بررسي رابطهی سرمايه اجتماعي با احساس امنيت اجتماعي زنان
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مريم رضائي ،1طاهره میرساردو ،2زهرا رضائي3
اس صفحه  74تا 49

چکيذٌ
سميىٍ ي َذف :يىي اظ انليتطيي هؤلفِّبيي وِ اهٌيت ضا اضتمبء هيثركس ٍ خبهقِ ضا ؾبلن ،آضام ٍ هغلوَة هويؾوبظز،
ؾطهبيِی اختوبفي اؾت .ؾطهبيِی اختوبفي فبهل اٍليِ خبهقِ هسًي اؾت وِ اظ تقبهل ضٍظهطُی هطزم ثِ زؾت هيآيوس
ٍ ثِ ايدبز اضتجبعبت اختوبفي ٍ قجىِّبی اختوبفي هجتٌي ثط انَل افتوبزّ ،وىبضی هتمبثول ٍ لَافوس ووٌف اختووبفي
هيپطزاظز .پػٍّف حبضط ثب ّوس

ثطضؾوي ٍ ؾوٌدف ضاثغوِی ؾوطهبيِی اختووبفي ٍ احؿوبؼ اهٌيوت اختووبفي زض

هحسٍزُی هَضز هغبلقِ نَضت گطفتِ اؾت.
ريػؽىاعی :ايي پػٍّف ثِ ضٍـ پيوبيكي ٍ ثب اؾتفبزُ اظ اثوعاض پطؾكوٌبهِ اًدوبم قوسُ اؾوت ،خبهقوِی آهوبضی
پػٍّف ظًبى ثبالی  18ؾبل قْط آثساًبى ٍ ضٍـ ًوًَِگيطی تهبزفي ذَقِای اؾت وِ ً 367فط ثِ فٌَاى حدن ًوًَوِ
ثب اؾتفبزُ اظ فطهَل وَوطاى تقييي قسُ اؾت .تدعيٍِتحليول زازُّوب ثوب اؾوتفبزُ اظ ًوطمافوعاض  ٍ SPSSثْوطُگيوطی اظ
آظهَىّبيي ّوچَى T ،تهًوًَِای ،ضطيت ّوجؿتگي پيطؾَى ٍ ًيع ضگطؾيَى چٌسگبًِ هيثبقوس .ؾوطهبيِی اختووبفي
ثِفٌَاى هتغيط هؿتمل ثب  5فٌهط افتوبز اختوبفي ،آگوبّي اختووبفي ،ضٍاثوظ اختووبفي ،اًؿودبم اختووبفي ٍ هكوبضوت
اختوبفي ثطضؾي ٍ ؾٌديسُ قسُ اؾتّ .وچٌيي احؿبؼ اهٌيت ثِ فٌَاى هتغيط ٍاثؿتِ زض ؾِ ثقس اهٌيت خوبًي ،هوبلي ٍ
ؾيبؾي هَضز اضظيبثي لطاض گطفتِ اؾت.
یافتٍَا :يبفتِّبی ثِزؾتآهسًُ ،كبى هيزّس اظ هيبى فٌبنط ؾطهبيِ اختوبفي ،افتوبز اختووبفي ثوب ضوطيت ٍ 0/461
ثقس اظ آى آگبّي اختوبفي ثب ضطيت  0/382ثيكتطيي ّوجؿتگي ضا ثب احؿبؼ اهٌيت اختوبفي زاضًس.
وتيجٍگيزیً :تبيح پػٍّف حىبيت اظ ضاثغِی هثجوت ٍ هقٌويزاض ؾوطهبيِ اختووبفي ٍ اثقوبز آى ثوب احؿوبؼ اهٌيوت
اختوبفي زاضز .تغبثك يبفتِّبی پػٍّف حبضط ثب ًؾطيبت گيسًع ،والٍؼ افِ ،ثَضزيوَ ٍ پبتٌوبم زض تجيويي ًموف ؾوطهبيِ
اختوبفي ثط هيعاى افعايف احؿبؼ اهٌيت اختوبفي ،ضطٍضت تمَيت ؾطهبيِی اختوبفي ضا ضٍقيتط هيؾبظز.
کليذ ياصٌَا :اهٌيت ،احؿبؼ اهٌيت ،افتوبز اختوبفي ،ؾطهبيِ اختوبفي ،قْط آثساًبى.

 .1دکتزی جغزافيا ي تزوامٍ ریشی ؽُزی داوؾگاٌ عيغتان ي تلًچغتانًَ ،يؿٌسُ هؿئَلm.rezaee842@gmail.com ،
 .2داوؾيار گزيٌ جامعٍ ؽىاعی داوؾگاٌ آساد اعالمی ياحذ گزمغار.
 .3کارؽىاعی ارؽذ جامعٍ ؽىاعی داوؾگاٌ آساد اعالمی ياحذ گزمغار.

مقذمٍ
هَضَؿ اهٌيت اختوبفي يىي اظ هجبحثي اؾت وِ زض ؾبلّبی اذيط هَضز تَخِ هحبفل فلوي ٍ
پػٍّكي لطاض گطفتِ ٍ زليل آى ّن ًمف لبثلتَخِ همَلوِی اهٌيوت اختووبفي ٍ اظ آى هْونتوط
ثحث احؿبؼ اهٌيت اختوبفي زض تْسيس ٍ يب تمَيت ظيطؾبذتّبی پيكطفت يه اختوبؿ اؾت
(حؿيٌي .)7 :1386،احؿبؼ اهٌيت ،فطآيٌسی ضٍاًي -اختوبفي اؾت وِ نطفبً ثط افوطاز تحويول
ًويقَز؛ ثلىِ اوثط افطاز خبهقِ ثطاؾبؼ ًيبظّب ،فالئك ،ذَاؾتِّب ٍ تَاًوٌسیّبی قرهيتي ٍ
ضٍاًي ذَز زض ايدبز ٍ اظ ثيي ثطزى آى ًمف اؾبؾي زاضًس (ثيبت .)32 :1388،ثِعَضولي «اهٌيت
اختوبفي» ثِ للوطٍّبيي اظ حفؼ حطين فطز هطثَط هيقَز وِ ثِ ًحَی زض اضتجبط ثب زيگط افطاز
خبهقِ ثَزُ ٍ ثِ ًؾبم ؾيبؾي ٍ زٍلت هطثَط هيقوَز .ايوي للوطٍّوب هويتَاًٌوس ظثوبىً ،وػاز،
لَهيت ،افتجوبضً ،موف اختووبفي ،ووبض ،زضآهوس ،ضفوبُ ،هكوبضوت ؾيبؾوي ،آظازی ،افتموبز ٍ ...
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ثبقٌس(شاوطی ّبهبًِ ٍ زيگطاى.)85 :1391 ،
احؿبؼ ًباهٌي ،اظ هْنتطيي زغسغِّبی خَاهـ هقبنط ،ثٍِيػُ زض وكَضّبی پيكطفتِ اؾوت؛
ايي ثسيي هقٌي اؾوت ووِ گؿوتطـ ايوي پسيوسُ ثوب ؾوغ تَؾوقِی خبهقوِ اضتجوبط هؿوتمين
زاضز(حؿوويٌي )7 :1386،ثووِ فجووبضت زيگووط احؿووبؼ اهٌيووت ٍ ضووطيت اهٌيووت ثووبال يىووي اظ
قبذمّبی تَؾقِيبفتگي خَاهـ اؾتّ .وچٌيي احؿبؼ اهٌيت ذوبعط ،يىوي اظ فووسُتوطيي
قبذم ّبی ضفبُ فطٌّگي اؾت وِ ًجوَز آى حتوي ثطذوَضزاضی اظ ؾوبيط قوبذمّوبی ضفوبُ
اختوبفي ضا تحت تأثيط لطاض هيزّسّ .وچٌبى وِ هبظلَ زض تمؿينثٌسی ذَز اظ ًيبظّوبً ،يوبظ ثوِ
اهٌيت ضا ثالفبنلِ پؽ اظ ًيبظّبی فيعيَلَغيه لطاض هيزّسٍ .ضقيت فقلي خبهقوِی هوب لوعٍم
تَخِ ثِ هؿئلِی اهيٌت قْطًٍساى ٍ ثٍِيػُ ظًبى ضا زض اثقبز ٍ ظٍايبی هرتلف ضطٍضی ؾبذتِ
اؾت .ثحطاًي ثَزى احؿبؼ اهٌيت لغقبً زض ضفتبض قْطًٍساى تأثيط هرطثوي ذَاّوس گصاقوت ٍ
آًبى ضا اظ ايدبز ضٍاثظ هغلَة ٍ پيكطفت فطزی ًبتَاى ذَاّس ؾبذت .زض ٍالـ ظيؿت تَأم ثوب
اضغطاة ٍ تطؼ عجك گفتِ ضٍاًكٌبؾبى ٍضقيت ذَقبيٌسی ًيؿت .اظ عط

زيگط زض خبهقِی

ايطاى وِ زؾتيبثي ثِ ضفبُ اختوبفي يىي اظ هْنتطيي ذَاؾتِّبی هطزم ٍ ثِ فٌَاى غبيت تَؾقِ
اظ هْنتطيي اّسا

هؿئَليي ٍ ثطًبهِضيعاى ثَزُ اؾت ،پطزاذتي ثِ هَضَؿ اهٌيت ٍ زض ضأؼ آى

اهٌيت ظًبى ثِفٌَاى يىي اظ قبذم ّبی تَؾقِ ٍ ضفبُ اختووبفي ضوطٍضی اؾوت .ثوب ووبّف

اهٌيت آضهبىّبی خَاهـ ترفيف هييبثس ،تقبلي خبهقِ ،ضقس فىوط ٍ اًسيكوِ ٍ تَؾوقِ ٍ ضقوس
اؾتقسازّب ّوگي ضيكِ زض فٌهط اهٌيت زاضز (حبهس.)6 :1389 ،
يىي اظ انليتطيي هؤلفِّبيي وِ اهٌيت ضا اضتمبء هيثركس ٍ خبهقِ ضا ؾبلن ،آضام ٍ هغلوَة
هيؾبظز ؾطهبيِی اختوبفي اؾت .ؾطهبيِی اختوبفي هبزُ ذبهي اظ خبهقِ هوسًي اؾوت ووِ اظ
تقبهل ضٍظهطُ هطزم ثِ زؾت هيآيس ٍ ثِ ايدبز اضتجبعبت اختوبفي ٍ قجىِّبی اختوبفي هجتٌوي
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ثط انَل افتوبزّ ،وىبضی هتمبثل ٍ لَافس وٌف اختوبفي هيپطزاظز .اّويت ؾطهبيِی اختوبفي
زض وٌبض ٍضقيت ضٍاثظ ّوؿبيگي زض اليِّبی هرتلف ،فبهل هْووي زض تجيويي ٍاضيوبًؽّوبی
احؿبؼ ًباهٌي (ليٌسؾتطٍم ٍ ّوىبضاى )111 :2003 ،زض خبهقِ هحؿَة هيگطزز.
افطاز هرتلف ثب تَخِ ثِ تٌَؿ هحيظ پيطاهوًَي ،ثيوٌف هتفوبٍتي اظ همَلوِی اهٌيوت زاقوتِ ٍ
زاًؿتِ ٍ زلْطُی ًبقي اظ احؿبؼ ًباهٌي ضا ثيكتط اظ اليِّبی فيٌوي ٍ ٍالقوي ًوباهٌي ٍ ٍلوَؿ
خطم ،زض اشّبى زاضًس (ليٌسؾتطٍم ٍ ّوىبضاى )1 :2008 ،زض ايي ضاؾتب ،ؾوطهبيِی اختووبفي ثوب
فطاّن وطزى فضبی افتوبزّ ،وىبضی ثيي گطٍُّبی اختووبفي ضا اهىوبىپوصيط ؾوبذتِ ٍ ّوويي
ّوىبضی گطٍُّب ٍ افتوبز ثيي آًْب ثبفث هيقَز وِ هٌبفـ ّوگبًي هبًٌس اهٌيت اختوبفي فطاّن
قسُ ٍ ّعيٌِ ّبی ًؾبضت ًْبزّبی ضؾوي ًيع وبّف يبثس (فيطٍظآثوبزی .)203 :1385،اظ عوط
زيگط ؾطهبيِی اختوبفي اظ عطيك وبّف ّعيٌِّبی ضٍاثظ اختوبفي ثبفث حول هؿوبلوتآهيوع
تضبزّب ٍ تفبٍتّبی ثيي اقربل ٍ ّوچٌيي تضبز ثيي گطٍُّبی اختوبفي هيقَز (چلجوي ٍ
هجبضويً .)15 :1384 ،مف ؾطهبيِی اختوبفي زض تأهيي اهٌيت اختوبفي چِ اظ خْت خلَگيطی
اظ ثطٍظ ًبٌّدبضیّب ٍ اًَاؿ خطائن اختووبفي ٍ ثوِ تجوـ ٍ زض وٌوبض آى اظ خْوت ظهيٌوِؾوبظی
هكبضوت هثجت ٍ فقوبل فوطز زض ظًوسگي اختووبفي ،اؾبؾو ًب اظ عطيوك تأثيطگوصاضی اضظـّوب ٍ
ٌّدبضّبی اختوبفي زض چگًَگي ضفتبض افطاز افوبل هيقَز (تمويلوَ .)249 :1385 ،اظايويضٍ،
آگبّي اظ هيعاى ؾطهبيِ اختوبفي افضبی يه خبهقِ ٍ ًمف آى زض تجييي هيعاى احؿبؼ اهٌيوت
اختوبفي ٍ هؤلفِ ّبی آى زض لبلت يه قٌبذت ٍ هغبلقوِ فلووي -ترههوي ضوطٍضی تلموي
هيگطزز.
اهطٍظُ ًگبُ ثِ هؿبئل ٍ آؾيتّبی اهٌيتي هي تَاًس اظ ظٍايوبی هرتلفوي نوَضت پوصيطز ووِ
ثرف فوسُی آى گطيجبىگيط ظًبى خبهقِ وِ ثيف اظ ًيوي اظ خوقيت وكَض ضا تكىيل هيزٌّس،

