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تحلیلی تر دگرگًوی کیفی سرمایٍ اجتماعی در وظام ضُری
ومًوٍ مًردی :وظام ضُری استان آررتایجان ضرقی
زوتـط ٔحٕسضضـب پـٛضٔحٕسی ،اًتـاؿ گـلوه رغلافیـا و بلنامهكینی ُهلی ،ؿانِگـاه تبلین
زوتط وطیٓ حؿیٗ ظاز ٜزِیط ،اًتاؿ گلوه رغلافیا و بلنامهكینی ُهلی ،ؿانِگاه تبلین
ػیؿی پیـطی  ،ؿانِزوی ؿکتلی رغلافیا و بلنامهكینی ُهلی ،ؿانِگــاه تبلین

چىیسٜ
ؿك این مقاله ًـی بـل ا اًـا تـا کیسیـا ًـلمایهی ارتمـای بـه یاـواا متغیـلی وابٌـته ؿك اكتبـا
بــا انـــامه و مقیــاى ُــهلی ،بــه یاــواا متغیــلی مٌــتقو ،مــوكؿ اكمیــاب و تغ یــو ــلاك گیــلؿ بــه مــین
ماظــوك بــا كوٍ اًــتـسی یاًــ و ام ك گــقك ت ــوكی ــای مو ــوق تغقیــر و صــاكصوق كوٍ ُــااؽت
مااًـ  ،یاآــل و م لســه ــای تِـ یوؿ اـــهی ابیــاؿ و انــوام ًــلمایه ارتمــای كا ،بــا انـــامه ــای متســاو
ُـــهلی ؿك مقیـــاى ـــای کوصـــس ،متوًـــد و بـــنكر ؿك نظـــار ُـــهلی اًـــتاا فكبایزـــاا ُـــل
ًــازیـهای ـ نتــایذ تغقیــر عــاک ام ا اًــا کــه بــین نــوم ًــلمایهی ارتمــای بــا نــوم انـــامهی ُــهل
كابوــه ورــوؿ ؿاكؿ بـــین تلتیــ کــه بــا افــنایَ انـــامه ُــهل گٌــتلٍ می وًــ ؿك ًــلمایه ارتمــای
اتٔال اتساق م افتـ

ٚاغٌبٖ وّیسی
ًلمایهی ارتمای اتٔال ـ ًـلمایهی ارتمـای ییونــی ـ ًـلمایهی ارتمـای ملبوک ااــه ـ
انـامهی ُهل ـ ایتماؿ
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صـــوا م رمع ؽاک ا مـ صاین بایاؿ ا
یي م رمع كوط ا باگل صه ا گلؿؿ ،صه ا
قٕؽ تجطیعی

 1ـ ٔمسٔٝ
انـامهی روامع و ارتمایا انٌان  ،کیسیا كوابد انٌان و ما یا کاَ ای ارتمای كا تغا تـثحیل ـلاك
م ؿ ـ تقٌی باـی نظلیهیلؿاماا کالًیس انـیِهی ارتمای  ،ام روامع مــكا و ًـات ام رم ـه نظلیـهی
ؿوكکــی ؿكبــاكهی مبٌــتگ م ــانی و اكگانیــس ؿك ایــن روامــع ،مســا ی فلؿیاانـــ تــونیي تغــا نــار
«گمایاِافا» به میا ارتمام کوصس و گنلِافا به میا روامع بنكر و مبتا بـل تقٌـی کـاك ییضیــه و
1

2

مباؿلهی کاسی و صاین نظلیهی کاكی ماكکي ؿكباكهی «کبقه ؿك ؽوؿ » و «کبقه بلای ؽوؿ » مگ ؿك
تبیین تغوس ارتمای ـ ا تٔاؿی ام انـامهی روامع به یاواا متغیلی بایاؿین نار م بلنـ صاااکـه گ ـوكر
میمو رامیهُااى میلوف لمان  ،بهماظوك تغ یو و یـلؿامٍ نظـلی کـاَ ـای ارتمـای  ،متغیـل انــامهی
رامیه كا ؿك کااك متغیل ای ؿیگلی ماناـ فآ ه ،مو ییا ،ظلفیا ،ؽوؿ ؿكگیـلی و تقـاكا بـه کـاك مـ گیـلؿ
(مبلؿًا ) 331 53131 ،او میتقـ اًا که ملاکن بنكر ُهلی ؿك رهـاا مــكا مورـ تغییـلی ؿك منــگ
انٌان م ُونـ و مٌت نر اب یا ای متساوت ٌتاـ ،ام اب یا ای که ُهل کوصس و عومه ایزاق م کاــ
این اب یا ا موامی با ا تٔاؿ یول انـ (کلای  231 53133 ،ـ  )232كابوهی ارتمای  ،یأل ییونــ ؿ اــهی
کاِگلاا ماسلؿ به ی ـیگل اًا که این یأل تغا تثحیل انـامه ُهل م توانـ کیسیا ـای متسـاوت بـه ؽـوؿ
بگیلؿ ی

ام مسا ی ماتذ ام این كوابد ،مسهور ًلمایهی ارتمـای  3اًـا کـه مولـوؿ كوابـد کاِـگلاا ؿك

1

- Class in its self
Class for its self
3
- Social capital
4
- Game
2-
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بامی ای 4م لك اًا تثحیلا ارتمای ـ ا تٔاؿی و صاین ماـابع آـ و ًـام و کاك ـای گـلؿ وكی ا،
ی ا آ موالیا انبوه و فلاوان اًا که مؾٔوٓاً ام ؿ ه  3441ییلاموا این مسهور ٓـوك گلفتـه اًـا
( )Huang and et al,2009: 454و ؿك کوی ؿو ؿ هی گقُته ،تغقیقا میاؿی ،كابوهی بین ًلمایه ارتمـای
و موفقیا تغٔی  ،کاكای  ،ع ملوای  ،توًیه ا تٔاؿی و بٌـیاكی ام یـیــه ـای ؿیگـل كا نِـاا ؿاؿه اًـا
( .)Snelgrove and et al, 2009: 1993این مسهور اغ به مـلاه مِـاكکا مــن و مـوامی بـا ُـب ه ـای
م اكی و ی پاكصگ اًا؛ اما مسا ی بٌیاك انتنای ؿیگلی ملاه ًلمایهی ارتمای اًـا کـه یباكتاــ ام5
انٌزار ،ایتماؿ ،میام ه به مخو و کاكای نهاؿی ( .)Franke,2005:1موضوم ملکنی ا این اًـا کـه مـلؿر ام
کلیر مِاكکا ؿك منـگ رمی  ،یضو گلوه ای م ُونـ که ویا ،ازاك ا ،ایتقاؿا و اولویـا ایِـاا كا
به ایـن ازاك ـا ُـ و مـ ؿ اــ (.)Macinko and Starfield, 2001:388
مای ي کلؿه و ؿك یین عای
كابل یوتاار بیَتلین ًه كا ؿك یموم کلؿا و مسهورًامی ًلمایهی ارتمـای ؿاكؿ کـه توانٌـا ا كا ام
عالا انتنام ؿك انـیِهی ارتمای و ا تٔاؿی نزـا بؾِــ (Harper and et ، ،Mohan and et al, 2005:1267،
 ، al, 2003:2راا فی ـ ،32 53133 ،تاربؾَ )33 53131 ،موالیهی او ؿكباكهی ؿموکلاً ً ،ـلمایهی ارتمـای
و توًیهی ا تٔاؿی ؿك ایتالیا ،تمایو یموم ُـیـی نٌبا به اب یا ًلمایهی ارتمـای ؿك بهبـوؿ کیسیـا
منـگ و تٌهیو التنار مــن بـه ورـوؿ وكؿ ( .)Besser,2009:185ؿك اؿبیـا كایـذ و ع قـه ـای ًیاًـ ،

1

ٔغبِؼبت جغطافیبیی ٔٙبعك ذكه ،ؾبَ ا ،َٚقٕبض ٜؾ ،ْٛثٟبض 1390

ًلمایهی ارتمای مسهوم یموم اًا به ماظوك تس ل ؿكباكه اینکه صگونه كوابد ارتمای ؿك ؿكوا روامع مـ توانــ
اب یا رامیه كا بلای تغلک ماابع و انٌزار ًاکااا بهوروؿ وكؿ ( )Blanco and Campbell, 2006: 167کـه ایـن
مسهور ؿك ًووط مؾت س ام رم ـه ؿك ًـوظ فـلؿی یـا ؽـانواؿگ  ،گلو ـ  ،ارتمایـا مغ ـ و واعــ ای
مٌایگ و ؿك ًوظ ماوقهای و م مِا ـه ُـه اًا ( .)Brunie, 2009:252ؿك ل نظار ُـهلیٌ ً ،ـ ه
ملاتب ام ُهل ای کوصس ،متوًد و بنكر وروؿ ؿاكؿ که ؿك انـامه ای رمییت متساو و کاكکلؿ ای متاوم
به ملاه ًتانه ای یلضه و تقاضای مؾت س ٌتاـ که کیسیا و کمیّا کاَ ـای ا تٔـاؿی و ارتمـای كا
تغا تثحیل لاك م ؿ ـ ً ٌ ه ملات نظار ُهلی اًتاا فكبایزاا ُل ؿك ًای  ، 31عـاک ام ایـن اًـا
که کالا ُهل تبلین ،با رمییت ؿك عـوؿ  3143111نسل بیَ ام  13ؿكٓـ رمییا ُهلی اًتاا كا بـه ؽـوؿ
اؽتٔاّ ؿاؿه و این ؿك عال اًا که ُ 22هل ک تل ام  1ناك نسل این ماوقه ،ؿك ًای  31تاها  2/3ؿكٓــ ام
رمییا ُهلی ماوقه كا ؿك ؽوؿ رای ؿاؿه اًا ( رـوی ُماكة )3
رـوی ُماكة  -3کبقا رمییت ملاکن ُهلی اًتاا فكبایزاا ُل

