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بررسی میزان سرمایهی اجتماعی بیه حاشیهوشیىان شهر ایالم
غالهزضا تاجتخص
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چکیذُ
َدف تحقیق حاضس تسزغی میصان غسمایٍی اجتماؾی تیه حاؾیٍوؿیىان ؾُس ایالم اغت .تتسای تًقتی
ي تثییه غسمایٍی اجتماؾی ویص غؿی ؾدٌ کٍ اش چىد مىثؽ تٍ قتًز تفییقتی اغتتیاشٌ ؾتًشن یؿىتی زای
قاحةوػسان غسمایٍی اجتماؾی ماوىد گیدوصن تًزشیًن کفمهن پًتىامن پًتىام مًزش اغتیاشٌ قساز گسف.
رٍش تحقیق :پطيَؽ حاضس اش وًؼ کازتسشی ي اش وػس زيؼن پیمایؽ ي جامؿٍی مازی افساش  84تتٍ
تاالی غاکه شز مىاطق حاؾیٍوؿیه ؾُسغتان ایالم (اؾم اش شن ي متسش اغت .ح تم ومًوتٍ تتا تًجتٍ
فسمًل کًکسان  542ویس محاغثٍ ؾد زيؼ ومًوٍگیسی اش وًؼ ومًوٍگیتسی وًؾتٍای چىتد مسحفتٍای
اغ .تسای گسش يزی اطالؾا ایه پطيَؽ اش پسغؿىامٍی محققغاوتٍ اغتیاشٌ ؾدٌاغ .کتٍ زيایتی
ن اش طسیق اؾتثاز محتًا ي پایایی اش طسیق محاغثٍی ضسیة لیتای کسيوثتاس غتى یدٌ ؾتد ي غت ع
اطالؾا گسش يزی ؾدٌ تا اغتیاشٌ اش وسم افصاز  spssت صیٍ ي تحفیل ؾد
یافتِّا :یافتٍَای تحقیق وؿان میشَد کتٍ تیؿتتسیه میتاوییه میتصان غتسمایٍی اجتمتاؾی مستتًب تتٍ
ؾاوف مؿازک .اجتماؾی ( M733/25ي کمتسیه مقداز ن مستتًب تتٍ ؾتاوف زياتتت اجتمتاؾی
( M784/35اغ .تیه شوان ي مسشان اش وػس میاوییه غتسمایٍی اجتمتاؾی تیتاي مؿىتاشازی ویػت.
َمچىیهن افساش ؾاغل ي تیکاز اش میصان غسمایٍی اجتماؾی یکػاوی تسوًزشازود افساش م تسش وػتث .تتٍ
افساش متأَل اش غسمایٍی اجتماؾی تاالتسی تسوًزشازود َمچىیهن تیه غتسمایٍی اجتمتاؾی تتس حػتة
تحكیال ي ویص تس حػة وًؼ مىصل مػکًوین ي قًمی .تیاي مؿىاشازی يجًش شازش
ًتایج :چىیه تٍ وػس میزغد یافتٍَای اویس تا وػسیا مطسح ؾدٌ تًغت پًتىام ي فًکًیاما قاتل تثیتیه اغت .ي
کمک تٍ مؿازک .افساش شز امًز ؾُسی تٍ مىػًز گػتتسؼ اؾتمتاش اجتمتاؾی ي زؾتد ي گػتتسؼ ي تقًیت.
مؿازک .زغمی میتًاود تٍ ازتقای غسمایٍی اجتماؾی شز م مًؼن شز مىاطق حاؾیٍوؿیه مىتُی گسشش

کلیذ ٍاصگاى :غتسمایٍی اجتمتاؾین حاؾتیٍوؿتیهن اؾتمتاش اجتمتاؾین مؿتازک .اجتمتاؾین اوػت ام
اجتماؾین کىتسل اجتماؾی
 -8اغتاشیاز ؾفًم اجتماؾی شاوؿیاٌ ی .ا الؿػمی تسيجسشی(زٌ
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هقذهِ ٍ تیاى هسألِ
زؾد ؾتاتان ؾُسوؿیىین افصایؽ میصان مُتاجس

زيغتتاییان تتٍ ؾتُسَا ي الیًَتای

وامتًاشن تًغؿٍای شز یک جامؿٍن مًجة تٍ َم وًزشن تؿاشل ي تًاشن زيغتا میؾتًش ي
مُاجس

زيغتاییان تٍ ؾُسَا زا تٍ شوثال وًاَد شاؾ .اکثس ایه مُاجسان افساشی َػتتىد

کٍ پع اش مُتاجس

تٍ ياغطتٍی فقس ؾدید واچاز تٍ غتاکه ؾتدن شز مىتاطق حاؾتیٍای

میؾًود (لُػایی شاشٌن 88368324تىاتسایه یکی اش ثتاز ي پیامتدَای تًغتؿٍی فیصیکتی
وامًشين ي وامتؿاشل ؾُسین حاؾیٍوؿیىی ي اغکان غیس زغتمی اغت .حاؾتیٍوؿتیىین شي
يجٍ تیسيوی ي شزيوی شازش مؿمًالً يجٍ تیسيوی ي غاَس ن متًزش تًجتٍ ؾمتًم متسشم ي
مثىای قضاي

شزتازٌی ایه پدیدٌ اغ .افساش شز ایه يضؿی .شز مىاطقی اقام .میکىىتد

کٍ تا جامؿٍی میصتان ازتثاب کمی شازود ي تیه محل غکًو .وُا ي مىطقٍی اقتفی ؾتُسن
وًؾی جدایی يجًش شازش ایه امس ممکه اغ .تٍ شلیل يضؿی .وامطفًب اقتكاشی ي ؾدم
تًاوایی مالی واوًاشٌَا تاؾد کٍ تٍ ؾفَ .صیىٍَای تاالی شودگی قاشز تٍ شودگی شز مىاطق
اقفی ؾُس ویػتىد ؾف .شییس ن يجًش مًاوؽ جرب شز جامؿٍی میصتتان اغت .اش و تا
کٍ تػیازی اش مىاطق غىتی تٍ غاوی ومی تًاوىد يجًش ایه مُتاجسان زا ت ریسوتدن تىتاتسایه
وان تٍ مىاطقی زيی می يزود کٍ امکان کىتسلَای اجتماؾی ي َى ازی کمتتسی شز و تا
يجًش شازش ایه مىاطق تیؿتس شز حاؾیٍی ؾُسَای تصزگ قساز شازود
امّا يجٍ شزيوی حاؾیٍوؿیىی تا وػام فسَىیی -اجتماؾی ي ویص مًقؿی .زياوتی افتساش
مستثت اغ.؛ «فسش وًش زا شز ؾسایطی مییاتد کتٍ شز نن زياتتت اجتمتاؾی ي ازشؼَتای
فسَىیی ي مفی تا حديشی شغتخًؼ تصلصل ؾدٌن يلی زياتت ي ازشؼَای شییسی َىتًش
تٍ طًز کامل جاییصیه وُا وؿدٌ اغ .ت ستٍی چىیه ؾسایت تحساوی مًجة ؾکلگیتسی
ؾخكی .متمایصی تسای فسش می ؾتًش شز اغفتة متًازش چىتیه فتسشی شز تساتتس تسوتًزش
فسَىگَان حال .کىازٌگیسی اش وًش وؿان میشَد ي ومیتًاود شز مته جامؿٍ تتا ؾقیتدٌی
زاغخ تٍ فؿالی .وًیؽ اشامٍ شَد تٍ ؾثاز

شییسن تٍ ؾف .واتايزی وػث .تٍ ازشؼَتان

تییاویی تا مًقؿی .جدیدن فسش اش جامؿٍ کىازٌ میگیتسش ي شز حتالتی مؿفتق شز حاؾتیٍی
اجتماؼ میوؿیىد» (جمؿیدیُا ي ؾىثسین  2268343ت25

تٍ شلیل تًأم تًشن پدیدٌی حاؾیٍوؿیىی تا تسوی اش مػائل ي مؿکال
َمچًن فقسن اؾتیاشن تصَکازی ي ن ي تػسی ایه مػائل ي مؿکال
(تٍ شلی ل تثاشال

فسَىیی ي اقتكاشی میان ایه محال

یا کاَؽ ن شز ایه محال

تٍ شییس وقاب ؾُس

ي شییس وقاب ن حل مؿکال

ي

اش اَمی .يیطٌای تسوًزشاز تًشٌ ي ویاش تٍ تسوامٍزیصیَای

شقیق ي کازؾىاغی ي تٍ شيز اش تكمیما
اش طسحَای ؾفمی تفىدمد

اجتماؾی

وین مقطؿی ي تثفیغاتی شاؾتٍ تا تتًان تا اغتیاشٌ

گامی شز جُ .تُثًش ؾسایت مًجًش شز محال

حاؾیٍوؿیه

تسشاؾ( .تسغمدی5256ن8343
یکی اش ؾًامل مًثس تس مؿازک .افساش شز تًغؿٍ ي کاَؽ مػائل ي مؿتکال

واؾتی

اش تًغؿٍی وامتًاشن ؾُسی ي تٍ تثؽ ن مػألٍی حاؾیٍوؿیىین ؾىكس غسمایٍی اجتمتاؾی
اغ .اغفة جامؿٍؾىاغان ؾىًان کسشٌاودن ایه ؾامل میتًاود اطمیىان ي کاَؽ اوحسافتا
ي مػائل اجتماؾی ي تًغؿٍ َمٍجاوثٍ زا تسای یک مىطقتٍ تتٍ ازمغتان يزش (محمتًشی ي
ویکخًاٌن  568358چىیه تٍ وػس میزغد کٍ غسمایٍی اجتماؾی تتٍ شلیتل اَمیتتی کتٍ شز
تسزغی ي تديیه ؾاوفَای اجتماؾی ي تًغؿٍ شازشن تٍ ؾامفی مُتم تتسای مًفقیت .شز
تسوامٍ َای زفاٌ اجتمتاؾی ي حتل مػتائل ؾتُسی تثتدیل ؾتدٌ اغت .میُتًم غتسمایٍی
اجتماؾی تٍ شلیل ماَی .ي محتتًایی کتٍ شازشن اش ایته پتاوػتیل تسوتًزشاز اغت .تتا شز
تحفیلَای وػسی شز حًشٌَای مختف

