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رؿتزٛی أٙیت اظ ٕٟٔتطیٗ ٘یبظٞب  ٚاٍ٘یعٞ ٜبیی ا٘ؿب٘ی اؾت .احؿبؼ ٘بأٙی ،تطؼ ٍ٘ ٚطا٘ی ٘ؿجت ث ٝآیٙسٔ ٜجٔ ٟٓقٕٛالً
حبِت ضٚا٘ی ٘بذٛقبیٙسی زض ا٘ؿبٖ ایزبز ٔی وٙس .زض پیسایف ایٗ اٍ٘یع ٜفٛأُ ٔحیغی ,ارتٕبفی ،التهبزی ،فطٍٙٞی ٚ
ؾیبؾی تأحیط ثؿیبض ظیبزی زاض٘س .یىی اظ ٕٟٔتطیٗ فٛأُ تٟسیسوٙٙس ٜحضٛض ٔطزْ زض فضبٞبی فٕٔٛی ،تطؼ یب احؿبؼ ٘بأٙی
اؾت٘ .بأٙی ٔىبٖ ٞب  ٚفضبٞبی فٕٔٛی٘ ،كبط  ٚؾالٔتی ضا زضظ٘سٌی ضٚظٔطٔ ٜرتُ ٔی وٙس  ٚثب ایزبز ٔب٘ـ ثط ؾط ضا ٜضقس
فطٍٙٞی ٔ ٚكبضوت فٕٔٛیٞ ،عیٞ ٝٙبی ظیبزی ضا ثط ربٔق ٝتحٕیُ ٔی ٕ٘بیس .أطٚظ ٜثب تٛر ٝثٌ ٝؿتطـ قٟط٘كیٙی  ٚضٚاد ٘ب
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أٙی ٞبی ارتٕبفی زض قٟطٞبٔ ،غبِقٛٔ ٝضٛؿ أٙیت ،فٛأُ ٔؤحط ثطآٖ  ٚضاٞىبضٞبی تمٛیت أٙیت زض قٟطٞب ضطٚضت یبفتٝ
اؾت  ٚایٗ ٔٛضٛؿ زض قٟطٞبی ٔطظی اظ حؿبؾیت ثیكتطی ثطذٛضزاض اؾتِ .صا ثطضؾی ِٔٛفٞ ٝبی احؿبؼ أٙیت  ٚآؾبیف وٝ
ٔس ٘ؾط ثط٘بٔ ٝضیعاٖ ارتٕبفی ٔ ٚؿِٛیٗ ٔ ٚتِٛیبٖ ثطلطاض وٙٙس ٜأٙیت زض قٟطٞب ٔی ثبقس ،ثبیس زض اِٛٚیت ثبقس .ثٕٞ ٝیٗ
زِیُ پػٞٚف حبضط ثط آٖ اؾت تب ثب ضٚیىطزی ربٔق ٝقٙبذتی ث ٝثطضؾی احؿبؼ أیٙت  ٚفٛأُ ارتٕبفی ٔؤحط ثط آٖ زض
قٟطٞبی ٔطظی ث  ٝذهٛل زض قٟط ٔطیٛاٖ ثپطزاظز .ضٚـ انّی ایٗ پػٞٚف پیٕبیكی اؾت  ٚثطای ٌطزاٚضی زازٞ ٜب اظ
پطؾكٙبٔ ٝاؾتفبزٌ ٜطزیس ٜاؾت٘ .تبیذ ٘كبٍ٘ط ایٗ اؾت و ٝثیٗ فّٕىطز ضؾب٘ٞ ٝب ،ؾطٔبی ٝارتٕبفی٘ ،مف ٘یطٚی ا٘تؾبٔی،
فضبی فیعیىی  ٚارتٕبفی قٟط  ٚپبیٍب ٜارتٕبفی– التهبزی ضاثغٔ ٝقٙبزاضی ٚرٛز زاضز ٚ .زض ٟ٘بیت ثب ٔطٚض ازثیبت تحمیك ٚ
آظٔ ٖٛفطضیٞ ٝب ث ٝاضائ ٝضاٞىبضٞبی ٔٙبؾت ثطای افعایف احؿبؼ أٙیت قٟط٘ٚساٖ ٔطیٛا٘ی پطزاذت ٝاؾت.
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ياژگان کلیدی :أٙیت ،احؿبؼ أٙیت ،أٙیت ارتٕبفی ،ؾطٔبی ٝارتٕبفی ،قٟطٞبی ٔطظی

A

مقدمٍ
أٙیت  ٚاحؿبؼ أٙیت یىی اظ ٘یبظٞبی فغطی ا٘ؿبٖ ثٛز ٚ ٜثب شات ا ٚآٔیرت ٝقس ٜاؾت ٕٛٞ ٚاضٛٔ ٜضز تٛرٔ ٝتفىطیٗ ٔىبتبت
فىطی ٔرتّف اظ رّٕ ٝفّؿف ،ٝضٚاٖ قٙبؾی ،ربٔق ٝقٙبؾی  ....ٚثٛز ٜاؾتٔ .یتٛاٖ ٌفت لسٔت قٙبذت ایٗ ٟٔبٓ ثب ٝپٟٙببی
فّٓ ثكط ثٛزٞ ٚ ٜط ارتٕبفی اظ ا٘ؿبٟ٘ب ث ٝتٙبؾت ٘یبظٞب  ٚتحٛالت ربٔقٝای و ٝزض آٖ ظ٘سٌی ٔیوٙٙس اظ آٖ ثٟطٔ ٜیثطز ٜاؾت.
ٔمِٝٛء«أٙیت»،لسضتی زض زضاظای تبضید ثكط زاضز .زض تبضید،ربٔقٝای ضا ؾطاك ٘ساضیٓ و ٝزیط ظٔب٘ی فبضك اظ زغسغٞٝب ٔ ٚقضبالت
أٙیتی ،ضٚظٌبض ضا ؾپطی وطز ٜثبقبس .زض یبه وببٚـ تجببض قٙبؾبب٘ٔ ،ٝفٟب ْٛأٙیبت ضا ٔبیتبٛاٖ زاضای لبسٔتی عبٛال٘یتبط اظ
ٔف«ْٟٛارتٕبؿ» « ٚربٔق »ٝزضیبفت ِٚی ٘رؿتیٗ ٔجبحج فّؿفی  ٚؾیبؾی زض ایٗ فطن ٝضا قببیس ثتبٛاٖ زض آحببض فالؾبفٝای
چ ٖٛافالع ٚ ٖٛاضؾغ ٛیبفت.
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زیطظٔب٘ی اؾت ؤ ٝف ْٟٛأٙیت ٔقبزَ تٟسیس ٔطظٞبی وكٛض تّمی قس ٜاؾت.أطٚظ ٜاوخبط ٔبطزْ ،ثیكبتط اظ ٘بحیبٝء ٍ٘طا٘یٟببی
ٔطتجظ ثب ظ٘سٌی ضٚظٔطّ ٜاحؿبؼ ٘بأٙی ٔیوٙٙس تب اظ تطؼ ٚلٛؿ فبرقٝای رٟب٘ی .أٙیبت قبلّی،أٙیت زضآٔبس،أٙیت اظ ثبثبت
ؾالٔت ،أٙیت ظیؿت ٔحیغی ،ایٕٙی زض ثطاثط رطائٓ  ٚرٙبیبت ٚ،ثؿیبضی ٘بأٙیٞبی زیٍبطٍ٘ ،طا٘یٟببیی ٞؿبتٙس وب ٝزض ظٔیٙبٝ
أٙیت ا٘ؿب٘ی زض ؾطتبؾط رٟبٖ احؿبؼ ٔیق٘ٛس(فّیٙمی.)138 :1378،
قبیس تب زٞ ٝٞبی اذیط ٔتفىطیٗ ارتٕبفی ،ثیٗ أٙیت  ٚاحؿبؼ أٙیت چٙساٖ تفببٚتی لبیبُ ٘جٛز٘بس ِٚبی ثب ٝزِیبُ تلییبط ٚ
تحٛالتی و ٝپؽ اظ ر ًٙرٟب٘ی ز ْٚثط رٛأـ حبوٓ ٌطزیس ٔكرم قس قس وب ٝثقبس شٙٞبی أٙیبت یقٙبی احؿببؼ أٙیبت
إٞیت غیط لبثُ ا٘ىبضی پیسا وطز ٜاؾت ،ظیطا ایٗ احؿببؼ ٘بقبی اظ تزطثبٞ ٝببی فیٙبی  ٚاوتؿببثی افبطاز اظ قبطایظ  ٚاٚضببؿ
پیطأ٘ٛی اؾت  ٚفمظ ث ٝقبذم ٞبی أٙیت لبثُ تمّیُ ٘یؿت(زالٚض.)5 :1384 ،
أٙیت ارتٕبفی ث ٝلّٕطٞٚبیی اظ ظ٘سٌی افطاز ٔطثٛط ٔی قٛز و ٝزض اضتجبط ثب زیٍط افطاز ربٔق ،ٝؾبظٔبٖ ٞب  ٚزِٚت ٔبی ثبقبس.
اوخط افطاز ربٔق ٝث ٝقٛض ٔسا ٚ ْٚزضع َٛظ٘سٌی ضٚظٔط ٜثب ایٗ لّٕطٞٚب ضٚثطٔ ٚی ق٘ٛس  ٚظ٘سٌی آٖ ٞب ٔؿتّعْ اضتجببط زض ایبٗ
لّٕطٞٚبؾت .أٙیت ٔب٘ٙس غصا ،ؾطپٙب ،ٜفكك  ...ٚاظ ٘یبظٞبی اِٚی ٚ ٝاؾبؾی ا٘ؿبٖ ٔبی ثبقبس.أٙیت زض ٔفٟب ْٛفیٙبی آٖ ا٘بساظٜ
ٌیطی فمساٖ  ٚتٟسیس فّی ٝاضظـ ٞب اؾت ،زضٔف ْٟٛشٙٞی آٖ فمساٖ احؿبؼ تطؼ اظ ایٗ و ٝچٙبیٗ اضظـ ٞببیی ٔبٛضز حّٕبٝ
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لطاض ذٛاٞس ٌطفت (ٔٛالض.)1 :2000 ،

