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چکیده

واشگاى کلیدی
ؾطٔبی ٝارتٕبعیٔ ،كبضوت ٔطزٔیٔ ،سیطیت ثٟیٔ ،ٝٙحّٞٝبی وبضوٙبٖ زِٚت  ٚپب٘هس زؾتٍب ٜزٌٙ ٚجساٖ
* زا٘كزٛی وبضقٙبؾی اضقس ٔسیطیت قٟطیٚ ،احس نفبقٟط ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ،نفبقٟط ،ایطاٖ
** اؾتبز ٌط ٜٚرغطاریبٚ ،احس ٔطٚزقت ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔیٔ ، ،طٚزقت ،ایطاٖ
 -1ایٗ ٔمبِ ٝثطٌطرت ٝاظ پبیبٖ ٘بٔ ٝوبضقٙبؾی اضقس ٘ٛیؿٙس ٜا َٚثب عٛٙاٖ" ٘مف ؾطٔبی ٝارتٕبعی زض اضتمبء ٔكبضوت ٔطزٔی ٔ ٚسیطیت ثٟی ٝٙقٟطی ٔطبِعٛٔ ٝضزیٔ :حّٝ
وٛی وبضوٙبٖ زِٚت  ٚپب٘هسزؾتٍب ٜقٟط زٌٙٚجساٖ" ٔی ثبقس و ٝزض زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس نفبقٟط ٔٛضز زربا لطاض ٌطرت ٝاؾت.
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ؾطٔبی ٝارتٕبعی قىّی اظ ٕٞجؿتٍی ؾٙتی ربٔع ٝاؾت و ٝزض آٖ ٌطٜٞٚبی ٔطزْ ٔیتٛا٘ٙس ثب ٚلف ذٛیف زض پطٚغٜٞبی ارتٕبعی ٘فع رعطزی
ذٛز ضا ز٘جبَ وٙٙسٔ .كبضوت رطایٙسی اؾت وٛٔ ٝرت تحطن ثركی ٔٙبث ٔحّی ،ثٝوبضٌیطی ٌطٜٞٚعبی ٔتٙعٛا ارتٕعبعی زض تهعٕیٌٓیعطی،
زضٌیطی ٔطزْ ٔحّی زض تعطیف ٔكىالت ،رٕ آٚضی  ٚتحهیُ اطالعبت  ٚارطای پطٚغٜٞب ٔیقٛز.
ایٗ ٔطبِع ٝثبٞسف ثطضؾی ٘مف ؾطٔبی ٝارتٕبعی زض اضتمبء ٔكبضوت ٔحّعٔ ٚ ٝعسیطیت ثٟیٙع ٝقعٟطی زض زٔ ٚحّع ٝپپب٘هعس زؾعتٍب ٚ ٜوعٛی
وبضوٙبٖ) قٟط زٌٙ ٚجساٖ نٛضت ٌطرت ٝاؾت و ٝث ٝزالیُ ذبل ٔحّٝای ایٗ ز ٚاظ ثیٗ ٔحعالت زیٍعط قعٟط ا٘ترعبة قعس٘س .ثعب اؾعتفبز ٜاظ
پطؾكٙبٔ ٝذٛزؾبذت ٝثب ربٔع ٝآٔبضی ٘ 381فط اظ ارطاز ثبالی 18ؾبَ ؾٙزف ا٘زبْ ٌطرت .زازٜٞب  ٚآظٖٔٞٛعبی رعطیت ٕٞجؿعتٍی پیطؾع،ٖٛ
اؾپیطٔٗ  ٚثطای ٘طٔبَ ثٛزٖ اظ آظٔ ٖٛوٌِٕٛٛطٚف-اؾٕیط٘ٛف اؾتفبزٜقس ٜاؾت و ٝزض ٘طْارعاض ٛٔ SPSSضز تحّیُ لطاضٌطرتٝا٘س .پطؾكٙبٔ ٝاظ
ضٚایی لبثُ لجِٛی ثطذٛضزاض ثٛز .ثطای تحّیُ ٘تبیذ اظ ٘طْارعاض  SPSSاؾتفبز ٜقس .ثٝطٛضوّی ٘تیز ٝپػٞٚف حبوی اظ آٖ اؾعت وع ٝرطرعیبت
انّی تحمیك ٞطز ٚتأییسقس ٜاؾت ،یعٙی ؾطٔبی ٝارتٕبعی زض ٔسیطیت قٟطی ٔؤحط اؾت ٕٞ ٚچٙعیٗ ٔكعبضوت ٔحّعٝای زض ٔعسیطیت قعٟطی
٘مف زاضز.