بزرسی رابطهی سزهایه اجتواعی با احساس اهنيت اجتواعی سناى

احؿبؼ اهٌيت ضا ثب تَخِ ثِ ًؾبم التهبزیً ،ؾبم ؾالهت ٍ تدطثوِّوبی فوطزی ًوباهٌي ،هتغيوط

هيثبقس .لصا ؾَال اؾبؾي ايي پػٍّف ايي اؾت آيب ؾطهبيِی اختوبفي ثط احؿبؼ اهٌيت ظًبى
تأثيط زاضز؟ زض نَضت هثجت ثَزى پبؾد ،ثطاى هكرم ًوَزى ٍ قفب ؾبظى ايي هؿئلِ ،تأثيط
هؤلفِّبى ؾطهبيِی اختوبفى اظخولِ هكبضوت ،افتوبز ،آگوبّي ،قوجىِ ضٍاثوظ ٍ اًؿودبم ،زض
هحسٍزُ هغبلقبتي ،هَضز اضظيبثي لطاض ذَاّس گطفت ٍ هكرم ذَاّس قس وِ ؾْن ّط وسام اظ
ايي هؤلفِّبی ؾطهبيِّبی اختوبفي زض احؿبؼ اهٌيت ثِ چِ نَضت اؾت؟
مثاوی وظزی پضيَؼ
وظزیٍ َای مزتثط تا امىيت اجتماعی
مًالر 1ي امىيت اجتماعی :هَالض ذبعطًكبى هيوٌس ،اهٌيت اختوبفي ظهبًي حبنل هيقَز ووِ
خبهقووِ تْسيووسی زض ثووبة هؤلفووِّووبی ّووَيتي ذووَز احؿووبؼ وٌووس .ثووِ ًؾووط هووَالض اهٌيووت
اختوبفي همَلِای اؾت وِ افطاز ٍ زٍلت ثِ ّوطاُ يىسيگط زض تأهيي آى ؾْين ٍ قطيه ّؿتٌس.
فصلناهة انتظام اجتواعی  /سال نهن  /شواره دوم /تابستاى 1396

52

هَالض تأويس زاضز وِ هيتَاى اهٌيت اختوبفي ضا ثِفٌَاى يوه هفْوَم فطضوي ثوطای ّوط خووـ
اًؿبًي ثِ وبض ثطز ٍ آى ضا فجبضت هيزاًس اظ لبثليت حفؼ قطايظ لبثول پوصيطـ زاذلوي ثوطای
تىبهل الگَی ؾٌتي ظثبى ،فطٌّگ ،اًدويّب ،هصّتَّ ،يت هلي ٍ ضؾَم .ثسيي تطتيوت اهٌيوت
خَاهـ آقىبضا ثب اهٌيت ؾيبؾي پيًَس زاضز ،اهب هدعا اظ آى اؾت (ثيوبت .)83-84 :1388،هوَالض
زض پبؾد ثِ ايٌىِ اهٌيت ثطای چِ وؿي ٍ زض ثطاثط چِ چيعی؟ اهٌيت ضا ثوِ ؾوِ قوىل اهٌيوت
هلي ،اهٌيت اًؿبًي ٍ اهٌيت اختوبفي تمؿين هيوٌس .اظ ًؾط اٍ زض اهٌيوت هلوي ،هطخوـ اهٌيوت،
زٍلت اؾت ٍ تْسيساتي وِ حبوويت ٍ للوطٍ ؾطظهيٌي آى ضا ثب ذغط هَاخِْ هيؾبظز ،تْسيوس
اهٌيتي اؾت .زض اهٌيت اًؿبًي ،هطخـ اهٌيت ،فطز اؾت ٍ ّط چيعی ضا ًيوع آى قوىل اظ اهٌيوت
هيزاًس وِ هطخـ آى گطٍُّبی اختوبفي اؾت (غفبضی.)121 :1390،
تًسان 2ي امىيت اجتماعی :همَلِ اهٌيت اختوبفي ثطای اٍلويي ثوبض تَؾوظ ثوبضی ثوَظاى ثوِ
نَضت هٌؿدن هَضز تَخِ لطاض گطفت .ثَظاى اهٌيت اختوبفي ضا هتفبٍت اظ اهٌيوت زٍلتوي ٍ
زيگط ٍخَُ اهٌيت هَضز ثطضؾي لطاض زاز .ثَظاى اثتسا ثِ تكطي اهٌيت فطزی هيپوطزاظز« :فوطز،
ٍاحسی غيطلبثل تمؿين زض هفَْم اهٌيت اؾت .اهٌيت فطزی ثِ تحميمبت حبضط زض قجىِ ضٍاثظ
ٍ تٌبلضبت ثيي اهٌيت قرهي ٍ اهٌيت زٍلت اضتجبط پيسا هيوٌس« .زٍلت» ،هٌكأ انل تْسيس ٍ
1. Moller
2 .Buzan

ًيع اهٌيت افطاز اؾت .ثب تَخِ ثِ ايٌىِ افطاز هٌجـ ًباهٌي يىسيگط ّؿتٌس ،هؿئلِی اهٌيت فوطزی
اثقبز گؿتطزُتط اختوبفي ٍ ؾيبؾي پيسا هيوٌس» (ثَظاى .)51 :1378 ،اهٌيوت اختووبفي اظ ًگوبُ
ثَظاى ثِ لبثليت الگَّبی ؾٌتي ظثبى ،فطٌّوگ ،هوصّتَّ ،يوت ٍ فوط

هلوي هطثوَط اؾوت

(ًَيسًيب .)40 :1385 ،اظ ايي هٌؾط ثب حفؼ فٌبنط انلي اًؿدبم اختوبفي خبهقِ ،تحمك قوطايظ
اهي ثطای ثمب ٍ تساٍم خبهقِ هيؿط هيقَز .اظ ًؾط ثَظاى اهٌيت اختوبفبت ثكطی ثِ پٌح همَلوِ
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تمؿين هيقَزً« :ؾبهي ،ؾيبؾي ،التهوبزی ،خبهقوِای (اختووبفي) ٍ ظيؿوتهحيغوي»(ثوَظاى،
.)34 :1378
يیًر 1ي امىيت اجتماعیٍ :يَض ،ضٍيىطز پٌح ثُقسی ثَظاى ثِ اهٌيت ضا ضز هيوٌس ٍ ثوِخوبی
آى ،تٌْب زٍ ثُقس اهٌيت ،يقٌي اهٌيت زٍلت ٍ اهٌيت اختووبفي ضا هغوطم هويؾوبظز .اظ ًؾوط ٍی
تْسيسات ٍالقي ٍ هحتول تقطيف هيوٌس (غفبضیٍ .)122 :1390،ی ثوط اضتجوبط ًعزيوه هيوبى
َّيت ،خبهقِ ٍ اهٌيت تأويس زاضز ٍ ذبعطًكبى هيوٌس وِ خبهقِ ،اهٌيوت ّوَيتف ضا خؿوتدَ
هيوٌس .ثِعَضیوِ ثبيس لبزض ثِ حل اذتالالت َّيتي ثبقس ٍ افضبی آى ًويتَاًٌوس ًؿوجت ثوِ
چيعّبيي وِ َّيتكبى ضا تْسيس هيوٌس احؿبؼ هؿوئَليت ًساقوتِ ٍ آىّوب ضا تٌْوب ثوِ زٍلوت
ٍاگصاض ًوبيٌس .خبهقِ زض ايي تقطيف ثيكتط قبهل هدوَفِای اظ افوطازی هويقوَز ووِ زض يوه
ؾطظهيي تحت حبوويت يه زٍلت -هلت ظًسگي هيوٌٌس .اظ ًؾط ٍيَض هْنتطيي ٍاحس تحليول
زض هغبلقبت اهٌيت اختوبفي َّيتّبی لَهي ٍ هصّجي اؾوت .اٍ َّيوت ضا ثوِفٌوَاى هفْوَم
نطي اهٌيت اختوبفي للوساز ًوَزُ ٍ هقتمس اؾت تب ظهبًي اهٌيت اختوبفي هغطم هيقَز ووِ
خبهقِ تْسيساتي ًؿجت ثِ َّيتف احؿبؼ وٌس (ًَيسًيب.)62 :1384،
وظزیٍَای مطزح در حًسٌی عزمایٍی اجتماعی
عزمایٍی اجتماعی اس دیذگاٌ پيز تًردیً :2ثِ ًؾط ثَضزيوَ ،ؾوطهبيِی اختووبفي خووـ هٌوبثـ
ٍالقي يب ثبلمَُای اؾت وِ حبنل اظ قجىِای ثبزٍام اظ ضٍاثظ ووبثيف ًْبزيٌِقوسُ ،آقوٌبيي ٍ
قٌبذت هتمبثل يب ثِ ثيبى زيگط فضَيت زض يه گطٍُ اؾت .قجىِای ووِ ّوط يوه اظ افضوبی
ذَز ضا اظ پكتيجبًي ؾطهبيِی خوقي ثطذوَضزاض هويوٌوس ٍ آًوبى ضا هؿوتحك افتجوبض هويؾوبظز
1. wever
2. Pierre Bourdieu