ؿك ًای 3131
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مثؽق 5موالیا

مایَ اًتاا فكبایزاا ُل 3131 ،

 2ـ چبضچٛة ٘ظطی تحمیك
 2ـ  1ـ پطزاظـ ٔفٟٔٛی ؾطٔبی ٝاجتٕبػی

ُ اكگ مزـؿ ًلمایهی ارتمای و مسهوریلؿامی ا ،مل وا تالٍ ای ًه تن ام انـیِماـاا ارتمای
ییا ییل بوكؿیو ،كابل یوتاار و ریمن ک من اًا که ل کـار به ٓوك ؽآ ا كا تیلیف کلؿه و حاك ایـن
ًه تن تثحیل مهم ؿك گٌتلٍ نظلی ًلمایهی ارتمای ؿاُته و این مسهـور كا ؿك ملکـن تورـه ؿانِـماـاا
كُته ای مؾت ف لاك ؿاؿه اًا ( .)Brunie,2009:252ییـل بوكؿیـو نؾٌـتین تغ یـو مـاظ اؽیـل كا ؿكبـاكه
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ؿك این تغقیر ًی بل ا اًا تا تغییلا کیسیا ًلمایهی ارتمـای و انـوام ا ؿك ُـهل ای کوصـس،
متوًد و بنكر اًتاا فكبایزاا ُل ًازیـه ُوؿ ًوای بایان و اًاً تغقیر این اًـاُ 5ـاؽْ ـا و
م لسه ای انوام ًلمایهی ارتمای ُامو ًلمایهی ارتمای ییونـی ،ملبو کااـه و اتٔال با توره به انـامه
ُهل صه تغییلی م یابـ؟
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ًلمایهی ارتمای اكائه کلؿه اًا بوكؿیو این مسهور كا به یاواا «عآو رمع ماابع بالسیو و یا بالقوهای کـه
به مال یا ُب هی یایـاك مااًبا کمابیَ نهاؿی ُـهی اكتبا یا ُااؽا متقابو ملبو انــ» تیلیـف کـلؿه
اًا ( .)Bourdieu,1985:248او ام آوالط فضای رغلافیـای کـه بل یاــ ؿو ًـلمایهی فل اگـ و ًـلمایه
ا تٔاؿی اًا ،نار م بلؿ و ـف او بامًامی نظلیهی ِلباـی ماكکٌیٌت اًـا (ییـلی )22 53134 ،و ؿك
نظلیهیلؿامی ؿك موكؿ اینکه صگونه ًلمایهی ارتمای به ماظوك تغٔیو ماابع و ـك یمو م کاـ ،یاـواا
م کاـ که ملؿر ؿًتلً نابلابلی به ماابع ُب ه ـ مباـا ؿاكنــ و ایـن ت ـوكی رابـه ـای ماسـ ًـلمایهی
ارتمای مؾٔوٓاً مغلومیـا افـلاؿ ؽآـ كا ام ؿًـتیاب بـه ماـابی کـه متقـاكا بـا یـس ُـب ه اًـا كا
مـ ُااًــانـ ( .)Carpiano,2008:569ریمــن ک مــن ،رامیــهُــااى ملی ــای  ،بــه ماظــوك اكائــه ،ك یــافت
ت خلگلایانه ام ؿو رلیاا غال انـیِهی ارتمای که ؿك تغ یـو یـیــه ـای ارتمـای ورـوؿ ؿاكؿ ام مسهـور
ًلمایهی ارتمای اًتساؿه م کاـ این ؿو رلیاا یباكتاـ ام5
1ـ جطیبٖ فىطی جبٔؼٝقٙبؾبٖ که کاِگل كا کٌ تیلیف م کاـ که رامیه یقیلی یافته و کاَ كا كفتاكی
م ؿاناـ که بلاًاى عاکمیا ازاك ای ارتمای  ،وایـ و مقلكا و ت الیف النار وك ُ و مـ گیـلؿ مسهـور
ؿنیي كانگ ام "ا٘ؿبٖ ثیف اظ حسً ،جبٔؼٝپصیطی یبفت ٝزض جبٔؼٝقٙبؾی ٔسضٖ" مٔـاق این رلیاا اًا
2ـ جطیبٖ فىطی التصبززا٘بٖ که کاِگل كا ؿاكای ا ـاف م بیاـکه بهکوك فلؿی بـاا ا نایو مـه و ی ٌله
ؿك ی ماافع ؽویَ اًا فضی ا آ

این رلیاا ا اًا که ،آو بل عـاکخل كًانـا فایـه اًـا مسهـور

گلانووتل ام «انٌاا ک تل ام عـّ رامیه یقیلُـگ » و نظلیه ای ا تٔاؿ ن وکالًیس و انوام ف ٌسه ای ًیاً
ام بیو فایـهگلای و نظلیه ی آالا لاكؿاؿ و عقوق کبیی  ،لیاه ای بلای این کیـف ف ـلی اًـا ؿك ایـن
صِ انـام به ًلمایه ارتمای به یاواا مابع ابو ؿًتلً بلای افلاؿ نگلیٌته م ُوؿ که ا ا م تواناـ با
ؿًتیاب به ماابع ؿیگل ،كفاه و ًالمت ؽوؿ كا اكتقا بؾِاـ ( .)Brune and Bossert,2009:886ک من میتقــ
اًا کلط ًلمایه ارتمای به یاواا مابی بلای کـاَ ،ی ـ ام كاه ـای واكؿ کـلؿا ًـاؽتاك ارتمـای ؿك
یاكاؿای کاَ یقالن اًا (تاربؾَ 41 53131 ،ـ )41او ًلمایهی ارتمای كا اینصاـین تیلیـف مـ کاــ
«ًلمایه ی ارتمای موروؿیا مزنای نیٌا ما یا ای متاوی اًا که وارـ ؿو یأـل ٌـتاـ؛ مـهی
ا ا ُامو رابه ای ام ًاؽتاك ارتمای

ٌتاـ و كوابد وا ی کاِگلاا (ُؾٔ  ،گلو ـ  ،تیـاون ) كا ؿكوا

این ًاؽتاك تٌهیو م کااـ ( )Spelleberg,2001:10به یباك ؿیگلً ،لمایهی ارتمای ُامو رابه ـای ام
ملؿر به ا ـافِاا ؿك اؽتیاك م گقاكؿ ( .)Chuang,2008:1322كابل یوتاار انـیِماـ ی ور ًیاً  ،آـوالط
ًلمایهی ارتمای كا به مسهور وًیی ب اك م گیلؿ و ا كا این صاین تیلیف م کاـ" 5رابه ای ام ًـامماا
ارتمای

ماناـ ُب ه ا  ،ازاك ا و ایتماؿ که میاكی و م اكی بلای ؿًتلً به ماافع متقابو كا تٌـهیو

م کاـ" ( )Ibidو ممیاهی ؿًایاب به کاسی یموم كا فلا

م وكؿ ( .)Maru and et al, 2007:183تیلیف او بـه

منایای رمی ُب ه ای ارتمای ( ) Jones, 2010:123،; Snelgrove 2009:1993،و ابیاؿ انٌزار ارتمـای ،
ماناـ ایتماؿ بین فلؿی و ازاك ای میام ه به مخو ( )Carpiano,2008:569توره ؿاكؿ و ُامو ویوگـ

ـا و
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ًاؽتاك ارتمای اًا که کاَ رمی كا تٌهیو کـلؿه ( )Suzuki,2010:1368و ماـابی كا رهـا ؿًـتیاب
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کیسیا كوابد ارتمای اًا ( .)Folland,2007:2343گلوتائل و وا بالًتل صاكصوق نظلی مسیـی كا بـلای
موالیهی ًلمایه ارتمای ؿك ُهل ا فلا

