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چکیذُ
فط ًٙٞقٟط٘ٚسی ٙٞزبضٞبی ربٔق ٝضا ضلٓ ٔیظ٘س  ٚپبیٞٝبی اضتجبط ٔیبٖ قٟط٘ٚساٖ ضا قىُ
ٔی زٞس؛ قٟطی و ٝاظ فط ًٙٞغٙی قٟط٘ٚسی ِجطیع اؾت ،أٙیت  ٚآضأف زض آٖ ٛٞیساؾت ٚ
ٔكبضوت قٟط٘ٚساٖ زض ٞط فقبِیت ث ٝچكٓ ٔیذٛضز؛ ٔكبضوتی ؾبظ٘س ٜوٞ ٝعیٞٝٙبی ازاضٜی
قٟط ضا وبٞف زازِ ٚ ٜجرٙس ضا ربیٍعیٗ زغسغٞٝب ٘ ٚبآضأیٞب ٔیٕ٘بیس.
ثب تٛر ٝث ٝإٞیت ٔٛضٛؿ فط ًٙٞقٟط٘ٚسی ،پػٞٚف حبضط ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٔیسا٘ی ،تىٙیه
پیٕبیف ،اثعاض تحمیك پطؾكٙبٔ ٚ ٝاؾتفبز ٜاظ ٘طْ افعاضٞبی  ،AMOS ٚ SPSSث ٝز٘جبَ ثطضؾی
٘مف ؾطٔبیٝی ارتٕبفی زض پبیجٙسی ث ٝفط ًٙٞقٟط٘ٚسی ث ٝفٛٙاٖ ٞسف انّی اؾت .ربٔقٝی
آٔبضی پػٞٚف حبضط قٟط انفٟبٖ اؾت و ٝتقساز ٘ 400فط اظ قٟط٘ٚساٖ  18ؾبَ ث ٝثبالی آٟ٘ب
ث ٝفٛٙاٖ حزٓ ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت ٝاؾت.
٘تبیذ تحمیك حبوی اظ آٖ اؾت و ٝثیٗ ٔیعاٖ وُ ؾطٔبیٝی ارتٕبفی ( ٚ ،)P; 0/37اثقبز آٖ یقٙی
افتٕبز ارتٕبفی ( ،)P; 0/43تقبُٔ ارتٕبفی ( ،)P; 0/36آٌبٞی ارتٕبفی ( ،)P; 0/33ا٘ؿزبْ
ارتٕبفی ( ٚ )P ;0/44حٕبیت ارتٕبفی ( )P ;0/30اضتجبط ٔخجت ٔ ٚقٙبزاضی ٚرٛز زاضز؛
ثٙبثطایٗ تٕبْ فطضیٞٝبی پػٞٚف تأییس ٔیق٘ٛسٕٞ .چٙیٗ ٘تبیذ حبنُ اظ ٔسَ ٔقبزِ ٝؾبذتبضی
٘ AMOSیع ٘كبٖ زاز٘س ؤ ٝتغیط ؾطٔبیٝی ارتٕبفی زض ٔزٕٛؿ  0/43ثط ٔتغیط پبیجٙسی ثٝ
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فط ًٙٞقٟط٘ٚسی تأحیطٌصاض اؾت.
کلیذ ٍاطگاى :ؾطٔبیٝی ارتٕبفی ،قٟط٘ٚسی ،فط ًٙٞقٟط٘ٚسی ،قٟط انفٟبٖ.

هقذهِ ٍ بیاى هسألِ
الظٔٝی حُ ٔؿبئُ قٟطی ،ثحطاٖٞبی قٟط٘كیٙی  ٚانالح ضفتبض قٟط٘ٚساٖٚ ،رٛز یه
فطٙٔ ًٙٞبؾت قٟط٘ٚسی  ٚقٟط٘كیٙی اؾت و ٝایٗ ٔمٛالت رعء پبیٞٝبی اؾبؾی  ٚزٚاْ
قٟطی ٞؿتٙس ٕٝٞ ٚی ارعای یه ظ٘سٌی قٟطی ثبیس ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ ٘مف فط ًٙٞزض
ٔٙبؾجبت ارتٕبفی قٟط ،تأؾیؿبت قٟطی٘ ،ؾبْ حُٕ ٘ ٚمُ ،وبِجس قٟط  ٚوبضثطزٞبی
قٟطی ؾقی وٙٙس ،تقبزَ الظْ ضا ثٚ ٝرٛز آٚض٘س (قطثتیبٖ.)122 – 120 :1387 ،
ٔف ْٟٛقٟط٘ٚسی ضا ٔیتٛاٖ زض ٔزٕٛؿ رعء ٔفبٞیٓ رسیسی زا٘ؿت و ٝثب ظ٘سٌی
ثطذبؾت ٝاظ تزسز  ٚفط ًٙٞا٘ؿبٖ ارتٕبفی زض  ٓٞآٔیرت ٝاؾت .قٟط٘ٚسی اضتجبط ثؿیبض
ٚؾیقی ثب ٔفبٞیٕی چ ٖٛربٔقٝی ٔس٘ی ،زٔٛوطاؾی  ٚحبوٕیت ذٛة زاضز .ربٔقٝی
ٔس٘ی  ٚتحمك ٟ٘بزٞبی ٔس٘ی ،زض ٔزٕٛؿ تزطثٝی فمال٘ی ٛٔ ٚفك ثكطی اؾت وٙٔ ٝزط
ثٔ ٝكبضوت لبٖ٘ٙٔٛس  ٚتٛؾق ٝؾیبؾی  -ارتٕبفی قس ٚ ٜزض ٘تیز ،ٝظٔیٝٙی پیكطفت زض
حٛظٜی التهبز  ٚفط ٚ ًٙٞتٕسٖ ضا ثطای رٛأـ ثٚ ٝرٛز آٚضز ٜاؾت (قیب٘ی:1381 ،
.)20
قٟط٘ٚسی یىی اظ قبذمٞبی ٔ ٟٓپیكطفت  ٚتٛؾقٝیبفتٍی وكٛضٞبؾت .یىی اظ اثقبز
ٔ ٟٓقٟط٘ٚسی ،فط ًٙٞقٟط٘ٚسی اؾت .انٛالً قٟط٘ٚسی ثس ٖٚتٛر ٝثٔ ٝمِٝٛی فطًٙٞ
لبثُ تهٛض ٘یؿت .ایزبزٌ ،ؿتطـ  ٚتقٕیك فط ٚ ًٙٞاذاللیبت قٟط٘ٚسیٔ ،یتٛا٘س
ٌطٌٜكبی ثؿیبضی اظ ٔؿبئُ قٟطی  ٚارتٕبفی ثبقس و ٝوكٛضٞبی زض حبَ تٛؾق ٝثب آٖ
ٔٛارٟٙس (ٕٞتی  ٚاحٕسی .)139 :1393 ،قٟط٘ٚسی یه ؾبظٜی ارتٕبفی اؾت ،زض
٘تیز ٝتبثقی اظ ثؿتط ارتٕبفی  ٚظٔیٝٙی فطٍٙٞی ربٔقٝی ذٛز اؾت؛ اظ ایٗض ،ٚثب تٛرٝ
ث ٝتٛٙؿ  ٚتفبٚت فطًٞٙٞبٔ ،ب ثب ٔقب٘ی فطٍٙٞی ٔتفبٚتی اظ قٟط٘ٚسی ٔٛارٞ ٝؿتیٓ.
أطٚظٔ ٜف ْٟٛقٟط٘ٚسی ثب ٔفٍ٘ ٚ ْٟٛطـ آٖ زض ٌصقت ٝثؿیبض ٔتفبٚت اؾت  ٚحمٛق
قٟط٘ٚسی زاضای حٛظٜٞبی ٔرتّفی اؾت .چٙب٘چ ٝزض وٙبض حمٛق ٔس٘ی ،ؾیبؾی ٚ

بشسسی ًقص سشهایِی اجتواعی دس پایبٌذی بِ فشٌّگ105 / ...

