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سسٔبی ٝاختٕبيی حبغُ ضىٌُیسی  ٚاستمساز ازششٞبٙٞ ،دبزٞب ،سٙتٞب ،يسفٞب  ٚلٛايد ث ٝغٛزتی خٛدخٛش  ٚدز ثستسی اش زٚاثف
ٔتمبثُ اختٕبيی است ،شٔیٝٙسبش ٕٞدِیٕٞ ،ىبزیٛ٘ ،ودٚستیٚ ،فبدازیٚ ،خداٖ وبزی دز ش٘دٌی اختٕبيی اش خب٘ت افساد است .ایٗ ٘ٛو
اش سسٔبی ٝثستس ٔٙبسجی ثسای ثٟسٜٚزی سسٔبی ٝا٘سب٘ی  ٚفیصیىی  ٚزاٞی ثسای ٘یُ ثٛٔ ٝفمیت لّٕداد ٔیضٛد .سسٔبی ٝاختٕبيی ثٝيٛٙاٖ
ٔصیت زلبثتی خبًٔٔ ٝحّی ،اشخّٕ ٝلبثّیتٞبیی است و ٝزضد  ٚتٛسً ٝآٖ ٔیتٛا٘د دز ثسٚش زفتبزٞبی داٚقّجب٘ ٝفسا ٘مطی یًٙی زفتبزٞبی
ضٟس٘ٚدی أىبٖپریس ٌسدد.
ٔكبًِ ٝحبؾس ثبٞدف تجییٗ خبیٍب ٜسسٔبی ٝاختٕبيی دز افصایص ازتمبء زفتبز ضٟس٘ٚدی سبوٙیٗ ٔحّٞٝبی اثیٛزدی  ٚوٛی دا٘طٍبٚ ٜالى
دز ضٟس ضیساش ا٘دبْضد ٜاست .دادٜٞبی حبغُ اش پسسطٙبٔ ٝتٛسف ٘سْافصازٞبی  LISREL ٚ AMOS ،SPSSتدصیٚٝتحّیُ
ضدٜا٘د .زٚش ٌٕ٘ٝ٘ٛیسی پژٞٚص حبؾس زٚش «تػبدفی سبد »ٜاست .حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثب استفبد ٜاش فسٔ َٛوٛوساٖ ثسای ٞس یه اش ٔحّٞٝب
٘ 375فس ثسآٚزد ٌسدید .اش ؾسیت آِفبی وس٘ٚجبخ  ٚزٚایی ٔحتٛای ثسای سٙدص زٚایی  ٚايتجبز پسسطٙبٔ ٚ ٝاش زٚش ًٔبدالت سبختبزی
خٟت ثسزسی ٔیصاٖ تأثیسٌرازی سسٔبی ٝاختٕبيی ثس ازتمبی زفتبز ضٟس٘ٚدی استفبدٜضد ٜاست.
یبفتٞٝبی تحمیك حبوی اش آٖ است و ٝزاثك ٝثیٗ سسٔبی ٝاختٕبيی  ٚزفتبز ضٟس٘ٚدی ٔثجت ٘ ٚسجتبً لٛی است .دز ٔحّ ٝاثیٛزدی ثٝ
اشای یه ٚاحد افصایص دز ٔتغیس سسٔبی ٝاختٕبيیٔ ،تغیس ٚاثست ٝزفتبز ضٟس٘ٚدی ثٔ ٝیصاٖ  0.58ازتمبء ٔییبثد .ایٗ ٔیصاٖ ثسای ٔحّٝ
وٛی دا٘طٍب 0.51 ٜاست .اش ٔیبٖ اثًبد سسٔبی ٝاختٕبيی ،تأثیسٌرازتسیٗ ثًد ثس ازتمبء زفتبز ضٟس٘ٚدی دز ٔحّ ٝاثیٛزدی ثًد ازتجبقی  ٚدز
ٔحّ ٝوٛی دا٘طٍب ٜثًد سبختبزی ٔیثبضٙد.

علیرضا عبدالهزاده فرد
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چارچًب وظری

سرمایٍ اجتماعی :سسٔبی ٝاختٕبيی ٔدٕٛيٝای اش سسٔبیٞٝبی فیصیىیٔ ،بِی ،ا٘سب٘ی ،فسٍٙٞی ثٛد ٚ ٜثٔ ٝیصاٖ افصایص ٞاس یاه اش
ایٗ سسٔبیٞ ٝب دز سكٛح ٔ تّف سبشٔب٘یٌ ،سٞٚی ّٔ ٚی ثس ٔیصاٖ سسٔبی ٝاختٕبيی افصٚد ٜخٛاٞد ضد؛ ثٙبثسایٗ سسٔبی ٝاختٕبيی ثٔٝثبثٝ
چسجی است ؤ ٝیبٖ ا٘ٛاو سسٔبیٞٝب چسجٙدٌی الشْ ایدبد وسد ٚ ٜدزغٛزتیو ٝایٗ چسجٙدٌی خبغیت خٛد زا اش دست ثدٞد ،لكًبً سبیس
سسٔبیٞٝب دچبز ٘مػبٖ ضدٟ٘ ٚ ٜبیتبً ٔٛخت يمتٔب٘دٌی  ٚيدْ زضد  ٚتٛسًٙٔ ٝبست دز ٔیبٖ ٌسٜٞٚب  ٚخٛأاى خٛاٞاد ضاد (ٔػاجبحی
خٟسٔی ٕٞ ٚىبزاٖ.)370 :1394 ،
1
اغكالح سسٔبی ٝاختٕبيی ث ٝسبَ  1916دز ٔمبِٝای تٛسف «ٞب٘ی فبٖ » دز دا٘طٍبٚ ٜیسخیٙیبی غسثای ٔكاسح ضاد  ٚثًادٞب دز وتابة
ٔسي  ٚش٘دٌی دز ضٟسٞبی آٔسیىبیی خیٗ خیىٛثص ٔٛزداضبز ٜلساز ٌسفت (٘بدزی ٕٞ ٚىبزاٖ .)226 :1395 ،ایٗ ٔف ْٟٛزا ٔیتٛاٖ دز سٝ
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ٞس خبًٔ ٝپٛیب  ٚسبِٓ ضٟسی٘ ،یبشٔٙد حؿٛز ضٟس٘ٚدا٘ی است و ٝدز لجبَ اختٕبيی و ٝدز آٖ ش٘دٌی ٔیوٙٙدٔ ،تًٟد ثبضٙد الشٔ ٝتحمك
چٙیٗ أسی تمٛیت زفتبز ضٟس٘ٚدی است .ضٟس٘ٚدی یىی اش ٟٔٓتسیٗ ٔفبٞیٓ  ٚایدٜٞبی اختٕبيی است و ٝدز ثابشخٛا٘ی زاثكا ٝفاسد ٚ
خبًٔ ٝوبزایی دازد .يٛٙاٖ ضٟس٘ٚد ث ٝيؿٛی اش یه اختٕبو اقالق ٔیٌسدد و ٝثسخٛزداز اش  ٕٝٞحمٛق ٔ ٚتًٟد ثٔ ٕٝٞ ٝسئِٛیتٞابیی
است و ٝثب ایٗ يؿٛیت ٕٞسا ٜاست (افطبز و٘ ٚ ٟٗبخی ٟٔس.)2 :1392 ،
زفتبز ضٟس٘ٚدی ث ٝایٗ دِیُ دز خبًٔٔ ٝحّی ٔ ٟٓثٛد ٜو ٝخٛأى اش قسیك ضسح ٚنیف ٚ ٝلٛا٘یٗ لبدز ٘یستٙد قیف ٚسیًی اش زفتبزٞابی
ٔٛزد٘یبش ثسای دستیبثی ثٞ ٝدف زا ا٘تهبز داضت ٝثبضٙد .یىی اش ٔتغیسٞبیی و ٝا٘تهبز ٔیزٚد ثب زفتبز ضٟس٘ٚدی سبوٙیٗ ٔحّ ٝزاثك ٝداضتٝ
ثبضد ،سسٔبی ٝاختٕبيی استٔ .ف ْٟٛسسٔبی ٝاختٕبيی ث ٝپی٘ٛدٞب ازتجبقبت ٔیبٖ ايؿبی یه ضجى ٝثٝيٛٙاٖ ٔٙجًی ثبازشش اضابز ٜدازد ٚ
ثب خّك ٙٞدبزٞب  ٚايتٕبد ٔتمبثُ ٔٛخت تحمك اٞداف ايؿب ٔیضٛد (احٕدی ٔ ٚحٕدی ثّجالٖ آثبد.)155 :1392 ،
سسٔبی ٝاختٕبيیٔ ،فٟٔٛی خدید ،پٛیب  ٚزاثكٝای ٔیبٖ ضبخعٞبی اختٕبيیٔ ،حیكی  ٚالتػبدی ثاٝحسابة ٔایآیاد (زفیًای دازا٘ای،
 .)354 :1393ثٝيٛٙاٖ یه يبُٔ ٔ ٚ ٟٓشیسثٙبیی دز تٛسً ٝفسٍٙٞی ،سیبسی ،اختٕبيی  ٚالتػبدی ٞس خبًٌٔ ،ٝسٜٞٚاب  ٚافاساد زا لابدز
ٔیسبشد تب فؿبٞبی فیصیىی زا ثٟسٚ ٜز  ٚفؿبٞبی فسٍٙٞی  ٚاختٕابيی زا ٔسابيد ٕ٘بیٙاد (ضای ی ٕٞ ٚىابزاٖ .)412 :1395 ،ساسٔبیٝ
اختٕبيی زا ٔیتٛاٖ ٔتأثس اش ٚیژٌیٞبی فیصیىی ٔحّ ٝاش یهسٚ ٚ ٛیژٌیٞبی اختٕبيی آٖ اش سٛی دیٍس ٕٞ ٚچٙیٗ تأثیس ٔتمبثاُ ایاٗ
د ٚثس یىدیٍس دا٘ست (ازدضیسی ٕٞ ٚىبزاٖ .)36 :1392 ،دز ٔكبًِ ٝحبؾس اش تًسیف  ٚقجمٝثٙدی ازائٝضد ٜتٛسف ٘بٞبپیت ٌٛ ٚضبَ ثسای
سسٔبی ٝاختٕبيی استفبدٜضد ٜاست .ثس اسبس ایٗ دیدٌب ٜسسٔبی ٝاختٕبيی اش س ٝثًد سبختبزی ،ازتجبقی  ٚضٙبختی تطىیُ ٔیضٛد .ثًاد
سبختبزی سسٔبی ٝاختٕبيی ضبُٔ  ٕٝٞذخبیس غیسا٘سب٘ی دا٘ص ٔیضٛد  ٚيجبزت است اش ٞس آ٘چ ٝدز ٔحّ ٝپساشآ٘ى ٝسبوٙیٗ ثٍٙٞ ٝابْ
ضت ث ٝخب٘ٔ ٝیز٘ٚد ،ثبلی ٔیٔب٘د (غیبثی ٘دٚضٗ  ٚأیٗ اِسيبیب .)187 :1395 ،سسٔبی ٝاختٕبيی ازتجبقی تٛغایفوٙٙاد٘ ٜاٛيی زٚاثاف
ض ػی است و ٝافساد ثب یىدیٍس ث ٝخبقس سبثم ٝتًبٔالتطبٖ ثسلساز ٔیوٙٙد (پیساٖ ٕٞ ٚىبزاٖ .)167 :1391 ،ثٝشيٓ ثِٛیٕٞ ٚ ٛٙىبزا٘ص
ایٗ ثًد اش سسٔبی ٝاختٕبيی ثب سكٛح ثبالیی اش ايتٕبدٙٞ ،دبزٞبی ٔطتسن ،تىبِیف ٛٞ ٚیت ٔتمبثُ ٔط ع ٔیضاٛد .دزٚالاى ساسٔبیٝ
اختٕبيی زاثكٝای ث ٝازتجبـ ٔؤثس ثیٗ افساد و ٝیىدیٍس زا دٚست داز٘د ،ث ٝیىدیٍس ايتٕبد داز٘د  ٚثبٛٞ ٓٞیت ٔییبثٙد ،تٛخ ٝدازد (غیبثی
٘دٚضٗ  ٚأیٗ اِسيبیب .)187 :1395 ،ثًد ضٙبختی اضبز ٜثٔ ٝفبٞیٓ  ٚشثبٖ ٔطتسن دز خبًٔا ٝدازد .ایاٗ ثًاد ثاٝيٙاٛاٖ یاه ٔىب٘یسآ
اتػبَدٙٞد ،ٜث ٝافساد خبًٔ ٝدز ادغبْ  ٚیىپبزچٝسبشی وٕه ٔیوٙد .دز٘تید ٝثبيث وبٞص تؿابد ،تساٟیُ ازتجبقابت  ٚایدابد اٞاداف
ٔطتسن ٔیضٛدٟٓٔ .تسیٗ خٙجٞٝبی ایٗ ثًد يجبزتا٘د اش شثبٖ ،ودٞب  ٚحىبیبت ٔطتسن (لدْ شٖ خالِی.)34 :1390 ،
ثس ایٗ اسبس دز تحمیك حبؾس ثس آٖ ضدیٓ تب ث ٝثسزسی ٘مص سسٔبی ٝاختٕبيی دز ازتمبء زفتبز ضٟس٘ٚدی سابوٙبٖ دٔ ٚحّا ٝاثیاٛزدی ٚ
وٛی دا٘طٍب ٜضیساش ثپسد اشیٓ  ٚدزیبثیٓ و ٝاثًبد سسٔبی ٝاختٕبيی تب چ ٝحد لبدز ث ٝتجییٗ زفتبز ضٟس٘ٚدی خٛاٙٞد ثٛد  ٚسابختبز وبِجادی
ٔحالت چ٘ ٝمص زا دز ایٗ تأثیسٌرازی ثس يٟد ٜدازد .ثس ایٗ اسبس فسؾیبت تحمیك حبؾس يجبزتا٘د اش:
 )1ثیٗ سسٔبی ٝاختٕبيی  ٚزفتبز ضٟس٘ٚدی سبوٙبٖ زاثكًٙٔ ٝبداز ٚخٛد دازد.
ٔ )2ؤِفٞٝبی سسٔبی ٝاختٕبيی لبدز ث ٝپیصثیٙی زفتبز ضٟس٘ٚدی سبوٙبٖ ٔیثبضٙد.
 )3ثًد زاثكٝای ثیطتسیٗ تأثیس زا ثس ازتمبء زفتبز ضٟس٘ٚدی سبوٙیٗ ٔحّٞٝبی ٔٛزدٔكبًِ ٝدازد.

