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هنجاریابی سیستم درجهبندی مهارتهای اجتماعی گرشام و الیوت( )1990
برای کودکان پیش دبستانی شهر آمل

The standardize Social Skills Rating System for Parents and
Teachers ,Preschool Level (SSRS-PT) Gresham & Elliott in AMOl
علی اصغر عباسی اسفجیر ،1فرشته خطیبی
2
چکیده
پژوهش حاضرررر مه ور هن هرجانیامی وسیا
وهانتهای اجتماعی  SSRSگر شام و الیهت
 1990دن شررهر لوا ااجام شررر دن ایق ق سی
 420کهدک( 210پسرررر و  210دختر)  4قا 6
سررراله،که مه نوش امهاهگیری خهشرررهای چرر
ورحلهای از میق جاوعه لوانی ااتخاب شررار و
قهسط والر و وعلم ما فرمهای ویژه وهانتهای
اجتماعی کهدکان پیش دمسرررتاای گرشرررام و
الیهت انزیامی شررررار مه ور هن قعییق اعتبان
پر س شراوههای والر و وعلم از نو شهای للفای
کرواباخ و مازلزوایی اسررتفاده شررر مرای قعییق

Abstract

This study was done to standardize
Social Skills Rating System for
Parents and Teachers ,Preschool
& Level (SSRS-PT) Gresham
Elliott (1990) in a sample of 420
(210
males,210
)females
prescoolers, 4-6 years in the city of
Amol.Children were chosen based
on multi stage Cluster Sampling
method and rated by Parents and
Teachers with SSRS-P and SSRS-T
questionnaires.
In
order
to
determine the Reliability of
questionnaires,Cronbach’s
alpha
and
Retest
method
was
used.Content related and Construct
Validity was used to assess the
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Validity of questionnaires.Construct نوایی پر س شراوهها از نوایی و تهایی و نوایی
Validity was evaluated by Factor

Analysis.Datas were analysed by
ststistical T-test, Chi Square and
Correlation Coefficient .Cronbach’s
alpha for both SSRS-P and SSRS-T
reports was 0.93 and for behavorial
problems was 0.87 that reveal
Parent and Teacher’s reports are
reliable and show high Internal
Consistency.The results of Retest
method confirmed the Reliability of
both reports with high Correlation..
Factor Analysis of Social Skills
addressed
three
factors
of
Cooperation,Assertion and Self
Control in Teachers reports and four
factors of Cooperation , Assertion ,
Responsibility and Self Control in
Perent report . For Behavorial
Problems obtained Internalized and
Externalized
factor in both
reports.Goodness of Fit Index (GFI)
showed that theoretical and
experimental pattern was good.

سازه ا ستفاده شر نوایی سازه مهکمک نوش

ق لیا عاوا مرنسررری شرررر داده ها مهکمک
 ق لیا کای اسررررهان و، t لزوهن های لوانی
ضرررریم همبسرررتگی ق لیا شرررر وسران للفای
وهانت های اجتماعی دن

کرواباخ مرای وسیا

 و مرای وشرررالت0/93 هر دو فرم وعلم و والر
 مه دسرررت لور اتایج نوش ماز0/87 نفتانی
لزوایی ایز همبستگی هر دو فرم وعلم و والر نا
قأییر کرد اتایج ق لیا عاولی اکتشررافی ورمهط
مه وهانتهای اجتماعی ورجر مه اسررتخراس سرره
) جرأت و رری و خهدکرترلی،عاوا (همیانی
جرأت،دن فرم وعلم و چ هان عا وا (هم یانی
 وسئهلیت پذیری و خهدکرترلی) دن فرم،ورری
والر مهد همچریق دو عاوا (مروای سازی شره
و دنوای سازی شره) مرای و شرالت نفتانی
دن هر دو فرم وعلم و والر مه دست لور الگهی
وسران شاخص

ا ری و الگهی قجرمی مر اسا

Key words:
SSRS,Reliability,  اشررران دهرره، مرسرررت لور0/92  کهGFI
Validity, Standardization ,Factor
مرازش وراسم و ایرهیی ورل است
Analysis , Preschoolers
، اعتبان، هرجانیامی:واژههای کلیدی
، وهانتهای اجتماعی، ق لیا عاولی،نوایی
1990  گرشام و الیهت،کهدکان پیش دمستاای
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مقدمه

