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 چکیدٌ

ّذف اس ایي پژٍّص ثزرسی هیشاى تبثیزپذیزی ثْزُ ٍری وبروٌبى ضؼت ثبًه وطبٍرسی استبى خَسستبى اس سزهبیِ اجتوبػی 

وبرهٌذ ثَدُ است. ًتبیج تجشیِ ٍ تحلیل ًطبى داد وِ ثیي سزهبیِ  291هی ثبضذ. رٍش تحمیك پیوبیطی ٍ حجن ًوًَِ 

ارتجبقبت اجتوبػی غیزرسوی، ثخطص ٍ ثیي ثؼذ هثجت ٍ هؼٌی داری ٍجَد دارد. گی اجتوبػی ٍ ثْزُ ٍری وبروٌبى ّوجست

ثْزُ ٍری وبروٌبى ّوجستگی هثجت ٍ هؼٌی داری ثذست آهذُ است. ثیي اػتوبد  رٍحیِ داٍقلجی ٍ رّجزی ٍ هطبروت هذًی ثب

ثٌبثزایي سزهبیِ اجتوبػی تبثیز ؛ ستراثكِ هؼٌی داری ثذست ًیبهذُ ا ّب ثب ثْزُ ٍری ّب ٍ دٍستی اجتوبػی ٍ تٌَع در هؼبضزت

 .تَاى ثز ثْزُ ٍری ًیزٍی وبر تأثیز گذاضت اس قزیك تمَیت سزهبیِ اجتوبػی هیهثجتی ثز ثْزُ ٍری وبروٌبى دارد ٍ 

 

 .خَسستبى استبى وطبٍرسی، ثبًه وبروٌبى، ٍری ثْزُ اجتوبػی، سزهبیَِای کلیدی:  ياضٌ
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 مقدمٍ -1

 رٍاثف، ایي ثذٍى وِ دارد دًجبل ثِ را آٍردّبیی دست وِ ّب گزٍُ ثیي ٍ افزاد ثیي رٍاثف اس ستا ای هجوَػِ اجتوبػی سزهبیِ

(. سزهبیِ اجتوبػی اس هفبّین ًَیٌی است وِ اهزٍسُ در ثزرسی ّبی التػبدی 1384است )هحوذی،  ًبهوىي آًْب آٍردى ثذست

تِ وِ پبیِ ای ثزی سبیز هكبلؼبت هذیزیت هی ثبضذ ٍ ٍ اجتوبػی جَاهغ هذرى هكزح ضذُ است ٍ ثبػث ایجبد تئَری ّبیی گط

ًمطی ثِ هزاتت هْوتز اس سزهبیِ فیشیىی ٍ اًسبًی در سبسهبى ّب ٍ جَاهغ ایفب هی وٌذ. سزهبیِ اجتوبػی ثزخالف سبیز سزهبیِ 

فشایص آى هی ّب ثِ غَرت فیشیىی ٍجَد ًذارد، ثلىِ حبغل تؼبهالت ٍ ٌّجبرّبی گزٍّی ٍ اجتوبػی است ٍ اس قزف دیگز ا

، 1تَاًذ هَجت پبییي آهذى جذی سكح ّشیٌِ ّبی ادارُ جبهؼِ ٍ ًیش ّشیٌِ ّبی ػولیبتی سبسهبى ّب ضَد )ثزٍوس ٍ ًبتَخَ

2006.) 

 در ّن ٍ خذهبتی ٍ تَلیذی هؤسسبت سكح در ّن التػبدی ٍاحذّبی ػولىزد ثْجَد هؼیبر ػٌَاى ثِ ٍری ثْزُ اهزٍس دًیبی در

 هؤثز ٍ هكلَة استفبدُ هؼٌبی ثِ ٍری ثْزُ .ثبضذ هی خبظ تَجِ هَرد التػبد، ول در ّن ٍ تػبدیال هختلف ّبی ثخص سكح

 ّبی لیوت تأثیز تحت وِ سَد هؼیبر ثزخالف .ّبست فزغت ٍ ًیزٍّب ّب، سزهبیِ ّب، پتبًسیل ّب، ظزفیت اهىبًبت، هجوَػِ اس

 وٌذ، ثبسگَ را خذهبتی ٍ تَلیذی ٍاحذ یه وبرآهذ جَدیثْ تَاًذ ًوی وبهل ٍ غحیح قَر ثِ ٍ دارد لزار خذهبت ٍ وبالّب

لبثل  تأثیز ٍری ثْزُ ثْجَد .دارد را ّب ثٌگبُ هَفمیت هیشاى اًؼىبس لذرت ثبسار، در لیوت ًَسبًبت اس دٍر ثِ ٍری ثْزُ ضبخع

 هَاسًِ در ثْجَد ی،سًذگ سكح ارتمبی التػبدی، سزیغ رضذ هبًٌذ اجتوبػی ٍ التػبدی ّبی پذیذُ اس ثسیبری ثز ای هالحظِ

 .(1381گذارد )سالهی ٍ قالچی،  هی اضتغبل ٍ گذاری سزهبیِ تَرم، هْبر الوللی، ثیي ػزغِ در رلبثت ّب، پزداخت

 اس سبل 21 گذضت اس پس وِ سؤالی تزیي هْن .است ضذُ آغبس رثب ثذٍى ثبًىذاری لبًَى اجزای 1363 سبل اس هب وطَر در

