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ٔحّٞٝبی قٟطی ث ٝفٛٙاٖ ٞؿت ٝانّی خطیبٖٞبی اختٕبفی زض ٌصض ظٔبٖ٘ ،مف اؾبؾی زض قىُزٞی ٚ
ؾبٔبٖزٞی اضتجبعبت پبیساض اختٕبفی زاقت ٝاؾت .زض ع َٛچٙس ز ٝٞاذیط ثب تٛؾق ٝقٟطٞب  ٚتغییطات اؾبؾی
ظ٘سٌی ؾبوٙبٖ ،ایٗ ٞؿتٝی اضظـٔٙس قٟطی زچبض ثحطاٖ قس ٜاؾتٞ .سف پػٞٚف حبضط قٙبؾبیی اثقبز ٚ
ٓٞچٙیٗ ؾٙدف ٔیعاٖ تأثیطٌصاضی ؾطٔبی ٝاختٕبفی ثط ضضبیت اظ ویفیت ظ٘سٌی زض ٔحّٞٝبی قٟطی اؾت.
ضٚـ پػٞٚف ثط حؿت ٞسف وبضثطزی  ٚثط حؿت ٌطزآٚضی زازٜٞب تطویجی اؾت .ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی چٙس
ٔطحّٝای  ٚاثعاض ٌطزآٚضی اعالفبت ،ث ٝنٛضت پطؾكٙبٔ ٝثٛز ٜاؾت .خٟت آظٔ ٖٛفطضیبت پػٞٚف اظ آظٖٔٛ
تفبٚت ٔیبٍ٘یٗٞب ثطای زٔ ٕٝ٘ٛ٘ ٚؿتمُ ،آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی پیطؾٔ ٚ ٖٛسَؾبظی ٔقبزالت ؾبذتبضی اؾتفبزٜ
قس ٜاؾت٘ .تبیح ثیبٍ٘ط ٚخٛز اضتجبط ٔقٙیزاض ٔیبٖ تٕبٔی اثقبز ٔتغیط ؾطٔبی ٝاختٕبفی  ٚضضبیت اظ ویفیت
ظ٘سٌی اؾت  ٚؾطٔبی ٝاختٕبفی پیفثیٙیوٙٙسٙٔ ٜبؾجی ثطای ٔتغیط ضضبیت اظ ویفیت ظ٘سٌی اؾت٘ .تبیح ٘كبٖ
زاز ؤ ٝیعاٖ تأثیطٌصاضی ٔتغیط ؾطٔبی ٝاختٕبفی ثط ضضبیت اظ ویفیت ظ٘سٌی (ٔ )0/58یثبقس .ثیفتطیٗ
تأثیطٌصاضی ٔتغیط ؾطٔبی ٝاختٕبفی ثط ٔتغیط ویفیت ظ٘سٌی ضا قبذم افتٕبز ( )0/86زاضا اؾت .ثب اضتمبء ؾطٔبیٝ
اختٕبفی اظ عطیك افعایف افتٕبز ٔیتٛاٖ ضضبیت اظ ویفیت ظ٘سٌی ضا زض ٔحالت قٟطی اضتمبء زاز.
واژگان کلیدی :ؾطٔبیٝاختٕبفی ،ضضبیت اظ ویفیت ظ٘سٌیٔ ،حّٔ ٝؿى٘ٛیٔ ،سَؾبظیٔقبزالت ؾبذتبضی.

 -1زا٘كدٛی زوتطی قٟطؾبظیٚ ،احس فّ ٚ ْٛتحمیمبت ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ،تٟطاٖ ،ایطاٖ.
 -2زا٘كیبض ٌط ٜٚقٟطؾبظیٚ ،احس فّْٚٛتحمیمبت ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ،تٟطاٖ ،ایطاٖٛ٘( .یؿٙسٔ ٜؿئz.s.zarabadi@gmail.com .)َٛ
 -3اؾتبز ٌط ٜٚقٟطؾبظی ،زا٘كىسٙٞ ٜط ٔ ٚقٕبضی ،زا٘كٍب ٜفّٓ  ٚنٙقت ،تٟطاٖ ،ایطاٖ.
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مقذمٍ

افعایف ٘طخ ضقس خٕقیت  ٚتٛؾق ٝقٟطٞب ثبفث تغییطات اؾبؾی زض اٍِٛی ظ٘سٌی ؾبوٙیٗ آٖ  ٚثطٚظ
چبِفٞبی ٘ٛیٙی اظ خّٕ٘ ٝبپبیساضی ضٚاثظ،وبٞف اضتجبعبت اختٕبفی  ٚتجبزالت چٟطٜثٝچٟطٔ ٚ ٜؿتمیٓ  ٚآٖچٝ
ٌبفٕٗ اظ آٖ ثٝفٛٙاٖ ثی تٛخٟی ٔس٘ی یبز ٔیوٙس قس ٜاؾت (ٌیس٘ع .)96-98 :1386 ،ثب تٛخ ٝث ٝثطٚظ
چبِفٞبی ٘ٛیٙی اظ خّٕ :ٝتغییط ؾبذتبض ذب٘ٛاز ،ٜفسْ پبیبیی پی٘ٛسٞبیاختٕبفی ،تغییط ٌؿتطز ٜزض ضٚاثظ ٘عزیه،
اظ ثیٗ ضفتٗ پی٘ٛسٞبی ٘ؿّیٔ ،یتٛاٖ زٚض ٜحبضط ضا زٚضٌ ٜؿؿت اضتجبعبت پی٘ٛس زٙٞس٘ ٜبٔیس .پبتٙبْ ؾطچكٕٝ
زیٍط ؾطٔبی ٝاختٕبفی ضا زض وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾق ،ٝخٟب٘ی قسٖ ٔیزا٘س .خٟب٘ی قسٖ حبُٔ ؾطٔبی ٝثّىٝ
حبُٔ ا٘سیك ٚ ٝفط٘ ًٙٞیع ٞؿتٍٕٞ .بٖ ث ٝذٛثی آٌبٙٞس و ٝخٟب٘ی قسٖ چٍ ٝ٘ٛث ٝفط ًٙٞؾٙتٞبی
ثٔٛی نسٔٔ ٝیظ٘س  ٚؾٙتٞبی زیطی ٝٙضا ثب تٟسیس ضٚثطٔ ٚیوٙس (فٛوٛیبٔب.)190-192 :1386 ،
ظیُٕ ،ثبفت خبٔق ٝضا وٙفٞبیٔتمبثُ  ٚاٍِٛزاض ٔیزا٘ؿت و ٝزض زٚضٜٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛتبضیری  ٚزض ظٔیٞٝٙبی
ٔتٛٙؿ فطٍٙٞی پیٛؾت ٝضخ ٔیزٙٞس  ٚخٟت زضن ؾبذتبض خبٔق ٝثبیؿتی ث ٝقٙبذت ٚزضن ٞط وساْ  ٚاضتجبط
ٔیبٖ آٖٞب پطزاذت (وٛظض .)247: 1372 ،ظیُٕ ٔكىُ انّی والٖقٟطٞب ضا ٘ٛفی ٘بذٛقبیٙسی  ٚاحتیبط زض
ثطلطاضی ضٚاثظ اختٕبفی ٔیبٖ افطاز ٔیزا٘ؿت .زض ایٗ حبِت افطاز لبزض ث ٝتكریم تفبٚتٞب ٘جٛز ،ٜإٞیت
ظ٘سٌی اظ ٔیبٖ ضفت ٚ ٝأٛض  ٚفقبِیتٞب یىٛٙاذت قس ٚ ٜضضبیت ظ٘سٌی وبٞف ٔییبثس .ثٛٔ ٝاظات افعایف
افطاز ،ضٚاثظ چٟط ٜث ٝچٟط ٜوبضوطز ذٛز ضا اظ زؾت زاز ٚ ٜخبی ذٛز ضا ث ٝضٚاثظ زیٍط ٔیزٙٞس .ث ٝافتمبز
ظیُٕ٘ ،تید ٝچٙیٗ قطایغی ٘بپبیساضی ضٚاثظ  ٚوبٞف افتٕبز اختٕبفی اؾت (تٟٙبیی  ٚحضطتی.)1388 ،
پبتٙبْ ؾطٔبی ٝاختٕبفی ضا ٔدٕٛفٝای اظ ٔفبٞیٕی ٔب٘ٙس افتٕبزٙٞ ،دبضٞب  ٚقجىٞٝب ٔیزا٘س وٛٔ ٝخت
ایدبز اضتجبط ٔ ٚكبضوت ثٟی ٝٙافضبی یه اختٕبؿ قس ٚ ٜزض ٟ٘بیت ٔٙبفـ ٔتمبثُ آٖ ٞب ضا تأٔیٗ ذٛاٞس وطز.
اظ ٘ؾط ٚی افتٕبز  ٚاضتجبط ٔتمبثُ افضب زض قجى ٝث ٝفٛٙاٖ ٔٙبثقی ٞؿتٙس و ٝزض وٙفٞبی افضب خبٔقٛٔ ٝخٛز
اؾتٚ .ی ؾطٔبی ٝاختٕبفی ضا ثٝفٛٙاٖ ٚؾیّٝای ثطای ضؾیسٖ ث ٝتٛؾق ٝؾیبؾی  ٚاختٕبفی زض ٔٙبعك،
اختٕبفبت زض ٔمیبؼٞبی ّّٔی  ٚثیٗإِّّی ٔیزا٘ؿت.
زض ثطضؾی ٔؤِفٞٝبی ٔؤثط ثط تقطیف  ٚقٙبذت اختٕبفبت پبیساض ثطاؾبؼ ٔقیبضٞبی التهبزی ،اختٕبفی،
ٔحیغی ٟ٘ ٚبزی ٔیتٛاٖ ٔٛاضز ظیط ضا ثطقٕطز :ضقس التهبزی ،قٟط٘ٚسی ،حىٕطٚایی ،ذهٛنیبت اختٕبفی،
ؾطٔبی ٝاختٕبفی،ویفیت ظ٘سٌیٛٞ ،یت ،حؽ تقّك  ٚایٕٙی .اختٕبفی پبیساض اؾت و ٝزض حٛظ ٜویفیت ظ٘سٌی،
زاضای ٔحیظٞبی خصاة ،ویفیت ظ٘سٌی ثبال  ٚوٙف  ٚخصاثیت ثطای ٌطٜٞٚبی اختٕبفی ثبقس  ٚزض حٛظٜ
ؾطٔبی ٝاختٕبفی ،حؽ ٕٞىبضی ٔتمبثُ  ٚافتٕبز زٚعطفٔ ٝیبٖ قٟط٘ٚساٖ ثب ٔسیطاٖ أٛض قٟطی  ٚتٛخ ٝثٝ
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ؾبیط ؾطٔبیٞٝبی فیعیىی ،ا٘ؿب٘ی ٔ ٚحیغی ث ٝنٛضت ٕٞعٔبٖ ٚخٛز زاقت ٝثبقس (ضاو 171:2007،1ٛث٘ ٝمُ اظ
فجساِّٟی.)163-184 :1392،
اظ آٖ خب و ٝآؾبیف  ٚضفب ٜا٘ؿبٖٞب اظ اٞساف انّی تٛؾقٔ ٝحؿٛة ٔیقٛزٔ ،یتٛاٖ ٌفت و ٝاضتمبء
ویفیت ظ٘سٌی٘ ،تید ٝفطآیٙس تٛؾق ٝاؾت٘ .ؾطیبت ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ٚخٛز زاضز و ٝزض زٞٝٞبی اذیط ،ؾطٔبی ٝاختٕبفی
ث ٝفٛٙاٖ حّمٔ ٝفمٛز ٜتٛؾق ٝزض٘ؾط ٌطفت ٝقس ٚ ٜتٛؾق٘ ٝیع ث ٝقست ثب ؾغح ضضبیت  ٚویفیت ظ٘سٌی افطاز
زض اضتجبط اؾت (احٕسی ٕٞ ٚىبضأٖ .)137 :1392 ،طٚضی ثط ٔغبِقبت ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝپػٞٚفٌطاٖ ایٗ
فطنٕٛٞ ٝاض ٜزض تالـ ثٛزٜا٘س تب ث ٝضاٜحّی زض خٟت افعایف تقبٔالت اختٕبفی ،افتٕبز زض خٟت زؾتیبثی
ث ٝتٛؾق ٝپبیساضاختٕبفی  ٚالتهبزی  ٚافعایف ویفیت ظ٘سٌی ؾبوٙیٗ زؾت پیسا وٙٙس.
تحمیك حبضط ٘یعزض ٘ؾط زاضز ثطای ضفـ چبِفٞبی فٛٙاٖ قس ،ٜپؽ اظ ثبظتِٛیس ٔفبٞیٓ پبی ٝثب تٛخ ٝثٝ
ظٔی ،ٝٙث ٝثطضؾی  ٚؾٙدف قبذمٞبی ؾطٔبی ٝاختٕبفی  ٚضضبیت اظ ویفیت ظ٘سٌی زض ؾغح ٔحالت قٟطی
ثٙٔٝؾٛض زؾتیبثی ث ٝتٛؾق ٝپبیساض پطزاذت ٚ ٝضٚاثظ ٔیبٖ ایٗ زٔ ٚتغیط ضا ٔٛضز ثطضؾی لطاض زٞس.
زض ازثیبت ثط٘بٔٝضیعی  ٚعطاحیقٟطی ٔقبنط ،پطزاذتٗ ثٔ ٝمیبؼٞبی ذطز قٟطی زض ؾّؿّٔٝطاتت ٘ؾبْ
تمؿیٕبت قٟطی ،ث ٝفٛٙاٖ ٟٔٓتطیٗ ٔمیبؼ ؾى٘ٛتی ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌطفت ٝاؾت.إٞیت ایٗ ٔٛضٛؿ ثٝ
ٕٞطاٚ ٜیػٌیٞبی پبیساض ٚاحسٞبی ؾى٘ٛتی زض  ٕٝٞاثقبز اختٕبفی ،التهبزی  ٚظیؿت ٔحیغی اؾت (ٔٛلطٚ
ٕٞىبضأٖ .)35 :1394 ،حّٞٝبی قٟطی ث ٝفٛٙاٖ حّمٚ ٝاؾظ ٔیبٖ قٟط  ٚقٟط٘ٚساٖ ٘ ٚیع ثٝفٛٙاٖ
ٞؿتٞٝبی انّی خطیبٖٞبی اختٕبفی زض ٌصض ظٔبٖ٘ ،مف اؾبؾی زض قىُزٞی  ٚؾبٔبٖزٞی أٛض قٟطی
زاقت ٝو ٝثب اضائٛ٘ ٝؿ ذسٔبت ضٚظٔط ٜذٛز اِمبٌط حؽ تقّكٛٞ ،یت  ٚغٙبی ضٚاثظ اختٕبفی ثٛز ٜاؾت أب ثب
ؽٟٛض فهط ٔسض٘یت٘ ٚ ٝیع تغییطات تفىطات قٟطؾبظا٘ٛ٘ ،ٝؿ ٔساذّ ٝنطفب وبِجسی زض ع َٛچٙس ز ٝٞاذیط ،ایٗ
ٞؿتٞٝبی ثب اضظـ قٟطی ضا زچبض ثحطاٖ وطز ٜاؾتٔ .حّٞٝبی قٟطی ،ث ٝذهٛل زض ثبفتٞبی تبضیری ٚ
لسیٕی و ٝاظ پكتٛا٘ٛٞٝیتی ثب اضظقی ثطذٛضزاض ٞؿتٙس ،ثٝفٛٙاٖ پٟٞٝٙبی فضبییٟ٘ -بزی ثطای ؾیبؾتٌصاضی،
ثط٘بٔٝضیعی ٔ ٚسیطیت ثٝفٛٙاٖ ٚاوٙكی زض خٟت یىپبضچٝؾبظی ٔغطح قس ٜاؾت و ٝعجقبً ایٗ ٚاوٙف ،أط
ٔكبضوت ٔطزٔی ٔجتٙی ثط ٛٞیت ٔحّٝای وبٔالً ضطٚضی ث٘ ٝؾط ٔیضؾس (اِٛا٘ی ٘ ٚمٛی .)3:1381 ،ایٗ
ثبفتٞب اظ خٟبت ٔرتّفی ،ذٛا ٜثِ ٝحبػ قطایظ ٔقٕبضی  ٚفیعیىی  ٚتطاوٓ خٕقیتی  ٚذٛا ٜثِ ٝحبػ لكطثٙسی
اختٕبفی افطاز ؾبوٗ (ؾغح تحهیالت ،قغُ ،زضآٔس) ثب یىسیٍط ٔتفبٚت ٞؿتٙس ،ثٝعٛضی و ٝؾبذتبض اختٕبفی
ٔحّٞٝبی خسیس و ٝفٕٔٛبً زض ثبفتٞبی ٔیب٘ی  ٚخسیس قىُ ٌطفت ٝاؾت ،زض تمبثُ ٌٓٞطایی ثب ٞؿتٞٝبی
ٛٞیتی أطٚظ اؾت.
1- Raco
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ثسیٗ ٔٙؾٛض زٔ ٚحّ ٝزض قٟطؾتبٖ وبقبٖ ا٘تربة ٛٔ ٚضز ٔغبِق ٝتغجیمی لطاض ٔیٌیطز ٕٝ٘ٛ٘ .أ َٚحّٝ
ؾّغبٖٔیطاحٕس (قبُٔ ٔحّٞٝبی لسیٕی ؾٛضیدبٖ ،تطن اثبز ٔ ٚحّ ٝؾ ًٙپّٛیی) ث ٝفٛٙاٖ ٔٛضز زاضای ثؿتط
ٛٞیتی  ٚتبضیری فطٍٙٞی و ٝزض ایٗ پػٞٚف ثبتٛخ ٝثٔ ٝؿبحت ،فّٕىطز ٘ ٚمف اختٕبفی ثبضظ ٔحّ ٝؾّغبٖ
ٔیطاحٕس ث ٝایٗ ٘بْ شوط ٌطزیس ٜاؾت ٔ ٚحّ ٝفیٗ (حسفبنُ قٟطن أیطإِٙٔٛیٗ تب ذیبثبٖ نبزلی انفٟب٘ی)
٘یع ثٝفٛٙاٖ ٕ٘٘ ٝ٘ٛؿجتب ٘ٛؾبظ ،ثطضؾی ٔیقٛز .ا٘تربة چٟبض ٔحّ ٝلسیٕی ث ٝزِیُ ٔكبثٟت خٕقیتی ثب ٔحّٝ
فیٗ نٛضت ٌطفت ٝاؾتٔ .حّ ٝؾّغبٖ ٔیطاحٕس ث ٝزِیُ لطاضٌیطی زض ثبفت ٔطوعی اظ ٌصقتٔ ٝحُ ظ٘سٌی
وؿج ٚ ٝتدبض لسیٕی ثٛز ٜاؾت و ٝث ٝتسضیح ثب تغییط ؾبذتبضٞبی ثٚ ٝخٛز آٔس ٜزض ایٗ ثرف  ٚفسْ احیبء ٚ
ضؾیسٌی وبفی ث ٝتسضیح ایٗ ٔحّ ٝذبِی اظ ؾى ٝٙقس ٚ ٜؾبوٙیٗ آٖ ضا ٟٔبخطیٗ  ٚالكبض وٓ زضآٔس تكىیُ
زاز ٜا٘س .اٌط چ ٝفٕط ٔحّ ٝفیٗ وبقبٖ ث ٝعٛال٘ی ٔحّ ٝؾّغبٖ ٔیطاحٕس ٕ٘یثبقس ِٚی ثب تٛخ ٝث ٝضقس ٚ
ٌؿتطزٌی قٟط ث ٝؾٕت ٔحٛض فیٗ  ٚافعایف لیٕت ظٔیٗ زض حبَ حبضطٔ ،حُ ظ٘سٌی الكبض ٔطفٔ ٝیثبقس
و ٝثسیٗ زالیُ ثب ثبفت ٍٕٗٞتطی زض ایٗ ٔحسٚز ٜضٚثطٞ ٚؿتیٓ.
زض ٚالـ ٞسف پبؾرٍٛیی ث ٝایٗ ؾٛاَ اؾت و ٝآیب اضتجبعی ٔیبٖ اثقبز ؾطٔبی ٝاختٕبفی  ٚاثقبز ضضبیت
اظویفیت ظ٘سٌی ٔحّٚ ٝخٛز زاضز؟  ٚزض نٛضت ٚخٛز اضتجبطٔ ،یعاٖ تبثیطٌصاضی ٔتغیط ؾطٔبی ٝاختٕبفی ثٝ
فٛٙاٖ ٔتغیط پیفثیٙی ثط ٔتغیط ضضبیت اظ ویفیت ظ٘سٌی زض ٔحّ ٝچمسض اؾت؟
زض ضاؾتبی پبؾرٍٛیی ث ٝؾٛاَٞبی پػٞٚف ،فطضی ٝانّی ٔٛضز ؾٙدف لطاض ٔیٌیطز و ٝث٘ ٝؾط
ٔیضؾس ضٚاثغی ٔیبٖ ٔؤِفٞٝبی ؾطٔبی ٝاختٕبفی  ٚضضبیت اظ ویفیت ظ٘سٌی زض ٔحالت قٟطی ٚخٛز زاضز .زض
خٟت فّٕیبتی ؾبذتٗ ،فطضی ٝانّی زض لبِت ؾ ٝفطضی ٝشیُ ثطضؾی ٌطزیس:
 -1ضضبیت اظ ویفیت ظ٘سٌی زض زٔ ٚحّ ٝؾّغبٖ ٔیط احٕس  ٚفیٗ وبقبٖ ٔتفبٚت اؾت.
ٔ -2یبٖ اثقبز ٔتغیط ؾطٔبی ٝاختٕبفی ثب اثقبز ٔتغیط ضضبیت اظ ویفیت ظ٘سٌی ضاثغٚ ٝخٛز زاضز.
ٔ -3تغیط ؾطٔبی ٝاختٕبفی پیفثیٙیوٙٙس ٜذٛثی ثطای ٔتغیط ضضبیت اظ ویفیت ظ٘سٌی ٔیثبقس.
زض ازأ ، ٝث ٝثطضؾی ازثیبت پػٞٚف زض اضتجبط ثب زٔ ٚف ْٟٛؾطٔبی ٝاختٕبفی  ٚویفیت ظ٘سٌی پطزاذتٝ
ٔیقٛز.
ؾطٔبی ٝاختٕبفی ٔفٟٔٛی اؾت و ٝفٕط آٖ ث ٝلطٖ ٞدس ٚ ٓٞلجُ اظ آٖ ٔیضؾس  ٚاذیطاً زض ٔجبحث ٔطثٛط
ث ٝخبٔقٔ ٝس٘ی زٚثبضٔ ٜغطح قس ٜاؾت .ؾطٔبی ٝاختٕبفی ثٝعٛض ذالن ٝثٔ ٝقٙبی «ٙٞدبضٞب  ٚقجىٞٝبیی
اؾت و ٝأىبٖ ٔكبضوت ٔطزْ زض السأبت خٕقی ثٙٔ ٝؾٛض وؿت ؾٛز ٔتمبثُ ضا فطأ ٓٞیوٙس»  ٚثب
قیٜٞٛبیی ٓٞچ ٖٛؾٙدف ؾغح افتٕبز اختٕبفی  ٚؾغٛح فضٛیت زض ا٘دٕٗٞبی ٔس٘ی ضؾٕی یب غیطضؾٕی
لبثُ ا٘ساظٌٜیطی اؾت .ؾطٔبی ٝاختٕبفی ٔفٟٔٛی تطویجی اؾت وٛٔ« ٝخٛزی» یب ٔیعاٖ ایٗ ٙٞدبضٞب ٚ
قجىٞٝب ضا زض یه خبٔق ٚ ٝزض یه ٔمغـ ظٔب٘ی ذبل تكطیح ٔیوٙس .ضاثغٔ ٝتمبثُ ،ضفتبض غیطذٛزذٛاٞب٘ٚ ٝ
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افتٕبز ٕ٘ٞٝ٘ٛبیی اظ ایٗ ٙٞدبضٞب ٞؿتٙس .ایٗ قجىٞٝب ٕٔىٗ اؾت ضؾٕی یب غیطضؾٕی ثبقس .اظ ایٗ ٔٙؾط،
ؾطٔبی ٝاختٕبفی یىی اظ فٙبنط ٔ ٟٓلسضت «خبٔقٔ ٝس٘ی» یب ؽطفیت خبٔق ٝثطای ٔسیطیت ذٛیف اظ عطیك
فقبِیتٞبی ٌطٞٚی غیطضؾٕی ،زاٚعّجب٘ ،ٝغیطزِٚتی ( ٚغیطا٘تفبفی) اؾت (تبخجرف ٕٞ ٚىبضاٖ.)156: 1382 ،
ثطای ؾطٔبی ٝاختٕبفی تقبضیف ثؿیبض ظیبزی ٚخٛز زاضز .ث ٝنٛضت ذالن ،ٝتقبضیف پیكٟٙبزی ثطای ؾطٔبیٝ
اختٕبفی اظ ؾٛی تقسازی اظ ٘ؾطیٝپطزاظاٖ زض خس َٚقٕبض )1( ٜاضائ ٝقس ٜاؾت.
جذيل ( :)1تعاریف سرمایٍ اجتماعی از مىظر وظریٍ پردازان
ًظشيِ پشداص
تاس

