس کٌارگذاضتي سثکّای اسٌازی ًتایج ًطاى زاز کِ هتغیز تؼارؼ ٍالس-فزسًس تَاًست  0/4اس هتغیز ساسگاری
اجتواػی را پیصتیٌی کٌس.
ًتیجِگیری :تا تَجِ تِ ًتایج پژٍّص حاضز هیتَاى گفت تؼارؼ تیي ٍالسیي ٍ فزسًساى هیتَاًس پیصتیٌیکٌٌسُ کاّص سیاسگاری
اجتواػی ًَجَاًاى تاضس اها سثکّای اسٌازی ًَجَاًاى زر ایي پژٍّص ًتَاًست پیصتیٌیکٌٌسُ ساسگاری اجتواػی آًْا تاضس.
ٍاشگاى كلیدی :ساسگاری اجتواػی ،تؼیییارؼ ٍالس -فزسًس ،سثکّای اسٌازی ،زذتزاى ًَجَاى.


هقدهِ

ساسگاری 1تِ تالشّا تزای هْار هَقؼیتّایی کِ تِطیَر تیالقَُ
استزسسا ّستٌس گفتِ هیضَز ( ٍ )1رٍضی است کیِ تَسییلِ آى
فزز ذَز را تا هحیط ٍ ّوچٌیي هحیط را تا ذَز ساسگار هییکٌیس
( .)2،3سییاسگاری را زر  3حییَسُ ػییاطفی ،تحػیییلی ٍ اجتوییاػی
هیتَاى تزرسی کزز .زر اییي هییاى سیاسگاری اجتویاػی ضیاهل
ساسگاری فزز تا هحیط اجتواػی ذَز است کِ هیتَاًیس تیا تغیییز
ذَز ٍ یا هحیط ّوزاُ تاضس ( .)2،3،4،5تِ ػثارت زیگز سیاسگاری
اجتواػی اًؼکاسی اس تؼاهل فزز تا زیگزاى ،رضایت اس ًقیصّیای
ذَز ٍ ًحَُ ػولکزز زر ًقصّا است (ّ ٍ )6وچٌیي ػاهل تقَیت
 .1زاًطجَی کارضٌاسی ارضس ،رٍاًطٌاسی ػوَهی ،زاًطکسُ رٍاًطٌاسی ٍ ػلیَم تزتیتیی ،زاًطیگاُ
ذَارسهی  ،الثزس ،ایزاى.
 .2کارضٌاس ارضس رٍاًطٌاسی ػوَهی ،زاًطکسُ رٍاًطٌاسی ٍ ػلیَم تزتیتیی ،زاًطیگاُ ذیَارسهی،
الثزس ،ایزاى.
*
(ًَیسٌدُ هسؤٍل) Email: Ali.rasooli686810@gmail.com
1 . Adjustment

سالهت رٍاًی ٍ جسواًی تلقی هیضَز کِ زر اًترابّیای هفییس
تِ فزز کوک هیکٌیس ( .)7سیاسگاری اجتویاػی زر ًَجَاًیاى تیِ
ػٌَاى هْنتزیي ًطاًِ سالهت رٍاى آًْا اس هثاحخی اسیت کیِ زر
زِّّای اذیز تَجِ تسیاری اس جاهؼِ ضٌاساى ٍ رٍاًطٌاساى را تِ
ذَز جلة کززُ است(.)8
ضزایط ذاًَازگی ،ضزایط تحػیلیّ ،یَش ٍ ،گیزٍُ ّوسیانى اس
ػَاهل هؤحز تز ساسگاری اجتواػی ّسیتٌس .زر اییي تییي ضیزایط
ذاًَازگی اس جولِ کیفییت رٍاتیط ٍالیسیي ٍ فزسًیساى اس اّوییت
تیطتزی تزذَرزار است (ًَ .)9اترص ٍ فتحی ( )10زر سهیٌِ تاحیز
رٍاتط ٍالس-فزسًس تز ساسگاری ًَجَاًاى ًطاى زازًس کِ رٍشّای
فزسًسپزٍری ٍالسیي تا سیاسگاری ًَجَاًیاى ارتثیاا زارز .تٌیاتزایي
تؼارؼ ٍالس -فزسًس 2کِ زر تزذی رٍاتط زیسُ هیضیَز ،هقَلیِای
است کِ هیتَاًس ساسگاری اجتواػی ًَجَاًاى را تحت تاحیز قیزار
زّس .زر ّویي راستا تسییاری اس غیاحةًظیزاى ػلیَم رفتیاری ٍ
2 . Parent- child Conflict

