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چکیدُ

تاظاضٞا ست ٖٛفمطات ضٟط ایطا٘ی ٔحسٛب ٔیض٘ٛس  ٚاظ عطفی سطٔایٝی ارتٕاعی ت ٝعٛٙاٖ
ظیطتٙای تٛسعٝی التػازی ٞط رأع ٝضٙاذت ٝضس ٚ ٜاظ آٖ ت ٝعٛٙاٖ حطٚت ٘أطیی یااز ٔایوٙٙاس
ٕٟٔتطیٗ ٔسأِ ٝای و ٝزض تاظاضٞای رسیس ٘سثت ت ٝتاظاضٞای سٙتی زیسٔ ٜیضٛز تٛر٘ ٝىطزٖ تاٝ
سطٔایٝی ارتٕاعی است؛ اظ ایٗ ضٞ ٚسف پژٞٚص حاضط تطضسی ٔ ٚمایساٚ ٝضاع ت ساطٔایٝی
ارتٕاعی تا استفاز ٜاظ چٟاض ضاذع ضٚاتظ ارتٕااعی اعتٕااز ارتٕااعی ٔطااضوت ارتٕااعی ٚ
ٔطاضوت التػازی زض تاظاضٞای سٙتی  ٚرسیس ت ٝعٛٙاٖ ٕ٘ایٙاسٌاٖ ز ٚپااضازایٓ ٔتفااٚت؛ یعٙای
سٙت ٔ ٚسض٘ سٓ زض ضٟط اغفٟاٖ است؛ رأعٝی آٔاضی ساوٙاٖ تاظاض سٙتی ٔ ٚزتٕع پاضن ضٟط
اغفٟاٖ است ضٚش تحم ك تٛغ فی -تحّ ّی تٛز ٚ ٜتا ضٚش ٔ سا٘ی  ٚاستفاز ٜاظ پطسطاٙأ ٝتاٝ
ٌطزآٚضی زازٜٞا پطزاذت ٝضس ٜاست تطای تزعی ٚ ٝتحّ ُ زازٜٞا اظ آظٔ T ٖٛاستفاز ٜضس ٜاسات
و٘ ٝطاٖ اظ تفاٚت ٔعٙازاض ت ٗ ضااذعٞاای ساطٔایٝی ارتٕااعی زض ز ٚتااظاض ساٙتی  ٚرسیاس
اغفٟاٖ است زض تٕاْ ضاذعٞا سغح سطٔایٝی ارتٕاعی زض تااظاض ساٙتی اغافٟاٖ ٘ساثت تاٝ
ٔزتٕع پاضن تاالتط است زض ٔ اٖ عٙاغط واِثسی تاظاض اغفٟاٖ ٔسارس ٘مص عٕسٜای زض افعایص
تعأالت ایزاز أ ٙت ٔ ٚطاضوت افطاز  ٚت ٝتثع آٖ افعایص سغح سطٔایٝی ارتٕاعی زاض٘اس؛ تاٝ
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 -2استازیاض ضٟطساظی زا٘طٍاٙٞ ٜط اغفٟاٖ

m.mohammadi@aui.ac.ir

 -3واضضٙاس اضضس تط٘أ ٝضیعی ضٟطی زا٘طٍا ٜعالٔ ٝعثاعثایی تٟطاٖ
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عثاضتی ٔسارس زض ٘مغٝی تٕطوع تاظاضٞای سٙتی ٞستٙس ٕٞچ ٗ ٙتطو ة ساذتاض ذغی تااظاض تاا
واضتطی ظٔ ٗ پ طأ ٖٛآٖ ٚیژٌیٞای ضٟطساظی ایٗ تاظاض ٕٞچ ٖٛپ ازٜٔساضی ضا تمٛیات ٕ٘اٛزٜ
و ٝایٗ ٔٛضز ٘ ع زض افعایص سغح سطٔایٝی ارتٕاعی زض تاظاض سٙتی اغفٟاٖ ٔؤحط است
کلید ٍاصُّا :تاظاض اغفٟاٖ تاظاض سٙتی سطٔایٝی ارتٕاعی ٔزتٕع پاضن ٔغاِعٝی تغث می

هقدهِ
تاظاض ت ٝعٛٙاٖ تستط ضىٌُ طی فعاِ ت ٞای التػازی ضٟط زض س ط تىأاُ تااضیری
ذٛز زچاض تغ طاتی ضس ٜاست ایٗ تغ طات پس اظ ظٟٛض ٔسض٘ سآ ضاطایظ ذاغای تاٝ
ذٛز ٌطفتٝا٘س  ٚت ٝتثع آٖ واضوطزٞای تاظاض ضا ٘ ع تحات تاأح ط لاطاض زازٜا٘اس تاظاضٞاا زض
ٌصضت ٚ ٝلثُ اظ ظٟٛض ٔسض٘ سٓ عال ٜٚتط واضوطزٞاای التػاازی  ٚواِثاسی واضوطزٞاای
ارتٕاعی ذاغی ضا ٘ ع زاضا تٛزٜا٘اس وإٞ ٝا ٗ ٔٛضاٛر اضظش  ٚا ٕٞات تاظاضٞاا ضا زض
ٌصضت ٝزٚچٙساٖ ٔیوطز اضطف ا ٕٞت تاظاضٞا ضا تاا حاسی ٔایزا٘اس وا ٝآٖ ضا زض وٙااض
ٔسزس رأع ضٟط ت ٝعٛٙاٖ یىی اظ اضواٖ اغّی ضٟط ٔعطفی ٔیوٙاس ااضاطف )18:1353
زض ٚالع ٔیتٛاٖ ٌفت ٔحالت ضٟطٞای اسالٔی ٘ ع ٚظ فٝی أىاٖ عطضاٝی ذاسٔات ضا
تٚ ٝس ّٝی تاظاضٞا تطای ساوٙاٖ ذٛز ٔ ٟا ٔیٕ٘ٛز٘س اض ری  )66:1382یىای اظ ٔساا ُ
ارتٕاعی و ٝزض ٌصضت ٝزض تاظاضٞا تس اض لٛی عُٕ ٔیٕ٘ٛز ٜاسات ساطٔایٝی ارتٕااعی
ٔٛرٛز زض ایٗ تاظاضٞا تٛز ٜو ٓٞ ٝاو ٖٛٙض٘ٚسی ض ٚت ٝواٞص ت ٝذٛز ٌطفتا ٝاسات  ٚتاٝ
تثع آٖ عّٕىطز تاظاضی ٞا ٘ ع وأالً تاا زٚضٞ ٜاای لثاُ ٔتفااٚت ضاس ٜاسات  ٚاٍِٞٛاای
ٔطاضوت ٔصٞثی و ٝزض ٌصضت ٝتس اض پط ضً٘ تٛزٜا٘س تغ ط وطزٜا٘اس اوطااٚضظیاٖ )2117
اظ سطٔایٝی ارتٕاعی زض ساَ ٞای اذ ط ت ٝعٛٙاٖ ظیطتٙای تٛسعٝی التػاازی ٞاط رأعاٝ
یاز ٔیضٛز  ٚتٛسظ ٘ظطیٝپطزاظاٖ زض حٛظٜی ضٟطساظی  ٚرأعاٝضٙاسای ضاٟطی ٔاٛضز
تحج  ٚپژٞٚص لطاض ٌطفت ٝاست تاظاض سٙتی ضٟط اغفٟاٖ تا ٝعٙاٛاٖ یىای اظ تاظاضٞاای
سٙتی  ٚتاضیری ؤ ٝیتٛاٖ اظ آٖ ت ٝعٛٙاٖ ٕ٘ٝ٘ٛی واأّی اظ تاظاضٞاای ساٙتی ٘ااْ تاطز
تٛا٘ست ٝاست تا حس ظیازی ٚیژٌیٞای ٌصضت ٝذٛز ضا حفظ ٕ٘ایس  ٚایٗ زض حااِی اسات
و ٝتا تٛسعٝی ضٟط اغفٟاٖ ضاٞس تٚ ٝرٛز آٔسٖ ٔىاٖٞاای رسیاسی ٞسات ٓ وا ٝزیٍاط
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ٕ٘یتٛاٖ ٘اْ تاظاض تط آٖٞا ٟ٘از چطا و ٝت٘ ٝظط ٔیضسس ٚیژٌایٞاای ایٍ٘ٛٙأ ٝىااٖٞاای
رسیس تا آ٘چ ٝو ٝزض تاظاضٞای سٙتی ٚرٛز زاضز ٔتفاٚت است تا تٛر ٝتٔ ٝساا ُ ٔغاط
ضس ٜزض پژٞٚص حاضط سعی ضس ٜت ٝضٚش تغث می ت ٝسٙزص ٔ عاٖ سطٔایٝی ارتٕااعی
زض تاظاض سٙتی ضٟط اغفٟاٖ ت ٝعٛٙاٖ ٕ٘ایٙسٜی سٙت ٔ ٚطوع ذطیس رسیس پاضن ت ٝعٙاٛاٖ
ٕ٘ایٙسٜی ٔسض٘ سٓ پطزاذت ٝضٛز تٙاتطایٗ ٕٟٔتاطیٗ اٞاساف تحم اك حاضاط عثاضتٙاس اظ:
ضٙاسایی  ٚتحّ ُ عٛأُ ٔؤحط تط ضىٌُ طی ساطٔایٝی ارتٕااعی زض تاظاضٞاای ساٙتی ٚ
ٔطاوع ذطیس رسیس ضٙاسایی عٛأُ تضع ف ساطٔای ٝی ارتٕااعی زض تاظاضٞاای ساٙتی ٚ
ٔطاوع ذطیس رسیس  ٚتطضسی تفاٚت ٚضع ت سطٔایٝی ارتٕاعی زض تاظاض سٙتی اغفٟاٖ ٚ
ٔزتٕع ذطیس پاضن
پیطیٌِی تحقیق
زض ٔ اٖ تطذی اظ ٔغاِعاتی و ٝاضتثاط ٘عزیىی تا ٔٛضٛر پژٞٚص زاض٘س ٔیتٛاٖ تأ ٝاٛاضز ظیاط
اضاضٕٛ٘ ٜز ا٘ ىس  ٚتاِٗ 1ا )1997ت ٝز٘ثاَ ا٘ساظ ٌٜطی سطٔایٝی ارتٕاعی زض پاٙذ ٔٙغما ٝزض
ِٚع رسیس رٛٙتی تا ت ٝواضٌ طی یه پ ٕایص ٘ 68فط ٜتٛز٘س آٖٞاا ٞطات عٙػاط ٌساتطزٜی
ٔطتٛط تا سطٔایٝی ارتٕاعی ضا ضٙاسایی وطز٘س و ٝعثاضتٙاس اظٔ :طااضوت زض رأعأ ٝحّای