تؼشيف پيطٌْادي تشاي سشهايِ اجتواػي
ضثىِ سٍاتط هتماتل تيي ػاهلّاي دسٍى يه التصاد.

ولوي

سٍاتط التذاس ،سٍاتط اػتواد ٍ حمَق ًاضي اص ٌّجاسّاي ايجاد ضذُ

وليش

سشهايِ اجتواػي يه دستِ فشآيٌذّايي است وِ هٌجش تِ تَليذ تشٍىدادُ ّايي هيضَد وِ حاصل وٌصّاي اجتواػي است ٍ ضاهل آى
دستِاي است وِ يا خَد تادٍام ّستٌذ يا سٍي آًْايي وِ تادٍام ًيستٌذ اثش هيگزاسد.

فَوَياها
ليسش ،اليثسَى ٍ
ساوشدٍت
ًان ٍ وفش

ٌّجاسّاي غيشسسوي وِ هَجة سضذ ّوىاسي تيي دٍفشد ٍ يا تيطتش هيضَد
سشهايِ اجتواػي فشدي تِ ػٌَاى ٍيژگيّاي اجتواػي فشد ضاهل هْاستّاي اجتواػي ٍ جزتِ وِ ٍي سا لادس هيساصد تا اص طشيك وٌص
تا ديگشاى تِ هٌافؼي دس تاصاس ٍ غيشتاصاس دست ياتذ.
گشٍُ ّايي وِ دس ػادات افشادضاى ّوىاسي ٍ اًسجام ٍ سشصًذگي تضسيك هيوٌٌذ ٍ طثك ًظش اٍلسًَياى گشٍُّايي وِ ائتالفّاي
تَصيؼي تطىيل هيدٌّذ.

ًاساياى ٍ پشيتچت
پاتٌام
اپاف ٍ ٍيجاياتا

وويت ٍ ويفيت هؼاضشت دس صًذگي ٍ ٌّجاسّاي اجتواػي هشتثط تا آى.
اضىال ساصهاى اجتواػي اص لثيل ضثىِّاٌّ ،جاسّا ٍ اػتواد وِ ّوىاسي تشاي هٌافغ هتماتل سا تسْيل هيوٌذ.
سشهايِ اجتواػي ساختاسي ،ضاهلً ،مصّا ،لَاػذ ،سٍيِّا ٍ سٌتّا تؼٌَاى ضثىِّاي اجتواػي است وِ سثة ايجاد الگَّاي جاسي
وٌصّاي اجتواػي هيضًَذ .سشهايِ اجتواػي ضٌاختي ،ضاهلٌّ ،جاسّا ،اسصشّا ٍ تاٍسّايي است وِ هشدم سا ساغة تِ ّوىاسي هيوٌٌذ.

ٍلىَن ٍ ًاساياى

ٌّجاسّا ٍ ضثىِّا وِ هشدم سا تشاي وٌص جوؼي لادس هيساصد ٍ دس لالة ديذگاُ اجتواعگشايي ،ديذگاُ ضثىِاي ،ديذگاُ ًْادي
ٍديذگاُ ّنافضايي لاتل تشسسي ٍ تحليل است.

تاًه جْاًي

ٌّجاسّا ٍ سٍاتط اجتواػي هستحىن ٍ سيطِداس دس ساختاسّاي اجتواػي جَاهغ وِ هشدم سا دس ّواٌّگي وٌصّا تشاي دستياتي تِ
اّذاف هطلَب خَد لادس هيساصد.

