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ٍاشگاى کلیذی :دیيداسی ،هقٌَیت ػبصهبًی ،پبػخگَیی ،کبسکٌبى ،اػتبًذاسی اسدثیل.

مطالعات مدیریت دولتی ایران

چکیذُ :دیٌذاسی ٍ هقٌَیت ػبصهبًی دٍ هؤلفِ ای اػت کِ دس ػبصهبى ّبی دٍلتی ایرشاى ربیگربُ ٍیرظُ ای
داسد .ثش ایي اػبع ،دس پظٍّؾ حبضش ثشسػی تأحیش ایي دٍ هتغیش ثش پبػخگَیی هغبلقِ ؿذُ اػرت .ربهقرِ
آهبسی پظٍّؾ ،تقذاد ً 230فش اص کبسکٌبى اػتبًذاسی اسدثیل اػت کرِ اص هیربى آى ّرب ً 140فرش ثرِ سٍؽ
تلبدفی ػبدُ ثِ فٌَاى ًوًَِ اًتخبة ؿذًذ ٍ ثشای تزضیرِ ٍ تحلیرل دادُ ّرب ٍ آصهرَى الگرَ اص هقربدت
ػبختبسی اػتفبدُ ؿذُ اػت .یبفترِّربی پرظٍّؾ ًـربى داد کرِ ثریي دیٌرذاسی ٍ هقٌَیرت ػربصهبًی ثرب
پبػخگَیی ساثغِ هخجت ٍ هقٌبداسی ٍرَد داسد .هقٌَیت ػربصهبًی ثرش ساثغرِ ثریي دیٌرذاسی ٍ پبػرخگَیی
تأحیشگزاس اػت ٍ ایي ساثغِ سا تقَیت هی کٌذ .اص ثیي اثقبد دیٌذاسی ثقرذ افتقربدی ٍ اص ثریي اثقربد هقٌَیرت
ػبصهبًی ،ثقذ احؼبع لز اص کبس ثیـتشیي تأحیش سا ثش پبػخگَیی کبسکٌبى داؿتِ اػرت .ثرش اػربع ًتربیذ
تحقیق پیـٌْبدّبیی ثِ هٌؾَس تَػرقِ ٍ اػرتفبدُ اص اثقربد دیٌرذاسی ٍ هقٌَیرت ػربصهبًی ثرشای افرضایؾ
پبػخگَیی کبسکٌبى اسائِ ؿذُ اػت.
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مقذمه
اهشٍصُ دیيداسی دس هحیظ کبس اسصؽّبی رذیذی سا دس حَصُ سفتبس ػبصهبًی هغشح ٍ تَرِ صیبدی
سا ثِ خَد رلت کشدُ اػت .دٍسکین هقتقذ اػت ،دیي پذیذُای دس ثبتتشیي دسرِ ارتوربفی ٍ هرِ
ثؼب هٌـأ توبم کبسّب ٍ ًْبدّبی ارتوبفی هبًٌذ ؿٌبخت ثـشی ٍ َّیت ربهقِ اًؼبًی اػت .دیري
ٍ هزّت اص اػبػیتشیي ٍ هْن تشیي ًْبدّبیی اػت کِ ربهقِ ثـشی ثِ خَد دیذُ؛ ثِ عَسی کرِ
ّیچ گبُ ثـش خبسد اص ایي پذیذُ صًذگی ًکرشدُ ٍ داهري اص آى ثرش ًکـریذُ اػرت .دس ٍاقرـّ ،ریچ
فشٌّگی دس گزؿتِ یبفت ًوری ؿرَد کرِ دیري دس آى رربیی ًذاؿرتِ ثبؿرذ لسٍؿرٌذل اسثغربًی ٍ
اثشاّینپَس .)1395 ،فبسة هقتقذ اػت دیي داسی یقٌی تالؽ دیٌی ،ثِ گًَِای کِ ًگشؽ ،گشایؾ
ٍ کٌؾّبی فشد سا تحت تأحیش قشاس دّذ لخؼرشٍاًیبى ٍ ّوکربساى .)1392 ،اص پیبهرذّبی سفتربسی
دیي داسی ،هقٌَیت اػت؛ هفَْهی کرِ اص دیريداسی ررذایی ًبپرزیش ثرَدُ ٍ دس هٌؾرش ثؼریبسی اص
هحققبى ،هتشادف ثب آى ثِکبس هیسٍد ل .)Ayranci & Semercioz, 2011اص ػَی دیگشٍ ،یظگی
سٍیکشد ثِ هقٌَیت دس ًگشؽ ثرِ دیري ٍ دیريداسی اص آى ثرِهٌؾرَس اػرت کرِ اػربع دیري سا
هَضَفیتداسّ ،ذفوٌذ ،گَاسا ،ؿیشیي ٍ پشربرثِ هیػبصد ٍ ثِ آى هقٌب هیثخـذ لپظٌٍّذُ.)1390 ،
هقٌَیت ثخـی رذاییًبپزیش اص اخال ق ٍ اسصؽ ّبی اًؼبًی اػت ٍ دس ادیربى یکتبپشػرت اّویرت
ثؼیبسی داسد لهحوذپٌبُ ٍ ًلشی .)1393،یکی اص هْنتشیي اسصؽّبی اًؼربًی ٍ اخالقری دس ّرش
ػبصهبى ،پبػخگَیی ٍ هؼئَلیتپزیشی اػت .پبػخگَیی یکی اص ضشٍس ّربی کلیرذی هرذیشیت
دٍلتی دس ؿشایظ کًٌَی اػت ٍ ثْتشیي الگَّبی حکوشاًی هشدمػبتس تب صهبًی کِ ًتَاًٌذ کؼربًی
کِ قذس سا دس اختیبس داسًذ ،دس ثشاثش ؿرْشًٍذاى پبػرخگَ کٌٌرذ ،کربهالک ًبکبسآهرذ ٍ آػریتپرزیش
هی کٌذ .پبػخگَیی یک ساثغِ ارتوبفی اػت کِ دس آى یک ثبصیگش ثبیذ اقذاهب ٍ فولکرشد خرَد
سا ثشای دیگشاى تَضیح دّذ ٍ تَریِ کٌذ (.)Romzek & Dubnick, 2010
دیي داسی ٍ هقٌَیت ػبصهبًی ٍ پبػخگَیی کبسکٌربى قلورشٍ هَضرَفی پرظٍّؾ حبضرش سا
تـکیل هیدّذٍ .رِ توبیض ایي پظٍّؾ ثب ػبیش پظٍّؾّبی اًزبم ؿذُ هغبلقِ ٍ ثشسػی ّش ػرِ
هتغیش فَ ق ٍ ّوچٌیي تجییي ًقؾ هتغیشّبی هؼتقل یقٌی دیيداسی ٍ هقٌَیت ػربصهبًی ٍ اثقربد
آىّب ثش هتغیش پبػخگَیی کبسکٌبى اػت .ربهقِ آهبسی پظٍّؾ حبضش کبسکٌبى اػرتبًذاسی اػرت.
ثذیْی اػت ػبصهبىّبی دٍلتی ٍ دس سأع آىّب اػتبًذاسیّرب کرِ دس ّرش اػرتبى فربلیترشیي ٍ
ثبتتشیي هقبم ٍ ًْبد ارشایی ٍ ًؾبستی ٍ فْذُداس تلوینگیشی ٍ ًؾبس ثش کلیِ اهرَس اػرتبىّرب
ّؼتٌذ ثبیذ دس اػتفبدُ اص سٍؽّبیی کِ هٌربثـ اًؼربًی سا کبسآهرذتش ،هَفرقترش ٍ حورشثخؾترش ٍ
پبػخگَتش ًؼجت ثِ فولکشد خَد ٍ ًیبصّبی ربهقِ هیکٌذ ،ثبیذ پیؾقرذم ثبؿرٌذ .اػرتبًذاسیّرب
داسای دٍ گًَِ ٍؽبیف ّؼتٌذٍ :ؽبیف ًؾبستی ٍ ٍؽربیف ارشایری .دس ایري هیربى ثیـرتش ٍؽربیف