بزرسی رابطهی سزهایه اجتواعی با احساس اهنيت اجتواعی سناى

اهٌيت اختوبفي ضا تَاًبيي خبهقِ ثطای حفؼ ٍيػگويّوبی اؾبؾوياـ تحوت قوطايظ تغييوط ٍ

(تبجثرف .)147 :1384 ،ثِ ًؾط ٍی ؾطهبيِی اختوبفي ،ثِفٌَاى قجىِای اظ ضٍاثظ ،يه ٍزيقِ
عجيقي يب حتي يه ٍزيقِ اختوبفي ًيؿت ،ثلىِ چيعی اؾوت ووِ زض عوَل ظهوبى ٍ ثوب توالـ
ثيٍلفِ ثِ زؾت هيآيس .ثِفجبضت زيگط قجىِی ضٍاثظ ،هحهوَل ضاّجطزّوبی ؾوطهبيِگوصاضی
فطزی يب خوقي آگبّبًِ يب ًبذَزآگبُ اؾت وِ ّسفف ايدبز يب ثبظتَليس ضٍاثظ اختووبفي اؾوت
وِ هؿتميوبً زض وَتبُهست يب ثلٌسهست لبثلاؾتفبزُ ّؿتٌس .وبضثطز ؾوطهبيِی اختووبفي زض ًوعز
ثَضزيَ ثط ايي زضن اؾتَاض اؾت وِ افطاز چگًَِ ثب ؾطهبيِگصاضی ثط ضٍاثظ گطٍّويٍ ،ضوقيت
التهبزی ذَز ضا زض يه فضبی اختوبفي ؾلؿلِهطاتجي (خبهقِ ؾطهبيِزاضی) ثْجَز هيثركوٌس.
اظاييخْت هيتَاى ضٍيىطز اٍ ضا اثعاضی ،فطزگطا ٍ هتأثط اظ تئَضی ؾوطهبيِی هوبضوؽ ٍ ثيكوتط
تضبزگطا تلمي وطز (تَؾلي ٍ هَؾَی.)10 :1384 ،
عزمایٍی اجتماعی اس دیذگاٌ جيمش کلمه :1ولووي ثوِخوبی تقطيوف ؾوطهبيِی اختووبفي
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ثطحؿت هبّيت ٍ هحتَا ،ثِ ووبضوطز آى تَخِ زاضز .اٍ ؾقي هيوٌس ثِ ايي هؿئلِ ثپوطزاظز ووِ
چِ ٍيػگيّبيي اظ ضٍاثظ اختوبفي اؾت وِ هيتَاًس هٌبثـ ؾوطهبيِای ؾوَزهٌس ضا ثوطای افوطاز
ايدبز وٌس؟ ثطای پوي ثوطزى ثوِ پبؾد ايي ؾؤال اٍ زض ثطضؾي ٍيػگيّبی ضٍاثظ اختووبفي ووِ
هيتَاًس هٌبثـ ؾطهبيِای ؾَزهٌسی ثطای افطاز تكىيل زّس ثوِ قوف هَضزاقبضُ زاضز :تقْوسات
ٍ اًتؾوبضات ،ؽطفيت ثبلمَُی اعالفبتٌّ ،دبضّب ٍ ضوبًتّبی اخطايوي تأثيطگووصاض ،ضٍاثووظ
التوساض ،ؾبظهبىّبی اختوبفي اًغجبقپصيط ٍ ؾوبظهبىّوبی تقووسی (ووبضًط .)2638 :2004 ،ثوِ
تقطيف ولوي فَاهل تقْسات ٍ اًتؾبضات ،ؽطفيت ثبلمٌَُّ ،دبض ٍ ايوسئَلَغی ؾوجت ايدوبز ٍ
گؿتطـ ؾطهبيِی اختوبفي هيقًَس .ولوووي زض تقييي ايي ًىتووِ ووِ چگًَوِ ايوي هٌوبثـ ضا
هيتَاى زض فووول ثِ وبض ثطز ،هقتمس ثَز وووِ زٍ فٌهووط تقْس ٍ افتوبزً ،مف هْووووي ضا زض
ايي ظهيٌِ ثبظی هيوٌٌس (ولوي.)342 :1994 ،
عزمایٍی اجتماعی اس دیذگاٌ راتزت پاتىام :2پبتٌبم هفَْم ؾوطهبيِی اختووبفي ضا فطاتوط اظ
ؾغ فطزی ثِ وبض هيگيطز ٍ ثِ چگًَگي وبضوطز ؾطهبيِی اختوبفي زض ؾغ هٌغمِای ٍ هلي
ٍ ًَؿ تأثيطات آى ثط ًْبزّبی زهَوطاتيه ٍ زضًْبيت تَؾقِی التهبزی فاللِهٌس اؾت .پبتٌوبم
ؾطهبيِی اختوبفي ضا آى زؾتِ اظ فٌبنط ٍ ٍيػگيّبی ًؾبم اختوبفي (هبًٌس افتووبز اختووبفي،

1. James Samuel Coleman
2. Robert David Putnam

ٌّدبضّبی هقبهلِ هتمبثل ٍ قجىِّبی اختوبفي) هيزاًس ووِ ّووبٌّگي ٍ ّوىوبضی ضا زض ثويي
افطاز يه خبهقِ ثطای زؾتيبثي ثِ ؾَز هتمبثل تؿْيل هيوٌس (غطيجي .)138 :1389 ،اٍ ثطای فْن
ٍ اضظيبثي ؾطهبيِی اختوبفي ثِ چْبض ٍخِ توبيع اقبضُ زاضز .پبتٌوبم زض ايوي ضاثغوِ ،ؾوطهبيِی
اختوبفي ضؾوي ضا زض همبثل غيطضؾوي (اًدويّب يب هْوبًيّبی زٍضُای) ،ؾطهبيِی اختووبفي
هتطاون زض همبثل ؾطهبيِی اختوبفي پطاوٌسُ ٍ ضقيف ،ؾطهبيِی اختوبفي زضٍىًگوط زض همبثول
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ثطٍىًگط (ثطحؿت اذتهبل هٌبفـ ثِ افوطاز غيوط فضوَ يوب فووَم هوطزم) ٍ ًْبيتوبً ؾوطهبيِی
اختوبفي هحسٍز (ثيي افطاز قوجيِ اظ ًؾوط لَهيوت ،ؾوي ٍ  )...زض همبثول اتهوبلي (ثويي افوطاز
غيطهكبثِ) هغطم هيؾبظز (تَؾلي ٍ هَؾَی .)17 :1384 ،زض ازاهِ ثِ زيوسگبُ ثطذوي زيگوط اظ
نبحت ًؾطاى زض اضتجبط ثب ؾطهبيِی اختوبفي ثِ اذتهبض پطزاذتِ هيقَز:
خْبًي احؿبؼ اهٌيت ٍ تَؾقِ هيزاًس (تبخجرف .)16 :1384 ،ظيول 2ؾطهبيِ اختوبفي ضا ثسُ
ثؿتبى يب زازٍؾتس ثطای ؾبهبى زازى ثِ هٌبؾجبت ثيي فطزی هيزاًس .زٍضوين ؾطهبيِ اختووبفي ضا
تقبهالت ٍ ّوىبضیّبيي هيزاًس وِ ثط هجٌبی اضظـّب ٍ ٌّدبضّبی اختوبفي هيثبقس (نبلحي
اهيطی .)247 :1387 ،اظ ًؾط هبًَئل وبؾوتلع ؾوطهبيِی اختووبفي حضوَض زض قوجىِ خْوبًي ٍ
پَيبيي ّط قجىِ زض ثطاثط قجىِ زيگط هيثبقس (وبؾتلع .)543 :1380 ،آًتوًَي گيوسًع ؾوطهبيِی
اختوبفي ضا فجبضت اظ قوجىِ ضٍاثوظ ،تقْوس ٍ افتووبز اختووبفي زض خَاهوـ ؾوٌتي هحوسٍز ٍ
زضٍىگطٍّي ٍ خَاهـ هسضى ٍؾيـ ٍ تقوينيبفتِ هويزاًوس .اظ ًؾوط ووبوؽ ؾوطهبيِ اختووبفي
پَيف ّبی ثيي هطزم اؾت ووِ قوجىِ ّوبٌّ ،دبضّوب ٍ افتووبز اختووبفي ضا هَخوت هويقوَز
(غفبضی.)252 :1384،
زض ازاهِ (خسٍل  ، )1هْنتطيي فٌبنط ٍ هؤلفِّبی ؾطهبيِی اختوبفي وِ زض ايي پػٍّف ًيع
هَضزًؾط اؾت ،آهسُ اؾت.

1 . Claus Offe
2. Georg Simmel

بزرسی رابطهی سزهایه اجتواعی با احساس اهنيت اجتواعی سناى

والٍؼ افِ 1ؾطهبيِی اختوبفي ضا يىي اظ فَاهل وبضايي ٍ تَؾقِی التهبزیً ،ؾن ٍ نول

جذيل  .1عىاصز ي مؤلفٍَای عزمایٍی اجتماعی

عىاصز ي مؤلفٍَای
عزمایٍی اجتماعی

ؽزح /تًضيح
آًتًَي گيسًع ،افتوبز ٍ تأثيط آى ثط فطايٌس تَؾقِ ضا ظيطثٌب ٍ ظهيٌِؾبظ انلي زض خَاهـ
هسضى هيزاًسّ ،ط خب وِ ؾغ افتوبز اختوبفي ثبال ثبقس ،هكبضوت ٍ ّويبضی هطزم زض
فطنِّبی اختوبفي ثيكتط ٍ آؾيتّبی اختوبفي ووتط اؾت (اوجطی1383 ،؛.)11
ّطچِ يه گطٍُ اختوبفي زاضای ققبؿ افتوبز ثبالتطی ثبقس ،ؾطهبيِی اختوبفي

اعتماد اجتماعی

ثيكتطی ًيع ذَاّس زاقتّ( .وبى.)14 ،زض ٍالـٍ ،خَز افتوبز پبيِ ٍ اؾبؼ ٍخَز
پيًَسّب ٍ هؿئَليت اختوبفي اؾت وِ زض نَضت ًجَزى ايي فَاهل ثِ نطاحت
هيتَاى ثِ ًجَز ؾطهبيِ اختوبفي حىن زاز(ثبثبئيبى ٍ ّوىبضاى.)71 :1393 ،
اهيل زٍضوين اظ اٍليي خبهقِقٌبؾبًي اؾت وِ هفَْم اًؿدبم ٍ ّوجؿتگي اختوبفي ضا
هَضز هغبلقِ لطاض زازُ اؾت ٍ ٍخَز آى ضا ثطای ّط خبهقِای الظم هيزاًس .خبى تطًط
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اوغجام اجتماعی

ثِ ًمل اظ زٍضوين هيگَيس اًؿدبم ٍلتي ضخ هيزّس وِ فَاعف افطاز ثٍِؾيلِ
ًوبزّبی فطٌّگي تٌؾين قًَس ،خبيي وِ افطاز هتهل ثِ خوبفت ،اختوبفي قسُ ثبقٌس،
خبيي وِ وٌفّب تٌؾينقسُ ٍ ثٍِؾيلِ ٌّدبضّب ّوبٌّگ قسُاًس (اوجطی.)17:1383،
هكبضوت اختوبفي ضا هيتَاى فطايٌس ؾبظهبىيبفتِای زاًؿت وِ اظ ؾَی افطاز خبهقِ
ثِنَضت آگبّبًِ ،زاٍعلجبًِ ٍ خوقي ثب زض ًؾط زاقتي ّس ّبی هقيي ٍ هكرم

مؾارکت اجتماعی

ثِهٌؾَض ؾْين قسى زض هٌبفـ ٍ هٌبثـ لسضت اًدبم هيگيطز(ًيبظی ٍ ّوىبضاى:1395 ،
 .)8قَْز چٌيي هكبضوتيٍ ،خَز ًْبزّبی هكبضوتي چَى اًدويّب ،گطٍُّب،
ؾبظهبىّبی هحلي ٍ غيطزٍلتي اؾت (اظويب ،غفبضی .)293:1383
فبله ٍ پبتطيه زض ؾبل  1999آگبّي ضا ثِفٌَاى يىي اظ قبذمّبی ؾطهبيِی
اختوبفي هقطفي وطزًس .آگبّي اظ هؿبئل ٍ فَاهل فوَهي اظ فَاهل هؤثط ثط ضٍاثظ

آگاَی اجتماعی

اختوبفي اؾت .زضنَضتيوِ زض خبهقِ قبّس فسالت اختوبفي ٍ تَظيـ زضؾت
اعالفبت زض ًعز هطزم ًجبقين زض حميمت فبهل ؾطهبيِی اختوبفي تحمك پيسا ًرَاّس
وطز وِ ذَز ثط هكبضوت افطاز تأثيطگصاض اؾت(ضضبئي.)31 :1394،
ثطلطاضی اضتجبط ٍ ثطذَضزاضی اظ هْبضتّبی اضتجبعي الظهوِی اؾبؾي ٍ ثٌيبزيي اًدبم

رياتط اجتماعی

وٌف اختوبفي ٍ ضفتبض اؾوت .افطاز اظ ايوي عطيوك هَفميتّبيي ضا وؿت هيوٌٌس وِ
ثِتٌْبيي لبزض ثِ زؾت يبفتي ثِ آًْب ًيؿتٌس يب ثب زقَاضی ثؿيبض هَفك ثِ وؿت آًْب
هيقًَس (قبيگبى ٍ ّوىبضاى.)103 :1394 ،

پيؾيىٍ پضيَؼ
هَضَؿ ضاثغِی ؾطهبيِ اختوبفي ٍ احؿبؼ اهٌيت تبوٌَى هَضز تَخِ ثؿيبضی اظ نبحتًؾطاى
ٍ اًسيكوٌساى لطاض گطفتِ اؾت زض خسٍل  ،2ثِ تقسازی اظ هْنتطيي آًْب اقبضُ هيقَز.
جذيل  .2خالصٍ پيؾيىٍی پضيَؼَای مزتًط تٍ راتطٍی عزمایٍ اجتماعی ي احغاط امىيت اجتماعی
عىًان پضيَؼ

مؤلف

فَاهل هؤثط ثط هيعاى

هطين

احؿبؼ اهٌيت اختوبفي

ًديجي

ثب تأويس ثط ؾطهبيِ (ًوًَِ

ضثيقي

عال
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وتيجٍ /تًضيح
زضهدوَؿ ثِ ًؾط هيضؾس وِ عجك يبفتِّبی ايي پػٍّف
ٍخَز ٍ گؿتطـ ؾطهبيِی اختوبفي زض وليت خبهقِ ،آثبض
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هثجتي زض پي زاضز وِ يىي اظ آًْب افعايف اهٌيت اؾت.
ّوچٌيي ثطاؾبؼ ًتبيح ثِ زؾت آهسُ ،ثِ ًؾط هيضؾس وِ

