ثطضؾی ٍضقیت ؾطهبیِی اختوبفی زض ثیي خَاًبى ثب تأویس ثط خٌؿیت
(هغبلقِ هَضزی :زاًكدَیبى زذتط ٍ پؿط زاًكگبُ هبظًسضاى)
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تبضید زضیبفت1390/12/16:
تبضید پصیطـ1391/6/20:
چکیده
هٌظَر از سرهایِی اجتواػی ،سرهایِ ٍ هٌاتؼی است کِ اػضای جاهؼِ تا ترقراری تواس تا یکذیگر ٍ پایذار ساختي ایي رٍاتط،
هیتَاًٌذ تِ دست آٍرًذً .قص هؤثر ٍ تی ًظیر ایي هفَْم در ساختار رٍاتط تیي ایي افراد ٍ گرٍُّا در اجتواع ٍ کارکرد آى در
تسْیل دستیاتی تِ ًتایج سَدهٌذ اجتواػی -اقتصادی ،تررسی ٍضؼیت ایي هفَْم در جاهؼِ یکی از دغذغِ ّای هحققاى اجتواػی
در دِّی اخیر ضذُ است .تذیي هٌظَر هقالِ حاضر درصذد است تِ تررسی ٍضؼیت سرهایِی اجتواػی جَاًاى تا تکیِ تر ضاخص
جٌسیت ( هطالؼِ هَردی :داًطجَیاى دختر ٍ پسر داًطگاُ هازًذراى) تپردازد .ترای تحلیل ٍ تثییي ایي هَضَع ،چارچَب ًظری
تحقیق تر اساس ًظریات پاتٌام ،کلوي ،تَردیَ طراحی ٍ تثییي گردیذُ است .از لحاظ رٍش ضٌاسی ،ترای تررسی ایي هَضَع تا
رٍش پیوایطی ٍ اتسار پرسطٌاهِ از ً 383فر از داًطجَیاى دختر ٍ پسر داًطگاُ هازًذراى کِ تِ رٍش ًوًَِ گیری چٌذ هرحلِ ای
ٍ طثقِ ای هتٌاسة اًتخاب ضذُاًذ ،اطالػات الزم جوغ آٍری ضذُ است .جْت اطویٌاى از اػتثار پرسطٌاهِ از اػتثار صَری ٍ
جْت تررسی رٍایی پرسطٌاهِ از پیص آزهَى ٍ 4آزهَى آلفای کرًٍثاخ استفادُ ضذُ است.
ًتایج تحقیق حاضر ًطاى هیدّذ کِ تفاٍت هؼٌی داری تیي هیساى ٌّجارّای تؼوین یافتِ ،اػتواد اجتواػی ٍ ،هطارکت اًجوٌی
داًطجَیاى دختر ٍ پسر جاهؼِ آهاری هَرد ًظر ٍجَد دارد.

ياژگان کلیدی :سرهایِی اجتواػی ،اػتواد اجتواػی ،داًطجَیاى داًطگاُ هازًذراىٌّ ،جارّای تؼوین یافتِ

 . 1اؾتبز گطٍُ فلَم اختوبفی زاًكگبُ هبظًسضاى
 .2اؾتبزیبض گطٍُ فلَم اختوبفی زاًكگبُ آظاز اؾالهی ٍاحس ثبثل
 .3وبضقٌبؼ اضقس حَظُ پػٍّف هؤؾؿِ آهَظـ فبلی ؾجع
-Pretest
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مقدمه

زغسغِ تٌعل ضٍاثظ اختوبفی اظ خولِ هَضَفبتی اؾت وِ ثِ وطات زض خبهقِ قٌبؾی والؾیه ٍ
هقبنط ثِ چكن هیذَضز .قبیس ثتَاى ثِ تقجیط ی گفت وِ تَلس خبهقِ قٌبؾی هقلَل ًگطاًی هطثَط ثِ
ضًٍس ضٍ ثِ تٌعل ضٍاثظ اختوبفی زض ًتیدِ نٌقتی قسى ٍ آغبظ هسضًیتِ ثَزُ اؾت .خبهقِقٌبؾبى اٍلیِ
زضثبضُ اًتمبل اظ گویٌكبفت ثِ گعلكبفت ٍ یب زض هَضز تأثیط ظًسگی قْطی ثط حیبت اًؿبًی ًؾبضت
فطاٍاًی اثطاظ زاقتِاًس .ثِ ًؾط ظیول فطآیٌسّبیی ًؾیط تمؿین وبض فعایٌسُ؛ فمالًیت هفطط؛ ؾلغِ ضٍظ
افعٍى ٍ… ؾجت پیسایف زلظزگی ٍ احتیبط زض ضٍاثظ اختوبفی هَخَز زض والى قْط قسُ اؾت .ثِ
هَاظات افعایف افطاز؛ ضٍاثظ چْطُ ثِ چْطُ وبضوطز ذَز ضا اظ زؾت زازُ ٍ خبی ذَز ضا ثِ ًَؿ
زیگطی اظ ضٍاثظ هیزٌّس .ثِ افتمبز ظیول؛ ًتیدِ چٌیي قطایغی؛ ًبپبیساضی ضٍاثظ ٍ وبّف افتوبز
(شارعپًر.)99>97;=،

اختوبفی اؾت

یىی زیگط اظ پیبهسّبی تٌعل ضٍاثظ اختوبفی ثِ ذغط افتبزى تَلیس وبالّبی فوَهی اؾت ،هٌؾَض اظ
وبالّبی فوَهی هٌبثقی اؾت وِ توبهی افضبی خبهقِ هیتَاًٌس اظ آىّب ثِ نَضت ضایگبى اؾتفبزُ
وٌٌس؛ (هثل حىَهت زهىطاتیه ،اهٌیت اختوبفی ،ووهّبی التهبزی ٍ اعالفبت).پؽ ظًسگی خوقی
ٍ پیًَسّبی فقبل ٍ پَیب هیبى افضبی اختوبؿ هیتَاًس هَخجبت ضفبُ ٍ ذَقجرتی خبهقِ ضا فطاّن ًوبیس
وِ ایي پیًَسّب ضا ثب فٌَاى ؾطهبیِی اختوبفی هیقٌبؾٌس؛ ؾطهبیِی اختوبفی یقٌی افتوبز ٍ قجىِّبی
تقبهلی وِ هیتَاًس ثب تؿْیل الساهبت ّوبٌّگ؛ وبضایی گطٍُ ضا زض زؾتیبثی ثِ ثطذی اّساف ذَز ثْجَز
ثركسً .مف چكوگیط ؾطهبیِی اختوبفی ٍ ًحَُی حضَض آى زض ظًسگی وٌف گطاى اختوبفی ثِ
فٌَاى ضاُ حلی ثطای هكىل تَلیس وبالّبی فوَهی ،تَخِ ثؿیبضی اظ خبهقِقٌبؾبى اظ خولِ
خیوعولوي ،پیط ثَضزیَ ،ضاثطت پبتٌبم ٍ فطاًؿیؽ فَوَیبهب ضا ثِ ذَز خلت وطزُ اؾت (همان> .)99-9:

فالئن هتقسزی گعاضـ قسُاًس وِ ًكبى هیزٌّس ؾطهبیِی اختوبفی ثِ فٌَاى یه فبهل هْن اثطگصاض ثط
ضٍاثظ اختوبفی ضٍظ ثِ ضٍظ فطؾبیف هییبثس ٍ ضقیف هیگطزز .ایي هؿألِ ّن زض ؾغح خْبًی ٍ ّن
زض ؾغح هلی هكبّسُ قسُ اؾت .عجك ًتبیح حبنل اظ هطٍض اخوبلی ثط ازثیبت هَضَؿ ،هكرم قسُ
اؾت وِ زض ثؿیبضی اظ وكَضّبی خْبى ،ؾطهبیِ اختوبفی ضٍ ثِ وبّف گصاقتِ اؾت ٍ ایي وبّف ثِ

136

بررسی ٍضعیت سرهایِی اجتواعی در بیي جَاًاى با تأکید بر جٌسیت

هست چٌس زِّ اؾت وِ ازاهِ زاضز .ثطضؾی ٍضقیت ولی تحَل قبذمّبی ؾطهبیِی اختوبفی زض
ًعزیه ثِ  3زِّ اذیط گَیبی آى اؾت وِ ایطاى اظ ایي ضًٍس هؿتثٌی ًیؿت .قگفت آٍض آى اؾت وِ زض
ایطاى وبّف ؾطهبیِی اختوبفی فلی ضغن ٍلَؿ پسیسُّبیی ًؾیط اًمالة ،خٌگ ،گؿتطـ ًفَش هصّت
ٍ افعایف هیعاى تحهیالت وِ ّوگی اظ فَاهل ثِ ٍخَز آٍضًسُی ؾطهبیِی اختوبفی ثِ قوبض هیآیٌس،
نَضت گطفتِ اؾت (خًشفر.)9>97<;،

