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سرمایهی فرهىگی؛ تحلیل فازی با ريیکرد شبکههای عصبی مصىًعی
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(مطالعهی مًردی شهريوذان  81سال ي باالتر شهر تهران)
قزتاًعلی اتزاّیویّ ،1ازی راسقی هلِ ،2عیسُصثاح هتَلیاى
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چکیسُ:
ّسف انلی پػٍّف حاضط پاؾرگَیی بِ ایي ؾؤال اؾاؾی اؾت کِ ؾطهایِی فطٌّگیی ٍ
ابقاز آى چِ تأحیطی بط ؾطهایِی ارتوافی زض ؾغح هحالت قیْط تْیطاى زاضز ٍ آییا تتیاٍتی زض
هیعاى ؾطهایِی ارتوافی ٍ ؾطهایِی فطٌّگی زض هحالت قوال ٍ رٌیَ

قیْطی ٍریَز زاضز

بطای پاؾرگَیی بِ ؾؤاالت اؾاؾی باال ،پطؾكٌاهِای فاظی بطای روـآٍضی اعالفیات عطاحیی
قییس ضٍـ تحقییید زض ایییي پییػٍّف ،ضٍـ فییاظی بییا ضٍی ییطز قی ِّییای فهی ی ههییٌَفی
( )ANNFIS4اؾت راهقِی آهاضی تحقید ،قاهل افطاز  18ؾال ٍ باالتط قیْط تْیطاى اؾیت ٍ
حزن ًوًَِ ًیع ً 2538تط ضا قاهل هیقَز
یافتِّای تحقید حاضط ًكاى هیزّس کِ هتغیط ؾطهایِی فطٌّگی فیٌیت یافتیِ ٍ )-0/533
هتغیط ؾطهایِی فطٌّگی تزؿن یافتِ  )-0/260بِ تطتیب ،بیكتطیي ٍ کوتطیي تیأحیط ضا بیط هتغییط
ٍابؿتِی هصکَض زاضًس بایس اضافِ ًوَز کِ اظ بیي ؾِ هتغیط ٍاضز قسُ بیِ هقازهیِی ضگطؾییًَی،
 -1اؾتازیاض فلَم ارتوافی زاًكگاُ هاظًسضاى

gh.ebrahimi@umz.ac.ir

 -2کاضقٌاؼ اضقس فلَم ارتوافی زاًكگاُ هاظًسضاى

razeghi.hadi@gmail.com

3ی کاضقٌاؼ اضقس فلَم ارتوافی زاًكگاُ هاظًسضاى

sabah.motevalian@gmail.com

تارید ٍصَل95/4/28 :

4- Artificial Neural Network - Fuzzy Inference System
تارید پذیزػ95/8/17 :
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تٌْا هتغیط ؾطهایِی فطٌّگی ًْازیٌِ قسُ اظ هقازهِ ذاضد قسُ اؾت ٍ ؾیایط هتغیطّیا زض هقازهیِ
باقی هاًسُ اؾت الظم بِ شکط اؾت کِ تأحیط توام هتغیطّایی کِ زض هقازهِ باقی هاًسُاًس بیط هتغییط
ٍابؿتِی ؾطهایِی ارتوافی هحلِای هٌتی اؾت
ٍاصُّای کلیسی :ؾطهایِی ارتوافی هحلِای ،ؾطهایِی فطٌّگی ،فضای ّوؿایگی ،قی ِّیای
فه ی ههٌَفیANNFIS ،

هقسهِ ٍ تیاى هغألِ:
زض گصقتِای ًِ چٌساى زٍض ،هحلِّای قْطی زض ًؾام ضٍابظ ٍ تقیاهالت ارتویافی زاضای
رایگاُ ٍیػُ ای بَزًس ضٍابظ چْطُ بِ چْطُ ،ضٍابظ ارتویافی ،بطعیطف کیطزى ًییاظّیای
ّوؿایگاىّ ،و اضی ٍ احؿاؼ تقلد اظ هْنتیطیي ٍیػگییّیای اییي هحیالت بیِ قیواض
هی ضٍز ،زض نَضتی کِ اهطٍظُ ،اظ ّن گؿیرتگی ضٍابیظ ارتویافی زض قیْط ،قْطًكییٌی،
کییاّف ّو ییاضی ٍ تقییاٍى ،ضییقی زض حوایییتّییای ارتو یافی راهقییِی هحلییِای زض
بطًاهِضیعی ّای فوطاى قْطی ،ضکَز ٍ ضقی زض اهٌییت ارتویافی ٍ ضؾییسگی بیِ اهیَض
اًتؾاهی ٍ حتاؽت ٍ اهٌیت ٍ ذالنیِ فیسم هكیاضکت قیْطًٍساى زض بطًاهیِضییعیّیای
تَؾقِ ی اقتهازی ٍ ارتوافی ،زض بؿیاضی اظ قیْطّیای اییطاى ،بیَیػُ زض کیالىقیْطّیا،
هَرب اتالف ؾطهایِّای هازی ٍ هقٌَی ٍ تكسیس هكی الت ٍ ًابٌْزیاضیّیای قیْطی
گطزیسُ اؾت قوافی)118 :1383 ،
اهطٍظُ راهقِی قْطی با هؿائلی اظ ق یل رطم ٍ بعّ اضی ،بی ًؾوی ،ؾاذت ٍ ؾاظّیای
غیط قاًًَیًٍ ،ساهیؿن ،کاضتي ذَابی ،تطافیک ٍ قلَغی ذیابیاىّیای قیْطی ٍ

ضٍبیطٍ

اؾت بیا اؾیتٌاز بیِ تحقیقیات تزطبیی نیسید ؾطٍؾیتاًی ٍ ًیویطٍظی1389 ،؛ ضبیاًی
ذَضاؾگاًی ٍ ّو اضاى1389 ،؛ یَؾتی ٍ ّو اضاى1388 ،؛ باؾتاًی1387 ،؛ زیٌی تطکیاًی،
1385؛ نسید ؾطٍؾیتاًی ،) 1372 ،فیالٍُ بیط هیَاضز هیصکَض ،ؾؿیت قیسى پیًَیسّیای
ّوؿایگی ٍ کاّف ؾطهایِی ارتوافی زض ؾغح هحلِ ضا هیتیَاى زض کٌیاض ؾیایط هؿیائل
قْطی بیاى کطز بؿیاضی اظ قْطًٍساى اظ ایٌ ِ زض هحیظّیای ّوؿیایگی ٍ 1ییا حتیی زض
1- Neighborhood
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آپاضتواًی ظًسگی هیکٌٌس کِ افطاز ٍ ذاًَازُّا ی سیگط ضا ًویقٌاؾٌس ٍ زض هحیظ ظًیسگی
ذَز ضابغِ ای با ی سیگط ًساضًس احؿاؼ ذَبی زاضًس؛ زض حیاهی کیِ زض گصقیتِ ایٌچٌییي
ً َز؛ افطاز ؾاکي زض هحالت قْطی اظ حال ّن با ذ ط ٍ زاضای ضٍابظ ارتویافی بیَزُ ،زض
ركيّا ٍ هطاؾن هصّ ی قطکت هیکطزًس ٍ کَتاُ ؾري آً ِ ،بِ ف ط ّن بَزًیس بیِ زٍض
اظ بحج اضظـگصاضی ٍ قضاٍت زض هَضز ذَ

یا بس بَزى ّط کسام ،هیتَاى بیاى کطز کِ

ظًسگی قْطی ٍ ؾطهایِی ارتوافی هحلِای زض حیال تغیییط ٍ تحیَل اؾیت ٍ تحیَالت
ؾطهایِی ارتوافی زض ؾغح هحلِ ،زض کالىقْطی هاًٌس تْطاى بِ ضاحتیی قابیل تكیریم
اؾت
راهقِقٌاؾاى ٍ هتت طاى ارتوافی ّوَاضُ تت ط زضباضُی قْط ضا زض زؾیتَض کیاض ذیَیف
قطاض زازُاًس ٍ قْط ٍ تغییطات ضٍابظ ارتوافی بطایكاى ّوَاضُ فٌهطی هَضز تَریِ بیَزُ
اؾت اٍهیي هتت طی کِ بِ تغییطات ظًسگی قْطی تَرِ ًوَز ،فطزیٌاًس تیًَیؽ-1855 1
 )1936راهقِقٌاؼ آهواًی بَزُ اؾت ٍی رَاهـ ضا بِ زٍ ًَؿ گوي قافت 2یا ارتویاؿ ٍ
گعل قافت 3یا راهقِ تقؿین هیکٌس کِ ّط کسام بِ تطتیب بِ زٍ ًَؿ ظًسگی ضٍؾیتایی ییا
ؾٌتی ٍ ظًسگی قْطی یا هسضى اقاضُ زاضز تًَیؽ هقتقس اؾت کِ افیطاز زض گویي قیافت
پیًَس ّای قسیسی با ی سیگط زاضًس اها زض گعل قافت پیًَسّای فوید ٍ قیسیسی ٍریَز
ًساضز
پؽ اظ تًَیؽ ،هتت طی کِ بِ پیًَس ّای ارتوافی ٍ ّو ؿتگی ارتوافی تَرِ کطزُ اؾت،
اهیل زٍضکین 4فطاًؿَی  )1917-1858اؾیت زٍضکیین زضیافیت کیِ پیًَیسّیا ٍ ضٍابیظ
ارتوافی زض رَاهـ ؾٌتی ٍ هسضى هتتاٍت اؾیت اظ اییيضٍٍ ،ی هاًٌیس تیًَیؽ بیِ ضٍـ
تقابلی بِ هغاهقِی ّو ؿتگی پطزاذتِ ٍ زٍ ًَؿ ّو ؿتگی ضا زض راهقِ اظ ّن هتوایع کطز؛
ّو ؿتگی ه اًی ی 5کِ هرتم رَاهـ ؾٌتی اؾت ٍ ّو ؿتگی اضگاًیک 6کیِ زض رَاهیـ
1- Tonnies
2- Gemeinschaft
3- Guzelschaft
4- Durkheim
5- Mechanical solidarity
6- Organic solidarity
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هسضى ٍرَز زاضز بِ افتقاز زٍضکینّ ،و ؿتگی ه اًی یّ ،و ؿیتگی ًاقیی اظ اضظـّیای
ٍاحس ٍ هكتطک اؾت زض حاهی کِ ّو ؿتگی اضگاًیک اظ ایي ٍاققیت ًكأت هیگییطز کیِ
افضای راهقِ بطای ضفـ ًیاظّای ذَز ٍ بْطُگیطی اظ ذسهات ی سیگط ،بِ ّن ٍابؿتِاًس
هَئیؽ ٍیطث )1952-1897 1هتت ط زیگطی اؾت کِ بِ هغاهقِی تغییط ظًیسگی زض قیْط
پطزاذت ٍی بطای تحلیل ذَز زض هَضز قْطگطایی اظ ؾِ قاذم کلیسی حزن روقیت،
تطاکن روقیت ٍ ًاّوگًَی روقیت اؾتتازُ کطزُ اؾت ایي ًؾطیِپطزاظ هقتقیس اؾیت کیِ
ّطچِ هیعاى قاذمّای هصکَض بیكتط باقس ،هیعاى قْطگطایی بیكیتط اؾیت ٍ ظهیاًی کیِ
قْطگطایی بیكتط هیقَز ،ضٍابظ ؾغحیتط ٍ پیًَسّا ضقییتط هیقًَس
بطی ٍهوي ) 1942 2بِ ٍرَز یا فسم ٍرَز ٍ یا تغییط ق ل ارتوافات پطزاذتِ اؾیت زض
هَضز ارتوافات ؾِ ًؾط ٍرَز زاضز کِ ف اضتٌس اظ :ارتواؿ حتیؼ قیسُ ،3ارتویاؿ اظ بییي
ضفتِ ٍ 4ارتواؿ آظاز قسُ 5هٌؾَض اظ ارتواؿ حتؼ قسُ اییي اؾیت کیِ ارتویاؿ ّوچیَى
گصقتِ ٍرَز زاضز ٍ ٍیػگی ّای آى تغییطی ً طزُ اؾیت ارتویاؿ اظ بییي ضفتیِ بیِ اییي
هقٌاؾت کِ زیگط ارتواؿ ٍ ضٍابظ ٍ پیًَس ّای فویقی ٍرَز ًیساضز ٍ آًچیِ ٍریَز زاضز،
ضٍابظ قطاضزازی اؾت اها ارتواؿ آظاز قسُ ًكاىزٌّسُی تغییط هكرهیات ارتویاؿ اؾیت
ٍهوي )1206-1204 :1979 ،بطای هخال افطاز بِ ٍؾیلِی ق ِ ّیای هزیاظی هییتَاًٌیس
ارتواؿ ضا بِ ٍرَز بیاٍضًس توایع هیاى ارتواؿ حتؼ قسُ ٍ آظاز قسُ ایي اؾت کِ ارتواؿ
حتؼ قسُ زاضای هحسٍزیتّای ه اًی ّؿتٌس زضحاهی کِ ایي اهط زض هیَضز ارتویاؿ آظاز
قسُ هغطح ًیؿت
ّوچٌیي هغاهقات ٍ قَاّس ، 6زهیلی بط اییي هیسفا ّؿیتٌس کیِ ًیَؿ ضٍابیظ ٍ پیًَیسّیای
ارتوافی ٍ ارتوافات زض حال تغییط اؾت؛ اظ ایيضٍ ،زغسغِی کاّف ؾطهایِی ارتویافی
1- Wirth
2- Wellman
3- stored Community
4- destroyed community
5- free community
 -6نییسید ؾطٍؾییتاًی ٍ ًیوییطٍظی1389 ،؛ ضبییاًی ذَضاؾییگاًی ٍ ّو ییاضاى1389 ،؛ یَؾییتی ٍ ّو ییاضاى1388 ،؛
باؾتاًی1387 ،؛ زیٌی تطکاًی1385 ،؛ نسید ؾطٍؾتاًی1372 ،
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اظ رولِ هَضَفاتی اؾت کِ بِ کطات زض راهقیِقٌاؾیی کالؾییک ٍ هقانیط بیِ چكین
هیذَضز
هؿأهِی اؾاؾی تحقید حاضط فطؾیایف ٍ کیاّف تیسضیزی ؾیطهایِ اؾیت کیِ بیِ ًؾیط
هی ضؾس با قٌاذت هیعاى ٍ ًَؿ ؾطهایِی ارتوافی ،ایي پسیسُ قابل تقَیت باقس بٌابطایي
زهیل انیلی عیطح بحیج ؾیطهایِی ارتویافی ٍ ؾیٌزف آى زض ؾیغح هحلیِ ،زض ٍاقیـ
زغسغِّایی اؾت کِ ًؿ ت بِ کاّف ًقف ٍ تأحیط ایي فٌهط بط کٌف کٌكگطاى ارتوافی
ٍرَز زاضز اظ آًٌزا کِ ؾطهایِی ارتوافی ًقف هْوی زض تَؾقِی ارتویافی ،فطٌّگیی،
اقتهازی ٍ

