فػلٌاهِی هطالعات هلي؛  ،86سال تیست ٍ زٍم ،ضواضُی  ،1400 ،2تاتستاى ،غع 69-87
لیٌک ًتیجِ هطابْتیابي:

https://hamyab.sinaweb.net/Ci_result/details/9092812B8CCCC0D4 / 5%

رابطه بیه سرمایه اجتماعی و سبک زودگی با هویت ملی
دختران ووجوان شهرستان کرمان
ًَع هقالِ :هطالعِ هَردی
E-mail: eshirdel@lihu.usb.ac.ir

*

E-mail: Fhk144@gmail.com

**

E-mail: f.anjom@yahoo.com

تاریخ دریافت1399/6/19 :

الْام ضیزدل
فاطوِ حاهيکارگز
***
فاطوِ اًجنضعاع
تاریخ پذیزش1400/3/17 :

چكيدُ

اعتقادات ،احساسات ي ًَیت ملی افراد در طی زوذگی بهٍخصهًظ ديران وًجهًاوی تحهت
تأثیر ضرایط فرَىگی ه اجتماعی خاصی کٍ فرد در آن زوذگی مهیکىهذ ضهل مهیگیهرد .در
ﭘﮋيَص حاﺿر بٍ بررسی وقص دي عام سرمایٍ اجتماعی ي سبک زوهذگی در ًَیهت ملهی
ﭘرداختٍ ضذٌ استَ .ذف از ایه ﭘﮋيَص ،بررسی تأثیر سرمایٍ اجتماعی بر ًَیهت ملهی با
وقص میاوﺠی سبک زوذگی بًدٌ است .ومًوٍ ی مًرد مطالعٍ در ایه ﭘﮋيَص بها اسهتدادٌ از
فرمًل کًکران  083ودر از دختران وًجًان ضُرستان کرمان در سال  8038بهًدٌ کهٍ بهٍ
ضیًٌی ومًوٍگیری تصادفی چىذمرحلٍای اوتخاب ضذٌاوهذ .ماَیهت ایهه تحقیهر کهاربردی،
ريش تحقیهر ﭘیمایطهی ي ابههسار آن ﭘرسطهىامٍ اسههت .تحلیه آمههاری دادٌَا با استدادٌ از
ورمافسار  AMOSي  SPSS19اوﺠام ضذ .یافتهٍَهای تحقیهر وطان داد سهرمایٍاجتمهاعی بر
ًَیت ملی تأثیر مﺜبت ي معىاداری داردَ ،مﭽىیه تأثیر وقص میاوﺠی سبک زوهذگی در رابطٍ
میان سرمایٍاجتماعی ي ًَیهت ملهی مًرد تاﺋیذ ﻗرار گرفت ي در ﺿمه ،ﻗهًیتهریه ارتباط
بیه متﻐیر سههبک زوههذگی ي ًَیههت ملههی مطههاَذٌ ضههذٌ است .مﺠمًع متﻐیرَای مستق ي
میاوﺠی  18درصذ از ياریاوس متﻐیر يابستٍ ًَیت ملی را تبییه میکىهذ .ابعهادی از سهبک
زوذگی چًن میسان استدادٌ از رساوٍَای خارجی ،ضبلٍَای مﺠهازی ،سهبکَهای فراتتهی
جذیذ ي مذیریت بذن دارای رابطٍ مىدی با ًَیت ملی دختران است ي از طرفی ابعادی چًن
میسان استدادٌ از رساوٍَای داخلی ي سبک زوذگی دیىی دارای رابطٍ مﺜبت بها ًَیهت ملهی
دختران است.

كليد ٍاشُّا :سرمایٍاجتماعی ،سبک زوذگیًَ ،یت ملی ،دختران ،کرمان.
* استازیاض گرطٍُ فلرَم ارتورافد ،زاًطراسُ ازتیرال ٍ فلرَم اًسراًد ،زاًطرااُ سیسرتاى ٍ تلَصسرتاى ،ز ترطی
راهقِضٌاسد هسائل ارتوافد ایطاىًَ ،یسٌسُی هسإٍل
** زاًطزَی ز تطی راهقِضٌاسد زاًطااُ اضاى
*** اضضٌاسداضضس راهقِضٌاسد زاًطااُ ضْیس تاٌّط طهاى