ثب تَخِ ثِ وبضوطزّب ٍ آثبض ؾطهبیِی اختوبفی زض یه خبهقِ ،هیتَاى گفت :هؿألِ انلی ایي تحمیك،
ثطضؾی ٍضقیت ؾطهبیِی اختوبفی خَاًبى ثب تىیِ ثط خٌؿیت اؾت؛ لصا ؾؤال اؾبؾی وِ ایي تحمیك
ثِ زًجبل پبؾد آى هیثبقس ایي اؾت وِ :آیب هیبى هیعاى ؾطهبیِی اختوبفی زذتطاى ثب پؿطاى تفبٍتی
ٍخَز زاضز؟
ثب تَخِ ثِ عطح هؿألِ ،ؾؤال ّبی هحَضی ظیط ثطای پبؾرگَیی زض ایي تحمیك هَضز تَخِ لطاض
هیگیطًس:
 هیعاى ؾطهبیِی اختوبفی افطاز خبهقِ چمسض اؾت؟ آیب خٌؿیت ضا هیتَاى اظ فَاهل هؤثط ثط وبّف یب افعایف ؾطهبیِی اختوبفی زض خبهقِ زاًؿت؟مباوی وظری

ضیكِ اؾتفبزُ اظ انغالح ؾطهبیِی اختوبفی ثِ ؾبل  1916هیالزی ثطهیگطزز .ظهبًی وِ ایي هفَْم
ثطای اٍلیي ثبض تَؾظ ٌّیفي ،وِ یه انالحگط اهَض هسضؾِ ثَز ،هغطح گطزیس .ؾپؽ زض ؾبل ،1961
خیي خبوَثؿي وِ یه ثطًبهِ ضیع قْطی ثَز ،اظ ایي انغالح اؾتفبزُ وطز .ثِ افتمبز اٍ ،ثطای یه قْط،
قجىِّب ًمف ؾطهبیِی اختوبفی زاضًس .ؾپؽ ایي هفَْم زض التهبز هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفتٍ .لی زض
ٍالـ ایي خیوع ولوي ٍ تحمیك اٍ زض ظهیٌِ هكبضوت زض اهَض هسضؾِ (زض قْط قیىبگَ) ثَز وِ ؾجت
خلت تَخِ اهطٍظی ثِ ایي هفَْم قس .ؾپؽ ثَضزیَ ٍ ثقس زض زِّی  ،1990پبتٌبم اظ ایي هفَْم ثطای
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هغبلقِ ًْبزّبی زهَوطاتیه زض ایتبلیب اؾتفبزُ وطز .پؽ هیتَاى گفت وِ هفَْم ؾطهبیِی اختوبفی 5اظ
زِّ  1920هغطح گطزیسُ ٍلی زض عی زٍ زِّ اذیط ثَزُ وِ ثِ قست هَضز تَخِ لطاض گطفتِ اؾت.
تقبضیف ظیبزی ثطای هفَْم ؾطهبیِی اختوبفی اضائِ قسُ وِ ؾجت ؾطزضگوی زض هَضز آى گطزیسُ
اؾت .ثِ فالٍُ اظ انغالحبت ٍ هفبّین ثؿیبض هتقسزی ثطای اضخبؿ ٍ اقبضُ ثِ ؾطهبیِی اختوبفی
اؾتفبزُ هیقَزً ،ؾیط اًطغی اختوبفی ،ضٍحیِ اختوبؿ ،پیًَسّبی اختوبفی ،فضیلت هسًی ،قجىِّبی
اختوبؿ ،اٍظٍى اختوبفی ،هٌبثـ اختوبفی ،قجىِّبی ضؾوی ٍ غیطضؾوی ٍ چؿت اختوبفی .هفَْم
ؾبظیّبی هتقسزی ًیع ثط اؾبؼ ذبؾتگبُ ًؾطی هحممبى زض هَضز ایي هفَْم نَضت گطفتِ اؾت .لجل
اظ ؾبل  1981تقساز همبلِّب ٍ هدلِ ّبی فلوی وِ زض فْطؾت ٍاغگبى ولیسی آىّب ًبم ؾطهبیِی
اختوبفی ٍخَز زاقت ،فمظ حسٍز  20همبلِ ثَز .ثیي ؾبلّبی  1995 ٍ 1991ایي تقساز ثِ  109همبلِ
ضؾیس ٍ ثیي ؾبلّبی  1999 ٍ 1996ایي تقساز ثِ  1003همبلِ افعایف یبفت (بام.)0222،

زیَیؽ ( ،)0229هقتمس اؾت وِ زض اضتجبط ثب ایي هفَْم زٍ زیسگبُ ًؾطی ٍخَز زاضز :زیسگبُ
ًئَهبضوؿیؿتی ٍ 6زیسگبُ ًئَلیجطالی.7ثَضزیَ ًوبیٌسُ زیسگبُ ًئَهبضوؿیؿتی ٍ پبتٌبم ًوبیٌسُ زیسگبُ
ًئَلیجطالی اؾت .زیسگبُ ًئَهبضوؿیؿتی تأویس ظیبزی ثط زؾتطؾی ثِ هٌبثـ ٍ هؿألِ لسضت زض خبهقِ
زاضز .ثَضزیَ ثط ًمف اًَاؿ هرتلف ؾطهبیِ زض ثبظ تَلیس ضٍاثظ ًبثطاثط لسضت ،تأویس زاقت .زضحبلیوِ
ولوي هقتمس ثَز وِ ؾطهبیِی اختوبفی ثط اؾبؼ وبضوطز آى تقطیف هیقَز ،ؾطهبیِی اختوبفی یه
َّیت هدعا ٍ هؿتمل ًویثبقس ثلىِ قبهل َّیتّبی هرتلفی اؾت وِ زاضای ٍیػگیّبی هكتطوی
ّؿتٌس؛ توبم آىّب قبهل ثطذی اظ اثقبز ؾبذتبض اختوبفی ثَزُ ٍ ثطذی اظ وٌفّبی افطازی وِ زض زضٍى
ؾبذتبض ّؿتٌس ضا تؿْیل هیوٌٌس (كلمه.)720>9==2،

زض ظهیٌِ تقطیف ؾطهبیِی اختوبفی هیتَاى ثِ ؾِ ًفط ثِ عَض هكرم اقبضُ وطز :پبتٌبم اظ ؾٌت
فلؿفِ ؾیبؾی ،ولوي ٍ ثَضزیَ اظ ؾٌت خبهقِقٌبؾی .زضحبلیوِ آثبض ولوي ثِ قست ثط هحممبى
آهطیىبی قوبلی زض تحمیكّبی هطثَط ثِ ؾطهبیِی اختوبفی تأثیط گصاقتِ ،آثبض ثَضزیَ ثیكتط ثط هحممبى

5 - Social Capital
6 - Neo - Marxist
7 - Neo - Liberalist
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اضٍپبیی هؤثط ثَزُ اؾت .ایي زٍ ًفط زض زٍ لبضُ هرتلف ،زض یه ظهبى ٍاحس زض هَضز ًؾطیِ ؾطهبیِی
اختوبفی ثحث هیوطزًس ٍلی ؽبّطاً اظ وبض یىسیگط چٌساى هغلـ ًجَزًس (شارعپًر.):=>97<<،

دیذگاُ صاحة ًظراى سرهایِی اجتواػی
زض ثطضؾی هفَْم ؾطهبیِی اختوبفی ،تَخِ ثِ ًمغِ ًؾطات ؾِ تي اظ هحممبى حبئع اّویت فطاٍاًی
هیثبقس وِ فجبضت اؾت اظ :پییط ثَضزیَ ،خیوع ولوي ٍ ،ضاثطت پبتٌبم.
تَردیَ
8

