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بررسی يضؼیت مؤلفٍَای سرمايٍ اجتماػی ضُری در ضُرَای مرکسی استان آذربايجانضرقی
رضا استاد رحیمی ،زإكج٘ي زمتطي جبّق ٚقٖبؾي زإكيب ٙثبم٘

وادر زالی ،اؾتبزيبض ىطٗ ٙقٜطؾبظي زإكيب ٙىيالٓ
چكیدٌ
ؾطّبي ٚاجتْبفي ّفّٜ٘ي چٖس ثقسي ،قبٌّ :قجنٛٚب ،افتْبز ٗ ٖٛجبض اؾت م ٚثط ميفيت ضٗاثطظ اجتْطبفي ٗ ؾطبذتبض
ائ ضٗاثظ تأميس زاضز .ائ ّقبٍ ٚؾططّبي ٚاجتْطبفي زض قطٜطٛبي ّطمطعي قٜطؾطتبٓٛطبي اؾطتبٓ رشضثبيجطبٓ قططاي ضا
ّيؾٖجس .پػٗٛف حبضط اظ ٕ٘ؿ پيْبيكي اؾت م ٚث ٚزٕجبً اضائ ٚته٘يطي اظ ّيعآ ؾطّبي ٚاجتْبفي زض ّيطبٓ افططاز 15
ؾبً ث ٚثبالي  19قٜط ّطمعي ؾبمٔ زض اؾتبٓ رشضثبيجبٓ قطاي اؾت .حجِ ْٕٕ٘ ٚتحقيق ٕ 739فط تقيئ ىطزيس .قطي٘ٙ
ْٕٕ٘ٚىيطي ٕيع ؾْٜيٚاي ّتٖبؾت ث٘ز ٗ ثطاي ىطزرٗضي اعالفبت اظ تنٖيل پطؾكطٖبّ ٚاؾطتفبز ٙقطس .ثطاؾطبؼ اٍيط٘ي
پيكٖٜبزي اؾت٘ٓ ٗ ٛي٘ظ ؾ ٚثُقس ؾطّبي ٚاجتْبفي ،قبٌّ :ثقس غيطضؾْيٜٕ ،بزي ٗ تقْيِ يبفتّ٘ ٚضز اؾتفبز ٙاطاض ىطفت
ٗ ثطاي حهً٘ اعْيٖبٓ اظ ضٗايي ؾؤاًٛبي پطؾكٖبّ ٚاظ ضطايت رٍفبي مطٕٗجبخ اؾتفبز ٙقس .ثطاؾبؼ ٕتطبي ثط ٚزؾطت
رّس ٙزض ّيبٓ قٜطٛب زض ضتجٚثٖسي ؾطّبي ٚاجتْبفي غيطضؾْي ،تقْيِ يبفتٜٕ ٗ ٚبزي ،قطٜطٛبي ثؿطتبٓرثطبز ٗ َّنطبٓ زض
ضتجٕ ٚرؿت اطاض زاقتٖس ٗ قٜطٛبي تجطيع ،ؾطاة ٗ جَفب زض ضتج ٚپبيئ اطاض زاقتٖسّ .قبيؿ ٚإ٘اؿ ؾططّبي ٚاجتْطبفي زض
ّيبٓ ظٕبٓ ٗ ّطزآ ،حبمي اؾت م ٚزض ؾطّبي ٚاجتْبفي غيطضؾْي ٗ تقْيِ يبفتّ ٚيبٕيئ ّطزآ ثيف اظ ظٕبٓ اؾطت ،زض
حبٍيم ٚزض ؾطّبي ٚاجتْبفي ٕٜبزي ّيبٕيئ ظٕبٓ اظ ّطزآ ثيكتط اؾت .مْتطئ افتْبز پبؾري٘يبٓ زض ّيطبٓ افتْطبز ثطٚ
ىطٗٛٙب ٗ ؾبظّبٓٛب ،فجبضتٖساظ :ضازي٘ ٗ تَ٘يعي٘ٓ ذبضجي ،مؿطج ٗ ٚثبظاضيطبٓ ٗ ضٗظٕبّطٛٚطب ٗ ثيكطتطئ ّيطعآ افتْطبز
ّقغ٘ف ث ٚىطٗٛٙبي اجتْبفيّ ،قَْبٓ ،پَيؽ ٗ ٕيطٗي إتؾبّي ،اؾبتيس زإكيب ٗ ٙپعقنبٓ اؾت.
ياشٌَای کلیدی :ؾطّبي ٚاجتْبفي ،رشضثبيجبٓ قطايّ ،سيطيت قٜطي ،افتْبز اجتْبفي
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مقدمٍ

ىؿتطـ رٓ ّٖبثقي ضا ثٗ ٚج٘ز ّيرٗضٕس م ٚزض

طرح مسألٍ

قنٌىيطي ؾطّبي ٚاجتْبفي ّ ٗ ِٜحيبتي اؾت.

اّطٗظ ٙزض مٖبض ؾطّبيٛٚبي إؿبٕيّ ،بٍي ٗ ااتهبزي،

عطح ائ ضٗينطز زض ثؿيبضي اظ ّجبحث ااتهبزي ٗ

اظ ؾطّبي ٚزييطي ثٕ ٚبُ ؾطّبي ٚاجتْبفيٕ 1بُ ثطزٙ

ّسيطيتي ٕيع ٕكبٓ زٖٛس ٙاْٛيت ٕقف ؾبذتبضٛب ٗ

ّيق٘ز .ائ ّف ُٜ٘اظ ؾطّبي ٚث ٚپيٕ٘سٛب ٗ اضتجبعبت

ضٗاثظ اجتْبفي ثط ّتغيطٛبي ااتهبزي ٗ ت٘ؾقٚ

ّيبٓ افضبي يل قجن ٚث ٚفٖ٘آ ّٖجقي ثب اضظـ ٕيبٙ

جبّق ٚاؾت .ؾطّبي ٚاجتْبفي فْستبً ّجتٖي ثط ف٘اٌّ

ّيمٖس م ٚثب ذَق ٖٛجبضٛب ٗ افتْبز ّتقبثٌّ٘ ،جت

فطٖٛيي ٗ اجتْبفي ث٘ز ،ٙقٖبؾبيي رٓ ث ٚفٖ٘آ يل

تحقق اٛساف جْقي ٗ فطزي افضب ّيق٘ز .ؾطّبيٚ

ٕ٘ؿ ؾطّبي ٚزض ؾغح ّسيطيت مالٓ ت٘ؾق ٚقٜطٛب،

اجتْبفي ،ثؿتط ّٖبؾجي ثطاي ثٜطٗٙضي ؾطّبي ٚإؿبٕي

ّيت٘إس قٖبذت جسيسي اظ ٕؾبُٛبي ااتهبزي –

ٗ ضاٛي ثطاي ٕيٌ ثّ٘ ٚفقيت ج٘اّـ اَْساز ّيق٘ز.

اجتْبفي ضا ايجبز ٗ ّسيطآ ضا زض ٛسايت ثٜتط قٜطٛب

ائ ّف ُٜ٘زض ثيكتط ضقتٛٚبي فَُ٘ اجتْبفي ىؿتطزٙ

يبضي مٖس.

 .)Knach,ؾطّبي ٚاجتْبفي

اّطٗظّ ٙبٛيت قٜطٛب ثب تطامِ جْقيت  ،فكطزىي

قس ٙاؾت

ّفّٜ٘ي چٖس ثقسي اؾت ٗ زض فَُ٘ زييطي چ٘ٓ

ذسّبت ٗ زض ثقس اجتْبفي ثب مٖتطً اجتْطبفي پطبيئ

ّغبٍقبت قٜطيّ ،غبٍقبت ّٖغقٚاي ،جطُقٖبؾي،

فجئ قس ٙاؾت .ؾٖجف ؾطّبي ٚاجتْبفي ّطيت٘إطس

ّغبٍقبت جغطافيبيي ٗ تبضيري ٕيع ضيك ٚزاضز.

ظّيٖٚاي ثططاي رؾطيتقٖبؾطي اضتجبعطبت اجتْطبفي ٗ

(1996 :1260

ّف ُٜ٘ؾطّبي ٚاجتْبفي اّطٗظ ٙث ٚفٖ٘آ يني اظ

ميفيطططت رٓ زض اجتْبفطططبت إؿطططبٕي ،ثرهططط٘ل

ّْٜتطئ قبذهٛٚبي ضقس ٗ ت٘ؾق ٚزض ٛط ٕؾبُ

مالٕكٜطٛب ٗ قٜطٛبي ثعضه فطإْ٘ ِٛز ،ٙفطنتي ضا

اجتْبفي ّغطح قس ٙاؾت .قطط الظُ ثطاي پيكطفت

ثطاي افضبي يل جبّق ٚفطا ِٛؾطبظز تطب اظ تغييططات

جبّق ،ٚت٘ؾق ْٚٛ ٚجبٕج ،ٚىؿتطـ إؿجبُ ٗ

جبّقطط ٚذطط٘يف رىططب ٙقططٕ٘س ،چطط٘ٓ زض زضٗٓ ٛططط

ْٛجؿتيي اجتْبفي ،ثؿظ ّكبضمت اجتْبفي ٗ

اجتْبفي افطاز ثب ؾطاليق ّتفطبٗت ظٕطسىي ّطيمٖٖطس،

افتْبز ّتقبثٌ فطز -جبّق - ٚزٍٗت اؾت مّ ٚتأؾفبٕٚ

ثطذي اظ افطاز ٗ ىطٗٛٙب فقبً ٗ ّكبضمتجط٘ ٛؿطتٖس

زض مك٘ضٛبي جٜبٓ ؾُ٘ ّبٕٖس ايطآ مْتط ث ٚائ

ٗ ىطٗٛي ٕيع چٖئ ٕيؿتٖس م ٚائ تفبٗتٛب ثبيس ثٜتطط

ّقٍ٘ ٚت٘جّ ٚيق٘ز .تئ٘ضي ؾطّبي ٚاجتْبفي زض انٌ

ؾٖجيس ٙقٕ٘س تطب فَطٌ ،ف٘اّطٌ ٗ چيطٕ٘يي ّؿطبئٌ

ّفّٜ٘ي ٗاضح ٗ ضٗقٔ اؾت م ٚزض زٗ مَْ ٚذالنٚ

ّطتجظ ثب ؾطّبي ٚاجتْطبفي قٖبؾطبيي قطٕ٘س

ّيق٘زّ٘ :ض٘ؿ اضتجبعي ثب ايجبز اضتجبعبت ثئ

 .)2004اْٛيت ٗ ضطٗضت ائ ّ٘ض٘ؿ زض ايطٔ ٕنتطٚ

ينسييط ٗ ازاّ ٚرٓ زض عً٘ ظّبّٓ .طزُ ابزض ذ٘اٖٛس

ٕٜفت ٚقس ٙاؾت م ٚحجطِ ؾططّبي ٚاجتْطبفي مط ٚزض

ث٘ز م ٚثطاي ث ٚزؾت رٗضزٓ چيعٛبيي م ٚابزض ثٚ

جبّق ٚؾطّبيٚىصاضي ّيق٘ز ،ث ٚحفؼ ٕؾِ اجتْطبفي

تحهيٌ رٓ ث ٚتٖٜبيي ٕيؿتٖس ٗ ثب ّكنٌ فسيسٙاي

ٗ جَ٘ىيطي اظ رؾيت ٛبي اجتْبفي ٗ ثعٛنبضي ّٖجط

ضٗث ٚضٗ ٛؿتٖس ،ثب ْٛنبضي ٗ ّكبضمت ينسييط ثٚ

ّيق٘ز مٛ ٚعيٖٛٚبي ظيطبزي ضا ثططاي جبّقط ٚايجطبز

زؾت رٗضٕس ،افطاز اظ عطيق قجنٛٚبيي ثْٛ ٚسييط

ّي مٖس .ىعاضـ ؾطبظّبٓ ْٛنطبضيٛطبي ااتهطبزي ٗ

ّتهٌ ّيقٕ٘س ٗ ثب زييط افضبي ائ قجنٛٚب ٗ ثطاي
Social capital
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( Cavaye,
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ثطضؾي ٗضقيت ّؤٍفٛٚبي ؾطّبي ٚاجتْبفي قٜطي ...

ت٘ؾق )OECD,20011( ٚزض ّط٘ضز ؾططّبي ٚاجتْطبفي ٗ

فطٖٛو افتْبز ٗ ّساضاؾت – ذ٘اٛس قس .ثب ت٘ج ٚثطٚ

ؾطّبي ٚإؿبٕي ذبعطٕكبٓ ّيؾبظز مٕ ٚتبي تحقيقطبت

پػٗٛفٛطبي إجطبُ قطس ٙزض ؾطبًٛطبي اجطٌ ّيطعآ

إجططبُ قططس ٙزض ؾططغح مكطط٘ضٛبي فضطط٘ ،ؾطططّبيٚ

ؾطططّبي ٚاجتْططبفي زض اؾططتبٓ رشضثبيجططبٓ قطططاي زض

اجتْبفي ٗ زؾتطؾي ثط ٚرٓ ضا ثطب ّط٘اضزي ،اظ جَْطٚ

ضزٛٙبي پبييٖي اطاض زاقت (حؿيٖي ٗ فجساٍٜي .)1386 ،ثب

ثٜجطط٘ز ؾططالّت ،ذكططٖ٘زي ثيكططتطّ ،طااجططت ثٜتططط اظ

فٖبيت ث ٚاْٛيت ؾطّبي ٚاجتْطبفي زض جبّقطّ ٚطسضٓ

م٘زمبٓ ،جطايِ مْتط ٗ ثطذ٘ضزاضي اظ حنّ٘تي ثٜتطط

اّطٗظيٛ ،سف انَي ائ پطػٗٛف ؾطٖجف ؾططّبيٚ

زض اضتجبط ّي ثيٖس .چٖبٕن ٚپبتٖبُ ّقتقطس اؾطتٕ ،قطف

اجتْبفي زض قٜطٛبي اؾتبٓ رشضثبيجبٓقطاي اؾت تطب

ثبٍق٘ ٙؾطّبي ٚاجتْبفي زض ت٘ؾق ٚثؿيبض ظيبز اؾطت ٗ

اؾتبٓ اظ ّٖؾط

ائ اّط ثب ضقس فَِ ٗ زإف تأييس ّطيقط٘ز (

ثب ائ ٗؾيَٗ ٚضقيت قٜطٛبي ّرتَ

Putnam,

ؾطططّبي ٚاجتْططبفي ثطضؾططي ٗ ظّيٖطط ٚثطططاي افْططبً

 .)1998:زض ؾغح ذططز ؾططّبي ٚاجتْطبفي زض زضٗٓ

ؾيبؾططتٛططبي الظُ ثطططاي اضتقططبي ؾططغح ؾطططّبيٚ

ذبٕ٘از ،ٙىطٗٛ ٙب ،احعاة ٗ ااَيت ٛطب ٗجط٘ز زاضز .زض

اجتْبفي ثطاي ّسيطآ ٗ ّؿؤٗالٓ ّٖبعق فطا ِٛىطزز.

5

زضٗٓ تْبُ ىطٗٛ ٙبيي م ٚثٕ٘ ٚفي حطً٘ يطل ٛطسف
ّكتطك ثب ْٛ ِٛنبضي ّطي مٖٖطس ،ؾططّبي ٚاجتْطبفي

اَمیت ي ضريرت تحقیق

ٗج٘ز زاضز ،اّب ؾطّبي ٚاجتْبفي  ِٛزض ؾطغح مطالٓ

قٜطٛبي اّطٗظيّ ،طمع تالاي فطٖٛوٛبي ّرتَ ،

اؾت م ٚمٌ افطاز جبّقط ٚزض رٓ فضطب ثطب ٛطِ تقبّطٌ

اذتالط

افعايف

ّي مٖٖسّ .جْ٘فّ« ٚب» ث ٚفٖ٘آ افضبي يطل جبّقط،ٚ

ٕبٖٛجبضيٛب ٗ ّؿبئَي اظ ائ اجيٌ قسْٛ ٗ ٙئ ف٘اٌّ

يل ىطٗ ٙمالٓ ٛؿتيِ م ٚاىطط ؾططّبي ٚاجتْطبفي زض

ضٗاثظ اجتْبفي ضا ث ٚقست تحت تأثيط اطاض زاز ٙاؾت.

