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چکیذٌ

تحمیك حبضش ث ٝثشسػی ٔحّٔٝحٛسی ٔ ٚـبسوت اختٕبػی پشداخت ٝاػتٞ .ذف اص ا٘دبْ ایٗ عشح
دسن  ٚتفؼیش ٔذیشاٖ اسؿذ  ٚافشاد ٔغّغ دس خلٛف ٔـبسوت اختٕبػی ٔ ٚذیشیت ٔحّٔ ٝیثبؿذ
سٚؽؿٙبػی ٔٛسد اػتفبد ،ٜسٚؽ تحمیك تشویت ٔتٛاِی ٔیثبؿذ و ٝؿبُٔ د ٚسٚؽ ویفی  ٚوّٕی
ٔیثبؿذ دس اثتذا ثب ٘ 22فش اص ٔذیشاٖ  ٚافشاد ٔغّغ دس خلٛف ٔفٔ ْٟٛـبسوت ٔ ٚذیشیت ٔحّٔ ٝلبحجٝ
ٌشدیذ تب ث ٝاؿجبع ٘ظشی سػیذیٓ  ٚثب تٛخ ٝثٔ ٝمٛالت ثذػت آٔذ ٜاص دادٜٞبی ویفی ٘ ٚظشیبت ٔغشح
ؿذٔ ٜذَ ٘ظشی تشػیٓ ٌشدیذ  ٚدس ثخؾ وٕی ث ٝآصٔ ٖٛفشضیبت پظٞٚؾ پشداخت ٝؿذ .خبٔؼ ٝآٔبسی
ایٗ تحمیك ثشاثش ثب ٘ 487فش ٔیثبؿذ ثش اػبع یبفتٞٝبی ثذػت آٔذٔ ٜیضاٖ ٔـبسوت ثش عجك ٘ظش
اس٘ـتبیٗ دس پبئیٗتشیٗ ػغح آٖ لشاس داسد  ٚثیؾتش ٔلبحج ٝؿ٘ٛذٌبٖ ٔـبسوت سا حضٛس ؿٟش٘ٚذاٖ دس
والعٞبی آٔٛصؿی ٔیدا٘ؼتٙذ  ٚثش اػبع ٘تبیح تحّیُ ٔؼیش ٔیتٛاٖ ٌفت ثیؾتشیٗ تأثیش ثش ٔـبسوت
اختٕبػی ث ٝتشتیت اػتٕبد اختٕبػیٔ ،ذیشیت ٔحّ ٚ ٝتؼّك ٔحّ ٝثٛد ٜاػت.
واژگان کلیدیٔ :ـبسوت اختٕبػی ؿٟش٘ٚذاٖ ،اػتٕبد اختٕبػیٔ ،ذیشیت ٔحّ ،ٝاحؼبع تؼّك
ٔحّٝای.

 -1دا٘ـدٛی دوتشی ثشسػی ٔؼبئُ اختٕبػی ایشاٖ ،دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔیٚ ،احذ دٞبلبٖ ،ایشاٖ.
 -2اػتبدیبس ٌشٔ ٜٚذیشیت  ٚثش٘بٔٝسیضی فشٍٙٞی ،دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔیٚ ،احذ خٛساػٍبٖ ،ایشاٖ (٘ٛیؼٙذٔ ٜؼئ.)َٛ
esamili40@yahoo.com
 -3دا٘ـیبس ٌش ٜٚػّ ْٛاختٕبػی ،دا٘ـٍب ٜآصاد اػالٔیٚ ،احذ دٞبلبٖ ،ایشاٖ.
 -4دا٘ـیبس ٌشٔ ٜٚغبِؼبت تٛػؼ ٝاختٕبػی دا٘ـٍب ٜتٟشاٖ  ٚسئیغ ٔؤػؼٔ ٝغبِؼبت  ٚتحمیمبت اختٕبػی دا٘ـٍب ٜتٟشاٖ ،ایشاٖ.
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مقذمٍ

