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 چکیذه

 هاَضزًؾط ت یاب ذاسه   هحػاَل  تجابضی  ًابم  اًترابة ، ّستٌس اضتجبط زض آى ثب ذسهبت ٍ هحػَالت وٌٌسگبىهػطف فٌَاى ثِ افطاز وِ هْن لئهسب اظ یىی
ِ  گیاطی تػوین ٍ اًتربة اهط زض تَاًس هی فطز ّط اجتوبفی سطهبیِ اظ گیطیثْطُّوچٌیي . ثبضس هی ِ  تحمیاك،  ًؾاطی  چابضچَة . وٌاس  وواه  ٍی ثا ِ  ًؾطیا  ساطهبی

ٌسگبى ًابم تجابضی اساٌَا زض ضاْط     وٌهیبى هػطف زضاًتربة ًبم تجبضی ثطسطهبیِ اجتوبفی  ثطضسی تبثیط ّسف اظ اًجبم ایي پژٍّص،ثبضس.  هی ٍلوي ضجىِ اجتوبفی
 اساتبًساضز پطسطاٌبهِ   ّاب  اثعاض گطزآٍضی زازُ اظ ًَؿ تَغیفی ٍ ضٍش تحمیك ثبضس. هی چبضچَة ًؾطی تحمیك، ًؾطیِ سطهبیِ اجتوبفی ضجىِ ٍلوي ثبضس. هی چبلَس
ثاب   آهبضی، جبهقِ حجن ثَزى ًبهحسٍز ثِ تَجِ ثب وِ ّستٌس لَسچب ضْط زض اسٌَا ثطًس ذبًگی لَاظم وٌٌسگبىهػطف ولیِ ضبهل ایي پژٍّص آهبضی جبهقِ ثبضس. هی

ثاب   SEMضٍش هقابزالت سابذتبضی   اظ ّب زازُ تحلیل ٍ تجعیِ ثطای. ثطآٍضز ضس ًفط 228 ًوًَِ حجنوَوطاى فطهَل  عطیك اظ ٍ سبزُ تػبزفی گیطیاستفبزُ اظ ًوًَِ
 هطارع  ی پاژٍّص ّب یبفتِ ضسُ است.استفبزُ  SPSS21افعاض ًطم هیبًگیي هتغیطّب تَسظ ای جْت ثطضسیته ًوًَِ tآظهَى ٍ AMOS18ًطم افعاض استفبزُ اظ
 ضلابثتی  هعیات  اظ استفبزُ ضوي ذبًگی لَاظم ظهیٌِ زض اسٌَا ثطًس وِ ضَز هی پیطٌْبز اسبس ایي ثط ٍ تبثیطگصاض است تجبضی ًبم اًتربة ثط اجتوبفی سطهبیِ وِ وطز
تَساقِ ٍگساتطش    للوطٍ فقبلیت ضطوت ٍ اضتمبی ظهیٌِ زض ٍ ًوَزُ استفبزُ ،وٌس هی وست ذطیساضاى ثیي اجتوبفی سطهبیِ ٍ اضتجبعبت فطٌّگ عطیك اظ وِ ایٍیژُ

 .ًوبیس اجطا ٍ تسٍیي ضا الظم یّب استطاتژی ضجىِ اجتوبفی اظ عطیك هطتطیبًص

 وطزی.ای، ثقس وبض، ثقس سبذتبضی، ثقس ضاثغِثطًس اًتربة اجتوبفی، سطهبیِ : کلیذی کلمات
 

 مقذمه -1

ٍ ضطایظ هرتلف ثب آى  ّب لی ضا وِ ّوِ ضٍظُ افطاز زض هَلقیتیىی اظ هسبئ

ی ّاب  گیاطی زض ذػاَظ ذطیاس   یط ّستٌس، هسبلِ اًتربة یاب تػاوین  زضگ

. زض ٍالـ ّوِ افطاز ثاِ ًاَفی   زٌّس هی ضٍظهطُ یب ولی است وِ افطاز اًجبم

طتطن ثایي ّواِ   ی هّب [. یىی اظ جٌج3ِضًَس] هی وٌٌسُ هحسَةهػطف

یب تقْسات هب ایي است واِ   ّب هب، ثسٍى تَجِ ثِ هیعاى تحػیالت، سیبست

وٌٌسُ ّستین. هب ثط هجٌبی ًؾن ذبغی، غصا، لجبس، هسىي، ّوگی هػطف

ضا  ّاب  ، ذاسهبت ٍ ایاسُ  ّاب  حول ٍ ًمل، تحػیل، ٍسابیل ذبًاِ، هطذػای   

 طیبىهطات  ذطیاس  زض ثطًس هفَْم اّویت[. 11وٌین] هی استفبزُ یب هػطف

 هحػاَل  یاه  ثاِ فٌاَاى   آى اظ غبحجٌؾطاى اظ ثطذی وِ است حسی ثِ

ِ  فاَؼ  زض هطاتطیبى  اٍلابت  ثسایبضی  هقتمسًاس  ٍ واطزُ  یبز وبهل  آًىا

 تحَل سطفت ٍ هیعاى [.30ذطًس] هی ضا ثطًسّب ًوبیٌس، ذطیساضی هحػَلی ضا

 پراص  تجلیغابتی  یّاب  پیابم  تقساز ٍ ثَزُ ظیبز هرتلف یّب ظهیٌِ زض ًَآٍضی ٍ

ِ  جلات  جْات  هرتلاف  یّاب  ضسبًِ اظ ضسُ   لاسض  آى وٌٌاسگبى هػاطف  تَجا

ِ  آًْب وِ است وٌٌسُ گن زض سط  تطاریع  زض تاب  زاضًاس  ًیابظ  اثاعاضی  ثا

 ثِ ضا هیبًجط ّبیضاُ ثتَاًٌس ٍ ضسبًسُ یبضی آًْب ثِ فاللِ هَضز یّبًوًَِ

ی هرتلفای  ّاب  زض ایي ضاستب افطاز ثِ ضٍش [.13ثیبثٌس] ذَز همبغس سَی

ی ّاب  وٌٌس تب ثِ اّساف ذَز زست یبثٌس ٍ اعالفبتی زض ظهیٌِ ًبم هی فول

ِ  زض حمیمات،  تجبضی هحػَالت ٍ ذسهبت ثِ زست آٍضًاس.   ضفتابض  هغبلقا

ِ  هیبى فلوی، وٌٌسُ هػطف ِ  ثبضاس  های  ایضضات  هجٌابی  ثاط  تَاًاس  های  وا

ِ  ضٍاًطٌبسای،  التػابز،  ًؾطی یّب ثٌیبى  ٍ ضٌبسای اًسابى ، ضٌبسای جبهقا

ِ  وٌٌاسُ  هػاطف  ضفتابض . ضَز ٍالـ ثطضسی زهَض فطٌّگی هغبلقبت  تٌْاب  ًا

 اجتوبفی سبذتبض اظ هتبثط وِ ثَزُ اجتوبفی ضفتبضی ثلىِ، التػبزی ضفتبضی

 ذطیاس  زض هقوَال افطاز وِ ّبییضاُ اظ یىی [.38گیطز] هی ضىل فطٌّگی ٍ

 اظ اساتفبزُ  ،وٌٌاس  های  استفبزُ آى اظ ًؾطضبى هَضز ثطًس یب ذسهبت ٍ وبال

 زٍساتبى،  ثاب  فاطز  وِ اجتوبفی ضٍاثظ تطٍسیـ هقٌبی زض یب زیگطاى تَغیِ

 زاضز ی هجابظی ّاب  ثِ غَضت حمیمی یب اظ عطیك ضجىِ ّوىبضاى ٍ ذبًَازُ

 1[.27]گاطزز  هی تقجیط ًیع اجتوبفی سطهبیِ اغغالح ثِ آى اظ وِ ،ثبضس هی
ِ  اجتوبفی سطهبیِ اظ استفبزُ وِ گفت تَاى هی ٍالـ زض  اظ یىای  فٌاَاى  ثا

ِ  ٍ ثبضاس  زاضتِ ًمص تجبضی ًبم اًتربة ثط تَاًس هی ِو فَاهلی  فٌاَاى  ثا
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 ضٍاثظ [.17،23است] اضظش ٍ ثحث لبثل گطززهی تلمی ثیطًٍی فبهل یه

ِ  یاغل ّستِ یاجتوبف  ضاَز  های  هَجات  ٍ گاطزز  های  هحساَة  جبهقا

ِ  زض ضا ی ذاَز ّاب  واٌص  ذاَز،  ًَاسّبی یپ گستطش ثب وٌطگطاى  جبهقا

 زض افطاز ّوِ بثٌس.ی زست ذَز اّساف ثِ كیعط يیا اظ ٍ ٌسیًوب لیتسْ

 تاب  ثبضاٌس  های  گطاىیز ثب اضتجبط ثطای ثطلطاضی تالش زض یًَف ثِ جبهقِ

 زض جبهقِ ثط فالٍُ .زٌّس سطفت هرتلف یّب ٌِیظه زض ضا ذَز هجبزالت

 اجتوابؿ  زّاس،  های  جبی ذَز زض ضا ایگستطزُ تقبهالت وِ والى سغح

ِ  ضاَز  هی ای هغطحفٌَاى اجتوبؿ ضجىِ ثِ وَچىتطی ِ  وا  ضٍاثاظ  ضاجى

 لیا تحل ِیا ًؾط ثاط  ثٌاب  یاجتوبف ًَسّبییپ ٍ ضٍاثظ .است فطز یطضسویغ

 اظ فطز ٍ ضَز هی هحسَة فطز ییزاضا ٍ یاجتوبف ِیسطهب فٌَاى ثِ ضجىِ

ِ  تَاًاس  هی آى كیعط ـ  ثا هَجاَز زض ایاي پیًَاسّب     یّاب  تیا حوب ٍ هٌابث

 يیث اضتجبعبت ٍ بتاعالف ّب ضجىِ يیا زض ٌىِیا ثِ تَجِ زستطسی یبثس. ثب

 ٍ جاِ ضاٌبذت  یًت زض س،یا آ هی حسبة ثِ ضبذػِ ٍ ّسف يیهْوتط افطاز

 ًؾط ثِ ضطٍضی ٍ هْن ّب ضجىِ يیا افضبی يیث یاجتوبف ِیسطهب یثطضس

ِ  افضابی  یزستطسا  وِ یاجتوبف ِیسطهب .ضسس هی ِ  ضا ضاجى ـ  ثا  ٍ هٌابث

 ْاب آً يیث اضتجبعبت ظیضطا ٍ ًوَزُ لیتسْ ضجىِ زض هَجَز یّب تیحوب

گیطی تػوین تَاًس ًمص ثسعایی ضا زض اًتربة ٍ هی ،وٌس هی فطاّن ثْتط ضا

 [.5،6افطاز زاضتِ ثبضس]