2

پ ٘ٛسٞای ٕٞسایٍی 3پ ٘ٛسٞای ذا٘ٛازٌی  ٚزٚساتاٖ 4پ ٘ٛاسٞای وااضی٘ 5طااط زض تافات
ارتٕاعی 6احساس اعتٕاز  ٚأ ٙت 7تحٕاُ تٙاٛر ٚ 8اضظشٞاای ظ٘اسٌی 9ا٘ا ىس  ٚتااِٗ
زضیافتٙااس زض ٔمایساا ٝتااا ساا٘ ٝاح ااٝی ٔطوااعی واا ٝپ ٕااایص ضااس٘س زض وااُ ضااٟطٞای
ضٚسااتاییاٚیاالً٘ بطتاای ٚ 11ز٘ ّ ىاا )11ٗ ٛتاا ٝعااٛض لاتااُ ٔالحظااٝای ٔمااازیط ت طااتطی اظ
1- Onyx and Bullen
2
- Participation in local community
3
- Neighbourhood Connections
4
- Family and Friends Connections
5
- Work Connections
6
- Proactivity in a social context
7
- Feelings of Trust and safety
8
- Tolerance of Diversity
9
- Value of Life
10
- West Wyalong
11
- Daniliquin
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سطٔایٝی ارتٕاعی ضا زاضتٙس أا زض لثاَ تحُٕ تٛٙر آٖ لسض زض سغح تاال زضرٝتٙسی ٘طس٘س
پااٛض رعفااط  ٚزیٍااطاٖ ا )1391زض ٔماِاا ٝای تااا عٙااٛاٖ «٘مااص سااطٔایٝی ارتٕاااعی زض
ٚضع ت التػازی تاظاضٞای سٙتی زض ایطاٖ» پس اظ تث ٗ ٔفا ٓ ٞسطٔایٝی ارتٕاعی زض ذااضد
اظ وطٛض  ٚزض ایطاٖ تاظاضٞای سٙتی زض ضٟطٞای تعضي ٕٞچ ٖٛتٟطاٖ تثطیع  ٚاغافٟاٖ ضا اظ
ٔٙظط ضاتغٝی سطٔایٝی ارتٕاعی ٚ ٚضع ت التػازی آٖٞاا ٔاٛضز پاژٞٚص لاطاض ٔایزٙٞاس
ٕٟٔتطیٗ ٘تایذ پژٞٚص ایٗ است و ٝتاظاضٞای سٙتی تا زاضتٗ وسثٝای اغ ُ ٔتسیّٗ ٔ ٚعتٕاس
پایٍاٜٞای زیٙی ٕٞچٔ ٖٛسارس  ٚتىایای لسیٕی  ٚتٛر ٝتٔ ٝطاسٓ ٔصٞثی ٘سثت تا ٝفضاای
ٔسضٖ ا ٚتیتٛر ٝت٘ ٝىات ٔصوٛض) زض عا َٛظٔااٖ ٔٛفاك تا ٝوساة ساطٔایٞٝاای ٔغّاٛب
ارتٕاعی ٌطزیسٜا٘س و ٝزض ض٘ٚك التػازی آٖٞا ٘مص ٔؤحطی زاضت ٝاست
ت طٔ عی 1أ )2115عتمس است و ٝسطٔایٝی ارتٕاعی تٛسظ تٛضزیٔ 2ٛفْٟٛسااظی ضاسٜ
ضس ٚ ٜسپس تٛسظ وّٕٗ ٚ 3پ٘ٛتااْ 4تٛساع ٝیافتا ٝاسات  ٚآٖ ضا تا ٝعٙاٛاٖ ٔزٕٛعاٝای اظ
اضتثاعات ارتٕاعی وٙٔ ٝاتعی ضا تأٔ ٗ ٔیوٙٙس تطضسی ٔیٕ٘ایس تا تٛرا ٝتا ٝتعطیاف  ٚاتعااز
ضاذعٞای سطٔایٝی ارتٕاعی تٛٙرٞای لاتُ تطضسیای زض ٔ اٖ ٔحمماٖ ٚرٛز زاضز ٔؤِاف
ٔع اض ٘ظطی سطٔایٝی ارتٕاعی ضا ٕٞا٘ٙس یه زض ٖٚزاز ٔ ٟٓتطای تٛساعٔ ٝایزا٘اس زازٜٞاای
ٔغاِعٝی حاضط اظ یه پ ٕایص سطاسطی زض آٔطیىا ااستطاتژی تٛسعٝی التػاازی  ٚظیطتٙاای
واضآفطیٙی) اظ  317ضٚستا استفاز ٜضس ٜو ٝتٛسعٝی ارتٕاار ٔحّای ٔٛفم اتآٔ اعی ضا تزطتاٝ
ٕ٘ٛزٜا٘س اٌستطش تزاضتٞای ٔٛرٛز  ٚیاا ایزااز تزااضتٞاای رسیاس یاا ٞاط ز٘ )ٚماص
سطٔایٝی ارتٕاعی ضا تٚ ٝس ّٝی رساوطزٖ ٔف ْٟٛزض س ٝسغح ذطز ٔ ا٘ی  ٚوالٖ تاا زض٘ظاط
ٌطفتٗ ٔىُٕ تٛزٖ س ٝسغح آظٔٔ ٖٛیوٙس عٛأُ تطضسای ضاس ٜپ ٘ٛاسٞای ارتٕاار ٔحّای
عثاضتٙس اظٔ :طاضوت ضٟط٘ٚساٖ ٘ٛر ضٞثطی اعا٘ٝی ٟ٘ازٞای ٔااِی ٔزٕٛعاٝای تاطای ایزااز
تس ٟالت وٙص رٕعی تطای حُ ٔٛضٛعات ٔ ٚاِى ت ٔحّی ٔحمك تا ضٚش اساتٙثاط چٙاس
ٔتغ ط ٜضٌطس ٘ٛی ٘ت زٔ ٝیٌ طز و ٝسطٔایٝی ارتٕااعی زض ساغ ٛذاطز ٔ اا٘ی  ٚواالٖ زض
1

- Tirmizi
- Bourdieu
3
- Colman
4
- Putnam
2
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تالشٞای تٛسعٝی ارتٕاعی ٔحّی ٘مص ٔٛفم تآٔ عی زاضز تٛیژ ٜزض پ ٘ٛاسٞای ارتٕااعی
اعا٘ٝی ٔؤسسات ٔاِی ٔزٕٛعٝای تطای ایزاز تس ٟالت وٙص رٕعی تطای حُ ٔٛضاٛعات
ٔ ٚاِى ت ٔحّی وٕه تطای ٔٛفم ت تٛسعٝی ارتٕاعات ٔحّی
ذاٚضی  ٚزیٍطاٖ ا )1391زض ٔماِٝای تا عٛٙاٖ «تطضسای تاأح ط ضااذعٞاای ساطٔایٝی
ارتٕاااعی تااط ٚضااع ت التػااازی ٔحّااٝ؛ ٔغاِعااٝی ٔااٛضزی ٔحّااٝی عااالب» پااس اظ شوااط
ضاذعٞای ٔؤحط تط سطٔایٝی ارتٕاعی ت ٝضٚش ٔ سا٘ی  ٚتاا اساتفاز ٜاظ پطسطاٙأ ٝتا ٝایاٗ
٘ت ز ٝضس س ٜا٘س و ٝضاذعٞای ضثىٝی ارتٕاعی اعتٕااز ارتٕااعی ٔطااضوت ٕٞ ٚچٙا ٗ
سٗ افطاز ٛ٘ ٚر اعتمازات زیٙی ضاذعٞای ٔ ٚ ٟٓتأح طٌصاضی تط ٍ٘أ ٜطااضوتی سااوٙاٖ زض
فعاِ تٞای التػازی اضتطاوی است ٕٞچ ٗ ٙت ٝایٗ ٘ت ز ٝزست پ سا ٕ٘ٛز ٜا٘اس واٞ ٝاط چاٝ
ضاذعٞای سطٔایٝی ارتٕاعی اضتما یاتس ٚضاع ت التػااز اضاتطاوی تا ٗ سااوٙاٖ افاعایص
ذٛاٞس یافت
تا تٛر ٝت ٝپ ط ٝٙی شوط ضسٔ ٜطاٞس ٜضس و ٝپاژٞٚصٞاای غاٛضت ٌطفتا ٝیاا تاٝ
رایٍا ٜسطٔایٝی ارتٕاعی زض تاظاضٞا ٘پطزاذتٝا٘س یا ت ٝغٛضت تغث می سطٔایٝی ارتٕاعی
ضا زض تاظاضٞای سٙتی  ٚرسیس ٔٛضز تطضسی لطاض ٘سازٜا٘س؛ تٙاتطایٗ زض پاژٞٚص حاضاط تاا
تٟط ٌٜطی اظ ضاذع ٞای ارتٕاعی -التػازی تا ٝتفااٚت تا ٗ ساطٔایٝی ارتٕااعی زض
تاظاضٞای سٙتی  ٚرسیس زض ٞط اغفٟاٖ پطزاذت ٝضس ٜاست
رٍش تحقیق
ضٚش تحم ك اظ ٘ظط ٞسف واضتطزی -تٛساعٝای  ٚاظ ٘ظاط ضٚشضٙاسای تٛغا فی-
تحّ ّی است ٘حٜٛی ٌطزآٚضی زازٜٞا ت ٝغٛضت پ ٕایطی است و ٝت ٝوٕاه پطسطاٙأٝ
اتعاز ٔرتّف ٔٛضٛر ٔٛضز سٙزص لطاض ٌطفت ٝاسات رأعاٝی آٔااضی ٔاٛضز اساتفازٜی
تاظاضیاٖ ٔ ٚغاظٜزاضاٖ سٙتی اغفٟاٖ ٔ ٚزتٕع ذطیس پاضن ضاٟط اغافٟاٖ ٞساتٙس وا ٝتاا
استفاز ٜاظ فطٔ َٛوٛوطاٖ تٔ ٝحاسثٝی حزٓ ٕ٘ ٝ٘ٛپطزاذت ٝضاس ٚ ٜتاسیٗ تطت اة حزآ
ٕ٘٘ 114 ٝ٘ٛفط تطای ٞط یه اظ رأعٞٝای ٔٛضز استفاز ٜتطآٚضز ٌطزیس
زض ٔطحّٝی تعس ت ٝتطضسی ضٚایی  ٚپایایی تحم ك پطزاذتٔ ٝیضٛز تٙٔ ٝظٛض تطضسی
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ضٚایی ٔحتٛایی اتعاض سٙزص پطسطٙأٞ ٝای ٔٛضز ٘ظط زض اذت اض ز٘ ٜفط اظ غااحثٙظطاٖ ٚ
ٔترػػاٖ أط زض حٛظ ٜی ٔٛضز ٘ظط لطاض ٌطفت ٘ظط آٖ ٞاا زضتااض ٜی ضٚایای پطسطاٙأٝ
ٔخثت تٛز ٜاست تسیٗ تطت ة پطسطاٙأٞ ٝاای ٔاٛضز اساتفاز ٜزض پاژٞٚص زاضای ضٚایای
ٔحتٛایی  ٚغٛضی وافی تٛزٜا٘س تطای تطضسی ضٚایای سااظ ٜپاژٞٚص حاضاط غاطفاً تاٝ
تطضسی ٕٞسا٘ی زض٘ٚی سؤاالت اظ عطیك ٔحاسثٝی پایاایی تاا تٛرا ٝتا ٝضاطیة آِفاای
وط٘ٚثاخ پطزاذت ٝضس و٘ ٝتایذ زض ظیط شوط ضس ٜاست ٔ ٚمساض ضطیة آِفای وط٘ٚثاخ تطای
تٕاْ ٔتغ طٞا تا سغح ٔعٙازاضی تاال لاتُ لث َٛاست
جدٍل ضوارُی  :9ضزیب آلفای هتغیزّا
ًام هتغیز