(مطالؿا

ؾُسی ي حاؾیٍوؿیىی تتٍ کتاز گسفتتٍ

ؾًش اش ایه مىػس غسمایٍی اجتماؾی تٍ ؾىًان اتصازی اغاغین قاتفی .ي کازایی تتاالیی شز
تثییه ي تًضیح مػائل ي مؿتکال ن اش جمفتٍ غتیةَتای اجتمتاؾی شازش تىتاتسایهن شز
قًزتی کٍ ؾىاقس ایه میًُم تٍ وًتی مًزش تسزغتی ي ؾىاغتایی قتساز گیتسش ي شز یتک
قالة مىػ م مدين گسششن قاشز اغ .تا تٍ وًتی شز ؾىاو .ي تحفیل غیةَا مًثس ياقؽ
ؾًش ي زاَکاز مىاغثی زا شز تحث پیؿییسی شز اوتیازمان قساز شَتد (شازؼ ؾتاٌ تتاشی ي
تسکانن 4268358
تٍ ياغطٍی يجًش اوثًَی اش مػائل ي مؿکال

ي يیطگیَای وتاـ ایته مىتاطقن

احػاظ امىی .اجتماؾین اؾتماشن مؿتازک.ن زياتتت اجتمتاؾین کىتتسل اجتمتاؾی ي

شز

غطح تػیاز پاییىی تًشٌن شز وتی ٍ اش غسمایٍی اجتماؾی کمتسی تسوًزشازوتد ایته غتطح

پاییهتس غسمایٍی اجتماؾین تًغؿٍی ایه مىاطق زا کىد ي تؿضاً غیس ممکه غتاوتٍ اغت.
(محمًشی ي ویکخًاٌن  8358 63ؾُس ایالم ویص َماوىد شییس ؾتُسَای ایتسانن شز شي غتٍ
شٍَ اویس تؿداشی اش مىاطق حاؾیٍوؿیه زا تٍ وًش شیدٌ اغ .ي َىًش تسوی اش مىتاطق ن
جرب اقتكاش ؾُسی وؿدٌاود ؾُسغتان ایالم اش ؾُسغتاوُای اغتان ایالم اغ .مسکص ایه
ؾُسغتان ؾُس ایالم می تاؾد کٍ مسکص اغتان ویص َػت .ایته ؾُسغتتان شز ؾتمال غستتی
اغتان قساز گسفتٍ ي تتا ؾُسغتتاوُای ایتًانن ؾتیسيان ي چتسشايلن شزٌؾتُس ي ویتص مُتسان
َمػایٍ اغ .ؾُسغتان ایالم اش غسب تٍ کؿًز ؾساق محتديش متیؾتًش شز ؾتُس ایتالم
مػألٍی حاؾیٍوؿیىی تاتؿی اش زيود حاؾیٍوؿیىی کل کؿًز میتاؾتد(ویسيمىد ي حػتیىین
 22 68325تىاتسایهن پطيَؽ حاضس تا َدف کفی تسزغتی میتصان غتسمایٍی اجتمتاؾی ي
اتؿاش تؿکیلشَىدٌی ن شز تیه حاؾیٍوؿیىان ؾُس ایالم او ام ؾد شز کىتاز َتدف کفتین
ازتثاب َس کدام اش اتؿاش غسمایٍی اجتمتاؾی تتا متغیسَتای اجتمتاؾی -جمؿیت .ؾتىاوتی
حاؾیٍوؿیىان ویص مًزش تسزغی قساز گسف.
پیطیٌِی تحقیق
محمًشی ي ویکخًاٌ ( 8358شز پطيَؿی تتا ؾىتًان «تسزغتی مقایػتٍای غتسمایٍی
اجتماؾی شز مىاطق حاؾیٍوؿیه ي غیس حاؾیٍوؿیه ؾیساش» پسشاوتىد نَا شز ایه پطيَؽ
تس اغاظ وػسیٍَای فًکًیامان پًتىامن ايفٍ ي فًؼ ي َمچىیه شیتدگاٌ اجتمتاؼگسایتی تتٍ
تسزغی تیاي

مىاطق حاؾیٍوؿیه ي غیس حاؾیٍوؿیه پسشاوتٍ ي تٍ ایه وتی ٍ شغ .یافتىد

کٍ تٍ ياغطٍی ؾسایت حاکتم تس مىاطتق حاؾتیٍوؿتیهن تتیه ایته مىتاطق ي مىتاطق غیتس
حاؾیٍوؿیه اش لحاظ ؾاوكُای غسمایٍی اجتماؾی تیاي

مؿىتاشازی يجتًش شازش ت تص

ؾاوفَای َى ازَای َمیازی ي مؿتازک .غیسزغمتتی (کتٍ شز مىتاطق حاؾتیٍوؿتیه
میصانَای تیؿتسی تٍ شغ .مد شز تقیٍی ؾاوفَان میصانَای تٍ شغ .مدٌ شز مىتاطق
غیس حاؾیٍوؿیه تیؿتس اغ .شز کل وتایج پطيَؽ وؿان شاش کٍ ح م غسمایٍی اجتمتاؾی
مًجًش شز مىاطق غیس حاؾیٍوؿیه تیؿتس اش مىاطق حاؾیٍوؿیه اغ.
َمچىیهن تسغمدی ( 8343ویص تا تسزغی تأثیس تخسیة محفٍی غستت .تتس غتسمایٍی
اجتماؾی( غٍ ؾاوف اؾتماشن َمثػتتیی ي مؿتازک .اجتمتاؾی اَتالی محفتٍی وتا

غییدن وؿان شاش کتٍ میتصان غتسمایٍی اجتمتاؾی اَتالی محفتٍی وتا غتیید شز غتطح
وًیؿايودی تیؿتس اش غطًح َمػاییین محفتی ي قتًمی تتًشٌ اغتَ .تمچىتیه میتصان
غسمایٍی اجتماؾی شز میان شوان تیؽتس اش مسشانن شز میان افتساش مػتهتتس تیؿتتس اش افتساش
جًان ي شز میان افساش شازای تحكیال

کمتس تیؿتس اش افساش شازای تحكیال

تتاالتس تتًشٌ

اغ .يی تٍ ایه وتی ٍ زغید کٍ غسمایٍی اجتماؾی اَالی محفٍی وا غیید وػتث .تتٍ
گرؾتٍ (قثل اش تخسیة محفٍی غست .کاَؽ یافتٍ اغ .تخسیة ایته محفتٍ تتٍ میتصان
تیؿتسی اش غسمایٍی اجتماؾی افساش غاکه شز وصشیکی ایه محل کاغتٍ اغ.
اش غًیی تًجتٍ تٍ فسغایؽ غسمایٍی اجتماؾتی ي مدیسی .تحسان شز مىاطق
حاؾیٍوؿیهن مًضًؾی اغ .کٍ وقدی ي شازؼ ( 8358شز تیه شوان حاؾیٍوؿیه ؾُس
غؿدی ؾیساش ن زا مًزش مطالؿٍ قساز شاشود نَا تیان میشازود کٍ غسمایٍی اجتماؾی
میًُمی تیه زؾتٍای اغ .کٍ کازتسش گػتسشٌی ن شز مدیسی .ؾُسی اقتكاش حکمساوی
وًبن تسوامٍزیصی ؾُسی ي وؿان شَىدٌی پتاوػیل تػیاز شیاش ن تسای تحفیل پدیدٌَای
گًواگًن شزجامؿٍ اغ .اش وػس وان حاؾیٍوؿیىین تٍ اؾتقاش تسوی محققان پاودیػی .اغفة
ؾُسَای جُان ي اش جمفٍ ایسان محػًب میگسشش ي شز ياقؽ زؾد قازچگًوٍی حاؾیٍَا
ؾاليٌ تس تسَم ششن فضای کالثدی ؾُسَا ي اوًاؼ مػائل ي غیةَای اجتماؾی کٍ تا
وًش تٍ يجًش می يزش َسگًوٍ مدیسی .ؾُسی زا تا مػائل مؿکال

ي تحساوُای شیاشی

زيتسي میغاشش کٍ یکی اش شالیل تسيش ایه مػائل کمثًش یا فسغایؽ غسمایٍی اجتماؾی
شز ایىیًوٍ محال

میتاؾد چسا کٍ غسمایٍی اجتماؾی اش طسیق اجصای وًش َمچًن

اؾتماش مؿازک .ؾثکٍَای اجتماؾی ي
مؿکال

شز محال

میتًاود تاؾث کاَؽ ایىیًوٍ مػائل ي

ؾُسی گسشش تىاتسایه اش و ا کٍ فسغایؽ غسمایٍی اجتماؾی شز

ایه مىاطق محسيم میتًاود تاؾث اوًاؼ غیةَا ي مػائل اجتماؾی اش جمفٍ اؾتیاش فسيؼ
ي مكسف مًاش مخدز فػاش ي فحؿا فقس تیکا زی ي شؾًا ي شزگیسی ي

گسشش ي َمچىیه

تاؾث ؾدم مًفقی .تسوامٍَای ؾمساوی شيل .تسای تُثًش يضؿی .کالثدی اجتماؾی-
اقتكاشی ي فسَىیی حاؾیٍَا گسششن تىاتسایه تقًی .غسمایٍی اجتماؾی میتًاود شيل .زا
تسای ؾمل کسشن تٍ تسوامٍَایؽ یازی زغاود

تؿاليٌن َاؾمیان فس ي ؾ می ( 8358شز تسزغی فسَىگ ؾُسيودی غاکىان تاف.
حاؾیٍ ای ؾُس اقیُانن کٍ شز ن ازتثاب متغیسَایی َمچًن مؿازک .اجتماؾین مًشؼن
مػؤيلی.پریسین ًَی .اجتماؾی ي متغیسَای شمیىٍای ي فسَىگ ؾُسيودی غاکىان
حاؾیٍ وؿیه زا مًزش غى ؽ قساز شاشودن تٍ ایه وتی ٍ زغیدود کٍ متغیس مؿازک.
اجتماؾی تیؿتسیه تأثیس زا تس فسَىگ ؾُسيودی غاکىان حاؾیٍوؿیه ؾُس اقیُان شازش
تسزغی تحقیقا

پیؿیه وؿان می شَد کٍن تسزغی تطثیقی غسمایٍی اجتماؾی مىاطق

حاؾیٍوؿیه ي غیسحاؾیٍوؿیه تا اغتیاشٌ اش وطسیا

جامؿٍؾىاغاوٍ ي َمچىیه تأثیس تاف.

