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ایٗ ٔمبِ ٝثب ٞسف ٔغبِؼ ٝضاثغ ٝثیٗ ؾطٔبی ٝارتٕبػی ٛٞ ٚیت ٔحّٝای زض قٟط تٟطاٖ ا٘زبْ قس.
چبضچٛة ٘ظطی ایٗ تحمیك ثط اؾبؼ آضای ایٕطی ٕٞ ٚىبضاٖ ،چپِٔٗٛ ،فٛض ،ریىٛثعٞ ،بضٚیٞ ،بَ،
رٙىیٙع ،پبتٙبْ  ٚزیٍطاٖ تٙظیٓ  ٚپیط ٚآٖ ٔسَ ٘ظطی تطؾیٓ ٌطزیس .ضٚـ تحمیك ،پیٕبیف  ٚاثعاض
ٌطزآٚضی زازٜٞب ،پطؾكٙبٔ ٝؾبذتیبفت ٝثٛز .ربٔؼ ٝآٔبضی ٔحّٞٝبی حهبضنٚ ،حیسیِٙٚ ٚ ٝزه ثب
رٕؼیتی ٔؼبزَ ٘ 56060فط زض ؾبَ 1390اؾتٌٕٝ٘ٛ٘ .یطی ثب اؾتفبز ٜاظ فطٔ َٛوٛوطاٖ ٘ 382فط ثطآٚضز
قس .ثطای پٛقف پبؾدٞبی غیطٔؼتجط  428پطؾكٙبٔ ٝتٛظیغ ٌطزیس .زازٜٞبی ٌطزآٚضی قس ٜزض لبِت آٔبض
تٛنیفی ،اؾتٙجبعی  ٚتحّیُ ٔؿیط تحّیُ قس٘س .ؾطٔبی ٝارتٕبػی ضاثغٔ ٝؼٙبزاضی ثب ٛٞیت ٔحّٝای زض
ؾغح اعٕیٙبٖ  95زضنس زاقتٔ .یبٍ٘یٗ ٛٞیت ٔحّٝای زض ثبظ 11 ٜتب  55زض حهبضن ثطاثط ،33/8
ِٙٚزه ٚ ٚ 33/14حیسی 31/32 ٝثٛزٔ .یبٍ٘یٗ ؾطٔبی ٝارتٕبػی ٘یع زض ثبظ 13 ٜتب  65زض حهبضن
ٔؼبزَِٙٚ ،39/6زه ٚ ٚ 24/6حیسی 35/2 ٝثٛزٛٞ .یت ٔحّٝای  ٚؾطٔبی ٝارتٕبػی ثب ضطیت پیطؾٖٛ
0/504زض ؾغح اعٕیٙبٖ  95زضنس ضاثغٔ ٝؼٙبزاض ثب قست ثبالیی زاقتٙس .تحّیُ ضٌطؾی ٖٛچٙسٔتغیطٜ
٘كبٖ زاز 44/8 ،زضنس تغییطات ٛٞیت ٔحّٝای تٛؾظ ٔتغیطٞبی زضٔ ٖٚسَ تجییٗ قس٘س ،اظ ٔیبٖ اثؼبز
ؾٌٝب٘ ٝؾطٔبی ٝارتٕبػی  0/661تغییطات ٛٞیت ٔحّٝای تحت تبحیط ا٘ؿزبْ ارتٕبػی تجییٗ ٔیٌطزز.
ياژگان کلیذیٛٞ :یت ٔحّٝای ،ؾطٔبی ٝارتٕبػی ،ا٘ؿزبْ ارتٕبػیٕٞ ،ىبضی ،اػتٕبز ارتٕبػی.

 -1زا٘كزٛی زوتطی ربٔؼٝقٙبؾی ٔؿبئُ ارتٕبػی ایطاٖٚ ،احس تٟطاٖ ٔطوعی ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ،تٟطاٖ ،ایطاٖ.
 -2ػضٞ ٛیئت ػّٕی ٌط ٜٚػّ ْٛارتٕبػیٚ ،احس تٟطاٖ قطق ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ،تٟطاٖ ،ایطاٖ (٘ٛیؿٙسٔ ٜؿئ.)َٛ
habibsabouri@hotmail.com

 -3ػضٞ ٛیئت ػّٕی ٌط ٜٚاضتجبعبت ارتٕبػیٚ ،احس تٟطاٖ ٔطوعی ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ،تٟطاٖ ،ایطاٖ.
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مقذمٍ

ٔٛضٛع ٛٞیت ٔتضٕٗ ایٗ ٔؼٙبؾت ؤ" ٝب وٞ ٝؿتیٓ"" ،اظ وزب آٔسٜایٓ"" ،ثب چ ٝػٙبنطی قٙبذتٝ
ٔیقٛیٓ" " ٚزیٍطاٖ ٔب ضا ثب چِٛٔ ٝفٞٝبیی ٔیقٙبؾٙس" .اظ عطیك ٛٞیت ٔب تكرم ٔییبثیٓٔ ،تٕبیع
ٔیقٛیٓ  ٚذٛز ضا ٚاثؿت ٚ ٝتبثغ یه فط ،ًٙٞتبضید ،ؾطظٔیٗ ،زیٗ ،ظثبٖ ّٔ ٚت ٔ ٚىبٖ ٔیٕ٘بیب٘یٓ.
ثس ٖٚتكریم ٛٞیت ثؿیبضی اظ وٙفٞبی ضٚظٔط ٜظ٘سٌی ارتٕبػی ٔب٘ٙس اػتٕبزٔ ،ؼبقطتٔ ،جبزالت ٚ
تؼبٔالت ث ٝثٗ ثؿت وكیس ٜذٛاٞس قسٛٞ .یت ٔىب٘ی  ٚؾطظٔیٙی یىی اظ اثؼبز ٔٛٞ ٟٓیت اؾت و ٝافطاز
ثٚ ٝاؾغ ٝآٖ زض نسز قٙبؾب٘سٖ  ٚثبظٕ٘بیی ذٛیف  ٚتبٔیٗ اػتجبض ٘عز زیٍطاٖ ٞؿتٙس .اٌطچ ٝث٘ ٝمُ اظ
ٌیس٘ع زض رٟبٖ ٔسضٖ ،ا٘ؿبٖٞب اظ ٔىبٖٞبیكبٖ وٙس ٜقسٜا٘س ،أب وٕبوبٖ افطاز ثٚ ٝاؾغّٔ ٝیت ،ؾطظٔیٗ
ٔ ٚىبٖ ظ٘سٌی ،ؾؼی زض ثبظٕ٘بیی ٛٞیت ذٛیف زاقت ٚ ٝآٖ ضا زؾتٕبیٔ ٝجبٞبت ،اػتجبض  ٚاػتٕبز ٔیؾبظ٘س.
ٔحّ ٝیىی اظ ٚاحسٞبی ؾطظٔیٙی زض ٔمیبؼ ذطز اؾت وٛٞ ٝیت افطاز ٌ ٚطٜٞٚبی ارتٕبػی زض ٌط ٚآٖ
اؾت .ث ٝػجبضتی ٛٞیت ا٘ؿبٖٞب اظ ٔٙظط ٔىبٖ  ٚزض یه ٔمیبؼ ذطز ثٛٞ ٝیت ٔحّ ٝظ٘سٌی آٖٞب ٚاثؿتٝ
اؾتٔ .ستٞبؾت و ٝتهسیك قسٔ ٜحّٞٝبی ٔؿى٘ٛی ٔرتّفٛٞ ،یتٞبی ارتٕبػی ٔتفبٚتی ضا ث ٝزؾت
ٔیزٙٞس (ِ .)Robertson, Smyth and McIntosh,2008: 2یٙچ ٔحالت ضا ث ٝػٛٙاٖ ٔٙبعك ٚؾیؼی و ٝثٝ
زِیُ ثطذٛضزاضی اظ ثطذی ذهٛنیبت ٔكتطن  ٚذبل لبثُ قٙبؾبییا٘س ،تؼطیف ٔیوٙس؛ ث ٝعٛضی وٝ
فطز ث ٝعٛض شٙٞی ٚضٚز ث ٝآٖ ضا حؽ ٔیوٙس (چپٔٗ .)190 :1394 ،أطٚظٛٞ ٜیت ٔحّ ٝزض قٟط تٟطاٖ
ثب ؾطزضٌٕی  ٚچبِف رسی ٔٛار ٝاؾت .ثؿیبضی اظ ٔطزْ ذٛزقبٖ ضا ثب ٔحّٞٝبیكبٖ ٕ٘یقٙبؾٙس ٚ
ؾبذتٕبٖ شٙٞی قٟط٘ٚساٖ اظ ػٙبنط تكىیُزٙٞسٛٞ ٜیت ٔحّٝای زٚض افتبز ٚ ٜثیٍب٘ ٝقس ٜاؾت.
ٛٞیت ٔحّ ٝزض قٟط تٟطاٖ عی زٞٝٞبی اذیط ،تحت تأحیط تٛؾؼ ٝقٟطی ،تح َٛؾجه ظ٘سٌی،
ػالئك ٔ ٚغبِجبت ث ٝقست زض حبَ تغییط قٟط٘ٚساٖ ،تبٔیٗ ذكٛٙزیٞبی قرهی ،فطزٌطایی ،ؾطٔبیٝای
قسٖ قٟط ،ضقس ػٕٛزی ،ؾٍٙیٙی تطاوٓ ؾبذتٕب٘ی  ٚتطاوٓ ثبالی رٕؼیتی قٟط ،غّجٔ ٝبقیٗ ثط ذیبثبٖ ٚ
فمساٖ فضبٞبی ػٕٔٛی وبضآٔس ،ثطای وٙفٞبی ٔتمبثُ ارتٕبػی ،افت قسیس ٔٙبؾجبت ٕٞؿبیٍی ٚ
وخیطی اظ ػٛأُ زیٍط زچبض تغییطات ثٙیبزیٗ ٌطزیس ٜاؾت .زض پی اؾتحبِٛٞ ٝیتِ ٚاحس ارتٕبػی"ٔحّ،"ٝ
فطایٙس ربٔؼٝپصیطیِ یىی اظ پبیٝایتطیٗ ٌطٜٞٚبی ارتٕبػیٌ -ط ٜٚزٚؾتبٖٕٞ ،بالٖ  ٚثچٔٝحّٞٝب -وٝ
زض وٛچ ٚ ٝذیبثبٖ ث ٝثبظی ،تٕطیٗ وبض ٌطٞٚیٔ ،كبضوت ،فطاٌطفتٗ ٘مفٞبی ٔتؼسز اظ پكتیجب٘ی وطزٖ تب
حٕبیت قسٖ ٔكغ َٛثٛز٘س ،زچبض اذتالَ قس ٜاؾت .ث ٝػجبضتی ،ثب ایٗ تغییطات رسیس و ٝزض ؾبظٔبٖ
فضبیی  ٚارتٕبػی ٔحّٞٝبی قٟطی ضخ زازٙٔ ،بؾجبت ٕٞؿبیٍی وٓضً٘ قس ٚ ٜای ثؿب زض ثؿیبضی اظ
ٔحالت ث ٝثٛت ٝفطأٛقی ؾپطز ٜقس ٜاؾتٌ .ط ٜٚارتٕبػی "ٕٞبالٖ" و ٝثط اؾبؼ ٘ظطیٞ ٝطثطت ثّٔٛط
پؽ اظ ٚاِسیٗ  ٚزیٍطیِ ٔ ،ٟٓؾٔٛیٗ ٚاؾغ ٝیب آغا٘ؽ ارتٕبػی قسٖ اؾت (تٟٙبیی،)583 :1391 ،
حسالُ زض ثؿیبضی اظ ٔحالت قٟط ثیضٔك ٔ ٚضٕحُ قس ٚ ٜزض ٚضؼیت ؾطزضٌٕی یب تؼّیك ث ٝؾط
ٔیثطز .ثب ٍ٘ب ٜػٕیك ربٔؼٝقٙبذتی ث ٝتزطث ٝظ٘سٌی زض تٟطاٖ زض ٚالغ ایٗ تهٛض زض اشٞبٖ ٔتجبزض ٔیقٛز

بررسی رابطه سرهایه اجتواعی و هویت هحلهای در شهر تهراى (هورد هطالعه . . .

