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هدارای اجتواعی هفَْم بٌیادیٌی در حَزُ تعاهالت اجتواعی بِ ضوار هیآید ٍ چٌاىکِ برخی از هتفکرریي
تأکید کردُاًد ،تعاهالت سازًدُ ٍ هثبت ،ضالَدُ فرآیٌدّای اجتواعی است .پژٍّص حاضرر برا ّردا ٍاکراٍی
جاهعِضٌاختی چالصّا ٍ فرصتّای هرتبط با هدارای اجتواعی در هیاى ضْرًٍداى  18تا  70سالِ ضْر تْراى
اًجام گرفت .رٍش اًجام پژٍّص پیوایص است ٍ جاهعِ آهاری ضاهل کلیِ ضْرًٍداى ضْر تْراى هیباضد کِ
با استفادُ از فرهَل کَکراى حجن ًوًَرِ ً 384فرر تعیریي گردیرد .جْرت ًوًَرِگیرری از جاهعرِ آهراری از
ًوًَِگیری طبقِای استفادُ ضد کِ با تَجِ بِ ٍیژگیّای جاهعِ آهاری ،ایي رٍش بِ صَرت چٌد هرحلِای ٍ
هتٌاسب صَرت گرفتِ است .بِ هٌظَر سٌجص هتغیر ٍابستِ هدارای اجتواعی از پرسطٌاهِ  57گَیِای ٍگت ٍ
برای سٌجص هتغیرّای هستقل تحقیق از پرسطٌاهِ هحققساختِ استفادُ ضردُ اسرت .در تحلیرل دادُّرا از
هدلسازی هعادالت ساختاری استفادُ گردید کِ ٍضعیت ضاخصّای برازش هطلق ،تطبیقی ٍ هقتصد ٍ اًجام
اصالحات الزم قابل قبَل بَدى هدل ًْایی را ًطاى داد .یافتِّای تحقیق ًطاى هیدّد کِ رابطرِ هعٌرادار ٍ
هستقیوی بیي هتغیرّای هستقل ،دیيداری ( ،)P=0/169اعتواد اجتواعی ( ،)P=0/105ارزشّای ابراز ٍجرَد
( ٍ )P=0/152احساس اهٌیت ( )P=0/123با هتغیر ٍابستِ (هدارای اجتواعی) ٍجَد دارد.
واژگان كليدي :چالصّا ،فرصتّا ،هدارا ،هدارای اجتواعی.

 -1دوتشی خبٔٔٝؿٙبػیٚ ،احذ دٞبلبٖ ،دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ،دٞبلبٖ ،ایشاٖ.
 -2اػتبدیبس ٌش ٜٚخبٔٔٝؿٙبػیٚ ،احذ دٞبلبٖ ،دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔی ،دٞبلبٖ ،ایشاٖٛ٘( .یؼٙذٔ ٜؼئ.)َٛ
 -3اػتبدیبس ٌش ٜٚخبٔٔٝؿٙبػیٚ ،احذ ٔجبسو ،ٝدا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔیٔ ،جبسو ،ٝایشاٖ.
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مقدمه

