ًمص سشهایِ اجتواػی تش ضىاف اسصضی دس تیي خاًَادُ ّای ضْش گشهساس
دوتش سشٍش فتحی

1

اػظن ضیشیي تیاى

2

چکیده

خاًَادُ تِ ػٌَاى واًَى اغلی تؼاهل عثیؼی تیي ًسلی ،ضوي فشاّن ساختي ساتغِ تؼاهلی تیي ًسلی ،هحل تفاٍت ّا ٍ تؼاسؼ ّای ًسلی ًیزض
ّست .سشهایِ ی اجتواػی ضاهل ضثىِ ّاٌّ،جاسّا یا پیًَذّا ٍ اػتواد اجتواػی است وِ ّوىاسیَ ّواٌّگی تشای هٌزافغ هتماتزل سا اسزاى هزی
ساصد..سشهایِ ی اجتواػی دس گشٍُ ّای هذًی  ،دیٌی،خاًَادگی،ضثىِ اجتواػی غیش سسزوی دٍسزتاى ٍ خَیطزاًٍذاى،داٍعلة ضزذى ،اص خزَد
گزضتگی ٍ اػتواد ًْفتِ استٌّ.جاسّای اػتواد ٍ ّوىاسی دس تیي ضثىِ ّا ،هٌاتغ اغلی سشهایِ اًذ.
تٌاتشایي سشهایِ اجتواػی یىی اص ػٌاغش تٌیادیي تؼاهل اجتواػی است ،وِ هَجة استمای ّوىاسی اػضای اى جاهؼِ ضذُ ٍ وزاّص سزشهایِ ی
اجتواػی هٌجش تِ ضىاف تیي ًسل ّا هی ضَدّ .ذف ولی پژٍّص ضٌاخت سشهایِ اجتواػی ٍ تأثیش اى تش ضىاف اسصضی تیي(ٍالذیي ٍ فشصًذاى
) هی تاضذ .چاسچَب ًظشی پژٍّص تشویة دیذگاُ ّا ٍ ًظشیِ ّای سشهایِ اجتواػی دس صهیٌِ خشد ٍ والى(گیزذًض  ،تَسدیزَ ٍ ایٌگلْزاست) سا
ضاهل هی ضَد.
استذالل اغلی همالِ تش ایي است خاًَادُ ّایی وِ داسای سشهایِ ی اجتواػی تیطتشی ّستٌذ ضىاف اسصضی(یؼٌی تفاٍت دس تاٍسّا ٍ اسصش ّزا
ٍ اػوال ٍ سفتاس) تیي ٍالذیي ٍ فشصًذاى ووتش است ٍ خاًَادُ ّایی وِ سشهایِ اجتواػی ووتشی داسًذ ضىاف اسصضزی تزیي ٍالزذیي ٍ فشصًزذاى
تیطتش است .سٍش پژٍّص اسٌادی ٍ پیوایص است ٍ اص اتضاس پشسطٌاهِ هحمك ساختِ ٍ فیص تزشداسی تزشای جوزغ اٍسی دادُ ّزا ٍ اعالػزات
استفادُ ضذُ است .تا تَجِ تِ گستشدگی جاهؼِ پژٍّص ،حجن ًوًَِ ای تِ سٍش ًوًَِ گیشی خَضِ ای چٌذ هشحلِ ای  -تػادفی اص فشصًزذاى
ٍ ٍالذیي ضاهل( ً212فش) فشصًذاى ٍ(ً 212فش) ٍالذیي اًْا( پذس ٍ هادس ) ضْش گشهساس اًتخاب ضذُ است  .جْزت تجضیزِ ٍ تحلیزل دادُ ّزا اص
اهاسّای تَغیفی ٍ استٌثاعی هتٌاسة تا ًَع هتغیشّا ٍ

فشضیِ ّا تْشُ جستِ این .یافتِ ّای پژٍّص حاوی اص اى است وزِ تزا اعویٌزاى 0/92

سشهایِ ی اجتواػی تش ضىاف اسصضی اثش هؼٌاداسی هی گزاسد ،تِ عَسی وِ ّشچمذس سشهایِ ی اجتواػی خاًَادُ ّا تاال هی سٍد ضىاف اسصضزی
تیي ٍالذیي ٍ فشصًذاى ووتش هی ضَد.
کلید واژه ها  :ضىاف اسصضی ،سشهایِ ی اجتواػی ،خاًَادُ ،هذسًیتِ.

 - 1استادیاس ٍػضَ ّیأت ػلوی گشٍُ ػلَم اجتواػی داًطگاُ اصاد اسالهی ٍاحذ گشهساس
 -2داًص اهَختة دٍسُ واسضٌاسی اسضذ جاهؼِ ضٌاسی داًطگاُ اصاد اسالهی ٍاحذ گشهساس

Email :sfathi@iau-garmsar.ac.ir
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مقدمه

یىی اص دغذغِ ّای ػالواى اجتواػی ٍ فیلسَفاى اص صهاى ّای گزضتِ تا تِ اهشٍص ،هَضَع ثثات یا تغییش دس جَاهغ تطشی
تَدُ است .ثثات ّش جاهؼِ ساتغِ ی تٌگاتٌگی تا اًسجام اجتواػی داسد ٍ اًسجام ّش جاهؼِ سا هی تَاى دس ساتغِ تا ػَاهل
ٍ هجاسی تغییش دسن وشد .اص ػَاهل هْن ٍ هؤثش دس اًسجام ٍ یىپاسچگی جاهؼٍِ ،جَد اػتواد دس تیي افشاد ٍ گشٍُ ّزای
هختلف اجتواػی است .صهاًی وِ اػتواد اجتواػی تحت تأثیش ػَاهل هختلزف ،دچزاس فشسزایص ضزَدً ،ظزن ٍ اًسزجام
اجتواػی ًیض تا چالص ّایی هَاجِ هی گشدد .صیول جاهؼِ ضٌاس الواًی هؼتمذ است وِ تذٍى ٍجَد اػتواد دس تیي افزشاد
جاهؼِ ،اى جاهؼِ فشٍهی پاضذ چشا وِ تسیاسی اص سٍاتظ هیاى ادهیاى ،تش ًثَدى لغؼیت تیي اًْا اسزتَاس اسزت .تزِ تزاٍس
صیول ،تؼاهالت اًساًی ،تیص اص دالیل ػمالًی ٍ هالحظات ضخػی ،اصعشیك اػتواد استوشاس هزی یاتزذ(منصوریان و ومکاونی و
:8811،و.)891

اػتواد یىی اص جٌثِ ّای هْن سٍاتظ اًساًی ٍ اجتواػی دس هیاى افشاد ،گشٍُ ّا ٍ ًْادّای اجتواػی اسزت ٍ دس جشیزاى
تؼاهالت اجتواػی ٍ وٌص ّای هتماتل تیي افشاد ٍ گشٍُ ّای اجتواػیً ،مص هْوی سا دس ایجاد ًظن ٍ ّوثستگی اجتواػی
ٍ ًیض حفظ اى ّا تش ػْذُ داسد .دس ػیي حال ،اػتواد اجتواػی ،اص ػٌاغش هْن دس پزیشش ٍ ّوذلی اجتواػی هحسزَب
هی ضَد ٍ دس ػیي حال ،تستشساص تؼاهالت اجتواػی ٍواًَى هفَْم سشهایِ اجتواػی است .اص ًظش صتَهىا( ،)8811فشٌّگ
اػتواد ،تیص اص ّش ًظام سیاسی دیگش ،دس ًظام دهَوشاتیه هحمك هی گشدد .فشٌّگ اػتواد دس ایي ًظام ،ػوذتاً تش پایِ دٍ
هؼیاس پاسخگَیی ٍ تؼْذ ٍ التضام پیطیي تٌیاى گزاضتِ هی ضَد.تٌاتشایي سشهایِ خاًَادگی هجوَػِ هٌاتؼی است وزِ دس
رات سٍاتظ خاًَادگی ٍجَد داسد ٍ تِ هثاتِ ٌّجاسّای غیش سسوی جا افتادُ ّوىاسی ٍ اػتواد تیي اػضزای خزاًَادُ سا
تطَیك ٍ اص ایي عشیك واسایی جاهؼِ ٍ خاًَادُ سا تسْیل هی

وٌذ (کلکن:8811،و.)161

اص سَی دیگش تایذ گفتً ،سل ّا ساصًذُ جاهؼِ ّستٌذ ،سضذ ًسل ّا اص دسٍى خاًَادُ ضشٍع ضذُ ٍ هی تَاًزذ دس لالزة
ساختاسّای حىَهتی تذاٍم داضتِ تاضذً .سل ّا دس دسٍى جاهؼِ دس تؼاهل تا ّوذیگش اص اتضاسّای هختلف سَد هی جَیٌذ
ٍ یىی اص ایي اتضاسّا ،اػتواد است .اػتواد اجتواػی دس تیي ًسل ّای هختلف هی تَاًذ تِ ػٌَاى اهشی هیاًجی ػول وٌذ
ٍ اى ّا سا تِ سَی تَافك سَق دّذ ٍ یا ًمغِ هماتل اىً ،ثَدى اػتواد هی تَاًذ ضىاف تیي ًسل ّا سا ضزذت تخطزیذُ ٍ
جاهؼِ سا تا تحشاى ّای جذی هَاجِ ساصد .دس تحث تش سٍی هسائل ًسلی ،دس تشخی جاّا ضاّذ تفاٍت ٍ دس جاّای دیگش
تؼاسؼ تیي ًسل ّا ّستینٍ ،لی دس ػیي حال ،دسجاهؼِ ها هسألِ ی تی اػتوادی هختع یه ًسل خاظ ًیست ،تلىِ ایي
تی اػتوادی دس تیي ّوِ ی ًسل ّا دیذُ هی ضَد ٍلی ون ٍ صیاد داسد(آز د یمايو،و8811و:و.)881