نفتق مه پیش دمستاای وعمهال اولیق قروی است که کهدک دن جهت واند شرن مه اجتماع وسیعمر
ویداند دن ایق و یط ،کهدک ما کهدکان هم سق و هم سطح خهد ،که همان وسیر ق صیلی نا پیش
گرفتهاار ،مرخهند ویکرر (وارن زارن ،1قرجمهء گرجی )1390،هرگاوی که کهدکان پیش دمستاای ما
هم قعاوا ویکررر ،اولیق نوامط دوستی شرا ویگیرار که زویره وهمی مرای نشر اجتماعی کهدک مه
حساب ویلیر(مرک ،لهنا2؛ قرجمه سیر و مری )1390پژوهشهای وختلفی از جمله پژوهشهای طهلی،
میق وشرالت نفتانی ،اجتماعی سالهای اولیه و پیاورهای ورفی و ضعیف واارر اختالالت و وشرالت
نوااشراختی ،نامطه وهمی نا کشف کردار (دادستان و همرانان)1389 ،
ق هل اجتماعی و هیجاای دن مرگیراره وجمهعهای از وهانتهاست که از وهمتریق لاها ویقهان مه
شراخت و دنک احساسهای خهیشتق ،دنک حالتهای عاطفی دیگران ،وریریت هیجااهای شریر و میان
لاها مه شیههای سازاره ،مرقرانی و حفظ نوامط اشانه کرد (میروق و همرانان)2008 3
وهانتهای اجتماعی 4مه عرهان یری از وهمتریق دستاوندهای دونان کهدکی شراخته شره اار
وهانتهای اجتماعی واارر همیانی ،5جرات ونزی ،6خهدوهانگری 7و وسئهلیت پذیری،8نفتانهای
لوهخته شره قاما وشاهرهای هسترر که فرد نا قادن ویسازار مه طهن وؤثری ما دیگران قعاوا داشته ماشر
و از واکرشهای ااوعسهل اجتماعی خهددانی کرر (گرشام و الیهت)1990،
دن سریق پیش دمستاای ،کهدکان مه خهد پرراشت وطمئققر ،وهان وؤثرقر هیجااها ،وهانتهای
اجتماعی قازه و اصهل اخالقی دست وییامرر قعاوا اجتماعی ما همساالن و دیگران ،قجرمههای یادگیری
نا مرای لاها فراهم ویررر که دن اتیجه ،لاها ،وسئهلیت ،همرانی ،قعییق هرف و اداوه قعاوا نا ویپذیرار
و از ایق طری وهانتهای اجتماعی خهد نا گسترش ویدهرر (وک اانی)2002،9
طی چرردهه گذشته عالقه و قهجه مه نشر عاطفی ،اجتماعی کهدکان پیش دمستاای افزایش یافته
است پیش از ایق والریق ،وتخصصان و پزوهشگران مر ایق ماون مهدار که وشرالت کهدکان ااشی از
اانساییهای نشری لاهاست و ایق گروه از کهدکان ایق وشرالت نا پشت سر خهاهرر گذاشت واقعیت

