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ًفط اؾت .هتغيط ٍاثؿتِ زض ايي تحميك ؾغح تَؾؼِ هٌبعك قْط ايالم اؾت وِ ثط
اؾبؼ زضخِ تَؾؼِ يبفتگي ثِ  3هٌغمِ تَؾؼِ يبفتِ  ،ون تَؾؼِ ٍ تَؾؼِ ًيبفتاِ
تمؿين ثٌسي قسُ اؾت.
يبفتِّبي تحمياك ًكابى هايزّاس واِ ،هياعاى اػتوابز ثايي فاطزي زض ثايي
پبؾرگَيبى ثبالتط اظ اػتوبز ػوَهي ٍ ًْبزي اؾت ،هياعاى هكابضوت ريطضؾاوي
زض هيبى نًبى ثبال ٍ هيعاى هكبضوت ضؾوي پابييي اؾات .ثايي هياعاى ّويابضي ،
اػتوبز ًْبزي ٍ هيعاى هكبضوت ؾيبؾي ثب ؾغح تَؾؼِ هٌبعك قْط ضاثغاِ ٍخاَز
ًساضز .زض ًتيدِ هيتَاى گفت وِ زض خبهؼِ ايالم ثب ٍخَز ايي وِ اظ ًظط وبلجاسي
زض حبل گؿتطـ اؾات  ،اهاب ثَاؾاغِ ٍضاؼيت نًاَهي ن خبهؼاِ اظ يىؿاَ ٍ
ترطيت ظيؿت خْبى اختوبػي اظ ؾَي زيگط  ،واِ ّاط زٍ اظ پيبهاسّبي تدطثاِ
هسضًيعاؾيَى اؾت ،ضاثغِ تَؾؼِ هٌبعك قْطي ٍ ؾغح ؾطهبيِ اختوابػي زاابض
نقفتگي قسُ اؾت.
ٍاشُ ّاي کليدي :تَسعِ ضْري،سرهايِ اجتواعي ،زيست جْاى ،سيستن،
هدرًيساسيَى ،آًَهي.

طرح هسألِ
ؾطهبيِ اختوبػي ٍاغُاي اؾت وِ زض ؾبلّبي اذيط ثؿايبضي اظ تحليلگاطاى اختوابػي ٍ
التهبزي ّوچٌيي نبحت ًظطاى حَظُ هسيطيت قْطي ثطاي تحلي ٍ ػلت يبثي هؿبئ
اظ نى اؾتفبزُ هيوٌٌس ،تب خبيي وِ ثَلي 1تَؾؼِ هحالت ضا هٌَط ثِ قى گيطي ؾطهبيِ
اختوبػي زاًؿتِ اؾت .زض نَضت ٍخَز ؾطهبيِ اختوبػي زض هحالت ،تَاًابيي ؾابوٌبى
نًْب خْت هكبضوت زض وبضّبي هحلِ زٍاٌساى هيقَز ،ايٌدبؾت وِ تَخِ ثاِ ؾاطهبيِ
اختوبػي زض وٌابض ؾاطهبيِ ّابي التهابزي ،فيعيىاي  ،هابزي ٍ ...ثاطاي تَؾاؼِ قاْطّب
احؿبؼ هيقَز .ؾطهبيِ اختوبػي ّوبى ضٍاثظ هَخَز ثايي افاطاز اؾات واِ هٌداط ثاِ
1. Bullen
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ًَػي ّوىبضي هيقَز ٍ زض ًْبيت يه وٌف خوؼي ضا تؿْي هيوٌس ااَى وويات ٍ
ويفيت اهىبًبت ،ذسهبت ٍ تؿْيالت قْطي خَاثگَي خوؼيت هْبخط قْطًكيي ياب ثاِ
گفتِ ّطثطت گبًع« 1ضٍؾتبييبى قْطي» ًيؿت ،پؽ هسيطاى قْطي ػاالٍُ ثاط تَخاِ ثاِ
ؾطهبيِ ّبي هبزي ٍ فيعيىي خْت تَؾؼِ قاْطّب ،هايتَاًٌاس ًگابّي ًياع ثاِ ؾاطهبيِ
اختوبػي ثؼٌَاى يه پتبًؿي زاقتِ ثبقٌس.
ثؿيبضي اظ خبهؼِ قٌبؾبى هىبتت گًَبگَى تئَضي ّبيي زض ذهَل ضاثغِ تَؾاؼِ
ٍ ؾطهبيِ اختوبػي ػٌَاى وطزُاًس ،اهب ايي تئَضيّب لبزض ثِ تجييي فطايٌس تَؾؼِ زض قاْط
ايالم ًيؿتٌس ،اظ ايي ضٍ ايي همبلِ خْت تجييي پسياسُ تَؾاؼِ زض قاْط اياالم اظ تطويات
تئَضي «ظيؿت خْبى ٍ ؾيؿتن» ّبثطهبؼ  ،تئَضي «نًاَهي» زٍضواين ٍ تئاَضي «ثاطظخ
اختوبػي» لبؾوي ثِ ًظطيِ هجٌبيي ذَز ضؾيسُ اؾت .پػٍّفّبي اًدابم گطفتاِ زض اياي
ضاؾتب ضا هيتَاى ثِ ؾِ زؾتِ تمؿين وطز؛
زؾتِ اٍل :تحميمبتي وِ ضاخغ ثِ ؾطهبيِ اختوبػي نَضت گطفتِ اؾت( :ػلياَضزي
ًيااب  ،1387لبؾااوي  ،1389تطوواابًي  ،1385اوجااطي  ،1385ؾااؼبزت  ،1385حؿاايٌي ٍ
ّوىبضاى  ،1385پيطاى ٍ ّوىبضاى  ،1385ثبًي ٍ هلىي  ،1385ضٍقٌفىط ٍ شوبيي ،1385
ثبؾتبًي ٍ ّوىبضاى ٍ ،1386حيس لبؾويٍ ّوىبضاى .)1385
زؾتِ زٍم :تحميمبتي وِ ضاخاغ ثاِ تَؾاؼِ قاْطي اًدابم پصيطفتاِ اؾات  :هلىاي
( ،)1386تمَايي ٍ ذَة نيٌس ( ،)1381هلىي (.) 1387
زؾتِ ؾَم :تحميمبتي وِ ضاخغ ثِ ضاثغِ ؾطهبيِ اختوابػي ٍ تَؾاؼِ قاْطي اًدابم
گطفتِ :ذبوپَض ٍ ّوىابضاى  ،1385ريبثًَاس  ،1388هَؾاَي ًَ ،1385رابًي ٍّوىابضاى
 ،1386تَولي ٍ هيطظاپَض  ،1388نوسي  ،1387نافسضي ٍ ّوىابضاى  ،1386اهياطي ٍ
ضحوبًي  ،1385ثَؾتبًي  ،1386تكىط ٍ هؼيٌاي  ،1385فاسٍي  ٍ 1387فيطٍظنثابزي ٍ
ايوبًي خبخطهي .1385
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ّيچ وسام اظ تحميمبت پػٍّكگطاى يبز قسُ ،هؿاتميوب زض ذهاَل هَضاَع اياي
همبلِ ًيؿت ؛ گطاِ تحميك فسٍي ثِ ثطضؾي ضاثغِ ثيي ؾطهبيِ اختوابػي ٍ ًماف نى زض
تَؾؼِ قْطي زض هٌغمِ  5قْط تْطاى پطزاذتِ اهب ٍي ايي ضاثغِ ضا زض قْطي وِ فطنيٌاس
تَؾؼِ زض نى ثِ قى عجيؼي عي قسُ اؾت ثطضؾي وطزُ زض حبلي وِ فطنيٌس تَؾؼِ زض
قْط ايالم هؿيط عجيؼي ضا ًپيوَزُ اؾت.
تب پيف اظ ؾبل  ،1340فطٌّگ ؾٌتي ًبقي اظ قيَُ ظًسگي زاهساضي ٍ وَاطٍي ثاط
ظًسگي ؾبوٌبى ايالم هؿاتَلي ثاَز؛ ٍ اياي قايَُ اهاطاض هؼابـ ،هٌبؾاجبت اختوابػي ٍ
فطٌّگي ٍ وٌفّبي هتمبث ذبني ضا علت وطز .اهب پؽ اظ ايي ظهبى ثِ زلي تهويوبت
زٍلت ٍلت ٍ ٍضٍز هسضًيعاؾيَى ،ضٍاج قاْطگطايي ٍ قْطًكايٌي ،واِ هٌداط ثاِ ٍضٍز
قسيس هْبخطاى ثِ قْط ايالم ٍ تغييط زض قيَُ هؼيكت نًْب قس ،ايي ؾؤال ثِ شّي هتجبزض
هيقَز وِ نيب ضاثغِ اي ثيي هيعاى ؾطهبيِ اختوبػي هاطزم ٍ تَؾاؼِ هٌابعك قاْط اياالم
ٍخَز زاضز يب ذيط ؟ زض ٍالغ همبلِ حبضط زض ناسز پبؾاد ثاِ اياي پطؾاف ثاط اؾابؼ
ثطضؾي تدطثي اؾت.
اًدبم ايي پػٍّف اظ زٍ خٌجِ ضطٍضي هيًوبيس:
 ثب تَخِ ثِ ايي وِ پػٍّف اٌساًي زض ايي ظهيٌِ نَضت ًگطفتِ ،يبفتِّابي ايايتحميك هيتَاًس ثؼٌَاى ظهيٌِ اي ثطاي وؿابًي واِ ػاللوٌاس ثاِ پاػٍّف زض اياي حاَظُ
ّؿتٌس ،ثىبض نيس.
 هسيطاى قْطي هيتَاًٌس ثب لحبػ ًوَزى اّويت ؾطهبيِ اختوبػي زضثطًبهِضيعيّبي قْطي ،زض ّعيٌِّبي قْطي نطفِخَيي ًوبيٌس وِ زض همبيؿِ ثب قطايظ
ػسم اؾتفبزُ اظ ؾطهبيِ اختوبػي ثؼٌَاى شذيطُ ٍ پؽاًساظ ،هطزم يه قْط ثِ ؾطهبيِ
هبزي ٍ التهبزي ووتطي ًيبظ زاضًس.
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چارچَب ًظري
پيط ثَضزيَ 1اظ خولِ اًسيكوٌساًي اؾت وِ هؿتميوب اظ ؾطهبيِ اختوابػي ٍ تایثيط نى ثاط
ضقس التهبزي ٍ ايدبز ًبثطاثطي ؾري گفتِ اؾت .ثَضزيَ ؾاطهبيِ اختوابػي ضا حبنا
خوغ هٌبثغ ثبلمَُ ٍ ثبلفؼلي هيزاًس وِ ًتيدِ هبلىيت قاجىِ ثابزٍاهي اظ ضٍاثاظ ًْابزي
قسُ ثيي افطاز ٍ ػضَيت زض يه گطٍُ اؾت وِ ايي قجىِ پيًَسّب ،هثجات ٍ هجتٌاي ثاط
اػتوبز ّؿتٌس (قبضع پَض .)31 :1385 ،ؾطهبيِ اختوبػي ثؼٌَاى قجىِ اي اظ ضٍاثظ ثغاَض
عجيؼي ٍ ذَزثرَزي ثَخَز ًوي نيس ،ثلىِ زض عَل ظهبى ثطاي وؿت نى ثبيس تالـ وطز
ٍ ثِ تؼجيط ثَضزيَ هحهَل ؾطهبيِ گصاضي فطزي ٍ خوؼي ،نگبّبًاِ ياب ًبنگبّبًاِ افاطاز
اؾت وِ هٌدط ثِ تثجيت ٍ ثبظتَليس ضٍاثظ اختوبػي هي گطزز وِ زض زضاظ هست ياب وَتابُ
هست لبث اؾتفبزُ اؾت ٍ ًَػي اثعاض زؾتيبثي ثِ هٌابثغ التهابزي ٍ فطٌّگاي اظ عطياك
اضتجبعبت اختوبػي اؾت .زض زيسگبُ ثَضزيَ ؾطهبيِ اختوبػي ٍ فطٌّگي اثاعاضي ّؿاتٌس
ثطاي ايي وِ فطز ؾطهبيِ التهبزي [تَؾؼِ ،پيكطفت ،ضفبُ ٍ ثْجَز قطايظ فؼلي زض ايٌداب
] ذَز ضا افعايف زّس .ثَضزيَ ؾاطهبيِ ضا زض  3قاى اختوابػي ،التهابزي ٍ فطٌّگاي
هؼطفي هيوٌس ٍ ّوِ اًَاع ؾطهبيِ ضا لبث تجسي ثِ ؾطهبيِ اختوبػي هيزاًس .ثَضزيَ ثاِ
ٍخِ هٌفي ؾطهبيِ اختوبػي تَخِ ًساضز ٍ ثاِ قايَُّابي ثىابضگيطي اتهابالت تَؾاظ
ثطذي گطٍُّب ثطاي وؿت ؾاَز توطواع زاضز ٍ خبيگابُ ػابهليي ضا زض هياساى ٍ ناحٌِ
اختوبػي ثؿتِ ثِ ًَع ٍ هيعاى ؾطهبيِ ًؿجي قبى ٍ اظ عطيك اؾتطاتػيّابي ذبناي واِ
ثطاي زؾتيبثي ثِ اّسافقبى اتربش هيوٌٌس هكرم هيوٌاس (فيلاس .)29:1385 ،ثؼجابضتي
هيعاى تَؾؼِ هحيظ ظًسگي قْطي ثِ ًَع ٍ هيعاى ؾطهبيِ اختوبػي ؾبوٌبى نى هٌغماِ ٍ
اؾتطاتػيّبيي وِ ثطاي ضؾيسى ثِ قطايظ ثْتط خْت ظًسگي اتربش هيوٌٌس ثؿاتگي زاضز،
ٍ هيعاى زؾتيبثي ثِ اّساف ثِ هيعاى قؼبع اػتوبز نى گطٍُ ثؿتگي زاضز.

