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َذف پژيَص حاضر تررسي راتطٍی تيه سرمایٍی اجتماعي ضُريوذان مراغٍ ای ي رضایت اجتماعي ميتاضذ.
رضایت اجتماعي ميسان خطىًدی ي احساس مثثت فرد از زوذگي اجتماعي است کٍ مًجة احساس پيًستگي ي
افسایص فعاليتَای اجتماعي فرد ي افسایص َمثستگي اجتماعي خًاَذ ضذ .پس تٍ َميه مىظًر پس از طرح سؤال
آغازیه ي ارائٍ اَذاف پژيَص تر اساس چُارچًب وظری فرضيٍ َای تحقيق ضکل گرفت يجُت آزمًن رياتط
متغيرَای فرضيٍَا مطرح ضذٌ تعذاد  383وفر از افراد تاالی  88سال ساکه در ضُر مراغٍ تٍ صًرت خًضٍ ای چىذ
مرحلٍ ای اوتخاب ضذوذ يتا استفادٌ از ريش پيمایطي تا اتسار پرسطىامٍ ي مصاحثٍ مًرد آزمًن قرار گرفتىذ ي
دادٌ َای تٍ دست آمذٌ تا استفادٌ از ريشَای آماری مىاسة ( rتيرسًن ،آزمًن  tي تحليل ياریاوس) مًرد تجسیٍ ي
تحليل قرار گرفت ي وتایج تٍ دست آمذٌ تياوگر راتطٍی معىي دار مستقيمي تيه متغير مستقل سرمایٍی اجتماعي ي
ضاخصَای آن (اعتماد-مطارکت ي امىيت اجتماعي) تا رضایت اجتماعي ميتاضىذَ .مچىيه عًامل متعذد مؤثر تر
رضایت اجتماعي تا استفادٌ از مذل رگرسيًوي مًرد تررسي قرار گرفت .الگًی وُایي وطان داد کٍ تيطتر از َمٍ متغير
مستقل امىيت اجتماعي سُم تيطتری در تثييه ومرٌ رضایت اجتماعي دارد ي تعذ از آن اعتماد اجتماعي در رضایت
اجتماعي مؤثر است.
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بیان مسألٍ

اهطٍظُ ضضبیت ارتوبػی وِ ثیبى وٌٌسُ ضفبُ ارتوبػی اؾت هیتَاى گفت تبثؼی اظ ؾطهبیِی ارتوبػی
هحؿَة هیقَز اظ عطفی زض ربهؼِ ًَع ضٍاثظ ارتوبػی هیبى هطزم ؾطهبیِی ارتوبػی ضا تحت تأحیط
لطاض هیزّس ٍ اظ ؾَیی ثٌب ثِ ًظط زٍضوین «ضٍاثظ ارتوبػی ثط هیعاى ضضبیتهٌسی افطاز تأحیط
هیگصاضز» (ساالرزادٌ ي حسه زادٌ.)1831:3،لصا هیتَاى گفت تغییطات زض ؾغح ضٍاثظ ارتوبػی زض ربهؼِ
ؾبیط رٌجِ ّبی ارتوبػی ضا تحتالكؼبع لطاض زازُ ٍ ثِ زًجبل آى ؾطهبیِی ارتوبػی ًیع اظ تغییطات
ضٍاثظ ارتوبػی تأحیط ذَاّس پصیطفت اظ آًزب وِ ضقس ٍ تؼبلی ربهؼِ ثب ػولىطز اًؿبىّب زض اضتجبط
هیثبقس ٍ اًؿبىّبیی وِ ضضبیت ارتوبػی آىّب ثبالؾت ،ػولىطز ثْتطی زض ظًسگی فطزی ٍ ارتوبػی
زاضًس .پؽ ضضبیت ارتوبػی هیتَاًس ثِ ضقس ٍ تؼبلی زض ربهؼِ ووه ًوبیس ضٍاثظ ارتوبػی وِ
اهطٍظُ ثب ًبم ؾطهبیِ ارتوبػی اظ آى یبز هیقَز هیتَاًس زض ثؿیبضی اظ ظهیٌِّب اظ لجیل تزبضت ،التهبز،
ضفتبض ؾبظهبًی ،ػلن ؾیبؾی ،ؾالهتی ػوَهی وبضثطز زاقتِ ثبقس اهب ثیكتطیي تزلی ایي هفَْم زض ػلَم
ارتوبػی ثِ چكن هیآیس .ؾطهبیِی ارتوبػی ثطای ضؾیسى ثِ اّساف زض اثؼبز هرتلف ثطای ثطلطاضی
اػتوبزّ ،وجؿتگی ٍ ضٍحیِی ّوىبضی ثیي افطاز ثب اّویت تلمی هیقَز ایي ؾطهبیِ حبنل پیًَس ٍ
ّوىبضی افطاز ٍ گطٍُّب ثب ّوسیگط زض ربهؼِ ثَزُ ٍ هزوَػِ ٌّزبضّبی ًظبم ارتوبػی ضا زض ثط زاضز.
«ٍرَز ؾطهبیِی ارتوبػی هیتَاًس ؾغح ّوىبضیّبی اػضبی ربهؼِ ٍ گطٍُّب ضا اضتمب زازُ هَرت
وبّف ّعیٌِ ّبی اضتجبعی گطزز ٍ ایي اهط ثب هؤلفِ ّبی ؾطهبیِی ارتوبػی اظ لجیل هكبضوت ،اػتوبز ٍ
آگبّی هیؿط هیقَزٍ .رَز ٍاغُ ارتوبػی زض هفَْم ؾطهبیِی ارتوبػی تأویس ثط ایي زاضز وِ ایي هٌبثغ
زاضایی قرهی ٍ فطزی ًجَزُ ٍ زض قجىِ ضٍاثظ لطاض زاضًس» (شارع پًر .)33831:3،پؽ هیتَاى گفت
ؾطهبیِی ارتوبػی هیتَاًس ًمف هؤحطی زض ایزبز ضضبیت ارتوبػی ثبظی وٌس ثب تمَیت ؾطهبیِی
ارتوبػی زض ربهؼِ هیتَاى اهیسٍاض قس وِ ضضبیت ارتوبػی زض ثیي افطاز افعایف یبفتِ ٍ ثب افعایف
ضضبیت افطاز اظ ظًسگیقبى ػولىطز آىّب ضٍ ثِ ثْجَزی ًْبزُ ٍ ثِ زًجبل آى ربهؼِ زض هؿیط ضقس ٍ
تَؾؼِ لطاض هیگیطز .الجتِ هیتَاى گفت «قَاّس ظیبزی زض هَضز ٍرَز قجىِ ّبی ارتوبػی ٍؾیغ ٍ
حؽ اػتوبز هتمبثل افطاز ثب هَضَع ضضبیت ٍ ذَقی ٍرَز زاضز ّوچٌیي ایي هتغیطّب ثطای ووه ثِ
تَضیح تفبٍتّبی ضضبیت ٍ ذكٌَزی هٌبؾت هیثبقٌس تهَض ایي هَضَع ّن ًبهوىي ًیؿت وِ ثیي
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قجىِ ّبی ارتوبػی ٍ احؿبؼ اػتوبز ضاثغِ ٍرَز زاقتِ ثبقس ثِ ػجبضتی تؼلك ثِ ؾبظهبىّبی ارتوبػی
ثِ ضقس اػتوبز ثیي اقربل ووه هیًوبیس» (هارگریًیس هیپ.)20082000،هیتَاى گفت هفَْم ضضبیت
یه اضظیبثی ولی اظ ظًسگی ثَزُ ٍ هجتٌی ثط لضبٍت فطزی اؾت یؼٌی فطز ثط اؾبؼ هؼیبضّبی قرهی
ذَز ویفیت ظًسگیاـ ضا هیؾٌزس ػَاهل هرتلفی اظ لجیل ؾالهت رؿوی ٍ ضٍاًیٍ ،یػگیّبی
قرهیتی ٍ فبوتَضّبی روؼیت قٌبذتی ،هَلؼیت ارتوبػی ،التهبزی ٍ فطٌّگ هیتَاًس ثط هیعاى
ضضبیت افطاز اظ ظًسگیاـ تأحیط گصاض ثبقس (شیرمحمذی ي دیگران .)31:1،ثٌبثطایي ؾطهبیِی ارتوبػی وِ
حبنل ضٍاثظ ارتوبػی ثیي افطاز هیثبقس هیتَاًس ثط هیعاى ضضبیت افطاز ًمف هخجتی ضا زاقتِ ثبقس ٍ
ثِ ّویي ذبعط زض ایي هغبلؼِ ؾؼی ثط آى اؾت ًمف ؾطهبیِی ارتوبػی ٍ قبذمّبی آى ثط هیعاى
ضضبیت ارتوبػی هَضز ثطضؾی لطاض گیطز.
اَداف تحقیق

الف) َذف کلي
ثطضؾی ضاثغِ ثیي ؾطهبیِی ارتوبػی ٍ ضضبیت ارتوبػی قْطًٍساى هطاغِ ای
ة) اّساف اذتهبنی ػجبضت اؾت اظ:
 -1تؼییي ضاثغِ ثیي اػتوبز ارتوبػی ٍ ضضبیت ارتوبػی
 -2تؼییي ضاثغِ ثیي هكبضوت ارتوبػی ٍ ضضبیت ارتوبػی
 -3تؼییي ضاثغِ ثیي اهٌیت ارتوبػی ٍ ضضبیت ارتوبػی
 -4تؼییي ضاثغِ ثیي هتغیطّبی ظهیٌِ ای ٍ ضضبیت ارتوبػی
فرضیٍ َای تحقیق

 -1ثیي ؾطهبیِی ارتوبػی ٍ ضضبیت ارتوبػی قْطًٍساى ضاثغِ ٍرَز زاضز.
 -2ثیي اػتوبز ٍ ضضبیت ارتوبػی قْطًٍساى ضاثغِ ٍرَز زاضز.
 -3ثیي اهٌیت ارتوبػی ٍ ضضبیت ارتوبػی قْطًٍساى ضاثغِ ٍرَز زاضز.
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 -4ثیي هكبضوت ارتوبػی ٍ ضضبیت ارتوبػی قْطًٍساى ضاثغِ ٍرَز زاضز.
 -5هیعاى ضضبیت ارتوبػی قْطًٍساى ثط اؾبؼ ٍضؼیت اقتغبل آًبى هتفبٍت اؾت
 -6هیعاى ضضبیت ارتوبػی قْطًٍساى ثط اؾبؼ رٌؿیت هتفبٍت اؾت.
ادبیات تحقیق