ؤ ٝف ْٟٛارتٕبػی ٔحّ ٝث ٝنٛضت تسضیزی زض زؾت فطأٛقی اؾت  ٚاٌط اظ آٖ ٘بٔی ثبلی ٔب٘س ،ٜنطفب
یه ٔف ْٟٛرغطافیبیی  ٚفیعیىی ٚ ،تمؿیٕبت قٟطی اؾتٔ ٚ ،ف ْٟٛارتٕبػی آٖ ضً٘ ثبذت ٝاؾت .زض
حبِی و ٝایس ٜثط٘بٔٝضیعی ثطای ٔحّٞٝب ث ٝذبعط تبویس قسیس ثط فضبی فیعیىی ٔٛضز ا٘تمبز لطاض ٌطفت ٚ
اػتمبز ثط ایٗ اؾت و ٝأىبٖ ایزبز رٛأغ اظ عطیك ؾبظٔبٖ رسیس فضبیی ثب ػٛٙاٖ رجطٌطایی فیعیىی
ٔحؿٛة ٔیقٛز (.)Madanipour, 2001: 175
تٙعَ حؽ ٛٞیت ٔحّٝای زض ثبفتٞبی رسیس قٟط تٟطاٖ ،ؾجت ا٘عٚا ،ثیتفبٚتی ٘ؿجت ثٕٞ ٝؿبیٍبٖ
 ٚتٙعیُ ؾطٔبی ٝارتٕبػی قسٕٞ ٚ ٜچٙیٗ قطایظ ضا ثطای ثطٚظ ضفتبضٞبی ضسارتٕبػی ،ضٚاد رطْ ،ثطٚظ
ثیثٙس  ٚثبضی ٘ ٚفٛش ٔؼتبزیٗ زض ٔحالت ٔؿى٘ٛی تؿٟیُ ٕ٘ٛز ٜاؾت .ایٕطی ٕٞ ٚىبضاٖ زض ِٙسٖ ٘كبٖ
زازٜا٘سٕٞ ،جؿتٍی آٔبضی ثبالیی ٔیبٖ ؾغح وّی ضضبیت ؾبوٙبٖ  ٚاحؿبؼ ایٕٙی آٖٞب زض ٔىبٖٞبی
ٔكتطن ٚرٛز زاضز .ثیقه اضٕحالَ تسضیزی قجى ٝارتٕبػی زٚؾتبٖ زض ٚاحسٞبی ٕٞؿبیٍی  ٚضؼف
ثٙیبزٞبی ٛٞیت ٔحّٝای ،تبحیط ؾبظٚوبضٞبی غیطضؾٕی زض نیب٘ت اظ ٙٞزبضٞبی ارتٕبػی ،حؿٗ اذالق،
ضأفت ،ضػبیت ازة٘ ،عاوت ،ضفتبض ٔٙبؾت ،احتطاْ ث ٝثعضٌبٖ  ٚضیفؾفیسٞب  ٚضػبیت اضظـٞبی ٚاالی
ا٘ؿب٘ی ضا اثتسا زض ٔحالت ٟ٘ ٚبیتب زض وُ ربٔؼ ٝث ٝتحّیُ ٔیثطز.
ظیٍٕ٘ٛس ثب ٗٔٚزضثبض ٜا٘كمبق ا٘ؿبٖٞب اظ ٔحیظ ظ٘سٌیقبٖ زض رٛأغ ٔسضٖ ث٘ ٝمُ اظ ٌٔٛپطت ٚ
زضٌٚط ٔیٌٛیس؛ او ٖٛٙزض ثؿیبضی اظ ٘مبط رٟبٖٞ ،سف اظ ٚرٛز ذب٘ٞٝب حفبظت اظ ؾبوٙبٖ آٖ اؾت ٘ٝ
ازغبْ ٔطزْ زض ارتٕبػبتكبٖ (ثبٔ .)153-4 :1384 ،ٗٔٚبضٌبضت تبچط زض ز 1980 ٝٞزض ثبة وبٞف ؾطٔبیٝ
ارتٕبػی زض اٍّ٘ؿتبٖ اظٟبض زاقت؛ چیعی ث٘ ٝبْ ارتٕبع ٚرٛز ٘ساضز ،فمظ افطاز  ٚذب٘ٛازٜٞب ٚرٛز زاض٘س
(حبتٕی٘ػاز  ٚفطری ٔالئی .)22 :1392 ،زٚضویٓ ٘یع اضتجبط ثب زیٍطاٖ ضا ٔٛضز ؾتبیف لطاض ٔیزٞس ٚ
ٔؼتمس اؾت ،قرهیت ا٘ؿبٖ یه چیع ٔمسؼ اؾت ٝ٘ .ثبیس ث ٝآٖ تزبٚظ وطز ٘ ٝثبیس ٔطظٞبیف ضا ٔٛضز
تؼطو لطاض زاز .زض ػیٗ حبَ ثٟتطیٗ وبض اضتجبط ثب زیٍطاٖ اؾت (ٌبفٕٟٗ٘ ٚ )80 :1395 ،بیتب تیٞبَ اظ
تمٛیت لبعؼب٘٘ ٚ ٝیبظ ٔسا ْٚا٘ؿبٖ ضا ثٚ ٝاؾغ ٝتؼّك ث ٝیه ٌط ٜٚارتٕبػی ٚاثؿت ٝثٔ ٝحّ ،ٝربیی و ٝاٚ
ؾطقٙبؼ اؾتٔ ،ىب٘ی و ٝثطای ذٛز زاضز  ٚثبالذط ٜربیی و٘ ٝؿجت ث ٝآٖ احؿبؼ ٔؿئِٛیت ٔیوٙس،
ؾرٗ ٔیٌٛیس (ٞبَ .)207 :1393 ،آٖ چ ٝو ٝأطٚظ ٜتٟطاٖ زض حبَ تزطث ٝآٖ اؾت ،زؾت  ٚپٙز٘ ٝطْ
وطزٖ ثب ؾبذتی اظ ٚالؼیت ارتٕبػی اؾت و ٝقٟط٘ٚساٖ آٖ ،قٟط ضا زض ذب٘ ٝذٛز ذالنٔ ٝیوٙٙس ٚ
ٔؼبقطت ثب ٕٞؿبیٌٝبٖ  ٚتزٕغ ٔ ٚطاٚزات ارتٕبػی زضٔحّٞٝب ؾیط لٟمطایی ضا ٔیپیٕبیس .ثحج ثط ؾط
ایٗ اؾت ثرف ٕٟٔی اظ ذبعطات  ٚحجت ظ٘سٌی٘بٔ ٝزض ظ٘سٌی ٞط قرهی ٔطثٛط ث ٝزٚضاٖ وٛزوی
اؾت و ٝزض ٔىبٖٞبی ػٕٔٛی؛ وٛچ ٚ ٝذیبثبٖ زض حیٗ ثبظی  ٚرٛقف ٌطٞٚی قىُ ٔیٌیطز .ػّیضغٓ
ایٗ ٔ ٟٓزض ثؿیبضی اظ ٔحالت تٟطاٖ فضبٞبی ػٕٔٛی ث ٝقست تمّیُ یبفتٔ ،ٝطزْ اظ وٛچ ٚ ٝذیبثبٖ رسا
قس٘س  ٚایٗ أط ٔٙزط قس ٜتب ٌط ٜٚارتٕبػی "ثچٞٝبی ٔحّ "ٝزض ٌیط  ٚزاض ظ٘سٌی ضٚظٔط ٜزض تٟطاٖ ثٝ
ثٛت ٝفطأٛقی ؾپطز ٜقٛزٌ .یس٘ع ث٘ ٝمُ اظ ؾی ٘ت ٔی٘ٛیؿس؛ قٟطٞب ث ٝربی آ٘ىٔ ٝىبٖٞبیی ثطای
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ٌطزٕٞبییٞبی ػبْ ثبقٙس ،ث ٝنٛضت قجىٝای اظ ٌصضٌبٜٞبی ػٕٔٛی زضآٔسٜا٘س (ٞبَ .)239 :1393 ،اظ
ثیٗ ضفتٗ ٔطوعیت ارتٕبػی ٔحالت  ٚپبضٜپبض ٜقسٖ ضٚاثظ ٕٞؿبیٍی  ٚتجسیُ وٛچ ٚ ٝذیبثبٖ ٔحّٞٝبی
تٟطاٖ ث ٝپبضوی ًٙاتٔٛجیُٞب و ٝأطٚظ ٜثٚ ٝضٛح قبٞس آٖ ٞؿتیٓ تب ا٘ساظ ٜظیبزی ٔحه٘ َٛظبْ
ؾطٔبیٝزاضی  ٚؾٛزاٌطی ٌطٞٚی اظ ؾطٔبیٌٝصاضاٖ زض أط ؾبذتٕبٖ  ٚتبٔیٗ ٔٙبفغ ٔ ٚغبٔغ آٖٞبؾت وٝ
اِجت ٝثیثٙس  ٚثبضی ٔسیطیت قٟطی ٘یع زض ایٗ وبض زذیُ اؾت.
ثی تطزیس ا٘ؿبٖ ،ثؿیبضی اظ لٛاػس ظ٘سٌی  ٚآٔٛظٜٞبی ضفتبضی ،اضظـٞبٙٞ ،زبضٞب ضا زض ٔطحّ ٝا َٚاظ
ذب٘ ٚ ٝپؽ اظ آٖ اظ ٔحٌّ ٚ ٝط ٜٚزٚؾتبٖ ٔیآٔٛظز  ٚاظ آ٘زب ث ٝرٟبٖ ثعضيتط ٌبْ ٔیٟ٘ٙس .فطظ٘ساٖ
أطٚظ قٟط تٟطاٖ و ٝفطایٙس ارتٕبػی قسٖ ضا زض ٔحّٞٝب ،وٛچٞٝب  ٚذیبثبٖٞب ثب ثبظیٞبی وٛزوب٘ٚ ٝ
رٛـ  ٚذطٚـ رٕؼی تزطثٕ٘ ٝیوٙٙس  ٚزض قطایغی و ٝنجحٌبٞبٖ ث ٝنٛضت ثؿتٝثٙسی قس ٜزض
رؼجٞٝبی ٔتحطوی ث٘ ٝبْ "ؾطٚیؽ ٔسضؾٔ "ٝؿیط ذب٘ ٝثٔ ٝسضؾ ٚ ٝپؽ اظ تؼغیّی ،ضأ ٜسضؾ ٝتب ذب٘ ٝضا
ثب وٕتطیٗ ٔىج ٔ ٚزبَ ثس ٖٚثبظی  ٚرٙت  ٚرٛـ عی ٔیوٙٙس ،ثب فضبی وٛچٔ ٚ ٝحّ ٝذٛز ٔب٘ٛؼ
٘یؿتٙس  ٚثبِتجغ ایبْ فطاغت ضا زض آپبضتٕبٖٞب ث ٝثبظیٞبی ضایب٘ٝایٌ ،كت ٌ ٚصاض زض فضبٞبی ٔزبظی ٚ
تٕبقبی فیّٓٞبی حبزحٝای ٔ ٚبرطارٛیب٘ٔ ٝكغَٛا٘سٔ ،حطٔٚیتٞبی ارتٕبػی ظٔب٘ٝای ضا تزطثٔ ٝیوٙٙس
و ٝاظ یه ضاثغ٘ ٝبة ،زض یه فضبی آظاز  ٚذٛزرٛـ ،ثس٘ ٖٚظبضت ٔؿتمیٓ ٟ٘بزٞبی لسضت  ٚفبضؽ اظ ٞط
ٌ ٝ٘ٛضٛاثظ ذكه  ٚغیطٔٙؼغف ،ثیثٟطٜا٘س.
حیبت ارتٕبػی ٔحّٞٝبی قٟط تٟطاٖ ،ث ٝؾجت زٚض قسٖ اظ فضبی ٔؼبقطت ،نٕیٕت ،ضٚاثظ چٟطٜ
ث ٝچٟط ،ٜوبٞف ٕٞجؿتٍی ٔحّٝای ،فطٚپبقیِ ؾبظٔبٖ ظ٘سٌی ؾٙتی ،ذالء ٘بقی اظ حٕبیتٞبی
ٕٞؿبیٍبٖ  ٚتٙعیُ ؾطٔبی ٝارتٕبػی ،زض ٔؼطو تٟسیس فطٚپبقی ؾبظٔبٖ ارتٕبػی لطاض زاضزٕٞ .بٌٖٝ٘ٛ
و ٝضاةایٕطی ٕٞ ٚىبضا٘ف ،ثب ا٘ؼىبؼ ٔهبحج ٝیىی اظ ؾبوٙبٖ ؾبذتٕبٖ تبپّٛف زض ِٙسٖ اظ فطٚپبقی
ٙٞزبضٞبی ٔتسا َٚؾرٗ ضا٘سٜا٘س  ٚثی٘عاوتی ،ثیٔجبالتی زض ػطنٞٝبی ػٕٔٛی ،ثطٚظ ضفتبضٞبی
ضسارتٕبػی ،آقفتٍی زض ٙٞزبضٞب  ٚاف َٛؾطٔبی ٝارتٕبػی ضا زض یىی اظ ؾبذتٕبٖٞبی ثّٙس قٟط ِٙسٖ
٘كبٖ زازٜا٘س (ایٕطی ٕٞ ٚىبضاٖ ،)251-2 :1390 ،زض تٟطاٖ ٘یع ٔجبزِٛٔ ٝاز ٔرسض زض ثطذی اظ وٛچ ٝپؽ
وٛچٞٝبی قٟط ،اعطاق ٔؼتبزاٖ  ٚوبضتٗذٛاةٞب زض ٔحّٞٝبی ٔؿى٘ٛی  ٚثؿیبضی اظ ضفتبضٞبی ٘بثٟٙزبض ٚ