بیان مسالٍ
تأٔیٗ احؿبؼ أٙیت ارتٕبفی تٟٙب ثب قٙبذت ضفتبضٞبیی نٛضت ٔی ٌیطز و ٝث ٝافعایف یب وبٞف أٙیت زض ؾبغح ارتٕببؿ
ٔٙزط ٔی ٌطزز .ثطذی اظ ایٗ ضفتبضٞب ٕٔىٗ اؾت زض یه ارتٕبؿ احؿبؼ ٘بأٙی ٞ ٚطاؼ ضا پسیس آٚضزٔ ٚ ٜبب٘ـ اظ تٛؾبقٝ
ضٚا٘یِ ربٔقٌ ٝطزز .چٙبٖ و ٝث٘ ٝؾط ٔی ضؾس ربٔقٛٔ ٝضز ثطضؾی ٔب ،ثب چٙبیٗ ٚضبقیتی ٔٛارب ٝقبس ٜاؾبت ٘.تیزب ٝیبه
٘ؾطذٛاٞی اظ ؾٛی ٔطوع افىبضؾٙزی زا٘كزٛیبٖ ایطاٖ( ایؿپب) ٔجیٗ ایٗ ٌفتٔ ٝی ثبقس و 81 ٝزضنس اظ ایطا٘یبٖ ث ٌٝ٘ٛ ٝای
احؿبؼ ٘بأٙی ٔی وٙٙس(والٞچیبٖ )154 :1384،زض ٘ؾطؾٙزی زیٍطی و ٝاظ ؾٛی ٘یطٚی ا٘تؾبٔی رٕٟٛضی اؾالٔی ایبطاٖ
( ٘برب) عی ؾبَ ٞبی  1384 ٚ 1383زض ذهٛل ؾٙزف ٔیعاٖ أٙیت ارتٕبفی ٔطاوع اؾبتبٖ ٞببی وكبٛض نبٛضت ٌطفتبٝ
اؾتٔ ،یبٍ٘یٗ احؿبؼ ٘بأٙی وُ ٔطاوع اؾتبٟ٘بی وكٛض  79/15قس ٜاؾت .زض ؾبَ ٔ 1384یبٍ٘یٗ ٘بأٙی ٔٛرٛز زض ربٔقٝ
ثطاثط ثب ٔ ٚ 93/1یبٍ٘یٗ احؿبؼ ٘بأٙی ،ثطاثط ثب ٔ 56/9حبؾجٌ ٝطزیس ٜاؾت (٘برب .)1383 ،زض ایٗ ثبیٗ اؾبتبٖ وطزؾبتبٖ ثبٝ
ِحبػ ٔطظی ثٛزٖ اظ ِح بػ احؿبؼ أٙتیت قٟط٘ٚساٖ اظ إٞیت ٚیػ ٜای ثطذٛضزاض اؾت .اؾتبٖ وطزؾبتبٖ اظ ِحببػ «احؿببؼ
أٙیت» زض ایطاٖ زض ضتج ٝپٙزٓ لطاض زاضز(ذبٔؿی ضئیؽ وُ زازٌؿتطی اؾتبٖ وطزؾتبٖ .)1387 ،و ٝثب تٛر ٝثبٔ ٝبطظی ثبٛزٖ
ایٗ اؾتبٖ ٘ؿجت ث ٝاؾتبٖ ٞبی زیٍط اظ احؿبؼ أٙیتی ثیكتطی ثطذٛضزاض ٔی ثبقس.
إٞیت ٔغبِق ٝزض ذهٛل فٛأُ ٔؤحط ثط احؿبؼ أٙیت ارتٕبفی ٘یع اظ ایٗ رب ٘بقی ٔی قٛز وب ٝثبس ٖٚقبٙبذت فٛأبُ
ٔؤحط ٔ ٚطتجظ ثب احؿبؼ ایٕٙی زض افطاز ،تأٔیٗ أٙیت ارتٕبفی ٘ ٚؾبٓ فٕبٔٛی زض ؾبغح رٛأبـ أىب٘پبصیط ٘رٛاٞبس ِ.بصا
قٙبذت ایٗ فٛأُ زض ایزبز احؿبؼ أٙیت ارتٕبفی ،اظ پیف قطط ٞبی اؾبؾی زض ثط٘بٔ ٝضیعی رٟت اضتمبء ؾبغح أٙیبت
ارتٕبفی زض قٟطٞب ٔی ثبقس.
أطٚظ ٜثب تٛر ٝث ٝثحج ٟٔبرطت ث ٝقٟطٞب ثٛیػ ٜوال٘كٟطٞب  ٚثٛرٛز آٔسٖ اذتالط لٔٛی ٔ -صٞجی  ٚفبال ٜٚثبط آٖ ٔؿبأِٝ
ثیىبضی ٚ ٚرٛز فضبٞبی رطْ ذیع زض قٟط  ٚپیبٔس آٖ ٞب ،آؾیت ٞب ،ا٘حطافبت ٘ ٚبٙٞزبضی ٞببی ارتٕببفی ،ثحبج أٙیبت ٚ
احؿبؼ ٘بأٙی قٟط٘ٚساٖ ث ٝزغسغ ٝثعضٌی تجسیُ قس ٜاؾتٛٔ .ضبٛؿ ٘بب أٙبی زض قبٟطٞبی ثبعضي ٘بقبی اظ آؾبیت ٞببی
ارتٕبفی زض ٖٚذٛز ربٔق ٝقٟطی اؾت ٛٔ ٚضٛؿ ٘ب أٙی زض قٟطٞبی ٔطظی ٘بقی اظ ٘ب أٙی ٞبی ثطٔ ٖٚطظی اؾت  ٚآؾیت
ٞبی زض٘ٚی زضنس وٕی اظ ٘ب أٙی قٟطٞب ضا تكىیُ ٔی زٙٞسِ .صا ثب تٛر ٝث ٝثحج تٛؾق ٝپبیساض قٟطی  ٚضؾیسٖ ثب ٝقبٟط
ؾبِٓ ثطضؾی ٔؤِفٞ ٝبی ضفب ،ٜآؾبیف  ٚأٙیت ثب تٛر ٝث ٝاٞساف ثط٘بٔ ٝضیعی قٟطی ضطٚضت ٔی یبثس ٙٔ ٚؾٛض اظ قٟط ؾبِٓ،
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قٟطی اؾت و ٝ٘ ٝفمظ ویفیت اثقبز فیعیىی ،وبِجسی  ٚظیؿت ٔحیغی قٟط ٔس٘ؾط اؾت ،ثّى ٝاثقببز ارتٕببفی ،التهببزی،
فطٍٙٞی  . . . ٚضا  ٓٞزض ثط ٔی ٌیطز .أب آٖ چ ٝزض ثط٘بٔ ٝضیعی ٞبی قٟطی ٌصقتٔ ٝكبٞسٔ ٜی قٛز رٙجٞ ٝبی فیعیىبی،
وبِجسی  ٚتب حسی التهبزی  ٚظیؿت ٔحیغی ضا ٔغبِقٔ ٝی وٙس  ٚوٕتط ث ٝرٙجٞ ٝبی ارتٕبفی  ٚفطٍٙٞی تٛر ٝزاضز  ٚایٗ
ٔٛضٛؿ اظ ز 1980 ٝٞث ٝثقس تٛرٔ ٝحبفُ فّٕی ضا ث ٝذٛز رّت ٕ٘ٛز ٜاؾت .أب زض رٛأـ رٟبٖ ؾب ْٛثحبج چٙبس ؾببِٝ
اذیط اؾت و ٝزض فُٕ وٕتط ثساٖ تٛر ٝقس ٜاؾت  ٚاٌط ا٘سن تٛرٟی زض عطحٟب  ٚثط٘بٔب ٝضیبعی ٞببی قبٟطی ثبٔ ٝؿببئُ
ارتٕبفی ٔب٘ٙس أٙیت ،ضفب ٚ ٜؾالٔت قٟط٘ٚساٖ ثٛزٔ ،ٜرتم وال٘كٟطٞب  ٚپبیترت ٞب ثٛز ٚ ٜزض ثط٘بٔ ٝضیعی ٞبی قٟطٞبی
وٛچه  ٚحبقی ٝای وٕتط ث ٝایٗ ٔٛضٛؿ پطزاذت ٝقس ٚ ٜایٗ ذٛز ثبفج افعایف آؾیت ٞبی ارتٕببفیٟٔ ،ببرطت  ... ٚقبسٜ
اؾت.
زض ایٗ ثیٗ ثب تٛر ٝثٌ ٝؿتطزٌی قٟط٘كیٙی  ٚضٚاد ٘ب أٙی ٞبی ارتٕبفی زض قٟطٞب ٔغبِقٛٔ ٝضٛؿ أٙیت ،فٛأبُ ظٔیٙبٝ
ؾبظ آٖ  ٚضاٞىبضٞبی تمٛیت أٙیت زض قٟطٞب ضطٚضت ٔی یبثس  ٚایٗ ٔٛضٛؿ زض قٟطٞبی ٔطظی و ٝثركی اظ اظ ٘ب أٙیكببٖ
ٔطثٛط ث ٝفٛأُ ذبضری  ٚثطٔ ٖٚطظی ٔی ثبقس ،ضطٚضی تط ٔی ٕ٘بیس ٚ .زض ایٗ ثیٗ ثب تٛر ٝث ٝحؿبؾیت أٙیت زض ٔطظٞبی
غطثی وكٛض ثطضؾی أٙیت زض قٟطٞبی ٔطظی اؾتبٖ وطزؾبتبٖ  ٚثرهبٛل قٟطؾبتبٖ ٔطیبٛاٖ وب ٝزض عب 8 َٛؾببَ رٙبً
تحٕیّی ٔٛضز تٟبرٓ  ٚثٕجبضاٖ وكٛض فطاق لطاض ٌطفت ٝثٛز ،إٞیت ٔی یبثس .ثٕٞ ٝیٗ ٔٙؾٛض ایٗ ٔمبِ ٝثط آٖ اؾت تب ثب ٞسف
ثطضؾی ٔیعاٖ أٙیت ارتٕبفی زض ایٗ قٟط  ٚقٙبؾبیی ضاٞىبضٞبی ٔٙبؾت ثطای اضتمبء أٙیت ارتٕبفی قٟط٘ٚساٖ ٔطیبٛاٖ ثبٝ
ٔغبِقٛٔ ٝضٛؿ ثپطزاظز.
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تعریف مفاَیم
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امىیتٔ :ف ْٟٛأٙیت ٔب٘ٙس ؾبیط ٔفبٞیٓ اؾبؾی  ٚضایذ زض فّ ْٛا٘ؿب٘ی ٘ؾیط نبّح ،فبساِت  ٚآظازی ثبب تفؿبیطٞب  ٚتقجیطٞببی
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ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ٔٛار ٝقس ٜاؾت .تقبضیف ِلٛی أٙیت فجبضتٙس اظ :زض أبٖ ثٛزٖ،آضأف  ٚآؾٛزٌی ،حفبؽت زض ٔمبثُ ذغط ،احؿببؼ
آظازی اظ تطؼ ،احؿبؼ ایٕٙی  ٚضٞبیی اظ تٟسیس .أٙیت یقٙبی زض ٔقبطو ذغبط ٘جبٛزٖ یبب اظ ذغبط ٔحبفؾبت قبسٖ .أٙیبت
ٕٞچٙببیٗ فجبببضت اؾببت اظ :ضٞبببیی اظ تطزیببس ،آظازی اظ اضببغطاة ٚ ،ثیٕٙبببوی  ٚزاقببتٗ افتٕبببز  ٚاعٕیٙبببٖ ٔٛرببٔ ٚ ٝؿببتٕط
(ٔیطفطة .)133 :1379،أٙیت زاضای اثقبز فیٙی  ٚشٙٞی – ضٚا٘ی اؾت؛ ث ٝفجبضت زیٍط أٙیت ٞبٓ قببُٔ اعٕیٙببٖ  ٚآضأبف
فیعیىی  ٓٞ ٚآضأف ضٚحی  ٚضٚا٘ی اؾت.
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احساس امىیت :ایٗ ٔف ْٟٛثٔ ٝقٙی أٙیت ضٚا٘ی ٙٔ ٚؾٛض اظ آٖ ٔیعاٖ احؿبؼ أٙیت افطاز زض پبؾرٍٛؾت و ٝثبب اؾبتفبز ٜاظ
عیف ِیىطت ؾٙزیسٔ ٜیقٛز.ثسیٟی اؾت وٕٝٞ ٝء ٔطاحُ تضٕیٗ افتجببض  ٚضٚایبی زض ٔبٛضز پطؾكبٟبی ٔطثبٛط ثب ٝاحؿببؼ
أٙیت ٘یع ٌطفت ٝاؾت (ذٛـ فط.)151 :1380 ،