وكؿهانـ ایِاا عومه ُ ،1و ،و کانای ای راكی ُــا ًـلمایهی

ارتمای كا موكؿ بغج لاك ؿاؿهانـ عومه ی ًلمایه ارتمای یباكتاـ ام؛ الـفً 5ـوظ می ـلو یـا ؽـلؿ کـه ؿك
موالیه كابل یوتاار بل كوی ًامماا ای ُـهلی ایتالیـا ؿك ًـای  3441ییایـا مـ یابــ کـه ؿك ا ًـلمایه
ارتمای به انوام مؾت ف ًامماا ارتمای

ماناـ ُـب ه ـای افـلاؿ یـا ؽـانواؿه ـا و ازاك ـا و اكمٍ ـای

مِتلک اُاكه ؿاكؿ قً 5وظ میان  5ماناـ کاك ای ریمن ک من که ؿك ا كوابد یموؿی ماناـ كوابد افق
ؿك ؿكوا و ؿك بین ویا ای مؾت ف ،ماناـ ُلکا ای بامكگان به یاواا ًلمایه ارتمای ت ق م ُـوؿ و
دً 5وظ ماکلو یا کالا که ُامو مغید ارتمای و ًیاً م ُوؿ کـه فلاتـل ام كوابـد وًـیع غیلكًـم و
مغ  ،افق و ً ٌ ه ملات یموؿیً ،اؽتاك ای ارتمای كا ُ و م بؾِـ و ؿك بلؿاكنـه ًاؽتاك ا و كوابـد
نهاؿی ماناـ نظار ای ًیاً  ،نقَ ـانواً ،یٌـت ؿاؿگـاه و ماؿی ـای مــن و ًیاًـ نیـن مـ ُـوؿ
( .)Blanco&Campbell,2006:173بلاًاى مه ی ًووط فوق و مبتا بـل اؿبیـا نظـلی موضـوم ًـلمایه
ارتمای وارـ ابیاؿ میل اًا
1ـ ؾطٔبی ٝاجتٕبػی ؾبذتبضی؛ بٌیاك ییا و به ٓوك بیلون و ابو مِا ـه باا م ُوؿ و ام کلیر نقـَ ـای
میینُ ،ب ه ای ارتمای و ؿیگل ًاؽتاك ای ارتمای که به وًی ه وانین ،فلایاـ ا و ًوابر یِـتیبان مـ ُـوؿ بـه
وروؿ م یـ این یاآل ًاؽتاكی به یاواا نموؿ ای كفتاكی ًلمایه ارتمای ( )Yip, 2007:37نگلیٌته مـ ُـوؿ
و باابلاین به مِاكکا ؿك گلوه ا ،ارتمام مغ و فیالیا ای مـن ماناـ ُب ه ـای ارتمـای  ،نقـَ ـا و
ازاك ا اُاكه م کاـ (.)Brune, 2009: 886
2ـ ؾطٔبی ٝاجتٕبػی قٙبذتی؛ به ازاك ا و اكمٍ ای مِتلک ،ایتماؿ ،كفتاك ا و یقایــ اُـاكه مـ کاــ ایـن
مسهور ام ًلمایهی ارتمای  ،بٌیاك ف ا و مسهـوم غیـل ابـو لمـي اًـا (.)Blanco&Campbell, 2006:173

یاآل ُااؽت به نموؿ ا و نِانه ای نگلُ ملبو م ُوؿ و ایتماؿ به ًایل ایضای ارتمام مغ

نمونـهای

ام ا اًا) .(Brune,2009:886باابلاین ًلمایه ،ارتمای ؿاكای یس بیـ ًاؽتاكی یـا ُـب ه ـای ارتمـای
اًا و یس بیـ فل اگ یا ازاك ای ارتمای اًا (ُاكم یوك )3 53132 ،یأل ًاؽتاكی ،كوابد بین مـلؿر كا
ام کلیر کا َ نیاه ای میامال تٌهیو م کاـ و یأل ُااؽت

ا ،ملؿر كا به بل ـلاكی صاـین كوابوـ تلغیـ

م کاـ ( )Scheffler and et al,2008: 1604ؿك یـین عـای ًـلمایه ارتمـای ُـااؽت مـ توانــ بـه یاـواا ییامــ
نظلیهی ًلمایه ارتمای ؿك ی ور ارتمای و عت کلط ا ؿك مغافو كومانه و كًـانه ـای م ـ  ،بانـس رهـان
ی

ام نؾٌتین موًٌات اًا که به ماظوك موفقیا یلوهه ای ا تٔاؿی و یملان  ،تقویا بایـاا ـای ًـلمایه

ارتمای كا ضلوكی م ؿانـ این نهاؿ بینالم

ًلمایه ارتمای كا ایـن صاـین تیلیـف کـلؿه اًـاً 5ـلمایهی

ارتمای به نهاؿ ا ،كوابد و ازاك ای اُاكه م کاـ که کیسیا و کمیّا کاَ ـای متقابـو ارتمـای كا ُـ و

- Scope
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ًلمایهی ارتمـای ًـاؽتاكی نگلیٌـته ُـوؿ ( .)Engstrom and et al, 2008: 2269بـه ؿنبـای ا بـای یمـوم بـه
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1

م ؿ ـ این مسهور ،رمع ًاؿهی نهاؿ ای که یس رامیه كا ی كینی م کااـ نیٌا ب ه صٌب اًا که ا ـا
كا ؿك کااك ی ـیگل نگه م ؿاكؿ ( .)World bank website, 2000این بانس ؿك گـناكٍ ؽـوؿ ؿك ًـای  3442ام ا بـه
یاواا «ع قهی گمِـه» ؿك فلایاـ توًیه یاؿ م کاـ (.)Mubangizi, 2003:14

 2ـ 2ـ تٕبیع ٔفٟٔٛی ؾطٔبی ٝاجتٕبػی

واههی ًلمایه ام لا ؿاومؿ به بیـ و واهه ًلمایهؿاك ،به یاواا مالـس ًـلمایه ،ام ـلا ســ بـه بیــ
ییِیاهای کوسن ؿاُته اًا ًلمایهُ ،امو ارااى ابو تبـیو به یوی و یوی ابو تبـیو بـه راٌـ اًـا
که ؽآیا مولـ ؿاُته باُـ و مزموم اكمٍ ای مٔلف نِـهای اًـا کـه بـه ماظـوك ایزـاؿ اكمٍ مـواكه
بیَتل ،ؿك صلؽهی تولیـ و مباؿله به رلیاا م افتــ (اًـ یتل و تـون یي )41 53131 ،بـه یبـاكت ً ،ـلمایه،
یباك ام لگونه فؽیله اكمُ اًا که کـاَ كا تٌـهیو مـ کاــ ( )waldstorm,2008:1498ؿك انـیِـهی
ا تٔاؿی ،آوالط ًلمایه ،آوسً به میاای مزموم یوی گلؿ وكی ُـهای اًـا کـه بـه امیــ کٌـ ًـوؿ ؿك
یاـه م توانـ موكؿ ًلمایهگقاكی لاك گیلؿ ( فی ـ )22 53133 ،و اغ ؿاكای یس فلؿ كا توٓیف م کاـ کـه
م تواا با اًتساؿه ام ا ا یا با ًلمایهگقاكی ا ا ؿاكای ای ؿیگلی ؿك یاـه به ؿًـا وكؿ (گیــنن53132،
 )34انوام ًلمایه یباكتاـ ام5
اِف) ؾطٔبیٝی ٔبِی :بوؿره ای که م تواا بلای کاس ای تولیـی ًلمایهگقاكی کلؿ؛
ة) ؾطٔبیٝی فیعیىی :ممین  ،ابناك ا ،ماُین ا و ًایل تزهینات که ؿك تولیـ کاكبلؿ ؿاكنـ؛
ح) ؾطٔبیٝی ٔحیغی :ماابع کبیی که م تواناـ به یاواا مواؿ ؽار ؿك فلایاـ تولیـ به کاك بلؿه ُونـ
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اؽیلاً انوام ؿیگلی ام ًلمایه تیلیف ُـه اًا که یباكتاـ ام5
ت) ؾطٔبیٝی ا٘ؿب٘ی :مومٍ ،مهاك ا و ؿانِ که ؿك ف ن افلاؿ لاك ؿاكؿ؛
ث) ؾطٔبیٝی فطٍٙٞی :مزمویه اكمٍ ا ،تاكیؼً ،اا ا و كفتاك ای که گلوه ای ؽآ ام مـلؿر كا بـه
مـیگل م ییونـؿ؛
ج) ؾــطٔبی ٝی اجتٕــبػیُ :ــب ه ــای ارتمــای کــه کــاكای کــاكکلؿی رامیــه كا افــنایَ
م ؿ اـ ( ) Spellberg, 2001:9؛
اما نوم اؽیل ًلمایه با انوام ؿیگل ا تماینی مسهوم بل لاك م کاـ که یباكتٌا ام5
 )3ؿك انوام متیاكف ًلمایه ،واعـ ای ًلمایه ،ؿاكای مالس ٌتاـ اما ًلمایهی ارتمای به مخابه کاسی
یموم ؿك اؽتیاك مگاا لاك م گیلؿ
 )2ـف مالس ام ًلمایهگقاكی کٌ ًوؿ اًا ،ؿك عال که ًلمایهی ارتمـای مغٔـوی فلیـ و انضـمام
کاَ ای ارتمای اًا و ـف ام ا ٓلفا کٌ ًوؿ نیٌا لصاـ اب یا تبـیو به ا كا ؿاكؿ
 )1اًتساؿه ام ًلمایه (مؾٔوٓاً ًلمایهی فینی ومال ) مازل به تق یو ا م ُوؿ ،این ؿك عال اًا
که بهله بلؿاكی ام ًلمایهی ارتمای موروؿی ا كا کا َ نم ؿ ـ
اًتلار به ًه ؿًته تساو میاا ًلمایهی ارتمای و ًلمایهی کالبــی ( فینی ـ ) ایـو اًـا نؾٌـا
اینکه ًلمایهی کالبـی ًااتل ام ًلمایهی ارتمای مِؾْ و ٓوك بلؿاكی م ُوؿ ؿومین تسـاو میـاا
این ؿو نوم ًلمایه ملبو به الگو ای متضاؿ انباُا و کـا َ اًـا و ًـور ایـنکـه ًـلمایهی ارتمـای و
کالبـی (فینی ) الگو ای مانـگاكی متساوت كا نِاا م ؿ اـ ،رـوی (( )2یاكف )23 53131 ،

