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چکیده

ضفبیت ٍَاًیي ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی اظ رولِ پسیسُّبی هْن ٍ قبیبى تَرْی اؾت ِّ اظًیبظّبی ربهقِ
اهطٍظ ٍ ضطٍضتّبی اؾبؾی ثطای ىطز ٍ ربهقِ ثِ قوبض هیآیس .ثط ایي اؾبؼّ ،سه انلی هَبلِ حبضط
ثطضؾی ربهقِقٌبذتی هیعاى ضفبیت ٍَاًیي ضاٌّوبیی ٍضاًٌسگی ثیي ضاًٌسگبى حبقیًِكیي ٍمیطحبقیًِكیي
قْط هیبًِ اؾت ثطای تقییي ضاثغِ ثیي هتنیطّبی هصَّض اظ تئَضیّبی ٍبًَىگطیعی ،ؾطهبیِ ارتوبفی،
ؾطهبیِ ىطٌّگی ،ؾطهبیِ اٍتهبزی اؾتيبزُ قسُ اؾت.
ىطضیِ ّلی تحَیٌ تقییي هیعاى ضفبیتٍَاًیي ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی ٍفَاهل هطتجظ ثطآى ثیي ضاًٌسگبى
حبقیًِكیي ٍ میطحبقیًِكیي اؾت .ضٍـ تحَیٌ پیوبیكی ٍاثعاض اًساظُگیطی پطؾكٌبهِ ثؿتِ پبؾد اؾت.
ربهقِ آهبضی ایي پػٍّف ضاًٌسگبى  18تب  75ؾبل اؾت ِّ تقساز ّل ایي روقیت ً 67914يط ثَزُ ِّ اظ
ایي تقساز ً 381يط ثب اؾتيبزُ اظ ىطهَل حزن ًوًَِ ٍ ضٍـ ًوًَِگیطی ّسههٌس ثِ فٌَاى ًوًَِ اًتربة
قسُاًس .اعالفبت پطؾكٌبهِ تَؾظ ًطماىعاض  spssهَضز تزعیِ ٍ تحلیل ٍطاض گطىتِ اؾت .ثطای آظهَى
ىطضیِّب ،ثِ تٌبؾت ؾغح هتنیطّب اظآظهَى هَبیؿِ هیبًگیي ثب زًٍوًَِ هؿتَل ،آظهَى آًبلیع ٍاضیبًؽ یِ
عطىِ ٍ ضطیت ّوجؿتگی پیطؾَى ٍ ضگطؾیَى چٌس هتنیطُ اؾتيبزُ قسُ اؾت.
ًتبیذ تحَیٌ ضاثغِ ثیي اّخط هتنیطّبی انلی تحَیٌ ٍ هیعاى ضفبیت ٍَاًیي ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی ضا
تأییس هیٌّسً .تیزِ ًْبیی ایيِّ هتنیطّبی هؿتَل هَضز اؾتيبزُ زض پػٍّف حبضط  20/3زضنس تنییطات
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هتنیط ٍاثؿتِ ضا تجییي ّطزُاًس زضثیي هتنیطّبی هؿتَل تأحیط تقْس ارتوبفی ثط هتنیط ٍاثؿتِ ثیكتط اظ ؾبیط
هتنیطّب اؾت.
ٍاصگاى کلیذیٍ :بًَىگطایی (هیعاى ضفبیت ٍَاًیي ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی ) ،ؾطهبیِ ارتوبفی ،ؾطهبیِ
ىطٌّگی ،ؾطهبیِ اٍتهبزی ،افتوبز ارتوبفی ،هكبضّت ارتوبفی ،تقْس ارتوبفی.
بیان مسأله

ضؾیسى ثِ آضاهف زض ظًسگی ارتوبفی هؿتلعم ضفبیت ٍَاًیي هَضَفِ ربهقِ ٍ حًََ زیگط اىطاز اؾت
ٍ ّطگًَِ ترغی اظ ایي هَاضز ٍ احتطام ًگصاضزى ثِ حًََ زیگطاى ،ثبفج ثِ ٍرَز آهسى هكْالت ثؿیبض ٍ
آقيتگی زض ظًسگی ضٍظهطُ تِ تِ اىطاز ذَاّس قس .یْی اظ هْنتطیي ٍَاًیي ارتوبفی ِّ اهطٍظ هَضز
احتطام توبهی رَاهـ ثكطی ٍطاض گطىتِ اؾتٍَ ،اًیي ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی اؾت.
ٍبًَىهٌسی ٍ پصیطـ ٍبًَى ،ضیكِ زضؾبذتبضّبی ربهقِ زاضز ٍزض ضاثغِ ثب ىطٌّگ فوَهی ربهقِ ٍبثل
ثطضؾی اؾت .گطایف قْطًٍساى ثِ ٍبًَى ٍ ارطای آى ًیع زض گطٍ زاقتي آهبزگی رؿوبًی (فسم ىَط
رؿوبًی) آگبّی (فسم ىَط ىْطی) احؿبؾی (فسم احؿبؼ تجقیض) اؾت ،ظیطا زض نَضت ،فسم ضفبیت
ٍبًَى ِّ ثركی اظ آى ٍاثؿتِ ثِ ثرف ىطٌّگی ،اٍتهبزی ٍارتوبفی اؾت ،هیتَاًس ٍضقیت ّلی ارتوبؿ
ضا زچبض اًَاؿ زقَاضیّب ،ثیفسالتیّب ٍ ثِ عَض ّلی ؾبذتبض اٍتهبزی ٍ ارتوبفی ًبهغلَة هیًوبیس ٍ زض
ًْبیت هٌزط ثِ ٍضقْؿتگی زایطُ اًؿزبم ارتوبفی زض ّن گؿیرتگی ًؾبم ارتوبفی قَز .اگط العاهبت ٍ
هَليِّبیی ِّ زضربهقِ هسًی ضطٍضی اؾت قْل ًگیطز ،زض ًْبیت هَرجبت آؾیتّبی ارتوبفی ضا ىطاّن
آٍضز(ّالًتطی ٍ ّوْبضاى.)3 :1384 ،
ٍبًَىپصیطی ٍ ٍبًَىگطایی زض ربهقِ ثِ هٌعلِ پصیطـ هٌغٌ ٍبًَى اؾت ثسیي هقٌب ِّ ّط ضىتبض ٍ
ىقبلیتی ثتَاًس ثِ قْل ٍبًًَی ا ًزبم قَز ایي اهط ثِ هقٌبیی ایؿتبیی ٍبًَى ًیؿت ،ثلِْ هؿتلعم آى اؾت
ِّ زض ّط هَغـ اظ پَیبیی ٍ تحطُ ربهقِ ٍ ثِ تٌبؾت آى اًؿبى ٍبًَىهساض ٍ ٍبًَىپصیط ثبقٌس ٍ ایي
ٍبًَىپصیطی زض ضىتبضّب ٍ ىقبلیتّبی آى رلَُ ٌّس(زاًبیی ىطز ٍ ّوْبض.)8 :1389 ،
آهبضّبی هَرَز زض ظهیٌِ ترليبت ضاًٌسگی ثیبًگط ایي ّؿتٌس ِّ ترليبت ضاًٌسگی یِ هؿئلِ هْن
ارتوبفی ثِ ٍیػُ زض هطاّع قْطی اؾتً .تبیذ یِ پیوبیف هلی زض آهطیْب ًكبى زازُ اؾت ،زض عی زٍضُ
ظهبًی یِ هبُ ٍجل اظ اًزبم پػٍّف ،ثیف اظ  %80ضاًٌسگبى هَضز ثطضؾی هطتْت ؾطفت میطهزبظ40 ،
زضنس فجَض ثسٍى احتیبط اظ چْبض ضاُ ٍ  25زضنس ًجؿتي ّوطثٌس ایوٌی 12 ،زضنس ضاًٌسگی ذكًَتآهیع،
 %10هطتْت فسم ضفبیت حٌ تَسم قسُاًس .ترليبت ضاًٌسگی ایطاى ًیع ٍضقیتی ًبثؿبهبى زاضز ثطای هخبل
زض ؾبل  1389پلیؽ ثیف اظ  50هیلیَى ٍجض رطیوِ ثطای ترلو آقْبض ضاًٌسگبى حجت ٍ نبزض ّطزُ
اؾت(احوسی.)14 :1390 ،
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ظهبًی ِّ هیقٌَین آهبض هتَؾظ ؾبلیبًِ تليبت ربزُای زض ایطاى اظ هیبًگیي ّكتِقسگبى رٌگ
تحویلی ثیكتط اؾت ،ثساى هقٌب اؾت ِّ ثب ٍضقیت ىبرقِآهیع ضٍثطٍ ّؿتینٌّ .گبهی ِّ اظ قیَُ ضاًٌسگی
زض ایطاى ثِ فٌَاى پسیسُای ًبٌّزبض یبز هیقَز ،هٌؾَض اقبضُ ثِ هزوَفِ ضىتبضّبیی اؾت ِّ ترليبت
رطیوِ قسُ تٌْب ؾْوی اظ آىّب ضا زض ثط هیگیطًس .ایي پسیسُ ًبٌّزبض زض زٍ ؾَی یِ نحٌِ ربى ٍ هبل
هطزم ضا ثِ ثبظی گطىتِ اؾت .اگطیِ ؾَی پطزُ ایي ًوبیف ضا تليبت ٍذؿبضت هبلی ٍ ربًی یب ّعیٌِّبی
ثیوِ پطزاذتی ثجیٌین ،هتأؾيبًِ زض هَضز پكت پطزُ ِّ ؾرٌی اظ آى ًویضٍز یب ثؿیبض ّن هَضز تَرِ ٍطاض
هیگیطز ضًٍسی پیچیسُ زض رطیبى اؾت ِّ زض آى تأحیطات هتيبٍتی اظ ایزبز ّطاؼ ٍ اضغطاة َّچِ یب
ثطٍظ تٌف ٍ آظضزگی ضٍحی ٍ زضگیطیّبی ىیعیْی تب زضز ٍ آظضزگی ًبقی اظ رطاحت ٍ زض ًْبیت زلتٌگی
ٍ ضًذ اظ زؾت زازى فعیعی ِّ تأحیطاتی پبیساض ٍ میط ٍبثل رجطاى ثط ربی هیگصاضز ٍبثل قٌبؾبیی اؾت
(اؾوبفیلی ٍ ّوْبض.)6 :1389 ،
اگط چِ تهبزىبت ضاًٌسگی اظ قبیـتطیي حَازحی اؾت ِّ ؾبالًِ هیلیَىّب ًيط ثط احط تهبزه ربى ذَز
ضا اظ زؾت هی زٌّسٍ ،لی ٍرِ توبیع ایطاى ایي اؾت ِّ ضًٍس قبذم تهبزىبت زض هَبیؿِ ثب ؾبیط ّكَضّب
ضٍ ثِ اىعایف اؾت چٌبىچِ ضقس قبذم تهبزىبت اظ ؾبل  1990-1993زض املت ّكَضّب ثِ عَض آضام
هخجت ثَزُ اؾت ،ثطای هخبل زض ىطاًؿِ  18زضنس ٍ اًگلیؽ  16زضنس ثَزُ زض حبلیِّ ّوبى قبذم زض
ؾبل  1373تب  1389زض ایطاى  55زضنس ثَزُ اؾت .قبذم تقساز ّكتِ قسُ ثِ اظای ّط زُ ّعاض ٍؾیلِی
ًَلیِ زض ّكَض ایطاى ً 29يط ثَزُ زضحبلیِّ زض ّكَضّبی تَؾقِ یبىتِ  1تب ً 2/5يط ٍ ثطای ّكَضّبی زض
حبل تَؾقِ  3تب  15ثَزُ اؾت .زض ایطاى ؾبالًِ ً 2700يط ثط احط تهبزىبت ضاًٌسگی ربى ذَز ضا اظ زؾت
هیزٌّس ٍ ً 250يط هزطٍح هیقًَس ِّ آهبضّب زض  71زضنس فبهل اًؿبًی ،تٌْب  18زضنس ًَم ىٌی زض
 11زضنس هٌْسؾی تطاىیِ هَحط ثَزُ اؾت(ثْطٍاى.)111 :1390 ،
زض ثطضؾی ضىتبضّبی تطاىیْی ،ایطاى اظ حیج تليبت ضاًٌسگی ضتجِ زٍم ضا زض ثیي ّ 190كَض رْبى زاضا
اؾت(ؾیطی .)11 :1389 ،ؾبالًِ  50هیلیَى ٍجض رطیوِ ثطای ضاًٌسگبى هترلو ایي ّكَض نبزضهیقَز.
ىَظ  22زضنس اظ ضاًٌسگبى هترلو پؽ اظ افوبل ٍبًَى ترلو ذَز ضا هیپصیطًس ٍ  78زضنس اظ عطیٌ
چْبض ضٍـ تَّیي ،تغویـ ،تْسیس یب چبًِظًی زضنسز تَریِ ترلو ذَز ٍ ثطذَضز ثب هأهَض ضاٌّوبیی ٍ
ضاًٌسگی ثط هیآیٌسّ 23 .عاض ّكتِ تهبزىبت ضاًٌسگی ایي ّكَض ثب تليبت یِ رٌگ ثطاثطی هیٌّس ٍ گبُ
ّكتِّبی یِؾبل حَازث ضاًٌسگی آى ثِ اًساظُ 10ؾبل یِ ّكَض اضٍپبیی اؾت ٍنسّب اتيبً ًبذَقبیٌس
زیگط(ؾیطی.)12 :1389 ،
ثٌبثطایي پطؾف اؾبؾی ایي اؾت ِّ تبچِ حسی ضاًٌسگبى ؾبّي زضهٌبعٌ حبقیًِكیي ٍ میط حبقیِ-
ًكیي قْط هیبًِ هَطضات ضاٌّوبیی ٍضاًٌسگی ضا ضفبیت هیٌٌّس؟ ٍ فَاهل هطتجظ ثب آى ّساهٌس؟
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چارچوب نظزی تحقیق

