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چکیده
ؾطٔبی ٝاختٕبػی ٔفٟٔٛی چٙسثُؼسی اؾت ،پػٞٚفٞبی ا٘دبْقس ٜپیطأ ٖٛایٗ ٔف ْٟٛزض نٛضتی حبِت وبُٔ ٔ" ٚؼطف ٌ "ٝ٘ٛذٛاٞس زاقت وه ٝثه ٝاثؼهبز
ٔرتّف ؾطٔبی ٝاختٕبػی  ٚاضتجبط ٔیبٖ اثؼبز آٖ ثپطزاظز .ثب ٔطبِؼٔ ٝتٔ ٖٛرتّف ٔیتٛاٖ ز ٚثؼس ؾبذتبضی  ٚقٙبذتی ضا ثطای ؾطٔبی ٝاختٕبػی ثط قهٕطز.
ثُؼس ؾبذتبضی ؾطٔبی ٝاختٕبػی قبُٔ لٛا٘یٗ ا٘ؼطبفپصیط  ٚقجىٞٝبی اضتجبطی  ٚثؼس قٙبذتی ث ٝاػتٕبزٕٞ ،یهبضی ٕٞ ٚىهبضی ٌطٞٚهی اػ هبو زض ٖٚیهه
ؾبظٔبٖ اقبض ٜزاضز .زض ایٗ تحمیك ،ؾطٔبی ٝاختٕبػی ث ٝػٛٙاٖ ٔتغیط ٔؿتمُ  ٚػّٕىطز ؾبظٔبٖ ث ٝػٛٙاٖ ٔتغیط ٚاثؿت ٝزض ٘ظط ٌطفته ٝقهس ٜاؾهت .خبٔؼهٝ
آٔبضی ا َٚایٗ تحمیك ضا قؼت ثب٘ه تدبضت زض اؾتبٖ لعٚیٗ تكىیُ زاز ٜاؾت  ٚخبٔؼ ٝز ،ْٚاقربل حمیمی و ٝزض ثب٘ه تدبضت اؾتبٖ لعٚیٗ ٔكغ َٛثٝ
فؼبِیت ٔیثبقٙس .ضٚـ تحمیك اظ ٘ٛع تٛنیفیٕٞ -جؿتٍی ٔیثبقس  ٚضٚـ خٕغآٚضی زازٜٞب ٔیسا٘ی -وتبثرب٘ٝای ٔیثبقسٟٓٔ .تهطیٗ اٞهساف ا٘دهبْ ایهٗ
تحمیك ،ثطضؾی ضاثط ٝؾطٔبی ٝاختٕبػی  ٚػّٕىطز ؾبظٔبٖ زض ٔسیطیت قؼت ثب٘ه تدبضت اؾتبٖ لعٚیٗ ٔیثبقس .یبفتٞٝبی تحمیك ٘كبٖ ٔیزٞهس وه ٝثهیٗ
ؾطٔبی ٝاختٕبػی  ٚػّٕىطز ؾبظٔبٖ زض ٔسیطیت قؼت ثب٘ه تدبضت اؾتبٖ لعٚیٗ ضاثطٔ ٝثجت (ٔؿتمیٓ) ٚخٛز زاضز.
واژههای کلیدی :ؾطٔبی ٝاختٕبػی ،ثُؼس قٙبذتی ،ثُؼس ؾبذتبضی ،ػّٕىطز ؾبظٔب٘ی.
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زض ز ٚز ٝٞاذیط ٔف ْٟٛؾطٔبی ٝاختٕبػی زض ظٔیٞٝٙب  ٚاقىبَ ٌ٘ٛهبٌ٘ٛف
ث ٝػٛٙاٖ یىی اظ وب٘٘ٛیتطیٗ ٔفبٞیٓ ،ظٟٛض  ٚثطٚظ یبفت ٝاؾهتٞ ،هط چٙهس
قٛض  ٚقٛق ظیبزی زض ثیٗ نبحت٘ظطاٖ  ٚپػٞٚكٍطأٖ ،كهبث ٝچهبضچٛة
ٔفٟٔٛی  ٚاثعاض تحّیّی ایدبز وطزِ .یىٗ ٍ٘طـٞب ،زیهسٌبٜٞهب  ٚا٘تظهبضات
ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ضا ٘یع زأٗ ظز ٜاؾت.
ث ٝطٛض وّی ٔیعاٖ ؾطٔبی ٝاختٕبػی زض ٞط ٌط ٜٚیب خبٔؼٝای ٘كبٖ زٙٞسٜ
ٔیعاٖ اػتٕبز افطاز ث ٝیىسیٍط اؾتٕٞ .چٙیٗ ٚخٛز ٔیعاٖ لبثهُ لجهِٛی اظ
ؾطٔبی ٝاختٕبػی ٔٛخت تؿٟیُ وٙفٞبی اختٕبػی ٔی قٛز ،ثه ٝطهٛضی
و ٝزض ٔٛالغ ثحطا٘ی ٔیتٛاٖ ثطای حُ ٔكىالت اظ ؾهطٔبی ٝاختٕهبػی ثهٝ
ػٛٙاٖ انّیتطیٗ ٔٙجغ حُ ٔكىالت  ٚانالح فطآیٙسٞبی ٔٛخٛز ؾٛز ثطز.
اظ ایٗ ض ٚقٙبؾبیی ػٛأُ ٔؤثط زض تمٛیهت یهب ت هؼیف ؾهطٔبی ٝاختٕهبػی
إٞیت ثؿعایی زاضز.
ٔف ْٟٛؾطٔبی ٝاختٕبػی و ٝنجغ ٝخبٔؼٝقٙبؾب٘ ٝزاضز ،ثؿتط ٔٙبؾجی ثطای
ثٟطٚ ٜضی ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی  ٚفیعیىی  ٚضاٞی ثطای ٘یُ ثهٛٔ ٝفمیهت لّٕهساز
ٔیقٛزٔ .سیطاٖ  ٚوؿب٘ی و ٝثتٛا٘ٙس زض ؾبظٔبٖ ،ؾطٔبی ٝاختٕهبػی ایدهبز
وٙٙههس ،ضا ٜوبٔیههبثی قههغّی  ٚؾههبظٔب٘ی ذههٛز ضا ٕٞههٛاض ٔههیؾههبظ٘س .زض
زیسٌبٟٞبی ؾٙتی ٔهسیطیت تٛؾهؼ ،ٝؾهطٔبیٞٝهبی التههبزی ،فیعیىهی ٚ
٘یطٚی ا٘ؿب٘یٟٓٔ ،تطیٗ ٘مف ضا ایفب ٔیوهطز٘س ،أب زض ػهط حهبضط ثهطای
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تٛؾؼ ،ٝثیكتط اظ آ٘ى ٝث ٝؾهطٔبی ٝالتههبزی ،فیعیىهی  ٚا٘ؿهب٘ی ٘یبظٔٙهس
ثبقیٓ ث ٝؾطٔبی ٝاختٕبػی ٘یبظٔٙسیٓ ،ظیطا ثس ٖٚایٗ ؾهطٔبی ،ٝاؾهتفبز ٜاظ
زیٍط ؾطٔبیٞٝب ث ٝطٛض ثٟی ٝٙا٘دبْ ٘رٛاٞهس قهس .زض خبٔؼهٝای وه ٝفبلهس
ؾطٔبی ٝاختٕبػی وبفی اؾت ؾبیط ؾطٔبیٞٝب اثتط ٔیٔب٘ٙس  ٚتّف ٔیق٘ٛس.
اظ ایٗ ضٛٔ ٚضٛع ؾطٔبی ٝاختٕبػی ث ٝػٛٙاٖ یه انُ اؾبؾی ثطای ٘یُ ثهٝ
تٛؾؼ ٝپبیساض ٔحؿٛة قهس ٚ ٜحىٔٛهتٞهب  ٚزِٚتٕطزا٘هی ٔٛفهك لّٕهساز
ٔیق٘ٛس و ٝثتٛا٘ٙس ثب اتربش ؾیبؾتٞبی الظْ  ٚاضائ ٝضاٜوبضٞبی ٔٙبؾت زض
اضتجبط ثب خبٔؼ ٝث ٝتِٛیس  ٚتٛؾؼ ٝؾطٔبی ٝاختٕبػی ثیكتط ٘بیُ ق٘ٛس =.<8
إٞیت ؾطٔبی ٝاختٕبػی اظ آ٘دب آقىبض ٔیٌطزز و ٝؾطٔبی ٝاختٕبػی ثهٝ
ػٛٙاٖ ؾطٔبی ٝثب اضظـ زض وٙبض ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی ٔ ٚهبِی زض ؾهبظٔبٖ ٔهٛضز
ثطضؾی لطاض ٌطفت ٚ ٝاثطثركی ؾبیط ؾطٔبیٞٝب زض ؾبی ٝؾهطٔبی ٝاختٕهبػی
نٛضت ٔیپصیطز .ؾبظٔبٖٞب ثب قٙبذت  ٚقٙبؾبیی اثؼبز ؾطٔبی ٝاختٕهبػی
ذٛز ٔی تٛا٘ٙس زضن ثٟتطی اظ اٍِٛی تؼبٔالت ثیٗ فطزی ٌ ٚطٞٚی زاقهتٝ
ثبقٙس  ٚثب اؾتفبز ٜاظ ؾطٔبی ٝاختٕبػی ٔیتٛا٘ٙهس ؾیؿهتٓٞهبی ؾهبظٔب٘ی
ذٛز ضا ثٟتط ٞسایت ٕ٘بیٙسٔ .ؤِفٞٝبیی ٘ظیط اػتٕبزٔ ،كبضوت زاٚطّجب٘هٚ ٝ
ٔٛاضز ٔكبث ٝزض ؾطٔبی ٝاختٕبػی ،ثبػث ٔیق٘ٛس تب ٞعیٞٝٙهبی ٔهسیطیتی
٘ظیط ٘ظبضت  ٚوٙتهطَ ضؾهٕی ،ضایع٘هیٞهبی ٔهسیطیتی ،وٙهسی ٘بقهی اظ
ؾیؿتٓ ثٛضٚوطاتیه ٛٔ ٚاضز زیٍط پبییٗ آٔس ٚ ٜأىبٖ اؾتفبز ٜاظ ظٔهبٖ ٚ
ؾطٔبی ٝزض خٟت ا٘دبْ فؼبِیتٞبیی ثب ثٟهطٜٚضی ثیكهتط فهطاٌ ٓٞهطزز .اظ
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ثطذالف ثٛضزی ،ٛوّٕٗ اظ ٚاغٌبٖ ٔرتّفی ثطای ؾهطٔبی ٝاختٕهبػی وٕهه
ٌطفتٚ .ی ٔف ْٟٛؾطٔبی ٝاختٕبػی ضا اظ اثؼبز ٔرتّف ثطضؾی وهطز .وّٕهٗ
ثههطای تؼطیههف ؾههطٔبیٝاختٕههبػی اظ وههبضوطز آٖ وٕههه ٌطفههت  ٚتؼطیفههی
وبضوطزی اظ ؾطٔبی ٝاختٕبػی اضائ ٝزاز  ٝ٘ ٚتؼطیفی ٔبٛٞی .ثط ایٗ اؾهبؼ
ؾطٔبی ٝاختٕبػی قیو ٚاحس ٘یؿت ثّى ٝا٘ٛاع چیعٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی اؾت وٝ
زٚ ٚیػٌی ٔكتطن زاض٘س ٕٝٞ :آٟ٘ب قبُٔ خٙجٝای اظ یه ؾبذت اختٕبػی
ٞؿتٙس  ٚوٙف ٞبی ٔؼیٗ افطازی ضا و ٝزض زض ٖٚؾبذتبض ٞؿتٙس تؿهٟیُ
ٔی وٙٙس .ؾطٔبی ٝاختٕبػی ٔب٘ٙس قىُٞبی زیٍهط ؾهطٔبیِٛٔ ٝهس اؾهت ٚ
زؾتیبثی ثٞ ٝسفٞبی ٔؼیٙی ضا و ٝزض ٘جٛز آٖ زؾتیبفتٙی ٘رٛاٞس ثهٛز،
أىبٖپصیط ٔیؾبظز .ؾطٔبی ٝاختٕبػی ٔب٘ٙس ؾطٔبی ٝفیعیىی  ٚا٘ؿب٘ی وبٔالً
تؼٛیضپصیط ٘یؿت أب ٘ؿجت ث ٝفؼبِیتٞبی ثرهٛنی تؼٛیضپصیط اؾت.
قىُ ٔؼیٙهی اظ ؾهطٔبی ٝاختٕهبػی وه ٝزض تؿهٟیُ وهٙفٞهبی ٔؼیٙهی
اضظقٕٙس اؾت ٕٔىٗ اؾت ثطای وٙفٞبی زیٍط ثیفبیس ٜیب حتی ظیبٖٔٙس
ثبقس .ؾطٔبی ٝاختٕبػی ٘ ٝزض افطاز  ٝ٘ ٚزض اثعاض فیعیىی تِٛیهس لهطاض زاضز.
ثٙبثطایٗ اظ ٘ظط وّٕٗ ؾطٔبی ٝاختٕهبػی قهبُٔ یهه چهبضچٛة اختٕهبػی
اؾت وٛٔ ٝخت تؿٟیُ ضٚاثط ٔیبٖ افطاز زض ٖٚایٗ چبضچٛة ٔیقٛز ،ثهٝ
ٌ ٝ٘ٛای و ٝفمساٖ آٖ ٕٔىٗ اؾهت زض زؾهتیبثی ثهٞ ٝهسف ٔؼهیٗ ٞعیٙهٝ
ثیكتطی ث ٝافطاز آٖ خبٔؼ ٝتحٕیُ وٙس.
اظ ٘ظط پبتٙبْ ،ؾطٔبی ٝاختٕبػی آٖ زؾت ٝاظ ٚیػٌیٞبی ظ٘سٌی اختٕهبػی،
قجىٞٝبٙٞ ،دبضٞب  ٚاػتٕبز اؾت ؤ ٝكبضوتوٙٙسٌبٖ ضا لبزض ٔیؾبظز تهب
ث ٝقیٜٛای ٔؤثطتط اٞساف ٔكتطن ذٛز ضا تؼمیت وٙٙس .ث ٝثیهبٖ زلیهكتهط
ؾطٔبی ٝاختٕبػی اظ ططیك افعایف ٞعیٞٝٙبی ثهبِم ٜٛخهسا قهسٖ ،تمٛیهت
ٙٞدبضٞبی ٔؿتحىٓ ثهس - ٜثؿهتبٖ ،تؿهٟیُ خطیهبٖ اطالػهبت اظ خّٕهٝ
اطالػبت ٔطثٛط ث ٝقٟطت وٙفٌطاٖ  ٚتدؿٓ ٔٛفمیتٞبی ٌصقت ٝؾهؼی
زاضز ث ٝتحمك وٙف خٕؼی وٕه وٙس.
پبتٙبْ ثیٗ ز ٚقىُ اِٚی ٝؾطٔبی ٝاختٕبػی تٕبیع لبئُ ٔی قٛز و ٝػجهبضت
اؾت اظ :ؾطٔبی ٝاختٕبػی اضتجبط زٙٞس( ٜیهب خهبٔغ)  ٚؾهطٔبی ٝاختٕهبػی
زضٌ ٖٚطٞٚی (یب ا٘حهبضی) .ؾطٔبی ٝاختٕبػی اضتجبط زٙٞس ،ٜافطاز ٔتؼّهك
ث ٝتمؿیٕبت اختٕبػی ٔتٛٙع ضا ٌطز ٔ ٓٞیآٚضز  ٚؾطٔبی ٝاختٕبػی زضٖٚ
ٌطٞٚیٛٞ ،یت ٞهبی ا٘حههبضی ضا تمٛیهت وهطز ٚ ٜثبػهث حفهظ ٍٕٙٞهی
ٔی قٛز .فٛوٛیبٔب ؾطٔبی ٝاختٕبػی ضا ٔدٕٛػ ٝای اظ ٙٞدبضٞبی ٔٛخٛز زض
ؾیؿتٓٞبی اختٕبػی ٔیزا٘س وٛٔ ٝخت اضتمبی ؾطح ٕٞىبضی اػ بی آٖ
خبٔؼ ٝقس ٚ ٜؾجت پبییٗآٔسٖ ٞعیٞٝٙبی تجبزالت  ٚاضتجبطبت ٔهی قهٛز.
فٛوٛیبٔب ؾطٔبی ٝاختٕبػی ضا ث ٝػٛٙاٖ یه پسیس ٜخبٔؼه ٝقهٙبذتی ٔهٛضز
تٛخ ٝلطاض ٔی زٞس .ث٘ ٝظط ا ٚؾطٔبی ٝاختٕهبػی ثهب قهؼبع اػتٕهبز اضتجهبط
تٍٙبتٍٙی زاضز ٞ ٚطچ ٝلسض قؼبع اػتٕبز زض یه ٌط ٜٚاختٕبػی ٌؿتطزٜتط
ثبقس ،ؾطٔبی ٝاختٕبػی ٘یع ظیهبز ذٛاٞهس ثهٛز  ٚثه ٝتجؼیهت اظ آٖٔ ،یهعاٖ
ٕٞىبضی  ٚاػتٕبز ٔتمبثُ اػ بی ٌط٘ ٜٚیع افعایف ذٛاٞس یبفت.
آ٘چ ٝاظ تؼبضیف ٔتؼسز ؾطٔبی ٝاختٕبػی ثطٔی آیس ایٗ اؾت و ٝایٗ ٔفٟهْٛ
زضثطزاض٘سٔ ٜفبٞیٕی ٕٞچ ٖٛاػتٕبزٕٞ ،ىبضی  ٚضٚاثط ٔتمبثُ ثیٗ اػ بی
یه ٌط ٜٚثٛز ،ٜث٘ ٝحٛی وٌ ٝط ٜٚضا ث ٝؾٕت زؾتیبثی ثٞ ٝهسفی وه ٝثهط
ٔجٙبی اضظـ ٞب ٔ ٚؼیبض ضایح زض خبٔؼٔ ٝثجت تّمی قٛز ٞسایت ٔهیوٙهس.
ِصا آ٘چ ٝاظ ایٗ تؼطیف اؾتٙجبط ٔیقٛز ایٗ اؾت وٞ ٝط چٙس ٕٔىٗ اؾت