2

ٔغبِؼبت جغطافیبیی ٔٙبعك ذكه ،ؾبَ ا ،َٚقٕبض ٜؾ ،ْٛثٟبض 1390

رـوی ُماكة  -2تساو

ای میاا ًلمایه ارتمای و کالبـی

قىٌُیطی

ظٟٛض

ظٚاَ /فطؾبیف

ؾطٔبی ٝوبِجسی

ًاا

ًاا

ًؾا

ؾطٔبی ٝاجتٕبػی

ًؾا

ًؾا

ًاا

مابع 5یاكف 23 53131 ،
 2ـ 3ـ ا٘ٛاع ؾطٔبی ٝاجتٕبػی

مسهور ًلمایهی ارتمای ماناـ ل مسهور ؿیگلی ؿك عومه ی ور ارتمای به ًلنوُا ؿوگانهای ؿصـاك ُــه اًـا
و عت یـهای میتقـنـ که ًلمایهی ارتمای یشگونه میاای متماینی نــاكؿ ( )poortinga, 2006:256و بٌـیاكی
ام یوو َگلااُ ،اؽْ ای ًلمایهی ارتمای ؿك روامع مؾت ف كا متسـاو ؿانٌـته و گـا ام نـوم ماسـ
ًلمایه ارتمای بغج م کااـ که ؿك میاا گلوه ای مافیا یا تلوكیٌت تیین م یابـ که ؿاكای انٌـزار ؿكوا
گلو  ،ایتماؿ و كابوه متقابو ٌتاـ باابلاین ًلمایه ارتمای كا نم تواا ام نظـل ویوگـ ـای کـه کـاَ
رمی كا تٌهیو م کااـ ؿك نظل گلفا ب ه ام نظل نوم و یا مغتوای ازاكی نین کاِ ؽاخ نبوؿه و وارــ
ا میا ٌتاـ به یباكت ایتماؿ ؿك میاا ُهلونـاا رامیهای که بل مباای ماؿی انـیِه و تِـ یو نهاؿ ـای
مـن اًتواك اًا ُ ،اكا با ایتماؿی که یس بلؿه به اكباق ؽوؿ ،کوؿک به والـین ؽوؿ ،یضو بی ه بـه كئـیي
بی ه ؽوؿ یا یس کاكگل هایا ٓایا اتومبیو به ُلکا ؽوؿ ؿاُته باُـ تسـاو ؿاكؿ (تـاربؾَ13 53131 ،
ـ )12م توانی اؿیا کای که مه انوام ایتماؿ م توانـ ،کاَ رمی كا تٌهیو کاـ؛ اما مؾالسا با ًـلمایهی
ارتمای ؽاخ تماین گقاكی میاا انوام گلوه ا و ًامماا ا كا بل مباای ؿو ُاؽْ انیواف یـقیلی یـا نـلمَ
نایقیلی یضویا و میناا انیواف یقیلی یا نلمَ نایقیلی ا ـاف و كماا ا ،ارتااقنایقیل م ًامؿ (رـوی)1
رـوی ُماكة ً -1اؼُااً ؿوگانه ا ـاف /گلوه
ػضٛیت حبثت

ػضٛیت ٔتغیط  /ثبظ

اٞساف حبثت  ٚتغییط٘بپصیط

فل ه ا و گلوه ای تبه اكاا

اعناق ًیاً ُ ،لکا ا

اٞساف ٔتغیط

ؽانواؿه ،گلوه وم  ،امؿواد

انزمن ای مـن

باابلاین تاها گلوه ای که ؿك ؽانه یایین ًما صپ لاك ؿاكنـ ،م تواناـ با عسظ انـامهی ارتمام و عقوق
مـن ً ،لمایهی ارتمای تولیـ و یا ایزاؿ کااـ ام ا را که این مقاله ام بِؾوك انـیِـه ـای كابـل یوتاـار
ؿكباكهی ًلمایه ارتمای الهار م گیلؿ و بل مباای اصه که ؿك باس تیـین نظـلی یافـا ،مـ تـواا ًـه نـوم
ًلمایه ارتمای كا تِؾیْ ؿاؿ5
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 -1-3-2ؾطٔبی ٝاجتٕبػی پی٘ٛسی (اِعاْآٚض) :1این نوم ًلمایه ارتمای بـه تـالٍ ـای اُـاكه ؿاكؿ کـه
ییونـ ای ؿكوا گلو ایضای یس ارتمام مغ كا تغ ی م بؾِـ و نویاً ؿك میاا ملؿم یافا م ُوؿ که
ؿاكای یالیر مِتلک وا ی و یا اكمٍ ا ٌتاـ ( .)Blanco, 2006:170صاین عاک ام كوابد میاا ایضای
یس ُب ه ( )Chuang,2008:1321و یمر میاؿ كوابد فلؿی اًا که توانای گلو ـ بـلای تغـا تـثحیل ـلاك ؿاؿا
كفتاك فلؿی كا تقویا کلؿه و ایضا كا بلای کاَ ؿك رها ماسیا گلو تغلیس م کاـ ( )Besser, 2009:186ایـن
نوم ام ًلمایه ارتمای بیَتل ؿك بیـ ُااؽت و ؿك میاا گلوه ای مگن یافا م ُوؿ تِ یو و ؿوار یـس
ارتمام مغ ؿك ملع هی اوی ماو به توانَ گلوه ا ؿك تولیـ ا اًا و ؿك یین عای ًی ُااً ملبـو
به ًلمایه ارتمای و انتقاؿا ملبو به ا ،بیَتل متورـه ایـن نـوم ام ًـلمایهی ارتمـای اًـا؛ میـلا ؿك
ٓوك ُـ یافتن كوابد ؿكوا گلو  ،با تاکیـ كماا گلایانه بل اكمٍ ای کبقات و گلو  ،بایج انغٔاكی
ُـا منایای ناُ ام ًلمایهی ارتمای ییونـی م ُوؿ
 2ـ 3ـ2ـ ؾطٔبی ٝاجتٕبػی اتصبِی 52این نوم ًلمایهی ارتمای ُ ،امو ییونـ ای بین گلوه ای مؾت ـف
رامیه اًا که ضلوكتاً ویا ای ارتمای مِابه نـاكنـ و به ًـووط یــالا ارتمـای  ،انٌـزار و اعتـلار
متقابو ؿك رامیه به یاواا یس کو ( )Poortinga,2006:256و به كوابد بـین افـلاؿ ام گـلوه ـای مؾت ـف و
گقاك ام ملم ای گلو

و ؿك کااك مـیگل وكؿا ملؿر ،ام گلوه ای مزنا بـه ؿكوا یـس ارتمـام مغ ـ

اُاكه ؿاكؿ ( )Besser, 2009: 186تٌهی ؿانَ ( )Ishihara and Pascuala, 2009:1550و انٌزار بٌیاك فلاگیل
( )Titeca and Vervisch, 2008: 2206بین ملؿمان با ممیاه ای فل اگ و اكمُ متسـاو ()Andrews, 2008: 431

موکوی به وروؿ ًلمایه ی ارتمای اتٔال اًا که ملم ای تییـین یافتـه کبقـهای ،ـوم و راٌـیت كا ؿك
م نوكؿؿ و

