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Abstract 
Social capital is a social norm that strengthens the social relations network and 

collaboration between people. In social relationships, personal beauty is desirable and 

significant because it extends the social network of individuals, brings relatively more 

social success to the individual, and develops one's social capital. The aim of this study was 

to identify and prioritize individual beauty indicators effective in expanding social capital. 

The present study is applied and descriptive. To collect data, questionnaires based on multi-

criteria decision-making methods used in this study were used, which were completed by 

Shiraz University experts. Data were analyzed using the combined approach of Dematel 

and ANP in fuzzy space. The results showed that the hidden factors of personal beauty are 

more effective in developing individuals' social capital than the obvious ones. The results 

also showed that among the factors, being a good listener with a weight of 0.178 and 

positive thinking with a weight of 0.168 had the most impact on the development of social 

capital. 
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های زیبایی فردی موثر در  بندی شاخص تحلیل روابط و اولویت

اجتماعی با رویکرد ترکیبی دیمتل فازی و تحلیل  ۀگسترش سرمای
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 ایران شیراز، آپادانا، عالی آموزش ةسسؤم مدیریت، گروه وکار، کسب مدیریت ارشد کارشناس .1
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 (00/10/0011 پذیرش: تاریخ ـ 10/10/0011 دریافت: )تاریخ 
 چکیده

 اجتماعی روابط در .کند می تقویت را ها انسان بین همکاری و اجتماعی روابط ةشبک که است اجتماعی هنجار یک اجتماعی سرمایة
 ریبیشت نسبتاً اجتماعی های موفقیت و دهد می گسترش را افراد اجتماعی روابط ةشبک زیرا .است توجه قابل و پسندیده فردی زیبایی
 اجتماعی سرمایة گسترش در مؤثر ردیف زیبایی های شاخص بندی اولویت و شناسایی هدف با حاضر مطالعة آورد. می ارمغان به فرد برای
 های روش بر مبتنی شده تهیه های پرسشنامه از ،ها داده آوری جمع برای است. توصیفی و کاربردی حاضر پژوهش .است شده انجام

 در ANP و دیمتل ترکیبی رویکرد با ها داده .کردند تکمیل را آن شیراز دانشگاه خبرگان که شد استفاده چندشاخصه گیری تصمیم
 .مؤثرترند افراد اجتماعی سرمایة گسترش در آشکار عوامل به نسبت فردی زیبایی پنهان عوامل داد نشان نتایج شد. تحلیل فازی فضای

 بر را تأثیر بیشترین 768/0 وزن با مثبت تفکر و 718/0 وزن با بودن خوب ةشنوند ،عوامل میان ،داد نشان مطالعه نتایج ،همچنین
 .گذارند می افراد اجتماعی سرمایة شگستر

 گانکلیدواژ

 .فازی ANP ،اجتماعی سرمایة زیبایی، فازی، دیمتل
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 مقدمه

 اقتصادی و انسانی های سرمایه کنار در امروزه و دارد تکیه سرمایه از خاص یترکیب به ای جامعه هر

 بنای سنگ اجتماعی سرمایة ازیر .است گرفته قرار توجه مورد نیز اجتماعی سرمایة نام به دیگری سرمایة

 عبارت شدن مطرح (.Karlsson 2005: 103; Moscardo et al 2017: 287) است بیشتر ةتوسع

 «اجتماعی رفتار در تعامل» همچنین و «سرمایه» و «اجتماعی» عبارات بین را چالشی اجتماعی سرمایة

 بررسی در را اجتماعی سرمایة ةنظری محققان از بسیاری (.Kim et al 2017: 902) است کرده ارائه

 ةنظری یک اجتماعی سرمایة (.Soulard et al 2018: 191) اند برده کار به اجتماعی ةتوسع جزئیات

 دسترسی منابع به روابط طریق از ها آن اعضای و ها سازمان چگونه دهد می توضیح که است قدرتمند

 ای فزاینده طور به اجتماعی سرمایة مفهوم یامروز جوامع در ،رو ازین .(al et Wang 2019: 222) ددارن

 Adler & Kwon) دارد یتمحبوب اجتماعی علوم های رشته از وسیعی ةگستر در و است یافته افزایش

 و ساختار از که ،ها گروه یا افراد دسترس در است اعتمادی و نیت حسن اجتماعی سرمایة .(17 :2002

 & Adler) کند می ایجاد بیشتری همبستگی و ،نفوذ عات،اطال و شود می ناشی اجتماعی روابط محتوای

Kwon 2002: 17). ناشی اجتماعی روابط در اعتماد ایجاد ،اجتماعی سرمایة در اعتماد نقش به توجه با 

 مقابل طرف از صادقانه عمل انتظار یعنی این و است دیگر یک از متعامل افراد شناخت و ها دوستی از

(Fukuyama, 2001: 11.) قالب در را اجتماعی سرمایة دیگران با قوی و نزدیک روابط نابراین،ب 

 Coleman 1987: 1994; Portes 2000; Putnam) کند می فراهم احساسی و اجتماعی حمایت

 اعضای که است مثبت و رسمی غیر های ارزش یا هنجارها از ای مجموعه اجتماعی سرمایة زیرا .(1993

 وفای و صداقت قبیل از ،نیک و مثبت عناصر شامل باید هنجارها این ساساًا ند.ا سهیم آن در اجتماع یک

 است عواملی از افراد وجود در مثبت عناصر (.91 :9731 )فوکویاما باشد ...، و متقابل اعتماد و عهد به

 های ویژگی و ها مشخصه رسند می نظر به 9زیبا که افرادی است. اثرگذار شخص فردی زیبایی در که

 روح فقط .کند می ایجاد شما در خوبی حس که دهند می انجام را کاری اصل در ها آن .ارندد عمومی

 افرادی چنین نیت ببخشد. ها آن به زیبایی و جذاب ةچهر تواند می و کند می خودنمایی که است افراد

 (.Shank & Langmeyer 1994: 29) است مثبت بسیار
                                                                                                                                                    
1. Beauty 
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 که است عواملی از فردی زیبایی زیرا .شود می اندیگر با نزدیک روابط ادایج سبب عوامل این

Fidrmuc ;43 :2018 Gladstone & O’Connor & ) گذارد می مثبت تأثیر اجتماعی تعامالت بر

2018 Paphawasit). و «جمال» و «حُسن» به «زیبایی» و «زیبا» مفهوم از احادیث و کریم قرآن در 

 باشد آیند خوش و آور شادی چه هر و ىینیکو و ىیزیبا یعنی «حُسن» و است؛ شده تعبیر «جمیل»

 جالل و ،شکوه داشتنی، دوست جذابیت، مانند مفاهیمی با زیبایی بنابراین، (.294 :9711 )داورپناه

 (Moretti & Baggio 2018: 70) دارد مرکزی نقش امروز دنیای در مفهوم این شود. می توصیف

 .(Kimball 1997: 59) سازد می اغواکننده بسیار را آن و کند می زنده را شناختی زیبایی ةتجرب و

 زیرا .شوند می گرفته نظر در ارتباطات قوی بسیار های فرم زیبایی ةشد گذاشته اشتراک به تجارب

 اجتماعی روابط در زیادی آثار فرد زیبایی (.Sartwell 2014) دساز می را اجتماعی ساختار زیبایی

 منظور به 9جذاب افراد از ها شرکت دلیل همین به .گذارد می جامعه در اطرافیانش بر او ثیرأت و فرد

 روابط حفظ به جذاب افراد زیرا کنند. می استفاده مردمی های شبکه ضعیف روابط در گذاری سرمایه

O’Connor & ) دهد می افزایش را اجتماعی ارتباطات قدرت ْ جذابیت و کنند می کمک

43 :2018 Gladstone.) کنند می جذب را بهتری های رصتف جذاب افراد ( al et Langlois

2000: 390; Dion et al 1972: 285)، هستند بیشتری تاًنسب ارتباطی های مهارت دارای (Mobius 

224 :2006 Rosenblat &)، ترند موفق نسبتاً اجتماعی نظر از و ( Gladstone & O’Connor

 دهند می ترجیح را ها آن ،برند می لذت جذاب افراد حضور در بودن از دیگران (.2018: 43

(Chatterjee et al 2009; Lemay et al 2010: 340)، شایسته و صالح افرادی عنوان به ها آن با و 

  به ،(Feingold 1992) دارند اجتماعی تعامل برای بیشتری فرصت ها آن بنابراین، .کنند می رفتار

