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زضیبفت ٔمبِ90/10/13 :ٝ
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چکیذُ

ّذف :ضٚشٞبی حُ تؼبضؼ ظ٘بضٛیی اظ ٔتغیطٞبی ثسیبض ٔٔ ٚ ٟٓحسٛة ٔیض٘ٛس و ٝتبثیط ثه ٝسهعایی
زض ضضبیت ظ٘بضٛیی زاض٘سِ .صا پژٞٚص حبضط ثب ٞسف ثطضسی سبذتبض ػهبّٔی ٚ ٚیژٌهیٞهبی ضٚاٖسهٙدی
پطسطٙبٔ ٝسجهٞبی حُ تؼبضؼ ضحیٓ ) (ROCI-IIزض ثیٗ ظٚخیٗ ایطا٘ی ا٘دبْ ضس.
رٍغ :پژٞٚص حبضط اظ٘ٛع پژٞٚصٞبی ٕٞجستٍی است ٕٝ٘ٛ٘ .پژٞٚص ضبُٔ ٘ 300فهط اظ فطٍٙٞیهبٖ
ٔتب ُٞضٟط ثٙسض ػجبس ثٛز ،و ٝث ٝضٚش ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی ذٛضٝای تػبزفی چٙس ٔطحّهٝای ا٘ترهبة ضهس٘س.
اثعاضٞبی پژٞٚص ،ز ٚپطسطٙبٔ ٝحهُ تؼهبضؼ  ٚ ROCI-IIحهُ تؼهبضؼ  CRQثهٛز .اظ آظٔه ٖٛآِفهبی
وط٘ٚجبخ  ٚضٚش تػٙیف ثطای ثطضسی پبیبیی اثعاض  ٚاظ ضطیت ٕٞجستٍی پیطس ،ٖٛتحّیُ ػبّٔی اوتطبفی
 ٚتبییسی ثطای ثطضسی اػتجبض سبظ ٜایٗ اثعاض استفبز ٜضس.
یافتِّا :پبیبیی پطسطٙبٔ ،ROCI-II ٝثب استفبز ٜاظ آِفبی وط٘ٚجبخ ثطای ذطزٔ ٜمیبسٞبی پطسطهٙبٔ ٝزض
زأ 0/70 ٝٙتب  0/75ثٝزست آٔسٓٞ .چٙیٗ پبیبیی اثعاض ثب استفبز ٜاظ ضٚش تػٙیف  0/68ثٛز٘ .تبیح تحّیُ
ػبُٔ اوتطبفی ٘طبٖ زاز و ٝپطسطٙبٔ ،ROCI-II ٝاظ پٙح ػبُٔ ،یىپبضچٍیّٔ ،عْ ضس ،ٜاختٙبثیٔ ،سّظ ٚ
ٔػبِح ٝتطىیُ ضس ٜاست ،و ٝزض ٔدٕٛع ایٗ ػٛأُ  70/81زضغس ٚاضیب٘س وهُ ضا تجیهیٗ ٔهیٕ٘بیٙهس.
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خس َٚثبضٞبی ػبّٔی چطذص یبفت٘ ٝطبٖ زاز ؤ ٕٝٞ ٝبزٜٞبی پطسطٙبٔ ٝزاضای ثبض ػبّٔی ثیطتط اظ 0/50
ٔیثبضٙس٘ .تبیح حبغُ اظ تحّیُ ػبُٔ تإییسی ٘طبٖ زاز ٔسَ پٙح ػبّٔی پطسطٙبٔ ،ROCI-II ٝاظ ثطاظش
ٔغّٛثی ثطذٛضزاض استٔ .مبزیط ضبذعٞبی ثطاظ٘سٌی زض حس لبثُ لجِٛی لطاض زاضهتٙسٚ .خهٛز ٕٞجسهتٍی
ٔثجت ٙٔ ٚفی ثیٗ ذطزٔ ٜمیبسٞبی ایٗ اثعاض ثب پطسطٙبٔ٘ ،CRQ ٝطبٖ زٙٞسٜی ضٚایی ٍٕٞطا ٚ ٚاٌطای
ٔغّٛة پطسطٙبٔ ،ROCI-II ٝاست.
ًتایج :ث٘ٝظط ٔیضسس ،پطسطٙبٔ ،ROCI-II ٝتٛاٖ الظْ ضا ثطای سٙدص سجهٞبی حُ تؼبضؼ ظ٘بضٛیی
ضا زض ثیٗ ظٚخیٗ ایطا٘ی زاضاست .اظ ایٗ پطسطٙبٔٔ ٝیتهٛاٖ اظ آٖ ثهطای ٔمبغهس ٔطهبٚضٜای  ٚپژٞٚطهی
زضظٔیٔ ٝٙسبئُ ظ٘بضٛیی ،ظٚج زضٔب٘ی ٚضٚاثظ ثیٗ فطزی ٘عزیه  ٚغٕیٕی استفبز ٜوطز.
کلیذ ٍاشُّا :پطسطٙبٔ ٝسجهٞبی حُ تؼبضؼ ،ظٚخیٗ ایطا٘ی ،سبذتبض ػبّٔی ٚٚیژٌیٞبی ضٚاٖسٙدی.
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همذهِ

ٔغبِؼبت ٔطثٛط ث ٝضفتبض ا٘سب٘ی ٘طبٖ ٔیزٞس و ٝتؼبضؼ خعیهی ٌطیع٘بپهصیط اظ ضٚاثهظ ا٘سهب٘ی
استٞ .ط فطزی ضٚش یٍب٘ٝای ثطای ٔمبثّ ٝثب تؼبضؼ زاضز .اٞتٕبْ ث ٝزضن سجه  ٚاٍ٘یعٜٞبی ذهٛز ،ثهٝ
ػال ٜٚسجه  ٚاٍ٘یعٜٞبی ٕٞسط ،وٕه ضبیب٘ی ث ٝحُ سبظ٘س ٜتؼبضؼ ذٛاٞس وطز .اٌهط ضاثغه ٝظ٘بضهٛیی
ثرٛاٞس ث ٝغٛضت پٛیب ازأ ٝیبثس ،اذتالف ٘ظطٞب ثبیس ث ٝضیٜٛای زضست حُ ضٛزٌ .هطچهٕٔ ٝىهٗ اسهت
تؼبضؼ اظ ٘ظط آٔبضی عجیؼی ثبضس ،أب اظ یىس٘ ٛجبیس ٔٙدط ث ٝذط٘ٛت والٔی  ٚخسٕب٘ی ضٛز  ٚاظ سهٛی
زیٍط ٘جبیس آٖ ضا سطوٛة وطز .اٌط ٕٞسطاٖ ضٚش سبظ٘سٜای ضا ثطای ٔمبثّ ٝثهب تؼهبضؼ ،ثه ٝوهبض ٍ٘یط٘هس،
ٕٔىٗ است ث ٝتسضیح اظ یهزیٍط خسا ضٛز٘س .سٙبضیٛی عالق ،یه ٔؼطو٘ ٝبٌٟب٘ی ٘یسهت ،ثّىه ٝفمهساٖ
تسضیدی غٕیٕیت ٘ ٚعزیىی است .ثٝعٛض ذالغ ٝتطس اظ تؼبضؼ  ٚاحسبسبت ٕٞطا ٜآٖ ٔیتٛا٘هس ٔٙدهط
ث ٝػسْ زضٌیطی زض ٔسبیُ  ٚزض ٟ٘بیت اثتسا عالق ٞیدب٘ی  ٚسپس عالق لب٘٘ٛی ضخ ٔهیزٞهس (ضهیطی،
 .)1387اٌطچٕٔ ٝىٗ است تؼبضؼ ثب احسبسبت ٔٙفی ٔطتجظ ثبضس  ٚتحت ثطذی اظ ضطایظ ث ٝػٛٙاٖ یهه
تٟسیس ثبِم ٜٛثٔ ٝحسٛة ضٛز٘ .ىت ٟٓٔ ٝایٗ است تؼبضؼ ث ٝػٛٙاٖ یه فطغت ثطای اضتمبی غٕیٕیت ٚ
ثٟجٛز ضٚاثظ ث ٝضٕبض ٔیآیسٓٞ .چٙیٗ ػسْ تٛافك ٕٔىٗ است ضب٘س یبزٌیطی ضا زض اذتیهبض ظٚخهیٗ لهطاض
زٞس و ٝاظ ضاٞجطزٞبی سبظ٘س ٜحُ تؼبضؼ ثطای سبظٌبضی ثب ٘یبظٞبی یهزیٍط ثٟطٌ ٜیط٘س (ثبضت.)2004 ،1
ضٚش حُ تؼبضؼ ث ٝچٙس زِیُ ٔ ٟٓاست :ا َٚایٗو ٝایٗ ضٚش تؼبُٔ ٔؤثط ثیٗ ظٖ  ٚضٞٛط ضا
تسٟیُ ٔیوٙس .ز ْٚایٗو ٝاحتٕبَ زاضز و ٝضاثغ ٝثیٗ ظٚخیٗ ثط اثط زضٔبٖ زض حبَ ثٟجٛز ثبضس ثهبظ تمبثهُ
ٔٙفی ثٚ ٝیژ ٜزض ٔٛلؼیتٞبی تؼبضؼآٔیع ٔ ٚطىُظا ضٚی ٔیزٞس و ٝثٝوبضٌیطی ضٚش حُ ٔطىُ ٔهب٘غ
اظ آٖ ٔیضٛز .س ْٛایٗو ٝثیٗ ظٚجٞبی زضٔب٘س ٚ ٜغیطزضٔب٘س ٜاظ ٘ظط ضهی ٜٛحهُ ٔطهىُ تفهب ٚت لبثهُ
تٛخٟی ٚخٛز زاضز  ٚظٚخیٗ زضٔب٘س ٜفبلس ٟٔبضتٞبی الظْ ثطای حُ ٔسبِٕتآٔیع ٔطىالت ذٛز ٞستٙس ٚ
آٔٛظش  ٚیبزٌیطی ایٗ ضٚش ثطای ظٚخیٗ ضطٚضی است .چٟبضْ ایٗو ٝث ٝعٛض لغهغ تؼهبضؼ ٔ ٚطهىُ
فؼّی ظٖ ٚضٞٛط ٔطىُ آذطضبٖ ٘یست  ٚزض آیٙس٘ ٜیع ٔطىالتی ثطٚظ ذٛاٞس وطز( .احٕسی .)1386 ،پٙدٓ
ضاثغ ٝثسیبض لٛی ثیٗ سجهٞبی سبظ٘س ٜحهُ تؼهبضؼ  ٚضضهبیت ظ٘بضهٛیی ٚخهٛز زاضز (حمیمهی1389 ،؛
ٞبضوس2010 ،2؛ ٌبتٕٗ1994 ،3؛ وطزن1995 ،4؛ ِ ًٙٞیٓ2000 ،5؛ ضحیٓ ،وبفٕٗ  ٚپسٙیىب.)2004 ،6
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ث ٝػمیس ٜثطذی اظ ٔحممبٖ حُ تؼبضؼ ،ث ٝا٘ٛاع ضاٞجطزٞبی ٔسیطیت تؼبضؼ اعالق ٔیضٛزوٝ
ضرع تٕبیُ زاضز زضٚضؼیت تؼبضضی اظ آٖٞب اسهتفبز ٜوٙهس (ضحهیٓ1983 ،؛ تیٙهً تهبٔی ٕٞ ٚىهبضاٖ ،
٘ .)2000ىت ٝحبئع إٞیت ایٗ است و ٝزض اغّت پژٞٚصٞهبی ا٘دهبْ ضهس ٜزٔ ٚفٟهٔ ْٛهسیطیت وهطزٖ
تؼبضؼ ٚ 2حُ تؼبضؼ 3یىسبٖ زض ٘ظط ٌطفت ٝضسٜا٘سٛٔ( .ضیتب2003 ،4؛ ضحیٓ ،وهبفٕٗ  ٚپسهٙیىب2004 ،؛
ضحیٓ1983 ،؛ ٌٛزٚیٗ2000 ،5؛ ٗٞای2003 ،ًٙ؛ ثبِٚع.)2008 ،6
ٔسَ ٍ٘طا٘ی ز ٚخب٘ج ٝحُتؼبضؼ :7ثِ ٝه ٛٔ ٚت ،)1964( 8ٖٛاِٚیٗ ثهبض الهساْ ثهٔ ٝفٟه ْٛسهبظی ثهطای
عجمٝثٙسی سجهٞبی حُتؼبضؼ ثیٗفطزی ٕ٘ٛز٘س .عجمٝثٙهسی آ٘هبٖ ثهٙٔ ٝظهٛض ضٙبسهبیی ضهیٜٞٛهبی
حُتؼبضؼ زض ٖٚسبظٔب٘ی ثٛز .آٖٞب ضیٜٞٛبی ثطذٛضز ثب تؼبضؼ ضا ث ٝپٙح سجه عجم ٝثٙسی ٕ٘ٛز٘هس وهٝ
ػجبتٙس اظ :حُٔسإِ ،9ٝا٘ؼغبف پصیطی ،10اخجبض سبظی ،11وٙبضٌٜیطی ٚ12سٟیٓ ضسٖ(،13ضحیٓٔ .)1983 ،هسَ
آٖٞب تٛسظ تٔٛبسٔ ،)1976(14دسزاً ٔٛضز تفسیط لطاض ٌطفت (ضحیٓ .)1983 ،تٔٛبس ٔ ،سَ ٔؼطفهی ضهسٜ
تٛسظ ثِ ٝه ٛٔ ٚت ٖٛضا ث ٝسبیط اثؼبز تؼبضؼ ثیٗفطزی  ٚفطاتط اظ تؼبضضبت زض ٖٚسبظٔب٘ی ثسهظ زاز .زض
پژٞٚصٞبی ثؼسی ٔطبثٔ ٝف ْٟٛثِ ٝهٛٔ ،ت ٚ ٖٛتٔٛبس سجهٞبی ضٚثط ٚضسٖ ثب تؼهبضؼ ثهیٗ فهطزی
زضز ٚثؼس اسبسیٍ٘ ،طا٘ی ٘سجت ث ٝذٛزٍ٘ٚ 15طا٘ی ٘سجت ث ٝزیٍطاٖٛٔ 16ضز ثطضسی لطاضٌطفت .اِٚیٗ ثؼهس،
زضخٝایی( ثبال یب پبییٗ) و ٝیه ضرع وٛضص ٔیوٙس تب ٍ٘طا٘یٞهبی ذهٛز ضا ثهطآٚضز ٜوٙهس  ،تٛضهیح
ٔیزٞس .زٔٚیٗ ثؼس زضخٝایی(ثبال یب پبییٗ) ضا و ٝیه ضرع وٛضص ٔیوٙس تب ٍ٘طا٘هیٞهبی زیٍهطاٖ ضا
1
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ثطآٚضز ٜوٙس ،تٛضیح ٔیزٞسٗٞ( .ای2003 ،ًٙ؛ سبض٘سٗٛٔ ،ضظ  ٚسٛیح  .)1999 ،1تطویت ایهٗ ز ٚثؼسوهٝ
ٔٙتح ث ٝپٙح سجه حُتؼبضؼ ثیٗفطزی ٔیضٛز ،و ٝزض ضىُ  -1اضائ ٝضس ٜاست.
ثبال