ؿخلی یکذیگش احتشام ثگزاسًذ لكربًقی ٍ حؼريپرَس .)1391 ،کَیرل هقٌَیرت سا دس ػرِ قؼرن
عجقِثٌذی هیکٌذ :هقٌَیت ثِ فٌَاى تقْذ دیٌی ،هقٌَیت ثِ هخبثِ سفتبسی کِ ثِ ٍاػغِ اكرَل ٍ
اسصؽّبی خبكی ّذایت هیؿَد ٍ دس ًْبیت هقٌَیت ثرِ هخبثرِ هگرًَگی تقربلی دسٍىفرشدی ٍ
فشافشدی ( .)Long & Helms, 2010تیلَس هقتقذ اػت دیي یرک هٌجرـ اخالقری ثرشای رَاهرـ
ثـشی اػت ٍ هٌجـ اخالقی ایذئبل اػت کِ هشدم سا ثِ افتقبدا خَد ثش هیاًگیضاًذ .ثرذٍى یرک
هٌجـ اخالقی قبًـکٌٌذُ پبػخگَیی ارتوبفی ٍ هحیظ صیؼتی هوکي ًیؼت ٍ فقرظ داًرؾ افرشاد
ثذٍى تغییش سفتبس آىّب افضایؾ هییبثذ ( .)Perkiss & Tweedie, 2017اص عشفری ،صهربًی کرِ
یک دٍلت ًؼجت ثِ اًتؾبسا هشدم ٍ فولکشد خَد پبػخگَ ثبؿرذ هرشدم ًیرض ثرب افرضایؾ ػرغح

حبیب ابراّینپَر ٍ ّوکاراى

مبانی نظزی و پیشینه پژوهش
دس حَصُ دیيداسی پظٍّؾّبی ثؼیبسی كَس گشفترِ اػرت .کلیٌری هقتقرذ اػرت اگرش فرشد ٍ
ربهقِای دیيداس ٍ دیيهذاس ثبؿذ ٍ پبیِ ٍ سیـِ دیي سا دس ؿئَى هختلف حفؼ کٌذ ،فضبیی دس کبس
آىّب ایزبد هیؿَد کِ اكالحؿرذًی ٍ سؿرذیبفتٌی اػرت ٍ حتری اگرش کوجرَدی دس کربس ثبؿرذ،
رجشاىپزیش ٍ سٍ ثِ کوبل اػت لخؼشٍاًیبى ٍ ّوکبساى .)1392 ،ثِ افتقبد ثؼریبسی اص اًذیـروٌذاى
دیيداسی ٍ هقٌَیت اص یکذیگش رذاییًبپزیشًذ .ثِ افتقبد سٍدگش هقٌَیت ،ثخـی ررذاییًبپرزیش اص
اخال ق ٍ اسصؽّبی اًؼبًی اػت ٍ دس ادیبى یکتبپشػت اّویرت ثؼریبس ثربتیی داسد .ایري اّویرت
ثیـتش اص آى ثِهٌؾَس اػت کِ فغش اًؼبًی توبیلی ثٌیبدیي ثِ اسصؽّبی هخجرت ٍ هغلرَة داسد.
ّشگبُ ثـش دس فشكِ فلَم ٍ فٌّبٍسی اص اسصؽّبی هقٌَی ٍ اخالقی غفلت کشدُ ،ثِ اؿکبل هختلف
صهیٌِ سا ثرشای فشاگیرش ؿرذى سفتبسّربی غیشاًؼربًی ٍ غیشاخالقری فرشاّن کرشدُ اػرت لًربدی ٍ
گلپشٍس .)1390،ثشخی پظٍّـگشاى ثش ایي ثبٍسًذ کِ هقٌَیت دس هحیظ ػبصهبى ثِ سضربیت ؿرغلی
کبسکٌبى هٌزش هیؿَد ٍ ثقضی دیگش هقتقذًذ فالٍُ ثش سضبیت ؿغلی ،تقْذ ػبصهبًی سا ًیض دس پی
خَاّذ داؿت لرَاًوشد ٍ پیشیبیی .)1393 ،ثشای پشٍسؽ هقٌَیت دس ػبصهبىّب اسصؽّبی هقٌرَی
دس هحیظ کبس ثبیذ هْن ؿوشدُ ؿًَذ ٍ کبسکٌبى ٍ هرذیشاى ًؼرجت ثرِ ػرالهت هقٌرَی ٍ فقبیرذ

تحلیل ًقص ٍاسطِای هعٌَیت سازهاًی در رابطِ بیي دیيداری ٍ...