ضساذاللی زیٍطٕٞٝ٘ٛ٘ ،بیی اظ حٛازث ٘بثٙٞٝزبض اؾت و ٝثؿیبضی اظ ظ٘بٖ  ٚوٛزوبٖ ضا زض ذب٘ٞٝبیكبٖ
ث ٝحهط وكب٘س ٚ ٜػّٕىطز فضبٞبی ػٕٔٛی ٔحّٞٝبی قٟطی ضا ٔرسٚـ ؾبذت ٝاؾت .ثیٞیچ قجٟٝ
ٕٞطا ٜثب رٙجف ٘ٛقٟطٌطایی ،و ٝثب٘سظ آٖ ضا ثطای ٔمبثّ ٝثب ٔكىالتی ٘ظیط ضقس ثیضٚی ٝقٟطی ،رطْ،
تٙعیُ ویفیت ٔحیظ ظیؿت  ٚپسیس ٜثیٍبٍ٘ی و ٝقٟطٞبی ٔب ضا احبع ٝوطزٜا٘س ،پیكٟٙبز ٔیٕ٘بیس  ٚایٗ
قىُ رسیس قٟطی ضا قبُٔ ٕٞؿبیٍیٞبیی ٔیزا٘س و ٝتٟٙب ٌصضٌبٜٞبیی ثطای ػجٛض ػبثطاٖ پیبز ٜزاض٘س ٚ
ث ٝایٗ تطتیت ظ٘سٌی ث ٝؾجه ػبثطاٖ پیبز ٜضا ث ٝفضبٞبی ػٕٔٛی یب أبوٙی و ٝثطای ٌطزٓٞآیی ،تفطیح ٚ
زؾتطؾی ػبثطاٖ پیبز ٜث ٝتؿٟیالت تفطیحیٔ ،س٘ی  ٚتؿٟیالت ٔطثٛط ث ٝذطزٜفطٚقی عطاحی قسٜا٘س،
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پی٘ٛس ٔیظ٘س (ثب٘سظ ،)137 :1394 ،احیبء  ٚثبظظ٘سٜؾبظی ٔحّٞٝبی قٟطی ٛٞ ٚیت ٔحّٝای زض تٟطاٖ یه
ضطٚضت ارتٙبة٘بپصیط اؾت تب اظ ایٗ عطیك ٔطزْ ثتٛا٘ٙس زض ٔحّٞٝبی تٟطاٖ حضٛضی فؼبَتط زاقتٝ
ثبقٙس ،ثیٍبٍ٘ی ثب قٟط ثسَ ث ٝآقٙبیی  ٚنٕیٕت قٛز .ذیبثبٖ نطفب ٔحُ ضفت ٚآٔس ذٛزضٚ ٚ ٚاؾغٝ
ضؾیسٖ اظ ٔحُ وبض ث ٝذب٘٘ ٝجبقس .لسض ٔؿّٓ ذیبثبٖ ٔحُ ٌطزٓٞآیی زٚؾتبٖ ٕٞؿبی ٚ ٝثچٞٝبی ٔحّٝ
ٞ ٓٞؿت ثبیس ثطای آٖٞب ٘یع ربیی ٌصاقت .حؽ ضفبلتٕٞ ،یبضی  ٚث ٝلٔ َٛطزْ وٛچ ٚ ٝثبظاض زضز  ٚزَ
وطزٖٞب زض ٕٞؿبیٍیٞب ثبیؿتی زٚثبض ٜاحیبء قس ٚ ٜوٕبفیاِؿبثك وب٘٘ٛی ثطای ضفغ آالْ  ٚذؿتٍیٞبی
ضٚظٔطٌ ٚ ٜطیع اظ تٟٙبیی ٟٔیب ٌطزز .رٙت  ٚرٛـ ،ثبظی وٛزوبٖ  ٚؾطظ٘سٌی ٔحّٞٝبی قٟط لغؼب ثٝ
ػٛٙاٖ یه ؾبذت فطٍٙٞی ٔبی ٝعطاٚت ،قبزاثی  ٚقىٛفبیی قٟط تٟطاٖ ذٛاٞس قسٞ .سف ایٗ تحمیك،
ثطضؾی تبحیط ٔتغیط ٔؿتمُ ؾطٔبی ٝارتٕبػی ثط ٛٞیت ٔحّٝای اؾت  ٚپػٞٚكٍط زض نسز اؾت تب ث ٝایٗ
ؾٛاَ پبؾد زٞس وٛٞ ٝیت ٔحّٝای زض قٟط تٟطاٖ چٔ ٝیعاٖ تحت تبحیط اثؼبز ؾٌ ٝب٘ ٝایٗ ٔتغیط لطاض
زاضز؟
رٙىیٙع ٔؼٙمس اؾت ٛٞیت ارتٕبػی زضن ٔب اظ ایٗ اؾت و ٝچ ٝوؿی ٞؿتیٓ ،زیٍطاٖ ویؿتٙس  ٚاظ
آٖ عطف ،زضن زیٍطاٖ اظ ذٛزقبٖ  ٚافطاز زیٍط چیؿتٛٞ .یت فطزی ،تفبٚتٞب ٛٞ ٚیت رٕؼی،
قجبٞتٞب ضا ثیبٖ ٔیوٙس (رٙىیٙعٛٞ .)7-8 :1381 ،یت رٕؼی ٚرٔ ٜٛكتطن ثبٚضٞب ،پٙساقتٞب ٚ
ا٘تظبضات افطاز ثطای تِٛیس  ٚثبظتِٛیس ضٚح رٕؼی اؾت .ظٔبٖ ٔ ٚىبٖ ٘یع ٔٙجؼی ثطای ؾبذت ٛٞیت
ارتٕبػی ٔیثبقس (ٕٞبٖ .)46 ،تبرفُ ٛٞیت ضا احؿبؼ تؼّك ثٌ ٝط ٜٚذٛزی ٔ ٚزعا قسٖ اظ غیطذٛزی
ٔیزا٘س ( .)Tajfel, 1978: 63چبضِع تیّط ٔیٌٛیس :ثطای آ٘ى ٝثسا٘یٓ وی ٞؿتیٓ ،ثبیس وٓ  ٚثیف ثسا٘یٓ وٝ
چٍ ٝ٘ٛث ٝنٛضتی وٞ ٝؿتیٓ زضآٔسٜایٓ  ٚث ٝوزب ٔیضٚیٓ (ٌیس٘ع .)84 :1394 ،قب٘تبَ ٔٛف ٝاػتمبز زاضز
وٞ ٝط ٛٞیتی ضاثغٝای اؾت  ٚتهسیك تٕبیع پیفقطعی ثطای ٚرٛز ٞط ٛٞیتی اؾتٛٞ .یتٞبی رٕؼی
ث ٝایٗ ٘ىت ٝتبویس زاض٘س و ٝقىٌُیطی ٔب ٔؿتّعْ ٚرٛز آٖٞبؾت (ٔٛفٚ .)22 :1391 ،ٝی ث٘ ٝمُ اظ
فطٚیس زض وتبة "ضٚاٖقٙبؾی ٌطٞٚی  ٚتحّیُ "اٌ "ٛث ٝغطایع ِیجسٚیی ػكك اظ ٍ٘ب ٜفطٚیس اقبضٔ ٜیوٙس
 ٚثب اؾتٙبز ث ٝآٖ ٔی٘ٛیؿسٞ ،سف أىبٖ ایزبز ٛٞیتٞبی لٛی ثیٗ اػضبی ربٔؼ ٚ ٝپی٘ٛس زازٖ آٖ زض
یه ٛٞیت ٔكتطن اؾت .یه ٛٞیت رٕؼی ،یه "ٔب"ٔ ،حه َٛؾطٔبیِ ٝیجسٚیی اؾت؛ أب ٘ىتٝ
ایٗربؾت و ٝایٗ ٛٞیتیبثی ٔتضٕٗ ٚرٛز "آٖٞب"یی ٞ ٓٞؿت (ٕٞبٖ.)32 ،
پبٔٛن ٘ٛیؿٙس ٜوتبة "اؾتب٘ج :َٛذبعطات  ٚقٟط"  ٚثط٘س ٜربیعٛ٘ ٜثُ ازثی ؾبَ 2006؛ ٛٞیت
ذاللب٘ ٝذٛز ضا ٔتأحط اظ قٟط ،ذیبثبٖ  ٚذب٘ ٝذٛز ٔیزا٘س  ٚتؼّك ذبعطـ ث ٝاؾتب٘ج ّٟٓٔ َٛاظ ا٘سیكٝای
وٝ؛ ؾط٘ٛقت قٟط ٕٞب٘ب ؾط٘ٛقت ا٘ؿبٖ اؾتٔ ،تهف ٔیٕ٘بیس (فبضّی .)501-2 :1393 ،زٚضویٓ حؽ
ػسْ تؼّك  ٚاحؿبؼ ٘بتٛا٘یِ ؾٟیٓ قسٖ زض احؿبؾبت رٕؼی ثب وؿب٘ی و ٝزض ٔزبٚضت آٖٞب لطاض زاضیٓ ضا
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ثعضيتطیٗ آؾیجی ٔیزا٘س ؤ ٝب ث ٝػٛٙاٖ یه ٔٛرٛز ارتٕبػی زض زض ٖٚذٛزٔبٖ احؿبؼ ٔیوٙیٓ  ٚایٗ
احؿبؼ ضا ثیٙٞزبضی یب آ٘ٔٛی ٔی٘بٔس (ثب٘سظٛٞ .)8 :1394 ،یت ٔىبٖ ثط احط تزطثٔ ٝؿتمیٓ ٔحیظ
فیعیىی ضقس ٔییبثس .ثٙبثطایٗ ،ثبظتبثی اظ ٚر ٜٛارتٕبػی  ٚفطٍٙٞی ٔىبٖ اؾت .ا٘ؿبٖ ٔ ٚىبٖ ضاثغٝای
ز ٚؾٛی ٝزاض٘س ،ظیطا وٙف  ٚذٛاؾت ا٘ؿب٘ی ٔؼٙی ضا ث ٝفضب ٔطتجظ ٔیؾبظز ( Walmsley,1990: 64زض
لبؾٕی ٍ٘ ٚیٙی .)121 :1389 ،زض ػیٗ حبَ ٛٞیت ٔىب٘ی أطی حبثت ٘یؿتٔ .بٞیت پٛیبیی ٕٞؿبیٍی ٚ
ٛٞیت ارتٕبػی ٔٙحهطا ث ٝایٙى ٝچٍ ٝ٘ٛچٙیٗ ٛٞیت ارتٕبػی -فطٍٙٞیای تغییط ٔیوٙس  ٚچٍٝ٘ٛ
ٔیتٛا٘س ثطای ٘ؿُٞب ثبلی ثٕب٘سٔ ،طثٛط ٔیقٛز(.)Robertson, Smyth and McIntosh,2008: 2
پیطاٖ تبضیریتٔ ،ىب٘یت ،رٕغٌطایی ،احؿبؼ تؼّك ٌطٞٚی ،لجیّٝای  ٚذب٘ٛازٌی ضا اثؼبز ٛٞیت قٟطی
ٔیذٛا٘س (پیطاٖٞ .)7 :1384 ،بضٚی قطط تریُ فضبیی ضا ضاثغٔ ٝیبٖ فطزٔ ،حّ ٚ ٝؾطظٔیٗ زا٘ؿت ٚ ٝثٝ
لٔ َٛطزْ وٛچ ٚ ٝثبظاض زضن"ثچ ٝوزبؾت" ٔیزا٘س (ٞبضٚی .)2-4 :1376 ،چپٔٗٛٞ ،یت ٔحّ ٝضا ثٝ
ٚیػٌیٞبی تٛپٌٛطافیه ،زٚضٜٞبی تبضیری تٛؾؼٛ٘ ،ٝع ٔ ٚهبِح ؾبذتٕبٖ ،یب تطویجی اظ ایٗٞب پی٘ٛس
ٔیظ٘س (چپٔٗ .)191 :1394 ،ثب٘سظ ؾجه ظ٘سٌی ،قىُ ٔ ٚحُ ؾى٘ٛت ضا ثبظتبةزٙٞس ٜاثطاظ ٛٞیت
ٔیپٙساضز (ثب٘سظ.)391 :1394 ،
ٞب٘یفبٖ ؾطٔبی ٝارتٕبػی ضا ث ٝظ٘سٌی ضٚظا٘ٔ ٝطزْ حبٚی ٔؼبقطتٓٞ ،فىطیٓٞ ،زضزی  ٚزازٚؾتسٞبی
ارتٕبػی پی٘ٛس ٔیظ٘س (ثطاتی  ٚیعزاٖپٙب .)28 :1390 ،ٜوّٕٗ ؾطٔبی ٝارتٕبػی ضا ٔجتٙی ثط ؾ ٝثؼس ٕٞىبضی،
اػتٕبز  ٚاضظـٞبی ٔكتطن ٔیزا٘س (فیّس )193 :1392 ،ؾطٔبی ٝارتٕبػی ثب "قجى ٝارتٕبػی" ٚ
"ٙٞزبضٞبی ٔتمبثُ" ٔطثٛط ث ٝآٖٞب ٔكرم ٔیقٛز  ٚذغٛط ؾطٔبی ٝارتٕبػی ،ؾالٔت زٔىطاؾیٞبی
ٔب  ٚارتٕبػبت ٔب  ٚذٛزٔبٖ ضا تحت تأحیط لطاض ٔیزٞس