یْی اظ فَاهل هطتجظ ثب هیعاى ضفبیت ٍَاًیي ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی قبهل اًَاؿ ؾطهبیِّب (اٍتهبزی،
ىطٌّگی ٍ ارتوبفی) اؾت .غاُ ؾبثطاى رطمقٌبؼ هقطٍه ىطاًؿَی فَیسُ زاضز ِّ ظًسگی اًؿبى ثِ عَض
هغلٌ ٍ فبم اظ تأحیط فبهل اٍتهبزی ثطٌّبض ًیؿت ٍ ّبهالً ثِ هیعاى زضآهس آى ٍاثؿتِ اؾت اٍ زض فیي حبل
ثِ زذبلت فَاهل زیگط ًیع هقتَس اؾت ٍ رطم ضا هقلَل ٍ ًتیزِ تطّیت فَاهل پیچیسُ اٍتهبزی ،ىطٌّگی
ٍ ارتوبفی هیزاًسٍ ،لی ثب ٍرَز ایي ،اٍ ثِ الَیت تأحیط فبهل اٍتهبزی تأّیس هیٍضظز .ثط عجٌ ًؾط اٍ اگط
زضقرهیت ٍ ضىتبضّبی اىطاز تيبٍتّبیی ٍرَز زاضز ،ایي تيبٍتّب اظاذتالىبت قطایظ اٍتهبزی ًبقی
هیقَز ٍ اذتالىبت عجَبتی ٍ قنلی زض آى ًَف هْوی ضا ثبظی هیٌّس(هؿبٍاتیآشض.)63 :1373 ،
ثِ افتَبز ّلوي ؾطهبیِ ارتوبفی اظ عطیٌ ّبضّطزـ تقطیو هیقَز یِ ّؿتی هٌيطز ًیؿت ثلِْ
تٌَفی اظ ّؿتیّبی هتيبٍتی اؾت ٍ ثط ایي اؾبؼ «ؾطهبیِ ارتوبفی قی ٍاحسی ًیؿت ثلِْ اًَاؿ
چیعّبی گًَبگًَی اؾت ِّ زٍ ٍیػگی هكتطُ زاضًسّ :وِ آىّب قبهل رٌجِای اظ یِ ؾبذت
ارتوبفیْؿتٌس ٍ ٌّفّبی هقیي اىطاز ضا زضٍى ؾبذتبض تؿْیل هیٌّس»(ضحوبًی ٍ ّوْبض.)41 :1387 ،
ؾطهبیِ ارتوبفی هبًٌس قْلّبی ؾطهبیِ هَلس اؾت ٍ زؾتیبثی ثِ ّسه هقیٌی ضا ِّ زض ًجَزى آى زؾت
یبىتٌی ًرَاّس ثَز اهْبىپصیطهیؾبظز ؾطهبیِ ارتوبفی ،هبًٌسؾطهبیِ ىیعیْی ٍؾطهبیِ اًؿبًی تقَیضپصیط
ًیؿت ،اهب ًؿجت ثِ ىقبلیتّبی ثِ ذهَل تقَیضپصیط اؾت .قْل هقیٌی اظ ؾطهبیِ ارتوبفی ِّ زض
تؿْیل ٌّفّبی هقیٌی اضظـهٌس اؾت هوْي اؾت ثطای ٌّفّبی زیگط ثیىبیسُ یب حتی ظیبىهٌس ثبقس
(ّلوي.)462 :1377 ،
زض تقبضیو ىًَ ،تأّیس ّلوي ثط هٌبثـ ىطزی ؾطهبیِ هتأحط اظ ًؾطیبت اًتربة فَالًی اؾت .اظ عطه
زیگط اٍ ؾطهبیِ ارتوبفی ضا رٌجِای اظ ؾبذت ارتوبفی هقطىی هیٌّس ِّ قبهل هَليِّبی افتوبز،
تقْسات ٍ اًتؾبضات هتَبثلّ ،بًبلّبی اعالؿ ضؾبًی ٍ ٌّزبضّب ٍ ضوبًتّبی ارطایی هؤحط اؾت ِّ اًَاؿ
ذبنی اظ ضىتبض ضا تكَیٌ ّطزُ یب هبًـ هیقَز(ّوبى هٌجـ .)51 ،ىطاًؿیؽ ىََّیبهب ضوي ًَس پبتٌبم اظ
لحبػ تأّیس ثط ًْبزّبی هسًی ،ؾقی زاضز زض تقطیو ؾطهبیِ ارتوبفی هخل ؾبیط نبحتًؾطاى ّط زٍ رٌجِ
فیٌی ٍ شٌّی ،یقٌی قجِْی ضٍاثظ ضؾوی ٍ میط ضؾوی ٍ افتوبز ارتوبفی ضا هَضز تَرِ ٍطاض زّس .اٍ
ّبضّطز انلی ؾطهبیِ ارتوبفی ضا تؿْیل ّوْبضی ٍ هكبضّت گطٍّی ثطای تحٌَ اّساه ٍ هٌبثـ ىطزی
ٍ روقی ٍ ّوِ ثِ تَؾقِ اٍتهبزی ؾیبؾی ٍ ىطٌّگی هیزاًس(ىََّیبهبٌّ .)1384 ،زبضّبیی ِّ تَلیس
ؾطهبیِ ارتوبفی هیٌٌّس اؾبؾبً ثبیس قبهل ؾزبیبیی اظ ٍجیل نساٍت ،ازای تقْسات ٍ اضتجبعبت زٍ ربًجِ
ثبقٌس زض اضتجبط ثب ؾطهبیِ ارتوبفی زٍ ًْتِ هیثبیس ضٍقي گطززً :رؿت ایي ِّ ؾطهبیِ ارتوبفی هتقلٌ
ثِ ّوِ گطٍّبؾت ،زٍم ؾطهبیِ ارتوبفی ثب تَرِ ثِ فلن ؾیبؾت ٍ اٍتهبز لعٍهبً چیعذَثی ًیؿت .زض ایي
فلَم ّوْبضی ٍّویبضی ثطای توبم ىقبلیتّبی ارتوبفی ذَاُ ذَة یب ثس ضطٍضی اؾت (ىََّیبهب:1385 ،
 .)10-13پبتٌبم ؾطهبیِ ارتوبفی ضا هزوَفِای اظ هيبّیوی هبًٌس افتوبزٌّ ،زبضّب ٍ قجِّْب هیزاًس ِّ
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هَرت ایزبز اضتجبط ٍهكبضّت افضبی یِ ارتوبؿ قسُ ٍ زضًْبیت هٌبىـ هتَبثل آًبى ضا تأهیي ذَاّسّطز.
اظ ًؾط ٍی افتوبز ٍ اضتجبط افضب زض قجِْ هٌبثقی ّؿتٌس ِّ زض ٌّفّبی افضب ربهقِ هَرَز اؾتٍ .ی
ؾطهبیِ ارتوبفی ضا ٍؾیلِای ثطای ضؾیسى ثِ تَؾقِ ؾیبؾی ٍ ارتوبفی زض ؾیؿتنّبی هرتلو ؾیبؾی
هیزاًؿت ٍ افتوبز هیبى هطزم ٍ زٍلت هطزاى ثبفج تَؾقِ ؾیبؾی هیقَز ثٌبثطایي افتوبز هٌجـ ثب اضظقی
اظ ؾطهبیِ هحؿَة هیقَز (پبتٌبم .)285 :1380 ،پبتٌبم ؾطهبیِ ارتوبفی ضا ثب ؾِ هؤليِ قجِّْب ،ضٍاثظ
ّویبضی ٍ افتوبز تقطیو هیٌّس پبتٌبم قجِّْب ضا ذبؾتگبُ زٍ هؤليِی زیگط ؾطهبیِ ارتوبفی یقٌی افتوبز