ایتا هی ًوایس ٍ کاضکطزّیای هخ تیی کیِ بیطای راهقیِ زاضز ،الظم اؾیت کیِ

زضباضُی کویت ٍ کیتیت آى زض هٌیاعد هرتلیی راهقیِ ،پیػٍّفّیای فلویی ٍ فولیی
نیَضت پییصیطز تییا بتییَاى بییا ت یییِ بییط ًتییایذ ٍ یافتییِّییای حانییلِ ،بطًاهییِضیییعیّییا ٍ
ؾیاؾتگصاضیّای الظم زضباضُی تَؾیقِی اقتهیازی -ارتویافی ٍ فطٌّگیی زض ؾیغَح
تحلیل ذطز ٍ کالى فطز ٍ راهقِ) ضا بِ ًحیَ قایؿیتِای اًزیام زاز اظ اییي ضٍ زض اییي
تحقید تالـ بط ایي اؾت تا ابتسا هیعاى ؾطهایِ ّای ارتوافی ٍ فطٌّگی زض ؾغح هحلِ ٍ
زض ازاهِ تأحیطات ابقاز ؾطهایِی فطٌّگی بط ؾطهایِّای ارتوافی زض ؾغح هحلیِ بطضؾیی
گطزز ؾؤال انلی تحقید حاضط زض پطتَ ضٍـ تحقید فاظی با ضٍی طز ق ِّای فه ی
ههٌَفی ( ،)ANNFISایي اؾت کِ «ٍرَز چِ هیعاًیی اظ تطکییب گًَیِّیای هرتلیی
ؾطهایِّای فطٌّگی ؾطهایِی فطٌّگی تزؿن یافتیِ ،ؾیطهایِی فطٌّگیی فیٌییت یافتیِ،
ؾطهایِی فطٌّگی ًْازیٌِ قسُ) ،هَرب ؽْیَض ًیَؿ ذانیی اظ ؾیطهایِی ارتویافی زض
هحلِ هیقَز »؛ بِ ف اضت زیگیط هؿیأهِی اؾاؾیی اییي تحقییدًَ ،ؾیاى ٍ تغییطپیصیطی
ؾطهایِی ارتوافی زض ؾغح هحلِ هیساى ارتوافی زض ؾغح هحلِ) تا چِ اًیساظُ هتیأحط اظ
هیساىّای فطٌّگی اؾت
چْارچَب ًظزی:
ًظزیِی هیساىّای پییز تَرزیَ:
پی یط بَضزیَ بطای تحلیل فضای ارتوافی اظ ًؾطیِی هیساى اؾتتازُ هیکٌس اها ّواىگًَیِ
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کِ کَضت هَیي با بْطُگیطی اظ ًؾطیِی ًؿ یت اًیكتیي کَقیس تا بِ هحاػ ّؿیتیقٌاؾیی
ًكاى زّس کِ ًویتَاى اظ هیساًی رْاىقوَل بطای اضظیابی ٍ زاٍضی ضفتیاض بْیطُ گطفیت،
بَضزیَ ًیع هیکَقس تا ًكاى زّس کِ با یک زؾتگاُ رْاًی ًویتَاى بِ ت ییي ّوِی اهیَض
پطزاذت بَضزیَ با بْطُگیطی اظ ًؿ یت اًیكتیي ٍ آهیرتي آى با ًؾطیِی هیساىّا کَقییس
تا ًؿ یت ٍ ضابغِگطایی ضا قاُکلیس تحلیل ارتوافی ذَیف قطاض زّیس ٍی بیا ضز تویاهی
ًؾطیات شاتگطا یا ًؾطیِ ّایی کِ ؾاذتاض یا فاهل ضا بط زیگطی هقسم هیزاضًس ،هیکَقیس
تا بط اٍهَیت ضٍابظ تأکیس ًوایس بَضزیَ )15 :2002 ،ایٌگًَِ اؾت کِ اظ هٌؾط اٍ ٍاققیت
ارتوافی ،ق ِ ای اظ ضٍابظ اؾت بَضزیَ )29 :1389 ،اٍ هقتقس اؾت راهقِ اظ حَظُ یا
هیساىّای هتقسزی هاًٌس هیساى ٌّطیٍ ،ضظقی ،ازبی ،هصّ ی ،فلوی ٍ غیطُ تكی یل قیسُ
اؾت ٍ زض ّط حَظُ کٌكگطاى افطاز یا ًْازّا) بیط اؾیاؼ هَققییتّیایی کیِ بیِ هییعاى
هتتاٍتی اظ اًَاؿ ؾطهایِ اقتهازی ،فطٌّگی ،ارتوافی ٍ ًوازیي ٍ ) زؾتطؾی زاضًس ،زض
حال کٌكگطی ّؿتٌس کٌكگطاى بیط اؾیاؼ قیطایظ هَریَز زض هییساى ٍ قیطایظ شٌّیی
ذَزقاى ،کِ زض ًتیزِی حضَض عَالًیهست زض هیساى ایزاز قسُ اؾت؛ بیِ باظتَهییس ییا
تغییط ضٍابظ بیي هَققیتّای هییساى هكیغَهٌس بَضزییَ )64 :1993،بَضزییَ زض تقطییی
هیساى هیًَیؿس:
«یک هیساى ق یِ یک ق ِ یا هٌؾَهِای اظ ضٍابظ فیٌی بیي هَققیتّاؾت ایي
هَققیتّا بِ زهیل ٍرَزقاى ٍ بِ زهیل هحسٍزیتّایی کِ بِ ؾاکٌاًكاى ٍاضز هیکٌٌس،
بِ نَضت فیٌی قابل تقطیی ّؿتٌس ایي هَققیتّا زض ؾاذتاض تَظیـ قسضت ؾطهایِ) بِ
هٌافـ ذانی زؾتطؾی زاضًس کِ زض هیساى ٍ بط اؾاؼ کكو ف ق ل گطفتِ اؾت»
بَضزیَ )97 :1992 ،هیساى زض ًؾطیِی بَضزیَ پٌِْی ارتوافی کن ٍ بیف هحسٍزی
اؾت کِ زض آى تقساز ظیازی اظ باظیگطاى یا کٌكگطاى ارتوافی با هٌفّای تقطیی قسُ ٍ
تَاًاییّای ؾطهایِایٍ ،اضز فول هیقًَس ٍ بِ ضقابتّ ،وگطایی یا ه اضظُ با ی سیگط
هی پطزاظًس تا بتَاًٌس بِ حساکخط اهتیاظات زؾت یابٌس راهقِ زض ٍاقـ اظ تقساز بیقواضی
هیساى تك یل قسُ اؾت :هیساى زاًكگاّیٌّ ،طی ،نٌقت ٍ تزاضت ،ح َهت ،ضؾاًِّا
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ٍ

ف َّی)145 :1384 ،

چٌاً ِ اظ تقطیی یاال ًیع بط هی آیس ،بَضزیَ فاهن ضا بِ هٌعهِی رْاى هیساًی تهَض هیکٌس
کِ زض زضٍى آى شضات زض هیساىّای هرتلی تحت تأحیط ًیطٍّیای هییساى قیطاض زاضًیس زض
چٌیي ضٍی طزی ،شضات بٌا بط ٍیػگیّای ذَز ٍ ًیع هیساى ،اظ ذیَز ف یؽاهقویل ًكیاى
هی زٌّس؛ بِ فٌَاى هخال زض تحلیل ضهاى تطبیت احؿاؾات احط گَؾتاٍ فلَبط ،هیساى قیسضت
ضا بِ هخابِی هیساى هغٌاعیؿی هیزاًس کِ ف ؽاهقول قف قْطهاى ضهیاى ضا بیا تَریِ بیِ
هٌفّا ٍ هَققیتّایكاى تقییي هیکٌس بَضزیَ )81 :1375 ،با ایي حال ،ایي بیساى هقٌیا
ًیؿت کِ بَضزیَ بِ زً ال فیعی ی کطزى فلیَم ارتویافی ٍ اًؿیاًی بیَز ییا هییکَقییس
ّوچَى کاًت فیعیک ارتوافی ًَیٌی ضا بٌیاز ًْس بل ِ چٌاً ِ ٍاکَاًتً 1یع بیاى هیزاضز،
زض بطًاهِی پػٍّكی هسًؾط بَضزیَ ،چْاض انل اؾاؾی ٍرَز زاضز کِ ف اضتٌس اظ:
 -1بطزاقت ضس زٍگاًِ گطایاًِ اظ کٌف ٍ ؾاذتاض ارتوافی؛
 -2هقطفتقٌاؾی ٍ ضٍـقٌاؾی تلتیقی؛
 -3اّویت هٌاظفِ زض حیات ارتوافی؛
 -4تَریِ کٌف با تَرِ بِ هتاّین قٌاؾایی ٍ قٌاؾایی ًازضؾت ٍاکَاًت:1379 ،
)330
زض ًؾطیِی بَضزیَّ ،ط هیساى زاضای انَل ،فطفیات ٍ آزا
بطای هخال ،آزا

هتوایع ٍ ذال ذیَز اؾیت

ضفتاضی هیساى ٍضظقی هتتاٍت با هیساى فلن اؾت؛ ظیطا فولی کِ هو یي

اؾت زض هیساًی پؿٌسیسُ باقس ،زض هیساًی زیگط تق یح هیقَز بطای ًوًَِ ؾَزرَیی کیِ
هٌغد فول طز هیساى اقتهازی اؾت ،زض هیساى زیي ًتی هی گطزز ؾاذتاض قَاًیي ٍ هٌغید
زضًٍی ّط هیساى زض فطآیٌسی تاضیری ق ل گطفتِ ٍ تحَل هیییابیس ّیط هییساى ،فضیای
ؾاذتوٌسی اظ رایگاُّاؾت ٍ کؿاًی کِ ٍاضز آى هیقًَس ،اًتؾاض فول طزّای ذانیی ضا
زاضًس کِ هو ي اؾت هتتاٍت اظ هیساىّای زیگط باقیس علیَفی )46 :1386 ،اظ افیطازی
کِ زض زضٍى هیساى ّؿتٌس اًتؾاض هیضٍز کِ ذَز ضا با قیطایظ هییساى تغ یید زٌّیس ،اه تیِ
- Wacquant
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پیف اظ آً ِ ایي تغ ید آگاّاًِ باقس ،بیكیتط زض ؾیاذتواى شٌّیی افیطاز ًْازیٌیِ گطزییسُ
اؾت بِ ایي تطتیب ضفتاض فطز زض تغابد با قافسُّا ،هقطضات ٍ اق ال ذیال قیسضت ّیط
هیساى ق ل هی گیطز ٍ هغابد هٌغد ذال باظی ّط هیساى فول هیکٌیس هطییسی:1391 ،
)36
بَضزیَ ،هیساى ضا فطنِای ارتوافی هحؿَ