ا٘ذیـٔ ٝذاسا دس اثتذا ٔشثٛى ث ٝحك ا٘تخبة ٔزٞت ثٛد ٜاػت ،أب ث ٝتذسیح ایٗ لّٕشٌ ٚؼتشؽ یبفت ٚ
تحُٕ ٞش ٘ٓ ّٛمیذ ٜاخاللی ،ػیبػی ٔ ٚزٞجی سا دس ثشٌشفتٙٔ .ـأ دیٍش ٔذاسا سا ثبیذ ٘ضد اسٚپبییبٖ دس ٔـشة
اكبِت تىثش 1یبفت؛ اكُ ایٗ ٓمیذ ٜثؼیبس و ٟٗاػت  ٚثٓ ٝمبیذ اسػٌ ٛثبص ٔیٌشدد .ث ٝآتمبد ا ٚػٔبدت
اختٕبٓی ٘ ٝاص ساٚ ٜحذت ٌّٔك ،ثّى ٝاص ساٚ ٜحذت دس وثشت یب وثشت دس ٚحذت ثٟتش تأٔیٗ ٔیٌشدد (ٓٙبیت،
 .)158 :1379ثش ایٗ اػبع ٔفٔ ْٟٛذاسا ،داسای ٔحتٛایی وثشتٌشاػت ،صیشا ص٘ذٌی  ٚحیبت ثـشی ،خٕٔی ٚ
ٔحُ تىثش اسصؽٞب  ٚغبیتٞب  ٚتمبثُ  ٚسٚیبسٚیی ٔیبٖ آٖٞبػت  ٚصٔب٘ی و ٝایٗ غبیتٞب  ٚاسصؽٞب دس ثشاثش
یىذیٍش لشاس ٔیٌیش٘ذ ،ػٚ ٝهٔیت اص ِ٘ش فّؼفی  ٚاختٕبٓی ثٚ ٝخٛد ٔیآیذ :دس ٚهٔیت ا َٚغبیت یب اسصؿی
ثش غبیتٞب  ٚاسصؽٞبی دیٍش غّجٔ ٝیوٙذ  ٚآٖٞب سا اص ثیٗ ٔیثشد  ٚدس ایٗ كٛست ٔب اص ٚهٔیت ٞؼتی
ؿٙبختی وثشتٌشا خبسج ٔیؿٛیٓ ٚ ٚاسد ٔحذٚد ٜتهپٙذاسی ،تهٌٛیی ٚ ٚحذتٌشایی ٔیؿٛیٓ و ٝدس ایٗ خب
اِضأبً ساٜحُ خـ٘ٛت خبیٍضیٗ ٔذاسا ٔیؿٛدٚ .هٔیت دٚ ْٚهٔیتی اػت و ٝغبیتٞب  ٚاسصؽٞب دس وٙبس
یىذیٍش لشاس ٔیٌیش٘ذ ِٚی اِضأبً ثب یىذیٍش سٚیبسٚیی  ٚتاللی ٘ذاس٘ذ؛ دس ایٙدب ٔب دس یه ٚهٔیت «ثیتفبٚتی»
لشاس ٔیٌیشیٓ و ٝپبی ٚ ٝاػبع فشدٌشایی خٛدخٛاٞب٘ ٝاػتٚ .هٔیت ػٚ ،ْٛهٔیتی اػت و ٝاسصؽٞب  ٚغبیتٞب
ثب یىذیٍش ٔتفبٚتٙذ ِٚی دس ٓیٗ حبَ ٘ؼجت ث ٝیىذیٍش ثیتفبٚت ٘یؼتٙذ .دس ایٗ خب ٔب یه ٚهٔیت ٌفتٍٛیی
داسیٓ و ٝثٚ ٝخٛد آٚس٘ذٚ ٜهٔیت ٔذاسایی اػت .چٔ ٖٛذاسا ٕٞشا ٜثب ٌفتٍ ٛؿىُ ٔیٌیشد ٘ ٝثب ثیتفبٚتی  ٚیب
تها٘ذیـیٌٛیی آٔشا٘ .ٝدس ٚالْ ٔیتٛاٖ ٌفت ؤ ٝذاسا یبس دائٕی اػت وً ٝجك ٔىب٘یؼٓ آٖ اسصؽٞب ٚ
غبیتٞبی ٔتفبٚت ٔ ٚخبِف ثب یىذیٍش ٚاسد ثحث ٌ ٚفتٍٔ ٛیؿ٘ٛذ  ٚسلبثت ػبِٕی ٔیبٖ ا٘ذیـٞٝب ٚ
ثشٞبٖٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛكٛست ٔیٌیشد .ثٙبثشایٗ اٌش ٔذاسا كٛست ٔیٌیشد ث ٝایٗ دِیُ اػت و ٚ ٗٔ ٝدیٍشی ثٝ
ٓمبیذ ِ٘ ٚشات یىذیٍش تٛخ ٝداسیٓ  ٚاٌش أش تٛخ٘ ٝجبؿذ ،احتشاْ ٚ ٓٞخٛد ٘خٛاٞذ داؿت  ٚآٖ خب و ٝاحتشاْ
ٔتمبثُ ٘جبؿذٔ ،ذاسا ٕ٘ ٓٞیتٛا٘ذ ثٛٙٓ ٝاٖ یه اكُ ؿىُ ثٍیشد ،ثٙبثشایٗ ٔذاسا ثشای ٞش ٌ ٝ٘ٛوٙؾ ُٕٓ ٚ
اختٕبٓی اِضأی اػت  ٚاٌش ث ٝكٛست دسػت  ٚدلیك تٕشیٗ ٘ـٛد٘ ،بثٛد ٔیؿٛد» (خٟب٘جٍّ،)362 :1381 ،ٛ
خـ٘ٛت یب ثیتفبٚتی خبیٍضیٗ آٖ ٔیٌشدد .ثٕٞ ٝیٗ خٟت ٔیتٛاٖ ٌفتٔ ،ذاسا پبسادایٕی اػت وً ٝجك
ٔىب٘یؼٓ آٖ اسصؽٞب  ٚغبیتٞبی ٔتفبٚت ٔ ٚخبِف ثب یىذیٍش ٚاسد ثحث ٌ ٚفتٍٔ ٛیؿ٘ٛذ  ٚسلبثت ػبِٕی
ٔیبٖ ا٘ذیـٞٝب  ٚثشٞبٖٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛكٛست ٔیٌیشد  ٚثٕٞ ٝیٗ دِیُ اػت و ٝا٘ؼبٖٞب ثٓ ٝمبیذ ِ٘ ٚشیبت
یىذیٍش تٛخ ٝداس٘ذ  ٚاٌش ایٗ تٛخ٘ ٝجبؿذ ،احتشاْ ٚ ٓٞخٛد ٘خٛاٞذ داؿت  ٚاٌش احتشاْ ٔتمبثُ ٘جبؿذٔ ،ذاسا ٓٞ
ثٛٙٓٝاٖ یه اكُ ٕ٘یتٛا٘ذ ؿىُ ثٍیشدٞ .ش چٙذ دس صٔبٖٞبی ٌزؿت ٝت ّٛٙفشًٞٙٞب ،صثبٖ  ٚالٛاْ  ٚدیٍش
1- Pluralism
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ٓٙبكش ص٘ذٌی اختٕبٓی وٕتش ثٛد  ٚتحُٕ تفبٚتٞب ٓ ٚمبیذ یىذیٍش ٔؼإِٟٔٔ ٝی ث ٝحؼبة ٕ٘یآٔذ ،أب ثب
سؿذ ٌ ٚؼتشؽ فضایٙذ ٜاستجبًبت دس  ٕٝٞصٔیٞٝٙب ،اص ػٛیی ت ّٛٙفشٍٙٞی ،لٔٛی ،صثب٘ی  ٚآتمبدی ثیؾتش
ؿذ ٚ ٜاص ػٛیی دیٍشٔ ،یضاٖ تٔبٔالت  ٚثشخٛسد افشاد د ٚچٙذاٖ ؿذ ٜاػت أب ثب  ٕٝٞایٗ تفبػیش ٔذاسا ثشای
ٞشٌ ٝ٘ٛوٙؾ  ُٕٓ ٚاختٕبٓی اِضأی اػت.
ٔذاسا أىبٖ ٕٞضیؼتی ٔؼبِٕتآٔیض افشادی سا و ٝدیذٌبٜٞبی ٔتفبٚتی داس٘ذ ،دس یه خبٔٔٚ ٝاحذ فشآٞ
آٚسد ٜاػت صیشا ٓذْ ٟ٘بدی ٝٙؿذٖ سٚحیٔ ٝذاسا دس وٙؾٌشاٖ ًیف ٌؼتشدٜای اص تٔبسهبت سا ثٚ ٝخٛد آٚسدٜ
اػت و ٝدأ ٝٙآٖ اص ػٌح ثشخٛسدٞبی ٔحذٚد ٔیبٖ وٙؾٌشاٖ فشدی آغبص  ٚتب ػشوٛة  ٚحزف ٓمبیذ ٔتفبٚت
دس ػٌح ػبختبسٞبی ٚػیْتش ٔب٘ٙذ خٛأْ  ٚدِٚتٞب ادأٔ ٝییبثذ تب خبیی ؤ ٝب ٞش سٚص ٜؿبٞذ ثشٚص خـ٘ٛت
ث ٝاؿىبَ ٔختّف ث ٝكٛست ِفِی  ٚوالٔی ٕٞچ ٖٛدؿٙبْ ،داد  ٚفشیبد  ٚغیش ٚ ٜیب حتی خـ٘ٛت خؼٕب٘ی
ٔالیٓ  ٚؿذیذ اص  ُٞدادٖ ،هشة  ٚخشح تب لتُ ،دس اًشاف خٛد ٞؼتیٓ (ساثیٙؼٕٞ ٚ ٖٛىبساٖ .)2007 ،ثٝ
ٕٞیٗ دِیُ دس خبٔٔٝای و ٝثِ ٝحبٍ لٔٛی ،صثب٘یٔ ،زٞجی  ٚدیٙی اص ت ّٛٙثبالیی ثشخٛسداس اػتِ ،ضٔ ْٚذاسا ثٝ
ٓٛٙاٖ ؿبخلی ثشای ٚخٛد ت ّٛٙاختٕبٓی ،ثیؾ اص پیؾ احؼبع ٔیؿٛد .ثِ٘ ٝش ٔٛس٘ٔ )2003( ٛذاسای
اختٕبٓی ث ٝتفبٚتٞب  ٚتٕبیضٞبی اختٕبٓی ٔیبٖ ٔشدْ اؿبس ٜداسد .ایٗ تفبٚتٞب  ٚتٕبیضٞب ٚلتی دس وٙبس ٓٞ
لشاس ٔیٌیش٘ذ ،ػجت ت ،ّٛٙاٌ٘ٔبفپزیشی  ٚپبیذاسی خبٔٔٔ ٝیؿٛد .تٓٛٙی ؤ ٝفٟٔٛی فشاتش اص پبیٍبٙٔ ٚ ٜضِت
ٔشػ ْٛخبٔٔ ٝثٛدٓٛ٘ ٚ ٜی ٚاثؼتٍی ٔتمبثُ سا ٔیًّجذ و ٝدس لبِت ٔـبسوت خٛد سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ (سثب٘ی ٚ
ٕٞىبساٖ.)65 :1390 ،
ثٙبثشایٗ ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝدس تٟشاٖ افشاد ثب ٔزاٞت ،لٔٛیتٞب  ٚحتی ّّٔیتٞبی ٔتفبٚت ص٘ذٌی ٔیوٙٙذ؛
ایٗ أش ػجت ٌـت ٝو ٝأشٚص ٜدس خبٔٔ ٚ ٝدس ثیٗ ؿٟش٘ٚذاٖ ٓذْ دسن تفبٚتٞب ث ٝؿیٜٞٛبی ٔتٔذد دس
صٔیٞٝٙبی ٔختّف ثٚ ٝهٛح دیذ ٜؿٛد و ٝپیبٔذٞبی آٖ خٛد سا ث ٝكٛس ٔختّف ٘ـبٖ ٔیدٞذ؛ اص خّٕٝ
خـ٘ٛت ث ٝاؿىبَ ٔختّف ٘ ٚبػبصٌبسی  ٚغیش ٜوٚ ٝفبق اختٕبٓی ٔختُ  ٚآػیتٞب  ٚثیٕبسیٞبی اختٕبٓی سا
ثبٓث ٔیؿٛد .اص ایٗ سٔ ٚمبِ ٝحبهش دسكذد ثشسػی چبِؾٞب  ٚفشكتٞبی ٔشتجي ثب ٔذاسای اختٕبٓی دس ٔیبٖ
ؿٟش٘ٚذاٖ ؿٟش تٟشاٖ  ٚپبػخٍٛیی ث ٝػٛاالت صیش ٔیثبؿذ:
 -1آیب ثیٗ آ٘ٔٛی ؿٟش٘ٚذاٖ ثب ٔذاسای اختٕبٓی آ٘بٖ ساثٌٚ ٝخٛد داسد؟
 -2آیب ثیٗ دیٗداسی ؿٟش٘ٚذاٖ ثب ٔذاسای اختٕبٓی آ٘بٖ ساثٌٚ ٝخٛد داسد؟
 -3آیب ثیٗ آتٕبد اختٕبٓی ؿٟش٘ٚذاٖ ثب ٔذاسای اختٕبٓی آ٘بٖ ساثٌٚ ٝخٛد داسد؟
 -4آیب ثیٗ اسصؽٞبی اثشاص ٚخٛد ؿٟش٘ٚذاٖ ثب ٔذاسای اختٕبٓی آ٘بٖ ساثٌٚ ٝخٛد داسد؟
 -5آیب ثیٗ فشدٌشایی ؿٟش٘ٚذاٖ ثب ٔذاسای اختٕبٓی آ٘بٖ ساثٌٚ ٝخٛد داسد؟
 -6آیب ثیٗ خضْا٘ذیـی ؿٟش٘ٚذاٖ ثب ٔذاسای اختٕبٓی آ٘بٖ ساثٌٚ ٝخٛد داسد؟
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 -7آیب ثیٗ احؼبع أٙیت ؿٟش٘ٚذاٖ ثب ٔذاسای اختٕبٓی آ٘بٖ ساثٌٚ ٝخٛد داسد؟
ٌٚت ٔذاسا سا یه ٌشایؾ سفتبسی تٔشیف ٔیوٙذ؛ یٔٙی ٍ٘شؽ سا اص خالَ سفتبس فٔ ٟٓیوٙذ ٔ ٚذاسا دس ایٗ
ٔٔٙب دس ٔمبثُ ٍ٘شؽ لشاس ٔیٌیشد (فّپغ .)24 :2004 ،ػبصٔ ٜذاسا ثشای ٌٚت اص ػٙت ّٓ ْٛػیبػی ٔیآیذ ٚ
أ ٚذاسا سا پیؾ ٘یبصی ثشای خبٔٔٔ ٝذ٘ی ثشٔیؿٕبسدٌٚ .ت ثب ٔشٚسی ثش وبسٞبی وشیه ،وی ٚ ًٙوشثت ٚ
ادغبْ آٖٞب تٔشیف خذیذی سا اص ٔذاسا اسائٔ ٝیدٞذ .اص دیذ ٚی ٔذاسا ث ٝػ ٝدػت ٝتمؼیٓ ٔیؿٛد و ٝثب یىذیٍش
ٓٞپٛؿب٘ی داس٘ذٔ .ذاسای ػیبػی سا ٔذاسا ٘ؼجت ث ٝإٓبَ افشاد دس فوبی ٕٓٔٛی ثب احتشاْ ث ٝآصادیٞبی ٔذ٘ی
دیٍشاٖ ٔیدا٘ذٔ .ذاسای اخاللی سا ٘یض ٔذاسا ٘ؼجت ث ٝإٓبَ دیٍشاٖ دس فوبی خلٛكی ٔیدا٘ذٓٞ .چٙیٗ
ٔذاسای اختٕبٓی سا ٔذاسا ٘ؼجت ثٚ ٝیظٌیٞبی ٔختّف ا٘ؼب٘ی و ٝاص تِٛذ ٕٞشا ٜاٞ ٚؼتٙذ ،تٔشیف ٔیوٙذ
(فّپغ.)287 :2004 ،
ِ٘شیٝپشداصاٖ ٔتٔذدی ث ٝثشسػی ساثٌ ٝثیٗ دیٗداسی ٔ ٚذاسا پشداختٝا٘ذٔ .ب دس ایٙدب اص دیذٌبٜٞبی دٚسویٓ
ٚ ٚثش دس ایٗ صٔی ٝٙثٟش ٜثشد ٜایٓ .دٚسویٓ ٍ٘ب ٜوبسوشدٌشایب٘ ٝث ٝدیٗ داسد .ثِ٘ ٝش ا ،ٚوبسوشد ٔ ٟٓدیٗ تمٛیت
ٚخذاٖ خٕٔی  ٚا٘ؼدبْ اختٕبٓی اػت .ا٘ؼدبْ اختٕبٓی ث ٝد ٚكٛست ٔىب٘یه  ٚاسٌب٘یه ٔیثبؿذ .دس
ا٘ؼدبْ اختٕبٓی ٔىب٘یىی ؤ ٝجتٙی ثش ٔـبثٟت ٕٞ ٚب٘ٙذی اػت ٕٝٞ ،افشاد ثٙٞ ٝدبسٞب  ٚاسصؽٞبی خٕٔی
ثبٚس داس٘ذ  ٚثشاػبع آٖ ُٕٓ ٔیوٙٙذ .ایٗ ٘ ّٛا٘ؼدبْٚ ،یظ ٜخٛأْ ػٙتی اػت  ٚدیٗ ٘مؾ تٔییٗوٙٙذٜای دس
حفَ  ٚتمٛیت آٖ داسد٘ .ـب٘ ٝخب ٔٔ ٝداسای ا٘ؼدبْ ٔىب٘یهِ٘ ،بْ حمٛلی تٙجیٟی اػت و ٝث ٝد٘جبَ تٙجیٚ ٝ
ٔدبصات ؿذیذ وؼب٘ی اػت وٙٞ ٝدبسٞبی اختٕبٓی سا ٘من ٔیوٙٙذ .ث ٝایٗ تشتیت ٍٙٞبٔی و ٝخٛاػتبس تٙجیٝ
ٔدشْ ٔی ؿٛیٓ ،ث ٝخبًش ا٘تمبْ ؿخلی خٛد ٔب ٘یؼت ،ثّى ٝثخبًش حشٔت چیض ٔمذػی اػت ؤ ٝب تلٛس وٓ
 ٚث یؾ سٚؿٙی اص آٖ ث ٝكٛست ٘یشٚیی ثشتش  ٚخبسج اص خٛد داسیٓ .تلٛس ٔب اص ایٗ أش ثشتش ثشحؼت صٔبٖ ٚ