ًؾبستی دسٍى ّویي ًْبد اًزبم هی ؿَد ٍ ٍؽربیف ارشایری اػرتبًذاسی ثرِ ثبصٍّربی ارشایری آى
لفشهبًذاسیّب ،ؿْشداسی ّب ٍ )...هحَل ؿذُ اػت .ثب تَرِ ثِ حیغِ ٍػیـ فولیبتی ٍ ارشایری ّرش
اػتبًذاسی ،اػتبًذاساى ٍ کبسکٌبى اػتبًذاسی کِ هؼئَلیت صیبدی دس ثشاثش دٍلت ٍ هشدم ثرش فْرذُ
داسًذ ثِ فٌَاى ربهقِ آهبسی اًتخربة ؿرذًذ .ثٌربثشایي ،پرظٍّؾ حبضرش دس پری پبػرخگَیی ثرِ
پشػؾّبی صیش اػت :آیب دیيداسی ٍ هقٌَیت ػبصهبًی تأحیش هقٌربداسی ثرش پبػرخگَیی کبسکٌربى
داسًذ؟ ٍ آیب هقٌَیت ػبصهبًی دس ساثغِ ثیي دیيداسی ٍ پبػخگَیی کبسکٌبى ًقؾ تقذیلگش داسد؟
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هـبسکت فوَهی دس اهَس کـَس ٍ ربهقِ سضربیت خرَد سا اص دٍلرت ٍ هؼرئَتى اثرشاص هریکٌٌرذ
( .)Bovens, 2010پبػخگَیی ًیشٍیی پیؾثشًذُ اػت کِ ثش ثبصیگشاى کلیذی فـبس هیآٍسد ترب
دس قجبل فولکشد خَد هؼئَل ثبؿٌذ ٍ اص فولکشد خَة خرذهب فورَهی اعویٌربى حبكرل کٌٌرذ
لهٌَسیبى .)1389 ،پبػخگَیی هجٌبی هـشٍفیت تلویوبتی اػت کِ روـ هیگیشد .تلوین صهربًی
هـشٍؿ خَاّذ ثَد کِ اص ًؾش فقالًی دتیلی اص یک هٌؾش خبف ثشای آى ثیبى ؿرَد ( Jensen,
 .)2001اص ایي سٍ ،پبػخگَیی یکی اص هؼربئل اخالقری ثؼریبس هْرن دس فلرش حبضرش دس فشكرِ
هذیشیت اػت ٍ ثب تَرِ ثِ ررذایی ًبپرزیش ثرَدى دیريداسی اص هقٌَیرت ػربصهبًی ٍ ًقرؾ هْرن
دیيداسی دس اخال ق ٍ سفبیت اخالقیب ٍ ربیگبُ آى ثِ فٌَاى یک کٌتشلکٌٌذُ دسًٍی ،ایري ػرِ
هؤلفِ هی تَاًٌذ ثش یکذیگش احشگزاس ثبؿٌذ ٍ ایي پظٍّؾ دس پی یبفتي ایي تأحیش ٍ هیضاى آى ٍ اسائِ
ساّکبسّبیی ثشای تقَیت آى اػت .دس اداهِ ثِ ًوًَِّبیی اص پظٍّؾّبی هـبثِ کِ دس ایي صهیٌرِ
اًزبم ؿذُ اؿبسُ هیؿَد.
سٍؿٌذل اسثغبًی ٍ اثشاّینپَس ل )1395دس «ثشسػی ًقؾ دیيداسی دس کبّؾ سفتبسّبی غیش
هذًی ػبصهبًی کبسکٌبى داًـگبُ»؛ هَسد هغبلقِ داًـگبُ هحقق اسدثیلی ،ثِ ایي ًتیزِ دػت
یبفتٌذ کِ هیتَاى اص ؽشفیت دیيداسی دس کبّؾ سفتبسّبی غیشهذًی اػتفبدُ کشد .هشاثیي ٍ
ّوکبساى ل )1395دس پظٍّـی ثِ ثشسػی ساثغِ فشٌّگ ػبصهبًی ثش ثْشٍُسی هٌبثـ اًؼبًی ثِ
ٍاػغِ پبػخگَیی ػبصهبًی لهغبلقِ هَسدی هذیشاى هذاسع ؿبّذ ؿْش هـْذ) پشداختٌذ کِ ثش
اػبع یبفتِّبی ایي پظٍّؾ ثیي پبػخگَیی ػبصهبًی ٍ ثْشٍُسی ساثغِ هخجت ٍ هقٌبداس ٍرَد
داسدّ .وچٌیي ،ثیي فشٌّگ ػبصهبًی ٍ ثْشٍُسی ،ثیي فشٌّگ ػبصهبًی ٍ پبػخگَیی ػبصهبًی
ساثغِ هخجت ٍ هقٌبداسی ٍرَد داسد ٍ ساثغِ ثیي فشٌّگ ػبصهبًی ٍ ثْشٍُسی ًیشٍی اًؼبًی ثب
هیبًزیگشی پبػخگَیی ػبصهبًی هخجت ٍ هقٌبداس اػتّ .وچٌیي ارشای سٍؽّب ٍ الگَّبی
هشثَط ثِ پبػخگَیی ػبصهبًی دس ػبصهبى ٍ ایزبد ثؼتشّبی هٌبػت ثِ هٌؾَس تؼْین داًؾ دس
ثیي کبسکٌبى ثب تزشثِ ثِ کبسکٌبى کن تزشثِ ًیض هیتَاًذ ثِ ثْجَد فشٌّگ پبػخگَیی ثْتش هٌزش
ؿَد .ؿبًکش ل )2014دس پظٍّـی ثب فٌَاى سّجشی سفتبسّبی هقٌَی ثب صیشدػتبى ثِ ثشسػی
تزشثی احش هقٌَیت فشدی سّجش ٍ هقٌَیت ػبصهبًی ثش ًحَُ سفتبس ثب صیشدػتبى پشداختِ ؿذُ اػت.
ثش اػبع یبفتِّبی ایي پظٍّؾ هقٌَیت فشدی سّجش ثش سفتبسّبی هقٌَی ثب صیشدػتبى احش هؼتقین
ٍ هخجت داسد؛ اهب هقٌَیت ػبصهبًی تأحیش ی ثش سفتبسّبی هقٌَی سّجش ثب صیشدػتبى ًذاسد .الگَی ثِ
دػت آهذُ دس ایي پظٍّؾ ًـبىدٌّذُ تأحیش هؼتقین هقٌَیت دس هحیظ کبس ثش سفتبس هقٌَی سّجش
ثب صیشدػتبى اػت.

الگوی مفهومی پژوهش
تحلیل ًقص ٍاسطِای هعٌَیت سازهاًی در رابطِ بیي دیيداری ٍ...
حبیب ابراّینپَر ٍ ّوکاراى

دیيداسی ثِ فٌَاى ثقذ اكلی الگَ ،اص دیذگبُ گرال کرِ دس دّرِّربی 60ٍ 50هریالدی دس پری
تالؽ ثشای فْن ٍ تجییي دیي دس آهشیکب ،اًتخبة ؿذُ اػرت کرِ پرغ اص آى دس ػربل  1965ثرب
ّوکبسی اػتبس ثِ ؿشح ٍ ثؼظ آى پشداخت .دس ًؾش آًبى توبم ادیبى رْبًی ثب ٍرَد تفبٍ ّبیی
دس ارضا اؿتشاکبتی دس کلیت خَد داسًذ کِ ایي حَصُ ّب سا تحت فٌَاى اثقبد دیي داسی ثِ پرٌذ ثقرذ
کلی تقؼین کشدًذ .ایي پٌذ ثقذ عبارت اًذ اص :ثقذ افتقبدی ،ثقذ هٌبػکی ،ثقذ تزشثی ،ثقذ فکشی
یب ؿٌبختی ،ثقذ پیبهذی .پبػخگَیی ثِ فٌَاى رضء دٍم الگَ ثش اػربع الگرَی سهرض ٍدٍثٌیرک
اًتخبة ؿذُ اػت ٍ ثش اػبع دٍ هحَس هٌجرـ کٌترشل ٍ ؿرذ کٌترشل ،هْربس ًرَؿ پبػرخگَیی
ػبصهبًی لػلؼلِ هشاتجی) ،قبًًَی ،حشفِ ای ٍ ػیبػی هـخق ؿذُ اػت .اثقبد هقٌَیرت ػربصهبًی
ًیض ثشگشفتِ اص الگَی هیلیوي ٍ ّوکبساى ل )2003اػرت کرِ هقٌَیرت سا دس ػرِ ػرغح فرشدی ٍ
گشٍّی ٍ ػربصهبًی ثشسػری کشدًرذ ٍ داسای ؿرؾ ثقرذ :احؼربع ّوجؼرتگی تیوری ،ػربصگبسی
اسصؽّبی فشدی ٍ ػبصهبًی ،احؼبع کوک ثِ ربهقِلهقٌبداسی) ،احؼبع لرز اص کربس ،احؼربع
ًؾبس الْی ٍ فشكتّبیی ثشای صًذگی دسًٍی هیؿَد لهقیوی ٍ سهضبى  .)1390الگَی تزشثری
پظٍّؾ ثش اػبع ایي ػِ سٍیکشد تقییي ؿذُ اػت.
ثشخی پظٍّـگشاى ثش ایي ثبٍسًذ کِ هقٌَیت دس هحیظ ػبصهبى ثِ سضربیت ؿرغلی کبسکٌربى
هٌزش هیؿَد ٍ ثقضی دیگش هقتقذًذ فالٍُ ثش سضبیت ؿغلی ،تقْذ ػبصهبًی سا ًیض دس پری خَاّرذ
داؿت لرَاًوشد ٍ پیشیبیی .)1393 ،دس ایي پظٍّؾ دیيداسی ؿبهل هْربس ثقرذ اكرلی افتقربدی،
پیبهذی ،هٌبػکی ٍ تزشثی اػت کِ ترأحیش آى ثرش پبػرخگَیی ػرٌزیذُ ؿرذُ اػرت ٍ هقٌَیرت
ػبصهبًی ثِ فٌَاى هتغیش ٍاػغِای ؿبهل ؿؾ ثقذ احؼبع ّوجؼتگی گشٍّی ،احؼربع لرز اص
کبس ،ػبصگبسی اسصؽ ّبی فشدی ٍ ػبصهبًی ،احؼبع ًؾبس الْری ،هقٌربداس ثرَدى کربس ٍ فشكرت
صًذگی دسًٍی اػت ٍ پبػخگَیی ًیض ثذًِ ٍ پیکشُ اػبػی ًؾشیِّبی ػبصهبًی اػت ٍ ثرِ فٌرَاى
ًیشٍی ربرة ثیي ػیؼتنّبی ارتوبفی فول هیکٌذ ( .)Hall, 2004پبػرخگَیی یرک ػربختبس
هٌذ ػغحی اػت کِ دس کرل ارتوربؿ ٍ دسٍى ػربصهبىّربی آى ٍررَد داسد .تلرَسًبپزیش اػرت
ػبصهبًی ٍرَد داؿتِ ثبؿذ کِ ثتَاًذ ثذٍى پبػخگَیی فول کٌذ ،ثٌبثشایي ػبصهبىّب ػبصٍکبسّربی
پبػخگَیی سا ثِ هٌؾَس ؿکلدّی ٍ کٌتشل سفتبس کبسکٌربى خرَد ثرِ کربس هریگیشًرذ ( & Hall
 .)Ferris, 2011پبػخگَیی ثب حکوشاًی خَة ٍ دهَکشاػی ساثغِای تٌگبتٌرگ داسد ٍ اكرَتک دس
ًؾبم دهَکشاتیک هیتَاى اًتؾبس تحقق ؿشٍط پبػخگَیی سا داؿرت .دٍ ؿرشعی کرِ پبػرخگَیی
ثذٍى آىّب هوکي ًخَاّذ ثَد فجبس اػت اص ایٌکِ :سّجش ،خرَد سا ررذا اص تلرویوبتؾ ًپٌرذاسد ٍ
ًتیزِ آى سا ثپزیشد ٍ دیگش ایٌکِ حق ٍ اختیبس هزبصا سا ثِ ریًفقبًی ثذّذ کِ ًفقـبى ثرِ خغرش
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افتبدُ اػت لراللی ٍ اطئش .)1395 ،دس ایي پظٍّؾ پبػخگَیی ؿبهل :هْبس ثقذ اكلی ،ػربصهبًی،
قبًًَی ،حشفِای ٍ ػیبػی اػت کِ ثِ فٌَاى هتغیش ٍاثؼتِ ،تأحیش دیيداسی ٍ هقٌَیت ػبصهبًی ثرش
آى تحلیل ؿذُ اػت.
هعٌَیت سازهاًی
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احؼبع ّوجؼتگی تیوی
احؼبع لز اص کبس
ػبصگبسی اسصؽّبی فشدی ٍ ػبصهبًی
احؼبع ًؾبس الْی
هقٌب داس ثَدى کبس
فشكت صًذگی دسًٍی