ٌٍّزبضّبی ّویبضی هیزاًس«ؾبذت قجِْ» اىَی یبفوَزی ثَزى «ىكطزگی قجِّْب» اىعایف اًزويّب
ٍ اهْبى فضَیت هتساذل زٍ هقیبض هْن زض ثطضؾی ًَف قجِّْب اؾت «ٌّزبضّبی ّویبضی» هؤليِ زٍم
ؾطهبیِ ارتوبفی اؾت پبتٌبم ّویبضی تقوین یبىتِ ضا هالُ ؾطهبیِ ارتوبفی ٍ هَلستطیي رع آى هیزاًس.
(پبتٌبم  138 ،2000ثِ ًَل اظ هطقسی ٍ ثكیطی.)198 :1388 ،
ثٌبثطایي ؾطهبیِ ارتوبفی ضا هقوَالً هزوَفِای اظ ٌّزبضّبی ًؾن ثرف ارتوبفی ذَاًسُاًس ِّ
افضبی گطٍّی ِّ ّوْبضی ٍ تقبٍى هیبى آىّب ٍرَز زاضز زض آى ؾْیناًس .پیًَس ارتوبفی ،افتوبز،
ّوجؿتگی گطٍّی ،پبیثٌسی ثِ تقْسات ارتوبفی ٍ ّویبضی رع قبذمّبی فوسُ ؾطهبیِ ارتوبفی
هحؿَة هیقَز ثِ ایي تطتیت ؾطهبیِ ارتوبفی ثِ ًحَی هتٌبؽط ثب ًؾن ارتوبفی اؾت .اىعایف آى،
تََیت ًؾن ٍ ّبّف آى حبّی اظ ٍرَز اًحطاىبت ارتوبفی ،رطم ٍ رٌبیت ،ىطٍپبقی ذبًَازُ ،ههطه هَاز
هرسض ٍذَزّكی ٍ اهخبل آى اؾت .ثٌبثطایي چٌبىچِ ؾطهبیِ ثِ هقٌی ٌّزبضّبی ضىتبضی هجتٌی ثطتكطیِ
هؿبفی ثبقس ّزطىتبضیّبی ارتوبفی ًیع ًكبى ىَساى ؾطهبیِ ارتوبفی اؾت(ؾطٍؾتبًی.)255 :1387 ،
هٌؾَض ثَضزیَ اظ ؾطهبیِ ىطٌّگی فبزات ٍ هٌف ،هكطة ٍ ذلٌ ٍ ذَی ىطٌّگی ثَز ِّ اظ ذبًَازُ ثِ
ىطظًساى هٌتَل هیقَز ٍ گَیی ثِ اضث هیضؾس .رَّط ًؾطیِ ثَضزیَ زض ایي ًْيتِ اؾت ِّ ؾطهبیِ میط
اٍتهبزی ثب میط هبزی ًیع ٍبثل اًجبقت ،هجبزلِ ٍ تجسیل ثِ ؾبیط اًَاؿ ؾطهبیِاًس(ّطٍثی.)313 :1387 ،
هيَْم ؾطهبیِ ىطٌّگی ثَضزیَ ًعزیِ ثِ هيَْم ٍثطی ؾجِ ظًسگی اؾت ِّ قبهل هْبضتّبی ذبل،
ؾلیًَِ ،حَُ ؾري گيتي ،هساضُ تحهیلی ٍ قیَُّبیی هیگطزز ِّ ىطز اظ عطیٌ آى ذَز ضا اظ زیگطاى
هتوبیع هیٌّس(هوتبظ .)151 :1383 ،ثَضزیَ تأحیط ؾطهبیِ ىطٌّگی ثط ههطه ،ىقبلیت ٍ ؾجِ ظًسگی
ىطٌّگی اىطاز ضا ثب تَؾل ثِ ًؾط توبیع ثیبى هیٌّس هغبثٌ ایي ًؾطیِ زاضًسگبى ؾطهبیِ ىطٌّگی ظیبز ذَز
ضا ثب ههطه ىطٌّگ ٍ ٌّط هتقبلی اظ ثَیِ هتوبیع هیٌٌّس گطایف ثِ ىطٌّگ ٍ ٌّط هتقبلی ًبقی اظ
قبیؿتگی اضتجبعی ثیكتط زاضًسگبى ایي ؽطىیت قٌبذتی ٍ ٌّزْبٍی ثیكتط ایكبى ثطای ضهعگكبیی اظ
هحهَالت ىطٌّگی اؾت(ّوبى )101 ،یْی اظ هيبّیوی ِّ ثَضزیَ ثِ آى اقبضُ هیٌّس «ظهیٌِ» اؾت ِّ
آى ضا ثِ فٌَاى پٌِْ ًجطز زض ًؾط هیگیطز .ایي ؾبذتبض ظهیٌِ اؾت ِّ «توْیسات ضا تََیت ٍ ّسایت
هیٌّس ِّ اقنبل ٌٌّسگبى ایي ربیگبُّب ثِ گًَِای ىطزی یب روقی زض پیف هیگیطًس ثب ربیگبُقبى ضا
حيؼ یب ثْجَز ثجركٌس .ثَضزیَ ثیكتط ثِ ضاثغِی ؾبذتوبى شٌّی ٍ ظهیٌِ تَرِ زاضز ثِ ًؾط اٍ ،ایي ضاثغِ
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ثِ زٍ نَضت فوسُ فول هیٌّس اظ یِ ؾَ ،ظهیٌِ ؾبذتوبى شٌّی ضا هكطٍط هیؾبظز؛ اظ ؾَی زیگط،
ؾبذتوبى شٌّی ظهیٌِ ضا ثِ فٌَاى چیع هقٌیزاضی ِّ هٌغٌ ٍ اضظـ زاضز ثِ ؾطهبیِگصاضی اًطغی هیاضظز،
هیؾبظز(.ضیتعض .)1374 ،ثَضزیَ ًرؿتیي ّؿی اؾت ِّ ثِ تجییي توبیعات ارتوبفی ٍ ؾبذتبضی پطزاذتِ ٍ
ثط ایي ثبٍض اؾت ٍطیحِ ثطذبؾتِ اظ هٌف ٍرِ هویعُ ضىتبض اًؿبًی ٍ توبیعات ؾجِ ظًسگی اؾت .هٌف ضا
هیتَاى ثِ هٌعلِ ًؾبهی اظعجبیـ تقطیو ّطز هزوَفِای اظذلٌ ٍ ذَّبی ىطاّن آهسُ زضقرهیت ٌّكگط
اؾت ِّ ًحَُ هَارِ اٍ ثبهٍَقیت هرتلو ضا رْت هیزّس هٌف ؾبذتیبىتِ ٍ ؾبذتزٌّسُ اؾت ٍ هٌف
ؾبذت یبىتِ زضذسهت ثبظتَلیس ؾبذتبضّبی تَلیس ٌٌّسُ ذَز ٍطاض زاضز .تَرِ ذبل ثَضزیَ ثِ ؾلیَِ یْی اظ
آقْبضتطیي ًكبًِّبی هٌف اؾت ٍ ثَضزیَ هقتَس اؾت ضاثغِ هؿتَیوی ثیي ؾلیَِ ثب هٍَقیت عجَبتی زاضز
تضبز زض ؾلیَِ هیبى اىطاز ثِ تضبز عجَبتی هطثَط هیقَز .فبزت ثِ ٍرَز آٍضًسُ هزوَفِ ذلٌ ٍ ذَی
هكتطُ یِ عجَِ اؾت ِّ ثب قٌبذت یِ فبزت عجَبتی هیتَاى پیفثیٌی ّطز ِّ یِ فضَ عجَِ
هؿلظ یب تحت ؾلغِ زض ظهبى ذبل چِ ّبضی اًزبم هیزّس اىطازی ِّ زاضای ؾطهبیِ ىطٌّگی ثبال
ّؿتٌس ثِ زًجبل ؾجِ ظًسگی ؾبلن ّؿتٌس ثِ تجـ آى ّن ضىتبض تطاىیْی ؾبلن ضا اًتربة هیٌٌّس (نبلحی،
.)20: 1390
پیشینه تجزبی