ٔٙجـ( :حساز 15 :2002،1ث٘ ٝمُ اظ فجساِّٟی.)163-184 :1392 ،

تقطیف ٔٛضز ٘ؾط ثطای ؾطٔبی ٝاختٕبفی زض ایٗ تحمیك ،فجبضت اؾت اظ یه زؾت ٝفطآیٙسٞبیی و ٝحبنُ
وٙفٞبی اختٕبفی ثٛزٔ ٚ ٜیتٛا٘س زض خٟت ضفـ ٘یبظٞبی قرهی  ٚفٕٔٛی افطاز  ٚثٟجٛز ویفیت ظ٘سٌی
آٖٞب ث ٝوبض آیس.
حٛظ ٜؾطٔبی ٝاختٕبفی فجبضتٙساظ :اِف) ؾغح ٔیىط ٚیب ذطز و ٝزض ٔغبِق ٝضاثطت پبتٙبْ ثط ضٚی ؾبظٔبٖٞبی
قٟطی ایتبِیب زض ؾبَ  1993فیٙیت ٔی یبثس و ٝزض آٖ ؾطٔبی ٝاختٕبفی ث ٝا٘ٛاؿ ٔرتّف ؾبظٔبٖ اختٕبفی
ٕٞب٘ٙس قجىٞٝبی افطاز یب ذب٘ٛازٜٞب ٙٞ ٚدبضٞب  ٚاضظـٞبی ٔكتطن اقبض ٜزاضز .ة)ؾغح ٔیب٘یٕٞ :ب٘ٙس وبضٞبی
خیٕع وّٕٗ و ٝزض آٖ ضٚاثظ فٕٛزی ٕٞب٘ٙس ضٚاثظ افمی زض زض ٚ ٖٚزض ثیٗ ٛٞیتٞبی ٔرتّفٕٞ ،ب٘ٙس قطوتٞبی
ثبظضٌب٘ی ثٝفٛٙاٖ ؾطٔبی ٝاختٕبفی تّمی ٔیقٛز  ٚج) ؾغح ٔبوط ٚیب والٖ و ٝقبُٔ ٔحیظ اختٕبفی  ٚؾیبؾی
1 Haddad
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ٔیقٛز و ٝفطاتط اظ ضٚاثظ ٚؾیـ غیطضؾٕی ٔ ٚحّی ،افمی  ٚؾّؿّٔ ٝطاتت فٕٛزی ،ؾبذتبضٞبی اختٕبفی ضا
قىُ ٔیثركس  ٚزضثطزاض٘س ٜؾبذتبضٞب  ٚضٚاثظ ٟ٘بزی ٕٞب٘ٙس ٘ؾبْٞبی ؾیبؾی٘ ،مف لب٘ ،ٖٛؾیؿتٓ زازٌبٚ ٜ
آظازیٞبی ٔس٘ی  ٚؾیبؾی ٘یع ٔیقٛز (ثال٘ىٚ ٛوٕجُ.)173 : 2006 ، 1
ث ٝافتمبز پىؿتٗ ،ؾطٔبی ٝاختٕبفی زاضای ز ٚثقس انّی اؾت :ثقس شٙٞی ٔیبٖ افطاز  ٚپی٘ٛسٞبی فیٙی ٔیبٖ
افطاز (فیّس .)67 :1385،ؾطٔبی ٝاختٕبفی قٙبذتی (شٙٞی) ،ث ٝتدّیبت ا٘تعافیتط ؾطٔبی ٝاختٕبفی ،اظ لجیُ
افتٕبزٙٞ ،دبضٞب  ٚاضظـٞبیی اقبض ٜزاضز و ٝوٙفٞبی ٔتمبثُ ٔیبٖ ٔطزْ ضا تحت تأثیط لطاض ٔیزٞس (چّجی،
 .)1385پی٘ٛسٞبی ثیٗ افطاز ٔیثبیؿت زاضای ٔبٞیت ٔتمبثُٔ ،جتٙی ثط افتٕبز  ٚزاضای ٞیدب٘بت ٔثجت ثبقس.
افتٕبز ث ٝایٗ ٔقٙبؾت و ٝافطاز اظ ٔٛلقیتٞبی ٌطٞٚی یب ٟ٘بزی ثطای ٔٙبفـ ذٛز ثٟطٜثطزاضی ٕ٘یٕ٘بیٙس.
افتٕبز اِٚیٗ خعء ؾطٔبی ٝاختٕبفی اؾت و ٝثٛ٘ ٝؿ اضتجبط ثیٗ افطاز ٔطثٛط ٔیقٛز (ٔٛؾٛی.)75 : 1385 ،
ؾطٔبی ٝاختٕبفی ؾبذتبضی (فیٙی) ،ث ٝخٙجٞٝبی لبثُ ضٚیت  ٚقبیس فیٙیتط (لبثُ ِٕؽتط) ٔف ْٟٛؾطٔبیٝ
اختٕبفی ثطٔیٌطزز؛ اظ لجیُ ٟ٘بزٞبی ٔحّی ،ؾبظٔبٖٞب  ٚقجىٞٝبی ٔٛخٛز زض ٔیبٖ ٔطزْ و ٝلبزض ث ٝپیٍیطی
اٞساف فطٍٙٞی ،اختٕبفی ،التهبزی  ٚؾیبؾی ٔیثبقس (چّجی.)1385 ،
ٔیتٛاٖ ث ٝنٛضت وّی ث ٝؾٙٔ ٝجـ ٔ ٟٓؾطٔبی ٝاختٕبفی اقبض ٜوطز .ثٝفٛٙاٖ اِٚیٗ ٔٙجـ تِٛیس ؾطٔبیٝ
اختٕبفی ٔیتٛاٖ ٔدٕٛف ٝالسأبت ،فقبِیتٞب  ٚثط٘بٔٞٝبی زِٚت زض لبِت ؾیبؾتٌصاضی  ٚثط٘بٔٝضیعیٞبی
والٖ ضا قٙبؾبیی وطز و٘ ٝمف ٔثجت ٌ ٚبٙٔ ٜفی ثط تِٛیس ؾطٔبی ٝاختٕبفی ث ٝخبی ٌصاضز .زٙٔ ٚجـ زیٍط وٝ
٘مكی فطاتط اظ زِٚت زض ایدبز  ٚتٛؾق ٝؾطٔبی ٝاختٕبفی ٘مف زاضز :اِٚی زیٗ اؾت ،تغییطات فطٍٙٞی وٝ
اِٟبٔبت زیٙی آٖٞب ضا ؾجت ٔیق٘ٛس ٓٞچٙبٖ ٌعیٝٙای ظ٘س ٜزض ثؿیبضی اظ ثرفٞبی خٟبٖ ٞؿتٙس .خٟبٖ
اؾالْ قبٞس ضقس قىُٞبی ٘ٛیٗ زیٗزاضی زض زٞٝٞبی اذیط ثٛز ٜاؾت .زٔٚیٗ ؾطچكٕ ٝاختٕبفی زض
وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾق ،ٝخٟب٘ی قسٖ اؾت .خٟب٘ی قسٖ ٘ ٝفمظ حبُٔ ؾطٔبی ،ٝثّى ٝحبُٔ ا٘سیكٚ ٝ
فط٘ ًٙٞیع اؾت .ایٗ ٔٛضٛؿ ٔیتٛا٘س تٟسیسی ثطای ؾٙتٞبی ٌصقت ٚ ٝایدبز وٙٙس ٜضٚی ٚ ٝفبزتٞبی
خسیسی زض خبٔق ٝثبقس (تبخجرف 1384 ،ث٘ ٝمُ اظ فجساِّٟی.)163-184 :1392 ،
تبو ٖٛٙزیسٌبٜٞبی ٔرتّفی پیطأ ٖٛؾطٔبی ٝاختٕبفی ثب تٛخ ٝث ٝظٔیٞٝٙبی ٘ؾطی  ٚتىٛیٗ تبضیری آٖ
قىُ ٌطفت ٝؤ ٝیتٛاٖ آٖ ضا زض چٟبض زؾت ٝاختٕبؿٌطایی ،قجىٝایٟ٘ ،بزی ٕٞ ٚیبضی تمؿیٓثٙسی وطز .اِٚیٗ
٘ؾطیٔ ٝطثٛط ث ٝزیسٌب ٜاختٕبؿٌطایبٖ ثٛز ٜو ٝافتمبز زاض٘س ؾطٔبی ٝاختٕبفی شاتبً ذیط اؾت ٚ ٚخٛز آٖ ٕٛٞاضٜ
اثطی ٔثجت ثط ضفب ٜالتهبزی ذٛاٞس زاقت .ث ٝفجبضت زیٍط ،عطفساضاٖ ایٗ ٘ؾطی ٝتٟٙب ث ٝثیبٖ ٘مبط لٛت
ؾطٔبی ٝاختٕبفی ٔیپطزاظ٘س  ٚاظ ٘مبط ضقف آٖ چكٓپٛقی ٔیوٙٙس .زض زیسٌب ٜقجىٝای ،ؾطٔبی ٝاختٕبفی ثٝ
1- Blanco &Cambell
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زاضاییٞبیی تقجیط قس ٜاؾت و ٝزض ٖٚقجىٞٝب ٌ ٚطٜٞٚبی اختٕبفی ٚخٛز زاضز  ٚزؾتیبثی ث ٝآٖٞب اظ عطیك
فضٛیت زض ٌطٜٞٚب  ٚقجىٞٝبی اختٕبفی أىبٖپصیط اؾت .ثٙبثطایٗ قجىٞٝبی اختٕبفی ثعضٌتطٔ ،تٛٙؿتط ٚ
٘بٍٖٕٛٞتط ،نطفٞٝبی التهبزی ٔثجت ثیكتطی ثطای افطاز ث ٝز٘جبَ ذٛاٞس زاقت (ِیٗ 785-795 :2000، 1ثٝ
٘مُ اظ ٟٔطٌبٖ ٕٞ ٚىبضاٖ .)121: 1394،
ز ٚذهّت پبی ٝایٗ زیسٌب ٜتٛخ ٝث ٝخٙجٞٝبی ٔثجت ٙٔ ٚفی ؾطٔبی ٝاختٕبفی  ٚتٕبیع ثیٗ ٔٙبفـ ایٗ
ؾطٔبی ٚ ٝفٛاضو ٘بقی اظ آٖ اؾت .زیسٌبٟ٘ ٜبزی ٔسفی اؾت و ٝؾطظ٘سٌی قجىٞٝبی اختٕبفی فٕستبً
ٔحهٔ َٛحیظ ؾیبؾی ،لب٘٘ٛی ٟ٘ ٚبزی اؾت .ثطذالف زیسٌب ٜاختٕبؿٌطا  ٚقجىٝای و ٝثب ؾطٔبی ٝاختٕبفی
فٕستبً ث ٝفٛٙاٖ ٔتغیطی ٔؿتمُ ثطذٛضز ٔیوٙس و ٝث ٝؽٟٛض پیبٔسٞبی ٌ٘ٛبٌ -ٖٛافٓ اظ ذٛة  ٚثس ٔیا٘دبٔس،
ٍ٘طـ ٟ٘بزی ،ؾطٔبی ٝاختٕبفی ضا ثٝفٛٙاٖ ٔتغیط ٚاثؿت ٝتّمی ٔیوٙس .زیسٌبٕٞ ٜیبضی ٔیوٛقس آثبض لٛی زٚ
زیسٌب ٜقجىٝای ٟ٘ ٚبزی ضا زض یىسیٍط ازغبْ وٙس .ایٛا٘ع اظ قبضحبٖ زضخ ٝیه ایٗ زیسٌب٘ ٜتیدٔ ٝیٌیطز وٝ
ٕٞیبضی زِٚت  ٚقٟط٘ٚساٖ ٔجتٙی ثط ز ٚفبُٔ ٔىُٕ ثٛزٖ  ٚاتىب اؾتٙٔ .ؾٛض اظ ٔىُٕ ثٛزٖ ،ضٚاثظ حٕبیتی
ز ٚعطف ٝثیٗ وٙكٍطاٖ ثرف زِٚتی  ٚذهٛنی اؾت ٙٔ ٚؾٛض اظ اتىبٔ ،بٞیت ٌؿتطز ٜپی٘ٛسٞبیی اؾت و ٝزض
ثیٗ قٟط٘ٚساٖ ٔ ٚمبٔبت زِٚتی ثطلطاض ٔیقٛز (فجساِّٟی.)163-184 :1392 ،
تفبٚت ٔیبٖ ایٗ چٟبض زیسٌب ٜفٕستبً ث ٝؾ ٝفبُٔ ثؿتٍی زاضزٚ :احسی و ٝثٍٙٞ ٝبْ تحّیُ ثط آٖ تٕطوع
ٔیقٛز ،تّمی زیسٌبٜٞب اظ ؾطٔبی ٝاختٕبفی ث ٝفٛٙاٖ یه ٔتغیط ٔؿتمُٚ ،اثؿت ٝیب ٚاؾظ  ٚایٗ و ٝخبیٍبٜ
زِٚت ضا تب ودب زض تحّیُ ذٛز ٔیٌٙدب٘س (تبخجرف.)169 :1384 ،
اظ ؾطٔبی ٝاختٕبفی ث ٝفٛٙاٖ پبیٝای ٘ؾطی زض ثطضؾی ٚضقیت اختٕبفی ٔحّ ٝاؾتفبزٔ ٜیقٛز ٔ ٚیتٛاٖ
ثط پبی ٝآٖ ؽطفیتٞبی ٔٛخٛز زض ٔحّ ٝضا قٙبؾبیی ٛٔ ٚضز زلت ٘ؾط ثیفتطی لطاض زاز .ؾطٔبی ٝاختٕبفی
ٔحّٝای ضا ٔیتٛاٖ ثب تٛخ ٝث ٝخٙجٞٝبی ظیط تٛنیف وطز:
اِف) ؾطٔبی ٝاختٕبفی ٔحّ ٝثٝفٛٙاٖ یه ؾبذت چٙس ؾغحی :ؾطٔبی ٝاختٕبفی زض ایٗ ثرف ثٙٔ ٝؾٛض
اؾتفبزٔ ٜؤثط اظ آٖ ،ث ٝفٛٙاٖ اضتجبعبت ٔتمبثُ چٙس ؾغحی ثیٗ ٔٙبثـ قجىٔ ٝحٛض لبثُ تقطیف اؾت .افتٕبز
ٔتمبثُ زض لبِت قجىٞٝبیی و ٝزض زضٔ ٖٚحّ ٝثطای ٔسیطیت  ٚثط٘بٔٝضیعی ٔحّ ٝقىُ ٔیٌیط٘سٔ ،یتٛا٘س
ٔٙدط ث ٝایدبز یه ؾبذت اختٕبفی چٙسؾغحی اظ قٟط٘ٚساٖ زض ٔحٌّ ٝطزیس ٚ ٜزض ٟ٘بیت ازاض ٜأٛض ٔحّ ٝضا
ث ٝقىُ آؾبٖ تطی ٔیؿط ٔیؾبظزِ .صا ؾطٔبی ٝاختٕبفی زض ؾغح ٔحّ ٝثب ایدبز یه ؾبذت چٙس ؾغحی
تالـ ٔیوٙس تب افتٕبز قٟط٘ٚساٖ ضا خّت ٔ ٚسیطیت  ٚثط٘بٔٝضیعی ٔكبضوتی زض ٔحّ ٝضا تٛؾق ٝزٞسٔ .جٙبی

