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چکيدٌ

مبَیت ًَیت یکی اصهؼایل هْن ٍچالؾ تشاًگیضاػت وِ هَسد تَجِ تؼیاسی اصپظٍّـگگشاى لگشاس
گزفتٍ است.در ایه میبن ًَیت بصزی یعىی تصًیز سبسی ي ومبیش دادن است.کٍ بٍ پدیددٌ گتدتزدٌای
میبن سوبن تبدیل شدٌ است کٍ بزرسی فضبی حبکم بز ًَیت سوبوٍ،میتًاود ببسومبیی ياقعیتدی اس يضدعیت
َّیتی ٍ هیضاى تغییش ؿىل یافتِ َّیتی "تخـی اص صًاى" ًـاى دّذ.تحمیك حاضشتا ّذف تؼییي ػَاهگل
هشتثط تا تلشی ؿذى َّیت صًاى اسدتیل اًجام ؿذ.هتغیشّای تلَساصخَد،تؼلك تگِ َّیگت جْگاًی،تشٍی
هذ-هذگشایی ٍاسصؽ ّای صًاى دس جاهؼِ هتغیشّای هؼتمل هی تاؿٌذ.هتغیشی وِ تِ ػٌَاى هؼألِ اكگلی
تحمیك دس ًظش گشفتِ ؿذُ تَد ًیض َّیت تلشی صًاى اػت.جاهؼِ آهاسی ؿاهل صًاى 14الی42ػگالِ ؿگْش
اسدتیل اػت وِ طثك فشهَل وَوشاى 598خاًَاس تِ سٍؽ تلادفی ػیؼتواتیىی اًتخاب ؿذُ اػگت.سٍؽ
تحمیك حاضش پیوایؾ اص ًَع ّوثؼتگی ٍ گشدآٍسی دادُ ّا تِ ٍػیلِ پشػـٌاهِ هحمك ػاختِ اًجام ؿذُ
اػت .ػوذُ تشیي ًتای تِ دػت آهذُ تِ ؿشح صیش هی تاؿذ .تخؾ ػاختاسی هذل حاوی اص آى اػگت وگِ
تِ تشتیة اص تیـتشیي تِ ووتشیي دس تثییي همذاس ٍاسیاًغ هتغیش َّیت تلشی؛ هتغیشّای هْاست ؿگٌاختی
تِ فٌاٍسی تا ( ،)2/121تؼلك تِ َّیت جْاًی تا ( ،)1/890تلَس اص خَد تا ( ،)1/792اسصؽ ّگای صًگاى تگا
( ،)0/959هلشف سػاًِ ای تا ( ،)0/705هذگشایی تا( ٍ )0/651پایگاُ اجتواػی-التلادی تا (ً )0/567مؾ
داؿتِ اًذ.
واژگان کلیدیَّ 9یت تلشی  ،تلَس اص خَدَّ ،یت جْاًی ،هذگشایی ،ؿثىِ ّای اجتواػی .

 -1داوشجًی رشتٍ دکتزای جبمعٍ شىبسی متبیل اجتمبعی ایزان داوشگبٌ آساد اسالمی ياحد دَبقبن
ziba_ghasemzadeh@yahoo.com
 -2وًیتىدٌ متؤيل(استبد راَىمب) :دکتزای جبمعٍ شىبسی ي عضً َیئت علمی داوشگبٌ آساد اسالمی ياحد دَبقبن
 -3استبد مشبير دکتزای جبمعٍ شىبسی ي استبدیبر داوشگبٌ آساد اسالمی اصفُبن ياحد خًراسگبن
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مقدمٍ ي بيان مسألٍ