ثب افضایؾ خٕؼیت ؿٟشٞب  ٚس٘ٚذ س ٚث ٝسؿذ ؿٟش٘ـیٙی دس ایشاٖ ،استمبی ص٘ذٌی ؿٟشی دس  ٕٝٞخٛا٘ت
اص خّٕ ٝأٛس التلبدی ،اختٕبػی ،فشٍٙٞی ،ػٕشا٘ی  ٚحتی ػیبػی ٔؼتّضْ ٔـبسوت اختٕبػی ٔ ٕٝٞشدْ
اػت .ایٗ ٔـبسوت اختٕبػی ثبیذ آٌبٞب٘ ،ٝاسادی  ٚداٚعّجب٘ ٝثبؿذٔ ،شدْ دس فشآیٙذ تلٕیٌٓیشیٞب ٚ
تلٕیٓػبصی و ٝثٝعٛس ٔؼتمیٓ دس ویفیت ص٘ذٌی آٟ٘ب تأثیشٌزاساػت ،ػٟیٓ  ٚؿشیه ثبؿٙذ .ػٙبیت ثٝ
حدٓ ػظیٓ ٌ ٚؼتشدٔ ٜؼبئُ ٔ ٚـىالت ٔختّف ؿٟشی دس اثؼبد وٕی  ٚویفی ث ٝخلٛف دس والٖ
ؿٟش تٟشاٖ ،سفغ ایٗ ٔـىالت  ٚثٟجٛد ؿشایظ ٔؼتّضْ تٕشوضصدایی  ٚثٟشٌٜیشی اص ٘ظشات  ٚدیذٌبٜٞبی
آحبد ٔشدْ ٔ ٚـبسوت ٚالؼی ،پبیذاس ،دائٕی ٟ٘ ٚبدی ،ٝٙتـىیُ ا٘دٕٗٞب  ٚػبصٔبٖٞب ٟ٘ ٚبدٞبی ٔذ٘ی
داٚعّجب٘ٔ ٚ ٝشدٔی اػت .دس ایٗ ساػتب تٛخ ٝثٔ ٝحّ ٝث ٝػٛٙاٖ وٛچىتشیٗ ٚاحذ ػبصٔبٖ فضبی ؿٟش ٚ
اتخبر ٔذَ ٔذیشیت ٔحّٝای دس ثش٘بٔٝسیضی ٔ ٚذیشیت ؿٟشی ،أشی اػت وٛٔ ٝخت ا٘تمبَ وب٘ ٖٛفشآیٙذ
تلٕیٓػبصی  ٚتلٕیٌٓیشی ث ٝػغٛح پبییٗتش ؿٟشی  ٚاثؼبد ّٕٔٛعتش ص٘ذٌی ؿٟش٘ٚذی  ٚتحمك ٞذف
ٔذیشیت  ٚثش٘بٔٝسیضی اص پبییٗ ث ٝثبال ٔیٌشددٔ .حّٞٝبی ؿٟشی اص ٌزؿت ٝداسای ظشفیتٞبی خبكی
ثٛد ٜاػت وٕٛٞ ٝاسٔ ٜذیشاٖ سا دس ٔذیشیت ؿٟشی یبسی داد ٜاػتٔ .حّ ،ٝوبسوشدٞبی ٔتؼذدی ٕٞب٘ٙذ
ایدبد  ٚحفظ ٛٞیت اختٕبػی ،تمٛیت ٕٞجؼتٍی اختٕبػی ،أٙیت ػبعفی  ٚخذٔبت ٔحّی ثشای ػبوٙبٖ
خٛد داسد.
خٟتٌیشی ساٞجشدی ؿٟشداسی تٟشاٖ ث ٝػٛی ٔؼبئُ ٔـبسوتی ثبػث ؿذ ٜاػت ؤ ٝؼئّٔ ٝذیشیت
ٔحّٝای ٔ ٚـبسوت ٔؼتمیٓ ػبوٙبٖ ٔحالت دس اداس ٜأٛس ٔحّ ٝدس ػشِٛح ٝثش٘بٔٞٝبی ؿٟشداسی تٟشاٖ
لشاس ثٍیشد« .ؿٟشداسی تٟشاٖ دس سا ٜتجذیُ ث ٝیه ٟ٘بد اختٕبػی ،عشح ٔذیشیت ٔحّ ٝسا ثشای تٕشوض
صدایی  ٚاداس ٜأٛس ؿٟشی ثب ٔـبسوت ؿٟش٘ٚذاٖ ٓٞچٙیٗ ٔمبثّ ٝثب تلٕیٌٓیشیٞبی أشی اص ػٛی
ٔؼئٛالٖ ثذ ٖٚدس ٘ظش ٌشفتٗ خٛاػت ٔ ٚغبِجٔ ٝشدْ اخشا ؿذ ٜاػت» (.)Fazeli, 2012: 13
ٔذیشیت ٔحّ ،ٝسٚیىشدی ٘ٛیٗ دس ٔذیشیت ؿٟشی اػت و ٝدس آٖ ؿٟش ث ٝچٙذ ٔحّ ٝتمؼیٓ  ٚدس
ٔذیشیت آٖ ثش اػتفبد ٜاص ٘یشٞٚب ٙٔ ٚبثغ ا٘ؼب٘ی  ٚفشكتٞبی ٔحّی تأویذ ؿذ٘ ٚ ٜیبصػٙدیٞب ٘یض ثش
اػبع اظٟبسات ػبوٙیٗ ٔحّ ٝا٘دبْ ٔیٌیشد .ثش اػبع ثشسػیٞبی اِٚیٟٓٔ ٝتشیٗ اٞذاف پیبدٜػبصی
عشح ٔذیشیت ٔحّ ،ٝثشٖٚػپبسی ثخـی اص فؼبِیتٞبی ٔذیشیت ؿٟشی ثٔ ٝشدْ ،ایدبد یه سوٗ ٔشدٔی،
ٔـبسوتی  ٚاخشائی دس ػغح ٔحّ ،ٝایدبد ظشفیتٞبی خذیذ ثشای ٔـبسوت ؿٟش٘ٚذاٖ دس ػغح ٔحّ،ٝ
تفٛیض اختیبس اداس ٜػشاٞبی ٔحّٞٝب ثٔ ٝذیش ٔحّ ،ٝخٛدٌشدا٘یٌ ،ؼتشؽ  ٚاستمبء وٕی  ٚویفی ػغح
خذٔبت فشٍٙٞی ،اختٕبػی ٚ ٚسصؿی دس ػغح ٔحّٞٝب ؿٟش تٟشاٖ ٕٞ ٚچٙیٗ افضایؾ ٘ظبست ٔشدٔی ٚ
تحمك ثخـیذٖ ػیبػت ٔحّٔ ٝحٛسی ٔیثبؿذ .دس ایٗ ٔیبٖ ٟ٘بدٞبی ٔحّی ٔب٘ٙذ ؿٛساٞب  ٚؿٟشداسی ثٝ
دالیُ ٔختّف دس ؿىٌُیشی  ٚػبٔب٘ذٞی ٔـبسوت ٔشدْ ثٚ ٝیظ ٜدس ٔمیبع ٔحالت ٘مؾ اسصؿٕٙذی
داس٘ذ (.)Zakeri, 2011: 5
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ٔـبسوت دس اختٕبػبت ٔحّی ػبُٔ ٔؤثشی دس ثحث ٔذیشیت ؿٟشی ٔیثبؿذ و ٝوٕه ؿبیب٘ی دس
خٟت ٘یُ ث ٝتٛػؼ ٝپبیذاس ؿٟشی اػتٔ .ذیشیت ؿٟشی ثب اخشای ثحث ٔذیشیت ٔحّ ٝػؼی دس ایدبد
ثؼتش ػبصی الصْ ثشای افضایؾ ٔـبسوت ؿٟش٘ٚذاٖ دس أٛس ٔحّٕٛ٘ ٝد ٜاػت .اػبع ٔذیشیت ٔحّ ٝوٝ
ٔـبسوت ٚالؼی ؿٟش٘ٚذاٖ ٔیثبؿذ ثٔ ٝؼٙبی ثش٘بٔٝسیضی ثٚ ٝػیّٔ ٝشدْ ٝ٘ ،ثشای ٔشدْ اػت ( Haji
 .)pour,2006:36أبستیبػٗ 1دس الذأبت تٛػؼٝای ٔؼتمذ اػت ؤ ٝشدْ ثبیذ دیذ ٜؿ٘ٛذ  ٚفشكت
ٔـبسوت ث ٝآٖٞب داد ٜؿٛد و ٝث ٝعٛس فؼبَ ػش٘ٛؿتـبٖ سا ؿىُ دٙٞذ  ٝ٘ ٚآ٘ى ٝكشفبً دسیبفت وٙٙذٌبٖ
ٔٙفؼُ ٘تبیح ثش٘بٔٞٝبی ٞش چٙذ ٔبٞشا٘ ٝتٛػؼ ٝثبؿٙذ (.)Sarafi, 2012
ٔـبسوت ؿٟش٘ٚذاٖ دس ٔذیشیت ؿٟشی ٔ ٚحُ ػى٘ٛت خٛد ث ٝػٛٙاٖ یىی اص ٔؼبئُ ؿٟشٞب ضشٚسی
اػت  ٚثبیذ خبعش ٘ـبٖ ؿذ یىی اص «خٙجٞٝبی ٔ ٟٓحىٕشا٘ی خٛة ؿٟشی ٕٞبٖ ثؼذ ٔـبسوت اػت
چشا و ٝاكُ  ٚثٙیبٖ ٘ظشیٔ ٝزوٛس ثش حىٔٛت ٔشدٔی اػتٛاس اػت ،یؼٙی حىٔٛتی و ٝدس آٖ ٔشدْ اداسٜ
أٛس سا ثش ػٟذ ٜداس٘ذ ( .)Dekker & Kempen, 2004: 4یىی اص ٔٛاسدی وِ ٝض ْٚا٘دبْ ایٗ عشح سا ثیبٖ
ٔیوٙذ ،آػیتٞبی ٘بؿی اص ػذْ ٔـبسوت ؿٟش٘ٚذاٖ دس والٖ ؿٟشٞب ٔیثبؿذ .آػیتٞبی ٘بؿی اص ػذْ
ٔـبسوت ثٚ ٝیظ ٜدس والٖؿٟش تٟشاٖ ثب ٚخٛد الـبس ٔؤثش اختٕبػی اص لجیُ وبسٔٙذاٖ ،دا٘ـدٛیبٖ،
دا٘ؾآٔٛصاٖ ،ص٘بٖ ،خٛا٘بٖ ،ػبِٕٙذاٖ  ٚػبصٔبٖٞبی غیش دِٚتی ٕٛ٘ ... ٚد ثیؾتشی داسد  ٚثشای وبػتٗ اص
آػیت ٞب  ٚایدبد ٔحیغی ثب آػبیؾ خبعش ؿٟش٘ٚذاٖ ،پشداختٗ ثٔ ٝـبسوت دس ثش٘بٔٞٝبی ؿٟشی ثؼیبس
ضشٚسی اػت .ایٗ ٘ٛع اص ٔـبسوت و ٝتحت ػٛٙاٖ ٔـبسوت آٌبٞب٘ ٝتّمی ٔیؿٛد ،ویفیت اخشای
ثش٘بٔٞٝب  ٚثٟشٜٚسی آٖ سا افضایؾ ٔیدٞذ  ٚاص تحٕیُ ٞضیٞٝٙبی صیبد ثش ػبصٔبٖٞب ثٚ ٝیظ ٜؿٟشداسی
خٌّٛیشی ٔیٕ٘بیذ.
ٔتأػفب٘ ٝثب تٛخ ٝث ٝپظٞٚؾٞبی ٌؼتشدٜای و ٝدس صٔیٔ ٝٙذیشیت ٔحّ ٚ ٝخّت ٔـبسوت ؿٟش٘ٚذاٖ
كٛست ٌشفت ٝاػت تبو ٖٛٙتؼذاد ٔؼذٚدی اص آٖٞب ثٔ ٝؼبِٝؿٙبػی ٔـبسوت ؿٟش٘ٚذاٖ اص دیذٌبٔ ٜذیشاٖ
ٔحالت ٔ ٚذیشاٖ ؿٟشی پشداخت ٝاػت .اوثش ٔغبِؼبت ث ٝكٛست وّٕی ث ٝثشسػی ساثغٔ ٝـبسوت
ؿٟش٘ٚذاٖ دس ٔذیشیت ؿٟشی پشداخت ٝؿذ ٜاػت .اص خّٕٔ ٝیتٛاٖ ث ٝپظٞٚـی تحت ػٛٙاٖ «ػٛأُ ٔؤثش
ثش ٔـبسوت ؿٟش٘ٚذاٖ دس ؿٛسایبسی ٔحّٛٔ ٝسد ٔغبِؼ٘ ٝیبٚساٖ» پشداخت .دس ایٗ تحمیك داؿتٗ حغ
تؼّك ٔحّٝای ،احؼبع ٚظیفٕٛ٘ ٝدٖ ٘ؼجت ثٔ ٝـىالت ٔحّ ٚ ٝتٛإ٘ٙذی ؿٟش٘ٚذاٖ سا اص ػٛأُ ٔؤثش
ثش ٔـبسوت ؿٟش٘ٚذاٖ دا٘ؼت ٝاػت .خبٖ ایٛت ٘یض دس ٔمبِٝای تحت ػٛٙاٖ «سؿذ ثی سٚی ٝؿٟش ٘ـیٙی»
ث ٝثشسػی اثؼبد ٘ ٚتبیح ٔ ٚضشات سؿذ ثیسٚی ٝؿٟش٘ـیٙی پشداخت ٝاػت  ٚدس ایٗ تحمیك ث٘ ٝمؾ ٔذیشیت
ٔحّ ٚ ٝؿٛساٞبی ٔحّی دس ثٟجٛد اٚضبع پشداخت ٝؿذ ٜاػت .وب ٜٚتیٕٛس٘ظاد ٘یض دس تحمیمی و ٝدس ػبَ
 1392تحت ػٛٙاٖ «٘مؾ ٔذیشیت ٔحّ ٝدس خّت ٔـبسوت اختٕبػی» پشداخت ٝاػت اؿبسٔ ٜیٕ٘بیذ ثیٗ
ٔذیشیت ٔحّٔ ٚ ٝـبسوت ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد داسد .دس ایٗ پظٞٚؾ ثب اػتفبد ٜاص تشویت د ٚسٚؽ ویفی
1- Amartya Kumar Sen
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 ٚوّٕی اص ٔغّؼیٗ ٔ ٚذیشاٖ ؿٟشی  ٚؿٟش٘ٚذاٖ ػٛاالتی پشػیذ ٜؿذ ٚ ٜتالؽ ؿذ ٜثش اػبع دیذٌبٜ
وٙـٍشاٖ پیبٔذٞبی ٔذیشیت ٔحّ ٝسا ؿٙبػبیی ٕ٘ٛد ٚ ٜثشداؿت آٖٞب سا دس خلٛف ٔذیشیت ٔحّٚ ٝ
ٔـبسوت ٔٛسد ثشسػی لشاس دٞیٓ.
دس خلٛف ٔذیشیت ٔحّٔ ٝیتٛاٖ ٌفت ٔحّٔ ٝذیشیت پیش ٚدػتٛساِؼُٕ ػبٔب٘ذٞی ٔـبسوتٞبی
اختٕبػی دس ٔحالت ؿٟش تٟشأٖ ،لٛة ؿٛسای اػالٔی ؿٟش تٟشاٖ  ٚثـٙٔ ٝظـٛس افضایؾ ٔـبسوتٞبی
ٔشدٔی دس اداس ٜأٛس ؿٟش اص عشیك ث ٝوبسٌیشی تٛإ٘ٙـذیٞـب  ٚظشفیـتٞـبی ٔـبدی ٔ ٚؼٛٙی آ٘بٖ ٚ
اػتفبدٙٔ ٜبػت اص أىب٘بت ٔحّی  ٚث ٝػٛٙاٖ یهسوٗ اخشایی دس ػغح ٔحّٔ ٝتٙبػت ثب سوٗ ٔـٛستی ٚ
٘ظبستی ؿٛسایبسی ایدبد ؿذ ٜاػتٔ .ذیش ٔحّ ٚ ٝوّیـ ٝاسوـبٖ ٔـذیشیت ٔحّـ ٝدس ػـشای ٔحّـ ٝفؼبِیت
داؿتٔ ٚ ٝؼتمُ اص ؿٟشداسی ثبیذ ثبؿٙذ (.)zakeri,2011
دس ثبة ٔفٔ ْٟٛـبسوت ادثیبت ٌؼتشدٜای دس دٞٝٞبی اخیش ٔغشح ٌشدیذ ٜاػتٔ .ـبسوت دس اختٕبع
ٔحّی ثیب٘ی خذیذ ثشای تؼشیف ٔفبٞیٓ ٔشتجظ ثش حضٛس ٔؤثش اختٕبػبت ٔحّی ثٛد ؤ ٝؼٙبی دخبِت ٔشدْ
دس ایدبد ٔ ٚذیشیت ٔحیظ ص٘ذٌی خٛد تلٛس ٔیؿذ ( .)Ejlali, 2012: 22خٟت پبیذاس ػبختٗ اٍِٛ
ٔـبسوت فشآیٙذ ثش٘بٔٝسیضی ثشای ٔـبسوت ثبیذ (ٔٙغمی ،خبٔغ ،ؿفبف ٛٔ ٚثش) ثبؿذٔ .ـبسوت ؿٟش٘ٚذی
اص ػبَ 1950دس حٛص ٜثش٘بٔٝسیضی ٔغشح ٌشدیذ ٜاػت .ثش٘بٔٝسیضاٖ ؿٟشی تالؽ وشدٜا٘ذ دس
تلٕیٌٓیشیٞبی ؿٟشی اص ٘ظشات ؿٟش٘ٚذاٖ ٔغّغ ٌشد٘ذ  ٚدس ػّٕی ػبصی ثش٘بٔٞٝب اص ٕٞىبسی
ؿٟش٘ٚذاٖ اػتفبدٕ٘ ٜبیٙذ ٚ .ثش٘بٔٝسیضاٖ ؿٟشی ٔؼتمذ ٞؼتٙذ صٔب٘یو ٝؿٟش٘ٚذاٖ دس تلٕیٌٓیشیٞب
ٔـبسوت داس٘ذ ٘ؼجت ث ٝؿٟش احؼبع ٔؼئِٛیتپزیشی ٔیوٙذ .یؼٙی حٕبیت ػٕٔٛی اص تلٕیٌٓیشیٞبی
اتخبری اص ػٛی ٔؼئٛالٖ ثبػث ٔیؿٛد ٔتِٛیبٖ أش ث ٝساحتی ثش٘بٔٞٝبی خٛد سا ػّٕی وٙذ
( .)Abaszadeh, 2008: 72دس د 1970 ٝٞا٘ذیـٔ ٝـبسوت ٔشدْ دس أٛس ؿٟشی ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٌشفت
و ٝحبكُ آٖ تِٛذ ٔىتت خغشافیبی سادیىبَ  ٚآثبس دیٛیذ ٞبسٚی ٔیثبؿذ (.)Qavam, 2002: 148
اص دیٍش ٘ظشیبت دس خلٛف ؿٟش٘ٚذٔذاسی ٘ظشیبت ٔذیشیت ؿٟشی ٔیثبؿذٔ .ذیشیت ؿٟشی ٘ٛػی
دٔٛوشاػی  ٚخٛد ٌشدا٘ی ٔحّی اػت ؤ ٝشدْ دس آٖ خٟت اداس ٜثٟتش ؿٟش ثب یىذیٍش ٔـبسوت ٔیوٙٙذ
(« .)Papeli Yazdi & Rajabi Sanaajerdi, 2003: 324ػبختبس ٔذیشیت ؿٟشی ثبیذ ٔجتٙی ثش اكِٛی
ثبؿذ و ٝدس ٚالغ پی  ٚؿبِٛد ٜایٗ ػبختبس سا ثٚ ٝخٛد ٔیآٚس٘ذ ایٗ اك َٛػجبستٙذ اص اكُ تشثیت ؿٟشی ٚ
آٔٛصؽ ؿٟش٘ٚذاٖ ،اكُ ٘ظشیبثی ٔذا ْٚاص ؿٟش٘ٚذاٖ ٘ ٚیض اكُ خّت اػتٕبد ثخؾ ٔشدٔی  ٚخلٛكی»
(.)Mozhini, 2000: 52
1
اص ٔـٟٛستشیٗ ٘ظشیٞٝب دس صٔیٔ ٝٙـبسوت ؿٟش٘ٚذاٖ ٔیتٛاٖ ث٘ ٝظشیٔ ٝـبسوت ٔشدٔی اس٘ـتبیٗ
اؿبسٕٛ٘ ٜدٚ .ی ٔـبسوت ٔشدٔی سا دس ٞـت ػغح تؼشیف وشد ٜاػت .عیفی اص فشیتوبسی تب اختیبس