ِ  است ًَیٌی هفبّین اظ اجتوبفی سطهبیِ ِ  زض اهاطٍظُ  وا  ٍ ضٌبسای جبهقا

 اساتفبزُ  هَضز گستطزُ غَضت ثِ سبظهبى ٍ هسیطیت زض تبظگی ثِ ٍ التػبز

ِ  اسات  هقتماس  نٍلىاب  ضاساتب  ّوایي  زض ٍ اسات  گطفتِ لطاض ِ  وا  ساطهبی

 سیبسی، فبلوبى ثِ تَاًس هی هطتطن تئَضیه ظثبى یه فٌَاى ثِ اجتوبفی

 زض ضا یىاسیگط  ثاب  وابض  اهىبى التػبززاًبى ٍ ضٌبسبىاًسبى ضٌبسبى،جبهقِ

 هْوتاطی  ًمص اجتوبفی، سطهبیِ اهطٍظُ. [19،7]وٌس افغب هفیس ٍضقیتی

 .ثبضاس  هی زاضا جَاهـ ٍ ّببىسبظه زض اًسبًی ٍ فیعیىی سطهبیِ ثِ ًسجت ضا

ِ  غَضتی زض ضا ذَز اثط ،ّب سطهبیِ سبیط ِ  وا ِ  ٍ اجتوابفی  ساطهبی  ٍ تَساق

 ذَاٌّااس زساات اظ ثبضااٌس، ًساضااتِ ٍجااَز التػاابزی ٍ فطٌّگاای تىبهاال

 ضا افاطاز  ظًاسگی  اظ هْوای  ثراص  اجتوابفی  پیًَسّبی ٍ ضٍاثظ. [12]زاز

: ًؾیط اثقبزی ثِ َجِت ثب اجتوبفی سطهبیِ ولی عَضثِ .[25]ضَز هی ضبهل

 .گیاطز  های  لاطاض  ساٌجص  هَضز وبضوطزی ٍ تقبهلی، سبذتبضی یّب ٍیژگی

 ثیي زض ذبًگی لَاظم ثبظاض جصاثیت هیعاى ثِ تَجِ ثب حبضط تحمیك زض حبل

ِ  ّساتین  هَضاَؿ  ایي ثطضسی زًجبل ثِ، جبهقِ هرتلف الطبض ِ  وا  ساطهبی

 ٍ ذطیاس  جطیابى  زض افاطاز  شٌّیت ثط ًمطی چِ جبهقِ افطاز ثیي اجتوبفی

 هَضاَؿ  ثایي  اضتجابعی  چِ ٍ ثبضس زاضتِ تَاًسهی تجبضی ًبم یه اًتربة

 هاَضز  ثطًاس  ذػاَظ  زض وِ اًتربثی ٍ افطاز ثیي هَجَز اجتوبفی سطهبیِ

 .زاضز ٍجَز افتس، هی اتفبق وبال ظهیٌِ ذطیس زض ًؾطضبى

 پیشینه پژوهش مزوری بز مبانی نظزی و -2

 وام تجاری)برود( -2-1 

ِ  ّبایي اظ تطویجی یب عطح ًوبز، ًطبًِ، فجبضت، ًبم، اظ ستا فجبضت ثطًس  وا
 اظ گطٍّای  یاب  فطٍضاٌسُ  یاه  ذاسهبت  یاب هحػَالت  ضٌبسبًسى هٌؾَضثِ

 ثِ ضطوت ضلیت ذسهبت ٍ هحػَالت اظ آًْب سبذتي هتوبیع ٍ فطٍضٌسگبى
 تَاى هی ضا ثطًس( 1991)1وبتلط فیلیپ فمیسُ ثِ .[13،31]ضَزهی ثطزُ وبض
 ًؾاط  زض ایٌْاب  اظ تطویجای  یاب  ٍ عاطح ، ًوبز فالهت، فجبضت، ًبم، فٌَاى ثِ

 فطٍضاٌسُ  یاه  ذسهبت ٍ وبال ضسى هتوبیع ٍ تقطیف ضاستبی زض وِ گطفت
 تقطیاف  ضاَز  های  ضلجاب  سابیط  اظ آًْاب  تویاع  ساجت  وِ ّب فطٍضٌسُ سبیط اظ
 اضائِ 1995 سبل زض لَی ٍ گبضًسض تَسظ تقبضیف ثْتطیي اظ ىیی [.16]وطز
ِ  اسات  پیچیاسُ  ًوبزی ثطًس، وِ غَضت ایي ثِ ضس، ِ  وا  اظ هتٌاَفی  زاهٌا
 ذاَز  آٌّاگ  اظ استفبزُ ثب تٌْب ًِ ثطًس. گیطز هیثط زض ضا ّب ٍیژگی ٍ ّب ایسُ
 فبهلی ّط اظ استفبزُ ثب آى اظ تط هْن ثلىِ( لغَی هفَْم ٍ هقٌی اسبس ثط)
 َّیتی غَضت ثِ جبهقِ زض ٍ آهیرتِ زض آى ثب ًحَی ثِ ظهبى عَل زض وِ

 [.9گَیس] هی سري هطتطی ثب یبفتِ، ًوَز ضسُ، ضٌبذتِ ٍ اجتوبفی
ِ  زاًاس  های  ذػَغایبتی  اظ تلفیمای  ضا ثطًس (2000)2ٍٍز  تطاىیالت  تَساظ  وا
ِ  ٍ اسات  ضاسُ  زازُ ٍفاسُ  تجبضی ـ  آى هَجات  ثا ِ  ضا ییّاب  اضظش ٍ هٌابف  وا
ِ  ٍ است اثعاض یه ثطًس ّوچٌیي .وٌس هی فطضِ آًبى ثِ زاضًس اًتؾبض هطتطیبى  ًا
ِ  هَثط ٍ زضستی ثِ اگط وِ ّسف، یه فمظ ِ  وابض  ثا  ضاىل  ثبفاث  ضاَز،  گطفتا
ِ  ضاَز  هی ثطًس ٍیژُ اضظش فٌَاى تحت ًبهلوَسی اضظش ثب زاضایی گیطی  ثاب  وا
 هفْاَم  هاَض،  زیَیاس  هیلطٍ جبى ًؾط اظ .[5]زاضز ّوطاُ ثِ ثیطوبضی هٌبفـ ذَز
 ثاطای  آفطیٌی اضظش فّس ثب ضا آى سبظهبى وِ ًوبزی یب ًبم :اظ است فجبضت ثطًس

 [.2،10]زّس هی لطاض استفبزُ هَضز ذَز شیٌفقبى

 سرمایٍ اجتماعی تعاریف-2 -2
 ّوایي  ٍ زاضز ٍجاَز  ثسیبضی تقبضیف اجتوبفی سطهبیِ هفَْم ثب ضاثغِ زض

ِ  هفْاَم  زض اًساجبم  فاسم  ٍ آضافتگی  ًاَفی  سجت تقبضیف وثطت  ساطهبی
 اجتوبفی سطهبیِ وِ گفت تَاى هی عَضذالغِثِ ٍلی ،است ضسُ اجتوبفی

 زض هطزم هطبضوت اهىبى وِ است اضتجبعی یّب ضجىِ ٍ ٌّجبضّب هقٌبی ثِ
. ثٌابثطایي  وٌاس  های  فاطاّن  ضا هتمبثل سَز وست هٌؾَضثِ جوقی الساهبت
ِ  ٍ ٌّجبضّب هیعاى وِ است تطویجی هفَْهی اجتوبفی سطهبیِ  ضا ّاب  ضاجى
ِ  .[2وٌس] هی تططیح ذبظ ظهبًی همغـ یه زض  ًؾاط  اظ وابفی اجت ساطهبی

 ضا آى اٍ ذاَز  ٍ اسات  هجتٌای  اجتوابفی  اضتجبعابت  ٍ تقْاسات  ثط 3ثَضزیَ
 ایثابلمَُ  ٍ ثبلفقال  هٌبثـ اًجبضت اجتوبفی سطهبیِ: وٌس هی تقطیف چٌیي
ِ  زاضتي ثِ هطثَط وِ است  ثایص  ٍ وان  ضٍاثاظ  اظ پبیاساض  ًساجت   ایضاجى
 فضاَیت  طزیگا  فجبضتیثِ یب است هتمبثل ضٌبذت ٍ آضٌبیی اظ ضسُ ًْبزی
ِ  یاه  حوبیات  عطیاك  اظ افضابیص  اظ یاه  ّاط  ثطای گطٍُ یه زض  ساطهبی

ِ ( افتجابض ) هساتحك  ضا آًبى وِ وٌس هی فطاّن غالحیتی جوقی،  هقابًی  ثا
 یه زٌّسُ ًطبى اجتوبفی سطهبیِ ولوي ًؾط اظ. [1]وٌس هی ولوِ هرتلف
 افتوبز ٍ هطتطن ّبیاضظش ثط هجتٌی یّب ضجىِ هتضوي ظیطا .است هٌجـ
 اظ جٌجِ آى اضظش اظ فجبضت اجتوبفی سطهبیِ اسبس، ایي ثط [.32]بضسث هی

 تاب  گیاطز  های  لاطاض  افضاب  اذتیبض زض هٌبثقی فٌَاى ثِ وِ اجتوبفی سبذتبض
 ،(1993)پبتٌابم  .[24]وٌٌاس  پیاسا  زسات  ذاَز  هٌبفـ ٍ اّساف ثِ ثتَاًٌس

                                                           
1. Kottler 

2 Wood 

3. Bourdiou 
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ِ  زاًاس  هی ییّب ضجىِ ٍ ّویبضی ٌّجبضّبی افتوبز، ضا اجتوبفی سطهبیِ  وا
ِ  ّسف ٍ وٌس هی تسْیل ضا هتمبثل هٌبفـ ثِ تیبثیزس  ضا اجتوابفی  ساطهبی
ِ  ٍ وبضآهس زهَوطاسی تبهیي  ،پبتٌابم  ثٌابثطایي . زاًاس  های  التػابزی  تَساق
ِ  ٍ گیاطز های  وبضِ ث فطزی سغح اظ فطاتط ضا اجتوبفی سطهبیِ  چگاًَگی  ثا
 ًْبزّبی ثط آى تبثیط ٍ یهل ٍ ای هٌغمِ سغح زض اجتوبفی سطهبیِ وبضوطز
 .[15،4]پطزاظز هی هَوطاتیهز