فاطمه گرجیپور ،علی شکور

هقدهه

مطالعات محیطی هفت حصار
شماره بیستوهشتم /سال هفتم /تابستان1398

] [ Downloaded from hafthesar.iauh.ac.ir on 2022-05-21

34
34

زض ٔؿیط تٛؾع ،ٝؾطٔبی ٝارتٕبعی ٘مف ثؿیبض ٕٟٔی ضا ایفب ٔیوٙس؛ ِصا تٛر ٝث ٝؾطٔبی ٝارتٕبعی ثطای ثط٘بٔٝضیعی  ٚططاحی قٟطی ثطای پبیساض
وطزٖ عٙبنط ویفی قٟط رطٚضی ثٛز ٜاؾت .اظآ٘زبییو ٝثیكتطیٗ ضقس رٕعیت قٟطی آیٙس ٜزض وكٛضٞبی زضحبَتٛؾع ٝذٛاٞس ثٛز؛ ِصا زغسغٝ
ثیكتطی ثطای ضؾیسٖ ث ٝپبیساضی قٟطی زض ایٗ وكٛض ٔب ٚرٛز زاضز؛ ثٙبثطایٗ تٛر ٝث٘ ٝمف ؾطٔبی ٝارتٕبعی زض ٔكبضوتپصیطی ٔطزْ  ٚؾیؿتٓ
قسٖ آٖٞب زض أٛض عٕٔٛی قٟطٞب رطٚضت زاضز ،زض ایٗ تحمیك ٔؿئّ ٝانّی تٛؾع ٝقٟطی زض اثععبز ارتٕعبعی -التهعبزی ظیؿعتٔحیطعی ٚ
وبِجسی ٟ٘ ٚبزی ثطحؿت ٘ٛؾب٘بت ؾطٔبی ٝارتٕبعی ٞؿت .یىی اظ ٔفبٞیٓ ٔ ٚ ٟٓرطا ضقتٝای زض ثحج ٔسیطیت پسیسٜٞعبی ارتٕعبعیٔ ،فٟعْٛ
ؾطٔبی ٝارتٕبعی اؾتٞ .طچٙس ٚاغ ٜؾطٔبی ٝزض انُ زض لّٕط ٚالتهبزی ثىبض ٌطرتٔ ٝیقٛز ،أب اظ حعسٚز ز ٚزٞعٌ ٝصقعت ٝزض لّٕعط ٚارتٕعبعی
ٔٛضزپصیطـ ض ٚث ٝرعایٙسٜای لطاضٌطرت ٝاؾت  ٚزض حبَ حبرط ثٝعٛٙاٖ یىی اظ ٔٛاضز ٔ ٟٓزض ثط٘بٔٝضیعی قٟطی ٔطعط ٔعیثبقعس پنعیسایی ٚ
ٕٞىبضاٖ .)2 :1388 ،زض ایٗ پػٞٚف ؾعی قس ٜاؾت و٘ ٝمف ٞط یه اظ ٔؤِفٞٝبی ؾطٔبیٞٝعبی ارتٕعبعی ضا زض اضتجعب ثعب تٛؾععٔ ٝعسیطیت
قٟطیٔ ،كبضوت ٔحّٝای زٌٙ ٚجساٖ تجییٗ قٛز.
اظ ٘یٕ ٝز ْٚلطٖ ثیؿتٓ  ٚپؽ اظ ر ًٙرٟب٘ی ز ،ْٚث ٝز٘جبَ تغییطات ؾبذتبضی  ٚثٙیعبزی زض اٚرعبا التهعبزی  ٚارتٕعبعی  ٚؾیبؾعی رٟعبٖ،
ٔطبِعبت ٘ظطی  ٚتحمیمبت وبضثطزی زض ثرف ٔسیطیت  ٚثط٘بٔٝضیعی قٟطی ثٝطٛضرسی نبحت٘ظطاٖ ٔ ٚترههبٖ أعٛض قعٟطی ضا ٚازاض ثعٝ
چطذف ٔحؿٛؼ ثٝؾٛی ٘ظبْٞبی زٔٛوطاتیه قٟطی  ٚضٚیىطز ازاضٜی قٟطی اظ ؾطح ذطز ث ٝوعالٖ وعطز پرٙعی ٕٞ ٚىعبضاٖ.)36 :1392 ،
اظایٗضِ ٚع ْٚتٛر ٝثٔ ٝكبضوت ٔحّی زض ثط٘بٔٝضیعی قٟطی ثٝنٛضت ٌؿتطزٜای ارعایفیبرت ٝاؾت ٔ ٚؿئٛالٖ زضیبرتٝا٘س ؤ ٝكبضوت ٔحّعی
ٟٔٓتطیٗ  ٚتٟٙب ضاٞجطز  ٚضاٞىبض ثطای ضؾٕیت قٙبذتٗ ٔكبضوت  ٚحضٛض ٔطزْ زض ثط٘بٔٝضیعی  ٚاطٕیٙبٖ اظ ٕٞطاٞی آٖٞب ٞؿت و ٝایعٗ أعط
ٔیتٛا٘س ٞعی ٝٙتحمیك تٛؾع ٝپبیساض قٟطی ضا ٘یع رطا ٓٞثؿبظز پ.)2008 ،Nick
ٔكبضوت ٔطزْ زض ثط٘بٔٝضیعی قٟطی ضا ٔیتٛاٖ ٍ٘طقی عٌُٕطایب٘ٚ ٚ ٝال ثیٙب٘ ٝزض ثطذٛضز ثب ٘بضؾبییٞبی ٘بقی اظ ثط٘بٔٞٝبی ثعٝانعطال اظ
ثبال ث ٝپبییٗ تّمی وطز .تٛر ٝثٔ ٝطزْ ٔ ٚكبضوت آٖٞب زض ثط٘بٔٝضیعی اظ ؾبَٞبی  1960زض وكٛضٞبی پیكطرت ٚ ٝاظ ؾبَ  1970زض وكعٛضٞبی
ضٚثٝپیكطرت ٔطؾ ْٛقس .ایٗ ٍ٘طـ ث ٝز٘جبَ تأویس ثط اثعبز ارتٕبعی زض ثط٘بٔٞٝبی تٛؾع ٝآغبظ قس  ٚثبإٞیعت تٛرع ٝثع ٝپبیعساضی ارتٕعبعی،
ثٝعٛٙاٖ ثؿتط تحمك ؾبیط اثعبز پبیٛٔ ٝضزتٛر ٝثیكتطی لطاضٌطرت ٝاؾت پؾزبزی ٕٞ ٚىبضاٖ.)1391 ،
ثط پبی ٝارتٕبعی زض انُ ؾطح رعء ٔیب٘ی  ٚوالٖ ٔطط ٞؿت و ٝزض ایٗ پػٞٚف ؾطح ذطز آٖ یعٙی ٔحّعٔ ٝعس٘ظط ٞؿعت .ایعٗ ٔمبِع ٝثعب
پكتٛا٘ٔ ٝجب٘ی ٘ظطی ٔطتجط ثب ٔسیطیت ٔحّ ٚ ٝؾطٔبی ٝارتٕبعی ث ٝضٚی اضتجب ثیٗ ؾطٔبی ٝارتٕبعی ٘ ٚمف آٖ زض طط ٔسیطیت ٔحّع ٝزض زٚ
ٔحّ ٝوبضوٙبٖ  ٚپب٘هس زؾتٍب ٜزٌٙ ٚجساٖ پطزاذت ٚ ٝث ٝتحّیُ  ٚرٕ ثٙسی اضتجب ثیٗ ؾطٔبی ٝارتٕبعی ٔ ٚسیطیت ٔحّ ٝپطزاذت ٝاؾت.
ؾطٔبی ٝارتٕبعی اظ ٔفبٞیٓ ٘ٛیٙی اؾت و ٝأطٚظ ٜزض ربٔعٝقٙبؾی  ٚالتهبز  ٚثٝتبظٌی زض ٔسیطیت  ٚؾبظٔبٖ ثٝنعٛضت ٌؿعتطزٛٔ ٜضزاؾعتفبزٜ
لطاضٌطرت ٝاؾت  ٚزض ٕٞیٗ ضاؾتب ِٚٚىبن ٔعتمس اؾت و ٝؾطٔبی ٝارتٕبعی ثٝعٛٙاٖ یهظثبٖ تئٛضیه ٔكتطن ٔعیتٛا٘عس ثع ٝعبِٕعبٖ ؾیبؾعی،
ربٔع ٝقٙبؾبٖ ،ا٘ؿبٖ قٙبؾبٖ  ٚالتهبززا٘بٖ أىبٖ وبض ثب یىسیٍط ضا زض ٚرعیتی ٔفیس اعطب وٙس پِٚٚىبن 1998 ،ث٘ ٝمُ اظ پط٘عسی .)1388 ،زض
ضاثط ٝثب ٔف ْٟٛؾطٔبی ٝارتٕبعی تعبضیف ثؿیبضی قسٕٞ ٚ ،یٗ تٛٙا  ٚوخطت تعبضیف ؾجت ٘ٛعی آقفتٍی وؿت ٘ٛعی آقفتٍی  ٚعسْ ا٘ؿعزبْ
زض ٔف ْٟٛؾطٔبی ٝارتٕبعی قس ٜاؾت؛ أّب ٔیتٛاٖ ٌفت ؾطٔبی ٝارتٕبعی ثٔ ٝعٙبی ٙٞزبضٞب  ٚقجىٞٝبی اضتجبطی اؾت وع ٝأىعبٖ ٔكعبضوت
ٔطزْ زض السأبت رٕعی ثٙٔٝظٛض وؿت ؾٛز ٔتمبثُ ضا رطأ ٓٞیوٙس؛ پؽ ؾطٔبی ٝارتٕعبعی ٔفٟعٔٛی تطویجعی اؾعت وعٔ ٝیععاٖ ٙٞزبضٞعب ٚ
قجىٞٝب ضا زض یه ٔمط ظٔب٘ی ذبل تكطیح ٔیوٙس پتبدثرف ٕٞ ٚىعبضاٖ .)156 : 1383 ،ؾعطٔبی ٝارتٕعبعی ٞعط ربٔعع٘ ٝبقعی اظ ٚرععیت
رطٍٙٞی  ٚارتٕبعی آٖ ربٔع ٝاؾت  ٚاظ قبذمٞبی ٔٚ ٟٓرعیت رطٍٙٞی  ٚارتٕبعی آٖ ربٔعٞ ٝؿت .پؽ زض ٚرعیت ؾطٔبی ٝارتٕبعی ٞعط
ربٔع ٝای عٛأُ ٔفبز آٔٛظـٚپطٚضـ تأحیطٌصاض ٞؿت؛ ظیطا رطآیٙس ربٔعٝپصیطی ٞط رطزی زض ؾطٔ ٛتفبٚت اظ ٕ٘بز آٔٛظـٚپطٚضـ ٔیٌصضز ٚ
ایٗ أط زض ٚرعیت ؾطٔبی ٝارتٕبعی ربٔع ٝثؿیبض تأحیطٌصاض اؾت پتبدثرف .)194 :1383 ،ثب پیفثیٙی اؾتمطاض ثیف اظ  66زضنس رٕعیت رٟبٖ
زض قٟطٞب تب ؾبَ ٔ 2020یالزی ،رٟبٖ زض حبَ تجسیُ ث ٝرٟبٖ قٟطی اؾعت پ)7 :2003 ، Morgant؛ اظایعٗضٔ ٚعسیطیت قعٟطی زض آیٙعس،ٜ
ثٝطٛض اعٓ  ٚزض لطٖ ثیؿت  ٚیىٓ ثٝطٛض اذم ،زضٌیط ٘ٛعی چبِف ذٛاٞس ثٛز؛ چبِكی و ٝذٛز تبثعی اظ تغییعط  ٚتحعٛالت رٙبٚضا٘ع ،ٝرٕعیتعی
التهبزی ،ؾیبؾی  ٚثیٗإِّّی ٔحؿٛة ٔیٌطزز .ارعایف ضٚظارعٔ ٖٚمیبؼ ٌ ٚؿتطزٌی ٘ ٚیع پیچیسٌی ٔؿبئُ قٟطٞب ٕٞ ٚچٙیٗ آقىبض قعسٖ
ثیوفبیتی ٘ظبْ ٞبی ؾٙتی ثٛضاوطاتیه  ٚتهٕیٌٓیطی ثبال ث ٝپبییٗ ،ؾجت ایزبز ٌطایف ث ٝؾٛی ؾیؿتٓ ٞبیی اؾت و ٝزض آٖ ،تهٕیٕبت ثعضي
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.)12 :2010 ، Klatovsky
اظ اٚاذط ؾبَ  ،1970رٟبٖ قبٞس تزسیس حیبت لبثُتٛرٟی اظ رعبِیتٞبی قٟط٘ٚسی ثٛز ٜاؾت  ٚایٗ تحٛالت ظٔیٝٙؾبظ قعىٌُیعطی ٘یبظٞعب ٚ
ذعا٘ٞٝبی رسیسی ثب عٛٙاٖ ٔكبضوت ،ارتٕبعبت ٔحّی قس ٜاؾت .زض ؾبَٞبی اذیط ،ثؿیبضی اظ ٔمبٔبت زِٚتعی ،ضٞجعطاٖ ٔعس٘ی ،زا٘كعٍبٞیبٖ،
ٔف ْٟٛتٛإ٘ٙسؾبظی ربٔع ٝث ٝعٛٙاٖ رعئی اظ یه اؾتطاتػی ثطای تزسیسلٛا  ٚتمٛیت رٛأ قٟطی ضا پصیطرتٝا٘س پ .)45 :1996 ،Dreierأطٚظٜ
ثب ٘مس ضٚیىطزٞبی والٖ زض ٔطبِعبت قٟطی ٌ ٚكبیف زضیچٞٝبی رسیس ث ٝؾٛی تأویس ثعٚ ٝاحعسٞبی وٛچعه تعط عیٙعیٔ ،الحظعبت قعٟطی
زؾترٛـ زٌطٌ٘ٛی اؾبؾی ٌطزیس ٜاؾت .زض ایٗ ضٚیىطز تأویس ٔیٌطزز و ٝؾبوٙیٗ ایٗ ٚاحسٞب ثط پبی ٝتزطث ٝطٛال٘ی ظ٘سٌی زض ٔحیط قٟطی
ٔكتطن ٔیتٛا٘ٙس ثؿیبضی اظ ٘یبظٞب  ٚرطٚضتٞبی ضٚظٔط ٜذٛز ضا زضیبرت وٙٙس  ٚثٝعال ،ٜٚزض نٛضت قىٌُیطی ٘ظبْ ٘ٛیٗ ٔحّٝای ثٟتط لعبزض
ذٛاٞس ثٛز ثب ٔكبضوت زض حیبت ٔحّٝای ذٛز ٔب٘ قىٌُیطی ٔعضالتی ٌطز٘س و ٝوّیت حیبت قٟطی ضا ٔٛضز تٟسیس لطاض ٔعیزٞعس پٔٛؾعٛی،
 .)58 :1387زض ز ٚزٌ ٝٞصقت ٝزض ؾطح رٟب٘ی تأویس ثیكتطی ثط تٛؾع ٝارتٕبعی ٔ ٚكبضوت قٟط٘ٚساٖ زض ثط٘بٔٝضیعی ارطایی زض ؾطح ٔحّعٝ
ثٝعُٕآٔس ٜاؾت پ.)34 :2005 ،Howalski
تٛؾعٔ ٝحّٝای زض لبِت رطآیٙسی ٔكبضوتی ،زٔٛوطاتیه ٔ ٚطزْ ٔحٛض اظ چٙسیٗ زٞعٌ ٝصقعت ٝزض وكعٛضٞبی تٛؾعع ٝیبرتع ،ٝثع ٝعٙعٛاٖ ٔحعٛض
ثط٘بٔٞٝبی تٛؾع ٝپبیساض قٟطی ٙٔ ٚبطك والٖ قٟطی ٔٛضز تأویس لطاضٌطرت ٝاؾت پرٙی ٕٞ ٚىعبضاٖ .)38 :1392 ،ضٚیىعطز وٙع٘ٛی زض ٔعسیطیت
قٟطی زٌٙ ٚجساٖ ث ٝزِیُ عسْ اتىب ث ٝؾبظٚوبضٞبی ٔحّیٔ ،كبضوت ٔطزْ٘ ،ظبْٞبی پبیساض اوِٛٛغیه ٔحّی  ٚتأٔیٗ ٘یبظٞبی ٚالعی ؾعبوٙیٗ،
ث ٝتٛؾع ٝپبیساض قٟطی ٔٙتٟی ٘كس ٜاؾت؛ ثٙبثطایٗ تٛؾعٔ ٝحالت قٟطی ،ثٝعٛٙاٖ ٘مط ٝآغبظیٗ تٛؾععٔ ٝعسیطیت پبیعساض زض قعٟط زٌٙ ٚجعساٖ
قٕطزٔ ٜیقٛز .اظآ٘زبییو ٝثب تح٘ َٛظطیٞٝبی ثط٘بٔٝضیعی قٟطی ٔفبٞیٓ رسیسی اظ ربٔعٝقٙبؾی زاضز ثط٘بٔٝضیععی قعٟطی قعس ٜاؾعت ثعب
عٛٙاٖ ؾطٔبی ٝارتٕبعی؛ ثٙبثطایٗ أطٚظ ٜضٚیىطز ٔجٙی ثطارعایف ٔیعاٖ ؾطٔبی ٝارتٕبعی زض رٛأ  ٚاؾعتفبز ٜاظ آٖ زض ؾعطٔ ٛرتّعف رعبِیعت
ؾیبؾی ثط٘بٔٝضیعی  ٚططاحی قٟطی ثٝعٛٙاٖ یهضا ٜحُ ٔؤحط زض وبٞف ٞعیٞٝٙعبی ارتٕعبعی ،ارععایف ویفیعت ظ٘عسٌی  ٚوعبض آیعی ثیكعتط
ثط٘بٔٞٝبی ٔسیطیت قٟطی قٙبذتٔ ٝی قٛز پضٕٙٞب ٕٞ ٚىبضاٖ)31 :1391 ،؛ ِصا ثب تٛر ٝثٔ ٝجبحعج ٔطعط قعسٕٞ ٚ ،ٜچٙعیٗ ٘معف  ٚإٞیعت
ؾطٔبی ٝارتٕبعی زض ضٚیىطز ٘ٛیٗ ثط٘بٔ ٝضیعی ٔ ٚسیطیت قٟطی چٙس ؾؤاَ ٔطط ٔیقٛز ،زض ایٗ ٔم ِٝٛث ٝثطضؾی  ٚتزعیٚ ٝتحّیُ آٖ پطزاذتٝ
ٔیقٛز:
ٚ -1رعیت ؾطٔبی ٝارتٕبعی زض ٔحالت ٔٛضزٔطبِع ٝپپب٘هس زؾتٍب ٜوبضوٙبٖ) چٍ ٝ٘ٛاؾت؟
 -2ثیٗ ؾطٔبی ٝارتٕبعی ٔ ٚیعاٖ ٔكبضوت ٔطزْ زض طط ٔسیطیت ٔحالت ٘بٔجطز ٜتفبٚت ٔعٙبزاضی ٞؿت یب ٘ٝ؟
تحّیُ ٚرعیت ؾطٔبی ٝارتٕبعی زض ٞط ربٔعٝای أطی رطٚضی  ٚحبئع إٞیت ٞؿت ظیطا ؾطٔبی ٝارتٕبعی ثطای ر ٟٓایٗ ٔطّعت وع ٝچٍ٘ٛعٝ
عٙبنط ارتٕبعی ٔیتٛا٘ٙس عّٕىطز ارطاز ضا زضظٔی ٔٝٙزؾتیبثی ث ٝاٞساف ٔتفبٚت تمٛیت وٙٙس ٔفیس اؾت؟ پویٗ  ٚرٕٛ٘ ٛؾ)331 :2007 ،ٖٛ
ٕٞچٙیٗ ؾطٔبی ٝارتٕبعی ٘مف ثؿیبض ثٟتطی اظ ؾطٔبی ٝریعیىی  ٚؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی زض رٛأع ایفعب ٕ٘بیعس  ٚزض غیعبة ؾعطٔبی ٝارتٕعبعی ؾعبیط
ؾطٔبیٞٝب احطثركی ذٛز ضا اظ زؾت ٔیزٙٞس  ٚثس ٖٚؾطٔبی ٝارتٕبعی پیٕٛزٖ ضا ٜتٛؾع ٚ ٝتىبُٔ رطٍٙٞی  ٚالتهبزی زقٛاض اؾعت پوعبٚؼ ٚ
ضحٕب٘ی .)12 :1387 ،اظ ؾٛی زیٍط ٌطٞٚی اظ ا٘سیكٕٙساٖ ٔعتمس٘س و ٝضیك ٝثؿیبضی اظ ٘بثؿبٔب٘یٞب ٘ ٚبثٟٙزبضیٞب زض وٕجٛز یعب ٘جعٛز ؾعطٔبیٝ
ارتٕبعی ٟ٘فت ٝاؾت پاخ)1386 ،؛ ٕٞچٙیٗ ٌطٞٚی زیٍط اظ ا٘سیكٕٙساٖ ثط آٖ ٞؿتٙس و ٝؾطٔبی ٝارتٕبعی اظ یهؾ ٛؾجت ثٟجٛز ظ٘سٌی ارطاز ٚ
اظ ؾٛی زیٍط ؾجت ارعایف ا٘جبقت ؾطٔبی ٝا٘ؿب٘ی ،تٛؾعٔ ٝبِی ارعایف ٘ٛآٚضی  ٚوبض آیی عّٕىطز زِٚت ٔیٌطزز پضحٕب٘ی ٕٞ ٚىبضاٖ:1386 ،
)12؛ ثٙبثطایٗ ؾطٔبی ٝارتٕبعی ٘مف ٕٟٔی  ٓٞزض ثٟجٛز ظ٘سٌی ارطاز  ٓٞ ٚزض ضقس  ٚتٛؾع ٝرٛأ ایفب ٔیوٙس  ٚاظآ٘زبییؤ ٝعسیطیت قعٟطی
یىی اظ عٛأُ احطٌصاض  ٟٓٔ ٚزض ثٟجٛز ٚرعیت ظ٘سٌی ارطاز ربٔع ٚ ٝضقس  ٚتٛؾع ٝرٛأ ثكٕبض ٔیآیسٓٞ .تطاظ ثب زیٍط عٛأُ ٔیتٛا٘س ثطضؾی
قٛز ٘ ٚمف آٖ ضا تعییٗ وطز؛ ثٙبثطایٗ تعییٗ ٚرعیت تٛؾع ٝقٟطی زٌٙ ٚجساٖ ٔ ٚسیطیت قٟطی آٖ ٕٞ ٚچٙیٗ تٛر ٝث ٝؾطٔبی ٝارتٕبعی ایٗ
قٟطؾتبٖ حبئع إٞیت ٞؿت .إٞیت  ٚرطٚضت ٔؿئّ ٝزض آٖ اؾت ؤ ٝب ٔیتٛا٘یٓ زض ایٗ ٔم ِٝٛتأحیط ؾطٔبی ٝارتٕبعی ضا ثط تٛؾع ٝقٟطی ثعب
تٛر ٝثٔ ٝسیطیت ٔ ٚكبضوت ٔحّٝای تكریم زٞیٓٔ .عیٗ وٙیٓ تب چ ٝا٘ساظ ٜزض تٛؾع ٝقٟطی زٌٙ ٚجساٖ ثع ٝایعٗ ٟٔعٓ تٛرع ٝقعس ٜاؾعت؟
ٔعیبضٞبی ٔ ٟٓؾطٔبی ٝارتٕبعی ضا ثطضؾی وطز ٚ ٜپبییٗتطیٗ  ٚثبالتطیٗ ٘طخ تأحیطٌصاضی ایٗ ٔعیبضٞب ضا ثط تٛؾع ٝقٟطی زض ٔحعالت ٔكعرم
وٙیٓ؛ یعٙی زض ایٗ پػٞٚف ٔكرم ٔیقٛز و ٝوساْیه اظ ٔعیبضٞبی ؾطٔبی ٝارتٕبعی زض تٛؾع ٝقٟطی ٔحالت زٌٙ ٚجساٖ ثیكتط ٔٛضزتٛرعٝ
ثٛز ٚ ٜوساْیه ذیّی رعیف ٞؿت.