جاهؼِؿٌاػاى تؼیاسی تشایي تاٍسًذ وِ تیشٍى اص جاهؼِ ٍ تؼتشّای اجتواػی ّیچ ؿوایی وِ هؼٌگا
ٍ هفَْم ٍالؼی داؿتِ تاؿذ ٍجَد ًذاسدَّ .یت ٍ وشداس اًؼاىّا اص لحظِی تَلیذ هیؿگَد وگِ دس صًگذگی
اجتواػی ٍ دس فشایٌذ جاهؼِپزیشی ًوایاى هیؿَد .جاهؼِ تِ صًذگی ٍ َّیت هؼٌا هیدّذ تاسیخچِ صًذگی
سا هیػاصد ٍ آغـتِ تِ سًگ اجتواػی هیوٌذ .هاّیت َّیت یىی اصهؼایل هْن ٍچالؾ تشاًگیضاػت وگِ
هَسد تَجِ تؼیاسی اصپ ظٍّـگشاى لشاس گشفتِ اػت.دس ایي هیگاى َّیگت تلگشی یؼٌگی تلگَیش ػگاصی ٍ
ًوایؾ دادى اػت.وِ تِ پذیذُ گؼتشدُای هیاى صًاى دس ّش ػي ٍ طثمِ اجتواػی تثذیل ؿگذُ اػگت وگِ
تشسػی فضای حاون تش َّیت صًاًِ،هیتَاًذ تاصًوایی ٍالؼیتی اص ٍضؼیت َّیتی ٍ هیضاى تغییش ؿىل یافتِ
َّیتی "تخـی اص صًاى" ًـاى دّذ.تلشی ؿذى َّیت ٍ تٌاًِ ؿذى َّیت ً،وایـگی ؿگذى جٌؼگیت دس
اًَاع هذیشیت تذى ٍػثه صًذگی تاصتَلیذ هی ؿَد.
ٍلتی افشاد دس جْاى اهشٍص تا اًَاع هٌاتغ َّیت ػاص هَاجِ هی ؿًَذ ّ،وٌَا ؿگذى تاآًْگا ػگثة ػگاص
َّیت ّای هتىثش خَاّذ تَدگؼتشؽ ؿىل ًَیٌی اص َّیت والثذی ٍ تلشی یىی اص پیاهذ ّای آؿفتگی
دس تیي هٌاتغ َّیت ػاص ػٌتی ٍدگشگًَی اتؼاد ویؼتی ٍچیؼتی دس جْاى استثاطات ٍدس حال گزس اص ػٌت
تِ كٌؼت اهشٍص ّؼت .تا تَجِ تِ ایٌىِ َّیت سیـگِ دس فشٌّگگ داسد ،ساپگاپَست (َّ )2005یگت سا تگِ
ػٌَاى یىی اص هؼشفّای اكلی تؼشیف فشٌّگ تیاى هیوٌذ .هطالؼِ ٍیظگیّای والثذی ؿگْش ٍ ػگاوٌاى
آى تِ ػٌَاى تثلَس هلوَع اًذیـِّا هیتاؿذ .لزا هیتَاى اص هفَْم «َّیگت والثگذی» تگِ جگای َّیگت
اػتفادُ وشدَّ .یت والثذی وِ تِ هفَْم تفاٍت ،توایض ،تـاتِ ٍ هـگتشوات اػگت .ؿگىل گیگشی َّیگت
تلشی ٍ پشداختي تِ هفاّین فیضیىی ٍ والثذی ًَػی تلَیشػاصی تْی اص هحتَا هیتاؿذ ،تلشی ؿذى یا
ّواى ًوایؾ دادى ؿیَُ ضشٍستاً ًیاصهٌذ ًَػی هىاى فیضیىی تشای ظاّش ػاختي اػت پغ فشٌّگ دٍسُ
اخیش هذسًیتِ فشٌّگی تلشی ٍ ًوایـی اػت(اسهىی ٍ چاٍؿیاى.)1381 :
ؿیَُ صًذگی وِ چاسچَب ؿىل دّی َّیت اػت داین دسحال تلَیشػاصی ٍ ًوایؾ دادى اػگت وگِ
دس ایي هیاى دس فضا ٍ صهاى والى ؿْشی چَى اسدتیل ؿاّذ تلشی ؿذى ،تٌاًِ ؿذى َّیگت ٍ ًوایـگی
ؿذى جٌؼیت دس اًَاع هذیشیت تذى ٍ ػثه صًذگی تاص تَلیذ هیؿَد ٍ هشوضیت هییاتذ .دس ٍالگغ تلگشی
ؿذى َّیت صًاى ،ساّی تشای تیگاى دیذگاُّا ٍ ،تثادل آسا ٍ اتشاص خَیـتي تحگت تگأثیش اسصیگاتی چـگوی
اػت .تذیي تشتیة هطالؼِ تلشی ؿذى َّیت صًاًِ هیتَاًذ تلَیشی اص آسصٍّگا ،اسصؽّگا ،خَاػگتِّگا ٍ
صًذگی سٍصهشُ صًاى هخاطة اسائِ وٌذ ،صیشا ٍیظگیّای اسصؿی -اػتمادی ،ػگط تحلگیلی ،ػگي ٍ ًگَع
ؿغل؛ ّوگی اص جولِ هتغیشّای تفاٍتتشاًگیض ٍ ػاصًذُ َّیت ّای دس هیاى صًاى دس دّگِ گزؿگتِ تگَدُ
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اػت ،اها دس دِّ اخیش ؿاّذ ظَْس َّیت ّای كشفاً تلشی اص صًاى سا اص هٌظش ػثه صًذگی ٍ افىاس ایگي
صًاى تَدُ اػت ٍ دختشاى ٍ صًاى جَاى دس ػٌیي هختلف ّوچٌاى وگِ دسگیگش تحلگیل ٍ پیگذاوشدى وگاس
ّؼتٌذ ،اص ػَیی دسگیش هؼایل ػیٌیتش ٍ هلوَعتش ٍ تلشیتگش استثگا تگا جگٌغ هخگالف ٍ تگٌؾّگای
ػاطفی پیشاهَى آى ًیض ّؼتٌذ(اتارسی ٍ حویذی.)1387 ،
گیذًضتأهل ٍ تاص اًذیـی دس هَسد َّیت سا هٌحلش تگِ دٍساى هگذسى هگیداًگذ .دس ٍالگغ تگشای دسن
سٍیىشد گیذًض ًؼثت تِ َّیت تایذ دیذگاُ اٍ سا دستاسُ هذسًیتِ داًؼت .دس دٍسُ هذسى ٍ تا تَجگِ تگِ سؿگذ
تىٌَلَطی ّای استثاطی ،صهاى ٍ فضا خللتی اًتضاػی ٍ دس ًمـِّا ٍ ػاػتّا ًوگَد یافتٌگذ ٍ هؼگتمل اص
ّشگًَِ هَلؼیت اجتواػی هَسد اػتفادُ لشاس گشفتٌذ(هیشهحوذی.)48 :1390 ،
ّاسٍی ( )1989تشایي تاٍس اػت وِ ،ؿذیذتشیي فـشدگی صهاى -فضا دس دٍ دِّ اخیش سٍی دادُ اػگت
ٍ دس ایي دٍسُ ،پیـشفت ّای حیشت آٍس دس ػشكِ في آٍسی استثاطی ،صهاى ٍ فضا سا تؼیاس فـشدُ وشدُ ٍ
تِ آسهاى «دّىذُ جْاًی» هه لَّاى ٍالؼیت تخـگیذُ اػگت .فشایٌگذ جْگاًی ؿگذىَّ ،یگت ػگاصی سا
دػتخَؽ تحَل وشدَُّ ٍ ،یت دس ایي ؿشایط ،تِ ؿذت تحت تأثیش تالتىلیفی ًاؿی اص دگشگگًَی ّگای
ػشیغ ٍ استثاطات گؼتشدُ ی فشٌّگی ٍ اطالػاتی لشاس گشفتِ اػت .كٌؼت ّن صهاى تا استثاطگات ،هٌـگا
ظَْس َّیتّای «خلك الؼاػِ» ٍ «فشٌّگ ّای آًی» ؿذُ اػت ،وِ دس دٍسُ ی هحذٍدی ؿگىل هگی
گیشد ٍتا ظَْس َّیت ّای جذیذ اص تیي هی سٍد(ستاًی.)140 :1388،
َّیت تِ ًظشواػتلضػثاست اػت اصفشایٌذ هؼٌا ػاصی تش اػاع یه ٍیظگی فشٌّگی یا هجوَػگِ تْگن
پیَػتِ ای اص ٍیظگی ّای فشٌّگی وِ تشهٌاتغ دیگشاٍلَیت دادُ هگی ؿگَدظَْس جاهؼگِ ؿگثىِ ای یىگی
اصاسواى اػاػی اًذیـِ واػتلض دستاسُ ی جاهؼِ اطالػاتی اػت.اٍ دسیىی اصهْن تشیي هثاحث خَد تِ ًمؾ
تىٌَلَطی ّای استثاطی هاًٌذایٌتشًت،دسػضَگیشی ٍگؼتشؽ لذست جٌثؾ ّگای اجتوگاػی هگی پگشداصد
(تْشاهی.)109 ،1388،
گشتٌش دس ًظشیِ واؿت یا پشٍسؽ تشوٌؾ هتماتل هیاى سػاًِ ٍ هخاطثاًی وِ اص آى سػاًِ اػتفادُ هی-
وٌٌذ ٍ ًیض تش چگًَگی تأثیش گزاسی سػاًِ ّا تش هخاطثاى تأویذ داسد .فشم اػاػی ایي ًظشیِ ایي اػگت
وِ تیي هیضاى هَاجِْ ٍ اػتف ادُ اص سػاًِ ٍ ٍالؼیت پٌگذاسی دس هحتگَا ٍ تشًاهگِ ّگای آى سػگاًِ استثگا
هؼتمین ٍجَد داسد .تِ ایي كَست وِ ػاػت ّای هتوادی هَاجِْ تا سػاًِ ای خاف تاػث ایجگاد تغییگش
ًگشؽ ّا ٍ دیذگاُ ّای هَافك تا هحتَای سػاًِ هی ؿَد .دس ٍالغ ًظشیِ پشٍسؽ تا تؼییي هیگضاى ٍ ًگَع
تشًاهِ ّای هَسد اػتفادُ اص سػاًِ ّا ،هیضاى تأثیش سا هطالؼِ هیوٌذ تا تِ ػاص ٍواس ٍ ًحَُ تأثیش دػت پیذا
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وٌذ(اػضاصی )42 :1379 ،دس ًظشیِ اػتفادُ ٍ خـگٌَدی ،ساُّگای هتؼگذدی تگشای طثمگِ تٌگذی ًیاصّگا ٍ
خـٌَدیّای هخاطة پیـٌْاد ؿذُ اػت .هه وَایل ٍ تشاٍى ( )1972همَلِّگای صیگش سا پیـگٌْاد هگی
وٌٌذ1 :گ فشاغت (گشیضاص اهَس سٍصهشُ ٍهـىالت ،آػایؾ ػاطفی)؛  -2سٍاتط ؿخلی(ػَدهٌذی اجتواػی
دس كحثت ّا ،سػاًِّا سا جایگضیي دٍػتی ّا ٍ سفالت ّا وشدى)؛ 3گ َّیگت ؿخلگی یگا سٍاى ؿٌاػگی
فشدی (تمَیت اسصؽّا ،خَد ؿٌاػی ،وـف ٍالؼیت ٍ)...؛ 4گ ًظاست (اطالػگات ساجگغ تگِ چیضّگایی وگِ
هوىي اػت تش ؿخق اثش تگزاسد یا تِ ؿخق تشای اًجام واسی ووگه وٌذ().ػگَسیيً 424 :1381،مگل
اصػثاػی لادی ،خلیلی واؿاًی.)80 :1390 ،
واتشیي حىین دس ًظشیِ ػشهایِ جٌؼی هطشح هی وٌذ وِ ػشهایِ جٌؼی ّواىلذس اّویگت داسد وگِ
ػشهایِ التلادی ،اجتواػی ٍ فشٌّگی تشای فْن فشایٌگذّای التلگادی ٍ اجتوگاػی ،تؼاهگل اجتوگاػی ٍ
تحشن اجتواػی اّویت داسد .حىین تشای ػشهایِ جٌؼی ؿؾ هؤلفِ سا روش هیوٌذ وِ ػثگاست اػگت اص:
-1صیثایی  -2جزاتیت جٌؼی ،دلستاییّگا ،فشیثٌگذگیّگای جٌؼگی  -3هؤلفگِ اجتوگاػی هثگل هْگاست
چگًَگی استثا تشلشاس وشدى تا دیگشاى  -4ػشصًذگی وگِ تشویثگی اػگت اص تشاصًگذگی ظگاّشی ،اًگشطی
اجتواػی ٍ خَؽ هـشتی  -5جلَُگشی اجتواػی یاؿیَُ ظاّشؿذى دس جاهؼِ وِ پایگاُ اجتواػی ٍ ػثه
