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چکیذُ
دس سٚؽ ٞبی ٔتذا ٚ َٚسایح تحّیُ آٔبسی ،ثشای تؼییٗ یب تأییذ فشهیٞ ٝبی ٘ظشی ٔجتٙی ثش تحّیُ دادٞ ٜبی تدشثی ،ثش
فٔ ٖٛٙجتٙی ثش سٌشػی( ٖٛتحّیُ سٌشػی ،ٖٛتحّیُ تـخیلی ،تحّیُ ِٛخؼتیه  ٚتحّیُ ٚاسیب٘غ)  ٚتحّیُ ػبّٔی یب
خٛؿ ٝای ،ث ٝػٛٙاٖ ٔدٕٛػ ٝاكّی اص اثضاسٞبی آٔبسی تأویذ ٔی ؿٛدٔ .حممبٖ سؿتٞ ٝبی ٔختّف ،ثب اػتفبد ٜاص ایٗ سٚؽ
ٞب ٘تبیدی سا ث ٝدػت آٚسد ٜا٘ذ تب ثش اػبع آٖ ساٞی ثشای دسن خٟبٖ ثیبثٙذ .اص خّٕ ٝایٗ سٚؽ ٞب ٔی تٛاٖ ث ٝسٚؽ
تحّیُ ػبّٔی اػپیشٔٗ ( )4091دس تؼییٗ ػبختبسٞبی ػبّٔی دس سٚا٘ـٙبػی  ٚتحّیُ خٛؿ ٝای ٞبفؼتذ ( )4091ثشای
وـف تفبٚت ٞبی ٔیبٖفشٍٙٞی دس خبٔؼ ٝؿٙبػی اؿبس ٜوشد .یىی اص سٚیىشدٞبی خذیذ  ٚسٚثٌ ٝؼتشؽ دس ایٗ صٔیٝٙ
سٚیىشد ٔذَ ػبصی ٔؼبدالت ػبختبسی اػت و ٝثًٛ ٝس سٚصافض٘ٚی تٛػي پظٞٚـٍشاٖ ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٌشفت ٝاػت.
ٔذَ ػبصی ٔؼبدالت ػبختبسی یه سٚیىشد آٔبسی خبٔغ ثشای آصٔ ٖٛفشهیٞ ٝبیی دسٔٛسد سٚاثي ثیٗ ٔتغیشٞبی ٔـبٞذٜ
ؿذ ٚ ٜپٟٙبٖ اػتٔ .جب٘ی آٔبسی ایٗ سٚیىشد دس اٚایُ د 4099 ٝٞاسائ ٝؿذ .أشٚص ٜایٗ سٚؽ یب سٚیىشد ثًٛ ٝس ٌؼتشد ٜای
ٔٛسد تٛخٔ ٝحممبٖ ػّ ْٛاختٕبػی لشاس ٌشفت ٝاػت( .)Hoyle,1995:1ایٗ ٔمبِٔ ٝشٚسی ثش لبثّیت ٞب ،وبسثشدٞب ٚ
ٔفشٚهبت ٔ ٚحذٚدیت ٞب تىٙیه ٔذَ ػبصی ٔؼبدالت ػبختبسی اػت  ٚدس ا٘تٟب ٔشٚسی اخٕبِی ثش ٘شْ افضاسٞبی سایح ٚ
٘یض ٔؼشفی تىٙیه حذالُ ٔدزٚسات خضئی خٛاٞذ ؿذ.

کلیذٍاصُ ّبٔ :ذَ یبثی ٔؼبدالت ػبختبسی ،حذالُ ٔدزٚسات خضئی ،تحّیُ آٔبسی ،تحّیُ ػبّٔی تبییذیِ ،یضسَ

هقذهِ

سٚؽٞبی ٔتذا َٚآٔبسی ثب ٚخٛد وبسثشدٞبی فشاٚا٘ی و ٝداس٘ذ  ٚثؼیبس ؿٙبخت ٝؿذ٘ ٜیض ٞؼتٙذ ،أب  ٕٝٞایٗ سٚؽ ٞب
داسای ػٔ ٝحذٚدیت یىؼبٖ ٞؼتٙذ وٙٔ ٝدش ث ٝؿىُ ٌیشی ٌ ٚؼتشؽ سٚیىشدٞبی خذیذی ثشای ٔٛاخ ٟٝثب ایٗ ٔؼبئُ
ٔ ٚحذٚدیت ٞب ؿذ ٜاػت .ایٗ ػٔ ٝحذٚدیت ػجبستٙذ اص:
 )4پیؾ فشم ػبختبس ٔذَ ػبد( ٜحذالُ دس ٔٛسد سٚیىشدٞبی ٔجتٙی ثش سٌشػی )2 ،)ٖٛپیؾ فشم لبثُ ٔـبٞذ ٜثٛدٖ
ٔ ٕٝٞتغیشٞب ) 1 ،پیؾ فشم ا٘ذاصٌ ٜیشی ثذ ٖٚخٌبی ٔ ٕٝٞتغیشٞب .ایٗ ٔحذٚدیت ٞب لبثّیت اػتفبد ٜاص ایٗ سٚؽ ٞب سا
دس ثشخی ٔٛلؼیت ٞبی پظٞٚؾ ٔحذٚد ٔی ػبصد.
فشم ػبختبس ٔذَ ػبد( ٜیه ٔتغیش ٚاثؼت ٚ ٝچٙذیٗ ٔتغیش ٔؼتمُ) سا خبوٛثی ( )4099ایٗ ٌٛٔ ٝ٘ٛسد ٘مذ لشاس ٔی دٞذ
ؤ :ٝب دس یه د٘یبی پیچیذ ٚ ٜچٙذٔتغیش ٜص٘ذٌی ٔی وٙیٓ ،ثبیذ دس ٘ظش داؿت ٝثبؿیٓ ٌٔبِؼ ٝػٛأُ اثش یه یب دٔ ٚتغیش
ث ٝك ٛست ٔدضا٘ ،ؼجتبً وبرة  ٚغیشٌٔٙمی اػت .اٌشچ ٝدس ٔذَ ػبصی ٞب ثشخی اص خٙجٞ ٝبی ٚالؼیت ٘بدیذٌ ٜشفتٔ ٝی
ؿ٘ٛذ .أب ایٗ پیؾ فشم دس سٚیٍشدٞبی سٌشػی٘ٛی ٕٔىٗ اػت تحّیُ ٔٛلؼیت ٞبی پیچیذ ٚ ٚ ٜالؼی سا ثؼیبس ٔحذٚد
وٙذ .ثٚ ٝیظٍٙٞ ٜبٔی وٞ ٝذف تؼییٗ اثشات ثبِمٔ ٜٛتغیشٞبی ٔیب٘دی یب ٚاػٌ ٝای ثش استجبى ثیٗ ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ ٚ
ٚاثؼت ٝثبؿذ ،ؤٕ ٝىٗ اػت ٘بؿی اص تأثیش ثشخی ٔتغیشٞبی ٚاثؼت ٝثش ٔتغیشٞبی ٚاثؼت ٝدیٍش ثبؿذ(ػیذػجبع صادٚ ٜ
ٕٞىبساٖ.)4104 ،
دس ٔٛسد ٔحذٚدیت پیؾ فشم دٔ ،ْٚه د٘ٚبِذ ( )4001تأویذ ٔی وٙذ و ٝیه ٔتغیش فمي صٔب٘ی ٔی تٛا٘ذ لبثُ ٔـبٞذٜ
٘بٔیذ ٜؿٛد و ٝاسصؽ آٖ اص ًشیك ٌٕ٘ ٝ٘ٛیشی د٘یبی ٚالؼی ثذػت آیذ .ثٙبثشایٗ ٞشٔتغیشی ؤ ٝؼتمیٕبً ثب ٞشچیض لبثُ
ٔـبٞذٌٔ ٜبثمت ٘ذاؿت ٝثبؿذ ثبیذ ث ٝػٛٙاٖ غیشلبثُ ٔـبٞذ ٜدس ٘ظش ٌشفت ٝؿٛد .ثش اػبع ایٗ تؼشیف تٟٙب ثشخی اص
ٔتغیشٞب ٔب٘ٙذ ػٗ  ٚخٙؼیت لبثُ ٔـبٞذ ٜتّمی ٔی ؿ٘ٛذ ،حبَ آ٘ى ٝاثش ٔ ٚـخلبت ِٔٛىٞ َٛب ،فشآیٙذٞب ،طٖ ٞب،
ٚیشٚع ٞب  ٚثبوتشی ٞب ٔؼٕٛالً ث ٝكٛست غیشٔؼتمیٓ ٔـبٞذٔ ٜی ؿ٘ٛذ.
دس ٔٛسد ایٗ فشم ؤ ٕٝٞ ٝتغیشٞب ثذ ٖٚخٌب ،ا٘ذاصٌٜیشی ٔی ؿ٘ٛذ ،ثبیذ دا٘ؼت ٞش ٔـبٞذ ٜای اص د٘یبی ٚالؼی ثب
خٌبٞبی ا٘ذاصٌ ٜیشی خبكی ٕٞشا ٜاػت ،و ٝاص دٚثخؾ تـىیُ ٔی ؿ٘ٛذ ٘خؼت خٌبی تلبدفی و ٝاص تشتیت ٌٛیٞ ٝب یب
خؼتٍی پبػخٍ٘ ٛبؿی ٔی ؿٛد  ٚد ْٚخٌبی ٔٙظٓ ،اص لجیُ ٚاسیب٘غ سٚؽ (٘ؼجت دادٖ ٚاسیب٘غ ث ٝسٚؽ ٌٕ٘ ٝ٘ٛیشی
ث ٝخبی ػبصٛٔ ٜسد ثشسػی)؛ ث ٝدِیُ ایٗ وٕ٘ ٝشٔ ٜـبٞذ ٜؿذ ٜی یه ٌٛی ٝاص ػ ٝثخؾ تـىیُ ؿذ ٜاػت ،یؼٙی ٕ٘شٜ
ٚالؼی ٔتغیش ،خٌبی تلبدفی  ٚخٌبی ٔٙظٓ .ثب دیذ دلیك تش ٔی تٛاٖ ٌفت سٚؽ ٞبی پیـیٗ ،تٟٙب ٍٙٞبٔی لبثُ اػتفبدٜ
ٞؼتٙذ وِٛٔ ٝفٞ ٝبی خٌبی ٔٙظٓ  ٚتلبدفی ٘ذاؿت ٝثبؿٙذ و ٝایٗ أش ث٘ ٝذست دس ٚالؼیت أىبٖ پزیش اػت(ٕٞبٖ.)2،
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ثشای غّج ٝثش ٔحذٚدیت ٞبی سٚؽ ٞبی پیـیٗٛ٘ ،یؼٙذٌبٖ ثًٛ ٝس فضایٙذ ٜای اص ٔذَ یبثی ٔؼبدالت ػبختبسی ث ٝػٛٙاٖ
یه سا ٜحُ ٔٙبػت اػتفبد ٜوشد ٜا٘ذٔ .ذَ یبثی ٔؼبدالت ػبختبسی سا ٌب ٜتحّیُ ػبختبسی وٚٛاسیب٘غٔ ،ذَ یبثی ػّّی ٚ
ٌب٘ ٜیض ِیضسَِ ٘بٔیذ ٜؿذ ٜاػت .أب اكٌالح غبِت دس ایٗ سٚصٞبٔ ،ذَیبثی ٔؼبدالت ػبختبسی یب ث ٌٝ٘ٛ ٝخالكSEM2 ٝ
اػت( .)44:4199 ،ٗٔٛٞآ٘بِیض ػبختبسٞبی وٚٛاسیب٘غ ثشای اِٚیٗ ثبس تٛػي ثبن  ٚثبٌٕٗ ثشای تٛكیف سٚؽ تحّیُ
ػٛأُ تبییذی ث ٝوبس ٌشفت ٝؿذ(لبهی ًجبًجبیی.)00:4191 ،
ٔذَ ػبصی یىی اص ا٘ٛاع سٚؽ ٞبی تحمیك تٛكیفی (غیش آصٔبیـی) اػت .دس تحمیك ٕٞجؼتٍی ،ساثٌٔ ٝیبٖ ٔتغیشٞب ثش
اػبع ٞذف تحمیك تحّیُ ٔی ٌشدد .تحمیمبت ٕٞجؼتٍی سا ٔی تٛاٖ ثشحؼت ٞذف ث ٝػ ٝدػت ٝتمؼیٓ وشد :اِف)
ٌٔبِؼٕٞ ٝجؼتٍی دٔ ٚتغیشی ة) تحّیُ سٌشػی ٖٛج)تحّیُ ٔبتشیغ ٕٞجؼتٍی یب ٔبتشیغ وٚٛاسیب٘غ .دس ٌٔبِؼبت
ٕٞجؼتٍی دٔ ٚتغیشیٞ ،ذف ثشسػی ساثٌ ٝدٚث ٝدٔ ٚتغیشٞبی ٔٛخٛد دس تحمیك اػت .دس تحّیُ سٌشػیٞ ٖٛذف پیؾ
ثیٙی تغییشات یه یب چٙذ ٔتغیش ٚاثؼتٔ( ٝالن) ثب تٛخ ٝث ٝتغییشات ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ (پیؾ ثیٗ) اػت .دس ثؼوی
ثشسػی ٞبی اص ٔدٕٛػٕٞ ٝجؼتٍی ٞبی دٔٚتغیشی ٔتغیشٞبی ٔٛسد ثشسػی ،دس خذِٚی ث٘ ٝبْ ٔبتشیغ ٕٞجؼتٍی یب
وٚٛاسیب٘غ اػتفبدٔ ٜی ؿٛد .ا ص خّٕ ٝتحمیمبتی و ٝدس آٖ ٞب ٔبتشیغ ٕٞجؼتٍی یب وٚٛاسیب٘غ تحّیُ ٔی ؿٛد ،تحّیُ
ػبّٔی ٔ ٚذَ ٔؼبدالت ػبختبسی اػت .دس تحّیُ ػبّٔی ٞذف تّخیق ٔدٕٛػ ٝای اص دادٞ ٜب یب سػیذٖ ثٔ ٝتغیشٞبی
ٔى( ٖٛٙػبص ٚ )ٜدس ٔذَ ٔؼبدالت ػبختبسی آصٔٛدٖ سٚاثي ػبختبسی ٔجتٙی ثش ٘ظشیٞ ٝب  ٚیبفتٞ ٝبی تحمیمبتی ٔٛخٛد
اػت(ػشٔذ ،ثبصسٌبٖ  ٚحدبصی .)04:4199 ،تىٙیه ٔذَ ػبصی ٔؼبدالت ػبختبسی یه تىٙیه اًالػبت وبُٔ اػت ،چشا
و ٝاص تٕبٔی اًالػبت ٔٛخٛد دس ٔذَ اػتفبدٔ ٜی وٙذ(لبهی ًجبًجبیی.)499:4191 ،
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ث ٝخٟت سػبیت اختلبس ،اص ایٗ پغ اص ٚاطٔ ٜذَ ػبصی ث ٝخبی ٔذَ ػبصی ٔؼبدالت ػبختبسی اػتفبدٔ ٜی ؿٛد.

