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 -1ػًَ ّیأت ػلوی زاًكگبُ پیبم ًَض ،گطٍُ تطثیت ثسًی ،ایطاى.
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مقذمٍ

هسضًیعُ قسى ظًسگى ٍ گؿتطـ ظًسگى قْطى ،اگطچِ اظ ثؿیبضى خْبت ضفبُ ٍ آؾبیف ضا ثطاى ثكط
اهطٍظى ثِ اضهغبى آٍضزُ اؾت ،اهب ثب وبّف تحطن ٍ فؼبلیت ثسًى ّوطاُ ثَزُ ٍ ؾالهت خؿوبًى ٍ
ضٍاًی اًؿبى ضا تحت تأثیط لطاض زازُ اؾت .ؾالهت ّط فطزی تحت تبثیط ػَاهل گًَبگًَی چَى غًتیه،
هحیٍ ظیؿت ٍ ذسهبت پعقىی ٍ ؾجه ظًسگی ٍ  ...اؾت ٍ زض هیبى فؼبلیتّبی ثسًی ٍ تفطیحبت
ٍضظقی خبیگبُ هْوی ضا زاضًس ٍ .ضظـ ٍ فؼبلیت خؿوبًی ًِ تٌْب زض ایدبز ٍ حفظ تٌبؾت اًسام اثطات
ؾَزهٌسی زاضز ثلىِ زض پیكگیطی اظ ثیوبضیّب ثِ ذهَل ثیوبضیّبی للجی ػطٍلی ،فكبض ذَى ،زیبثت ٍ
چبلی ّن ًمف هْوی ضا ایفب هیوٌس (ٍ .)Alam, 2011: 45ضظـ ٍ فؼبلیتّبی ٍضظقی خعئی اظ فطٌّگ
ّط هلّت اؾت .فطٌّگ حبون ثط هطزم ،هتأثط اظ ػَاهل هرتلف اختوبػی اؾت .ایي ػَاهل ،ثبٍضّب،
ًگطـّب ٍ ػولىطزّب ضا تحت تأثیط لطاض هیزٌّس .یىی اظ پسیسُ ّبی اختوبػی وِ زض ؾبلّبی اذیط
ضقس چكنگیطی زاقتِ ٍ آحبز هطزم ضا تحت تأثیط لطاض زازٍُ ،ضظـ ّوگبًی اؾتٍ .ضظـ ّوگبًی پسیسُ
ًبّوگًَی اؾت وِ ثِ قطایٍ خغطافیبیی هٌُمِای ٍ فطٌّگی -اختوبػی ثؿتگی زاضز ٍ قبهل ّوِ
فؼبلیتّبی ٍضظقی ؾبظهبى یبفتِ ٍ ؾبظهبىًیبفتِ تفطیحی ٍ ثبظیّبی ثَهی ٍ هحلی هیقَز ٍ هربَت
آى ػبم اؾت (.)Gaini, 2008: 189
ٍضظـ ثِ ػٌَاى پسیسُای هْیح ٍ ثطاًگیعاًٌسُ ،هَخت اتحبز هلّی ٍ ػبهل تَؾؼِ ٍ اضتمبی ؾالهت زض
خبهؼِ ،خبیگبُ هْوی زض خبهؼِ ثط ػْسُ زاضز (ٍ .)Aketch, 2012: 383ضظـ زاضای وبضوطزّبیی زض اثؼبز
فطزی ٍ اختوبػی اؾت،وبضوطز ٍضظـ زض اثؼبز فطزی :زض ایي ًَع وبضوطز تأثیط ٍضظـ زض پطٍضـ نفبت
ٍ ٍیػگیّبی فطزی هبًٌس پطٍضـ ذهَنیبت اذاللی ،ضقس قرهیت ،اػتوبز ثِ ًفؽ ،پصیطـ
هؿئَلیتّبی اختوبػی ٍ احؿبؼ ثْتط ثَزى زض ظًسگی هَضز ثطضؾی لطاض هیگیطز .وبضوطز ٍضظـ زض
اثؼبز اختوبػی :زض ایي ًَع وبضوطز تأثیط ٍ یب ضاثُِ ایي پسیسُ ثب فطآیٌس اختوبػی قسىٍ ،ضظـ ٍ تحَالت
اختوبػیٍ ،حست هلّی ،افعایف ؾُح ثْساقت خبهؼِ ،ضقس التهبزی ٍ غیطُ ثطضؾی ٍ تحلیل هیقَز
(.)Naderian Jahromi, 2012: 93
ؾبذتبض ٍضظـ وكَض هب ثِ گًَِای اؾت وِ هسیطیت والى ٍضظقی وكَض ثِ ؾوت ٍضظـ لْطهبًی
هیل زاضز ٍ ثرف ػوسُ فؼبلیت ّبی هسیطیتی ٍضظـ ثِ تَاىٍ ،لت ٍ اػتجبضات ٍضظـ لْطهبًی ؾَق پیسا
وطزُ اؾت .گطایف ٍافط هسیطیتی ثِ ٍضظـ لْطهبًی ٍ ثیتَخْی ثِ ٍضظـ ّوگبًی وِ زض ضاؾتبی
ؾالهت هطزم خبهؼِ ،هیتَاًس ًمف هْوی ضا ثط ػْسُ گیطز ،یىی اظ اقىبالت اؾبؾی ٍ ؾبذتبضی ٍضظـ
وكَض هبؾت .زض ایي ثیيً ،گبُ هطزم ثِ ٍضظـ ثِ زلیل خصاثیت ٍضظـ لْطهبًی ٍ زض وٌبض آى تجلیغبت
ضؾبًِای ثِ ثؼس لْطهبًی اؾت .ثِ ّویي زلیل زض ثحث فطٌّگ ؾبظی ثطای ٍضظـ ّبی ّوگبًی تَفیك
چٌساًی حبنل ًكسُ اؾت (.)Ahmadi Mozaffari,2008:1
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ٍضظـ ّوگبًی ثب ٍخَز ؾبزگی حطوبت زض ظهیٌِّبی ؾالهت قْطًٍساى هیتَاًس ًمف هْوی ضا
ثطػْسُ ثگیطز .اظ َطف زیگط ایي ًَع ٍضظـ ضایگبى اؾت ٍ ًیبظ ثِ ؾطهبیِگصاضی آًچٌبًی زاًكدَیبى
ًساضز .ثِ ّویي ػلت ثطضؾی ػَاهل اختوبػی هؤثط ثط گطایف زاًكدَیبى ثِ ٍضظـ ّوگبًی يطٍضت زاضز
ظیطا اظ َطیك قٌبؾبیی ایي ػَاهل هیتَاى ثِ ثْتطیي ًَع ثِ هسیطاى ٍ ثطًبهِضیعاى والى زٍلتی ،ووه
وطز تب ثب یه ثطًبهِضیعی زلیكٍ ،ضظـ ضا زض اٍلبت فطاغت زاًكدَیبى خبی زاز تب زاًكدَیبى ظًسگی
ٍضظـهحَض ضا ثِ ػٌَاى ؾجه ظًسگی ذَیف اًتربة وٌٌس .تحمیمی وِ پیف ضٍؾت ،ثطای تدعیِ ٍ
تحلیل خبهؼِقٌبؾی ػَاهل هؤثط ثط گطایف زاًكدَیبى ثِ ٍضظـ ّوگبًی ،هفبّین خسیسی ضا ثب ػٌَاى
ؾجه ظًسگی ٍضظـهحَض ،ؾطهبیِ اختوبػی ٍضظـهحَض ،ؾطهبیِ التهبزی ٍضظـهحَض ٍ ؾطهبیِ
فطٌّگی ٍضظـ هحَض اثساع وطزُ ٍ ثطای آى تؼطیف هفَْهی ٍ ػولیبتی اضائِ وطزُ اؾت وِ زض لبلت
فطيیبت تحمیك هَضز آظهَى لطاض گطفتِاًس (ً .)Amiri Moghaddam, 2008: 26تبیح تحمیك تٌَض
یطلیؿَال (ً )2013كبى زاز وِ ضاثُِ هؼٌبزاضی ثیي گطایف ثِ ٍضظـ ّوگبًی ٍ ػَاهل اختوبػی-
التهبزی زضن قسُ اظ قطایٍ ظًسگی ٍخَز زاضز ( .)Tennur yerlisu, 2013: 572تطیؿتبى ٍ ّوىبضاى زض
تحمیمی ثِ ایي ًتیدِ ضؾیسًس وِ آهَظـ ٍ تؼلین ٍضظـ ثِ نَضت هساٍم هیتَاًس تأثیط هؼٌبزاضی زض
فؼبلیتّبی ثسًی ٍ ّوچٌیي تثجیت هَلؼیت اختوبػی -التهبزی ٍ فطٌّگی زاًكدَیبى تطثیت ثسًی
زاقتِ ثبقس (.)Tristan & et al, 2013: 381
ًتبیح تحمیك ًٍٍگ (ً )2010كبى زاز وِ افطازی وِ زض ََل ظًسگی ذَز فؼبلیت ثسًی هتَؾٍ تب
قسیس زض لبلت ٍضظـ ّبی ّوگبًی زاضًس ،زض همبیؿِ ثب افطازی وِ ظًسگی غیط فؼبل ٍ ثیتحطوی زاضًس
اؾتطؼ ،افؿطزگی ٍ ايُطاة ووتطی ضا تدطثِ هیوٌٌس ٍ قطوتوٌٌسگبى زض فؼبلیتّبی ٍضظقی ّوگبًی
هكىالت اختوبػی ٍ فطٌّگی ونتطی زاضًس (.)Wong, 2010: 59
ًتبیح پػٍّف ّبهطً 1كبى زاز وِ ضاثُِ ثیي ٍضظـ ّوگبًی ٍ قطایٍ اختوبػی ٍ فطٌّگی هؼىَؼ
هی ثبقس .ثب افعایف فؼبلیت ثسًی زض ََل ظًسگی زض لبلت ٍضظـ ّبی ّوگبًی هی تَاى قبّس وبّف
تٌف فكبضّبی اختوبػی ٍ حتی فطٌّگی ٍ التهبزی قس (.)Hamer, 2009: 34
زض گصقتِ ًِ چٌساى زٍض ،فمط حطوتی زض هیبى هطزم ثؿیبض پبییي ٍ ثطای هثبل زض خبهؼِ وكبٍضظی ،وبض
وطزى ثط ضٍی ظهیي ظضاػی ًیبظهٌس ثْطُگیطی فطٍاى اظ ًیطٍی ثسًی ثَزُ اؾت .زض ظًسگی قْطی ًیع زض
غیبة تىٌَلَغی ،خبثدبیی تب هحل وبض ،فؼبلیتّبی قغلی ،هؿبفطتّب ٍ غیطُ ،تب حس ظیبزی فؼبلیت ثسًی
ضا هیَلجس ،اهب ثب ٍضٍز تىٌَلَغی ،فؼبلیتّب هىبًیعُ قس ٍ ّوچٌیي اضتجبَبت ثب اًمالة زض ضؾبًِّبً ،یبظ
ونتط ثِ نطف ًیطٍی ثسًی ٍ تحول هؿبفتّبی ََالًی پیسا وطز .ػَاهل یبز قسُ ثِ ّوطاُ ظًسگی
آپبضتوبىًكیٌی ،ظًسگی هب ضا ثب فمط حطوتی هَاخِ ؾبذتِ ٍ ایي فمط حطوتی ثبػث هؿبئل فطاٍاًی زض

