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 چکیده

گاهی از التحصیالن دانشهدف از این پژوهش، بررسی رابطۀ نقش عوامل خانوادگی در میزان شایستگی فارغ

های آن از پرسشنامه داده باشد. تحقیق از نوع پیمایش بوده و برای جمع آوریهای یزدی مینظر خانواده

کیل های یزدی دارای دانش آموخته دانشگاهی، تشاستفاده شده است. جامعۀ آماری پژوهش را خانواده

س ها به عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند. پنفر از خانواده 384دهند که بر اساس فرمول کوکران تعدادمی

های آماری آزمون تحلیل واریانس، ضریب روش وspss ها با نرم افزار از محاسبۀ روایی و پایایی ابزار، داده

نوادگی ها نشان داد نقش عوامل خاهمبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته

واده اقتصادی خان -پایگاه اجتماعیین بختی، همدلی و همچن)نظم در خانواده شامل: همگامی، همفکری، هم

تگی شامل: تحصیالت والدین، شغل پدر، درآمد و وضعیت مالکیت مسکن خانواده(، در میزان شایس

 مجموع به پاسخگویان نشان داد که در نتایج حاصل از معادله رگرسیونی در میانآموختگان تایید شد. دانش

ی را تبیین درصد از واریانس متغیر شایستگ17/0تند متغیر همگامی، هم بختی و همفکری توانس 3ترتیب 

 بیشترین تاثیر را در تبیین شایستگی داشته است. 279/0. و متغیر همگامی با ضریب کنند

 آموختگاندانش مفاهیم کلیدی: شایستگی ، نظم در خانواده ،

 مقدمه 

 -اند: الت(( تغییترات اقتصتادیاشتتههای آموزش عالی تحت تأثیر سه عامل قرار دهای گذشته، نظامدر دهه

آورانه )تکنولوژیک(، ج( حرکت به سوی جهانی شدن اقتصاد. این تغییرات موجتب اجتماعی، ب(تغییرات فن

هتای ختود حستاس های کارآیی و اثربخشی فعالیتهای یاد شده، بیش از پیش، به جنبهشده است که نظام

ویژه دربتاره اند. این امر، بتهه کافی به این دو جنبه توجه نکردههای آموزش عالی به اندازشوند. اما همه نظام
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های آموزش آنچه که اشاره شد، نظام برپایه های آموزش عالی در کشورهای جهان سوم، مشهودتر است.نظام

چنانچته موسستات آمتوزش عتالی بخواهنتد از  عالی باید به نیازهای جاری و آینده جامعه پاستخگو باشتند.

(. ارزیابی کیفیت به 125: 1377خود به خوبی مطلع شوند باید به ارزیابی کیفیت بپردازند )بازرگان،وری بهره

هتای انجتام شتده در زمینته رساند. فعالیتبهبود کیفیت و پاسخگویی سازمان در برابر افراد ذینفع یاری می

هتا بتر کارکردهتای یتن فعالیتتوسعه رویکرد نظام مبتنی بر شایستگی در حوزه منابع انسانی و تأثیری که ا

اند، باعث شده است که ایتن امتر بته های اخیر از خود بر جای گذاشتهمختل( مدیریت منابع انسانی در دهه

ها و موسستات کشتورهای عنوان یکی از اهداف و مقاصد راهبردی در حوزه مدیریت منتابع انستانی ستازمان

ها به تتدریج بتر ضترورت و اهمیتت حساب آید و سازمانیافته و برخی از کشورهای درحال توسعه به توسعه

های مورد نیاز منابع انسانی و تدوین هدفمند و سریع الگوهای شایستگی از ختود توجته شناسایی شایستگی

دانیم متی کته همانگونه ای، جامعه هر در آموزشی دغدغۀ نظام (.52: 1390نشان دهند)رضایت و همکاران، 

 یتک تشتکیل در عالیته اهتداف برای تحقتق پذیری اجتماع ی روحیه رساندن ثرحداک به و اجتماعی تربیت

 هاییانستان نیتز و شایسته شهروندانی تربیت عالی، آموزش نظام عمده اهداف از یکی است لذا، سالم اجتماع

 تحلیتل در الزم توانمنتدیهای نقتادی و خالقیتت، پژوهشگری، روحیه از برخوردار و اجتماعی به مسائل آگاه

  (.54: 1392است )زارع،  اجتماعی و شخصی زندگی در آن کاربرد و و انسانی اجتماعی مسائل و وضوعاتم

ر ها و مراکز آموزش عالی سه مأموریت اصلی آموزش، پژوهش و ارائه خدمات را بتدر دنیای امروز، دانشگاه   

و سیاستی  ، اجتمتاعی، فرهنگتیعهده دارند. با عنایت به نقش مهم این نهادها در ابعتاد گونتاگون اقتصتادی

های انستانی و ها، به منظور جلوگیری از هتدر رفتتن سترمایهجامعه، اطمینان از کیفیت مطلوب عملکرد آن

هتر  دامه حیتاتمادی، و نیز داشتن توانایی رقابت در دنیای آینده که در آن، کیفیت مهم ترین مؤلفه برای ا

هتا، از هتا و مأموریتبراین، توجه مناسب به هر یک از این کارکردسازمان است، ضرورتی انکارناپذیر دارد. بنا

آموختگتان از اهمیتت هتا در کیفیتت عملکترد دانشالزم به ذکر است خانواده. اهمیت خاصی برخوردار است

 اولیته هادن و دارد را خود خاص ویژگیهای که است وطبیعی اجتماعی یک نظام بسزایی برخوردارند، خانواده

 تتوانمی و ستتا افراد میان صمیمانه روابط و انسانی عواط( ظهور که کانون رودمی شمار به ای جامعه هر

 بهترین که اندعقیده این بر دارد. پژوهشگران جامعه عملکرد بر بسزایی و تأثیر مستقیم خانواده عملکرد گفت

 قرار دقت و رزیابیا مورد را ادافر روانی و اجتماعی اخالقی، کیفیت توانمی آن اساس بر که و معیاری مالك

 یتا فقیتتاست. مو خانواده جو و محیط بر حاکم قوانین مجموعه و خانواده اعضای ارتباطی شبکه داد همان

 اخیتر دهته ود باشتد. در ختانواده ناستالم یتا سالم کارکردهای از ناشی تواندمی تحصیلی اعمال شکست در

 متورد اجتمتاعی دانشتجویان و عتاطفی انگیزش، تحصیلی، توضعی تحول بر خانواده و والدین تأثیر موضوع

 ستتردهگ از تتأثیر حتاکی مجمتوع در تحقیقات این نتایج که است گرفته قرار پژوهشگران از بسیاری توجه

 بتا والتدین باطارت کیفیت به بسیاری هایپژوهش است. در دانشجویان زندگی مختل( هایجنبه در خانواده

 موفقیت آمیز سازگاریهای در آن نقش و فرزندان صمیمانه با و گرم رابطه وجود ان،آن حمایت تأثیر فرزندان،