ِ  ضابلَزُ  ضا ّویابضی  ٌّجبضّابی  ،پبتٌبم هبًٌس فَوَیبهب  اجتوابفی  ساطهبی
 ٍجَز اجتوبفی سطهبیِ وِ است ایي ثط فطؼًَیسس:  هی ٍ ًوبیس هی هقطفی

 هااٌقى  ضا هساابفی تطاطیه  ثااط هجتٌاای ضفتابضی  ٌّجبضّاابی ضفتبضّابی 
  .[17]وٌس هی
ِ  زض، توابفی اج اغاغالح  وِ است هقتمس (2000ثیىط) ، اجتوابفی  ساطهبی
 یاب  وابض  ٍ وسات  زاذل زض هَجَز هٌبثـ وِ است هغلت ایي زٌّسُ ًطبى
ِ  فاطزی  ّای   ٍ ضاَز ًوی هحسَة ضرػی یّب زاضایی، ضرػی ضٍاثظ  ثا
 .گیاطز  های  لاطاض  اضتجبعبت هجوَفِ زض هٌبثـ ایي. ًیست آًْب هبله تٌْبیی
ـ  احسابس  ٍ هتمبثال  احتاطام ، غاسالت ، ّوىابضی ، ضرػی فَاعف  هٌابف
ِ  هٌجط وِ است سطهبیِ ًَؿ یه ٍالـ زض سبظهبى افطاز هیبى زض هطتطن  ثا
ـ  آٍضزى زسات  ثِ یب زضآهس وست الاَاًی ٍ   [.7گاطزز]  های  ثیطاتطی  هٌابث
زض تقطیف سطهبیِ اجتوبفی ثِ پیًَسّب ٍ اضتجبعبت هیبى افضابی   ضیطٍاًی

 ٍ یه ضجىِ ثِ فٌَاى هٌبثـ ثب اضظش اضبضُ زاضًاس واِ ثاب ذلاك ٌّجبضّاب     
 [.1ضَز] هی هَجت تحمك اّساف افضبافتوبز هتمبثل 

 سرمایٍ اجتماعی شبکٍ  -2-3
 زض .ثبضاٌس  های  ًَاسّب یپ ٍ ضٍاثاظ  ،یاجتوابف  ِیساطهب  ضجىِ، سگبُیز زض

 ثبظگطت سغح ثِ ثبتَجِ یاجتوبف ِیسطهب هَضز زض گفت تَاى هی هجوَؿ

 زٍ يیا ا زٌّاسُ اًقىبس وِ است هغطح سگبُیز زٍ گطٍُ، بی فطز ثِ ثبظزُ

 تاَاى  هی ثٌسینیتمس يیا عجك ثبضس. هی یبگطٍّی یجوق ٍ فطزی سغح

 زض بهاب یفَوَ ٍ پبتٌابم  ولواي،  َ،یا ثَضز ًؾط اظ یاجتوبف ِیسطهب وِ گفت

 ضابهل  یاجتوبف ِیسطهب غَضت آى زض وِ ضَز هی هغطح یگطٍّ سغح

 لیا تحل سگبُیا ز ًؾط اظ اهب. ثبضس هی ٍ هطبضوت ٌّجبضّب افتوبز، ضٍاثظ،

ٍ  ثبضس هی هغطح فطزی  -ایضاثغِ سغح زض تٌْب یاجتوبف ِیسطهب ضجىِ،

 ًَؿ يیا .گطزز هی اعالق زستطس زض هٌبثـ ٍ ّب تیحوب ضٍاثظ، ضجىِ ثِ

 ٍ اثعاضی هٌبثـ ثط زاضز، ًبم ضجىِ یاجتوبف ِیسطهب وِ یاجتوبف ِیسطهب

 ضٍاثاظ  زض افاطاز  گصاضیِیسطهب ثب وِ ضجىِ زض هَجَز ٍ هتٌَؿ یتیحوب

 سیا آ های  زسات  ثِ هرتلف، یاجتوبف ًَسّبییپ ثِ یبثیزست ٍ یبفاجتو

 [.6،28]ثبضس هی هتوطوع

ِ  یاجتوابف  ِیساطهب  اظ استفبزُ ثط توطوعش اٍل سگبُیز گطیز فجبضتثِ  ثا

ِ  زض گطفتِ جبی هٌبثـ ثِ چگًَِ افطاز ٌىِیا ٍ است افطاز لِیٍس  ّاب  ضاجى

 یّاب  واٌص  زض ُثبظز ٍ سَز آٍضزى زست ثِ ثطای آى اظ ٍ بثٌسی هی زست

 اساتفبزُ  اؽْابضی  واٌص  زض ثبظزُ اظ هحبفؾت ٍ ثْتط ضغل بفتيی اثعاضی

ِ  ِیساطهب  ًَؿ يیا .وٌٌس هی ِ  یاجتوابف  ِیساطهب  فٌاَاى  ثا  هغاطح  ضاجى

 :اظ فجبضتٌس سگبُیز يیا زض لیتحل توطوع ًمغِ. ثبضس هی

 یاجتوبف ضٍاثظ زض افطاز گصاضیِیسطهب یچگًَگ -1

 ضٍاثاظ،  يیا زض گطفتِ جبی هٌبثـ گطفتي بضیاذت زض یچگًَگ -2

  سَز وست جْت افطاز تَسظ

ِ  یاجتوابف  ِیساطهب  وِ یاجتوبف ِیسطهب ًَؿ يیا  ثاط  زاضز، ًابم  ایضاجى

 گاصاضی ِیساطهب  ثاب  وِ ضجىِ زض هَجَز ٍ هتٌَؿ یتیحوب ٍ اثعاضی هٌبثـ

ِ  یبثیزست ٍ یاجتوبف ضٍاثظ زض افطاز ِ  یاجتوابف  ًَاسّبی یپ ثا  زسات  ثا

 اظ اساتفبزُ  ثب یاجتوبف ِیسطهب عیً پژٍّص يیا زض .است هتوطوع سیآ هی

 یثطضسا  هَضز ضجىِ یاجتوبف ِیسطهب فٌَاى ثِ ٍ یاجتوبف ضجىِ ىطزیضٍ

 ییوابال  یاجتوابف  ِیساطهب  ضجىِ، یاجتوبف ِیسطهب زض .است گطفتِ لطاض

 بضیا اذت زض ٍ یاجتوابف  ضٍاثاظ  زض افاطاز  گاصاضی ِیسطهب ثِ ٍ است فطزی

 اًتؾبض هَضز ثبظزُ ٍ سَز وست ثطای ٍاثظض يیا زض هَجَز هٌبثـ گصاضتي

ِ  یاجتوبف ِیسطهب ،یگطٍّ سغح زض اهب گطزز. هی اعالق  هیا  غاَضت  ثا

 یجوق وٌص ای،هحلِ اًسجبم زض هثالً بثس،ی هی ًوَز یجوق ییزاضا ٍ وبال

 [.6،5،14طُ]یغ ٍ

 ٍ زاضز تَجِ گطٍُ سغح زض یاجتوبف ِیسطهب اظ استفبزُ ثِ گطیز سگبُیز

 یجوقا  یای زاضا حفاؼ  ٍ سیا تَل ٌسیفطا ٍ فٌبغط یثطضس آى، یاغل فاللِ

ِ  اسات  يیا ا گطشیز فاللِ .است ِ  وا  هثال  افتوابز  ٍ ٌّجبضّاب  چگًَا

 ًماص  یجوقا  یای زاضا حفؼ ٍ سیتَل زض التساض ي،یلَاً گطیز یّب ییزاضا

 :اظ فجبضتٌس سگبُیز يیا توطوع ًمغِ یول عَضثِ .زاضًس

ِ  ضا یاجتوابف  ِیساطهب  هطرع یگطٍّچگًَِ  -1  یای زاضا فٌاَاى  ثا

  وٌس؟ هی حفؼ ٍ زازُ تَسقِ یجوق

 ثْجاَز  ضا افاطاز  ظًاسگی  ضاطایظ  تَاًاس  های  جوقای،  زاضایای  چگًَِ -2

 [.5،6،28]ثرطس؟

ٍ  ایي لسوت اثتسازض  ضفتاِ زض تحمیاك    وابض ِ هفابّین ثا   هجبحث ًؾاطی 

 گیطز. هی سپ  پیطیٌِ تحمیك هَضز ثطضسی لطاض ضَز ٍ هی هقطفی

 1از مىظر واَاپیت يگًشالابعاد سرمایٍ اجتماعی  -2-4
ِ  سابظهبًی  ضٍیىاطزی  ثب گَضبل ٍ ًبّبپیت ِ  هرتلاف  یّاب  جٌجا  ساطهبی

  : زٌّس هی جبی عجمِ سِ زض ضا اجتوبفی
  وبضوطزی ٍ تقبهلی(ی )اضاثغِ سبذتبضی،

 یولا  الگاَی  ثِ اضبضُ یاجتوبف ِیسطهب سبذتبضی فٌػط فٌػطسبذتبضی:

ِ  ٍ یوسابً  چِ ثِ ضوب یقٌی. زاضز افطاز يیث ّبیتوبس  یزستطسا  چگًَا

ِ  ضٍاثاظ  :اظ اًاس فجبضت فٌػط يیا یّب جٌجِ يیهْوتط زاضیس.  يیثا  ایضاجى

 .هٌبست سبظهبى ٍ ایِ ضجى ىطثٌسییپ، افطاز

 وٌٌسُ فطاّن وِ زاضز هٌبثقی ثِ اضبضُ فٌػط ایي :فٌػط تقبهلی)ضاثغِ ای(

 ّب گطٍُ هیبى زض هطتطن هقبًی یّب سیستن ٍ تفسیطّب ٍ تقجیطّب هؾبّط،
 ٍ هطتطن وسّبی ٍ ظثبى اظ :فجبضتٌس ثقس ایي یّب جٌجِ هْوتطیي .است
 .هطتطن حىبیبت