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ارتقاء رفتار شهروندی ساکنین محلههای شهری (مطالعه موردی :محله ابیوردی و کوی دانشگاه ،شیراز)

فًبِیت شیبد دز شٔیٞٝٙبی اختٕبيی
ٔطبزوت دز خبًٔٔ ٝحّی

سسٔبیٝ
اختٕبيی

ازشش ش٘دٌی
ازتجبقبت وبزی

تػٛیس ٞ -1طت ثًد سسٔبی ٝاختٕبيی اش دید ثبِٗ  ٚا٘یىس ()Huvila, 2010: 298

٘بٞبپیت ٌٛ ٚضبَ ، 5سسٔبی ٝاختٕبيی زا ٔٙجى ثبِفًُ  ٚثبِمٛٔ ٜٛخٛد دز دز٘ ٚ ٖٚبضی ضد ٜاش ضجىٞٝبی زٚاثف یه فسد  ٚیاب یاه ٚاحاد
اختٕبيی تًسیف ٔیوٙٙد .اش دیدٌب ٜآٖٞب سسٔبی ٝاختٕبيی یىی اش لبثّیتٞب  ٚدازاییٞبی ٔ ٟٓخٛأى ٔحّی است ؤ ٝیتٛا٘د ث ٝخبًٔاٝ
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احسبس ايتٕبد  ٚأٙیت

تحُٕ  ٚثسدثبزی
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ازتجبقبت ٕٞسبیٍی

ازتجبقبت دٚستب٘ ٚ ٝفبٔیُ
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وّٕ ٝثیبٖ داضت« :ازتجبقبت ٔٞ ٟٓستٙد» ثب ایدبد ازتجبـ ثب یىدیٍسٔ ،سدْ دستثٝوبزٞبیی ٔیش٘ٙد و ٝثٝتٟٙبیی یب لابدز ثا ٝا٘دابْ آٖ
٘یستٙد یب ثسای ا٘دبْ آٖ ٔطىالت فساٚا٘ی خٛاٙٞد داضت (فیّد.)1385:1 ،
د ٚسسچطٕ ٝاغّی دز خّك ٔف ْٟٛسسٔبی ٝاختٕبيی ٚخٛد دازد :ضبِٛد٘ ٜهسی ا َٚزا ٔایتاٛاٖ دز تحّیاُ ٔابزوس اش آٌابٞی قجمابتی
٘ٛنٟٛز دز ٘صد پسِٚتبزیبی غًٙتی یبفت .وبزٌساٖ و ٝثب ٓٞثٛدٖ زا دز ٚؾًیتی ٔطتسن تدسثٔ ٝیوٙٙد ،یبد ٔیٌیس٘د وٛٞ ٝیت ٔطاتسن
زا حس وٙٙد  ٚاش ايٕبَ  ٚاثتىبزٞبی  ٓٞپطتیجب٘ی ث ٝيُٕآٚز٘د .ایٗ ٕٞجستٍی ٘تید ٝدز٘ٚی وسدٖ ٙٞدبزٞب دز دٚزاٖ وٛدوی ٘یسات،
ثّىٔ ٝحػٛ٘ َٛنٟٛز یه سس٘ٛضت ٔطتسن است .زیطٞٝبی والسیه آخسیٗ سسچطٕ ٝسسٔبی ٝاختٕبيی زا دز ٘هسی ٝدٚزویٓ دز ثابة
ا٘سدبْ اختٕبيی  ٚنسفیت ثبشداز٘د ٜضًبئس ٌسٞٚی ثبید خستد ٛوسد .دزٚالى سبختبز ٔطتسن اختٕبيی ثبياث ٘صدیىای افاساد خبًٔا ٝثاٝ
یىدیٍس ٔیضٛد (يجداِّٟی.)167-168 :1392 ،
ثٛزدی )1983( ٛسسٔبی ٝاختٕبيی زا ث ٝغٛزت ٔدٕٛو ٔٙبثى حمیمی یب ثبِم ٜٛؤ ٝسثٛـ ثا ٝدز اختیابز داضاتٗ یاه ضاجى ٝپبیاب اش زٚاثاف
وٓٚثیص زسٕی ضد ٜآضٙبیی ٔتمبثُ یب تػدیك ضدٜا٘د تًسیف وسد ٜاست (اٍِبز ٕٞ ٚىبزاٖ )1044 :2011،و ٝثب دز اختیبز داضتٗ ضاجىٝ
ثبدٚأی اش زٚاثف ٔتمبثُ وٓٚثیص ٟ٘بدیٝٙضدٔ ٜستجف است (.)Szman& kaposy, 2010:86
سسٔبی ٝاختٕبيی اش دیدٌب ٜوبزوسدٌسایی يجبزت است اش زٚاثف دٚخب٘ج ٝتًبٔالت  ٚضجىٞٝبیی وا ٝدز ٔیابٖ ٌاسٜٞٚابی ا٘ساب٘ی پدیاداز
ٔیٌسد٘د  ٚسكح ايتٕبدی و ٝدز ٔیبٖ ٌس ٚ ٜٚخٕبيت خبغی ثٝيٛٙاٖ تًٟدات ٙٞ ٚدبزٞبی پیٛست ٝثب سبختبز اختٕبيی یبفت ٔایضاٛد
(ایّىب  ٚایّىب .)47 :1392 ،ایٌٗ ٝ٘ٛاش سسٔبیٔ ،ٝب٘ٙد ضىُٞبی دیٍس سسٔبیِٛٔ ٝد است  ٚدستیبثی ثٞ ٝدفٞبی ًٔیٙی زا و ٝدز ٘جٛد آٖ
دستیبفتٙی ٘ ٛاٞد ثٛد ،أىبٖپریس ٔیسبشد (زؾبشاد ٚ ٜسّسّ .)84-85 :1392 ،ٝسسٔبی ٝاختٕابيی 2ثاٝيٙاٛاٖ ٔصیات زلابثتی 3خبًٔاٝ
4
ٔحّی ،اشخّٕ ٝلبثّیتٞبیی است و ٝزضد  ٚتٛسً ٝآٖ ٔیتٛا٘د اش قسیك ثسٚش زفتبزٞبی داٚقّجب٘ ٝفسا ٘مطی یًٙی ،زفتبزٞبی ضاٟس٘ٚدی
أىبٖپریس ٌسدد (سجحب٘ی٘ژاد ٕٞ ٚىبزاٖ .)102 :1389 ،سسٔبی ٝاختٕبيی زٚح خبًٔٔ ٝحّی است ٕٞ ٚچ ٖٛزٌی است و ٝايتٕبد زا ثاٝ
دز ٖٚخبًٔ ٝا٘تمبَ ٔیدٞد ایٗ أس ثبيث تحمك اٞداف خبًٔ ٚ ٝخّك ٔصیت زلبثتی  ٚثمابی آٖ ٔایٌاسدد (.)Danchev, 2006:945
إٞیت سسٔبی ٝاختٕبيی ث ٝایٗ دِیُ است و ٝحؿٛزش ٘ٛيی اش وٙص زا ٔیسس ٔیسبشد  ٚثسای افسادٌ ،سٜٞٚب  ٚسبشٔبٖٞبیی و ٝثٝا٘داشٜ
وبفی اش آٖ ثسخٛزداز ٞستٙدٔ ،فید  ٚسٛدٔٙد است (.)Fussel et al, 2006: 150
٘مص ٔؤثس  ٚثی٘هیس ایٗ ٔف ْٟٛدز سبختبز زٚاثف ثیٗ افساد ٌ ٚسٜٞٚب دز اختٕبو؛ وبزوسد آٖ دز تساٟیُ دساتیبثی ثا٘ ٝتابیح ساٛدٔٙدی
ٕٞچٕٞ ٖٛىبزی دز ٘یُ ثٙٔ ٝفًت ئٕٛی  ٚتسٟیُ وٙص خًٕی  ٚثبشدٜٞبی آٖ ٕٞچٔ ٖٛطبزوت ،ايتٕبد ،تساٟیٓ دا٘اص ،أٙیات ٚ
وبٞص ثصٞىبزی ،سسٔبی ٝا٘سب٘ی  ٚسكح سالٔت زا افصایص ٔیدٞد  ٚایٗ ٔف ْٟٛزا دز اِٛٚیت اٞ ٚ َٚدف تٛخ ٝسیبستٌرازاٖ اختٕبو،
دِٚت  ٚثس٘بٔٞٝبی تٛسً ٝلساز داد ٜاست (ضدبيی ثبغیٙی .)385 :1387 ،ساسٔبی ٝاختٕابيی حبغاُ ضاىٌُیاسی  ٚاساتمساز ازششٞاب،
ٙٞدبزٞب ،سٙتٞب ،يسفٞب  ٚلٛايد ث ٝغٛزتی خٛدخٛش  ٚدز ثستسی اش زٚاثف ٔتمبثُ اختٕابيی اسات ،شٔیٙاٝسابش ٕٞادِیٕٞ ،ىابزی،
٘ٛودٚستیٚ ،فبدازیٚ ،خداٖ وبزی دز ش٘دٌی اختٕبيی اش خب٘ات افاساد اسات (خٟابٍ٘یسی ٕٞ ٚىابزاٖ .)83 :1391 ،ثابِٗ  ٚا٘ایىس دز
تحمیمبت تدسثی خٛد ،ثٚ ٝخٛد ٞطت ثًد سسٔبی ٝاختٕبيی اضبز ٜوسد٘د و ٝدز تػٛیس شیس ازائٝضد ٜاست (.)Huvila, 2010:298
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ٔحّی دز خّك  ٚتسٟیٓ دا٘ص وٕه ثسیبز ٕ٘بید  ٚثسای آٖٞب دز ٔمبیس ٝثب سبیس خٛأى دیٍس «ٔصیات پبیاداز» ایدابد وٙاد (حساٗشادٜ
ثٕیٗ ٔ ٚمیٕی .)125 :1389 ،آ٘بٖ خٙجٞٝبی ٔ تّف سسٔبی ٝاختٕبيی زا دز سٝقجما ٝخابی ٔایدٙٞاد وا ٝيجابزتا٘اد اش :سابختبزی،6
زاثكٝای ٚ 7ضٙبختیًٕٔ( 8بزشاد ٜتٟساٖ ٕٞ ٚىبزاٖ.)2 :1393 ،
اِف -سبختبزی :يٙػس سبختبزی سسٔبی ٝاختٕبيی اضبز ٜث ٝاٍِٛی وّی تٕبسٞبی ثیٗ افساد دازد ،یًٙی ضٕب ثا ٝچا ٝوساب٘ی  ٚچٍ٘ٛاٝ
دستسسی دازید؛ ٟٔٓتسیٗ خٙجٞٝبی ایٗ يٙػس يجبزتا٘د اش :زٚاثف ضجىٝای ثیٗ افساد ،پیىسثٙدی ضجىٝای  ٚسبشٔبٖ ٔٙبست (لّای ِای ٚ
ٔطجىی .)130 :1385 ،ثًد سبختبزی زا ٔی تٛاٖ ثب تًداد دفًبت تًبٔالت ٚ ٚخٛد ازتجبقبت دز سساسس سّسّٔٝساتت  ٚيّٕىسد ثیٗ قسفیٗ
دز ٘هس ٌسفت (.)Whipple et al, 2015:6
ة -زاثكٝای :يٙػس زاثكٝای سسٔبی ٝاختٕبيی تٛغیف وٙٙدٛ٘ ٜيی زٚاثف ض ػی است و ٝافساد ثب یىدیٍس ث ٝدِیُ سبثم ٝتًبٔالتطابٖ