سال بیست ي ديم ،ضمارٌی 8033 ،1

هقدهِ ٍ تياى هسألِ

هثحج َّیت زض اتقاز ارتوافد ،یاد اظ اساسدتطیي ٍ تسیـتطیي هثاحج فػط هسضى ٍ
پساهسضى تِضواض هدآیس ( ارد .)27 :1378 ،غالثاً َّیت زض سِ سغح فطزی ،ارتوافد ٍ
هلد هَضز تطضسد قطاض هدگیطز ِ َّیت هلد ،فالدتطیي سغح َّیت زض ّط راهقرِای
تَزُ ٍ زاضای ذػَغیال هٌحػطتِفطزی است ٍ زض حَظُ فطٌّگ ،ارتواؿ ،سیاسرت ٍ
حتد اقتػاز ًقطد تقییي ٌٌسُ زاضز (حاریاًد .)139 :1379 ،زض زًیای هسضى ًٌَد ،ضضس
صطنگیط اهااًال اضتثاطروقد ٍ ایزاز فضاّای اضتثاعد زض رْاى ،سثة ضسُ است ترا
هطزم تسٍى حسٍهطظی تا یاسیاط زض اضتثاط تاضٌس ،اها تا ایي ٍرَز ،افطاز ّورَاضُ ذرَز
ضا هتقلق تِ یک سطظهیي هد زاًٌس .زضٍاقـ َّیت هلد ،احساس تقلق تِ سطظهیٌد اسرت
ِ زض آى هتَلس ضسُ ٍ اظ آى تِهٌعلِی سطظهیي هازضی یراز هرد ٌٌرس (ٍَّاًرگ ٍ صیرَ،
 .)2 :2010زض تقطیفد زقیق تطَّ ،یت هلد ضا ایيگًَِ تقطیف طزُ اًس :تاظتَلیس ٍ تاظتفسریط
زائود الاَید اظ اضظشّاً ،وازّا ،سٌتّا ،ذاعطال ٍ هیطاحد ِ هتقلق تِ ّواى هلت است
ٍ َّیت هلد افطاز تا آى الاَّا ،هیطاث ٍ فٌاغط فطٌّاد ضٌاذتِ هردضرَز (پاپٍَیرک ٍ
تزلیاا .)32 :2014 ،تا تَرِ تِ اّویت َّیت هلد ِ ،هٌافـ هلد ًیع تطاساس آى تقطیرف
هدضَزَّ ،یت هلد تأحیط تسعاید زض حفؼ ٍ حطاست اظ هٌافـ هلد زض فطغِّرای هرتلرف
تیيالوللد زاضزّ .نصٌیي گصاض اظ تحطاى َّیت هلد ٍ تطضسد ٍ هغالقِ فَاهل هرإحط ترط
َّیت هلد افطاز راهقِ ،ضطط زستیاتد تِ تَسقِ تطای طَضّاست(قلدپَض.)64 :1389 ،
تیطتط طَضّای زض حال تَسقِ تا صالصّا ٍ هقضرتل فطٌّارد فطایٌرس ًَسراظی
هَارِ تَزُاًس ٍ یاد اظ هحَضّای اغلد ایي هٌاظفرال فارطی ،هَورَؿ َّیرت ترَزُ
است (غسیقسطٍستاًد .)35 :1388 ،فتٍُ تط ایي تا افعایص هطاٍزال رْاًد ٍ تِفثراضتد
زیاط رْاًدضسى اظ ًؾط راهقِضٌاسد تحج َّیت هلد ،تِذػَظ زض قطط آیٌسُسراظ
راهقِ ،تِهٌعلِی یاد اظ فَاهل هْن زض رْت اًسزام ارتوافدٍ ،فرا هلرد ،غریاًت
فطٌّاد ،تَسقِ ٍ تطًاهِضیعی ارتوافد تیصاظپیص هَضز تَرِ قطاض گطفتِ است (ظاّرس،
 .)129 :1384سثکّای هتفاٍل ظًسگد ضفتاضّای افطاز ضا تغییط زازُ ٍ افرطاز پیَسرتِ ترط
احط آى تط فطآیٌس ذَز ٍ ًاطش اظ ذَز زض گطٍُّای ارتوافد ًؾیط هلت ًؾاضل هد ٌٌس
ٍ حتد آى ضا تغییط هدزٌّس ،اهطٍظُ تا ؽَْض هسضًیتِ ٍ ذلق توایعال ارتوافد اظ عطیرق
هػطف ،الاَّای هػطف هتفاٍل ٍ تِتثـ آى سثکّای گًَاگَى ظًسگد ،هٌثقرد ترطای
تقطیف ٍ تاظتقطیف َّیتّای رسیس زض افرطاز ضرسُاًرس(ذَاررًِرَضی .)129 :1389 ،اظ
سَی زیاط ،پژٍّطاطاى سطهایِ ارتوافد ضا اساس َّیت ،ضٌاساید هرد ٌٌرس ٍ افتثراض
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راهقِ هدزاًٌس .آًْا افعایص سغح تدافتوازی زض راهقِ ،اّص سغح تقْرس ارتورافد،
پاییي آهسى سغح هطاض ت ارتوافد ٍ افعایص آسریةّرای ارتورافد اظرولرِ ورقف
َّیت هلد ضا هقلَل اّص سطهایِ ارتوافد هدزاًٌس (فَ َیاها1997 ،؛ لوري1988 ،؛ ترِ
ًقل اظ ٍحیسا ٍ ّوااضاى .)1383 ،زض هزوَؿ سطهایِ ارتوافد ضا هدتَاى تِهٌعلِی هٌاتقد
تقطیف طز ِ زضًتیزِ ضٍاتظ ارتوافد تِ ٍرَز هردآیٌرس ٍ رٌص روقرد ضا تحلیرل
هدزٌّس .ایي هٌاتـ اظ عطیق ارتوافد ضسى ٍ ،تا تأ یس تط هٌافـ ٍاققد یا ترالقَُ حاغرل
اظ ضثاِ اضتثاعال ضسود ٍ غیطضسود فطز تا زیاطاى حاغل هدضرَز (یرَى.)15 :2019 ،
سطهایِ ارتوافد ٍ ّواٌد ارتوافد تط َّیت تأحیط تسعاید هدگصاضز ٍ ًِتٌْا ّواٌرد ٍ
اًسزام هَرة تقَیت َّیت هلد هدضَز؛ تلاِ َّیت هلد ًیع ظهیٌِساظ اًسزام تیطرتط
زض راهقِ است (غطترد)591 :2020 ،؛ لصا ایي پژٍّص تِ زًثال پاسد تِ ایي سرإال است
ِ آیا سطهایِ ارتوافد تا هیاًزدگطی سثک ظًسگد تافج افعایص َّیت هلرد زذترطاى
هد گطزز؟ ّنصٌیي ،تأحیط رساگاًِی سطهایِارتوافد ٍ سرثک ظًرسگد ترط َّیرت هلرد
زذتطاى ًَرَاى ضا ًیع هَضز تطضسد قطاض هدزّس.
اهطٍظُ ًَرَاًاى ٍ رَاًاى قطرط فؾیورد اظ روقیرت طرَض ضا تطرایل هردزٌّرس.
زٍضُی ًَرَاًد ٍ رَاًد زضٍاقـ حلقِی اتػرال زٍضاى رَز د ٍ تعضگسرالد اسرت ٍ
هٌزط تِ تزسیس ساذتاض ضرػیت فرطز هردگرطزز .ایري تزسیرس سراذتاض ،تافرج ایزراز
ًاطضد ًَ زض ٍوقیت رسواًد ،ضٍاًد ٍ ارتوافد فطز هدضَز ٍ لعٍم تاظًاطی فطز زض
ًقص فقلد ذَز ٍ ًقصپصیطی آیٌسُی اٍ ضا ایزاب هد ٌس .زض ایي هطحلِ ًَرَاًراى زض
پد َّیتیاتد ذَز ّستٌس .اضیاسَى هقتقس است رِ پایرِّرای اٍلیرِ َّیرت زض اٍاى
ظًسگد ٍ تِ ضالد احساسد ٍ ًاذَزآگاّاًِ ضال هدگیطز .لیاي ًقغِ اٍد ضالگیرطی
َّیت زض زٍضاى ًَرَاًد ٍ رَاًد است (حیسضیتیاًَس .)102 :1380 ،تطذرد تحقیقرال
ًطاى زٌّسُ ی ًقص رٌسیت تط َّیت ًَرَاًاى ٍ تِ زلیلد تفاٍلّای ارتورافدسراظی
زض زذتطاى ٍ پسطاى ّستٌس ( طٍگرطّ ٍ )756 :1997 ،وریي اهرط لرعٍم تطضسرد رساگاًرِ
َّیت ّا اظرولِ َّیت هلد زض زذتطاى ٍ پسطاى ًَرَاى ضا تیص اظ تیص آضااض هدًوایرس.
ّنصٌیي ًقص هازضی زذتطاى زض آیٌسُ ٍ اّویت آى زض ضالگیطی َّیرت ًسرل آیٌرسُ
(اٍلیَ )267 :2020 ،هد تَاًس تَرِ تیطتط پژٍّطاطاى حَظُ َّیت ضا تِ تطضسرد َّیرت
زذتطاى رلة ًوایس .تٌاتطایي ایي پژٍّص تِ تطضسد ضاتغِ سطهایِارتوافد ٍ سثک ظًرسگد
تِهٌعلِ ی زٍ فاهل ارتوافد هْن زض زٍضاى پیصضٍ ٍ تأحیط آى ترط َّیرت هلرد زذترطاى
ًَرَاى ضْطستاى طهاى زض قالة ًوًَِّای زض زستطس پژٍّطاطاى هدپطزاظز.
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هرٍری تر تحقيقات پيشيي