1. Pierre Bourdieu
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هايقاَز؛ ؾاطهبيِ

اختوبػي قيء ٍاحسي ًيؿات ثلىاِ قابه خٌجاِاي اظ ؾابذت اختوابػي ٍ ػٌبناط ٍ
پيًَسّبيي اؾت وِ حيبت اختوابػي ضا تاساٍم هايثركاس ٍ ٍاواٌفّابي افاطاز زضٍى
ؾبذتبض ضا تؿْي ٍ زؾتيبثي ثِ اّساف هؼيي ضا وِ زض ًجَز نى زؾت ًيبفتٌي ذَاٌّس ثَز
ضا اهىبىپصيط هيؾبظز (ولوي .)462:1377 ،ثؼمياسُ ولواي ؾاطهبيِ اختوابػي ّاط اٌاس
اضظـ زاضز اهب ثِ نؾبًي هجبزلِ ًويقَز ٍ ،زاضايي قرهي ّيچ يه اظ افطازي واِ اظ نى
ؾَز هي ثطًس ًيؿت ٍ هؼوَال قرم ذبني نى ضا ثَخَز ًوينٍضز ٍ ،ثاطذالف ؾابيط
اًَاع ؾطهبيِ زض نَضت اؾتفبزُ ًِ تٌْب توبم ًويقَز ثلىِ افعايف ّن هاييبثاس .ولواي
تحت تیثيط وبضثط ز ًظطياِ اًترابة ػمالًاي زض تجيايي ضفتابض ،ثاط هٌابفغ فاطزي ؾاطهبيِ
اختوبػي تیويس هيوٌس.
پبتٌبم  2ؾطهبيِ اختوبػي ضا نى زؾتِ اظ ػٌبنط ٍ ٍيػگيّبي ًظبم اختوابػي هبًٌاس:
اػتوبز اختوبػيٌّ ،دبضّبي هؼبهلِ هتمبث ٍ قجىِّبي اختوبػي هيزاًس وِ ّوابٌّگي ٍ
ّوىبضي زض ثيي افطاز يه خبهؼِ ثاطاي زؾاتيبثي ثاِ ؾاَز هتمبثا ضا تؿاْي هايوٌاس
(رطيجيٍ .)138:1389،ي ثِ اگًَگي وبضوطز ؾطهبيِ اختوبػي زض ؾغح هلي ٍ هٌغمِاي
ٍ ًَع تیثيطات نى ثط ًْبزّبي زهَوطاتيه ٍ زض ًْبيت تَؾؼِ التهبزي ػاللوٌاس اؾات.
اٍ زض زِّ  70تیثيط ؾطهبيِ اختوبػي زض تمَيت خبهؼِ هسًي ٍ وبضنهاسي زهَوطاؾاي اظ
ؾَيي ٍ ضقس ٍ تَؾؼِ التهبزي اظ ؾَي زيگط ضا هَضز ثطضؾاي لاطاض زازُ ٍ ثاِ ًتيداِ
تیثيط هثجت نى پي ثطزُ اؾت.
فَوَيبهبً 3يع ؾطهبيِ اختوبػي ضا زض ؾغح  -والى -وكَضّب ٍ زض اضتجبط ثب ضقس ٍ
تَؾؼِ التهبزي نًْب هَضز ثطضؾي لاطاض زازُ اؾات ٍ .ي ثاط ذهالت خوؼاي ؾاطهبيِ

1. James Samuel Coleman
2. Robert David Putnam
3. Francis Fukuyama
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اختوبػي تیويس وطزُ ٍ نى ضا ثِ هٌعلِ زاضايي گطٍُّب ٍ خَاهاغ تلماي واطزُ اؾاتٍ .ي
ؾطهبيِ اختوابػي ضا هدوَػاِ هؼيٌاي اظ ٌّدبضّاب ياب اضظـّابي ريطضؾاوي ّوچاَى
نسالت ،ازاي تؼْسات ٍ اضتجبعبت زٍخبًجِ هي زاًس وِ اػضبي گطٍّي واِ ّوىابضي ٍ
تؼبٍى هيبىقبى هدبظ اؾت زض نى ؾْين ّؿتٌس  .هْوتطيي هٌبثغ ؾطهبيِ اختوبػي اظ ًظاط
ٍي ػجبضتٌس اظ :ذبًَازُ ٍ ٌّدبضّبي اختوبػي (فَوَيبهب.)11ٍ12 :1385 ،
ثط اؾبؼ ثطضؾي ّبي اٍليِ وِ اظ نثبض نبحت ًظطاى – وِ عطح زيسگبُّبي نًبى زض
ايي همبلِ وَتبُ همسٍض ًجَز – زض ذهَل ضاثغِ ثيي ؾطهبيِ اختوبػي ٍ ؾاغح تَؾاؼِ
ثؼو نهسُ اؾت؛ ّيچ وسام ثِ اًساظُ تطويت تئَضي «ظيؿت خْبى ٍ ؾيؿاتن »ّبثطهابؼ
ٍ تئَضي «نًَهي» زٍضوين ٍ «ثطظخ اختوبػي لبؾوي )1379( ،لبزض ثِ تجيايي ضاثغاِ ثايي
ؾطهبيِ اختوبػي ٍ تَؾؼِ قْطي ايالم ًيؿتٌس .ظياطا نى تئاَضيّاب ثاطاي خاَاهؼي واِ
پطٍؾِ تَؾؼِ ضا ثغَض عجيؼي عي وطزُاًس عطاحي قسُاًسٍ .خاِ هكاتطن تئاَضيّابي
حبضط نى اؾت وِ ّط ؾِ زض نًچِ وِ وبزض اختوبػي – فطٌّگي خبهؼاِ اياالم ضا ًكابًِ
ضفتِ ٍ نى ضا اظ هؿيط عجيؼي ذَز ذبضج ؾبذتِ ،اتفبق ًظط زاضًس .ثِ ًظط هيضؾس خبهؼاِ
فؼلي ايالم اظ ًظط ؾيط تحَل ٍ تغَض تبضيري ؾبذتبض اختوابػي – التهابزي ،خبهؼاِاي
هٌحهط ثفطز ثَزُ (لبؾوي ٍ .)56 :1379 ،ثب اؾتفبزُ اظ تئَضيّبي تلفيمي ثْتط هايتاَاى
هؿبئ نى ضا تجييي وطز.
توبم وبضوطزگطايبى اظ خولِ زٍضوين قطط ثمب ٍ ؾالهت خبهؼِ ضا ٍاضز قسى اًؿابى
زض پيوبىّب ٍ لطاضزازّبي اختوبػي ٍ تؿلين ثِ نًْب هيزاًٌس (تٌْابيي)89 :1375 ،؛ يؼٌاي
افطاز ثطاي زؾتيبثي ثِ ثمب ،ؾالهت ،پيكطفت ٍ تَؾؼِ ثيكتط خبهؼاًِ ،ابگعيط اظ ٍضٍز ثاِ
پيوبى ّب ٍ لطاضزازّبي اختوبػي ٍ ؾي خطيبى ؾطهبيِ اختوبػي وِ حبن وٌف هتمبثا
افطاز خبهؼِ اؾت هيثبقٌس .اهب گصاض اظ پبضازاين ؾٌت (ّوجؿتگي هىبًيىي) ٍ اًتمابل ثاِ
پبضازاين هسضًيتِ (ّوجؿتگي اضگبًيىي) ثِ ايي ؾبزگي ّب ٍ ثسٍى فاطاظ ٍ ًكايت ًيؿات.
خبهؼِ زض حبل گصض اظ ايي هؿايط پاط تالعان ٍاضز زٍضُاي ثطظذاي ثاِ ًابم نًاَهي ياب
نقاافتگي اختواابػي هاايقااَز .نًااَهي ثااِ هؼٌاابي اظ ّاان پبقاايسگي ٌّدبضّبؾاات
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(لبؾوي .)7 :1382،نًَهي ٍضاؼيتي اؾات واِ ثاط اؾابؼ نى خبهؼاِ ثيٌابثيي زٍ ًظابم
ٌّدبضي ؾٌتي ٍ هسضى لطاض هي گيطز ثب اياي تَناي

