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تاضید زضیافت1390/11/6:
تاضید پصیطش1391/4/16:
چکیذٌ

ايي پژٍّش بِ هٌظَر «بررسی سرهايِی اجتواعی بیي گرٍّی ٍ درٍى گرٍّی لَهی شْر بجٌَرد ٍ عَاهل هؤثر بر آى
در سال  » 9۰-۰۹اًجام گرفتِ است.
رٍش تحمیك :بِ رٍش پیوايشی ،در بیي دٍ لَهیت ترن ٍ ورد شْر بجٌَرد با استفادُ از پرسشنٌاهِ وَدسناوتِ بنر
رٍی ًوًَِ ای هتشىل از ً ۰۹۹فر صَرت گرفتِ است ٍ از رٍش ًوًَِگیری چٌذ هرحلنِای اسنتفادُ ونردين .بنرای
تبییي ايي تفاٍت بِ طَر اجوال هیتَاى بِ رٍيىرد گلیسر ،اليببَى ،ساورٍدت ٍ افِ ٍ فَش تَجِ وردّ .ذف از ايي
تحمیك بررسی سرهايِی اجتواعی بیي گرٍّی ٍ درٍى گرٍّی لَهی شْر بجٌَرد ٍ عَاهل هؤثر بر آى هیباشذ
ًتايج بِ دست آهذُ از ايي هطالعِ ًشاى هیدّذ وِ تعْذ ديٌی ٍ هیساى الاهت بِ عٌَاى دٍ عاهلی هنؤثر بنر سنرهايِی
اجتواعی ًویتَاًٌذ سرهايِی اجتواعی درٍى گرٍّی ٍ بیي گرٍّی لَهیت را تبییي وٌٌذ.
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هطالعات علَم اجتواعی ایراى ،سال ًْن ،شوارُ سی ٍ سَم ،تابستاى ۱۹۳۱

مقذمٍ

زض زِّی گصضتِ ،تَخِ ٍیژُای تِ هفَْم سطهایِی اختوافی تیي گطٍّ ی ٍ زضٍى گطٍّ ی زض فطغ ِ
آکازهیك ٍ سیاست گصاضیّای فوَهی ،ضسُ است .ایي هفاّین ،ک اضتطز هتق سزی زض ح َظُّ ایی ّ ن
چَى ذاًَازُ ،تحػیل ،هطكالت خَاًاى ،تْساضت فوَهی ،تَسقِ اقتػازی ٍ ًَساظی سیاسی زاضز.
تا تَخِ تِ ایٌكِ ایي هفَْم زض ایداز ٍ گستطش ضٍاتظ اختوافیٌّ ،داضّا ٍ اضظشّا ًق ص اساس ی ٍ
هْوی ضا تاظی هیکٌٌسٍ .خَز ذطزُ فطٌّگّای گًَاگَى ٍ گطٍُّای قَهی هرتلف زض یك خاهقِ ک ِ
ّط کسام زضتطزاضًسُ اضظشّا ٍ ٌّداضّای ذاظ ذَز ّستٌس هیتَاً س هٌد ط ت ِ الگَّ ای ضفت اضی ٍ
سثك ظًسگی ٍیژُای ضَز .ایي ذطزُ فطٌّگّا هیتَاًٌس تافث اید از ّوك اضی ٍ تق اٍى هی اى اف طاز
گطٍُّا ضًَس .ایي اهط حاغل سطهایِی اختوافی زضٍى گطٍّی 4است .گاّی اٍق ات ،پیًَ سّای زضٍى
گطٍّی هیتَاًس تِ تطٍظ ضٍاتظ تطٍى گطٍّی هٌفی هٌدط ضَز ،پسیسُای کِ فَکَیاها 5اظ آى ت ِ «ض قاؿ
تی افتوازی» یاز هیکٌس (فًکًياماا .)۵۸۴۱ایي پسیسُ زض خَاهقی کِ زاضای تٌَؿ قَهی ٍ فطٌّگی ّس تٌس
اظ اّویت تیطتطی تطذَضزاض است.
تقضی غاحة ًؾطاىٍ ،خَز ذطزُ فطٌّگّای هتفاٍت (ًؾیط اقَام) ضا زض اید از ضٍشّ ای اختو افی
کطزى هثتٌی تط تسگواًی ًسثت تِ زیگطاى ،هؤثط قلو ساز ه یکٌٌ س (ايجاالوً  .)۵۸۴۱۶۵۸ای ي ت سگواًی اظ
ضاذعّای هْن ًثَز سطهایِ تیي گطٍّی 6هیتاضس.
تِ ًؾط لَپعپیٌتَض ٍ ضٍضت اضتگا تسگواًی ٍ سَءؽي هطرػِ خَاهـ سٌتی است .زض حالی ک ِ خَاه ـ
هسضى تٌْا زض غَضتی هیتَاًٌس فول کٌٌس کِ هطزم تیگاًِ ضا زضوي ًپٌساضًس ٍ افطاز یكسیگط ضا تِ چطن
قاتلیّتّ ای ذ اظ ذ َز تثیٌٌ س ٍ ذ اظ گطای ی زض ضٍات ظ ،خ ای ذ َز ضا ت ِ ف ام گطای ی تسّ س
(ايىگوهارت .) ۱۲۶ ۵۸۴۱

ًؾطیِّای گًَاگًَی زض ایي ظهیٌِ ٍخَز زاضز؛ ًؾطیِپطزاظاى سٌتی ،زض هقایسِ ذ َز اظ خاهق ِ س ٌتی ٍ
خاهقِ غٌقتی ،تط ایي ازفا پا هی فطاضًس کِ تفاٍتّای قَهی زض خطیاى هسضًیعُ ضسى تِ تسضیح ضً گ
ذَاّس تاذت ،زض حالی کِ ًؾطیِپطزاظاى خسیس هقتقسًس گستطش اعالفات ،اضتثاعات ،کتابذَاًی ٍ...
3- Bonding social Capital
4- Fukuyama
5 -Bridgidg social Capital
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زض خطیاى هسضًیعاسیَى تافث افعایص گطٍُّای قَهی هیضَز .اظ آى سَ ًؾطیِپطزاظاى هطحل ِی گ صاض
هیگَیٌس کِ زٍضاى گصاض خاهقِ اظ سٌتی تِ غٌقتی ،تحطاى ظا تطیي هقغـ تطای ضّثطی خاهقِ هیتاض س؛
ظیطا ّن سطهایِ زضٍى گطٍّی ذَز ضا اظ زست زازُاًس ٍ ّن سطهایِی تیي گطٍّی هٌاسة تطای حل ٍ
فػل هطكالت تِ ٍخَز ًیاهسُ استً .ؾطیِپطزاظاى زٍضاى فطا ًَگطایی ًیع زٍ زیسگاُ ًسثت ت ِ هس هلِ
قَهیت زاضًس -1زض حطکت ضتاتٌسُ خَاه ـ س ٌتی ت ِ غ ٌقتی ٍ ف طا ه سضى ،تحطک ات ق َهی ،هس یط
ضتاتٌسُی ضٍ تِ غقَز زاضًس -2زض حطکت اظ سَی خَاهـ سٌتی تِ فطا غٌقتی ،هقغـ تَسقِی غٌقتی
ٍ هسضًیعم ،هٌعلگاُ افَل کطوكصّای قَهی است کِ پس اظ گصضاًسى ایي هطحلِ هد سزا ض اّس ضض س
ضتاتاى َّیت ذَاّیّای قَهی ذَاّین تَز (مقصًدي .)۵۱۱۶ ۵۸۴۱

ضْط تدٌَضز ذطزُ فطٌّگّای گًَاگَى زاضز کِ ّط کسام حاهل اضظشّا ٍ ٌّداضّ ای ذ اظ ذ َز
ّستٌس ٍ الگَّای ضفتاضی ٍ سثك ظًسگی ٍیژُای زاضًس .ایي تٌَؿ قَهی هیتَاًس ت ِ تض قیف (ه ا) ی
ضْطًٍسی ،فسم افتواز ٍ سَءؽي ،کِ اظ ضاذعّای هْن ًثَز سطهایِی اختوافی ّست ،هٌدط ضَز.
اظ آى خایی کًِ ،ثَز سطهایِی اختوافی تیي گطٍّی زض خَاه ـ هرتل ف هَخ ة تَس قًِی افتگی ٍ اظ
7

سَی زیگط ٍخَز سطهایِی اختوافی تطٍى گطٍّی تهثیط هثثت ت ط ضض س اقتػ ازی زاضز (اميا ي ۵۸۴۱

 ٍ.)۵۱۱۶زض ایي ظهیٌِ هغالقات فطاٍاًی اًدام ضسُ است کِ تِ تطذی اظ آىّا هیتَاى اضاضُ کطز.
کطیطٌا آف ،8زض هٌغقِی ضاخستاى تِ تطضسی فَاهل هؤثط تط سطهایِی اختوافی پطزاذتِ اس تٍ .ی زض
ایي تحقیق تِ ایي ًتیدِ ضسیسُ است کِ سي ،خٌس ،ع َل زٍضُ اقاه ت زض ضٍس تا ،آه َظش ٍ اً ساظُ
ذاًَازُ تا سطهایِی اختوافی ضاتغِ هقٌی زاض ًساضز (ک يشىا .)۵۸۴۱

زض سال  1385هیثن اهیطی ٍ زکتط تیوَض ضحواًی ،تِ تطضسی آثاض س طهایِی اختو افی زضٍى گطٍّ ی ٍ
تطٍى گطٍّی تط ضضس اقتػازی استاىّای ایطاى پطزاذتِاًس .زض پایاى ایي ًتیدِ حاغل ضس ک ِ س طهایِ
اختوافی تطٍى گطٍّی تا افعایص تقاهالت تافث افعایص افتواز ٍ کاّص ّعیٌِ ّای هثازالتی اظ خول ِ
ضاًت خَیی هیضَز کِ اظ ایي عطیق اث ط هثث ت ت ط ضض س اقتػ ازی زاضز ٍ تق اهالت اختو افی زضٍى