تا تَرِ تِ گستطزگد هَورَؿ َّیرت ،تحقیقرال قاترل ترَرْد زض اتقراز هرتلرف آى
اظرولِ َّیت هلد زض ایطاى اًزام ضسُ اسرت .زض تحقیرق ٍحیرسا ٍ ّواراضاى ()1383
تحت فٌَاى «تأحیط سطهایِ ارتوافد تط َّیت ارتوافد زاًطزَیاى زاًطااُّای تْرطاى»
ِ ًتایذ تِ زست آهسُ ًطاى هدزّس ضضس سطهایِ ارتوافد زاًطزَیاى زض ًحَُ تقطیف
ٍ تطزاضت آًاى اظ َّیت ارتوافد ذَز ًقص هإحطی زاضز .ضوراید ٍ احورسلَ ()1384
زض تحقیقد تحت فٌَاى «تطضسد ًقص سطهایِ ارتوافد زض ضٍاترظ تریيقرَهد ٍ َّیرت
هلد زض هیاى رَاًاى تثطیع ٍ هْاتاز»ً ،طاى زازًس ِ تیي سطهایِ ارتوافد ٍ َّیت هلرد
ضاتغِ ی هخثترد ٍررَز زاضز ٍ سرطهایِارتورافد تقَیرت ٌٌرسُی َّیرت هلرد اسرت.
ذَارررًِررَضی ٍ ّوارراضاى ( ،)1389تررا تطضسررد ضاتغررِ سررثک ظًررسگد ٍ َّیررت هلررد
زاًصآهَظاى زتیطستاًد ضْط ضیطاظ ًطاى زازًس ِ زذتطاى ًسثت تِ پسطاى َّیرت هلرد
قَیتطی زاضتِ ٍ سثکّای ظًسگد هصّثد تا َّیت هلد ضاتغِ هخثت ٍ هقٌازاضی زاضرتِ
ٍ سثکّای هسیطیت تسى تا َّیت هلد ضاتغِ هٌفد ضا ًطاى هدزّس ّنصٌیي اسرتفازُ اظ
فٌاٍضیّای اعتفاتد ٍ اضتثاعد ًَیي ترا َّیرت هلرد ضاتغرِ هٌفرد ٍ هقٌرازاضی زاضز.
ضوَی زیٌاًد ٍ زیاطاى (ً )1389یع زض پژٍّطد ترا فٌرَاى «تطضسرد فَاهرل هرإحط ترط
َّیت هلد رَاًاى :هغالقِ هَضزی ضْط اضاک»ً ،طاى زازًس ِ تیي سرطهایِ ارتورافد ٍ
استفازُ اظ ضساًِّای هلد ٍ استاًد تا َّیت هلد رَاًاى اضتثاط هخثت ٍ هقٌازاضی ٍرَز
زاضز .فسلدپَض ٍ ّوااضاى ( ،)1392ازیثد سسُ ٍ رتلدآ طزی (ً )1394یرع زض تطضسرد
هسیطیت تسى ٍ َّیت هلد رَاًاى تِ ایي ًتیزِ ضسیسًس رِ تریي ایري زٍ هتغیرط ضاتغرِ
هٌفد ٍ هقاَسد تطقطاض است .زازی ٍ ّوااضاى ( )1394زض تحلیل راهقِضٌاذتد ضاتغِ
سثک ظًسگد ٍ َّیت هلد زض صْاض ضْطستاى ذطم آتاز ،تطٍررطز ،زضٍز ٍ الطرتط ًطراى
زازًس ِ زیيزاضی ٍ سثک ظًسگد زیٌد تِعَض هستقین ،تط َّیت هلرد احرط هردگرصاضز.
هیطفطزی ٍ ٍلدًژاز ( )1397زض پژٍّطد تا تطضسد اضتثاط تریي َّیرت هلرد ٍ سرطهایِ
ارتوافد زاًطزَیاى زاًطااُ یاسَد ًطاى زازًس ِ ایي زٍ هتغیط تا یاسیاط ّوثسرتاد
ٍ ّنافعاید قاتلتَرْد زاضًسً .تایذ تحقیق هإشىپَض ٍ ّوااضاى (ً ،)1398یع حرا د اظ
آى است ِ تیي استفازُ اظ هاَّاضُ ،هَتایل ،فیلن ،هَسیقد ٍ رافدًرت ترا َّیرت هلرد
زاًصآهَظاى ّوثستاد هقاَسد ٍرَز زاضز.
زض غالة پژٍّصّای زاذلد َّیت هلد ٍ فَاهل ارتورافد هرإحط ترط آى ،پطزاذترِ
ضسُ ٍ ًطاى زازُضسُ ِ ّطگًَِ سثک ظًسگد ِ تااضظشّا ٍ هقیاضّای فطٌّاد ایطاًد
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ٍ استهد زض تضاز تاضس هَرة تضقیف َّیت هلد هدضَز .سطهایِ ارتوافد ٍ هیرعاى
زستطسد افطاز تِ هٌاتـ اضظضوٌس ارتوافد زض ضٍاتظ ارتوافد افطاز راهقِ هَررة تقَیرت
َّیت هلد هدضَز .ایي اهط ًطاىزٌّرسُ اّویرت زٍ هتغیرط ارتورافد سرثک ظًرسگد ٍ
سطهایِ ارتوافد تط َّیت هلد افطاز راهقِ استّ .طصٌس زض اغلة تحقیقال اًزام ضسُ
تِغَضل ذاظ گطٍُ زذتطاى ًَرَاى هَضز هغالقِ قطاض ًاطفتِ است تا تتَاى تِغَضل
زقیقتط ًسثت تِ تأحیطال هتغیطّای ارتوافد تط َّیت هلد زذتطاى تحلیلّاید اضائِ زاز.
راًسَى ( ،)2002زض پژٍّطرد ًطراى هردزّرس رِ رَاهرـ اهرطٍظی تحرت ترأحیط
ضساًِّای ًَیي هاًٌس ایٌتطًت ٍ سایط فضاّای هزاظی قطاض زاضًس رِ ایري اهرط هَررة
اّص َّیت هلد زض رَاهـ ضسُ ٍ زٍلتّا تا صالصّاید زض ظهیٌرِی راّص َّیرت
هلد هَارِ ّسرتٌس .تیلرط (ً )2012طراى هردزّرس رِ ضسراًِّرای هزراظی زض رْرت
یاساىساظی فطٌّگّا حط ت هد ٌٌس ٍ َّیتّای هلد ٍ سٌتّا ضا تِ صالص طریسُ
ٍ افطازی ِ اظ ایي ضثاِّا استفازُ تیطتطی هد ٌٌس ،تیطتط زض هقطؼ ترِ ذغرط افترازى
َّیت هلدضاى ّستٌس .لیي ٍاًگ ( )2017تا تطضسد تأحیط رْاًدضسى فطٌّگ تط َّیرت
هلد زاًصآهَظاى اًازاید تِ ایي ًتیزِ ضسیسًس ِ َّیرت هلرد زض عرَل تراضید تغییرط
ذَاّس طز ٍ فطٌّگّا تحت تأحیط اهَض ضٍظ زًیا ٍ رْاًدضسى قطاض هردگیطًرس .ذلیرل
ضضیس ٍ ّوااضاى (ً ،)2017یع زض پژٍّطد تِ تطضسرد ضاتغرِ تریي هػرطف ضسراًِای ٍ
َّیت هلد ًَرَاًاى زض ضْط الَّض پا ستاى پطزاذتٌس ِ ًتایذ حا د اظ آى است رِ اظ
فَاهل هْن زض ضال گیطی َّیت هلد ًَرَاًاى ضسراًِّرا ّسرتٌس .فیلیر ٍ ّواراضاى
(ً )2020یع ًطاى زازًس ِ سطهایِّای ارتوافد زاًصآهَظاى ترا ترأحیط ترط فقالیرتّرای
ذاضد اظ هسضسرِ زاًرص آهرَظاى زض تقَیرت َّیرت هلرد آًراى ًقرص هْورد زاضرتِ ٍ
فقالیتّای ارتوافد غٌدساظی ضسُ زض ذاضد اظ ظهاى هسضسِ زض ضضس َّیت هلد آًاى
هإحط تَزُ ٍ زاًصآهَظاى هٌاعق وتط تطذَضزاض تا سطهایِّای ارتوافد پاییي تیطرتط زض
ذغط تحطاىّای َّیتد قطاض زاضًس .تا تَرِ تِ تغییطال گستطزُ سرثک ظًرسگد زض اتقراز
هرتلف ٍ افعایص صطوایط ضثاِّای ارتوافد زض ظًسگد زذتطاى زض صٌس سال اذیط ٍ
حضَض تیطتط ٍ فقاالًِی زذتطاى ًَرَاى زض فطغِّرای هرتلرف ارتورافد ،ورطٍضل
تطضسد ضاتغِ تیي سطهایِ ارتوافد ٍ سثک ظًسگد تا َّیت هلد زذتطاى ًَرَاى ضرال
گطفتِ است .زض ایي پژٍّص ضاتغِ هستقین سثک ظًسگد ٍ اتقراز هرتلرف آى ٍ سرطهایِ
ارتوافد تا َّیت هلد ٍ فتٍُ تط آى تأحیط غیطهستقین سطهایِ ارتوافد تط َّیرت هلرد
تٍِاسغِ هتغیط هیاًزد سثک ظًسگد هَضز سٌزص قطاض گطفتِ است.
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پیص اظ ّطگًَِ هفَْمساظی َّیت اتتسا تایس تِ ایي پطسرص پاسرد زاز رِ َّیرت ترط
هثٌای صِ فاهل یا فَاهلد ضال هدگیطز؟ َّیت فثاضل اسرت اظ ذرَز ،آىعرَضی رِ
ضرع اظ ذَزش تقطیف هد ٌس .اًساى اظ عطیق رٌص هتقاترل ترا زیارطاى اسرت رِ
َّیت ذَز ضا ایزاز هد ٌس ٍ زض رطیاى ظًسگد پیَسرتِ آى ضا تغییرط هردزّرسَّ .یرت
پسیسُای پَیا ٍ سیال است ِ ّوَاضُ زض حال ایزراز ٍ فرَؼ ضرسى اسرت .زض زٍضاى
رسیس تا ؽَْض هسضًیتِ ٍ ذلق توایعال ارتوافد ،اظ عطیق هػرطف ،الاَّرای هػرطف
هتفاٍل ٍ تِتثـ آى سثک ّرای گًَراگَى ظًرسگد ،هٌثقرد ترطای تقطیرف ٍ تراظتقطیف
َّیتّای رسیس زض افطاز ضسُاًس (ذَارًَِضی ٍ ّوااضاى.)127 :1389 ،
اظ زیسگاُ ٍتطّ ،ط گطٍُ هٌعلتد اظ افضا ذَز اًتؾاض زاضز تا سثک ظًرسگد ذاغرد ضا
زًثال ٌٌس .اظ ًؾط اًٍ ،قص تقییي ٌٌسُ سثک ظًرسگد صٌراى اسرت رِ ّطگًَرِ سرثک
ترطیسى تِ ظًسگد یا اظ زضٍى گطٍُّای هٌعلتد آغاظ هدضَز ٍ یا تٍِسریلِ آًْرا ترساٍم
هدیاتس (ٍتط .)221 :1382 ،تَضزیَ سثک ظًسگد ضا فقالیتّای ًؾرامهٌرسی هردزاًرس رِ
تِغَضل ًوازیي تِ فطز َّیت هدترطٌس ٍ هیاى اقطاض هرتلف ارتورافد تورایع ایزراز
هد ٌٌس (تَضزیَ .)285 :1984 ،تَضزیَ هقتقس است ِ فاهلیي ارتوافد تحت تأحیط تزطتیال
گصضتِ زاضای فازلٍاضُّاید ّستٌس ِ تِ ًؾامّای تیرٌص ،سرلیقِ ٍ قضراٍل هطترَط
هدضَز ٍ آًْا ضا قازض تِ اًزام افوال ضٍظاًِ تحت تأحیط زاًص فولد هدساظز .یقٌرد اظ
عطیق فازلٍاضُ هدتَاًٌس تِ ضطایظ ارتوافد پاسد زازُ ٍ هحطکّای هطسَم فورل ضا
هَضز استفازُ قطاض زٌّس (هوتاظ155 :1383 ،؛ فاورلد .)36 :1382 ،هردترَاى فرازلٍاضُ ضا
ّواى سثک ظًسگد افطاز زض ًؾط گطفت .تِعَض ذتغِ هدتَاى تیاى رطز اًتررابّرای
افطاز تطای هػطف سثک ظًسگد اٍ ضا هدساظًس ٍ اظ عطیق ّویي سثک ظًسگد است ِ
فطز اًَاؿ َّیت اظرولِ َّیت هلد ذَز ضا هدساظز ٍ آى ضا تأییس ٍ تػسیق هد ٌس.
زض هَضز تأحیط سطهایِ ارتوافد تط َّیت هلد زض یرک رورـتٌرسی هردترَاى گفرت
سطهایِ ارتوافد ،هزوَفِای اظ هٌاتـ ٍ شذایط اضظضوٌسی است ِ ترِغرَضل شاترد ٍ
ًْفتِ زض ضٍاتظ ارتوافد گطٍُّای ًرستیي ،حراًَی ٍ زض سراظهاى ارتورافد (ًْازّرای
ضسود ٍ غیطضسود) ٍرَز زاضز .شذایطی ًؾیط افتواز ،غساقت ،حسي تفاّنّ ،وسضزی،
تقلق ٍ ّوثستاد ،فسا اضی ٍ ...سطهایِ ارتوافد اظ عطیق ایي هٌاتـ ٌصّای ٌطاطاى
ضا زض سغَح هرتلف ذطز ،هیاًد ٍ تى راهقرِ آسراى ،سرطیـ ٍ رنّعیٌرِ ٍ هغورني
هدساظز ٍ تسیيٍسیلِ آًاى ضا زض ضسیسى تِ اّرساف هطرتطک ارتورافد ورک هرد ٌرس
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(هقیرسفط .)47 :1385 ،سطهایِ ارتوافد اظ عطیق تفسیط هَفقیتآهیع فطز اظ ٌصّای ذَز
ٍ ایزاز ساظگاضی تا هحیظ تط ضٍی فطایٌس ضرالگیرطی َّیرت هلرد ترأحیط هردگرصاضز.
زضذػَظ تأحیط اًَاؿ سطهایِ تط سثک ظًسگد الظم تِ ش ط است ِ ،تَضزیَ سرطهایِ ضا
تٌْا سطهایِ اقتػازی ًودزاًس ٍ قائل تِ اًَاؿ سطهایِّای ارتوافد ،فطٌّادً ،ورازیي ٍ
اقتػازی ٍ ...است (فاولد .)36 :1382 ،تطای تَضزیَ ّط قططارتوافد تطاسراس تط یثرد
اظ اًَاؿ سطهایِ تقطیف هدضَز ِ هٌزط هدضَز سرثک ظًرسگد ذاغرد زاضرتِ تاضرٌس
(هزررسی ٍ ّوارراضاى .)138 :1389 ،تط ایرري اساس زض هسل تحقیررق ،سررطهایِ ارتوررافد
تِهٌعلِی هتغیط هستقل ٍ َّیرت هلرد هتغیط ٍاتستِ تِضواض هرد ضٍز؛ ترِ فرتٍُ سرثک
ظًسگد ًیع هتغییط هیاًزد زض ًؾط گطفتِ ضسُ است.
فتٍُ تط هغالة فَ  ،تِ ًؾط هدضسرس ترا تحرَالل صٌسسرالِی اذیرط ،گرطٍُّرای
ارتوافد رسیس ٍاضز فطغِی فطٌّاد راهقِ ضسُاًس ٍ هتقاویاى هحػرَالل فطٌّارد
ضا افعایص زازُ ٍ تغییطال فطاٍاًد اظ لحاػ ود ٍ یفد زض سثک ظًسگد ٍ ضرثاِّرای
ارتوافد زذتطاى ًَرَاى تِ ٍقَؿ پیَستِ است .اظ آًزاید رِ َّیرت افرطاز زض فطایٌرس
ارتوافد ضسى تِ ٍرَز هدآیس ،تٌاتطایي تا تغییط ٍ تحَالل ارتوافد ،ن ٍ یف ضٍاتظ
هتقاتل افطاز ٍ سثکّای ظًسگد تغییط طزُ ٍ زضًتیزِ َّیت هلد ًَرَاًراى زذترط ًیرع
تغییط ٍ تحَل هدیاتس (ضاضؿپَض ٍ ذَشفط .)133 :1381 ،تا تَرِ ترِ تحقیقرال غرَضل
گطفتِ ٍ ًؾطیِ تَضزیَ تِعَض ذتغِ هد ترَاى تیراى رطز رِ هیرعاى سرطهایِ ارتورافد
زذتطاى ًَرَاى تط هیعاى َّیرت هلردضراى تأحیطگرصاض اسرت .اظ سرَی زیارط سرطهایِ
ارتوافد زض ضالگیطی سثک ظًسگد تِهٌعلِی هتغیط هساذلرِگرط هرإحط زض ًؾرط گطفترِ
ضسُ است .زضًتیزِ ایي فَاهل تا یاسیاط َّیت هلد زذتطاى ًَرَاى ضا ضال هدزّرس.
تِ فثاضتد تا زض ًؾط گطفتي هتغیطّای هیعاى ٍ یفیت سطهایِ ارتوافد ٍ سرثک ظًرسگد
زذتطاى هدتَاى َّیت هلد آًْا ضا ترویي ظز.
سبک سًذگي