اجتماؾی غاکىان حاؾیٍوؿیه شز فسغایؽ غسمایٍی اجتماؾی ي تسيش تحساویَای
مدیسیتی ي مػائل اجتماؾی ؾمدٌتسیه تحقیقا
تحقیقا

شز ایه شمیىٍ اغَ .س کدام اش ایه

تٍ وحًی اش اوحا تٍ ایه مطفة اذؾان شازود کٍ فسغایؽ غسمایٍی اجتماؾی شز

مىاطق محسيم ي حاؾیٍوؿیهن میتًاود تاؾث اوًاؼ غیةَا ي مػائل اجتماؾی اش جمفٍ
اؾتیاش فسيؼ ي مكسف مًاش مخدز فػاش ي فحؿا فقس تیکازی ي شؾًا ي شزگیسی ي
گسشش ي َمچىیه تاؾث ؾدم مًفقی .تسوامٍَای ؾمساوی شيل .تسای تُثًش يضؿی.
کالثدی اجتماؾی -اقتكاشی ي فسَىیی حاؾیٍَا گسششن تىاتسایه تقًی .غسمایٍی
اجتماؾی میتًاود شيل .زا شز جُ .ؾمل کسشن تسوامٍَایؽ یازی زغاود
تؿاليٌن تا تًجٍ تٍ ایىکٍ شز تسزغیَای ؾفمی قًز گسفتٍ شزتازٌی تًقی
غسمایٍی اجتماؾی مىاطق حاؾیٍوؿیه تیؿتس تٍ تًقی

يضتؿی.

کفی میصان غسمایٍی اجتماؾی شز تتیه

غاکىان حاؾیٍوؿیه ي تؿضاً مىاطق غیتس حاؾتیٍوؿتیه پسشاوتتٍاوتد ایته پتطيَؽ ؾتاليٌ تتس
تًقی

کفی میصان غسمایٍی اجتماؾی ي تسوی اش اتؿاش ن کٍ شز تحقیقا قثفتی کمتتس متًزش

تًجٍ ياقؽ ؾدٌاودن وًاَان مقایػتٍ ي مؿتخف کتسشن الیتًی گتسيٌَتای فسؾتی (شز تتیه
متغیسَای اجتماؾی -جمؿی.ؾىاوتی ویص َػ .کٍ میتًاود اش جىثٍَای جدید ایته پتطيَؽ
شز حًشٌی مطالؿا ؾُسی محػًب ؾًش َمچىیه تا تًجٍ تٍ ایىکٍ تسزغتیَتای میتداوی ي
تحقیقا او ام گسفتٍ شز وكًـ تًقی

يضؿی .غسمایٍی اجتماؾی مىاطق حاؾتیٍوؿتیه

ؾمدتاً اتؿاش محديشی زا مًزش تًجٍ قساز شاشٌاودن تًجٍ تٍ اتؿاش تیؿتس ي جامؽتسی اش غتسمایٍی
اجتماؾی میتًاود اش قػمَ.ای جدید ایه پطيَؽ تٍ ؾماز زيش
هثاًی ًظزی

وػسیٍپسشاشان غسمایٍی اجتماؾی شز مًزش تیتاي
اجتماؾی تٍ مطالؿا

مىتاطق اش وػتس يجتًش غتسمایٍی

گًواگًوی پسشاوتٍاود ي تا يجًش وًؼ مىاطقن ؾفَ.تای مختفیتی زا

تسای ن ذکس کسشٌاود
زاتس

پًتىام 8غسمایٍی اجتماؾی زا م مًؾٍای اش میاَیمی چًن اؾتماشن َى ازَا

ي ؾثکٍَا می شاود کٍ مًجة ای اش ازتثاب ي مؿازک .تُیىٍ یک اجتماؼ ؾدٌ ي شز وُای.
مىافؽ متقاتل وان زا تأمیه وًاَد کسش يی مؿتقد اغ .کٍ َى ازَا تأثیس شیاشی شز تًلید
غسمایٍی اجتماؾی شازود َى ازَا مًجة اوػ ام تیؿتس افساش جامؿٍ میؾًشن شیسا زفتاز
مسشمی کٍ َى ازَای مؿتسکی زا پریسفتٍاودن مؿاتٍ اغ( .فیفدن 265::2پًتىام مؿتقد
اغ .کٍ حاؾیٍوؿیىی ي پساکىدگی ؾُس شز کاَؽ غسمایٍی اجتماؾی وقؽ اغاغی شازود
اي غٍ شلیل زا تسای ن ذکس میکىد -8 6حًمٍوؿیىی ي حاؾیٍوؿیىی میصان شیاشی اش يق.
افساش زا تٍ وًش اوتكاـ می شَد؛ تىاتسایه فسق .کمتسی زا تسای مالقا

تا شيغتان ي

َمػاییان ي وؿػَ.ای ؾمًمی پیدا میکىد  -5پساکىدگین حًمٍوؿیىی ي حاؾیٍوؿیىی
تاؾث افصایؽ تیکیک اجتماؾی میؾًش ي َمیًوی اجتماؾی تاؾث کاَؽ اوییصٌی
مؿازک .مدوی میؾًش ي ؾثکٍَای اجتماؾی شز تیه وطًب وطاشی ي طثقاتی محديش
میگسشش؛ تىاتسایه پساکىدگی ي حاؾیٍوؿیىی تٍ ؾىًان مکاویػمی ؾفیٍ غسمایٍی اجتماؾی
تیه گسيَی ؾمل میکىد  -3پساکىدگی ي حاؾیٍوؿیىی تاؾث اش تیه تسشن تػتیی شزيوی
اجتماؼ (تٍ ياغطٍی محل شودگی اش محل کاز میؾًش (پًتىامن 54365:::
فًکًیاما 5غسمایٍی اجتماؾی زا يجًش م مًؾٍی مؿیىی اش َى ازَا یا ازشؼَای
غیس زغمی تؿسی

می کىد کٍ اؾضای گسيَی کٍ َمکازی ي تؿاين میاوؿان م اش اغ.ن

شز ن غُیم َػتىد اش وػس اي مؿازک .شز ازشؼَا ي َى ازَا تٍ وًشی وًش تاؾث
تًلید غسمایٍی اجتماؾی ومیگسششن چسا کٍ ایه ازشؼَا ممکه اغ .ازشؼَای مىیی
تاؾد تس ؾکعن َى ازَایی کٍ تًلید غسمایٍی اجتماؾی میکىىد اغاغاً تاید ؾامل
غ ایایی اش قثیل قداق.ن اشای تؿُدا

ي ازتثاطا

شيجاوثٍ تاؾد (فًکًیامان 8568335تٍ

وقل اش چفثی ي َمکازانن 268345فًکًیاما تٍ غسمایٍی اجتماؾی اش جىثٍ اقتكاشی ي
َمچىیه کازکسشَای ن شز یک شمًکساغی لیثسال مثتىی تس تاشاز شاش تأکید میکىد اش وػس
1- Robert Putnam
2- Fukoyama

اين مىاطق حًمٍوؿیه ي حاؾیٍوؿیه ؾُسی وػث .تٍ شییس مىاطق اش لحاظ غسمایٍی اجتماؾی
اش غطح پاییهتسی تسوًزشازود شز ایه مىاطق میصان جسایم ي غیةَای اجتماؾی شز غطح
تاالتسی قساز شازش ي اي ایه افصایؽ جسایم ي مػائل اجتماؾی زا وؿاوٍی فقدان یا فسغایؽ
غسمایٍی اجتماؾی شز ایه مىاطق میشاود (محمًشی ي ویکخًاٌن 8358 65
اش شیدگاٌ پیستًزشیً8ن غسمایٍی اجتماؾی حاقلجمؽ مىاتؽ تالقًٌ ي تالیؿفی اغ .کٍ
وتی ٍی مالکی .ؾثکٍی تاشيامی اش زياتت وُاشیؾدٌ تیه افساش ي تٍ ؾثاز

غاشٌتسن

ؾضًی .شز یک گسيٌ میتاؾد (فیفدن 8265::2تسای اين پیًودَای تاشيام ي متساکم اش
اَمی .واقی تسوًزشاز اغ .چسا کٍ میصان غسمایٍی اجتماؾی َس فسش تػتیی تٍ تؿداش
زياتت ي میصان غسمایٍی (فسَىیین اجتماؾی ي اقتكاشی تمفک ؾدٌ تًغت َس زاتطٍ
شازش (تًزشیًن 52468542
جیمص کفمهَ 5م میًُم غسمایٍی اجتماؾی زا اش اتؿاش مختف
تؿسی

تسزغی کسشٌ ي تسای

غسمایٍی اجتماؾی اش وقؽ ي کازکسش ن کمک گسفتٍ ي تؿسییی کازکسشی اش ن

ازائٍ کسشٌ اغ .تس ایه اغاظ غسمایٍی اجتماؾی ؾثاز

اغ .اش ازشؼ ن جىثٍ اش

غاوتاز اجتماؾی کٍ تٍ ؾىًان مىاتؿی شز اوتیاز اؾضای شییس قساز میگیسش تا تتًاوىد تٍ
اَداف مىاتؽ وًش شغ .یاتىد؛ تٍ ؾثاز

شییس کفمه مؿتقد اغ .کٍ میًُم غسمایٍی

اجتماؾی وؿانشَىدٌی ن اغ .کٍ چیًوٍ غاوتاز اجتماؾی یک گسيٌ میتًاود تٍ ؾىًان
مىثؿی تسای افساش ن گسيٌ ؾمل وماید (کفمهن 53568333
وتًوی گیدوص غسمایٍی اجتماؾی زا تٍ مؿىای ؾثکٍی زياتتن تؿُد ي اؾتماش شز جًامؽ
غىتین محديش ي شزينگسيٌ ي شز جًامؽ مدزن تؿمیمیافتٍ (ؾام میشاود اؾتماش ؾام تٍ
اقحاب تخكف یکی اش مؤلیٍَای غسمایٍی اجتماؾی جدید ي وًغًُز شز جًامؽ مدزن
اغ .کٍ پایٍی اقفی حیا

اجتماؾی اغ .گیدوص مدزویتٍ متأوس زا تا فس یىدَای جُاوی

ؾدنن تاشاودیؿی ي اش جا کىدگی ي تُی ؾدن غسيف شمان ي مکان شز قالة میًُم فضا
شمیىٍغاش کىؽَای اش زاٌ شيزن تؿامال

گػتسشٌ ي اؾتماش اوتصاؾی ي تؿمیمیافتٍ میشاود ایه

امس میًُم غسمایٍی اجتماؾی زا اش غطًح محفی ي مفی تٍ غطح جُاوی گػتسؼ میشَد
اي غسمایٍی اجتماؾی جدید زا اش قدیم متیاي

میشاود شز جامؿٍی غىتین شودگی
1- Pierre Bourdieu
2- James Coleman

مثتىی تس ایمان ي قطؿی .اغ .ي َیچ چیصی جص ؾمل وازجی ن زا مختل ومیکىد يلی
اوػان مدزن شودگیؽ تس احتماال