صًذگی فشد سا تِ ًوایؾ هی گزاسد ٍ  -6خَد هؼائل جٌؼیّ .ن چٌیي ػشهایِ جٌؼی دس تشخگی فشٌّگگ
ّا تا ػشهایِ فشٌّگی آهیختگی داسد ٍ دس تشخی دیگش ،ساُ سػیذى تِ ػشهایِ التلادی سا فشاّن هی ػگاص
ػشهایِ جٌؼی ،آهیضُ ای اص جزاتیت ّای ظاّشی ٍ اجتواػی اػت .هؼایل جٌؼی تخـی اص ایي ػگشهایِ
اػت(»...حىین.)22 :1391 ،
وَپَػؼىَ ( )2011دستحمیمی تا ػٌَاى «جٌثِ ّای ػاخت َّیت دسدسٍى هَلؼیت جْاًی ؿگذى تگش
هـىالت ػاختاسی َّیت اجتواػی ٍ فشدی دس ػلشجْاًی ؿگذى» هفْگَم َّیگت سا دس دٍساى هگذسى ٍ
پؼت هذسى تشسػی هیوٌذ ٍ تأثیش تغییشات اجتوگاػی سا تگش َّیگت هگَسد هطالؼگِ لگشاس هگیدّذ(خَاجگِ
ًَسی.)69-94 :1393،
تشول ( ،)1999تِ تشسػی فضای هجاصی تش َّیت پشداختِ اػت .تِ ًظگش اٍ فضگای ػگایثشی اهىگاى
ًوایؾ ؿخلیت سا فشاّن هی ػاصد اها ایي ًوایؾ تؼیاس جذی خَاّذ تَد ،افشادی وِ ًؼثت تگِ آًچگِ دس
پـت ؿخلیت هجاصی آًْا لشاس گشفتِ اػت ،آگاّی پیذا هیوٌٌذ افشادی ّؼگتٌذ وگِ تیـگتشیي ؿگاًغ
تشای هَفمیت سا دس اػتفادُ اص تجاسب هجاصی دس اًتماالت فشدی ٍ اجتواػی سا داسا هی تاؿٌذ ٍ افشادی وِ
ٍلت صیادی سا دس فضای هجاصی هی گزساًٌذ ،افشادی ّؼتٌذ وِ هی تَاًٌذ تا سٍحیِ خَد اًؼىاػی تِ ایگي
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فضا ًضدیه ؿًَذ .تِ ًظش اٍ ایٌتشًت تغییشاتی سا دس ًَع تفىش ها ،ؿىل اجتواػگات ٍ ؿخلگیتّگای هگا
ایجاد هیًوایذ.
تاین دس ػال  1999دس هَسد َّیت ،جاهؼِ ٍ ایٌتشًت دس اًجوگي جاهؼگِ ؿٌاػگی اهشیىاػگتً .تگای
حاوی اص استثا صیاد تیي َّیت فشدی ٍ َّیت گشٍّی ٍجَد داسد؛ ٍجَد ًؼل ػَم استثاطگات تگی ػگین،
هوىي اػت تِ ًَتِ خَد تِ هشاتة ًتای تیـتش سا تِ دًثال داؿتِ تاؿذ.
گشٍُ تحمیماتی داٍ ( )2004دس پظٍّـی تا ػٌگَاى «صیثگایی ًماداًگِ» طگی تشسػگی  3200صى اص 10
وـَس جْاى دس گشٍُ ػٌی  18تا  64ػال وِ تِ كَست پیوایؾ تلفٌی اًتخاب ؿذُ تَدًذ ،دسیافتٌگذ وگِ
 44دسكذ اص صًاى تش ایي تاٍس ّؼتٌذ وِ صیثایی همَلِ ای فشاتش اص ٍیظگی ّای جؼواًی اػت .یافتِ ّگای
تحمیك ًـاى هی دّذ صًاى ،هفَْم صیثایی سا تِ ػٌَاى ٍیظگی ّای جؼواًی راتی ،اهشی وٌِْ ٍ هٌؼگَ
داًؼتِ ٍ دس ػَم هَلؼیت ّا ٍ تجشتیات سا تِ ػٌَاى ػاهل تَاًوٌذػاص دس احؼاع صیثایی دس ًظش گشفتِ-
اًذ ٍ اص دیگش ًتای تحمیك ایي اػت وِ  21دسكذ اص صًاى تا خشیذ هحلَالت صیثایی ٍ  17دسكذ اص صًاى
تا ًگاُ وشدى تِ هجالت هذ ،صیثایی سا تجشتِ هی وٌٌذ اص یه ػَ دائوگاً دس سػگاًِ ّگای جوؼگی هفْگَم
صیثایی هَسد اػتؼوال ٍالغ هی ؿَد.)19 :2004 ،Toni(.
ساد ٍ لٌَى ( )1994دس تحمیك تا ػٌَاى «ساتطِی تیي ًگشؽ تِ ًمؾّای جٌؼیتی ،سضایت اص تگذى،
ػضت ًفغ ٍ هذیشیت ظاّش دس صًاى» پشداختٌذ .یافتِّای تحمیك ًـاى هیدّذ وًِ .1 :حَُی ًگشؽ تِ
ًمؾ جٌؼیت ٍ سضایت اص تذى ساتطِی هثثتی تا ػضت ًفغ داسد؛  .2سضایت اص تذى ّوثؼتگی تیـگتشی
تا ػضت ًفغ داسد تا ًگشؽّای ػٌتی تِ ًمؾّای جٌؼیتی.
گلیضس ( )1992دس هطالؼِای تِ تشسػی «تلَیش تذى صًاى ٍ حمَق» پشداختگِ اػگت .یافتگِّگای ایگي
تحمیك ًـاى داد وِ صًاى ًیاص سٍاىؿٌاختی لَی تشای حفظ ٍ تؼمیة صیثایی ٍ استمای جزاتیت خَد داسًگذ.
آًْا دس همایؼِ تا هشداى ًؼثت تِ تلَیش تذى حؼاعتش ّؼتٌذ.
دس پظٍّـی وِ اسهىی ،چاٍؿیاى ( )1381تا ػٌَاى «تذى تِ هثاتِ سػاًِ َّیت» اًجگام دادًگذ .یافتگِ
ّای تحمیك حاوی اص آى اػت وِ ػطَح گًَاگَى هذیشیت تذى ساتطِ هؼٌی داسی تا هتغیشّایی داسد وِ
آؿىاسا داللت فشٌّگی داسًذ ،هتغیشّا ػثاستٌذ اص جگٌغ ،ػگي ،تحلگیالت ،ػگشهایِ فشٌّگگی ،دیاًگت ٍ
ًگشؽ ًؼثی تِ خاًَادُ اها تیي هذیشیت تذى ٍ هتغیشّای ػاختاسی هثگل پایگگاُ التلگادی ٍ اجتوگاػی،
ػشهایِ التلادی ٍ ؿغل ساتطِ هؼٌاداس دیذُ ًـذُ اػت.
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سضایی ٍ دیگشاى ( )1389پظٍّـی تحت ػٌَاى «هذیشیت تذى ٍ استثا آى تگا ػَاهگل اجتوگاػی دس
تیي دختشاى داًـگاُ هاصًذساى» سا تِ اًجام سػاًذًذ .دس ایي پظٍّؾ آهذُ اػت وِ اّویت یگافتي تگذى ٍ
هتؼالة آى تاصتاتی ؿذى َّیت تذًی افشاد اص پیاهذّای اػاػی جاهؼِ هلشفی اػگت وگِ دس آى افگشاد تگا
تغییش ٍیظگیّای ظاّشی تذى خَد هثادست تِ ػاخت تگذى اجتوگاػی یؼٌگی تگذًی وگِ اص ًظگش ٍضگؼیت
ظاّشی ،آسایـی ٍ پَؿـی همثَل ًظام اجتواػی اػت ،هیًوایٌذ.
اتشاّیوی ٍ تٌَْئی گذًِ ( )1389پظٍّـی تا ػٌَاى «ػشهایِ ی فشٌّگگی ،هگذیشیت ظگاّش ٍ جَاًگاى
ساتطِ ی تیي ػشهایِ ی فشٌّگی ٍ هذیشیت ظاّش جَاًاى اػت .تِ هٌظَس ػٌجؾ ایي ساتطگِ ،اص ًظشیگِی
تَسدیَ ٍ گیذًض اػتفادُ ؿذُ اػت .تِ اػتماد تَسدیَ ،ػشهایِی فشٌّگی اص طشیك لشیحِ ٍ ػلیمِی افشاد تش
هذیشیت ظاّش ٍ تذى آًاى تأثیش هیگزاسد .دس ًظشیِی گیذًض ،هگذیشیت تگذى ًـگاًِی دخالگت آگاّاًگِی
وٌؾ گش دس ؿىل دادى تِ خَد دس هتي اجتواػی اػتً .تای تِ دػت آهذُ تیاى گش آى اػت وگِ هگذیشیت
ظاّش دس هیاى جَاًاى اص اّویتی ٍیظُ تشخَسداس اػتّ ٍ .شچِ هیضاى ػشهایِی فشٌّگی افشاد تیـتش تاؿگذ،
ًحَُ ی هذیشیت ظاّش ًیض دس هیاى دختشاى ٍ پؼشاى جَاى اّویت ییـتشی پیذا هگی وٌگذ ٍ الگگَی سایگ
هذیشیت ظاّش دس هیاى جَاًاى ،هتأثش اص ًَگشایی ٍ هؤلفِّای هشتثط تا دًیای هذسى اػت.
تلشی ؿذى َّیت صًاى ،پیاهذ ّای گًَاگًَی سا دس پی داسد .جْت تشسػی ػَاهل هگؤثّش تگش تلگشی
ؿذى َّیت صًاى اتتذا هی تایؼت تِ ػَاهل اجتواػی ،التلادی ٍ هحیطی ٍ خاًَادگی آًْا تَجِ هؼطگَف
داؿت .تٌاتشایي تا تَجِ تِ ًظشیِ تِ واس سفتِ دس ایي پظٍّؾ دسكذد ّؼتین تا تشسػی ػَاهگل هگشتثط تگا
تلشی ؿذى َّیت صًاى اسدتیل تش اػاع ػَاهل اجتواػی (تلَساص خَد – هذٍ هذگشایی -تؼلك تِ جْاًی
ؿذى -اسصؽ ّای صًاى ) تِ ایي هطلة دػت یاتین وِ اٍال استثا ته ته ایي ػَاهل دس گشایؾ صًاى تِ
َّیت ّای تلشی سا یافتِ ٍ ػپغ تشاػاع هجوَع هتغیشّای تأثیشگزاس دس تلشی ؿذى َّیت ،سا دستیي
صًاى تثییي ًوایین.
لزا تا تَجِ تِ آًچِ وِ روش ؿذ ٍ تا سٍیىشد تِ ٍضؼیت وًٌَی جاهؼگِ ؿگْشی ایگشاى ،پذیگذُ َّیگت
ایشاًی اص خالل هَاجِْ تا غشب ٍ دسگیشی تا تجذد تثذیل تِ هؼألِ ای حؼاع ؿذُ اػت .اص ایگي جْگت
اػاػاً ػجیة ًیؼت وِ «هؼوای َّیت دس ؿىل ًَیي آى ،دغذغِ اكلی رٌّی-سٍاًگی سٍؿگٌفىش ایشاًگی
دٍساى هاتؼذ كفَیِ تَدُ اػت»(تاجیه .)43 :1376 ،تٌاتشایي تا تَجِ تِ ًمؾ ػَاهل فشٌّگی -اجتواػی
ٍ پایگاُ التلادی افشاد دس گشایؾ تِ سفتاسّای ًوایـی ٍ تلشی ،ایي پگظٍّؾ دس پگی ؿگٌاخت ػَاهگل
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هشتثط تا گشایؾ صًاى تِ سفتاسّای ًواد ػاصی ٍ تلشی ٍ ًمؾ آًْا دس ؿىل دّی َّیت فگشد دس جاهؼگِ
هی تاؿذ ٍ .تش ایي اػاع فشضیات صیش دس جْت تثثیي ایي هَضَع طشاحی ؿذُ اًذ.
تٌاتشایي تا تَجِ تِ ًمؾ ػَاهل فشٌّگی -اجتواػی افشاد دس گشایؾ تِ سفتاسّای ًوایـی ٍ تلشی ،ایگي
پظٍّؾ دس پی ؿٌاخت ػَاهل هشتثط تا گشایؾ صًاى تِ سفتاسّای ًوادػاصی ٍ تلگشی ٍ ًمگؾ آىّگا دس
ؿىلدّی َّیت فشد دس جاهؼِ هیتاؿذ.
اَداف تحقيق