هَضزی :قْط تْطاى)

زض ايي پػٍّف هكرم قس ضاثغِی لَی ثيي احؿبؼ

ظيؿت پصيطیً ،باهٌي،
ؾطهبيِ اختوبفي ٍ

اوبضت ٍ

افتوبز زض حىَهت هحلي

وطايي

اهٌيت ٍ ؾطهبيِی اختوبفي زض هيبى ؾبوٌبى ّؿلت ٍخَز
2006

زاضز .ثطاؾبؼ ايي تحميك افطازی وِ ثيكتط زض خلؿبت
ّوؿبيِای قطوت وطزُاًس اظ احؿبؼ اهٌيت ثبالتطی

زض ّؿلت

ثطذَضزاضًس.
ّس

هكطٍفيت ،افتوبز،
ؾطهبيِ اختوبفي ٍ

خيوع

الگَّبی پليؿي زض

ّبزٍى

ايي پػٍّف تقييي ضاثغِی ؾغ ؾطهبيِی اختوبفي

هحلِّب ثط هيعاى افتوبز ٍ هكطٍفيت قْطًٍساى آى هحلِ ثِ
2008

پليؽ ثَزُ اؾتً .تيدِ ايي پػٍّف حبوي اؾت ؾطهبيِی
اختوبفي ثط افتوبز ٍ هكطٍفيت قْطًٍساى هحلِ ثِ پليؽ

اًگلؿتبى

تأثيط هثجت زاقتِ اؾت
ًتبيح حبوي اظ ضاثغِ هقٌبزاض ثيي احؿبؼ اهٌيت اختوبفي ٍ
خٌؿيت اؾت؛ ثٌبثطايي ظًبى ثيكتط اظ هطزاى احؿبؼ ًباهٌي

ضاثغِ اهٌيت اختوبفي ٍ
ؾطهبيِی اختوبفي
(هغبلقِ هَضز قْط
اضزثيل)

ًبزضی ٍ
ّوىبضاى

هيوٌٌس .زضحبليوِ اضتجبط احؿبؼ اهٌيت ثب هؤلفِّبی ؾي،
1389

تحهيالتٍ ،ضقيت تأّل ٍ زضآهس هبّيبًِ ذبًَازُ هقٌبزاض
ًيؿتٍ ،لي ضاثغِ هقٌبزاضی ثيي ّعيٌِّبی ذبًَازُ ٍ ًَؿ
قغل افطاز ٍ هحل ؾىًَت ثب هيعاى احؿبؼ اهٌيت ٍخَز
زاضز.

بزرسی رابطهی سزهایه اجتواعی با احساس اهنيت اجتواعی سناى

ًباهٌي زض اثقبز خبًي ٍ هبلي هكىل فوسُی قْطًٍساى اؾت.

ضاثغِ هيعاى ؾطهبيِی

يبفتِّبی ايي پػٍّف ٍخَز ّوجؿتگي هقٌيزاض ثيي زٍ هتغيط

اختوبفي ثب احؿبؼ

ؾطهبيِی اختوبفي ٍ احؿبؼ اهٌيت اختوبفي زض ثيي ظًبى

اهٌيت اختوبفي زض ثيي

ًيبظی ٍ

ظًبى هٌبعك قوبل (ٍ 1

ّوىبضاى
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هثجت ثَزُ ٍ ثيبًگط ايي اهط اؾت وِ ثب افعايف هيعاى

 ٍ )2خٌَة قْط (ٍ 19

ؾطهبيِی اختوبفي ظًبى ،قبّس افعايف احؿبؼ اهٌيت

 )20تْطاى

اختوبفي زض ثيي آًبى ذَاّين ثَز.

ضاثغِ ثيي ؾطهبيِی
اختوبفي ٍ احؿبؼ
اهٌيت اختوبفي زض ثيي
خَاًبى قْط ؾبضی

ًتبيح تحميك ًكبى هيزّس وِ ثيي هكبضوت اختوبفي ،افتوبز

ؾبضٍذبًي
ٍ
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ّبقنًػاز

اختوبفي ٍ هيعاى

شاوطی ٍ

احؿبؼ اهٌيت اختوبفي

ّوىبضاى

اختوبفي ،ضٍاثظ اختوبفي ،اًؿدبم اختوبفي ٍ احؿبؼ
اهٌيت اختوبفي زض ثيي خَاًبى قْط ؾبضی ضاثغِ هقٌبزاضی
ٍخَز زاضز.

ثطضؾي ضاثغِ ؾطهبيِ
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هٌبعك قوبل ٍ خٌَة قْط تْطاى ضا ًكبى هيزّس ًَؿ ضاثغِ

يبفتِّبی پػٍّف حىبيت اظ ضاثغِی هؿتمين ٍ هقٌيزاض
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ؾطهبيِی اختوبفي ٍ اثقبز ؾِگبًِی آى ثباحؿبؼ اهٌيت

زض قْط يعز

اختوبفي زاضز.

الگًی مفًُمی پضيَؼ
هجبحث ًؾطی فٌَاى قسُ ًكبى هيزّس ،نوبحت ًؾوطاى هفْوَم ،گؿوتطُ ٍ فَاهول تأثيطگوصاض
ؾطهبيِ اختوبفي ثط احؿبؼ اهٌيت ضا هتفبٍت ٍ هتقسز ثيبى ًوَزُاًسً .تيدِ ثطضؾي اًدبم قوسُ
اظ آى حىبيت زاضز وِ ًؾطيِ ٍاحسی ٍخَز ًساضز تب ثتوَاى آى ضا ثوِ فٌوَاى چوبضچَة ًؾوطی
پػٍّف لطاض زاز .ثٌبثطايي زض ايي لؿوت ؾقي هيگطزز يه چوبضچَة ًؾوطی تلفيموي فٌوَاى
قَز .زض ايي پػٍّف اظ زٍ زؾتِ ًؾطيبت ثْوطُ گطفتوِ قوسُ اؾوت يىوي آضاء نوبحتًؾوطاى
ؾووطهبيِی اختووبفي هبًٌوس پبتٌوبم ،پيطثَضزيوَ ،ولووي ٍ ٍ...زيگوووطی آضاء ٍ زيوسگبُّوووبی
ًؾطيِپطزاظاى اهٌيت اظ خولِ ثووَظاىٍ ،يَض ٍ هَالض ٍ. ...
زض هغبلقبت خبهقِقٌبؾي هقبنط ؾطهبيِی اختوبفي قبذهي هْن زض وٌف اختوبفي اؾت
وِ ثط هؿبئل اختوبفي گًَبگَى ،هؤثط اؾت .زض ايٌدب ًيع ؾطهبيِ اختوبفي ثِ فٌوَاى قبذهوي
تبثيطگصاض ثط احؿبؼ اهٌيت زض ًؾط گطفتِ هيقَز .زض ايي پػٍّف ثب تَخِ ذبل ثوِ تقطيوف
ولوي ٍ پبتٌبم اظ ؾطهبيِ اختوبفي ٍ ثب تلفيك ًؾطيِّبی هرتلف زض ايي ظهيٌِ ؾقي قوسُ اؾوت
قبذمّبی گَيبتط ٍ پطاّويتتطی ّوچوَى افتووبز اختووبفي ،هكوبضوت اختووبفي ،آگوبّي

اختوبفي ،ضٍاثظ اختوبفي ٍ اًؿدبم اختوبفي ثطای ؾٌدف ايي هتغيط اًتربة قًَس.زض اًتربة
هتغيط ٍاثؿتِی پوػٍّف ،احؿوووبؼ اهٌيوت اختووبفي ثيكوتط اظ تئوَضیّوبی تحليولگوووطاى
ثطخؿتِی اهٌيووت ّوچَى ثَظاى ٍ ٍيَض الْبم گطفتوِ قوووسُ اؾوووت ٍ زض ذهوَل اثقوبز
هتغيط ٍاثؿووتِ ثبيس ذبعط ًكووبى وطز وِ ايي هتفىطاى ثب الْبم اظ فمبيس خبى الن ثوووِ تحليول
اثقبز اهٌيووت اختوبفي هيپطزاظًس .ثبضی ثَظاى زض ؾوورٌي اظ خبى الن ًمل هيوٌووس وِ ّس
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انلي اًؿووبىّب اظ ايي وووِ ذَز ضا زض اذتيبض زٍلت لووطاض هيزٌّس ،حفؼ زاضايي آًْبؾوووت.
هٌؾَض اظ زاضايي زض ايي خب حيبت ،اهٌيت خبًي ،آظازی ،اهٌيت ؾيبؾوووي ٍ فىوطی ٍ هبيولوه
«اهٌيت هبلي» اؾووت ووِ زض 3ثقوس اظ هتغيوط ٍاثؿوووتِ پوػٍّف حبضوط ثوِ ضٍقوووٌي زيوسُ
هيقَز(قىل .)1

ريػؽىاعی پضيَؼ
پػٍّف حبضط ثِ لحبػ اخطا اظ ًَؿ پيوبيكي ٍ ثِ لحبػ هبّيت وبضثطزی اؾوتّ .وچٌويي ثوِ
هٌؾَض تسٍيي هجبًي ًؾطی ٍ پيكيٌِی پػٍّف اظ ضٍـ وتبثربًِای (اؾٌبزی) ثْطُ گطفتوِ قوسُ
اؾت .زض هطحلِی ثقسی ثب هكرموطزى هتغيطّب ٍ گَيِّبی هطثَعِ ،ؾوؤالّوبی پطؾكوٌبهِ
تسٍيي ٍ پطؾكٌبهِّب زض ثيي ًوًَِّوبی پوػٍّف تَظيوـ قوس .تقوبضيف هفْوَهي ٍ فوليوبتي
هتغيطّب ثِ قطم ظيط اؾت:
ثِ هٌؾَض ؾٌدف هيعاى احؿبؼ اهٌيت اختوبفي ،ايي همَلِ زض  3ثقس خساگبًِ قوبهل احؿوبؼ
اهٌيت خبًي ،احؿبؼ اهٌيت هبلي ٍ احؿبؼ اهٌيت ؾيبؾوي زض  24گَيوِ ثوِ ٍؾويلِی عيوف
ليىطت هَضز ؾٌدف لطاض گطفت.

بزرسی رابطهی سزهایه اجتواعی با احساس اهنيت اجتواعی سناى

ؽکل  .1مذل مفًُمی پضيَؼ ،مىثع :وگاروذگان

خْت ؾٌدف ٍ ثطضؾي هيعاى ؾطهبيِ اختوبفي ،ايي هتغيط زض  5ثقس خساگبًِ قوبهل هكوبضوت
اختوبفي ،افتوبز اختوبفي ،اًؿدبم اختوبفي ،ضٍاثظ اختوبفي ٍ آگبّي اختووبفي زض  33گَيوِ
زض لبلت عيف  5زضخِای ليىطت هَضز ؾوٌدف ٍ اضظيوبثي لوطاض گطفتوِ اؾوت .زض خوسٍل ،3
قبذمّبی پػٍّف ٍ گَيِّبی هطثَط ثِ ّط قبذم آهسُ اؾت.
جذيل  .3ؽاخصَا ي گًیٍَای مًردعىجؼ تزای تزرعی راتطٍ عزمایٍ اجتماعی ي احغاط امىيت
اجتماعی
گًیٍَای مزتًطٍ

ؽاخصَا
 -تطزز ثِتٌْبيي زض قت

 تطزز ثب هبقييّبی هؿبفطوكي ثطلطاضی اضتجبط ٍ زٍؾتي ثب افطاز غطيجِ ضاُ ضفتي ثِ تٌْبيي زض يه هؿيط ذلَت -ووه ثِ ؾطًكيٌبى اتَهجيلي وِ زض ذيبثبى ذطاةقسُ
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احؿبؼ

 -ضفتي ٍ ًكؿتي زض پبضنّبی حبقيِای ثِ تٌْبيي

اهٌيت

 -ذَاثيسى زض هٌعل زض هَلـ قت ثِ تٌْبيي

خبًي

 ضاًٌسگي زض ذيبثبىّبی ذلَت ثِعَضولي اظ ًؾط خبًي تب چِ حس احؿبؼ اهٌيت هيوٌيس؟ ّوطاُ زاقتي پَل ًمس ثِ همساض ظيبز اًدبم هقبهالت هْن ثِتٌْبيي -ؾپطزى ؾطهبيِ ذَز ثِ فطز زيگط