ثسلساز ٔیوٙٙدٟٓٔ .تسیٗ خٙجٞٝبی ایٗ ثًد اش سسٔبی ٝاختٕبيی يجبزتا٘د اش :ايتٕبدٙٞ ،دبزٞاب ،اِصأابت ،ا٘تهابزات ٛٞ ٚیات (خاساشی ٚ
ٕٞىبزاٖ.)164 :1391 ،
ج -ضٙبختی :يٙػس ضٙبختی سسٔبی ٝاختٕبيی اضبز ٜثٙٔ ٝبثًی دازد و ٝفسآٞوٙٙادٔ ٜهابٞس ،تًجیسٞاب ،تفسایسٞب  ٚسیساتٓٞابی ًٔاب٘ی
ٔطتسن دز ٔیبٖ ٌسٜٞٚبستٟٓٔ .تسیٗ خٙجٞٝبی ایٗ ثًد يجبزتا٘د اش :شثبٖ ،ودٞبی ٔطتسن  ٚحىبیبت ٔطتسن (يجداِٟی ٕٞ ٚىابزاٖ،
 .)79 :1391ثًد ضٙبختی ثب حدی و ٝافساد دز دز ٖٚیه ضجى ٝاختٕبيی چطٓا٘داش  ٚفٔ ٟٓطتسن زا تسٟیٓ ٔیوٙٙد ،سسٚوبز دازد (ٚیپُ
ٕٞ ٚىبزاٖ)6 :2015 ،؛ ثٙبثسایٗ ٕٞب٘ٙد ثًد زاثك ٝای ،ثًد ضٙبختی سسٔبی ٝاختٕبيی ٘یص ثب ٔبٞیت ازتجبقبت ثیٗ افاساد دز خبًٔا ٝساسٚوبز
دازد؛ أب ثسخالف ثًد زاثك ٝای ایٗ ثًد ثس ایٗ ٔٛؾٛو تٕسوص دازد و ٝآیب ایٗ وٕیت  ٚویفیت زٚاثف دازای ٔؤِفا ٝضاٙبختی ثاسای ايؿاب
است یب ٘ .ٝدٔ ٚؤِف ٝاغّی ایٗ ثًد يجبزتا٘د اش :شثبٖ  ٚودٞبی ٔطتسن (ٔیصاٖ فٟآ ٔطاتسن  ٚتٕبیاُ ثا ٝتحماك ٚنابیف ضاجىٚ )ٝ
حىبیبت (فسٔ )ًٙٞطتسن دز ٔیبٖ ايؿب (ٔدٕٛيٝای اش ٙٞدبزٞبی زفتبزی ٟ٘بدیٝٙضد( )ٜخساشی ٕٞ ٚىبزاٖ.)164-165 :1391 ،
رفتار شُريودی :زفتبز ضٟس٘ٚدی ،زفتبزی ٔٙحػسثٝفسد ،اختیبزی  ٚفسا ٚنیفٝای است و ٝدز افصایص يّٕىسد  ٚاثسث طی خبًٔٔ ٝؤثس
است  ٚثٝقٛز ٔستمیٓ یب غیسٔستمیٓ اش قسیك سیستٓ پبداش زسٕی ،سبشٔبٖدٞی ٕ٘یضٛد (حسیٙی  ٚدا٘بییفسد.)113 :1391 ،
زفتبز ضٟس٘ٚدیٔ ،دٕٛي ٝزفتبزٞبیی است و ٝخبزج اش ٔحدٚد ٜزفتبزٞبی اِصأی افساد دز ٔحیف ٔحسٛة ٔیضٛدِٚ ،ی دز ایدبد فؿبٞبی
زٚا٘ی  ٚاختٕبيی ٔكّٛة دز ٔحیف ٘مص اسبسی ٔ ٚحٛزی ثبشی ٔیوٙٙد .ایٗ زفتبزٞب دز تًبزیف اِٚی ٝثٝيٛٙاٖ زفتبزٞبیی ًٔسفایضادٜ
و ٝثٝقٛز وبُٔ اختیبزی ٞستٙد  ٚدز ٘هبْ حمٛق  ٚپبداش دز خبًٔ ٝخبیٍبٞی ثسای آٖٞب دز ٘هس ٌسفت٘ ٝطد ٜاسات (ٌاُپاسٚز  ٚزفیاى
شاد .)29 :1388 ،ٜزفتبزٞبی فسدی و ٝاختیبزی ،داٚقّجب٘ ٚ ٝآٌبٞب٘ٝا٘د  ٚدزٔدٕٛو اثس ثسیبز چطٌٓیسی ثس اثسث طی خبًٔ ٝداز٘دٙٔ .هاٛز
اش اختیبزی ثٛدٖ ایٗ است و ٝایاٗ لجیاُ زفتبزٞاب ،خاصء اِصأابت اسبسای ٘ماص  ٚضاسح ٚنیفا ٝافاساد ٕ٘ایثبضاٙد ( Chen et al,
.)2009:121
ٔف ْٟٛزفتبز ضٟس٘ٚدی زیط ٝدز ٘ٛضتبزٞبی چستسثس٘بزد ( )1938دز ٔٛزد تٕبیُ ثٕٞ ٝىبزی ٔ ٚكبًِبت وتاص  ٚوابٖ ( )1964 ٚ 1966دز
ٔٛزد يّٕىسد  ٚزفتبزٞبی خٛدخاٛش  ٚفساتاس اش ا٘تهابز دازد (خجابزی .)126 :1394 ،ثس٘ابزد ،پدیاد ٜزفتابز ضاٟس٘ٚدی زا تحات يٙاٛاٖ
«زفتبزٞبی فسا ٘مص» ٔكسح وسد .ث ٝايتمبد ٚی ،تٕبیالت فسدی خٟت تالش فًبال٘ ٝدز زاستبی دساتیبثی ثا ٝاٞاداف خبًٔا ٝؾاسٚزی
است .اش٘هس ا ،ٚایٗ تالشٞب ٘ٝتٟٙب ثبید دز خٟت دستیبثی ث ٝاٞداف خبًٔ ٝثبضٙد .ثّى ٝؾسٚزی است دز خٟت حفبنت اش خٛد خبًٔ٘ ٝیص
ٔؤثس ثبضٙد .ث صٞبی ٔ تّفی اش اید ٜثس٘بزد دز خػٛظ يٛأُ تًییٗوٙٙد ٜزفتبز ضٟس٘ٚدی دز لبِت تٕبیالت ثسای ٕٞىبزی ٔكسحضدٜ
است .ا ٚإٞیت  ٚثسخستٍی وٕهٞبی خٛدخٛش افساد و ٝدز ٔبٚزاء تًٟدات لسازدادی  ٚاختیبزات لب٘٘ٛی لاساز ٔایٌیس٘اد زا دز تجیایٗ
ٔف ْٟٛزفتبز ضٟس٘ٚدی ثیصاشپیص زٚضٗ سبخت (سجحب٘ی ٘ژاد  ٚدیٍساٖ.)25 :1389 ،
ثٛزٔٗ ٕٞ ٚىبزا٘ص ،زفتبز ضٟس٘ٚدی زا ثٝيٛٙاٖ زفتبزی و٘ ٝطبٖدٙٞد ٜتًٟد ٘سجت ث ٝسبیس افساد اش قسیك تبثًیتٚ ،فابدازی ،پیاسٚی اش
لٛا٘یٗ  ... ٚاست ،تًسیف وسدٜا٘د (سجحب٘ی٘ژاد .)42 :1389 ،اٚزٌبٖ (ًٔ )1988تمد است و ٝزفتبز ضاٟس٘ٚدی ،زفتابز فاسدی  ٚداٚقّجب٘اٝ
است ؤ ٝستمیٕبً ثٚٝسیّ٘ ٝهبْٞبی زسٕی پبداش دز سبشٔبٖ قساحی ٘طد ،ٜأب ثبایٗٚخٛد ثبيث ازتمبء اثسث طی  ٚوبزایی خبًٔٔ ٝیضٛد
(ٔحٕدی.)397 :1395 ،
وبزثسدیتسیٗ دستٝثٙدی اش اثًبد زفتبز ضٟس٘ٚدیٔ ،تًّك ث ٝاٚزٌبٖ است و ٝآٖ زا ضابُٔ اثًابدی چا٘ :ٖٛاٛودٚساتی ،آداة اختٕابيی،
ٚخداٖ وبزی٘ ،صاوت  ٚخٛإ٘سدی دا٘ست ٝاست (احٕدی  ٚفیؽآثبدیٚ .)35 :1390 ،ی ثیبٖ داضت وٞ ٝاس پاٙح ثًاد زفتابز ضاٟس٘ٚدی
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ٕٔىٗ است ٕٞصٔبٖ نٟٛز پیدا ٘ىٙٙد (اسالٔی  ٚسیبز .)58 :1386 ،دز ٔكبًِا ٝحبؾاس قجماٝثٙادی ازائاٝضاد ٚ ٜاٚزٌابٖ ٔٛزداساتفبدٜ
لسازٌسفت ٝاست.
رابطٍ رفتار شُريودی ي سرمایٍ اجتماعی :سسٔبی ٝاختٕبيی ثٚٝسیّٚ ٝخٛد زٚاثف ٘صدیه ٔیبٖ فسدی ثیٗ افاساد خبًٔا ٝضاىُ
ٔیٌیسد و ٝایٗ زٚاثف ٔیبٖ فسدی ٔی تٛا٘د ثٕٞ ٝبٖ زفتبزٞبی ضٟس٘ٚدی اضبز ٜداضت ٝثبضد .پبتٙبْ ًٔتمد اسات وا ٝزفتبزٞابیی اش لجیاُ
ٕٞىبزی ٔ ٚطبزوت و ٝتٛسف افساد ٘طبٖ دادٔ ٜیضٛد ث ٝایدبد ايتٕبدٔ ،حجت  ٚدزن ٔطتسن ٔیبٖ آٖٞب وٕاه ٕ٘اٛد ٚ ٜدز ایدابد ٚ
ازتمبء سسٔبی ٝاختٕبيی ٔؤثس است؛ ثٙبثسایٗ چٙیٗ زفتبزٞبی اختٕبيی ٔحٛزی وبٔالً ٔطبث ٝثب «زفتبزٞبی ضٟس٘ٚدی» دز خبًٔ ٝاست واٝ
ثٙٔٝصِ ٝزفتبزٞبی افساد وٚ ٝزای اِصأبت ٘مص آٖٞب لساز ٔیٌیسد  ٚثٝقٛز ٔستمیٓ یب آضىبز تٛسف سیستٓ پبداش زسٕی تطا یع دادٜ
ٕ٘یضٛد  ٚوبزوسد خبًٔ ٝزا تسٟیُ ٔیوٙد ،تًسیف ٔیٌسدد .دزست ٕٞبٖقٛز و ٝوبزوٙبٖ سبشٔب٘ی خٛة ٔیتٛا٘ٙاد ثا ٝایدابد ساسٔبیٝ
اختٕبيی دز سبشٔبٖ وٕه ٕ٘بیٙد« ،ضٟس٘ٚداٖ خٛة» دز یه اختٕابو ٘یاص ثا ٝایدابد ساسٔبی ٝاختٕابيی ،دز ٖٚآٖ وٕاه ٔایٕ٘بیٙاد
(سجحب٘ی٘ژاد ٕٞ ٚىبزاٖ .)105-106 :1389 ،ضبیبٖذوس است و ٝسسٔبی ٝاختٕبيی شٔیٝٙسبش ٕٞدِیٕٞ ،ىبزیٛ٘ ،ودٚساتیٚ ،فابدازی ٚ
ٚخداٖ دز ش٘دٌی اختٕبيی اش خب٘ت افساد خبًٔٔ ٝحّی است.
ثب تٛخ ٝث ٝثسزسی ٔجب٘ی ٘هسی ٔ ٚكبًِبت ا٘دبْضد ٜدز خػٛظ سسٔبی ٝاختٕبيی  ٚزفتبز ضٟس٘ٚدیٔ ،دَ ٔفٟٔٛی تحمیك ضىُ
ٌسفتٔ .فبٞیٓ يّٕیبتی تحمیك حبؾس دز خد 1 َٚازائٝضد ٜاست.
ضجىٝ