آ٘دبیی و ٝؾطٔبی ٝاختٕبػی حبنُ ضٚاثط ٔجتٙی ثط اػتٕبز  ٚاطٕیٙهبٖ زض
خبٔؼ ٝاؾتٔ ،ب٘ٙس ٛٞا (اوؿیػٖ) اؾت .ؾبظٔبٖٞهبی ثرهف زِٚتهی ثبیهس
ثىٛقٙس تب ف بیی ضا و ٝزض آٖ ث ٝفؼبِیت ٔكغِٙٛس ،ثٟی ٝٙوطز ٚ ٜؾهطٔبیٝ
اختٕبػی تٟٙب ططیك ایٗ ثٟی ٝٙؾبظی اؾتٞ .سف ػٕس ٜایٗ ٔمبِ ٝثطضؾی
ضاثط ٝثیٗ ؾطٔبی ٝاختٕبػی  ٚػّٕىطز ؾهبظٔبٖ زض ٔهسیطیت قهؼت ثب٘هه
تدبضت لعٚیٗ ٔی ثبقس =.<1
 -2پیشیىه ي مباوی وظزی پژيهش

ؾطٔبی ٝاختٕبػی ٚاغٜای اؾت وه ٝزض ؾهبَٞهبی اذیهط ٚاضز حهٛظ ٜػّهْٛ
اختٕبػی  ٚالتهبزی قس ٚ ٜاظ ایٗ ٔٙظهط زضیچه ٝتهبظٜای ضا زض تحّیهُ ٚ
ػّتیبثی ٔؿبئُ اختٕبػی  ٚالتهبزی ٌكٛز ٜاؾت .زض ایٗ ظٔیٔ ٝٙطبِؼبت
ٚؾیؼی تٛؾط نبحت ٘ظهطاٖ  ٚزا٘كهٕٙساٖ ایهٗ ػّه ْٛنهٛضت ٌطفتهٚ ٝ
٘ظطیٝپطزاظا٘ی ٕٞچ ٖٛخیٗ خبوٛة (ِ ،)1961هٛضی ( ،)1970ثهٗ پهطات
(ٚ ،)1980یّیبٔؿٗ ( ،)1981ثیىط ( ،)1983خیٕعوّٕٗ ( ،)1966ضاثهطت
پبتٙبْ ( ،)1970پیطثٛضزی ٚ )1980( ٛفطا٘ؿیٗ فٛوٛیبٔهب ( )1990تؼهبضیف
ٔتؼسزی اظ ؾطٔبی ٝاختٕبػی اضائ ٝوطزٜا٘س.
خیٕع خبوٛة زض وتهبة « ٔهطي  ٚظ٘هسٌی قهٟطٞبی ثهعضي آٔطیىهبیی»
ؾههطٔبی ٝاختٕههبػی ضا قههجىٞٝههبی اختٕههبػی فكههطزٜای ٔههیزا٘ههس وهه ٝزض
ٔحسٚزٞ ٜبی لسیٕی قٟطی زض اضتجبط ثب حفظ ٘ظبفت ،ػسْ ٚخٛز خهطْ ٚ
خٙبیت ذیبثب٘ی  ٚزیٍهط تههٕیٕبت زض ٔهٛضز ثٟجهٛز ویفیهت ظ٘هسٌی زض
ٔمبیؿ ٝثب ػٛأُ ٟ٘بزٞبی ضؾٕی ٔب٘ٙس ٘یطٚی حفهبظتی پّهیؽ ٘ ٚیهطٚی
ا٘تظبٔیٔ ،ؿئِٛیت ثیكتطی اظ ذٛز ٘كبٖ ٔیزٙٞس .یه ٔثبَ ػیٙهی ایهٗ
تؼطیف ضا زض ز٘یبی أطٚظٔ ٜیتٛاٖ زض تكهىُٞهبی يیطزِٚتهی حٕبیهت اظ
ٔحیط ظیؿت یبفت .ایٗ قجى ٝاختٕبػی ،ثؼ بً ٘یطٞٚبی لسضتٕٙهسی ضا ثهٝ
نٛضت ٞNGOب ثٚ ٝخٛز ٔیآٚضز و ٝحتی زض حٕبیهت اظ ٔحهیط ظیؿهت
ٔٛخت تٛلف پطٚغٜٞبی ػٕطا٘ی زِٚت ٘یع ٔیق٘ٛس.
ٌّٗ ِٛضی ،ؾطٔبی ٝاختٕبػی ضا ٔدٕٛع ٔٙبثؼی ٔیزا٘س و ٝزض شات ضٚاثهط
ذب٘ٛازٌی  ٚزض ؾبظٔبٖ اختٕبػی خبٔؼٚ ٝخٛز زاضز  ٚثطای ضقس قهٙبذتی
یب اختٕبػی وٛزن یب خٛاٖ ؾٛزٔٙس اؾت.
ٚیّیبٔؿٗ  ٚثیىط ،و ٝث ٝز٘جبَ ٔطبِؼبت ثهٗ پهطات زض پهی ثطضؾهی قهیٜٛ
اثطٌصاضی یه ؾبظٔبٖ اختٕبػی ثط ػّٕىطز ٟ٘بزٞهبی التههبزی ثهٛزٜا٘هس،
ٔدٕٛػ ٝای اظ ٔطبِؼبت ضا پبیٌٝصاضی وطزٜا٘س و ٝالتهبز ٟ٘بزی ٘بْ ٌطفتهٝ
اؾت .ثیىط ٘كبٖ زاز ٜاؾت و ٝچٍ٘ٛه ٝضٚاثهط ٔیهبٖ ؾهٛزاٌطاٖ زض ثهبظاض
فٛق اِؼبز ٜػمال٘ی قس ٜثهٛضؼ تدهبضی قهیىبٌ ٛتٛؾهؼٔ ٝهییبثهس ،حفهظ
ٔیقٛز  ٚثط فؼبِیت زاز  ٚؾتس تأثیط ٔیٌصاضز.
اظ ٘ظط پیطثٛضزی ،ٛؾطٔبی ٝاختٕبػی ،حبنُ خٕغ ٔٙهبثغ ثهبِم ٚ ٜٛثهبِفؼّی
اؾت و٘ ٝتیدٔ ٝبِىیت قجىۀ ثبزٚأی اظ ضٚاثهط وٕهبثیف ٟ٘بزیٙه ٝقهسٜ
آقٙبیی  ٚقٙبذت ٔتمبثُ ثیٗ افطاز  -یب ث ٝثیبٖ زیٍط ػ ٛیت زض ٌهط- ٜٚ
اؾت .قجى ٝای وٞ ٝط یه اظ اػ بی ذٛز ضا اظ پكتیجب٘ی ؾهطٔبی ٝخٕؼهی
ثطذٛضزاض ٔیوٙس  ٚآ٘بٖ ضا ٔؿتحك اػتجبض ٔی ؾبظز .اِجت ٝؾطٔبی ٝاختٕبػی
ٔؿتّعْ قطایطی ثٔ ٝطاتت ثیف اظ ٚخٛز نطف قهجى ٝپی٘ٛهسٞب اؾهت .زض
ٚالغ پی٘ٛسٞبی قجىٝای ٔیثبیؿت اظ ٘ٛع ذبنهی ثبقهٙس ،یؼٙهی ٔثجهت ٚ
ٔجتٙی ثط اػتٕبز.