 یه در ضذُ یبد هؤسسبت ایٌىِ ثزخالف .ثبضذ هی رثب ثذٍى ثبًىذاری ًظبم در ّب ثبًه ٍری ثْزُ هیشاى است، هكزح آى اجزای

 ضَاّذ ًیستٌذ، هٌذ ثْزُ خَد هٌبثغ ثز هذیزیت اػوبل ثزای السم ػول آسادی اس ٍ وٌٌذ هی فؼبلیت التػبدی ضذُ هحذٍد فؿبی

 خبظ ضزایف ثب اًكجبق ٍ خَد ػولىزد افشایص هٌظَر ثِ وٌٌذ هی تالش ّب ثبًه ایي هطىالت ّوِ ٍجَد ثب وِ دّذ هی ًطبى

 اجزایی، ّبی رٍش در تجذیذًظز ثبًه، در استفبدُ هَرد ػمَد تزویت در ییزتغ .درآٍرًذ اجزا ثِ را هتفبٍتی ّبی سیبست حبون،

 اهىبًبت سا گیزی ثْزُ ثبًىی، خذهبت گستزُ افشایص ضْزی، ٍ رٍستبیی ّبی ضؼجِ تَسؼِ ضؼت، هذیزاى ثِ اختیبر تفَیؽ

 ثْزُ افشایص آى تٌَع ٍ تَلیذ همیبس در تغییز ثب ّب ثبًه درٍالغ .ثبضٌذ هی ّب تالش ایي اس ّبیی ًوًَِ ّوگی الىتزًٍیىی،

 (.1382فیزٍسآثبدی،  اًذ )ؾیبء دادُ لزار ّذف هَرد را ٍری

ْزُ ٍری ٍ وبرایی در سیستن ٍ سٌجص آى ػػز رلبثتی دًیبی تجبرت ٍ در ایي هیبى رلبثت ثبًىْب ثب یىذیگز ٍ تَجِ ثِ هیشاى ث

ٍ ّوشهبى ارسیبثی ثبسخَردّب، هذیزاى را هتَجِ ایي هسبلِ هی سبسد وِ چِ ػَاهلی هی تَاًذ ثز افشایص ثْزُ ٍری در سبسهبى 

س خَد اثزگذار ثبضذ. در ایي هكبلؼِ ثِ ثزرسی هیشاى تبثیزپذیزی ثْزُ ٍری وبروٌبى ضؼت ثبًه وطبٍرسی استبى خَسستبى ا

سزهبیِ اجتوبػی پزداختِ هی ضَد ٍ سَال اغلی تحمیك ثِ ایي غَرت هی ثبضذ وِ: آیب ثیي سزهبیِ اجتوبػی ٍ ثْزُ ٍری 

 ًیزٍی اًسبًی ضؼت ثبًه وطبٍرسی استبى خَسستبى راثكِ هؼٌبداری ٍجَد دارد؟

 

 ادبیات تحقیق -2

 مباوی وظسی -2-1

داًذ وِ دستبٍردّبیی دارد وِ ثذٍى ایي  ّب هی گزٍُ ٍاثف ثیي افزاد ٍ ثیيای اس ر ( سزهبیِ اجتوبػی را هجوَػ1377ِ) 2ولوي

تَاى  گَیذ سزهبیِ اجتوبػی را ثِ سبدگی هی ( در تؼزیف دیگزی هی1999) 3رٍاثف، ثِ دست آٍردى آًْب ًبهوىي است. فَوَیبهب

( وِ ثیطتز ثز تأثیز سزهبیِ 2000) 4ّبی غیزرسوی تؼزیف وزد. پَتٌبم ثِ ػٌَاى ٍجَد هجوَػِ هؼیٌی اس ٌّجبرّب یب ارسش

                                                           
1
 - Brooks &Natukho 

2- James Coleman 

3- Francis Fukuyama 

4- Rabert Putnam 
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ای اس هفبّیوی هبًٌذ اػتوبد، ٌّجبرّب ٍ  اجتوبػی ثز ًْبدّبی سیبسی ٍ دهَوزاتیه تأویذ دارد، سزهبیِ اجتوبػی را هجوَػِ

اػؿبی یه اجتوبع ضذُ ٍ در ًْبیت هٌبفغ هتمبثل آًبى را تأهیي  داًذ وِ هَجت ایجبد ارتجبـ ٍ هطبروت ثْیٌِ ّب هی ضجىِ

 خَاّذ وزد.

 سزهبیِ. ضذ هطتك سبسهبًی، ػولىزد ثز هؤثز ثبلمَُ ًیزٍی یه ػٌَاى ثِ ضٌبسی جبهؼِ اس اجتوبػی سزهبیِ تئَری اخیزاً

 تَاًذ هی ّوچٌیي ٍ گیزد هی لزار استفبدُ هَرد افزاد تَسف وِ اجتوبػی ّبی ضجىِ در هَجَد هٌبثغ ػٌَاى ثِ تَاًذ هی اجتوبػی

 در دارد اػتمبد( 1990) 1ولوي. گیزد لزار ًظز هذ ثبسارّب، در هفیذ فزدی ثیي رٍاثف در افزاد ثَسیلِ گذاری سزهبیِ ػٌَاى ثِ