گطٍّی تافث کاّص ضضس اقتػازی هیضًَس (اميری،رحمانی  .)۵۱۱: ۵۸۳۱

7- Sjoerd Beugelsdijk,Smulders Sjak
8- Krishna, A
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تدٌَضز ًیع زض گصض ظهاى ،تِ سثة هْاخطتّا ٍ خٌگّا اق َام هتق سزی ضا زض ذ َز خ ای زازُ اس ت
(غالم واااد ٍ.)۵۵ ۶۵۸۴۳خَز اقَام هرتلف ٍ ًاّوگًَی زض ایي ضْط هیتَاًس تهثیط هٌفی تط هیعاى سطهایِی
اختوافی ،هرػَغا سطهایِی تیي گطٍّی زاضتِ تاضس .اظ سَی زیگ ط ٍخ َز ٌّداضّ ا ٍ اضظشّ ای
هطتطک زض هیاى اقَام هرتلف ،سثة افعایص ضاتغِ تیي گطٍّی زض ت یي آىّ ا ه یض َز ک ِ ه یتَاً س
پیاهسّای هٌفی ّن چَى«هحطٍم کطزى افطاز تیطٍى اظ ضثكِ اظ هٌافقی کِ تَسظ افض ای ض ثكِ کٌت طل
هیضَز ،هغالثات تیص اظ اًساظُ افضا ،ایداز هحسٍزیت تطای آظازیّای ف طزی ،تقَی ت ً ژاز گطای ی،
پاضتیتاظی ٍ اضتثاعات غیط ضفاف ضا زض تط تگیطز» (تًسوی .)۵۸۴۱اها ًقص تسیاض هْن سطهایِی اختوافی
تط فولكطز اقتػازی (هارتفز  ٍ )۵۳۸۶ ۵۸۴۳ضاتغِ هتقاتلی کِ سطهایِی اختو افی ت ا س ایط اً َاؿ س طهایِ
(فیعیكی ،اًساًی ٍ ًوازیي) زاضز (کوماه ٍ )۱۴۱۶ ۵۸۳۳ ۵هطكالتی کِ زض ضْط تدٌَضز ٍخَز زاضز ،اّویت
ٍ لعٍم تطضسی ایي هقَلِ ضا ضٍضي هیکٌس.
َذف تحقیق

تطضسی سطهایِی اختوافی تیي گطٍّی ٍ زضٍى گطٍّی قَهی ضْط تدٌَضز ٍ فَاهل هؤثط تط آى
ديذگاٌَای مختلف در مًرد سرمايٍی اجتماعی

ديذگاُ اجتواع گرا
اختواؿ گطایاى ،تط ایي تاٍضًس کِ سطهایِی اختوافی شاتا ذَب است هقساض تیطتط آى تْتط تَزُ ٍ ٍخ َز
آى ّویطِ یك تهثیط هثثت تط ضفاُ اختواؿ زاضز (وارايان .)۵۲ ۶۵۸۴۳
ديذگاُ شبىِای
ایي زیسگاُ تط اّویت اًدويّای افقی ٍ فو َزی ت یي ه طزم ٍ ضٍات ظ زضٍى ٍ ت یي ای ي ٍاح سّای
ساظهاى یافتِ ًؾیط گطٍُّای اختوافی ٍ ضطکتّا ،تهکیس هیکٌس تط اساس اثط گطاًٍَتط ایي زیسگاُ هؤیس

9- Kolman,James
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آى است کِ پیًَس ّای قَهی زضٍى اختواؿ تِ ذاًَازُّا ٍ اختواف ات ی ك احس اس َّی ت ٍ ّ سف
هطتطک هیزّس.
ديذگاُ ًْادی
استسالل ایي ضٍیكطز ایي است کِ قاتلیت گطٍُّای اختوافی تطای اقسام زض خْت هٌفقت خوقیطاى ،تط
پایِی کیفیت ًْازّای ضسویای کِ ایي گطٍُّا ضا زض ذَز خای زازُاًس ،تقی یي ه یض َز(واراياان ۵۸۴۳
.)۵۱۸۶

ديذگاُ ّن افسايی
تالش زاضز تا آًچِ کِ اظ زیسگاُّای ضثكِای ٍ ًْازی حاغل ضسُ اس ت ضا تلفی ق کٌ س .ای ي زی سگاُ
ائتالفّای پَیای حطفِای ٍ هٌاسثات هاتیي زیَاى ساالضیّای زٍلتی ٍ کٌص گ طاى گًَ اگَى خاهق ِ
هسًی ضا هَضز تطضسی قطاض هیزّس (همان.)۵۱۴۶

پارسًَس

1۹

اظ ًؾط تالكَت پاضسًَع ضاُ حل هطكل کٌص اختوافی زض ًؾط گطفتي اضظشّای اختوافی ٍ قافسُّای
ضفتاض (یا ٌّداضّا) ٍ اّویت زازى تِ آىّا است .اّساف کٌص اظ خاهقِ حاغل هیضَز ٍ ًِ اظ اهی ال ٍ
ذَاستِّای فطزیً ،ؾن اختوافی اظ قافسُّایی ک ِ ت ط س َز ضرػ ی ًؾ اضت زاضً س ٍ اظ تَس قِی
ًؾامّای اضظضی هطتطک کِ ضیَُی هقٌازاضی ضا زض اذتیاض فطز قطاض ه یزّ س ک ِ ت یي هدوَف ِ ای اظ
کطزاضّا ،کطزاض هٌاسة ضا اًتراب کٌسً ،اضی هیضَزٍ .ی هقتقس است کِ خاهقِ ت طای ای ي ک ِ تتَاً س
کاضکطز ّای الظم تطای تَاظى ٍ تَسقِ ذَز ضا تِ ٍخَز آٍضز ،تِ ًْازّایی ًؾیط ذاًَازُ ،هؤسسِ ّ ای
تاظضگاًی ،زٍلت ًٍ ...یاظ زاضز (استًوز  .)۵۱۸۶ ۵۸۳۵زض خَاهـ سٌتی ذاظ گطایی ،فاعف ِ گطای ی ،ضاتغ ِ
گطایی ٍ خاًة زاضی ٍ تطفكس زض خَاهـ هسضى ،فام گطایی ،فطز گطایی ،ضاتغِ گطایی ضٍاج زاضز .ایي
هغالة پاضسًَع هیتَاًس هٌثـ هثاحث اضتثاط تِ گًَِ ّای سطهایِی اختوافی ق سین (زضٍى گطٍّ ی) ٍ
خسیس (تیي گطٍّی) هغطح هیضَز (عبدالوهی .)۱۱۱ ۶۵۸۴۳

01- T.Parsons
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آًتًَی گیذًس
ٍی سطهایِی اختوافی خسیس ضا تا قسین هتفاٍت هیزاًس .زض خاهقِی سٌتی ،ظًسگی هثتٌی ت ط ایو اى ٍ
قغقیت است ٍ ّیچ چیعی خع فاهل ذاضخی آى ضا هرتل ًویکٌس .افتواز ف ام ت ِ اغ حاب ترػ ع
یكی اظ هؤلفِ ّای سطهایِی اختوافی خسیس ٍ ًَؽَْض زض خَاهـ هسضى است ک ِ پای ِ اغ لی حی ات
اختوافی استٍ .لی اًساى هسضى ظًسگیاش تط پایِی احتواالت ٍ ف سم قغقی ت اس تَاض اس ت ٍ ل صا
افتواز اٍ تَأم تا ًَفی اضغطاب زضًٍی ٍ شاتی است ٍ افطاز تطای حل ایي اض غطاب زس ت ت ِ اید از
اًدويّایی هیظًٌس (کسل .)۱۱۱۶ ۵۸۴۸

پی ير بَرديَ
اظ ًؾط ٍی سطهایِ تِ سِ غَضت زی سُ ه یض َز :اقتػ ازی (زاضای ی ه الی ٍ ه ازی) فطٌّگ ی (ک اال،
هْاضتّا ٍ فٌاٍیي ًوازیي کویاب) ٍ اختوافی (هٌاتقی کِ تِ غطف فضَیت زض گ طٍُ ت ِ ف طز تقل ق
هیگیطز) (استًوز  .)۸۸۴-۸۸۸۶ ۵۸۳۵سطهایِی اختوافی زض ًؾط تَضزی َ هدوَف ِ هٌ اتـ ه ازی ٍ هقٌ َی
است ،کِ تِ یك فطز یا گطٍُ اخاظُ هیزّس تا ضثكِی پایساضی اظ ضٍاتظ کن ٍ تیص ًْازیٌِ ضسُ آضٌایی
ٍ ضٌاذت هتقاتل ضا زض اذتیاض زاضتِ تاضس (فيواد ۸۱۱۶ ۵۸۴۲؛ عبادالوهی  )۸۸۸ ۶۵۸۴۳کُ افض ای ذ َز ضا اظ
پطتیثاًی سطهایِ خوقی تطذَضزاض هیکٌس ٍ آى ضا هستحق افتثاض ه یکٌ س (بًردياً .)۵۱۴ ۶۵۸۴۳اٍ هقتق س
است کِ ضثكِی تواسّای اختوافی تِ ذَزی ذَز ایداز ًویضَز ،تلكِ ّواًٌس سطهایِی اًس اًی ی ا
فیعیكی ،هحػَل استطاتژیّای کاضتطزی ٍ تطًاهِ ضیعی ضسُ سطهایِ گصاضی است ،تَلیس ٍ ت اظ تَلی س
سطهایِی اختوافی ًیاظهٌس یك تالش (ی ا س طهایِ گ صاضی) زائو ی زض ظهیٌ ِ س طهایِ گ صاضی اس ت
(هابز .)۱۲ ۶۵۸۴۳حدن سطهایِی اختوافی هَضز تولك یك فطز تِ اًساظُی ضثكِ پیًَسّایی تس تگی زاضز
کِ اٍ هیتَاًس تِ عطظ هؤثط تسیح کٌس ٍ فالٍُ تط آى ٍاتستِ تِ حد ن س طهایِ (اقتػ ازی ،فطٌّگ ی ی ا
ًوازیي) زض تػطف کساًی است کِ ٍی تا آًاى هطتثظ است (بًرديً .)۵۱۴ ۶۵۸۴۳

