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بررسي اعتماد اجتماعي و رابطه بیه ابعاد آن در بیه جواوان تهراوي
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چكيذٌ
افتٕبز ارتٕبفی اظ رّٕ ٝضبذعٞبی سطٔبی ٝارتٕبفی است و ٝوبٞص یب افعایص آٖ ٔىتٛا٘س تأحیط ثسیبض
ظیبزى ثط سبذتبضٞبى ربٔق ٚ ٝضٚاثظ ارتٕبفى آٖ زاضت ٝثبضس .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ،زض زٞٝٞبى اذیط ایٗ ٔٛضٛؿ ٘ؾط
ثسیبضى اظ ٘ؾطیٝپطزاظاٖ ٔغطح فّ ْٛارتٕبفى ضا ث ٝذٛز رّت وطز ٜاستٞ .سف اغّى ایٗ پژٞٚص پبسد ث ٝایٗ
سؤاَ است ؤ ٝیعاٖ افتٕبز ارتٕبفی زض ثیٗ رٛا٘بٖ تٟطا٘ی زض چ ٝسغحی لطاض زاضت ٚ ٝضاثغ ٝثیٗ اثقبز افتٕبز
ارتٕبفی چٍ ٝ٘ٛاست؟ ثسیٗ ٔٙؾٛض پس اظ ٔطٚض زیسٌبٜٞبی ٘ؾطی ٙٔ ٚبثـ تزطثی ،چبضچٛة ٔفٟٔٛی تّفیمی
تٙؾیٓ  ٚزض لبِت آٖ فطضیبت اغّی ٔغطح ٛٔ ٚضز آظٔ ٖٛلطاض ٌطفتٙس .حزٓ ٕ٘ٝ٘ٛی ٘ 402فط ثٛز ٜو ٝثب تٛرٝ
ث ٝضبذع تٛسق ٝیبفتٍی ٔٙبعك ٌ 22ب٘ ٝضٟط تٟطاٖ اظ ٔیبٖ رٛا٘بٖ ثبالی  15سبَ ٔٙبعك س( ٝثبال)ٞ ،طت
(ٔتٛسظ) ٞ ٚفس( ٜپبییٗ) ضٟط تٟطاٖ ثب ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ذٛضٝای چٙس ٔطحّ ٝا٘تربة ضس ٜاست .تحمیك اظ ٘ٛؿ
پیٕبیطی ثٛز ٚ ٜثطای ثطضسی فطضیبت اظ آظٔ ٖٛپیطس ٚ ٖٛثطضسی ضاثغ ٝثیٗ ٔتغیطٞب اظ ضٌطسی ٖٛچٙس ٔتغیطٜ
استفبز ٜضس ٜاست٘ .تبیذ ٘طبٖ ٔیزٞس ثیٗ اثقبز افتٕبز ارتٕبفی ثب یىسیٍط ضاثغٔ ٝقٙبزاضی ٚرٛز زاضز  ٚضست
ایٗ ضاثغ ٝزض حس ثبالیی ٔیثبضس.
کليذ ياشٌ :افتٕبز ارتٕبفی ،افتٕبز ثٙیبزی ،افتٕبز ثیٗ ضرػی  ٚافتٕبز ٟ٘بزی.
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 -1مقذمٍ
افتٕبز یىی اظ رٙجٞٝبی ٔ ٟٓضٚاثظ ا٘سب٘ی  ٚظٔیٝٙسبظ ٔطبضوت ٕٞ ٚىبضی ٔیبٖ افضبی ربٔقٝ
است .یىی اظ اغ َٛاِٚی ٝظ٘سٌی ارتٕبفی زاضتٗ افتٕبز ث ٝیىسیٍط است .اٌط افطاز ربٔق ،ٝث ٝیىسیٍط
افتٕبز ٘ساضت ٝثبضٙس تسا ْٚظ٘سٌی زضٛاض ذٛاٞس ثٛز .چطخٞبی ظ٘سٌی ثط ٔحٛض افتٕبز ث ٝیىسیٍط زض حبَ
حطوت است .إٞیت افتٕبز زض ضٚاثظ  ٚپی٘ٛسٞبی ارتٕبفی ثٌٝ٘ٛٝای است ؤ ٝیتٛاٖ افتٕبز ضا یىی اظ
فٙبغط اسبسی ظ٘سٌیارتٕبفی تّمی ٕ٘ٛز و ٝظٔی ٝٙتقبُٔ ٕٞ ٚیبضی ضا زض اثقبز ٔرتّف ربٔقٌ ٝستطش
ٔی زٞس .ثب ٌستطش افتٕبز زض ربٔق ،ٝافطاز ثس٘ ٖٚیبظ ث ٝوٙتطَ ضسٕی  ٚثط پبی ٝافتٕبز ٔتمبثُ ث ٝیىسیٍط ،ثط
ضٚاثظ ذٛز ٘ؾبضت ٔیوٙٙس  ٚأٛض ذٛز ضا ازاضٔ ٜیٕ٘بیٙس  ٚتٟٙب زض چٙیٗ غٛضتی افطاز احسبس أٙیت
وطز٘ ٚ ٜؾٓ  ٚحجبت حبوٓ ٔیٌطزز .زض فضبی ٔجتٙی ثط افتٕبز اثعاضٞبیی چ ٖٛظٚض  ٚوٙتطَ ضسٕی ضطٚضت
ذٛز ضا اظ زست زاز ٚ ٜافطاز ثط پبی ٝافتٕبز زض ضٚاثظ ارتٕبفی ثٔ ٝجبزِٔ ٝیپطزاظ٘س .اظ ایٗ ض ٚافتٕبز ضا
ٔیتٛاٖ ٟٔٓتطیٗ ٔؤِف٘ ٝؾٓ ارتٕبفی لّٕساز وطز ،ثٕٞ ٝیٗ رٟت آیع٘طتبت ث ٝزضستی ٔتصوط ٔیضٛز وٝ
ٕٟٔتطیٗ ٔسأِ٘ ٝؾٓ ارتٕبفی ثطای ثٙیبٍ٘صاضاٖ ربٔقٝضٙبسی افتٕبز ٕٞ ٚجستٍی ارتٕبفی است .یقٙی
ثس ٖٚا٘سزبْ ٛ٘ ٚفی افتٕبز ،پبیساضی ٘ؾٓ ارتٕبفی غیط ٕٔىٗ است(چّجی .)12:1375 ،احیبء اغُ افتٕبز
زض ضٚاثظ ثیٗ رٛا٘بٖ ٟ٘ ٚبزٞبی ٔرتّف سیبسی ،ازاضی ،التػبزی  ٚلضبیی ٘یع ذٛز اظ یه سٛٔ ٛرت
حٕبیت ٔقٛٙی اظ فطز  ٚاظ سٛی زیٍط ٔٛرت لبفسٜٙٔسی  ٚا٘تؾبْ ارتٕبفی است و ٝزض ٔزٕٛؿ ،پیص
ضططٞبی الظْ ثطای أٙیت ارتٕبفی ٔحسٛة ٔیض٘ٛس.
زض ٌصضت ٝافتٕبز ث ٝفٛٙاٖ ٔٛضٛفی ضرػی ٔغطح ثٛز ٜأطٚظ ٜثب تٛسق ٝضٚاثظ  ٚتقبٔالت ثیٗ
ضرػی ٘ ٚیع اضتجبط ثب ز٘یبی پیطأ ،ٖٛافتٕبز ٚیژٌی ثیٗ ضرػی  ٚتطویجی اظ ظٔیٞٝٙبی ارتٕبفی  ٚفطزی
پیسا وطز ٜاست .ثب ٌستطش ٔسض٘یتٛ٘ ٝؿ تقبُٔ ثب ٔحیظ پیطأ ٖٛوٞ ٝیچ ضٙبذتی اظ آٖ ٘ساضیٓ ٔب٘ٙس حطوت
زض تبضیىی ثٛز ٚ ٜثب چبِصٞبیی ٔٛارٔ ٝی ضٛز و ٝتٟٙب ضاٞجطز ضطٚضی ثطای فبیك آٔسٖ ثط ایٗ ٔطىالت
افتٕبز ٔیثبضس.
افتٕبز ارتٕبفی فبّٔی ٔ ٟٓزض رٟت حطوت چطخٞبی تٛسق ٝرٛأـ ٔیثبضس .ظیطا و ٝافتٕبز پصیطی
ضٚحیٔ ٝطبضوت ضا ٔیبٖ افطاز ربٔق ٝافعایص ٔیزٞس .ثط ٕٞیٗ اسبس افتٕبز ضا زض تقبٔالت ارتٕبفی ثٝ

فٛٙاٖ ٘ٛفی «ٌطیس ارتٕبفی »1فُٕ ٔیوٙس وِ ٝج ٝتیع تضبزٞب  ٚوطٕىصٞبی ارتٕبفی ضا ٘طْتط ٔیوٙس

 ٚأىبٖ ٔطبضوت ٕٞ ٚىبضی ضا فطأ ٓٞیآٚضز؛ ٔطبضوتی و ٝزض ٟ٘بیت ،ذٛز ٔٙزط ث ٝافعایص افتٕبز
ارتٕبفی ٔ ٓٞیضٛز.
1 - Social Lubricant