11

هطالعات علوم اجتواعی ایراى ،سال چهاردهن ،شواره پنجاه و چهارم،پاییز 6931

ظًسگی قْطی قسُ اؾت .ثِ ّویي ػلت تَخِ ثِ تٌبؾت اًسام ٍ ؾالهتی زض هجبحث خبهؼِ قٌبؾی قْطی
اّویت یبفتِ اؾت (.)Fuchs, 1997: 95
اهطٍظُ زض قْطّب ،ػسم تٌبؾت اًسام اظ وَزوبى قطٍع قسُ ٍ قؼبع آى حتی افطاز هؿي ضا ّن زض ثط
گطفتِ اؾت .ثِ ًظط هیضؾس ٍضظـ ثِ ػٌَاى ضاُحل ضاّجطزی ٍ ٍضظـ ّوگبًی ثِ ػٌَاى ٍؾیلِای اضظاى
لیوت ٍ فطحثرف هیتَاًس هكىل تٌبؾت اًسام ٍ اظ َطف زیگط هكىل ؾالهت ضا زض ظًسگی قْطی ثِ
ٍیػُ زض ثیي زاًكدَیبى ثِ ًحَی هُلَة ثْجَز ثركس .اظ آًدب وِ ٍضظـ ّوگبًی ؾْل الَنَل ٍ اضظاى
اؾت ،توبهی زاًكدَیبى هیتَاًٌس اظ آى ثْطُهٌس قًَس .ایي ضٍـ ثب ّسف افعایف هكبضوت توبم
گطٍُّبی اختوبػی ٍ فطاّن وطزى تىثطگطایی ٍضظـ ،تمَیت ٍضظـ لْطهبًیٍ ،ضظـّبی ضلبثتی،
تفطیحبت ؾبلن ٍ ٍضظـ تفطیحی پبیِ گصاضی قسُ اؾت .ثب ایي حبل ٍضظـ ّوگبًی ثِ قطایٍ خغطافیبی
هٌُمِ ای ٍ ػَاهل فطٌّگی _اختوبػی ثؿتگی زاضز ٍ قبهل ّوِ فؼبلیتّبی ٍضظقی ؾبظهبىیبفتِ ٍ
ؾبظهبىًیبفتِ تفطیحی ٍ ثبظی ّبی ثَهی -هحلی هیقَز ٍ هربَت آى ػبم اؾت (.)Gaini, 2008: 189
هُبلؼبتی وِ زض ضاثُِ ثب ٍضظـ اظ زیسگبُ خبهؼِقٌبؾی نَضت گطفتِ ،ػوستب ثِ  5زؾتِ التهبزی،
اختوبػی ،فطٌّگی ،ؾیبؾی ٍ خوؼیتقٌبذتی تمؿینثٌسی هیگطزز .ثطذی تأویس ظیبزی ثط ضاثُِ هیبى
ٍيؼیت التهبزی فطز ٍ خبهؼِ ثب ٍضظـ زاضًس (ً .)Coakley, 1998: 20تبیح ایيگًَِ تحمیمبت ثیفتط
ًكبى هیزّس وِ اظ یه َطف افطاز َجمِ پبییي ثیفتط توبیل ثِ ٍضظـّبی ون ّعیٌِ زاضًس ،زض حبلیوِ
افطاز َجمِ ثبال ثِ ٍضظـّبی پط ّعیٌِ ضٍی هیآٍضًس .اظ ؾَی زیگط ثِ زلیل تدبضی قسى ٍضظـ ،زؾت
اًسضوبضاى ٍضظـّبی حطفِای ثط ضٍی افطاز َجمبت پبییي خبهؼِ ثیفتط ؾطهبیِگصاضی هیوٌٌس ٍ ثب
ؾَزّبی والًی وِ هیثطًس آىّب ضا اؾتثوبض هیًوبیٌس .ایي زؾتِ اظ هحممبى ثحث هیوٌٌس وِ اگط لطاض
اؾت ٍضظـ ثِ یه پسیسُ َجمبتی تجسیل ًكَز ،ثبیس اهىبًبت ٍضظقی اظ َطف هؤؾؿبت غیط اًتفبػی زض
زؾتطؼ افطاز َجمِ هتَؾٍ ٍ پبییي لطاض گیطز (.)Ghasemi, 2008: 383
آىّبیی وِ ثِ خٌجِّبی اختوبػی ٍضظـ تأویس زاضًس ( )Parsamehr, 2008: 1هؿألِ اختوبػی قسى ضا
پیف هیوكٌس ٍ ؾؼی هیوٌٌس وِ ًكبى زٌّس اختوبػی قسى اظ ضاُ ٍضظـ ،یه فطآیٌس فؼبل یبزگیطی
( ٍ )Bandura, 1997: 94تَؾؼِ اختوبػی ( )Anderssen, 1992: 341اؾت وِ زض ًتیدِ وٌف هتمبثل ثب
زیگطاى زض زًیبی ٍضظـ ثِ زؾت هیآیس ٍ افطاز یه ؾیؿتن اظ ٍضظـ هؼٌبّبیی زض شّي ذَز زاضًس ٍ ثط
اؾبؼ آى ثب زیگطاى ثِ وٌف هتمبثل هیپطزاظًس .تَاًبییّبی افطاز ٍ آهَظـّبی زٍضاى وَزوی ٍ ًَخَاًی
اّویت زاضز ٍ اگط قطایٍ اختوبػی هٌبؾت ثبقس ،قرم ثِ ٍضظـ وطزى ازاهِ هیزّس ٍ زض غیط ایي
نَضت یب قبذِ ٍضظقی ذَز ضا تغییط هیزّس ٍ یب ثََِض ولی اظ ٍضظـ وٌبضُگیطی هیًوبیس ( Akers,
.)1985: 67
ثطذی اظ تحمیمبت ثط خٌجِّبی فطٌّگی ٍضظـ تأویس وطزُ اًس ( .)Fatehi, 2008: 25زض ایيثبضُ ثیفتط
تحمیمبت هطثٌَ ثِ ًػازّب ٍ لَهیتّب ٍ چگًَگی هكبضوت آىّب زض ٍضظـ اؾت ٍ ثطذی ذَاؾتِاًس وِ
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ثبثت وٌٌس وِ ٍضظـ ٍؾیلِای اؾت وِ تفبٍتّب ٍ تجؼیىّبی ًػازی ٍ لَهی ضا ثطَطف هیوٌس .زض
همبثل تؼسازی اظ تحمیمبت ذَاؾتِاًس وِ ثبثت وٌٌس وِ زض ٍضظـ هبًٌس زیگط ًْبزّبی اختوبػی،
تجؼیىّبی ًػازی ٍ لَهی اثطات ظیبزی ثط هكبضوت افطاز زض ٍضظـّبی گًَبگَى زاضز ( Lashani Zadeh,
.)2006: 59