 به و ،(Hamermesh 2011; Biddle & Hamermesh 1993) یابند می دست بهتر ای حرفه نتایج

 (.Langlois et al 2000: 390) گیرند می قرار هدف اجتماعی های فعالیت برای بیشتر احتمال

 Cook et al) کنند می تجربه را زیبایی شنیداری و دیداری های محرک به پاسخ در ها انسان

 افرادی شوند. می شناخته آن با معموالً هک دارند فردی منحصربه های ویژگی زیبا افراد (.192 :2014

                                                                                                                                                    
1. attractive 

 ازاسرت؛   خصوصریاتی  داشرتن  معنرای  بره  فرردی  جذابیت .هاست  ویژگی ازای  مجموعه بلکه نیست؛ زیبایی طفق جذابیت 
   (.Ricker 1920)  مثبت تفکر و، نفس  به اعتماد ،کردن گوش خوب طبعی،  شوخ خردمندی، اصالت، جمله
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 هر مشتاق و زندگی، و یادگیری به مند عالقه کنجکاو، باانصاف، دارند، مثبت انرژی و روح که

 است مثبت بسیار ها آن هدف نهایت در و هستند شود می انسانیت یشرفتپ موجب آنچه

(Burchard 2017). نیز اجتماعی های گروه یاعضا و اجتماع یک افراد که زمانی ،بنابراین 

 فردی بین اعتماد باشند تعامل در هم با دیدگاه این با و بدانند باانصاف و ،صادق ،مفید را دیگر یک

 (.Fukuyama 2001: 9) گرفت خواهد شکل اجتماعی سرمایة توسعة جهت در گروهی بین و

 علت به ،را کنند می عبور زیبایی مفهوم از که هایی ویژگی از کاملی ةمجموع است الزم بنابراین،

 .کنیم درک و کشف ،اجتماعی سرمایة توسعة و مدیریت در آن نقش اهمیت

 Dion et al 1972: 285; Eagly et) است اجتماعی اًنسبت جذاب فرد ،شده انجام تحقیقات طبق

al 1991: 109; Langlois et al 2000: 390) های رتمها کمتر جذابیت با افرادی با مقایسه در و 

 & Judge et al 2009: 742; Mobius) دارد خود به تری مثبت باورهای و بهتر نسبتاً اجتماعی

Rosenblat 2006: 225.) سرمایة توسعة در فردی زیبایی آیا که شود می مطرح سؤال این حال 

 مرتبط اجتماعی ةشبک در افراد موقعیت برای مردم ترجیحات به جذابیت آیا است؟ مؤثر اجتماعی

 زیبایی های شاخص از یک کدام نهایت در و ؟(Gladstone & O’Connor 2018: 43) است؟

 سرمایة گسترش رد و کند کمک اعتماد با توأم اجتماعی روابط گستردگی به تواند می فردی

 ؟باشد مؤثرتر فرد اجتماعی

 مایةسر توسعة بر فردی زیبایی های شاخص تأثیر موضوع شده، انجام مطالعات مرور به توجه با

 از استفاده با که پژوهشی ،همچنین است. گرفته قرار محققان توجه مورد کمتر اجتماعی

 اجتماعی سرمایة گسترش جهت در را فردی زیبایی های مؤلفه بتواند گیری تصمیم های تکنیک

 هدف با ،هستیم درصدد حاضر پژوهش در رو، ازین است. نشده مشاهده کنون تا کند بندی رتبه

 گسترش بر مؤثر و فردی زیبایی بر مؤثر عوامل بندی رتبه و شناسایی با ،تحقیق یشینةپ سازی غنی

 پیدا دست واقعی دنیای به تر نزدیک و تر علمی نتایجی به ها آن بین یعلّ روابط و اجتماعی سرمایة

 های شاخص بندی اولویت و درونی روابط شبکة شناسایی حاضر پژوهش از هدف ،بنابراین کنیم.

 DEMATEL– ANP ترکیبی رویکرد از استفاده با اجتماعی سرمایة گسترش بر مؤثر فردی یزیبای

 .است شیراز دانشگاه در فازی



   044   ... های زیبایی فردی مؤثر در گسترش سرمایة اجتماعی بندی شاخص وابط و اولویتتحلیل ر

 تحقیق پیشینة و نظری مبانی
 اجتماعی سرمایة

 ارزش» چون مفاهیمی در و 9مارکس کارهای در ،رسمی طور به ،بار اولین برای سرمایه مفهوم

 آمد پدید مفاهیم گونه این از تر انسانی یتفسیرهای و تعبیر تا کشید طول ها سال .دش متجلی «افزوده

 امیل نیز 9119 سال در .(923 :1971 همکاران و زاده )عباس شد کشیده تصویر به سرمایه انواع و

 کرد اشاره جامعه و اجتماعی زندگی بهبود و انسجام در اجتماعی روابط نقش به 4دورکیم

(1997 al et Kawachi.) 

 ،غربی ویرجینیای دانشگاه از فان، هانی 9191 سال در بار اولین را« اجتماعی سرمایة» حاصطال

مرگ و  عنوان با ،خود کالسیک اثر در جاکوب جین سپس(. Hanifan 1916: 130)کرد  مطرح

 سرمایة (.Alguezaui & Filieri 2010: 892) برد کار به را آن ،یمریکایا زندگی شهرهای بزرگ

 یا ها شبکه در ها آن عضویتوسیلة  به کمیاب منابع کسب برای افراد ظرفیت معنای به اجتماعی

 و بالقوه منابع جمع حاصل همچنین و (Portes 1995: 12) است تر وسیع اجتماعی ساختارهای

 تر ساده عبارت به و افراد بین شده نهادینه روابط از بادوامی ةشبک مالکیت ةنتیج در که است بالفعلی

 ارزشمند دارایی یک اجتماعی سرمایة (.Fild 2003: 15) آید می دست به گروه یک رد عضویت

 (Lin 2002) شود می ایجاد افراد روابط در که است ای بالقوه ارزش ةدهند نشان که است افراد برای

 کند می ایفا جوامع و ها سازمان در انسانی و فیزیکیسرمایة  به نسبت تری مهم بسیار نقش و

(Putnam 1995.) کند  می اشاره اعتماد با همراه دوطرفه ارتباطات به اجتماعی سرمایة مفهوم

(Arregle et al 2007: 73) یا ها گروه در افراد بین یا سازمان یا گروه یک درونة رابط اساس بر و 

 (.Wang et al 2019: 223) شود می متمایز مختلف های سازمان

 سرمایة ای رابطه بعد .9 :است ساختاری ،شناختی ی،ا رابطه بعد سه شامل اجتماعی سرمایة

 این .کند می اشاره ،خود های تعامل ةسابق بر اساس ،دیگر یک با افراد شخصی روابط به اجتماعی

 است مشترک هویت تعیین و ،متقابل روابط تعهدات، هنجارها، اعتماد، چونهایی  فهلمؤ شامل بعد

(Boisot 1995 ؛)و ،تفسیرها تعبیرها، مظاهر، ةکنند توصیف اجتماعی سرمایة شناختی بعد .4 

                                                                                                                                                    
1. Marx 

2. Emile Durkheim 
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 شناخت آن محور که بعد این .(Burt 1997: 341) ستها گروه میان مشترک معانی های سیستم

 از مشترک یبینش مشترک زبان از استفاده با است ای( اندیشه و عقلی و ذهنی های فعالیت )یعنی

 نظام در ها آن ةبهین فعالیت ةمقدم و آورد به وجود می شبکه اعضای برای ها ارزش و اهداف

 :9739 نقوی و الوانی) است مشترک های روایت و عالئم و زبان شامل و کند می فراهم را تماعیاج

 عدب این کند. میاشاره  افراد بین های تماس کلی الگوی به اجتماعی سرمایة ساختاری بعد .7 (؛99

 در موجود ارتباطات شدت و وسعت) شبکه در موجود پیوندهای :شود می تقسیم دسته سه به

 تناسب ،(شبکه تراکم و پذیری ارتباط میزان و شبکه مراتب سلسله) شبکه ترکیب و شکل (،شبکه

 دیگر اهداف برای است ممکن خاص هدف یک برای ایجادشده ةشبک انداره چه تا مثالً سازمانی،

 (.99 :9739 نقوی و الوانی) شود استفاده نیز

 های شبکه با را شبکه یک که است اجتماعی پیوندهای شامل اجتماعی سرمایة یارتباط پل

 پیوند و ارتباطی پل ایجاد (.Hwang & Stewart 2017: 82) دهد می پیوند ها سازمان دیگر

 همکاری و تقابلو  اعتماد ویژگی سه شامل یک هر که است اجتماعی سرمایة شکل دو ةدهند نشان