فالٍُ ثط ضٍیْطزّبی ًؾطی هغطح قسُ تحَیَبت تزطثی ظیط ًیع هیتَاًٌس هَحط ثبقٌس:
اؾوبفیلی ٍ هیْبئیلی ( )1389تحَیَی ثب فٌَاى «ثطضؾی ضاثغِ ثیي ؾغح ضىبُ اٍتهبزی ٍ ترليبت
ضاًٌسگی» اًزبم زازُاًس .تزعیِ ٍ تحلیل زازُّبی روـآٍضی قسُ حبّی اظ ایي اؾت ِّ ثیي ؾغح ضىبُ
اٍتهبزی ٍ هیعاى ترلو (فسم تَرِ ثِ ىطهبى پلیؽ) ضاثغِ هقٌبزاضی ٍرَز زاضز.
ّبض تحَیَی زیگطی تحت فٌَاى ثطضؾی «هیعاى پبیثٌسی هطزم ثِ ٍبًَىهساضی ٍ فَاهل ارتوبفی
هَحط ثط آى» تَؾظ هحوَز فلوی زض ؾبل  1385زض زاًكگبُ آظاز تجطیع اًزبم قسُ اؾت .عجٌ هقبهلِ
ضگطؾیَى چٌسگبًِ اًزبم قسُ زضرْت تجییي ٍبًَىگطایی ،هكرم قسِّ ثِ تطتیت ّبضآیی ٍبًَىً ،گطـ
ثِ ٍبًَى ،پبیگبُ ارتوبفی -اٍتهبزی ،ثیكتطیي تأحیط ضا زض پیفثیٌی ٍبًَىگطایی قْطًٍساى زاضز.
پبیبىًبهِ ّبضقٌبؾی اضقس زیگطی تحت فٌَاى «ثطضؾی تأحیط ؾطهبیِ ارتوبفی ثط ٍبًَىگطیعی»
تَؾظ فجساهلل ًبنطی زض ؾبل  ،1388زض زاًكگبُ پیبم ًَض تْطاى اًزبم گطىتِ اؾت ِّ ًتبیذ حبنل آى
ًكبى هیزّس ِّ ّبّف ؾطهبیِ ارتوبفی ثبفج ثطٍظ ٍبًَىگطیعی ٍ آؾیتّبی ارتوبفی هیگطزز.
گٌزی ( )1387زض تحَیَی ثب فٌَاى «ثطضؾی فَاهل ىطٌّگی -ارتوبفی هَحط ثط ضفبیت ٍبًَى زض ثیي
حبقیًِكیٌبى تجطیع» زضیبىت ضفبیتٍبًَى هتنیطّبی ًگطـ ثٍِبًَى ؾغح تحهیالت ٍذبؾتگبُ ارتوبفی
ٍالسیي حبقیًِكیي ٍ ىطٌّگ ىَطحبقیًِكیٌبى ثؿتگی زاضز اهبضفبیت ٍبًَى حبقیًِكیٌبى ثب ىَط ىطٌّگی
ضاثغِ هقٌبزاض ًكبى ًساز.
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ٍطثبىظازُ زض پبیبىًبهِ ّبضقٌبؾی اضقس ذَز ثِ «ثطضؾی ضاثغِ ثیي ؾجِ ظًسگی ٍ ضىتبض ضاًٌسگبى زض
ثیي رَاًبى اؾتبى تْطاى» زض ؾبل  1388پطزاذت زض یِ ًوًَِ ً 450يطی ِّ اظ ثیي رَاًبى 18-30
اًتربة قسًس ًتبیذ ًكبى زاز ِّ ثیي ؾيًَ ،ؿ قنل ،تحهیالت ٍ رٌؿیت ضاًٌسگبى ثب ضاًٌسگی پط ذغط
ضاثغِ هقٌی زاض ٍرَز زاضز.
نبلحی زض هَبلِای ثِ «هغبلقِ ؾجِ ظًسگی ضىتبضّبی تطاىیْی اثعاضی ثطای تجییي ضىتبض تطاىیْی
آىّب» زض ؾبل 1390پطزاذتِ اؾتً .تبیذ ًكبى هیزّس ِّ ثیي ؾطهبیِ ىطٌّگی ٍ اقتجبّبت ثیتَرْی،
اقتجبُّبی ذغطًبُ ٍ ترليبت ذغطًبُ ٍ ؾجِ ظًسگی ضىتبض تطاىیْی ،ضاثغِ هقٌبزاضی ٍرَز زاضز ٍ اظ
ثیي ٍیػگیّبی ىطزی ،رٌؿیت ،ؾغح تحهیالت ٍ ًَؿ ذَزضٍی ضاًٌسگبى ًیع ثط ضىتبضّبی تطاىیْی تأحیط
گصاض اؾت.
هطزی زضتحَیَی ثب فٌَاى «ثطضؾی ضاثغِ تحهیالت ٍ آقٌبیی ثب ٍَاًیي ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی» زضؾبل
1385ثِ ًتبیذ ظیط زؾت یبىت :ثیي تحهیالت ٍ ٍبًَىگطایی (ٍَاًیي ٍ هَطضات ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی)
تيبٍت ٍرَز زاضز ٍ ایي تيبٍت زض رْت هخجت اؾت .ثیي آقٌبیی ثب ٍَاًیي ٍ هَطضات ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی
ثب ٍبًَىگطایی تيبٍت هقٌیزاضی ٍرَز زاضز.
زفبگَیبى ٍ ضىیقی زض تحَیَی ثب فٌَاى «ثطضؾی هیعاى ؾطهبیِ ارتوبفی پلیؽ ضاَّض ٍ ًَف آى زض
ضفبیت ٍَاًیي ضاٌّوبیی ٍضاًٌسگی» زضؾبل  1387ثِ ًتبیذ ظیطزؾت یبىتٌس ِّ :ؾطهبیِ ارتوبفی ثِ ًؾبهی
اظ هكبضّت ،آگبّی ،افتوبز ٍ قجِّْبیی اظ ٌّزبضّب اعالً هیقَز ِّ هَرت ّوبٌّگی ٍ ّبضآیی پلیؽ
ضاَّض ٍقْطًٍساى ذَاّسقس .فوَهبً ؾطهبیِ ارتوبفی هَرت قٌبذت اًتؾبضات ارتوبفی ٍاىعایف هكبضّت
ٍ هٌبؾجبت ثیي آىّب هیقَز.
الیبؾی ٍ تََی زض هَبلِای ثب فٌَاى «ًَف تقبهالت پلیؽ ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی زض ضفبیت ٍَاًیي
ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی تَؾظ ضاًٌسگبى» اًزبم زازُاًس .یبىتِّب هجٌی ثط ایي اؾت ِّ ّط چِ تقبهل ارتوبفی
پلیؽ ٍ ًگطـ پلیؽ ضاَّض ًؿجت ثِ ثطٍطاضی اضتجبط ثب هطزم ثیكتط قسُ ٍ پلیؽ اظ اثعاضّبی ذكًَت
ّوتط اؾتيبزُ ًوبیس ٍ تَرِ ثیكتطی ثِ ذَاؾتِّبی هطزم زاقتِ ثبقس هطزم ًیع ثِ ٍَاًیي ضاَّض پبیثٌستط
هیقًَس.
چلجی زضهَبلِای ثِ «تحلیل ؾطهبیِ ارتوبفی ٍ رطم زض ؾغح ذطز ٍ ّالى» پطزاذتِ اؾت .یبىتِّبی
پػٍّف حبّی اظ آى اؾت ِّ ثیي ؾطهبیِ ارتوبفی ٍ رطم ضاثغِ هٌيیً ،ؿجتبً ٍَی ٍ هقٌبزاضی ٍرَز زاضز
ثِ فجبضت زیگط ّطچِ ٍسض هیعاى ؾطهبیِ ارتوبفی یِ ربهقِ ثیكتط ثبقس ،هیعاى رطم زضآى ربهقِ ّبّف
ذَاّس یبىت.
تََی ٍ ضهضبًی زضهَبلِای ثِ «ثطضؾی ضاثغِ ثیي ؾطهبیِ ارتوبفی ٍ قست رطم» پطزاذتِاًس :یبىتِّب
ًكبى هیزّس ِّ هقطهّبی ؾطهبیِی ارتوبفی ،افتوبز ًْبزی ،افتوبز تقوین یبىتِ ٍ پیًَسّبی ذبًَازگی
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ٍ زٍؾتی ،زاضای ضاثغِ هٌيی ثبقست رطم ّؿتٌس ٍؾبیط هقطهّبی ؾطهبیِی ارتوبفی ،ضاثغِی هقٌبزاضی
ثب قست رطم ًكبى ًویزٌّس.
فزضیههای تحقیق