Zanden

1-Vander
2-Berk

3-Biermen

et al
skills
5-cooperation
6- assertion
7- self-control
8-responsibility9-Macnarry 2002
4-social
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ایق است که دونان پیش دمستاای دوناای است که ما نشر و قغییر مسیان همراه است ،از ایق نو پانهای
ااپایرانیهای نفتانی نا ویقهان اات ان داشت (خسروی و همرانان)1389
دن حیطه مهراشت نواای قأکیر میشتر مر قشخیص و دنوان زودهرگام کهدکاای است که وشرالت
نفتانی وعاطفی دانار وتخصصان مهراشت نواای مه ایق اتیجه نسیرهاار که وقتی کهدک مه سق ورنسه
وینسر ،ومرق است فرصت استفاده از قرامیر دنواای وهمی نا از دست داده ماشر ،قرامیری که ویقهاار
وااع وشرالت جری میشتری دن لیرره شهد (استفان و همرانان)2009 1
پیشگیری از مروز وشرالت نفتانی و اجتماعی اه قرها مر عهره والریق یا وراقبان مزنگسال دیگر
است ،ملره کیفیٌت ماالی لوهزش و پرونش پیش دمستاای ویتهاار ق هل اجتماعی و هیجاای نا قا حر
زیادی قضمیق کرر مرامرایق اخست مایر متهان نفتانهای وهندا ر نا مه دادههای وعتبر و قاما اعتماد قبریا
کرد
ما قهجه مه ایرره ق هل صالحیت اجتماعی،چالش اصلی کهدکان خردسالی است که مه کهدکستان
وینوار و ما خهاستههای پیچیرهء وعلمان و همساالن وهاجه ویشهار؛ (پیران لسرهی و همرانان،2
 )2010و از طرفی قعراد کهدکاای که دن همه جهاوع ،ما وهانتهای اجتماعی ااکافی مه دونههای امترایی
واند ویشهار ،نو مه افزایش است (سرر و همرانان )2009 ،3مه ور هن اجرای قرامیر دنواای مه وهقع،
مایر امزانها و وسیاسهایی وجهد داشته ماشر قا متهان ما دقٌت و شایستگی کهدکان نا از ل اظ اجتماعی
انزیامی امهد (کالرنال و ورل )1997،4
از ویان امزانهای وهجهد مرای مرنسی وهانتهای اجتماعی و وشرالت نفتانی ،سیستم نقبهگذانی
وهانتهای اجتماعیSSRS( 5؛ گرشام و الیهت )1990مه دلیا نویررد چرر حیطهای و انزیامی نفتان
کهدک از سهی چرریق نقبه گذان (وعلم_ والر) ما اوران انائه مرااوههای وراخله ،یری از جاوعقریق
امزانها دن حیطهء وهانتهای اجتماعی است
فرم والر و فرم وعلم  ،SSRSدو حیطه وهانتهای اجتماعی و نفتانهای وشرا دان نا مرای سطح
پیش دمستاای اارازه ویگیرد
دو نوش همساای دنوای ما استفاده ازللفای کرواباخ و نوش ماز لزوهن مرای قعییق اعتبان SSRS
گرشام و الیهت 1990مه کان مرده شر ضریم للفا مرای وسیا

کا وهانتهای اجتماعی فرم والر و وعلم
1-

Stefan et al2009
et al 2010
3-Secer& et al 2009
4-Caldarella& Merrell 1997
5- Social Skills Rating System
2-PinnarAcsoy

81

تعیین ويژگیهای روانسنجی پرسشنامه ادراک پیری در سالمندان ايرانی
 0/90،SSRSو  0/94و وسیا

کا وشرالت نفتانی فرم والر و وعلم  0/73و  0/82مهدست لور که

اشان دهررهء همگهای ماالی گهیهها ویماشر
مرامرایق دن حال حاضر وهانت ها و صالحیتهای اجتماعی ،مه عرهان یری از وهانتهای پیش ایاز
مرای لغاز لوهزش نسمی است ،که از لاها مه عرهان لوادگی ونود مه ورنسه یاد ویشهد
پژوهش حاضر قصر داند ما هرجانیامی پرسشراوههای والر و وعلم وهانتهای اجتماعی گرشام و
الیهت 1990 1و قعییق اعتبان 2و نوایی3ایق پرسشراوهها مرای دختران و پسران دن گروه سری پیش دمستاای
شهر لوا ،گاوی دن جهت شراخت مهتر نشر اجتماعی کهدکان و دن صهنت لزوم ااجام اقراوات مه وهقع
مرداند
روش پژوهش
پژوهش حاضر از ا ر هرف قهسعه ای و از ا ر نوش از اهع پژوهشهای پیمایشی است جاوعه
پژوهش شاوا قمام کهدکان دختر و پسر سریق  4قا  6سال ق ت لوهزش دن وراکز پیش دمستاای
وامسته مه لوهزش و پرونش شهرستان لوا قهزیع شر مه ور هن مرنسی ویژگی های نوااسرجی
وسیا