1-Arnstein
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وبُٔ ؿٟش٘ٚذاٖ سا دس ثش ٔیٌیشد ثب ایٗ حبَ ا٘تمبداتی ث ٝایٗ ٘ظشیٚ ٝاسد ؿذ ٜاػت .تدشث ٝثبثت وشدٜ
اػت و ٝثش٘بٔٔ ٝـبسوت ٔشدٔی دس ثشٌیش٘ذ ٜػٙبكشی اص ثخؾٞبی ٌ٘ٛبٌٌٝ٘ٛ ٖٛؿٙبػی اس٘ـتبیٗ ثبؿذ
 ٚػٛأُ ٔختّف ٕٔىٗ اػت دس ایٗ فشآیٙذ دس ػغٛح ٌ٘ٛبٌ ٖٛلشاس ٌیش٘ذ.
جذيل ( : )1سطًح مشارکت مردمی اروشتایه
در جبت لذرت

ًَع ٍ سغح دخبلت ضْزًٍذاى

پلِّبی ًزدثبى هطبرکت ضْزًٍذاى

هحزٍهیت اس هطبرکت

تطکیل کویتِّبی فزهبیطی

فزیتکبری

آهَسش /درهبى ضْزًٍذاى ثِ ٍسیلِ صبحجبى لذرت

درهبى

هطبرکت جشئی

لذرت ضْزًٍذاى

تؼییي حمَق ضْزًٍذاى

اعالع رسبًی

دیذگبُّبی ضْزًٍذاى ضٌیذُ هی ضَد ٍلی لشٍهب هوکي است هَرد تَجِ لزار ًگیزد

هطبٍرُ

پیطٌْبدّبی ضْزًٍذاى دریبفت هیضَد ٍلی الشاهب ثز اسبس آى ػول ًن ضَد

آراهص ثخطیذى

پذیزش هصبللحِ ٍ ثزلزاری تَاسى

ضزاکت

لذرت هذیزیت در توبم یب ثخطی اس ثزًبهِ ،ثِ ضْزًٍذاى دادُ هیضَد

لذرت تفَیضی
اختیبر ضْزًٍذاى

-

ٔٙجغ)Arnstein,1969: 217 & Fookes, 1996: 22( :

یىی دیٍش اص ٘ظشی ٝپشداصاٖ و ٝث ٝثحث ٔـبسوت ؿٟش٘ٚذاٖ پشداخت اػت ثش٘ضٔ 1یثبؿذ وٝ
ٔـبسوت سا دس چٟبس ػغح عجمٝثٙذی ٕ٘ٛد ٜاػت (:)Sanoff, 2000: 10-11
 -1آٌبٞی سػب٘ی :ایٗ ػغح ؿبُٔ وـف حمبیك ٔحیظ اػت ٞ ٚش وغ دس ایٗ فشآیٙذ ٔـبسوت
ٔیوٙذ ٔیتٛا٘ذ ثب صثب٘ی ٔـتشن ثش پبیٟٔ ٝبستٞب دس خلٛف پیـٟٙبدات ػخٗ ثٍٛیذ.
 -2اداسن :ایٗ ػغح ٘تید ٝآٌبٞیسػب٘ی اص ؿشایظ ثٙٔ ٝظٛس ف ٚ ٟٓدسن ثٟتش ٘تبیح فیضیىی،
اختٕبػی ،فشٍٙٞی  ٚالتلبدی اػت دس ایٗ ػغح ٔشدْ ثب یىذیٍش ٔـٛست ٔیوٙٙذ  ٚدسن ثٟتشی اص
اٞذاف  ٚا٘تظبسات پیذا ٔیوٙٙذ
 -3تلٕیٓػبصی :دس ایٗ ٔشحّٔ ،ٝـبسوتوٙٙذٌبٖ ثش اػبع دٔ ٚشحّ ٝلجُ ٕٞ ٚچٙیٗ ثش اػبع
اِٛٚیتٞبیـبٖ ؿشٚع ث ٝآفشیذٖ عشحٞبی فیضیىی ٚالؼی ٔیوٙٙذ تب ٔتخللبٖ  ٚثش٘بٔٝسیضاٖ ثب تّفیك
ٌضیٞٝٙب ث ٝثش٘بٔ ٚ ٝعشح ٟ٘بیی دػت یبثٙذ.
 -4اخشا :ثؼیبسی اص عشحٞبی خبٔؼٔٝحٛس دس ٕٞبٖ ٔشاحُ آٌبٞیسػب٘ی یب اداسن  ٚتلٕیٓػبصی
ٔتٛلف ٔیؿ٘ٛذ .ایٗ ٕٞبٖ ػّت ػذْ ٔٛفمیت ثؼیبسی اص ایٗ عشحٞبػت صیشا صٔب٘ی ؤ ٝشدْ ٔیتٛا٘ٙذ
ٟٔٓتشیٗ ٘مؾ سا داؿت ٝثبؿٙذ وٙبس ٌزاؿتٔ ٝیؿ٘ٛذ ایٗ دس حبِی اػت ؤ ٝشدْ ثبیذ ٔؼئِٛیت ثپزیش٘ذ ٚ
دس تٕبْ ٔشاحُ ٔـبسوت داؿت ٝثبؿٙذ ٕٞ ٚشأ ٜتخللبٖ دس تٕبٔی ٔشاحُ حضٛس داؿت ٝثبؿٙذ.
دس وُ ثب تٛخ ٝثٔ ٝغبِؼبت ا٘دبْ ؿذٞ ٜذف اص ا٘دبْ ایٗ تحمیك ثشسػی ایٗ ٔؼأِ ٝاػت و ٝثش٘بٔٝ
ٔذیشیت ٔحّ ٝثب ٌزؿت پٙح ػبَ اص اخشای آٖ دس ػغح تٟشاٖ تب چٔ ٝیضاٖ دس سػیذٖ ثٟٓٔ ٝتشیٗ
ٞذفؾ ٔـبسوت ؿٟش٘ٚذاٖ ٔٛفك ثٛد ٜاػت؟ دس ٕٞیٗ ساػتب یىی اص اٞذاف ایٗ تحمیك ثشسػی ثشداؿت
1- Burns
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ٔذیشاٖ ؿٟشی ،ؿٟش٘ٚذاٖ ،ؿٛسایبساٖ ٔ ٚذیشاٖ ٔحّ ٝاص ٔـبسوت ؿٟش٘ٚذاٖ ٔ ٚمٔ ِٝٛذیشیت ٔحّٝ
ٔیثبؿذ.
ضزایظ ػلی:
تؼبهل
اػتوبد
گستزدگی ٍ پَضصدّی ثزًبهِریشی
استوزار حضَر
ضزایظ سهیٌِای:

اختیبر دّی ٍ خذهبت دّی
ضزایظ هذاخلِ گز:

هطبرکت یکعزفِ

تأثیز ػَاهل اجتوبػی ،التصبدی ٍ فزٌّگی

هحذٍدیت

اًگیشُ ّبی فزدی

ثی تؼبهلی ضْزًٍذاى

فمذاى تؼزیف ٍاحذ اس هطبرکت اجتوبػی

ٍاسغِگزی

پذیذُ:

چٌذالیِای ثَدى

ًجَد اعالع رسبًی

هطبرکت اجتوبػی

ًجَد هطبرکت در اجزا ٍ تصوین گیزی

اختالف هیشاى هطبرکت

ػذم هطبرکت درٍى سبسهبًی

ًوبیٌذُ هحَری ثز پبیِ دهَکزاسی
هطبرکتی
اًَاع هطبرکت

ًذاضتي تؼبهل ضْزًٍذاى در فزآیٌذّب
راّجزدّب:

ًبآگبّی اس هفَْم هطبرکت

ضٌبسبیی افزاد اثزگذار ٍ ًخجگبى هحلی
تفکیک ٍ تویش ٍظبیف ،تمسین ٍظبیف
خزدگزایی ثِ جب کلگزایی
رسبًِای کزدى هطبرکت اعالع رسبًی اس عزیك تجلغیبت
ًْبدیٌگی ،ثستز سبسی ٍ سهیٌِ سبسی
اػتوبد سبسی ،اًگیشُ سبسی ،اػتمبد سبسی
تکزار ٍ هوبرستَ
توْیذات سیز سبختبری ٍ رٍسبختبری هطبرکت
هطبرکت اجزایَی ،هطبرکت تصوین سبس
اًسجبم ػولکزدی

پیبهذّب:
توزکش سدایی
تمَیت حس تؼلك
هسئَلیت پذیزی
تَسؼِی هحلِ هحَری
کیفیت ٍ رضبیت اس سًذگی
هؤثز ثَدى
حوبیت هحلی
فؼبلیت داٍعلجبًِ
کبّص هسئَلیت ضْزداری
هطبرکت فؼبل
ػولکزد ثْیٌِ التصبدی