جیوس ولوي
خیوع کلوي ًیع هاًٌس تَضزیَ ،تیي اًَاؿ س طهایِی فیعیك ی ،اًس اًی ٍ اختو افی تف اٍت قائ ل اس ت.
سطهایِی فیعیكی کاهال هلوَس است ٍ تِ غَضت هازی ٍ قاتل هطاّسُ تدسن یافتِ اس ت .س طهایِی
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اًساًی کوتط هلوَس است ٍ زض هْاضتّا ٍ زاًطی کِ فطز کسة کطزُ است تدسن هییاتس؛ س طهایِی
اختوافی حتی کوتط اظ ایي هحسَس است .ظیطا زض ضٍاتظ هیاى افطاز تدسن هییاتس .سطهایِی اختوافی
هاًٌس سایط اًَاؿ سطهایِ هَلس است ٍ زست یاتی تِ ّسفّای هقیٌی ضا کِ زض ًث َزى آى زس ت ی افتٌی
ًرَاّس تَز اهكاى پصیط هیساظز ،هثال گطٍّی کِ افضایص تِ یكسیگط افتواز هیکٌٌس ذَاٌّس تَاًس ت
کاضّای تسیاض تیطتط اظ گطٍّی کِ فاقس آى قاتلیت افتواز است اًدام زّس (کومه .)۱۲۱ ۶۵۸۳۳

سطهایِی اختوافی هدوَفِ ای اظ هٌاتـ است کِ زض ضٍاتظ ذاًَازُ ٍ زض ساظهاى اختوافی هحلی ٍخَز
زاضًس ٍ تطای ضضس اختوافی ٍ ضٌاذتی یك کَزک یا خَاى هفیس ّستٌس .ایي هٌاتـ تطای اف طاز هرتل ف
هتفاٍتٌس ٍ هیتَاًٌس اهتیاظ هْوی ضا تطای تَسقِ سطهایِ اًساًی کَزکاى ٍ خَاًاى ایداز کٌٌس (فيود ۶۵۸۴۲
.)۱۱

رابرت پاتٌام
پاتٌام توایعی تیي زٍ ضكل اٍّل سطهایِ اختوافی کِ فثاضت است اظ :سطهایِی اختوافی اضتثاط زٌّ سُ
(تیي گطٍّی) ٍ زضٍى گطٍّی (اًحػاضی) عطح هیًوایس .سطهایِی اختوافی زضٍى گطٍّی :تِ ضٍات ظ
ٍ هٌاسثات حاکن تیي گطٍُ ّای ًسثتا ّوگَىّ ،ن چَى افض ای ذ اًَازُ ٍ زٍس تاى ًعزی ك اع ال
هیضَز ٍ تیطتط ضثیِ زاضتي ضاتغِ ای قَی ٍ هحكن تیي افطاز است ٍ تطای تقَیت تقاهلّای ذاظ ٍ
اًتقال ّوثستگی هفیس استّ .ن چٌیي زض ًقص یك چسة قَی خاهقِ ضٌاذتی ت طای حف ؼ ٍف ازاضی
زضٍى گطٍّی قَی ٍ تقَیت َّیتّای هطرع فول هیکٌس .سطهایِی اختوافی اضتثاط زٌّ سُ (غی ط
اًحػاضی) :افطاز هتقلق تِ تقسیوات اختوافی هتٌَؿ ضا گطز ّن هیآٍضز هاًٌس :زٍستاى زٍضّ ،ن قغاضاى
ٍ ّوكاضاى .ایي گًَِ پیًَسّا ٍ ضٍاتظ زض هقایسِ تا ضٍاتظ زضٍى گطٍّی ضقیفتط ٍ هتٌَؿت ط ّس تٌس،
اها تطای پیطثطز اهَض اظ اّویت تیصتطی تطذَضزاض ّستٌس .اظ آىّا تطای اتػال ت ِ اتعاضّ ا ٍ اهكاً ات
ذاضخی ٍ ًطط اعّالفات هفیس استفازُ هیضَز ٍ یك تیٌص خاهقِ ضٌاذتی فطاّن هیآٍضًس کِ هیتَاًٌس
َّیتّا ٍ تقاهالت ٍسیـتطی ضا فطاّن آٍضًس (حيدري ۵۸۴۱؛ فيود .)۱۲ ۶۵۸۴۲
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فَوَياها
فَکَیاها تطای سطهایِی اختوافی اًَاؿ زضٍى گطٍّی ٍ ت یي گطٍّ ی قائ ل اس ت (تًساوی .)۵۳۱ ۶۵۸۴۱

گطٍُ ّای سٌتی افتوازضاى هحسٍز اس ت ،پیَس تگی زضٍى گطٍّ ی اظ تَاً ایی افض ای گ طٍُ ت طای
ّوكاضی تا تیگاًِّا هیکاّس ٍ اغلة تط آىّا فَاهل هٌفی تحویل هیکٌس .گطٍُ ّ ای اختو افی س ٌتی
ًیع اظ فقساى آى چِ هاضک گطاًَتط «پیًَس ّای ضقیف» هیذَاًس ضًح هیتطز ،یقٌی افطاز تسفت گصاضی
کِ زض حاضیِی ضثكِ ّای اختوافی هرتلف حضَض زاضًس ٍ قازضًس زض هیاى گطٍُ ّ ای هرتل ف ت طزز
کٌٌس ٍ اظ ایي عطیق حاهل اًسیطِّا ٍ اعالفات تاظُ ای تاضٌس .خَاهـ سٌتی اغلة تقغیـ ضسُ ّس تٌس؛
یقٌی تطكیل ضسُ اظ ضواض ظیازی اظ عَاف یا قثایل ضثیِ تِ ّن ٍ ذَز اتكا زض هقاتل ،خَاه ـ اه طٍظی
اظ ضواض ظیازی گطٍُ ّ ای اختو افی ّوپَض اى تط كیل ه یض ًَس ک ِ اهك اى فض َیت چٌسگاً ِ ٍ
َّیتّای ضقیف هیاى قسوتّای هرتلف ذَز فطاّن هیکٌٌس ٍ تٌاتطایي تثازل اعالفات ٍ ًَآٍضی ٍ
هٌاتـ اًساًی زض آىّا تِ آساًی غَضت ًویگیطز .زض فَؼ هیتَاًٌس اضتثاعات گستطزُ ت طی ت ا س ایط
گطٍُّا زاضتِ تاضٌس (فًکًياما .)۵۱ ۶۵۸۴۱

والٍس افِ
کالٍس افِ ٍ فَش ًیع تا تَخِ تا اتق از س طهایِی اختو افی آى ضا زض ت ط گیطً سُی ضٍات ظ اًدوٌ ی،
اعویٌاى تِ ًْازّا ٍ افتواز تیي اضراظ ٍ اقَام ٍ ذیط ذ َاّی ه یزاً س .فَاه ل ت اضیری ،فطٌّگ ی-
سیاسی ٍ اقتػازی ضا زض کن ٍ کیف سطهایِی اختوافی هؤثط زاًستِ ٍ ذَز س طهایِی اختو افی ضا ت ِ
فٌَاى یكی اظ فَاهل کاضایی ٍ تَسقِ اقتػازیً ،ؾن ٍ غلح خْاًی ،احساس اهٌیت ٍ تَس قِ هقطف ی
کطزُ است (افه ي فًش .)۱۱۱۱



لَهیت ٍ سرهايِی اجتواعی درٍى گرٍّی ٍ برٍى گرٍّی
قَهیت ضاّی تطای َّیت یاتی خوقی است کِ هفَْم«ها» ٍ«آىّا» ضا ض كل ترط یسُ ٍ زاضای س اذتی
اختوافی ّوطاُ تا اضاضُ تِ فطٌّگ است (بًلم .)۵۱۱۶اًساى فطٌّگی اظ عطی ق تو ایالت اٍلی ِ ض ٌاذتی،
اضظیاتیضسُ ٍ فاعفی فوَها اظ تدطتِ ،تِ فول هیضسس .الگَی چٌیي توایالتی اظ یك خاهقِ تِ خاهق ِ
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زیگط ،اظ یك گطٍُ اختوافی تِ گطٍُ زیگط تفاٍت هیکٌس ٍ ،ایي تفاٍتّا تِ زلیل ی ازگیطی آى چی عی
است کِ فطٌّگ آى ضا تقییي هیکٌس (ايىگوهاارت .)۱۱ ۶۵۸۴۱گطٍُ ّای قَهی ًیع ت ا تكی ِ ت ط اضظشّ ا ٍ
تاظزاضتّای هطتطک ٍ یا تسیح تَزُ ای گطٍُ ق َهی ذ َزی ذ َز ضا هتف اٍت اظ زیگ ط گ طٍُ ّ ای
اختوافی هیتیٌس ٍ ًیع زیگطاى آىّا ضا هتفاٍت هی ضواضًس ضفت اض ت ط اث ط ای ي ٌّداضّ ا ٍ اضظشّ ای
هطتطک هیتَاًس تط هیعاى ٍ ًَؿ سطهایِی اختوافی هؤثط تاضس (مقصًدي ۳۴ ۶۵۸۴۱؛ عضداووً .)۱۱۵ ۶۵۸۴۱

چارچًب وظری

تط اساس ًؾطیِ ّای هحققیي هیعاى اقاهت زض ضْط ٍ هْاخط تَزى یا ًثَزى تهثیط هستقیوی تط س طهایِی
اختوافی زاضز .افطازی کِ اظ سٌیي  16سالگی زض ضْط هحل تحقیق اقاهت زاضتِ اًس اظ هی عاى هط اضکت
اختوافی تاالتطی تطذَضزاض تَزُاًس (ب م يران .)۵۵۵۳