تؼداد آیتنّای طزح ضدُ

آلفای کزًٍباخ

ضٚاتظ ارتٕاعی

11

1/821

اعتٕاز ارتٕاعی

9

1/717

ٔطاضوت ارتٕاعی

6

1/719

ٔطاضوت التػازی

8

1/764

هباًی ًظزی پضٍّص
سزهایِی اجتواػی
ٔف ْٟٛسطٔایٝی ارتٕااعی اظ زٞاٝی  91یىای اظ ٔفاا ٓ ٞوّ اسی عّا ْٛارتٕااعی
ٌطزیس تٌٝ٘ٛ ٝای و ٝیىی اظ تأح طٌصاضتطیٗ ساذتٞای ٘ظطی زضحٛظٜی رأعاٝضٙاسای
عّ ْٛالتػازی  ٚعّا ْٛس اسای زضآٔاس أاا ِفاظ ٔ ٚعٙاای ساطٔایٝی ارتٕااعی لاسٔت
عااٛال٘یای زض عّاا ْٛارتٕاااعی زاضز ا ِٚا ٗ تاااض زض ساااَ  ِ 1916ااساری ٞا٘ فاااٖ 3زض
٘ٛضتٞٝایص ت ٝواض تطز ا ٚتطای ت اٖ ا ٕٞت ٔطاضوت ارتٕاعی زضاضتما عّٕىطز ٔاساضس
تٔ ٝف ْٟٛسطٔایٝی ارتٕاعی ٔتٛسُ ضس  ٚآٖ ضا تسیٌٗ ٝ٘ٛتٛغ ف وطز:
«آٖ زست ٝاظٔفإّٛٔ ٓ ٞسی و ٝزض ظ٘سٌی ضٚظٔطٜی افاطاز ا ٕٞات تسا اضی زاضز یعٙای
ٔػاحثت ٕٞطاٞی ٔطاٚز ٜارتٕاعی ت ٗ افطاز ٚذا٘ٛازٜٞا و ٝیاه ٚاحاس ارتٕااعی ضا ضاىُ
ٔیزٙٞس اٌط یه فطز تا ٕٞسایٝی ذٛز اضتثاط تطلطاض وٙس ٚآٖ ز ٚتا ٕٞسایٍاٖ زیٍاط اضتثااط
تطلطاض ساظ٘س زض ایٗ غٛضت یه ا٘ثاضت اظ ساطٔایٝی ارتٕااعی تاٚ ٝراٛز آٔاس ٜوا ٝذاٛز
ٔیتٛا٘س ٘ اظٞای ارتٕاعی فطز ضا تطآٚضز ٜساظز  ٚاظ ٘ظط ارتٕاعی ایٗ لاتّ ات ضا زضذاٛز زاضز
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و ٝتطای پ طثطز تٟتط ٔماغس ظ٘سٌی زضوُ ارتٕار عٕاُ وٙاس» اضاطیف اٖ حاا٘ی  )92:1381زض
ازت ات عّ ْٛس اسی رأعٝضٙاسی  ٚا٘ساٖضٙاسای  ٚساطٔایٝی ارتٕااعی تأ ٝزٕٛعاٝای
اظٙٞزاضٞا اضظشٞا ضثىٞٝا  ٚساظٔاٖٞایی اضاضٔ ٜیوٙس ؤ ٝطزْ اظ عطیك آٟ٘ا ت ٝتٛا٘ااییٞاا
 ٚظطف تٞا  ٚاستعسازٞای ذٛز ٔیضسٙس و ٝایٗ تٛا٘اییٞا تا ٝافاطاز لاسضت تػإ ٌٓ اطی ٚ
س استٌصاضی ٔیزٞاس أحساٙی تثطیاعی  ٚآلاا ٔحساٙی  )149:1389تطذای اظ ٔفااٚ ٓ ٞ
اٞساف سطٔایٝی ارتٕاعی زض رس َٚضٕاضٜی ٙٔ 2سضد است
جدٍل ضوارُی  :2هفاّین هحَری هٌدرج در تؼاریف سزهایِی اجتواػی
اضا  ٝوٙٙسٜ

ساَ

ٔفأ ٓ ٞحٛضی ٔٙسضد زضتعطیف

ٚاحس :فطزی
– رٕعی

ٞسف

٘ ت  ٚلػس ذ ط زٚستی عاللٙٔٝسی ٚ
فطز ذا٘ٛاز ٜساذتٗ ارتٕاعی ٔحّی
ٞا٘ی فاٖ  1116رصتٝی ز ٚسٛی ٝضٚاتظ ارتٕاعی احتطاْ
ا)community
ٌطٜٚ
ٔتماتُ ت ٕاضٌطی
رٗ
ر ىٛتع
وّٕٗ

 1961ضثىٞٝای ارتٕاعی ٔٙعىس زض ٕٞسایٍی
1991

٘ت ز ٝفطغت ساظ٘سٌی ذ ط عٕٔٛی
ساظٔاٖ زاٚعّثا٘ ٝساذتاض ارتٕاعی
زٚسٛیٍی

ٔٙاتع تاِمٚ ٜٛتاِفعُ ضثى ٝارتٕاعی آضٙایی
تٛضزیٚ ٛ
1992
پصیطفت ٝضسٖ
وا٘ت
پاتٙاْ

ٌط ٜٚضٟط

ٟ٘ازساظی ضثىٝساظی
ضثى ٝایزازفطغت

ٌط ٜٚفطز

ٚ 1115یژٌی ساظٔاٖ ارتٕاعی ضثى ٝارتٕاعی

ٔٙافع فطزی ٌطٞٚی

اضظشٞا ٙٞٚزاضٞای ب طضسٕی ٔطتطن ت ٗ
فٛوٛیأا 1118
اعضای ٌط ٜٚتعإٞ ٚ ٖٚىاضی
وٙصٌطاٖ تضٕ ٗ ٔٙافع عضٛیت ضثى-ٝ
پٛضتس 1998
ٞای ارتٕاعی

ِٚٚىان ٚ
٘اضایاٖ
پا٘تاْ

ٙٞزاضٞا ضثىٞٝا عُٕ رٕعی
پ ٘ٛسٞای افطاز ضثىٞٝای ارتٕاعی اضظش-
2111
ٞای زٚسٛی ٝلاتّ ت

٘ ت ذ ط ساذتاض ضٚاتظ ارتٕاعی ٔحتٛای
آزِط ٚو2112 ٖٚٛ
ضٚاتظ ارتٕاعی اعالعات ٘ ٚفٛش
اپ طاٖ ٕٞ ٚىاضاٖ )25-31 :1385

ٔٙافع فطزی
ساذتاض
ارتٕاعی

ٔٙافع رٕعی

ٌطٜٚ
ساذتاض
فطز ٌ ٚطٜٚ

ٔٙافع فطزی ٌطٞٚی
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ٕٟٔتطیٗ ٘ظطیات ٔغط زض ضاتغ ٝتا سطٔایٝی ارتٕاعی و ٝچااضچٛب ٘ظاطی پاژٞٚص ضا
تطى ُ ٔیزٙٞس ت ٝضط ظیط ٞستٙس
تٛضزی 1ٛزض تحج ا٘ٛار ساطٔای ٝتا ٝسا٘ ٝاٛر ساطٔایٝی التػاازی ساطٔایٝی فطٍٙٞای
سطٔایٝی ارتٕاعی اضاض ٜزاضز  ٚتمّ ُ ا٘ٛار سطٔای ٝت ٝساطٔایٝی التػاازی ضا وا ٝرٟااٖ
ٔثازالت تزاضی فطٔ ٚیواٞس اذتطار ساطٔایٝزاضی ٔایزا٘اس ساطٔای ٝتسات ٝتا ٝحاٛظٜی
فعاِ ت آٖ ٔیتٛا٘س ذٛز ضا ت ٝس ٝضىُ ت ٙازی زضآٚضز:
 -1ت ٝعٛٙاٖ سطٔایٝی التػازی و ٝتی زضً٘ ٔ ٚساتم ٕاً لاتاُ تثاسیُ تا ٝپا َٛاسات ٚ
ٔی تٛاٖ آٖ ضا ت ٝضىُ حمٛق ٔاِى ت ٟ٘ازی ٝٙوطز  -2ت ٝعٙاٛاٖ ساطٔایٝی فطٍٙٞای واٝ
تست ٝت ٝضطایظ ٔع ٗ لاتُ تثسیُ ت ٝسطٔایٝی التػازی است ٔ ٚایتاٛاٖ آٖ ضا تا ٝضاىُ
و ف تٞای آٔٛظضی ٟ٘ازی ٝٙوطز  -3ت ٝعٛٙاٖ سطٔایٝی ارتٕاعی و ٝاظ تعٟاسات اضٚاتاظ)
ارتٕاعی تطى ُ ضس ٚ ٜزض ضطایغی ٔع ٗ تا ٝساطٔایٝی التػاازی لاتاُ تثاسیُ اسات ٚ
ٔیتٛاٖ آٖ ضا ت ٝضىُ اِماب اضطافی ازض ضىُ اغاِت  ٚضٟطت) ٟ٘ازی ٝٙوطز
تٛضزی ٛزٛٔ ٚضز سطٔایٝی فطٍٙٞی  ٚسطٔایٝی ارتٕاعی ضا اضىاَ رسیس سطٔایٔ ٝی٘أاس
ٚی اظ ایٗ عطیك ٔیوٛضس زض ٘ظطیاٝی عٕأٛی تاظت ِٛاس ارتٕااعی زض رٛأاع پ طاطفتٝ
غٙعتی فطآیٙسٞایی ضا ٔطرع ٕ٘ایس و ٝتط اساس آٖ ٘ظٓ ٔ ٚحسٚزیتٞای ارتٕااعی زض
رأع ٝتٛسظ ساظ  ٚواضٞای ب طٔستم ٓ فطٍٙٞی اذط٘ٛت ٕ٘ازیٗ)  ٝ٘ ٚوٙتطَ ارتٕااعی
ٔستم ٓ  ٚلٟطآٔ ع ت ِٛس ضاٛز تٛضزیا ٛساطٔای ٝی ارتٕااعی ضا چٙا ٗ تعطیاف ٔایوٙاس:
عضٛیت زض یه ٌط ٜٚتطای ٞط یه اظ اعضایص اظ عطیك حٕایت یه سطٔایٝی رٕعای
غالح تی فطأ ٓٞی وٙس وا ٝآ٘ااٖ ضا ٔساتحك اعتثااض تأ ٝعاا٘ی ٔرتّاف وّٕأ ٝایوٙاس
اتٛضزی )1986 ٛاظ ٘ظط ِ ٗ 2سطٔای ٝی ارتٕاعی اظ س ٝراع تطاى ُ ضاس ٜاساتٙٔ :ااتع
ٟ٘فت ٝزض ساذتاض ارتٕاعی لاتّ ت زستطسی افطاز ت ٝایٗ ٌٙٔ ٝ٘ٛاتع ارتٕاعی  ٚاستفاز ٜیاا
ٌطزآٚضی ایٙٔ ٍٝ٘ٛٙاتع ارتٕاعی زض وٙصٞای ٞسفٕٙس٘س ٚی ٔٙاتع ٟ٘فتٛٔ ٚ ٝلع تٞاای
ضااثىٝای ضا ز ٚعٙػااط ٔفٟاأٛی ٟٔاآ سااطٔایٝی ارتٕاااعی لّٕااساز ٔاایوٙااس ٘ ٚتااایذ
- Bourdieu, P
- Lin, N