 (. 188: 1388است )شاکریان و همکاران،  شده اشاره دانشجویان دربین
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 حتد تتا آموختگتان دانشتگاهی،میزان شایستگی دانش مسأله که کرد عنوان چنین توانمی کلی بطور      

 بعبارتی .دارد خود هخانواد و والدین با آموختگاندانش روابط کیفیت خصوصا و کمیت در ریشه زیادی بسیار

 هر نظتم ختانوادو بتا تأکیتد بت گیختانوادعوامل را در چارچوب  میزان شایستگیخواهیم میدر این پژوهش 

توان سنجید؟ با توجه بته اینکته نظتم اجتمتاعی خترد هایی میبررسی کنیم. نظم در خانواده را با چه معرف

همگتامی  -2مفکتری مشتتركه -1 داقل در چهار بعد بتا مشتکل متاهوی مواجته استت کته عبارتنتد از:ح

اگر این چهار مشتکل در گتروه اجتمتاعی )ختانواده( حتل . كهمبختی مشتر -4همدلی مشترك -3مشترك

، ، همگتامیبه عبارت دیگر، عدم همفکری (19:1385)چلبی،  .شود، خانواده دارای نظم و تعادل خواهند بود

خواهیم میدر این تحقیق گردد. همدلی و همبختی مشترك در خانواده منجر به اختالل در نظم خانواده می

 بعبتارتی ؟دگذار باشتاثیر آموختگانبر میزان شایستگی دانشتواند بدانیم آیا این اختالل در نظم خانواده می

عریت( شایستتگی و تبتدا سعی خواهیم نمتود لذا  ا؟ گذاردفرزندان تأثیر می شایستگیروی  نظم خانوادهآیا 

ا بتابعاد مختل( آن را در سطوح گوناگون مشخص کرده و سپس به بررسی رابطتۀ نقتش عوامتل ختانوادگی 

 های یزدی بپردازیم.اهی از نظر خانوادهآموختگان دانشگمیزان شایستگی دانش

عنوان پیش بینتی کننتده توفیقتات  به 1970( در دهه 1973)1مفهوم شایستگی ابتدا توسط مک کله لند    

به همتراه  1982توجیه کرد. سپس در سال  "محک گزینش"کارکنان در شغل معرفی شد و او شایستگی را 

ویژگتی هتای ریشته ای فترد )انگیتزه، »اولین تعری( را ارائه داد:  "شایستگی مدیر"همکاران خود در کتاب 

توجه بته «. برد( که او برای انجام وظیفه به کار میهای اجتماعی و مجموعه دانشخصوصیات، مهارت، نقش

افزایش یافت. واژه شایستگی در فرهنگ لغات عمومی به معنای لیاقتت، کتاردانی،  1990این رویکرد از دهه 

مهارت و تبحر و در فرهنگ لغات تخصصی مدیریت به معنای صالحیت، اهلیت، شایستگی، قابلیت و توانایی 

زبان عامیانه، بته معنتای داشتتن توانتایی، مهتارت، دانتش و صتالحیت استت و در آمده است. شایستگی در 

(. در تعریت( 134: 1390یابد )خورشیدی و همکتاران،اصطالح، با توجه به کار و حیطه شغلی فرد معنی می

شود. دانند که به اثربخشی فرد در محیط شغلی منجر میشایستگی، آن را شامل خصوصیات و رفتارهایی می

های مختلفی تعری( شده است، اما اغلب مدل ها شامل عناصر)مبانی( و دانش، توانایی ها، ستگی به شیوهشای

مهارت ها، نگرش ها و بینش ها، ویزگی های شخصیتی و رفتارها و صالحیت هایی است که مرتبط با اهداف 

کته متی تواننتد بته سازمانی است و نقش کلیدی در دستیابی بته اهتداف دارد. اساستأ خصوصتیات افترادی 

انتد کته شتود: یعنتی افتراد شایستته، افرادیمعیارهای اثربخشی دست یابند، شایستگی آن افراد خوانتده می

شتتود دهنتتد. ایتتن امتتر در عملکتترد بتته معیتتار اثربخشتتی تعبیتتر میالگوهتتای رفتتتاری مطلتتوبی را ارائتته می

 (.33: 1390)میرسپاسی،

                                                           
 

3.  Maccle land 
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زیر بنایی فرد است که بته طتور کلتی بتا عملکترد اثتربخش  ( معتقد است شایستگی، ویژگی1993)1اسپنسر

مالك مدار و یا عملکرد برتر در یک شغل یا وضعیت، رابطه دارد. وی شایستتگی هتا را بته دو دستته طبقته 

های ضروری را برای حداقل عملکرد در یک کار و یا انجام کند: شایستگی های مورد نیاز که مهارتبندی می

ها نتایج به دست آمده باالتر از میتانگین و های برتر که بر اساس آنازد. شایستگیسیک وظیفه مشخص می

(، شایستگی را به عنوان ترکیبتی از 2002)2(. فیلپوت1391عملکرد باالتری است )شیخ االسالمی و همکاران،

نتد. در ایتن کنهای مورد نیاز برای انجام یک نقش به گونه ای اثربخش، تعریت( میها، دانش و نگرشمهارت

ها آمده است. در تعریفی دیگر، مؤلفه انگیزه به جای این دو به تعری( تعری(، مؤلفه نگرش ها به جای توانایی

 (.109:  1391مورد اشاره افزوده شده است )زنجیرانی و همکاران،

کته اکتستاب  داند که باید تبیین شود و نه آن، پارسونز مسأله نظم را، مسأله حل نشدنی می«روشه»از نظر 

انتد بیتان کرده« 4روسو»و « 3جان الك»شود. نظم از نظر پارسونز خودانگیخته، اتفاقی و قراردادی از نوع آنچه 

اندیشد نیست، همه این تفاسیر یک عیب می« هابز»نیست، همچنین نظم از نظر پارسونز اقتداری آنگونه که 

اند که به موجب آن انگیزش کنش انستانی منفعتتی ها بر اصل موضوعی استوار بودهاساسی داشتند: همه آن

شود. پارسونز معتقد است: بنیاد نظم در ساخت نظام کنش است. یعنی است که به صورت انفرادی دنبال می

هایی که برای کنشگر فردی یا جمعی معنایی دارد، چون کته در شخصتیت فترد در الگوها، هنجارها و ارزش

(. الزم به ذکتر استت 66: 1376اند) روشه، ر جامعه و در فرهنگ نهادی شدهاند و در عین حال ددرونی شده

آیتد. های اخیتر بته شتمار میکه پارسونز به عنوان یکی از شاخص ترین نمایندگان نظریه سیستمی در سال

د؛ پتردازداند و به تحلیل ارکان اصلی این نظم میآیین کارکردگرایی، جامعه را در یک نظم استقرار یافته می

کند. از این نظر، وظیفه یک جامعه شناس جامعه مانند یک موجود زنده به صورت نظامی هماهنگ عمل می