هییکٌیس کیِ زض چیاضچَ

آى کكیاکف ٍ

هاًَضّا بطای کؿب هٌابـ ذال یا زؾتطؼ بِ آىّا نَضت هیگییطز اییي کكیاکف بیِ
تغییط بِ حتؼ ضٍابظ هَققیتّا هٌزط هیقَز هیساى ًَفی باظاض ضقیابتی اؾیت کیِ زض آى
اًَاؿ گًَاگَى ؾطهایِ بِ کاض گطفتِ هیقًَس یا ؾطهایِگصاضی هیقًَس بطاؾاؼ ًؾطییِی
بَضزیَ افطاز بِ زهیل بطذیَضزاضی اظ اًیَاؿ هرتلیی ؾیطهایًِ ،ؾییط ؾیطهایِی فطٌّگیی،
اقتهازی ٍ ارتوافی ،بِ ههطف فطٌّگی ،هازی ٍ فقاهیتّای فطاغت اقیسام هییکٌٌیس اظ
ًؾط اٍ حزن ٍ اًَاؿ ؾطهایِّا ،ع قِ ضا تك یل هیزّس ٍ هٌف افطاز زضٍى ّط ع قِ ضا بیِ
ی سیگط ٍنل هیکٌس ٍ بط ه ٌای ایي هٌف هكتطک ،ؾ کّای ظًسگی ق ل هیگیطز ّیط
قسض ؾطهایِی فطز بیكتط باقس ،زض فضای ارتوافی زض هَققییت بیاالتطی قیطاض هییگییطز
بَضزیَ اؾتسالل هی کٌس هطزهی کِ زض یک فضای ارتوافی قطاض زاضًس ،زاضای هكابْتّای
ظیازی ّؿتٌس ٍ حتی اگط ّطگع ی سیگط ضا ًسیسُ باقٌس ،ایٌْیا زاضای شائقیِّیای هكیابِ ٍ
ؾ ک ظًسگی هكابِ ّؿتٌس فیَضی )149 :1388،اگیط هیاضکؽ اؾیاؼ ًؾیام قكیطبٌسی
ذَیف ضا بط اقتهاز ٍ هاه یت ٍؾایل تَهیس یا بِ عَض ذالنِ بط حیطٍت قیطاض زازُ بیَز،
ٍبط ًیع بِ زٍ فاهل زیگط یقٌی قسضت ٍ قأى ارتوافی هٌعهیت) اقیاضُ کیطز ،بَضزییَ زض
ت ویل ًؾطیات هاضکؽ ٍ ٍبط فالٍُ بط ایي فَاهل ،فَاهل اقتهازی ،ؾیاؾی ،ارتویافی ٍ
فطٌّگی ضا ًیع اضافِ کطزُ اؾت بَضزیَ هقتقس اؾت زض راهقِ ٍ حَظُّیای هرتلیی آى
هخل فطنِی ٌّطٍ ،ضظـ یا ؾیاؾت) رایگاُ افطاز ٍ گطٍُّا بطاؾاؼ هیعاى ؾطهایِّایی
کِ آًْا زض زؾت زاضًس هكرم هیقَز
بَضزیَ زض پػٍّف ّای تزطبی ذَز بِ عَض کلی ایي بحج ضا هغطح هیکٌس کِ ؾطهایِ بِ
زٍ نَضت بِ فضای ارتوافی ًؾن هیبركس؛ اؾاؾیتطیي هیَضز ّویاى اؾیت کیِ آى ضا
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«حزن ؾطهایِ» هیًاهس کِ هَققیتّای بطذَضزاض اظ اًَاؿ ٍ اقؿام ؾیطهایِ ٍ کیٌفّیای
هطت ظ با آًْا ضا اظ هَققیتّایی رسا هیکٌس کِ ؾطهایِی چٌیساًی ،زض ّیط قی ل آى ،زض
اذتیاض ًساضًس هؿلواً ایي تقابل بیي «باال» ٍ «پاییي» بطای اکخط افضای راهقِ چٌاى ٍاضیح
اؾت کِ حتؼ فانلِی ارتوافی هالظم آى ًیاظهٌس نطف اًطغی چٌیساًی ًیؿیت نیطف
اًطغی ظیاز ،بیكیتط بیطای حتیؼ هیَضز زٍم هَضیَفیت زاضز کیِ بَضزییَ آى ضا «تطکییب
ؾطهایِ» هیًاهس تطکیب ؾطهایِ فاهلی اؾت کِ هَققیتّایی ضا کِ اظ یک رٌ ِ ،هیخالً زض
ؾطهایِی فطٌّگی ،بؿیاض ٍاال ّؿتٌس ،اظ هَققیتّایی کیِ زض بقیسی زیگیط هیخالً زض بقیس
ؾطهایِی اقتهازی غٌی ّؿتٌس ،رسا هیکٌس ؾیسهي)321 :1392 ،
بَضزیَ اٍهیي کؿی بَز کِ یک تحلیل ًؾامهٌس اظ ؾطهایِی ارتوافی ضا اضائیِ کیطز .اٍ بیِ
فٌَاى ی ی اظ ًؾطیِپطزاظاى ؾطهایِی ارتوافی زض ه حج ذَز زضباضُی هتَْم ؾیطهایِی
ارتوافی یازآٍض هیقَز کِ رایگاُ ٍ هؿیط فطز ،گطٍُ یا ًْاز زض فضای ارتوافیٍ ،ابؿیتِ
بِ هیعاى بطذَضزاضی اظ ؾطهایِی اقتهازی -ارتوافی -فطٌّگی ٍ ًوازیي ٍ تغیییطات زض
حزن ٍ تطکیب ایي ًَ 4ؿ ؾطهایِ زض عَل ظهاى اؾت اؾتًَع )335 : 1385 ،زض ًؾیط اٍ
ؾطهایِی ارتویافی ٍابؿیتِ بیِ ؾیطهایِی اقتهیازی اؾیت ٍ ؾیَزهٌسی آى زض افیعایف
ؾطهایِی اقتهازی اؾت بَضزیَ بط قابلیت ت سیل اًَاؿ هرتلیی ؾیطهایِ تأکییس زاقیتِ ٍ
ؾطهایِی اقتهازی ضا ضیكِی اًَاؿ زیگط ؾطهایِ هیزاًس؛ بٌابطایي افطاز ٍ گطٍُّا پیَؾیتِ
زض تالقٌس تا بِ ٍؾیلِی ضاّ طزّای باظ ت سیل ،یک ًَؿ اظ ؾطهایِ ضا بِ ًَؿ زیگط ت یسیل
کٌٌس ٍ اظ ایي عطید رایگاُ ذَز ضا زض فضای ارتویافی حتیؼ کیطزُ ییا بْ یَز بركیٌس
اؾتًَع)340 :1385 ،؛ بٌابطایي هی تیَاى ًتیزیِ گطفیت کیِ بَضزییَ بیطای بؿیظ هتْیَم
ؾطهایِی ارتوافی ابتسا با هاضکؽ آغاظ هیکٌس ٍ زض ازاهِ با ٍبط ّوطاُ هییقیَز بَضزییَ
فقیسُ زاقت کِ اؾاؼ ٍ پایِی اًیَاؿ ؾیطهایِ ضا ؾیطهایِی اقتهیازی تكی یل هییزّیس
بَضزیَ 1986 ،بِ ًقل اظ فیلس  )1388اظ زیسگاُ ٍی اًَاؿ ؾطهایِّا زاضاییّیایی ّؿیتٌس
کِ ًكاى زٌّسُی تَهیس کاض اً اقت قسُاًس ٍی بط ًقف اًَاؿ ؾطهایِ زض باظتَهیس ضٍابیظ
ًابطابط قسضت ،تأکیس زاضز قاضؿپَض)1385 ،
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بَضزیَ هقتقس اؾت فضای ارتوافی یک فضای چٌس بقسی اؾت ٍ زض ّط فضا اضظـّای
هتتاٍتی غاهب ّؿتٌس ٍی بیاى هی کٌس کِ فاهالى زض زٍ حاهت فضای ارتویافی ذیَز ضا
ق ل هی زٌّس ،زض حاهت اٍل ،فاهالى بط حؿب حزن کلی ؾطهایِای کِ زض اذتیاض زاضًس،
فضایی ضا تزطبِ هیکٌٌس ٍ زض حاهت زٍم ،فاهالى با تطکیب ؾطهایِّیای هرتلتیی کیِ زض
اذتیاض زاضًس ،فضای ارتوافی ذَز ضا ق ل هی زٌّس بٌابطایي فاهالى هیتَاًٌس با اً اقت،
حزن ٍ تطکیب ؾطهایِ ّای هرتلتی کِ زض اذتیاض زاضًس ،فضای ارتویافی ذیَز ضا قی ل
زٌّس بِ عَض هخال حقیَ زاًیاى ٍ ًَیؿیٌسگاى هَفید هییکَقیٌس هَققیتْایكیاى ضا بیِ
اؾتاًساضزّای بْتط ظًسگی ٍ فطنت ّایی بطای فطظًساًكاى ت سیل کٌٌس؛ بیطای اًزیام اییي
کاض ،بایس ؾطهایِی هَرَز زض فطنِای ضا کِ زض آى هكغَل تالـ ٍ کَقف ّؿیتٌس ،بیِ
ق لّای زیگطی اظ ؾطهایِ ت سیل کٌٌس هو ي اؾت ذاًَازُّا فالٍُ بط ؾطهایِی هیازی
ؾطهایِ ی اقتهازی) ،اظ عطید ًحَُی تطبیت فطظًساى ٍ بطًاهِضییعی بیطای اظزٍاد آًیاى
ق ِّایی اظ ضٍابظ ؾطهایِی ارتوافی) ٍ افت اض ؾطهایِی فطٌّگی) بطای ذیَز ایزیاز
کٌٌس رالیی پَض ٍ هحوسی)320 :1387 ،
تحلیل بَضزیَ زضباضُی اق ال گًَیاگَى ؾیطهایِ ٍ ضًٍیس پَییایی تغیییط قی ل آًْیا زض
فطنِّای هرتلی ،ی ی اظ بسیـتطیي ٍ هْنتطیي ٍیػگیّای ًؾطیِی اٍؾت بِ زٍ هقٌیا
هیتَاى گتت ؾطهایِ اظ ق لی بِ ق ل زیگط ت سیل هیقَز :ی ی زض هقٌای باظتَهیس بییي
ًؿلی ؾطهایِ :افطاز حطٍتوٌس هیکَقٌس فطظًساًكاى ضا بِ هساضؼ ذَ

بتطؾتٌس ٍ زیگطی

تغییط ق ل ؾطهایِ کِ بیٍاؾغِتط ٍ فَضیتط اؾت :فطزی کِ بِ یک هسضؾیِ ٍ زاًكی سُ
هقت ط هی ضٍز ٍ با افطاز ضٍابظ ارتوافی هرتلتی بطقطاض هیکٌس ،زض آیٌسُ هیکَقیس بیا بیِ
زؾت آٍضزى قغلی پط زضآهس ،ایي ؾطهایِی ارتوافی ٍ فطٌّگی ضا بِ ؾطهایِی اقتهیازی
ت سیل کٌس ؾیسهي ،)321-320 :1392 ،بٌابطایي اق ال گًَاگَى ؾطهایِ قابیل ت یسیل بیِ
ّن ّؿتٌس بِ فٌَاى هخاهی زیگط ،ؾطهایِی ارتوافی هیتَاًس فیطز ضا ٍاضز ضٍابغیی ؾیاظز
کِ حانل آى کؿب هیعاًی اظ ؾَز بِ ق ل پَل یا اًَاؿ هاه یت باقس بِ ّویاى تطتییب،
تحهیالت بِ ؾطهایِی اقتهازی قابی ل ت یسیل اؾیت ٍ گیاُ هو یي اؾیت بیِ ؾیطهایِی
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ارتوافی ًیع ت سیل گطزز؛ بِ ایي تطتیب کِ تحهیالت ٍ زاقتي هساضک فاهی ،هكاغل پیط
زضآهسی ضا زض اذتیاض فطز قطاض هیزّس کِ با قطاض گطفتي زض آى هَققیتّا هیتَاًس ًِ تٌْیا
بِ پَل بل ِ بِ قسضت ًیع زؾت یابس ٍ اظ ًوازّایی ّن بطای هكطٍفیت بركیسى بِ ذیَز
اؾتتازُ کٌس هوتاظ )151 :1383 ،بٌابطایي با زض اذتیاض زاقتي ّط یک اظ ؾطهایِّیایی کیِ
بَضزیَ هغطح هیًوایس هیتَاى بِ ؾایط ؾطهایِّا ًییع زؾیت یافیت؛ هییتیَاى اظ عطیید
ؾطهایِی ارتوافی بِ ؾطهایِی اقتهازی ضؾیس ٍ بطف ؽ
فزضیِّای تحقیق:
ضٍی طز فاظی اه اى ت ییي فلّیت تطکی ی چٌسگاًِ ضا فطاّن هیآٍضز بطای ت یییي تغیییطات
زض ًؾن ارتوافی ،فوستاً تطکی ی اظ فلل هَرس تغییطات اؾت ٍ یک اؾتسالل فلّی تطکی یی
زغسغِ ی اقتطاک هزوَفِ قطایظ ضا زاضز؛ بِ ف اضت زیگیط اییي اقیتطاک هزوَفیِای اظ
قطایظ زض ظهاى ٍ ه اى ی ٍ ًِ تأحیطات هزعا ٍ هؿتقل قطایظ ی اؾت کیِ تغیییطات کیالى
کیتی ایزاز هی کٌس با اؾتتازُ اظ ضٍی یطز فیاظی اه یاى قٌاؾیایی فیطاّن آهیسى قیطایظ
هرتلی ٍ ایٌ ِ با چِ هیعاى اظ تطکیبّای هرتلیی فَاهیل ،اًیَاؿ هرتلیی ییک پسییسُ
حازث هیقَز ی یقٌی توایعپصیطی اًَاؿ بط اؾاؼ هیعاىّای تطکیب ی قابل حهَل اؾت
ّوچٌیي حطکت زض اًَاؿ هرتلی یک پسیسُ ٍ ت سیل یک ًَؿ بِ ًَفی زیگیط بیط اؾیاؼ
هیعاىّای تغییط ،قابل قٌاؾایی اؾت
فطضیِّای ایي تحقید کِ بط گطفتِ اظ چْاضچیَ

ًؾیطی تحقیید ًؾطییِی هییساىّیای

بَضزیَ) اؾت ،زض پطتیَ ضٍـ تحقیید فیاظی بیا ضٍی یطز قی ِّیای فهی ی ههیٌَفی
 )ANNFISزض هقام زاٍضی زض با