A

احساس امىیت اجتماعی :احؿبؼ أٙیت ارتٕبفى ث ٝفمساٖ ٞطاؼ اظ تٟسیس قسٖ یبب ثبٔ ٝرببعط ٜافتببزٖ ٚیػٌبى ٞبب
اؾبؾى  ٚاضظـ ٞب ا٘ؿب٘ى ٘ ٚجٛز تطؼ اظ تٟسیس حمٛق  ٚآظاز ٞب ٔكطٚؿ ٌفتٔ ٝى قٛز(افكبض.)61 :1385 ،
سرمایٍ اجتماعی :1پبتٙبْ ؾطٔبی ٝارتٕبفی ضا ٔزٕٛف ٝای اظ ٔفبٞیٓ چ ٖٛافتٕبزٙٞ ،زبضٞب  ٚقجىٞ ٝب ٔبیزا٘بس وبٛٔ ٝربت
ایزبز اضتجبط ٔ ٚكبضوت ثٟی ٝٙیه ارتٕبؿ ٔیقٛز  ٚزض ٟ٘بیت ٔٙبفـ ٔتمبثُ آ٘بٖ ضا تأٔیٗ ذٛاٞس وطز(پبتٙبْ.)285 : 1380،
عملکرد رساوٍ َا  :اظ آ٘زب و ٝضؾب٘ٞ ٝببی ٍٕٞبب٘ی زض رٛأبـ أبطٚظی ٘مبف ٟٔبٓ زض فطاٌبطز ارتٕببفی قبسٖ زاض٘بس
(وّٕٙتؽ ٚ ) 1384،اوخطیت ٔطزْ اظ عطیك ضؾب٘ٞ ٝبی رٕقی اظ حٛازث  ٚاذجبض آٌبٔ ٜی ق٘ٛس .ایٗ فّٕىطز ٔی تٛا٘س  ٓٞاظ
زاذُ ٔطظٞبی یه وكٛض  ٓٞاظ ثیطٔ ٖٚطظٞبی اذجبض آٌبٔ ٜی ق٘ٛس .ایٗ فّٕىطز ٔی تٛا٘س  ٓٞاظ زاذُ ٔطظٞبی یه وكبٛض
 ٓٞاظ ثیطٔ ٖٚطظٞبی یه وكٛض تأحیطٌصاض ثبقس.
ادبیات وظری
- Social Capital
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ريیکرد سىتی:
«ضٚیىطز ؾٙتی یب ا٘فهبِی » اظ حیج تجبضقٙبؾی ،لسیٕی تطیٗ ضٚیىطز ث ٝأٙیت ضا قىُ ٔیزٞس ؤ ٝیتٛاٖ ضیكٞ ٝببی آٖ ضا
زض اِٚیٗ تزٕقبت ثكطی رؿتز ٛوطزٔ .غبثك ایٗ ضٚیىطز« ،أٙیت» ضا ٔیتٛاٖ چٙیٗ تهٛض  ٚتحسیس ٕ٘ٛزٚ :ضقیتی و ٝتٛؾبظ
لسضت ثطای نیب٘ت ٔطزْ زض لجبَ تٟسیسات ثیط٘ٚی ،تأؾیؽ ٔی ٌطزز .ایٗ ضٚیىطز اظ لبسٔتی عبٛال٘ی زض تببضید تحب َٛرٛأبـ
ثكطی ثطذٛضزاض اؾت ٘ ٚرؿتیٗ ثبض تٛؾظ ٞبثع ث ٝنٛضت ٔٙؿزٓ فطضٌ ٝطزیس ٜاؾت.
1

افالطًن :افالع ٖٛو ٝعطفساض ربٔق ٝآضٔب٘ی یب ٕٞبٖ ٔسی ٝٙفبضّ ٝثٛزٔ ،قتمس اؾت و ٝزض ٔسی ٝٙفبضّٕٞ ٝبٔ ٝبطزْ اظ أٙیبت
ارتٕبفی ثطذٛضزاض٘سٚ .ی ٔقتمس اؾت و٘ ٝجبیس اربظ ٜزاز و ٝ٘ ٝفطز  ٝ٘ ٚربٔق ٝثط زیٍطی پیكی ٌطفت ٚ ٝثطزیٍطی تؿّظ یبثٙبس
ظیطا  ٓٞفطز  ٓٞ ٚربٔق ٝزچبض ا٘حغبط  ٚتعِعَ ذٛاٙٞس قس  ٚأٙیت ٘بپسیس ذٛاٞس قس .ثٙبثطایٗ ثطای تبٔیٗ أٙیت ارتٕببفی ٚ
ضفب ٜثبیس ث ٝؾالح فّٓ ٚحىٔٛت ٔزٟع قس (ثیبت.)75 :1387،
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ارسطً :ذٛاؾتبض ٘ؾٓ ،آضأف ،أٙیت ٚ ٚضـ لٛا٘یٗ ٔقتسَ زض ربٔق ٝثٛز ٔ ٚقتمس ثٛز و ٝؾٛزاٌطی ،پب َٛپطؾبتی  ٚافبطاط
زض حطٚتٕٙسی ،فطظ٘ساٖ ٘بقبیؿت ثط ربی ٔی ٟ٘ٙس  ٚظٔیٝٙی انالح ،ثبظؾبظی  ٚأٙیت ضا اظ ثیٗ ٔیثط٘س .أ ٚقتمبس ثبٛز وب ٝزض
ثقس ؾیبؾی اٌط فس ٜای اظ ٔطزْ تٛزٞ ٜب یب اقطاف ربٔق ٝاحؿبؼ ٔؾّٔٛیت ثىٙٙس ،فّیٚ ٝضـ ؾیبؾی ٔٛرٛز ،قٛضـ ذٛاٙٞبس
وطز .اٌط اقطاف حبوٓ ثبقٙس ٘ ٚبثطاثطی ؾیبؾی ثطلطاض ٌطزز ،قٛضـ ذٛاٙٞس وطز .أب اٌط زض ربٔق ٝثطاثطی ؾیبؾی ثطلبطاض ثبقبس
 ٚاقطاف ث ٝایٗ أط افتمبز یبثٙس و :ٝحمكبٖ ضبیـ قس ٜاؾت  ٚثب افبطاز ٔقٕبِٛی یىؿببٖ زا٘ؿبت ٝقبس ٜا٘بس ،آٖ ٌبب ٜاحؿببؼ
ٔؾّٔٛیت وطز ٚ ٜفّیٚ ٝضـ ؾیبؾی ؽبِٕب٘ب ٝقبٛضـ ذٛاٙٞبس ٕ٘بٛز ٕٞ ٚبیٗ قبٛضـ ٞبب أٙیبت زاذّبی ربٔقب ٝضا اظ ثبیٗ
ٔیثطز(ثیبت.)76 :1387،
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کارکرد گرایی ساختاری
اظ زیسٌب ٜوبضوطزٌطایبٖ ؾبذتبضی ثؿتطٞبی ارتٕبفی و ٝربٔق ٝثط اؾبؼ آٟ٘ب لٛاْ  ٚزٚاْ ٔبییبثٙبس ،ثب ٝفٙبٛاٖ تِٛیبس وٙٙبسٜ
أٙیت ارتٕبفی ٔحؿٛة ٔیق٘ ٛس؛ ایٗ ثؿتطٞب ذٛز تحت تأحیط ٔتلیطٞبی وال٘ی چب ٖٛفطٙٞبً ،ؾیبؾبت ،التهببز  ٚتببضید ٚ
رٕقیت ٔ .... ٚی ثبقٙس .اٌط زض ربٔق ٝایٗ ثؿتط ث ٝنٛضت ٕٞب ًٙٞزض اضتجبعی پٛیب ثب یىسیٍط لبطاض ٌطفتب ٝثبقبٙس ،یبه حجببت
٘ؿجی زض ثحج أٙیت ارتٕبفی ثٚ ٝرٛز ذٛاٞس آٔس .أب زض نٛضت ٚرٛز قىبف  ٚیب ٌؿُ ثیٗ ٞط یه اظ ایٗ ٔتلیطٞب ،ذغبطات
ثبِم ،ٜٛأٙیت ارتٕبفی ضا تٟسیس ذٛاٞس وطزٚ .رٛز چٙیٗ ٌؿُ ٞبیی زض اغّت رٛأـ أطٚظی أطی تمطیجببً عجیقبی ثبٛز ٚ ٜثبٝ
زضربت ٔتفبٚت لبثُ ٔكبٞسٔ ٜیثبقسٞ ،ط یه اظ ایٗ ٌؿُ ٞب ث ٝزِیُ ٚیػٌیٞبی ٔٙحهط ث ٝفطزی و ٝزاض٘س ث ٝقىُ ؽبٞط ثبط
أٙیت ارتٕبفی احط ٔی ٌصاض٘س ثط ایٗ اؾبؼ ٚالقیت احؿبؼ ٘بأٙی ،ؾبذتبضی اؾت و ٝث ٝذك٘ٛت ٞببی قبٟطی ،قبىُ ٘ ٚبٛؿ
ثعٞىبضی ثؿتٍی زاضز .زض ایٗ ٔیبٖ ٔكبضوت ٔطزْ زض ایزبز ٘ؾٓ  ٚأٙیت ربٔقٔ ٝیتٛا٘س ث ٝحجبت ایٗ ذطز ٜؾیؿتٓ ٞبب وٕبه
وٙس تب ث ٝتكىیالت ذطز ٜؾیؿتٓ ٞبی ٘ؾبْ ارتٕبفی ِغٕ ٝای ٚاضز ٘كٛز.
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A