ثطضسی افتٕبز ارتٕبفی  ٚضاثغ ٝثیٗ اثقبز آٖ زض ثیٗ رٛا٘بٖ تٟطا٘ی
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 -2طرح مسألٍ
زض سبی ٝافتٕبز تقبٔالت ارتٕبفی ایزبز ٔیضٛز  ٚضٟط٘ٚساٖ ثٔ ٝحیظ پیطأ ٖٛذٛز احسبس تقّك
پیسا ٔیوٙٙس .افتٕبز ارتٕبفی پیص ضطط ٕٞىبضی ٔ ٚطبضوت ارتٕبفی ضٟط٘ٚساٖ ث ٝضٕبض ٔیضٚز؛ ثٝ
ٔیعا٘ی و ٝافتٕبز ارتٕبفی وبٞص ٔییبثسٕٞ ،ىبضی ٔ ٚطبضوت ضٟط٘ٚساٖ ثب زیٍطاٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ٔطبضوت
ارتٕبفی آٟ٘ب ٘یع تمّیُ پیسا ٔیوٙسٞ .ط زٔ ٚتغیط ٔطبضوت ارتٕبفی  ٚافتٕبز ارتٕبفی ٘ ٝفمظ اظ
ٚیژٌیٞبی تٛسق ٝارتٕبفی زض رٛأـ ٔحسٛة ٔیضٛز ،ثّى ٝثب ٔتغیطٞبی زیٍط تٛسق ٝارتٕبفی زض تقبُٔ
است  ٚظٔی ٝٙضا ثطای ضضس التػبزی ٔ ٚطبضوت فقبال٘ٔ ٝیبٖ ضٟط٘ٚساٖ ٟٔیب ٔیسبظز  ٚزض ٟ٘بیت ظٔیٝٙسبظ
ٌستطش ٟ٘بزٞبی ٔس٘ی ٔیضٛز .اظ سٛی زیٍط ظٔی ٝٙثسظ فبْ ٌطایی ضا فطأ ٓٞیسبظز  ٚثط فىس ضقف
تٕبیالت ٔیبٌٖطٞٚی ث ٝفسْ حس افتٕبز فٕٔٛی ٌ ٚستطش ذبظٌطایی ٔیا٘زبٔس  ٚپیبٔسٞبی ظیب٘جبضی
ٕٞچ :ٖٛوبٞص ٔطبضوت ارتٕبفی  ٚتٕبیُ ث ٝأٛض ذیطی ،ٝافعایص ا٘حطافبت  ٚافتیبز  ٚفطٚپبضی ذب٘ٛازٜ
 ٚضىبف ثیٗ ٘سّی ضا زض پی ذٛاٞس زاضت و ٝثطضسی إٞیت ٔ ٚیعاٖ تأحیطٌصاضی ٞط یه اظ ایٗ ٔتغیطٞب
ذٛز ث ٝتحمیك ٔفػُ ارتٕبفی ٘یبظٔٙس است.
ثط اسبس تئٛضی ٌیس٘ع افتٕبز ثٙیبزی ثط ضٚی افتٕبز ثیٗ ضرػی  ٚافتٕبز ٟ٘بزی ٕٞ ٚچٙیٗ افتٕبز
ثیٗ ضرػی ثط افتٕبز ٟ٘بزی تأحیط ٔیٌصاضز .ث ٝثیبٖ زیٍط زض ٘ؾطیبت ٌیس٘ع افتٕبز ثٙیبزی ثیط٘ٚیتطیٗ
ٔتغیط ثٛز ٜو ٝزض زٚضاٖ وٛزوی  ٚتحت تأحیط اِٚیٗ ٔطالجبٖ ضىُ ٌطفت ٝاست  ٚزض لبِت افتٕبز ثیٗ
ضرػی ٌستطش یبفت ٚ ٝزض ٟ٘بیت ثط افتٕبز ٟ٘بزی تأحیط ٔیٌصاضز.
ث ٝعٛض ذالغٔ ٝسأِ ٝایٗ تحمیك فجبضت است اظ ایٙى ٝآیب افتٕبز ٟ٘بزی رٛا٘بٖ ٕٞب٘ٙس تئٛضی ٌیس٘ع
ٔتأحط اظ افتٕبز ثیٗ ضرػی  ٚافتٕبز ثٙیبزی است .ایٙى ٝافتٕبز ارتٕبفی رٛا٘بٖ زض س ٝثقس افتٕبز ثیٗ
ضرػی،افتٕبز ثٙیبزی ٚافتٕبز ثٟ٘ ٝبزٞب چٍ ٝ٘ٛاست .ثب چٙیٗ ضٚیىطزی ٞسف ایٗ ٔمبِ٘ ٝیع ضٙبذت
افتٕبز ارتٕبفی رٛا٘بٖ زض س ٝثقس افتٕبز ثیٗضرػی ،افتٕبز ثٙیبزی  ٚثب تأویس ثط افتٕبز ثٟ٘ ٝبزی ٔیثبضس.
 -3پيشيىٍ تحقيق
اظ ٔطٟٛضتطیٗ تحمیمبت زض حٛظ ٜافتٕبز ٔی تٛاٖ ث ٝتحمیك ایٍّٟٙبضت اضبض ٜوطزٚ.ی افتٕبز ٔتمبثُ
ضا ثرطی اظ ٘طبٍ٘بٖ فطٍٙٞی پبیساضی ٔیزا٘س و ٝث ٝثمبی زٔٛوطاسی ٔٙزط ٔیٌطزز .اظ ٘ؾط ٚی افتٕبز یه
پسیس ٜفطٍٙٞی است و ٝتزبضة تبضیری ٔطزْ ث ٝآٖ ضىُ ٔیزٞس .ثٙبثطایٗ زض ٔقطؼ تغییط لطاض زاضز اظ
ظٔیٝٙیبثیٞبی ث ٝفُٕ آٔس ٜزض ٔٛضز فطٔ ًٙٞس٘ی چٙیٗ استٙجبط ٔیضٛز ؤ ٝطزْ وطٛضٞبیی و ٝزاضای
سٙت زیطپبی زٔٛوطاسی ٞستٙس ،اظ ٔیعاٖ افتٕبز ٔتمبثُ ثیطتطی ثطذٛضزاضا٘س (ایٍّٟٙبضت.)36-43 :1373 ،
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زض حٛظ ٜتحمیمبت زاذّی أیط وبفی( )1374زض تحمیمی تحت فٛٙاٖ افتٕبز ارتٕبفی  ٚفٛأُ ٔؤحط
ثطآٖ ث ٝایٗ یبفت ٝزست ٔییبثس و ٝیىی اظ فٛأُ اغّی ایزبز افتٕبز ارتٕبفی تقبٔالت اؽٟبضی استٚ .ی
تٛغیٔ ٝیوٙس و ٝثبیس ظٔیٞٝٙبیی و ٝضجى ٝاضتجبعی ثیٗ ٔطزْ (سطٔبی ٝارتٕبفی) ضا ٌستطزٔ ٜیسبظز،
افعایص یبثس  ٚثسیٗ تطتیت ثس ٚ ٜثستبٖٞبی فبعفی ٔیبٖ افطاز  ٚسبیط افضبی ربٔق ٝغٛضت ٌیطز.
ٕٞچٙیٗ یبفتٞٝبی ٚی احسبس تقّك ارتٕبفی ضا ثط ضٚی افتٕبز ارتٕبفی ٔؤحط ٔیزا٘س.
زض تحمیمی زیٍط تٛسظ فٙبیت ٕٞ ٚىبضا٘ص ()1391ثب ٞسف ثطضسی ضاثع ٝافتٕبز ارتٕبفی (تقٕیٓ
یبفتٟ٘ ٚ ٝبزی) ثب احسبس أٙیت ارتٕبفی رٛا٘بٖ  29 -15سبِٜی سبوٗ ضٟطٞبی ضیطاظ  ٚیبسٛد ا٘زبْ
ٌطزیس٘ .تبیذ آ٘بِیع وٚٛاضیب٘س ٘طبٖ زاز احسبس أٙیت ارتٕبفی پبسرٍٛیبٖ ثیطتط تحت تأحیط افتٕبز لطاض
زاضز تب ٔحُ سى٘ٛت آ٘بٖٕٞ .چٙیٗ ،افتٕبز ارتٕبفی تقٕیٓ یبفتٟ٘ ٚ ٝبزیٞ ،ط زٛٔ ،ٚرت افعایص احسبس
أٙیت ارتٕبفی ٔیض٘ٛس؛ أب تأحیط افتٕبز ٟ٘بزی ثط افعایص احسبس أٙیت سیبسی  ٚلضبیی چٙسیٗ ثطاثط
تأحیط افتٕبز تقٕیٓ یبفت ٝاستٟ٘ .بیتبً ایٗؤ ٝیعاٖ احسبس أٙیت فٕٔٛی  ٚالتػبزی ثٕٞ ٝبٖ ا٘ساظ ٜافتٕبز
ٟ٘بزی ،تحت تأحیط افتٕبز تقٕیٓ یبفت ٝلطاض زاضز.
حیسضآثبزی ( )1389زض تحمیمی و ٝثب ٞسف ثطضسی فٛأُ ارتٕبفی  ٚفطٍٙٞی ٔؤحط ثط ٔیعاٖ افتٕبز
ارتٕبفی رٛا٘بٖ زض استبٖ ٔبظ٘سضاٖ ا٘زبْ زاز ٜاست ،ث ٝایٗ یبفت ٝزست یبفت ؤ ٝیعاٖ تحػیالت  ٚعجمٝ
ارتٕبفی ضاثغٙٔ ٝفی ٔ ٚقىٛسی ثب ٔیعاٖ افتٕبز ارتٕبفی زاضتٝاست .اضتجبعبت ا٘سب٘ی ،ربٔقٝپصیطی
ذب٘ٛازٌی  ٚافتمبزات زیٙی ثب افتٕبز ارتٕبفی ضاثغٔ ٝخجت ٔ ٚستمیٕی زاضت ٝاستٔ.زٕٛؿ ایٗ ٔتغیطٞب
 43/2زضغس تغییطات ٔیعاٖ افتٕبز ارتٕبفی ضا تجییٗ ٔیوٙٙسٔ .تغیطٞبی اضتجبعبت ا٘سب٘ی  ٚربٔقٝپصیطی
ذب٘ٛازٌی ث ٝتطتیت ثیطتطیٗ تأحیط ضا ثطافتٕبز ارتٕبفی رٛا٘بٖ زاض٘س٘ .تبیذ ٘طبٍ٘ط آٖ است ؤ ٝیعاٖ
افتٕبز ثٙیبزیٗ زض ثیٗ رٛا٘بٖ ثیطتط  ٚثبالتط اظ سبیط ٌٞٝ٘ٛبی افتٕبز (افتٕبز تقٕیٓ یبفت ٚ ٝا٘تعافی) است.
ٕٞچٙیٗ افتٕبز زضٌ ٖٚطٞٚی زض ربٔق ٝثیطتط اظ افتٕبز ثطٌ ٖٚطٞٚی ٔیثبضس.
 -4چارچًب وظري
افتٕبز اظ اثقبز ٌ٘ٛبٌٛٔ ٖٛضز تٛر ٝا٘سیطٕٙساٖ فّ ْٛارتٕبفی لطاض ٌطفتٞ ٚ ٝط یه اظ زیسٌب ٜذٛز
ث ٝثطضسی آٖ پطزاذتٝا٘س .چبضچٛة ٘ؾطی ایٗ ٔمبِٔ ٝجتٙی ثط زضن ٌیس٘ع اظ افتٕبز ٔیثبضس ،أب لجُ اظ عطح
٘ؾطیبت ٌیس٘ع ،ث ٝعٛضٌصضا ثٕٟٔ ٝتطیٗ ٘ؾطیٞٝب زض ذػٛظ افتٕبز اضبضٔ ٜیضٛز.
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ث٘ ٝؾط ظیُٕ یىی اظ ٟٔٓتطیٗ ضطایظ ٔجبزِ ٝافتٕبز است ،ثس ٖٚافتٕبز فٕٔٛی افطاز ٘سجت ثٝ
یىسیٍط ،ربٔق ٝتزعیٔ ٝیٌطزز .ثٙبثطایٗ افتٕبز یىی اظ ٕٟٔتطیٗ ٘یطٞٚبی تطویجی زض ٖٚربٔق ٝاست .ظیُٕ
ثط ایٗ ثبٚض است ،ثس ٖٚاحتطاْ ،حكضٙبسی یب ٚفبزاضی ربٔق ٝث ٝسبزٌی ٕ٘یتٛا٘س ٚرٛز زاضت ٝثبضس.
فٙبغطی و ٝآٖ ضا ظ٘سٔ ٍٝ٘ ٜیزاض٘سٙٔ ،بفـ ضرػی افضبء ،ظٚضٌٛیی ،آضٔبٌٖطایی  ٚفمیس ٜاٌط تٛسظ
ٚفبزاضی تىٕیُ ٍ٘طززٕ٘ ،یتٛا٘ٙس ،ربٔق ٝضا اظ تزعی ٝضسٖ ٔػ ٍٝ٘ ٖٛزاض٘س (ثبضثبضا.)63 :1996 ،
فٛوٛیبٔب ،ثب ٘ٛفی ضٚیىطز التػبزی ثٔ ٝسأِ ٝافتٕبز ٔیپطزاظز ٚی ٔقتمس است و ٝتٕبْ تالشٞبی
التػبزی افٓ اظ ازاض ٜوطزٖ یه ٔغبظ ٜوٛچه تب ایزبز یه ضطوت فؾیٓ وبٔپیٛتطی ٘ ٝثٚ ٝسیّ ٝافطاز ،ثّىٝ
ثٚ ٝسیّ ٝتطىیالتی غٛضت ٔیٌیطز و ٝالظٔ ٝآٖ ٚرٛز ٔیعاٖ ظیبزی اظ ٕٞىبضیٞبی ارتٕبفی است .ثٝ
٘ؾط التػبززا٘بٖ ،تٛا٘بیی سبظٔبٖزٞی تطىیالت التػبزی ٘ ٝتٟٙب ثط ٟ٘بزٞبیی چ ٖٛحمٛق تزبضی ،لطاض
زاضز ،ثّىٔ ٝستّعْ ٔزٕٛف ٝلٛا٘یٗ  ٚاغ َٛاذاللی ٘ب٘ٛضتٝای است و ٝاسبس افتٕبز ارتٕبفی ضا تطىیُ
ٔیزٞسٚ .رٛز افتٕبز زض ثیٗ افضبی یه تطىیالت التػبزی ثٔ ٝیعاٖ ظیبزی ٔیتٛا٘س ٞعی ٝٙآٖ ضا وبٞص
 ٚوبضایی ٛٔ ٚفمیت آٖ ضا افعایص زٞس .ث ٝافتمبز فٛوٛیبٔب ٞط چ ٝیه ٌط ٜٚارتٕبفی زاضای ضقبؿ افتٕبز
ثبالتطی ثبضس ،سطٔبی ٝارتٕبفی ثیصتطی ٘یع ذٛاٞس زاضت .ضقبؿ افتٕبز زض فطًٞٙٞبی ٔرتّف ثٝ
ٌٞٝ٘ٛبی ٔتفبٚتی ٔطبٞسٔ ٜیضٛز .ث ٝعٛض ٔخبَ زض فطٔ ًٙٞطزْ چیٗ  ٚثیصتط سبوٙبٖ آٔطیىبی التیٗ،
سطٔبی ٝارتٕبفی ظیبزی زض ثیٗ ذب٘ٛازٜٞب ٌ ٚطٜٞٚبی زٚستب٘ ٝضرػی ٚرٛز زاضز .أب ایٗ ٌطٜٞٚب ثٝ
ضست زاضای افتٕبز وٕی ٘سجت ث ٝافطاز ذبضد ٌط ٜٚذٛز ٞستٙس .ثطای ایٗ ٌطٜٞٚب افتٕبز ث ٝافطاز ذبضد
ٌط ٜٚثسیبض ٔطىُ  ٚحتی غیطٕٔىٗ است .زض چٙیٗ فطًٞٙٞبیی ٞط وسی ذٛز ضا فمظ ٔتقّك ث ٝیه
ذب٘ٛاز ٚ ٜیب ٌطٔ ٜٚیزا٘س .ثٙبثطایٗ زض ایٗ فطًٞٙٞب ،ضطوتٞب فٕستبً ٔبٞیت ذب٘ٛازٌی زاضت ٚ ٝث٘ ٝسضت
اظ ٔحسٚز ٜاِٚی ٝذٛز ثعضيتط ٔیض٘ٛس .ایٗ أط ثبفج ٔیضٛز و ٝفقبِیت ایٗ ضطوتٞب ٔحسٚز ضس ٚ ٜثٝ
احتٕبَ ظیبز فٕط آٖٞب ٘یع وٛتبٌ ٜطزز  ٚزض ٘سُٞبی ثقسی ایٗ ذب٘ٛازٜٞب ،اظ ثیٗ ثط٘ٚس٘ .مص اغّی زض
التػبز ایٗ وطٛضٞب ث ٝفٟس ٜسطٔبی ٝارتٕبفی  ٚضقبؿ افتٕبز ٔٛرٛز زض ضٚاثظ تزبضی  ٚتجبزالت ثیٗ
ضجىٞٝبی افتٕبز ذب٘ٛازٌی است (فٛوٛیبٔب.)70-71 :1379 ،
وّٕٗ ث ٝثحج وّی افتٕبز ٕٞ ٚچٙیٗ ضاثغ ٝأیٗ  ٚافتٕبز وٙٙس ٜپطزاذت ٝاست .آ٘چ ٝاظ ٘ؾط ٚی زض
ایٗ ضاثغ٘ ٝمص ٕٟٔی ایفب ٔیوٙس ،اعالفبت زضست است .آٌبٞی افطاز اظ سٛز  ٚظیبٖ افتٕبز ذیّی ثٝ
تػٕیٌٓیطی آ٘بٖ وٕه ٔیوٙس (وّٕٗ .)160 :1377 ،وّٕٗ ٔقتمس است ٚضقیت ٔطتطی ثبفج ثٚ ٝرٛز
آٔسٖ ٘ؾبْ افتٕبز ٔتمبثُ ٔیضٛز و ٝاظ ثقضی رٟبت تقٕیٓ ضٚاثظ ٔتمبثُ است ایٗ ٚضقیت ٍٙٞبٔی ثٝ
ٚرٛز ٔی آیس و ٝتقسازی وٙطٍط  ٕٝٞث ٝفقبِیتی اضتغبَ زاض٘س و ٝزض ٘تیز ٝحبغُ اظ آٖ ٍٕٞی ٘فـ ٔطبثٟی
زاض٘س  ٚثقالٞ ٜٚط یه زض لطثب٘ی ٘ىطزٖ ٔٙبفـ زیٍطی زض پطزاذتٗ ث ٝفقبِیتٞبی ٔٛضز فاللٔ ٝطتطن ٘فقی
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زاضز .ایٗ سبذتبض ارتٕبفی ،تقٕیٓ ٘ؾبْ ز ٚوٙطٍطی افتٕبز ٔتمبثُ است .أب ضبُٔ تقساز ثیطتطی وٙطٍط
است (ٕٞبٖ.)288 :
ٔبضتیٗ زٚئیچ زض ظٔی ٝٙافتٕبز ثط ٔجبزِ ٝثیٗ افطاز تأویس زاضز .ایٗ ٘ؾطی ٝث٘ ٝؾطی ٝثبظى ٔزٕٛؿ
غیطغفط ٔطٟٛض است؛ یقٙى زض ضاثغٔ ٝجتٙى ثط افتٕبز ،سٛز یه عطف ٔسبٚى ثب ظیبٖ زیٍطى ٘یست ٕٝٞ ٚ
ثبظیٍطاٖ ٔى تٛا٘ٙس سٛز ثجط٘س  ٚیب  ٕٝٞآٟ٘ب ظیبٖ ثجیٙٙس .زض ایٗ ثبظى ،سٛز  ٚظیبٖ زٚعطف تبثقى اظ
ا٘تربةٞبى ذٛز  ٚزیٍطى است  .أب اظ سٛیى ،زض ایٗ ضاثغ ٝأىب٘ى ثطاى ضفتبض فمال٘ى افطاز ٚرٛز ٘ساضز؛
ٍٔط ایٙى ٝثتٛا٘ٙس ث ٝیىسیٍط افتٕبزوٙٙس.زٚئیچ ضفتبض افتٕبز وطزٖ ضا وٙصٞبیى تٛغیف ٔىوٙس وٝ
آسیتپصیطى ضرع (افتٕبزوٙٙس )ٜضا ٘سجت ث ٝزیٍطى (افتٕبزض٘ٛس )ٜو ٝضفتبضش زض ٚضقیت ٚیژٜاى
تحت وٙتطَ فطز ٘یست ،افعایص ٔىزٞسٚ .ضقیتى و ٝزض آٖ ظیبٖ افتٕبزوٙٙس ،ٜزض غٛضت سٛءاستفبزٜ
زیٍطى (افتٕبزض٘ٛس )ٜثیطتط اظ ٔٙفقتى است و ٝضرع (زض غٛضت فسْ سٛءاستفبز )ٜزضیبفت ذٛاٞس وطز
(ظاٞسی  ٚاربلّ.)98 : 1384 ،ٛ