صاین م توانـ ُامو ییونـ ای افق میاا گلوه ای ؿیا بهماظوك گٌـتلٍ تسـا

ؿیا یا النار به فیالیا ای مـن

ـای بـین

ماناـ یِتیبان ام بلنامه ای کا َ فقـل باُــ (،)Schneider,2007:578

باابلاین ؿك ممیاهی ر وگیلی ام بیگانگ انٌاا ا و ارتمایا مغ  ،مؾٔوٓاً ؿك ُـهل ـای بـنكر ،تولیــ و
تقویا ًلمایه ی ارتمای اتٔال م توانـ مضاك ناُ ام کبقات ُـا و انغٔاكی ُــا ا كا کـا َ ؿ ــ
ییـاًا که وار رامیه مـن و یایـاكی ا ؿك بلابل صالَ ای ناُ ام فلؿگلای مـكا ،مِلو به وروؿ این
نوم ام ًلمایه ی ارتمای اًا که افلاؿ و ارتمایا كا میل یس صتل عمایت ؽاكد ام فای یاماــی ا تٔـاؿی
ن وکالًیس گلؿ

م وكؿ و بیانیهای اًا ؿك مؾالسا با انـیِهی ابن ؿك لویاتاا ٓ 53ظ مه بلای مه

یوتاار نیٌا اما با توره به ا میا ا ؿك ممیاهی مبٌتگ ارتمای و مِاكکا مـن  ،توًد وول اک بـلای
اُاكه به كوابد یموؿی بین ملؿر و گلوه ا ،ضمن تماین ُ اك ـك  ،اُاكه ؿاكؿ ،بلای مخای كوابـد بـین یـس
ًامماا و ًلمایهگقاكاا ،كوابد ی ا ای مق ب با ا ال مغو که بوؿره ا ـا كا تـامین مـ کااــ ی ـ ام
1

- Bonding social capital
Bridging social capital
 - 3تٔٛبؼ ٞبثع ؿك احل ؽوؿ با یاواا لویاتاا با اكائه تٔویلی ًلؿ و ؿلگیل ام مؾ و ا ؿك وضع کبیی  ،ؿك توریه ً واا مو قه انگ ٌتاا ؿك

2-

لا سـ ،نتیزه وضع کبیی انٌاا كا ضلوكتا راگ مه با مه م ؿانـ()Hobbes T(1651), Leviathan
- Linking social capital

4
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مخای ای ملبو به این نوم ًلمایهی ارتمای اًـا ( .)Ibidایـن نـوم ام ًـلمایهی ارتمـای ییونــ ای كا
توٓیف م کاـ که افلاؿ یا گلوه ا كا به ملؿم ملتبد م کاـ که ـك ًیاًـ و مـال ؿاكنــ بـلای مخـای،
ًامماا ای رامیهی مـن به ُهلونـاا ارامه م ؿ ـ تا ام ك گقك بل لاكی مااًبات بـا نهاؿ ـا و موًٌـا ،
فیالیا ای یِتیباا کاَ رمی كا انزار ؿ اـ ( .)Sabatini,2009: 430ایـن ییونــ ا بـه گـلوه ـا ارـامهی
ؿًتیاب به ماابع ،اف اك و اکالیات ام نهاؿ ای ـك كا مـ ؿ ــ؛ ـ صاـین توانـای ایضـای گـلوه كا بـلای
گٌتلٍ ًلمایهی ارتمای ًوظ ؽلؿ و کاَ رمی بـه ًـما ًـوظ مـوحل ًیاًـ و ا تٔـاؿی افـنایَ
م ؿ ـ ( )Ibidبه یباكت ا میا ییونـ ای مخبا بین ًووط مؾت ف ـك و مو ییا ای متساو ارتمـای
كا ُ اك م کاـ (.)Morgan and swann, 2004: 188
 3ـ ضٚـقٙبؾی تحمیك
صاااصه ام ًاؽتاك مقاله و نظ موضویا بل م یـ ،تغقیر عاضل به كوٍ اًـتـسی یاًـ و ام ؽـالی
ؽوانَ انغاء و صِ انـام ای ت وكیس ًلمایهی ارتمای ییَ م كوؿ ،اما ؿك نهایا ائـو بـه ت ـوكی كابـل
یوتاار اًا بـین ماظوك و با توره به گٌتلؿگ مسهور و صاین با ؿك نظل ؿاُتن اؿبیا نظلی مـلتبد بـا
این مقاله ،م لسه ای تثییـکااـه ًوظ انوام ًلمایهی ارتمای ؿك ال ًه فلضیه بیاا ُـه اًـا بـا تورـه
به تقٌی باـی نظلی ًلمایه ارتمای به ًه نوم ًلمایه ارتمای ییونـی ،اتٔال و ملبو کااــه و تـالٍ
ؿك رها تییین تغییلا ا ،با توره به متغیل انـامه ُهل ،ابتـا به یلؿامٍ مولسه ا و ُاؽْ ـای متاـاظل بـا
لنوم ا ـار کلؿه و به تغـیـ میـاا یم یات تغقیر ا ـار کلؿهای و با اًتساؿه ام کیـف لی ـل  1گنیاـهای
(کامالً موافق  ،1و کامالً مؾالس  )3به كوٍ ییمایِ و ؿك ال یس یلًِاامه ،گویه ای ًازاـه ل ُاؽْ
مولط ُـه اًا (ُ و  )3ؿك تییین ُاؽْ ای مؾت ف انـوام ًـلمایهی ارتمـای ً ،ـی ُــه اًـا تـا
گویه ای موكؿ نظل ،متااظل با ؿو بیـ ُااؽت و ًاؽتاكی باُـ بهماظوك انـامهگیلی تثحیل متغیل انـامه ُـهل،
گویه ای میلف لکـار ام ُاؽْ ای انوام ًـلمایهی ارتمـای ؿك نمونـه مـاكی ؿك ُـهل ای بـا انــامهی
متساو به ی ٌاا ت لاك ُـه اًا
مفًُم سرمبیٍ اجتمبعی

تئًری َبی سرمبیٍ اجتمبعی :ثًردیً،کلمه،پًتىبم،
ييلکبک ،پًرتس ،فًکًیبمب ي ....

اوتخبة تئًری مىبست تحقیق:تئًری راثرت پًتىبم

اثعبد سرمبیٍ اجتمبعی

تعییه مًلفٍ َب ي

تعریف گًیٍَبی سىجىذٌ ي اوجبم

ومًوٍ گیری خًشٍای ي تصبدفی در

شبخصُب

آزمًن آلفب کريوجبخ

شُرَبی کًچک ،متًسط ي ثسرگ

ُ و ُماكة  5 3الگوی ک

كوٍ ُااً تغقیر
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 3ـ  1ـ فطضیٞٝبی تحمیك

 )3به نظل م كًـ كابوهی می وً بین افنایَ انـامه ُهل و ًلمایهی ارتمای اتٔال ( )BRSCوروؿ ؿاكؿ
 )2به نظـل مـ كًــ ًـلمایهی ارتمـای ییونــی و الـنار وك ( )BOSCؿك ُـهل ای کوصـس بـیَتـل
ام ُهل ای بنكر وروؿ ؿاكؿ
 )1به نظل م كًـ ًلمایهی ارتمای ملبو کااـه ( ،)LSCتغییلی با انـامه ُهل نم یابـ
 3ـ 2ـ ٔسَ ٔفٟٔٛی :مـی مسهوم  ،ماتذ ام كوٍُااً و نِاا ؿ اـه مسهور ،ابیاؿ و م لسـه ـای موـلط
ُـه ؿك فلضیا تغقیر اًا

ُ و ُماكة  2ـ مـی مسهوم تغقیر
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 3ـ 3ـ جبٔؼ ٝآٔبضی  ٚضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی 5رامیه ماكی ،نظار ُهلی اًتاا فكبایزاا ُل اًا که با توره
به ما یا موضوم ام كوٍ نمونهگیلی ؿو ملع های ؽوُهای و تٔاؿف اًتساؿه ُـه اًا به این ٓـوك کـه
ابتـا با توره به انـامهی رمییت موروؿ ؿك نظار ُـهلی اًـتااً ،ـه ؽوُـهی مـاكی بـه تلتیـ ُـهل ای
کوصسُ ،هل ای متوًد و ُهل بنكر تییین ُـه و ؿك ملع هی بیـ به كوٍ نمونهگیلی تٔاؿف  ،ا ــار بـه
مِؾْ کلؿا رمییا یاًؾگو کلؿه ای با توره به یـر تیـاؿی ؿك ً ٌـ هی ملاتـ نظـار ُـهلی اًـتاا،
تومیع یلًِاامه ا متااً با انـامهی رمییت ُهل بوؿه اًا ؽوُه ا به تلتی میل انتؾاق ُـه اًا
ـ ؽوُه اوی ( ُهل ای کوصس)ُ 5امو ُهل ٓوفیاا ،تٌود و ر سا ؛
ـ ؽوُه ؿور ( ُهل ای متوًد)ُ 5امو ُهل ملاغه و ملنـ ؛
ـ ؽوُه ًور ( ُهل ای بنكر)ُ 5امو ُهل تبلین
عز نمونه با اًتساؿه ام فلموی یموم کوکلاا و به كوٍ تؾٔیْ متااً با ًوظ اکمیاـاا  41ؿكٓــ
و مقـاك ؿ ا اعتمال  ،1/11به تیـاؿ  221نسل انتؾاق ُـه اًا سمر به فکل اًا که با توره به عز باسی