نس یا کص

فطضیِای هتتاٍت با ضٍـّیای غییط

فاظی اؾت فطضیِّا زض هٌغد فاظی بط ضٍی ؾاذت گًَِّای ایسُآل ،هتوطکع هیقًَس
فزضیِّای فاسی تا رٍیکزز ؽثکِّای عصثی هصٌَعی (:)ANNFIS
 بطذَضزاضی حساکخطی فطز اظ ؾطهایِی فطٌّگی تزؿن یافتیِ ،چٌاًچیِ بیا ؾیطهایِیفطٌّگی ًْازیٌِ قسُ حساقلی ٍ ؾطهایِ ی فیٌییت یافتیِ حیساقلی ٍی ّویطاُ باقیس،
ؾطهایِی ارتوافی هحلِای تقَییت قیسُی ضٍ بیِ پیاییي بیِ ٍریَز ذَاّیس آهیس
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)1،0،0

1

 بطذَضزاضی حساکخطی فطز اظ ؾطهایِی فطٌّگی فیٌیت یافتیِ ،چٌاًچیِ بیا ؾیطهایِیفطٌّگی ًْازیٌِ قسُ حساقلی ٍ ؾطهایِی فطٌّگی تزؿن یافتِی حساقلی ٍی ّویطاُ
باقس ،ؾطهایِی ارتوافی هحلِای تضقیی قسُی ضٍ بِ پاییي بِ ٍرَز ذَاّس آهیس
)0،0،1
 بطذَضزاضی حساکخطی فطز اظ ؾطهایِی فطٌّگی ًْازیٌِ قیسُ ،چٌاًچیِ بیا ؾیطهایِیفطٌّگی تزؿن یافتِی حساقلی ٍ ؾیطهایِی فطٌّگیی فیٌییت یافتیِی حیساقلی ٍی
ّوطاُ باقس ،ؾطهایِی ارتوافی هحلِای تقَیت قسُی ضٍ بِ باال بیِ ٍریَز ذَاّیس
آهس )0،1،0
 بطذَضزاضی حساکخطی فطز اظ ؾطهایِی فطٌّگی فیٌیت یافتیِ ،چٌاًچیِ بیا ؾیطهایِیفطٌّگی تزؿن یافتِی حساکخطی ٍ ؾطهایِی فطٌّگی ًْازیٌیِ قیسُی حیساقلی ٍی
ّوطاُ باقس ،ؾطهایِی ارتوافی هحلِای تضقیی قسُی ضٍ بِ باال بِ ٍرَز ذَاّیس
آهس )1،0،1
 بطذَضزاضی حساکخطی فطز اظ ؾطهایِی فطٌّگی فیٌیت یافتیِ ،چٌاًچیِ بیا ؾیطهایِیفطٌّگی ًْازیٌِ قسُی حساکخطی ٍ ؾطهایِی فطٌّگی تزؿین یافتیِی حیساقلی ٍی
ّوطاُ باقس ،ؾطهایِی ارتوافی هحلِای تضقیی قسُ بِ ٍرَز ذَاّس آهس )0،1،1
 بطذَضزاضی حساکخطی فطز اظ ؾطهایِی فطٌّگی ًْازیٌِ قیسُ ،چٌاًچیِ بیا ؾیطهایِیفطٌّگی تزؿن یافتِی حساکخطی ٍ ؾطهایِی فطٌّگی فیٌییت یافتیِی حیساقلی ٍی
ّوطاُ باقس ،ؾطهایِی ارتوافی هحلِای تقَیت قسُ بِ ٍرَز ذَاّس آهس )1،1،0
 بطذَضزاضی حساکخطی فطز اظ ؾطهایِی فطٌّگی ًْازیٌِ قیسُ ،چٌاًچیِ بیا ؾیطهایِیفطٌّگی تزؿن یافتِی حساکخطی ٍ ؾطهایِی فطٌّگیی فیٌییت یافتیِ حیساکخطی ٍی
ّوطاُ باقس ،ؾطهایِی ارتوافی هحلِ ای تضقیی قسُ قسیس بِ ٍرَز ذَاّیس آهیس
 -1افساز اظ ؾوت چپ بِ تطتیب ًكاىزٌّسُی هیعاى حساقلی ٍ حساکخطی ؾطهایِی فطٌّگی تزؿنیافتیِ ،ؾیطهایِی
فطٌّگی ًْازیٌِ قسُ ٍ ؾطهایِی فطٌّگی فیٌیتیافتِ اؾت
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)1،1،1
 بطذَضزاضی حساقلی فطز اظ ؾطهایِی فطٌّگی ًْازیٌیِ قیسُ ،چٌاًچیِ بیا ؾیطهایِیفطٌّگی تزؿن یافتِی حساقلی ٍ ؾیطهایِی فطٌّگیی فیٌییت یافتیِی حیساقلی ٍی
ّوطاُ باقس ،ؾطهایِی ارتوافی هحلِای تقَیت قسُ قسیس بِ ٍریَز ذَاّیس آهیس
)0،0،0
هسل تحلیلی تحقیق:
هسل ؽوارُی  :1هسل تحلیلی ٍضعیت عزهایِی اجتواعی زر عطح هحلِ زر یک
تاتع عِ ٍجْی (عزهایِی فزٌّگی تجغنیافتِ ،عزهایِی فزٌّگی عیٌیت یافتِ،
عزهایِی فزٌّگی ًْازیٌِ ؽسُ)

101

001

رٍػ تحقیق:
ضٍـ تحقید زض ایي پػٍّف ،ضٍـ فاظی با ضٍی طز ق ِّای فهی ی ههیٌَفی
( )ANNFISاؾت زض ضٍـ فاظی با ضٍی طز ق ِّای فه ی ههیٌَفی (،)ANNFIS
هیتَاى هتغیط ّای هؿتقل ضا با ی سیگط تطکیب ًوَز تا اقی ال هتتیاٍت هتغییط ٍابؿیتِ ضا
هكرم ًوَز ضٍی طز فاظی ایي اه اى ضا فطاّن هیکٌیس کیِ اظ ییک ؾیَ بیا اؾیتتازُ اظ
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پطچیي ّای ظباًی ًؾیط کن ،هتَؾظ ،ظیاز) فَاهل بِ هحاػ کیتی هقَهیِبٌیسی قیًَس ٍ اظ
ؾَی زیگط با هسضدؾاظی فَانل بیي ایي ًقاط بتَاى آًْا ضا بِ فٌَاى یک هقییاؼ کوییی
زض ًؾط گطفت؛ بِ ف اضت زیگط با اتراش ضٍی طز فاظی ،اه اى تطکیب زٍ ضٍی یطز کوییی ٍ
کیتی زض تحلیل زازُّا فطاّن هیگیطزز ) )ANFISSبیِ کویک هزوَفیِای اظ زازُّیای
ٍضٍزی ٍ ذطٍری ،یک ؾیؿتن اؾتٌتاد فاظی  )FIS1ایزاز هیکٌیس پیاضاهتطّیای تَابیـ
فضَیت ایي ؾیؿتن ،اظ عطید اهگَضیتن پیؽ اظ اًتكیاض ییا تطکییب آى بیا ضٍـ حیساقل
هطبقات تٌؾین هیقًَس ایي فولیات تٌؾین ،بِ ؾیؿتنّای فاظی اراظُ هیزّس تا ؾیاذتاض
ذَز ضا اظ هزوَفِی زازُ ّا فطا گیطز بطای تغییط ًگاقت بیي ٍضٍزی ٍ ذطٍری هیتَاى
اظ ؾاذتاضی ق یِ بِ ق ِ ّای فه ی اؾتتازُ ًوَز زض ٍاقـ هیتَاى بطای ٍضٍزیّیا بیِ
تَابـ فضَیت ٍ پاضاهتطّای آى ٍ ؾپؽ ًگاقت تَابـ فضَیت ذطٍری بِ ذطٍرییّیا،
اظ ق ِّای فه ی اؾتتازُ کطز
هتاّین هَضز اؾتتازُ زض ایي تحقید ،بِ ضٍـ فاظی فولیاتی هیقًَس؛ بیِ گًَیِای
کِ هتاّین ضا هی تَاى اظ عطید تابـ فضَیت فاظی ،فولیاتی کطز تابـ فضَیت فاظی ّین
بط حؿب هقَالت کیتی ٍ ّن بط حؿب تتاٍت ّیای کوییی زض هییعاى فضیَیت زض بیاظُ
] 2[0,1فولیاتی هیقَز ّطچِ ًقاط گؿؿت ٍ اضظـّای فیسزی فیاظی زض بیاظُ ][0,1

بیكتط باقس ،زقت پػٍّف ًیع بیكتط هییقیَز فٌهیط کلییسی زض تیابـ فضیَیت فیاظی
زضرِ بٌسی هیعاى فضَیت زض یک هزوَفِ اؾت زض ضٍـقٌاؾی فیاظی ّویِ چییع بیِ
عَض ًؿ ی زضرِبٌسی هیقَز ٍ حقیقت چیعی بیي  1 ٍ 0اؾت زض ایي زؾتگاُ هقطفتیی
حقیقت ؾیاُ ٍ ؾتیس بِ حقیقت ذاکؿتطی اًتقال هییابیس ٍ ّویِ چییع تیابـ انیل فیسم
قغقیت هیقَز زضرِی فضَیت افضای ییک هزوَفیِ ،اضظـّیایی ضا زض بیاظُ ][0,1

اذتیاض هیکٌس بطای هخال اضظـ ییک  )1بییاًگط فضیَیت کاهیل ٍ اضظـ نیتط نیتط)
بیاًگط فسم فضَیت کاهل اؾت ؾافی)23 :1388 ،

1- Fuzzy Inference System
 -2هیعاى حساقلی ٍ حساکخطی هتغیطّا
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جاهعِی آهاری ،حجن ًوًَِ ٍ ؽیَُی ًوًَِگیزی
هٌاعد  22گاًِی قْط تْطاى راهقِی آهاضی تحقید حاضیط ضا تكی یل هییزّیس
فالٍُ بط ایي بطای تحلیلّای ذیطز زاهٌیِ ،ؾیاکٌاى  18ؾیال ٍ بیاالتط قیْط تْیطاى ًییع
راهقِی آهاضی ایي تحقید ضا تك یل هیزٌّس
زض تحقید حاضط بطای تقییي حزن ًوًَِ اظ ًطمافعاض  pass1اؾیتتازُ قیسُ اؾیت
ضطیب اعویٌاًی کِ هحقد بطای ًوًَِ گیطی زض ًطم افعاض هصکَض ٍاضز کطزُ اؾیت0/999 ،
زضنس بِ ّوطاُ  0/001زضنس ضیطیب ذغیا اؾیت بٌیابطایي بیط اؾیاؼ  0/999زضنیس
اعویٌاى ٍ با حساقل اًحطاف اؾتاًساضز ٍ ذغای اًحطاف اؾتاًساضز ،حزن ًوًَِ ً 2400تط
هحاؾ ِ قسُ اؾت ،اها بط حؿب ضطٍضت ٍ ّوچٌیي کاّف ذغای ًوًَِگیطی ٍ حیصف
پطؾكٌاهِّای ًاقم ،حزن ًوًَِ بِ  2560هَضز افعایف یافت کیِ زض ًْاییت بیا حیصف
پطؾكٌاهِّای ًاقم 2538 ،پطؾكٌاهِ بطای تحلیل اًترا

قسًس

زض ایي پػٍّف اظ ضٍـ ًوًَِگیطی ذَقِای چٌس هطحلیِای هتٌاؾیب بیا حزین
اؾتتازُ قسُ اؾت؛ بسیي نَضت کِ زض ابتسا پٌذ هقیاض؛ هٌغقِی رغطافیایی قْطی ،هحلِ،
روقیت ،رٌؽ ٍ گطٍُ ّای ؾٌی پاؾرگَیاى هس ًؾط قطاض گطفتِ قسًس ابتسا قیْط تْیطاى
بِ زٍ هٌغقِ قوال ٍ رٌَ

تقؿین قس اظ آًزا کِ بط اؾاؼ اعالفیات هَریَز زض هطکیع

آهاض ایطاى حانل اظ ؾطقواضی فوَهی ًتَؼ ٍ هؿ ي ؾیال  ،1390تیطاکن روقیتیی زض
زٍ هٌغقِی فَ  ،تقطی اً ّوگي اؾت ،بِ ّط یک اظ هٌاعد فیَ هییعاى هؿیاٍی اظ حزین
ًوًَِ اذتهال یافت یقٌی بِ ّط ییک اظ هٌیاعد فیَ ً 1269تیط پاؾیرگَ اذتهیال
یافت با تَرِ بِ هییعاى ًؿی ت ًا بطابیط تقیساز ظًیاى ٍ هیطزاى زض ّیط هٌغقیًِ 630 ،تیط اظ
پاؾرگَیاى ضا هطزاى ٍ ً 639تط ضا ظًاى تك یل هیزٌّس زض ًْایت با تَظیـ ؾٌی حانیل
اظ ؾطقواضی فوَهی ًتَؼ ٍ هؿ ي ؾال  ،1390تقیساز ًوًَیِّیای هیَضز بطضؾیی بیِ
تت یک گطٍُ ّای ؾٌی زض ّط هٌغقِ بِ زؾت آهس ّوچٌییي الظم بیِ شکیط اؾیت کیِ زض
ًْایت با تَرِ بِ ًوًَِگیطی ذَقِای چٌس هطحلِای ،قف هٌغقِی قْطی قیْط تْیطاى
1- Power Analysis & Sample Size
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هٌغقِ  ،1هٌغقِ  ،2هٌغقِ  ،3هٌغقِ  ،15هٌغقِ  ،16هٌغقِ  )18بیِ فٌیَاى ًوًَیِ اًتریا
قسُ ٍ زض ازاهِ ،زض ّط هٌغقِ  3هحلِ ٍ زض هزوَؿ  18هحلِی قْط تْطاى هیَضز هغاهقیِ
قطاض گطفتٌس زض ّط هٌغقِ ً 423وًَِ اًترا