Structural Equation Modeling 2
3

ٕٞجؼتٍی دٔ ٚتغیشٜ
تحمیمبت ثش اػبع
٘حٌ ٜٛشدآٚسی دادٞ ٜب

آصٔبیـی
غیش آصٔبیـی

تحمیك
ٕٞجؼتٍی

تحّیُ سٌشػیٖٛ
تحّیُ ٔبتشیغ
وٚٛاسیب٘غ
(ٕٞجؼتٍی)

ؿىُ  -4تمؼیٓ ثٙذی تحمیمبت ثش اػبع ٘حٌ ٜٛشدآٚسی دادٞ ٜب

ٔذَ ،ث ٝثیبٖ ػبد ٜیه ٌضاس ٜآٔبسی دسثبس ٜسٚاثي ٔیبٖ ٔتغیشٞبػت .تذٚیٗ ٔذَ دس ٌ ،SEMبْ ػٕذ ٜای اػت و ٝدس
فشآیٙذ آٖ ثبیذ ٔتغیشٞبی ٔىٔ ٚ ٖٛٙـبٞذ ٜؿذ ٚ ٜسٚاثي ثیٗ ػبصٞ ٜبی ٔـخق ٌشددٚ .اط ٜػبختبس و ٝدس ٚالغ ٞؼتٝ
تىٙیه ٔذَ یبثی ٔؼبدالت ػبختبسی اػت ،ثیبٍ٘ش سٚاثي ثیٗ ٔتغیشٞبی پٟٙبٖ اػت.
دس ٔمبیؼ ٝثب سٚؽ ٞبی سٌشػی٘ٛی ،و ٝدس آٖ ٞب فمي یه ػٌح اص ساثٌ ٝی ثیٗ ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ ٚ ٚاثؼت ٝث ٝكٛست
ٕٞضٔبٖ تحّیُ ٔی ؿ٘ٛذ ،دس ٔذَ یبثی ٔؼبدالت ػبختبسی ث ٝػٛٙاٖ سٚؽ ثب٘ٛی ،ٝأىبٖ ٔذَ یبثی استجبى ٔیبٖ چٙذیٗ
ػبصٔ ٜؼتمُ ٚ ٚاثؼتٚ ٝخٛد داسد .ثٙبثشایٗ دس ایٗ د ٚسٚؽ تفبٚتی ثیٗ ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ ٚ ٚاثؼت٘ ٝیؼت ،ثّى ٝثیٗ
ٔتغیشٞبی ٔى ٖٛٙدس ٖٚصا (ٔتغیشٞبیی و ٝتحت تبثیش ػٛأُ دسٔ ٖٚذَ لشاس داس٘ذ)  ٚثش ٖٚصا (ٔتغیشٞبیی و ٝتحت تبثیش
ػٛأُ خبسج اص ٔذَ لشاس داس٘ذ) تٕبیض ٚخٛد داسد.

4
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ؿىُ  -2اخضاء یه ٔذَ ٔؼبدالت ػبختبسی

ؿىُ ثبال یه ٔذَ ٔؼبدِ ٝػبختبسی سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ .یه ٔذَ ٔؼبدِ ٝػبختبسی دس ؿىُ ػٕٔٛی اؽ اص دٛ٘ ٚع ٔذَ
تـىیُ ؿذ ٜاػتٔ )4( :ذَ ا٘ذاصٌ ٜیشی ٔ ) 2( ٚذَ ػبختبسیٞ .ش ٔذَ ٔؼبدِ ٝػبختبسی داسای یه ٔذَ ػبختبسی ٚ
حذالُ دٔ ٚذَ ا٘ذاصٌ ٜیشی اػتٔ .ذَ ا٘ذاصٌ ٜیشی٘ ،ح ٜٛػٙدؾ یه ٔتغیش پٟٙبٖ سا ثب اػتفبد ٜاص د ٚیب تؼذاد ثیـتشی
ٔتغیش ٔـبٞذ ٜؿذ ٜتؼشیف ٔی وٙذٕٞ .چٙیٗ ٔذَ ا٘ذاصٌ ٜیشی ٔـخق ٔی وٙذ ؤ ٝدٕٛػٔ ٝتغیشٞبی ٔـبٞذ ٜؿذٜ
ثشای یه ٔتغیش پٟٙبٖ تب چ ٝحذ تحت تبثیش ٔتغیش پٟٙبٖ ٔٛسد ٘ظش  ٚتب چ ٝحذ تحت تبثیش ٔتغیش خٌب ( ٕٝٞػٛأُ
تبثیشٌزاس غیش اص ٔتغیش پٟٙبٖ ٔٛسد ٘ظش) ٞؼتٙذ .یه ٔذَ ػبختبسی ٘ـبٖ ٔی دٞذ ؤ ٝتغیشٞبی پٟٙبٖ چٍ ٝ٘ٛثش
یىذیٍش اثش ٔی ٌزاس٘ذ .دس ٚالغ ٔذَ ػبختبسی ثیبٍ٘ش سٚاثي ٔیبٖ ٔتغیشٞبی پٟٙبٖ اػت .دس ٔذَ ٔثبِی ثبال ،ػٔ ٝتغیش
پٟٙبٖ (ٚ )A,B,Cخٛد داسد وٞ ٝش وذاْ داسای د ٚیب ػٔ ٝتغیش ٔـبٞذ ٜؿذٞ ٜؼتٙذٔ .ذَ ثبال داسای ػٔ ٝذَ ا٘ذاصٌ ٜیشی
(ث ٝتؼذاد ٔتغیشٞبی پٟٙبٖ) اػت.
ٔؼٙبی آٔبسی ٞشوذاْ اص ٕ٘بدٞب دس ؿىُ صیش ٘ـبٖ داد ٜؿذ ٜاػت.
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ؿىُ ٕ٘ -1بدٞبی ٔٛسد اػتفبد ٜدس تشػیٓ ٔذَ ٞبی ػبختبسی