زضگیط وطزى ٍضظـ ثب هؿبئل ؾیبؾی ثبػث قسُ تب حدن لبثل تَخْی اظ تحمیمبت ٍضظقی ثِ ضاثُِ
ؾیبؾت ثب ٍضظـ اذتهبل زازُ قَز ( .)Fatehi, 2008: 25زض ایي ثبضُ هؿألِ لسضت ٍ اػوبل آى زض
ٍضظـ اظ اّویت ظیبزی ثطذَضزاض اؾت .ایي هحممبى ثط ایي ًىتِ تأویس زاضًس وِ اػوبل لسضت زض ٍضظـ
ّن ذبضج اظ پیىطُ ٍضظـ ٍ ّن اظ زاذل ؾبذتبضّبی وٌتطلی ذَز ٍضظـ ؾطچكوِ هیگیطز .ظهبًی وِ اظ
فكبضّبی ثیطًٍی نحجت هیقَز ،اظ ؾَُح هحلی گطفتِ تب ؾَُح ثیي الوللی ،گطٍُ ّبی فكبض ثِ ٍضظـ
فكبض ٍاضز هیوٌٌس ٍ ػَاهل زؾت اًسضوبض هیذَاٌّس اظ ٍضظـ ثِ ػٌَاى یه اثعاض ثطای اّساف ذَز
اؾتفبزُ وٌٌس ٍ ّوِ ثِ وٌتطل ٍضظقىبضاى ٍ ثطًبهِّبی ٍضظقی توبیل زاضًس (.)Hosseinpour, 2016: 95
تؼسازی اظ تحمیمبت ثط ضاثُِ ثیي ػَاهل خوؼیتقٌبذتی ٍ ٍضظـ پطزاذتِاًس ( .)Moflahi, 2007: 343اظ
ػَاهل خوؼیتقٌبذتی هؤثط ثط ٍضظـ ،خٌؿیت اؾت .زض حبلی وِ ثؿیبضی اظ ٍضظـّب حبلت هطزاًِ زاضًس
ٍ ًگطـ هطزاى ًؿجت ثِ ایي ٍضظـّب آىچٌبى ثَزُ وِ ایي فؼبلیتّب هطزاًِ تلمی قسُاًس ،ثب ایي حبل زض
لطى ثیؿتن تالـ ظًبى ثطای ٍاضز قسى ثِ ػطنِّبی ٍضظـ هطزاًِ ثؿیبض چكنگیط ثَزُ اؾت .ظًبى ثب
توبم تالـّبی نَضت گطفتِ ٌَّظ زض ٍضظـّبی ذبضج اظ ؾبلي اظ هطزاى ػمتتطًس .اظ ؾَی زیگط ،ظًبى
زض هیبى ٍضظـّب ثیفتط ثِ ٍضظـّبی ؾجه توبیل زاضًس وِ الجتِ ایي اهط اظ ًگطـ هسیطاى ٍضظقی وِ
اغلت هطز ّؿتٌسً ،ؿجت ثِ فؼبلیتّبی ٍضظقی ظًبى ًبقی هیقَز (.)Fathi, 1988: 36
زؾتِای زیگط اظ هحممبى ٍضظـ ثِ (اثعاض گطایبى) هؼطٍفٌس وِ آىّب ثیفتط ثِ هیعاى زض زؾتطؼ ثَزى
اثعاض آالت ٍ اهىبًبت ٍضظقی ت أویس زاضًس ٍ وَقیسُاًس ًكبى زٌّس ّط چِ اهىبًبت ٍضظقی ثیكتط ثبقس
اثط ٍضظقی هیتَاًس هثجتتط ثبقس .آًبى ثط ایي ثبٍضًس وِ ووجَز ٍؾبیل ٍ اهىبًبت ٍضظقی خَاًبى ضا اظ
پطزاذتي ثِ ٍضظـ ثبظ هیزاضز ٍ اهىبى ضقس اًحطافبت اختوبػی زض هیبى آىّب ثیفتط هیقَز .زض
خوغثٌسی پیكیٌِ تحمیك هیتَاى ثِ ایي ًىتِ اقبضُ وطز وِ ثطذی اظ تحمیمبت ،ثط ضاثُِ هیبى ٍيؼیت
التهبزی فطز ٍ خبهؼِ ٍ ٍضظـ تأویس زاضًسً .تبیح ثِ زؾت آهسُ زض ایي گًَِ تحمیمبت ثیبًگط آى اؾت وِ
َجمبت ثبالی اختوبػی ثِ ٍضظـّبی پط ّعیٌِ ٍ َجمبت پبییي ثِ ٍضظـّبی ونّعیٌِ توبیل زاضًس
(. )Parsamehr, 2008: 1
گطٍُ زیگط اظ تحمیمبت ثِ فطآیٌس اختوبػی قسى تَؾٍ ٍضظـ تأویس زاضًس وِ زض ًتیدِ وٌف هتمبثل ثب
زیگطاى ثِ زؾت هیآیس .آهَظـ زضٍاى وَزوی زض ایي ظهیٌِ ثؿیبض اّویت زاضز اهب اگط قطایٍ اختوبػی
زض آیٌسُ وَزوبى هؿبػس ًجبقس آىّب ٍضظـ ضا ضّب ذَاٌّس وطز ( .)Ritzer, 2001: 78ثطذی اظ تحمیمبت ثِ
خٌجِّبی فطٌّگی ٍضظـ ًظط زاضًس ٍ ًتبیح آى ًكبى هیزّس وِ ثب ووه ٍضظـ هیتَاى تجؼیىّبی
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ًػازی ضا ثِ حسالل ضؾبًس ،چطا وِ ٍضظـ لبزض اؾت افطاز ضا زض وٌبض ّن گطز آٍضز ٍ ضٍاثٍ ٍضظقی ٍ ضلبثتی
ثیي ٍضظقىبضاى هیتَاًس ًَػی ؾطهبیِ اختوبػی ثِ ٍخَز آٍضز .ثطذی اظ تحمیمبت ًیع زضؾت ػىؽ هُلت
ثبال ضا ػٌَاى وطزُاًس ٍ هؼتمساًس وِ زض ٍضظـ تجؼیىّبی ثؿیبضی ٍخَز زاضز (. )Blair, 1993: 368
اظ ثطضؾی ًتبیح تحمیمبت ثبال هكرم هیقَز وِ ،تجییي خبهؼی زضثبضُ ظهیٌِّبی اختوبػی وِ
هیتَاًٌس گطایف ثِ ٍضظـ ضا زض افطاز خبهؼِ تمَیت وٌس ،نَضت ًگطفتِ اؾت ٍ پطاوٌسگی ػَاهل وكف
قسُ ،ثبیس زض یه چْبضچَح هٌؿدن آٍضزُ قَزّ .وچٌیي ثبیس ثب تَخِ ثِ ًمف حؿبؼ ضؾبًِّب ،آهَظـ،
هحیٍ اختوبػی ٍ  ...ػَاهلی ضا ثِ تحمیمبت گصقتِ ايبفِ وٌین وِ ًوبیٌگط ضٍیىطز خبهؼی زض ایي هَيَع
ثبقس (.)Anvar Kholli, 2008: 137
ثِ هٌظَض تجییي ػَاهل هؤثط ثط اضتمب گطایف زاًكدَیبى ثِ ٍضظـ ّوگبًی ثبیس ثِ هفَْهی ثِ ػٌَاى
ؾجه ظًسگی تَخِ وطز ٍ ثب تَخِ ثِ ایي هفَْم ثبیس ثِ ایي ؾَال پبؾد زاز وِ چِ ػَاهلی ثبػث هیقًَس
تب ضغین غصایی ٍ ٍضظقی زض ظًسگی زاًكدَیبى خبیگبُ زاقتِ ثبقس ٍ زاًكدَیبى تطخیح زٌّس وِ ثِ خبی
ثِ وبضگیطی ػَاهلی وِ ثطای ؾالهتی آىّب هًط اؾت (اظ خولِ ضػبیت ًىطزى ضغین غصایی ،وكیسى
ؾیىبض ٍ للیبى ٍ ؾَء ههطف هَاز هرسض ٍ ٍ ،)...ضظـ ٍ فؼبلیتّبی ثسًی ضا ؾط لَحِ ظًسگی ذَیف لطاض
زٌّس؟ هْنتط اظ ّوِ ایيّب چِ ػَاهلی ثبػث هیقَز وِ افطاز ؾجه ظًسگی ذَز ضا ؾجه ظًسگی ٍضظـ
هحَض لطاض زٌّس؟ هفَْم ؾجه ظًسگی ٍضظـ هحَض ،ضاثُِ تٌگبتٌگی ثب هفَْم َطح قسُ ثلَخ 1ثب ػٌَاى
ؾجه ظًسگی ؾالهت هحَض زاضز .ثلَخ ؾجه ظًسگی ؾالهت هحَض ضا ثِ ػٌَاى یه ضاٌّوب ثطای
خلَگیطی اظ هكىالت ثْساقتی ٍ تًویي وٌٌسُ حس اػالی ؾالهتی ثطای افطاز هیزاًس ٍ زض ایي ظهیٌِ ثِ
ضغین غصایی ٍ ٍضظـ اقبضُ زاضز (.)Ghasemi, 2008: 383
هفَْم ؾجه ظًسگی ٍضظـهحَض ،زض تؼطیفی وِ هَضز تَخِ هبؾت ،اظ ٍضظـ حطفِای فبنلِ هیگیطز
ٍ ثِ قیَّبی اقبضُ زاضز وِ قْطًٍساى زضثبضُ حفظ ؾالهت ذَز ،ثِ ٍضظـ (ٍضظـ ّوگبًی) هتوبیل
هیقًَس .زض ایي تؼطیف ٍضظـ ثِ ػٌَاى یه حطفِ هحؿَة ًویقَز ثلىِ ثِ ػٌَاى یه ًیبظ ٍ يطٍضت
ظًسگی ثِ هٌظَض ثبال ثطزى ؾالهت قْطًٍساى هُطح هیگطززّ .وچٌیي افطاز ؾجه ظًسگی ذَز ضا زض
وٌف هتمبثل ثب زیگطاى ٍ زض یه ضّیبفت تفؿیطگطایبًِ اظ هَلؼیتّب اًتربة هیوٌٌسَ .جك زیسگبُ
گبفوي 2ثیي ذَز اختوبػی ٍ یب (َّیت اختوبػی) ثب (ذَز ٍالؼی )فبنلِ ای ٍخَز زاضز .اظ ًظط اٍ ًمف
اختوبػی ٍ هَلؼیتّبی اختوبػی ،تٌْب ًمفّبی اؾت وِ زض ظًسگی ضٍظهطُ اخطا هیقًَس ٍ ذَز افطاز ثِ
ٍؾیلِ ًمفّبی وِ زض ایي هَلؼیتّب اخطا هی وٌٌس ٍ قىل هیگیطز هؼٌب هییبثس .گبفوي يوي اؾتفبزُ
اظ هفَْم (ذَز) تب اًساظُ ظیبزی ثِ ثسى فطز ًیع اقبضُ زاضز (.)Fathi, 1988: 36