ارتٕبفی ،حمی ٘یع ث٘ ٝبْ حمٛق فطٍٙٞی ٚرٛز زاضز؛ اظ ایٗ ض ،ٚقٟط٘ٚسی فطٍٙٞی زض
یه ثیبٖ ٚاضح٘ ،بؽط ث ٝتأٔیٗ حمٛق فطٍٙٞی قٟط٘ٚساٖ اؾت (فطری.)488 :1389 ،
تحٛالت چٙس زٝٞی اذیط زض ٔؿیط إٞیت یبفتٗ فط ٚ ًٙٞفطٍٙٞی قسٖ فطنٞٝبی
ؾیبؾی ،ارتٕبفی  ٚالتهبزی اؾت؛ اظ ایٗ ض ،ٚفطٍٙٞی قسٖ قٟط٘ٚسی ٘یع أطی
ارتٙبة٘بپصیط قس ٜاؾت .قٟط٘ٚسی ٔمِٝٛای ٔٙتعؿ یب رسا اظ «فط ًٙٞقٟط٘ٚساٖ» ٘یؿت.
ثطای زاقتٗ قٟط٘ٚسی فقبَ ،ثبیس ٔؤِفٞٝب ٔ ٚقٙبی قٟط٘ٚسی ثطذبؾت ٚ ٝثب ٔالحؾٝی
فط ًٙٞقٟط٘ٚساٖ ثبقس ٘ ٝنطف ٔالحؾبت حمٛلی یب تأویس یىؿٛی ٝثط آضٔبٖٞبی
ایسئِٛٛغیه (ٞبقٕیبٖ فط ٌٙ ٚزی.)27 :1388 ،
ثٙبثطایٗ أطٚظ ٜزیٍط ثحج اظ قٟط٘ٚسی ٔحض ٘یؿت  ٚفط ًٙٞقٟط٘ٚسی ٘یع ٔٛضز
تٛر ٝلطاض زاضز .فط ًٙٞقٟط٘ٚسی ٔتأحط اظ ؾبظٞبی ا٘ؿبٖؾبذت  ٚرٕقی اؾت وٝ
اِعأبتی ضا زض لبِت اضظـٞب ٙٞ ٚزبضٞب ث ٝظ٘سٌی ا٘ؿب٘ی ٚاضز ؾبذت ٝاؾت ،ایٗ اِعأبت
اٌطچ ٝزض ع َٛتبضید یىؿبٖ ٘جٛزٜا٘سِٚ ،ی ؾیط تبضیری ٔف ْٟٛفط ًٙٞقٟط٘ٚسی
٘كبٖزٙٞسٜی ٚاثؿتٍی ٔقٙب ٔ ٚهساق فط ًٙٞث ٝاضظـٞبی ارتٕبفی ،فطٍٙٞی ٚ
التهبزی قٟط٘ٚسی ثٛز ٜاؾت (قب ٜعبِجی ٕٞ ٚىبضاٖ .)59 :1388 ،فط ًٙٞقٟط٘ٚسی زض
لبِت اضظـٞب ٙٞ ٚزبضٞبیی و ٝثیبٍ٘ط ؾجه ظ٘سٌی  ٚقىُ زٙٞسٜی تقبٔالت ا٘ؿب٘ی زض
ثبفت ٘ٛیٗ ظ٘سٌی رٕقی  ٚضٚی  ٓٞضفت ،ٝلبثّیتٞبی اوتؿبثی اؾت ،تقطیف ٔیقٛز
(فبعٕی٘یب.)1386 ،
اظ رّٕ ٝفٛأُ ٔطتجظ ثب فط ًٙٞقٟط٘ٚسی ٔیعاٖ ؾطٔبیٝی ارتٕبفی افطاز اؾت .أطٚظ،ٜ
ثط ربٔقٝقٙبؾبٖ حبثت قس ٜاؾت و ٝؾطٔبیٝی ارتٕبفی یىی اظ قبذمٞبی ضقس ٚ
تٛؾقٝی رٛأـ ث ٝقٕبض آٔس ٚ ٜزض غیبة آٖ پیٕٛزٖ ضا ٜتٛؾق ٝزقٛاض ٔیٌطزز .تٛؾقٝی
قٟطی زض ثقس قٟط٘ٚسی ٘یع ث ٝفٛٙاٖ یىی اظ اثقبز تٛؾق ،ٝثب چٍٍ٘ٛی  ٚقیٜٛی ظ٘سٌی
افطاز یه ربٔق ٝپی٘ٛسی تٍٙبت ًٙزاقت ٚ ٝث ٝز٘جبَ ایزبز ثٟجٛز زض ٚضقیت ارتٕبفی،
التهبزی  ٚفطٍٙٞی یه ربٔق ٝاؾت و ٝثطای تحمك آٖ ٘یع قىٌُیطی  ٚتمٛیت
ؾطٔبیٝی ارتٕبفی ٔٛضز ٘یبظ اؾت (حمیمتیبٖ  ٚحیسضذب٘ی.)68 :1393 ،
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ؾطٔبیٝی ارتٕبفی ؾٛز ؾطٔبیٌٝصاضی زض ظٔیٝٙی ؾطٔبیٝی فیعیىی  ٚؾطٔبیٝی ا٘ؿب٘ی
ضا افعایف ٔیزٞسٕٛٞ .اض ٜزض ربٔقٝای و ٝاظ ٘قٕت ؾطٔبیٝی ارتٕبفی چكٌٓیطی
ثطذٛضزاض اؾتٕٞ ،ىبضی آؾب٘تط اؾت .أطٚظٔ ٜؿّٓ اؾت و ٝضؾیسٖ ث ٝتٛؾق ،ٝربٔقٝی
قٟط٘ٚسیٔ ،قیبضٞبی رٟبٖ قٕ ٚ َٛثؿتطی ٔٙبؾت ثطای ظیؿت ارتٕبفی ،ثسٚ ٖٚرٛز
ؾطٔبیٝی ارتٕبفی ٕٔىٗ ٘یؿت (قبضؿ پٛض  ٚحؿیٙی ضاز.)1387 ،
ؾطٔبیٝی ارتٕبفی حطٚتی اؾت و ٝزض رٛأـ ا٘ؿب٘ی ٚرٛز زاضز ٘ ٚجٛز آٖ ثبفج افعایف
آؾیت ٞب ٔ ٚؿبئُ ٔرتّف ارتٕبفی اظ رّٕ ٝعالق ،ثسٌٕب٘ی  ٚؾٛءؽٗٞبی
ذبٕ٘بٖثطا٘ساظ ،فسْ ٔكبضوت ٔ ...ٚیقٛز؛ ثٙبثطایٗ فط ًٙٞقٟط٘ٚسی ضا تحت تأحیط لطاض
ٔیزٞس ثٙبثطایٗ زض ربٔقٝی ا٘ؿب٘ی ،افطاز ثبیس ث ٝز٘جبَ تحمك قطایغی ثبقٙس ؤ ٝیعاٖ
ؾطٔبیٝی ارت ٕبفی افطاز ضا ثبال ثجطز  ٚفال ٜٚثط آٖ ؾقی زض حفؾف زاقت ٝثبقٙس.
ثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝفط ًٙٞقٟط٘ٚسی ٙٞزبضٞبی ربٔق ٝضا ضلٓ ٔیظ٘س ،پبیٞٝبی اضتجبط ٔیبٖ
قٟط٘ٚساٖ ضا قىُ ٔی زٞس ،أٙیت  ٚآضأف زض آٖ ٛٞیساؾت ٔ ٚكبضوت قٟط٘ٚساٖ ضا
زض فقبِیتٞبی ٔرتّف ٘كبٖ ٔیزٞس ثٙبثطایٗ ثطضؾی آٖ ث ٝفٛٙاٖ یه ٔؿأِٝی ٔ ٟٓزاضای
ضطٚضت اؾت  ٚثب تٛر ٝث٘ ٝمف ؾطٔبی ٝی ارتٕبفی زض افعایف آٖ؛ پػٞٚف حبضط ثٝ
ز٘جبَ پبؾد ث ٝایٗ ؾؤاَ انّی اؾت و ٝآیب ثیٗ ؾطٔبیٝی ارتٕبفی  ٚفط ًٙٞقٟط٘ٚسی
زض ثیٗ قٟط٘ٚساٖ قٟط انفٟبٖ اضتجبط ٔقٙبزاضی ٚرٛز زاضز؟
پیطیٌِی پظٍّص
 لٙجطی  ٚزیٍطاٖ ( )1395پػٞٚكی ضا ثب فٛٙاٖ «ثطضؾی ضاثغٝی ثیٗ ٌطایف ثٛٞ ٝیتّٔی ٛٞ ٚیت زیٙی ثب پبیجٙسی ث ٝفط ًٙٞقٟط٘ٚسی زض قٟط وطٔب٘كب »ٜث ٝا٘زبْ ضؾب٘س٘س.
ربٔقٝی آٔبضی پػٞٚف حبضط تٕبْ قٟط٘ٚساٖ  18ؾبَ ث ٝثبالی قٟط وطٔب٘كبٞ ٜؿتٙس وٝ
٘ 384فط اظ آٟ٘ب ث ٝفٛٙاٖ حزٓ ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفتٝا٘س٘ .تبیذ تحمیك حبوی اظ
آٖ اؾت و ٝثیٗ ٔیعاٖ وُ ٛٞیت ّٔی  ٚاثقبز آٖ یقٙی ٛٞیت ؾیبؾیٛٞ ،یت رغطافیبیی،
ٛٞیت تبضیریٛٞ ،یت فطٍٙٞی ٕٞ ٚچٙیٗ ٔیعاٖ وُ ٛٞیت زیٙی  ٚاثقبز آٖ یقٙی ثقس
افتمبزی ،ثقس پیبٔسی  ٚثقس ٔٙبؾىی ،ثب ٔتغیط پبیجٙسی ث ٝفط ًٙٞقٟط٘ٚسی اضتجبط ٔخجت
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ٔ ٚؿتمیٕی ٚرٛز زاضز.
 ٌٙزی  ٚزیٍطاٖ ( )1394پػٞٚكی ضا ثب فٛٙاٖ «٘مف ؾطٔبیٝی ارتٕبفی  ٚفطٍٙٞی زضٔیعاٖ احؿبؼ قٟط٘ٚسی زض قٟط وبقبٖ» ث ٝا٘زبْ ضؾب٘س٘س .حزٓ ٕ٘ٝ٘ٛی ایٗ پػٞٚف
٘ 318فط ثٛز ٚ ٜثب قیٜٛی پیٕبیكی ٔجتٙی ثط پطؾف٘بٔ ٝنٛضت پصیطفت ٝاؾت .یبفتٞٝبی
پػٞٚف ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝثیٗ ٔیعاٖ ؾطٔبیٝی ارتٕبفی  ٚؾطٔبیٝی فطٍٙٞی ثب احؿبؼ
قٟط٘ٚسی ضاثغٝی ٔقٙبزاضی ٚرٛز زاضز.
 افكبضو٘ ٚ ٟٗبری ٟٔط ( )1393پػٞٚكی ضا ثب فٛٙاٖ «ثطضؾی تأحیط اثقبز ؾبذتبضی ٚقٙبذتی ؾطٔبیٝی ارتٕبفی ثط احؿبؼ قٟط٘ٚسی (ٔغبِقٝی ٔٛضزی :ؾبوٙبٖ  18ؾبَ ثٝ
ثبالی قٟط ٔكٟس)» ث ٝا٘زبْ ضؾب٘س٘س .ربٔقٝی آٔبضی آٖ ؾبوٙبٖ ٔٙبعك ٌ13ب٘ ٝقٟط
ٔكٟس ٞؿتٙس و٘ 415 ٝفط آٖٞب اظ عطیك ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی چٙس ٔطحّٝای ث ٝفٛٙاٖ ٕ٘ٝ٘ٛ
ا٘تربة قسٜا٘س٘ .تبیذ ایٗ ٔغبِق٘ ٝكبٖ ٔیزٞس و ٝثیٗ احؿبؼ قٟط٘ٚسی ٞ ٚط یه اظ
اثقبز ؾطٔبیٝی ارتٕبفی ضاثغٝی ٔخجت ٔ ٚقٙبزاضی ٚرٛز زاضز؛ ث ٝعٛضی ؤ ٝیعاٖ
احطٌصاضی ثقس قٙبذتی ؾطٔبیٝی ارتٕبفی ثط احؿبؼ قٟط٘ٚسی ٔ ٚ 0.434یعاٖ
احطٌصاضی ثقس ؾبذتبضی آٖ ثط احؿبؼ قٟط٘ٚسی  0.289اؾت.
 ٟٔسٚی  ٚفبقٛضی ( )1393پػٞٚكی ضا ثب فٛٙاٖ «ثطضؾی فٛأُ ارتٕبفی  ٚالتهبزیٔؤحط ثط اضتمبء فط ًٙٞقٟط٘ٚسی (ٔٛضز ٔغبِق :ٝقٟط ثٛقٟط)» ث ٝا٘زبْ ضؾب٘س٘س .ایٗ
پػٞٚف ثب ضٚـ پیٕبیف  ٚثب اؾتفبز ٜاظ تىٙیه پطؾكٙبٔ ٝثط ضٚی ٘ 458فط اظ قٟط٘ٚساٖ
قٟط ثٛقٟط ا٘زبْ قس٘ .تبیذ ث ٝزؾت آٔس ٜحبنُ اظ تزعی ٚ ٝتحّیُ زازٜٞب ثیبٍ٘ط آٖ
اؾت ؤ ٝتغیطٞبی آٌبٞی اظ حمٛق قٟط٘ٚسی ،آٌبٞی اظ ضٚیسازٞب ٙٔ ٚبؾجبت زاذّی ٚ
ذبضریٔ ،ؿؤِٚیتپصیطی  ٚضؾب٘ ٝثط اضتمبی فط ًٙٞقٟط٘ٚسی تأحیط زاض٘س ٕٞچٙیٗ
ٔتغیطٞبی لبٖ٘ٔٛساضیٙٔ ،بفـ رٕقی ،فبٌْطایی ،زؾتطؾی ثٔ ٝطاوع فطٍٙٞی ،زضآٔس ٚ
ٔؿىٗ ضاثغٝی ٔقٙبزاضی ضا ثب ٔتغیط ٚاثؿت٘ ٝكبٖ ٘ساز٘س.
ٞبقٕیبٖ فط  ٚفزٕی (ٔ )1391مبِٝای ضا ثب فٛٙاٖ «ثطضؾی فط ًٙٞقٟط٘ٚسی ؾبوٙبٖثبفت حبقیٝای قٟط انفٟبٖ» ث ٝا٘زبْ ضؾب٘س٘س .ربٔقٝی آٔبضی پػٞٚف قبُٔ ؾبوٙبٖ
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ثبفت حبقیٝی قٟط انفٟبٖ ثٛز ٕٝ٘ٛ٘ ٚی آٔبضی ایٗ تحمیك ٘ 400فط ث ٝضٚـ
ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ؾٕٟیٝای ا٘تربة قس٘س٘ .تبیذ ث ٝزؾت آٔس ٜاظ آظٔٔ ٖٛتغیطٞبی ٔؿتمُ ثب
ٔتغیط ٚاثؿت ٝثب تٛر ٝثٔ ٝمبزیط  pرس٘ ٚ َٚؿجتٞبی ثحطا٘ی ٘كبٖ اظ ٔقٙبزاض ثٛزٖ
اضتجبط ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ثب ٔتغیط ٚاثؿت ٝپػٞٚف ثٛز٘ .تبیذ ث ٝزؾت آٔس ٜاظ ٔسَؾبظی
ٔقبزِٝی ؾبذتبضی پػٞٚف ٘كبٖ ٔیزٞس ؤ ٝتغیط ٔكبضوت ارتٕبفی ثب ضطیت تأحیط 99
زضنس ،ثیكتطیٗ تأحیط ضا ثط فط ًٙٞقٟط٘ٚسی افطاز ثبفت حبقیٝی انفٟبٖ زاضز.
 ٔغبِقبت ٔیسِت٘ )2011( 1ٖٛكبٖ زاز ٜاؾت و٘ ٝیبظ ضطٚضی قٟط٘ٚساٖ ث ٝفطاٌطفتٟٗٔبضتٞبیی ثطای قٟط٘ٚسی اظ لجیُ تٛا٘بیی ٌفت  ،ٌٛٚثط٘بٔٝضیعی ٔبِی ،ا٘تربة
نحیحٟٔ ،بضتٞبی اؾتفبز ٜاظ ضؾب٘ٞٝبی رٕقی ،ث ٝزؾت آٚضزٖ ؾطٔبی ،ٝا٘تربة ٕٞؿط
ٔتقٟس ث ٝربٔق ،ٝاؾتفبز ٜاظ فٙبٚضی ث ٝفٛٙاٖ یه فقبِیت ٌطٞٚی ،اؾتفبز ٜاظ ایٙتط٘ت ثطای
یه فقبِیت ٌطٞٚی ،اؾتفبز ٜاظ ایٙتط٘ت ثطای یه فقبِیت قٟط٘ٚسیٔ ،ؿؤِٚیت زض ثطاثط
تٛؾقٔ ،ٝكٛضت زض ا٘تربة وبض ،تجّیغبت  ٚثبظاضیبثی اؾت.
 پبضن  ٚقیٗ )2003( 2زض تحمیمی ثب فٛٙاٖ ؾطٔبیٝی ارتٕبفی  ٚقٟط٘ٚسی زٔٛوطاتیهزض وطٜی رٛٙثی ،ثٔ ٝغبِقٝی احط ؾطٔبی ٝی ارتٕبفی ثط ٌؿتطـ قٟط٘ٚسی زٔٛوطاتیه
زض ثیٗ افطاز پطزاذتٙس٘ .تبیذ تحمیك آٟ٘ب ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝزضٌیطی ارتٕبفی ث ٝفٛٙاٖ ثقس
فیٙی ؾطٔبیٝی ارتٕبفی ،ثیكتط رٙجٝی ضفتبضی قٟط٘ٚسی ضا تٛؾقٔ ٝیزٞس ،زض حبِیوٝ
افتٕبز ارتٕبفی ث ٝفٛٙاٖ ثقس شٙٞی ؾطٔبی ٝی ثیكتطٚ ،رٍ٘ ٝطقی قٟط٘ٚسی ضا اضتمب
ٔیثركس.
 زال٘تی )2003( 3زض پعٞٚكی چٟبض ٔسَ اظ قٟط٘ٚسی ضا اضائٔ ٝیوٙس .ایٗ چٟبض ٔسَچٟبض ٔؤِفٝی فضٛیت زض یه ارتٕبؿ ؾیبؾی یقٙی حمٛقٚ ،ؽبیفٔ ،كبضوت ٛٞ ٚیت
ضا زض ثط ٔیٌیط٘س ٞ ٚط یه اظ ایٗ ٔسَٞب ث ٝتطتیت ٔتٙبؽط ثب یه ضٚیىطز ٘ؾطی  ٚؾٙت
ایسئِٛٛغیىی یقٙی ِیجطاِیؿٓٔ ،حبفؾٝوبضی ،ضازیىبِیؿٓ زٔٛوطاتیه  ٚارتٕبؿٌطایی
1