1- Lin

101

هطالعات علوم اجتواعی ایراى ،سال شانسدهن ،شواره شصت و دوم ،پاییس 8931

ایٗ خٙج ٝاظ ؾطٔبی ٝاختٕبفی چیعی اؾت و ٝاظ آٖ ثٟقٛٙاٖ ؾطٔبی ٝاختٕبفی -ؾبذتبضی یبز ٔیقٛز  ٚتكىُٞب
ٟ٘ ٚبزٞب  ٚقجىٞٝب ٘مف تقییٗ وٙٙسٜای زض قىٌُیطی آٖ زاض٘س.
ة) ؾطٔبی ٝاختٕبفی ٔحّ ٝثٝفٛٙاٖ ثؿتطی زض اؾتفبز ٜاظ ؽطفیتٞبی ٔحّی :ؾطٔبی ٝاختٕبفی ث ٝزِیُ
اثقبز  ٚخٙجٞٝبی ٌ٘ٛبٌ ٚ ٖٛث ٝوبضٌیطی ٘یطٞٚبی ٔرتّف ،اقىبَ ٔتفبٚتی ضا زض اؾتفبز ٜاظ ؽطفیتٞبی ٔحّی
ایدبز ٔیوٙس .تحمیمبت اذیط پیطأ ٖٛؾطٔبی ٝاختٕبفی ٘یع ضٚی اقىبَ ذبنی اظ ؾطٔبی ٝاختٕبفی تأویس زاضز
و ٝثتٛا٘س اضظـ ٞب ٙٞ ٚدبضٞبی اختٕبفی  ٚؾیبؾی ضا ثطای وّی ٝاختٕبفبت ث ٝوبض ثطزٕٞ .چٙبٖ وٝ
پؽظٔیٞٝٙبی فطٍٙٞی  ٚالتهبزی اختٕبفی ازضان  ٚثطزاقت افطاز اظ ؾطٔبی ٝاختٕبفی ضا قىُ ٔیزٞسِ ،صا
ٕٞیٗ پؽظٔیٞٝٙب ٘یبظٞبی ؾطٔبی ٝاختٕبفی ضا ٘یع ٔكرم  ٚاضائٔ ٝیزٞس .ثٔ ِٗٛجتٙی ثط ایٗ خٙج،ٝ
ٔكرهبت ٔحّٞٝبی زاضای زضخ ٝثبالیی اظ ؾطٔبی ٝاختٕبفی ضا زض لبِت چٟبض ٔٛضز اضائٔ ٝیوٙسٔ :طزْ ایٗ
احؿبؼ ضا ذٛاٙٞس زاقت و ٝخعیی اظ ٔحّٞ ٝؿتٙس؛ احؿبؼ ٔفیس ثٛزٖ  ٚؾٛزٔٙسی وطز ٚ ٜتٛا٘بیی آٖٞب ثطای
ٔكبضوت ٚالقی زض ٔحّ ٝتمٛیت ٔیٌطزز؛ ٔحّ ٝضا ٔتقّك ث ٝذٛز زا٘ؿت ٚ ٝزض آٖ احؿبؼ أٙیت ٔیوٙٙس؛
قجىٞٝبی ظیبزی اظ اضتجبعبت ٔتمبثُ ٔیبٖ افطاز قىُ ٔیٌیطز.
ج) ؾطٔبی ٝاختٕبفی ث ٝفٛٙاٖ اثعاضی ثطای تمٛیت ؾیبؾتٞبی ٔٙبؾت ٔحّٝای :ؾیبؾتٞبی ثط٘بٔٝضیعی
ٔیتٛا٘س اظ ؾغح ّٔی  ٚوالٖ تقطیف  ٚزض ؾغح ٔحّی ثب ٍ٘ب ٜثط٘بٔٝضیعی ٔكبضوتی تٛؾظ ؾبوٙیٗ ٔحّ ٝثٝ
اخطا زضآیس .زض عطحٞب  ٚثط٘بٔٞٝبی والٖ  ٚثعضي ٔمیبؼ ٘یع حسالُ ٔیتٛاٖ اظ تٛاٖ ٔكبضوتی ٔطزْ زض اخطای
آٖٞب اؾتفبز ٜقٛز .لّٕطٞٚبی پبی ٝؾطٔبی ٝاختٕبفی ٔجتٙی ثط ٔفبٞیٓ  ٚضٚیىطزٞبی ٘ؾطی ٌفت ٝقسٔ ٜیتٛا٘س
زض لبِت تٛإ٘ٙسؾبظیٔ ،كبضوت ،فقبِیتٞبی ٔكبضوتی  ٚاٞساف ٔ ٚمبنس فٕٔٛی ث ٝحٕبیت اظ قجىٞٝب ،تٛخٝ
ث ٝاضظـٞب ٙٞ ٚدبضٞبی خبٔق ،ٝافتٕبز ث ٝفٛٙاٖ فٙهط اؾبؾی زض ؾطٔبی ٝاختٕبفی  ٚتقّك  ٚایٕٙی ٔحیغی،
ؾیبؾتٞبی ٔٙبؾت ٔحّٝای ضا تمٛیت  ٚحفبؽت ٕ٘بیس (فجساِّٟی.)163-184 :1392 ،
ز) ؾطٔبی ٝاختٕبفی ثٝفٛٙاٖ اثعاض ثط٘بٔٝضیعی :اظ ٔكرهٞٝبی ثط٘بٔٝضیعی ٔحّٔ ٝجٙب ،تٛخ ٝث ٝؾطٔبیٞٝبی
اختٕبفی  ٚا٘ؿب٘ی اؾت  ٚثطای قىٌُیطی  ٚا٘جبقت ایٗ ؾطٔبیٞٝب ٘یبظٔٙس یه ؾبذتبض ٔحٌّٝطا زض ٔسیطیت ٚ
ثط٘بٔٝضیعی اؾت .زض ؾبذتبضٞبیتٕطوعٌطأ ،جتٙیثط زیسٌب ٜؾٙتیٔ ،سیطیت ثطاؾبؼ ضٚاثظ فٕٔٛی  ٚتمؿیٓثٙسیٞبی
ا٘قغبف٘بپصیط ؾطٔبی ٝاختٕبفی ،یقٙی قجىٞٝبی ٕٞىبضی  ٚافتٕبز ٔتمبثُ قىُ ٕ٘یٌیطز.
ثط٘بٔٝضیعی ٔحّٔٝجٙب ثط ایٗ ٘ىت ٝتأویس زاضز و ٝؾبوٙبٖ ٔحّٞٝب عی تدطثٔ ٝكتطن  ٚعٛال٘ی ظ٘سٌی زض
یه ٔحیظ ٔیتٛا٘ٙس ثؿیبضی اظ ٘یبظٞبی ضٚظٔط ٜظ٘سٌی ذٛز ضا تكریم زاز ٚ ٜزض ٕٞبٍٙٞی ثب ٔسیطیتٞبی
ؾغٛح ثبالتط ث ٝایدبز ٔحالت قٟطی پبیساض وٕه وٙٙس ،ایٗ ضٚیىطز ٕٞبٍٙٞی ثیفتطی ثب ظٔبٖ  ٚفضب زض
ٔمیبؼ ٔحّی زاضز .زض ثقس ثط٘بٔٝضیعی ،تٕطوعظزایی ٚ ٚاٌصاضی أٛض ث ٝؾغٛح ٔحّی  ٚذطز  ٚحطوت ث ٝؾٕت
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یه ٘ؾبْ ذٛزٌطزاٖ ثط٘بٔٝضیعی ٔ ٚسیطیت ٔحّٝای اظ زیٍط ٔكرهٞٝبی فٕس ٜاؾت و ٝثب تىی ٝثط ؾطٔبیٝ
اختٕبفی ٔیتٛاٖ آٖٞب ضا ث٘ ٝحٔ ٛغّٛة زض قٟطٞب ثٔ ٝطحّ ٝاخطا زضآٚضز (حبخیپٛض.)44 :1385 ،
ویفیت ظ٘سٌی ٔف ْٟٛخسیسی ٘یؿت  ٚایٗ ٔف ْٟٛؾبثم ٝزض فّؿف ٝی٘ٛبٖ زاضز  ٚاضؾغ ٛزض ثحث اظ
قبزوبٔی ثساٖ اقبض ٜوطز ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ زض زٚضاٖ خسیس فیّؿٛفب٘ی چ ٖٛویطوٍٟبضز ،غاٖ پُ ؾبضتط ٚ
زیٍطاٖ ث ٝآٖ تٛخ ٝزاقتٝا٘س .ثب ایٗ ٚخٛز وؿی و ٝثطای اِٚیٗ ثبض ثٔ ٝف ْٟٛویفیت ظ٘سٌی ث ٝنٛضت ٔؿتمیٓ
اقبض ٜوطز پیٍ ٛثٛز .پیٍ ٛفجبضت ویفیت ظ٘سٌی ضا اِٚیٗ ثبض زض ؾبَ  1920زض وتبة «التهبز  ٚضفبٛٔ »ٜضز
اؾتفبز ٜلطاض زاز .زض ایٗ وتبة ،پیٍ ٛزضثبض ٜحٕبیت زِٚت اظ لكطٞبی وٓزضآٔس خبٔق ٚ ٝتأثیط ایٗ حٕبیت ثط
آٖٞب ٕٞ ٚچٙیٗ ثٛزخّّٔ ٝی ثحث ٔیوٙس .آٖ ظٔبٖ ٘ؾطی ٝا ٚقىؿت ذٛضز  ٚتب ثقس اظ خ ًٙخٟب٘ی ز ْٚثٝ
فطأٛقی ؾپطز ٜقس .ثقس اظ خ ًٙخٟب٘ی ز ْٚز ٚحبزث ٟٓٔ ٝضخ زاز .اِٚی ٔطثٛط ث ٝؾبظٔبٖ ثٟساقت خٟب٘ی
ثٛز .زض ایٗ ظٔبٖ ؾبظٔبٖ ثٟساقت خٟب٘ی تقطیف ٌؿتطزٜای اظ ؾالٔت اضائ ٝوطز و ٝزض ایٗ تقطیف ؾالٔت
قبُٔ ؾالٔت فیعیىی ،ضٚا٘ی  ٚاختٕبفی ٔیقس .ایٗ الساْ ؾبظٔبٖ ثٟساقت خٟب٘ی ٔٙدط ثٔ ٝصاوطات ظیبزی
زض ٔٛضز ؾالٔت  ٚچٍٍ٘ٛی ا٘ساظٌٜیطی آٖ قس .زٔٚیٗ ضذساز ٔ ٟٓثقس اظ خ ًٙخٟب٘ی ز ْٚو ٝظٔی ٝٙتٛخٟبت
ٚیػ ٜث ٝویفیت ظ٘سٌی ضا فطا ٓٞآٚضز ،ثحث ثیفساِتیٞبی ٚؾیـ زض خٛأـ غطثی ثٛزٕٞ .یٗ ٔؿأِ ٝثبفث یه
ؾطی فقبِیتٞبی اختٕبفی  ٚاثتىبضات ؾیبؾی اظ ز 1960 ٝٞث ٝثقس قس .ث ٝافتمبز فیكط  ٚقٛؾّط فجبضت
ویفیت ظ٘سٌی ث ٝنٛضت ذبل اِٚیٗ ثبض زض ؾبَ  1960زض ٌعاضـ وٕیؿی ٖٛضیبؾت خٕٟٛضی زضثبض ٜاٞساف
ّٔی آٔطیىب ٔغطح قسٌ .عاضـ وٕیؿیٔ ٖٛصوٛض ٔتٕطوع ثط ثط٘بٔٞٝبی اختٕبفی ٔب٘ٙس آٔٛظـ ٘ ٚیطٚی ا٘ؿب٘ی،
تٛؾق ٝاختٕبفی ٔ ٚؿىٗ ،ؾالٔتی  ٚضفب ٜثٛز .ثط ٕٞیٗ اؾبؼ ٌعاضـ وٕیؿی ٖٛضیبؾت خٕٟٛضی آٔطیىب زض
ظٔی ٝٙاٞساف ّّٔی  ٚتحمیك ثبٚئط زض ؾبَ  1966زض ظٔی ٝٙاثطات ثب٘ٛی ٝثط٘بٔٞٝبی ٔىب٘ی ّّٔی زض آٔطیىب ضا
ٔیتٛاٖ ث ٝفٛٙاٖ اِٚیٗ وبضٞبیی شوط وطز و ٝثٔ ٝم ِٝٛویفیت ظ٘سٌی ث ٝفٛٙاٖ یه حٛظ ٜتحمیمبتی ذبل
پطزاذتٝا٘س .اظ اٚاذط ز 1970 ٝٞفالل ٝثٔ ٝف ْٟٛویفیت ظ٘سٌی ث ٝقىُ ٔقٙبزاضی افعایف یبفت .اظ ایٗ تبضید
ث ٝثقس ثحثٞبی ویفیت ظ٘سٌی ثیفتط زض ؾ ٝحٛظ ٜپعقىی ،ضٚا٘كٙبؾی  ٚفّ ْٛاختٕبفی ٔتٕطوع قس (غفبضی
ٕٞ ٚىبضاٖ .)110-111: 1391،ثطضؾی ٔغبِقبت ا٘دبْ قس ٜزض ظٔی ٝٙویفیت ظ٘سٌی زض ایطاٖ ٘كبٖ ٔیزٞس وٝ
تٛخٚ ٝیػ ٜث ٝایٗ ٔٛضٛؿ ٚ ٚضٚز آٖ ث ٝفٛٙاٖ یه حٛظ ٜتحمیمبتی ذبل زض ٔغبِقبت فّٕی وكٛض ث ٝاٚایُ
ز 1370 ٝٞثبظٔیٌطزز.
ویفیت ظ٘سٌی ٚاغٜای پیچیس ،ٜچٙسثقسی  ٚویفی زض ضاثغ ٝثب قطایظ ٚ ٚضقیت خٕقیت ،زض یه ٔمیبؼ
خغطافیبیی ذبل (قٟطٙٔ ،غمٔ ،ٝحّ ،ٝثرف) اؾت ؤ ٓٞ ٝتىی ث ٝقبذمٞبی شٙٞی یب ویفی ٔ ٓٞ ٚتىی
ث ٝقبذمٞبی فیٙی یب وّٕی اؾت .ثب تٛخ ٝثب تقبضیف ٔتقسز زض ٔٛضز ویفیت ظ٘سٌی ٓٞ ٚچٙیٗ اشفبٖ ث ٝفسْ
ٚخٛز اخٕبؿ ٘ؾط زض ٔٛضز تقطیف آٖٔ ،یتٛاٖ ٌفت و ٝویفیت ظ٘سٌی ٚاغٜای ثؿیبض تفؿیطپصیط  ٚاثٟبْآٚض اؾت
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 ٚثٙب ث ٝحٛظ ٜوبضثطز ٛ٘ ٚؿ ٔغبِق ٝفطق ٔیوٙس .اٌطچ ٝتقطیف ویفیت ظ٘سٌی قٟطی زض وكٛضٞبی ٔرتّف ٚ
حتی زض ٘ٛاحی یه وكٛض ٘یع ٔتفبٚت اؾت ِٚی خٞٛط ٔكتطن آٖ ٔقغٛف ث ٝتأٔیٗ ٘یبظٞبی اؾبؾی ٔبزی ٚ
ٔقٛٙی زض زٚ ٚخ ٝشٙٞی  ٚفیٙی ث ٝعٛض تٛأٔبٖ اؾت .زض ٔدٕٛؿ ،ویفیت ظ٘سٌی تٛخ ٝث ٝقبذمٞبی
اختٕبفی ،فطٍٙٞی ،التهبزیٔ ،حیغی ،ضٚا٘ی  ٚغیط ٜزض زٚ ٚخ ٝفیٙی (وّٕی)  ٚشٙٞی (ویفی) زض ض٘ٚس
ثط٘بٔٝضیعی قٟطی (ٔثُ قطایظ تحهیُ ثٟتط ،ویفیت زؾتطؾی ،ویفیت ٔؿىٗ ،ویفیت فضبٞبی ٌصضاٖ اٚلبت
فطاغت ،ایدبز فطنتٞبیی ثطای وٙفٔتمبثُ اختٕبفی ،فطنتٞبی اختٕبفی ،اقتغبَ ،ضفبٔ ،ٜكبضوت اختٕبفی
 ٚغیط )ٜاؾت (وٛوجی .)76-77 :1386 ،تقطیف ٔٛضز ٘ؾط ثطای ویفیت ظ٘سٌی زض ایٗ تحمیك ،فجبضت اؾت اظ
حبِتی و ٝفطز زض آٖ ٘ؿجت ث ٝذٛزٔ ،حیظ پیطأ ٚ ٖٛخبٔقٝای و ٝزض آٖ ظ٘سٌی ٔیوٙس ،احؿبؼ آضأف
زض٘ٚی زاضز  ٚثب اؾتفبز ٜاظ فطنتٞبی ٔٛخٛز زض وٙفٞبی اختٕبفی ،أیس ث ٝپیكطفت زاضز.
ٓٞظٔبٖ ثب پسیساض قسٖ ثحطاٖٞبی ٔحیغی ،ویفیت ٔحیظ ،ثٝفٛٙاٖ ثركی اظ ٔف ْٟٛوّیت  ٚویفیت
ظ٘سٌی قٙبذت ٝقس .تب ز ،1970 ٝٞویفیت ظ٘سٌی اؾبؾبً ٔقغٛف ث ٝاٍ٘بضٜٞبی ٔبزی  ٚپیبٔس ضقس التهبزی زض
٘ؾط ٌطفتٔ ٝی قٛز .زض اٚایُ لطٖ ثیؿتٓ ٔیالزی ،زض پی قطٚؿ خٙجف ٔسض٘یؿٓٔ ،جبحث اؾتب٘ساضز ویفیت
ظ٘سٌی ٔغطح قس  ٚزِٚتٞب ضا ٔٛؽف ؾبذت تب حسالّی اظ قطایظ ٔبزی  ٚؾالٔتی ضا ثطای ظ٘سٌی ا٘ؿبٖٞب
فطا ٓٞؾبظ٘س .زض ایٗ زٚض ٜاؾتب٘ساضزؾبظی ظ٘سٌی ثٔ ٝؿبئُ ٔرتّفی چٔ ٖٛؿىٗ ،پبنؾبظی قٟطٞب ،ضؾیسٌی
ثٚ ٝضقیت وبضٌطاٖ  ٚثغٛض وّی ٘یبظٞبی اِٚی ٝخٕقیت ٘ؾط زاقت .پؽ اظ خ ًٙخٟب٘ی ز ْٚزض وكٛضٞبی
نٙقتی اضٚپبی غطثی تفىط حىٔٛت ضفب ٜضقس ٕ٘ٛز ٌ ٚطٜٞٚبی ٔرتّف ؾقی ثط قبذمؾبظی اثقبز ضفب ٜزض
ؾغٛح ٔرتّف زاقتٙس .زض ایٗ زٚض ٜثط٘بٔٝضیعی ثب ضٚیىطز فمال٘ی  ٚاظ ثبال ث ٝپبییٗ ث ٝقبذمؾبظی  ٚاضظیبثی
ویفیت ظ٘سٌی ٘ؾط زاقت .تٛخ ٝث ٝؾبیط ٘یبظٞبی ا٘ؿبٖ ٞب چ ٖٛفعت ٘فؽ ،آٔٛظـٔ ،قبقطتٞبی اختٕبفی،
ظیجبییقٙبؾی  ٚ ... ٚتٛخ ٝث ٝخٙجٞٝبی ویفی ٔحیظ ظیؿت ثبفث قس زض زٞٝٞبی ٔ 1960 ٚ 1950یالزی ثٝ
تسضیح ویفیت ظ٘سٌی خبیٍعیٗ اؾتب٘ساضز ظ٘سٌی ٌطزز (غفبضی  ٚاثطاٞیٕی.)21: 1385 ،
زض ز 1960 ٝٞخبٔقٝقٙبؾبٖ فّی ٝچیطٌی قبذمٞبی التهبزی ٚاوٙف ٘كبٖ زاز٘س .زض اٚاؾظ ز1960 ٝٞ
ثب ث ٝضؾٕیت قٙبذتٗ ثحطاٖٞبی ظیؿت ٔحیغی ،تٛخٌ ٝؿتطز ٜثٔ ٝؿبئُ ظیؿت ٔحیغی آغبظ ٌطزیس  ٚاظ
ؾبَٞبی زٔ 1970 ٝٞطزْ ث ٝتسضیح ٔتٛخ٘ ٝبضؾبیی ذسٔبت ثٟساقتی ٚ ٚضقیت ضفبٞی زض قٟطٞب قس٘س ،وٝ
٘تید ٝآٖ تسٚیٗ اؾتطاتػی «ثٟساقت ثطای  ٕٝٞتب ؾبَ  »2000اظ ؾٛی ؾبظٔبٖ ثٟساقت خٟب٘ی زض ؾبَ
 1979ثٛز ٜاؾت .زض ٕٞبٖ ظٔبٖ و ٝثحطاٖٞبی ظیؿت ٔحیغی پسیس آٔس ،ایٗ ٔؿأِ٘ ٝیع ث ٝضؾٕیت قٙبذتٝ
قس و ٝویفیت ٔحیظ ظیؿت ث ٝفٛٙاٖ ثركی اظ ٔف ْٟٛوّی ویفیت ظ٘سٌی ٔغطح ٔیثبقس .تالـ ثطای ضفبٜ
خسا اظ قبذمٞبی پِٛی  ٚتٛخ ٝث ٝچٙسٌبٍ٘ی ذٛاؾتٞب اظ خّٕ ٝفٛأُ ٔؤثط زض ایٗ تغییط ضٚیىطز زض عی
زٔ 1960 ٝٞیالزی ثٚٝیػ ٜزض اضٚپب ثٛز .ثٚٝیػ ٜاظ ز 1970 ٝٞث ٝثقس اؾتطاتػیٞبی خسیسی زض ض٘ٚسٞب ،ؾیبؾتٞب

بررسی تأثیر هولفههای سرهایه اجتواعی بر رضایت از کیفیت زندگی در هحالت شهری ...