 سزهبیِ ثزخالف. وٌٌذ تَلیذ را ارسضی تَاًٌذ هی ٍ ّستٌذ ثیٌی پیص لبثل ظزفیت ثب رٍاثكی اجتوبػی، رٍاثف اجتوبػی، سزهبیِ

 ثب افزاد وِ است داری هؼٌی اجتوبػی رٍاثف ًتیجِ در ٍ ثَسیلِ هٌحػزاً اجتوبػی سزهبیِ سبسهبى، سٌتی ّبی دارایی ٍ اًسبًی

 (.2005، 2سبثبتیٌی)وٌٌذ  هی گذاری سزهبیِ آى رٍی ثز سهبى قَل در یىذیگز

 اجتوبػی سزهبیِ وبر، ٍ وست ّبی سبسهبى در. سبسهبًْبست اًسبًی ًیزٍی ٍری ثْزُ افشایص اجتوبػی، سزهبیِ اثزات اس یىی

 ٍ ّب تَغیِ هتخػػبى ٍ وبرگزاى وِ است السم گیزد اًجبم وبرّب وِ ایي ثزای. رٍد هی ضوبر ثِ ٍری ثْزُ اس هْوی هٌجغ

 ثىبرگیزی لذرتوٌذ اثشار هزاتت سلسلِ چٌذ ّز. وبر ثٌذًذ ثِ ضزوت هزاتجی سلسلِ سبختبر اس فزاتز را دیگزاى ّبی پطتیجبًی

 :(2004، 3سبسد )گزٍ ٍ ثٌبسی هی اثز ثی آًزا وبرثزد تٌْب ثبلمَُ، قَر ثِ ٍیژگی دٍ ثبضذ، هی دیگزاى

 ثز است هوىي سیزدستبى است، هزاتجی سلسلِ اًذاسُ چِ تب سبسهبى ٍ ّستٌذ لذرتوٌذ چمذر رٍسبء ایٌىِ اس ًظز غزف اٍالً؛

 .ًوبیٌذ همبثلِ تػویوبت ثب حذٍدی تب قلجبًِ فزغت رفتبرّبی ثب ٍ ثگذارًذ تأثیز دستَرات، اجزای در تبًخیز قزیك اس ًْبیی ثبسدُ

 ٍ فزهبًذّی سبختبر ثِ غزف اػتوبد. یبثذ هی ؾزٍرت وبرتیوی ضَد هی هتىبهل سهبى گذر ثب هطبغل هبّیت وِ ّوبًگًَِ دٍهبً؛

 ًوبیذ ًوی تؿویي را هَفمیت استبًذارد، ػولیبتی ّبی رٍیِ یب وٌتزل

 ًرز   تؼربهالت،  ترز  پبییي ّبی ّشیٌِ. دّذ هی لزار تأثیز تحت را سبسهبًْب اًسبًی ًیزٍی ٍری ثْزُ هختلف قزق اس اجتوبػی سزهبیِ

ِ  اس هحػرَالت  ویفیت ثْجَد ٍ پذیزی ریسه ًَآٍری، ٍ داًص تسْین افزاد، جبثجبیی تز پبییي ِ  اسرت  راّْربیی  جولر ِ  ور  سرزهبی

 (.2004، 4گذارد )آسپیي هی تأثیز ٍری ثْزُ ثز آًْب قزیك اس اجتوبػی

 توبػی، سٌجص ٍ تحلیل آى در سبسهبى ّب ثِ هٌظَر تطزیح ٍ تجییي تفبٍت ّرب ٍ توربیشات رلربثتی   فْن ٍ درن هفَْم سزهبیِ اج

ٍ ًیش ثْجَد هَاؾغ رلبثتی آًْب هْن است ٍ هی تَاًذ هب را در تحلیل گستزدُ تز ٍ ػوَهی تز گشیٌِ ّبی خف هطری ٍ هَؾرَػبت   

ی، رفبُ ٍ سؼبدت افرزاد، گزٍّْرب، سربسهبًْب ٍ جَاهرغ ووره      ثَسیلِ ضٌبسبیی ػَاهلی ووه وٌذ وِ هی تَاًٌذ ثِ ثْجَد ثْزُ ٍر

 ًوبیٌذ.

 

 پیطیىٍ تحقیق -2-2

ٍری وبروٌبى هكبلؼبت سیبدی اًجبم ًگزفتِ است. در ایي ثخص ثِ ثزخی اس  در راثكِ ثب ثزرسی راثكِ ثیي سزهبیِ اجتوبػی ٍ ثْزُ

 هكبلؼبت هزتجف ثب هَؾَع تحمیك اضبرُ هی ضَد.

ًَر هزوش دسفَل  ٍری ًیزٍی اًسبًی داًطگبُ پیبم كبلؼِ ای ثِ ثزرسی راثكِ ثیي سزهبیِ اجتوبػی ٍ ثْزُ( در ه1391ػزضیبى )

ّوجستگی است وِ در ثْبر ٍ  –تَغیفی  پزداختِ است. پژٍّص حبؾز ثزحست ّذف، اس ًَع وبرثزدی ٍ ثزحست هبّیت

ضذُ است وِ   ًظز گیزی غزف هجٌب اًتخبة ٍ اس ًوًَِ اًجبم ضذُ است. جبهؼِ آهبری هَرد پژٍّص ثِ ػٌَاى 1391تبثستبى سبل 