ًقص تعارض ٍالد -فرزًد ٍ سبکّای اسٌادی در پیصبیٌی …

 /11فصلٌاهِ ًسین تٌدرستی

اجتواػی هؼتقسًس کیِ هطیکالت سیاسگاری ٍ رفتیاری فزسًیساى،
هحػَل کیفیت ًاهٌاسة تؼاهالت ذاًَازُ ،فقساى حوایت ػاطفی
ٍالسیي ٍ تؼارؼ تیي ٍالسیي ٍ فزسًساى است ( .)11،12هسائلی کِ
اس ًظز ییک ًَجیَاى ػاهیل ایجیاز تؼیارؼ تییي اٍ ٍ ٍالیسیٌص
هی گززز ػثارتٌیس اس سیثک اػویال قیسرت ،کٌتیزل ّویِ جاًثیِ،
ذَززاری اس تِحساب آٍرى ًظیزات ًَجیَاى ،زر زسیتزس ًثیَزى
ٍالییسیيٍ ،ضییغ قییَاًیي ذییاًَازگی زر لحظییِ حاضییز ،اًتظییارات
غیزٍاقغتیٌاًٍِ ،جَز پیصزاٍری ٍالسیي ًسثت تِ ًَجیَاى ٍ ػیسم
پذیزش اًتقازّای ًَجَاى ( .)13زر ّز حال ،تِ ّواى اًیساسُ کیِ
پسیسُ تؼارؼ ٍالس– فزسًس هی تَاًس جٌثِ آسیةسا ٍ هطکلآفیزیي
زاضتِ تاضس ،هیتَاى تِ ػٌَاى یک فزایٌیس طثیؼیی زر رضیس زٍرُ
ًَجَاًی تِ آى ًگاُ کزز .تِ ػثارتی زیگز ،غزف ٍجَز تؼیارؼ را
هیتَاى تِ ػٌَاى یک فزایٌس طثیؼی زر هسیز رضس ذاًَازُ زاًست
ٍ ًویتَاى تِ طَر کاهل زر پی حذف تؼارؼ تزآهس.
آًچِ کِ تؼارؼ تیي ٍالسیي ٍ ًَجَاًاى را هییتَاًیس ذطزًیاو ٍ
چالصسا ساسزً ،گزضی است کِ ٍالیسیي ٍ تیِذػیَظ ًَجَاًیاى
ًسثت تِ ایي تؼارؼّا زارًس .تِ ػثارتی زیگزًَ ،جَاًیاى هوکیي
است تؼارؼ تا ٍالسیٌطاى را تِ کنکاری ٍ اضتثاّات ذَز ًسیثت
زٌّس یا آى را ًتیجِ ًاتَاًی پسر ٍ هازر زر تزقزاری رٍاتط غویواًِ
تساًٌس .زر ٍاقغ ًکتِ هْن ایي است کِ ًَجَاًاى زر هَرز تؼارضات
ایجاز ضسُ ،سثک اسٌاز زرًٍی زارًس ییا تیزًٍیی .اسیٌاز فزایٌیسی
است کِ اس طزیق آى هیتَاى زر هَرز ػلل زرًٍی یا تیزًٍی رفتار
ذییَز ٍ زیگییزاى ق ییاٍت کییزز ( .)13سییثک اسییٌاز یییک هتؼیییز
ضرػیت ًسثتا پایسار تا هثٌای ضٌاذتی است کِ ًطیاى هییزّیس
افزاز چگًَِ رٍییسازّای هخثیت ٍ هٌفیی سًیسگی ذیَز را تَجییِ
هیکٌٌس (ٍ .)14ایٌز )15( 11هؼتقس است افیزاز پیاهیسّای رفتیاری
ذَز را ًِ فقط تِ ػَاهیل زرًٍیی ییا تیزًٍیی ،تلکیِ تیِ ػَاهیل
پایسارً/اپایسار ٍ کٌتزلپذیز/غیزقاتل کٌتزل اسٌاز هییزٌّیس .افیزاز
زارای سثک اسٌاز ذَشتیٌاًِ اس افزازی کِ سثک اسٌاز تستیٌاًیِ
زارًس سالنتز ّستٌس ،چَى ایي افزاز هؼتقسًس کِ اػوالطیاى پیاهیس
کوی زارز ٍ کوتز تزای پیطگیزی اس تیواری ،رفتارّایطاى را تغییز
هیزٌّس ( .)16افزازی کِ زر هَرز رٍیسازّای هٌفی سثک اسیٌاز
زرًٍی ،پایسار ٍ کلی زارًس ًسثت تِ سایز افزاز ٍاکٌصّای هٌفیی
ٍ افسززگی تیطتزی ًیش اس ذَز ًطیاى هییزٌّیس ( .)17هَسیَی،
اسالم زٍست ٍ غثاری تٌاب ( )18زر پژٍّطی زر سهیٌِ راتطِ تیي
سثک اسٌازی ٍ جٌسیت ًطاى زازًس کیِ زذتیزاى زر رٍییسازّای
هخثییت ،سییثکّییای اسییٌازی تیزًٍییی ٍ زر رٍیییسازّای هٌفییی،
سثکّای اسٌازی کلی تیطتزی ًسثت تِ پسزاى زارا هیتاضٌس.
تِ طَر کلی هتغیز سثک اسٌاز هیتَاًس تیا هَلفیِّیای هْویی اس
سًسگی جسواًی ٍ رٍاًی افزاز زر ارتثاا تاضس ٍ ّوچٌیي تیِ ًظیز
هیرسس هیتَاًس تز ًحَُای کِ ًَجَاًاى رٍیسازّای اسیتزسسای
سًسگی اس جولِ تؼارؼ تا ٍالسیي را تؼثیز هیکٌٌس ،تاحیز تگذارز .اس
1 . Weiner