سرمایٍ اجتماعي
اظ ظهبى هغطح قسى ؾطهبیِی ارتوبػی تؼبضیف هتؼسزی اظ ایي هفَْم زض اثؼبز هرتلف ػلَم ارتوابػی
اضایِ قسُ اؾت ثِ عَضی وِ ّوبًٌس ؾبیط ؾطهبیِّب هجحخی رساگبًِ ثطای آى ثبظ قسُ اؾت ٍ زض ثطًبهاِ
ضیعیّبی ارتوبػی تب ثیيالوللی اظ ؾطهبیِی ارتوبػی یابز هایقاَز حتای ثبًاه رْابًی آى ضا راعٍ
قبذمّبی ؾیؿتن حؿبثساضی حطٍت وكَضّب لطاض زازُ ٍ رعٍ زاضاییّبی یه هلت ثِ حؿابة آٍضزُ
ٍ چٌیي تؼطیف هیوٌس «ًْبزّب ،ضٍاثظ ٍ ٌّزبضّبیی وِ وویات ٍ ویفیات تؼبهالّابی ارتوابػی یاه
ربهؼِ ضا قىل هیزّس» (شارع پًر.)31831:3،

ؾطهبیِی ارتوبػی یه ؾطهبیِی ػوَهی اؾت ٍ زض ضاثغِ ثب وٌفّبی ّسفوٌس ٍ هتمبثال افاطاز قاىل
هیگیطز ایي ؾطهبیِ هٌجغ هْوی اؾت وِ تَلیس آى زض تؼبهالت ثایي فاطزی ٍ گطٍّای هایتَاًاس تاأحیط
ثؿعایی ثط ویفیت ٍ هبّیت ػولىطز اقربل زاقتِ ثبقس ،ثِ عَضی واِ ذبنایت ؾاطهبیِی ارتوابػی
ایي اؾت وِ ّن ثط ضٍاثظ تأحیطهی گصاضز ٍ ذَز حبنل ضٍاثظ اؾت پؽ ثسٍى زض ًظاط گاطفتي واٌف
روؼی تَلیس ؾطهبیِی ارتوبػی غیطهوىي اؾت «زض ؾغح ولی ؾطهبیِی ارتوبػی ٍیػگیّبیی اظ یاه
ربهؼِ یب گطٍُ ارتوبػی اؾت وِ ظطفیت ؾبظهبًسّی روؼی ٍ زاٍعلجبًِ ثطای حل هكىالت هتمبثل یاب
هؿبیل ػوَهی ضا افعایف هیزّس اظ رولِ هایتاَاى اظ هؼیابض هتمبثال یاب ضفتابض غیاط ذَزذَاّبًاِ یاب
هؼیبضّبیی ًبم ثطز وِ ارطای لطاضزازّب ضا تؿْیل هیوٌس» (تاجبخش.)30831:3،

ثَضزیَ ،اظ اٍلیي ربهؼِقٌبؾبًی اؾت وِ زض تمؿین ثٌسیّبی ؾطهبیِ ،اظ ؾطهبیِی ارتوبػی یبز وطزُ ٍ
تحلیلی ؾیؿتوبتیه اظ آى اضایِ هیزّس تؼطیفی وِ ثَضزیَ اظ ؾطهبیِی ارتوبػی هیزّس ػجابضت اؾات
اظ «روغ هٌبثغ ٍالؼی یب ثبلمَُ ای وِ حبنل قجىِ ای ثبزٍام اظ ضٍاثظ ووب ثیف ًْبزیٌِ قسُ آقاٌبیی ٍ
قٌبذت هتمبثل -یب ثِ ثیبى زیگط ػضَیت زض یه گطٍُ –اؾات» (تااجبخش .)38:831:3 ،اظ ًظاط ثَضزیاَ
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حزن ؾطهبیِی ارتوبػی وِ زض اذتیبض یه قرم لاطاض زاضز ٍاثؿاتِ ثاِ -1اًاساظُ قاجىِ پیًَاسّبی
هَرَز وِ فطز لبزض اؾت آىّب ضا ثؿیذ وٌس ٍ  -2حزن ؾاطهبیِ (التهابزی ،فطٌّگای یاب ًوابزیي) زض
تهطف وؿبًی اؾت وِ قرم ثب آىّب زض اضتجبط اؾت« .پؽ ؾطهبیِی ارتوبػی ًَػی اثعاض زؾتطؾای
ثِ هٌبثغ التهبزی ٍ فطٌّگی اظ عطیك اضتجبعبت ارتوبػی هیثبقس تأویاس ثَضزیاَ ثاط هكابضوت فاطز زض
قجىِ ّبی ارتوبػی اؾت وِ ایي هكبضوت ؾجت زؾتطؾی اٍ ثط هٌبثغ ٍ اهىبًبت گاطٍُ هایقاَز پاؽ
تئَضی ثَضزیَ ثِ فْن ایي ًىتِ ووه هیوٌس وِ چگًَِ فطز هیتَاًس ثب اؾاتفبزُ اظ ؾاطهبیِی ارتوابػی
هَلؼیت التهبزی ذَز ضا زض ربهؼِ ثْجَز ثركس» (شارع پاًر.)13831:3،اظ ًظط ثَضزیَ ؾطهبیِی ارتوبػی
اهطی ظهبى ثط اؾت ٍ زض زضاظ هست حبنل هیقَز ٍ اثعاضی اؾات واِ فاطز هایتَاًاس ثاِ ٍؾایلِ آى
ؾطهبیِی التهبزی ذَز ضا افعایف زّس ٍ افاعایف ؾاطهبیِی التهابزی ثاِ ضضابیت ارتوابػی هٌزاط
هیقَز.
ریوع ولويً ،گبُ وبضوطزی ثِ ؾطهبیِی ارتوبػی زاقتِ ٍ زٍ ٍیػگی اؾبؾی ضا ثطای آى شواط هایوٌاس:
«– 1ؾطهبیِی ارتوبػی قبهل رٌجِّبیی اظ یه ؾبذت ّؿتٌس وِ واٌفّابی هؼایي افاطازی ضا واِ زض
زضٍى ؾبذتبض ّؿتٌس ضا تؿْیل هیوٌٌس  -2ؾطهبیِی ارتوبػی هبًٌس زیگط قىلّبی ؾطهبیِ ،هَلس اؾت
ٍ زؾاات یاابثی ثااِ اّااسافی وااِ زض ًجااَزى آى زؾاات یاابفتٌی ذَاّااس ثااَز ضا اهىاابى پااصیط هاایؾاابظز»
(كلمه.)87283100،اظ زیس ولوي ؾطهبیِ ارتوبػی ظهبًی ایزبز هیقَز وِ ضٍاثظ ثایي افاطاز ثاِ گًَاِ ای
تغییط یبثس وِ هَرت آؾبى قسى وٌف گطزز اگط افطاز زض ربهؼِ اظ ؾطهبیِی ارتوبػی ثطذَضزاض ثَزُ ٍ
زض ظهیٌِ ّبی هرتلف ظًسگی فؼبلیتّبی ذَز ضا ثاِ ؾاَْلت اًزابم زٌّاس ٍثاب ایاي عطیاك ثاِ ضفاغ
ًیبظّبیكبى ثپطزاظًس ایي اهط هَرجبت ضضبیت آىّب ضا فطاّن ذَاّس ؾبذت.
پبتٌبم ،ؾطهبیِی ارتوبػی ًْفتِ زض ٌّزبضّب ٍ قاجىِ ّابی هكابضوت هاسًی ضا پایف قاطط تَؾاؼِی
التهبزی زاًؿتِ ،هیگَیس قجىِ ّبی هكبضوت هسًی ٌّزبضّبی هؿتحىن ضاثغِ هتمبثل ضا تمَیت وطزُ،
ٍ هَرت تؿْیل ضٍاثظ قسُ ،اػتوبز هتمبثل افطاز ضا افعایف هیزّس« .پبتٌبم هایگَیاس واِ ػضاَیت زض
ؾبظهبىّبی زاٍعلجبًِ ثبػج ایزبز ؾطهبیِی ارتوبػی وِ تطویجای اظ ذهیهاِ ّابی ؾابظهبًی اظ لجیال
اػتوبزٌّ ،زبضّب ٍ قجىِّب اؾت قسُ ٍ هیتَاًس ثبظزُ ارتوبػی ضا ثب تؿْیل وٌف افطاز ثْجاَز ثجركاس»
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(جائًچًل تی .)3078200:،3ذالنِ ایٌىِ ازػبی پبتٌبم ایي اؾت وِ ٍرَز فطٌّگ هسًی لَی یب ؾاطهبیِی
ارتوبػی ،ثؿتط قىل گیطی ٍ ضقاس التهابزی اؾاتٍ ،ی هؼتماس اؾات «ؾاطهبیِی ارتوابػی احاطات
ًیطٍهٌسی ثط ثؿیبضی اظ اثؼبز ظًسگی هب زاضز ،هبًٌس پبییي ثَزى رطم ٍ رٌبیت ،ثْساقت ثْتاط ،هَفمیات
تحهیلی ثیكتط ،افعایف عَل ػوط ،ؾغَح زضآهسی ثطاثط ،ضفبُ ثیكاتط ثاطای وَزوابى ،اؾاتفبزُ ووتاط اظ
آىّب ٍ(...شارع پًر».)1:831:3،

فطاًؿیؽ فَوَیبهب ،یىی زیگاط اظ ًظطیاِپاطزاظاى ؾاطهبیِی ارتوابػی اؾات واِ آى ضا زض لبلاتّابی
التهبزی ٍ ؾیبؾی هغطح هیوٌس ،ثِ ًظط اٍ ؾطهبیِی ارتوبػی قىل ٍ ًوًَِ هؼواَلی اظ یاه ٌّزابض
غیطضؾوی اؾت وِ ثبػج تطٍیذ ّوىبضی ثیي زٍ یب چٌس فطز هایقاَز .اظ ًظاط اٍ «اػتوابز ،قاجىِّاب،
ربهؼِ هسًی وِ ثب ؾطهبیِی ارتوبػی هطتجظ ّؿتٌس ،توبهبً هحهَل ربًجی ایي پسیسُاًاس واِ زض ًتیزاِ
ؾطهبیِی ارتوبػی ثِ ٍرَز هیآیٌس اهب حبنل ؾطهبیِی ارتوبػی ًیؿتٌس» (تاجبخش.)30831:3،