نمودار شماره ( :)1مدل پارادایمی تحقیق

ٕٞبٖعٛس و ٝدس ؿشایظ ػّی اٍِٛی پبسادایٕی ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد ،خذٔبتدٞی  ٚاختیبس دٞی و ٝثٝ
ٔؼٙبی اسائ ٝخذٔبت ث ٝؿٟش٘ٚذاٖ  ٚسػیذٌی ثٔ ٝـىالت ٘ ٚیبصٞبی آٖٞب اػت ٕٞ ٚچٙیٗ اختیبس دادٖ ثٝ
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ؿٟش٘ٚذاٖ و ٝثٙٔ ٝضِ ٝدادٖ اختیبس اخشایی ثشای ٔـبسوت دس تلٕیٌٓیشی  ٚاخشااٞؼت دس ٚلٛع  ٚسؿذ
پذیذٔ ٜـبسوت اختٕبػی تأثیشٌزاس اػت .دیٛیذ دسیىؼُ دس ٘ظشیٔ ٝـبسوتی خٛد ث ٝایٗ أش اؿبس ٜداؿتٝ
و ٝتٛػؼ ٝدس  ّٝٞٚا َٚثبیذ ث٘ ٝفغ ػبوٙبٖ ٔحّی ثبؿذ  ٚػ ٟٓثیـتشی دس تلٕیٌٓیشی داؿت ٝثبؿٙذ.
ِزا ثب تٛخ ٝثٔ ٝذَ پبسدایٕی ٔ ٚجب٘ی ٘ظشی تحمیك ،دس ایٗ پظٞٚؾ دس ٔشحّ ٝویفی اص عشیك
ٔلبحج ٝثب ٔذیشاٖ  ٚافشاد ٔغّغ دس خلٛف ٔفٔ ْٟٛـبسوت ٔ ٚذیشیت ٔحّ ٝث ٝد٘جبَ پبػخ ث ٝایٗ
پشػؾ ٞؼتیٓ و ٝافشاد خبٔؼٝی ٔٛسد ثشسػی ٔذیشیت ٔحّٔ ٚ ٝـبسوت سا چٍ ٝ٘ٛدسن ٔیوٙٙذ  ٚتفؼیش
آٟ٘ب چیؼت؟  ٚدس ثخؾ وّٕی ث ٝد٘جبَ آصٔ ٖٛفشضیبت صیش ٔیثبؿیٓ:
 -1ثیٗ اخشای ثش٘بٔٞٝبی ٔذیشیت ٔحّٔ ٚ ٝـبسوت اختٕبػی ؿٟش٘ٚذاٖ ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد داسد
 -2ثیٗ اخشای ثش٘بٔٞٝبی ٔذیشیت ٔحّ ٚ ٝحغ تؼّك ٔحّٝای ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد داسد
 -3ثیٗ ٔیضاٖ اػتٕبد اختٕبػی ٔ ٚـبسوت اختٕبػی ؿٟش٘ٚذاٖ ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد داسد
 -4ثیٗ ٔیضاٖ تؼّك ٔحّٝای ٔ ٚـبسوت اختٕبػی ؿٟش٘ٚذاٖ ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد داسد
 -5ثیٗ اخشای ثش٘بٔٔ ٝذیشیت ٔحّ ٚ ٝاػتٕبد ؿٟش٘ٚذاٖ ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد داسد.
ابسار ي ريش

ایٗ تحمیك ث ٝكٛست تشویجی (ویفی  ٚوّٕی) ا٘دبْ ؿذ ٜاػت .سٚؽ تحمیك تشویجی سٚؿی اػت وٝ
سٞیبفت وّٕی  ٚویفی سا دس لبِت سٚؽؿٙبػی یه ٔغبِؼٝی ٚاحذ یب یه ٔغبِؼ ٝچٙذ ٔشحّٝای ثب ٓٞ
تشویت ٔیوٙذ ( )Teddlie, Tashakkori, 2009 & Johnson, 2008ؤ ٝیتٛا٘ذ ث ٝؿیٜٛی ٔتٛاِی،
ٓٞصٔبٖ یب ث ٝكٛست تغییشپزیش كٛست ثٍیشد ( .)Johnson & Christensen, 2008: 51دس ایٗ ٔغبِؼ ٝاص
د ٚسٚؽ ویفی  ٚوّٕی ث ٝكٛست ٔتٛاِی اػتفبد ٜؿذ ٜاػت .دس ثخؾ ویفی تحمیك ثب سٚیىشد
تفؼیشٌشایی اختٕبػی ػؼی دس پبػخ ث ٝػٛاالت تحمیك ٕ٘ٛدیٓ و ٝافشاد خبٔؼٝی ٔٛسد ثشسػی ٔذیشیت
ٔحّٔ ٚ ٝـبسوت سا چٍ ٝ٘ٛدسن ٔیوٙٙذ  ٚتفؼیش آٟ٘ب چیؼت؟ دس ایٗ ساػتب اص عشیك فٔ ٖٛٙلبحجٝی
ػٕیك ثٌ ٝشدآٚسی دادٜٞب پشداخت ٚ ٝثب اػتفبد ٜاص اػتشاتظی ٘ظشی ٝصٔیٝٙای ث ٝتحّیُ دادٜٞبی ٌشدآٚسی
ؿذ ٜپشداخت ٝؿذ ٜاػت .دس ثخؾ وّٕی ثؼذ اص اػتخشاج ٔذَ تحّیّی اص ٔذَ پبسادایٕی ٘ ٚظشیبت ٔغشح
ؿذ ٜدس خلٛف ٔـبسوت ،ثب اػتفبد ٜاص اثضاس پشػـٙبٔ ٝثٌ ٝشدآٚسی دادٜٞبی وّٕی پشداختیٓ  ٚدس لبِت
خذاٛٔ َٚخٛد دس ٔمبِ ٝث ٝآصٔ ٖٛفشضیبت ٔغشح ؿذ ٜپشداخت ٝؿذ ٜاػت.
دس تحمیك ویفیٌٕٝ٘ٛ٘ ،یشی پشػؾٔحٛس اػت ٞ ٚذف ٟ٘بیی پبػخ ٔفیذ  ٚوبفی ث ٝػؤاالت
پظٞٚؾ ،خٟت وـف سٚیذادی خبف ٔیثبؿذ .ثٕٞ ٝیٗ ٔٙظٛس اص سٚؽ ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی ٘ظشی ٞ ٚذفٕٙذ
اػتفبدٔ ٜیؿٛدٌٕٝ٘ٛ٘ .یشی ٘ظشی ٞ ٚذفٕٙذ ثٔ ٝحمك وٕه ٔیوٙذ تب ٔمبیؼٞٝبی ٔؼٙیداس دس ساثغٝ
ثب ػٛاالت تحمیك ،تئٛسی ٛ٘ ٚع تجییٙی و ٝؿٕب ٔیخٛاٞیذ ثؼظ دٞذ داؿت ٝثبؿذ .دس ایٗ ؿیٔ ٜٛحمك
ویفی ثب افشادی تٕبع ثشلشاس ٔیوٙذ و ٝدس صٔیٛٔ ٝٙضٛع ٔٛسد ثشسػی یب خٙجٞٝبیی اص آٖ داسای اعالػبت
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1

ٔیخٛا٘ٙذ ( Mohammadpour,

 ٚؿٙبخت ٔٙبػت ٘ ٚؼجتبً وبفی ثبؿٙذ ایٗ افشاد سا ٔغّؼیٗ  ٚیب دسٚاصٞجبٖ
 .)2010: 195ثش اػبع تؼشیف فٛق ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی ٘ظشی ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی آٔبسی ٘یؼت  ٟٓٔ ٚث ٝدػت آٚسدٖ
اؿجبع ٘ظشی اػت تب ٚلتی و ٝپظٞٚـٍش ٔتٛخ ٝؿٛد و ٝدیٍش چیض تبصٜای وـف ٕ٘یؿٛد ( Blicky,
٘ .)2005: 265ظش ث ٝا٘تخبة سٚؽ تئٛسی صٔیٝٙای 2ثشای ایٗ ٔغبِؼ ،ٝث ٝعٛس ٔؼٕ َٛحذٚد  30تب 50
ٔلبحج ٝیب ٔـبٞذ ٜوبفی دا٘ؼتٝا٘ذ .دس ایٗ تحمیك پغ اص ا٘دبْ ٔ 22لبحج( ٝث ٝسٚؽ ٘یٕ ٝػبختیبفت)ٝ
ثب ٔذیشاٖ اسؿذ ٔ ٚذیشاٖ ٔحالت ٕٞ ٚچٙیٗ افشاد ٔغّغ ،اؿجبع ٘ظشی حبكُ ؿذ.
دس ثخؾ وٕی خبٔؼ ٝآٔبسی ایٗ ٔغبِؼ ٝؿٟش٘ٚذاٖ ثبالی  18ػبَ دس ؿٟش تٟشاٖ ٔیثبؿذ .و ٝتؼذاد
وُ آٖٞب ثش اػبع ػشؿٕبسی ػبَ  1395ثشاثش ثب ٘ 5525000فش ٔیثبؿذ اص آ٘دب و ٝأىبٖ ٔغبِؼٝ
دیذٌبٜٞبی تٕبٔی ؿٟش٘ٚذاٖ ٚخٛد ٘ذاسد اص ٌٕ٘ٝ٘ٛیشی خٛؿٝای اػتفبدٌ ٜشدیذ .ثٙٔ ٝظٛس حدٓ ثٟیٝٙ
ٕ٘ ٝ٘ٛاص ٘شْافضاس  SPSSاػتفبدٌ ٜشدیذ ،ثب تٛخ ٝث ٝاٞذاف  ٚفشضیٞٝبی پظٞٚؾ  ٚسٚؽٞبی آٔبسی ٔٛسد
اػ تفبد ٚ ٜثب ٔذ٘ظش لشاس دادٖ تؼذاد ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ اثشٌزاس ثش ٔتغیش ٚاثؼت( ٝحذالُ ٔ 3تغیش)ٔ ،مذاس
دسكذ خغبی  ،0/05تٛاٖ ثبالتش اص  ٚ 0/80حدٓ اثش  0/03ث ٝػٛٙاٖ حبِت ایذٜآَ عشحٞبی ٔجتٙی ثش
تحّیُ سٌشػی ،ٖٛحدٓ ٕ٘٘ 500 ٝ٘ٛفش ثشآٚسد ٌشدیذ و ٝث ٝدِیُ ٕٞىبسی ٘ىشدٖ تؼذادی اص پبػخٍٛیبٖ
ث٘ 487 ٝفش تمّیُ یبفت.
دس ٔغبِؼٝی حبضش دادٜٞبی وّٕی  ٚویفی ث ٝكٛست ٔتٛاِی ٌشدآٚسی ؿذٜا٘ذ  ٚتحّیُ دادٜٞب ٘یض ثٝ
كٛست ٔتٛاِی كٛست ٌشفت ٝاػت .دس تحّیُ دادٜٞبی تشویجی ثؼذ اص تحّیُ دادٜٞبی ویفی ،دادٜٞبی
وّٕی ٔٛسد تدشی ٚ ٝتحّیُ لشاس ٌشفتٝا٘ذ دس ایٗ حبِت اص د ٚساٞجشد تحّیّی یؼٙی وّٕیػبصی ٚ
ویفیػبصی دادٜٞب اػتفبد ٜؿذ ٜاػت ( .)Johnson&Christensen, 2008: 453دس ثخؾ ویفی خٟت
ٌشدآٚسی اعالػبت اص سٚؽ ٔلبحج٘ ٝیٕ ٝػبختیبفت ٚ ٝخٟت تدضی ٚ ٝتحّیُ دادٜٞب اص سٚؽ ٘ظشیٝ
ٔجٙبیی ثٟشٌ ٜشفت ٝؿذ ٜاػت« .دس ایٗ ساٞجشد پظٞٚـٍش ث ٝخبی ایٙىٔ ٝغبِؼ ٝخٛد سا ثب ٘ظشی ٝاص پیؾ
تلٛس ؿذٜای آغبص وٙذ ،وبس سا ثب یه حٛصٔ ٜغبِؼبتی خبف ؿشٚع ٔیوٙذ  ٚاخبصٔ ٜیدٞذ و٘ ٝظشی ٝاص دَ
دادٜٞب پذیذاس ؿٛد» ( .)Hariri,2006: 18خٟت تدضی ٚ ٝتحّیُ دادٜٞب  ٚػبخت ٘ظشیٔ ٝجٙبیی ،ػٔ ٝشحّٝ
وذٌزاسی (ثبصٔ ،حٛسی ٌ ٚضیٙـی) كٛست ٔیٌیشد ثؼذ ثش اػبع دادٜٞبی اسائ ٝؿذٔ ٜذَ پبسایٕی اسائٝ
ٔیؿٛد و ٝداسای ػ ٝثؼذ ؿشایظ ،تؼبٔالت  ٚپیبٔذٞبػت .دس تحّیُ دادٜٞبی وّٕی ٔغبِؼ ٝثب ثٝوبسٌیشی
لبثّیتٞبی ٘شْافضاس  SPSSاص آصٖٔٞٛبی آٔبسی ساثغٝای اػتفبد ٜوشدٜایٓ.