 سرمایةعمدة  ابعاد اعتماد و وابستگی شاخص دو زیرا (.Soulard et al 2018: 191) هستند

 از اجتماعی سرمایة (.Leana & Van Buren 1999: 547) روند می شمار به سازمانی اجتماعی

 که گیرد می شکل ای شبکه روابط و هنجارها و اعتماد پایة بر اجتماعی های سازمان ایجاد طریق

 (.Ho & Phi 2011: 11) بخشد می بهبود اقدامات در یهماهنگ تسهیل طریق از را کارایی

 زیبایی
 Hamermesh) دارد وجود ما اطراف در و است سودمند زیبایی که است زندگی حقیقت این

 ةریش (.Solomon et al 1992: 24) است ظریف نکات از پر شناختی روان تنوع یک زیبایی (.2011

 است شده مشتق ،خوب یا کوچک پاداش یک عنیم به ،benulus از (bellus) زیبا لغت التین

(157 :2016 al et Baggio.) موقعیتی، و اجتماعی تأثیر به وابسته و پیچیده بسیار زیبایی تعاریف 

 معنوی زیبایی و مادی زیبایی هب زیبایی نیز اسالم دیدگاه از .است ،انتزاعی فلسفی تعاریف از متفاوت

 های جنبه دارای زیبایی بنابراین(. 9712 )اجالل شود میتأکید  بیشتر معنوی زیبایی کسب بر و تقسیم

Langmeyer & ) کرد توجه آن به فیزیکی جذابیت از فراتر و گرفت نظر در باید که است گوناگون
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29-28 :1994 Shank). نیست کافی اما ؛است الزم فیزیکی جذابیت (1992: 42 al et Solomon). 

 همچنین .است فیزیکی غیر و فیزیکی زیبایی. است افراد فیزیکی ذابیتج از فراتر واقعی زیبایی زیرا

. (Shank & Langmeyer 1994: 29) است مشاهده قابل غیر و درونی و مشاهده قابل و بیرونی

 (.Solomon et al 1992: 24) است جذابیت از بد یا خوب قضاوت یک از بیش ای پدیده زیبایی

زیبایی  و این شود می شناخته فیزیکی زیبایی عنوان تحت شود می دیده خارجی صورت به آنچه

 ستدنیا دیدن و عمل ةشیو فیزیکی غیر زیبایی معنای .است وقار و ،توازن بدن، شکل چهره، شامل

 فیزیکی جذابیت که فردی که هستند متمایزی های ویژگی روح و معنویت .روح و معنویت شامل

 ممکن فیزیکی جذابیت .(Shank & Langmeyer 1994: 31) باشد زیبا تواند نمی ها آن بدون دارد

 ها، ارزش دهد می نشان شواهد اما .کنند می ارزیابی را زیبایی آن در مردم که باشد ای اولیه معیار است

 هستند زیبا واقعاً فرد یک وجود در زیبایی ةدهند تشکیل اجزای روح رفتار و ،شخصیت ها، عادت

(92 :1994 Shank & Langmeyer). حسادت بدون دیگر افراد در را زیبایی که است کسی زیبا فرد 

Mobius & ) دارد باالیی نفس اعتمادبه و مثبت تفکر و (Burchard 2017) کند می تحسین تقلید یا

227 :2006 Rosenblat.) و حقیقی روح و ،بپذیرد را شما کند، نگاه شما به تواند می زیبا فرد یک 

 کند می زیباتر را ها آن کنند می حس و بینند می آنچه از ها آن قدردانی .دهد صتشخی شما در را زیبایی

(Burchard 2017). از دیگری متعدد عوامل فردی زیباییزمینة  در گرفته صورت مطالعات اساس بر 

 زدن، لبخند طبعی، شوخ حس داشتن ن،کرد صحبت صادقانه بودن(، خوبشنوندة ) دادن گوش جمله

 معموالً (.Holmes 2017) است گذارتأثیر افراد فیزیکی غیر جذابیت بر نفس عتمادبها و ،بودن خالق

 که افرادی .9: گیرند می نظر در را عمومی بندی طبقه یک کنند می فکر زیبایی بارةدر افراد که زمانی

 اننش دیگریگونة  به را خود کنند نمی سعی و ندا صادق هستند کسی چه اینکه بارةدر و دارند اصالت

 و اشتیاق و شور .7؛ کنجکاوند و ندمند عالقه پیرامونشان جهان و به دارند یادگیری به عشق .4؛ دهند

و  دارند خود زندگی برایمأموریتی  .5؛ ندا بین خوش .2؛ دارند کردن زندگی برای واقعی انرژی

 هر است مکنم جذاب افراد .(Burchard 2017) دیگران به کردن کمک به مند عالقه و اند ندهبخش

 به بیشتر جذابیت زیرا. برسند نظر به زیبا آن سبب به که باشندداشته  را ها ویژگی این از یک

 دوستی ایجاد برای کلیدی جذاب شخصیت دادن نشان و ظاهرشان به تا است وابسته افراد شخصیت
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 ایجاد یعی،طب ارتباط برقراری توانایی پرورش جذاب، شخصیت داشتن است. پایدار روابط داشتن و

 برای را دیگران جذب و بخشیدن الهام توانایی مطمئن خوی و خلق یک خلق و ،طبعی شوخ حس

 (.Holmes 2017) کند می جذب ها آن سمت به بیشتر را دیگران و کند می فراهم افراد

 است متفاوت مردم میان زیبایی استانداردهای رسد می نظر به تحقیقمطالعة پیشینة  با ،بنابراین

 یک فردی زیبایی های شاخص و (Kuipers 2015: 39) ددار ارتباط اجتماعی ةزمین پس با و

Fidrmuc & ) است اجتماعی های شبکه تکامل و برداری بهره برای نفوذگرایانه شخصی ویژگی

2018 Paphawasit). طبعی، شوخ خردمندی، اصالت، جمله از ر فردی زیبایی های شاخص زیرا 

 و دیگر یک با افراد متقابل روابط یتتقو به توانند می ر مثبت تفکر ،نفس ادبهاعتم ،کردن گوش خوب

 ارتباطی های شبکه گیری شکل به و کنند کمک افراد های ارزش و اهداف از مشترک بینش ایجاد

 نشان شناسی روان و اقتصاد در مطالعات از بسیاری که طور همان شوند.منجر  افراد بین قوی

 کمتری جذابیت که هستند افرادی از تر موفق اقتصادی و اجتماعی نظر از ذابج افراد اند، داده

 Hamermesh & Abrevaya) کنند می رفتار بهتر دیگران با خود زندگی ةچرخ طول در و دارند

2013; Kwan & Trautner 2009; Mobius & Rosenblat 2006: 229). ترتیب این به 

توسعة  جهت در اجتماعی سرمایة بعد سه هر بر اثرگذاری با توانند می فردی زیبایی های شاخص

 زیبایی های شاخص تحقیق، پیشینة مرور با حاضر، پژوهش در بنابراین، باشند. سهیم جامعه در آن

 در که فردی، زیبایی های شاخص بندیرتبه با شد تالش و شد شناسایی اجتماعی سرمایة و فردی

 .کند پیدا کاهش حقیقاتیت شکاف مؤثرند، اجتماعی سرمایة گسترش

 پژوهشپیشینة 

 شکل :اجتماعی سرمایة و زیبایی» عنوان تحت ،خود پژوهش در (4193) و گالدستون 9اکونر

 جذابیت با افراد به نسبت دارند بیشتری جذابیت که افرادی دریافتند ،«اجتماعی های شبکه جذاب

 اجتماعی های شبکه و گیرند می قرار اجتماعی های شبکه در سودآورتری های موقعیت در کمتر

 کنند. می ایجاد تری قوی

                                                                                                                                                    
1. O’Connor 



   044   ... های زیبایی فردی مؤثر در گسترش سرمایة اجتماعی بندی شاخص وابط و اولویتتحلیل ر

 و اقتصادی رشد عامل یک عنوان به زیبایی» خود، با نام پژوهش در (4193)و مورتی  9باگیو

 نوآوری و فرهنگ اینکه برای اعالم کردند ودادند  پیوند نوآوری و خالقیت با را زیبایی، «اجتماعی

 ها دولت است الزم برگردانیم، جهان به ها کارانجام دادن  بخو و خوب کارهای دادن انجام اب را

 ،اجتماعی ةدهند مرتبط عوامل بر و بگیرند نظر در را اجتماعی های سرمایه وجود و خالق محیط