تؼییي تلشی ؿذى َّیت دس تیي صًاى اسدتیل ٍ ػَاهل هشتثط تا آى
اَداف اختصاصی

تؼییي ساتطِ تیي تلَس اص خَد ٍ تلشی ؿذى َّیت دس تیي صًاى اسدتیل
تؼییي ساتطِ تیي پایگاُ اجتواػی ٍ تلشی ؿذى َّیت دس تیي صًاى اسدتیل
تؼییي ساتطِ تیي تشٍی هذگشایی ٍ تلشی ؿذى َّیت دس تیي صًاى اسدتیل
تؼییي ساتطِ تیي تؼلك تِ َّیت جْاًی ٍ تلشی ؿذى َّیت دس تیي صًاى اسدتیل
تؼییي ساتطِ تیي سػاًِ ٍ تلشی ؿذى َّیت دس تیي صًاى اسدتیل
تؼییي ساتطِ تیي تشداؿت اص سػاًِ ( تثلیغات ػایت -ایٌتشًت) ٍ تلشی ؿذى َّیت دس تیي صًاى اسدتیل
تؼییي ساتطِ تیي اسصؽّای صًاى دس جاهؼِ ٍ تلشی ؿذى َّیت دس تیي صًاى اسدتیل
اَداف علمی

تثیي ػلل تلشی ؿذى َّیت دس تیي صًاى ؿْش اسدتیل
فزضيٍ َای تحقيق

فشضیِ - 1تیي تلَساصخَد ٍ تلشی ؿذى َّیت دس تیي صًاى ؿْش اسدتیل ساتطِ هؼتمین ٍجَدداسد.
فشضیِ - 2تیي هیضاى هـاسوت ٍ فؼال تَدى صًاى دس اػتفادُ اص سػاًِ ،هاَّاسُ ٍ هٌاتغ اسائِ هگذ ٍ َّیگت
تلشی آًْا ساتطِ هؼتمین ٍجَد داسد
فشضیِ  -3تؼلك تِ َّیت جْاًی هَجة تلشی ؿذى َّیت صًاى هی ؿَد.
فشضیِ  -4تیي اسصؽ ّای صًاى دس جاهؼِ ٍ تلشی ؿذى َّیت آًْا ساتطِ ٍجَد داسد.
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فشضیِ  -5تیي هیضاى دس هؼشم سػاًِ تَدى ٍ َّیت تلشی آىّا ساتطِ هؼتمین ٍجَد داسد.
فشضیِ  -6ب تیي اّویت سػاًِ (هاَّاسُ ،ایٌتشًت  )...صًاى ٍ َّیت تلشی آىّا ساتطگِ هؼگتمین ٍجگَد
داسد .
ابشار ي ريش

سٍؽ پظٍّؾ ،جاهؼِ آهاسسی ًٍوًَِ :تحمیك حاضش اص ًظگش وٌتگشل ؿگشایط پگظٍّؾ ،یگه تشسػگی
پیوایـی اص ًَع ّوثؼتگی اػتّ .وچٌیي اص ًظش ّذف یه تشسػی واستشدی ،اص ًظش ٍػگؼت پٌْگاًگش ،اص
ًظش داهٌِ یه هطالؼِ خشد ٍ اص ًظش صهاًی یه تشسػی همطؼی اػت .جاهؼِی آهاسی پظٍّؾ ؿاهل صًاى
اسدتیل تَدًذ وِ دس ػال  1393طثك آهاس گگضاسؽ ؿگذُ اص ػگَی هؼگؤٍلیي اػگتاًذاسی اػگتاى هشتَطگِ
 134715خاًَاس هی تاؿذ .جْت هـخق ًوَدى جاهؼِ ًوًَگِ ،تگا اػگتفادُ اص فشهگَل وگَوشاى وگَوشاى
اػتفادُ ؿذُ وِ ًوًَِ ای ً 598فشی تشآٍسد گشدیذ ٍ دادُ ّای تحمیك تا اػتفادُ اص سٍؽ خَؿِ ای چٌگذ
ه شحلِ ای ٍ تلادفی ػادُ گشدآٍسی ؿذُ اػت .تِ ًحَی وِ اتتذا لیؼت هٌاطك ٍ هحالت ؿگْش اسدتیگل
تْیِ گشدیذ ٍ پغ اص تفىیه هٌاطك ؿْش دس لؼوت ّای ؿوال ،جٌَب ،ؿگشق ٍ غگشب ٍ هشوگض ،اص ّگش
هٌطمِ تِ كَست تلادفی  3هحلِ اًتخاب گشدیذ .دس هشحلِ تؼذ اص ّش هحلِ  5وَچِ تِ كگَست تلگادفی
اًتخاب ؿذ ٍ دس ًْایت دس ّش وَچِ تِ كَست تلادفی تِ دس هٌاصل سفتِ ٍ پگغ اص تیگاى ّگذف ٍ جلگة
سضایت پاػخگَیاى دادُ ّای تحمیك گشداٍسی گشدیذ.
سٍؽ گشدآٍسی دادُّا هیذاًی ٍ تا اػتفادُ اص اتضاس پشػـٌاهِ هحمك ػاختِ اًجام كَست گشفتِ اػت.
تِ ًحَی وِ پغ اص هطالؼات همذهاتی ٍ تشسػی چاسچَب ًظگشی تحمیگك توگاهی هتغیشّگای هؼگتمل ٍ
ٍاتؼتِ تحمیك تؼشیف ػولیاتی ؿذُ ٍ هتغیشّا ؿاخق ػاصی ؿذُ اًذ .تِ ًحَی وِ تشای ّش هتغیش اص 10
الی  20چٌذ گَیِ اػتفادُ ٍ ّش یه اص گَیِ یىی اص ػَال ّای پشػـٌاهِ سا ؿاهل هی ؿَد .پشػؾًاهگِ
پظٍّؾ حاضش ؿاهل  126ػؤال ٍ گَیِ هیتاؿذ وِ  20ػؤال آى هشتَ تِ هـخلات فشدی ٍ ػوگَهی
پاػخگَیاى ٍ  106گَیِ هشتَ تِ هَضَع تحمیك هیتاؿٌذ وِ تشخی ػؤالّا دٍتاسُ ًامگگزاسی ؿگذًذ.
ػؤال ّای ٍ گَیِّا تؼتِ تِ ًَع آىّا دس یىی اص ػطَح اًذاصُگیشی اػوی ،ستثگِای ٍ فاكگلِای هگَسد
ػٌجؾ لشاس گشفتِاًذ ٍ ولیِ پشػؾ ّا ٍ گَیِّای هشتثط تا هَضَع (ػثاسات تخللگی) دس طگَل یگه
طیف  ٍ 5یا  6لؼوتی اص ًَع لیىشت اسصؽگزاسی ؿذُاًذ.
اػتثاس ػؤاالت هشتَ تِ ػاصُّا اص طشیك سٍؽ تؼییي اػتثاس هحتَایی تِ دػت آهذ ٍ تشای تؼیگیي پایگایی
پشػـٌاهِ تحمیك حاضش ،اص تىٌیه آلفای وشًٍثا اػتفادُ ؿذ .تِ ایي كَست وِ اتتذا پشػـٌاهِ دس تگیي
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ً 30فش اص صًاى ؿْش اسدتیل تِ طَس تلادفی تَصیغ گشدیذ ،ػپغ اطالػات جوغآٍسی ؿذُ هگَسد آصهگَى
لشاس گشفتِ ٍ تا هحاػثِ آلفای وشًٍثا پایایی هَسد تأییذ لشاس گشفت .همذاس آلفا پگٌ هؤلّفگِ پشػـگٌاهِ دس
ایي پظٍّؾ تِ تشتیة َّیت تلشی ،تلَس اص خَد ،تؼلك تِ َّیت جْاًی ،تشٍی هگذ -هگذگشایی ،اسصؽ
ّای صًاى دس جاهؼِ تشاتش تا  0/87 ،0/85 ،0/3 0،8/71 ،0/85تِ دػت آهذ.
تؼذ اص تشسػی تواهی پشػـٌاهِ ّا اص ًظش كحت پاػخگَیی پشػـٌاهِ ّگای ًگالق ًفىیگه ؿگذ.
تواهی دادُ ّا ٍاسد واهپیَتش ؿذ ٍ تجضیِ ٍ تحلیل دادُّا تا اػتفادُ اص ًشمافضاس