ثِ ًظط فَوَیبهبٌّ ،زبضّبیی ثب ههساق ػیٌی هٌزط ثِ تكىیل ؾطهبیِی ارتوبػی هیقًَس واِ هَرات
ّوىبضی زض گطٍُ قسُ ٍ یب آى ضا افعایف زّس ٍثب نسالتٍ ،فبی ثِ ػْاس ٍ اػتوابز زض ضٍاثاظ هتمبثال
ّوطاُ ثبقس .هیتَاى چٌیي ثطزاقتی اظ ؾطهبیِی ارتوبػی فَوَیبهب زاقت وِ ؾطهبیِی ارتوبػی هتؼلاك
ثِ گطٍُّب اؾت ٍ ٌّزبضّبیی وِ ثِ ٍرَز آٍضًسُ ؾاطهبیِی ارتوابػی ّؿاتٌس زض ناَضتی هؼٌاب پیاسا
هیوٌٌس وِ ثیف اظ یه فطز زض آى ٌّزبض قطوت رَیس ٍ ایي افطاز هیتَاًٌس ّن حمیمی ٍ ّن حماَلی
(قطوتّب ٍ ؾبظهبىّب ٍ)...ضا زض ثط گیطًس .هْن تؼبهلی اؾت وِ ثاِ ایزابز ؾاطهبیِی ارتوابػی هٌزاط
هیقَز لصا ٍرَز ؾطهبیِی ارتوبػی زض ثیي افطاز ربهؼِ یه ضضبیت ٍ آضاهف ثطای آىّاب ثاِ ذابعط
اضتجبط هخجت ثب زیگطاى فطاّن هیآٍضز.
مؤلفٍ َای سرمایٍی اجتماعي
اًسیكوٌساى هرتلف ؾطهبیِی ارتوبػی ثٌب ثِ حَظُی ًظاطی ٍ تحمیمای ذاَز ػٌبناط هتؼاسزی ثاطای
ؾطهبیِی ارتوبػی لبئل ّؿتٌس ،اظرولِ ولوي ،پبتٌبم ،فَوَیبهب ثِ هؤلفِّبیی ّوچَى اػتوبز ،هكبضوت،
اهٌیت ٍ اًؿزبم ارتوبػی ،اقبضُ وطزًس .الجتِ ػٌبنط زیگطی هخل ثیگبًگی ارتوبػی ،ػاسالت ارتوابػی،
1

- Jaechul Lee
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تَاًوٌسی ،حؽ تؼلك ٍّ...ؿت وِ هیتَاى آىّب ضا زض ظیط گطٍُ هؤلفِ ّبی ثبالیی لاطاض زاز زض تحمیاك
حبضط ،زض ضاثغِ ثب هتغیط ضضبیت ارتوبػی اظ هكبضوت ،اػتوبز ارتوبػی ٍ اهٌیت ارتوابػی ثاِ ػٌاَاى
هؤلفِ ّبی ؾطهبیِی ارتوبػی ثِ ذبعط اّویت ثیفتطقبى ثحج هیقَز.
اعتماد اجتماعي
اػتوبز ،یىی اظ قبذمّبیی اؾت وِ زض ؾٌزف ؾطهبیِی ارتوبػی ثِ وبض هیضٍز ٍ زض پیَؾتي افاطاز
ثِ وبضّبی گطٍّی اػتوبز ثیي قرهی ٍ ثیي گطٍّی ػبهلی هؤحط ثاِ قاوبض هایآیاس پبتٌابم ،ؾاطهبیِی
ارتوبػی ًْفتِ زض ٌّزبضّب ٍ قجىِ ّبی هكبضوت هاسًی ضا پایف قاطط تَؾاؼِی التهابزی زاًؿاتِ،
هیگَیس قجىِ ّبی هكبضوت هسًی ٌّزبضّبی هؿتحىن ضاثغِ هتمبثل ضا تمَیت وطزُ ٍ ،هَرت تؿْیل
ضٍاثظ قسُ ،اػتوبز هتمبثل افطاز ضا افعایف هیزّس .اػتوبز همَلِ ای اؾت وِ ًجَز آى زض ثیي افطاز ػاسم
ّوىبضی ضا زض ربهؼِ ثِ زًجبل زاضز یىی اظ پیف قططّبی هكبضوت ٍرَز اػتوبز ثیي گطٍّای اؾات.
«هكبضوت زض ؾبظهبى ّبی زاٍعلجبًِ ثِ تطٍیذ ثیكتط ٌّزبضّابی ػواَهی ٍ زض همبثال هَرات تمَیات
اػتوبز هیقَز» (جائًچًل تی)3078200:،؛ ي ؾبظهبىّب ٍ گطٍُّب زض اًتربة اػضابی ذاَز ثاِ ایاي هؿاألِ
ٍالف ّؿتٌس وِ ّن اػتوبز اػضب ضا رلت وٌٌس ٍّن افطاز هَضز اػتوبز ضا ثطای ّوىبضی ثطگعیٌٌاس پاؽ
«ؾبظهبى زٌّسگبى ثب زلت ًؿاجی اػضاب ضا اًترابة هایوٌٌاس اظ ایاي ضٍ حؿاي قاْطت زض ذهاَل
زضؾتىبضی ٍ لبثل اػتوبز ثَزى ؾطهبیِی ثب اضظـ وؿای اؾات واِ لاطاض اؾات ػضاَ اًزواي قاَز»
(پاتىام)2:0831:0،

مطارکت اجتماعي
یىی زیگط اظ هفبّیوی وِ زض ضٍاثظ ارتوبػی ثِ آى تَرِ هایقاَز هكابضوت ارتوابػی اؾات واِ زض
ثطگیطًسُی وٌفّبی فطزی ٍ روؼی زض ربهؼِ ثب ّسف تأحیط گصاضی ثط تهوین گیطیّب ٍ فطآیٌاسّبیی
وِ ثب ؾطًَقت افطاز زض اضتجبط اؾت وِ هیتَاًس زض ثؼس شٌّی ٍ ثؼس ػیٌی هغطح ثبقاس زض ثؼاس شٌّای
توبیل ثِ هكبضوت ثَزُ ٍ زض ثؼس ػیٌی هكبضوت ثِ نَضت ػضَیتً ،ظابضت ،اراطا ٍ تهاوین گیاطی
ثطٍظ هیًوبیاس« .هكابضوت ارتوابػی زضٍى ظهیٌاِ ای ارتوابػی اتفابق هایافتاس رابیی واِ هاطزم زض
فؼبلیتّبی ارتوبػی زض ثؿیبضی اظ قجىِ ّبی ارتوبػی ضؾوی ٍ غیط ضؾوی ٍاضز هیقًَس قىلّابی
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هكبضوت ارتوبػی ثِ ٍؾیلِ هَضَػبت ضخ زازُ زضٍى ارتوبع یب هحل ٍ فطٌّاگٌّ ،زابض ،اضظـّاب ٍ
ضؾَهبت هطثَط ثِ آى تؼییي هیقَز (كیکًكىااوی ي همکااران .)1:8200:،3هكابضوت یاه واٌف ارتوابػی
اؾت وِ ثطذبؾتِ اظ اضظـّبی هَرَز زض گطٍُ اؾت» زض ایي حبلت فطز ثب اذالل وبهال ذاَز ضا زض
ذسهت یه اضظـ یب یه آضهبى اظ ؾٌد زیٌی ،ؾیبؾی ٍ...لطاض هیزّس ثب احؿبؼ ایٌىاِ ذاَز ضا ثاطای
اًزبم فالى ػول ثی چَى ٍ چطا هىلف هیثیٌیس ثبضی یه چٌیي ضفتبضی ػمالًی اؾت اظ آى ضٍ واِ ًاِ
هٌحهطاً ثِ هَفمیت اػتجبض هیزّس ٍ ًِ ثِ ؾبظگبضی ثب ٌّزبضّبی ضایذ ،ثلىِ ؾؼی هیوٌس ثاِ ٍؾایلِی
اػوبلی وِ ثب اػتمبزـ ّن ؾبظی زاقتِ ثبقٌس ثِ ذَز یه اًؿزبم زضًٍای ثسّاس (فريواذ .)300831:1،زض
ایي نَضت اؾت وِ اًؿبى ثِ یه ضضبیت زضًٍی هیضؾس.
امىيت اجتماعي
اهٌیت ٍاغُ ای پیچیسُ ٍ ثِ لحبػ وبضثطزی اظ گؿتطزگی ٍؾیؼی ثطذَضزاض اؾت اظ زضًٍایتاطیي افىابض
ثكط گطفتِ ٍ تب هْنتطیي هؿبئل زٍلتّب زض ثطگیطًسُ اهٌیت اؾت ثِ ػجبضتی اهٌیت ربهؼِ ٍ ارتوبع واِ
زض ول توبم افطاز حبضط زض یه ربهؼِ ضا قبهل هیقَز هیتَاًس اظ اهٌیت فطزی ٍ اًؿبًی ًكأت گیاطز
اهٌیت اًؿبًی قبهل یه ؾطی ًیبظّبیی اؾت وِ ثبیس ثطای اًؿبى هحمك قَز وِ ایي ًیبظّب ضا هایتاَاى
زض زٍ ثؼس ووی ٍ ویفی تمؿین ثٌسی وطز «ثؼس ووی قبهل اضضبی ًیبظّبی هبزی هیقَز ثٌبثطایي تحمك
اهٌیت اًؿبًی هؿتلعم اضضبی ایي ًیبظّبی هبزی زض ؾغح ثكطیت اؾات هْانتاطیي ایاي ًیبظّاب ،غاصا،
هؿىي ،آهَظـ ٍ ثْساقت هیثبقس وِ ثطای ثمبی ًؿل اهاطٍظی ضاطٍضی ّؿاتٌس .ثؼاس ویفای اهٌیات
اًؿبًی ثِ قرهیت اًؿبًی اٍ هطثَط هیقاَز واِ قابهل اؾاتمالل فاطزی ،حاك تؼیایي ؾطًَقاتٍ ،
هكبضوت آظاز زض ظًسگی ارتوبػی اؾت» (تًماس.)20-27 831:2،