تشاساس سٍیىشد ًسل تاسیخی هاًْاینّ ،ش ًسلی تجاسب هٌحػش تِ فشدی داسد وِ ایي تجاسب تِ اٍ َّیت هزی تخطزذ ٍ
گشایطات فشٌّگی ٍ اجتواػی اش سا تطىیل هی دّذ(وترکل ومکانی و.)8811 ،ووتٌاتشایي اص دیذگاُ اًذیطوٌذاًی هاًٌذ هاًْاین
ٍ استگا ،تضادّا ٍ ػذم تذاٍم ّای ًسلی وژواسوشدّایی دس فشایٌذ اجتواػی ضذى هحسَب هزی ضزَدً .ظشیزِ پزشداصاى
ًسلی ،تِ تفاٍت ٍ ػذم تذاٍم دس تجشتِ ّای فشٌّگی جَاًاى اػتماد داسًذ ٍ تجاسب هشتَط تِ ًسل تزاسیخی جَاًزاى سا
ػاهل توایض دٌّذُ ی اى ّا اص ًسل ّای دیگش هی تیٌٌذ.
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ولوي هؿتمس اؾت وِ ؾطهبیِ ٍ تغییط پصیطی آى شاتبً زض ضٍاثط ٍالسیي ٍ فطظًساى ٍرَز زاضز ٍ هٌزط ثِ ضقس ارتوبؾی آًبى هی
قَز .ثِ اؾتمبز اٍ ،ثطای تكىیل ؾطهبیِ ارتوبؾی زٍ ؾبهل هْن اؾت :اٍل اؾتوبز زض هحیط ارتوبؾی ثِ هؿٌبی آى وِ تؿْساى ثاب
پطزاذت ذَاٌّس قس ٍ .زٍم هیعاى ٍالؿی تؿْساتی وِ فطز ثط ؾْسُ هی گیاطز .هاخ ً ضاثطاِ ی ثایي ظى ٍ قاَّط ٍ فطظًاساى ٍ
ٍالسیي ٍ ًػبم اؾتوبز ایزبز قسُ ثیي آى ّب ؾطهبیِ ی ارتوبؾی ضا پسیس هی آٍضز (کلمنه .)767 :7777اگاط ؾاطهبیِ ی ارتوابؾی
ًبثَز قَز ضٍاثط ارتوبؾی اظ ثیي هی ضٍز ٍ زض ًتیزِ اًتػبضات ٍ تؿْسات اظ ثیي ذَاّس ضفت ٍ ًػبم اؾتوبزی ًبثَز های قاَز
ٍ ایي اهط هٌزط ثِ فطٍپبقی ذبًَازُ ٍ قىبف ثیي ًؿل ّب ذَاّس قس.زضطی چٌس زِّ ی گصقتِ ،فطؾبیف قسیسی زض ؾطهبیِ
ی ارتوبؾی هَرَز ثطای رَاًبىّ ،ن زضٍى ذبًَازُ ٍ ّن زض ثیطٍى آى ،ضٍی زازُ اؾت .زض ذبًَازُ ،ضقس «ؾطهبیِ ی اًؿابًی»
ثؿیبض ظیبز قسُ ،ثِ طَضی وِ ؾطح تحهی ت زاموبً زض ابل افعایف اؾتٍ ،لی ثِ هَاظات ضقس ؾطهبیِ ی اًؿبًی ؾاطهبیِ ی
ارتوبؾی وِ قبذم ثطرؿتِ ی آى اضَض ثعضگؿبالى زض ذبًِ ٍ هیعاى گفتگَ زض هَضز هَضَؾبت ارتوبؾی ،فطٌّگی ،ؾلوی،
التهبزی ٍ ؾیبؾی ثیي ٍالسیي ٍ فطظًساى وبّف یبفتِ اؾت .زض ارتوبؼ ،هیاعاى فطؾابیف ٍ ًابثَزی ؾاطهبیِ ی ارتوابؾی ثاِ
هطاتت ثیكتط ثَزُ اؾت .غیجت پسض اظ ذبًَازُ ٍ هحیط ّوؿبیگی زض طَل ضٍظ ٍ اذیطاً غیجات هابزض اظ ذابًَازُ ٍ ٍضٍز اٍ ثاِ
ثبظاض وبض هتطازف ثب وبّف هكبضوت ٍالسیي زض ؾبظهبى ّبی هحلی ًػیط اًزوي اٍلیبء ٍ هطثیبى ٍ ًػبیط آى ثَزُ اؾت .ثِ ؾ ٍُ
 ،ربهؿِ قسیساً زض هؿطو تْبرن فطزگطایی لطاض گطفتِ اؾت وِ ثطاؾبؼ آى هٌبفؽ فطزی ثطههبلح روؿی تمسم یبفتِ اؾت(شارع
پًر .)723 :7787

ّعیٌِ ّبی تغییط ارتوبؾی ضا هی تَاى زض لبلت هَاضزی چَى افعایف هبزی گطایای ،افاعایف فطزگطایایً ،ابثَزی پیَؾاتگی ٍ
تزبًؽ ارتوبؾی ،افعایف ٍ تَؾؿِ ی هٌبطك قْطی ثِ ّعیٌِ ی هٌبطك ضٍؾتبیی ،تكسیس ًابثطاثطی ّابی ارتوابؾیً ،بضضابیتی
ارتوبؾی ،افعایف رطم ٍ آؾیت ّبی ارتوبؾی ٍ ثی ؾبظهبًی ارتوبؾی هَضز تَرِ لطاض زاز وِ ّوگی پیبهسّبی ذَز ضا ثط ًْبز
ذبًَازُ هی گصاضًس .هَضَؼ زیگطی وِ زض ّویي ظهیٌِ هَضز تَرِ لطاض هی گیطز ،ثیگبًگی ارتوابؾی ًبقای اظ ثحاطاى رَاهاؽ
نٌؿتی زض زٍضاى گصاض آى ّب اؾت .ایي هَضَؼ ایٌه ثب زلت ثیكتطی اظ ؾَی ربهؿِ قٌبؾبى هتأذطتط زض لبلت هفبّیوی چَى:
تطؼ ٍ اضططاة ،تٌْب قسى ،افعایف رطم ٍ اًحطافبت ارتوبؾیٍ ،یطاًگطی ،قاىبف ّابی ارتوابؾی ٍ ًؿالی ،تملیال ویفیات
ظًسگی ٍ غیطُ ،هَضز وبٍـ لطاض گطفتِ اؾت .ثِ ًػط هی ضؾس زض زٍضُ ی رسیس ،هجاباخی واِ زض ذهاَل ظٍال ٍ فطؾابیف
ؾطهبیِ ی ارتوبؾی زض ازثیبت ؾلَم ارتوبؾی هططح قسُ اًس ،گَاُ هٌبؾجی ثطای ؾطف تَرِ ثیكتط ثاِ ّعیٌاِ ّابی ارتوابؾی
ثبقٌس .ثطای هخبل زض هَاضزی ثطای ؾٌزف ؾطهبیِ ارتوبؾی اظ فمساى ایي ؾطهبیِ زض لبلت اًساظُ گیطی هیعاى ّابی هطثاَ ثاِ
اًحطافبت ارتوبؾی اظلجیل :رطم ٍ رٌبیت ،لتل ،فطٍپبقی ذبًَازُ ،ههطف هَاز هرسض ،ذَزوكی ،فاطاض اظ پطزاذات هبلیابت ٍ
غیطُ اؾتفبزُ هی گطزز(فًکًیاما  .)778 :7779اگط ّعیٌِ ّبی ارتوبؾی تغییط ضا ثط ضٍی تملیل ؾطهبیِ ی ارتوبؾی هَضز تَرِ لطاض
زّین ،ثبیس ایي تأحیط ضا زض ذهَل هؤلفِ ّبی ایي ؾطهبیِ چَى اؾتوبز ارتوبؾی زض
اقىبل هرتلف (اؾتوبز ثٌیبزی ،اؾتوبز ثیي فطزی ٍ اؾتوبز تؿوین یبفتِ) ٍ ًیع هكبضوت زض اقىبل ارتوبؾی ٍ ؾیبؾی زض ؾاطَح
هحلی ٍ هلی ٍ زض ًْبیت پیطٍی اظ لَاؾس ٍ ٌّزبضّبی روؿی هَضز وبٍـ لطاض گیطز.
اؾتوبز هفَْم وبًًَی ًػطیبت و ؾیه ربهؿِ قٌبؾی ٍ ًیع هحَض انلی تئَضی ّبی ًَیي ؾاطهبیِ ی ارتوابؾی ٍ ظهیٌاِ ؾابظ
تؿبه ت ٍ ضٍاثط ارتوبؾی هی ثبقس .ظیول ،اؾتوبز ضا قىلی اظ «ایوبى» ٍ ٍاثؿتگی هطوئي ثِ یه ًفط یب یه انل تؿطیف هی
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وٌس(کمالی ً ٍ .)77 :7782یع ظتَهىب اؾتوبز ٍ اؾتوبز وطزى ضا ًَؾی اؾتطاتػی هْن زض هَارِْ ثب قطایطً :بهؿیي ٍ وٌتطل آیٌسُ های
زاًس(زتًمکا  .)29 : 7786گیسًع اؾتوبز ضا ثِ ؾٌَاى اطویٌبى یب اتىبء ثِ هبّیت یب ذبنیت قرم یب چیعی یب نحت تَنیف های
وٌس ،فَوَیبهب آى ضا هكبضوت زض اضظـ ّب ٍ ٌّزبضّبی غیطضؾوی زض هیبى اؾضبی گطٍّی وِ ّوىابضی ٍ تؿابٍى هیابى قابى
هزبظ اؾت هی زاًس(مظاهری  .)77 : 7787ثب تَرِ ثِ تؿطیف اؾتوبز اظ زیسگبُ ّبی نبات ًػطاى هی تَاى گفت وِ اؾتوبز زاضای
هؿبًی گًَبگًَی وِ گبّی هتطازف اطویٌبى ،ایوبىٍ ،اثؿتگیٍ ،حَق ٍ اتىبپصیطی ثِ وبض هی ضٍز .ثِ طَض ولّی اؾتوبز ارتوبؾی ضا
هی تَاى اًتػبضات ٍ تؿْسات اوتؿبثی ٍ تأییس قسُ ثِ لحبظ ارتوبؾی زاًؿت وِ افطاز ًؿجت ثِ ًْبزّب ٍ ؾبظهبى ّبی هطثَ ثاِ
ظًسگی ارتوبؾی قبى زاضًس(ازکیا ي همکاران .)99: 7783