طزفی ًیش تحقیقات ٍ ًظزیات اس ایي تحج حوایت هییکٌٌیس کیِ
تؼارؼ ًَجَاًاى تا ٍالسیي ذَز هیتَاًس تز ساسگاری آًْا تاحیزگذار
تاضس.
تٌاتزایي پیژٍّص حاضیز ّیسف پییصتیٌیی سیاسگاری اجتویاػی
زذتزاى ًَجَاى تزاسیاس تؼیارؼ ٍالیسًَ -جیَاى ٍ سیثکّیای
اسٌازی تَز.
رٍش بررسی
رٍش پژٍّص ،تَغیفی اس ًَع ّوثستگی تَز .زر پژٍّص حاضیز
جاهؼِ آهاری هتطکل اس کلیِ ً 1400فز زاًیصآهیَس زذتیز ضیْز
تزٍجزز تَز کِ زر سال تحػیلی  1392-93زر حیال تحػییل زر
پایِّای زٍم ٍ سَم اس هقطغ زتیزستاى تَزًس .تیا تَجیِ تیِ اییي
هطلة کِ تؼساز حجن ًوًَِ تزای تحقیقات ّوثسیتگی تیِ طیَر
هتَسط ً 50فز اػالم ضسُ است ( ،)19زر تحقیق حاضز تا زرًظیز
گزفتي تؼساز هتغیزّا ٍ ّوچٌیي تِ هٌظَر افشایص اػتثیار تیزًٍیی
تحقیق ،تزای اًتراب ًوًَِ پژٍّص 300 ،زاًصآهَس تا استفازُ اس
رٍش ًوًَِگیزی ذَضِای اًتراب ضسًس .رٍش جوغآٍری زازُّا
زر ایي پژٍّص تِ زٍ رٍش هیساًی ٍ کتاتراًِای تَز .زر هطالؼیِ
حاضز تا رػایت تؼْسات اذالقی هَرز لشٍم ٍ تا کسیة رضیایت اس
آسهَزًیّا ٍ ّوچٌیي زازى اطویٌاى ذیاطز زر ذػیَظ رػاییت
هحزهاًِ تَزى اطالػات تسست آهسُ ،پزسطٌاهِّای هَرز ًظز زر
تیي ضزکتکٌٌسُّا پرص ضس ٍ اس آًْا ذَاستِ ضس تیا تیا ًْاییت
زقت ٍ غساقت تِ پزسصًاهِّا پاسد زٌّس .زر ًْاییت زازُّیا اس
طزیق ًزم افشار  SPSS-22هَرز تجشیِ ٍ تحلیل قزار گزفیت .زر
پژٍّص حاضز  3پزسطٌاهِ تِ ضزح سیز هَرز استفازُ قزار گزفت.
هقیاس سٌجص تؼارؼ ٍالس ًَجَاى ( :22)PACQایي پزسطیٌاهِ
تَسط اسسی یًَسی ٍ ّوکیاراى ( )21زر سیال  1390تیا ّیسف
سٌجص هیشاى تؼارضات تیي ٍالسیي ٍ ًَجَاًاى ساذتِ ضیس .اییي
هقیاس زارای  92پزسص هیتاضس کِ ّز پزسص زٍ تریص زارز.
ترص اٍل «فزاٍاًی تؼارؼ» ٍ تریص زٍم «ضیست تؼیارؼ» را
هیسٌجسً .وزُگذاری پزسصّا زر ّز ترص جساگاًِ ٍ تز اساس
هقیاس لیکزت پٌج زرجِای اًجیام هیی ضیَز .اسیسی یًَسیی ٍ
ّوکاراى ( )21ضزیة آلفای  0/96را تزای ّوساًی زرًٍی ترص
فزاٍاًی تؼارؼ ٍ ضزیة آلفای  0/98تزای ترص ضست تؼیارؼ
را تسست آٍرزُاًسّ .وچٌیي ضزیة تاسآسهایی ایي هقیاس ًیش تزای
ترص فزاٍاًی تؼارؼ  ٍ 0/72تزای ترص ضیست تؼیارؼ 0/74
تسست آهس (.)21
:33
پزسطٌاهِ سیثکّیای اسیٌازی( )ASQاییي پزسطیٌاهِ ییک
ٍسیلِی ذَزسٌجی است کِ اٍلیي تار تا ّسف اًساسُگیزی تثییي-
ّا ٍ اسیٌازّای افیزاز زر هیَرز ٍقیایغ غیزقاتیل کٌتیزل ،تَسیط
پتزسَى ٍ سیلیگوي ( )22تْییِ ضیس .اییي پزسطیٌاهِ زارای 48
2 . Parent-Adolescent Conflict Questionnaire
3 . Attributional Style Questionnaire
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هَقؼیت فزضی است کِ تزای ًطاى زازى تفاٍتّیای فیززی زر
سهیٌِی گزایص افزاز تِ اسٌاز ػلل ٍقایغ ذَضایٌس ٍ ًاذَضایٌس تِ
ػَاهل پایسار زر تزاتز ًاپایسار ،زرًٍی زر تزاتیز تیزًٍیی ٍ ،کلیی زر
تزاتز ذاظً ،وزُّایی را تِ زست هیزّس .سیاسًسگاى اییي اتیشار
ّوساًی زرًٍی آى را اس طزیق ضزیة آلفای کزًٍثاخ تیزای اتؼیاز
زرًٍی /تیزًٍی ،پایسار ً /اپایسار ٍ ،کلی /ذاظ تیِ تزتییة ،0/93
 0/90ٍ 0/89گشارش کززُاًس .ضیزایة ّوثسیتگی پزسطیٌاهِی
افسززگی تک تا ایي آسهَى تزای زرًٍی تَزى  ،0/42پایسار تیَزى
 ٍ ،0/12کلی تَزى  0/50گشارش ضسُ است ( .)22ایي پزسطٌاهِ
زر ایزاى تِ ٍسیلِی ذَاجِاهیزی (ٌّ )23جاریاتی ضسُ استّ .ز
کسام اس  48سؤال هَجَز زر ایي پزسطٌاهِ زارای زٍ گشیٌِ الیف ٍ
ب است کِ تِ اتؼاز ػلّی ذَشتیٌی زر رٍیسازّای هرتلف ًوزُی
یک تؼلق هیگیزز ٍ تِ اتؼاز ػلّی تستیٌیً ،وزُ غفز زازُ هیضَز.
کیویایی ٍ غزیة ( )24زر پیژٍّص ذیَز تیز رٍی زاًیصآهیَساى
هقطغ هتَسطِ ،پایایی ایي پزسطٌاهِ را زر هَرز حَازث تس ٍ ./85
تزای حَازث ذَب  ./74گشارش کززًس .ذَاجیِ اهییزی (ً )23ییش
ضزیة حثات یا پایایی ایي پزسطٌاهِ را اس طزییق تاسآسهیایی 0.78
گشارش کزز ٍ تزای هحاسثِی اػتثار هالو ایي آسهیَى ،ضیزیة
ّوثستگی آى را تا پزسطیٌاهِ  ،BDIهحاسیثِ کیززُ ،کیِ ًتیایج
حاکی اس اػتثار قاتل قثَل ایي پزسطٌاهِ تَز.
هقیاس ساسگاری اجتواػی :ایي پزسطٌاهِ تَسط سیٌْا ٍ سییٌ
تسٍیي ضسُ است ( .)25ایي پزسطٌاهِ زارای  60آیتن است کِ تِ
غَرت تلی ٍ ذیز طزاحی ضسُ است .ایي پزسطیٌاهِ قیازر اسیت
زاًصآهَساى را زر  3حَسُ ساسگاری اجتواػیّ ،یجاًی ٍ تحػیلی