های آن مبتادرت ورزد. بته اعتقتاد آن است که با دیدی سیستمی به تحلیل نظام اجتماعی موجتود و مؤلفته

و بته رو هستتیم و ایتن ارزش هتا های اساسی به افتراد رای به نام انتقال ارزشپارسونز ما در جامعه با مسأله

پایگاه »دانست که اصطالحا کند. او جامعه را متشکل از اجزایی میهستند که کیفیت عمل افراد را تعیین می

تتوان متشتکل از چنتد موقعیتت ای را میشوند. سازمان اندام وار یک ختانواده هستتهنامیده می« هانقش –

« پایگتاه»هتا را ، نتام دارنتد. پارستونز ایتن موقعیت«فرزنتد»و « پدر»، «مادر»دانست، که اصطالحا موقعیت 

های رفتاری تبعیت کنند، بلکه بتر استاس آن نامد. البته اینطور نیست که افراد خانواده الزاما از این شیوهمی

هتا را قواعتد باید عمل کنند. در هر واحدی که متشکل از چندین پایگاه متفتاوت استت، روابتط میتان پایگاه

شود که هرکسی در یک مقام باید چه رفتاری با افراد دیگتر کته در کنند و بدینوسیله مشخص مییین میتع

های هر پایگاه، مجموعه قواعتدی وجتود دارد های مقابل هستند داشته باشد. در واقع در ارتباط با نقشمقام

نامتد. اگتر اعضتای می« هنجار»را  کند و پارسونز این قواعدکه آنچه را که هر فرد باید انجام دهد تعیین می

شود، زیرا در چنین حالتی استت یک واحد اجتماعی این هنجارها را رعایت کنند در میان آنها نظم برقرار می

                                                           

4. Spencer 

5. Philpot  

14. John Locke 

15. Rousseau 



 های یزدییالن دانشگاهی از نظر خانوادهالتحصنقش عوامل خانوادگی در میزان شایستگی فارغ

 

125 
 

ها بتین زن و ای مسئولیتکه رفتار هر یک در تکمیل رفتار دیگران است، همانگونه که در یک خانواده هسته

هتا (. البته مشکل بعدی که عمل بته هنجارهتا و پتذیرش ارزش75 :1378است )ورسلی، شوهر تقسیم شده

نهنتد؟ پذیرنتد و بته هنجارهتای آن گتردن میهتای آن را میشود. چرا اعضای یک جامعته ارزشمربوط می

کنند ها و هنجارها را درونی میگوید: دلیل این امر آن است که افراد، آن ارزشپارسونز نیز مانند دورکیم می

ها و هنجارها جزو اعتقادات درونی، امتیازات شخصتی و انتظتارات افتراد از یکتدیگر طریق آن ارزشو از این 

شوند که مردم نسبت به یکدیگر تتا حتد زیتادی شود. به استدالل پارسونز هنجارها بدان جهت درونی میمی

. به همین شتیوه و کنندهای یکدیگر احساس رضایت و یا ناراحتی میالعملحساس هستند، در واقع از عکس

فهمند که طترف مقابتل بخشند و میشان از یکدیگر را توسعه میبه طور تجربی، دو طرف مورد نظر ما درك

آید. بدینستان ایتن دو نفتر بتا بررستی رفتتار آنها چه چیزهایی را دوست دارد و یا از چه چیزهایی بدش می

از نظر پارسونز تصور رفتار دو نفر متورد نظتر، متدل آورند. یکدیگر، امکان کنترل بر رفتار هم را به دست می

کننده و یا بازدارنتده دیگتران و تمایتل همگتان بترای های ترغیبای از فرآیندهای فرد نسبت به کنشساده

ستازد) ورستلی، ها و هنجارها فراهم میگیری انتظارات آتی، زمیته را برای فرآیند درونی ساختن ارزششکل

1378 :75.) 

ماعی نظام اجت الصه اگر بپذیریم که از دیدگاه کلی پارسونز، از میان چهار شکل کارکردی عام برایبه طور خ

هتای فرهنگتی، . مستأله حفتا انگاره4. مسأله انستجام 3. مسأله تحصیل هدف 2. مسأله انطباق با محیط 1

و  لی مسأله نظم در کمباشد، باید بپذیریم که هسته اصمسأله اصلی برای نظم اجتماعی در بعد انسجامی می

تر در وهلته باشد که مبتنی بر اصول مشترك ارزش در جامعه است. به بیان دقیتقکی( انسجام هنجاری می

ی که از اول، حل مسأله نظم منوط است به تنظیم هنجاری روابط بین واحدها بر مبنای اصول مشترك ارزش

اری وهله دوم حل مشکل نظتم بتا تنظتیم هنجتطریق نهادینه شدن اجتماعی و نهادینه شدن فرهنگی و در 

 (.14: 1384شود )چلبی، درون واحدی از طریق درونی کردن فرهنگ میسر می

. همفکری 1نظم اجتماعی خرد حداقل در چهار بعد با چهار مشکل مواجه است، این چهار مشکل عبارتند از: 

چهتار مشتکل بترای هتر گتروه بختی مشترك. ایتن . هم4. همدلی مشترك 3. همگامی مشترك 2مشترك 

اجتماعی وجود دارد. هر گروه اگر این چهار مشکل را در خود حل کرده باشد، دارای نظتم استت و نظتم آن 

متعادل و با ثبات است، ولی اگر این چهار مشکل را داشته باشد نظم و تعتادل ختود را از دستت داده دچتار 

نظم خرد، فتراهم کتردن حتداقل همفکتری، درك  (. یکی از مقتضیات232: 1385شود )چلبی، اختالل می

صورتی که همفکری مشتترك نباشتد قابلیتت مشترك و ارزشیابی مشترك نسبی است. در غیر اینصورت، در

دهتد)چلبی، یابد و فرد قدرت کنترل و انطباق خود را نسبت به محیط از دستت مییادگیری فرد کاهش می

رند همزمان به طور نسبی و بتالقوه حتائز منتافع متضتاد، نیتز (. افراد ضمن اینکه نفع مشترك دا19: 1384

هستند. بدین ترتیب جهت جلوگیری از بالفعل شدن تضاد منافع و حاد شدن آن الزم استت راه حلتی پیتدا 

شود، به طوری که از طریق سازش بیرونی، عمال به نوعی وحدت عمتل و همگتامی مشتترك نائتل آینتد. در 

ترك )سازش بیرونی دو جانبه( حل نشود، مصالح جمعی و بلنتد متدت تحتت صورتی که مسأله همگامی مش

(. مسأله سوم نظتم در ستطح خترد مستأله همتدلی 267: 1385گیرند )چلبی، الشعاع مصالح فردی قرار می
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شود در تحلیل نهتایی پایته متقابل و احساس تعلق مشترك است. همانطور که دورکیم به درستی متذکر می

عاطفه است. در صورتی که حداقل همدلی مشترك نباشد فترد تعهتد و وابستتگی عتاطفی هر نظم اجتماعی 