1

-Cicognani et al
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رضایت اجتماعي
ضضبیت ارتوبػی هیعاى ذكٌَزی ٍ احؿبؼ هخجت فطز اظ ظًسگی ارتوبػی اؾت واِ هَرات احؿابؼ
پیَؾتگی ٍ افعایف فؼبلیتّبی ارتوبػی فطز ٍ افعایف ّوجؿتگی ارتوبػی ذَاّس قس ّطچاِ فاطز اظ
ضضبیت ارتوبػی ثیكتطی ثطذَضزاض ثبقس ایي احؿبؼ ضضبیت زض ؾبیط ظهیٌِ ّبی ظًسگی فطز تأحیطات
ذَز ضا ثِ ذَثی ًكبى ذَاّس زاز« .زٍضوین زض ثیي ربهؼِقٌبؾبى والؾیه اٍلایي وؿای اؾات واِ ثاِ
اّویت ٍ ًمف ضٍاثظ ارتوبػی زض هیعاى ضضبیتهٌسی افطاز پی ثطز اٍ هىبًیؿن هَلس پسیسُّبیی چاَى
ذَزوكاای اًحطافاابت ضا زض قااست ٍ ضااؼف ضٍاثااظ ارتواابػی افااطاز رؿااتزَ هاایوااطز» (ساادیذی ي

دیگری .)31:8،افعایف تؼبهل ٍ ّوجؿتگی زض ربهؼِ هَرات ضًٍاك ٍ تَؾاؼِ هابزی ٍ هؼٌاَی قاسُ ٍ
ضضبیتهٌسی اػضبی ربهؼِ ضا ثیكتط هیوٌس« .اظ زیس زالٍض ٍ یَى ،تىطاض هجبزلِ احاطات تماَیتی هٌابفغ
هجبزلِ ٍ ضضبیت افاطاز ضا هایافعایاس ٍ واٌف گاطاى ایاي ضاثغاِ ضا هٌجاغ ضضابیت هایزاًٌاس» (ایماان ي
دیگری.)31::،
چارچًب وظری

آًچِ چبضچَة ًظطی ایي همبلِ ثط آى ثٌب قسُ ،ضّیبفت هجبزلِ اؾت ًظطیِی هجبزلِ ،ثط ایي فطو اؾتَاض
اؾت وِ افطاز آضظٍّب ٍ ّسفّبی قرهی ضٍقٌی ثطای ذَز زاضًس ّ.طوؽ ثِ چیعّبیی ذبل ًیبظهٌس
اؾت ،اهب ثطای ّوِ افطاز ایي ًیبظّب هكتطن ًویثبقٌس .زض ایي ًظطیِ فاطو هایقاَز واِ ّاسفّاب ٍ
ذَاؾتِ ّبی قرهی ٍ هٌحهط ثِ فطز افطاز ،اًگیعُ ّبی ذَزذَاّبًِ ای زض آًبى ثِ ٍرَز هیآٍضز واِ
ثبػج پیسایف اًگیعـ زض رْت زؾتیبثی ثِ وبالّاب ،لاصت ٍ ضضابیت هایگاطزز .ایاي ًظطیاِ اػوابل
زیگطذَاّبًِ ضا ثب تَرِ ثِ ضضبیت هؼٌَی حبنل اظ ایي اػوبل تَضیح هیزّس« .اؾبؼ ًظطیِ تجبزل ثط
ایي انل اؾتَاض اؾت وِ وٌف گطاى زض ضٍاثظ تجبزلی ذَز ،هٌبثؼی ضا ثب یىسیگط هجبزلِ هی وٌٌس وِ ًتبیذ
ٍ پیبهسّبی اضظقوٌس ایي ضاثغِ هیتَاًس ثِ قىل پَلی ،ارٌبؾی ٍ یب ثِ قىل ًبهلوَؼ ذَقحبل وٌٌسُ
ٍ اػتوبز ثِ ًفؽ تمَیت قسُ زض عطف همبثل ظبّط قَز .زض نَضتی وِ ًتبیذ هاَضز اًتظابض زض ضٍاثاظ
تجبزلی ثِ قىل هخجتی ظبّط قَز ثبػج ضضبیت ٍ تساٍم ضاثغِ تجابزلی هایقاَز» (ایماان ي دیگاری.)31::،

ؾطهبیِی ارتوبػی وِ حبنل فطآیٌس تؼبهل ٍ تجبزل ثیي افطاز ٍ گطٍُّب اؾت هیتَاًس هٌجغ هْوی ثاطای
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ضضبیتهٌسی ضا فطاّن آٍضز ظیطا ایي اضتجبطّب ثبػج ضفغ ًیبظ قسُ ٍ احؿبؼ هخجت ًؿجت ثِ گاطٍُ ضا
هیافعایس ٍ زض ًْبیت ایي احؿبؼ هخجت ثِ گطٍُ زض اػضب ثبػج ایزابز ضضابیت هایًوبیاس .زض ًْبیات
هیتَاى گفت وِ قبذمّبی ؾطهبیِی ارتوبػی اظ لجیل اػتوبز ،هكبضوت ٍ اهٌیت ارتوبػی هیتَاًٌاس
ًمف ثؿیبض ظیبزی زض افعایف ضضبیت زاقتِ ثبقٌس اگط زض ربهؼِ اػتوبز ثیي افطاز ثیكتط ثبقاس تؼبهال ٍ
هكبضوت زض ثیي افطاز ثیكتط قسُ ٍ هَرت ضفغ ًیبظ هكابضوت وٌٌاسگبى هایقاَز ٍ حبنال ایاي اهاط
ضضبیت افطاز هیثبقس ٍ زض ثؼسی زیگط ٍرَز اهٌیت زض ربهؼِ زض اثؼبز هرتلف اهیسٍاضی ثاِ آیٌاسُ ضا
زض ًعز افطاز ثیكتط وطزُ ٍ ثبػج ضضبیتهٌسی هیقَز .پؽ ًتیزِ ایي واِ ّاط چاِ زایاطُ تؼابهالت ٍ
ضٍاثظ افطاز ثب یىسیگط ثیكتط ثبقس ضضبیت آىّب اظ ظًسگیقبى ثیكتط ذَاّاس قاس ظیاطا واِ زض ربهؼاِ
اهطٍظی ،اًؿبىّب تٌْب ثب تؼبهل اؾت وِ هیتَاًٌس ًیبظّبی ذَز ضا زض اثؼبز هرتلف هطتفغ ؾبظًس.
پیشیىٍ تجربي

زض هَضز ضاثغِ ثیي ؾطهبیِی ارتوبػی ثب ضضبیت ٍ ذكٌَزی تحمیمبتی ظیبزی اًزبم ًكسُ ٍ ثیكاتط ثاِ
ضضبیت قغلی ٍ زضٍى ؾبظهبًی اقبضُ زاضًس.
تحمیمی تَؾظ ؾؼیسی ٍ حؿي ظازُ زض ؾبل  1384زض هَضز تأحیط ؾطهبیِی ارتوبػی هؼلوبى ثاط هیاعاى
ضضبیتهٌسی اظ ذبًَازُ ،ارتوبع ٍ هسضؾِ زض ثیي هؼلوبى همغغ هتَؾغِ قْط تْطاى ثِ ضٍـ پیوبیكای
ثب ًوًَِ ً 583فطی ثب اثعاض پطؾكٌبهِ اًزبم قسُ وِ ایي تحمیك ًتبیذ ظیط ضا زض ثط زاقتِ اؾت:
ثیي ؾطهبیِی ارتوبػی ٍ هیعاى ضضابیتهٌاسی هؼلوابى ضاثغاِ ای هؼٌای زاض ٍراَز زاضز ٍ ثاِ لحابػ
رٌؿیتی تفبٍتی ثیي ؾطهبیِی ارتوبػی ظًبى ٍ هطزاى ٍ ضضابیتهٌاسی ٍراَز ًاساضز زض ایاي تحمیاك
قبذمّبی ػیٌی ؾطهبیِی ارتوبػی ثیكتطیي تأحیط ضا ثاط ضٍی ضضابیتهٌاسی زاضز (سادیذی ي دیگاری،
.)31:8

تحمیك زیگطی زض ایي ضاثغِ تَؾظ ؾبالضظازُ ٍ حؿاي ظازُ زض ؾابل  1385زض هاَضز تاأحیط ؾاطهبیِی
ارتوبػی هؼلوبى ثط ضضبیت قغلی آىّب اًزبم قسُ واِ ًتابیذ حابوی اظ آى اؾات واِ ثایي ؾاطهبیِی
ارتوبػی ثب ضضبیت قغلی ضاثغِی هؼٌی زاضی ٍرَز زاضز.
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یه ثطضؾی ّن زض هَضز اضتجبط ؾطهبیِی ارتوبػی ٍ ضضبیت تَؾظ ضًٍبلس ایٌگلْبضت ثِ اًزبم ضؾایسُ
اؾت اٍ زض ثطضؾی ذَز اظ قبذمّبیی چَى اػتوبز ثِ ّوسیگط ،هیاعاى ضضابیت اظ ظًاسگی ٍ هیاعاى
حوبیت اظ تغییطات ٍ زگطگًَی ّبی اًمالثی اؾتفبزُ وطزُ اؾت .ایٌگلْبضت ،زض ًتبیذ تحمیمبت ذَز وِ
زض  16وكَض اضٍپبیی ٍ آهطیىبیی ثِ اًزبم ضؾبًسُ ثِ ایي ًتیزِ ضؾیسُ وِ وكَضّبیی وِ ؾغح اػتوبز ٍ
ضضبیت زض آىّب ثبالؾت اظ زگطگًَیّبی اًمالثی ووتطی حوبیت هیوٌٌاس ٍ ًْبزّابی زهَوطاتیاه زض
آى وكَضّب پبیساضتط هیثبقٌس (ایىگلهارت.)8:831:2،