 .1ثیي ؾطهبیِ اٍتهبزی ٍ هیعاى ضفبیت ٍَاًیي ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی ضاثغِ ٍرَز زاضز.
 .2ثیي ؾطهبیْيطٌّگی ٍ هیعاى ضفبیت ٍَاًیي ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی ضاثغِ ٍرَز زاضز.
 .3ثیي تقْس ارتوبفی ٍ هیعاى ضفبیت ٍَاًیي ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی ضاثغِ ٍرَز زاضز.
 .4ثیي افتوبز ًْبزی ٍهیعاى ضفبیت ٍَاًیي ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی ضاثغِ ٍرَز زاضز.
 .5ثیي افتوبز ثیي قرهی ٍ هیعاى ضفبیت ٍَاًیي ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی ضاثغِ ٍرَز زاضز.
 .6ثیي هكبضّت ارتوبفی  .هیعاى ضفبیت ٍَاًیي ضاٌّوبیی ضاًٌسگی ضاثغِ ٍرَز زاضز.
روششناسی

ضٍـ تحَیٌ هَضز اؾتيبزُ زض ایي پػٍّف پیوبیكی اؾت .اثعاض گطزآٍضی زازُّب پطؾكٌبهِ هحٌَ
ؾبذتِ هیثبقس .ربهقة آهبضی ثطضؾی حبضطقبهل ضاًٌسگبى ؾبّي زضهٌبعٌ حبقیًِكیي ٍ میطحبقیًِكیي
 18-75ؾبل (ثبلل) قْط هیبًِ ّؿتٌس ِّ تقساز زٍیٌ آىّب ثط اؾبؼ آهبض ثِ زؾت آهسُ ً 67914يط اؾت.
حزن ًوًَِ ثباؾتيبزُ اظىطهَل حزن ًوًَِ ٍ ضٍـ ًوًَِگیطی ّسههٌس (اظ اًَاؿ میطاحتوبلی) تقساز حسٍز
ً 200يط اظ هٌبعٌ حبقیًِكیي ٍ ً 200يط اظ هٌبعٌ میطحبقیًِكیي اًتربة قس.

زض ایي تحَیٌ ثطای تقییي افتجبض اثعاض اًساظُگیطی اظ افتجبض نَضی ٍ پبیبیی تحَیٌ اظ ضطیت آليبی
ّطًٍجبخ اؾتيبزُ قس.
جذيل شمارٌ ( :)1پایایی گًیٍَای تحقیق

متغیر

تعذاد گًیٍ

آلفای کريوباخ

مشارکت اجتماعی

10

0/84

اعتماد اجتماعی

20

0/65

اعتماد بیه شخصی

7

0/65

اعتماد وُادی

13

0/87

تعُذ اجتماعی

17

0/56

57

0/84

10

0/83

مجمًعٍ سرمایٍ اجتماعی

سرمایٍ فرَىگی
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یافتههای تحقیق

اظ ّل ًوًَِ آهبضی  17/9زضنس ضا ظًبى ٍ  82/1زضنس اظ پبؾرگَیبى ضا هطزاى تكْیل هیزٌّس.
هیبًگیي ؾٌی ثِ زؾت آهسُ ثطای ضاًٌسگبى حبقیًِكیي  ٍ 31/64ضاًٌسگبى میط حبقیًِكیي  37/37زضنس
اؾت .اظّل ضاًٌسگبى حبقیًِكیي ٍ میط حبقیًِكیي  19/5زضنس قنل ذَز ضا زٍلتی 6/6 ،زضنس ذبًِزاض،
 44/2زضنس آظاز 0/5 ،زضنس ّبضگط یسی ٍ  3/7زضنس ثِ ّبضگط نٌقتی ٍ ّبضهٌس ثرف ذهَنی14/2 ،
زضنس ّن ثِ ؾبیط اقبضُ ّطزُاًس .اظّل ضاًٌسگبى حبقیًِكیي ٍ میطحبقیًِكیي  31/8زضنس هزطز67/6 .
زضنس ّن هتأّل ّؿتٌس ِّ ایي ًكبى هیزّس ِّ تقساز اىطاز هتأّل زض ًوًَِ هب ثیخكتط اظ اىطاز هزطز
اؾت .ثیكتطیي زضنس ضاًٌسگبى حبقیِ ًكیي هَغـ تحهیلی ذَز ضا زیپلن افالم ّطزُاًس ٍ ثیكتطیي زضنس
ضاًٌسگبى میط حبقیًِكیي هَغـ تحهیلی ذَز ضا لیؿبًؽ فٌَاى ّطزُاًس .اظ ّل پبؾرگَیبى  48/9زضنس
حبقیًِكیي ٍ  51/1زضنس ّن میط حبقیًِكیي ثَزًس.
هیبًگیي ؾطهبیِ اٍتهبزی زضثیي ضاًٌسگبى حبقیًِكیي پبییيتط اظ حس هتَؾظ  ٍ 5/92زض ثیي ضاًٌسگبى
میط حبقیًِكیي ثبالتط اظ حس هتَؾظ اضظیبثی قسُ اؾت.
هیبًگیي هكبضّت ارتوبفی زض ثیي ضاًٌسگبى حبقیًِكیي  ٍ 28/06زض ثیي ضاًٌسگبى میط حبقیًِكیي
 29/15ثَزُ ِّ ثبالتط اظ حس هتَؾظ اضظیبثی قس.
هیبًگیي افتوبز ثیي قرهی زض ثیي ضاًٌسگبى حبقیًِكیي  ٍ 12/31زض ثیي ضاًٌسگبى میط حبقیًِكیي
 13/34ثَزُ ِّ پبییيتط اظ حس هتَؾظ اضظیبثی قس.
هیبًگیي افتوبز ًْبزی زض ثیي ضاًٌسگبى حبقیًِكیي پبییيتط اظ حس هتَؾظ  ٍ 31/60زض ثیي ضاًٌسگبى
میط حبقیًِكیي ثبالتط اظ حس هتَؾظ  32/15ثَزُ اؾت.
هیبًگیي تقْس ارتوبفی زض ثیي ضاًٌسگبى حبقیًِكیي  ٍ 46/24زض ثیي ضاًٌسگبى میط حبقیًِكیي
 47/80ثَزُ ِّ ثبالتط اظ حس هتَؾظ اؾت.
هیبًگیي ؾطهبیِ ارتوبفی زض ثیي ضاًٌسگبى حبقیًِكیي  ٍ 117/8زض ثیي ضاًٌسگبى میط حبقیًِكیي
 122/56ثَزُ ِّ پبییيتط اظ حس هتَؾظ اؾت.
هیبًگیي ؾطهبیِ ىطٌّگی زض ثیي ضاًٌسگبى حبقیًِكیي  ٍ 20/55زض ثیي ضاًٌسگبى میط حبقیًِكیي
 ِّ 24/34پبییيتط اظ حس هتَؾظ اؾت.
هیبًگیي هیعاى ضفبیت ٍَاًیي ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی زض ثیي ضاًٌسگبى حبقیًِكیي  ٍ 66/33زض ثیي
ضاًٌسگبى میط حبقیًِكیي  76/05ثَزُ ِّ ثبالتط اظ حس هتَؾظ اؾت.
رابطِ بیي سزهایِ اقتصادی ٍ هیشاى رعایت قَاًیي راٌّوایی ٍ راًٌذگی

ًتبیذ آظهَى ّوجؿتگی پیطؾَى ًكبى زاز :ثیي هتنیطّبی ؾطهبیِ اٍتهبزی ثب هیعاى ضفبیت ٍَاًیي
ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی ،زض ضاًٌسگبى حبقیًِكیي ضاثغِ هقٌبزاضی ٍرَز زاضز ٍ ایي ضاثغِ هؿتَین ٍ ضقیو
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اؾت یقٌی ثب اىعایف ؾطهبیِ اٍتهبزی هیعاى ضفبیت ٍَاًیي ًیع اىعایف هییبثس ٍلی زض ثیي ضاًٌسگبى میط
حبقیِ ًكیي ایي ضاثغِ هقٌبزاض ًیؿت زض هزوَؿ ًیع ثب اىعایف ؾطهبیِ اٍتهبزی ،ىبضك اظ هحل ؾًَْت،
هیعاى ضفبیت ٍَاًیي ًیع اىعایف هییبثس.
جذيل شمارٌ ( :)2آزمًن َمبستگی بیه سرمایٍ اقتصادی ي میسان رعایت قًاویه بٍ تفکیک مىطقٍ سکًوت