- Middleton
- park & shin
3
- Delantey
2
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ٞؿتٙس .ایٗ چٟبض ٔؤِف ٝثیبٍ٘ط ٚیػٌیٞبی وبُٔ قٟط٘ٚسی ٘یؿتٙس أب اظ ٘ؾط زال٘تی ایٗ
ٔسَٞبی آضٔب٘ی ٘حٜٛی ف ٟٓقٟط٘ٚسی ضا ث ٝاذتهبض ٘كبٖ ٔیزٙٞس.
 ِی )1999( 1تحمیمی ضا زض ؾغح آؾیب ا٘زبْ زاز ٚ ٚیػٌیٞبی ظیط ضا ثطای قٟط٘ٚسذٛة ثٛزٖ الظْ زا٘ؿت :آٌبٞی اظ ٔؿبئُ ٔ ٚكىالت ربٔقٔ ،ٝكبضوت فقبَ زض أٛض
ربٔقٔ ،ٝؿؤِٚیتپصیطی ،ضفتبض ٔجتٙی ثط اذالق ،پصیطـ ا٘تمبز ،تٛا٘بیی ا٘تمبز ،تٛا٘بیی
تهٕیٌٓیطی آٌبٞب٘ ،ٝآٌبٞی اظ حىٔٛت  ٚزِٚت ،حؽ ٚعٗپطؾتی ،پصیطـ ٔؿؤِٚیت
ذب٘ٛاز ،ٜآٌبٞی  ٚزا٘ف ٘ؿجت ث ٝربٔقٝی رٟب٘ی ،احتطاْ ث ٝتٛٙؿ  ٚتىخط فطٍٙٞی.
جوعبٌذی
ٕٞبٖ عٛض ؤ ٝكبٞسٔ ٜیقٛز تبو ٖٛٙتحمیمبت ٌ٘ٛبٌ٘ٛی زض ظٔیٝٙی فط ًٙٞقٟط٘ٚسی
ث ٝا٘زبْ ضؾیس ٜاؾت .ثطضؾی ضاثغٝی ثیٗ ٌطایف ثٛٞ ٝیت ّٔی ٛٞ ٚیت زیٙی ثب پبیجٙسی
ث ٝفط ًٙٞقٟط٘ٚسی٘ ،مف ؾطٔبیٝی ارتٕبفی  ٚفطٍٙٞی زض ٔیعاٖ احؿبؼ قٟط٘ٚسی،
ثطضؾی تأحیط اثقبز ؾبذتبضی  ٚقٙبذتی ؾطٔبیٝی ارتٕبفی ثط احؿبؼ قٟط٘ٚسی ،ثطضؾی
فٛأُ ارتٕبفی  ٚالتهبزی ٔؤحط ثط اضتمبء فط ًٙٞقٟط٘ٚسی ،ثطضؾی فط ًٙٞقٟط٘ٚسی
ؾبوٙبٖ ثبفت حبقیٝای  ٚؾطٔبیٝی ارتٕبفی  ٚقٟط٘ٚسی زٔٛوطاتیه ث ٝا٘زبْ ضؾیسٜ
اؾت؛ ٞطچٙس ٞطوساْ اظ پػٞٚفٞبی فٛق زاضای ٘تبیذ اضظقٕٙسی ٞؿتٙس ،أب تبوٖٛٙ
پػٞٚكی و ٝاثقبز ٔرتّف ؾطٔبیٝی ارتٕبفی ضا ث ٝعٛض نحیح ٘كبٖ زٞس ث ٝا٘زبْ
٘طؾیس ٜاؾت .پػٞٚف حبضط ثطذالف ؾبیط پػٞٚفٞب اضتجبط ثیٗ قبذمٞبی تقبُٔ
ارتٕبفی ،افتٕبز ارتٕبفی ،آٌبٞی ارتٕبفی ،ا٘ؿزبْ ارتٕبفی  ٚحٕبیت ارتٕبفی ثب
فط ًٙٞقٟط٘ٚسی ضا ٔیؾٙزس و ٝزض ٞیچ پػٞٚكی ث ٝا٘زبْ ٘طؾیس ٚ ٜوبٔالً رسیس اؾت.
هباًی ًظشی
ًظشیِّای فشٌّگ ضْشًٍذی
ٔبوؽ ٚثط قٟط٘ٚسی ضا ثِ ٝحبػ تبضیری ثب ضقس زِٚت -قٟطٞبی ی٘ٛبٖ ثبؾتبٖ زض
اضتجبط ٔیزا٘س .ربیی و ٝفضبیی فٕٔٛی ثطای اضتجبط آظاز  ٚفمال٘ی ٔیبٖ وٙكٍطاٖ
- Lee

1
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ارتٕبفی فطأ ٓٞیؾبذتٔ ،ف ْٟٛقٟط  ٚتىبُٔ تبضیری ٞطْٞبی ٔؿتمُ زض تىٛیٗ
٘ٛفی تفىط تّفیمی زض ٔٛضز آظازی ،فطزیتٔ ،س٘یت ٘مف حیبتی زاقت ٝاؾتٚ .ی ایٗ
ٔكره ٝضا ٔٙحهط ث ٝغطة ٔیزا٘ؿت (شوبیی.)69 :1380 ،
اظ ٘ؾط ٚثط ،قٟط٘ٚسی زض قٟطٞب قىُ ٌطفت ٝاؾت  ٚزض حمیمت ٚاثؿت ٝثٝ
ٔهّحتا٘سیكی  ٚتساثیطی ثٛز و ٝقٟط ث ٝفٛٙاٖ یه اتحبزیٝی ایؿتبیی  ٚآییٗ رٕقی
و ٝافضبی آٖ ثطاؾبؼ ٔبِىیت ظٔیٗ قٟطی  ٚثطذٛضزاضی اظ أٛضٚ ،ؽبیف  ٚأتیبظات
ٚیػٔ ٜقیٗ ٔیقس٘سٔ ،تقٟس ث ٝزض ٘ؾط ٌطفتٗ آٟ٘ب ثٛز .اظ ٘ؾط ا ٚقٟط٘ٚس ثٛزٖ ثٔ ٝقٙبی
تٛا٘بیی ٔكبضوت ٔطزْ زض تهٕیٌٓیطی ،تٙؾیٓ ؾیبؾتٞب ٘ ٚیع قطوت زاقتٗ زض ا٘تربة
ضٞجطاٖ ثٛز  ٚأتیبظات ٚیػٜی آٟ٘ب قبُٔ حك قٟط٘ٚسی ث ٝا٘ضٕبْ ا٘حهبضات ثبظاض،
حمٛق تزبضت آظاز ،رٛاظ ٔجبزِ ٚ ٝحك وبٞف زازٚؾتس ضلبثتآٔیعٔ ،كبضوت زض أٛض
لضبیی ٛٔ ٚلقیتٞبی ٚیػ ،ٜثطای ٔمبنسی چ ٖٛاٞساف ٘ؾبٔی ثٛز .اظ ٘ؾطحمٛق
التهبزی ٟٔٓتطیٗ أتیبظات ٔس٘ی زض لبِت حمٛق نٛضی ثٔ ٝقٙبی حك زاقتٗ
ا٘زٕٗٞبی ٘یٕٝآظاز قٟط٘ٚساٖ ٘جٛز ،ثّى ٝضبٔٗ ٔبِىیت اضثبثی قٟط ث ٝقٕبض آٔس
(ٞعاضرطیجی  ٚأب٘یبٖ.)7 :1390 ،
ثطایبٖ تط٘ط  ٚرٙیفط ضیسٖ ٔقتمس٘س و ٝقٟط٘ٚسی اظ یه ؾ ٛثیبٍ٘ط ٔزٕٛفٝای اظ حمٛق
 ٚتقٟسات رٟبٖقٕ َٛاؾت و ٝثطای تٕبْ افضبی یه ّٔت لبثُ حهِٙٛس  ٚاظ ؾٛی
زیٍط ٔؿتّعْ تٛؾقٝی زٔٛوطاؾی ٔ ٚكبضوت ٌطٜٞٚبی ٔتٛٙؿ فطٍٙٞی زض
تهٕیٌٓیطیٞبؾت.
اظ ٘ؾط تط٘ط ،تٛؾقٝی ٔف ْٟٛقٟط٘ٚسی تطویجی اؾت اظ:
ٍ٘ .1بٔ ٜحبفؾٝوبضا٘ ٝث ٝقٟط٘ٚسی (ٔبٞیت ٔٙفقُ قٟط٘ٚسی ،ثب تأویس ثط تٛؾق ٝاظ ثبال ثٝ
پبییٗٙٔ ،عٚی اظ ربٔقٝی ٔس٘ی  ٚا٘زبْ فٕسٜی وبضٞب ،حتی أٛض ٔطثٛط ث ٝثرف
ذهٛنی) تٛؾظ زِٚت؛
 .2زیسٌب ٜا٘مالثی ث ٝقٟط٘ٚسی (ٔبٞیت فقبَ قٟط٘ٚسی ،ثب تأویس ثط تٛؾق ٝاظ پبییٗ ثٝ
ثبالٔ ،ب٘ٙس ؾبظٔبٖٞبی ٔكبضوتی ٔحّی زض فطنٝی فٕٔٛی  ٚرٛأـ ٔس٘ی) (پٛضفعت ٚ
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زیٍطاٖ.)11 – 12 :1388 ،
غا٘ٛؾىی ( )1998قٟط٘ٚسی ضا فضٛیت فقبَ افطاز زض لّٕط ٚزِٚت ّٔ-ت زا٘ؿت ٝو ٝثٝ
ٔٛرت آٖ قٟط٘ٚساٖ اظ حمٛق  ٚتقٟسات ثطاثط ثطذٛضزاض٘سٚ .ی ث ٝثقس حمٛلی قٟط٘ٚسی
تٛر ٝثیكتطی زاقت ٝاؾت .ث٘ ٝؾط غا٘ٛؾىی ،حمٛق قٟط٘ٚسی حمٛلی ٞؿتٙس وٌ ٝطٜٞٚبی
ٔرتّف اظ آٖٞب حٕبیت ٔیوٙٙس  ٚتٛؾظ زِٚت تخجیت  ٚتأییس ٔیق٘ٛس  ٚزاضای ضٕب٘ت
ارطاییا٘س.
پبضؾ٘ٛع قٟط٘ٚسی ضا ٘تیزٝی تٛؾقٝی ٔسض٘یت ٚ ٝزٔٛوطاتیه قسٖ رٛأـ ٔیزا٘س .اٚ
قٟط٘ٚسی ضا ث ٝؾٔ ٝمِٝٛی وطزاض ارتٕبفی ،فضٛیت ارتٕبفی  ٚا٘ؿزبْ ارتٕبفی پی٘ٛس
ٔیزٞس  ٚقٟط٘ٚسی ضا ثب ایٗ ؾٔ ٝمِٝٛی وّیسی زاضای ٘ٛفی احؿبؼ تقّك ٔیزا٘س وٝ
زض ٟ٘بیت ث ٝا٘ؿزبْ ارتٕبفی ٔٙزط ٔیقٛز .ثٌٕ ٝبٖ ٚی ٌطٜٞٚبیی وٕٞ ٝچٙبٖ ثط
اضظـٞبی و ٟٗذٛز تأویس زاض٘س  ٚزیسی ذبلٌطایب٘ ٝزاض٘س ،ذٛز ضا ثب ٔمتضیبت ظٔبٖ
 ٚقطایظ ارتٕبفی ٚفك ٘سازٜا٘س  ٚزضوی اظ قٟط٘ٚسی ٘ساض٘س (حؿبْ .)11 :1381 ،یه
قٟط٘ٚسی وبُٔ ث ٝزٚض اظ ٞطٌ ٝ٘ٛتجقیض ارتٕبفی ثٔ ٝقٙبی ثطذٛضزاضی ٕٝٞی الكبض ٚ
ٌطٜٞٚبی ارتٕبفی اظ حمٛق  ٚتقٟسات قٟط٘ٚسی  ٚآٌبٞی آ٘بٖ اظ حمٛق ذٛز اؾت
(قیب٘ی  ٚزاٚز٘ٚسی.)42 :1389 ،
زض ٘ؾط ٞبثطٔبؼ (ث ٝعٛض ذبل)  ٚزض ا٘سیكٝی ؾیبؾی  -ارتٕبفی ٔقبنط ث ٝعٛض فبْ ایٗ
حٛظٜی ٘ٛپسیس ث ٝفٛٙاٖ «حٛظٜی فٕٔٛی» « ٚربٔقٝی ٔس٘ی» ٔغطح قس ٜاؾت .اظ ٘ؾط ٚی
زض زضیبفت حٛظٜی فٕٔٛی  ٚربٔقٝی ٔس٘ی اؾت و ٝافطاز ٘مف قٟط٘ٚسی پیسا ٔیوٙٙس .زض
٘مف قٟط٘ٚسی فطز ،ث ٝفٛٙاٖ فض ٛتٕبْ ربٔقٝی ذٛز ٔیٌطزز  ٚقأٖ حمٛلی ٚیػٜای زاضز.
حٛظٜی فٕٔٛی فطنٝای اؾت و ٝزض آٖ افطاز ثطای ٔكبضوت زض ٔجبحج ثبظ  ٚفّٙی ٌطز ٓٞ
ٔیآیٙس .زض چٙیٗ حٛظٜای ان َٛثطاثطی  ٚأىبٖ زؾتطؾی انِٛی غیط لبثُ حصف ٞؿتٙس.
حٛظٜی فٕٔٛی ثطذالف ٟ٘بزٞبیی و ٝتحت ؾّغٝی ذبضری لطاض زاض٘س یب زاضای ضٚاثظ
لسضت زض٘ٚی ٞؿتٙس ،اظ انٔ َٛكبضوت ٘ ٚؾبْ زٔٛوطاتیه ٘ٛیس ٔیزٞس .زض چٙیٗ حٛظٜای
٘تیز ٚ ٝپیبٔس ٌفتٍ٘ ٟٓٔ ٛیؿت ،ثّى ٟٓٔ ٝایٗ اؾت و ٝض٘ٚس ٌفتٍ ٚ ٛفمال٘یت حبوٓ ثط آٖ
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زٔٛوطاتیه ثبقس .ثطٕٞیٗ ٔجٙب ٚی ٔكبضوت ضا ٔقطف انّی قٟط٘ٚسی ٔیزا٘س  ٚآٖ ضا ثٝ
ٌٞٝ٘ٛبی ٔرتّف تحّیُ وطز ٜاؾت  ٚزؾتطؾی ثطاثط ث ٝحمٛق ٔكبضوتی ضا ٔٛضز تٛر ٝثیكتط
لطاض ٔیزٞس .افضبی ربٔق ٝثب تٛر ٝث ٝتٛا٘بیی تغییط حیبت ارتٕبفی ذٛز ،زضیبفت حٛظٜی
فٕٔٛی ث ٝایفبی ٘مف قٟط٘ٚسی ذٛاٙٞس پطزاذت و ٝپیفقطط ؽٟٛض آٖ تقسز  ٚتىخط زض
اقىبَ ظ٘سٌی ،اضتجبعبت فٕٔٛی ٔ ٚؿؤِٚیت قٟط٘ٚسی اؾت (تبٚا٘ب.)3 – 4 :2016 ،
تط٘ط ٔ ٚبضقبَ ثب تأویس ثط حك زؾتطؾی ثٙٔ ٝبثـ التهبزی ،ارتٕبفی  ٚفطٍٙٞی ٔقتمس٘س
و ٝقٟط٘ٚسی زؾتطؾی افطاز ٌ ٚطٜٞٚب ضا ٔٙبثـ وٕیبة وٙتطَ ٔیوٙس؛ ثٙبثطایٗ زؾتطؾی ثٝ
ٔٙبثـ ٔی تٛا٘س فبُٔ ٔؤحطی زض ایزبز احؿبؼ تقّك قٟط٘ٚسی زض ٔیبٖ افضبی ربٔقٝ
ثبقس .فطزی و ٝؾطٔبیٝی ارتٕبفی  ٚفطٍٙٞی ثیكتطی زاضزٔ ،یتٛا٘س اظ آ٘چ ٝقجىٞٝبی
ارتٕبفی ٙٔ ٚبثـ زیٍط فطٍٙٞی  ٚالتهبزی ربٔق ٝزض اذتیبض ٔیٌصاضز ،ثٟطٜٙٔس ٌطزز ٚ
ذٛز ضا زض ضاثغ ٝثب ربٔق  ٝتقطیف وٙس أب وؿی و٘ ٝتٛا٘س ث ٝایٗ ٔٙبثـ زؾتطؾی زاقتٝ
ثبقس  ٚیب زؾتطؾی ٔحسٚزتطی زاقت ٝثبقس ،ثٕٞ ٝبٖ ٘ؿجت ذٛز ضا اظ ربٔق ٝرسا ٔیثیٙس
 ٚاحؿبؼ قٟط٘ٚسی ا ٚوٕتط ذٛاٞس ثٛز (ٌٙزی  ٚزیٍطاٖ.)44 :1394 ،
ٌی اضٔٔ ٝقتمس اؾت و ٝفط ًٙٞقٟط٘ٚسی زاضای ؾٚ ٝیػٌی اؾت :اِٚیٗ ٚیػٌی ایٗ
اؾت و ٝقٟط٘ٚسی ثبیس اظ پیف ثط یه اِفجبی ٔمسٔبتی ،یقٙی ثط اؾبؼ قٙبذتٞبی
حسالُ اظ تبضید ٔ ٚحیظ پیضیعی قٛز .ث ٝفجبضت زیٍط ،قٟط٘ٚس ثبیس لبزض قٛز تب ثٝ
ؾٛی ثیط ٖٚثٍٙطز ،پٙزط ٜضا ثٍكبیس ،زض ا٘عٚا ظ٘سٌی ٘ىٙس  ٚفمظ ثب ٕٞؿبیٍبٖ ٘عزیه
ذٛز ثٔ ٝقبقطت ٘پطزاظز .زٔٚیٗ ٚیػٌی وّی فط ًٙٞقٟط٘ٚسی ،تحهیُ لٛافس ؾّٛن
زٔٛوطاتیه حمیمی ،چ ٝاظ ِحبػ ضفتبض  ٚچ ٝاظ ٘ؾط اضظقٟبی اذاللی اؾت .قٟط٘ٚس ٘ٝ
تٟٙب ثبیس ث ٝحمٛق ذٛز ثّى ٝثبیس ثٚ ٝؽبیف ذٛز ٘یع آٌب ٜثبقسٚ .یػٌی ؾ ْٛو ٝإٞیت
ثٙیبزی ٘یع زاضز ،ؾغح اذالق ٔس٘ی اؾت و٘ ٝبقی اظ ٕٞبٖ ٚحست  ٚإٞیت زٚ ٚیػٌی
لجّی اؾت ٛ٘ ٚفی ٚیػٌی تىّیفٔساضا٘ ٝاؾت .زض ربٔقٝای و ٝث٘ ٝؾط پٛپط زٔٛوطاتیه
اؾت  ٚوخطتٍطایی  ٚآظازی حبوٓ اؾت ،اذالق ٔس٘ی ثیكتط ثب ربٔق ٝؾبظٌبضی زاضز
(اضٔ.)171-172 :1376 ،ٝ
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ًظشیِّای سشهایِی اجتواعی
ٞط چٙس ،ضیكٞٝبی ثحج ؾطٔبیٝی ارتٕبفی ضا ٔیتٛاٖ زض وبضٞبی ربٔقٝقٙبؾبٖ لطٖ
٘ٛظز ٓٞیقٙی زٚضویٓٚ ،ثطٔ ،بضوؽ  ٚظیُٕ پیسا وطز (ٌطیىؽ2001 ،1؛ پٛضتؽ ٚ
زیٍطاٖ )1998 ،2أب اِٚیٗ وؿی و ٝایٗ انغالح ضا ث ٝوبض ثطز ٞب٘ی فبٖ 3ثٛز .ثقسٞب ریٕع
وّٕٗ ٘مف قطوت ارتٕبفی ضا زض قىٌُیطی فط ٚ ًٙٞتقّیٓ  ٚتطثیت قطح زاز.
ؾطٔبی ٝی ارتٕبفی ٔفٟٔٛی ثٛز ؤ ٝستی اظ ٔجبحج زٚض ٔب٘س أب ثقس اظ آٖ ریٗ ربوٛة