عجك هغبلؼِ ای وِ تَؾظ ویىَوٌبًی ٍ ّوىبضاًف زض ؾبل  ،2008زض ثیي زاًكزَیبى ایطاًی ٍ ایتبلیابیی
ٍ آهطیىبیی ثب تؼساز ًوًَِ ً 539فط اًزبم قسُ اؾت ً 200فط اظ ًوًَِ اظ زاًكگبُ ثَلًََی ایتبلیب ثَزًاس
( 38/6زضنس هطز ٍ  61/4ظى) وِ ؾي آىّب ثیي  19الای  28ثاَز ٍ ً 214فاط اظ زاًكازَیبى زاًكاگبُ
تْطاى ثَزًس ( 48/6هطز ٍ  51/4ظى) وِ زض فبنلِ ؾٌی  34-18لطاض زاقتٌس ٍ ً 125فط اظ تؼاساز ًوًَاِ
زاًكزَیبى زاًكگبُ ایوَضی 1آهطیىب ثَزًس ( 32زضنس هطز ٍ  68زضنس ظى) وِ ؾٌكبى ثیي  18الای 22
ثَز .زض ایي هغبلؼِ ّسف انلی اضظیبثی ضاثغِ ثیي هكبضوت ارتوبػی ٍ احؿبؼ روؼای ثاب هتغیطّابی
ذَقی ٍ ضضبیت ارتوبػی اؾت ٍ ّسف زیگط اضظیبثی ولی ضٍاثاظ ثایي ؾابظُ ّابی ػٌاَاى قاسُ زض
وكَضّبی هرتلف ثِ ٍیػُ ایطاى ،ایتبلیب ٍ آهطیىب هیثبقس.
تحمیمی تَؾظ ثطٍى اؾىف زض ؾبل  2008زض پی ثطضؾی ضاثغِی ؾطهبیِی ارتوبػی ثاب ذَقاٌَزی ٍ
ضضبیت اًزبم قسُ ایي تحمیك ثِ قیَُ پبًل زض ًِ ؾطقوبضی ثِ نَضت همغؼای زض  48ایبلات آهطیىاب
ثیي ؾبلّبی  1998-1983ؾبظهبى زازُ قسُاًس.
ّسف ػوسُ زض ایي هغبلؼِ وكف ضاثغاِ ثایي ؾاطهبیِی ارتوابػی ٍ هیابًگیي ذَقای (قابزوبهی) زض
ایبالت هتحسُ هیثبقس زض ایي همبلِ ذَقی ثِ ػٌَاى ضضابیت اظ ظًاسگی تؼطیاف قاسُ اؾات اػتوابز
ارتوبػی ّن ثِ ػٌَاى یىی اظ قبذمّبی ؾطهبیِی ارتوبػی هَضز تأویس ٍ هتغیطی هؿاتمل هحؿاَة
هیقَزً ،تبیذ حبنل اظ ایي تحمیك ػجبضت اؾت اظ:اػتوابز ارتوابػی ٍ ؾابیط هؤلفاِ ّابی ؾاطهبیِی
ارتوبػی ثب ذَقی ٍ ضضبیت ّن زض ؾغح فطزی ٍّن زض ؾاغح روؼای ضاثغاِ زاضزٍ .راَز زضراِی

emory
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ثبالی اػتوبز هَرت تؼبهل ٍ وٌف هتمبثل افطاز ضا ثب ّوكْطیبى تب حس ثابال افاعایف زازُ اؾات .هیاعاى
ذَقی ٍ ضضبیت هؿتمیوبً ثب زضآهس ضاثغِ زاضز اهب ػَاهال زضآهاسی زض وكاَضّبی حطٍتوٌاس ثاب هیاعاى
ذَقی ٍ ضضبیت زض اضتجبط ًیؿت .اػتوبز ارتوبػی وِ هٌزط ثِ فؼبلیتّبی ارتوابػی قاسُ ثاِ قاىل
لَی ثب ذَقی ٍ ضضبیت زض اضتجبط اؾت (برين اسکف.)200:،3
ريش شىاسي تحقیق
2

ایي تحمیك اظ ًظط وٌتطل قطایظ پػٍّكی یه تحمیك پیوبیكی اؾات واِ اظ ًظاط ظهابًی ثاِ ناَضت
همغؼی 3اًزبم هیقَز ٍ اظ ًظط ّسف وبضثطزی اؾت زض ایي تحمیك زازُّب ثاب اؾاتفبزُ اظ پطؾكاٌبهِ ٍ
ههبحجِ روغ آٍضی قسُ اؾت وِ ضٍایی آى نَضی ٍ پبیبیی آى ثاط اؾابؼ آلفابی وطًٍجابخ  0/85ثاِ
زؾت آهسُ اؾت زض ایي تحمیك ربهؼِ آهبضی ،قْطًٍساى ثبالی  18ؾبل قْط هطاغِ هیثبقاس ثاِ زلیال
ایٌىِ هكبضوت اهطی اؾت وِ تب حسٍزی ثب آگبّی ارتوبػی زض اضتجبط ثَزُ ثطای ایٌىاِ افاطاز ثاب یاه
آگبّی ًؿجی زض ثبضُ هؿبئل ٍ اهَض ضؾیسُ ثبقٌس اظ افطاز ثبالی  18ؾبل ثِ ػٌَاى ربهؼِ آهابضی اؾاتفبزُ
قسُ اؾت .قْطًٍساى ثبالی  18ؾبل هطاغِ ً 107913فط هیثبقس وِ عجك فطهَل وَوطاى ًوًَاِ آهابضی
ٍ 383احس ثطآٍضز قسُ اؾت زض ایي تحمیك اظ ضٍـ ًوًَِ گیطی ذَقاِ ای چٌاس هطحلاِ ای اؾاتفبزُ
قسُ اؾت ،قْط هطاغِ زاضای ؾِ هٌغمِ یب ًبحیِ قْطزاضی اؾت وِ ثط ایي اؾبؼ قْط ثاِ ؾاِ لؿاوت
تمؿین قس ٍ اظ ّط هٌغمِ ثلَنّبیی ثِ تهبزف اًتربة قس ٍ اظ ذبًَاضّبیی وِ ثِ تهبزف اظ ثلَنّاب
اًتربة قسُ ثَزًس یه فطز  18ؾبل ثِ ثبال هَضز پطؾف لطاض گطفت .ثطای تزعیاِ ٍ تحلیال ٍ آظهاَى
ضاثغِ ثیي هتغیط ّبی ؾطهبیِی ارتوبػی ٍ هؤلفِ ّبی آى (اػتوبز ارتوبػی ،اهٌیت ارتوابػی ،هكابضوت
ارتوبػی) ٍ زضآهس ثب ضضبیت ارتوبػی وِ ؾغح ؾٌزف آىّب فبنلِ ای اؾت اظ ضاطیت ّوجؿاتگی r
ثیطٍى اؾتفبزُ وطزین ٍ ثطای همبیؿِ هیعاى ضضبیت ارتوبػی ٍ ؾطهبیِی ارتوبػی ظًبى ٍ هطزاى آظهاَى
 Tضا ثِ وبض ثطزین ٍ ثطای ثطضؾی ضاثغِ ثیي قغل ٍ هیعاى ضضبیت ارتوبػی اظ آظهَى تحلیال ٍاضیابًؽ

1

- Bjornskov
7- Survey
8-Cross Sectional
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 Fاؾتفبزُ قسُ اؾت ٍ ثطای پیف ثیٌی هتغیط ٍاثؿتِ اظ ضٍی هتغیط ّبی هؿاتمل اظ ضگطؾایَى چٌسگبًاِ
اؾتفبزُ قسُ اؾت.
تعریف وظری ي عملیاتي متغیر َای تحقیق

هتغیط ٍاثؿتِ زض ایي تحمیك ضضبیت ارتوبػی هیثبقس وِ تؼطیف آى زض ظیط آٍضزُ هیقَز:
ضضبیت ارتوبػی (اروبع یب تَافك ػبهِ) « :زض هؿیط پط فطاظ ٍ ًكیت ٍ عَالًی تىبهل ارتوبػی ،توبهی
نفبت ارتوبػی ٍاض ،فطٌّگ زض حىن آحبض ٍ ػالئن هؿلن ارتوبػی تلمی قسُاًس ثِ ّویي زلیال پابضن
ٍثَضگؽ ،هؼتمسًس وِ قیَُ ّبی ػبهیبًِ ،آزاة ،اؾلَة ٍ آضهبىّبی ػبهِ ّوِ ضا ثبیس ثِ هفْاَم ٍاحاس
اروبع ثطگطزاًس ٍ ًیع اگط ربهؼِ ثِ نَضت هكرم زض ًظط گطفتِ قَز چیعی رع ثبفت زض ّن پیچیسُ
ای اظ ػبزات ،احؿبؾبت ٍ ًگطـّبی ارتوبػی ؾبظهبى یبفتِ چیعی رع اروابع ًیؿات .وٌات ،هؼتماس
اؾت اروبع هزوَػِ پیًَسّبیی اؾت وِ رَاهغ ضا ّوجؿتِ ًگِ هیزاضز» (گًلذ يكًلب .)13831:8،ثب ایاي
تؼبضیف ضضبیت ضا هیتَاى احؿبؼ هكتطن زض هَضز چیعی ػٌَاى وطز ٍ ضضبیت ارتوبػی ّوبىّابیی
اؾت وِ هطزم زض هَضز آىّب ثب ّن تَافك زاضًس.
تعریف عملياتي رضایت اجتماعي
ضضبیت اظ ذسهبت قْطی ،ضضبیت اظ ذسهبت تفطیحی ٍ فطٌّگی ،ضضبیت اظ ظًسگی ٍ زضآهاس ذاَز،
ػاللِهٌسی ٍ ضضبیت اظ قغل ذَز ،ضضبیت اظ هحل وبض ،ضضبیت اظ هؿؤٍلیي قْطی زض ایاي هغبلؼاِ
ضضبیت ارتوبػی ثب  8گَیِ ؾٌزیسُ قسُ اؾت زاهٌِ ایي ؾبظُ ثیي نفط تب  100اؾت.
زض ازاهِ ثِ تؼطیف هتغیط ّبی هؿتمل هیپطزاظین:
مطارکت اجتماعي
«هكبضوت ثِ هؼٌبی زاقتي قطوتی فؼبالًِ زض گطٍُ ضا هیضؾبًس ٍ ثِ فؼبلیت ارتوبػی اًزبم قاسُ ًظاط
زاضز هكبضوت هایتَاًاس اقاىبل ٍ زضرابت گًَابگًَی یبثاسً ،ظیاط ّوىابضیّ ،ویابضیّ ،وجؿاتگی،
ؾبظگبضی ،پصیطـ اًمیبز ٍ قیفتگی ،ایفبی ًمفّبی ارتوبػی ٍ اًزابم ٍظابیفی واِ ثاب ایاي ًمافّاب
هالظهت زاضًس هجیي هكبضوت هؼوَلی زض حیبت ارتوبػی اؾت .ایفبی ایي ًمافّاب ،تزلای اًؿابىّاب
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رْت تؼلك ثِ روغ ٍ یىپبضچگی ٍ یگابًگی ثاب آى اؾات .زض ؾاغح ارتوابػی هكابضوت ثاِ هؼٌابی
هكبضوت ون ٍ ثیف آقىبض زض حیبت التهبزی ،گصضاًسى اٍلبت فطاغت ،فطٌّگ ،لجَل هؿؤٍلیت ّابی
ؾیبؾی ٍ هسًی ذَاّس ثَز(».بیري.)23083177 ،