سزهایِ اجتواعي

َّیت هلي

ضکل ضوارُی  :1هذل ًظزی تحقیق
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فرضيِّای تحقيق
فرضيِّای اصلی

اٍل :تیي سطهایِ ارتورافد ٍ َّیرت هلرد زذترطاى ًَررَاى ضْطسرتاى طهراى ضاتغرِ
هقٌدزاضی ٍرَز زاضز.
دٍم :سثک ظًرسگد زض ضاتغِ هیاى سرطهایِ ارتورافد ٍ َّیرت هلرد زذترطاى ًَررَاى
ضْطستاى طهاى هیاًزدگطی هد ٌس.
سَم :تیي سثک ظًسگد ٍ َّیت هلد زذتطاى ًَرَاى ضْطستاى طهاى ضاتغِ هقٌردزاضی
ٍرَز زاضز .فطویِ سَم ضاهل فطویِّای فطفد ظیط هدضَز:
فرضيِّای فرعی

 -1-3تیي هیعاى استفازُ اظ ضساًِ زاذلد ٍ َّیت هلد زذتطاى ًَرَاى ضْطستاى طهاى
ضاتغِ هقٌدزاضی ٍرَز زاضز.
 -2-3تیي هیعاى استفازُ اظ ضساًِّای ذاضرد ٍ َّیت هلد زذتطاى ًَرَاى ضْطسرتاى
طهاى ضاتغِ هقٌدزاضی ٍرَز زاضز.
 -3-3تیي هیعاى استفازُ اظ فطاغتّای رسیس ٍ َّیت هلد زذتطاى ًَررَاى ضْطسرتاى
طهاى ضاتغِ هقٌدزاضی ٍرَز زاضز.
 -4-3تیي هیعاى استفازُ اظ سثک ظًسگد زیٌد ٍ َّیت هلد زذتطاى ًَرَاى ضْطسرتاى
طهاى ضاتغِ هقٌدزاضی ٍرَز زاضز.
 -5-3تیي هیعاى هسیطیت تسى ٍ َّیت هلد زذترطاى ًَررَاى ضْطسرتاى طهراى ضاتغرِ
هقٌدزاضی ٍرَز زاضز.
 -6-3تیي هیعاى اسرتفازُ اظ سرثک ظًرسگد ٍضظضرد ٍ َّیرت هلرد زذترطاى ًَررَاى
ضْطستاى طهاى ضاتغِ هقٌدزاضی ٍرَز زاضز.
 -7-3تیي هیعاى استفازُ اظ ضثاِ هزاظی ٍ َّیت هلد زذتطاى ًَرَاى ضْطستاى طهاى
ضاتغِ هقٌدزاضی ٍرَز زاضز.
تعریف هفاّين