اًساسُگیزی کٌس .زر ایي پزسطٌاهِ تزای پزسصّایی کیِ ًطیاى-
زٌّسُ ساسگاری ّستٌس ًوزُ غفز ٍ تزای زیگز پاسدّا ػسز  1زر
ًظز گزفتِ هیضَز .ضزیة پایایی ایي آسهیَى اس طزتیق رٍش زٍ
ًیوِکززى ٍ تاسآسهایی تِ تزتیة  0/93 ،0/95گشارش ضیسُ اسیت
( .)25اػتثار ایي آسهَى زر زاذل تَسط ساقی ٍ رجایی ( )26هَرز
تأییس قزار گزفتِ ضسُ است.
تجشیِ ٍ تحلیل زازُّا زر ایي پیژٍّص زر زٍ سیطت تَغییفی ٍ
استٌثاطی اًجام ضس .زر سطت تَغیفی اس آهارُّایی ًظیز هیاًگیي
ٍ اًحزاف استاًسارز ٍ زر سطت آهار استٌثاطی تزای آسهَى رٍاتیط
تیي هتغیزّا اس آسهَى رگزسیَى استفازُ ضس.
یافتِّا
زر جسٍل ،1هقسار هیاًگیي هتغیزّای ساسگاری اجتواػی ،تؼیارؼ
ٍالسًَ-جَاى ،سثک اسٌاز هٌفی ٍ سثک اسٌاز هخثیت تیِ تزتییة
تزاتز تا  16/25 ٍ 12/03 ،192/70 ،91/703هییتاضیس .زر ازاهیِ،
اًحزاف استاًسارز ًیش تزای هتغیزّای هَجَز هحاسثِ گززییس کیِ
هطاّسُ هی ضَز هتغیز تؼارؼ ٍالیسًَ -جیَاى تیا اًحیزاف هؼییار
 51/83زارای تیطتزیي اًحزاف هؼیار یا تِ ػثارتی پزاکٌسگی زازُ-
ّا ًسثت تِ هیاًگیي تَز .هتغیز سثک اسٌاز هٌفی ًیش تیا اًحیزاف
هؼیار  2/39زارای کوتزیي اًحزاف هؼیار یا تِ ػثیارتی پزاکٌیسگی
زازُّا ًسثت تِ هیاًگیي تَز.