33

ٔغبِؼبت جغطافیبیی ٔٙبعك ذكه ،ؾبَ ا ،َٚقٕبض ٜؾ ،ْٛثٟبض 1390

رامیه ماكی و نین ر وگیلی ام ًوگیلی نمونه ،رامیه ماكی مغـوؿی انتؾاق ُـه اًا تا یـؿ نمونهگیـلی
ٓغا ی م ؿاُته باُـ
t 2 pq
d2

1  t 2 pq

2
 1
2
N d


n

 3ـ 4ـ تبٔیٗ لبثّیت اػتٕبز :به ماظوك یایای تغقیر ؿ ا میاؿی به کاك بلؿهای تا با تغـیـ میــاا یم یـات
تغقیرُ ،اؽْ ا و گویه ا ،ؿ یقا متااظل با مسا ی  ،ابیاؿ و مولسه ای مولط ُـه باُـ به این ماظوك ـ بـه
كوٍ ؿلس ام نظل اًاتیـ مغتلر ی ور ارتمای ام رم ه رغلافیـای انٌـان  ،رامیـه ُااًـ و ا تٔـاؿ بهـله
بلؿهای و صاین ام ؿكوا یاب ماكی بلای اب یا ایتماؿ ًامه ا و ضلای لسـا ام فلمـوی کلونبـاػ اًـتساؿه
ُـه اًا





که بل این مباا مقاؿیل میل به ؿًا مـه اًا



sj
j 
1 2
j 1
s


2

r
a

رـوی ُماكة  4ـ لسای کلونباػ بلای ًامه ای تغقیر
ٔتغیطٞب

ؾبظٜ

ؾطٔبی ٝاجتٕبػی ایتماؿ به مٌایگاا و غلیبه ا
م اكی ملؿر ُهل ؿك مٌائو بهـاُت و ًی
اتصبِی
)BRSC
ؾطٔبی ٝاجتٕبػی
ٔطثٛط وٙٙسٜ
()LSC
ؾطٔبی ٝاجتٕبػی
پی٘ٛسی
()BOSC

تؼساز

آِفبی

ٌٛی ٝوط٘ٚجبخ
4

/11

4

/21

عضوك ؿك فیالیا ای مـن ماناـ یضویا ؿك نهاؿ ای غیلكًم ()NGO

1

/11

وروؿ نهاؿ ای انون بلای مغافظا ام عقوق مال یا

1

/13

مٌ ولیایقیلی ُهلؿاكی و ًـایل اؿاكا ُـهل ؿك بـل وكؿا مااًـ ؽــما
ُهلی و عو مِ ال

1

/23

ُلکا ؿك انتؾابا و ؿاُتن کاَ ًیاً

1

/23

ایتماؿ به ؽویِاونـاا و ؿوًتاا ننؿیس

1

/31

ؿكیافا کمس مال ام ؿوًتاا ننؿیس و ؽویِاونـاا

1

/21

ایتقاؿ به انزار فیالیا ای ا تٔاؿی و کٌ و کاك با مِاكکا ؽویِاونـاا و
ؿوًتاا ننؿیس

4

ای ارتمای

/11

 -1-4آٔبض تٛصیفی  432 :نسل ام یاًؾگویاا ملؿ (  11/14ؿكٓـ) و  244نسل ما ( 11/11ؿكٓــ) بوؿنــ
میانگین ًا یلًَ ُونـگاا 12/22بلای ملؿاا و  22/21بلای مناا بوؿ که واكیاني این متغیل بلای مـلؿاا
ً 24ای و بلای مناا  34به ؿًا مـ  13ؿكٓـ یاًؾگویاا ؿك ُهل ای کوصـس ما انـه  2111111كیـای ،
 11/24ؿكٓـ ام یاًؾگویاا ؿك ُهل ای میانه ما انه  1311111كیای و ؿك تاها ُهل بـنكر اًـتاا (تبلیـن)،
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بهکوك متوًد  4211111كیای ؿك مـ ؿاُتاـ تومیع فلاوان ملؿاا متا و  42ؿكٓـ و مناا متا و  33ؿكٓـ
بوؿه اًا
 -2-4تفبٚت ؾغح وّی ؾطٔبی ٝاجتٕبػی :بهکـوك ک ـ میـناا ًـلمایه ارتمـای ؿك ُـهل ای کوصـس
بیَتل ام ُهل ای بنكر اًا ،اما انوام ا با انـامه ُهل تغییلات ییـا م کااـ (رـوی )1
رـوی ُماكة  – 1تساو ًوظ ًلمایه ارتمای با توره به انـامه ُهل ؿك نظار ُهلی اًتاا فكبایزاا ُل
ٔیبٍ٘یٗ ضتجٞٝب زض ا٘ساظ ٜقٟط
ٔتغیط

قبذص

ایتماؿ
غیلكًم
ؾطٔبیٝ
اجتٕبػی
پی٘ٛسی
()BOSC
مِاكکا
ارتمای

ؾطٔبیٝ

ایتماؿ
تیمی
یافته

اجتٕبػی

اجتٕبػی
ٔطثٛط

ایتماؿ به ؽویِاونـاا و ؿوًتاا ننؿیس

112/44

442/23

213/11

111/111

ؿكیافا کمسمال
امؿوًتااننؿیسوؽویِاونـاا

112/11

112/11

221/44

411/441

1/111

ایتقاؿ به انزار فیالیا ای ا تٔاؿی و
کٌ و کاك با مِاكکا ؽویِاونـاا و
ؿوًتاا ننؿیس

113/34

ایتماؿ
نهاؿی

443/11

121/21

133/413

/111

مِاكکا مٌایگاا و تِلیس مٌای
نقَ مهم ؿك کا َ مِ ال ُهل و
مغ ه ما ؿاكؿ

123/44

441/12

134/41

411/112

1/113

کاك ای گلو موفقیا بیَتلی نٌبا
به کاك ای فلؿی ؿاكؿ

112/42

133/14

412/41

112/342

1/114

یال ه ؿاكر ؿك کاك ای ملبو به مِ ال
مغ ه و ُهل با مٌایگاا مِاكکا
ؿاُته باُ

112/11

424/32

111/31

131/344

1/112

ایتماؿ به مٌایگاا و غلیبه ا

113/44

411/41

213/41

434/114

1/111

م اكی ملؿر ُهل ؿك مٌائو بهـاُت و
ًی ای ارتمای

113/11

421/11

111/11

111/114

1/113

عضوك ؿك فیالیا ای مـن ماناـ
یضویا ؿك نهاؿ ای غیل كًم
()NGO

123/43

423/21

411/21

111/213

1/113

113/31

111/12

124/131

1/111

ت ق ام توانای ؽوؿ ؿكتثحیلگقاكی ؿك اموك
ُهل

411/43

121/43

211/21

134/111

1/113

وروؿ نهاؿ ای انون بلای مغافظا ام
عقوق مال یا

112/11

431/21

411/21

131/234

1/114

مٌ ولیا یقیلی ُهلؿاكی و ًایل اؿاكا
ُهل ؿك بل وكؿا مااً ؽـما ُهلی و

131/21

ًوای ام ماموكاا ؿولت یا نمایاـگاا
مز ي ؿكباكه مِ ال رامیه

143/11

411/11

111/12

433/113

1/111

123/11

412/11

411/31

434/111

1/111
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مِاكکا
مـن

وٛچه

ٔتٛؾظ

ثعضي

Sig
1/111

ییگیلی مٌائو ارتمای – ا تٔاؿی
رامیه ام کلیر ُب ه ای اكتباک

اتصبِی
()BRSC

ؾطٔبیٝ

ٌٛیٝ

قٟط

قٟط

قٟط

U Man
Vitny
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ٔیبٍ٘یٗ ضتجٞٝب زض ا٘ساظ ٜقٟط
ٔتغیط

ٌٛیٝ

قبذص

قٟط

قٟط

قٟط

وٛچه

ٔتٛؾظ

ثعضي

U Man
Vitny

Sig

عومِ ال

وٙٙسٜ
()LSC
کاَ
ًیاً

ایتماؿ به ی یي ؿك بلؽوكؿ با رلای
ارتمای

112/11

113/21

421/11

114/113

1/113

ُلکا ؿك ر ٌا گلوه ای ًیاً

412/32

122/34

111/13

432/111

1/113

کاَ ًیاً كای ؿاؿا

111/22

411/34

131/34

142/324

/111

رـوی ُماكة ( )1عاک ام ا اًا که با توره به انـامه ُهل ،تساو میاـ ؿاكی ؿك ًـوظ ک ـ ًـلمایه
ارتمای اتساق م افتـ بهکوك ک میناا ًلمایه ارتمای ؿك ُهل ای کوصـس اًـتاا بـیَتـل ام ُـهل ای
متوًد و بنكر اًا اما ًوظ ک تساو ؿك ًلمایه ارتمای ملبو کااـه ؿك انـامه ـای متسـاو ُـهلی
کا َ م یابـ صاین ؿك بیـ ُااؽت ً ،لمایهی ارتمای ام رم ه یال هماــی بـه مِـاكکا ارتمـای و
تِلیس مٌای و ایتقاؿ به موفقیا بیَتل کاك ای گلو ؿك مقایٌـه بـا کاك ـای فـلؿی ًـوظ میاـ ؿاكی
ک تل اًا با این عای مقایٌه یاًؼ ای ؿاؿه ُـه به گویه ای متااظل بـا ـل ُـاؽْ ًـوظ ک ـ ًـلمایه
ارتمای كا با توره به انـامه ُهل نِاا م ؿ ـ
رـوی ُماكة ً - 1وظ ک