متغیرَا

سرمایٍ اقتصادی يمیسان رعایت
قًاویه راَىمایی ي راوىذگی

آزمًن

حاشیٍوشیه

کل

غیرحاشیٍوشیه

َمبستگی پیرسًن

0/259

0/086

0/217

سطح معىیداری

0/002

0/288

0/000

تعذاد

146

155

301

وًع رابطٍ

رابطٍ مستقیم

رابطٍ يجًد وذارد

رابطٍ مستقیم

رابطِ بیي هشارکت اجتواعی ٍ هیشاى رعایت قَاًیي راٌّوایی ٍ راًٌذگی

ثطای آظهَى ّوجؿتگی ثیي هتنیطّبی هكبضّت ارتوبفی ثبهیعاى ضفبیت ٍَاًیي ضاٌّوبیی زض ضاًٌسگبى
حبقیًِكیي ٍ میط حبقیِ ًكیي ،اظ آظهَى ّوجؿتگی پیطؾَى اؾتيبزُ قسً .تبیذ ًكبى زاز :ثیي هتنیطّبی
هكبضّت ارتوبفی ثب هیعاى ضفبیت ٍَاًیي ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی ضاثغِ هقٌبزاضی ٍرَز زاضز ٍ ایي ضاثغِ
هؿتَ ین ٍضقیو اؾت یقٌی ثب اىعایف هكبضّت ارتوبفی هیعاى ضفبیت ٍَاًیي ًیع اىعایف هییبثس زض
هزوَؿ ًیع ثب اىعایف هكبضّت ارتوبفی ،ىبضك اظ هحل ؾًَْت ،هیعاى ضفبیت ٍَاًیي اىعایف هییبثس.
جذيل شمارٌ ( :)3آزمًن َمبستگی بیه مشارکت اجتماعی ي میسان رعایت قًاویه بٍ تفکیک مىطقٍ سکًوت

متغیرَا

مشارکت اجتماعی ي میسان رعایت
قًاویه راَىمایی ي راوىذگی

آزمًن

حاشیٍوشیه

غیرحاشیٍوشیه

کل

َمبستگی پیرسًن

0/362

0/209

0/293

سطح معىیداری

0/000

0/007

0/000

تعذاد

147

164

311

وًع رابطٍ

رابطٍ مستقیم

رابطٍ مستقیم

رابطٍ مستقیم

رابطِ بیي اعتواد بیي شخصی ٍ هیشاى رعایت قَاًیي راٌّوایی ٍ راًٌذگی

ثطای آظهَى ّوجؿتگی ثیي هتنیطّبی افتوبز ثیي قرهی ثبهیعاى ضفبیت ٍَاًیي ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی
زض ضاًٌسگبى حبقیًِكیي ٍ میط حبقیًِكیي ،اظ آظهَى ّوجؿتگی پیطؾَى اؾتيبزُ قسً .تبیذ ًكبى زاز:
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ثیي هتنیطّبی افتوبز ثیي قرهی ثب هیعاى ضفبیت ٍَاًیي ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی ،زض ضاًٌسگبى حبقیًِكیي
ضاثغِ هقٌبزاضی ٍرَز زاضز ٍ ایي ضاثغِ هؿتَین ٍ ضقیو اؾت ،یقٌی ثب اىعایف افتوبز ثیي قرهی هیعاى
ضفبیت ٍَاًیي ًیع اىعایف هییبثس اهب زض ضاًٌسگبى میط حبقیًِكیي ایي ضاثغِ تأییس ًكس زض هزوَؿ ًیع ثب
اىعایف افتوبز ثیي قرهی ،ىبضك اظ هحل ؾًَْت ،هیعاى ضفبیت ٍَاًیي اىعایف هییبثس.
جذيل شمارٌ ( :)4آزمًن َمبستگی بیه اعتماد بیه شخصی ي میسان رعایت قًاویه بٍ تفکیک مىطقٍ سکًوت

متغیرَا

اعتماد بیه شخصی ي میسان
رعایت قًاویه راَىمایی

آزمًن

حاشیٍوشیه

کل

غیرحاشیٍوشیه

َمبستگی پیرسًن

0/157

0/116

0/173

سطح معىیداری

0/050

0/131

0/002

تعذاد

155

171

315

وًع رابطٍ

رابطٍ مستقیم

رابطٍ يجًد وذارد

رابطٍ مستقیم

رابطِ بیي اعتواد ًْادی ٍ هیشاى رعایت قَاًیي راٌّوایی ٍ راًٌذگی

ثطای آظهَى ّوجؿتگی ثیي هتنیطّبی افتوبز ًْبزی ثب هیعاى ضفبیت ٍَاًیي ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی زض
ضاًٌسگبى حبقیًِكیي ٍ میط حبقیًِكیي ،اظ آظهَى ّوجؿتگی پیطؾَى اؾتيبزُ قسً .تبیذ ًكبى زاز :ثیي
هتنیطّبی افتوبز ًْبزی ثب هیعاى ضفبیت ٍَاًیي ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی ،زض ضاًٌسگبى حبقیًِكیي ضاثغِ
هقٌبزاضی ٍرَز ًساضز ،اهب زض ضاًٌسگبى میط حبقیًِكیي ایي ضاثغِ تأییس قس ٍ ایي ضاثغِ اظ ًَؿ هؿتَین ٍ
ضقیو اؾت زض هزوَؿ ًیع ثب اىعایف افتوبز ًْبزی ،ىبضك اظ هحل ؾًَْت ،هیعاى ضفبیت ٍَاًیي اىعایف
هییبثس.
جذيل شمارٌ ( :)5آزمًن َمبستگی بیه اعتماد وُادی ي میسان رعایت قًاویه بٍ تفکیک مىطقٍ سکًوت

متغیرَا

اعتماد وُادی ي میسان رعایت
قًاویه راَىمایی ي راوىذگی

حاشیٍوشیه

غیرحاشیٍوشیه

کل

آزمًن
َمبستگی پیرسًن

0/107

0/234

0/167

سطح معىیداری

0/189

0/003

0/003

تعذاد

152

163

315

وًع رابطٍ

رابطٍ يجًد وذارد

رابطٍ مستقیم

رابطٍ مستقیم

رابطِ بیي تعْذ اجتواعی ٍ هیشاى رعایت قَاًیي راٌّوایی ٍ راًٌذگی

ثطای آظهَى ّوجؿتگی ثیي هتنیطّبی تقْس ارتوبفی ثب هیعاى ضفبیت ٍَاًیي ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی زض
ضاًٌسگبى حبقیًِكیي ٍ میط حبقیًِكیي ،اظ آظهَى ّوجؿتگی پیطؾَى اؾتيبزُ قسً .تبیذ ًكبى زاز :ثیي
هتنیطّبی تقْس ارتوبفی ثب هیعاى ضفبیت ٍَاًیي ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی ،زض ضاًٌسگبى حبقیًِكیي ٍ میط
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حبقیًِكیي ضاثغِ هقٌبزاضی ٍرَز زاضز ،یقٌی ثب اىعایف تقْس ارتوبفی هیعاى ضفبیت ٍَاًیي ًیع اىعایف
هی یبثس ،زض هزوَؿ ًیع ثب اىعایف تقْس ارتوبفی ،ىبضك اظ هحل ؾًَْت ،هیعاى ضفبیت ٍَاًیي اىعایف
هییبثس.
جذيل شمارٌ ( :)6آزمًن َمبستگی بیه تعُذ اجتماعی ي میسان رعایت قًاویه بٍ تفکیک محل سکًوت

متغیرَا

تعُذ اجتماعی ي میسان رعایت
قًاویه راَىمایی ي راوىذگی

آزمًن

حاشیٍوشیه

کل

غیرحاشیٍوشیه

َمبستگی پیرسًن

0/447

0/372

0/412

سطح معىیداری

0/000

0/000

0/000

تعذاد

144

165

309

وًع رابطٍ

رابطٍ مستقیم

رابطٍ مستقیم

رابطٍ مستقیم

رابطِ بیي سزهایِ اجتواعی ٍ هیشاى رعایت قَاًیي راٌّوایی ٍ راًٌذگی

ثطای آظهَى ّوجؿتگی ثیي هتنیطّبی ؾطهبیِ ارتوبفی ثب هیعاى ضفبیت ٍَاًیي ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی
زض ضاًٌسگبى حبقیًِكیي ٍ میط حبقیًِكیي ،اظ آظهَى ّوجؿتگی پیطؾَى اؾتيبزُ قسً .تبیذ ًكبى زاز ِّ،
ثیي ؾطهبیِ ارتوبفی ٍ هیعاى ضفبیت ٍَاًیي زضثیي ضاًٌسگبى حبقیًِكیي ٍ میط حبقیًِكیي ضاثغِ هقٌبزاض
ٍرَز زاضز ٍ ایي ضاثغِ هؿتَین ٍ ضقیو اؾت ،زضهزوَؿ ًیع ثب اىعایف ؾطهبیِ ارتوبفی ،ىبضك اظ هحل
ؾًَْت ،هیعاى ضفبیت ٍَاًیي ًیع اىعایف هییبثس.
جذيل شمارٌ ( :)7آزمًن َمبستگی بیه سرمایٍ اجتماعی ي میسان رعایت قًاویه بٍ تفکیک محل سکًوت