1- Gatekeeper
2- Grounded Theory
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یافتٍَا

یافتههای کیفی؛ ٔـبسوت اختٕبػی یىی اص ؿبخقٞبی ٔ ٟٓدس تٛػؼ ٝاختٕبػی اػت  ٚصٔیٝٙ
استمبء خذٔبت  ٚویفیت ص٘ذٌی سا ث ٝد٘جبَ خٛاٞذ داؿت .دس ریُ ث ٝثشسػی ٔمٛالت ث ٝدػت آٔذ ٜاص
پذیذٔ ٜـبسوت اختٕبػی پشداخت ٝؿذ ٜاػت  ٚتحّیُ ٔ 4م ِٝٛػٕذ ٜث ٝدػت آٔذ ٜدس استجبط ثب ایٗ پذیذٜ
سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ.
جذيل ( :)2تعذادی از مقًلٍَای فرعی استخراج شذٌ از مقًلٍ َستٍای مشارکت اجتماعی
ًوًَِ ای اس هفبّین اٍلیِ

هفبّین ثبًَیِ

همَلِ

هطبرکت ثزای هزدم اضتجبُ تؼزیف ضذُ است هزدم را یک جب جوغ هی کٌٌذ ٍ ػکس هی اًذاسًذ را

ًب آگبّی اس هفَْم

ػذم هطبرکت

همَلِ ّستِای

هطبرکت هی گَیٌذ

هطبرکت

هطبرکت

هزدم در اجزا ٍ تصوین گیزی دخبلت ًذارًذ

هطبرکت یک عزفِ

اجتوبػی

یکی اس دالیل ػذم هطبرکت را هی تَاى ثی ػاللگی هزدم هطبرکت داًست هزدم هثل گذضتِّب

ثی ػاللگی

اًتخبثبت ضَرایبری ًیش ثب حذالل آرا ثزگشار هی ضَد دٍرُ لجل افزاد ثِ  8تب رای یب  12رای اًتخبة

رسبًِ ای کزدى هطبرکت

اس دٍراى کَدکی در هذارس کب ر داٍعلجبًِ را ثبیذ ثِ ثچِ ّب اهَسش داد ٍ ثبیذ آًْب را تطَیك ثِ

ًْبدیٌِ کزدى

تب ًیبس هزدم ثزآٍردُ ًطَد هزدم هطبرکت ًوی کٌٌذ

اثز ثخص ثَدى

تب سهبًی کِ ثی اػتوبدی ثیي هزدم ثب ضْزداری ثبضذ هزدم هطبرکت ًوی کٌٌذ ثبیذ سهیٌِ ای السم

ثستز سبسی

هذیز اجتوبػی ًَاحی ٍ ضَرایبری ٍ ضْزدار ًَاحی حتی کبرضطٌبسبى ًَاحی ثب هذیزاى هحالت

تؼبهل درٍى سبسهبًی

اًتظبر دارین ثسیجف هسجذ ،کویتِ اهذاد ً ،یزٍ اًتظبهی ٍ ...ثب سزای هحلِ ّوکبری داضتِ ثبضٌذ ٍ هب

تؼبهل ثیي سبسهبًی

پیطٌْبدات ٍ اًتثبدات ٍ ثحثْبی هزدم را هی ضٌَین ٍ پبسخ هی دّین ّز چٌذ دست هب ثستِ است اهب

تؼبهل ثب هزدم

هب تَلغ دارین هزدم رایگبى ثزای هب کبر کٌٌذ ٍ اسن آى را ًذر فزٌّگی گذاضتِ این

تؼزیف اضتجبُ اس هطبرکت

ػاللِ ای ثِ هطبرکت ًذارًذ یب هطغلِ کبری دارًذ
ضذًذ اهب ایي دٍرُ چَى تجلیغبت ثیطتزی اًجبم ضذ هزدم یکن ثیطتز هطبرکت کزدًذ.

فزٌّگ سبسی
هطبرکت

کبر گزٍّی کٌین

جْت ایجبد اػتوبد را اس عزیك سزاّبی هحلِ در ثیي هزدم ایجبد کزد
ارتجبط خَثی ًذارًذ ٍ آى را جذا اس خبًَادُ ضْزدای هی داًٌذ

تؼبهل درٍى گزٍّی
ٍ ثزٍى گزٍّی

ّن ثِ اًْب خذهبت ارائِ هی دّین
ثب تَُ ثِ تَاًوبى اجزایی هی کٌین
هزدم در ثحث کبًَى ّبی هحلی خیلی خَة ػول کزدًذ ٍ هطتبلبًِ فؼبلیت کزدًذ

فؼبلیت ضْزًٍذاى

اػتوبد ثِ هزدم ٍالؼی ًیست ٍ صَری هی ثبضذ هب اگزئجِ هزدم اػتوبد داضتین ثزًبهِ اس ثبال ثذٍى

اػتوبد

هطبرکت ضْزًٍذاى

تَجِ ثِ ًیبس اًْب اثالؽ ًوی کزدین

وّیذی تشیٗ ٞذف عشح ٔذیشیت ٔحّ ٝایدبد ثؼتش  ٚصٔیٝٙای ٔٙبػت ثشای ٔـبسوت ؿٟش٘ٚذاٖ دس
اداس ٜثٟیٝٙی أٛس ٔحّٝؿبٖ اػتٔ .ـبسوت دس تلٕیٌٓیشی  ٚاخشای پشٚطٜٞب  ٚثش٘بٔٞٝب اص ٔٛاسدی اػت
ؤ ٝذ ٘ظش ٔذیشیت ٔحّ ٝاػت .ثب تٛخ ٝثٔ ٝلبحجٞٝبی كٛست ٌشفتٔ ٝذیشاٖ ٔحالت ٔ ٚذیشاٖ اسؿذ ٚ
ٔغّؼیٗ دس ایٗ خلٛف ث ٝایٗ ٔٛسد اؿبسٕٛ٘ ٜدٜا٘ذ و ٝػغح ٔـبسن ؿٟش٘ٚذاٖ ثؼیبس پبئیٗ ٔیثبؿذ أب
دس ٔٛادسی ٔ ٓٞـبٞذ ٜؿذ ٜاػت ؤ ٝیضاٖ ٔـبسوت ؿٟش٘ٚذاٖ دس ٔحالت خٛة ٔیثبؿذٔ .ذیش ٔحّٝ
ؿٟبدت ثیبٖ وشد ٜاػت «ٔب تٛا٘ؼتٝایٓ ػشق ٔحّی ثچٞٝب سا تحشیه وٙیٓ  ٚحتی خٛا٘بٖ ثیىبس وٝ
ٔـىُ ایدبد ٔیوشدٖ دس ثش٘بٔٞٝبی ٔب آٖٞب سا  ٓٞخزة ػشای ٔحّ ٝوشدیٓ ٔ ٚذیشیت یىؼشی اص
ثش٘بٔٞٝب سا ث ٝآٟ٘ب دادٜایٓ» أب دس ٔمبثُ لّٕی ٔذیش اختٕبػی ٘بحیٔ ٝیٌٛیذ «ٞذف اكّی عشح ٔذیشیت
ٔحّٚ ٝاٌزاسی وبس ٞبی ٔشدْ ث ٝخٛد ٔشدْ ثٛد أب ػٕالً ایٗ وبس دسػت ا٘دبْ ٘ـذ ٜاػت».
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خذ َٚثبال ٔفبٞیٓ ٔ ٚمٛالت ث ٝدػت آٔذ ٜحبكُ اص ػٔ ٝشحّ ٝوذٌزاسی ثبصٔ ،حٛسی  ٚا٘تخبثی
ٔیثبؿذ و ٝتؼذادی ٔحذٚدی اص وذٌزاسیٞبی ثبص دس ایٗ خذ َٚآٔذ ٜاػت .یىی اص ٔمٛالت فشػی ثٝ
دػت آٔذ ٜثیػاللٌٝی ،ثیتؼبّٔی ؿٟش٘ٚذأٖ ،حذٚدیت صٔیٞٝٙبی ٔـبسوت٘ ،جٛد ٔـبسوت دسٖٚ
ػبصٔب٘ی ٔ ٚـبسوت یه عشف ٝو٘ ٝبؿی اص ٘جٛد ٔـبسوت ؿٟش٘ٚذاٖ دس فشآیٙذ تلٕیٌٓیشی  ٚاخشا اػت،
ٔفبٞیٓ ث ٝدػت آٔذ ٜثشای ٔمٔ ِٝٛحٛسی ػذْ ٔـبسوت ثٛد ٜاػت.
ٔم ِٝٛفشًٙٞػبصی ٔـبسوت  ٚثؼتشػبصی ٔـبسوت اص دیٍش ٔمٛالت ث ٝدػت آٔذ ٜدس ایٗ ثشسػی
ثٛد ٜاػت .ایٗ ٔم ِٝٛو ٝاص صیش ٔمِٞٝٛبی پذیذٔ ٜـبسوت اختٕبػی اػت ،خٛد اص ٔفبٞیٓ ٔ ٚمٞ ِٝٛبیی ثٝ
دػت آٔذ ٜاػت .و ٝؿبُٔ سػب٘ٝای وشدٖ ٔـبسوت ،فشًٙٞػبصی ٔـبسوتٟ٘ ،بدیٍٙی ،اثشثخـی ،ثؼتش
ػبصی  ٚصٔیٝٙػبصی ،اػتٕبد ػبصی ،اٍ٘یض ٜػبصی ،اػتمبد ػبصی ،تىشاس ٕٔ ٚبسػت  ٚتٕٟیذات صیشػبختی-
سٚػبختی ثٛد ٜاػت .ثش اػبع تحّیُ ا٘دبْ ٌشفت ٝیىی دیٍش اصٔمٛالت فشػی ؿبُٔ ٔم ِٝٛفشػی
تؼبٔالت دسٌ ٖٚشٞٚی  ٚثشٌ ٖٚشٞٚی ثشای پذیذٔ ٜـبسوت اختٕبػی ث ٝدػت آٔذ ٜاػت .ایٗ ٔمِٝٛ
فشػی اص ٔ 12م ِٝٛتـىیُ ؿذ ٜاػت و ٝتحت ػٙبٚیٗ ،تؼبُٔ ثیٗ ػضٛی ،تؼبٔالت دس ٖٚػبصٔب٘ی  ٚثیٗ
ػبصٔب٘ی ،تؼبٔالت ثیٗ ٔشدْ  ٚثب ٔشدْ ،تؼبٔالت ثیٗ ٟ٘بدی ،تؼبٔالت دسٌ ٖٚشٞٚی  ٚثیٗ ٌشٞٚی،
ٚاػغٌٝشی ،پتب٘ؼیُ استجبعی ،ایدبد فضب ،تفىیه ٚظبیف  ٚچٙذ الیٝای ثٛدٖ عجمٝثٙذی ؿذ ٜاػت.
ٔـبسوت ؿٟش٘ٚذاٖ ث ٝػٛٙاٖ یىی اص ٔمٛالت فشػی ٔـبسوت اختٕبػی ،ثب وذٞبی حضٛس ؿٟش٘ٚذاٖ،
ٌؼتشدٌی  ٚپٛؿؾدٞی ثش٘بٔٞٝب ،اػتٕشاس ،تٕشوض صداییٔ ،ؤثش ثٛدٖ ،حٕبیت ٔحّی ،اختیبس دٞیٔ ،حّٝ
ٔحٛسی ،خشدٌشایی ث ٝخبی وٌُشاییٕ٘ ،بیٙذٔ ٜحٛسی ثش پبی ٝدٔٛوشاػی ٔـبسوتی ،فؼبِیت داٚعّجب٘،ٝ
تفىیه  ٚتٕبیض ٚظبیفٔ ،ـبسوت اخشاییٔ ،ـبسوت تلٕیٓ ػبص ،تمؼیٓ ٚظبیف احؼبع ٔؼئِٛیت
اختٕبػی ،ؿٟش٘ٚذ پیـٟٙبد دٙٞذ ،ٜاستمبء ویفیت ص٘ذٌی ،افضایؾ ٔـبسوت ؿٟش٘ٚذأٖ ،ـبسوت ػیٙی،
ٔـبسوت ث ٝػٛٙاٖ فشآیٙذ ،تأثیش ؿبخقٞبی اختٕبػی ثش ٔـبسوت ،ا٘ؼدبْ ػّٕىشدی ،اٍ٘یضٜٞبی فشدی،
ث ٝدػت آٔذ ٜاػت.
دس ٟ٘بیت ٔمِٞٝٛبی اكّی پذیذٔ ٜـبسوت اختٕبػی تحت ػٙبٚیٗ :ػذْ ٔـبسوت ،فشًٙٞػبصی
ٔـبسوت ،تؼبُٔ دسٌ ٖٚشٞٚی  ٚثشٌ ٖٚشٞٚی ٔ ٚـبسوت ؿٟش٘ٚذاٖ ث ٝدػت آٔذ ٜاػت وٝ
تـىیُدٙٞذٔ ٜمٞ ِٝٛؼتٝای ٔـبسوت اختٕبػی ثٛدٜا٘ذ .اص ٘ظش پبتٙبْ ػشٔبی ٝاختٕبػی ثش لبثّیت خبٔؼٝ
ثشای ایدبد ا٘ٛاع ا٘دٕٗٞبی داٚعّجب٘ ٝدالِت داسد و ٝافشاد سا ثٕٞ ٝىبسی ثب یىذیٍش  ٚدس ٘تید ٝحفظ
تىثشٌشایی دٔٛوشاتیه تـٛیك ٔیوٙذ ( )Tavassoli & Mousavi, 2005: 15-16ؤ ٝیتٛاٖ آٖ سا تحت
ػٛٙاٖ ٔـبسوت اختٕبػی ؿٟش٘ٚذاٖ خالك ٝوشد.
دس وُ ثب تٛخ ٝث ٝتؼشیف اوثشیت ٔلبحج ٝوٙٙذٌبٖ ٔـبسوت سا ٔیتٛاٖ "حضٛس داٚعّجب٘ ٝداؿتٗ،
حضٛس دس ثش٘بٔٞٝب ٔ ٚـبسوت دس ثش٘بٔٞٝب ث ٝػٛٙاٖ تلٕیٓ ٌیش٘ذ ،ٜؿشوت دس ثش٘بٔ ٝخٟت ٌزسا٘ذٖ
اٚلبت فشاغت ٚ ٚاٌزاسی فؼبِیت ثٔ ٝشدْ" دا٘ؼت.
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یافتههای کمّی؛ ثش اػبع ٔغبِؼٔ ٝیذا٘ی اص ثیٗ  487پبػخٍ ٛدس ٔحالت ؿٟش تٟشاٖ فمظ  16.8دسكذ
پبػخٍٛیبٖ اص خذٔبت ػشای ٔحّ ٝاػتفبدٕٛ٘ ٜدٜا٘ذ  78.2 ٚدسكذ اص ایٗ خذٔبت اػتفبد٘ ٜىشدٜا٘ذ 55.4 ٚ
دسكذ پبػخٍٛیبٖ ثیبٖ وشدٜا٘ذ ؤ ٝذیش ٔحّ ٚ ٝاػضب ٞیئت أٙب ٔحّ ٝخٛد سا ٕ٘یؿٙبػٙذ .دس ٔدٕٛع ؿٙبخت
 ٚاٌبٞی ؿٟش٘ٚذاٖ تٟشا٘ی اص ٔذیشیت ٔحّ ٝضؼیف ٔیثبؿذٕٞ .چٙیٗ ثش اػبع یبفتٞٝبی ثذػت آٔذ57.3 ٜ
دسكذ خٕؼیت ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبسی سا ص٘بٖ  42.7 ٚدسكذ سا ٔشداٖ تـىیُ ٔیدٙٞذ 35.9 ،دسكذ پبػخٍٛیبٖ سا
ٔدشداٖ  64.1 ٚدسكذ سا ٔتأٞالٖ تـىیُ دادٜا٘ذ.
پغ اص یبفتٞٝبی تٛكیفی ث ٝثشسػی ٘تبیح یبفتٞٝبی وّٕی حبكُ اص آصٖٔٞٛبی آٔبسی اػتٙجبعی
پشداختٔ ٝیؿٛد:
فشضی :1 ٝثیٗ اخشای ثش٘بٔٞٝبی ٔذیشیت ٔحّٔ ٚ ٝـبسوت اختٕبػی ؿٟش٘ٚذاٖ ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد
داسد.
جذيل ( :)3جذيل َمبستگی بیه دي متغیر مذیریت محلٍ ي مشارکت اجتماعی
هذیزیت هحلِ