ائ ؾغح تق٘يطت قط٘ز ،تقبّطٌ اجتْطبفي زض ؾطغح

اْٛيت ٗ ضطٗضت ائ پػٗٛف زض ائ ٕنتٜٕ ٚفت ٚاؾت

جبّق ٚمِ ٛعيٖ ٗ ٚتؿٜيٌ ّيق٘ز (ضٕبٕي.)1381 ،

م ٚاضتقبي ؾطّبي ٚاجتْبفي ث ٚحفؼ ٕؾِ اجتْبفي ٗ

اّ٘يتٛب،

تضبزٛبي

عجقبتي،

زض ازثيبت جبّقٚقٖبؾي ٕح٘ ٙتٖؾطيِ اجتْطبفي ٗ

جَ٘ىيطي اظ رؾيتٛبي اجتْبفي ٗ ثعٛنبضي ّيإجبّس

ضٗاثظ اجتْبفي تب حطسٗزي ثط ٚافتْطبز ٗ ْٛجؿطتيي

م ٚمْج٘ز رٓ زض ج٘اّـ قٜطي ٛعيٖٛٚبي ظيبزي ضا ثطاي

اجتْبفي ثؿتيي زاضز؛ يقٖي ثطسٗٓ إؿطجبُ ٗ ٕط٘في

جبّق ٚايجبز ّيمٖس.

افتْبز ،پبيساضي ٕؾِ اجتْبفي ّْنطٔ ٕيؿطت (چَجطي،

ؾطّبي ٚاجتْبفي ٕقف ظيبزي زض ت٘ؾق ٚاجتْبفي،

 .)12 :1375إؿجبُ يب پيٕ٘سٛبي اجتْبفي ىطُ ٗ اط٘ي

ؾيبؾي ٗ ااتهبزي زاضز ٗ ث ٚع٘ض مٌ تضْئ مٖٖسٙ

پبيّ ٗ ٚبي ٚاجتْبؿ ٗ جبّق ٚاؾت .حطبً اىطط ثطٛ ٚطط

ت٘ؾق ٚپبيساض اؾت .ثطائ اؾبؼ ،ثبظييط فطن ٚت٘ؾقٚ

زٍيٌ پيٕ٘سٛب ٗ ضٗاثظ اجتْبفي مٖكطيطآ ثط ٚؾططزي

زييط تٖٜب زٍٗت ٕيؿت؛ زض مٖبض زٍٗت افِ اظ َّي ٗ

ىطايس ٗ احؿبؼ تقَق رٕٜب ث ٚاجتْطبؿ مطٌ تضطقي

ّحَي زٗ ثبظييط ثٕ ٚبُٛبي «جبّقّ ٚسٕي» ٗ «ثرف

ق٘ز ،ثْٛ ٚبٓ ٕؿجت ٕيع افتْطبز ٗ إؿطجبُ اجتْطبفي

ذه٘ني» ٗج٘ز زاضٕس .ائ ؾ ٚثبظييط ثبيس ثب ّكبضمت

ذ٘اٖٛطس قطس (ْٛطبْٓٛ ٗ )157 :طئ اّطط

ينسييط ث ٚضفـ چبٍفٛبي پيچيس ٙجبّق ٗ ٚت٘ؾقٚ

ّ٘جت پبيئ رّسٓ ؾطّبي ٚاجتْبفي  -مط ٚثطٕ ٚط٘في

ثپطزاظٕس .زض ائ ضاثغ ،ٚثرف ذه٘ني قبٌّ

ٕيع ضطقي

1

Organization for Economic co-operation and
Development

قطمتٛبي م٘چلّ ،ت٘ؾظ ٗ ثعضه ،اتحبزيٛٚب،
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إجْٔٛبي تجبضي ٗ ؾطّبيٚىصاضي ٗ حتي ؾبظّبٓٛبي

رٓ ضا زض ثطٕبّٚضيعي قٜطي ث ٚمبض ثطز ٙاؾت .ثٕ ٚؾطط

چٖس َّيتي اؾت .جبّقّ ٚسٕي ٕيع چ٘ٓ ؾبظّبٓٛبي

ٗي ثطاي يل قٜط قجنٛٚب حنِ ؾطّبي ٚاجتْطبفي ضا

غيطزٍٗتي ،ىطٗٛٙبي اجتْبفيّ ،حَي ،تكنٌٛبي

زاضٕس .پؽ اظ رٓ زض اٗاذطط زٛط 1970 ٚىَطٔ ٍط٘ضي،

زاٗعَجبّٕ ٚطزّيٜٕ ،بزٛبي زإكيبٛي ،ضؾبٕٛٚبي

ااتهططبززآ اظ ايططٔ ّفٜططُ٘ زض ٕقططس تئطط٘ضيٛططبي

جْقي ،ىطٗٛٙبي ّصٛجي ٗ ؾبظّبٓٛبي ّسٕي اؾت

ٕئ٘مالؾيل ٕبثطاثطي ٕػازي ٗ زضرّسي اؾطتفبز ٙمططزٙ

(قبضؿپ٘ض .)9 :1385 ،ث ٚائ زٍيٌ ؾٖجف ؾطّبيٚ

اؾت .ثقس اظ ٗي پيط ث٘ضزي٘ ،جبّقٚقٖبؼ فطإؿط٘ي،

اجتْبفي ٗ قٖبذت ٗضقيت رٓ ،ؾيبؾتيصاضآ

اظ ائ ّف ُٜ٘اؾتفبز ٙمطز ٙاؾت ،اّب زض ٗااـ ثب تحقيق

اجتْبفي ضا زض پيىيطي حَقّ ٚفق٘ز ٙت٘ؾق ٚپبيساض -

جيْع مَْٔ ،جبّقٚقطٖبؼ رّطينطبيي زض ؾطبً 1988

مْٛ ٚبٓ ؾطّبي ٚاجتْبفي اؾت -مْل ٗ يبضي

ائ ّفّ٘ ُٜ٘ضز ت٘ج ٚاطاض ىطفطت ٗ ؾطپؽ اظ رٓ زض

ّيضؾبٕس .مبضمطز ّقبٍ ٚحبضط قٖبؾبٕسٓ ٗضقيت

4

ز 1990 ٚٛثب اؾتفبز ٙپبتٖبُ اظ ائ ّف ُٜ٘ثطاي ّغبٍقٚ

ّؤٍفٛ ٚبي ؾطّبي ٚاجتْبفي ٗ اثقبز غيطضؾْي ،تقْيِ

ْٕبزٛبي زّ٘مطاتيطل زض ايتبٍيطب ايطٔ ّفٜطُ٘ قطٜطت

يبفتٜٕ ٗ ٚبزي رٓ ثطاي ّؿؤٗالٓ ٗ ّسيطآ قٜطي

يبفت (قبضؿپ٘ض.)296-7:1383،

اؾتبٓ اؾت تب ثب قٖبذت اجتْبفي اظ ّحيظ،

ث٘ضزي٘ ؾطّبي ٚاجتْبفي ضا يني اظ اقنبً ؾطّبيٚ

ثطٕبّٛ ٚبي الظُ ضا ثطاي اضتقبي ؾطّبي ٚاجتْبفي زض

ّيزإس .ؾطّبي ٚث ٚافتقبز ث٘ضزي٘ زض ؾ ٚقنٌ ؾططّبيٚ

ٕقبط قٜطي ّرتَ

ااتهبزي ،ؾطّبي ٚفطٖٛيي ٗ ؾطّبي ٚاجتْطبفي قطنٌ

اؾتبٓ ث ٚمبض ثٖسٕس.

ّيىيطز .ؾطّبي ٚااتهبزي ّؿتقيْبً ابثٌ تجسيٌ ث ٚپطً٘
مباوی وظری

ث٘زّْ ،ٙنٔ اؾت ث ٚقطنٌ حقط٘م ّبٍنيطت ٕٜبزيٖطٚ

مباوی فكری سرمايٍ اجتماػی

ق٘ز .ؾطّبي ٚفطٖٛيي م ٚتحت قطايغي ذطبل ابثطٌ

جبّقٚقٖبؾبٓ ّقبنط ثطاي ثطضؾي مْيّت ٗ ميفيت

تجسيٌ ث ٚؾطّبي ٚااتهبزي اؾطت ٗ زض قطنٌ ّطساض

ضٗاثظ اجتْبفي زض جبّق ،ٚاظ ّف ُٜ٘ؾطّبي ٚاجتْبفي

تحهيَي ٕٜبزيّٖ ٚيقط٘ز ٗ ؾططّبي ٚاجتْطبفي مط ٚاظ

ثٜط ٙجؿتٚإسّٖ .ؾ٘ض اظ ؾطّبي ٚاجتْبفي ،ؾطّبيٗ ٚ

تنبٍي

ٗ تقٜطسات اجتْطبفي  ،پيٕ٘طسٛب ٗ اضتجبعطبت

ّٖبثقي اؾت م ٚافطاز ٗ ىطٗٛٙب اظ عطيق پيٕ٘س ثب

تكنيٌ قس ٗ ٙزض ثطذي قطايظ ابثٌ تجسيٌ ث ٚؾطّبيٚ

ينسييط ٗ ميفيت ائ پيٕ٘سٛب ٗ ٕ٘ؿ رٕٜب ّيت٘إٖس ثٚ

ااتهبزي اؾطت ٗ ّْنطٔ اؾطت زض قطنٌ قطٜطت ٗ

زؾت رٗضٕس (ث٘ضزي٘1986 ،؛ مَْٔ1988 1؛ پبتٖبُ1993 2؛ ثٚ

انبٍت ٕٜبزيٖ ٚق٘ز (ث٘ضزي٘. )136:1384 ،
ثٕ ٚؾط مَْطٔ ،ؾططّبي ٚاجتْطبفي قطيح ٗاحطسي

ٕقٌ اظ :قبضؿپ٘ض.)296 :1383 ،
ؾبثق ٚائ ّف ُٜ٘ثّ ٚقٖبي اّطٗظي ث ٚثطيف اظ 90

ٕيؿت ،ثَن ٚإ٘اؿ چيعٛطبي ىٕ٘طبىٕ٘ي اؾطت مط ٚزٗ

ؾبً ثطّيىطززٕ .رؿتئ ثبض ائ ّف ُٜ٘زض ؾبً 1916

ٗيػىي ّكتطك زاضٕس :اًٗ ايٖن ٚتْبُ رٕٜب جٖجط ٚاي اظ

ت٘ؾظ ٛبٕي فٔ 3م ٚيل انالحيط اّ٘ض ّسضؾ ٚثط٘ز،

ؾططبذت اجتْططبفي ٛؿططتٖس ٗ زُٗ ايٖنطط ٚثطذططي اظ

اؾتفبز ٙقس ٙاؾت .ؾپؽ زض ؾطبً  1971غآ غامط٘ة

مٖف ٛبي افطاز زضٗٓ رٓ ؾبذتبض ضا تؿطٜيٌ ّطيمٖٖطس
(فجساٍَٜي .)180: 1385 ،اظ ٕؾط مَْٔ ؾططّبي ٚاجتْطبفي

1

Colmen
Putnam
3
Hanifan
2

ث ٚفٖط٘آ ثركطي اظ ؾطبذتبض اجتْطبفيّ ،بٕٖطس ؾطبيط
R. Putnam

4
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ثطضؾي ٗضقيت ّؤٍفٛٚبي ؾطّبي ٚاجتْبفي قٜطي ...

اقنبً ؾطّبيٍّ٘ ٚس اؾت ٗ ث ٚمٖكيط اجبظّ ٙي زٛطس

مبض ضفت ٚاؾت .ىطچ ٚزض ائ ؾ ٚضقت ٚزض ثحث اظ

م ٚاظ عطيق رٕٜب ث ٚاٛساف ذ٘ز زؾت يبثس مط ٚقطبيس

ؾطّبي ٚاجتْبفي ثط جٖجٛٚبي ىٕ٘بىٕ٘ي اظ ؾطّبيٚ

زض ٕج٘ز رٓ ّحقق ْٕيقسٕس ). (Field, 2008:23

اجتْبفيٖٛ ،جبضٛب ،قجنٛٚب ٗ افتْبز تأميس زاقتٚإس،

پبتٖبُ ّف ُٜ٘ؾططّبي ٚاجتْطبفي ضا فطاتطط اظ ؾطغح

مَْٔ ثط افتْبز ٗ ث٘ضزي٘ ثط قجنٛٚبي اجتْبفي تأميس

فطزي ث ٚمبض ّي ىيطز ٗ ث ٚچيٕ٘يي مطبضمطز ؾططّبيٚ

زاقتٖس ٗ ااتهبززإبٓ اظ ؾطّبي ٚاجتْبفي زض ٕؾطي ٚثبظي

اجتْبفي زض ؾغح ّٖغقط ٚاي ٗ َّطي ٗ ٕط٘ؿ تطأثيطات

ؾ٘ز ثطزٙإس .فسٙاي ّقتقسٕس م ٚتٖٜب زٗ ّنتت زض

ؾطّبي ٚاجتْبفي ثط ٕٜبزٛبي زّ٘مطاتيل ٗ زض ٕٜبيطت

ؾطّبي ٚاجتْبفي ٗج٘ز زاضز :يني ّنتت پبتٖبُ م ٚثط

ت٘ؾق ٚااتهبزي فالاّٖٚس اؾتٗ .ي ؾطّبي ٚاجتْبفي

ضٗاثظ اجتْبفي ٗ فقبٍيتٛبي ّسٕي تأميس زاضز ٗ

ضا ثب ؾّ ٚؤٍف ،ٚقجنٛٚبٖٛ ،جبضٛبي ْٛيبضي ٗ افتْطبز

زييطي ّنتت ث٘ضزي٘ م ٚثط تأثيط فض٘يت فطز زض

ث ٚفٖ٘آ ٗيػىي ؾبظّبٓ اجتْبفي تقطيط

ّطيْٕبيطس

قجنٛٚب تأميس زاقت ٚاؾت ).(Ziersch, 2003:320

(ت٘ؾَي.)14 :1384 ،

زي٘يس ٛطبٍپطٕٓ 1يطع ؾططّبي ٚاجتْطبفي ضا تطميطت
يبفت ٚاظ ؾ ٚجعح قجنٛٚب ٖٛ ،جبضٛب ٗ افتْبز ّيزإطس
) .(Halpern, 2005قجنٛٚب م ٚتأميس انَي زض ائ ّقبٍطٚ
اؾت ،ث ٚفٖ٘آ يني اظ ّؤٍفٛٚطبي ؾططّبي ٚاجتْطبفي
اؾت م ٚاظ ضٗاثظ اجتْطبفي ّٖطت ّطيقط٘زٕٗ .طسي
اؾططت٘ٓ 2زض ؾططٖجف ؾطططّبي ٚاجتْططبفي ،رٓ ضا زض
زٗثرف «ؾبذتبض ضٗاثظ» ٗ «ميفيت ضٗاثطظ» ّحطسٗز
مطز ٙاؾتٕ٘ .ؿ ضٗاثظ (ضؾْي ٗ غيط ضؾْي)  ،إساظٙ
قجن ٚضٗاثظ (ىؿتطزّ ٗ ٙحسٗز) ٗ ؾبذتبض زضٕٗطي ٗ
ثيطٕٗي ضٗاثظ فٖبنط رٓ ٛؿتٖس

). (Stone, 2001

جديل  - 1مدل پاکستًن برای سرمايٍ اجتماػی
پیًستگیَای اوجمىی بیه افراد
کم
زياد

ضاخص
پيٕ٘سٛبي شٖٛي

ظيبز

A

B

ثئ افطاز

مِ

C

D

الگًَای سىجص سرمايٍ اجتماػی
ؾٖجف ّفبٛيِ فَُ٘ اجتْبفي ثب زق٘اضيٛبي ظيبزي
ضٗث ٚضٗؾت .ثركي اظ ائ زق٘اضي ٕبقي اظ
ّكنالت ّطث٘ط ث ٚؾٖجف ٗ إساظٙىيطي اؾت؛
چ٘ٓ ّفبٛيْي ٕؾيط ؾطّبي ٚاجتْبفي إتعافي ٗ شٖٛي

ّسً پبمؿطت٘ٓ 3ثططاي تجيطئ ٗظٓ إط٘اؿ ّرتَط
ضٗاثظ چٜبض حبٍت ضا ثطاي تجيئ ؾطّبي ٚاجتْبفي ثطٚ
مبض ّيثطز .ائ ّسً ث ٚجبي ايٖن ٚؾططّبي ٚاجتْطبفي

اؾت ٗ ثبيس اظ ّجْ٘فٚاي اظ قبذمٛب اؾتفبز ٙمطز
تب ثت٘آ اثقبز ىٕ٘بى٘ٓ رٓ ضا ّقبيؿ ٚمطز.