قسًس کیِ بیِ تٌاؾیب تیطاکن روقیتیی ّیط

هحلِ ،بِ تٌاؾب اظ بیي هحالت ّط هٌغقًِ ،وًَِگیطی بِ فول آهس
تعاریف عولیاتی هتغیزّا:1
عزهایِی اجتواعی:
هحقد بطای فولیاتی کطزى هتَْم ؾطهایِی ارتوافی ،تٌْیا بیِ ًؾطییات بَضزییَ هحیسٍز
ًكسُ اؾت بل ِ با بْیطُ گییطی اظ ًؾطییات هرتلیی ؾیطهایِی ارتویافی ٍ قی ِّیای
ارتوافی ٍ ّوچٌیي با عطح بطذی اظ ؾؤاالت ابسافی بِ قاذمؾاظی هتْیَم ؾیطهایِی
ارتوافی ه ازضت ٍضظیسُ اؾت فطایٌس قاذمؾاظی هتَْم ؾطهایِی ارتویافی هحلیِای
زض رسٍل قواضُی  1اضائِ قسُ اؾت
جسٍل ؽوارُی  :1فزایٌس ؽاذصعاسی هفَْم عزهایِی اجتواعی
هتغیز

گَیِّا

اتعاز اصلی اتعاز فزعی

تا چِ اًساظُ زض گطٍُّای ٍضظقی هحلِ فقاهیت هیکٌیس
رعوی

تا چِ اًساظُ زض بؿیذ هحلِ فقاهیت هیکٌیس
تا چِ اًساظُ زض قَضای هحلِ فقاهیت هیکٌیس

ؽثکِ رٍاتط

تا چِ اًساظُ زض هْواًی ّوؿایگاى ذَز قطکت هیکٌیس
غیز رعوی تا چِ اًساظُ زض تقاًٍی ّوؿایگاى ذَز فقاهیت هیکٌیس

عزهایِ

تا چِ اًساظُ زض گطٍُّای هصّ ی ّیأتّای هصّ ی) هحلِ فقاهیت هیکٌیس

اجتواعی

تا چِ اًساظُ زض رلؿات قطآى هحلِ قطکت هیکٌیس
تا چِ اًساظُ زض ًواظ روافت هؿزس هحلِ قطکت هیکٌیس
هذّثی تا چِ اًساظُ زض هطاؾن ازفیِی کویلً ،سبِ یا تَؾل ،زض هحلِ یا زض بیي ّوؿایِّا
قطکت هیکٌیس

هؾارکت

تا چِ اًساظُ بطای هطاؾن قبّای قسض زض هؿزس هحلِ قطکت هیکٌیس
عیاعی

تا چِ اًساظُ زض رلؿات قَضایاضی هحلِ قطکت هیکٌیس
تا چِ اًساظُ زض رلؿات ؾیاؾی کِ زض هحلِ تك یل هیقَز قطکت هیکٌیس

 1با تَرِ بِ حزن باالی هقاهِ ٍ ّوچٌیي ًؾط زاٍضاى ٍ ؾطزبیط هزلِ ،زض رساٍل قواضُ  ،2 ٍ 1تٌْا بِ تقساز اًیسکی اظ گَییِ
ّا رْت فولیاتی کطزى هتاّین اقاضُ قسُ اؾت هصا زض رسٍل قواضُ  3بِ تقساز انلی گَیِ ّا اقاضُ قسُ اؾت

تثییي عزهایِی اجتواعی هحلِای تَعط تزکیة گًَِّای هرتلف اتعاز123 / ...
هتغیز

گَیِّا

اتعاز اصلی اتعاز فزعی

تا چِ اًساظُ زض حتؼ هحیظ ظیؿت هحلِی ذَز تالـ هیکٌیس
اجتواعی

تا چِ اًساظُ زض ضفـ هك الت هحلِ قطکت هیًواییس
تا چِ اًساظُ حاضطیس زض کاضّای گطٍّی کیِ زض هحلیِ اًزیام هییقیَز قیطکت
ًواییس

تیي

تا چِ اًساظُ افتقاز زاضیس ّوؿایِّایتاى هَضز افتواز ّؿتٌس

ؽرصی تا چِ اًساظُ بِ زٍؾتاى هحلِ افتواز زاضیس
تا چِ اًساظُ هقتقسیس آزم تا اظ کؿی زض هحلِ بسی ًسیسُ اؾت باییس بیِ اٍ افتویاز
اعتواز
اجتواعی

تعوین

کٌس

یافتِ

اگط ضّگصضی زض هحلِ ،اظ قوا برَاّس تلتي ّوطاُ ذَز ضا بطای اضؾال پیاهیک ٍ
یا بطقطاضی تواؼ بِ اٍ بسّیس ،تا چِ اًساظُ اه اى زاضز ایي کاض ضا کٌیس

ًْازی یا
هسًی

کٌؼّای
یاریگزاًِ

تا چِ اًساظُ بِ قَضای هحلِتاى افتواز زاضیس
تا چِ اًساظُ بِ بؿیذ هحلِتاى افتواز زاضیس
تا چِ اًساظُ بِ قْطزاضی ًاحیِ افتواز زاضیس

زگزیاریّا تا چِ اًساظُ بِ هؿائل ٍ هك الت ّوؿایِّای ذَز گَـ هیکٌیس
تا چِ اًساظُ بِ ّوؿایگاى ذَز بطای پیسا کطزى کاض کوک هیکٌیس
ی
اقتصازی تا چِ حس زض هَاقـ ضطٍضی اظ ّوؿایِّا ٍؾیلِ قطو هیکٌیس
تا چِ اًساظُ ق ل اظ ؾتط بِ ّوؿایِتاى اعالؿ هیزّیس تا اظ ذاًِتاى هطاق ت کٌس
اجتواعی

صویویت

---

قوا تا چِ اًساظُ ّوؿایِّایتاى ضا ذَزی هیزاًیس
تا چِ اًساظُ با ّوؿایِّایتاى احؿاؼ زٍؾتی هیکٌیس

عزهایِی فزٌّگی:
زض تقطیی فولیاتی ؾطهایِی فطٌّگی اظ ؾِ بقس ؾطهایِی فطٌّگی تزؿین یافتیِ،
ؾطهایِی فطٌّگی فیٌیت یافتِ ٍ ؾطهایِی فطٌّگی ًْازیٌِ قسُ کیِ زض ًؾطییِی بَضزییَ
هَضز بطضؾی قطاض گطفتِ اؾت ،اؾیتتازُ قیسُ کیِ فطایٌیس قیاذمؾیاظی آى زض ریسٍل
قواضُی  2اضائِ قسُ اؾت
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جسٍل ؽوارُی  :2فزایٌس ؽاذص عاسی هفَْم عزهایِی فزٌّگی
هتغیز

گَیِّا

اتعاز اصلی
تا چِ حس هَؾیقی گَـ هیکٌیس
عزهایِی فزٌّگی
تجغن یافتِ

تا چِ حس بِ هَؾیقی فالقِهٌسیس
تا چِ حس زض فقاهیتّای ٌّطی قطکت هیکٌیس
تا چِ حس ذغاعی ٍ ًقاقی هیکٌیس
تا چِ اًساظُ ٍضظـ هیکٌیس
تا چِ اًساظُ کتا

عزهایِی فزٌّگی
عزهایِ

عیٌیت یافتِ

هغاهقِ هیکٌیس

تا چِ اًساظُ اظ ه لواى زض هٌعل ذَز اؾتتازُ هیکٌیس
تا چِ اًساظُ اظ نٌایـ زؾتی زض هٌعل ذَز اؾتتازُ هیکٌیس
تا چِ اًساظُ اظ تابلَّای ًقاقی زض هٌعل ذَز اؾتتازُ هیکٌیس

فزٌّگی

ؾغح تحهیالت چٌس کالؼ /ؾال تحهیل ًوَزُایس)
ؾغح تحهیالت پسض چٌس کالؼ /ؾال تحهیل ًوَزُاًس)
ؾغح تحهیالت هازض چٌس کالؼ /ؾال تحهیل ًوَزُاًس)
عزهایِی فزٌّگی
ًْازیٌِ ؽسُ

تا چِ حس زض کالؼّایی کِ هسضک یا گَاّیٌاهِ نازض هیکٌٌس قطکت کطزُ-
ایس
بِ غیط اظ آهَظـ ضؾوی هسضؾِای تا چِ اًیساظُ زٍضُّیای آهیَظـ فٌیی ٍ
حطفِای کاهپیَتطً ،قاقی ،ذغاعی ،ظباى ذاضری ،آضایكگطیً ،قكِ کكیی ٍ
) ضا گصضاًسُایس کِ بطای آى هسضک یا گَاّیٌاهِ نازض کطزُاًس

پایایی 1تحقیق:
زض تحقید حاضط بطای ؾٌزف پایایی ابعاض تحقید اظ ضطیب آهتای کطًٍ اخ 2اؾتتازُ قسُ
اؾت کِ ًتایذ آى زض رسٍل قواضُی  3اضائِ قسُ اؾت

1- Reliability
2- Cronbach's Alpha Coefficient

تثییي عزهایِی اجتواعی هحلِای تَعط تزکیة گًَِّای هرتلف اتعاز125 / ...

جسٍل ؽوارُی  :3ضزایة آلفای کزًٍثاخ اتشار تحقیق
هتغیز

اتعاز
اصلی

ق ِی
ضٍابظ

هكاضکت

ؾطهایِ افتواز
ارتوافی ارتوافی

اتعاز فزعی

اتعاز فزعیتز

ضؾوی
قطکت زض
فقاهیتّای روقی
غیط ضؾوی
اًساظُ ٍ ؽطفیت
ق ِی ّوؿایگاى
هصّ ی
ؾیاؾی
ارتوافی
بیي قرهی
تقوین یافتِ
ؾیاؾی
آهَظقی
ًْازی یا هسًی
هصّ ی
اقتهازی
-

کٌفّای
یاضیگطاًِ
نویویت
ؾطهایِی ههطف کاالّا
فطٌّگی
کاالّای
تزؿن
فطٌّگی
یافتِ
ؾطهایِی ههطف کاالّا
ؾطهایِ فطٌّگی
کاالّای
فطٌّگی فیٌیت
فطٌّگی
یافتِ
ؾطهایِی ههطف کاالّا
فطٌّگی
کاالّای
ًْازیٌِ
فطٌّگی
قسُ

ضزیة آلفای کزًٍثاخ

تعساز گَیِ

0/93

6
4

0/88

5

0/91

0/94

9
4
7
3
2
3
2
4
3
16

0/92
0/92
0/90
0/89
0/87
0/86

0/92
0/88
0/93
0/93

0/91
0/97

0/93
0/94

0/94
0/90
0/93

-

4
9
2

0/95
0/86

-

18
2

0/94
0/87

0/92

-

2
2

0/91
0/89

0/89

0/95
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یافتِّای تَصیفی:
 تَسیع زرصسی پاعرگَیاى ؽوال ؽْز تز حغة هیشاى تزذَرزاری اس عـزهایِیاجتواعی زر عطح هحلِ:
جسٍل ؽوارُی  :4تَسیع زرصسی پاعرگَیاى ؽوال ؽْز تز حغة هیشاى تزذَرزاری اس عزهایِی
اجتواعی زر عطح هحلِ
هتغیط

ابقاز

ابقاز

انلی

فطفی

ق ِ
ضٍابظ

ضؾوی 2/39 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 7/4 10/9 21/4 34/7 25/6
2/56 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4/0

0/94

غیط

9/9 10/0 41/1 35/0

ضؾوی
2/53 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/7

0/88

6/0 51/7 29/0

هصّ ی 2/65 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 5/1 11/3 17/3 26/9 39/4

1/05

هكاضکت ؾیاؾی 2/69 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2 6/8 17/3 16/5 30/7 28/5

1/14

ارتوافی 2/61 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4/0 13/9 14/8 32/7 34/6

1/01

2/65 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2

0/68

2/63 0/0 0/0 0/0 0/0 0/5 8/3 13/9 18/2 27/3 31/8

1/18

کل

9/6 47/9 40/0
بیي

ارتوافی

اؾتاًساضز
1/18

کل

ؾطهایِ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 10هیاًگیي

اًحطاف

9/6

2/3

قرهی
افتواز

تقوین

ارتوافی

یافتِ
ًْازی

2/66 0/0 0/0 0/0 0/0 1/4 11/3 15/4 22/1 24/2 25/6
6/7 50/5 41/5

1/3

2/62 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

1/37
0/62

یا هسًی
کل
کٌفّای
یاضیگطاًِ
نویویت
کل

-----

4/1 54/7 40/3

0/9

2/61 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

0/57

8/3 45/1 42/2

3/5

2/60 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/9

0/72

2/52 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 5/1 17/6 13/9 26/6 36/9

1/08

2/58 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

0/52

0/0 11/3 55/8 32/9

یافتِّای باال ًكاى هیزّس ،زض فیي حال کِ هیاًگیي ؾیطهایِی ارتویافی پاؾیرگَیاى قیوال
قْط  2 58اظ  10اؾت ،اها ًؿ ت هیاًگیي زض هیاى ابقیاز هرتلیی تكی یلزٌّیسُی اییي هْین
بطابط ًیؿت بٌابطایي زض حاهی کِ بقس «هكاضکت» باالتطیي قست پاؾدّا ضا بِ ذَز اذتهیال

تثییي عزهایِی اجتواعی هحلِای تَعط تزکیة گًَِّای هرتلف اتعاز127 / ...