60

فهّٙبٔٔ ٝسیطیت تٛؾؼ ٚ ٝتح59 -67 )1390( 7 َٛ

ؾطٔبی ٝاختٕبػی ث ٝزِیُ تمٛیت ٘یطٞٚبی خبشث ٝثیٗ اػ بی یه ٌهطٚ ٜٚ
٘یطٞٚبی زافؼ ٝثیٗ ٌطٞ ٜٚبی ٔتفبٚت ِعٔٚبً ػبُٔ ٔثجتی زض یه خبٔؼ ٝثٝ
قٕبض ٘یبیس ِٚهی لطؼهبً ثهطای پیكهجطز  ٚؾهِٟٛت زض ػّٕىهطز التههبزی،
اختٕبػی آٟ٘ب ،خبٔؼ ٝیه ػبُٔ ضطٚضی ث ٝقٕبض ٔیضٚز .ثٙهبثطایٗ ٔیهعاٖ
ؾطٔبی ٝاختٕبػی زض یه خبٔؼٔ ٝی تٛا٘س ٘كبٖ زٙٞس ٜقىبف ٔٛخٛز ثهیٗ
آٖ خبٔؼ ٝیب یه خبٔؼ ٝثطذهٛضزاض اظ یهه ٘ظهبْ زٔٛوطاؾهی ثهب حهساوثط
وبضایی زض ٘ظبْ التهبزی ،اختٕبػی ثبقس.
ث ٝایٗ تطتیهت ؾهطٔبی ٝاختٕهبػی ػجهبضت اؾهت اظ ٔدٕهٛع آٖ زؾهت ٝاظ
اضتجبطبت  ٚقجىٞٝبی اضتجبط اختٕبػی و ٝزض خبٔؼٛٔ ٝخٛز٘س ٘ ٚیع ٔیعاٖ
اػتٕبز ٕٞ ٚىبضی ٔیبٖ ضٚاثط ٔٛخهٛز .زض ایٙدهب ٔهیتهٛاٖ ٌفهت اٌهط زض
خبٔؼ ٝای ٔیعاٖ ؾطٔبی ٝاختٕبػی پبییٗ ثبقس ذطط افتبزٖ آٖ خبٔؼه ٝثهٝ
ٚضؼیت تّ ٝاختٕبػی ثؿیبض ثبالؾت .تّ ٝاختٕبػی یؼٙی ؾطٔبی ٝاختٕهبػی
پبییٗ٘ ،جٛزٖ اػتٕبز  ٚاطٕیٙهبٖ ثه ٝیىههسیٍط ثهیٗ ٔههطزْ ،ضٚاج فؿههبز
ازاضی -التهبزی ،تطؼ .<7= .... ٚ
 -3ابعاد مختلف سزمایه اجتماعی

ٔسَٞبی ٔرتّفی زض ثطذٛضز ثب ٔف ْٟٛؾطٔبی ٝاختٕبػی ٔططح قسٜا٘هس ٚ
ث ٝوبض ٔیض٘ٚسِ .صا ایٗ أط زض ضٚـٞبی ٔطبِؼ ٝآٖ ٘یع تأثیط ٔیٌصاضز  ٚاظ
ثیٗ ایٗ ٔسَٞبٔ ،سِی و٘ ٝتهبیح ّٕٔهٛؼ ٚ ٚالؼهی ضا ثیهبٖ ٕ٘بیهس ٔهسَ
ٔفٟٔٛی تحمیك ا٘تربة قس ٜاؾت.
اثؼبز ؾطٔبی ٝاختٕبػی اظ ٘ظط زازٚیه  ٚزیٍطاٖ ()2006
ٌ -1طٜٞٚهب  ٚقهجىٞٝهب  -2اػتٕهبز  ٚیىپهبضچٍی  -3فؼبِیهت ٌطٞٚهی ٚ
ٕٞىبضی  -4اطالػبت  -5ا٘ؿهدبْ اختٕهبػی  -6فؼبِیهت ؾیبؾهی  ٚاضائهٝ
لسضت =.<15
اثؼبز ؾطٔبی ٝاختٕبػی اظ ٘ظط ٞبفٕٗ  ٚزیٍطاٖ ()2005
 -1وب٘بَٞبی اطالػبتی ُ٘ -2طْٞبی اختٕبػی -3تؼٟسات  ٚا٘تظبضات =.<16
 -4ؾبذتبض ظیطثٙبیی اذاللی ٛٞ -5یت =.<16= <18
اثؼبز ؾطٔبی ٝاختٕبػی اظ زیسٌبٚ ٜاِیؽ  ٚویّطثی ()2004
زیسٌبٚ ٜاِیؽ  ٚویّطثی ( )2004زض ذههٛل اثؼهبز ؾهطٔبی ٝاختٕهبػی ٚ
ضیعٔتغیطٞبی آٖ زض  4لؿٕتِ ٔٙبثغ  ٚاقبضات ،ظٔی ،ٝٙػٛأُ پٛیب ،ػٙبنهط
ٔكتطن ،ث ٝقطح ظیط ٔیثبقس:
جسول ( :)1اتعاز سزهایه اجتواعی اس زیسگاه والیس و کیلزتی []02
بؼذ ضٌبختی

بؼذ سبختبری

بؼذ رابطِای

ًقصّب ،قَاًیي ،ضبکِّب ٍ
ًُزمّب ،ارسشّب ،دیذگبُّب ٍ ػقبیذ سبیز رٍابط هیابى رازدی،

هٌببغ ٍ اضبرات

رًٍذّب ٍ رٍشّب
رزٌّگ هذًی
اػتوبد ،یکپبرچگیّ ،وکبری ،بذل
ٍ بخطص

سبسهبى اجتوبػی
ارتببطبت ارقی ٍ ػوَدی

اًتظبراتی کِ هٌجز بِ ررتبر ًبضی اس ّوکبری هیضَد ٍ
ایي هسئلِ بِ ًَبِ خَد هشایب ٍ هٌبرغ دٍجبًبِ دارد.

سهیٌِ
ػَاهل پَیب
ػٌبصز هطتزک

اعتماد
اػتٕبز ػٙهط اؾبؾی زض ف ٟٓؾطٔبی ٝاختٕبػی اؾت و ٝثط ثؼهس قهٙبذتی
ؾطٔبی ٝاختٕبػی تأویس زاضز .اػتٕبز زض ؾهطٛح ٔرتّهف زض ضٚاثهط افهطاز
ٚخٛز زاضز ؤ ٝیتٛاٖ ث ٝاػتٕبز ث ٝآقٙبیبٖ ،اػتٕهبز ثه ٝخبٔؼه( ٝاػتٕهبز
تٛؾؼٝیبفت ٚ )ٝاػتٕبز ثٟ٘ ٝبزٞب (وٟ٘ ٝبزٞهبی ضؾهٕی  ٚحىهٔٛتی ضا ٘یهع
قبُٔ ٔیقٛز) تفىیه وطز =.<13
فٛوٛیبٔب ٔؼتمس اؾت و ٝاػتٕبز ؾبظ  ٚوبضی اؾت و ٝضٚاثط ٘بثطاثط لهسضت،
خبیٍب ٚ ٜپطزاذتٞب ضا زض ضاؾتبی پیكطفت التهبزی یىپبضچهٔ ٝهی وٙهس.
ػال ٜٚثط إٞیت اػتٕبز زض تٛؾؼ ٚ ٝقىٛفبیی التهبزی٘ ،ظٓ  ٚیىپبضچٍی
اخٕبع ٘یع ث ٝآٖ ٚاثؿت ٝاؾت تب حسی و )1979( ِٕٗٞٛ ٝاػتٕبز ضا لّهت
٘ظٓ اختٕبػی ٔیزا٘س.

شبكه ارتباطي
قجى ٝیب اضتجبطبت اختٕبػی ث ٝضٚاثط ثیٗ افطاز ٌ ٚطٜٞٚب اقهبض ٜزاضز  ٚثهٝ
ػٛٙاٖ ثؼس ؾبذتبضی ؾطٔبی ٝاختٕبػی قٙبذتٔ ٝهیقهٛز .تهبو ٖٛٙحدهٓ
ثبالیی اظ ٔمبالت ثطای قٙبذت قجىٞٝب ٍ٘بقهت ٝقهس ٜاؾهت .قهجىٞٝهبی
اختٕبػی اظ زیسٌبٜٞبی ٔرتّفی لبثُ زؾتٝثٙسی ٞؿهتٙس .ضؾهٕی  ٚيیهط
ضؾٕیثٛزٖ قجىٞ ٝب أطی اؾت وٛٔ ٝضز تٛخ ٝلطاض ٌطفت ٝاؾت .اظ ؾهٛی
زیٍط ثؼ ی اظ ٔحممیٗ ٔب٘ٙس ثطت ثٔ ٝطبِؼ ٝؾبذتبضی پطزاذتٝا٘س  ٚافطاز
زیٍطی ٔب٘ٙس ٔٛضاٖ ث ٝحدٓ ،تطاوٓ ٔ ٚیعاٖ ثهبظ  ٚثؿهتٝثهٛزٖ قهجىٞٝهب
إٞیت زازٜا٘سٛٔ .ضٛع قجىٞٝب ثب تٛخ ٝث ٝپیچیسٜقسٖ قهطایط تدهبضت،
أطٚظ ٜیىی اظ وبٖ٘ٞٛبی انّی تٛخه ٝپػٞٚكهٍطاٖ  ٚفؼهبالٖ ایهٗ ػطنهٝ
اؾت .تؼساز ٔمبالت ثیكٕبض زض ایٗ ٔٛضٛع ٕٞ ٚجؿتٍی آٖ ثهب ثؿهیبضی اظ
ٔفبٞیٓ خسیس ٔ ٚسیطیتٌٛ ،اٞی ثط ایهٗ ازػب اؾهتٔ .ب٘ههٛئُ وبؾهتُ زض
ؾٌٝب٘ٔ ٝؼطٚف ذٛز تحت ػٛٙاٖ "ػهط اطالػبت خبٔؼ ٝقجىٝای" قهجىٝ
ضا ث ٝػٛٙاٖ ٔدٕٛػٝای اظ ٌطٜٞٚبی ٔطتجط تؼطیف ٔیوٙس ٚی ٔهیافعایهس
و ٝقجىٞٝب ؾبذتبضٞبی ثبظی ٞؿتٙس ؤ ٝیتٛا٘ٙهس ثه ٝنهٛضت ٘بٔحهسٚز
ٌؿتطـ یبثٙس ٕٞ ٚچٙبٖوٌ ٝطٜٞٚبی خسیس ضا زض ثط ٔیٌیط٘س ،ثط اؾهبؼ
وسٞبی اِٚی ٝاضتجبطی ذٛز ،ػُٕ ٔیوٙٙس.
اثؼبز ؾطٔبی ٝاختٕبػی اظ ٘ظط ٘بٞبپیت ٌٛ ٚقبَ ()1998
٘بٞبپیت ٌٛ ٚقبَ ٔططح ٔیوٙٙس وه ٝؾهطٔبی ٝاختٕهبػی زاضای ؾه ٝثؼهس
اؾت -1:ثؼس ؾبذتبضی  -2ثؼس اضتجبطی  -3ثؼس قٙبذتی =.<18= <17
اثؼبز ؾطٔبی ٝاختٕبػی اظ زیسٌب ٜپبوؿت)1999( ٖٛ
ؾطٔبی ٝاختٕبػی ضا ٔتكىُ اظ ز ٚثؼس ٔیزا٘ٙس -1 :پی٘ٛسٞبی ػیٙی ٔیهبٖ
افطاز ٛ٘ -2ع شٙٞی پی٘ٛس =.<19