1

2

ٌیس٘ع افتٕبز ضا غٛضتی اظ ایٕبٖ ٔیضٕبضز و ٝزض آٖ ،اعٕیٙبٖ ث ٝپیبٔسٞبی احتٕبِی پبیجٙسی ثٝ
چیعی ٔتفبٚت اظ غطف ف ٟٓضٙبذتی ضا ثیبٖ ٔیوٙس.افتٕبز ثٔ ٝقٙبی رٟص زض فضبی تقٟس است یب حتی
ثٔ ٝقٙبی ٘ٛؿ ویفیت ایٕبٖ وبستی ٘بپصیط و ٝث ٝعطظ ذبظ ثب غیجت زض ظٔبٖ ٔ ٚىبٖ پی٘ٛسٞبی رب٘ب٘ ٝزاضز
(ٌیس٘ع ة.)38 :1378 ،
حبَ چٙب٘چ ٝفطز ضٚیسازٞبی ٔحیظ پیطأ٘ٛی ضا فبلال٘ ٝ٘ ٚ ٝاتفبق تطریع زٞس٘ ،بچبض ث ٝاحتیبط ٚ
زلت ثیص اظ حس ٔطس ْٛزض أٛض ظ٘سٌی ضٚظٔطٔ ٜیضٛز و ٝث ٝسٛء ؽٗ زایٕی  ٚتطٙذ فضبی شٙٞی ٚ
فىطی أ ٚیا٘زبٔسٚ .ی ٔیٌٛیس ،زض رٛأـ ٔسضٖ ٔب ثب ثیٍبٍ٘بٖ ث ٝفٛٙاٖ اضربظ ثٔ ٝقٙبی وبُٔ آٖ
اسبسبً  ٓٞوٙص ٘ساضیٓ .ثٚ ٝیژ ٜزض ثسیبضی اظ ٔحیظٞبی ضٟطی ٔب ثٌٝ٘ٛ ٝای وٓ  ٚثیص زایٕی ثب زیٍطاٖ
 ٓٞوٙص زاضیٓ و ٝیب ذٛة ٕ٘ی ضٙبسیٓضبٖ  ٚیب لجالً ٞطٌع آٟ٘ب ضا٘سیسٜایٓ (ٌیس٘عٌ .)96-98 :1388 ،یس٘ع
ٔیٌٛیس :تحىیٓ افتٕبز ضطط ثبظ ضٙبذت ٛٞیت ضٚضٗ اضیبء  ٚاضربظ است .اٌط افتٕبز ثٙیبزی پطٚضش
٘یبفت ٚ ٝیب ز ٚپّٟٛیی شاتی آٖ ترفیف ٘یبفت ٝثبضس٘ ،تیزٝاش اضغطاة ٚرٛز زایٕی است (ٌیس٘ع اِف،
)119 :1388
اظ ٘ؾط ٚی ٔیتٛاٖ افتٕبز ثٙیبزیٗ ضا ث ٝاحسبس أٙیت ٚرٛزی و ٝحبِتی زض٘ٚی زض فمساٖ اضغطاة
است ٔطتجظ ٕ٘ٛز .ث ٝفمیسٌ ٜیس٘ع ،ثط احط تٛسق٘ ٝؾبْٞبی ا٘تعافی ،افتٕبز ث ٝاغ َٛغیطضرػی ٘ ٚیع افتٕبز
1-