زازُ اؾت ،بقس «نویویت» کوتطیي قست پاؾدّا ضا زض هیاى پاؾرگَیاى زاضاؾت
 تَسیع زرصسی پاعرگَیاى جٌَب ؽْز تز حغة هیشاى تزذَرزاری اس عزهایِیاجتواعی زر عطح هحلِ:
جسٍل ؽوارُی  :5تَسیع زرصسی پاعرگَیاى جٌَب ؽْز تز حغة هیشاى تزذَرزاری اس عزهایِی
اجتواعی زر عطح هحلِ
هتغیط

ابقاز

ابقاز

انلی

فطفی

ق ِی
ضٍابظ

ضؾوی

7/1 14/4 15/4 18/2 16/9 13/2 14/8 0/1 0/0 0/0

6/77

1/83

غیط

2/2 9/2 20/0 27/8 25/8 11/2 3/8 0/0 0/0 0/0

6/85

1/34

ضؾوی

کل
هكاضکت

2/0 8/2 17/6 31/6 26/9 10/7 0/3 0/0 0/0 0/0

6/82

1/27

هصّ ی

1/8 0/0 0/0 0/0

1/0 7/9 20/5 32/8 26/5 9/5

6/88

1/18

ؾیاؾی

3/5 12/9 19/2 23/3 18/4 15/6 6/5 0/3 0/2 0/0

6/84

1/57

ارتوافی 1/3 0/0 0/0 0/0

0/3 5/6 22/1 38/6 23/3 8/8

6/89

1/07

0/2 0/0 0/0 0/0

0/0 0/8 19/6 50/6 26/9 2/0

6/89

1/58

4/1 13/7 19/9 20/3 21/2 14/1 6/5 0/0 0/2 0/0

6/84

1/57

کل
بیي
ؾطهایِی
ارتوافی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 10هیاًگیي

اًحطاف
اؾتاًساضز

قرهی
افتواز

تقوین

ارتوافی

یافتِ

4/9 10/7 19/9 22/1 20/6 14/5 7/2 0/1 0/0 0/0

6/89

1/21

ًْازی یا 0/2 0/1 0/0 0/0

0/0 2/0 20/3 50/6 22/5 4/3

6/92

0/84

0/2 0/0 0/0 0/0

0/0 1/0 19/1 55/0 22/2 2/5

6/93

0/75

0/0 0/0 0/0 0/0

0/0 0/9 17/9 51/5 27/7 2/0

6/87

0/74

هسًی
کل
کٌفّای
یاضیگطاًِ
نویویت

-----

کل

3/2 12/2 20/6 25/0 19/7 14/1 5/0 0/2 0/0 0/0

6/91

1/48

0/0 0/2 11/0 67/1 21/5 0/2

6/89

0/57

0/0 0/0 0/0 0/0

یافتِّای باال ًكاى هیزّس ،زض فیي حال کیِ هییاًگیي ؾیطهایِی ارتویافی پاؾیرگَیاى
رٌَ

قْط  6 89اظ  10اؾت ،اها ًؿ ت هیاًگیي زض هیاى ابقاز هرتلیی تكی یلزٌّیسُی

ایي هْن بطابط ًیؿت بٌابطایي زض حاهی کِ بقس «افتواز ارتوافی» باالتطیي قست پاؾیدّیا
ضا بِ ذَز اذتهال زازُ اؾت ،بقس «ق ِی ضٍابظ» کوتطیي قست پاؾدّیا ضا زض هییاى
پاؾرگَیاى زاضاؾت
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 تَسیع زرصسی کل پاعـرگَیاى تـز حغـة هیـشاى تزذـَرزاری اس عـزهایِیاجتواعی زر عطح هحلِ:
جسٍل ؽوارُی  :6تَسیع زرصسی کل پاعرگَیاى تز حغة هیشاى تزذَرزاری اس عزهایِی
اجتواعی زر عطح هحلِ
هتغیط

ابقاز
انلی
ق ِی
ضٍابظ
کل

ابقاز
فطفی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

اًحطاف
 10هیاًگیي
اؾتاًساضز

ضؾوی 4/58 3/5 7/2 7/7 9/1 8/4 10/3 12/8 10/8 17/3 12/8
4/71 1/1 4/6 10/0 13/8 12/9 7/6 6/8 17/5 20/6 5/0
غیط
ضؾوی
4/68 1/0 4/1 8/8 15/8 13/4 7/2 6/3 14/5 25/8 3/0
هصّ ی 4/76 0/5 3/8 10/3 16/6 13/2 7/3 9/5 13/4 19/8 5/6

2/41
2/39

4/77
4/75
4/78
4/76

2/48
2/38
2/24
2/54

4/75 2/4 5/3 10/0 11/1 11/0 12/9 11/3 11/1 12/1

2/55

3/9 24/9 20/7

4/77 0/0 1/0 10/1 25/3 11/3 2/1

2/27

2/1 27/4 20/1
4/1 22/5 21/1

4/77 0/0 0/6 9/5 27/5 11/1 1/3
4/74 0/0 0/4 8/9 25/8 13/9 1/5

2/25
2/25

9/5 13/4 18/5
0/7 27/8 21/4

4/71 1/5 6/1 10/3 12/5 9/9 9/6
4/74 0/0 0/1 5/5 33/6 10/8 0/1

2/55
2/22

هكاضکت
ؾیاؾی 8/2
ارتوافی 6/9
ؾطهایِ
1/1
کل
ارتوافی
9/1
بیي
قرهی
تقوین 12/8
افتواز
ارتوافی یافتِ
ًْازی 0/7
یا هسًی
0/4
کل
1/7
کٌفّای
--یاضیگطاًِ
نویویت 8/7 ---
0/0
کل

14/3
16/8
20/0
16/7

15/5
16/8
24/0
13/0

11/9
8/1
4/9
10/7

11/2
6/3
1/1
10/8

9/3
11/7
13/4
10/7

11/7
19/3
25/3
10/2

9/6
11/0
9/8
9/9

6/6
2/8
0/4
6/9

1/7
0/3
0/0
2/0

2/67
2/43

یافتِّای باال ًكاى هیزّس ،زض فیي حال کِ هیاًگیي ؾطهایِی ارتوافی کیل پاؾیرگَیاى
 4 74اظ  10اؾت ،اها ًؿ ت هیاًگیي زض هیاى ابقاز هرتلی تك یلزٌّسُی ایي هْن بطابیط
ًیؿت بٌابطایي زض حاهی کِ بقس «هكاضکت» باالتطیي قست پاؾدّا ضا بِ ذیَز اذتهیال
زازُ اؾت ،بقس «ق ِی ضٍابظ» کوتطیي قست پاؾدّا ضا زض هیاى پاؾرگَیاى زاضاؾت

تثییي عزهایِی اجتواعی هحلِای تَعط تزکیة گًَِّای هرتلف اتعاز129 / ...

 تَسیع زرصسی پاعرگَیاى ؽوال ؽْز تز حغة هیشاى تزذَرزاری اس عـزهایِیفزٌّگی:
جسٍل ؽوارُی  :7تَسیع زرصسی پاعرگَیاى ؽوال ؽْز تز حغة هیشاى تزذَرزاری اس عزهایِی
فزٌّگی
هتغیط

ابقاز انلی

4 3 2 1

5

6

7

8

 10 9هیاًگیي

ؾطهایِی فطٌّگی 6/84 0/0 2/6 18/8 44/4 29/5 4/6 0/1 0/0 0/0 0/0

اًحطاف
اؾتاًساضز
0/87

تزؿن یافتِ
ؾطهایِی ؾطهایِی فطٌّگی 6/89 0/0 0/0 11/5 67/1 21/4 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0
فطٌّگی

0/56

فیٌیت یافتِ
ؾطهایِی فطٌّگی6/95 5/8 11/6 19/9 24/6 18/6 14/0 4/3 1/3 0/0 0/0 -

1/58

ًْازیٌِ قسُ
کل

6/92 0/0 0/5 18/2 55/9 24/3 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0

1/69

یافتِّای باال ًكاى هیزّس ،زض فیي حیال کیِ هییاًگیي ؾیطهایِی فطٌّگیی پاؾیرگَیاى
قوال قْط  6 92اظ  10اؾت ،اها ًؿ ت هیاًگیي زض هیاى ابقیاز هرتلیی تكی یلزٌّیسُی
ایي هْن بطابط ًیؿت بٌابطایي زض حاهی کِ بقس «ؾطهایِی فطٌّگی ًْازیٌِ قیسُ» بیاالتطیي
قست پاؾدّا ضا بِ ذَز اذتهال زازُ اؾت ،بقیس «ؾیطهایِی فطٌّگیی تزؿین یافتیِ»
کوتطیي قست پاؾدّا ضا زض هیاى پاؾرگَیاى زاضاؾت

 / 130فصلٌاهِی هطالعات جاهعِؽٌاذتی ؽْزی ،عال ّفتن ،ؽوارُ تیغت ٍ یکن ،سهغتاى 1395

تَسیع زرصسی پاعرگَیاى جٌَب ؽْز تز حغة هیشاى تزذَرزاری اس عزهایِی فزٌّگی:

-

جسٍل ؽوارُی  :8تَسیع زرصسی پاعرگَیاى جٌَب ؽْز تز حغة هیشاى تزذَرزاری اس عزهایِی
فزٌّگی
هتغیط

ابقاز انلی

2

1

4

3

5

6

7

 10 9هیاًگیي

8

اًحطاف
اؾتاًساضز

ؾطهایِی فطٌّگی 2/59 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 8/0 44/3 41/9 4/6
تزؿن یافتِ

0/74

ؾطهایِی ؾطهایِی فطٌّگی 2/69 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 6/9 56/1 36/2 0/8
فیٌیت یافتِ
فطٌّگی

0/60

ؾطهایِی فطٌّگی 2/65 0/0 0/0 0/0 0/0 0/4 10/7 14/1 24/4 29/7 20/7
ًْازیٌِ قسُ

1/27

2/65 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 7/6 50/5 41/4 0/5

0/62

کل

یافتِّای باال ًكاى هیزّس ،زض فیي حیال کیِ هییاًگیي ؾیطهایِی فطٌّگیی پاؾیرگَیاى
رٌَ

قْط  2 65اظ  10اؾت ،اها ًؿ ت هیاًگیي زض هیاى ابقاز هرتلیی تكی یلزٌّیسُی

ایي هْن بطابط ًیؿت بٌابطایي زض حاهی کِ بقس «ؾطهایِی فطٌّگی فیٌیت یافتیِ» بیاالتطیي
قست پاؾد ّا ضا بِ ذَز اذتهال زازُ اؾت ،بقیس «ؾیطهایِی فطٌّگیی تزؿین یافتیِ»
کوتطیي قست پاؾدّا ضا زض هیاى پاؾرگَیاى زاضاؾت
 تَسیع زرصسی کل پاعـرگَیاى تـز حغـة هیـشاى تزذـَرزاری اس عـزهایِیفزٌّگی:
جسٍل ؽوارُی  :9تَسیع زرصسی کل پاعرگَیاى تز حغة هیشاى تزذَرزاری اس عزهایِی فزٌّگی
هتغیط

ابقاز انلی
ؾطهایِی فطٌّگی
تزؿن یافتِ

ؾطهایِی

ؾطهایِی فطٌّگی

فطٌّگی

فیٌیت یافتِ
ؾطهایِی فطٌّگی
ًْازیٌِ قسُ

کل

1

2

3

4

5

6

7

8

 10 9هیاًگیي

اًحطاف
اؾتاًساضز

4/71 0/0 1/3 9/4 22/2 14/7 2/9 4/1 22/1 21/0 2/3

2/27

4/79 0/0 0/0 5/8 33/5 10/7 0/0 3/5 28/1 18/1 0/4

2/18

4/80 2/9 5/8 9/9 12/3 9/5 12/4 9/2 12/8 14/9 10/4

2/58

4/78 0/0 0/2 9/1 28/0 12/2 0/6 3/8 25/2 20/8 0/2

2/23

تثییي عزهایِی اجتواعی هحلِای تَعط تزکیة گًَِّای هرتلف اتعاز131 / ...