ثٌبثطایي تمَیت اضتجب ٍ اؾتوبز هتمبثل ثیي اؾضبی ذبًَازُ تَؾط ٍالسیي ثِ طَضی وِ ٍالسیي ٍلات ظیابزی ناطف ثطضؾای
هؿبیل ذبًَازُ ذَز ًوبیٌس ٍ اضتجب وبفی ثب یىسیگط ٍ ثب فطظًساى ذَز ثطلطاض ًوبیٌس ٍ .ایي اضتجب هجتٌی ثط اؾتوبز ٍ نویویت
ثبقس چطا وِ فمط زض ایي قطایط اؾت وِ ؾطهبیِ ی ارتوبؾی وِ قبذم ثطرؿتِ ی آى اضَض ثعضگؿبالى زض ذبًاِ ٍ هیاعاى
گفت ٍ گَ زض هَضز هَضَؾبت ارتوبؾی ،فطٌّگی ،ؾلوی ٍ التهبزی ٍ ؾیبؾؿی ثیي فطظًساى اؾت افعایف هی یبثاس ٍ هٌزاط
ثِ وبّف تضبز ٍ فبنلِ ٍ قىبف ثیي ٍالسیي ٍ فطظًساى هی گطزز .چطا وِ ذَز ایي تضابزّب ٍ فبنالِ ّاب هٌزاط ثاِ وابّف
اؾتوبز ٍ اضتجب هتمبثل هی گطزز ٍ ظهیٌِ فطٍپبقی ذبًَازُ ضا هْیب هی ؾبظز ٍ.گؿتطـ فطٌّگ گفت ٍ گَ ٍ هصاوطُ زض زضٍى
ذبًَازُ ٍ ٍرَز ًَؾی هساضا وِ ّوگی ثیي هؤلفِ ّب ثبؾاج افاعایف ؾاطهبیِ ی ارتوابؾی ٍ وابّف اًعٍایای ارتوبؾی،یاأؼ
،ااؿبؼ ؾزع ٍ اًفؿبل گطایی ٍ اًهبف ارتوبؾی ،اؾتوبز ٍ هكبضوت ٍ اذت ل زض ضاثطِ ااتطام هتمبثل ارتوبؾی هی گطزز.
ولوي اظ ضاثطِ ثیي ًَرَاًبى ٍ ٍالسیي قبى ثِ ؾٌَاى قبذم ّبی ؾطهبیِ ی ارتوبؾی ذبًَازُ یبز هی وٌس .ایي ؾاطهبیِ قابهل
هیعاى ؾ لِ ای اؾت وِ ًَرَاًبى ثِ ٍالسیي قبى زاضًس ٍ ثب آى ّب نویوی اًس .ثِ ؾجبضتی زیگط ،ویفیات اضتجاب ثایي اؾضابی
ذبًَازُ ٍ ثِ طَضولی هیعاى ضٍاثط ثیي ٍالسیي ٍ فطظًساى قبذم ّبی ؾطهبیِ ارتوبؾی ذبًَازُ ّؿتٌس .زض تؿطیاف ولواي اظ
ؾطهبیِ ارتوبؾیً ،ػبم ذبًَازُ هفَْهی ثٌیبزی ثِ قوبض هی ضٍز .اظ آى ربیی وِ ؾطهبیِ ارتوبؾی ًمف هؤحطی زض وبّف ّعیٌِ
ّبی فؿبلیت ّب ٍ هَفمیت افطاز زض زؾتیبثی ثِ اّساف ذَز زاضز ،یىی اظ هَضَؾبت پػٍّكی هطتجط ثب ًْبزّبی ارتوبؾی اؾات
آهبتَ ،تؿطیف ولوي اظ ؾطهبیِ ی ارتوبؾی ذبًَازُ ضا گؿتطـ زازُ اؾت .اٍ هؿتمس اؾت ضٍاثط ٍالسیي ثاب ّواسیگط ،زضیبفات
ووه اظ ٍالسیي زض ال هكى ت قرهی ،نحجت وطزى ٍ تؿبهل ثب ٍالسیي ،ااؿبؼ هحجات واطزى ٍ ناویویت اظ قابذم
ّبی اًساظُ گیطی ؾطهبیِ ی ارتوبؾی ذبًَازُ اؾت(ػلیًردی ویا ي همکاران  .) 739 :7787لَضی ،ؾطهبیِ ی ارتوابؾی ضا هزوَؾاِ
هٌبثؿی هی زاًس وِ زض شات ضٍاثط ذبًَازگی ٍ زض ؾبظهبى ارتوبؾی ٍرَز زاضز ٍ ثطای ضقاس قاٌبذتی یاب ارتوابؾی واَزن ٍ
ًَرَاى ؾَزهٌس اؾت.ایي هٌبثؽ ثطای افطاز هرتلف هتفبٍت اؾت ٍ هی تَاًس هعیت هْوی ثطای وَزوابى ٍ ًَرَاًابى زض ضقاس
ؾطهبیِ اًؿبًی قبى ثبقس(کلمه .)759 :7779ثٌبثطایي ذبًَازُ ؾبلن یؿٌی ذبًَازُ ای وِ پسض ٍ هبزض ّطزٍ اضَض زاضًس ،وِ ٍغیفاِ
انلی ٍالسیي تمَیت اؽ اظ ذَز گصقتگی ،ذَز ثبضٍضی ٍ ؾ لِ هٌسی ثِ ربهؿِ زض فطظًساى اؾت.
ولوي ،زٍ ؾٌهط ولیسی ؾطهبیِ ی ارتوبؾی ذبًَازُ ،یىی قجىِ ّبؾت وِ یه ؾٌهط ؾیٌی هی ثبقس ٍ زیگاطی ٌّزبضّاب واِ
یه ؾٌهط شٌّی اؾتٍ .ی ؾِ هىبًیؿن ضا شوط وطزُ وِ اظ ططیك آى ذبًَازُ ّب ؾطهبیِ ی ارتوبؾی ضا اًتمابل های زٌّاس -1اظ
ططیك ت ـ ٍ ظهبًی وِ تَؾط ٍالسیي نطف هی قَز -2.اظططیك پیًَسّبی هؤحط ثیي ٍالسیي ٍ فطظًساى -3اظ ططیك ضٌّوَى
ّبی ضٍقي ٍ هفهلی وِ ثب ضفتبضّب ؾطٍوبض زاضز ٍ لبثل لجَل یب غیط لبثل لجَل ثِ ًػط هی ضؾسٍ .ی زضتحلیل ّبیف هخبل ّبیی
ضا اظ ایٌىِ چگًَِ قست وٌف هتمبثل ٍالسیي ٍثچِ ّب هی تَاًس ثِ ضقس شٌّی ٍ ارتوبؾی ثچِ ووه وٌاس فاطاّن آٍضزُ اؾات.
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هتغیط ؾطهبیِ ارتوبؾی ذبًَازُ چٌسیي هؿطف ضا اضظیبثی هی ًوبیس .اٍل ایي وِ تؿییي هی ًوبیس وِ ًَرَاًبى چِ همساض اظ ظهابى
ضا ثِ نحجت وطزى ثب ٍالسیي ٍ گصضاًسى اٍلبت فطاغت ثب ٍالسیي زض طَل ضٍظّبی ّفتِ نطف هی وٌٌس .ولوي ،اؾتسالل ًوَزُ
وِ نطف ظهبى ثب فطظًساى ؾبهل انلی ثطای ؾطهبیِ گصاضی هٌبثؿی اؾت وِ آى ّب ضا تحت تأحیط لطاض هی زّس .ذبًَازُ ّبیی وِ
ؾطهبیِ ی ارتوبؾی ثبالیی زاضًس ّسف اظ نطف وطزى ٍلت ٍ اًطغی ثطای فطظًساى قبى ،ثِ ٍرَز آٍضزى افطازی اؾات واِ اظ
لحبظ ارتوبؾی ٍ اظ لحبظ ضٍاًكٌبذتی ؾبظگبضّؿتٌس .ثِ ًػط ولوي ،یىی اظ هىبًیؿن ّبیی وِ زض زضٍى ذبًَازُ ّب ثطای ضؾیسى
ثِ ایي اّساف ثِ وبض ثطزُ هی قَز ایزبز ٍ افع پیًَسّبی ؾبطفی پبیساض اؾت .ثٌبثطایي ثرف ؾػین ًتبیذ ثی ٍاؾطِ ای واِ اظ
ؾطهبیِ گصاضی ذبًَازُ ًكأت هی گیطز ،پیًَسّبی ؾبطفی اؾت وِ اظ ططیك وٌف هتمبثل اوبیتی ذبًَازُ پسیاس های آیاسٍ .ی
هؿتمس اؾت پیًَس ذبًَازگی ثِ ؾٌَاى یه هزطا ؾول هی وٌس وِ اظ ططیك آى ارتوبؾی قسى هؤحط اتفبق های افتاس .هؿاطف زٍم
ؾطهبیِ ارتوبؾی ذبًَازٍُ ،اثؿتگی ذبًَازگی ضا هی ؾٌزس وِ ؾجبضت اؾت اظ :وبضّبیی وِ ذبًَازُ ثب ّن اًزابم های زٌّاس ٍ
هؿطف ؾَم ًگطـ ٍالسیي ًؿجت ثِ ثچِ ّبؾت؛ یؿٌی زاقتي ٍالسیٌی وِ فىط هی وٌٌس ثچِ ّب ٍغبیف ذَز ضا ثِ زضؾتی اًزبم
هی زٌّسٍ .ی قجىِ زضٍى ذبًَازُ ضا ثِ ٍؾیلِ ثطضؾی ًؿجت ٍالسیي ثِ فطظًساى اًساظُ گیطی های وٌاس .ولواي ،هؿتماس اؾات
ؾطهبیِ ای وِ ضفتبض ظیبى آٍض ضا هحسٍز هی وٌس ثبیس هَاًؿی ضا ثطای آًچِ ثِ ؾٌَاى ضفتبض لبثل لجَل یب غیط لبثل لجاَل ه اػاِ
هی قَز ،ایزبز وٌس هٌبثؿی وِ ثیبى آظازاًِ هٌبفؽ قرهی ضا هحسٍز هی وٌس .ثطای اًساظُ گیطی اضظـ ٌّزبضی ّوىابضی زضٍى
ذبًَازُ ،ولوي ویفیت تؿبه ت ٍالسیي ٍ ثچِ ّب ضا اًساظُ گیطی هی وٌس ،قبذهی وِ ثِ ٍؾیلِ ولواي اؾاتفبزُ های قاَز ًاِ
هرهَنبً اًساظُ گیطی تمطیجی ٌّزبضّبی اؾتوبز ٍ ضٍاثط هتمبثل زضٍى ذبًَازُ ،ثلىِ فطاٍاًی ثحج ثب ٍالسیي زضثبضُ هَضَؾبت
قرهی هی ثبقس(ػلیًردی ویا يهمکناران  .)776-777 :7787ثب تَرِ ثِ تَضیحبت فَق ٍ ثط اؾبؼ ایي وِ ظًسگی ذبًَازگی ًمف
اؾبؾی زض اًجبقت ،تَلیس ٍ ثبظ تَظیؽ ؾطهبیِ ی ارتوبؾی زاضز ،ثٌبثطایي زض ایي پػٍّف ؾؿی قسُ وِ پبؾرگَی ؾَأالت ظیاط
ثبقین؛
آیب ثیي هیعاى ؾطهبیِ ی ارتوبؾی ذبًَازُ ّب ٍ قىبف اضظقی هیبى ٍالسیي ٍ فطظًساى ضاثطِ ای ٍرَز زاضز؟ زض نَضت ٍرَز
ضاثطِ ثِ تب چِ اًساظُ ؾطهبیِ ی ارتوبؾی ذبًَازُ ّب ثط قىبف اضظقی تأحیط هی گصاضز؟