1- Bloch
2- Gauffman
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ثط َجك ایي زیسگبُ هیتَاى گفت زاًكدَیبى زض وٌف هتمبثل ثب زیگطاى ،هیتَاًٌس ٍضظـ ضا ثِ ػٌَاى
یه هؤ لفِ هْن ثطای حفظ ؾالهتی ٍ تٌبؾت اًسام فطا گیطًس ٍ ؾجه ظًسگی ذَز ضا ثط اؾبؼ ؾجه
ظًسگی ٍضظـ هحَض ثطگعیٌٌس ٍ ؾبذتبض ضٍاثٍ ٍ هٌبؾجبت اختوبػی ثطای ضؾیسى ثِ ایي هؿألِ ًمف
حؿبؾی ضا ثط ػْسُ زاضز .زض فطآیٌس خْبًی قسى ٍ قىلگیطی اضظـّب ٍ ًیبظّبی ًَظَْض هطزهی ،تَخِ
ثِ ٍضظـ ٍ لًبٍت خبهؼِ زض هَضز تٌبؾت اًسام ٍ هسیطیت ثط ثسى اّویت ثؿیبضی زاضز .اهب اگط
زاًكدَیبى فطنتّبیی ضا ثطای اًتربة ؾجه ظًسگی ٍضظـ هحَض زض اذتیبض ًساقتِ ثبقٌس لبزض ًرَاٌّس
ثَز ایي ؾجه ظًسگی ضا ثطای ذَیف ثطگعیٌٌس .فطنتّبیی وِ زض اذتیبض فطز لطاض زاضز هیتَاًس ثط اؾبؼ
ضٍیىطز پیط ثَضزیَ ،ؾطهبیِّبی فطٌّگی ،التهبزی ٍ اختوبػی ضا زض ضاؾتبی اًتربة ؾجه ظًسگی ٍضظـ
هحَض زض فطز ایدبز وٌس .اظ ًظط ثَضزیَ زضثبضُ هفَْم ؾطهبیِ هیتَاى ثسیي ًىتِ اقبضُ وطز وِ افطاز خبهؼِ
ظطفیتّب ٍ ؾطهبیِّبی گًَبگًَی ضا زض اذتیبض زاضًس (.)Bourdieu, 1998: 54
ؾطهبیِ التهبزی ثب ثطٍت هبزی ّوچَى زضآهس پَلی ،هٌبثغ هبزی زیگط ،زاضاییّب ٍ حمَق هبلی،
ؾطهبیِّبی فطٌّگی ثب هٌبثغ فطٌّگی اظ لجیل زاًف ٍ آهَظـ ّوطاُ اؾت وِ قبهل گطایفّب ٍ ػبزات
زیط پبیی وِ َی فطآیٌس خبهؼِپصیطی ثِ زؾت هیآیس ٍ ّسفّبی فطٌّگی اضظـهٌسی هبًٌس لبثلیتّبی
تحهیلی ٍ هْبضتی ضا ثِ زًجبل زاضز ّؿتٌس (. )Amiri Moghaddam, 2008: 26
ثب تَخِ ثِ زیسگبُ ثَضزیَ ؾِ هفَْم خسیس ضا هُطح هیؾبظین -1 :ؾطهبیِ اختوبػی ٍضظـهحَض -2
ؾطهبیِ التهبزی ٍضظـهحَض ٍ  -3ؾطهبیِ فطٌّگی ٍضظـهحَض.
ؾطهبیِ اختوبػی ٍضظـهحَض ثب چبضچَةّبی اختوبػی زض فطز (اظ لجیل ؾي ،خٌؽٍ ،يؼیت تأّل ٍ
ّ ٍ )...وچٌیي زض ذبًَازُ ،زٍؾتبى ٍ ّوىبضاى ٍ زیگط افطاز ًعزیه ثِ فطز ّوطاُ اؾت وِ ػاللِ ٍ
اقتیبق فطز ضا ثطای هسیطیت زضؾت ثط ثسًف ٍ گطایف اٍ ثِ ٍضظـ ضا ثطاًگیرتِ هیؾبظز .زض ٍالغ ایي
ًَع ؾطهبیِ ثِ هؤلفِّبیی زض ظًسگی فطز اقبضُ زاضًس وِ هكَق اٍ زض اًتربة ؾجه ظًسگی ٍضظـهحَض
ّؿتٌس .زض ؾجه ظًسگی ٍضظـهحَض ،اًدبم فؼبلیتّبی ٍضظقی ثِ ػٌَاى یه ًیبظ ثطای فطز هُطح
هیقًَس .ایي ًیبظ اٍ ضا ثِ اًدبم حطوبت ٍضظقی زض ََل ضٍظ ٍازاض هیوٌسّ .ط چٌس ذبًَازُ ،زٍؾتبى ٍ
ّوىبضاى فطز ضا ثیفتط ثِ اًدبم حطوبت ٍضظقی ٍازاض هیًوبیٌس ٍ ّط چٌس ؾبظهبىّبی زٍلتی اهىبًبتی ضا
ثطای اًدبم فؼبلیتّبی ٍضظقی تكَیك فطاّن وٌٌس ،ثؿتط هٌبؾتتطی ثطای ایي ًَع ؾطهبیِّب فطاّن
هیقَز (. )Moflahi, 2007: 343
ؾطهبیِ فطٌّگی ٍضظـهحَض ثِ چبضچَةّبی فطٌّگی اقبضُ زاضز وِ اظ ضاُ ٍؾبیل اضتجبَی خوؼی (اظ
لجیل هبَّاضُ ،ایٌتطًت ،تلَیعیَى ٍ  ،)...ػاللِ ٍ اقتیبق ضا زض فطز ثطای هسیطیت نحیح ثط ثسى ثطاًگیرتِ
ؾبذتِ ٍ گطایف اٍ ضا ثِ ٍضظـ افعایف هیزٌّس (.)Ebrahiminejad, 2015: 78
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ؾطهبیِ التهبزی ٍضظـهحَض ثِ چبضچَةّبی التهبزی اقبضُ زاضز وِ فطنتی ضا زض اذتیبض فطز لطاض
هیزٌّس تب اٍ ثتَاًس ظهبًی ضا زض ََل ضٍظ ثِ ٍضظـ اذتهبل زّس ،اظ لجیل هؿئَلیتّبی قغلی ٍ ثِ ََض
ولی ٍيؼیت زض آهسیَ ،جمِ اختوبػی ٍ .)Atkinson, 1981: 95( ...
زاًكدَیبى وِ تَاى زؾتیبثی ثِ ؾطهبیِّبی یبز قسُ ضا زاضًس هیتَاًٌس زض ََل ضٍظ ثطًبهِ هٌظن
ٍضظقی ضا ثطای ذَز زاقتِ ثبقٌس ٍ ؾجه ظًسگی ٍضظـ هحَض ضا زض ظًسگی ذَز ٍ ذبًَازُ ذَز ثطگعیٌٌس.
زض ًْبیت ّوبى گًَِ وِ هیزاًین توبم افطاز خبهؼِ ًیبظ ثِ گصضاًسى نحیح ٍ هٌبؾت اٍلبت فطاغت ذَز
زاضًس ،ا هب خَاًبى ثِ ٍیػُ زاًكدَیبى ،ثب تَخِ ثِ ًمف حؿبؼ ٍ ؾبظًسُای وِ زض ؾبذتبض فطٌّگی،
اختوبػی ٍ التهبزی وكَض زاضًس ،زض ایيثبضُ ًیبظهٌس تَخِ زلیكتطی ّؿتٌس ( Lashani Zadeh, 2006:
 .)59زض ایي تحمیك تالـ قسُ اؾت تب گطایف زاًكدَیبى ثِ ٍضظـ ّوگبًی زض زاًكگبُ پیبم ًَض اؾتبى
وطهبًكبُ اًساظُگیطی قَز ٍ ػَاهل اختوبػی ،التهبزی ٍ فطٌّگی هؤثط ثط آى هَضز تدعیِ ٍ تحلیل لطاض
گیطز.
ريش