احؿبؼ
احؿبؼ

اهٌيت هبلي

 پبضن وطزى اتَهجيل زض ذيبثبى ثِ هست عَالًي ذبلي گصاقتي هٌعل ثِ هست چٌس ضٍظ -ثِعَضولي اظ ًؾط هبلي تب چِ حس احؿبؼ اهٌيت هيوٌيس؟

اهٌيت

 -فضَيت زض احعاة ٍ گطٍُّبی ؾيبؾي

اختوبفي

 قطوت وطزى زض افتطاضبت ؾيبؾي اثطاظ فمبيس ٍ اًتمبز ًؿجت ثِ ٍضقيت ؾيبؾي ٍ فولىطز زٍلت تكىيل تكىلّب ٍ گطٍُّبی اختوبفي ؾيبؾياحؿبؼ

 -قطوت زض خلؿبت ؾرٌطاًي فقبالى ؾيبؾي

اهٌيت

 -پرف ٍ تَظيـ ًكطيِ هٌتمس زٍلت

ؾيبؾي

 َّازاضی اظ يه گطٍُ ؾيبؾي اؾتفبزُ اظ ؾبيتّب ٍ هٌبثـ ايٌتطًتي ثطای وؿت اعالفبت اختوبفي -ؾيبؾي -ثِعَضولي اظ ًؾط ؾيبؾي تب چِ حس احؿبؼ اهٌيت هيوٌيس؟

هكبضوت

 -قطوت زض حل هقضالت هَخَز زض قْط

اختوبفي

 -تَخِ ثِ ٍضقيت ظًسگي زيگطاى

 زض ظًسگي فمظ ثِ فىط ذَز ثَزى ووه هبلي ثطای ؾبذت هسضؾِ ،هؿدس ٍ... ووه خٌؿي ٍ وباليي ثطای ظلعلِظزُّب ٍ ؾيلظزُّب ووه اظ عطيك ًيطٍی وبض ثِ قىل هدبًي قطوت زض وبضّبی خوقي ٍ گطٍّيٍ -خَز حؽ ّوىبضی زض ثيي هطزم
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 نبزلبًِ ثَزى ضفتبضّبی ضٍظاًِ هطزم ًؿجت ثِ ّوسيگط زاقتي نطاحت والم زض ثيبى ٍالقيتّبی اختوبفي -ؾيبؾي ثب زيگطاى ّوبًٌس افضبی ذبًَازُ ذَز ضفتبض وطزىافتوبز
اختوبفي

 يىي ثَزى ؽبّط ٍ ثبعي هطزم قْط قطاوت زض وبضّب ثب زيگطاىالتضبی قطايظ ثِ اييوِ ّط وؽ ثِ فىط ذَزـ ثبقس -زاقتي نسالت ثب زٍؾتبى

ؾطهبيِ

 -ثيبى هؿبئل اختوبفي ضٍظاًِ زض خوـ زٍؾتبى

اختوبفي

 هَلـ گطفتبضی ثِ زضز آزم هيذَضًس /فمظ هَلـ ذَقيّب زٍضٍثط آزم ّؿتٌس. ثب ّوسيگط زٍؾت ٍ ضفيك ّؿتٌس /چكن زيسى ّوسيگط ضا ًساضًس. اوثطقبى اّل غيجت ًيؿتٌس /اّل غيجت ّؿتٌس.اًؿدبم

 -ثِ ًهيحت زيگطاى گَـ هيزٌّس /ذَزضأی ّؿتٌس

اختوبفي

 زض گطفتبضیّب آزم ضا زلساضی هيزٌّس /ضٍی ظذن آزم ًوه هيپبقٌس احتطام وَچىي ٍ ثعضگي ضا زاضًس /احتطام ثعضگي ٍ وَچىي ضا ًگِ ًويزاضًس. زض ّط وبضی زذبلت ًويوٌٌس /زض ّط وبضی ثيرَزی زذبلت هيوٌٌس. وبضی ثِ وبض ّن ًساضًس /زًجبل زفَا ٍ هطافقِ هيگطزًسً -حَُ اضتجبط ثطلطاض وطزى ثب زيگطاى زض خوـ

ضٍاثظ
اختوبفي

 ضفتٍآهس وطزى ثب ّوؿبيِ ثطذَضز زٍؾتبًِ ثب زيگطاى زض ؾغ قْط اضتجبط ثب گطٍُّب ٍ اًدويّبی هحلي هثل هؿوودس ،ثؿوويح ٍ ولَحّبی هحلي -هيعاى هغبلقِی ضٍظًبهِ ٍ هدالت

آگبّي
اختوبفي

 هغبلقِی وتبةّبی غيطزضؾي اؾتفبزُ ٍ ضخَؿ ثِ ايٌتطًت ٍ زؾتطؾي ثِ قجىِّبی اختوبفي هدبظ -هىبلوِ ثب زٍؾتبى ٍ آقٌبيبى نط

تجبزل اعالفبت ٍ اذجبض هرتلف

خبهقِی آهبضی پػٍّف قبهل وليِی ظًبى ثبالی  18ؾبل ؾبوي قْط آثساًبى زض ظهوبى هغبلقوِ
اؾت وِ قبهل ً 8297فط هيثبقس وِ ثب ضٍـ ًوًَِگيطی وَووطاى ثوب ذغوبی اؾوتبًساضز ٍ %5
ضطيت اعويٌبى  ،%95حدن ًوًَِ اظ تقساز ول خبهقِی آهبضیً 367 ،فوط ثوطآٍضز قوسُ اؾوت.

بزرسی رابطهی سزهایه اجتواعی با احساس اهنيت اجتواعی سناى

 -افتوبز ثِ ّوكْطيبى

ّوچٌيي ،ثطای اًتربة ًوًَِّب اظ ضٍـ تهبزفي ذَقِای چٌسهطحلِای ثْطُ گطفتِ قسُ اؾت
ثسيي نَضت وِ  9هحلِی قْط آثساًبى زض ًؾط گطفتِ قسُاًوس زض هطحلوِی اٍل ًوًَوِگيوطی،
ثلَنّب زض ّط هحلِ قٌبؾبييقوسُ ،زض هطحلوِ زٍم ٍاحوسّبی هؿوىًَي زض زاذول ثلوَنّوب
هكرم گطزيوسُ ٍ ًْبيتوبً زض هطحلوِی ؾوَم ظًوبى ثوبالی  18ؾوبل زض ّوط ٍاحوس هؿوىًَي
اًتربةقسُ اؾت .تقساز پبؾرگَيبى زض ّط هحلِ هتٌبؾت ثب تقساز ؾبوٌيي آى هحلِ ثوَزُ (الظم
ثِ شوط اؾت وِ ؾْن حدن ًوًَِ زض ّط هحلِ اظ عطيك ًوًَِگيطی عجمِای ؾيؿتوبتيه تقيويي
قس) ٍ افطاز هَضزًؾط ثِ ضٍـ تهبزفي ؾبزُ اًتربةقسُاًس .ثطای تقييي پبيبيي ٍ لبثليت افتوبز
اثعاض ؾٌدف ،اظ ضٍـ ضطيت آلفبی وطًٍجبخ اؾتفبزُ قس .ثطای تأييس ضٍايي ٍ افتجبض ،پطؾكٌبهِ
ضا چٌس ًفط اظ هترههبى ٍ وبضقٌبؾبى هطثَعِ ثطضؾي ٍ انوالم وطزًوس .ؾوپؽ ،زض هطحلوِی
تحليل زازُّب ،اظ آظهَىّبی ضطيت ّوجؿتگي پيطؾَى T ،تهًوًَوِای ٍ ضگطؾويَى چٌسگبًوِ
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ثِ ووه ًطمافعاض  spssاؾتفبزُ قسُ اؾت.
ثِ هٌؾَض ؾٌدف هيعاى پبيبيي اثعاض گطزآٍضی زازُّب ،اظ آلفبی وطًٍجبخ اؾتفبزُ قسُ اؾوت ٍ
ّوبٌّگي زضٍى اثعاض اًساظُگيطی ،تقييي گطزيس .ثب تَخِ ثِ افساز ثِزؾت آهسُ ثطای ّط يوه اظ
اثقبز هَضز ثطضؾيً ،تيدِ گطفتِ هيقَز وِ اثعاض پػٍّف اظ ثجبت ٍ پبيبيي لبثل لجَلي ثطذَضزاض
اؾت.
جذيل  .4ميشان آلفای کزيوثاخ تزای اتعاد مختلف تحقيق
وام متغيز

آلفای کزيوثاخ

هكبضوت اختوبفي

0/785

اًؿدبم اختوبفي

0/811

آگبّي اختوبفي

0/729

افتوبز اختوبفي

0/832

ضٍاثظ اختوبفي

0/775

احؿبؼ اهٌيت خبًي

0/851

احؿبؼ اهٌيت هبلي

0/824

احؿبؼ اهٌيت ؾيبؾي

0/835

هٌجـ :اعالفبت هؿترطج اظ پطؾكٌبهِ ٍ هحبؾجبت ًگبضًسگبى1396 ،

یافتٍَای پضيَؼ

يبفتِّبی ايي پػٍّف ،قبهل يبفتِّبی تَنيفي ٍ يبفتِّبی اؾتٌجبعي اؾت .يبفتِّبی تَنويفي
ثطذي اظ ٍيػگيّبی ًوًَِّبی ثطضؾيقسُ ضا قبهل هيقَز ٍ يبفتِّوبی اؾوتٌجبعي ،تدعيوِ ٍ
تحليل هتغيطّبی تحميك ضا ًكبى هيزّس.
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یافتٍَای تًصيفی
الف) 
ًتبيح زازُّبی خوقيتقٌبذتي پػٍّفً ،كبى هويزّوس 57 :زضنوس پبؾورگَيوبى هتبّول31 ،
زضنس حدن ًوًَِ ثيي  25-30ؾبل ؾي زاضًس 37 ،زضنس آى ّب زاضای تحهويالت وبضقٌبؾوي
هيثبقٌس ٍ ّوچٌيي  35زضنس پبؾرگَيبى ذبًِزاض ثَزُ اؾت(خسٍل .)5

يیضگی

گشیىٍَا

فزاياوی

درصذ

يضعيت

هتأّل

209

57

تأَل

هدطز

158

43

ظيط  25ؾبل

99

27

25-30

114

31

30-35

85

23

35-40

40

11

 40ثِ ثبال

29

8

ظيط زيپلن

37

10

زيپلن

77

21

ميشان

وبضزاًي

51

14

تحصيالت

وبضقٌبؾي

136

37

وبضقٌبؾي اضقس ٍ ثبالتط

66

18

ثرف زٍلتي

81

22

آظاز

88

24

ذبًِزاض

128

35

ثيىبض

70

19

عه

ؽغل

هٌجـ :اعالفبت هؿترطج اظ پطؾكٌبهِ ٍ هحبؾجبت ًگبضًسگبى1396،

بزرسی رابطهی سزهایه اجتواعی با احساس اهنيت اجتواعی سناى

جذيل  .5خالصٍ وتایج تحليل دادٌَای جمعيتؽىاختی

ّوچٌيي آهبضُّبی تَنيفي ثطضؾي ضاثغِ ؾطهبيِی اختوبفي ثوط احؿوبؼ اهٌيوت اختووبفي
ظًبى ،زض خسٍل  ،6آهسُ اؾت:
جذيل  .6آمارٌَای تًصيفی تزحغة متغيزَای مًردوظز
مياوگيه

اوحزاف معيار

ياریاوظ

ؽاخصَا
افتوبز اختوبفي

4/38

0/83

0/72

آگبّي اختوبفي

4/ 1

0/87

0/79

ضٍاثظ اختوبفي

3/92

0/79

0/71

هكبضوت اختوبفي

3/75

0/73

0/54

اًؿدبم اختوبفي

3/44

0/81

0/66

ؾطهبيِ اختوبفي (ول)

3/91

0/80

0/68

احغاااط امىياات

اهٌيت خبًي

3/74

1/02

1/01

اجتماعی

اهٌيت هبلي

3/12

0/89

0/88

اهٌيت ؾيبؾي

3/01

0/85

0/81

احؿبؼ اهٌيت اختوبفي (ول)

3/55

0/92

0/90

عزمایٍ اجتماعی
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هٌجـ :اعالفبت هؿترطج اظ پطؾكٌبهِ ٍ هحبؾجبت ًگبضًسگبى1396 ،