(Putnam, 2002: 6-8 in Abell,

.)2010: 49

پبتٙبْ ضٕٗ تمؿیٓثٙسی ؾطٔبی ٝارتٕبػی ث ٝؾ ٝثؼس قجى ٝارتٕبػی ،اػتٕبز ٕٞ ٚیبضی ،ضٚاثظ ارتٕبػی
افطاز  ٚتؼبٔالت آ٘بٖ ثب یىسیٍط ضا ثٙیبزیتطیٗ رعء ؾطٔبی ٝارتٕبػی ٔؼطفی ٔیوٙس  ٚقجى ٝضا ث ٝػٛٙاٖ
ذبؾتٍب ٜزٔ ٚؤِف ٝزیٍط ؾطٔبی ٝارتٕبػی یؼٙی ٙٞزبضٞبی اػتٕبز ٕٞ ٚیبضی ٔغطح ٔیوٙس
Gaus,2001: 6

( & Putnam

زض تٛؾّی ٛٔ ٚؾٛی .)15 :1384 ،اظ ٍ٘بٚ ٜی قجى ٝارتٕبػی افمی ٔبٞیت ٔكبضوت

رٛیب٘ ٚ ٝزٔٛوطاتیه اؾت  ٚث ٝا٘ؿزبْ ارتٕبػی ٔیا٘زبٔس .پبتٙبْ ٘ٛع ذبنی اظ ٕٞیبضی ضا ِٔٛس ؾطٔبیٝ
ارتٕبػی ٔیزا٘س ٔ ٚی٘ٛیؿسٔ :الن ؾطٔبی ٝارتٕبػی انیُ ٕٞیبضی تؼٕیٓیبفت ٝاؾت ٗٔ .او ٖٛٙایٗ وبض
ضا ثطای قٕب ا٘زبْ ٔیز ٓٞثیآ٘ى ٝچیعی فٛضا زض ٔمبثُ ا٘تظبض زاقت ٝثبقٓ ٚ ،حتی ثی آٖو ٝقٕب ضا
ثكٙبؾٓ ثب ایٗ اعٕیٙبٖ و ٝزض ع َٛضا ،ٜقٕب یب زیٍطی ِغف ٔطا پبؾد ٔیزٞیس ( Putnam,2000:134زض
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تٛؾّی ٛٔ ٚؾٛیٚ .)15 :1384،ی زض ػیٗ حبَ اظ ؾطٔبی ٝارتٕبػی ٔحسٚز ؾرٗ ٔیٌٛیس وٛٔ ٝرت
ٕٞجؿتٍی زض ٔیبٖ اػضبی ٌطٔ ٜٚیقٛز  ٚحٕبیتٞبی ارتٕبػی -ضٚا٘ی ٕٟٔی ضا ث ٝز٘جبَ زاقت،ٝ
ٚفبزاضی لٛی زضٌٖٚطٞٚی ضا زأٗ ٔیظ٘س .ؾطٔبی ٝارتٕبػی ذهٛنب ؾطٔبی ٝارتٕبػی زض قىُ رٕؼی
آٖٙٞ -زبضٞبی ٕٞیبضی  ٚاػتٕبزٔ -یتٛا٘س افطاز ربٔؼ ٝضا زض حُ ٔكىُ وٙف رٕؼی یبضی ضؾب٘س
(ٕٞبٖ ٚ )17-9 ،ث ٝتجغ ث ٝا٘ؿزبْ ارتٕبػی ٔٙزط ٔیقٛز.
اػتٕبز ،ث ٝػٛٙاٖ یىی اظ ٔؤِفٞٝبی ؾطٔبی ٝارتٕبػی اظ ٘ظط پبتٙبْ اؾت و ٝاظ ػٙبنط ضطٚضی ثطای
تمٛیت ٕٞىبضی ثٛز ٚ ٜحبنُ پیفثیٙیپصیطی ضفتبض زیٍطاٖ اؾت و ٝزض یه ربٔؼ ٝوٛچه اظ عطیك
آقٙبیی زیٍطاٖ حبنُ ٔیقٛز؛ أب زض رٛأغ ثعضيتط  ٚپیچیسٜتط یه اػتٕبز غیطقرهیتط یب قىُ
غیطٔؿتمیٕی اظ اػتٕبز ضطٚضت زاضز (تٛؾّی ٛٔ ٚؾٛیٞ .)16 :1384 ،ط چٌ ٝط ٜٚوٛچهتط ثبقس ،ثیفتط
ٔی تٛا٘س ثٞ ٝسف رٕؼی زؾت یبثس .اظ ایٗ ض ٚث ٝفطو حبثت ثٛزٖ ؾبیط ػٛأُ ٔحالت وٛچهتط ثؿیبض
ثیكتط ٔكبضوت ٔیوٙٙس تب ٌطٜٞٚبی ثعضي (ٞبضٚی .)89-90 :1376 ،ػّیایحبَ ٔمیبؼ ؾطٔبیٝ
ارتٕبػی زض تجبزَ اعالػبت اظ ٌطٜٞٚبی وٛچه تب تٕبٔی یه ّٔت اؾت (فٛوٛیبٔب.)13 :1386 ،
اظ ٍ٘ب ٜثبً٘ رٟب٘ی ،ؾطٔبی ٝارتٕبػی ثٟ٘ ٝبزٞب ،ضٚاثظ ٙٞ ٚزبضٞبیی اقبض ٜزاضز و ٝوٕیت  ٚویفیت
تؼبٔالت ارتٕبػی یه ربٔؼ ٝضا قىُ ٔیزٞس .ؾطٔبی ٝارتٕبػی نطفب ٔزٕٛػٝای اظ ٟ٘بزٞبی یه ربٔؼٝ
٘یؿت ،ثّى ٝچؿجی اؾت و ٝایٗ ٟ٘بزٞب ضا ث ٝیىسیٍط پی٘ٛس ٔیزٞس (ثطاتی  ٚیعزاٖپٙب.)29 :1390 ،ٜ
ا٘ٚیىؽ ٚ 1ث 2ِٗٛؾطٔبی ٝارتٕبػی ضا ػجبضت اظ ٔكبضوت زض ارتٕبع ٔحّی ،فؼبِیت زض ٔتٗ ارتٕبع،
احؿبؼ اػتٕبز  ٚأٙیت ،اضتجبعبت ارتٕبػیٔ ،طاٚزات  ٚضاثغ ٝثب زٚؾتبٖ  ٚفبٔیُٔ ،ساضا وطزٖ ثب تٛٙع،
اضظـ ظ٘سٌی ،ضٚاثظ  ٚپی٘ٛس وبضی ٔیزا٘س (ٕٞبٖ.)32 ،
ؾطٔبی ٝارتٕبػی ثٚ ٝیػ ٜزض ٔمیبؼ وٛچه ٔ ٚحّٞٝبی قٟطی ث ٝقست ثٔ ٝغّٛثیت فضبٞبی
ػٕٔٛی  ٚظطفیت تؼبٔالت ارتٕبػی فضب ٚاثؿت ٝاؾت .پبتٙبْ زض وتبة ثِٛی ًٙته٘فط ٜپیبزٜضٚی ضا ثٝ
ػٛٙاٖ اثعاض تكٛیك تجبزَ ارتٕبػی زا٘ؿت ٚ ٝزؾتطؾی ث ٝفضبٞبی ػٕٔٛی ضا ؾجت تطغیت ثطذٛضزٞبی
زٚؾتب٘ٝتط ثب زٚؾتبٖ ٕٞ ٚؿبیٞٝب ٔیزا٘س (ایٕطی ٕٞ ٚىبضاٖٚ .)308 :1390 ،ی ظٚاَ ارتٕبػبت قٟطی ٚ
وبٞف ٔكبضوت ٔطزْ زض قٟط ضا ثبػج وبٞف ؾطٔبیٞٝبی ارتٕبػی ٔیزا٘س ٔ ٚؼتمس اؾت و ٝثطای حُ
ایٗ ٔكىُ ثبیس ث ٝاحیبی ٔحّٞٝبی قٟطی ٌ ٚؿتطـ ٔكبضوتٞبی ٔس٘ی ٔطزْ پطزاذت (فبضّی،
 .)196 :1393ریىٛثع ذیبثبٖٞب  ٚفضبٞبی ػٕٔٛی ضا فطنتی ثطای قىٌُیطی ؾطٔبی ٝارتٕبػی لّٕساز
1- Onix
2- Bullen
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وطز ٜاؾت (ریىٛثع .)213 :1392 ،تبِٗ  ٚوبؾچیٙؿىی زض ؾبَ  2013زض ٔمبِٔ" ٝحالت ثب لبثّیت
پیبزٜضٚی" زضثبضٔ ٜحالت ثب لبثّیت پیبزٜضٚی ث ٝایٗ ٘تیز ٝضؾیس٘سٔ ،حالت لبثُ پیبزٜضٚی ،لسْ ظزٖ ٚ
فؼبِیت فیعیىی ،ؾالٔت  ٚاضظـ ٔىبٖ ضا افعایف ٔیزٞس و ٝثب اٞساف ارتٕبػی  ٚوٙف ٔتمبثُ پی٘ٛس
ٔیذٛضز

(.(Talen and Koschinsky, 2013: 54

ٞبضٚی زض ٔمبثُ پٛیفٞبی غیطا٘ؿب٘ی ثبظاض "تٟبتط" ضا یه ٘یطٚی ٔتؼبزَوٙٙس ٜزض تحىیٓ ضٚاثظ
ٕٞؿبیٍی ٔؼطفی ٔیوٙس  ٚاتٔٛجیُ ضا ثبػج ٔحطٔٚیت اظ تٕبؼ ثب زیٍطاٖ تكریم ٔیزٞس (ٞبضٚی،
ٞ .)341-2 ٚ 128 :1376بَ ٔؼتمس اؾت ،اتٔٛجیُ ثبػج رسایی ثكط اظ ٔحیظ پیطأ٘ٛف ٔیقٛز  ٚا ٚضا اظ
تٕبؼ ثب زیٍطاٖ ٘یع ٔحطٔ ْٚیوٙس .اتٔٛجیُٞب تٟٙب ٔحسٚزتطیٗ ٘ٛع ضٚاثظ ٔتمبثُ ضا ؤ ٝؼٕٛال ثٝ
نٛضت ،ضلبثت ،پطذبقٍطی  ٚترطیت ظبٞط ٔیقٛز ،ثبػج ٔیٌطزز  ٚاٌط لطاض ثبقس ٔطزْ زٚثبض ٜثٌ ٝطز
 ٓٞرٕغ ق٘ٛس  ٚایٗ قب٘ؽ ضا پیسا وٙٙس و ٝثب  ٓٞآقٙب قس ٚ ٜثب عجیؼت اضتجبط ثطلطاض وٙٙس ،ثبیؿتی زض
رؿتزٛی ضاٜحُٞبی اؾبؾی  ٚثٙیبزی ثطای ٔؿبئّی و ٝثطای ٔبقیٗ ٔغطح قس ،ٜثبقٙس (ٞبَ:1393 ،
 .)209-10ثب٘سظ ٔسػی اؾت اتٔٛجیُ فطز ضا لبزض ؾبذت تب ثس ٖٚایٙى ٝزض ٔحیظ ػٕٔٛی لسْ ثع٘س ،ذٛز ضا
ث ٝفضبٞبی ذهٛنیِ پطاوٙس ٜثطؾب٘س .ایٗ اتفبق ٔب ضا ٔحىٔ ْٛیوٙس تب ثیكتط ظ٘سٌی ذٛز ضا زض فضبی
ذهٛنی یب ٘یٕٝذهٛنی ثٍصضا٘یٓ .ا٘سیك" ٝػمت ضا٘سٖ ٔطزْ اظ ذیبثبٖ" ،تطؼ اظ قٟط ٛ٘ ٚػی
قٟطؾتیعی ضا ث ٝثبض ٔیآٚضز (ثب٘سظ .)163-4 :1394 ،ایٕطی ٕٞ ٚىبضاٖ ٔزطزٞب  ٚظٚدٞبی رٛاٖ ضا
ػبُٔ وبٞف حؽ تؼّك ثٔ ٝىبٖ ٔ ٚكبضوت زا٘ؿت ٚ ٝافعایف ؾغح پیبزٜضٚی ضا ؾجت تؼبٔالت ارتٕبػی
 ٚحؽ ٔٓٞحّٝای ثٛزٖ ٔیزا٘ٙس (ایٕطی ٕٞ ٚىبضاٖ .)281-2 :1390 ،ثط اؾبؼ آضای ٔٛضز ثطضؾی زض
چبضچٛة ٘ظطی تحمیك ،اضتجبط ٔؼٙبزاضی ثیٗ ؾطٔبی ٝارتٕبػی ٛٞ ٚیت ٔحّٝای ٚرٛز زاضز  ٚایٗ زٚ
ٔتغیط ٔیتٛا٘ٙس یىسیٍط ضا تمٛیت وٙٙسٔ .تغیطٞبی ٔؿتمُ ٚ ٚاثؿت ٝایٗ تحمیك زض چبضچٛة آضای تبرفُ،
رٙىیٙعٞ ،ب٘یفبٖ ،فٛوٛیبٔب ،ثٛضزی ،ٛپبتٙبْ ،وّٕٗٞ ،بضٚی ،چپٔٗ  ٚریىٛثع زض لبِت فطضیبت تحمیك
آظٔ ٖٛقس٘س و ٝقبذمٞب ٌٛ ٚیٞٝبی ٞط یه اظ ایٗ ٔتغیطٞب زض رسَٞٚبی ظیط آٔس ٜاؾت:
جذيل ( :)1شاخصَا ي گًیٍَای متغیر ًَیت محلٍای
تا چِ اًساسُ ًسثت تِ ّوسایِّای ذَز ضٌاذت زاریس؟
ضٌاذتي ٍ ضٌاذتِ ضسى