 ٚثط٘بٔٝضیعی قٟطی ؽٟٛض وطز و ٝغبیت آٖ ٞب زض خٟت ثٝزؾتآٚضی لسضت زض ؾغٛح ٔحّی  ٚقٟطزاضیٞب
ثٛز ٔ ٚجبحثی ٘ؾیط ثٟجٛز ضفب ٜاختٕبفی ،تأٔیٗ ٔؿىٗ ثٟی ،ٝٙحُٕ٘ٚمُ وبضآٔس قٟطی ،آٔٛظـ  ٚذسٔبت
ثٟساقتی ٔٙبؾتٚ ،اضز ٔغبِقبت قٟطی ٔیٌطزز .ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝوٍٙطٜٞب ٕٞ ٚبیفٞبی ثیٗإِّّی ٔرتّفی ثٝ
فٛٙاٖ تٛؾق ٝپبیساض قٟطی زض لبِت ثیب٘ی ٝضی ... ٚ ٛثطٌعاض  ٚث ٝتهٛیت خٟب٘ی ضؾیس٘ .تید ٚ ٝحبنُ ثطٌعاضی
چٙیٗ ٕٞبیفٞبیی زض فطن ٝخٟب٘ی ،ضٚاج ٔفبٞیٓ  ٚوبضثطز قبذمٞبی اختٕبفی  ٚویفی زض فطآیٙس
ثط٘بٔٝضیعی قٟطی ثٛز ٜاؾت .زض ٘تیدٔ ٝغبِقبت زض ظٔی ٝٙویفیت ظ٘سٌی قٟطی زض قٟطٞب  ٚوكٛضٞبی
تٛؾق ٝیبفت ،ٝزض حبَ تٛؾق ٚ ٝزض حبَ نٙقتی قسٖ خسیس ،اظ ایٗ ز ٝٞث ٝثقس ٔٛضز تٛخ ٝخسی لطاض ٌطفت ٚ
تالـٞبی پیكیٗ زض ایٗ ظٔی ٝٙاظ زا٘فپػٞٚبٖ خٟب٘ی غطثی (وٕپیٌُ ،بٚضظ  ٚضٚزٌطظ زض ؾبَ ٌ ،1976طیٗ ٚ
ضٚف  ٚفِٛس زض ؾبَ  )... ٚ 1960زض ضقتٞٝبی ٔرتّف آغبظ ٌطزیس (وٛوجی.) 76-77 :1386 ،
ثب آغبظ زٍ٘ 1980 ٝٞطـٞبی ٘ٛیٙی ثب فٙبٚیٗ قبذم پبیساضی ضفب ٜالتهبزی ٚ 1قبذم فیعیىی ویفیت
ظ٘سٌیٔ 2غطح ٌطزیس .قبذم پبیساضی ضفب ٜالتهبزی ٔیوٛقس تب تِٛیس ٘بذبِم ّّٔی ضا ثب وؿط تٕبْ ٞعیٞٝٙبی
ٔحیغی  ٚاختٕبفی و ٝزض ٘تید ٝثبظتِٛیس زضآٔس ّّٔی ایدبز ٔیقٛزٔ ،حبؾج ٝوٙس  ٚقبذمٞبی فیعیىی
ویفیت ظ٘سٌی ث ٝؾٙدف ٔطي ٔ ٚیط ٘ٛظازأٖ ،یعاٖ ؾٛاز  ٚأیس ث ٝظ٘سٌی ث ٝفٛٙاٖ پیبٔسٞبی ؾٙدفپصیطی
 ٚضفبٔ ٜیپطزاظ٘س .زض ایٗ زٚضٔ ،ٜغبِقبت ویفیت ظ٘سٌی زض خٟت ضتجٝثٙسی قٟطٞب ٔ ٚمبیؿ ٝآٖٞب ازأ ٝپیسا
وطز٘ .رؿتیٗ ثبض زِٚت ثطیتب٘یب ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ ٔقیبضٞبیی چ ٖٛثٟساقت ،آٔٛظـ  ٚاقتغبَ ث ٝضتجٝثٙسی
قٟطٞب الساْ ٕ٘ٛز .پؽ اظ آٖ السأبتی زض ایبالت ٔتحس ٜآٔطیىب خٟت تٟیٌ ٝعاضـ ضتجٝثٙسی ؾبال٘ ٝقٟطٞب
ا٘دبْ قس .ذیعـ ضٚیىطز تٛؾق ٝاختٕبفی  ٚتٛؾق ٝپبیساض زض ز 1990 ٝٞقطٚؿ ٌطزیس .چبِفٞب  ٚتجقبت پیف
ضٚی خٟب٘ی قسٖ زض پی٘ٛس ثب آضاء ضٚیىطزٞبی اختٕبفی ث ٝتٛؾق ٝثبفث تٛخ ٝث٘ ٝمف ثرف ٔطزٔی  ٚاثقبز
ٔحّی تٛؾقٌ ٝطزیس  ٚزض ایٗ ٔیبٖ پػٞٚكٍطاٖ ٘ ٚؾطیٝپطزاظاٖ تٛؾقٔ ،ٝفبٞیٕی چ ٖٛخبٔقٔ ٝس٘ی ٔحّی،
حبوٕیت ٔحّی ،حىٕطا٘ی ذٛة  ٚتٛؾق ٝاختٕبفبت ٔحّی ضا ٔغطح وطز٘س .اظ ایٗ ض ،ٚضٚیىطز ٔحّیٌطایی ٚ
اختٕبؿ ٔحٛضی زض ؾبَٞبی اذیط  ٕٝٞحٛظٜٞبی تٛؾق ٝضا زض٘ٛضزیس ٜاؾت .زض ٘تید ٝایٗ ٚلبیـٔ ،ؿبئُ ظیؿت
ٔحیغی زض ؾغحی پبییٗتط  ٚزض حس ٔٙبعك ٔحّی ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌطفتٙٔ .بعك ٔحّی اظ تطویت ؾبوٙبٖ ٚ
ٔحیظ ؾى٘ٛتی قبٖ ثٚ ٝخٛز آٔس ٚ ٜتحت تأثیط فبزات ؾى٘ٛتی  ٚظ٘سٌی ؾبوٙبٖ لطاض زاضز .پؽ اظ آٖ ویفیت
ٔحیظ ؾى٘ٛت ث ٝتسضیح خبی ذٛز ضا زض ٔیبٖ ؾبیط ٔغبِقبت  ٚخٙجٞٝبی ٔغبِقبتی ویفیت ظ٘سٌی ثبظ ٕ٘ٛز.
اٌطچ ٝزض حبَ حبضط ٔجبحث ویفیت ٔحیظ ظیؿت زض ؾغح والٖ ٛٙٞظ ٘ ٓٞیع ٔحُ ثحث اؾت ،أب ثٟجٛز ٚ
حفؼ ویفیت ٔحیظ ظیؿت ٔؿى٘ٛی ٘یع خٙجٝای حیبتی یبفت .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ اؾت و ٝإٞیت عجیقت ذبل
1- ISEW= Index of Sustainable Economic Welfare
2- PQLI= Physical Quality of Life Index
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ٔحیظ ٔؿى٘ٛی ثبفث افعایف ٘مف ٔحیظٞبی ؾى٘ٛتی قٟطی ثٝفٛٙاٖ ظیؿتٍب ٜانّی ا٘ؿبٖ إٞیتی حیبتی
یبفت ٚ ٝافطاز ظیبزی ضا تحت تأثیط ذٛز زاضز (وٛوجی.)76-77 :1386 ،
آضظٚی ثٟجٛز «ویفیت ظ٘سٌی» زض ٔىب٘ی ٔكرم  ٚثطای قرم یب ٌطٔ ٜٚكرم ،وب٘ ٖٛتٛخٕٟٔ ٝی
ثطای ثط٘بٔٝضیعاٖ اؾتٕٞ .چٙیٗ ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝالساْ ث ٝثط٘بٔٝضیعی ثهٛضت فقبِیتی فٕٔٛی ٍٕٞ ٚب٘ی ،ثٝ
عٛض ثبِمٜٛای ٔیتٛا٘س ویفیت ظ٘سٌی قٟط٘ٚساٖ ضا ثٚٝخٛز آٚضز .ثط٘بٔٝضیعاٖ قٟطی ،زِٚتٕطزاٖ ،ؾیبؾتٔساضاٖ،
ؾبظٔبٖٞبی غیطزِٚتی ٘ ٚیع فٕٔ ْٛطزْ ٔیوٛقٙس تب فطآیٙس  ٚذطٚخیٞبی ثط٘بٔٝضیعی ضا ،زض خٟت تغییط
قطایظ  ٚثبال ثطزٖ ویفیت ظ٘سٌی تحت تأثیط لطاض زٙٞس  ٚوبِجس ٔ ٚحیظ اختٕبفی ضا فطا ٓٞوٙٙس و ٝزض آٖ
ویفیت ظ٘سٌی اضتمبء یبثس .اؾتفبز ٜاظ ٔف ْٟٛویفیت ظ٘سٌی قٟطی زض ثط٘بٔٝضیعی قٟطی حسالُ ٔیتٛا٘س زض زٚ
ٔطحّ ٝاظ فطآیٙس ثط٘بٔٝضیعی ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ثٍیطزٔ .طحّ ٝا َٚخبیی اؾت و ٝثط٘بٔٝضیعاٖ ٔیذٛاٙٞس
چكٓا٘ساظ نحیح  ٚلبثُ اعٕیٙب٘ی اظ ٚضقیت ٔٛخٛز قٟط زاقت ٝثبقٙس .زض ٚالـ زض ایٗ ٔطحّ ٝثط٘بٔٝضیعاٖ زض
پی آٖ ٞؿتٙس تب اِٛٚیتٞب ٔ ٚؿبئّی ضا و ٝاظ إٞیت ثیفتطی ثطذٛضزاض ٞؿتٙس ،ثٝعٛض ٚیػٛٔ ٜضز تٛخ ٝلطاض
ثسٙٞس ،و ٝثطضؾی اثقبز ٔرتّف ویفیت ظ٘سٌی قٟطی ٔیتٛا٘س ضإٙٞبی ٔٙبؾجی ثطای آٖٞب زض ایٗ ٔطحّٝ
ثبقسٔ .طحّ ٝز ْٚخبیی اؾت و ٝثط٘بٔٞٝب  ٚپطٚغٜٞب ٔیثبیؿت ٔٛضز اضظیبثی لطاض ثٍیط٘س تب ؾٛزٔٙسی  ٚوبضآیی
آٖٞب تبییس قٛز .زض ایٗ ٔطحّ٘ ٝیع ثطضؾی اثطاتی و ٝایٗ ثط٘بٔٞٝب  ٚپطٚغٜٞب ثط ضٚی اثقبز ٔرتّف ویفیت
ظ٘سٌی قٟطی ٔیتٛا٘ٙس زاقت ٝثبقٙس ،ضإٙٞبی ٔٙبؾجی ضا ثطای ثط٘بٔٝضیعاٖ  ٚتهٕیٌٓیطاٖ ثٚ ٝخٛز ٔیآٚضز.
زض ٚالـ ثط٘بٔٞٝب  ٚپطٚغٜٞبیی ٔی تٛا٘س ؾٛزٔٙسی  ٚوبضایی زاقت ٝثبقس و ٝزض ٟ٘بیت ٔٙدط ث ٝثبال ثطزٖ ویفیت
ظ٘سٌی قٟطی قٛز  ٚث ٝذهٛل ثطذی اثقبز آٖ ضا و ٝثیكتط ٔٛضز تٛخ ٝثط٘بٔٝضیعاٖ قٟطی ٔیثبقس ،اضتمبء
زٞس (ِغفی.) 68-69 :1388 ،
ثب ٔطٚض ٔغبِقبت ا٘دبْ قس ٜزض ظٔی ٝٙویفیت ظ٘سٌی قٟطی ثٚ ٝضٛح زیسٔ ٜیقٛز و ٝایٗ ٔؿبِ ٝوٝ
ویفیت ظ٘سٌی قٟطی زاضای اخعای ٔرتّفی ٔیثبقسٛٔ ،ضز تأییس ٔحممبٖ لطاض ٌطفت ٝاؾتٔ .حممبٖ زض
پػٞٚفٞبی ذٛز ثط ضٚی ویفیت ظ٘سٌی قٟطی ث ٝعٛض وّی اخعای تب حس ظیبزی ٔكبث ٝضا ثٝفٛٙاٖ اثقبز
ٔرتّف ویفیت ظ٘سٌی قٟطی ا٘تربة وطزٜا٘س ِٚی قبذمٞبیی و ٝثطای ؾٙدف ایٗ اخعا زض ٘ؾط ٌطفتٝا٘س،
ٔتفبٚت ٔیثبقس .خس َٚقٕبض )2( ٜخٙجٞٝبی ٔرتّف ویفیت ظ٘سٌی قٟطی و ٝتٛؾظ پػٞٚكٍطاٖ ٔرتّف
ا٘تربة قس ٜاؾت ،ضا ٘كبٖ ٔیزٞس.
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جذيل ( :)2جىبٍ َای کیفیت زوذگی ضُری در پژيَصَای مختلف
جٌثِّاي ويفيت صًذگي ضْشي تِ واس سفتِ دس تحميك

هٌثغ

(ليَ)1976،1
(تَيش ٍ ساٍاگَ)1981،2
تلَهىَييست،تشگش ٍ
َّيي()1988،3استَس ٍ لَى)1992،4
(صَفياى)1993،5

 -1التصاد  -2سياست -3هحيط صيست - 4اجتواع  -5آهَصش
-1آب ٍ َّا -2هسىي -3هحيط صيست ٍ تْذاضت - 4جشم -5حول ًٍمل - 6آهَصش ٌّ- 7ش  - 8تفشيح  -9التصاد
ً -1ضٍالت جَي  - 2تؼذاد سٍصّاي گشم  - 3تؼذاد سٍصّاي سشد - 4سطَتت  -5سشػت تاد  -6تاتص آفتاب
-7ساحل  - 8جشم ً -9سثت هؼلن تِ ضاگشد -10رسات هؼلك -11هَاد صايذ
اهٌيت ػوَهي ّ-2ضيٌِ خَسان  -3فضاي صًذگي  - 4استاًذاسد هسىي
 -5استثاطات -6آهَصش  -7تْذاضت ػوَهي -8آساهص  -9جشياى تشافيه َّ - 10اي پان

(يَ اى دي پي)1994،6

 -1اهيذ تِ صًذگي ً -2شخ تيسَادي تضسگساالى  -3هتَسط لذست خشيذ

(پشٍتاسٌىَ)1997،7

 -1دسآهذ هاّاًِ ّش ضخص  -2تَصيغ دسآهذ  - 3هخاسج خَسان هاّاًِ

ز ٚزؾت ٝقبذم زض ؾٙدف ویفیت ظ٘سٌی قٟطی ثیكتط ٔٛضز تٛافك نبحت٘ؾطاٖ لطاض ٌطفتٝا٘س .زؾتٝ
ا َٚقبذمٞبی فیٙی ٔیثبقٙس و ٝاقبض ٜث ٝخٙجٞٝبی فیٙی  ٚلبثُ ِٕؽ ظ٘سٌی قٟطی زاض٘س  ٚزض اثقبز
ٔرتّف لبِت تقطیف ٔیثبقٙس .اظ خّٕٔ ٝیتٛاٖ ث ٝتقساز ثیٕبضؾتبٖٞبی یه قٟط٘ ،طخ ثیىبضی ،تقساز ٚلٛؿ
خطْٔ ،یعاٖ فضبٞبی ؾجع قٟطی  ... ٚاقبض ٜوطز .زؾت ٝز ْٚقبذمٞبی شٙٞی ٔیثبقٙس و ٝؾقی زاض٘س ٔیعاٖ
ضضبیتٔٙسی  ٚضفب ٜقٟط٘ٚساٖ ضا اظ خٙجٞٝبی ٔرتّف قٟطی وٕی  ٚلبثُ ا٘ساظٌٜیطی وٙٙس .اظ خّٕ ٝایٗ
قبذمٞب ٔیتٛاٖ ثٔ ٝیعاٖ ضضبیتٔٙسی قٟط٘ٚساٖ اظ ذسٔبت ثٟساقتی  ٚزضٔب٘ی قٟطیٔ ،یعاٖ ضضبیتٔٙسی
اظ زؾتطؾی ث ٝاقتغبَٔ ،یعاٖ ضضبیتٔٙسی اظ أٙیت قٟطی ٔ ٚیعاٖ ضضبیتٔٙسی اظ زؾتطؾی ث ٝفضبٞبی
ؾجع قٟطی اقبض ٜوطز .ثبتٛخ ٝث ٝایٗ ز ٚزؾت ٝقبذم زض ؾٙدف ویفیت ظ٘سٌی قٟطی و ٝتمطیجبً ٔٛضز تٛافك
اوثط نبحت٘ؾطاٖ لطاض ٌطفت ٝاؾت ،زض ازثیبت ٔغطٚح ٝزض ایٗ ظٔی ٝٙز ٚضٚیىطز انّی زض ؾٙدف ویفیت
ظ٘سٌی قٟطی ٚخٛز زاضز؛ ضٚیىطز ا َٚو ٝاظ آٖ ثب فٛٙاٖ ؾٙدف ویفیت ظ٘سٌی قٟطی فیٙی ٘بْ ثطزٔ ٜیقٛز
 ٚضٚیىطز ز ْٚو ٝاظ آٖ ثب فٛٙاٖ ؾٙدف ویفیت ظ٘سٌی قٟطی شٙٞی ٘بْ ثطزٔ ٜیقٛز .زض ضٚیىطز ا َٚثب
اؾتفبز ٜاظ قبذمٞبی فیٙی ،ویفیت ظ٘سٌی قٟطی ٔٛضز ؾٙدف  ٚاضظیبثی لطاض ٔیٌیطز ٔ ٚیعاٖ ضضبیتٔٙسی
قٟط٘ٚساٖ اظ خٙجٞٝبی ٔرتّف ظ٘سٌی قٟطی ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٕ٘یٌیطز .زض ایٗ ضٚیىطز اظ زازٜٞبی ثب٘ٛیٝ
ثطای تسٚیٗ قبذمٞب اؾتفبزٔ ٜیقٛز  ٚتب حس ظیبزی ث ٝآٔبضٌیطیٞبی ا٘دبْ قس ٜاظ قٟط زض ؾبَٞبی ٔرتّف
1- Liu
2- Boyer&Savageau
3- Blomquist, Berger & Hoehn
4-Stover & Leven
5- Sufian
6-UNDP
7- Protassenko
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ٚاثؿتٔ ٝیثبقس .زض ضٚیىطز ز ْٚثب اؾتفبز ٜاظ قبذمٞبی شٙٞی ،ویفیت ظ٘سٌی قٟطی ٔٛضز ؾٙدف  ٚاضظیبثی
لطاض ٔیٌیطز .زض ایٗ ضٚیىطز ثٝخبی اؾتفبز ٜاظ زازٜٞبی ثب٘ٛی ،ٝقٟط٘ٚساٖ ثٝعٛض ٔؿتمیٓ (اظ عطیك پطؾكٙبٔ،ٝ
ٔهبحجٛٔ )ٝضز تحّیُ لطاض ٌطفتٔ ٚ ٝیعاٖ ضضبیتٔٙسی آٖٞب اظ خٙجٞٝبی ٔرتّف ظ٘سٌی قٟطی ثطضؾی
ٔیقٛز .ؾٙدف ویفیت ظ٘سٌی قٟطی ثب اؾتفبز ٜاظ ایٗ ضٚیىطز ٔكىُ تط ثٛزٚ ٚ ٜلت ٞ ٚعی ٝٙثیفتطی ضا
٘ؿجت ث ٝضٚیىطز ا ،َٚث ٝذٛز اذتهبل ٔیزٞس؛ ِیىٗ ٘تبیح حبنُ اظ آٖ ٔٙغمیتط ثٛز ٚ ٜثیكتط ثٚ ٝالقیت
٘عزیه ٔیثبقس (ِغفی.)75 :1388 ،
ثب تٛخ ٝث ٝازثیبت ٘ؾطی تحمیك  ٚپػٞٚفٞبی زاذّی  ٚذبضخی ٔطتجظ ثب ٔٛضٛؿٔ ،یتٛاٖ ٔسَ ثٔٛی
ؾبظی قسِٛٔ ٜفٞٝبی ؾطٔبی ٝاختٕبفی  ٚضضبیت اظویفیت ظ٘سٌی ضا زض ؾغح ٔحّ ٝزض قىُ قٕبض٘ )1( ٜكبٖ
زاز.
سرمایه اجتماعی
ضثىِ سٍاتط اجتواػي