بختتی مشتترك معنتای نستبتا وستیعی در اینجتا مستتفاد دهد. از همخود را نسبت به دیگران از دست می

بختی مشترك، نفع مشترك و اقبال مشترك است. اساسا نفع مشترك ریشه در نیازهتای شود مراد از هممی

مشترك انسانی دارد. نیازهایی که تامین آنها از طریق جمع و یتا مشتارکت دیگتران در جمتع بیشتتر  عام و

هتای ممکن است. تجلی راه حل جمعی برای رفع بعضی نیازهای مشترك در وضعیت تعتادلی، یعنتی تعادل

نوعی قانون اشتراك  ها )مثل قانون( نهفته است. افراد در وجودقراردادی )مثل قواعد رانندگی( و یا در میثاق

دهند منظور از اقبال مشترك )خطر مشترك( میتزان نفع دارند. همه هر نوع قانونی را به نبود آن ترجیح می

(. مظهر عالی این تشتریک مستاعی در 20: 1384نیاز متقابل افراد است، به تشریک مساعی فیزیکی) چلبی، 

م حل نشود فرد پاسخ مؤثر نستبت بته نیازهتای بختی مشترك نظتقسیم کار است. در صورتی که مسأله هم

 (.22: 1384یابد )چلبی، کند و قدرت انطباق با محیط بیرونی کاهش میخود دریافت نمی

پارسونز به نقش عنصر عاطفه در خانواده توجه دارد و خانواده را به عنوان تنها نهاد عمده موجود در جامعه 

مورد نیاز را برای رشد شخصیت انسانی در بهترین حد ارایه دهد. تواند عشق و محبت مراقبت داند که میمی

طبق نظر این جامعه شناس، دلبستگی عاطفی بین اعضای خانواده با نظم و ثبات در خانواده رابطه مستقیم 

توان گفت خانواده به عنوان مهمترین (. با الهام از این نظریه می103: 1374، 1یا مثبت دارد )همیلتون

ت که می تواند عشق و محبت و مراقبت مورد نیاز را برای رشد شخصیت انسانی در بهترین حد نهادی اس

به عبارت دیگر نوع رابطه پدر و مادر در خانواده اگر بر اساس همدلی، هم فکری )تفاهم متقابل(،  ارائه دهد؛

سرشار از نظم و بختی )خطر مشترك( و همگامی )سازش بیرونی و عینی( باشد جو حاکم بر خانواده هم

تعادل شده و همین نظم و تعادل در خانواده تأثیر مثبتی بر موفقیت فرزندان داشته و منجر به شایستگی 

اما چنانچه یکی از چهار ابعاد نظم در خانواده دچار مشکل  گردد؛ها میآنان در امر تحصیل و سایر زمینه

شود. در جه خانواده در اجرای کارکردهایش ناموفق میثبات شده و در نتیشود نظم در خانواده نامتعادل و بی

 گذارد.    نتیجه همین امر تأثیر منفی بر موفقیت و شایستگی فرزندان می

تواند موفقیت تحصیلی را تحت تاثیر قرار دهد؛ کند که میسه نوع عمدۀ سرمایه را معرفی می 2بوردیو

شود. این شکل هایی مثل حجم سرمایه میاع دارایینخست، سرمایه اقتصادی که شامل دستمزد یا دیگر انو

های نام در نهادگذاری مستقیم مثل پرداخت شهریه آموزشی و ثبتتواند هم به صورت سرمایهاز سرمایه می

آموزشی معتبر و هم به صورت غیرمستقیم در قالب کمک مالی به فرزندان در ارتقاء عملکرد تحصیلی آنها 

ها و ارتباطاتی که رمایه اجتماعی است که به عنوان فضای کلی و کیفیت شبکهنقش داشته باشد. دوم س

تواند به کنند، تعری( شده است. سرمایه اجتماعی نیز میافراد برای ارتقاء منافع خود از آنها استفاده می

باشند  ها ممکن است دارای روابطیصورت مستقیم در موفقیت تحصیلی فرزندان دارای اهمیت باشد. خانواده

ها را تسهیل نماید. سوم، سرمایه فرهنگی است که شامل آموزش و دانش، که بتواند رسیدن به این موقعیت
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ها و ترجیهات والدین و اطالعات خاص آنها از سیستم آموزشی، تحصیالت رسمی، مدیریت تعامل ذائقه

است موفقیت تحصیلی فرزندان  باشد. این شکل از سرمایه ممکننهادی، تعامالت فرهنگی فضای خانواده می

های آموزشی، های محیط خانواده که همچون یک آزمایشگاه یادگیری برای توسعه اولویترا بخاطر فعالیت

تأثیر قرار دهد. در نظریه بوردیو های شناختی است تحتشناخت رموز هنجاری نظام آموزشی و مهارت

شوند، فرزندانی متعلق به ه فرهنگی وارد نظام آموزشی میهای بیشتر و بهتری از سرمایفرزندانی که با آورده

ها و ترجیهات فرهنگ غالب هستند، بهتر قادرند قواعد پنهان بازی را کش( هایی که دارای مهارتخانواده

توانند را بپذیرند و بهتر می شودهایی را که از طرف نظام آموزشی مهم تلقی میها و اولویتنموده و مهارت

(. والدین متعلق به طبقات 1997، 1را تا باالترین سطوح تحصیلی ادامه دهند )آشافنبورگ و ماس مسیر خود

کنند، ها در آن رشد میباالی اجتماعی دارای سرمایۀ بیشتری هستند، جو فرهنگی که فرزندان این خانواده

موفقیت روز به روز فرزندان های فرهنگی و اجتماعی آنهاست و این امر باعث ها و اولویتتعیین کننده ذائقه

 (.1997شود )آشافنبورگ و ماس، متعلق به طبقات باال و دارای سرمایه فرهنگی باال می

. دارد ندانتوان گفت تحصیالت والدین نقش مهمی در امر موفقیت و شایستگی فرزبا الهام از این نظریه می

 د و نگرشردارنجتماعی اقتصادی بهتری برخووالدین تحصیلکرده به خودی خود از فرهنگ باالتر و موقعیت ا

موفقیت  ی کسبمثبتی به تحصیالت دارند همین امر باعث رشد و شکوفایی فرزندان و تالش مضاع( آنها برا

ها و ترجیهات فرهنگ غالب را به فرزندان آموزش دهند. توانند مهارتگردد. والدین تحصیلکرده بهتر میمی

زندان را ر خانواده منعکس شده و رفتار فروالدین دارند به نحوی در ذخائ هایی کهها و تخصصنوع مهارت

ر دهد. همچنین والدین متعلق به طبقات باالی اجتماعی اقتصادی به دلیل وضع مالی بهتتأثیر قرار میتحت

ت فقیاعث موبگذاری بر روی فرزندان و فراهم نمودن تمامی امکانات آموزشی و تحصیلی برای آنان با سرمایه

شایستگی  شوند و در نتیجه فرزندان از طریق سرمایه فرهنگی و اقتصادی والدین به موفقیت وفرزندان می