یافتٍَای اعتىثاطی
ب) 
زض خْت ثطضؾي ٍ ؾٌدف ضاثغِی ؾطهبيِی اختوبفي ٍ احؿوبؼ اهٌيوت اختووبفي ظًوبى زض
هحسٍزُی هَضز هغبلقِ ،اظ آظهَىّبی آهبضی  Tته ًوًَوِای ،ضوطيت ّوجؿوتگي پيطؾوَى ٍ
تحليل ضگطؾيَى چٌسگبًِ اؾتفبزُقسُ اؾت وِ زض ازاهِ يبفتِّبی ثِزؾتآهسُ اضائِ هيقًَس:
زض اثتسا زض خْت همبيؿِ هيبًگيي قبذمّب اظ آظهَى  Tتهًوًَِای اؾتفبزُ قسُ اؾت ووِ
ًتبيح آى زض خسٍل  ،7لبثلهالحؾِ اؾت:

جذيل  .7وتایج آسمًن  Tتک ومًوٍای تزای تزرعی راتطٍی َز یک اس مؤلفٍَای عزمایٍ اجتماعی تا
امىيت اجتماعی
آهبضُ
هيبًگيي

T

p-value

حس

افتوبز اختوبفي

4/38

21.22

0.00

آگبّي اختوبفي

4/1

19.45

0.00

1.00

ضٍاثظ اختوبفي

3/92

16.27

0.00

0.98

0.73

هكبضوت اختوبفي

3/75

13.63

0.00

0.87

0.66

ضز H0

اًؿدبم اختوبفي

3/44

12.84

0.00

0.82

0.63

ضز H0

هتغيطّب

ًتيدِ آظهَى

ثبال

پبئيي

1.03

0.84

ضز H0

0.78

ضز H0
ضز H0

ًتبيح خسٍل فَق ًكبى هيزّس وِ فطو  H0ثطای وليِی قبذمّب زض ّوِی اثقبز ضز هيقَز
ظيطا همساض  p-Valueزض ّوِ هَاضز ووتط اظ  0/05گعاضـ قسُ اؾتّ .وبىعَض وِ زض خسٍل 7
هكبّسُ هيقَز ،هيبًگيي وليِی اثقبز ثبالتط اظ هيبًگيي ثَزُ اؾت .ووتطيي همساض هكوبّسُقوسُ
ثطای قبذم اًؿدبم اختوبفي ( ٍ )3/44ثبالتطيي هيوبًگيي ثوطای قوبذم افتووبز اختووبفي
( )4/38ثَزُ اؾت.
زض هطحلِی ثقس ،اظ آظهَى ّوجؿتگي پيطؾَى ،خْت ثطضؾي ٍ ؾٌدف ضاثغِ ثويي فٌبنوط ٍ
هؤلفِ ّبی ؾوطهبيِ اختووبفي ثوب احؿوبؼ اهٌيوت اختووبفي ثْوطُ گطفتوِ قوسُ اؾوتً .توبيح
ثِزؾتآهسُ ،ثِ قطم ظيط اؾت:
ًتبيح حبنل اظ آظهَى ّوجؿتگي پيطؾَى ثيي زٍ هتغيط هكبضوت اختوبفي ٍ احؿبؼ اهٌيوت
اختوبفي ظًبى زض خسٍل ً ،8كبى هيزّس وِ هيبى هكبضوت اختوبفي ثِفٌَاى هتغيوط هؿوتمل ٍ
هتغيط ٍاثؿتِی احؿبؼ اهٌيت اختوبفي ضاثغِی هقٌبزاض ٍخَز زاضز ( .)P.value= 0.002هيوعاى
ّوجؿتگي ثيي زٍ هتغيط هَضزثطضؾي ،ثط اؾوبؼ آظهوَى پيطؾوَى  0/368هويثبقوس .ايوي ثوساى
هقٌبؾت وِ ثب افعايف هيعاى هكبضوت اختوبفي ،اهٌيوت اختووبفي ظًوبى زض هحوسٍزُی هوَضز
هغبلقِ ثيكتط ذَاّس قس.
ّوچٌيي آظهَى ضاثغِی ّوجؿتگي پيطؾَى ثيي زٍ هتغيط افتوبز اختوبفي ٍ احؿوبؼ اهٌيوت
اختوبفي ثيبًگط ايي اهط اؾت وِ ثيي زٍ هتغيط ًبهجطزُ ثب ضطيت ّوجؿتگي  0/461ضاثغِ هثجوت
ٍ هقٌبزاضی ٍخَز زاضز ( .)P.value= 0.001ثٌبثطايي ( H0فسم ٍخَز ضاثغِ ثيي ايوي زٍ هتغيوط)

بزرسی رابطهی سزهایه اجتواعی با احساس اهنيت اجتواعی سناى
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ضز هيقَز؛ ٍ هي تَاى گفت وِ ثب افعايف افتوبز اختوبفي ،احؿبؼ اهٌيت اختوبفي زض خبهقوِ
هَضز ثطضؾي افعايف هييبثس (خسٍل )8
زض ازاهِ ضاثغِ ثيي زٍ هتغيط اًؿدبم اختوبفي ٍ احؿبؼ اهٌيت اختوبفي هوَضز آظهوَى لوطاض
گطفتِ اؾتً .تبيح ثِزؾتآهسُ زض خسٍل ً ،8كبىزٌّوسُی ضاثغوِی ثويي اًؿودبم اختووبفي ٍ
احؿبؼ اهٌيت اختوبفي اؾتّ .وبىعَض وِ هكبّسُ هويقوَز اًؿودبم اختووبفي ثوب ضوطيت
ّوجؿتگي ( )0/289ثب احؿبؼ اهٌيت اختوبفي زاضای ضاثغِ هثجت ٍ هقٌبزاض هيثبقس .ايي ثوساى
هقٌبؾت وِ ثب افعايف اًؿدبم اختوبفي هيعاى احؿبؼ اهٌيت اختوبفي ثيكتط ذَاّس قس.
ثطضؾي ًتبيح ثِزؾتآهوسُ اظ آظهوَى ّوجؿوتگي ثويي ضٍاثوظ اختووبفي ٍ احؿوبؼ اهٌيوت
اختوبفي ًكبى هيزّس وِ همساض ضطيت ّوجؿتگي پيطؾوَى ،ثويي زٍ هتغيوط ًوبهجطزُ ،ثطاثوط ثوب
 0/378اؾت .ايي ضطيتً ،كبى زٌّسُ ی ٍخَز ضاثغِی هقٌبزاض هثجت هيبى زٍ هتغيوط هويثبقوس.
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ثٌبثطايي  H0ضز هيقَز .لصا هيتَاى پصيطفت وِ ثب افعايف ضٍاثوظ اختووبفي ،احؿوبؼ اهٌيوت
اختوبفي ظًبى ًيع افعايف هييبثس.
ٍ زض ًْبيت ّوجؿتگي ثيي آگبّي اختوبفي ٍ هيعاى احؿبؼ اهٌيت اختووبفي هَضزؾوٌدف
لطاضگطفتِ اؾتً .تبيح ثِزؾتآهسُ زض خسٍل ّكت ًكبىزٌّوسُی هموساض ضوطيت ّوجؿوتگي
پيطؾَى ثطاثط ثب  ٍ 0/382ؾغ هقٌبزاضی ثِزؾتآهسُ ( )P.value=0.001وَچوهتوط اظ هيوعاى
ذغبی هدبظ ( )0/05هيثبقس .اظاييضٍ هيتَاى گفت ثيي آگوبّي اختووبفي ٍ احؿوبؼ اهٌيوت
اختووبفي ضاثغووِ هثجوت (ثووب تَخوِ ثووِ هثجوت ثووَزى هموساض ضووطيت پيطؾوَى) ثطلووطاض اؾووت.
ثِفجبضت زيگط ثب افوعايف آگوبّي اختووبفي ،هيوعاى احؿوبؼ اهٌيوت اختووبفي زض هحوسٍزُی
هَضزهغبلقِ ثيكتط ذَاّس قس.
جذيل  .8وتایج ضزیة َمثغتگی پيزعًن تيه متغيزَای مغتقل تا متغيز ياتغتٍ احغاط امىيت اجتماعی
ًتبيح

هتغيطّب
هتغيط هؿتمل

هتغيط ٍاثؿتِ

همساض ضطيت ّوجؿتگي

ؾغ هقٌيزاضی

هكبضوت اختوبفي

احؿبؼ اهٌيت اختوبفي

0/368

0/003

افتوبز اختوبفي

احؿبؼ اهٌيت اختوبفي

0/461

0/001

اًؿدبم اختوبفي

احؿبؼ اهٌيت اختوبفي

0/289

0/006

ضٍاثظ اختوبفي

احؿبؼ اهٌيت اختوبفي

0/378

0/002

آگبّي اختوبفي

احؿبؼ اهٌيت اختوبفي

0/382

0/001

هٌجـ :اعالفبت هؿترطج اظ پطؾكٌبهِ ٍ هحبؾجبت ًگبضًسگبى1396،

پؽ اظ هكرم قسى ضاثغِی هقٌبزاض ثيي هؤلفِّوبی ؾوطهبيِ اختووبفي ووِ قوبهل هكوبضوت
اختوبفي ،افتوبز اختوبفي ،ضٍاثظ اختوبفي ،آگوبّي اختووبفي ٍ اًؿودبم اختووبفي ثوِفٌوَاى
هتغيطّبی هؿتمل ثب احؿبؼ اهٌيت اختوبفي ثِفٌَاى هتغيط ٍاثؿتِ ،ثِ تحليل ضگطؾيَى احؿبؼ
اهٌيت اختوبفي ظًبى ثب تَخِ ثِ هتغيطّبی هؿتمل هيپطزاظين ،زض ٍالـ ثطای ؾٌدف ايي اهط وِ
وسام يه اظ ايي هتغيطّب ثيكتطيي تأثيط ضا زض افعايف هيعاى احؿوبؼ اهٌيوت ظًوبى زاقوتِاًوس ٍ
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ايٌىِ ؾْن ٍ تأثيط ّط يه اظ هتغيطّبی هؿتمل زض تجييي ٍ پيفثيٌي تغييطات هتغيوط ٍاثؿوتِ ثوِ
چِ نَضت هيثبقس ،اظ ايي آظهَى ثْطُ گطفتِ قسُ اؾت .خسٍل  ،9ذالنِی تحليل ضگطؾيَى
هتغيطّبی ؾطهبيِ اختوبفي (هكبضوت اختوبفي ،افتووبز اختووبفي ،ضٍاثوظ اختووبفي ،آگوبّي

اختوبفي ٍ اًؿدبم اختوبفي) ضا ثط احؿبؼ اهٌيت اختوبفي ًكبى هيزّس.
ضزیة َمثغتگی

متغيزَا
مغتقل

ياتغتٍ

قبذمّبی پٌحگبًِ

احؿبؼ اهٌيت

ؾطهبيِ اختوبفي

اختوبفي

0/591

ضزیة تعييه
0/435

F

17/175

معىاداری
0/000

هٌجـ :اعالفبت هؿترطج اظ پطؾكٌبهِ ٍ هحبؾجبت ًگبضًسگبى1396 ،

ثط اؾبؼ ًتبيح تحليل ضگطؾويَى ،هتغيطّوبی ؾوطهبيِ اختووبفي (هكوبضوت اختووبفي ،افتووبز
اختوبفي ،ضٍاثظ اختوبفي ،آگبّي اختوبفي ٍ اًؿدبم اختوبفي) ٍ احؿوبؼ اهٌيوت اختووبفي
زاضای ّوجؿتگي  0/591هيثبقٌسّ .وچٌيي ضطيت تقييي تقسيلقسُ ًكبى هويزّوس؛  0/435اظ
احؿبؼ اهٌيت اختوبفي اظ عطيك تطويت ذغي هتغيطّبی ؾطهبيِ اختوبفي تجيويي قوسُ اؾوت
ثِفجبضت زيگط هتغيطّبی ؾطهبيِ اختوبفي تَاًؿتِاًس  0/435اظ تغييطات هتغيط ٍاثؿوتِ ضا تجيويي
وٌٌس فالٍُ ثط آى همساض هحبؾجِقسُ ثطای  Fزض ؾغ اعويٌبى ً 0.95كبى هيزّوس ووِ تطويوت
ذغي هتغيطّبی هؿتمل ثِنَضت هقٌيزاضی لبزض ثِ تجييي ٍ پيفثيٌي تغييوطات هتغيوط ٍاثؿوتِ
اؾت (خسٍل )9
زضًْبيت ،ثطاؾبؼ ضطيت اؾتبًساضزقسُی تأثيط هتغيطّبی هؿتمل ثط هتغيط ٍاثؿتِ ،هتغيطّوبی
هكبضوت اختوبفي ،افتوبز اختوبفي ،ضٍاثظ اختوبفي ،آگبّي اختوبفي ٍ اًؿدبم اختوبفي تأثيط
هقٌبزاضی ثط احؿبؼ اهٌيت اختوبفي زاقتِاًس .ثِ لحبػ ضطايت قست اثطگصاضی ،هتغيط افتووبز
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جذيل  .9وتایج رگزعيًن چىذگاوٍ راتطٍی عزمایٍ اجتماعی ي احغاط امىيت اجتماعی