ٔىبٖ فشق ٔیوٙذ؛ ٌب ٜفمي ا٘ذیـٝای ػبد ٜاػت ٔب٘ٙذ اخالقُٚ ،یف ٚ ٝاغّت  ٓٞتلٛسی اػت ث ٝؿىُ یه
یب چٙذ ٔٛخٛد ٔـخق ٔب٘ٙذ ٘یبوبٖ  ٚخذایبٖ .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ حمٛق خضایی ٘ ٝتٟٙب دس آغبص ؿىُ ٔزٞجی داسد
ثّى ٝخلّت ٔزٞجی ثٛد٘ؾ سا تب حذی ٕٞیـ ٝحفَ ٔیوٙذ (دٚسویٓٚ .)93 :1381 ،ثش ٘یض ٔٔتمذ اػت دیٗ ثب
ٔؼبئُ  ٚأٛس ٌ٘ٛبٌ٘ٛی دس تٕبع دائٕی اػت و ٝاص آٖ خّٕٔ ٝیتٛاٖ ث ٝتٕبع دیٗ ثب اختٕبٓبت ،التلبد ،أٛس
ػیبػی ،أٛس خٙؼیٙٞ ،ش  ٚحٛص ٜخشدٚسصی اؿبس ٜوشد .دیٗ ثب ٔٛهٌْیشی دس ثشاثش ایٗ أٛس ٚ ٚاوٙـی وٝ
٘ؼجت ث ٝآٟ٘ب ٘ـبٖ ٔیدٞذ ،اٍِٛی خبكی اص سفتبس سا تدٛیض ٔیوٙذ  ٚا٘تِبس داسد و ٝپیشٚا٘ؾ اص ایٗ اٍِٛ
تجٔیت وٙٙذ (ٚثش.)375 :1382 ،
ایٍّٟٙبست افضایؾ ٔذاسا سا دس خبٔٔ ٝث ٝتٛػٔ ٝاختٕبٓی -التلبدی ٔشتجي ٔیدا٘ذ ٔٔ ٚتمذ اػت ؤ ٝذاسا
اص ًشیك ت ّٛٙثخـی ث ٝوٙؾٞبی ٔتمبثُ ا٘ؼب٘ی ،تخلقٌشایی ؿغّی  ٚپیچیذٌی اختٕبٓی افضایؾ ٔییبثذ.
٘تید ٝسؿذ ت ّٛٙوٙؾٞبی ٔتمبثُ ا٘ؼب٘ی ،سٞبیی افشاد اص لیذ  ٚثٙذٞبی ٕٓٔٛی اػت .ت ،ّٛٙافشاد سا اص لیذ ٚ
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ثٙذٞبی ٕٓٔٛی ا٘تؼبثی  ٚخْٕٞبی ثؼت ٝاختٕبٓی سٞب ٕ٘ٛد ٚ ٜث ٝوٙؾ ٔتمبثُ ثب دیٍشی ثش ٔجٙبی ٔجبدِٝ
ػٛق ٔی دٞذ .دس ٘تید ٝافشاد ثشای استجبى ٓ ٚذْ استجبى ثب ٞش وؼی و ٝثخٛاٙٞذ ،آصاد٘ذ ٘ ٚمؾٞبی ث ٝؿذت
ثبثت ثشای ٔمِٞٝٛبیی ٔب٘ٙذ خٙؼیت ً ٚجم ٝدس حبَ تؤیف ٞؼتٙذ  ٚایٗ أش ٔدبَ ثیؾتشی ث ٝآٖٞب ثشای
اثشاص ٚخٛد ثٛٙٓٝاٖ افشاد ٔی دٞذ .ثٙبثشایٗ لّٕش ٚا٘تخبة ا٘ؼب٘ی اص ِ٘ش ایٍّٟٙبست ٔٙدش ثٌ ٝشایؾ ث ٝػٕت
اسصؽٞبی اثشاص ٚخٛد ٔی ٌشدد .دس ایٗ ساػتب ٕٞ ٚضٔبٖ ثب سؿذ تدشث ٝأٙیت ٚخٛدی  ٚاػتمالَ فشدی ،وبٞؾ
٘یبص ث ٝحٕبیت ٌشٞٚی  ٚپی٘ٛذٞبی دسٌٖٚشٞٚی دس ٌشٜٞٚبیی ٔثُ خٛیـب٘ٚذاٖ پذیذاس ٔیؿٛد  ٚػشا٘دبْ
ایٙى ٝاص ِٔٙش ایٍّٟٙبست اخالق ٔذاسا  ٚاحتشاْ ث ٝاسصؽٞب  ٚآتمبدات دیٍشاٖ٘ ،تید ٝسؿذ اسصؽٞبی اثشاص
ٚخٛد اػت (ایٍّٟٙبست.)28 :1389 ،
د٘یغ چ )1994( ً٘ٛدس استجبى ثب احؼبع أٙیت اختٕبٓی ٔٔتمذ اػتٛٔ ،هٓٛی و ٝث ٝدسػتی دسن
٘ـذٔ ٚ ٜحٛس ثٚ ٝخٛد آٔذٖ ثشدثبسی ٔیثبؿذ ،فشآیٙذ ػبصٌبسی اػت .ایٗ فشآیٙذ ثًٛ ٝس خالك ٝؿیٜٛای اػت
و ٝهٕٗ آٖ افشاد ٌشایؾٞبیـبٖ سا دس پبػخ ث ٝتغییش إٓبَ  ٚسفتبسٞبی اختٕبٓی تغییش ٔیدٙٞذ .تغییش دس
ٙٞدبسٞب ٘ ٝتٟٙب ٔحذٚدیت ثشدثبسی افشاد سا تغییش ٔیدٞذ ،ثّى ٝچٍٍ٘ٛی احؼبع افشاد پیشأ ٖٛآ٘چ ٝسا و ٝدس
ٔٛسدؽ ثشدثبسی ث ٝخشج دادٜا٘ذ ،سا ٓٛم ٔیوٙذ .فشآیٙذ اٌ٘جبق ٔـبث ،ٝوبٞؾ ٘بٕٞخٛا٘ی اػت .وبٞؾ
٘بٕٞخٛا٘ی ٓ ٚمال٘یت ؿیٜٞٛبیی اػت و ٝافشاد سا ثب ؿشایي خذیذ ٌٔٙجك ٔیوٙذ  ٚدس حمیمت افشاد ادسان
غّي خٛد سا ٘ؼجت ثٛٔ ٝه ّٛتلحیح ٔیوٙٙذ .اص ًشیك ایٗ فشآیٙذ تشع  ٚاهٌشاة وٙتشَ ٔیؿٛد  ٚدیذٌبٜ
خٛیـتٗداسا٘ ٝو ٝرات ثشدثبسی اػتٌ ،ؼتشؽ ٔییبثذ .ثٙبثشایٗ ثشدثبسی ،ث ٝػخبٚت وؼب٘ی ؤ ٝبیُ ثٝ
خٛیـتٗداسی ٚ ،تٙجی ٝوؼب٘ی اػت و ٝاص ٙٞدبسٞبی اختٕبٓی ٔٙحشف ؿذٜا٘ذ ،ثؼتٍی ٘ذاسد ثّى ٝث ٝتٛا٘بیی
افشاد دس وبٞؾ تشع  ٚاهٌشاة  ٚتٌجیك ثب افىبس خذیذ ٌ ٚشٜٞٚب ثؼتٍی داسد .چ ً٘ٛدس ادأ ٝخبًش ٘ـبٖ
ٔی وٙذ و ٝتحمیمبت ا٘دبْ ؿذ ٜپیشأ ٖٛثشدثبسی ث ٝخٛثی ساثٌ ٝلٛی ٔیبٖ تشع یب ادسان اص خٌش  ٚثشدثبسی
سا ٘ـبٖ دادٜا٘ذ (چ.)62 :1994 ،ً٘ٛ
تشیب٘ذیغ (ٔٔ )1996تمذ اػت و ٝدس یه فش ًٙٞخٌْٕشا ،اٞذاف فشدی تبثٔی اص اٞذاف خْٕ اػت.
ٙٞدبسٞبُٚ ،بیف  ٚاخجبسٞب ثیـتش سفتبسٞبی اختٕبٓی سا تِٙیٓ ٔیوٙذ ،ثشٓىغ دس فش ًٙٞفشدٌشا ،فشد
ٔؼتمُ  ٚخٛد ٔختبس اص خْٕ تٔشیف ٔیؿٛد .اٞذاف فشدی ٔمذْ ثش اٞذاف خٕٔی ٞؼتٙذ  ٚسفتبس اختٕبٓی ثش
ٔجٙبی ػٛد  ٚصیبٖ فشدی ؿىُ ٔی ٌیشد .ثٓ ٝجبست دیٍش ایذ ٜفشدٌشایی ٔجتٙی ثش ایٗ ِ٘شیبت اػت و ٝتٔبُٔ
افشاد ثب یىذیٍش ٔجتٙی ثش ثشاثشی ،سلبثت ،ا٘لبف ٔ ٚجبدِ ٝثشاػبع لشاسداد اػت .افشاد ٌشٔ ،ٜٚؼتمُ  ٚثذٖٚ
ساثٌ ٝثب دیٍشاٖ دس ِ٘ش ٌشفتٔ ٝیؿ٘ٛذٞ ،یچ فشدی اص أتیبص خبكی ثشخٛسداس ٘یؼتٙٔ ،بفْ ث ٝتؼبٚی ٚ
ثشاػبع ؿبیؼتٍی ّٕٓ ٚىشد ،تمؼیٓ  ٚتٛصیْ ٔیؿ٘ٛذ (تشیب٘ذع .)257 :1996 ،ثٙبثشایٗ ا٘تِبس ٔیسٚد وٝ
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افشاد خٌْٕشا ث ٝخبًش تجٔیت اص ٙٞدبسٞبی خٕٔی ،دس ٔمبثُ افشاد ٌ ٚشٜٞٚبیی و ٝث ٝایٗ ٙٞدبسٞب ُٕٓ ٘ىٙٙذ
 ٚیب سفتبسی ٔتوبد ثب ایٗ ٙٞدبسٞب داؿت ٝثبؿٙذٓ ،ذْ ثشدثبسی ثیـتشی اص خٛد ٘ـبٖ ٔیدٙٞذ.
اصدیذٌبٞ ٜیٙىّی یىی اص ٓٛأُ تأثیشٌزاس ثش ٔذاسا ،دسٌیشی ٔؼتمیٓ دس ػیبػت دٔٛوشاتیه اػت .ا ٚثش
ایٗ اػبع ث ٝاسائٔ ٝذَ یبدٌیشی دٔٛوشاتیه ٔیپشداصد .ثشاػبع ایٗ ٔذَٔ ،ذاسا صٔب٘ی ث ٝثٟتشیٗ ؿىُ فشا
ٌشفتٔ ٝیؿٛد و ٝؿٟش٘ٚذاٖ ٕٓالً دس ٔٔشم ػیبػت دٔٛوشاتیه لشاس ٌیش٘ذٚ .ی ثیبٖ ٔیداسد ؤٕ ٝىٗ
اػت تٕبیالت فشدی ،تأثیش ٔـبسوت ػیبػی سا ثش ٔذاسا ٔـشٚى ٕ٘بیذ .ثٓ ٝجبستی دیٍش ثشخی ٚیظٌیٞبی
سٚاٖؿٙبختی ٔب٘ٙذ دٌٕبتیؼٓ ثب تحشیه ٔتفىشاٖ دٌٕبتیؼٓ (خضْا٘ذیؾ) ث ٝچبسچٛةثٙذی ػیبػت ثٛٙٓٝاٖ
خذاِی ثیٗ وٙؾ ٌشاٖ و ٝثِ ٝحبٍ اخاللی خٛة یب ثذ ٞؼتٙذ ،اص فشآیٙذ یبدٌیشی دٔٛوشاتیه خٌّٛیشی
ٔیوٙذ .صیشا ایٗ ٔتفىشاٖ دٌٕبتیه ٔٔتمذ٘ذ وٌ ٝشٜٞٚبی ٔٛسد ِ٘ش ؿبیؼت ٝحمٛق دٔٛوشاتیه ٘یؼتٙذ
(ٞیٙىّی .)215 :2010 ،ػپغ ٞیٙىّی ثیبٖ ٔیوٙذ ؤٕ ٝىٗ اػت تٕبیالت فشدی ،تأثیش ٔـبسوت ػیبػی سا
ثش ٔذاسا ٔـشٚى ٕ٘بیذ .ثٓ ٝجبست دیٍش ،ثشخی ٚیظٌیٞبی سٚاٖؿٙبختی ٔب٘ٙذ دٌٕبتیؼٓ ثب تحشیه ٔتفىشاٖ
دٌٕبتیؼٓ (خضْا٘ذیؾ) ،ث ٝچبسچٛةثٙذی وشدٖ ػیبػت ثٛٙٓٝاٖ خذاِی ثیٗ وٙـٍشاٖ و ٝثِ ٝحبٍ اخاللی
خٛة یب ثذ ٞؼتٙذ ،اص فشآیٙذ یبدٌیشی دٔٛوشاتیه خٌّٛیشی ٔیوٙذ .سٚویچ ٘یض دس خٟت ٔٛافك ثب دیذٌبٜ
ٞیٙىّی ثیبٖ ٔیداسد و :ٝدٌٕبتیؼٓ ٕٓٔٛیتشیٗ ٚیظٌی فشدی اػت و ٝثش ٔذاسا تأثیش ٔیٌزاسد (پشیٗ:1374 ،
.)95
پشػُ (ٔٔ )2001تمذ اػت و ٝثیٗ ؿشایي التلبدی (فـبس ٔبِی) ،آ٘ٔٛی ٔ ٚذاسا استجبى ٚخٛد داسد .ثٝ
ٓجبست دیٍش ؿشایي التلبدی (فـبس ٔبِی) ثبٓث ایدبد آ٘ٔٛی ٔیٌشدد  ٚآ٘ٔٛی ٘یض ثٛ٘ ٝث ٝخٛد ثش ٔذاسای
اختٕبٓی تأثیش ٔیٌزاسد .اص ًشف دیٍش ؿشایي التلبدی (فـبس ٔبِی)ٔ ،ؼتمیٕبً ثش ٔذاسای اختٕبٓی ٘یض تأثیش
ٔیٌزاسدٚ .ی ثیبٖ ٔیداسد و« ٝثب اف َٛؿشایي التلبدیٔ ،یضاٖ ٔذاسای اختٕبٓی ٘یض وبٞؾ ٔییبثذ» .ثٙبثشایٗ
ا٘تِبس ٔیسٚد ٔشدٔی و ٝیه یب چٙذ ؿىُ اص فـبس ٔبِی سا تدشثٔ ٝیوٙٙذ ،ػٌح پبییٗتشی اص ٓوٛیت دس
ا٘دٕٗ ٞب  ٚآتٕبد ٔ ٚیضاٖ ثبالتشی اص آ٘ٔٛی سا داؿت ٝثبؿٙذ  ٚاحتٕبَ وٕتشی ٚخٛد داسد و ٝایٗ افشاد اص ٔذاسا
٘ؼجت ث ٝػبیش ٌشٜٞٚب حٕبیت وٙٙذ (پشػُ .)59 :2001 ،پغ ثش حؼت ایٗ دیذٌبٔ ٜیتٛاٖ روش ٕ٘ٛد و ٝثیٗ
فـبس ٔبِی  ٚآ٘ٔٛی  ٚثیٗ آ٘ٔٛی ٔ ٚذاسای اختٕبٓی ٕٞ ٚچٙیٗ ٔؼتمیٕبً ثیٗ فـبس ٔبِی ٔ ٚذاسای اختٕبٓی
استجبى ٚخٛد داسد .لبثُ روش اػت ؤ ٝف ْٟٛآ٘ٔٛی دس ٘ضد پشػُ ٔجتٙی ثش ِ٘شی ٝآ٘ٔٛی ٔشتٗ اػت .ثٓ ٝجبستی
ِٔٛٙس اص آ٘ٔٛی «ٓذْ تٌبثك ثیٗ اٞذاف ٚ ٚػبیُ اختٕبٓی ٔٛسد لج َٛخبٔٔٔ ٝیثبؿذ» .دٚسویٓ ٘یض دس ایٗ
صٔیٔٔ ٝٙتمذ اػت و ٝدس ٌزاس خبٔٔ ٝاص ٕٞجؼتٍی ٔىب٘یه ث ٝاسٌب٘یهٌ ،ؼتشؽ تمؼیٓ وبس ٕٛٞاس ٜث ٝآػب٘ی
كٛست ٕ٘یٌیشد  ٚتحت ؿشایٌی تمؼیٓ وبس ث ٝكٛست غیش ٓبدی ٌؼتشؽ ٔییبثذٚ .ی دس ایٗ صٔی ٝٙث٘ ٝمؾ
ثحشاٖٞبی التلبدی  ٚوـٕىؾٞبی كٔٙتی  ٚا٘ٛاّ ٚسؿىؼتٍیٞب دس خالَ فشآیٙذ تمؼیٓ وبس اؿبسٔ ٜیوٙذ.
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دٚسویٓ ٔٔتمذ اػت و ٝچٙیٗ ؿشایٌی اص تمؼیٓ وبس غیش ٓبدی صٔی ٝٙسا ثشای ثشٚص ثیٙٞدبسی فشأ ٓٞیوٙذ
(پشػُ.)82 :2001 ،
فشصاْ ( )1395دس پظٞٚـی ث ٝثشسػی خبٔٔٝؿٙبختی تأثیش ػشٔبی ٝفشٍٙٞی ثش استجبًبت ثیٗ فشدی ثب تأویذ
ثش ٔذاسای اختٕبٓی پشداخت ٝاػت .دس ایٗ پظٞٚؾ ثب اػتفبد ٜاص ِ٘شیٙٔ ٝؾ ٔ ٚیذاٖ ثٛسدی ٛث ٝد٘جبَ ثشسػی
تأثیش ػشٔبی ٝفشٍٙٞی ثش استجبًبت ثیٗ فشدی ثب تأویذ ثش ٔذاسای اختٕبٓی  ٚثًٛ ٝس خبف ٔذاسای سفتبسی
ٔیثبؿذ .ثشای ثشسػی ٔذاسای اختٕبٓی (سفتبسی) اص تمؼیٓثٙذی وی ًٙاػتفبد ٜؿذ ٜاػت .خبٔٔ ٝآٔبسی ایٗ
پظٞٚؾ وّی ٝخٛا٘بٖ  18-35ػبَ ؿٟش ػبسی (٘ 176996فش) ثٛد ٜو٘ 400 ٝفش اص آٖٞب ثٛٙٓ ٝاٖ حدٓ ٕ٘ٝ٘ٛ