«هكبضوت ارتوبػی فطآیٌسی اؾت وِ اظ عطیك آى ارتوابع ،روبػات یاب گاطٍُ ثابّن هایپیًَسًاس تاب
ػولىطزّبی هَضز اًتظبض یب هَضز ًیبظ ضا ثِ ارطا زض آٍضًس» (سدیذی .)32831:2،هكابضوت هایتَاًاس زض زٍ
ؾغح هغطح ثبقس:
الف) ثؼس شٌّی هكبضوت وِ ّوبى توبیل ثِ هكبضوت اؾت وِ زض ًتیزِ ػَاهل فطزی ٍ ارتوبػی قىل
هیگیطز.
ة) ثؼس ػیٌی ٍ ضفتبضی هكبضوت ارتوبػی وِ ثِ نَضت ػضَیتً ،ظبضت ،ارطا ٍ تهوین گیطی ثطٍظ
هیوٌس وِ ّوبى پیًَس ػیٌی افطاز اؾت» (كریمی بًكاوی.)31:0،

تؼطیف ػولیبتی هكبضوت :هكبضوت ضا زض ؾِ همَلِ زؾتِ ثٌسی وطزین :
-1ػضَیت زض تكىلّبی هرتلف ضا زض یه همَلِ لطاض زازین اظ لجیل :قطوتّابی تؼابًٍی ،تاینّابی
ٍضظقی ،اًزوي اٍلیبء ٍ هطثیبى ،نٌسٍق لطوالحؿٌِ ،گطٍُ ؾیبؾی ،اًزويّبی ػلوی ٍ ذیطیِ ٍ...
 -2قطوت زض وبضّبی ذیط ٍ ػبمالوٌفؼِ ضا زض همَلِ زیگط لطاض زازین :ووه ثِ فاطز یاب ذابًَازُ فمیاط،
حل هكىالت هیبى افطاز ،زازى نسلِ ثِ ًیبظهٌساى ،ووه ثِ اظزٍاد افطاز ٍ ظًساًیبى ،ؾطپطؾاتی ایتابم ٍ
فمطا ٍ...
 -3هكبضوت زض اهَض قْطی ضا زض همَلِ زیگط لطاض زازین اظ لجیل :قطوت زض حال هؿابئل ٍ هكاىالت
هحلِ ٍ قْط ،پبنؾبظی هحیظ قْطی ،ووه ثِ ثْجَز تطافیه قْطی ،پطزاذت ثِ هَلغ ػَاضو ،ػاسم
ذالف زض ؾبذتٍؾبظ قْطی ،زضذت وبضی ،ووه ثِ تؼویط ٍ احساث هؿزس.
ثٌبثطایي زض ایي ثطضؾی هیعاى هكبضوت قْطًٍساى اظ زٍ ثؼس ػیٌی ٍ شٌّای ؾاٌزیسُ قاسُ اؾات ٍ ثاط
هجٌبی عیف لیىطت ضطیت گصاضی قاسُ اؾات ثاِ عاَضی واِ حاسالل هكابضوت نافط  ٍ 0حاساوخط
هكبضوت  100هیثبقس.
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اػتوبز ارتوبػی :اػتوبز هیتَاًس تؼطیف قَز ثِ هخبثِ اًتظبض هتمبثال واِ قارم زضگیاط زض هجبزلاِ اظ
آؾیت پصیطی زیگطاى ؾَز ًجطز .ثِ ػالٍُ هطزم اهیي وؿبًی ّؿتٌس واِ ثاِ یىاسیگط لاَل هایزٌّاس ٍ
ضاؾتگَیی ظهبًی اضظـ ظیبزی زاضز وِ ٍلتی ضٍاثظ توبهبً ٍ ضؾوبً تَؾاظ وؿابًی واِ ثاب ّان پیوابى
هیثٌسًس هحسٍز ًكسُ ثبقس یه ربهؼِ ثب اػضبی اهیي ٍ ضاؾت گَی ظیبز ثِ افطاز اربظُ هیزّس تب ثاِ
ّوسیگط اػتوبز زاقتِ ،ضٍاثظ ذَز ضا ثؿبظًس (پاپاویس ي ريملیًت.)2000،

تعریف عملياتي اعتماد
ضاؾت گَ ثَزى ،اػتوبز ثِ زیگطاى ،اػتوبز ثِ هؿؤٍلیي قاْط ،ػاسم اعویٌابى ثاِ اعطافیابى... ٍ ،زض ایاي
هغبلؼِ اػتوبز ارتوبػی ثب  8گَیِ ؾٌزیسُ قسُ اؾت وِ زاهٌِ آى ثیي نفط ٍ  100اؾت
امىيت اجتماعي) احساس امىيت)
ًبایوٌی ضا گبُ زضیه ظهیٌِی فطٌّگی ،ارتوبػی تؼطیف هیوٌٌس اظ ایٌزبؾت وِ نَّ .ضًبی اظ ًبایوٌی
زضًٍی ؾري هیگَیس وِ زض احط ضلبثت ارتوبػی زض فطز ایزبز هایقاَز ًحاَُی ذابل ایاي ًابایوٌی
اؾبؼ ؾبذتبض هٌف فطز ضا هؼیي هیوٌاس .هابظلَ ،ثاِ قاطح ،چْابضزُ ػالهات هطضای ًابایوٌی هاعهي
هیپطزاظز وِ هْنتطیي آىّب ػجابضت اؾات اظ :احؿابؼ عاطز قاسگی ،احؿابؼ ػاسم تؼلاك ٍ اًاعٍا،
ًگطـ ّبی ّطاؼ آلَز زض ثبة ظًسگی ،احؿبؼ ثسگوبًی ،حؿبزت ٍ تٌفط اظ زؾت زازى هٌبػت عجاغ،
احؿبؼ ثی اضظقی (گًلذ يكًلب.):20831:8،هب زض ؾٌزف اهٌیت ًگطـ ّبی ّطاؼ آلَز زض ثبة ظًسگی
ضا ثِ زلیل ضاثغِی ًعزیه ثب ربهؼِ قٌبؾی ثِ وبض هیثطین.
تعریف عملياتي امىيت اجتماعي
ًگطاى آیٌسُی قغلی ،التهبزی ،اهیسٍاضی ثاِ آیٌاسُی قاْط ،هیاعاى اهیاسٍاضی ثاِ هَفمیات زض آیٌاسُ،
اهیسٍاضی ثِ آیٌسُی ربهؼِ .زض ایي هغبلؼِ اهٌیت ارتوبػی ثب  6گَیاِ ؾاٌزیسُ قاسُ اؾات واِ زاهٌاِ
ًوطُّب ثیي نفط ٍ  100اؾت
زض هزوَع ّط یه اظ ؾبظُ ّبی هكبضوت ارتوبػی ،اػتوبز ارتوبػی ،اهٌیت ارتوبػی ،عجك فطهَل ظیاط
اؾتبًساضز ٍ ؾٌزیسُ قسُ اؾت.
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هتغیطّبی فطزی یب ظهیٌِ ای اظ زیگط هتغیطّبیی اؾت وِ هیتَاًس هَضَع ضا تحت تاأحیط لاطاض زّاس زض
ایي تحمیك اظ ایي هتغیطّب زض ضاثغِ ثب هتغیط ٍاثؿتِ (ضضبیت ارتوبػی) اؾتفبزُ قسُ اؾت.
رٌؿیت :ثط اؾبؼ ایي همَلِ افطاز ثِ زٍ رٌؽ هطز ٍ ظى تمؿین هیقًَس.
قغلّ :ط فؼبلیت فىطی یب ثسًی وِ ثِ نَضت لبًًَی هزبظ ثِ هٌظَض وؿت زضآهس نَضت گیطز.
یافتٍَا

دادٌ َای تًصيفي
زض ایي هغبلؼِ  62/7زضنس اظ افطاز هَضز هغبلؼِ هصوط ٍ  37/3زضنس اظ آىّب هؤًج ثَزًس هیبًگیي ؾي
افطاز هَضز هغبلؼِ  32/ 27ثب اًحطاف اؾتبًساضز  11/12ثِ زؾت آهسُ اؾت ثِ عَضی وِ حسالل ؾي 18
ٍ حساوخط  68هیثبقس .ثِ ػجبضتی هیتَاى گفت وِ  53/5زضنس اظ افاطاز زض گاطٍُ ؾاٌی  29-18لاطاض
زاضًس ٍ  22/7زضنس زض گطٍُ  14/4 ٍ 39-30زضنس اظ هغبلؼِ قًَسگبى زض گطٍُ ؾاٌی 5/5 ٍ 49-40
زضنس زض گطٍُ  3/9 ٍ 59-50زضنس اظ افطاز زض ؾي  ٍ 60ثبالتط لطاض زاضًس .ثط اؾبؼ ًتبیذ ثاِ زؾات
آهااسُ  32/4زضنااس اظ هغبلؼااِ قااًَسگبى ثیىاابض ٍ  37/3زضنااس افااطاز زض گااطٍُ (وكاابٍضظ
وبضگط ضاًٌسُ انٌبف ضزُ پبییي) ٍ  27/3زضنس زض گطٍُ (وبضهٌس ًظبهی هؼلن ثبظًكؿتِ انٌبف ضزُ
ثبال) ٍ تؼساز  2/9زضنس زض گطٍُ (پعقه هٌْسؼ اؾتبز زاًكگبُ) لطاض زاضًس .ثط اؾابؼ اعالػابت ثاِ
زؾت آهسُ زض هَضز تحهیالت قطوت وٌٌسگبى زض هغبلؼِ هالحظِ هیقَز وِ تؼساز  1زضنس اظ افاطاز
هَضز هغبلؼِ ثی ؾَاز 3/1،زضنس زض ؾاغح اثتاسایی 6/5،زضناس ضاٌّوابیی 44/9،زضناس زیاپلن14/2 ،
زضنس زض ؾغح فَق زیپلن 26/8 ،زضنس لیؿبًؽ 3/4،زضنس زض ؾغح فَق لیؿبًؽ ٍ ثبالتط هیثبقٌس.
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تًصیف رضایت اجتماعي ي سرمایٍی اجتماعي
جذيل ضمارٌ  -8تًصيف رضایت اجتماعي ي سرمایٍ اجتماعي
آهارُ