فاطمه گرجیپور ،علی شکور

ٔطزْ ٔیتٛا٘ٙس زض ایٗ پػٞٚف ث ٝایٗ ٘تیز ٝثطؾٙس و ٝؾطٔبی ٝارتٕبعی ٔیتٛا٘س ثٝا٘ساظ ٜؾبیط ؾطٔبیٞٝب اظرّٕع ٝؾعطٔبی ٝالتهعبزی احعطثرف
ثبقس  ٚوبض آیی آٖ ضا ثطای ضر ٔكىالت التهبزی  ٚازاضی قٟط ثرف ٔ ٚكىٌُكب ثسا٘یٓ .اظآ٘زبییو ٝؾطٔبی ٝارتٕبعی ظٔیٙعٝؾعبظ تٛؾععٚ ٝ
عّٕىطز التهبزی  ٚارتٕبعی ٔیثبقس  ٚتٕبیُ ارطاز ضا ثطای ٕٞىبضی ثب ٌط ٜٚارعایف ٔیزٞعسٔ ،عیتعٛاٖ اظ ایعٗ ططیعك قعجىٝای ثب٘كعب اظ
تزٕ ٞبی زاٚطّجب٘ ٝزض اثعبز ٔرتّف ظ٘سٌی ارتٕبعی ایزبز وطز و ٝاظ آٖ ططیك زض ٔسیطیت قٟطی وبضوٙبٖ أعٛض ذعٛز ضا ثع ٝثٟتعطیٗ قعىُ
ٕٔىٗ ازاض ٜوطز.
ؾطٔبی ٝارتٕبعی ضربیت ضا رب٘كیٗ اربظٔ ٜیوٙس  ٚذٛزوٙتطِی ضا زض ضأؼ أٛض لطاض ٔیزٞس  ٚاثعبز ٔرتّف ؾطٔبی ٝزض رٟعت ٘یعُ ثع ٝاٞعساف
ٔسیطیتی ٞسایت ٔیوٙس  ٚایٗ اظرّٕ ٝاٞساف ٕٟٔی اؾت وٞ ٝط ؾبظٔب٘ی زضنس زؾتیبثی ث ٝآٖ ٞؿت .عسْ تٛر ٝث ٝؾطٔبی ٝارتٕبعی یب رعف
ؾطٔبی ٝارتٕبعی زض ٞط ؾبظٔب٘ی  ٚرٟت ثٟطٌٜیطی اظ لسضت ٌطٜٞٚبی ٔٛرٛز زض ؾبظٔبٖ ضا اظ آٖ ؾبظٔبٖ ٔیٌیطز  ٚرعٛی ععبضی اظ اعتٕعبز ٚ
ٕٞىبضی ثطاثط ؾبظٔبٖ ٔیٌیطز؛ ثٙبثطایٗ ث ٝرٟت ضاثط ٝتٍٙبتٍٙی و ٝتٛؾعٔ ٝسیطیت قٟطی ثب ؾطٔبی ٝارتٕبعی زاضز؛ ِصا ثیتأحیط ٔیثبقس.
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ٔحمك

ؾبَ

ٔٛرٛا

أیط وبری

1380

ثطضؾی احؿبؼ أٙیت ٚ
عٛأُ ٔؤحط ثط آٖ
پٔٛضزٔطبِع :ٝقٟط
تٟطاٖ)

ذٛـ رط

1382

ٌطایف ٔ ٚكبضوت
قٟط٘ٚساٖ ؾبوٗ ٔطاوع
قٟطی اؾتبٖ ٔبظ٘سضاٖ
٘ؿجت ث ٝأٙیت

عطثی

1382

ثطضؾی أٙیت ارتٕبعی
اظ زیسٌب ٜقٟط٘ٚساٖ 8
قٟط

٘برب

1383

ثطضؾی ٔیعاٖ احؿبؼ
أٙیت زض ثیٗ
حبقی٘ٝكیٙبٖ تٟطاٖ
ثعضي ث ٝتفىیه ٔٙبطك

٘زیجی
ضثیعی

1383

ثطضؾی عٛأُ ٔؤحط ثط
ٔیعاٖ احؿبؼ أٙیت
ارتٕبعی ثب تأویس ثط
ؾطٔبیٝ

نٕسی
ثٍ ٝربٖ

1384

أٙیت ارتٕبعی زض
ؾٙٙسد

٘تبیذ تحمیك
یبرتٞٝبی تٛنیفی ایٗ ٔطبِع ٝچٙیٗ اؾت؛ ثرف لبثُتٛرٟی اظ پبؾدٌٛیبٖ ثی٘ظٕی ارتٕبعی ٔ ٚیعاٖ ثطٚظ رعطائٓ
 ٚثعٞىبضی ضا زض ؾطح ثبالیی اضظیبثی ٔیوٙٙس .زض اضتجب ثب ٔتغیط حٕبیت ارتٕبعی ،اوخط پبؾرٍٛیبٖ ٘ؿجت ث ٝوٕه
زیٍطاٖ زض ٔٛال ارططاضی أیسی ٘ساض٘س ٚأساز  ٚیبضی آٖٞب ضا زض ؾطح پعبییٙی ٔعیزا٘ٙعسٕٞ .چٙعیٗ پبؾعرٍٛیبٖ،
ضیؿه اعتٕبز وطزٖ ضا زض ٔٛلعیتٞبی ٔرتّف ظ٘سٌی ضٚظا٘ ٝثبال زا٘ؿت ٚ ٝاحتٕبَ رطض ،ظیعبٖ  ٚآؾعیت ضا ثیكعتط اظ
ؾٛز ٘بقی اظ آٖ ثطآٚضز ٔیوٙٙس٘ .تبیذ ٘كبٖ زاز ؤ :ٝتغیط حٕبیت ارتٕبعی آحبض ٔؤحط ٔ ٚعٙیزاضی ثط احؿبؼ أٙیعت
زاضزٕٞ .چٙیٗ ثی٘ظٕی ارتٕبعی  ٚضیؿه ٔ ٚربطط ٜتأحیط ٔؤحط  ٚوبٙٞسٜای ثط احؿبؼ أٙیت ٘كبٖ زاز٘س.
ٔطبثك یبرتٞٝبی ایٗ پػٞٚف؛ ٔیعاٖ احؿبؼ أٙیت پبؾدٌٛیبٖ زض حس وٓ ،وٕتطیٗ ٔیعاٖ احؿعبؼ أٙیعت زض ثععس
رب٘ی  ٚثیكتطیٗ ٔیعاٖ احؿبؼ أٙیت زض ثعس ٔبِی ٞؿت .ثیٗ ؾٗ پبؾرٍٛیبٖ ٔ ٚكبضوت آ٘بٖ زض تعأٔیٗ أٙیعت ٚ
تفبٚت ٔعٙبزاض ثیٗ احؿبؼ أٙیت زض زٌ ٚط ٜٚظٖ ٔ ٚطز ٚرٛز زاضز ،تفبٚت ٔعٙبزاضی زض احؿعبؼ أٙیعت ٔزعطزیٗ ٚ
ٔتأّٞیٗ ٘جٛز ٜپ أب ارطاز ٔزطز ثیف اظ ارعطاز ٔتأٞعُ ٌعطایف ثع ٝأٙیعت زاقعتٙس)  ٚاضتجعب ٔعٙعبزاضی ثعیٗ پبیٍعبٜ
ارتٕبعی -التهبزی ٔ ٚكبضوت زض تأٔیٗ أٙیت ٚرٛز ٘ساضز .احؿبؼ أٙیت ثیٗ ٌطٜٞٚعبی قعغّی ٔرتّعف یىؿعبٖ
اؾت.
ٔحمك زض ٔطبِع ٝضٚی  8قٟط پتٟطاٖٕٞ ،ساٖ ،اضٔٚی ،ٝقیطاظ ،وطٔبٖ ،یعز ،انفٟبٖ ٔ ٚكٟس) ٓٞ ،ثع ٝثطضؾعی ٔیععاٖ
احؿبؼ أٙیت زضٔؿبئُ  ٚضٚاثط عبزی  ٚضٚظا٘ ٝپٛٔ 6ضز)  ٓٞ ٚث ٝثطضؾی ٔیععاٖ ثعطٚظ رعطائٓ زض ربٔعع ٝپٔ 7عٛضز)
ٔیپطزاظز  ٚچٙیٗ ٘تیزٔ ٝیٌیطز ؤ ٝیعاٖ احؿبؼ ٘بأٙی زض ثیٗ پبؾدٌٛیبٖ زض حس ظیبزی ٞؿعت؛ ٕٞچٙعیٗ ارعطاز
ٕ٘ ٝ٘ٛث ٝظیبز ثٛزٖ ٔیعاٖ ظٟٛض ٞط یه اظ رطائٓ زض ربٔع ٝاقبضٜوطزٜا٘س .ا ٚزضٟ٘بیت ث ٝایٗ ٘تیزٔ ٝیضؾعس وع ٝحعس
ثبالیی اظ ٔتٛؾط ارطاز زض ظ٘سٌی ضٚظٔط ٜذٛز زچبض ٘ٛعی احؿبؼ ٘بأٙی ٔیثبقٙس.
رٕعیت آٔبضی تحمیك ،وّی ٝقٟط٘ٚساٖ ثبالی  15ؾبَ حبقی ٝقٟط تٟطاٖ ثٛزٜا٘س٘ .تبیذ ٘كبٖ زاز وع ٝؾعٗ ،رعٙؽ،
ٚرعیت تأٔ ،ُٞیعاٖ تحهیالت  ٚزضآٔس ارطاز ثط احؿبؼ أٙیت آ٘بٖ تأحیطٌصاض اؾت.
یبرتٞٝبی تحمیك ٔؤیس ایٗ ٘ىت ٝاؾت و %62 ٝاظ پبؾرٍٛیبٖ زض حس ٔتٛؾط احؿبؼ أٙیت ٔیوٙٙسٕٞ .چٙیٗ ثسٖٚ
تٛر ٝثٛ٘ ٝا ؾطٔبی ،ٝاوخط ارطاز اظ٘ظط رب٘ی احؿبؼ ٘بأٙی ٔیوٙٙس %56 .اظ پبؾدٌٛیبٖ زض حس ٔتٛؾط %35 ،زض حعس
وٓ  %13 ٚزض حس ظیبز احؿبؼ أٙیت رب٘ی زاض٘سٕٞ .چٙیٗ  %47اظ پبؾدٌٛیبٖ زض حس ٔتٛؾعط %40 ،زض حعس وعٓ ٚ
 %13زض حس ظیبز احؿبؼ أٙیت ٔبِی زاض٘س٘ .تبیذ حبنّ ٝاظ آظٖٔٞٛبی آٔبضی زض ایعٗ تحمیعك ٘یعع ٘كعبٖزٙٞعس ٜآٖ
اؾت و ٝؾطٔبی ٝارتٕبعی ثباحؿبؼ أٙیت رىعطی ،رٕععی ٔ ٚعبِی ٕٞجؿعتٍی ٔعٙعیزاضی زاضزٕٞ .چٙعیٗ اقعىبَ
ٔرتّف ثباحؿبؼ أٙیت رىطی رٕعی ٔ ٚبِی ٕٞجؿتٍی ٔعٙیزاضی زاضزٕٞ .چٙیٗ اقىبَ ٔرتّعف ؾعطٔبی ٚ ٝطجمعٝ
ارتٕبعی ثب ٔیعاٖ احؿبؼ أٙیت زض ضاثط ٝاؾت .ثط اؾبؼ آظٔ ٖٛضٌطؾی ٖٛا٘زبْقس٘ ٜیع ٔكرم قعس وع ٝتطویعت
ٔتغیطٞبی ؾطٔبی ٝالتهبزی ،ارتٕبعی ،تحهیالت  ٚقغُ ٔیتٛا٘س تجییٗوٙٙعس ٜثركعی اظ تغییعطات ٔیععاٖ احؿعبؼ
أٙیت ثبقس.
ٟٔٓتطیٗ ٘تیز ٝتحمیك ایٗ اؾت و ٝارطاز  ٚذب٘ٛازٜٞبٞ ،طوساْ تٟسیسات ٘ ٚبأٙی ذبل ذٛز ضازاض٘س ،أب ٔطوعع حمعُ
تٟسیسات ،تٟسیسات التهبزی اؾت .زضٚال  ،أٙیت ارتٕعبعی ارعطاز  ٚذعب٘ٛازٜٞعب اظ ؾعٛی عٛأعُ ٔٛرعٛز زض حعٛظٜ
التهبزی ؾّت  ٚتٟسیس ٔیقٛز.
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رس -1 َٚتحمیمبت زاذّی  ٚذبضری ا٘زبْقس ٜپیطأٛٔ ٖٛرٛا ٔطبِعٝ