مه انزیامی نوایی ،پایایی و همساای دنوای پرداخته شر نوایی و تهایی وسیا

ا ر وتخصصان مرنسی شر مرای قعییق نوایی والکی وسیا

از طری

ویزان همبستگی اتایج مه دست لوره

از هر دو گروه افراد امهاه و اسبه شر همچریق مرای سرجش نوایی سا زه از ق لیا عاولی اکتش افی
و قأییری استفاده شر ،اوا ما قهجه مه ایرره معضی سؤاالت دن هر دو عاوا امره دنیافت وی کررر،
ایق سؤاالت واند ق لیا عاولی اشرار پایایی امزان ازطری همساای دنوای مه نوش للفای
کرواباخ و همبستگی عهاوا ما کا وسیا

مرنسی شر

جامعه آماری
جاوعه لوانی ق سی حاضر ،شاوا کهدکان دختر و پسر سریق  4قا  6سال ق ت لوهزش دن وراکز
پیش دمستاای وامسته مه لوهزش و پرونش شهرستان لوا دن سال ق صیلی  1393-94مهد که قعراد
لاها طب لوان  2400افر وی ماشر

& Elliot 1990

1-Gresham

2--reliability
3-validity
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نمونه آماری و روش نمونه برداری
قعراد  420کهدک چهان قا پرج و ایم سررراله که  210افر دختر و  210افر پسرررر؛ مه نوش امهاه
گیری خهشه ا ی چرر ورحله ا ی از میق جاوعه لوانی ااتخاب شرار
ابزارهای پژوهش
امزان گرد لونی پرسشراوه سیستم نقبه گذانی وهانت های اجتماعی والر و وعلم گرشام و الیهت
 1990مهد سیستم نقبه گذانی وهانت های اجتماعی( ،) SSRSسطح پیش دمستاای دانای دو فرم
وعلم و والر است
فرم والر  ،SSRSشاوا  49گهیه مهد ه که وسیا

وهانت های اجتماعی و نفتانهای وشرا دان نا

اارازه وی گیرد وهانت های اجتماعی شاوا خرده وسیاسهای همیانی ،جرات ونزی ،وسئهلیت
پذیری و خهیشتررانی و نفتانهای وشرا دان شاوا وشرالت دنوای شره و مروای شره وی ماشر
فرم وعلم  SSRSشاوا  40گهیه مهده که وسیا

وهانت های اجتماعی و نفتانهای وشرا دان نا

اارازه وی گیرد وهانت های اجتماعی شاوا خرده وسیاسهای همیانی ،جرات ونزی و خهیشتررانی
و نفتانهای وشرا دان شاوا وشرالت دنوای شره و مروای شره وی ماشر
روش اجرا
مرای هر کهدک وعلم و والر پرسرررشرررراوه های ورمهط مه خهد نا دو م ان مر اسرررا

فراواای عما

کهدک و اهمیت لن گهیه از ا ر وعلم و والر نقبه گذانی کردار نقبه گذانی فراواای ،مر ایق
اسرررا

که نفتان اجتماعی وهند ا ر مه چه ویزان نوی وی دهر ،ما وسیا

 3دنجه ای (هرگز=، 0

گاهی اوقات = ، 1اغلم= ) 2نقبه گذانی شر همچریق از نقبه گذانان خهاس ته شر اهمیت نفتانها
نا ایز مر حسرررم وسیا

 3دنجه ای( وهم ایسرررت= ، 0وهم اسرررت=  ، 1خیلی وهم اسرررت= ) 2نقبه

گذانی کررر ورت زوان نقبه گذانی هر فرم  25قا  30دقیسه است
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یافته های پژوهش
ما قهجه مه ایرره پژوهش حاضر هرجانیامی مهده ،طرح پژوهش از اهع پیمایشی مهده و داده ها و
اطالعات حاصا از لن جهت هرجانیامی ،نواسازی و اعتبانیامی سیستم نقبه گذانی وهانت های
اجتماعی ما استفاده از ارم افزانهای  SPSSو ایز  LISRELوهند قجزیه و ق لیا قران گرفت
مرای مرنسی اعتبان  SSRSاز نوشهای للفای کرواباخ (همساای دنوای) و مازلزوایی (ثبات)
استفاده گردیر که اتایج مه قفریک دن جراول  1و  2لونده شره است
جدول  : 1ضرایب آلفای فرم معلم و والد SSRS
وتغیرها