4

زض اٚاذط ز 60 ٝٞآٖ ضا ٔغطح ؾبذت ،ؾپؽ ِٛضی 5زض ز ٚ 70 ٝٞوّٕٗ زض ز 80 ٝٞآٖ
ضا ث ٝتفهیُ قطح زاز٘سٕٞ .چٙیٗ پیط ثٛضزی 6ٛربٔقٝقٙبؼ فطا٘ؿٛی ٘یع تحمیمبتی زض
ایٗ ٔٛضز ث ٝفُٕ آٚضز (ِٚٚىبن .)194 :2001 ،7ث ٝعٛض وّی ثبیس ٌفت :پیكطفت رسیس
ٔف ْٟٛؾطٔبیٝی ارتٕبفی اظ ؾ ٝتأِیف وّیسی ،ثٛضزی ،ٛوّٕٗ  ٚپبتٙبْ  ٚتقسازی تأِیفبت
زیٍط ثب ٕٞىبضی رطیبٖ ٘ؾطیٝی چٙس ٘ؾٕی پسیس آٔس ٜاؾت.
جیوض کلوي ؾطٔبیٝی ارتٕبفی ضا زض قطوت ٔزطیبٖ زض ؾبذتبضٞبی ارتٕبفی لطاض زاز.
وّٕٗ ث ٝؾطٔبیٝی ارتٕبفی ث ٝفٛٙاٖ ٔٛضٚحی ؾبذتٗ ضٚاثظ ثیٗ  ٚزاذُ ٔزطیبٖ زض یه
ربٔق٘ ٝؾط زاضز و ٝث ٝثقضیٞب ؾٛز ٔیضؾب٘س  ٚث ٝثقضی ٘یع ؾٛزی ٕ٘یضؾس .ؾطٔبیٝی
ارتٕبفی یه ٚاحس ٔٙفطز ٘یؿت أب عیفی اظ ٚاحسٞبی ٔتفبٚت اؾت ؤ ٝكتطوبً زٚ
قبذم زاض٘سٕٝٞ :ی آٟ٘ب قبُٔ رٙجٞٝبیی اظ یه ؾبذتبض ارتٕبفی ٞؿتٙس  ٚآٟ٘ب ثٝ
ٔزطیبٖ ذبنی وٕه ٔیوٙٙس و ٝزض زاذُ ؾبذتبض ٞؿتٙس .تٛؾقٝی ؾطٔبیٝی ارتٕبفی ثٝ
رٙجٞٝبی لبثّیت افتٕبز ،اِتعأبتٙٞ ٚ ،زبضٞبی ٔؤحط و ٝثٚ ٝؾیّٝی قطوتوٙٙسٌبٖ زض
قجىٞٝب ٍٟ٘ساضی ٔیقٛز ٌفتٔ ٝیقٛز  ٚث ٝحفؼ فطنتٞب ٙٔ ٚبثـ زض حبَ پیكطفت
ثؿتٍی زاضز .وّٕٗ تكىیُ  ٚترطیت ؾطٔبیٝی ارتٕبفی  ٚاحطات آٖ ثط ثؿتٗ ضٚاثظ
1