ٔضیتی و ٝس ٚؽ ٞبی ٔجتٙی ثش ٔذَ یبثی ٔؼبدالت ػبختبسی ٘ؼجت ث ٝسٚؽ ٞبی پیـیٗ داس٘ذ ،ا٘ؼٌبف پزیشی ایٗ سٚؽ
ٞب دس ثشسػی اثش ٔتمبثُ ٘ظشی ٚ ٝدادٞ ٜب اػت .اٌش ٔجب٘ی ٘ظشی لٛی ثبؿذٔ ،حممبٖ ٔی تٛا٘ٙذ دس تحّیُ دادٞ ٜب ثیـتش ثٝ
٘ظشیٔ ٝتىی ؿ٘ٛذ ٍٙٞ ٚبٔی ؤ ٝجب٘ی ٘ظشی لبثُ إًیٙب٘ی ٚخٛد ٘ذاؿت ٝثبؿذ ٔحممبٖ ٔی تٛا٘ٙذ ثیـتش ث ٝدادٞ ٜبی
تدشثی ٔتىی ؿ٘ٛذ.
دس ٔذَ یبثی ٔؼبدالت ػبختبسی ایٗ أىبٖ فشأ ٓٞی ؿٛد تب ٔتغیشٞبی ٔى ٖٛٙثٚ ٝػیّ٘ ٝـبٍ٘شٞبی ا٘ذاصٌ ٜیشی ؿذٚ ٜ
خٌبی ا٘ذاصٌ ٜیشی دس ٔذَٛٔ ،سد ثشسػی لشاس ٌیش٘ذ .ثٙبثشایٗٔ ،حممبٖ ٔی تٛا٘ٙذ ثب اػتفبد ٜاص ایٗ سٚؽ ٞب ثش ٔحذٚدیت
ٞبی سٚؽ ٞبی پیـیٗ غّج ٝوشد ٚ ٜایٗ أىبٖ سا ثیبثٙذ و ٝفشم ٞبی ٔٛسد ا٘ذاصٌ ٜیشی ٘ ٚظشی سا ث ٝوٕه سٚؽ تحّیُ
ػبّٔی تأییذی دس ثشاثش دادٞ ٜبی تدشثی ،ث ٝسٚؽ آٔبسی آصٔ ٖٛوٙٙذ.
ثش اػبع سٚیىشدٞبی ٔجتٙی ثش ٔذَ یبثی ٔؼبدالت ػبختبسیٔ ،حممبٖ ػّٔ ْٛختّف ٔی تٛا٘ٙذ ساثٌٝی ػّّی ٔیبٖ چٙذ
ٔتغیش پیؾ ثیٗ (ٔؼتمُ) ٚ ٚاثؼت ٝسا حتی صٔب٘ی و ٝایٗ سٚاثي پیچیذ ٜثبؿٙذ ،ثشسػی وٙٙذ .ایٗ أش اص ًشیك ٔؼبدِٝ
ٞبی ػبختبسی ػّؼّٔ ٝشاتجی ثب غیشػّؼّٔ ٝشاتجی ،ثبصٌـتی یب غیشلبثُ ثبصٌـتی لبثُ آصٔٔ ٖٛی ثبؿذ .ػال ٜٚثش ایٗ
6

ٔحممبٖ ٔی تٛا٘ٙذ ٔتغیشٞبی ٔى ٚ ٖٛٙخٌبی ٔذَ ٞبی ا٘ذاصٌ ٜیشی سا تؼییٗ وٙٙذ  ٚثب ا٘ؼٌبف ثیـتشی ٔذَ ٘ظشی
٘ضدیه ثٚ ٝالؼیتی سا ًشح ٕ٘ٛد ٚ ٜآٖ سا دس ثشاثش دادٞ ٜبی ٚالؼی ث ٝآصٔ ٖٛثٍزاس٘ذ .دس ٚالغ ٚیظٌی اكّی ٔذَ ػبصی،
ٔمبیؼٔ ٝذَ ثب دادٞ ٜبی تدشثی اػت.
ٔذَ یبثی ٔؼبدالت ػبختبسی ثشپبی ٝفشهیٞ ٝبیی دسثبسٚ ٜخٛد سٚاثي ػّّی ثیٗ ٔتغیشٞبٔ ،ذَ ٞبی ػّّی سا ثب دػتٍبٔ ٜؼبدِٝ
خٌی آصٔٔ ٖٛی وٙذ .ثذیٗ تشتیتٔ ،ذَ ػبصی  ،سٚاثي ٘ظشی ثیٗ ؿشایي ػبختبسی ٔؼیٗ ٔ ٚفشٚم سا ٔی آصٔبیذ ٚ
ثشآٚسد ػّّی ٔیبٖ ٔتغیشٞبی ٔىٔ( ٖٛٙـبٞذ٘ ٜـذ ٜیب پٟٙبٖ) ٘ ٚیض سٚاثي ٔیبٖ ٔتغیشٞبی ا٘ذاصٌ ٜیشی ؿذٔ( ٜـبٞذٜ
ؿذ ٜیب آؿىبس) سا أىبٖ پزیش ٔی ػبصد .دس وُ ٔی تٛاٖ ٌفت و ٝثب ثشسػی ٚاسیب٘غ ٞب  ٚوٚٛاسیب٘غ ٞب ٔی تٛا٘یٓ ایٗ
فشهی ٝسا ؤ« ٝتغیشٞب اص ًشیك ٔدٕٛػ ٝای اص سٚاثي خٌی ثب ٔ ٓٞشتجي ا٘ذ» سا ثیبصٔبییٓ()40:4199 ،ٗٔٛٞ
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بخص دٍم :کبربزدّبی عوذُ هذل سبسی
سٚؽ یب سٚیىشد ٔذَ ػبصی داسای وبسثشدٞبی ٔتؼذدی اػت أب ٔی تٛاٖ ٌفت ؤ ٝذَ یبثی ػّّی  ٚتحّیُ ػبّٔی تبییذی
اص وبسثشدٞبی ػٕذ ٜآٖ اػت:
ٔ .4ذَ یبثی ػّّی :پبسأتشٞبی حبكُ اص تحّیُ سٌشػی ٖٛدػت وٓ دس ػٛٔ ٝلؼیت اػبػی صیش ٕ٘ی تٛا٘ذ اًالػبت الصْ سا
فشا ٓٞوٙذ:
ٚ لتی ٔتغیشٞبی ٔـبٞذ ٜؿذ ٜداسای خٌبی ا٘ذاصٌ ٜیشی ثبؿٙذ.
ٚ لتی ثیٗ ٔتغیشٞبی ٔـبٞذ ٜؿذ ،ٜسٚاثي دس ٓٞتٙیذ ٜخشیبٖ ػّّی ٚخٛد داؿت ٝثبؿذ.
ٚ لتی ٔتغیشٞبی ٔ ٟٓتجییٗ وٙٙذٔ ،ٜـبٞذ٘ ٜـذ ٜثبؿٙذ.
أب تٛاثغ ػبختبسی ٔی تٛا٘ذ دس ٛٔ ٕٝٞلؼیت ٞبی ثبال ٘مؾ ٔ ٚ ٟٓػبص٘ذ ٜای ایفب وٙذ .ػّ ْٛاختٕبػی  ٚسفتبسی ثشخالف
ػًّ ْٛجیؼی ث٘ ٝذست ث ٝتدضی ٚ ٝتحّیُ دلیك دس ؿشایي وٙتشَ ؿذ ٜدػتیبثی داسد .دس ایٗ ػّ ،ْٛاػتٙجبى سٚاثي ػّّی
ثشپبیٌٔ ٝبِؼبتی كٛست ٔی ٌیشد و ٝدس آٖ ٞب ٔذَ ٞب  ٚفشهیٞ ٝبی ػّّی اص ِحبٍ آٔبسی اسصیبثی ٔی ؿٛد .دس چٙیٗ
ٌٔبِؼبتی حتی سٚاثي ػّّی سا ٕ٘ی تٛاٖ ثبثت وشد ،تٟٙب ٌٔٙمی ثٛدٖ ٘ؼجی آٖ ٞب سا دس ثشاثش ػبیش چبسچٛة ٞبی تجییٗ
ٔی تٛاٖ تأییذ وشد .دس ایٗ ػّ ،ْٛثیـتش تئٛسی ٞب ٔ ٚذَ ٞب دس لبِت ػبصٞ ٜبی ٘ظشی ؤ ٝؼتمیٕبً ٔـبٞذ ٜپزیش  ٚا٘ذاصٜ
پزیش ٘یؼت ،ثیبٖ ٔی ؿٛد .أب ثشای ػّٕیبتی وشدٖ  ٚا٘ذاصٌ ٜیشی ٔتغیشٞبی ٘ظشی ٔی تٛاٖ اص ؿبخق ٞب یب ٘ـب٘ٞ ٝبیی
و٘ ٝـبٍ٘ش (ٔتغیش ٔـبٞذ ٜؿذ ٜیب آؿىبس) ٘بٔیذٔ ٜی ؿٛد ،اػتفبد ٜوشد .اػتٙجبى ٞبی ػّّی ثٚ ٝالغ ثٔ ٝؼیشٞبیی ثؼتٍی
داسد وً ٝشح ٌٔبِؼٔ ٝـخق وشد ٜاػت .ثشسػی سٚاثي ٕٞضٔبٖ ٔتغیشٞب ،ثشسػی اثشات یب سٚاثي ٔؼتمیٓ  ٚغیش ٔؼتمیٓ ٚ
٘یض ثشسػی ٔیب٘دی ٌشی اص وبسثشدٞبی ػٕذ ٜایٗ تىٙیه اػت.
 . 2تحّیُ ػبّٔی تأییذی :ایٗ سٚؽ و ٝدس ٚالغ ثؼي تحّیُ ػبّٔی ٔؼِٕٛی اػت ،یىی اص خٙجٞ ٝبی ٔٔ ٟٓذَ یبثی
ٔؼبدالت ػبختبسی اػت و ٝدس آٖ فشهیٞ ٝبی ٔؼیٙی دسثبس ٜػبختبس ثبسٞبی ػبّٔی ٕٞ ٚجؼتٍی ٞبی ٔتمبثُ ثیٗ ٔتغیشٞب
ٔٛسد آصٔ ٖٛلشاس ٔی ٌیشدٔ .ذَ یبثی ٔؼبدالت ػبختبسی ػال ٜٚثش تحّیُ اوتـبفی ،تحّیُ ػبّٔی تأییذی سا ٘یض ث ٝوبس ٔی
ثشد .ایٗ تحّیُ اػبػبً یه سٚؽ آصٔ ٖٛفشهی ٝاػت  ٚثش ایٗ ٔفشٚهٔ ٝتىی اػت و ٝؿٕب دسثبس ٜایٗ ؤ ٝؤِفٔ ٝتغیشٞبی
ٟ٘فت ٝچیؼت ا٘ذیـ ٝای داسد؛ یؼٙی ث ٝد٘جبَ یبفتٗ ٘ـبٍ٘شٞب ٘یؼتیذٔ .ذَ یبثی ٔؼبدالت ػبختبسی ایٗ ٌّٔت سا و ٝآیب
٘ـبٍ٘شٞبیی و ٝثشای ٔؼشفی ػبص ٜیب ٔتغیش پٟٙبٖ خٛد ثشٌضیذ ٜایذٚ ،الؼبً ٔؼشف آٖ اػت یب ٘ٔ ،ٝی آصٔبیذٌ ٚضاسؽ ٔی
دٞذ و٘ ٝـبٍ٘شٞبی ا٘تخبثی ثب چ ٝدلتی ٔؼشف یب ثشاص٘ذٔ ٜتغیش پٟٙبٖ اػت.
 . 1تحّیُ ػبّٔی ٔشتج ٝد :ْٚكٛستی اص تحّیُ ػبّٔی اػت و ٝدس آٖ خٛد ٔبتشیغ ٕٞجؼتٍی ػبُٔ ٞبی ٔـتشن تحّیُ
ٔی ؿٛد تب ػبُٔ ٞبی ٔشتج ٝد ْٚث ٝدػت آیذ(.)49:4199 ،ٗٔٛٞ
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بخص سَم :تفبٍت هذل سبسی بب سبیز رٍش ّب
تفبٍت هذل یببی بب رگزسیَى
ثشخالف سٚؽ ٞبی سٌشػی٘ٛی ،دس ٔذَ یبثی ٔؼبدالت ػبختبسی ٝ٘ ،تٟٙب ٔذَ ػبختبسی اسصیبثی ٔی ؿٛد ،ثّىٔ ٝذَ ا٘ذاصٜ
ٌیشی ٘یض ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔی ٌیشد .تحّیُ ٕٞضٔبٖ ٔذَ ا٘ذاصٌ ٜیشی ٔ ٚذَ ػبختبسی ایٗ أىبٖ سا فشأ ٓٞی ػبصد تب
خٌب ٞبی ا٘ذاصٌ ٜیشی ٔتغیشٞبی ٔـبٞذ ٜؿذ ٜث ٝػٛٙاٖ ثخـی اص ٔذَٕٞ ،شا ٜثب آصٔ ٖٛفشهیٞ ٝب تحّیُ ؿ٘ٛذ(.ػیذ
ػجبع صادٕٞ ٚ ٜىبساٖ .) 9:4104 ،ث ٝػجبست دیٍش ،ا٘تظبس ٔی سٚد و٘ ٝتبیح حبكُ اص ٔذَ ػبصی ٔؼبدِ ٝػبختبسی دس
ٔمبیؼ ٝثب ٘تبیح حبكُ اص تحّیُ سٌشػیٚ ٖٛالؼی تش ثبؿذ(لبػٕی.)49:4102 ،