َّیت هلی(هتغير ٍاتستِ)َّ :یت هلد تِ هقٌای احساس تقلرق ٍ ٍفرازاضی ترِ فٌاغرط ٍ
ًوازّای هطتطک زض ارتواؿ هلد است .هْرنترطیي فٌاغرط ٍ ًوازّرای هلرد رِ سرثة
ضٌاساید ٍ توایع هدضًَس ،فثاضل اًس اظ :سطظهیي ،زیي ٍ آییي ،آزاب ٍ هٌاسک ،تراضید،
ظتاى ٍ ازتیال ٍ هطزم ٍ زٍلت .زض زضٍى یک ارتواؿ هلد ،هیعاى تقلق ٍ ٍفازاضی تِ ّط
یک اظ فٌاغط ٍ ًوازّای هص َض ،احساس َّیت هلد آًْا ضا هطرع هدساظز (یَسفد،
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 .)13 :1380احساس تقلق ٍ فتقِ تِ طَض ٍ اضظشّای هلد هاًٌرس :آب ،ذراک ،ظتراى
ٍَّ ...یت هلد زض ًؾط گطفتِ هدضَز ٍ تا تَرِ تِ اتقاز فَ گَیِّرا تطاسراس هقیراس
پٌذ اضظضد لیاطل اضظشگصاضی ضسُاًس.
سثک زًدگی (هتغير هداخلِگر) :گیسًع ( )1382سثک ظًرسگد ضا هزوَفرِای ًسرثتاً
هٌسزن اظ ّوِ ضفتاضّا ٍ فقالیتّای یک فطز هقریي زض رطیراى ظًرسگد ضٍظهرطُ ذرَز
هدزاًس ِ هستلعم هزوَفِای اظ فازلّا ٍ رْتگیطیّاسرت ٍ ترط ّوریي اسراس اظ
ًَفد ٍحسل تطذَضزاض است .تَضزیَ سثک ظًسگد ضا ًتیزِ قاتلضؤیتد اظ اترطاظ فرازل
هدزاًس اظ ًؾط اٍ ّوِ صیعّاید ِ اًساى ضا احاعِ رطزُ اسرت هخرل هسراي ،اسرثاب ٍ
احاحیِ ،تابّا ٍ غیطُ ترطرد اظ سرثک ظًرسگد اٍ ّسرتٌس (پرالَهت  .)102 :2002 ،1زض
تقضد اظ تحقیقال ،سثک ظًسگد تِهٌعلِی الاَّای فقالیت اٍقرال فطاغرت ٍ هػرطف
االّای فطٌّاد ٍ هازی زض ًؾط گطفتِ ضرسُ اسرت (فاورلد .)42 :1382 ،ترا تَررِ ترِ
تقاضیف سثک ظًسگد زض ایي تحقیق  21فقالیت تطاساس عیف لیارطل هرَضز سرٌزص
قطاض گطفت ِ زض  7هزوَفِ اظ سثکّای ظًسگد قطاض گطفتٌس(ذَارًِرَضی ٍ ّواراضاى،
.)127 :1389
سرهایِ اجتواعی(هتغير هستقل) :یارد اظ هتغیطّرای هسرتقل زض ایري تحقیرق سرطهایِ
ارتوافد است ِ زٍ تقس هطاض ت ارتوافد ٍ افتواز ارتوافد تطای آى هفطٍؼ است.
هیعاى افتواز تِ افطاز ،گطٍُّای ارتوافد ٍ ساظهاىّا ٍ هیعاى هطراض ت ٍ ّواراضی ترا
گطٍُّای ًرستیي ٍ ارتوافد ،ویت ٍ یفیت ضٍاترظ ارتورافد اتقراز هتغیرط سرطهایِ
ارتوافد زض ایي تحقیق ضا تطایل هدزٌّس ِ ،تطای ّطیک تِغَضل هزعا گَیرِّراید
زض ًؾط گطفتِ ضسُ است.
جذٍل ضوارُی  :1هؤلفِّا ٍ ضاخصّای سٌجص هتغیزّا
سٌجِّای اًدازُگيری

هتغير

هیشاى پایبٌذی بِ ارسشّا ٍ آداب ٍ رسَم ایزاًي ،هیشاى اّویتت بتِ
ٍابستِ

َّیت هلي

ٌّزّای هلي ًظیز هَسیقي ایزاًي ،هیشاى تعْذ بِ هزسٍبَم ٍ هسائل هلتي،

خَدباٍری هلي ،احساط تعلق بِ ًوادّای هطتزک ًظیز پزچن ٍ سباى
هستقل
بیزًٍي

سزهایِ اجتواعي

هیشاى اعتواد بِ اعضای خاًَادُ ،دٍستاى ،اقتَام ،هطتا ل ستاسهاًي،
هغتتاسُداراى ٍ ّوستتایِ ،هیتتشاى هطتتارکت در ًْادّتتای رستتوي ٍ
1. Palumets
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یزرسوي ًظیز اًجويّتا ،هیتشاى توتاط ٍ متویویت بتا ًشدیکتاى،
خَیطاى ٍ دٍستاى
هیشاى استفادُ اس

هیشاى گطت ٍگذار در خیاباىّا ،پاستاصّا ،پزستِ سدى بتيّتذ

سبکّای فزا تي

خیاباى ،حضَر در پارکّا ٍ تفزجگاُّا ٍ حضتَر در هْوتاًيّتای

جذیذ
هیشاى استفادُ اس
سبک سًذگي دیٌي:

هستقل
درًٍي
سبک
سًذگي

هیشاى هذیزیت بذى
هیشاى استفادُ اس
رساًِّای خارجي
هیشاى استفادُ اس
سبک سًذگي
ٍرسضي

دٍستاًِ ،مز

در

ذا در رستَراى ،فستفَد ،ساًذٍیچفزٍضي

هیشاى هطالعِ کتابّای دیٌي ٍ جستٍجَی سؤاالت ضزعي ،گتَش
دادى بِ بزًاهِّای هذّبي رادیَ یتا تلَیشیتَى ،اًجتام فعالیتتّتای
هذّبي در خاًِ ٍ هزاسن جوعي ،حضَر در هکاىّای هذّبي
هیشاى استفادُ اس عطز ،کزم ،آرایص مَرت ٍ ًاخي ٍ هذّای جذیتذ
سیبایي مَرت ٍ ظاّز
هیشاى گَش دادى بِ بزًاهِ رادیَ ّای خارجي ٍ هطاّذُ بزًاهتِّتای
تلَیشیَى خارجي ،هطالعِ ی رٍسًاهِ ّا ٍ هجالت ختارجي ،هطتاّذُ
تبلیغات هاَّارُای
هیشاى اًجام فعالیتّای ٍرسضي ٍالیبال ،بسکتبال ،کٌََّردی ،رفتتي
بِ باضگاُ ٍرسضي ،پیادُرٍی ٍ استفادُ اس ٍسایل ٍرسضي در هٌشل

هیشاى استفادُ اس

هیشاى گَش دادى بِ بزًاهِّای رادیَ داخلي ٍ هطاّذُی بزًاهتِّتای

رساًِّای داخلي

تلَیشیَى داخلي ،هطالعِی رٍسًاهِّا ٍ هجالت داخلي

هیشاى استفادُ اس

هیشاى استفادُ اس هَبایل ٍ ضبکِّای اجتواعي هجاسی ًظیز ٍاتستا،،

ضبکِّای هجاسی

تلگزام ،ایٌستاگزام ٍ...

رٍش پصٍّص

ضٍش هَضزاستفازُ زض ایي پژٍّص ،پیوایص است .زض پیوایص ،پطسطٌاهِ هغلرَبترطیي
ٍ هطسَمتطیي ضاُ تْیِ زازُّاست ٍ زض ایي پژٍّص ًیع زازُّرای هرَضز ًیراظ اظ عطیرق
پطسطٌاهِ ٍ زض قالة عیف لیارطل رورـآٍضی ضرسًس .پطسطرٌاهِّرای ایري پرژٍّص
تِغَضل «ذَزارطا» یا «ذَزگعاضشزّد» تاویرل گطزیسًرس .راهقرِی آهراضی تحقیرق
حاوط زذتطاى  15-18سالِ ی سا ي ضْطستاى طهاى است رِ روقیرت آًْرا زض سرال
 1398تطاتط تا ً 36246فط است .تا اسرتفازُ اظ فطهرَل رَ طاى ترا ورطیة اعویٌراى 95
زضغس ،تقساز ً 380فط حزن ًوًَِ تقییي ضرس .زض پرژٍّص حاورط ترِهٌؾرَض اًترراب
ًوًَِای احتوالد ٍ زقیق اظ راهقِی آهاضی اظ ضٍش ًوًَِگیطی تػازفد صٌسهطحلرِای
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استفازُ ضسُ است تِ ایي غَضل رِ زض اتترسا تطاسراس هٌغقرِ ضرْطی طهراى( ،عثرق
تقسین تٌسی ضْطزاضی ضْط طهاى ِ ترِ  4هٌغقرِ ٍ زض ّرط هٌغقرِ تقطیثراً  750تلرَک
تقسین ضسُ است) ٍ تا استفازُ اظ فطهَل َ طاى 90 ،تلَک اظ ّط هٌغقِ تِعَض تػرازفد
اًتراب ضس ِ زضٍى ّط تلَک  30ذاًِ قطاض زاضز ِ زض زضٍى ّط تلرَک ترا اسرتفازُ اظ
ضٍش ًوًَِگیطی تػازفد یکذاًِ ٍ زض تطذد هٌاعق پطروقیتتط زٍذاًِ اًتراب ضسًس.
افتثاض غَضی پطسطٌاهِ تا هطَضل ٍ استفازُ اظ ًؾطال غاحةًؾطاى ٍ هترػػراى
تِ زست آهسّ .نصٌیي پ اظ روـآٍضی اعتفال ،افتثاضساظُ تا آظهرَى تحلیرل فاهرل
تأییسی ،تِ وک ًطمافعاض  ،AMOSهحاسثِ گطزیس ٍ هقٌازاضی تاض گَیِّرای هطترَط ترِ
ساظُّای هَضز ًؾط ،تأییس ضسً .تایذ تحلیل فاهل تأییرسی زض ررسٍل ضرواضُی  3آهرسُ
است .تطای سٌزص پایاید ،اظ وطیة آلفای طٍىتاخ اسرتفازُ ضرس رِ توراهد هقرازیط
هتغیطّا تاالی  0/7است ِ زض رسٍل ضرواضُی ً 2طراى هردزّرس اترعاض سرٌزص ایري
هتغیطّا اظ پایاید الظم تطذَضزاض است .ترِهٌؾرَض تزعیرٍِتحلیرل زازُّرا اظ ضٍشّرای
هرتلرف تحلیررل آهراضیً ،ؾیررط تحلیررل ّوثسرتاد پیطسررَى ترطای هحاسررثِی وررطایة
ّوثستاد تیي هتغیطّا تا هتغیط ٍاتستِ ،هسل یاتد هقازالل ساذتاضی تطای تطضسد تطاظش
هسل تحقیق تا زازُّای روـآٍضیضسُ هَضز استفازُ قطاض گطفتِ است .تحلیلّای هرَضز
ًؾط تا استفازُ اظ ًطمافعاضّای تحلیل هقازالل ساذتاضی ) ٍ (AMOs v.18تستِی آهراضی
تطای فلَم ارتوافد ) (SPSS v.19غَضل گطفت.
یافتِّای تحقيق