واِ افاطاز ًظابم ٌّدابضي پيكايي

(ؾٌتي) ضا تطن وطزُ ٍلي ٌَّظ ثِ ًظبم ٌّدبضي خسيس ًبئ ًكسُاًاس زض ًتيداِ زًيابيي
ثطظذي پيف ضٍي خبهؼِ لطاض هي گيطز .زض ايي هحسٍزُ ظهبًي ،خبهؼاِ زاابض نًاَهي ٍ
نقفتگي اختوبػي هي قَز (ّوبى .)8:نًَهي ظهبًي ثَخَز هي نيس وِ هٌبؾجبت اختوابػي
وِ ثط ًظبم پيكيي (ؾٌتي) حبون ثَزُ اؾت اوٌاَى زيگاط لابزض ثاِ تاسثيط اهاَض ًيؿات؛
ايسئَلَغي ٍ فطٌّگ زض هؼطو نقفتگي ٍ ضؼ
ثالتىلي

لطاض هايگياطز ؛ خبهؼاِ ؾاطگطزاى ٍ

هيقَز ٍ اػضبي نى ثطاي زؾاتيبثي ثاِ اّاساف ٍ نضظٍّابي ذاَز ،ذغاَط

ضاٌّوبيي ضا زض اذتيبض ًساضًس ٍ ارلت هَالاغ احؿابؼ ًگطاًاي ٍ ثاي خْتاي هايوٌٌاس
(ّوبى.)11:
ّبثطهبؼ هيبى خْبى ظًسگي (خْابى ؾاغح ذطزتاطي واِ زض نى وٌكاگطاى ضاوي
اضتجبط ثب يىسيگط ،زض هَضز اهَض گًَبگَى ثِ تفبّن هايضؾاٌس) ٍ ًظابم اختوابػي پْاي
زاهٌِتط ٍ ذطزُ ًظبمّبي نى ،توبيع لبئ هيقَزّ.بثطهبؼ هيبى ػمالًيت ًظابم اختوابػي
(خبهؼِ) ٍ ػمالًيت خْبى ظًسگي ،انَال توبيع لبئ هايقاَز .زض حابلي واِ ػمالًيات
اختوبػي هؿتلعم ًْبزهٌسي يه ًظبم ٌّدبضثرف اؾت  ،ػمالًيت خْبى ظًسگي هؿتلعم
نى اؾت وِ اًؿبى ّب نظازاًِ ثب يىسيگط ثِ تَافك ضؾٌسً ،اِ نى واِ تحات تایثيط ًيطٍهٌاس
ًيطٍّبي ذبضخي ثِ ايي تَافك زؾت يبثٌسّ .بثطهابؼ اؾاتسالل هاي نٍضز واِ زض خْابى
هؼبنط ػمالًيت ثب ًطخ ثطاثطاًِ اي زض ّط زٍ ؾغح ضقس ًىطزُ اؾت ،ظيطا ًظبم اختوبػي
ؾطيؼتط اظ خْبى ظًسگي ،ػمالًي قسُ اؾت .زض ًتيدِ ،خْبى ظًسگي تحت ايطگي ياه
ًظبم اختوبػي ػمالًي قسُ زضنهسُ اؾت .ثط اثط ّويي ٍضغ ،ظًسگي ضٍظاًاِ زاابض فماط
قسُ اؾت ٍ خْبى ظًسگي ثيف اظ پيف ثي هبيِ گكتِ اؾت .ثِ ًظاطّبثطهابؼ ضاُ حا
ايي لضيِ زض ضّبيي خْبى اختوبػي اظ اٌگ اؾتؼوبض ًظبم اختوبػي ًْفتاِ اؾات ،تاب اظ
ايي عطيك ،خْبى اختوبػي ثتَاًس ثِ قيَُ هٌبؾت ذَز (تَافك اضتجبعي نظازاًاِ) ػمالًاي
گطزز (ضيتعض.)604ٍ605 :1384 ،
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ثط اؾبؼ ايي زيسگبُ اظ ؾبل  1340ثِ ثؼس ثب تحَل زض فطنيٌس قْطًكايٌي قاْط
ايالم ٍ ايدبز تغييطات ؾبذتبضي زض فطٌّگ ثَهي ٍ ؾٌتي هطزم ٍ پؽ اظ نى زض ؾبل
 1350ثب افعايف ليوت ًفت ٍ تحَل ظيط ؾبذت ّبي هبزي ،گؿتطـ فضبي وبلجسي
زض قْط ايالم هضبػ

قس .ثب تجسي قسى ايالم ثِ اؾتبى ،ؾي ثَزخِ ّب ٍ اهىبًابت

ثؿااَي نى ضٍاى گكاات ٍ ؾاابذتوبى ؾاابظي ٍ ...ثؿااطػت قااتبة گطفاات وااِ ايااي
زگطگًَي ّب هٌدط ثِ ايدبز تغييطاتي زض پبضازاين فطٌّ گاي (ؾاٌتي ) خبهؼاِ ،تمؿاين
اختوبػي وبض ٍ ٍضٍز هسضًيعاؾيَى ثاِ اياالم قاس ٍ ثبػاد گطزياس واِ ظهيٌاِ ّابي
گؿتطـ ػمالًيت اثعاضي زض خبهؼِ فطاّن قَز ،ظيطا ثِ لحبػ اختوبػي ؾلغِ ػما
اثعاضي هي تَاًسً ،فؽ ؾبذتبض هٌبفغ ٍ ػالئاك ثكاطي ضا زگطگاَى وٌاس (ّبثطهابؼ،
 .) 113:1971زض ايي ضاؾتب ثِ ػميسُ ّبثطهبؼ ّط ًظبم اختوبػي اظ زٍ ثرف ؾيؿتن
ٍ ظيؿت خْبى تكىي قسُ اؾت .ؾيؿاتن اظ ػمالًيات اثاعاضي پياطٍي هاي وٌاس ٍ
ظيؿت خْبى اظ ػمالًيت اضتجبعي ٍ زض حميمت خْبى ػطنِ وكوىف هيبى اياي زٍ
ثرف اؾت .تب لج اظ ؾبل  1340خبهؼِ ايالم يه خبهؼِ ؾٌتي ثَز وِ ثاطاي ذاَز
ظيؿت خْبًي هجتٌاي ثاط واٌف اضتجابعي زاقات واِ ٌّدبضّاب ٍ اضظـ ّابي نى ضا
هٌبؾجبت ذبل خبهؼِ نى ظهبى ايالم تسثيط هي وطز ؛ اهب پؽ اظ تحاَالت ؾابذتبضي
ؾبل  1340زض ثؼس واالى وكاَضيٍ ،ضاؼيت اياالم ًياع زاابض تغيياط قاس .ػطضاِ
تىٌَلَغي ٍ ًْبزّبي هسضى ثط خبهؼِ ،فطهبؾيَى هؼيكتي نى ض ا زابض زگطگًَي وطز
ٍ ثِ تؼجيط ّبثطهبؼ همسهِ ؾيغطُ ؾيؿتن ثط ظيؿت خْابى فاطاّن گطزياس ٍ ثراف
ؾرت افعاضي خبهؼِ ثؿطػت تغييط يبفت زض حبلي وِ ثرف ًطم افعاضي ٍ فطٌّگاي
خبهؼِ هدبل ايي ضا پيسا ًىطز وِ ثِ ايي ؾطػت زگطگَى قَز ،زض ًتيداِ خبهؼاِ اظ
ابضاَة فطٌّگي پيكيي فبنلِ گطفت اهب ثالفبنالِ ثاِ اابضاَة خسياس زؾات
ًيبفت ّط اٌس ثِ لهس زؾتيبثي ثِ يه پبضازاين خسيس حطوت ذَز ضا نربظ واطز .اظ
ؾبل  ، 1350-1370ؾي هْبخطاى ضٍؾتبيي ٍ ػكبيط ٍ نٍاضگابى خٌاگ ثؿاَي اياي
قْط ضٍاى گكت ،ايي هؿبئ ثبػد ايدبز اذتالل زض ضٍاثظ اختوبػي ٍ ضقس اذالق
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فطزگطايي گطزيس .ايي زٍضُ ّوعهبى ثب فطنيٌس تحَل زض ّوجؿتگي هىبًيىي ٍ ذسقِ
زض اؾتمالل ظيؿت خْبى ثَزّ ،ط اٌس زض عَل ؾبل ّبي خٌگ – اظ ؾابل  1356تاب
 -1368هطزم ثِ زلي قطايظ ثحطاًي زٍثبضُ ثِ ظًسگي خوؼي ثبظگكتٌس ،اهاب پاؽ اظ
اتوبم خٌگ زٍثبضُ قْط ايالم زض هؼطو تغييطات ثبضظ فط ٌّگي لطاض گطفت اظ خولِ
ايي وِ ذبًَازُ ّبي گؿتطزُ ثهَضت ذبًَازُ ّبي ّؿتِ اي  2تب ً 5فطُ تفىيه قسًس
ٍ خسايي اظ ذبًَازُ ثؼس اظ اظزٍاج ثؼٌَاى يه اضظـ تلمي گطزيس ،حطين ّب ٍ فضبّب
زض قْط ذهَني تط قس ٍ هطاٍزات فطٌّگي ٍ اختوبػي زض ثيي هاطزم ووتاط قاس.
ّوِ ايي تحَالت حىبيت اظ ٍاضز قسى ايالم ثِ هطحلِ گصاض ٍ نربظ ؾيغطُ ؾيؿاتن
ثط ظيؿت خْبى زاضز .زض ايي ثحجَحِ قْط ايالم حتي اظ لحبػ ؾبذتبضي ٍ فيعيىاي
ًيع زابض نًَهي گطزيس ٍ ايي هؿیلِ ثبػد تحَل زض فطنيٌس وٌف هتمبث ؾبوٌبى قْط
ٍ حتي اذتالط هىبًي ٍ عجمبتي قس .زض اٌيي ٍضؼيتي تساذ پيچيسُ اي ثيي هؿىي
فمطا ٍ ثطٍتوٌساى ثَخَز هي نيس ٍ هحالت ضا ًوي تَاى ثط حؿت هىٌت هابلي عجماِ
ثٌسي وطز (حيسضي .) 120: 1388 ،زض ايي زٍضُ ايالم قبّس ضقس اذالق فطزگطاياي،
ؾؿتي ًظبم ّبي ٌّدبضي پيكيي ،ػسم پايف ثيٌاي ضفتبضّابي خوؼاي ،تكاىيه زض
التساض ٍ زض ًْبيت ضقس ػمال ًيت اثعاضي اؾت وِ ثِ تؼجيط ّبثطهبؼ هي تاَاى گفات
همسهبت ؾيغطُ ؾيؿتن ثط ظيؿت خْبى زض قْط اياالم فاطاّن قاس .ثاِ زًجابل اياي
تغييطات اًتظبض هي ضٍز وِ زض ونّ ٍ وي