1
2
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سطٔایٌٝصاضی افطاز زض ضٚاتظ  ٚضثىٞٝای ارتٕاعی ضا زض اضتثاط تا زٛ٘ ٚر واٙص اتاعاضی
 ٚوٙص اظٟاضی عثمٝتٙسی ٔیٕ٘ایس اِ ٗ )2118
سطٔایٝی ارتٕاعی زض ٔثاحج وّٕٗ 1تٌٝ٘ٛ ٝای ٔتفاٚت تاا ٘ظاطات تٛضزیا٘ ٚ ٛااٖ ِا ٗ
است ت ٝاعتماز ا ٚسطٔایٝی ارتٕاعی ترطی اظ ساذتاض ارتٕااعی اسات وا ٝتا ٝوٙطاٍط
اراظٔ ٜیزٞس تا تا استفاز ٜاظ آٖ تٙٔ ٝافع ذٛز زست یاتس اوّٕٗ  )2115پاتٙاأْ 2فٟاْٛ
سطٔای ٝی ارتٕاعی ضا زض ٔم اسی ٔتفاٚت تا تٛضزی ٗ ِ ٛوّٕٗ تا ٝوااض ٔایتاطز اٌطچاٝ
تعطیف ا ٚاظ ٔف ْٟٛسطٔایٝی ارتٕاعی ٔستمالً تحت تأح ط وّٕٗ اسات اپاتٙااْ  )1993اٚ
سطٔای ٝی ارتٕاعی ضا فطاتط اظ ساغح فاطزی تا ٝوااض ٔایٌ اطز  ٚتا ٝچٍاٍ٘ٛی وااضوطز
سطٔایٝی ارتٕاعی زض ساغح ٔٙغماٝای ّٔ ٚای ٘ ٚاٛر تاأح طات ساطٔایٝی ارتٕااعی تاط
ٟ٘ازٞای زٔىطات ه  ٚزض ٟ٘ایت تٛسعٝی التػازی عاللٙٔٝس است
ٔثاحج فٛوٛیأا 3پ طأ ٖٛسطٔایٝی ارتٕاعی ٘ ع ٔا٘ٙس پاتٙاْ زض سغح واالٖ ز٘ثااَ ضاسٜ
است ا ٚسطٔای ٝی ارتٕاعی ضا زض سغح وطٛضٞا  ٚزض اضتثاط تا ضضس  ٚتٛسعٝی التػازی
آٖ ٞا ٔٛضز تطضسی لطاض زاز ٜاست؛ تٙاتطایٗ تعطیف ا ٚاظ سطٔایٝی ارتٕاعی ٘ ع عثعاً یاه
تعطیف رٕعی تٛز ٚ ٜسطٔایٝی ارتٕاعی تاٙٔ ٝعِاٝی زاضایای ٌاطٜٞٚاا  ٚرٛأاع تّمای
ٔی ٌطزز اپاتٙاْ  )1993فٛوٛیأا تطذالف زیٍط ٘ظطیٝپطزاظاٖ سطٔایٝی ارتٕااعی غاطفاً
تط ذػّت رٕعی سطٔایٝی ارتٕاعی تأو س ٔیوٙاس ساطٔایٝی ارتٕااعی ظیاط ٔزٕٛعاٝ
سطٔایٝی ا٘سا٘ی ٘ ست چطا و ٝایٗ ساطٔایٔ ٝتعّاك تاٌ ٝاطٜٞٚاسات ٘ا ٝافاطاز وااضوطز
سطٔای ٝی ارتٕاعی اتاظزٞی سطٔای )ٝزض ٘ظط ا ٚزض ساغح رأعا ٝاسات أ ٚعتماس اسات
ٔ عاٖ تاالی اعتٕاز زض یه رأع ٝپ سایص التػازی واضاتط است إٞ ٚچ ٗ ٙواضوطز زیٍط
سطٔای ٝی ارتٕاعی ضا زض سغح والٖ تمٛیت زٔٛوطاسی پایساض اظ عطیك تمٛیت رأعاٝی
ٔس٘ی ٔیزا٘س اپاتٙاْ )2111

1

- Colmen, S
- Putnam, R
3
- Fukuyama, F
2
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هؤلفِّای سزهایِی اجتواػی
-9ضبکِ :ضثىٞٝای ارتٕاعی تط ا٘ساظٔ ٚ ٜا ٞت ساطٔایٝی ارتٕااعی ٔؤحط٘اس  ٚآٖٞاا ضا
ٔیتٛاٖ ت ٝز ٚزست ٝضثىٞٝای ضسإی  ٚب اط ضسإی تمسا ٓتٙاسی واطز اظ ضاثى ٝتا ٗ
زٚستاٖ اعضا ذا٘ٛازٕٞ ٚ ٜسایٍاٖ تاا حضاٛض افاطاز زض ضاثىٞٝاای ٌساتطزٜتاط ٔا٘ٙاس
ا٘زٕٗٞا ٌ ٚطٜٞٚای زاٚعّثا٘ ٝضا زض تط ٔیٌ طز
-2اػتواد :اعتٕاز ٘ٛعی احساس است و ٝفطز ٘سثت ت ٝأطی زاضز ؤ ٝاٛضز تأی اس اسات
و ٝیه تعس آٖ اعتٕاز ارتٕاعی  ٚیه تعس آٖ اعتٕااز فاطزی اسات  ٚتاط ایاٗ اسااس اظ
اعتٕاز ض٘ٛس ٚ ٜاعتٕاز وٙٙس ٜغحثت ٔیضٛز چّثی اعتٕاز تعٕ ٓ یافت ٝضا ٔغط ٔیساظز
ا ٚاعتٕاز عاْ یا تعٕ ٓ یافت ٝضا زاضتٗ حسٗ ظٗ ٘سثت تٕٝٞ ٝی افطاز زض ضٚاتظ ارتٕاعی
ٔیزا٘س اتٛسّی ٛٔ ٚسٛی )36:1384
-4هطارکت :ضاطوت فعاال٘اٝی ا٘سااٟ٘ا زضح اات س اسای التػاازی  ٚفطٍٙٞای  ٚتاٝ
عٛضوّی تٕأی اتعاز ح ات است ٔطااضوت ارتٕااعی تا ٝآٖ زسات ٝاظ فعاِ تٟاای اضازی
زالِت زاضز و ٝاظعطیك آٖ اعضای یه رأع ٝزض أٛض ٔحّ ٝضٟط  ٚضٚستا ت ٝعٛضٔستم ٓ
یا ب طٔستم ٓ زض ضىُ زازٖ ح ات ارتٕاعی ٔطاضوت زاض٘س.

-5هطارکت اقتصادیٔ :ثتٙی تط التػاز اضتطاوی است و ٝزض تط ٌ ط٘اسٜی ٔثاازالت ب اط
٘مسی واالٞا  ٚذسٔات است التػاز اضتطاوی ع فی اظ ٕٞىاضیٞا  ٕٞ ٚاضیٞای ٔتماتاُ
ضا ضأُ ٔی ضٛز؛ تٍٙٞ ٝأی ؤ ٝعٙای ٔطرػی اظ ٛٞیت اضتطاویا ٚایٗ ٛٞیت اضتطاوی
ٔی تٛا٘س تط ٔثٙای پ ٘ٛسٞای ذا٘ٛازٌی لٔٛی رٙسا ت ٔٙعِات  ٚزضآٔاس تاضاس) ٚراٛز
زاضت ٝتاضس ایٗ ٌطایص زض لٛیتطیٗ ضىُ ٕٔىٗ ذٛز است التػاز اضتطاوی ت ٝحماٛق
 ٚتعٟسات ب طضسٕی أىاٖ ٔیزٞس تا زض ضثىٝی ٔعیتٞا  ٚپ ٘ٛاسٞای ٔتماتاُ ٌساتطش
یاتٙس اض٘ ٝضٛضت )112:1388

هطالؼِی تطبیقی سزهایِی اجتواػی در باسارّای سٌتی ٍ هزاکش ذزید جدید 979 /

جدٍل ضوارُی  :3ػولیاتی کزدى هتغیزّای هستقل ٍ ٍابستِ یافتِّای تَصیفی
ضاذص

ضاذص

اصلی

فزػی

گَیِ
حُ ٔطىالت ٔاِی تٛسظ زیٍطاٖ
حضٛض زض ٔطاسٕات ارطٗ ععازاضی سرٙطا٘ی  ) ٚضستٛضاٖ لٜٟٛذا٘اٝ
یا وافیضاج
ضاتغٝی زٚستا٘ ٝتا اعضای تاظاض
تعطیف واضٞای ضٚظا٘ٝی ذٛز تطای اٞاِی تاظاض
زازٖ پ َٛتطای وٕه ت ٝاٞاِی تاظاض
ٌطفتٗ وٕه ٔاِی اظ زیٍطاٖ
ضفت  ٚآٔس تا ٞاِی تاظاض
اعتٕاز ت ٝاٞاِی تاظاض
تا چ ٝحس ت ٝاٞاِی تاظاض پ َٛلطؼ ٔیز ٞس
زض ٔٛالع ٘ اظ اٞاِی تاظاض حاضط٘س ٔطا اظ ٘ظط ٔاِی ضٕا٘ت وٙٙس
ضٕا٘ت زض ٚاْ ٌطفتٗ تطای اٞاِی تاظاض

فزدی

أا٘ت زازٖ ٚسایُ ضرػی ت ٝاٞاِی تاظاض
ت ٝعٛض وّی اٞاِی تاظاض چمسض لاتُ اعتٕاز ٞستٙس
عُٕ وطزٖ ت ٝل ٚ َٛلطاضٞای ت ٗ ٔطزْ

اػتواد

پایثٙسی ت ٝحفظ ٍٟ٘ ٚساضی أا٘ات
تؼوین یافتِ

اعتٕاز ت ٝضٟط٘ٚساٖ
اعتٕاز ت ٝواضوٙاٖ ضٟطزاضی ٕ٘ایٙسٌاٖ ضٛضای ضٟط ٕ٘ ٚایٙسٌاٖ ٔزّس