ثبضذ. ثزای آسهَى فزؾیبت اس ّوجستگی پیزسَى ٍ ًزم افشار آهبری  ًَر هزوش دسفَل هی ًفز اس وبروٌبى داًطگبُ پیبم 30ضبهل 

SPSS ِ99ح اقویٌبى ٍری ًیزٍی اًسبًی در سك ّبی تحمیك ثیي سزهبیِ اجتوبػی ٍ ثْزُ استفبدُ ضذُ است. ثزاسبس یبفت %

ٍری ًیزٍی اًسبًی را  ثٌبثزایي ثب افشایص سكح اػتوبد ٍ هطبروت وبروٌبى هی تَاى ثْزُ؛ داری ٍجَد دارد راثكِ هثجت ٍ هؼٌی

                                                           
1
 - Colman 

2
 - Sabatini 

3
 - Greve and Benassi 

4
 - Aspin 
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 وبر را هَرد ثزرسی لزار دادُ است. رٍش ًیزٍی ٍری ثْزُ ارتمبی در اجتوبػی سزهبیِ (، ًمص1390ارتمب داد. آلب ًػیزی )

 ثِ ًخست هٌظَر ثذیي. است آهذُ ثِ دست ای وتبثخبًِ ٍ اسٌبدی اقالػبت گزدآٍری ثب وِ ثَدُ تَغیفی -تحلیلی ًیش تحمیك

 اسٌبد ٍ هَؾَػِ لَاًیي در اجتوبػی سزهبیِ جبیگبُ سپس پزداختِ ٍ آى گیزی اًذاسُ ّبی رٍش ٍ اجتوبػی سزهبیِ هفَْم

 ًْبیت در ٍ وبر ًیزٍی ٍری ثْزُ ٍ اجتوبػی سزهبیِ رًٍذ یثزرس ٍ فزایٌذ تأثیزگذاری رٍ ایي اس. است ضذُ تجییي ثبالدستی

 تأثیز اجتوبػی، سزهبیِ وِ دّذ هی ًطبى تحمیك ّبی یبفتِ. است گزفتِ لزار تحلیل هَرد ًیزٍی وبر ٍری ثْزُ ثز آى تأثیز

ثبًه ّبی دٍلتی (، هكبلؼِ تكجیمی سزهبیِ اجتوبػی در 1389خَرضیذی ٍ درثٌذی ) .دارد وبر ًیزٍی ٍری ثز ثْزُ هثجتی

)هلی، هلت، تجبرت ٍ رفبُ( ضْز وزهبى را اًجبم دادُ اًذ. ًتبیج اغلی تحمیك ًطبى هی دّذ فمف ثبًه رفبُ اس لحبل سكح 

سزهبیِ اجتوبػی ٍ ًیش هَلفِ ّبی تطىیل دٌّذُ آى اس ثبًىْبی هلی، هلت ٍ تجبرت تفبٍت هؼٌبداری ًطبى هی دّذ. اس ًتبیج 

ثبًه ّبی دٍلتی هَرد هكبلؼِ تبثغ سیبست ّبی هذٍى ثبًه هزوشی ّستٌذ، اهب ضىل گیزی ٍ تَسؼِ  استٌجبـ هی گزدد اگزچِ

سزهبیِ اجتوبػی هی تَاًذ ثز رٍی ثْزُ ٍری ثبًه ّب اس جْت جذة هطتزی، هیشاى سپزدُ گذاری ٍ در ًتیجِ رلبثت جَیی 

 تبثیزگذار ثبضذ.

 اًجبم همبلِ ایي ایتبلیب الذام ًوَدُ است. در در وبر ٍری ثْزُ ٍ جتوبػیا ( در هكبلؼِ ای ثِ ثزرسی سزهبی2006ِ) 1سبثبتیٌی

ایتبلیب، هَرد  در هتَسف ٍ وَچه ّبی ضزوت در وبر ًیزٍی ٍری ثْزُ ٍ اجتوبػی سزهبیِ ثیي راثكِ اس تجزثی ارسیبثی یه

 اس هختلف ّبی جٌجِ تبثیز ثزرسی ٍ یلتحل ٍ ثِ تجشیِ سبختبری، هؼبدالت هذل اس استفبدُ ثب در ایي هكبلؼِ .ّذف ثَدُ است

 خبًَادُ لَی رٍاثف اس هتػل اجتوبػی سزهبیِ .اجتوبػی ثز ثْزُ ٍری ًیزٍی وبر پزداختِ ضذُ است سزهبیِ ٍجْی چٌذ هفَْم

 ػولىزد وبر، ًیزٍی ٍری ثْزُ ثز هٌفی اثز آضٌبیبى ٍ دٍستبى اتػبل رسوی رٍاثف ّبی ضىل ثِ سدى پل اجتوبػی، سزهبیِ ٍ

 هثجت هؼٌبدار ثز داٍقلجبًِ اثز ّبی سبسهبى ثیي ارتجبـ ایجبد اجتوبػی سزهبیِ همبثل، در. اًسبًی داضتِ است تَسؼِ ٍ تػبدیال

: ثبًه ػولىزد ٍ اجتوبػی ( در پژٍّطی ثِ هكبلؼِ سزهبی2011ِ) 2وبر ایتبلیب را ًطبى دادُ است. پبستَر ًیزٍی ٍری ثْزُ

پزداختِ است. ًتبیج هكبلؼِ ًطبى هی دّذ وِ ثی تَجْی ثِ تبثیز سزهبیِ  OECD وطَرّبی ثزای الوللی ثیي همبیسِ

اجتوبػی هی تَاًذ ثزای ثزخی اس هَسسبت هبلی در هحیف ّبی سزهبیِ اجتوبػی ون، ًبدیذُ گزفتِ ضًَذ. ّوچٌیي در ثزخی اس 

تب ثِ سوت رتجِ ّبی ثْزُ  ب را لبدر هی سبسدثبًىْب ثب ًوزات ثْزُ ٍری ّب رٍ ثِ پبییي ثب وٌتزل سزهبیِ اجتوبػی، ایي ثبًه ّ

 ٍری ثبالتز حزوت وٌٌذ.
 