اگًست کىت
اٌٛؾت وٙت اؾبؼ ٔغبِقبتف زضثبض٘ ٜؾٓ ارتٕبفی  ٚفُّ فطٚپبقی ٘ؾٓ و ٚ ٟٗاؾتمطاض ٘ؾٓ ٘ٔ ٛبی ثبقبس .ایؿبتبیی  ٚپٛیببیی
زٔٚم ِٝٛانّی ربٔق ٝقٙبؾی وٙت ٔحؿٛة ٔی قٛزٚ .ی ربٔق ٝقٙبؾی ضا ث ٝزٔٚمِٛب ٝفٕبس ٜاؾبتبتیه (ایؿبتب)  ٚزیٙبٔیبه
(پ ٛیب) تمؿیٓ ٔیىٙس .ربٔق ٝقٙبؾی اؾتبتیه ث٘ ٝؾٓ ؾبذتبضی حبوٓ ثط ربٔقٔ ٝی پطزاظز .زض ثحبج ایؿبتبیی وب ٝوٙبت آٖ ضا
ارٕبؿ ارتٕبفی ٔی ٘بٔس ،ربٔق ٝثٔ ٝب٘ٙس یه اضٌب٘یؿٓ ظ٘س ٜزض ٘ؾطٌطفتٔ ٝیكٛز و ٝزض آٖ ثطضؾی وبضوطز یه ا٘ساْ ثس ٖٚلطاض
ٌطفتٗ آٖ زض وُ أىبٖ پصیط٘یؿت .أب ث طفىؽ ربٔق ٝقٙبؾی ایؿتب ،ربٔق ٝقٙبؾی زیٙبٔیبه ثیكبتط ثبٛٔ ٝضبٛؿ پیكبطفت ٚ
تٛؾقٔ ٝی پطزاظز .زض ٚالـ پٛیبیی ارتٕبفی فطاظ ٘ ٚكیت ٞببیی ضا وب ٝایبٗ ٘ؾبٓ ثٙیببزی پبیف اظ ضؾبیسٖ ثبٔ ٝطحّبٟ٘ ٝببیی
پٛظیتیٛیؿٓ زض ٔؿیطذٛز پیٕٛز ٜاؾت ،ثطای ٔب تطؾیٕٕی وٙس .پٛیبیی تبثـ ایؿتبیی اؾت  ٚثط اؾبؼ ٘ؾٓ ٞط ٞطربٔق ٝا٘ؿبب٘ی
-Seprational Approcach
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اؾت و ٝچٍٍ٘ٛی تبضید فٕٟیسٔ ٜی قٛز (آض )115-116 :1382 ،ٖٚوٙت فّت ٘ؾٓ ارتٕبفی ضا تٛافك شٞ ٗٞب ثط انٛا اذاللبی
ٔی زا٘س فسْ تٛافك فىطی یب ث ٝفجبضت زیٍط ٞطرٔٛطد فىطی ضا ثٙیبٖ ثی ٘ؾٕی ارتٕبفی ٔحؿٛة ٔی وطز.
ديرکیم
ثحج أٙیت ارتٕبفی اظ زیسٌب ٜديرکیم ٘یع لبثُ تفؿیط اؾت ،ث٘ ٝؾط زٚضویٓ ٘ؾٓ اذاللی یب ٚرساٖ اذاللی ٘یطٚیی اؾبت وبٝ
ثط ذٛاٞف ٞب  ٚأیبَ زض٘ٚی ا٘ؿبٖ ٟٔط ٔی ظ٘س .ایٗ ٘ؾٓ اذاللی ث ٝنٛضت ٚرساٖ رٕقی زض ٔبیآیبس  ٚأیببَ ؾبیطی ٘بپبصیط
ا٘ؿبٖ ضا وٙتطَ ٔی وٙسٚ .لتی تلییطات ؾبذتبضی (٘بقی اظ پیكطفت یب پؿطفت التهبزی) یه ؾبذت ٙٞزبضٔٙس ضا ثٞ ٝبٓ ٔبی
ضیعز ،أیبَ ؾیطی ٘بپصیط اظ لیس ٙٞزبضٞب آظاز ٔیقٛز ،أب ٔٙبثـ التهبزی  ٚارتٕبفی ثطای پبؾد ث ٝذٛاٞف ٞبٔ ،بٞیتببً ٔحبسٚز
اؾت ،فطز ٕ٘یزا٘س وٕ٘ ٝی تٛا٘س ثٞ ٝط ذٛاٞكی زؾت یبثس ،ضلبثت ثطای ضؾیسٖ ثٞ ٝسف ٞبیی زؾت ٘یبفتٙی افعایف ٔبییبثبس.
ِصت ،زض ضلبثت اؾتٞ ،سف ،زؾت ٘یبفتٙی اؾت ،وٛقف ٞب افعایف ٔییبثس ٘ ٚتیز ٝوٕتط حبنبُ ٔبیقبٛز .زض ایبٗ ٚضبقیت
قٛق ظ٘سٌی اظ ٔیبٖ ٔی ضٚز  ٚزض ٘تیز ٝظٔیٌ ٝٙطایف ث ٝا٘حطاف ٘ ٚبأٙی زض ربٔقب ٝفبطأ ٓٞبیٌبطزز وب ٝزض آٖ ٘ؾبٓ ٞببی
ارتٕبفی الظْ ٌؿیرتٔ ٝیقٛز ٘ ٚفٛش ٘ؾبضت وٙٙس ٜی ربٔق ٝثط ٌطایف ٞبی فبطزی ،وببضایی ذبٛز ضا اظ زؾبت ٔبیزٞبس .زض
حمیمت آ٘ٔٛی ثٚ ٝضقیتی زض ربٔق ٝاقبض ٜزاضز و ٝثب فمساٖ ٕٞ ٚبٍٙٞی زض ضٚاثظ ٕٞطا ٜاؾت .اظ ٘ؾبط زٚضوبیٓ ثطذبی قبطایظ
ٔٛرٛز آ٘ٔٛی ٔخُ ضقس ؾطیـ  ٚتطاوٓ رٕقیت ،فسْ تقبزَ ؾبذتبضی ثیٗ ؾٗ  ٚرٙؽ ،تٛؾق ٝی ضؾب٘ٞٝبی رٕقیٟٔ ،ببرطت
 ٚتلییطات ارتٕبفی  ٚاظ ٕٟٔ ٕٝٞتط تلییط زض فطٔ ًٙٞبزی یب فسْ تلییط فط ًٙٞغیط ٔبزی ثبفبج ٘بثؿببٔب٘ی ارتٕببفی ،ثبطٚظ
ٔكىالت زض حیبت رٕقی  ٚزض ٟ٘بیت وبٞف أٙیت فٕٔٛی  ٚثطٚظ ٘بٙٞزبضی ٞب  ٚذك٘ٛت ٔیقٛز.
ٔؿأِ ٝأٙیت ٘ ٚؾٓ ارتٕبفی ا ظ ٘مغ٘ ٝؾط ٔٙكأ ،وٕیت  ٚویفیت ،حفؼ  ٚؾبظٔبٖ یب اذتالَ زض آٖ ،وب٘ ٖٛتٛر ٝزٚضویٓ اؾبت.
ث٘ ٝؾط زٚضویٓٔ ،جٙبی ٘ؾٓ ربٔق( ٝأٙیت ارتٕبفی) فبُٔ اذاللی اؾت ٘ ٝؾیبؾی یب التهبزی ٘ ... ٚؾٓ ،فطاٌبطزی غیبط اضازی
اؾت و ٝاظ زض ٖٚربٔق ٝذٛز ث ٝذٛز ٔی رٛقس ،آ٘چ ٝحبفؼ ٘ؾٓ اؾت ،فٙهطی اذاللی اؾت و ٝثط ایٗ اؾبؼ اؾتحىبْ اذالق
ث ٝفٛٙاٖ پبی٘ ٝؾٓ ارتٕبفی زض ا٘سیك ٝزٚضویٓ ٔؿتّعْ اؾتحىبْ لٛافس ،اضظـٞب ٙٞ ٚزبضٞب  ٚفٙبنط آٖ یقٙی التبساض ،تمبسؼ ٚ
ٔغّٛثیت آٟ٘ب ،تمٛیت ضٚاثظ ارتٕبفی  ٚا٘ؿب٘یٚ ،رٛز آظازی تٛأْ ثب آٌبٞی ثطای ٌؿتطـ ٔكبضوت زاٚعّجب٘ٔ ٝبطزْ زض تٕؿبه
ث ٝاضظـ ٞب اؾت .زض ٚالـ ،فهبض ٜأٙیت ارتٕبفی زض ربٔق ٝثطلطاضی ضٚاثظ ارتٕبفیٚ ،فبق ارتٕبفی ٔ ٚكببضوت ٔطزٔبی اؾبت
(احٕسی  ٚزیٍطاٖ.)28 :1386،
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مرتًنٞ 1سف ذٛز ضا وكف ایٗ ٘ىتٔ ٝی زا٘س و ٝثطذی ؾبذتبضٞبی ارتٕبفی ،چٍ ٝ٘ٛفكبض ٔقیٙی ضا ثط ثقضی اظ افطاز ث ٝرببی
ٕٛٙٞایی٘ ،بٕٛٙٞا ٔی ق٘ٛس .ا ٚضیك ٝفسْ أٙیت ارتٕبفی ضا زض قىبف ٔیبٖ ز ٚفٙهط اؾبؾی ؾبذتبض فطٍٙٞی رؿتزٔ ٛی وٙس.
فٙهط ا َٚاٞساف  ٚفٙهط ز ْٚقیٞ ٜٛب ،ضاٟٞب ٙٞ ٚزبضٞبی ٔكطٚؿ ضؾیسٖ ث ٝاٞساف ٔیثبقبس .زض ٘ؾطیبٔ ٝطتب ٖٛربٔقبٚ ٝلتبی