٘ٛودٚستی

ثًد سبختبزی

زٚاثف

ٚخداٖ

ازششٞب

زفتبزٔدازی

فٔ ٟٓتمبثُ
ثًد ازتجبقی

ايتٕبد
تًٟد

تػٛیس ٔ -2دَ ٔفٟٔٛی تحمیك
ٔف ْٟٛيّٕیبتی
٘ٛودٚستی

4

زفتبز ٔدازی
(٘صاوت)

1

ثًد سبختبزی

2
3

سسٔبی ٝاختٕبيی

5

آداة اختٕبيی

ثًد ازتجبقی
ثًد ضٙبختی

تًسیف
ث ٝحبِتی ٌفتٔ ٝیضٛد و ٝافساد ث ٝدیٍساٖ (ٕٞىبزاٖ) وٕه ٔیوٙٙد.
افساد ٘مص خٛد زا ثٝخٛثی  ٚثیطتس اش وٕتسیٗ ٔیصاٖ ٚنیفٛٔ ٝزد ٘یبشضبٖ ا٘دبْ ٔی دٙٞد .زفتبزٞبیی و ٝفساتس اش اِصأبت
تًییٗضد ٜدز ٔحیف است.
٘طبٖدٙٞد ٜتحُٕپریسی  ٚيدْ ضىبیت  ٌّٝ ٚاست.
ثیبٍ٘س اختٙبة اش ٚازد ٕ٘ٛدٖ خسبزت است .دزثبز ٜا٘دیطیدٖ زاخى ث ٝایٗ أس است و ٝچٍ ٝ٘ٛالدأبت فسد ثس دیٍساٖ تأثیس
ٔیٌرازد .ضبُٔ تٕبْ دٚزا٘دیطیٞبیی است و ٝاش قسف فسد ثٙٔٝهٛز خٌّٛیسی اش ٚلٛو ٔطىالت دز ازتجبـ ثب دیٍساٖ ،غٛزت
ٔیٌیس٘د.
ضبُٔ زفتبزٞبیی اش لجیُ حؿٛز دز فًبِیتٞبی فٛقثس٘بٔ ٚ ٝاؾبفی ،آٖ ٓٞشٔب٘ی و ٝایٗ حؿٛز الشْ ٘جبضد ،حٕبیت اش تٛسًٚ ٝ
تغییسات ازائٝضد ٜتٛسف ٔدیساٖ  ٚتٕبیُ ثٔ ٝكبًِ ٝوتبةٔ ،دالت  ٚافصایص اقاليبت ئٕٛی  ٚإٞیت دادٖ ث٘ ٝػت پٛستس ٚ
اقاليی ٝدز ٔحّ ٝثسای آٌبٞی دیٍساٖ ٔیضٛد.
ٚؾًیت غیسض ػی پی٘ٛدٞبی ثیٗ افساد یب ٚاحدٞب زا تٛغیف ٔیوٙد .دز حمیمت ث ٝاٍِٛی وّی ازتجبقبت ثیٗ ايؿب اضبز ٜدازد.
ایٗ ثًد ضبُٔ ٔتغیس ضجى ٚ ٝزٚاثف است.
ا٘ٛاو زٚاثف ض ػی و ٝافساد ثب ٕٞدیٍس ،ثٚٝاسك ٝتبزی ی اش تًبٔالت ٌستسش داد ٜاست  ٚثس زٚاثف خبغی ٕٞچ ٖٛاحتساْ ٚ
زفبلت و ٝزفتبز افساد زا تحت تأثیس لساز ٔیدٞد ،تٕسوص دازدٔ .تغیسٞبی تأثیسٌراز دز ایٗ ثًد فٔ ٟٓتمبثُ ،ايتٕبد  ٚتًٟد ٞستٙد.
ثٙٔ ٝبثًی و ٝفسآٞوٙٙدٔ ٜهبٞس ،تفبسیس  ٚسیستٓ ًٔب٘ی ٔطتسن دز ٔیبٖ قسفیٗ است ،اضبز ٜدازد .ایٗ ثًد ضبُٔ دٔ ٚتغیس
ٕٞىبزی  ٚازشش است.
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3