سغح هؼٌبداری

(Rضزیت ّوجستگی پیزسَى)

هطبرکت اجتوبػی

0.000

** 0.428

ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝدٔ ٚتغیش ٔـبسوت اختٕبػی  ٚاخشای ثش٘بٔٞٝبی ٔذیشیت ٔحّٞ ٝش د ٚدس ػغح
فبكّٝای ٔیثبؿٙذ دس ٘تید ٝثشای آصٕٔٞ ٖٛجؼتٍی ثیٗ دٔ ٚتغیش اص آصٔ ٖٛپیشػ ٖٛاػتفبد ٜؿذ ٜاػت .ثب
تٛخ ٝث٘ ٝتبیح آصٔ ٖٛدس فبكّ ٝاعٕیٙبٖ  %99ػغح ٔؼٙبداسی آٖ ثشاثش اػت ثب  Sig=00000ثٝػجبست دیٍش
ٕٞجؼتٍی ٔؼٙبداسی ثیٗ دٔ ٚتغیش ٚخٛد داسد ٔ ٚیضاٖ ؿذت ساثغ ٝثیٗ دٔ ٚتغیش  r=004.0ثیبٍ٘ش ساثغٝ
لٛی ٔیثبؿذ .ث ٝػجبست دیٍش ٞش چمذس ثش٘بٔٞٝبی ٔذیشیت ٔحّٛٔ ٝفكتش دس ٔحّ ٝاخشا ؿٛدٔ ،یضاٖ
ٔـبسوت اختٕبػی ؿٟش٘ٚذاٖ افضایؾ ٔییبثذ .دس ٔدٕٛع ثب تٛخ ٝث ٝاعالػبت ٔٛخٛد فشضی ٝتحمیك تأییذ
 ٚفشضی ٝكفش سد ٔیؿٛد .ثٙبثشایٗ ثیٗ اخشای ثش٘بٔٞٝبی ٔذیشیت ٔحّٔ ٚ ٝـبسوت اختٕبػی ؿٟش٘ٚذاٖ
ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد داسد.
فشضی :2 ٝثیٗ اخشای ثش٘بٔٞٝبی ٔذیشیت ٔحّ ٚ ٝحغ تؼّك ٔحّٝای ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد داسد.
جذيل ( :)4آزمًن رابطٍ بیه دي متغیر مذیریت محلٍ ي حس تعلق محلٍای
هذیزیت هحلِ

سغح هؼٌبداری

(Rضزیت ّوجستگی پیزسَى)

حس تؼلك هحلِ ای

0.000

0.220

دس فبكّ ٝاعٕیٙبٖ  99دسكذ ػغح ٔؼٙبداسی ٘مؾ ٔذیشیت ٔحّ ٝثش تؼّك ٔحّٝای ثشاثش ثب
ٔ Sig= 00000یثبؿذ ٔمذاس ضشیت ٕٞجؼتٍی ( )Rثشای فشضی٘ ٝمؾ اخشای ثش٘بٔٞٝبی ٔذیشیت ٔحّ ٝثش
تؼّك ٔحّٝای ثشاثش ثب ٔ 0.227یثبؿذ و٘ ٝـبٖدٙٞذ ٜساثغٔ ٝؼتمیٓ ٘ ٚؼجتبً ٔتٛػظ ٔیثبؿذ ث ٝایٗ ٔؼٙب
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وٞ ٝش چ ٝاخشای ثش٘بٔٞٝبی ٔذیشیت ٔحّٛٔ ٝفكتش  ٚتٛإ٘ٙذتش ثبؿذ ث ٝتجغ حغ تؼّك ٔحّٝای
ؿٟش٘ٚذاٖ افضایؾ ٔییبثذ .دس وُ ٔیتٛاٖ ٌفت فشضی ٝتحمیك ٔٛسد ٘ظش تبئیذ  ٚفشضی ٝكفش سد
ٔیٌشدد.
فشضی :3 ٝثیٗ اخشای ثش٘بٔٔ ٝذیشیت ٔحّٚ ٝاػتٕبد ؿٟش٘ٚذاٖ ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد داسد.
جذيل ( :)5آزمًن رابطٍ بیه دي متغیر مذیریت محلٍ ي اعتماد شُريوذان
هذیزیت هحلِ

سغح هؼٌبداری

(Rضزیت ّوجستگی پیزسَى)

اػتوبد اجتوبػی

0.000

0.320

دس فبكّ ٝاعٕیٙبٖ  99دسكذ ػغح ٔؼٙبداسی اخشای ثش٘بٔٔ ٝذیشیت ٔحّ ٝثش اػتٕبد ؿٟش٘ٚذاٖ ثشاثش ثب
ٔ Sig= 00000ی ثبؿذ ٔمذاس ضشیت ٕٞجؼتٍی ( )Rثشای فشضی ٝساثغ ٝثیٗ اخشای ثش٘بٔٞٝبی ٔذیشیت
ٔحّ ٚ ٝاػتٕبد ؿٟش٘ٚذاٖ ثشاثش ثب ٔ 0.327یثبؿذ و٘ ٝـبٖ دٙٞذ ساثغٔ ٝؼتمیٓ ٔ ٚتٛػغی ثیٗ دٔ ٚتغیش
ٚخٛد داسد .یؼٙی اخشای ثش٘بٔٞٝبی ٔذیشیت ٔحّٔ ٝیتٛاٖ ثبػث افضایؾ ٔیضاٖ اػتٕبد ؿٟش٘ٚذاٖ ٌشدد ٚ
دس ٘تید ٝفشضی H1 ٝتبئیذ ٔی ؿٛد  ٚفشضی H0 ٝسد ٔیٌشدد.
فشضی :4 ٝثیٗ تؼّك ٔحّٝای ٔ ٚـبسوت اختٕبػی ؿٟش٘ٚذاٖ ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد داسد.
جذيل ( :)6آزمًن رابطٍ بیه دي متغیر تعلق محلٍ ای ي مشارکت اجتماعی
تؼلك هحلِ ای

سغح هؼٌبداری

(Rضزیت ّوجستگی پیزسَى)