جدٍل ( :)4اطالعات تَصیفی هتغیرّای پصٍّص

هتغیر
ساسگاری اجتواػی
تؼارؼ ٍالس ًَجَاى
سثک اسٌاز هٌفی
سثک اسٌاز هخثت

هیاًگیي
91/703
192/70
12/03
16/25

اًحراف هعیار
6/71
51/83
2/39
2/81

جدٍل ) :)1ضریب ّوبستگی پیرسَى بیي تعارض ٍالد -فرزًد ٍ سازگاری اجتواعی

هتغیر هالک
هتغیز پیصتیي
تؼارؼ ٍالسًَ -جَاى

جسٍل ضوارُ ً 2طیاىزٌّیسُ ضیزیة ّوثسیتگی پیزسیَى تییي
ساسگاری اجتواػی ٍ تؼارؼ ٍالس ًَجَاى هی تاضسً .تیایج تسسیت
آهسُ اس ایي جسٍل تزای هتغیز ساسگاری اجتواػی تا تؼیارؼ ٍالیس
ًَجَاى هقیسار ّوثسیتگی ( )p;0/001( ٍ )r; -0/246زر سیطت

سازگاری اجتواعی
سطت هؼٌیزاری
هقسار ّوثستگی
0/000
-0/246

 99زرغس اطویٌاى هؼٌازار تَز ٍ تا افشایص تؼارؼ ٍالسًَ -جیَاى
زر تیي پاسرگَیاىً ،وزات ساسگاری اجتواػی آًاى کاستِ ضس.