Faith
2 - Confidence
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ث ٝزیٍطاٖ ٘بضٙبس ،ثطای ظ٘سٌی ارتٕبفی ٌطیع ٘بپصیط ٔیضٛز .ایٗ ٘ٛؿ افتٕبز غیطضرػی ثب افتٕبز ثٙیبزی
تفبٚت زاضز .زض ایٙزب ٘یع ٘یبظ ضٚا٘ی ٘یطٙٔٚسی ث ٝیبفتٗ زیٍطاٖ لبثُ افتٕبز ٚرٛز زاضزِٚ ،ی ث٘ ٝسجت
ٔٛلقیتٞبی ارتٕبفی پیص اظ ٔسضٖ ،پی٘ٛسٞبی ضرػی ٟ٘بزٔٙس چٙساٖ ٚرٛز ٘ساض٘س .زض ایٙزب لضی ٝزض
اغُ ایٗ ٘یست و ٝثسیبضی اظ ٚیژٌیٞبی ارتٕبفی و ٝپیص اظ ایٗ زٚض ٜثرطی اظ ظ٘سٌی ضٚظا٘ ٝیب «رٟبٖ
حیبتی» ضا ٔیسبذتٙس ،اظ ضز ٜذبضد ضس ٚ ٜزض ٘ؾبْٞبی ا٘تعافی فزیٗ ٌطتٝا٘س .ثّى ٝثط فىس ثبفت ٚ
غٛضت ظ٘سٌی ضٚظا٘ ٝثٕٞ ٝطا ٜزٌطٌ٘ٛیٞبی ارتٕبؿ ٌستطزٜتط ،ضىُ تبظٜای پیسا وطزٜا٘س(ٌیس٘ع اِف،
 .)143 :1388زض فیٗ حبَ ٚر ٝفٕس ٜافتٕبز پبیثٙسیٞبی ثیچٟطٜای است و ٝفٕستبً زض ٘ؾبْٞبی
ترػػی ٔقٙب ٔییبثس  ٚایٗ ٔسأِ ٝاسبسبً چٙساٖ اظ إٞیت ثطذٛضزاض است ؤ ٝبٞیت ٟ٘بزٞبی ٔسضٖ فٕیمبً
ٚاثست ٝثٔ ٝىب٘سیٓٞبی افتٕبز ث٘ ٝؾبْٞبی ا٘تعافی ثٚ ٝیژ٘ ٜؾبْٞبی ترػػی است (ٕٞبٖ .)99 :ث٘ ٝؾط
ٚی ٘ؾبْٞبی وبضضٙبسی ٘یع ظٔبٖ ٔ ٚىبٖ ضا زض پطا٘تع ٔیٌصاض٘سِٚ ،ی اظ عطیك ٌستطزٖ ثقضی ضٚشٞبی
اعالفبت فٙی و ٝافتجبض آٟ٘ب ٔستمُ اظ فبٔالٖ یب ٔطتطیب٘ی است و ٝآٟ٘ب ضا ث ٝوبض ٔیثٙس٘س زض ربٔقٞٝبی
ٔسضٖ ایٗ ٌ٘ ٝ٘ٛؾبْٞب فٕالً ث ٝتٕبْ ٚر ٜٛظ٘سٌی ارتٕبفی ضأ ٜییبثٙس٘ .ؾبْٞبی ترػػی ٔٙحػط ثٝ
حٛظٞ ٜبی وبضضٙبسی فٙی ٘یستٙس ،ثّى ٝث ٝحٛظ ٜضٚاثظ ارتٕبفی  ٚحتی ث ٝذػٛغیتطیٗ ٌٛضٞٝبی شٗٞ
 ٚفىط ٔب ٘یع ضأ ٜییبثٙس .پعضهٔ ،طبٚض  ٚآسیتضٙبس زض ٘ؾبْٞبی ترػػی فػط تزسز ثٕٞ ٝبٖ ا٘ساظٜ
زا٘طٕٙس تىٙسیٗ یب ٟٔٙسس إٞیت زاض٘س (ٌیس٘ع .)38 :1388 ،ث٘ ٝؾط ٌیس٘ع رسایی فطز اظ ٘ؾبْٞبی
ترػػی ،رع زض زٚضٜٞبیی غطفبً وٛتبٔ ٜست ٘ ٚبٔٙؾٓ أىبٖ٘بپصیط است ،حتی زض غٛضت رسایی ٔٛلت،
ثسیبضی اظ رٙجٞٝبی «فضبی زا٘ص  ٚاعالفبت ضسٕی» ٕٞ ٚچٙیٗ ثسیبضی اظ فٙبغط تطىیُ زٙٞس ٜظ٘سٌی
ضٚظٔط ٜتحت تأحیط ٕٞیٗ ٘ؾبْٞب ضىُ ٔیٌیطز (ٌیس٘ع.)44 :1388 ،
ٌیس٘ع ٔیپٙساضز افتٕبز تٟٙب ث ٝضٚاثظ ٔیبٖ افطاز فبزی ٔ ٚترػػبٖ اضتجبط ٘ساضز ،ثّى ٝث ٝفقبِیتٞبی
وسب٘ی ٘یع ٚاثستٝا٘س و« ٝزض٘ »ٖٚؾبْٞبی ا٘تعافی ربی زاض٘س (ٌیس٘ع اِف .)103 :1388 ،ث٘ ٝؾط ٚی ٘مبط
زستطسی ٕٞبٖ ٘مبط پی٘ٛس افطاز یب رٕـٞبی غیطٔترػع ثب ٕ٘بیٙسٌبٖ ٘ؾبْٞبی ا٘تعافیا٘س٘ ،مبط زستطسی
ٞط چٙس و٘ ٝمبط آسیتپصیطی ٘ؾبْٞبی ا٘تعافی ضا ٘طبٖ ٔیزٙٞس أب زض ضٕٕٗٞ ،بٖ پی٘ٛس ٌبٜٞبییا٘س وٝ
زض آ٘زب افتٕبز ضا ٔیتٛاٖ حفؼ یب ثٙب وطز (ٌیس٘ع اِف .)105 :1388 ،ث ٝغٛضتی وّی ٔیتٛاٖ چبضچٛة
٘ؾطی ٌیس٘ع ضا ث ٝغٛضت ٕ٘ٛزاض ظیط تػٛیط ٕ٘ٛز:
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ومًدار چارچًب کلی وظريات گيذوس در باب اعتماد
افتٕبز ضرػی

ٔتغیطٞبی ظٔیٝٙای

افتٕبز ثٙیبزی

أٙیت ٚرٛزی

ضطایظ سبذتبضی ٚ
ضیٜٞٛبی ارتٕبفی وطزٖ

ٔتغیطٞبی والٖ
افتٕبز ا٘تعافی

ایٗ ٔسَ ٌٛیبی آٖ است و ٝافتٕبز ثٙیبزی و ٝذٛز اظ ضیٜٞٛبی ارتٕبفی وطزٖ  ٚتطثیت زٚضاٖ وٛزوی فطز
٘طأت ٔیٌیطز .ثط افتٕبز ضرػی  ٚافتٕبز ا٘تعافی تأحیطٌصاض استٞ .ط یه اظ ٚر ٜٛسٌ ٝب٘ ٝافتٕبز ثب
أٙیت ٚرٛزی اضتجبعی ٔستمیٓ زاضز .ث ٝفجبضت زیٍط افعایص افتٕبز سجت افعایص أٙیت ٚرٛزی ٔیٌطزز
 ٚاحسبس ٘بأٙی ٚرٛزی ٔطتجظ ثب فمساٖ افتٕبز ث ٝغٛض سٌ ٝب٘ ٝذٛز ٔیثبضس  ٚاِجت ٝتسا ْٚاحسبس
أٙیت ث ٝافعایص ٞط یه اظ ٚر ٜٛافتٕبز ٔیا٘زبٔسٕٞ .چٙیٗ ضطایظ پیطیٗ  ٚتأحیط ٔٛلقیتٞبی تبضیری وٝ
زض ضیٜٞٛبی ارتٕبفی وطزٖ ٘ ٚیع چٍٍ٘ٛی ضىٌُیطی ٟ٘بزٞبی فقّی ٔتزّی ٞستٙس ،زض افتٕبز ٔؤحط ٚالـ
ٔیض٘ٛس .اثقبز افتٕبز اِجت ٝتحتتأحیط ٔتغیطٞبی ظٔیٝٙای (٘ؾیط ٚیژٌیٞبی فطزی ،پبیٍب ٜالتػبزی ،ارتٕبفی،
٘سُ ٔ ٚ )..ٚتغیطٞبی سغح والٖ و ٝثب اثقبز ٔسض٘یت ربٔق ٝزض اضتجبعٙس ،لطاض زاض٘س.
 -5مذل تحقيق
ایٗ ٔغبِق ٝث ٝز٘جبَ آٖ است و ٝافتٕبز ارتٕبفی رٛا٘بٖ ضا زض س ٝثقس افتٕبز ثیٗضرػی رٛا٘بٖ ثب
ٌط ٜٚرٛا٘بٖ -و ٝزض ٘تیز ٝتقبُٔ ٔب ثب زیٍطاٖ ضىُ ٔیٌیطز  ٚافتٕبز ثٙیبزی و٘ ٝطبٖ اظ ٍ٘بٔ ٜب ث ٝز٘یبی
پیطأ ٖٛزاضز -ربٔق ٝپصیطی  ٚتقبُٔ رٛا٘بٖ ثب ٘ؾبْ اضظضیٛ٘ ٚ -ؿ س ْٛافتٕبز و ٝحبِت ا٘تعافیتطی زاضز
ٔ ٚقغٛف ث ٝافتٕبز ٔب ثٟ٘ ٝبزٞب استٛٔ ،ضز ثطضسی لطاض زٞس.

ثطضسی افتٕبز ارتٕبفی  ٚضاثغ ٝثیٗ اثقبز آٖ زض ثیٗ رٛا٘بٖ تٟطا٘ی
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افتٕبز ارتٕبفی
افتٕبز ثیٗ ضرػی