زض تحقیق ّا هطرع ضسُ است کِ زیي هیتَاًس تِ فٌَاى هْن ًطیي هٌثـ فطٌّگ ٍ تطكیل اضظش ّای
هطتطک تهثیط هثثتی تط سطهایِی اختوافی زاضتِ تاضس (فًکًياما . )۵۸۴۱اظ سَی زیگط ساظهاى ّ ای زیٌ ی
ًقص هیاًدی ضا زض فقالیت ّای زیٌی ایفا هیکٌٌس .اظ آًدا کِ ازیاى اظ سٌت ّای فو َهی ٍ اظ هطاس ن ٍ
هٌاسك تطذَضزاضًس ،تافث تَسقِ ضیَُ ّوكاضی ٍ تقاٍى ٍ آگاّی اظ هسایل اختوافی هیگطزً س (افاه
يفًش .)۱۱۱۱
جذٍل  -1همايبِ ديذگاُ ّای ًظری پیراهَى عَاهل هؤثر بر شىل گیری سرهايِی اجتواعی
هفَْم

ديدگاُ ًظزی

عَاهل هؤثز بز شكل گيزی سزهايِ اجتواعي

سزهايِ

تحزك يا جابجايي هحل اقاهت ،سي ،هشاغل اجتواعي ،هالكيت هٌشل هبكًَي ،آهَسشّ ،شيٌِ فزصت سهاىّ ،وگًَي قَهي ٍ

اجتواعي

سباًي ،بعد فيشيكي هبافت در هبافزتّ ،شيٌِ هبافزت

۰۲۲۲ ۰۲۲۲

سزهايِ

درآهد خاًَارٍ ،ضعيت شغلي شاهل:اهٌيت شغلي ،سطح دراهد ٍ ٍقت اضافِ ،ديي (ديي باٍری ٍ تعْد ديٌي) ،آهَسش ،سي،

افِ ٍفَش

اجتواعي

شْز در بزابز حَهِ ،اًداسُ خاًَار ،جٌس ،هشارکت باسار کار سًاى
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مذل تحلیلی تحقیق
تعْذ ديٌی
سرهايِی اجتواعی درٍى گرٍّی ٍ برٍى گرٍّی
هیساى الاهت
شىل شوارُ  -1عَاهل تعییي وٌٌذُ ی سرهايِ اجتواعی درٍى گرٍّی ٍ برٍى گرٍّی

فرضیٍ َای تحقیق

 تیي هیعاى سطهایِی اختوافی زضٍى گطٍّی زض گطٍُّای قَهی ضْط تدٌَضز ضاتغِ ٍخَز زاضز. تیي هیعاى سطهایِی اختوافی تیي گطٍّی زض گطٍُّای قَهی ضْط تدٌَضز ضاتغِ ٍخَز زاضز. تیي هیعاى اقاهت ٍ سطهایِی اختوافی زض گطٍُّای قَهی ضاتغِ ٍخَز زاضز. تیي تقْس زیٌی ٍ سطهایِی اختوافی زض گطٍُّای قَهی ضاتغِ ٍخَز زاضز.ريش تحقیق

ضٍش هَضز استفازُ زض ایي پژٍّص پیوایص تَزُ است تكٌیك هَضز استفازُ تطای خوـآٍضی زازُّا،
پطسطٌاهِ ذَز ساذتِ است ،ایي پطسطٌاهِ تط اساس فطضیِ ّای پژٍّص ٍ تِ ٍسیلِ ضاذع ساظی
تطای هفاّین ساذتِ ضسُ است.
تطای تَغیف ٍ تحلیل زازُّا اظ ضٍشّای آهاضی استفازُ ضسُ است زض ترص تَغیف اظ آهاضُّای
تَغیفی (هاًٌس هیاًگیي ،هیاًِ ،هس ٍ … )هتٌاسة تا سغح سٌدص زازُّا استفازُ ضسُ است .زض ترص
تحلیل زازُّای زٍ هتغیطُ اظ آظهَى ضگطسیَى چٌس هتغیطُ استفازُ ضسُ است .تحلیلّای آهاضی تا
استفازُ اظ ًطم افعاض اس پی اس اس اًدام ضسُ است (ک ام .)۵۵۴ ۶۵۸۴۱
جامعٍ آماری

زض ایي تحقیق خاهقِ آهاضی خوقیت تاالی  25سال ضْط تدٌَضز هیتاضس ،کِ زض سطضواضی سال 1385
تقساز آىّا ً 60452فط هیتاضسٍ .احس ًوًَِگیطی فطز هیتاضس.
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ريش ومًوٍ گیری ي تعییه حجم ومًوٍ

تِ زلیل ایٌكِ تطای اخطای ایي تحقیق کِ زض سغح ضْط تدٌَضز غَضت هیگیطزً ،ویتَاى تِ سازگی
خوقیتّای آى ضا فْطست کطز ،تِ ّویي زلیل اظ ضٍش ًوًَِگیطی چٌس هطحلِای استفازُ کطزین .اتتسا
ضْط تِ ذَضِّای هرتلف تقسین ضس ٍ تا استفازُ اظ ًوًَِگیطی ذَضِای هٌاعقی اظ آى اًتراب ضس،
سپس تا استفازُ اظ ًوًَِگیطی عثقاتی هتٌاسة تا تَخِ تِ تٌاسة اقَامً ،وًَِگیطی تِ غَضت تػازفی
غَضت گطفت .تطای تقییي حدن ًوًَِ اظ خسٍل کَکطاى استفازُ ًوَزین کِ تط اساس ایي خسٍل،
خاهقِ آهاضی ها ً 100فط کطز ٍ ً 100فط تطک ضا هَضز تطضسی قطاض هیزّین
اعتبار ي پايايی

تطای تطضسی افتثاض ،تهییس استازاى ضاٌّوا ٍ هطاٍض هیتَاًس ًطاى زٌّسُ ایي ً َؿ افتث اض تاض س ٍ ت طای
سٌدص پایایی اظ آلفای کطًٍثاخ استفازُ ضسُ استً .تیدِ س ٌدص پای ایی (آلف ای کطًٍث اخ)  /857ت ِ
زست آهس کِ زض سغح قاتل قثَل قطاض زاضز.
تعريف مفاَیم ي متغیرَای تحقیق

هتغیر ٍاببتِ
هفَْم سرهايِ اجتواعی بیي گرٍّی ٍ درٍى گرٍّی
پاتٌام تِ ًقل اظ زیك ٍ اسوَلسضس 11سطهایِی اختوافی تطٍى گطٍّی ضا تِ فٌَاى پل اضتثاعی گطٍُ
ّای ّودٌس تقطیف هیکٌس؛ زض حالی کِ سطهایِی اختوافی زضٍى گطٍّی تٌْا گطٍُ ّای ّودٌس
ضا پیًَس هیظًس (امي ي .)۵۵۱ ۶۵۸۴۱

سرهايِی اجتواعی درٍى گرٍّی (اًحصاری)
سطهایِ اختوافی زضٍى گطٍّی زض ٍاقـ ًَفی سَپط چسة خاهقِ ضٌاذتی است ٍ تِ ضٍاتظ ٍ
هٌاسثات حاکن تیي گطٍُ ّای ًسثتا ّوگَىّ ،ن چَى افضای ذاًَازُ ٍ زٍستاى ًعزیك اعال
00 -SjoerdBugelsdijk ,Smulders sjak

33

هطالعات علَم اجتواعی ایراى ،سال ًْن ،شوارُ سی ٍ سَم ،تابستاى ۱۹۳۱

هیضَز ٍ تیطتط ضثیِ زاضتي ضاتغِ قَی ٍ هحكن تیي افطاز است .پاتٌام تطای تططیح ایي ًَؿ سطهایِی
اختوافی ،فْطستی اظ سطهایِ ّای اختوافی العاهی ٍ تقْسآٍضّ ،ن چَى ساظهاىّای قَهی تطازضاًِ ٍ
گطٍُ ّای ٍاتستِ تِ کلیسا کِ تَسظ تاًَاى تطكیل هیضًَس ،اضایِ هیزّس (پاتىام .)۵۸۴۱

سرهايِی اجتواعی بیي گرٍّی (غیر اًحصاری)
سطهایِی اختوافی تیي گطٍّی تِ ضٍاتظ هَخَز تیي زٍستاى زٍضّ ،ن قغاضاى ٍ ّوكاضاى اعال
هیضَز .پاتٌام ،زض اضایِ فْطستی اظ ایي ًَؿ ضاتغِ ،تِ ضٍاتظ حاکن تط خٌثصّای َّازاض حقَ هسًی ٍ
ساظهاىّا ٍ ًْازّای تیيالوللی هصّثی اضاضُ هیکٌس .ایي گًَِ ضٍاتظ ٍ پیًَسّا ،زض هقایسِ تا ضٍاتظ
زضٍى گطٍّی ضقیفتط ٍ هتٌَؿتط ّستٌس ،اها تطای پیطثطز اهَض اظ اّویت تیصتطی تطذَضزاضًس.
ابعاد ٍ عٌاصر سرهايِ اجتواعی
اظ ًؾط اتقاز سطهایِی اختوافی تقسین تٌسیّای هرتلفی ٍخَز زاضز ٍ تستِ تِ زیسگاُ ٍ ًؾط هحققیي
تفاٍت ٍخَز زاضزٍ .لی اکثطا هقتقس تِ تقسین تٌسی آى تِ غَضت زٍ تقس ضٌاذتی ٍ ساذتاضی ّستٌس.
بعذ ووی
سطهایِی اختوافی یك کویت است؛ یقٌی زض خاهقِ ّطچِ هطاضکت تیطتط تاضس ٍ تقساز اًدويّای
زاٍعلثاًِ تیطتط تاضس سطهایِی اختوافی ًیع تیطتط ذَاّس تَز .کویت زٍ تقس هرتلف زاضز :یك تقس
تقساز ساظهاىّای زاٍعلثاًِ زض خاهقِ ٍ تقس زیگط تقساز افضای ّط یك اظ ایي گطٍُّا هیتاضس.
ّوچٌیي هیعاى ضٍاتظ افطاز تا افضای ذاًَازُ ،زٍستاى ٍ آضٌایاى ٍ تِ عَض کلی تا زیگطاى ضاهل تقس
کوی سطهایِ اختوافی هیگطزز (چوبی .)۲ ۶۵۸۴۱
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بعذ ویفی
سطهایِی اختوافی زاضای تقس کیفیتی هْوی است .تطای تطآٍضز خاهـ سطهایِی اختوافی هیتایست
هیعاى ّوثستگی ٍ زضخِ اًسدام زضٍى گطٍّی ،افتواز هتقاتل تیي کٌص گطاى ،احساسات هثثت ٍ تِ
عَض کلی تقس شٌّی آى ًیع هس ًؾط قطاض گیطز.
کیفیت ًیع ذَز زاضای زٍ تقس است :یك تقس ّوثستگی زضٍى گطٍّی است ٍ تقس زیگط ّوثستگی تیي
گطٍّی (همان).