نقش سرمایه اجتماعی در ارتقا مشارکت مردمی و مدیریت بهینه شهری

اؾىٌٛبٖ

1986

زض ٔٛضز ٔعضُ ٘بأٙی

ایٙؽ

2004

ثطضؾی تأحیط ثی٘ظٕی
زض ثطاٍ٘یرتٗ
حؿبؾیتٞبی عٕٔٛی

رىؿٖٛ

-2004
2007

زض ٔٛضزاحؿبؼ ٘بأٙی

ضثٙبٚض

2007

زض ٔٛضز وبٞف تطؼ اظ
رطْ

فرایند پصوهش

زازٜٞبی پػٞٚف اظ ز ٚططیك ٔطبِع ٝاؾٙبزی -وتبثرب٘ٝای  ٚپیٕبیف ٔیسا٘ی رٕ آٚضی ٌطزیس .پطؾف٘بٔ ٝپػٞٚف قبُٔ ؾٙزف ؾطٔبیٞٝبی
ارتٕبعی ٔ ٚیعاٖ تٕبیُ ٔ ٚكبضوت زض ٔسیطیت ٔحّ ٝتٙظیٓ ٌطزیس ٜاؾت .ثب تٛر ٝث ٝرٕعیت ٔحالت پب٘هس زؾتٍب ٚ ٜوبضوٙبٖ زض زٌٙ ٚجعساٖ
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٘بزضی ٚ
زیٍطاٖ

1389

ثطضؾی ضاثط ٝاحؿبؼ
أٙیت ارتٕبعی ٚ
ؾطٔبی ٝارتٕبعی زض
قٟط اضزثیُ
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ٌطٚؾی ٚ
زیٍطاٖ

1385

ثطضؾی ٔیعاٖ اعتٕبز
ارتٕبعی  ٚتأحیط آٖ ثط
قىٌُیطی احؿبؼ
أٙیت ارتٕبعی زض ثیٗ
زا٘كزٛیبٖ زذتط
زا٘كٍب ٜآظاز ریطرت
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اركبض

1385

أٙیت ارتٕبعی ظ٘بٖ زض
قٟط٘ٚساٖ

یبرتٞٝبی ایٗ ثطضؾی ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝأٙیت ارتٕبعی ض٘بٖ ثب عّٕىعطز لعب٘ ٚ ٖٛپّعیؽ ضاثطعٔ ٝعٙعیزاضی زاضز .اظ
ططف زیٍط أٙیت ارتٕبعی ٔٙبطك  ٚقغُٞبی ٔرتّف تفبٚت ٔعٙیزاضی ثب یىعسیٍط زاض٘عس  ٚثع ٝعجعبضتی ٘عبثطاثطی
ارتٕبعی ثط ٔیعاٖ احؿبؼ أٙیت ا٘ؿبٖ تأحیط زاضز وع ٝایعٗ زٔ ٚتغیعط تعأحیط ؾعبذتبض ارتٕعبعی ضا ثعط ٔیععاٖ أٙیعت
ارتٕبعی تأییس ٔیوٙس .زض یه تحّیُ وّی ٔیتٛاٖ ٘تیزٌ ٝطرت و ٝأٙیعت ارتٕعبعی ض٘عبٖ زض قعٟط تٟعطاٖ اظ حعس
ٔتٛؾط وٕتط اؾت  ٚعٛأّی ٘ظیط عّٕىطز پّیؽ ،عّٕىطز لب٘ٔ ،ٖٛمبٔٚت ارتٕعبعی ٙٞ ٚزبضٞعبی ارتٕعبعی ثعط آٖ
تأحیط زاض٘س .تحّیُ ضٌطؾی٘ ٖٛیع ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝعٛأّی ٘ظیط حٕبیت ارتٕبعیٙٞ ،زبضٞبی ارتٕبعی ٔ ٚیعاٖ زضآٔس
ذب٘ٛاز ٜتأحیط ٔعٙیزاضی ثط ٔیعاٖ أٙیت ارتٕبعی زاضز.
یبرتٞٝبی پػٞٚف ٘كبٖ ٔیزٞس و 73/8 ٝزضنس پبؾرٍٛیبٖ ،احؿبؼ أٙیت ارتٕبعی زض حس ٔتٛؾط  ٚوٓ زاقعتٙس.
ثب تٛر ٝث٘ ٝتبیذ ثٝزؾتآٔسٔ ٜیتٛاٖ ٘تیزٌ ٝطرت زا٘كزٛیب٘ی و ٝاظ ٌعطٜٞٚعبی لعٔٛی ٔتفعبٚت ٞؿعتٙس ،احؿعبؼ
أٙیت ارتٕبعی ٔكبثٟی ٘ساض٘سٕٞ .چٙیٗ و ٝزذتطاٖ ٔتعّك ثٌ ٝطٜٞٚبی زضآٔعسی ٔتفعبٚت اظ٘ظعط ٔیععاٖ احؿعبؼ
أٙیت ارتٕبعی ثب یىسیٍط تفبٚت ٔعٙبزاض زاض٘س٘ .تبیذ تحمیك ٕٞچٙیٗ ٘كعبٖ ٔعیزٞعس ،تٟٙعب اعتٕعبز ثعیٗ قرهعی
پبؾدٌٛیبٖ یعٙی اعتٕبز ث ٝارطاز ذبل ٘ ٚعزیه و ٝثٝطٛض ضٚظا٘ ٝثب آٖٞب زض تعبُٔ ٞؿتٙس ،ثط ؾطح احؿبؼ أٙیعت
ارتٕبعی آٖٞب تأحیط زاضز  ٚؾطح زض٘ٚی  ٚؾطح والٖ اعتٕبز یعٙی اعتٕبز ثٙیبزیٗ  ٚاعتٕبز تعٕیٓیبرت ،ٝزض ایٗ ٔیعبٖ
تأحیطٌصاض ٘جٛز.
٘تبیذ حبوی اظ ضاثطٔ ٝعٙبزاض ثیٗ احؿبؼ أٙیت ارتٕبعی  ٚرٙؿعیت زاضز؛ ثٙعبثطایٗ ض٘عبٖ ثیكعتط اظ ٔعطزاٖ احؿعبؼ
٘بأٙی ٔیٕ٘بیٙس .زضحبِیو ٝاضتجب احؿبؼ أٙیت ثب ٔؤِفٞٝبی ؾعٗ ،تحهعیالتٚ ،رععیت تأٞعُ  ٚزضآٔعس ٔبٞیب٘عٝ
ذب٘ٛازٔ ٜعٙبزاض ٘یؿتِٚ ،ی ضاثطٔ ٝعٙبزاضی ثیٗ ٞعیٞٝٙبی ذعب٘ٛاز٘ ٚ ٜعٛا قعغُ ارعطاز ٔ ٚحعُ ؾعى٘ٛت ثعب ٔیععاٖ
احؿبؼ أٙیت ٚرٛز زاضزٕٞ .چٙیٗ ثیٗ ؾطٔبی ٝارتٕعبعی  ٚاثععبز آٖ ثباحؿعبؼ أٙیعت ارتٕعبعی ضاثطعٔ ٝعٙعبزاض ٚ
ٔؿتمیٕی ٔٛرٛز اؾت  ٚاظ ایٗ ٔیبٖ اعتٕبز ارتٕبعی  13زضنس تغییطات ٔتغیعط احؿعبؼ أٙیعت ارتٕعبعی ضا تجیعیٗ
ٔیٕ٘بیس.
ٔحمك ث ٝایٗ ٘تیزٔ ٝیضؾس و ٝثحج وطزٖ ثب ٕٞؿبیٞٝب زضثبضٔ ٜبرطاٞبی ٘بأٙی ٔ ٚطّ قسٖ اظ احٛاَ ثع ٜزیسٌبٖ
ٔحّی  ٚیب ضرتبضٞبی رسارتٕبعی ٔیتٛا٘س ثط ٔیعاٖ تطؼ ٛ٘ ٚا ثطآٚضز ارطاز اظ ذطعط ثعع ٜزیعسٌی تعأحیط ثٍعصاضز .زض
ٕٞیٗ ضاؾتب ٔیتٛاٖ ث٘ ٝمف قجىٞٝبی ٔحّی اقبض ٜوطز؛ ایٗ قجىٞٝب اثعاض اضتجبطی ضا ثطای تجبزَ اطالعبت ٔطثعٛ
ث ٝضٚیسازٞب  ٚاٚربا ٔحُ رطأ ٓٞیؾبظ٘س.
ٔحمك ث ٝایٗ ٘تیز ٝضؾیس ٜاؾت و ٝثطذی ثی٘ظٕیٞب  ٚرطائٓ پٔب٘ٙس ذك٘ٛت ذب٘ٛازٌی رسی) ٕٔىٗ اؾت اظ ؾٛی
ٔطزْ ٘بزیسٌ ٜطرت ٝقٛز  ٚحبَآ٘ى ٝحٛازث زیٍطی و ٝچٝثؿب إٞیت وٕتطی زاقت ٝثبقعٙسٕٔ ،ىعٗ اؾعت قعبٞس یعب
عالٔتی زاَ ثط ٚرٛز تٟسیس پبیساض عّی ٝأٙیت ربٔع ٝتّمی قٛز .ا ٚثب ثٟطٌٜیطی اظ یبرتٞٝعبی ربٔععٝقٙبؾعی تعبٔعُ
ٕ٘بزیٗٔ ،فٟٔٛی ثب عٛٙاٖ «ثی٘ظٕیٞب ٚرطایٓ عالٔت زٙٞس »ٜاثساا وطز و ٝثطای رٟعٓ چٍعٍ٘ٛی تفؿعیط ٔعطزْ اظ
تٟسیسات عّی ٝأٙیت ذٛز ؾٛزٔٙس ثٛز ٚ ٜتٛریح ٔیزٞعس وع ٝچٍ٘ٛعٔ ٝعطزْ رضعبی ارتٕعبعی ضا ثعٝطعٛض ٕ٘عبزیٗ
ؾبٔبٖزٞی ٔیوٙٙس.
زازٜٞبی حبنُ اظ پیٕبیف زضثبض ٜرطائٓ ٔحّی ٘كبٖ زاز ٜاؾت و ٝپبؾعدزٙٞعسٌب٘ی وع ٝزیعسٌب ٜالتساضٌطایب٘عٝتعطی
زضثبض ٜلب٘٘ ٚ ٖٛظٓ زاض٘سٕٞ ٚ ،چٙیٗ آٖٞب ٘ؿجت ثع ٝا٘حعطاف زضاظٔعست ربٔععٍ٘ ٝعطاٖ ٞؿعتٙس ،احتٕعبال ثیكعتط اظ
ؾبیطیٗ ،ثی٘ظٕی زض ٔحیط ضا زضن ٔیوٙٙسٕٞ .چٙیٗ ثیكتط احتٕبَ زاضز و ٝآٖٞب ایعٗ ٘كعب٘ٞٝعبی ریعیىعی ضا ثعٝ
ٔكىالت ٔطث ٛث ٝارتٕبا  ٚا٘ؿزبْ ارتٕبعی ٕٞ ٚچٙیٗ ث ٝویفیت ضٚثٝظٚاَ پی٘ٛسٞبی ارتٕبعی  ٚوٙتطَ ارتٕعبعی
غیطضؾٕی ضثط زٙٞس.
ٚی زض تحمیمی تالـ وطز ٜاؾت ث ٝایٗ پطؾف پبؾد زٞس و ٝآیب تعأحیط وٙتعطَ ارتٕعبعی ٔحّعٝای غیطضؾعٕی ثعط
وبٞف تطؼ اظ رطْ ثیكتط اؾت یب السأبت پّیؽ  ٚزِٚت٘ .تبیذ ٘كبٖ زاز و ٓٞ ٝوٙتطَ غیطضؾٕی پثٚٝیػ ٜا٘ؿعزبْ
ارتٕبعی)  ٓٞ ٚوٙتطَ ارتٕبعی ضؾٕی پاحطثركی ثطذٛضز پّیؽ ثب رطْ  ٚثبظزاض٘س ٜزا٘ؿتٗ تطؼ اظ پّیؽ) ثب تطؼ اظ
رطْ ٘ ٚبأٙی ضاثطٝای ٔعٙبزاض زاض٘س .ارطاز ٔرتّف ثب تٛر ٝث ٝتٛٙا ٔحیط پیطأ٘ٛی ،ثیعٙف ٔتفعبٚتی اظ ٔمِٛع ٝأٙیعت
زاقت ٚ ٝاحؿبؼ أٙیت ضا ثب تٛر ٝث٘ٝظبْ التهبزی٘ ،ظبْ ؾالٔت  ٚتزطثٞٝبی رطزی ٘بأٙیٔ ،تغیط زا٘ؿعت ٚ ٝزِٟعطٜ
٘بقی اظ احؿبؼ ٘بأٙی ضا ثیكتط اظ الیٞٝبی عیٙی ٚ ٚالعی ٘بأٙی ٚ ٚلٛا رطْ ،زض اشٞبٖ زاض٘س.