 کنند.تأکید  ،همبستگی و فرهنگی های فعالیت در همکاری مانند

 ،ذهنی یا است عینی زیبایی آیا هاینک بارةدر، «زیبایی» عنوان با ای مقاله در (،4192) 4سارتول

 آن در که است وضعیتی است ارزشمند آنچه و کند می درک متفاوت را زیبایی یذهن هر اعالم کرد

 و زیبا ءشی از ویژگی دو هر شامل است ممکن زیبایی ارزش .درگیرند ،دو هر ،فرد ةتجرب و جسم

 باشد. تجربه لذت

 چهره: ادراک اجتماعی شناختی ن روا» عنوان تتح پژوهشی در (،4113)و مونتپار  7زبرویتس

 هدایت در چهره های ویژگی از برخی زیرا ؛است مهم ظاهر کردند، اعالم «دارد اهمیت ظاهر چرا

 افراد اجتماعی تعامالت در تواند می ها ویژگی آن از اثر یک حتی که مفیدند قدر آن انطباقی رفتار

 بهتری اجتماعی تتعامال جذاب افراد دریافتند ،افرادچهرة  حاالت بررسی با ،ها آن باشد.مؤثر 

 عنوان با پژوهشی در (،4111) و رسنبلت 2موبیوس کنند. می جذب را یبهتر های فرصت و دارند

 ،همچنین است. ارتباط در اجتماعی های مهارت با زیبایی ندداد نشان، «؟دارد اهمیت زیبایی چرا»

 ابعاد در زیبا افراد داد نشان (9114) 1فینگلد و (4119) شناهمکار و 5اگلی تجربی های یافته

 هوش ذهنی، سالمت تواضع، تسلط، بودن، اجتماعی ،شخصیتی صفات دارند: برتری مختلف

 و هوش برای و ضعیف شخصیت معیارهای برای میانی ارتباط ینا .اجتماعی های مهارت ،ذهنی

 است. تر قوی اجتماعی های مهارت

                                                                                                                                                    
1. Baggio 

2. Sartwell 
3. Zebrowitz 

4. Mobius 

5. Eagly 

6. Feingold 
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 تحقیق روش

 آن در زیادی عوامل زیرا .است پیچیده کار یک آن توسعة بر مؤثر عوامل و اجتماعی ةسرمای بررسی

 -ANP ترکیبی رویکرد از استفاده پژوهش این دادن انجام از اصلی هدف اینکه به نظر .دارند دخالت

DEMATEL توسعة  درمؤثر  فردی زیبایی های مؤلفه معلولی و یعلّ روابط بررسی جهت فازی

 در هدف نظر از حاضر پژوهش گفت توان می ،است عوامل این بندی اولویت و اعیاجتم سرمایة

 و ای کتابخانه مطالعات از پژوهش این در اینکه به توجه با و است کاربردی های پژوهش حیطة

 روش و ماهیت اساس بر حاضر پژوهش گفت توان می ،است شده استفاده ،پرسشنامه نظیر ،میدانی

 Saaty) است نفر 95 تا 5 از متشکل معموالً خبرگان گروه .است یمایشیپ ر توصیفی پژوهش یک

 اعضای از نفر 91 از متشکل تحقیق، هدف به توجه با ،خبرگان کمیتة پژوهش این در که (86 :2008

 ،اجتماعی سرمایةزمینة  در تحقیق و مطالعه سالپانزده  حداقلسابقة  با ،شیراز دانشگاه علمی هیئت

 ایبر شد شتال ،نخست گام در شدند. انتخاب برفی گلوله صورت  به و هدفمند وةشی به کهبودند 

 ینا در که دشو دستناا مقاالتی به اجتماعی سرمایةتوسعة  درمؤثر  فردی زیبایی های مؤلفه اجستخرا

 .اند کرده تأکید ها بر آن خبرگان که شدند مطالعه وارد ملیاعو ،سساا ینا بر .اند هشد تهیه زهحو

 اولپرسشنامة  .شدند  آوری جمع تحقیق روش اساس بر شده تهیه پرسشنامة دو از استفاده با ها داده

 کند می بررسی را هم بر زیرمعیارها اثرپذیری و اثرگذاری میزان کهاست  فازی دیمتل تکنیک بر مبتنی

 بر دیگر یک بر عوامل این از یک هر تأثیر بارةدر را خود نظر شد خواسته دهندگان پاسخ از آن در و

 کنند. اعالم ،(Tüysüz & Özdemir 2017: 259) 9 جدول مانند ،زبانی متغیر یک اساس

 فازی DEMATEL روش در متناظر کالمی عبارات و فازی طیف .1 جدول

 زبانی عبارات مثلثی فازی اعداد قطعی معادل
 تأثیر بدون (1 و 1 و45/1) 1
 کم خیلی تأثیر (1 و45/1 و5/1) 9
 کم تأثیر (45/1 و5/1 و35/1) 4
 زیاد تأثیر (5/1 و35/1 و 9) 7
 زیاد خیلی تأثیر (35/1 و 9 و 9) 2
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 میزان شود، می محسوب ابزار فنی های ویژگی از که ،گیری اندازه ابزار پایایی تعیین برای

 ات نخبرگا نظر هدد می ننشا میزان ینا .شد محاسبه ای شبکه تحلیل و دیمتل های روش ناسازگاری

 برای دیمتل ناسازگاری میزان اعتماد قابلیت آزمون .است دهبو چهریکپا و منطقی انمیز چه

 درصد 5 از کمتر دیمتل ناسازگاری میزان اگر ،کلی حالت در .بود درصد 13/1 حاضر پژوهش

 زیبایی های لفهؤم ةشبک بعد، ةمرحل در (.Chiu et al 2013: 52) است قبول قابل ناسازگاری باشد

 مقایسات ةپرسشنام از عوامل بندی رتبه منظور  به و ترسیم اجتماعی سرمایةة توسع در ثرؤم فردی

 با را خود نظر شد خواسته دهندگان پاسخ از آن در و شد استفاده ای شبکه تحلیل روش زوجی

 4 جدول مانند ،زبانی متغیر یک اساس بر عوامل از یک هر برتری تعیین و زوجیة مقایس

(259 :2017 üysüzT & Özdemir)، کنند. اعالم  

 فازی ANP روش در متناظر کالمی عبارات و فازی طیف. 2 جدول

 قطعی معادل مثلثی فازی اعداد زبانی عبارات

 9 (2 ,1 ,1) برابر ترجیح

 4 (3 ,2 ,1) متوسط تا کم ترجیح

 7 (4 ,3 ,2) متوسط ترجیح

 2 (5 ,4 ,3) زیاد تا متوسط ترجیح

 5 (6 ,5 ,4) زیاد ترجیح

 1 (7 ,6 ,5) زیاد خیلی تا زیاد ترجیح

 3 (8 ,7 ,6) زیاد خیلی ترجیح

 3 ((9 ,8 ,7 زیاد کامالً تا زیاد خیلی ترجیح

 1 (9 ,9 ,8) زیاد کامالً ترجیح

 

 از یک هر برای ناسازگاری میزان ،زوجی مقایسات ةپرسشنام اعتماد قابلیت آزمون برای

 باشد 9/1 از کمتر ناسازگاری میزان اگر ،کلی حالت در .شد اسبهمح زوجی مقایسات های ماتریس

 نظر به ضروری قضاوت در بازنگری ،صورت این غیر در .است قبول قابل نسبتاً ناسازگاری

 که بود9/1 از کمتر حاضر تحقیق های ماتریس همة برای میزان این (.Saaty 2008: 88) رسد می

 و فردی زیباییة حوز در ای کتابخانهة مطالع به توجه با .است نتایج بودن اعتماد قابل ةدهند نشان
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 و شده شناسایی عوامل ،زمینه این در نظر صاحباستادان  با مشورت همچنین و اجتماعی سرمایة

 شد. تأیید گیری اندازه ابزار محتوایی روایی

 مطالعات اساس بر اجتماعی سرمایة گسترش در مؤثر فردی زیبایی های لفهؤم حاضر ةمطالع در

 گروه دو در ها مؤلفه این گرفت. قرار نظر مد خبرگان ییدأت مورد عوامل و شد شناسایی ای کتابخانه

 درکه  شدند بندی طبقه (دوازدهم تا هفتم های مؤلفه) پنهان و (ششم تا اول های مؤلفه) آشکار

 .آمده است 7 جدول

 اجتماعی مایةسر گسترش در مؤثر فردی زیبایی عوامل بندی تقسیم .3 جدول

 منبع زیرمعیار اختصاری عالمت معیار

دی
فر

ی 
بای

 زی
کار

آش
ل 

وام
ع

 