ؾطّبي ٚاجتْبفي ّيت٘إس زض ؾغ٘ح ّرتَ

ذطز

ضا ث ٚفٖ٘آ ّتغيطي م ٚتب حس ظيبزي ث ٚتبضيد ٗ ظّيٖٚ

(افطاز ،ذبٕ٘اضٛب ٗ ْٛؿبيٛٚب)ّ ،يبٕٜٕ( ٚبزي) ٗ مالٓ

اجتْبفي ٗاثؿت ٚاؾتٕ ،كبٓ زٛس ،رٓ ضا يل زاضايي ثب

(َّي) إساظٙىيطي ق٘ز ٗ ٛط يل اظ ائ ؾغ٘ح ثٚ

ؾطجْـ نفط ّيزإس .

اثعاضٛبي ذبل ذ٘ز ٕيبظ زاضز .عجق ّسً اضائ ٚقسٙ

ؾطّبي ٚاجتْبفي زض عً٘ ؾبٍيبٓ ىصقت ٚزض ؾٚ

ت٘ؾظ مطيكٖب ٗ قطازض ) (Krishna, 2000ؾغح ذطز ثب

جبّقٚقٖبؾي ،فَُ٘ ؾيبؾي ٗ ااتهبز ثٚ

زٗ ىطّٗ ٙتغيطٛبي قٖبذتي ٗ ؾبذتبضي اضتجبط زاضز،

ضقتّ ٚرتَ

زض حبٍي م ٚزض ؾغح مالٓ ّؿبئٌ ؾيبؾي ّ٘ضز ت٘جٚ
1

D. Halpern
Wendy stone
3
Paxton
2

اطاض ّيىيطز.

جبّقٚقٖبؾي مبضثطزي ،ؾبً ثيؿت ٗ چٜبضُ ،قْبض ٙپيبپي ( ،)49قْبض ٙاًٗ ،ثٜبض 1392

214

جديل  -2مدل مفًُمی برای سرمايٍ اجتماػی
سطح خرد
ضىاختی

سطح کالن

ساختاری

ط اضظـٛب

ط ؾبذتبض ؾبظّبٓٛبي افقي

ط ّكبضمت افطاز زض فطايٖسٛبي ؾيبؾي

ط ٖٛجبضٛب

ط فطريٖس تهْيِىيطي ضٗقٔ ٗ قفبف

ط ٕ٘ؿ ضغيِ ؾيبؾي

ط ضفتبضٛب

ط تجطث ٚمٖف جْقي

ط چبضچ٘ة ابٕٕ٘ي
ط زضج ٚتْطمعظزايي

ط ٕيطـٛب

ط ّقطضات ابٕٕ٘ي
)(Krishna, 2000

جٍٕ٘٘طس ٗ ؾٕ٘سؾط٘ٓ

)(Hjollund, Svendsen, 2002

ّيت٘آ ثّ٘ ٚاضز ظيط اقطبض ٙمططز :اًٗ ايٖنط ٚتقطيط
4

ثيبٓ ّيمٖٖس مّ ٚغبٍقبت إساظٙىيطي ؾطّبي ٚاجتْبفي

ّفّٜ٘ي ؾطّبي ٚاجتْبفي ّقْ٘الً چٖس ثُقطسي اؾطت

زض مك٘ضٛبي جٜبٓ ؾُ٘ ٗ رّطينطب فْطستبً زض ؾطغح

ٗ ثطط ٚؾططغ٘ح ٗ ٗاحططسٛبي ّرتَ ط

تحَيططٌ ّطثطط٘ط

ذطز إجبُ قس ٙاؾت .ايطٔ زض حطبٍي اؾطت مط ٚايطٔ

ّيقط٘ز؛ زُٗ إطساظ ٙىيططي ذه٘نطيبت ّفطبٛيِ زٗ

ّغبٍقبت زض مك٘ضٛبي ت٘ؾق ٚيبفت ٚثيكتط ّتْبيطٌ ثطٚ

پَٜ٘ييّ ،بٕٖطس «اجتْطبؿ»« ،قطجنٛ ٚطبي اجتْطبفي» ٗ

ّقبيؿ ٚتغجيقي ثطاؾبؼ قبذم ٛطبي ؾطبز ٙايّ ،ثطٌ

«ؾبظّبٓ اجتْبفي» ّكنٌ اؾطت؛ ؾطُ٘ إطساظٙىيططي

افتْططبز اجتْ طبفي ٗ اضظيططبثي ّيططعآ ْٛجؿططتيي ثططئ

ؾطّبي ٚاجتْطبفي ؾطبثق ٚظيطبزي ٕساقطت ٚاؾطت ٗ زض

ؾطّبي ٚاجتْبفي ٗ ضقس ااتهبزي زض ؾغح مالٓ ث٘زٙ

ٕتيجّ ٚحققبٓ ّججط٘ض ّطيقطٕ٘س ثططاي إطساظٙىيططي

اؾت .ثطاي إساظٙىيطي ؾطّبي ٚاجتْبفي ت٘ؾظ ثبٕطل

ّفّ ُٜ٘صم٘ض اظ قطبذم ٛطبي ٕعزيطل ّثطٌ افتْطبز

جٜبٕي ثط ضٛيبفتٛبي ظيط تأميس قطس ٙاؾطت
Bank,

1(Worldط ضٗـ مْي

3ط ّغبٍقبت ميفي

1

غيطضؾْي ٗ ضؾْي ث ٚحنّ٘ت ،تْبيٌ ثط ٚضيي زازٓ،

(2009

2ط ّغبٍقطبت تغجيقطي

2

3

ّيعآ فض٘يت زض فقبٍيتٛطبي ّطسٕي ٗ ّيطعآ ظّطبٓ
نطف قس ٙزض فقبٍيطت ٛطبي ّطسٕي اؾطتفبزْٕ ٙبيٖطس؛

پطٗغ ٙذبٕ٘از ،ٙؾطّبي ٚاجتْطبفي ٗ قطٜطٕٗسي زض

چٜبضُ رٕنّ ٚف ُٜ٘ؾطّبي ٚاجتْبفي زض انٌ ّفٜطّ٘ي

مك٘ض اؾتطاٍيب ،ثطاي ؾٖجف ؾطّبي ٚاجتْطبفي ،ينطي

ذطز اؾتٍٗ ،ي ّيتط٘آ رٓ ضا زض ؾطغح مطالٓ ثيطبٓ

اظ جبّقتطئ چبضچ٘ة ٛبي ّفّٜ٘ي ضا عطاحي مططزٙ

ْٕ٘ز .اؾت٘ٓ ٗ ٛي٘ظ ثب زضك ائ ّكنالت ثط ٚچٜطبض

اؾت (اؾت٘ٓ .)2001 ،ثطاؾبؼ ائ چطبضچ٘ة ،ؾططّبيٚ

ّ٘ضز ضق ٛطبيي مط ٚزض تحقيقطبت ضايط زض ظّيٖطٚ

اجتْبفي ّفّٜ٘ي چٖس ثقسي اؾت م ٚقبٌّ قجنٛٚب،

إساظ ٙىيطي ؾططّبي ٚاجتْطبفي ٗجط٘ز زاقطت ٚاؾطت،

افتْبز ٗ ٖٛجبض ث٘ز ،ٙثطط ميفيطت ضٗاثطظ اجتْطبفي ٗ

اقبضّ ٙيمٖٖس:
1ط

ؾبذتبض ائ ضٗاثظ تأميس زاضز.
اظ جَّْ ٚكنالت زض ؾطٖجف ؾططّبي ٚاجتْطبفي

)(Stone, Huges, 2002a

تحقيقبت إساظ ٙىيطي ؾطّبي ٚاجتْطبفي مْتطط

ثٍ ٚحبػ ٕؾطي ت٘جي ٚقسٙإس.

1

Quantitative
Comparative
3
Qualitative
2

Multi Dimentional

4
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تحقيقبت تجطثي مْتط ؾطّبي ٚاجتْطبفي ضا ثطٚ

فٖ٘آ ّٖجقي ثطاي مٖف جْقي زض ٕؾط ىطفتٚإس.
يل ذغبي ضايط زض تحقيقطبت ّرتَط

3ط

 ،)156اظ ضٗـ «اؾت٘ٓ ٗ ٛي٘ظ» ثطاي ؾٖجف ؾططّبيٚ
اجتْبفي اؾتٖبز ّيق٘ز .ثطضؾطي ازثيطبت ّطثط٘ط ثطٚ

ايطٔ

ؾٖجف ؾطّبي ٚاجتْبفي زض مك٘ضٛبي ّرتَ

جٜبٓ

ث٘ز ٙم ٚؾطّبي ٚاجتْبفي ضا ثط ٚفٖط٘آ يطل ّفٜطُ٘

ٕكبٓ زاز م ٚاٍي٘ي «اؾطت٘ٓ ٗ ٛيط٘ظ» ثططاي ؾطٖجف

چٖس ثقسي ثطضؾي ٕنطزٙإس.

ؾطّبي ٚاجتْبفي ث ٚجٜطت ت٘جطْٛ ٚعّطبٓ ثط ٚإط٘اؿ

ثطط ٚايططٔ ّ٘ضطط٘ؿ ت٘جططٕ ٚكططس ٙمطط ٚؾطططّبيٚ

قططجنٛٚططبٖٛ ،جبضٛططب ،ؾططبذتبض ٗ ميفيططت قططجنٛٚططبي

-4

اجتْبفي ثب ٕ٘ؿ قجن ٚاجتْبفي ٗ ّقيطبؼ اجتْطبفي

اجتْططبفي ،مططبَّتطئ اثططعاض ؾططٖجف زض ايططٔ ظّيٖططٚ

تغييط ّيمٖس.

ّحؿ٘ة ّي ق٘ز .ثْٛ ٚئ جٜت ،زض پػٗٛف حبضط
زض

ؾقي ىطزيس تب تغجيق اٍي٘ ثطب قططايظ ثطّ٘ي ايططآ ٗ

ثب ت٘ج ٚثط ٚپطػٗٛفٛطب ٗ تحقيقطبت ّرتَط

ذه٘ل ؾططّبي ٚاجتْطبفي ،زض پطػٗٛف حبضطط ثطب

اؾتبٓ ،اثقبز ّرتَ

ؾطّبي ٚاجتْبفي ّط٘ضز ؾطٖجف

اؾتفبز ٙاظ اٍي٘ي پيكٖٜبزي قبضؿ پ٘ض (قبضؿ پ٘ض:1385 ،

تجطثي اطاض ىيطز.

ضكل  -1ػًامل تؼییهکىىدٌ ،ابؼاد ي پیامدَای سرمايٍ اجتماػی

جبّقٚقٖبؾي مبضثطزي ،ؾبً ثيؿت ٗ چٜبضُ ،قْبض ٙپيبپي ( ،)49قْبض ٙاًٗ ،ثٜبض 1392
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جديل -3ابؼاد سرمايٍ اجتماػی
َىجارَا
وًع ضبكٍ

ييصگیَای ضبكٍ
اػتماد

اودازٌ

مؼاملٍ بٍ مثل

تىًع

تراکم

الف) ضبكٍَای غیررسمی

1ط ذبٕ٘از ٗ ٙذ٘يكبٕٗسآ

2ط زٗؾتبٓ

3ط ْٛنبضآ

4ط ْٛؿبييبٓ

تطب چط ٚحطس ثط ٚتب چ ٚحطس ذطبٕ٘ازٗ ٙ
ذطططططططبٕ٘از ٗ ٙذ٘يكبٓ قْب رّطبزىي
ذ٘يكططبٓ ذطط٘ز ٗ تْبيططٌ مْططل ثططٚ
ينسييط زاضٕس؟
افتْبز زاضيس؟
تطب چط ٚحطس ثطٚ
زٗؾططتبٓ ذطط٘ز
افتْبز زاضيس؟
تطب چط ٚحطس ثطٚ
ْٛنططبضآ ذطط٘ز
افتْبز زاضيس؟
تطب چط ٚحطس ثطٚ
ْٛؿبييبٓ ذط٘ز
افتْبز زاضيس؟

تب چ ٚحس افضطبي
ريب افضبي ذبٕ٘از ٙقطْب
ذططططبٕ٘از ٙقططططْب
زض ذبٕططط ٚثططط ٚغيطططط اظ
تقططساز ذ٘يكططبٕٗسآ ,
زٗؾطططتبٓ ٕعزيطططل
إيَيؿي ث ٚظثبٓ زييططي
افضبي ذبٕ٘ازٙ
ينطططططططططسييط ضا
ٕيع ؾرٔ ّيى٘يٖس؟
ّيقٖبؾٖس؟
ريب زٗؾتبٓ قْب ثطب ريب زٗؾتبٓ قْب ث ٚغيط اظ
ينسييط ٕيع زٗؾت إيَيؿي ث ٚظثبٓ زييططي
تقساز زٗؾتبٓ
ؾرٔ ّيى٘يٖس؟
ٛؿتٖس؟
ثب چٖس ٕفط اظ ْٛنطبضآ
ذطططط٘ز زض اضتجططططبط ٗ
تْبؼ ٛؿتيس؟

تططب چطط ٚحططس زٗؾططتبٓ
قْب رّبزىي مْل ثطٚ
ينسييط زاضٕس؟
تب چط ٚحطس ْٛنطبضآ
قْب رّبزىي مْل ثطٚ
ينسييط زاضٕس؟
تب چ ٚحس ْٛؿطبييبٓ
چٖس ٕفط اظ ْٛؿطبييبٓ
قْب رّبزىي ٗ تْبيطٌ
ذططططط٘ز ضا قرهططط طبً
مْططل ثطط ٚينططسييط
ّيقٖبؾيس؟
زاضٕس؟

-

-

ب) ريابط تؼمیميافتٍ:
1ط ّطزُ ّحٌ
2ط فُْ٘ ّطزُ

3ط ىطٗٛٙبي ّسٕي

امثططط ّطططزُ زض
ائ ّحَط ٚابثطٌ
افتْبز ٛؿتٖس.
ثطط ٚعطط٘ض مَططي،
امثط ّططزُ ابثطٌ
افتْبزٕس.

-

ّططططزُ ايطططٔ ّحَطططٚ
رّبزىي ٗ تْبيٌ مْل
ث ٚينسييط زاضٕس.
امثططط اٗاططبت ّطططزُ
ّي م٘قٖس ث ٚينسييط
مْل مٖٖس.

-

ّطططزُ ايططٔ ّحططٌ زاضاي
 اضظـٛطططبي ّكطططتطميٛؿتٖس.

-

-

فض٘ ىطٗٛٙب
ٗضظقطططي ،تفطيحطططي،
 حطفطططٚاي ،احطططعاة ،ّحيظ ظيؿتٖٛ ، ،ططي
فطٖٛيي ٗ رّ٘ظقي.