ًتایذ تَغیفد ًطاى هدزّس  77زضغس اظ ًَرَاًاى اظًؾط َّیت هلد زض سرغح هتَسرظ
قطاض زاضًس .ا خطیت پاسراَیاى ( 47زضغس) فٌَاى طزًس ِ ًودتَاًٌس ًسثت تِ هسائل
طَضضاى تدتفاٍل تاضٌس .زض هَضز سثک ظًسگد  51/7زضغس زض حس ن ٍ  30زضغرس
زض حس هتَسظ اظ ضساًِّای زاذلد استفازُ هد ٌٌس ٍ ّنصٌیي  62زضغس زض حس رن ٍ
 38زضغس زض حس هتَسظ اظ ضساًِ ذاضرد استفازُ هرد ٌٌرسّ ،رنصٌریي  44زضغرس زض
سغح تاال اظ ضثاِ هزاظی هاًٌس هَتایل استفازُ هد طزُاًرسّ .رنصٌریي  57/5زضغرس اظ
ًَرَاًاى زض سرغح پراییي ترِ فقالیرت زیٌرد ٍ هرصّثد هردپطزاظًرس ٍ  52/8زضغرس اظ
ًَرَاًاى ًیع زض سغح پاییي تِ هسیطیت ترسى هردپطزاذتٌرس .فقالیرت ٍضظضرد ا خطیرت
پاسراَیاى ( 57/5زضغس) زض سغح ن ٍ تٌْا  9/7زضغس زض سرغح ظیراز ترَزُ اسرت.
 48/6زضغس اظ زاًصآهَظاى زض سغح ن تِ فقالیرتّرای فطاغترد رسیرس هردپطزاظًرس.
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ّنصٌیي ًتایذ تَغیفد ًطاى هدزّس  79/8زضغرس زض حرس هتَسرظ ٍ  15/5زضغرس زض
حس ن اظ سطهایِ ارتوافد تطذَضزاضًس.
اظ آًزا ِ یاد اظ پیصضططّای تِ اضگیطی ضٍیاطز هتغیطّرای هاٌرَى زض الارَی
هسلیاتد هقازالل ساذتاضی ٍرَز ّوثستاد هیاى هتغیطّای پژٍّص اسرت ،ترسیي هٌؾرَض
تحلیل ّوثستاد پیطسَى اًزام گطفرت .زض ررسٍل ضرواضُی  2هیرعاى ّوثسرتاد تریي
هتغیطّای هستقل ٍ هتغیط ٍاتستِ (َّیت هلد) ٍ آلفای طًٍثاخ ّط هتغیط آٍضزُ ضسُ است.
جذٍل ضوارُی ً :2تایج آسهَى ّوبستگي بیي هتغیزّای هستقل با هتغیز ٍابستِ(َّیت هلي)
هتغير هستقل

َّیت هلی

آلفای كرًٍثاخ

هيساى ّوثستگی

سطح هعٌیداری

سبک سًذگي

0/33

0/000

0/83

استفادُ اس سبک فزا تي جذیذ

-0/18

0/000

0/78

سبک سًذگي دیٌي

0/21

0/000

0/79

هذیزیت بذى

-0/18

0/001

0/77

هیشاى استفادُ اس رساًِ خارجي

-0/22

0/000

0/8

سبک سًذگي ٍرسضي

-0/12

0/003

0/74

هیشاى استفادُ اس رساًِ داخلي

0/29

0/000

0/84

هیشاى استفادُ اس ضبکِ هجاسی

-0/13

0/001

0/75

سزهایِ اجتواعي

0/18

0/000

0/73

صٌاى ِ رسٍل تاال ًطاى هدزّس سغح هقٌدزاضی تواهد هتغیطّرا ترا هتغیرط ٍاتسرتِ
َّیت هلد وتط اظ  0/001است ،تٌاتطایي ضاتغِ تیي هتغیطّرای هسرتقل ٍ َّیرت هلرد
زذتطاى زض سغح اعویٌاى  99زضغس تأییرس هردضرَزّ .وراىعَض رِ هطراّسُ هردضرَز
هتغیطّای سثک ظًسگد زیٌد ،هیعاى استفازُ اظ ضساًِ زاذلد ٍ سرطهایِ ارتورافد زاضای
ضاتغِ هخثت تا َّیت هلد زذتطاى تَزُاًس؛ تِ ایي غَضل ِ تا افعایص ّرط یرک هیرعاى
َّیت هلد زذتطاى افعٍزُ هدضَز .زضفیي حال رْت ضاتغِ تریي هتغیرط سرثک ظًرسگد
ٍضظضد ،گصضاى اٍقال فطاغت تِ سثک رسیس ،اّویت تِ هسیطیت تسى ،هیعاى استفازُ اظ
ضساًِی ذاضرد ٍ ضثاِی هزاظی تا َّیت هلد هٌفد تَزُ است رِ ترِ ایري هقٌرا ترا
افعایص ّط یک اظ ایي هتغیطّا اظ هیعاى َّیت هلد زذتطاى استِ هدضَز .تایس اضاضُ ضرَز
ِ تاالتطیي وطیة ّوثستاد ًیع تِ هیعاى استفازُ اظ ضساًِی زاذلد تقلق زاضتِ است.
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پیص اظ اضظیاتد هسل ساذتاضی ،هقٌرازاضی ٍظى ضگطسریًَد(تاض فراهلد) سراظُّرای
هرتلف پطسطٌاهِ تا استفازُ اظ تاٌیک تحلیل فاهل تأییسی )ً ٍ (CFAرطمافرعاض AMOS
اًساظُ گیطی ضس .تا تَرِ تِ ایي ِ زض هسل  CFAتطاظش یافترٍِ ،ظى ضگطسریًَد توراهد
هتغیطّا ،زض پیصتیٌد گَیِّای پطسطٌاهِ ،زض سغح اعویٌاى  ،0/99زاضای تفاٍل هقٌازاض
تا غفط تَز ّیشیک اظ گَیِّا اظ فطایٌرس تزعیرٍِتحلیرل ٌراض گصاضرتِ ًطرسًس .هثٌرای
هقٌازاضی گَیِ ّا ایي است ِ سغح هقٌازاضی تطای آًْا ظیط  0/05تاضس .تط ایي اسراس،
 31گَیِ اظ پطسطٌاهِ هَضز تزعیٍِتحلیل قطاض گطفتً .تایذ تحلیل فاهلد تأییسی ترطای
گَیِّای هقٌازاض تِ ّوطاُ ضاذعّای تطاظش هسل  CFAزض رسٍل  3اضائِ ضسُ اسرت.
ایي ضاذعّا ًطاى اظ تطاظش هغلَب هسلّای اًساظُگیطی زاضتِ ٍ هقٌرازاض ترَزى تراض
ّط هتغیط هطاّسُ ضسُ تِ هتغیط هاٌَى هطتَعِ هَضز تأییس است.
جذٍل ضوارُی ً :3تایج تحلیل عاهل تأییذی ) (CFAبزای گَیِّای پزسطٌاهِ
ًام هتغير