C1 (توازن بدن، شکل چهره،) فیزیکی زیبایی 

(2008 Montepare & Zebrowitz،) (Langmeyer & 

Shank 1994)، (1992 al et Solomon)، ( & O’Connor

2018 Gladstone( ،)2014 Sartwell) 

C2 
 به کردن کمک به مند قهعال بودن، بخشنده

 دیگران
(1994 Shank & Langmeyer) و (Burchard2017) 

C3 بودن( خوبشنوندة ) دادن گوش (Holmes 2017) 

C4 طبعی شوخ حس داشتن (Holmes 2017) و (Burchard 2017) 

C5 زدن لبخند (Holmes 2017) و (Burchard 2017) 

C6 کردن صحبت صادقانه (Holmes 2017) و (Burchard 2017) 
دی

فر
ی 

بای
 زی

ان
پنه

ل 
وام

ع
 

C7 
 بودن بد و خوب کننده )بیان ها ارزش به توجه

 فرد( یک برای چیز هر
(1994 Shank & Langmeyer) و (2001 Eagly) 

C8 نو( )فکر بودن خالق (2017 Holmes) و (2018 Moretti & Baggio) 

C9 بینی( )خوش مثبت تفکر (2006 tRosenbla & Mobius) و (2017 Burchard) 

C10 باال نفس اعتمادبه (2006 Rosenblat & Mobius) و (2017 Holmes) 

C11 یادگیری به عشق (Burchard 2017) 

C12 
 در صادق و خود اصل نکردن پنهان) اصالت

 هستند( آنچه
(2017 Burchard) و (1992 Feingold) 

 

 .دش تعیین شده شناسایی عوامل میان درونی روابط ازیف دیمتل تکنیک از استفاده با بنابراین

 شد. مشخص ها آن اهمیت و محاسبه عوامل وزن فازی، ای شبکه تحلیل فرایند از استفاده با ،سپس
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 فازی دیمتل تکنیک

 و اجتماعی موضوعات در معلولی و یعلّ روابط تحلیل برای مناسب یرویکرد دیمتل تکنیک

 هدف وکردند  ارائه 9134 سال درو فونتال  9گابوس که (Kiakojuri 2014: 1989) است مدیریتی

 به دیمتل تکنیک (.Zhou et al 2011: 246) است عوامل میان یعلّ روابط الگوی شناسایی آن

 عوامل مراتبی سلسله ساختار ها، گراف تئوری از استفاده با پیچیده عوامل سیستماتیک ساختاردهی

 شدت و پردازد می معلولی و علت های گروه قالب در عناصر متقابل اثرپذیری و اثرگذاری و ،موجود

 در را گیرنده تصمیم ترتیب این به. کند می معین عددی امتیاز صورت به را ها آن اهمیت و روابط اثر

 .(Li & Tzeng 2009: 24; Liu et al 2015: 14) دهد می قرار روابط درک از تری مناسب شرایط

 و مفاهیم است قادر کهکرد  مطرح 9115 سال در زاده یلطف بار ینتنخس یزن را فازی طقمن مفهوم

 استنتاج، استدالل، برای را زمینه و درآورد ریاضی شکل به را مبهم و نادقیق های سیستم و ها متغیر

 (.Zadeh 1965: 340) کند فراهم نامطمئن شرایط در گیری تصمیم و ،کنترل

 سرمایة گسترش بر مؤثر فردی زیبایی های شاخص بین لیمعلو و یعلّ روابط تعیین منظور به

و  7یه که ،(4113) شهمکاران و 4یی ر  چن مدل بر مبتنی فازی دیمتل محاسباتی های امگ اجتماعی

 (.Huang & Yeh 2014: 162) استده مآ ادامه در ،اند گرفته بهره آن از (4192)هوانگ 

 فازی زبانی یاسمق تعیین و ارزیابی معیارهای تعریف اول: گام

 ابهام بهتر دادن نشان برای فازی زبانی مقیاس و شود می نهاده بنا ارزیابی معیارهای اول، گام در

 شد. ارائه 9 جدول در آن متناظر مثلثی فازی اعداد و زبانی مقیاس .شود می تعیین انسانی های ارزیابی

 مستقیم ةرابط ماتریس تعیین دوم: گام

 C = {Ci | i = 1, 2, . . . , n} شده داده نشان معیارهای بین ةرابط گیری زهاندا برایدر گام دوم، 

 جدول در شده ارائه زبانی مقیاس نظر از را زوجی های مقایسه شد خواسته متخصصان از گروهی از

 اصطالح چند همراه «تأثیر» کالمی متغیر انسان قضاوت ابهام با مواجهه برای و ددهن انجام 9

 ةرابط ةاولی ماتریس شد. استفاده ر عدم ،کم خیلی کم، زیاد، زیاد، خیلی جمله از ر دیگر کالمی

                                                                                                                                                    
1. Gabus 

2. Chen-Yi 

3. Yeh 
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 مثلثی فازی اعداد  آن در که آمد دسته ب 9 جدول طبق Z فازی مستقیم

 شوند. می گرفته نظر در (0,0,0) فازی عدد صورت هب  که  و هستند

 خبرگاندیدگاه  از فتنگر میانگین سوم: گام

 در مؤثر فردی زیبایی های شاخص بین روابط بارةدر گیرنده تصمیم نفر 91 تعداد در گام سوم،

 شده تشکیل  ,…, ماتریس 91 تعداد ،رو ازین. اند داده نظر اجتماعی سرمایة گسترش

 شود. می گرفته حسابی میانگین ها آن از 9رابطة  طبق خبرگان ةهم نظر گرفتن نظر در برای است.

(9)  

 ،9 ةخبر زوجی ةمقایس ماتریس ترتیب به ، ،...  ،  و خبرگان تعداد pرابطه  این در

 دهند. می تشکیل مثلثی فازی اعداد را آن های درایه که است ماتریسی Z و p ةخبر تا ،4 ةخبر

 اخذشده های دیدگاه اعتبار از اطمینان برای میانگین ماتریس ةمحاسب از سپ است گفتنی

 (.Wang & Tzeng 2012) شد محاسبه ها دیدگاه ناسازگاری ضریب

 خبرگاندیدگاه  فازی میانگین ماتریس کردن نرماالیز چهارم: گام

به وسیله  خطی مقیاس ،مقایسه قابل های مقیاس به معیار های مقیاس تبدیل برایدر گام چهارم، 

 7رابطة  و 4رابطة  از آمده دست به ماتریس کردن نرماالیز برای شود. می تبدیل سازی نرمال فرمول

 .آمد دست به شود، می نامیده استانداردشده مستقیم روابط فازی ماتریس که ،X ماتریس و شد استفاده

(4) 
 

(7)  

 

 

 (T) کل روابط فازی ماتریس آوردن دست به پنجم: گام
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 که  ماتریس سه  به توجه بادر گام پنجم، 

 های درایه مقادیرهمة  که ترتیب این به شد. تشکیل است شده استخراج X ماتریس از هایشان درایه

 در که است X ماتریس در l مقادیرهمة  شامل ترتیب به های ماتریس

 است. شده ادهد نشان 2رابطة 

(2)   ،   ،  

 داریم:است   اینکه به توجه با

(5) 

 

 

 

 را ها آن های درایههستند که  n های ماتریس  و  ، و یکه ماتریس I روابط این در

 ،بنابراین دهند. می تشکیل X ماتریس مثلثی فازی اعداد باالیی عدد ،میانی عدد پایین، عدد ترتیب به

 آید. می دست به مثلثی فازی اعداد صورت به T ماتریس های درایه مقادیرهمة  ،5رابطة  طبق

 ها ستون و سطرها مجموع ةمحاسب ششم: گام

 استفاده با T فازی کلی ةرابط ماتریس ها، ونست و سطرها مجموع ةمحاسب از قبل در گام ششم،

 .شود می دفازی 1ة رابط از

(1) =  

 T کلی ةرابط ماتریس در R و D صورت به جداگانه طور به ها ستون و سطرها مجموع ،سپس

 آید. می دست به 3رابطة  طبق T ماتریس در عنصر هر برای ستون و سطر مجموع .گیرند می شکل

(3)  
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 نتایج تحلیل هفتم: گام

 میزان ترتیب به که را، D-R و D+R مقادیر توان می R و D آوردن دست به بادر گام هفتم، 

 مثبت   اگر آورد. دست به دهند، می نشان را ها معیار بینرابطة  و ها شاخص اهمیت

 است. اثرپذیر مربوطه معیار ،باشد فیمن  اگر و اثرگذار مربوطه معیار ،باشد

 معلولی و علت نمودار ترسیم هشتم: گام

 شود. می ترسیم معلولی و علت نمودار دیگر یک بر ها شاخص اثر بهتر درک برایدر گام هشتم، 