A

زچبض ٘بأٙی ٔیقٛز و ٝتقسَ ٔیبٖ اٞساف  ٚاضظـ ٞبی فطٍٙٞی ثب ضاٟٞب  ٚأىب٘بت ارتٕبفی ث ٓٞ ٝثطیعز ،ثبٝعبٛضی وب ٝافبطاز
ربٔق ٝلبزض ٘جبقٙس اظ عطیك ٙٞزبضٞبی ٔٛضز پصیطـ ربٔق ٚ ٝأىب٘بت ٚ ٚؾبیُ ٔزبظ ث ٝاٞساف ٔ ٚغّٛة ٞبی فطٍٙٞبی ربٔقبٝ
زؾت یبثٙس  ٚزض ٘تیز ٝایٗ فسْ تقبزَ ؾبذتبضی ،ظٔی ٝٙارتٕبفی ثطای ثطٚظ ضفتبضٞبی ٘بثٟٙزبض  ٚا٘حطافببت ارتٕببفی ضا فبطآٞ
ٔی وٙس  ٚأٙیت اذاللی  ٚارتٕبفی ربٔق ٝؾّت ذٛاٞس قس.
ريیکردَای مدرن امىیت
زض زٚضٟٞبی ثقس ،ضٚیىطزٞبی ٔسضٖ  ٚآضاء ا٘تمبزی إٞیت حٕبیت اظ ا٘ؿبٖ ٞب یب ٔحیظ ضا یبزآٚض قس٘س  ٚثط ٔطارـ أٙیتبی
ٔتقسزی تأویس وطز٘س(ثیٍّیٗ .)210 :2003 ،زض ٚالـ ضٚیىطزٞبی ا٘تمبزی٘ ،رؿت ،تمسْ فٙبنط ٘ؾبٔی  ٚزِٚت ضا ٔٛضز ا٘تمبز
لطاض زاز٘س (ثیٍّیٗٔ .)38 :1999 ،غبِقبت ا٘تمبزی زض حٛظ ٜأٙیت ،ثٚ ٝؾیٌّ ٝؿتطـ  ٚفٕك ثركیسٖ ثٔ ٝف ْٟٛأٙیت  ٚضز
ربیٍب ٜثطتط زِٚت ثٔ ٝخبثٔ ٝطرـ  ٓٞ ٚفبُٔ  ٚوبضٌعاض أٙیت ٝ٘ ،تٟٙب تٛا٘ؿت ٔؿیطی ضا و ٝزض آٖ ٔطرـ أٙیت ثب ٝنبٛضت
-Merton
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ؾٙتی تهٛض ٔی قس تلییط زٞس ،ثّى ٝاٞساف ٘ ٚمغ٘ ٝؾطات ٔغبِقبت والؾیه أٙیت ضا ٘یع زٌطٌ ٖٛؾبذت (ثیٍّیٗ  ،ثٛث ؛
ر٘ٛع )155 :1998 ،
مًالر
ٔٛالض ثحج ذٛز زض ثبة أٙیت ارتٕبفی ضا ثب قطح اقىبَ ٔتفبٚت آغبظ ٔیٕ٘بیبس .أ ٚقتمبس اؾبت أٙیبت زض ؾب ٝقبىُ ّٔبی،
ارتٕبفی  ٚا٘ؿب٘ی ٚرٛز زاضز و ٝپبؾد ث ٝؾٛاَ اؾبؾی أٙیت ثطای چ ٝوؿی یب ثیبٖ زیٍط ٞسف ٔطرـ أٙیت زض ٞطیه اظ ایٗ
اقىبَ ٔتفبٚت اؾت  ٚث ٝتٙبؾت تفبٚت زض ٔطرـ أٙیت ،تٟسیسات ٘یع ٔتفبٚت ذٛاٙٞس ثٛز.
ٔٙؾٛض ٔٛالض اظ أٙیت ّٔی حفؼ ٔطزْ یه وكٛض زض ٔمبثُ تٟسیس فیعیىی یه وكٛض زیٍط  ٚزض ٔقٙبی ٚؾیقتط آٖ حفؼ ٔٙببفـ
ٌ٘ٛبٌ ٖٛزِٚت حبوٓ زض ثطاثط ٘جٛز تٟسیس أٙیت ث ٝاضظـ ٞبی اؾبؾی اؾتٛٔ .الض ٔطرـ أٙیت ا٘ؿبب٘ی ضا فبطز زا٘ؿبت ٚ ٝآٖ ضا
ظٔب٘ی تحممی یبفتٙی ٔیزا٘س و ٝا٘ؿبٟ٘ب ذٛز ضا اظ تٟسیساتی چ ٖٛثیٕبضی ،ذكب٘ٛت ٔزطٔب٘ب ،ٝفزببیـ عجیقبی٘ ،ببثٛزی ،آظازی
ٞبی ٔس٘ی ،تٙعَ ضتج ،ٝتحمیط زض ا٘ؾبض فٕٔٛی  ...ٚآظاز  ٚایٕٗ حؽ وٙٙس .ث٘ ٝؾط ٔٛالض أٙیت ارتٕبفی ٔمِٝٛای اؾت و ٝافبطاز
 ٚزِٚت ثٕٞ ٝطا ٜیىسیٍط زض تأٔیٗ آٖ ؾٟیٓ  ٚقطیه ٞؿتٙس  ٚاظ ایٗ ض ٚث ٝتسضیذ ٍٕٞ ٚبْ ثب غیط لبثُ تفىیه قسٖ زِٚبت ٚ
ربٔق ٝاظ یىسیٍطٕٞ ،یٗ حبِت زض ذهٛل ٘بأٙی آٖ زٔ ٚهساق پیسا ٔی وٙس.
اظ ٘ؾط ٔٛالض أٙیت رٛأـ آقىبضا ثب أٙیت ؾیبؾی پی٘ٛس زاضز أب اظ آٖ رسا ٘یؿت .أٙیت ؾیبؾی ث ٝحجببت ؾببظٔب٘ی وكبٛضٞب،
زِٚت ٚایسئِٛٛغی و ٝث ٝزِٚت ٚحىٔٛت ٞب ٔكطٚفیت ٔی ثركٙس ٔطثٛط ٔی قٛز ،أب أٙیت ارتٕببفی ثب ٝثمببی ٌبطٞ ٜٚببی
ارتٕبفی تٛر ٝزاضز و ٝث ٝرٟت اقتطان افضبی آٖ زض ا٘سیك ،ٝاحؿبؼ  ٚافٕبَ  ٚوّیت یىپبضچ ٝای ضا تكىیُ ٔی زٙٞبس وبٝ
اظ آٖ ث ٝفٛٙاٖ ٛٞیت یبز ٔی قٛز« .أٙیت زِٚت زض ثطٌیط٘س ٜحبوٕیت ث ٝفٛٙاٖ ٔقیبض ٟ٘بیی حبوٕیت ث ٝفٛٙاٖ ٔقیببض ٟ٘ببیی
ذٛز اؾت أب أٙیت ارتٕبفی زض ثطٌیط٘سٛٞ ٜیت ٞ ٚط ز ٚآ٘بٖ ثط ثمب زالِت زاض٘س» (٘ٛیس٘یب.)61 :1382 ،
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أٙیت ارتٕبفی اظ ٘ؾط ثٛظاٖ ث ٝحفؼ ٚیػٌی ٞبیی اقبض ٜزاضز و ٝثط اؾببؼ آٖ ،افبطاز ذبٛز ضا ثب ٝفٙبٛاٖ فضب ٛیبه ٌبطٜٚ
ارتٕبفی لّٕساز ٔی وٙٙس ،یب ث ٝفجبضتی ،ثب رٙجٞ ٝبیی اظ ظ٘سٌی فطز اضتجبط پیبسا ٔیىٙبس وبٛٞ: ٝیبت ٌطٞٚبی ا ٚضا قبىُ
ٔیسٞس (ثٛظاٖ ٚ ٚیٛض .)4-5 ،1998 ،ثٛظاٖ أٙیت ارتٕبفی ضا ثب لبثّیت ٞب  ٚتٛإ٘ٙسیٟبی یبه ارتٕببؿ زض ضاؾبتبی حفبؽبت اظ
اٍِٞٛبی ؾٙتی ظثبٖ ،فطٔ ،ًٙٞصٞتٛٞ ،یت  ٚفطف ّٔی قبذم ؾبظی وطز ٚ ٜاظ ایٗ ٍ٘بب ٜحفبؽبت اظ فٙبنبط انبّی ا٘ؿبزبْ
ارتٕبفی ضا قطط تحمك أٙیت ثطای ثمبء  ٚتسا ْٚربٔقٔ ٝیزا٘س.
ثٛظاٖ ثحج ذٛز ضا زض ثبة أٙیت ارتٕبفی ثب ثیبٖ ٔقٙبی اضٌب٘یىی ٟ٘فت ٝزض ایٗ تئٛضی آغببظ ٔبی وٙبس ٔ ٚقتمبس اؾبت ظٔبب٘ی
أٙیت ارتٕبفی ٔغطح ذٛاٞس ثٛز و٘ ٝیطٚی ثبِم ٜٛثبِفقّی ث ٝفٛٙاٖ تٟسیسی ثطای ٛٞیت افطاز ربٔقٚ ٝرٛز زاقت ٝثبقس .أٙیت
ارتٕبفی اظ ٘ؾط ثٛظاٖ ث ٝحفؼ ٔزٕٛؿ ٚیػٌی ٞبیی اضربؿ زاضز و ٝثط ٔجٙبی آٖ افبطاز ذٛزقببٖ ضا ثب ٝفٙبٛاٖ فضب ٛیبه ٌبطٜٚ
ارتٕبفی لّٕساز ٔی وٙٙس یب ث ٝثیبٖ زیٍط ٔقغٛف ث ٝرٙجٞٝبیی اظ ظ٘سٌی فطز ٔیٌطزز وٛٞ ٝیت ٌطٞٚی ا ٚضا ؾبٔبٖ ٔیثركس.
ثٙبثطایٗ ٞط فبُٔ  ٚپسیسٞبی و ٝثبفج ایزبز اذتالَ زض احؿبؼ تقّك ٕٞ ٚجؿتٍی افضبء یه ٌطٌ ٜٚطزز ،زض ٚالـ ٛٞیت آٖ
ٌط ٜٚضا ثٔ ٝربعط ٜا٘ساذت ٚ ٝتٟسیسی ثطای أٙیت ارتٕبفی آٖ لّٕساز ٔی ٌطزز (ثٛظاٖ.)3 :2000 ،
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ريش ضىاسی تحقیق
تحمیك حبضط ث ٝضٚـ پ یٕبیكی  ٚثب اؾتفبز ٜاظ اثعاض پطؾكٙبٔ ٝنٛضت ٌطفت ٝاؾت وٚ ٝاحس تحّیبُ آٖ افبطاز ثببالی  15ؾببَ
ؾبوٗ زض قٟط ٔطظی ٔطیٛاٖ تكىیُ ٔی زٞسٛٔ ٕٝ٘ٛ٘ .ضز ٔغبِق٘ 370 ٝفط اظ رٕقیت  15ؾبَ ث ٝثبالی قٟطؾتبٖ ٔطیبٛاٖ ٔبی
ثبقس و ٝثب ضٚـ ٌٕ٘ ٝ٘ٛیطی ذٛق ٝای چٙس ٔطحّ ٝای ا٘تربة ٌطزیس ٜاؾت .ثطای حه َٛضٚایی ) ( Validityلبثُ لجب،َٛ
ٔبزٞ ٜبی ٔطثٛط زض اذتیبض نبحجٙؾطاٖ لطاض ٌطفت ٚ ٝپؽ اظ زاٚضی ایكبٖ  ٚحه َٛضٚایی ٔحتٛایی ،زض ایٗ تحمیك ثب ٝوببض
ثؿت ٝقس ٜاؾت .رٟت اعٕیٙبٖ اظ پبیبیی ( )Reliabilityاثعاض تحمیك ،اظ ضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .فطضبیٝ
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ٞبی ایٗ پػٞٚف فجبضتٙس اظ :ضاثغ ٝثیٗ رٙؽ ،ؾٗ ،فّٕىطز ضؾبب٘ٞ ٝبب ،ؾبطٔبی ٝارتٕببفی٘ ،مبف ٘یطٞٚببی ا٘تؾببٔی ،فضببی
فیعیىی  ٚارتٕبفی قٟط  ٚپبیٍب ٜارتٕبفی – التهبزی ثب أٙیت ارتٕبفی ٔی ثبقس.
رس َٚقٕبضٔ )1( ٜحبؾج ٝضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ
٘بْ ٔتلیط

ضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ

فّٕىطز ضؾب٘ٞ ٝب

0/87

ؾطٔبی ٝارتٕبفی

0/93

٘مف ٘یطٞٚبی ا٘تؾبٔی

0/76

فضبی فیعیىی  ٚارتٕبفی قٟط

0/60

پبیٍب ٜارتٕبفی – التهبزی

0/67

أٙیت رب٘ی

0/88

أٙیت ٔبِی

0/77

أٙیت ؾیبؾی

0/91

احؿبؼ أٙیت ارتٕبفی( ٔزٕٛؿ اثقبز ؾٌ ٝب٘ ٝأٙیت)

0/89
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وتایج ي یافتٍ َای تحقیق
آمار تًصیفی
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یبفتٞ ٝبی تٛنیفی ث ٝزؾت آٔس٘ ٜكبٖ ٔی زٞس ؤ ٝیبٍ٘یٗ ؾٗ پبؾرٍٛیبٖ  35/34ؾبَ ،ذساوخط ؾبٗ  ٚ 70حبسالُ آٖ 16
ؾبَ ٔی ثبقس 56/5 .زضنس وُ پبؾرٍٛیبٖ ضا ٔطزاٖ  43/5 ٚزض 5ضا ظ٘بٖ تكىیُ ٔی زٙٞسٔ .یبٍ٘یٗ احؿبؼ أٙیبت ارتٕببفی
پبؾرٍٛیبٖ ٔ 53/7ی ثبقس .آٖ چ ٝزض ایٗ ٔیبٖ لبثُ تٛر ٝاؾت؛ تفبٚت ٔیبٍ٘یٗ احؿبؼ أٙیت پبؾرٍٛیبٖ زض ؾ ٝثقس ٔتلیبط
ٚاثؿت ٝاؾت .ثسیٗ تطتیت و ٝافطاز پبؾرٍ ٛزض أٙیت ٔبِی  16/7اظ وٕتطیٗ ٔیعاٖ احؿبؼ أٙیت ثطذٛضزاض٘بس .پبؽ اظ آٖ وبٓ
تطیٗ احؿبؼ أٙیت ٔطثٛط ث ٝأٙیت ؾیبؾی ثب  20/4آٖ ٞب ثٛز ٚ ٜثیف تطیٗ احؿبؼ أٙیت زض ثیٗ اثقبز ٔٙیبت ٔطثبٛط ثبٝ
أٙیت رب٘ی ثب ٔ 23/2ی ثبقس .ایٗ ٘تبیذ ث ٝعٛض ٔفهُ زض رس َٚظیط زضد ٌطزیس ٜاؾت.
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رس َٚقٕبضٔ ) 2( ٜطثٛط ثب آٔبضٞبی تٛنیفی ٔتلیط ٚاثؿت ٝتحمیك (احؿبؼ أٙیت ارتٕبفی)

A

أٙیت ؾیبؾی

آٔبضٞبی تٛنیفی

احؿبؼ أٙیت ارتٕبفی

أٙیت رب٘ی

أٙیت ٔبِی

ٔیبٍ٘یٗ

53/7

23/2

16/7

ا٘حطاف ٔقیبض

12/725

6/412

5/490

7/171

ٚاضیب٘ؽ

222/893

32/216

30/147

77/621

حسالُ

0/22

0/6

0/4

0/8

حساوخط

107

0/43

0/28

0/51

20/4

آمار استباطی
رابطٍ بیه سه ي احساس امىیت اجتماعی
رسٔ )3 َٚطثٛط ث ٝضاثغ ٝثیٗ ؾٗ  ٚاحؿبؼ أٙیت ارتٕبفی

www.SID.ir

ٔتلیط

ضطیت پیطؾٖٛ

ؾغح ٔقٙی زاضی

ؾٗ

0/043

0/733
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٘تبیذ حبنُ اظ آظٔ ٖٛضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾ ،ٖٛچ ٖٛؾغح ٔقٙبزاضی آٖ ثطاثط ثب ( )0/733ثیكتط اظ ٔ )0/05بی ثبقبس ٔؤیبس
آٖ اؾت و ٝؾٗ افطاز تأحیط چٙسا٘ی ثط احؿبؼ أٙیت ارتٕبفی آٖ ٞب ٘ساضز .ثسیٗ ٔقٙی و ٝافطاز ؾٙیٗ ٔرتّف ،اظ احؿببؼ
أٙیت ارتٕبفی ٘ؿجتبً یىؿب٘ی ثطذٛضزاض٘س.
رابطٍ بیه جىس ي احساس امىیت اجتماعی
رس )4 َٚآظٔ ٖٛتفبٚت ٔیبٍ٘یٗ (ٔ )T-Testتلیط احؿبؼ أٙیت ارتٕبفی
رٙؽ

T

زضر ٝآظازی

ؾغح ٔقٙیزاضی

ٚاضیب٘ؽ ٞبی ثطاثط

- 1/320

354

0/213

اذتالف ٔیبٍ٘یٗ
-2/176

D
I

ثطای ؾٙزف ضاثغ ٝؾٗ ثب احؿبؼ أٙیت ارتٕبفی اظ آظٔ ٖٛتفبٚت ٔیبٍ٘یٗ ( )T-Testاؾتفبز ٜقس ٜاؾبت٘ .تببیذ ثب ٝزؾبت
آٔس ٜاظ آظٔ ٖٛتفبٚت ٔیبٍ٘یٗ ثیبٍ٘طآٖ اؾت و ٝؾغح ٔقٙیزاضی ث ٝزؾت آٔس )Sig = 0/213( ٜثیكتط اظ آِفبی (  = 0/05
) تحمیك ٔیثبقس .پؽ ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ زٔ ٚتلیط ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبضی ٔٛضز ٔغبِق ٝتفبٚت ٔقٙیزاضی ٚرٛز ٘ساضز .ایٗ أط زض رس٘ َٚكببٖ
زاز ٜقس ٜاؾت .أب زض تحّیُ اضتجبط ٔتلیط رٙؽ ثب اثقبز ؾٌ ٝب٘ٔ ٝتلیط ٚاثؿت٘ ،ٝتبیذ حبوی اظ آٖ اؾت وب ٝرٙؿبیت فبطز
تٟٙب زض أٙیت رب٘ی (ثقس رب٘ی ٔتلیط ٚاثؿت ،)ٝإٞیت ذٛز ضا ٘كبٖ ٔی زٞس ٔ ٚیبٍ٘یٗ أٙیت رب٘ی ،ثیٗ ز ٚرٙؽ ثبب ٞبٓ
ٔتفبٚت ٔی ثبقس ث ٝایٗ نٛضت و ٝزض ٔمبیؿ ٝی ثیٗ ز ٚرٙؽ ،ظ٘بٖ ٘ؿجت ثٔ ٝطزاٖ اظ أٙیت رب٘ی وٕتطی ثطذٛضزاض٘س.

S
f

o
e

رابطٍ بیه عملکرد رساوٍ َا ي احساس امىیت اجتماعی

رسٔ )5 َٚطثٛط ث ٝضاثغ ٝثیٗ فّٕىطز ضؾب٘ٞ ٝب  ٚاحؿبؼ أٙیت ارتٕبفی
ٔتلیط

ضطیت پیطؾٖٛ

فّٕىطز ضؾب٘ٞ ٝب

0/280

v
i
h

ؾغح ٔقٙی زاضی
0/001

٘تبیذ حبنُ اظ آظٔ ٖٛضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾ ،ٖٛچ ٖٛؾغح ٔقٙبزاضی آٖ ثطاثط ثب ( ٚ )0/001وٕتط اظ ٔ )0/05ی ثبقس ٔؤیبس
آٖ اؾت و ٝفّٕىطز ضؾب٘ٞ ٝب ثط احؿبؼ أٙیت ارتٕبفی پبؾرٍٛیبٖ تأحیط زاضز .ثسیٗ ٔقٙی فّٕىبطز ضؾبب٘ٞ ٝبب ثبط احؿببؼ
أٙیت قٟط٘ٚساٖ ٔٛحط ٔی ثبقس.
رس٘ )6 َٚتبیذ آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی پیطؾ ٖٛثیٗ اثقبز ٔتلیط فّٕىطز ضؾب٘ٞٝب  ٚاثقبز احؿبؼ أٙیت
ٔتلیط
ٔبِی
رب٘ی
ؾیبؾی

c
r

ذبضری

زاذّی

A

0/325

ضطیت ٞجؿتٍی پیطؾٖٛ

0/198

ضاثغٔ ٝقٙی زاضی

0/000

ضطیت ٞجؿتٍی پیطؾٖٛ

0/199

- 0/008

ضاثغٔ ٝقٙی زاضی

0/066

0/879

ضطیت ٞجؿتٍی پیطؾٖٛ

0/203

- 0/111

ضاثغٔ ٝقٙی زاضی

0/001

0/030

0/002

ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزض رس َٚثبال ٔكبٞسٔ ٜیقٛز ،ضاثغ ٝاثقبز احؿبؼ أٙیت (ٔبِی ،رب٘ی  ٚؾیبؾی) ثب فّٕىطز ضؾب٘ ٝزاذّی زض ثقبس
ٔبِی احؿببؼ أٙیبت (ٔمبساض ٚ 0/198;rؾبغح ٔقٙبیزاضی; ٚ )0/000زض ثقبس ؾیبؾبی احؿببؼ أٙیبت (ٔمبساضٚ 0/203;r
ؾغحٔقٙیزاضی;ٔ )0/ 001قٙبزاض ٌطزیس  ٚزض ثقس رب٘ی احؿبؼ أٙیبت (ٔمبساض ٚ 0/066;rؾبغحٔقٙبیزاضی; )0/199ضاثغبٝ
ٔقٙبزاضی ث ٝزؾت ٘یبٔس ٚ .ضاثغ ٝاثقبز احؿبؼ أٙیت(ٔبِی ،رب٘ی  ٚؾیبؾی) ثب فّٕىطز ضؾب٘ ٝذببضری زض ثقبس ٔببِی احؿببؼ
أٙیت (ٔمساض ٚ 0/161;rؾغح ٔقٙیزاضی;ٔ )0/002قٙبزاض ٌطزیس  ٚزض ثقس رب٘ی احؿببؼ أٙیبت (ٔمبساض ٚ -0/008;rؾبغح
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ٔقٙببیزاضی; )0/879ضاثغببٔ ٝقٙبببزاضی ثبب ٝزؾببت ٘یبٔببسِٚ .ببی زض ثقببس ؾیبؾببی احؿبببؼ أٙیببت (ٔمببساض ٚ -0/111;rؾببغح
ٔقٙیزاضی; )0/030ایٗ ضاثغٔ ٝقىٛؼ ٔ ٚقٙبزاض ٌطزیس.
رابطٍ بیه سرمایٍ اجتماعی ي احساس امىیت اجتماعی
رس٘ ) 7 َٚتبیذ آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی پیطؾ ٖٛثیٗ ٔتلیط ؾطٔبی ٝارتٕبفی  ٚاحؿبؼ أٙیت
ٔتلیط

ضطیت پیطؾٖٛ

ؾغح ٔقٙی زاضی

ؾطٔبی ٝارتٕبفی

0/285

0/000

٘تبیذ حبنُ اظ آظٔ ٖٛضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾ ،ٖٛچ ٖٛؾغح ٔقٙبزاضی آٖ ثطاثط ثب ( ٚ )0/000وٕتط اظ ٔ )0/05ی ثبقس ٔؤیبس
آٖ اؾت و ٝؾطٔبی ٝارتٕبفی ثط احؿبؼ أٙیت ارتٕبفی پبؾرٍٛیبٖ تأحیط زاضز .ثسیٗ ٔقٙی و ٝؾطٔبی ٝارتٕببفی قبٟط٘ٚساٖ
ثط احؿبؼ أٙیت قٟط٘ٚساٖ تأحیط زاضز.