ي ؾدم قطؿی .اغتًاز اغ .ي تىاتسایه اؾتماش اي تًأم

تا وًؾی اضطساب ي شلُسٌی شزيوی اغ .کٍ ذا

شودگی مدزن اغ .گیدوص شز یکی اش

ثازؼ تا ؾىًان «شگسشیػی قمیم ».اش وًؼ غسمایٍی اجتماؾی جدید تا ؾىًان «زاتطٍی
واب» یا زاتطٍ تٍ واطس زاتطٍ یاش میکىد کٍ شز ن افساش ؾازی اش َس وًؼ ياتػتیی
اقتكاشین غیاغین ایدئًلًضیک ي غیسٌ ي قسفاً تٍ واطس مًش ن ؾؿق متقاتل ي تا َم
تًشن تٍ تؿکیل واوًاشٌای اقدام میکىىد کٍ شز ن َمیکسین َمدلین َمکازی ي اؾتماش
ي احتسام ي تُسٌمىدی ي احػاظ لر

متقاتل جای َسگًوٍ واتساتسی اجتماؾی ي تثؿیض

جىػیتی زا میگیسش (ؾثدالفُین 55-5:8 68342
فزضیات تحقیق
تیه جىع ي غسمایٍی اجتماؾی حاؾیٍوؿیىان زاتطٍ يجًش شازش
تیه يضؿی .تأَل ي غسمایٍی اجتماؾی حاؾیٍوؿیىان زاتطٍ يجًش شازش
تیه قًمی .ي غسمایٍی اجتماؾی حاؾیٍوؿیىان زاتطٍ يجًش شازش
تیه میصان غسمایٍی اجتماؾی حاؾیٍوؿیىان ؾُس ایالم اش وػس غطح تحكیال
تیاي

يجًش شازش
تیه میصان غسمایٍی اجتماؾی حاؾیٍوؿیىان ؾُس ایالم اش وػس يضؿی .اؾتغال تیاي

يجًش شازش
تیه میصان غسمایٍی اجتماؾی حاؾیٍوؿیىان ؾُس ایالم اش وػس وًؼ مػکه تیاي
يجًش شازش
رٍش تحقیق:
تؼزیف هفاّین ٍ هتغیزّای تحقیق
سزهایِی اجتواػی 6پًتىامن غسمایٍی اجتماؾی زا جىثٍَایی اش غتاشمان اجتمتاؾی
میشاوتد کٍ َماَىیی ي َمکتازی تیه افساش زا تسای زغیدن تتٍ مىتافؽ مؿتتس تػتُیل
میکىد ایه جىثٍَای غاشمان اجتماؾی زا میتًان شز غٍ تؿد اؾتمتاش ي قاتفیت .اؾتمتاشن
َى ازَا ي ؾثکٍَا مًزش تًجٍ قساز شاش (قاغمی ي شییسانن  8342شز تحقیتق حاضتسن
مؤلیٍَای اؾتماش اجتماؾی َى ازَای اجتمتاؾین مؿتازک .اجتمتاؾی (زغتمی ي غیتس

زغمی ن اوػت ام اجتمتاؾین زياتتت اجتمتاؾی ي کىتتسل اجتمتاؾین غتاشٌی غتسمایٍی
اجتماؾی زا تؿکیل شاشٌاود
هطارکت اجتوـاػی :تٍ ن شغتٍ اش فؿالیَ.ای ازاشی شاللت .شازش کتٍ اش طسیتق
ن َان اؾضای یک جامؿٍ شز امًز محفتٍن ؾتُس ي زيغتتا ؾتسک .کتسشٌ ي تتٍ قتًز
مػتقیم یا غیسمػتقیم شز ؾکل شاشن حیا

اجتماؾی مؿازک .شازش

اػتواد اجتواػی :شز ایه تحقیقن مىػًز اش اؾتماش اجتماؾین زا میتًان حتع غته
فسش وػث .تٍ شییس اؾضای جامؿٍ تؿسی

کسش کٍ ایه امتس مًجتة گػتتسؼ ي تػتُیل

زياتت اجتماؾی فسش تا نَا میؾًش (امیسکافین 4: 6834:
اًسجام اجتواػی :اوػ ام اجتمتاؾی ن تتٍ مؿىتی اغتتحکام شزيوتی ي متتساشف تتا
اجتماؾی اغ .فسَىگ جامؿٍؾىاغی لمًود کتًلیه ن اوػت ام اجتمتاؾی زا تتٍ

يحد

مؿىای تًافق افکازن احػاغا

ي اؾمال تؿسی

میکىد کٍ يحتد

یتک گتسيٌ یتا یتک

جامؿٍ زا زيؾه میغاشش( کًلیهن 45 6853:
رٍاتط اجتواػی :زاتطٍن تٍ مؿىای ازتثاطی اغ .اش َس وًؼ تیه شي یا چىد ياقؿیت.
اقطالح زياتت اجتماؾی شز شتان فساوػٍ َىیامی کٍ مؿىایی ؾام اش ن اغتیاشٌ میؾتًشن
تٍ قًز

جمؽ تٍ کاز می یدن مؿمًالً ازتثاطا

تیه شي ؾخف یا گسيٌ ي وٍ ازتثاطُای

تیه شي پدیدٌی اجتماؾی زا میزغاود(تیسين 332 6834:
کٌتزل اجتواػیًَ :مىص شز تؿسی

کىتسل اجتماؾی میگًید 6فسایىدی کٍ اش طسیق

نن َسگاٌ ؾخكی اش مستثٍی فؿفی زؾای .فؿفی َى از ؾديل کىدن زفتاز يی شيتازٌ تٍ
َمان مستثٍ تسگسشاودٌ می ؾًش ي َسگاٌ تٍ کفی اش َى از ؾديل کىدن م دشاً تٍ زؾای.
کامل َى از غًق شاشٌ میؾًش
جذٍل :1هفاّین ٍ گَیِّای هَرد استفادُ ٍ تؼاریف ػولیاتی ارائِ ضذُ تزای سٌجص آىّا
میًُم

اتؿاش
مؿازک.
زغمی ي
غیسزغمی
اؾتماش

تؿسی

ؾمفیاتی (غؤاال

یا گًیٍَا

لیای کسيوثاس

ؾسک .شز اوتخاتا ن ؾسک .شز زاَ یماییَا ي زيشَای مُمن ؾسک .شز
کازَتتای گسيَتتین ؾتتسک .شز جؿتتتهَتتا ي مساغتتتم ؾتتصان ؾتتسک .شز
تكمیمگیسی امًز محفتٍن تاششیتد اش ومایؿتیاٌَتای مختفت ن پتریسؼ

:/243

تًقیٍَا ي زاَىماییَای شيغتانن ؾسک .شز او مه ايلیا ي مستیان
مػؤيالن شيلتی تیؿتس تٍ فکس مىافؽ ؾخكیؾان َػتىد تا مىتافؽ متسشمن

:/43

اجتماؾی مػؤيالن شيلتی شز تیؿتس مًاقؽ تٍ يؾدٌَای وًش ؾمل میکىىدن وُاشَتا
ي مؤغػا

شيلتی مًزش اؾتماش مسشم َػتىدن تیؿتس افساش جامؿتٍ افتساشی

قاتل اؾتماش َػتىدن افساش جامؿٍ تٍ غختی تٍ َمدییس اؾتمتاش متیکىىتدن
افساش جامؿٍ غاَس ي تاطىؿان یکی اغ.
افساش محفٍی ما َمدییس زا ياشاز میکىىتد تتا اش اغتتؿمال شواویتا

شز

اماکه ؾمًمی وًششازی کىىدن افساش محفٍی ما تسای تتأمیه امىیت .ایته

کىتسل
غسمایٍی

محفٍ تٍ َمدییس کمک میکىىدن افساش َمدییس زا ياشاز میکىىد تا فػتاش

اجتماؾی شز وُاشَای مًجًش شز محفٍ زا محکًم کىىدن مسشم يقتی تتا یتک مؿتتاش

:/48

تسوًزش میکىىتد فًزاً اي زا تٍ پفیع تحًیل متیشَىتتدن افتتساش تتالؼ

اجتماؾی

میکىىد تا ودما

تُداؾتی تُتسی زا تسای محفٍ تقاضا کىىد

مسشم جامؿٍی ما تٍ زاحتی تا َم کىاز می یىدن مسشم جامؿٍی ما تػیاز تا

اوػ ام
اجتماؾی

َم قمیمی َػتىتدن مسشم جامؿٍی ما اغفتة تٍ شیدن یکدییس میزيودن
َمػایٍَایی يجًش شازود کٍ میتًاوىد شز مًقؽ اش شغ .شاشن شز مدتان

:/45

اش لحاظ مالی تٍ ؾما کمک کىىدن مسشم جامؿٍ اگس فسق .کازی مىاغة
غساـ شاؾتٍ تاؾىد ن زا تا ؾما شز میان میگرازود
چىد يق .یکثاز شيغتان قمیمیتان زا مالقتا

زياتت
اجتماؾی

یکثاز اؾضای واوًاشٌتان زا مالقا

متیکىیتد چىتد يقت.