سزهایِ
اجتواعي

اتعاد

-

سبک دیٌي

سبک سًذگي

رساًِ خارجي

رساًِ داخلي

گَیِ

تار عاهلی

هعٌاداری

ًتيجِ

Q1

0/68

0/001

هعٌادار

Q2

0/79

0/001

هعٌادار

Q3

0/79

0/001

هعٌادار

Q4

0/81

0/001

هعٌادار

Q5

0/68

0/001

هعٌادار

Q6

0/74

0/001

هعٌادار

Q7

0/76

0/001

هعٌادار

Q8

0/84

0/001

هعٌادار

Q9

0/83

0/001

هعٌادار

Q10

0/80

0/001

هعٌادار

Q11

0/93

0/001

هعٌادار

Q12

0/89

0/001

هعٌادار

Q13

0/79

0/001

هعٌادار

Q14

0/85

0/001

هعٌادار

Q15

0/87

0/001

هعٌادار

Q16

0/90

0/001

هعٌادار
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هذیزیت بذى

سبک ٍرسضي

ضبکِ هجاسی

فزا ت جذیذ

َّیت هلي

-

Q17

0/595

0/001

هعٌادار

Q18

0/78

0/001

هعٌادار

Q19

0/73

0/001

هعٌادار

Q20

0/593

0/001

هعٌادار

Q21

0/60

0/001

هعٌادار

Q22

0/47

0/001

هعٌادار

Q23

0/71

0/001

هعٌادار

Q24

0/57

0/001

هعٌادار

Q25

0/60

0/001

هعٌادار

Q26

0/445

0/001

هعٌادار

Q27

0/77

0/001

هعٌادار

Q28

0/55

0/001

هعٌادار

Q29

0/45

0/001

هعٌادار

Q30

0/42

0/001

هعٌادار

Q31

0/44

0/001

هعٌادار

Q32

0/84

0/001

هعٌادار

Q33

0/60

0/001

هعٌادار

=χ2 = 258.078; df = 101; χ2/df = 2.555, CFI= 0.927; TLI= 0.911; IFI= 0.948; RMR
0.057;GFA=0.932 , RMSEA= .065

ضال ضواضُی ً ،2طاىزٌّسُی هسل هقازالل ساذتاضی تطاظش یافتِ است ٍ ضرسل
ضٍاتظ تیي هتغیطّا ضا ضٍضي هدساظز .زض یک الاَی هقازلِی سراذتاضی هغلرَب ،الظم
اسررت ررای اسرراَئط غیطهقٌررازاضً ،سررثت ررای اسرراَئط تررِ زضرررِ آظازی وتررط اظ ،3
ضاذعّای تطاظش ٌّزاض ضسُ ٍ ًیارَید ترطاظش تعضگترط اظ  ،0/80ضراذع ترطاظش
تغثیقد تعضگتط اظ  ،0/9ضیطِ هیراًایي هطتقرال تاقیواًرسُ رَصاتط اظ  ٍ 0/09ضیطرِی
هیاًایي هطتقال ذغای تطآٍضز َصاتط اظ  0/08تاضس .تطای الاَی هقازلِی سراذتاضی
تطاظش یافتِ ،ای اساَئط تطاتط تا ً ،103/885سثت ای اساَئط تِ زضرِ آظازی تطاتط تا
 ،1/731ضاذعّای تطاظش ٌّزاض ضسُ ،تغثیقرد ٍ ًیارَید ترطاظش ترِ تطتیرة ،0/90
 ،0/93 ٍ 0/95ضیطِی هیاًایي هطتقرال تاقیواًرسُ  ٍ 0/055ضیطرِی هیراًایي هطتقرال
ذغای تطآٍضز  0/064تِ زست آهسُ است .لیِی ضاذعّای تطاظش الاَی ًْراید ،اظ
ًقاط تطش پیصگفتِ هغلَبتطًس ِ اظ تطاظش اهتً ضوایتترص هسل حاایت زاضز.
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ضکل ضوارُی  :2الگَی هعادلِ ساختاری

زض هسل تطاظش یافتِ تواهد احطال هستقین تیي هتغیطّا یقٌد احط سطهایِ ارتوافد ترط
سثک ظًسگد ،سطهایِ ارتوافد تط َّیت هلد ٍ سثک ظًسگد ترط َّیرت هلرد ّوارد
اظلحاػ آهاضی هقٌازاض تَزُ ) ٍ (p<.05, t >1.9فطویِّای اغلد تحقیق تأییس هردضرًَس.
تطای آظهَى فطویِ اظ ضاذع رعئد ) ٍ (p-valueفسز هقٌازاضی اسرتفازُ ضرسُ اسرت ٍ
ضطط هقٌازاض تَزى ضاتغِ ایي است ِ هقساض ضاذع اٍل ) (p-valueتطای ضاتغِی هرَضز
ًؾررط وتررط اظ  ٍ 0/05یررا هقررساض ضرراذع زٍم ) (t-valueذ راضد اظ ترراظُ  ±1/96تاضررس
ّواىگًَِ ِ زض رسٍل ضواضُی  4هطاّسُ هدضَز ّوِ فطویِّرا ایري ضرطایظ ضا زاضا
ّستٌسّ .نصٌیي زض ایي هسل قَیتطیي وطیة احط ،ترِ ورطیة احرط سرثک ظًرسگد ترط
َّیت هلد هطتَط هدضَز )ّ .(β=0/28نصٌیي ،وطایة هسل حا د اظ آى اسرت رِ 21
زضغس ٍاضیاً َّیت هلد تٍِسیلِی هتغیطّای هستقل ٍ هیاًزد قاتل پیصتیٌد است.
جذٍل ضوارُی  :4خالمِ ًتایج آسهَى فزضیِّای املي پضٍّص
رٍاتط ًتایج