تِ افتقاز پكستي( 12فيود  )۲۳ ۶۵۸۴۲اظ سطهایِی اختوافی زاضای زٍ تقس اغلی هیتاضس-1 :تقس فیٌی هیاى
افطاز  -2پیًَس ّای شٌّی هیاى افطاز.
سرهايِی اجتواعی شٌاوتی (رٌّی)
ایي ًَؿ سطهایِ تِ تدلیات اًتعافیتط سطهایِی اختوافی ،اظ قثیل افتوازٌّ ،داضّا ٍ اضظشّایی اضاضُ
زاضز کِ کٌصّای هتقاتل هیاى هطزم ضا تحت تهثیط قطاض هیزٌّس (چوبی  .)۳ ۶۵۸۴۱پیًَس ّای تیي افطاز
هیتایست زاضای هاّیت هتقاتل ،هثتٌی تط افتواز ٍ زاضای ّیداًات هثثت تاضس .افتواز تِ ایي هقٌاست
کِ افطاز اظ هَققیتّای گطٍّی یا ًْازی تطای هٌافـ ذَز تْطُ تطزاضی ًویًوایٌس .افتواز اٍلیي خعٍ
سطهایِی اختوافی است کِ تِ ًَؿ اضتثاط تیي افطاز هطتَط هیضَز .تهکیس تط افتواز ،زض هقایسِ تا زیگط
اًَاؿ اضتثاط زض ازتیات هَضَؿً ،قص تطخستِ ای زاضز (مًسًي .)۳۱۶ ۵۸۴۱

سرهايِ اجتواعی ساوتاری (عیٌی)
تدلی ساذتاضی تِ خٌثِ ّای قاتل ضؤیت ٍ ضایس فیٌیتط (قاتل لوستط) هفَْم سطهایِی اختوافی
تطهی گطزز :اظ قثیل ًْاز ّای هحلی ،ساظهاىّا ٍ ضثكِ ّای هَخَز زض هیاى هطزم کِ قازض تِ پیگیطی
اّساف فطٌّگی ،اختوافی ،اقتػازی ٍ سیاسی هیتاضٌس (چوبی ًَ .)۳ ۶۵۸۴۱فی ساذتاض ضثكِ ای فیٌی،
هیتایست تطقطاض کٌٌسُ اضتثاط تیي افطاز تاضس .ایي ترص اظ سطهایِی اختوافی حكایت اظ آى زاضز کِ
افطاز زض فضای اختوافی تا یكسیگط پیًَس زاضًس (مًسًي .)۳۸۶ ۵۸۴۱

01- Paxton
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پیًَس زٍهیي خعٍ سطهایِی اختوافی است .کِ تیاًگط پیًَس ّای فیٌی تیي افطاز ٍ یا تِ فثاضت زیگط،
اضتثاعات آىّا تا یكسیگط است .پیًَس ّای تیي افطاز هیتَاًس اظ زٍ ًَؿ تاضس:
الف -افطاز هیتَاًٌس تِ ضیَُ غیط ضسوی اظ عطیق اًتراب زٍستیّا ٍ اًَاؿ ضثكِ ای تا یكسیگط زض
اضتثاط تاضٌس .زٍستیّای غیط ضسوی فطز تا ّن کالسیّای قسیویّ ،وكاضاى یا زٍست یك زٍست
هیتَاًس تِ ٍاسغِ تههیي اضتثاعات ٍ حوایت اختوافی ،تقَیت کٌٌسُ سطهایِی اختوافی آى فطز تاضس.
ب – فطز هیتَاًس اظ عطیق فضَیت ضسوی زض اًدويّا ٍ گطٍُ ّای زاٍعلثاًِ تا زیگطاى زض اضتثاط
تاضس .پیًَس ّای ضسوی ٍ ضثكِ ّای غیط ضسوی تط حسة پیًَس تیي افطاز تقطیف هیضَز ٍلی ازاهِ
حیات پیًَس ضسوی فطاتط اظ ضثكِ ّای اختوافی هسًی است (همان.)۷۷:

هتغیر هبتمل
هتغیطّای هستقل تهثیط گصاض تط سطهایِی اختوافی زض ایي تحقیق فثاضت است اظ :زیي ٍ تقْس زیٌی ٍ
هست اقاهت زض ضْط.
لَهیت :هفَْهی است هطتَط تِ فلَم اًساًی ٍ ًاؽط تط ّوثستگی گطٍُ یا ٍاحسّای ًسثتا پایساض اظ
تطكل خَاهـ تططی ،کِ ّن چَى حس فاغلی هیاى خَاهـ ایلی (تا ّوثستگی تثاضی -ذًَی ٍ
اسغَضُ ای-ظتاًی) ٍ خَاهـ هلی (تا ّوثستگی اقتػازی-سیاسی ٍ ضْطًٍسی-حقَقی) قطاض هیگیطز.
ّوثستگی قَهی ًاؽط تط سطظهیي هقیي ٍ فطٌّگ (زیي ،ظتاى ٍ آزاب ٍ ضسَم) هطرع است کِ زض
عَل ظهاى تِ ٍخَز آهسُ ٍ تحَل هییاتس (صدر .)۵۲ ۶۵۸۳۳

تِ لحاػ تافت خوقیتی ،قَهیتّای هرتلفی اظ خولِ کطز ،تطک ٍ ...زض هحسٍزُ خغطافیای ضْط تدٌَضز
ظًسگی هیکٌٌس (پايدار .)۵۸۴۱۶۸۸تا تَخِ تِ اّساف تحقیق کِ تطضسی سطهایِی اختوافی گطٍُ ّای
قَهی ضْط تدٌَضز است ،تِ ایي پطسص کِ قَهیت ضوا؟  )1کطز  )2تطک است هطرع هیضَز.
ديي باٍری ٍ تعْذ ديٌی :زیي 13هدوَفِای اظ افتقازات کِ افضای یك اختواؿ اظ آى پیطٍی هیکٌٌس،
ضاهل ًوازّایی کِ تا حس حطهت یا افداب تِ آىّا هیًگطًس ،تِ فالٍُ ضقایطی 14کِ افضای اختواؿ
زض آى ضطکت هیکٌٌس(گيدوز .)۳۴۵ :۵۸۳۲
02-Religion
03-Ritual
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تا تههل زض هحتَی ازیاى ٍ آهَظُّا ٍ تقالین آىّا ،سِ خٌثِ هقطفتی ،فاعفی ٍ ضفتاضی قاتل تطریع
است .ضكلّای تفػیل یافتِ ٍ تطکیة ضسُ ایي سِ خٌثٍِ ،خَُ زیگطی اظ زیي ضا فطضِ هیزاضز.
فقیسُ ،ایواى ،فثازات ،اذال ٍ ضطیقتّ ،طکسام اظ ایيّا خٌثِ هتوایعی اظ زیي ضا هقطفی هیکٌٌس ٍ زض
فیي حال زض یك یا زض زٍ ٍخِ اظ ٍخَُ سِگاًِ ضیطِ زاضًس (شجاعی زود .)۱۸ ۶۵۸۴۱پس هیتَاى گفت
زیي زاضی تا اتقاز پٌحگاًِ ضٌاذتِ هیضَز :هقتقس تَزى ،هؤهي تَزى ،اّل فثازت تَزى ،اذالقی فول
کطزى ٍ هتططؿ تَزى.
تطای ساذت سٌدِ یا سٌدِّایی کِ تتَاى تدلیات زیي ضا زض تواهی اتقاز ٍخَزی فطز ٍ زض فطغِ
ّای هرتلف ظًسگی اًساظُ گیطی ًوایس ،فالٍُ تط اتقاز هیتَاى آى ضا اظ عطیق آثاض ٍ ًطاًِّا ٍ
پی آهس ّای آى ًیع سٌدیس (همان.)۱۸۶هدوَفِ آىّا ضا هیتَاى تِ غَضت ظیط هٌسدن کطز.
جذٍل  -۰شاوصّای سٌجش ديي
ٍجَُ ديي

ابعاد

ابعاد دی ًداری

هعزفتي

اعتقادات

هعتقد بَدى

عاطفي

ايواى

هؤهي بَدى

عوادات

اًجام فزدی عوادات

ًشاًِّا
داشتي هعلَهات ديٌي

اًجام جوعي عوادات

عولي

اخالقيات

اخالقي عول کزدى

شزعيات

عول بِ تكاليف فزدی
عول بِ تكاليف جوعي

داشتي ظاّز ديٌي ،ابزاس َّيت ديٌي ،داشتي اّتوام شعائزی داشتي هشارکت ديٌیي ،داشیتي هعاشیزت
ديٌي ،اّتوام ديٌي بِ خاًَادُ

افتقاز ٍ ایواى :تط اساس آهَظُ ّای اس الهی ،فقی سُ هحت َای ًؾ طی ی ك آی یي اس ت ک ِ ً اؽط ت ِ
هَضَفات تٌیازیي ّستی ضٌاذتی ٍ هسائل غایی حیات است .اها «ایواى» ضست تقلق ٍ فوق زلثستگی
ٍ هیعاى افتواز ٍ اتكای تِ آى هحتَی ضا هیضساًس (همان.)۱۴۶

فثازتّا :کلیِ ضفتاض ٍ آزاتی است کِ فطز زض هقام پطستصً ،سثت تِ پطٍضزگاض ٍ هقثَز ذ َیص اًد ام
هیزّس .کِ هیتَاًس تِ غَضت فطزی یا خوقی ،زض ذلَت یا زض خلَت اخطا ضَز (همان.)۱۵ ۶

اوالق:تَاغی ٍ ًَاّی زیٌی هطتَط تِ حَظُ ًیكَیی ضٌاسی ضا اذال هیگَیٌس؛ ٍ آى تِ زاضتي تقاهل
پسٌسیسُ تا زیگطاى هطتَط هیضَز (همان).
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شريعت :هدوَفِ زستَضات ٍ اٍاهط غطیح ٍ غیط غطیح زیٌی است کِ زض اسالم فقِ ذَاًسُ هیض َز.
ضطفیات هقطضاتی است حساقلی کِ ًحَُ ظًسگی زض زًیا ٍ تقاهل تا ذَز ،عثیق ت ٍ زیگ طاى ضا تقی یي
هیکٌس (همان).