اختوبفي ثيكتطيي تأثيط افعايف احؿبؼ اهٌيت زاقتِ اؾت اًؿدبم اختوبفي ووتوطيي ًموف ضا
زض ايي ظهيٌِ ايفب ًوَزُ اؾت (خسٍل  .)10ثٌبثطايي ثب تَخوِ ثوِ هدووَؿ اثقوبز ثبيؿوتي گفوت
ؾطهبيِی اختوبفي زاضای ًمف هؤثط ٍ هثجتي ثط احؿبؼ اهٌيت اختوبفي ثَزُ اؾت.
جذيل  .10ضزایة ؽذت اثزگذاری متغيزَای مغتقل تز متغيز ياتغتٍ
ضطايت غيطاؾتبًساضز
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ضطايت اؾتبًساضز

B

ذغبی اؾتبًساضز

ثتب

T

Sig
(هقٌبزاضی)

هكبضوت اختوبفي

0/436

0/15

0/158

2.57

0/040

افتوبز اختوبفي

0/375

0/11

0/392

3.88

0/009

اًؿدبم اختوبفي

0/411

0/14

0/136

2/ 4

0/043

ضٍاثظ اختوبفي

0/441

0/07

0/229

2/96

0/037

آگبّي اختوبفي

0/347

0/09

0/389

3/77

0/016

هٌجـ :اعالفبت هؿترطج اظ پطؾكٌبهِ ٍ هحبؾجبت ًگبضًسگبى1396،

تحث ي وتيجٍگيزی
ثب تَخِ ثِ ًيبظ ّط خبهقِ زض خْت ٍخَز ظهيٌِّبی قوىلگيوطی احؿوبؼ اهٌيوت ٍ توأثيط آى
ثٍِيػُ زض هيبى خبهقِی ظًبى ،زض ايي پػٍّف ثِ ثطضؾي ؾطهبيِی اختوبفي ٍ هؤلفوِّوبی آى
ًؾيط افتوبز اختوبفي ،هكبضوت اختوبفي ،آگبّي اختوبفي ٍ اًؿدبم اختوبفي ثِفٌَاى فَاهول
اؾبؾي تجييي احؿبؼ اهٌيت زض ثيي ظًبى ثبالی  18ؾبل زض قْط آثساًبى پطزاذتوِ قوسُ اؾوت.
ًتبيح ثِزؾتآهسُ ًكبى هيزّس ووِ ثويي تووبم هؤلفوِّوبی ؾوطهبيِ اختووبفي افون اظ افتووبز
اختوبفي ،هكبضوت اختوبفي ،آگبّي اختوبفي ،ضٍاثظ اختوبفي ٍ اًؿدبم اختوبفي ثب احؿوبؼ
اهٌيت اختوبفي ظًبى زض هحسٍزُی هَضز هغبلقِ ضاثغِی هثجت ٍ هؤثط ٍخوَز زاضز ووِ زض ايوي
هيبى ؾْن افتوبز اختوبفي ثب ضطيت ّوجؿتگي  ٍ 0/461آگبّي اختوبفي ثب ضطيت ّوجؿوتگي
 0/382اظ زيگط قبذمّبی هَضز ثطضؾي ثيكتط اؾوت .ثوِعوَضولي ،ثوب تَخوِ ثوِ يبفتوِّوبی
ثِزؾتآهسُ اظ تحليل زازُّب ثب ثِوبضگيطی آظهَى ضطيت ّوجؿوتگي پيطؾوَى ،آظهوَى  Tتوه
ًوًَِای ٍ ّوچٌيي تحليل ضگطؾويَى چٌوس هتغيوطُ زض هوَضز ضاثغوِی ؾوطهبيِی اختووبفي ٍ
احؿبؼ اهٌيت اختوبفي زض ثيي ظًبى زض هحسٍزُی هَضز هغبلقِ ،هكورم گطزيوس ووِ ضووي

تأثيطگصاضی توبهي فٌبنط ٍ هؤلفِ ّوبی ؾوطهبيِ اختووبفي زض احؿوبؼ اهٌيوتً ،موف افتووبز
اختوبفي ثِهطاتت ثيكتط اظ ؾبيط فَاهل ثَزُ اؾت.
هيتَاى گفت :ثطاؾبؼ ضّيبفت تئَضيه ثَضزيَ ٍ ولوي ٍ پبتٌوبم ؾوووطهبيِی اختووبفي ثوب
ايدبز ٍ گؿووتطـ پيًَسّبی اختوبفي ٍ قوووجىِّوبی ضٍاثوظ اختووبفي ٍ هكوووبضوت هيوبى
افووطاز هَخت ثبال ضفتي احؿووبؼ اهٌيت اختوبفي هيقَز .ثطضؾووي ضاثغِی ثيي هكوووبضوت
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اختوبفي ٍ احؿبؼ اهٌيت اختوبفي ًكووبى زاز وِ ّط چوِ هكوبضوت اختووبفي زض خبهقوِی
ًوًَِ ثيكتط ثبقس ،احؿبؼ اهٌيت ًيع اضتمبء ذَاّس يبفت .اظاييضٍ ّوجؿوتگي هقٌوبزاضی هيوبى
هكبضوت اختوبفي ٍ احؿبؼ اهٌيت اختوبفوويً ،ؾطيِ ثَضزيَ ٍ ولوي ٍ پبتٌبم ضا تبئيوس ووطزُ
اؾووت .ثووِ افتمبز اُفِ آگبّي ٍ تَخِ ،پيفقطط قٌبذتي ٍ ضطٍضی قىل فقبلتط هؿووئَليت
اختوبفي ثط احؿبؼ اهٌيت اختوبفي ،ظًبى ثب آگبّي اختوبفي ثبال اظ احؿووبؼ اهٌيت اختوبفي
ثيكتطی ًؿووجت ثِ ظًبى ثب آگبّي اختوبفووي پبييي ثطذَضزاضًس .زضًتيدِ ّوجؿووتگي هقٌيزاض
ثيي آگبّووي اختوبفي ٍ اهٌيت اختوبفي ظًبىً ،ؾطيِ اُفِ تبئيس هيقَز .ثٌوبثطايي ثوب اؾوتٌبز ثوِ
ًؾطيبت گيسًع ،والؼ افِ ،ثَضزيَ ،پبتٌبم ٍ زض ًؾط گطفتي ًتبيح ثِزؾتآهسُ اظ پػٍّف حبضط،
ثيي ضٍاثظ اختوبفي (اظ اثقوبز قوجىِ اختووبفي) ٍ اهٌيوت اختووبفي ٍ ّوچٌويي ثويي افتووبز
اختوبفي ٍ اهٌيت اختوبفي ضاثغِ ٍخَز زاضز ٍ عجك تئَضی پبتٌبم ٍ ثب تَخِ ثوِ يبفتوِّوبی ثوِ
زؾت آهسُ ،ثيي هكبضوت اختوبفي (اظ اثقبز قجىِ اختوبفي) ٍ اهٌيت اختووبفي ضاثغوِ ٍخوَز
زاضز .ايي هْن ثب ًتبيح پوػٍّف ًديجوي ضثيقوي (ً ،)1383وبزضی ٍ زيگوطاى (ً ،)1389يوبظی ٍ
زيگطاى (ّ )1390وچٌيي ؾبضٍذبًي ٍ ّوىبضاى (ّ )1390نذَاًي زاضز.
اهٌيت اختوبفي پبيساض زض قطايغي قىل هيگيطز وِ ؾوطهبيِی اختووبفي ثوِ هيوعاى ثوباليي
ٍخَز زاقتِ ثبقسّ .وجؿتگي هجتٌي ثط ؾطهبيِی اختوبفي هَخت تَؾقِی ؾيبؾي ٍ التهوبزی
ًيع هيقَز وِ ايي زٍ ثًَِثِی ذَز اهٌيت اختوبفي ضا تحت تأثيط لطاض هيزٌّس .ثِفجبضتيزيگط،
زض خَاهـ تَؾقِيبفتِی ؾيبؾي ٍ التهبزی ،خطائن ٍ ًباهٌيّبی اختوبفي ًيع وبّف هوييبثٌوس.
ثٌبثطايي اهٌيت اختوبفي فوستبً اظ عطيك اثعاضّبی ٌّدوبضی ًؾيوط افتووبز ،اًؿودبم ،هكوبضوت،
آگبّي ،اضظـّب ٍ  ...ثِ قىل ثْتطی تأهيي ٍ هبًسگبض هيقَز.
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هسًي اؾت وِ ثبفث فاللِهٌسی ٍ زلًگطاًي هيقَز .ثب تَخِ ثوِ ّوجؿوتگي هقٌوبزاض آگوبّي

پيؾىُادَا

 تمَيت فطٌّگ افتوبز وِ ضيكووِ زض هٌبثـ فطزی ٍ ؾوبذتبضی (خبهقوِای) زاضز ،زض اضتموبء
اهٌيت هؤثط اؾووت .زض ايي ظهيٌِ خْت ثؿتطؾووبظی ثطای افتووووبز ٍ ثوِتجوـ آى افوعايف
احؿووبؼ اهٌيت هقوبضاى فطٌّگي ٍ ثطًبهِضيعاى اختوبفي ثب تمَيت پبيِّبی افتوبز ثٌيبزيي
زض ثيي افطاز خبهقِ هي تَاًٌس افتوبز فبم ضا زض ثويي هوطزم ٍ ّون زض ثويي ًْبزّوبی زٍلتوي
افعايف زازُ ٍ اظ ايي عطيك احؿووبؼ اهٌيت ضا ًيع تمَيت وٌٌس .اظ ؾَی زيگط ًؾبضت ثوط
تقبهالت ضٍظهطُ ٍ وٌتطل آًْب تَؾووظ ًيطٍی اًتؾبهي ثِهٌؾَض وبّف آؾيتپصيطی ضٍاثوظ
اختوبفيً ،مف هؤثطی زض ثبال ثطزى افتوبز اختووبفي زاضز .ثٌوبثطايي پيكوووٌْبز هويقوووَز
ًيطٍی اًتؾبهي ثب اخطای زليك ٍؽبيف ذَز ثِ ثبال ضفتي افتوبز اختووبفي ٍ ثوِتجوـ آى ثوبال
ضفتي احؿبؼ اهٌيت اختوبفي ووه وٌٌس.
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 افعايف هكبضوت اختوبفي زض ثيي قْطًٍساى ثبفث افعايف احؿبؼ اهٌيوت ًيوع هويقوَز
اظاييضٍ ثطای اضتمبی هكبضوت اختوبفي ٍ ثوِتجوـ آى افوعايف احؿوبؼ اهٌيوت اختووبفي،
هٌْسؾيي فطٌّگي ٍ ثطًبهِ ضيعاى اختوبفي ثب ظهيٌِ ؾبظی ثوطای افوعايف هكوبضوت زض ثويي
هطزم زض هٌبؾجتّب (خكيّبی گلضيعاى ،ووه ثِ هؿتوٌساى زض افيبز اؾوالهي ،اؾوتفبزُ اظ
ووه ّبی هطزهي زض حل هكىالت ٍ هقضالت هَخَز زض قْط تَؾوظ ًْبزّوبی هطثَعوِ
ٍ ٍ )...هَلقيتّبی هرتلف ٍ ثِ نحٌِ وكويسى هوطزم ثوطای وبضّوبی خوقوي ٍ فووَهي
هيتَاًٌس گبم هؤثطی زض ايي ظهيٌِ ثطزاضًس.

 ايدبز هحالتي ثب زضّنآهيرتگي اختوبفي ثيكوتط ٍ اؾوووتفبزُ اظ قوووَضاّبی قوووْطًٍسی
ثِفٌَاى اثعاضی ثطای ٍاضز وطزى اختوبفبت هحلوي زض ثحوثّوبی ؾيبؾوووي ٍ ّونچٌويي
قبذمّبيي وِ ثطای ذٌثي وطزى وبّف فقبليت ؾيبؾي زض ثويي خَاًوبى عطاحوي قوًَس،
اظخولِ تكىيل پبضلوبى وَزوبى ٍ ًَخَاًبى هيتَاًٌوس زض تمَيوت فقبليوتّوبی خوقوي ٍ
هكبضوتي هؤثط ثبقٌس.