هطبرکت اجتوبػی

0.000

0.2.0

ثبSig=00000

ثٝ

ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح آصٔ ٖٛدس فبكّ ٝاعٕیٙبٖ  99 %ػغح ٔؼٙبداسی آٖ ثشاثش اػت
ػجبست دیٍش ٕٞجؼتٍی ٔؼٙبداسی ثیٗ دٔ ٚتغیش ٚخٛد داسد ٔ ٚیضاٖ ؿذت ساثغ ٝثیٗ دٔ ٚتغیش r=00..0
ٔثجت ثیبٍ٘شساثغ ٝضؼیفی ٔیثبؿذ .ث ٝػجبست دیٍش ٞش چمذس ؿٟش٘ٚذاٖ ٘ؼجت ثٔ ٝحّ ٝخٛد احؼبع تؼّك
ثىٙٙذٔ ،یضاٖ ٔـبسوت اختٕبػی آٖٞب ٘یض افضایؾ ٔییبثذ .دس ٔدٕٛع ثب تٛخ ٝث ٝاعالػبت ٔٛخٛد فشضیٝ

تحمیك تأییذ  ٚفشضی ٝكفش سد ٔیؿٛد.
فشضی :5 ٝثیٗ اػتٕبد اختٕبػی ٔ ٚـبسوت اختٕبػی ؿٟش٘ٚذاٖ ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد داسد.
جذيل ( :)7آزمًن رابطٍ بیه دي متغیر اعتماد شُريوذان ي مشارکت اجتماعی
اػتوبد اجتوبػی

سغح هؼٌبداری

(Rضزیت ّوجستگی پیزسَى)

هطبرکت اجتوبػی

0.000

** 0.488

ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح آصٔ ٖٛدس فبكّ ٝاعٕیٙبٖ  99 %ػغح ٔؼٙبداسی آٖ ثشاثش اػت ثب Sig=00000ثٝ
ػجبست دیٍش ٕٞجؼتٍی ٔؼٙبداسی ثیٗ دٔ ٚتغیش ٚخٛد داسد ٔ ٚیضاٖ ؿذت ساثغ ٝثیٗ دٔ ٚتغیش r=0.488
119

هطالعات علوم اجتواعی ایراى ،سال چهاردهن ،شواره پنجاه و چهارم ،پاییز 6931

ٔثجت ثیبٍ٘شساثغ ٝلٛی ٔیثبؿذ ث ٝػجبست دیٍش ٞش چمذس اػتٕبد اختٕبػی ؿٟش٘ٚذاٖ دس ػغح ٔحّٝ
افضایؾ یبثذٔ ،یضاٖ ٔـبسوت اختٕبػی آٖٞب ٘یض افضایؾ ٔییبثذ .دس ٔدٕٛع ثب تٛخ ٝث ٝاعالػبت ٔٛخٛد
فشضی ٝتحمیك تأییذ  ٚفشضی ٝكفش سد ٔیؿٛد .ثٙبثش ایٗ ثیٗ ٔیضاٖ اػتٕبد اختٕبػی ؿٟش٘ٚذاٖ ٔ ٚـبسوت
اختٕبػی آ٘بٖ ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد داسد.
تحّیُ سٌشػی  ٖٛچٙذ ٔتغیش ٜتأثیش ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ ثش ٔتغیش ٚاثؼتٔ( ٝـبسوت اختٕبػی).
جذيل شمارٌ ( )8آمارٌَای تحلیل رگرسیًن چىذگاوٍ
ضریب همبستگیR

 ( R2ضریب پیش بینی)

 ( R2ضریب تعدیل)

.581a

.338

.335

ثؼذ اص ثشسػیٞبی ا٘دبْ ؿذٔ ٜمذاس ضشیت تؼییٗ ٔ 0.338یثبؿذ ایٗ ٔیضا٘ی اػت ؤ ٝتغییش
ٔـبسوت اختٕبػی تٛػظ ٔتغیشٞبی ٔؼتمُ تجییٗ ٔیؿٛد.
جذيل (َ :)9مبستگی رگرسیًوی ضرایب استاوذارد شذٌ Beta
t

Sig.

Model

1.418

.157

تؼلك هحلِ ای

.149

.034

.139

4.374

.000

اػتوبد اجتوبػی

.667

.058

.376

11.462

.000

هذیزیت هحلِ

.120

.015

.273

8.230

.000

(ضزیت ثبثت)

Standardized Coefficients
Beta

Unstandardized Coefficients
Std. Error
B
1.534
2.175

ثب اػتفبد ٜاص ضشایت اػتب٘ذاسد ؿذٔ Beta ٜی تٛاٖ ٔیضاٖ تأثیش ٞش یه اص ٔتغیشٞب سا ٘ـبٖ داد و ٝثب
تٛخ ٝثٔ ٝؼبدِ ٝخغی اػتب٘ذاسد ثیؾتشیٗ تأثیش سا ٔتغیش اػتٕبد اختٕبػی ثٔ ٝیضاٖ  0.376ثش ٔـبسوت
ؿٟش٘ٚذاٖ داؿت ٝاػت  ٚثؼذ اص آٖ اخشای ثش٘بٔٞٝبی ٔذیشیت ٔحّ ٝثب  ٚ 0.273تؼّك ٔحّٝای ثب 0.139
تأثیش ٌزاس ٞؼتٙذ.

تؼلك هحلِ ای
0.220
0.130
هطبرکت اجتوبػی

0.203

هذیزیت هحلِ

0.428

0.30.
اػتوبد اجتوبػی

ومًدار شمارٌ ( )2وتایج حاصل از تحلیل مسیر
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بحث ي وتیجٍگیری