ؾطهبيِ اختوبػي ؾبوٌيي قْط ًيع تغييطاتي

ايدبز قَز؛ اظ خولِ ايي وِ زض ًحَُ ّويبضي ّب تحَل ايدبز قَز ،اػت وابز ػواَهي
وبّف يبثس ،فضابي اػتوابز ثايي گطٍّاي ٍ ثايي فاطزي پطضًاگ تاط گاطزز ٍ ًاَع
هكبضوت ّبي اختوبػي تغييط پيسا وٌس ٍ حتي هكبضوت ّبي ؾيبؾي ًيع هتحَل قاَز
وِ ثب فطو تحمك تحَالت يبز قسُ  ،اًتظبض هي ضٍز وِ هياعاى تَؾاؼِ هٌابعك قاْط،
تحت تیثيط لطاض گيطز.
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فرضيِ کالى
 ثِ ًظط هيضؾس وِ ثيي ؾطهبيِ اختوبػي ٍ ؾغح تَؾؼِ هٌبعك قْط ايالم ضاثغٍِخَز ًساضز.
فرضيات اختصاصي
 ثِ ًظط هيضؾس وِ ثيي اػتوبز ثيي فطزي ٍ ؾغح تَؾؼِ هٌبعك قْط ايالم ضاثغٍِخَز ًساضز.
 ثِ ًظط هيضؾس وِ ثيي اػتوبز ًْبزي ٍ ؾغح تَؾؼِ هٌبعك قاْط اياالم ضاثغاٍِخَز ًساضز.
 ثِ ًظط هيضؾس وِ ثيي اػتوبز ػوَهي ٍ ؾغح تَؾؼِ هٌبعك قاْط اياالم ضاثغاٍِخَز ًساضز.
 ثِ ًظط هيضؾس وِ ثيي ّويبضي ٍ ؾغح تَؾؼِ هٌبعك قْط ايالم ضاثغاِ ٍخاَزًساضز.
 ثِ ًظط هيضؾس وِ ثيي هكبضوت ضؾوي ٍ ؾغح تَؾؼِ هٌبعك قْط ايالم ضاثغاٍِخَز ًساضز.
 ثِ ًظط هيضؾس وِ ثيي هكبضوت ريط ضؾوي ٍ ؾغح تَؾؼِ هٌبعك قاْط اياالمضاثغِ ٍخَز ًساضز.

تعريف هتغيرّا
تعريف هفَْهي هتغير ٍاتستِ (تَسعِ ضهْري ::ػجبضتؿات اظ :ثؿايح اهىبًابت ثابلمَُ
اختوبػي ٍ التهبزي ٍ وبلجسي ثطاي ثبال ثطزى هحيظ ظيؿت قْطي ٍ ثطلطاضي تَاظى زض
وويت ٍ ويفيت ظًسگي قْطي  .زض ايي ًَع گؿتطـ ،نهَظـ ،ذسهبت  ،ثْساقت ٍ زض
هدوَع فطٌّگ ثكطي ثِ ّوطاُ ويفيت ؾىًَت افعايف هييبثس.
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تعريف عولياتي تَسعِ ضْري :تلفيك قبذمّبي زؾتطؾي ثِ اهىبًابت هتوطواع
نهَظقي ،زضهبًي ٍ ثْساقتي ،فطٌّگيٍ ،ضظقي ،تدبضي ،ثبال ثَزى هيعاى اقتغبل ،ناطفِ
خَيي زض زؾتطؾي ٍ ّعيٌِّب ،ؾىًَت الكبض ثطٍتوٌس ٍ رياطُ واِ زض  3ؾاغح ضتجاِاي
تَؾؼِ يبفتِ ،زض حبل تَؾؼِ ٍ تَؾؼِ ًيبفتِ هَضز ثطضؾي لطاض گطفتِ اؾت (خسٍل .)1

1

جدٍل  -1رتثِ تٌدي ًَاحي ضْر ايالم تراساض ضاخصّاي تلفيقي
ًاحيِ

ًَاحي ضْري

ضاخصّاي ترکيثي

هيساى تَسعِ پايدار ضْري

1

هطوعي (ؾؼسي)

72/0

تَؾؼِ يبفتِ

2

تپِ قبّس

59/0

3

ضظهٌسگبى

56/0

4

قبزنثبز (نس زؾتگبُ)

51/0

5

ظهيي قْطي

45/0

6

ًَضٍظ نثبز (فطٍزگبُ)

44/0

7

پيچ نقَضي

43/0

8

ؾجعي نثبز

42/0

9

خبًجبظاى

35/0

10

اؾتبًساضي

33/0

11

پكت نسا ٍ ؾيوب

30/0

12

ثبى ثَضّ-بًيَاى

25/0

13

ثبى ثطظ

25/0

14

ٍيػيي ابليوبض

15/0

زض حبل تَؾؼِ

تَؾؼِ ًيبفتِ

هیذص( :هلىي )20-31 :1387 ،

-1

ايي تمؿين ثٌسي اظ هغبلؼِ هلىي  ،ؾؼيس ،1387 ،همبلِ :تؼييي ؾغح تَؾؼِ يابفتگي ًاَاحي قاْطي اياالم؛ ثاب

اؾتفبزُ اظ ضٍـّبي تحلي ػبهلي ٍ قبذمّبي تطويجي تَؾؼِ اًؿبًي»  ،فهلٌبهِ فطٌّاگ اياالم قاوبضُ 20ٍ21
پبييع ٍ ظهؿتبى  ،1387ل  185 -207اذص قسُ اؾت .
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تعريف هفَْهي هتغير هسهتق (سهرهايِ اجتوهاعي ::پبتٌابم ؾاطهبيِ اختوابػي
خٌجِ ّبيي اظ ؾبظهبى اختوبػي اظ لجي ٌّدبضّب ،قجىِ ّابي اختوابػي ٍ اػتوابز هتمبثا
اؾت وِ ّويبضي ٍ ّوبٌّگي افطاز ثطاي زؾتيبثي ثِ هٌبفغ هكاتطن ضا ،تؿاْي هايوٌاس
(رطيجي.)138 :1389 ،
تعريف عولياتي سرهايِ اجتواعي ضهاه  :اػتوابز ثايي فاطزي ،اػتوابز ًْابزي ،
اػتوبز اختوبػيّ ،ويبضيّبي هطزم ،هكبضوت ضؾوي ٍ هكبضوت ريطضؾوي اؾت وِ زض
ؾغح ضتجِاي ٍ زض لبلت اْ گَيِ هَضز ؾٌدف لطاض گطفتِ اؾت.