دیيداری

پاسخگَیی





افتقبدی
هٌبػکی
تزشثی
فکشی یب ؿٌبختی
پیبهذی

حشفِای
ػیبػی
قبًًَی
ػبصهبًی

ضکل  .7الگَی تجربی پصٍّص
هٌبع :رهسک ٍ دٍبٌیک (هقیوی)7931 ،

فزضیههای پژوهش

فرضیِ اصلی :تأحیش دیيداسی ٍ هقٌَیت ػربصهبًی ثرش پبػرخگَیی کبسکٌربى اػرتبًذاسی اسدثیرل
هقٌبداس اػت.
فرضیِّای فرعی

 .1تأحیش دیيداسی ثش پبػخگَیی کبسکٌبى هقٌبداس اػت.
 .2تأحیش هقٌَیت ػبصهبًی ثش پبػخگَیی کبسکٌبى هقٌبداس اػت.
 .3هقٌَیت ػبصهبًی دس ساثغِ هیبى دیيداسی ٍ پبػخگَیی ًقؾ ٍاػغِای داسد.

تحلیل ًقص ٍاسطِای هعٌَیت سازهاًی در رابطِ بیي دیيداری ٍ...

روش پژوهش
پظٍّؾ حبضش اص ًؾش سٍؽ ،تَكیفی پیوبیـی ٍ اص ًؾش ّرذف ،کربسثشدی اػرت .ربهقرِ آهربسی
پظٍّؾ حبضش کبسکٌبى اػتبًذاسی اسدثیل ثِ تقذاد ً 230فش ثَد کِ ثب اػتفبدُ اص رذٍل هَسگربى اص
ثیي آىّب ً 140فش ثِ فٌَاى ًوًَِ آهبسی تقییي ؿذًذ ٍ ثرب تَررِ ثرِ ایٌکرِ توشکرض هغبلقرِ ثرش
هزوَفِ اػتبًذاسی دس هشکض اػتبى ثَد اص سٍؽ ًوًَِ گیشی تلبدفی ػبدُ ثشای اًتخبة ًوًَِّرب
اػتفبدُ ؿذ .سٍؽ گشدآٍسی دادُ ّب پشػـٌبهِ ثَد .ثرِ ایري هٌؾرَس اص ػرِ پشػـرٌبهِ اػرتبًذاسد
اػتفبدُ ؿذ .ثشای ػٌزؾ هتغیش پبػخگَیی اص پشػـٌبهِ اػتبًذاسد سهرض ل )2005ؿربهل هْربس
ثقذ ػبصهبًی ،حشفِای ،ػیبػی ٍ قبًًَی ٍ ثشای ػٌزؾ هتغیش دیريداسی اص پشػـرٌبهِ اػرتبًذاسد
گال ٍ اػتبس ل ) 1965کِ ؿبهل هْبس ثقذ افتقبدی ،فبعفی ،پیبهرذی ٍ هٌبػرکی اػرت ثْرشُ
گشفتِ ؿذُ اػت .ثشای ػٌزؾ هتغیرش هقٌَیرت ػربصهبًی ًیرض اص پشػـرٌبهِ اػرتبًذاسد هقٌَیرت
هیلیويل )2003کِ ؿبهل پٌذ ثقذ هقٌبداس ثَدى کبس ،احؼبع ّوجؼتگیّ ،وؼَیی ثرب اسصؽّربی
ػبصهبًی ،احؼبع ًؾبس الْی ٍ فشكتّبیی ثشای صًذگی دسًٍی اػت اػرتفبدُ ؿرذ .تقرذاد کرل
پشػؾّب  52هَسد اػت .ثشای تقییي پبیبیی  25پشػـٌبهِ ثِ كَس تلربدفی دس ثریي کبسکٌربى
تَصیـ ٍ پبیبیی پشػـٌبهِ  87دسكذ تقییي ؿذ ػپغ تقذاد  140پشػـٌبهِ ثریي ًوًَرِّرب تَصیرـ
ؿذ.
تجشیه و تحلیل دادهها

یافتههای استنباطی پژوهش

فرضیِ اصلی :تأحیش دیيداسی ٍ هقٌَیت ػربصهبًی ثرش پبػرخگَیی کبسکٌربى اػرتبًذاسی اسدثیرل
هقٌبداس اػت.
ّوبىعَس کِ دس ؿکل  ٍ 2ؿکل  3هـبّذُ هیؿَد ،ضشیت هؼیش احش هتغیرش دیريداسی ثرش
پبػخگَیی هقبدل  81دسكذ هحبػجِ ؿذُ اػتّ .وچٌیي ،ثشای ایي پبساهتش هقذاس  2.60 ،tتخویي
صدُ ؿذُ اػت؛ ٍ ضشیت هؼیش احش هتغیش هقٌَیت ػبصهبًی ثرش پبػرخگَیی ثرب هقرذاس 84 ،2.64 ،t
دسكذ هحبػجِ ؿذُ اػت.
ثش ایي اػبع ،فشم كفش ثب  99دسكذ اعویٌربى سد هریؿرَد ٍ ثرب تَررِ ثرِ هقٌربداسی ٍ