-

ريب افضبي ائ ىططٗٛ ٙطب
اظ ذبؾططتيب ٙفطٖٛيططي ٗ
ااتهبزي ّتفبٗتي ٛؿتٖس
يب ّكبثٛ ٚؿتٖس؟

ج) ريابط وُادی:

ضٗاثظ ٕٜبزي

ؾغح افتْبز ثٕ:ٚؾبُ اضبيي ،مَيؿب ،پَيؽ،
ٗؾططبيٌ اضتجططبط جْقططي ،اتحبزيططٛٚططبي ريب ثب ٛيچ يل اظ ّ٘اضز ظيط اضتجطبط قرهطي زاضيطس؟ٕؾبُ اضطبيي ،مَيؿطب،
مططبضىطي زٍٗططت ّطمططعي ،زٍٗططت ايططبٍتي ،پَيؽٗ ،ؾبيٌ اضتجبط جْقي ،اتحبزيٛٚبي مبضىطي ،زٍٗطت ّطمطعي ،زٍٗطت
ّقبّططبت قططٜطي زؾططتيبٛٙططبي زٍٗتططي ،ايبٍتيّ ،قبّبت قٜطي ،زؾتيبٛٙبي زٍٗتي ٗ قطمتٛبي ثعضه تجبضي.
قطمتٛبي تجبضي
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پیطیىٍ تحقیق

افعايف تحهيالت ،ضٗظٕبّ ٚذط٘إي ٗ ْٛجؿطتيي ثطب

ّغبٍق ٚؾطّبي ٚاجتْبفي زض ايططآ ثط ٚعط٘ض مَطي ثطٚ

ىطٗ ٗ ٙتأثيط ّقن٘ؼ احؿبؼ ثطياطسضتي ثطط ّيطعآ

ؾططبًٛططبي اذيططط ثطّططيىطططزز؛ ٛطچٖططس ّغبٍقططبتي زض

ّكبضمت اجتْبفي اؾت .يعزآ پٖطب )1382( ٙف٘اّطٌ

ذه٘ل فٌْ جْقي ٗ ّكبضمت ٛطبي زاٗعَجبٕط ٚزض

ّؤثط ثط ّيطعآ ّكطبضمت اجتْطبفي قطٜطٕٗسآ ضا ثطب

رٓ زض جبّق ٚايطآ اظ ؾطبثق ٚثيكطتطي

ْٕٕ٘ٚاي ٕ 827فطي زض ؾغح ّٖبعق ثيؿت ٗ زٗ ىبٕطٚ

اقنبً ّرتَ

تٜطآ ثطضؾي مطز ٙاؾت.

ثطذ٘ضزاضٕس.
يني اظ پػٗٛف ٛب زض ائ ظّيٖ ،ٚپػٗٛف «ثطضؾطي

پػٗٛفٛب ٗ پبيبٕٓبّٛٚبي زإكيبٛي زض ذهط٘ل

إجْٔ ٛبي قٜط زض ٕؾبُ مٖٕ٘ي فسُ تْطمع» (نطج٘ضي

افتْبز اجتْبفي ٗ ف٘اٌّ ّؤثط ثط رٓ زض ايطآ ،ى٘يبي

مبقططبٕيٕ )1354 ،كططبٓ ّططيزٛططس مطط ٚتْبيططٌ ثطططاي

تأثيط ّثجت ضٗاثظ اجتْبفي ،تقٜس تقْيِ يبفت ،ٚاّٖيطت

ضؾْيؾبظي إجْٔ ٛبي زاٗعَجبٕ ٚثط اثطط ٕط٘ؿ ضاثغطٚ

ٗ ضضبيت اجتْبفي ٗ ّتغيطٛبي ظّيٖ ٚاي ،چ٘ٓ :ؾطٔ

ؾططبذتي مططٜٕ ٚبزٛططبي زٍٗتططي ٗ حنططّ٘تي (ّثططٌ

ٗ جططٖؽ (ّطططزآ ثططيف اظ ظٕططبٓ) ثططط ضٗي افتْططبز

ٗظاضتربٕٛ ٚب ٗ ازاضات ّطمعي) ثطٗ ٚجط٘ز ّطيرٗضٕطس

اجتْبفي اؾت( .اّيط مبفي 1375 ،فؾيْي ٛبقطْي.)1373 ،

ّي ت٘إس ثبفث ٕبمبضرّس قطسٓ ايطٔ إجْطٔ ٛطب ثططاي

زض ْٛئ ظّيٖ ،ٚپػٗٛف ٛب ّؤيس تأثيط افتْبز فطبُ ثطط

ايفبي ٕقف ّؤثط زض ازاض ٙاّ٘ض ٗ ت٘ؾقّ ٚحٌ ق٘ز.

اذالم ٕؾطي ٗ فَْي اؾتْٛ ،چٖطئ ،تطأثيط ّتقبثطٌ

تحقيق زييطي م ٚث« ٚثطضؾي رىبٛيٛبٕ ،يطـٛب

فبُىطايي ثب ٗاؾغ ٚتقٜس تقْيِ يبفت ٚثطط ضٗي افتْطبز

ٗ ضفتبضٛبي اجتْطبفي ٗ فطٖٛيطي» ؾطبمٖبٓ تٜططآ ٗ

ث ٚتأييطس ضؾطيس ٙاؾطت .فؾيْطي ٛبقطْي (ٗ )1373

پططبٕعز ٙقططٜط زييططط پطزاذتطط ٚاؾططت (ّحؿططٖي.)1374 ،

مْبٍي ( )1383زض يل پيْبيف َّي زض  28قٜط ّطمع

ّكبضمت اجتْبفي زض قف إجْٔ (ٗضظقي ،فَْي ٗ

اؾتبٓ ثب ْٕٕ٘ٚاي ٕ 8260فططي ثط ٚثطضؾطي افتْطبز زض

فطٖٛيي ،نطٖفي ،اؾطالّي ،ذبٕطّ ٗ ٚسضؾط ٗ ٚجٜطبز

ح٘ظ ٙفطٖٛو ٗ ؾيبؾت پطزاذتٚإس.

زإكيبٛي) ضا ثطضؾي مطز ٙاؾتٕ .تبي ٕكبٓ ّيزٛطس

اظ پػٗٛف ٛبيي م ٚث ٚؾٖجف ؾطّبي ٚاجتْبفي زض

مْتطئ ّكبضمت زض تكنٌ ٛبي نٖفي ث٘ز ٙاؾت .ثطب

ايطآ پطزاذت ٚاؾتّ ،غبٍقٚاي اؾت مط ٚثط ٚؾطفبضـ

ثبالضفتٔ ؾغح ؾ٘از ّيٌ ثّ ٚكبضمت ثيكتط ّطيقط٘ز،

ّؤؾؿ ٚفبٍي پػٗٛف تأّئ اجتْبفي ثططاي «ثطضؾطي

ّطزآ ثطيف اظ ظٕطبٓ فقبٍيطت ّكطبضمتي زاقطتٚإطس ٗ

ّقسّبتي مبضثطز ٕؾطيط ٚؾططّبي ٚاجتْطبفي زض تحَيطٌ

ّتغيطٛبيي چ٘ٓ زضرّس ٗ ّيعآ اؾتفبز ٙاظ ضؾبٕ ٚتطأثيط

ٗضقيت تأّئ اجتْبفي زض ايطآ» (تبججرف ٗ زييططآ،

ّؿتقيْي ثط ّكبضمت اجتْبفي زاضز (ّحؿٖي.)1374 ،

 )1382تٜيطط ٚقططس ٙاؾططت ٗ زض رٓ ،ؾططّ ٚؤٍفطط ٚانططَي

فَ٘يتجبض ( )1379زض ثطضؾي «اٍي٘ٛطبي ّكطبضمت

ؾطّبي ٚاجتْبفي رىبٛي ،افتْبز ٗ ّكبضمت ّيپطزاظز.

قططٜطٕٗسآ زض ازاض ٙقططٜط» تططأثيط ّثجططت ثططبال ثطط٘زٓ

اضظيبثي رىبٛي ٗ افتْطبز ،زض ؾطغح ثطئ قطرم زض

تحهيالت ٗ زضرّس ثطط ّكطبضمت اجتْطبفي ضا تأييطس

ّيبٓ ذبٕ٘از ،ٙاا٘اُ ٗ ذ٘يكبٓ ٗ زٗؾتبٓ ٗ ٕيع افتْبز

مطططز ٙاؾططت (فَط٘ي تجططبض .)1379 ،زض ثطضؾططي «تكططنٌ

ن٘ضت ىطفتٛ ٗ ٚطِ ثطب

نٖفي ٗ ّكبضمت اجتْبفي» زض ّ٘ضز زٗ نٖ

ث ٚىطٗٛٙب ٗ انٖبف ّرتَ

ٕبقطط

ت٘ج ٚثٕ ٚيطـ قٜطٕٗسآ ثط ٚاضظـٛطبي حطبمِ ثطط

ٗ متبثفطٗـ (ضضبييٕ )1373 ،تبي ى٘يبي تطأثيط ّثجطت

جبّقّ .ٚكبضمت ٕيع ث ٚع٘ض غيط ّؿطتقيِ ٗ اظ عطيطق
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ثطضؾي ٗضقيت ٕيطـ ٕؿجت ثطّٜ ٚطِ ضيطٔ ّؿطبئٌ

اجتْبفي ّ٘ضز ؾٖجف ٗااـ قس ٙاؾت .يبفتٛٚبي ائ

جبّق( ٚاّٖيتّ ،كبضمت ،ضفب ،ٙرظازي) اضظيطبثي قطسٙ

پػٗٛف ثيبٕيط ٗج٘ز زٗ ٕ٘ؿ ىطٗ ٗ ٙؾطبظّبٓ ّطسٕي

اؾت.

زض ّْٕٕ٘ ٚط٘ضز ّغبٍقط ٚاؾطت )1 :ؾطبظّبٓٛطبيي مطٚ

اظ ثطضؾي ائ پػٗٛف زض ّييبثيِ م ٚافتْبز ّططزُ

ثيكتط ث ٚاَْطٗ ذه٘ني ،ثبٗضٛبي قرهي ،اذطالم

ثؿيبض ىؿتطزٙاي

فطزيٗ ،ضظـ ٗ اٗابت فطاغت ّطث٘ط ّطيقطٕ٘س؛ )2

ضا قبٌّ ّي ق٘ز ٗ تقطيجبً اظ ثيافتْبزي قسيس (ٕؿجت

ؾبظّبٓٛبيي م ٚثيكتط ث ٚاَْططٗ ؾيبؾطي ٗ ااتهطبزي

ث ٚثٖيب ٙزاضآ ،تجبض ٗ ثبظاضيبٓ) تب افتْبز مبٌّ (ٕؿجت

ّطث٘ط ّيقٕ٘س.

ث ٚىطٗٛٙبي ّرتَ

اجتْبفي ،عي

ثططّ ٚقَْططبٓ ٗ اؾططبتيس زإكططيب )ٙضا زض ثطّططيىيطططز
(تبججرف ٗ ْٛنبضآ. )164 :1382 ،

پػٗٛف زييطي م ٚزض زإكيب ٙفَطُ٘ ثٜعيؿطتي ٗ
ت٘إجركططي ثططب فٖطط٘آ «ؾطططّبي ٚاجتْططبفي زض ايطططآ،

ميبٓ تطبججرف زض تحقيطق زييططي تطأثيط ؾططّبيٚ

ٗضقيت ّ٘ج٘ز ،زٗض ْٕطبي ريٖطس ٗ ٙاّنطبٓ قٖبؾطي

اجتْطبفي ضا ثطط مطبضايي قط٘ضاٛبي ّحَطي زض اؾطتبٓ

ىصاض» ،ثطٗ ٚؾطيَّ ٚحْطس فجطساٍَٜي ،پطٗيطع پيططآ ٗ

فبضؼ ثطضؾي مططز ٙاؾطت .ايطٔ پطػٗٛف ثط ٚقطي٘ٙ

ّيطعبٛط ّ٘ؾ٘ي ( )1385ث ٚإجبُ ضؾيس ٙاؾت .ايطٔ

پيْبيف زض  25قٜط ثب ْٕٕٕ٘ 2550 ٚفطي إجطبُ قطسٙ

پػٗٛف ثب جبّق ٚرّبضي افطاز  15ؾبً ث ٚثبالي ؾبمٔ

ٗ ٕتبي ى٘يبي ضاثغّٖ ٚفي إطساظ ٙقطٜط ثطب رىطبٛي ٗ

ّطامع  30اؾتبٓ مك٘ض ثب ضٗـ ْٕٕ٘ ٚىيطي ذ٘قطٚاي

افتْبز (اجتْبفي ٗ ٕٜبزي) ،پبييب ٙااتهبزي ،اجتْبفي

چٖططس ّطحَططٚاي ٗ ثططب حجططِ ْٕٕ٘ططٕ 12000 ٚفططط ثططٚ

ثب افتْبز ٕٜبزي ٗ اجتْبفي ٗ ٕيع ضاثغّٖ ٚفطي افتْطبز

ن٘ضت پيْبيكي ثب حْبيت ّبٍي ؾطبظّبٓ ّطسيطيت ٗ

ثٜٕ ٚبزٛب ثب ّكبضمت ق٘ضايي ٗ اظ زييطط ؾط٘ ،ضاثغطٚ

ثطٕبّٚضيعي إجبُ ىطفت ٚاؾطت .عجطق يبفتطٛٚطبي ايطٔ

ّثجت رّ٘ظـ ٗ پبييب ٙااتهبزي ٗ اجتْبفي ثب رىبٛي،

پػٗٛف مِ ٗ مي

ؾطّبي ٚاجتْبفي ،ثٗ ٚيػ ٙزض ثقطس

رىبٛي ٗ افتْبز اجتْبفي ٗ ٕٜبزي ،رىطبٛي ٗ افتْطبز

ضٗاثططظ إجْٖططي پططبيئ اؾططتٕ .طط٘ؿ غبٍططت رٓ زضٗٓ

ثب ّكبضمت ٗ ْٛچٖئ ،ضاثغّ ٚثجت افتْبز ثطٜٕ ٚبزٛطب

ىطٗٛي ٗ اسيِ ثب پيبّسٛبي ّثجت ٗ ّٖفطي اؾطت .ثطب

ثب ّكبضمت ؾيبؾي اؾت.

ت٘ج ٚث ٚپبيئ ثط٘زٓ ّيطعآ ؾططّبي ٚاجتْطبفي ،غَجطٚ

اظ پػٗٛفٛبي زييطط ّطيتط٘آ ثط ٚتحقيطق راطبي

ىٕ٘طط ٚاططسيِ ثططط جسيططس ٗ ٕقططف ّٖفططي رٓ اظ ٍحططبػ

قبضؿ پ٘ض ( )1383ثب فٖط٘آ ثطضؾطي تجطثطي ؾططّبيٚ

جَ٘ىيطي اظ تحقق إؿطجبُ جْقطي زض ؾطغح َّطي،

اجتْبفي زض ّبظٕسضآ اقبض ٙمطز م ٚزض ّيطبٓ ج٘إطبٓ

تق٘يت ؾطّبي ٚاجتْبفي جسيس ،ثٗ ٚيػ ٙزض ثقس ضٗاثظ

 15تب  24ؾبٍٗ ٚااـ زض مَيّ ٚطامطع قطٜطي رٓ اؾطتبٓ

إجْٖي ٗ پيبّسٛبي ّثجت رٓ اظ عطيق انالح ٗ ثٜج٘ز

إجبُ قس ٙاؾت .جبّق ٚرّبضي قبٌّ تقطساز 231880

ّحيظ اجتْبفي مٖكطيطآ فططزي ٗ جْقطي ،تق٘يطت

ٕفططط ٗ حجططِ ْٕٕ٘ططٕ 599 ٚفططط ثطط٘ز ٙاؾططت .زض ايططٔ

ٕٜبزٛبي ّسٕي ضطٗضي اؾت.

پػٗٛفٗ ،يػىي ٛبي فطزي ْٕٕ٘ٛ ٚبي ّ٘ضز ثطضؾي ٗ
ضاثغ ٚرٓ ثب ؾغ٘ح ّرتَط

ؾططّبي ٚاجتْطبفي ٗ ٕيطع

اَداف ،فرضیات ي ريش تحقیق

ضاثغ ٚثئ ّتغيطٛبي ؾٔ ،جٖؽٗ ،ضـ تأٛطٌ ،ؾطغح

اَداف تحقیق

تحهيالت ،قٜط ّحطٌ ؾطنٕ٘ت ،عجقط ٚاجتْطبفي ٗ

ٛططسف انططَي ايططٔ تحقيططق ،ؾططٖجف ّيططعآ ؾطططّبيٚ

ّيعآ اؾتفبز ٙاظ ضؾبٕٛ ٚبي جْقي ثطب ّيطعآ ؾططّبيٚ

اجتْبفي زض قٜطٛبي ّطمعي ٕ٘ظز ٙقٜطؾطتبٓ اؾطتبٓ
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ثطضؾي ٗضقيت ّؤٍفٛٚبي ؾطّبي ٚاجتْبفي قٜطي ...