ٍ٘طا٘ی ٘سجت ث ٝذٛز

پبییٗ

ثبال
ٍ٘طا٘ی ٘سجت ث ٝزیٍطاٖ

ٔػبِحٝ

پبییٗ

ؼکل  -1ظبکّای حلتعارض بیيفردی
ثب تٛخ ٝث ٝضىُ  -1ضحیٓ ( ،)1983سجهٞبی حُتؼبضؼ ضا ث ٝپٙح سجه تمسیٓ ٔیوٙس .وهٝ
ٍ٘طا٘ی ٘سجت ث ٝذٛز ٍ٘ ٚطا٘ی ٘سجت ث ٝزیٍطاٖ زضٍٙٞبْ حُتؼبضؼ اسبس ایهٗ تمسهیٓثٙهسی اسهتٚ .
ٕٞیٗ تمسیٓثٙسی اسبس سبذت پطسطٙبٔ ، ROCI-II2ٝلطاض ٌطفت .ایٗ سجهٞب ػجبضتٙس اظ:
سجه یىپبضچٍیٔ :3ستّعْ إٞیت زازٖ ظیبز ثٍ٘ ٝطا٘یٞبی ذٛز ٍ٘ ٚطا٘یٞبی زیٍهطاٖ اسهت.
ایٗ سجه ٔستّعْ تططیه ٔسبػی ثیٗ ز ٚعطف استٔ ،ثُ ٌطٛزٌیٔ ،جبزِ ٝاعالػبت ،ثطضسی تفبٚتٞهب
 ٚیبفتٗ ضاٜحُ لبثُ لج َٛثطای ٞطز ٚعطف ٔیثبضس .افطاز زض استفبز ٜاظ ایٗ سجه  ٓٞثٔ ٝطبضوتٓٞ ٚ 4
 ٓٞث ٝاثطاظ ٚخٛزٔ 5یپطزاظ٘س .ثٙبثطایٗ تؼبضؼ ثب تٛخ ٝتفبٚتٞب  ٚخستدٛی ضاٜحُٞبی خسیس ث ٝغهٛضت
سبظ٘س ٜضفغ ٔیضٛز .زض ٟ٘بیت یه ٚضؼیت ثط٘س - ٜثط٘س 6ٜپیص ٔیآیس(ٌٛزٚیٗ .)2000 ،ایهٗ سهجه ثهب
حُ ٔسإِٔ ٝطتجظ است (ٔٛضیتب .)2003 ،ثبثبپٛض( ،)1385زض پژٞٚص ذٛز اظ ایٗ سجه تحت ػٛٙاٖ سهجه
ٕٞطاٞب٘ ٝیبز ٔیوٙس.
سجه ّٔعْ ضسٔ( ٜتؼٟس ضسٔ :7)ٜستّعْ إٞیت پبییٗ ثٍ٘ ٝطا٘یٞبی ذٛز  ٚإٞیت زازٖ ثبال ثٝ
ثٍ٘ ٝطا٘یٞبی زیٍطاٖ است ،تالش ثطای وبستٗ تفبٚتٞب  ٚتإویس وطزٖ ثط اضتطاوبت ثهٙٔ ٝظهٛض ضاضهی
1

- Sorenson, Morse and Savage
)- Rahim Organizational Conflict Inventory-II (ROCI-II
3
- Integrating style
4
- Cooperative
5
- Assertive
6
-Win -Win
7
- Obligating style
2
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وطزٖ زیٍطآٖٞ ،چٙیٗ اظ زیٍط ٔطرػٞٝبی ایٗ سجه ٔیتٛاٖ ثه ٝػهسْ اثهطاظ ٚخهٛزٔ ٚ 1طهبضوت زض
حُتؼبضؼ اضبضٕٛ٘ ٜز .زض ایٗ سجه فطز تٛخ ٝپبییٙی ثٚ ٝضؼیت ذٛز زاضز .ثٙبثطایٗ تؼبضؼ ث ٝػٛٙاٖ یه
ٔٛلؼیت ثبظ٘س -ٜثط٘س 2ٜزیسٔ ٜیضٛز .ثبثبپٛض( ،)1385زض پژٞٚص ذٛز اظ ایٗ سهجه تحهت ػٙهٛاٖ سهجه
ٟٔطثبٖ٘ب٘ ٝیبز ٔیوٙس.
3
سجه ٔسّظ  :ثٚ ٝسیّ ٝإٞیت زازٖ ظیهبز ٍ٘طا٘هیٞهبی ثه ٝذهٛز  ٚإٞیهت زازٖ پهبییٗ ثهٝ
ٍ٘طا٘یٞبی زیٍطاٖ ٔطرع ٔیضٛز .ایٗ سجه ث ٝػٛٙاٖ یه سجه ضلبثتی ضٙبذت ٝضس ٜاسهت .زض ایهٗ
سجه ضفتبض افطاز تحٕیُ وٙٙس ٜاست .زض ایٗ سجه فطز تالش ٔیوٙهس ثه ٝاٞهسافص زسهت یبثهس ،ثهسٖٚ
ایٗو ٝثطای زیٍطاٖ إٞیتی لبئُ ضٛز .افطاز زض استفبز ٜاظ ایٗ سجه ثٚ ٝسهیّٔ ٝطهبضوت پهبییٗ  ٚاثهطاظ
ٚخٛز ضٙبذتٔ ٝیض٘ٛس .زض ایٗ سجه یه ٚضؼیت ضلبثتی ثط٘س – ٜثبظ٘س 4ٜپیص ٔیآیس.
سجه اختٙبثی :5ثب إٞیت زازٖ پبییٗ ٍ٘طا٘یٞبی ث ٝذٛز  ٚزیٍطاٖ ٔطرع ٔیضٛزٔ .ؼٕٛالً ثب
ثب وٙبضٌٜیطی تٛؤْ است ،زض ایٗ سجه ٔسؤِٚیت ضا ث ٝضرع زیٍط ٚاٌصاض ٔیضٛز ،زٚضٔب٘سٖ اظ تؼهبضؼ،
چطٓ پٛضی اظ ػسْ تٛافك ،ذٖٛسطز ثٛزٖ  ٚذٙثی ثبلی ٔب٘سٖ اظ زیٍط ٚیژٌیٞبی ایٗ سجه است .افطاز
زض ایٗ سجه ث ٝػسْ ٔطبضوت  ٚػسْ اثطاظ ٚخٛز ٔیپطزاظز .ثٙبثطایٗ یه ٚضؼیت ثبظ٘س - ٜثبظ٘س 6ٜثٚ ٝخٛز
ٚخٛز ٔیآیس.
7
سجه ٔػبِحٕٞ : ٝبٖعٛض و ٝزض ضىُ ٔ -1طبٞسٔ ٜیضٛز ،زض ٔیبٖ سبیط سهجهٞهب ،سهجه
حُتؼبضؼ ٔػبِح ٝاظ یه ٔٛضغ ٔیب٘ ٝثطذهٛضزاض اسهت .ثهب یهه سهغح ٔتٛسهغی اظ إٞیهت زازٖ ثهٝ
ٍ٘طا٘یٞبی ذٛز  ٚزیٍطاٖ ٔطتجظ است .ایٗ سجه ثطاسبس یهه اسهتطاتژی زاز  ٚسهتس  ٚثطاسهبس یهه
تػٕیٌٓیطی زٚخب٘ج ٝلبثُ لج َٛاتربش ٔیضٛز ٍٙٞ ٚبٔی و ٝز٘ ٚفط اظ أتیبظات ٔسبٚی ثطذٛضزاض ثبضٙس اظ
ایٗ سجه ثٟطٔ ٜیثط٘س .ایٗ سجه ٔستّعْ  ٓٞاثطاظ ٚخٛز ٔ ٓٞ ٚطبضوت است ،أب زض ٔمبیسه ٝثهب سهجه
8
یىپبضچٍی اظ ضست وٕتطی ثطذٛضزاض است .ثٙبثطایٗ ث ٝایٗ ٔٛلؼیت ثه ٝػٙهٛاٖ ٘ه ٝثط٘هس٘ – ٜه ٝثبظ٘هسٜ
ٍ٘طیستٔ ٝیضٛز.