خٛإ٘سدی

زفتبز ضٟس٘ٚدی

2

ٚخداٖ وبزی

خدٔ -1 َٚفبٞیٓ يّٕیبتی تحمیك

شماره بیستوسوم /سال ششم /بهار 1397

زدیف
1

ٔؤِفٝ

آداة اختٕبيی

مطالعات محیطی هفت حصار

ٕٞىبزی

ثًد ضٙبختی

سرمایٍ
اجتماعی

رفتار
شُريودی

خٛإ٘سدی

علیرضا عبدالهزاده فرد

ومًوٍ مًردی

ٔٙكم ٝیه ضٟسدازی ضیساش ثب ٔسبحت ٞ 4070ىتبز؛ لّت تدبزی -ادازی ،ثٟداضتی ،دزٔب٘ی ،آٔٛشضی  ٚفسٍٙٞای ضاٟس  ٚشیسسیساتٕی
تًییٗوٙٙد ٜدز ٔدٕٛي ٝشیسسیستٓٞبی ضٟس ضیساش استٌ .ستسدٌی ایٗ ٔٙكم ٚ ٝتمدْ  ٚتأخس شٔب٘ی دز سبخت  ٚضىٌُیسی ث صٞبی
ٔ تّف آٖ ثبيث ضد ٜؤ ٝدٕٛيٝای اش ثبفتٞبی خدید ضكس٘دی دز وٙبز ثبفتٞبی لدیٕی  ٚفطسد ٜثٚ ٝخٛد آیٙد .دٔ ٚحّ ٝاثیٛزدی ٚ
وٛی دا٘طٍبٙٔ ٜكمٔ ٝكبًِبتی پژٞٚص حبؾس ٔیثبضٙد .ایٗ دٔ ٚحّ ٝدز يیٗ ٔدبٚز ثٛدٖ ثِ ٝحبل سابختبز وبِجادی  ٚثبفات اختٕابيی
ثبٔ ٓٞتفبٚت ٞستٙدٔ .حّ ٝاثیٛزدی و ٝدز اٚایُ د 20 ٝٞضىٌُسفت ٝدازای ثبفت ازٌب٘یاه ٘ ٚیٕا ٝازٌب٘یاه اسات  ٚخًٕیتای ًٔابدَ
٘ 10272فس زا دز ٚسًت ٞ 133ىتبز خبیداد ٜاست؛ ایٗ دز حبِی است ؤ ٝحّ ٝوٛی دا٘طٍب ٜدز ازاؾای دا٘طاٍب ٜضایساش دز ٔحادٚدٜ
پیٛست ٝثب ٔحّ ٝاثیٛزدی ثب ٚسًت ٞ 29ىتبز ثب خًٕیت ٘ 7049فس  ٚدز د 70 ٝٞضىُ ٌسفت  ٚاش سبختبز وبِجدی ٙٞدسی تجًیت ٔیوٙد.

مطالعات محیطی هفت حصار

ريش تحقیق

شماره بیستوسوم /سال ششم /بهار 1397

ٕ٘سٌٜرازی قیف ِیىست
پسسطٙبٔ ٝسسٔبی ٝاختٕبيی

وبٔالً ٔٛافمٓ
5
5
1

ٔٛافمٓ
4
4
2

ثی٘هس
3
3
3

ٔ بِف
2
2
4

وبٔالً ٔ بِفٓ
1
1
5

ثب تٛخ ٝثٔ ٝط ع ثٛدٖ حدٓ خبًٔ ٝاش فسٌٕٔٝ٘ٛ٘ َٛیسی قجمٝثٙدی استفبد ٜضد تب ايتجبز آٔبزی حبغُ ضٛد .ثسای دستیبثی ث ٝایٗ
ايتجبز اش ٌٕ٘ٝ٘ٛیسی قجمٝثٙدیضد ٜوٛوساٖ استفبد ٜضد.
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اثصاز ٔٛزداستفبد ٜثسای خٕىآٚزی دادٜٞب دز ایٗ تحمیك پسسطٙبٔٔ ٝحمك سبخت ٝاست ،ایٗ پسسطٙبٔ ٝثٚٝسایّ ٝضابخعسابشی ٔفابٞیٓ
ثىبز ثسد ٜضد ٜدز ادثیبت ٘هسی پژٞٚطی  ٚثسٌسفت ٝاش پسسطٙبٔٞٝبی استب٘دازد ٔٛخٛد دز شٔی ٝٙپژٞٚص قساحیضاد ٜاسات .پسسطاٙبٔٝ
زفتبز ضٟس٘ٚدی ثسٌسفت ٝاش پسسطٙبٔ ٝاٚزٌبٖ  ٚوب٘ٛوسی دز لبِت ٌٛ 15ی ٝدزثسٌیس٘د ٜاثًبد (٘ٛودٚستیٚ ،خداٖ ،خٛإ٘سدی ،زفتبز ٔد٘ی،
ادة ٔ ٚالحه )ٝاست .پسسطٙبٔ ٝسسٔبی ٝاختٕبيی ثس اسبس پسسطٙبٔ٘ ٝبٞبپیت ٌٛ ٚضبَ ضبُٔ ٌٛ 28ی ٝاست .ایٗ پسسطٙبٔ ٝدز لبِات
 7خسدٔ ٜمیبس ضجىٞٝب ،ايتٕبدٕٞ ،ىبزی ،فٔ ٟٓتمبثُ ،زٚاثف ،ازششٞب  ٚتًٟد ،سسٔبی ٝاختٕبيی زا دز سا ٝثًاد سابختبزی ،زاثكاٝای ٚ
ضٙبختی ٔٛزدسٙدص لساز ٔیدٞدٌٛ .یٞٝبی ٞس د ٚپسسطٙبٔ ٝثس اسبس ٔمیبس پٙح ٌصیٝٙای ِیىست تٙهیٓضد ٜاست (خد .)2 َٚضایٜٛ
ٕ٘سٌٜرازی دز  4سؤاَ اش پسسطٙبٔ ٝضٟس٘ٚدی ًٔىٛس است .ثسای ثٝدست آٚزدٖ أتیبش ٔسثٛـ ثٞ ٝس ثًدٔ ،دٕاٛو أتیابشات ساؤاالت
ٔسثٛـ ث ٝآٖ ثًد زا ثب  ٓٞخٕى ٕ٘ٛدیٓ.
خد -2 َٚضیٕ٘ ٜٛسٌٜرازی قیف ِیىست ٔٛزداستفبدٜ

پسسطٙبٔ ٝزفتبز ضٟس٘ٚدی

10
10

تػٛیس ٛٔ -3لًیت ٔحّٞٝبی ٔٛزدٔكبًِٝ

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ارتقاء رفتار شهروندی ساکنین محلههای شهری (مطالعه موردی :محله ابیوردی و کوی دانشگاه ،شیراز)

ضٕبزٔ ٜحّٝ
اثیٛزدی
وٛی دا٘طٍبٜ

خًٕیت
10272
7049

خد -3 َٚثسآٚزد حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثس اسبس فسٔ َٛوٛوساٖ
تًداد ٕ٘ ٝ٘ٛثس اسبس فسٔ َٛوٛوساٖ
370
364
(ثبشٍ٘سی قسح تفػیّی ٔٙكم ٝیه ضیساش)

تًداد ٕ٘ ٝ٘ٛدز پژٞٚص حبؾس
375
375

0.71
-

0.76
0.71
0.67
0.58
0.66

0.79
-

0.86
-
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سسٔبی ٝاختٕبيی ()SC
ٕٞىبزی
ثًد ضٙبختی
ازششٞب
فٔ ٟٓتمبثُ
ايتٕبد
ثًد ازتجبقی
تًٟد
ضجىٝ
ثًد سبختبزی
زٚاثف
زفتبز ضٟس٘ٚدی ()CB
٘ٛودٚستی
ٚخداٖ
خٛإ٘سدی
زفتبزٔدازی
آداة اختٕبيی

ؾسیت پبیبیی آِفبی
وس٘ٚجبخ
0.80
-

شماره بیستوسوم /سال ششم /بهار 1397

ٔتغیسٞبی پژٞٚص

خد -4 َٚزٚایی ٍٕٞسا  ٚپبیبیی اثصاز ا٘داشٌٜیسی
ؾسیت ٔیبٍ٘یٗ ٚازیب٘س
ؾسیت پبیبیی ٔسوت ()CR
ثبزٞبی يبّٔی
است ساجضد)AVE( ٜ
Pc>0.7
0.75
0.62
0.66
0.68
0.76
0.78
0.52
0.54
0.50
-

مطالعات محیطی هفت حصار

ثًد اش تٙهیٓ پسسطٙبٔ ٝاِٚی ، ٝآشٔٔ ٖٛمدٔبتی ا٘دبْ ضد تب ايتجبز  ٚلبثّیت ايتٕبد آٖ ثسزسی ضٛد .ثسای تبئید زٚایی اثصاز ا٘اداشٌٜیاسی اش
سٛ٘ ٝو زٚایی ٔحتٛایی ،9زٚایی ٍٕٞسا ٚ 10زٚایی سبش ٜاستفبد ٜضد .زٚایی ٔحتٛایی ثٚٝسیّ ٝاقٕیٙابٖ اش سابشٌبزی ثایٗ ضابخعٞابی
ا٘داشٌٜیسی  ٚادثیبت ٔٛخٛد ایدبدضد ٜاست .زٚایی ٍٕٞسا ث ٝایٗ اغُ ثسٔیٌسدد و ٝضابخعٞابی ٞاس سابش ٜثاب یىادیٍس ٕٞجساتٍی
ٔیب٘ٝای داضت ٝثبضٙد (خد .)3 َٚقجك ٌفتًٔ ،Fornell & Larcker ٝیبز زٚایی ٍٕٞسا ثٛدٖ ایٗ اسات وأ ٝیابٍ٘یٗ ٚازیاب٘سٞابی
خسٚخی 11ثیطتس اش  0.5ثبضدٕٞ .)Choua & Chen, 2009( .چٙیٗ دز ایاٗ پاژٞٚص خٟات تًٕایٓ پبیابیی پسسطاٙبٔ ٝاش دًٔ ٚیابز
(ؾسیت آِفبی وس٘ٚجبخ ٚ 12ؾسیت پبیبیی ٔسوت )13ثس قجك ٘هس  Fornell & Larckerاستفبد ٜضد .ؾاسایت آِفابی وس٘ٚجابخ تٕابٔی
ٔتغیسٞب دز ایٗ پژٞٚص اش حدالُ ٔمداز ( )0.7ثیطتس ثٛد .پبیبیی ٔسوت ثسخالف آِفبی وس٘ٚجبخ و ٝثٝقاٛز ؾإٙی فاسؼ ٔایوٙاد ٞاس
ضبخع ٚشٖ یىسب٘ی دازدٔ ،تىی ثس ثبزٞبی يبّٔی 14حمیمی ٞس سبش ٜاست ،ثٙبثسایٗ ًٔیبز ثٟتسی زا ثسای پبیبیی ازائٔ ٝایدٞاد .پبیابیی
ٔسوت ثبید ٔمدازی ثیص اش  0.7زا ث ٝدست آٚزد تب ثیبٍ٘س ثجبت دز٘ٚی سبش ٜثبضد (اوجاسی ٕٞ ٚىابزاٖ .)85 :1392 ،دز خاد٘ 4 َٚتابیح
پبیبیی  ٚزٚایی اثصاز سٙدص ثٝقٛز وبُٔ آٚزد ٜضد ٜاست.
ثٙٔٝهٛز سٙدص ايتجبز سبشٜای اش تحّیُ يبّٔی اوتطبفی استفبد ٜضد .ضبخع وفبیت داد ٜیب  KMOوٛچه ثاٛدٖ ٕٞجساتٍی خصئای
ثیٗ ٔتغیسٞب زا ثسزسی ٔیوٙد ٔ ٚط ع ٔیسبشد آیب ٚازیب٘س ٔتغیسٞبی تحمیك ،تحت تأثیس ٚازیب٘س ٔطتسن ثسخی يبُٔٞبی پٟٙاب٘ی
 ٚاسبسی است یب خیس .ایٗ ضبخع دز فبغّ ٝثیٗ غفس  ٚیه لساز دازد .اٌس ٔمداز ضبخع ٘صدیه ث ٝیه ثبضاد (حادالُ  )0.6دادٜٞابی
ٔٛزد٘هس ثسای تحّیُ يبّٔی ٔٙبست ٞستٙد .ثسای ٔتغیس ٚاثست ٝیًٙی زفتبز ضٟس٘ٚدی ثب ضبخع  KMOثساثس ثب ٘ 0.7طبٖدٙٞد ٜايتجابز
سبشٔ ٜیصاٖ زفتبز ضٟس٘ٚدی است .تحّیُ يبّٔی ثسای ٔتغیس ٔستمُ یًٙی سسٔبی ٝاختٕبيی ثب ضبخع  KMOثساثس ثب ٘ 0.65طبٖدٙٞدٜ
ايتجبز سبشٔ ٜیصاٖ سسٔبی ٝاختٕبيی استٔ .یصاٖ ًٔٙبدازی آشٔ ٖٛثبزتّت ثسای زفتبز ضٟس٘ٚدی  ٚساسٔبی ٝاختٕابيی وٛچاهتاس اش 0.05
( )0.000ث ٝدست آٔد و٘ ٝطبٖ ٔیدٞد تحّیُ يبّٔی ثسای ضٙبسبیی سبختبز ٔدَ ٔٙبست است .ثساسابس ٔكبِات يٙاٛاٖضاد٘ ٚ ٜتابیح
ازائٝضد ٜدز خد٘ 4 َٚطبٖدٙٞد ٜآٖ است و ٝاثصاز ا٘داشٌٜیسی اش زٚایی (ٔحتٛاییٍٕٞ ،سا ،سبشٜای)  ٚپبیبیی (ثبز يبّٔی ،ؾاسیت پبیابیی
ٔسوت  ٚؾسیت آِفبی وس٘ٚجبخ) ٔٙبست ثسخٛزداز است.