فاطمه گرجیپور ،علی شکور

مطالعات محیطی هفت حصار
شماره بیستوهشتم /سال هفتم /تابستان1398

یافتهها

فرضیه اول

فرضیه یک :ضربیتٔٙسی ؾبوٙیٗ ،ویفیت ؾى٘ٛتی  ٚأٙیت زض اضتمبء ؾطٔبی ٝارتٕبعی ٔحّ ٝوبضوٙبٖ زِٚت  ٚپب٘هس زؾتٍب ٜقٟط زٌٙ ٚجساٖ
ٔؤحط اؾتH1:µ≠0 .
فرض صفر :ضربیتٔٙسی ؾبوٙیٗ ،ویفیت ؾى٘ٛتی  ٚأٙیت زض اضتمبء ؾطٔبی ٝارتٕبعی ٔحّ ٝوبضوٙبٖ زِٚت  ٚپب٘هس زؾتٍب ٜقٟط زٌٙ ٚجساٖ
ٔؤحط ٘یؿتH0:µ=0 .
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تٙظیٓ قس ٜاؾت .ثط اؾبؼ اؾتفبز ٜاظ رطٔ َٛوٛوطاٖ  381پطؾكٙبٔ ٝزض ایٗ ٔحالت تٛظی ٌطزیس .ثطای ؾٙزف پبیبیی پطؾكعٙبٔ ٝاظ رعطیت
آِفبی وط ٖٚثبخ اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .آِفبی ث ٝزؾت آٔس ٜثطای پطؾكٙبٔ ٝرطیت  0/86زضنس ضا ٘كبٖ ٔیزٞس و٘ ٝكبٖزٙٞس ٜپبیبیی پطؾكعٙبٔٚ ٝ
ٌٛیٞٝب ٞؿت .ثٙٔٝظٛض ثطضؾی ضٚایی آٖ اظ ٘ظطات وبضقٙبؾی اؾتفبز ٜقس .ثطای تحّیُ یبرتٞٝبی پعػٞٚف اظ ٘عطْارععاض ٚ SPSSضغٖ  ٚ 23اظ
آظٔ ٖٛضٌطؾی ٚ ٖٛتی زٌ ٚطٔ ٜٚؿتمُ اؾتفبزٜقس ٜاؾت.
جاهعه آهاری :ثب تٛر ٝث ٝرٕعیت قٟط زٌٙ ٚجساٖ پ )96/728ثط آٖ قسیٓ ؤ ٝحالتی و ٝزاضای قطایط ٚیػٜای ثٛز ٜا٘تربة وٙیٓ؛ ِصا ٔحّٝ
وبضوٙبٖ ثب رٕعیت تمطیجی ٘ 18/000فط ٔ ٚحّ ٝپب٘هس زؾتٍب ٜثب رٕعیت تمطیجی ٘ 29/000فعط ثعطای ثطضؾعی  ٚپعػٞٚف ا٘ترعبة ٌطزیعس وعٝ
پطاوٙسٌی رٕعیت ثِ ٝحبظ ٘ٛا قغُ ٔ ٚیعاٖ زضآٔس ؾطح تحهیالت ٛ٘ ٚا ٔبِىیت  ٚقطایط التهبزی زض ثعضی ظٔیٞٝٙب لبثُتٛرٔ ٝعیثبقعس.
ا٘تربة ٔحالت پؽ اظ ٔطبِع٘ ٝظطی ٔجبحج عٕس ٜزض اضتجب ثب ؾطٔبی ٝارتٕبعی ٔ ٚسیطیت ٔحّ ٝای ٕٞ ٚچٙیٗ ٔكٛضت ثب اؾتبز ضإٙٞب ٔمبیؿٝ
ٔحالت وبضوٙبٖ  ٚپب٘هس زؾتٍب ٜقٟطؾتبٖ ٌچؿبضاٖ ا٘زبْ قس ثط ایٗ اؾبؼ ٔحالتی ٔٛضز٘ظط ثٛز و ٝزاضای ٚیػٌی ٞبی ذبنعی ثبقعٙس وعٝ
ثتٛاٖ رطریبت  ٚتئٛضی ٞبی ٔطتجط ثب ؾطٔبی ٝارتٕبعی ٔ ٚسیطیت ٔحّ ٝضا ثطضؾی وطز .اظآ٘زبو ٝقىُ ٌیطی ؾطٔبی ٝارتٕبعی ٔ ٚكبضوت ٔطزْ
زض ارتٕبعبت ٔ ٚحالت ٔرتّف ٔتفبٚت ٞؿت  ٚث ٝعٛأّی ٕٞچ ٖٛچٍٍ٘ٛی تزٕ یبرتٗ اٞبِی ،ضرتبض ٙٔ ٚف لٔٛیت ایكعبٖٔ ،عست البٔعت،
ٚیػٌی ٞبی رطٍٙٞی ،ثبرت  ٚتطویت رٕعیت  . . .ٚثؿتٍی زاضز؛ ثٙبثطایٗ زض ایٗ پػٞٚف ثب تٛر ٝث ٝقبذم ٞبی اؾتب٘ساضز زض اضتجب ثب ؾعطٔبیٝ
ارتٕبعی و ٝاظ پػٞٚفٞبی زیٍط ثٝزؾتآٔس ٜاؾتٔ ،حّٞٝبی ٔٛضز٘ظط ٔٛضزٔطبِع ٝلطاض ٌطرت.
حجن نوونه و روش هحاسبه :ثط اؾبؼ رطٔ َٛوٛوطاٖ حزٓ ٕ٘ٔ ٝ٘ٛكرم قس ٜثطای ٔحالت ٔٛضز٘ظط تعساز  381پطؾكٙبٔٞ ٝؿت  ٚثط
اؾبؼ ٘ؿجت رٕعیت تعساز پطؾكٙبٔٞٝب ثٞ ٝط ٔحّٔ ٝتٙبؾت ثب حزٓ و ٝثطای ٔحّ ٝپب٘هعس زؾعتٍب ٚ 235 ٜوبضوٙعبٖ زِٚعت  146اذتهعبل
یبرت.
ابسار گردآوری :زض اثتسا ثب ثٟطٌ ٜیطی اظ ٔطبِعبت وتبثرب٘ ٝای ث ٝرٕ آٚضی ازثیبت تحمیك پطزاذت ٚ ٝؾپؽ ثب ٔطارع ٝثٔ ٝعساضن زض زؾعتطؼ
ؾبظٔبٖ ٞبی ٔكبثٚ ٚ ٝة ؾبیت ٞبی ٔعتجط ،اطالعبت ٔطث ٛث ٝپیكی ٝٙایٗ تحمیك ضا ثطضؾی ٔیٕ٘بیٓ .ؾپؽ ثعب وٕعه تحمیمعبت ٔیعسا٘ی ثعٝ
رٕ آٚضی اطالعبت ٔٛضز٘ظط اظ قٟط٘ٚساٖ ذٛاٞیٓ پطزاذت .زض تحمیمبت ٔیسا٘ی الظْ قس ،اظ پطؾكٙبٔٔ ٝحمك ؾبذت ٝاؾتفبز ٜقٛز.
رواییٔ :ف ْٟٛاعتجبض ث ٝایٗ پطؾف پبؾد ٔیزٞس و ٝاثعاض ا٘ساظٌٜیطی تب چ ٝحس ذهیهٛٔ ٝضز٘ظط ضا ٔیؾٙزس ثٝعجبضتیزیٍط آیب ٘تبیذ تحمیعك
پبؾرٍٛی ؾؤاَٞبی تحمیك اؾت .ثس ٖٚآٌبٞی اظ اعتجبض اثعاض ا٘ساظٌٜیطی ٕ٘یتٛاٖ ثٝزلت زازٜٞبی حبنُ اظ آٖ اطٕیٙعبٖ زاقعت .ضٚـٞعبی
ٔرتّفی ثطای ثطضؾی اعتجبض ٚؾیّ ٝا٘ساظٌٜیطی ٚرٛز زاضز و ٝزض ایٗ پػٞٚف اظ ضٚـٞبی اضظیبثی اعتجبض ث ٝقط ظیط اؾتفبزٜقس ٜاؾت؛ زض ثطضؾی
ضٚایی اثتسا ٞط پطؾكٙبٔ ٝث ٝتأییس نبحت٘ظطاٖ أط  ٚاؾبتیس ضؾیس ،ؾپؽ اظ ضٚـ تحّیُ عبّٔی اوتكبری  ٚتأییعسی  ٚقعبذم  KMOاؾعتفبزٜ
قس.
پایایی :زض پبیبیی ث ٝایٗ ؾؤاَ پبؾد زازٔ ٜیقٛز و ٝآیب ا٘ساظٌٜیطی ٔىطض زض قطایط ٔكبث٘ ٝتبیذ ٕٞؿب٘ی ث ٝزؾت ٔیآیس یب ذیط؟ ضٚـٞعبی
ٔرتّفی ثطای ؾٙزف پبیبیی ٚرٛز زاضز .زض ایٗ پػٞٚف ثٙٔٝظٛض ا٘ساظٌٜیطی پبیبیی پطؾكٙبٔ ،ٝاظ ضٚـ آِفبی وط ٖٚثبخ  ٚثب اؾتفبز ٜاظ ٘طْارعاض
 SPSS23اؾتفبزٜقس ٜاؾت .رطیت ٕٞجؿتٍی آِفبی وط ٖٚثبخ ،یه ٔمساض ثیٗ نفط  ٚیه ٞؿت .زضنٛضتیو ٝیه پطؾكعٙبٔ ٝپبیبؾعت وعٝ
ٔمساض آِفبی وط ٖٚثبخ ثعضيتط اظ ٔمساض  0/7ثبقس ٞ ٚط چ ٝایٗ ٔمساض ث ٝعسز ٘ 1عزیهتط ثبقس ،پطؾكٙبٔ ٝاظ پبیبیی ثبالتطی ثطذٛضزاض ٞؿت؛ ِصا
ثط اؾبؼ ٘تبیذ ثٝزؾتآٔسٔ ٜیتٛاٖ ٌفت و ٝپطؾكٙبٔٔ ٝب اظ پبیبیی  ٚضٚایی ثطذٛضزاض ثٛز ٜاؾت.

نقش سرمایه اجتماعی در ارتقا مشارکت مردمی و مدیریت بهینه شهری

رس -2 َٚتحّیُ ضٌطؾی ٖٛرٟت ثطضؾی تأحیطضربیتٕٙسیؾبوٙیٗ ،ویفیت ؾى٘ٛتی  ٚأٙیت
زض اضتمبء ؾطٔبی ٝارتٕبعی ٔحّ ٝوبضوٙبٖ زِٚت  ٚپب٘هس زؾتٍب ٜقٟط زٌٙ ٚجساٖ

زٚضثیٗ ٚاتؿٖٛ

ٔسَ

ٕٞجؿتٍی

رطیت تعییٗ

رطیت تعییٗ انال قسٜ

ذطبیٔعیبضثطآٚضز

1

0/961

0/923

0/923

0/101

1/872

2

0/741

0/548

0/547

0/245

1/742

3

0/544

0/296

0/294

0/306

1/595

رسٔ -3 َٚیعاٖ آٔبض ٜتحّیُ ٚاضیب٘ؽ ثیٗ ضربیتٕٙسیؾبوٙیٗ ،ویفیتؾى٘ٛتی  ٚأٙیت
زض اضتمبء ؾطٔبی ٝارتٕبعی ٔحّ ٝوبضوٙبٖ زِٚت  ٚپب٘هس زؾتٍب ٜقٟط زٌٙ ٚجساٖ

ثبلیٕب٘سٜ

3/893

379

0/010

وُ

50/653

380

ضٌطؾیٖٛ

27/780

1

27/780

ثبلیٕب٘سٜ

22/873

379

0/060

وُ

50/653

380

ضٌطؾیٖٛ

14/998

1

14/998

ثبلیٕب٘سٜ

35/654

379

0/094

وُ

50/653

380

460/307

159/428

0/001

0/001

رس٘ ،3 َٚتبیذ تحّیُ ٚاضیب٘ؽ ٘یع ٘كبٖ ٔیزٞس ضربیتٕٙسی ؾبوٙیٗ ،ویفیت ؾى٘ٛتی  ٚأٙیت زض اضتمبء ؾطٔبی ٝارتٕبعی تأحیط زاقت ٝاؾت.
ؾطح ٔعٙیزاضی ٔحبؾجٝقس ٜثطاثط  0/001قس ٜو ٝوٛچهتط اظ ٔمساض ثحطا٘ی  0/05اؾت.
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ضٌطؾیٖٛ