1

- Unassertive
- Lose -Win
3
- Dominating style
4
- Win – Lose
5
- Avoiding style
6
- Lose – Lose
7
- Compromising style
8
- No-win/No-lose
2
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ٞیچ یه اظسجهٞبی حُ تؼبضؼ ثٝعٛضعجیؼی ثطزیٍطی ثطتطی ٘هساضز (اِٚسه ٚ ٖٛاِٚسه،1ٖٛ
ٞ .)2000طیه زض ٔٛلؼیتٞبی ٔؼیٗ ٘ٚعز افطازٔرتّف زاضای فٛایسٔٚضطاتی است .ثٝعٛضآضىبضٞ ،هیچ ضاٜ
سبز ٚ ٜسّٟی خٟت حُ تؼبضؼ ا٘سب٘ی ٚخٛز ٘ساضز.ثبٞطٔٛلؼیت ثبیس ثبضٚیىطزی ٔحتبط ٔ ٚأَ ا٘سیطهب٘،ٝ
ثطذٛضز وطز.زضحُ تؼبضؼ ثبیسث ٝثسیبضی اظ ػٛأُ تٛخ ٝوطز،و ٝضبُٔ ضرػیت افطاز زضٌیط ،اضظشٞهبی
ثحثٚ ،سغح سطٔبیٌ ٝصاضی ٞطفطزثطای تسا ْٚضاثغٔ ٝیثبضس (ضیطی .)1387 ،ثٙبثطایٗ ثٟتطیٗ ضٚش حُ
تؼبضؼ ضٚضی است و ٝاظ خٙجٞٝبی ٔرطة تؼبضؼ ثىبٞس  ٚفطغت ضضس ،تؼبُٔ ٕٞ ٚىبضی ضا ثطای افطاز
فطا ٓٞآٚضز (وّ٘ٛی .)1998 ،ضاٞجطزٞبی حُ تؼبضؼ ٘ ٝتٟٙب ثٚ ٝسیّٚ ٝیژٌهیٞهبی ضرػهیتی ،ثّىه ٝثهٝ
ٚسیّٙٞ ٝدبضٞبی فطٍٙٞی – اختٕبػی  ٚخٙسیت ٘یع تؼیهیٗ ٔهیضهٛز (سهٛزی .)2009 ،2ثهٝعهٛض وّهی
سجهٞبی حُ تؼبضؼ زض ثیٗ افطاز  ٕٝٞخٛأغ ٚفطًٞٙٞب یىسبٖ ٘یست ثّى ٝزضوٙبضآٖ ثبیس ث ٝػٛأّی
ٓٞچ ٖٛسٗ ،خٙسیت افطاز ،لٔٛیت ٚضطایظ فطٍٙٞی -اختٕبػی تٛخ ٝوطز (ٔهبیتّ ،ٛثٛته ،ٛا٘هٛض ٟٔ ٚهبض،3
2012؛ چ2010 ،4ًٙ؛ یٔ ٚ ٛی ًٙچٗ2008 ،5؛ یهِٗیه2004 ،6ٛ؛ وهبی  ٚفیٙهه2002 ،7؛ تیٙهً تهبٔی،
1985؛ ِی  ٚضاٌبٖ.)1991 ،8
ضحیٓ ( ،)1983زض یه ٔغبِؼ ٝخبٔغ ثطٚی یه ٕ٘٘ 1219 ٝ٘ٛفطی ثه ٝتحّیهُ اػتجهبض  ٚپبیهبیی
 ROCI-IIپطزاذت .تحّیُ ػٛأُٙٔ ،ؼىس وٙٙس ٜپٙح سجه حُ تؼبضؼ ثٛزٔ .حبسج ٝضطایت پبیبیی ثهب
استفبز ٜاظ ثبظآظٔبیی ٕٞ ٚسب٘ی زض٘ٚی ثطای پٙح ذطزٔ ٜمیبس ایٗ پطسطٙبٔ ،ٝضضبیت ثرص ٌعاضش ضهس.
زض ازأ ٝتحّیُٞبی تفىیىی ،ضٛاٞس تدطثی ضا ثطای ضٚایی ایٗ پطسطٙبٔ ٝفطا ٓٞآٚضز .زض ٔغبِؼ ٝزیٍهطی
و ٝتٛسظ ضحیٓ ٍٙٔ ٚط ( )1994غٛضت ٌطفت ٕٞسب٘ی زض٘ٚی پطسطٙبٔ ٝثهب اسهتفبز ٜاظ آِفهبی وط٘ٚجهبخ
ثطای ذطزٔ ٜمیبسٞهبی پطسطهٙبٔ ٝزض زأٙه 0/72 ٝتهب ٌ 0/77هعاضش ضهس .ضحهیٓ ٍٙٔ ٚهط )1995( 9زض
پژٞٚطی ثط ضٚی یه ٕ٘٘ 1474 ٝ٘ٛفطی ث ٝثطضسی سبذتبض ػبّٔی پطسطٙبٔ ROCI-II ٝپطزاذتٙهس٘ .تهبیح
حبغُ اظ تحّیُ ػبُٔ تبئیسی ،پٙح ػبُٔ اغّی ایٗ ٔسَ ضا ٔٛضز تبئیس لطاض زازٓٞ .چٙیٗ ٘تبیح ٘طهبٖ زاز
و ٝایٗ اثعاض اظ ضٚایی ٍٕٞطا  ٚافتطالی ٔغّٛثی ثطذٛضزاض استٕٞ .سب٘ی زٚض٘هی ایهٗ اثهعاض ثهب اسهتفبز ٜاظ

1

- Olson and Olson
- Suʼudy
3
- Maitlo, Bhutto, Anwar, & Mahar
4
- Cheng
5
- Yu & Ming Chen
6
- Yin Liu
7
- Cai & Fink
8
- Lee & Rogan
9
- Magner
2
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آِفبی وط٘ٚجبخ ثیٗ  0/76تب ٌ 0/85عاضش ضس .ویٔ ٚ ًٙیّع )1990( 1زض پژٞٚطی ث ٝثطضسی ذػٛغهیبت
ضٚاٖسٙدی پطسطٙبٔ ،ROCI-II ٝپطزاذتٙس .پبیبیی ایٗ اثعاض ثب استفبز ٜاظ آِفهبی وط٘ٚجهبخ  0/72تهب 0/77
ٌعاضش ضسٓٞ .چٙیٗ ٘تبیح حبغُ اظ تحّیُ ػبّٔی اوتطبفی ٘طهبٖ زاز وهٔ ٝهبزٜٞهبی پطسطهٙبٔ0/89 ٝ
زضغس اظ ٚاضیب٘س وُ ضا تجییٗ ٔیٕ٘بیٙس.
2
ثبِٚع ( )2008زض پژٞٚطهی ثهٔ ٝمبیسه ٝزٚپطسطهٙبٔ ٝاضتجهبعی  FOCQ ٚ ROCI-IIزضٔیهبٖ
زا٘طدٛیبٖ پطزاذت٘ .تبیح پژٞٚص ٘طبٖ زازو ٝپطسطٙبٔFOCQ ٝسبذتبض ضضبیت ثرطی ثهطای تحّیهُ
ػبُٔ تإییسی زاضز.تحّیُٞب ٘طبٖ زاز و ٝچطذص ػٛأهُ  ROCI-IIثسهیبض ضهؼیف ٞسهتٙس ٔ ٚهٙؼىس
وٙٙس ٜتجییٗ ٘ظطی ثطای ضٚاثظ ثیٗ ٔتغیطٞهب ٘یسهتٙسٞ .هٓچٙهیٗ ٘تهبیح ٘طهبٖ زاز  FOCQاظ تٛا٘هبیی
ثیطتطی ثطای ٔتٕبیع سبذتٗ تفبٚتٞبی فطٍٙٞی  ٚخٙسیتی زض حُ تؼبضؼ ثطذٛضزاض است .ثبِٚع ()2008
زض پژٞٚص ذهٛز ٔمهبزیط ضهبذعٞهبی  0/07 ،RAMSEA ٚ 0/84 ،TLI ،0/91 ،GFI ، 0/87 ،CFIضا
ٌههعاضش ٕ٘ههٛز.وهه ٝثیههبٍ٘ط ثههطاظش ضههؼیف ٔههسَ پطسطههٙبٔٞ ROCI-II ٝسههتٙسٖٚ .زی ِٚیههطت ٚ
وبثب٘فٔ )1990(،3ؼتمس٘سو ٝسجه ٔسهّظ زضٔمبثهُ چٟهبض سهجه زیٍهط لهطاض زاضز ٞهٓچٙهیٗ ز ٚسهجه
یىپبضچٍی ٔ ٚػبِح ٝزض ٔسَ زٚٚخٟی (ٍ٘طا٘ی ز ٚخب٘ج )ٝزاضای سبذتبض ٔطبثٞ ٝستٙس ٚ .ثیصتطیٗ اضتجبط
ضا ثبیىسیٍط زاض٘س ٓٞچٙیٗ آ٘بٖ اظٟبض زاضتٙس و ٝزضثسیبضی اظ پژٞٚصٞب اضتجبط ٘ظهطی ػٛأهُ پٙدٍب٘هٝ
پطسطٙبٔ ROCI-II ٝضضبیت ثرص ٌعاضش ضس.
ٗٞای )2003( 4ًٙزضپژٞٚطی ث ٝاضظیبثی پطسطٙبٔ ٝسجهٞبی حُ تؼبضؼ ) (CRQپطزاذهت.
زض ایٗ پژٞٚص ثطای ثطضسی اػتجبض ٔالوی( 5ث ٝضی ٜٛضٚایی ٕٞعٔبٖ )6پطسطٙبٔ ،(CRQ) ٝاظ پطسطهٙبٔٝ
 ROCI-IIاستفبز ٜضس .و ٝضٚایی ٔالوی آٖ ٔٛضز تبئیس لطاض ٌطفت .ثطضسی ٕٞسب٘ی زض٘ٚی ثهب اسهتفبز ٜاظ
آِفبی وط٘ٚجبخ ضا ػسز  0/87ضا ٘طبٖ ثطای  ROCI-IIزازٔ .حبسجٕٞ ٝجستٍی ثیٗ ذطزْ ٔمیبسٞبی زٚ
پطسطٙبٔ٘ ٝطبٖ زاز و ٝسجه یىپبضچٍی ثب ذطزٔ ٜمیبسٞبی فضب ٛٔ ٚلؼیت ،ضهفبف سهبظی ،تٛخه ٝثهٝ
٘یبظٞب ،ایدبز ضاثغٕٞ ٝىبضی ٔثجت  ٚلسضتٕٙس ،تٕطوع ثطآیٙس ،ٜاضائٌ ٝعیٞٝٙبی ثطای سٛز ٔتمبثهُ ،ثسهظ ٚ
اضائ ٝوبضٞبی ضس٘ی ٔ ٚالحظ ٝوبضی ثیص اظ حس ،زاضی ضاثغٔ ٝثجت ٔ ٚؼٙیزاضی ثهٛز .سهجه ٔسهّظ ثهب
ذطزٔ ٜمیبسٞبی تٛخ ٝث٘ ٝیبظٞب ،ایدبزضاثغٕٞ ٝىبضی ٔثجت  ٚلسضتٕٙس ،تٕطوع ثطآیٙس ٚ ٜاضائٌ ٝعیٞٝٙهبی
1