ًقص تعارض ٍالد -فرزًد ٍ سبکّای اسٌادی در پیصبیٌی …

 /14فصلٌاهِ ًسین تٌدرستی

جدٍل ( :)3ضریب ّوبستگی پیرسَى بیي هَلفِّای سبک اسٌادی ٍ سازگاری

سازگاری اجتواعی

هتغیر پیصبیي

هقدار ّوبستگی
-0/054
0/070

سثک اسٌاز هخثت
سثک اسٌاز هٌفی

جسٍل ضوارُ ً 3طیاىزٌّیسُ ضیزیة ّوثسیتگی پیزسیَى تییي
ساسگاری اجتواػی ٍ سثکّای اسٌازی (هخثت ٍ هٌفی) هیتاضیس.
ًتایج تسست آهسُ اس ایي جسٍل ًطاى هیزّس کِ تییي سیاسگاری

سطح هعٌیداری
0/353
0/231

اجتواػی تا سثک اسٌاز ًَجَاًاى ّوثستگی هؼٌازار ًثَز (-0/054
;.) p;0/353(ٍ )r

جدٍل ( :) 4خالصِ تحلیل رگرسیَى گام بِ گام برای تبییي سازگاری اجتواعی بر اساض هتغیرّای پیصبیي

گام
1

تؼارؼ

R

R2

0/209

0/044

 R2تعدیل
ضدُ
0/040

SE

B

SEB

β

t

6/57

-0/027

0/007

-0/209

-3/683

تزای تؼییي سْن تؼارؼ ٍالسًَ -جَاى ٍ سثکّیای اسیٌازی زر
تثییي ساسگاری اجتویاػی ،اس رگزسییَى تیِ رٍش گیام تیِ گیام
استفازُ ضس .سثکّای اسٌازی هخثت ٍ هٌفی اس هؼازلِ رگزسییَى
حییذف ضییسًس ٍ تٌْییا هتغیییز تؼییارؼ ٍالییسًَ -جییَاى زر هؼازلییِ
رگزسیَى تاقی هاًس کِ تا تَجِ تِ ستَى تتا ٍ سطت هؼٌازاری آى،
تِ اسای تغییز یک اًحزاف هؼیار زر تؼارؼ ٍالسًَ -جَاى -0/209
اًحزاف هؼیار تغییز زر ساسگاری ًَجیَاى رخ هییزّیس .تٌیاتزایي،
تؼارؼ ٍالسًَ-جَاى قازر تِ پیصتیٌی ساسگاری اجتویاػی اسیت.
تِ ػثارتی زیگز هیتَاى گفت افشایص تؼارؼّای ٍالسًَ -جیَاى
پیصتیٌی کٌٌسُ کاّص ساسگاری ًَجَاًاى زذتز هیتاضس .اییي زر
حالی است کِ زر پژٍّص حاضز تَاى تثییيکٌٌسگی سیثکّیای
اسٌازی زر هَرز ساسگاری اجتواػی هؼٌازار ًثَز.
بحث ٍ ًتیجِگیری
تا تَجِ تِ ًتایج تسسیت آهیسُ زر تحقییق حاضیز ،تییي تؼیارؼ
ٍالسیًَجَاى ٍ هتغیز ساسگاری اجتواػی راتطِ هؼٌازاری ٍجَز زارز
ٍ ّوچٌیي ،هتغیز تؼارؼ ٍالسًَ -جَاى تَاًست هتغییز سیاسگاری
اجتواػی را زر زذتزاى ًَجَاى پیصتیٌی کٌس .تیِ اییي هؼٌیا کیِ
ّزچِ تؼارؼ ٍالیس – ًَجیَاى زر ًَجَاًیاى زذتیز تیطیتز تاضیس،
ساسگاری اجتواػی آًْا کوتز ذَاّس تَز .ایي اهز هیتَاًس تِ ػلت
ایجاز چزذِای هؼیَب اس رٍاتط تاضس کِ تِ ًاساسگاری ًَجیَاى ٍ
تؼارؼ اٍ تا ٍالسیٌص زاهي هیسًس .کاهال طثیؼی است سهاًی کیِ
افییزاز اس زٍرُ کییَزکی تییِ هزحلییِ ًَجییَاًی هٌتقییل هیییضییًَس
زستذَش تغییزاتی زر جسین ٍ رٍاى ذیَز هییضیًَس کیِ ذیَز
هیتَاًس پایِای تزای زرو جسیس اس زًییای اطیزاف ٍی تاضیس .زر
ایي هزحلِی حساس ًَجَاًاى احساس ًیاس تِ استقالل تیطیتزی
ذَاٌّس زاضت کِ زر غَرت ػسم اهکاى ارضای ایي ًیاس تیِ طیَر