D
I

رس٘ )8 َٚتبیذ آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی پیطؾ ٖٛثیٗ اثقبز ٔتلیط ؾطٔبی ٝارتٕبفی  ٚاثقبز احؿبؼ أٙیت
ٔتلیط
ٔبِی
رب٘ی
ؾیبؾی

S
f

ضٚاثظ

افتٕبز

ٔكبضوت

ضطیت ٞجؿتٍی پیطؾٖٛ

0/083

0/123

0/097

ضاثغٔ ٝقٙی زاضی

0/214

0/040

0/058

0/117

0/126

0/067

0/002

0/004

0/367

0/033

0/131

0/086

0/010

0/094

o
e

ضطیت ٞجؿتٍی پیطؾٖٛ
ضاثغٔ ٝقٙی زاضی

ضطیت ٞجؿتٍی پیطؾٖٛ
ضاثغٔ ٝقٙی زاضی

v
i
h
0/525

ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزض رس َٚثبال ٔكبٞسٔ ٜی قٛز ،ضاثغ ٝثقس ٔبِی احؿبؼ أٙیت ثب اثقبز ؾبطٔبی ٝارتٕببفی ثب ٝتطتیبت ثبسیٗ لبطاض
ٔیثبقس :ضٚاثظ(ٔمساض ٚ 0/083;rؾبغح ٔقٙبیزاضی;ٔ ٚ )0/214كببضوت(ٔمساض ٚ 0/097;rؾبغح ٔقٙبیزاضی; )0/058ثبسٖٚ
ضاثغببٝی ٔقٙبببزاضی  ٚافتٕبز(ٔمببساض ٚ 0/123;rؾببغح ٔقٙببیزاضی;ٔ )0/040قٙبببزاض ٌطزیببس؛ ثقببس رببب٘ی احؿبببؼ أٙیببت ثببب
ضٚاثظ(ٔمساض ٚ 0/117;rؾغحٔقٙیزاضی; ،)0/002افتٕبز(ٔمساض ٚ 0/126;rؾغح ٔقٙیزاضی;ٔ )0/004قٙبزاض  ٚثب ثقس ٔكببضوت
(ٔمببساض ٚ 0/067;rؾببغح ٔقٙببیزاضی; )0/367ثببس ٖٚضاثغببٝی ٔقٙبببزاضی ٌطزیببس ثقببس ؾیبؾببی احؿبببؼ أٙیببت ثببب ثقببس
افتٕبز(ٔمساض ٚ 0/131;rؾغحٔقٙی زاضی;ٔ )0/010قٙبزاض  ٚثب ضٚاثظ(ٔمساض ٚ 0/033;rؾبغح ٔقٙبیزاضی;ٔ ٚ )0/525كببضوت
(ٔمساض ٚ 0/086;rؾغح ٔقٙیزاضی; )0/094ثس ٖٚضاثغٝی ٔقٙبزاضی ٌطزیس.

c
r

A

رابطٍ وقص ویريی اوتظامی ي احساس امىیت اجتماعی
رس٘ )7 َٚتبیذ آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی پیطؾ ٖٛثیٗ ٔتلیط ٘مف ٘یطٚی ا٘تؾبٔی  ٚاحؿبؼ أٙیت
ٔتلیط

ضطیت پیطؾٖٛ

ؾغح ٔقٙی زاضی

٘مف ٘یطٚی ا٘تؾبٔی

0/153

0/002

٘تببیذ حبنبُ اظ آظٔب ٖٛضبطیت ٕٞجؿبتٍی پیطؾب ،ٖٛثبب تٛرهب ٝثب٘ ٝتببیذ ایبٗ آظٔبٔ ( ٖٛمبساض ٚ 0/153 ; rؾبغح ٔقٙبی
زاضی;ٔ ،)0/002ی تٛاٖ اشفبٖ زاقت و ٝثیٗ ٘مف ٘یطٚی ا٘تؾبٔی  ٚاحؿبؼ أٙیت ثب اعٕیٙبٖ الظْ ضاثغبٔ ٝقٙببزاض ٔ ٚؿبتمیٓ
ثطلطاض اؾت .یقٙی ٞط چ ٝافطاز ٘مف ٘یطٚی ا٘تؾبٔی ضا زض ظ٘سٌی ٔ ٚحّ ٝذٛز پط ضً٘ تط احؿبؼ ٔیوٙٙس ،اظ احؿببؼ أٙیبت
ثیكتطی ٘یع ثطذٛضزاض ٞؿتٙس  ٚثبِقىؽ.
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رس٘ )8 َٚتبیذ آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی پیطؾ ٖٛثیٗ اثقبز ٔتلیط ٘مف ٘یطٚی ا٘تؾبٔی  ٚاثقبز احؿبؼ أٙیت
٘مف ٘یطٚی ا٘تؾبٔی

ٔتلیط
ٔبِی
رب٘ی
ؾیبؾی

D
I

ضطیت ٞجؿتٍی پیطؾٖٛ

0/098

ضاثغٔ ٝقٙی زاضی

0/055

ضطیت ٞجؿتٍی پیطؾٖٛ

0/043

ضاثغٔ ٝقٙی زاضی

0/396

ضطیت ٞجؿتٍی پیطؾٖٛ

0/117

ضاثغٔ ٝقٙی زاضی

0/021

ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزض رسٔ )127-5( َٚكبٞسٔ ٜی قٛز ،ثقس ٔبِی احؿبؼ أٙیت ثب ٘مف ٘یطٚی ا٘تؾببٔی (ٔمبساض ٚ 0/098;rؾبغح
ٔقٙیزاضی;ٔ )0/055قٙبزاض  ٚثقس رب٘ی احؿبؼ أٙیت ثب ٘مف ٘یطٚی ا٘تؾببٔی (ٔمبساض ٚ - 0/013;rؾبغح ٔقٙبیزاضی;/801
٘كس .أب ثقس فىطی احؿبؼ أٙیت ثب ٘مف ٘یطٚی ا٘تؾبٔی (ٔمساض ٚ 0/117;rؾغح ٔقٙیزاضی;ٔ )0/021قٙبزاض ٌطزیس.

S
f

رابطٍ بیه فضبی فیعیىی  ٚارتٕبفی قٟط ي احساس امىیت اجتماعی
رسٔ )9 َٚطثٛط ث ٝضاثغ ٝثیٗ فضبی فیعیىی  ٚارتٕبفی قٟط  ٚاحؿبؼ أٙیت ارتٕبفی
ٔتلیط

o
e

ضطیت پیطؾٖٛ

ؾغح ٔقٙی زاضی

0/165

0/003

فضبی فیعیىی  ٚارتٕبفی قٟط

٘تبیذ حبنُ اظ آظٔ ٖٛضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾ ،ٖٛچ ٖٛؾغح ٔقٙبزاضی آٖ ثطاثط ثب ( ٚ )0/003وٕتط اظ ٔ )0/05ی ثبقس ٔؤیبس
آٖ اؾت و ٝفضبی فیعیىی  ٚارتٕبفی قٟط ثط احؿبؼ أٙیت ارتٕبفی پبؾرٍٛیبٖ تأحیط زاضز .ثبسیٗ ٔقٙبی وب ٝثبیٗ فضببی
فیعیىی  ٚارتٕبفی قٟط  ٚاحؿبؼ أٙیت ارتٕبفی ضاثغٔ ٝقٙبزاضی ٚرٛز زاضز.

v
i
h

رس٘ )10 َٚتبیذ آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی پیطؾ ٖٛثیٗ اثقبز ٔتلیط فضبی فیعیىی  ٚارتٕبفی قٟط  ٚاثقبز احؿبؼ أٙیت
ٔتلیط
ٔبِی
رب٘ی
ؾیبؾی

c
r

فیعیىی

ارتٕبفی
0/267

ضطیت ٞجؿتٍی پیطؾٖٛ

0/226

ضاثغٔ ٝقٙی زاضی

0/000

ضطیت ٞجؿتٍی پیطؾٖٛ

0/112

ضاثغٔ ٝقٙی زاضی

0/029

ضطیت ٞجؿتٍی پیطؾٖٛ

- 0/050

0/030

ضاثغٔ ٝقٙی زاضی

0/329

0/560

0/000

A

0/115
0/024

ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزض رس َٚثبال ٔكبٞسٔ ٜیقٛز زض ضاثغ ٝثیٗ فضبی فیعیىی قٟط ثب ثقس ٔببِی احؿببؼ أٙیبت (ٔمبساضٚ 0/226;r
ؾغح ٔقٙیزاضی; ٚ )0/000زض ضاثغ ٝثب ثقس رب٘ی احؿبؼ أٙیت (ٔمساض ٚ 0/112;rؾغح ٔقٙیزاضی; )0/029ضاثغٔ ٝقٙببزاضی
ث ٝزؾت آٔس ٚ .ثقس ؾیبؾی احؿبؼ أٙیت (ٔمساض ٚ -0/050;rؾغح ٔقٙیزاضی; )0/329ضاثغٔ ٝقٙبزاضی ث ٝزؾبت ٘یبٔبس .زض
ضاثغ ٝثیٗ فضبی ارتٕبفی قٟط ثب ثقس ٔبِی احؿببؼ أٙیبت (ٔمبساض ٚ 0/267;rؾبغح ٔقٙبیزاضی; ٚ ،)0/000زض ثقبس ربب٘ی
احؿبببؼ أٙیببت (ٔمببساض ٚ 0/115;rؾببغحٔقٙببیزاضی; )0/024ضٚاثببظ ٔقٙبزاضٌطزیببسِٚ .ببی ثقببس ؾیبؾببی احؿبببؼ أٙیببت
(ٔمساض ٚ 0/030;rؾغح ٔقٙیزاضی;)0/560ایٗ ضاثغٔ ٝقٙبزاض ٍ٘طزیس.
رابطٍ بیه پایگاٌ اجتماعی -اقتصادی ي احساس امىیت اجتماعی
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رسٔ )11 َٚطثٛط ث ٝضاثغ ٝثیٗ پبیٍب ٜارتٕبفی -التهبزی  ٚاحؿبؼ أٙیت ارتٕبفی
ٔتلیط