تفبٍت هذل یببی بب تکٌیک تحلیل هسیز
تحّیُ ٔؼیش ثشای آصٔٔ ٖٛذَ ٞبی ػّّی ث ٝوبس ٔی سٚد ٔ ٚؼتّضْ تٙظیٓ ٕ٘ٛداسی ث ٝكٛست ٕ٘ٛداس ػّّی اػت  ٚثٔ ٝب
وٕه ٔی وٙذ ثجیٙیٓ دس پی چ ٝچیضی ٞؼتیٓ .تحّیُ ٔؼیش ٔب سا لبدس ٔی ػبصد ث ٝػبصٚوبس اثش ٔتغیشٞب ثش یىذیٍش پی
ثجشیٓ؛ تحّیُ ٔؼیش ٔـخق ٔی وٙذ اثش ٞش ٔتغیش تبچ ٝحذ ٔؼتمیٓ  ٚتب چ ٝحذ غیش ٔؼتمیٓ اػت .ثذیٗ تشتیت تحّیُ-
ٔؼیش ثً ٝشیك لبثُ ف ٟٓػبدٜای اًالػبت صیبدی دسثبس ٜفشآیٙذٞبی ػّّی فشأ ٓٞی آٚسد(دٚاع .)222:4191 ،ثب ایٗ ٚخٛد
ایٗ تىٙیه و ٝػٕذتب ثب ٘شْ افضاس  SPSSا٘دبْ ٔی ؿٛد داسای ٔحذٚدیت ٞبیی اػت و ٝدس ٔذَ ػبصی ایٗ ٔحذٚدیت ٞب
ٚخٛد ٘ذاسدٔ .حذٚدیت ٘خؼت تىٙیه تحّیُ ٔؼیش دس ؿشایٌی اػت ؤ ٝتغیشٞبی ٔ ٟٓتجییٗ وٙٙذٔ ٜـبٞذ٘ ٜـذٜ
ثبؿٙذ ٔ ٚحذٚدیت د ْٚصٔب٘ی اػت ؤ ٝتغیشٞبی ٔٔ ٟٓـبٞذ ٜؿذ ٜحبٚی خٌبی ا٘ذاصٌ ٜیشی ثبؿٙذ .ث ٝثیبٖ دیٍش ٔذَ
ٔؼبدالت ػبختبسی داسای د ٚثخؾ ٔذَ ػبختبسی ٔ ٚذَ ا٘ذاصٌ ٜیشی اػت  ٚتحّیُ ٔؼیش تٟٙب ؿبُٔ ٔذَ ػبختبسی
اػت  ٚدس تحّیُ ٔؼیش تٟٙب ٔتغیشٞبی آؿىبس (ث ٝػٛٙاٖ ٔتغیشٞبی اكّی) اػتفبدٔ ٜی ؿ٘ٛذ .دس تحّیُ ٔؼیش ٔذَ ا٘ذاصٜ
ٌیشی ٚخٛد ٘ذاسد.
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بخص چْبرم :هفزٍضبت ٍ هالحظبت هذل سبسی
حجن ًوًَِ
ٔذَ ػبصی ثٞ ٕٝ٘ٛ٘ ٝبی ثضسي ٘یبص داسد .پیـٟٙبد وّی دس ٔٛسد حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛایٗ اػت و ٝتب حذ أىبٖ دادٞ ٜبی ثیـتشی
ث ٝدػت ثیبٚسیذ .یه لب٘ ٖٛػشاٍ٘ـتی ثشای تؼییٗ حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثذیٗ كٛست اػت و ٝحدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛوٕتش اص 499سا وٛچه،
ثیٗ  499تب  299سا ٔتٛػي  ٚثیـتش اص  299سا ثضسي ث ٝحؼبة ٔی آٚسد .ثًٛ ٝس ٔـبث ،ٝثشخی ٘یض ٔؼتمذ٘ذ و ٝحذالُ
حدٓ ٕ٘ٙٔ ٝ٘ٛبػت ثشای تحّیُ ،ػٕٔٛب  499تب  ٕٝ٘ٛ٘ 499اػت( .)Khin,2013:38اص ػٛی دیٍش ثٛػٕب تٛكیٔ ٝی وٙذ
و ٝثشای تخٕیٗ ٔذَ ٞبی ٔؼبدالت ػبختبسی ثٚ ٝػیّ ٝسٚؽ حذاوثش دسػت ٕ٘بیی ،حذالُ حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثبیذ ٛٔ 299سد
ثبؿذ .ثًٛ ٝس وّی دس ایٗ ٘ٛع ٌٔبِؼبت ٘تبیح حبكُ اص حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛوٕتش اص ٘ 499فش اص اػتجبس الصْ ثشخٛسداس
٘یؼت(وال٘تشی .)11:4199 ،ثشخی ثشای ثشآٚسد حدٓ ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛسد ٘یض پیـٟٙبد وشد ٜا٘ذ و ٝث ٝاصای ٞش ٔتغیش ا٘ذاصٌ ٜیشی
ؿذ ٜیب آؿىبس ،تؼذاد ٛٔ 49سد یب ٕ٘٘ ٝ٘ٛیبص اػتٕٞ .چٙیٗ ثبیذ تٛخ ٝداؿت وٞ ٝشچ ٝتؼذاد ٔتغیش دس یه ٔذَ ثیـتش
ثبؿذ ثبیذ حدٓ ٕ٘٘ ٝ٘ٛیض افضایؾ یبثذٕٞ .چٙیٗ صٔب٘ی و ٝتٛصیغ دادٞ ٜب ٘شٔبَ ٘جٛد ٜیب ودی داؿت ٝثبؿذ (و ٝتمشیجبً
ٕٞیـ٘ ٝیض چٙیٗ اػت)ٌ ،شٞ ٜٚبی ٕ٘ ٝ٘ٛثب حدٓ ثضسي تش ٔٛسد ٘یبص اػت(.)21-22 :4199 ،ٗٔٛٞ
ّن خطی چٌذگبًِ
یه اص ٔؼبئّی و ٝپظٞٚـٍشاٖ ٍٙٞبْ اػتفبد ٜاص ًشح ٞبی ٕٞجؼتٍی (اص لجیُ سٌشػیٔ ٚ ٖٛذَ یبثی ٔؼبدالت
ػبختبسی) ثب آٖ ٔٛاخٔ ٝی ؿ٘ٛذ ٓٞ ،خٌی چٙذٌب٘ ٝاػت .اغّت ٓٞ ،خٌی چٙذٌب٘ ٝصٔب٘ی ثشٚص ٔی وٙذ ؤ ٝتغیشٞبی
ٔتفبٚت د س ٚالغ چیض ٚاحذی سا ا٘ذاصٌ ٜیشی ٔی وٙٙذ ٓٞ .خٌی چٙذٌب٘ٔ ٝی تٛا٘ذ ثیٗ ٔتغیشٞبی ٔىٚ ،ٖٛٙلتی وٝ
ٕٞجؼتٍی ثشآٚسدؿذ ٜی آٖ ٞب ثؼیبس ثبال ثبؿذ  ٓٞاتفبق ثیفتذ .ایٗ أش ٘ـبٍ٘ش آٖ اػت و ٝآٖ ٞب ٔتغیشٞبی ٔتٕبیضی اص
یىذیٍش ٘یؼتٙذ .د ٚسا ٜاػبػی ثشای ٔٛاخ ٟٝثب  ٓٞخٌی چٙذٌب٘ٚ ٝخٛد داسد :حزف ٔتغیشٞب  ٚتشویت ٔتغیشٞبی صائذ ٚ
ػبخت یه ٔتغیش تشویجی(ػیذ ػجبع صاد.)29-4104:40،ٜ
تَسیع ًزهبل چٌذهتغیزُ
تٛصیغ چٙذٔتغیش ٜدادٞ ٜب ٘ ٚشٔبَ ثٛدٖ آٖ ثحثی اػت و ٝثی تٛخٟی ث ٝآٖ تٛػي پظٞٚـٍش ٔی تٛا٘ذ ٚی سا ث٘ ٝتیدٝ
ٌیشی ٘بدسػت ٞذایت وٙذ .ثشسػی ٞب ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٞ ٝش چ ٝتٛصیغ ٔتغیشٞبی ٔـبٞذ ٜؿذ ٜغیش٘شٔبَ تش ثبؿذ ٔمذاس
وبی اػىٛئش ث ٝؿذت افضایؾ ٔی یبثذ  ٚیب ٔی تٛا٘ذ ث ٝخٌبٞبی اػتب٘ذاسد وٛچه  ٚیب ثؼیبس وٛچه ثیب٘دبٔذ و ٝدس
٘تید ٝآٖ پبسأتشٞب ثِ ٝحبٍ آٔبسی ٔؼٙی داس تّمی ٔی ؿ٘ٛذ ٞشچٙذدس ٚالؼیت چٙیٗ ٘جبؿذ .چٙیٗ ٚهؼیتی ث ٝایٗ
ٚالؼیت ثشٔی ٌشدد و ٝػٕٔٛی تشیٗ سٚؽ ثشآٚسد پبسأتشٞب  ٚخٌبی اػتب٘ذاسد آٖ ٞب ،یؼٙی سٚؽ حذاوثش دسػت دسػت
ٕ٘بیی ثش پیؾ فشم ٘شٔبَ ثٛدٖ چٙذٔتغیش ٜاػتٛاس اػت.
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ثشای سفغ ایٗ ٔـىُ ،پیـٟٙبد ؿذ ٜاػت و ٝاص سٚؽ خٛدٌشداٖ ػبصی اػتفبد ٜؿٛد .خٛدٌشداٖ ػبصی ث ٝػٛٙاٖ سٚؿی
ؤ ٝجتٙی ثش ثبصٌٕ٘ ٝ٘ٛیشی ثب خبیٍزاسی اص یه ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛسد ٌٔبِؼ ٝاػت (ٕ٘ ٝ٘ٛای و ٝفشم ٔی ؿٛد ٔؼشف خبٔؼٝ
اػت) ،دس ؿشایٌی و ٝدس آٖ ٔفشٚه ٝی ٘شٔبَ ثٛدٖ چٙذٔتغیش٘ ٜمن ؿذ ٜاػتٔ ،ی تٛا٘ذ ثش ثشآٚسد دلیك تش پبسأتشٞب ٚ
خٌبی اػتب٘ذاسد ٔشتجي ثب آٖ ٞب یبسی سػب٘ذ(لبػٕی .)4102:210 ،سٚؽ ٞبی چٙذٔتغیش ٜتب حذی دس ثشاثش ٘من پیؾ
فشم ٘شٔبَ ثٛدٖ ٔمبٞ ْٚؼتٙذ ثٚ ٝیظ ٜاٌش ػّت اكّی ٘من ایٗ پیؾ فشم ودی ثبؿذ تب ایٗ و ٝاص دادٞ ٜبی دٚس افتبدٜ
٘بؿی ؿذ ٜثبؿذ .دس ٘تیدٔ ٝی تٛاٖ ثب تٛخ ٚ ٝاكالح دادٞ ٜبی دٚسافتبد ٜتبحذی ایٗ ٔؼأِ ٝسا سفغ وشدٕٞ .چٙیٗ ثشخی اص
سٚؽ ٞبی تخٕیٗ ٔب٘ٙذ سٚؽ حذالُ ٔدزٚسات ٚص٘ی ( ٚ )WLSحذالُ ٔدزٚسات ٚص٘ی لٌشی ( )DWLSسٚؽ ٞبیی
ٞؼتٙذ و ٝپیؾ فشم تٛصیغ ٘شٔبَ دس خلٛف ٔتغیشٞبی ٔـبٞذ ٜؿذ ٜسا ٌٔشح ٕ٘ی وٙٙذ ،أب آٖ ٞب حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثؼیبس
ثبالیی (ثیؾ اص ٛٔ 4999سد) سا ًّت ٔی وٙٙذ(وال٘تشی.)01:4199 ،
هسئلِ ّوبًٌذی
یىی اص ٔجبحث اػبػی و ٝدس تحّیُ ٔؼبدالت ػبختبسی ثبیذ ث ٝآٖ تٛخ ٝؿٛدٕٞ ،ب٘ٙذی ٔذَ اػت .صٔب٘ی و ٝتؼذاد