متغیرَا

سرمایٍ اجتماعی ي میسان رعایت
قًاویه راَىمایی ي راوىذگی

کل

آزمًن

حاشیٍوشیه

غیرحاشیٍوشیه

َمبستگی پیرسًن

0/407

0/400

0/413

سطح معىیداری

0/000

0/000

0/000

تعذاد

123

142

266

وًع رابطٍ

رابطٍ مستقیم

رابطٍ مستقیم

رابطٍ مستقیم

رابطِ بیي سزهایِ فزٌّگی ٍ هیشاى رعایت قَاًیي راٌّوایی ٍ راًٌذگی

ثطای آظهَى ّوجؿتگی ثیي هتنیطّبی ؾطهبیِ ىطٌّگی ثبهیعاى ضفبیت ٍَاًیي ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی زض
ضاًٌسگبى حبقیًِكیي ٍ میط حبقیًِكیي ،اظ آظهَى ّوجؿتگی پیطؾَى اؾتيبزُ قسً .تبیذ ًكبى زاز ِّ،
ّیچ ضاثغِ هقٌبزاضی ثیي ؾطهبیِ ىطٌّگی ٍ هیعاى ضفبیت ٍَاًیي ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی ،زض ًوًَِ هَضز
ثطضؾی ٍرَز ًساضز اهب زض هزوَفِ ىبضك اظ هٌغَِ ؾًَْت ثیي ؾطهبیِ ىطٌّگی ٍ هیعاى ضفبیت ٍَاًیي
ضاثغِ هقٌبزاضی ٍرَز زاضز ٍ ایي ضاثغِ هؿتَین ٍ ضقیو اؾت.
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جذيل شمارٌ ( :)8آزمًن َمبستگی بیه سرمایٍ فرَىگی ي میسان رعایت قًاویه بٍ تفکیک مىطقٍ سکًوت

آزمًن

حاشیٍوشیه

غیرحاشیٍوشیه

کل

متغیرَا

َمبستگی پیرسًن

0/088

-0/017

0/109

سطح معىیداری

0/273

0/825

0/049

تعذاد

159

168

327

سرمایٍ فرَىگی ي میسان رعایت
قًاویه راَىمایی

رابطٍ يجًد وذارد

وًع رابطٍ

رابطٍ يجًد وذارد

رابطٍ مستقیم

نتایج تحلیل رگزسیون چند متغیزه

ثب تَرِ ثِ اعالفبت ثسؾت آهسُ زض رسٍل قوبضُ (ً )9تبیذ حبنلِ حبّی اظ آى اؾت ِّ اظ هزوَؿ
هتنیطّبی هؿتَل هَضز اؾتيبزُ زض ایي پػٍّف  24/5زضنس اظ تنییطات هتنیط ٍاثؿتِی هیعاى ضفبیت
ٍَاًیي زض هٌغَِ حبقیًِكیي ٍ حسٍز  14/4زضنس زض هٌغَِ میط حبقیًِكیي ٍ زض هزوَفِ حسٍز 20/3
زضنس هتنیط ٍاثؿتِ ضا تجییي هیٌّس ٍ ثَیِ ثِ فَاهلی ثط هیگطزز ِّ زض ایي پػٍّف هَضز ؾٌزف ٍطاض
ًگطىتِ اؾتً .تیزِ آظهَى زٍضثیي ٍاتؿَى زض تحَیٌ حبضط  1/958اؾت ِّ ثیبًگط ایي اؾت ِّ ذغبّب
یب ثبٍیهبًسُّب ثطای ایي هسل ضگطؾیًَی هؿتَل اظ ّن اؾت.
جذيل شمارٌ ( :)9آمارٌَای مربًط بٍ تحلیل رگرسیًوی میسان رعایت قًاویه

مىطقٍ سکًوت

ضریب َمبستگی r

ضریب تبییه

ضریب تبییه تصحیح شذٌ

اشتباٌ معیار

ديربیه ياتسًن

حاشیٍوشیه

0/512

0/262

0/245

14/55

2/006

غیر حاشیٍوشیه

0/432

0/186

0/144

14/39

1/905

0/472

0/223

0/203

15/07

1/958

کل

رسٍل قوبضُ ( )10رسٍل ثیبًگط ضطایت  ٍ bثتب هتنیطّبی هؿتَل ثط ضٍی هتنیط ٍاثؿتِ اؾت ٍ ًكبى
هیزّس ِّ ٍضٍز ّطیِ اظ هتنیطّبی رسیس چِ تبحیطی ثط ضطایت ؾبیط هتنیطّب زاضز .ثب تَرِ ثِ رسٍل ظیط
ثِ ایي ًتیزِ هیتَاى ضؾیس ِّ زض هٌبعٌ حبقیًِكیي هتنیط ؾطهبیِ ىطٌّگی ثب ّ Beta=0/174وتطیي
ٍهتنیط تقْس ارتوبفی ثب  Beta=0/384ثیكتطیي هَساض ٍاضیبًؽ هیعاى ضفبیت ٍَاًیي ضا تجییي ّطزُ اؾت
ٍ زض هٌبعٌ میط حبقیًِكیي تقْس ارتوبفی ٍ Beta;0/354اضیبًؽ هیعاى ضفبیت ٍَاًیي ضا تجییي ّطزُ
ٍ زض هزوَفِ ًیع تقْس ارتوبفی ثب  Beta;0/362ثیكتطیي ٍ ؾطهبیِ اٍتهبزی ّ Beta;0/131وتطیي
هَساض ٍاضیبًؽ ضفبیت ٍَاًیي ضا تجییي ّطزُ اؾت.
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جذيل شمارٌ ( :)9آمارٌَای مربًط بٍ متغیرَای باقیماوذٌ در مذل

Model

حاشیٍوشیه

غیرحاشیٍوشیه

کل

ضرایب غیراستاوذارد
B

خطای استاوذارد

ضرایب استاوذارد
Beta

t

sig

عرض از مبذأ

16/60

7/87

-

2/10

0/037

مشارکت اجتماعی

0/737

0/250

0/276

2/94

0/004

تعُذ اجتماعی

0/798

0/177

0/384

4/50

0/000

سرمایٍ فرَىکی

-0/409

0/205

-0/174

-1/99

0/048

عرض از مبذأ

36/03

12/05

-

2/99

0/003

تعُذ اجتماعی

0/720

0/201

0/354

3/359

0/000

اعتماد وُادی

0/484

0/205

0/238

2/365

0/020

عرض از مبذأ

16/85

7/44

-

2/265

0/024

تعُذاجتماعی

0/774

0/146

0/262

5/288

0/000

سرمایٍ اقتصادی

0/520

0/238

0/131

2/186

0/030

اعتماد اجتماعی

0/728

0/306

0/140

2/379

0/018

بحث و نتیجهگیزی

یْی اظ فوسُتطیي ٍ هحَضیتطیي قبذمّب ٍ ٍیػگیّبی هْن زهَّطاؾی احتطام ٍ ضفبیت ٍَاًیي آى
اؾتٍَ ،اًیٌی ِّ ّوَاضُ زض عَل تبضید هَضز تَرِ ّوگبى ثَزُ اؾت .چطا ِّ زض نَضت ًجَز ٍبًَى ٍ
هَطضات ،اىطاز ربهقِ تبثـ ٍَای ًيؿبًی ذَیف ٍطاض هیگیطًس ٍهٌبىـ قرهی ذَز ضا ثِ هٌبىـ روـ تطریح
هیزٌّس .حتی زض ایي هیبى اىطازی ثِ ذبعط ضؾیسى ثِ اّساه ذَیف اظ توبهی اهْبًبت ثْطُ رؿتِ ٍ زض
ٌّگبم لعٍم ثِ ًبثَزی ّوٌَفبى ذَز هیپطزاظًس .زضایي نَضت ظًسگی ارتوبفی زیگط ٍبثل تحول ًرَاّس
ثَز .ایي اهط اّویت ثٌیبزی ٍبًَى زض رَاهـ ضا هكرم هیؾبظز.
زض ضاؾتبی تجییي هَضَؿ هَضز هغبلقِ اظ ًؾطیبت غاُ ؾبثطاى ،ثَضزیَ ،ىََّیبهب ،پبتٌبم ٍ ّلوي
اؾتيبزُ قس ٍ ّنچٌیي زض ایي ظهیٌِ اظ تحَیَبت تزطثی اًزبم قسُ زض زاذل ّكَض اؾتيبزُ قس ِّ ًكبى
زٌّسُ ّورَاًی ثبالی ًتبیذ تحَیٌ ثب ازثیبت ًؾطی ٍ تزطثی تحَیٌ اؾت.
ًتبیذ ثِ زؾت آهسُ اظ هغبلقِ ثبال ًكبى هیزّس ِّ هیعاى ضفبیت ٍَاًیي ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی زض ثیي
ضاًٌسگبى حبقیًِكیي ٍ زض ثیي ضاًٌسگبى میط حبقیًِكیي ثبالتط اظ حس هتَؾظ اؾت ٍ زضّل هیعاى ضفبیت
ٍَاًیي ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی زضثیي ضاًٌسگبى میطحبقیًِكیي ثیكتط اظ ضاًٌسگبى حبقیًِكیي هیثبقس .آظهَى
ّوجؿتگی پیطؾَى ثیي هكبضّت ارتوبفی ،افتوبز ًْبزی ،افتوبز ثیيقرهی ،تقْس ارتوبفی ،ؾطهبیِ
ارتوبفی ،ؾطهبیِ ىطٌّگی ٍ ؾطهبیِ اٍتهبزی ثب هیعاى ضفبیت ٍَاًیي ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی حبّی اظهقٌبزاض
ثَزى ایي ضاثغِ اؾت.
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ثب ثْطُ گیطی اظ ضٍـ ضگطؾیَى چٌس هتنیطُ ثِ ضٍـ ّوعهبى هكبّسُ گطزیس ِّ تٌْب ؾِ هتنیط تقْس
ارتوبفی ،ا فتوبز ارتوبفی ٍ ؾطهبیِ اٍتهبزی تَاًؿتٌس ٍاضز هقبزلِ گطزیسُ ٍ زض هزوَؿ  20/3زضنس اظ
تنیطات هتنیط ٍاثؿتِ ضا تجییي ًوبیٌس.
پیشنهادهای کاربزدی