زض ایي تحقیق اظ سٌدِّای اتقاز زیي زاضی استفازُ هیضَز کِ تا گَیِّای ظیط هَضز سؤال ٍاق ـ ض سُ
است.
سقی ضوا زض ّط یك اظ فقالیتّای ظیط تِ چِ اًساظُ است ّ )1 :یچ  )2ک ن ) 3ت ا ح سٍزی  )4ظی از
 )5ذیلی ظیاز.
افتقاز تِ اغَل زیي ٍ تقالین زیٌی  -ات طاظ تٌف ط ٍ ٍاک ٌص ًس ثت ت ِ ت َّیي کٌٌ سگاى ت ِ هقسس ات
زیٌی_اّتوام زض تِ خای آٍضزى ًواظ ّای یَهیِ ٍ گطفتي ضٍظُ _ضفتي تِ ًواظّ ای خواف ت ،خوق ِ ٍ
ًواظ ّای فیس _ فول تِ «تٌی آزم افضای یكسیگطًس کِ زض آفطیٌص ظ یك پیكطًس»  -پطّیع اظ حطامّ ا
ٍ اًدام ٍاخثات زیٌی -ضطکت زض هطاسنّای هصّثی ٍ تثلیغ زیي
ًوطُی ّط فطز زض تقْس ٍ زی ًساضی اظ هیاًگیي هدوَؿ آىّا تِ زست هیآیس کِ هیتَاًس کوتطیي فسز
یقٌی  1یا تیطتطیي یقٌی  5تاضس.
تعْذ ديٌی ٍ سرهايِی بیي گرٍّی
زض خسٍل تَظیـ فطاٍاًی تقْس زیٌی ٍ سطهایِ تیي گطٍّی زض اق َام هرتل ف ه یت َاى ه َاضز ظی ط ضا
هطاّسُ کطز:
 زض تیي گطٍُ قَهی کطز افطازی کِ سطهایِی اختوافی هتَسظ یا ظیاز زاضًس ،فطاٍاً ی تقطیث ا یكس اًیزاضًس .هیاًگیي سطهایِی تیي گطٍّی زض تیي کساًی کِ تقْس زیٌی کن زاضًس ،کوتط اظ سایط عثقات است
ٍ هیاًگیي تیطتط زض عثقِ تقْس زیٌی تیطتط قطاض زاضز.
 زض تیي افطاز تطک ،تیطتطیي هیاًگیي هطتَط تِ تقْس زیٌی ظیاز ٍ کوت طیي هی اًگیي هطت َط ت ِ تقْ سزیٌی کن هیتاضس ( 43زض تطاتط .)34
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تعْذ ديٌی ٍ سرهايِی درٍى گرٍّی
ًتایح حاغل اظ خسٍل تَظیـ فطاٍاًی تقْس زیٌی ٍ سطهایِی اختوافی زضٍى گطٍّی زض اقَام هرتل ف
تِ قطاض ظیط است:
کوتطیي هیاًگیي سطهایِ زضٍى گطٍّی زض قَم کطز هطت َط ت ِ تقْ س زیٌ ی ک ن ٍ تیط تطیي هی اًگیيهطتَط تِ تقْس زیٌی ظیاز هیتاضس ( 44/6زض تطاتط .)62/3
 زض گطٍُ قَهی تطک  39/6کوتطیي هیاًگیي ٍ  61/5تیطتطیي هیاًگیي سطهایِی زضٍى گطٍّی ّس تٌسکِ تِ تطتیة هطتَط تِ تقْس زیٌی کن ٍ ظیاز هیتاضٌس.
هتغیرّای هبتمل ٍ سرهايِی درٍى گرٍّی
لَهیت :پس اظ تطضسی ضاتغِی سطهایِی اختوافی زضٍى گطٍّی ٍ قَهیت ،س غح هقٌ ازاضی  /244ت ِ
زست آهس ٍ چَى تیطتط اظ  /5هیتاضس پس فطؼ غفط ضز ًویضَز یقٌی تیي هیعاى سطهایِی اختوافی
زضٍى گطٍّی ٍ گطٍُّای قَهی کطز ٍ تطک ضْط تدٌَضز تفاٍت هقٌازاضی ٍخَز ًساضز.
تعْذ ديٌی :تط اساس آظهَىّای آهاضی اًدام ضسُ سغح هقٌازاضی  0/000تطای سٌدص ضاتغِ تیي زیي
تاٍضی ٍ تقْس زیٌی ٍ سطهایِ اختوافی زضٍى گطٍّی تِ زست آهسُ است کِ کوتط اظ  0/05است پ س
فطؼ غفط ضز هیضَز یقٌی تیي زیي تاٍضی ٍ تقْس زیٌ ی ٍ س طهایِ اختو افی زضٍى گطٍّ ی ضاتغ ِ
هقٌازاض ٍخَز زاضز یقٌی ّطچِ سغح تقْس زیٌی تاالتط ،سطهایِی اختوافی زضٍى گطٍّی تیطتط است
هیساى الاهت :سغح هقٌازاضی هیعاى اقاهت افطاز زض ضْط تدٌَضز ٍ س طهایِی اختو افی زضٍى گطٍّ ی
 0/012است کِ کوتط اظ  0/05هیتاضس زض ًتیدِ فطؼ غفط ضز هیضَز .یقٌی تیي هیعاى اقاه ت اف طاز
زض ضْط ٍ سطهایِی اختوافی زضٍى گطٍّی ضاتغِ هقٌازاض هثث ت ٍخ َز زاضزّ .طچ ِ هی عاى اقاه ت زض
ضْط تیطتط تاضس ،سطهایِی اختوافی زضٍى گطٍّی ًیع تیطتط است.
هتغیرّای هبتمل ٍ سرهايِی بیي گرٍّی
لَهیت :تطضسیّا ًطاى هیزّس کِ سغح هقٌازاضی تِ زست آهسُ تطای سطهایِی اختوافی تیي گطٍّ ی
زض گطٍُّای قَهی تطک ٍ کطز  0/03هیتاضس کِ کوتط اظ  0/05هیتاضس پس فطؼ غ فط ضز ه یض َز
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یقٌی تفاٍت هقٌازاضی تیي سطهایِی اختوافی تیي گطٍّی زض گطٍُّای هرتل ف ق َهی ض ْط تدٌ َضز
ٍخَز زاضز.
تعْذ ديٌی :سغح هقٌازاضی  0/000زض ضاتغِ تا هیعاى زیي تاٍضی ٍ تقْس زیٌی ٍ سطهایِی تیي گطٍّی،
ًطاى هیزّس کِ تیي هیعاى زیي تاٍضی ٍ تقْس زیٌی تا سطهایِی تیي گطٍّی ضاتغِ هقٌ ازاض ٍخ َز زاضز
چَى ایي سغح هقٌازاضی کوتط اظ  0/05است پس فطؼ غفط ضز هیضَز زض ًتیدِ ّطچِ هی عاى تقْ س
زیٌی فطز تیطتط تاضس ،سطهایِی تیي گطٍّی آى تیطتط است.
هیساى الاهت :سغح هقٌازاضی  0/000تِ زست آهسُ اظ تطضسی ضاتغ ِ س طهایِی ت یي گطٍّ ی ٍ هی عاى
اقاهت زض تدٌَضز کوتط اظ  0/05است پس فطؼ غفط ضز هیضَز .زض ًتیدِ تیي هیعاى اقاهت اف طاز زض
ضْط ٍ سطهایِی اختوافی تیي گطٍّی ضاتغِی هقٌازاض ٍخَز زاضز.
جذٍل  -3ضريب ّوببتگی هتغیر ّای هبتمل ،سرهايِ درٍى گرٍّی ،سرهايِ بیي گرٍّی در الَام هختلف
سزهايِ درٍى گزٍّي
هؤلفِّا

سطح هعٌيداری

تعْد ديٌي

هؤلفِّا

سزهايِ بيي گزٍّي
هؤلفِّا

سطح هعٌيداری

هيشاى اقاهت

سطح هعٌيداری

تعْد ديٌي

کزد

۸۰۵.

کزد

۹۷۹.

کزد

تزك

۸۹۲.

تزك

۹۹۴

تزك

۰۵۸.
۰۹۷.

هؤلفِّا
هيشاى اقاهت
کزد
تزك

سطح هعٌيداری
۹۷۹.
۸۹۷.