46/760

1

46/760

4552/604

0/001
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ٔسَ

ٔزٕٛا ٔزصٚضات

زضر ٝآظازی

ٔیبٍ٘یٗ ٔزصٚضات

f

sig

مطالعات محیطی هفت حصار

رس ،2 َٚیىی اظ ٔفطٚربتی و ٝزض ضٌطؾیٔ ٖٛس٘ظط لطاض ٔیٌیطز ،آٔبض ٜزٚضثیٗ ٚاتؿ ٖٛاؾت؛ ثٙٔٝظٛض ثطضؾعی ذطبٞعب اظ یىعسیٍط اظ آظٔعٖٛ
زٚضثیٗ ٚاتؿ ٖٛاؾتفبزٔ ٜیقٛز و ٝآٔبض ٜآٖ ث ٝوٕه ضاثطٔ ٝحبؾجٔ ٝیقٛز .چٙب٘چ ٝایٗ آٔبض ٜزض ثبظ ٜیه ٘ ٚیٓ یب ز٘ٚیٓ لطاض ٌیطز ٔعیتعٛاٖ
ضٌطؾی ٖٛضا ارطا وطزٕٞ .جؿتٍی زٔ ٚتغیط ضربیتٕٙسی ؾبوٙیٗ  ٚاضتمبء ؾطٔبی ٝارتٕبعی ثطاثط  0/961ثٛز ٜاؾت  ٚرطیت تعییٗ ٔحبؾجٝقسٜ
ثطاثط  0/923قس ٜاؾت؛ ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت ثیٗ زٔ ٚتغیط رٛق  0/961ضاثطٝی ٔعٙیزاضی ٚرٛز زاقت ٝاؾت ٚ .ضربیتٕٙسی ؾبوٙیٗ تٛا٘ؿعتٝ
اؾت  0/923ؾطٔبی ٝارتٕبعی زٔ ٚحّ ٝوبضوٙبٖ زِٚت  ٚپب٘هس زؾتٍب ٜقٟط زٌٙ ٚجساٖ ضا پیفثیٙی ٕ٘بیس .زضٚال رطیت تعییٗ ٔعبزَ ٔزعصٚض
رطیت ٕٞجؿتٍی ٞؿت رطیت تعییٗ ٘كبٖزٙٞسٔ ٜیعا٘ی اظ ٚاضیب٘ؽ ٔتغیط ٚاثؿت ٝاؾت و ٝتٛؾط ٔتغیط یب ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ تجییٗ ٔعیقعٛز.
ثطآٚضز ٚاضیب٘ؽ تجییٗ قس ٜاظ یه ٕٕ٘ٞ ٝ٘ٛیك ٝثیكتط اظ حس ٚالعی زض آٖ ربٔع ٝاؾتٔ .زصٚض ٕٞجؿتٍی تعسیُقسٜپرطیت تعییٗ انال قس)ٜ
ثٔ ٝمساض ٚالعی آٖ زض ربٔع٘ ٝعزیهتط اؾت.
ٕٞجؿتٍی زٔ ٚتغیط ویفیت ؾى٘ٛتی  ٚاضتمبء ؾطٔبی ٝارتٕبعی ثطاثط  0/741ثٛز ٜاؾت  ٚرطیت تعییٗ ٔحبؾجٝقعس ٜثطاثعط  0/548قعس ٜاؾعت؛
ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت ثیٗ زٔ ٚتغیط رٛق  0/741ضاثطٝی ٔعٙیزاضی ٚرٛز زاقعت ٝاؾعت ٚ .ویفیعت ؾعى٘ٛتی تٛا٘ؿعت ٝاؾعت  0/548ؾعطٔبیٝ
ارتٕبعی زٔ ٚحّ ٝوبضوٙبٖ زِٚت  ٚپب٘هس زؾتٍب ٜقٟط زٌٙ ٚجساٖ ضا پیفثیٙی ٕ٘بیس.
ٕٞجؿتٍی زٔ ٚتغیط أٙیت  ٚاضتمبء ؾطٔبی ٝارتٕبعی ثطاثط  0/544ثٛز ٜاؾت  ٚرطیت تعییٗ ٔحبؾعجٝقعس ٜثطاثعط  0/296قعس ٜاؾعت؛ ثٙعبثطایٗ
ٔیتٛاٖ ٌفت ثیٗ زٔ ٚتغیط رٛق  0/544ضاثطٝی ٔعٙیزاضی ٚرٛز زاقت ٝاؾت  ٚأٙیت تٛا٘ؿت ٝاؾت  0/296ؾطٔبی ٝارتٕبعی زٔ ٚحّ ٝوبضوٙبٖ
زِٚت  ٚپب٘هس زؾتٍب ٜقٟط زٌٙ ٚجساٖ ضا پیفثیٙی ٕ٘بیس.

فاطمه گرجیپور ،علی شکور

رسٔ -4 َٚیعاٖ رطایت ثیٗ ضربیتٕٙسی ؾبوٙیٗ ،ویفیت ؾى٘ٛتی  ٚأٙیت زض اضتمبء ؾطٔبی ٝارتٕبعی ٔحّ ٝوبضوٙبٖ زِٚت  ٚپب٘هس زؾتٍب ٜقٟط زٌٙ ٚجساٖ
رطایت اؾتب٘ساضز
رطایت غیطاؾتب٘ساضز
ٔسَ
sig
t
ذطبی ٔعیبض
Beta
B
0/000
9/133
0/028
0/253
پٔمساض حبثت)
0/000
67/473
0/961
0/013
0/870
0/000
15/690
0/057
0/895
پٔمساض حبثت)
0/000
21/455
0/741
0/027
0/547
0/000
29/607
0/050
1/487
پٔمساض حبثت)
0/000
12/626
0/544
0/024
0/306

مطالعات محیطی هفت حصار

فرضیه یکٔ :كبضوت ٔطزٔی اظ ططیك ارعایف حضٛض ٔطزْ زض تهٕیٌٓیطیٞبی قٟطی زض ٔسیطیت قٟطی ٔؤحط اؾتH1:µ≠0 .

فرض صفرٔ :كبضوت ٔطزٔی اظ ططیك ارعایف حضٛض ٔطزْ زض تهٕیٌٓیطیٞبی قٟطی زض ٔسیطیت قٟطی ٔؤحط ٘یؿت.

H0:µ=0

رس -5 َٚتحّیُ ضٌطؾی ٖٛرٟت ثطضؾی تأحیط ٔكبضوت ٔطزٔی اظ ططیك حضٛض ٔطزْ زض تهٕیٌٓیطیٞبی قٟطی ٔ ٚسیطیت قٟطی
ٔسَ

ٕٞجؿتٍی

رطیت تعییٗ

رطیت تعییٗ انال قسٜ

ذطبیٔعیبضثطآٚضز

زٚضثیٗ ٚاتؿٖٛ

1

0/726

0/527

0/526

0/293

1/720
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رس ،5 َٚیىی اظ ٔفطٚربتی و ٝزض ضٌطؾیٔ ٖٛس٘ظط لطاض ٔیٌیطز آٔبض ٜزٚضثیٗ ٚاتؿٞ ٖٛؿت؛ ثٙٔٝظٛض ثطضؾعی ذطبٞعب اظ یىعسیٍط اظ آظٔعٖٛ
زٚضثیٗ ٚاتؿ ٖٛاؾتفبزٔ ٜیقٛز و ٝآٔبض ٜآٖ ث ٝوٕه ضاثطٔ ٝحبؾجٔ ٝیقٛز .چٙب٘چ ٝایٗ آٔبض ٜزض ثبظ ٜیه ٘ ٚیٓ یب ز٘ٚیٓ لطاض ٌیطز ٔعیتعٛاٖ
ضٌطؾی ٖٛضا ارطا وطز.
ٕٞجؿتٍی زٔ ٚتغیط ٔكبضوت ٔطزٔی اظ ططیك حضٛض ٔطزْ زض تهٕیٌٓیطیٞبی قٟطی ٔ ٚسیطیت قٟطی ثطاثط  0/726ثعٛز ٜاؾعت  ٚرعطیت
تعییٗ ٔحبؾجٝقس ٜثطاثط  0/527قس ٜاؾت؛ ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت ثیٗ زٔ ٚتغیط رٛق  0/726ضاثطٝی ٔعٙیزاضی ٚرٛز زاقت ٝاؾتٔ ٚ .كعبضوت
ٔطزٔی اظ ططیك حضٛض ٔطزْ زض تهٕیٌٓیطیٞبی قٟطی تٛا٘ؿت ٝاؾت ٔ 0/527سیطیت قٟطی زٔ ٚحّ ٝوبضوٙبٖ زِٚت  ٚپب٘هس زؾتٍب ٜقعٟط
زٌٙ ٚجساٖ ضا پیفثیٙی ٕ٘بیس.
زض ٚال رطیت تعییٗ ٔعبزَ ٔزصٚض رطیت ٕٞجؿتٍی ٞؿت رطیت تعییٗ ٘كبٖزٙٞسٔ ٜیعا٘ی اظ ٚاضیب٘ؽ ٔتغیط ٚاثؿت ٝاؾت و ٝتٛؾط ٔتغیعط
یب ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ تجییٗ ٔیقٛز  .ثطآٚضز ٚاضیب٘ؽ تجییٗ قس ٜاظ یه ٕٕ٘ٞ ٝ٘ٛیك ٝثیكتط اظ حس ٚالعی زض آٖ ربٔع ٝاؾتٔ .زعصٚض ٕٞجؿعتٍی
تعسیُقسٜپرطیت تعییٗ انال قس )ٜثٔ ٝمساض ٚالعی آٖ زض ربٔع٘ ٝعزیهتط اؾت.

] [ Downloaded from hafthesar.iauh.ac.ir on 2022-05-21

40
40

رس ،4 َٚرطایت اؾتب٘ساضز  ٚغیطاؾتب٘ساضز تأحیط ضربیتٕٙسی ؾبوٙیٗ ،ویفیت ؾى٘ٛتی  ٚأٙیت زض اضتمبء ؾطٔبی ٝارتٕبعی ضا ٘كبٖ ٔعیزٞعس .ثعب
تٛر ٝث ٝؾطح ٔعٙیزاضی ٔحبؾج ٝو ٝثطاثط  0/000قس ٜاؾت و٘ ٝكبٖ ٔیزٞس رطایت غیطاؾتب٘ساضز ضربیتٕٙسی ؾعبوٙیٗ  ٚؾعطٔبی ٝارتٕعبعی
 ٚ 0/870رطایت اؾتب٘ساضز ضربیتٕٙسی ؾبوٙیٗ  ٚؾطٔبی ٝارتٕبعی  ٚ 0/961اظ٘ظط آٔبضی ٔعٙیزاض ٞؿعت .ثتعب ٕٞعبٖ رعطایت اؾتب٘ساضزقعسٜ
اؾتٞ .ط چ ٝثتب پ ٚ )Betaتی پ )tثعضيتط  ٚؾطح ٔعٙیزاضی وٛچهتط ثبقس ثسیٗ ٔعٙی اؾت ؤ ٝتغیط ٔؿتمُ پپیفثیٗ) تأحیط قعسیستطی ثعط
ٔتغیط ٚاثؿت ٝزاضز.
زض ضٌطؾی ٖٛزٔٚتغیط ،ٜثتب پ )Betaثب رطیت ٕٞجؿتٍی پ )rثطاثط اؾتٕٞ .چٙیٗ ثب تٛر ٝث ٝؾطح ٔعٙیزاضی ٔحبؾج ٝو ٝثطاثط  0/000قس ٜاؾت
و٘ ٝكبٖ ٔیزٞس رطایت غیطاؾتب٘ساضز ویفیت ؾى٘ٛتی  ٚؾطٔبی ٝارتٕبعی  ٚ 0/547رطایت اؾعتب٘ساضز ویفیعت ؾعى٘ٛتی  ٚؾعطٔبی ٝارتٕعبعی
 ٚ 0/741اظ٘ظط آٔبضی ٔعٙیزاض ٞؿت .ثتب ٕٞبٖ رطایت اؾتب٘ساضزقس ٜاؾت  ٚثب تٛر ٝث ٝؾطح ٔعٙیزاضی ٔحبؾج ٝو ٝثطاثط  0/000قعس ٜاؾعت
و٘ ٝكبٖ ٔیزٞس رطایت غیطاؾتب٘ساضز أٙیت  ٚؾطٔبی ٝارتٕبعی  ٚ 0/306رطایت اؾتب٘ساضز أٙیت  ٚؾطٔبی ٝارتٕبعی  ٚ 0/544اظ٘ظعط آٔعبضی
ٔعٙیزاض ٞؿت .ثتب ٕٞبٖ رطایت اؾتب٘ساضزقس ٜاؾت.
فرضیه دوم

نقش سرمایه اجتماعی در ارتقا مشارکت مردمی و مدیریت بهینه شهری

رسٔ -6 َٚیعاٖ آٔبض ٜتحّیُ ٚاضیب٘ؽ ثیٗ ٔكبضوت ٔطزٔی اظ ططیك حضٛض ٔطزْ زض تهٕیٌٓیطیٞبی قٟطی ٔ ٚسیطیت قٟطی
ٔسَ