ًْادی

ت ٝچ ٔ ٝعاٖ رٟت ضفع ٔطىالت اٞاِی تاظاض الساْ ٔیٕ٘ای س
اظٟاض ٘ظط تا زیٍطاٖ زض ٔٛضز ٔطىالت تاظاض
ضطوت زض فعاِ تٞای ٌطٞٚی
ٔطاضوت زض ٔطاسٓ ٔصٞثی
تٕایُ ت ٝعضٛیت زض واٖ٘ٞٛا  ٚتطىُٞای تاظاض

هطارکت

سپطزٌٜصاضی زض تا٘هٞای سغح تاظاض
سپطزٌٜصاضی زض لطؼ اِحسٞٝٙای سغح تاظاض
وٕه ٘مسی یا ب ط ٘مسی تٔ ٝسزس ٔحّٝ
زازٖ پ َٛت ٝغٛضت لطؼ اِحسٝٙ

هطارکت

وٕه زض أٛض ذ طیٝ

اقتصادی

ٔ عاٖ ضا ٜا٘ساظی غٙسٚق لطؼ اِحس ٝٙزض تاظاض
رٕعآٚضی وٕه ٞ ٚسایا تطای ٘ اظٔٙساٖ
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ضاذص

ضاذص

اصلی

فزػی

گَیِ
ضعایت لٛا٘ ٗ ضٟط٘ٚسی ا٘طیرتٗ ظتاِ ٝحفظ أٛاَ عٕٔٛی حفظ فضاای
سثع ) ٚ
تٚ ٝ ٟسایُ ٔ ٚایحتاد ٔٛضز ٘ اظ اظ وسث ٝتاظاض
ٔ عاٖ تٝ ٟی ٚاْ اظ تا٘ه یا ٔؤسسات لطؼ اِحسٝٙ
لطؼ وطزٖ پ َٛاظ اٞاِی تاظاض
ٔٙثع :ذاٚضی  ٚذاٚضی اٍ٘ ٚ )1391اض٘سٌاٖ

باسار
تعضی اظ زا٘طٕٙساٖ زض تعطیف تاظاض ٘ظطیات ذاغی ضا اضا ٕ٘ ٝاٛزٜا٘اس وا ٝتاا ساّ مٝی
ضرػی آٖٞا زض اضتثاط است  ٚزض ایٗ تاضٔ ٜی٘ٛیسٙس« :تاظاض ضا ت ٝاضتثأ ٜىاٖ عٕسٜفطٚضای
رایٍا ٜزاز  ٚستس یا ٔزٕٛعٝای ٔعازَ ٔطوع ذطیاس پٙساضاتٝا٘اس» یاا ایٙىا ٝتااظاض ضا یىای اظ
ٔحالت ضٟط پٙساضتٝا٘س و ٝچ ٖٛزیٍط ٔحالت ذا٘ٛازٜٞا ضا زض ذا٘ٝسطاٞای ذٛز رای ٔای-
زٞس  ٚزاضای تس ٟالت زضٖٚتافتی است ٔ ٚسزس ٔسضس ٝتى  ٝحس  ٝ ٙظیاضتٍا ٜظٚضذا٘اٝ
وتاترا٘ ٝلٜٟٛذا٘ ٝآب ا٘ثاض سماذا٘ ٝحٕاْ سإّا٘ی لػااتی ٘اا٘ٛایی  ٚزاضز ٙٞطٔٙاساٖ
ٙٞطپ طٍاٖ غٙعتٍطاٖ واضٚضظاٖ سٛزاٌطاٖ  ٚب ط ٜت طتط زض ایٗ ٔحٌّ ٝطز آٔاسٜا٘اس ٔحّاٝ
تاظاض :ترص التػازی  ٚزاز  ٚستس ترص غٙعتی  ٚت ِٛس ترص ٔساى٘ٛی  ٚذاا٘ٛازٌی زاضز
لّة التػازی ٔحّ ٝزض ضاستٞٝا چٟاضسٛقٞا سطاٞا ت ٓٞا ت ٕچٞٝا

 ٚحزطٜٞاا ٔایتپاس.

پطٚفسٛض ایٍٗ ٚیطت 1تاظاض ضٟطٞای ضطق اسالٔی ضا چ ٗ ٙتعطیاف ٔای وٙاس« :تااظاض ٔطواع
اغّی التػاز ضٟطٞای ضطق اسالٔی  ٚترص ٚیژ ٜی فعاِ تٟای وسة  ٚواض ساٙتی اسات واٝ
زض ٔطوع ضٟط لطاض زاضز» اایٍٗ ٚیطت ٙ ٞ ٚع  )127:1978ضاسات ٝیاا ٔحّاٝای اظ پ طاٚٝضاٖ ٚ
وسث ٝزض ضٟطٞای ضطلی ؤ ٝطوع حمُ ح ات التػاز تٛز ٚ ٜباِثااً زض ٘عزیىای ٔسازس اغاّی
ضٟط لطاض زاضز تاظاض ٔزٕٛع ٝتٙایی است تا پ ٘ٛسٞای لٛی فضایی  ٚواضوطزٞای التػازی واٝ
حاغُ تزٕع عٕسٜفطٚضاٖ ذطزٜفطٚضاٖ  ٘ ٚع ت ِٛسوٙٙاسٌاٖ اسات  ٚزض ٌصضاتٕٟٔ ٝتاطیٗ
ٔطوع اعالرضسا٘ی ٘ ع تٛز ٜاست ضىُ  ٚپ ىطٜی تاظاض زض ٞاط ضاٟطی ٔتفااٚت اسات تاطای

- Eugen Wirth

1
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ٔخاَ زض ذاٚضٔ ا٘ ٝت طتط ٌستطش ساغحی زاضاتٔ ٚ ٝحّای ٔسامف تاا سااذتٕاٟ٘ای رٙثای
اذاٖٞا) تطای تزاضت عٕس ٜاست واضوطز سى٘ٛتی ٘ساضز  ٚرٕع ت آٖ حاتت است زض حااِی
و ٝزض پاوستاٖ  ٚضٕاَ بطب ٙٞسٚستاٖ تطعىس تاظاضٞاا ذغای  ٚتاس ٖٚسامف ٞساتٙس ٚ
واضوطز ٔسى٘ٛی  ٓٞزاض٘س ازا٘طٙأ ٔٝط ٔ )81:1979حُ استمطاض ٔطزْ زض ضٟط ٘ ع اظ آبااظ تاط
پای ٝی ٌط ٜٚتٙسی لٔٛی  ٚلث ّٝای استٛاض تٛز زض وٛف٘ ٝرست ٔطزْ ضٟط ت ٝزٌ ٚط٘ ٜٚاعاضی ٚ
یٕٙی ااعطاب ضٕاِی  ٚرٛٙتی) تمس ٓ  ٚزض زٔ ٚحُ ا٘اح  ٝی ضطق ٘ ٚاح  ٝی بطب ٔسازس)
ساوٗ ضس٘س أا پس اظ ٔستی تط احط ٔطىالت ٘اضی اظ عثم ٝتٙسی ٔعتاٛض سااوٙاٖ وٛفا ٝضا تاٝ
ٞفت ٌط ٜٚتط پای ٝی اضتطاوات لٔٛی تمس ٓ وطز٘س ٞ ٚط ٌاط ٜٚضا زض ترطای راای زاز٘اس ٚ
تطزیسی ٘ ست وٞ ٝط ٌطٞٚی تطای ذٛز تأس سات  ٚتز ٟعات ضاٟطی چا ٖٛتااظاض  ٚحٕااْ
ساذتٙس اسّغاٖ ظاز)89:1381 ٜ
هحدٍدُّا ٍ قلوزٍّای هَرد هطالؼِ
باسار اصفْاى
٘مص تاظاض زض ساذتاض ضٟط اغفٟاٖ ٍ٘طضی ت ٝرغطاف ای تااضیری ایاٗ ضاٟط اسات زض
ضٟط اغفٟاٖ تطذی عٙاغط تاضیری ت ٝعّت عاسْ وااضایی  ٚپ طاأسٞای تااضیری تاا زذاِات
ا٘ساٟ٘ا اظ ت ٗ ضفت ٝأا تعضی اظ آٟ٘ا ٕٞچٙاٖ زست ٘راٛضز ٜتاالی ٔا٘اس ٜاسات زضن  ٚفٟآ
ساذتاض ضٟط اغفٟاٖ  ٚضٙاسایی ٞط چ ٝت طتط ایٗ پسیسٜی رغطاف ای ضٟطی ٔیتٛا٘اس تط٘أا-ٝ
ضیعاٖ ضٟطی ضا یاضی ٕ٘ٛز ٜآٖٞا ضا ت ٝحُ ٔطىالت  ٘ ٚاظٔٙاسیٟای رأعاٞ ٝاسایت ٕ٘ایاس؛
ٞسایتی و ٝتا شٚق  ٚسّ مٝی ایطا٘ی ٍٕٞاْ  ٚاظ ظیست ٔح ظ ٔٙاساثی تطذاٛضزاض تاضاس اٌاط
ض٘ٚس تط٘أٝضیعی أطٚظٜی ضٟط اغفٟاٖ ٔتىی ت ٝاغا َٛضٟطسااظی  ٚتط٘أاٝضیاعی ٌصضاتٝ
تاضس  ٚضٟطساظی سٙتی ایٗ ضٟط ت ٝعٛٙاٖ اٍِٛیی زض تٟساظی  ٚتاظساظی  ٚتٛسعٝی واِثاسی
آٖ ٔٛضز استفاز ٜلطاض ٌ اطز ضإٗ اح اای ٘ظااْ ضٟطسااظی ساٙتی وطاٛض ضاٌٜطاای حاُ
ٔطىالت ٔطتٛط ت ٝتس ٟالت ضٟطی ز٘ ای أطٚظ ٘ ع ذٛاٞس تٛز
غفٛیاٖ تا تأو س تط تٛسعٝی تزاضت  ٚاحساث ضاٜٞا  ٚواضٚا٘سطاٞا س است ضٟط٘طا ٙی
فعاِی ضا ز٘ثاَ وطز٘س زض  ٗ ٕٞضاستا اتتسا تا تٛسع ٚ ٝتاظساظی اغفٟاٖ ت ٝعٛٙاٖ یاه سإثُ
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ضٟطی آٖ ضا اٍِٛی س است ضٟطساظی ذاٛز لاطاض زاز٘اس ایاٗ اٍِا ٛتا ٝساطعت زض زیٍاط
ضٟطٞای وطٛض ت ٝارطا ٌصاضت ٝضس  ٚضٟطٞای رسیسی تا ٘مصٞای ٔرتّاف پاا تا ٝعطغاٝی
ٚرااٛز ٌصاضااتٙس أااا تزاااضی تااٛزٖ آٟ٘ااا ٞطٌااع تاا ٝتٛتااٝی فطأٛضاای سااپطز٘ ٜطااس
اضٕٙٞایی )142:1371
ساذتاض اغّی ضٟط اغفٟاٖ تط ٔحٛض تاظاض استٛاض تاٛز ٚ ٜلّاة تپٙاسٜی ضاٟط ضا سااذتٝ
است  ٚظ٘سٌی التػازی فطٍٙٞی س اسی ارتٕاعی ٔ ٚصٞثی ضا ت ٝعٟس ٜزاضز  ٚتاا ضاثىٝای
اظ زستطسیٞای تس اض ٔٙظٓ تٕاْ عٙاغط ضٟطی ضا ت٘ ٝحٛی زض تطٌطفتا ٝاسات زض حم مات
ضٟط اغفٟاٖ تط ضٚی ٔحٛضی استٛاض است و ٝتااظاض آٖ ضا تطاى ُ ٔایزٞاس ٕٞ ٚا ٗ ٔىااٖ
رغطاف ایی است و ٝت ٝعّت تٕطوع فعاِ تٞای التػازی ٔ ٚثازالت ارتٕاعی تٚ ٝراٛز آٔاسٜ
ایٗ حطوت ت ٝتاظاض ٛٞیت ذاغی ترط س ٜاست  ٚتی زِ اُ ٘ سات وا ٝابّاة ٘ٛیساٙسٌاٖ
ساذتاض ضٟطی ضا ٔثتٙی تط اغٔ َٛىا٘ عْ تاظاض ٔیزا٘ٙس ازضوٛش )41:1364