اهداف پژوهص

ثطضؾی ٍ قٌبذت ٍضؿیت ؾطهبیِ ی ارتوبؾی ذبًَازُ ّب
ثطضؾی ،قٌبذت ٍ همبیؿِ اضظـ ّبی زٍ گطٍُ ٍالسیي ٍ فطظًساى
ثطضؾی ٍ قٌبذت تأحیط ؾطهبیِ ی ارتوبؾی ثط قىبف اضظقی
پیشینه پژوهص

اهطٍظُ ثحج ؾطهبیِ ی ارتوبؾی ٍ اضتجب آى ثب هتغیطّبی هرتلف ظًسگی ،زؾات هبیاِ ی فىاطی ٍ ظهیٌاِ ی پاػٍّف ّابی
تزطثی ثؿیبضی اظ هحممبى ؾلَم ارتوبؾی ،ؾیبؾی ،التهبزی ٍ اتی پعقىی اؾات .زض ایاي پاػٍّف ؾاؿی های قاَز ثاطای
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ضٍقٌگطی ٍ ٍضَح ثیكتط هَضَؼ ،ثِ چٌسی اظ پػٍّف ّبی اًزبم قسُ زض زاذل ٍ ذبضد اظ وكَض وِ ثب هَضَؼ پػٍّف تاب
اسی زض اضتجب اؾت پطزاذتِ هی قَز.
پػٍّكی ثب ؾٌَاى ًمف قىبف اًساظ تزطثیبت ًؿلی زض ایطاى وِ ثط هجٌبی تحلیال یبفتاِ ّابی هاَد ًرؿات پیوابیف هلای
اضظـ ّب ٍ ًگطـ ّبی ایطاًیبى ،زض ؾبل  1383اًزبم قسُ اؾت .زض ایي پاػٍّف ،تفابٍت اضظـ ّاب ٍ ًگاطـ ّابی ًؿالی
هَضزثطضؾی لطاض گطفتِ اؾتً .تبیذ ثیبًگط آى اؾت وِ زضؾطح ضٍاثط چْطُ ثِ چْطُ ،فبنالِ ؾویمای هیابى ؾاطح اؾتوابز ثاِ
ذبًَازُ ٍ اؾتوبز ثِ الَام ٍ زٍؾتبى ٍرَز زاضز .اگطچِ تحهی ت ثِ ایي ؾطح اؾتوبز احط هخجت هی ًْاس ٍ ًؿال راَاى ثؿاس اظ
رٌگ ًیع اؾتوبز ثیكتطی ثِ قجىِ زٍؾتبى زاضز ،اهب زض هزوَؼ ،اَظُ ثیطٍى اظ ذبًَازُ اَظُ ًؿجتبً غیطلبثل اؾتوبز ٍ ًابهطوئٌی
اؾت(کاشی ي همکاران .)257 287 :7787

پػٍّكی ثب تأویس ثط ٍرِ اضتجبطی اؾتوبز ،ثِ ثطضؾی ازثیبت هَرَز زض هَضز ًَؼ زٍؾتی پطزاذتِ اًس .ثِ ًػط آى ّب ًَؼ زٍؾتی
ٍ اؾتوبز ذبؾتگبُ ّبی هكبثْی زاضًس .آى ّب ثب ثطضؾی آحبض هَرَز زض ضّیبفت ربهؿِ قٌبذتی ،ثِ ایي ًتیزِ های ضؾاٌس واِ زض
ایي ؾٌت ؾَاهلی چَى تؿبهل ،تؿْس اذ لی ،لبثل اؾتوبز ثَزى ،ضٍاثط ارتوبؾیّ ،وىبضی ٍ آقٌبیی ،هَراس اؾتوابز ٍؾاطهبیِ
ارتوبؾی اًس(يلش  757-777 :2335به وقل از مىصًریان ي همکاران .) 797:

پػٍّكی ثب ؾٌَاى فطؾبیف قسیسی زض ؾطهبیِ ی ارتوبؾی هَرَز ثطای رَاًبىّ ،ن زض زضٍى ذبًَازُ ٍ ّن ثیطٍى اظ آى ضٍی
زازُ اؾت .زض ذبًَازُ ضقس ؾطهبیِ ی اًؿبًی ثؿیبض ظیبز قسُ ٍلی ؾطهبیِ ی ارتوابؾی واِ قابذم ثطرؿاتِ ی آى اضاَض
ثعضگؿبالى زض ذبًِ ٍ هیعاى گفت ٍ گَ زض هَضز هَضَؾبت ارتوبؾی ،ؾلوای ،فطٌّگای ،التهابزی ٍ ؾیبؾای ثایي ٍالاسیي ٍ
فطظًساى اؾت ،وبّف یبفتِ اؾت .زض ربهؿِ هیعاى فطؾبیف ؾطهبیِ ارتوبؾی ثیكتط ثَزُ اؾت .غیجت پسض زض ذبًَازُ ٍ هحایط
ّوؿبیگی زض طَل ضٍظ اذیطاً غیجت هبزض اظ ذبًَازُ ٍ ٍضٍز ثِ ثبظاض وبض هَرات وابّف هكابضوت ٍالاسیي زض ؾابظهبى ّابی
هحلی ًػیط اًزوي اٍلیبء ٍ هطثیبى ٍ ...ثَزُ اؾت(شارع پًر .)7787