مسایا و معایب سرمایه اجتماعي

ٔ -1كبضوت ثٟتط زض تؿٟیٓ زا٘ف ث ٝػّت ایدبز ضٚاثط اػتٕبز چهبضچٛة-
ٞبی ٔطخغ ٔكتطن  ٚاٞساف ٔكتطن.
ٞ -2عیٞٝٙبی اخطای وٕتط ث ٝػّت ؾطح ثبالی اػتٕبز  ٚضٚحیٕٞ ٝىهبضی
( ٓٞزض ٖٚؾبظٔبٖ  ٓٞ ٚثیط ٖٚؾبظٔبٖ ٔ ٚكتطیبٖ  ٚقطوبو).
 -3وبٞف ٔیعاٖ تطن ذهسٔت وبضوٙهبٖ ،وهبٞف ٞعیٙهٞٝهبی خهسایی ٚ
ٞعیٞٝٙبی ثٝوبضٌیطی  ٚآٔٛظـ ،تٛخ ٝث ٝتغییطات پطؾّٙی زایٕی  ٚحفظ
زا٘ف ؾبظٔب٘ی اضظقٕٙس.
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فبطٕ ٝأبٔمّی ٘ /مف ؾطٔبی ٝاختٕبػی زض ػّٕىطز ؾبظٔب٘ی (ٔطبِؼٛٔ ٝضزیٔ :سیطیت قؼت ثب٘ه تدبضت اؾتبٖ لعٚیٗ)

 -4ا٘ؿدبْ ػّٕی ثیكتط ث ٝػّت ثجبت ؾبظٔب٘ی  ٚقٙبذت ٔكتطن.
و ٚ ٗٞٛپطٚؾبن اػتمبز زاض٘س و ٝافع ٖٚثط آثهبض ٔثجهت یهبزقهس ،ٜتؼٟهس،
ٕٞىبضیٚ ،فبزاضی  ٚحتی ایثبض اظ ٔعایبی ٔ ٟٓؾطٔبی ٝاختٕهبػیا٘هس .آ٘هبٖ
ٔؼتمس٘س ؾطٔبیٌٝصاضی ؾٙدیس ٜزض ؾطٔبی ٝاختٕبػی ٔیتٛا٘س ث ٝؾبظٔبٖ-
ٞب وٕه وٙس تب ثتٛا٘ٙس ثب چبِفٞبی ٔؼبنط ٔٛاخ ٝق٘ٛس  ٚحتی آٟ٘ب ضا ثٝ
ٔعیت تجسیُ وٙٙهس .اظ خّٕه ٝچههبِفٞهب ،چهبِف ثهی ثجههبتی  ٚچهبِف
ٔدبظیثٛزٖ اؾت =.<14
و ٚ ٗٞٛپطٚؾبن ٔٛضهٛع «پی٘ٛهسٞبی وهٛض» یهب خٙجه ٝتبضیهه ؾهطٔبیٝ
اختٕبػی ضا ٘یع ٔططح ٔهیوٙٙهس  ٚاػتمهبز زاض٘هس ٕٞهب٘طٛض وه ٝؾهطٔبیٝ
اختٕبػی اػ بی ٌط ٜٚضا ٚازاض ٔیوٙس ،وبضٞبی ٔفیس ثب  ٓٞا٘دهبْ زٙٞهس،
ٔی تٛا٘س آٟ٘ب ضا ث ٝوبضٞبی ٔتؼهجب٘ ،ٝا٘فطازی ،وٛتٝفىطا٘ ،ٝثسثیٙب٘٘ ٝؿجت
ث ٝافطاز ذبضج اظ ٌط ٚ ٜٚحتی ٌٕطاٜوٙٙسٚ ٜازاض وٙس .اضظـٞبی ٔكتطن ٚ
خٟبٖثیٙی ٔكتطن ،ث ٝتٟٙبیی ،ویفیهت ،ػمال٘یهت  ٚؾهٛزٔٙسی ٌهط ٜٚضا
ت ٕیٗ ٕ٘ی وٙس =.<14
و ٚ ٗٞٛپطٚؾبن ،ؾطٔبی ٝاختٕبػی ضا ٔدٕٛػٝای اظ ضٚاثط فؼهبَ زض ثهیٗ
افطاز ،اػتٕبز ،فٔ ٟٓتمبثهُ  ٚاضظـٞهب  ٚضفتبضٞهبی ٔكهتطن وه ٝاػ هبی
قجىٞٝب  ٚاختٕبػبت ا٘ؿب٘ی ضا ث ٓٞ ٝپی٘ٛس ٔیزٞهس ٕٞ ٚىهبضی ضا ٔیؿهط
ٔیؾبظز ،تؼطیف ٔی وٙٙس .یىهی اظ ا٘سیكهٕٙساٖ ثهط ایهٗ ثهبٚض اؾهت وهٝ
ؾطٔبی ٝاختٕهبػی ٔٛخت ٔیقٛز و ٝؾبظٔبٖ زض ضؾیسٖ ث ٝاٞهساف ذهٛز
چیعی فطاتهط اظ ٔدٕٛػه ٝافهطاز ثبقهس .ؾهطٔبی ٝاختٕهبػی ٔٛخهت ایدهبز
ٕٞىبضی ،تؼٟس ،ؾهٟیٓقهسٖ زض اطالػهبت  ٚاطٕیٙهبٖ  ٚاظ ططفهی ثبػهث
اضتمبی ٔكبضوت ٚالؼی زض ؾبظٔبٖ ٔیقٛز و ٝایٗ أط ٔٙدط ثهٛٔ ٝفمیهت
ثیكتط ٔیقٛز.
و ٚ ٗٞٛپطٚؾبن ث ٝؾطٔبی ٝاختٕهبػی ثه ٝػٙهٛاٖ وهب٘٘ٛی ثهطای حفهظ ٚ
تٛؾؼ ٝؾبظٔب٘ی ٔیٍ٘ط٘س .اظ ٘ظط آ٘بٖ ؾهطٔبی ٝاختٕهبػی ثهبظز ٜالتههبزی
ثٛخٛز ٔیآٚضز  ٚثس ٖٚؾطٔبی ٝاختٕبػی ؾبظٔبٖٞب ٕ٘یتٛا٘ٙس ثه ٝؾهِٟٛت
وبض وٙٙس =.<14

تعریف عملكرد
 ػّٕىطز ػجبضت اؾت اظ حبنُ فؼبِیت ٞهبی یهه فهطز اظ ِحهبر اخهطایٚظبیف ٔح ِٝٛزض ٔست ظٔبٖ ٔؼیٗ =.<12
 ػّٕىطز ٔؼیبض پیفثیٙی قس ٜیب ٔؼیبض ٚاثؿت ٝوّیسی زض چٟبضچٛثی وهٝاضائٔ ٝیزٞیٓ ٔیثبقس و ٝایٗ چبضچٛة ث ٝػٛٙاٖ ٚؾیّٝای ثهطای ل هبٚت
زض ٔٛضز اثطثركی افطازٌ ،طٜٞٚب  ٚؾبظٔبٖٞب ػُٕ ٔیوٙس =.<11
 ػّٕىطز ػجبضت اؾت اظ ٔدٕٛع ضفتبضٞبی اضتجبط ثب قغُ و ٝافطاز اظ ذٛز٘كبٖ ٔیزٙٞس.
 ػّٕىطز ػجبضت اؾت اظ ث٘ ٝتید ٝضؾب٘یسٖ ٚظبیفی و ٝاظ ططف ؾهبظٔبٖثط ػٟس٘ ٜیطٚی ا٘ؿب٘ی ٌصاقت ٝقس ٜاؾت.
 ػّٕىطز ػجبضت اؾت اظ ٘تبیح ث ٝزؾت آٔس ٜاظ پهطزاظـ ٔٙهبثغ ٔهبزی ٚا٘ؿب٘ی زض ؾبظٔبٖ و ٝزض ایٗ تحمیك ػّٕىطز ؾبظٔبٖ زض ٔهسیطیت قهؼت
ثب٘ه تدبضت اؾتبٖ لعٚیٗ زض لبِت قهبذمٞهبی ؾهپطزٜٞهب ،تؿهٟیالت،
ٔطبِجبت  ٚتؼٟسات ضٕب٘ت٘بٔٞٝب ٔٛضز ؾٙدف لطاض ٔیٌیطز =.<2

رابطه بيه سرمایه اجتماعي و عملكرد سازماوي
تئٛضیؿیٗٞبی ؾبظٔب٘ی ثط ایٗ ػمیس ٜا٘س و ٝؾطٔبی ٝاختٕبػی زض ؾهبظٔبٖ
یه اثعاض حیبتی ثطای اضتمبی ػّٕىطز اؾت .زض ؾبَٞبی اذیط زا٘كهٕٙساٖ
ٔسیطیت ث ٝاضائ ٝیه زیسٌب ٜاختٕبػی اظ ؾبظٔبٖ پطزاذتٝا٘س و ٝثه ٝخهبی
ٔجتٙی ثٛزٖ ثط اثطثركی  ٚفطنتٌطایی ثیكتط ثط اؾهبؼ ایدهبز  ٚا٘تمهبَ
زا٘ف ٔیثبقس .ثط ایٗ اؾبؼ ٔعیت ؾبظٔب٘ی ٔیتٛا٘س اظ لبثّیتٞبی ٔدهعا
ثطای تِٛیس  ٚاضتجبط ایسٞ ٜب  ٚاطالػبت زض یه ؾهبظٔبٖ ٔٙهتح قهٛز .یهه
زاضایی حیبتی  ٟٓٔ ٚاظ ث ٝحساوثط ضؾب٘سٖ ٔعیت ؾبظٔب٘ی ٕٞهبٖ ؾهطٔبیٝ
اختٕبػی ؾبظٔب٘ی ٔی ثبقس وه ٝزض ثبفهت ضٚاثهط اختٕهبػی شاتهی ثهٛزٚ ٜ
ٔی تٛاٖ آ٘طا ثطای تؿٟیُ فؼبِیت ثؿیح وطز .ؾطٔبی ٝاختٕبػی و ٝثٛاؾطۀ
ضٚاثط ِٔٛس یب تأثیط ٔثجت ٔكرم قس ٜاؾت ؾبذتبضی اؾت و ٝثه ٝطهٛض
طجیؼی زض ثبفت ػّٕىطز ٌط ٜٚلطاض ٌطفت ٝاؾت.
ؾطٔبی ٝاختٕبػی ثٚ ٝاؾط ٝقجىٞ ٝهبی اضتجهبطی وه ٝاطالػهبت ضهطٚضی،
اػتٕبز ،پكتیجب٘ی  ٚزیسٌبٔ ٜكتطن ضا فطأ ٓٞیوٙٙسٔ ،كرم ٔهیقهٛز.
ایٗ ٔٙبثغ زض ضٚاثط اػ بی ٌط ٜٚلطاض زاضز  ٚزض افعایف فطآیٙسٞبی ٌطٞٚی
و ٝث ٝطٛض وّی ػّٕىطز ٌطٞٚی ضا افعایف ٔی زٙٞسٔ .هٛضز اؾهتفبز ٜلهطاض
ٔیٌیطز.