 اظآًدبييوِ احؿووبؼ اهٌيت اختوبفي زض ثيي ظًوبى ووتوط اظ هوطزاى اؾوت ثوطای افوعايف
احؿووبؼ اهٌيت زض ثويي ظًوبى ،ثطًبهوِ ضيوعاى زٍلتوي ٍ فطٌّگوي (نساٍؾويوب) ثوب تَليوس
ثطًبهِّبی هرتلف زض خْت افوعايف ٍ تَؾوقِی احؿوبؼ اهٌيوت زض ثويي ظًوبىً ،يوطٍی
اًتؾبهي ثب تأهيي اهٌيت اهبوووي فوَهي هثل پبضنّب ،اظ عطيووك افعايف ًيطٍ زض ايي اهوبوي

ٍ يب تأهيي اهٌيت ذيبثبىّب زض قت هيتَاًس ثبفث افوعايف احؿوبؼ اهٌيوت زض ثويي ظًوبى
قَز.

 فطاّن آٍضزى ظهيٌِّبی هكبضوت فقبالًوِی ظًوبى زض فطنوِّوبی گًَوبگَى (خكويّوبی
ًيىَوبضی ٍووه ثِ هؿتوٌساى ٍ ًيبظهٌساى ثِ هٌبؾجتّبی هرتلف).
 تمَيت ؾووطهبيِ اختوبفووي اظ عطيك تطٍيح آهَظُّووبی زيٌي اظ لجيل نسالووت ،افتووبز،
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اهبًتزاضی ،قووَض ٍ ّوفىطی ،هؿوبفست زيگوطاى ،هكوبضوت ٍ  ...ووِ اظ قوبذمّوبی
ؾطهبيِ اختوبفي اؾت.
 عجك ًتبيح تحميك افعايف ضٍاثوظ اختووبفي (قوجىِ اختووبفي) زض ثويي قوْطًٍساى ثبفوث
افعايف احؿبؼ اهٌيت هيقَز اظاييضٍ ًْبزّبی آهَظقي (هساضؼ ٍ زاًكگبُّب) ثب آهَظـ
ثب تَليس ٍ پرف ثطًبهِّبی هتٌَؿ ٍ ثطخؿتِ ؾبذتي هعايبی ايي ًَؿ ضٍاثوظ هويتَاًٌوس زض
خْت ثؿتطؾبظی ثطای تمَيت ضٍاثظ اختوبفي زض ثيي هطزم گبم هؤثطی ثطزاضًس.
مىاتع
 افكبض ،ظييالقبثسيي( .)1385امىيت اجتماعی سوان در ؽُز تُزان ،پبيبىًبهِ وبضقٌبؾياضقوس،زاًكىسُ فلَم اختوبفي ،زاًكگبُ تْطاى.
 اوجطی ،اهيي ( .)1383وقؼ عزمایٍ ی اجتمااعی در مؾاارکت :تزرعای تاأثيز عازمایٍیاجتماعی تز مؾارکت عياعی ،اجتماعی (مطالعٍ ماًردی ريعاتای فارعاىج اس تًاتاع
عقش) ،زاًكىسُ فلَم اختوبفي ،زاًكگبُ تْطاى.
 ثبثبييبى ،فلي؛ هطازی ،غالهطضب؛ ذطهوي ،فلوياوجوط؛ ؾوبالض ،ضٍمااهلل ( .)1393توأثيط ؾوطهبيِاختوبفي ثط اضتمبء اهٌيت فوَهي اظ زيسگبُ فطهبًسّبى ٍ هسيطاى)هوَضز هغبلقوِ :فطهبًوسّي
اًتؾبهي اؾتبى گلؿتبى( ،فصلىامٍ اوتظام اجتماعی ،ؾبل قكن ،قووبضُ چْوبضم ،نوم-86
.65
 ثَظاى ،ثبضی ( .)1378مزدم ،ديلتَا ي َازاط ،چوبح اٍل ،تطخووِ پػٍّكوىسُ هغبلقوبتضاّجطزی ،چبح اٍل ،تْطاى :اًتكبضات پػٍّكىسُ هغبلقبت ضاّجطزی.
 -ثيبت ،ثْطام ( .)1388جامعٍؽىاعی احغاط امىيت ،چبح اٍل ،تْطاى :اًتكبضات اهيطوجيط.
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ضٍاثظ ؾْل ٍ آؾبى ٍ ضؾبًِّبی خوقي ثرهَل نساٍؾيوب زض همبم فطٌّگؾبظاى خبهقِ

 تبجثرف ،ويبى ( .)1384عزمایٍی اجتماعی ،اعتماد ،دمًکزاعی ي تًععٍ ،تطخوِی افكييذبوجبظ ٍ حؿي پَيبى ،تْطاى :قيطاظُ.
 تميلَ ،فطاهطظ ( .)1385ضاثغِی ثيي ؾطهبيِی اختوبفي ٍ اهٌيت اختوبفي ،فصلىامٍ مطالعاتراَثزدی ،قوبضُ  ،32نم .258-239
 تَؾلي ،غالم فجبؼ؛ هَؾَی ،هطضيِ ( .)1384هفَْم ؾطهبيِ زض ًؾطيبت والؾيه ٍ خسيوسثب تأويس ثط ًؾطيِّبی ؾطهبيِی اختوبفي ،وامٍ علًم اجتماعی ،زٍضُ  ،11قوبضُی ( 4پيبپي
 ،)26نم .1-32
 چلجي ،هؿقَز؛ هجبضوي ،هحوس ( .)1384تحليل ضاثغِ ؾطهبيِ اختوبفي ٍ خطم زض ؾغ ذوطزٍ والى ،مجلٍ جامعٍؽىاعی ایزان ،زٍضُ قكن ،قوبضُ  ،2نم .3-44
 حبهس ،هحجَثِ ( .)1389تزرعی راتطٍ عزمایٍ اجتماعی ي احغااط امىيات در ؽاُزيوذانفصلناهة انتظام اجتواعی  /سال نهن  /شواره دوم /تابستاى 1396
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تُزاوی ،پبيبىًبهِ وبضقٌبؾياضقس ثطًبهِ ضيوعی ضفوبُ اختووبفي ،ثوِ ضاٌّووبيي زوتوط خقفوط
ّعاضخطيجي ،زاًكگبُ فالهِ عجبعجبيي ،زاًكىسُ فلَم اختوبفي ،تْطاى.
 حؿيٌي ،حؿيي ( .)1386احؿبؼ اهٌيت :تأهلي ًؾطی ثط پبيِی يبفتِّبی پػٍّكوي ،فصلىامٍامىيت ،ؾبل پٌدن ،قوبضُ ( 4پيبپي  ،)20نم .7-51
 شاوطی ّبهبًِ ،ضاضيِ؛ افكبًي ،ؾيس فليطضب؛ فؿىطی ًسٍقي ( .)1391ثطضؾي ضاثغِ ؾوطهبيِاختوبفي ٍ هيعاى احؿبؼ اهٌيت اختوبفي زض قْط يعز ،مجلٍ جامعٍؽىاعای ایازان ،زٍضُ
ؾيعزّن ،قوبضُ  ،3نم .83-110
 ضضبئي ،ظّطا ( .)1394تزرعی راتطٍ عزمایٍ اجتماعی تا احغاط امىيت سوان ؽُز آتذاوان،پبيبى ًبهِ وبضقٌبؾياضقس ضقتِ خبهقِ قٌبؾي ،زاًكگبُ آظاز اؾالهي ٍاحس گطهؿبض.
 ؾبضٍذبًي ،ثبلط؛ ّبقنًػاز فبعوِ ( .)1390ثطضؾي ضاثغِ ثيي ؾطهبيِی اختوبفي (هؤلفِّوبیآى) ٍ احؿبؼ اهٌيت اختوبفي زض ثويي خَاًوبى قوْط ؾوبضی ،فصالىامٍ جامعاٍؽىاعای
مطالعات جًاوان ،ؾبل زٍم ،قوبضُ زٍم ،نم .81-94
 ؾْطاثي ،هحوس؛ ضّجط ،فجبؾقلي؛ گَزالي ،فغيِ ( .)1394تأثيط ؾطهبيِ اختوبفي ثوط وبضآهوسیپليؽ خبهقِهحَض ،فصلىامٍ اوتظام اجتماعی ،ؾبل ّفتن ،قوبضُ اٍل ،نم.133-160

 قبيگبى ،فطيجب؛ اهيي نبضهيًَ ،شض؛ فجبؾي ،ظيٌوت ( .)1394ؾوطهبيِی اختووبفي ٍ احؿوبؼاهٌيت )هَضز هغبلقِ :زاًفآهَظاى زثيطؾتبًي هٌغمۀ  4تْطاى( ،فصلىامٍ تزوامٍریشی رفااٌ ي
تًععٍ اجتماعی ،زٍضُ  ،6قوبضُ ،23،صص .91-122
 نبلحي اهيطی ؾيس ضضب؛ زيگطاى ( .)1387عزمایٍ اجتماعی ،تْوطاى ،پػٍّكوىسُ تحميموبتاؾتطاتػيه.
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 غطيجي ،حؿي ( .)1389پيفثيٌي ؾطهبيِ اختووبفي ثطاؾوبؼ هتغيطّوبی ظهيٌوِای ،فصالىامٍتحقيقات مذیزیت آمًسؽی ،ظهؿتبى ،ؾبل زٍم ،قوبضُ زٍم ،نم.135-154
 غفبضی ،غالهطضب ( .)1384طزح ملی عىجؼ ي تثييه عزمایٍ اجتمااعی در ایازان ،تْوطاى، غفبضی ،غالهطضب ( .)1390عزمایٍ اجتماعی ي امىيت اوتظامی ،چبح اٍل ،تْوطاى :اًتكوبضاتخبهقِقٌبؾبى.
 فيطٍظآثبزی ،ؾويس احووس؛ ايووبًي خوبخطهي ،حؿويي ( .)1385ؾوطهبيِ اختووبفي ٍ تَؾوقِالتهبزی -اختوبفي زض والىقْط تْطاى ،رفاٌ اجتماعی ،زٍضُ  ،6قوبضُی  ،23نم -224
.197
 وبؾتلع ،هبًَئل ( .)1385عصز اطالعات اقتصاد ،جامعٍ ي فزَىگ ،ظًُر ؽثکٍای ،تطخووِاحس فليمليبى ،افكيي ذبوجبظ ،اًتكبضات عطم ًَ.
 ًبزضی ،حوساهلل؛ خبّس ،هحوسفلي؛ قيطظازُ ،هْوييزذوت ( .)1389ثطضؾوي ضاثغوِ احؿوبؼاهٌيت اختوبفي ٍ ؾطهبيِ اختوبفي (هغبلقِ هوَضزی قوْط اضزثيول)  ،فصالىامٍ مطالعاات
امىيت اجتماعی ،قوبضُ :21نم .59-89
 ًديجي ضثيقي ،هطين ( .)1383ثطضؾي فَاهل هؤثط ثط هيعاى احؿبؼ اهٌيت اختوبفي ثوب تأويوسثط ؾطهبيِ ،پبيبى ًبهِ وبضقٌبؾي اضقس ،زاًكىسُ اضتجبعبت ٍ فلَم اختوبفي ،زاًكگبُ فالهوِ
عجبعجبيي ،تْطاى.
 ًَيسًيب ،هٌيػُ ( .)1384چٌسگبًگي اهٌيت :اهٌيت هلي ،فوَهي ٍ اهٌيوت اختووبفي ،فصالىامٍامىيت اجتماعی ،زٍضُ  ،1قوبضُ زٍم ٍ ؾَم ،نم .35-58
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زفتط اهَض اختوبفي ٍظاضت وكَض.

ٍ فصلىام، ثب تأويس ثط گًَِّبی اهٌيت: تأهلي ًؾطی زض اهٌيت اختوبفي.)1385( ُ هٌيػ، ًَيسًيب.53-72 نم، قوبضُ اٍل. ؾبل ًْن،مطالعات راَثزدی
 ثطضؾي ضاثغِ ثيي هيعاى ؾطهبيِی.)1390(  يبؾوي، الْبم؛ قبزفط، هحؿي؛ قفبئي همسم، ًيبظیٍ 19( ) ٍ خٌوَة1 ٍ 2( اختوبفي ٍ احؿبؼ اهٌيت اختوبفي زض ثيي ظًبى هٌوبعك قووبل
-160  نوم، قوبضُ ؾَم، ؾبل زٍم، فصلىامٍ جامعٍؽىاعی مطالعات جًاوان:) تْطاى20
.131
.)1395( حؿويي،ُ ايوَة؛ اهوبم فليعاز، ؾيس ؾقيس؛ ؾربيي، هحؿي؛ حؿيٌيظازُآضاًي، ًيبظی فصلىامٍ اوتظاام،فطاتحليل هغبلقبت ٍتحميمبت ؾطهبيِ اختوبفي ٍاحؿبؼ اهٌيت اختوبفي
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