+
افتٕبز ثٙیبزی

+
+
افتٕبز ٟ٘بزی

 -6فرضيٍ َاي تحقيق
 ث٘ ٝؾط ٔیضسس ثیٗ ٔیعاٖ افتٕبز ثیٗ ضرػی ثب افتٕبز ٟ٘بزی ضاثغٔ ٝقٙیزاضی ٚرٛز زاضز. ث٘ ٝؾط ٔیضسس ثیٗ ٔیعاٖ افتٕبز ثٙیبزی ثب افتٕبز ٟ٘بزی ضاثغٔ ٝقٙیزاضی ٚرٛز زاضز. ث٘ ٝؾط ٔیضسس ثیٗ ٔیعاٖ افتٕبز ثٙیبزی ثب افتٕبز ثیٗ ضرػی ضاثغٔ ٝقٙیزاضی ٚرٛز زاضز.-7تعاريف مفًُمی ي عملياتی متغيرَا
اعتماد اجتماعی
تعريف مفًُمی :افتٕبز فجبضت است اظ فسْ تطزیس ٘سجت ث ٝوٙصٞبی زیٍطاٖ زض آیٙسٜ
(ظتٔٛىب.)50 :1387،
تعريف عملياتی :افتٕبز ارتٕبفی زض چبضچٛة ٔفٟٔٛی ایٗ ٔغبِق ٝاظ عطیك حبغُ رٕـ س ٝضىُ
افتٕبز ثٙیبزی ،ثیٗ ضرػی ٟ٘ ٚبزی ٔٛضز سٙزص لطاض ٌطفت ٝاست  ٚپس اظ ٚ ٓٞظٖسبظی ٌٛیٞٝبی
ٔطثٛط ث ٝس ٝضىُ افتٕبز ٕ٘ط ٜافتٕبز ارتٕبفی ٔحبسج ٝذٛاٞس ضس.
اعتماد بىيادي
تعريف مفًُمی :ایٗ ٘ٛؿ اظ افتٕبز ضا ٔیتٛاٖ زاضتٗ حسٗ ؽٗ ٘سجت ث ٝافطاز ربٔق ٝرسای اظ
تقّكٞب ثٌ ٝطٜٞٚبی لٔٛی  ٚلجیّٝای تقطیف وطز.
تعريف عملياتیٙٔ :ؾٛض اظ ایٗ ٔتغییط ثبٚض  ٚذٛشثیٙی ث ٝذٛز  ٚزیٍطاٖ  ٚاعٕیٙبٖ ث ٝاستٕطاض
ظ٘سٌی  ٚضٚی ٘سازٖ حٛازث یب ثطذٛضزٞبی ٘بٔٙبست  ٚغیطٔٙتؾط ٜاست.
اعتماد بيه شخصی
تعريف مفًُمی :افتٕبز ثیٗ ضرػی ذٛز ضا زض ضٚاثظ چٟط ٜث ٝچٟط٘ ٜطبٖ ٔیزٞس .ایٗ ضىُ اظ
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اضتجبط ٔٛا٘ـ اضتجبعی ضا ٔطتفـ ٔیسبظز  ٚثب وبستٗ اظ حبِت زفبفی ،ثبفج ٔؤحطتط ضسٖ تقبٔالت
ٔیٌطزز .افتٕبز ثیٗ ضرػی ،تقبٔالت ٔیبٖ زٚستبٖ ،ذٛیطب٘ٚساٖٕٞ ،سبیٍبٖٕٞ ،ىبضاٖ ٕٞ ٚچٙیٗ افتٕبز
ٔیبٖ ضییس  ٚوبضٔٙسأٖ ،قّٓ  ٚضبٌطز  ٚغیط ٜضا زض ثط ٔیٌیطز.
تعريف عملياتیٙٔ :ؾٛض اظ افتٕبز ثیٗضرػی ثبٚض ث ٝأیٗ ثٛزٖ افطاز  ٚاحسبس غٕیٕیت ٘ ٚعزیىی
ذبعط ثب آ٘بٖ است.
اعتماد وُادي
تعريف مفًُمی :افطاز ٕٞچٙیٗ ٔیتٛا٘ٙس زضثبضٔ ٜیعاٖ اضظش افتٕبز ٘سجت ث٘ ٝؾبْٞبی ا٘تعافی ٘ؾیط
ٟ٘بزٞب زاضای ثبٚضٞبیی ثبضٙس .ایٗ ٘ٛؿ افتٕبز ث ٝغٛضت تقٕیٓ یبفت ٝفطاتط اظ ضٚاثظ چٟط ٜث ٝچٟط ٜلطاض
ٔیٌیطز .اظ ایٗ فطایٙس ٔیتٛاٖ تحت فٛٙاٖ سغح ٟ٘بزی افتٕبز ٘بْ ثطز .ایٗ ٕٞبٖ چیعی است وٌ ٝیس٘ع آٖ
ضا ایس ٜافتٕبز ث٘ ٝؾبْٞبی ترػػی ٔی٘بٔس.
تعريف عملياتیٙٔ :ؾٛض اظ افتٕبز ٟ٘بزی ،افتمبز ث ٝوبضآیی ،حجبت  ٚاستٕطاض ثط٘بٔٝضیعی زض آٟ٘ب است.
زض چبضچٛة ٔفٟٔٛی ایٗ ٔغبِق ٝافتٕبز ٟ٘بزی زض س ٝضىُ وّی ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌطفت ٝضس ٜاست.
 -8ريش تحقيق ي ومًوٍ تحقيق
ضٚش تحمیك ٔغبِق ٝثٝضٚش پیٕبیص  ٚاظ ٘ٛؿ تجیٙی است  ٚاثعاض ٌطزآٚضیزازٜٞب  ٚاعالفبت
ٔػبحج ٝحضٛضی ٔجتٙی ثط پطسطٙبٔ ٝثٛز ٜاست .زض ایٗ تحمیك ٚاحس تحّیُ ٚ ٚاحس ٔطبٞس ،ٜفطز ٔیثبضس.
ثب استفبز ٜاظ فطٔ َٛوٛوطاٖ حزٓ ٕ٘٘ 384 ٝ٘ٛفط ثطآٚضز ضس اِجت ٝزض ٟ٘بیت ثب تٛر ٝث ٝاحتٕبَ فسْ
پبسرٍٛیی ثب ٘ 402فط اظ رٛا٘بٖ ضٟط تٟطاٖ ٔػبحج ٝحضٛضی ٔجتٙی ثط پطسطٙبٔ ٝغٛضت ٌطفت ٝاست.
اثتسا ٔٙبعك ٌ 22ب٘ ٝضٟط تٟطاٖ ضا ثط اسبس ضبذع تٛسقٝیبفتٍی ث ٝس ٝذٛض ٝضٕبَٔ ،طوع  ٚرٛٙة
تمسیٓ ٌطزیسٙٔ.بعك ضٕبَ (ٙٔ ،)7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1بعك ٔطوع (ٙٔ ،)15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8بعك
رٛٙة (ٔ)22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16یثبضس .سپس ثب ضٚش ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی احتٕبَ سبز ٜیه ٔٙغم ٝاظ
ضٕبَ ضٟط تٟطاٖ (ٔٙغم ٝس ،)ٝیه ٔٙغم ٝاظ ٔطوع ضٟط تٟطاٖ (ٔٙغمٞ ٝطت)  ٚیه ٔٙغم ٝاظ رٛٙة ضٟط
تٟطاٖ(ٔٙغمٞ ٝفس )ٜا٘تربة ضس٘س .سپس ثباستفبز ٜاظ ضٚش ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی عجمٝای ٘ ٚبٔتٙبست ثب حزٓ ٞط
عجم ٝتقساز ٕ٘ٞ ٝ٘ٛط ٔٙغمٔ ٝطرع ٌطزیس ٜاست .زض ٔطحّ ٝثقس ث ٝتػبزف سٔ ٝحّ ٝاظ ٔحالت ٔٙغمٝ
ا٘تربة  ٚزض زاذُ ٔحّ ٝث ٝتػبزف ثّٛوی ثطای ٔػبحج ٝا٘تربة ٌطزیس  ٚسپس زض زاذُ ثّٛنٞب،
پبسرٍٛیبٖ ث ٝضٚش ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی سیستٕبتیه ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ تطویت سٙی  ٚرٙسی ا٘تربة  ٚثب آ٘بٖ
ٔػبحج ٝغٛضت ٌطفت ٝاست.
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ثطضسی افتٕبز ارتٕبفی  ٚضاثغ ٝثیٗ اثقبز آٖ زض ثیٗ رٛا٘بٖ تٟطا٘ی
 -9اعتبار ي ريايی

ضٚش ٞبی ٔرتّفی ثطای ثطضسی ضٚائی تحمیك ٚرٛز زاضز .زض پژٞٚص حبضط ٘یع لجُ اظ تٙؾیٓ ٟ٘بیی،
ثٙٔ ٝؾٛض افتجبضسٙزی پطسطٙبٔ ٝاظ ضٚش افتجبض غٛضی استفبز ٜضس ٜاست ،ثسیٗ ٌ ٝ٘ٛو ٝپطسطٙبٔ ٝزض
اذتیبض افطاز ٔترػع ٌصاضت ٝضس ٚ ٜثب تأسی اظ ٘ؾط آ٘بٖ افتجبض پطسطٙبٔ ٝاضظیبثی ضس ٜاستِٚ .ی تسٚیٗ
ٟ٘بیی پطسطٙبٔ ٝپس اظ ا٘زبْ تست اِٚی ٚ ٝسٙزص ضٚایی( )Reliabilityآٖ ٘ ٚیع ثب اغالح  ٚحصف
ثطذی ٌٛیٞٝب ،سبذت ٟ٘بیی پیسا وطز ٜاست .ثطای سٙزص ضٚایی سؤاالت اظ آظٔ ٖٛآِفبی وط٘ٚجبخ استفبزٜ
ٌطزیس ٜاست .رس َٚظیط ٘تبیذ تحّیُ ضٚایی ٔتغیطٞب ضا ٘طبٖ ٔیزٞس.
ضزیف

ٔتغیط

تقساز ٌٛی ٚ ٝسٛاالت

ضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ

1

افتٕبز ثیٗ ضرػی

10

0.85

2

افتٕبز ٟ٘بزی

9

0.87

3

افتٕبز ثٙیبزی

5

0.75

 -10يافتٍَاي تحقيق
یبفتٞٝب زض س ٝثرص :اِف) یبفتٞٝبی تٛغیفی ،ة) تحّیُ زٔ ٚتغیط ٚ ٜآظٔ ٖٛفطضیٞٝبی تحمیك ٚ
د) تحّیُ چٙس ٔتغیط ٚ ٜثطاظش ٔسَ تحّیّی تٙؾیٓ ضسٜا٘س.
 -1-10يافتٍَاي تًصيفی
الف -اعتماد بيه شخصی
ٕٞبٖ عٛض و ٝزض رس َٚظیط ٔطبٞسٔ ٜیضٛز ،افتٕبز ثیٗ ضرػی 35/1 ،زضغس پبسرٍٛیبٖ زض حس
وٓ  ٚذیّی وٓ 37/3 ،زضغس ٔتٛسظ 27/6 ،زضغس زض حس ظیبز  ٚذیّی ظیبز ٔیثبضس .زض ذػٛظ
ٌٛیٞ ٝبی ٔطثٛط ث ٝافتٕبز ثیٗ ضرػی ثبالتطیٗ افتٕبز ٔطثٛط ث ٝافضبی ذب٘ٛاز ٜثب ٔیبٍ٘یٗ ٚ 4/46
ذٛیطب٘ٚساٖ ٘عزیه ثب ٔیبٍ٘یٗ  3/66ثٛزٕٞ ٚ ٜچٙیٗ پبییٗتطیٗ افتٕبز ٔطثٛط ث ٝافطاز ٔ ٓٞحّ ٝثب ٔیبٍ٘یٗ
ٕٛٞ ٚ 2/25عٙبٖ ثب ٔیبٍ٘یٗ ٔ 2/19یثبضس.
جذيل شمارٌ  1وتايج تًصيف اعتماد بيه شخصی
فبُٔ

ٔٛاضز

ٔیبٍ٘یٗ

ٔیعاٖ افتٕبز
ظیبز

ذیّی ظیبز

اظ  1تب 5

64/6

4/46
3/66
2/89

ذیّیوٓ

وٓ

ٔتٛسظ

افضبی

افضبی ذب٘ٛازٜ

2/0

4/2

4/5

24/7

ذب٘ٛازٜ

ذٛیطب٘ٚساٖ ٘عزیه

9/8

6/5

17/3

41/0

25/4

زیٍطاٖ

ذٛیطب٘ٚساٖ زٚض

18/5

19/8

24/8

27/8

9/0
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٘عزیه

زیٍطاٖ
زٚض

زٚستبٖ

12/0

15/3

23/0

33/0

16/8

3/27

ٕٞىبضاٖ

9/5

20/8

36/3

28/0

5/4

2/99

ٕٞسبیٍبٖ

21/6

24/1

22/6

25/4

6/2

2/70

افطاز ٔ ٓٞحّٝ

34/2

29/4

17/5

15/5

3/5

2/25

افطاز  ٓٞلٔ ٓٞ ٚ ْٛصٞت

34/5

22/5

19/8

19/0

4/3

2/36

ٕٞطٟطیبٖ یب ٚ ٓٞالیتیٞب

34/6

22/3

20/8

19/3

3/0

2/34

ٕٛٞعٙبٖ(ٔ ٓٞیٟٙبٖ)

36/8

25/5

21/8

13/5

2/5

2/19

7/5

27/6

37/3

23/4

4/2

2/89

ضبذع افتٕبز ثیٗ ضرػی

ب  -اعتماد وُادي
یبفتٞٝبی ایٗ تحمیك ٘طبٖ ٔیزٞس ،افتٕبز ٟ٘بزی 32/1 ،زضغس پبسرٍٛیبٖ زض حس وٓ  ٚذیّی وٓ،
 35/3زضغس ٔتٛسظ 32/6 ،زضغس زض حس ظیبز  ٚذیّی ظیبز ثٛزٔ ٚ ٜیبٍ٘یٗ ایٗ ضبذع ٔ 2/95یثبضس .زض
ذػٛظ ٌٛیٞٝبی ٔطثٛط ث ٝافتٕبز ٟ٘بزی ثبالتطیٗ افتٕبز ٔطثٛط ث ٝا٘زٕٗٞبی زفبؿ اظ ٔحیظ ظیست،
عطف ساضاٖ ٛٞای تٕیع  ٚحٕبیت اظ ٔٙبثـ عجیقی  ٚحیٛا٘بت ٌ ٚستطش فضبی سجع ثب ٔیبٍ٘یٗ ٚ 3/36
ٕٞچٙیٗ پبییٗتطیٗ افتٕبز ٟ٘بزی ثٟ٘ ٝبز ضیبست رٕٟٛضیٚ ،ظاضترب٘ٞٝب ،سبظٔبٖٞب ٔ ٚؤسسبت ٚاثست ٝثٝ
آٖٞب ثب ٔیبٍ٘یٗ ٔ 2/81طثٛط ٔیثبضس.
جذيل شمارٌ  2تًزيع فراياوی اعتماد وُادي
ٔیعاٖ افتٕبز
ٔٛاضز