تا چِ اًساسُ ّوسایِّایتاى ،ضوا را هیضٌاسٌس؟
چِ تعساز اس اّالی کَچِ یا ذیاتاًی کِ زر آى سًسگی هیکٌیس را هیضٌاسیس؟
تا چِ اًساسُ هحلِای کِ زر آى ساکي ّستیس را زٍست زاریس؟

تعلق گزٍّی /هکاًی /تاریری

تا چِ اًساسُ هایل ّستیس کِ زیگزاى ،ضوا را تِ عٌَاى یکی اس اّالی هحلِ سًسگیتاى تطٌاسٌس؟
تا چِ اًساسُ زر هحلِتاى ذاطزُ زاریس ٍ ًسثت تِ تغییزات هحل سًسگیتاى حساس ّستیس؟
تا چِ اًساسُ تا ّوسایگاى ٍ اّالی کَچِ ،ذیاتاى ذَز احساس ّنهحلِای تَزى زاریس؟

عضَیت زر گزٍُ

تا چِ اًساسُ احساس هیکٌیس کِ عضَی اس هحلِتاى ّستیس؟

ضثاّت زرٍىگزٍّی

تا چِ اًساسُ احساس هیکٌیس تیي ذاًَازُ ضوا ٍ ّوسایِّایتاى ضثاّت ٍجَز زارز؟

تفاٍت هیاىگزٍّی

تا چِ اًساسُ ذَز را عضَ ایي هحلِ ٍ هتفاٍت اس هحلِّای هجاٍر هیزاًیس؟
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تاٍرّا /ارسشّا /پٌساضتِّا

تا چِ اًساسُ احساس هیکٌیس کَچِ ،ذیاتاى ٍ هحلِای کِ زر آى سًسگی هیکٌیس هتعلق تِ ذَزتاى است؟

پؽ اظ آٖ و ٝقبذمٞب ٌٛ ٚیٞٝبی ٔتغیط ٚاثؿت ٝتٙظیٓ قس ث ٝاضائ ٝقبذمٞب ٌٛ ٚیٞٝبی ٔتغیط
ؾطٔبی ٝارتٕبػی ث ٝػٛٙاٖ ٔتغیط ٔؿتمُ ثكطح ظیط اٞتٕبْ ٔیٚضظیٓ:
جذيل ( :)2شاخصَا ي گًیٍَای متغیر سرمایٍ اجتماعی
تا چِ اًساسُ تا ّوسایِگاى ذَز سالم ٍ احَالپزسی هیکٌیس؟
تا چِ اًساسُ تا ّوسایِّا ٍ ّنهحلِایّا ّن صحثتی ٍ هعاضزت زاریس؟
هعاضزت

تا چِ اًساسُ تا ّوسایِّای ذَزتاى رفت ٍ آهس ذاًَازگی زاریس؟
تا چِ اًساسُ اٍقات فزاغت ذَز را تا ّوسایگاى ٍ اّالی هحلِتاى ّوٌطیٌی ٍ هعاضزت هیکٌیس؟
تا چِ اًساسُ تِ صویوی تَزى تا ّوسایِّا ٍ هعاضزت زر هحلِتاى عالقوٌس ّستیس؟

ّوکاری ٍ هطارکت

تا چِ اًساسُ تزای تْثَز ٍضعیت هحلِ ذَز تا ّوسایِّا ٍ اّالی هحل ّوکاری هیکٌیس؟

پایساری ضثکِ رٍاتط اجتواعی

تا چِ اًساسُ زر هٌاسثتّای هرتلف هثل عیسّا ،جطيّا ٍ هزاسن عشازاریّا ،سفز تِ اهاکي هتثزکِ تِ زیس ٍ تاسزیس ّوسایِّا هیرٍیس؟
تا چِ اًساسُ تِ ّوسایگاى ذَز اطویٌاى زاریس کلیس ذاًِتاى را تِ آى ّا تسّیس تا هَاقع ضزٍری هزاقة تاضٌس؟
تا چِ اًساسُ ًسثت تِ ّوسایگاى ذَز اطویٌاى زاریس تا فزسًساى ذَز را تزای تاسی یا هزاقثت زر هَاقع السم تِ ذاًِ آىّا تفزستیس؟
زر هحلِ سًسگی ضوا تا چِ هیشاى کَزکاى زر کَچِ ٍ ذیاتاى تاسی هیکٌٌس؟

اعتواز هتقاتل

تا چِ اًساسُ اجاسُ هیزّیس کِ فزسًستاى تزای تاسی تا ّوساالى تِ کَچِ ٍ ذیاتاى هحلِ تزٍز؟
گززّنآیی زر فضاّای عوَهی

تا چِ اًساسُ زر فضای عوَهی ٍ ذیاتاىّای هحلِتاى زٍر ّن جوع هیضَیس؟

هثازلِ کاال تِ کاال(تْاتز)

تا چِ اًساسُ ّوسایگاًتاى زر هَاقع ضزٍری زرب ذاًِ ضوا را هیسًٌس یا ضوا تِ آىّا هزاجعِ هیکٌیس؟

پیازُرٍی زر فضای عوَهی

تا چٌس اًساسُ ذزیس ذَز را پیازُ زر کَچِ ٍ ذیاتاى هحل سکًَت ذَز اًجام هی زّیس؟

عضَیت زر گزٍُ

تا چِ اًساسُ تا ّوسایِّای ذَز کارگزٍّی اًجام هیزّیس؟ هثال قزضالحسٌِ زاریسٍ ،رسش زستِ جوعی اًجام هیزّیس ٍ غیزُ.

ٟ٘بیتبً زض ایٗ پػٞٚف ثب رٕغثٙسی زیسٌب٘ ٜظطیٝپطزاظاٖ ؾطٔبی ٝارتٕبػی ،ؾٙزٞٝبیی چ ٖٛا٘ؿزبْ
ارتٕبػی ثب ٔحٛضیت پی٘ٛسٞبی ٕٞؿبیٍیٕٞ ،ىبضی ٕٞ ٚیبضی زض ٚاحسٞبی ٕٞؿبیٍی ٘ ٚیع احؿبؼ
اػتٕبز ثب تٕطوع ثط ٚرٞٛی اظ أٙیتٔ ،یعاٖ ضاثغ ٝؾطٔبی ٝارتٕبػی ٛٞ ٚیت ٔحّٝای زض ؾٔ ٝحّٝ
حهبضنِٙٚ ،زه ٚ ٚحیسیٛٔ ٝضز ثطضؾی لطاض ٌطفتٔ .سَ ظیط ثطآیٙس چبضچٛة ٘ظطی تحمیك اؾت و ٝؾٝ
ثؼس ؾطٔبی ٝارتٕبػی؛ ٕٞىبضی ،ا٘ؿزبْ ارتٕبػی  ٚاػتٕبز ارتٕبػی ضا ث ٝػٛٙاٖ ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ زض ٘ظط
ٌطفت ٝاؾت.
ومًدار ( :)1مذل مفًُمی تبییه ًَیت محلٍای تًسط شاخصَای سرمایٍی اجتماعی

ّوکاری

َّیت هحلِای

اعتواز اجتواعی

اًسجام اجتواعی

٩
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ثط اؾبؼ چبضچٛة ٘ظطی ٔ ٚسَ تحمیك ،ایٗ پػٞٚف زضنسز اؾت تب ایٗ فطضی ٝوّی ضا آظٔ ٖٛوٙس:
ث٘ ٝظط ٔیضؾس ٔیعاٖ ؾطٔبی ٝارتٕبػی ثب ٛٞیت ٔحّٝای ضاثغٝای ٔؼٙبزاض زاقت ٝثبقس .زض ازأ٘ ٝیع
فطضیٞٝبی ظیط ث ٝػٛٙاٖ فطضیٞٝبی رعئی ٔغطح ٔیق٘ٛس:
 -1ث٘ ٝظط ٔیضؾس ثیٗ ا٘ؿزبْ ارتٕبػی ثب ٛٞیت ٔحّٝای ضاثغٔ ٝؼٙبزاضی ٚرٛز زاقت ٝثبقس.
 -2ث٘ ٝظط ٔیضؾس ثیٗ ٕٞىبضی ٔ ٚكبضوت ثب ٛٞیت ٔحّٝای ضاثغٔ ٝؼٙبزاضی ٚرٛز زاقت ٝثبقس.
 -3ث٘ ٝظط ٔیضؾس ثیٗ اػتٕبز ارتٕبػی ثب ٛٞیت ٔحّٝای ضاثغٔ ٝؼٙبزاضی ٚرٛز زاقت ٝثبقس.
ريش

ضٚـ تحمیك زض ایٗ پػٞٚف ،اظ ٘ٛع پیٕبیكی اؾت  ٚاظ پطؾكٙبٔٔ ٝحمكؾبذت ٝرٟت رٕغآٚضی
اعالػبت اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .پطؾكٙبٔ ٝایٗ تحمیك ثب اؾترطاد قبذمٞبی ٞط ٔتغیط اظ چبضچٛة ٘ظطی ٚ
تجسیُ آٖٞب ثٌٛ ٝیٞٝبی ٔتٙبؾت زض عیف ِیىطت تٙظیٓ قس .ث ٝزِیُ ٌؿتطز ٜثٛزٖ ربٔؼ ٝآٔبضی  ٚثٙب ثٝ
ٌ٘ٛبٌ٘ٛی  ٚتٛٙع زض ٛٞیت ٔحّٝای زض قٟط تٟطأٖ ،حمك ٘بٌعیط اظ ا٘تربة ٕ٘ٔ ٝ٘ٛغبِؼبتی قسٚ ٜ
ٔحّٞٝبی حهبضن ٚالغ زض ٔٙغم ٝپٙذ ثب ٚیػٌیٞبی ٘ؿجتب ؾٙتی  ٚضٚؾتبییٚ ،حیسی ٝزض ٔٙغمٞ ٝكت وٝ
ثب تطاوٓ ؾٍٙیٗ ؾبذتٕب٘ی  ٚرٕؼیتی ٘ ٚیع غّجٔ ٝبقیٗ ثط ػطن ٝػٕٔٛی زؾت ثٌ ٝطیجبٖ اؾت ٔ ٚحّٝ
ِٙٚزه زض ٔٙغم ٝیه و ٝزضٌیط تزطث ٝؾجه رسیس ظ٘سٌی ثٛز ٚ ٜزض ػیٗ حبَ یه ثبفت رسیس ثب
ؾبذتٕبٖٞبی ثّٙسٔطتج ٝاؾت ،ضا ث ٝػٛٙاٖ ٔحالت ٕ٘ ٝ٘ٛا٘تربة ٕ٘ٛز .زض ؾبَ ٔ ،1390حِّٙٚ ٝزه
زاضای ٘ 22243فط رٕؼیتٔ ،حّٚ ٝحیسی٘ 28619 ٝفط ٔ ٚحّ ٝحهبضن ٘ 4698فط رٕؼیت  ٚزض ٔزٕٛع،
رٕؼیت ٔحالت ٔٛضز ٔغبِؼ٘ 56060 ٝفط ثٛز .ربٔؼ ٕٝ٘ٛ٘ ٝاظ عطیك فطٔ َٛوٛوطاٖ٘ 382 ،فط ثطآٚضز قس
 ٚثطای پٛقف زازٖ ثیپبؾریٞب 428 ،پطؾكٙبٔ ٝتٛظیغ قسٌٕٝ٘ٛ٘ .یطی ث ٝقی ٜٛتهبزفی ؾبزٚ ٜ
عجمٝثٙسی (ضٚـ  )PPSا٘زبْ ٌطفت .اػتجبض زض٘ٚی ٌٛیٞٝبی ٔطثٛط ثٞ ٝط یه اظ ٔتغیطٞبی ٛٞیت
ٔحّٝای  ٚؾطٔبی ٝارتٕبػی زض رس َٚظیط آٚضز ٜقس ٜاؾت:
جذيل ( :)3آزمًن اعتبار محتًایی پرسشىامٍ
آلفای کزًٍثاخ اٍلیِ