 ها X محور یعلّ نمودار در کرد. استفاده D-R و D+R دفازی مقادیر از باید یعلّ نمودار رسم برای

 در را معیار آن اهمیت و وزن واست  مثبت همیشه آن مقادیر که است  شامل

 گذارتأثیر عامل ،باشد مثبت اگر که است  شامل ها Y محور. دهد می نشان سیستم

 است. )معلول( قطعی پذیرتأثیر صورت این غیر در واست  )علت( قطعی

 فازی ANP تکنیک

ANP بسط فازی ANP برای زوجی های مقایسه با فازی های مجموعه آن در که است قطعی 

 ANP گوناگون های روش .شوند می ترکیب اولویت و انسان قضاوت در قطعیت عدم سازی مدل

 :Buckley 1985: 234; Chang 1996) اند کرده پیشنهاد مختلف محققان که دارد وجود فازی

650; Mikhailov & Singh 2003: 34; Yu & Cheng 2007: 1429.) از استفاده با ها روش این 

 انتخاب برای اصولی رویکردهای مراتبی سلسله ساختار تحلیل و فازی ةمجموع ةنظری مفاهیم

 از ها اولویت استخراج در عمده طور به که (؛Tüysüz & Özdemir :2017 261)اند گزینه

 (.al et Tolga 13:20 735) دیگرند یک از متفاوت فازی زوجی ةمقایس های ماتریس

 استفاده زوجی اتمقایس های اولویت استخراج برای (9135) 9باکلی روش از مطالعه این در

 هئارا حلهمرچند  در (9135) باکلی رویکرد اساس بر فازی ANP روش برای محاسبه روش شد.

 .(Buckley 1985: 234) است شده

 :است شده تشکیل بخشچهار  از فازی ANP تصمیم

 m . . . ,2 ,1 = i( Ai,( ها گزینه .9

                                                                                                                                                    
1. Buckley 
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 n , . . . ,2 ,1 = j ( Cj( ارزیابی معیارهایة مجموع .4

 معیارها از یک هر نسبی اهمیت بارةدر یزبان قضاوت یک .7

 wn , . . . ,2,w1w( = w( دهی وزن بردار یک .2

 لهئمس ساختار و مدل ساخت اول: گام

 .گیرد می شکل روابط همة و زیرمعیارها و معیارها همة از متشکل ANPة شبک اول، گام در

 فازی زوجی اتمقایس ماتریس ارزیابی و ساخت دوم: گام

 اعداد حاوی که زوجی ةمقایس های ماتریس ،ANPشبکة  ریزی پایه از پسدر گام دوم، 

 به نسبت معیارها مقایسات های ماتریس و شوند می ایجاد اند هآمد دسته ب پرسشنامه از و اند فازی

 که عناصری شوند. می تشکیل اصلی معیارهای به نسبت ها زیرمعیار مقایسات های ماتریس و هدف

 اصطالحات از استفاده با زوجی ةمقایس هر ند.ا خوشه یک در معموالً شوند زوجی ةمقایس باید

  صورت به مثلثی فازی عدد یک با زبانی عبارت هر .شود می انجام زبانی

 معکوس صورت به منفی قضاوت (،9135) باکلی روش در .شود می داده نشان 4 جدول طبق

میزان  است الزم زوجی، مقایسات ماتریس تشکیل از بعد .شود می تلقی فازی اعداد مثبت قضاوت

 وجود ناسازگاریمیزان  یک فازی ANPة پرسشنام هر برای شود. محاسبه ماتریس هر ناسازگاری

 9گوگوس روش از ،سازگاریة محاسب منظور به ،حاضر پژوهش رد شود. کمتر 9/1 از باید که دارد

 (.Gogus & Boucher 1998: 137) شد استفاده بوچر و

 ویژه( )بردار معیارها وزنة محاسب و خبرگاندیدگاه  از گرفتن میانگین سوم: گام

 هندسی میانگین دهندگان پاسخ زوجی مقایسات از خبرگان،دیدگاه  تجمیع جهتدر گام سوم، 

 شود. می محاسبه معیار هر وزن 1 و 3ة رابط طبق و شود می فتهگر

(3)  

(1) 

 
                                                                                                                                                    
1. Gogus 
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  و j معیار به نسبت i معیار فازیة مقایس هندسی میانگین با است برابر  ،3ة رابط در

 برابر  ،1ة رابط در نهایت در و امi سطر هندسی میانگین با است برابر و است فازی عددی

 ام.i معیار وزن یا فازی اولویت با است

 قطعی ارزش به فازی ارزش تبدیل چهارم: گام

 است الزم شوند، می هئارا فازی اعداد منزلة به فازی اولویت مقادیر که آنجا زادر گام چهارم، 

 موجود کردن دفازی برای مختلفی های روش .کنیم تبدیل قطعی مقادیر به را فازی مقادیر این

 .شد استفاده (al et Tolga 2013: 737) 91ة رابط طبق ناحیه مرکز روش از اینجا در .است

(91) 

 
 است.  عدد مثلثی فازی میانگین مقدار ةدهند نشان )X ،91ة رابط در

 سوپرماتریس تشکیل پنجم: گام

 در قطعی مقادیر زیرمعیارها، و معیارها نوز فازی های ارزش کردن دفازی از پسدر گام پنجم، 

 آن بخش هر که است شده تقسیم ماتریس یک سوپرماتریس این گیرند. می قرار سوپرماتریس

 هدف، دادن قرار با سوپرماتریس .است سیستم در خوشه یا مؤلفه دو بین ةرابط ةدهند نشان

Uygun ) گیرد می شکل ماتریس های ستون و هاسطر در ها گزینه و ،معیارهازیر اصلی، معیارهای

142 :2015 al et.) 

 سوپرماتریس سازی نرمال ششم: گام

 و شود می اعمال ستون سازی نرمال باشد، تصادفی باید ماتریس این که آنجا ازدر گام ششم، 

 بر سوپرماتریسة درای هر که است صورت بدین سازی نرمال .آید می دسته ب وزنی سوپرماتریس

 .شود می تقسیم همربوط ستون مجموع

 معیارها نهایی وزن و حدی سوپرماتریس هفتم: گام

 در. شود می حاصل ،وزنی سوپرماتریس رساندن توان به با ،محدودکننده سوپرماتریس در گام هفتم،

 این مقادیر .شوند یکسان ها ستون ةهم و شود همگرا تا رسد می توان به قدر آن وزنی سوپرماتریس واقع
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 به توجه با زیرمعیارها نهایت، در .هستند تصمیم ةشبک عناصر نهایی مقادیر یا نظر مورد حد ماتریس

 .(al et Tolga 2013: 738) شوند می بندی رتبه هدف به نسبت ها آن اولویت اهمیت

 تحقیق های یافته
 فازی دیمتل تکنیک های یافته

 است. شده ارائه T دفازی ماتریس 2 جدول در

 ارائه شده است. D-Rو  D+Rو همچنین مقادیر  Rو  D مقادیر 5در جدول 

شود. برای این  دیگر نمودار علت و معلولی ترسیم می ها بر یک برای درک بهتر اثر شاخص

شود تا روابط با آثار کم را فیلتر کند. برای محاسبة حد  منظور، ابتدا مقدار حد آستانه مشخص می

شود و میانگین اعداد حد  شده میانگین گرفته می آستانه، از همة مقادیر ماتریس ارتباط کامل قطعی

، که مقدارشان بیشتر Tشود. به این ترتیب، رابطة علّی همة مقادیر ماتریس  آستانه در نظر گرفته می

شود که مقدار  شوند. به بیان دیگر، فقط آثاری نمایش داده می از حد آستانه است، در نظر گرفته می

 923/1نه بیشتر باشد. در پژوهش حاضر، مقدار حد آستانه برابر با از حد آستا Tها در ماتریس  آن

 نشان داده شده است. 9در شکل  معلولی و علت نموداربه دست آمد. 