و الر

وعلم

همیانی

0/94

0/94

جرأت ورری

0/91

0/89

وسئهلیت پذیری

0/92

-

خهدکرترلی

0/91

0/9

0/93

0/93

وسیا

کا وهانت های

اجتماعی
مروای سازی

0/86

0/87

دنوای سازی

0/87

0/88

0/87

0/87

وسیا

کا وشرالت نفتانی
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جدول  : 2نتایج ضرایب همبستگی بازآزمایی در فرم های والد و معلمSSRS
وتغیرها

 Rفرم والر

 Rفرم وعلم

همیانی

0/81

0/90

جرأت ورری

0/76

0/90

وسئهلیت پذیری

0/75

0/94

خهدکرترلی

0/83

0/91

0/90

0/94

مروای سازی

0/71

0/85

دنوای سازی

0/57

0/74

0/73

0/82

وسیا

کا وهانت های

اجتماعی

وسیا

کا وشرالت نفتانی

بررسیییی روایی فرم هییای معلم و والیید سییییسیییتم ر بییه گییراری مهییارت هیای
اجتماعی()SSRS
روایی محتوایی
جهت مرنسررری نوایی و تهایی گهیه های وهانت های اجتماعی ،لزوهن فریروق وهند اسرررتفاده
قران گرفت
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جدول  :3میانگین ،درجه آزادی و آزمون کای دو ر به گراریهای اهمیت فرمهای معلم و والد
برای خرده مقیاسهای مهارتهای اجتماعی SSRS
مولفه ها

والد

ر به

آزادی

دو

داری

همیانی

1/65

جرأت ورری

1/15

وسئهلیت

1/12

پذیری

معلم

میانگین

 dfدرجه

مقدار آزمون کای

مقدار معنی

خهدکرترلی

1/17

همیانی

1/11

جرأت ورری

1/72

خهدکرترلی

1/14

7

70/611

0/000

روایی واگرا
جهت مرن سی نوایی واگرا ،انقباط میق خرده وسیا سهای وهانت های اجتماعی ما خرده وسیا سهای
و شرالت نفتانی دن هر دو فرم والر و وعلم مرن سی شر که اتایج دن جراول  4و  5لونده شره
است
جدول  4ضرایب همبستگی بین ر به گراری والد از مهارتهای اجتماعی و مشکالت رفتاری .

خرده مقیاسها

برونی سازی شده

درونی سازی شده

همیانی

*-0/69

*-0/32

جرأت ورری

*-0/67

*-0/33

وسئهلیت پذیری

*-0/69

*-0/24

خهدکرترلی

*-0/56

* - 0/2
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همااطهن که اتایج جرول  4اشان وی دهر  ،همبستگی ورفی و وعری دانی میق خرده وسیاسهای
وهانت های اجتماعی و وشرالت نفتانی فرم والر وجهد داند که از نوایی واگرای فرم والر
حمایت وی کرر
جدول  5ضرایب همبستگی بین ر به گراری معلم از مهارتهای اجتماعی و مشکالت رفتاری

خرده وسیاسها

مروای سازی شره

دنوای سازی شره

همیانی

*-0/33

*-0/28

جرأت ورری

*-0/31

*-0/26

خهدکرترلی

*-0/29

*-0/24

روایی همگرا
جهت مرنسی نوایی همگرا ،همبستگی میق نقبه گذانی وعلم و والر از خرده وسیاسهای
وهانت های اجتماعی و اسبه شر امهدان  1همبستگی خرده وسیاسهای وهانت های اجتماعی نا
اشان وی دهر همااطهن که والح ه وی شهد ضرایم همبستگی مرست لوره مرای همیانی والر
وهمیانی وعلم ( ، ) 0/19همیانی والر و جرأت ورری وعلم (  ،) 0/38همیانی والر و خهدکرترلی
وعلم (  ،) 0/2جرأت ورری والر و همیانی وعلم ( ،) 0/26جرأت ورری والر و خهدکرترلی وعلم
( ، ) 0/3وسئهلیت پذیری والر و همیانی وعلم ( ،)0/33وس ئهلیت پذیری والر و خهدکرترلی وعلم
( ،) 0/34خهدکرترلی والر و همیانی وعلم(  ،) 0/2خهدکرترلی والر و جرأت ورری وعلم ()0/5
مرست لورار که همه وعرادان هسترر
همچریق ضرایم همبستگی میق خرده وسیا