رشضثبيجبٓ قطاي اؾت زض ابٍطت ْٛطئ ٛطسف مَطي

ّطامع قٜطي قٜطؾتبٓٛطبي اؾطتبٓ رشضثبيجطبٓقططاي

اٛساف جعئي ظيط ٕيع ّسٕؾط اؾت:

إجبُ قس ٙاؾتّ .جْ٘ؿ مٌ افطاز ثبالي  15ؾطبً زض

 قططٖبذت ٗضططقيت ؾطططّبي ٚاجتْططبفي زض ّطامططع

ّطامع قٜطي قٜطؾتبٓٛطبي اؾطتبٓ رشضثبيجطبٓقططاي

قٜطي قٜطؾتبٓٛبي اؾتبٓ رشضثبيجبٓقطاي

ثطاؾبؼ ٕتبي ؾطقطْبضي فْطّ٘ي ٕفط٘ؼ ٗ ّؿطنٔ

 قٖبذت ٗضقيت ّؤٍفٛٚبي ؾططّبي ٚاجتْطبفي زض

ؾبً ٕ 2112999 ،1385فط ث٘ز ٙاؾت ٗ ثب اؾطتفبز ٙاظ

ّطامع قٜطؾتبٓٛبي اؾتبٓ رشضثبيجبٓقطاي

فطًّ٘ م٘مطآ ،حجِ ْٕٕ٘ط ٚذبٕ٘اضٛطبي ّط٘ضز ٕيطبظ

 ؾٖجف ؾطّبي ٚاجتْطبفي غيطضؾطْي قطٜطٕٗسآ

تقيئ ٗ ؾپؽ ثب ّطاجق ٚث ٚائ ذبٕ٘اضٛطبي ّٖترطت

ّطامع قٜطي قٜطؾتبٓٛبي اؾتبٓ رشضثبيجبٓقطاي

پطؾكٖبّٛ ٚب تنْيٌ ىطزيس.

 ضتجٚثٖسي قٜطؾتبٓٛبي اؾتبٓ رشضثبيجبٓ قطاي اظ
ٕؾط ؾغح ؾطّبي ٚاجتْبفي غيط ضؾْي ،تقْطيِ يبفتطٚ
ٗ ٕٜبزي

569 / 824  1/ 96  0 / 5
547259

 599
1/ 96 2 0 / 52  569824 0 / 04 2 91268
2

2

n

ثططب ت٘جطط ٚثطط ٚپطامٖططسىي ٕططبْٛي٘ٓ جْقيططت زض
قٜطؾتبٓ ٛبي اؾتبٓ م ٚؾجت قس ٙاؾطت زض تقطسازي

سؤالَای تحقیق

اظ قٜطؾتبٓ ٛطب ٕتطبي ابثطٌ تقْطيِ ٕجبقطس ،ااطساُ ثطٚ

ؾؤاً انَي ائ تحقيق ائ اؾت مطّ ٚيطعآ ؾططّبيٚ

افططعايف حجططِ ْٕٕ٘طط ٚزض تقططسازي اظ ّطامططع قططٜطي

اجتْبفي زض قٜطٛبي ّطمعي ٕ٘ظز ٙقٜطؾطتبٓ اؾطتبٓ

قٜطؾتبٓ ٛبي اؾتبٓ ىطزيس تب ٕتبي ابثَيت تقْطيِ ثطٚ

رشضثبيجبٓ قطاي چقسض اؾطت؟ ْٛچٖطئ ؾطؤاًٛطبي

ائ قٜطؾتبٓ ٛب ٕيع زاقت ٚثبقطس .ثطط ايطٔ اؾطبؼ ،ثطب
1

جعئيتط ظيط ٕيع ّس ٕؾط اؾت:

ّطاجق ٚث ٚجسًٗ مطجؿي ٗ ّ٘ضىبٓ حسااٌ حجطِ

ٗ ضقيت مَي ؾطّبي ٚاجتْطبفي زض ّطامطع قطٜطي

ْٕٕ٘ ٚثطاي قٜطؾتبٓٛبي فط٘ماٍطصمط ٕ 15فطط تقيطئ

ّ٘ضز ّغبٍق ٚچيٕ٘ ٚاؾت؟

ىطزيس م ٚحجطِ ْٕٕ٘ط ٚحبنطَ ٚثط 739 ٚپطؾكطٖبّٚ

ٗ ضقيت ّؤٍفٛٚطبي ؾططّبي ٚاجتْطبفي زض ّطامطع

افعايف پيسا مطز .ثطاي إترطبة ذبٕ٘اضٛطبي ْٕٕ٘ط ٚاظ

قٜطي ّ٘ضز ّغبٍق ٚچيٕ٘ ٚاؾت؟

قي٘ ْٕٕٚ٘ ٙىيططي ؾطْٜيٚاي ّتٖبؾطت اؾطتفبز ٙقطسٙ

 افتْبز غيطضؾْي قٜطٕٗسآ زض ّطامع قٜطي ّ٘ضز

اؾت .تنٖيل ىطزرٗضي زازٛٙب ٕيع پطؾكٖبّ ٚاؾت.

ّغبٍق ٚچيٕ٘ ٚاؾت؟

فطريٖس قبذمؾبظي اثقبز ؾطّبي ٚاجتْبفي ثطاؾطبؼ

 قٜطؾتبٓٛطبي اؾطتبٓ اظ ٕؾطط ؾطغح ّؤٍفطٛٚطبي

اٍي٘ي ّ٘ضز اؾتفبز ٙزاضاي ؾ ٚثقطس "ؾططّبي ٚاجتْطبفي

ؾطّبي ٚاجتْبفي زض چ ٚضتجٚاي ٛؿتٖس؟

غيطضؾْي"" ،ؾطّبي ٚاجتْبفي تقْيِيبفتط" ٗ "ٚؾططّبيٚ
اجتْططبفي ٕٜططبزي" اؾططت مطط ٚثطططاي ؾططٖجف ؾطططّبيٚ

ريش تحقیق ،جامؼٍ آماری ،ومًوٍ آماری ي ريش

اجتْططبفي غيطضؾططْي  11ى٘يطط ، ٚؾطططّبي ٚاجتْططبفي

ومًوٍگیری

تقْيِيبفت 19 ٚى٘ي ٗ ٚؾطّبي ٚاجتْبفي ٕٜبزي  15ى٘يطٚ

پططػٗٛف حبضططط اظ ٕطط٘ؿ پيْبيكططي ثطط٘ز ،ٙثططب ٛططسف

زض پطؾكٖبّ ٚىٖجبٕس ٙقس.

ت٘نططي

ٗيػىططيٛططبي ؾطططّبي ٚاجتْططبفي ٗ اضائططٚ

افتجبض ٗ ضٗايي اثعاض ؾٖجف ٕيع ثب ت٘ج ٚثط ٚايٖنطٚ

ته٘يطي اظ ّيعآ رٓ زض ّيبٓ افطاز  15ؾبً ثط ٚثطبالي
Krejcie and Morgan

1
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اٍي٘ي ّط٘ضز اؾطتفبز ٙزض تحقيطق حبضطط ثطىطفتط ٚاظ

پبؾري٘يبٓ ثط حؿت ىطٗٛٙبي ؾٖي ٕكطبٓ ّطيزٛطس

اٍي٘يي اؾت م ٚعي چٖس ؾبً ىصقت ٚزض ثؿطيبضي اظ

م ٚپبؾري٘يبٓ زض زاّٖط ٚؾطٖي  15تطب  80ؾطبً اططاض

مك٘ضٛب ث ٚمبض ىطفت ٚقسٕ ،ٙؿجت ث ٚافتجبض ّحتط٘ايي

1

اثعاض ؾٖجف تب حسٗزي اظ اجٌ اعْيٖبٓ حبنطٌ قطسٙ
ث٘ز .ثب ٗج٘ز ائ ،ث ٚجٜت تغجيق رٓ ثب قطايظ ثّ٘ي،
پطؾكططٖبّ ٚعطاحططي قططس ٙزض اذتيططبض تقططسازي اظ
ّترههبٓ فَُ٘ اجتْبفي ٗ رقطٖب ثطب ّفٜطُ٘ ؾططّبيٚ
اجتْبفي اطاض ىطفت ٗ اظ ٕؾطٛبي رٕبٓ ثطاي قٖبؾبيي
افتجبض قبذم ٛب اؾتفبز ٙقطس .ثطسئ تطتيطت ،افتجطبض
ن٘ضي 2اثعاض تأّئ ىطزيس .ثطاي حهطً٘ اعْيٖطبٓ اظ
ضٗايي يب پبيبيي 3اثعاض ؾٖجف ،ؾؤاًٛطبي پطؾكطٖبّٚ
ّطط٘ضز پططيفرظّطط٘ٓ 4اطططاض ىطفتٖططس .زض ايططٔ ّغبٍقططٚ
ّقططسّبتيٕ 70 ،فططط اظ افطططاز پبؾططري٘ (غيطْٕٕ٘طط)ٚ
پطؾكٖبّّ٘ ٚضز ٕؾط ضا تنْيٌ مطزٕسٕ .تبي ثط ٚزؾطت
رّسّ ٙقساض رٍفبي مطٕٗجطبخ ثطاثطط ّ 0/65طيثبقطس مطٚ
تقطيجبً پبيبيي پطؾكٖبّّ٘ ٚضز تأييس اطاض ّيىيطز.

زاقتٖسْٛ .چٖئ ،ثيكطتطئ افططاز پبؾطري٘ زض ؾطٖئ
26ط 21ثب  16/9زضنس ٗ پؽ اظ رٓ ىططٗ ٙؾطٖي -32
 27ثب  16/5زضنس ثيكتطئ ؾط ِٜپبؾطري٘يبٓ ضا ثطٚ
ذ٘ز اذتهبل زازٕسّ .يبٕيئ ؾٖي پبؾطري٘يبٓ ٛطِ
زض حسٗز  35ؾبً ث٘ز ٙاؾت.
ت٘ظيـ پبؾري٘يبٓ ثطاؾبؼ ؾطغح تحهطيالت ٕيطع
ٕكبٓ ّيزٛس ؾغح تحهطيَي زيطپَِ ثطب  32/9زضنطس
ثيكتطئ تقساز پبؾري٘يبٓ ضا ث ٚذ٘ز اذتهطبل زازٙ
اؾت ٗ پطؽ اظ رٓ ،تحهطيالت زض حطس ٍيؿطبٕؽ ثطب
 13/3زضنططس زض ضزيطط

زُٗ اطططاض زاضٕططس .اظ مططٌ

پبؾططري٘يبٓ حططسٗز  27زضنططس زاضاي تحهططيالت
زإكيبٛي ث٘زٕس ٗ ثقي ٚپبؾري٘يبٓ زإكج٘ ،زيپَِ يطب
ظيطزيپَِ ث٘زٕس.
زض ظّيٖ ٚاضتجبعبت تٖٜب  9/3زضنس افططاز پبؾطري٘

مؼرفی متغیرَا ي ضاخصَای سرمايٍ اجتماػی

زض عً٘ يل ّب ٙىصقت ٚاظ تَ٘يعي٘ٓ اؾتفبزٕ ٙنطزٕطس،

چٖبٕن ٚشمط ىطزيس ،ثطاي ٛطط مطساُ اظ اثقطبز ّرتَط

 87/3زضنس اظ پبؾري٘يبٓ ثٛ ٚطيچ ٗجط ٚثط ٚؾطيْٖب

ؾطّبي ٚاجتْبفي ،ى٘يٛٚبيي عطاحي قس تب ثطٗ ٚؾطيَٚ

ٕطفتٚإس 41/6 ،زضنس پبؾري٘يبٓ زض عطً٘ يطل ّطبٙ

رٕٜب ؾغح ؾطّبي ٚاجتْبفي زض ٛط قٜط ؾٖجيس ٙق٘ز.

ىصقت ٚث ٚذ٘إسٓ ضٗظٕبّ ٚضغجت ٕكبٓ زازٙإس ٗ 209

زض ثرف ؾطّبي ٚاجتْبفي غيط ضؾطْي  11ى٘يط ،ٚزض

ٕفط اظ پبؾري٘يبٓ ثطاثط  28/3زضنس زض عً٘ يل ّبٙ

ثرف ؾطّبي ٚاجتْطبفي تقْطيِ يبفتط 19 ٚى٘يط ٗ ٚزض

ىصقت ٚاظ ايٖتطٕت اؾتفبز ٙمطزٙإس.

ثرف ؾططّبي ٚاجتْطبفي ٕٜطبزي  15ى٘يط ٚثط ٚقططح
جسًٗ شيٌ عطاحطي ٗ زض ّقططو پبؾطري٘يبٓ اططاض
ىطفت.
يافتٍَا
زض ائ تحقيق حسٗز  53زضنس پبؾطري٘يبٓ ضا ظٓ ٗ
 46زضنططس ضا ّطططزآ تكططنيٌ ّططيزٖٛططس .ت٘ظيططـ
1

Content Validity
Face Validity
3
Reliability
4
Pre-test
2
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ثطضؾي ٗضقيت ّؤٍفٛٚبي ؾطّبي ٚاجتْبفي قٜطي ...

جسًٗ  -4ى٘يٛٚبي پطؾكٖبّ ٚثطاي اضظيبثي ؾغح ؾطّبي ٚاجتْبفي قٜطٛب
رديف

سرمايٍ اجتماػی غیر رسمی
قْب تب چ ٚحس ث ٚافضبي ذبٕ٘از ٙذ٘ز
افتْبز زاضيس؟
قْب اا٘اُ ٗ ذ٘يكبٓ ذ٘ز ضا تب چ ٚحس
ابثٌ افتْبز ّيزإيس؟
قْب تب چ ٚحس ث ٚزٗؾتبٓ ذ٘ز افتْبز
زاضيس؟
تب چ ٚحس ثْٛ ٚؿبييبٓ ذ٘ز افتْبز
زاضيس؟
تب چ ٚحس افضبي ذبٕ٘از ٙقْب رّبزىي ٗ
تْبيٌ مْل مطزٓ ث ٚينسييط زاضٕس؟
تب چ ٚحس اا٘اُ ٗ ذ٘يكبٓ قْب تْبيٌ ٗ
رّبزىي مْل مطزٓ ث ٚينسييط زاضٕس؟
تب چ ٚحس زٗؾتبٓ قْب رّبزىي ٗ تْبيٌ
مْل مطزٓ ث ٚينسييط زاضٕس؟
فنط ّيمٖيس تب چ ٚحس ْٛؿبييبٓ قْب
رّبزىي ٗ تْبيٌ مْل مطزٓ ث ٚينسييط
زاضٕس؟
تب چ ٚحس افضبي ذبٕ٘از ٙقْب ،زٗؾتبٓ
ٕعزيل ينسييط ضا ّيقٖبؾٖس؟
تب چ ٚحس زٗؾتبٓ قْب ،ثب ينسييط ٕيع
زٗؾت ٛؿتٖس؟
تب چ ٚحس ْٛؿبييبٓ ذ٘ز ضا ّيقٖبؾيس؟
-

فض٘يت زض إجْٔٛبي ٖٛطي ٗ فطٖٛيي؟
فض٘يت زض إجْٔٛبي فَْي ٗ رّ٘ظقي؟
فض٘يت زض تكنٌٛبي ؾيبؾي؟

-

فض٘يت زض ٛيأتٛبي ّصٛجي؟

-

فض٘يت زض تكنٌٛبي تقبٕٗي؟
فض٘يت زض نٖسٗم اطواٍحؿٖ ٚزٗؾتبٕٚ
؟
فض٘يت زض ىطٗٛٙبي ذيطيٚ؟
فض٘يت زض ىطٗٛٙبي عطفساض ّحيظ ظيؿت
فض٘يت زض تكنٌٛبي ّحَي ٗ ْٛؿبييي