ذیّی
وٓ

ٟ٘بز ضیبست رٕٟٛضیٚ ،ظاضترب٘ٞٝب ،سبظٔبٖٞب ٚ
ثرص زِٚتی

ٔؤسسبت ٚاثست ٝث ٝآٖٞب
ل ٜٛلضبئی ،ٝزازٌبٜٞب  ٚزازسطاٞب
لٔ ٜٛمٔ ،ٝٙٙزّس ضٛضای اسالٔی

ثرص
ذػٛغی

ٟ٘بزٞب  ٚسبظٔبٖٞبی التػبزی ،سیبسی ،ارتٕبفی ٚ
فطٍٙٞی ثرص ذػٛغی

ٔیبٍ٘یٗ اظ 1

وٓ

ٔتٛسظ

ظیبز

ذیّی

تب 5

ظیبز

18/4

23/0

25/5

25/5

7/6

2/81

20/4

20/9

25/9

22/6

10/3

2/82

16/5

17/8

29/7

25/1

10/9

2/96

11/2

19/5

30/9

31/2

7/2

3/04

ا٘زٕٗٞب ،رٕقیتٞب  ٚوبٖ٘ٞٛبی فّٕیٙٞ ،طی ،زیٙی،
ثرص غیط

٘ؾیط ا٘زٕٗ ضیبضی ،فیعیه ،ربٔقٝضٙبسی ،ا٘زٕٗ

زِٚتی یب

اِٚیب ٔ ٚطثیبٖ ،ا٘زٕٗٞب ٞ ٚیأتٞبی ٔصٞجی،

ٚاثست ٝثٝ

ا٘زٕٗٞبی ٚضظضی ... ٚ

زِٚت

ٔؤسسبت ذیطی ،ٝضٛضاٞبی ٔحّ ٚ ٝضٟط ،ا٘زٕٗٞبی
حٕبیت اظ ثیٕبضأٖ ،قِّٛیٗ ٔ ٚقتبزاٖ

11/8

9/0

16/9

15/5

30/0

26/1

35/0

37/8

6/3

11/5

3/07

3/27
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ثطضسی افتٕبز ارتٕبفی  ٚضاثغ ٝثیٗ اثقبز آٖ زض ثیٗ رٛا٘بٖ تٟطا٘ی
احعاة ٌ ٚطٜٞٚبی سیبسی  ٚرٕقیتٞبی زفبؿ اظ
حمٛق ثطط  ٚظ٘سا٘یبٖ سیبسی
ٔؤسسبت ٔبِی  ٚافتجبضی  ٚغٙسٚقٞبی لطؼاِحسٝٙ
 ٚاغٙبف  ٚاتحبزیٞٝب

35/3

20/0

21/8

16/1

6/8

2/37

15/6

23/9

25/9

28/2

6/3

2/86

10/3

10/6

27/9

34/6

16/5

3/36

12/7

19/4

35/3

27/6

5/0

2/95

ا٘زٕٗ ٞبی زفبؿ اظ ٔحیظ ظیست ،عطفساضاٖ ٛٞای
تٕیع  ٚحٕبیت اظ ٔٙبثـ عجیقی  ٚحیٛا٘بت ٌ ٚستطش
فضبی سجع
ضبذع افتٕبز ٟ٘بزی

ج -اعتماد بىيادي
٘تبیذ تحمیك ثیبٍ٘ط آٖ است و ،ٝافتٕبز ثٙیبزی  13/2زضغس پبسرٍٛیبٖ زض حس وٓ  ٚذیّی وٓ26/9 ،
زضغس ٔتٛسظ 59/9 ،زضغس زض حس ظیبز  ٚذیّی ظیبز ثٛزٔ ٚ ٜیبٍ٘یٗ ایٗ ضبذع ٔ 3/48یثبضس .زض
ذػٛظ ٌٛیٞ ٝبی ٔطثٛط ث ٝافتٕبز ثٙیبزی ثبالتطیٗ افتٕبز ٔطثٛط ث ٝچمسض لبثُ افتٕبز  ٚأیٗ ثٛزٖ ثب
ٔیبٍ٘یٗ ٕٞ ٚ 3/91چٙیٗ پبییٗتطیٗ افتٕبز ثٙیبزی ثٔ ٝؤحط ثٛزٖ زض ثٟجٛز ٚضـ ضٟط ٔ ٚحُ ظ٘سٌی ذٛز
ثب ٔیبٍ٘یٗ ٔ 3/01طثٛط ٔیثبضس.
جذيل شمارٌ  3تًزيع فراياوی اعتماد بىيادي
ٔیعاٖ افتٕبز
سٛاالت
احسبس ٔیوٙیس ضٚی فقبِیتٞبیی و ٝثط ظ٘سٌی ضٚظٔط ٜضٕب تأحیط
زاض٘س ،چمسض احط ٌصاض ٞستیس؟
آیب ضٕب احسبس ٔیوٙیس لسضت ایٗ ضا زاضیس و ٝتػٕیٓٞبی ٕٟٔی
ثٍیطیس ؤ ٝسیط ظ٘سٌیتبٖ ضا فٛؼ وٙس؟
ضٕب فىط ٔیوٙیس چمسض ٔیتٛا٘یس زض ثٟجٛز ٚضـ ضٟط ٔ ٚحُ ظ٘سٌی
ذٛز ٔؤحط ثبضیس؟
ث ٝعٛض وّی ،چمسض احسبس ذٛضجرتی ٔیوٙیس؟ (چمسض ذٛزتبٖ ضا

ٔیبٍ٘یٗ

ذیّیوٓ

وٓ

ٔتٛسظ

ظیبز

ذیّی ظیبز

6/5

16/5

22/1

38/4

16/5

8/7
11/2

13/0
27/1

18/5
19/9

36/2
32/8

23/7
9/0

اظ  1تب 5
3/42
3/53
3/01

4/0

14/8

24/8

33/8

22/8

3/57

زض ٔزٕٛؿ فىط ٔیوٙیس چمسض لبثُ افتٕبز  ٚأیٗ ٞستیس؟

0/3

8/5

21/1

40/6

29/6

3/91

ضبذع افتٕبز ثٙیبزی

1/0

12/2

26/9

37/3

22/6

3/48

ذٛضجرت ٔیزا٘یس؟)

ضبذع افتٕبز ثٙیبزی اظ حبغُ رٕـ ٘ؾطات پبسرٍٛیبٖ زضثبض ٜضبذعٞبی افتٕبز ثٙیبزی ،افتٕبز
ثیٗ ضرػی  ٚافتٕبز ٟ٘بزی ٔیثبضس و ٝث ٝغٛضت ٔستمُ ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌطفت ٝاست.
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٘تبیذ ٘طبٖ زٙٞس ٜآٖ است و ٝافتٕبز ارتٕبفی  22/3زضغس پبسرٍٛیبٖ زض حس ذیّیوٓ  ٚوٓ48 ،
زضغس ثیٙبثیٗ  ٚزض ٔمبثُ افتٕبز ارتٕبفی  29/6زضغس پبسرٍٛیبٖ زض حس ظیبز  ٚذیّیظیبز ٔیثبضس.
جذيل شمارٌ  4تًزيع فراياوی اعتماد اجتماعی
٘ٛؿ اضظیبثی

فطاٚا٘ی

زضغس

ذیّی وٓ

9

2/2

وٓ

81

20/1

ثیٙبثیٗ

193

48/0

ظیبز

112

27/9

ذیّی ظیبز

7

1/7

رٕـ

402

100

 -2-10آزمًن فرضيات
 -1بٍ وظر میرسذ بيه ميسان اعتماد بيه شخصی با اعتماد وُادي رابطٍ معىیداري يجًد دارد.
ٔتغیط ٔستمُ
ٔتغیط ٚاثستٝ
افتٕبز ٟ٘بزی

افتٕبز ثیٗ ضرػی
ٕٞ) rجستٍی پیطس)ٖٛ

سغح ٔقٙبزاضی

0/345

0/000

ثبتٛر ٝث٘ ٝتبیذ ضطیتٕٞجستٍیپیطس ٖٛزض فبغّ ٝاعٕیٙبٖ 99زضغس ،سغح ٔقٙبزاضی ()Sig=0/000
ٔیضٛز یقٙی ثب اعالفبت ٔٛرٛز  H0ضز ( H1 ٚفطؼ ٔحمك) تأییس ٔیٌطزز ث ٝثیبٖ زیٍط زض ایٗ تحمیك
ثیٗ زٔ ٚتغیط ٔیعاٖ افتٕبز ثیٗ ضرػی  ٚافتٕبز ٟ٘بزی آٟ٘ب ضاثغٔ ٝقٙیزاضی ٚرٛز زاضز .ثب تٛر ٝث ٝلسض
ٔغّك ضطیت ٕٞجستٍی ( ،)r=0/345ضست ایٗ ضاثغ ٝزض حس لٛی ثٛز ٚ ٜرٟت ایٗ ضاثغٔ ٝستمیٓ
ٔیثبضس یقٙی ثب افعایص ٔیعاٖ افتٕبز ثیٗ ضرػی ٔیعاٖ افتٕبز ٟ٘بزی آٟ٘ب زض ایٗ پژٞٚص افعایص ٔییبثس.
 -2بٍ وظر میرسذ بيه ميسان اعتماد بىيادي با اعتماد وُادي رابطٍ معىیداري يجًد دارد.
افتٕبز ثٙیبزی

ٔتغیط ٔستمُ
ٔتغیط ٚاثستٝ
افتٕبز ٟ٘بزی

ٕٞ) rجستٍی پیطس)ٖٛ

سغح ٔقٙبزاضی

0/357

0/000
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ثطضسی افتٕبز ارتٕبفی  ٚضاثغ ٝثیٗ اثقبز آٖ زض ثیٗ رٛا٘بٖ تٟطا٘ی

ثب تٛر ٝث٘ ٝتبیذ ضطیت ٕٞجستٍی پیطس ٖٛزض فبغّ ٝاعٕیٙبٖ  99زضغس ،سغح ٔقٙبزاضی
(ٔ )Sig=0/000یضٛز یقٙی ثب اعالفبت ٔٛرٛز  H0ضز ( H1 ٚفطؼ ٔحمك) تأییس ٔیٌطزز ث ٝثیبٖ زیٍط
زض ایٗ تحمیك ثیٗ زٔ ٚتغیط ٔیعاٖ افتٕبز ثٙیبزی  ٚافتٕبز ٟ٘بزی آٟ٘ب ضاثغٔ ٝقٙیزاضی ٚرٛز زاضز .ثب تٛرٝ
ث ٝلسض ٔغّك ضطیت ٕٞجستٍی ( ،)r=0/357ضست ایٗ ضاثغ ٝزض حس لٛی ثٛز ٚ ٜرٟت ایٗ ضاثغٔ ٝستمیٓ
ٔیثبضس یقٙی ثب افعایص ٔیعاٖ افتٕبز ثٙیبزی ٔیعاٖ افتٕبز ٟ٘بزی آٟ٘ب زض ایٗ پژٞٚص افعایص ٔییبثس.
 -3بٍ وظر میرسذ بيه ميسان اعتماد بىيادي با اعتماد بيه شخصی رابطٍ معىیداري يجًد دارد.
افتٕبز ثٙیبزی