تحمیك ا٘تخبة ؿذٜا٘ذ٘ .تبیح تحمیك ٘ـبٖ داد و ٝثیٗ ػشٔبی ٝفشٍٙٞی  ٚاثٔبد آٖ ثب ٔذاسای اختٕبٓی
(سفتبسی) ساثٌ ٚ ٝتأثیش ٔٔٙبداسی ٚخٛد داسد٘ .تبیح آصٔٔ ٖٛذَ ػبختبسی ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝػشٔبی ٝفشٍٙٞی
تأثیش ٔؼتمیٓ ( )0/56ثش ٔذاسای اختٕبٓی (سفتبسی) فشد داسدٓٞ .چٙیٗ ػبص ٜػشٔبی ٝفشٍٙٞی تٛا٘ؼت 31 ٝدسكذ
اص تغییشات ػبصٔ ٜذاسای اختٕبٓی سا تجییٗ وٙذ.
حؼیٗصادٕٞ ٚ ٜىبساٖ ( )1394دس ٔمبِٝای تحت ٓٛٙاٖ «ثشسػی خبٔٔٝؿٙبختی اثٔبد ٔذاسای اختٕبٓی ثب
تأویذ ثش ٚیظٌیٞبی ؿخلیتی (ٔٛسد ٌٔبِٔ :ٝدا٘ـدٛیبٖ دا٘ـٍب ٜؿٟیذ چٕشاٖ اٛٞاص)» ،ثب سٚؽ پیٕبیؾ ثٝ
پیؾثیٙی اثٔبد ٔذاسای اختٕبٓی ثشاػبع ٚیظٌیٞبی ؿخلیتی دس ٔیبٖ ٘ 377فش اص دا٘ـدٛیبٖ وبسؿٙبػی
دا٘ـٍب ٜؿٟیذ چٕشاٖ ث ٝسٚؽ ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی خٛؿٝای چٙذ ٔشحّٝای پشداختٙذ٘ .تبیح ٘ـبٖ داد و ٝاص ثیٗ
ٚیظٌیٞبی ؿخلیتی ،تٟٙب ُٚیف ٝؿٙبػی ٘مؾ تجییٗ وٙٙذٌی ٔذاسای اختٕبٓی سا داسدٕٞ .چٙیٗ دس ٔٛسد تأثیش
ٚیظٌیٞبی ؿخلیتی ثش اثٔبد ٔذاسای اختٕبٓی ،تٛافكپزیشی تجییٗ وٙٙذٔ ٜذاسای ٓمیذتیُٚ ،یفٝؿٙبػی ٚ
تٛافكپزیشی تجییٗ وٙٙذٔ ٜذاسای سفتبسیُٚ ،یفٝؿٙبػی ،تٛافكپزیشی  ٚثبص ثٛدٖ تجییٗ وٙٙذٔ ٜذاسای ػیبػی
ٓٞ ٚچٙیٗ ٚیظٌی ثبص ثٛدٖ  ٚثشٌٖٚشایی تجییٗ وٙٙذٔ ٜذاسای ٛٞیتی ٞؼتٙذ.
صاِیصاد )1393( ٜدس پظٞٚـی ث ٝثشسػی ٔٛه ّٛپیؾثیٙی اثٔبد ٔذاسای اختٕبٓی ثش اػبع ػجهٞبی
ٛٞیت ؿٙبختی -اختٕبٓی دس دا٘ـدٛیبٖ پشداخت .خبٔٔ ٝآٔبسی ایٗ پظٞٚؾ ؿبُٔ وّی ٝدا٘ـدٛیبٖ
وبسؿٙبػی دا٘ـٍب ٜؿٟیذ چٕشاٖ ثٛد و ٝاص ٔیبٖ آٖٞب ٘ 277فش ث ٝسٚؽ ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی خٛؿٝای چٙذ ٔشحّٝای
ا٘تخبة ؿذ٘ذ .اثضاس پظٞٚؾ ٓجبست ثٛد اص پشػـٙبٔ ٝتدذیذ ِ٘ش ؿذ ٜػجهٞبی ٛٞیت (٘ ّٛچٟبسْ) ٚ
پشػـٙبٔ ٝاثٔبد ٔذاسا پیتش وی .)1976( ًٙیبفتٞٝبی پظٞٚؾ ثیبٍ٘ش ایٗ اػت و ٝػجه اًالٓبتی ،پیؾثیٙی
وٙٙذٔ ٜثجت ٔذاسای ٓمیذتی ،ػیبػی ٛٞ ٚیتی ٔیثبؿذٓٞ .چٙیٗ ایٗ ػجه ث ٝكٛست ٔٙفی ٔذاسای سفتبسی سا
پیؾثیٙی وشد .ػجه ػشدسٌٓ پیؾثیٙی وٙٙذٔ ٜذاسای ػیبػیٓ ،میذتی ٛٞ ٚیتی ث ٝكٛست ٔٙفی ثٛد ٜدس
حبِی ؤ ٝذاسای سفتبسی سا ث ٝكٛست ٔثجت پیؾثیٙی وشد .دس ٔدٕ٘ ّٛتبیح پظٞٚؾ ٘ـبٖ داد و ٝػجهٞبی
ٛٞیت ثش اثٔبد ٔذاسای اختٕبٓی تأثیش داسد.
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ٌالثی  ٚسهبیی ( )1392دس ٔمبِٝای ثب ٓٛٙاٖ ثشسػی تأثیش ٔـبسوت اختٕبٓی ثش ٔذاسای اختٕبٓی ،ثٝ
ثشسػی  ٚػٙدؾ ٔـبسوت اختٕبٓی ٔ ٚذاسای اختٕبٓی ثشاػبع تمؼیٓثٙذی ٌٚت ثش سٚی ٘ 307فش اص
دا٘ـدٛیبٖ دا٘ـٍب ٜپیبْ ٘ٛس ٔـٍیٗؿٟش پشداختٙذ .اثضاس ٌشدآٚسی دادٜٞب پشػـٙبٔٔ ٝحمك ػبخت ٝثٛد ٜاػت.
٘تبیح ٘ـبٖ داد ؤ ٝیضاٖ ٔذاسای اختٕبٓی ثب ٔـبسوت اختٕبٓی  ٚاثٔبد ػٌٝب٘ ٝآٖ داسای ٕٞجؼتٍی ٔؼتمیٓ
ٔٔٙیداس ٔیثبؿذ ،أب ٔـبسوت ٔ ٚذاسای اختٕبٓی ثشاػبع ٚهٔیت تأ ُٞدا٘ـدٛیبٖ ٔٔٙیداس ٘جٛد .دس
ٔتغیشٞبی صٔیٝٙایٔ ،مٌْ تحلیّی تأثیش ٔٔٙبداسی ثش سٚی ٔذاسای اختٕبٓی داؿت ٝاػت .دس ٟ٘بیت تحّیُ
سٌشػی٘ ٖٛـبٖ داد و 12/8 ٝدسكذ اص تغییشات ٔتغیش ٔذاسای اختٕبٓی تٛػي اثٔبد ػٌ ٝب٘ٔ ٝـبسوت لبثُ
تجییٗ اػت أب ثیٗ اثٔبد ٔـبسوت اختٕبٓی ،ثٔذ ٍ٘شؽ ٔـبسوتی تأثیش ثیؾتشی ٘ؼجت ث ٝد ٚثٔذ دیٍش ثش
ٔذاسای اختٕبٓی داسد.
افشاػیبثی ( )1390دس ٔمبِٝای تحت ٓٛٙاٖ «ٌٔبِٔ ٝخب٘ٛادٜٞبی ؿٟش ؿیشاص دس صٔیٛٓ ٝٙأُ  ٚپیبٔذٞبی
ٔذاسا» ،ثٌٔ ٝبِٔ 701 ٝخب٘ٛاد ٜؿٟش ؿیشاص پشداخت .یبفتٞٝبی تحمیك ٘ـبٖ ٔیدٞذ ؤ ٝتغیشٞبی تحلیالت
ٚاِذیٗ ،اػتفبد ٜاص سػب٘ٞٝب ،أىب٘بت ص٘ذٌی ،دسآٔذ خب٘ٛاد ،ٜسٚاثي اختٕبٓی  ٚفٔبِیتٞبی ٔذ٘ی آوبی خب٘ٛاد،ٜ
داسای ساثٌٙٔٔ ٝیداس ثب ٔیضاٖ ثشخٛسداسی اص حبوٕیت ٔذاسا دس فوبی خب٘ٛادٔ ٜیثبؿذ .دس ٔیبٖ ٓٛأُ ٔؤثش ثش
ٔذاسأ ،یضاٖ ثشخٛسداسی اص أىب٘بت ص٘ذٌی ،ثیؾتشیٗ تأثیش سا ثش ٔذاسا ٘ـبٖ داد ٜاػت .دس ٔٛسد پیبٔذٞبی ٔذاسا
٘یض ٘تبیح ٘ـبٖ داد ٜاػت ؤ ٝذاسا ساثٌٔٔ ٝىٛػی ثب تٕبیُ آوبی خب٘ٛاد ٜث ٝتشن خب٘ٛاد ،ٜا٘حشافبت ٚ
دٚسٚیی دس خب٘ٛاد ٜداسد.
ٔمتذایی ( )1389دس تحمیمی ثب ٓٛٙاٖ ثشسػی  ٚػٙدؾ ٔیضاٖ ٔذاسای اختٕبٓی ٛٓ ٚأُ اختٕبٓی ٚ
فشٍٙٞی ٔؤثش ثش آٖ ،ثب سٚؽ پیٕبیؾ  ٚتىٙیه پشػـٙبٔ ٚ ٝثب اػتفبد ٜاص ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی ًجمٝای ،ث ٝثشسػی
ٓٛأّی چ ٖٛآ٘ٔٛی ،خضْا٘ذیـی ،اسصؽٞبی ثشاثش ٚخٛد ،آتٕبد اختٕبٓی ،احؼبع أٙیت ،فشدٌشایی،
تحلیالت ،لٔٛیت ٔ ٚحُ تِٛذ ثش ٔذاسای اختٕبٓی پشداخت ٝاػت٘ .تبیح تحمیك ٘ـبٖ ٔیدٞذ وٛٓ ٝأّی
چ ٖٛآ٘ٔٛی ،خضْا٘ذیـی ،ساثٌٔٔ ٝىٛع ٙٔٔ ٚبداس ثب ٔذاسای اختٕبٓی دس ؿٟش اٛٞاص داسدٓٞ .چٙیٗ اسصؽٞبی
اثشاص ٚخٛد ،آتٕبد اختٕبٓی ،احؼبع أٙیت ،فشدٌشایی ،تحلیالت ،لٔٛیت ٔ ٚحُ تِٛذ ثًٛٝس ٔؼتمیٓ ثش
ٔیضاٖ ٔذاسای ؿٟش٘ٚذاٖ تأثیش ٔیٌزاسد؛ ٔ ٚتغیش فـبس ٔبِی ثًٛ ٝس غیشٔؼتمیٓ  ٚاص ًشیك ٔتغیش ٚاػي آ٘ٔٛی
ثب ٔذاسا ساثٌ ٝداسد.
ٔ٘ٛبٚاس اػٕبٓیُ ( )2012دس تحمیمی ثب ٓٛٙاٖ ٓمیذٜ؛ اػبع تحُٕ اختٕبٓی ،ثب سٚؽ تٛكیفی ٚ
ٌٕ٘ٝ٘ٛیشیتلبدفی ث ٝثشسػی تأثیش ٓمیذ ٜثش تحُٕ اختٕبٓی دس ٔیبٖ دا٘ؾآٔٛصأّٖٕٔ ،بٖٔ ،ذیشاٖآٔٛصؽ ٚ
پشٚسؽ ٔبِضی پشداخت٘ .تبیح تحمیك ٘ـبٖ داد و ٝدا٘ؾ ٓمیذ ٜثش ٔٔٛٙیت  ٚاخاللیبت دا٘ؾآٔٛصاٖ تأثیش
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داسدٓ .میذ ٜاػالٔی ٔیتٛا٘ذ ٔٛخت ثٟجٛد اػتب٘ذاسدٞبی اخاللی ؿٛد .دس ٟ٘بیت ٘تبیح ثیبٍ٘ش تأثیش صیبدی اػت
وٓ ٝمیذ ٜثش فٔبِیتٞبی اختٕبٓی دا٘ؾآٔٛصاٖ داسد.
ٚیتٙجشي  ٚثبتشع ( )2012دس پظٞٚؾ خٛد ث ٝثشسػی ساثٌ ٝثشخی ٚیظٌیٞبی ؿخلیتی ثب اثٔبد ٔذاسای
پشداختٙذ .اثٔبد ٔذاسا ؿبُٔ ٔذاسای ٓمیذتیٔ ،ذاسای ّٕٓی ٔ ٚذاسای ٌفتٍ ٛثٛد٘ .تبیح ٘ـبٖ داد وٚ ٝیظٌیٞبی
ؿخلیتی ثبص ثٛدٖ  ٚتٛافكپزیشی پیؾثیٙی وٙٙذٔ ٜذاسای ٓمیذتیٚ ،یظٌیٞبی ؿخلیتی ٕٞذِی (وٝ
ٔؤِفٞٝبی آٖ استجبى ٘ضدیىی ثب ٚیظٌی تٛافكپزیشی داسد)ٟٓٔ ،تشیٗ پیؾثیٙی وٙٙذٔ ٜذاسای ٌفتٍ ٛاػت.
هٕٙبً تٛافكپزیشی ٕٞ ٚذِی پیؾ ثیٙی وٙٙذٔ ٜذاسای ّٕٓی ٞؼتٙذ .أب اص آ٘دب و ٝدس ٌزؿتٔ ٝفٔ ْٟٛذاسا تحت
ٓٛٙاٖ تٔلت كٛستثٙذی ٔیؿذ ،ثیؾتش ٌٔبِٔبت دس ٚالْ تٔلت سا ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔیداد٘ذ أب اخیشاً ثب
ٓٙبیتی و ٝث ٝایوبح ٔفبٞیٓ ٚ ٚاطٌبٖ كٛست ٌشفت ،ٝایٗ دٔ ٚف ْٟٛث ٝكٛست خذاٌب٘ٛٔ ٝسد ثحث  ٚثشسػی
لشاس ٌشفتٝا٘ذ.
اسیىؼ )2009( ٖٛدس پظٞٚـی ثب ٓٛٙاٖ سیـٞٝبی ٔذاسا ثب یه تحمیك پیٕبیـی ث ٝایٗ ٘تید ٝسػیذٜا٘ذ وٝ
افشاد داسای تحلیالت ثبالتش ،داسای ؿجى ٝاختٕبٓی ٚػیْٔ ،ت ٚ ّٛٙفٔبَتش دس ا٘دٕٗٞبی اسادی اص ٔذاسای
ثبالتشی ثشخٛسداس٘ذٓٞ .چٙیٗ ػبوٙبٖ ٔٙبًك ؿٟشی اص ٔذاسای ثیؾتشی ثشخٛسداس٘ذ.
ٞبی ٕٞ ٚىبساٖ (٘ ،)2006یض دس تحمیمی ثب ٓٛٙاٖ «ػشٔبی ٝاختٕبٓی ٕٞ ٚبٍٙٞی لٔٛی» ث ٝثشسػی ساثٌٝ
ثیٗ ػشٔبی ٝاختٕبٓی ثیٗ ٌشٞٚی ٙٔ ٚبصٓبت لٔٛی پشداختٙذ .ػؤاَ اكّی آٖٞب ایٗ ثٛد :و ٝچ ٝساثٌٝای ثیٗ
ػشٔبی ٝاختٕبٓی  ٚثیٗ ٌشٞٚی ،یب تٔبُٔ آوبی ٌشٜٞٚبی ٔختّف لٔٛی دس ا٘ٛاّ ٔختّف ا٘دٕٗٞب ٚ
ٍٟ٘ذاسی سٚاثي كّحآٔیض لٔٛی ٚخٛد داسد .پظٞٚؾٌشاٖ دس ایٗ تحمیك ث ٝایٗ ٘تید ٝسػیذ٘ذ و ٝتٔبٔالت ثیٗ
فشدی دس ص٘ذٌی ا٘دٕٙی ثشای تجییٗ سٚاثي كّحآٔیضٙٓ ،لشی وّیذی ٔحؼٛة ٕ٘یؿٛد .أب دس ٓٛم ٓوٛیت
دس ٌشٜٞٚبی ٔتٔذد ،ؿذت ٔـبسوت ٔ ٚذت صٔبٖ ٓوٛیت دس ٌشٜٞٚب ثشای تجییٗ ساثٌ ٝكّحآٔیض ثیٗ لٔٛی،
ٓٙبكش تأثیشٌزاس ٔحؼٛة ٔیؿ٘ٛذ .ؿبیبٖ روش اػت و ٝپظٞٚـٍشاٖ دس ثخؾ ٔمبِٔ ٝزوٛس ث ٝثشسػی ساثٌٝ
ٔذاسا ،ثٛٙٓ ٝاٖ ٘ٓٛی اص سٚاثي كّحآٔیض ثیٗ لٔٛی ٔ ٚتغیشٞبی تحمیك پشداختٝا٘ذ .اص ثیٗ ٔتغیشٞبی ٔٛخٛد،
ٔذاسا ثب تٔبٔالت ثیٗ لٔٛی دس ا٘دٕٗٞب ،ػٗ ،صثبٖ ٔ ٚذت البٔت دس ٔحُ ساثٌٙٔٔ ٝبداسی ٘ذاسد أب ثب ػبیش
اثٔبت ٓوٛیت ا٘دٕٙی اص لجیُ ٓوٛیت دس ٌشٜٞٚبی ٔتٔذد ،ؿذت ٔـبسوت ٔ ٚذت صٔبٖ ٓوٛیت دس ٌشٜٚ
ساثٌٔ ٝثجت ٙٔٔ ٚبداسی ٔـبٞذ ٜؿذ ٜاػت .اص ثیٗ ٔتغیشٞبی صٔیٝٙای تحلیالت  ٚخٙؼیت ثب ٔذاسا ساثٌٝای
ٔـبث ٝداس٘ذ.
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ريش
1