- Grix
- Portes
3
- Hani fan
4
- Jine Jakoob
5
- Glenn Loury
6
- Pierre Bourdieu
7
- Woolcock
2
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زاذُ ٌطٜٞٚبی قجىٝای ضا ٔٛضز ٘ؾط زاضز .إٞ ٚچٙیٗ رٛا٘ت ؾبذتبضٞبی ارتٕبفی زض
ایسئِٛٛغیٟبی ٔرتّف ٕٞ ٚچٙیٗ ٘مف فطاٚا٘ی  ٚوٕه زِٚتی زض تٛؾقٝی ؾطٔبیٝی
ارتٕبفی ضا ٔٛضز اضظیبثی لطاض زاز .تقطیف وّٕٗ اظ ؾطٔبیٝی ارتٕبفی ٛٙٞظ ثط وبض
ربٔقٝقٙبذتی اذیط ثطتطی زاضز اٌط چ ٝپػٞٚكٍطاٖ زض آٖ تزسیس ٘ؾط وطزٜا٘س (ؾّٕب٘ی ٚ
زیٍطاٖ.)25 :1389 ،
پاتٌام ٔسفی اؾت و ٝقطوت زض ارتٕبؿ ٔب٘ٙس قجىٞٝبی ضؾٕی  ٚقجىٞٝبی غیط ضؾٕی
ربٔقٔ ،ٝطوع انّی ٔف ْٟٛؾطٔبیٝی ارتٕبفی اؾت (پبتٙبْٚ .)56 :2000 ،ی ٔیٌٛیس وٝ
ٕٞىبضی زاٚعّجب٘ ٝزض ربٔقٝای و ٝؾطٔبیٝی ارتٕبفی فؾیٕی ضا زض قىُ ٙٞزبضٞبی
فُٕ ٔتمبثُ  ٚقجىٞٝبی ٔكبضوت ارتٕبفی ث ٝاضث ثطز ،ٜثٟتط نٛضت ٔیٌیطز (پبتٙبْ،
 .)138 :1390قجىٞٝبی ارتٕبفیٔ ،طزْ ضا ثیكتط ثٕٞ ٝىبضی  ٚافتٕبزپصیطی تكٛیك
ٔیوٙس تب قطایظ ا٘فطازی ٘بقی اظ پیرٛیی ٘فـ قرهی (تبرجرف .)12 :1384 ،ؾطٔبیٝی
ارتٕبفی ثط ذالف ؾطٔبیٝی التهبزی ،یه وبالی فٕٔٛی اؾت .قبیس ثٕٞ ٝیٗ زِیُ
اؾت و ٝاغّت وٓاضظـ تّمی قس ٚ ٜتالـ ظیبزی ثطای افعایف آٖ ث ٝفُٕ ٕ٘یآیس .پبتٙبْ
ؾطٔبی ٝی ارتٕبفی ضا ث ٝفٛٙاٖ ٕٞجؿتٍی ارتٕبفی ٔحّی حبنُ قس ،ٜزاضای ٚیػٌیٞبی
ظیط ٔیزا٘س:
ٚ .1رٛز ٔزٕٛفٝای ٔتطاوٓ اظ ؾبظٔبٖٞب  ٚقجىٞٝبی ارتٕبؿ ٔحّی؛
 .2ؾغٛح ثبالی تقٟس ٔس٘ی یب ٔكبضوت زض قجىٞٝبی ارتٕبفی ٔحّی؛
ٛٞ . 3یت ٔحّی لٛی ٔ ٚخجت ٘ ٚیع احؿبؼ تزب٘ؽ  ٚثطاثطی ثب افضبی ارتٕبؿ ٔحّی؛
ٙٞ . 4زبضٞبی تقٕیٓ یبفتٔ ٝطثٛط ث ٝافتٕبز  ٚوٕه ٔتمبثُ ثیٗ افضبی ارتٕبؿ ٔحّی ٚ
ایٗ و ٝآیب آٟ٘ب یىسیٍط ضا ثِ ٝحبػ قرهی ٔیقٙبؾٙس یب ذیط؛
 .5قجىٞٝبی ٔكبضوت ٔس٘ی تزؿٓ ٕٞ ٚىبضیٞبی ٔٛفمیتآٔیع ٌصقتٞ ٝؿتٙس وٝ
ٔی تٛا٘ٙس ٕٞچ ٖٛاٍِٛیی فطٍٙٞی ثطای ٕٞىبضی آتی فُٕ وٙس (اظویب  ٚغفبضی:1383 ،
278؛ ثطٌطفت ٝاظ ٔحؿٙی تجطیعی  ٚآلبٔحؿٙی.)149 :1389 ،
قبذمٞبی ؾطٔبیٝی ارتٕبفی زض ٘ؾط پبتٙبْ افتٕبزٙٞ ،زبضٞب  ٚقجىٞٝبی ٔكبضوت ارتٕبفی
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اؾت و ٝثب تؿٟیُ وٙفٞب ،وبضایی ربٔق ٝضا ثٟجٛز ٔیثركٙسٚ .ی ٔقتمس اؾت ضٚاثظ ٔتمبثُ
ٔیبٖ ٔٙبثـ ؾطٔبیٝی ارتٕبفی یقٙی افتٕبزٙٞ ،زبضٞب  ٚقجىٞٝبی ٔكبضوت و ٝذٛز
تمٛیتوٙٙس ٚ ٜذٛزافعایٙسٞ ٜؿتٙس ،اظ ٚیػٌیٞبی ربٔقٝی ٔس٘ی اؾت٘ .جٛز ایٗ ٚیػٌیٞب
یقٙی فٟسقىٙی ،ثی افتٕبزی ،فطیت ،ثٟطٜوكی ،ا٘عٚا  ٚثی ٘ؾٕی ،یىسیٍط ضا زض حفؼ
زٚضٜٞبی ثبعُ تٛؾق٘ٝیبفتٍی تكسیس ٔیوٙٙس (قبزی عّت  ٚحزتی وطٔب٘ی.)37 :1387 ،
پبتٙبْ ثٞ ٝط ز ٚثقس فیٙی  ٚشٙٞی یقٙی ٔكبضوت ٔس٘ی  ٚافتٕبز ارتٕبفی زض ضاثغ ٝثب
زٔٛوطاؾی تىی ٝوطز ٜاؾت .زض ٚالـ ثٙب ثط ٘ؾط پبتٙبْ ٔیتٛاٖ ٌفت ،زض تٛؾق ٚ ٝضقس
قٟط٘ٚسی زٔٛوطاتیهٚ ،رٛز ٞط ز ٚثقس افتٕبز ٔ ٚكبضوت ٔس٘ی ضطٚضی اؾت (ضؾتٍبض
ذبِس  ٚفؾیٕی.)114 :1391 ،
بَسدیَ زض زٝٞی  1970تب ٔ 1980ف ْٟٛؾطٔبیٝی ارتٕبفی ضا تٛؾق ٝزاز ،أب ایٗ وبض اٚ
٘ؿجت ث ٝلؿٕتٞبی زیٍط ٘ؾطیٝی ارتٕبفیاـ تٛر ٝوٕتطی ضا رّت وطز (فیّس.)2003 ،1
یىی اظ ؾ ًٙثٙبٞبی ٘ؾطی ربٔقٝقٙبؾی ثٛضزی ٛزض ٘ؾط ٌطفتٗ ربٔق ٝثٔ ٝخبثٝی تىخطی اظ
حٛظٜٞبی ارتٕبفی اؾت .قىُٞبی ؾطٔبی( ٝالتهبزی ،فطٍٙٞی  ٚارتٕبفی) فٛأّی
اؾبؾیا٘س و ٝتقطیف وٙٙسٜی ٔٛلقیتٞب  ٚأىب٘بت وٙكٍطاٖ ٌ٘ٛبٌ ٖٛزض ٞط حٛظٜای ثٝ
قٕبض ٔیض٘ٚس (ؾیؿٕٗ .)2000 ،2اظ ٘ؾط ا ٚؾطٔبیٝزاض زض ؾ ٝقىُ ثٙیبزی أىبٖ ثطٚظ
ٔییبثس؛ ث ٝقىُ ؾطٔبیٝی التهبزی و ٝلبثّیت تجسیُ قسٖ ث ٝپ َٛضا زاضز ٕٔ ٚىٗ اؾت زض
قىُ حمٛق ٔبِىیت ٟ٘بزی ٝٙقٛز؛ ث ٝقىُ ؾطٔبیٝی ارتٕبفی و ٝاظ اِعأبت ارتٕبفی
(اضتجبعبت) ؾبذت ٝقس ٜاؾت  ٚزض قطایظ ٔقیٗ ،لبثّیت تجسیُ قسٖ ث ٝؾطٔبیٝی التهبزی ضا
زاضز ٕٔ ٚىٗ اؾت ث ٝنٛضت فٛٙاٖ اقطافی یب انبِت ذب٘ٛازٌی ٟ٘بزی ٝٙقٛز (ٔبرسی ٚ
ِٟؿبیی ظازٚ .)94 :1385 ،ٜی ٔقتمس ثٛز ؾطٔبیٝی ارتٕبفی یىی اظ اثقبز ثطرؿتٝی تحمیمبت
فّ ْٛارتٕبفی اؾت؛ ایٗ ان َٛارتٕبفی ثبفج تمٛیت افطاز ٌ ٚطٜٞٚب ٔیقٛز (ثٛضزی،ٛ
.)45 :1980
ثٛضزی ٛافتمبز زاضز و ٝفضٛیت زض ٌطٜٞٚب  ٚزضٌیط ثٛزٖ زض قجىٞٝبی ارتٕبفی ،و ٝزض
- Field
- Sisaman

1
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ٌطٜٞٚب حبنُ ٔی قٛز  ٚضٚاثظ ارتٕبفی حبنُ اظ فض ٛثٛزٖ ٔیتٛا٘س زض تالـ ثطای
ثٟجٛز ٔٛلقیت ارتٕبفی وٙكٍطاٖ زض حٛظٜٞبی ٔتفبٚت ٌ٘ٛ ٚبٌ ٖٛث ٝوبض ثطز ٜقٛز.
ا٘زٕٗٞبی زاٚعّجب٘ ،ٝاتحبزیٞٝبی تزبضی ،احعاة ؾیبؾی  ٚا٘زٕٗٞبی ؾطّی ٍٕٞی
ٕ٘ٞٝ٘ٛبیی رسیس اظ ؾطٔبیٝی ارتٕبفی ث ٝقٕبض ٔیض٘ٚس (ثٛضزی .)45 :1980 ،ٛاظ ٍ٘بٜ
ثٛضزی ٛافطاز ثبیس زض قجىٞ ٝبی ارتٕبفی حضٛض فقبَ زاقت ٝثبقٙس تب أىبٖ فطا ٓٞقسٖ ٚ
زؾتیبثی ثٙٔ ٝبفقكبٖ فطا ٓٞقٛز .ثسیٗ نٛضت تالـٞبی فطزی ٞطیه اظ افطاز زض زضٖٚ
قجى ٝضٚاثظ ،ذٛز ٔیتٛا٘س ثبفج پٛیبیی ربٔق ٝقٛز  ٚظٔیٝٙی قٟط٘ٚسی ارتٕبفی ضا
فطا ٓٞوٙس (افكبضو٘ ٚ ٟٗبری ٟٔط.)35 :1393 ،
فشاًسیس فَکَیاها 1ؾطٔبیٝی ارتٕبفی ضا زض چبضچٛثی التهبزی ٔغطح ٔیوٙسٚ .ی ثب
ثٟطٌٜیطی اظ ٔف ْٟٛؾطٔبیٝی ارتٕبفی یه ٘ؾطیٝی افتٕبز ارتٕبفی تسٚیٗ ٔیوٙس ٚ
ٔغطح ٔیوٙس و ٝلسضت  ٚوبضایی ؾطٔبیٝی ارتٕبفی زض ربٔق ٝثٔ ٝیعاٖ پبیجٙسی افضبی
آٖ ربٔق ٝثٙٞ ٝزبضٞب  ٚاضظـٞبی ٔكتطن  ٚتٛا٘بیی آٟ٘ب ثطای چكٓپٛقی اظ ٔٙبفـ
قرهی زض ضاؾتبی ذیط  ٚؾقبزت ٍٕٞب٘ی ثؿتٍی زاضز (ٔحؿٙی تجطیعی  ٚآلب حؿٙی،
.)150 :1389
چاسچَب ًظشی پظٍّص
زض پػٞٚف حبضط اظ ٘ؾطیبت ٔرتّفی ث ٝفٛٙاٖ ٔجب٘ی ٘ؾطی اؾتفبز ٜقس ٜاؾت أب تٟٙب
تقسازی اظ ٘ؾطیبت ؤ ٝجٙبی اؾترطاد فطضیٞٝب ٞؿتٙس چبضچٛة ٘ؾطی پػٞٚف حبضط
ضا تكىیُ ٔیزٞس.
تط٘ط ٔ ٚبضقبَ ثب تأویس ثط حك زؾتطؾی ثٙٔ ٝبثـ التهبزی ،ارتٕبفی  ٚفطٍٙٞی ٔقتمس٘س
و ٝقٟط٘ٚسی زؾتطؾی افطاز ٌ ٚطٜٞٚب ضا ٔٙبثـ وٕیبة وٙتطَ ٔیوٙس؛ ثٙبثطایٗ زؾتطؾی ثٝ
ٔٙبثـ ٔی تٛا٘س فبُٔ ٔؤحطی زض ایزبز احؿبؼ تقّك قٟط٘ٚسی زض ٔیبٖ افضبی ربٔقٝ
ثبقس .فطزی و ٝؾطٔبی ٝی ارتٕبفی  ٚفطٍٙٞی ثیكتطی زاضز ٔیتٛا٘س اظ آ٘چ ٝقجىٞٝبی
ارتٕبفی ٙٔ ٚبثـ زیٍط فطٍٙٞی  ٚالتهبزی ربٔق ٝزض اذتیبض ٔیٌصاضز ،ثٟطٜٙٔس ٌطزز ٚ
- Granovetter

1
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ذٛز ضا زض ضاثغ ٝثب ربٔق ٝتقطیف وٙس أب وؿی و٘ ٝتٛا٘س ث ٝایٗ ٔٙبثـ زؾتطؾی زاقتٝ
ثبقس  ٚیب زؾتطؾی ٔحسٚزتطی زاقت ٝثبقس ،ثٕٞ ٝبٖ ٘ؿجت ذٛز ضا اظ ربٔق ٝرسا ٔیثیٙس
 ٚاحؿبؼ قٟط٘ٚسی ا ٚوٕتط ذٛاٞس ثٛز (ٌٙزی  ٚزیٍطاٖ.)44 :1394 ،
پبتٙبْ ثٞ ٝط ز ٚثقس فیٙی  ٚشٙٞی یقٙی ٔكبضوت ٔس٘ی  ٚافتٕبز ارتٕبفی زض ضاثغ ٝثب
زٔٛوطاؾی تىی ٝوطز ٜاؾت؛ زض ٚالـ ثٙب ثط ٘ؾط پبتٙبْ ٔیتٛاٖ ٌفت ،زض تٛؾق ٚ ٝضقس
قٟط٘ٚسی زٔٛوطاتیه ٚرٛز ٞط ز ٚثقس افتٕبز ٔ ٚكبضوت ٔس٘ی ضطٚضی اؾت (ضؾتٍبض
ذبِس  ٚفؾیٕی.)114 :1391 ،
ثٛضزی ٛافتمبز زاضز و ٝفضٛیت زض ٌطٜٞٚب  ٚزضٌیط ثٛزٖ زض قجىٞٝبی ارتٕبفی و ٝزض
ٌطٜٞٚب حبنُ ٔی قٛز ٚ ،ضٚاثظ ارتٕبفی حبنُ اظ فض ٛثٛزٖٔ ،یتٛا٘س زض تالـ ثطای
ثٟجٛز ٔٛلقیت ارتٕبفی وٙكٍطاٖ زض حٛظٜٞبی ٔتفبٚت ٌ٘ٛ ٚبٌ ٖٛث ٝوبض ثطز ٜقٛز
(ثٛضزی.)45 :1980 ،ٛ
اظ ٍ٘ب ٜثٛضزی ٛافطاز ثبیس زض قجىٞٝبی ارتٕبفی حضٛض فقبَ زاقت ٝتب أىبٖ فطا ٓٞقسٖ
 ٚزؾتیبثی ثٙٔ ٝبفقكبٖ فطا ٓٞقٛز .ثسیٗ نٛضت تالـٞبی فطزی ٞطیه اظ افطاز زض
زض ٖٚقجى ٝضٚاثظ ،ذٛز ٔیتٛا٘س ثبفج پٛیبیی ربٔق ٝقٛز  ٚظٔیٝٙی قٟط٘ٚسی
ارتٕبفی ضا فطا ٓٞوٙس (افكبضو٘ ٚ ٟٗبری ٟٔط.)35 :1393 ،
پبضن  ٚقیٗ ( )2003زض تحمیمی ثب فٛٙاٖ ؾطٔبیٝی ارتٕبفی  ٚقٟط٘ٚسی زٔٛوطاتیه زض
وطٜی رٛٙثی ،ثٔ ٝغبِق ٝاحط ؾطٔبیٝی ارتٕبفی ثط ٌؿتطـ قٟط٘ٚسی زٔٛوطاتیه زض ثیٗ
افطاز پطزاذتٙس٘ .تبیذ تحمیك آٟ٘ب ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝزضٌیطی ارتٕبفی ث ٝفٛٙاٖ ثقس فیٙی
ؾطٔبیٝی ارتٕبفی ،ثیكتط رٙجٝی ضفتبضی قٟط٘ٚسی ضا تٛؾقٔ ٝیزٞس ،زض حبِی وٝ
افتٕبز ارتٕبفی ث ٝفٛٙاٖ ثقس شٙٞی ؾطٔبی ٝی ثیكتطٚ ،رٍ٘ ٝطقی قٟط٘ٚسی ضا اضتمب
ٔیثركس.
ثٙبثطایٗ اظ تئٛضی ٞبی تط٘ط ٔ ٚبضقبَ ،ثٛضزی ،ٛپبتٙبْ  ٚپػٞٚف پبضن  ٚقیٗ ثبال فطضیٝی
انّی اؾترطاد ٔیقٛز و :ٝثیٗ ؾطٔبیٝی ارتٕبفی  ٚپبیجٙسی ث ٝفط ًٙٞقٟط٘ٚسی
اضتجبط ٚرٛز زاضز.
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ًوَداس  :1هذل ًظشی پظٍّص