تحمیك حبيط تَنیفی ّ -وجؿتگی اؾت ٍ اظ ًظط ّسف اظ ًَع تحمیمبت وبضثطزی هیثبقس .خبهؼِ
آهبضی پػٍّف قبهل ً 5000فط اظ زاًكدَیبى زٍضُ وبضقٌبؾی ٍ وبضقٌبؾی اضقس زاًكگبُ پیبم ًَض اؾتبى
وطهبًكبُ زض ؾبل تحهیلی  95-94هیثبقس وِ ثب اؾتفبزُ اظ فَضهَل ًوًَِگیطی وَوطاى ً 357فط اظ
خبهؼِ آهبضی ثِ ػٌَاى ًوًَِ هؼطٍف ثِ قیَُ تهبزفی ؾیؿتوبتیه ثطای هُبلؼِ اًتربة قسًس .اثعاض ایي
پػٍّف اؾتفبزُ اظ تلفیك ًظطیبت گبفوي ،گیسًع ،ثَضزیَ ٍ ثلَخ اؾت وِ هفَْم خسیسی ضا ثِ ًبم ؾجه
ظًسگی ٍضظقیهحَض َطح وطزُ ٍ اظ َطف زیگط هتغیطّبیی اظ خولِ ؾطهبیِ اختوبػی ٍضظـهحَض ،ؾطهبیِ
التهبزی ٍضظـهحَض ٍ ؾطهبیِ فطٌّگی ٍضظـهحَض ضا تؼطیف هیوٌٌس .ثطای تحلیل زازُّب اظ هسل
هؼبزالت ؾبذتبضی ٍ اؾتفبزُ اظ ًطمافعاض  plsزض لبلت هسل هؿیط اؾتفبزُ قسُ اؾت .زض ایي پػٍّف ضٍایی
نَضی ٍ هحتَایی پطؾفًبهِّب هَضز تأییس ً 10فط اظ هترههبى هسیطیت ٍضظقی لطاض گطفت .ؾپؽ
ثطای تؼییي اػتجبض ؾبظُ اظ تحلیل ػبهلی تأییسی اؾتفبزُ قس وِ ًتبیح ًكبى اظ ایي ثَز وِ يطایت آلفبی
وطًٍجبخ توبهی هتغیطّب زض ایي تحمیك ،اظ حسالل همساض ( )0/07ثیفتط اؾت.
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جذيل): (1تعاریف مفًُمی ي عملیاتی متغیرَا
هتغیز
طثمِ اختواعی -التػادی

تعاریف هفَْهی ٍ عولیاتی
درتارُ اًذاسُگیزی طثمِ اختواعی –التػادی ،اس تعزیف عیٌی طثمِ استفادُ ضذُ است  :سطح تحػیالت ،لیوت خَدرٍ ،لیوت
هَتایل،لیوت هٌشل هسىًَی ٍ دیگز اهالن  ،حمَق هاّیاًِ ،هٌطمِ هحل سىًَت فزد در غَرتی وِ هاله است ٍ،ضعیت لَاسم خاًگی
ٍ لیوت آى ٍ...اس خولِ هعزف ّای طزاحی ّستٌذ

تػَر ضخع اس تذى

ایٌىِ تا چِ اًذاسُ فزد هی پٌذارد وِ اگز تزای سالهتی ،رصین غذای ٍ تٌاسة اًذاهص اّویت لائل هی ضَد ،خلَُ تْتزی در چطن
دیگزاى دارد ٍ دیگزاى ارسش تیصتز تزای اٍ لائلٌذ ،ضاهل هیضَد