ثِ افتمبز ثَضزیَ ،ؾطهبیِ هیتَاًس زض ؾِ قىل هرتلف ذَز ضا ًكبى زّس :ؾطهبیِی التهبزی وِ لبثل
تجسیل ثِ پَل ثَزُ ٍ زض قىل حك هبلىیتًْ ،بزیٌِ هیقَز .ؾطهبیِی فطٌّگی 9وِ تحت قطایظ
ذبنی لبثل تجسیل ثِ ؾطهبیِی التهبزی ثَزُ ٍ زض قىل هساضج تحهیلیًْ ،بزیٌِ هیقَز؛ ٍ ثبالذطُ
ؾطهبیِی اختوبفی وِ تحت قطایظ ذبنی لبثل تجسیل ثِ ؾطهبیِی التهبزی ثَزُ ٍ زض قىل انبلت ٍ
قْطت ،هوىي اؾت ًْبزیٌِ قَز (ًبم ًیه).
ثَضزیَ ،خعٍ اٍلیي هحممبًی ثَز وِ ثِ تحلیل ؾیؿتوبتیه ٍیػگیّبی ؾطهبیِی اختوبفی پطزاذت .ثط
اؾبؼ تقطیف ثَضزیَ ؾطهبیِی اختوبفی ،حبنل خوـ هٌبثـ ثبلمَُ ٍ ثبلفقلی اؾت وِ ًتیدِ هبلىیت
قجىِ ثبزٍاهی اظ ضٍاثظ ًْبزی قسُ ثیي افطاز ٍ ثِ فجبضت ؾبزُتط ،فضَیت زض یه گطٍُ اؾت .الجتِ
ؾطهبیِی اختوبفی هؿتلعم قطایغی ثِ هطاتت ثیف اظ ٍخَز نطف قجىِ پیًَسّب هیثبقس .زض ٍالـ،
پیًَسّبی قجىِای هیثبیؿت اظ ًَؿ ذبنی ،یقٌی هثجت ٍ هجتٌی ثط افتوبز ثبقٌس.
ثِ افتمبز ثَضزیَ ،ؾطهبیِی اختوبفی ثِ فٌَاى قجىِای اظ ضٍاثظ ،یه ٍزیقِ عجیقی یب یه ٍزیقِی
اختوبفی ًیؿت ثلىِ چیعی اؾت وِ زض عَل ظهبى ثطای وؿت آى ثبیس تالـ وطز .ثِ تقجیط ثَضزیَ،
ؾطهبیِی اختوبفی هحهَل ًَفی ؾطهبیِگصاضی فطزی یب خوقی ،آگبّبًِ یب ًبآگبّبًِ اؾت وِ ثِ زًجبل
تثجیت یب ثبظ تَلیس ضٍاثظ اختوبفی اؾت وِ هؿتمیوبً زض وَتبُ هست یب ثلٌسهست ،لبثل اؾتفبزُ ّؿتٌس
(بًرديً.)099>9=<:،
8 - Economic Capital
9 - Cultural Capital

139

هطالعات علَم اجتواعی ایراى ،سال ًهن ،شوارُ سی ٍ سَم ،تابستاى 1931

پؽ ؾطهبیِی اختوبفی ًَفی اثعاض زؾتطؾی ثِ هٌبثـ التهبزی ٍ فطٌّگی ،اظ عطیك اضتجبعبت اختوبفی
هیثبقس .تأویس ثَضزیَ ثط هكبضوت فطز زض قجىِّبی اختوبفی اؾت وِ ایي هكبضوت ؾجت زؾتطؾی اٍ
ثط هٌبثـ ٍ اهىبًبت گطٍُ هیقَز .پؽ تئَضی ثَضزیَ ثِ فْن ایي ًىتِ ووه هیوٌس وِ چگًَِ فطز
هیتَاًس ثب اؾتفبزُ اظ ؾطهبیِی اختوبفی ،هَلقیت التهبزی ذَز ضا زض خبهقِ ثْجَز ثركس .ثِ ًؾط
هیضؾس وِ زض زیسگبُ ثَضزیَ ،ؾطهبیِی اختوبفی ٍ فطٌّگی ،اثعاضی ّؿتٌس ثطای ایي وِ فطز ؾطهبیِی
التهبزی ذَز ضا افعایف زّس .پؽ زض زیسگبُ ثَضزیَ ،ؾطهبیِی اختوبفی ًَفی هحهَل اختوبفی
اؾت وِ ًبقی اظ تقبهل اختوبفی هیثبقس (شارعپًر.)70>97<9،

کلوي
ولوي ،اٍلیي هحممی ثَز وِ ثِ ثطضؾی تدطثی هفَْم ؾطهبیِی اختوبفی ٍ فولیبتی ًوَزى آى پطزاذت.
زض همبیؿِ ثب ثَضزیَ ،ولوي اظ هفبّین زیگطی ثطای تقطیف ؾطهبیِی اختوبفی اؾتفبزُ وطز ٍ زض
چبضچَة ؾٌت ًؾطی هتفبٍتی ؾري هیگَیس .ولوي ،ثِ خبی تقطیف ؾطهبیِی اختوبفی ثط حؿت
هبّیت ٍ ثِ عَض ولی هحتَای آى ،ثِ وبضوطز آى تَخِ زاضز .ثِ افتمبز اٍ ،ؾطهبیِی اختوبفی ثركی اظ
ؾبذتبض اختوبفی اؾت وِ ثِ وٌف گط اخبظُ هیزّس تب ثب اؾتفبزُ اظ آى ثِ هٌبثـ ذَز زؾت یبثس .ایي
ثقس اظ ؾبذتبض اختوبفی قبهل تىبلیف ٍ اًتؾبضات ،قجىِّبی اعالؿ ضؾبًیٌّ ،دبضّب ٍ ضوبًت
اخطاّبیی اؾت وِ اًَاؿ ذبنی اظ ضفتبض ضا تكَیك وطزُ یب هبًـ هیقًَس .اگط فطز الف وبضی ثطای فطز
ة اًدبم زازُ ٍ افتوبز زاقتِ ثبقس وِ فطز ة زض آیٌسُ ایي وبض ضا خجطاى ذَاّس وطز ،ایي ًَفی اًتؾبض
ضا زض فطز الف ٍ ًَفی تىلیف ضا ثطای فطز ة ایدبز هیوٌس (كلمه.)9=<<،

ثسیي تطتیت خیوع ولوي ،خبهقِقٌبؾی وِ ثِ ًمف ؾطهبیِی اختوبفی زض ایدبز ؾطهبیِی اًؿبًی ٍ
پیبهسّبی آهَظقی ٍ تحهیلی ؾطهبیِی اختوبفی فاللوٌس ثَز ،ؾطهبیِی اختوبفی ضا ثط حؿت وبضوطز
آى تقطیف ًوَزُ اؾت« .ؾطهبیِی اختوبفی یه فٌهط هدعا ًیؿت ثلىِ هدوَفِای اظ فٌبنط
هتفبٍت اؾت وِ زاضای زٍ ٍیػگی هكتطن ّؿتٌس :توبم ایي فٌبنط زاضای ثطذی اظ خَاًت ؾبذتبض
اختوبفی ثَزُ ٍ ثطذی اظ وٌفّبی افطاز ٍالـ زض زضٍى ؾبذتبض ضا تؿْیل هیًوبیٌس» (كلمه.)9=<<،
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اظ زیسگبُ ولوي ،هفَْم ؾطهبیِی اختوبفی ًكبىزٌّسُی آى اؾت وِ چگًَِ ؾبذتبض اختوبفی یه
گطٍُ هیتَاًس ثِ فٌَاى هٌجقی ثطای افطاز آى گطٍُ ،فول وٌس .ولوي ٍخَز ؾطهبیِی اختوبفی ضا زض
افتوبز ،اعالؿ ضؾبًی ٍ ضوبًت اخطاّبی وبضآهس ،ضٍاثظ التساض ٍ هیعاى تىبلیف زض گطٍُ هیزاًس.
ثِ افتمبز ولوي ،ؾطهبیِی اختوبفی هیتَاًس ثِ ؾِ قىل ؽبّط قَز :اٍل ،تىبلیف ٍ اًتؾبضاتی وِ
ثؿتگی ثِ هیعاى لبثلیت افتوبز ثِ هحیظ اختوبفی زاضز .زٍم ،ؽطفیت اعالفبت ثطای اًتمبل ٍ حطوت زض
ؾبذتبض اختوبفی تب ثتَاى پبیِ ای ثطای وٌف فطاّن ًوَز ٍ ؾَمٍ ،خَز ٌّدبضّبیی وِ تَأم ثب ضوبًت
اخطایی هؤثط ثبقٌس.
ولويّ ،نچٌیي هقتمس اؾت وِ ّوبًٌس زیگط اًَاؿ ؾطهبیِ ،ؾطهبیِی اختوبفی ًیع هَلس اؾت ٍلی اگط
ایي ؾطهبیِ تدسیس ًكَز ثِ اتوبم ذَاّس ضؾیس .پبتٌبمً ،یع هقتمس اؾت وِ ّط چمسض هطزم ثب یىسیگط
ثیكتط وبض وٌٌس ،ؾطهبیِی اختوبفی ثیكتطی تَلیس ذَاّس قس ٍ ّطچِ هطزم خبهقِ ووتط ثب یىسیگط وبض
وٌٌس ،ؾطهبیِی اختوبفی هَخَز زض خبهقِ ثِ اتوبم ذَاّس ضؾیسّ .یلیً ،یع ثط ایي ثبٍض اؾت وِ
ثبیؿتی اظ «اٍظٍى اختوبفی» هحبفؾت وطز ٍ ضاّجطزّبی ذبنی ثطای حفؼ ٍ تدسیس آى تسٍیي وطز.
تفبٍت ثَضزیَ ٍ ولوي زض ایي اؾت وِ زضحبلیوِ ثَضزیَ هقتمس اؾت فطز هیتَاًس نبحت ؾطهبیِی
اختوبفی ثبقس ٍ آى ضا اظ آى ذَز وٌس ،ولوي ،هقتمس اؾت وِ ؾطهبیِی اختوبفی هتقلك ثِ تقبهل
اختوبفی اؾت ٍ فطز نبحت آى ًیؿت .ولوي ،ثِ ثطضؾی تأثیط فمساى ؾطهبیِی اختوبفی ثط فولىطز
تحهیلی زاًف آهَظاى ٍ تطن تحهیل پطزاذتِ اؾت .زضحبلیوِ ثَضزیَ ثیكتط ثِ ایي ًىتِ فاللوٌس ثَز
وِ چگًَِ ؾطهبیِی اختوبفی زض هَلقیتّبی اختوبفی هرتلف ،ؾجت افعایف ؾطهبیِی التهبزی
هیقَز ،ولوي ثیكتط ثِ زضن ایي ًىتِ فاللوٌس ثَز وِ چگًَِ ؾطهبیِی اختوبفی هَخَز زض ذبًَازُ ٍ
اختوبؿ هٌدط ثِ ؾطهبیِ اًؿبًی ثطای فطز هیقَز (شارعپًر.)78>97<9،