رضايت اجتواػي

عزهايِ اجتواػي

تؼذاد

383

383

هیاًگیي

39/73

50/19

هیاًِ

40/62

49

ًوا

37/50

50

اًحزاف اعتاًذارد

16/98

14/99

ٍارياًظ

288/42

224/75

چَلگي

/085

/59

کشیذگي

/089

/46

داهٌِ تغییزات

100

84

کوتزيي

0

16

تیشتزيي

100

100

ثب تجسیل ًوطُ ّبی ضضبیت افطاز ثِ زضنس هیتَاى گفت وِ هیبًگیي ضضبیت افطاز  39/73زضنس ثب
اًحطاف اؾتبًساضز  16/98هیثبقس ثِ عَضی وِ حسالل ضضبیت ارتوبػی  ٍ 0حساوخط  100هیثبقس
ضطیت وزی  ٍ sk;/085ضطیت وكیسگی ku ;/089ثیبًگط ایي اؾت وِ زازُّب ووی وزی هخجت ٍ
ووی وزی هٌفی زاضًس ٍ اذتالف ثیي زازُّب ظیبز ًیؿت ٍ تَظیغ ًوطات ضضبیت ارتوبػی تب حسٍزی
ًطهبل اؾت ظیطا فبنلِ ثیي هیبًگیي ،هیبًِ ٍ ًوب چكوگیط ًیؿت.
ٍ زض ثطضؾی ؾطهبیِی ارتوبػی ٍ تجسیل ًوطُ ّبی آى ثِ زضنس زض هییبثین وِ هیبًگیي ؾطهبیِی
ارتوبػی افطاز  50/19زضنس ثب اًحطاف اؾتبًساضز  14/99هیثبقس ثِ عَضی وِ حسالل ؾطهبیِی
ارتوبػی  ٍ 16حساوخط  100هیثبقس ٍ هیتَاى گفت وِ تَظیغ ًوطات ؾطهبیِی ارتوبػی ًطهبل اؾت
ظیطا هیبًگیي ،هیبًِ ٍ ًوب تب حسٍزی ثطاثط اؾت.
بررسي ريابط متغیرَا

ّوبى گًَِ وِ زض رسٍل قوبضُ  2هكبّسُ هیقَز ثیي هتغیط هؿتمل ؾطهبیِ ارتوبػی ٍ هؤلفِ ّبی آى
(اػتوبز ارتوبػی ،اهٌیت ارتوبػی ٍ هكبضوت ارتوبػی) ثب ؾغح هؼٌی زاضی ووتط اظ  0/05هتغیط
ٍاثؿتِ ضضبیت ارتوبػی ضاثغِ هؿتمین ٍ هؼٌی زاضی ٍرَز زاضز یؼٌی ّطچِ هیعاى هتغیط ّبی هؿتمل
افعایف یبثس ثط هیعاى هتغیط ٍاثؿتِ ًیع افعٍزُ هیقَز ًیع افعٍزُ هیقَز.
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جذيل ضمارٌ  -2ضریة َمثستگي پيرسًن تيه تعذادی از متغير َای مستقل تا متغير ياتستٍ رضایت
ًام هتغیز

ضزية ّوثغتگي پیزعَى تا رضايت

عطح هؼٌي داري

عزهايِ اجتواػي

/52

0.00

هشارکت اجتواػي

/23

0.00

اػتواد اجتواػي

/47

0.00

اهٌیت اجتواػي

/6

0.00

اظ آًزبیی وِ هیعاى ضضبیت ارتوبػی ٍ ؾطهبیِی ارتوبػی ثِ نَضت ووی ٍ رٌؿیت ثِ نَضت
اؾوی زٍ حبلتِ اؾت ثٌبثطایي اظ آظهَى  Tاؾتفبزُ وطزین وِ عجك اعالػبت رسٍل  3هیبًگیي ؾغح
ضضبیت هطزاى  ٍ 39/76هیبًگیي ؾغح ضضبیت ظًبى  39/68ثسؾت آهسُ اؾت وِ عجك هؼیبض t; /045
ٍ ًp ; /9تیزِ هیقَز وِ اذتالف ًوطُ ّبی ضضبیت هؼٌی زاض ًیؿت ظیطا ؾغح هؼٌی زاضی ووتط اظ
ً /05كسُ اؾت عجك زازُ ّبی رسٍل هالحظِ هیقَز وِ هیبًگیي ضضبیت هطزاى ٍ ظًبى تب حسٍزی
ثطاثط اؾت اهب زض ثطضؾی تفبٍت ؾطهبیِی ارتوبػی هطزاى ٍظًبى عجك اعالػبت رسٍل ،هیبًگیي ؾغح
ؾطهبیِی ارتوبػی هطزاى  ٍ 52/9هیبًگیي ؾغح ؾطهبیِی ارتوبػی ظًبى  47/47ثِ زؾت آهسُ اؾت
وِ عجك هؼیبض ًp ;0.00 ٍ t;3/52تیزِ هیقَز وِ اذتالف ًوطُ ّبی ؾطهبیِی ارتوبػی هؼٌی زاض
اؾت ظیطا ؾغح هؼٌی زاضی ووتط اظ ً /05كسُ اؾت.
جذيل ضمارٌ  -3وتایج آزمًن  Tدر مًرد تفايت ميسان رضایت اجتماعي ي سرمایٍ اجتماعي زوان ي مردان
هتغیز

جٌظ

تؼذاد

هیاًگیي

اًحزاف اعتاًذارد

خطاي اعتاًذارد هیاًگیي

t

df

p

رضايت

هزد

240

39/76

17

1/09

/045

381

/9

اجتواػي

سى

143

39/68

17

1/ 4

عغزهايِ

هزد

240

52/9

15/7

1/01

3/52

381

0.00

اجتواػي

سى

143

47/47

13/03

1/09

اظ آًزبیی وِ ًوطُ ّبی ضضبیت ارتوبػی ثِ نَضت ووی ٍ قغل ثِ نَضت ویفی چٌس حبل تِ
ؾٌزیسُ قسُ اؾت ثٌبثطایي اظ آظهَى ( Fتحلیل ٍاضیبًؽ) اؾتفبزُ وطزین ثِ عَضی وِ عجك رسٍل 4
ًوطُ ّبی هكبضوت گطٍُ ّبی قغلی هرتلف ثِ قطح ظیطاؾت:
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جذيل  - 4مياوگيه ومرات رضایت اجتماعي ضُريوذان تٍ تفکيک ضغل
ًوزُ هشارکت

گزٍُّاي شغلي

35/83

تیکار
کشاٍرس+کارگز +راًٌذُ +اصٌاف ردُ پايیي

38/52

کارهٌذً +ظاهي +هؼلن +تاسًشغتِ +اصٌاف ردُ تاال

45/98

پششک +هٌْذط +اعتاد داًشگاُ

45/77

جذيل ضمارٌ  - 5آزمًن تحليل ياریاوس ترای مقایسٍ ومرات رضایت تر حسة ضغل
هتغیز

رضايت اجتواػي

هجوَع هجذٍرّا

درجِ آسادي

هیاًگیي هجذٍرّا

تیي گزٍُّا

6190/87

Df
3

2063/62

درٍى گزٍُّا

103984/7

379

274/366

کل

110175/6

382

آهارُ

عطح هؼٌي داري

f
7/ 5

0.00

ثب تَرِ ثِ ًوطات ضضبیت گطٍُ ّبی قغلی عجك هؼیبض  ٍ f= 7/5ؾغح هؼٌی زاضی  p= 0/000هیتَاى
ًتیزِ گطفت وِ تفبٍت ًوطُ ّبی ضضبیت افطاز ثط اؾبؼ قغل آىّب هؼٌی زاض اؾت .ثِ ّویي ذبعط اظ
آظهَى  LSDاؾتفبزُ هیوٌین.
ثط اؾبؼ آظهَى LSDتفبٍت ًوطُ ّبی ضضبیت ارتوبػی گطٍُ قغلی (وبضهٌس ًظبهی هؼلن انٌبف
ضزُ ثبال ثبظًكؿتِ) ثب ثیىبضاى ٍ گطٍُ قغلی (وكبٍضظ وبضگط ضاًٌسُ انٌبف ضزُ پبییي) ضاثغِ ای هؼٌی
زاضی ٍرَز زاضز.
آظهَى ضگطؾیَى چٌسگبًِ  :ثطای پیف ثیٌی هتغیط ٍاثؿتِ اظ ضٍی هتغیط ّبی هؿتمل اظ آظهَى ضگطؾیَى
چٌسگبًِ گبم ثِ گبم اؾتفبزُ قسُ اؾت.
جذيل ضمارٌ -6رگرسيًن چىذگاوٍ ترای تثييه رضایت اجتماعي تر اساس متغير َای مستقل
شکل

ضزية ّوثغتگي چٌذگاًِ

ضزية تثییي

ضزية تثییي خالص

تزآٍرد اشتثاُ هؼیار

/ 64

./4

/4

13/05

تحلیل یافتٍَا

ضطیت ّوجؿتگی چٌسگبًِ ثطای تجییي هیعاى ضضبیت افطاز ثب تطویت ذغی هتغیطّبی اهٌیت ارتوبػی ٍ
اػتوبز ارتوبػی هؼبزل  ٍ /64ضطیت تؼییي چٌسگبًِ هؼبزل  /4هیثبقس ثسیي هؼٌب ًؿجتی اظ ٍاضیبًؽ
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هتغیط ٍاثؿتِ وِ تَؾظ هتغیط ّبی هؿتمل تجییي قسُ اؾت ثِ اًساظُ  /4اؾت آظهَى  Fهؼٌی زاضی ضاثغِ
ثِ زؾت آهسُ ضا تأییس هیوٌس .ثِ ثیبى آهبضی ًؿجت ثیبًگط آى اؾت وِ ضگطؾیَى هتغیط ٍاثؿتِ ثط
هتغیطّبی هؿتمل هَضز ًظط ثِ لحبػ آهبضی هؼٌی زاض اؾت.
جذيل ضمارٌ  -7رگرسيًن تتا َای استاوذارد ضذٌ ي وطذٌ متغيرَای مستقل در راتطٍ تا متغير ياتستٍ
شکل
هقذار ثاتت