 -4سزمایه اجتماعی ي عملکزد ساسماوی

٘مف ؾبظٔبٖٞب زض زؾتیبثی ثٞ ٝسفٞبی التهبزی ،اختٕهبػی ،ؾیبؾهی ٚ
فطٍٙٞی ،آٖ چٙبٖ ثطخؿت ٝاؾت و ٝؾبظٔبٖٞبی ٞط خبٔؼ ٝضا ٌطزٞٝ٘ٚبی
تحمك اٞساف آٖ ٔیزا٘ٙسٚ .الؼیت ایٗ اؾت و ٝؾبظٔبٖٞب ث ٝچٙسیٗ زِیُ
اظ اضوبٖ ضطٚضی ظ٘سٌی ا٘ؿبٖٞب ٔحؿٛة ٔیق٘ٛس؛ آٟ٘ب ث ٝخبٔؼ ٝذسٔت
ٔیوٙٙسٔ ،ب ضا لبزض ٔیؾبظ٘س تب وبضٞبیی ضا ا٘دبْ زٞیٓ وه ٝثهسٚ ٖٚخهٛز
آٟ٘ب اظ ػٟس ٜآٟ٘ب ثطٕ٘یآٔسیٓ ،خطیب٘ی اظ زا٘ف  ٚآٌبٞی اضائٔ ٝیوٙٙس وٝ
ٔیتٛا٘س ظٔیٝٙؾبظ تٛؾؼ ٝفطزی  ٚضقس  ٚؾؼبزت ثكهط ٌهطزز .ثهب زض ٘ظهط
ٌطفتٗ ایٗ إٞیت ٘ ٚمف  ٚتأثیطٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی و ٝؾبظٔبٖٞب زاض٘س ،أطٚظ
تٛخ ٝفعایٙهسٜای ث ٝاثؼهبز ٔرتّف آٟ٘ب اظ خّٕ ،ٝفههطآیٙسٞب ،ؾیؿهتٓٞهب ٚ
ثٚٝیػ ٜآ٘چ ٝو ٝؾبظٔبٖ ثساٖ زؾت ٔییبثس (ػّٕىطز) ٔهیقهٛز .اظ طهطف
زیٍطٞ ،یچ ؾبظٔب٘ی ٕ٘یتٛا٘س اثطثرف ثبقسٍٔ ،ط ایٙىه ٝثهطای آ٘چه ٝوهٝ
ٔیذٛاٞس ا٘دبْ زٞس ثط٘بٔٝای زاقت ٝثبقس.

 -5مذل ي فزضیات تحقیق

ثط اؾبؼ ٔطبِؼٝای و ٝاثتسا ثطای قٙبؾبیی زیسٌبٜٞهبی ٔرتّهف زض ثهبة
ؾطٔبی ٝاختٕبػی ا٘دبْ قسٔ ،سَٞبی ٔرتّفی ٔطهطح ٌطزیهس وهٟ٘ ٝبیتهبً
تطویجی اظ ٔسَ ٚاِیؽ  ٚویّطثی (ٔ ٚ )2004سَ ِؿط  ٚاؾتٛضن ()2001
ثطای ثطضؾی اضتجبط ثیٗ ؾهطٔبی ٝاختٕهبػی  ٚػّٕىهطز ؾهبظٔب٘ی ا٘ترهبة
ٌطزیس زالیُ ا٘تربة زیسٌبٚ ٜاِیؽ  ٚویّطثی ػجبضتٙس اظ:
 -1ایٗ زیسٌب ٜاثؼبز انّی و ٝنبحت٘ظطاٖ ٔٛضز تأویس لطاض ٔهیزٙٞهس ضا
پٛقف ٔیزٞس.
 -2زیسٌب ٜفٛق زض ؾطح ؾبظٔب٘ی تؼطیهف قهس ٚ ٜزض ایهٗ چهبضچٛة ثهٝ
ٔطبِؼٔ ٝیپطزاظز.
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 -3ضیع ٔتغیطٞبی ؾٙدف اثؼبز زض ٔمبِٚ ٝاِیؽ  ٚویّطثی اضائ ٝقس ٜاؾت.
ِصا ثط اؾبؼ ایٗ زیسٌب ٚ ٜقبذمٞبی ٔس ٘ظط آٖ ،ؾئٛاالت تحمیك ثطای
ؾٙدف آٟ٘ب اؾترطاج قس ٜاؾت.
اتعاز ساذتاري
قَاًیي اًؼطبف پذیز
ضبکِ ّبی ارتببطی

ػولکزد سبسهبًی
سزهبیِ

سپزدُ ّب

اجتوبػی

تسْیالت

اتعاز ضناذتی

هطبلببت

اػتوبد

تؼْذات ٍ ضوبًتْب

ّویبری ٍ ّوکبری
گزٍّی

ضکل ( :)0هسل هفهوهی تحقیق

ثب تٛخ ٝثٔ ٝسَ تحمیك ،فطضیٞٝب قبُٔ:

فرضيه اصلي
ثیٗ ؾطٔبی ٝاختٕبػی  ٚػّٕىطز ؾبظٔبٖ زض ٔسیطیت قؼت ثب٘هه تدهبضت
اؾتبٖ لعٚیٗ ضاثطٔ ٝؼٙیزاضی ٚخٛز زاضز.

فرضيه هاي فرعي
ثیٗ ثؼس ؾبذتبضی ؾطٔبی ٝاختٕبػی  ٚػّٕىطز ؾبظٔبٖ زض ٔسیطیت قهؼت
ثب٘ه تدبضت اؾتبٖ لعٚیٗ ضاثطٔ ٝؼٙیزاضی ٚخٛز زاضز.
ثیٗ ثؼس قٙبذتی ؾطٔبی ٝاختٕبػی  ٚػّٕىطز ؾبظٔبٖ زض ٔهسیطیت قهؼت
ثب٘ه تدبضت اؾتبٖ لعٚیٗ ضاثطٔ ٝؼٙیزاضی ٚخٛز زاضز.

لعٚیٗ ٔكغ َٛث ٝفؼبِیت ٞؿتٙس ٕٞ ٚچٙیٗ ػّٕىطز ایٗ قؼت ضا تكىیُ
زاز ٜاؾت.
زض ایٗ تحمیك اظ ضٚـٞبی ظیط ثطای خٕغ آٚضی اطالػهبت اؾهتفبز ٜقهسٜ
اؾت:
اِف) وتبثرب٘ٝای؛ خٟت ضٚقٗقسٖ ٔٛضٛع  ٚایٙىٞ ٝط پسیسٜای زض ذهالو
قىُ ٕ٘یٌیطزٛٔ ،ضٛع تحمیك حبضط ٘یع اظ ایٗ أط ٔؿتثٙی ٘جٛز ٚ ٜاثتسا
اظ اثعاض خٕغآٚضی اطالػبت ثهٛضت وتبثرب٘ٝای اؾتفبز ٜقهس ٜاؾهت .ایهٗ
اثعاض ػجبضتٙس اظ :وتت ،غٚض٘بَ ٞبٔ ،دهالت ،ضٚظ٘بٔهٞ ٝهب ،پبیهبٖ ٘بٔهٞٝهبی
وبضقٙبؾی اضقسٌ ،عاضقبت ػّٕی  ٚآضقیٔ ٛسیطیت قهؼت ثب٘هه تدهبضت
اؾتبٖ لعٚیٗ اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
ة) ػال ٜٚثط آٖ پطؾكٙبٔ٘ ٝیع خٟت خٕهغ آٚضی اطالػهبت الظْ اؾهتفبزٜ
ٌطزیس ٜاؾت .پطؾكٙبٔٞٝب ثه ٝػٙهٛاٖ اثهعاض ٌهطزآٚضی زازٜٞهبی تحمیهك
ثطاؾبؼ ٔمیبؼٞبی چٙسٌعیٝٙای ِیىطت ططح قس ٜاؾهت .ثهب تٛخه ٝثهٝ
ایٙىٍ٘ ٝطـٞب  ٚثبٚضٞب  ٚططظ فىط ،یه نفت پٟٙهبٖ اؾهت وه ٝثهب ٞهیچ
ٚؾیّ ٝػیٙی ٕ٘یتٛاٖ ا٘ساظٌ ٜطفت ،ثٙبثطایٗ ثطای ؾٙدف آٟ٘ب اظ ٌٛیٞٝبی
پطؾكٙبٔ ٚ ٝپبؾدٞبی پیكٟٙبزی اظ ذیّیوٓ تب ذیّیظیبز اؾهتفبز ٜقهسٜ
اؾت .ثطای ٕ٘طٌٜصاضی ث ٝتطتیت اظ پبؾد ذیّیوٓ تب ذیّیظیبز ٕ٘هطات 1
تب  5اذتهبل یبفت ٝاؾت .ثٙبثطایٗ پطؾكٙبٔٝای ثب  34پطؾف تٟیٌ ٝطزیس
اظ ایٗ پطؾكٙبٔ 15 ٝؾئٛاَ ٔطثٛط ث ٝثؼس ؾبذتبضی ؾهطٔبی ٝاختٕهبػی ٚ
 19ؾئٛاَ آٖ ٘یع پطؾفٞبی ثؼس قٙبذتی ؾطٔبی ٝاختٕهبػی ضا تكهىیُ
ٔیزاز٘س .ث ٝطٛض ذالن ٝاثعاض انّی خٕغآٚضی زازٜٞب زضایٗ پهػٞٚف ثهٝ
ز ٚثرف تمؿیٓ ٔیٍطزز:
 -1اؾتفبز ٜاظ اؾٙبز ٔ ٚساضن ٔٛخٛز زض ثب٘ه ثٙٔ ٝظٛض ؾٙدف ػّٕىهطز
ؾبظٔبٖ.
 -2اؾتفبز ٜاظ پطؾكٙبٔ ٝثٙٔ ٝظٛض ؾٙدف ؾطٔبی ٝاختٕبػی.

 -6ريش تحقیق

ضٚـ تحمی ههك ثهه ٝو ههبض ٌطفتهه ٝق ههس ٜزض ای ههٗ پ ههػٞٚف وهبضث ههطزی،
تٛنیهفی ٕٞ -جؿتٍی اؾت .ضٚـ تحمیهك تٛنهیفی اؾهت ظیهطا ٔحمهك
ٔتغیطٞب ضا زؾت وبضی ٕ٘یوٙس  ٚیب ثطای ٚلٛع ضٚیهسازٞب قهطایطی ضا ثهٝ
ٚخٛز ٕ٘یآٚضز  ٚث ٝتٛنیف خعو ث ٝخعو یه ٔٛلؼیت  ٚیهب یهه ضقهت ٝاظ
قطایط پطزاذت ٝاؾتٕٞ .جؿتٍی اؾت ظیطاٞ ،سف انهّی ٔكهرموهطزٖ
ضاثط ٝثیٗ زٔ ٚتغیط اؾت ،ثس ٖٚآ٘ىٞ ٝیچ یه اظ آٟ٘ب زؾتىبضی یب وٙتطَ
قٛز .وبضثطزی اؾت ثسیٗ زِیُ و٘ ٝتبیح آٖ زضفطآیٙسٞبی ثٟجٛز ؾهبظٔبٖ
وبضثطز زاضز.
خبٔؼ ٝتحمیك ػجبضت اؾت اظ ٔدٕٛػهٝای اظ افهطاز یهب ٚاحهسٞب وه ٝزاضای
حسالُ یه نفت ٔكتطن ثبقٙسٔ .ؼٕٛالً زض ٞهط پهػٞٚف ،خبٔؼهٔ ٝهٛضز
ثطضؾی یه خبٔؼ ٝآٔبضی اؾت و ٝپػٞٚكهٍط ٔبیهُ اؾهت زضثهبض ٜنهفت
(نفتٞب) ٔتغیط ٚاحسٞبی آٖ ثٔ ٝطبِؼ ٝثپطزاظز .زض تحمیك حبضطوبضوٙبٖ
ثب٘ه تدبضت اؾتبٖ لعٚیٗ افطازی ٞؿتٙس وه ٝپهػٞٚف ثطاؾهبؼ زیهسٌبٜ
آ٘بٖ زض ٔٛضز ٔتغیطٞبی تحمیك ا٘دبْ ٔیٌیطز .ثٙهبثطایٗ زض ایهٗ تحمیهك
خبٔؼ ٝآٔبضی ا َٚضا قؼت ثب٘ه تدهبضت زض اؾهتبٖ لهعٚیٗ تكهىیُ زازٜ
اؾت  ٚخبٔؼ ٝز ْٚضا اقربل حمیمی و ٝزض قؼت ثب٘هه تدهبضت اؾهتبٖ