میکىید چىد يق .یکثاز تٍ شیتدن

وًیؿايودان وصشیک وًش میزيید َىیام تیمازی تٍ کمک چٍ کػتاوی

:/243

متکی میتاؾید یا تا تٍ حال اتیاق افتاشٌ کٍ تخًاَید تا شییتسان تاؾتید
يلی تىُا ماودٌاید

طزح پضٍّص :تا تًجٍ تٍ مًضًؼ متًزش مطالؿتٍن پتطيَؽ حاضتس اش وػتس کىتتسل
ؾسایت پطيَؽن یک تسزغی پیمایؿی اغ .اش وػس َدفن یک تسزغی کتازتسشین اش وػتس
يغؿ .پُىاویس ي اش وػس شماوی یک تسزغی مقطؿی اغ .شز اجتسای ایته پتطيَؽ اش شي
زيؼ مطالؿٍی اغىاشی ي میداوی(پیمایؿی غًش تسشٌ ؾدٌ اغ .شز زيؼ اغتىاشی تتسای
تديیه مثاوی وػسی تحقیق تٍ مطالؿا

او ام گسفتٍ ي وػسیا

قاحةوػساوی کتٍ تتٍ ایته

مًضًؼ پسشاوتٍاودن مساجؿٍ ؾد ياحد تحفیل ویتص فتسش اغت.؛ َمچىتیه میتصان زيایتی

8

متغیسَای متؿدش پطيَؽ حاضس تس اغاظ لیتای کسيوثتاس شز جتديل ؾتمازٌی  8متدٌ

1 - reliability

اغ.ن کٍ تٍ وػس میزغد َمٍی غاشٌَای مًزش مطالؿٍ شز حد مطفًتی زيایی شازود
جاهؼِی آهاریً ،وًَِی آهاری ٍ رٍش ًوًَـِگیـزی :جامؿتٍی متازی تحقیتق
حاضس ؾامل افساش  84تٍ تاالی غاکه شز مىاطق حاؾیٍوؿیه ؾُسغتان ایالم( اؾتم اش شن ي
مسش کٍ تىا تس اغىاش مًجًش شز ؾُسشازی ؾُسغتان ایالم حتديش  55:::ویتس متیتاؾتىدن
می ؾًش شز مًزش ح م ومًوٍ تا تًجٍ تٍ اطالؾا

ي ماز مًجًش تس طثق فسمًل کتًکسان

 542ویس میتاؾد زيؼ ومًوٍگیسی شز ایه تحقیقن تكًز

ومًوٍگیسی وًؾتٍای چىتد

مسحفٍای میتاؾد
اتشار اًذاسُگیزی :تؿد اش او ام مطالؿٍی اکتؿتافی ي تتٍ شغت .يزشن ؾاوكتُای
تحقیق اش افساش قاحةوػس شز ازتثاب تا مًضًؼ تحقیق مكاحثٍ تٍ ؾمل متد ي غت ع تتا
تًجٍ تٍ مثاوی وػسی تحقیق ي وتایج تٍ شغ .مدٌ اش مكاحثٍن اش پسغؿىامٍ محققغاوتٍ

8

تٍ ؾىًان اتصاز جمؽ يزی شاشٌَا اغتیاشٌ ؾتد پسغؿتىامٍی تحقیتق شز شي تختؽ اقتفی
طساحی ي تىػیم ؾدٌ تًش؛ تخؽ ايل ؾتامل يیطگتیَتای اجتمتاؾی -جمؿیتتی ي پاییتاٌ
اقتكاشی -اجتماؾی پاغخیًیان ي تخؽ شيم ؾامل م مًؾٍای اش گًیتٍَتا تتٍ قتًز
طی

لیکس ن شز قالة پىج مقیتاظ کٍ تٍ غى ؽ غتسمایٍی اجتمتاؾی ي مؤلیتٍَتای ن

میپسشاو.ن مًزش تًجٍ قساز گسف .تسای غى ؽ اؾتثاز 5پسغؿىامٍ ي مقیاظَای تٍ کاز
زفتٍ شز نن اش زيؼ اؾتثاز قًزی3ن ي جُت .اوتداشٌگیتسی پایتایین تتس اغتاظ تکىیتک
َماَىیی شزيوی گًیٍَان اش ضسیة لیای کسيوثاس 5اغتیاشٌ ؾدٌ اغ .شاشٌَا تا اغتتیاشٌ
اش وسمافصاز  spssمًزش ت صیٍ ي تحفیل قساز گسفتىد ي تسای ت صیٍ ي تحفیتل اطالؾتا

تتٍ

تىاغة غطح غى ؽ متغیسَا اش شمًنَای مازی ماوىد «»T-Testن «ضتسیة َمثػتتیی
پیسغًن» ي شمًن والیص يازیاوع یکطسفٍ اغتیاشٌ ؾد
یافتِّای پضٍّص
ال  -یافتٍَای تًقییی
1 - Investigated questionnaire
2 - Validity
3 - face validity
4 - choronbach’s alpha

جذٍل ٍ .2یضگیّای اجتواػی -جوؼیتضٌاختی پاسخگَیاى
متغیس

فساياوی

شزقد

جٌسیت
شن

825

22/4

مسش

852

55/5

ٍضؼیت تأّل
م سش

8:3

33/2

متأَل

833

25/8

قَهیت
تختیازی

58

3/5

لس

5

3/5

کسش

533

48/4

ؾسب

5

3/5

تس

85

5/5

سطح تحصیالت
تیػًاش

35

58/5

اتتدایی

8::

32/8

زاَىمایی

8:5

34/5

شتیسغتان (شی فم

35

88/5

فًق شی فم

4

5/4

لیػاوع ي تاالتس

5

:/3

ٍضؼیت اضتغال
ؾاغل

43

3:/2

تیکاز

854

25/2

ٍضؼیت هسکي
ؾخكی

58:

33/3

زَه

38

38

اجازٌ

82

82

شز مىصل اقًام تدين اجازٌ

54

52/3

میاوییه شز مد ماَاوٍ  3:::::تًمان

 542ویس مًزش تسزغی قساز گسفتىد (جديل  5وػث .پاغخیًیان شن شز مقایػٍ تا
پاغخیًیان مسش تیؿتس اغ .وػث .پاغخیًیان متأَل تیؿتس اش پاغخیًیان م سش تًش
تیؿتس پاغخیًیان تٍ لحاظ قًمیتین کسش ( 48/4شزقد تًشود تیؿتس پاغخیًیان شز مقطؽ
تحكیفی زاَىمایی (غیکل ( 34/5شزقد قساز شاؾتىد  3:/2شزقد اش پاغخیًیانن
ؾاغل ي  25/2شزقد تیکاز تًشود تیؿتس پاغخیًیان شازای مىصل ؾخكی ( 33/3شزقد
َػتىد  88/3شزقد اش پاغخیًیان شز مدی کمتس اش َ 82:صاز تًمانن  85شزقد تیه
 82:تا 5::ن  85/3شزقد تیه  5::تا  52:ن  85شزقد تیه  52:تا َ 3::صاز تًمانن
 8:/8شزقد تیه  3::تا َ 32:صازن  5شزقد تیه  32:تا َ 5::صازن  2/3شزقد تیه 5::
تا َ 52:صاز ي َمچىیه  2/3شزقد تیه  52:تا َ 2::صاز تًمان ي  88/3شزقد شز مدی
تاالتس اش َ 2::صاز تًمان شاؾتىد َمچىیه تا تًجٍ تٍ شزقدَای ت مؿی مستًب تٍ متغیس
شز مدن متًغت شز مد ماَیاوٍ  25شزقد اش افساش ؾاغل حاؾیٍوؿیه کمتس اش َ 3:::::صاز
تًمان میتاؾد کٍ حاکی اش يضؿی .تد مؿیؿتی حاؾیٍوؿیىان اغ.

جذٍل  .3آهارُّای تَصیفی دادُّا تز حسة هتغیزّای هَرد ًظز تحقیق
میاوییه

اوحساف مؿیاز

کمتسیه ومسٌ

تیؿتسیه ومسٌ

تؿداش

متغیس
مؿازک .اجتماؾی

33/25

:/52

4

5:

542

اؾتماش اجتماؾی

84/34

:/52

2

52

542

کىتسل اجتماؾی

58/33

:/82

2

52

542

اوػ ام اجتماؾی

85/53

:/3:

2

52

542

زياتت اجتماؾی

84/35

:/85

2

52

542

جديل ؾمازٌی  3یافتٍَای تًقییی متغیسَای غسمایٍی اجتماؾی زا وؿان متیشَتد کتٍ
میاوییه ي اوحساف مؿیاز متغیس مؿازک .اجتمتاؾی تتٍ تستیتة ( 33/25ن ( :/52ن اؾتمتاش
اجتمتتاؾی ( 84/34ن ( :/52ن کىتتتسل اجتمتتاؾی ( 58/33ن ( :/82ن اوػتت ام اجتمتتاؾی

( 85/53ن ( :/44ن زياتت اجتماؾی ( 84/35ن( :/85محاغثٍ ؾد تس ایه اغاظن یافتٍَتا
وؿان میشَىد اش میان اتؿاش غسمایٍی اجتماؾین تؿد مؿازک .اجتمتاؾی میتاوییه تتاالتسی
وػث .تٍ غایس اتؿاش شازش شز حالی کٍ تؿد زياتتت اجتمتاؾی ي اؾتمتاش اجتمتاؾی شز تتیه
حاؾیٍوؿیىان اش يضؿی .مطفًتی تسوًزشاز ویػ.
جذٍل  .4تَسیغ فزاٍاًی ٍ آهارُّای تَصیفی هؤلفِّا ٍ ضاخصّای سزهایِی اجتواػی حاضیًِطیٌاى
مؤلیٍَای غسمایٍی اجتماؾی

تًشیؽ فساياوی
مًافق

مًافق

متًغت

مازٌ
مخال

مخال

میاوییه

هطارکت اجتواػی
ؾسک .شز اوتخاتا

842

24

5

88

:

4448

ؾسک .شز زاَ یماییَا ي زيشَای مُم

22

825

34

85

8

3955

ؾسک .شز کازَای گسيَی

85:

43

55

88

8

5952

ؾسک .شز جؿهَا ي مساغم ؾصا

8:3

825

5

5

8

5935

ؾسک .شز تكمیمگیسی امًز محفٍ

833

8:2

58

3

8

5955

تاششید اش ومایؿیاٌَای مختف

23

838

55

32

8

3948

قثًل کسشن تًقیٍی شيغتان ي

855

42

32

85

8

5935

َمساَان
ؾسک .شز او مه ايلیا ي مستیان

55

838

82

-

3

5952

اػتواد اجتواػی
مػؤيالن شيلتی تیؿتس تٍ فکس مىافؽ

835

25

28

3

53

8953

ؾخكیؾان َػتىد تا مىافؽ مسشم
مػؤيالن شيلتی شز تیؿتس مًاقؽ تٍ
يؾدٌَای وًش ؾمل میکىىد
وُاشَا ي مؤغػا

شيلتی مًزش اؾتماش

33

853

25

34

4

3925

855

25

54

3:

4

3955

مسشم َػتىد
تیؿتس افساش جامؿٍ افساشی قاتل اؾتماش
َػتىد

55

34

888

23

5

3985

افساش جامؿٍ تٍ غختی تٍ َمدییس
اؾتماش میکىىد

25

28

55

23

8:

395:

افساش جامؿٍ غاَس ي تاطىؿان یکی اغ.