علیرضا عبدالهزاده فرد

دز ایٗ تحّیُ ،ثب استفبد ٜاش ٘سْافصاز ِیصزَ  ٚ 15 8.8آٔٛس 16ثٔ ٝدَسبشی ًٔبدِ ٝسبختبزی ثسای آشٔٔ ٖٛدَ زاثك ٝسسٔبی ٝاختٕابيی ٚ
زفتبز ضٟس٘ٚدی پسداختٝضد ٜاست .دز ایٗ زٚش اش تحّیُ ٔسیس  ٚتحّیُ يبّٔی تبئیدی ثٝقٛز ٕٞصٔبٖ استفبدٜضد ٜاست .تٕسوص اغاّی
ایٗ تىٙیه ثس زٚی ٔتغیسٞبی پٟٙبٖ است و ٝتٛسف ضبخعٞبی ا٘داشٜپریس ٔ ٚتغیسٞبی آضىبز تًسیف ٔیض٘ٛد .ثب استفبد ٜاش ایٗ زٚش
ٔی تٛاٖ زٚاثف يّت ًِّٛٔ ٚی ٔیبٖ ٔتغیسٞبیی و ٝثٝقٛز ٔستمیٓ لبثُٔطبٞد٘ ٜیساتٙد ،ثاب تٛخا ٝثا ٝخكبٞاب اساتٙتبج ٕ٘اٛدٔ ٚ ٜیاصاٖ
ٕٞجستٍی  ٚضدت اثسٌرازی ٞس یه زا ثس دیٍسی ٔٛزد تدصیٚٝتحّیُ لساز داد .تحّیُ يبّٔی تبئیدی (آشٔ ٖٛفسؾی )ٝتًییٗ ٔیوٙد واٝ
دادٜٞب ثب یه سبختبز يبّٔی ًٔیٗ (و ٝدز فسؾی ٝآٔدٕٞ )ٜبًٙٞا٘د یب ٘ ٚ ٝدز تحّیُ ٔسیس ؾسایت ثتب ٔطا ع ٔایضا٘ٛد .دز حمیمات
ٔدَ ًٔبدالت سبختبزی ،یه سبختبز يّی خبظ ثیٗ ٔدٕٛيٝای اش سبشٜٞبی غیسلبثُ ٔطبٞد ٜاست.

بحث ي یافتٍَا

مطالعات محیطی هفت حصار

خد -5 َٚضبخعٞبی ثساش٘دٌی ٔدَ پژٞٚص
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ضبخع ثساشش

ٔمبدیس استب٘دازد خٟت ثساش٘دٌی ٔدَ

RMSEA
NFI
CFI
RMR
GFI
AGFI

وٛچهتس اش 0.1
ثصزيتس اش 0.9
ثصزيتس اش 0.9
ٞس چ ٝث ٝغفس ٘صدیهتس ثبضد.
ثیٗ غفس  ٚیه (ثساثس یب ثصزيتس اش )0.9
ثیٗ غفس  ٚیه (ثساثس یب ثصزيتس اش )0.9

ٔمبدیس ثسآٚزد ضدٜ
وٛی دا٘طٍب ٜضیساش
ٔحّ ٝاثیٛزدی
0.06
0.04
0.91
0.95
0.90
0.95
0.05
0.045
0.92
0.96
0.91
0.94

٘تبیح تحّیُ ًٔبدالت سبختبزی دز تػٛیسٞبی  4 ٚ 3ازائٝضدٜا٘دٕٞ .بٖقٛز و ٝدز تػٛیس  3دیدٔ ٜیضٛد ،زاثك ٝثیٗ سسٔبی ٝاختٕبيی ٚ
زفتبز ضٟس٘ٚدی زاثكٝای ٔثجت ٘ ٚسجتبً لٛی است ( )Beta= +0.58ثٝدستآٔد ٜاست .دزٚالى ٕٞبٖ ضیتخف است و ٝدز ًٔبدِٝ
زٌسسی ٖٛاستب٘دازد استفبدٔ ٜیضٛد .ایٗ ٔمداز ٔیتٛا٘د ثیٗ غفس  ٚیه ٔتغیس ثبضد .يدد غفس ٘طبٖدٙٞد ٜيدْ ازتجبـ  ٚيدد ٘ 1طبٖدٙٞدٜ
ٕٞجستٍی وبُٔ است .قجك ایٗ ٔدَ زفتبز ضٟس٘ٚدی تبثًی اش ؾسیت  Betaدز ٔیصاٖ سسٔبی ٝاختٕبيی است .ث ٝایٗ ًٔٙب و ٝثب افصایص
ٞس ٚاحد سسٔبی ٝاختٕبيی ،زفتبز ضٟس٘ٚدی ثٔ ٝیصاٖ  0.58ازتمبء ٔییبثد .ايداد لسازٌسفت ٝثس زٚی خفٞبی ٔتػُ ثٔ ٝتغیسٞبی ٔىٖٛٙ
٘طبٖدٙٞد ٜثبز يبّٔی ٞس ٔتغیس ثب يبُٔ ٔى ٖٛٙاست و ٝثساسبس ٕٞجستٍی ٞس ٔتغیس ثب سبیس ٔتغیسٞب ث ٝدست ٔیآید .ایٗ آٔبزٞب
٘طبٖدٙٞد ٜسٞ ٟٓس ٔتغیس دز تطىیُ ٔتغیس ٔى ٖٛٙاست .دز افصایص یه ٚاحدی سسٔبی ٝاختٕبيی ثًدٞبی ازتجبقی ،ضٙبختی  ٚسبختبزی
س ٟٓداز٘د .س ٟٓثًد ازتجبقی اش سسٔبی ٝاختٕبيی  ،0.88ثًد ضٙبختی  ٚ 0.72ثًد سبختبزی  0.64است .ثًد ازتجبقی ثٝيٛٙاٖ ٟٔٓتسیٗ ثًد
سسٔبی ٝاختٕبيی اش ٔتغیسٞبی ايتٕبد ( ،)0.81فٔ ٟٓتمبثُ ( ٚ )0.70تًٟد ( )0.64تطىیُضد ٜاستٔ .تغیسٞبی ٕٞىبزی ( ٚ )0.61ازشش
( )0.58ثًد ضٙبختی سسٔبی ٝاختٕبيی زا تطىیُ ٔیدٙٞدٔ .تغیسٞبی زٚاثف ( ٚ )0.55ضجى٘ )0.43( ٝیص ثًد سبختبزی سسٔبی ٝاختٕبيی زا
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دز ایٗ پژٞٚص اش زٚش تحّیُ يبّٔی تبئیدی ثسای آشٔٔ ٖٛدَ ا٘داشٌٜیسی  ٚتحّیُ ٔسیس ثسای ٔسدُ ٕ٘ٛدٖ ٔدَ سبختبزی پاژٞٚص
استفبد ٜضد .پس اش زسٓ ٔدَ تحّیّی تحمیك ثساسبس دادٜٞب تٛسف ثس٘بٔ path diagram ٝثب اخسای ثس٘بٔ ٝپسِیس اش ٘سْافصاز ِیصزَ
ٔدَ ا٘داشٌٜیسی ثٝدستآٔد ٜاست و ٝدز ایٗ ٔدَ ثب استفبد ٜاش ؾسایت  ٚ Bاستفبد ٜاش آشٔ T ٖٛفسؾیٞٝب ٔٛزد آشٔا ٖٛلسازٌسفتاٝا٘اد.
ؾٕٙبً ضبخعٞبی ثساش٘دٌی ٔدَ ٘یص ثٝقٛز خٛدوبز ثب اخسای ثس٘بٔ ٝپسِیس ثسای ٔدَ ٔٛزد٘هس ٔحبسجٝضد ٜاست .یىای اش ٟٔآتاسیٗ
ضبخعٞبی ٘یىٛیی ثساشش ٔدَ  17RMSEAاست .ایٗ ضبخع تًییٗ ٔیوٙد ؤ ٝدَ تب حد تٛا٘ستٔ ٝبتسیس ٚازیب٘س -وٚٛازیب٘س
خبًٔ ٝزا ثساشش دٞد .ایٗ ٔدَ دز ضسایف یىسبٖ ٔدِی زا ا٘ت بة ٔیوٙد و ٝتًداد وٕتسی پبزأتس داضت ٝثبضد .اٌس ٔیاصاٖ RMSEA
وٛچهتس یب ٔسبٚی  0.05ثبضد ثًٙٔ ٝبی ثساشش ثسیبز خٛة ٔدَ ،اٌس ثیٗ  0.05تب  ٚ 0.1یاب ٔسابٚی  0.1ثبضاد ٘طابٖدٙٞاد ٜثاساشش
لبثُلجٔ َٛدَ (ثساشش خٛة)  ٚاٌس ایٗ ٔیصاٖ ثیطتس اش  0.1ثبضد ٘طبٖدٙٞد ٜثساشش ؾًیف ٔدَ اساتٕٞ .ابٌٖ٘ٛا ٝوا ٝدز خاد5 َٚ
ٔالحهٔ ٝیضٛد ،ضبخعٞبی ٔیصاٖ ا٘كجبق یب ٘یىٛیی ثساشش دز سكح لبثُ لجِٛی لساز داز٘دٔ .یصاٖ  RMSEAثسای ٔحّ ٝاثیاٛزدی
دز سكح ثساشش ثسیبز خٛة  ٚثسای ٔحّ ٝوٛی دا٘طٍب ٜضیساش دز ساكح لبثاُلجا َٛلاساز دازد وا٘ ٝطابٖ ٔایدٞاد تػاٛیس ثبلیٕب٘ادٜ
استب٘دازدضد٘ ٜیص اش ثساشش خٛثی ثسخٛزداز است .ثٙٔٝهٛز ثسزسای خاٛثی ثاساشش ٔادَ پیطاٟٙبدی ياال ٜٚثاس ضابخع ،RMSEA
ضبخعٞبی دیٍسی ٘یص ٔٛزدتٛخ ٝلساز ٌسفتٙد و ٝاشخّٕ ٝآٖٞب ٔیتٛاٖ ث ٝضبخع ( )CFIاضبزٕٛ٘ ٜد ؤ ٝیصاٖ آٖ ٘طبٖ ٔیدٞد ٔدَ
دازای ثساشش ٘سجتبً خٛثی است.