آهاسی spss

ًؼخِ ی 19

ٍ  AMOSاًجام یافتِ اػت .تِ طَسی وِ تشای تَكیف كفات ویفی تِ هحاػثِ دسكذ ٍ تَصیغ فشاٍاًی ٍ
تشای تَكیف كفات ووی تِ هحاػثِ ؿاخقّای هشوضی ٍ پشاوٌذگی پشداختِ ؿذُ اػت .ػگپغ تگشای
آصهَى سٍاتط هتغیشّا ًیض پغ اص تؼییي طثیؼی تگَدى تَصیگغ پشاوٌگذگی كگفات ووگی اص طشیگك آصهگَى
اػویشًف وَلوَگشٍف ،اص آصهَىّای پاساهتشی ضشیة ّوثؼگتگی پیشػگَى ،تحلیگل سگشػگیَى خطگی ٍ
چٌذگاًِ تِ سٍؽ گامتِگام ،تحلیل ٍاسیاًغ ٍ دس ًْایت جْت تثییي هیضاى اثشتخـی اص تحلیگل هؼگیش ٍ
هذل هؼادالت ػاختاسی اػتفادُ گشدیذ.
يافتٍ َا

دس تشسػی اص تیي ً 598فش صًاى هَسد هطالؼِ حذالل ػي صًاى هَسد هطالؼِ  ٍ14حذاوثش آى  42ػگال
هی تاؿذٍ هیاًگیي ػي صًاى هَسد هطالؼگِ  27/4ػگال هگی تاؿگٌذً82 .فگش ( )%7/3اص ایگي افگشاد صیگش
دیپلنً 124،فش ( )%32/1دس دیگپلن ٍ فگَق دیگپلنً 154 ،فگش ( )%39/9لیؼگاًغً 62 ،فگش ( )%16/1فگَق
لیؼاًغً 16 ،فش ( )%4/1دوتشیً 2 ،فش ( )%0/5تحلیالت حَصٍی داؿتِ .اص تیي  598صًاى هَسد هطالؼگِ
ً 226فش( )37/8تاتَ اًجام دادًذ ًٍ 371فش( )62/0تاتَ یا خالىَتی اًجام ًذادًذّ .وچٌیي ً 230فش()%38/5
ػولّای صیثایی اًجام دادًذ ٍ ً 368فش( )%61/5ػولّای صیثایی اًجام ًذادًذ .حذالل ػاػتّای آسایؾ
دس سٍص تِ دس تیي صًاى اسدتیل ٍ حذاوثش آى  4ػاػت دس سٍص هیتاؿذً 147 ٍ.فگش ( )%24/6آسایگؾگگشی،
ً 242فش ( )%40/5تحلیلیً 50 ،فش( )%8/4خیاطی ً 42فش( )%7/5ػفشُآساییً 42 ،فش ( )%7/5خَدآسایی ٍ
ً 14فش ( )%2/3تافٌذگی ٍ ً 39فگش ( )%6/5گگَاّی ًاهگِ ٌّگشی سا دسیافگت ًوگَدُاًگذدس اتتگذا ضگشایة
ّوثؼتگی تیي هتغیشّا هحاػثِ گشدیذ وِ هاتشیغ ّوثؼتگی دس جذٍل ( )7اسائِ ؿذُ اػت.
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جديل ( :)1ارتباط بيه تصًر اس خًد ي ًَيت بصزی سوان اردبيل
تصًراسخًد

متغیزَا
ضزیة َمثستگی پیزسًن

سطح معىیداری

تعذاد

0/000

384

ًَیت تصزی
0/672

**

جْت ػٌجؾ ساتطِ تیي دٍ هتغیش تلَس اص خَد ٍ َّیت تلشی اص آصهگَى ضگشیة ّوثؼگتگی پیشػگَى
اػتفادُ هیوٌین .هطاتك جذٍل ( )1هالحظِ هیگشدد r ،تِدػت آهذُ هؼگاٍی  0/672دسكگذ هگیتاؿگذ.
تٌاتشایي هی تَاى گفت وِ تیي تلَساصخَد ٍ َّیت تلگشی دس ػگط هؼٌگیداسی آصهگَى ٍ p= 0/000
آلفای  0/05ساتطِ هؼٌیداساػت .تٌاتشایي فشم  H0سد ٍ فشضیِ تحمیك تأییذ هیؿگَد ٍ تگیي دٍ هتغیگش
ساتطِ هؼتمین ٍ لَی هؼٌیداس ٍجَد داسد ٍ .طثك ًوَداس سگشػیَى خطی اًجام گشفتِ ،همذاس ضشیة تثییي
 R2;0/45هیتاؿذ .تٌاتشایي هیتَاى اظْاس وشد وِ تلَساصخَد  45دسكذ ٍ َّیت تلشی صًاى اسدتیگل سا
تثییي هیًوایذ.
جديل ( :)2ارتباط بيه مد ي مدگزايی ي ًَيت بصزی سوان اردبيل
مذ ي مذگزایی

متغیزَا
ضزیة َمثستگی پیزسًن
ًَیت تصزی

0/387

**

سطح معىیداری

تعذاد

0/000

384

طثك آصهَى ضشیة ّوثؼتگی پیشػَى اًجام ؿذُ ٍ هطاتك جذٍل ( )2هالحظِ هیگشدد r ،تِدػت آهذُ
هؼاٍی  0/387دسكذ هیتاؿذ .تٌاتشایي هیتَاى گفت وِ تیي هذ ٍ هگذگشایی ٍ َّیگت تلگشی دسػگط
هؼٌیداسی آصهَى  ٍ p= 0/000آلفای  0/05ساتطِ هؼٌیداساػت .تٌاتشایي فشم  H0سد ٍ فشضیِ تحمیگك
تأییذ هیؿَد ٍ تیي دٍ هتغیش ساتطِ هؼتمین ٍ هتَػط هؼٌیداس ٍجَد داسد ٍ .طثك ًوَداس سگشػیَى خطگی
اًجام گشفتِ ،همذاس ضشیة تثییي  R2;0/15هیتاؿذ .تٌاتشایي هیتَاى اظْاس وشد وِ هگذ ٍ هگذگشایی 15
دسكذ ٍ َّیت تلشی صًاى اسدتیل سا تثییي هیًوایذ.
جديل ( :)3ارتباط بيه تعلق بٍ ًَيت جُاوی ي ًَيت بصزی سوان اردبيل
ًَیت جُاوی

متغیز َا

ضزیة َمثستگی پیزسًن
ًَیت تصزی

**

0/509
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سطح معىیداری

تعذاد

0/000

381
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جْت ػٌجؾ ساتطِ تیي دٍ هتغیش َّیت جْاًی ٍ َّیت تلشی اص آصهگَى ضگشیة ّوثؼگتگی پیشػگَى
اػتفادُ هیوٌین هطاتك جذٍل ( )3هالحظِ هیگشدد r ،تِدػت آهگذُ هؼگاٍی  0/509دسكگذ هگیتاؿگذ.
تٌاتشایي هیتَاى گفت وِ تیي َّیت جْاًی ٍ َّیت تلگشی دسػگط هؼٌگیداسی آصهگَى ٍ p= 0/000
آلفای  0/05ساتطِ هؼٌیداس اػت .تٌاتشایي فشم  H0سد ٍ فشضیِ تحمیك تأییذ هیؿگَد ٍ تگیي دٍ هتغیگش
ساتطِ هؼتمین ٍ لَی هؼٌیداس ٍجَد داسد ٍ .طثك ًوَداس سگشػیَى خطی اًجام گشفتِ ،همذاس ضشیة تثییي
 R2;0/25هیتاؿذ .تٌاتشایي هیتَاى اظْاس وشد وِ تؼلك تِ َّیت جْاًی  25دسكذ اص َّیگت تلگشی
صًاى اسدتیل سا تثییي هیًوایذ.
جديل(  :)4ارتباط بيه ارسشَای سوان در جامعٍ ي ًَيت بصزی سوان اردبيل
ارسشَای سوان در جامعٍ