 وِ است ضرػی ضٍاثظ ًَفی وٌٌسُ تَغیف فٌػط ایي :فٌػط وبضوطزی

 هْوتاطیي  .وٌٌاس  های  ثطلطاض تقبهالتطبى سبثمِ ذبعط ثِ یىسیگط ثب افطاز

ِ  اظ ثقس ایيی ّب ٌجِج  ٌّجبضّاب،  ،افتوابز  :اظ فجبضتٌاس  اجتوابفی  ساطهبی

                                                           
2. Nahapiet & Goshal 
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 [.21،23]یتَّ اًتؾبضات، ٍ العاهبت

 ابعاد سرمایٍ اجتماعی از مىظر پاتىام -2-5
ِ  ضا اجتوبفی سطهبیِ پبتٌبم ِ  ثا ـ  زاضایای  هٌعلا   .زگیاط  های  ًؾاط  زض جَاها
ِ  زض ثیطتط هطبضوت وِ عَضیثِ ِ  هٌجاط  جبهقا ِ  ثا  اظ تاطی هحىان  ضاجى

 ثبیس اثطات ّوبى اهب ،ضَز هی یىسیگط ثِ ثیطتط افتوبز ٍ اجتوبفی تقبهالت
 یقٌی. ثبضس هطبّسُ لبثل، وٌٌس هی ظًسگی جَاهـ آى زض وِ ّن افطازی زض

ِ  یاه  غاَضت  ثِ اجتوبفی سطهبیِ ِ  زٍ ضاثغا  ساغَح  ثایي  هحىان  جبًجا
 چِ ّط وِ عَضیثِ ،زّس ًطبى ضا ذَز فطزی ثیي افتوبز ٍ هسًی هطبضوت
 ثِ تب آهَظًس هی ثیطتط آًْب ثبضس، ثیطتط جَاهقطبى زض ضْطًٍساى هطبضوت
 احتوابل  ثبضاس،  ْاب ثیطاتط  آً ثایي  افتوابز  ّطچِ ٍ ًوبیٌس افتوبز ّوسیگط
 ّوچٌایي . ًوبیٌاس  هطابضوت  ذاَز  جَاهـ اهَض زض وِ زاضز ٍجَز ثیطتطی
ِ  وٌٌاس  های  افتوبز یىسیگط ثِ وِ افطازی  افتوابز  ًیاع  زٍلتای  ًْبزّابی  ثا
ِ  سابذتبضی  هسل ضا هسل ایي پبتٌبم. زاضًس ثیطتطی  ًابم  وابفی اجت ساطهبی
 [.20،23،33]است ًْبزُ

 1ابعاد سرمایٍ اجتماعی از مىظر کلمه  -2-6

 :گیطز هی ًؾط زض اجتوبفی سطهبیِ ثطای ضا ظیط ثقس سِ ولوي،

 هتمبثل افتوبز ٍ اًتؾبضات تقْسات، -1

 اضتجبعی ّبیوبًبل -2

 [.4،2،14]هَثط اجطایی ّبیضوبًت ٍ ٌّجبضّب -3

 2مىظر استًن ابعاد سرمایٍ اجتماعی از -2-7
 سابذت  اٍل ثقاس . ثبضاس  هی ثقس زٍ ضبهل اجتوبفی سطهبیِ استَى ًؾط ثِ

 ویفیات  ٍ ٌّجبضّاب  سابذت  زٍم ثقس ٍ اجتوبفی ضٍاثظ سبذتبض ٍ ّب ضجىِ
 فجبضتٌس اٍل ثقس زض اجتوبفی سطهبیِ یّب ٍیژگی. ثبضس هی اجتوبفی ضٍاثظ
 ٍ ضٍاثاظ  ثیطًٍی بضسبذت ضٍاثظ زضًٍی سبذتبض ّب ضجىِ اًساظُ ضٍاثظ ًَؿ: اظ

 ٌّجبضّب: اظ فجبضتٌس زٍم ثقس زض اجتوبفی سطهبیِ یّب ٍیژگی ضٍاثظ سغح
 [.22،14]ججطاى ٌّجبض ٍ افتوبز

 ابعاد سرمایٍ اجتماعی از مىظر يلمه -2-8
ضٍاثظ است ٍ ٍاحاسّبی  ، ٍلوي هقتمس است هسبلِ اغلی زض زیسگبُ ضجىِ

تٌس. سبذت اجتوابفی  ی تقبهلی ّسّب زٌّسُ سبذت جبهقِ، ضجىِتطىیل

ِ  ، ثِ فٌَاى یه ضجىِ ای اظ پیًَاسّب واِ   اظ افضبی یه ضاجىِ ٍ هجوَفا

تطاىیل ضاسُ اسات.    ، سابظز  هی ّب ضا ثِ ّن هتػلافطاز، وٌطگطاى ٍگطٍُ

ًْبزّب ثبضاٌس. زض ٍالاـ    ّب ٍّب، سبظهبىگطٍُ، تَاًٌس افطاز هی افضبی ضجىِ

ی فطزیطابى، ثاِ   ّاب  یگا ژگطاى ٍ ٍیزیسگبُ ضجىِ، ثِ جبی تبویس ثط وٌص

پیًَاسّب ٍ   وٌاس.  هی فٌَاى ٍاحس تحلیل، ثِ سبذتبض ضٍاثظ وٌطگطاى تَجِ

ثاِ فٌاَاى ساطهبیِ اجتوابفی     ، ضٍاثظ وِ ثحث اغلی زیسگبُ ضجىِ اسات 

سطهبیِ اجتوبفی ضا زض سِ ثقاس  ، ضَز. هحممبى زیسگبُ ضجىِ هی هحسَة

  .[5،6،33]وٌٌس هی ثٌسیعجمِ
                                                           
1. Coleman 

2. Stone 

 تطویت اضتجبعبت. ي ثقس فجبضتٌس اظ: اًساظُ ٍ ی ایّب ضبذع، ساختاری بعد
عَض غیط ضسوی ثب یىسیگط تقساز افطازی وِ ثِ :همػَز اظ اًساظُ فجبضتست اظ

 زض تقبهل ّستٌس.
ّبی هرتلفی ضا وِ ّط یاه اظ افضاب   ًسجت همػَز اظ تطویت فجبضتست اظ:

ساى زٍض ٍ ایي هتغیط اظ تقساز ذَیطبًٍ زض اضتجبعبت هتمبثل ثب یىسیگط زاضًس
 ّوسبیگبى ٍ ّوىبضاى سبذتِ ضسُ است .، زٍستبى، ٍ ًعزیه

ثب  افطازضیَُ توبس ، ی فطاٍاًی توبسّب ضبذع اظ هٌؾط ٍلوي تعاملیبعد 
 ثبضس . هی ثیي افطاز ضجىِّن ٍ غویویت ضاثغِ 
ت وِ ضبهل: ضیَُ ضٍش ثطلطاضی افطاز ثب یىسیگط اس، هٌؾَض اظ ضیَُ توبس
ِ ًبهِ ٍ ، تلفٌی ،حضَضی، توبس ضٍ زض ضٍ  ی اجتوابفی ایٌتطًتای  ّاب  ضاجى

 ثبضس. هی
احسبس ًعزیىای ٍ ذَزهابًی ضاسى افاطاز زض     ، هٌؾَض اظ غویویت ضاثغِ

  .هجوَفِ اضتجبعبت ثب یىسیگط است
لجیاال اًااَاؿ  ّاابیی اظوااِ زاضای ضاابذعاظ هٌؾااط ٍلوااي  بعدددرارری ی

 یگطی زضیبفتی افطاز اظ یىاسیگط ٍ اضائاِ حوبیات اظ ساَی ّواس     ّب حوبیت
ٍ حوبیات  حوبیت فابعفی  ، فولی ٍ ثبضس وِ ضبهل اًَاؿ حوبیت هبلی هی

 [.5،6ثبضس] هی حوبیت اعالفبتی ٍ هػبحجتی، هطَضتی
، ثبضاس  های  هغاطح  اضتجبعابت فاطزی  ثِ زلیل ایٌىِ تحمیك حبضط زض ثقاس  

هاالن ساٌجص   ، ی زض ًؾط گطفتِ ضسُ تَسظ ٍلواي ّب ٍ هَلفِ ّب ضبذع
 . گطفتِ استض لطا، ی هستمل تحمیكّب هتغیط

 پیشیىٍ تجربی -2-9
 ٍ وبض ویفیت ٍ سبظهبى اجتوبفی سطهبیِ ثیي ضاثغِ ثِ صّوىبضاً ٍ ّسلی

 ضاثغِ هسل ایي. اًسپطزاذتِ هسل اضائِ ثِ ضاثغِ ایي زض ٍ وطزُ اضبضُ ،سالهتی

 اثطثرطای  ًاَآٍضی،  زاًاص،  اًتمابل  ٍضی،ثْاطُ  اجتوبفی، سطهبیِ ثیي هثجت

 سابظهبى  زض ضا ثْتط سالهتی ٍ ثبال ضغلی ضضبیت ذسهت، تطن وبّص تیوی،

 ضضابیت  تَاًاس  هی سبظهبًی، فوَهی یّب ٍیژگی وِ هقتمسًس ٍ زّسهی ًطبى

ِ  ٍ واطزُ  ثیٌای پیص ضا سالهتی ٍ ضغلی ِ  اجتوابفی  ساطهبی  یاه  فٌاَاى  ثا

 .[24]سبظز ثطلطاض ضا ّب ٍیژگی ایي هیبى پیًَس تَاًس هی سبذتبض

 اجتوبفی سطهبیِ تحلیل ٍ تجعیِ ثطای یفىط چبضچَة یه اضائِ ثِ ٍیسهي
ِ  یقٌای  آى ولیسی هحطن ّوطاُ ثِ هطتطن ِ  ساطهبی  افتجابضی  ٍ ایضاثغا
ِ  ثاطای  ضا اغالی  هعیت سِ ٍیسهي. است پطزاذتِ  لبئال  اجتوابفی  ساطهبی
ـ  ثِ زستطسی -1 :است   ًفاَش  ٍ وٌتاطل  واطزى  فاطاّن  -2اعالفابتی  هٌابث
ِ  ذَز سله زض هطتطن افتجبض ثطای ّوچٌیيافتوبز.  -3  ٍیژگای چْابض   ثا

 افتواابز، لبثلیاات افتجاابض،: اظ فجبضتٌااس وااِ وٌااس هاای اضاابضُ آى ثااب هااطتجظ
 فٌاَاى  ثِ تَاًٌس هی ّب ٍیژگی ایي ضبیستگی، زض افتوبز ٍ پصیطیَلیتئهس
 هطاتطن  افتجابض  اغلی یّب هَلفِ ٍ هطتطن اجتوبفی سطهبیِ اّساف پبیِ

  .[28]گطزًس هحسَة
ثطضسی ضاثغاِ ثایي ساطهبیِ اجتوابفی ٍ     ضضیسی، جوطیسی ٍ لٌجطی ثِ 

وبضآفطیٌی سبظهبًی زض هیبى زاًطجَیبى زاًطاگبُ آظاز اساالهی وطهبًطابُ    
ٍّص ًطابى زاز واِ ثایي ساطهبیِ اجتوابفی ٍ      ژًتابی  ایاي پا    پطزاذتٌس.