سٚؽ ٔٛسد اػتفبد ٜدس پظٞٚؾ حبهش پیٕبیؾ اػت .پظٞٚؾ حبهش اص ِ٘ش ٞذف ثٙیبدی وابسثشدی اػات
و ٓٞ ٝدسكذد اػتٛٓ ،أُ خبٔٔٝؿٙبختی سا دس ٔحذٚدٛٔ ٜه ّٛتحمیك (چبِؾٞب  ٚفشكتٞابی ٔاشتجي ثاب
ٔذاسای اختٕبٓی) آصٔ ٖٛوٙذ  ٓٞ ٚداسای خٙجٞٝبی وبسثشدی اػت ؤ ٝیتٛاٖ ثب اػتفبد٘ ٜتبیح ایٗ پظٞٚؾ ثش
تمٛیت ٓٙبكش ٔؤثش دس ثٟجٛد فشكتٞب  ٚوبٞؾ چبِؾٞبی ٔشتجي ثاب ٔاذاسای اختٕابٓی دس ثایٗ ؿاٟش٘ٚذاٖ
وٕه وٙذٚ .احذ ٔـبٞذ ٜفشد اػت  ٚتحمیك دس ػٌح تٛكیف  ٚتجییٗ ٓٛأُ خبٔٔٝؿٙبختی ٔاؤثش ثاش ٔتغیاش
ٚاثؼت( ٝآ٘ٔٛی ،دیٙذاسی ،آتٕبد اختٕبٓی ،اسصؿٟبی اثشاص ٚخٛد ،فشدٌشایی ،خضْا٘ذیـی  ٚاحؼبع أٙیت) ا٘دبْ
ٔیؿٛد .خبٔٔ ٝآٔبسی ایٗ پظٞٚؾ وّی ٝؿٟش٘ٚذاٖ ؿٟش تٟشاٖ و ٝثیٗ  18تب  70ػبَ ػٗ داس٘ذٔ ،یثبؿذ .ثاش
اػبع ػشؿٕبسی ٕٓٔٛی ٘فٛع ٔ ٚؼىٗ دس ػبَ  ،1395خٕٔیت وُ ؿٟش تٟشاٖ ٘ 13267637فشثٛد ٜاػات
و ٝاص ایٗ تٔذاد ٘ 4718465فش سا افشاد  18تب  70ػبَ ث ٝثبالی ٔشد ٘ 4716580 ٚفش سا افشاد  18-70ػابَ ثاٝ
ثبالی صٖ ٔ ٚدٕ 9435045 ّٛتـىیُ ٔیدٙٞذ (ٔشوض آٔبس ایشاٖ .)1395 ،ثب اػتفبد ٜاص فشٔ َٛوٛوشاٖ حدآ
ٕ٘٘ 384 ٝ٘ٛفش ثشآٚسد ٌشدیذ ٜاػت .سٚؽ ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی ًجمٝای اػت و ٝثب تٛخ ٝثٚ ٝیظٌیٞبی خبٔٔ ٝآٔابسی،
ایٗ سٚؽ ث ٝكٛست چٙذ ٔشحّٝای ٔ ٚتٙبػت ثب خٕٔیت ٞش یه اص ًجمبت (ث ٝكٛست تمشیجی) كاٛست ٌشفتاٝ
اػت .ثشای ایٗ ِٔٛٙس ثش اػبع ًجمٝثٙذی ٔٙبًك ؿٟشداسی ؿٟش تٟشاٖ ،و ٝؿبُٔ ٌٙٔ 22ما٘ 370 ٚ ٝبحیاٝ
ٔیثبؿذ ،الذاْ ثٌٕٝ٘ٛ٘ ٝیشی تلبدفی ؿذ ٜاػت .دادٜٞبی پظٞٚؾ ثب اػاتفبد ٜاص پشػـاٙبٔ ٝخٕاْآٚسی ؿاذ.
اثضاستحمیك ؿبُٔ پشػـٙبٔ ٝاػتب٘ذاسد ٔیضاٖ ػٙدؾ ٔذاسای اختٕبٓی و ٝدس ػبَ  1997تٛػي ٌٚت ًشاحای
ٌشدیذ  ٚداسای ٌٛ 57ی ٚ ٝپبیبیی  0/75اػتٔ ،یثبؿذ .ثشای تٔییٗ آتجبس 2اثاضاس تحمیاك (پشػـاٙبٔ )ٝاص سٚؽ
آتجبس كٛسی ٌشدیذ .ثِٛٙٔ ٝس تدضی ٚ ٝتحّیُ دادٜٞبی ث ٝدػت آٔذ ،ٜاص ٘شْ افاضاس آٔابسی  ٚ SPSSتىٙیاه
ٔذَ ٔٔبدالت ػبختبسی اػتفبد ٜؿذ ٜاػت.