سطح
هعٌاداری
<0/001

طثیؼی احساس ًاذَضایٌسی تِ آًْا زست ذَاّس زاز .تیِ ػثیارتی
زیگز ًَجَاًاى اًتظار زارًس کیِ ٍالیسیي زرو تیطیتزی اس آًْیا ٍ
ذَاستِّایطاى زاضتِ تاضٌس ٍ تیِ آًْیا آسازی ًسیثتای تیطیتزی زر
هقایسِ تا زٍراى کَزکی تسٌّس تا تتَاًٌیس احسیاس ًییاس ذیَز تیِ
استقالل را پاسرگَ تاضٌس .زر هقاتل ،تزذیی ٍالیسیي ًییش هوکیي
است تِ ػلت ػسم زرو هٌاسة اس زٍرُ ًَجَاًی ،زر تزاتز ایٌگًَِ
تغییزات ٍ ذَاستِّای ًَجَاًیاى تیِ ضیست ایسیتازگی کٌٌیس .زر
ًتیجِ هیتَاى گفت رٍاتطی اس ایي زست هیتَاًس تاػج پافطاری
تیطتز ًَجَاًاى تزای استقالل ٍ اػالم هَجَزیتذَز ٍ ،زر هقاتیل
ًیش تزذَرز ضسیس ٍالسیي تا ایي ذَاستِّا تاضس کِ هیتَاًس پایِای
تزای ایجاز تؼارؼ تیي ٍالسیي ٍ ًَجَاًاى ضَز .ایي پیژٍّص تیِ
ٍالسیي تَغیِ هیکٌس اگز تِ زًثال تزقزاری رٍاتط غویواًِتیز تیا
ًَجَاًاى ذَز ٍ سایز اػ ای ذاًَازُ ذَز تاضٌس ،طثیؼتای تیِ رضیس
تْ تز ٍ سیاسگارتز ًَجَاًیاى ذیَز کویک ذَاٌّیس کیزز .زر ٍاقیغ
هیتَاى گفت ایجیاز ارتثیاا هییاى اػ یای ذیاًَازُ تیِغیَرت
تؼاهالت ػاطفی ٍ گفتگَ ٍ سؼی زر افشایص آى هیتَاًس هحیطی
ّواٌّ ٍ آراهصترص را تزای ًَجَاًاى تَجَز آٍرز ٍ زر ًْایت
تِ ساسگاری ٍ آراهص ذاطز آًْا کوک کٌس.
ًتایج تحقیق حاضز ّوچٌیي ًطاى زاز کِ راتطِ تییي هتغیزّیای
سثکّای اسٌازی ٍ ساسگاری اجتواػی زذتزاى ًَجیَاى هؼٌیازار
ًثَز .ایي یافتِ ّوسَ پژٍّصّایی هاًٌیس تحقییق ضییزاسی ()27
است کِ تِ تزرسی راتطِ تیي سثک اسٌازی ٍ ضیَُّای هسارا تیا
تٌص زر زاًصآهَساى پززاذیت ٍ هطیاّسُ کیزز کیِ تییي سیثک
اسییٌازی ٍ ضیییَُّییای هییسارا زر زاًییصآهییَساى ػییازی راتطییِی
هؼٌازاری ٍجَز ًسارز .الثتِ ،طثق پژٍّص ضیزاسی ( )27زر زاًیص
آهَساى تیشَّش تیي سیثک اسیٌازی ٍ ضییَُّیای هیسارا راتطیِ
حاغل ضسً .تایج هطالؼِ ضقاقی ( )28زر تزرسی آهَسش اسٌاز تیز
تابآٍری ٍ ساسگاری زذتزاى زتیزستاًی ،حاکی اس آى تَز کِ اییي
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آهَسش تز هیشاى تابآٍری ،ساسگاری کلی ،سیاسگاری آهَسضیی ٍ
اجتواػی آًاى احزگذار تَز ،اها احزی تز ساسگاری ػاطفی آًْا ًطاى
ًساز .تٌاتزایيً ،تایج تحقیقات اًسکی کِ زر ایي سهیٌیِ ٍجیَز زارز
ًیش تػَرتی کاهالی ّوسَ تا ّن ًیستٌس کِ ایي اهز هوکیي اسیت
ًاضییی اس ػییسم هطییرع ضییسى ًقییص تؼییییي کٌٌییسُ جٌسیییت،
تحػیالت ٍ فزٌّ زر راتطِ تیي ایي هتغیزّا تاضس .سیزا تِ طَر
هخالٍ ،قتی فززی زارای سثک اسٌاز هٌفی اسیت ،هوکیي اسیت
تحییت تییاحیز آهییَسشّییای ًاضییی اس هَقؼیییتّییای یییازگیزی ٍ