تصَیز ضوارُی  :9تصَیزی اس باسار سٌتی اصفْاى

هجتوغ ذزید پارک اصفْاى
ٔزتٕع پاضن اغفٟاٖ زض ساَ  1357تا ظیطتٙای ٔف س حسٚز ٔ 15111تطٔطتع احاساث
ٌطزیس ٜاست فضای ٔح غی ایٗ تاظاض تٌٝ٘ٛ ٝای عطاحی ضس ٜؤ ٝطارعااٖ  ٚذطیاساضاٖ
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عال ٜٚتط ذطیس اظ فضای سثع آٖ ٘ ع استفازٕٛ٘ ٜز ٚ ٜت ٝعٙاٛاٖ یىای اظ ٌطزضاٍاٜٞاای
اغفٟاٖ تا واضتطی اپاضن -تاظاض) ذٛز ضا ضٙاسا٘س ٜاست ایٗ ٔزٕٛع ٝضاأُ ٚ 411احاس
تزاضی است زض ضضتٞ ٝای پٛضان ساعت و ف  ٚوفص ِٛاظْ غٛتی  ٚتػٛیطی ِٛاظْ
ٔٛس می اسثاب تاظی ِٛ ٚاظْ وٛزواٖ واأپ ٛتط ٘ ٚاطْافاعاض ِ ٚاٛاظْ راا٘ثی وااز ٚی
ضستٛضاٖ  ٚفست فٛز ِٛاظْ اِتحطیط آضایطی  ٚتٟساضتی ٚضظضی ٕٞ ٚچٚ ٗ ٙاحسٞای
ذسٔاتی ضأُ پعضىاٖ ٔزاطب تاا ترػاعٞاای ٔرتّاف زفااتط ٟٔٙسسای  ٚتزااضی
ٔطاٚضاٖ أالن تطٌعاضوٙٙسٌاٖ ٔطاسٓ  ٚرطٗٞاا ٔؤسساات عىاسای  ٚف ّٕثاطزاضی اظ
ٔزاِس آضایطٍإ٘ ٚ ٜایٙسٌیٞا ٔطغ َٛت ٝفعاِ ت ٞستٙس

تصَیزضوارُی  :2تصَیزی اس هجتوغ ذزید پارک اصفْاى

آسهَى فزضیِّای پضٍّص
تطای تطضسی فطض ات پژٞٚص اظ آظٔ T ٖٛزٕ٘ٛ٘ ٚاٝی ٔساتمُ تاا فاطؼ تطاتاطی
ٚاضیا٘س ٞا استفاز ٜضس ٜاسات لثاُ اظ تطضسای فطضا ات تحم اك تا ٝتٛضا ح ٚضاع ت
اعالعات تٛغ فی پطزاذت ٝضس ٜاست
 9019Sectionتجشیِ ٍ تحلیل دادُّا با استفادُ اس آهار تَصیفی
زض رس َٚضٕاضٜی اٞ )4ط یه اظ ٚیژٌیٞای تٛغ فی پاسد زٙٞسٌاٖ ت ٝتفى ه تاظاض
سٙتی  ٚرسیس اضا ٌ ٝطزیس ٜاست
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جدٍل ضوارُی  :4آهار تَصیفی ٍیضگی پاسددٌّدگاى در باسار سٌتی ٍ جدید
ٚضع ت آٔاضی
ٚیژٌی
جٌسیت
سي
ًَع هالکیت

سطح تحصیالت

باسار جدید

باسار سٌتی
فزاٍاًی

درصد فزاٍاًی

فزاٍاًی

درصد فزاٍاًی

ٔطز

72

69/2

57

54/8

ظٖ

32

31/8

47

45/2

تاالی  41ساَ

79/8

83

31/7

32

پا ٗ  41ساَ

21/2

21

69/3

72

ضرػی

91

87/5

86

82/6

ضٙٞی -اراض ٜای

13

12/5

18

17/4

اتتسایی

57/6

61

1

1

س ىُ

7/6

8

13/4

14

زیپّٓ

27/8

29

46/1

48

ِ سا٘س

6/7

7

41/3

42

تا تٛر ٝت ٝرس َٚضٕاضٜی ا )4و٘ ٝسثت رٙسی پاسد زٙٞاسٌاٖ زض تااظاض ساٙتی ٚ
رسیس ضا ٘طاٖ ٔیزٞس؛ زض تاظاض سٙتی  69زضغس پاسادزٙٞاسٌاٖ ضا ٔاطزاٖ  31 ٚزضغاس
آٖٞا ضا ظ٘اٖ تطى ُ ٔیزٙٞس و ٝایٗ ٔ عاٖ ٘طاٖ ٔیزٞس و ٝرٕع ت باِاة ضا زض ٕ٘٘ٛاٝ
ٔطزاٖ تطى ُ زازٜا٘س ٕٞچ ٗ ٙزض تاظاض رسیس ٔطاٞسٔ ٜیضٛز و ٝایٗ س ٟٓتاطای ٔاطزاٖ
 55زضغس  ٚتطای ظ٘اٖ  45زضغس است ایٗ ٘ساثت ٘طااٖزٙٞاسٜی ٘ساثت تمطیثااً تطاتاط
رٙس ت پاسد زٙٞسٌاٖ زض تاظاض رسیس است
ٕٞچ٘ ٗ ٙسثت سٙی زض تاظاض سٙتی تاطای افاطاز  41سااَ  81زضغاس تاٛز ٚ ٜتاطای
پای ٗتط اظ  41ساَ  21زضغس است ایٗ ٘سثت ٘طااٖزٙٞاسٜی تااال تاٛزٖ ٔ ااٍ٘ ٗ ساٗ
پاسدزٙٞسٌاٖ زض تاظاض سٙتی است ٕٞچٙا ٗ زض تااظاض رسیاس ٘طااٖزٙٞاسٜی ٘ساثت 31
زضغس تطای افطاز تاالی  41ساَ  69 ٚزضغس تطای افطاز پاای ٗ تاط اظ  41سااَ اسات تاا
تٛر ٝت٘ ٝتایذ رسٔ َٚیتٛاٖ ٌفات وا ٝاوخطیات افاطاز زض تااظاض رسیاس زض ضزٜی ساٙی
پای ٗتط اظ  41ساَ لطاض زاض٘س
زض ضاتغ ٝتا ٘ٛر ٔاِى ت ٚاحسٞای تزاضی زض تاظاض سٙتی ٔطااٞسٔ ٜایضاٛز وا87ٝ
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زضغس ضرػی  13 ٚزضغس ٚاحسٞا ت ٝغاٛضت ضٙٞای -ارااضٜای ٞساتٙس ایاٗ ٘ساثت
٘طاٖزٙٞسٜی ٔاِى ت ضرػی اوخطیت ساوٙاٖ ٚاحسٞای تزاضی زض تاظاض سٙتی اسات زض
تاظاض رسیس ٘ ع  17زضغس ٔاو ت اظ ٘ٛر ضٙٞای -ارااضٜای  83 ٚزضغاس ٔاِى ات اظ ٘اٛر
ضرػی است ایٗ ٘سثت ٘ ع ٕٞا٘ٙس تااظاض ساٙتی ٘طااٖزٙٞاسٜی باِاة تاٛزٖ ٔاِى ات
ضرػی زض تاظاض رسیس است
ٚضع ت سغح تحػ الت ٘ ع ت ٝایٗ غٛضت اسات وا ٝزض تااظاض ساٙتی حاسٚز 58
زضغس اتتسایی  7زضغس س ىُ  28زضغس زیپّٓ  7 ٚزضغس ِ سا٘س تٛزٜا٘س ایاٗ ٘ساثت
٘طاٖزٙٞسٜی پای ٗ تٛزٖ سغح تحػ الت اوخط پاسد زٙٞسٌاٖ زض تاظاض سٙتی است وا ٝزض
سغح اتتسایی است ٕٞچ ٗ ٙزض تاظاض رسیس  14زضغاس سا ىُ  46زضغاس زیاپّٓ 41 ٚ
زضغس پاسدزٙٞسٌاٖ تاظاض رسیس ِ سا٘س ٞستٙس ایٗ ٘ساثت زض ٔمایسا ٝتاا تااظاض ساٙتی
٘طاٖزٙٞسٜی تاال تٛزٖ سغح تحػ الت زض تاظاض رسیس است
فزضیِی اٍل:
 تفاٚت ٔعٙازاضی زض ضٚاتظ ارتٕاعی ٔ اٖ تاظاض سٙتی  ٚرسیس ٚرٛز زاضز
تا تٛر ٝتٔ ٝمازیط آظٔ T ٖٛاتی  ٚ 27/542سغح ٔعٙازاضی ٔ )sig=0/000طاٞسٔ ٜیضٛز
و ٝتفاٚت ٔعٙازاضی زض ضٚاتظ ارتٕاعی ت ٗ تاظاض سٙتی  ٚرسیاس ٚراٛز زاضز ایاٗ ٔماساض
تطای تاظاض سٙتی تطاتط تا  ٚ 3/682تطای تاظاض رسیس تطاتاط تاا  2/212اسات وا ٝزض ٘ت زاٝ
سغح ٔ اٍ٘ ٗ ضٚاتظ ارتٕاعی زض تاظاض سٙتی ت ٔ ٝعاٖ  1/479اظ تاظاض رسیس ت طتط است
زض تحّ ُ ٘تایذ حاغُ اظ آظٔ ٖٛایٗ فطض ٔ ٝیتٛاٖ ت٘ ٝمص ٔىاٖٞای واِثسی ذااظ زض
تاظاض سٙتی اغفٟاٖ ٕٞچٔ ٖٛسارس ٔٛرٛز زض ضاست ٝتاظاض سٙتی اضاضٕٛ٘ ٜز و ٝت ٝذاٛتی
تٛا٘ست ٝا٘س زض ٌطز  ٓٞآٚضزٖ اٞاِی تاظاض زض اٚلات ٕ٘اظ ٕٞ ٚچ ٗ ٙا٘زاْ أٛض ارتٕاعی ٚ
التػازی تاظاض ت ٝعٛٙاٖ ٔىا٘ی پٛیا عُٕ ٕ٘ایٙس ٕٞچٙا ٗ سااذتاض فضاایی ذغای تااظاض
اغفٟاٖ ضطیة احتٕاَ تطذٛضز اٞاِی ضا تٙٔ ٝظٛض ضخ زازٖ اضتثاعاات ارتٕااعی تمٛیات
ٕ٘ٛز ٜاست و ٝایٗ ٔٛضز زض ٔزتٕع ذطیس پاضن وٕتط زیسٔ ٜیضٛز
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جدٍل ضوارُی ٍ :5ضؼیت هتغیز رٍابط اجتواػی در باسار سٌتی ٍ جدید
ٔ اٍ٘ ٗ
3/682
2/212