يافتهها

یافتههای توصیفی؛ دس ایٗ پظٞٚؾ ،چبِؾٞاب  ٚفشكاتٞابی ٔاشتجي ثاب ٔاذاسای اختٕابٓی دس ثایٗ
ؿٟش٘ٚذاٖ ؿٟش تٟشاٖ ٔٛسد ٚاوبٚی لشاس ٌشفت ٝاػت٘ .تبیح ث ٝدػت آٔذ ٜاص آٔبسٞبی تٛكیفی ٘ـبٖ ٔایدٞاذ
و ٝاص ٔدٕ٘ 384 ّٛفش حدٓ ٕ٘٘ 192 ٝ٘ٛفش ( 50دسكذ) اص افشاد ٕ٘٘ٛا ٝداسای خٙؼایت ٔاشد ٘ 192 ٚفاش (50
دسكذ) ٘یض داسای خٙؼیت صٖ ثٛدٜا٘ذٕٞ .چٙیٗ ٘ 3فاش اص حدآ ٕ٘٘ٛا 0/8( ٝدسكاذ) داسای ٔاذسن تحلایّی
1- Survey
2- Validity
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اثتذایی٘ 7 ،فش ( 1/8دسكذ) سإٙٞبیی٘ 22 ،فش ( 5/7دسكذ) ٔتٛػٌ٘ 90 ،ٝفش ( 23/4دسكاذ) فاٛق دیاپّٓ163 ،
٘فش ( 42/4دسكذ) ِیؼب٘غ٘ 70 ،فش ( 18/2دسكذ) فٛق ِیؼب٘غ ٘ 29 ٚفش ( 7/6دسكذ) داسای ٔذسن تحلایّی
دوتشی ثٛد ٜا٘ذ .تٛصیْ فشاٚا٘ی پبػخٍٛیبٖ ثش حؼت ٚهٔیت تأ ُٞثیبٍ٘ش آٖ اػت و٘ 217 ٝفش ( 56/5دسكاذ)
ٔتأ٘ 167 ٚ ُٞفش ( 43/5دسكذ) ٔ ٓٞدشد ثٛدٜا٘ذٔ .یبٍ٘یٗ ؿبخق تٛكیفی ٔذاسای اختٕبٓی ؿٟش٘ٚذاٖ 4/8
اػت و ٝثب تٛخ ٝث ٝدأ ٝٙپبػخٞب و ٝاص ( )5-1اػات٘ ،ـابٖدٙٞاذٔ ٜیاضاٖ ؿاذت ثابالی ٔاذاسای اختٕابٓی
ؿٟش٘ٚذاٖ ٔیثبؿذ.
یافتههای تبیینی؛ دس ایٗ ثخؾ ،فشهیٞٝبی تحمیك ٔٛسد آصٔ ٖٛلشاس ٔیٌیشد.
جديل ( :)1ضريب همبستگی بیه متغیرهای مستقل ي مدارای اجتماعی ضهريودان
متغیر مستقل

ضریب همبستگی

تعداد

سطح معنی داری()sig

احساس آنومی

-5/05

483

5/423

دینداری

5/961

483

5/559

اعتماد اجتماعی

5/950

483

5/535

ارزشهای ابراز وجود

5/902

483

5/554

فردگرایی

-5/539

483

5/324

جسم اندیشی

-5/565

483

5/241

احساس امنیت

5/924

483

5/596

ثش اػبع دادٜٞبی ثذػت آٔذ ٜاص آصٔ ٖٛدس خذ َٚؿٕبس ٚ 1 ٜثب تٛخ ٝث ٝػٌح ٔٔٙیداسی (،)sig≤0/05
ثیٗ ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ دیٗداسی ،آتٕبد اختٕبٓی ،اسصؽٞبی اثشاص ٚخٛد  ٚأٙیت ؿٟش٘ٚذاٖ ثب ٔتغیش ٚاثؼتٝ
ٔذاسای اختٕبٓی ساثٌٙٔٔ ٝیداسی ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد و ٝایٗ ساثٌٔ ٝثجت ٔ ٚؼتمیٓ اػت .ث ٝایٗ ٔٔٙب و ٝثب
افضایؾ دیٗداسی ،آتٕبد اختٕبٓی ،اسصؽٞبی اثشاص ٚخٛد  ٚأٙیت ؿٟش٘ٚذأٖ ،یضاٖ ٔذاسای اختٕبٓی آٖٞب
افضایؾ ٔییبثذ أب ثیٗ ٔتغیشٞبی آ٘ٔٛی ،فشدٌشایی  ٚخضْا٘ذیـی ثب ٔذاسای اختٕبٓی ؿٟش٘ٚذاٖ ساثٌٝ
ٔٔٙیداسی ٔـبٞذٕ٘ ٜیؿٛد  ٚلبثّیت تٕٔیٓ ث ٝخبٔٔ ٝآٔبسی پظٞٚؾ سا ٘ذاسد.
برآورد و آزمون مدل معادله ساختاری نهایی؛ هاشایت اػاتب٘ذاسد ٔاذَ ٔٔبدِا ٝػابختبسی تاأثیش
دیٗداسی ثش ػبصٜٞبی آتٕبد اختٕبٓی ،آ٘ٔٛی ،اسصؽٞبی اثشاص ٚخٛد ،خضْا٘ذیـی  ٚأٙیت  ٚتأثیش ایٗ ػبصٜٞاب
ثش ٔذاسای ؿٟش٘ٚذاٖ ثشآٚسد ٌشدیذ  ٚآصٔٔ ٖٛذَ وبُٔ ٔٔبدِ ٝػبختبسی ٞاش یاه اص ٔاذَٞابی ا٘اذاصٌٜیاشی
تذٚیٗ ؿذ ٚ ٜثشای ػبصٜٞب ث ٝكٛست خذاٌب٘ٛٔ ٝسد تحّیُ لشاس ٌشفت تب ٔـخق ؿٛد وٞ ٝش یه اص ٔاذَٞاب
داسای حبئض حذالُ ٔٔیبسٞبی ّٕٓی تٔشیف ؿذٞ ٜؼتٙذ یب خیش  ٚثش ٔجٙبی اتخبر چٙیٗ سٚؿی ٞفت ٔاذَ تاه
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ٓبّٔی ثًٛ ٝس ٔدضا ثشآٚسد  ٚآصٌٔ ٖٛشدیذ .ثٍٙٞ ٝبْ آصٔٔ ٖٛذَ ٔٔبدِ ٝػبختبسی تأثیش فشدٌشایای ثاٙٓ ٝاٛاٖ
ٔتغیش ٔؼتمُ ثش ٔتغیش ٚاثؼتٔ ٝذاسا ٘ ٚتبیح ث ٝدػت آٔذ ٜاص آٖ ٘ـبٖ داد و ٝایٗ ٔاذَ داسای ؿاشى ستجا ٝثاب
دسخ ٝآصادی چٟبس ثٛد أب ؿشى ٔشتج ٝیٔٙی وبی اػىٛئش ث ٝدػت ٘یبٔذ .ثاشای اكاالح ٔاذَ ٚصٖ سٌشػای٘ٛی
ٔتغیش پٟٙبٖ فشدٌشایی ثٔٔ ٝشف خٌْٕشایی ثشاثش ثب یه لشاس داد ٜؿذ ٓٞ ٚچٙایٗ دس ِ٘اش ٌاشفتٗ ٓاذد  4ثاش
آػتب٘ ٝؿبخقٞبی اكالح ،آصاد ٌزاسدٖ  ٚثبثت وشدٖ پبسأتشٞب ٘تید ٝلبثُ لجِٛی ث ٝدػت ٘یبٔاذ ،ایاٗ ٔاذَ
ٔٔبدِ ٝػبختبسی حزف ٌشدیذٔ .ذَ ٔٔبدِ ٝػبختبسی تأثیش أٙیت ثش ٔذاسا پغ اص ا٘دبْ اكالحبت الصْ ٓٞچٙبٖ
ؿبخق ثشاصؽ ٔمتلذ ستج ٝد RMSEA ْٚحذ ٘لبة اػتب٘ذاسد الصْ سا ث ٝدػت ٘یبٚسدٔ .ذَ ٔٔبدِ ٝػابختبسی
تأثیش آتٕبد اختٕبٓی ثش ٔذاسا ٘یض پغ اص ا٘دبْ اكالحبت الصْ ٔمذاس  P-Valueحذ ٘لبة اػتب٘ذاسد تٔشیف ؿذٜ
ٔٔیبسٞبی ّٕٓی سا ث ٝدػت ٘یبٚسدٟ٘ .بیت ًب دٔ ٚذَ ٔٔبدِا ٝػابختبسی ،تاأثیش أٙیات ثاش ٔاذاسا ٔ ٚاذَ ٔٔبدِاٝ
ػبختبسی تأثیش آتٕبد اختٕبٓی ثش ٔذاسا دس لبِت ٔذَ ٔٔبدِ ٝػبختبسی ػٓ ٝبّٔی ٔشتج ٝد ْٚثب ٘ابْ آتٕابد ثاٝ
ٚخٛد أٙیت ا٘دبْ ٌشدیذ.