ذالنِ ایي وِ ،ثِ ًؾط هیضؾس وِ ثَضزیَ زاضای زیسگبُ تضبز ٍ 10ولوي زاضای زیسگبُ وبضوطزی 11زض
ظهیٌِ ؾطهبیِی اختوبفی ّؿتٌس.

10 - Conflict
11 - Functionalist
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پاتٌام
ؾَهیي هتفىط ثطخؿتِ زض ظهیٌِ ؾطهبیِی اختوبفی ضاثطت پبتٌبم ،اؾتبز فلَم ؾیبؾی زاًكگگبُ ّگبضٍاضز
هی ثبقس .اوٌَى ًبم پبتٌبم ثیف اظ ّوِ ثب ایي هفَْم پیًَس ذَضزُ اؾت ظیطا اٍ ثب هَفمیت تَاًؿگت ایگي
هفَْم ضا اظ حلمِ فلوی ٍ آوبزهیه ذبضج ٍ ٍاضز فطنِ ضؾبًِّبی خوقی وٌس .پبتٌگبم ثیكگتط ثگط تگأثیط
ؾطهبیِی اختوبفی زض ؾغح هلی فاللوٌس هیثبقس ،ایي وِ ؾطهبیِی اختوبفی چِ تأثیطی ثگط ًْبزّگبی
زهَوطاتیه ٍ زض ًْبیت ثط تَؾقِی التهبزی زاضز .تقطیف پبتٌبم اظ ؾطهبیِی اختوبفی هؿگتمیوبً تحگت
تأثیط ولوي هیثبقس .پبتٌبم ،زض تقطیف ؾطهبیِی اختوبفی هیًَیؿس« :افتوبزٌّ ،دبضّب ٍ قجىِّبیی وِ
ّوىبضی ٍ تقبٍى ضا ثطای ًیل ثِ هٌبفـ هتمبثل آؾبى هیؾبظًس» .تفبٍت فوگسُ ثگیي پبتٌگبم ثگب ولوگي ٍ
ثَضزیَ زض ایي اؾت وِ پبتٌبم ایي هفَْم ضا فطاتط اظ ؾغح فطزی ٍ زض ؾغح هلی ثِ وبض گطفتِ اؾت .ثگِ
افتمبز پبتٌبم ،قجىِّبی هكبضوت هسًی (ًؾیط اًدويّبی قىل گطفتِ زض ًؾگبم ّوؿگبیگی ،تقگبًٍیّگب،
ثبقگبُ ّبی ٍضظقی ٍ ًؾیط آى ّب) اظ اقىبل اؾبؾی ؾطهبیِی اختوبفی هحؿَة هیقًَس .ایي قجىِّب،
ٌّدبض هقبهلِ ثِ هثل ضا زض خبهقِ تمَیت هیوٌٌس (همان>.)79

یىی اظ ثحثّبی اؾبؾی وِ زض چٌس زِّی اذیط ٍخَز زاقتِ ،ایي اؾت وگِ ًْبزّگب اظ یگه ؾگَ ٍ اظ
ؾَی زیگط ٌّدبضّبی اختوبفی ٍ فقبلیگت ّگبی فطٌّگگی ،چمگسض ثگطای تحمگك یگب ثجگبت ضغیگنّگبی
زهَوطاتیه ؾیبؾی ،اّویت زاضًس؟ ایي ثحث زض قىل خسیس ذَز زض زِّ  1960هدسزاً پسیساض گكت،
ظهبًی وِ عطفساضاى تٌسضٍی ًْبزّب (هثل ؾبهَئل ّبًتیٌگتَى) ثب عطفساضاى تٌسضٍی فطٌّگ هگسًی (هثگل
آلوًَس ٍ ٍضث ب) ضٍثطٍی ّن لطاض گطفتٌس .پبتٌبم اظ خولِ هتفىگطاى ؾیبؾگی اؾگت وگِ ثگب گگطٍُ هىتگت
فطٌّگ هسًی ،ثیكتط هَافك اؾت .پبتٌبم زض وتبة هقطٍف ذَز تحت فٌَاى 12ثؿیبض تحت تأثیط الىؿگی
زٍتَوَیل لطاض زاضز .اٍ زض تحمیك تدطثی ذَز زض ایتبلیب ازفب هیوٌس وِ فلت تفبٍت فولىطز ًْبزّگبی
ؾیبؾی ٍ التهبزی زض ًَاحی هرتلف ایتبلیب ًبقی اظ تفبٍت آىّب زض ظهیٌِ هیعاى تحمك «اختوبؿ هگسًی»
اؾت .ثِ افتمبز پبتٌبم ،تفبٍت زض ؾطهبیِی اختوبفی فلت انلی ایدبز تفبٍت ثگیي هٌگبعك هرتلگف زض
ظهیٌِ اختوبؿ هسًی اؾت .ثِ فجبضت زیگط ،هٌبعك زاضای ؾطهبیِی اختوبفی ظیبز ،زاضای اختوگبؿ هگسًی
- Making Democracy Work
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ظًسُ ٍ پطقَضی ثَزُ ٍ زض ًتیدِ ،التهبز پطضًٍك ٍ ًْبزّگبی ؾیبؾگی فقگبل زاضًگس ٍلگی هٌگبعك زاضای
ؾطهبیِی اختوبفی اًسنّ ،ن زض فطنِ اختوبؿّ ،ن زض فطنِ التهبز ٍ ّن زض فطنگِ ؾیبؾگت زچگبض
هكىل ّؿتٌس (شارعپًر.)<7>97<<،

ایي تأییس ّوبى خولِ هقطٍف ٍضثب اؾت وِّ :ن ؽطفیت ٍ ّن اًگیعُ هكبضوت افطاز زض ؾیبؾت ،ضیكگِ
زض ًْبزّبیی زاضز وِ اؾبؾبً غیطؾیبؾی ّؿتٌسًْ ،بزّبیی وِ فطز زض عَل حیبت ذَز ثب آىّب زض اضتجگبط
اؾت.
ذالنِ ایي وِ ،ضاثطت پبتٌبم  25ؾبل ثِ هغبلقِ زهَوطاؾی زض ایتبلیب پطزاذت ٍ زضیبفت وگِ هٌگبعمی اظ
ایتبلیب وِ زاضای ؾطهبیِی اختوبفی ثبالیی ّؿتٌس ،زاضای تَؾقِی التهگبزی ثیكگتطی ًیگع هگیثبقگٌس ٍ
زٍلت هحلی آىّب ثیكتط زض همبثل هطزم پبؾرگَ اؾت .ثِ ّگط نگَضت زهَوطاؾگی ًیگبظ ثگِ ؾگطهبیِی
اختوبفی زاضز ٍ ثسٍى ؾطهبیِی اختوبفی ،زضذت زهَوطاؾی ذكه هیقَز یب انالً ضیكِ ًویزٍاًگس.
پبتٌبم ،زض تحمیك ذَز ثِ ایي ًتیدِ ضؾیس وگِ ٍخگَز ضٍاثگظ افمگی 13زض هٌگبعك قگوبلی ایتبلیگب (یقٌگی
هكبضوت گؿتطزُ زض فقبلیت ّبی گطٍّی ،افتوبز اختوبفی ٍ ّوىبضی) ؾجت پیسایف زهَوطاؾی ثْتط ٍ
تَؾقِ التهبزی ثیكتط قسُ اؾت .زضحبلیوِ ٍخَز ضٍاثظ فوگَزی 14زض هٌگبعك خٌگَثی ایتبلیگب (یقٌگی
توطوع لسضت زض هیبى ظهیي زاضاى ،هكبضوت اختوبفی اًسن هطزم ٍ ترهگیم فطزگطایبًگِ فطنگتّگب)
هٌدط ثِ ًبثطاثطی اختوبفی قسُ اؾت .پبتٌبم ضیكِّبی ایي ٍضقیت ضا زض گصقتِ زٍض زًجبل وگطزُ ٍ ثگِ
ایي ًتیدِ ضؾیسُ وًِ :وی قَز گفت وِ خَاهـ چَى ثطٍتوٌس ّؿتٌس ،هسًی هگیقگًَس ثلىگِ ثگطفىؽ،
چَى هسًی ّؿتٌس ،ثطٍتوٌس هیقًَس (همان>.)<8