 دیمتل روش نهایی ماتریس .4 جدول

C12 C11 C10 C9 C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 عوامل 

135/1 111/1 951/1 133/1 13/1 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 13/1 133/1 C1 
94/1 942/1 934/1 959/1 943/1 997/1 92/1 912/1 99/1 911/1 99/1 979/1 C2 
971/1 93/1 492/1 427/1 932/1 925/1 921/1 921/1 923/1 92/1 4/1 919/1 C3 
947/1 947/1 93/1 914/1 921/1 913/1 94/1 951/1 914/1 927/1 921/1 415/1 C4 
911/1 99/1 932/1 937/1 941/1 914/1 911/1 113/1 931/1 973/1 921/1 417/1 C5 
911/1 992/1 919/1 941/1 993/1 923/1 913/1 912/1 911/1 913/1 914/1 932/1 C6 
933/1 935/1 473/1 413/1 919/1 947/1 913/1 951/1 925/1 499/1 414/1 427/1 C7 
941/1 932/1 477/1 953/1 992/1 911/1 911/1 913/1 993/1 911/1 97/1 953/1 C8 
914/1 932/1 421/1 923/1 934/1 912/1 953/1 913/1 93/1 939/1 935/1 427/1 C9 
955/1 953/1 955/1 497/1 932/1 949/1 941/1 947/1 994/1 95/1 952/1 939/1 C10 
974/1 997/1 913/1 914/1 915/1 977/1 943/1 949/1 99/1 413/1 941/1 929/1 C11 
992/1 991/1 913/1 973/1 943/1 951/1 915/1 933/1 941/1 951/1 955/1 934/1 C12 
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 D, R, D+R, D-R مقادیر .5 جدول

 D-R D+R R D عوامل

C1 175/1 131/4 142/7 - 952/9 فیزیکی زیبایی 

C2 534/9 331/9 739/7 -413/1 بودن بخشنده 

C3 173/4 14/9 153/7 993/1 دادن گوش 

C4 397/9 515/9 493/7 413/1 عیطب شوخ حس داشتن 

C5 131/9 579/9 493/7 955/1 زدن لبخند 

C6 393/9 513/9 753/7 959/1 کردن صحبت صادقانه 

C7 453/4 23/9 373/7 333/1 ها ارزش به توجه 

C8 113/9 371/9 271/7 -124/1 بودن خالق 

C9 417/4 13/9 937/2 447/1 مثبت تفکر 

C10 375/9 711/4 412/2 -572/1 باال نفس اعتمادبه 

C11 313/9 12/9 213/7 943/1 یادگیری به عشق 

C12 391/9 124/9 219/7 933/1 اصالت 

  
 معیارها معلولی و علت نمودار .1 شکل
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 فازی ANP تکنیک های یافته

 تحلیل مدل ،اجتماعی سرمایة گسترش در مؤثر فردی زیبایی عوامل بندی تقسیم به توجه با

 شد. ارائه 4 شکل رد ای شبکه

 ارائه شده است. 1 جدول در هدف به نسبت معیارها قطعی وزن

ها نسبت به هدف و  وزن نهایی زیرمعیار همچنینو  معیارها به نسبت زیرمعیارها قطعی وزن

 ارائه شده است.  3ها در جدول  رتبة آن

 
 ای شبکه تحلیل مدل .2 شکل

 هدف سطح به نسبت معیارها سطح وزن .6 جدول

 هدف

 معیار
 اجتماعی سرمایة گسترش

 225/1 فردی زیبایی آشکار عوامل

 555/1 فردی زیبایی پنهان عوامل

 

C10 C11 

C7 
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 معیارها نهاییة رتب و نهایی وزن .7 جدول

 معیار
 عالمت

 اختصاری
 زیرمعیار

 در وزن

 خوشه
 نهاییرتبة  نهایی وزن خوشه در رتبه

 آشکار عوامل

  فردی زیبایی

 

C1 94 000/0 5 770/0 فیزیکی زیبایی 

C2 3 000/0 7 601/0 بودن بخشنده 

C3 9 672/0 4 222/0 دادن گوش 

C4 1 006/0 2 607/0 طبعی شوخ 

C5 3 000/0 1 012/0 زدن لبخند 

C6 5 600/0 9 07/0 کردن صحبت صادقانه 

 پنهان عوامل

 فردی زیبایی

 

C7 7 660/0 9 21/0 ها ارزش به توجه 

C8 99 000/0 1 06/0 بودن خالق 

C9 4 612/0 2 62/0 مثبت تفکر 

C10 1 076/0 7 26/0 باال نفس اعتمادبه 

C11 91 007/0 5 66/0 یادگیری به عشق 

C12 2 601/0 4 20/0 اصالت 

 پیشنهاد و نتیجه

 سرمایة گسترش در مؤثر فردی زیبایی های شاخص بندی رتبه و شناسایی هدف با حاضر، پژوهش

 نیز اجتماعی روابط فردی، روابط کنار در ،افرادة هم گرفت. انجام شیراز دانشگاه در ،اجتماعی

 در مثبت رفتارهایة نتیج افراد بین معقول روابط باشند. موفق روابط این در اند مایل و دارند

 وجوده ب زمانی اجتماعی سرمایة دیگر، عبارت به هاست. آن اجتماعی سرمایة و ها انسان تعامالت

 نیز ها سازمان سطوح بین حتی و ،ها گروه ،افراد بین بستان و بده روابط ةشبک نوع یک هک آید می

  یافته تعمیم صورته ب اجتماعی مشارکت و انسجام و اعتماد روابط نوع این ةنتیج در شود. ایجاد

 زا فردی زیبایی و است اثرگذار افراد اجتماعی روابط بر متعددی عوامل .شود می ایجاد جامعه در

 .دارد روابط این در بسزایی نقش کهاست  عواملی جمله

 نتایج ،اجتماعی سرمایةة توسع در مؤثر فردی زیبایی های شاخص شناسایی از پس ،اول گام در

 عوامل کهبود  آن از حاکی (1 )جدول هدف به نسبت معیارها وزن فازی، ANP تکنیک از حاصل
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 با مطابق که مؤثرترند اجتماعی سرمایة گسترش در آن آشکار عوامل به نسبت فردی زیبایی پنهان

 زیباییفقط  فردی زیبایی (4193) 7بارچارد و ،(9112) و شانک 4النگمیر (،9114) 9سولومون نتایج

 و مدیران بهبنابراین،  است. مؤثر فرد یک رسیدن نظر به زیبا در متعددی عوامل و نیست فیزیکی

 روابط ایجاد و خود اجتماعی سرمایة گسترش برای شود می توصیه دانشگاهیة جامع در افراد

 کنند. تمرکز بیشتر فردی زیبایی پنهان عوامل بر اعتماد بر ینمبت و پایدار

 داد نشان (5 جدول) فردی زیبایی های اخصش میان متقابل روابط تحلیل از حاصل نتایج

 است. شاخص ترینگذارتأثیر 333/1 اثرگذاریة درج و 373/7 اهمیتة درج با ها ارزش شاخص

 ست.ها شاخص سایر از بیشتر شاخص این گذاری(تأثیر) یعلّ تأثیر که معناست بدین این

 و باشیم انسانی چگونه خواهیم می اینکه بر اساس هستند ما قلبی عمیق تمایل ها ارزش

 وهستند  ها انسان رفتار ةکنند تعیین ها ارزش ؟کنیم برقرار ارتباط چگونه دنیا و افراد با خواهیم می

 تصمیم هایشان ارزش به توجه با افراد. گیرد می شکل آنان های ارزش مبنای بر افراد زندگی

 با مطابق که دارند را خوشبختی و رضایت احساس بیشترین زمانی و کنند می اقدامو  گیرند می

 قوی باطیارت های شبکه ایجاد برای افراد شود می پیشنهاد ،ترتیب یندب .کنند زندگی هایشان ارزش

 را شبکه درون افراد تأیید مورد های ارزش کنند سعی و توجه شبکه درون افراد های ارزش به

 سبب خود وجود در مطلوب های ارزش ساختن نهادینه با توانند می نیز مدیران د.بشمارن محترم

 شوند. خود کاری محیط در قوی ارتباطاتی ایجاد

 نشان (5جدول ) فردی زیبایی های شاخص میان ابلمتق روابط تحلیل از حاصل نتایج ،همچنین

 پذیرترینتأثیر -952/9 پذیریتأثیرة درج و 142/7 اهمیتة درج با فیزیکی زیبایی شاخص داد

 سایر از بیشتر و ستها شاخص سایر از کمتر شاخص این یعلّ تأثیر که معنا بدین .است شاخص

 از برخی بر یعنی اند؛ گرفته قرار حالت دو این بین ها شاخص سایر پذیرد. می تأثیر ها شاخص