فشضیِّای پظٍّص
 ثیٗ ا٘ؿزبْ ارتٕبفی  ٚپبیجٙسی ث ٝفط ًٙٞقٟط٘ٚسی اضتجبط ٚرٛز زاضز. ثیٗ حٕبیت ارتٕبفی  ٚپبیجٙسی ث ٝفط ًٙٞقٟط٘ٚسی اضتجبط ٚرٛز زاضز. ثیٗ افتٕبز ارتٕبفی  ٚپبیجٙسی ث ٝفط ًٙٞقٟط٘ٚسی اضتجبط ٚرٛز زاضز. ثیٗ تقبُٔ ارتٕبفی  ٚپبیجٙسی ث ٝفط ًٙٞقٟط٘ٚسی اضتجبط ٚرٛز زاضز. ثیٗ آٌبٞی ارتٕبفی  ٚپبیجٙسی ث ٝفط ًٙٞقٟط٘ٚسی اضتجبط ٚرٛز زاضز.سٍشضٌاسی تحقیق
تحمیك حبضط اظ ٘ؾط ضٚـ ٔیسا٘ی  ٚثب تىٙیه پیٕبیف ا٘زبْ ٌطفت ٝاؾتٕٞ .چٙیٗ ایٗ
تحمیك اظ ٘ؾط ٞسف یه ثطضؾی وبضثطزی ،اظ ٘ؾط ٚؾقت پٟٙبٍ٘ط ،اظ ٘ؾط زأ ٝٙذطز  ٚاظ
٘ؾط ظٔب٘ی یه ثطضؾی ٔمغقی اؾت .زض ایٗ ٔغبِق ٝثطای رٕـآٚضی اعالفبت ٔٛضز ٘یبظ
اظ اثعاض پطؾكٙبٔٝی ٔحمكؾب ذت ٝاؾتفبز ٜقس ٜاؾت .پیف اظ آغبظ پیٕبیف ،پطؾكٙبٔٝی
اثتسایی ٔٛضز آظٔ ٖٛاِٚی ٝلطاض ٌطفت  ٚثب اؾتفبز ٜاظ ٘تبیذ ث ٝزؾت آٔس٘ ،ٜمبیم ٔٛرٛز
ثطعطف  ٚپطؾكٙبٟٔ٘ ٝبیی تٙؾیٓ قس.
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ربٔقٝی آٔبضی ایٗ ٔغبِق ٝتٕبٔی قٟط٘ٚساٖ  18ؾبَ ث ٝثبالی قٟط انفٟبٖ ٞؿتٙس .اظ
آ٘زب و ٝث ٝعٛض عجیقی أىبٖ ٔغبِقٝی زیسٌبٜٞبی تٕبٔی ؾبوٙبٖ ٚرٛز ٘ساقت ،اظ
قیٜٛی «ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی» ثطای تجییٗ ٘ؾطیبت افطاز ٔٛضز ٔغبِق ٝاؾتفبز ٜقس ٜاؾت  ٚثط اؾبؼ
فٛضٔ َٛوٛوطاٖ تقسازی اظ افطاز (٘ 385فط ٔقطّف ربٔقٝی آٔبضی تكریم زاز ٜقس٘س)
ِٚی ایٗ تقساز ثطای اعٕیٙبٖ ثیكتط ث٘ 400 ٝفط اضتمبء یبفتٙس ٘ 400 ٚفط ٔٛضز ثطضؾی لطاض
ٌطفتٙس.
ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی زض ایٗ پػٞٚف قیٜٛی ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی زٔ ٚطحّٝای ثب اؾتفبز ٜاظ
ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ذٛقٝای  ٚؾپؽ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی تهبزفی ؾبز ٜاؾت .ثسیٗ نٛضت و ٝتقسازی
اظ ٔحّٞ ٝبی قٟط انفٟبٖ ا٘تربة  ٚاظ ٞط ٔطحّ ٝث ٝنٛضت تهبزفی ٕ٘ٝ٘ٛی ٟ٘بیی ٔٛضز
ٔغبِق ٝلطاض ٌطفت .پؽ اظ ٌطزآٚضی زازٜٞب تزعی ٚ ٝتحّیُ آٖٞب ثب اؾتفبز ٜاظ ٘طْافعاض
آٔبضی  AMOS ٚ SPSSا٘زبْ ٌطزیس  ٚزض ایٗ ضاثغ ٝثطای آظٔ ٖٛفطضیبت ،تؿتٞبی
آٔبضی ٔتٙبؾت ث ٝوبض ٌطفت ٝقس.
ثطای اعٕیٙبٖ اظ افتجبض پطؾكٙبٔ ٝثٔ ٝكبٚض ٚ ٜثٟطٌٜیطی اظ ٘ؾطات اؾتبزاٖ  ٚوبضقٙبؾبٖ
ٔطثٛط ٕٞ ٚچٙیٗ اظ آظٔ ٖٛآِفبی وط٘ٚجبخ ثطای پبیبیی پطؾكٙبٔ ٝاؾتفبز ٜقس ٜاؾت  ٚثط
اؾبؼ ضطیت آِفب ،ضطیت پبیبیی تٕبٔی ٔتغیطٞب ثبالتط اظ  0/7اؾت.
تعشیف هتغیشّای پظٍّص
 پایبٌذی بِ فشٌّگ ضْشًٍذیتقطیف ٔفٟٔٛی :فط ًٙٞقٟط٘ٚسی یه وّیت اؾت و ٝاظ فٙبنط ٌ٘ٛبٌٔ ٚ ٖٛتقسز
تكىیُ قس ٜاؾت .فط ًٙٞقٟط٘ٚسی یه ٔحه َٛرٕقی ،تبضیرٕٙس  ٚپبیساض اؾت.
فط ًٙٞقٟط٘ٚسی ٔزٕٛفٝای اظ اضظـٞبٍ٘ ،طـٞب ،ثبٚضٞب ،ضفتبضٞب  ٚلٛافس ٔكتطن
ثٙیبزیٙی اؾت و ٝاحؿبؼ تقّك ث ٝربٔق ٝضا زض فطز ثٚ ٝرٛز آٚضز ٚ ٜاحتطاْ ثٔ ٝیطاث
ٔكتطن  ٚث ٝضؾٕیتقٙبؾی حمٛق ٚ ٚؽبیف قٟط٘ٚسی ضا زض فطز ایزبز ٔیوٙس (ٕٞتی ٚ
احٕسی.)162 :1393 ،
تقطیف فّٕیبتی :زض پػٞٚف حبضط فط ًٙٞقٟط٘ٚسی ثب  4قبذم ٔؿؤِٚیتپصیطی
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ارتٕبفی ،فبٌْطاییٔ ،كبضوت ارتٕبفی ٌ ٚطایف ث ٝپیطٚی اظ لب٘ ٖٛؾٙزیس ٜقس ٜاؾت.
 سشهایِی اجتواعیتقطیف ٔفٟٔٛی :انغالح ؾطٔبیٝی ارتٕبفی ث ٝؾطٔبیٞٝبیی اظ لجیُ افتٕبز ارتٕبفی،
ٙٞزبضٞب  ٚقجىٞٝبیی ؤ ٝطزْ ثطای حُ ٔكىالت فٕٔٛی تطؾیٓ ٔیوٙٙسٌ ،فتٔ ٝیقٛز،
ؾطٔبیٝی ارتٕبفی ثب ٔفبٞیٕی اظ لجیُ ربٔقٝی ٔس٘ی  ٚاضتجبعبت ارتٕبفی پی٘ٛس یبفتٝ
اؾت (آزاْ  ٚض٘ؿٛیچ.)2003 ،
تقطیف فّٕیبتی :زض پػٞٚف حبضط ؾطٔبیٝی ارتٕبفی ثب قبذمٞبی ا٘ؿزبْ ارتٕبفی،
حٕبیت ارتٕبفی ،حٕبیت ارتٕبفی ،افتٕبز ارتٕبفی  ٚآٌبٞی ارتٕبفی ٔٛضز ثطضؾی
لطاض ٌطفت ٝقس ٜاؾت.
یافتِّا
آهاس تَصیفی
٘تبیذ فطاٚا٘ی ٔتغیط رٙؽ ٘كبٖ ٔیزٞس و 0/54 ٝپبؾرٍٛیبٖ ٔطز  0/46 ٚظٖ ٞؿتٙس.
٘تبیذ فطاٚا٘ی ٔتغیط ؾٗ ٘كبٖ ٔیزٞس و 0/18 ٝپبؾرٍٛیبٖ  15تب  18ؾبَ0/25 ،
پبؾرٍٛیبٖ  19تب  22ؾبَ 0/30 ،پبؾرٍٛیبٖ  23تب  26ؾبَ 0/24 ،پبؾرٍٛیبٖ زاضای
ؾٗ  27تب  29ؾبَ ٞؿتٙس.
٘تبیذ فطاٚا٘ی ٔتغیط تحهیالت ٘یع ٘كبٖ ٔیزٞس و 0/28 ٝپبؾرٍٛیبٖ زاضای ٔسضن زیپّٓ،
 0/37پبؾرٍٛیبٖ زاضای ٔسضن وبضزا٘ی 0/29 ،پبؾرٍٛیبٖ زاضای ٔسضن وبضقٙبؾی ٚ
 0/6پبؾرٍٛیبٖ ٘یع زاضای ٔسضن وبضقٙبؾی اضقس  ٚثبالتط ٞؿتٙس.
یبفتٞٝب ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝزض ثیٗ قبذمٞبی ؾطٔبیٝی ارتٕبفی ،ا٘ؿزبْ ارتٕبفی زاضای
ثیكتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ یقٙی ( ٚ ) 3/63حٕبیت ارتٕبفی زاضای وٕتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ یقٙی ()2/84
اؾتٕٞ .چٙیٗ ٔیبٍ٘یٗ ا٘ؿزبْ ارتٕبفی ( ،)3/33آٌبٞی ارتٕبفی ( ٚ )3/41تقبُٔ
ارتٕبفی ( )3/14اؾتٔ .یبٍ٘یٗ وّی ؾطٔبیٝی ارتٕبفی ( )3/27اؾت و٘ ٝكبٖ ٔیزٞس
پبؾرٍٛیبٖ وٕی ثبالتط اظ ٔتٛؾظ اظ ؾطٔبیٝی ارتٕبفی ثطذٛضزاض٘س.
یبفتٞٝب ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝزض ثیٗ قبذمٞبی پبیجٙسی ث ٝفط ًٙٞقٟط٘ٚسیٔ ،كبضوت
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ارتٕبفی زاضای ثیكتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ ثب ( ٚ )3/58ثقس فبْ ٌطایی زاضای وٕتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ ثب
( )2.85اؾتٕٞ .چٙیٗ ٔؿؤِٚیتپصیطی ارتٕبفی (ٌ ٚ )3/35طایف ث ٝپیطٚی اظ لبٖ٘ٛ
( )3/55اؾتٕ٘ .طٜی وُ پبیجٙسی ث ٝفط ًٙٞقٟط٘ٚسی ( )3.33اؾت و٘ ٝكبٖ ٔیزٞس
پبیجٙسی ث ٝفط ًٙٞقٟط٘ٚسی زض ؾغح ثبالتط اظ ٔتٛؾظ اؾت.
آهاس استٌباطی
بشسسی ٍضعیت ًشهال تَصیع دادُّا
ثطای اؾتفبز ٜاظ آظٖٔٞٛبی پبضأتطیه ،پیفقططٞبیی ٚرٛز زاضز و ٝفجبضتٙس اظ :قطط
٘طٔبَ ثٛزٖ زازٜٞب .ثطای ثطضؾی ٘طٔبَ ثٛزٖ فبُٔٞب اظ آظٔ ٖٛتهٕ٘ٝ٘ٛای وٌّٕٛطٚف ـ
اؾٕیط٘ف اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
جذٍل  :1آصهَى کلوَگشٍف ـ اسویشًَف بشای تعییي ًشهال بَدى هتغیشّای پظٍّص