ضطیت پیطؾٖٛ

ؾغح ٔقٙی زاضی

پبیٍب ٜارتٕبفی -التهبزی

0/222

0/003

ثطای آظٔٚ ٖٛرٛز ضاثغ ٝثیٗ ٔتلیبط پبیٍبب ٜارتٕببفی -التهببزی  ٚاحؿببؼ أٙیبت اظ آظٔبٕٞ ٖٛجؿبتٍی پیطؾب ٖٛاؾبتفبزٜ
ٌطزیس(رس َٚقٕبض ،)132ٜثب تٛره ٝث٘ ٝتبیذ ایٗ آظٔٔ ( ٖٛمساض ٚ 0/288 ; rؾغح ٔقٙی زاضی;ٔ ،)0/003یتٛاٖ اؽٟبض زاقبت
و ٝثیٗ پبیٍب ٜارتٕبفی -التهبزی  ٚاحؿبؼ أٙیت ثب اعٕیٙبٖ الظْ ضاثغٔ ٝقٙبزاض ٔ ٚؿتمیٓ ثطلطاض اؾت .یقٙی ٞط چب ٝافبطاز
زض پبیٍب ٜارتٕبفی -التهبزی ثبالتطی لطاض زاقت ٝثبقٙس ،احؿبؼ أٙیت ثیكتطی ٘یبع زض ثبیٗ ایبٗ افبطاز ٔكببٞسٔ ٜبیقبٛز ٚ
ثبِقىؽ.
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بحث ي وتیجٍ گیری
ایٗ پػٞٚف ث ٝثطضؾی فٛأُ ٔٛحط ثط احؿبؼ أٙیت قٟط٘ٚساٖ ٔطیٛا٘ی ث ٝفٛٙاٖ یه ٕ٘ ٝ٘ٛاظ قٟطٞبی ٔطظی وكبٛض پطزاذتبٝ
اؾت .زض ثرف ازثیبت ٘ؾطی تقبضیف ٔتفبٚتی اظ احؿبؼ أٙیت  ٚأٙیت ارتٕبفی ٔٛضز ثحج لطاض ٌطفبت ٔ ٚبٛضز تٟسیبس لبطاض
ٍ٘طفتٗ ث ٝفٛٙاٖ ٘مغ ٝفغف ایٗ ٔفٛٔ ْٟٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت .ث ٝعٛض وّی احؿبؼ أٙیت ضا ٔی تٛاٖ « زض أب ٘جٛزٖ یب زض
أب ٖ حؽ وطزٖ ذٛز اظ تٟسیس« تقطیف ٕ٘ٛز .
ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز ٔغبِق ٝایٗ پػٞٚف ٘ 370فط اظ رٕقیت  15ؾبَ ث ٝثبالی قٟطؾتبٖ ٔطیٛاٖ ٔبی ثبقبس وب ٝثبب ضٚـ ٕ٘٘ٛبٌ ٝیبطی
ذٛق ٝای چٙس ٔطحّ ٝای ا٘تربة ٌطزیس ٜاؾت .زض ثرف ٘ؾطی اظ تقبضیف ٘ ٚؾطیٟٟبی ٔرتّفی رٟت ؾٙزف احؿبؼ أٙیت
ارتٕبفی اؾتفبز ٜقس  ٚثٙٔ ٝؾٛض ؾٙزف فطضیٞ ٝب پطؾكٙبٔ ٝای تسٚیٗ  ٚزض ثیٗ پبؾرٍٛیبٖ تٛظیـ ٌطزیس .ثب تٛرب ٝثب ٝزازٜ
ٞبی رٕـ آٚضی قس ٜعی تحمیك حبضطٔ ،یبٍ٘یٗ احؿبؼ أٙیت ارتٕبفی قٟط٘ٚساٖ ٔطیٛا٘ی ٔ 53/7ی ثبقس .زض ٔمبِ ٝحبضط
احؿبؼ أٙیت ارتٕبفی افطاز زض ؾ ٝثقس أٙیت رب٘ی ،أٙیت ٔبِی  ٚأٙیت ؾیبؾی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفبت ٘تببیذ حبنبّٝ
٘كبٍ٘ط ایٗ اؾت و ٝقٟط٘ٚساٖ ٔطیٛا٘ی ،زضأٙیت رب٘ی ثب  16/7اظ وٕتطیٗ ٔیعاٖ احؿبؼ أٙیبت ثطذٛضزاض٘بس .ایبٗ ٔؿببِ ٝثبب
تٛر ٝثٔ ٝطظی ثٛزٖ ایٗ قٟطؾتبٖ  ٚاقتلبَ ؾ ٟٓظیبزی اظ ؾبوٙیٗ ث ٝلبچبق  ٚفسْ پبیساضی ایٗ وبض لبثُ تٛری ٝاؾت .پبؽ اظ
أٙیت ٔبِی ،أٙیت ؾیبؾی ثب  20/4زض ضتج ٝثقسی  ٚثیف تطیٗ احؿبؼ أٙیت زض ثیٗ اثقبز أٙیت ٔطثٛط ث ٝأٙیت ربب٘ی ثبب
ٔ 23/2ی ثبقس.
ثطضؾی ضٚاثظ ثیٗ ٔتلیطٞب ٘كبٖ زاز و ٝافطاز زض ؾٙیٗ ٔرتّبف اظ احؿببؼ أٙیبت ٘ؿبجتبً یىؿبب٘ی ثطذٛضزاض٘بسٔ .یببٍ٘یٗ
احؿبؼ أٙیت ارتٕبفی ثیٗ ظ٘بٖ ٔ ٚطزاٖ تٟٙب زض ثقس أٙیت رب٘ی ثب ٔ ٓٞتفبٚت اؾت ِٚی زض وبُ ثبیٗ ربٙؽ  ٚاحؿببؼ
أٙیت ضاثغٔ ٝقٙبزاضی ٚرٛز ٘ساضز .زیٍط ٘تبیذ ٘كبٍ٘ط آٖ اؾت و ٝفّٕىطز ضؾب٘ٞ ٝب ثط احؿبؼ أٙیبت ارتٕببفی پبؾبرٍٛیبٖ
تأحیط زاضز .ثسیٗ ٔقٙی و ٝفّٕىطز ضؾب٘ٞ ٝبی ذبضری زض وبٞف احؿبؼ أٙیت قٟط٘ٚساٖ ٔٛحط ٔی ثبقبس ،ؾبطٔبی ٝارتٕببفی
قٟط٘ٚساٖ ثط احؿبؼ أٙیت قٟط٘ٚساٖ تأحیط زاضز؛ ٞط چ ٝؾطٔبی ٝارتٕبفی قٟط٘ٚساٖ ثیكتط ثبقس احؿببؼ أٙیبت قبٟط٘ٚساٖ
ثیكتط اؾت.
ثیٗ ٘مف ٘یطٚی ا٘تؾبٔی  ٚاحؿبؼ أٙیت ثب اعٕیٙبٖ الظْ ضاثغٔ ٝقٙبزاض ٔ ٚؿتمیٓ ثطلبطاض اؾبت .یقٙبی ٞبط چب ٝافبطاز ٘مبف
٘یطٚی ا٘تؾبٔی ضا زض ظ٘سٌی ٔ ٚحّ ٝذٛز پط ضً٘ تط احؿبؼ ٔیوٙٙبس ،اظ احؿببؼ أٙیبت ثیكبتطی ٘یبع ثطذبٛضزاض ٞؿبتٙس ٚ
ثبِقىؽ .فضبی فیعیىی  ٚارتٕبفی قٟط ثط احؿبؼ أٙیت ارتٕبفی پبؾرٍٛیبٖ تأحیط زاضز .ثیٗ پبیٍب ٜارتٕببفی -التهببزی ٚ
احؿبؼ أٙیت ضاثغٔ ٝقٙبزاض ٔ ٚؿتمیٓ ثطلطاض اؾت .یقٙی ٞط چ ٝافبطاز زض پبیٍبب ٜارتٕببفی -التهببزی ثببالتطی لبطاض زاقبتٝ
ثبقٙس ،احؿبؼ أٙیت ثیكتطی ٘یع زض ثیٗ ایٗ افطاز ٔكبٞسٔ ٜیقٛز  ٚثبِقىؽ.

S
f

o
e

v
i
h

c
r

A

پیطىُادات
تٛظیـ فبزال٘ ٝأىب٘بت  ٚحطٚت  ٚوبٞف فبنّ ٝعجمبتی  ٚتٛر ٝثٙٔ ٝبعك فمیط ٘كیٗ ایٙچٙیٗ قٟطٞبی
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تٛرٚ ٝیػ٘ ٜیطٚی ا٘تؾبٔی زض حفبؽت اظ ٔطظٞب  ٚرسیت زض ثطذٛضز ثب اذالَ ٌطاٖ أٙیت ارتٕبفی
ایزبز ؾطٔبی ٝی ارتٕبفی زض ثیٗ ؾبوٙبٖ یه قٟطٔ ،حّ .... ٚ ٝ؛ ؾطٔبی ٝارتٕبفی و ٝتطویجبی اظ ٔؤِفبٞ ٝببی زاقبتٗ
ضٚاثظ  ٚوؿت آٌبٞی اظ یىسیٍط ،افتٕبز ٔ ٚكبضوت ٘ؿجت ثٕٞ ٝكٟطیٔ ٓٞ ،حّ ٝای ٕٞ ٚؿبیٔ ٝی ثبقس ،ثبفج ٔی قٛز وٝ
ؾبوٙیٗ یه ٔحُ ثب زاقتٗ  ٚپكتٛا٘ ٝی چٙیٗ ؾطٔبی ٝای احؿبؼ أٙیت ذبعطی ثیكتطی ٘ؿجت ثب ٝپیطأبٕٞ ٖٛؿببیٍی
ذٛز زاقت ٚ ٝثب ایزبز ضٚاثظ زضٌ ٖٚطٞٚی ؾبِٓ ،زض ارتٕبؿ ٘یع ایٗ احؿبؼ ضا تمٛیت ٕ٘بیٙس.
ؾطٔبیٌ ٝصاضی ثیكتط زِٚت زض قٟطٞبی ٔطظی  ٚایزبز عطحٟبی نٙقتی ثعضي  ،ث ٝزِیُ ٘جٛز ؾبطٔبیٌ ٝبصاضی ٞببی الظْ زض
قٟطؾتبٖ ٔطظی ٔطیٛا ٖ ثیكتط ٔطزْ ایٗ قٟطؾتبٖ ث ٝوبض لبچبق ٔكل َٛا٘س و ٝثب ارطای عطح ٞبی فٕطا٘ی زض ایبٗ قٟطؾبتبٖ
ٔی تٛاٖ  ٓٞاظ ٚضٚز  ٚذطٚد وبالٞبی لبچبق رٌّٛیطی وطز  ٓٞ ٚایٗ و ٝأٙیت قٟط٘ٚساٖ اظ ِحبػ أٙیت قلّی ثبال ثطز
ؾطٔبیٌ ٝصاضی زضنٙقت تٛضیؿٓ .قٟطؾتبٖ ٔطیٛاٖ ث ٝزِیُ زاضا ثٛزٖ ربشثٞ ٝبی عجیقی ثىط  ٚظیجب ٕٞ ٚچٙیٗ ثبب زاضا ثبٛزٖ
زضیبچ ٝظضیجبض تٛا٘بیی تجسیُ قسٖ ث ٝیىی اظ لغت ٞبی تٛضیؿتی وكٛض ضا زاضاؾت.
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