- King, & Miles
- Focus of Communication Questionnaire
3
- van de Vliert, & Kabanoff
4
- Henning
5
- Criteria-related validity
6
- Concurrent validity
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ثطای سٛز ٔتمبثُ زاضای ضاثغٙٔ ٝفی ٔ ٚؼٙیزاضی ثٛز .سجه اختٙبثی ثب ذطزٔ ٜمیبسٞبی ضهفبف سهبظی،
تٕطوع ثط آیٙس ،ٜاضائٌ ٝعیٞٝٙبی ثطای سٛز ٔتمبثُ زاضای ٔ ٚالحظ ٝوبضی ثیص اظحسزاضای ضاثغٙٔ ٝفهی ٚ
ٔؼٙیزاضی ثٛز.سجه ٔػبِح ٝثب ذطزٔ ٜمیبسٞبی فضب ٛٔ ٚلؼیت ،ایدبز ضاثغٕٞ ٝىبضی ٔثجت  ٚلسضتٕٙس،
تٕطوع ثطآیٙس ٚ ٜاضائٌ ٝعیٞٝٙبی ثهطای سهٛزٔتمبثُ ٔٚالحظه ٝوهبضی ثهیص اظحهس زاضی ضاثغهٔ ٝثجهت ٚ
ٔؼٙیزاضی ثٛز.سجه ّٔعْ ثب ذطزٔ ٜمیبس فضب ٛٔٚلؼیت زاضای ضاثغٔ ٝثجت ٔ ٚؼٙیزاضی ثٛز.
ٞط چٙس و ٝثبیسٔتصوطضس پطسطٙبٔٞٝبی زیٍطی زضظٔی ٝٙحُ تؼبضؼ ث ٝظثبٖ فبضسی ٚخٛز زاضز
اظخّٕٔ ٝمیبس حُ ٔطىُ ذهب٘ٛاز ،ٜاحٕهسی ( )1386وه ٝثهیصتهط ٔٙبسهت ظٚخهیٗ ٔتمبضهی ذهسٔبت
ٔطبٚضٜای است .پطسطٙبٔ٘ ،CRQ ٝیع زضظٔی ٝٙحُ تؼبضؼ ثٝوبض ثطزٔ ٜیضٛز ایٗ پطسطٙبٔ ٝایهسٜٞهبی
اضتجبعی ٔطتجظ ثب ٚضؼیت تؼبضضی ضا ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٔیزٞهس .اظ زیٍهط اٞهساف  ،CRQسهٙدص زضن
افطاز اظٚالؼیت ٚ ٚضؼیت تؼبضضی ٔیثبضهس .ظیهبز ثهٛزٖ سهٛاَٞهب ( 41سهٛاَ) ٚ ،CRQ ،ػهسْ ثطضسهی
ضیٜٞٛبیی ضا و ٝافطاز ثٚ ٝضؼیت تؼبضضی پبسد ٔهیزٙٞهس اظ ٔحهسٚیتٞهبی ایهٗ پطسطهٙبٔٔ ٝحسهٛة
ٔیض٘ٛس .وٓ ثٛزٖ تؼساز سٛاَٞهبی( 28سهٛاَ) ٚ ، ROCI-II ،اضظیهبثی پبسهدٞهبی افهطاز زض ٚضهؼیت
تؼبضضی ٌ ٚستطزٌی وبضثطز آٖ ظٔی ٝٙحُتؼبضؼٞبی ثیٗفطزی ٔثُ ذهب٘ٛاز ،ٜزٚسهتبٖ ٕٞ ٚطهیطٜٞهب اظ
ٔعیبی پطسطٙبٔٔ ، ROCI-II ٝحسٛة ٔیض٘ٛس .استفبز ٜاظ پطسطٙبٔ ، ROCI-II ٝزض سبَٞبی اذیهط زض
وطٛضٞبی ٔتؼسز  ٚزض پژٞٚصٞبی ٔطثٛط ث ٝحُ تؼبضؼ ضٚث ٝافعایص ثٛز ٜاست استفبز ٜاظ آٖ ث ٝػٛٙاٖ
یه اثعاض ٔ ٟٓزض ظٔی ٝٙحُ تؼبضؼ وبضثطز فطاٚا٘ی پیسا وطز ٜاسهت (٘ٚهً ٘ ٚػهطِ .)2010 ،1هصا وٕجهٛز
چٙیٗ اثعاضی ث ٝظثبٖ فبضسی ثب تٛخ ٝثٌ ٝستطزٌی وبضثطز آٖ ،پژٞٚطٍطاٖ ،پژٞٚص حبضط ضا ث ٝا٘دبْ ایٗ
پژٞٚص ض ٖٕٛٙٞسبذت .زض ذػٛظ ضطٚضت ایٗ پژٞٚص ثبیس ذبعط ٘طبٖ سبذت و ٝثب تٛخ ٝث ٝإٞیت،
حُ سبظ٘س ٜتؼبضضبت ظ٘بضٛیی  ٚضاثغ ٝآٖ ثجبت  ٚضضبیت ظ٘بضٛییٚ ،خٛز اثعاضی ٔٙبست خٟت ضٙبسهبیی
سجهٞبی حُ تؼبضؼ ،ثسیبض ضطٚضی است .اظ سٛی زیٍط زض سبَٞبی اذیط تٕطوع ثیصتط پژٞٚصٞهبی
ا٘دبْ ضس ٜزض ظٔی ٝٙحُ تؼبضؼ زض ظٔیٔ ٝٙحیظٞبی سبظٔب٘ی ثٛز ٜاست  ٚوهٓتهط ثهٔ ٝسهبئُ ظ٘بضهٛیی
پطزاذت ٝضس ٜاست (ًِٙٞیٓٓٞ .)2000 ،چٙهیٗ ثهب تٛخه ٝثه ٝضهطایظ فطٍٙٞهی خبٔؼه ٝایهطاٖ ،ثطضسهی
ٚیژٌیٞبی ضٚاٖسٙدی اثعاضٞبی ضایح زض ایٗ حٛظٕٞ ٚ ٜب ًٙٞسبظی  ٚتغبثك آٖٞب ثب ضهطایظ فطٍٙٞهی
خبٔؼٔ ٝیتٛا٘س وٕه ضبیب٘ی ث ٝپژٞٚصٌهطاٖ ،زضٔهبٌٖهطاٖ ذهب٘ٛاز ٚ ٜظٚخهیٗ زض ظٔیٙه ٝحهُ سهبظ٘سٜ
تؼبضضبت ظ٘بضٛیی ٕ٘بیس.
ثٝعٛض وّی زستیبثی ث ٝآظٔ٘ٛی ٔؼتجط  ٚلبثُ اعٕیٙبٖ و ٝثتٛا٘س سجهٞهبی حهُ تؼهبضؼ ضا زض
ثیٗ ظٚخیٗ ایطا٘ی ٘طبٖ زٞسٞ ،سفی است ؤ ٝحممبٖ زض ایٗ پژٞٚص زض پی زست یبفتٗ ث ٝآٖ ٞستٙس.
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رٍغ

پژٞٚص حبضط اظ ٘ٛع پژٞٚصٞبی تحّیُ ٔبتطیس ٕٞجسهتٍی یهب وٛاضیهب٘س اسهت .اظ خّٕهٝ
پژٞٚصٞبیی و ٝزض آٖٞب ٔبتطیس ٕٞجستٍی یهب وٛاضیهب٘س اسهتفبزٔ ٜهیضهٛز ،تحّیهُ ػهبّٔی ٔ ٚهسَ
ٔؼبزالت سبذتبضی است .زض تحّیُ ػبّٔی ٞسف تّریع ٔدٕٛػٝای اظ زازٜٞب یب ضسهیسٖ ثهٔ ٝتغیطٞهبی
ٔى( 1ٖٛٙسبظ 2)ٜاست (سطٔس ،ثبظضٌبٖ  ٚحدبظی .)91 :1385 ،خبٔؼ ٝپژٞٚص حبضط ضبُٔ وّیه ٝزثیهطاٖ
ٔتب ُٞزثیطستبٖٞبی (ثس ٖٚاحتسبة ٔسیطاٖ ٔ ٚؼب٘ٚیٗ ٔساضس ٔمغغ ٔتٛسغ )ٝضٟط ثٙسضػجبس ثهٛز وهٝ
تؼساز آ٘بٖ ثطاثط ثب ٘ 1250فط ثٛز .و ٝثب ضٚش ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ذٛضٝای چٙس ٔطحّٝای ا٘تربة ضس٘س .ثطاسهبس
خس َٚوطخسی ٛٔ ٚضٌبٖ ،)1970( 3حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛپهژٞٚص ٘ 297فهط ثهطآٚضز ضهس .زض ٔطحّه ٝا َٚاظ ثهیٗ
زثیطستبٖ زِٚتیٙٞ ،طستبٖٞبی فٙی  ٚوبضزا٘ص  ٚزثیطستبٖٞبی غیط زِٚتی ،زثیطستبٖ زِٚتی ث ٝغهٛضت
تػبزفی ا٘تربة ضس٘س .زض ٔطحّ ٝز 30 ،ْٚزثیطستبٖ زذتطا٘ٚ ٝپسطا٘ ٝاظ ٘بحی 25ٚ 1 ٝزثیطستبٖ زذتطا٘ٚ ٝ
پسطا٘ ٝاظ ٘بحی 2 ٝا٘تربة ضس٘س .سپس ثب ضخٛع ثٔ ٝساضس ٚثب زض ٘ظطٌطفتٗ افت آظٔٛز٘یٞب ٚػسْ ػٛزت
زازٖ پطسطٙبٔ ٝاظ عطف ضطوت وٙٙسٌبٖ 320 ،پطسطٙبٔ ٝثیٗ آظٔٛز٘یٞب تٛظیهغ ٌطزیهس زض ٟ٘بیهت 312
پطسطٙبٔ ٝػٛزت زاز ٜضس ٜث ٝپژٞٚطٍط 300 ،پطسطٙبٔٝی آٖ ،و ٝث ٝزضستی تىٕیُ ضس ٜثٛز٘س ا٘تربة ٚ
ٔٛضز تحّیُ لطاض ٌطفٙتس  12ٚپطسطٙبٔ ٝزیٍط ث ٝزِیُ ٘بلع ثٛزٖ اظ تحّیُ ذبضج ضس٘س.
ابسار -1 :پطسطٙبٔ ٝسجهٞهبی حهُ تؼهبضؼ ضحهیٓ  :ROCI-IIپطسطهٙبٔ ROCI-II ٝتٛسهظ ضحهیٓ
( )1983ثطای ا٘ساظٌ ٜیطی سجهٞبی حُ تؼبضؼ سبذت ٝضس .پطسطٙبٔ ٝسجهٞبی حُتؼبضؼ ROCI-II
ٔىب٘یعٔی ثطای ا٘ساظٌٜیطی پٙح ضیٜٛای است و ٝافطاز ث ٝتؼبضؼ پبسد ٔیزٙٞس .پٙح سجه حُ تؼهبضؼ
ضٙبسبیی ضس ٜضیطه ٝزض وبضٞهبی ثهِ ٝهه ٛٔ ٚته )1964( ٖٛزاضز .ضحهیٓ  ٚث٘ٛبٔهب )1979( 4ثه ٝغهٛضت
ٌستطزٜای اظ ایٗ پطسطٙبٔ ٝاستفبز ٜوطز٘س  ٚآٖٞب ایٗ اثعاض ضا زض  ٕٝٞحٛظٜٞبی پژٞٚص زض حهٛظ ٜػّهْٛ
اختٕبػی ٔؼتجط زا٘ستٝا٘س (ٗٞای .)2003 ،ًٙپطسطٙبٔ ،ROCI-II ٝزاضای س٘ ٝسر Cٚ B , A ٝاست وٝ
٘سر A ٝزاضای ٔ 35بز٘ ٚ ٜسر ٝز ٚ ْٚس ْٛزاضای ٔ 28بز ٚ ٜپٙح ذطزٔ ٜمیبس ٔیثبضس وهٞ ٝهط ذهطزٜ
ٔمیبس یه سجه حُتؼبضؼ ثیٗفطزی ضا ٘طبٖ ٔیزٞهس .پهٙح سهجه حهُ تؼهبضؼ ػجبضتٙهس اظ :سهجه
یىپبضچٍی (زاضای  7ػجبضت) ،سجه ٔسّظ (زاضای  5ػجبضت) ،سجه ّٔعْ ضهس( ٜزاضای  6ػجهبضت) ،سهجه
اختٙبة وٙٙس( ٜزاضای  6ػجبضت) ،سجه ٔػبِح( ٝزاضای  4ػجبضت) ٔیثبضس .زض ایٗ پژٞٚص ،اظ ٘سهر،B ٝ
ٔ 28بزٜای استفبز ٜضس .ایٗ اثعاض ثطای ثطضسی تؼبضؼ زض سبظٔبٖٞبی ٔبِی عطاحی ضسٔ ،غبِؼهبت ٘طهبٖ
1