زض پػٍّكی زیگط ،ثطذی اظ ظهیٌِ ّبی ذبًَازُ ضا( ؾطهبیِ ی ارتوبؾی ،التهبزی ٍ فطٌّگای ) ثاط ازاهاِ ی تحهایل اظ زٍضُ
ضاٌّوبیی تب همطؽ تحهی ت تىویلی هَضز هطبلؿِ لطاض زازُ اؾتً .تبیذ ایي پػٍّف ًكبى هی زّس وِ ثاب ثابال ضفاتي ؾاطَح
تحهیلیً ،مف ؾطهبیِ ی ارتوبؾی ذبًَازُ ّب ًیع افعایف هی یبثس(ديرکیم .)777-779: 2337

پػٍّكی ثب ؾٌَاى ثطضؾی اؾتوبز ارتوبؾی ثب ًگبّی ًؿلی ثِ ربهؿًِ ،تبیذ پػٍّف ًكبى هی زّس وِ ثیي اؾتوبز ارتوبؾی ًؿل
ّبی ؾِ گبًِ(ًؿل لجل اظ رٌگ ٍ اًم ةً ،ؿل رٌگ ٍ اًم ة ٍ ًؿل ثؿس اظ اًم ة ٍ رٌگ)تفابٍت هؿٌابزاضی ٍراَز زاضز.
ثطاؾبؼ ًتبیذ تحمیك اؾتوبزارتوبؾی ًؿل ّب ،اظ اضظیبثی ًؿل ّب اظ اًؿزبم ٌّزبضی ٍ ًْابزی زض ربهؿاِ ٍ

تزطثاِ ّابی

ًؿلی هتأحط هی گطزز(تبریسی ي همکاران .)7793

طجك پػٍّكی ،زض طَل زٍضاى ابوویت ووًَیؿن زض لْؿتبى قبّس گؿتطـ اؾتوابز زض ااَظُ ذهَنای (اؾتوابز ًؿاجت ثاِ
اؾضبی ذبًَازُ ،زٍؾتبى،آقٌبیبى) ،گؿتطـ ؾسم اؾتوبز ثِ اَظُ ؾوَهی( ًؿجت ثِ ضغین ،اعة ؾیبؾی ابونّ ،یأت ابوواِ،
ًرجگبى ؾیبؾی ،همبهبت ارطایی ،پلیؽ ٍ ًػبیط آى) ثَزُ این.زضایي ضاؾتب ،زض ثیي افطاز ربهؿِ ،هؿوَالً تفبٍت ّبی فباكای زض
اؾتوبز ًؿجت ثِ ؾوت ّبً ،مف ّبًْ ،بزّب ٍ ؾبظهبى ّب ثِ ٍرَز هی آیس.زض لْؿتبى ،ثب ایي وِ ًْبزّاب زض ااَظُ ؾواَهی لاطاض
زاقتٌس ،اضتف لجلی ثیكتط اظ پلیؽ ٍ پبضلوبى ثیف اظ اعة ؾیبؾی ابون هَضز اؾتوبز ثَزُ اؾت ٍ اگطچاِ افاطاز زض ااَظُ ی
ذهَنی ثَزًس ،اؾضبی ذبًَازُ هَضز اؾتوبزتط اظ ّوىبضاى ازاضی ٍ زٍؾتبى ثایف اظ ّوؿابیگبى هاَضز اؾتوابز ثَزًاس(زتًمکنا
.)777 :7787
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پػٍّكی ثب ؾٌَاى ثطضؾی آًَهی زض قْط تْطاى ،اؾتوبزارتوبؾی ضا ثِ ؾٌَاى یىی اظ هتغیطّب هاَضز ثطضؾای لاطاضزازُ اؾات .زض
لبلت ثطـ لطجیي ،ثب ؾِ گَیِ ،اؾتوبز هطزم ضا ًؿجت ثِ ّن ٍ ًؿجت ثِ زٍلت هی ؾٌزس.ثط طجك ًتبیذ ابنل ،اسٍز  86زضنس
پبؾرگَیبى هؿتمسًس وِ اؾتوبز هطزم ًؿجت ثِ ّن ون قسُ ٍ63/5زض نس اغْبضزاقتِ اًس وِ اؾتوبز هاطزم ًؿاجت ثاِ هؿاؤٍلیي
وبّف یبفتِ اؾت .ایكبى ثب تَرِ ثِ زٍ هؿطف فَق ،هیعاى ا ؾتوبز ارتوبؾی ضا زض ؾطح ربهؿِ تب اس لبثل تَرْی پبییي اضظیبثی
ًوَزُ اًس .زض ایي پػٍّف ،ؾطح تحهی ت ثب اؾتوبز ًؿجت ثِ هؿؤٍلیي ضاثطِ ی هٌفی ٍ هؿٌی زاض ضا ًكبى هی زّس(رفینغ پنًر
.)739 :7778

پػٍّكی ثب ؾٌَاى فطا تحلیل هطبلؿبت ؾطهبیِ ی ارتوبؾی زضایطاى ثِ ارطا زض آهسُ اؾت  ،ثاِ ثطضؾای ؾایط تحاَل ٍؾَاهال ٍ
هَاًؽ قىل گیطی ٍ اضاماِ ی ضاّىبضّابیی ثاطای افاعایف ؾاطهبیِ ی ارتوابؾی پطزاذتاِ اؾاتً.تابیذ پاػٍّف اظ 62ؾٌاَاى
پػٍّف(قبهل پبیبى ًبهِ ّبی وبضقٌبؾی اضقس ٍ زوتطا ،تحمیمبت هیساًی ٍ همبالت ؾلوی پػٍّكی هطتجط ثب هَضَؼ ًكبى هی
زّس وِ زض اَظُ ّبی گًَبگَىٍ ،ضؿیت ؾطهبیِ ی ارتوبؾی یىؿبى ًیؿت؛ زضهیبى هؤلفِ ّابی ؾاطهبیِ ی ارتوابؾی هیاعاى
اؾتوبز ثِ ذبًَازُ ٍ ًػبم ؾیبؾی ٍ ًیع هیعاى اضتجبطبت ارتوبؾی ثبالؾت.زضاَظُ ؾیبؾی هیعاى اؾتوبز ثِ ًػبم ؾیبؾی ثبال ،هیعاى
اؾتوبز ثِ ًْبزّبی ؾیبؾی هتَؾط ٍ هیعاى اؾتوبز ثِ وٌكگطاى ؾیبؾی پبییي ثَزُ اؾتّ .ن چٌیي هیعاى هكبضوت هطزم زض اَظُ
ّبی گًَبگَى ارتوبؾی ثؿیبضپبییي اؾت .هزوَؼ یبفتِ ّب ًكبى هی زّس اظ ًػط هطزم هیعاى اضظـ ّابیی هخال ناسالت ،اهبًات
زاضی ٍ گصقت زض ثیي هطزم پبییي اؾت ٍ هیعاى ضٍاد ضس اضظـ ّبیی چَى و ّجطزاضی ٍ چبپلَؾی ثبال اؾتّ .ن چٌایي زض
هزوَؼ هیعاى ول ؾطهبیِ ارتوبؾی زض ایطاى ًؿجتبً ثبالؾت ٍ الجتِ ایي هیعاى زض ؾبلیبى هرتلف زچبض ًَؾبى ثَزُ اؾت(سنیاهپًش
.)7787

زض پػٍّكی ثب ؾٌَاى ططح هلی اضظـ ّب ٍ ًگطـ ّبی ایطاًیبى وِ یىی زض ؾبل  ٍ 79زیگطی زض ؾبل  82ثطای ثطضؾی چْبض
زیسگبُ هططح قسُ اًزبم گطفتِ اؾت .اضظـ ّب ٍ ًگطـ ّبی زیٌی،تطریحبت ؾیبؾی ٍ ااؿبؼ تؿلك ثِ ربهؿِ  ٍ ،اضظـ ّب
ٌّ ،زبضّب ٍ هؿبمل ارتوبؾی افطاز ثب یىسیگط همبیؿِ قسُ اؾت .رع رٌجِ ی اؾتمبزی ٍ ثبٍضّب زض ؾبیط رٌجاِ ّاب ّان چاَى
پبیجٌسی ثِ هٌبؾه زیٌی ٍ ضٍیىطز تؿبّلی ًؿجت ثِ زیي تفبٍت ّبی ضٍ ثِ افعایف ه اػِ قس .زض ّط زٍ پػٍّف ؾبل 79
ٍ  82ووتطیي اذت ف هیبى رَاًبى ٍ ثعضگؿبالى هطثَ ثِ ًگطـ آى ّب ثِ هؿبمل ارتوبؾی (ط ق ،ثیىبضی ٍ ٍ ).....ثیكتطیي
اذت ف زض ظهیٌِ ی اؾتوبز ارتوبؾی ٍ ًگطـ ًؿجت ثِ اضظـ ّبی اًؿبًی ثَزُ اؾت  .ثِ طَض ولی هی تَاى گفت زض ّط ؾاِ
اَظُ اضظـ ّبی زیٌی  ،ؾیبؾی ٍارتوبؾی اذت ف ظیبزی ثیي رَاًبى ٍ ثعضگؿبالى زیسُ ًوی قَز ٍلی ثطذی تفبٍت ّابی
هَرَز ضٍ ثِ افعایف اؾت(مؼیدفر .)7787