58

52

35

884

52

5938

کٌتزل اجتواػی

افساش محفٍی ما َمدییتس زا ياشاز می-

5:4

23

85

8

-

5924

کىىد تا اش اغتؿمال شواویا

شز اماکه

ؾمًمی وًششازی کىىد
افساش محفٍی ما تسای تأمیه امىی .ایه

45

843

85

5

-

5953

محفٍ تٍ َمدییس کمک میکىىد
افساش َمدییس زا ياشاز میکىىد تا فػاش

825

24

58

82

88

593:

شز وُاشَای مًجًش شز محفٍ زا محکًم
کىىد
مسشم يقتی تا یک مؿتاش تسوًزش میکىىد

24

832

54

52

83

392:

فًزاً اي زا تٍ پفیع تحًیل میشَىد
افساش تالؼ میکىىد تا ودما

تُداؾتی

835

55

82

-

-

5922

تُتسی زا تسای محفٍ تقاضا کىىد
اًسجام اجتواػی
مسشم جامؿٍی ما تٍ زاحتی تا َم کىاز

855

53

2:

3:

5

59:5

می یىد
مسشم جامؿٍی ما تػیاز تا َم قمیمی

32

828

53

35

2

3922

َػتىد
مسشم جامؿٍی ما اغفة تٍ شیدن
یکدییس میزيود

82:

55

58

33

4

59:3

َمػایٍَایی يجًش شازود کٍ میتًاوىد شز
مًقؽ اش شغ .شاشن شز مدتان اش لحاظ
مالی تٍ ؾما کمک کىىد

22

855

5:

53

5:

3928

مسشم جامؿٍ اگس فسق .کازی مىاغة

853

54

35

35

35

3943

غساـ شاؾتٍ تاؾىد ن زا تا ؾما شز میان
میگرازود
رٍاتط اجتواػی

َس زيش

ایام تاز

ایام تاز

شز َیتٍ

شز ماٌ

گاَیاَی

َسگص

چىد يق .یکثاز شيغتان قمیمیتان زا
مالقا میکىید

58

25

22

853

2

39:8

چىد يق .یکثاز اؾضای واوًاشٌتان زا

855

835

83

4

5

5953

مالقا

میکىید

چىد يق .یکثاز تٍ شیدن وًیؿايودان

5:

23

835

38

8

وصشیک وًش میزيید
َیچکع افساشی کٍ َمػایٍَا

شيغتان

واوًاشٌ

39:3

تا وُاییم

5

َىیام تیمازی تٍ کمک چٍ کػاوی

852

-

-

834

-

متکی میتاؾید
ویس

تفی فقت
یکثاز

یا تا تٍ حال اتیاق افتاشٌ کٍ تخًاَید تا
شییسان تاؾید يلی تىُا ماودٌاید

5:

58

تفی

اغفة

َمیؿٍ

تىدز

55

52

82

-

َمچىان کٍ اش جديل تاال مؿاَدٌ میؾًش تػیازی اش پاغخیًیان اغُاز شاؾتٍاود کٍ شز
تمام اوتخاتا

زأیگیسیَا ؾسک .میکىىدن شز زاَ یماییَا ي تػاَسا

مثل زيش  55تُمه ي

زيش قدظ ؾسک .میکىىد ي شزکازَای گسيَی مؿازک .تاالیی شازود شز مساغم ؾصاشازی ي
جؿىُای ؾاشی ي

مؿازک .تاالیی شازود ي شز تكمیمگیسیَای محفٍ ویص حضًز تاالیی

شازود اش ومایؿیاٌَای مختف

مثل ومایؿیاٌ کتاب ي قىایؽ شغتی ي

تاششید ي تًقیٍَا ي

زاَىماییَای شيغتاوؿان زا قثًل ي َمچىیه شز او مه ايلیا ي مستیان مدزغٍ فسشوداوؿان
ؾسک .میکىىد تیؿتسیه میصان مؿازک .اجتماؾی شز ایه تؿد اش غسمایٍی اجتماؾی متؿفق تٍ
گًیٍی ايل تا مضمًن ؾسک .شز اوتخاتا ي زأی گیسی تا مقداز ( M75/54اغ.
شزتازٌی میصان اؾتماش اجتماؾی یافتٍَا حکای .اش ن شازش کٍ مػؤيالن شيلتی تیؿتس تٍ
فکس مىافؽ ؾخكیؾان َػتىد تا مىافؽ مسشمن اش غًی شییس مػؤيالن شيلتی تیؿتس مًاقؽ تٍ
يؾدٌَای وًش ؾمل میکىىد ي تٍ َمیه واطس وُاشَا ي مؤغػا

شيلتی مًزش اؾتماش مسشم

َػتىد ي َمچىیه وؿان میشَىد کٍ تیؿتس افساش قاتل اؾتماش َػتىد ي افساش تٍ غاوی تٍ
َمدییس اؾتماش میکىىد وُایتاً ایىکٍ پاغخگًیان تا ایه گًیٍ کٍ افساش جامؿٍ غاَس ي تاطىؿان
یکی اغ .مخالی .کسشٌاود گًیٍی ؾمازٌ  2تا ایه مضمًن کٍ "افساش جامؿٍ تٍ غختی تٍ
یکدییس اؾتماش میکىىتد" تیؿتتسیه مقتداز زا تٍ وًش اوتكتاـ شاشٌ اغت .کٍ حاکی اش
تیاؾتماشی تیه حاؾیٍوؿیىان ؾُسغتان ایالم اغ.
َمچىان کٍ اش جديل تاال مؿاَدٌ میؾًش تػیازی اش پاغخگًیان تس ایه تايزود کٍ افساش
محفٍ شز تساتس اغتؿمال شواویا شز اماکه ؾمًمی ياکىؽ مىیی اش وًش وؿان میشَىد ي غؿی
میکىىد اش کؿیدن غییاز جفًگیسی کىىد افساش محفٍ شز تأمیه امىی .محفٍ ویص وطًز کٍ اوتػاز
میزيش تٍ َمدییس کمک میومایىتد تػتیازی اش مًاقؽ يقتی تا یک مؿتاش زيتسي میؾًودن

تیتیاي

اش کىاز ن زش ومیؾًود ي غؿی میکىىد فًزاً اي زا تٍ پفیع مؿسفی کىىد شز کل

یافتٍَا حکای .اش ن شازش کٍ غطح کىتسل اجتماؾی شز حد تاالیی قساز شازش ي افساش جامؿٍ
شز تساتس زفتازَای واَى از ي وامتؿازف کٍ شز جامؿٍ زس میشَد تا حديش شیاشی تیتیاي
ؾثًز ومیکىىد ي شز مقاتل وُا احػاظ مػؤيلیت .میومایىد شز ایه میان گًیٍی ؾمازٌی 2
تا مقداز ( M75/22تیؿتسیه میصان زا تٍ وًش اوتكاـ شاشٌ اغ.
وتایج تیاویس ایه امس اغ .کٍ اکثس پاغخیًیان تا ایه گًیٍ کٍ مسشم جامؿٍی ما تٍ زاحتی
تا َمدییس کىاز می یىد مًافق .کسشٌاود ي َمچىیه ؾىًان ومًشٌاود کٍ مسشم جامؿٍ زياتت
چىدان قمیمی تا َمدییس شازود شز مًزش ایه گًیٍ کٍ (مسشم جامؿٍی ما اغفة تٍ شیدن
یکدییس میزيود وػس پاغخیًیان تاال تًشٌ ي وُایتاً ایىکٍ تیؿتس وُا ؾىًان کسشٌاود کٍ افساش شز
جامؿٍی ما اگس فسق .کازی مىاغة غساـ شاؾتٍ تاؾىد ن زا تا شییسان شز میان میگرازود
کٍ ایه امتس تا تًجٍ تٍ ؾسایت کىتًوی جامؿتٍ امسی ؾاشی ومیتاؾد تا تًجٍ تٍ ایه وتایج
میتًان مطسح کسش کٍ غطح اوػ ام اجتماؾی شز جامؿٍ (حاؾیٍوؿیه شز حد مطفًتی قساز
شازش
شز مًزش زياتت اجتماؾی وتایج تیاویس ایه مطفة اغ .کٍ مسشم حاؾیٍوؿیه تقسیثاً َس
زيش شيغتان قمیمی وًش زا مالقا

میکىىد ي ایه مًضًؼ شز زاتطٍ تا اؾضای واوًاشٌ ویص

قاشق میتاؾد ي امس شز مًزش وًیؿايودان شز حد کمتسی قاشق میتاؾد تیؿتس پاغخگًیان
شز َىیام تیمازی یا تٍ کمک واوًاشٌ وًش ي یا تٍ کمک افساشی کٍ تا وُا شودگی میکىىدن
تسایؿان پیؽ

چؿم میشيشود ي وُایتاً ایىکٍ اکثس پاغخگًیان ؾىًان کسشٌاود کٍ تؿضی ايقا

می ید کٍ میوًاَىد تا شییسان تاؾىد يلی تا يجًش ایه احػاظ میکىىد کٍ تىُا َػتىد شز
کلن یافتٍَا حکای .اش ن شازود کٍ پاغخگًیان اش لحاظ زياتت اجتماؾی شز حد وػثتاً وًتی
قساز شازود ي جدايل تاال مؤید ایه امس میتاؾد
ب -یافتِّای استٌثاطی
فزضیِ  :1تیه میصان غسمایٍی اجتماؾی حاؾیٍوؿیىان ؾُس ایالم اش وػس جىػی .تیاي يجًش
شازش
جذٍل  .5هقایسِی سزهایِی اجتواػی پاسخگَیاى اس ًظز هتغیز جٌسیت
متغیس

غسمایٍی اجتماؾی

مقًلٍَا
فساياوی

میاوییه

اوحساف مؿیاز

اوداشٌ t

غطح مؿىاشازی

جىػی.

شن

825

888/24

83/32

مسش

852

88:/55

83/34

:/25:

:/524

*P< :/:2 ; **P> :/:8

وتایج شمًن مقایػٍ  T-testتسای گسيٌَتای مػتتقل وؿتان شاش کتٍ میتاوییه غتسمایٍی
اجتماؾی شز تیه شوان تاالتس اش مسشان اغ.ن تٍ ؾثازتی تیه میتاوییه غتسمایٍی اجتمتاؾی
شوان ي مسشان تیاي
تیاي

يجًش شازشن اما تا تًجٍ تٍ غطح مؿىتاشازی شمتًن ( P<:/:2ایته

اش لحاظ مازی شز غطح اطمیىان  52شزقد مؿىاشاز ویػ.؛ تىاتسایه فسضیٍ  8مثىی

تس يجًش تیاي

تیه میاوییهَای غتسمایٍی اجتمتاؾی تتس حػتة جىػتی .زش ؾتدٌن ي

فسضیٍی قیس حیع میؾًش
فزضیِ  :2تیه میصان غسمایٍی اجتماؾی حاؾیٍوؿیىان ؾُس ایتالم اش وػتس يضتؿی .تأَتل
تیاي

يجًش شازش
جذٍل  .6هقایسِی سزهایِی اجتواػی پاسخگَیاى اس ًظز هتغیز ٍضؼیت تأّل
متغیس

غسمایٍی اجتماؾی

مقًلٍَا

اوحساف

فساياوی

میاوییه

م سش

8:3

883/33

88/35

متأَل

833

8:5/58

85/55

مقداز شمًن

مؿیاز
يضؿی .تأَل

غطح
مؿىاشازی

5/55

*

:/:83
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وتایج مقایػٍی میصان غسمایٍی اجتماؾی حاؾیٍوؿیىان تا اغتیاشٌ اش شمًن  T-testتتسای
گسيٌَای مػتقل اش وػس متغیس ي يضؿی .تأَل (جديل  2وؿان شاش کٍ تٍ لحتاظ متازی
تیاي

مؿىاشازی تیه میصان غسمایٍی اجتماؾی اش وػس يضؿی .تأَتل(t75/55 ; P>:/:2

يجًش شازش؛ تٍ طًزی کٍ میاوییه میصان غسمایٍی اجتماؾی افساش م تسش وػتث .تتٍ افتساش
متأَل تاالتس اغ.؛ تىاتسایه فسضیٍ 5ن مثىتی تتس يجتًش تیتاي

میتاوییهَتای غتسمایٍی

اجتماؾی تیه افساش م سش ي متأَلن تأیید میؾًش
فزضیِ  :3تیه میصان غسمایٍی اجتماؾی حاؾیٍوؿیىان ؾُس ایالم تس حػة قًمی .تیاي
يجًش شازش
جذٍل ً .7تایج آسهَى تحلیل ٍاریاًس سزهایِی اجتواػی تز حسة قَهیت

متغیس

غسمایٍی اجتماؾی

مقًلٍَا

اوداشٌ F

میاوییه

قًمی.