رٍش ضٌاسي
ضٍـ تحميك هجتٌي ثط پيوبيف اختوبػي اؾت ٍ خبهؼِ نهبضي قبه توبم ؾطپطؾتّبي
ذبًَاض زض قْط ايالم هي ثبقس وِ ثِ لحبػ گؿتطزگي خبهؼِ نهبضي اظ ضٍـ ًوًَِگياطي
ذَقِاي اٌس هطحلِاي اؾتفبزُ قسُ اؾت .قْط ايالم زاضاي  4هٌغماًِ 14 ،بحياِ ٍ 38
هحلِ قْطي هيثبقس وِ اظ ً 14بحيِ قْطيً 1 ،بحيِ تَؾؼِ يبفتًِ 3 ،بحيِ وان تَؾاؼِ
يبفتِ ٍ ً 10بحيِ زيگط تَؾؼِ ًيبفتِ هيثبقٌس .ثط اؾبؼ ؾطقوبضي ؾابل  ، 1385تؼاساز
 34634ذبًَاض زض قْط ايالم ؾبوي ثَزُاًس وِ ثط اؾبؼ فطهاَل واَوطاى حدان ًوًَاِ
ً 402فط تؼييي گطزيس .اثعاض خوغ نٍضي اعالػبت زض ايي ثطضؾي پطؾكٌبهِ هيثبقاس .اظ
نهبض زض زٍ ؾغح تَنيفي ٍ اؾتٌجبعي اؾتفبزُ قاسُ اؾات .زض ؾاغح نهابض تَنايفي اظ
ًوَزاض ،فطاٍاًي ،زضنس ٍ هيابًگيي اؾاتفبزُ قاسُ اؾات ٍ زض ؾاغح نهابض اؾاتٌجبعي اظ
ضطيت ّوجؿتگي اؾپيطهي ،وٌسال ٍ ضگطؾيَى اؾتفبزُ قسُ اؾت .ضٍايي اثعاض پاػٍّف
اظ عطيك اػتجبض نَضي ٍ پبيبيي نى اظ عطيك نلفبي وطًٍجبخ ثسؾت نهاسُ اؾات .همابزيط
نلفب زض خسٍل قوبضُ  2نٍضزُ قسُ اؾتٍ .احس نهبضي ،ؾطپطؾتبى ذبًَاضّبي قْط ايالم
ٍ ٍاحس تحلي  ،هٌبعك قْطي ( هٌبعك قْط ايالم) اؾت.
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جدٍل  -2هقدار آلفاي کرًٍثاخ تدست آهدُ در هرحلِ پيص آزهَى
هتغيط

تؼساز گَيِّب

نلفبي وطًٍجبخ

ضزي
1

اػتوبز ثيي فطزي

5

0/74

2

اػتوبز ًْبزي

12

0/90

3

اػتوبز ػوَهي

5

0/58

4

ّويبضيْبي هطزم

6

0/80

5

هكبضوت ضؾوي

7

0/75

6

هكبضوت ريط ضؾوي

5

0/70

يافتِّا
جدٍل  -3هقادير هؤلفِّاي سرهايِ اجتواعي در ضْر ايالم
هقادير

فطاٍاًي

زضنس

فطاٍاًي

زضنس

فطاٍاًي

زضنس

فطاٍاًي

زضنس

فطاٍاًي

زضنس

فطاٍاًي

سرهايِ

خيلي زياد

کن

زضنس

هؤلفِّاي

زياد

هتَسط

خيلي کن

جوع

اجتواعي

 1اػتوبزثيي 26/9 108 61/4 247 10/7 43

3

0/7

1

100 402 0/2

فطزي
2

اػتوبز

7

1/7

97

47/3 190 24/1

96

23/9

12

100 402 3/0

ًْبزي
3

اػتوبز

0

0

14

3/5

51/0 205 34/3 138

100 402 11/2 45

ػوَهي
 4هكبضوت

1

0/2

30

7/5

43/8 176 29/6 119

100 402 18/9 76

ضؾوي
 5هكبضوت

35/6 143 50/2 202 11/4 46

11

2/7

0

0

100 402

ريطضؾو
ي
ّ 6ويبضي

49/0 197 21/1 85

96

23/9

21

5/2

3

100 402 0/7
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32/20 137 124/33 512 194/36 794 194/17 787 43/21 182

ّوبًغَض وِ زازُّب ًكبى هي زٌّس؛ زض ثيي ؾاِ هؤلفاِ اػتوابز ،ثابالتطيي هياعاى ثاِ
اػتوبز ثيي فطزي اذتهبل يبفتِ اؾت اهب هيعاى اػتوبز ًْبزي اٌساى اكاوگيط ًيؿات.
ووتطيي هيعاى اػتوبز ،ثِ اػتوبز ػوَهي تؼلك زاضز .اظ ؾَي زيگط هيعاى هكابضوتّاب زض
حَظُ ضؾوي پبييي ٍ زض حَظُ ريطضؾاوي ثبالؾات ٍ ًاطخ ّويابضي زض خبهؼاِ هاَضز
ثطضؾي ثبالؾت.
جدٍل  -4ضاخصّاي پراکٌدگي هؤلفِّاي سرهايِ اجتواعي در هٌاطق سِ گاًِ ضْر ايالم
هؤلفِّايسرهايِ اعتوا
اجتواعي د تيي
فردي
پراکٌدگي

هٌغم
ُ
يه

هٌغم
ُ
زٍ

هٌغم
ُ
ؾِ

هيبًگيي
اًحطافهؼيب
ض
اًحطاف
هؼيبضهيبًگي
ى
هيبًِ
هيبًگيي
اًحطافهؼيب
ض
اًحطاف
هؼيبضهيبًگي
ى
هيبًِ
هيبًگيي
اًحطافهؼيب
ض
اًحطاف

2/19
0/72

اعتوا
د
ًْاد
ي
2/86
0/80

اعتواد
عوَه
ي

هطارک
ت
رسوي

هطارکت
غيررسو
ي

ّويار
ي

سرهايِ
اجتواع
ي

3/75
0/78

3/93
0/65

2/32
0/69

2/03
0/77

2/87
0/44

0/13

0/14

0/14

0/11

0/12

0/14

0/80

2/20

3/0

4/0

4/0

2/40

2/08

2/83

2/17
0/59

3/06
0/78

3/68
0/67

3/73
0/81

2/28
0/65

2/11
0/80

2/85
0/47

0/64

0/85

0/73

0/08

0/07

0/04

0/02

2/2

3/08

3/80

3/85

2/40

2/0

2/83

2/19
0/56

0/95
0/78

3/69
0/65

3/72
0/79

2/29
0/63

2/09
0/77

2/86
0/46

0/02

0/03

0/03

0/03

0/03

0/03

0/20
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هؼيبضهيبًگي
ى
هيبًِ

و

هيبًگيي
اًحطافهؼيب
ض
اًحطاف
هؼيبضهيبًگي
ى
هيبًِ

2/20

2/91

3/80

3/85

2/40

2/0

2/83

2/19
0/56

0/95
0/78

3/69
0/65

3/72
0/79

2/29
0/63

2/09
0/77

2/86
0/46

0/02

0/03

0/03

0/03

0/03

0/03

0/02

2/20

2/91

3/80

3/85

2/40

2/0

2/83

ًتبيح خسٍل ً 4كبى هي زّس وِ؛ هيبًگيي اػتوابز ثايي فاطزي زض ثايي ؾاِ هٌغماِ
قْطي اذتالف فبحكي ثب ّن ًساقتِ اهب هٌغماِ ( 3تَؾاؼِ ًيبفتاِ) ثاب هيابًگيي ٍ 2/20
هٌغمِ يه (تَؾؼِ يبفتاِ) ثاب هيابًگيي ػاسزي  2/19زض ضتجاِ زٍ ٍ هٌغماِ ( 2زض حابل
تَؾؼِ) ثب هيبًگيي ػسزي  2/17زض ضتجِ ؾَم لطاض هي گيطزّ .وچٌيي قبذم هيبًِ هتغيط
اػتوبز ثيي فطزي زض ّط ؾِ هٌغمِ يىؿبى ( )2/2هيثبقس .اػتوبز ًْابزي زض هٌغماِ  2ثاب
هيبًگيي ػسزي ( )3/06ثبالتط اظ هٌغمِ  ٍ )2/93( 3هٌغمِ  )2/86( 1اؾت .قبذم هيبًِ
ثطاي هتغيط هَضز ثطضؾي ًكبى هيزّس هٌغمِ  2زاضاي ثبالتطيي ( ٍ )3/08هٌغماِ  3زاضاي
پبييي تطيي ( )2/91هيبًِ اؾت .اػتوبز اختوبػي زض هٌغمِ يه ثب هيبًگيي ػاسزي ()3/75
ثبالتط اظ هٌغمِ  ٍ )3/69( 3هٌغمِ  )3/68( 2ثَزُ اؾت .قبذم هيبًِ ثطاي هتغياط هاَضز
ثطضؾي ًكبى هيزّس هٌغمِ يه زاضاي ثبالتطيي ( ٍ )4هٌبعك  )3/80( 3ٍ2زض ضزُ ثؼاسي
ّؿتٌس .هٌغمِ يه ثب هيبًگيي ػاسزي ( )3/93زاضاي هكابضوت ضؾاوي ثيكاتط ،هٌغماِ 2
( )3/73زض ضزُ زٍم ٍ هٌغمِ  )3/70( 3زاضاي پبيييتطيي هيعاى هكبضوت ضؾويهيثبقاس.
قبذم هيبًِ ثطاي هتغيط هَضز ثطضؾي ًكبى هيزّس وِ هٌغمِ يه زاضاي ثبالتطيي (ٍ )4
هٌغمِ  3زاضاي پبيييتطيي ( )3/71هيبًِ اؾات .هٌغماِ ياه ثاب هيابًگيي ػاسزي ()2/32
زاضاي هكبضوت ريطضؾوي ثيكتط ،هٌغمِ  )2/29( 3زض ضزُ زٍم ٍ هٌغمِ  )2/28( 2زاضاي
پبيييتطيي هيعاى هكبضوت ريطضؾوي هي ثبقس .قبذم هيبًِ ثطاي هتغيط هَضز ثطضؾي زض
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ّوِ هٌبعك ( )2/40اؾتّ .ويبضي زض هٌغمِ  2ٍ3ثاب هيابًگيي ػاسزي ( )2/11ثابالتط اظ
هٌغمِ يه ( )2/03ثَزُ اؾت .قبذم هيبًِ ثطاي هتغيط هَضز ثطضؾي زض ّواِ هٌابعك 2
ثَزُ اؾت .هٌغمِ يه ثب هيبًگيي ػسزي ( )2/87زاضاي ثيكتطيي هيعاى ؾطهبيِ اختوابػي،
هٌغمِ  )2/80( 2ٍ3زض ضزُ ثؼسي لطاض زاضًس .قبذم هيبًِ ثطاي هتغيط هَضز ثطضؾاي زض
ّوِ هٌبعك ( )2/83هيثبقس.