هػزف رساًِای

هػزف رساًِ ای تِ هیشاى استفادُ فزد اس ٍسایل ارتثاط خوعی اضار دارد .ایٌىِ فزد در طَل ضثاًِ رٍس چمذر اس ٍسیلِ ارتثاطی خوعی
اس خولِ رادیَ ،تلَیشیَى ،هاَّارُ ،ایٌتزًت ٍ  ...استفادُ هیوٌذ (.)Fatehi, 2008

ًوایص تثلیغات ٍرسضی در رساًِّا

تِ تثلیغات گًَاگَى ٍرسضی اضار دارد وِ ضْزًٍذاى را تِ ٍرسش تزغیة هیوٌٌذ .ایي تثلیغات هی تَاًٌذ در تارُ فزٍش اًَاع ٍسایل
ٍ اهىاًات ٍرسضی تاضٌذ وِ ضْزًٍذاى هی تَاًٌذ تِ ٍسیلِ آًْا در داخل یا خارج اس خاًِ تِ راحتی حزوات ٍرسضی را اًدام دٌّذ.
ّوچٌیي ایي گًَِ تثلیغات هیتَاًٌذ در تارُ هعزفی هىاىّای ٍرسضی ٍ اهىاًات ٍرسضی در تاضگاُّا ٍ دیگز هزاوش ٍرسضی تاضٌذ

ًوایص هذیزیت ضخػی تز تذى در
رساًِّا
آگاّی فزد اس سَدهٌذی فعالیت
ٍرسضی

تواضای فعالیت ٍرسضی ضخػیتّای سیٌوایی ،تِ عٌَاى هثالً :وایص فعالیت ٍرسضی آىّا در تاضگاُّا ،تَخِ آًْا تِ رعایت رصین
غذای ،در فیلنّا ٍ سزیالّا
آگاّی فزد در تارُ تأثیز ٍرسش تز واّص فطار خَى،واّص چزتی خَى،واّص لٌذ خَى،واّص استزس ،تأثیز ٍرسش تِ خلَگیزی
اس تیواریّای للثی ٍ عزٍلی ،اضطزاب ٍ افسزدگی

گزایص ضْزًٍذاى تِ ٍرسش

تزای تعزیف عولیاتی گزایص ضْزًٍذاى تِ ٍرسش ّوگاًی هی تَاى هیشاى فعالیت تذًی ضْزًٍذاى را در هَارد سیز خَیا ضذ :فعالیت

ّوگاًی

ٍرسضی در خاًِ (ًزهص ،استفادُ اس ٍسایل ٍرسضی ٍ  )...فعالیت ٍرسضی در ٌّگام رفتي تِ پارن ٍ دیگز هٌاطك تفزیحی،وٌََّردی،
ضٌا،رفتي تِ تاضگاّای ٍرسضی ،پیادُ رٍی هٌظن در طَل رٍس

سزهایِ التػادی ٍرسشهحَر

هعزفّا :ایٌىِ تا چِ اًذاسُ فعالیت ضغلی فزد ،فعالیت خسوی را هیطلثذ ،ایٌىِ تا چِ اًذاسُ فعالیت ضغلی اخاسُ اختػاظ سهاى را

(تعزیف واهل سزهایِّای اختواعی،

تزای اًدام فعالیت ّای ٍرسضی در اٍلات فزاغت تِ ضخع هی دّذ،ایٌىِ تا چِ اًذاسُ هطغلِ ّای خاًَادگی ٍ ضغلی اخاسُ اختػاظ

التػادی ٍ فزٌّگی ٍرسش هحَر

سهاى را در خْت اًدام فعالیت ٍرسضی در اٍلات فزاغت تِ ضخع هی دّذ ،ایٌىِ تا چِ اًذاسُ هطغلِّای تحػیلی اخاسُ اختػاظ

در چارچَب ًظزی تحمیك تیاى

سهاى را تزای اًدام فعالیت ٍرسضی در اٍلات فزاغت تِ ضخع هیدّذ ،ایٌىِ تا چِ اًذاسُ هحیطی وِ فزد در آى سًذگی هیوٌذ

ضذُ است)
سزهایِ فزٌّگی ٍرسضیهحَر

هستعذ اًدام فعالیت ٍرسضی است
هعزف:عاللِ تِ رضتِ ٍرسضی خاظ،پیگیزی هساتمات ٍرسضی اس رساًِّا ،تواضای هساتمات ٍرسضی ،رفتي تِ استادیَمّا ،خَاًذى رٍسًاهِ
ٍ هدالت ٍرسضی ،پیگیزی ًتایح هساتمات اس ایٌتزًت

سزهایِ اختواعی ٍرسشهحَر

هعزفّا چمذر (پذر ،هادر،تزادراى ٍ،خَاّزاى ٍ  )...فزد را تِ اًدام ٍرسش تطَیك هیوٌٌذ؟ چمذر ّوىاراى فزد را تِ ٍرسش تطَیك
هیوٌٌذ؟ چمذر ساسهاىّای دٍلتی ،ضْزداری ٍ تزتیت تذًی ٍ  )...اهىاًات ٍرسضی را تزای ضْزًٍذاى فزاّن هیوٌٌذ؟چمذر
داًطگاُّا ٍ دیگز هزاوش علوی اهىاًات ٍرسضی را در اختیار ضْزًٍذاى لزار هیدٌّذ؟

یافتٍَا

زض ایي لؿوت ثب اؾتفبزُ اظ ًطمافعاض  ٍ plsثْطُگیطی اظ تحلیل هسل هؼبزالت ؾبذتبضی ٍ تحلیل هؿیط
ثِ ثطضؾی ضاثُِ ٍ تأثیط هتغیطّبی پػٍّف السام قسُ اؾت.
روایی همگرا (میاوگیه واریاوس استخراج شذه)؛ هؼیبض هَضز لجَل ثطای ایي ضٍایی ثیكتط
قسى هیبًگیي ٍاضیبًؽّبی اؾترطاج قسُ  )AVE)1اظ  0/5اؾت .ثِ ایي هؼٌی وِ یه هتغیط هىٌَى
هیتَاًس ثِ ََض هیبًگیي ثیف اظ ًیوی اظ پطاوٌسگی هؼطفّبیف ضا تجییي وٌسّ .وبىََض وِ زض خسٍل
قوبضُ  2هكبّسُ هیقَز همساض  AVEثطای هتغیطّبی هىٌَى ثبالتط اظ  0/5اؾت .ثٌبثطایي هیتَاى گفت
وِ ضٍایی ّوگطای هسلّبی اًساظُگیطی هُلَة هیثبقس.

)1- Average Variance Extracted (AVE
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جذيل ( :)2مقادیر میاوگیه ياریاوس استخراج ضذٌ مربًط بٍ َر یک از متغیرَا
هتغیز

هیاًگیي ٍاریاًس استخزاج ضذُ

هتغیزّای خوعیتضٌاختی

0.539960

ًوایطی اس خٌثِّای خَدی

0.591568

ًوایطی اس خٌثِّای خَدی

0.703393

لضاٍت دیگزاى اس هذیزیت فزد تز تذى

0.571040

ًمص رساًِّای ارتثاطی

0.523166

سزهایِ اختواعی ،التػادی ٍ فزٌّگی

0.519701

طثمِ اختواعی -التػادی

0.660838

پایایی مرکب؛ زض ایي تحمیك خْت تؼییي پبیبیی 1پطؾكٌبهِ اظ زٍ هؼیبض (يطیت آلفبی وطًٍجبخٍ 2
يطیت پبیبیی هطوت )3اؾتفبزُ قسُ اؾت .يطایت آلفبی وطًٍجبخ توبهی هتغیطّب زض ایي تحمیك ،اظ حسالل
همساض ( )0/07ثیكتط اؾت .پبیبیی هطوت ثط ذالف آلفبی وطًٍجبخ وِ ثََِض يوٌی فطو هیوٌس ّط
قبذم ٍظى یىؿبًی زاضز ،هتىی ثط ثبضّبی ػبهلی 4حمیمی ّط ؾبظُ اؾت؛ ٍ ثٌبثطایي هؼیبض ثْتطی ضا
ثطای پبیبیی اضائِ هیزّس .پبیبیی هطوت ثبیس همساضی ثیف اظ  0/07ضا ثِزؾت آٍضز تب ثیبًگط ثجبت زضًٍی
ؾبظُ ثبقس .زض خسٍل( ً )3تبیح پبیبیی اثعاض ؾٌدف ثََِض وبهل آٍضزُ قسُ اؾت.
جذيل ( :)3قادیر پایایی مرکب ي آلفای کريوباخ مربًط بٍ َر یک از متغیرَا
متغیر