آلفای کزًٍثاخ ًْایی

َّیت هحلِای

0/814

0/814

سزهایِ اجتواعی

0/829

0/860
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زازٜٞبی ایٗ تحمیك پؽ اظ ٌطزآٚضی ،تٛؾظ ٘طْافعاض آٔبضی  Spssتحّیُ قس و ٝپؽ اظ تٛنیف
ٔتغیطٞب ،اظ ضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾ ٖٛثطای ثطضؾی ضٚاثظ ثیٗ ٔتغیطٞب  ٚاظ تحّیُ ٔؿیط ،ثطای آظٖٔٛ
ثطاظ٘سٌی ٔسَ تحمیك اؾتفبزٌ ٜطزیس.
یافتٍَا

الف) یافتههای توصیفی؛ زض ایٗ تحمیك ثطذی ٚیػٌیٞبی فطزی پبؾرٍٛیبٖ ث ٝتفىیه ٔحّٞٝب
و ٝرٙج ٝوبضثطزیتطی زض ایٗ ٔغبِؼ ٝزاقت٘ ٝظیط تؼساز فطظ٘ساٖ  ٚتؼساز اتٔٛجیُ زض ٞط ذب٘ٛاز ٜث ٝنٛضت
رس َٚظیط ٔٛضز تٛنیف لطاض ٌطفت ٝاؾت:
جذيل ( :)4پراکىذگی پاسخَا بر حسب تعذاد فرزوذان در خاوًادٌ
ٍلٌجک

حصارک

ٍحیسیِ

تسٍى فزسًس

20/2

14/7

12/3

یک

24/9

17/6

32/7

زٍ

32/9

52/9

36/5

سِ

19/7

14/7

13/7

چْار

2/ 3

0

2/ 8

پٌج

0

0

0

ضص

0

0

0/ 9

ّفت

0

0

0/ 9

کل

100

100

100

ث ٝاؾتخٙبی ِٙٚزه و ٝذب٘ٛازٜٞبی ته فطظ٘سی غبِت ثٛز زض حهبضن ٚ ٚحیسی ٝذب٘ٛازٜٞبیی و ٝزٚ
فطظ٘س زاقتٙس ،ثیكتطیٗ فطاٚا٘ی ضا زض پبؾدٞب زاقتٙس.
زضثبض ٜتؼساز اتٔٛجیُ ِٙٚزىیٞب ثبالتطیٗ فطاٚا٘ی ضا زض عجم ٝز ٚاتٔٛجیُ زاقتٙس  ٚحهبضویٞب  ٚاٞبِی
ٚحیسی ٝثیكتطیٗ تٕطوعقبٖ زض پبؾدٞب ثط ضٚی یه اتٔٛجیُ ثٛز و ٝزض رس َٚقٕبض٘ 4 ٜكبٖ زاز ٜقس.
جذيل ( :)5تعذاد اتًمبیلَای شخصی َر خاوًادٌ بٍ تفکیک محالت (درصذ)
حصارک

ٍحیسیِ

صفز

4/ 5

17/6

15/9

ٍلٌجک
یک

31/1

50

57

زٍ

44/6

11/8

17/9

سِ

12/4

11/8

2/ 6

تیطتز اس 3

7/ 3

8/ 8

6/ 6

کل

100

100

100

اٌطچ ٝاثؼبز ٌٛ ٚیٞٝبی ؾطٔبی ٝارتٕبػی اظ زض٘ ٖٚظطیٞٝبی ؾطٔبی ٝارتٕبػی اؾترطاد ٌطزیس ،أب
پػٞٚكٍط زض نسز ثطآٔس تب اظ عطیك تحّیُ ػبّٔی تبییسی ٌٛیٞٝبی ٔطثٛط ث ٝاثؼبز ؾٌٝب٘ ٝآٖ ضا اظ ٓٞ
تٕییع زٞس.
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جذيل ( :)6آزمًن کیسرمایر ي بارتلت سرمایٍ اجتماعی
ضزیة کیسز هایز ()KMO

0/876

آسهَى تارتلت

0881/888

زرجِ آسازی

88

سطح هعٌازاری

1/111

ضطیت ویؿطٔبیط و ٝثطاثط ثب  ٚ 0/876ثبالتط اظ ٔیعاٖ ٔؼیبض( )0/7اؾت  ٚآظٔ ٖٛثبضتّت و ٝزض ؾغح
اعٕیٙبٖ  95زضنس ٔؼٙبزاض ٔیثبقس ،لبثّیت ایٗ ٔتغیط ثطای تحّیُ ػبّٔی ضا ٘كبٖ ٔیزٞس.
جذيل ( :)7شىاسایی عًامل ي ابعاد سرمایٍ اجتماعی
گَیِ

عاهل اٍل

1

سالم ٍ احَالپزسی تا ّوسایِّا

0/721

2

ّنصحثتی ٍ هعاضزت تا ّوسایِّا

0/790

3

رفت ٍ آهس ذاًَازگی تا ّوسایِّا

0/632

4

ذزیس تا پاب پثازُ زر هحلِ

5

گززّوایی زر فضاّای عوَهی ٍ ذیاتاىّای هحلِ

0/636

6

اًجام کارّای گزٍّی تا ّوسایِّا

0/660

7

زیس ٍ تاسزیس تا ّوسایِّا زر هٌاسثتّای هلی ٍ هذّثی

0/644

8

هزاجعِ تِ ّوسایِّا زر هَاقع ضزٍری

عاهل زٍم

عاهل سَم

0/623

0/536
0/458

9

ّوکاری تا ّوسایِّای تزای تْثَز هحلِ

10

اطویٌاى تِ ّوسایِ ٍ سپززى کلیس ذاًِ تزای هزاقثت

0/805
0/826

11

اطویٌاى تِ ّوسایِ ٍ فزستازى فزسًساى تِ ذاًِ آًاى

12

تاسی کَزکاى زر کَچِ ٍ ذیاتاى

0/829

13

اجاسُ زازى تِ کَزکاى تزای تاسی زر کَچِ ٍ ذیاتاى

0/566

پؽ اظ تحّیُ ػبّٔی تأییسی ،ثبضٞبی ػبّٔی چطذفیبفتٌٛ ،ٝیٞٝبی ٔتغیط ؾطٔبی ٝارتٕبػی ضا زض ؾٝ
ٔف ْٟٛذالنٕٛ٘ ٝز .ا٘ؿزبْ ارتٕبػیٕٞ ،ىبضی  ٚاػتٕبز ارتٕبػی اثؼبز ؾٌٝب٘ٔ ٝتغیط فٛق تّمی ٌطزیس٘س.
جذيل ( :)8ابعاد سرمایٍ اجتماعی
عاهلّا

ًام عاهل

عاهل اٍل

اًسجام اجتواعی

عاهل زٍم

ّوکاری

عاهل سَم

اعتواز اجتواعی

ٛٞیت ٔحّٝایٔ ،تغیط ٚاثؿت ٚ ٝؾطٔبی ٝارتٕبػیٔ ،تغیط ٔؿتمُ ایٗ تحمیك ٔیثبقس و ٝزض رس َٚظیط
پطاوٙسٌی پبؾدٞب ثط حؿت ٞط یه اظ ایٗ ٔتغیطٞب  ٚاثؼبز ؾٌٝب٘ٔ ٝتغیط ٔؿتمُ اضائٌ ٝطزیس:
جذيل ( :)9پراکىذگی پاسخَا بر حسب متغیرَای مستقل ي يابستٍ
کن

هتَسط

سیاز

ذیلیسیاز

جوع

هتغیز ٍاتستِ

َّیت هحلِای

5/ 1

25/2

45/2

19/4

5/ 1

100

ذیلیکن
هتغیز هستقل

سزهایِ اجتواعی

22/5

43/7

23/7

8

2/ 1

100

اًسجام

33

40/3

18

8

0/ 7

100

اتعاز سزهایِ

ّوکاری

35/9

31/9

23/2

7/ 3

1/ 6

100

اجتواعی

اعتواز

16

35

31/7

16/2

1/ 2

100
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زض ٔتغیط ٛٞیت ٔحّٝای ،تٕطوع پبؾدٞب زض عجمٔ ٝتٛؾظ ٘كبٖ ٔیزٞس ؤ ٝیعاٖ ٛٞیت ٔحّٝای زض
ٔیبٖ پبؾرٍٛیبٖ زض حس ٔتٛؾغی اؾتٔ .یب٘٘ ٝیع زض ٕٞیٗ عجم ٝاظ عیف لطاض ٌطفت ٚ ٝپبؾدٞب ضا ث ٝزٚ
ثرف تمؿیٓ ٔیوٙس 45/2 .زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ ٔؼتمس ثٛز٘س وٛٞ ٝیت ٔحّٝای زض حس ٔتٛؾغی اؾت ٚ
 30/3زضنس ٘یع ٔیعاٖ ایٗ ٔتغیط ضا زض حس وٓ  ٚذیّی وٓ اضظیبثی وطزٜا٘س .زض ٔتغیط ؾطٔبی ٝارتٕبػی،
 66/2زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ ثط ایٗ ثبٚض ثٛز٘س و ٝؾطٔبی ٝارتٕبػی زض ٔحّ ٝظ٘سٌیكبٖ وٓ  ٚذیّی وٓ
اؾت  ٚتٟٙب  10/1زضنس اظ پبؾرٍٛیبٖ ٔیعاٖ ؾطٔبی ٝارتٕبػی ضا زض ؾٔ ٝحّٛٔ ٝضز ٔغبِؼ ،ٝظیبز  ٚذیّی
ظیبز اضظیبثی وطزٜا٘سٔ .یبٍ٘یٗ ٔیعاٖ ٛٞیت ٔحّٝای زض ٞط یه اظ ٔحالت زض ثبظ 11 ٜتب  55زض رس َٚظیط
آٚضز ٜقس ٜاؾت:
جذيل ( :)11میاوگیه متغیر ًَیت محلٍای بٍ تفکیک محالت
تعساز پاسدّای هعتثز

هیاًگیي

428

32/4463

ٍلٌجک

175

33/1429

حصارک

36

35/8056

ٍحیسیِ

217

31/3275

کل هحالت

ٔیبٍ٘یٗ ٔتغیط ٛٞیت ٔحّٝای زض ؾٔ ٝحِّٙٚ ٝزهٚ ،حیسی ٚ ٝحهبضن زاضای ٔیعاٖٞبی ٔتفبٚتی
اؾت و ٝثبالتطیٗ ٔیعاٖ ٔیبٍ٘یٗ زض ٛٞیت ٔحّٝای ثٔ ٝحّ ٝحهبضن  ٚپبییٗتطیٗ آٖ ٘یع ثٔ ٝحّٝ
ٚحیسی ٝاذتهبل پیسا وطز ٜاؾتٔ .یبٍ٘یٗ ٔتغیط ؾطٔبی ٝارتٕبػی زض ثبظ 13 ٜتب  65ث ٝتفىیه ٔحالت
زض رس َٚظیط آٔس ٜاؾت:
جذيل ( :)11میاوگیه متغیر سرمایٍ اجتماعی بٍ تفکیک محالت
تعساز پاسدّای هعتثز