زض پػٍّكی ثب ؾٌَاى ثطضؾی تغییطات اضظـ ّب ٍ ضاثطِ ی آى ثب قىبف ًؿل ّب (هطبلؿِ هَضزی قْطّبی اؾاتبى هبظًاسضاى )،
زازُ ّب ابوی اظ آى اؾت وِ گطچِ ثطذی قجبّت ّبی اضظقی زض ظهیٌِ اضظـ ّبی و ى زض ؾاطح ارتوابؾی ٍ هلای ٍراَز
زاضز اهّب زض تؿسازی اظ ایي همَالت ٍ گطایكبت اضظقی ثِ ٍیػُ زض ؾطنِ قرهای ٍ فاطزی ٍ ثاب ضاُ ّابی زؾاتیبثی ثاِ ایاي
طجمبت اضظقی ثیي ًؿل ّب ٍ ؾوستبً زض ثیي رَاًبى تفبٍت ّبی هؿٌبزاض هكابّسُ قاسُ اؾات .ؾاَاهلی ّوچاَى ضؾابًِ ّابی
گطٍّیًَ ،ؼ ذبًَازُ ،هیعاى ًفَش ٍ لسضت ارتوبؾی ،گطٍُ هطرؽ ،پبیگابُ التهابزی -ارتوابؾی ٍ اؾتوابز ارتوابؾی زض وٌابض
ٍیػگی ّبی فطزی هخل ؾي ،رٌؿیت ،ؾطح زضآهسًَ ،ؼ قغل ،ؾطح تحهی ت زض ایزبز تغییطات اضظقای زض زضٍى ًؿال ّاب
تأحیط گصاض ثَزُ اؾت(پهلًان  .)7786هطٍض ولی پػٍّف ّبی اًزبم قسُ ًكبى هی زّس وِ ربهؿِ ثِ ؾطهبیِ ی ارتوابؾی ّوبًٌاس
توبهی اًَاؼ زیگط ؾطهبیِ ّب ًیبظ زاضز ،ثٌبثطایي ٍرَز ؾطهبیِ ی ارتوبؾی ،رعٍ ضطٍضی ٍ ارتٌابة ًبپاصیط ایابت ارتوابؾی
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اؾت .ؾ ٍُ ثط آى ًجَز ؾطهبیِ ی ارتوبؾی تجؿبت ٍ پیبهسّبیی زاضز هؿبمل ٍ هكاى ت ارتوابؾی ٍ فطٌّگای ،ثاِ ذهاَل
تؿبضضبت ٍ هٌبلكبت وِ گبّی اٍلبت هٌزط ثِ زضگیطی ٍ ذكًَت زض ربهؿِ ٍ زض ذبًَازُ ّب هی قَز اظ رولاِ ایاي تجؿابت
هی ثبقس.
چارچوب نظری پژوهص

گیسًع هؿتمس اؾت هرتهبت ظًسگی ًؿل ّب زض قطایط ارتوبؾی رسیس هتحَل قسُ اؾت .ایي تحَل زض هفبّین ٍ

اًسیكِ

ّبیی هخل قیَُ ظًسگی ،اؾتوبز ،ضاثطِ ی ًبة ،ذهَنی ؾبظی ٍ قَض ٍ قَق اًؿىبؼ یبفتِ اؾت .ثِ ًػط ٍی ،اذات ف ثایي
ًؿلی ،زض ٍالؽًَ ،ؾی ثِ اؿبة آٍضزى ظهبى زض ربهؿِ هسضى اؾت(تاجیک .)77 : 7786

ثِ ؾ ٍُ فطآیٌس َّیتیبثی زض زٍضاى هسضى تغییط قىل یبفتِ اؾت .زض گصقتِ ،هىبى ًمف ولیسی زض ذلك َّیات ارتوابؾی
افطاز زاقت ،چطا وِ افطاز زض هحیطّبی وَچه ٍ ثؿتِ ظًسگی هیوطزًس ٍ َّیت ارتوبؾی آى ّب اظ ططیك اضتجب ضٍ زض ضٍ ثب
اططافیبًكبى زض یه هحیط حبثت قىل هیگطفت .افطاز ووتط ثب زًیبی ذبضد اضتجاب زاقاتٌس ٍ

ؾاٌت ّابی ثاَه  -هحلای

ثرف اؾػن َّیت آى ّب ضا قىل هیزاز .ثِ زًجبل هسضًیتِ ٍ ذهَنابً ثاِ زًجابل غْاَض تىٌَلاَغی ّابی ًاَیي اط ؾابتی ٍ
اضتجبط ً ،مف هىبى زض قىل زّی ثِ َّیت ثؿیبض ووطًگ قس ،چطا وِ ضؾبًِّب ٍ تىٌَلَغی ّبی اضتجابطی لبزضًاس فاطز ضا اظ
هىبى ذَزـ رسا وٌٌس ٍ ثِ رْبى پیًَس ثعًٌس ،زض ًتیزِ افطاز ثب هٌبثؽ َّیتیبثی هتىخطی ضٍثطٍ ّؿتٌس ٍ َّیاتیابثی قاىلی
غیط هحلی ٍ رْبًی پیسا وطزُ اؾت.
ثِ اؾتمبز گیسًع زض رطیبى تزسزگطایی ؾٌت ّب ًیع ثبظ اًسیكی هی قًَس ٍ زض ؾهط تزسز «ذَز» پطٍغُ ّبی اؾت وِ ثبیاس اظ
ًَ ثبظ اًسیكی ٍ ططاای قَز ٍ زیگاط ّوچاَى گصقاتِ ،ؾاٌت ّاب ٍ ؾابزات آى ضا قاىل ًوای زّاس ٍ زض امیمات فطآیٌاس
تزسزگطایی زض رَاهؽ ثكطی ههساق ّبیی ّوچَى :ضؾبًِ ّبی ّوگبًی ،اؾتوبز ،زٍؾتی ،تغییطپصیطی هاعهيً ،ػابم ترهام
فٌی ٍ پعقىی ،ذطط وطزى زاموی ،اظزٍاد ٍط ق ،ذَیكتي یبثی ،ذَزهبًی گطی زض ضفبلتَّ ،یت طلجی ٍ ضاثطاِ ّابی ًابة
وِ ّوگی زض ربهؿِ رسیس تغییط وطزُ اًس.
ثِ اؾتمبز گیسًع زض رَاهؽ هسضى «ذَز» ٍ «َّیت قرهی» اّویت فعٍى تطی هی یبثسّ .وِ ی اًؿبى ّب زض رَاهؽ هسضى ثبیس
ثِ ؾَأالت هْوی زضثبضُ ی َّیت ذَز پبؾد زٌّسً ٍ .بگعیط زض طَل ظًسگی اًتربة ّبی هْوی هی وٌٌس .اظ ؾَأالت ضٍظهطُ
هبًٌس ،چگًَگی لجبؼ پَقیسى ،چِ چیع ذَضزى ٍ تفطیحبت گطفتِ تب تهویوبت اؾبؾی زضثبضُ ضٍاثط ،ثبٍضّب ،اؾتوبز زض ضٍاثط
فطزی زض رَاهؽ ؾٌتی ون ٍ ثیف ًمف ّبی حبثتی ثطای افطاز تؿطیف هی قس ،زض ابلی وِ زض رَاهؽ هسضى ،اًؿابى ثبیاس ذاَز
ًمف ّبیف ضا ثؿبظز(مؼیىی ي دیگران .)777 : 7788

قبیس هْن تطیي ذهلت آضای گیسًع تلفیك ؾطَح ذطز ٍ و ى ٍ ًیع ٍیػگی تحلیل الگَّبی اؾتوبز زض زٍضاى هبلجال هاسضى ٍ
هبثؿس هسضًیتِ ٍ چگًَگی ؾبظ ٍ وبض تغییط آى ثبقس .اظ ًػط ٍی پَیبیی هسضًیت ؾِ ؾطچكوِ هْن زاضز « :رسایی ظهبى ٍ هىبى
»«،تحَل هىبًیؿن ّبی اظ ربوٌسگی» ٍ«ترهیم ثبظاًسیكِ» .زض زیس ٍی ًكبًِ ّبی ًوابزیي ٍ ًػابم ّابی ترههای واِ زض
ثطگیطًسُ اؾتوبزًس ،ؾبظٍوبضّبی انلی اظ ربوٌسگی تلمی هی قًَس .هٌػَض ٍی اظ ًػبم ّبی ترههیً ،ػبم ّابی اًزابم زازى
وبضفٌی یب هْبضت ترههی اؾت وِ اَظُ ّبی ٍؾیؿی اظ هحیط ّبی هابزی ٍ ارتوابؾی ظًاسگی وٌاًَی هاب ضا ؾابظهبى های
زٌّس(گیدوس  .)77 :7783ثِ ًػط گیسًع رسایی فطز اظ ًػبم ّبی ترههی  ،رع زض زٍضُ ّبیی نطفبً وَتبُ هست ٍ ًابهٌػن اهىابى
پصیط ًیؿت .زض همبثل،ایي ًػبم ّب وِ ثِ طَض هساٍم ثط ثؿیبضی اظ رٌجِ ّبی ظًسگی اًؿبى تأحیط هی گصاضًاس ،ثاب فاطاّن واطزى
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تضویي ّب ،چكن زاقت ّب زض پٌِْ ی ظهبًی -هىبًی فبنلِ زاض ؾول اظ ربوٌسگی ضا اًزبم هی زٌّس .اظ ایي ضٍ ٍی اؾتوابز ضا
رعٍ ضطٍضی ٍ الیٌفه ظًسگی ارتوبؾی زض ًػط گطفتِ ٍ هی گَیس ذهلت اظ ربوٌسگی ًػبم ّبی اًتعاؾی ثاِ هؿٌابی تاساٍم
وٌف هتمبثل ثب زیگطاى غبیت اؾت(آزادارمکی ي همکاران .)772 : 7787