هتغیرّای هبتمل ٍ سرهايِ درٍى گرٍّی در ّر يه از الَام
تعْذ ديٌی :تا تطضسی سغح هقٌازاضی زض اقَام هرتلف هیتَاى ًتیدِ گطفت کِ تیي زیي تاٍضی ٍ تقْس
زیٌی ٍ سطهایِی اختوافی زضٍى گطٍّی زض تیي اقَام ضاتغِ هقٌازاض ٍخَز زاضز ظیطا زض تیي گطٍُ ّ ای
قَهی کطز ٍ تطک سغح هقٌازاضی  0/000تِ زست آهسُ است کِ کوتط اظ  0/05است پس ف طؼ غ فط
ضز هیضَز.
هیساى الاهت :ضاتغِی سطهایِی اختوافی زضٍى گطٍّی تا هیعاى اقاهت زض ضْط زض ّ یچ ی ك اظ اق َام
هرتلف هقٌازاض ًیست ظیطا :زض تیي کطزّای ساکي ضْط تدٌَضز سغح هقٌازاضی  ،/974زض تیي قَم تطک
سغح هقٌازاضی  ،/446تِ زست آهسُ است کِ تیطتط اظ  0/05است پس فطؼ غفط ضز ًویضَز.
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هتغیرّای هبتمل ٍ سرهايِ بیي گرٍّی در ّر يه از الَام
تعْذ ديٌی :زض تطضسی هیعاى زیي تاٍضی ٍ تقْس زیٌی ٍ سطهایِ تیي گطٍّی زض اقَام هرتل ف س غَح
هقٌازاضی ظیط تِ زست آهس:
 کطز ّای ساکي تدٌَضز ،سغح هقٌازاضی  ، 0/02گطٍُ ق َهی ت طک س غح هقٌ ازاضی  ، 0/000ضا ت ِزست آٍضزُاًس کِ کوتط اظ  0/05است زض ًتیدِ فطؼ غفط ضز هیضَز .پس هیتَاى گفت کِ تیي زیي
تاٍضی ٍ تقْس زیٌی ٍ سطهایِی تیي گطٍّی زض ایي اقَام ضاتغِ هقٌازاض ٍخَز زاضز.
هیساى الاهت :سغح هقٌازاضیّای تِ زست آهسُ زض ظیط ،ضاتغِ هیعاى اقاهت افطاز زض ض ْط ٍ س طهایِی
اختوافی تیي گطٍّی آًاى ضا ًطاى هیزّس:
زض تیي کطزّا سغح هقٌازاضی  ،/974سغح هقٌازاضی زض تیي تطکّا  ،/597کِ تیطتط اظ  0/05است پ س
فطؼ غفط ضز ًویضَز .زض ًتیدِ تیي هیعاى اقاهت افطاز زض ضْط ٍ س طهایِی اختو افی ت یي گطٍّ ی
گطٍُ ّای قَهی کطز ٍ تطک ضاتغِ هقٌازاض ٍخَز ًساضز.
رگرسیَى چٌذ هتغیرُ سرهايِی درٍى گرٍّی
ضطیة تقییي  /336زض ایي ضگطسیَى ًطاى هیزّس کِ  34زضغس اظ تغییطات سطهایِ زضٍى گطٍّ ی ت ا
ایي هتغیطّا سٌدیسُ هیض َز ٍ س غح هقٌ ازاضی ً 0/000ی ع ًط اى اظ ای ي زاضز ک ِ ح ساقل یك ی اظ
هتغیطّای هستقل زض پیص تیٌی هتغیط ٍاتستِ هؤثط است .خسٍل ظیط ًتیدِ تطضسی ضگطس یَى هتغیطّ ای
هستقل تا سطهایِ زضٍى گطٍّی است.
جذٍل  -4رگرسیَى چٌذ هتغیرُ سرهايِ درٍى گرٍّی
هتغيز

بتا

t

اقاهت

.۴۸

۲٫۲۲۰

۲۹۲.

تعْد ديٌي

.۸۵۴

۲۲٫۸۰

۲.

سطح هعٌي داری

رگرسیَى چٌذ هتغیرُ سرهايِ بیي گرٍّی
زض ایي ضگطسیَى ضطیة تقییي  /222تِ زست آهسُ کِ ًطاى هیزّس  23 :زضغس اظ تغیی طات س طهایِ
تیي گطٍّی تا ایي هتغیطّا سٌدیسُ هیضَز ٍ سغح هقٌازاضی ً 0/000یع ًطاى اظ ای ي زاضز ک ِ ح ساقل
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یكی اظ هتغیطّای هستقل زض پیص تیٌی هتغیط ٍاتستِ هؤثط است .خسٍل ظی ط ًتید ِ تطضس ی ضگطس یَى
هتغیط ّای هستقل تا سطهایِ تیي گطٍّی است.
جذٍل  - 5رگرسیَى چٌذ هتغیرُ سرهايِ بیي گرٍّی
هتغيز

t

بتا

سطح هعٌي داری

اقاهت

.۲۷

.۲۲۷

.۷۸۰

تعْد ديٌي

.۹۲۹

۷٫۰۷۹

.۲

تبییه فرضیٍ َای تحقیق

فطضیِ «بیي هیساى سرهايِی اجتواعی درٍى گرٍّی در گرٍُ ّای لَهی ورد ٍ ترن شْر بجٌنَرد
رابطِ ٍجَد دارد».
پس اظ تطضسی ضاتغِی سطهایِی اختوافی زضٍى گطٍّی ٍ قَهیت ،سغح هقٌازاضی  /244تِ زست آه س
ٍ چَى تیطتط اظ  0/05هیتاضس پس فطؼ غفط ضز ًویضَز یقٌی تیي هیعاى س طهایِی اختو افی زضٍى
گطٍّی ٍ گطٍُ ّای کطز ٍ تطک ضْط تدٌَضز تفاٍت هقٌی زاضی ٍخَز ًساضز.
فطضیِ «بیي هیساى سرهايِی اجتواعی بیي گرٍّی در گرٍُ ّای لَهی ورد ٍ تنرن شنْر بجٌنَرد
رابطِ ٍجَد دارد».
تطضسیّا ًطاى هیزّس کِ سغح هقٌازاضی تِ زست آه سُ ت طای س طهایِی اختو افی ت یي گطٍّ ی زض
گطٍُ ّای هرتلف  0/03هیتاضس کِ کوتط اظ  0/05هیتاضس پس فطؼ غفط ضز هیض َز یقٌ ی تف اٍت
هقٌازاضی تیي سطهایِی اختوافی تیي گطٍّی زض گطٍُ ّای هرتلف قَهی ضْط تدٌَضز ٍخَز زاضز.
تعْذ ديٌی :فطضیِ «بيي ديي باٍری ٍ تعْذ ديٌی ٍ سرهايِ اجتواعی در گرٍُّای لنَهی ونرد ٍ
ترن شْر بجٌَرد رابطِ ٍجَد دارد».
زیي ٍ هصّة تِ فٌَاى هْنتطیي هٌثـ فطٌّگ ٍ تطكیل اضظشّ ای هط تطک ت هثیط هثثت ی ت ط س طهایِ
اختوافی زاضز (فًکًياما .)۵۸۴۱فالٍُ تط آى ازیاى اظ سٌتّای فوَهی ٍ هٌاسك ٍ هطاسوی تطذَضزاضً س
کِ تافث تَسقِ ّوكاضی ٍ تقاٍى ٍ آگاّی اظ هسایل اختوافی هیضًَسّ ،وچٌیي س اظهاىّ ای زیٌ ی
ًقص هیاًدی ضا زض فقالیتّای زیٌی ایفا هیکٌٌس زض ًتیدِ کساًی کِ اظ تقْس زیٌی تاالتطی تطذَضزاضًس
هطاضکت ٍ ّوكاضی تیطتطی زاضًس ،پس اظ سطهایِی اختوافی تیطتطی تطذَضزاضًس.
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سغح هقٌی زاضی  0/000تا زضخِ آظازی فط زض تطضسی ضاتغِی تقْس زیٌی ٍ سطهایِی اختوافیً ،ط اى
اظ یك ًَؿ ضاتغِی هقٌی زاض ضا زاضز ظیطا ایي سغح هقٌی زاضی تیطتط اظ  0/05اس ت زض ًتید ِ ف طؼ
غفط ضز هیضَز پس ّطچِ زیي تاٍضی ٍ تقْس زیٌی تیطتط هیعاى سطهایِی اختوافی تیطتط است.
تط اساس آظهَىّای آهاضی اًدام ضسُ سغح هقٌی زاضی  0/000تطای سٌدص ضاتغِ تیي زیي ت اٍضی ٍ
تقْس زیٌی ٍ سطهایِی اختوافی زضٍى گطٍّی تِ زست آهسُ است کِ کوتط اظ  0/05است پ س ف طؼ
غفط ضز هیضَز یقٌی تیي زیي تاٍضی ٍ تقْس زیٌی ٍ سطهایِی اختوافی زضٍى گطٍّی ضاتغ ِ هقٌ ازاض
ٍخَز زاضز یقٌی ّطچِ سغح تقْس زیٌی تاالتط ،سطهایِی اختوافی زضٍى گطٍّی تیطتط است.
سغح هقٌازاضی  0/000زض ضاتغِ تا هیعاى زیي تاٍضی ٍ تقْس زیٌی ٍ سطهایِ تیي گطٍّیً ،طاى هیزّ س
کِ تیي هیعاى زیي تاٍضی ٍ تقْس زیٌی تا سطهایِی تیي گطٍّی ضاتغ ِ هقٌ ازاض ٍخ َز زاضز .چ َى ای ي
سغح هقٌی زاضی کوتط اظ  0/05است پس فطؼ غفط ضز هیضَز زض ًتیدِ ّطچِ هیعاى تقْس زیٌی فطز
تیطتط تاضس ،سطهایِی تیي گطٍّی آى تیطتط است.
هیساى الاهت :فطضیِ «بيي هیساى الاهت فرد در شْر بجٌَرد ٍ سرهايِی اجتواعی در گنرٍُ ّنای
لَهی شْر بجٌَرد رابطِ ٍجَد دارد».
تحقیقات ًطاى زازُ است کِ هیعاى اقاهت زض ضْط ٍ هْاخط تَزى یا ًثَزى تهثیط هستقیوی ت ط س طهایِی
اختوافی زاضز ٍ افطازی کِ ظهاى تیطتطی زض ضْط اقاهت زاضتِاًس ،اظ هیعاى هطاضکت اختو افی ت االتطی
تطذَضزاضًس زض ًتیدِ اظ سطهایِی اختوافی تیطتطی تطذَضزاضًس.
تیي هیعاى اقاهت افطاز زض ضْط تدٌَضز ٍ سطهایِی اختوافی آًاى ضاتغِ هقٌی زاض ٍخَز زاضز .ظیطا سغح
هقٌی زاضی آى  0/01است کِ کوتط اظ  0/05هیتاضس زض ًتیدِ فطؼ غفط ضز هیضَز.
سغح هقٌی زاضی هیعاى اقاهت افطاز زض ضْط تدٌَضز ٍ سطهایِی اختوافی زضٍى گطٍّ ی  0/012اس ت
کِ کوتط اظ  0/05هیتاضس زض ًتیدِ فطؼ غفط ضز هیضَز .یقٌ ی ت یي هی عاى اقاه ت اف طاز زض ض ْط ٍ
سطهایِی اختوافی زضٍى گطٍّی ضاتغِ هقٌی زاض هثثت ٍخَز زاضزّ .طچِ هیعاى اقاهت زض ض ْط تیط تط
تاضس ،سطهایِی اختوافی زضٍى گطٍّی ًیع تیطتط است.
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هطالعات علَم اجتواعی ایراى ،سال ًْن ،شوارُ سی ٍ سَم ،تابستاى ۱۹۳۱