جسول ( :)3هقیاس انساسهگیزي و ضیوه نوزهگذاري پاسدهاي انترابضسه
پبسخ پیطٌْبدی
گَیِ پزسطٌبهِ
ًوزُ هطببق بب پبسخ

خیلی سیبد

سیبد

تب حذٍدی

کن

خیلی کن

5

4

3

2

1

یىی اظ ٟٔٓتطیٗ ثرفٞبی ٞط تحمیههك ػّٕهی ،ا٘ترهبة ٕ٘٘ٛه ٝاؾهت ٚ
ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ثٔ ٝؼٙبی ثطزاقتٗ ٞط ٘ؿجتی اظ خبٔؼ ٝیب وُ ث ٝػٛٙاٖ ٔؼطف
آٖ خبٔؼ ٝیب وُ اؾت =ٌٕٝ٘ٛ٘ .<5یطی تهبزفی ث ٝایهٗ ػّهت وه ٝاؾهبؼ
اؾتفبز ٜاظ ضٚـٞبی آٔبض اؾتٙجبطی اؾت ،ثط ؾبیط ضٚـٞب تطخیح زاضز .زض
ایٗ پػٞٚف اظ ضٚـ ا٘تربة تهبزفی ٘ؿجتی اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
زض ایٗ پػٞٚف ثب تٛخ ٝث ٝایٗو ٝخبٔؼٔ ٝهٛضز ٘ههظط ٔكهرم ٔ ٚحهسٚز
ٔی ثبقس ،ثطآٚضز حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثب اؾهتفبز ٜاظ فطٔه َٛوهٛوطاٖ ا٘دهبْ ٌطفتهٝ
اؾت .فطٔ ٚ َٛقبذمٞبی ثىبضضفت ٝزض ثطآٚضز حدٓ زض ظیط ٕ٘هبیف زازٜ
قس ٜاؾت:
2
N  z   P  1  P 
2
n
2
N  1    z 2  P  1  P 
2

و ٝزض آٖ
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فبطٕ ٝأبٔمّی ٘ /مف ؾطٔبی ٝاختٕبػی زض ػّٕىطز ؾبظٔب٘ی (ٔطبِؼٛٔ ٝضزیٔ :سیطیت قؼت ثب٘ه تدبضت اؾتبٖ لعٚیٗ)

 ;nتؼساز اػ بی ٕ٘ٝ٘ٛ
 ;Nتؼساز اػ بی خبٔؼ ٝآٔبضی
 ;αاحتٕبَ ٚلٛع ذطبی ٘ٛع اَٚ
٘ ;Pؿجت ٔٛفمیت زض اثجبت فطضیٞٝبی پػٞٚف
٘ ;1-Pؿجت ػسْ ٔٛفمیت زض اثجبت فطضیٞٝبی پػٞٚف
ٛ٘ ;εؾبٖ لبثُ لج َٛزض پبؾدٞبی اضائ ٝقسٜ

یافته هاي تحقيق
فطضی ٝا ٓٞتحمیك ثیبٖوٙٙس ٜایٗ اؾت و ٝاضتجبط ٔؼٙبزاضی ثیٗ ؾهطٔبیٝ
اختٕبػی  ٚػّٕىطز ؾبظٔبٖ زض ٔسیطیت قؼت ثب٘ه تدبضت اؾتبٖ لهعٚیٗ
ٚخٛز زاضز .ایٗ فطضی ٝث ٝز ٚفطضی ٝاذم تفىیه قس ٜاؾت .ثب تٛخ ٝثهٝ
ایٙى ٝزض تحمیك حبضط ز ٚثؼس ؾطٔبی ٝاختٕبػی  ٚچٟبض قهبذم ػّٕىهطز
ثب٘ه ٔٛضز ٔطبِؼ ٝلطاض ٌطفت ٝاؾت ،ثٙبثطایٗ ٞكت فطضهی ٝفطػهی ٔطهطح
قس ٜاؾت.
فطضیٞٝبی ٔطتجط ثب ثؼس ؾبذتبضی ؾطٔبی ٝاختٕبػی  ٚػّٕىطز ثب٘ه
فطضی :1-1 ٝثیٗ ثؼس ؾبذتبضی ؾطٔبی ٝاختٕهبػی  ٚؾهپطز ٜقهؼت ثب٘هه
تدبضت اؾتبٖ لعٚیٗ اضتجبط ٔؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز
فطضی ٝنفط :ثیٗ ثؼس ؾبذتبضی ؾطٔبی ٝاختٕبػی وبضوٙبٖ ٔ ٚمساض ؾهپطزٜ
ثب٘ه ضاثطٚ ٝخٛز ٘ساضز.
فطضیٔ ٝربِف :ثیٗ ثؼس ؾهبذتبضی ؾهطٔبی ٝاختٕهبػی وبضوٙهبٖ ٔ ٚمهساض
ؾپطز ٜثب٘ه ضاثطٚ ٝخٛز زاضز.

N  306
P  %50
1  P  %50
  %5
  %9

306  1 / 96   %50 1  %50 
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306  1  %92  1 / 96 2  %50 1  %50 

n
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ثطای ایدبز ذطبی وٕتط تؼساز ٕ٘ ٝ٘ٛضا  ٕٝ٘ٛ٘ 100زض ٘ظط ٔیٌیطیٓ.
ضٚـٞبی ٔتؼسزی ثطای تؼییٗ ضٚایی اثهعاض ا٘هساظٌٜیهطی ٚخهٛز زاضز وهٝ
قبُٔ :ضٚایی ٔحتٛا ،ضٚایی ٔالوی  ٚضٚایی ؾبظ ٜاؾهت .یىهی اظ اثعاضٞهبی
ا٘ساظٌٜیطی ثطای ؾٙدف ضٚایی ،اػتجبض ٔحتٛا اؾت ؤ ٝؼٕٛالً تٛؾط افطاز
ٔترهم زض ٔٛضٛع ٔٛضز ٔطبِؼ ٝا٘دبْ ٔیٌیطز .اظ ایٗ ض ٚاػتجهبض ٔحتهٛا
ث ٝل بٚت زاٚضاٖ ثؿتٍی زاضز =.<4
اظ آ٘دبییو ٝپطؾكٙبٔ ٝحبضط ث ٝضٚـ زِفی  ٚثب اؾتفبز ٜاظ ٘ظطات اؾبتیس
ٔدطة زض ایٗ ظٔی ٚ ٝٙزض وٙبض آٖ ٔطاخؼ ٝثٙٔ ٝبثغ ٔٛخٛز اظ لجیُ وتهبة
 ٚپبیبٖ٘بٔٞ ٝبی ٔطتجط تٟی ٝقس ٜاؾت ،ثٙبثطایٗ اظ ٘ظط ضٚایی لبثُ اػتٕبز
ٔیثبقس .اػتجبض ثب ایٗ أط ؾط  ٚوبض زاضز و ٝاثعاض ا٘هساظٌٜیهطی زض قهطایط
یىؿبٖ تب چ ٝا٘ساظ٘ ٜتبیح یىؿب٘ی ث ٝزؾهت ٔهیزٞهس .ثه ٝػجهبضت زیٍهط،
ٕٞجؿتٍی ٔیبٖ یه ٔدٕٛػ ٝاظ ٕ٘طات ٔ ٚدٕٛػه ٝزیٍهطی اظ ٕ٘هطات زض
یه آظٔ ٖٛو ٝث ٝنٛضت ٔؿتمُ ثط یه ٌط ٜٚآظٔٛز٘ی ث ٝزؾت ٔهیآیهس،
چمسض اؾت .ثطای ٔحبؾج ٝضطیت اػتجبض اظ ضٚـٞبی ثبظآظٔبیی ،فهطْٞهبی
ٔٛاظی ،ز٘ ٚیٕٝوطزٖ  ٚضٚـ وٛزض ضیچبضزؾ ٖٛیب آِفبی وط٘ٚجبخ اؾهتفبزٜ
ٔیقٛز = .<3ضطیت اػتجبض ثیٗ  0/70تب  0/80ثطای پطؾكهٙبٔٞٝهبیی وهٝ
ثطای ٞسفٞبی پػٞٚكی ث ٝوبض ٔیضٚز ،وبفی ث٘ ٝظط ٔیضؾس = .<3زأٙهٝ
ضطیت اػتجبض اظ نفط تب  +1اؾت.
ثطای ثطضؾی اػتجبض پطؾكٙبٔ ٝتحمیك حبضط اظ ضٚـ ٕٞؿب٘ی زض٘ٚی تٛافك
ثیٗ ٕ٘طٌٜصاضاٖ (ضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ) اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.

HO : rS  0

H1 : rS  0

ثطای ثطضؾی ضاثط ٝثیٗ ثؼس ؾبذتبضی ؾطٔبی ٝاختٕبػی وبضوٙهبٖ ٔ ٚمهساض
ؾپطز ٜقؼت ثب٘ه تدبضت اؾتبٖ لهعٚیٗ اظ آظٔهٕٞ ٖٛجؿهتٍی اؾهپیطٔٗ
اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝؾطح ذطبی ٔحبؾج ٝقس ٜوهٛچىتط
اظ  0/05اؾت ،فطضی ٝنهفط زض ؾهطح  95زضنهس اطٕیٙهبٖ ضز  ٚفطضهیٝ
تحمیك ث ٝػٛٙاٖ فطضی ٝؾبِٓ حفظ قس ٜاؾت .ایهٗ ٘تیدهٕٞ ٝچٙهیٗ ثهب
آظٔ ٖٛتب ٚوٙساَثی ٘یع تأییس قس ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝضاثطهٝ
ثیٗ زٔ ٚتغیط ٔثجت اؾت ،ثٙبثطایٗ ٚخٛز ضاثطٔ ٝؿتمیٓ ٔ ٚؼٙبزاض ثیٗ ثؼس
ؾبذتبضی ؾطٔبی ٝاختٕبػی وبضوٙبٖ ٔ ٚمساض ؾپطز ٜقؼت ثب٘ه تدبضت زض
اؾتبٖ لعٚیٗ پصیطفت ٝقس ٜاؾهت .قهست اضتجهبط ثهیٗ زٔ ٚتغیهط 0/344
اؾت.
زض ایٗ فطضیٔ ،ٝتغیط ؾپطز ٜقؼت ثب٘ه تدبضت ث ٝػٛٙاٖ ٔتغیط ٚاثؿهتٚ ٝ
ٔتغیط ثؼس ؾبذتبضی ؾطٔبی ٝاختٕبػی وبضوٙبٖ ث ٝػٙهٛاٖ ٔتغیهط ٔؿهتمُ
ٔططح اؾت .ثب تٛخ ٝثٔ ٝبٞیت زازٜٞبی تحمیك ثهطای ثیهبٖ تهأثیط ٔتغیهط
ٔؿتمُ ثط ٔتغیط ٚاثؿت ٝاظ ا٘ساظ" ٜزی ؾهبٔطظ" ثه ٝػٙهٛاٖ ا٘هساظ ٜپی٘ٛهس
اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ا٘ساظ ٜپی٘ٛس زض حبِتی ؤ ٝمساض ؾپطز ٜثب٘ه ث ٝػٛٙاٖ
ٔتغیط ٚاثؿتٔ ٝططح اؾت ،ثب ٔمساض  0/250زض ؾطح  95زضنهس اطٕیٙهبٖ
ٔؼٙبزاض اؾت .زض ٘تیدهٔ ٝهیتهٛاٖ پهصیطفت وه ٝثؼهس ؾهبذتبضی ؾهطٔبیٝ
اختٕبػی وبضوٙبٖ ثط ٔمساض ؾپطز ٜقؼت ثب٘ه تدهبضت زض اؾهتبٖ لهعٚیٗ
تأثیط ٔثجت ٔ ٚؼٙبزاضی زاضز٘ .تبیح آظٔ ٖٛزض خس َٚقٕبض٘ )5( ٜكبٖ زازٜ
قس ٜاؾت.