- Latent variables
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3
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4
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زاز و ٝایٗ اثعاض ضا ٔیتٛاٖ زض سبیط ظٔیٞٝٙبی حُتؼبضؼ ثیٗفطزی ٔثُ ذب٘ٛاز ،ٜزٚسهتبٖ ٕٞ ٚطهیطٜٞهب
ثٝوبض ٌطفت (ٞبٔٛن ٕٞ ٚىبضاٖ1990،1؛ِ ًٙٞ2یٓ2000،3؛ ثبثبپٛض1385 ،؛ حمیمی.)1389 ،
ٔبزٜٞبی ایٗ ٔمیبس ث ٝضىُ ِیىطت  5زضخهٝای ٕ٘هطٌٜهصاضی ٔهیضهٛزٔ .میهبس ِیىهطت زض
ثطٌیط٘س ٜػجبضات وبٔالً ٔربِفٓ (ٕ٘طٔ ،)1 ٜربِفٓ (ٕ٘ط٘ ،)2 ٜظطی ٘هساضْ (ٕ٘هطٔ ،)3 ٜهٛافمٓ ( ٕ٘هطٚ )4 ٜ
وبٔالً ٔربِفٓ ( ٕ٘طٔ )5 ٜیثبضسٞ .ط یه اظ ٔبزٜٞب ٔیتٛا٘س ٕ٘طٜایی اظ  1تب ضا  5وست وٙس ٚ .سهپس ثهب
تٛخ ٝث ٝتؼساز ٔبزٜٞبی ٞط ظیط ٔمیبسٕ٘ ،ط ٜوّی آٖ ظیط ٔمیبس ث ٝزست ٔیآیس .حسالُ  ٚحساوثط ٕ٘هطٜ
ٞط ظیط ٔمیبس ٘یع ثب تٛخ ٝث ٝتؼساز ٔبزٜٞهبی آٖ اظ  1تهب  5ذٛاٞهس ثهٛز .ثهط ایهٗ اسهبس ،ظیهط ٔمیهبس
یىپبضچٍی ثب زاضتٗ ٔ 7بزٕ٘ ،ٜطٜایی ثب حسالُ  ٚ 7حساوثط  35ذٛاٞس زاضتٕ٘ .طٟ٘ ٜبیی ایٗ ظیط ٔمیبس
(ٕ٘ط )35 ٜثط تؼساز سئٛاالت آٖ تمسیٓ ٔیضٛز ٕ٘ ٚط ٜث ٝزست آٔس ٜثطاثط ثب  5ذٛاٞس ثٛزٕ٘ .طٞ ٜهط ظیهط
ٔمیبسی و ٝثیصتط ثبضس ٘طبٖ زٙٞس ٜایٗ است فطز اظ آٖ اظ سجه ثطای حُتؼبضؼ ذٛز استفبزٔ ٜیوٙهس
(ثبثبپٛض.)1385،
5
 -2پطسطٙبٔ ٝحُ تؼبضؼ  :CRQپطسطٙبٔ ٝحُ تؼبضؼ  ،CRQتٛسظ ٚیىع ٚ )1994( 4فیطهط  ٚاٚضی
( )1991سبذت ٝضس .ایٗ پطسطٙبٔ ٝث ٝػٛٙاٖ اثعاضی ثطای ا٘ساظٌٜیطی ایهسٜٞهبی حهُ تؼهبضؼ  ٚتٛا٘هبیی
ضرع زض ذّك  ٚاضائ ٝضا ٜحُٞبی ثط٘س – ٜثط٘س ٚ ٜسٛزٔٙس ث ٝحبَ عطفیٗ تؼبضؼ سبذت ٝضهس .ػجهبضات
ایٗ پطسطٙبٔ ٝازاضان  ٚثطزاضت پبسد زٙٞسٌبٖ ضا ثطٔجٙبی ایٗؤ ٝؼٕهٛالً چٍ٘ٛه ٝزض ضفتبضٞهبی ذهبظ
ٔطتجظ ثب تؼبضؼ ٚاضز ٔیض٘ٛس ٔ ٚیعاٖ آٌبٞی آٖٞب ضا اظ ٔٛضٛع تؼبضؼ ٔیسٙدس .پطسطٙبٔ ،CRQ ٝثٝ
ػٛٙاٖ ٚسیّٝای ثطای اضتمبء  ٚثٟجٛز زضن افطاز اظ تؼبضؼ ،عطاحهی  ٚثه ٝػٙهٛاٖ اثهعاضی آٔٛظضهی ٔهٛضز
استفبز ٜلطاض ٌطفت ٝاست (ػّیطضبیی .)1388 ،ایٗ پطسطٙبٔ ٝاظ  10ذطزٔ ٜمیبس تطىیُ ضهس ٜاسهت .وهٝ
ذطزٔ ٜمیبسٞبی آٖ ػجبضتٙس اظ  -1تؼبضؼ ضا أطی عجیؼی ٔیزا٘س ( ػجبضات 1تب  -2 .)4فضب ٛٔ ٚلؼیت (
ػجبضات  5تب  -3 .)8ضفبف سبظی زضیبفت  ٚثطزاضتٞب ( ػجبضات 9تب  -4 .)12تٛخه ٝثه٘ ٝیبظٞهب ثه ٝخهبی
ذٛاستٞٝب ( ػجبضات 13تب  -5 .)16ایدبز ضاثغٕٞ ٝىبضی ٔثجت  ٚلسضتٕٙس ( ػجبضات 17تهب  -6 .)20تٕطوهع
ثط آیٙس ٜثب یبزٌیطی اظ ٌصضتٞٝب ( ػجبضات 21تب  -7 .)24اضائٌ ٝعیٞٝٙبیی ثطای سٛز ٔتمبثُ ( ػجبضات 25تب
 -8 .)28ثسظ  ٚاضائ ٝوبضٞبی ضس٘یٞ ،سف ٌصاضی ٌبْ ثٌ ٝبْ تب ػٕهُ ( ػجهبضات  29تهب  -9 .)32ایدهبز
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تٛافكٞبی ٔجتٙی ثط سٛز ٔتمبثُ ( ػجبضات  33تب ٔ -10 .)36الحظ ٝوبضی ٔ ٚطاػبت ثیص اظ حس ( ػجبضات
 37تب .)40
ٕ٘طات ػجهبضات  35 ،33 ،32 ،31 ،27 ،26 ،24 ،22 ،18 ،13 ،3 ،1ثه ٝغهٛضت ٔؼىهٛس ٕ٘هطٜ
ٌصاضی ٔیض٘ٛس  ٚثمی ٝػجبضات ثٕٞ ٝبٖ تطتیت ثبلی ٔیٔب٘ٙس ٕ٘طات ٞط ظیط ٔمیبس ضا خٕغ وطز ٚ ٜسپس
آٖ ضا ٕ٘طات سبیط ذطزٔ ٜمیبس خٕغ ٔیض٘ٛس ٕ٘ ٚط ٜوُ ثٝزست ٔیآیس (ػّیطضبییٞ .)1388 ،هٗایٙهً
( )2003ضطایت پبیبیی ایٗ اثعاض ضا ثب استفبز ٜاظ ضٚش تػٙیف  ٚ 0/69ثب استفبز ٜاظ آِفبی وط٘ٚجبخ ثطاثط ثهب
 0/77ثٝزست آٚضز.
ًتایج

جذٍل  .1هؽخصات جوعیت ؼٌاختی ًوًَِ پصٍّػ برحعب جٌعیت
خٙسیت
ٔطز
ظٖ
ٔدٕٛع

فطاٚا٘ی
150
150
300

زضغس
50
50
100

جذٍل  .2هؽخصات جوعیت ؼٌاختی ًوًَِ پصٍّػ برحعب هذت زًاؼَیی
ٔست ظ٘بضٛیی
1تب  5سبَ
6تب  10سبَ
11تب  15سبَ
 16تب  20سبَ
 21تب  25سبَ
 26تب  30سبَ
ٔدٕٛع

فطاٚا٘ی
68
69
45
46
47
25
300

زضغس
22/7
23
15
15/3
15/7
8/3
100
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جذٍل  .3همادریر اعتبار تصٌیفی ،بر اظاض ضریب ّوبعتگی اظپیرهي برٍاى
پطسطٙبٔٝ
٘یٕ ٝاَٚ
٘یٕ ٝزْٚ
وُ

پرظؽٌاهِ ROCI-II
تؼساز پطسص
14
14
28

ضطیت ٕٞجستٍی
0/72
0/67
0/68

زض ایٗ پژٞٚص ثب استفبز ٜاظ ضبذع ضطیت ٕٞجستٍی اسپیطٔٗ ثهطٚاٖ ٔمهساض ضهطیت اػتجهبض
تٙػیفی ثطای وُ ٔمیبس  ٚ 0/68ثطای ٘یٕ ٝا ٚ 0/72 َٚثطای ٘یٕ ٝز 0/67 ْٚثطآٚضز ضس ٜاسهت٘ .تهبیح
ٔٛخٛز زض خس٘ 1 َٚطبٖ ٔیزٞس و ٝوُ  28پطسص ایٗ اثعاض ثه ٝز٘ ٚیٕه 14 ٝپطسطهی تمسهیٓ ضهسٚ ٜ
ضطیت ٕٞجستٍی ز٘ ٚیٕ ٝایٗ پطسطٙبٔ 0/68 ،ٝثطآٚضز ضس ٜاست.
جذٍل .4تعذاد پرظػ ٍ هیساى ّوعاًی درًٍی (آلفای کرًٍباخ) برای ّر عاهل ٍ کل
ػبُٔ
یىپبضچٍی
ّٔعْ ضسٜ
ٔسّظ
اختٙبثی
ٔػبِحٝ

پرظؽٌاهِ ROCI-II
تؼساز پطسص
7
6
5
6
4

ٔیعاٖ آِفبی وط٘ٚجبخ
0/71
0/70
0/70
0/72
0/75

ثطای ثطآٚضز ٕٞسب٘ی زض٘ٚی پطسطٙبٔ ٝسهجهٞهبی حهُ تؼهبضؼ ضحهیٓ  ،ROCI-IIاظ آِفهبی
وط٘ٚجبخ استفبز ٜضس ٚ ٜثطاسبس ٘تبیح خسٔ 4 َٚحبسجٕٞ ٝسب٘ی زض٘ٚی ثطای ذهطز ٔمیهبسٞهبی سهجه
یهپبضچٍی  ،0/71سجه ّٔعْ ضسٔ ،0/70 ٜسّظ  ،0/70اختٙبثی  ٚ ،0/72سجه ٔػبِح ،0/75 ٝث ٝزست
آٔس.
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جذٍل ً .5تایج اًذازُّای هربَط بِ  ٍ KMOآزهَى کرٍیت بارتلت
KMO
آظٔ ٖٛوطٚیت ثبضتّت
زضخ ٝآظازی
ٔؼٙبزاضی

0/85
6886/67
378
0/001

زض ایٗ پژٞٚص ثٙٔ ٝظٛض تحّیهُ ػٛأهُ پطسطهٙبٔ ،ROCI-II ٝاظ ضٚش تحّیهُ ٔؤِفهٞٝهبی
اغّی ،آظٔ ٖٛاسىطی  ٚضٚش چطذص ٔتؼبٔس اظ ٘ٛع ٚاضیٕبوس ،استفبز ٜضس ٜاستٟ٘ .بیتهبً ثهب اسهتٙبز ثهٝ
ٔؼٙبزاض ثٛزٖ ( )P<0/001آظٔ ٖٛویعضٔهبوّیٗ ( ٚ )KMO;0/85وطٚیهت ثبضتّهت ( ،)X² ;4936/6پهٙح
ػبُٔ ث ٝزست آٔسٔ .مساض  ،KMOاظ ٔیعاٖ لبثُ لجِٛی ثطذٛضزاض اسهت٘ .طهبٖ زٙٞهسٜی وفبیهت ٕ٘٘ٛهٝ
ٌیطی ٔٙبسجی ثطای پژٞٚص حبضط است.
جذٍل  .6هجوَع ٍاریاًط تبییي ؼذُ

ػبُٔٞب
1
2
3
4
5

ٔدٕٛع ٔدصٚضات ثؼس اظ چطذص
ٔدٕٛع ٔدصٚضات لجُ اظ چطذص
زضغس ٚاضیب٘س خٕغ وُ زضغس تطاوٕی زضغس ٚاضیب٘س خٕغ وُ
زضغس
تطاوٕی
5/31
18/96
18/96
6/13
21/89
21/89
4/55
16/25
35/22
4/73
16/91
38/80
4/15
14/82
50/04
3/76
13/44
52/24
3/22
11/51
61/56
2/99
10/68
62/92
2/59
9/57
70/81
2/20
7/89
70/81