ضزاية

ضزاية

اعتاًذارد ًشذُ

اعتاًذارد شذُ

تتا

اشتثاُ هؼیار

11/93

1/87

t

عطح
هؼٌي دار

تتا
6/36

000

اهٌیت اجتواػي

./4

/036

/5

10/9

000

اػتواد اجتواػي

./25

/046

/24

5/36

000

تبثغ ضگطؾیَى :اػتوبز ارتوبػی ( )/25اهٌیت ارتوبػی (ý= )/4

ثط اؾبؼ یبفتِ ّبی ایي تبثغ اگط تأحیط هتغیطّبی اهٌیت ارتوبػی ٍ اػتوبز ارتوبػی ضا حبثت ًگِ زاضین
هیبًگیي ًوطُ ضضبیت افطاز  11/93هیثبقس ثِ اظای یه ٍاحس افعایف زض هتغیط ّبی هؿتمل اهٌیت
ارتوبػی ٍ اػتوبز ارتوبػی ثِ تطتیت ٍ /25 ٍ /4احس تغییط یب افعایف زض هتغیط ٍاثؿتِ لبثل پیف ثیٌی
اؾت.
تبثغ ضگطؾیَى اؾتبًساضز  :اػتوبز ارتوبػی ( )/24اهٌیت ارتوبػی ( z ý = )/5

تبثغ ضگطؾیَى اؾتبًساضز ثیبًگط آى اؾت وِ هتغیط هؿتمل اهٌیت ارتوبػی ؾْن ثیكتطی زض تجییي ًوطُ
ضضبیت ضا زاضز.

بحث ي وتیجٍ گیری

اظ آًزبیی وِ ضضبیت ارتوبػی زض ربهؼِ هیتَاًس ؾبیط ظهیٌِ ّبی ارتوبػی ضا تحت تأحیط لطاض زّس
پؽ زض تحمیك حبضط ثِ ثطضؾی ضاثغِ ایي هَضَع ثب ؾطهبیِی ارتوبػی ٍ قبذمّبی آى پطزاذتِ
قس ّوبى عَضی وِ زض ثیبى هؿألِ ثِ آى اقبضُ قس ضقس ٍ تؼبلی ربهؼِ ثب ػولىطز اًؿبىّب زض اضتجبط
هیثبقس ٍ اًؿبىّبیی وِ ضضبیت ارتوبػی آىّب ثبالؾت ،ػولىطز ثْتطی زض ظًسگی فطزی ٍ ارتوبػی
زاضًس .ثٌبثطایي ضٍاثظ هتمبثل افطاز زض ربهؼِ وِ هٌزط ثِ تَلیس ؾطهبیِی ارتوبػی هیقَز هیتَاًس
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ضضبیت ارتوبػی افطاز ضا تمَیت وٌس ،پؽ ثط اؾبؼ ًتبیذ ثِ زؾت آهسُ ثیي ؾطهبیِی ارتوبػی ٍ
ضضبیت ارتوبػی ضاثغِی هؼٌی زاضی هكبّسُ قسُ اؾت .ثِ ػجبضتی ّط چِ لسض هیعاى ؾطهبیِی
ارتوبػی ثیكتط ثبقس ضضبیت ارتوبػی افطاز ّن افعایف پیسا هیوٌسّ .وبى عَضی وِ ًتبیذ تحمیمبت
لجلی ّن (ساالرزادٌ ي حسه زادٌ  )31:3ي (سدیذی ي حسه زادٌ ٍ )31:8رَز ضاثغِ هؼٌی زاضی ثیي ؾطهبیِی
ارتوبػی ٍ ضضبیت ارتوبػی ضا تأییس هیوٌٌس.
ًتبیذ زازُ ّبی زیگط حبوی اظ آى اؾت وِ ثیي اػتوبز ثِ ػٌَاى یىی اظ قبذمّبی ؾطهبیِی ارتوبػی
ٍ ضضبیت ارتوبػی ّوجؿتگی هؼٌی زاضی هكبّسُ هیقَز ثِ عَضی وِ ثب افعایف اػتوبز ارتوبػی
افطاز ثط هیعاى ضضبیت آىّب افعٍزُ هیقَز .ظیطا اضتجبعی وِ ثیي افطاز نَضت هیگیطز ثط پبیِ یه
اػتوبز قىل هیگیطز ٍ اضتجبعی وِ تَأم ثب اػتوبز ثبقس هَرت ضضبیت ذبعط افطاز اظ ّوسیگط ضا فطاّن
هیؾبظز ثِ ذبعط ایٌىِ اػتوبز ثیي افطاز هَرت وبّف تٌفّب قسُ ٍ زضن هتمبثل افطاز ضا اظ ّوسیگط
ثبال هیثطز ٍ ایي اهط هَرت حجبت ضٍاثظ قسُ ٍ ضضبیت افطاز ضا اظ ربهؼِ ٍ اعطافیبى ثبال هیثطز هؼٌی
زاضی ضاثغِ ثیي اػتوبز ثب ضضبیت ثب ًتبیذ تحمیك (برين اسکفّ )200:،وؿَ ثَزُ ٍ هَضز تأییس اؾت.
ًتبیذ زازُّب ًكبى اظ ضاثغِ هؼٌی زاضی ثیي اهٌیت ارتوبػی ٍ ضضبیت ارتوبػی زاقتِ ّوبى عَضی وِ
زض ازثیبت تحمیك ثِ آى اقبضُ قس (تًماس )31:2،اهٌیت ارتوبػی هیتَاًس قبهل ًیبظّبی گًَبگَى
اًؿبًی ثبقس ،ثطآٍضزُ قسى ًیبظّبی فطزی ٍ ارتوبػی ثطای فطز یه ًَع ضضبیت ذبعط ضا ثِ ثبض
هیآٍضز ثِ ّویي ذبعط هیتَاى گفت وِ اهٌیت ارتوبػی ثب ضضبیت ضاثغِ زاضز ایي اهط ثِ ٍؾیلِ زازُ
ّبی ایي تحمیك ّن ثِ احجبت ضؾیسُ اؾت .یىی زیگط اظ هؤلفِ ّبی ؾطهبیِی ارتوبػی وِ اضتجبط آى
ثب ضضبیت ارتوبػی ؾٌزیسُ قسُ اؾت هكبضوت ارتوبػی هیثبقس هكبضوت ثِ ػٌَاى وٌكی ارتوبػی
اؾت وِ هَرت اًؿزبم ٍ ضٍی آٍضزى افطاز ثِ ّن قسُ ٍ ثطای اًزبم وبضی ضٍیب ضؾیسى ثِ ّسفی
ذبل نَضت هیگیطز زازُ ّبی تحمیك زض هَضز ضاثغِ هكبضوت ثب ضضبیت ّطچٌس ًكبى اظ ضاثغِ
هؼٌی زاضی زاضًس اهب ثِ زلیل ضطیت ّوجؿتگی پبییي ( )/23فطضیِ ضاثغِ هؼٌی زاضی ثیي هكبضوت
ارتوبػی ٍ ضضبیت ارتوبػی ضز هیقَز زض ؾغح زیگط ،زازُ ّبی تحمیك ثیبًگط آى اؾت وِ تفبٍت

199

هطالعات علوم اجتواعی ایراى ،سال ًهن ،شواره سی و سوم ،تابستاى 1931

هؼٌی زاضی ثیي ضضبیت ارتوبػی هطزاى ٍظًبى ٍرَز ًساضز .اهب ثیي ؾطهبیِی ارتوبػی هطزاى ٍظًبى
تفبٍت هؼٌی زاضی هكبّسُ هیقَز.
ًتبیذ زیگط زازّب ًكبى اظ تفبٍت هؼٌی زاضی ثیي ًوطُ ّبی ضضبیت ارتوبػی گطٍُ قغلی (وبضهٌس
ًظبهی هؼلن انٌبف ضزُ ثبال ثبظًكؿتِ) ثب ثیىبضاى ٍ گطٍُ قغلی (وكبٍضظ وبضگط ضاًٌسُ انٌبف ضزُ
پبییي) زاضز.
ثط اؾبؼ تحلیل ضگطؾیَى زض ثیي هؤلفِ ّبی ؾطهبیِی ارتوبػی ،اهٌیت ارتوبػی ثیكتطیي تأحیط ضا ثط
ضضبیت ارتوبػی ًكبى هیزّس یؼٌی پیف ثیٌی ضضبیت ارتوبػی اظ ضٍی هتغیط اهٌیت ارتوبػی اظ
ؾبیط هتغیطّب ثیكتط اؾت ثؼس اظ آى هتغیط اػتوبز ارتوبػی زاضای تأحیط ثط ضضبیت هیثبقس .پؽ زض
ربهؼِ اهطٍظ اگط ثِ زًجبل ضضبیتوٌسی ّؿتین ثبیؿتی قجىِ تؼبهالت افطاز ضا گؿتطـ زّین ثب افعایف
ؾطهبیِی ارتوبػی وِ حبنل ضٍاثظ ثیي فطزی ٍ ثیي گطٍّی اؾت اّساف زض ربهؼِ زض ؾبیِ ایي
تؼبهالت ظٍزتط ٍ ؾطیغتط هحمك قسُ ٍ ثبػج وبّف ّعیٌِّب زض اثؼبز هرتلف قسُ ٍضقس ٍ قىَفبیی
زض ربهؼِ ضا ثِ ّوطاُ زاقتِ ٍ هَرت افعایف اهىبًبت زض ؾغح ربهؼِ هیقَز وِ ذَز ایي اهط
ضضبیت ارتوبػی ضا زض ربهؼِ افعایف ذَاّس زاز.
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