-

سرمايٍ اجتماػی تؼمیم يافتٍ

سرمايٍ اجتماػی وُادی

ريب امثط ّطزُ ائ قٜط ابثٌ افتْبز ٛؿتٖس؟

ّيعآ افتْبز ثّ ٚقَْبٓ؟

ث ٚع٘ض مَي ريب امثط ّطزُ ابثٌ افتْبز
ٛؿتٖس؟
تب چ ٚحس ّطزُ ائ قٜط رّبزىي ٗ تْبيٌ
مْل ث ٚينسييط زاضٕس؟
ريب امثط ّطزُ ،رّبزىي ٗ تْبيٌ مْل ثٚ
ينسييط زاضٕس؟
افطاز ؾبمٔ زض ّحَ ٚقْب ،تب چ ٚحس ثب ِٛ
ضاثغ ٚزاضٕس؟
افطاز ّحَ ٚقْب ،تب چ ٚإساظ ٙثّ ٚكبضمت زض
حٌ ّكنالت ذ٘ز تْبيٌ زاضٕس؟
تب چ ٚحس افطاز ؾبمٔ ّحَ ٚقْب ّٖهفبٕ ٚزض
اّ٘ض ّحَي ّكبضمت ّيمٖٖس؟
تب چ ٚحس افضبي ىطٗٛٙبيي م ٚقْب فض٘
رٕٜب ٛؿتيس ،زاضاي ٗضقيت ااتهبزي ٗ
فطٖٛيي ينؿبٓ ٗ ّكبثٚاي ٛؿتٖس؟
ريب فض٘ ٛيچ يل اظ ؾبظّبٓٛبي غيطزٍٗتي
ّؿتقٌ (ٛ )NGOؿتيس؟

ّيعآ افتْبز ثٕ ٚؾبُ اضبيي ٗ
اضبت؟
ّيعآ افتْبز ث ٚضإٖسىبٓ
تبمؿي؟

فض٘يت زض ثبقيبٗ ٙضظقي ٗ تفطيحي؟

ّيعآ افتْبز ث ٚپعقنبٓ؟
ّيعآ افتْبز ثّ ٚسيطآ
ؾبظّبٓٛبي زٍٗتي؟
ّيعآ افتْبز ث ٚپَيؽ ٗ ٕيطٗي
إتؾبّي؟
ّيعآ افتْبز ثْٕ ٚبيٖسىبٓ
ّجَؽ؟
ّيعآ افتْبز ث ٚاؾتبزآ
زإكيبٙ؟
ّيعآ افتْبز ث ٚضٗحبٕيبٓ؟
ّيعآ افتْبز ث ٚمؿجٗ ٚ
ثبظاضيبٓ؟
ّيعآ افتْبز ثٗ ٚضظقنبضآ؟
ّيعآ افتْبز ث ٚضٗظٕبّٛٚب؟
افتْبز ث ٚضؾبٕٛٚبي ته٘يطي
افتْبز ث ٚضازي٘ ٗ تَ٘يعي٘ٓ
ذبضجي؟
ّيعآ افتْبز ث ٚؾيبؾتْساضآ؟
-

زض ظّيٖط ٚفقبٍيطتٛططب ٗ ّكطبضمتٛطبي اجتْططبفي،

ِّٛحَٚايٛب»« ،قططمت زض ّطاؾطِ جكطٔ ٗ قطبزي

زازٛٙططب ى٘يططبي رٓ اؾططت مطط ٚثططيف اظ  82/9زضنططس

ِّٛحَٚايٛب»ٕ« ،كؿتٔ ثب افطاز ّحٌ ثطاي حطٌ يطل

پبؾري٘يبٓ زض فقبٍيت ٛبي ّطث٘ط ثّ ٚحَ ٚذ٘زقطبٓ

ّؿططأٍ ٚيططب إجططبُ مططبضي زض ّحَططّ ... ٗ »ٚكططبضمت

م ٚاظ جَْ ٚرٕٜب «قطمت زض ّطاؾِ ذتِ ْٛؿبييبٓ ٗ

زاقتٚإس 23/8 .زضنس پبؾري٘يبٓ ّتْبيٌ ث ٚفض٘يت
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جبّقٚقٖبؾي مبضثطزي ،ؾبً ثيؿت ٗ چٜبضُ ،قْبض ٙپيبپي ( ،)49قْبض ٙاًٗ ،ثٜبض 1392

زض ٛNGOب ثط٘زٙإطس مطٕ ٚكطبٓ زٖٛطس ٙپطبيئ ثط٘زٓ

ّيعآ افتْبز افطاز پبؾري٘ ثطذ٘ضزاضٕس.

ظّيٖٛ ٚبي مبضي زض ائ ذه٘ل اؾطت ،اّطب اظ ْٛطٚ

افتْبز پبؾري٘يبٓ ث ٚىطٗٛ ٙبي اجتْطبفي ى٘يطبي

مْتط ّكبضمت ؾيبؾي اؾت مط ٚپبؾطري٘يبٓ تْبيطٌ

رٓ اؾت م 67 ٚزضنس رٕبٓ ثّ ٚقَْبٓ افتْطبز ظيطبز ٗ

مْتطي ث ٚرٓ ٕكبٓ زازٙإس ٗ تٖٜب  16/8زضنطس افططاز

مبٌّ زاضٕس 40 ،زضنس ثط ٚاضطبت 37/9 ،زضنطس ثطٚ

زض ؾيبؾت ّكبضمت زاقتٚإس.

ضإٖسىبٓ تبمؿي ٗ  60/1زضنطس ثط ٚپعقطنبٓ افتْطبز

 33/5زضنس اظ پبؾري٘يبٓ ث ٚن٘ضت ٛفتيطي ثطب

ظيبز ٗ مبٌّ زاضٕس 32 .زضنس پبؾري٘يبٓ ثطّ ٚطسيطآ

فبّيٌ ٗ ذ٘يكبٕٗسآ ضفت ٗ رّس زاقتٚإس .ثب ّقبيؿطٚ

ؾبظّبٓ ٛبي زٍٗتي افتْبزي ٕساضٕس 65/3 .زضنس رٕطبٓ

رّبض ٗ اضابُ ث ٚزؾت رّس ،ٙضٗاثطظ ٗ پيٕ٘طسٛب ثيكطتط

ث ٚپَيؽ افتْبز ظيبز ٗ مبّطٌ زاضٕطس .مْتططئ ّيطعآ

ّيبٓ ٕعزينبٓ ٗ رقٖبيبٓ ثطاطاض ث٘زٛ ٗ ٙط چط ٚفبنطَٚ

افتْبز پبؾري٘يبٓ ث ٚتطتيت ّقغط٘ف ثط ٚىططٗٛٙطبي

رقٖبيي ثيكتط ّي ق٘ز ،اظ ّيعآ ضفت ٗ رّس  ِٛمبؾتٚ

اجتْبفي ،ضازي٘ ٗ تَ٘يعي٘ٓ ذبضجي ،مؿج ٗ ٚثبظاضيبٓ

ّيق٘ز.

ٗ ضٗظٕبّٛ ٚبؾت .ثيكتطئ ّيعآ افتْبز ٕيع ث ٚتطتيطت

ثططيف اظ  44زضنططس پبؾططري٘يبٓ زض ٛيططأتٛططبي
ّصٛجي فض٘يت زاقطتٚإطس .قططمت ّطساُٗ زض يطل

ّقغ٘ف ث ٚىططٗٛ ٙطبي اجتْطبفيّ ،قَْطبٓ ،پَطيؽ ٗ
ٕيطٗي إتؾبّي ،اؾبتيس زإكيب ٗ ٙپعقنبٓ اؾت.

مططالؼ اطططرٓ ثططب  34/9زضنططس پططؽ اظ فضطط٘يت زض

ث ٚع٘ض مَيّ ،غبٍق ٚحبضط ٕكبٓ ّيزٛطس مطٛ ٚطِ

ٛيأت ٛبي ّطصٛجي زض ّقطبُ ثقطسي اططاض زاقطت .زض

امٖ٘ٓ پبيئتطئ ؾغح افتْبز اجتْبفي ثّ ٚكطبغٌ ثطب

ّقبثٌ ،مْتطئ ّيعآ فض٘يت پبؾري٘يبٓ ّطث٘ط ثطٚ

ّبٛيت ؾيبؾي ٗ تجبضي ٗ ثبالتطئ ؾغح افتْطبز ثطٚ

تكنٌٛبي ؾيبؾي (حسٗز  3/6زضنس) ٗ تكنٌٛطبي

ّكبغٌ فطٖٛيي اؾت .ثب ت٘ج ٚث ٚاعالفبت ث ٚزؾطت

مبضىطي ثب (حسٗز  6/2زضنطس) ثط٘ز .جبييطب ٙپطبيئ

رّسٗ ٙضقيت ؾطّبي ٚاجتْبفي زض قطٜطٛبي ّطمطعي

فض٘يت زض تكنٌٛبي ؾيبؾي حبمي اظ فطسُ تْبيطٌ

اؾتبٓ زض ؾ ٚثقس غيط ضؾْي ،تقْيِ يبفتٜٕ ٗ ٚبزي ثطٚ

افطاز ث ٚتكنٌ ٛبي ؾيبؾي ٗ ٕٜبزيٖٕ ٚكسٓ احعاة زض

قطح شيٌ اؾت:

ّيبٓ ّطزُ ٗ مٖبض ٙىيططي رٕٜطب اظ ؾيبؾطت ٗ مبضٛطبي
ؾيبؾي اؾت.

يضؼیت سرمايٍ اجتماػی غیر رسمی

زض ذه٘ل افتْبزپصيطي ّطزُٕ 327 ،فط ثطاثط ثطب

ثط اؾبؼ ٕتبي زازٛٙب ،ثيكتطئ ؾطّبي ٚغيطضؾْي زض

 44/4زضنس ج٘اة ّٖفي ٗ حسٗز  35زضنس جط٘اة

ّيططبٓ قططٜطٛبي اؾططتبٓ ّطثطط٘ط ثط ٚقططٜطٛبي ّطاغطط،ٚ

تب حسٗزي ٗ تٖٜب ٕ 185فط ثطاثط ثب  23زضنطس جط٘اة

چبضاٗيْبم ٗ َّنبٓ ٗ مْتطئ رٓ ّتقَق ثطٛ ٚططيؽ،

ّثجت زازٕس .ثط ٚفجطبضت زييطط ،حطسٗز  44/4زضنطس

ّطٕس ٗ ٛكتطٗز اؾت .ائ ثقس اظ ؾطّبي ٚاجتْبفي مٚ

پبؾري٘يبٓ امثط ّطزُ ضا ابثٌ افتْبز ْٕيزإٖسّ .يطعآ

افتْبز افطاز ث ٚذبٕ٘از ،ٙزٗؾتبٓ ،رقٖبيبْٓٛ ،ؿطبييبٓ

افتْبز پبؾري٘يبٓ ث ٚذبٕ٘از ٙثيف اظ  93زضنطس ،ثطٚ

ٗ ّ ِٛحَيٛب ضا ٕكطبٓ ّطيزٛطس ،زض ّيطبٓ قطٜطٛبي

اا٘اُ حسٗز  65زضنس ،ث ٚزٗؾتبٓ حسٗز  49زضنس ٗ

م٘چطل اؾططتبٓ ْٕطط٘ز ثيكططتطي ٕؿططجت ثطط ٚقططٜطٛبي

ثْٛ ٚؿبييبٓ حسٗز  54زضنطس اؾطت .ثطسئتطتيطت

ثعضىتط زاضز (جسًٗ  .)5تحَيٌ ٗاضيطبٕؽ زازٛٙطب ٕيطع

ّكرم ّيق٘ز م ٚزض ثطئ قطجنٛٚطبي غيطضؾطْي،

ائ تفبٗت ثئ ّطامع قٜطي اؾتبٓ ضا تأييطس ّطيمٖطس

ذبٕ٘از ٙاظ ثبالتطئ ّيعآ افتْبز ٗ زٗؾتبٓ اظ مْتطئ

(جسًٗ.)6
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ثطضؾي ٗضقيت ّؤٍفٛٚبي ؾطّبي ٚاجتْبفي قٜطي ...

جديل  -5رتبٍبىدی میاوگیه سرمايٍ اجتماػی غیررسمی بٍ تفكیک ضُرَا
رتبٍ

ضُر

میاوگیه

اوحراف استاودارد

کمیىٍ

بیطیىٍ

1

ّطاغٚ

97 .28

92 .4

11

38

2

چبضاٗيْبم

92 .29

09 .3

24

35

3

َّنبٓ

88 .29

01 .4

21

36

4

ثؿتبٓ رثبز

86 .34

51 .4

27

40

5

اٛط

86 .28

47 .5

17

39

6

ٗضظابٓ

80 .29

87 .3

23

38

7

جَفب

61 .29

01 .4

21

36

8

قجؿتط

60 .29

92 .4

23

39

9

تجطيع

58 .28

40 .4

13

39

10

اؾن٘

50 .29

51 .5

17

38

11

ؾطاة

40 .31

40 .4

21

40

12

مَيجط

40 .30

97 .3

23

38

13

ّيبٕٚ

39 .29

97 .4

18

38

14

رشضقٜط

35 .30

79 .5

16

39

15

ثٖبة

30 .32

56 .4

22

40

16

فجت قيط

26 .29

30 .3

24

35

17

ٛطيؽ

20 .30

80 .3

22

36

18

ّطٕس

12 .29

33 .3

22

36

19

ٛكتطٗز

00 .30

58 .4

22

38

جديل  -6يارياوس سرمايٍ اجتماػی غیر رسمی
Sig.
.001

F
2.465

df

Mean Square

Sum of
Squares
Between Groups

.918

18

16.528

.372

464

172.835

Within Groups

482

189.364

Total

يضؼیت سرمايٍ اجتماػی وُادی

ٛؿططتٖس ٗ قططٜطٛبي ؾطططاة ،مَيجططط ٗ ٗضظاططبٓ زاضاي

زازٛ ٙبي جسًٗ ٕكبٓ ّي زٛس م ٚقطٜط ٛطبي ٛططيؽ،

مْتطئ ّيطعآ ؾططّبي ٚاجتْطبفي زض ّيطبٓ قطٜطٛبي

جَفب ٗ ّطٕس ثيكتطئ ؾطّبي ٚاجتْبفي ٕٜطبزي ضا زاضا

اؾتبٓ ٛؿتٖس ٗ قٜطٛبي قجؿتط ٗ ّطاغ ٗ ٚاؾطن٘ ٕيطع

جبّقٚقٖبؾي مبضثطزي ،ؾبً ثيؿت ٗ چٜبضُ ،قْبض ٙپيبپي ( ،)49قْبض ٙاًٗ ،ثٜبض 1392
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اظ ّيططعآ ؾطططّبي ٚاجتْططبفي ّت٘ؾططغي ثطذ٘ضزاضٕططس.

قطٜطٛبي اؾطتبٓ اظ ٍحطبػ ؾططّبي ٚاجتْطبفي ٕٜطبزي

(جسًٗ  )7ثط اؾبؼ تحَيٌ ٗاضيبٕؽ إجبُ يبفت ٚثطئ

تفبٗت ّ٘ج٘ز ّقٖيزاض ث٘ز (جسًٗ .)8

جديل  -7رتبٍبىدی میاوگیه سرمايٍ اجتماػی وُادی بٍ تفكیک ضُرَا
رتبٍ

ضُر

میاوگیه

اوحراف استاودارد

کمیىٍ

بیطیىٍ

1

ٛطيؽ

85 .50

47 .9

35

68

2

جَفب

75 .48

73 .9

35

63

3

ّطٕس

66 .49

56 .6

42

57

4

قجؿتط

66 .46

29 .8

33

56

5

ّطاغٚ

64 .54

30 .10

31

72

6

اؾن٘

57 .48

09 .8

36

66

7

ثؿتبٓ رثبز

50 .55

10 .8

40

63

8

چبضاٗيْبم

44 .50

81 .5

39

59

9

فجت قيط

42 .48

80 .7

34

57

10

َّنبٓ

41 .53

27 .9

37

73

11

اٛط

35 .52

36 .7

40

63

12

رشضقٜط

33 .48

09 .8

29

62

13

تجطيع

30 .47

23 .9

22

67

14

ثٖبة

20 .54

59 .10

28

71

15

ّيبٕٚ

09 .48

80 .9

33

72

16

ٛكتطٗز

07 .46

04 .7

36

62

17

ٗضظابٓ

00 .53

41 .8

41

62

18

مَيجط

00 .49

92 .7

32

60

19

ؾطاة

00 .44

55 .13

24

61

جديل -8يارياوس سرمايٍ اجتماػی وُادی
Sig.
.000

F
2.842

df

Mean Square

Sum of
Squares
Between Groups

1.326

18

23.871

.467

555

258.943

Within Groups

573

282.813

Total
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ثطضؾي ٗضقيت ّؤٍفٛٚبي ؾطّبي ٚاجتْبفي قٜطي ...