های وهانت های اجتماعی فرم والر ما همریگر

همگی وثبت و وعرادان مهدار که دن امهدان 1لونده شره است الگه وعادالت ساختانی انقباط
دنون زاد وتغیرها ،ما قهجه مه الگهی وفههوی پژوهش ما کمک ارم افزان لیزنل قرسیم گردیر
ایق امهدان از نوایی همگرای فرم های والر و وعلم حمایت وی کرر

تعیین ويژگیهای روانسنجی پرسشنامه ادراک پیری در سالمندان ايرانی
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ق لیا عاولی و استخراس الگهی وعادله ساختانی قبییق کررره وهلفههای وهانتهای اجتماعی واالر و وعلم
گرشام و الیهت

نمودار  -2میزان بار عاملی متغیرهای أثیر گرار بر مهارتهای اجتماعی سیسم ر به گراری
گرشام و االیوت()1990
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امهدان  2ضرایم نگرسیهای استااراند شره مان عاولی هر یک از وتغیرهای قاثیرگذان مر وهلفه
های وهانت های اجتماعی والر و وعلم گرشام و الیهق را انائه وی دهر که ما قهجه مه لاها ویقهان
دن وهند قاثیروتغیرهای لشران و پرهان وستسا مر وتغیرهای لشران و پرهان وامسته و اظهان ا ر
کر د
مرای مرنسی نامطه میق وتغیرهای وستسا و وامسته اعم از لشران و پرهان از قجزیه و ق لیا چرر
وتغیره استفاده شره است ما قهجه مه اطالعات مه دست لوره از الگه ساختانی (امهدان 1و امهدان
 ) 2ویزان قاثیرگذانی هر یک از وتغیرها مر وریریت ااب دن جرول  1- 5و ضرایم مان عاولی و
 T-Valueورمهط مه نوامط میق وتغیرهای وستسا و وامسته اعم از لشران و پرهان ،دن جرول 6
لوره است
جدول :6نتایج ضریب بار عاملی مربوط به میزان اثیر متغیرها بر مولفه های مهارتهای اجتماعی
والد و معلم گرشام و الیوت1990
از
همیانی
جرأت ورری

مه

وهلفه های
وهانت های اجتماعی

مان عاولی

T-value

نقبه

قاثیر

0/86

20/25

3

داند

0/85

19/88

4

داند

والر و وعلم گرشام
وسئهلیت

و الیهت

0/72

15/73

7

داند

پذیری
خهدکرترلی

0/89

21/33

1

داند

همیانی

0/83

19/22

5

داند

جرأت ورری

0/8

18/04

6

داند

خهدکرترلی

0/88

21/06

2

داند

داده های جرول  6اشان وی دهر هر یک از وهلفه ها مر وهلفه های وهانت های اجتماعی والر و وعلم
گرشام و الیهت قاثیر دانار

90

فصلنامه تخصصی روان سنجی ،دوره چهارم ،شماره  ،17تابستان 1395

شاخص های نیکویی برازش مدل مفهومی حقیق
اتایج مرلوندهای ایرهیی مرازش وسیا

وهانت های اجتماعی فرم های وعلم و والر دن جرول -8

 4وشاهره وی شهد
جدول  .7شاخصهای نیکویی برازش مدل
شاخص

مقدار

کای دو  /دنجه لزادی

2/795

( P-valueکمتر از )0 /05

0/000

)> 0/1 ( RMSEA

0/93

)< 0/9 ( NFI

0/97

)≤0/9 ( GFI

0/92

( AGFIمیق صفر قا )1

0/98

ایق اتایج اشان دهرره مرازش خهب داده های ق سی حاضر و الگهی گرشام و الیهت ()1990مهده
و دن اتیجه فرم های والر و وعلم  SSRSدانای نوایی سازه دن شهر لوا وی ماشر
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بحث و نتیجه گیری
اتایج مرای هر دو فرم والر و وعلم  SSRSاشااگر همساای و ثبات ماال و دن اتیجه اعتبان قاما قبهل
ایق پرسشراوه ها مهد ایق اتیجه ما یافته های شهیم ( ،) 1382عبری( ،) 1387گرشام و الیهت (،)1990
فااتهزو و همرانان ( ،) 1998جمیااگ -شریرگ ( ،) 2004کانپرتر نیچ ( ) 2008همخهان مهده و
اشااگر اعتبان وراسم فرم های وعلم و والر  SSRSدن جاوعه کهدکان  4قا  6ساله شهر لوا وی ماشر
نوایی و تهایی ق سی ما ق لیا نقبه گذانی والریق دنمانه اهمیت گهیه های وهانت های ا جتماعی
فرم والر  SSRSدن نشر کهدک و نقبه گذانی وعلمان دنمانه اهمیت وهانت های اجتماعی فرم
وعلم  SSRSدن وهفسیت کال