حبیب ابراّینپَر ٍ ّوکاراى

یافتِّای تَصیفیً :وًَِ آهبسی پظٍّؾ حبضش ً 140فش اص کبسکٌبى اػتبًذاسی اػتً 101 .فرش
هشد ٍ ً 39فش صى ربهقِ آهبسی سا تـکیل هی دٌّذ .توبهی ایي افشاد هتبّل ّؼتٌذ .ثیـرتشیي سدُ
ػٌی افشاد  45 - 36ػبل اػت ل 81دسكذ) ثقیِ ثِ تشتیت  31دسكذ افشاد دس سدُ ػرٌی 54 - 46
ػبل ٍ 23دسكذ افشاد دس سدُ ػٌی  35 - 25ػبل ٍ  5دسكذ ًیض ثبتی  55ػبل ّؼتٌذ.
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اعذاد بِ دست آهذُ

ًتیجِ

ضاخصّا
/df<3

/df<3

1/88

ثشاصؽ هٌبػت

RMSEA

کوتش اص 0/9

0/07

ثشاصؽ هٌبػت

ؿبخق ثشاصًذگی

GFI

ثبتتش اص 0/9

0/90

ثشاصؽ هٌبػت

ؿبخق ثشاصًذگی تقذیلیبفتِ

AGFI

ثبتتش اص 0/9

0/86

قبثل قجَل

ؿبخق ثشاصؽ تغجیقی

CFI

ثبتتش اص 0/9

0/96

ثشاصؽ هٌبػت

ؿبخق ثشاصؽ ٌّزبس ؿذُ

NFI

ثبتتش اص 0/9

0/92

ثشاصؽ هٌبػت

ؿبخق ًشم ثشاصًذگی

NNFI

ثبتتش اص 0/9

0/95

ثشاصؽ هٌبػت

ًؼجت خیدٍ ثِ دسرِ آصادی
سیـِ هیبًگیي هززٍسا

هقذار هجاز

دٍرُ اٍل ،ضوارُ 2

زهستاى 7931

فصلٌاهِ هطالعات هذیریت دٍلتی ایراى

هخجتثَدى ایي ضشیت هیتَاى گفت تأحیش دیيداسی ٍ هقٌَیت ػبصهبًی ثش پبػرخگَیی کبسکٌربى
اػتبًذاسی اسدثیل هقٌبداس اػت .ثش اػبع ایي یبفترِ ،ساثغرِ ثریي دٍ هتغیرش دیريداسی ٍ هقٌَیرت
ػبصهبًی ثب هتغیش پبػخگَیی کبسکٌبى هخجت ٍ هقٌبداس ٍ فشضیِ اكلی تحقیق پزیشفتِ هیؿَد.
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ضکل  .2هقذار بارّای عاهلی هربَط بِ فرضیِ اصلی پصٍّص

تحلیل ًقص ٍاسطِای هعٌَیت سازهاًی در رابطِ بیي دیيداری ٍ...

ثب تَرِ ثِ ًتبیذ ،ؿبخقّبی ثشاصًذگی دس الگَّبی اًذاصُگیشی تحلیل فبهل تأییذی اثضاسّبی
پظٍّؾ هیتَاى گفت هقذاس خیدٍ دس ّوِ الگَّبی اًذاصُگیشی دس ػغح خغبی  5دسكذ هقٌربداس
اػتّ .وچٌیيً ،ؼجت خیدٍ ثِ دسرِ آصادی دس ّوِ الگَّبی اًذاصُگیشی ثب تَرِ ثِ هرال هرذ
ًؾش ،ثیبًگش ثشاصؽ هٌبػت الگَّبی هفَْهی اػت.
هقذاس ؿبخق  RMSEAدس ّوِ الگَّبی اًذاصُگیشی دس داهٌِ پزیشفتِ ؿذُ قشاس داسد ٍ ایي
اهش ًیض گَیبی هقذاس خغبی پزیشفتِ ؿذُ دس الگَّبی اًذاصُگیشی اثضاسّب اػت .هقبدیش ؿبخقّبی
 PGFI ٍ AGFI ،GFI ،CFIدس ّوِ الگَّبی اًذاصُگیشی اثضاسّب ًیض ثب تَرِ ثِ هال هذ ًؾرش
هغلَة اسصیبثی ؿذًذ کِ ًـبىدٌّذُ ثشاصؽ هٌبػت الگَّبی اًذاصُگیشی اػت .ثٌبثشایي ،ثب تَررِ
ثِ ًتبیذ الگَّبی اًذاصُگیشی هیتَاى گفت ّوِ اثضاسّبی پرظٍّؾ ،ثرشاصؽ هٌبػرت ٍ پزیشفترِ
ؿذُ داسًذ.
فرضیِ فرعی اٍل :تأحیش دیيداسی ثش پبػخگَیی کبسکٌبى اػتبًذاسی اسدثیل هقٌبداس اػت.
ّوبىعَس کِ دس ؿکل  3هـبّذُ هیؿَد ،ضشیت هؼیش احش هتغیش دیريداسی ثرش پبػرخگَیی
هقبدل  80دسكذ هحبػجِ ؿذُ اػتّ .وچٌیي ،ثشای ایي پبساهتش هقذاس  2.59 ،tتخوریي صدُ ؿرذُ
اػت .ثش ایي اػبع ،فشم كفش ثب  99دسكذ اعویٌربى سد هریؿرَد ٍ ثرب تَررِ ثرِ هقٌربداسی ٍ
هخجتثَدى ایي ضشیت هیتَاى گفت تأحیش دیيداسی ثش پبػرخگَیی کبسکٌربى اػرتبًذاسی اسدثیرل
هقٌبداس اػت .ایي یبفتِ ًـبى هیدّذ ساثغِ ثیي دٍ هتغیش دیيداسی ثب هتغیش پبػرخگَیی کبسکٌربى
ساثغِ هخجت ٍ هقٌبداسی اػت .لزا فشضیِ فشفی اٍل تحقیق پزیشفتِ هیؿَد.

حبیب ابراّینپَر ٍ ّوکاراى

ضکل  .9هقذار بارّای عاهلی هربَط بِ فرضیِ فرعی اٍل پصٍّص
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ضاخصّا