 ٍ ٍ   وبضآفطیٌی سبظهبًی ضاثغِ هثجات  اظ ثایي اثقابز    هقٌابزاضی ٍجاَز زاضز 
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ی( ٍ ثقس وبضوطزی ثیطتطیي تابثیط ضا  اثقس تقبهلی)ضاثغِ، سطهبیِ اجتوبفی
 [. 35وٌس] هی زض تجییي هتغیط وبضآفطیٌی زاًطجَیبى ایفب

ّاب ثطضسای   تبثیط سطهبیِ اجتوابفی ضا ثاط فولىاطز ّتال     ثبگیَ، سبیٌبلی ٍ
ثقس  وبضوطزی، تقبهلی ٍ ،ى زاز وِ ثیي سِ ثقس سبذتبضیًتبی  ًطب ؛وطزًس

الٍسَى ثِ ثطضسی  ثي [.36زاضز]تقبهلی ثیطتطیي تبثیط ضا ثط فولىطز ّتل 
س ذطیساض پطزاذتٌ فولىطز ثْجَز ضٍی اجتوبفی سطهبیِ پیبهسّبی ٍ سبثمِ
ِ  سبذتبضی اثقبز ًتبی  ایي پژٍّص ًطبى زاز وِ ٍ  ضٍی اجتوابفی  ساطهبی

 اضتجبعی ّبیهْبضت ثْجَز ّوچٌیي ٍ زاضز هثجت تبثیط هسیطیتی اضتجبعبت
  [.29]ضَز هی ذطیساض فولىطز ثْجَز سجت

 ٍ سبذتبضی تقبهلی، یّب ٍیژگی ثِ ثطضسیهطین غبلحی  سَسي ثبستبًی ٍ
طزاذت ٍ ًتبی  حبغالِ  پ تْطاى زض هطزاى ٍ ظًبى اجتوبفی ضجىِ وبضوطزی

 اهب ًساضًس، تفبٍتی ّن ثب سبذت لحبػ اظ هطزاى ٍ ظًبى ضجىًِطبى زاز وِ 
 [.6]ثبضٌس هی هتفبٍت وبضوطزی ٍ تقبهلی ذػَغیبت لحبػ اظ
 ضفتبض ٍ اجتوبفی سطهبیِ ثیي ضاثغِ ضفیقی ثِ ثطضسی ٍ ًَضیبى ،جرصًجبت

ِ  اثقبز ثیي هثجت پطزاذتٌس ٍ پی ثطزًس وِ ضاثغِسبظهبًی  ضْطًٍس  ساطهبی
ٍ ساطهبیِ اجتوابفی    زاضز ٍجاَز  سابظهبًی  ضاْطًٍسی  ضفتابض  ٍ اجتوابفی 

سابظهبًی افاطاز    ثیطتطیي تابثیط ضا زض هیاعاى هطابضوت سابظهبًی ٍ تقْاس     
  [.33]زاضز.سبظهبى 
گیطی هیعاى سطهبیِ اجتوبفی زض تحمیمابت  ثِ اًساظُ، ٍیال لًَگب وبٍاضی ٍ

هطثَط ثِ ثرص سالهت پطزاذتٌس. ًتابی  ایاي ثطضسای ًطابى زاز واِ زض      
اًاس ٍ  تاطی ثطذاَضزاض ثاَزُ   ّبیی وِ افطاز اظ سطهبیِ اجتوبفی لاَی ثرص

ٍ ضسابًی زض ظهیٌاِ سا   اًس، اعالؿتطی زاضتِتقبهالت گستطزُ  غح ساالهت 
ّوچٌیي ًتبی  ایي ثطضسای ًطابى    ثْساضت سطیقتط غَضت پصیطفتِ است.

ٍ ی اجتوبفی ایٌتطًتی ضاحتّب زاز وِ افطاز اظ عطیك ضجىِ ثیطاتط ثاِ    تاط 
 [.26اًس]ثْساضت فطزی پطزاذتِ تجبزل ًؾطزض ظهیٌِ سالهت ٍ

 اظ ُاساتفبز  ثاب  آفطیٌی وبض ٍ اجتوبفی سطهبیِ ثیي ضاثغِ ثِ هغبلقِضئَفی، 
ِ  اضتجبعی پطزاذتٌس ٍ هطرع ضس وِ ثیي ّبیهْبضت ، اجتوابفی  ساطهبی
 هثجت اضتجبط آفطیي وبض هسیطاى اضتجبعی ّبیهْبضت ٍ اجتوبفی پیبهسّبی

ّبی اضتجابعی هاسیطاى تابثیط ثساعایی ثاط      ٍ هْبضت زاضز ٍجَز هقٌبزاضی ٍ
 [.34]تمَیت ضٍحیِ وبضآفطیٌی افطاز زض سبظهبى زاضز

هی ثِ ثطضسی فَاهل هَثط زض تطجیح هطتطیبى ثاِ اًترابة   ضًججطیبى ٍ غال
یه ثبًه زض ضْط اغفْبى پطزاذتٌاس. ًتابی  ایاي ثطضسای ًطابى زاز واِ       
ذسهبت گستطزُ ثبًىی، اهىبى زستطسی سطیـ، ًوبی ؽبّطی ثبًه، افتجبض 
ثبًه، سطفت فول، فٌبٍضی جسیس ضٍظ، ثطذَضز وبضوٌبى، سَز پطزاذتی ثِ 

 [.8ثبضس] هی هَثط بضهعز تسْیالت ثط تطجیح هطتطیبىٍ ّعیٌِ و ّب سپطزُ
 ثاب  تجابضی  ًابم  اًترابة  ثط هَثط ثِ ثطضسی فَاهل ًجفی، ، فلَی ٍسویقی
فبهلی پطزاذتِ است ٍ ًتبی  پژٍّص ًطبى زاز وِ  تحلیل ضٍش اظ استفبزُ
 ٍ تجبضی ًبم هقٌبی ذطیس، تجطثِ، زٍستبى تَغیِ زّبى، ثِ زّبى تجلیغبت
  [.11]زاضز تجبضی ًبم اًتربة ثط ضا تبثیط ثیطتطیي ضسُ زضن ویفیت

اثطثرطی سبظهبًی ضا ثب  جیبًگ ٍ ٍل یَ ضاثغِ ثیي سغَح ثبالی فولىطز ٍ
گط سطهبیِ اجتوبفی زض هیبى وبضوٌابى ثبًاه   ًؾط گطفتي ًمص هیبًجی زض

ثطضسی وطزًس. ًتبی  ایي ثطضسی ًطبى زاز وِ ضاثغِ ثیي فولىطز وبضی ثبال 

بظهبًی اظ عطیك اضتمبی سطهبیِ اجتوبفی زض هیبى وبضوٌبى ثبًاه  ٍ اثطثرطی س
عطاحی  ّبیزض زستیبثی سبظهبى ثِ ّسف هَضز تبییس است ٍ سطهبیِ اجتوبفی

 [.24وٌس] هی ًمص ثسعایی ضا ایفب، ضسُ
ٍ    ظازُ ثاِ ثطضسای   همیوی ٍ حسي تقابلی   ضاثغاِ ثایي ساطهبیِ اجتوابفی 

 اظ حبغال   یًتاب  اى پطزاذتٌاس. گبًِ ضْطزاضی تْط 22سبظهبًی زض هٌبعك 

 ٍ یاجتوابف  ِیساطهب  يیثا  تْاطاى  ضاْطزاضی  زض وِ زاز ًطبى كیتحم يیا

 ثاب  تاط، ٍاضح فجبضتثِ زاضز. ٍجَز هقٌبزاضی ٍ هثجت ضاثغِ یسبظهبً یتقبل

 ثْجاَز  ٍ اضتماب  سابظهبى  ساطآهسی  ٍ یتقابل  یاجتوابف  ِیساطهب  صیافاعا 

 [.7یبثس] هی

 پژوهش یها فزضیه-3

 لی فرضیٍ اص -3-1
وٌٌسگبى لَاظم اًتربة ًبم تجبضی زض هیبى هػطف ثیي سطهبیِ اجتوبفی ٍ 

 ذبًگی اسٌَا اضتجبط هقٌبزاض ٍجَز زاضز.

 ی فرعیَا فرضیٍ -3-2
اًتربة ًبم تجابضی زض هیابى    ٍثیي ثقس سبذتبضی سطهبیِ اجتوبفی  -1

 وٌٌسگبى لَاظم ذبًگی اسٌَا اضتجبط هقٌبزاض ٍجَز زاضز.هػطف
اًتربة ًبم تجبضی لَاظم ذبًگی ٍ ای سطهبیِ اجتوبفی ضاثغِ ثیي ثقس -2

 ٍجَز زاضز. اسٌَا اضتجبط هقٌبزاض
اًتربة ًابم تجابضی زض هیابى     ثیي ثقس وبضوطزی سطهبیِ اجتوبفی ٍ -3

 اضتجبط هقٌبزاض ٍجَز زاضز.اسٌَا وٌٌسگبى لَاظم ذبًگی هػطف
ٍ ثیي ث -1-1 اًترابة ًابم    قس اًساظُ ٍحجن اضتجبعبت سطهبیِ اجتوابفی 

وٌٌسگبى لَاظم ذبًگی اسٌَا اضتجبط هقٌابزاض  تجبضی زض هیبى هػطف
 ٍجَز زاضز.