 پذیرند. می تأثیر دیگر برخی از و گذارند می تأثیر ها شاخص

 (933/1) دادن گوش شاخص که است آن از حاکی ANPشبکة  تحلیل از حاصل نتایج

                                                                                                                                                    
1. Solomon 

2. Langmeyer 

3. Burchard 



044     ،9311 پاییز، 3، شمارة 7دورة مدیریت سرمایة اجتماعی 

 افراد اجتماعی سرمایة گسترشبر  را تأثیر بیشترینبنابراین،  د.دار ANPشبکة  در را وزن بیشترین

 اجتماعی روابط در بودن خوبشنوندة  تأثیر اهمیت به نیز (4193) 9هولمز که طور همان ذارد.گ می

 دیگران با قوی جتماعیا روابطخواهد بود  قادر باشد، خوبی ةشنوند فرد اگر، است کرده اشاره

 را خود اجتماعی سرمایة ترتیب این بهو  کند جلب را مقابل طرف اعتماد و توجه و کند برقرار

 سوست. هم (4193) هولمز های یافته با پژوهش این نتایجبنابراین،  دهد. ترشگس

 اجتماعی سرمایة گسترشبر  را تأثیر بیشترین (913/1) مثبت تفکر دادن، گوش از بعد داد، نشان نتایج

 بر مبنی ،(4193) بارچارد و (4111)و روسنبلت  4موبیوس پژوهش های یافته با تقریباً که ؛گذارد می افراد

 اثرگذار افراد ای حرفه و شخصی زندگی بر روحی حاالت .همسوست ،اجتماعی روابط در مثبت تفکر

 ؛است بیرونی وقایع به ها آن دیدگاه نوع و تفسیر کند می مشخص را ها انسان زندگی ةنحو آنچه زیرا .است

 شدت به را افراد خصیش و اجتماعیو  کاری زندگی دستاوردهای مثبت تفکربنابراین،  وقایع. آن خود نه

 شد. خواهد افراد اجتماعی سرمایة گسترش سبب و دهد می قرار تأثیر تحت

 ها ارزش اجتماعی سرمایة گسترش در مؤثر فردی زیبایی های شاخص میان داد نشان نتایج

 اهمیت نیز (4119) 7ایگلی و (9112) شانک و النگمیر پژوهش .دندار قرار سومة رتب در (995/1)

 و النگمیر های یافته با حاضر پژوهش نتایجبنابراین،  .اند را نشان داده فردی زیبایی در ها ارزش

 سوست. هم ،(4119) ایگلی و (9112) شانک

ة عالق مورد های ارزش جامعه افرادهمة  دارد. نام ارزش دارد اهمیت فرد یک برای آنچه هر

 و ،عدالت بشردوستی، صلح، احترام، انندم هایی ارزش؛ گذارند می نمایش به رفتارهایشان با را خود

 های شبکه توانند می کنند نهادینه خود وجود در را ها ارزش این افراد که زمانی مردم. به خدمت

 دهند. گسترش را خود اجتماعی سرمایة و باشند داشته قوی اجتماعی

 به کردن صحبت صادقانه و اصالت جمله از فردی زیبایی دیگر عوامل ،تحقیق نتایج به توجه با

 بارچارد که طور همان گرفتند. قرار پنجم و چهارمة رتب در 912/1 و 911/1 های وزن با ترتیب

 با پایدار روابط ایجاد و فرد فیزیکی غیر زیبایی در عامل دو این تأثیر و اهمیت به نیز (4193)

                                                                                                                                                    
1. Holmes 

2. Mobius 

3 . Eagly 
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هستند  اجتماعی روابط دوام و حفظ در مهم عنصر دو صداقت و اصالت ،است کرده اشاره دیگران

 تری قوی اجتماعیة شبک کنند توجه بیشتر عامل دو این به خود اجتماعی روابط در افراد چه هر و

 سوست. هم (4193) بارچارد های یافته با حاضر پژوهش نتایجبنابراین،  کنند. ایجاد توانند می را

 در باال نفس بهاعتماد اهمیت به (4193) هولمز و (4111) روسنبلت و موبیوس که طور همان

 میان از که است آن از حاکی نتایج، اند کرده اشاره موفق اجتماعی روابط ایجاد و فرد جذابیت

 نتایجبنابراین،  دارد. قرار ششمرتبة  در 139/1 وزن با باال نفس اعتمادبه عامل فردی زیبایی عوامل

 سوست. هم (4193) هولمز و (4111) روسنبلت و موبیوس های یافته با حاضر پژوهش

 نفس اعتمادبه دارد. قرار آنسایة  زیر نفس اعتمادبه که است چتری و انرژی منبع یک نفس عزت

 رشد به نفس اعتمادبه داشتن کند. قلمداد باکفایت و توانا انسانی را خود فرد که معناست این به

 افراد بیشتر .سازد می هموار فرد برای را موفقیت به رسیدن راه و کند می کمک افراد اجتماعی

 با افراد به خود اجتماعی روابط در و کنند معاشرت باال نفس اعتمادبه با افرادی با دارند تمایل

 دهند. می شکل را تری قوی اجتماعی های شبکه افراد این زیرا. کنند می بیشتری توجه نفس اعتمادبه

 عشق طبعی، شوخ سح داشتن زدن، لبخند بودن، بخشنده عوامل حاضر پژوهش های یافته طبق

 ،123/1 ،159/1 ،157/1 ،152/1 های وزن با ترتیب به فیزیکی زیبایی و ،بودن خالق یادگیری، به

 و فریدام نظر از که طور همان ؛گرفتند قرار دوازدهم تا هفتم های رتبه در 115/1 و، 125/1

 و اعتماد قابلو  نبود صمیمی و زیبایی بین شده( درک یا )واقعی ارتباط نیز (4193) 9پافاویست

 دهند می ترجیح رسند می نظر به بهتر که را افرادی کارفرمایان اینکه بر است دلیلی بودن اجتماعی

(2018 Paphawasit & Fidrmuc.) 

 عوامل این از یک هر و ندمؤثر فردی زیبایی در مختلفی عوامل داد نشان پژوهش نتایج

 اجتماعی و شغلی های موفقیت و کنند کمک تر ویق اجتماعیشبکة  ایجاد برای فرد به توانند می

 را ها آن فردی زیبایی های شاخص بر تمرکز با توانند می افرادبنابراین،  آورند. ارمغان به او برای

 اجتماعیشبکة  از دیگران با قوی و نزدیک روابط ایجاد با ترتیب یندبو  کنند نهادینه خود درون

 کنند. عمل تر موفق اجتماعی روابط در و شوند برخوردار تری قوی

                                                                                                                                                    
1. Fidrmuc & Paphawasit 
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 از یک هر در پیشرفت شدن میسر و موفقیت کسب برای مدیران شود می پیشنهاد ،نهایت در

 تقویت و (سیاسیتوسعة  ،فرهنگیتوسعة  اقتصادی،توسعة  اجتماعی،توسعة ) ای توسعه های زمینه

 کنند: توجه زیر پیشنهادهای به اجتماعی اعتماد و اجتماعی مشارکت ةروحی

 کار؛ محیط در اجتماعی تعامالت بهبود برای کارکنان نفساعتمادبه بردن باال ر

 از دیگران که ای گونه به کردن رفتار کلی طور به و ،ارتباطات در صراحت امور، در صداقتر 

 ؛باشند آگاه شود می انجام که اقداماتی

 ؛کارکنان اخالقی اقدامات و ها تصمیم از حمایتر 

 ؛شود عملکرد اعتالی موجب که رفتاری و مهارت و دانش یرییادگ به اهمیتر 

 این سازی فرهنگ طریق از کاری کم با مخالفت و جوانمردی و روح اصالت تقویتر 

 .سازمان در ها مشخصه
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 منابع

 https://article.tebyan.net/307036 تبیان اسالمی عرفان و اخالق بخش(. 9712) زهرا اجالل،

 مدیریت مطالعات ،«ها نظریه و مفاهیم: اجتماعی سرمایة»(. 9739) لی نقویمیرع ی؛مهد الوانی،

 .41ر  1 صص ،(72)1 ،تحول و بهبود

 .1 ج صدر، ةکتابخانتهران،  ،القرآن تفسیر فی العرفان أنوار(. 9711) ابوالفضل داورپناه،

 بین ةرابط رسیبر»(. 9711) اسالمی بناب رضا سید ؛علیزاده اقدام محمدباقر محمد؛ زاده، عباس

 .934ر  925صص  ،(9)9 اجتماعی، تحقیقات و مطالعات ،«اجتماعی آنومی و اجتماعی سرمایة

 ،تهران توسلی، عباس: مترجم ،آن حفظ و اجتماعی سرمایة نظم، پایان(. 9731) .ف فوکویاما،

 .ایرانیان ةجامع
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