722

اعذاد بِ دست آهذُ

ًتیجِ

/df<3

/df<3

1/87

ثشاصؽ هٌبػت

RMSEA

کوتش اص 0/9

0/07

ثشاصؽ هٌبػت

ؿبخق ثشاصًذگی

GFI

ثبتتش اص 0/9

0/95

ثشاصؽ هٌبػت

ؿبخق ثشاصًذگی تقذیلیبفتِ

AGFI

ثبتتش اص 0/9

0/90

ثشاصؽ هٌبػت

ؿبخق ثشاصؽ تغجیقی

CFI

ثبتتش اص 0/9

0/97

ثشاصؽ هٌبػت

ؿبخق ثشاصؽ ٌّزبس ؿذُ

NFI

ثبتتش اص 0/9

0/94

ثشاصؽ هٌبػت

ؿبخق ًشم ثشاصًذگی

NNFI

ثبتتش اص 0/9

0/95

ثشاصؽ هٌبػت

ًؼجت خیدٍ ثِ دسرِ آصادی
سیـِ هیبًگیي هززٍسا

هقذار هجاز

ثب تَرِ ثِ ًتبیذ ،ؿبخقّبی ثشاصًذگی دس الگَّربی اًرذاصُگیرشی تحلیرل فبهرل تأییرذی
اثضاسّبی پظٍّؾ هیتَاى گفت هقذاس خیدٍ دس ّوِ الگَّبی اًرذاصُگیرشی دس ػرغح خغربی 5
دسكذ هقٌبداس اػتّ .وچٌیيً ،ؼجت خیدٍ ثِ دسرِ آصادی دس ّوِ الگَّبی اًذاصُگیشی ثب تَررِ
ثِ هال هذ ًؾش ،ثیبًگش ثشاصؽ هٌبػت الگَّبی هفَْهی اػت.
هقذاس ؿبخق  RMSEAدس ّوِ الگَّبی اًذاصُگیشی دس داهٌِ پزیشفتِؿذُ قشاس داسد ٍ ایي
اهش ًیض گَیبی هقذاس خغبی پزیشفتِؿذُ دس الگَّبی اًذاصُگیشی اثضاسّبػت .هقبدیش ؿربخقّربی
PGFI ٍ AGFI ،GFI ،CFIدس ّوِ الگَّبی اًذاصُگیشی اثضاسّب ًیض ثب تَرِ ثِ هال هرذ ًؾرش
هغلَة اسصیبثی ؿذًذ کِ ًـبىدٌّذُ ثشاصؽ هٌبػت الگَّبی اًذاصُگیشی اػت .ثٌبثشایي ،ثب تَررِ
ثِ ًتبیذ الگَّبی اًذاصُگیشی ،هیتَاى گفت ّوِ اثضاسّبی پظٍّؾ ،ثشاصؽ هٌبػت ٍ پزیشفتِؿذُ
داسًذ.
فرضیِ فرعی دٍم :تأحیش هقٌَیت ػبصهبًی ثش پبػرخگَیی کبسکٌربى اػرتبًذاسی اسدثیرل هقٌربداس
اػت.
ّوبىعَس کِ دس ؿکل  4هـبّذُ هیؿَد ،ضرشیت هؼریش احرش هتغیرش هقٌَیرت ػربصهبًی ثرش
پبػخگَیی هقبدل  82دسكذ هحبػجِ ؿذُ اػتّ .وچٌیي ثشای ایي پبساهتش هقذاس  2.62 ،tتخویي
صدُ ؿذُ اػت .ثش ایي اػبع ،فشم كفش ثب  99دسكذ اعویٌبى سد هیؿَد ٍ ثب تَرِ ثِ هقٌبداسی
ٍ هخجتثَدى ایي ضشیت هیتَاى گفت تأحیش هقٌَیت ػبصهبًی ثش پبػخگَیی کبسکٌربى اػرتبًذاسی
اسدثیل هقٌبداس اػت .ایي یبفتِ ًـبى هیدّذ ساثغرِ ثریي دٍ هتغیرش هقٌَیرت ػربصهبًی ثرب هتغیرش
پبػخگَیی کبسکٌبى هخجت ٍ هقٌربداس اػرت .اص ّوریيسٍ ،فشضریِ فشفری دٍم پرظٍّؾ پزیشفترِ
هیؿَد.

تحلیل ًقص ٍاسطِای هعٌَیت سازهاًی در رابطِ بیي دیيداری ٍ...

ضکل  .1هقذار بارّای عاهلی هربَط بِ فرضیِ فرعی دٍم پصٍّص

جذٍل ً .9تایج برازش الگَ
ضاخصّا
/df<3

/df<3

1/68

ثشاصؽ هٌبػت

RMSEA

کوتش اص 0/9

0/06

ثشاصؽ هٌبػت

ؿبخق ثشاصًذگی

GFI

ثبتتش اص 0/9

0/95

ثشاصؽ هٌبػت

ؿبخق ثشاصًذگی تقذیلیبفتِ

AGFI

ثبتتش اص 0/9

0/91

ثشاصؽ هٌبػت

ؿبخق ثشاصؽ تغجیقی

CFI

ثبتتش اص 0/9

0/97

ثشاصؽ هٌبػت

ؿبخق ثشاصؽ ٌّزبس ؿذُ

NFI

ثبتتش اص 0/9

0/93

ثشاصؽ هٌبػت

ؿبخق ًشم ثشاصًذگی

NNFI

ثبتتش اص 0/9

0/96

ثشاصؽ هٌبػت

ًؼجت خیدٍ ثِ دسرِ آصادی
سیـِ هیبًگیي هززٍسا

هقذار هجاز

ثب تَرِ ثِ ًتبیذ ،ؿبخقّبی ثشاصًذگی دس الگَّربی اًرذاصُگیرشی تحلیرل فبهرل تأییرذی
اثضاسّبی پظٍّؾ هیتَاى گفت هقذاس خیدٍ دس ّوِ الگَّبی اًرذاصُگیرشی دس ػرغح خغربی 5
دسكذ هقٌبداس اػتّ .وچٌیيً ،ؼجت خیدٍ ثِ دسرِ آصادی دس ّوِ الگَّبی اًذاصُگیشی ثب تَررِ
ثِ هال هذ ًؾش ،ثیبًگش ثشاصؽ هٌبػت الگَّبی هفَْهی اػت.
هقذاس ؿبخق  RMSEAدس ّوِ الگَّبی اًذاصُگیشی دس داهٌِ پزیشفتِؿذُ قشاس داسد ٍ ایي
اهش ًیض گَیبی هقذاس خغبی پزیشفتِؿذُ دس الگَّبی اًذاصُگیشی اثضاسّب اػت .هقبدیش ؿبخقّربی

حبیب ابراّینپَر ٍ ّوکاراى

اعذاد بِ دست آهذُ

ًتیجِ
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فصلٌاهِ هطالعات هذیریت دٍلتی ایراى

 PGFIٍAGFI ،GFI ،CFIدس ّوِ الگَّبی اًذاصُگیشی اثضاسّب ًیض ثب تَرِ ثِ هال هرذ ًؾرش
هغلَة اسصیبثی ؿذًذ کِ ًـبىدٌّذُ ثشاصؽ هٌبػت الگَّبی اًذاصُگیشی اػت .ثٌبثشایي ثب تَررِ
ثِ ًتبیذ الگَّبی اًذاصُگیشی ،هیتَاى گفت ّوِ اثضاسّبی پظٍّؾ ،ثشاصؽ هٌبػت ٍ پزیشفتِؿذُ
داسًذ.
فرضیِ فرعی سَم :هقٌَیت ػبصهبًی دس ساثغِ ثیي دیريداسی ٍ پبػرخگَیی ًقرؾ ٍاػرغِای
داسد.
ّوبىعَس کِ دس ؿکل  ٍ 5ؿکل  6هـبّذُ هیؿَد ،ضشیت هؼیش احرش هتغیرش دیريداسی ثرش
پبػخگَیی هقبدل  83دسكذ هحبػجِ ؿذُ اػتّ .وچٌیي ،ثشای ایي پبساهتش هقذاس  2.63 ،tتخویي
صدُ ؿذُ اػت؛ ٍ ضشیت هؼیش احش ٍاػغِای هتغیش هقٌَیت ػبصهبًی ثرش پبػرخگَیی ثرب هقرذاس ،t
 87 ،2.89دسكذ هحبػجِ ؿذُ اػت .ایي یبفتِّب ًـبى هیدّذ ساثغِ ثریي دٍ هتغیرش دیريداسی ٍ
پبػخگَیی تَػظ هتغیش هقٌَیت ػبصهبًی تـذیذ هیؿَد ٍ اگش هقٌَیت ػبصهبًی افضایؾ یبثذ ایري
احش قَیتش ٍ اگش هقٌَیت ػبصهبًی ضقیف ؿَد عجیقتبک ایي ساثغِ ضقیف خَاّذ ؿذ .ایي هَضَؿ ثش
اػبع هقٌبداس ثَدى ٍ ّنرْت ثَدى احش تقذیلی هقٌَیت ػبصهبًی قبثل اػتٌجبط اػرت .ثٌربثشایي،
فشضیِ پظٍّؾ پزیشفتِ هیؿَد.