پبسأتشٞبیی و ٝثبیذ تخٕیٗ صد ٜؿ٘ٛذ ثیـتش اص تؼذاد ٔؼّٔٛبت ٔذَ ثبؿذ ،دس ایٗ كٛست ثشآٚسد پبسأتشٞب أىبٖ پزیش
٘خٛاٞذ ثٛد  ٚدادٞ ٜبی تدشثی ٌشدآٚسی ؿذ ٜوفبیت الصْ ثشای اسائ ٝیه سا ٜحُ ٚاحذ ثشای پبسأتشٞبی ٔذَ سا ٘خٛاٞذ
داؿت .دس چٙیٗ ؿشایٌی ٔذَ ثب ٔـىُ ٕٞب٘ٙذی ٔٛاخٔ ٝی ٌشدد .ایٗ ٔٛهٛع سا ٔی تٛاٖ ثب ثٟشٌ ٜیشی اص یه ٔثبَ ثٝ
كٛست سٚؿٗ تش ثیبٖ وشد .فشم وٙیذ اص ؿٕب خٛاػت ٝؿٛد و ٝیه سا ٜحُ ٚاحذ ثشای ٔؼبدِ AₓB=40 ٝپیذا وٙیذ .دس
ایٗ كٛست ٔب ٕٔىٗ اػت خفت ٞبیی اص ٔمبدیش (ٔب٘ٙذ ٚ 9 ٚ 0 ، 9 ٚ 1 ، 29 ٚ 2 :غیش )ٜپیذا وٙیذ و ٝثشاصؽ الصْ ثشای
ٔؼبدِ ٝفٛق سا ٘ذاس٘ذ .دس ٔمبثُ ٕٔىٗ اػت خفت ٞبیی اص ٔمبدیش (ٔب٘ٙذ )9 ٚ 9 ، 49 ٚ1 ٚ 29 ٚ 2 ،19 ٚ 4 :اسائ ٝدٞیٓ
و ٕٝٞ ٝآٖ ٞب ثًٛ ٝس ٔٙبػت پبػخ ٞبی دلیمی ثشای ٔؼبدِٛٔ ٝسد ٘ظش ٞؼتٙذ .دس ایٙدب فشد دس ػشٌشدا٘ی لشاس ٔی ٌیشد
و ٝوذأیه اص خفت ٞبی ٔمبدیش ثبال ثبیذ ث ٝػٛٙاٖ سا ٜحُ دلیك ثب ثشاصؽ ٔٙبػت ،ا٘تخبة ؿ٘ٛذ .ایٗ ٕٞبٖ ٔٛهٛػی
اػت و ٝثٔ ٝؼئّٕٞ ٝب٘ٙذیٔ 1ـٟٛس اػت.
ٔذَ ٞب اص ٘ظش ٕٞب٘ٙذی دس ػ ٝدػت ٝلشاس ٔی ٌیش٘ذٔ :ذَ ٞبی صیش ٔب٘ٙذٕٞ ،ب٘ٙذ  ٚصِثَش ٔب٘ٙذ .دس ٔذَ صیش ٔب٘ٙذ دسخٝ
آصادی ٔٙفی اػت ،دس ٔذَ ٕٞب٘ٙذ دسخ ٝآصادی ثشاثش ثب كفش  ٚدس ٔذَ صثش ٔب٘ٙذ ،دسخ ٝآصادی ٔثجت (ٔمذاس  4یب ثیـتش)
اػت.
دس ٔذَ صیش ٔب٘ٙذ أىبٖ تخٕیٗ پبسأتشٞب ٚخٛد ٘ذاسد  ٚؿبخق ٞبی ثشاصؽ ٘یض لبثُ ٔحبػج٘ ٝخٛاٞذ ثٛد .ثشای تجذیُ
ٔذَ صیش ٔب٘ٙذ ثٕٞ ٝب٘ٙذ یب صثش ٔب٘ٙذ ٔ ،ی تٛاٖ ٔحذٚدیت ٞبی صیش سا ثش ٔذَ اػٕبَ وشد.
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اِف) ٔی تٛاٖ ٔتغیشٞبی آؿىبس (یب ؿبخق ٞبی) ثیـتشی دس ٔذَ لشاس داد.
ة) ٔی تٛاٖ تؼذاد ثیـتشی اص پبسأتشٞب سا ثشاثش ثب كفش لشسا داد(ایٗ سٚؽ تٛػي ٔحممیٗ ثیـتش ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٔی
ٌیشد)(.وال٘تشی.)91 -94 :4199،
دس ٔذَ ٕٞب٘ٙذ ،دسخ ٝآصادی ثشاثش ثب ( 9كفش) اػت .دس ٔذَ ٕٞب٘ٙذ ،پبسأتشٞب ٔحبػجٔ ٝی ؿ٘ٛذ ،أب اًالػبتی ثشای
آصٔٔ ٖٛذَ ثبلی ٕ٘ی ٔب٘ذ  ٚدس ٘تید ٝؿبخق ٞبی ثشاصؽ ٔحبػجٕ٘ ٝی ؿ٘ٛذ .ث ٝثیبٖ كحیح تشٔ ،ذَ داسای ثشاصؽ
وبُٔ اػت أب ایٗ ٌ ٝ٘ٛثشاصؽ ٞبی خٛة صائذ  ٚوٓ ٔبی ٝثٛد ٚ ٜاص ٘ظش ػّٕی ٘ـب٘ ٝغیشٔفیذ ثٛدٖ ٔذَ اػت.
دس ٔذَ صثشٔب٘ٙذ ،دسخ ٝآصادی ٔثجت ثٛد ٚ ٜدس آٖ  ٓٞپبسأتشٞب تخٕیٗ صدٔ ٜی ؿ٘ٛذ  ٓٞ ٚؿبخق ٞبی ثشاصؽ ٔذَ
ٔحبػجٔ ٝی ؿ٘ٛذ .دس ٚالغ ٔحممیٗ ٔی ثبیؼت ٔذَ ٞبی صیشٔب٘ٙذ یب ٕٞب٘ٙذ خٛد سا ثٔ ٝذَ صثشٔب٘ٙذ تجذیُ وٙٙذ.
سطح سٌجص هتغیزّب
ثش٘بٔٞ ٝبی ٔذَ یبثی ٔؼبدالت ػبختبسی ثش ایٗ فشم اػتٛاس ٞؼتٙذ ؤ ٝتغیشٞبی ٚاثؼتٔ ٚ ٝیب٘دی ث ٌٝ٘ٛ ٝپیٛػتٝ
تٛصیغ ؿذ ٜثبؿٙذ .دس ٔٛسد دادٞ ٜبی ستج ٝای (تشتیجی) ؛ اٌش تؼذاد ًجمٞ ٝبی ستج ٝای  9یب ثیـتش ثبؿذ ،احتٕبالً ٔی
تٛا٘یذ ثب آٖ ٞب (اِجت ٝثب وٕی خٌب) ٔب٘ٙذ دادٞ ٜبی فبكّ ٝای سفتبس وٙیذ.
دس ٔٛسد دادٞ ٜبی اػٕی؛ ثیـتش ثش٘بٔٞ ٝبی ٔذَ یبثی ٔؼبدالت ػبختبسی دس حبَ حبهش ٕ٘ی تٛا٘ٙذ ثب ٔتغیشٞبی ٚاثؼتٝ
اػٕی ػُٕ وٙٙذ .تٟٙب سا ٜوبسثشد آٖ ٞب ایٗ اػت و ٝآٖ ٞب سا د ٚاسصؿی وٙیٓ یب آٖ ٞب سا ؿىُ ٔتغیش ٞبی ٔدبصی ث ٝوبس
ثجشیٓ(.)19:4199 ،ٗٔٛٞ
تعذاد هتغیزّبی هذل
لبػ ذ ٜلٌؼی ثشای تؼییٗ تؼذاد ٔتغیشٞبی یه ٔذَ ٚخٛد ٘ذاسد ،أب ػذ ٜای ٔؼتمذ٘ذ و ٝدس یه ٔذَ ٘جبیذ ثیؾ اص 29
ٔتغیش ٚاسد وشد و ٝدس ایٗ كٛست  9یب ٔ 1تغیش ث ٝػٛٙاٖ ٔتغیشٞبی ٟ٘فتٞ ٚ ٝش ٔتغیش ٘یض  1تب 1ؿبخق (ٔتغیش آؿىبس) سا
ث ٝخٛد اختلبف خٛاٞذ داد .افضایؾ تؼذاد ٔتغیشٞبی ٔذَ ٔؼبئّی سا دس پی خٛاٞذ داؿت٘ :خؼت ایٗ وٞ ٝش چٔ ٝذَ
ًشاحی ؿذ ٜپیچیذ ٜثبؿذ دػتیبثی ث ٝثشاصؽ ٌّٔٛة ٔذَ ٔـىُ ٔی ؿٛد  ٚد ْٚایٗ وٞ ٝش چ ٝتؼذاد ٔتغیش دس یه
ٔذَ ثیـتش ثبؿذ ثبیذ حدٓ ٕ٘٘ ٝ٘ٛیض افضایؾ یبثذ(وال٘تشی .)29-21اص ػٛی دیٍش ،ثشخی ٌٔبِؼبت ٘ـبٖ داد ٜا٘ذ وٝ
افضایؾ تؼذاد ؿبخق ٞب ثشای ػٙدؾ ٞش ٔتغیش ٟ٘فت ،ٝث ٝثجبت  ٚاػتجبس ٔذَ ػٙدؾ وٕه ٔی وٙذ .دس ٔدٕٛع ثبیذ
یه تؼبدَ ٔٙبػجی اص ٘ظش تؼییٗ تؼذاد ٔتغیشٞب دس ٔذَ ٔذ٘ظش لشاس ٌیشدٕٞ .چٙیٗ ثبیذ دس ٘ظش داؿت وٞ ٝشچٔ ٝذَ
ًشاحی ؿذ ٜپیچیذ ٜتش ثبؿذ دػتیبثی ث ٝثشاصؽ ٔذَ ٔـىُ تش ٔی ؿٛد .دس ٔٛسد تؼذاد ٔتغیشٞبی ٔـبٞذ ٜؿذ ٜثشای
ػٙدؾ ٞش ٔتغیش ٟ٘فت ٝثبیذ خبًش ٘ـبٖ وشد و ٝافضایؾ تؼذاد ٔتغیشٞبی ٔـبٞذ ٜؿذ ٜثشای ػٙدؾ ٞش ٔتغیش ٔـبٞذٜ
ؿذ ٜث ٝثجبت  ٚاػتجبس ٔذَ وٕه ٔی وٙذ(.وال٘تشی.)19-11 :4199،
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خطی بَدى رابطِ بیي هتغیزّب
تىٙیه ٔذَ یبثی ٔؼبدالت ػبختبسی دس ٌبْ ا َٚفمي خٟت ثشسػی ساثٌ ٝخٌی ثیٗ ٔتغیشٞب ًشاحی ؿذ .ساثٌ ٝخٌی
ثیٗ ٔتغیشٞب سا ٔی تٛاٖ اص ًشیك ایدبد ٕ٘ٛداس پشاوٙذٌی ( )Scatter Plotsثیٗ دٔ ٚتغیش ثشسػی وشد .ایٗ ثذیٗ ٔؼٙبػت
و ٝلجُ اص آصٔٔ ٖٛذَ ٔی ثبیؼت اص ٚخٛد ساثٌ ٝخٌی ثیٗ ٔتغیشٞبی پٟٙبٖ إًیٙبٖ حبكُ وشد .دس ػبَ ٞبی اخیش،
ٔذَ یبثی ٔؼبدالت ػبختبسی غیشخٌی ٘یض ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٌشفت ٝاػتٔ .ذَ یبثی ٔؼبدالت ػبختبسی غیشخٌی أتیبصات
ثؼیبسی دس ٔمبیؼ ٝثب تحّیُ ٔجتٙی ثش ٔتغیشٞبی آؿىبس داسد .ثب ایٗ ٚخٛد ،ایٗ سٚیىشد ،ثب پیچیذٌی ٞبی ثیـتشی دس اخشا
ٔٛاخ ٝثٛدٔ ٚ ٜؼبئُ سٚؽ ؿٙبختی ٔتفبٚتی ٘یض دس ٔمبیؼ ٝثب تحّیُ سٌشػی ٖٛچٙذٌب٘ ٝداسد(.)Dimitruk et al., 2007
اوثش اثشات غیشخٌی ٔٛسد ثشسػی ،ؿبُٔ اثشات تؼبّٔی  ٚاثشات دسخ ٝد( ْٚػٕٟی) ٔی ؿ٘ٛذ .اثش تؼبّٔی دالِت ثش ساثٌٝ
ثیٗ یه ٔتغیش پیؾ ثیٗ  ٚیه ٔتغیش ٔالن داسد و ٝثٚ ٝػیّ ٝی یه ٔتغیش پیؾ ثیٗ د ،ْٚایٗ ساثٌ ٝهؼیف یب لٛی ٔی
ؿٛد .اثش دسخ ٝد٘ ْٚیض اؿبس ٜث ٝساثٌٙٔ ٝحٙی ثیٗ دٔ ٚتغیش داسد و ٝدس ٚالغ ایٗ ساثٌ ٝث ٝؿىُ  Uاػت( & Teo