آلفای کرونباخ

پایایی مرکب

گرایش به ورزش همگانی

0.762320

0.764411

متغیرهای جمعیت شناختی

0.758795

0.849010

نمایشی از جنبه های خودی

0.788215

0.876588

قضاوت دیگران از مدیریت فرد بر بدن

0.836622

0.761881

نقش رسانه های ارتباطی

0.797965

0.812913

سرمایه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی

0.828961

0.749674

طبقه اجتماعی-اقتصادی

0.691040

0.802673

یافتههای پژوهش با استفاده از مذلیابی معادالت ساختاری()SMART-PLS؛ زض ایني
لؿوت ثب ثیبى فطيیبت تحمیك ٍ اؾتفبزُ اظ ًتبیح آظهَى هسل هؼسالت ؾبذتبضی زض پی آظهنَى فطينیبت
تحمیك ٍ تحلیل ًتبیح حبنل ّؿتین .یبزآٍضی هیقَز وِ:

1- Reliability
2- Coefficient of Cronbach's alpha
3- Coefficient of Composite Reliability
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ثطای تحلیل ٍ ؾٌدف هسل ایي تحمیك اظ تحلیل زازُّب ثِ ٍؾیلِ هسل هؼبزالت ؾنبذتبضی اؾنتفبزُ
قسُ اؾت .هسلیبثی هؼبزالت ؾبذتبضی ،هسلی آهبضی ثطای ثطضؾی ضٍاثٍ ذُنی ثنیي هتغیطّنبی هىٌنَى
(هكبّسُ ًكسُ) ٍ هتغیطّبی آقىبض (هكبّسُ قسُ) اؾت .ثِػجبضت زیگط ،هنسلینبثی هؼنبزالت ؾنبذتبضی
تىٌیه آهبضی لسضتوٌسی اؾت وِ هسل اًساظُگیطی (تحلیل ػبهلی تأییسی) ٍ هسل ؾبذتبضی (ضگطؾیَى یب
تحلیل هؿیط) ضا ثب یه آظهَى آهبضی ّوعهبى تطویت هیوٌس .اظ َطیك ایي فٌَى پػٍّكگطاى هنیتَاًٌنس
ؾبذتبضّبی فطيی (هسلّب) ضا ضز یب اًُجبق آىّب ضا ثب زازُّب تأییس وٌٌسً .طمافنعاض هنَضز اؾنتفبزُ زض ایني
تحمیك ثطای ایي تحلیل  SMART-PLSهیثبقس .زض ًطم افعاض  SMART-PLSاضظـ  ،Tهؼٌنیزاض ثنَزى
اثط هتغیطّب ضا ثط ّن ًكبى هیزّس .اگط همساض  Tثیكتط اظ  1/96ثبقس یؼٌی ،اثط هثجت ٍخَز زاضز ٍ هؼٌیزاض
اؾت .اگط ثیي  +1/96تب  -1/96ثبقس اثط هؼٌبزاضی ٍخَز ًساضز ٍ اگط وَچىتط اظ  - 1/96ثبقنس یؼٌنی اثنط
هٌفی زاضز ٍلی ،هؼٌبزاض اؾت .لصا زازُّبی ثسؾنت آهنسُ اظ قنىلّنبی (ً )2( ٍ )1كنبى زٌّنسُ تحلینل
فطيیِّبی تحمیك هیثبقس ٍ .هیتَاى ػٌَاى وطز وًِ :تنبیح ثینبًگط آى اؾنت ونِ هتغیطّنبی خوؼینت
قٌبذتی ثب يطیت هؿیط  ٍ 0/14همساض  ،4/06 Tهتغیط ًوبیكی اظ خٌجِّبی فطزی ثب يطیت هؿیط ٍ 0/17
همساض  ،4/83 Tهتغیط لًبٍت زیگطاى اظ هسیطیت فطز ثط ثسى ثب ينطیت هؿنیط  ٍ 0/39همنساض ،10/83 T
هتغیط ًمف ضؾبًِّبی اضتجبَی ثب يطیت هؿیط  ٍ 0/13همساض  ،3/13 Tهتغیط ؾطهبیِ اختوبػی ،التهنبزی
ٍ فطٌّگی ثب يطیت هؿیط  ٍ 0/11همساض  ٍ 3/24 Tهتغیط َجمِ اختونبػی -التهنبزی ثنب ينطیت هؿنیط
 ٍ 0/15همساض  3/33 Tثط گطایف ثِ ٍضظـ ّوگبًی تأثیط زاقتِ اؾت ٍ ثٌبثطایي ولیِ ضٍاثٍ ثیي هتغیطّنب
هَضز تبییس لطاض هیگیطز .زض ایي هیبى تأثیط لًبٍت زیگطاى اظ هسیطیت فطز ثط ثسى زاضای ثیفتطیي تأثیط ٍ
هتغیط ؾطهبیِ اختوبػی ،التهبزی ٍ فطٌّگی ونتطیي تأثیط ضا ثط گطایف ثِ ٍضظـ ّوگبًی زاقتِ اؾت.
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ضکل)  :(1مقادیر ضرایب مسیر برای ارزیابی فرضیات

ضکل( :)2مقادیر  t-valuesبرای ارزیابی فرضیات
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جذيل( : )4وتایج مذل ساختاری فرضیات اصلی ي فرعی تحقیق
فرضیات








متغیرهای جمعیت شناختی

گرایش به ورزش همگانی

نمایشی از جنبه های فردی

گرایش به ورزش همگانی

قضاوت دیگران از مدیریت فرد بر بدن
نقش رسانه های ارتباطی

سرمایه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
طبقه اجتماعی و اقتصادی