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ارتقاء رفتار شهروندی ساکنین محلههای شهری (مطالعه موردی :محله ابیوردی و کوی دانشگاه ،شیراز)

ٔیسبش٘د .اش ٔیبٖ ٔتغیسٞبی تطىیُدٙٞد ٜسسٔبی ٝاختٕبيی ،ثًد ازتجبقی ثیطتسیٗ ٕٞجستٍی زا ثب سسٔبی ٝاختٕبيی دازد .اش ٔیبٖ ٔتغیسٞبی
تطىیُدٙٞد ٜثًد ازتجبقی ،ايتٕبد ثیطتسیٗ ٕٞجستٍی زا ثب ثًد ازتجبقی دازد .افصایص ايتٕبد  ٚثٚٝاسك ٝآٖ افصایص ٔیصاٖ ثًد ازتجبقی
٘طبٖدٙٞد ٜافصایص سسٔبی ٝاختٕبيی  ٚدز٘تید ٝآٖ ازتمبء زفتبز ضٟس٘ٚدی استٔ .تغیسٞبی ٘ٛودٚستی ٚ ٚخداٖ ثیطتسیٗ تأثیس زا اش تغییس
سسٔبی ٝاختٕبيی ٔیپریس٘د .سسٔبیٌٝرازی دز حٛش ٜايتٕبد دز ٔحّ ٝاثیٛزدی ٔیتٛا٘د تأثیس ثیطتسی ثس ازتمبء زفتبز ضٟس٘ٚدی ثٍرازد.
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ٕٞبٖقٛز و ٝدز تػٛیس ضٕبز 4 ٜدیدٔ ٜیضٛد ،زاثك ٝثیٗ سسٔبی ٝاختٕبيی  ٚزفتبز ضٟس٘ٚدی زاثكٝای ٔثجت ٘ ٚسجتبً لٛی است
( )Beta= +0.51ثٝدستآٔد ،ٜدزٚالى ٕٞبٖ ضیتخف است و ٝدز ًٔبدِ ٝزٌسسی ٖٛاستب٘دازد استفبدٔ ٜیضٛد .ایٗ ٔمداز ٔیتٛا٘د ثیٗ
غفس  ٚیه ٔتغیس ثبضد .يدد غفس ٘طبٖدٙٞد ٜيدْ ازتجبـ  ٚيدد ٘ 1طبٖدٙٞدٕٞ ٜجستٍی وبُٔ است .قجك ایٗ ٔدَ زفتبز ضٟس٘ٚدی
تبثًی اش ؾسیت  Betaدز ٔیصاٖ سسٔبی ٝاختٕبيی است .ث ٝایٗ ًٔٙب و ٝثب افصایص ٞس ٚاحد سسٔبی ٝاختٕبيی ،زفتبز ضٟس٘ٚدی ثٔ ٝیصاٖ
 0.51ازتمبء ٔییبثد .ايداد لسازٌسفت ٝثس زٚی خفٞبی ٔتػُ ثٔ ٝتغیسٞبی ٔى٘ ٖٛٙطبٖدٙٞد ٜثبز يبّٔی ٞس ٔتغیس ثب يبُٔ ٔى ٖٛٙاست
و ٝثساسبس ٕٞجستٍی ٞس ٔتغیس ثب سبیس ٔتغیسٞب ث ٝدست ٔیآید .ایٗ آٔبزٞب ٘طبٖدٙٞد ٜسٞ ٟٓس ٔتغیس دز تطىیُ ٔتغیس ٔى ٖٛٙاست.
دز افصایص یه ٚاحدی سسٔبی ٝاختٕبيی ثًدٞبی ازتجبقی ،ضٙبختی  ٚسبختبزی س ٟٓداز٘د .س ٟٓثًد سبختبزی اش سسٔبی ٝاختٕبيی ،0.91
ثًد ضٙبختی  ٚ 0.85ثًد ازتجبقی  0.55است .ثًد سبختبزی ثٝيٛٙاٖ ٟٔٓتسیٗ ثًد سسٔبی ٝاختٕبيی اش ٔتغیسٞبی زٚاثف ( ٚ )0.76ضجىٝ
( )0.88تطىیُضد ٜاستٔ .تغیسٞبی ٕٞىبزی ( ٚ )0.61ازشش ( )0.25ثًد ضٙبختی سسٔبی ٝاختٕبيی زا تطىیُ ٔیدٙٞدٔ .تغیسٞبی
ايتٕبد ( ،)0.38فٔ ٟٓتمبثُ ( ٚ )0.67تًٟد (٘ )0.29یص ثًد ازتجبقی سسٔبی ٝاختٕبيی زا ٔیسبش٘د .اش ٔیبٖ ٔتغیسٞبی تطىیُدٙٞد ٜسسٔبیٝ
اختٕبيی ،ثًد سبختبزی ثیطتسیٗ ٕٞجستٍی زا ثب سسٔبی ٝاختٕبيی دازد .اش ٔیبٖ ٔتغیسٞبی تطىیُدٙٞد ٜثًد سبختبزی ،ضجى ٝثیطتسیٗ
ٕٞجستٍی زا ثب ثًد سبختبزی دازد .افصایص ضجى ٚ ٝثٚٝاسك ٝآٖ افصایص ٔیصاٖ ثًد سبختبزی ٘طبٖدٙٞد ٜافصایص سسٔبی ٝاختٕبيی ٚ
دز٘تید ٝآٖ ازتمبء زفتبز ضٟس٘ٚدی ٔیثبضد .زفتبزٔدازی  ٚآداة اختٕبيی ثیطتسیٗ تأثیس زا اش تغییس سسٔبی ٝاختٕبيی ٔیپریس٘د.
سسٔبیٌٝرازی دز حٛش ٜضجى ٝدز ٔحّ ٝوٛی دا٘طٍبٔ ٜیتٛا٘د تأثیس ثیطتسی ثس ازتمبء زفتبز ضٟس٘ٚدی ثٍرازد.
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سسٔبی ٝاختٕبيی ٔدٕٛيٝای اش ٔٙبثى  ٚذخبیس ازشضٕٙدی است و ٝثٝغٛزت ثبِم ٜٛدز زٚاثف اختٕبيی ٌسٜٞٚبی ٘ ستیٗ  ٚثب٘ٛی ٚخٛد دازد،
ثسخی اش ایٗ ذخبیس يجبزتا٘د اش :غدالت ،اقٕیٙبٖ  ٚايتٕبدٕٞ ،دزدی  ٚفداوبزی .سسٔبی ٝاختٕبيی ثٚٝاسك ٝایٗ ٔٙبثى ث ٝافساد دززسیدٖ ثٝ
اٞداف ٔطتسوطبٖ یبزی ٔیزسب٘د .ثٚٝالى سسٔبی ٝاختٕبيی ثٔٝثبث ٝچسجی است ؤ ٝیبٖ ا٘ٛاو سسٔبیٞٝب چسجٙدٌی الشْ ایدبد وسدٚ ٜ
دزغٛزتیو ٝایٗ چسجٙدٌی خبغیت خٛد زا اش دست ثدٞد ،لكًبً سبیس سسٔبیٞٝب دچبز ٘مػبٖ ضدٟ٘ ٚ ٜبیتبً ٔٛخت يمتٔب٘دٌی  ٚيدْ زضد ٚ
تٛسًٙٔ ٝبست دز ٔیبٖ ٌسٜٞٚب  ٚخٛأى خٛاٞد ضد٘ .مص ٔؤثس  ٚثی٘هیس ایٗ ٔف ْٟٛدز سبختبز زٚاثف ثیٗ افساد ٌ ٚسٜٞٚب دز اختٕبو؛ وبزوسد آٖ
دز تسٟیُ دستیبثی ث٘ ٝتبیح سٛدٔٙدی ٕٞچٕٞ ٖٛىبزی دز ٘یُ ثٙٔ ٝفًت ئٕٛی  ٚتسٟیُ وٙص خًٕی  ٚثبشدٜٞبی آٖ ٕٞچٌ ٖٛستسش
ٔطبزوت ،ايتٕبد ،تسٟیٓ دا٘ص ،أٙیت  ٚوبٞص ثصٞىبزی ،سسٔبی ٝا٘سب٘ی  ٚسكح سالٔت زا افصایص داد ٚ ٜایٗ ٔف ْٟٛزا دز اِٛٚیت اٚ َٚ
ٞدف تٛخ ٝثس٘بٔٞٝبی تٛسً ٝلساز داد ٜاست .سسٔبی ٝاختٕبيی ثٝيٛٙاٖ ٔصیت زلبثتی خبًٔٔ ٝحّی ،اشخّٕ ٝلبثّیتٞبیی است و ٝزضد  ٚتٛسًٝ
آٖ ٔیتٛا٘د دز ثسٚش زفتبزٞبی داٚقّجب٘ ٝفسا ٘مطی یًٙی زفتبزٞبی ضٟس٘ٚدی أىبٖپریس ٌسدد .زفتبز ضٟس٘ٚدی ضبُٔ زفتبزٞبی اختیبزی ايؿب
است و ٝخصء ٚنبیف زسٕی آٖٞب ٘یست ٔ ٚستمیٕبً تٛسف سیستٓ زسٕی پبداش دز ٘هس ٌسفتٕ٘ ٝیضٛد ِٚی ٔیصاٖ اثسث طی وّی زا افصایص
ٔیدٞد.
دز ٔكبًِ ٝحبؾس ثٙٔٝهٛز ثسزسی زاثك ٝثیٗ سسٔبی ٝاختٕبيی  ٚزفتبز ضٟس٘ٚدی دز ٔحّٞٝبی ضٟسی اثتدا الداْ ث ٝثسزسی ٔجب٘ی ٘هسی ٔٛخٛد
ٕ٘ٛدیٓ٘ ،تید ٝحبغُ اش ایٗ ٔسحّ ٝضٙبخت ٔتغیسٞب ٔ ٚؤِفٞٝبی ٔؤثس دز سسٔبی ٝاختٕبيی  ٚزفتبز ضٟس٘ٚدی ثٛد وٙٔ ٝدس ث ٝتسسیٓ ٔدَ
ٔفٟٔٛی تحمیك ٌسدید .خسٚخی دیٍس ایٗ ث ص قساحی پسسطٙبٔ ٝثسٌسفت ٝاش پسسطٙبٔٞٝبی استب٘دازد سسٔبی ٝاختٕبيی ٘بٞبپیت ٌٛ ٚضبَ ٚ
پسسطٙبٔ ٝزفتبز ضٟس٘ٚدی اٚزٌبٖ  ٚوب٘ٛوسی ثٛد .سؤاالت پسسطٙبٔ ٝضبُٔ ٌٛ 15ی ٝدز ث ص زفتبز ضٟس٘ٚدی دزثسٌیس٘د ٜاثًبد ٘ٛودٚستی،
ٚخداٖ ،خٛإ٘سدی ،زفتبزٔدازی  ٚآداة اختٕبيی است .دز ث ص سسٔبی ٝاختٕبيی  28سؤاَ ٔكسح ٌسدید و ٝس ٝثًد سبش٘د ٜسسٔبی ٝاختٕبيی
زا ٔٛزد پسسص لساز ٔیدادٔ .تغیسٞبی ٔٛزدسٙدص دز ایٗ ث ص يجبزتا٘د اش :ايتٕبد ،فٔ ٟٓتمبثُ ،تًٟد ،ازششٕٞ ،ىبزی ،زٚاثف  ٚضجى.ٝ
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دز ایٗ پژٞٚص خٟت تًٕیٓ پبیبیی پسسطٙبٔ ٝاش دًٔ ٚیبز (ؾسیت آِفبی وس٘ٚجبخ  ٚؾسیت پبیبیی ٔسوت) استفبد ٜضد .ؾسایت آِفبی وس٘ٚجبخ
تٕبٔی ٔتغیسٞب دز ایٗ پژٞٚص اش حدالُ ٔمداز ( )0.7ثیطتس ثٛدٔ .یصاٖ پبیبیی ٔسوت ٘یص ثیطتس اش  0.7ثٛد ٜو ٝثیبٍ٘س ثجبت دز٘ٚی سبش ٜاست.
دز ٔسحّ ٝثًد ثب استفبد ٜاش ٘سْافصاز  ٚ SPSSتحّیُ يبّٔی اوتطبفی ايتجبز سبش ٜزفتبز ضٟس٘ٚدی  ٚسسٔبی ٝاختٕبيی ٔٛزدسٙدص لساز ٌسفت.
ٔیصاٖ  KMOثٝدستآٔد ٜدز ٞس دٌ ٚس ٜٚداد ٜثیطتس اش حدالُ  0.6است ٘ ٚتید ٝآشٔ ٖٛثبزتّت ٘یص حبوی اش آٖ است و ٝتحّیُ يبّٔی ثسای
ضٙبسبیی سبختبز ٔدَ ٔٙبست است.
دز ٔسحّ ٝثًد دادٜٞبی ٘سْافصاز  SPSSثب استفبد ٜزٚش تحّیُ ٔسیس  ٚتٛسف د٘ ٚسْافصاز ِیصزَ  ٚآٔٛس ٔٛزد تحّیُ لساز ٌسفتٙد ٘تبیح
حبوی اش ایٗ است و:ٝ
فسؾی ٝأ َٚجٙی ثس ٚخٛد زاثكًٙٔ ٝبداز ٔیبٖ سسٔبی ٝاختٕبيی  ٚزفتبز ضٟس٘ٚدی ثب ٔیصاٖ ًٔٙبدازی وٕتس اش  0.05تأیید ٔیٌسدد.
فسؾی ٝد ْٚتحمیك ٔجٙی ثس تجییٗ زفتبز ضٟس٘ٚدی ثٚٝاسكٔ ٝؤِفٞٝبی تأثیسٌراز دز سسٔبی ٝاختٕبيی ٘یص تأیید ٔیٌسددٕٞ .بٖقٛز و ٝدز
تػبٚیس  5 ٚ 3لبثُٔطبٞد ٜاستٞ ،س ٚاحد تغییس دز ٔؤِف ٝسسٔبی ٝاختٕبيی دز ٔحّ ٝاثیٛزدی ٔیتٛا٘د  0.58تغییس دز ٔتغیس زفتبز ضٟس٘ٚدی
ایدبد ٕ٘بید ،ایٗ ٔیصاٖ دز ٔحّ ٝوٛی دا٘طٍب ٜثساثس ثب  0.51است.
فسؾی ٝس ْٛتحمیك حبوی اش ایٗ ثٛد و ٝثًد زاثكٝای دز سسٔبی ٝاختٕبيی ثیطتسیٗ تأثیس زا دز ازتمبی زفتبز ضٟس٘ٚدی سبوٙیٗ ٔحّٞٝبی
ٔٛزدٔكبًِ ٝدازد٘ .تبیح ٘طبٖ داد و ٝدز ٔحّ ٝاثیٛزدی ایٗ فسؾی ٝتبئید ٔیٌسدد .دز ایٗ ٔحّ ٝتأثیسٌرازتسیٗ يبُٔ ثًد ازتجبقی ثب ٔیصاٖ تأثیس
 0.88ثٛد؛ أب فسؾیٔ ٝروٛز دز ٔحّ ٝوٛی دا٘طٍب ٜزد ضد ٘ ٚتبیح ٘طبٖ داد ؤ ٝؤِف ٝسبختبزی ثب ٔیصاٖ تأثیس  ،0.91تأثیسٌرازتسیٗ يبُٔ دز
ازتمبی زضد زفتبز ضٟس٘ٚدی دز ایٗ ٔحّ ٝاست.
٘تید ٝثٝدستآٔد ٜثسای ٔحّ ٝاثیٛزدی و٘ ٝطبٖ اش غّج ٝثًد زاثكٝای سسٔبی ٝاختٕبيی دز ازتمبی زفتبز ضٟس٘ٚدی دازد ثب دیدٌب٘ ٜهسیٝپسداشا٘ی
چ ٖٛخیىٛثص ،پبتٙبْ ،فٛوٛیبٔبِٚٚ ،ىبن ٘ ٚبزایبٖ ،و ٚ ٗٞٛپسٚشان ٓٞزاستب است .ثٝشيٓ خیىٛثص سسٔبی ٝاختٕبيی ثساسبس زٚاثف اختٕبيی
ضىُ ٔیٌیسد ٚی ضىٌُیسی ایٗ زٚاثف اختٕبيی زا ٔٛٙـ ث ٝایدبد وٙتسَ غیسزسٕی ٔیدا٘د ٔ ٚحػ َٛایٗ ٘ٛو سسٔبی ٝزا ثٟجٛد ویفیت
ش٘دٌی ٔیدا٘د .پبتٙبْ سسٔبی ٝاختٕبيی زا ثس ٔجٙبی ايتٕبدٙٞ ،دبز  ٚضجى ٝتًسیف ٔیوٙد و ٝثساسبس ٕٞىبزی دٚخب٘ج ٝدز زٚاثف اختٕبيی
ضىُ ٔیٌیسد ٙٔ ٚدس ث ٝازتجبـٔ ،طبزوت ثٟی ،ٝٙتأٔیٗ ٔٙبفى ٔطتسن ٔیٌسدد .فٛوٛیبٔب ٘یص ثٕٞ ٝىبزی  ٚتًبٔالت اختٕبيی چٙدخب٘جًٔ ٝتمد
است وٙٔ ٝدس ث ٝضىٌُیسی ايتٕبد ٕٞ ٚىبزی خًٕی ٔیٌسددِٚٚ .ىبن ٘ ٚبزایبٖ ،و ٚ ٗٞٛپسٚشان ایٗ ٘ٛو اش سسٔبی ٝزا زیط ٝتٕبٔی زٚاثف
ٔؤثس ٔیبٖ افساد خبًٔٔ ٝیدا٘ٙد و ٝثس ٔجٙبی تًبٔالت اختٕبيی  ٚايتٕبد ضىُ ٔیٌیسد ٘ ٚتید ٝآٖ ٔمبثّ ٝثب آسیتٞب ،استفبد ٜاش فسغتٞب ٚ
تطسیهٔسبيی است.
دز ٔحّٞٝب ثب سبختبز ثبفت سٙتی  ٚاٍِٞٛبی ازٌب٘یه ٘ ٚیٕ ٝازٌب٘یه ثٚٝاسكٚ ٝیژٌیٞبی وبِجدی خبغطبٖٚ ،خٛد ٕٞجستٍی اختٕبيی ٔیبٖ
سبوٙبٖٛ٘ ،يی حس تًّكخبقس ٛٞ ٚیت زا ثسای اٞبِی ٞس ٔحّ ٝثٕٞ ٝسا ٜداضت ٝو ٝخٛد سسچطٕ ٝایدبد سسٔبی ٝاختٕبيی ٔٛخٛد دز ایٗ
ٔحّٞٝب ثٛد ٜاستٚ .خٛد ايتٕبدٕٞ ،جستٍی  ٚزٚح تًبٕٞ ٚ ٖٚىبزی دز اداز ٜأٛز ٔحّ ٝاشخّٕ٘ ٝطبٍ٘سٞبی ٚخٛد ایٗ ٚیژٌی ٞستٙد .دز
حمیمت زضد ثكئی وبِجد ٔحّٞٝبی لدیٕی ،ؾٕٗ حفم ازششٞبی ٔحیف اختٕبيی خٛد ،پبس ٍٛی ٘یبشٞبی سبوٙبٖ خٛد ثٛد٘د .دز ایٗ لجیُ
اختٕبيبت ٔحّی سبختبز وبِجدی ٔحّٔ ٝیتٛا٘د ث ٝزٚاثف چٟس ٜث ٝچٟس ٜوٕه ٕ٘بید  ٚثٝيٛٙاٖ زاٞىبزی دز خٟت ایدبد  ٚتمٛیت پی٘ٛدٞب ٚ
زٚاثف اختٕبيی ٔٛزدتٛخ ٝلساز ٌیسد .دز ٔحّ ٝاثیٛزدی ث ٝاشای ٞس ٚ 5احد تغییس دز سسٔبی ٝاختٕبيیٚ 2.9 ،احد تغییس دز ٔیصاٖ زفتبز ضٟس٘ٚدی
ایدبد ٔیضٛد و ٝدز تػٛیس شیس ث ٝتػٛیس وطید ٜضد ٜاست.
٘تید ٝثٝدستآٔد ٜثسای ٔحّ ٝوٛی دا٘طٍب ٜو٘ ٝطبٖ اش غّج ٝثًد سبختبزی سسٔبی ٝاختٕبيی دز ازتمبی زفتبز ضٟس٘ٚدی دازد .و ِٕٗٛدز
تًسیف خٛد اش سسٔبی ٝاختٕبيی ثس سبختبز اختٕبيی تأوید دازد ٘ ٚح ٜٛضىٌُیسی ثًد سبختبزی سسٔبی ٝاختٕبيی زا زٚاثف اختٕبيی
ٔیدا٘د ؤ ٝحػ َٛآٖ دستیبثی ثٙٔ ٝبفى ٔطتسن است .ثٛزدی ٛضىٌُیسی سسٔبی ٝاختٕبيی زا ٔٛٙـ ث ٝضجىٞٝبی اختٕبيی ضبُٔ
زٚاثف اختٕبيی ٔ ٚطبزوت ٔیدا٘د ؤ ٝحػ َٛآٖ ضىٌُیسی سسٔبی ٝالتػبدی است؛ آ٘چ ٝضبید ثتٛاٖ ٌفت دز ٔحالت ثب سبختبز
خدید ثیطتس ث ٝچطٓ ٔی خٛزد ثًدی است و ٝو ٚ ِٕٗٛثٛزدی ٛث ٝآٖ اضبز ٜداز٘د  ٚاش آٖ ثب يٛٙاٖ ثًد سبختبزی سسٔبی ٝاختٕبيی یبد
ٔیوٙٙد .ثب ٌرز شٔبٖ ،ایدبد ٌسست دز سبشٔبٖ فؿبیی ٔحّٞٝب  ٚثٝتجى آٖ اش ٔیبٖ زفتٗ ايتجبز ٛٞ ٚیت وبِجدی ،دزٟ٘بیت اش ثیٗ زفتٗ
سبشٔبٖ اختٕبيی ٔٛخٛد دز ٔحّٞٝبی ضٟسیٔ ،سئّ ٝوبٞص وٕی  ٚویفی تًبٔالت اختٕبيی اتفبق افتبد  ٚایٗ دز حبِی است ؤ ٝیصاٖ
٘ ٚح ٜٛتًبٔالت اختٕبيی ٔیبٖ سبوٙبٖٚ ،خٛد یب يدْ ٚخٛد سسٔبی ٝاختٕبيی زا زلٓ ٔیش٘د .دز ٔحّ ٝوٛی دا٘طٍب ٜث ٝاشای ٞس ٚ 5احد
تغییس دز سسٔبی ٝاختٕبيیٚ 2.55 ،احد تغییس دز ٔیصاٖ زفتبز ضٟس٘ٚدی ایدبد ٔیضٛد و ٝدز تػٛیس شیس ث ٝتػٛیس وطید ٜضد ٜاست.
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آداة اختٕبيی