721
ضکل  .1هقذار بارّای عاهلی هربَط بِ فرضیِ سَم پصٍّص

ّوبىعَس کِ دس ؿکل ً 5ـبى دادُ ؿذُ اػتً ،تربیذ ثرِ دػرت آهرذُ ًـربى داد کرِ ثریي
ػبصُّبی پظٍّؾ توبهی سٍاثظ ثشقشاس اػتّ .وچٌیي هقذاس ؿبخقّبی ثشاصؽ دس رذٍل  4آهذُ
اػت کِ ًـبىدٌّذُ ثشاصؽ هٌبػت الگَػت.

تحلیل ًقص ٍاسطِای هعٌَیت سازهاًی در رابطِ بیي دیيداری ٍ...

ضکل  .1هقذار  tبرای بررسی هعٌاداری ضرایب فرضیِ سَم پصٍّص

جذٍل ً .1تایج برازش الگَ
ضاخصّا
/df<3

/df<3

1/96

ثشاصؽ هٌبػت

RMSEA

کوتش اص 0/9

0/08

ثشاصؽ هٌبػت

ؿبخق ثشاصًذگی

GFI

ثبتتش اص 0/9

0/96

ثشاصؽ هٌبػت

ؿبخق ثشاصًذگی تقذیلیبفتِ

AGFI

ثبتتش اص 0/9

0/95

ثشاصؽ هٌبػت

ؿبخق ثشاصؽ تغجیقی

CFI

ثبتتش اص 0/9

0/96

ثشاصؽ هٌبػت

ؿبخق ثشاصؽ ٌّزبس ؿذُ

NFI

ثبتتش اص 0/9

0/93

ثشاصؽ هٌبػت

ؿبخق ًشم ثشاصًذگی

NNFI

ثبتتش اص 0/9

0/93

ثشاصؽ هٌبػت

ًؼجت خیدٍ ثِ دسرِ آصادی
سیـِ هیبًگیي هززٍسا

هقذار هجاز

ثب تَرِ ثِ ًتبیذ ،ؿبخقّبی ثشاصًذگی دس الگَّربی اًرذاصُگیرشی تحلیرل فبهرل تأییرذی
اثضاسّبی پظٍّؾ هیتَاى گفت هقذاس خیدٍ دس ّوِ الگَّبی اًرذاصُگیرشی دس ػرغح خغربی 5

حبیب ابراّینپَر ٍ ّوکاراى

اعذاد بِ دست آهذُ

ًتیجِ
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دٍرُ اٍل ،ضوارُ 2

زهستاى 7931

فصلٌاهِ هطالعات هذیریت دٍلتی ایراى
721

دسكذ هقٌبداس اػتّ .وچٌیيً ،ؼجت خیدٍ ثِ دسرِ آصادی دس ّوِ الگَّبی اًذاصُگیشی ثب تَررِ
ثِ هال هذ ًؾش ،ثیبًگش ثشاصؽ هٌبػت الگَّبی هفَْهی اػت.
هقذاس ؿبخق  RMSEAدس ّوِ الگَّبی اًذاصُگیشی دس داهٌِ پزیشفتِؿذُ قشاس داسد ٍ ایي
اهش ًیض گَیبی هقذاس خغبی پزیشفتِؿذُ دس الگَّبی اًذاصُگیشی اثضاسّبػت .هقبدیش ؿربخقّربی
 PGFI ٍ AGFI ،GFI ،CFIدس ّوِ الگَّبی اًذاصُگیشی اثضاسّب ًیض ثب تَرِ ثِ هال هذ ًؾرش
هغلَة اسصیبثی ؿذًذ کِ ًـبىدٌّذُ ثشاصؽ هٌبػت الگَّبی اًذاصُگیشی اػت .ثٌبثشایي ،ثب تَررِ
ثِ ًتبیذ الگَّبی اًذاصُگیشی هیتَاى گفت ّوِ اثضاسّبی پظٍّؾ ،ثشاصؽ هٌبػت ٍ پزیشفتِ ؿذُ
داسًذ.
نتیجهگیزی
ّذف اكلی پظٍّؾ حبضش ثشسػی تأحیش دیيداسی ٍ هقٌَیت ػربصهبًی ثرش پبػرخگَیی کبسکٌربى
اػتبًذاسی اسدثیل ثَد .ثب تَرِ ثِ ًتبیذ ثرِ دػرت آهرذُ دس ایري پرظٍّؾ ،دیريداسی ٍ هقٌَیرت
ػبصهبًی ثش پبػخگَیی تأحیش هخجت داؿتِ ٍ ثب افضایؾ هیضاى دیي داسی ٍ هقٌَیت ػبصهبًی دس ثیي
کبسکٌبى هیضاى پبػخگَیی کبسکٌبى اػتبًذاسی ًیض افرضایؾ خَاّرذ یبفرت .لوربى لً )2004یرض دس
پظٍّـی هـبثِ ثب فٌَاى «حؼبثذاسی ،حؼبثذّی ٍ دیي» ثِ ثشسػی هـکال ٍ هؼربئل اخالقری
دس حؼبثذاسی ٍ تأحیش دیي دس سفـ ایي هـکل اخالقی لپبػخگَیی ٍ حؼبثذّی) پشداختِ اػت .ثرش
اػبع یبفتِّبی پظٍّؾ لوبى ّشگبُ اسصؽّبی هزّجی ًبدیذُ گشفترِ ؿرَد ،فشاهَؿری اخالقری
ایزبد هیؿَد ٍ هـکال اخالقی ؽَْس هریکٌرذّ ..وچٌریي ،هحورذ پٌربُ ٍ ًلرشیل )1393دس
«هقٌَیت ػبصهبًی ٍ ساّکبسّبی تقبلی آى» ثب تأکیذ ثش آهَصُّبی دیٌی ثِ ایي ًتیزِ دػت یبفتٌذ
کِ ثبٍسّبی دیٌی ثِ فٌَاى ؿبخلِ اكلی تقبلی هقٌَی ،هی تَاًٌذ فشد سا ثِ ػَی کوبل ٍ تقربلی
ٍ دس ًتیزِ ػالهت هقٌَی ٍ سٍاًی ػبصهبًی ّذایت کٌٌرذ ٍ دس ًْبیرت ،تقربلی هقٌرَی کبسکٌربى
هیتَاًذ دس اثقبد ػالهت فشدی ٍ ارتوبفی آًبى تأحیش ثؼضایی داؿتِ ثبؿذ.
ّوچٌیيً ،تبیذ پظٍّؾ حبضش حبکی اص تأحیش گزاسی هخجت هقٌَیت ػبصهبًی ثش پبػرخگَیی
کبسکٌبى اػتبًذاسی اسدثیل اػت .کبهفیشٍصی ٍ ّوکبساى ل )1394دس پظٍّـی ثب فٌرَاى «ثشسػری
تأحیش هقٌَیت ثش اثقبد هختلف فشدی دس ػبصهبىّب» هجتٌی ثش ًؾشیب ؿْیذ هغْشی ثِ ایي ًتیزِ
دػت یبفتِاًذ کِ هقٌَیت ػبصهبًی ثش اثقبد هختلف پٌذگبًِ ٍیظگیّبی ؿخلیتیٍ ،یظگریّربی
اخالقیٍ ،یظگیّبی سفتبسیٍ ،یظگیّبی فکشی ٍ ادساکی ٍ ٍیظگیّبی فشافشدی تأحیشگزاس اػرت
ٍ اص ًگرربُ ؿررْیذ هغْررشی یکرری اص ٍیظگرریّرربی اخالقرری ت رأحیش پررزیش اص هقٌَیررت ػرربصهبًی
هؼئَلیتپزیشی اػت؛ ٍ ثب تَرِ ثِ ّوشاُ ثَدى هؼئَلیتپزیشی ثب پبػخگَیی هیتَاى ثیبى کرشد

تحلیل ًقص ٍاسطِای هعٌَیت سازهاًی در رابطِ بیي دیيداری ٍ...