ثِ فجبضتی ،ازفبی پبتٌبم ایي اؾت وِ ٍخَز فطٌّگ هسًی لَی یب ؾطهبیِی اختوبفی ،ثؿتط قىل گیطی
زهَوطاؾی ٍ ضقس التهبزی هیثبقس .پبتٌبم هقتمس اؾت وگِ ؾگطهبیِی اختوگبفی اثگطات ًیطٍهٌگسی ثگط
ثؿیبضی اظ اثقبز گًَبگَى ظًسگی هب زاضز .ثطذی اظ ایي اثگطات فجگبضت اؾگت اظ :هیگعاى پگبییي خگطم ٍ
خٌبیت (هالپرن9===،؛پاتىام ،)0222،ثْساقت ثْتگط (ييلكيىسوًن ،)9==:،عگَل فوگط ثیكگتط (پاتىوام،)0222،
هَفمیت تحهیلی ثیكتط (كلمه ،)9=<<،ؾغَح ثطاثط زضآهگسی (ييلكيىسوًن،9==:،كوًاچييديگوران،)9==;،
13 - Horizontal
14 - Vertical
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ضفبُ ثیكتط ثطای وَزوبى ٍ ؾَء اؾتفبزُ ووتط اظ آىّب (كًتيشيلي ،)0229،فؿبز ازاضی ووتگط ٍ فولىگطز
ثْتط زؾتگبُ ّبی زٍلتگی (پاتىوام ٍ )9==9،فولىگطز التهگبزی ثْتگط اظ عطیگك افتوگبز ثیكگتط ٍ وگبّف
ّعیٌِّبی هقبهلِ ثب یىسیگط (فًكًياما.)9==9،

اظ زیس نبحت ًؾطاى ؾطهبیِی اختوبفی ،یىی اظ هٌبثـ انلی ثطای تَلیس ؾطهبیِی اختوگبفی زض ؾگغح
خْبًی ،ذبًَازُ اؾت .اٍ ثِ ًمف ؾبذتبض ٍ وبضوطزّبی ذبًَازُ زض تَلیس ایي ًَؿ ؾطهبیِ تَخِ چٌساًی
ًىطزُ اؾت .فَوَیبهب ثِ شوط زٍ ٍیػگی هْن ؾگطهبیِی اختوگبفی هگیپگطزاظز:اٍل ایگي وگِ ،ؾگطهبیِی
اختوبفی هتقلك ثِ گطٍُّبؾت؛ ًِ اًؿبىّب ٍ افطاز .زٍم ایي وِ ،ؾطهبیِی اختوبفی لعٍهبً اهگط هغلگَثی
ًیؿتّ .طچٌس ایي فسم هغلَثیت وِ ثب تَخِ ثِ فلن ؾیبؾت ٍ فلن التهبز هغطح قگسُ ،چٌگساى هگَضز
تحلیل لطاض ًگطفتِ اؾت.
زض فیي حبل ؾطهبیِی اختوبفی ظیطهدوَفِ اًؿبى ًیؿت چطا وِ ایي ؾطهبیِ هتقلك ثِ گگطٍُّبؾگت ٍ
ًِ ثِ افطاز .ؾطهبیِی اًؿبًی هقوَلی هبًٌس ؾغح تحهیالت ٍ هْبضت ضا ّوچَى «ضاثیٌؿَى وطٍظٍ» زض
خعیطُ ای زٍضافتبزُ ًیع هی تَاى وؿت وطز .ثگطفىؽ ٌّدبضّگبیی وگِ قگبلَزُ ؾگطهبیِی اختوگبفی ضا
تكىیل هیزٌّس ،زض نَضتی هقٌب زاضز وِ ثیف اظ یه فطز زض آى ؾْین ثبقس .ایي گطٍُ هیتَاًس اظ یگه
گطٍُ زٍؾتی ،یه ؾبظهبى غیطزٍلتی ،یه قجىِ تب یگه هلگت ضا زض ثطگیگطز .قگبیس ثگِ زلیگل ایگي وگِ
ؾطهبیِی اختوبفی هَضَفی هطتجظ ثب گطٍُّبی اختوبفی اؾت هیتَاًس هَضَفی خصاة ثطای فقگبالى
خبهقِ هسًی ثِ حؿبة آیس (شارعپًر .)87>97<9،

ثِعَضولی ،تئَضیّبی هطثَط ثِ ؾطهبیِی اختوبفی ضا هیتَاى ثِزٍگطٍُ فوسُ تمؿین وطز:
الف -زض گطٍُ اٍل ثِ تجقیت اظ پبتٌبم ( ،)9==7ؾطهبیِی اختوبفی ثِ فٌَاى یه پسیسُ فطٌّگی تقطیگف
هیقَز وِ ًكبىزٌّسُ هیعاى اّویت ٍ تَخِ افضبی خبهقِ ًؿجت ثِ اهَض هسًی ثگَزُ ٍ ثیگبًگط ٍخگَز
ٌّدبضّبی اختوبفی هطٍج وٌف خوقی ٍ هیعاى افتوبز ثِ ًْبزّبی فوَهی هیثبقگس .تحمیگك پبتٌگبم زض
ایتبلیب ًكبى زاز وِ ؾطهبیِی اختوبفی زض عَل ظهبًی زضاظ اًجبقتِ قسُ ٍ تدوـ هییبثگس .زض ایگي هقٌگب،
ؾطهبیِی اختوبفی زاضای ٍیػگیّبی یه وبالی خوقی ٍ فوَهی هیثبقس.
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فبلوبى ؾیبؾی ثیكتط ثط ضاثغِ ثیي ؾطهبیِی اختوبفی ٍ تَؾقِ آى زؾتِ اظ ًْبزّبی ؾیبؾگی وگِ ؾگجت
تثجیت حبوویت لبًَى هیقًَس ،تأویس زاضًس .ایي ًْبزّب زض ًْبیت ،اًدبم هجگبزالت التهگبزی ضا تؿگْیل
هیوٌٌس.
ة -زض گطٍُ زٍم ثطذالف تقطیف پبتٌبم ٍ ،ثِ تجقیت اظ زیسگبُ پییطثَضزیَ ( )9==7ؾطهبیِی اختوبفی
ًَفی ؾطهبیِگصاضی افطاز زض قجىِّبی اختوبفی تلمی هیقَز .زض ایي هقٌب ،ؾگطهبیِی اختوگبفی یگه
وبالی ذهَنی ٍ قرهی هیثبقس وِ هیتَاًس ثِ ؾگطهبیِی فطٌّگگی تجگسیل قگسُ ٍ ثیگبًگط پبیگگبُ
اختوبفی فطز ثبقس؛ لصا اًسٍذتِ ؾطهبیِی اختوبفی فطز ،ثیبًگط لسضت اٍ زض خبهقِ هیثبقس .ولوي ًیگع
ثِ ّویي ؾیبق ثط هعایبی ؾطهبیِی اختوبفی ثطای فطز یب ثطای قجىِ افطاز تأویس زاضز .ثگِ افتمگبز ولوگي
ٌّدبض هقبهلِ ثِ هثل 15ثط ؾطهبیِی اختوبفی حبوویت زاضز ٍ ؾگطهبیِی اختوگبفی هگیتَاًگس اظ عطیگك
تؿْیل وٌف خوقی ،اثطات هثجت التهبزی زض ؾغح هلی زاقتِ ثبقس.
ثسیينَضت اظ ًؾط ولوي ،ؾطهبیِی اختوبفی زض هطظ ثیي وبالی قرهی ٍ وبالی فوگَهی لگطاض زاضز.
ثطذی اظ هحممبى ،زیسگبُ ثَضزیَ ٍ ولوي زض هَضز ؾطهبیِی اختوبفی ضا زض یه ضزیف لگطاض هگیزٌّگس
ظیطا ّطزٍی آىّب ثط اًسیكِ هقبهلِ ثِ هثل زض ضٍاثظ اختوبفی ٍ التهبزی تأویس زاضًس (همان>.)89

اظ آًدبیی وِ زض پػٍّف حبضط ،هتغیطّبی هتقسزی ثطای تجییي هكبضوت ٍضظقی ٍ ؾطهبیِی اختوبفی
هغطح قسُ اؾت ٍ ّوچٌبى وِ زض ایي ثرف تَضیح زازُ قگس ،هتغیگط هؿگتمل (هكگبضوت ٍضظقگی) ٍ
هتغیط ٍاثؿتِ (ؾطهبیِی اختوبفی) تحمیك حبضط ،هفبّیوی ّؿتٌس وِ نطفبً ًویتگَاى ثگب یگه هگسل یگب
ًؾطیِ آىّب ضا ؾٌدیس یب تجییي ًوَز ثِ ّویي زلیل ،چبضچَة ًؾطی پػٍّف حبضط ،تطویجی هگیثبقگس.
ثسیي هقٌب وِ ثط پبیِ چٌس تئَضی ثٌب گطزیسُ اؾت.
فرضیه های تحقیق

 -1ثیي زاًكدَیبى زذتط ٍ پؿط اظ ًؾط هیعاى افتوبز اختوبفی تفبٍت هقٌی زاضی ٍخَز زاضز.
 -2ثیي زاًكدَیبى زذتط ٍ پؿط اظ ًؾط هیعاى ٌّدبضّبی تقوین یبفتِ تفبٍت هقٌی زاضی ٍخَز زاضز.