جدٍل  -5راتطِ تيي هؤلفِّاي سرهايِ اجتواعي ٍ تَسعِ هٌاطق ضْر
فرضيات
1

sig

ضاثغِ ثيي ؾطهبيِ اختوابػي ٍ ؾاغح تَؾاؼِ 0/306

df

4

 X2هحاسثِ

X2

ضدُ

جدٍل

4/81

9/49

هٌبعك قْطي
2

ضاثغِ ثيي اػتوبز ثيي فطزي ٍ ؾاغح تَؾاؼِ

0/03

8

16/30

15/51

هٌبعك قْطي
3

ضاثغِ ثايي اػتوابز ًْابزي ٍ ؾاغح تَؾاؼِ

0/46

8

7/69

15/51

هٌبعك قْطي
4

ضاثغِ ثايي اػتوابز ػواَهي ٍ ؾاغح تَؾاؼِ

0/96

6

1/37

12/59

هٌبعك قْطي
5

ضاثغِ ثيي ّويابضي ٍ ؾاغح تَؾاؼِ هٌابعك

0/47

8

7/57

15/51

قْطي
6

ضاثغِ ثيي هكبضوت ريطضؾوي ٍ ؾغح تَؾؼِ

0/94

6

1/76

12/59

هٌبعك قْطي
7

ضاثغِ ثيي هكبضوت ضؾوي ٍ ؾاغح تَؾاؼِ
هٌبعك قْطي

0/87

8

3/79

15/51
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ّوبًغَض وِ خسٍل ً 5كبى هي زّس؛ زض توبم فطضيبت؛ ثِ اؾتثٌبي فطضيِ قوبضُ ،2
فطو ػسم ٍخَز ضاثغِ ثيي هؤلفاِ ّابي ؾاطهبيِ اختوابػي ٍ تَؾاؼِ قاْطي پصيطفتاِ
هيگطزز:
 ثب تَخِ ثِ ايي وِ همساض  X2هحبؾجِ قسُ زض همبيؿِ ثب  X2خسٍل ثيكتط اؾاتپؽ فطو ( H1ػسم ٍخَز ضاثغِ ثيي اػتوبز ثيي فطزي ٍ تَؾؼِ قاْطي)ضز ،فاطو H0

(ٍخَز ضاثغِ ثيي ؾطهبيِ اختوبػي ٍ تَؾؼِ قْطي) پصيطفتِ ٍ فطضيِ ضز هيگطزز.
2

2

 -زض ؾبيط فطضيبت ثب تَخِ ثِ ايي وِ همبزيط  Xهحبؾجِ قسُ زض همبيؿِ ثاب X

خسٍل ووتط هي ثبقٌس پؽ فطوّبي ( H1ػسم ٍخَز ضاثغاِ ثايي ؾاطهبيِ اختوابػي ٍ
ؾبيط هؤلفاِ ّابي نى /اػتوابز ًْابزي /اػتوابز ػواَهي /اػتوبزّ/ويبضي/هكابضوت رياط
ضؾوي/هكبضوت ضؾوي ٍ /تَؾؼِ قْطي) پصيطفتِ ٍ ،فطوّبي ٍ( H0خَز ضاثغاِ ثايي
ؾااطهبيِ اختوااابػي ٍ ؾااابيط هؤلفاااِّااابي نى /اػتوااابز ًْااابزي /اػتوااابز ػواااَهي/
اػتوبزّ/ويبضي/هكبضوت ريط ضؾوي/هكبضوت ضؾوي ٍ /تَؾؼِ قْطي) ضز ٍ فطضايبت
پصيطفتِ هيگطزًس.
جدٍل  -6هقادير ضرية ّوثستگي ٍ سطح هعٌي داري هتغيرّاي پصٍّص تر اساض
آزهَى اسپيرهي
هتغيط

ضطيت ّوجؿتگي

اػتوبز ثيي فطزي

-0/040

اػتوبز ًْبزي

0/060

اػتوبز ػوَهي

0/034

ّويبضي

0/020

هكبضوت ضؾوي

0/008

هكبضوت ريط ضؾوي

0/013
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0/032

ّوبًغَض وِ نظهَىّبي پيكيي ًيع ًكبى زازًس؛ ثب تَخاِ ثاِ همابزيط قابذمّابي
خسٍل قوبضُ  ،5هيتَاى ايي گًَِ زاٍضي وطز؛ وِ ثيي هتغيطّبي هطثَعِ ٍ هٌابعك ؾاِ
گبًِ قْط ايالم ،ضاثغِ هؼٌي زاضي ٍخَز ًساضز ٍ توبم فطضيبت -ثاِ رياط اظ فطضايِ -2
تیييس هيقًَس.
ثطاي تؼوين يبفتِّبي ًوًَِ نهبضي ثِ خبهؼِ نهبضي اظ نظهَى  Fاؾتفبزُ قسُ اؾت.
جدٍل  -7آزهَى F
سطح
هتغير

هعٌادار
ي

هقدار
f

درجِ
هياًگيي

آزاد
ي

هقياض
تيي
هٌطقِا
ي

درٍى
هٌطقِاي

ک

اػتوبز ثيي فطزي

0/93

0/070

0/023

2

0/046

128/86

128/91

اػتوبز ًْبزي

0/32

1/11

0/68

2

1/36

241/63

242/99

اػتوبز ػوَهي

0/88

0/12

0/054

2

0/10

171/64

171/75

ّويبضي

0/66

0/40

0/24

2

0/48

238/98

239/46

اػتوبز و

0/60

0/50

0/15

2

0/30

120/62

120/93

هكبضوت ضؾوي

0/31

1/14

0/72

2

1/45

251/73

253/18

هكبضوتريطضؾوي

0/96

0/035

0/014

2

0/029

162/12

162/15

ؾطهبيِ اختوبػي

0/86

0/14

0/031

2

0/061

85/45

85/51
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ثب تَخِ ثِ همبزيط  ٍ fؾغح هؼٌي زاضي هحبؾجِ قسُ ،هالحظِ هيقَز وِ ثيي ّيچ
وسام اظ هتغيطّبي هَضز ثطضؾي ثب هٌبعك هَضز هغبلؼِ ضاثغاِ هؼٌايزاضي ٍخاَز ًاساضز؛
ثٌبثطايي ًتبيح حبن اظ ًوًَِ نهبضي ثِ خبهؼِ نهبضي لبث تؼوين اؾت.