دن

والریق قمام گهیه های  SSRSدن وسیا

ااجام گردیر اتایج اشان داد که هر دو گروه وعلمان و
وهانت های اجتماعی نا وهم و یا خیلی وهم نقبه گذانی

کردار ایق اتیجه از نوایی و تهایی  SSRSدن هر دو فرم والر و وعلم حمایت وی کرر
مر اسا

نقبه گذانی والریق ،همیانی وهمتریق وؤلفه وؤثر دن نشر کهدک وی ماشر و معر از لن

مه قرقیم خهدکرترلی ،جرأت ورری و وسئهلیت پذیری قران داشترر وعلمان خرده وسیا
جرأت ورری نا مه عرهان وهمتریق وؤلفه دن وهفسیت کال

دن

نقبه گذانی کردار و مه قرقیم

خهدکرترلی و همیانی دن نده های معری قران گرفترر اهناای (  ) 1998دن ق سی خهد مرای وعلمان
همیانی و مرای والریق خهدکرترلی نا مه عرهان وهمتریق عهاوا نشر کهدک مه دست
لوند گرشام و الیهت ( ،) 1990خهدکرترلی نا وهمتریق عاوا نشر و وهفسیت کهدک مرای هر دو
فرم والر و وعلم مرست لوندار
اتیجه ق سی حاضر دن مرنسی همگرایی پ ژوهش ،اشاارهرره همبستگی وثبت و وعری دان خرده
وسیاسهای وهانت های اجتماعی دن فرم های وعلم و والر مهد ایق اتیجه از همگرایی فرم های وعلم
و والر  SSRSحمایت وی کرر و ما یافته های ق سی عبری (  ،) 1387گرشام و الیهت ( )1990و
جمیااگ -شریرگ ( ) 2004همخهاای داند و از چه انچهب ا ری انائه شره مه وسیله سازارگان
لزوهن گرشام والیهت ( ،) 1990حمایت وی کرر
اتایج مرنسی نوایی واگرای  SSRSدن پژوهش حاضر ،اشاارهرره همبستگی ورفی و وعرادان میق
خرده وسیاسهای وهانت های اجتماعی و وشرالت نفتانی دن فرم والر و وعلم  SSRSمهد ایق
اتیجه مه طهن کلی از نوایی واگرای  SSRSدن هر دو فرم وعلم و والر حمایت وی کرر اتایج
ق سی حاضر ما یافته های عبری ( ،) 1387کانپرتر نیچ ( ،) 2008جمیایرگ -شریرگ( ) 2004همسه
است
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مرای مرنسی ساختان عاولی فرم والر و وعلم  SSRSق لیا های عاولی دن وسیاسهای وهانت های
اجتماعی و وشرالت نفتانی ااجام شر اتایج ق لیا عاولی اشاارهرره مرازش خهب وسیا
وهانت های اجتماعی دن فرم های والر و وعلم سطح پیش دمستاای مهد همچریق اتایج اشان داد که
شاخص های ق لیا عاولی مرای فرم های والر و وعلم مرازش خهمی نا ما وسیا

وشرالت نفتانی

داند ایق یافته ها ضمق همسهیی ما الگهی ا ری گرشام والیهت ( ،) 1990ما یافته های
وانگتز( ) 2005همسه است
امزان  SSRSدن سرجش وهانت های اجتماعی و وشرالت نفتانی مه ور هن غرمالگری و شراسایی
کهدکان دن هرگام ثبت اام وسطع پیش دمستاای وی قهاار وهند استفاده گیرد قا ما شراسایی و اقرام
مه وهقع اسبت مه نفع وسائا و وشرالت کهدکان گاوی وؤثر مرداشته شهد
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