خس َٚفٛق ٔدٕٛع ٚاضیب٘س تججیٗ ضس ٜلجُ  ٚثؼس اظ چطذص ضا ٘طبٖ ٔیزٞس ٘تبیح ٘طهبٖ زاز
پطسطٙبٔ ROCI-II ٝاظ پٙح ػبُٔ تطىیُ ضس ٜاستٔ .مساض ٚاضیب٘س تجییٗ ضس ٜثطای ٞطیهه اظ ػٛأهُ
ا َٚتب پٙدٓ ث ٝتطتیجت ،9/57 ،11/51 ،14/82 ،16/25 ،18/96 ،ثطآٚضز ضس ٜاست .و ٝزض ٔدٕٛع70/81 ،
اظ ٚاضیب٘س وُ ضا تجییٗ ٔیوٙس.
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جذٍل  .7بارّای عاهلی چرخػ یافتِ هادُّای پرظؽٌاهِ ROCI-II

سٛاَ
1

6
7
سجه یهپبضچٝ

17
18
24
26
3

سجه اختٙبثی

4
11

ٌٛیٞٝب

ػبُٔ ػبُٔ ػبُٔ ػبُٔ ػبُٔ
ا َٚز ْٚس ْٛچٟبضْ پٙدٓ

تالش ٔیو ٓٙثطای یبفتٗ ضا ٜحُ لبثُ لج0/74 َٛ
ثطای ٞط زٚی ٔبٔ ،سبِ ٝضا ثب ٕٞسطْ ٔٛضز
ثطضسی لطاض ز.ٓٞ
تالش ٔیو ٓٙػمبیسْ ضا ثب آٖ زست ٝاظ ػمبیس 0/91
ٕٞسطْ وٙٔ ٝدط ث ٝیه تػٕیٓ ٔطتطن
ٔیضٛز تطویت و.ٓٙ
ٔٗ ثب ٕٞسطْ ثطای ضسیسٖ ث ٝتػٕیٓٞبیی 0/88
و ٝثطای ٞطزٚی ٔب ضضبیت ثرص ثبضس
ٕٞىبضی ٔیو.ٓٙ
سؼی ٔیو ٓٙثب ٕٞسطْ ٕٞىبضی و ٓٙتب ث0/88 ٝ
ضا ٜحّی ثطسیٓ و ٝا٘تظبضات ٞط زٚی ٔب ضا
ثطآٚضز ٜوٙس.
ثطای حُ ٔسبئّٕبٖ ث ٝتجبزَ زلیك اعالػبت 0/82
ثبٕٞسطْ ٔیپطزاظْ.
ثطای آ٘ىٔ ٝسبِٛٔ ٝضز ٘ظط ث ٝثٟتطیٗ ٚخ0/89 ٝ
حُ ضٛزسؼی ٔیو ٓٙتٕبْ ٔسبئُ ٔطثٛعٝ
ضا غطیحبً ثیبٖ و.ٓٙ
تالش ٔیو ٓٙثطای ف ٟٓغحی ٔطىُ ثب 0/88
ٕٞسطْ ٕٞىبضی و.ٓٙ
0/74
تالش ٔیو ٓٙاظتجبزالت والٔی ٘بذٛضبیٙس ثب
ٕٞسطْ خٌّٛیطی و.ٓٙ
0/87
ٔؼٕٛالً اظ ثحثٞبی آضىبض ٚػّٙی زض ثبض ٜی
تفبٚتٟبیٓ ثب ٕٞسطْ اختٙبة ٔیو.ٓٙ
0/95
وٛضص ٔیو ٓٙاظ لطاض ٌطفتٗ زض یه
ٔٛلؼیت زضٛاض اختٙبة و ٚ ،ٓٙتالش ٔیوٓٙ
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13
14
22
10
12
سجه ٔسّظ

15
20
23
9

سجه ٔػبِحٝ

19
21
27

0/89
0/92
0/74
0/96
0/83
0/89
0/89
0/92
0/93
0/88
0/89
0/81

س
ث
ن
ّٔع

0/51
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5

تب ٔطىُ ضا پیص ذٛزْ ٍ٘ ٝزاضْ.
تالش ٔیو ٓٙاظ ٔربِفت ثب ٕٞسطْ اختٙبة
و.ٓٙ
وٛضص ٔیو ٓٙثٙٔ ٝظٛض اختٙبة اظ
احسبسبت ٘بذٛضبیٙس ػسْ تٛافك ثیٗ ذٛزْ ٚ
ٕٞسطْ ضا پیص ذٛز ٍ٘ ٝزاضْ.
تالش ٔیو ٓٙاظ ضٚیبضٚیی( ض ٚزض ض ٚضسٖ )
ثب ٕٞسطْ اختٙبة و.ٓٙ
اظ التساض ذٛزْ استفبزٔ ٜیو ٓٙتب تػٕیٕی
ٌطفت ٝضٛز و ٝث٘ ٝفغ ٔٗ ثبضس.
ٌبٞی اٚلبت ثطای ثط٘س ٜضسٖ زض یه
ٚضؼیت ضلبثتی(ثب ٕٞسطْ) اظ لسضتٓ استفبزٜ
ٔیو.ٓٙ
اظ ٟٔبضت ذٛز استفبزٔ ٜیو ٓٙتب تػٕیٕی
ٌطفت ٝضٛز و ٝزِرٛا ٗٔ ٜثبضس.
اظ ٘فٛشْ استفبزٔ ٜیو ٓٙتب ػمبیسْ پصیطفتٝ
ض٘ٛس.
ػٕٔٛبً زض پیٍیطی ٔٛضٛػبت خعئی خسی
ٞستٓ..
ٔؼٕٛالً یه ٔٛضغ ٔیب٘ ٝضا ثطای ضىستٗ ثٗ
ثست (ٔطىالت) پیطٟٙبز ٔیو.ٓٙ
ثب ٕٞسطْ ٔصاوطٔ ٜیو ٓٙث ٝعٛضی و ٝثتٛاٖ
ث ٝیه ٔػبِح ٝزست یبفت.
اظ ضٚش ا٘ؼغبف(ثس ٜثستبٖ) استفبزٔ ٜیوٓٙ
ث ٝعٛضی و ٝثتٛاٖ ث ٝیه ٔػبِح ٝزست
یبفت.
تالش ٔیو ٓٙیه ضٚش ٔتؼبزَ (ی)ثطای
ضفغ ٔطىُ پیسا و.ٓٙ
ث ٝعٛض وّی تالش ٔیو ٓٙتب ٘یبظ ٞبی

مقاله پژوهشی اصیل
سال اول  .شماره  . 4بهار 1391

2
8
16
25
28

ٕٞسطْ ضا ثط آٚضز ٜو.ٓٙ
ٔؼٕٛالً ذٛز ضا ّٔعْ ٔیزا٘ٓ ث ٝز٘جبَ
تغییطاتی و ٝزض ضفتبض ٕٞسطْ ثٚ ٝخٛز ٔیآیس
اظ آٖ پیطٚی و.ٓٙ
ٔٗ اغّت ثب پیطٟٙبزات ٕٞسطْ ٕٞطا( ٜثٝ
ذٛثی وٙبض ٔیآیٓ) ٔیض.ْٛ
ٔؼٕٛالً ثب ذٛاستٞ ٝبی ٕٞسطْ سبظٌبض
ٔیض.ْٛ
تالش ٔیو ٓٙا٘تظبضات ٕٞسطْ ضا ثطآٚضزٜ
و.ٓٙ
تسّیٓ آضظٞٚبی ٕٞسطْ ٔیض.ْٛ

0/87
0/66
0/73
0/57
0/89

خس َٚفٛق ثبضٞبی ػبّٔی چطذص یبفتٞ ٝطیه اظ ٔبزٜٞبی پطسطٙبٔ ROCII-I ٝضا ٘طهبٖ ٔهیزٞهس .زض
پژٞٚص حبضط ثبض ػبّٔی و ٝثطای ٞط ٔبز ٜزض ٘ظط ٌطفت ٝضس ٜثٛز  0/50ثٛز  ٚچٙب٘چ ٝثبض ػبّٔی ٔهبزٜای
اظ  0/50وٕتط ثبضس اظ ٔدٕٛع ٔبزٜٞبی پطسطٙبٔ ٝحصف ٔیضسٕٞ .بٖعٛض ؤ ٝطبٞسٔ ٜیضهٛزٕٞ .هٝی
ٔبزٜٞبی پطسطٙبٔ ٝثبض ػبّٔی ثبالی  0/50زاض٘س٘ ٚ .یبظی ث ٝحصف ٔبزٜای اظ پطسطٙبٔٚ ٝخٛز ٘ساضت.
جذٍل  .8هاتریط ضرایب ّوبعتگی پیرظَى بیي خردُ همیاضّای  ،ROCI-IIدر
ذطزٔ ٜمیبسٞب
یىپبضچٍی
ّٔعْ ضسٜ
ٔسّظ
اختٙبثی
ٔػبِحٝ

یىپبضچٍی
-

پصٍّػ حاضر

ّٔعْ ضسٜ
**0/28
-

ٔسّظ
-0/07
**-0/24
-

اختٙبثی
**0/18
**0/29
**0/20
-

**P<0/01

ٔػبِحٝ
**0/54
**0/21
**-0/22
**0/22
-

*P<0/05
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ٕٞبٖعٛضو ٝزضخس َٚفٛق ٔطبٞسٔ ٜیضهٛزٕٞ ،جسهتٍی زض٘ٚهی ٕ٘هطات ذهطزٔ ٜمیهبسٞهبی
پطسطٙبٔ ROCI-II ٝثب یهزیٍط اضائ ٝضس ٜاست .تٟٙب ثیٗ سهجه یىپهبضچٍی  ٚ ٚسهجه ٔسهّظ ضاثغهٝ
ٔؼٙیزاضی ٚخٛز ٘ساضز ثیٗ سبیط سجهٞب ٕٞجستٍی ٔؼٙیزاضی ٚخٛز زاضز.
جذٍل  .9ؼاخصّای برازًذگی هذل پٌج عاهلی پرظؽٌاهِ ROCI-II

ضبذع ثطاظ٘سٌی
ٔسَ
ٔسَ پٙح ػبّٔی

X²

CFI GFI X²/df Df

340 672/003

1/97

IFI

TLI

0/95 0/95 0/95 0/95

RAMSEA
0/05

زض ایٗ پژٞٚص ،تحّیُ ػبُٔ تبئیسی ث ٝضٚش ثیطی ٝٙاحتٕبَ 1ث ٝوٕه ٘هطْافهعاض AMOS
 ،18ا٘دبْ ٌطفت .اظ ضبذعٞبی ذیز ،)X²( ٚضبذع ٔدصٚض ذیز ٚثط زضخ ٝآظازی ( )X²/dfضهبذع
ثطاظش ٘یىٛیی (GFI) 2ضبذع ثطاظ٘سٌی تغجیمی ،(CFI) 3ضبذع ثطاظ٘سٌی فعایٙهس ،(IFI) 4ٜضهبذع
تبضوط ِٛ -ئیس ٚ ،(TLI) 5خصض ثطآٚضز ذغبی تمطیت (RAMESA) 6استفبز ٜضس .اٌط ٔدهصٚض ذهیز ٚاظ
ِحبػ آٔبضی ٔؼٙبزاض ٘جبضس ،ثط ثطاظ٘سٌی ٔٙبست اٍِ ٛزالِت ٔیوٙس ،أب ایٗ ضبذع زض ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ثعضيتط
ٔؼٕٛالً ٔؼٙبزاض است اظ ایٗ ض ٚضبذع ٔٙبسجی ثطای ثطاظ٘سٌی اٍِ ٛتّمی ٕ٘یٌطزز (وٛیٙتب٘هب ٔ ٚبوسه،7َٛ
ٔ .)1999مساض ثعضيتط اظ  0/90ثطای ضبذعٞبی ( GFI, CFI, IFIثیطٖٔ ٚ )1994 ،8مساض ثهعضيتهط اظ
 0/95ضههبذع ٞ( TLIطیٍٙتههٔ ٚ )2008 ،9ٖٛمههساض وٛچهههتههط اظ  0/06ثههطای ضههبذع RAMSEA
(ٔهوالْ ،ثطا ٚ ٖٚسٌٛبٚاضآٞ ،)1996 ،10چٙهیٗ اٌهط ضهبذع  ،X²/dfوٛچههتهط اظ ز ٚثبضهس ٘طهبٖ
زٙٞسٜی ثطاظش ٔٙبست ٔسَ است (ثسضی ٌطٌطیٕٞ .)1390 ،بٌٖ ٝ٘ٛو ٝزض خس َٚفٛق ٔطبٞسٔ ٜیضٛز
ٔمساض ٔحبسج ٝضس ٜثطای ضبذعٞبی  GFI, CFI, IFIثطاثط ٔ 0/95یثبضس ٔ ٚمساض ضبذع  ،TLIثطاثط ثب