ًلمایه ارتمای با توره به انـامه ُهل ؿك نظار ُهلی اًتاا فكبایزاا ُل

ٔتغیط

ؾطٔبی ٝاجتٕبػی ٓٞ

ؾطٔبی ٝاجتٕبػی اتصبِی

ؾطٔبی ٝاجتٕبػی

ا٘ساظ ٜقٟط

پیٛؾتٍی ()BOSC

()BRSC

ٔطثٛطوٙٙس)LSC( ٜ

جّفب

٪32

٪32

٪13

3

تؿٛج

٪34

٪23

٪14

2

صٛفیبٖ

%23

%31

%23

1

ٔطاغٝ

٪13

٪11

٪11

4

قٟط وٛچه

قٟط ٔتٛؾظ

قٟط ثعضي

ضتج ٝوّی

ٔط٘س

٪21

٪12

٪12

1

تجطیع

٪11

٪12

٪11

1

به ماظوك احبا اؿیای ما ؿك لیس ام فلضیا

و نتایذ عآـو ُــه ام ممـوا مـاا ویتاـ  ،ام ممـوا T-

 studentاًتساؿه ُـه اًا نتایذ به ؿًا مـه میا ؿاك اًا و مااگونه که ؿك مموا ماا ویتا نین بیـاا
ُـه ،انـامه ُهل تثحیل میا ؿاكی ؿك تساو ًوظ ک
انوام ا ؿاكؿ

ًلمایه ارتمای و

صاـین ُـاؽْ ـای لکــار ام
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 -3-4آظٔ ٖٛفطضیبت

34

تحّیّی ثط زٌطٌ٘ٛی ویفی ؾطٔبی ٝاجتٕبػی زض ٘ظبْ قٟطی ...

 -1-3-4آظٔ ٖٛفطضی ٝا :َٚث ٝنظل م كًـ كابوه ی می وً بین افنایَ انـامه ُهل و ًلمایه ارتمـای
اتٔال ( )BRSCوروؿ ؿاكؿ
ًلمایهی ارتمای اتٔال به تٌهی ماابع و ؿانَ بین گلوه ای ارتمای مؾت ف رامیه اُـاكه ؿاكؿ کـه
ماابع اكمُ و ویت ی ٌان نـاكنـ و به یباكت با غلیبه ٌتاـ به مین ماظـوك ایتمـاؿ تیمـی یافتـه
(ایتماؿ به غلیبه ا و غیل ؽویِاونـاا) و صاین مِاكکا مـن به یاواا م لسه ای این مسهور به کاك گلفته
ُـهانـ که مموا  t-studentا نتایذ میا ؿاكی ؿك اكتبا با انـامه ُهل ؿك نظـار ُـهلی اًـتاا فكبایزـاا
ُل نِاا م ؿ ـ به این میا که با افنایَ انـامه ُهل ،میناا ًلمایهی ارتمای اتٔال کا َ مـ یابــ
(ُ و  1و رـوی )2
اوذازٌ شُر
شُر ثسرگ
شُر متًسط
شُر کًچک
سرمبیٍ اجتمبعی
ُ و ُماكة  -1ماغا کا ِ ًوظ ًلمایه ارتمای اتٔال و انـامه ُهل
رـوی ُماكة  - 2مموا t-studentبلای فلضیه اوی
cluster

t-value

df

sig

Variable

City size

ٓوفیاا

3/44

221

1/111

تٌود

3/32

221

1/111

ؾطٔبی ٝاجتٕبػی

ر سا

3/21

221

1/111

اتصبِی

ملاغه

2/11

221

1/111

قٟط وٛچه

قٟط ٔتٛؾظ

تبلین

1/22

221

1/111

 -2-3-4آظٔ ٖٛفطضی ٝز :ْٚبه نظل م كًـ ًلمایهی ارتمای ییونـی و النار وك ( )BOSCؿك ُـهل ای
کوصس بیَتل ام ُهل ای بنكر وروؿ ؿاكؿ
این نوم ًلمایهی ارتمای به انٌزار و مبٌتگ ؿكوا گلو اُاكه مـ کاــ کـه ؿك میـاا ارتمایـا
مغ وارـ بایاا ای اكمُ و اؽال مِتلک اُاكه م کاـ ایتماؿ غیلكًم (ُـامو ایتمـاؿ بـه ؿوًـتاا
ننؿیس و ؽویِاونـاا) و مِاكکا ارتمای  ،م لسه ای تِ یو ؿ اـه ا ٌتاـ با توره به كوابـد ارتمـای
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قٟط ثعضي

ملنـ

2/11

221

1/111
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صهله به صهله و نین فضا ای یموم مِـتلک ،ممـوا  t-studentایـن فلضـیه ،عـاک ام بـاسبوؿا ًـلمایه
ارتمای به ییوًتگ یا النار وك ؿك ُهل ای کوصس بیَتل ام ُـهل ای بـنكر اًـتاا اًـا ( ُـ و  4و
رـوی )3
اوذازٌ شُر
شُر ثسرگ
شُر متًسط
شُر کًچک
سرمبیٍ اجتمبعی
ُ و ُماكة  -4ماغا افنایِ ًوظ ًلمایه ارتمای ییونـی و انـامه ُهل
رـوی ُماكه  - 3مموا  t-studentبلای فلضیه ؿور
cluster

 Tـvalue

df

sig

ٓوفیاا

3/21

221

1/111

تٌود

2/11

221

1/111

ؾطٔبی ٝاجتٕبػی

ر سا

3/21

221

1/111

پی٘ٛسی

ملاغه

3/14

221

1/111

ملنـ

2/11

221

1/111

تبلین

2/22

221

1/111

variable

City size

قٟط وٛچه

قٟط ٔتٛؾظ
قٟط ثعضي

 4ـ 3ـ 3ـ آظٔ ٖٛفطضی ٝؾ :ْٛبه نظل م كًـ ًلمایهی ارتمای ملبو کااـه ( ،)LSCتغییلی با انــامه
ُهل نم یابـ
کاَ رمی به ًما ًوظ موحل ًیاًـ و ا تٔـاؿی افـنایَ مـ ؿ ــ و ؿك وا ـع بـه كوابـد بـین مـلؿر و
ًامماا ای رامیه مـن اُاكه م کاـ با تورـه بـه تملکـن ًیاًـ و ا تٔـاؿی مورـوؿ ؿك نظـار عـاکمیت
رمهوكی اًالم ایلاا ،نوم اؽیل ًلمایه ارتمای ام این موضوم متاحل ُـه و ؿك یاى با ؿو نوم ب

تسـاو

میاؿی كا نِاا نم ؿ ـ به یباكت با توره به موالیهی موروؿً ،لمایهی ارتمـای ملبـو کااــه تغییـلی ؿك
ُهل ای با انـامه ای متساو نِاا نم ؿ ـ
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ًلمایهی ارتمای ملبو کااـه ،توانای ایضای گلوه كا بلای گٌتلٍ ًلمایهی ارتمای ًوظ ؽـلؿ و
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اوذازٌ شُر
شُر ثسرگ
شُر متًسط
شُر کًچک
سرمبیٍ اجتمبعی
ُ و ُماكة  -1ماغا ًوظ ًلمایه ارتمای ملبو کااـه و انـامه ُهل
رـوی ُماكة  4ـ مموا  t-studentبلای فلضیه ًور
cluster