هتغیشّای
هقادیش کلوَگشٍف-
اسویشًَف
سطح هعٌاداسی (دٍ
داهٌِ)

اعتواد

اًسجام

حوایت

تعاهل

آگاّی

اجتواعی

اجتواعی

اجتواعی

اجتواعی

اجتواعی

2/54

2/81

2/66

3/01

3/08

0/22

0/11

0/08

0/07

0/16

ثب تٛر ٝث ٝرس َٚقٕبضٜی ٔ 1یتٛاٖ ٘تیزٌ ٝطفت و ٝچٔ ٖٛمبزیط ؾغح ٔقٙبزاضی وّیٝی
ٔتغیطٞبی پػٞٚف ثیكتط اظ ٞ 0.05ؿتٙس پؽ ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝایٗ فبُٔ ٘طٔبَ ثٛزٖ
تٛظیـ زازٜٞب ضا ٔیضؾب٘س ٔ ٚیتٛاٖ زض تحّیُ فطضیٞٝبی پػٞٚف ،آظٖٔٞٛبی پبضأتطیه
ضا ث ٝوبض ٌطفت.
آصهَى فشضیِّا
 بیي ابعاد هختلف سشهایِ ی اجتواعی (اًسجام ،هطاسکت ،حوایت ،اعتواد ٍ آگاّی)با پایبٌذی بِ فشٌّگ ضْشًٍذی استباط ٍجَد داسد.
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ثطای ثطضؾی فطضیٞٝبی پػٞٚف ٔجٙی ثط اضتجبط ثیٗ اثقبز ٔرتّف ؾطٔبیٝی ارتٕبفی
(ا٘ؿزبْٔ ،كبضوت ،حٕبیت ،افتٕبز  ٚآٌبٞی) ثب پبیجٙسی ث ٝفط ًٙٞقٟط٘ٚسی اظ آظٖٔٛ
ضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾ ٖٛاؾتفبز ٜقس ٜاؾت .یبفتٞٝب ث ٝقطح رس َٚظیط اؾت.
جذٍل ّ :2وبستگی بیي هتغیشّای هستقل ٍ ٍابستِ تحقیق

پایبٌذی بِ فشٌّگ ضْشًٍذی

ًام هتغیش

ضطیت ٕٞجؿتٍی

ؾغح ٔقٙبزاضی

تقبُٔ ارتٕبفی

0/36

0/000

افتٕبز ارتٕبفی

0/43

0/000

سشهایِی

آٌبٞی ارتٕبفی

0/33

0/000

اجتواعی

ا٘ؿزبْ ارتٕبفی

0/44

0/000

حٕبیت ارتٕبفی

0/30

0/001

ٔیعاٖ وُ ؾطٔبیٝی

0/37

0/000

ضاخصّا

ارتٕبفی

یبفتٞٝب حبوی اظ آٖ اؾت و ٝثیٗ تٕبٔی اثقبز ؾطٔبیٝی ارتٕبفی ٕٞ ٚچٙیٗ ٔیعاٖ وُ آٖ
ثب پبیجٙسی ث ٝفط ًٙٞقٟط٘ٚسی اظ زیسٌب ٜرٛا٘بٖ ضاثغٝی ٔخجت ٔ ٚؿتمیٓ ٔ ٚقٙبزاضی
ٚرٛز زاضز .زض ایٗ ٔیبٖ ضاثغ ٝثیٗ ا٘ؿزبْ ارتٕبفی  ٚپبیجٙسی ث ٝفط ًٙٞقٟط٘ٚسی
( )P= 0/44زاضای ثیكتطیٗ ضطیت ٕٞجؿتٍی  ٚضاثغ ٝثیٗ حٕبیت ارتٕبفی  ٚپبیجٙسی ثٝ
فط ًٙٞقٟط٘ٚسی زاضای وٕتطیٗ ضطیت ٕٞجؿتٍی (ٞ )P;0/30ؿتٙس.
ٕٞچٙیٗ ثیٗ تقبُٔ ارتٕبفی ( ،)P; 0/36افتٕبز ارتٕبفی ( ٚ )P ;0/43آٌبٞی ارتٕبفی
( ،)P ;0/33ثب پبیجٙسی ث ٝفط ًٙٞقٟط٘ٚسی اضتجبط ٔخجت ٔ ٚقٙبزاضی ٚرٛز زاضز.
ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ اؾتسالَ وطز وٞ ٝطچٔ ٝیعاٖ ٌطایف ث ٝؾطٔبیٝی ارتٕبفی (ٚ )P; 0/37
اثقبز آٖ ثیكتط قٛزٔ ،یعاٖ پبیجٙسی ث ٝفط ًٙٞقٟط٘ٚسی اظ زیسٌب ٜقٟط٘ٚساٖ قٟط
انفٟبٖ ثیكتط  ٚتٕبٔی فطضیٞٝبی پػٞٚف حبضط تأییس ٔیق٘ٛس.
هذل هعادلِی ساختاسی
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ثٙٔ ٝؾٛض تقییٗ قست  ٚتأحیط زیٙساضی ثط ٔیعاٖ ؾالٔت ارتٕبفی زض ثیٗ رٛا٘بٖ ٔٙبعك
حبقیٝای قٟط وطٔب٘كب ٜزض ٚضقیتٞبی ٔرتّف ،اظ یه ٔسَ ٔقبزِٝی ؾبذتبضی ثٟطٜ
ٌطفت ٝقس ٜاؾت و ٝایٗ ٔسَ ٔقبزِٝی ؾبذتبضی اظ زٛ٘ ٚؿ ٔسَ  ٚا٘ٛافی اظ ٔتغیطٞب
تكىیُ قس ٜاؾت .زٛ٘ ٚؿ ٔسَ تكىیُزٙٞسٜی ٔسَ ٔقبزِٝی ؾبذتبضی فجبضتٙس اظ-1 :
ٔسَ ا٘ساظٌٜیطی ٔ -2سَ ؾبذتبضی .یه ٔسَ ا٘ساظٌٜیطی رعئی اظ ٔسَ ؾبذتبضی اؾت
و٘ ٝحٜٛی ؾ ٙزف یه ٔتغیط پٟٙبٖ ضا ثب اؾتفبز ٜاظ ز ٚیب تقساز ثیكتطی ٔتغیط ٔكبٞسٜ
قس ٜتقطیف ٔیوٙسٕٞ .چٙیٗ ٔیتٛاٖ ٌفت زض ٔسَ ا٘ساظٌٜیطی ٔكرم ٔیقٛز وٝ
تقساز ٔتغیطٞبی ٔكبٞس ٜقس ٜثطای یه ٔتغیط پٟٙبٖ تب چ ٝحس تحت تأحیط ٔتغیط پٟٙبٖ
ٔٛضز ٘ؾط  ٚتب چ ٝحس تحت تأحیط ٔتغیط ذغب ٞؿتٙس.
زض ایٗ ٔسَ ٔ 9تغیط ٔكبٞس ٜقسٚ ٜرٛز زاضز ؤ ٝتغیطٞبی ٔكبٞس ٜقسH4, H5 H1, ٜ

ٔ H2, H3,قطفٞبی ٔتغیط پٟٙبٖ ؾطٔبی ٝی ارتٕبفی ٞؿتٙس ٔ ٚتغیطٞبی ٔكبٞس ٜقسٜ
ٔ F1, F2, F3, F4,قطف ٞبی ٔتغیط پٟٙبٖ پبیجٙسی ث ٝفط ًٙٞقٟط٘ٚسی ٞؿتٙس.
ٔتغیطٞبی ذغبیٕ٘ d ٚ zبز ذغبی ا٘ساظٌٜیطی ٔ 9تغیط ٔكبٞس ٜقسٞ ٜؿتٙس.
جذٍل  :3هتغیشّای هَجَد دس هذل

هتغیش

ؾطٔبیٝی ارتٕبفی

پبیجٙسی ث ٝفط ًٙٞقٟط٘ٚسی

ضاخصّا

ًوادّای تشسیوی دس هذل

تقبُٔ ارتٕبفی

H1

افتٕبز ارتٕبفی

H2

آٌبٞی ارتٕبفی

H3

ا٘ؿزبْ ارتٕبفی

H4

حٕبیت ارتٕبفی

H5

ٔؿؤِٚیتپصیطی ارتٕبفی

F1

فبٌْطایی

F2

ٔكبضوت ارتٕبفی

F3

ٌطایف ث ٝپیطٚی اظ لبٖ٘ٛ

F4
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ثب تٛر ٝث ٝرٟت پیىبٖ ٞب اظ ؾٕت ٔتغیط پٟٙبٖ ث ٝؾٕت ٔتغیط ٔكبٞس ٜقس ٜؤ ٝقطف آٖ
ٔتغیط پٟٙبٖ اؾت ،ثیبٍ٘ط ایٗ ٘ىتٝی ضٚـقٙبذتی اؾت وٕ٘ ٝطٜی ٞط پبؾرٍ ٛزض ٔتغیط
ٔكبٞس ٜقس ٜتحت تأحیط ٚضقیتی اؾت و ٝآٖ پبؾرٍ ٛزض ٔتغیط پٟٙبٖ ظیطثٙبیی ٔطتجظ ثب
ٔتغیط ٔكبٞس ٜقس ٜزاضز .ثطای ٔخبَ زض ایٗ ٔسَ ٔتغیط پٟٙبٖ ٔب ؾطٔبیٝی ارتٕبفی ٚ
قبذم ٔكبٞس ٜقسٜی آٖ تقبُٔ ارتٕبفی ( )H1اؾت .ث ٝفجبضت زیٍط ٚظ٘ی وH1, ٝ

 H2, H3, H4, H5زض ٔسَ پػٞٚف زاض٘س ،تقییٗ وٙٙسٜی ٔیعاٖ ؾطٔبیٝی ارتٕبفی
پبؾرٍٞ ٛؿتٙس.
زض ایٗ ٔسَ ٔتغیط ٚاثؿت ٚ ٝپٟٙبٖ ٔب ،پبیجٙسی ث ٝفط ًٙٞقٟط٘ٚسی  ٚقبذمٞبی
ٔكبٞس ٜقسٜی آٖ ٔؿؤِٚیتپصیطی ارتٕبفی ثب ثبضفبّٔی ( ،)0/46فبٌْطایی (،)0/31
ٔكبضوت ارتٕبفی (ٌ ٚ )0/40طایف ث ٝپیطٚی اظ لب٘ )0/38( ٖٛاؾت .ث ٝفٛٙاٖ ٔخبَ زض
ٔتغیط ٚاثؿتٝی ٔب یقٙی پبیجٙسی ث ٝفط ًٙٞقٟط٘ٚسی احط فط ًٙٞقٟط٘ٚسی ثط ضٚی  F1ثب
 0.46ثسیٗ ٔقٙبؾت ؤ ٝتغیط پٟٙبٖ پبیجٙسی ث ٝفط ًٙٞقٟط٘ٚسی ثیكتطیٗ تٛاٖ تحّیُ
 F1یب (ٌٛیٞٝبیی ؤ ٝؿتمیٓ ثٔ ٝؿؤِٚیتپصیطی ارتٕبفی فطز ٔطثٛط ٔیق٘ٛس) ضا ثب
ثبالتطیٗ ضطیت زاضز  ٚزض ٔتغیط پٟٙبٖ ؾطٔبی ٝی ارتٕبفی ،افتٕبز ارتٕبفی ثب ضطیت
 0/45ثیكتطیٗ تٛاٖ تحّیُ ایٗ ٔتغیط ضا زاضاؾت .زض وُ احط ٔتغیط ٔؿتمُ ؾطٔبیٝی
ارتٕبفی ثط پبیجٙسی ث ٝفط ًٙٞقٟط٘ٚسی ثٔ ٝیعاٖ  0/43اؾت.
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بشاصش هذل
جذٍل  :4ضاخصّای بشاصًذگی هذل