ؾغح ضىبُ اٍتهبزی ربهقِ ٍ هیعاى ثطذَضزاضی هطزم اظ اهْبًبت ٍ ًیع هیعاى آؾیتپصیطی اٍتهبزی
اىطاز زض توبیل اىطاز ثط ضفبیت ٍَاًیي احطگصاض اؾت ،ثٌبثطایي ثب تقویٌ فسالت اٍتهبزی ثِ الیِّبی ظیطیي
ربهقِ هیتَاى گطایف هطزم ثِ هیعاى ضفبیت ٍَاًیي ثِ ذهَل ٍَاًیي ضاٌّوبیی ضا اضتَب زاز.
اظ آىربئیِّ هیعاى ضفبیت ٍَاًیي ٍ هَطضات ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی زض ثیي اىطازی ِّ ؾطهبیِ ارتوبفی
ٍ ؾطهبیِ ىطٌّگی ثبال ثَزُ اؾت ٍ ایي اىطاز زاضای ضاًٌسگی ؾبلن ثَزُاًس ،زٍلت ثبیؿتی اظ عطیٌ ضاُّبی
گًَبگَى هیعاى پبیثٌسی اىطاز ثِ ّوسیگط ضا اظ عطیٌ ثطًبهِّبی هرتلو ضؾبًِای اىعایف زّس تب هیعاى
هكبضّت ،تقْس ٍ افتوبز ثیي اىطاز اىعایف یبىتِ زض ایي حبلت ؾطهبیِ ارتوبفی زض ثیي هطزم ضًٌٍ ثْتطی
گطىتِ ٍ زض ًتیزِ هیعاى ضفبیت ٍَاًیي زض ثیي آىّب اىعایف هییبثس.
منابع
احوسی ،ؼ .)1390( .ثطضؾی ضاثغِ ثیي رٌؿیت ٍ ترليبت ضاًٌسگی .فصلٌاهِ هطالعات تزافیک .قوبضُ ثیؿتن ،ثْبض .نم .13-23
اؾوبفیلی ،ؿ؛ ٍ ّوْبض .)1389( .ثطضؾی ضاثغِ ضىبُ اٍتهبزی ٍ ترليبت ضاًٌسگی .فصلٌاهِ هطالعات هذیزیت تزافیک .ؾبل پٌزن،
قوبضُ ّزسّن ،پبییع .نم .1-18
الیبؾی ،ح؛ ٍ ّوْبضًَ .)1388( .ف تقبهالت پلیؽ ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی زض ضفبیت ٍَاًیي ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی تَؾظ ضاًٌسگبى .فصلٌاهِ
هطالعات هذیزیت اًتظاهی .ؾبل چْبضم ،قوبضُ ؾَم ،پبییع.1-4 .
ثْطٍاى ،حّ ٍ ،وْبض .)1390( .فلل ربهقِقٌبذتی ضاًٌسگی پط ذغط زض هكْس .فصلٌاهِ هطالعات اهٌیت اجتواعی .نم .109-141
()www.sid.ir
پبتٌبم ،ض .)1380( .دهَکزاسی ٍ سٌتّای هذًی .تطروِ :هحوستَی زلاىطٍظ .تْطاى :زىتط هغبلقبت ٍ تحَیَبت ؾیبؾی ٍظاضت
ّكَض .چبح اٍل
تََی ،ى؛ ٍ ّوْبض .)1389( .ثطضؾی ضاثغِ ثیي ؾطهبیِ ارتوبفی ٍ قست رطمً .شزیِ داًشکذُ علَم اًساًی ٍ اجتواعی تبزیش.
قوبضُ ثیؿت ٍ ّكت ٍ ثیؿت ٍ ًِ ،ثْبض ٍ تبثؿتبى.27-58 ،
چلجی ،م .)1384( .تحلیل ضاثغِ ؾطهبیِ ارتوبفی ٍ رطم ؾغَح ذطز ٍ ّالى .هجلِ جاهعِشٌاسی ایزاى .زٍضُ قكن ،قوبضُ زٍم،
نم .3-44
زاًبییىطز ،ح؛ ٍ ّوْبضاىٍ .)1389( .بًَىگطیعی زض ایطاى .فصلٌاهِ داًش اًتظاهی .ؾبل یبظزّن ،قوبضُ  .3نم .8-56
زفبگَیبى ،ز؛ ٍ ّوْبض .)1387( .ثطضؾی هیعاى ؾطهبیِ ارتوبفی پلیؽ ضاَّض ٍ ًَف آى زض ضفبیت ٍَاًیي ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی .فصلٌاهِ
هطالعات هذیزیت تزافیک .ؾبل ؾَم ،قوبضُ یبظزّن ،ظهؿتبى ،نم .83-104
ضهضبًی ،م .)1386( .بزرسی رابطِ بیي سزهایِ اجتواعی ٍ شذت جزم .پبیبىًبهِ ّبضقٌبؾی اضقس زاًكْسُ ازثیبت ٍ فلَم
اًؿبًی زاًكگبُ تجطیع.
ضیتعض ،دً .)1374( .ظزیِ جاهعِشٌاسی در دٍراى هعاصز .تطروِ :هحؿي حالحی .تْطاى :اًتكبضات نجح نبزً .چبح یبظزّن.
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ؾیطی ،كً .)1389( .قش تأثیزگذار رساًِ در تغییز رفتار راًٌذگاىhttp://www.tinn.ir .
نبلحی ،ش .)1390( .ؾجِ ظًسگی ضاًٌسگبى اثعاضی ثطای تجییي ضىتبض تطاىیْی آىّب .فصلٌاهِ علوی ٍ تزٍیجی .ؾبل ّكتن ،قوبضُ
پبًعزّن.21-40 ،
نسیٌؾطٍؾتبًی ،ض .)1387( .آسیبشٌاسی اجتواعی .تْطاى :اًتكبضات ؾوت .چبح چْبضم.
فلوی ،م .)1385( .بزرسی پایبٌذی هزدم بِ قاًَىهذاری ٍ عَاهل اجتواعی هؤثز بز آى .زاًكگبُ آظاز ٍاحس تجطیع ،هقبًٍت
پػٍّكی ،عطح تحَیَی.
ىَْض ،ؿٍ .)1378( .بًَىٍ ،بًَىگطایی ٍ گطٍُّبی ارتوبفیً .شزیِ فزٌّگ عوَهی .قوبضُ ثیؿتن.94-98 ،
ىََّیبهب ،ه .)1384( .سزهایِ اجتواعی ٍ جاهعِ هذًی .تْطاى :اًتكبضات قیطاظُ .چبح ؾَم.
ىََّیبهب ،ه .)1385( .پایاى ًظن سزهایِ اجتواعی ٍ حفظ آى .تطروِ :مالهقجبؼ تَؾلی.تْطاى :اًتكبضات حْبیت ٍلن .چبح اٍل.
ٍطثبًعازُ ،ؼ .)1386( .بزرسی رابطِ سبک سًذگی ٍ رفتار راًٌذگی در بیي جَاًاى تْزاى .پبیبىًبهِ ّبضقٌبؾی اضقس
ربهقِقٌبؾی .زاًكگبُ هبظًسضاى.
ّطٍثی ،م .)1387( .ىطٌّگ ٍَهی ،ؾطهبیِ ىطٌّگی ٍ نٌقت گطزقگطی .فصلٌاهِ علوی پضٍّشی رفاُ اجتواعی .ؾبل ّيتن،
قوبضُ ثیؿت ٍ ّكت.309-324 ،
ّالًتطی ،ل؛ ٍ ّوْبضاى .)1384( .اضتجبط ىَط ثب ٍبًَىگطیعی ٍ قْلگیطی آؾیت ارتوبفی .فصلٌاهِ علوی پضٍّشی رفاُ
اجتواعی .ؾبل پٌزن ،قوبضُ ّزسّن.1-22 ،
ّلوي ،د .)1377( .بٌیادّای ًظزیِ اجتواعی .تطروِ :هٌَچْط نجَضی .تْطاىً :كط ًی.
گٌزی .)1387( .ٍ ،بزرسی عَاهل اجتواعی -فزٌّگی هؤثز بز هیشاى رعایت قَاًیي در بیي حاشیًِشیٌاى آخوِ قیِ
تبزیش .پبیبىًبهِ ّبضقٌبؾی اضقس ربهقِقٌبؾی .زاًكْسُ فلَم اًؿبًی ٍاحس فلَم تحَیَبت.
هطزی ،ل .)1385( .ثطضؾی ضاثغِ ثیي تحهیالت ٍ آقٌبیی ثب ٍَاًیي ضاٌّوبیی ٍ ضاًٌسگی .فصلٌاهِ داًش اًتظاهی .ؾبل ّكتن،
قوبضُ چْبضم.43-56 ،
هوتبظ ،ه .)1383( .هقطىی عجَِ اظ زیسگبُ ثَضزیَ .پضٍّشًاهِ علَم اًساًی .قوبضُ  .32ثْبض ٍ تبثؿتبى .نم .139- 160
ًبنطی ،ؿ .)1388( .بزرسی تأثیز سزهایِ اجتواعی بز قاًَىگزیشی .پبیبىًبهِ ّبضقٌبؾی اضقس ربهقِقٌبؾی ،تْطاى :زاًكگبُ
پیبمًَض.