 .)Khine,2009ث٘ ٝظش ٔی سػذ ٛٙٞص ٘شْ افضاسٞبی سایح ٔذَ ػبصیٕ٘ ،ی تٛا٘ٙذ ثًٛ ٝسخٛدوبس ث ٝآصٔ ٖٛسٚاثي غیشخٌی
ثپشداص٘ذ(ث ٝػٛٙاٖ ٍٕ٘٘ ٝ٘ٛب ٜوٙیذ ث.)Bentler,2006:15 ٝ
علّیت در هذل سبسی
تىٙیه ٔذَ ػبصی ٕ٘ی تٛا٘ذ سٚاثي ػّّی سا اص سٚاثي كِشف (ٕٞجؼتٍی) تـخیق دٞذ .ثؼیبسی اص پظٞٚـٍشاٖ  ٚوبسثشاٖ
ٔذَ ػبصی ثش ایٗ ثبٚس٘ذ و ٝایٗ تىٙیه ٔی تٛا٘ذ سٚاثي یب سٚاثي تفىیىی (خضئی) دس ثیٗ ٔتغیشٞبی آؿىبس یب ٔتغیشٞبی
ٔى ٖٛٙسا ث ٝسٚاثي ػّّی تجذیُ وٙذ .ثبیذ دا٘ؼت و ٝتبییذ یه ساثٌ ٝدس ٔذَ ٔ ٚؼٙی داس ؿذٖ آٖ ،ث ٝایٗ ٔؼٙب ٘یؼت وٝ
ساثٌ ٝػّّی ٚخٛد داسد .دا٘ىٗ ( )4001دس ٔؼشفی تحّیُ ٔؼیش یب ٔذَ ػبصی ٔؼبدالت ػبختبسی ث ٝخبٔؼ ٝؿٙبػی  ٚػّْٛ
اختٕبػی ٘مؾ داؿت ا ٚثیبٖ ٔی وٙذ و " : ٝتىٙیه تحّیُ ٔؼیش (ٔذَ ػبصی ٔؼبدالت ػبختبسی) ثش ٔـىالت تفؼیش
تبویذ داسد  ٚسٚؽ ٔٙبػجی ثشای وـف ػّّیت ٘یؼت(.)Morgan,2013:311
دس پبػخ ث ٝایٗ ػٛاَ و ٝآیب تىٙیه ٔذَ ػبصی ٔؼبدالت ػبختبسی سٚاثي ػّّی سا تبییذ ٔی وٙذ یب خیش ثبیذ ٌفت وٝ
پبػخ ایٗ ػٛاَ فبكّ ٝثضسٌی اػت و ٝثیٗ "ایدبد ػّّیت" ،و٘ ٝیبصٔٙذ تدشثٞ ٝبی ٔذاخٌّ ٝشایب٘ ٚ( ٝثب دػتىبسی) دلیك
اػت " ٚتفؼیش پبسأتشٞب ث ٝػٛٙاٖ اثش ػّّی"  ،ؤ ٝی تٛا٘ذ ٔجتٙی ثش دا٘ؾ ػّٕی ٔحىٓ  ٚیب ٔجتٙی ثش تدشثٞ ٝبی لجّی
ٔشتجي ثبؿذ و ٝاص ػٛی ػبیش پظٞٚـٍشاٖ حبكُ ؿذ ٜاػت ،دیذٔ ٜی ؿٛد(.)Pearl, 2012;1
ٔجٙبی اػتٙجبى ػّی اص ٔذَ ػبصی ثش ٔفشٚهبت ٘ظشی ،دا٘ؾ ػّٕی ٌٔ ٚبِؼبت پیـیٗ اػتٛاس اػت .دس ٚالغ اػتجبس ٔذَ
ػبصی ث ٝاػتجبس ٔفشٚهبت ػّّی ٞش تحمیك ثؼتٍی داسد.
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هالحظبتی در هَرد هبّیت هذل
ث ٝدالیُ ٔتؼذد ،غیشٌٔٙمی اػت اٌش ا٘تظبس داؿت ٝثبؿیٓ یه ٔذَ ػبختبسی ث ٌٝ٘ٛ ٝوبُٔ ثشاصؽ یبثذ .یه ٔذَ
ػبختبسی ثب سٚاثي خٌی فمي یه تمشیت اػت .ثؼیذ اػت خٟبٖ خٌی ثبؿذ .سٚاثي حمیمی ثیٗ ٔتغیشٞبی احتٕبالً
غیشخٌی اػت .ػال ٜٚثش ایٗ ثؼیبسی اص ٔفشٚهٞ ٝبی آٔبسی ٘یض تب حذٚدی صیش ػؤاَ ٔ ٚحُ تشدیذ اػت .پشػؾ حمیمی
ایٗ ٘یؼت و« ٝآیب ایٗ ٔذَ ث ٌٝ٘ٛ ٝوبُٔ ثشاصؽ داسد؟» ،ثّى ٝایٗ اػت و« ٝآیب ایٗ ٔذَ ث ٝا٘ذاص ٜوبفی ثشاصؽ داسد وٝ
تمشیت ٔفیذی ثشای ٚالؼیت ٚ ،یه تجییٗ ٔؼتذَ ٌٙٔ ٚمی اص س٘ٚذٞبی ٔٛخٛد دس دادٞ ٜب ثبؿذ؟» ٔذَ ٞبی ٔؼبدالت
ػبختبسی سا ٞشٌض ٕ٘ی تٛاٖ ثٌّٔ ٌٝ٘ٛ ٝك پزیشفت؛ تٟٙب ٔی تٛاٖ آٖ ٞب سا سد ٘ىشد( .)49:4199 ،ٗٔٛٞیؼٙی دادٞ ٜب ثٝ
ٌٔ ٝ٘ٛثجت یه ٔذَ سا تأییذ ٕ٘ی وٙذ ،ثّى ٝفمي ٕ٘ی تٛا٘ذ آٖ سا سد وٙذ .ایٗ ٔؼئّٛٔ ٝخت ٔی ؿٛد و ٝپظٞٚـٍشاٖ،
یه ٔذَ ثٝخلٛف سا ثٛٔ ٌٝ٘ٛ ٝلتی ثپزیش٘ذ ،صیشا ارػبٖ داس٘ذ و ٝدس ثیـتش ٔٛاسدٔ ،ذَ ٞبی  ٓٞاسص ٔ ٚؼبدِی ٚخٛد
داسد و ٝثٕٞ ٝبٖ ا٘ذاصٔ ٜذِی و ٝثٛٔ ٌٝ٘ٛ ٝلت پزیشفت ٝا٘ذ ،ثب دادٞ ٜب ثشاصؽ داسد .یه ٔذَ و ٝثشاصؽ ٔی یبثذ ،فمي دس
ٔؼٙبی ٔٛخ ٝثٛدٖ دس یه خبٔؼ ٚ ٝدس ؿشایي یه ٔدٕٛػ ٝاص دادٞ ٜبی ٕ٘ ٝ٘ٛث ٝخلٛف اػت.
اّویت ًظزیِ در هذل
ثب تٛخ ٝث ٝثحث لجُ ،هشٚسی اػت و ٝفشآیٙذ تحّیُ دس وبسثشد ٔذَ یبثی ٔؼبدالت ػبختبسی اص ًشیك ٘ظشی ٝاػبػی
ٞذایت ؿٛد ٚ ،دس غیش ایٗ كٛست پبی ٝای ثشای لج َٛیب سدّ ٔذَ ٞبی تدشثی سلیت ٚخٛد ٘ذاسد .فٛسُ٘ ( )4091إٞیت
فٛق اِؼبد ٜایٗ ٌّٔت سا خبًش٘ـبٖ ػبخت ٚ ٝثیبٖ ٔی وٙذ و« ٝتحّیُ ػبختبس وٚٛاسیب٘غ ،ثذ ٖٚدا٘ؾ ٘ظشی ،یه وبس
ثذٔ ٖٚشص دس تدشثٌ ٝشایی اػت و ٝػٕٟی دس پیـشفت ػّٕی ٘ذاسد(ٕٞبٖ .)4199 ،اكُ ٌّٔت دس ایٗ خبػت و ٝلجُ اص
ٞش٘ٛع تحّیُ آٔبسی پشًٌٕشاق ثبیذ ٔذِی ثؼبصیٓ .تحّیُ آٔبسی وبس ٔذَ ػبصی سا ا٘دبْ ٕ٘ی دٞذ .آٔبسٞ ٜب  ٚتحّیُ
ٞبی پیچیذ ٜخبی اػتذالَ ٘ظشی ٔحىٓ سا ٕ٘ی ٌیش٘ذ؛ ثّى ٝخٛد ثش آٖ ٔتىی ا٘ذ(دٚاع.)221:4191 ،
ٔبٞیت تبییذی سٚیىشد ٔذَ ػبصی ٘ ،یبصٔٙذ دا٘ؾ ػٕیك  ٚدلیمی اص حٛصٛٔ ٜسد ٌٔبِؼ ٝاػت .اوثشیت ٔذَ ٞبی ٔؼبدالت
ػبختبسی ٔجتٙی ثش ٘ظشیٞ ٝبی ٔٛخٛد دس حٛصٛٔ ٜسد ٌٔبِؼٞ ٝؼتٙذ ػبصٞ ٜبی (ٔتغیشٞبی ٔىٔ )ٖٛٙی ثبیؼت دس ٔذَ
ا٘ذاصٌ ٜیشی ثًٛ ٝس سٚؿٙی تؼشیف ؿ٘ٛذ و ٓٞ ٝؿبُٔ تؼذ اد اثؼبد تؼشیف ؿذ ٓٞ ٚ ٜؿبُٔ ٔتغیشٞبی آؿىبس ٞش ػبصٜ
اػت .ثب تٛخ ٝث ٝإٞیت ٘ظشی٘ ٚ ٝیض إٞیت پبیبیی  ٚاػتجبس دس ایٗ سٚیىشد ،اثتذا ثبیؼتی ٔذَ ا٘ذاصٌ ٜیشی ٔٛسد آصٖٔٛ
لشاس ثٍیشد  ٚدس كٛستی ؤ ٝذَ ا٘ذاصٌ ٜیشی ثذػت آٔذ ٜسهبیت ثخؾ ثٛد  ٚاػتجبس  ٚپبیبیی اثضاس ٔٛسد تبییذ لشاس ٌشفت،
ٔذَ ػبختبسی ٘یض ثٔ ٝذَ ا٘ذاصٌ ٜیشی اهبف ٝؿٛد  ٚآصٔٔ ٖٛذَ وّی (ٔذَ ٔؼبدالت ػبختبسی) ٔٛسد آصٔ ٖٛلشاس
ثٍیشد(.)Bartholomew et al., 2008:302
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بخص پٌجنً :زم افشارّبی رایج هذل سبسی
دس حبَ حبهش ٘شْ افضاسٞبی ٔتؼذدی ثشای ٔذَ ػبصی ٚخٛد داس٘ذ و ٝچٟبس ٘شْ افضاس Mplus ،EQS ،Amos ،LISREL
سا ٔی تٛاٖ اص ٘شْ افضاسٞبی سایح  ٚتٛإ٘ٙذ ٔذَ ػبصی ثشؿٕشد .دس ٔمبْ ٔمبیؼ٘ ٝشْ افضاسٞبی فٛق ثبیذ ٌفت وٕ٘ ٝی تٛاٖ
اص ثیٗ چٟبس ٘شْ افضاس روش ؿذ ٜیىی سا ث ٝػٛٙاٖ ثٟتشیٗ ا٘تخبة وشد .ثّى ٝػالیك ،تٛا٘بیی ٞبی اِٚی ٚ ٝاٞذاف پظٞٚـٍش
اػت ؤ ٝی تٛا٘ذ دس ا٘تخبة یه ٘شْ افضاس ثشای ٚی ٘مؾ تؼییٗ وٙٙذ ٜداؿت ٝثبؿذ ،هٕٗ ایٗ و ٝپظٞٚـٍش ٔی تٛا٘ذ
ٌٕٔئٗ ثبؿذ و ٝػٕٔٛی تشیٗ ٘یبصٞبی پظٞٚـی ٚی تٛػي وّی٘ ٝشْ افضاسٞبی روش ؿذٔ ٜشتفغ ٌشدد .الصْ ث ٝروش اػت
و ٝد٘ ٚشْ افضاس  Amos ٚ LISRELدس ایشاٖ ،سایح تش اص ٘شْ افضاسٞبی دیٍش ٞؼتٙذٕٞ .چٙیٗ تٕبٔی ٘شْ افضاسٞبی روش
ؿذ ٜلبثّیت ثٟشٌٜیشی اص داد ٜخبْ (ث ٝخبی ٔبتشیغ وٚٛاسیب٘غ) سا ٘یض داس٘ذ.
خذ َٚؿٕبسٔ -4 ٜؼشفی اخٕبِی ثشخی ٘شْ افضاسٞبی سایح دس ٔذَ ػبصی
قببلیت ّبی ٍیضُ