ضاخصّا

هقذاس

ضاخصّا

هقذاس

ضاخصّا

هقذاس

CMIN

286/01

GFI

0/81

NNFI

0/80

ρ ,df

0/00 ،32

AGFI

0/83

NFI

0/79

CMIN/DF

14/27

CFI

0/82

RMSEA

0/064

ثطای ثطضؾی ثطاظـ ٔسَ اظ قبذمٞبی ثطاظـ اؾتفبزٔ ٜیقٛز .قبذمٞبی ثطاظـ
ٔمبزیطی آٔبضی ضا ث ٝزؾت ٔیآٚض٘س ؤ ٝحمك ضا زض تهٕیٌٓیطی ٘ؿجت ث ٝتكریم یب
ا٘تربة ٔسَ ٔٙبؾتتط ،یبضی ٔیوٙٙسٞ .ط چٔ ٝمساض ٔزصٚض وبی ث ٝنفط ٘عزیهتط ثبقس،
٘كبٖزٙٞسٜی ثطاظـ ثٟتط ٔسَ اؾت .اظ آ٘زب ؤ ٝمساض ٔزصٚض وبی تحت تأحیط حزٓ
ٕ٘ ٚ ٝ٘ٛتقساز ضٚاثظ ٔسَ لطاض ٔیٌیطز ٔ ٚمساض آٖ ثعضي ٔیقٛز ،ثٙبثطایٗ ثب اتىب ثط
ٔمساض ٔزصٚض وبی ٕ٘یتٛاٖ ث٘ ٝتبیذ ٔغّٛة زؾت یبفت .زض ٘تیز ٝزض وٙبض ایٗ قبذم،
اظ قبذمٞبی زیٍطی ٘یع ثطای ثطاظـ ٔسَٞب اؾتفبزٔ ٜیقٛز (اغٜای ٕٞٚىبضاٖ،
 .) 1388قبذم زیٍطی و ٝثطای اظ ٔیبٖ ثطزاقتٗ ایٗ ٔحسٚزیت ٔزصٚض وبی ٔقطفی
قس ،ٜقبذم  χ2/dfاؾت و ٝاٌط وٛچهتط اظ  3ثبقس٘ ،كبٍ٘ط ثطاظ٘سٌی اٍِ ٛاؾت
(ٔییطٕٞ ٚ 1ىبضاٖ .)2006 ،ثطاؾبؼ لبفسٜی وّی ،قبذمٞبی ٘یىٛیی ثطاظـ (،)GFI
٘یىٛیی ثطاظـ تقسیُ قس ،)AGFI( ٜثطاظ٘سٌی تغجیمی (٘ ،)CFIطْقسٜی ثطاظ٘سٌی
(٘ ٚ )NFIطْ٘كسٜی ثطاظ٘سٌی( )NNFIثطای ٔسَٞبی ذٛة ثیٗ  0.90تب  0.95تفؿیط
ٔیق٘ٛس ٔ ٚمبزیط ثبالی ٘ 0/8یع ٘كبٖزٙٞسٜی ثطاظـ ٘ؿجتبً ذٛة ٔسَ ٞؿتٙس
(وّیٕٗٞ .)2005،2چٙیٗ قبذم ضیكٝی ذغبی ٔیبٍ٘یٗ ٔزصٚضات تمطیت ()RMSEA
وِٞٛ ٝیٗ ) 2004( 3ثطای ثطاظ٘سٌی ایٗ قبذم ،پیكٟٙبز ٕ٘ٛز و ٝزض نٛضتی و ٝوٛچىتط
اظ  0/08ثبقس٘ ،كبٍ٘ط ثطاظ٘سٌی ذٛة 0/08 ،تب ٘ ،0/1كبٍ٘ط ثطاظ٘سٌی لبثُ لجٚ َٛ
1

- Meyers
- kline
3
- Loehlin
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ٔمبزیط ٘عزیىتط ث ٝنفط٘ ،كبٍ٘ط ثیكتطیٗ ثطاظ٘سٌی ٞؿتٙس .زض رس٘ 7 َٚتبیذ تحّیُ
فبُٔ ٔطتجٝی ا َٚثطای ؾبذتبض چٟبض فبّٔی ٘كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت ؤ ٝمساض ٔٙبؾجی اؾت.
ًتیجِگیشی
ٕٞب٘غٛض و ٝشوط قس تحٛالت چٙس زٝٞی اذیط زض ٔؿیط إٞیت یبفتٗ فط ٚ ًٙٞفطٍٙٞی
قسٖ فطنٞٝبی ؾیبؾی ،ارتٕبفی  ٚالتهبزی اؾت ،اظ ایٗ ض ،ٚفطٍٙٞی قسٖ قٟط٘ٚسی
٘یع أطی ارتٙبة٘بپصیط قس ٜاؾت.
أطٚظ ٜزیٍط ثحج اظ قٟط٘ٚسی ٔحض ٘یؿت  ٚفط ًٙٞقٟط٘ٚسی ٘یع ٔٛضز تٛر ٝلطاض
زاضز .فط ًٙٞقٟط٘ٚسی ٔتأحط اظ ؾبظٞبی ا٘ؿبٖ ؾبذت  ٚرٕقی اؾت و ٝاِعأبتی ضا زض
لبِت اضظـٞب ٙٞ ٚزبضٞب ث ٝظ٘سٌی ا٘ؿب٘ی ٚاضز ؾبذت ٝاؾت؛ ایٗ اِعأبت اٌطچ ٝزض
ع َٛتبضید یىؿبٖ ٘جٛزٜا٘سِٚ ،ی ؾیط تبضیری ٔف ْٟٛفط ًٙٞقٟط٘ٚسی ٘كبٖزٙٞسٜی
ٚاثؿتٍی ٔقٙب ٔ ٚهساق فط ًٙٞث ٝاضظـٞبی ارتٕبفی ،فطٍٙٞی  ٚالتهبزی قٟط٘ٚسی
ثٛز ٜاؾت
زض ٕٞیٗ ضاؾتب ،ثب تٛر ٝث ٝإٞیت  ٚضطٚضت ثطضؾی ضاثغٝی ؾطٔبیٝی ارتٕبفی ٚ
پبیجٙسی ث ٝفط ًٙٞقٟط٘ٚسی زض ایٗ پػٞٚف ث ٝتحّیُ  ٚثطضؾی اثقبز ٔرتّف ؾطٔبیٝی
ارتٕبفی چ ٖٛافتٕبز ارتٕبفی ،ا٘ؿزبْ ارتٕبفیٔ ،كبضوت ارتٕبفی ،حٕبیت ارتٕبفی
 ٚآٌبٞی ارتٕبفی ث ٝفٛٙاٖ ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ  ٚضاثغٝی آٖ ثب پبیجٙسی ث ٝفطًٙٞ
قٟط٘ٚسی زض قٟط انفٟبٖ ث ٝفٛٙاٖ ٔتغیط ٚاثؿت ٝپطزاذت ٝقس.
یبفتٞٝب حبوی اظ آٖ اؾت و ٝثیٗ تٕبٔی اثقبز ؾطٔبیٝی ارتٕبفی ٕٞ ٚچٙیٗ ٔیعاٖ وُ آٖ
ثب پبیجٙسی ث ٝفط ًٙٞقٟط٘ٚسی اظ زیسٌب ٜرٛا٘بٖ ضاثغٝی ٔخجت ٔ ٚؿتمیٓ ٔ ٚقٙبزاضی
ٚرٛز زاضز .زض ایٗ ٔیبٖ ضاثغ ٝثیٗ ا٘ؿزبْ ارتٕبفی  ٚپبیجٙسی ث ٝفط ًٙٞقٟط٘ٚسی
( )P= 0/44زاضای ثیكتطیٗ ضطیت ٕٞجؿتٍی  ٚضاثغ ٝثیٗ حٕبیت ارتٕبفی  ٚپبیجٙسی ثٝ
فط ًٙٞقٟط٘ٚسی زاضای وٕتطیٗ ضطیت ٕٞجؿتٍی (ٞ )P;0/30ؿتٙس.
ٕٞچٙیٗ ثیٗ تقبُٔ ارتٕبفی ( ،)P; 0/36افتٕبز ارتٕبفی ( ٚ )P ;0/43آٌبٞی ارتٕبفی
( )P ;0/33ثب پبیجٙسی ث ٝفط ًٙٞقٟط٘ٚسی اضتجبط ٔخجت ٔ ٚقٙبزاض اؾت .ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ

بشسسی ًقص سشهایِی اجتواعی دس پایبٌذی بِ فشٌّگ127 / ...

اؾتسالَ وطز وٞ ٝطچٔ ٝیعاٖ ٌطایف ث ٝؾطٔبیٝی ارتٕبفی ( ٚ )P; 0/37اثقبز آٖ ثیكتط
قٛز ٔیعاٖ پبیجٙسی ث ٝفط ًٙٞقٟط٘ٚسی اظ زیسٌب ٜقٟط٘ٚساٖ قٟط انفٟبٖ ثیكتط ٚ
تٕبٔی فطضیٞٝبی پػٞٚف حبضط تأییس ٔیق٘ٛس.
یبفتٞ ٝبی پػٞٚف حبضط ٔجٙی ثط اضتجبط ثیٗ ؾطٔبیٝی ارتٕبفی  ٚفط ًٙٞقٟط٘ٚسی ثب
یبفتٞٝبی پػٞٚفٞبی ٌٙزی  ٚزیٍطاٖ ( ،)1394افكبضو٘ ٚ ٟٗبری ٟٔط ( ٚ )1393پبضن
 ٚقیٗ (ٕٞ )2003رٛا٘ی زاضزٞ .طوساْ اظ پػٞٚكٍطاٖ فٛق زض پػٞٚفٞبی ذٛز ث ٝایٗ
٘تیز ٝضؾیس٘س و ٝثیٗ ؾطٔبی ٝی ارتٕبفی  ٚقٟط٘ٚسی زض اثقبز ٔرتّف اضتجبط ٚرٛز
زاضز.
ٕٞچٙیٗ یبفتٞٝبی پػٞٚف ثب تئٛضیٞبی ثٛضزی ،ٛپبتٙبْ  ٚتط٘ط ٔ ٚبضقبَ ٕٞرٛا٘ی زاضز.
ٞطوساْ اظ ا٘سیكٕٙساٖ فٛق زض تئٛضیٞبی ذٛز ث٘ ٝمف ؾطٔبیٝی ارتٕبفی زض افعایف
فط ًٙٞقٟط٘ٚسی اقبض ٜوطزٜا٘س  ٚفمیس ٜزاض٘س و ٝؾطٔبیٝی ارتٕبفی اظ عطیك ایزبز
فضبی افتٕبز ٔ ٚكبضوت زض ربٔق ٚ ٝاظ عطیك ثبال ثطزٖ آٌبٞی ٔطزْ ثبفج افعایف
فط ًٙٞقٟط٘ٚسی زض ثیٗ ٔطزْ ٔیقٛز.
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 التهبزیٚ أُ ارتٕبفیٛ ثطضؾی ف.)1393( . فّی،ضیٛ ؾیسٔحٕسنبزق؛ فبق،یٚسٟٔ

-

. پبییع،4 یٜ قٕبض،6 یٜضٚ ز،)طٟقٛط ثٟ ق:ٝضز ٔغبِقٛٔ( ٘سیٚطًٟ قٙٞٔؤحط ثط اضتمبء فط
طٟ٘سی زض قٚطًٟ قٙٞ تحّیّی ثط فط.)1388( . ٔحٕس،زیٌٙ  ؾیسفّی؛،بقٕیبٖ فطٞ

-

.1 یٜ قٕبض،ٓ ؾبَ ثیؿت. جاهعِضٌاسی کاسبشدی.ٖبٟانف
بٖ ثبفتٙ٘سی ؾبوٚطًٟ قٙٞ ثطضؾی فط.)1391( .طظازٟ ق، ؾیسفّی؛ فزٕی،بقٕیبٖ فطٞ

-

،2 یٜضٚ ز،) هطالعات جاهعِضٌاختی ضْشی (هطالعات ضْشی.ٖبٟط انفٟای قٝحبقی
. 3 یٜقٕبض
ُٔاٛ فٚ ٘سیٚطٟق قٛی ظ٘بٖ اظ حمٞ آٌب.)1390( .ُاِفضٛ اث،ٖ رقفط؛ أب٘یب،عاضرطیجیٞ
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.بضٟ ث،18 یٜ قٕبض،اجتواعی
-

-

Adam, Frane and Roncevic, Borut (2003), “Social capital: recent debates
and research trends”. Social Science Information, 42: 155-183.
Bourdieu, P. (1980), Le capital social: notes provisoires; Actes de la
Recherche en Sciences Sociales, 3, 2–3.
Delantey, Gerard. (2003). Contemporary European social theory, London
and New York, Routladge
Field, J. (2003), Social capital. London: Routledge.
Grix, J. (2001), “Social capital as a concept in the social sciences:
Thecurrent state of the debate”. Democratization,Vol.8, No.3, pp189-210.
Lee, W, O. (1999), Qualities of Citizenship for the new century:
Perception of Asian Educational Leaders. Paper Presented at the Fifth
Unescoaceid International Conference on Reforming Learning,
Curriculum
Middleton, J. (2011), Citizenship toolkit Prevides much needed support,
URL: http. www.Enrich UK. Net news/ article/ 30.

131 / ...بشسسی ًقص سشهایِی اجتواعی دس پایبٌذی بِ فشٌّگ

-

park. chang. min shin .Doh. Chull. (2003). social capital and democratic
citizenship: the case of south korea. Working paper series: No 12.
Portes, A. (1998). Social capital: Its origins and application in the modern
sociology. Annual Review of Sociology. 24: pp 1-24.
Putnam, R.D, (2000), Bowling Alone: The Collapse and Revival of
American Community; New York: Simon & Schuster.
Sisaman, M. (2000), “Two concepts of social capital: Bourdieu vs.
Putnam”. Paper Presented at ISTR Fourth International Conference.
Dublin, Ireland.
Tavana, MA. (2016). Cultural Citizenship in the Constitution of the
Islamic Republic of Iran. Journal of Business & Financial Affairs. Vol 5,
issu 4 .
Woolcock, Michael. (2001). The place of social capital in understanding
social and economic outcome. Canadian journal of policy researches.