ًتيجِگيري
زض خْبى پيچيسُ اهطٍظ ،انلي تطيي يب زؾت ون يىي اظ هْوتطيي هجبحاد هاَضز ػاللاِ
نبحجٌظطاى زض خبهؼِ قٌبؾي تَؾؼِ ،ػوَهاب ٍ هاسيطيت تَؾاؼِ ذهَناب تَخاِ ثاِ
اگًَگي ٍ هيعاى تآثيط ؾطهبيِ اختوبػي ثط تَؾؼِ التهبزي ،اختوبػي ،فطٌّگي ،ؾيبؾي
ٍ ...اؾت .زض ايي ثيي تیثيط ؾطهبيِ اختوبػي زض توبم خَاهاغ هثجات ٍ يىؿابى ًجاَزُ ٍ
پطٍؾِ تَؾؼِ زض ّوِ خب فطنيٌس ٍاحسي ضا عي ًٌوَزُ اؾات .زض ّوايي ضاؾاتب هوىاي
اؾت ًتبيح ثطضؾي حبضاط اظ خْابتي زض خْات تیيياس تحميمابت پيكايي اظ ذاَز ٍ اظ
خٌجِّبيي ًيع زض خْت هتضبز نًْب ثبقس.
زض ايي پػٍّف اضتجبط هؼٌي زاضي ثيي ؾاطهبيِ اختوابػي ٍ ؾاغح تَؾاؼِ هٌابعك
قْطي زيسُ ًويقَزً .تبيح تحميمبت ذابوپَض ٍ ّوىابضاى ( ،) 1385ريبثًَاس (،)1388
ًَربًي ٍ ّوىبضاى ( ،)1386خبوَثع ( ،)1961ثَلي ( ٍ )1992پبتٌبم (ً )2000كبى زاًاس
وِ ثيي ؾطهبيِ اختوبػي ٍ تَؾؼِ ضاثغِ هثجت ٍخَز زاضز واِ ثاب ًتابيح تحمياك حبضاط
ًبّورَاى اؾت.
نظهَى فطضيِ زيگط ًكبى زاز :وِ ثيي اػتوبز ًْبزي ٍ ؾغح تَؾاؼِ هٌابعك قاْطي
ضاثغِاي ٍخَز ًساضزً .تبيح تحلي ثبًَيِ ثَؾاتبًي (ً )1386كابى زاز هياعاى اػتوابز ثاِ
ًْبزّب ٍالكبض ػوَهي زض حس هتَؾاظ ٍحتاي ضاؼيفي اؾاتً .تابيح تحمياك تماَايي ٍ
ّوىبضاى ( ٍ )1385ضضب زٍؾت ٍ ػبثسظازُ ( ٍ )1386هَؾَي (ً ،)1385كبى زازًس وِ
ّط اِ هيعاى ضضبيت اظ ذسهت ضؾبًي هؿؤٍالى ظيبزتط ثبقس هياعاى ؾاطهبيِ اختوابػي
ًيع ثبالتط اؾت.
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نظهَى فطضيِ زيگط ًكبى زاز وِ ثيي هكبضوت ضؾوي ٍ ؾغح تَؾؼِ هٌبعك قْطي
ضاثغِ اي ٍخَز ًساضز .تحميك فيطٍظنثبزي ٍ خابخطهي (ً )1385كابى زاز واِ هكابضوت
ضؾوي زض هٌغمِ تَؾؼِ يبفتِ ثيكتط اؾت وِ ًتيدِ تحميك حبضط ًيع ًكبى زاز؛ وِ هيعاى
هكبضوت ضؾوي زض هٌبعك تَؾؼِ يبفتِ ثبالتط اؾت.
نظهَى فطضيِ زيگط ًكبى زاز :وِ ثيي هكابضوت ؾيبؾاي ٍ تَؾاؼِ هٌابعك قاْطي
ضاثغِاي ٍخَز ًساضزً .تبيح تحميك تمَايي ٍ ّوىبضاى ( ،)1385ضضب زٍؾت ٍ ػبثاسظازُ
( ٍ )1386هَؾَي (ً ،) 1385كبى زاز واِ ّاط ااِ هياعاى ضضابيت اظ ذاسهت ضؾابًي
هؿؤٍالى ظيبزتط ثبقس هيعاى توبي ثِ هكبضوت ٍ ؾطهبيِ اختوبػي ًيع ثبالتط اؾت.
ًتبيح تحميك لبؾويٍ ّوىبضاى (ً )1385كبى زاز وِ قابذمّابي ؾاٌتي ؾاطهبيِ
اختوبػي زض اؾتبى انفْبى ثبالتط اظ قبذمّبي هسضى نى ّؿتٌسً ،تبيح تحمياك حبضاط
ًيع ًكبى زاز وِ هيعاى هكبضوت ضؾوي ون ،هكبضوت ريطضؾوي ثبال ٍ هكبضوت ؾيبؾاي
هتَؾظ اؾتً .تيدِ تحميك حبضط ًكبى زاز وِ هكبضوت ضؾوي ٍ ريطضؾوي زض هٌغماِ
يه ثبالتط اؾت  ،قبيس ايي ثِ زلي خَ اختوبػي حبون ثط قاْط اياالم ثبقاس واِ زاضاي
اٍضبػي ثْن ضيرتِ ٍ ًبهٌؿدن اظ لحبػ اختوبػي ٍ فطٌّگي اؾت.
قْط ايالم ثِ لحبػ لطاض گطفتي زض زٍضُاي هؼطٍف ثِ زٍضُ گاصاض ،زاابض ًاَػي اظ
ّن پبقيسگي ٌّدبضي گكتِ وِ توبيا ثاطاي وؿات ٌّدبضّابي خسياس زض نى هكاَْز
اؾت ،ثَيػُ ًؿ خسيس زض نسز اؾت وِ اضظـّب ٍ اؾتبًساضزّبي پيكايٌيبى ضا زض ّان
قىؿتِ ٍ ثِ گفتِ فَوَيبهب ًظن پيكيي ضا فطٍ ضيعز ٍ عطحي ًَ زضاًاساظز .عجاك تئاَضي
ّبثطهبؼ زض ؾبظٍوبض خسيس ،ظيؿت خْابًي واِ ثاب ػمالًيات ٍ واٌف اضتجابعي تاسثيط
هيقَ ز زيگط اٌيي ًيؿت ،زض ضٍاثظ هتمبث افطاز اذتالل ايدبز قاسٍُ ،فابق اختوابػي
تحلي ضفتِ ٍ ؾطگطزاًي ٍ ثالتىليفي زض ضفتبض وٌكگطاى زيسُ هايقاَز؛ زض ياه خولاِ
خبهؼِ اظ الگَي ذبني پيطٍي ًويوٌس .زض اٌيي فضبيي ًجبيس اًتظبض زاقت وِ ّط اياع
ؾط خبي ذَزـ ثبقس .ثب قطايظ اختوبػي ٍ فطٌّگي حبون ثط خبهؼِ هَضز هغبلؼاًِ ،اِ
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هيتَاى ضفتبضّبي خوؼي افطاز ضا پيف ثيٌي وطز ٍ ًِ هيتاَاى نى ضا ثاِ الگاَي ذبناي
ًؿجت زاز ،ثلىِ هيتَاى ثْن ضيرتگي ضا زض ؾطاؾط نى هكبّسُ ًوَز.
عجك ًظطيِ نًَهي اختوبػي زٍضوين خبهؼِ قْطي ايالم يه خبهؼِ زض حابل گاصاض
اؾت؛ زض اٌيي خبهؼِاي ثِ ًسضت هي تَاى ضفتبضّبيي ّوچَى اػتوبزّ ،ويابضي ...ٍ ،ضا
پيف ثيٌي ًوَز .اطا وِ ؾبظٍوبضي وِ زض ؾيؿتن لجلاي (ؾاٌتي) اياي گًَاِ ضفتبضّاب ضا
تسثيط هي وطز هجتٌي ثط ّوجؿتگي هىبًيىي ثَز وِ ثب قطٍع ضًٍاس تَؾاؼِ زض اياي قاْط
زيگط لبزض ثِ تسثيط اهَض ًيؿت ٍ تب ضؾيسى ثِ هطحلِ ّوجؿتگي اضگبًيه ،خبهؼِ ٍ اهاَض
خبضي زض نى زابض ؾطگكتگي اختوبػي قسُ ٍ ّيچ ايع زض ؾط خبي ذاَز ًيؿات .زض
ايي زٍضُ زض فطنيٌس وٌف هتمبث افطاز تحَل ثَخَز هي نيس وِ هٌدط ثِ ضقس فطزگطاياي،
ؾؿتي ًظبم ٌّدبضي ،ػسم پيف ثيٌي ضفتبضّبي خوؼي ٍ فطزي ٍ تكاىيه زض التاساض ٍ
فطٍپبقي ًظبمّبي التساضي پيكيي هايقاَز .عجاك ًظطياِ ّبثطهابؼ ظيؿات خْابى نى
زؾترَـ تحَل گكتِ ٍ هيضٍز وِ ظيط اؾتيالي ؾيؿتن ػمالًيات اثاعاضي لاطاض گياطز.
فطنيٌس ٍضٍز هسضًيعاؾيَى – وِ ّوعهبى ثب تحَالت ؾطيغ قْط ايالم اؾات -زض خطيابى
ترطيت ظيؿت خْبى نى ظهبى ايالم (ؾاٌتي) ًماف هْواي زاقات ٍ هماسهبت ؾايغطُ
ؾيؿتن (ٍضٍز تىٌَلَغي) ثط ظيؿت خْبى هجتٌي ثط ذطز اضتجبعي ضا هْيب واطز .اظ ؾاَي
زيگط هْبخطتّبي ضٍؾتبييًَ ،ػي اذتالط هىبًي ٍ عجمابتي ضا ايدابز واطز ،زض اٌايي
خبهؼِاي ؾبظٍوبض ّويبضيّب هتفبٍت هي قَز ،قبيس زض اٌيي خبهؼِاي زض هَالغ ثحطاى
افطاز حبضط ثبقٌس ثطاي زفبع اظ ٍعي ٍ ّن ٍعيقبى خابى ذاَز ضا فاسا وٌٌاس ٍلاي زض
نَضت ذطاثي ؾيؿتنّبي تلفي يب لغغ نة ٍ ثطق هحلِ ذَز ،حبضط ثِ اعاالع ضؾابًي
ثِ ؾبظهبى هطثَعِ ٍ پيگيطي هكى تب ظهبى ضفغ وبه ٍ ّوىبضي ثب نًْب ًيؿتٌس.
اػتوبز اٌيي خبهؼِاي ًِ اظ ًَع ًْبزي يب ػوَهي ثلىِ اظ ًَع زضٍى گطٍّي اؾت.
زض اٌيي خبهؼِ ثحطاى ظزُ ٍ زؾترَـ تحَل ،افطاز خاع ثاِ ًعزيىابى ذاَز ثاِ وؿاي
اػتوبز ًساضًس ٍ ثبظاض اػتوبز ػوَهي وؿبز اؾت .ثسيْي اؾت وِ ايي قْط ثب اػتوبز زضٍى
گطٍّي ًويتَاًس ثِ تَؾؼِ زؾت يبثس.
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هرلم والم ايي وِ؛ عجك ًظطيِ نًَهي زٍضوين ٍ ثطظخ اختوابػي ،قاْط اياالم زض
هطحلِ ؾطگكتگي اختوبػي ثِ ؾط هيثطز ٍ ،عجك ًظطياِ ّبثطهابؼ زض هطحلاِ گاصاض اظ
ػمالًيت اضتجبعي ثِ ػمالًيت اثعاضي اؾت ٍ ايي زٍ زيسگبُ ثب ّن ّان پَقابًي زاضًاس ؛
ظيطا اظ ًظط ّبثطهبؼ ،ظيؿت خْبى زض ٍالغ قى ػمالًي قاسُ ٍخاساى خوؼاي اؾات
(ّبثطهبؼ.)43 :1989 ،
زض پي نًچِ وِ نهس ثِ ايي ًتيدِ هيضؾين وِ ،اظ نًدبيي وِ تئَضي هجٌبيي پاػٍّف
حبضط نحت توبم فطضيبت ضا ثِ اثجبت ضؾبًس ٍ نًْب ضا تجييي واطز ،پاؽ ياه تئاَضي
هٌبؾت ثطاي تجييي هؿیلِ حبضط اؾت.
ثط هجٌبي ايي اؾتٌتبج خْت ذطٍج اظ ٍضؼيت هَخاَز خبهؼاِ اياالم هاَاضز شيا
پيكٌْبز هيقَز:
 ايدبز هىبىّبيي ثِ ًبم ذبًِ هحلِ خْات عاطح ٍ ضفاغ هكاىالت هَخاَز زضهحالت
 فطاّن ًوَزى فضبيي خْت ايدبز تكى ّب ٍ اًدويّبي ذَزگطزاى ٍ اؾاتفبزُاظ ًيطٍ ٍ اؾتؼساز ظًبى خْت اؾتفبزُ اظ ًظاطات قاْطًٍساى زض تهاوين ؾابظيّاب ،واِ
تحمك ٍالؼي ايي اهط هٌَط ثِ احطاظ فضبيي زهَوطاتياه ثاط ػطناِّابي فؼبلياتّابي
اختوبػي اؾت.
 -خْت ترفي

ترطيت ظيؿت خْبى هَاضز شي پيكٌْبز هيقَز:

 تغييط ًگطـ هسيطيت تَؾؼِ اؾتبى زض ذهَل هتٌبؾت وطزى ػطضِ اهىبًبتؾرت افعاضي ٍ تىٌَلَغي ثِ هحيظ قْط ثب هٌبثغ ٍ اهىبًبت ًطم افعاضي خبهؼِ
 -ايدبز ظهيٌِّبي هكبضوت ٍالؼي هطزم زض اهط تَؾؼِ.

هٌاتع
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 اثَالحؿي تٌْبيي ،حؿاييً ،)1375( .ظريهِّهاي جاهعهِ ضٌاسهي ( ،:2اًتكابضاتزاًكگبُ پيبم ًَض.