 زيش تحقیق -3

هری   در ثبًره وطربٍرسی   ثْزُ ٍری ٍ اجتوبػی سزهبیِ ثزرسی ثب چَى است، وبرثزدی تحمیمبت ًَع اس ّذف، ًظز اس پژٍّص، ایي

ِ  هطىالت حل راستبی در ىهسئَال ثِ ٍ وزدُ را ضٌبسبیی سهیٌِ ّب ایي در هَجَد لَت ٍ ؾؼف تَاًذ ًمبـ  .رسربًذ  یربری  هزثَقر

ِ  هَجَد ٍؾؼیت تَغیف ثِ ایٌىِ دلیل ثِ دادُ ّب، ًحَُ گزدآٍری حست ثز پژٍّص ایي  ثْرزُ ٍری وبروٌربى   ٍ اجتوربػی  سرزهبی

ِ  ییآًجرب  اس. هی ثبضرذ  پیوبیطی ضبخِ اس ٍ تَغیفی پزسطٌبهِ هی پزداسد، اس استفبدُ ثبًه ّبی وطبٍرسی استبى خَسستبى ثب  ور

ِ  پیوبیطی تحمیمبت هیبى اس تحمیك ایي اًذ، ضذُ آٍری جوغ سهبى اس همكغ یه در ًظز ّبی هَرد دادُ  همكؼری اًجربم   ضریَُ  ثر

ًفرز( ثرَدُ اسرت. حجرن ًوًَرِ ثرز اسربس         1200جبهؼِ آهبری ولیِ وبروٌبى ضؼت ثبًه وطبٍرسی استبى خَسستبى ) .هی گیزد

ّرب در   آٍری دادُ ٍرسی ٍ رٍش ًوًَِ گیزی، تػبدفی سبدُ ثَدُ اسرت. اثرشار جورغ   وبرهٌذ ثبًه وطب 291جذٍل هَرگبى وزجسی 

سَال آى هزثرَـ ثرِ    26سَال است وِ  41ای است. پزسطٌبهِ ایي تحمیك ضبهل  گشیٌِ 5ایي پژٍّص پزسطٌبهِ ثب قیف لیىزت 

سرَال   15اسرت ٍ   1980در سبل  4قزاحی ضذُ تَسف ّزسی ٍ گلذاسویت 3ٍری ًیزٍی اًسبًی ثزاسبس هذل آچیَ سَاالت ثْزُ

                                                           
1
 - Sabatini 

2
 - Pastor 

3
 - Achive 

4
- Hersy & Goldsmit 
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است وِ ّز سِ سَال آى یه ثؼذ اس اثؼربد سرزهبیِ اجتوربػی     1دیگز آى ضبهل پزسطٌبهِ سزهبیِ اجتوبػی ثزاسبس گزٍُ وٌذی

ٍ ثؼذ رّجزی ٍ هطربروت   5ّب ّب ٍ دٍستی ، تٌَع در هؼبضزت4، ثخطص ٍ رٍحیِ داٍقلجی3، ارتجبقبت اجتوبػی غیزرسوی2)اػتوبد

 رسی هی ًوبیذ.( را ثز6هذًی

 ًظررزاى هررَرد تأییررذ ٍالررغ ضررذُ ٍ پبیرربیی آى ًیررش ثررب اسررتفبدُ اس ؾررزیت        رٍایرری پزسطررٌبهِ تَسررف اسرربتیذ ٍ غرربحت   

هحبسرجِ گزدیرذ    85/0پزسطٌبهِ در ًوًَِ آهبری، آسهَى ٍ ػرذد   30، ثب تَسیغ SPSSآلفبی وزًٍجب  ٍ ثِ ووه ًزم افشار آهبری 

ٍری اس  در ایي پژٍّص ثرزای ثزرسری راثكرِ ثریي سرزهبیِ اجتوربػی ٍ ثْرزُ        بالی اثشار تحمیك هی ثبضذ.ث اػتوبد تیلبثلوِ ثیبًگز 

تحلیرل رگزسریَى    ثزای پیص ثیٌی ثْزُ ٍری وبروٌبى ضؼت ثبًره وطربٍرسی اسرتبى خَسسرتبى اس    ؾزیت ّوجستگی پیزسَى ٍ 

 ضذُ است.چٌذهتغیزُ استفبدُ 

 

 فسضیات تحقیق -4

 فزؾیِ اغلی: -4-1

 زهبیِ اجتوبػی ٍ ثْزُ ٍری وبروٌبى ضؼت ثبًه وطبٍرسی استبى خَسستبى راثكِ هؼٌبداری ٍجَد دارد.ثیي س

 فزؾیِ ّبی فزػی: -4-2

 ثیي ثؼذ اػتوبد سزهبیِ اجتوبػی ٍ ثْزُ ٍری وبروٌبى ضؼت ثبًه وطبٍرسی استبى خَسستبى راثكِ هؼٌبداری ٍجَد دارد.