 ًاابم تجاابضی زض هیاابى ثاایي هیااعاى غااویویت افااطاز ٍ اًتراابة   -2-1
 وٌٌسگبى لَاظم ذبًگی اسٌَا اضتجبط هقٌبزاض ٍجَز زاضز.هػطف

ًابم تجابضی زض   ثیي ثقس ضیَُ ثطلطاضی توبس ثیي افطاز ٍ اًتربة  -2-2
 وٌٌسگبى لَاظم ذبًگی اسٌَا اضتجبط هقٌبزاض ٍجَز زاضز.هیبى هػطف

ًابم تجابضی زض هیابى    ثیي ثقس فطاٍاًی توبس ثیي افطاز ٍ اًتربة  -2-3
 وٌٌسگبى لَاظم ذبًگی اسٌَا اضتجبط هقٌبزاض ٍجَز زاضز.هػطف

ًابم تجابضی زض   ٍ اًتربة  هطَضتی - ّبی فبعفیثیي ثقس حوبیت -3-1
 وٌٌسگبى لَاظم ذبًگی اسٌَا اضتجبط هقٌبزاض ٍجَز زاضز.یبى هػطفه
ًبم تجابضی زض هیابى   ٍ اًتربة  فولی- ّبی هبلیثیي ثقس حوبیت -3-2

 وٌٌسگبى لَاظم ذبًگی اسٌَا اضتجبط هقٌبزاض ٍجَز زاضز.هػطف
ًابم تجابضی   ٍ اًتربة  هػبحجتی -ّبی اعالفبتیثیي ثقس حوبیت -3-3

گبى لَاظم ذبًگی اسٌَا اضتجبط هقٌابزاض ٍجاَز   وٌٌسزض هیبى هػطف
 زاضز.
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 شناسی پژوهشروش -4

 ّاسف اظ حیاث   ٍ پیوبیطای  – تَغایفی  تحمیاك  ًاَؿ  لحبػ اظ تحمیك ایي
 وٌٌاسگبى هػطف ولیِ تحمیك آهبضی ثبضس. جبهقِ هی وبضثطزی ًَؿ اظ تحمیك
هحػَالت  ی فطٍشّب ًوبیٌسگی عطیك اظ وِ ثبضٌس هی اسٌَا ذبًگی لَاظم

ُ  4تقاساز   هجواَؿ  زض وِ چبلَس ضْط زض ٍالـ اسٌَا ًبم تجبضی  فطٍضاگب
 زض اساتفبزُ  هاَضز  گیطیًوًَِ ضٍش .اًسطاض گطفتِل ثطضسی هَضز ثبضٌس هی
هحسٍز ثبضس. ثب تَجِ ثِ ًب هی سبزُ تػبزفی گیطیًوًَِ ضٍش، تحمیك ایي

اظ عطیاك فطهاَل    تحمیاك  ایاي  آهبضی ًوًَِ ،ثَزى جبهقِ آهبضی پژٍّص
استبًساضز ، اظ پطسطٌبهِ ّب ثطای سٌجص زازُ ثطآٍضز ضس. ًفط 228 َوطاى،و

 45زض ظهیٌِ ضٍاثظ اجتوبفی ثیي افطاز استفبزُ ضسُ است وِ زاضای  ٍلوي
عطاحی ضسُ ای ضاثغِ وبضوطزی ٍ ثبضس وِ زض سِ ثقس سبذتبضی، هی سَال
  است.

ای اظ عطیاك  ِغا ثقاس ضاث اضتجبعبت، تطویت  ٍ ثقس سبذتبضی اظ عطیك اًساظُ
ضیَُ ثطلطاضی توبس، هیعاى غویویت ضاثغِ ٍ فطاٍاًی توابس ثایي افاطاز    

ی افاطاز اظ  ّاب  سٌجیسُ ضسُ است ٍ ثقس وبضوطزی ًیع ضبهل اًَاؿ حوبیات 
حوبیات   ٍ هػبحجتی - بتیالف، حوبیت اعهطَضتی-لجیل: حوبیت فبعفی

 ضَز. هی ضبهلضا  فولی - هبلی

ٌبیی افطاز زض ًؾط گطفتِ ضسُ هست آض هیعاى غویویت ضاثغِ ًیع ثطاسبس
، ذبًَازُ: ضجىِ سطهبیِ اجتوبفی زض تطویت افطازچٌیي هٌؾَض اظ ّو .است

وِ فاطز ثاب آًْاب زض     ثبضس هی ّوىبضاى ذَیطبًٍساى ٍ، زٍستبى، ّوسبیگبى
ٍ ثطعجاك   ثاِ ضٍش ضٍایای هحتاَا   ضٍایی سَاالت پطسطٌبهِ  .اضتجبط است
هاَضز تبییاس لاطاض گطفات ٍ     اًطاگبّی  ز هترػػبى ذجطُ ًٍؾطات اسبتیس 

وِ ُ پبیبیی سَاالت پطسطٌبهِ ثِ ضٍش ضطیت آلفبی وطًٍجبخ هحبسجِ ضس
، 84/0پبیبیی ثقس سبذتبضی سطهبیِ اجتوبفیوِ  آهسُ است (1)زض جسٍل 
 ِ هحبساجِ ضاس ٍ پبیابیی وال      77/0ٍ ثقاس وابضوطزی    88/0ای ثقس ضاثغا

زض هجوَؿ سَاالت ، اى گفتتَ هی ثبضس وِ هی 83/0سَاالت پطسطٌبهِ ًیع
اظ  ّب تحلیل زازُ ثطای تجعیِ ٍپطسطٌبهِ اظ پبیبیی هغلَة ثطذَضزاض است. 

تَساااظ ًاااطم افعاضآهااابضی  (SEM)ضٍش هاااسل هقااابزالت سااابذتبضی
AMOS17 ٍ  آظهَىt – ًَِافعاض آهابضی  ای تَسظ ًطمته ًوSPSS21 

 استفبزُ ضسُ است.
 

 
 تعذاد ي آلفای کريوثاخ، جذيل اتعاد سًاالت :(1جذيل)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها تحلیل داده .تجزیه و6

 َا بررسی ورمال بًدن دادٌ 6-1
اسویطًَف  -اظ آظهَى وَلوَگطٍف ّب زازُتَظیـ  ثطای ثطضسی ًطهبل ثَزى

 غِ ضسُ است:وِ ًتبی  آى زض جسٍل ظیط ذال استفبزُ ضسُ
 است: شیل ضطح ثِ آظهَى ایي آهبضی فطضیِ 

H0 : است ثطذَضزاض ًطهبل تَظیـ اظ ثطضسی هَضز هتغیطفطؼ غفط:   

H1: ًیست ثطذَضزاض ًطهبل تَظیـ اظ ثطضسی هَضز هتغیط  فطؼ یه: 

 ضا غافط  فطؼ ثبضس 05/0 اظ ووتط آظهَى هقٌبزاضی سغح وِ غَضتی زض

ِ  گفات  تَاى هی % 95 اعویٌبى ثب ٍ وطزُ ضز ـ  وا  ًطهابل  هتغیطّاب  تَظیا

 .ًیست

 ضا غافط  فطؼ ثبضس 05/0 اظ ثیطتط آظهَى هقٌبزاضی سغح وِغَضتی زض

ِ  گفات  تَاى هی % 95 اعویٌبى ثب ٍ پصیطفتِ ـ  وا  ًطهابل  هتغیطّاب  تَظیا

 .ثبضس هی

زاضی آظهَى ًطهابل ثاَزى   ، اظ آًجب وِ سغح هقٌی(2)ثب تَجِ ثِ جسٍل 

ثٌبثطایي فطؼ غفط ضا ضز ًىطزُ ٍ ثاب   ،است 05/0ثیطتط اظ  ّب توبهی زازُ

س. ثٌبثطایي ثبض هی ًطهبل ظیطی ّب َظیـ زازُتَاى گفت ت هی %95اعویٌبى 

ی پبضاهتطیاه اساتفبزُ   ّب گَیی ثِ سَاالت تحمیك اظ آظهَىجْت پبسر

 .ذَاّس

 

 

 

 پایایی کل سَاالت یایی هتغیرّاپا تعذاد سَاالت ّا هَلفِ اتعاد هتغیر

 

 

 

سرررررهایِ 

 اجتواعی

تعررررررذ 

 ساختاری

 5 ارتثاطات اًذازُ

 

84/0 

 

 

 

 

83/0 
 

تعررررررذ 

 ایراتطِ

  5 هیساى طویویت راتطِ

 12 شیَُ ترقراری تواس 88/0

 9 فراٍاًی تواس تیي افراد

 

تعررررررذ 

 کارکردی

 77/0 4 ٍهشَرتی حوایت عاطفی

 5 ٍعولی حوایت هالی

 6 ٍهظاحثتی اطالعاتی حوایت
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ًلمًگريف  َا دادٌجذيل آزمًن ورمال تًدن  :(2جذيل )  اسمیروًف( –)آزمًن ک

 

 اجتواعی سرهایِ

سطح  Zهقذار آهارُ  تعذاد

 هعٌاداری

228 011/1 57/0 

  ّا هَلفِ اتعاد

 051/0 321/1 228 ارتثاطات اًذازُ تعذ ساختاری

 054/0 343/1 228 شیَُ ترقراری تعذ راتطِ ای

 064/0 451/1 228 فراٍاًی تواس

 069/0 457/1 228 طویویت راتطِ

 072/0 285/1 228 ٍ هشَرتی عاطفی ح تعذ کارکردی

 ٍ اطالعرررررررراتی ح

 هظاحثتی

228 477/1 093/0 

 حوایررررت هررررالیح 

 ٍعولی

228 366/1 066/0 

 

 
 
 

 

 تک ومًوٍ ای tوتایج آزمًن  6-3
 اظ اًتربة ًبم تجبضی ٍ یاجتوبف ِیسطهب تیٍضق ضٌبذت هٌؾَضثِ اثتسا

-یه ًوًَِ tفجبضتی آظهَى یب ثِ جبهقِ هی يیبًگیه آهبضی فطؼ آظهَى

ِ  يیبًگیا ه يیثا  تفبٍت ٍالـ زض وِ است ضسُ استفبزُی ا  هاَضز  ًوًَا

ِ  زّاس.  های  لاطاض  آظهَى هَضز هفطٍؼ همساض هی ثب ضا یثطضس  هٌؾاَض ثا

 غَضت ثِ هطثَط گعاضُ هَضز، زضّط كیتحم یّبِ یفطض ثب ًساضتي تساذل

 است ضسُ هغطح غَضت يیثس ِیفطض یفجبضتثِست.  ا ضسُ هغطح سؤال

 ذیاط.  بی است 3 ثب ثطاثط جبهقِ ثقس ّط زض ًوطات يیًگبیه همساض بیآ وِ

 :است غَضت يیا ثِ وسام ّط زض غفط ِیفطض

H0: )فطؼ غفط( :  = 3 

H1 : )فطؼ یه( : ≠  3. 