تػٛیس  -5اٍِٛسبشی ٔدَ سبختبزی تأثیس سسٔبی ٝاختٕبيی ثس ازتمبی زفتبز ضٟس٘ٚدی دز٘تید ٝافصایص  5دزغدی سسٔبی ٝاختٕبيی دز ٔحّ ٝاثیٛزدی
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سسٔبی ٝاختٕبيی

2.55

زفتبز ضٟس٘ٚدی

1.78
2.55

0.91
ثًد سبختبزی

ٚخداٖ
خٛإ٘سدی
زفتبزٔدازی

2.55

آداة اختٕبيی

تػٛیس  -6اٍِٛسبشی ٔدَ سبختبزی تأثیس سسٔبی ٝاختٕبيی ثس ازتمبء زفتبز ضٟس٘ٚدی دز٘تید ٝافصایص  5دزغدی سسٔبی ٝاختٕبيی دز ٔحّ ٝوٛی دا٘طٍبٜ
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دز ٔحّٞ ٝبیی و ٝوبِجد فیصیىی  ٚویفیت ٔحیكی ضسایف ٔسبيدی ثسای حؿٛز سبوٙبٖ دز ث صٞبی ٔ تّاف ٔحّا ٝفاسأ ٓٞایوٙاد،
سكح ثبالتسی اش سسٔبی ٝاختٕبيی دیدٔ ٜیضٛد؛ ثٙبثسایٗ ٘هسیٝپسداشاٖ  ٚدا٘طٕٙداٖ يّ ْٛاختٕبيی  ٚثس٘بٔٝزیصی ضٟسی ٍٕٞی ثس ایاٗ
ٔسئّ ٝاخٕبو ٘هس داز٘د و ٝاٌس سبخت وبِجدی ٔحّ ،ٝأىبٖ ثسٚش تًبٔالت اختٕبيی ثیطاتس ٔ ٚكّاٛةتاسی فاسا ٓٞآٚزد ،ضاسایف خٟات
ضىُ ٌیسی  ٚتمٛیت سسٔبی ٝاختٕبيی فسأ ٓٞیآید .سبخت وبِجدی ٔحّ ٝثٚٝیژ ٜاشآٖخٟت ثس ضىٌُیاسی ساسٔبی ٝاختٕابيی اثسٌاراز
است ؤ ٝیصاٖ تًبٔالت اختٕبيی زا  ٓٞثِ ٝحبل وٕی  ٓٞ ٚثِ ٝحبل ویفی ثبال ٔیثسد .دز ٔحّٞٝبی پیبدٔ ٜحٛز و ٝأىبٖ ثسخٛزدٞبی
اختٕبيی افساد– ايٓ اش ثسخٛزدٞبی تػبدفی  ٚپیصثیٙیضاد –ٜثأٝساتات ثیطاتس اش ٔحّاٞٝابیی اسات وا ٝسابوٙبٖ خاٛدز ٚزا ثاسای
زفتٚآٔدٞبی زٚشٔس ٜتسخیح ٔیدٙٞد ،تًبٔالت اختٕبيی سبوٙبٖ ٔٙدس ث ٝضىٌُیسی ايتٕبد ٔیبٖ آٖٞب ضدٛ٘ ٚ ٜيی وٙتسَ غیسزسإی
زا ث ٝد٘جبَ دازد٘ .تید ٝآٖ افصایص سسٔبی ٝاختٕبيی  ٚثٚٝاسك ٝآٖ ازتمبء زفتبز ضٟس٘ٚدی دز ٔیبٖ سبوٙیٗ ٔحّٔ ٝیٌسدد.
ٙٞدس ٝزاٜٞب  ٚضجىٞٝبی ازتجبقی دز ٔحّ٘ ٝیص ٔیتٛا٘د ث ٝدزن ٔحیف  ٚایدبد خٛا٘بیی ثسای سبوٙبٖ  ٚدیٍساٖ وٕه ٕ٘بید .ضجىٞٝبی
ضكس٘دی خٛا٘بیی زا تب حد ثسیبز شیبدی پبییٗ ٔیآٚز٘د  ٚضجىٞٝبی حّمٛی ،ثٚٝیژ ٜثب استفبد ٜاش ٘طب٘ٞٝبیی دز سكح ٔحّٝ٘ ،ٝتٟٙب ٔیصاٖ
خٛا٘بیی زا ثبال ٔیثسد ،ثّى ٝث ٝدِیُ ایدبد تٛٙو فؿبییٔ ،طٛق سبوٙبٖ ث ٝپیبدٜزٚی  ٚتدسث٘ ٝمبـ ٔ تّف فؿب خٛاٙٞد ثٛد .ایٗ أس
سجت افصایص تًبٔالت چٟس ٜث ٝچٟس ٜدز ٔحّٔ ٝیٌسدد ٘ ٚتید ٝآٖ افصایص سسٔبی ٝاختٕبيی  ٚدزٟ٘بیت ازتمبء زفتبز ضٟس٘ٚدی خٛاٞد
ثٛد.
تحمیمبت ٘طبٖ داد ٜو ٝثٟسبشی وبِجدی ٔیتٛا٘د ثٝيٛٙاٖ اثصازی دز خٟت ایدبد سسٔبی ٝاختٕبيی ثا ٝوابز ٌسفتا ٝضاٛد .داضاتٗ دزن
ٔكّٛثی اش ٔحّ ٝثب ٔفبٞیٕی چ ٖٛايتٕبد ،ایٕٙی  ٚازتجبقبت ٔحّٝای ٔستجف است .ثٝيىس داضتٗ احسبس ٔٙفی ٘سجت ث ٝثستس فیصیىی
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(ثٝا٘داشٔ ٜحیف اختٕبيی) ثٚٝؾٛح تأثیس ثسصایی ثس ضىٌُیسی حس ٔىبٖ دازد و ٝثس ضىٌُیسی سسٔبی ٝاختٕبيی ٘یص تأثیسٌراز اسات.
دز ٘هسیٞٝبی سسٔبی ٝاختٕبيی ،زٚاثف چٟس ٜث ٝچٟس ٜتًبٔالت اختٕبيی اش ٔؤِفٞٝبی اغّی ث ٝضإبز ٔایز٘ٚاد ثٙابثسایٗ دزغاٛزتیواٝ
سبختبز وبِجدی ٔحّ ٝثتٛا٘د ث ٝزٚاثف چٟس ٜث ٝچٟس ٜوٕه ٕ٘بیدٔ ،یتٛا٘د ثٝيٛٙاٖ زاٞىبزی دز خٟت ایدبد  ٚتمٛیات پی٘ٛادٞب  ٚزٚاثاف
اختٕبيی ٔٛزدتٛخ ٝلساز ٌیسد .ثٝيجبزتدیٍس ضی ٜٛثس٘بٔٝزیصی  ٚقساحی فیصیىی ٔحّ ٝزا ٔیتٛاٖ ثس ضىٌُیسی سسٔبی ٝاختٕبيی ٔاؤثس
دا٘ست .افصایص سسٔبی ٝاختٕبيی ثٚٝاسك ٝازتمبء ٘ٛودٚستیٚ ،خداٖ ،خٛإ٘سدی ،زفتبزٔدازی  ٚآداة اختٕبيی ٔیتٛا٘د زفتبز ضٟس٘ٚدی زا
ازتمبء دٞد.
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 احٕدی ،و ٚ ،.فیؽآثبدی ،ح .)1390( .ثسزسی ازتمبء سسٔبی ٝاختٕبيی ثس ثٟجٛد يّٕىسد سبشٔبٖ (ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛزدی ،سبشٔبٖٞبی ستبدی
ضٟس  ٚح ٝٔٛتٟساٖ)ٔ .دیسیت دِٚتی.6 ،3 .
 احٕدی ،یٔ ٚ ،.حٕدی ثّجالٖ آثبد ،آ .)1392( .ثسزسی ازتجبـ اثًبد سسٔبی ٝاختٕبيی  ٚزفتبز ضٟس٘ٚدی سبشٔب٘ی (ٔكبًِٛٔ ٝزدی:
وبزوٙبٖ ٌٕسوبت استبٖ وسدستبٖ) .فػّٙبٔ ٝيّٕی-پژٞٚطی يّ ْٛاختٕبيی دا٘طٍب ٜآشاد اسالٔی ٚاحد ضٛضتس.2 ،7 .
 ازدضیسی ،.ْ ،حبخیپٛز ،خ ٚ ،.حىیٕی ،س .)1392( .ثسزسی ٘مص  ٚخبیٍب ٜسبختبز وبِجدی ٔحّٞٝبی ضٟسی ثس ضىٌُیسی سسٔبیٝ
اختٕبيیٔ .دّ ٝپژٞٚص  ٚثس٘بٔٝزیصی ضٟسی.13 ،4 .
 اسالٔی ،ح ٚ ،.سیبز ،آ .)1386( .زفتبز ضٟس٘ٚدی سبشٔب٘ی .تدثیس.187 ،
 افطبز و ،ٟٗج٘ ٚ ،.بخی ٟٔس ،ف .)1392( .ثسزسی تأثیس اثًبد سبختبزی  ٚضٙبختی سسٔبی ٝاختٕبيی ثس احسبس ضٟس٘ٚدی (ٔكبًِٝ
ٔٛزدی :سبوٙبٖ  18سبَ ث ٝثبالی ضٟس ٔطٟد)ٔ .كبًِبت خبًٔٝضٙبختی ضٟسی.10 ،4 .
 ایّىب ،ش ٚ ،.ایّىب ،ش .)1392( .ازشیبثی خبیٍب٘ ٚ ٜمص ٚحدتآفسیٗ ٔسبخد دز افصایص ٔیصاٖ سسٔبی ٝاختٕبيی؛ ٔٛزدپژٞٚی:
ثسٌصازی آییٗ زٚحب٘ی ٕ٘بش خًٕ ٝدز ٔسبخد ٔحالت وسٔبٖ .فػّٙبٔٔ ٝدیسیت ضٟسی.32 ،
 خجبزی .)1394( .َ ،زاثك ٝفس ًٙٞدا٘ص ثب زفتبز ضٟس٘ٚدی سبشٔب٘ی؛ ٔٛزدٔكبًِ :ٝیىی اش ٔساوص آٔٛشضی دزٔب٘ی ضٟس تٟساٖ.
فػّٙبٔٔ ٝدیسیت ضٟسی.41 ،
 خٟبٍ٘یسی ،و ،.لٛپساّ٘ ٚ ،.ْ ،ٛحبجشاد .)1391( .ْ ،ٜثسزسی زاثك ٝثیٗ سسٔبی ٝاختٕبيی  ٚزفتبز ضٟس٘ٚدی سبشٔب٘ی .فػّٙبٔٔ ٝكبًِبت
خبًٔٝضٙبختی خٛا٘بٖ.8 ،3 ،
 حسیٙی ،س ٚ ،.ْ.دا٘بیی فسد ،ح .)1391( .تأثیس زفتبز ضٟس٘ٚدی سبشٔب٘ی ثس تسٟیٓ دا٘صٔ :كبًِ٘ ٝمص ٔیب٘دی فسًٙٞسبشٔب٘ی.
فػّٙبٔ ٝئّ ْٛدیسیت ایساٖ.28 ،7 ،
 خساشی ،نٚ ،.ايهی ٚ ،.ْ ،خجّی سیٙىی ،و .)1391( .زاثك ٝسسٔبی ٝاختٕبيی ثب ٌسایص ث ٝزفتبز ضٟس٘ٚدی سبشٔب٘ی دز دفتس ٔسوصی
یه ضسوت ثیٕ .ٝپژٞٚطٙبٔ ٝثیٕ( ٝغًٙت ثیٕ ٝسبثك).2 ،27 .
 زؾبشاد ،ٜز ٚ ،.سّسّ ،ٝو .)1392( .ثسزسی زاثك ٝسسٔبیٞٝبی اختٕبيی  ٚثس٘بٔٝزیصی تٛسًٔ ٝحّٔ ٝجٙب .فػّٙبٔٔ ٝدیسیت ضٟسی.32 ،
 زفیًی دازا٘ی ،.ٜ ،پبزسبپٛز ،س ،.دا٘بیی سیح ٚ ،.ْ ،شزايی ،آ .)1393( .ثسزسی اثسات التػبدی ٘ٚداِیسٓ ثس ٞصیٞٝٙبی ضٟسدازی ٚ
ازتجبـ آٖ ثب سسٔبی ٝاختٕبيیٔ :كبًِٛٔ ٝزدی ٔطٟد .فػّٙبٔٔ ٝدیسیت ضٟسی.36 ،
 سجحب٘ی٘ژاد ،.ْ ،ضبقسی ،ن ،.فسخی د ٜسسخی ،ح ٚ ،.اوجسی .)1389( .ْ ،تجییٗ زاثك ٝزفتبز ضٟس٘ٚدی سبشٔب٘ی  ٚسسٔبی ٝاختٕبيی
ثیٗ وبزضٙبسبٖ دا٘طٍب ٜتٟساٖ .دٔٚبٙٞبٔ ٝيّٕی – پژٞٚطی دا٘طٛز زفتبز /تسثیت  ٚاختٕبو ،دا٘طٍب ٜضبٞد.45 ،17 ،
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 ضدبيی ثبغیٙیٔ .)1387( .ْ ،جب٘ی ٔفٟٔٛی سسٔبی ٝاختٕبيی .تٟساٖ :پژٞٚطىدٔ ٜكبًِبت فسٍٙٞی  ٚاختٕبيی.
 ضی ی ،آ ،.سٟی ،ش ،.ز٘دجس ٚ ،.ْ ،اٚالدی .)1395( .ْ ،تجییٗ زاثك ٝثیٗ سسٔبی ٝاختٕبيی ٔ ٚدیسیت ضٟسی ثب ٘مص ٔیب٘دی ٔطبزوت
ضٟس٘ٚداٖ (ٔكبًِٛٔ ٝزدی :ضٟسدازی وسٔبٖ) .فػّٙبٔٔ ٝدیسیت ضٟسی.43 ،
 يجداِّٟی .)1392( .ْ ،ازشیبثی اثًبد اختٕبيی ٔحّٞٝبی ضٟسی دز چبزچٛة دیدٌب ٜسسٔبی ٝاختٕبيی؛ ٔٛزدپژٞٚی ٔحّٞٝبی ضٟس
ضیساش .فػّٙبٔٔ ٝدیسیت ضٟسی.32 ،
 يجداِٟی ،ة ،.فسخی د ٜسسخی ،ح ،.حیبت ،و ٚ ،.وِٟٛت .)1391( .ٖ ،زاثكٛٞ ٝش ٞیدب٘ی ثب سسٔبی ٝاختٕبيی سبشٔب٘ی (ٔكبًِٝ
ٔٛزدی دا٘طٍب ٜضیساش) .فػّٙبٔ ٝيّٕی پژٞٚطی تحمیمبت ٔدیسیت آٔٛشضی.2 ،4 ،
 غیبثی ٘دٚضٗ ،س ،.أیٗ اِسيبیب ،آ .)1395( .ثسزسی تأثیس اثًبد سسٔبی ٝاختٕبيی  ٚسسٔبی ٝفىسی ثس ٔیصاٖ ثٟسٜٚزی ٔٙبثى ا٘سب٘ی.
فػّٙبٔ ٝيّٕی -پژٞٚطی ٔكبًِبت ٔدیسیت (ثٟجٛد  ٚتح.80 ،25 ،)َٛ
 فیّد ،ج .)1385( .سسٔبی ٝاختٕبيی( .دوتس خالَ ٔتمی) ،تٟساٖٛٔ :سس ٝآٔٛشش يبِی پژٞٚص تأٔیٗ اختٕبيی.
 لّی ِی ،ةٔ ٚ ،.طجىی ،آ٘ .)1385( .مص سسٔبی ٝاختٕبيی دز ایدبد سسٔبی ٝفىسی سبشٔبٖ .فػّٙبٔ ٝدا٘ص ٔدیسیت.75 ،19 ،
ٌُ پسٚز ٚ ،.ْ ،زفیىشاد ،ٜح .)1388( .آٔٛشش ازتمبء زفتبزٞبی ضٟس٘ٚدی سبشٔب٘ی اش قسیك ٍ٘سشٞبی ضغّی ،زضد حسفٝای ،حٕبیت
زٞجسی  ٚتٛإ٘ٙدسبشی .فػّٙبٔ ٝثػیست.44 ،16 ،
ٔ حٕدی ،د .)1395( .ثسزسی تأثیس پیٍٕبِی ٖٛدز زفتبز ضٟس٘ٚدی  ٚسالٔت سبشٔب٘ی دز اداز ٜوُ فٙی  ٚحسفٝای استبٖ ازدثیُ.
فػّٙبٔٔ ٝدیسیت ضٟسی.44 ،
ٔ ػجبحی خٟسٔی ،.ٖ ،ادیت شادً ٘ ،.ْ ،ٜی ،س ٚ ،.حسیٙی ،س .)1394( .ْ.تأثیس سسٔبی ٝاختٕبيی ثس وبزآفسیٙی  ٚزفتبز ضٟس٘ٚدی
سبشٔب٘ی (ثسزسی ٘مص تًدیٌُسی ٛٞش ٞیدب٘ی وبزوٙبٖ)ٔ .دیسیت سسٔبی ٝاختٕبيی.3 ،2 ،
ًٕٔ بزشاد ٜتٟساٖ ،ٌ ،دا٘ص فسد ،ن ٚ ،.حسبٔی ،ش .)1393( .ثسزسی زاثك ٝثیٗ سسٔبی ٝاختٕبيی ثب يّٕىسد وبزوٙبٖ دز دا٘طٍب ٜآشاد
اسالٔی ٚاحد لصٚیٗ .فػّٙبٔٔ ٝدیسیت تٛسً ٚ ٝتح.17 ،َٛ
٘ بدزی ،س ،.ْ.حجیت ،ف ،.فیسٚشآثبدی ،س.آ ٚ ،.خٟب٘طب .)1395( .َ ،ّٛٞثسزسی زاثك ٝثًد اختٕبيی ویفیت ٔحیكی فؿبٞبی ضٟسی
ثب سسٔبی ٝاختٕبيی (ٔٛزد پژٞٚیٔ :حٛزٞبی سًبدتآثبد ،آیت ٔ ٚدائٗ تٟساٖ) .فػّٙبٔٔ ٝدیسیت ضٟسی.43 ،
 پیساٖ ،.ْ ،آلبخب٘ی ،ـ ،.ضٛلی ،ة ،.زؾبشاد ،ٜآ ٚ ،.دٞمبٖ ٘دٓ آثبدی ،و .)1391( .ثسزسی تأثیس سسٔبی ٝاختٕبيی ثس خاللیت وبزوٙبٖ
دز غٙبیى زی تٌٝسی ایساٖ (ٔٛزدٔكبًِ :ٝوبزوٙبٖ ضبغُ دز ضٟس غًٙتی وبٔ .)ٜٚدّ ٝاثتىبز  ٚخاللیت دز يّ ْٛا٘سب٘ی.1 ،2 ،
 لدْشٖ خالِی ،آ .)1390( .سسٔبی ٝاختٕبيی ٘ ٚمص آٖ دز تٛسًٔ ٝدیسیت دا٘ص  ٚسبشٔبٖٞبی دا٘صٔحٛزٔ .بٙٞبٟٔٙٔ ٝدسی
ٔدیسیت.43 ،5 ،
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