هیاًگیي

426

28/5798

ٍلٌجک

175

24/6629

حصارک

36

39/3889

ٍحیسیِ

215

35/25

کل هحالت

ٔیبٍ٘یٗ اثؼبز ؾٌٝب٘ ٝؾطٔبی ٝارتٕبػی ٘یع زض ؾٔ ٝحّٛٔ ٝضز پػٞٚف تفبٚت زاقت .ث ٝایٗ تطتیت وٝ
ثبالتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ ؾطٔبی ٝارتٕبػی ثب ٘طخ ٔ 39/38طثٛط ثٔ ٝحّ ٝحهبضن  ٚپبییٗتطیٗ آٖ ثٔ ٝیعاٖ
 28/57ثٔ ٝحِّٙٚ ٝزه اذتهبل یبفت.
ب) یافتههای استنباطی؛
فطضی ٝوّی :ث٘ ٝظط ٔیضؾس ٔیعاٖ ؾطٔبی ٝارتٕبػی ثب ٛٞیت ٔحّٝای ضاثغٝای ٔؼٙبزاض زاقت ٝثبقس.
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جذيل ( :)12آزمًن فرضیٍ کلی تحقیق
سزهایِ اجتواعی ٍ َّیت هحلِای

تعساز پاسرگَیاى

ضزیة پیزسَى

سطح هعٌازاری

426

0/584

0/000

ٛٞیت ٔحّٝای  ٚؾطٔبی ٝارتٕبػی زض ؾغح اعٕیٙبٖ  95زضنس زاضای ضاثغٝای ٔؼٙبزاض ٔیثبقٙس ،ایٗ
ضاثغ ٝؤ ٝؿتمیٓ  ٚزاضای قست ثبالیی اؾت ،ثیبٍ٘ط ایٗ ٘ىتٔ ٝیثبقس و ٝافعایف ؾطٔبی ٝارتٕبػی ثٝ
افعایف ٛٞیت ٔحّٝای ٔیا٘زبٔس  ٚوبٞف آٖ ٘یع ٔٛرت وبٞف ٛٞیت ٔحّٝای ٔیقٛز.
جذيل ( :)13آزمًن رابطٍ سرمایٍ اجتماعی ي ًَیت محلٍای بٍ تفکیک محالت
َّیت هحلِای ٍ سزهایِ اجتواعی

ٍلٌجک

حصارک

ٍحیسیِ

0/427

0/736

0/703

ضزیة پیزسَى

0/000

0/002

0/000

سطح هعٌازاری

ٛٞیت ٔحّٝای  ٚؾطٔبی ٝارتٕبػی زض ؾٔ ٝحّٛٔ ٝضز ٔغبِؼ ٝزض ؾغح اعٕیٙبٖ  95زضنس ضاثغٝ
ٔؼٙبزاضی ثب  ٓٞزاقتٝا٘س .ثبالتطیٗ ٔیعاٖ ضاثغ ٝثب ضطیت پیطؾٔ 0/736 ٖٛطثٛط ث ٝحهبضن  ٚپبییٗتطیٗ
آٖ ثب ضطیت پیطؾٔ 0/427 ٖٛرتم ٔحِّٙٚ ٝزه ثٛز ٜاؾت.
فرضیههای جزئی:
جذيل ( :)14آزمًن رابطٍ ًَیت محلٍای ي ابعاد سرمایٍ اجتماعی
تعساز پاسرگَیاى

ضزیة پیزسَى

سطح هعٌازاری

اًسجام ٍ َّیت هحلِای

828

1/660

1/111

ّوکاری ٍ َّیت هحلِای

828

1/888

1/111

اعتواز ٍ َّیت هحلِای

826

1/086

1/111

زض ٔحالت ٔٛضز ٔغبِؼٛٞ ،ٝیت ٔحّٝای ثب ٞطیه اظ اثؼبز ؾٌٝب٘ ٝؾطٔبی ٝارتٕبػی ٘یع زض ؾغح
اعٕیٙبٖ  95زضنس ضاثغٔ ٝؼٙبزاضی زاقتٝا٘س .زض ٔیبٖ اثؼبز ؾٌٝب٘ ٝؾطٔبی ٝارتٕبػی ،ا٘ؿزبْ ارتٕبػی ثب
ضطیت پیطؾ 0/661 ٖٛثبالتطیٗ قست ضاثغ ٚ ٝاػتٕبز ارتٕبػی ثب ضطیت پیطؾ 0/176 ٖٛوٓتطیٗ قست
ضاثغ ٝضا ثب ٛٞیت ٔحّٝای زاقت ٝاؾت.
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جذيل ( :)15آزمًن رابطٍ ًَیت محلٍای ي ابعاد سرمایٍ اجتماعی بٍ تفکیک محالت
َّیت هحلِای ٍ اًسجام اجتواعی

َّیت هحلِای ٍ ّوکاری

َّیت هحلِای ٍ اعتواز اجتواعی

ٍلٌجک

حصارک

ٍحیسیِ

0/517

0/695

0/726

ضزیة پیزسَى

0/000

0/000

0/000

سطح هعٌازاری

0/231

0/546

0/522

ضزیة پیزسَى

0/002

0/001

0/000

سطح هعٌازاری

0/115

0/326

0/301

ضزیة پیزسَى

0/130

0/053

0/000

سطح هعٌازاری

ٕٞچٙیٗ زض ایٗ پػٞٚف ٔؼٙبزاضی ضاثغ ٝثیٗ ٛٞیت ٔحّٝای ٞ ٚط یه اظ اثؼبز ؾٌٝب٘ ٝؾطٔبیٝ
ارتٕبػی ث ٝتفىیه ٔحالت ٔٛضز ؾٙزف لطاض ٌطفت ٝاؾت .ثط ایٗ اؾبؼ زض ٔحّٚ ٝحیسی ٝضاثغٛٞ ٝیت
ٔحّٝای  ٚا٘ؿزبْ ارتٕبػی ثب ضطیت پیطؾ ٚ ،0/726 ٖٛزض ٔحّ ٝحهبضن ضٚاثظ ثیٗ ٛٞیت ٔحّٝای ٚ
ٕٞىبضی ثب ضطیت پیطؾٛٞ ،0/546 ٖٛیت ٔحّٝای  ٚاػتٕبز ارتٕبػی ثب ضطیت پیطؾ 0/369 ٖٛثبالتطیٗ
٘طخ ضا زض ٔیبٖ ؾٔ ٝحّ ٝث ٝذٛز اذتهبل زاز٘س .تٕبٔی ضاثغٞٝب زض ٔحالت ؾٌٝب٘ ٝث ٝاؾتخٙبی ضاثغٝ
ٛٞیت ٔحّٝای  ٚاػتٕبز ارتٕبػی زض ِٙٚزه ،زض ؾغح اعٕیٙبٖ  95زضنس ٔؼٙبزاض ثٛزٜا٘س.
ثب اؾتفبز ٜاظ تحّیُ ضٌطؾی ٖٛچٙسٔتغیطٔ ،ٜتغیطٞبی تجییٗوٙٙسٛٞ ٜیت ٔحّٝای ٔ ٚیعاٖ تجییٗ ایٗ
ٔتغیط تٛؾظ ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ٔحبؾج ٝقس ٜاؾت.
جذيل ( :)16برازوذگی مذل تحقیق
هیشاى تزاسًسگی هسل

R

ضزیة تعییي

ضزیة تعییي تعسیلضسُ

0/672

0/452

0/448

ٔتغیطٞبی ٔؿتمّی و ٝزض ٔسَ اِٚی ٝایٗ تحمیك ٚرٛز زاقتٙس 44/8 ،زضنس اظ تغییطات ٔتغیط ٛٞیت
ٔحّٝای زض ٔحالت ؾٌٝب٘ٛٔ ٝضز پػٞٚف ضا تجییٗ وطزٜا٘س  ٚؾبیط ػٛأُ ذبضد اظ ٔسَ لطاض زاقت ٝاؾت.
جذيل ( :)17متغیرَای مستقل تبییهکىىذٌ ًَیت محلٍای
ضزیة B

ضزیة تتا

T

سطح هعٌازاری

19/721

---

20/036

0/000

اًسجام

0/971

0/667

13/920

0/000

ّوکاری

0/226

0/081

1/757

0/080

اعتواز

-0/389

-0/135

-3/354

0/001

هقسار ثاتت

زض ٔسَ ٘ظطی تحمیك ا٘ؿزبْ ارتٕبػی ٕٞ ٚىبضی ث ٝػٛٙاٖ ٔتغیطٞبی ٚاؾظ پیفثیٙی قسٜا٘س،
ثٙبثطایٗ زض فطایٙس تحّیُ ٔؿیط تأحیطات غیطٔؿتمیٓ اػتٕبز ارتٕبػی ثط ٛٞیت ٔحّٝای اظ عطیك ٕٞىبضی
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 ٚا٘ؿزبْ ارتٕبػی  ٚتبحیطات غیطٔؿتمیٓ ٕٞىبضی اظ عطیك ا٘ؿزبْ ارتٕبػی ٔحبؾج ٝقس٘س ٕٝٞ .ایٗ
ضٚاثظ زض ؾغح اعٕیٙبٖ  95زضنس ٔؼٙبزاض ثٛز٘س ٔ ٚسَ پػٞٚف تأییس قس.

ّوکاری

0/339
َّیت هحلِای

اعتواز اجتواعی

-0/135
0/531
0/245

0/667
اًسجام اجتواعی

ومًدار ( :)2مذل تجربی تحقیق

زض رس َٚظیط وُ تأحیطات ٞط یه اظ ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ثط ٔتغیط ٛٞیت ٔحّٝای آٔس ٜاؾت:
جذيل ( :)18کل تأثیرات متغیرَای مستقل بر ًَیت محلٍای
تأثیزات هستقین

تأثیزات غیزهستقین

کل تأثیزات

0/667

----

0/ 667

ّوکاری

---

0/354

0/354

اعتواز اجتواعی

-0/135

0/283

0/418

اًسجام اجتواعی

ثط اؾبؼ رس َٚفٛق ثیكتطیٗ تأحیط زض تجییٗ ٛٞیت ٔحّٝای ٔطثٛط ث ٝا٘ؿزبْ ارتٕبػی  ٚوٕتطیٗ
تبحیط ٘یع ثطای اػتٕبز ارتٕبػی ثسؾت آٔس.
بحث ي وتیجٍگیری