15- Reciprocity
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 -3ثیي زاًكدَیبى زذتط ٍ پؿط اظ ًؾط هیعاى هكبضوتّبی زاٍعلجبًِ تفبٍت هقٌی زاضی ٍخَز زاضز.
 -4ثیي زاًكدَیبى زذتط ٍ پؿط اظ ًؾط هیعاى هكبضوتّبی اًدوٌی تفبٍت هقٌی زاضی ٍخَز زاضز.
 -5ثیي زاًكدَیبى زذتط ٍ پؿط اظ ًؾط هیعاى وٌفّبی یبضی گطاًِ تفبٍت هقٌی زاضی ٍخَز زاضز.
 -6ثیي زاًكدَیبى زذتط ٍ پؿط اظ ًؾط هیعاى ؾطهبیِی اختوبفی تفبٍت هقٌی زاضی ٍخَز زاضز.
ريش تحقیق

تحمیك حبضط ثب اؾتفبزُ زٍ ضٍـ اؾٌبزی ٍ پیوبیكی ثِ اًدبم ضؾیسُ اؾگت .خبهقگِی آهگبضی تحمیگك،
قبهل  2گطٍُ اظ زاًكدَیبى زذتط ٍ پؿط زاًكگبُ هبظًسضاى وِ زض ًیوؿبل زٍم ؾگبل تحهگیلی 89-90
زضٍؼ تطثیت ثسًی  2 ٍ 1ضا اًتربة ًوَزُ ثَزًس .وِ زض هدوَؿ قبهل ً 2228فط ثَزُ اؾت.
ًوًَِی تحمیك ثب اؾتفبزُ اظ فطهَل اپتیون ًیوي ،حسٍز ً 285فط ثطآٍضز قسُ اؾت وِ زض خْگت ثگبالتط
ثَزى زلت ًوًَِ گیطی ٍ ّوچٌیي ضفبیت تٌبؾت هیبى تقساز زذتطاى ٍ پؿگطاىً ،وًَگِ تحمیگك حگسٍز
ً 387فط ثطآٍضز قسُ اؾت وِ اظ ایي تقساز ً 246فط زذتط ٍ ً 141فط پؿط تكىیل زازُاًس .زض ذهَل
ضٍـ ًوًَِ گیطی اظ ضٍـ ًوًَِ گیطی عجمِ هتٌبؾت اؾتفبزُ قسُ اؾت.

تعریف وظری ي عملیاتی

 تؼریف ًظری سرهایِی اجتواػیاظ ًؾط ضاثطت پبتٌبم هٌؾَض اظ ؾطهبیِی اختوبفیٍ ،خَُ گًَبگَى ؾبظهبىّبی اختوگبفی ًؾیگط افتوگبز،
ٌّدبضّب ٍ قجىِّب اؾت وِ هیتَاًس ثب ایدبز ٍ تؿگْیل اهىبًگبت ّوبٌّگگ ،وگبضایی خبهقگِ ضا ثْجگَز
ثركٌس (پاتىام.)9:=>9==7،پبتٌبم زض ؾبل  1996ثب ووی تغییط ؾگطهبیِی اختوگبفی ضا ایگي گًَگِ تقطیگف
ًوَز« :هٌؾَض هي اظ ؾطهبیِی اختوبفی آى زؾتِ اظ ٍیػگیّبی ظًسگی اختوبفی ،قجىِّگبٌّ ،دبضّگب ٍ
افتوبز اؾت وِ هكبضوت وٌٌسگبى ضا لبزض هیؾبظز تب ثِ قیَُ ای هؤثطتط اّساف هكتطن ذَز ضا تقمیت
ًوبیٌس» (پاتىام9:>9==:،بهوقلازخًشفر.)99:>97<;،
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تؼذ ساختاری سرهایِی اجتواػی
ؾطهبیِ اختوبفی ؾبذتبضی ؾجت تؿْیل زض تجبزل اعالفبت ،وٌف خوقی ٍ تهوین گیطی هیقَز .ایگي
ًَؿ ؾطهبیِی اختوبفی ًبقی اظ ٍخَز اًدويّب ٍ قجىِ ّبی اختوبفی لَی ثَزُ ٍ ًؿجتبً فیٌی ٍ لبثگل
هكبّسُ اؾت (شارعپًر.)9:;>97<9،ثِ فجبضت زیگط ثقس ؾبذتبضی ؾطهبیِی اختوگبفی قگبهل تطویگت ٍ
قیَُ فول ًْبزّبی هحلی زض ؾغح ضؾوی ٍ غیط ضؾوی اؾت وِ ثگِ فٌگَاى ٍؾگیلِ ای ثگطای تَؾگقِ
اختوبؿ فول هیوٌس .ایي ًَؿ ؾطهبیِی اختوبفی اظ عطیك ؾبظهبىّبی افمی ٍ قگجىِّگبیی وگِ فطآیٌگس
ّبی تهوین گیطی خوقی ٍ قفبف ،ضّجگطاى پبؾگرگَ ،اضظـّگب ،افتمگبزات ٍ ضفتبضّگب ٍ ٌّدبضّگبی
اختوبفی ،قیَُ وٌف خوقی ٍ هؿؤٍلیت پصیطی هتمبثل زاضًس ،ایدبز هیقَز (كريشىايشرادر.)9===،

تؼذ ضٌاختی سرهایِی اجتواػی
ؾطهبیِ اختوبفی قٌبذتی ثِ اضظـّب ،افتوبز ،گطایفّب ٍ فمبیس هكتطن ،ثبظ هیگطزز .ثِ ّویي ذگبعط،
ثیكتط اهطی شٌّی ٍ هفَْهی ًبهحؿَؼ اؾت .ثقس قٌبذتی زض ٍالـ ثِ قٌبذت افطاز ًؿجت ثِ زیگگطاى
هطثَط هیقَز .ثِ فٌَاى هثبل ،افتوبز یه فطز ًؿجت ثگِ ّوىگبضاًف ،حگبوی اظ قگٌبذت اٍ اظ ایكگبى
هیثبقس .ؾطهبیِی اختوبفی قٌبذتی ،اظ عطیك ّویي اهَضّ ،وىبضی ٍ فقبلیتّبی خوقی زاضای هٌگبفـ
هتمبثل ضا تطغیت هیوٌس(حسيىي.)9;>97<8،

 تؼریف ػولیاتی سرهایِی اجتواػیاهب زض تحمیك حبضط ثب تَخِ ثِ تقطیف ًؾطی ٍ تلفیك هسلّبی هرتلف تئَضیىی ،ؾگطهبیِی اختوگبفی
ثِ زٍ ثقس ؾبذتبضی ٍ قٌبذتی تمؿین قسُ اؾت وِ تقطیف فولیبتی آىّب ثِ قطح ظیط هیثبقس:
جذٍل ضوارُ  -1فرآیٌذ ضاخص سازی هفَْم سرهایِی اجتواػی در تحقیق حاضر
هفَْم

اتؼاد

ضاخعّا
ٌّدارّای تؼوین یافتِ

گَیِ ّا
رػایت ارسشّا تَسظ هزدم:راستگَیی ٍ پزّیشگاری -گذضت ،فذاکاری ،ػفَ ٍ تخطص -اًػاف ٍ رػایت

سزهایِی اختواػی

ػذالت  -درستکاری ٍ پزّیش اس تملة -کوک تِ یکذیگز ٍ ّویاری
هیشاى اػتواد فزد تِ :اػضای خاًَادُ -فاهیل ٍ خَیطاى -دٍستاىّ -وکالس ّای داًطگاُ  -هزدم (ایزاًیاى) -
ضٌاختی

ًوایٌذگاى هدلس  -دادگاُّا ٍ لضات  -هذیزاى ساسهاىّای دٍلتی -سیاست هذاراى-پلیس ٍ ًیزٍی اًتظاهی
اػتواد