ضریة استاًدارد

عدد هعٌاداری سطح هعٌاداری ًتيجِ آزهَى

سزهایِ اجتواعي ٍ َّیت هلي

0/21

2/113

0/041

تأییذ

سزهایِ اجتواعي ٍ سبک سًذگي

0/75

6/132

0/000

تأییذ

سبک سًذگي ٍ َّیت هلي

0/28

2/547

0/031

تأییذ
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ًتيجِگيری

ًتایذ تحقیق حا د اظ آى تَز ِ ا خطیت زذتطاى ًَرَاى اظًؾرط َّیرت هلرد زض سرغح
هتَسظ قطاض زاضًسّ .نصٌیي ًتایذ حا د اظ ٍرَز ضاتغِی هخثت ٍ هقٌدزاضی تیي سثک
ظًسگد زیٌد ،هیعاى استفازُ اظ ضساًِی زاذلد ٍ سطهایِ ارتوافد تا َّیت هلد زذترطاى
ًَرَاى زض ضْطستاى طهاى ٍ ضاتغِ هٌفد ٍ هقٌدزاضی تیي هیعاى اسرتفازُ اظ ضٍشّرای
فطاغتد رسیس ،سثک ظًسگد ٍضظضد ،هسیطیت تسى ،هیرعاى اسرتفازُ اظ ضسراًِ ذراضرد،
ضثاِ هزاظی تا َّیت هلد زذتطاى ًَررَاى ضْطسرتاى طهراى اسرت .اظ سرَی زیارط
تاالتطیي وطیة ّوثستاد ًیع تِ هیعاى استفازُ اظ ضساًِ زاذلد تقلق زاضزً .تایذ حاغل
اظ پژٍّص ًطاى هد زّس تواهد احطال هستقین ٍ غیطهستقین تیي هتغیطّا یقٌد احط سطهایِ
ارتوافد تط سثک ظًسگد ،سرطهایِ ارتورافد ٍ سرثک ظًرسگد تط َّیرت هلرد ّواد
هقٌازاض تَزُ اسررت .هزوَؿ هتغیطّای هستقل ٍ هیاًزد  21زضغررس اظ ٍاضیرراً هتغیررط
ٍاتستِ َّیت هلد ضا تثییي هد ٌس.
یافتِّای تحقیق تا ًؾطیرِ تَضزیرَ ٍ ًترایذ تحقیقرال ضوراید ٍ احورسلَ (،)1384
ذَارًِرَضی ( ،)1389ضورَی زیٌراًد ( ،)1389فرسلدپرَض ( ،)1392رتلرد آ رطزی
( ،)1394زازی ( ،)1394هیطفطزی ( ٍ )1397هإشىپَض ( )1398قطاتت ٍ ّوررَاًد زاضز.
زضهزوَؿ هدتَاى گفت یافتِّای ایي پژٍّص تا اًساظُای تػَیطی اٍلیِ اظ ضاتغِ هیراى
سطهایِ ٍ سثک ظًسگد تا َّیت هلد افطاز تِ زست هدزّسَّ .یت هلد اًااضُای شٌّرد
است ِ پایِ ٍ اساس پایثٌسی ٍ تقلقال هطتطک ،احساسال هطتطک ،سٌت ٍ ضسرَم ٍ
اضظشّای هلتّا ضا تطایل هدزّس ٍ ضساًِّای هلد تا تَررِ ترِ ؽطفیرتّرای ذرَز
هدتَاًس یاد اظ اض اى هْن زض تقَیت ٍ تْثَز َّیت هلرد ًَرَاًراى تاضرس .سرطهایِی
ارتوافد ٍ هیعاى زستطسد زذتطاى تِ ضثاِی ارتوافد تط سثک ظًسگد زیٌد ٍ َّیرت
هلد آًْا تأحیط هخثتد زاضزّ .نصٌیي ضساًِّای ذاضرد ٍ ضثاِّای هزاظی تا تَررِ ترِ
سیاستّای تاالزستد ذَز زض رْت القای فطٌّگ غطتد هدتَاًرس صرالصّراید ررسی
فطاضٍی َّیت هلد ًَرَاًاى تِ ٍرَز آٍضًسً .اتِ قاتل ش ط زض تفسریط یافترِّرای ایري
پژٍّص ضا هدتَاى تِ ضاتغِ ی سثک ظًسگد ٍضظضد ٍ هسیطیت تسى تا َّیت هلرد ًیرع
اذتػاظ زاز .تِ فلت نضًگ تَزى الاَّای ٍضظضد ٍ هسیطیت تسى ایطاًد ٍ اسرتهد
زض هیاى ًَرَاًاى ٍ تطٍیذ ّطصِ تیطتط الاَّای غطتد هسیطیت تسى زض تیي آًْا ،صٌساى
زٍض اظ شّي ًیست ِ سثکّای هسیطیت تسى زض هیاى زذتطاى ًَرَاى َّیت هلد آًاى
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ضا تِ صالص تاطاًس رِ ّوریي اهرط تایرس هرَضز تَررِ هتَلیراى فطٌّارد زض راهقرِ ٍ
پژٍّطاطاى زض رْت تطضسد زقیقتط قطاض گیطز.
هسألِ َّیت تیطتط هطتَط تِ زٍضاى هسضى است ِ هٌاتـ َّیرتسراظی تیطرتطی زض
اذتیاض افطاز قطاض گطفتِ است؛ تِ ٍیژُ تِ زلیل تاظ تَزى ظًسگد ارتوافد زض فػط حاورط
الظم است تِ ایي هَوَؿ تَرِ ٍیژُای ضَز ِ َّیتیاتد فطایٌسی است رِ هرسام زض
هقطؼ تاظساظی است .زض روـتٌسی ًْاید هدتَاى صٌیي اشفاى زاضت زذتطاى ًَرَاى
تِهخاتِ یاد اظ هػطف ٌٌرسگاى فورسُی ضسراًِّرا ٍ ضرثاِّرای هزراظی ،زض ظهیٌرِی
ضالگیطی َّیت هلد تسیاض هتأحط اظ آًْا ّستٌس ٍ ّویي اهرط تطًاهرِضیرعی زقیرقترط ٍ
اضآهستط زض ضساًِ هلد رْت رصب هراعثاى ًَرَاى ٍ ّنصٌیي غٌدساظی تطًاهِّا ضا
اهطی ضایاى تَرِ هرد زاًرس .فرتٍُ ترط آى افرعایص هطراض ت ٍ افتوراز ارتورافد ،زض
ًَرَاًاى ِ سطهایِّای ارتوافد آًاى ضا افعایص هدزّرسً ،یرع گراهد هْرن زض تقَیرت
َّیت هلد زض آًْاستّ .نصٌیي سطهایِ ارتوافد ًَفد تسْیلگرط زض ضٍاترظ ٍ اًزرام
فقالیت ّای ارتوافد است رِ ّطصرِ هیرعاى آى افرعایص یاترس فرطز تیطرتط ررصب زض
فقالیتّای ارتوافد هدضَز ٍ تا افعایص ایي هَاضز َّیت هلد آًْا تقَیرت هردضرَز.
ٍاققیت اًااضًاپصیط ایي است ِ تا افعایص اٍقال فطاغت تطًاهِضیعی ًطسُ ٍ تقغریتل
غیطّسفوٌس ،آسیةّای ارتوافد زض راهقِ افعایص هدیاتس .ایي هَوَؿ ،تیاًاط اّویرت
پطزاذتي تِ تطًاهِضیعی تطای افعایص تْطٍُضی اٍقال فطاغت ،تٍِیژُ تطای ًسل رَاى ٍ
زذتطاى است .تطًاهِضیعی سثکّای فطاغتد تایس هَضز تَرِ قطاض گیطز تا اظ ّرسض ضفرتي
اٍقال فطاغت رلَگیطی طزُ ٍ تِ تاضٍضی آى وک ضَز ٍ اظ ایي ضاُ تط تقَیت َّیت
هلد افطاز تیفعایٌس.
ظهیٌِ فقالیت ٍ هطاض ت ارتوافد زذتطاى ٍ ًَرَاًراى زض تطًاهرِّرا ٍ ضٍیرسازّای
هلد زض هسضسِ ٍ سایط ساظهاىّای فطٌّارد فرطاّن آٍضزُ ٍ تطذرد اظ هسرنَلیتّرای
ارتوافد هلد تا حضَض ًَرَاًاى زذتط تطگعاض گطزز .آهَظش ٍ هطاٍضُ گطٍّد ذاًَازُ
زض ظهیٌِ ًحَُ تقاهل تا فطظًساى زذترط ،اًترراب هطراض تد سرثک ظًرسگد هتٌاسرة ترا
اضظشّای هلد ٍ فطٌّارد زض ذراًَازُ ٍ تستطسراظی حضرَض زذترطاى زض تطًاهرِّرای
ارتوافد ساظًسُ هدتَاًس تِ گستطش افتواز ٍ هطاض ت ارتوافد زذترطاى ٍ زض ًْایرت
َّیت هلد آًْا وک ًوایس.
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هقیسفط ،سقیس ()1385؛ جاهعِضٌاسي هسائل اجتواعي ایزاىّ ،وساىًَ :ض فلن.
هوتاظ ،فطیسُ ()1383؛ «هقطفد هفَْم عثقرِ اظ زیرسگاُ تَضزیرَ» ،پضٍّطتٌاهِ علتَم اًستاًي ،ش ،42 ٍ 41
غع .140-169
هوتاظحاریاًد ،اتطاّین ()1379؛ «تحلیل راهقِ ضٌاذتد َّیت هلد زض ایطاى ٍ عطح صٌرس فطوریِ» ،فصتلٌاهِ
هطالعات هلي ،س  ،2ش  ،5غع .193-228
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... رابطٍ بیه سرمایٍ اجتماعی ي سبک زوذگی با ًَیت ملی
)؛ «تأحیط اتقاز رْاًدضسى فطٌّارد ترط1398(  اهیطهسقَز، سیسیققَب؛ اهیطهؾاّطی، ضفیقِ؛ هَسَی،هإشىپَض
 فصتلٌاهِ جاهعتِضٌاستي،»)َّیت هلد (هغالقِ هَضزی زاًصآهَظاى هقغـ پیصزاًطرااّد ضْطسرتاى تاترل
.97-120 غع،14  ش،6 ُ زٍض،ًْادّای اجتواعي
.  اًتطاضال ّطه: تْطاى، تطروِ احوس تسیي،ِ قذرت ٍ جاهع،)؛ دیي1382(
 ها،ٍتط
)؛ «ضاتغرِ سرطهایِ ارتورافد ترا َّیرت ارتورافد1383(  اتَالقاسرن، غوس؛ فاتحد، فطیسٍى؛ تًتطی،ٍحیسا
 ش،17  د، هجلِ پضٍّطي داًطگاُ امتفْاى،»)زاًطزَیاى (هغالقِ هَضزی یاظزُ زاًطااُ زٍلتد ضْط تْرطاى
.52-92  غع،2
ِ)؛ «تحلیل راهقِضٌاذتد ر ضاّثطزی اضتثاط تیي َّیت هلد ٍ سرطهای1397(  اغغط، فثساهلل؛ هیطفطزی،ٍلدًژاز
.60-90  غع،1  ش،5 ُ زٍض، فصلٌاهِ هذیزیت سزهایِ اجتواعي،»ارتوافد زاًطزَیاى زاًطااُ یاسَد
، فصلٌاهِ هطالعتات هلتي،»)؛ «ضٍاتظ تیي قَهد ٍ تأحیط آى تط َّیت هلد اقَام زض ایرطاى1380(  فلد،یَسفد
.13-42  غع،8  ش،2 س
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