1

- Maximum Likelihood
- Goodness of Fit Index
3
- Comparative Fit Index
4
- Incremental fit Index
5
- Tucker – lewis Index
6
- Root Mean Square Error of Approximation
7
- Quintana & Maxwell
8
- Byrne
9
- Harrington
10
- MacCallum, Brown & Sugawara
2
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 0/95است اظ عطفی ٔمساض  X²/dfثطاثط ثب  1/97ثٝزست آٔسٓٞ .چٙیٗ ٔمساض ٔحبسج ٝضس ٜثطای ضبذع
 0/05 ،RAMSEAثٝزست آٔس وٍٕٞ ٝی ٘طبٖ زٙٞسٜی ثطاظ٘سٌی ٔغّٛة ٔسَ ٔصوٛض ٔیثبضٙس.
ضٚایی ٍٕٞطا
جذٍل  .11هاتریط ضرایب ّوبعتگی پیرظَى بیي خردُ همیاضّای ٍ ،ROCI-II
 CRQدر پصٍّػ حاضر

ذطزٔ ٜمیبسٞب
تؼبضؼ ضا أطی عجیؼی ٔیزا٘س

یىپبضچٍی
0/12

ّٔعْ ضسٜ
*0/17

فضب ٛٔ ٚلؼیت
ضفبف سبظی
تٛخ ٝث٘ ٝیبظٞب ثٝخبی ذٛاستٞٝب
ایدبز ضاثغٕٞ ٝىبضی ٔثجت
تٕطوع ثط آیٙسٜ
اضائٌ ٝعیٞٝٙبیی ثطای سٛز ٔتمبثُ
ثسظ  ٚاضائ ٝوبضٞبی ضس٘ی
ایدبز تٛافك ٔجتٙی ثط سٛز ٔتمبثُ
ٔالحظ ٝوبضی ثیص اظ حس

**0/38
** 0/54
0/01
** 0/21
0/08
**0/49
**0/46
**0/24
**0/36

**0/49
** 0/44
**0/33
*0/14
-0/09
0/06
**0/22
**0/22
**0/39

ٔسّظ
**

-0/22
**-0/19
0/03
-0/03
**-0/56
**-0/52
0/04
0/01
0/01
**-0/20

اختٙبثی
0/09

ٔػبِحٝ
**0/46

0/11
-0/08
0/06
**-0/18
*-0/16
-0/13
**-0/20
0/05
0/13

0/16
0/12
0/02
0/11
**0/26
0/05
-0/07
**0/37
**0/33

*P<0/05

*

**P<0/01

زض ایٗ پژٞٚص ثٙٔ ٝظٛض ثطضسی ضٚایهی ٍٕٞهطای پطسطهٙبٕٔٞ ، ROCII-I ٝجسهتٍی ذهطزٜ
ٔمیبسٞبی آٖ ثب ذطزٔ ٜمیبسٞبی پطسطٙبٔٔ CRQ ٝحبسج ٝضس .و ٝزض خس َٚفٛق ٘تبیح آٖ ٘طبٖ زازٜ
ضس ٜاستٕٞ .بٖ عٛض و ٝزض خس َٚفٛق ٔطبٞسٔ ٜیضٛز سجه یىپبضچٍی ثب ذطزٔ ٜمیهبسٞهبی فضهب ٚ
ٔٛلؼیت ،ضفبف سبظی ،ایدبز ضاثغٕٞ ٝىبضی ٔثجت ،اضائٌ ٝعیٞٝٙهبیی ثهطای سهٛز ٔتمبثهُ ،ثسهظ  ٚاضائهٝ
وبضٞبی ضس٘ی ،ایدبزتٛافك ٔجتٙی ثط سٛز ٔتمبثُ ٔ ٚالحظ ٝوهبضی ثهیص اظ حهس زض سهغ آِفهبی 0/01
زاضای ضاثغٔ ٝؼٙیزاض است .سجه ّٔعْ ضس ٜثب ذطزٔ ٜمیبسٞبی فضب ٛٔ ٚلؼیت ،ضفبف سبظی ،تٛخه ٝثهٝ
٘یبظٞب  ٚذٛاستٞٝب ،ثسظ  ٚاضائ ٝوبضٞبی ضس٘ی ،ایدبزتٛافك ٔجتٙی ثط سٛز ٔتمبثُ ٔ ٚالحظ ٝوبضی ثیص اظ
حس زض سغ آِفبی  0/01زاضای ضاثغٔ ٝؼٙیزاض است .سجه ٔسّظ ثب ذطزٔ ٜمیبسٞبی تؼبضؼ ضا أهطی
عجیؼی ٔیزا٘س ،فضب ٛٔ ٚلؼیت ،ایدبز ضاثغٕٞ ٝىبضی ٔثجت  ٚتٕطوع ثط آیٙسٔ ٚ ٜالحظ ٝوبضی ثیص اظ حس
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زض سغ آِفبی  0/01زاضای ضاثغٙٔ ٝفی ٔؼٙیزاض است .سجه اختٙبثی ثب ذطزٔ ٜمیبسٞبی ایدهبز ضاثغهٝ
ٕٞىبضی ٔثجت  ٚثسظ  ٚاضائ ٝوبضٞبی ضهس٘ی زض سهغ آِفهبی  0/01زاضای ضاثغهٔ ٝؼٙهیزاض  ٚثهب ذهطزٜ
ٔمیبس تٕطوع ثط آیٙس ٜزض سغ سغ آِفبی  0/05زاضای ضاثغٔ ٝؼٙیزاض است .سجه ٔػهبِح ٝثهب ذهطزٜ
ٔمیبسٞبی تؼبضؼ ضا أطی عجیؼی ٔیزا٘س ،تٕطوع ثط آیٙسٔ ٚ ٜالحظ ٝوبضی ثیص اظ حس زض سغ آِفهبی
 0/01زاضای ضاثغٔ ٝؼٙیزاض است.
بحث ٍ ًتیجِ گیری
ٞسف پژٞٚص حبضط ،ثطضسی ٚیژٌیٞبی ضٚاٖسٙدی  ٚسبذتبض ػبّٔی پطسطٙبٔ،RR-ICOR ٝ
زض ٔیبٖ ظٚخیٗ ضٟط ثٙسضػجبس ثٛزٍٙٞ .بٔی و ٝاثعاضی اظ فطٍٙٞی یب اظ ظثب٘ی ث ٝفط ًٙٞیب ظثهبٖ زیٍهط
ثطٌطزا٘سٔ ٜیضٛز ،الظْ است ٚیژٌیٞبی ضٚاٖسٙدی آٖ ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌیطز٘ .تبیح حبغُ اظ ثطضسهی
ٕٞسب٘ی زض٘ٚی پطسطٙبٔ RR-ICOR ٝثب استفبز ٜاظ آِفبی وط٘ٚجبخ ثطای ذطزٔ ٜمیبسٞبی آٖ زض زأٙهٝ
 0/70تب  0/75لطاض زاضز .ایٗ یبفتٔ ٝؤیس ایٗ ٔغّت است و ٝایٗ اثعاض زاضای ٕٞسب٘ی زض٘ٚی ٔٙبست است.
ایٗ یبفت ٝثب یبفتٞٝبی ٗٞایٕٞ )2003( ًٙس ٛاستٗٞ .ای )2003( ًٙزض پژٞٚص ذٛز پبیبیی ایٗ اثعاض ضا
ثب استفبز ٜآِفبی وط٘ٚجبخ  0/87ثه ٝزسهت آٚضز .ضحهیٓ ٍٙٔ ٚهط ( )1994زض پهژٞٚص ذهٛز پبیهبیی ذهطزٜ
ٔمیبسٞبی ایٗ اثعاض ضا ثیٗ  0/77تب  0/72ث ٝزست آٚضز و ٝثب یبفتٞٝبی پهژٞٚص حبضهط ٕٞسه ٛاسهت.
ٓٞچٙیٗ ضحیٓ ٍٙٔ ٚط ( )1994اػتجبض تػٙیفی ایٗ اثعاض ضا ثیٗ  0/73تب  0/67ث ٝزست آٚضز زض پهژٞٚهص
حبضط ٘یع اػتجبض تػٙیفی ایٗ اثعاض ثیٗ  0/72تب  0/67ث ٝزست آٔس و ٝثیبٍ٘ط پبیبیی لبثُ لج َٛثطای ایهٗ
اثعاض است .ثطضسی ضٚایی سبظ ٜایٗ پطسطٙبٔ ٝاثتسا اظ عطیك تحّیُ ػبُٔ ػبُٔ اوتطبفی  ٚسپس اظ عطیك
تحّیُ ػبُٔ تبئیسی ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌطفت .یبفتٞٝبی حبغُ اظ تحّیُ ػبّٔی اوتطبفی  ٚتبئیسیٔ ،هسَ
پٙح ػبّٔی ضحیٓ ( )1983ضا ٔٛضز تإییس لطاض زاز٘ .تبیح حبغُ اظ تحّیُ ػبُٔ اوتطبفی ٘طبٖ زاز ؤ ٝمساض
ٔ ،KMO ;0/85یثبضس و ٝثِ ٝحبػ وفبیت ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی زض حس ٔغّٛثی است .زض ازأ٘ ٝتهبیح ٘طهبٖ زاز
و ٝػٛأُ پٙدٍب٘ ٝحبغُ اظ تحّیُ ػبُٔ اوتطبفی ٘طبٖ زاز ؤ ٝبزٜٞبی پطسطٙبٔ ٝزض ٔدٕهٛع70/81 ،
اظ ٚاضیب٘س وُ ضا تجییٗ ٔیوٙٙس .خس َٚثبضٞبی ػهبّٔی چهطذص یبفته٘ ٝطهبٖ زاز وهٕٞ ٝهٔ ٝهبزٜٞهبی
پطسطٙبٔ ٝزاضای ثبض ػبّٔی ثیطتط اظ ٔ 0/50یثبضٙس .ایٗ یبفت ٝثب یبفت ٝحمیمی (ٕٞ )1389س ٛاست چطا وٝ
ا ٚزض پژٞٚص ذٛز ث ٝثطضسی سبذتبض ػبّٔی ایٗ پطسطٙبٔ ٝثب استفبز ٜاظ تحّیُ ػبُٔ اوتطبفی پٙح ػبٔهُ
ٔصوٛض ضا ثٝزست زاز ایٗ یبفت ٝثب یبفتٝی ویٙه ٔ ٚیّع (ٕٞ )1990س ٛاست چهطا آ٘هبٖ زض پهژٞٚص ذهٛز
زضیبفتٙس ؤ ٝدٕٛع ٔبزٜٞبی پطسطٙبٔ 0/89 ٝزضغس اظ ٚاضیب٘س وُ ضا تجییٗ ٔیٕ٘بیٙس .ایٗ یبفتٞٝهب ثهب
یبفتٞٝبی ثبِٚع (٘ )2008بٕٞرٛاٖ است .تحّیُٞبی ثبِٚع (٘ )2009طبٖ زاز و ٝچطذص ػٛأُ ROCI-
 IIثسیبض ضؼیف ٞستٙس ٙٔ ٚؼىس وٙٙس ٜتجییٗ ٘ظطی ثطای ضٚاثظ ثیٗ ٔتغیطٞب ٘یستٙس.
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ٔمبزیط ضبذعٞبی ثطاظ٘سٌی RAMSEA, TLI , GFI, CFI, IFI , X²/df, X²حبغُ اظ
تحّیُ ػبُٔ تبئیسی ٘طبٖ زاز و ٝاٍِٛی پٙح ػبّٔی ثب زازٜٞب ثطاظش لبثُ لجِٛی زاضز .یبفتٞٝبی پژٞٚص
٘طبٖ زاز ؤ ٝسَ پٙح ػبّٔی حُ تؼبضؼ ٔغطح ضس ٜتٛسهظ ضحهیٓ ( )1983زض ٔیهبٖ ظٚخهیٗ ایطا٘هی اظ
ثطاظش ٔغّٛثی ثطذٛضزاض است .ثسیٗ تطتیت ٘تبیح پژٞٚص حبضط تٕهبیع ثهیٗ سهجهٞهبی حهُ تؼهبضؼ
(یىپبضچٍیّٔ ،عْ ضس ،ٜاختٙبثیٔ ،سّظ ٔ ٚػبِح )ٝو ٝثٚ ٝسیّ ٝضحیٓ ٔغطح ضس ٜثٛز ضا ٘طهبٖ زازٔ .هسَ
٘ظطی سجهٞبی حُ تؼبضؼ ضحیٓ ( )1983ضبُٔ ضاٞجطزٞبیی ٔیضٛز و ٝافطاز زض ٚضهؼیت تؼبضضهی اظ
آٖٞب استفبزٔ ٜیوٙٙس .ایٗ ضاٞجطزٞب زض ز ٚثؼس ٍ٘طا٘ی ٘سجت ث ٝذٛز ٍ٘ ٚطا٘ی ٘سجت ث ٝزیٍطاٖ ضا زض ثهط
ٔیٌیطز .ایٗ یبفت ٝثب یبفتٞٝبی ضحیٓ ٍٙٔ ٚط (ٕٞ )1995س ٛاست .چطا و ٝآ٘بٖ زض پهژٞٚص ذهٛز٘ ،تهبیح
حبغُ اظ تحّیُ ػبُٔ تبئیسی ضا ٔغّٛة ٌعاضش ٕ٘ٛز٘س و ٝپٙح ػبُٔ ایٗ پطسطٙبٔ ٝضا ٔٛضز تبئیهس لهطاض
زاز .ایٗ یبفت ٝثب یبفتٞٝبی ثبِٚع (٘ )2008بٕٞرٛاٖ است زض پژٞٚص ثبِٚع ٔمبزیط ضبذعٞهبی ثطاظ٘هسٌی
حبوی اظ ػسْ ثطاظش ٔٙبست ٔسَ پٙح ػبّٔی پطسطٙبٔ ٝسجهٞبی حُ تؼهبضؼ ضحهیٓ زاضهت .ثٙهبثطایٗ
ضٚایی سبظ ٜایٗ اثعاض و ٝاظ عطیك تحّیُ ػبّٔی تبئیسی ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌطفتٔ ،ؤیس اٍِٛی ٘ظهطی ظیهط
سبظ ایٗ اثعاض است .ث ٝػجبضت زیٍطٕٞ ،بٌٖ ٝ٘ٛو ٝضحیٓ ( ٚ )1983ضحیٓ ٍٙٔ ٚط ( )1995فهطؼ وطز٘هس،
سبذتبض ػبّٔی پطسطٙبٔ ،ROCI-II ٝپهٙح ػهبّٔی اسهت ایهٗ ػٛأهُ ضهبُٔ سهجهٞهبی حهُ تؼهبضؼ
یىپبضچٍیّٔ ،عْ ضسٔ ،ٜسّظ ،اختٙبثی ٔ ٚػبِحٔ ٝیضٛز.
یبفت ٝزیٍط پژٞٚص حبضط پهبییٗ ثهٛزٖ ٕٞجسهتٍی ثهیٗ ٔؤِفهٞٝهبی پهٙحٌب٘ه( ٝثدهع سهجه
یىپبضچٍی ثب سجه ٔػبِح )ٝاست و٘ ٝطبٖ زٙٞسٔ ٜستمُ ثٛزٖ ثٛزٖ آٖٞب اظ ٔ ٓٞیثبضس .ایهٗ ٘تیدهٝ
ثطای تإییس چٙس ػبّٔی ثٛزٖ اثعاضٞب ضطٚضی است .یىی اظ تجییٗٞبیی و ٝزض ذػٛظ ٕٞجسهتٍی ثهبالی