ٔتغیط ٔستمُ
ٔتغیط ٚاثستٝ

ٕٞ) rجستٍی پیطس)ٖٛ

سغح ٔقٙبزاضی

0/286

0/000

افتٕبز ثیٗ ضرػی

ثب تٛر ٝث٘ ٝتبیذ ضطیت ٕٞجستٍی پیطس ٖٛزض فبغّ ٝاعٕیٙبٖ  99زضغس ،سغح ٔقٙبزاضی ()Sig=0/000
ٔیضٛز یقٙی ثب اعالفبت ٔٛرٛز  H0ضز ( H1 ٚفطؼ ٔحمك) تأییس ٔیٌطزز ث ٝثیبٖ زیٍط زض ایٗ تحمیك
ثیٗ زٔ ٚتغیط ٔیعاٖ افتٕبز ثیٗ ضرػی  ٚافتٕبز ثٙیبزی آٟ٘ب ضاثغٔ ٝقٙیزاضی ٚرٛز زاضز .ثب تٛر ٝث ٝلسض
ٔغّك ضطیت ٕٞجستٍی ( ،)r=0/286ضست ایٗ ضاثغ ٝزض حس لٛی ثٛز ٚ ٜرٟت ایٗ ضاثغٔ ٝستمیٓ
ٔیثبضس یقٙی ثب افعایص ٔیعاٖ افتٕبز ثیٗ ضرػی ٔیعاٖ افتٕبز ثٙیبزی آٟ٘ب زض ایٗ پژٞٚص افعایص ٔییبثس.
 -3-10تحليل رگرسيًن
ثٙٔ ٝؾٛض تططیح  ٚتحّیُ ضٌطسی ٖٛچٙس ٔتغیط ٚ ٜزستیبثی ثٔ ٝسَ ضٌطسی٘ٛی ،اثتسا ثبیس ٔتغیطٞبیی
و ٝلطاض است ٚاضز ٔقبزِ ٝضٌطسی٘ٛی ض٘ٛسٔ ،طرع ٕ٘ٛز .ثٕٞ ٝیٗ رٟت تٕبٔی ٔتغیطٞبی ٔستمُ ثٝ
ضٚش  stepwiseا٘تربة ضس ٚ ٜزض یه زستٛض ضٌطسی٘ٛی ثطای زستیبثی ثٔ ٝقبزِ ٝی ٟ٘بییٛٔ ،ضز استفبزٜ
لطاض ٌطفتٝا٘س.
ٔتغیط
ٚاثستٝ

ٔتغیط ٔستمُ

R

R2

آظٔF ٖٛ

Sig

افتٕبز
افتٕبز

ثٙیبزی

ٟ٘بزی

افتٕبز ثیٗ

0/438

0/192

47/392

افتٕبز
ثٙیبزی

ضرػی

0/534

0/282

5/995

0/000

0/000
0/257

ضرػی
افتٕبز ثیٗ

B

Beta

آظٔT ٖٛ

Sig

0/286

0/082

35/579

0/000

0/146

0/265
0/286

5/637
5/965

0/000
0/000
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زض ٔطحّ ٝا ،َٚافتٕبز ٟ٘بزی ث ٝفٛٙاٖ ٔتغیط ٚاثستٔ ٚ ٝتغیطٞبی افتٕبز ثیٙبزی  ٚافتٕبز ثیٗ ضرػی
ث ٝفٛٙاٖ ٔتغیطٞبی ٔستمُ ٚاضز ٔقبزِ ٝضٌطسی٘ٛی ضسٜا٘سٕٞ .بٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزضرس َٚفٛق ٔطبٞسٔ ٜیضٛز،
ضطیت ٕٞجستٍی چٙس ٌب٘ ٚ M.R= 0/438 ٝضطیت تقییٗ ،ثطاثط ثب ٔ R2=0/192یثبضسٔ .مساض ضطیت

تقییٗ ٘طبٖ ٔیزٞس و ٝافتٕبز ثیٗ ضرػی  ٚافتٕبز ثٙیبزی  19/2زضغس ٚاضیب٘س افتٕبز ٟ٘بزی ضا تجییٗ
ٔیوٙس .ثب تٛر ٝث٘ ٝتبیذ تحّیُ ٚاضیب٘س ٔمساض  F=47/392زض فبغّ ٝاعٕیٙبٖ  99زضغس سغح ٔقٙبزاضی
(٘ )sig=0/000طبٖ ٔیزٞس ٔسَ تٛا٘بیی پیص ثیٙی ٔتغییط ٚاثست( ٝافتٕبز ٟ٘بزی) ضا زاضز.
ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝافتٕبز ثٙیبزی ثب ثتبی  0/282ثیطتطیٗ تأحیط ضا ثط افتٕبز ٟ٘بزی زاضز .زض ٔطحّ ٝثقس
افتٕبز ثٙیبزی ث ٝفٛٙاٖ ٔتغیط ٚاثستٚ ٝاضز ٔقبزِ ٝضٌطسیٔ ٖٛیضٛزٕٞ .بٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزضرس َٚفٛق ٔطبٞسٜ
ٔیضٛز ،ضطیت تقییٗ ،ثطاثط ثب

ٔ R2 = 0/082یثبضسٔ .مساض ضطیت تقییٗ ٘طبٖ ٔیزٞس ؤ ٝتغیطٞبی

ٔستمُ افتٕبز ثیٗ ضرػی  8/2زضغس ٚاضیب٘س افتٕبز ثٙیبزی ضا تجییٗ ٔیوٙس .ثب تٛر ٝث٘ ٝتبیذ تحّیُ
ٚاضیب٘س ٔمساض  F=35/579زض فبغّ ٝاعٕیٙبٖ  99زضغس سغح ٔقٙبزاضی (٘ )sig=0/000طبٖ ٔیزٞس ٔسَ
تٛا٘بیی پیص ثیٙی ٔتغییط ٚاثست( ٝافتٕبز ٟ٘بزی) ضا زاضز.
 -4-10تحليل مسير
افتٕبز ارتٕبفی
افتٕبز ثٙیبزی

0/282
افتٕبز ثیٗ ضرػی

0/282

افتٕبز ٟ٘بزی

0/222

 -11جمعبىذي ي وتيجٍگيري
افتٕبز ارتٕبفی ث ٝفٛٙاٖ یىی اظ ٔؤِفٞٝبی ٔ ٟٓسطٔبی ٝارتٕبفی یىی اظ ٕٟٔتطیٗ فٛأُ تأحیط ٌصاض
ثط تٛسق٘ ،ٝؾٓ ارتٕبفی ،وبض آٔسی التػبزی  ٚا٘سزبْ ارتٕبفی ٔیثبضس  ٚث ٝفٛٙاٖ ٔٛتٛض ٔحطو ٝربٔقٝ
فُٕ ٔیوٙس .ثب افتٕبز ارتٕبفی ضٚاثظ ارتٕبفی ضٚاثظ ٕٞ ٚىبضیٞبی ارتٕبفی تسٟیُ پیسا وطز ٚ ٜتٛسقٝ
زض اثقبز ٌ٘ٛبٌ ٖٛآٖ تحمك پیسا ٔیوٙس.
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ثٙٔ ٝؾٛض سٙزص افتٕبز ارتٕبفی پبسرٍٛیبٖ ،ثب پطسصٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛس ٝثقس «افتٕبز ثیٗ ضرػی»،
«افتٕبز ثٙیبزی» « ٚافتٕبز ٟ٘بزی» ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌطفت ٝضس .زض ٔزٕٛؿ یبفتٞٝب ٘طبٖ ٔیزٞس افتٕبز
ارتٕبفی تٟٙب  29/6زضغس پبسرٍٛیبٖ رٛاٖ زض حس ظیبز  ٚذیّیظیبز ٔیثبضس.
٘تبیذ زض ذػٛظ افتٕبز ثیٗ ضرػی ٘طبٖ ٔیزٞس ثیطتطیٗ افتٕبز ث ٝافضبی ذب٘ٛاز ٜثب ٔیبٍ٘یٗ
 4/46اظ  ٚ 5پس اظ آٖ ذٛیطب٘ٚساٖ ٘عزیه ثب ٔیبٍ٘یٗ  3/66اظ ٔ 5یثبضس .ث ٝثیبٖ زیٍط ثیطتطیٗ افتٕبز ثٝ
اف ضبی ذب٘ٛاز ٜپس اظ آٖ ث ٝتطتیت زیٍطاٖ ٘عزیه  ٚزیٍطاٖ زٚض ثٛز ٜاست .ث ٝفجبضت وبضثطزیتط
ٔیتٛاٖ اظ یبفتٞٝبی ٔطثٛط ث ٝفٕك افتٕبز ث ٝالیٞٝبی زض٘ٚی  ٚذػٛغی زض ربٔق ٝرٛا٘بٖ والٖ ضٟط
تٟطاٖ ث ٝایٗ ٘تیز ٝضسیس وٟ٘ ٝبز ثٔ ٝخبث ٝسبذتبضحبٔی ٕٞ ٚطا ٜفطز زض ربٔقٔ ٝب ٛٙٞظ ربیٍب ٜوبضوطزی
٘یبفت ٝاست .اظ عطف زیٍط ظیط سبذتٞبی فطٍٙٞی  ٚآٔٛظضی ٔب زض تطٚیذ  ٚتقٕیك ضٚاثظ ٔقٙبزاض
ٌط ٜٚسبظی ٟ٘ ٚبز سبظی ثٛ٘ ٝفی ٘بتٛاٖ ثٛز ٜاست .زض ایٗ ضطایظ رٛا٘بٖ اظ ِحبػ اضربؿ ث ٝضبذعٞبی
ارتٕبفی افتٕبز تمطیجبً فبلس ٔقیبض ٞستٙس ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ثقس فبعفی افتٕبز وٕٞ ٝیطٔ ٝجتٙی ثط ضٙبذت
پیطیٙی است زض ربٔق ٝرٛا٘بٖ ٔب لٛیتط است أب ثبیس تٛر ٝزاضت ٝثبضیٓ ایٗ الی ٝاظ افتٕبز ث ٝتٟٙبی وبفی
٘یست  ٚحتی آسیت پصیط ٔ ٓٞیثبضس.
اظ ایٗ یبفتٞٝب ٔی تٛاٖ ٘تیزٌ ٝطفت و ٝضقبؿ افتٕبز ٞطچ ٝاظ ذب٘ٛاز ٜزٚض ٔیضٛیٓ وبٞص ٔییبثس.
ایٗ ٘تبیذ تأییس وٙٙس٘ ٜؾطی ٝظتٔٛىب است ؤ ٝحسٚزتطیٗ ضقبؿٞبی افتٕبز ضا ٔطثٛط ث ٝافتٕبز ٔیبٖ افضبی
ذب٘ٛازٔ ٜیزا٘س و ٝزض ثطزاض٘س ٜثیطتطیٗ ٔیعاٖ ٔحجت ٘ ٚعزیىی است سپس ٔطثٛط ث ٝافتٕبز ث ٝافطازی
ٔیضٛز و ٝثِ ٝحبػ ضرػی آٟ٘ب ضا ٔیضٙبسیٓ ،وسب٘ی ؤ ٝب آٟ٘ب ضا ث٘ ٝبْ ٔیضٙبسیٓ  ٚثب آٟ٘ب تٕبس
ضٚزضض ٚزاضیٓ ث ٝفٛٙاٖ ٔخبَ ٔیتٛاٖ ث ٝزٚستبٕ٘بٖٕٞ ،سبیٍبٕ٘بٖٕٞ ،ىبضاٖ ،ضطوب  ... ٚافتٕبز زض ایٗ ٔٛاضز
٘یع ٘یبظٔٙس زضر ٝلبثُ تٛرٟی اظ غٕیٕیت ٘ ٚعزیىی است (ظتٔٛىب.)78 :1387،
٘تبیذ ٘طبٖ ٔیزٞس افتٕبز ثٙیبزی  59/9زضغس زض حس ظیبز  ٚذیّی ظیبز ثٛز ٜو٘ ٝسجت ث ٝسبیط اثقبز
افتٕبز اظ ٚضقیت ثٟتطی ثطذٛضزاض است ٕٞچٙیٗ رٛا٘بٖ پبسد زٙٞسٔ ،ٜؤحط ثٛزٖ ذٛز ضا زض ثٟجٛز ٚضـ
ضٟط ٔ ٚحُ ظ٘سٌی زض حس وٕتطی اضظیبثی ٕ٘ٛزٜا٘س .ایٗ یبفتٞٝب ٘طبٖ اظ آٖ زاضز و ٝرٛا٘بٖ ث ٝذٛز ٍ٘بٜ
ٔخجت زاضت ٝأب لسضت تأحیطٌصاضی ذٛز ضا زض ربٔق ٝوٓ زا٘ست ٚ ٝایٗ ٘بضیاظ افتٕبز پبییٗ رٛا٘بٖ ثٝ
زیٍطاٖ زٚض ٟ٘ ٚبزٞب  ٚسبظٔبٖٞب ٔیثبضس.
ٞطچ ٝاظ سٕت افتٕبز ثٙیبزی ث ٝسٕت افتٕبز ٟ٘بزی حطوت وٙیٓ زأ ٝٙافتٕبز ،اظ افطازی و ٝوٙطٍط
ٔستمیٕبً آٟ٘ب ضا ٔیضٙبسس فطاتط ضفت ٚ ٝافطازی ضا و ٝوٙصٌط ٔستمیٕبً آٟ٘ب ضا ٕ٘یضٙبسس ضا ٘یع زض ثط ٔی-
ٌیطزٔ .یعاٖ افتٕبز ٟ٘بزی و ٝافتٕبز ثٔ ٝمِٞٝٛبی ارتٕبفی ا٘تعافیِ ٌستطزٜای اظ لجیُ ٟ٘بزٞب  ٚاغٙبف ضا زض
ثطٔیٌیطز ،زض سغح پبییٙی ٔیثبضس ثٌٝ٘ٛ ٝای و 67/4 ٝزضغس اظ رٛا٘بٖ پبسرٍ ٛاؽٟبض زاضتٝا٘س ؤ ٝیعاٖ
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فػّٙبٔٔ ٝغبِقبت ربٔقٝضٙبذتی رٛا٘بٖ/سبَ پٙزٓ /ضٕبض ٜچٟبضزٓٞ