٘تبیذ تحّیُٞبی آٔبض اؾتٙجبعی تحمیك زض آظٔ ٖٛفطضی٘ ٝكبٖ ٔیزٞس ،زض ٔحّٞٝبی حهبضن،
ِٙٚزه ٚ ٚحیسیٛٞ ٝیت ٔحّٝای  ٚؾطٔبی ٝارتٕبػی زض ؾغح اعٕیٙبٖ  95زضنس زاضای ضاثغٝای ٔؼٙبزاض
ٔیثبقٙس ،ایٗ ضاثغ ٝؤ ٝؿتمیٓ  ٚزاضای قست ثبالیی اؾت ،ثیبٍ٘ط ایٗ ٘ىتٔ ٝیثبقس و ٝافعایف ؾطٔبیٝ
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ارتٕبػی ث ٝافعایف ٛٞیت ٔحّٝای ٔٙزط قس ٚ ٜوبٞف آٖ ٘یع ؾجت وبٞف ٛٞیت ٔحّٝای ٌطزیس.
ٔؼبقطت ثب ٕٞؿبیٍبٌٖ ،طزٕٞبیی زض ذیبثبٖٞب  ٚفضبی ػٕٔٛی ،تٟبتطٕٞ ،ىبضی  ٚاػتٕبز ثٕٞ ٝؿبیٍبٖ
ثطای ٔطالجت اظ فطظ٘ساٖ ،ثبظی وٛزوبٖ زض وٛچ ٚ ٝذیبثبٖ  ٚاربظ ٜزازٖ ث ٝوٛزوبٖ ثطای ثبظی زض وٛچٚ ٝ
ذیبثبٖ اظ ٌٛیٞٝبی ٔحٛضی ؾٙزف ؾطٔبی ٝارتٕبػی ثٛزٜا٘س .یبفتٞٝبی تحمیك ٔتضٕٗ آٖ اؾت و ٝزض
ایٗ ؾٔ ٝحّ ،ٝؾطٔبی ٝارتٕبػی ثط پبیٕٞ ٝىبضی ،اػتٕبز  ٚاضظـٞبی ٔكتطن و ٝرٕیع وّٕٗ ثط ضٚی آٖ
تبویس وطز ،حضٛض ٔسأ ْٚطزْ زض ذیبثبٖٞب  ٚفضبٞبی ػٕٔٛی ثطای قىٌُیطی ؾطٔبیٝی ارتٕبػی وٝ
چپٔٗ ،ریىٛثع  ٚپبتٙبْ زض آضای ذٛز ثط ضٚی آٖٞب نحٌ ٝصاقتٙس " ٚتٟبتط" ث ٝػٛٙاٖ یه ٘یطٚی
ٔتؼبزَوٙٙس ٜزض تحىیٓ ضٚاثظ ٕٞؿبیٍی وٞ ٝبضٚی اظ آٖ ؾرٗ ثٔ ٝیبٖ آٚضز ،ثط قىٌُیطی ٛٞیت وٝ
تبرفُ آٖ ضا احؿبؼ تؼّك ثٌ ٝط ٜٚذٛزی زا٘ؿت ٚ ٝرٙىیٙع اظ آٖ ث ٝػٛٙاٖ ٚرٛز اقتطاوبتی زض ثبٚضٞب،
پٙساقتٞٝب  ٚا٘تظبضات افطاز و ٝضٚح ٌطٞٚی ضا تِٛیس  ٚثبظتِٛیس ٔیوٙس ،احطات رسی ٌصاقت ٝاؾت.
یبفتٞٝبی تحمیك زض حهبضن ٘كبٖ ٔیزٞس ؤ ٝیبٍ٘یٗ ؾطٔبی ٝارتٕبػی ثب ٘طخ  39/3زض ثبظ13 ٜ
تب  65ثبالتطیٗ ٔیعاٖ زض ؾٔ ٝحّٛٔ ٝضز ٔغبِؼ ٝثٛز ٚ ٜزض ػیٗ حبَ ٔیبٍ٘یٗ ٛٞیت ٘یع ثب ٘طخ  35/8زض
ثبظ 11 ٜتب  55ثبالتطیٗ ٔیعاٖ ضا زض ٔحالت ٕ٘ ٝ٘ٛث ٝذٛز اذتهبل زاز ٚ ٜثیفتطیٗ قست ضاثغ ٝؾطٔبیٝ
ارتٕبػی ٛٞ ٚیت ٔحّٝای ثب ضطیت پیطؾ٘ 0/736 ٖٛؿجت ث ٝزٔ ٚحّ ٝزیٍط ضا اظ آٖ ذٛز ؾبذت ٝاؾت.
اظ ایٗ ض٘ ٚظطی ٝپبتٙبْ ٔجٙی ثط ایٙى ٝاحیبء  ٚاضتمبی ٛٞیت ٔحّٝای تبثؼی اظ ٔكبضوت  ٚافعایف ؾطٔبیٝ
ارتٕبػی اؾت زض ٔحّٞٝبی ٔٛضٛع تحمیك ٔؿزُ ٌطزیس .پیبزٜضٚی زض ایٗ ٔحّ٘ ٝؿجت ث ٝزٔ ٚحّٝ
زیٍط زض ثبال ضفتٗ ؾطٔبی ٝارتٕبػی ایٗ ٔحُ تبحیط ٔخجت زاقت ٝاؾت و ٝاظ ایٗ ٔٙظط ٘یع ایس ٜپبتٙبْ
ٔتضٕٗ ایٙى ٝپیبزٜضٚی ضا ث ٝػٛٙاٖ اثعاض تكٛیك تجبزَ ارتٕبػی زا٘ؿت ٚ ٝزؾتطؾی ث ٝفضبٞبی ػٕٔٛی
ضا ؾجت تطغیت ثطذٛضزٞبی زٚؾتب٘ٝتط ثب زٚؾتبٖ ٕٞ ٚؿبیٞٝب ٔیزا٘س ،یبفتٞٝبی تبِٗ  ٚوبؾچٙؿىی وٝ
ٔحالت لبثُ پیبزٜضٚی ،لسْ ظزٖ  ٚفؼبِیت فیعیىی ،ؾالٔت  ٚاضظـ ٔىبٖ ضا افعایف ٔیزٞس و ٝثب
اٞساف ارتٕبػی  ٚوٙف ٔتمبثُ پی٘ٛس ٔیذٛضز ٘ ٚظطی ٝایٕطی ٕٞ ٚىبضاٖ و ٝپیبزٜضٚی ضا ؾجت تؼبٔالت
ارتٕبػی  ٚحؽ ٔٓٞحّٝای ثٛزٖ ٔیزا٘ٙس ،پكتیجب٘ی ٔیقٛز .تٟبتط یب ثس ٜثؿتبٖٞبی ٕٞؿبیٍی و ٝزض
ٔحّ ٝحهبضن ث ٝؾجت ثبفت ضٚؾتبیی  ٚؾٙتی اظ ض٘ٚك ثیكتطی ٘ؿجت ثِٙٚ ٝزه ٚ ٚحیسی ٝثطذٛضزاض
اؾت ثط پبی٘ ٝظطیٞ ٝبضٚی و ٝتٟبتط ضا یه ٘یطٚی ٔتؼبزَ وٙٙس ٜزض تحىیٓ ضٚاثظ ٕٞؿبیٍی ٔؼطفی
ٔیوٙس ،یبفتٞٝبی تحمیك زضثبض ٜافعایف ؾطٔبی ٝارتٕبػی  ٚقست تبحیط آٖ ثط ٛٞیت ٔحّٝای ضا ٔٛضز
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تأییس لطاض ٔیٞس .اِجت٘ ٝجبیس فطأٛـ وطز و ٝاتٔٛجیُ آٌٖ ٝ٘ٛوٞ ٝبضٚی تكریم ٔیزٞس ثبػج
ٔحطٔٚیت اظ تٕبؼ ثب زیٍطاٖ زض ایٗ ٔحالت ٌطزیس ٚ ٜثبػج وبٞف ؾطٔبی ٝارتٕبػی قس ٜاؾت.
یىی اظ زالیُ ٔ ٟٓپبییٗ ثٛزٖ ٔیبٍ٘یٗ ؾطٔبی ٝارتٕبػی زض ِٙٚزه و ٝضلٓ آٖ  24/6زض ثبظ13 ٜ
تب ٔ 65حبؾجٌ ٝطزیسٕٞ ٚ ٜچٙیٗ پبییٗ ثٛزٖ ٘ؿجی ٔیبٍ٘یٗ ٛٞیت ٔحّ ٝزض آٖ ثب ٘طخ  33/1زض ثبظ11 ٜ
تب  ،55ثبال ثٛزٖ ؾطا٘ ٝاتٔٛجیُ زض ایٗ ٔحّ ٝاؾت .زض ٔحِّٙٚ ٝزه  64زضنس پبؾدٌٛیبٖ تؼساز اتٔٛجیُ
زض ذب٘ٛاز ٜضا ز ٚزؾتٍب ٚ ٜثیكتط اظٟبض زاقتٝا٘س  ٚزض ٔمبثُ ،زض حهبضن  17/6زضنس پبؾدزٙٞسٌبٖ،
ذب٘ٛاز ٜذٛز ضا فبلس اتٔٛجیُ  50 ٚزضنس ٘یع ؾطا٘ ٝاتٔٛجیُ زض ذب٘ٛاز ٜضا نطفب یه اتٔٛجیُ اػالْ وطزٜا٘س.
ِصا ثط پبی٘ ٝظطیٞ ٝبضٚی ،ثبال ثٛزٖ ؾطا٘ ٝاتٔٛجیُ زض ِٙٚزه  ٚث ٝتجغ آٖٔ ،یعاٖ اؾتفبز ٜثبالی آٖ زض
ایٗ ٔحّ ٚ ٝثبِؼىؽ ،پبییٗ ثٛزٖ ؾطا٘ ٝاتٔٛجیُ زض حهبضن ٔیتٛا٘س ؾٕٟی ضا زض افعایف ؾطٔبیٝ
ارتٕبػی زض حهبضن  ٚوبٞف ٘ؿجی آٖ زض ِٙٚزه ایفبء ٕ٘بیس  ٚاظ ایٗ ظاٚی ٝثبػج افعایف ٛٞیت
ٔحّٝای زض حهبضن ٌطززٞ .بَ ٔؼتمس اؾت اتٔٛجیُ ثبػج ٔحطٔٚیت تٕبؼ ثب زیٍطاٖ قس ٚ ٜاظ ایٗ ض،ٚ
ٌطزٕٞبیی ٔطزْ  ٚقب٘ؽ ثب  ٓٞآقٙب قسٖ ضا ٔؿتّعْ حُ ٔؿئّٔ ٝبقیٗ ٔیزا٘س .ثب٘سظ ٘یع اػتمبز زاضز
اتٔٛجیُ فطز ضا لبزض ؾبذت ٝتب ثس ٖٚایٙى ٝزض ٔحیظ ػٕٔٛی لسْ ثع٘س ،ذٛز ضا ث ٝفضبٞبی ذهٛنیِ
پطاوٙس ٜثطؾب٘س .ایٗ اتفبق ٔب ضا ٔحىٔ ْٛیوٙس تب ثیكتط ظ٘سٌی ذٛز ضا زض فضبی ذهٛنی یب
٘یٕٝذهٛنی ثٍصضا٘یِٓ .صا افعایف ؾطا٘ ٝاتٔٛجیُ ثبػج وبٞف ؾطٔبی ٝارتٕبػی  ٚث ٝتجغ آٖ وبٞف
قست ضاثغ ٝؾطٔبی ٝارتٕبػی ٛٞ ٚیت ٔحّٝای زض ِٙٚزه قس ٚ ٜضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾ ٖٛضا ث ٝضلٓ
 ،0/427پبییٗتطیٗ ضطیت ٕٞجؿتٍی زض ثیٗ ؾٔ ٝحّ ٝتمّیُ زاز ٜاؾت.
ایٕطی ٕٞ ٚىبضاٖ ثط ایٗ ثبٚض٘س و ٝتطویجبت ؾٙی ،قغّی  ٚثچٝزاض ثٛزٖ ثط احؿبؼ نٕیٕیتط
تؼّمبت ٔىب٘ی ٔ ٚكبضوت ارتٕبػی ٔٛحط اؾتٔ .زطزٞب  ٚظٚدٞبی رٛاٖ زاضای قغُٞبی ترههی
ػالل ٝظیبزی ث ٝاؾتفبز ٜاظ تؿٟیالت ضفبٞی  ٚفضبٞبی ٍٕٞب٘ی ٘ساقت ٚ ٝتكٛیك ثٔ ٝكبضوت ٔحّٝای
ٕ٘یق٘ٛسِ .صا ثچٝزاض ثٛزٖ  ٚافعایف فطظ٘ساٖ ٔٛرت افعایف ؾطٔبی ٝارتٕبػی ٛٞ ٚیت ٔحّٝای ٔیقٛز.
رسٔ َٚطثٛط ث ٝتؼساز فطظ٘ساٖ ث ٝتفىیه ٔحالت حبوی اؾت و ٝزض حهبضن  67/7زضنس پبؾدٌٛیبٖ
تؼساز فطظ٘ساٖ ضا ثیف اظ ز ٚفطظ٘س اظٟبض زاقتٝا٘س .ایٗ آٔبض زض ٔمبیؿ ٝثب تؼساز ذب٘ٛازٜٞبی ثیف اظ زٚ
فطظ٘س زض ِٙٚزه و ٝضلٓ آٖ ٔؼبزَ 54/9اؾت تفبٚت زض ٔیعاٖ ؾطٔبی ٝارتٕبػی ٕٞ ٚجؿتٍی ٛٞیت
ٔحّٝای  ٚؾطٔبی ٝارتٕبػی ضا ثیٗ ایٗ زٔ ٚحّٕٞ ٚ ٝچٙیٗ ٔحّٚ ٝحیسی ٝو 1/8 ٝزضنس پبؾدٌٛیبٖ
تؼساز ثچٞٝب ضا  6تب ٞفت ٘فط اػالْ زاقتٝا٘س ،تجییٗ ٔیوٙس .زض ثیٗ ٔحالت ثبالتطیٗ ٕٞجؿتٍی ٔیبٖ
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ٛٞیت ٔحّٝای  ٚا٘ؿزبْ ٔطثٛط ثٚ ٝحیسی ٝثٛز .ایٗ أط ثب آضای پبتٙبْ ،ایٕطی ٕٞ ٚىبضاٖ زائط ثط حضٛض
پیبزٔ ٜطزْ زض ذیبثبٖ ٔ ٚمبضٖ اؾت.
تحّیُ ٔؿیط ٘كبٖ زاز ٜاؾت و ٝا٘ؿزبْ ارتٕبػی ثب تبحیط وُ  ٚ 0/667تبحیط پصیطی اظ ٕٞىبضی ٚ
اػتٕبز ثبالتطیٗ ٔیعاٖ تجییٗوٙٙسٌی ضا زض ثیٗ ؾ ٝثؼس ؾطٔبی ٝارتٕبػی ثط ضٚی ٛٞیت ٔحّٝای ٌصاقتٝ
اؾت .ایٗ ٚضؼیت ٘یع اظ ٘ظطی ٝپبتٙبْ زائط ثط ایٙى ٝؾطٔبی ٝارتٕبػی ذهٛنب ؾطٔبی ٝارتٕبػی زض قىُ
رٕؼی آٖٙٞ -زبضٞبی ٕٞیبضی  ٚاػتٕبزٔ -یتٛا٘س افطاز ربٔؼ ٝضا زض حُ ٔكىُ وٙف رٕؼی یبضی ضؾب٘س
پكتیجب٘ی قس٘ ٚ ٜمف ا٘ؿزبْ ارتٕبػی ضا زض تجییٗ ٛٞیت ٔحّٝای اضتمبء زاز ٜاؾت.
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