 ٍری وبروٌبى ضؼت ثبًه وطبٍرسی استبى خَسستبى راثكِ هؼٌبداری ٍجَد دارد. ثیي ثؼذ ارتجبقبت اجتوبػی غیزرسوی ٍ ثْزُ

 ثیي ثؼذ ثخطص ٍ رٍحیِ داٍقلجی ٍ ثْزُ ٍری وبروٌبى ضؼت ثبًه وطبٍرسی استبى خَسستبى راثكِ هؼٌبداری ٍجَد دارد.

 سستبى راثكِ هؼٌبداری ٍجَد دارد.ّب ٍ ثْزُ ٍری وبروٌبى ضؼت ثبًه وطبٍرسی استبى خَ ّب ٍ دٍستی ثیي ثؼذ تٌَع در هؼبضزت

 ثیي ثؼذ رّجزی ٍ هطبروت هذًی ٍ ثْزُ ٍری وبروٌبى ضؼت ثبًه وطبٍرسی استبى خَسستبى راثكِ هؼٌبداری ٍجَد دارد.

 

 تجصیٍ ي تحلیل -5

 آشمًن َمبستگی پیسسًن -5-1

ًطبى هی دّذ ارائِ ضذُ است. ًتبیج  1ًتبیج حبغل اس آسهَى فزؾیبت ثب استفبدُ اس ؾزیت ّوجستگی پیزسَى در جذٍل ضوبرُ 

هی ثبضذ ٍ جْت راثكِ هثجت هی ثبضذ ثذیي هؼٌی ّز چِ  428/0سزهبیِ اجتوبػی ٍ ثْزُ ٍری وبروٌبى ّوجستگی ثیي 

ًطبى  000/0 . سكح هؼٌی داریسزهبیِ اجتوبػی وبروٌبى ثیطتز ضَد هیشاى ثْزُ ٍری آًْب ًیش افشایص پیذا هی وٌذ ٍ ثبلؼىس

 ّوجستگی؛ درغذ اقویٌبى ٍجَد دارد 99راثكِ هؼٌی داری در سكح  سزهبیِ اجتوبػی ٍ ثْزُ ٍری وبروٌبىثیي هی دّذ وِ 

اػتوبد ًطبى هی دّذ وِ ثیي  396/0 سكح هؼٌی داریٍ  هی ثبضذ 070/0ثؼذ اػتوبد اجتوبػی ٍ ثْزُ ٍری وبروٌبىثیي 

ثؼذ ارتجبقبت اجتوبػی غیزرسوی ٍ ثْزُ ٍری ثیي  جستگیّوٍجَد ًذارد؛ راثكِ هؼٌی داری  اجتوبػی ٍ ثْزُ ٍری وبروٌبى

هیشاى ارتجبقبت اجتوبػی غیز رسوی وبروٌبى ثیطتز جْت راثكِ هثجت هی ثبضذ ثذیي هؼٌی ّز چِ  .هی ثبضذ 249/0وبروٌبى 

رتجبقبت اًطبى هی دّذ وِ ثیي  002/0سكح هؼٌی داری ؛ ٍضَد هیشاى ثْزُ ٍری آًْب ًیش افشایص پیذا هی وٌذ ٍ ثبلؼىس

ثؼذ ثیي  ّوجستگیٍجَد دارد؛  درغذ اقویٌبى 95در سكح  راثكِ هؼٌی داری اجتوبػی غیزرسوی ٍ ثْزُ ٍری وبروٌبى

هیشاى هی ثبضذ ٍ جْت راثكِ هثجت هی ثبضذ ثذیي هؼٌی ّز چِ  0/ 475ثخطص ٍ رٍحیِ داٍقلجی ٍ ثْزُ ٍری وبروٌبى

 . سكح هؼٌی داریْزُ ٍری آًْب ًیش افشایص پیذا هی وٌذ ٍ ثبلؼىسثخطص ٍ رٍحیِ داٍقلجی وبروٌبى ثیطتز ضَد هیشاى ث

                                                           
1- Kenedy Group 

2- Trust 

3-Informal social ties 

4- Giving & volunteering 

5- Diversity of friendships  

6- Civic Participation 
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درغذ اقویٌبى  99راثكِ هؼٌی داری در سكح  ثخطص ٍ رٍحیِ داٍقلجی ٍ ثْزُ ٍری وبروٌبىًطبى هی دّذ وِ ثیي  000/0

 كح هؼٌی داریس ٍهی ثبضذ  099/0ّب ٍ ثْزُ ٍری وبروٌبى  ّب ٍ دٍستی ثؼذ تٌَع در هؼبضزتثیي  ّوجستگی؛ ٍجَد دارد

 ّوجستگیٍجَد ًذارد؛ راثكِ هؼٌی داری  ّب ٍ ثْزُ ٍری وبروٌبى ّب ٍ دٍستی تٌَع در هؼبضزتًطبى هی دّذ وِ ثیي  227/0

هی ثبضذ ٍ جْت راثكِ هثجت هی ثبضذ ثذیي هؼٌی ّز چِ  214/0ثؼذ رّجزی ٍ هطبروت هذًی ٍ ثْزُ ٍری وبروٌبى ثیي 

 . سكح هؼٌی داریى ثیطتز ضَد هیشاى ثْزُ ٍری آًْب ًیش افشایص پیذا هی وٌذ ٍ ثبلؼىسهیشاى رّجزی ٍ هطبروت هذًی وبروٌب

درغذ اقویٌبى  95راثكِ هؼٌی داری در سكح  رّجزی ٍ هطبروت هذًی ٍ ثْزُ ٍری وبروٌبىهی دّذ وِ ثیي  ًطبى 009/0

 ٍجَد دارد.