ثیٗ ز ٚسجه یىپبضچٍی ٔ ٚػبِحٔ ٝیتٛاٖ شوطوطز ایٗ است وه ٝثطاسهبس ٔهسَ ٍ٘طا٘هی زٚخب٘جه ،ٝزٚ
سجه یىپبضچٍی ٔ ٚػبِح ٝاظ سجهٞبی سبظ٘سٜی حُ تؼبضؼ ٔحسٛة ٔیض٘ٛس  ٚثٝوهبضٌیطی ٞهط زٚ
سجه ٔستّعْ تططیه ٔسبػی است ث ٝػمیسٖٚ ٜزی ِٚیطت  ٚوبثهب٘ف )1990( ،ز ٚسهجه یىپهبضچٍی ٚ

ٔػبِح ٝزض ٔسَ زٚ ٚخٟی (ٍ٘طا٘ی ز ٚخب٘ج )ٝزاضای سبذتبض ٔطبثٞ ٝستٙس ٚ .ثیطتطیٗ اضتجبط ضا ثب یىسیٍط

زاض٘س.

ثطای ثطضسی ضٚایی ٍٕٞطا ٚ ٚاٌطای پطسطٙبٔ ،ROCI-II ٝاظ پطسطٙبٔ ، CRQ ٝاسهتفبز ٜضهس.
زض ٚالغ  ،ROCI-IIضیٜٞٛبیی ضا و ٝافطاز ثٚ ٝضؼیت تؼبضضی پبسد ٔیزٙٞس ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٔیزٞهس ٚ
 ،CRQایسٜٞبی اضتجبعی ٔطتجظ ثب ٚضؼیت تؼبضضی ضا ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٔیزٞس .ثطضسی ضاثغ ٝسجهٞبی
حُ تؼبضؼ(یىپبضچٍیّٔ ،عْ ضس ،ٜاختٙبثیٔ ،سّظ ٔ ٚػبِح )ٝثب ذهطزٔ ٜمیهبسٞهبی زٌٜب٘ه ٝپطسطهٙبٔٝ
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٘ ،CRQتبیدی ٔطبث ٝثب یبفتٞٝبی پژٞٚص ٗٞای )2003( ًٙثٝزست زازٕٞ .جستٍی ٔثجت ٙٔ ٚفی ثهیٗ
ذطزٔ ٜمیبسٞبی ز ٚپطسطٙبٔ٘ ،CRQ ٚ ،ROCI-II ٝطبٖزٙٞسٜی ضٚایی ٍٕٞهطا ٚ ٚاٌهطای پطسطهٙبٔٝ
 ،ROCI-IIثٔ ٝیعاٖ ٔغّٛة است.
ٞط چٙسپطسطٙبٔ ،ROCI-II ٝثطای ٔحیظٞهبی سهبظٔب٘ی ٚازاضی عطاحهی ضهس ٜاسهت أهب زض
ٔدٕٛع ث٘ٝظط ٔیضسس ،پطسطٙبٔ ،ROCI-II ٝتٛاٖ الظْ ضا ثطای سٙدص سجهٞبی حُ تؼبضؼ ظ٘بضٛیی
ضا زض ثیٗ ظٚخیٗ ایطا٘ی زاضاست .ایٗ یبفت ٝثب پژٞٚص حمیمی (ٕٞ )1389س ٛاست ظیطا زض پژٞٚص حمیمی

ٔطرع ٌطزیس و ٝایٗ اثعاض تٛاٖ الظْ ضا ثطای ٔطرع وطزٖ سجهٞبی حهُ تؼهبضؼ زض ثهیٗ ظٚخهیٗ

ضضبیتٕٙس  ٚزاضای تؼبضؼ زاضاست .ایٗ یبفت ٝثب یبفتٞٝبی ٞبٔٛن ٕٞ ٚىبضاٖ (ِ ًٙٞ )1990یٓ (،)2000

ثبثبپٛض (ٕٞ ،)1385رٛاٖ است چطا و ٝزض پژٞٚصٞبی ٔصوٛض ٘طبٖ زاز ٜضس ٜاست پطسطٙبٔ،ROCI-II ٝ
زض ظٔیٔ ٝٙسبئّی ٕٞچٔ ٖٛسبئُ ظ٘بضٛیی ،ضٚاثظ غٕیٕی ٘ ٚعزیه  ٚضٚاثظ ثیٗ زٚستبٖ اظ اػتجبض الظْ ثط

ذٛضزاض است.

شوط ایٗ ٘ىت ٝالظْ است و ٝثطذی اظ ٔحسٚیتٞبی پژٞٚص حبضط ،تؼٕهیٓپهصیطی ٘تهبیح آٖ ضا
ٔحسٚز ٔیوٙس.ا٘ ،َٚتبیح ٔغبِؼٓٞ ٝچه ٖٛثسهیبضی اظ ٔغهبِؼهبت زیٍهط ثه ٝزِیهُ اسهتفبز ٜاظ اثعاضٞهبی
ذٛزٌعاضضی (ثٝخبی ٔغبِؼ ٝضفتبض ٚالؼی) ٕٔىٗ است ٔطبضوت وٙٙسٌبٖ ضا ث ٝاستفبز ٜاظ ضیٜٞٛبی وسجت
تإییس اختٕبػی  ٚاختٙبة اظ ثس٘بٔی ٘بضی اظ ثیوفبیتی فطزی تطغیت وٙهس .ز ،ْٚزض ایهٗ پهژٞٚص ٔسهبئُ
فطٍٙٞی  ٚلٔٛی  ٚتبثیطات فطٍٙٞی ٔطتجظ ثب سجهٞبی حُ تؼبضؼ زض ٕ٘ ٝ٘ٛپژٞٚص ٘بزیسٌ ٜطفت ٝضهس.
س ٕٝ٘ٛ٘ ،ْٛپژٞٚص ضبُٔ فطٍٙٞیبٖ ٔتب ُٞضٟطستبٖ ثٙسضػجبس ثٛز ،افطاز ثهب سهبیط ٔطهبغُ  ٚعجمهبت
اختٕبػی زض ٕ٘ ٝ٘ٛپژٞٚص حضٛض ٘ساضتٙس .چٟبضْ وٓ ثٛزٖ تؼساز ٕ٘ ٝ٘ٛپژٞٚص ( ٘ 300فط) وه ٝحهسالُ
تؼساز ٕ٘ ٝ٘ٛپژٞٚص ثب ضٚش ٔسَ ٔؼبزالت سبذتبضی ٘ 500فط ٔیثبضس.
زض پبیبٖ ،ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ اٞسافی و ٝپطسطٙبٔ ،ROCI-II ٝز٘جبَ ٔیوٙسٔ ،یتٛاٖ ٌفهت ایهٗ
پطسطٙبٔٔ ٝیتٛا٘س ث ٝغٛضت فطزی یب ٌطٞٚی زض ٔٛاضزی ٔتؼسزی ٔب٘ٙس یه اثهعاض تطریػهی زض ظٔیٙهٝ
ٔطبٚض ٜذب٘ٛز ٚ ٜظٚج زضٔب٘ی ٔٛضز استفبز ٜلطاض ٌیطزٓٞ .چٙیٗ اظ ایٗ اثعاض ٔیتٛاٖ ث ٝػٙهٛاٖ یهه اثهعاض
غطثبٍِطی لجُ اظزٚاج ثٟط ٜثطز ثسیٗ غٛضت وه ٝزض ٔطهبٚضٜٞهبی لجهُ اظ اظزاٚاج ثهب ٔطهرع وهطزٖ
سجهٞبی حُ تؼبضؼ افطاز ،ث ٝآ٘بٖ ضیٜٛی غحی حُ تؼبضؼ ضا آٔٛظش زاز .اظ ایٗ اثعاض ٔیتٛاٖ ثطای
ٔمبغس پژٞٚطی زض ظٔیٔ ٝٙسبئُ ظ٘بضٛیی ،ذب٘ٛاز ٚ ٜضٚاثظ ٘عزیه ثیٗ افطاز ٔرتّف استفبز ٜوطز.
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