تحػیالت زر تزذی ضزایط هتؼازلتیز ػویل کٌیس ٍ ییازگیزی اٍ
تاػج ضَز کِ ّویطِ تِ گًَِای هٌفی تیِ ضیزایط زضیَار ًگیاُ
ًکٌس .اس طزفیّ ،وچٌاى کِ گفتِ ضیس طثیق تزذیی پیژٍّصّیا
زذتزاى زر رٍیسازّای هخثت ،سیثکّیای اسیٌازی تیزًٍیی ٍ زر
رٍیسازّای هٌفی ،سثکّای اسیٌازی کلیی تیطیتزی ًسیثت تیِ
پسزاى زارًس اها هوکي است ّویطِ ٍ زر ّوِ هیَارز اییي چٌییي
ًثاضس ،سیزا زذتزاى ٍ پسزاى زر جاهؼِ اهزٍسی تجزتیات هطیتزو
سیازی اس ًظز هَقؼیتّای تحػیلی ،ضزایط کاری ،ارتثاطات ٍ ...
تِ زست آٍرزُاًس ٍ ایي تز ضثیِ تِ ّین ضیسى سیثک اسیٌازّای
فززی -اجتواػی آًاى تاحیز زارز؛ تؼالٍُ ،اییي اضیتزاکات ٍ آسازی
ػول جاهؼِی اهزٍسی هرػَغای تزای زذتیزاى زر فزٌّی ّیا ٍ
ضْزّای هرتلف ایزاى کِ تزذیی گیزایص تیطیتزی تیِ سًیسگی
هسرى ٍ ًقص فؼانًِ سى زر اجتواع زارًس ٍ تزذی زر تافیتّیای
فکزی -فزٌّگی سٌتیتز ّسیتٌس ،هتفیاٍت اس ّین اسیت ٍ اییي
هَضَع تاػج تفاٍت تجارب یازگیزی افیزاز جاهؼیِ هرػَغیای اس
ًظز جٌسیتی زر تیي فزٌّ ّای هرتلف هیضَز .ایي تفاٍتّای
فزٌّگی زر ًَع ٍ هیشاى تجارب ٍ یازگیزیّیای اجتویاػی افیزاز
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هیتَاًس تز تؼسیل ضسى ییا ًطیسى سیثک اسیٌاز فیزز ًسیثت تیِ
هَقؼیتّای هرتلف فززی -اجتویاػی تیاحیز تگیذارز ٍ اییي اهیز
هوکي است یکی اس ػلل حػَل ًتایج هتفاٍت ٍ هثْن تحقیقیاتی
زر هَرز راتطِ تیي سثک اسٌاز ٍ ساسگاری اجتویاػی تیاضیس .تیِ
ػثارتی زیگز ،ریطِّای فزٌّگی -اجتواػی رضس ٍ تحَل سیثک
اسٌاز چَى زر هَرز ضیْزّای هرتلیف ٍ زٍ جٌسییت سى ٍ هیزز
هتفاٍت است تاػج هیضَز تا راتطِ تییي سیثکّیای اسیٌاز تیا
کارکزز ٍ ساسگاری اجتواػی ًیش زر ضیزایط ٍ ضیْزّای هرتلیف،
هتفاٍت تاضس .تز ایي اساس ،پیطٌْاز هیگیززز تیا پیژٍّصّیایی
جاهغ ٍ هثتٌی تز هقایسِّای تیي فزٌّگیی ٍ جٌسییتی زر هیَرز
راتطِ تیي هتؼیزّای هذکَر اًجام گییززّ .وچٌییي تیا تَجیِ تیِ
هحسٍزیتّیای پیژٍّص حاضیز اس جولیِ اسیتفازُ اس اتیشارّیای
هسازیکاغذی ٍ اًجام هطالؼِ تٌْا تز رٍی ضزکتکٌٌیسگاى زذتیز،
پییطٌْاز هیضَز کِ زر هطالؼات آتی اس رٍشّایی هاًٌس هػاحثِ
ًیش استفازُ ضَز ٍ ّوچٌیي تِ هٌظَر ایجاز اهکاى تیزای هقایسیِ
ّییز زٍ جییٌت زذتییز ٍ پسییز اس لحییا هتغیزّییای پییژٍّص،
ضزکتکٌٌسگاًی اس ّز زٍ جٌت ٍارز طزح تحقیق گززًس.
تطکر ٍ قدرداًی
ًَیسٌسگاى تز ذَز نسم هیزاًٌس اس توام ضزکتکٌٌیسُّیا ٍ تویام
کساًی کِ تِ ًحَی زر اجزای پژٍّص حاضز ًقص زاضتٌس ،کوال
تطکز را زاضتِ تاضٌس.
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