متغیز َا
ضزیة َمثستگی پیزسًن
ًَیت تصزی

**

0/533

سطح معىیداری

تعذاد

0/000

380

جْت ػٌجؾ ساتطِ تیي دٍ هتغیش اسصؽّای صًاى دس جاهؼِ ٍ َّیت تلشی اص آصهَى ضشیة ّوثؼگتگی
پیشػَى اػتفادُ هیوٌین هطاتك جذٍل ( )4هالحظِ هیگشدد r ،تِدػت آهذُ هؼاٍی  0/533دسكذ هی-
تاؿذ .تٌاتشایي هیتَاى گفت وِ تیي اسصؽّای صًاى دس جاهؼِ ٍ َّیت تلشی دسػط هؼٌیداسی آصهگَى
 ٍ p= 0/000آلفای  0/05ساتطِ هؼٌیداساػت .تٌاتشایي فشم  H0سد ٍ فشضیِ تحمیك تأییگذ هگیؿگَد ٍ
تیي دٍ هتغیش ساتطِ هؼتمین ٍ لَی هؼٌیداس ٍجَد داسد ٍ .طثك ًوَداس سگشػیَى خطی اًجام گشفتِ ،همذاس
ضشیة تثییي  R2;0/28هیتاؿذ .تٌاتشایي هیتَاى اظْاس وشد وِ هتغیگش اسصؽّگای صًگاى دس جاهؼگِ 28
دسكذ ٍ َّیت تلشی صًاى اسدتیل سا تثییي هیًوایذ.
جديل( :)5ارتباط بيه در معزض رساوٍ بًدن ي ًَيت بصزی سوان اردبيل
در معزض رساوٍ تًدن

متغیزَا

سطح معىیداری

ضزیة َمثستگی پیزسًن

تعذاد

ًَیت تصزی
**

0/000

0/178
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جْت ػٌجؾ ساتطِ تیي دس هؼشم سػاًِ تَدى ٍ َّیت تلشی اص آصهگَى ضگشیة ّوثؼگتگی پیشػگَى
اػتفادُ هیوٌین هطاتك جذٍل ( )5هالحظِ هیگشدد r ،تِدػت آهگذُ هؼگاٍی  0/178دسكگذ هگیتاؿگذ.
تٌاتشایي هیتَاى گفت وِ تیي دس هؼشم سػاًِ تَدى ٍ َّیت تلشی دسػط هؼٌیداسی آصهگَى 0/000
= ٍ pآلفای  0/05ساتطِ هؼٌیداساػت .تٌاتشایي فشم  H0سد ٍ فشضیِ تحمیك تأییذ هگیؿگَد ٍ تگیي دٍ
هتغیش ساتطِ هؼىَع ٍ ضؼیف هؼٌیداس ٍجَد داسد ٍ .طثك ًوَداس سگشػیَى خطگی اًجگام گشفتگِ ،همگذاس
ضشیة تثییي  R2;0/318هیتاؿذ .تٌاتشایي هیتَاى اظْاس وشد وِ دس هؼگشم سػگاًِ تگَدى  3دسكگذ ٍ
َّیت تلشی صًاى اسدتیل سا تثییي هیًوایذ.
جديل ( :)6ارتباط بيه اَميت رساوٍ ي ًَيت بصزی سوان اردبيل
اَمیت رساوٍ

متغیز َا
ضزیة َمثستگی پیزسًن

سطح معىیداری

تعذاد

0/000

509

ًَیت تصزی
**

0/388

طثك آصهَى ضشیة ّوثؼتگی پیشػَى اًجام یافتِ ( )6هالحظِ هیگشدد r ،تِ دػگت آهگذُ هؼگاٍی
 0/388دسكذ هیتاؿذ .تٌاتشایي هیتَاى گفت وِ تیي اّویگت هگاَّاسُ ٍ ایٌشًگت ٍ َّ ٍ ...یگت تلگشی
دسػط هؼٌیداسی آصهَى  ٍ p= 0/000آلفگای  0/05ساتطگِ هؼٌگیداس اػگت .تٌگاتشایي فگشم  H0سد ٍ
فشضیِ تحمیك تأییذ هیؿَد ٍ تیي دٍ هتغیش ساتطِ هؼتمین ٍ هتَػط هؼٌیداس ٍجَد داسد ٍ .طثگك ًوگَداس
سگشػیَى خطی اًجام گشفتِ ،همذاس ضشیة تثییي  R2;0/15هیتاؿذ .تٌاتشایي هیتگَاى اظْگاس وگشد وگِ
اّویت سػاًِ ،ایٌتشًت ٍ هاَّاسُ 15 ...دسكذ ٍ َّیت تلشی صًاى اسدتیل سا تثییي هیًوایذ.
تِ هٌظَس تثییي تلشی ؿذى َّیت صًاى اسدتیل هَسد هطالؼِ اص سٍی هؤلفِّای تلَس اص خگَد ،تؼلگك
تِ َّیت جْاًی ،اسصؽّای اجتواػی صًاى ٍ تشٍی هذ ٍ هذگشایی ،اص سگشػیَى چٌذگاًِ تِ سٍؽ گامتِ-
گام اػتفادُ ؿذ وِ وِ دس هجوَع هتغیشّای هْن تِ تشتیة تلَس اص خَد ،تؼلك تِ َّیت جْگاًی ،اسصؽ-
ّای اجتواػی صًاى ٍ تشٍی هذ ٍ هذگشایی ،دس ؿگىل سگشػگیًَی تگالی هاًذًگذ وگِ ضگشیة ّوثؼگتگی
2
چٌذگاًِ آًْا تا َّیت تلشی تشاتش  ٍ R ;0/731ضشیة تؼییي تشاتش  ٍ R ;0/535ضشیة تثییي خگالق

2

تشاتش  R ;0/531تِدػت آهذُ اػت ،یؼٌی هجوَع ایي هتغیشّا تِ هیضاى  53دسكذ هیضاى َّیت تلشی
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صًاى هَسد هطالؼِ سا تثییي هیوٌٌذ ٍ  57دسكذ اص ٍاسیاًغ َّیت تلشی آىّا تَػط هتغیشّایی خگاس اص
هَضَع ایي پظٍّؾ لاتل تثییي هیتاؿذ.
رگزسيًن R2يRجديل ( :)7مقدار
مذل

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the
Estimate

1

a731.

0/535

0/531

10/38

جديل ( :)8وتايج رگزسيًن متغيز مستقل مزبًط بٍ ًَيت بصزی سوان اردبيل
B

متغیزَا

Beta

آسمًنT

ضزیة

سطح معىی داری

رگزسیًن
مقذار ثاتت

15/031

7/425

0/00

تصًر اس خًد

0/837

0/456

0/45

12/628

0/00

تعلق تٍ ًَیت جُاوی

0/287

0/168

0/25

4/689

0/00

ارسشَای اجتماعی سوان

0/349

0/146

0/28

4/139

0/00

تزيیج مذ ي مذگزایی

0/189

0/082

0/15

2/608

0/00

اَمیت رساوٍ

0/220

0/57

0/15

1/32

0/00

مُارت استفادٌ اس رساوٍ

0/171

0/085

0/ 17

2/617

0/00

مشارکت يدر معزض رساوٍ

./038

0/94

0/31

2/089

0/00

ضزیة تثییه ()R2

0.535

جذٍل سگشػیَى ًیض هؤیذ آى اػت وِ حگذٍد  0/535دسكگذ اص وگل ٍاسیگاًغ َّیگت تلگشی سا تَػگط
هتغیشّای هؼتمل تثییي هیوٌذ .ضشیة هؼٌا داسی دس جذٍل ًـاى هی دّذ ،تگا  p ≥ ./05هگی تگَاى
ًتای تحمیك سا تِ جاهؼِ آهاسی تؼوین داد .دس جذٍل ریل تحلیل ٍاسیاًغ تشای آصهگَى هؼٌگاداسی ؿگىل
سگشػیًَی ًوایؾ دادُ ؿذُ اػتً .تای حاكل اص اصهَى  ANOVAتِ ؿشح صیش خالكِ ؿذُ اػت.
رگزسيًن  ANOVAجديل ( :)9تجشيٍ ي تحليل
مجمًع مزتعات

درجٍ آسادی

مقذار F

سطح احتمال

رگزسیًن

73837/175

7

97/837

0.000

تاقیماوذٌ

63610/171

377

جمع

137447/346

384

مذل

متغیز ياتستٍ
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تا تَجِ تِ جذٍل  ،ANOVAهیضاى احتوال آهاسُ  Fیؼٌی  Sigتشاتش(  )0/000تَدُ اػت ٍ تا تَجگِ
تِ ایيوِ ووتش اص ;0/01

هیتاؿذ اص ایيسٍ فشم

سد گشدیذُ ٍ هذل دس ػط  99دسكذ اطویٌگاى

هؼٌیداس اػت ٍ لزا ول هذل گشػیًَی هؼٌیداس هیتاؿذ F.اّویت ضشیة ّوثؼتگی سا ًـاى هیدّذ وگِ
تشاتش 97/837گضاسؽ ؿذُ اػت .دس هجوَع هیتَاىً ،تای تحمیك سا تِ ول جاهؼِی آهاسی تگا اطویٌگاى
لاتل لثَلی تؼوین داد .هذل هؼادلِ ػاختاسی پظٍّؾ تیاى گش آى اػت وِ دادُ ّای جوگغ آٍسی ؿگذُ اص
هذل ًظشی پظٍّؾ حوایت هی وٌذ.
-1الگًساسی مدل معادلٍ ساختاری