یافتِّای باال ًكاى هیزّس ،زض فیي حال کِ هیاًگیي ؾطهایِی فطٌّگی کیل پاؾیرگَیاى
 4 78اظ  10اؾت ،اها ًؿ ت هیاًگیي زض هیاى ابقاز هرتلی تك یلزٌّسُی ایي هْن بطابیط
ًیؿت بٌابطایي زض حاهی کِ بقس «ؾطهایِی فطٌّگی ًْازیٌِ قسُ» باالتطیي قست پاؾیدّیا
ضا بِ ذَز اذتهال زازُ اؾت ،بقس «ؾطهایِی فطٌّگیی تزؿین یافتیِ» کوتیطیي قیست
پاؾدّا ضا زض هیاى پاؾرگَیاى زاضاؾت
یافتِّای اعتٌثاطی:
تحلیل ٍاریاًظ اتعاز عزهایِی اجتواعی هحلِای زر ؽوال ٍ جٌَب ؽْز تْزاى
جسٍل ؽوارُی  :10تحلیل ٍاریاًظ عزهایِی اجتواعی هحلِای زر ؽوال ٍ جٌَب ؽْز تْزاى
هتغیز

هٌطقِ ؽْزی

تعساز

هیاًگیي

T

sig

عزهایِی اجتواعی

ؽوال

1269

2/88

-247/091

0/000

جٌَب

1269

6/75

رسٍل باال ًكاىزٌّسُی اذتالف هیاًگیي ؾطهایِی ارتوافی هحلِای ٍ ّوچٌیي ابقاز آى
زض قوال ٍ رٌَ

قْط تْطاى اؾت با تَرِ بِ هقیساض آظهیَى  )-247/091 Tهییتیَاى

بیاى کطز کِ هیعاى ؾطهایِی ارتوافی هحلِای زض قیوال ٍ رٌیَ

قیْط تْیطاى تتیاٍت

زاضز ّوچٌیي با تَرِ بِ ؾغح هقٌازاضی  )0/000هیتَاى گتت کِ تتاٍت هكاّسُ قیسُ
زض هیاًگیي ؾطهایِی ارتوافی هحلِای ،اظ ًؾط آهاضی هقٌازاض اؾت
تحلیل ٍاریاًظ اتعاز عزهایِی فزٌّگی زر ؽوال ٍ جٌَب ؽْز تْزاى
جسٍل ؽوارُی  :11تحلیل ٍاریاًظ اتعاز عزهایِی فزٌّگی زر ؽوال ٍ جٌَب ؽْز تْزاى
هتغیز

هٌطقِ ؽْزی

تعساز

هیاًگیي

T

sig

عزهایِی فزٌّگی

ؽوال

1269

6/77

182/265

0/000

جٌَب

1269

2/94

رسٍل قواضُی ً 11كاىزٌّسُی اذتالف هیاًگیي ؾطهایِی فطٌّگی زض قوال ٍ رٌیَ
قْط تْطاى اؾت با تَریِ بیِ هقیساض آظهیَى  )182/265 Tهییتیَاى گتیت کیِ هییعاى
ؾطهایِ ی فطٌّگی زض قوال ٍ رٌَ

قْط تْطاى تتاٍت زاضز ّوچٌیي با تَرِ بِ ؾیغح

هقٌازاضی  )0/000هی تَاى گتت کِ تتاٍت هكاّسُ قسُ زض هیاًگیي ؾطهایِی فطٌّگیی،
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اظ ًؾط آهاضی هقٌازاض اؾت
تحلیل رگزعیًَی ذطی چٌس هتغیزُ تزای تثییي عزهایِی اجتواعی هحلِای
بطای بطضؾی بْتط تأحیط ابقاز ؾطهایِی فطٌّگی ؾطهایِی فطٌّگی تزؿن یافتِ ،ؾیطهایِی
فطٌّگی فیٌیت یافتِ ،ؾطهایِی فطٌّگی ًْازیٌِ قسُ) بط ؾیطهایِی ارتویافی هحلیِای اظ
ضگطؾیَى ذغی چٌس هتغیطُ بِ قیَُ گام بِ گام اؾتتازُ قسُ اؾت کِ ًتایذ آى زض رساٍل
 13 ٍ 12آهسُ اؾت
جسٍل ؽوارُی  :12هسل رگزعیًَی تزای تثییي عزهایِی اجتواعی هحلِای
ضزیة

هسل

ّوثغتگی

ضزیة تعییي

ضزیة تعییي تعسیل ؽسُ

)Adjusted R Square (R Square

Anova
)(F

عطح
هعٌازاری

هسل ؽوارُی یک

)(R
0/814

0/663

0/663

4986/078

)(Sig
0/000

هسل ؽوارُی زٍ

0/821

0/675

0/674

2628/693

0/000

زض هسل ضگطؾیًَی گام بِ گام هتغیطّیای هؿیتقل کیِ بیطای ت یییي ؾیطهایِی ارتویافی
هحلِای نَضت گطفتًِ ،تایذ بِ زؾت آهسُ ًكاى هیزّس کِ زض هسل قواضُی  )1پؽ اظ
ٍضٍز اٍهیي هتغیط یقٌی ؾطهایِ ی فطٌّگی فیٌیت یافتِ کِ ٍاضز هسل قسُ ،اییي هتغییط بیِ
تٌْایی تَاًؿتِ  66/3زضنس اظ تغییطات ؾطهایِی ارتوافی هحلِای افطاز ضا پیفبیٌی کٌس
هسل قواضُی ً )2كاى هی زّس کِ پؽ اظ اضافِ قسى هتغیط ؾیطهایِی فطٌّگیی تزؿین
یافتِ ایي هقساض بِ  67/5زضنس افعایف یافتِ اؾت
جسٍل ؽوارُی  :13ضزایة تأثیز هسل ًْایی هتغیزّای هغتقل تزای عزهایِی اجتواعی هحلِای
ضزیة-

ضزیة

رگزعیًَی
هتغیزّا

غیز

Std.error

رگزعیًَی

عطح
T-value

اعتاًسارز

اعتاًسارز

هعٌازاری
)(Sig

)(Beta

)(B

هسل

هقسار ثاتت

9/593

0/071

ًْایی

عزهایِی فزٌّگی عیٌیت یافتِ

-0/631

0/036

-0/533

عزهایِی فزٌّگی تجغنیافتِ

-0/297

0/033

-0/260

136/038

0/000

-17/327

0/000

-8/990

0/000

تثییي عزهایِی اجتواعی هحلِای تَعط تزکیة گًَِّای هرتلف اتعاز133 / ...

رسٍل باال ًكاىزٌّیسُ ی ضیطایب تیأحیط هیسل ًْیایی هتغیطّیای هؿیتقل ت یییيکٌٌیسُی
ؾطهایِی ارتوافی هحلِای اؾت چٌاً یِ زض اییي هیسل ًكیاى زازُ قیسُ اؾیت ،هتغییط
ؾیطهایِی فطٌّگیی فیٌیییت یافتیِ  ٍ )-0/533هتغییط ؾییطهایِی فطٌّگیی تزؿین یافتییِ
 )-0/260بِ تطتیب ،بیكتطیي ٍ کوتطیي تأحیط ضا بط هتغیط ٍابؿتِ هصکَض زاضًس بایس اضافِ
ًوَز کِ اظ بیي ؾِ هتغیط ٍاضز قسُ بِ هقازهِی ضگطؾیًَی ،تٌْا هتغیط ؾیطهایِی فطٌّگیی
ًْازیٌِ قسُ اظ هقازهِ ذاضد قسُ اؾت ٍ ؾایط هتغیطّا زض هقازهِ باقی هاًیسُ اؾیت الظم
بِ شکط اؾت کِ تأحیط توام هتغیطّایی کِ زض هقازهیِ بیاقی هاًیسُاًیس ،بیط هتغییط ٍابؿیتِی
ؾطهایِی ارتوافی هحلِای هٌتی اؾت
تحلیل فاسی زازُّای تحقیق تا رٍیکزز ؽثکِّای عصثی هصٌَعی
ؽکل ؽوارُی  :1فضای کلی اس هعواری فاسی تا رٍیکزز ؽثکِّای عصثی هصٌَعی اتعاز
عزهایِّای فزٌّگی (عزهایِی فزٌّگی تجغنیافتِ ،عزهایِی فزٌّگی عیٌیت یافتِ ،عزهایِی
فزٌّگی ًْازیٌِ ؽسُ)
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ّواًغَض کِ زض ق ل باال هكاّسُ هییقیَز ،اظ ؾیوت چیپ ،الییِی اٍل هقیازیط انیلی
ٍضٍزی ؾطهایِی فطٌّگی تزؿن یافتیِ ،ؾیطهایِی فطٌّگیی فیٌییت یافتیِ ٍ ؾیطهایِی
فطٌّگی ًْازیٌِ قسُ) ٍاضز فضای فاظی هیقًَس زض الییِی زٍم ،هییعاى ٍ هقیازیط ابقیاز
ؾطهایِّای فطٌّگی زض ؾِ فاظ حساقلی ،هتَؾظ ٍ حساکخطی تقطیی قیسُاًیس زض الییِی
ؾَم ،قَافس ٍ هٌغد تطکیب ٍضٍزیّا با ی سیگط ق ل هیگییطز الییِی چْیاضم ،الییِی
هقازیط ذطٍریّایی اؾت کِ اظ هٌغد فاظی با ضٍی طز ق ِّیای فهی ی اؾیتٌتاد قیسُ
اؾت الیِ ی پٌزن ،هقازیط فاظی قیسُ ذطٍرییّیایی اؾیت کیِ اظ فضیای فیاظی قیسُ
ق ِّای فه ی ذاضد قسُ اؾت الیِی آذط ،ذطٍری قغقی ٍ ًْایی هقواضی ٍ فضای
ق ِ اؾت کِ فسزی بیي فاظ  0تا  10اؾت
زض ؾیؿتن اؾتٌتاد فاظی-ق ِّای فه ی ههٌَفی ،هقازیط ؾطهایِّای فطٌّگیی تزؿین
یافتِ ،ؾطهایِی فطٌّگی فیٌیت یافتِ ٍ ؾطهایِی فطٌّگی ًْازیٌیِ قیسُ زض قَافیس فیاظی
تقطیی قسُ ٍ زض هسل قطاض گطفتٌس اظ آًزایی کِ ًطمافیعاض هتلیب اییي اه یاى ضا فیطاّن
هی کٌس کِ زض هسهی ؾِ بقسی ،تغیییطات زض ٍضٍزی ٍ تغیییط ذطٍریی ضا هكیاّسُ کیطز،
تالـ کطزُاین کِ با تطکیب هیعاى ؾطهایِی فطٌّگی ًْازیٌِ قسُ ق یل اظ ٍضٍز بیِ هٌغید
فاظی ،تغییطات زٍ هتغیط ؾطهایِ ی فطٌّگی تزؿن یافتِ ٍ ؾطهایِی فطٌّگی فیٌیت یافتِ،
بِ فٌَاى ٍضٍزی ٍ هتغیط ؾطهایِی ارتوافی هحلِ ای ضا بِ فٌَاى ذطٍریی تؿیت کٌیین
زهیل تطکیب هیعاى ؾطهایِی فطٌّگی ًْازیٌِ قسُ ق ل اظ ٍضٍز بِ هٌغد فیاظی ،اییي هْین
اؾت کِ هیعاى ؾطهایِی فطٌّگی ًْازیٌِ قسُ زض هحالت قیوال ٍ رٌیَ

قیْط تْیطاى

ًعزیک بِ ّن بَزُ اها یازآٍض هی قَین کِ اذتالف هیاًگیي با تَرِ بِ آهیاضُی ٍ F ٍ T
ّوچٌیي ؾغح هقٌازاضی ،اظ ًؾط آهاضی هقٌازاض بَزُ اؾت) ٍ با تؿتی کِ هحقد زض هیسل،
با ٍضٍز ّط ؾِ هتغیط اًزام زازُ اؾت ،هتَرِ ایي هْن قیسُ اؾیت کیِ تغیییطات اؾاؾیی
هطبَط بِ ٍضٍزیّای ؾطهایِی فطٌّگی تزؿن یافتِ ٍ ؾطهایِی فطٌّگیی فیٌییت یافتیِ
اؾت ّوچٌیي اظ آًزایی کِ زض هسل ؾِ بقسی ،تٌْا زٍ هتغیط هیتَاًٌس آظاز باقٌس ،بیطای
رلَگیطی اظ هغَل قسى ،اظ اضائِی زٍ هسل بطای ّط فطضییِ نیطف ًؾیط قیسُ اؾیت ٍ
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نطفاً بِ اضائِی هسهی کِ ؾطهایِی فطٌّگی تزؿن یافتِ ٍ ؾطهایِی فطٌّگی فیٌیت یافتیِ
ٍضٍزیّای انلی آى ضا تك یل هی زّس ،ه ازضت ٍضظیسُ قسُ اؾت با ایي حیال ق یل اظ
ٍضٍز هقازیط ٍضٍزی بِ هٌغد ّای فاظی ،هیعاى حساقلی ٍ حیساکخطی ؾیطهایِی فطٌّگیی
ًْازیٌِ قسُ با زٍ ٍضٍزی ؾطهایِی فطٌّگی تزؿین یافتیِ ٍ ؾیطهایِی فطٌّگیی فیٌییت
یافتِ تطکیب قسُ اؾت با تَرِ بِ تَضیحات باال ،زض ق لی کِ زض ازاهِ اضائِ هیقَز ،بِ
بطضؾی تغییطات ٍضٍزیّا ٍ ذطٍری هیپطزاظین
ؽکل ؽوارُی  :2ذزٍجی عِ تعسی هسل تجزتی ،هقازیز ٍرٍزیّای فاسی ؽسُ (اتعاز عزهایِی
فزٌّگی) تِ ّوزاُ ذزٍجی عزهایِ اجتواعی زر عطح هحلِ