ای ثیبًگط ایي هغلت است وِ تابثیط ساطهبیِ   یه ًوًَِ - tآظهَى ًتبی  

ایاي  وٌٌسگبى لَاظم ذبًگی اجتوبفی ثط اًتربة ثطًس اسٌَا تَسظ هػطف

ثایي ایاي زٍ هتغیاط     هحػَل ثیطتط اظ هتَسظ است ٍ اضتجبط هقٌبزاضی

ای وبضوطزی ٍ ضاثغِ، چٌیي تبثیط ته ته اثقبز سبذتبضیٍجَز زاضز. ّو

وٌٌسگبى ًیع سطهبیِ اجتوبفی ثط اًتربة ًبم تجبضی اسٌَا زض ثیي هػطف

 ثبضس. هی ثبالتط اظ حس هتَسظ

 

 ایتک ومًوٍ t( : وتایج آزمًن 3جذيل )

 

 

Test value=3 Statistics  

سرررررررررطح  درجِ آزادی tهیساى 

 هعٌاداری

اخررررتال   تعذاد

 هیاًگیي

حذپاییي)سرررطح 

 %( 95اطویٌاى

حذتاال)سررررررطح 

 %( 95اطویٌاى 

 ًتیجِ

 تاییذ فرضیِ 436/0 239/0 337/0 228 000/0 227 765/6 فرضیِ اطلی

 فرضیِ تاییذ 338/0 167/0 332/0 228 000/0 227 228/6 1فرضیِ 

 تاییذ فرضیِ 542/0 327/0 308/0 228 000/0 227 122/7 2فرضیِ 

 تاییذ فرضیِ 473/0 292/0 335/0 228 000/0 227 443/6 3فرضیِ 

 تاییذ فرضیِ 525/0 221/0 367/0 228 000/0 227 245/5 1-1فرضیِ 

 تاییذ فرضیِ 416/0 218/0 318/0 228 000/0 227 110/7 1-2فرضیِ 

 تاییذ فرضیِ 399/0 176/0 366/0 228 000/0 227 824/6 2-2فرضیِ 

 تاییذ فرضیِ 425/0 291/0 354/0 228 000/0 227 556/5 3-2فرضیِ 

 تاییذ فرضیِ 580/0 315/0 424/0 228 000/0 227 718/6 1-3فرضیِ 

 تاییذ فرضیِ 435/0 301/0 229/0 228 000/0 227 449/6 2-3فرضیِ 

 تاییذ فرضیِ 396/0 193/0 256/0 228 000/0 227 978/5 3-3فرضیِ 
 

 

 الگًی ساختاری تحقیق سیبرر -6-2
ّاب ٍ  ، اًساظُ ثبضّبی فبهلی )ضطایت ّوجستگی ثیي سائَال ّبزض تفسیط فبهل

َ    ًوبیس. هی ثِ تفسیط هب ووه ذَثی ّب(فبهل ط ثاِ  ثبضّابی فابهلی هطثا

ضا  بالّبی اسٌَافَاهل هَثط ثط اًتربة وهتغیطّبی آضىبض ٍ هىٌَى هسل، 

زّس ثب تَجِ ثاِ   هی ًطبى3زّس. ّوچٌیي ًتبی  جسٍل ضوبضُ  هی ًطبى

 0.05ایٌىِ سغح هقٌبزاضی زض ضاثغِ ثب توبهی هتغیطّبی هسل ووتاط اظ  

لصا ثبضّبی فبهلی زض ضاثغاِ ثاب    ،ثبضس هی 1.96ثَزُ ٍ آهبضُ تی ثیطتط اظ 

هَجاَز زض هاسل   ی ّاب  زاض ثَزُ ٍ ّوجستگی ضاثغِتوبهی هتغیطّب هقٌی

اظ افاعاض آهاَس   زض هسل اضائِ ضسُ تَساظ ًاطم   چٌیيّو گطزز. هی تبئیس

(، SD(، ثقس سابذتبضی) SCسطهبیِ اجتوبفی): فالئن اذتػبضی ظیط ضبهل

(، غاویویت  FCفطاٍاًی توابس)  (،FD(، ثقس وبضوطزی)IDای)ثقس ضاثغِ
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 ٍ (، حوبیاات هاابلیCMضاایَُ ثطلااطاضی تواابس) (،Intimacyضاثغااِ)

ٍ  (، حوبیاات فاابعفیIS)ٍ هػاابحجتی حوبیاات اعالفاابتی (،FS)فولاای

( CBاًتراابة ثطًااس) ( SCٍاضتجبعاابت) تطویاات اًااساظُ ٍ (،ES)هطااَضتی

ًْبیی هقبزالت سابذتبضی هطثاَط ثاِ فطضایِ      هسل استفبزُ ضسُ است.

 ثیط ثابال  ًطبى زازُ ضسُ است وِ ثیابًگط ضاطیت تا    (1)ضىل اغلی زض 

ثبضس. ّوچٌیي ثبضّبی فبهلی هی اًتربة ًبم تجبضی سطهبیِ اجتوبفی ٍ

( ًطبى 1ّبی هتغیطّبی هَضز آظهَى زض ضىل )هطثَط ثِ ّطیه اظ هَلفِ

 زازُ ضسُ است. 
 

 

 عاملی کلیٍ متغیرَای پژيَص تحلیلمذل : (1)ضکل 

عاَض  ِّاب ثا  عَض هٌبسجی هطرع گطزیاس ٍ زازُ ِوِ یه هسل ثٌّگبهی
فطضی ضا ثبیس هَضز اضظیبثی  ّب ثِ هسلغحیح ٍاضز گطزیسًس، ثطاظش زازُ

لطاض زاز. تقسازی ضبذع ثطای اضظیبثی ایي هَضَؿ وِ هسل تب چِ حس ضٍاثاظ  
ثطزُ  ًوبیس، ثىبضگیطی ضا تَغیف هیهطبّسُ ضسُ ثیي هتغیطّبی لبثل اًساظُ

ّابی هرتلفای ًبهگاصاضی ضاسُ واِ اظ      ّب زض گطٍُضًَس. ایي ضبذعهی
ّابی  ثبضٌس. ضابذع ای هیسِّبی هغلك ٍ همبیهْوتطیي آًبى ضبذع

X ّبیی ّستٌس وِ غطفب ثِ هحبسجِهغلك ضبذع
2 ،X

2
/df   ضاطیت ٍ

 ّابی ضابذع یبثٌاس. اظ هْوتاطیي آًابى    تطریع هاسل اذتػابظ های   
 X

2 ٍX
2
/df هسل  ّبیی ثطای اضظیبثی هٌبست ثَزى ثطاظشاست وِ ضبذع

ز ثبضٌس. زٍ ضبذع هغلك ثطاظش زیگط جاصض هیابًگیي هطثقای اساتبًساض    هی
ّابی  ثایي ّوجساتگی   ّابی ثبضس وِ هیبًگیي اذاتالف ( هیRMRضسُ )

هطبّسُ ضسُ ٍ هَضز اًتؾابض ثایي ثاطآٍضز توابم پبضاهتطّبسات ٍ جاصض       
واِ سابزُ ثاَزى هاسل ضا      (RMSEAهیبًگیي هطثـ ذغابی تمطیات )  

 ًوبیس. تقسیل هی
ِ  ّبی زیگاط ثاطاظش هاسل ضابذع    اظ جولِ ضبذع ای یاب  ّابی همبیسا
وِ ضبذع هغلك ثطاظش هسل هَضزًؾط ضا ثب ضابذع  ثبضٌس تغجیمی هی

ّب فطؼ ثط وٌٌس. زض ایي ًَؿ ضبذعهغلك ثطاظش هسل پبیِ همبیسِ هی
گًَِ اضتجبعی ٍجَز زاضز وِ ایي است وِ یه هسل وبهال آظاز ثسٍى ّی 

ّبی هغلاك ثاطاظش   گَیٌس وِ زاضای ضبذعثِ آى هسل غفط یب پبیِ هی
تاَاى ثاِ همبیساِ    ّب های س ایي ضبذعثبضس. ثط اسبهطثَط ثِ ذَز هی

ّبی هغلك ثطاظش هسل فطضی ثب هسل پبیاِ پطزاذتاِ ضاَز ثاِ     ضبذع
ّب ثیطتط ثبضس افتجبض هسل فطضای  ًحَی وِ ّطچِ اذتالف ثیي ایي ضبذع
س ثَز. اظ هقطٍف تاَاى  هیای ّبی همبیسِتطیي ضبذعایجبز ضسُ ثبالتط ذَّا

یاه اظ   لبثل لجَل ثطای ّاط اضبضُ ًوَز. هیعاى  CFI  ٍGFIثِ ضبذع 
( زض 1993ای ثاط اسابس هحبساجبت ّیاط )    ّبی هغلك ٍ همبیسِضبذع
گیطی ی اًساظُّبی ولی ثطاظش الگَ( آٍضزُ ضسُ است. ضبذع4جسٍل )

وِ ثیبًگط آى اسات واِ    ضسُاضائِ  (4هطثَط ثِ فطضیِ اغلی زض جسٍل )
ّاب  فجبضتی ضبذعظ ثطاظش ذَثی ثطذَضزاض ثَزُ ٍ ثِگیطی ااًساظُی الگَ

 .وٌٌسحوبیت هی ّب ثِ ذَثی اظ الگَوٌٌس وِ زازُایي هَضز ضا ت ییس هی
 4ی ثطاظش زض جسٍل ضاوبضُ  ّب ّوچٌیي ثب تَجِ ثِ ایٌىِ اوثط ضبذع

تَاى گفت زض ول ثطاظش هسل هٌبست  هی ثبضٌس، هی ای هغلَةزض زاهٌِ
فطضایِ اغالی    زض ازاهِ ثب تَجِ ثِ ایٌىِ هسل هقبزالت سبذتبضی است.
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ثاب اساتفبزُ اظ    بت تحمیاك هَضز ت ییس لطاض گطفتِ است، ثِ ثطضسی فطضی
وِ  ضَزضطایت استبًساضز، همبزیط ثحطاًی ٍ سغح هقٌبزاضی پطزاذتِ هی

  ( ذالغِ ضسُ است.5ًتبی  آى زض جسٍل )

 

 ی ترازش ترای تحلیل عاملی عًامل مًثر تر وام تجاری اسىًاَا ضاخص: (4جذيل)

 X2/df RMSEA NFI CFI IFI RFI GFI AGFI رهایِ اجتواعیهتغیر س

 >9/0 >9/0 >9/0 >9/0 >9/0 >9/0 <07/0 <3 هیساى قاتل قثَل

 7/0 8/0 53/0 90/0 90/0 69/0 2/0 9/10 هقادیر هحاسثِ شذُ

 عًامل مًثر تر وام تجاری اسىًای تحراوی ي سطح معىاداری مذل ضاخص َا ضرایة، وسثت :(5) جذيل