سغح هقٌی زاضی  0/000تِ زست آهسُ اظ تطضس ی ضاتغ ِی س طهایِ ت یي گطٍّ ی ٍ هی عاى اقاه ت زض
تدٌَضز کوتط اظ  0/05است پس فطؼ غفط ضز هیضَز .زض ًتیدِ ت یي هی عاى اقاه ت اف طاز زض ض ْط ٍ
سطهایِی اختوافی تیي گطٍّی ضاتغِ هقٌی زاض ٍخَز زاضز.
پیشىُادَای تحقیق

 تا تَخِ تِ ایٌكِ تفكیك قَهی زض کل استاى پط ضًگتط است پیطٌْاز ایي است کِ سطهایِی اختوافیٍ اًَاؿ آى زض کل استاى ذطاساى ضوالی ٍ زض تیي اقَام هرتلف سٌدیسُ ضَز.
 ًؾط تِ ایي کِ استاى ذطاساى ضوالی «گٌدیٌِ فطٌّگّا» ًاهیسُ هیضَز ٍ اقَام هرتلف زض کٌ اض ّ نظًسگی هیکٌٌس ّیچ تحقیق خاهقی زض ایي ظهیٌِ غَضت ًگطفتِ اس ت ٍ ه یتَاً س هح یظ تك ط ت طای
تحقیقات اختوافی ٍ قَهی تاضس.
 ایداز یك هطکع پژٍّطی ٍ هطزم ضٌاذتی زض هَظُ هطزم ضٌاسی هیتَاًس هحیغی ضا تطای تث ازل ًؾ طزٍستساضاى فطٌّگ ٍ فلن ایداز کٌس.
 تا تَخِ تِ ًتایح تِ زست آهسُ اظ ایي تحقیقً ،قص پط ضًگ فَاهل ه صّثی ٍ فطٌّگ ی زض س طهایِیاختوافی ٍ اًَاؿ آى خایی ضا تطای تالش زض ایي ظهیٌِّا هیعلثس تا ًتایح س َزهٌسی ت ِ ّو طاُ زاض تِ
تاضس.
مىابع
مىابع فارسی
استًَش ،ر ،)۲۲۷۹( .هتفكزاى بشرگ جاهعِ شٌاسي ،ت ،ُ :هيز داهادی ،تْزاىً ،شز ًي
اهيزی ،م ٍ رحواًي ،ت ،)۲۲۵۸( .بزرسي آثار سزهايِ درٍى ٍ بزٍى گزٍّي بز رشد اقتصادی استاىّای ايزاى ،دٍ فصلٌاهِ علوي پژٍّشي جبتار ّای اقتصیادی ،سیال
ششن ،پاييش ٍ سهبتاى
اجاقلَ ،س ٍ ساّدی ،م .ج ،)۲۲۵۹( .بزرسي اعتواد اجتواعي ٍ عَاهل هؤثز بز آى در بيي ساکٌاى شْز سًجاى ،هجلِ جاهعِ شٌاسي ايزاى ،دٍرُ ششن ،شوارُ ۹
ايٌگلْارت ،ر ،)۲۲۵۰( .تحَل فزٌّگي در جاهعِ پيشزفتِ ،ت:مٍ .تز ،تْزاى ،کَيز
بَرديَ ،پ ،)۲۲۵۷( .شكلّای سزهايِ ،هواًي هفَْهي سزهايِ اجتواعي ،ت:م .شجاعي باغيٌي .پژٍّشكدُ هطالعات فزٌّگي ٍ اجتواعي
پاتٌام ،ر ،)۲۲۵۹( .جاهعِ بزخَردار سزهايِ اجتواعي ٍ سًدگي عوَهي ،ت:الف .خاکواس؛ ح .پَياى ،تْزاى ،شيزاسُ
تَسلي ،غ .ع ،)۲۲۵۰( .سزهايِ اجتواعي ثزٍت ًاهزئيً ،شزيِ فزٌّگ ٍ پژٍّش ،شوارُ ۲۲۲
چلوي ،م ٍ هوارکي ،م ،)۲۲۵۹( .تحليل رابطِ سزهايِ اجتواعي ٍ جزم در سطَح خزد ٍ کالى ،فصلٌاهِ جاهعِ شٌاسي ايزاى ،سال ششن ،شوارُ۰
حيدری ،د ،)۲۲۵۸( .هزٍری بز ادبيات هَضَعي سزهايِ اجتواعي ،رشد آهَسش علَم اجتواعي ،شوارُ ۰۹
شجاعي سًد ،ع .ر ،)۲۲۵۹( .هدلي بزای سٌجش ديي داری در ايزاى ،هجلِ جاهعِ شٌاسي ايزاى ،دٍرُ ششن
صدر ،ض ،)۲۲۷۷( .کثزت قَهي ٍ َّيت هلي ايزاًياى ،تْزاى ،اًديشِ ًَ
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بررسی سرهایِی اجتواعی بیي گرٍّی ٍ درٍى گرٍّی قَهی شْر بجٌَرد ٍ عَاهل هؤثر بر آى

عوداللْي ،م ٍ هَسَی ،م .ط ،)۲۲۵۷( .سزهايِ اجتواعي در ايزاى؛ ٍضعيت هَجَد ،دٍرًوای آيٌدُ ٍ اهكاى گذر شٌاسي ،فصلٌاهِ علوي پژٍّشي رفاُ اجتویاعي ،سیال
ششن ،شوارُ ۰۸
عضداًلَ ،ح ،)۲۲۵۹( .آشٌايي با هفاّين اساسي جاهعِ شٌاسي ،تْزاىً ،شز ًي
غفاری ،غ .ر ،)۲۲۵۷( .توييي ًظزی سزهايِ اجتواعي ،هجوَعِ هقاالت سزهايِ اجتواعي ٍ تَسعِ در ايزاى ،تْزاى ،هؤسبِ تحقيقات ٍ تَسعِ علَم اًباًي
غالم ًژاد ،م ،)۲۲۵۷( .تاريخ سياسي ٍ اجتواعي در دٍرُ قاجاريِ ٍ پْلَی اٍل ،داًشگاُ آساد بجٌَرد
فيلد ،ج ،)۲۲۵۴( .سزهايِ اجتواعي ،ت :غ .ر .غفاری ،تْزاى ،کَيز
فَکَياها ،)۲۲۵۹( .پاياى ًظن ،ت :غ .ع .تَسليً ،شز حكايت قلن ًَيي
فَکَياها ،ف ،)۲۲۵۹( .سزهايِ اجتواعي ٍ جاهعِ هدًي ،ت:الف .خاکواس؛ ح .پَياى ،تْزاى ،شيزاسُ
فَکَياها ،ف ،)۲۲۷۹( .بزرسي سزهايِ اجتواعي ٍ حفظ آى ،ت :تَسلي ٍ شارع پَر ،کتاب هاُ (علَم اجتواعي)
کزاهز ،د« ،)۲۲۵۹( .درآهدی بز کاربزد آهار در تحقيقات اجتواعي» ،ت :الف .هلكي ٍ ی .علي بابايي ،داًشگاُ تْزاى ،چاپ اٍل.
کبل ،ف ،)۲۲۵۲( .چكيدُ آثار آًتًَي گيدًش ،ت :ح .چاٍشياى ،تْزاى ،ققٌَس
کلوي ،ج ،)۲۲۷۷( .بٌياد ّای ًظزيِ اجتواعي ،ت :م .صوَری ،تْزاىً ،شز ًي
گيدًش ،الف )۲۲۷۴( .جاهعِ شٌاسي ،ت:م .صوَریً ،شز ًي
هقصَدی ،م ،)۲۲۵۲( .تحَالت قَهي در ايزاى ،هؤسبِ هطالعات هلي
هَسَی ،م .ط ،)۲۲۵۸( .ه شارکت اجتواعي يكي اس هؤلفِ ّای سزهايِ اجتواعي ،فصلٌاهِ علوي پژٍّشي رفاُ اجتواعي ،سال ششن ،شوارُ ۰۲
ّارتفز ،م ،)۲۲۵۷( .تحَالت سزهايِ اجتواعي؛ ًگاّي بِ شَاّد ،ت:م .شجاعي باغيٌي .هواًي هفَْهي سزهايِ اجتواعي ،پژٍّشكدُ هطالعات فزٌّگي ٍ اجتواعي
ّابش ،گ ،)۲۲۵۷( .سزهايِ اجتواعي چيبت؟ هزٍری کَتاُ بز ادبيات  ،...ت:م .شیجاعي بیاغيٌي .هویاًي هفْیَهي سیزهايِ اجتویاعي ،پژٍّشیكدُ هطالعیات فزٌّگیي ٍ
اجتواعي
ٍلكاك ،م ٍ ًاراياى ،د ،)۲۲۵۷( .کاربزدّا در ًظزيِ تَسعِ ٍ سياستگذاری ،ت:م .شجاعي باغيٌي .هواًي هفَْهي سیزهايِ اجتویاعي ،پژٍّشیكدُ هطالعیات فزٌّگیي ٍ
اجتواعي.
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