سضايت اص ويفيت صًذگي
هيضاى دستشسي ٍ
ويفيت خذهات

اًسجام
ويفيت للوشٍ
صًذگي
اػتواد
سشصًذگي هحلِ
هطاسوت اجتواػي

ضکل ( :)1مذل مؤلفٍ َای سرمایٍ اجتماعی ي رضایت ازکیفیت زوذگی در سطح محلٍ

ريش

ضٚـ تحمیك ثط حؿت ٞسف وبضثطزی  ٚثط حؿت ٌطزاٚضی زازٜٞب تطویجی اؾت .اثعاض تحمیك حبضط
پطؾكٙبٔٔ ٝیثبقس و ٝحبٚی ؾٛاالت ٔحمك ؾبذت ٚ ٝاؾتب٘ساضز ٔیثبقس .خبٔق ٝآٔبضی ضا قٟط٘ٚساٖ ثبالی 18
ؾبَ ؾبوٗ زض زٔ ٚحّ ٝؾّغبٖ ٔیطاحٕس  ٚفیٗ وبقبٖ تكىیُ ٔیزٙٞس .ثط اؾبؼ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی وٛوطاٖ تقساز
٘ 446فط اظ ؾبو ٙیٗ ایٗ زٔ ٚحّ ٝث ٝفٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛا٘تربة ٌطزیسٛٔ ٚ ٜضز ٔهبحجٚ ٝالـ قس٘س .ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی
تهبزفی ٔٙؾٓ ثٛز ٜاؾت؛ ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝزض ٞط ٔحُ تقسازی ثّٛن اظ ٔحالت ٔرتّف ثغٛض تهبزفی ا٘تربة
ٕٞٝ٘ٛ٘ ٚب ثط اؾبؼ یه عطح ٔكرم اظ زاذُ ثّٛنٞب ا٘تربة قس٘س .اثعاض ٌطزآٚضی اعالفبت ،پطؾكٙبٔٝ
ٔحمك ؾبذت ٝاؾت و ٝافتجبض آٖ ث ٝقىُ افتجبض نٛضی تٛؾظ ٔترههیٗ حٛظ ٜفّ ْٛاختٕبفی تبییس قسٚ ٜ
پبیبیی آٖ ثب اؾتفبز ٜاظ آظٔ ٖٛآِفبی وط٘ٚجبخ ٔحبؾجٌ ٝطزیس ؤ ٝمساض ایٗ آظٔ ٖٛث ٝتطتیت ثطای ٔتغیط قجىٝ
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ضٚاثظ اختٕبفی (ٔ ،)0/67تغیط ٔكبضوت (ٔ ،)0/70تغیط افتٕبز (ٔ ،)0/85تغیط ا٘ؿدبْ (ٔ ،)0/74تغیط زؾتطؾی ٚ
ویفیت ذسٔبت ٔحّٔ ،)0/71( ٝتغیط ویفیت لّٕط ٚظ٘سٌی (ٔ ٚ )0/80تغیط ؾطظ٘سٌی ٔحّٔ )0/70( ٝحبؾجٝ
ٌطزیس و ٝایٗ اضلبْ ٘كبٖ اظ ٔٙبؾجت پبیبیی اثعاض تحمیك زاضز.
زض پػٞٚف حبضط ٔتغیط ٚاثؿت ٝتحمیك (ٔیعاٖ ضضبیت اظ ویفیت ٔحّ )ٝؾبظٜای ؾٚ ٝخٟی ثٛز ٜو ٝحبنُ
ثطضؾی زلیك ازثیبت ٘ؾطی پػٞٚف اؾت .ایٗ ؾٚ ٝخ ٝفجبضتٙس اظٔ :یعاٖ زؾتطؾی  ٚویفیت ذسٔبت ،ویفیت
لّٕط ٚظ٘سٌی  ٚؾطظ٘سٌی ٔحّ .ٝخٟت ؾٙدف ٔیعاٖ زؾتطؾی  ٚویفیت ذسٔبت ٔحّ 14 ٝؾٛاَ زض لبِت
عیف  5زضخ ٝای ِیىطت ٔغطح قس و ٝزض ٟ٘بیت ثب تدٕیـ ٕ٘طات ؾٛاالت  ٚتمؿیٓ آٖ ثط تقساز ؾٛاالت ()14
ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘طٞ ٜط فطز ثطای ٔتغیط ٔیعاٖ زؾتطؾی  ٚویفیت ذسٔبت ٔحّٔ ٝحبؾج ٝقس و ٝایٗ ٔیبٍ٘یٗٞب ٔبثیٗ
اضلبْ ( 1ثٔٝقٙبی وٓتطیٗ ٔیعاٖ ویفیت) ( 5 ٚثٔ ٝقٙبی ثیفتطیٗ ٔیعاٖ ویفیت) لطاض ٌطفتٙس .ایٗ ؾٛاالت
حبٚی ٘ؾطات پبؾدٌٛیبٖ زض ٔٛضز زؾتطؾی افطاز ٔحُ ثٔ ٝطاوع ذسٔبتی ،ظیطؾبذتٞب ،قجى ٝضاٜٞب ٔیثبقس.
خٟت ؾٙدف ٔتغیط ویفیت لّٕط ٚظ٘سٌی ٘یع  12ؾٛاَ زض لبِت ٔمیبؼ ِیىطت  5زضخ ٝای عطح ٌطزیس وٝ
حسالُ  ٚحساوثط ٕ٘طات ایٗ ٔتغیط ٘یع ث ٝتطتیت ٔ 5 ٚ 1یثبقس .ایٗ ؾٛاالت حبٚی ٘ؾط پبؾرٍٛیبٖ زض ٔٛضز
ٚضقیت وّی التهبزی -اختٕبفی ٔحُ ظ٘سٌیقبٖ اظ لجیُ قبذم فمطٔ ،یعاٖ ٘بثطاثطی ،أٙیت اؾت .ثطای
ؾٙدف ٔتغیط ؾطظ٘سٌی  9ؾٛاَ زض لبِت ٔمیبؼ  5زضخٝای ِیىطت ثب حسالُ ٕ٘طات  ٚ1حساوثط  5عطح
ٌطزیس .ایٗ ؾٛاالت حبٚی ٘ؾط پبؾرٍٛیبٖ زض ٔٛضز ٔیعاٖ حضٛض  ٚنٕیٕیت پبؾرٍٛیبٖٔ ،یعاٖ ٔكبضوت زض
فقبِیت ٞبی خٕقی ٔ ... ٚیثبقس.
ٔتغیط ٔؿتمُ تحمیك حبضط (ؾطٔبی ٝاختٕبفی) ؾبظٜای چٟبض ٚخٟی ثٛز ٜو ٝحبنُ ثطضؾی زلیك
ازثیبت ٘ؾطی تحمیك اؾت .ایٗ چٟبض ٚخ ٝفجبضتٙس اظ :قجى ٝضٚاثظ اختٕبفی ،ا٘ؿدبْ ،افتٕبز ٔ ٚكبضوت
اختٕبفیٔ .تغیط قجى ٝضٚاثظ اختٕبفی زض زٚ ٚخ ٝضٚاثظ فطزی  ٚخٕقی ؾٙدیس ٜقس ٜاؾت و ٝثطای ؾٙدف
ضٚاثظ فطزی تقساز افطازی و ٝفطز اظ ثیٗ زٚؾتبٖ ٕٞ ٚؿبیٍبٖ ٕٞ ٚىبضاٖ ذٛز زاضای ضٚاثظ ٘عزیه ٚ
نٕیٕب٘ ٝاؾت ،ث ٝاضبفٔ ٝست ظٔبٖ ایٗ ضٚاثظ ٔ ٚیعاٖ آٖ ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌطفت ٝاؾت .زض ضٚاثظ خٕقی ٔیعاٖ
ٔ ٚست فضٛیت فطز قجىٞٝبی ضٚاثظ خٕقی اظ لجیُ فضٛیت زض ا٘دٕٗٞب  ٚانٙبف ث ٝاضبف ٝتقساز افطازی وٝ
زض ایٗ قجىٞٝب فضٛیت زاض٘س ث ٝفٛٙاٖ ٘كبٍ٘ط قجى ٝضٚاثظ خٕقی ٔس ٘ؾط ٚالـ قس ٜاؾت .زض ٟ٘بیت ثب
تدٕیـ قجى ٝضٚاثظ فطزی  ٚخٕقی ٔیعاٖ ٕ٘ ٚط ٜقجى ٝضٚاثظ پبؾرٍٛیبٖ ٔحبؾج ٝقس ٜاؾت .ثطای ث ٝزؾت
آٚضزٖ ٕ٘ط ٜقجى ٝضٚاثظ زٛ٘ ٚؿ ؾٛاَ ٔغطح قس .ثطای وؿت تقساز افطاز ٔٛخٛز زض قجى ٝضٚاثظ یه ؾٛاَ ثبظ
پبؾد پطؾیس ٜقس و ٝپبؾدٌٛیبٖ تقساز افطاز ضا ث ٝقىُ یه ٕ٘ط ٜفبنّٝای ثبظٌٔ ٛیوطز٘س  ٚثطای پبؾد ثٝ
ٔیعاٖ ٔ ٚست ظٔبٖ اضتجبط ٘یع ؾٛاالت زض لبِت عیف ِیىطت  5زضخٝای  ٚث ٝقىُ ٔمیبؼ تطتیجی ٔغطح

113

هطالعات علوم اجتواعی ایراى ،سال شانسدهن ،شواره شصت و دوم ،پاییس 8931

قس٘س و ٝزض ایٗ ٔمیبؼ ضلٓ  1ثٔ ٝقٙبی اضتجبط ذیّی ضقیف  5 ٚثٔ ٝقٙبی اضتجبط ذیّی لٛی ٔیثبقس  ٚافساز
ٔبثیٗ ایٗ ز ٚفسز ٔیعاٖ ضٚاثظ ضقیفٔ ،تٛؾظ  ٚلٛی ضا ٔكرم ٔیوٙس.
ٔتغیط ٔكبضوت ثب چٟبض ؾٛاَ زض لبِت ٔمیبؼ پٙح زضخٝای ِیىطت ثب زأ ٝٙپبؾدٞبی ( -5تمطیجبً ٕٞیكٝ
قطوت ٔیو -4 .ٓٙاغّت قطوت ٔیوٌٍٟ -3 .ٓٙبٞی قطوت ٔیو -2 .ٓٙث٘ ٝسضت قطوت ٔیوٞ -1 .ٓٙیچ
ٌب ٜقطوت ٕ٘ی و )ٓٙپطؾیس ٜقس٘س .زض ایٗ چٟبض ؾٛاَ اظ پبؾرٍٛیبٖ ذٛاؾت ٝقسٔ ٜیعاٖ ٔكبضوت ذٛزقبٖ ضا
زض فقبِیتٞبی فبْإِٙفقٔ ،ٝطاؾٓ ّّٔیٔ ،طاؾٓ ٔصٞجی  ٚتدٕقبت افتطاضی ٔغطح ٕ٘بیٙسٔ .تغیط ا٘ؿدبْ ثب ؾٝ
ثقس تقّك ذبعط ،اضظـٞبی خٕقی  ٚتٕبیُ ثٔ ٝكبضوت زض وبضٞبی خٕقی اظ  6ؾٛاَ تكىیُ یبفت ٝو ٝزض لبِت
ٔمیبؼ ِیىطت ( -5وبٔالً ٔٛافمٓ -4 ،تب حسٚزی ٔٛافمٓ -3 ،ثی٘ؾطٔ -2 ،ربِفٓ -1 ٚ ،وبٔالً ٔربِفٓ) ٔغطح
قسٜا٘س .ایٗ ؾٛاالت فجبضتٙس اظ :ثٔ ٝحّٝای و ٝزض آٖ ظ٘سٌی ٔیو ٓٙاحؿبؼ تقّك ٔیو ،ٓٙزض نٛضت ٔؿبفس
ثٛزٖ  ٕٝٞقطایظ حبضط ث ٝتطن ٔحّ ٝذٛزْ ٘یؿتٓ ،ذٛزْ ضا ٘ؿجت ثٕٞ ٝؿبیٍب٘ٓ ٔتقٟس ٔیزا٘ٓ ٗٔ ،ثٝ
فٛٙاٖ یه ایطا٘ی ٘ؿجت ث ٝاضظـٞبی ّّٔی ذٛز احؿبؼ زیٗ ٔیو ،ٓٙثٝفٛٙاٖ یه فطز ٔتسیٗ ٘ؿجت ثٝ
اضظـٞبی زیٙی ذٛز احؿبؼ زیٗ ٔیو ،ٓٙزٚؾت زاضْ زض فقبِیتٞبی خٕقی ٌ ٚطٞٚی و ٝث٘ ٝفـ  ٕٝٞاؾت
ٔكبضوت زاقت ٝثبقٓ.
ٔتغیط افتٕبز اظ ز ٚثقس افتٕبز ث ٝافطاز  ٚافتٕبز ٟ٘بزی تكىیُ یبفت ٝاؾت و ٝزض لبِت  7ؾٛاَ افتٕبز
پبؾدٌٛی بٖ ٘ؿجت ثٕٞ ٝؿبیٍبٖ ،زٚؾتبٖٕٞ ،ىبضاٖ ،زِٚت ،ل ٜٛلضبئیٔ ،ٝدّؽ ٟ٘ ٚبزٞبی ٔحّی زض لبِت
عیف پٙح زضخٝای ِیىطت ( -5وبٔالً افتٕبز زاضْ-4 ،تبحسٚز ظیبزی افتٕبز زاضْ -3 ،وٕبثیف افتٕبز زاضْ-2 ،
افتٕبز وٕی زاضْ  -1 ٚانالً افتٕبز ٘ساضْ) ٔٛضز پطؾف لطاض ٌطفتٔ .تغیط ؾطٔبی ٝاختٕبفی حبنُ تطویت
ٕ٘طات وؿت قس ٜاظ چٟبض ثقس قجى ٝضٚاثظ ،ا٘ؿدبْٔ ،كبضوت  ٚافتٕبز ٔیثبقس.
خٟت تدعی ٚ ٝتحّیُ اعالفبت اظ خسا َٚفطاٚا٘ی ٕٛ٘ ٚزاضٞبی آٔبضی خٟت تٛنیف ٘یٕطخ تٛظیـ
ٔتغیطٞبی تحمیك  ٚخٟت آظٔ ٖٛفطضیٞٝبی تحمیك اظ آظٔ ٖٛتفبٚت ٔیبٍ٘یٗٞب ثطای زٔ ٕٝ٘ٛ٘ ٚؿتمُ ،آظٖٔٛ
ٕٞجؿتٍی پیطؾٔ ٚ ٖٛسَؾبظی ٔقبزالت ؾبذتبضی اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
یافتٍَا