 ٌ يزی کازکىانسسمایٍ اجتماعی ي ابعاد آن با بُسضسیب َمبستگی بیه  -1جديل ضمازٌ 

تبییذ یب رد  سكح هؼٌی داری ؾزیت ّوجستگی هتغیزّب

 فزؾیِ

 تبییذ 000/0 428/0 سزهبیِ اجتوبػی ٍ ثْزُ ٍری وبروٌبى

 رد 396/0 070/0 اػتوبد اجتوبػی ٍ ثْزُ ٍری وبروٌبى

 تبییذ 002/0 249/0 ارتجبقبت اجتوبػی غیزرسوی ٍ ثْزُ ٍری وبروٌبى

 تبییذ 000/0 475/0 ثْزُ ٍری وبروٌبى ثخطص ٍ رٍحیِ داٍقلجی ٍ

 رد 099/0 227/0 ّب ٍ ثْزُ ٍری وبروٌبى ّب ٍ دٍستی تٌَع در هؼبضزت

 تبییذ 009/0 214/0 رّجزی ٍ هطبروت هذًی ٍ ثْزُ ٍری وبروٌبى

 هٌجغ: یبفتِ ّبی تحمیك

 

 زگسسیًن چىد متغیسٌ -5-2

ْزُ ٍری وبروٌبى ضؼت ثبًه وطربٍرسی اسرتبى خَسسرتبى را ًطربى     ػٌبغز تحلیل چٌذهتغیزُ ثزای پیص ثیٌی ث 2جذٍل ضوبرُ 

ثْزُ ٍری وبروٌبى، اثؼبد سرزهبیِ   تجییي رگزسیًَی هذل ثِ دستیبثی ٍ چٌذهتغیزُ رگزسیَى تحلیل ٍ تطزیح هی دّذ. ثِ هٌظَر

ٍقلجری ٍ رّجرزی ٍ   اجتوبػی )ثؼذ اػتوبد اجتوبػی، ارتجبقبت اجتوبػی، تٌَع در هؼبضرزت ٍ دٍسرتی ّرب، ثخطرص ٍ رٍحیرِ دا     

ِ  دسرتیبثی  ثزای رگزسیًَی یه دستَر در ٍ ضذُ اًتخبة 1گبم ثِ گبم رٍش ثِ هطبروت هذًی(  لرزار  اسرتفبدُ  هرَرد  هؼبدلرِ،  ثر

ثخطص ٍ رٍحیِ داٍقلجی ٍ ارتجبقبت اجتوبػی اس لذرت پریص ثیٌری ثیطرتزی در همبیسرِ ثرب       ًتبیج ًطبى داد وِ ثؼذ .اًذ گزفتِ

درغرذ ٍاریربًس ثْرزُ ٍری وبروٌربى را      7/25بػی ثزای هیشاى ثْزُ ٍری وبروٌبى ثزخَردار ثرَدُ اسرت ٍ   دیگز اثؼبد سزهبیِ اجتو

 تجییي ًوَدُ اًذ.

 عىاصس اصلی تحلیل چىدمتغیسٌ بسای پیص بیىی بُسٌ يزی کازکىان -2جديل ضمازٌ 

R R هتغیزّبی ٍارد ضذُ هزحلِ
2

 P-Value اًحزاف استبًذارد 

 000/0 1.99 226. 475. ثخطص ٍ رٍحیِ داٍقلجی 1

 000/0 1.96 257. 506. ارتجبقبت اجتوبػی 2

 هٌجغ: یبفتِ ّبی تحمیك

 

ػٌبغز هتغیزّبی درٍى هؼبدلِ ثزای پیص ثیٌی ثْزُ ٍری وبروٌبى را ًطبى هی دّذ. ثب تَجِ ثِ همذار ثتب  3جذٍل ضوبرُ 

ُ ٍری وبروٌبى دارای جْت هثجت ٍ هستمین هی هطخع هی ضَد وِ ثخطص ٍ رٍحیِ داٍقلجی ٍ ارتجبقبت اجتوبػی ثب ثْز

                                                           
1
 - Stepwise 
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درغذ اقویٌبى هؼٌی دار هی ثبضذ  99ثزای هتغیز ثخطص ٍ رٍحیِ داٍقلجی در سكح  Bًطبى هی دّذ ؾزیت  tثبضذ. آسهَى 