یبفتٞٝبی پظٞٚؾ حبضش ٘ـبٖ داد ثیٗ اخشای ثش٘بٔٞٝبی ٔذیشیت ٔحّ ٚ ٝحغ تؼّك ٔحّٝای ساثغٝ
ٚخٛد داسد .ایٗ فشضی ٝاص ٘ظشیبت خیىٛثض  ٚدٚسویٓ اػتٙتبج ؿذ ٜاػت .خیىٛثض ثیبٖ ٔیوٙذ تٕشوضٌشایی
ٔٛخت ؿىٌُیشی سٚاثظ  ٚػالئك اختٕبػی ٔیؿٛدٚ .ی اؿبس ٜث ٝإٞیت دادٖ ثٟ٘ ٝبدٞب ٔحّی اص خٟت
ثبس ػبعفی فشٍٙٞی  ٚاختٕبػی داسدٔ .ذیشیت ٔحّ ٝثب اسائ ٝخذٔبت سٚصٔشٛٔ ٜسد ٘یبص ػبوٙبٖ خٛد  ٚثب
ایدبد ٟ٘بدٞبی ٔحّٝای ٚ ٚیظٌیٞبی خبف خٛد ٔٛخت ٔیؿٛد ؿٟش٘ٚذاٖ احؼبع تؼّك خبعش ٘ؼجت ثٝ
ٔحّ ٝخٛد داؿت ٝثبؿٙذ ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝتب چٙذی پیؾ ٞش ؿٟش٘ٚذ ثب ٘بْ ٔحّٝای و ٝدس آٖ ٔیصیؼت
ؿٙبختٔ ٝیؿذ.
فشضی ٝد ْٚاؿبس ٜث ٝساثغ ٝثیٗ اخشای ثش٘بٔٞٝبی ٔذیشیت ٔحّٔ ٚ ٝـبسوت اختٕبػی داسد .ایٗ
فشضی ٝثش ٌشفت ٝاص تئٛسی ٔذیشیت ٔـبسوتی ٘ ٚشدثبٖ ٔـبسوت ٔشدٔی اس٘ـتبیٗ ٔیثبؿذ و ٝاؿبس ٜثش
فشاخٛا٘ذٖ ٔشدْ ثٔ ٝـبسوت دس أٛس ؿٟش ٔ ٚحّ ٝػى٘ٛت خٛد داسد .الصٔٔ ٝـبسوت عّجی ؿٟش٘ٚذاٖ،
ٔمتذس ػبصی  ٚدادٖ اعالػبت ث ٝافشاد اػت٘ .تبیح تحمیك ٘ـبٖ ٔیدٞذ چٔ ٖٛشدْ ٘یبصٞب ،فشٚ ًٙٞ
ٔـىالت ٔحّ ٝخٛد سا ثٟتش ٔیؿٙبػٙذ ،ایدبد ٔذیشیت ٔحّ ٝوبسآٔذ ٔیتٛا٘ذ صٔیٔ ٝٙـبسوت ؿٟش٘ٚذاٖ سا
افضایؾ دٞذ  ٚثبػث احؼبع ٔؼئِٛیت ؿٟش٘ٚذاٖ دس أش ٔحّ ٚ ٝؿٟشی ٔیؿٛد.
فشضی ٝػ ْٛاؿبس ٜث ٝتأثیش ٔذیشیت ٔحّ ٝثش اػتٕبد اختٕبػی ؿٟش٘ٚذاٖ داسد .اص ػٙبكش ٔٚ ٟٓ
ضشٚسی دس تمٛیت ٕٞىبسی اػتٕبد ٔیثبؿذ وٛٔ ٝخت ٔیؿٛد سفتبس دیٍشاٖ سا ثتٛا٘یٓ پیؾثیٙی وٙیٓ .دس
خبٔؼ ٝثضسي اػتٕـبد غیشؿخلیتش یب ؿىُ غیش ٔؼتمیٓ اص اػتٕبد ضشٚسی ٔیثبؿذ ( Putnam,2001:
ٕٞ .)292بٖعٛس و٘ ٝتبیح وٕی تحمیك ٘ـبٖ ٔیدٞذ ٔذیشیت ٔحّ ٝدس خّت اػتٕبد ٔشدْ ٔٛفك ثٛدٜ
اػت  ٚثیٗ ایٗ دٔ ٚتغیش ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد داسد .یىی اص ػٛأُ ٔ ٚ ٟٓتأثیشٌزاس ثش اػتٕبد اختٕبػی
تٛخ ٚ ٝثش٘بٔٝسیضی ثش اػبع خٛاػتٞٝب ٘ ٚیبصٞبی ؿٟش٘ٚذاٖ اػت ٔ ٚذیشیت ٔحّ ٚ ٝؿٟشداسی ثبیذ
اٞذاف سٚؿٗ  ٚؿفبف داؿت ٝثبؿذ ٔ ٚشدْ سا ثب ایٗ ٔٛضٛع آؿٙب ٕ٘بیذ.
ثیٗ حغ تؼّك ٔحّٝای ٔ ٚـبسوت اختٕبػی ساثغٔ ٝؼٙبداسی ٚخٛد داسد .ایٗ فشضی ٝو ٝثش ٌشفت ٝاص
دادٜٞبی ویفی ثذػت أذ ٜاػت دس تحّیُ وٕی ٔـبٞذٔ ٜیوٙیٓ و ٝساثغ ٝد ٚعشف ٝثیٗ دٔ ٚتغیش ٚخٛد
داسد ایٗ فشضی ٝاؿبس ٜث٘ ٝظشات ٔه ٔیالٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ٔبیىُ ِی٘ٛض داسد و ٝدس ػبَ  2007اؿبس ٜث ٝایٗ
ٔؼأِ ٝوشد ٜاػت و ٝیىی اص ػٙبكش اكّی دس ٔحّٔ ٝحٛسی خذیذ  ٚتٛػؼٔ ٝحّٝای «ٛٞیت ٔحّی»
اػت .دس ٚالغ حغ تؼّك ٔحّٝای ث ٝػٛٙاٖ ػّٕی ٔحؼٛة ٔیؿٛد و ٝثبػث تؼٟیُ أش ٔـبسوت
ٔیٌشدد  ٚتأثیش ٔؼتمیٓ ثش ٕٞىبسی افشاد داسد.
ثیٗ اػتٕبد اختٕبػی ٔ ٚـبسوت اختٕبػی ساثغٚ ٝخٛد داسد .اص آ٘دبئیى ٝاػتٕبد اختٕبػی پیؾ ؿشط
ٔـبسوت ٔیثبؿذ  ٚالصٕٔٞ ٝىبسی ٔٛفمیت آٔیض ثیٗ افشاد ٔیثبؿذ .داػٍٛتب ث٘ ٝمُ اص وٕبِی ٔیٌٛیذ
«اػتٕبد تؼٟیُ وٙٙذٔ ٜـبسوت ٕٞ ٚىبسی ٔیثبؿذ»  ٚیب ث ٝثیبٖ دیٍش ثبسثبِت ٔغشح ٔیوٙذ «اػتٕبد
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پبی ٚ ٝاػبع احؼبػی ثشای ٔـبسوت اػت» .اػتٕبد وشدٖ ٘ٛػی سٚحی ٝخٕؼی ایدبد ٔیوٙذ  ٚصٔی ٝٙالصْ
سا ثشای ٔـبسوت آٔبدٔ ٜیوٙذ .ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ثذػت آٔذ ٜثیٗ اػتٕبد اختٕبػی ٔ ٚـبسوت اختٕبػی
ساثغٔ ٝؼتمیٓ  ٚلٛی ٚخٛد داسد.
ثب تٛخ ٝث ٝدادٞ ٜبی وٕی ثذػت آٔذٔ ٜیتٛاٖ ٌفت ٔیضاٖ ٔـبسوت دس ثیٗ ؿٟش٘ٚذاٖ ثؼیبس پبئیٗ
ٔیثبؿذ و ٝدس ٔلبحجٞٝبی ویفی ثب ٔذیشاٖ اسؿذ  ٚافشاد ٔغّغ ٘یض ث ٝایٗ ٘تید ٝسػیذیٓ .دس ٔغبِؼبت
كٛست ٌشفت ٝدس ٔجبحث ٘شدثبٖ ٔـبسوت اس٘ـتبیٗ ٘ ٚشدثبٖ ٔـبسوت ٔمتذسػبصی ؿٟش٘ٚذ ثٛس٘ضٔ ،فْٟٛ
ٔـبسوت دس استجبط ثب ایٗ ٚاط ٜیه خٙدبَ ػٕٔٛی سا تذاػی ٔیوٙذ چشا و ٝثب تٛخ ٝث ٝػذْ ٚاٌزاسی
خذٔبت اختٕبػی  ٚفشٍٙٞی  ٚپیؾ ثیٙی «٘ظبست» « ٚتلٕیٌٓیشی» دس ٔٛسد آٖٞب دس ٔحّ ٝثیؾتش
ٔؼٙی ٘شدثب ٖ ا َٚدس ٘ظشی ٝاس٘ـتبیٗ سا ث ٝرٔ ٗٞتجبدس ٔی وٙذ ثشداؿتی و ٝدس ػیٗ حبَ اص ٔفْٟٛ
ٔـبسوت دس ػغح ٔذیشیت ٔحّٚ ٝخٛد داسد ا٘دبْ فؼبِیتٞبی ٔحّی تٛػظ ؿٟش٘ٚذاٖ ث ٝؿىُ سایٍبٖ ٚ
یب ؿشوت دس ثش٘بٔٞٝبیی اػت ؤ ٝذیشیت ٔحّ ٝاص ػٛی ؿٟشداس ٔتِٛی ا٘دبْ آٖٞب دس ػغح ٔحّٝ
ٔیثبؿذ .ا٘تظبس حضٛس دس ثش٘بٔٞٝب  ٚكشف صٔبٖ ٞ ٚضی ٝٙدس آٖٞب ثذ ٖٚایٙى ٝا٘ؼبٖٞب وٛچهتشیٗ تٛاٖ
تلٕیٌٓیشی دس تذٚیٗ ٘ ٚح ٜٛاخشای آٖ داؿت ٝثبؿٙذ ،تٛلؼبت ثیخبیی اػت و ٝدس ػُٕ ثبثت ؿذ ٜاػت
یىی اص ػٛأّی و ٝثش ػذْ ٔـبسوت تبثیش ٔیٌزاسد ٔیتٛاٖ پبییٗ ثٛدٖ ٔیضاٖ ؿٙبخت ٔشدْ ٔحّ ٝاص عشح
ٔذیشیت ٔحّ ٚ ٝػشای ٔحّ ٝاػت.
أب ثب تٛخ ٝث ٝتحّیُ ٔؼیش  ٚآصٔٞ ٖٛبی ٕٞجؼتٍی ٔیتٛاٖ ٌفت ٔذیشیت ٔحّٛٔ ٝفك ٔیتٛا٘ذ دس
خّت ٔـبسوت ؿٟش٘ٚذاٖ تأثیش ٌزاس ثبؿذ  ٚحغ سلبثت ؿٟش٘ٚذاٖ سا افضایؾ دٞذ ،صیشا اوثش ؿٟش٘ٚذاٖ
تٕبیُ داس٘ذ تٛإ٘ٙذیٞب  ٚاػتؼذادٞبی خٛد سا ٘ـبٖ دٙٞذٕٞ .چٙیٗ فشآیٙذ ٔحّٔ ٝحٛس ٔ ٚذیشیت ٔحّٚ ٝ
اخشا فؼبِیتٞبی اختٕبػی  ٚفشٍٙٞی اص ػٟ٘ ٛبدٞبی ٔحّٝای ثبػث افضایؾ حغ ٔؼئِٛیت پزیشی دس
ثیٗ ؿٟش٘ٚذاٖ ٔیؿٛد .اص ػ ٛدیٍش ؿٟش٘ٚذاٖ سا ٘ؼجت ثٔ ٝؼبئُ ٔحّٝای خٛد ث ٝخلٛف ٔؼبئُ
اختٕبػی  ٚفشٍٙٞی حؼبعتش اص ٌزؿتٔ ٝیوٙذ ،صیشا ؿٟش٘ٚذاٖ اعالػبت  ٚاٌبٞی ثیؾتشی ٘ؼجت ثٝ
ٔؼبئُ ٔحّٝای خٛد داسد٘ذ.
ثب تٛخ ٝثٔ ٝلبحجٞٝبی كٛست ٌشفت ٝاػتٕبد اختٕبػی یىی اص ٔتغیشٞبی تأثیش ٌزاس ثش ٔـبسوت
اختٕبػی ؿٟش٘ٚذاٖ ٔیثبؿذ و ٝدس دادٜٞبی وّٕی ٘یض ٔٛسد تبئیذ لشاس ٌشفت ٝاػت ؤ ٝتأػفب٘ٔ ٝیضاٖ
اػتٕبد ٔشدْ ث ٝثحث ٔذیشیت ٔحّ ٝثؼیبس پبئیٗ ٔیثبؿذ و ٝاص خّٕ ٝدالیُ آٖ ٔیتٛاٖ ث ٝسٚؿٗ ٘جٛدٖ
اٞذاف ٔذیشیت ٔحّ ،ٝویفیت پبئیٗ خذٔبت ث ٝؿٟش٘ٚذاٖ  ٚتٟیٌ ٝضاسؿبت كٛسی اص ثش٘بٔٞ ٝب  ... ٚاؿبسٜ
وشد ٚ .ثش اػبع ٘ظش ٌیذ٘ض یىی اص ػٛأُ تأثیش ٌزاس ثش اػتٕبد اختٕبػی ثشآٚسد ٜؿٙذٖ ٘یبص ؿٟش٘ٚذاٖ
اػت .ؿٟش٘ٚذاٖ ثبیذ ثب ٘مؾ فشٍٙٞی ػشای ٔحّ ٝآؿٙب ثـ٘ٛذ ٔ ٚذیشیت ٔحّ ٚ ٝؿٟشداسی ثبیذ اٞذاف
سٚؿٗ  ٚؿفبف داؿت ٝثبؿذ ٔ ٚشدْ سا ثب ایٗ ٔٛضٛع آؿٙب ٕ٘بیذ .اص ٘تبیح دیٍش ایٗ تحمیك و ٝدس ثخؾ
ویفی ثذػت آٔذ ٜاػت اؿبسٔ ٜذیشاٖ  ٚافشاد ٔغّغ ث ٝثحث تأثیش ٔذیشیت ٔحّ ٝثش احیبء ٛٞیت ٔحّٚ ٝ
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ایدبد حغ تؼّك ٔحّٝای ٔیثبؿذ و٘ ٝتبیح دادٜٞبی وّٕی ٘یض ایٗ أش سا تأییذ ٕ٘ٛد ٜاػت ؤ ٝذیشیت
ٔحّ ٝثب احیبء تبسیخچٔ ٝحالت  ٚتأویذ ثش ٕ٘بدٞبی ٔحّ ٝای دس ثیٗ ؿٟش٘ٚذاٖ ٔٛخت ایدبد احؼبع
تؼّك دس ثیٗ آٖٞب ٔیؿٛد ٕٞ ٚچٙیٗ ؿٟش٘ٚذاٖ اص ص٘ذٌی دس آٖ ٔحُ احؼبع سضبیت  ٚافتخبس ٕ٘بیٙذ.
ِٛدس ٔؼتمذ اػت لذٔت تبسیخی یه ؿٟش یب یه ٔحّ ٝدس افشاد ػبوٗ دس آٖ ثب خبعشات خٕؼی آٖ ٔىبٖ
پی٘ٛذ صد ٚ ٜاحؼبع ٛٞیتٔٙذی ثبالتشی سا دس ا ٚاِمب ٔیوٙذ .ایٗ احؼبع ٛٞیتٔٙذی ٕٞشا ٜثب حغ
تؼّك خبعش  ٚأٙیت اػت.
اص آ٘دبئیى ٝػّت اكّی ٔـبسوت پبئیٗ ؿٟش٘ٚذاٖ دس أٛس ؿٟشی لجُ اص ٞش چیضی ٔؼأِ ٝفشٍٙٞی
ٔی ثبؿذ و ٝلجُ اص ٞش الذأی ضشٚسی اػت و ٝفشٔ ًٙٞـبسوت تشٚیح یبثذ  ٚاص ساٞىبسٞبی خّت
ٔـبسوت ؿٟش٘ٚذاٖ دس أٛس ؿٟشی افضایؾ آٌبٞی ؿٟش٘ٚذاٖ تٛػظ ٔذیشاٖ ٔحالت ٔیثبؿذ و ٝػشای
ٔحالت ثب ثشٌضاسی والعٞبی آٔٛصؽ ؿٟش٘ٚذی ػؼی دس افضایؾ آٌبٞی ؿٟش٘ٚذاٖ ٕ٘ٛد ٜاػت .اص
ػٛأُ دیٍشی و ٝثش ٔـبسوت ؿٟش٘ٚذاٖ تأثیشٌزاس خٛاٞذ ثٛد ایدبد حغ ٕٞجؼتٍی اختٕبػی دس ثیٗ
افشاد ٔحّٔ ٝیثبؿذ .دس ایٗ ساػتب ٔذیشاٖ ٔحالت ثب تـٛیك ؿٟش٘ٚذاٖ ث ٝؿشوت دس ٓٞا٘ذیـی ٔحالت ٚ
ؿٙبػبیی ٘خجٍبٖ  ٚافشاد اثشٌزاس ٔحّی  ٚاػتفبد ٜاص تدشثیبت آٖٞب ٕٞ ٚچٙیٗ اخشای ثش٘بٔٞٝبی فشٍٙٞی
 ٚاختٕبػی دس ٔحالت ثیتأثیش ٘جٛد ٜاػت  ٚاص ایٗ عشیك ؿٟش٘ٚذاٖ سا تـٛیك ثٔ ٝـبسوت دس
تلٕیٌٓیشیٞب ٔحّی ٕ٘ٛد ٜاػت.
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