ؿىل ( )1تِ آصهَى اػتثاس ػاصُ ای هتغیشّای پظٍّؾ ٍ آصهَى ًىگَیی تگشاصؽ ػگاختاس آى پشداختگِ
اػت .دس تخؾ اًذاصُ گیشی دیگش هتغیشّا ّوچٌاى وِ اص هذل تش هی آیذ ،تیـتش هؼشف ّگای پٌْگاى تگِ
طَس ًؼثتاً هٌاػة سٍی آى ّا تاس ؿذُ اًذ وِ هتغیش ٍاتؼتِ َّیت تلشی دٍ تؼذ (ظاّشی تگاٍ λ; 0/838
هتؼالی تا  ٍ )λ;0/257هتغیشّای هؼتمل؛ پایگاُ اجتواػی-التلادی (اجتواػی تا  ٍ λ;0/832التلادی تا
 ،)λ;0/451تلَس اص خَد (اسصؿی;ً ٍ λ; 0/029وایـی تا  ،)λ;0/575هذگشایی (جوؼگی تگاٍ λ;0/889
فشدی تا ،)λ;0/808جْاًی-ؿذى ٍ َّیت جْاًی (سفتاسی تگاً ٍ λ;0/865گشؿگی تگا  ،)λ;0/665اسصؽ
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ّای صًاى (جوال گشایاًِ تا  ٍ λ;0/855ووال گشایاًِ تا  ،)λ;0/217هْاست ؿٌاختی تِ فٌاٍسی (هگاَّاسُ
تگگا ٍ λ;0/692ایٌتشًگگت تگگا ،)λ;0/650هلگگشف سػگگاًِ (اّویگگت تگگا ، λ;0/479تثلیغگگات تگگا ، λ;0/322
تأثیشگزاسی تا  ٍ λ;0/219هـاسوت تا  )λ;0/167تَدُ اػت.
ّوچٌیي دس تخؾ ػاختاسی هذل حاوی اص آى اػت وِ تِ تشتیة اص تیـتشیي تگِ ووتگشیي دس تثیگیي
همذاس ٍاسیاًغ هتغیش َّیت تلشی؛ هتغیشّای هْاست ؿٌاختی تِ فٌگاٍسی تگا ( ،)2/121جْگاًی ؿگذى ٍ
َّیت جْاًی تا ( ،)1/890تلَس اص خَد تا ( ،)1/792اسصؽ ّای صًاى تگا ( ،)0/959هلگشف سػگاًِ ای تگا
( ،)0/705هذگشایی تا( ٍ )0/651پایگاُ اجتواػی-التلادی تا (ً )0/567مؾ داؿتِ اًذ .ؿاخق ّای هذل،
آصهَى ًیىَیی تشاصؽ ػاختاس ًظشی هطشح ؿذُ تا دادُ ّای هـاّذُ ؿذُ ٍ اػتثاس ػاصُ ای ٍػیلِ اًگذاصُ
گیشی هَسد تحث سا ًـاى هی دّذ .اص آًجا وِ هؼیاسّای ػٌَاى ؿذُ دس جذٍل هـخق اػت( ،ایي هگذل
پغ اص اكالح هذل اسائِ ؿذُ اػت) حاوی اص تشاصؽ هٌاػة هذل اػت.
جديل ( :)11معيارَای بزاسش مدل ي تفسيز بزاسش قابل قبًل
معیار تزاسش مذل

سطح قاتل قثًل

تفسیز

کای اسکًئز ()CMIN

مقذار کای اسکًئز

کای اسکًئز تٍ دست آمذٌ تا کای اسکًئز جذيل تزای یک درجٍ

جذيل

آسادی مشخص مقایسٍ میشًد.

میشان

حذ پذیزش

حاصل

کای اسکًئز وسثی

اس 1تا  5قاتل

مقذار کمتز اس  1وشاندَىذٌ ضعف تزاسش ي مقذار تیشتز اس 5

()CMIN/DF

پذیزش يلی تیه

مىعکسکه

2تا 3خًب

وذٌ ویاس تٍ تُثًد است.

(تذين تزاسش) تا 1

مقذار وشدیک تٍ  0/95مىعکسکىىذٌ یک تزاسش مطلًب است.

ویکًیی تزاسش ()GFI

935/235

5/7.3

0/912

قاتل قثًل

تاحذی قاتل قثًل

قاتل قثًل

(تزاسش کامل)
ریشٍ میاوگیه مزتعات خطای

کًچکتز اس 0/10

مقذار کمتز اس  0/05یک تزاسش خًب را وشان میدَذ.

0/114

تاحذیقاتل قثًل

(تذين تزاسش) تا 1

تالش میکىذ تا وقطٍ ضعف شاخص تىتلز -تًوت( )NFIدر تٍ حساب

0/887

تاحذی قاتل قثًل

(تزاسش کامل)

ویايردن جزیمٍ شاخص تزای افشيدن پارامتز را مزتفع کىذ

تذين تزاسش) تا 1

تزاساس مذل تذيیه شذٌ یا مفزيض تا مذل استقالل

تزآيرد ()RMSEA
تًکز لًئیس ()TLI

شاخص تطثیقیIFI

0/850

تاحذی قاتل قثًل

(تزاسش کامل)
RMR

مقذاروشدیک تٍ

ماتزیس تاقیماوذٌ تزای مقایسٍ دي مذل متفايت تا دادٌَای یکسان

صفز

کٍ کًچکتز تًدن آن تزای یک مذل در مقایسٍ تا مذل دیگز می-

0/114

قاتل قثًل

تًاوذ تٍعىًان یکی اس معیارَای تُتزتًدن آن مذل تلقی شًد
تاالتز اس  0/50یا

اس حاصل ضزب وسثت اقتصاد مذل در شاخص تزاسش َىجارشذٌ

مقتصذ ()PNFI

0/60

حاصل میشًد

شاخص تزاسش َىجار شذٌ

شاخص تزاسش تطثیقی

تاالتز اس  0/50یا

َزچٍ مذل تٍ یک اشثاع شذٌ وشدیکتزتاشذ تیشتز جزیمٍ میشًد

مقتصذ ()PCFI

0/60
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بحث ي وتيجٍ گيزی

تشاػاع ًظشیات ٍ پظٍّؾّایی وِ دس همذهِ ایي پظٍّؾ هشٍس گشدیذً ،تای تِ دػت آهذُ ًـاى اص
استثا ّوثؼتگی هیاى هؤلّفِّای َّیت تلشی صًاى اسدتیل ،ؿاهل هؤلّفِّای؛ تلگَس اص خگَد ،تؼلگك تگِ
َّیت جْاًی ،اسصؽّای اجتواػی صًاى ٍ تشٍی هذ ٍ هذگشایی هیتاؿذ.
دس ساتطِ تا فشضیِ اٍل وِ تیي تلَس اص خَد ٍ تلشی ؿذى َّیت دس تیي صًاى ؿگْش اسدتیگل ساتطگِ
هؼتمین ٍجَد داسد .یافتِّای تحمیك دس جذٍل ً 7ـاى داد وِ تلَس اص خَد صًاى ؿْش اسدتیل تگِ هیگضاى
 20دسكذ هیتَاًذ َّیت تلشی آًْا سا پیؾ تیٌی ًوایذً .تای ایي فشضیِ ّوؼَ تا ًظش گافوي ،سٍصًثشگش
هیتاؿذ .فشضیِ دٍم تِ تشسػی استثا تیي هیضاى هـاسوت ٍفؼال تَدى صًاى دس اػتفادُ اص هاَّاسُ ٍ هٌاتغ
اسائِ هذ ٍ َّیت تلشی آًْا هیپشداصد .تشاػاع یافتِّای جذٍل  8تشٍی هذ ٍ هذگشایی صًاى اسدتیل تگِ
هیضاى  27دسكذ هی تَاى َّیت تلشی آًْا سا پیؾتیٌی ًوَدً .تای ایي فشضیِ ّوؼَ تگا ًظشیگِ جگش
گشتٌش ،واتض ،تلَهش ٍ گَسٍیچ اػت .دس ساتطِ تا فشضیِ ػَم تؼلك تِ َّیت جْاًی هَجگة تلگشی ؿگذى
َّیت صًاى هیؿَد .تش اػاع یافتِّای جذٍل  9یؼٌی اص سٍی تؼلك تِ َّیت جْگاًی صًگاى اسدتیگل تگِ
هیضاى  10دسكذ هیتَاى َّیت تلشی آًْا سا پیؾ تیٌی ًوَدً .تای ایي فشضیِ ّوؼَ تا ًظشیِ ّگاسٍی،
واػتلض ،گیذًض اػت .فشضیِ چْاسم تِ تشسػی استثا تیي اسصؽ ّای صًاى دس جاهؼِ ٍ تلشی ؿذى َّیت
آًْا هی پشداصد .طثك یافتِ ّای جذٍل  10اسصؽ ّای اجتواػی صًاى اسدتیل تِ هیضاى  33دسكذ هیتگَاى
َّیت تلشی آًْا سا پیؾ تیٌی ًوَدً .تای ایي فشضیِ ّوؼَ تا ًظشیِ گیذًض اػت.
فشضیِ پٌجن تیي هیضاى دس هؼشم سػاًِ تَدى ٍ َّیت تلشی آىّا ساتطِ هؼتمین ٍجَد داسد.
تیي هیضاى دس هؼشم سػاًِ تَدى ٍ َّیت تلشی طثك ًوَداس سگشػیَى خطی اًجام گشفتِ ،همذاس ضشیة
تثییي  R2;0/318هیتاؿذ .تٌاتشایي هیتَاى اظْاس وشد وگِ دسهؼگشم سػگاًِ تگَدى  3دسكگذ ٍ َّیگت
تلشی صًاى اسدتیل سا تثییي هیًوایذً.تای فشضیِ ًْن ٍ دّن فشضیِ ّوؼَ تا ًظش واتض ،تلَهش ٍ گَسٍیچ،
هه وَایل ٍ تشاٍى ،گیذًض ،جش گشتٌش ،الیاع ٍ تَسدیَ هیتاؿذ.
فشضیِ ؿـن تیي اّویت سػاًِ (هاَّاسُ ،ایٌتشًت  )...صًاى ٍ َّیت تلشی آىّا ساتطِ هؼتمین ٍجَد
داسد .
طثك ًوَداس سگشػیَى خطی اًجام گشفتِ ،همذاس ضشیة تثییي  R2;0/15هیتاؿذ .تٌاتشایي هگیتگَاى
اظْاس وشد وِ تشداؿت اص سػاًِ ٍ تثلیغات  15دسكذ ٍ َّیت تلشی صًاى اسدتیل سا تثییي هیًوایذً .تگای
ایي فشضیِ ّوؼَ تا ًظش جش گشتٌش ،الیاع ٍ تَسدیَ هیتاؿذً ).ظشیگِ واؿگت یگا پگشٍسؽ جگش گشتٌگش،
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تشوٌؾ هتماتل هیاى سػاًِ ٍ هخاطثاًی وِ اص آى سػاًِ اػتفادُ هیوٌٌذ ٍ ًیض تگش چگگًَگی تأثیشگگزاسی
سػاًِ ّا تش هخاطثاى تأویذ داسد .فشم اػاػی ایي ًظشیِ ایي اػت وِ تیي هیگضاى هَاجْگِ ٍ اػگتفادُ اص
سػاًِ ٍ ٍالؼیتپٌذاسی دس هحتَا ٍ تشًاهِّای آى سػاًِ استثا هؼتمین ٍجگَد داسد .تگِ ایگي كگَست وگِ
ػاػتّای هتوادی هَاجِْ تا سػاًِای خاف تاػث ایجاد تغییش ًگشؽّا ٍ دیذگاُّای هَافك تا هحتَای
سػاًِ هیؿَد.
دس ساتطِ تا ایي ػؤال تحمیك وِ :ػْن ّش یه اص هَلفِ ّای تؼلك تِ َّیت جْاًی ،تلَس اص خَدٍ ،
اسصؽ ّای صًاى دس جاهؼِ دس تلشی ؿذى َّیت صًاى اسدتیل تا چِ اًذاصُ اػت؟ هیتگَاى اظْگاس داؿگت
وِ هتغیشّای هْن تِ تشتیة تؼلك تِ َّیت جْاًی ٍ تلَس اص خَد ،اسصؽ ّای صًاى دس جاهؼِ ،تشٍی هذ
ٍ هذگشایی دس ؿىل سگشػیًَی تالی هاًذًذ وِ ضشیة ّوثؼتگی چٌذگاًِ آًْا تگا َّیگت تلگشی تشاتگش
2