جسول ( :)4ضزایة اعتثار پزسطناهه تحقیق تز اساس ضزیة آلفاي کزونثاخ
تؼذاد پبسخ

تؼذاد

ضزیب

دٌّذگبى

سئَاالت

آلفب

هجوَع ابؼبد سبختبری ٍ ضٌبختی سزهبیِ اجتوبػی

100

34

955/0

بؼذ سبختبری سزهبیِ اجتوبػی

100

15

906/0

بؼذ ضٌبختی سزهبیِ اجتوبػی

100

19

937/0

ضزیب آلفبی پزسطٌبهِ ٍ پبرُ پزسطٌبهِ

جسول ( :)5نتیجه آسهوىهاي فزضیه 1-1
بؼذ سبختبری سزهبیِ اجتوبػی کبرکٌبى

هتغیز

آسهَى ّوبستگی اسپیزهي
سپزدُ

64

آسهَى اًذاسُ پیًَذ سبهزس

ضزیب رابطِ

سطح خطب

اًذاسُ پیًَذ

سطح خطب

0/344

0/000

0/250

0/002
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فطضی : 2-1 ٝثیٗ ثؼس ؾبذتبضی ؾطٔبی ٝاختٕبػی  ٚتؿٟیالت قؼت ثب٘هه
تدبضت اؾتبٖ لعٚیٗ اضتجبط ٔؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز.
جسول ( :)6نتیجه آسهوىهاي فزضیه 0-1
بؼذ سبختبری سزهبیِ اجتوبػی کبرکٌبى

هتغیز

آسهَى ّوبستگی اسپیزهي
تسْیالت

آسهَى اًذاسُ پیًَذ سبهزس

ضزیب رابطِ

سطح خطب

اًذاسُ پیًَذ

سطح خطب

0/198

0/024

0/140

0/043

آسهَى ّوبستگی اسپیزهي
هطبلببت

ضزیب رابطِ

سطح خطب

اًذاسُ پیًَذ

سطح خطب

-0/235

0/009

-0/146

0/014

فطضی :4-2 ٝثیٗ ثؼس قٙبذتی ؾطٔبی ٝاختٕبػی  ٚتؼٟهسات قهؼت ثب٘هه
تدبضت اؾتبٖ لعٚیٗ اضتجبط ٔؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز.
جسول ( :)10نتیجه آسهوىهاي فزضیه 4-0
بؼذ ضٌبختی سزهبیِ اجتوبػی کبرکٌبى

هتغیز

آسهَى ّوبستگی اسپیزهي

فطضی : 3-1 ٝثیٗ ثؼس ؾبذتبضی ؾطٔبی ٝاختٕبػی ٔ ٚطبِجبت قهؼت ثب٘هه
تدبضت اؾتبٖ لعٚیٗ اضتجبط ٔؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز.

تؼْذات

ضزیب رابطِ

سطح خطب

اًذاسُ پیًَذ

0/220

0/014

0/160

0/009

هطبلببت

خالصه وتایج آزمون فرضيه هاي تحقيق

بؼذ سبختبری سزهبیِ اجتوبػی کبرکٌبى
آسهَى ّوبستگی اسپیزهي

آسهَى اًذاسُ پیًَذ سبهزس

ضزیب رابطِ

سطح خطب

اًذاسُ پیًَذ

سطح خطب

-0/274

0/003

-0/163

0/006

فطضی :4-1 ٝثیٗ ثؼس ؾبذتبضی ؾطٔبی ٝاختٕبػی  ٚتؼٟهسات قهؼت ثب٘هه
تدبضت اؾتبٖ لعٚیٗ اضتجبط ٔؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز.
جسول ( :)8نتیجه آسهوىهاي فزضیه 4-1
هتغیز

بؼذ سبختبری سزهبیِ اجتوبػی کبرکٌبى
آسهَى ّوبستگی اسپیزهي

تؼْذات

آسهَى اًذاسُ پیًَذ سبهزس

ضزیب رابطِ

سطح خطب

اًذاسُ پیًَذ

سطح خطب

0/250

0/006

0/176

0/002

فطضیٞٝبی ٔطتجط ثب ثؼس قٙبذتی ؾطٔبی ٝاختٕبػی  ٚػّٕىطز ثب٘ه
فطضی :1-2 ٝثیٗ ثؼس قٙبذتی ؾهطٔبی ٝاختٕهبػی  ٚؾهپطز ٜقهؼت ثب٘هه
تدبضت اؾتبٖ لعٚیٗ اضتجبط ٔؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز.

ٔمبیؿ ٝثیٗ ز ٚثؼس ؾبذتبضی  ٚقٙبذتی زض ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبضی ثیبٍ٘ط ایٗ اؾهت
و ٝثؼس قٙبذتی ؾطٔبی ٝاختٕبػی زض ثهیٗ وبضوٙهبٖ ثه ٝنهٛضت ٔؼٙهبزاض
ثیكتط اظ ثؼس ؾبذتبضی اؾت .ایٗ ٘تبیح ثسؾت آٔهس ٜاظ ٕ٘٘ٛه ٝآٔهبضی ثهب
اؾتفبز ٜاظ تئٛضی احتٕبالت لبثُ تؼٕیٓ ث ٝخبٔؼه ٝآٔهبضی ٔهٛضز ٔطبِؼهٝ
اؾت .ثٙبثطایٗ ثب  95زضنس اطٕیٙبٖ ٔیتٛاٖ ا٘تظبض زاقت وٚ ٝیػٌیٞهبی
ثٝزؾتآٔس ٜاظ ٕ٘ ٝ٘ٛآٔهبضی ،زض خبٔؼه ٝآٔهبضی ٘یهع ٚخهٛز زاضزٞ .كهت
فطضی ٝتحمیك ضٚاثط ثیٗ ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ٚ ٚاثؿت ٝضا ٔٛضز آظٔ ٖٛلهطاض
زاز ٜاؾت .ایٗ ضٚاثط ثب اؾتفبز ٜاظ آظٔ٘ ٖٛبپبضأتطیه ٕٞجؿتٍی اؾپیطٔٗ
 ٚا٘ساظ ٜپی٘ٛس آٖ ثب آظٔ" ٖٛزی ؾبٔطظ" ثطضؾی قس ٜاؾت .قهبذمٞهبی
آٔبضی ٔحبؾج ٝقس ٕٝٞ ٜفطضیٞٝب زض ؾطح  0/05ذطب فطضیٞٝبی نهفط
ضا ضز  ٚفطضیٞٝبی ٔربِف ضا حفظ وطز ٜاؾت.
جسول ( :)13ذالصه نتایج آسهوى فزضیات
ضوبرُ

جسول ( :)9نتیجه آسهوىهاي فزضیه 1-0
هتغیز
سپزدُ

رزضیِ

بؼذ ضٌبختی سزهبیِ اجتوبػی کبرکٌبى
آسهَى ّوبستگی اسپیزهي

1-1

آسهَى اًذاسُ پیًَذ سبهزس

ضزیب رابطِ

سطح خطب

اًذاسُ پیًَذ

سطح خطب

0/302

0/001

0/208

0/007

2-1

فطضی :2-2 ٝثیٗ ثؼس قٙبذتی ؾطٔبی ٝاختٕبػی  ٚتؿٟیالت قهؼت ثب٘هه
تدبضت اؾتبٖ لعٚیٗ اضتجبط ٔؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز.

3-1

جسول ( :)12نتیجه آسهوىهاي فزضیه 0-0

4-1

هتغیز

بؼذ ضٌبختی سزهبیِ اجتوبػی کبرکٌبى
آسهَى ّوبستگی اسپیزهي

تسْیالت

1-2

آسهَى اًذاسُ پیًَذ سبهزس

ضزیب رابطِ

سطح خطب

اًذاسُ پیًَذ

سطح خطب

0/217

0/015

0/147

0/022

2-2

فطضی :3-2 ٝثیٗ ثؼس قٙبذتی ؾطٔبی ٝاختٕبػی ٔ ٚطبِجهبت قهؼت ثب٘هه
تدبضت اؾتبٖ لعٚیٗ اضتجبط ٔؼٙبزاضی ٚخٛز زاضز.

3-2

جسول (:)11نتیجه آسهوىهاي فزضیه 3-0

4-2

هتغیز

آسهَى اًذاسُ پیًَذ سبهزس
سطح خطب

جسول ( :)7نتیجه آسهوىهاي فزضیه 3-1
هتغیز

آسهَى اًذاسُ پیًَذ سبهزس

بؼذ ضٌبختی سزهبیِ اجتوبػی کبرکٌبى

65

ًتیجِ آسهَى
هتغیزّبی رزضیِّبی تحقیق
رابطِ بیي بؼذ سبختبری سزهبیِ اجتوبػی
ٍ سپزدُ ببًك
رابطِ بیي بؼذ سبختبری سزهبیِ اجتوبػی
ٍ تسْیالت ببًك
رابطِ بیي بؼذ سبختبری سزهبیِ اجتوبػی
ٍ هطبلببت ببًك
رابطِ بیي بؼذ سبختبری سزهبیِ اجتوبػی
ٍ تؼْذات ببًك
رابطِ بیي بؼذ ضٌبختی سزهبیِ اجتوبػی
ٍ سپزدُ ببًك
رابطِ بیي بؼذ ضٌبختی سزهبیِ اجتوبػی
ٍ تسْیالت ببًك
رابطِ بیي بؼذ ضٌبختی سزهبیِ اجتوبػی
ٍ هطبلببت ببًك
رابطِ بیي بؼذ ضٌبختی سزهبیِ اجتوبػی
ٍ تسْیالت ببًك

رزضیِ رزضیِ ػالهت

ًتیجِ

صفز هخبلف رابطِ

ًْبیی

*



+

تبییذ ضذ

*



-

تبییذ ضذ

*



-

تبییذ ضذ

*



+

تبییذ ضذ

*



+

تبییذ ضذ

*



+

تبییذ ضذ

*



-

تبییذ ضذ

*



+

تبییذ ضذ

فبطٕ ٝأبٔمّی ٘ /مف ؾطٔبی ٝاختٕبػی زض ػّٕىطز ؾبظٔب٘ی (ٔطبِؼٛٔ ٝضزیٔ :سیطیت قؼت ثب٘ه تدبضت اؾتبٖ لعٚیٗ)