مآخذ
احوذی ،کیَهشث ،الَاًی ،ػیذهْذی ،هقوبسصادُ ،غالهشضب ل .)1390ػریش تکرَیٌی پبػرخگَیی ارتوربفی
ػبصهبًی ٍ اسائِ الگَ ٍ ثؼرظ هفْرَهی آى دس ػربصهبى ّربی ایرشاى .فلرلٌبهِ هرذیشیت كرٌقتی
داًـکذُ فلَم اًؼبًی داًـگبُ آصاد ػٌٌذد ،ػبل  ،6ؿوبسُ .97-116 ،18

حبیب ابراّینپَر ٍ ّوکاراى

کِ ثش اػبع یبفتِّبی ایي پظٍّؾ ٍ پظٍّؾ حبضش ،هقٌَیت ػربصهبًی پبػرخگَیی کبسکٌربى سا
افضایؾ هیدّذً .گبُ اخالقی ثِ پبػخگَیی ثبفج خَاّذ ؿذ کِ ًؼجت ثرِ هربلؾّربی هحریظ
پیشاهًَوبى حؼبع ؿَین ٍ ثشداؿت هب اص تغییشا هحیظ هقٌبداس ؿَد .هیتَاى ادفب کشد کِ توربم
تالؽ كبحت ًؾشاى آى اػت کِ هفَْم ٍ فشایٌذ پبػخگَیی ثِ فٌَاى یک فشٌّگ دس ػبصهبىّب
ٍ حتی ربهقِ ربسی ٍ ًْبدیٌِ ؿَد .دس اػتبًذاسد  AA11000ثش حؼبةپغدّی ٍ گرضاسؽدّری
فولکشد ارتوبفی ٍ اخالقی ػبصهبىّب تبکیذ هیؿَد ٍ یرک فشایٌرذ تضرویي ٍ تقْرذ سا دس ثشاثرش
ریًفقبى فشاّن هیآٍسد لاحوذی ٍ ّوکبساى.)1390،
ًتبیذ پظٍّؾ حبضش ًـبى داد کِ هقٌَیت ػبصهبًی دس ساثغِ ثیي دیريداسی ٍ پبػرخگَیی
ًقؾ هؤحش ٍ هخجتی داسد ٍ ثب لحبػ تأحیش ٍاػغِ ای آى ثش ساثغِ ثیي ایي دٍ ،هَرت افضایؾ ترأحیش
دیيداسی ثش پبػخگَیی هیؿَد .ایي ثخؾ اص یبفتِّبی پظٍّؾ حبضش ثب ًتبیذ پظٍّؾ ًقرَی ٍ
ّوکبساى لّ )1393وخَاًی داسد ثِعَسی کِ آىّب دس پظٍّؾ خَد ثب فٌَاى «ؿٌبػربیی فَاهرل
هؤحش ثش هقٌَیت ػبصهبًی ثب سٍیکشد اػالهی ،ثِ ثشسػی دُ فبهل تأحیشگزاس ٍ تأحیشپزیش اص هقٌَیرت
ػبصهبًی پشداختٌذ .دٍ فبهل اص ایي دُ فبهل فجبس اًذ اص :ایوبى لافتقبد ثِ یرک دیري ٍ فورل ثرِ
دػتَسا آى -دیي داسی) کِ ثؼیبسی اص اثقبد ایي هؤلفِ ّوچَى اختلبف صهبًی ثشای فجربد ٍ
تالٍ قشآى ٍ ...رضء اثقبد هؤلفِ دیيداسی دس پظٍّؾ حبضش اػرت ٍ فبهرل هرؤحش دیگرش ،فبهرل
ارتوبفی اػت کِ پبػخگَیی ٍ هؼئَلیتپزیشی اص رولِ اثقبد ایي فبهل اػت.
ثش اػبع یبفتِ ّبی ایي پظٍّؾ هجٌی ثش استجبط هؼتقین هیبى هقٌَیت ػبصهبًی ٍ دیيداسی ٍ
پبػخگَیی پیـٌْبد هیؿَد اص عشیرق افرضایؾ هقٌَیرت دس ثریي کبسکٌربى ،ترأحیش دیريداسی ثرش
پبػخگَیی تقَیت ٍ کبسکٌبى دس رْت پبػخگَیی ثیـتش تشغیت ؿًَذ صیشا هقٌَیت ػربصهبًی ثرِ
فٌَاى حلقِ ٍاػغِ ٍ تقَیت کٌٌذُ ایي ساثغِ ثَدُ ٍ ػبصهبى اػتبًذاسی هریتَاًرذ اص ایري استجربط
اػتفبدُ ًوبیذ .پظٍّؾ حبضش هحذٍدیتّبیی ًیض داؿتِ کِ هیتَاى ثِ ّوکبسی ضقیف کبسکٌربى
اػتبًذاسی دس تکویل پشػـٌبهِ ٍ ٍرَد تشع ٍ ًگشاًی کبسکٌبى اص فربؽ ؿرذى اعالفرب اؿربسُ
کشد .پیـٌْبد هیؿَد پظٍّؾ حبضش دس دػتگبُّبی حبکویتی دیگش ثِ كَس تغجیقری ثرِ کربس
گشفتِ ؿَد.
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خؼشٍاًیبى ،حویذسضب ،ؿفیقی سٍدپـتی ،هٌْبص ،تَکلی ،هیخن ل .)1392ثشسػی ساثغِ دیي داسی ٍ فول ثرِ
ثبٍسّبی دیٌی ثب سضبیت ؿرغلی کبسکٌربى ػربصهبى ثْضیؼرتی اػرتبى یرضد .دٍ فلرلٌبهِ فلوری
پظٍّـی هذیشیت اػالهی ،ػبل  ،21ؿوبسُ .127-146 ،1

سٍؿٌذل اسثغبًی ،عبّش ،اثشاّین پَس ،حجیت ل .)1395ثشسػی ًقؾ دیيداسی دس کبّؾ سفتبسّبی غیشهذًی
ػبصهبًی کبسکٌبى داًـگبُ؛ هَسد هغبلقِ داًـگبُ هحقق اسدثیلی .فشٌّرگ دس داًـرگبُ اػرالهی،
ػبل  ،6ؿوبسُ .3-16 .1

كبًقی ،هْذی ٍ حؼيپَس ،اکجش ل .)1391ساّکبسّبی اػبػی پرشٍسؽ هقٌَیرت دس ػربصهبىّرب .فلرلٌبهِ
اخال ق دس فلَم ٍ فٌبٍسی ،ػبل  ،7ؿوبسُ .44-35 ،2
فجذی هقذمً ،فیؼِ ،ثْشام صادُ ،حؼیٌقلی ،هیشصایی ،فلی ل )1395ثشسػی ساثغِ ثیي حرغ لرز ثرشدى اص
کبس ثب َّؽ فبعفی ٍ ٍرذاى کبسی هذیشاى دس هذاسع ؿْشػرتبى رربرشم .ؿـرویي کٌفرشاًغ
ثیيالوللی سٍاًـٌبػی ٍ فلَم ارتوبفی.
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پظٍّؾّبی افتقبدی کالهی ،ػبل  ،4ؿوبسُ .15-32 ،14

کبهفیشٍصی ،هحوذحؼي ،ثٌیبدی ًبئیٌی ،فلی ،هْشی ،سضب ل .)1394ثشسػی تأحیش هقٌَیت ثش اثقبد هختلرف
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