ًبم بزًبهِ

ًبم بٌیبًگذار

LISREL

& Karl Jöreskog
Dag Sörbom

Amos

Jim Arbuckle

آصٔٔ ٖٛذَ ٞب ثشای ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ٔختّف ٔ ٚمبیؼ٘ ٝتبیح
وبسثشد آػبٖ.
ثشآٚسد پبسأتشٞب ثب سٚؽ ثیضی (صٔب٘ی ؤ ٝتغیشٞب اص ٘ٛع ستج ٝای یب اػٕی
ٞؼتٙذ).
ا٘دبْ خٛدٌشداٖ ػبصی.

EQS

Peter M. Bentler

تؼییٗ ٔیضاٖ تبثیش دادٞ ٜبی پشت ثش هشایت ٕٞجؼتٍی.
ا٘دبْ آصٔٞ ٖٛبی آٔبسی ٔؼٕ :َٛسٌشػی ،ٖٛتحّیُ ٚاسیب٘غٕٞ ،جؼتٍی ٚ
ا٘دبْ آصٔٞ ٖٛبی ٘بپبسأتشیه.
ثشسػی اػتجبس پبسأتشٞب ثب اػتفبد ٜاص ؿجی ٝػبصی.

Mplus

& Muthen, L.K.
Muthen, B.O.

أىبٖ وبس ثشسٚی ٔتغیشٞبی دٔٚمِٝٛای ،ستجٝای ٔ ٚمِٝٛای ٘بٔشتت (اػٕی).
ثشآٚسد پبسأتشٞب ثب سٚؽ ثیضی.