ّواًغَض کِ زض ق ل باال هكاّسُ هیقَز ،هحَض  Xهتقلد بِ ٍضٍزی اٍل یقٌی ؾطهایِی
فطٌّگی تزؿن یافتِ ٍ هحَض  Yهتقلد بِ ؾیطهایِی فطٌّگیی فیٌییت یافتیِ ٍ ؾیطهایِی
فطٌّگی ًْازیٌِ قسُ اؾت ّوچٌیي هحَض  Zبِ ذطٍری ؾطهایِی ارتویافی هحلیِای)
تقلد زاضز زض هسل ؾِ بقسی باال ،با تغییطات هقیازیط ٍضٍزیّیا زض هحیَضّیای ،Y ٍ X
تغییطات پسیس آهسُ زض هحَض ً Zوایف زازُ قس تواهی گطُّایی کِ زض ق ِّای فهی ی
ههٌَفی ٍرَز زاضزً ،كاىزٌّسُی بطذَضز ابقاز ؾطهایِّای فطٌّگی ؾطهایِی فطٌّگی
تزؿن یافتِ ،ؾطهایِی فطٌّگی فیٌیت یافتِ ،ؾطهایِی فطٌّگی ًْازیٌِ قیسُ) ٍ ّوچٌییي
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هیعاى ؾطهایِی ارتوافی هحلِای اؾت بطای قٌاؾایی هییعاى زقیید ؾیطهایِی ارتویافی
هحلِای ،هیتَاى اظ ّط یک اظ گطُّای ق ِی فه ی ههٌَفی ،ذظ فوَزی بیط هحیَض
 Zضؾن کطز
تحث ٍ ًتیجِگیزی:
بط اؾاؼ ًؾطیات بَضزیَ ،ؾطهایِی فطٌّگی هزوَفِای اظ حطٍتّای ًوازیي اؾت کِ اظ
یک ؾَ بِ هقلَهات کؿب قسُای بطهیگطزز کِ بِ ق ل ضغ یتّیای پاییساض اضگاًیؿین،
حاهت زضًٍی قسُ بِ ذَز هیگیطًس زض ظهیٌِی ذانی زاًف زٍؾت بیَزى ،بیا فطٌّی
بَزى ،بِ ظبا ى ٍ ًحَ بیاى تؿلظ زاقتي ،رْاى ارتوافی ٍ ضهعگاى آى ضا قٌاذتي ٍ ذیَز
ضا زض ایي رْاى آقٌا زیسى ٍ )؛ اظ ؾَی زیگط ،بِ نَضت هَفقیتّای هیازی ،ؾیطهایِ
بِ حاهت فیٌیت یافتِ تابلَّا ،کتا ّا ٍ ) رلَُ هیکٌس؛ زض ًْایت ؾیطهایِی فطٌّگیی
هیتَاًس بِ حاهت ًْازیٌِ قیسُ زض راهقیِ بیِ نیَضت فٌیاٍیي ٍ هیساضک تحهییلی بیِ
اؾتقسازّای فطز فیٌیت ب ركس راهقِای کِ چٌیي باظقٌاؾیی ضا افیالم هییًواییس ،آى ضا
ًْازیٌِ هیکٌس ٍ بطایف رایگاُ تقییي هیًوایس
ؾطهایِ ی فطٌّگی بسٍى کَقف قرهی کؿب ًویقَز ٍ بِ اضث بطزُ ًویقیَز ،بل یِ
اظ راًب فاهل کاض عَالًی ،هساٍم ٍ پیگیطی ٍ فطٌّی پیصیطی ضا هییعل یس ٍ بیا ّیسف
رعئی اظ ذَز کطزى ،اظ آى ذَز کطزى آى ضا بِ قاهب ذَز کكیسى ،بِ فٌیَاى چییعی کیِ
ٍرَز ارتوافی اٍ ضا تحَل هیبركس
ٍاضح ٍ ه طّي اؾت کِ زض هیساى هَضز ًؾط بَضزییَ ،افیطازی کیِ اظ ؾیطهایِی فطٌّگیی
باالتطی بطذَضزاض ّؿتٌس هیکَقٌس تا ؾطهایِی فطٌّگی ذَز ضا بِ کاض گیطًیس ٍ آى ضا بیا
بْطُگیطی اظ فطآیٌس ّای گًَاگًَی هاًٌس ههطف ،ق ِ ضٍابظ ٍ

بِ ضخ زیگطاى ب كیٌس

ٍ با ایي کاض ذَز ضا اظ زیگطاى هتوایع ؾاظًس بط اؾاؼ ًتایذ تحقیید حاضیط ،زض ؾیاکٌاى
هحالت قوال ٍ رٌَ

قْط تْطاى ًیع ایي پسیسُ هكاّسُ قسُ اؾیت افیطازی کیِ زاضای

ؾطهایِی فطٌّگی باالتطی بَزُاًس ًیع کَقیسُاًس تا با ت سیل ایي "زاقیتي" بیِ "بیَزى "،
ذَز ضا هتوایع اظ زیگطاى ؾاظًس
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یافتِّای تحقید حاضط ًكاى زازُاًیس کیِ هییعاى ؾیطهایِی ارتویافی هحلیِای قیوال ٍ
رٌَ

قْط تْطاى زاضای تتاٍت بؿیاض ظیازی اظ ی سیگط ّؿتٌس بیا تَریِ بیِ فطؾیایف

قسیس ؾطهایِی ارتوافی هحلیِای زض قیوال قیْط تْیطاى ،بریفّیای زٍهتیی اظ ق ییل
قْطزاضی ّای هٌاعد ،قْطزاضی برفّا ٍ قَضایاضیّای هحالت بایس با بطًاهیِضییعی ٍ
تْیِ بطًاهِ ای هسٍى زض ؾغَح کَتاُ هست ،هیاىهست ٍ بلٌسهست بیِ افیعایف ؾیطهایِی
ارتوافی هحلِای ؾاکٌاى قوال قْط کوک کٌٌس
ؾطهایِی ارتوافی زض ؾغح هحلِ کاضکطزّای گًَاگًَی زاضًس ٍ بؿیاضی اظ ًیاظّای افطاز
ضا بطعطف هیکٌس بِ عَض هخال ،زض قْطّا ٍ هحلِّیایی کیِ ضٍابیظ ّوؿیایگی فویید ٍ
گؿتطزُ ای زاضًس ،چٌیي احؿاؾی ٍرَز زاضز گاُ بطذی اظ افطاز زض هحالت فقیطًكیي ییا
«رٌَ

قْط» احؿاؼ هیکٌٌس کِ هحلِقاى «حال ٍ َّای هقٌَی» زاضز ٍ زض فول ًَفی

ضضایت ٍ ذطؾٌسی اظ ظًسگی روقی ٍ هحلِای زاضًیس ظییطا زض هَققییتّیا ٍ هزیاهؽ
قازی ٍ ؾَگَاضی ،یاض ٍ غورَاض ّن ّؿتٌس
افعایف هیعاى ؾیطهایِی ارتویافی زض راهقیِ ،زاضای پیاهیسّیای هخ تیی اظ ق ییل کیاّف
ّعیٌِّای زؾتیابی بِ اّساف هكتطک ،تؿْیل تقیاهالت ارتویافی ٍ کیٌفّیای روقیی،
افعایف هكاضکت ّای ارتوافی ،افعایف هیعاى افتواز ارتوافی ،بطقطاضی پیًَسّای قَی ٍ
هٌؿزن ارتوافی هیاى افضای راهقِ ،افعایف هیعاى ؾیالهت رؿیوی ٍ ضٍاًیی افضیای
راهقِ ،افعایف کٌتطل ارتوافی ٍ کاّف ًؿ ی اًحطافات ارتوافی ٍ

اؾت فیالٍُ بیط

ایي بؿیاضی اظ هؿائل ٍ هك الت قْطی ضیكیِ زض کیاّف کوییت ٍ کیتییت ؾیطهایِی
ارتوافی زض ؾغح هحالت قْطی زاضز بطای هخال تحقیقی زض ایاالت هتحسُ اهطی ا ًكیاى
زازُ اؾت کِ ؾطهایِی ارتوافی با ًطخ رطمّای ذكًَتآهییعی هاًٌیس قتیل ٍ حویالت
قسیسّ ،و ؿتگی هٌتی زاضز هیٌسؾتطٍم )1111 :2003 ،1بٌابطایي با تَرِ بِ هغیاه ی کیِ
اضائِ قس ،هی تَاى بِ اّویت ٍرَز هیعاى باالیی اظ ؾطهایِی ارتوافی زض هحالت قیْطی
پی بطز
1- Lindstrom
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ی ی اظ کلیسیتطیي ًْازّایی کِ هیتَاًس زض افعایف هیعاى ؾیطهایِی ارتویافی هحلیِای
کوک فطاٍاًی کٌس ،ؾطاّای هحلِ ّؿتٌس زض ؾطاّای هحلِ ،بِ آهَظـّیای حیَظُّیای
هرتلی زض ؾغح ٍؾیقی هیپطزاظًس ایي ؾطاّا با بطًاهِضییعیّیای زقیید هییتَاًٌیس بیِ
افعایف هیعاى ؾطهایِ ی ارتوافی هحلِای کوک کٌٌس با افعایف هیعاى ؾطهایِی ارتوافی
هحلِ ای ،بؿیاضی اظ هك التی کِ زض هحالت قْطی ٍرَز زاضًس ،هیعاًكاى کاّف هییابس
ٍ زض حاهت بؿیاض ذَق یٌاًِ اظ بیي هیضٍز
ضؾاًِ ی هلی با تَرِ بِ بطز بؿیاض ظیاز ٍ ّوچٌیي هراع اًی کِ زاضز هیتَاًس زض ایي هْن
تأحیطگصاض باقس اه تِ قْطزاضی ٍ بطًاهِضیعاى ارتوافی بایس بطًاهِضیعیّای زقیقیی اًزیام
زٌّس چطا کِ زض هَاضزی ،ضؾاًِّا بطای افعایف ٍ یا کاّف پسیسُای زؾیت بیِ اقیساهات
ظزُ اها ًتیزِ ی آى کاهالً هق َؼ بَزُ اؾت کاهالً ع یقی اؾت کِ بطای فولییاتی کیطزى
بؿیاضی اظ بطًاهِّا ٍ حتی بطای عطحضییعی بطًاهیِّیا ٍ تقیییي ذیظ هكییّیا باییس بیِ
هترههاى اهط ضرَؿ کطز
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اجتواعی (تا ًزمافشار  ،)SPSSتْطاىً :كط آگاُ

-

ؾیسهي ،اؾتیَى  )1392کؾاکؼ آرا زر جاهعِؽٌاعی ،تطروِی ّازی رلیلی ،چیا قكین،
تْطاىً :كط ًی

-

قاضؿ پَض هحویَز  )1385عٌجؼ عزهایِی اجتواعی زر اعتاى هاسًسراى (هٌاطق ؽـْزی ٍ
رٍعتایی) ،اًتكاضات ؾاظهاى هسیطیت ٍ بطًاهِ ضیعی هاظًسضاى

-

قوافی ،فلی  )1383تَععِی اجتواعـات هحلـِای ٍ تـأثیز آى تـز تَاًوٌسعـاسی ًظـام
هسیزیت ؽْزی ،چکیسُی هقاالت ّوایؼ تَععِ هحلِای ،تْطاى :قْطزاضی تْطاى

-

نسید ؾطٍؾتاًی ،ضحوت اهلل  )1372تزرعی رٍاتـط ّوغـایگی زر ؽـْز تْـزاى ،تْیطاى:
هؤؾؿِی هغاهقات ٍ تحقیقات ارتوافی

-

نسید ؾطٍؾتاًی ،ضحوت اهلل؛ ًیویطٍظیً ،یَضٍظ  )1389بطضؾیی اضت یاط بییي هكیاضکت زض
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ضٍابظ ّوؿایگی ٍ احؿاؼ اهٌیت زض هحالت قْط هكْس ،فصـلٌاهِی زاًـؼ اًتظـاهی ،ؾیال
زٍاظزّن ،قواضُی زٍم ،نم 185-220
-

علَفیٍ ،حیس  )1386زضآهسی بط راهقِقٌاؾی تَهیس ازبی پی یط بَضزییَ ،هجلـِی ایٌتزًتـی
ذَاًؼ.

-

فیَضی ،غالهطضا  )1388ؾ ک ظًسگی تلَیعیًَی ٍ ههطف ،فصلٌاهِی فزٌّگـی -زفـاعی
سًاى ٍ ذاًَازُ ،ؾال پٌزن ،قواضُی  ،16نم 143-167

-

ف َّیً ،انط  )1384پی یط بَضزیَ :پطؾواى زاًف ٍ ضٍقٌت طی ،هجلـِی علـَم اجتوـاعی
زاًؾگاُ فززٍعی هؾْس ،نم141-161

-

فیلس ،راى  )1388عزهایِی اجتواعی ،تطروِی غالهطضا غتاضی ٍ حؿییي ضهضیاًی ،چیا
زٍم ،تْطاى :اًتكاضات کَیط

-

هطیسی ،هحوسضضا  )1391عاسهاى اجتواعی ٌّز زر ایـزاى ،پاییاىًاهیِی زٍضُ زکتیطا ،اؾیتاز
ضاٌّوا :حؿیي ابَاهحؿي تٌْایی ،زاًكگاُ آظاز اؾالهی ٍاحس تْطاى هطکع

-

هوتاظ ،فطیسُ  )1383هتَْم ع قِ اظ زیسگاُ بَضزیَ ،پضٍّؾٌاهِی علَم اًغاًی ،قیواضُی -42
 ،41نم 149-160

-

ٍاکٍَاًت ،هَهیک  )1379پیز تَرزیَ ،زر هتفکـزاى تـشرگ جاهعـِؽـٌاطٍ ،یطاؾیتِی ضا
اؾتًَع ،تطروِی هْطزاز هیطزاهازی ،تْطاىً :كط هطکع

-

یَؾتی ،فلی؛ ًَغاًی ،هحؿي؛ حزاظی ،هْال  )1388اًؿزام زض ق ِّیای ّوؿیایگی قیْط
هكْس ،هجلِی جاهعِؽٌاعی ایزاى ،زٍضُی زّن ،قواضُی  ،1نم 161-138

Bourdieu, p and Wacquant. L (1992) An Invitation to Reflexive Sociology,
Cambridge: polity press.
Bourdieu. P, (1993), Sociology in Question, Translated by Richard Nice,
SAGE Publication.
Bourdieu. P, Wacquant. L, (2002), an Invitation to Reflexive Sociology, Polity
Press.
Lindstrom. M, Merlo. J, Ostergren. P. O (2003) Social capital and sense of
insecurity in the neighbourhood: a population-based multilevel analysis in
Malmo, Sweden, Social Science & Medicine, 56, PP 1111-1120.
Wellman. B. (1979), The Community Question: The Intimate Networks of East
Yorkers, The American Journal of Sociology, Vol.84, No.5. PP.1201-1231.