(پاسگاُ)  -رٍحاًیَى -اػضای ضَرای ضْز/رٍستا-رٍسًاهِّا -رادیَ ٍ تلَیشیَى داخلی -رادیَ ٍ تلَیشیَى خارخی -
پشضکاى  -استاداى داًطگاُ-هؼلواى ٍ -رسضکاراى -کسثِ ٍ تاساریاى-راًٌذگاى تاکسی ٍ اتَتَس
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اداهِ جذٍل 1
اگز تزای ّز یک اس افزاد ٍ گزٍُ ّای سیز هطکل حادی (هثل ًیاس ضذیذ هالی ،تػادفٍ ،لَع سلشلِ ،سیل ٍ) ...پیص آیذ ٍ ضوا
تتَاًیذ آى هطکل را تزعزف کٌیذ تا چِ حذ داٍعلثاًِ تزای حل آى هطکل ّوکاری ٍ هطارکت هیکٌیذ؟
هطارکت داٍعلثاًِ

اػضای خاًَادُ -فاهیل ٍ خَیطاى -دٍستاى ّ-وسایگاى ّ-ن کالسیّای داًطگاّی-هزدم (ایزاًیاى)

هطارکت اًدوٌی

هیشاى ارتثاط تا :اًدويّای خیزیِ  -تاضگاُ ٍرسضی ٍ تفزیحی -اًدويّای ػلوی ،آهَسضی ٍ فزٌّگی -اًدويّای اسالهی-پایگاُ
تسیح -گزٍُ ّای هذّثی -غٌذٍق لزؼالحسٌِ دٍستاًِ یا خاًَادگی
گَش دادى تِ هسائل دٍستاىلزؼ دادى ٍسایل تِ دٍستاى-رفتي تِ ػیادت دٍستاى در هَالغ تیواری

کٌصّای یا ریگ
ساختار
ی

را ًِ

پَل لزؼ دادى یا ضواًت هالی دٍستاىکوک تِ ًیاسهٌذاىخیزاتکوک تِ سالوٌذاى -هؼلَلیي ٍ تیواراى.ضزکت در خطي ػاعفِّا  -خطي ًیکَکاری یا عزح تکزین ایتام ضزکت در هزاسن هذّثی در هسدذ یا خاًِ دٍستاى.دیذار افزادی کِ اس سفز سیارتی آهذُاًذ:هکِ ،کزتال ،سَریِ ٍ ...

گَیِ ّبی فَق ثب اؾتفبزُ اظ یه عیف  5لؿوتی اظ یه تب پٌح هَضز اًساظُ گیطی لطاض هیگیطز -1:انالً
 -2ون  -3تب حسٍزی  -4ظیگبز  -5وگبهالً .ؾگؤال ّگبی قگوبضُ  23-1الگی  38-1 ٍ 34-3الگی 38-5
پطؾكٌبهِ هطثَط ثِ ایي اثقبز اظ هفَْم ؾطهبیِی اختوبفی هیثبقٌس.
اػتثار ٍ رٍایی اتسار سٌجص
ثب تَخِ ثِ ایي وِ الگَی هَضز اؾتفبزُ زض تحمیك حبضط ثطگطفتِ اظ هگسلی اؾگت وگِ عگی چٌگس ؾگبل
گصقتِ زض ثؿیبضی اظ ًمبط وكَض ثِ وبض گطفتِ قگسًُ ،ؿگجت ثگِ افتجگبض هحتگَایی 16اثگعاض ؾگٌدف تگب
حسٍزی اظ لجل اعویٌبى حبنل قسُ ثَز .ثب ایي ٍخَز ثِ خْگت تغجیگك آى ثگب قگطایظ خبهقگِ آهگبضی،
پطؾكٌبهِ عطاحی قسُ زض اذتیبض تقگسازی اظ هترههگبى فلگَم اختوگبفی آقگٌب ثگب هفْگَم ؾگطهبیِی
اختوبفی لطاض گطفتِ ٍ اظ ًؾطات آًبى ثطای قٌبؾبیی افتجبض قبذمّگب اؾگتفبزُ گطزیگس .ثگسیي تطتیگت
افتجبض نَضی 17اثعاض تأهیي گطزیس .ثطای حهَل اظ ضٍایی یب پبیبیی 18اثگعاض ؾگٌدف اظ ضگطیت آلفگبی
وطًٍجبخ وِ اظ هٌبؾتتطیي ضٍـّبی هحبؾجِ ضٍایی هیثبقس ،اؾتفبزُ قس .خسٍل ظیط ًكبى زٌّسُ اثقبز
16- Content validity
17- Face validity
18- Reliability

148

بررسی ٍضعیت سرهایِی اجتواعی در بیي جَاًاى با تأکید بر جٌسیت

هرتلف ؾطهبیِی اختوبفی هیثبقس وِ ثِ ؾٌدف آىّب زض ثیي زاًكدَیبى زاًكگبُ هبظًگسضاى پطزاذتگِ
قس.
جذٍل ضوارُ  -2ضرایة آلفای کرًٍثاخ ترای هفاّین هَرد سٌجص
هفاّین

ردیف

تؼذاد

ضزیة آلفای کزًٍثاخ

گَیِ
1

سزهایِ اختواػی

82

0/97

2

تؼذ ضٌاختی

27

0/94

3

تؼذ ساختاری

55

0/98

4

اػتواد

24

0/94

5

ٌّدارّای تؼوین یافتِ

5

0/94

6

هطارکت اًدوٌی

7

0/95

7

هطارکت داٍعلثاًِ

24

0/95

8

کٌصّای یا ریگ را

11

0/93

ًِ

یافته های تحقیق

تَصیف هتغیر ّای فردی – اجتواػی
تقساز ول افطاز ًوًَِ تحمیك ً 387فط ثَزُ اؾت وِ اظ ایي تقساز  63/6زضنس (ً 246فط) ضا ظى ٍ 36/4
زضنس ( ً 141فط) آًبى ضا هطزاى تكىیل هیزٌّس .هیبًگیي ؾٌی آىّب ثطاثط ثگب  22ؾگبل ثگَزُ اؾگت .زض
ذهَل ٍضـ تأّل 76 ،زضنس هدطز ٍ  22/2زضنس هتأّل ثَزُاًس .زض هگَضز ضقگتِ تحهگیلی70/3 ،
زضنس پبؾرگَیبى ضقتِ فلَم اًؿبًی 5/4 ،زضنس فٌی ٍ هٌْسؾی 19/4 ،زضنس فلَم پبیِ ٍ  1/8زضنس
ٌّط ٍ هقوبضی ثَزُاًس.
تَصیف هتغیر ٍاتستِ:
هتغیط ؾطهبیِی اختوبفی زض همبلِ حبضط هتكىل اظ زٍ ثقس قٌبذتی ٍ ؾبذتبضی هیثبقس وِ اظ تطویگت
 82ؾؤال زض ؾغح تطتیجی ثِ زؾت آهسُ اؾت .وِ ًتیدِ آى ثِ قطح خسٍل ظیط هیثبقس:
جذٍل ضوارُ  -3تَصیف هتغیر ٍاتستِ (سرهایِی اجتواػی)
هتغیز سزهایِی اختواػی ٍ اتؼاد آى

هیاًگیي تِ درغذ

تؼذ ضٌاختی

53.31

تؼذ ساختاری

59.27

سزهایِی اختواػی

57.80
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زازُ ّبی خسٍل فَق حبوی اظ آى اؾت وِ هیبًگیي هیگعاى ؾگطهبیِی اختوگبفی خبهقگِ آهگبضی همبلگِ
حبضط ثسٍى زض ًؾط گطفتي هتغیط خٌؿیت ،زض حسٍز  58زضنس اؾت وِ ثِ ًَفی ثیبًگط تَخِ ثیكتط ثِ
ظیط ؾبذتّبی اثقبز ؾطهبیِی اختوبفی زض خبهقِ هیثبقس تب ثتَاى ایي ًتیدگِ ضا ثگِ ؾگوت نگقَزی
تغییط زاز ٍ اظ وبضوطزّبی ؾطهبیِی اختوبفی ثبال زض خبهقِ خْت تَؾقِ ّط چِ ثیكتط خبهقِ زض اثقگبز
هرتلف ثْطُ ثطز.
وتایج استىباطی

ثب تَخِ ثِ ًَؿ فطضیِ ّبی تحمیك وِ انَالً همبیؿِ ای هیثبقس اظ آظهَى Tثطای ثطضؾی آهبضی آىّب
اؾتفبزُ قسُ اؾت وِ ًتبیح ثِ زؾت آهسُ اظ آظهَى ایي فطضیِّب ثِ قطح خسٍل ظیط هیثبقس:
جذٍل ضوارُ  -4آزهَى فرضیِ ّای تحقیق
اتؼاد سزهایِی اختواػی