يضؼیت سرمايٍ اجتماػی تؼمیم يافتٍ

اؾت؛ يقٖي اىطچ ٚاظ اٍي٘ي ّقيٖي تجقيت ْٕيمٖس ،ثب

ّغبثق جطسًٗ ( )9مط ٚضتجط ٚثٖطسي ّيطبٕيئ ؾططّبيٚ

ائ ّ ْٚٛيبٕيئ ؾططّبي ٚاجتْطبفي تقْطيِ يبفتط ٚزض

اجتْبفي «تقْيِ يبفت »ٚزض ّيبٓ پبؾري٘يبٓ قطٜطٛبي

ّطامع قٜطي م٘چل اؾتبٓ ثيكتطئ ْٕط ٙضا ثط ٚذط٘ز

ّطمعي اؾطتبٓ رشضثبيجطبٓ قططاي ضا ٕكطبٓ ّطيزٛطس،

اذتهبل زازٙإس ٗ زاضاي ثيكتطئ حطس ايطٔ ٕط٘ؿ اظ

قطٜطٛبي «َّنطبٓ»« ،ثٖططبة» ٗ «تجطيطع» زض ضتجطٛٚططبي

ؾطّبي ٚاجتْبفي ٛؿتٖس (جسًٗ  .)9ثط اؾبؼ تحَيطٌ

ٕرؿططت اطططاض زاضٕططس ٗ قططٜطٛبي «ّطٕططس»« ،اٛططط» ٗ

ٗاضيبٕؽ إجبُ يبفتط ٚثطئ قطٜطٛبي اؾطتبٓ اظ ٍحطبػ

«ٛكتطٗز» زض إتٜبي ائ ضتجط ٚثٖطسي ٛؿطتٖس .تحَيطٌ

ؾطّبي ٚاجتْبفي ٕٜبزي تفبٗت ّ٘ج٘ز ّقٖطيزاض ثط٘ز

ٗاضيبٕؽ حطبمي اظ ٗجط٘ز اضتجطبط ّقٖطي زاض زض ثطئ

(جسًٗ .)10

قٜطٛبي اؾتبٓ ثٍ ٚحبػ ؾطّبي ٚاجتْبفي تقْيِ يبفتطٚ
جديل  -9رتبٍبىدی میاوگیه سرمايٍ اجتماػی تؼمیم يافتٍ بٍ تفكیک ضُرَا
رتبٍ

ضُر

میاوگیه

اوحراف استاودارد

کمیىٍ

بیطیىٍ

1

َّنبٓ

86 .59

63 .15

41

90

2

ثٖبة

78 .55

81 .11

31

79

3

تجطيع

75 .44

11 .10

23

72

4

ٛطيؽ

64 .48

91 .9

32

65

5

رشضقٜط

61 .53

81 .8

41

69

6

ؾطاة

60 .49

28 .10

38

68

7

اؾن٘

46 .47

13 .10

31

67

8

چبضاٗيْبم

40 .47

42 .12

32

68

9

ّيبٕٚ

21 .48

95 .12

32

69

10

مَيجط

18 .49

80 .11

34

72

11

جَفب

15 .42

77 .9

30

61

12

قجؿتط

12 .51

85 .10

40

75

13

ثؿتبٓ رثبز

10 .51

88 .9

37

67

14

فجت قيط

10 .49

04 .10

39

66

15

ّطاغٚ

10 .49

62 .11

23

72

16

ٗضظابٓ

08 .46

77 .7

38

60

17

ٛكتطٗز

00 .49

39 .8

38

60

18

اٛط

00 .46

85 .9

30

65

19

ّطٕس

00 .45

78 .9

25

65
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جديل  -11يارياوس سرمايٍ اجتماػی تؼمیم يافتٍ
Sig.
.000

F
2.824

df

Mean Square

Sum of
Squares
Between Groups

.889

18

16.008

.315

714

224.892

Within Groups

732

240.900

Total

ّقبيؿّ ٚيبٕيئ إط٘اؿ ؾططّبي ٚاجتْطبفي زض ّيطبٓ

اظ ٍحبػ رّبضي ضا ٕكبٓ ّيزٛس مّ ٚقٖيزاض اؾت؛

ظٕبٓ ٗ ّطزآ قٜطٛبي ّطمعي اؾتبٓ ى٘يبي رٓ اؾطت

يقٖي ّيعآ ؾطّبي ٚاجتْبفي تقْيِ يبفت ٚزض ّيبٓ

م ٚزض ؾططّبي ٚاجتْطبفي غيطضؾطْي ّيطبٕيئ ّططزآ

ّطزآ ثيف اظ ظٕبٓ زض قٜطٛبي ّطمعي اؾتبٓ

( )34 .29ثططيف اظ ظٕططبٓ ( )20 .29اؾططت .رظّطط٘ٓ T

رشضثبيجبٓ قطاي ّيثبقس ٗ ائ تفبٗت اظ ٍحبػ

تفبٗت ٕبچيع ثئ زٗ ّيبٕيئ اظ ٍحبػ رّبضي ضا ٕكطبٓ

رّبضي ٕيع ّقٖيزاض اؾت.

ّيزٛس مّ ٚقٖي زاض ٕيؿطت؛ يقٖطي زض ّيطعآ ؾططّبيٚ

ينططي زييططط اظ إطط٘اؿ ؾطططّبي ٚاجتْططبفي ،ؾطططّبيٚ

اجتْبفي غيط ضؾْي زض ّيبٓ ظٕبٓ ٗ ّطزآ قطٜطٛطبي

اجتْبفي ٕٜبزي اؾت مّ ٚيعآ افتْبز پبؾري٘يبٓ ثٚ

ّطمعي اؾتبٓ رشضثبيجبٓ قطاي تفبٗت ظيطبزي ٗجط٘ز

ٕٜبزٛب ٗ ؾبظّبٓٛب ضا ٕكطبٓ ّطي زٛطس .جطسًٗ ()11

ٕساضز.

حبمي اظ رٓ اؾت مّ ٚيعآ ّيبٕيئ ؾطّبي ٚاجتْبفي

ْٛچٖئّ ،قبيؿّ ٚيبٕيئ ؾطّبي ٚاجتْبفي تقْيِ

زض ّيبٓ ظٕبٓ ( )59 .49ثيف اظ ّطزآ ()45 .48اؾت.

يبفت ٚزض ّيبٓ ظٕبٓ ٗ ّطزآ قٜطٛبي ّطمعي اؾتبٓ

رظّ٘ٓ  Tتفبٗت زض ثئ زٗ ّيبٕيئ اظ ٍحطبػ رّطبضي

حبمي اظ رٓ اؾت مّ ٚيبٕيئ ّطزآ ( )41 .29ثيف اظ

ّقٖيزاض ٕيؿت.

ظٕبٓ ( )65 .27اؾت .رظّ٘ٓ  Tتفبٗت ثئ زٗ ّيبٕيئ
جديل  -11مقايسٍ میاوگیه ومرٌ اوًاع سرمايٍ اجتماػی در میان زوان ي مردان
زوان

متغیر
ّيبٕيئ

مردان
إحطاف
اؾتبٕساضز

ّيبٕيئ

آمارٌ
إحطاف

اؾتبٕساضز

ّقساض T

ؾغح
ّقٖيزاضي

ؾطّبي ٚاجتْبفي غيط ضؾْي

20 .29

53 .4

34 .29

65 .4

- 412

./67

ؾطّبي ٚاجتْبفي تقْيِ يبفتٚ

65 .27

98 .6

41 .29

89 .6

- 22 .3

1 .00

ؾطّبي ٚاجتْبفي ٕٜبزي

59 .49

05 .9

45 .48

65 .9

35 .1

.176

بحث ي وتیجٍگیری

قبيس ثت٘آ فَت رٓ ضا قتبة ضٕٗطس جٜطبٕي قطسٓ ٗ

مك٘ضٛبيي م ٚاظ تنثط ٗ تٖ٘ؿ اّ٘ي ط ظثبٕي ٗ ٕطػازي

تكططسيس ضٕٗططس تحطط٘الت ٗ تقططبّالت اجتْططبفي ٗ

ثطذ٘ضزاضٕسْٛ ،يطايي زضٕٗطي ؾططظّئ ٗ َّطي ضا اظ

ىؿتطـ زاّٖ ٗ ٚفْق رٓ زض  ْٚٛؾغ٘ح ّحَيَّ ،طي

ٗؽبي

اٍٗي ٗ ٚاٍٗ٘يتزاض ذ٘ز ث ٚحؿبة ّيرٗضٕطس.

ٗ ثئاٍََْي ،زإؿت (فجساٍَٜي. )101 :1381 ،
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ثطضؾي ٗضقيت ّؤٍفٛٚبي ؾطّبي ٚاجتْبفي قٜطي ...

ت٘ؾق ٚفطايٖسي  ْٚٛجبٕج ٚاؾت .ؾطّبية اجتْطبفي

ٕؾبُٛب ثطاطاض ٗ ثط ٚتجطـ رٓ إؿطجبُ مَطي زض جبّقطٚ

اظ جَْ ٚحَقٛٚبي ّفق٘زّ ٗ ٙط٘ضز غفَطت زض فطريٖطس

تأّئ ىطزز؛ يقٖي «ٛط چ ٚا٘يتط پيٕ٘طسٛبي ضطقي ،

ت٘ؾق ٚاؾت م ٚث ٚع٘ض ذطبل زض زٛط ٚاذيطط ت٘جطٚ

ٛط چ ٚثيكتط إؿجبُ مٌ» .ث ٚفجبضت زييططٛ ،طط چطٚ

نبحجٖؾطآ ضا ث ٚذ٘ز جَت مطز ٙاؾطت .يبفتطٛ ٚطبي

پيٕ٘سٛبي ضقي

ا٘يتط قٕ٘س ،إؿطجبُ مطٌ ثيكطتط ٗ

پػٗٛكي زض ؾغ٘ح ذطزّ ،يبٕ ٗ ٚمالْٓٛ ،يي ثيبٕيط

إؿجبُ ّحَي ضطقي

ْٛجؿتيي ثبالي ّيعآ ؾططّبي ٚاجتْطبفيّ 1ططزُ ٛطط

چٖئ اؾت مط ٚافططاز ثطب افضطبي ذطبٕ٘از ،ٙفبّيطٌ ٗ

جبّقطط ٚثططب قططبذمٛططبي ت٘ؾططق ٚرٓ جبّقطط ٚاؾططت.

ذ٘يكبٕٗسآ ٗ زٗؾطتبٓ ذط٘ز ثيكطتط ضاثغط ٚفطبعفي

ّتفنطإي اظ اجيطٌ جيْطع مَْطٔ ، 2ىبثطيطٌ رٍْٕ٘طس، 3

زاقت ،ٚمْتط ثب زييطآ اجتْبفي ضٗاثظ فبعفي زاضٕطس.

ؾيسٕي ٗضثب ٗ 4ف .ف٘م٘يبّبّ 5قتقسٕس يني اظ اجعاي

زض ضٗاثطططظ اجتْطططبفي ٗ ااتهطططبزي ٛطططِ زٗؾطططتبٓ،

ؾبظٕس ٙؾطّبي ٚاجتْبفي ،يقٖطي افتْطبز ّيطبٓ فططزي،

ْٛكٜطي ٛبّ ،طزُ ،اٛبٍي ّحَ ٚزض اٍٗ٘يت ٛؿطتٖس تطب

فٖهطططي ضطططٗضي ثطططاي ايجططبز ظيطؾططبذتٛططبي

زييطآ ٗ ائ اّط ٕكبٓ زٖٛس ٙإؿجبُ ثيكتط ّحَطي ٗ

زّ٘مطاؾططي ٗ ؾططبظّبٓٛططبي پيچيططسٙاي اؾططت مططٚ

پيٕ٘س ضقي

اجتْطبفي اؾطت ٗ ايطٔ اّطط زض ّطامطع

فقبٍيططتٛططبي مططالٓ ااتهططبزي ثططط رٓ تنيطط ٚزاضٕططس

قٜطي ثب جْقيت پبيئ ٗ مْتطط ت٘ؾطق ٚيبفتطْٕ ٚط٘ز

(ايٖيٜبضت.)105 :1380،

ثيكتطي پيسا ّيمٖس ،زض حطبٍي مط ٚزض ّطامطع قطٜطي

تطط ٗ ثطبٍقنؽ (ْٛطبٓ ٗ )30 ،

يني اظ ٕؾطيٛٚبيي م ٚتجيئ مٖٖس ٙؾطّبي ٚاجتْبفي

ت٘ؾق ٚيبفت ٗ ٚثب جْقيت ثبال ؾطّبي ٚاجتْبفي زض ؾٚ

زض جبّقططّ ٚططسضٓ اّطططٗظي اؾططتٕ ،ؾطيطط ٚپيٕ٘ططسٛبي

ؾغح ّ٘ضز ثطضؾي اظ ّيعآ پبييٖي ثطذ٘ضزاض اؾت مٚ

ضقي  6اؾت م ٚت٘ؾظ جبّقٚقٖبؼ رّطينبيي ثٕ ٚبُ

ثبيس زض پػٗٛفٛبي زييط ثسآ ت٘ج ٚثيكتطي ق٘ز.

7

«ّبضك ىطإ٘ٗتيط زض ؾبً ّ 1973غططح قطس (چَجطي،

زض جبّق ٚاّطٗظي افطاز ثب افضبي ذبٕ٘از ،ٙفبّيٌ ٗ

 .)29 :1373تئ٘ضي ّح٘ضي ائ ٕؾطي ٚفٖ٘آ ّطي مٖطس:

ذ٘يكبٕٗسآ ٗ زٗؾطتبٓ ذط٘ز ثيكطتط ضاثغط ٚفطبعفي

«ٗاتي زٗ ٕفطٛ ،ط زٗ ،زٗؾت قطرم ثطبٍثي قطٕ٘س،

زاقت ،ٚزض ّطحَ ٚثقس ثب رٕبٓ ضاثغ ٚااتهبزي ،اجتْبفي

احتْبالً رقٖب يب زٗؾت ينسييط ذ٘اٖٛس قس».