ٔزٕٛا ٔزصٚضات

زضر ٝآظازی

ٔیبٍ٘یٗ ٔزصٚضات

f

sig

ضٌطؾیٖٛ

36/276

1

36/276

422/317

0/001

ثبلیٕب٘سٜ

32/556

379

0/086

وُ

68/832

380

رس٘ ،6 َٚتبیذ تحّیُ ٚاضیب٘ؽ ٘یع ٘كبٖ ٔیزٞس ٔكبضوت ٔطزٔی اظ ططیك حضٛض ٔطزْ زض تهٕیٌٓیطیٞبی قٟطی ثط ٔسیطیت قٟطی تأحیط
زاقت ٝاؾت .ؾطح ٔعٙیزاضی ٔحبؾجٝقس ٜثطاثط  0/001قس ٜو ٝوٛچهتط اظ ٔمساض ثحطا٘ی  0/05اؾت.
رسٔ -7 َٚیعاٖ رطایت ثیٗ ٔكبضوت ٔطزٔی اظ ططیك حضٛض ٔطزْ زض تهٕیٌٓیطیٞبی قٟطی ٔ ٚسیطیت قٟطی
ٔسَ
ٔمساض حبثت

رطایت غیطاؾتب٘ساضز

B

ذطبی ٔعیبض

-0/135

0/104

1/135

0/055

رطایت اؾتب٘ساضز
Beta
0/726

t

sig

-1/303

0/193

20/67550/473

0/000

نتیجهگیری
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پبیبٖ٘بٔ ٝحبرط زض رٟت زؾتیبثی ث ٝاٞساف تحمیك ،ز ٚؾؤاَ  ٚز ٚرطری ٝانّی ٞ ٚكت رطری ٝرطعی ضا ز٘جبَ ٕ٘ٛز ٜاؾت .پؽ اظ ثطضؾی
نٛضت ٌطرت ٝزض رهُ ؾ ٚ ْٛتزعیٚٝتحّیُ رهُ چٟبضْ او ٖٛٙظٔبٖ پبؾرٍٛیی ث ٝؾؤاالت ایٗ پػٞٚف ٞؿت .ؾؤاالت انّی ایٗ پػٞٚف
عجبضتا٘س اظ:
 -1چ ٝعٛأّی ثط اضتمبء ؾطٔبی ٝارتٕبعی ٔحّٔ ٝؤحط اؾت.
 -2ثطضؾی تأحیط ٔكبضوت ٔطزٔی زض ٔسیطیت ثٟی ٝٙقٟطی زٔ ٚحّ ٝپب٘هس  ٚوبضوٙبٖ قٟط زٌٙ ٚجساٖ.
پاسخ به سؤال اول :أطٚظ٘ ٜمف ؾطٔبی ٝارتٕبعی ثٝعٛٙاٖ یه رطٚضت زض رٛأ قٟطی رٟت ٔسیطیت ثٟی ٝٙقٟطی حبئع إٞیت اؾت.
ا٘ؿبٖ ثطای تأٔیٗ ٘یبظ  ٚتحمك اٞسارف ٘یبظٔٙس ثطلطاضی تعبٔالت ارتٕبعی زض لبِت قجىٞٝبیی چ ٖٛذب٘ٛازٕٞ ،ٜؿبیٍبٖ ،زٚؾتبٖ ٔ ...ٚیثبقٙس
تب ثب ٔكبضوت رعبال٘ ٝزض ارتٕبا ث ٝثٟجٛز ویفیت ظ٘سٌی رطزی  ٚرٕعی ذٛز وٕه وٙٙسٞ .طچ ٝضٚاثط ٘ظبْٔٙستط ٕٞ ٚبًٙٞتط ثبقس قبٞس
زؾتیبثی ث ٝاٞساف رٕعی زض ٔستظٔبٖ وٛتبٜتط ثب نطف ٞعی ٝٙوٕتط ذٛاٞیٓ ثٛز و ٝزض ایٗ حبِت ٔیتٛا٘یٓ اظ ٔف ْٟٛؾطٔبی ٝارتٕبعی ٘بْ

شماره بیستوهشتم /سال هفتم /تابستان1398

اثتسا ثب تٛر ٝث ٝقٙبذت حبنُقس ٜاظ ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضزی  ٚثط اؾبؼ چكٓا٘ساظ ٔمسٔبتی آٖو ٝپؽ اظ ثطضؾی ٔجب٘ی ٘ظعطی اضائع ٝقعس تجیعیٗ ٘تعبیذ
ٔؿئّٔ ٝطط قس ،ٜتسٚیٗ ٔیٌطززٞ .سف اظ ایٗ پػٞٚف ثطضؾی ٘مف ؾطٔبی ٝارتٕبعی زض اضتمبء ٔكبضوت ٔحّٝای ٔ ٚسیطیت ثٟی ٝٙقعٟطی زض
زٔ ٚحّ ٝپب٘هس زؾتٍب ٚ ٜوٛی وبضوٙبٖ قٟط زٌٙ ٚجساٖ ٞؿت و ٝثسیٗ ٔٙظٛض اثتسا اطالعبت اظ ططیعك ٔطبِععبت اؾعٙبزی پوتبثرب٘ع ،ٝؾعبیت
ایٙتط٘تی ،عىؽٞبی ٛٞایی) ٔ ٚطبِت ٔٛضز٘یبظ رٕ آٚضی ٌطزیس .ثط پبی ٝازثیبت تحمیك  ٚؾؤاالت ٔطط قس ،ٜاثعاض ا٘ساظٌٜیعطی ثعطای ؾعٙزف
ٔتغیطٞب ث ٝوٕه اؾتبز ؾبذت ٝقس.

مطالعات محیطی هفت حصار

رس ،7 َٚرطایت اؾتب٘ساضز  ٚغیطاؾتب٘ساضز تأحیط ٔكبضوت ٔطزٔی اظ ططیك حضٛض ٔطزْ زض تهٕیٌٓیطیٞبی قٟطی ثط ٔسیطیت قٟطی ضا ٘كبٖ
ٔیزٞس .ثب تٛر ٝث ٝؾطح ٔعٙیزاضی ٔحبؾج ٝو ٝثطاثط  0/000قس ٜاؾت و٘ ٝكبٖ ٔیزٞس رعطایت غیطاؾعتب٘ساضز ٔكعبضوت ٔطزٔعی اظ ططیعك
حضٛض ٔطزْ زض تهٕیٌٓیطیٞبی قعٟطی ثعط ٔعسیطیت قعٟطی  ٚ 1/135رعطایت اؾعتب٘ساضز ٔكعبضوت ٔطزٔعی اظ ططیعك حضعٛض ٔعطزْ زض
تهٕیٌٓیطیٞبی قٟطی ثط ٔسیطیت قٟطی  ٚ 0/726اظ٘ظط آٔبضی ٔعٙیزاض ٞؿت .ثتب ٕٞبٖ رطایت اؾتب٘ساضزقس ٜاؾتٞ .ط چع ٝثتعب پٚ )Beta
تی پ )tثعضيتط  ٚؾطح ٔعٙیزاضی وٛچهتط ثبقس ثسیٗ ٔعٙی اؾت ؤ ٝتغیط ٔؿتمُ پپعیفثعیٗ) تعأحیط قعسیستطی ثعط ٔتغیعط ٚاثؿعت ٝزاضز .زض
ضٌطؾی ٖٛزٔٚتغیط ،ٜثتب پ )Betaثب رطیت ٕٞجؿتٍی پ )rثطاثط اؾت.

فاطمه گرجیپور ،علی شکور

ثجطیٓ  ٚثطای یه قٟط ٙٞزبضٞب  ٚقجىٞٝب ٘مف ؾطٔبی ٝارتٕبعی ضا ثط عٟسٔ ٜیٌیط٘س؛ ثٙبثطایٗ اظ ٔیبٖ ٔؤِفٞٝبی ٔرتّف و ٝثبعج اضتمبء
ؾطٔبی ٝارتٕبعی ٔیقٛز پاعتٕبز ،أٙیت ،آٌبٞی  ٚقٙبذتٔ ،صٞتٔ ،كبضوت ٔحّٝای ،ضربیت ؾبوٙیٗ ،ویفیت ظ٘سٌی  )...ٚتٛا٘ؿتیٓ ث ٝثطضؾی
ؾٔ ٝؤِف ٝویفیت ؾى٘ٛتی ،أٙیت  ٚضربیتٕٙسی ؾبوٙیٗ زض ٔحّ ٝوبضوٙبٖ  ٚپب٘هس قٟط زٌٙ ٚجساٖ ثپطزاظیٓ و ٝثب تٛر ٝث٘ ٝتبیذ حبنُ اظ
پػٞٚف ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝثطای اضتمبء ؾطٔبی ٝارتٕبعی ٔیعاٖ أٙیت  ٚضربیتٕٙسی ؾبوٙیٗ ٔحّ ٚ ٝویفیت ؾى٘ٛت ارطاز ٔحّ ٝزض ثبال ثطزٖ
ؾطٔبی ٝارتٕبعی ٔؤحط ٞؿت یعٙی ثیٗ اضتمبء ؾطٔبی ٝارتٕبعی  ٚویفیت ؾى٘ٛت  ٚضربیتٕٙسی ؾبوٙیٗ  ٚأٙیت ٔحّ ٝضاثطٔ ٝعٙبزاضی ٚرٛز
زاضز.
پاسخ به سؤال دوم :یىی اظ ٘ىبت ٔٛٔ ٟٓضزتٛر ٝزض طط ٔسیطیت ثٟی ٝٙقٟطی اضتمبء ٔكبضوت ٔطزْ ٔحّ ٝثطای قطوت زض تهٕیٓ-
ٌیطیٞب  ٚثط٘بٔٝضیعی زض ؾطح ٔحّٞ ٝؿت .اظآ٘زبوٚ ٝرٛز ؾطٔبی ٝارتٕبعی اظ قط ٚالظْ ثطای تحمك ٔكبضوت ٔطزٔی  ٚحضٛض آٖٞب زض
عطن ٝثط٘بٔٝضیعی ٔ ٚسیطیت قٟطی ٞؿت  ٚاظ ؾٛی زیٍط ٔسیطیت قٟطی  ٚذهٛنب ٔسیطیت ٔحّ ٝثبیؿتی ؾبظٚوبض الظْ رٟت ٔكبضوت
ٔطزْ ضا رطا ٓٞآٚضز؛ ِصا زض پبؾد ث ٝؾؤاَ ٔطط قس ٜو ٝثطضؾی تأحیط ٔكبضوت ٔطزٔی زض ٔسیطیت قٟطی زٔ ٚحّ ٝزٌٙ ٚجساٖ ث ٝایٗ ٘تیزٝ
ضؾیس و ٝثیٗ ٔكبضوت ٔطزْ ٔحّٔ ٚ ٝسیطیت قٟطی ضاثطٔ ٝعٙبزاضی ٚرٛز زاضز.
زض ایٗ لؿٕت رٟت ثیبٖ ٘تبیذ آظٖٔٞٛب اثتسا ث ٝض٘ٚس تعییٗ  ٚتأییس ٞط یه اظ رطریبت ٔیپطزاظیٓ:
فرضیه اول :ث٘ ٝظط ٔیضؾس ضربیتٕٙسی ؾبوٙیٗ ،ویفیت ؾى٘ٛت  ٚأٙیت زض اضتمبء ؾطٔبی ٝارتٕبعی ٔؤحط اؾت.