تختیازی

885/55

لس

884/44

کسش

88:/54

ؾسب

85:/35

تس

882/52

غطح مؿىاشازی

*:/:55

5/585

*P< :/:2 ; **P> :/:8

وتایج مقایػٍی میاوییه غسمایٍی اجتماؾی تا اغتیاشٌ اش شمًن تحفیل يازیاوع یکطسفٍ
( Anovaاش وػس قًمی .پاغخیًیان (جديل  3وؿان شاش کٍ میاوییه غسمایٍی اجتماؾی
شز تیه قًم ؾسب تاالتس اش شییس اقًام اغ .ي ایه تیاي

اش وػس مازی شز غطح اطمیىان

 52شزقد ویص مؿىاشاز اغ.؛ تىاتسایه فسضیٍی  3ن مثىی تس يجًش تیاي

تیه میاوییهَای

غسمایٍی اجتماؾی تس حػة قًمی.ن تأیید میگسشش
فزضیِ  :4تیه میصان غسمایٍی اجتماؾی حاؾیٍوؿیىان ؾُس ایالم اش وػس غطح تحكیال
تیاي

يجًش شازش
جذٍل ً .8تایج آسهَى تحلیل ٍاریاًس سزهایِی اجتواػی تز حسة سطح تحصیالت
متغیس

غسمایٍی اجتماؾی

مقًلٍَا
میاوییه
اتتدایی

8:4/58

زاَىمایی(غیکل

88:/34

شی فم

883/58

فًق شی فم

8:3/25

لیػاوع ي تاالتس

883

اوداشٌ F

3/33

غطح مؿىاشازی

**:/::2
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وتایج مقایػٍی میاوییه غسمایٍی اجتماؾی تا اغتیاشٌ اش شمًن تحفیل يازیاوع یکطسفٍ
( Anovaاش وػس غطح تحكیال

پاغخیًیان(جديل  4وؿان شاش کٍ میاوییه غسمایٍی

اجتماؾی شز تیه شی فمٍَا ي افساش تا مدز
تحكیفی اغ .ي ایه تیاي

لیػاوع ي تاالتسن تاالتس اش شییس مقاطؽ

اش وػس مازی شز غطح اطمیىان  52شزقد ویص مؿىاشاز اغ.؛

تىاتسایه فسضیٍی 5ن مثىی تس يجًش تیاي

تیه میاوییهَای غسمایٍی اجتماؾی تس حػة

مقطؽ تحكیفین تأیید میگسشش
فزضیِ  :5تیه میصان غسمایٍی اجتماؾی حاؾیٍوؿیىان ؾُس ایالم اش وػس يضتؿی .اؾتتغال
تیاي

يجًش شازش
جذٍل  .9هقایسِی سزهایِی اجتواػی پاسخگَیاى اس ًظز هتغیز ٍضؼیت اضتغال
متغیس

غسمایٍی اجتماؾی

مقًلٍَا

اوحساف

فساياوی

میاوییه

ؾاغل

43

888/2:

83/23

تیکاز

853

888/3:

83/55

مقداز شمًن

مؿیاز
يضؿی .اؾتغال

غطح
مؿىاشازی

:/833

:/423

*P< :/:2 ; **P> :/:8

وتایج شمًن مقایػٍی T-testتسای گسيٌَتای مػتتقل وؿتان شاش کتٍ میتاوییه غتسمایٍی
اجتماؾی شز تیه افساش ؾاغل تاالتس اش افساش تیکاز اغ.ن تٍ ؾثازتی تیه میاوییه غتسمایٍی
اجتماؾی ؾاغالن ي تیکازان تیاي
( P<:/:2ایه تیاي

يجًش شازشن اما تا تًجٍ تتٍ غتطح مؿىتاشازی شمتًن

اش لحتاظ متازی شز غتطح اطمیىتان  52شزقتد مؿىتاشاز ویػت.

تىاتسایه فسضیٍ  2مثىی تس يجًش تیاي

تیه میاوییهَای غتسمایٍی اجتمتاؾی تتس حػتة

يضؿی .اؾتغال زش ؾدٌن ي فسضیٍی قیس حیع میؾًش
فزضیِ  :6تیه میصان غسمایٍی اجتماؾی حاؾتیٍوؿتیىان ؾتُس ایتالم اش وػتس وتًؼ مػتکه
تیاي

يجًش شازش
جذٍل ً .10تایج آسهَى تحلیل ٍاریاًس سزهایِی اجتواػی تز حسة ًَع هسکي
متغیس

غسمایٍی اجتماؾی

مقًلٍَا
میاوییه

وًؼ مػکه

ؾخكی

885/33

زَه

8:3/24

اجازٌ

8:5/85

شز مىصل اقًام
تًشن اجازٌ

8:4/38

اوداشٌ F

3/23

غطح مؿىاشازی

*:/:83
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وتایج مقایػٍی میاوییه غسمایٍی اجتماؾی تا اغتیاشٌ اش شمًن تحفیل يازیتاوع یکطسفتٍ
( Anovaاش وػتس غتتطح تحكتتیال

پاغتتخیًیان (جتديل  8:وؿتتان شاش کتتٍ میتتاوییه

غسمایٍی اجتماؾی شز تیه افساشی کٍ شازای مىصل ؾخكی َػتىدن تاالتس اش شییسان اغت.
ي ایه تیاي

اش وػس مازی شز غطح اطمیىان  52شزقد ویص مؿىاشاز اغ.؛ تىاتسایه فسضتیٍ

2ن مثىی تس يجًش تیاي

تیه میاوییهَای غسمایٍی اجتماؾی تس حػة وً مػتکهن تأییتد

میگسشش

تحث ٍ ًتیجِگیزی:
تمسکص تس مقًلٍی غسمایٍی اجتماؾی مثتىی تس وقؿی اغ .کٍ غسمایٍی اجتماؾی شز
تًلید ي افصایؽ غسمایٍَای اوػاوین اقتكاشی ي محیطی اییا میکىد غسمایٍی اجتماؾی تٍ
ؾىًان ؾامفی تسای مًفقی .شز تسوامٍ َای زفاٌ اجتماؾی ي غالم .اجتماؾی متًزش تحتث
قساز می گیسش ي تٍ َمیه شلیل ویص امسيشٌ شز تسزغی ي تتديیه ؾتاوفَتای اجتمتاؾی ي
تًغؿٍی تًغت غاشمان َای مؿتثس جُتاوین جاییتاٌ واقتی زا تتٍ وتًش اوتكتاـ شاشٌ
اغ .امتسيشٌ شز اکثتس تسوامتٍَتای تًغتؿٍای زياتتت اجتمتاؾی ي تتأثیس ن شز پیؿتثسش
اغتساتطیَای تًغؿٍ ي مًفقی .نَا شازای اَمی .فسايان اغ .واشیدٌ گتسفته ایته امتس
میتًاود مًفقی .ایه تسوامٍَا زا تا مؿکل مًاجٍ غاوتٍ ي شز تسوی مًازش مى س تٍ يقتًؼ
ي ؾکلگیسی پدیدٌَای جدیتدی اش جمفتٍ حاؾتیٍوؿتیىی ؾتًود شز ایته مىتاطق اکثتساً
مُاجساوی َػتىد کٍ اش محیتَای کًچک ي زيغتاَا تٍ ایه مىاطق زيی يزشٌاود غاکىان
ایه مىاطق تا مػائل ي مؿکال

ؾدیدٌای زيتٍزي تًشٌ ي َس زيش تس مؿکال

وان افصيشٌ

می ؾًش واکامی تسوامٍَا تسای تًغؿٍی ایته مىتاطقن تسوامتٍزیتصان زا ياشاز تتٍ تًجتٍ ي
اَمی .شاشن تٍ زياتت اجتماؾی ي مؿازک .افساش شز تسوامٍَای تًغؿٍای کتسشٌ اغت .تتا
تًجٍ تٍ اَمیتی کتٍ غتسمایٍی اجتمتاؾی شز تًغتؿٍی ایته مىتاطق ي َمچىتیه کتاَؽ
مؿکال

ي مػائل اجتمتاؾی ایته مىتاطق شازشن شز ایته پتطيَؽ تتٍ تسزغتی غتسمایٍی

اجتماؾی ي ؾاوفَای ن شز تیه حاؾیٍوؿیىان ؾُسغتان ایتالم پسشاوتتٍ ؾتد الشم تتٍ

تًضیح اغ .کٍ غى ؽ ي تؿییه ؾاوفَای مستًب تٍ غسمایٍی اجتماؾی ي امىیت .تتٍ
میًُمی اوتیاز ؾدٌ تسای غتسمایٍی اجتمتاؾی ن تیتىؽ

ماوىد شییس میاَیم متأثس اش تؿسی

وػسی محققن غطح تحفیلن ياحد مؿاَدٌ ي حًشٌی مًزش مطالؿٍ متیتاؾتد تىتاتسایه تتا
تًجٍ تٍ تؿازی ن چىد تؿدی تًشن ي غطًح مختف
ؾدٌ کٍ اش چىد مىثؽ تٍ قًز