 یابند.دست می
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آوری داده خواهتد باشد که در یتک مقطتع از زمتان بته جمتعتحقیق حاضر، از نوع تحقیق کاربردی می     

ها از تکنیک پرسشنامه استتفاده شتده  استت. یعنی از نوع پیمایشی است. به منظور گردآوری داده.پرداخت 

های آماری و ریاضی بتر روی باشد، لذا امکان استفاده از تحلیلهای این پژوهش از نوع کمی میماهیت داده

ن تحقیق، بترای تتدوین پرسشتنامه نهتایی جهتت اطالعات تحقیق جهت توصی( و تحلیل وجود دارد. در ای

هایی بترای ستنجش آموختگان دانشگاهی، ابتدا پرسشنامه اولیه شامل گویتهسنجش میزان شایستگی دانش

ای و سیستتماتیک در میتان تعتدادی از گیری خوشتهابعاد مختل( شایستگی طراحی شد و بته روش نمونته

توزیع گردید. این پرسشنامه حاوی بخش های مختلفی است  های یزدی می باشند،جامعه آماری که خانواده

ای )شتامل: میتزان تحصتیالت والتدین، وضتعیت درآمتد ختانواده، که از آن جمله می توان به سواالت زمینه

  (انگیزه)نگرش دانش  توانایی مهارت 

 شایستگی 

آموختگان دانش

 دانشگاهی

فکریهم  

بختی هم  

 همدلی

 همگامی

 -پایگاه اجتماعی نظم خانواده

 اقتصادی

عوامل 

 خانوادگی

تحصیالت 

 والدین

شغل 

 والدین

 درآمد

وضعیت 

مالکیت 

 مسکن
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وضعیت مسکن و...(، سواالت مربوط به ابعاد مختل( شایستگی)توانایی، دانتش، مهتارت و نگترش(، ستواالت 

بختی و همدلی(، اشتاره نمتود. بتا توجته بته فکری، همم در خانواده )همگامی، هممربوط به ابعاد مختل( نظ

باشتد. بترای تعیتین ها، فرد و سطح تحلیل خرد میموضوع تحقیق حاضر، واحد مشاهده و واحد تحلیل داده

وایی ترین نتوع اعتبتار محتتتترین و متتداولاعتبار ابزار تحقیق )پرسشنامه( از روش اعتبار صوری که از مهم

باشد، استفاده شده است. منظور از اعتبار صوری، میزان توافق متخصصان یک امر بتا یتک شتاخص و یتا می

گیری، از طریق شم عام و (؛ و این نوع اعتبار، به بررسی اعتبار ابزار اندازه287: 1380معیار است )ساروخانی، 

(. برای این منظور، عالوه بر 78: 1388لی،پردازد و کامال وابسته به قضاوت محقق است )صفری شاتجربه می

سعی در انجام دقیق پیشینه تحقیق و مشاوره با اساتید در زمینه منطبق بودن محتوای ستواالت بتا ویژگتی 

هتای یتزدی قترار گرفتت و پتس از تکمیتل مورد انتظار، پرسشتنامه ابتتدایی در اختیتار تعتدادی از خانواده

های مناستب بته های نامناسب حذف و برختی گویتهده، و برخی گویهپرسشنامه، پیمایشی مقدماتی انجام ش

سواالت افزوده شد و سواالت نهتایی انتختاب و پرسشتنامه تنظتیم گردیتد. بتدین ترتیتب از اعتبتار صتوری 

پرسشنامه تا حد زیادی اطمینان حاصل گردید. در این تحقیق با اعتبار صوری و نظر اساتید راهنما و مشتاور 

تترین و پرکتاربردترین روش محاستبه در پرداختیم. و با آزمون آلفتای کرونبتاک کته مهم به سنجش موضوع

نفر(، اقدام  30ها را سنجیدیم. پس از تکمیل پرسشنامه در یک نمونه کوچک )گیری پایایی است گویهاندازه

مجتدد   های نامناسب حتذف وهای پرسشنامه گردید و سپس گویهکرونباک مقیاسبه احتساب ضریب آلفای

کرونباک صورت گرفته است که ضریب ستواالت آن نشتان از پایتایی ابتزار گتردآوری و محاسبه ضریب آلفای

 ها دارد.همسازی و پایداری درونی نسبتأ باالی سازه

 هایافته

درصتد( و  6/45آموختگتان )پتدر اکثریتت دانش میزان تحصتیالت دهد کههای این تحقیق نشان مییافته  

 7/42درصد(، راهنمایی، متوسطه و دیپلم بوده استت.  1/53آموختگان )میزان تحصیالت مادر اکثریت دانش

هتا دارای مستکن درصد از خانواده 9/84میلیون داشتند.  2تا  1ها مورد بررسی درآمد بین درصد از خانواده

درصتد از  8/76آموختگان آزاد سطح متوسط بوده و شغل متادر درصد از دانش 51غل پدر شخصی بودند. ش

 دار بوده است.آموختگان خانهدانش

 تحصیالت پدر جهت سنجش تفاوت شایستگی بر حسب F(: نتایج آزمون2جدول )

بیسواد و  تحصیالت پدر

 ابتدایی

راهنمایی، 

متوسطه و 

 دیپلم

فوق دیپلم و 

 لیسانس

س و فوووق لیسووان

 باالتر

 85/211 44/199 26/195 17/194 میانگین شایستگی

F 725/3 
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 Sig 012/0 )کل(

 62/57 17/54 24/53 23/53 میانگین توانایی

F 392/2 

Sig 068/0 

 96/46 92/43 26/43 13/42 میانگین دانش

F 155/3 

Sig 025/0 

 44/57 12/54 13/52 60/51 میانگین مهارت

F 631/5 

Sig 001/0 

 81/49 21/47 61/46 20/47 میانگین نگرش

F 494/1 

 

Sig 216/0 

 

های جدول فوق دهد. داده(: تفاوت میانگین شایستگی را بر حسب تحصیالت پدر نشان می2جدول شماره)

ر آموختگان با تحصیالت پدحاکی از آن است که تفاوت معناداری از نظر برخورداری از شایستگی بین دانش

وجود دارد. بنابراین فرضیه مبتنی بر وجود تفاوت معناداری بین دانش آموختگان دانشگاهی از نظر 

آموختگان دارای پدر با تحصیالت فوق دانش. شودتایید می برخورداری از شایستگی، بر حسب تحصیالت پدر

اند. این امر در مورد اص دادهباالترین میزان شایستگی را به خود اختص 85/211لیسانس و باالتر با میانگین 

یعنی با افزایش تحصیالت پدر خانواده، توانایی، دانش، مهارت و  تمام ابعاد شایستگی نیز صادق بوده است؛

 آموختگان نیز افزایش یافته است.نگرش دانش

 تحصیالت مادر جهت سنجش تفاوت شایستگی بر حسب F(: نتایج آزمون3جدول شماره )