ضکل ( :)1مدل معادله ساختاری وهايی
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جديل ( :)2ضاخصهای برازش مدل معادله ساختاری تدييه ضده
CMIN/DF

DF

P

CMIN

TLI

PCFI

CFI

RMSEA

AGFI

4/048

5/901

5/555

062/09

5/128

5/386

5/141

5/589

5/846

شکل 9

ثب تٛخ ٝث ٝؿبخق وّی ثشاصؽ ٔذَ وبُٔ پغ اص إًیٙبٖ ٘ؼجی اص لبثُ لج َٛثٛدٖ ٔذَٞبی ا٘ذاصٌٜیشی
دس ٔذَ ٔٔبدِ ٝػبختبسی تذٚیٗ ؿذٔ ،ٜی تٛاٖ ثشآٚسد پبسأتشٞب  ٚآصٔ ٖٛوّی  ٚخضئی ٔذَ وبُٔ سا ا٘دابْ داد.
ثٕٞ ٝیٗ ِٔٛٙس وّیت ٔذَ ثب اػتفبد ٜاص ؿبخقٞبی ثشاصؽ وّی تحّیُ ٔیؿ٘ٛذ .ثٙبثشایٗ دس اثتذا ثب اػاتفبدٜ
اص اًالٓبت ٔٛخٛد دس خذ َٚؿٕبس 2 ٜؿبخقٞبی وّی ثشاصؽ ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔیٌیش٘اذ .ثاِٙٔ ٝاٛس لبثاُ
لج َٛثٛدٖ ؿبخق ٞبی ثشاصؽ دس ٔشحّ ٝا ٚ َٚلجُ اص ٞشٌ ٝ٘ٛاكالح دس ٔذَ ػبختبسی ثب اتخابر سٚیىاشد دٚ
ٔشحّٝایٔ ،ذَٞبی ا٘ذاصٌٜیشی ٔٛسد تدضی ٚ ٝتحّیُ  ٚدس كٛست ٘یبص ٔٛسد اكالح لشاس ٌشفتٙذ٘ .ؼاجت وابی
اػىٛئش ث ٝدسخ ٝآصادی ( )CMIN/DFیب وبی اػىٛئش ثٔ ٝمذاس  3/538حبوی اص یه ٚهٔیت لبثُ لجا َٛثاشای
ٔذَ اػت .ؿبخق ٘یىٛئی ثشاصؽ اكالح ؿذ )AGFI( ٜثب ٔمذاس  0/836و ٝثش ٔجٙابی تفابٚت ٚاسیاب٘غٞاب ٚ
وٚٛاسیب٘غٞبی ٔـبٞذ ٜؿذٕٞ ٚ ٜچٙیٗ ٚاسیب٘غٞب  ٚوٚٛاسیب٘غٞبی پیؾثیٙی ؿذ ٜثش ٔجٙابی ٔاذَ تاذٚیٗ
ؿذ ٜلشاس داسد .ثشسػی ٚهٔیت ؿبخقٞبی ثشاصؽ تٌجیمی ( )CFIثٔ ٝمذاس  ٚ 0/939ؿابخق  TLIثأ ٝماذاس
ٓٞ ٚ 0/928چٙیٗ ؿبخق ثشاصؽ ٔمتلذ سیـ ٝدٔ ْٚیبٍ٘یٗ ٔشثٔبت خٌبی ثشآٚسد  RMSEAثٔ ٝمذاس 0/081
 ٚؿبخق ثشاصؽ تٌجیمی ٔمتلذ  PCFIثٔ ٝمذاس  0/786لبثُ لج َٛثٛدٖ ٔذَ سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ.

بحث ي وتیجهگیری

دس پظٞٚؾ حبهش ثٚ ٝاوبٚی چبِؾٞب  ٚفشكتٞبی ٔشتجي ثب ٔذاسای اختٕبٓی دس ٔیابٖ ؿاٟش٘ٚذاٖ ؿاٟش
تٟشاٖ پشداخت ٝؿذ٘ .تبیح تحمیك ثیبٖوٙٙذ ٜایٗ اػت ؤ ٝتغیش دیٗداسی ثاب ٔیابٍ٘یٗ  ٚ 4/46ا٘حاشاف ٔٔیابس
ٔ ،0/743تغیش آتٕبد اختٕبٓی ثب ٔیابٍ٘یٗ  ٚ 4/52ا٘حاشاف ٔٔیابس ٔ ،0/693تغیاش اسصؽٞابی اثاشاص ٚخاٛد ثاب
ٔیبٍ٘یٗ  ٚ 4/28ا٘حشاف ٔٔیبس ٔ ٚ 0/774تغیش احؼبع أٙیت ثب ٔیبٍ٘یٗ  4/82دسكذ  ٚا٘حشاف ٔٔیابس 0/438
ٔیثبؿذ و٘ ٝـبٖدٙٞذ ٜساثٌ ٝدیٗداسی ،آتٕبد اختٕبٓی ،اسصؽٞبی اثشاص ٚخٛد  ٚاحؼبع أٙیات ثاب ٔاذاسای
اختٕبٓی ؿٟش٘ٚذاٖ ٔیثبؿذ٘ .تبیح آصٔ ٖٛفشهیٞٝب ٘ـبٖ داد و ٝساثٌٙٔٔ ٝابداس ٔ ٚؼاتمیٕی ثایٗ ٔتغیشٞابی
ٔؼتمُ دیٗداسی ،آتٕبد اختٕبٓی ،اسصؽ ٞبی اثشاص ٚخٛد  ٚاحؼبع أٙیت ثب ٔتغیش ٚاثؼاتٔ ٝاذاسای اختٕابٓی
ٚخٛد داسد.
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فشهی ٝا ،َٚساثٌ ٝآ٘ٔٛی ثب ٔذاسای اختٕبٓی ؿٟش٘ٚذاٖ سا ثشسػی وشد .ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح آصٔ ٖٛایٗ فشهی،ٝ
ساثٌٙٔٔ ٝبداسی ثیٗ ٔتغیش آ٘ٔٛی ثب ٔذاسای اختٕبٓی ؿٟش٘ٚذاٖ ٚخٛد ٘ذاسد .ثٓ ٝمیذٔ ٜشتٗ ،آ٘ٔٛی ٓذْ تٌبثك
ثیٗ اٞذاف ٚ ٚػبیُ خٕٔی ٔٛسد لج َٛخبٔٔٔ ٝیثبؿذٚ .ی دس وتبة ِ٘شیٝاختٕبٓی  ٚػبختبس اختٕبٓیٛٔ ،هّٛ
ػبخت اختٕبٓی  ٚثیٙٞدبسی سا ٌٔشح ٕ٘ٛدٔٔ ٚ ٜتمذ اػت و ٝاحؼبع ٚالٔای ػاشخٛسدٌی ،دسٔب٘اذٌی ،ثای
ٓذاِتی  ... ٚث ٝتٟٙبیی اص ٞیچ یه اص ایٗ ٓٛأُ ثش ٕ٘یخیضد ،ثّى ٝاص سٚاثي خبف ٔیبٖ آٖٞب پذیاذ ٔایآیاذ.
ثٙبثشایٗ اٌش تٛصیْ ٚالٔی أىب٘بت  ٚفشكتٞب دٌشٌ ٖٛؿٛد ،سفتبسٞبی ٕٞؼبص ثب لٛآذ اختٕبٓی و ٝثبیذ ٔٛخت
٘یُ ث ٝاٞذاف ٌشد٘ذ وبسایی خٛد سا اص دػت داد ٚ ٜثبٓث ٘بساحتی ٟ٘ ٚبیتبً آ٘ٔٛی  ٚثایٙٞدابسی ٌشدیاذ ٚ ٜثاب
ٔختُ وشدٖ لذست ٙٞدبسٞبی اختٕبٓی ٘ ٚبٙٞدبسی ثبٓث فـبس ثش ػیؼتٓ اختٕبٓی ٔیٌشدد (ٌالتضس:1378 ،
 .)170دٚسویٓ ٔف ْٟٛآ٘ٔٛی سا دس ػٌح فشدی ٘ٓٛی ٘بثؼبٔب٘ی فشدی ٔیدا٘ذ و ٝفاشد ،پاٛچی  ٚثایلاشاسی سا
تدشثٔ ٝیوٙذ  ٚآ٘ٔٛی دس ػٌح اختٕبٓی سا ٘ـبٍ٘ش ٘ٓٛی اختالَ ،اغتـبؽ  ٚثیٙٞدبسی دس ِ٘ابْ اختٕابٓی
ٔیدا٘ذ .ثٙبثشایٗ آ٘ٔٛی  ٚثیٙٞدبسی ثٛٙٓ ٝاٖ ؿبخلی و ٝثبٓث ٓذْ ا٘ؼدبْ اختٕبٓبت ا٘ؼب٘ی ٔیٌشدد ،ثبیذ
ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٌیشد .یبفتٞٝبی ٔذَ ٔٔبدِ ٝػبختبسی ٘ ٓٞـابٖ داد وا٘ ٝؼاجت وابی اػاىٛئش دسخا ٝآصادی
( )CMIN/DFیب وبی اػىٛئش ٘ؼجی  ،1/788ؿبخق ٘یىٛیی ثشاصؽ اكالح ؿاذ )AGFI( ٜثاب ٔماذاس ،0/968
ؿبخقٞبی ثشاصؽ تٌجیمی ( )CFIثٔ ٝمذاس  ٚ 0/995ؿبخق  TLIثٔ ٝمذاس  ،0/991ؿبخق ثاشاصؽ ٔمتلاذ
سیـ ٝدٔ ْٚیبٍ٘یٗ ٔشثٔبت خٌبی ثشآٚسد  RMSEAثٔ ٝمذاس  ٚ 0/045ؿبخق ثشاصؽ تٌجیمی ٔمتلاذ PCFI
ثٔ ٝمذاس  0/531لبثُ لج َٛثٛدٖ ٔذَ سا ٘ـبٖ ٔیدٙٞذ.
فشهی ٝد ،ْٚساثٌ ٝدیٗداسی ثب ٔذاسای اختٕبٓی ؿٟش٘ٚذاٖ سا ثشسػی ٔیوٙذ .ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح آصٔ ٖٛایاٗ
فشهی ،ٝساثٌٔ ٝثجت ٔ ٚؼتمیٕی ثیٗ ٔتغیش دیٗداسی ثب ٔذاسای اختٕبٓی ؿٟش٘ٚذاٖ ٚخٛد داسد .یٔٙای ٞاش چاٝ
ٔیضاٖ دیٗداسی ؿٟش٘ٚذاٖ ثیؾتش ثبؿذٔ ،یضاٖ ٔذاسای اختٕبٓی ؿٟش٘ٚذاٖ  ٓٞثیؾتش ٔایثبؿاذ٘ .تابیح ایاٗ
فشهی ٝثب ٘تبیح تحمیمبت افشاػیبثی (٘ٛٔ ٚ )1390بٚاس (ٕٞ )2012ؼ ٛاػت .ثش اػابع ِ٘شیا ٝدٚسوایٓ وابسوشد
ٔ ٟٓدیٗ تمٛیت ٚخذاٖ خٕٔی  ٚا٘ؼدبْ اختٕبٓی اػت .ث ٝآتمبد دٚسویٓ ،دیٗٙٞ ،دبسٞبیی سا ثاشای ٚخاذاٖ
خٕٔی تدٛیض ٔیوٙذ  ٚا٘تِبس داسد و ٝآوبی خبٔٔ ٝآٖ سا دس٘ٚی وشد ٚ ٜثش ٔجٙبی آٖ ُٕٓ وٙٙذ .دس ساػاتبی
٘تبیح ث ٝدػت آٔذ ٜاص ٔذَ ٔٔبدِ ٝػبختبسی دس ایٗ پظٞٚؾ ٘ؼجت وبی اػىٛئش دسخ ٝآصادی ( )CMIN/DFیاب
وبی اػىٛئش ٘ؼجی  ،2/065ؿبخق ٘یىٛیی ثشاصؽ اكالح ؿذ )AGFI( ٜثب ٔمذاس P VALUE ،0/963ثٔ ٝمذاس
ٔ PCFI ،0/029مذاس ٕٞ ،0/598شا ٜثب ػبیش ؿبخق ٞابی ثاشاصؽ ٔمابدیش لبثاُ لجا َٛثاٛدٖ ٔاذَ سا ٘ـابٖ
ٔیدٙٞذ.
فشهی ٝػ ،ْٛساثٌ ٝآتٕبد اختٕبٓی ؿٟش٘ٚذاٖ ثب ٔذاسای اختٕبٓی آ٘بٖ ثشسػی ٔیوٙذ .ثب تٛخا ٝثا٘ ٝتابیح
آصٔ ٖٛایٗ فشهی ،ٝساثٌٔ ٝثجت ٔ ٚؼتمیٕی ثیٗ ٔتغیش آتٕبد اختٕبٓی ثب ٔذاسای اختٕابٓی ؿاٟش٘ٚذاٖ ٚخاٛد
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داسد .یٔٙی ٞش چٔ ٝیضاٖ آتٕبد اختٕبٓی ؿٟش٘ٚذاٖ ثیؾتش ثبؿذٔ ،یضاٖ ٔذاسای اختٕبٓی آ٘ابٖ ٞآ ثایؾتاش
ٔیثبؿذ٘ .تبیح آصٔ ٖٛایٗ فشهی ٝثب ٘تبیح تحمیك ٔیّش (ٕٞ )2005ؼ ٛاػات .ثاش اػابع ِ٘شیا ٝپبتٙابْ ٚخاٜٛ
ٌ٘ٛبٌ ٖٛػبصٔبٖٞبی اختٕبٓی ٓٞچ ٖٛآتٕبدٙٞ ،دبسٞب  ٚؿجىٞٝب و ٝثب تؼٟیُ الذٔبت ٕٞب ًٙٞوا ٝثبٓاث
ثٟجٛد وبسایی  ٚافضایؾ ػٌح آتٕبد اختٕبٓی دس خبٔٔٔ ٝیؿ٘ٛذ ٕٞ ٚچٙیٗ ایدبد فوبیی و ٝدس آٖ افاشاد ثاٝ
ٔجبدِ ٝافىبس ٓ ٚمبیذ خٛد ٔیپشداص٘ذ .ثشا٘ ٖٚیض تأثیش آتٕبد ثش ٔذاسا سا تأییذ وشد٘ ٚ ٜـبٖ داد ٜاػت و ٝآتٕابد
اختٕبٓی ثب ٔذاسا ساثٌٔ ٝثجت داسد  ٚحوٛس آٖ ثبٓث استمبی ٔذاسا ٘ؼجت ث ٝدیٍشاٖ ٔایؿاٛد (ثاشا:2006 ،ٖٚ
 .)57ثشای آصٔ ٖٛایٗ فشهی ٓٞ ٝاص تىٙیه ٔذَػبصی ٔٔبدالت ػبختبسی دس ثش٘بٔ ٝایٕٛع اػاتفبد ٜؿاذ واٝ
٘ؼجت وبی اػىٛئش دسخ ٝآصادی ( )CMIN/DFیب وبی اػىٛئش ٘ؼجی  ،1/062ؿبخق ٘یىٛیی ثاشاصؽ اكاالح
ؿذ )AGFI( ٜثب ٔمذاس  ،0/981ؿبخقٞبی ثشاصؽ تٌجیمی ( )CFIثٔ ٝمذاس  ٚ 1/000ؿبخق  TLIثٔ ٝماذاس 1
حبوی اص لبثُ لج َٛثٛدٖ ٔذَ اػت .ؿابخق ثاشاصؽ ٔمتلاذ سیـا ٝدٔ ْٚیابٍ٘یٗ ٔشثٔابت خٌابی ثاشآٚسد
 RMSEAثٔ ٝمذاس  ٚ 0/013ؿبخق ثشاصؽ تٌجیمی ٔمتلذ ( )PCFIثٔ ٝماذاس ٔ 0/533ایثبؿاذ واٞ ٝاش دٚ
ؿبخق ٔمتلذٔ ،مبدیش لبثُ لجٔ َٛیثبؿٙذ أب ٔمذاس ٘ P VALUEیبص ٔذَ ث ٝاكالح سا ٘ـبٖ داد وا ٝخٟات
ا٘دبْ اكالحبت الصْ ٔذَ ٔٔبدِ ٝػبختبسی ػٓ ٝبّٔی ٔشتج ٝد ْٚو ٝثب افضٚد ٜؿذٖ ٔتغیاش پٟٙابٖ آتٕابد ثاٝ
ٚخٛد أٙیت و ٝاص تّفیك دٔ ٚتغیش آتٕبد اختٕبٓی  ٚأٙیت ثٚ ٝخٛد آٔذ.
فشهی ٝچٟبسْ ،ساثٌ ٝاسصؽٞبی اثشاص ٚخٛد ثب ٔذاسای اختٕبٓی ؿٟش٘ٚذاٖ سا ثشسػی ٔیوٙاذ .ثاب تٛخا ٝثاٝ
٘تبیح آصٔ ٖٛایٗ فشهی ،ٝساثٌٔ ٝثجت ٔ ٚؼتمیٕی ثیٗ ٔتغیش آتٕبد اختٕبٓی ثب ٔاذاسای اختٕابٓی ؿاٟش٘ٚذاٖ
ٚخٛد داسد .یٔٙی ٞشچٔ ٝیضاٖ آتٕبد اختٕبٓی ؿٟش٘ٚذاٖ ثیؾتش ثبؿذٔ ،یضأٖذاسای اختٕبٓی آ٘بٖ  ٓٞثیؾتش
ٔیثبؿذ٘ .تبیح ایٗ فشهی ٝثب ٘تبیح تحمیك ٔمتذایی (ٕٞ )1389ؼٔ ٛیثبؿذ .ثش اػبع ِ٘شی ٝایٍّٟٙبست ،اخالق
ٔذاسا  ٚاحتشاْ ث ٝاسصؽٞب  ٚآتمبدات دیٍشاٖ٘ ،تید ٝسؿذ اسصؽٞابی اثاشاص ٚخاٛد اػات .اص ِ٘اش ایٍّٟٙابست،
ٌؼتشؽ لّٕش ٚا٘تخبة ا٘ؼب٘ی ٔٙدش ثٌ ٝشایؾ ث ٝػٕت اسصؽٞبی اثشاص ٚخاٛد ٔایٌاشدد .ثآ ٝجابست دیٍاش
اسصؽٞبی اثشاص ٚخٛد صٔب٘ی و ٝتٟذیذات ٚخٛدی وبٞؾ ٔییبثذ ،تٕبیُ ثٌ ٝؼتشد ٜؿذٖ داسد .ثش ایاٗ اػابع
دس خٛأْ داسای ِ٘بْ اسصؿی ٔجتٙی ثش اثشاص ٚخٛد تأویذ فضایٙذٜای ثش آصادیٞبی فشدی ٔاذاسا ٘ؼاجت ثا ٝػابیش
ٌشٟٞٚب  ٚافشاد ٔیٌشددٔ .ذَػبصی ٔٔبدالت ػبختبسی ٘ ٓٞـبٖ داد وا٘ ٝؼاجت وابی اػاىٛئش دسخا ٝآصادی
( )CMIN/DFیب وبی اػىٛئش ٘ؼجی  ،1/68ؿابخق ٘یىاٛیی ثاشاصؽ اكاالح ؿاذ )AGFI( ٜثاب ٔماذاس،0/97
ؿبخقٞبی ثشاصؽ تٌجیمی ( )CFIثٔ ٝمذاس  ٚ 0/997ؿبخق  TLIثٔ ٝمذاس  ،0/994ؿبخق ثاشاصؽ ٔمتلاذ
سیـ ٝدٔ ْٚیبٍ٘یٗ ٔشثٔبت خٌبی ثشآٚسد  RMSEAثٔ ٝمذاس  ٚ 0/04ؿبخق ثشاصؽ تٌجیمی ٔمتلاذ ()PCFI
ثٔ ٝمذاس ٔ 0/532یثبؿذ وٞ ٝش د ٚؿبخق ٔمتلذٔ ،مبدیش لبثُ لج َٛثٛدٖ ٔذَ سا ٘ـبٖ ٔیدٙٞذٞ .ش چٙذ P
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ٔ VALUEمذاس  0/096ث ٝدػت آٔذ ٜأب ثب تٛخ ٝث ٝفبكّ ٝدسخ ٝآصادی ( )DFاص ٔذَ اؿجبّ ٘ ٚضدیه ؿذٖ ثٝ
ػٕت ٔذَ اػتمالَ ،ایٗ ٔذَ ٌّٔٛة تّمی ٔیٌشدد.
فشهی ٝپٙدٓ ،ساثٌ ٝثیٗ فشدٌشایی ثب ٔذاسای اختٕبٓی ؿٟش٘ٚذاٖ سا ثشسػی ٔیوٙذ .ثب تٛخ٘ ٝتابیح آصٔاٖٛ
ایٗ فشهی ،ٝساثٌٙٔٔ ٝبداسی ثیٗ ٔتغیش فشدٌشایی ثب ٔذاسای اختٕبٓی ؿٟش٘ٚذاٖ ٚخٛد ٘ذاسد٘ .تبیح ایٗ فشهای،ٝ
ثب ٘تبیح تحمیك فشصاْ (ٕٞ ،)1395ؼٔ ٛیثبؿذ .ثش اػبع ِ٘شی ٝتشیب٘ذیغ ،دس فشًٞٙٞبی فشدٌشا ،تمذْ اٞذاف
فشدی ثش اٞذاف خٕٔی  ٚؿىٌُیشی سفتبس اختٕبٓی ثش ٔجٙبی ػٛد  ٚصیبٖ فشدی ٔیثبؿذ .آوبی فشًٞٙٞبی
فشدٌشا داسای ٓٙبكش فشدٌشاتش ٞؼتٙذ .فشدٌشاٞب دسٌ ٖٚشٜٞٚبی ثؼیبسی داس٘ذ  ٚوٕتش ثا ٝیاه ٌاشٚ ٜٚاثؼاتٝ
ٞؼتٙذ  ٚدس كٛست ٕٛٙٞایی ث ٝػبدٌی دسٌ ٖٚشٜٚؿبٖ سا تغییش ٔیدٙٞذ .ؿٛاستض ٔٔ ٓٞتمذ اػت و ٝفشدٌشاٞب،
اٞذاف فشدی سا ث ٝوبس ٔیٌیش٘ذ ؤ ٝیتٛا٘ذ ثب اٞذاف دسٌ ٖٚشٜٚؿبٖ ػبصٌبس ثبؿذ یب ٘جبؿذ  ٚاٌش ٔغبیشتی ثیٗ
ایٗ دٚ ٚخٛد داؿت ٝثبؿذ ،فشدٌشاٞب اِٛٚیت سا ث ٝاٞذاف فشدی ؿبٖ ٔیدٙٞذ .یبفتٞٝبی ٔذَ ٔٔبدِ ٝػابختبسی
٘ـبٖ داد و ٝایٗ ٔذَ داسای ؿشى ستج ٝثب دسخ ٝآصادی ٔ 4یثبؿذ أب داسای ؿشى ٔشتجا ٝیٔٙای وابی اػاىٛئش
ٕ٘ی ثبؿذ  ٚثشای اكالح ٔذَ ٚصٖ سٌشػی٘ٛی ٔتغیش پٟٙبٖ فشدٌشایی ثٔٔ ٝشف خٌْٕشایی سا ثشاثش یه لشاس دادٜ
ؿذ ٓٞ ٚچٙیٗ دس ِ٘ش ٌشفتٗ ٓذد چٟبس ثش آػتب٘ ٝؿبخقٞبی اكالح ٓٞ ٚچٙیٗ آصاد ٌزاسدٖ  ٚثبثات واشدٖ
پبسأتشٞب ٓٞ ،چٙبٖ ؿشى ٔشتج ٝثشلشاس ٍ٘شدیذٔ ،تغیش فشدٌشایی اص ٔذَ ٔٔبدِ ٝػبختبسی حزف ٌشدیذ.
فشهی ٝؿـٓ ،ساثٌ ٝثیٗ خضْا٘ذیـی ثب ٔذاسای اختٕبٓی ؿٟش٘ٚذاٖ سا ثشسػی ٔیوٙذ .ثاب تٛخا ٝثا٘ ٝتابیح
آصٔ ٖٛایٗ فشهی ،ٝساثٌٙٔٔ ٝبداسی ثیٗ ٔتغیش خضْا٘ذیـی ثب ٔذاسای اختٕبٓی ؿٟش٘ٚذاٖ ٚخٛد ٘ذاسد٘ .تبیح ایٗ
فشهی ٝثب ٘تبیح تحمیمبت حؼیٗصادٔ ٚ )1394( ٜمتذایی (ٕٞ )1389ؼٔ ٛیثبؿاذ .ثاش اػابع ِ٘شیاٞ ٝیٙىّای،
تٕبیالت فشدی ،تأثیش ٔ ٚـبسوت سا ثش ٔذاسا ٔـشٚى ٔیوٙذٕٔ .ىٗ اػات ٚیظٌایٞابیی ٔب٘ٙاذ دٌٕبتیؼآ ثاب
تحشیه ٔتفىشاٖ دٌٕبتیه ثٛٙٓ ٝاٖ خذاِی ثیٗ وٙـٍشاٖ و ٝثِ ٝحبٍ اخاللی خٛة یب ثذ ٞؼتٙذ اص یبدٌیشی
دٔٛوشاتیه خٌّٛیشی وٙذ .ایٗ چبسچٛة ؿٙبختی ٔیتٛا٘ذ ث ٝتغییش فشكت ثشای فشاٌیشی اسصؽ ٔذاسا دس یاه
ٔٛلٔیت ،ثِٛٙٔ ٝس تجّٛس ایٗ ٓمیذ ٜوٌ ٝشٜٞٚبی ٔتٔذد ٔٛسد تٙفش ،ؿبیؼت ٝحمٛق دٔٛوشاتیه ٘یؼاتٙذ ،وٕاه
وٙٙذ .ثشسػی ثشاصؽ یبفتٞٝبی ٔذَ ٔٔبدِ ٝػبختبسی ٘ـبٖ داد و ٝؿبخق ثشاصؽ ٔمتلذ سیـ ٝدٔ ْٚیابٍ٘یٗ
ٔشثٔبت خٌبی ثشآٚسد (ٕٞ ٚ )RMSEAچٙیٗ ٔمذاس ث ٝدػات آٔاذ ٜدس وابی اػاىٛئش ٘ؼاجی (ٚ )CMIN/DF
ؿبخق ثشاصؽ تٌجیمی ٔمتلذ ٘یبص ٔذَ ٔٔبدِ ٝػبختبسی ث ٝاكاالح سا ٘ـابٖ داد .ثٙابثشایٗ ثاب ثبثات واشدٖ
ٚاسیب٘غ ٔتغیش خضْ ا٘ذیـی ثش ٔتغیش ثبٚسٞبی ٌٔٙمی ثشاثش ثب ٓذد یاه ،وابی اػاىٛئش ٘ؼاجی ٔاذَ اص ٔماذاس
 5/065ثٔ ٚ 4/180 ٝمذاس  RMSEAاص  0/103ثٔ ٚ 0/091 ٝمذاس  PCFIاص  0/394ث 0/493 ٝؤ ٝماذاس لبثاُ
لجَٛتشی ٔیثبؿذ ،تغییش یبفت .ثٙبثشایٗ ثب تٛخ ٝث ٝخشٚخی ث ٝدػت آٔذ ٜاص ٔذَ اكالح ؿاذ ،ٜایاٗ ٔاذَ دس
ٔذَ ٔٔبدِ ٝػبختبسی ٟ٘بیی ثبلی ٔب٘ذ.