2
 ٍ R ;0/71ضشیة تؼییي تشاتش  ٍ R ;0/51ضشیة تثییي خالق تشاتش  R ;0/50تِ دػت آهگذُ اػگت،

یؼٌی هجوَع هتغیش ّاتِ هیضاى  50دسكذ َّیت تلشی صًاى هَسد هطالؼِ سا تثییي هی وٌٌذ ٍ 50دسكذ اص
ٍاسیاًغ َّیت تلشی آًْا تَػط هتغیشّایی خاس اص هَضَع ایي پظٍّؾ لاتل تثییي هی تاؿذ .تا حگزف
همذاس ثاتت آلفا (  ) اص طشیك اػتاًذاسد وشدى همادیش هتغیشّای تثییي وٌٌذُ ،هالحظگِ هگیؿگَد وگِ تگِ
تشتیة اسصؽ ّای صًاى دس جاهؼِ تا تتای  ٍ ،  ;0/33تشٍی هذ ٍهذگشایی تا تتگای  ;0/20تیـگتشیي
ًمؾ سا دس َّیت تلشی صًاى هَسد هطالؼِ داسًذّ .وچٌیي ًتای ًـاى هیدّذ وِ ػَاهل هؤثّش دس تلشی
ؿذى َّیت صًاى اسدتیل تِ ػَاهل هختلف فشدی اجتواػی ٍ جْاًی هگشتثط اػگت اص ایگي سٍی پیـگٌْاد
هیؿَد تا تَجِ تِ گؼتشؽ داًؾ فٌاٍسی ٍ افضایؾ ػضَیت دس ؿثىِ ّای اجتواػی تگِ ًظگش هگیسػگذ
ؿىل هـاسوت صًاى دس ایي ؿثىِّای اجتواػی تیـتش تا ًوادّای صًاًِ ٍ افضایؾ جگزاتیتّگای ًوگادی
كَست هیگیشد ًِ اتضاسی ،تلىِ تؼشیفی ضشٍسی دس ًگگاُ ؿگىل استثگا اجتوگاػی تگِ خگَد دادُ اػگت،
تٌاتشایي چٌیي َّیت ّای تلشی ًـاى اص ًَػی ًیاص دس لالة چٌیي اسصؽ ّای تؼشیف ٍ تاص تؼشیف ؿگذُ
جاهؼِ وًٌَی صًاى هی تاؿذ .اص دیگش ػَی تؼلك تِ َّیت جْاًی اص ًَع هلشف فشٌّگی گشفتگِ تگا ّگن
ًوادی ٍ لالة ّای سفتاسی تِ ػٌَاى ػشكِای اص ًظام اسصؿی وِ ّش سٍص دسلالة ّگای هتؼگذد تاسًوگایی
هیوٌذ لزا پیـٌْاد هیؿَد دس تشًاهِسیضیّای فشٌّگی دس خلَف ػٌاكش فشٌّگی جَاهغ خَد تیـتش دس
لالة جزاتیتّای فشٌّگی وِ تَاى گؼتشؽ دس ًؼل جذیذ سا داساػت تأویذ ؿَد ٍ دس پظٍّؾّگای ًیگض
تِ هشصّای ّوپَؿاًی ؿذُ دس لالة تؼلكّای فشٌّگی جْاًی تیـتش هَسد هطالؼِ لشاس گیشد.
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پـٌْاد هی ؿَد َّیت تلشی اص ًگاُ ٍ تا تاصگَیی ّوؼشاى صًاى آغاص تِ هطالؼِ ؿَد ایي هَضگَع سا
هی تَاى تِ جای هخاطة صًاى اص ًگاُ ّوؼشاى ٍ هشداى هَسد هطالؼِ لشاس داد چشا وِ دس تشخگی اص ػگؤال
ّا ًمؾ هشداى دس ؿىلگیشی َّیت تلشی ونسًگ ًیؼت تلىِ ؿایذ سفتاس صًاى دس تشخی اص خَاػتِّای
جٌغ هخالف ؿىل هی گیشد .لزا ضشٍسیؼت وِ دس ایي خلَف پظٍّـی كَست گیگشد .دیگگش پیـگٌْاد
پظٍّـی تیـتش تِ ًظش هیسػذ ّویي هَضَع َّیت تلشی دس تغییش ًؼلی وِ كَست گشفتِ دس تیي خَد
هشداى هَسد تشسػی لشاس گیشد.
گفتٌی اػت وِ اًجام ای ي پظٍّؾ تا هحذٍدیت ّایی هَاجگِ تگَدُ اػگت اص جولگِ تگشع ٍ ًگشاًگی
پاػخگَیاى دس اهَسی ّوچَى هاَّاسُ ،تشخی جشاحیّای صیثایی ٍ ؿثىِّای اجتواػی وِ ٌَّص تِ طگَس
سػوی تأییذ ًـذُاًذ ٍ اظْاس ًظش كحی ًىشدى دس خلَف ٍضؼیت هالی خاًَادُ ٍ اظْاس ًظگش كگحی
ًىشدى تشخی اص گضیٌِّا تشای تشع اص هَلؼیت ؿغلی.
مىابع ي مآخذ

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

آصاداسهىی ،ت ٍ چاٍؿیاى ،ح ،)1381( .تذى تِ هثاتِ سػاًِ َّیت ،هجلِ جاهؼِ ؿٌاػی ایشاى،
دٍسُ چْاسم ،ؿواسُ  ،4تْشاى.
اتشاّیوی ،ق ٍ تٌَْئی گذًِ ،ع ،)1389( ،ػشهایِی فشٌّگی ،هذیشیت ظاّش ٍ جَاًاى
(هطالؼِی دختشاى ٍ پؼشاى ؿْش تاتلؼش) .صى دس تَػؼِ ٍ ػیاػت ،ؿواسُ  ،30پاییض.
اتارسی ،ی ٍ حویذی ،ى ،)1387( .جاهؼِ ؿٌاػی تذى ٍ پاسُ ای هٌالـات ،فللٌاهِ پظٍّؾ
صًاى ،دٍسُ  ،6ؿواسُ  ،4تْشاى.
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