 درغذ اقویٌبى ٍجَد دارد. 95ٍ ثزای هتغیز ارتجبقبت اجتوبػی در سكح 

 پیص بیىی بُسٌ يزی کازکىانعىاصس متغیسَای دزين معادلٍ بسای  -3جديل ضمازٌ 

 t P-Valueهمذار  Beta ؾزیت B تؾزی ًبم هتغیز

 000/0 573/6 475/0 525/0 ثخطص ٍ رٍحیِ داٍقلجی

 015/0 458/2 177/0 248/0 ارتجبقبت اجتوبػی

 هٌجغ: یبفتِ ّبی تحمیك
 

 وتیجٍ گیسی ي پیطىُادات -6

ٍ وست هَفمیت در ّز سبسهبًی ٍ ّوچٌیي سزهبیِ اجتوبػی ثِ ثبتَجِ ثِ اّویت ثْزُ ٍری ثؼٌَاى ضبخع رضذ ٍ تَسؼِ 

ػٌَاى سزهبیِ ای ًَ ٍ هتفبٍت وِ ریطِ در رٍاثف افزاد دارد، پژٍّطگز ثز آى ضذ تب ارتجبـ سزهبیِ اجتوبػی ثب هیشاى ثْزُ ٍری 

ٌبى ضؼت ثبًه وطبٍرسی استبى را هَرد ثزرسی لزار دّذ ثٌبثزایي ّذف اس ایي پژٍّص ثزرسی هیشاى تبثیزپذیزی ثْزُ ٍری وبرو

 وبرهٌذ ثَدُ است. 291خَسستبى اس سزهبیِ اجتوبػی ثَدُ ٍ حجن ًوًَِ ضبهل 

وٌذ. در غیبة سزهبیِ  اجتوبػی ًسجت ثِ سزهبیِ فیشیىی ٍ اًسبًی ًمص ثسیبر هْوتزی در سبسهبًْب ٍ جَاهغ ایفب هی سزهبیِ

دٌّذ. ایجبد ٍ گستزش رٍاثف اجتوبػی هجتٌی ثز اػتوبد است ٍ ثب  ّب اثزثخطی خَد را اس دست هی اجتوبػی، سبیز سزهبیِ

ٍری ًیزٍی  تَاى ؾوي تَجِ ثِ سزهبیِ اجتوبػی سبسهبى، ػولىزد سبسهبًی ٍ ثْزُ ّبی سبسهبى هی هطبروت وبروٌبى در فؼبلیت

ٍی اًسبًی ثَدُ است وِ ثب ٍری ًیز اًسبًی را ثْجَد ثخطیذ. فزؾیِ اغلی ایي پژٍّص، ثزرسی راثكِ سزهبیِ اجتوبػی ٍ ثْزُ

تبییذ هی ضَد. ایي ثذاى هؼٌبست وِ ّزچِ  000/0داری  ٍ سكح هؼٌی 428/0% ٍ ثب ؾزیت ّوجستگی 99سكح اقویٌبى 

ارتجبقبت یبثذ. ثیي ثؼذ  ٍری ًیزٍی اًسبًی در جْت هثجت ارتمب هی ثتَاى سزهبیِ اجتوبػی سبسهبى را ثْجَد ثخطیذ، ثْزُ

ثْزُ ٍری وبروٌبى ّوجستگی هثجت ٍ هؼٌی داری  ٍ رٍحیِ داٍقلجی ٍ رّجزی ٍ هطبروت هذًی ثب اجتوبػی غیزرسوی، ثخطص

ٍجَد دارد، ثٌبثزایي فزؾیبت دٍم، سَم ٍ چْبرم تحمیك هَرد پذیزش لزار هی گیزًذ. ثیي اػتوبد اجتوبػی ٍ تٌَع در 

پیطٌْبد لذا ذا فزؾیبت اٍل ٍ چْبرم رد هی ضًَذ. ّب ثب ثْزُ ٍری راثكِ هؼٌی داری ثذست ًیبهذُ است، ل ّب ٍ دٍستی هؼبضزت

ّبیی تطىیل دادُ ٍ ثب ّوىبری ٍ تؼبهل  ّب، وویتِ گیزی ضَد سبسهبى هَرد هكبلؼِ، جْت هطبروت ثیطتز وبروٌبى در تػوین هی

ى رٍحیِ رسبًذى ثِ ّوٌَػبى ٍ ثبالثزد الحسٌِ وبروٌبى ؾوي یبری تَاى ثب تأسیس ٍ تَسؼِ غٌذٍق لزؼ ػول ًوبیٌذ. هی

اًسبًی را ًیش ثب وبّص هؼؿالت التػبدی افشایص دٌّذ. ّوچٌیي ثِ جْت افشایص رٍاثف  ٍری ًیزٍی ثخطص ٍ تؼبٍى، ثْزُ

 ّبی وبروٌبى فزاّن گزدد. تفزیحی ثب حؿَر خبًَادُ -ّبی فزٌّگی  ّب ٍ ثزًبهِ ّب، گزدّوبیی اجتوبػی ٍ تٌَع هؼبضزت
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Abstract 

This research aimed to investigate the effectiveness of employee productivity of Khuzestan Keshavarzi Bank 

branches of social capital. Survey method was used in this research. The results of the analysis showed that there 

is a positive and significant correlation between social capital and employee productivity. There is a positive and 

significant correlation between the dimension of informal social communication, forgiveness and the spirit of 

volunteering and leadership and civic engagement with employee productivity. There is no significant 

relationship between social trust and diversity in friendship with productivity. Therefore, social capital has a 

positive impact on the productivity of employees and through the strengthening of social capital can affect 

employee productivity. 

Keywords: Social Capital, Employee Productivity, Agricultural Bank, Khuzestan Province. 

 

 

 

 

 

 