اظ زیسگبُ گیسًع اؾتوبز زض ًػبم ّبی هسضًیتِ هتأذط اؾتوبز غیط قرهی ٍ ثِ زیگطاى ًبقٌبؼ یب ثِ ؾجبضت زیگاط

« ثای

تَرْی هسًی » رٌجِ ی ثٌیبزی ضٍاثط اؾتوبز ثیي فطزی اؾت وِ اظ هبّیت ضقس یبثٌسُ ی ًػبم ّبی اًتعاؾی ضیكاِ گطفتاِ اًاس.
زض ایي قطایط رلت اؾتوبز ثِ ربی افع اؾتوبز زض ًػبم ّبی گصقتِ اّویتی اؾبؾی هی یبثس(گیدوس  .)777 :7783زض ؾایي اابل
ٍرِ ؾوسُ ی اؾتوبز پبیجٌسی ّبی ثی چْطُ ای اؾت وِ زض ًػبم ّبی ترههی هؿٌب هی یبثٌاس ٍ ایاي هؿاألِ اؾبؾابً چٌابى اظ
اّویت ثطذَضزاض اؾت وِ هی تَاى گفت وِ هبّیت ًْبزّبی هسضى ؾویمبً ٍاثؿتِ ثِ هىبًیؿن ّبی اؾتوبز ثِ ًػبم ّبی اًتعاؾای
ثِ ٍیػُ ًػبم ّبی ترههی اؾت(همان .)99:

ثِ اؾتمبز گیسًع ،زض فطٌّگ ّبی ؾٌتی چْبض ظهیٌِ هحلی زض اضتجب ثب اؾتوبز غبلت اؾت ً.1 :ػبم ذَیكبًٍسی ،ارتوبؼ هحلای،
 .3ؾٌت  .4ویْبًی قٌبؾی هصّت .
ثِ ًػط گیسًع ،هٌبثؽ انلی اؾتوبز زض رَاهؽ ؾٌتی  ،اّویت ذَز ضا اظ زؾت زازُ اًس ٍ .اثؿتگی ّابی ذَیكابًٍسی زض رَاهاؽ
هسضى ابهل پیًَسّبی ارتوبؾی ؾبظهبى یبفتِ زض طَل ظهبى ٍ هىبى ًیؿتٌس .زض ایي لجیل رَاهؽ اضتجبطبت ذَیكابًٍسی ؾوا ً
هحسٍز ثِ چٌس ًفط ذَیكبًٍس ًعزیه قسُ اؾت ٍ ثیكتط هطزم آگبّی اًسوی اظ ذَیكبًٍساى زٍضتط زاضًس  .ؾ ٍُ ثاط آى  ،زض
رَاهؽ هسضى ارتوبؼ هحلی وبضوطز گصقتِ ذَز ضا اظ زؾت زازُ اؾت ّ .ن چٌیي زض اضتجب ثب ًمف ؾٌت  ،گیسًع هؿتمس اؾت
وِ زض رْبى هسضى  ،پیكطفت ؾلوی ٍ زًیبیی قسى اًسیكِ  ،ثبؾج قىل گیطی ذهلت اًتمبزی ٍ ًَگطایبًِ قیَُ ًگطـ قاسُ
اؾت  .زیگط فطو ثط ایي ًیؿت وِ ضؾَم یب ؾبزات نطفبً ثِ ایي ذبطط هَضز پصیطیف لطاض هی گیطًس وِ اظ پكتَاًِ التاساض
ؾٌت ثطذَضزاضًس ؛ ثطؾىؽ قیَُ ّبی ظًسگی هب زض رَاهؽ اهطٍظیي ثیف اظ پیف هؿتلعم زاقتي یه اؾبؾی ؾم ًی ّؿاتٌس.
یؿٌی ثؿتِ ثِ ایي وِ ثط اؾبؼ اؾتسالل ّب ٍ هساضن لبًؽ وٌٌسُ لبثل تَریِ ّؿتٌس یب ًِ ٍ الظم اؾت وِ اظ آى ّب زفبؼ قاَز ٍ
یب زض نَضت لعٍم تغییط زازُ قًَس.گیسًع زض پبؾد ثِ ایي ؾَأل وِ چِ هٌجؽ یب هٌبثؿی زض رَاهاؽ هاسضى ربًكایي ًػابم ّابی
ذَیكبًٍسی ،ارتوبؼ هحلی  ،ؾٌت ٍ ویْبى قٌبؾی هصّجی قسُ اؾت ثِ ًػبم ّبی اًتعاؾی اقبضُ هی وٌس.
اؾتوبز ثِ ًػبم ّبی اًتعاؾی هْن تطیي ثرف ًػطیبت گیسًع اؾت ٍ ثیبًگط اؾتوابز افاطاز ثاِ اناَل غیاط قرهای اؾات ٍ ثاب
پیكطفت ّبی ؾلوی ٍ تىٌَلَغیه ؾهط رسیس اضتجب زاضز  .ثِ اؾتمابز گیاسًع ثاط ذا ف رَاهاؽ ؾاٌتی زض رَاهاؽ ناٌؿتی
ٍپیكطفتِ اؾتوبز ثِ ؾ من ٍ ًكبًِ ّب ٍ ّوچٌیي اؾتوبز ثِ زاًف ترههی ایزبز هی گطزز ٍ پسیاسُ ی اظ ربوٌاسگی یاب اًتاعاؼ
ثركی اتفبق هی افتس  .اهطٍظُ هطزم ثِ زًجبل ؾ من ٍ ًكبًِ ّب ّؿتٌس ٍ ثِ هبضن ّب تَرِ هی وٌٌس  ،زض اابلی واِ ًوای زاًٌاس
ٍؾبیل ٍ اثعاضّب ضا چِ وؿبًی ؾبذتِ اًس  ،وزب ؾبذتِ قسُ اًس ٍ....زض ٍالؽ هحلیت اظ ثیي ضفتِ اؾت ٍ اهاَض ابلات اًتعاؾای
پیسا وطزُ اًس ٍاؾتوبز ثِ اًتعاؾیبت تمَیت قسُ اؾت (امیر کافی  .)77-72 : 7783آًتًَی گیسًع اؾتوبز ضا ثِ زٍ قىل هططح

هی

وٌس :اؾتوبز ثِ افطاز یب ًػبم ّبی اًتعاؾی وِ ثِ زٍ ًَؼ اؾتوبز ارتوبؾی ٍ اؾتوبز هسًی «شٌّی» اؾت ٍ اؾتوبز ثاِ افاطاز ذابل
«ؾیٌی »وِ اؾتوبز ثیي فطزی اؾت.
گیسًع لضبیبی ضٍاى قٌبذتی ضا ًیع زض هَضَؼ اؾتوبز هؤحط للوساز وطزُ اؾت ٍ ثاب ثحاج اظ « اؾتوابز ثٌیابزیي » واِ هفْاَهی
هتؿلك ثِ اضیىؿَى اؾت  ،ضیكِ ی اؾتوبز ضا زض ٍحَق ٍ اطویٌبى ثِ اقربل نبلح ٍ هؿتجاط هطثاَ های زاًاس واِ هؿواَالً اظ
ًرؿتیي تزطثیبت وَزن ابنل قسُ اؾت  .ثِ ًػط ٍی اؾتوبز ثٌیبزیي اغططاة ضا وبّف زازُ ٍ ًَؾی ااؿبؼ تساٍم ٍ ًػان
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زض ضٍیسازّب  ،اتی آى ّبیی وِ ثِ طَض هؿتمین زض اَظُ ی ازضان قرم لطاض زاضًس  ،یب اهٌیت ٍرَزی ضا زض فطز ثاِ ٍراَز
هی آٍضز(همان  .)727:ثِ اؾتمبز گیسًع  ،زض نَضت ًساقتي وٌف افاطاز هجتٌای ثاط ضٍیىطزّابی ثاسگوبًی ،ثؿایبضی اظ افاطاز زض
ااتطاهی وِ ثِ ًكبًِ ّبی ًوبزیي ٍ ًػبم ّبی ترههی ًكبى هی زٌّس  ،گَیی ٍاضز ًَؾی « چبًِ ظًی هسضًیتِ » های قاًَس ٍ
زض ًْبیت ابنل ایي اهط ابلتی اؾت وِ گیسًع ثِ طَض ذ نِ آى ضا ااؿبی « ًباهٌی ٍرَزی» هی ًبهس(گیدوس .)737 :7783