 اوجطي ،رالهطضب ،)1385( .ؾطهبيِ اختوبػي ٍ حىوطاًي قْطي ،فصلٌاهِ تحقيقاتجغرافيايي ،قوبضُ .83
 -اهيطي ،هْسي ٍ ،ضحوبًي ،تيوَض ،)1385( .همبلِ :ثطضؾاي نثابض ؾاطهبيِ اختوابػي

زضٍى ٍ ثطٍى گطٍّي ثط ضقس التهبزي اؾتبىّبي ايطاى ،دٍ فصلٌاهِ جستارّاي
اقتصادي ،ؾبل ؾَم ،قوبضُ قكن.
 ثبؾتبًي ،ؾؼيس ٍ ووبلي ،احوس ٍ نبلحي ّيىَيي ،هطين ،)1387( .ؾطهبيِ اختوابػيقجىِ ٍ اػتوبز هتمبث ثيي قرهي ،هجلِ داًطکدُ ادتيات ٍ علَم اًساًي ،ؾابل
قبًعزّن ،قوبضُ .61

 ثَؾااتبًي ،زاضيااَـ ،)1386( .سههرهايِ اجتوههاعي ٍ تَسههعِ سياسههي در ايههراى ،www.sid.ir،خلس ؾَم ؾيبؾتّبي تَؾؼِ اختوبػي.
 پيطاى ،پطٍيعٍ ،هَؾَي ،هْسي ٍقيبًي ،هليحِ ،)1385( .همبلِ :وبض پبياِ هفْاَهي ٍهفَْم ؾبظي ؾطهبيِ اختوبػي ثب تیويس ثط قطايظ ايطاى ،فصلٌاهِ رفاُ اجتوهاعي،
ؾبل قكن ،قوبضُ .23
 -تَولي ،هحؿي ٍ هيطظاپَض ،ؾؼيس ،)1388( .اضظيابثي ؾاطهبيِ اختوابػي زض ضاؾاتبي

تحلي هسيطيت قْطًٍس هحَض هغبلؼِ هَضزي هحالت قْط ذاطم نثابزّ ،وهايص
ترًاهِ ريسي ضْري خرم آتاد.
 تكىط ،ظّطا ٍ هؼيٌي ،هحوسضضبً ،)1385( .گاّي تِ سرهايِ اجتواعي ٍ تَسعِ. تمَايي ،هحوس؛ ذَة نيٌس ،ؾاؼيس ،)1381( .ثطضؾاي قابذمّابي ثطذاَضزاضي ٍزضخِثٌسي تَؾؼِ زض قْطؾتبىّبي اؾتبى اياالم ،فصلٌاهِ فرٌّگ ايالم ،قاوبضُ
ًْن ٍ زّن.
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 ثبًي ،خؼفط؛ هلىي ،رالهطضب« ،)1385( .سرهايِ اجتواعي تهِ هااتهِ يهي سيسهتنپيچيدُ».
 حؿيٌي ،احوس؛ ػلوي ،ظّاطا؛ قابضع پاَض ،هحواَز ،)1385( .ضتجاِ ثٌاسي ؾاطهبيِاختوبػي زض هطاوع اؾتبىّابي وكاَض ،فصهلٌاهِ رفهاُ اجتوهاعي ،ؾابل ّفاتن،
قوبضُ.84
 حيسضي ،قبّيي ،)1388( .در جستجَي َّيهت ضهْري ايهالم ،اًتكابضات هطواعهغبلؼبتي ٍ تحميمبتي قْطؾبظي ٍ هؼوبضي.

 ذبوپَض ،ؾاؼيسً« ،)1385( .قص سرهايِ اجتواعي در تَسعِ پايدار هحلِاي کهَيسجاديِ ضْر هطْد».
 ضيتعض ،خَضجً ،)1384( .ظريِ جاهعِ ضٌاسي در دٍراى هعاصهر ،تطخواِ :هحؿايثالثي ،اًتكبضات ػلوي ،تْطاى :ابح ًْن.
 ضٍقي فىط ،پطٍيع؛ شوبيي ،هحؿي ،)1385( .خَاًبى ؾطهبيِ اختوبػي ٍ ضفتبضّابيزاٍعلجبًِ ،فصلٌاهِ رفاُ اجتواعي ،ؾبل قكن ،قوبضُ .23
 زيٌي تطووبًي ،ػلي ،)1385( .تجييي افَل ؾطهبيِ اختوبػي ،فصلٌاهِ رفاُ اجتواعي،ؾبل قكن ،قوبضُ .23
 ؾؼبزت ،ضحوابى ،)1385( .تروايي ؾاغح ٍ تَظياغ ؾاطهبيِ اختوابػي اؾاتبىّاب،فصلٌاهِ رفاُ اجتواعي ،ؾبل قكن ،قوبضُ .23
 قبضع پَض ،هحوَز ،)1385( .فطؾبيف ؾطهبيِ اختوبػي ،هفْاَم ؾابظي ،ؾاٌدف ٍزاللتّبي ؾيبؾتگصاضي ،سازهاى هديريت ٍ ترًاهِريسي هازًدراى.

 نوسي ،ػلي.حؿيي ،)1387( .سرهايِ اجتواعي ٍ تَسهعِ ههالي :اقتصهاد ايهراى(.:1351-1385
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 نفسضي ،هحؿي؛ وطين ،هحوسحؿيي؛ ذؿطٍي ،هحوسضضب ،)1387( .ثطضؾي تایثيطؾطهبيِ اختوبػي ثط ضقس التهابزي اياطاى ،فصهلٌاهِ اقتصهاد هقهداري ،زٍضُ ،5
قوبضُ.2
 فسٍي ،خويلِ ،)1387( .ثطضؾي اثؼبز ؾطهبيِ اختوبػي ٍ ًمف نى زض تَؾؼِ قاْطيثب تیويس ثط هٌغمِ  5قْط تْطاى ،پاياى ًاهِ کارضٌاسي ارضد زاًكاگبُ نظاز تجطياع،
اؾتبز ضاٌّوب :زوتط هْطزاز ًَاثرف ،اؾتبز هكبٍض :زوتط حويس پَض يَؾفي.
 فيطٍظنثبزي ،احوس؛ ايوبًي خبخطهي ،حؿيي ،)1385( .ؾاطهبيِ اختوابػي ٍ تَؾاؼِالتهبزي– اختوبػي زض والى قْط تْاطاى ،فصلٌاهِ رفاُ اجتواعي ،ؾابل قكان،
قوبضُ.23
 فَوَيبهب ،فطاًؿايؽ)1385( .؛ پاياى ًظن :سرهايِ اجتوهاعي ٍ حفه آى ،تطخواِ:رالهؼجبؼ تَؾلي ،تْطاى :حىبيت للن ًَيي.

 لبؾوي ،يبضهحوس ،)1379( .زض خؿتدَي ياه ًظطياِ نؾايت قاٌبذتي ،فصهلٌاهِفرٌّگ ايالم ،قوبضُ زٍم.
 لبؾوي ،يبضهحوس، ،)1382( .ثطضؾي پسيسُ نًَهي زض ايالم ،فصلٌاهِ فرٌّگ ايهالم،قوبضُ پبًعزّن.

 لبؾوي ،يبضهحوس ،)1389( .تررسي راتطِ تيي سرهايِ اجتواعي ٍ قهاًَى پهريريدر تيي هردم استاى ايالم ،عطح پػٍّكي ثطاي زاًكگبُ ايالم.
 لبؾويٍ ،حيس؛ اؾوبػيلي ،ضضب؛ ضثيؼي،وبظن ،)1385( .ؾغح ثٌسي ؾطهبيِ اختوبػيزض قْطؾتبىّبي اؾتبى انفْبى ،فهلٌبهِ رفاُ اجتواعي ،ؾبل قكن ،قوبضُ.23
 ػليَضزيًيب ،اهيط؛ قبضع پَض ،هحوَز؛ ٍضهعيبض ،هْاسي ،)1387( .ؾاطهبيِ اختوابػيذبًَازُ ٍ ثعّىبضي ،هجلِ پصٍّص زًاى ،زٍضُ  ،6قوبضُ .2
 رطيجي ،حؿي ،)1389( .پيف ثيٌي ؾطهبيِ اختوبػي ثط اؾابؼ هتغيطّابي ظهيٌاِاي،فصلٌاهِ تحقيقات هديريت آهَزضي ،ؾبل زٍم  ،قوبضُ زٍم.
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 ولوي ،خيوع ،)1377( .تٌيادّاي ًظريِ اجتواعي ،تطخوِ :هٌَاْط نجَضي ،تْاطاى:ًكط ًي.
 -هلىي ،ؾؼيس ،)1387( .تؼييي ؾغح تَؾؼِ يبفتگي ًَاحي قْطي ايالم ؛ ثاب اؾاتفبزُ

اظ ضٍـّبي تحلي ػبهلي ٍ قابذمّابي تطويجاي تَؾاؼِ اًؿابًي» ،فصهلٌاهِ
فرٌّگ ايالم ،قوبضُ .20ٍ21
 هلىي ،ؾؼيس ،)1388( .فطٌّگ قْط ًكيٌي ٍ تَؾؼِ پبيساض قْطي ثب ًگبّي ثِ قاْطايالم ،فصلٌاهِ فرٌّگ ايالم ،قوبضُ .22-23
 هَؾَي ،احوس ،)1385( .ثطًبهِ ضيعي تَؾؼِ هحلِاي ثب تیويس ثط ؾطهبيِ اختوابػي؛هغبلؼِ هَضزي وَي عالة قْط هكاْس ،پايهاى ًاههِ کارضٌاسهي ارضهد ضقاتِ
ثطًبهِضيعي قْطي ٍ هٌغمِاي ،اؾتبز ضاٌّوب :زوتط ػلي اوجط تمَايي ،اؾتبز هكابٍض:
زوتط هدتجي ضفيؼيبى ،زاًكىسُ ٌّط زاًكگبُ تطثيت هسضؼ
- Habermas.y. (1970). Towards a Ratianal sociology, London Routledge
&keyan paul.
- Habermas.y. (1989). The structural Transformation of the public sphere
Cambridge . polity press