سغح

زضرٝ

ٔعٙازاضیا)sig

آظازیا)df

1/111

215

آظٔT ٖٛ
27/542

ٕ٘ٝ٘ٛ
سٙتی
رسیس

ٔتغ ط
ضٚاتظ ارتٕاعی

فزضیِی دٍم:
 تفاٚت ٔعٙازاضی زض اعتٕاز ارتٕاعی ٔ اٖ تاظاض سٙتی  ٚرسیس ٚرٛز زاضز
تا تٛر ٝتٔ ٝمازیط آظٔ T ٖٛاتی  ٚ 27/847سغح ٔعٙازاضی  )sig=0/000زیاسٔ ٜایضاٛز
و ٝتفاٚت ٔعٙازاضی زض ضٚاتظ ارتٕاعی ت ٗ تاظاض سٙتی  ٚرسیس ٚراٛز زاضز ایاٗ ٔماساض
تطای تاظاض سٙتی تطاتط تا  ٚ 3/691تطای تاظاض رسیس تطاتاط تاا  2/198اسات وا ٝزض ٘ت زاٝ
سغح ٔ اٍ٘ ٗ اعتٕاز ارتٕاعی زض تاظاض سٙتی ت ٔ ٝعاٖ  1/492اظ تاظاض رسیس ت طتط است
٘مص ٔسارس ت ٝعٛٙاٖ ٘مغ ٝی اضتطان اٞاِی تاظاض سٙتی اغفٟاٖ وٛٔ ٝراة تاطٚظ واٙص
اضتثاعی ت ٗ اٞاِی  ٚت ٝتثع آٖ ضخ زازٖ تعٟساتی ت ٗ اٞاِی زض ٘ت زٝی ایٗ اضتثاعات ضسٜ
است تٛ٘ ٝتٝی ذٛز تاعج ضس ٜؤ ٝاللاتٞا  ٚلطاضزازٞای ضخ زاز ٜزض ایٗ فضا ٔٛراة
ضس ٜاست و ٝاعتٕاز ت ٗ اٞاِی تاظاض سٙتی تمٛیت ٌطزز و ٝایٗ ٔٛضٛر زض ٔزتٕع ذطیاس
پاضن وٕطً٘ تط است ٕٞچ ٗ ٙاظ عطفی تاال تٛزٖ سٗ سااوٙاٖ زض تااظاض ساٙتی اغافٟاٖ
٘سثت تٔ ٝزتٕع پاضن  ٚت ٝتثع آٖ ساتمٝی سى٘ٛت تاالی آٖٞا زض ایٗ ٔح ظ سثة ضاسٜ
است تا ٘ٛعی اظ حس ا عتٕاز ت ٗ ایٗ اٞااِی ضاىُ ٌ اطز وا ٝزض ٔزتٕاع ذطیاس پااضن
وٕطً٘تط است
جدٍل ضوارُی ٍ :6ضؼیت هتغیز اػتواد اجتواػی در باسار سٌتی ٍ جدید
ٔ اٍ٘ ٗ
3/691
2/198

سغح

زضرٝ

آظٖٔٛ

ٔعٙازاضیا)sig

آظازیا)df

T

1/111

215

27/847

ٕ٘ٝ٘ٛ
سٙتی
رسیس

ٔتغ ط
اعتٕاز ارتٕاعی
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فزضیِی سَم:
 تفاٚت ٔعٙازاضی زض ٔطاضوت ارتٕاعی ٔ اٖ تاظاض سٙتی  ٚرسیس ٚرٛز زاضز
تا تٛر ٝتٔ ٝمازیط آظٔا T ٖٛاتای  ٚ 26/438ساغح ٔعٙاازاضی ٘ )sig=0/000ت زاٝ
ٔی ضٛز و ٝتفاٚت ٔعٙاازاضی زض ٔطااضوت ارتٕااعی تا ٗ تااظاض ساٙتی  ٚرسیاس ٚراٛز
زاضز ایٗ ٔمساض تطای تاظاض سٙتی تطاتط تا  ٚ 3/754تطای تاظاض رسیس تطاتاط تاا  2/193اسات
و ٝزض٘ت ز ٝسغح ٔ اٍ٘ ٗ ٔطاضوت ارتٕاعی زض تاظاض سٙتی ت ٔ ٝعاٖ  1/56اظ تاظاض رسیاس
ت طتط است ٚیژٌی ٞای ٛٞیتی زض تاظاضٞای لسیٕی ایطا٘ی سثة ضاس ٜاسات تاا سااوٙاٖ
ای ٍٝ٘ٛٙتاظاضٞا تٙٔ ٝظٛض پ طثطز اٞساف ٔازی ٔ ٚعٛٙی ذٛز سعی زض ٔطااضوت ٞاط چاٝ
ت طتط تا یىسیٍط زاضت ٝتاضٙس ایٗ ٔٛضٛر زض تاظاض سٙتی اغفٟاٖ ت ٝذٛتی لاتاُ ٔطااٞسٜ
است تٌٝ٘ٛ ٝای و٘ ٝتایذ حاغُ اظ تحّ ُٞا ٘طاٖزٙٞسٜی ٔ اٍ٘ ٗ تاالی ٔ عاٖ ٔطااضوت
ارتٕاعی زض تاظاض سٙتی اغفٟاٖ ٘سثت تٔ ٝزتٕع ذطیس پاضن است ایٗ ٔطاضوت ذٛز ضا
زض واِثس ٔسارس حٕاْٞا ٔ ٚساضس  ٚسایط واضتطی ٞای ٔٛرٛز زض تاظاض ٘طاٖ ٔیزٞاس ٚ
ٔح غی ٔٙاسة ضا تطای ضخ زازٖ ایٗ ٔطاضوت ٔ ٟا ٔیٕ٘ایس
جدٍل ضوارُی ٍ :7ضؼیت هتغیز هطارکت اجتواػی در باسار سٌتی ٍ جدید
ٔ اٍ٘ ٗ

سغح

زضرٝ

آظٖٔٛ

ٔعٙازاضیا)sig

آظازیا)df

T

1/111

215

26/438

3/754
2/193

ٕ٘ٝ٘ٛ
سٙتی
رسیس

ٔتغ ط
ٔطاضوت ارتٕاعی

فزضیِی چْارم:
 تفاٚت ٔعٙازاضی زض ٔطاضوت التػازی ٔ اٖ تاظاض سٙتی  ٚرسیس ٚرٛز زاضز
تا تٛر ٝتٔ ٝمازیط آظٔا T ٖٛاتای  ٚ 26/252ساغح ٔعٙاازاضی ٘ )sig=0/000ت زاٝ
ٔی ضٛز و ٝتفاٚت ٔعٙازاضی زض ٔطاضوت التػازی ت ٗ تاظاض سٙتی  ٚرسیاس ٚراٛز زاضز
ایٗ ٔمساض تطای تاظاض سٙتی تطاتط تا  ٚ 3/68تطای تاظاض رسیس تطاتط تاا  2/254اسات وا ٝزض
٘ت ز ٝسغح ٔ اٍ٘ ٗ ٔطاضوت ارتٕاعی زض تاظاض ساٙتی تا ٔ ٝاعاٖ  1/426اظ تااظاض رسیاس
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ت طتط است ٚاحسٞای تزاضی زض تاظاضٞای سٙتی غطفاً ت ٝعٛٙاٖ ٚاحاسٞای ٔزاعا اظ ٞآ
عُٕ ٕ٘یٕ٘ٛز٘س تّى ٝایٗ ٚاحس ٞاا تاا اضتثااعی پ ٛسات ٝتاا یىاسیٍط ساعی زض افاعایص
اضتثاعات تزاضی تا یىسیٍط ضا زاضتٙس و ٗ ٕٞ ٝأط ٔطااضوت التػاازی ضا زض تا ٗ آٖٞاا
تسٔ ُ ٟیٕ٘ٛز
جدٍل ضوارُی ٍ :8ضؼیت هتغیز هطارکت اقتصادی در باسار سٌتی ٍ جدید
ٔ اٍ٘ ٗ
3/681
2/254