ٍضؼیت خٌسیت

فزاٍاًی هغلك

هیاًگیي

اًحزاف هؼیار

همذار T

سغح هؼٌی داری

1

اػتواد اختواػی

دختز

192

58.08

12.58

2.77

0.006

پسز

112

62.02

10.66

2

ٌّدارّای تؼوین یافتِ

دختز

203

8.47

3.37

پسز

109

11.16

2.80

3

هطارکت داٍعلثاًِ

دختز

240

9.18

2.35

پسز

139

8.93

2.29

4

هطارکتّای اًدوٌی

دختز

225

14.12

5.79

پسز

130

17.75

6.54

5

کٌصّای یا ریگ را ًِ

دختز

224

31.79

6.03

پسز

128

31.87

7.31

6

سزهایِی اختواػی

دختز

153

233.18

33.22

پسز

83

241.75

37.72

ضوارُ فزضیِ

7.120
-0.999
5.25
0.105
1.73

0.000
0.319
0.000
0.916
0.085

ذطٍخی آظهَى  Tخْت همبیؿِ هیبًگیي اثقبز هرتلف ؾطهبیِی اختوبفی پبؾرگَیبى زذتط ٍ پؿط وگِ
زض خسٍل فَق آهسُ اؾتً ،كبى هیزّس وِ:
 -1هیبى افتوبز اختوبفی زاًكدَیبى زذتط ٍ پؿط تفبٍت ٍخَز زاضز وِ هیبًگیي افتوبز اختوبفی پؿطاى
( )62/02ثیكتط اظ زذتطاى ( )58/08هیثبقس ٍ اظ لحبػ آهبضی ایي تفبٍت هقٌی زاض هگیثبقگس .ثٌگبثطایي
فطضیِ  H1تأییس هیقَز ٍ هیبى هیعاى افتوبز اختوبفی زاًكگدَیبى زذتگط ٍ پؿگط تفگبٍت هقٌگی زاضی
ٍخَز زاضز.
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-2هیبى هیعاى ٌّدبضّبی تقوین یبفتِ زاًكدَیبى زذتط ٍ پؿط تفگبٍت ٍخگَز زاضز وگِ هیگبًگیي هیگعاى
ٌّدبضّبی تقوین یبفتِ پؿطاى (  )11/16ثیكتط اظ زذتطاى ( )8/47هیثبقس ٍ اظ لحبػ آهبضی ایي تفبٍت
هقٌی زاض هیثبقس .ثٌبثطایي فطضیِ  H1تأییس هیقَز ٍ هیبى ٌّدبضّبی تقوگین یبفتگِ زذتگطاى ٍ پؿگطاى
تفبٍت هقٌی زاضی ٍخَز زاضز.
-3هیبى هكبضوت زاٍعلجبًِ زذتطاى ٍ پؿطاى تفبٍت اًسوی ٍخَز زاضز وِ هیبًگیي هكگبضوت زاٍعلجبًگِ
زذتطاى ( )9/18ثیكتط اظ پؿطاى (  )8/93هیثبقس ٍلی ایگي هیگعاى تفگبٍت اظ لحگبػ آهگبضی هقٌگی زاض
ًویثبقس .ثٌبثطایي فطضیِ  H1تأییس ًویقَز ٍ هیبى هكبضوت زاٍعلجبًِ زذتطاى ٍ پؿطاى تفگبٍت هقٌگی
زاضی ٍخَز ًساضز.
-4هیبى هكبضوت اًدوٌی زذتطاى ٍ پؿطاى تفبٍت ٍخَز زاضز وگِ هیگبًگیي هكگبضوت اًدوٌگی پؿگطاى
( )17/75ثیكتط اظ زذتطاى ( )14/12هیثبقس ٍ اظ لحبػ آهبضی ایي تفبٍت هقٌی زاض هگیثبقگس .ثٌگبثطایي
فطضیِ  H1تأییس هیقَز ٍ هیبى هكبضوت اًدوٌی زذتطاى ٍ پؿطاى تفبٍت هقٌی زاضی ٍخَز زاضز.
-5تفبٍت اًسوی هیبى وٌفّبی یب ضیگ ضا ًِ زاًكدَیبى زذتط ٍ پؿط ٍخَز زاضز وِ هیبًگیي وٌفّبی
یب ضیگ ضا ًِ پؿطاى ( )31/87ووی ثیكتط اظ زذتطاى ( )31/79هیثبقس .اهب اظ لحبػ آهبضی ایگي تفگبٍت
هقٌی زاض ًویثبقس .ثٌبثطایي فطضیِ  H1تأییس ًویگطزز ٍ هیبى وگٌفّگبی یگب ضیگگ ضا ًگِ زاًكگدَیبى
زذتط ٍ پؿط تفبٍت هقٌی زاضی ٍخَز ًساضز.
-6زض ًْبیت هیبى ؾطهبیِی اختوبفی زاًكدَیبى زذتط ٍ پؿط تفبٍت ٍخَز زاضز ٍ هیگبًگیي ؾگطهبیِی
اختوبفی پؿطاى ( )241/75ثیكتط اظ زذتطاى ( )233/18هیثبقس ٍلی ایي تفبٍت اظ لحبػ آهگبضی هقٌگی
زاض ًویثبقس .ثٌبثطایي فطضیِ  H1تأییس ًویگطزز ٍ هیبى ؾطهبیِی اختوبفی زذتگطاى ٍ پؿگطاى تفگبٍت
هقٌی زاضی ٍخَز ًساضز.
وتیجه گیری

اظ هیبى  6فطضیِ تحمیكّ ،وبى عَض وِ زض خسٍل ثبال آهسُ اؾت ،ثِ خگع زض هكگبضوت زاٍعلجبًگِ وگِ
هیبًگیي هكبضوت زذتطاى ثیكتط اظ پؿگطاى ثگَز ،زض  5فطضگیِ زیگگط تفگبٍت زض هیگبًگیيّگب ثگِ ًفگـ
زاًكدَیبى پؿط ثَزُ اؾت .ثِ فجبضت زیگط ًتبیح ایي تحمیك ًكبى هیزّس وِ هیعاى وٌفّبی یب ضیگگ
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ضا ًٌِّ ،دبضّبی تقوین یبفتِ ،افتوبز اختوبفی ،هكبضوتّبی اًدوٌی ٍ زض هدوَؿ ؾطهبیِی اختوگبفی
زاًكدَیبى پؿط ًوًَِ آهبضی تحمیك حبضط ثیكتط اظ زاًكدَیبى زذتط هیثبقس.
زض حبلت ولی ًتیدِ ثطضؾی حبضط ًكبى زٌّسُ آى اؾت وِ خٌؿیت ثب ثطذگی اظ هؤلفگِ ّگبی ؾگطهبیِ
اختوبفی ضاثغِ زاضز .ثِ فجبضت زیگط یىی اظ هتغیطّبی تأثیطگصاض ثگط هیگعاى ؾگطهبیِی اختوگبفی افگطاز
هیتَاًس خٌؿیت ثبقس ٍ ثب تَخِ ثِ ًؾط اٍپَف زض زؾتِ ثٌسی ؾطهبیِ اختوبفی ،هكبّسُ هیگگطزز وگِ
هطزاى انَالً زض ثقس قٌبذتی ؾطهبیِ اختوبفی اظ ظًبى پیكی هیگیطًگس .زض تحمیگك ٍلوگي (<== )9ایگي
هؿألِ اظ عطیك ایي ٍالقیت تأییس هیقَز وِ قجىِ ّبی اختوبفی هطزاى ٍ ظًبى اظ ضیكِ ٍ اؾبؼ ثب ّن
هتفبٍت ًیؿتٌس ٍ اگط ثطذی اظ ٍلبیـ ظًسگی هثل ٍضقیت تأّل ،ثچگِ زاضی ٍ ٍضگقیت اؾگترساهی ضا
وٌتطل ًوبیین ،تفبٍت خٌؿیتی زض ثحث ؾطهبیِی اختوبفی اظ ثیي هیضٍز یگب حگسالل وگبّف هگییبثگس.
ؾَؾي ثبؾتبًی ٍ ّوىبضاى (ً)97<9یع ثِ ًتبیح هكبثِ ٍال ضؾیسًس.
زض ٍالـ قطایظ ٍ ضٍیسازّبی هتفبٍت ثط تغییطات زض ضٍاثظ تأثیط هیگصاضز .هگطز ثگَزى ٍ ظى ثگَزى زض
خبهقِ هَلقیتّبی هتفبٍتی ضا ثطای افطاز ثِ ٍخَز هیآٍضز وِ یىی اظ وبضوطزّبی پٌْبى آى ایدبز ثؿتط
الظم خْت ثطلطاضی اضتجبط اختوبفی لَیتط تَؾظ هطزاى ًؿجت ثِ ظًبى هیثبقس.
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