یافتههای توصیفی؛ ثطضؾی ٘یٕطخ پبؾدٌٛیبٖ ٘كبٖ ٔیزٞس و٘179 ٝفط ( 40/1زضنس) ضا ظ٘بٖ ٚ
٘212فط ( 47/5زضنس) ضا ٔطزاٖ تكىیُ ٔیزٙٞس  ٚخٙؿیت ٘ 55فط اظ پبؾدٌٛیبٖ زض پطؾف٘بٔ ٝشوط ٘كسٜ
اؾتٔ .یبٍ٘یٗ ؾٙی پبؾدٌٛیبٖ  32/08ؾبَ ٔیثبقس٘ 158 .فط ( 35/4زضنس) اظ پبؾدٌٛیبٖ ٔدطز ٘ 233 ٚفط
( 52/2زضنس) ٔتأ ُٞثٛزٜا٘س ٘ 55 ٚفط اظ پبؾرٍٛیبٖ ٚضقیت تأ ُٞذٛز ضا شوط ٘ىطزٜا٘س .ثیفتطیٗ ٔیعاٖ
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تحهیالت ٔطثٛط ث ٝافطاز ِیؿب٘ؽ ثب ٘ 119فط ( 26/7زضنس) ٔیثبقس٘ 221 .فط ( 49/6زضنس) زاضای تحهیالت
ظیط ِیؿب٘ؽ ٘ 45 ٚفط (10/1زضنس) زاضای تحهیالت ثبالی ِیؿب٘ؽ ٞؿتٙس ٘ 61 ٚفط ٔیعاٖ تحهیالت ذٛز ضا
شوط ٘ىطزٜا٘س .اظ ٘ؾط ٚضقیت قغّی٘ 212 ،فط (47/5زضنس) اظ پبؾدٌٛیبٖ قبغُ٘ 71،فط ( 15/9زضنس)
ثیىبض٘ 43،فط ( 9/6زضنس) ذب٘ٝزاض ٘ 36 ٚفط ( 8/1زضنس) ٌعی ٝٙؾبیط ٔٛاضز ضا ا٘تربة وطزٜا٘س ٘ 84 ٚفط قغُ
ذٛز ضا شوط ٘ىطزٜا٘س٘ 200 .فط (44/8زضنس) اظ پبؾدٌٛیبٖ ؾبوٗ ٔحّ ٝؾّغبٖ ٔیطاحٕس ٘ 246 ٚفط
(55/2زضنس) ؾبوٗ ٔحّ ٝفیٗ ثٛزٜا٘سٔ .یبٍ٘یٗ ٔست ظٔبٖ ؾى٘ٛت زض ٔحّ 9/95 ٝؾبَ ثب ا٘حطاف ٔقیبض 8/61
ثٛز ٜاؾت.
زض خس َٚقٕبضٚ )3( ٜضقیت وّی ٔتغیطٞبی تحمیك ٘كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت٘ .تبیح ایٗ خس َٚحبٚی اثقبز
فطفی  ٚذٛز ٔتغیطٞبی تحمیك ٔیثبقس٘ .تبیح ایٗ خس٘ َٚكبٖ ٔیزٞسٔ ،یبٍ٘یٗ ٕ٘ط ٜضٚاثظ اختٕبفی
پبؾرٍٛیبٖ  4ثب ا٘حطاف ٔقیبض ٔ 4/34یثبقسٔ .یبٍ٘یٗ ٕ٘ط ٜا٘ؿدبْ اختٕبفی ٔ 4/05یثبقس و ٝایٗ ٔمساض زض
ٔمبثُ حساوثط ٕ٘ط ٜایٗ ٔمیبؼ و ٝضلٓ  5ثٛز ،ٜضلٓ ٔٙبؾجی ٔیثبقسٔ .یبٍ٘یٗ افتٕبز اختٕبفی ٔ 3/63ی ثبقس
و ٝایٗ ضلٓ ثبالی ٔتٛؾظ عیف ثٛز ٚ ٜاظ ٚضقیت ٔٙبؾت افتٕبز اختٕبفی حىبیت ٔیوٙسٔ .یبٍ٘یٗ ٔیعاٖ
ٔكبضوت  ٓٞثب ٔمساض ٔ 3/78مساض ٔٙبؾجی ٔحؿٛة ٔیقٛز .پبؾرٍٛیبٖ اظ ویفیت ذسٔبت  ٚزؾتطؾی ٔحّٝ
ذٛز ثغٛض ٔیبٍ٘یٗ ث ٝا٘ساظ 2/98 ٜاظ  5ضضبیت زاض٘س .ویفیت لّٕط ٚظ٘سٌی ضا ث ٝعٛض ٔیبٍ٘یٗ  3/09اظ ٚ 5
ٔیعاٖ ؾطظ٘سٌی ٔحُ ظ٘سٌی ذٛز ضا  3/21اظ  5اضظیبثی ٕ٘ٛزٜا٘س و ٝایٗ ٔمبزیط ٔ ٓٞمبزیط ٔٙبؾجی ٞؿتٙس.
ثٝعٛض وّی ٔیبٍ٘یٗ ٔیعاٖ ضضبیت پبؾرٍٛیبٖ اظ ویفیت ٔحّٔ ٚ 3/09 ٝیعاٖ ؾطٔبی ٝاختٕبفی ٔحّ3/88 ٝ
ٔیثبقس.
جذيل ( :)3تًصیف يضعیت کلی متغیرَای تحقیق
تؼذاد

حذالل

حذاوثش

هياًگيي

اًحشاف هؼياس

ضثىِ سٍاتط اجتواػي

446

0/00

15/13

4/0017

4/34699

اًسجام اجتواػي

446

0/00

5/00

4/0572

0/74429

اػتواد اجتواػي

446

0/00

5/00

3/6385

0/83607

هطاسوت اجتواػي

439

1/00

5/00

3/7853

0/91687

دستشسي ٍ ويفيت خذهات هحلِ

377

1/36

4/71

2/9894

0/54233

ويفيت للوشٍ صًذگي

415

1/00

5/00

3/0934

0/64167

سشصًذگي

394

1/33

5/00

3/2118

0/61417

سضايت ولي اص ويفيت هحلِ

327

1/70

4/73

3/0987

0/48449

سشهايِ اجتواػي ولي

439

1/43

7/20

3/8807

1/32203

یافتههای تبیینی؛ خٟت آظٔ ٖٛفطضی ٝا َٚاظ آظٔ ٖٛتفبٚت ٔیبٍ٘یٗ زٔ ٕٝ٘ٛ٘ ٚؿتمُ اؾتفبزٌ ٜطزیس
و٘ ٝتبیح ایٗ آظٔ ٖٛزض خس َٚقٕبض )4( ٜلبثُ ٔكبٞسٔ ٜیثبقسٕٞ .بٌٖ ٝ٘ٛو ٝاضلبْ خس٘ َٚكبٖ ٔیزٞس اظ
٘ؾط «ٔیعاٖ زؾتطؾی  ٚویفیت ذسٔبت»ٔ ،حّ ٝؾّغبٖ ٔیط احٕس ثب ٔیبٍ٘یٗ  2/71ث ٝعطظ ٔقٙیزاضی وٓتط اظ
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ٔحّ ٝفیٗ ثب ٔیبٍ٘یٗ  3/19اؾت ( .)t= -9/856 ٚ df= 372 ٚ p=0/000ثٙبثطایٗ ٔی تٛاٖ ازفب ٕ٘ٛز وٝ
ٔیعاٖ ضضبیت پبؾدٌٛیبٖ اظ ویفیت ذسٔبت  ٚزؾتطؾی زض ٔحّ ٝفیٗ ثٟتط اظ ٔحّ ٝؾّغبٖ ٔیط احٕس ثٛزٜ
اؾت .زض ظیط ٔمیبؼ «ویفیت لّٕط ٚظ٘سٌی» تفبٚت ٔیبٍ٘یٗ زٔ ٚحّ ٝؾّغبٖ ٔیطاحٕس ( ٚ )2/84فیٗ ()3/28
اظ ٘ؾط آٔبضی یه تفبٚت ٔقٙیزاض اؾت ( .)t= -7/192 ٚ df= 413 ٚ p=0/000پؽ ٔیتٛاٖ ازفب ٕ٘ٛز و ٝاظ
٘ؾط ویفیت ل ّٕط ٚظ٘سٌی ٚضقیت ٔحّ ٝفیٗ ٘ؿجت ثٔ ٝحّ ٝؾّغبٖ ٔیطاحٕس ثٟتط ثٛز ٜاؾت .زض ظیط ٔمیبؼ
«ؾطظ٘سٌی»  ٓٞاظ ٘ؾط آٔبضی تفبٚت ٔقٙیزاضی ثیٗ ٔحّ ٝؾّغبٖ ٔیطاحٕس ثب ٔیبٍ٘یٗ (ٔ ٚ )3/09حّ ٝفیٗ
ثب ٔیبٍ٘یٗ ( )3/29زیسٔ ٜیقٛز ( .)t= -3/104 ٚ df= 392 ٚ p=0/002پؽ زض ٔٛضز ایٗ ظیطٔمیبؼ ٓٞ
ٔیتٛاٖ ازفب ٕ٘ٛز و ٝیىی اظ ٔحالت ٔٛضز ثطضؾی ٔیبٍ٘یٙی ٔتفبٚت اظ زیٍطی زاضز .ثٝعٛضی و ٝؾبوٙیٗ
ٔحّ ٝفیٗ ؾطظ٘سٌی ٔحّ ٝذٛز ضا ثٟتط اظ ٔحّ ٝؾّغبٖ ٔیطاحٕس اضظیبثی ٕ٘ٛزٜا٘س .زض ٔٛضز ٔمیبؼ وّی
«ضضبیت اظ ویفیت ٔحّ »ٝو ٝتطویجی اظ ؾ ٝظیط ٔمیبؼ ٔصوٛض ٔیثبقسٔ ،مبیؿٔ ٝیبٍ٘یٗ زٔ ٚحّ٘ ٝكبٖ
ٔی زٞس و ٝتفبٚت ثیٗ ایٗ زٔ ٚحّ ٝاظ ٘ؾط ویفیت ٔحّی ثِ ٝحبػ آٔبضی ٔقٙیزاض ٔیثبقس؛ ثغٛضیؤ ٝیبٍ٘یٗ
ٔحّ ٝؾّغبٖ ٔیطاحٕس ( )2/84ثٔ ٝطاتت وٓتط اظ ٔیبٍ٘یٗ ٔحّ ٝفیٗ (ٔ )3/25یثبقس (df= 325 ٚ p=0/000
.) t=-8/240 ٚ
جذيل ( )4مقایسٍ میاوگیه ابعاد رضایت از کیفیت زوذگی در دي محلٍ سلطان میراحمذ ي فیه کاضان
اتؼاد ضثىِ سٍاتط فشدي

هياًگيي

اًحشاف هؼياس

همذاس t

دسجِ آصادي ()df

) (pسطح هؼٌي داسي

2/7125

0/43078

-9/856

372

0/000

0/52480
0/58215

-7/192

413

0/000

فيي)(N=235

3/2805

0/62300

سلطاى هيشاحوذ)(N=162

3/0981

0/58131

-3/104

392

0/002

فيي)(N=232

3/2912

0/62516

سلطاى هيشاحوذ)(N=124

2/8414

0/39642

-8/240

325

0/000

فيي)(N=203

3/2559

0/46655

ًام هحلِ

هيضاى دستشسي ٍ ويفيت

سلطاى هيشاحوذ )(N=162

خذهات

فيي )(N=215

3/1980

سلطاى هيشاحوذ )(N=180

2/8491

ويفيت للوشٍ صًذگي
سشصًذگي
ضثىِ سٍاتط فشدي ولي

فرضیه دوم :میان ابعاد متغیر سرمایه اجتماعی با ابعاد متغیر رضایت از کیفیت زندگی
رابطه وجود دارد.
خٟت آظٔ ٖٛفطضی ٝز ْٚاظ آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی پیطؾ ٖٛاؾتفبزٌ ٜطزیس و٘ ٝتبیح ٔبتطیؽ ٕٞجؿتٍی ٔتغیطٞب
زض خس َٚقٕبض٘ )5( ٜكبٖ زاز ٜقس ٜاؾت٘ .تبیح خس٘ َٚكبٖ ٔیزٞس تٕبٔی اثقبز ٔتغیط ؾطٔبی ٝاختٕبفی ثب
اثقبز ٔتغیط ضضبیت اظ ویفیت ظ٘سٌی زاضای اضتجبط ٔؿتمیٓ ٔ ٚقٙیزاض ٔیثبقس؛ ثٌٝ٘ٛ ٝای و٘ ٝكبٖ ٔیزٞس ثب
افعایف ٔیعاٖ ؾطٔبی ٝاختٕبفی ٔیتٛاٖ ا٘تؾبض زاقت و ٝضضبیت اظ ویفیت ظ٘سٌی ٔحّی ٘یع افعایف ذٛاٞس
یبفت  ٚثبِقىؽٕٞ .بٍ٘ ٝ٘ٛؤ ٝكرم اؾت ثیفتطیٗ ٔیعاٖ ٕٞجؿتٍی ضا ثب اثقبز ضضبیت اظ ویفیت ظ٘سٌی
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ٔحّٔ ،ٝتغیط افتٕبز اختٕبفی زاضز .ایٗ ٔتغیط ثب ٔتغیط زؾتطؾی  ٚویفیت ذسٔبت ثٔ ٝیعاٖ  ،0/308ثب ٔتغیط
ویفیت لّٕط ٚظ٘سٌی ثٔ ٝیعاٖ  ،0/355ثب ٔتغیط ؾطظ٘سٌی ثٔ ٝیعاٖ  ٚ 0/432ثب ٔتغیط وّی ویفیت ٔحّی
ٕٞ 0/429جؿتٍی زاضز  ٚتٕبٔی ٕٞجؿتٍیٞب ٘یع ٔثجت ثٛز ٚ ٜزض ؾغح ٔقٙبزاضی  0/000یه ضاثغٔ ٝقٙیزاض
ٔحؿٛة ٔیق٘ٛس.
جذيل ( :)5ماتریس َمبستگی متغیرَا ي ابعاد آنَا با یکذیگر
ضثىِ سٍاتط

اًسجام اجتواػي

اػتواد اجتواػي

هطاسوت اجتواػي

سشهايِ اجتواػي

دستشسي ٍ ويفيت خذهات

ويفيت للوشٍ صًذگي

سشصًذگي

ويفيت هحلي

ضشية ّوثستگي پيشسَى

0/186

0/189

0/207

0/241

سطح هؼٌي داسي(دٍداهٌِ)

0/000

0/000

0/000

0/000

تؼذاد

377

415

394

327

ضشية ّوثستگي پيشسَى

0/112

0/132

0/280

0/172

سطح هؼٌي داسي(دٍداهٌِ)

0/029

0/007

0/000

0/002

تؼذاد

377

415

394

327

ضشية ّوثستگي پيشسَى

0/308

0/355

0/432

0/429

سطح هؼٌي داسي(دٍداهٌِ)

0/000

0/000

0/000

0/000

تؼذاد

377

415

394

327

ضشية ّوثستگي پيشسَى

0/123

0/263

0/292

0/268

سطح هؼٌي داسي(دٍداهٌِ)

0/018

0/000

0/000

0/000

تؼذاد

373

410

390

323

ضشية ّوثستگي پيشسَى

0/240

0/278

0/318

0/329

سطح هؼٌي داسي(دٍداهٌِ)