ٗ فطٖٛيططي ثطاطططاض ّططيمٖٖططس .زض ثطاطططاضي ضٗاثططظ

فبضٗ 8ائ تئ٘ضي ضا ائ ىٕ٘ ٚت٘ضيح ّيزٛس ،مطٚ

فطٖٛيي ،زٗؾتبٓ ٗ پؽ اظ رٓ فبّيطٌ ْٛنطبضآ اططاض

ّب زٗ ٕط٘ؿ إؿطجبُ زاضيطِ :إؿطجبُ مطٌ ٗ 9إؿطجبُ

ّي ىيطٕس .زض ضٗاثظ اجتْبفي زٗؾتبْٓٛ ،كطٜطي ٛطب،

ّحَي .10اىط تْبُ پيٕ٘سٛب اظ ٕ٘ؿ اّ٘ي ث٘زٕس ،ىطٗٛٙب

ّطزُ ٗ اٛطبٍي ّحَط ٚزض اٍٗ٘يطت ٛؿطتٖس .زض ضٗاثطظ

ٗ ذطزٕ ٙؾبُٛبي جبّقّ ٚجعا اظ ٕ ٗ ِٛؾبُ مَي فباس

ااتهططبزي ٛططِ ثقططس اظ ذططبٕ٘ازْٛ ،ٙنططبضآ ،فبّيططٌ ٗ

اؾطت مطٚ

ذ٘يكبٓ ٗ زٗؾتبٓ ثبالتطئ ضٗاثظ ضا زاضٕطس .زض ايطٔ

زض ٗااـ اجبظّ ٙيزٛس اضتجبط ثطئ ىططٗٛٙطب ٗ ذططزٙ

ضٗاثظ ،افطاز ث ٚجع افضبي ذبٕ٘از ٙاظ زييطآ زض حس

إؿجبُ ث٘ز ٗ ائ اسضت پيٕ٘سٛبي ضقي

1

social capital
J. Coleman
3
G. A. Almond
4
C. Verba
5
F. Fukuyama
6
Weak ties theory
7
M.Granoretter
2

fararo

8
9

global integration
10
local integration

مِ زضذ٘اؾت مْل ّيمٖٖس.
ّيعآ اضتجبط افطاز ثب ٕٜبزٛبّ ،ؤؾؿبت ٗ ؾبظّبٓٛطب
ثيف اظ افطاز ٗ ىطٗٛٙب ثٗ ٚيػٕ ٙبرقٖبيبٓ اؾت؛ ث ٚائ
ّقٖب م ٚافطاز ثط حؿت ضططٗضت ثطب ّطامطع زٍٗتطي ٗ
غيطزٍٗتي اضتجبط زاقت ٗ ٚثيكتط ّطاٗزاتكبٓ ثب رقٖبيبٓ
(ذبٕ٘از ،ٙاا٘اُ ٗ زٗؾتبٓ) ث٘ز ٙاؾت.
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ثطاؾبؼ يبفتٛٚبي پػٗٛف ،تفبٗت ابثٌ ّالحؾٚاي

اجتْبفي پيبّسٛبي ّثجت ٗ ّٖفي ضا ث ٚزٕجطبً ذ٘اٛطس

ّيبٓ إط٘اؿ ؾططّبي ٚاجتْطبفي زض ّؤٍفطٛٚطبي ضٗاثطظ

زاقطت ٗ ثبيططس مط ٚافتْططبز مَططي افططاز ضا ٕؿططجت ثططٚ

إجْٖيٖٛ ،جبضٛب ٗ افتْبز اجتْبفي ،پيٕ٘سٛب ٗ افتْبز

ؾطططظّئ افططعايف زاز ٗ ثططب تق٘يططت اثقططبز ؾطططّبيٚ

ثئ فطزي ٗج٘ز زاقت ٚاؾت .زض ثقس ضٗاثظ إجْٖطي،

اجتْبفي مبٛف فطؾبيف رٕٜب ظّيٖ ٚضا ثططاي افطعايف

ّيعآ ْٛنبضي افطاز ثب ىطٗٛ ٙب ٗ ٕٜبزٛبي ّطسٕي مطِ

افتْططبز ٗ ضٗاثططظ ىؿططتطزٙتططط ٗ إؿططجبُ ثيكططتط ٗ

اؾططت .ثططبالتطئ ؾططغح ثطط ٚتطتيططت ثططْٛ ٚنططبضي ثططب

ثطٗٓىطٗٛي فطا ِٛمطز.

ىطٗٛ ٙبي ّصٛجي ،ىطٗٛ ٙبي ذيطي ٗ ٚثؿي ٗ مْتطئ
حس  ِٛث ٚىطٗٛٙبي ؾيبؾي تقَطق زاضز .فضط٘يت زض

مىابغ

ىطٗٛ ٙب ٗ ٕٜبزٛبي ّسٕي  ِٛمِ ث٘ز .ثبالتطئ زضنطس

اّيطمبفيّٜ ،سي .)1374( .افتْبز اجتْبفي :افتْبز
اجتْبفي ٗ ف٘اٌّ ّؤثط ثط رّٓ ،قغـ:مبضقٖبؾي
اضقس ،زإكيب ٙقٜيس ثٜكتي.
ايٖيَٜبضت ،ضٕٗبٍس .)1373( .تحً٘ فطٖٛيي زض
جبّق ٚپيكطفت نٖقتي ،تطجّْ :ٚطيِ ٗتط،

فض٘يت ّطث٘ط ث ٚىطٗٛٙبي ّصٛجي ٗ ،مالؼ اططرٓ،
ىطٗٛ ٙطبي ٗضظقطي ٗ مْتططئ حطس ٛطِ ّتقَطق ثطٚ
ىطٗٛٙبي ؾيبؾطي اؾطت .امثطط افططاز زض ثطٕبّطٛٚطب ٗ
جَؿبت ىطٗٛ ٙب ٗ ٕٜبزٛبي ّسٕي ّكبضمت ٕساقطتٗ ٚ
يب زض حس مِ قطمت مطز ،ٙمْل ّبٍي ٗ فنطي ثؿيبض
مْي ث ٚائ ىطٗٛٙب ٗ ٕٜبزٛب ّيمٖٖس.
زض ن٘ضتي م ٚؾطّبي ٚاجتْبفي جسيطس زض ج٘اّطـ
ّسضٓ ّجتٖي ثط ضٗاثظ ثئ ىطٗٛطي ثطب افتْطبز تقْطيِ
يبفت ٚاؾت ،اّب ٕنتط ٚابثطٌ تأّطٌ زض اؾطتبٓ فطؾطبيف

تٜطآ :إتكبضات م٘يط.

ثطٛبٓ يعزإي ،ؾْي .)1383( .ٚثطضؾي ٗضقيت
ؾطّبي ٚاجتْبفي زض ايطآ عي زٗضآ پؽ اظ
إقالة اؾالّي ،پبيبٕٓبّ ٚمبضقٖبؾي اضقس،
ضقت ٚااتهبز ،زإكيب ٙاٍعٛطاح.

ثطذي اثقبز ؾطّبي ٚاجتْبفي اسيِ اؾت ،زض نط٘ضتي

ث٘ضزي٘ ،پيط .)1384( .قنٌٛبي ؾطّبي ،ٚؾطّبيٚ
اجتْبفي ،افتْبز ،زّ٘مطاؾي ٗ ت٘ؾق ،ٚثٚ

ٕٜبزيٖططٕ ٚكططس ٙاؾططت .زض ايططٔ قطططايظ ثططب ثطططٗظ

م٘قف ميبٓ تبججرف ،تطجْ ٚافكئ ذبمجبظ

مٖ٘ٛ ٚظ ؾطّبي ٚاجتْطبفي جسيطس قطنٌ ٕيطفتط ٚيطب
ٕبثؿبّبٕي ٛبي اجتْبفي زض ؾغ٘ح ّرتَط

ضٗثط ٚضٗ

ذ٘اٛيِ ث٘ز مّ ٚقطف ىؿؿتٛبي اجتْطبفي ٗ ّٖجطـ
افعايف ّؿبئٌ ٗ رؾيتٛبي اجتْبفي اؾت.
غبٍت ث٘زٓ ىٕ٘ ٚؾٖتي ؾطّبي ٚاجتْبفي ضا ّيت٘آ

ٗ حؿٔ پ٘يبٓ ،نم 131ط.167

پبتٖبُ ،ضٗثطت .)1380( .زّ٘مطاؾي ٗ ؾٖتٛبي
ّسٕي ،تطجّْ ٚحْس تقي زٍفطٗظ ،تٜطإٓ :كط
ضٗظٕبّ ٚؾالُ.

زض ضاثغ ٚؾطغح ت٘ؾطق ٚيطبفتيي ٗ ؾططّبي ٚاجتْطبفي

تبججرف ،ميبٕٓ« .)1384( .قف ؾطّبي ٚاجتْبفي زض
ايجبز ؾطّبي ٚإؿبٕي ،ؾطّبي ٚاجتْبفي ،افتْبز،
زّ٘مطاؾي ٗ ت٘ؾقّ( »ٚجْ٘فّ ٚقبٍ ،)ٚتطجْٚ

ٛكتطٗز ٗ چبضاٗيْبم ٗج٘ز زاقت ٗ ٚپبيئتططئ حطس

افكئ ذبمجبظ ٗ حؿٔ پ٘يبٓ ،نم 41ط،91

 ِٛث ٚقٜطٛبي ت٘ؾق ٚيبفتط ٚاؾطتبْٓٛ ،چط٘ٓ تجطيطع

تٜطإٓ :كط قيطاظ.ٙ

اؾتبٓٛب ٛطِ ّكطبٛس ٙمططز .ثطبالتطئ ّيطعآ ؾططّبيٚ
اجتْبفي زض ّطامع قٜطٛبي مْتط ت٘ؾطق ٚيبفتطٕ ٚؾيطط

اذتهبل زاقطت ٚاؾطت .ثط ٚايطٔ تطتيطت ،زض اؾطتبٓ

تبججرف ،ميبٓ؛ ثقفيّ ،طاز؛ م٘ٛؿتبٕي ٕػازّ ،ؿق٘ز.

رشضثبيجبٓ قطاي ؾطّبي ٚاجتْبفي زضٗٓىطٗٛي ثطيف

(« .)1382ثطضؾي ّقسّبتي مبضثطز ٕؾطيٚ

اظ ثطٗٓىطٗٛي يب جسيس اؾت .غَج ٚائ ىٕ٘ ٚؾططّبيٚ

ؾطّبي ٚاجتْبفي زض تحَيٌ ٗضقيت تأّئ
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ثطضؾي ٗضقيت ّؤٍفٛٚبي ؾطّبي ٚاجتْبفي قٜطي ...

اجتْبفي زض ايطآ»ّ ،ؤؾؿ ٚفبٍي پػٗٛف
تأّئ اجتْبفي ،ىعاضـ قْبض.107 ٙ
ت٘ؾَي ،غالّقجبؼ« .)1381( .ؾطّبي ٚاجتْبفي،
ثطٗت ٕبّطئي»ّ ،هبحج ٚثب زمتط ت٘ؾَي ،زمتط

ااتهبزي ٗ ثطٕبّٚضيعي،

نج٘ضي مبقبٕيٕ ،ػاز ّٖ٘چٜط .)1354( .تهْيِىيطي
ٗ ّكبضمت :ثطضؾي إجْٔٛبي قٜط زضٕؾبُ
مٖٕ٘ي فسُ تْطمع ،تٜطآّ :ؤؾؿّ ٚغبٍقبت ٗ

شمبيي ٗ زمتط قبضؿپ٘ضّ ،جَ ٚفطٖٛو ٗ
پػٗٛف ،ـ ،100نم 26ط29

فجساٍَٜيّ ،حْسّ ،حْس فثْبٓ حؿئ ثط.)1381( .

ت٘ؾَي ،غالّقجبؼ ٗ ّ٘ؾ٘يّ ،طضي.)1384( .ٚ

«ىطايف زإكج٘يبٓ ثَ٘چ ث٘ٛ ٚيت َّي زض

«ّف ُٜ٘ؾطّبي ٚزض ٕؾطيبت مالؾيل ٗ جسيس ثب

ايطآ» ،فهَٖبّ ٚجبّق ٚقٖبؾي ايطآ ،ؾبً

تأميس ثط ٕؾطيٛٚبي ؾطّبي ٚاجتْبفي»ٕ ،بّٚ
فَُ٘ اجتْبفي ،ـ .26

چٜبضُ ،قْبض ،4 ٙنم 126-101
فجساٍَٜيّ ،حْس ،پطٗيع پيطآ ٗ ّيطعبٛط ّ٘ؾ٘ي.

چَجيّ ،ؿق٘ز« .)1373( .تحَيٌ قجن ٚزض جبّقٚ

(« .)1385ؾطّبي ٚاجتْبفي زض ايطآٗ ،ضقيت

زإكيبٙ

ّ٘ج٘ز ،زٗض ْٕبي ريٖس ٗ ٙاّنبٓ قٖبؾي

تحقيقبت اجتْبفي.

قٖبؾي» ،فهَٖبّ ٚفَُ٘ اجتْبفي
فالّ ٚعجبعجبيي ،زٗض ٙزُٗ قْبض ٙپبييع ٗ

ىصاض» ،ضفب ٙاجتْبفي ،ؾبً قكِ ،ـ ،25نم

ظّؿتبٓ.
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طططططط  .)1375( .جبّق ٚقٖبؾي ٕؾِ ،تٜطإٓ :كط

فؾيْي ٛبقْيّ ،ػىبٓ .)1373( .فبُىطايي ٗ ف٘اٌّ
ّؤثط ثط رٓ ،پبيبٕٓبّ ٚمبضقٖبؾي اضقس

زيٖي تطمْبٕي ،فَي« .)1385( .تجيئ افً٘ ؾطّبيٚ

پػٗٛكيطي اجتْبفي ،زإكيب ٙقٜيس ثٜكتي

ٕي.

اجتْبفي» ،فهَٖبّ ٚفَْي پػٗٛكي ضفبٙ
اجتْبفي ،ؾبً قكِ ،ـ  ،23ظّؿتبٓ ،نم
.171-147

ضضبيي ،فجساٍقَي .)1373( .تكنٌ نٖفي ٗ
ّكبضمت اجتْبفي ،پبيبٕٓبّ ٚمبضقٖبؾي اضقس
ضقت ٚجبّقٚقٖبؾي ،تٜطآ ،زإكيب ٙفالّٚ
عجبعجبيي
ضٕبٕيّ ،حؿٔ« .)1381( .ؾق٘ط ؾطّبي ٚاجتْبفي»،
ّبٖٛبّ ٚرفتبة ،ـ  ،16ذطزاز.

تٜطآ

فَ٘يتجبض ،فَيطضب .)1379( .ثطضؾي اٍي٘ي ّكبضمت
قٜطٕٗسآ زض ازاض ٙاّ٘ض قٜطٛب ،تٜطآ :ؾبظّبٓ
قٜطزاضيٛبي مك٘ض.
مَْٔ ،جيْع .)1377( .ثٖيبزٛبي ٕؾطي ٚاجتْبفي،
تطجّْٖ٘ :ٚچٜط نج٘ضي ،تٜطإٓ :كط ٕي.

مْبٍي ،افؿبّٕ .)1380( .ٚغبٍق ٚتغجيقي افتْبز
اجتْبفي زض زٗ ح٘ظ ٙفطٖٛو ٗ ؾيبؾت،
پبيبٕٓبّ ٚزمتطي ،زإكيب ٙتٜطآ.

قبضؿپ٘ضّ ،حْ٘ز« .)1385( .ؾٖجف ؾطّبيٚ

ّحؿٖيّٖ٘ ،چٜطٕ .)1374( .يطـٛب ٗ افتْبز:ثطضؾي
رىبٛيٛبٕ ،يطـٛب ٗ ضفتبضٛبي اجتْبفي-
فطٖٛو ٗ ايطآ ،تٜطإٓ :كط ظٛس.

قبضؿپ٘ضّ ،حْ٘ز .)1385( .ؾطّبي ٚاجتْبفي:

ٕبعقپ٘ضّ ،حْس ج٘از ٗ ؾيس احْس فيطٗظرثبزي.

ّفُٜ٘ؾبظي ،ؾٖجف ٗ زالٍتٛبي ؾيبؾتيصاضي،

(« .)1384ثطضؾي ؾطّبي ٚاجتْبفي ٗ ف٘اٌّ

ؾبظّبٓ ّسيطيت ٗ ثطٕبّٚضيعي مك٘ض ،ؾبظّبٓ

ّؤثط ثط قنٌىيطي رٓ زض قٜط تٜطآ»ّ ،جَٚ
جبّقٚقٖبؾي ايطآ ،زٗض ٙقكِ ،ـ ،4فهٌ

اجتْبفي زض اؾتبٓ ّبظٕسضآ» ،ؾبظّبٓ ّسيطيت
ٗ ثطٕبّٚضيعي اؾتبٓ ّبظٕسضآ.

ّسيطيت ٗ ثطٕبّٚضيعي اؾتبٓ ّبظٕسضآّ ،قبٕٗت
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 ثطضؾي ف٘اٌّ ّؤثط ثط.)1382( . ٍيَي،ٙيعزآ پٖب
ٗ ً ؾب18 ٓطٕٗساّٜيعآ ّكبضمت اجتْبفي ق
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