اد و بیسو تحصیالت مادر

 ابتدایی

راهنمایی، 

متوسطه و 

 دیپلم

فوق دیپلم و 

 لیسانس

فوق لیسانس 

 و باالتر

 شایستگی

 )کل(

 42/214 400/195 59/200 53/189 میانگین

F 001/6 

Sig 001/0 
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 28/57 98/52 82/54 73/51 میانگین توانایی

F 087/4 

Sig 007/0 

 35/48 01/43 23/44 59/41 میانگین دانش

F 223/5 

Sig 002/0 

 14/59 96/52 85/53 17/50 میانگین مهارت

F 591/8 

Sig 000/0 

 64/49 44/46 68/47 03/46 میانگین نگرش

F 838/1 

 

Sig 140/0 

 

های جدول فوق دهد. داده(: تفاوت میانگین شایستگی را بر حسب تحصیالت مادر نشان می3جدول شماره )

ر آموختگان با تحصیالت مادمعناداری از نظر برخورداری از شایستگی بین دانش حاکی از آن است که تفاوت

آموختگتان دانشتگاهی از نظتر وجود دارد. بنابراین فرضتیه مبتنتی بتر وجتود تفتاوت معنتاداری بتین دانش

آموختگان دارای متادر بتا تحصتیالت دانش. شودبرخورداری از شایستگی، بر حسب تحصیالت مادر تایید می

اند. ایتن امتر در باالترین میزان شایستگی را به خود اختصاص داده 42/214لیسانس و باالتر با میانگین  فوق

 مورد ابعاد توانایی، دانش و مهارت نیز صادق بوده است؛

 شغل پدر جهت سنجش تفاوت شایستگی بر حسب F(: نتایج آزمون4جدول شماره )

کارمند  شغل پدر

سووط  

 باال

آزاد 

سووط  

 باال

مند کار

سووط  

 متوسط

کارمند 

سووط  

 پایین

آزاد 

سووط  

 متوسط

 بیکار کارگر کشاورز

 شایستگی

 )کل(

 - 85/175 66/192 31/196 71/182 50/200 79/215 64/208 میانگین

F 582/6 

Sig 000 /0 

 - 33/47 66/53 72/53 42/50 12/54 37/58 28/59 میانگین توانایی
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F 574/5 

Sig 000/0 

 - 33/39 00/42 29/43 57/37 00/44 70/47 07/47 نمیانگی دانش

F 620/4 

Sig 000/0 

 - 62/47 33/49 53/52 85/50 18/54 54/57 71/54 میانگین مهارت

F 854/4 

Sig 000/0 

 - 55/41 66/47 75/46 85/43 19/48 16/52 57/47 میانگین نگرش

F 531/5 

 

Sig 000/0 

 

های جدول فوق حاکی دهد. دادهنگین شایستگی را بر حسب شغل پدر نشان می(: تفاوت میا4جدول شماره)

آموختگان با شغل پدر وجود دارد. از آن است که تفاوت معناداری از نظر برخورداری از شایستگی بین دانش

آموختگان دانشگاهی از نظر برخورداری از بنابراین فرضیه مبتنی بر وجود تفاوت معناداری بین دانش

باالترین میانگین شایستگی مربوط به شغل آزاد سطح باال بوده،  شود.تایید می یستگی، بر حسب شغل پدرشا

ترین میانگین شایستگی مربوط به شغل این امر در مورد ابعاد دانش، مهارت و نگرش نیز صادق است و پایین

آموخته بودن میانگین شایستگی دانش کارگر بوده است؛ بعبارتی باال بودن مرتبۀ شغلی پدر خانواده باعث باال

 تری قرار بگیرد، میزان شایستگی نیز کمتر شده است.گردد و هرچه مرتبه شغلی پدر در ردی( پایینمی

 

 درآمد خانواده جهت سنجش تفاوت شایستگی بر حسب F(: نتایج آزمون5جدول شماره )

هزار  500زیر فاقد درآمد درآمد خانواده

 تومان

 1هزار توا  500

 میلیون

میلیووووون و  2 میلیون 2تا  1

 باالتر

 شایستگی

 )کل(

 80/206 14/198 58/185 - - میانگین

F 038/19 

Sig 00/0 

 26/56 05/54 63/50 - - میانگین توانایی

F 256/13 
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Sig 00/0 

 62/45 60/43 94/40 - - میانگین دانش

F 984/11 

Sig 00/0 

 56/55 21/53 68/49 - - میانگین مهارت

F 595/17 

Sig 00/0 

 35/49 25/47 33/44 - - میانگین نگرش

F 330/13 

 

Sig 00/0 

  

وق های جدول ف(: تفاوت میانگین شایستگی را بر حسب درآمد خانواده نشان می دهد. داده5جدول شماره)

های مدآموختگان با درآحاکی از آن است که تفاوت معناداری از نظر برخورداری از شایستگی بین دانش

ر آموختگان دانشگاهی از نظدارد. بنابراین فرضیه مبتنی بر وجود تفاوت معناداری بین دانش مختل( وجود

مشاهده  رآمد خانوادهدبعبارتی با افزایش شود. تایید می برخورداری از شایستگی، بر حسب درآمد خانواده

های آموختگان متعلق به خانوادهز افزایش یافته است. دانشآموختگان نیشود که میزان شایستگی دانشمی

اند. این امر در داده باالترین شایستگی را به خود اختصاص 80/206میلیون به باال با میانگین  2دارای درآمد 

نگرش  هارت ویعنی با افزایش درآمد توانایی، دانش، م مورد تمام ابعاد شایستگی نیز صادق بوده است؛

 وختگان افزایش یافته است.آمدانش

 وضعیت مسکن جهت سنجش تفاوت شایستگی بر حسب F(: نتایج آزمون6جدول شماره )

 سایر سازمانی اجاره ای شخصی وضعیت مسکن

 شایستگی

 )کل(

 61/192 - 06/185 28/199 میانگین

F 914/3 

Sig 009/0 

 53/52 - 65/49 38/54 میانگین توانایی

F 945/4 

Sig 002/0 

 07/43 - 93/40 86/43 میانگین دانش
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F 212/2 

Sig 086/0 

 61/52 - 81/49 43/53 میانگین مهارت

F 934/2 

Sig 033/0 

 38/44 - 67/44 60/47 میانگین نگرش

F 646/3 

Sig 013/0 

 

دول های ج(: تفاوت میانگین شایستگی را بر حسب وضعیت مسکن نشان می دهد. داده6جدول شماره )

آموختگان با وضعیت فوق حاکی از آن است که تفاوت معناداری از نظر برخورداری از شایستگی بین دانش

آموختگان دانشگاهی از نظر مسکن وجود دارد. بنابراین فرضیه مبتنی بر وجود تفاوت معناداری بین دانش

آموختگان متعلق به بعبارتی دانششود. تایید میبرخورداری از شایستگی، بر حسب وضعیت مسکن 

توان گفت مالکیت مسکن اند. میهای دارای مسکن شخصی، بیشترین میزان شایستگی را داشتهخانواده