واکاوی جاهعهشناختی چالشها و فرصتهای هرتبط با هدارای اجتواعی در ...

فشهیٞ ٝفتٓ ،ساثٌ ٝاحؼبع أٙیت ثب ٔذاسای اختٕبٓی ؿٟش٘ٚذاٖ سا ثشسػی ٔیوٙاذ .ثاب تٛخا ٝثا٘ ٝتابیح
آصٔ ٖٛایٗ فشهی ،ٝساثٌٔ ٝثجت ٔ ٚؼتمیٕی ثیٗ ٔتغیش احؼبع أٙیت ثب ٔاذاسای اختٕابٓی ؿاٟش٘ٚذاٖ ٚخاٛد
داسد .یٔٙی ٞش چٔ ٝیضاٖ اػبع أٙیت ؿٟش٘ٚذاٖ ثیؾتش ثبؿذٔ ،یاضاٖ ٔاذاسای اختٕابٓی آ٘ابٖ ٞآ ثایؾتاش
ٔیثبؿذ٘ .تبیح ایٗ فشهی ٝثب ٘تبیح تحمیمبت ٔمتذایی ( ٚ )1389افشاػیبثی (ٕٞ )1390ؼٔ ٛیثبؿاذ .ثاش اػابع
ِ٘شی ٝد٘یغ چ ،ً٘ٛاحؼبع أٙیت اختٕبٓیٔ ،حٛس ثٚ ٝخٛد آٔذٖ ثشدثبسی  ٚفشایٙاذ ػابصٌبسی اػات ،صیاشا
أٙیت اختٕبٓی یىی اص ٔتغیشٞبی ٔ ٚ ٟٓاػبػی دس ساثٌ ٝثب ٔذاسای اختٕبٓی اػت  ٚفوابی أاٗ حابوٓ ثاش
خبٔٔ ،ٝفشكت ثیؾتشی سا ثشای  ٓٞپیٛػتٍی ٔ ٚذاسای اختٕبٓی دس خبٔٔ ٝفشأ ٓٞایػابصد .د٘ایغ چ٘ٛاً
ٔٔتمذ اػتٞ ،ش چیضی و ٝخٌش٘بنتش ثِ٘ ٝش ثشػذ ،وٓتش دس ٔٛسد آٖ ثشدثبسی ث ٝخشج داد ٜخٛاٞاذ ؿاذ  ٚثاٝ
ٕٞیٗ خٟت احؼبع أٙیت دس خبٔٔٔ ،ٝذاسای اختٕبٓی سا دس پی خٛاٞذ داؿت .ؿبخقٞبی وّی ثاشاصؽ ٞآ
٘ـبٖ داد ؤ ٝذَ ٔٔبدِ ٝػبختبسی تذٚیٗ ؿذ ٜخٟت ٔتغیش أٙیت لبثُ لجٕ٘ َٛیثبؿذ .ثٙبثشایٗ ٔاذَ ٔٔبدِاٝ
ػبختبسی تأثیش أٙیت ثش ٔذاسا ٔ ٚذَ ٔٔبدِ ٝػبختبسی تأثیش آتٕبد اختٕبٓی ثش ٔذاسا دس لبِت ٔذَ ػآ ٝابّٔی
ٔشتج ٝد ْٚثب افضٚد ٜؿذٖ ٔتغیش پٟٙبٖ آتٕبد ثٚ ٝخٛد أٙیت ًشاحی  ٚثب ا٘دبْ اكاالحبت الصْ ؿابخقٞابی
وّی ثشاصؽ ٘ـبٖ داد ؤ ٝذَ ٔٔبدِ ٝػبختبسی تذٚیٗ ؿذ ٜلبثُ لجٔ َٛیثبؿذ٘ .ؼاجت وابی اػاىٛئش دسخاٝ
آصادی ( )CMIN/DFیب وبی اػىٛئش ٘ؼجی  3/582حبوی اص یه ٚهٔیت لبثُ لج َٛثشای ٔذَ اػت .ؿابخق
٘یىٛیی ثشاصؽ اكالح ؿذ )AGFI( ٜثب ٔمذاس  0/937ثشسػی ٚهٔیت ؿبخقٞبی ثاشاصؽ تٌجیمای ( )CFIثاٝ
ٔمذاس  ٚ 0/989ؿبخق  TLIثٔ ٝمذاس  0/982حبوی اص لبثُ لج َٛثٛدٖ ٔذَ ٔیثبؿذٞ .ش چٙذ ؿبخق ثشاصؽ
ٔمتلذ سیـ ٝدٔ ْٚیبٍ٘یٗ ٔشثٔبت خٌبی ثشآٚسد ( )RMSEAثٔ ٝمذاس  0/082ثا ٝدػات آٔاذ ٜوا ٝثاب ػاٌح
اػتب٘ذاسد  0/05وٕی فبكّ ٝداسد أب ػبیش ٔمبدیش ث ٝدػت آٔذ ٜاص ػبیش ؿبخقٞبی ثشاصؽ ٕٞچا ٖٛؿابخق
٘ؼجت التلبد ( )PRATIOثٔ ٝمذاس  ،0/837ؿبخق ثشاصؽ ٙٞدبس ؿذٔ ٜمتلاذ ( )PNFIثأ ٝماذاس ٚ 0/768
ؿبخق ٔمتلذ ثشاصؽ تٌجیمی ٔمتلذ ( )PCFIثٔ ٝمذاس ٌّٛٔ 0/594ة  ٚلبثاُ لجا َٛثاٛدٖ ٔاذَ سا تأییاذ
ٔیوٙٙذ .ثِٛٙٔ ٝس لبثُ لج َٛثٛدٖ ؿبخقٞبی ثاشاصؽ دس ٔشحّا ٝا ٚ َٚلجاُ اص ٞشٌ٘ٛا ٝاكاالح دس ٔاذَ
ػبختبسی ثب اتخبر سٚیىشد دٔ ٚشحّٝایٔ ،ذَٞبی ا٘ذاصٌٜیشی ٔٛسد تدضیا ٚ ٝتحّیاُ  ٚدس كاٛست ٘یابص ٔاٛسد
اكالح لشاس ٌشفتٙذ٘ .ؼجت وبی اػىٛئش ثٔ ٝمذاس  3/538حبوی اص یه ٚهٔیت لبثُ لج َٛثاشای ٔاذَ اػات.
ؿبخق ٘یىٛئی ثشاصؽ اكالح ؿذ )AGFI( ٜثب ٔمذاس  ،0/836ؿبخقٞبی ثاشاصؽ تٌجیمای ( )CFIثأ ٝماذاس
 ٚ 0/939ؿبخق  TLIثٔ ٝمذاس ٕٞ ٚ 0/928چٙیٗ ؿبخق ثشاصؽ ٔمتلذ سیـ ٝدٔ ْٚیبٍ٘یٗ ٔشثٔبت خٌابی
ثشآٚسد  RMSEAثٔ ٝمذاس  ٚ 0/081ؿبخق ثشاصؽ تٌجیمی ٔمتلذ  PCFIثٔ ٝمذاس  0/786لبثُ لجا َٛثاٛدٖ
ٔذَ ٟ٘بیی سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ.
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ثِٛٙٔ ٝس پیؾثیٙی ساثٌٙٔٔ ٝبداسی ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ دیٗداسی ثب هشیت تٔییٗ ( ،)0/028آتٕبد اختٕبٓی
( ،)0/011اسصؽٞبی اثشاص ٚخٛد ( ٚ )0/023احؼبع أٙیات ثاب هاشیت تٔیایٗ ( )0/015اص تحّیاُ سٌشػایٖٛ
چٙذٌب٘ ٝاػتفبدٌ ٜشدیذ ؤ ٝمذاس هشیت تٔییٗ ٞش وذاْ اص ایاٗ ٔتغیشٞابی ٔؼاتمُ ،تغییاشات ٔتغیاش ٚاثؼاتٝ
ٔذاسای اختٕبٓی سا تجییٗ ٔیوٙذ .ثٙبثشایٗ ثاب تٛخا ٝثأ ٝتغیشٞابی ٚاسد ؿاذ ٜدس ٔٔبدِا ٝسٌشػای ٚ ٖٛػاٌح
ٔٔٙبداسی ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ اثشٌزاس ثش ٔتغیش ٚاثؼتٔ ٝذاسای اختٕبٓی و ٝوٓتش اص خٌبی ٔفاشٚم دس پاظٞٚؾ
( )0/05اػت  ٚثٕٞ ٝیٗ دِیُ ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ دیٗداسی ،آتٕبد اختٕبٓی ،اسصؽٞبی اثشاص ٚخٛد  ٚاحؼابع
أٙیت اختٕبٓی دس ٔذَ ٔٔٙبداس اػت .اص ثیٗ ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ تحمیك ،دیٗداسی ثاب هاشیت ثتابی (،)0/169
اسصؽٞبی اثشاص ٚخٛد ثب هشیت ثتبی ( ،)0/152احؼابع أٙیات ثاب هاشیت ثتابی ( ،)0/123احؼابع آتٕابد
اختٕبٓی ثب هشیت ثتبی ( ٚ )0/105فشدٌشایی ثب هشیت ثتبی ( ،)0/041آ٘ٔٛی ثب هشیت ثتابی ( ٚ )0/05خاضْ
ا٘ذیـی ثب هشیت ثتبی (ٔ )0/06یثبؿذ.
ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ث ٝدػت آٔذ ٜاص ایٗ پظٞٚؾ ثِٛٙٔ ٝس افضایؾ ٔذاسای اختٕبٓی  ٚسفاْ چابِؾٞابی آٖ
پیـٟٙبدٞبی صیش اسائٔ ٝیٌشدد:
ٌ -1ؼتشؽ ٌٔبِٔبت ّٕٓی  ٕٝٞخب٘جٕٞ ٚ ٝب ًٙٞثشای ؿٙبخت ٞشچ ٝثیؾتش ؿبخقٞاب ٔ ٚؤِفاٞٝابی
ٔٛثش ثش ٔذاسای اختٕبٓی  ٚتأثیش ٓذْ ٔذاسا ثش ا٘ٛاّ ٔخبًشات پیؾسٚی دس وـٛس حبئض إٞیت اػت.
 -2اػتفبد ٜاص سػب٘ٞٝب ثِٛٙٔ ٝس تِٛیذ ثش٘بٔٞٝبی ٔٙبػت دس خٟت آٔاٛصؽ  ٚاستمابی فشٙٞاً تحٕاُ ٚ
ٔذاسای اختٕبٓی دس ثیٗ ؿٟش٘ٚذاٖ٘ .مؾ سػب٘ٞٝب  ٚخب٘ٛاد ٜدس حٛصٔ ٜاذاسای اختٕابٓیٚ ،الٔیتای ا٘ىبس٘بپازیش
اػت وٛٔ ٝسد غفّت ٚالْ ؿذ ٜاػت.
 -3تشٚیح فشٌ ًٙٞفت ٚ ٌٛٚتٔبُٔ ػبص٘ذ ٜثب دیٍشاٖ دس حُ تٔبسهبت ثایٗ افاشاد ٌ ٚاشٜٞٚاب اص ًشیاك
ثش٘بٔٞٝبی ٕ٘بیـی ٌ ٚفتٍٔ ٛحٛس دس وبٞؾ تٙؾٞب دس سٚاثي اختٕبٓی ٔؤثش خٛاٞذ ثٛد.
 -4هشٚسی اػت تب  ٓٞصیؼتی ٔؼبِٕت آٔیض دس خبٔٔ ٝثب پزیشؽ  ٚاحتشاْ ٔتمبثُ ث ٝت ّٛٙافىابس ٓ ٚمبیاذ
تمٛیت ؿٛد  ٚافشاد ثب افضایؾ تحُٕ خٛد پزیشؽ ثیؾتشی ٘ؼجت ث ٝیىذیٍش داؿت ٝثبؿٙذ  ٚفشٙٞاً ٔاذاسای
اختٕبٓی ؿىُ ٌیشد چشا و ٝسٓبیت احتشاْ ٔتمبثُ ث ٝحفَ وشأت ا٘ؼبٖٞب دس خبٔٔٔ ٝیا٘دبٔذ.
ٔ -5تأ ػفب٘ٔ ٝذاسای ػیبػی خبیٍبٙٔ ٜبػجی دس وـٛس ٘ذاسد ٘ ٚیبص اػت و ٝایاٗ ٔفٟا ْٛخابی خاٛد سا دس
خبٔٔ ٝثبص وٙذ  ٚتٟٔذ ث ٝؿٙبخت ،احتشأْ ،ـبسوتٌ ،فت ٚ ٌٛٚتفب ٓٞثب دیٍشا٘ی ؤ ٝتفبٚت  ٚحتی ٔتوابد ثاب
ٔب ٔیا٘ذیـٙذ ،هشٚسی اػت و ٝایٗ أش ث ٝتٛػٔ ٝحمٛق ؿٟش٘ٚذی وٕه ٔیوٙذ .ثب فشًٙٞػابصی دس حاٛصٜ
ٔذاسای اختٕبٓی  ٚفشٍٙٞی ٔیتٛا٘یٓ خبٔٔٝای ٓبسی اص خـ٘ٛت  ّٕٛٔ ٚاص ٟٔشثب٘ی اختٕبٓی سا تدشث ٝوٙیٓ.
ٔ -6ذاسای فشٍٙٞی دس خبٔٔ ٝایشاٖ إٞیت ٚیاظٜای داسد ،صیاشا ایاشاٖ ٔتاأثش اص فشآیٙاذ ٘ٛػابصی ثاٛدٚ ٜ
پذیذٜٞبیی ٓٞچٟٔ ٖٛبخشت ُٟٛ ٚس سػب٘ٞٝب دس ایشاٖ ؿذت ٌشفت ٝاػت و ٝپشاوٙاذٌی ٌ ٚؼاتشدٌی ٓمبیاذ،
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سفتبسٞب ،آداة  ٚسػ ٚ ْٛخّك  ٚخٞٛب سا ثٕٞ ٝشا ٜداؿت ٝو ٝاص ایٗ سٔ ٚذاسا ثٛیظ ٜدس ثٔذ فشٍٙٞی حبئض إٞیات
اػتٓٞ .چٙیٗ ایشاٖ ثِ ٝحبٍ تبسیخی داسای الٛاْ ،فشًٞٙٞب ،خشد ٜفشًٞٙٞب  ٚصثبٖ ٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛاػت وٝ
ث ٝتجْ آٖ ٔذاسای فشٍٙٞی إٞیت ٔییبثذ  ٚاص ایٗ ِٔٙش ٔذاسای فشٍٙٞی ثؼتش ٕٟٔی ثشای ٔذاسای ػیبػای ٚ
اختٕبٓی اػت.
 -7افضایؾ ٘ـبى اختٕبٓی ػجت وبٞؾ ٔیضاٖ خـ٘ٛتٞبی اختٕبٓی ،ا٘حاشافٞابی اختٕابٓی  ٚاستمابی
ػٌح ػالٔت خؼٕی  ٚسٚا٘ی ؿٟش٘ٚذاٖ  ٚافضایؾ ٔذاسای اختٕبٓی ٔیؿٛد.
 -8تأ ٔیٗ أٙیت التلبدی  ٚؿغّیٙٞ ،دبسٞبی اختٕبٓی ٔمج ٚ َٛاٍِٞٛبی ػیبػیٔ ،زٞجی  ٚاختٕبٓی دس
پیؾٌیشی اص وبٞؾ ٔذاسای اختٕبٓی ٔٛثش ٔیثبؿٙذ.
 -9ثِٛٙٔ ٝس ٕٞبٍٙٞی خٟب٘ی هشٚسی اػت و ٝافشاد ،اختٕبٓبت ّٔ ٚتٞب ،ؿخلیت چٙذفشٍٙٞی خب٘ٛادٜ
ثـشی سا ثپزیش٘ذ  ٚثذاٖ احتشاْ ثٍزاس٘ذ .ثذٔ ٖٚذاسا ،كّح ٕ٘یتٛا٘ذ ٚخٛد داؿت ٝثبؿذ  ٚثذ ٖٚكاّح ،تٛػأٚ ٝ
دٔٛوشاػی ٚخٛد ٘خٛاٞذ داؿت.
 -10سٚاثي اختٕبٓی ،استجبى ٔثجتی ثب ٔذاسای اختٕبٓی داسد .ثٙبثشایٗ تٛػٟٔٔ ٝبستٞبی اختٕبٓی اص ًشیك
ٟ٘بدٞبیی ٕٞچ ٖٛخب٘ٛادٔ ،ٜذسػ ،ٝدا٘ـٍبٞ ٜب  ٚػبصٔبٖٞب ٔیتٛا٘ذ ثؼتش الصْ سا ثشای ثشلشاسی سٚاثي ثیؾتاش
دس خبٔٔ ٝسا فشا ٓٞػبصد.
مىابع

 افشاػاایبثی ،حؼاایٌٗٔ .)1390( .بِٔاا٘ ٝمااؾ ٔااذاسا دس ا٘ؼاادبْ اختٕاابٓی .پبیاابٖ٘بٔاا ٝدوتااشی سؿااتٝخبٔٔٝؿٙبػی .دا٘ـٍب ٜؿیشاص.
 ایٍّٟٙبست ،س٘ٚبِذٛ٘ .)1389( .ػبصی ،تغییش فشٍٙٞی  ٚدٔٛوشاػای .تشخٕاٝی یٔماٛة احٕاذی .تٟاشاٖ:ا٘تـبسات وٛیش.
 پشیٗ ،الس٘غ .)1374( .سٚاٖؿٙبػی ؿخلیت ِ٘ -شیا ٚ ٝتحمیاك .تشخٕاٝی ٔحٕاذ خٔفاش خاٛادی ٚپشٚیٗ وذیٛس .تٟشاٖٛٔ :ػؼ ٝخذٔبت فشٍٙٞی سػب.
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