β

α

Z α/2

T

نتیجه بررسی

0/14

0/05

1/96

4/06

تایید

0/17

0/05

1/96

4/83

تایید

0/39

0/05

1/96

10/83

تایید

0/13

0/05

1/96

3/13

تایید

0/11

0/05

1/96

3/24

تایید

0/15

0/05

1/96

3/32

تایید

گرایش به ورزش همگانی

گرایش به ورزش همگانی
گرایش به ورزش همگانی

گرایش به ورزش همگانی

بحث ي وتیجٍگیری

ثط اؾبؼ ًتبیح ثسؾت آهسُ اظ پػٍّف حبيط هیتَاى گفت،اهطٍظُ ثط ّوگبى آقىبض اؾت وِ هحَض
تَؾؼِ پبیساض ،اًؿبى ؾبلن اؾت ٍ خَاهغ اهطٍظی ذَاؾتبض ایدبز ثؿتط هٌبؾت ثطای تَلیس ٍ قتبة الظم
خْت ضؾیسى ثِ تَؾؼِ ّوِخبًجِ ّؿتٌس .اظ آى خب وِ زاًكدَیبى یىی اظ اضوبى انلی زؾتیبثی ثِ تَؾؼِ
زض خبهؼِ ّؿتٌس ثطضؾی ٍيؼیت ػَاهل اختوبػی -التهبزی ٍ فطٌّگی آًْب ثِ ػٌَاى لكط خَاى ٍ فؼبل
خبهؼِ وِ زاضای خبیگبّی ذبل زض ثطًبهِ ّبی ؾالهتی خبهؼِ هیثبقٌس ،زاضای اّویت ثؿیبضی اؾت.
ثسیْی اؾت ثطضؾی ٍ تجییي توبم هَلفِّبی تأثیطگصاض ثط ٍيؼیت اختوبػی -التهبزی ٍ فطٌّگی آىّب اظ
ٍظبیف هحممبى ٍ فؼبالى ػطنِ ؾالهت ثَزُ ٍ ثبظذَضز آى ثِ نَضت اَالػبت ػلوی ٍ ػولی ثِ
ؾیبؾتگصاضاى والى هَخت ووه ثِ هؿبلِ هْن تَؾؼِ پبیساض وكَضّبؾت .لصا اظ آًدبیی وِ ثبال ثطزى
ثْساقت ضٍحی -ضٍاًی یىی اظ همَلِّبی انلی زض فطآیٌس ویفیؾبظی آهَظـ زاًكگبّی اؾت تَخِ ثِ
ایي هؿألِ ظهیٌِ ؾبلنؾبظی ضٍاًی خبهؼِ ًیع فطاّن هیوٌس.
ایي تحمیك زض پی آى ثَز وِ ػَاهل اختوبػی -التهبزی ٍ فطٌّگی هؤثط ثط گطایف زاًكدَیبى ثِ
ٍضظـ ّوگبًی ضا هَضز تدعیِ ٍ تحلیل لطاض زّسً .تبیح زازُّبی تَنیفی تحمیك ثیبًگط آى اؾت وِ:
زاًكدَیبى هؼتمسًس ّط چمسض اظ ههطف غصاّبی آهبزُ ٍ ظیبزُضٍی زض ههطف غصا پطّیع وٌٌس ،خلَُ
ثْتطی زض چكن زیگطاًی هی یبثٌس .هیبًگیي پبؾدّبی ثسؾت آهسُ زض ایي هَضز ثبالتط اظ حس هتَؾٍ
گعاضـ قسُ اؾت .زضثبضُ اّویت تٌبؾت اًسام زض ًعز زاًكدَیبى ًیع اوثط پبؾدّبی اضائِ قسُ ثبالتط اظ
حس هتَؾٍ اؾت .ثیفتطیي هیبًگیي پبؾدّب هطثٌَ ثِ قطوت زض ثبقگبُّبی ثسًؿبظی اؾت ٍ پؽ اظ آى
گطایف زاًكدَیبى ثِ پیبزُ ضٍی ضٍظاًِ ظیبز اؾت .ثب ٍخَز اضظیبثی هثجت زاًكدَیبى زضثبضُ اّویت ضغین
غصایی ٍ تٌبؾت اًسام ،زازُّبی حبنل اظ اًساظُگیطی گطایف زاًكدَیبى ثِ ٍضظـ ّوگبًیً ،كبًگط آى
اؾت وِ گطایف زاًكدَیبى ثِ اًدبم فؼبلیتّبی ٍضظقی ثؿیبض پبییيتط اظ حس هتَؾٍ اؾت.
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ًتبیح تحلیل ضگطؾیًَی ثیبًگط آى اؾت وِ تأثیط هتغیطّبی :ؾطهبیِ اختوبػی ٍضظـهحَض ،آگبّی اظ
ؾَزهٌسی ٍضظـً ،وبیف هسیطیت قرهی ثط ثسى ،تجلیغبت ٍضظقی زض ضؾبًِّب ،اّویت ضغین غصایی ٍ
َجمِ اختوبػی ثط گطایف زاًكدَیبى ثِ ٍضظـ ّوگبًی هؼٌبزاض ًیؿت ،اظ َطف زیگط ًتبیح تحلیل
ضگطؾیًَی ًكبًگط آى اؾت وِ گطایف زاًكدَیبى ثِ ٍضظـ ّوگبًی تحت تأثیطهؿتمین هتغیطّبی :تهَض
اظ ثسى ،ههطف ضؾبًِای ٍ ؾطهبیِ فطٌّگی ٍضظـهحَض ٍ تأثیط غیط هؿتمین هتغیطّبی ؾطهبیِ اختوبػی
ٍ التهبزی ٍضظـهحَض اؾت.
ًتبیح تحمیك ًكبى هیزٌّس وِ زض فطایٌس خْبًی قسى ،تأثیط ضؾبًِّب ثط افطاز ثؿیبض ظیبز اؾت .وؿبًی
وِ ههطف ضؾبًِای ثیفتطی زاضًس ،گطایف ثیفتطی ثِ ٍضظـ پیسا هیوٌٌس؛ اهب ثب ایي حبل ؾطهبیِ
فطٌّگی ٍضظـهحَض ًیع تأثیط ظیبزی ضا ثط ایي گطایف ذَاّس زاقت .ثب ایٌىِ فطز ثِ ضقتِ ٍضظقی ذبنی
ػاللِ ،زاقتِ ثبقس ٍ هؿبثمبت ٍضظقی ضا اظ ضؾبًِّب پیگیطی وٌس یب ثِ توبقبی هؿبثمبت ٍضظقی ػاللِ
زاقتِ ثبقس ٍ حبيط ثبقس حتی ثِ اؾتبزیَمّب ثطٍز یب ضٍظًبهِ ٍ هدالت ٍضظقی ضا هُبلؼِ وٌس ،گطایف
ثیفتطی زض اٍ ثِ ٍضظـ ایدبز ذَاّس وطز .اهب اظ َطف زیگط ؾطهبیِّبی اختوبػی ٍ فطٌّگی
ٍضظـهحَض ثب تأثیطی وِ ثط ؾطهبیِ فطٌّگی ٍضظـهحَض زاضًس ،گطایف زاًكدَیبى ضا هتأثط هیؾبظًس؛
یؼٌی ّط چمسض ذبًَازُ ( پسض ،هبزض ،ثطازضاى ٍ ذَاّطاى ٍ ،)..زٍؾتبى ٍ ّوىبضاى فطز ضا ثِ ٍضظـ تكَیك
وٌٌس ٍ ّطچمسض ؾبظهبىّبی زٍلتی (قْطزاضی ٍ تطثیت ثسًی ٍ  ٍ )...زاًكگبُّب ،اهىبًبت ٍضظقی ضا ثطای
زاًكدَیبى فطاّن وٌٌس ،ؾطهبیِ فطٌّگی ٍضظـهحَض تمَیت هیقَز ٍ اظ َطف زیگط ایي ًَع ؾطهبیِ
هیتَاًس گطایف زاًكدَیبى ثِ ٍضظـ ضا افعایف زّس .زض ایي تأثیط ثبیس فؼبلیتّبی قغلی فطز ًیع زض
هحل وبض ،فؼبلیت خؿوی ضا َلت وٌس ٍ ّوچٌیي فؼبلیتّبی قغلی اٍ اخبظُ اذتهبل ظهبًی ضا ثطای
اًدبم فؼبلیتّبی ٍضظقی زض اٍلبت فطاغت زض اذتیبض فطز لطاض زّس ٍ ّوچٌیي هكغلِّبی ذبًَازگی،
قغلی ٍ تحهیلی ٍ ً ،...یع ثؿتط هٌبؾجی ضا ثطای اٍ ثِ هٌظَض اذتهبل زازى ظهبًی ثِ ٍضظـ فطاّن آٍضز.
ثط اؾبؼ آًچِ زض لؿوت یبفتِّب هَضز ثطضؾی ٍ تدعیِ ٍ تحلیل لطاض گطفت هكبّسُ گطزیس وِ
هتغیطّبی خوؼیتقٌبذتی ثب يطیت هؿیط  ٍ 0/14همساض  ،4/06 Tهتغیط ًوبیكی اظ خٌجِّبی فطزی ثب
يطیت هؿیط  ٍ 0/17همساض  ،4/83 Tهتغیط لًبٍت زیگطاى اظ هسیطیت فطز ثط ثسى ثب يطیت هؿیط 0/39
ٍ همساض  ،10/83 Tهتغیط ًمف ضؾبًِّبی اضتجبَی ثب يطیت هؿیط  ٍ 0/13همساض  ،3/13 Tهتغیط ؾطهبیِ
اختوبػی ،التهبزی ٍ فطٌّگی ثب يطیت هؿیط  ٍ 0/11همساض  ٍ 3/24 Tهتغیط َجمِ اختوبػی -التهبزی
ثب يطیت هؿیط  ٍ 0/15همساض  3/33 Tثط گطایف ثِ ٍضظـ ّوگبًی تأثیط زاقتِ اؾت ٍ ثٌبثطایي ولیِ
ضٍاثٍ ثیي هتغیطّب هَضز تأییس لطاض هیگیطز .زض ایي هیبى تأثیط لًبٍت زیگطاى اظ هسیطیت فطز ثط ثسى
زاضای ثیفتطیي تأثیط ٍ هتغیط ؾطهبیِ اختوبػی ،التهبزی ٍ فطٌّگی ونتطیي تأثیط ضا ثط گطایف ثِ ٍضظـ
ّوگبًی زاقتِ اؾت.
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