تحّیُ ٞبی سٌشػی٘ٛی ٔب٘ٙذ سٌشػی ٖٛپشاثیت ِ ٚدؼتیه.
أىبٖ ثشآٚسد پبسأتشٞب ثب سٚؽ حذالُ ٔشثؼبت دٔ ٚشحّ ٝای.
ا٘دبْ خٛدٌشداٖ ػبصی.
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بخص ضطن :هعزفی رٍش حذاقل هجذٍرات جشئی
ثًٛ ٝس وّی ،ثشای ثشآٚسد پبسأتشٞب دس ٔذَ یبثی ٔؼبدالت ػبختبسی ٔی تٛاٖ اص د ٚسٚؽ اػتفبد ٜوشد :سٚؽ ٔجتٙی ثش
وٚٛاسیب٘غ  ٚسٚؽ ٔجتٙی ثش ٚاسیب٘غ.
ٔذَ یبثی ٔؼبدالت ػبختبسی ٔجتٙی وٚٛاسیب٘غ ثٚ ٝیظ ٜدس ً َٛچٙذ دٌ ٝٞزؿت ٝإٞیت صیبدی پیذا وشد ٜاػت .ایٗ أش
ثبػث ؿذ ٜثؼیبسی اص ٔحممبٖ ػّ ْٛاختٕبػی ،سٚؽ ٔجتٙی ثش وٚٛاسیب٘غ سا ث ٝاؿتجبٔ ٜتشادف ثب اكٌالح ٔذَ یبثی
ٔؼبدالت ػبختبسی دس ٘ظش ثٍیش٘ذ٘ .شْ افضاسٞبی خذ 4 َٚثشای ٔذَ یبثی ٔؼبدالت ػبختبسی ثب سٚؽ ٔجتٙی ثش وٚٛاسیب٘غ
ًشاحی ؿذ ٜا٘ذ .دس ٔذَ یبثی ٔؼبدالت ػبختبسی ٔجتٙی ثش وٚٛاسیب٘غ ثب اػتفبد ٜاص تبثغ حذاوثش دسػت ٕ٘بیی تالؽ ٔی
ؿٛد تب تفبٚت ثیٗ وٚٛاسیب٘غ ٞبی ٕ٘ ٝ٘ٛو ٝثٚ ٝػیّٔ ٝذَ ٘ظشی پیؾ ثیٗ ٔی ؿٛد ،ث ٝحذالُ ثشػذ .ثٙبثشایٗ دس ایٗ
سٚؽ ،اص ًشیك پبسأتشٞبی ثشآٚسد ؿذٔ ،ٜبتشیغ وٚٛاسیب٘غ دادٞ ٜبی ٌشدآٚسی ؿذ ٜثبصتِٛیذ ٔی ؿ٘ٛذ .ػال ٜٚثش ایٗ،
سػبیت ٔفشٚهٞ ٝبی ٘شٔبَ ثٛدٖ چٙذ ٔتغیشٞب  ٚاػتمالَ ٔـبٞذٞ ٜب اص یىذیٍش ،ؿشى اػبػی ٔذَ یبثی ٔؼبدالت
ػبختبسی اػت .سٚؽ ٞبی ٔجتٙی ثش وٚٛاسیب٘غ دس ثیٗ سٚؽ ٞبی ٔذَ یبثی ٔؼبدالت ػبختبسی ،ثٔ ٝشاتت ؿٙبخت ٝؿذ-ٜ
تش ٞؼتٙذ (ػیذ ػجبع صادٕٞ ٚ ٜىبساٖ.)9:4104 ،
وٕتشیٗ ٔدزٚسات خضئی( )Partial Least Squareسٚؽ ٘ؼجتبً خذیذی اص ٔؼبدالت ػبختبسی سٌشػی٘ٛی اػت .ایٗ
سٚؽ  ٓٞثشای سٌشػی ٖٛته ٔتغیشی  ٓٞ ٚثشای سٌشػی ٖٛچٙذ ٔتغیشی  ٚثب چٙذ ٔتغیش ٚاثؼت ٝوبسثشد داسد PLS .ثش
اػبع ثشآٚسد وٕتشیٗ ٔدزٚسات ثب ٞذف اِٚی ٝی ثٟی ٝٙػبختٗ تجییٗ ٚاسیب٘غ دس ػبصٞ ٜبی ٚاثؼتٔ ٝذَ ػبختبسی اػت.
ث ٝثیبٖ دیٍش ،وٕتشیٗ ٔدزٚسات خضئی ثشخالف ٔذَ ػبصی ٔؼبدالت ػبختبسی ٔجتٙی ثش وٚٛسایب٘غ ( )SEMث ٝخبی
ثبصتِٛیذ ٔبتشیغ وٚٛاسیب٘غ تدشثی ،ثش ثیـتشیٗ ٚاسیب٘غ تجییٗ ؿذٔ ٜتغیشٞبی ٚاثؼت ٝثٚ ٝػیّٔ ٝتغیشٞبی ٔؼتمُ
تٕشوض داسد .ایٗ سٚؽ ٕٞب٘ٙذ  SEMاص یه ثخؾ ػبختبسی و ٝاستجبى ثیٗ ٔتغیشٞبی ٔى ٖٛٙسا ٘ـبٖ ٔی دٞذ  ٚیه
لؼٕت ا٘ذاصٌ ٜیشی و٘ ٝح ٜٛاستجبى ٔتغیشٞبی ٔى٘ ٚ ٖٛٙـبٖ ٌشٞبی آ٘بٖ سا ٔٙؼىغ ٔی وٙذ تـىیُ ؿذ ٜاػت.
ایٗ سٚؽ ثشای تحّیُ ٔذَ ٞبی ثؼیبس پیچیذ ٜای ث ٝوبس ٔی سٚد و ٝاًالػبت ٘ظشی وٕی دسثبس ٜآ٘بٖ ٚخٛد داسد ،یب ایٗ
وٞ ٝذف اص آصٔ ٖٛایٗ ٔذَ ٞب پیؾ ثیٙی یب وبسثشد اػت .ثشخالف سٚؽ ٔجتٙی ثش وٚٛاسیب٘غ ،ایٗ سٚؽ پیؾ ثیٙی ٔذاس
ثٛد ،ٜث٘ ٝظشی ٝلٛی ٘یبص ٘ذاسد  ٚث ٝػٛٙاٖ سٚؽ ػبخت ٘ظشی ٝث ٝوبس ٔی سٚد.
ٕٞچٙیٗ سٚؽ وٕتشیٗ ٔدزٚسات خضئی ٞش دٔ ٚتغیشٞبی ٔى ٖٛٙتـىیُ دٙٞذ ٚ 1ٜا٘ؼىبػی 9سا ٔی پزیشد أب سٚؽ
ٔجتٙی ثش وٚٛاسیب٘غ ،فمي ٔتغیشٞبی ٔى ٖٛٙا٘ؼىبػی سا لج َٛداسد(ٕٞبٖ.)90 ،

4

Formative Indicator
5
Reflective Indicator
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سٚؽ  PLSثشای ٔمبثّ ٝثب دادٞ ٜبی خبف ٔب٘ٙذ حدٓ ا٘ذن دادٞ ٜب ،دادٞ ٜبی ٌٓ ؿذ ٓٞ ٚ ٜخٌی ثیٗ ٔتغیشٞبی
ٔؼتمُ ًشاحی ؿذ ٜاػت .ایٗ سٚؽ ث ٝػٛٙاٖ یه سٚؽ پیؾ ثیٙی  ٚتجییٙی  ٚتفؼیشی ٔؼشفی ٔی ؿٛد .اػتفبد ٜاص ایٗ
سٚؽ لجُ اص اػتفبد ٜاص سٚؽ ٞبی تفؼیشی ٔب٘ٙذ سٌشػی ٖٛخٌی چٙذٌب٘ ٝیب  SEMتٛكیٔ ٝی ٌشدد .وٕتشیٗ ٔدزٚسات
خضئی دس ػّ ْٛپبی ٝثٚ ٝیظ ٜؿیٕی  ٚغیش ،ٜیؼٙی دس ػّٔٛی و ٝتؼذاد صیبدی اص ٔتغیشٞبی ٕٞجؼت ٚ ٝتؼذاد ٔحذٚدی اص
ٔـبٞذ ٜؿذٞ ٜب ٚخٛد داسد ،وبسثشد فشاٚا٘ی داسد.
٘شْ افضاسٞبی  PLS Graph ٚ Visual PLS ، Smart PLSثش ٔجٙبی سٚؽ وٕتشیٗ ٔدزٚسات خضئی ًشاحی ؿذ ٜا٘ذ ٔ ٚی
تٛا٘ٙذ تٛػي ٔحممیٗ ث ٝوبس ٌشفت ٝؿ٘ٛذ.

ًتیجِ گیزی
تىٙیه ٔذَ یبثی ٔؼبدالت ػبختبسی خٟت حُ ٔحذٚدیت ٞبی سٚؽ ٞبی پیـیٗ آٔبسی ایدبد ؿذ ٜاػت  ٚداسای لبثّیت
ٞبی ٔتؼذدی اػت  ٚثٚ ٝیظ ٜث ٝدِیُ لبثّیت آٖ دس تحّیُ سٚاثي ثؼیبس پیچیذ ،ٜثًٛ ٝس سٚصافض٘ٚی ٔٛسد تٛخٔ ٝحممیٗ
سؿتٞ ٝبی ػّ ْٛاختٕبػی  ٚسفتبسی لشاس ٌشفت ٝاػت . .ایٗ سٚؽ ثب ٚخٛد لبثّیت ٞبی خبكی و ٝداسد ٘یبصٔٙذ ثشلشاسی
ٔفشٚهبت  ٚپیؾ ؿشى ٞبی ٔؼیٙی اػت ؤ ٝی ثبیؼت اص ػٛی ٔحممیٗ ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ثٍیشد .ایٗ سٚؽ ٘یبصٔٙذ
تذٚیٗ ٔذَ اِٚی ٝای ثٛد ٜؤ ٝی ثبیؼت ثب تٛخ ٝثٔ ٝجب٘ی ٘ظشی  ٚپیـی ٝٙتدشثی تذٚیٗ ٌشدد  ٚث ٝوٕه دادٞ ٜبی
تدشثی ٌشدآٚسی ؿذ ،ٜآصٔ ٖٛؿٛد .أشٚص٘ ٜشْ افضاسٞبی ٔتؼذدی خٟت ٔذَ ػبصی ػبخت ٝؿذ ٜاػت و ٝتٕبٔی آٖ ٞب
ٔب٘ٙذ  Mplus ،EQS ،Amos ،LISRELداسای وب سثشی آػبٖ ثٛدٞ ٚ ٜش وذاْ اص آٖ ٞب ٔی تٛا٘ٙذ ٘یبصٞبی ػٕٔٛی
ٔحممیٗ سا ثشآٚسدٕ٘ ٜبیٙذ.
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