 Tـvalue

df

sig

ٓوفیاا

3/11

221

1/111

تٌود

3/41

221

1/111

ؾطٔبی ٝاجتٕبػی

ر سا

3/11

221

1/111

ٔطثٛط وٙٙسٜ

ملاغه

3/32

221

1/111

ملنـ

3/43

221

1/111

تبلین

3/11

221

1/111

variable

City size

قٟط وٛچه

قٟط ٔتٛؾظ
قٟط ثعضي

٘ - 5تیجٌٝیطی
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ًلمایهی ارتمای مسهوم صاـ بیـی و ی ام مهـ تـلین ُـاؽْ ـای توًـیه یـافتگ اًـا کـه ؿك
ًای ای اؽیل توًد ًامماا ای بینالم تالٍ ای میاؿی به ماظوك تبیین ا و ر ـوگیلی ام ًـی ـای
ارتمای توًیهٓ ،وك گلفته اًا و به رلا م تواا گسا ؿك اغ کِوك ای رهاا ییمایَ ای مؾت س
بلای ًازَ ا انزار ُـه اًا ؿك ًای ای اؽیل با توره به ا میا موضوم و عز وًـیع اؿبیـا نظـلی،
ًازَ ًوظ ًلمایهی ارتمای م ؿك ؿًتوك کاك ؿولا ایلاا لاك ؿاكؿ و ًیاًا ـای افـنایَ ًـوظ ا،
ؿك ُهل ا و كوًتا ای کِوك ،ؿك بلنامه صهاكر توًیه میل یاواا توًیهی ارتمای  ،موكؿ تاکیـ ـلاك گلفتـه و
بیَ ام ییَ واكؿ عومهی یموم بلنامهكینی ُـه اًا گستماا توًـیه ا تٔـاؿی بـا ُـاؽْ ـای کمّـ و
ًازَیقیل ،نظیل ؿك مـ ًلانه ،تولیـ ناؽالْ ؿاؽ  ،میناا ٓاؿكا و واكؿا  ،نلػ ُهلنِـیا رمییـا و
بایج مغسوی مانـا ابیاؿ ؿیگل ،ام رم ه مسا ی یایـاكی مغیو و یایــاكی ارتمـای ُــه اًـا ام ؿ ـهی
 ، 3421با انتِاك گناكٍ « یاـهی مِتلک ما» (گناكٍ بلانالاـ) و کاسلاني ممـین ؿك كیـوؿوهانیلو مباعـج
یایـاكی مغیو  ،اؿبیا نظلی و یم لؿی میاؿی كا تولیـ کلؿ وكوؿ مباعج ارتمای به گستمـاا توًـیه ،بـا
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32

انتِاك کتاق ای كابل یوتاار با یاواا ؿموکلاً  1و بولیاگ تس نسله ُ 2و یامتلی یافا رـو لهی تمـار
این مباعج نگلان ام بیگانگ ارتمای ناُ ام توًیهی م بوؿ ؿك ایـن مــی ـای توًـیهُ ،هلنِـیا و
ُهلی ُـا رمییا ،گستمان فینی ـ کالبـی به ؽوؿ گلفا به این میا که مااگونـه کـه ؿك یلٓـهی
م ُ ،اؽْ ای ا تٔاؿی ،یگانه ملرع ًازَ توًیهی م بوؿنـ ،ؿك یلٓـهی توًـیه ُـهلی نیـن ،تمـار
كوابد ارتمای ـ ا تٔاؿی و فل اگ ُهلنِیااا به گٌتلٍ کالبــی و فینی ـ ُـهل تق یـو یافـا ام ـ
یاُیـه ُـا ارتمایا مغ و كوابد مٌایگ  ،بایج تغ یو و کا َ ًوظ ًلمایهی ارتمای مخبا ُــه
اًا این مسهور لصاـ میل یاواا ک و صالَ بلانگین ًلمایه لاك ؿاكؿ ،اما مااکوك که ریمن ک من تالٍ
کلؿه اًا ًاؽتاك ارتمای كا واكؿ یاكاؿای یقالنیا و کاَ انٌان م کاـ و موامی بـا تس ـلا انـیِـماـاا
م ت انتقاؿی توًیه ،ماناـ ك ی میٌلا ،توًیه كا مغٔوی كوابد انٌان مـ ؿانــ؛ باـابلاین بایــ ؽـاكد ام
كوا بد ـك و گستماا یقالنیا ا تٔاؿی تیین یابـ تا یایـاكی ارتمای كا تولیـ کاـ ُـهل ؿك ؿوكاا میآـل،
بٌتل ُ وگیلی بٌیاكی ام مباعج ا تٔاؿی ـ ارتمای و فضای اًا ام ایالو مقیاى رغلافیـای و انــامهی
ُهل تثحیل بهًنای ؿك تغوی مسهوم این مباعج ؿاكؿ ؿك این مقاله ًی ُـ تا تغـوی ی ـ ام ایـن مسـا ی
میآل ،ییا ًلمایهی ارتمای با متغیل انـامهی ُهل ؿك نظار ُهلی اًتاا فكبایزاا ُل مـوكؿ ًـازَ
لاك گیلؿ صاااصه ام تغ یو رـوی  1و مموا  Tل یس ام فلضیا بل م یـ ًوظ ک ًلمایهی ارتمای
با انـامهی ُهل تغییلی فنایاـهای ؿاكؿ ،به یباك ؿیگل ًوظ ک ًلمایهی ارتمای ؿك ُهل ای کوصس
اًتاا فكبایزاا ُل  ،بیَتل ام ُهل ای بنكر اًا صاااکه متوًد ؿكٓـ ای یقیلٍ گویه ای متاـاظل
انوام ًلمایهی ارتمای ؿك ُهل ر سا؛  24ؿكٓـُ ،هل تٌود  23ؿكٓـ و ُهل ٓوفیاا  21ؿكٓـ م باُــ ؿك
عال که متوًد یقیلٍ ا ا ؿك ُهل ملاغه و ملنـ به تلتی  11و  14ؿكٓـ و ؿك ُهل تبلین  14ؿكٓــ بـه
ؿًا مـه اًا مموا «ماا ویتا » و مموا « »Tنین عاک ام مین نتـایذ اًـا امـا تغ یـو موضـوم بـا
توره به انوام ًلمایه ارتمای و انـامه ُهل ،عاک ام ا اًا که نظار ًیاً ـ ا تٔاؿی بنكرتل ؿك میـناا
ا تثحیل ؿاكؿ میلا ًوظ ًلمایهی ارتمای ملبو کااـه ،متوره تثحیلگـقاكی یاآـل نهـاؿی و ًـاممان ؿك
كوابد ملؿر با ماابع كًم ـك اًا تولیـ این نوم ام ًـلمایهی ارتمـای یـالوه بـل ماـابع آـ تولیــ
ًلمایهی ارتمای ماناـ ؽویِاونـی؛ مباا مِتلک و مٌت نر بل ـلاكی صـاكصوق ـای نهـاؿی و كًـم
یاؿسنه اًا تا ام ك گقك ایتماؿ ُهلونـاا به نهاؿ ای ؿولت  ،این نوم ًلمایه ارتمای تولیـ ُوؿ
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... طیٟ اجتٕبػی زض ٘ظبْ قٝ٘ی ویفی ؾطٔبیٌٛتحّیّی ثط زٌط

بثغٙٔ طؾتٟ – ف6
 تهلاا،  نِل ن، تلرمه عٌین اضیاا،ٖ اجتٕبػی ٔسضٝ ٘ظطیٚ  ثبظاض؛ ثبظاضٝ جبٔؼ،)3131 (  تون یي فلا،) اً یتل ؿا3(
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، نِـل ُـیلامه، تلرمه افِین ؽاکبام و عٌن یویـاا،ٝؾؼٛ تٚ وطاؾیٛٔز، اجتٕبػی؛ اػتٕبزٝ ؾطٔبی،)3131( ) تاربؾَ کیاا2(
تهلاا
٘ساٖ زضٚطٟ وبِجـسی قـٚ ـبی اجتٕـبػیٞٝ ٘مف ؾطٔبیٚ طٟبؾی اجتٕبػی قٙ آؾیتق،)3134(  ؽاکپوك بلاتی، ٌ) ییلی یی1(
11  ـ31 5ْٓ،2 ُماكه،ؿوكه ؿور،  مز ه ی ور ارتمای،)ی جغطافیبییٞف آٖ ( زیسٌبٞوب
 موالیا ملع هی ؿور،ٖ آٔبیف ؾطظٔیٗ اؾتب،)3131( ) ًامماا مـیلیا و بلنامهكینی اًتاا فكبایزاا ُل4(
، تلرمه ُهاام مٌم یلًـا،ُٕ ظی،ٓیٟضوٚ ز،ثطٚ ، ٔبضوؽٝای ثط ا٘سیكٝٔ اجتٕبػی والؾیه؛ٔمسٝ ٘ظطی،)3133( ) کلای یاا1(
 تهلاا،نِل گه
 تهلاا،  نِل ن، تلرمهی عٌین صاوُیاا،بؾیٙقٝ جبٔؼ،)3132( ، بلؿًای کاكا، ) گیـنن نتون1(
 انتِاكا کوی،  تلرمهی غالملضا غساكی و عٌین كمضان،ی اجتٕبػیٝ ؾطٔبی،)3133( ) فی ـ راا2(
، نِلیهی ال ای میبـا،  تلرمهی نوین توسی، اجتٕبع ٔحّیٝؾؼٛب ثطای تٙیىطز ـ زاضایی ٔجٚی ضٛ ؾٝ ث،)3131( ) یاكف مهیاك3(
11  ـ22 5ْٓ ، 31 ُماكه
 وماك مٌـ ن و، انتِاكا ملکن موالیـات و تغقیقـات ُهلًـامی و میمـاكی،طٟی قٜ ا٘ساظ،)3131( ) مبلؿًا اًساـیاك4(
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