افتٕبز ٟ٘بزیضبٖ زض سغح ذیّی وٓ ،وٓ  ٚثیٙبثیٗ ٔیثبضس .زض ذػٛظ س ٝثقس افتٕبز ٟ٘بزی ،افتٕبز ثٝ
ٟ٘بزٞبی حىٔٛتی ٘سجت ث ٝسبیط اثقبز (افتٕبز ث ٝثرص ذػٛغی ٟ٘ ٚبزٞبی غیط زِٚتی  ٚیب ٚاثست ٝثٝ
زِٚت) اظ ٚضقیت ٘بٔٙبسجی لطاض زاضز أب ایٗ تفبٚت ظیبز ٕ٘یثبضس .آ٘چ ٝزض ع َٛسبَٞب ثبفج تضقیف
وطٛض ٔب ضس ٜفسْ افتٕبز ٔطزْ ث ٝثطذی ٔسؤٚالٖ حىٔٛتی است ظیطا رٛا٘بٖ ٔقتمس٘س ضٕبضی اظ ٔسؤٚالٖ
اضظش چٙسا٘ی ثطای آ٘بٖ لبئُ ٘یستٙس  ٚافٕبَ ایٗ ٌط ٜٚاظ ٔسؤٚالٖ تالشٞبی ٔخجت سبیط ٔسؤٚالٖ ضا
تحت اِطقبؿ لطاض زاز ٜاست.
ثطاثط ٘ؾطی ٚ ٝوبض ٞبی پژٞٚطی  ٚآ٘چ ٝزض زازٜٞبی ایٗ تحمیك ثسست آٔس ٔیتٛاٖ ٌفت ثٞ ٝط ٔیعاٖ
سبذتبضٞبی ٟ٘بزی ضسٕی زض ثط٘بٔ ٝضیعی ٞب ،زض پبسرٍٛیی  ٚا٘تربة وبضٌعاضاٖ ذٛز ضفبفتط ٚ
وبضآٔستط ثبضٙس ٔیعاٖ ضضس  ٚتٛسق ٝافتٕبز ٟ٘بزی ثیطتط ذٛاٞس ثٛز.
افتٕبز ارتٕبفی  29/6زضغس پبسرٍٛیبٖ زض حس ظیبز  ٚذیّیظیبز ثٛز ٜو ٝحبغُ رٕـ ٘ؾطات
پبسرٍٛیبٖ زضثبض ٜضبذعٞبی افتٕبز ثٙیبزی ،افتٕبز ثیٗ ضرػی  ٚافتٕبز ٟ٘بزی ٔیثبضس ٔیثبضس .پبییٗ
ثٛزٖ سغح افتٕبز ارتٕبفی ضا ٔیتٛاٖ ث ٝفٛٙاٖ یه ٔسأِ ٝارتٕبفی ٔغطح وطز .زض ٔٛضز پیبٔسٞبی افتٕبز
ارتٕبفی ثبیس ٔتصوط ضس و ٝثعضيٕ٘بیی ٘مص افتٕبز ارتٕبفی ٘ ٚمص آٖ زض حُ ٔقضالت ث ٝتحطیف
ٚالقیت ٔٙزط ٔی ضٛز ِصا افتٕبز ارتٕبفی زض ٔتٗ ٔٙبسجبت ارتٕبفی زیٍط  ٚزض وٙبض آٖ ٔٛضز ثطضسی لطاض
ٌیطز .ثب ایٗ ٚغف ثب تٛر ٝثٚ ٝضقیت افتٕبز ارتٕبفی رٛا٘بٖ زض ایطاٖ  ٚض٘ٚس ض ٚث ٝفطسبیص ،ثطای
ثبظٌطزا٘سٖ آٖ ث ٝربیٍبٚ ٜالقی ٘یبظٔٙس پطضً٘ وطزٖ إٞیت ایٗ ٔف ْٟٛزض تػٕیٕبت ارطایی ٔسؤٚالٖ ٚ
تٛر ٝث ٝرٛا٘بٖ زض ٔی ثبضس.
 -12ارائٍ پيشىُادات
ٌ -1ستطش ضجىٞٝبی ارتٕبفی ٔ ٚطبضوت رٛا٘بٖ زض أٛض ٌ٘ٛبٌ ٚ ٖٛوبٞص تػسیٍطی  ٚتقبُٔ
ٕٞطا ٜثب ضاستٍٛیی  ٚغسالت ٔسؤٚالٖ اظ ضاٞىبضٞبی افعایص افتٕبز ارتٕبفی ٔیثبضس.
 -2افتٕبز پبییٗ رٛا٘بٖ ثٟ٘ ٝبزٞب یىی اظ ٔقضالت  ٚچبِصٞبیی ثٛز ٜو ٝوطٛضٞبی زض حبَ تٛسقٝ
 ٚیب زض حبَ ٌصاض ٕٛٞاض ٜثب آٖ ٔٛارٔ ٝیثبضٙس٘ .بوبضآٔسی ٟ٘بزٞب فبّٔی ٔ ٟٓزض وبٞص افتٕبز رٛا٘بٖ ثٝ
ایٗ ٟ٘بزٞب ضا ث ٝز٘جبَ ذٛاٞس زاضتٞ ،ط چ ٝرٛا٘بٖ ٟ٘بزٞب ضا وبضآٔس اضظیبثی ٕ٘بیٙس٘ ،سجت ث ٝایٗ ٟ٘بزٞب
افتٕبز ثیطتط پیسا ٔیوٙٙس  ٚالظٔ ٝآٖ ضفبفیت  ٚپبسرٍٛییثٛزٖ ٟ٘بزٞب  ٚایزبز فضبی ٌفتٍ ٛثیٗ ٔسؤٚالٖ
 ٚرٛا٘بٖ ٔیثبضس.
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 -3زض ٔٛاضزی و ٝترّفبتی زض زض ٖٚسبظٔبٖٞب ٟ٘ ٚبزٞب غٛضت ٌطفتٙٔ ٚ ٝزط ث ٝتٙجیٔ ٝترّف
ٌطزیس ٜاست ،زض رطایس زضد ضٛز ث ٝعٛضی و ٝرٛا٘بٖ احسبس وٙٙس و ٝث ٝترّف زض زض ٖٚسبظٔبٖٞب ٚ
ٟ٘بزٞب ٘یع ثسیبض رسی ثطذٛضز ٔیضٛز .ایٗ ضی ٜٛث ٝتسضیذ ٔٙزط ث ٝتغییط ٍ٘طش رٛا٘بٖ ٘سجت ث ٝسبذتبض
ٟ٘بزٞب  ٚسبظٔبٖٞب ذٛاٞس ضس  ٚافتٕبز ٚی ضا افعایص ٔی زٞس.
 -4وٕه زِٚت ثٟ٘ ٝبزٞب  ٚسبظٔبٖٞبی غیط زِٚتی ظیطا ایٗ ٟ٘بزٞب ثستط ٔٙبسجی ثطای افعایص
ٕٞىبضی ٔتمبثُ رٛا٘بٖ  ٚایزبز تقٟس فطزی زض آٟ٘ب ٔیٌطزز  ٚظٔی ٝٙضا ثطای ضضس ٌ ٚستطش افتٕبز
ارتٕبفی ٟٔیب ٔیسبظز.
 -5ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝوطٛض ٔب زٚضاٖ ٌصاض اظ سٙت ثٔ ٝسض٘یسٓ ضا عی ٔیوٙس  ٚایٗ فبُٔ ثبفج
ضىبف زض سغح ربٔق ٝضسٔ ٚ ٜسبئُ ارتٕبفی ٔتفبٚتی اظ رّٕ ٝوبٞص افتٕبز ضا ث ٝز٘جبَ زاضت ٝاست.
ثطای فبئك آٔسٖ ثط ایٗ ٔقؾُ ثبیس ثیٗ سٙت ٔ ٚسض٘یسٓ پّی ظز ث ٝثیبٖ زیٍط ث ٝفّت افٟ٘ َٛبزٞبی سٙتی
ثبیس ٔٙبثـ ٟ٘ ٚبزٞبی رسیسی ٕٞچ ٖٛاغٙبف ،احعاة ،ا٘زٕٗٞبی زاٚعّجب٘ ٝضا ربیٍعیٗ ٕ٘ٛز.
 -6یىی اظ فٛأُ ٔ ٟٓزض وبٞص افتٕبز ٟ٘بزی ذّف ٚفسٔ ٜسؤٚالٖ ربٔقٔ ٝیثبضس ثط ایٗ اسبس
تٛغیٔ ٝیٌطزز ؤ ٝسؤٚالٖ ٔ ٚسیطاٖ حتی إِمسٚض اظ اضایٚ ٝفسٜٞبیی تحمك ٘بپصیط ث ٝرٛا٘بٖ ذٛزاضی
ٕ٘بیٙس  ٚزضغٛضت ٚفس ٜزازٖ ٘یع وٛضص ٕ٘بیٙس ثٚ ٝفس ٜذٛز فُٕ وطز ٜتب اظ ایٗ عطیك ثبفج افعایص
افتٕبز ٟ٘بزی  ٚث ٝعجـ آٖ افتٕبز ارتٕبفی زض ثیٗ ٘سُ رٛاٖ ٌطز٘س.
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ٌ .12یس٘ع ،آ٘ت٘ٛی اِف ( .)1388پیبٔسٞبی ٔسض٘یت ،تطرٕٔ ٝحسٗ حالحی ،تٟطاٖ٘ :طط ٔطوع.
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