0/000

0/000

0/000

0/000

تؼذاد

373

410

390

323

فرضیه سوم :متغیر سرمایه اجتماعی پیشبینیکننده خوبی برای متغیر رضایت از
کیفیت زندگی میباشد.
خٟت آظٔ ٖٛفطضی ٝؾ ْٛاظ ٔسَؾبظی ٔقبزالت ؾبذتبضی اؾتفبز ٜقس ٜاؾت و ٝثطای ایٗ ٔٙؾٛض اظ ٘طْ
افعاض ِیعضَ  8/5ثٟطٌ ٜطفت ٝقسٕٞ .بٌٖ ٝ٘ٛو ٝزض قىُ قٕبضٔ )3( ٜكرم اؾتٔ ،سَ عطح قس ٜاظ زٚ
ثرف ا٘ساظٌٜیطی  ٚؾبذتبضی تكىیُ یبفت ٝاؾت .ثرف ا٘ساظٌٜیطی ٔسَ ثیبٍ٘ط تحّیُ فبّٔی تأییسی ٚ
ثرف ؾبذتبضی ثیبٍ٘ط اثط ذبِم ٔتغیط پیفثیٙی ثط ٔتغیط ٔالن ٔیثبقس .زض ایٗ قىُ ضطایت ذغٛعی وٝ
اقىبَ ٔؿتغیُ ضا ث ٝاقىبَ ثیضی ٔطثٛط ٔیؾبظز٘ ،كبٍ٘ط ثبض فبّٔی ٞطوساْ اظ ٔقطفٞبی ٔتغیط زض ؾٙدف
آٖ ٔتغیط ٔیثبقس  ٚاضلبٔی ضٚی ذغٛعی و ٝاقىبَ ثیضی ضا ث ٝیىسیٍط ٔتهُ ٔیؾبظ٘س ،ثیبٍ٘ط اثط ذبِم
ٔتغیط پیكجیٗ (ؾطٔبی ٝاختٕبفی) ثط ٔتغیط ٔالن (ضضبیت اظ ویفیت ظ٘سٌی ٔحّٔ )ٝیثبقسٕٞ .بٍ٘ ٝ٘ٛو ٝزض
ایٗ ٔسَ ٔكرم اؾتٔ ،یعاٖ تبثیطٌصاضی ٔتغیط ؾطٔبی ٝاختٕبفی ثط ضضبیت اظ ویفیت ظ٘سٌی ٔحّی 0/58
اؾت و٘ ٝكبٖ ٔی زٞس ث ٝاظاء ٞط ٚاحس تغییط زض ا٘حطاف اؾتب٘ساضز ٔتغیط ؾطٔبی ٝاختٕبفی ثٔ ٝیعاٖ ٚ 0/58احس
ثط ٔتغیط ضضبیت اظ ویفیت ٔحّی افعٚزٔ ٜیقٛز  ٚثبِقىؽ٘ .تبیح خس َٚقٕبض )6( ٜثیبٍ٘ط ٘یىٛیی ثطاظـ ٔسَ
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عطح قس٘ ٜؾطی ثب زازٜٞبی تدطثی ٔیثبقس؛ چطا و ٕٝٞ ٝقبذمٞبی ٘یىٛیی ثطاظـ زض ؾغح لبثُ لجَٛ
یقٙی ثبالی ٔ 0/90یثبقٙس .ایٗ ٔٛضٛؿ ٘كبٖ ٔیزٞس ؤ ٝسَ ٘ؾطی عطح قس ٜثب یبفتٞٝبی تدطثی ٕٞؿٛ
ثٛز ٚ ٜث ٝتقجیط زیٍط ایٗ ٔسَ زض تدطث ٓٞ ٝتأییس ٔیقٛز.
جذيل (  :)6ضاخص َای ویکًیی برازش مذلساز ی معادلٍ ساختاری
GFI
0/97

AGFI
0/93

CFI
0/93

IFI
0/95

NFI
0/93

ضکل ( :)2مذلسازی معادلٍ ساختاری

بحث ي وتیجٍگیری

زض تحمیك حبضط ٞسف انّی ،ثطضؾی ٔیعاٖ تأثیطٌصاضی اثقبز ؾطٔبی ٝاختٕبفی ثط ضضبیت اظ ویفیت ظ٘سٌی
زض ٌٞٝ٘ٛبی ٔتفبٚت ٔحالت ٘ؾیط ؾّغبٖ ٔیط احٕس  ٚفیٗ وبقبٖ ثٛز ٜاؾت .زض ٚالـ زض تحمیك حبضط ٞسف
پبؾد ٌٛیی ث ٝایٗ ؾٛاَ ثٛز و ٝآیب اضتجبعی ٔیبٖ اثقبز ؾطٔبی ٝاختٕبفی  ٚاثقبز ضضبیت اظ ویفیت ظ٘سٌی ٔحّٝ
ٚخٛز زاضز  ٚزض نٛضت ٚخٛز اضتجبط ٔیعاٖ تأثیطٌصاضی ٔتغیط ؾطٔبی ٝاختٕبفی ثٝفٛٙاٖ ٔتغیط پیفثیٙی ثط
ٔتغیط ضضبیت اظ ویفیت ظ٘سٌی ٔحّ ٝچمسض اؾت .ثطای پبؾدٌٛیی ث ٝایٗ ؾٛاَٞبٔ ،یبٍ٘یٗ ضضبیت اظ ویفیت
ظ٘سٌی زض زٔ ٚحّٛٔ ٝضز ثطضؾی لطاض ٌطفت تب ٚضقیت وّی ایٗ ٔتغیط ٔكرم ٌطزز .ؾپؽ ثب اؾتفبز ٜآظٖٔٛ
ٕٞجؿتٍی پیطؾ ،ٖٛاضتجبط ایٗ ٔتغیطٞب ثب یىسیٍط ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت .تحمیك حبضط ث ٝضٚـ تطویجی
ا٘دبْ ٌطفت ٝاؾت .خبٔق ٝآٔبضی تحمیك حبضط ضا افطاز ثبالی  18ؾبَ ؾبوٗ زض زٔ ٚحّ ٝؾّغبٖ ٔیطاحٕس ٚ
فیٗ وبقبٖ تكىیُ ٔیزٞس٘ 446 .فط اظ ؾبوٙیٗ ایٗ زٔ ٚحّ ٝث ٝفٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛا٘تربة  ٚتٛؾظ پطؾكٙبٔٝ
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ٔحمك ؾبذتٛٔ ٝضز ٔهبحج ٝلطاض ٌطفتٙس .أطٚظ٘ ٜبثطاثطیٞبی قبذمٞبی ویفیت ظ٘سٌی قبُٔ ویفیت
ٔؿىٗ ،حُٕ ٘ ٚمُ  ٚاضتجبعبتٚ ،ضـ زؾتطؾی ث٘ ٝیبظٞبی ضٚظٔط ،ٜتؿٟیالت قٟطی ،ایٕٙی  ٚأٙیت زض
ؾغح ٔحالت قٟط ،ثط٘بٔ ٝضیعاٖ ٔ ٚسیطاٖ قٟطی ضا ثط ایٗ زاقت ٝتب ث ٝتٛظیـ فبزال٘ ٝزض ؾغح قٟط تٛخٝ
ٚیػٜای زاقت ٝثبقٙس .ث ٝز٘جبَ ایٗ ٔؿبئُٔ ،فبٞیٓ ٘ٛیٙی زض ازثیبت ثط٘بٔٝضیعی قٟطی اظ خّٕ ٝتٛؾق ٝپبیساض
ٔحّٝای ٔ ٚف ْٟٛویفیت ظ٘سٌی ٔغطح قس ٜاؾت .زض ضاؾتبی ٕٞیٗ ٔؿبِ ٝاِٚیٗ فطضیٝای و ٝزض تحمیك
حبضط ٔغطح ثٛز ،ایٗ ثٛز ٜاؾت و ٝضضبیت اظ ویفیت ظ٘سٌی زض زٔ ٚحّ ٝؾّغبٖ ٔیطاحٕس ٔ ٚحّ ٝفیٗ وبقبٖ
ٔتفبٚت اؾتٔ .مبیؿٔ ٝیبٍ٘یٗ زٔ ٚحّ٘ ٝكبٖ ٔیزٞس و ٝتفبٚت ثیٗ ایٗ ز ٚثِ ٝحبػ آٔبضی ٔقٙیزاض ٔیثبقس.
ثٝعٛضی ؤ ٝیبٍ٘یٗ ٔحّ ٝؾّغبٖ ٔیط احٕس ( )2/71ثٔ ٝطاتت وٓتط اظ ٔیبٍ٘یٗ ٔحّ ٝفیٗ (ٔ )3/19یثبقس.
ایٗ یبفت ٝثب یبفتٞٝبی قٕبفی ٕٞ ٚىبضاٖ ( ،)1391ضٌٚطؾٕٞ ٚ ٖٛىبضأٖ ،)1989( 1بضا٘ع )2003( 2زض تغبثك
ٔیثبقسِٛٔ .طٞ ،)2007( 3یٍع ٚ )2007( 4ضیچبضزظٕٞ ٚ 5ىبضاٖ (٘ )2007یع زض افطیمبی خٛٙثی ٞط یه اثقبز
ذبنی اظ ویفیت ظ٘سٌی ضا ٔٛضز ثطضؾی لطاض زاز ٚ ٜث٘ ٝتبیح ٔكبثٟی ضؾیس٘س.
فطضی ٝز ْٚتحمیك حبضط ایٗ ثٛز ؤ ٝیبٖ اثقبز ؾطٔبی ٝاختٕبفی ثب اثقبز ٔتغیط ضضبیت اظویفیت ظ٘سٌی
اضتجبط ٚخٛز زاضز و٘ ٝتبیح تحمیك حبضط ثیبٍ٘ط ٚخٛز اضتجبط ٔقٙی زاض ثیٗ تٕبٔی ایٗ اثقبز ٔیثبقس .ثٌٝ٘ٛ ٝای
و٘ ٝكبٖ ٔیزٞس ثب افعایف ٔیعاٖ ؾطٔبی ٝاختٕبفی ٔیتٛاٖ ا٘تؾبض زاقت و ٝویفیت ظ٘سٌی ٘یع افعایف ذٛاٞس
یبفت .اؾبؼ ایٗ زیسٌبٜٞب ثطؽطفیتؾبظی  ٚثؿیح ٔٙبثـ  ٚؾطٔبیٞٝبی ٔحّی لطاض زاضز .ث٘ ٝؾط ٔیضؾس
ؾطٔبی ٝاختٕبفی قٙبذتی  ٚؾبذتبضی زض وٙبض یىسیٍط ٔفبٞیٓ تحّیّی ٔٙبؾجی ثطای قٙبؾبیی پتب٘ؿیُ
ضفتبضٞبی اختٕبؿ ٌطایب٘ ٚ ٝضفب ٜاختٕبفی زض اختٕبفبت ٔرتّف ٔىب٘ی ٔحؿٛة ٔیق٘ٛس  ٚاظ ایٗ ض ٚا٘ساظٌٜیطی
ؾطٔبی ٝاختٕبفی زض ٚالـ ا٘ساظٌٜیطی ؽطفیت خبٔق ٝثطای ٔسیطیت ذٛیف اؾت .ثٚ ٝیػ ٜآٖ و ٝؾطٔبیٝ
اختٕبفی فبُٔ ٔؤثطی زض ثبظتِٛیس ؾبیط اقىبَ ؾطٔبی( ٝا٘ؿب٘ی ،التهبزی ،وبِجسی) ٘یع ٔحؿٛة ٔیقٛز .ایٗ
یبفت ٝتحمیك حبضط ث ٝعٛض زلیك ثب یبفتٞٝبی ذٛقفط ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1392زض تغبثك ٔیثبقس .ایٗ یبفتٝ
ٓٞچٙیٗ ثب یبفتٞٝبی ٔبخسی ِٟ ٚؿبییظاز ،)1385( ٜغفبضی  ٚا٘ٚك (ٛ٘ ،)1385غب٘ی ٕٞ ٚىبضاٖ (،)1387
٘یّؿٕٞ ٚ 6ٖٛىبضاٖ ( )2006زض تغبثك ٔیثبقس .خٟت آظٔ ٖٛفطضی ٝؾ ْٛاظ ٔسَ ؾبظی ٔقبزالت ؾبذتبضی
اؾتفبز ٜقس .زض تحمیك حبضط ٔسَ ؾبظی ٔقبزالت ؾبذتبضی ٘یع ٘كبٖ زاز ؾطٔبی ٝاختٕبفی ثب اثقبز چٟبضٌب٘ٝ
1- Rogerson
2- Marans
3- Moller
4- Higgs
5- Richards
6- Nilsson
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ذٛز پیفثیٙیوٙٙسٙٔ ٜبؾجی ثطای ٔیعاٖ ضضبیت اظ ویفیت ظ٘سٌی ٔحّٔ ٝحؿٛة ٔیقٛزٔ .یعاٖ تأثیطٌصاضی
ٔتغیط ؾطٔبی ٝاختٕبفی ثط ٔتغیط ضضبیت اظ ویفیت ظ٘سٌی ٔ 0/58یثبقس و٘ ٝكبٖ ٔیزٞس ث ٝاظاء ٞط ٚاحس
تغییط زض ا٘حطاف اؾتب٘ساضز ٔتغیط ؾطٔبی ٝاختٕبفی ثٔ ٝیعاٖ ٚ 0/58احس ثط ٔتغیط ضضبیت اظ ویفیت ظ٘سٌی
افعٚزٔ ٜیقٛز .ثٝعٛض وّی تأییس فطضیٞٝب تحمیك ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝتفبٚت ؾطٔبی ٝاختٕبفی ٔحالت ٔیتٛا٘س
1
تججیٌٗط ٔٙبؾجی ثطای ٔیعاٖ تٛؾقٝیبفتٍی  ٚویفیت ظ٘سٌی قٟطی زض ٘ؾط ٌطفت ٝقٛز؛ ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛوِ ٝیٗ
( )2000فٛٙاٖ ٔیوٙس قجىٞٝبی اختٕبفی ثعضٌتط ٔ ٚتٛٙؿتط نطفٞٝبی التهبزی ٔثجت ثیفتطی ثطای افطاز
ث ٝز٘جبَ ذٛاٙٞس زاقت .ثط اؾبؼ یبفتٞٝبی پػٞٚف و ٝثیبٌٖط إٞیت ٘مف افتٕبز زض ٔحّٞٝبی قٟطی
ٔیثبقس٘ ،كبٖزٙٞس ٜآٖ اؾت ؤ ٝترههبٖ  ٚثط٘بٔٝضیعاٖ قٟطی ثبیؿتی تٛخٚ ٝیػ ٜث ٝقبذم افتٕبز
اختٕبفی زاقت ٝثبقٙس .تأٔیٗ افتٕبز اختٕبفی ٔیتٛا٘س ضا ٜضا خٟت ضؾیسٖ ث ٝتٛؾق ٝپبیساض اختٕبفی ٔحّٞٝبی
قٟطی ٕٛٞاض ؾبظز .ثب افعایف ؾطٔبی ٝاختٕبفی اظ عطیك افعایف افتٕبز اختٕبفی ٔیتٛاٖ ضضبیت اظ ویفیت
ظ٘سٌی ضا زض ٔحالت قٟطی اضتمبء زاز.
مىابع

ـ احٕسی ،ؾیطٚؼ؛ ٔیطفطزی ،انغط  ٚاثتىبضیٔ ،حٕسحؿیٗ .) 1392( .ثطضؾی تأثیط ؾطٔبی ٝاختٕبفی ثط
ویفیت ظ٘سٌی قٟط٘ٚساٖ قٟط یبؾٛج .فهّٙبٔ ٝضاٞجطز اختٕبفی فطٍٙٞی ،قٕبض ،6 ٜنم .135 -157
اِٛا٘ی ،ؾیسٟٔسی ٘ ٚمٛیٔ ،یط فّی .)1381( .ؾطٔبی ٝاختٕبفیٔ :فبٞیٓ ٘ ٚؾطیٞٝب .فهّٙبٔٔ ٝغبِقبتٔسیطیت ،قٕبض.34 ٚ 33 ٜ
 تبخجرف ،ویبٖ .)1384( .افتٕبز ،زٔٛوطاؾی  ٚتٛؾق( .ٝتطخٕٝی افكیٗ ذبوجبظ  ٚحؿٗ پٛیبٖ) .تٟطاٖ:٘كط قیطاظ.ٜ
 تبخجرف،ویبٖ؛ ثمفیٔ ،طاز ٚوٞٛؿتب٘ی ٘ػازٔ ،ؿقٛز .)1382( .ؾطٔبی ٝاختٕبفی  ٚؾیبؾتٞبی اختٕبفی؛ثطضؾی ٚضقیت ؾطٔبی ٝاختٕبفی زض ایطاٖ أطٚظ .ضفب ٜاختٕبفی ،قٕبض.10 ٜ
 تٟٙبیی ،حؿیٗ  ٚحضطتی نٔٛق ،ٝظٞطا .)1388( .ثطضؾی ٘ؾطی پػٞٚفٞبی ؾطٔبی ٝاختٕبفی زض خبٔقٝایطاٖ .فهٙبٔ ٝفّ ْٛضفتبضی ،نم.52-29
 چّجیٔ ،ؿقٛز .)1385( .تحّیُ اختٕبفی زض فضبی وٙف .تٟطاٖ٘ :كط ٘ی. حبخی پٛض ،ذّیُ .)1385( .ثط٘بٔٝضیعی ٔحّٔ ٝجٙب ضٞیبفتی وبضآٔس زض ایدبز ٔسیطیت قٟطی پبیساض.ٙٞطٞبی ظیجب ،نم.46-37
1- Lin
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 ذٛقفط ،غالٔطضب؛ ثبضٌبٞی ،ضضب ٚوطٔی ،قٟبة .)1392( .ؾطٔبی ٝاختٕبفی  ٚپبیساضی قٟطیٔ :غبِقٝٔٛضزی قٟط ٌطٌبٖ .فهّٙبٔٔ ٝغبِقبت قٟطی ،قٕبض ،8 ٜنم .31-46
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