ّا شاخض جْت ّا ضشاخ  ضریة 

 استاًذارد

 خطای

 استاًذارد

 عذد

 هعٌاداری

 سطح

 هعٌاداری

 ضریة

استاًذاردغیر  

 ًتیجِ

840/0 اًتخاب اسٌَا ---> کارکرد  012/0  436/82  *** 742/0  تاییذ 

1اًتخاب اسٌَ ---> تعاهل  920/0  014/0  484/67  *** 962/0  تاییذ 

1اًتخاب اسٌَ ---> ساختار  723/0  109/0  635/6  *** 753/0  تاییذ 

723/0 تعذ ساختاری ---> اًذازُ ارتثاطات  109/0  635/6  *** 753/0  تاییذ 

 حوایت اطالعاتی

 ٍهظاحثتی

/543 تعذکارکردی --->  079/0  872/6  *** 602/0  تاییذ 

 حوایت عاطفی

 ٍهشَرتی

485/0 تعذکارکردی --->  069/0  034/7  *** 535/0  تاییذ 

ٍعولی حوایت هالی 480/0 تعذکارکردی --->   070/0  817/6  *** 530/0  تاییذ 

ایتعذ راتطِ ---> فراٍاًی تواس  512/0  078/0  609/6  *** 482/0  تاییذ 

ایتعذ راتطِ ---> شیَُ ترقراری تواس  571/0  080/0  152/7  *** 541/0  تاییذ 

ایتعذ راتطِ ---> طویویت راتطِ  479/0  065/0  373/7  *** 525/0  تاییذ 

 
 
ثب  ایثقس ضاثغِی ّب زّس وِ هَلفِ هی ًطبى، (5زض جسٍل ) بی  تحلیل فبهلیًت

سابذتبض ثاب ثابض     ثقاس  ٍ 84/0 ثقس وبضوطزی ثب ثبض فابهلی ٍ 92/0 ثبض فبهلی
 یطگصاضًس.تبثثط اًتربة ًبم تجبضی اسٌَا  72/0فبهلی 

 گیزینتیجه -7

ض ز یاجتوابف  ِیساطهب  تیٍضاق  بثاس یزض تاب  ثَز آى غسز زض پژٍّص يیا

ٍ  ضجىِ هػطف  تاب چاِ اًاساظُ    وٌٌسگبى لَاظم ذبًگی اسٌَا چگًَاِ اسات 

 ثِ تَجِ ثب تَاًس ثط اًتربة ًبم تجبضی تبثیطگصاض ثبضس. هی سطهبیِ اجتوبفی

 تاَاى  های  ،یاجتوابف  ًَاسّبی یپ ٍ ضٍاثظ ضجىِ ثط ًؾطی چبضچَة سیتبو

 اضیاثع هٌبثـ ٍ ضجىِ افضبی طیسب ثب فطز تقبهالت ٍ ضٍاثظ ضجىِ وِ گفت

 لطاض فطز زستطس زض ًَسّبیپ يیا ثِ یبثیزست كیعط اظ وِ ییّب تیحوب ٍ

 ٍ وان  ٍ وٌطاگطاى  تقبهال  غاَضت  زض تٌْب وِ است ایِیسطهب طز،یگ هی

 .گاطزز  هی هحمك ضاثغِ تیویغو ٍ لَت عاىیه ٍ ّن ثب آًْب ضٍاثظ فیو

 ًؾاطی  يیای تج ثِ ضٍاثظ، ضجىِ ًؾطی الگَی ثِ تَجِ ثب پژٍّص يیا زض

ِ  تیا تطو ٍ اًاساظُ  :یسابذت  یّاب  یژگا یٍ ٍ ضاس  پطزاذتِ ِهسبل  .ضاجى

 ٍ ضاثغِ تیویغو ٍ توبس یّب َُیض توبس، یفطاٍاً: یتقبهل یّب یژگیٍ

 لاطاض  یثطضس هَضز هتمبثل اثعاضی هٌبثـ ٍ ّب تیحوب: وبضوطزی یّب یژگیٍ

وٌٌاسگبى  جبضی زض هیبى هػطفاًتربة ًبم ت ثط آًْب تبثط ٍ طیتبث ٍ گطفتٌس

ِ ذبًگی اسٌَا زض ضْط چبلَس هَضز ثطضسی لاطاض گطفات.   لَاظم  ی ّاب  یبفتا

هطرع وطز وِ ثیي ، ی فطفی پژٍّصّب تحلیل فطضیِ حبغل اظ تجعیِ ٍ

 تطویاات اضتجبعاابت افااطاز ثااط اًتراابة ًاابم تجاابضی زض هیاابى      اًااساظُ ٍ

هقٌابزاضی ٍجاَز زاضز.    وٌٌسگبى لَاظم ذبًگی اسٌَا اضتجبط هثجت ٍهػطف

ضیَُ ثطلاطاضی توابس ثایي افاطاز ٍ     ، ى غویویت افطازّوچٌیي ثیي هیعا

  ٍ ٍ       فطاٍاًی توبس ثایي افاطاز   اًترابة ًابم تجابضی اساٌَا اضتجابط هثجات 

، ّابی فابعفی  تبثیط اًَاؿ حوبیت، هقٌبزاضی ٍجَز زاضز ٍ ثِ ّویي تطتیت

هبلی ٍفولی ثط اًتربة ًابم تجابضی هاَضز    ، هػبحجتی، اعالفبتی، هطَضتی

، تَاى ازفاب ًواَز واِ ثایي اثقابز سابذتبضی       هی ثطایيثٌب تبییس لطاض گطفت.

اًتربة ًبم تجبضی زض هیبى ضجىِ  وبضوطزی سطهبیِ اجتوبفی ٍ ای ٍضاثغِ

ٍ   اجتوبفی هػطف هقٌابزاضی   وٌٌسگبى لَاظم ذبًگی اساٌَا اضتجابط هثجات 

 ٍجَز زاضز.
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 جِ ثاِ هاَضز تبییاس ثاَزى فطضایبت فطفای پاژٍّص،       َت اسبس، ثب ایي ثط

اًتربة ًبم تجبضی زض ثایي   وِ ثیي سطهبیِ اجتوبفی افطاز ٍتَاى گفت  هی

 هقٌبزاضی ٍجَز زاضز. وٌٌسگبى لَاظم ذبًگی اسٌَا اضتجبط هثجت ٍهػطف

ِ ّو سااطهبیِ  ایضاثغااِوااِ ثقاس  وطزپااژٍّص هطارع   یّاب  چٌایي یبفتاا
اجتوبفی ثاب هیابًگیي ثابالتطی ًساجت ثاِ اثقابز سابذتبضی ٍ وابضوطزی         

س زض اًتربة ًبم تجبضی افطاز زاضاتِ ثبضاس واِ اظ    تَاً هی ثیطتطیي تبثیط ضا
، ضابذع غاویویت ضٍاثاظ ثایي افاطاز ثاب       ایضاثغِی ثقس ّب ثیي ضبذع

چٌایي  اًتربة ًبم تجبضی زض ثط زاضز. ّوثط ثیطتطیي تبثیط ضا t، 11/7همساض
غویویت ، ضیَُ توبس ثیي افطاز، تطویت ی اًساظُ ٍّب تبثیط ته ته هَلفِ

ی ثقاس  ّاب  زّس وِ هَلفِ هی تبی  تحلیل فبهلی ًطبىًّوچٌیي  ثیي افطاز،
ٍ ثقاس   84/0 ٍ ثقاس وابضوطزی ثاب ثابض فابهلی     92/0ای ثب ثبض فابهلی  ضاثغِ
 ثط اًتربة ًبم تجبضی اسٌَا تبثیطگصاضًس. 72/0ثب ثبض فبهلی  یسبذتبض

 ِ هٌؾاَض ثْجاَز ساطهبیِ اجتوابفی زض هیابى      زض ازاهِ پیطٌْبزّبی ظیط ثا

 ضَز:  هی اضاى هحػَالت لَاظم ذبًگی اضائِذطیس وٌٌسگبى ٍهػطف

ٍ  تبثیط ثب تَجِ ثِ ثبال ثَزى هیعاى - تابثیط   غویویت ضٍاثظ ثیي افاطاز 

گطزز واِ ثاب    هی وٌٌسگبى تَغیِآى ثط اًتربة ًبم تجبضی، ثِ هػطف

ض ز، وِ زض ضجىِ اجتوبفی احسبس غویویت ثیطتطی ًوَزُ افطازی

ولای هطاَضت    ی ٍطُ جعئگیطی زضثبضُ ذطیسّبی ضٍظهظهیٌِ تػوین

 وبهلی زست پیسا وٌٌس. ًوبیٌس تب اظ ایي عطیك ثِ اعالفبت جبهـ ٍ

ثاِ  ، حجن اضتجبعبت ثط اًتربة ًابم تجابضی   ثب تَجِ ثِ تبثیط اًساظُ ٍ -

هٌاسی اظ هعایابی   هٌؾَض ثْاطُ ضَز وِ ثِ هی وٌٌسگبى تَغیِهػطف

ٌس ٍ فطز ایي هسبلِ ضا هسًؾط زاضتِ ثبضػطثهٌح یه ذطیس هٌبست ٍ

ثِ ثسظ ٍ تَسقِ ضٍاثظ اجتوبفی اظ عطیاك ضاجىِ اجتوابفی هاَضز     

 فاللِ ذَز ثپطزاظًس.

، ثب تَجِ ثِ تبثیط ضیَُ ثطلطاضی توبس ٍ فطاٍاًای توابس ثایي افاطاز     -

 گطزز وِ افطاز ثِ عطیمی وِ ثساى فاللاِ ثیطاتطی ًطابى    هی تَغیِ

وِ ایي هسابلِ لبثال تقواك     ضٍاثظ ذَز ضا گستطش زٌّس، زٌّس هی

ِ ظیطا افطاز زض گطٍُ .ثبضس هی طاٍاىف هٌاس ثاِ   ّبی سٌی هرتلف فاللا

 اظ ثطلطاضی توبس ثب یىسیگط ّستٌس.ی هتفبٍتی ّب ضیَُ

هابلی ٍ  ، ّابی فابعفی  واِ اًاَاؿ حوبیات    ثب تَجِ ثِ ایاي هَضاَؿ   -

ضاَز   هی ثبضس، پیطٌْبز هی اعالفبتی ثط اًتربة ًبم تجبضی تبثیطگصاض

 ثاِ ایاي هسابلِ    ، حػَالت هرتلفوٌٌسگبى ٍ ذطیساضاى هوِ هػطف

 ٍیژُ زض لحؾِ ذطیس تَجِ وبفی زاضتِ ثبضٌس.ثِ
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