مطالعات محیطی هفت حصار
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فرضیه یک :ضربیتٔٙسی ؾبوٙیٗ ،ویفیت ؾى٘ٛتی  ٚأٙیت زض اضتمبء ؾطٔبی ٝارتٕبعی ٔحّ ٝوبضوٙبٖ زِٚت  ٚپب٘هس زؾتٍب ٜقٟط زٌٙ ٚجساٖ
ٔؤحط اؾتH1:µ≠0 .
فرض صفر :ضربیتٔٙسی ؾبوٙیٗ ،ویفیت ؾى٘ٛتی  ٚأٙیت زض اضتمبء ؾطٔبی ٝارتٕبعی ٔحّ ٝوبضوٙبٖ زِٚت  ٚپب٘هس زؾتٍب ٜقٟط زٌٙ ٚجساٖ
ٔؤحط ٘یؿتH0:µ=0 .
ٕٞجؿتٍی زٔ ٚتغیط ضربیتٕٙسی ؾبوٙیٗ  ٚاضتمبء ؾطٔبی ٝارتٕبعی ثطاثط  0/961ثٛز ٜاؾت  ٚرطیت تعییٗ ٔحبؾجٝقس ٜثطاثط  0/923قسٜ
اؾت؛ ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت ثیٗ زٔ ٚتغیط رٛق  0/961ضاثطٔ ٝعٙیزاضی ٚرٛز زاقت ٝاؾت  ٚضربیتٕٙسی ؾبوٙیٗ تٛا٘ؿت ٝاؾت  0/923ؾطٔبیٝ
ارتٕبعی زٔ ٚحّ ٝوبضوٙبٖ زِٚت  ٚپب٘هس زؾتٍب ٜقٟط زٌٙ ٚجساٖ ضا پیفثیٙی ٕ٘بیس .زضٚال رطیت تعییٗ ٔعبزَ ٔزصٚض رطیت ٕٞجؿتٍی
ٞؿت رطیت تعییٗ ٘كبٖزٙٞسٔ ٜیعا٘ی اظ ٚاضیب٘ؽ ٔتغیط ٚاثؿت ٝاؾت و ٝتٛؾط ٔتغیط یب ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ تجییٗ ٔیقٛز .ثطآٚضز ٚاضیب٘ؽ
تجییٗ قس ٜاظ یه ٕٕ٘ٞ ٝ٘ٛیك ٝثیكتط اظ حس ٚالعی زض آٖ ربٔع ٝاؾتٔ .زصٚض ٕٞجؿتٍی تعسیُقسٜپرطیت تعییٗ انال قس )ٜثٔ ٝمساض ٚالعی
آٖ زض ربٔع٘ ٝعزیهتط اؾت.
ٕٞ جؿتٍی زٔ ٚتغیط ویفیت ؾى٘ٛتی  ٚاضتمبء ؾطٔبی ٝارتٕبعی ثطاثط  0/741ثٛز ٜاؾت  ٚرطیت تعییٗ ٔحبؾجٝقس ٜثطاثط 0/548
قس ٜاؾت؛ ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت ثیٗ زٔ ٚتغیط رٛق  0/741ضاثطٝی ٔعٙیزاضی ٚرٛز زاقت ٝاؾت ٚ .ویفیت ؾى٘ٛتی تٛا٘ؿت ٝاؾت
 0/548ؾطٔبی ٝارتٕبعی زٔ ٚحّ ٝوبضوٙبٖ زِٚت  ٚپب٘هس زؾتٍب ٜقٟط زٌٙ ٚجساٖ ضا پیفثیٙی ٕ٘بیس.
ٕٞ جؿتٍی زٔ ٚتغیط أٙیت  ٚاضتمبء ؾطٔبی ٝارتٕبعی ثطاثط  0/544ثٛز ٜاؾت  ٚرطیت تعییٗ ٔحبؾجٝقس ٜثطاثط  0/296قس ٜاؾت؛
ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت ثیٗ زٔ ٚتغیط رٛق  0/544ضاثطٝی ٔعٙیزاضی ٚرٛز زاقت ٝاؾت ٚ .أٙیت تٛا٘ؿت ٝاؾت  0/296ؾطٔبیٝ
ارتٕبعی زٔ ٚحّ ٝوبضوٙبٖ زِٚت  ٚپب٘هس زؾتٍب ٜقٟط زٌٙ ٚجساٖ ضا پیفثیٙی ٕ٘بیس.
 رطایت اؾتب٘ساضز  ٚغیطاؾتب٘ساضز تأحیط ضربیتٕٙسی ؾبوٙیٗ ،ویفیت ؾى٘ٛتی  ٚأٙیت زض اضتمبء ؾطٔبی ٝارتٕبعی ضا ٘كبٖ ٔیزٞس .ثب
تٛر ٝث ٝؾطح ٔعٙیزاضی ٔحبؾج ٝو ٝثطاثط  0/000قس ٜاؾت و٘ ٝكبٖ ٔیزٞس رطایت غیطاؾتب٘ساضز ضربیتٕٙسی ؾبوٙیٗ  ٚؾطٔبیٝ
ارتٕبعی  ٚ 0/870رطایت اؾتب٘ساضز ضربیتٕٙسی ؾبوٙیٗ  ٚؾطٔبی ٝارتٕبعی  ٚ 0/961اظ٘ظط آٔبضی ٔعٙیزاض ٞؿت.
ٕٞ چٙیٗ ثب تٛر ٝث ٝؾطح ٔعٙیزاضی ٔحبؾج ٝو ٝثطاثط  0/000قس ٜاؾت و٘ ٝكبٖ ٔیزٞس رطایت غیطاؾتب٘ساضز ویفیت ؾى٘ٛتی ٚ
ؾطٔبی ٝارتٕبعی  ٚ 0/547رطایت اؾتب٘ساضز ویفیت ؾى٘ٛتی  ٚؾطٔبی ٝارتٕبعی  ٚ 0/741اظ٘ظط آٔبضی ٔعٙیزاض ٞؿت .ثتب ٕٞبٖ
رطایت اؾتب٘ساضزقس ٜاؾت.
 ٚ ثب تٛر ٝث ٝؾطح ٔعٙیزاضی ٔحبؾج ٝو ٝثطاثط  0/000قس ٜاؾت و٘ ٝكبٖ ٔیزٞس ،رطایت غیطاؾتب٘ساضز أٙیت  ٚؾطٔبی ٝارتٕبعی
 ٚ 0/306رطایت اؾتب٘ساضز أٙیت  ٚؾطٔبی ٝارتٕبعی  ٚ 0/544اظ٘ظط آٔبضی ٔعٙیزاض ٔیثبقس.
فرضیه دوم :ث٘ ٝظط ٔیضؾس ٔكبضوت ٔطزٔی اظ ططیك ارعایف حضٛض ٔطزْ زض تهٕیٌٓیطیٞبی قٟطی زض ٔسیطیت قٟطی ٔؤحط اؾت.

نقش سرمایه اجتماعی در ارتقا مشارکت مردمی و مدیریت بهینه شهری

فرضیه یکٔ :كبضوت ٔطزٔی اظ ططیك ارعایف حضٛض ٔطزْ زض تهٕیٌٓیطیٞبی قٟطی زض ٔسیطیت قٟطی ٔؤحط اؾتH1:µ≠0 .

فرض صفرٔ :كبضوت ٔطزٔی اظ ططیك ارعایف حضٛض ٔطزْ زض تهٕیٌٓیطیٞبی قٟطی زض ٔسیطیت قٟطی ٔؤحط ٘یؿت.
ٕٞجؿتٍی زٔ ٚتغیط ٔكبضوت ٔطزٔی اظ ططیك حضٛض ٔطزْ زض تهٕیٌٓیطیٞبی قٟطی ٔ ٚسیطیت قٟطی ثطاثط  0/726ثٛز ٜاؾت  ٚرطیت
تعییٗ ٔحبؾجٝقس ٜثطاثط  0/527قس ٜاؾت؛ ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت ثیٗ زٔ ٚتغیط رٛق  0/726ضاثطٔ ٝعٙیزاضی ٚرٛز زاقت ٝاؾتٔ ٚ .كبضوت
ٔطزٔی اظ ططیك حضٛض ٔطزْ زض تهٕیٌٓیطیٞبی قٟطی تٛا٘ؿت ٝاؾت ٔ 0/527سیطیت قٟطی زٔ ٚحّ ٝوبضوٙبٖ زِٚت  ٚپب٘هس زؾتٍب ٜقٟط
زٌٙ ٚجساٖ ضا پیفثیٙی ٕ٘بیس .زضٚال رطیت تعییٗ ٔعبزَ ٔزصٚض رطیت ٕٞجؿتٍی ٞؿت .رطیت تعییٗ ٘كبٖزٙٞسٔ ٜیعا٘ی اظ ٚاضیب٘ؽ ٔتغیط
ٚاثؿت ٝاؾت و ٝتٛؾط ٔتغیط یب ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ تجییٗ ٔیقٛز .ثطآٚضز ٚاضیب٘ؽ تجییٗ قس ٜاظ یه ٕٕ٘ٞ ٝ٘ٛیك ٝثیكتط اظ حس ٚالعی زض آٖ
ربٔع ٝاؾتٔ .زصٚض ٕٞجؿتٍی تعسیُقسٜپرطیت تعییٗ انال قس )ٜثٔ ٝمساض ٚالعی آٖ زض ربٔع٘ ٝعزیهتط اؾت.
٘تبیذ تحّیُ ٚاضیب٘ؽ ٘یع ٘كبٖ ٔیزٞس ٔكبضوت ٔطزٔی اظ ططیك حضٛض ٔطزْ زض تهٕیٌٓیطیٞبی قٟطی ثط ٔسیطیت قٟطی تأحیط زاقتٝ
اؾت .ؾطح ٔعٙیزاضی ٔحبؾجٝقس ٜثطاثط  0/001قس ٜو ٝوٛچهتط اظ ٔمساض ثحطا٘ی  0/05اؾت.
رطایت اؾتب٘ساضز  ٚغیطاؾتب٘ساضز تأحیط ٔكبضوت ٔطزٔی اظ ططیك حضٛض ٔطزْ زض تهٕیٌٓیطیٞبی قٟطی ثط ٔسیطیت قٟطی ضا ٘كبٖ ٔیزٞس.
ثب تٛر ٝث ٝؾطح ٔعٙیزاضی ٔحبؾج ٝو ٝثطاثط  0/000قس ٜاؾت و٘ ٝكبٖ ٔیزٞس رطایت غیطاؾتب٘ساضز ٔكبضوت ٔطزٔی اظ ططیك حضٛض ٔطزْ
زض تهٕیٌٓیطیٞبی قٟطی ثط ٔسیطیت قٟطی  ٚ 1/135رطایت اؾتب٘ساضز ٔكبضوت ٔطزٔی اظ ططیك حضٛض ٔطزْ زض تهٕیٌٓیطیٞبی
قٟطی ثط ٔسیطیت قٟطی  ٚ 0/726اظ٘ظط آٔبضی ٔعٙیزاض ٞؿت .ثتب ٕٞبٖ رطایت اؾتب٘ساضزقس ٜاؾتٞ .ط چ ٝثتب پ ٚ )Betaتی پ )tثعضيتط ٚ
ؾطح ٔعٙیزاضی وٛچهتط ثبقس ثسیٗ ٔعٙی اؾت ؤ ٝتغیط ٔؿتمُ پپیفثیٗ) تأحیط قسیستطی ثط ٔتغیط ٚاثؿت ٝزاضز .زض ضٌطؾی ٖٛزٔٚتغیط ،ٜثتب
پ )Betaثب رطیت ٕٞجؿتٍی پ )rثطاثط اؾت.
H0:µ=0








ایزبز ؾبذتبضی ثطای اضتجب ٔؿتمیٓ قٟط٘ٚساٖ ثب ؾبظٔبٖٞبی زِٚتیٔ ،كبضوت ٘ ٚظطذٛاٞی اظ قٟط٘ٚساٖ زض ذهٛل ثط٘بٔٝضیعی ٚ
ارطای طط ٞبی عٕطا٘ی  ٚقٟطی؛
قىٌُیطی ثط٘بٔٞٝبی ٔكبضوتی ٔیبٖ ؾبظٔبٖٞبی قٟطی  ٚقٟط٘ٚس آٖو ٝظٔیٝٙؾبظ ارعایف اعتٕبز ٕٞ ٚجؿتٍی زض٘ٚی ٌطٞٚی ذٛاٞس
قس.
ٕٞىبضی ثیٗ ٟ٘بزٞبی ٔرتّف پزض ٚ ٖٚثطٔ ٖٚحّ )ٝثٙٔٝظٛض عیٙیتثركی ث ٝؾطٔبیٞٝبی ارتٕبعی زض ٔكبضوت ٔحّٝای؛
ایزبز ؾبظٚوبض آٔٛظقی ثٙٔٝظٛض تٕبیُ ثٔ ٝكبضوت اظ شٙٞی ثٔ ٝكبضوت عیٙیپٚالعی)؛
تفٛیض اذتیبضات ثیكتط ثٟ٘ ٝبزٜای ٔحّٝای ثٙٔٝظٛض ارعایف اعتٕبز ؾبوٙبٖ ث ٝایٗ ٕ٘بزٞب  ٚزض٘تیزٔ ٝكبضوت ثیكتط؛
قٙبؾبیی ٟ٘بزٜای ٔطزٔی رعبَ زض ٔحّٞٝب  ٚاؾتفبز ٜاظ تزبضة آ٘ی ثطای ٔكبضوت ٕٞ ٚطاٞی ٔطزْ ثٝنٛضت زاٚطّجب٘.ٝ
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پط٘سی .ْ ،پ .)1388ثطضؾی ضاثط ٝؾطٔبی ٝارتٕبعی ثب تؿٟیٓ زا٘ف ثیٗ زثیطاٖ زثیطؾتبٖٞبی قٟط ؾٙٙسد .پبیبٖ٘بٔع ٝوبضقٙبؾعی اضقعس
زا٘كٍب ٜتطثیت ٔسضؼ تٟطاٖ.
تبدثرف ،ن .پ .)1383ؾطٔبی ٝارتٕبعی :اعتٕبز ،زٔٛوطاؾی  ٚتٛؾعٌ .ٝطزآٚضی :ویبٖ تبدثرف
ضٕٙٞب ،ض .ضرٛی .ْ .پ .)1391ثطضؾی تأحیط حؽ تعّك ٔىب٘ی ثط ؾطٔبی ٝارتٕبعی ٔ ٚكبضوت زض ٔحالت قٟط ٔكعٟس٘ .كعطیٙٞ ٝطٞعبی
ظیجبٔ ،عٕبضی  ٚقٟطؾبظی.2 ،17 ،
ؾزبزی ،غ ٚ ،.ؾٛضی ،ف .پ .)1391تحّیُ ٔكبضوتپصیطی ض٘بٖ :رطٚضتی زض ثٟؿبظی ؾى٘ٛتٍبٜٞبی غیطضؾٕی پٔطبِعٔ ٝعٛضزیٔ :حّّعٝ
آثهٙٔ ،طم ٝیه قٟط تٟطاٖ) .پػٞٚفٞبی رغطاریبی ا٘ؿب٘ی.4 ،44 ،
نیسایی ،اؾىٙسض ٔ ٚحٕسعّی قبپٛضآثبزی  ٚحؿیٗ ٔعیٗآثبزی .پ .)1388زیجبچٝای ثط ؾطٔبی ٝارتٕبعی  ٚضاثط ٝآٖ ثب ٔؤِفٞٝبی تٛؾع.ٝ
رهّٙبٔ ٝضاٞجطز یبؼ.19 ،
رٙی ،ظ .نبضٔی .ف .پ .)1392ضٚیىطز تٛؾع ٝپبیساض ٔحّٝای زض والٖقٟط تٟطاٖ ٔٛضز ٔحّ ٝثٟبض ٔٙطم .7 ٝرهُ٘بٔ ٝرغطاریعب  ٚتٛؾعع،ٝ
.30
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