شخصی در شایستگی تأثیرگذار بوده است؛ این امر در بین ابعاد توانایی، دانش، مهارت و نگرش نیز صادق 

 باشد.می

 نظم در خانواده و شایستگی و ابعاد آن (: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین8جدول شماره)

 شایستگی نگرش مهارت دانش توانایی 

 نظم در خانواده

 )کل(

 328/0 251/0 362/0 392/0 385/0 (rضریب پیرسون)

001/0 (Sigسط  معنی داری)  001/0  001/0  001/0  001/0  

 384 384 384 384 384 (Nتعداد)

 250/0 205/0 321/0 327/0 318/0 (rضریب پیرسون) هم فکری

001/0 (Sigسط  معنی داری)  001/0  001/0  001/0  001/0  

 384 384 384 384 384 (Nتعداد)

 221/0 126/0 187/0 331/0 250/0 (rضریب پیرسون) هم بختی

 000/0 014/0 000/0 000/0 000/0 (Sigسط  معنی داری)

 384 384 384 384 384 (Nتعداد)
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که بین نظم در خانواده و میزان شایستگی دانش آموختگان، رابطه زمون همبستگی پیرسون نشان داد نتایج آ

آموختگتان داری وجود دارد. یعنی هر چه نظم در خانواده بیشتر باشد میزان شایستتگی دانشمثبت و معنی

بختتی و ری،  همفکتدار بتین شایستتگی و ابعتادش بتا هماین رابطه مثبتت و معنتی دانشگاهی بیشتر است.

بنتابراین فرضتیه مبتنتی بتر وجتود رابطته  همگامی وجود دارد اما بین شایستگی و بعد همدلی وجود ندارد؛

فکتری، شتود. بعبتارتی هرچته میتزان همآموختگان تایید میمعنادار بین نظم در خانواده و شایستگی دانش

ایستتگی داشتته و باعتث افتزایش شایستتگی بختی و همگامی در خانواده افزایش یابد تأثیر مثبتی بتر شهم

دار بر اساس نتایج آزمون همبستگی پیرسون فرضیه ی مبنی بر وجتود رابطته معنتیگردد. آموخته میدانش

 . شودبین نظم در خانواده و شایستگی تایید می

 آموختگان(: ضریب همبستگی چندگانه برای تبیین شایستگی دانش9جدول شماره )

R 2R 
Adj

 2R F sig 
430/0 185/0 179/0 75/28 000/0 

آموختگتان از رگرستیون چنتد به منظور تبیین موضوع مورد نظر یعنی بررستی میتزان شایستتگی دانش    

شتود از ( مالحظته می9که در نهایت طبق اطالعات جتدول )استفاده شده است.  1متغیره به روش گام به گام

ماندنتد کته ضتریب غیر مستقل مهم در متدل رگرستیون باقیمت 3متغیرهای وارد شده به مدل رگرسیونی، 

و ضریب تعیین تعتدیل شتده  185/02Rو ضریب تعیین برابر  R 430/0همبستگی آنها با شایستگی برابر با 

 179/0Adjبرابر 
2R  به دست آمده است و این ضریب بیانگر آن است که با استفاده از واریانس ترکیب خطتی

درصد از واریانس شایستگی را توضیح داد. بعبتارتی  17عادله رگرسیون، می توان متغیر مستقل موجود در م

بختتی و درصد واریانس متغیر وابسته )شایستگی(، توسط متغیرهتای مستتقل کته شتامل همگتامی، هم 17

شود و مابقی تغییرات متغیر وابسته به دلیل چند بعدی بودن متغیر وابسته تحقیق فکری است تبیین میهم

 گتذار هستتند.ی شایستگی و همچنین به حساب نیامدن برخی از متغیرهایی است که بر این متغیر تأثیریعن

باشتد همچنین مدل رگرسیونی تبیین شده نیز طبق آزمون تحلیل واریانس انجام شده خطتی و معنتادار می

                                                           

19. Stepwise Method 

 331/0 300/0 375/0 316/0 382/0 (rضریب پیرسون) همگامی

001/0 001/0 (Sigسطح معنی داری)  001/0  001/0  001/0  

 384 384 384 384 384 (Nتعداد)

 114/0 032/0 058/0 110/0 092/0 (rضریب پیرسون) همدلی

 026/0 530/0 256/0 032/0 072/0 (Sigسطح معنی داری)

 384 384 384 384 384 (Nتعداد)
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بتا ستطح  75/28داری اثر متغیرهتای مستتقل بتر ستطح شایستتگی برابتر برای تعیین معنی  Fزیرا مقدار 

باشتد و دار میمدل رگرسیونی بته طتور کلتی معنتی توان گفتبعبارتی می باشد.می sig 000/0داری معنی

توانند بر روی متغیر وابسته که شایستگی است داری میمتغیرهای مستقل باقی مانده در مدل به شکل معنی

 داری بگذارند.تأثیر معنی

 اقی مانده در معادله رگرسیونی به روش گام به گام(: ضریب متغیرهای ب10جدول شماره )

 متغیر
ضتتترایب استتتتاندارد  ضرایب استاندارد نشده

 (Betaشده )
t 

ستتتتتتتطح 

 خطای معیار B داریمعنی

 000/0 086/5 279/0 306/0 557/1 همگامی

 002/0 075/3 149/0 381/0 171/1 بختیهم

 02/0 342/2 130/0 168/0 393/0 فکریهم

 

اند کته متغیر وارد مدل رگرسیونی شتده 3(: از میان متغیرهای مستقل 10ساس اطالعات جدول شماره )بر ا

باشتد. دار میمتغیر بر متغیر وابسته معنی 3است. بنابراین تاثیر هر  05/0داری هر کدام کمتر از سطح معنی

،  279/0βتباط همگامی بتا مقتدار شود که به ترتیب ارهای استاندارد شده مالحظه میبا توجه به ضرایب بتا

بینتی بیشترین تأثیر را در تبیتین تغییترات و پیش 130/0βفکری با مقدار ،  هم149/0βبختی با مقدار هم

فکری، شایستگی بختی و همازای هر واحد افزایش در متغیرهای همگامی، هماند. بعبارتی بهشایستگی داشته

 یابد.افزایش می 130/0و 149/0، 279/0به ترتیب با ضریب 

 نتیجه گیری

آموختگان دانشگاهی از عوامل خانوادگی در میزان شایستگی دانشدر این تحقیق به بررسی نقش 

میزان تحصیالت پدر اکثریت  دهد کههای تحقیق نشان مییافتههای یزدی پرداختیم. نظرخانواده

درصد(، راهنمایی،  1/53آموختگان )دانشدرصد(، و میزان تحصیالت مادر اکثریت  6/45) آموختگاندانش

 9/84میلیون داشتند.  2تا  1ها مورد بررسی درآمد بین درصد از خانواده 7/42متوسطه و دیپلم بوده است. 