سغح

زضرٝ

آظٖٔٛ

ٔعٙازاضیا)sig

آظازیا)df

T

1/111

215

26/252

ٕ٘ٝ٘ٛ
سٙتی
رسیس

ٔتغ ط
ٔطاضوت التػازی

ٕ٘ٛزاض ضٕاضٜی ا٘ )1طاٖزٙٞسٜی تفاٚت سطٔایٝی ارتٕاعی زض تاظاضٞاای ساٙتی ٚ
رسیس ت ٝغٛضت ٔمایسٝای است ٕٞا٘غٛض ؤ ٝطاٞسٔ ٜایضاٛز ساطٔایٝی ارتٕااعی زض
تٕاْ چٟاض ضاذع زض تاظاض سٙتی تاالتط اظ تاظاض رسیس است  ٚایٗ تطتطی سغح سطٔایٝی
ارتٕاعی ضا زض تاظاض سٙتی اغفٟاٖ ٘سثت تٔ ٝطوع ذطیس رسیس ٔزتٕاع پااضن تا ٝعٙاٛاٖ
فضای ٔسضٖ ٘طاٖ ٔیزٞس اِثت ٝتا ٔطاٞسٜی ٔ عاٖ سطٔایٝی ارتٕاعی ا٘اساظ ٌٜاطی ضاسٜ
زض ٞط زض ٘ٛر تاظاض تاظاضٞای رسیس ٘ ع تا اذتالف وٕی اظ تاظاضٞای سٙتی عمة ٔا٘سٜا٘اس
و ٝایٗ ذٛز ٘ ع رای تأُٔ ت طتطی زاضز ِٚای تا ٝغاٛضت وّای ایٍ٘ٛٙا٘ ٝت زا ٌ ٝاطی
ٔیضٛز و ٝسغح سطٔای ٝی ارتٕاعی زض تاظاض سٙتی اغفٟاٖ تاالتط اظ ٔطوع ذطیاس ٔزتٕاع
پاضن است
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ًتیجِگیزی
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ارتٕاعی ٔ ٚطاضوت التػازی تٙٔ ٝظٛض اضظیاتی سغح سطٔایٝی ارتٕاعی ت ٝغٛضت
تغث می زض تاظاض سٙتی اغفٟاٖ ٔ ٚطوع ذطیس پاضن استفازٌ ٜطزیس پس اظ اضظیاتی اعتثاض
 ٚضٚایی تحم ك تا استفاز ٜاظ تحّ ُٞای ٔثتٙی تط آظٔ T ٖٛو ٝت ٝوٕه ٘طْ افعاض
SPSSا٘زاْ ضس ٞط یه اظ فطض ٞٝا ٔٛضز آظٔ ٖٛلطاض ٌطفتٙس زض تطضسی فطض ٝی اَٚ
و ٝتفاٚت ٔعٙازاضی ضا اظ ٘ظط ضٚاتظ ارتٕاعی ٔ اٖ تاظاض سٙتی  ٚرسیس ت اٖ ٔیوٙس ٔٛضز
تأی س لطاض ٌطفت  ٔ ٚاٍ٘ ٗ تاظاض سٙتی اظ تاظاض رسیس ت طتط تٛز فطض ٝی ز ْٚو ٝتفاٚت
ٔعٙازاض اعتٕاز ارتٕاعی ٔ اٖ تاظاض سٙتی  ٚرسیس ضا ت اٖ ٔیوٙس ٘ ع ٔٛضز تأی س لطاض
ٌطفت  ٔ ٚاٍ٘ ٗ آٖ زض تاظاض سٙتی اظ تاظاض رسیس ت طتط تٛز زض تطضسی فطض ٝی س ْٛوٝ
٘طاٖزٙٞس ٜی تفاٚت ٔعٙازاض زض ٔطاضوت ارتٕاعی ٔ اٖ تاظاض سٙتی  ٚرسیس تٛز ٔٛضز
تأی س لطاض ٌطفت ٔ ٚطاٞس ٜضس و ٔ ٝاٍ٘ ٗ آٖ زض تاظاض سٙتی اظ تاظاض رسیس ت طتط است
فطض  ٝی چٟاضْ ٘ ع و ٝتفاٚت ٔعٙازاض ٔطاضوت التػازی ٔ اٖ تاظاض سٙتی  ٚرسیس ضا ت اٖ
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۲.۵
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ٔی وٙس ٔٛضز تأی س لطاض ٌطفت  ٔ ٚاٍ٘ ٗ آٖ زض تاظاض سٙتی اظ تاظاض رسیس ت طتط تٛز
تطضسی چٟاض فطض  ٝی ٔصوٛض ٘طاٖ اظ تفاٚت ٔعٙازاض ت ٗ تاظاض سٙتی  ٚرسیس تٛز
ٔ عاٖ سطٔایٝی ارتٕاعی اظ ٘ظط ضاذعٞای ضٚاتظ ارتٕاعی اعتٕاز ارتٕاعی ٔطاضوت
ارتٕاعی ٔ ٚطاضوت التػازی زض تاظاض سٙتی ت طتط اظ تاظاض رسیس است و ٝایٗ ٔٛضٛر
٘طاٖزٙٞسٜی بٙی تٛزٖ سطٔایٝی ارتٕاعی زض تاظاضٞای سٙتی ؤ ٝثتٙی تط اغٔ َٛعٕاضی
 ٚضٟطساظی ایطا٘ی -اسالٔی ٞستٙس است زض ٔ اٖ عٙاغط واِثسی ٔٛرٛز زض تاظاض سٙتی
اغفٟاٖ ٔسارس ت طتطیٗ ٘مص ضا زض افعایص سطٔایٝی ارتٕاعی ایفا ٔیوٙٙس زض حم مت
و ف ت واِثسی -فضایی ٔسارس تاعج حضٛض افطاز ٔیٌطزز و ٝایٗ ٔٛضٛر ذٛز تاعج
افعایص سغح تعأالت  ٚت ٝتثع آٖ افعایص أ ٙت ٘ ع ٔیٌطزز و ٝاظ ضاذعٞای
سطٔایٝی ارتٕاعی است ت ٝعثاضتی ٔسارس ٘مغٝی تٕطوع تاظاضٞای سٙتی تٛزٚ ٜ
ٕٟٔتطیٗ عٙػط واِثسی زض افعایص سطٔایٝی ارتٕاعی زض تاظاضٞای سٙتی ٔحسٛب
ٔیض٘ٛس ٕٞچ ٗ ٙساذتاض ذغی تاظاض سٙتی اغفٟاٖ  ٚتطو ثی و ٝایٗ ٚیژٌی تا واضتطی
ظٔ ٗ اواضتطیٞایی چ ٖٛحٕاْٞا ٔساضس ٔصٞثی ضستٛضاٖٞای سٙتی  ) ٚپ طأ ٖٛتاظاض
سٙتی زاضز ٔٛرة ضس ٜاست تا ٚیژٌیٞای ضٟطساظی تاظاض ٕٞچ ٖٛپ ازٜٔساضی ضا وٝ
ذٛز زض رٟت افعایص سغح سطٔایٝی ارتٕاعی تأح ط تسعایی زاضز تمٛیت ٕ٘ایس حاَ
آ٘ى ٝزض ٔطاوع ذطیس رسیس ٚاحسٞای رسا اظ  ٓٞو ٝغطفاً تط اساس ٔسا ُ تزاضی
ساظٔاٖزٞی ضسٜا٘س ٘تٛا٘ست ٝا٘س ت ٝذٛتی زض ٌطز  ٓٞآٚضزٖ ساوٙاٖ  ٚت ٝتثع آٖ افعایص
سغح ٔتغ طٞایی ٕٞچ ٖٛاعتٕاز ارتٕاعی ٔ ٚطاضوت س ٓ ٟتاضٙس اظ ایٗ ض ٚضایستٝ
است و ٝزض عطاحی  ٚتط٘أ ٝضیعی ٔطاوع تزاضی رسیس ٔتغ طٞایی و ٝتاعج افعایص
سغح سطٔایٝی ارتٕاعی زض ایٗ ٔطاوع ٔیض٘ٛس ٔٛضز تٛر ٝلطاض ٌ طز و ٝزض ظیط تٝ
ٕٟٔتطیٗ آٖٞا اضاضٔ ٜیٌطزز
پیطٌْادّا
تا تٛر ٝتٔ ٝتغ طٞای تعطیف ضس ٜتطای ٞط یه اظ ضاذعٞا ٕٞ ٚچ ٗ ٙتاط اسااس
٘تایذ ت ٝزست آٔس ٜاظ تحم ك پ طٟٙازٞای ظیط تطای اضتما سطٔایٝی ارتٕااعی زض ٔطاواع
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ذطیس رسیس  ٚتمٛیت ٍٟ٘ ٚساضی سغح سطٔایٝی ارتٕاعی زض تاظاضٞای سٙتی تط حساة
ٔتغ طٞای سطٔایٝی ارتٕاعی ت ٝغٛضت رساٌا٘ ٝاضا ٔ ٝیضٛز:
ضٚاتظ ارتٕاعی:
 -1تٟثٛز ٔح ظ واِثسی تاظاض تطای ایزاز راصات ت ت طاتط  -2تٛرا ٚ ٝضسا سٌی تاٝ
عٙاغااط واِثااسی زاضای اضظش سااطٔایٝی ارتٕاااعی ٕٞچاأ ٖٛسااارس ٌ -3سااتطش
ٔح ظ ٞای فطٍٙٞی  ٚتفطیحی تطای رٛا٘اٖ زض سغح تاظاض  -4اضتما حس أ ٙات زض
تاظاض  ٚت ٝواضٌ طی ضٚیىطزٞای رسیاس زض أ ٙات ٕٞا٘ٙاس  -5 CPTEDتٛرا ٝتاٝ
عٛأُ الّ ٕی  ٚواِثسی زض رٟت افعایص و ف ات ٔح غی تاظاض  ٚافاعایص تعاأالت
ارتٕاعی
اعتٕاز ارتٕاعی:
 -1ذاضد وطزٖ ضٟطزاضی ٞا اظ ٘ماص ٔزاطی ٚ ٚاضز ضاسٖ ضاٟطزاضیٞاا تا ٝأاٛض
تط٘أ ٝضیعی ارتٕااعی ٔ ٚغاِعاات ارتٕااعی  -2ضٙاساایی تراصٞاایی وا ٝتاعاج
تضع ف سطٔایٝی ارتٕاعی ضس ٚ ٜتالش تطای اضتما ساغح ساطٔایٝی ارتٕااعی زض
آٖٞا تا ٕٞىاضی اٞاِی تاظاض  ٚضٟطزاضی  -3ایزااز غاٙسٚقٞاای ٔطاتطن ٔااِی زض
تاظاض تطای اضا ٝی تس ٟالت ت ٝاٞاِی تاظاض
ٔطاضوت ارتٕاعی:
 -1اضتما فط ًٙٞضٟط٘ٚسی اظ عطیك آٔٛظش  ٚتطٌعاضی رّسات ٌفتٍٛی عٕأٛی
زض تاظاض تٔ ٝطوعیت ٔسارس ت ٝزِ ُ عٕٔٛی تٛزٖ ایٗ ٔىاٖ  ٚحس تعّك تااالیی واٝ
ساوٙاٖ تاظاض تٔ ٝسارس زاض٘س  -2ایزاز تطىالت غٙفی ٔٙسازٓ تاطای ازاضٜی أاٛض
فطٍٙٞی  ٚارتٕاعی تاظاض  -3تالش تطای ٔطاضوتساظی ارتٕاعی تا ایزاز پ ٘ٛس ت ٗ
ضٟطزاضی  ٚساظٔاٖٞای ضسٕی زیٍط  ٚاٞاِی تاظاض ٔ -4عطفی ٔسارس ت ٝعٛٙاٖ یىای
اظ ارعا ٔؤحط تطای اضتما ٔطاضوت ارتٕاعی
ٔطاضوت التػازی:
 -1ایزاز ٘ٛعی وا٘ٔ ٖٛسیطیت ٔاِی زض تاظاض و ٝتتٛا٘س ظٔ ٝٙی ایزااز ٕٞىااضیٞاای
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ذ طی ٚ ٝلطؼ اِحس ٝٙضا فطإ٘ ٓٞایس  -2آٔٛظش لٛا٘ ٗ ضٟط٘ٚسی ا٘طیرتٗ ظتاِاٝ
حفظ أٛاَ عٕٔٛی حفظ فضای سثع  ) ٚتاٙٔ ٝظاٛض وااٞص ٞعیٙاٞٝاای تعٕ اط ٚ
ٍٟ٘ساضی تأس سات زض تاظاض
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 تثطیعٜ ا٘تطاضات زا٘طٍا:) جغزافیای ضْزی تثطیع1384یی حس ٗ اٛضى
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ی ارتٕااعی ًطـزیِیٝای سطٔایٞٝ) ٔطاضوت ارتٕاعی یىی اظ ٔؤِف1385ط اٞی ٔ طعاٛسٛٔ
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