ٔطبِجبت ٔؼٛق قؼت وبٞف ٔییبثس .ثب تٛخه ٝثه ٝإٞیهت ٔٛضهٛع ثب٘هه
تدبضت اؾتبٖ لعٚیٗ  ٚؾبیط ٔؤؾؿبت ٔبِی  ٚثب٘ىی  ٚؾهبیط قهؼت ثب٘هه
تدبضت ٔیتٛا٘ٙس ثب اػٕبَ ذطٔٚكی  ٚا٘تربة اؾتطاتػی ٞهبی ٔٙبؾهت ٚ
وبضثطزی زض خٟت افعایف ؾطٔبی ٝاختٕبػی ٔؤؾؿبت ذٛز الساْ ٕ٘بیٙهس.
ثطای ایٗ ٔٙظٛض ث ٝوبضثطاٖ پیكٟٙبز ٔیٌطزز و ٝزض اؾهترساْ وبضوٙهبٖ ٚ
ٌعیٙف آ٘بٖ ث ٝػٛأُ ؾطٔبی ٝاختٕبػی تٛخٌ ٝطزز  ٚوبضوٙب٘ی ث ٝذسٔت
ٌٕبضز ٜق٘ٛس و ٝاظ ؾطٔبی ٝاختٕبػی ثبالیی ثطذٛضزاض ثبقٙس .زض ػیٗ حبَ
ٔی تٛاٖ ثب آٔٛظـٞبی ضٕٗ ذسٔت ،زٚضٜٞبی وٛتبٜٔهست ،ایدهبز ا٘هٛاع
ٌطٜٞٚب  ٚتیٓٞبی زاذّی ،ایدبز  ٚقطوت زازٖ افطاز زض ؾبظٔبٖٞهبی يیهط
زِٚتی (٘ )NGOؿجت ث ٝاضتمبی ؾطٔبی ٝاختٕبػی ؾبظٔبٖ تالـ وطز .ظیطا
ؾطٔبی ٝاختٕبػی ٕٞب٘ٙس ؾهطٔبی ٝا٘ؿهب٘ی یهب ؾهطٔبی ٝالتههبزی ٔهبٞیتی
ظایٙسِٛٔ ٚ ٜس زاضز.
ثطای تمٛیت ؾطٔبی ٝاختٕبػی زض ؾبظٔبٖ ضاٜٞبی ظیط تٛنی ٝقس ٜاؾت:
 -1تكٛیك  ٚتمٛیت ٟ٘بزٞبی اختٕبػی  ٚحطفٝای
 -2ثط٘بٔ ٝضیعی ثطای يٙیؾبظی فط ًٙٞاختٕبػی  ٚؾبظٔب٘ی
 -3تٛخهه ٝثهه ٝاضتمههبی ؾههطٔبی ٝاختٕههبػی زض آٔههٛظـ  ٚپههطٚضـ  ٚحههؽ
ٕٞىبضی
 -4زِجؿتٝوطزٖ وبضوٙبٖ ث ٝؾبظٔبٖ
 -6ثطٌعاضی ثط٘بٔٞٝبی تفطیحی ٚ ٚضظقی ثهطای وبضوٙهبٖ  ٚایدهبز ظٔیٙهٝ
ٔساذّ ٝوبضوٙبٖ زض تهٕیٌٓیطیٞبی ؾبظٔبٖ.
 -5تفٛیض اذتیبضات ث ٝوبضوٙبٖ  ٚایدبز ٔحیط ٔٙبؾت خٟت ٞهٓفىهطی
وبضوٙبٖ ثب ٔؿئِٛیٗ

 -7وتیجه گیزی ي پیشىهادات

زض ایٗ تحمیك ٘مف زٔ ٚتغیط ٔؿتمُ و ٝقبُٔ اثؼبز قٙبذتی  ٚؾبذتبضی
ؾطٔبی ٝاختٕبػی اؾت ،ثط ػّٕىطز قؼت ثب٘ه تدبضت زض اؾتبٖ لعٚیٗ وٝ
ثب وٕیت ٞبی ؾپطز ،ٜتؿٟیالتٔ ،طبِجبت  ٚتؼٟسات اضظیهبثی قهس ٜاؾهت،
ٔٛضز ٔطبِؼ ٚ ٝثطضؾی لطاض ٌطفت ٝاؾت .زض ایٗ پػٞٚف ا٘تظبض ثط ایٗ ثهٛز
و ٝث ٝتفىیه تأثیط اثؼبز ؾبذتبضی  ٚقٙبذتی ؾطٔبی ٝاختٕبػی ثط ػّٕىطز
قؼت ثب٘ه زض قبذمٞبی ؾپطز ،ٜتؿٟیالت  ٚتؼٟسات ث ٝنٛضت ٔؿتمیٓ
 ٚثط ػّٕىطز زض ٔطبِجبت ث ٝنٛضت ٔؼىٛؼ اؾت٘ .تبیح ثطضؾیٞب ثط پبیهٝ
زازٜٞهبی ٌهطزآٚضی قهس ٜاظ ٕ٘٘ٛهه ٝآٔهبضی اظ ا٘تظهبضات فهٛق حٕبیههت ٚ
پكتیجب٘ی وطز ٜاؾت .ث ٝثیبٖ زیٍط ٞهط چه ٝاثؼهبز ؾهبذتبضی  ٚقهٙبذتی
ؾطٔبی ٝاختٕبػی وبضوٙبٖ قؼت افعایف ٘كبٖ ٔیزٞس ث ٝتجهغ آٖ ٔمهبزیط
ؾپطز ،ٜتؿٟیالتٔ ،طبِجبت  ٚتؼٟسات قؼت ٘یع افعایف ٔییبثس  ٚثط ػىؽ
آٖ ٞط چ ٝاثؼبز ؾبذتبضی  ٚقٙبذتی ؾهطٔبی ٝاختٕهبػی وبضوٙهبٖ قهؼت
افعایف ٘كبٖ ٔیزٞس ث ٝتجغ آٖ ٔمساض ٔطبِجبت وبٞف ٔییبثس.
ٕٞچٙیٗ ثطای وٙتهطَ ٘مهف ٔتغیهط ؾهبثم ٝذهسٔتٔ ،یهعاٖ تحههیالت،
خٙؿیت ،پؿت ؾبظٔب٘ی ٚ ٚضؼیت تأ ٚ ُٞػٙهٛاٖ قهؼج ٝزض اضتجهبط ثهیٗ
ٔتغیطٞبی ؾطٔبی ٝاختٕبػی  ٚػّٕىطز ؾبظٔبٖ اظ آظٔ ٖٛضطیت ٕٞجؿتٍی
خعئی اؾتفبز ٜقس ٜاؾت٘ .تبیح آظٔ ٖٛضهطیت ٕٞجؿهتٍی خعئهی ٘كهبٖ
ٔیزٞس و ٝثب وٙتطَ ایٗ ٔتغیطٞب ،ضاثط ٝثیٗ ٔتغیطٞبی ؾطٔبی ٝاختٕهبػی
 ٚػّٕىطز ؾبظٔبٖ تفبٚت ٔحؿٛؾی ثب ضاثط ٝثیٗ زٔ ٚتغیط زض حبِت ثسٖٚ
وٙتطَ ٘ساضز ٕٞ ٚچٙبٖ ضاثط ٝثیٗ زٔ ٚتغیط ٔثجت ٔ ٚؼٙهبزاض اؾهت .ایهٗ
٘تید ٝثیبٍ٘ط ایٗ اؾت و ٝضاثط ٝثیٗ زٔ ٚتغیط ؾطٔبی ٝاختٕبػی  ٚػّٕىطز
ؾبظٔبٖ ثس٘ ٖٚمف ٔتغیط ؾبثم ٝذسٔتٔ ،یعاٖ تحهیالت وبضوٙبٖ ٘ ...ٚیع
ٔؼٙبزاض اؾت.
ؾطٔبی ٝاختٕبػیٙٔ ،جغ ٕٟٔی ثطای افطاز اؾت ٔ ٚی تٛا٘س ثط تٛا٘بیی وٙف
آٟ٘ب  ٚویفیت ٔكٟٛز ظ٘سٌیقبٖ تأثیط ثؿهیبضی ثٍهصاضزٞ .طچه ٝؾهطٔبیٝ
اختٕبػی یه ؾیؿتٓ اختٕبػی ثبالتط ثبقسٛٔ ،خت پبییٗ آٔسٖ ٞعیٞٝٙبی
ٔطثٛط ث ٝایٗ تؼبٔالت ضؾٕی ٔیٌطزز .ایٗ أط ٘كبٖزٙٞس ٜایهٗ ٚالؼیهت
اؾت وٕٞ ٝبٍٙٞی ثیٗ اػ بی ؾیؿتٓٞبی اختٕبػی ثط اؾبؼ ٙٞدبضٞبی
يیط ضؾٕی زض حبَ تجسیُقسٖ ث ٝیه ثحث ٔ ٟٓزض خٛأغ پیكطفت ٝاؾت
 ٚث ٝتسضیح زض حبَ پیساوطزٖ خبیٍبٜٞبی ٟٔهٓتهط زض اٍِٞٛهبی التههبزی
٘ٛیٗ ٔیٌطزز .اظ آ٘دب و ٝثب٘ه ،ذسٔبت ٔبِی اضائٔ ٝیسٞس ،ثٙبثطایٗ زضآٔس
ایٗ وؿت  ٚوبض اظ ططیك ؾپطزٜٞب  ٚاػطهبی تؿهٟیالت ثسؾهت ٔهیآیهس.
ضیؿههه ٘مههسیٍٙی یىههی اظ ٔؿههبئُ ٟٔههٓ زض ٞههط ؾههبظٔبٖ ،ثرهههٛل زض
ؾبظٔبٖٞبی ٔبِی اؾت .یىی اظ آثبض ضیؿه ٘مسیٍٙی ،ثسٞیٞبیی اؾت وٝ
ثب٘ه ،ث ٝثب٘ه ٔطوعی  ٚؾبیط ثب٘هٞب زاضز .اظ ػّهُ ضیؿهه ،ؾهپطزٜٞهب ٚ
ٔطبِجبت  ٚتؿٟیالت ٞؿتٙس .اٌط زض ظٔبٖ اػطبی تؿٟیالت ،ضٕب٘ت وبفی
اظ ٌیط٘سٌبٖ تؿٟیالت اذص ٍ٘طزز ،احتٕهبَ ٚلهٛع ٔطبِجهبت ٘یهع افهعایف
ٔییبثس .ثٙبثطایٗ ثطای یه ٔؤؾؿٔ ٝبِی ثؿیبض حیبتی اؾت و ٝاظ ؾپطزٜٞب
 ٚتؿٟیالت ثیكتطی ثطذٛضزاض ثبقهس  ٚزض ػهیٗ حهبَ ٔطبِجهبتی ٘ساقهتٝ
ثبقٙس٘ .تید ٝتحمیك ٘كبٖ زاز ٜاؾت و ٝثب افعایف ؾهطٔبی ٝاختٕهبػی زض
قؼت ثب٘ه تدهبضت اؾتههبٖ لهعٚیٗ (ثؼهس ؾهبذتبضی  ٚثؼهس قٙههبذتی)،
ؾپطزٜٞب ،تؼٟسات  ٚتؿٟیالت آٟ٘ب ٘یع افهعایف ٔهییبثهس  ٚزض ػهیٗ حهبَ

 -8مىابع ي مآخذ
[]1

الَاًی ،سیذ هْذی .ضیزٍاًی ،ػلیزضب .سزهایه اجتواعی(هفااهین و نرزیاه هاا)،
چبپ اٍل ،اصفْبى ،اًتطبرات هبًی1385 .

[]2

جوطیذی ،سؼیذ .تانکساري اسالهی ،چبپ اٍل ،تْزاى ،اًتطبرات ضکَُ اًذیطاِ.
1379

[]3

ضزیفی ،حسي پبضب .اصول رواى سنجی و رواى آسهایی ،اًتطبرات رضاذ ،چابپ

سَم .1374.
[]4

کالًتزی ،خلیل .پززاسش و تحلیل زازه ها زر تحقیقات اجتوااعی – اقتصاازي
ًطز ضزیف ،چبپ اٍل1382 .

[]5

کزلیٌجز ،رزد ،اى .هثانی پژوهص زر علوم رفتاري ،هتزجوبى :حسي پبضب ضازیفی
ٍ جؼفز ًجفی سًذ ،اًتطبرات آٍای ًَر ،چبپ دٍم1374 .

[]6

کیَی ،ریوَىٍ .اى کبهپٌَْد ،لَک .روش تحقیق زر علوم اجتواعی ،تزجوِ ػبذ
الحسي ًیك گَّز ،تْزاىً ،طز تَتیب ،چبپ ّطتن1384 .

[]7

هبطزی ،هحواذ .سزهایه اجتواعی چیست؟ هجلاِ راّکابر هاذیزیت ،ایٌتزًات،
ضوبرُ ،4679سبل 1387

[]8

هیز سپبسیً ،بصز .هسیزیت استزاتژیك هناتع انسانی و رواتا کاار ،اًتطابرات
هیز ،چبپ بیست ٍ سَم1383 .

[]9

َّهي ،حیذر ػلی .ضناذت روش علوی زر علوم رفتااريً ،طاز پبرساب ،چابپ
دٍم1374 .

[َّ ]10هي ،حیذر ػلی .استنثاط آهاري زر پژوهص رفتاري ًطاز پبرساب ،چابپ دٍم.
1373
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