آموختگان آزاد سطح متوسط درصد از دانش 51ها دارای مسکن شخصی بودند. شغل پدر درصد از خانواده

دار بوده است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان آموختگان خانهشدرصد از دان 8/76بوده و شغل مادر 

داری وجود دارد. یعنی آموختگان، رابطه مثبت و معنیکه بین نظم در خانواده و میزان شایستگی دانشداد 

این رابطه مثبت  آموختگان دانشگاهی بیشتر است.هر چه نظم در خانواده بیشتر باشد میزان شایستگی دانش

بختی و همگامی وجود دارد اما بین شایستگی و بعد فکری،  همدار بین شایستگی و ابعادش با همعنیو م

بنابراین فرضیه مبتنی بر وجود رابطه معنادار بین نظم در خانواده و شایستگی  همدلی وجود ندارد؛

خانواده افزایش یابد  بختی و همگامی درفکری، همشود. بعبارتی هرچه میزان همآموختگان تایید میدانش

های پارسا این امر با یافتهگردد؛ آموخته میدانشتأثیر مثبتی بر شایستگی داشته و باعث افزایش شایستگی 

که فرضیه همخوانی دارد. نتایج پژوهش حاکی از آن است ( 1367محسنی کوچصفهانی)(، 1392و همکاران )
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ن دانشگاهی از نظر برخورداری از شایستگی، بر حسب آموختگامبتنی بر وجود تفاوت معناداری بین دانش

تحصیالت والدین، بر حسب شغل پدر، بر حسب درآمد خانواده و بر حسب وضعیت مالکیت مسکن تایید 

( 1973( و بی تیل و همکاران )1995(، کیمل و واینر ) 1374این یافته با یافته های عفیفی ) شود.می

از معادله رگرسیونی در میان کل پاسخگویان نشان داد که در مجموع  نتایج حاصل همچنین. همخوانی دارد

درصد از واریانس شایستگی را توضیح دهند 17/0فکری توانستند بختی و هممتغیر همگامی، هم 3به ترتیب 

و مابقی تغییرات متغیر وابسته به دلیل پیچیده و چند بعدی بودن متغیر وابسته یعنی شایستگی هم چنین 

ب نیامدن برخی از متغیرهایی است که بر این متغیر تأثیرگذار هستند. همچنین با توجه به ضرایب به حسا

با مقدار فکری به ترتیب بختی و همشود که متغیرهای همگامی، همبتاهای استاندارد شده، مالحظه می

279/0β،  149/0β،  130/0β اند. بعبارتی ی داشتهبینی شایستگبیشترین تاثیر را در تبیین تغییرات و پیش

، 279/0فکری، شایستگی به ترتیب با ضریب بختی و همازای هر واحد افزایش در متغیرهای همگامی، همبه

 یابد.افزایش می 130/0، 149/0

باشند و سنجش میزان شایستگی ها حائز اهمیت زیادی میآموختگان بعنوان خروجی اصلی دانشگاهدانش

ها باشد. دانشجویان امروزی روی دانشگاهگشای بسیاری از موانع و مشکالت پیشراه تواندآموختگان میدانش

ها باید برای های خود هستند در این زمینه دانشگاهداشتن دانش، مهارت و شایستگیروز نگهنیازمند به

قطعا نیروی  .ریزی های الزم را به عمل آورندپذیر و نوآورانه در یادگیری و تدریس برنامهتوسعه انعطاف

تر جامعه ها و بکارگیری امکانات مادی کشور موجبات رشد سریعانسانی شایسته و متخصص از طریق نوآوری

های آموزشی کاربردی و قابل هایی در جهت تدوین سیاستشود تالشسازند. لذا پیشنهاد میرا فراهم می

از آنجایی که خانواده  ختگان صورت گیرد.آموسازی در دانشگاه ها برای کسب شایستگی بیشتر دانشپیاده

رود و عالوه بر کارکردهای زیستی و شمار مییکی از ارکان اساسی جامعه و سلول اصلی نظام اجتماعی به

جمعیتی دارای کارکردهای اجتماعی بسیاری است و با توجه به اینکه در این پژوهش نقش عوامل خانوادگی 

های دیگر خانواده مانند شود جنبهدانشگاهی تایید شد پیشنهاد میآموختگان در میزان شایستگی دانش

ساختار بیرونی خانواده، در تحقیقات آینده مورد توجه قرار گیرد و رابطه آن با میزان شایستگی 

ریزان قرار آموختگان دانشگاهی سنجیده شود. همچنین آموزش خانواده بایستی در کانون توجه برنامهدانش

توان از طریق ر ما فرهنگ نیاز فوری به مشاوره خانوادگی هنوز شکل نگرفته است اما میگیرد. در کشو

ریختگی های خانوادگی ناشی بسا بسیاری از درهمهای گروهی به انسجام و نظم خانواده کمک کرد چهرسانه

فضای خانه والدین با توجه به ابعاد غیرمادی نظم، پیشنهاد می شود در از فقر آموزش و کمی اطالعات باشد. 

با همدیگر بر اساس تفاهم مشترك، خطرپذیری مشترك و سازش مشترك رفتار کنند این رفتار باعث 

آرامش روحی در فرزندان شده  و تأثیر مثبت بر یادگیری و موفقیت داشته و در نهایت منجر به شایستگی 

رای تحصیل ایجاد کنند و جو خالی از عاطفی مناسبی ب –ها محیطی آرام و فضای روانی خانوادهخواهد شد؛ 

های با تحصیالت باال، شغل که از خانوادهآموختگانی تفاهم و مهر و محبت از محیط خانواده دور شود. دانش

بهتر پدر، درآمد باال و وضعیت مسکن مناسب بودند شایستگی بیشتری کسب کرده بودند لذا دانشگاه ها باید 

دانشجویانی که از طبقات پایین هستند پشتیبانی کنند تا آنها هم به تدابیر بیشتری بیندیشند و از 
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شایستگی برسند. دانشجویانی که از سطح رفاه مناسبی برخوردار نباشند قادر نخواهند بود به میزان مورد 

 انتظار به مطالعه و تحقیق بپردازند و این امر بالطبع میزان شایستگی آنها را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
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A Survey of relationship role of family in the competence of university 

graduates Yazdi families 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the relationship role of family in the 

competence of university graduates is family Yazdi. This research was survey 

and questionnaires were used to collect data techniques. The population of this 

research Yazdi families who are university graduates, are based on a sample of 

384 families were selected as sample. After calculating the validity and 

reliability, data spss software and statistical methods, ANOVA test and Pearson 

correlation and regression analysis were analyzed. Results showed the role of 

family (Order in the family include: synchronous, sympathy, and empathy The 

chance as well as socio-economic status, including parental education, father's 

occupation, income and housing situation), In the competence of graduates was 

confirmed. The results of regression equation among the respondents indicated 

that total by 3 covariates, both happiness and sympathy could 17/0% of the 

variance explained merit. In other words, 279/0 covariate factor in explaining 

the merits has the greatest impact. 

 

Keywords: competence, discipline in the family, graduates 

 

 