ایه میاَیم شز تحقیق حاضتس غتؿی

تفییقی اغتیاشٌ ؾًشن یؿىی زای قاحةوػتسان غتسمایٍی

اجتماؾی ماوىد گیدوصن تًزشیًن کفمهن پًتىامن پًتىام اغتیاشٌ ؾًش
یافتٍَا وؿان شاش کٍ شز تیه ؾاوفَای غتسمایٍی اجتمتاؾین ؾتاوف مؿتازک.
اجتماؾی (زغمی ي غیسزغمی تا مقداز ( M733/25تاالتسیه میصانن ي ؾاوف زياتتت ي
اؾتماش اجتماؾی تٍ تستیة تا مقاشیس ( M784/35ي ( M784/34کمتسیه میصان زا شز تیه
حاؾیٍوؿیىان ؾُس ایالم تٍ وًش اوتكاـ شاشٌاود شز تثییه ایه یافتٍَتا متیتتًان چىتیه
اغتدالل کسش کٍ شز اجتماؾا

حاؾیٍوؿیهن َمثػتیی شز میتان افتساش اش وتًؼ َمثػتتیی

غىتی تًشٌ ي مؿازک .افساش شز غطح محفی ي کًچک مقیاظ تاقی میماود الثتتٍ الشم تتٍ
تًضیح اغ .کٍ میصان تاالتس َى ازَای َمیتازی شز مىتاطق حاؾتیٍوؿتیه تىُتا شز يضتؿی.
شزين گسيَی مطسح تًشٌن شیسا ایه میصان تاالتس َى ازَای َمیتازی شز مىتاطق حاؾتیٍوؿتیهن
مؿازک .زغمی وان زا تٍ شوثال وداؾتٍ اغَ .مچىیهن اش و ایی کٍ افساش مُتاجس تتٍ مىتاطق
حاؾیٍوؿیه تا شي وًؼ وػام فسَىیی متیاي

تسوًزش میکىىد وػث .تٍ وػام فسَىیی قثفی

وًش تؿفق واطس شازود ي تا وػام فسَىیی ي ؾسایت جدید ازتثاب مؿىًی تسقساز ومتیکىىتد
یا قاشز تس تسقسازی ازتثاب اجتماؾی تا ن ویػتىد شز وتی تٍ ایته افتساش تتا وتًؾی ؾتک ي
تسشید ي تٍ اؾتماشی تٍ افساش محیت وتًش تسوتًزش متیکىىتد شز ایته ؾتسایت اؾتمتاش تتٍ
اؾخاـ شز کمتسیه حد وًش قساز شاؾتٍ ي ؾثکٍی زياتت اجتماؾی ویتص شز غتطح پتاییه
میماود ي شز وُای .کاَؽ غسمایٍی اجتماؾی زا شز میان غتاکىان ایته مىتاطق تتٍ شوثتال
وًاَد شاؾ( .محمًشی ي ویکخًاٌن 8358
وتایج تسزغی زياتت تیه متغیسَا وؿان شاش کٍ تتیه غتسمایٍی اجتمتاؾی تتس حػتة
جىػی .تیاي

مؿىاشازی يجًش وتدازش؛ َمچىتیهن تتیه غتسمایٍی اجتمتاؾی تتس حػتة

يضؿی .اؾتغال حاؾیٍوؿیىان تیاي

مؿىاشازی يجًش ودازش ایه شز حالی اغ .کٍ وتتایج

تیاویس ن اغ .کٍ تیه غسمایٍی اجتماؾی افساش متأَل ي افساش م سش تیتاي مؿىتاشازی يجتًش
شازش؛ تٍ طًزی کٍ میاوییه میصان غسمایٍی اجتماؾی م سشَا تیؿتس اش متأَلَاغ .تتٍ َمتیه
تستیةن وتایج وؿان شاش کٍ تتیه غتسمایٍی اجتمتاؾی تتس حػتة میتصان تحكتیال

تیتاي

مؿىاشازی يجًش شازش ي َمیه طًز تیه غسمایٍی اجتماؾی تس حػة وًؼ مىتصل مػتکًوی
تیاي

مؿىاشازی يجًش شازش

راّکارّا ٍ پیطٌْادّا
 َسچٍ مؿازک .اجتماؾی شز تیه غاکىان مىاطق حاؾیٍوؿیه ؾُس ایالم تیؿتس تاؾتدنغسمایٍی اجتماؾی کل حاؾیٍ وؿیىان ویتص ازتقتا وًاَتد یافت.؛ تىتاتسایه الشم اغت .کتٍ
زيیکسشَای مؿازک .محًز ي افصایؽ مؿازک .اجتماؾی شز تیه غاکىان تٍ ؾىًان زيؾی
تسای ازتقای غسمایٍی اجتماؾین اش طسیق ؾسقٍَای مؿتازک .غیتس زغتمی مثتل مساکتص
تسپایی مىاغک ي مساغم مرَثی (تٍ ياغطٍی تأثیسی کٍ مؿازک .زغمی ي غیسزغتمی تتس
زيی َم شازود مًزش حمای .گػتسشٌ ياقؽ ؾًود
 تاال تسشن غطح تحكیالتحكیال

شز میان غاکىان مىاطق حاؾیٍوؿتیه ؾتُس ایتالم (غتطح

ي گاَی زاتطٍی مػتقیمی تا َم شاؾتٍ ي تاال زفته غطح تحكتیال

مًجتة

تاال زفته غطح گاَی ي تًجٍ افساش ؾدٌ ي ایه امس تس ح م غسمایٍی اجتمتاؾی مًجتًش
شز میان افساش تأثیس میگرازش
 کمک تٍ مؿازک .افساش شز امتًز ؾتُسی تتٍ مىػتًز گػتتسؼ اؾتمتاش اجتمتاؾی يتقًی .غسمایٍی اجتماؾی

هٌاتغ


امیسکافین مُدی (« 834:اؾتماش اجتماؾی ي ؾًامل مؤثس تس ن»ن هجلِی ًوایِ پـضٍّصن
ؾمازٌی 84ن غال پى م



تسغمدین َاشی ي وصاؾین مىكًز (« 8343غسمایٍی اجتماؾی شز محال

حاؾیٍوؿتیه»ن

هجوَػِ هقاالت ّوایص تزرسی ٍضؼیت فزٌّگی ضْز تْزاىن تُاز 8343ن قف-8:3 6
52
 تسغمدین َاشی (« 8343تأثیس تخسیة محفٍی غست .تس غسمایٍی اجتماؾی اَالی محفٍی
وا غیید»ن فصلٌاهِی ػلوی  -پضٍّطی رفاُ اجتواػین غال َیتمن ؾمازٌی 54ن قف6
523-543
 تیسين له ( 834:فسَىگ ؾفتًم اجتمتاؾین تسجمتٍی تتاقس غتازيواوین تُتسان 6غتاشمان
اوتؿازا

کیُان

 جمؿیدیَان غالمسضان ؾىثسین مًغی (« 8343تؿفقا

اجتماؾی ي اثسا

ن تس تاشگؿت.

مُاجسان افغاوی»ن ًاهِی ػلَم اجتواػین ؾمازٌی 53
چفثین مػؿًشن مػیسی شيازکین کًزيؼ ( 8345مقثًلی .اجتماؾی قاوًن شز تیه ؾتُسيودان
ؾُس قصيیهن پایاىًاهِی کارضٌاسی ارضذ پضٍّطگزی اجتوـاػین اغتتاش زاَىمتا 6مػتؿًش
چفثین تُسانن شاوؿیاٌ ؾُید تُؿتین شاوؿکدٌی ؾفًم اجتماؾی


شازؼ ؾاٌ تاشین اکثس ي تسکانن زحم .الٍ (« 8358تسزغی زاتطٍی غسمایٍی اجتمتاؾی ي
قاوًنگسیصی شز تیه ؾُسيودان ؾُس یصش»ن فصلٌاهِی هطالؼــات فزٌّگـی ٍ ارتثاطـاتن
ؾمازٌی 53ن قف43-885 6



ؾثدالفُین م ي میسطتاَسین م (« 8342غتسمایٍی اجتمتاؾی شز ایتسانن يضتؿی .مًجتًشن
شيزومای یىدٌ ي امکانؾىاغیگراز»ن فصلٌاهِی رفاُ اجتواػین غال ؾؿتمن ؾتمازٌی 52ن
تُسان 6شاوؿیاٌ ؾفًم تُصیػتی ي تًاوثخؿی



فًکًیامان فساوػیع ( 8335پایان وػم تسزغی غسمایٍی اجتمتاؾی ي حیتع نن تسجمتٍی
غالمحػیه تًغفین تُسان  6اوتؿازا

جامؿٍ ایساویان

قاغمین يحید ي شییسان (« 8342غطحتىدی غتسمایٍی اجتمتاؾی شز ؾُسغتتانَتای اغتتان
اقتیُان»ن فصلٌاهِی ػلوی پضٍّطی رفاُ اجتوـاػین غتال ؾؿتمن ؾتمازٌی  653قتف
552-554

 کفمه ن جیمص ( 8333تىیاشَای وػسیٍی اجتماؾین تسجمٍی 6مىًچُس قثًزین تُسان 6وؿس
وی


لُػایی شاشٌن ؾثدالؿفی ( 8324وػسیا



محمًشین امیس ي ویکخًاٌن شَسا (« 8358تسزغی مقایػٍای غسمایٍی اجتماؾی شز مىتاطق

مُاجس ن ؾیساشن اوتؿازا

وًید

حاؾیٍوؿیه ي غیس حاؾیٍوؿیه ؾُس ؾتیساش»ن چْارهیي کٌفزاًس تزًاهِریـشی ٍ هـذیزیت
ضْزی 21 ٍ 20 ،اردیثْطت هاُن مؿُد مقدظن قف 82 -8


ویسيمىدن مكطیی ي م ید احػه ( 8325حاؾیٍوؿیىان تىدزؾثاظن تُسان 6شاوؿیاٌ تُسان



َاؾمیان فسن غید ؾفی ي ؾ مین ؾتُسشاش (« 8358تسزغتی فسَىتگ ؾتُسيودی غتاکىان
تاف .حاؾیٍای ؾُس اقیُان»ن هطالؼات ضْزین غتال شيمن ؾتمازٌی غتًمن قتف -53:
5:5



وقدین اغدالٍ ي شازؼن قاشق (« 8358فسغایؽ غسمایٍی اجتماؾی ي مدیسی .تحتسان شز
مىاطق حاؾیٍوؿیه (مًزش مطالؿٍ 6شوان حاؾیٍوؿیه ؾُس غؿدی ؾتیساش »ن ارائِ ضـذُ در
دٍهیي کٌفزاًس هلی هذیزیت تحزاى
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