اظ ًػط گیسًع ،اهٌیت ٍرَزی یىی اظ نَضت ّبی هْن ااؿبؼ اهٌیت ثِ هؿٌبی ٍؾیؽ آى اؾت.ایي انط ح ثِ اطویٌبًی ضارؽ
اؾت وِ ثیكتط اًؿبى ّب ثِ تساٍم تكریم َّیت ذَز ٍ زٍام هحیط ّبی ارتوابؾی ٍ هابزی واٌف زض اطاطاف ذاَز زاضًاس.
ااؿبؼ اؾتوبزپصیطی اقربل ٍ چیعّب وِ ثطای هفَْم اؾتوبز ثؿیبض هْن اؾت  ،ثطای ااؿابؼ اهٌیات ٍراَزی ًیاع اّویات
ثٌیبزی زاضز.ثطای ّویي اؾت وِ ایي زٍ ااؿبؼ اظ رْت ضٍاى قٌبذتی پیًَس ًعزیىی ثب ّن زاضًسّ .ؿتی .اهٌیات ٍراَزی یاب
«ّؿتی» یب انط ح پسیسُ قٌبؾیّ«،ؿتی زض رْبى » ؾط ٍوبض زاضز.فیلؿَفبى ثِ هب ًكبى زازُ اًس وِ زض ؾاطح قاٌبذتی ووتاط
رٌجِ ای اظ ٍرَز قرهی هبى ٍرَز زاضز وِ زضثبضُ آى هی تَاى اطویٌبى زاقت ایي اهط قابیس ثركای اظ ثبظاًسیكای هاسضًیت
ثبقس ،اهب وبضثطزآى ثی گوبى هحسٍز ثِ یه زٍضُ زاضز .تبضیری ذبل ًجَزُ اؾت.
ثِ ًػط آًتًَی گیسًع ،یىی اظ فطآیٌسّبیی وِ ثط اضتجب ٍالسیي ٍ فطظًساى تأحیط هی گصاضزً ،حَُ ی ارتوبؾی پصیطی فطظًساى زض
ذبًَازُ اؾت .ثِ ظؾن ٍی ،ارتوبؾی قسى لجل اظ ّط چیع زض یه ظهیٌِ ی ذبًَازگی ضخ هی زّس ،اهب تفبٍت ّابی ظیابزی زض
هَضز هبّیت ظًسگی ّبی ذبًَازگی هكبّسُ هی قَز .هٌطمِ ٍ طجمِ ارتوبؾی ذبًَازُ ای وِ فطز زضآى هتَلس هی قَز ،الگاَی
ارتوبؾی قسى ثِ قست تحت تأحیط هی گصاضز .وَزوبى قیَُ ّبی ضفتبضی ٍیػُ پسض ٍهبزض ثب زیگطاى ضا زض ّوؿبیگی یب ارتوبؼ
هحلی قبى لطاض هی گیطًس؛ ایي الگَّبی هرتلف پطٍضـ وَزن ٍ اًػجب ّ ،وطاُ ثب اضظـ ّب ٍ اًتػبضات هتؿبضو زض ظًاسگی
فطز تأحیط ثِ ؾعایی زاضز .گیسًع ،زض ًػطیبت ذَز زض ضاثطِ ثب ضٍاثط ارتوبؾی ٍ ؾطهبیِ ی ارتوبؾی ًمف ظیبزی ضا ثِ ذابًَازُ
هی زّس  ،چٌبى وِ ثِ اؾتمبز ٍی ،اؾتوبز ثٌیبزیي ،وِ زض زٍضاى وَزوی ،تَؾط ٍالسیي وَزن ،زض اٍ ثِ ٍراَز های آیاسً ،ماف
ظیبزی زض ایزبز اؾتوبز زض ربهؿِ زاضز(قاسمی ي همکاران .)237 : 7787

تًَیؽ ،ثِ زٍ ًَؼ ضٍاثط اقبضُ هی وٌس :گعلكبفت ٍ گوٌكبفت  ،زض انط ح ؾبم گوٌكبفت ًكبى زٌّسُ ی اقاتطان ارتوابؾی
ٍ گعلكبفت ًوبیٌگط ربهؿِ اؾت .ضٍاثط گوٌكبفت ثب پیًَسّبی ًعزیه ،نویوبًِ ،قرهی ،ؾ لِ نویوبًِ ثِ ضفابُ ّواسیگط،
ّوىبضی ٍ اؾتوبز هتمبثل هكرم هی قَز .اهب ضٍاثط گعلكبفت هجتٌی ثط ضلبثتً ،فؽ قرهی ،وابضآیی ،پیكاطفت ٍ ترهام
اؾت .تًَیؽ ،ثط ایي ثبٍض اؾت وِ وِ زض افعایف قْطگطایی ضٍاثط اظ ًَؼ گعلكبفت گؿتطـ هی یبثس ٍ افطاز ًؿاجت ثاِ ّان
ثیگبًِ قسُ ٍ اظ ّوجؿتگی هیبى آًبى وبؾتِ هی قَز(کًئه .)95: 7775

ثِ ًػط ایٌگلْبضت ،اؾتوبز زض ایزبز اؽ هكتطن ٍ تؿبٍى ًمف هؤحط زاضز .اؾتسالل ایٌگلْبضت ایي اؾت وِ زضرِ ثبالی تَؾؿِ،
اهٌیت التهبزی ثبالتطی ضا ثِ افطاز ربهؿِ اضظاًی وطزُ ٍ اظ ایي ططیك ّعیٌِ پصیطـ ضیؿه ًبقی اظ اؾتوبز ثِ افطاز ًب آقٌب ضا
وبّف هی زّس .ؾطح پبییي تط اؾتوبز زض رَاهؽ فمیط زض تهَض ایٌگلْبضت ًبقی اظ ایي اؾت وِ اؾتوبز ًبثزب ٍ ظیابى ثابض زض
ایي وكَضّب زض همبیؿِ ثب وكَضّبی حطٍتوٌستطهی تَاًٌس لطوِ ثؿیبض رجطاى ًبپصیطی ثِ فطز اؾتوبز وٌٌاسُ ٍاضز وٌاس.اؾتوابز ثاب
اضظـ ّب هكتطن اضتجب زاضز ،پصیطـ اضظـ ّبی هكتطن ذَاُ اظ هٌػط اؾتمبزات هاصّجی ٍ ؾیبؾای ٍ تؿْاس ثاِ هَضاَؾبت
ارتوبؾی ٍ ذَاُ اظ هٌػط ٌّزبضّبی ضفتبض ارتوبؾی ثِ افطاز اهىبى هی زٌّس وِ ثب زیگطاى ّن شات پٌساضی وٌٌس ٍ تؿییي وٌٌس چِ
اًتػبضاتی اظ الساهبت ٍ ًیبت یىسیگط زاضًس .زض ثؿتطؾبظهبى ّبی زاٍطلجبًِ ایي اهط ًِ تٌْب ثِ اضظـ ّابی ولای تاط هطثاَ ثاِ
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ًیىَوبضی یب ًَؼ زٍؾتی اضتجب زاضًس ثلىِ ثِ اضظـ ّبی ؾبظهبًی ًػیط قطافت ،نسالت یب زهَوطاؾی زضًٍای قاسُ ًیعاقابضُ
زاضز.
ضّیبفت تضبز ؾبذتبضی  ،هٌكأ انلی هٌبظؾبت ًؿلی  ،تَظیؽ ًبهتَاظى هٌبثؽ لسضت ٍ حطٍت ٍ ؾطهبیِ ّبی زض اذتیبض ًؿال
ّب زض ؾطنِ ّبی هرتلف ارتوبؾی اؾت ٍ هحَض انلی ضا تضبز هٌبفؽ هبزی گطٍُ ّبی هرتلاف ًؿالی واِ زض ربهؿاِ ّان
ظیؿتی هىبًی ٍ ظهبًی زاضًس ،هی زاًٌس وِ هَرت هؿبیل ًؿل ّب ٍ قىبف ّب ی ایسمَلَغیه ٍ فطٌّگی ثیي آى ّب های قاَز.
ًػطیبت ثَضزیَ ،زض ؾطح و ى هبضوؿیؿتی ٍ ضٍیىطز تضبز لطاض زاضز ٍ چبلف ًؿل ّب ضا ًبقای اظ ًػابم ّابی ؾالطِ ٍ
ًبثطاثطی زض ؾطنِ ّبی هرتلف هی زاًسٍ .ی قىبف ًؿل زض زًیبی هؿبنط ضا افمای های زاًاس .زض ایاي چكان اًاساظً ،مطاِ
ؾعیوت زض تحلیل تؿبضضبت ًؿلی ،ؾبذت ارتوبؾی ؾیٌی ثَزُ ٍ ثب هحَض لطاض زازى تضبز هٌبفؽ
هبزی گطٍُ ّبی هرتلف ًؿلی ،وِ زض ربهؿِ ّن ظیؿتی ظهبًی ٍ هىبًی زاضًس ،هؿبمل ًؿل ّب ٍ قىبف ّبی ایسمَلَغیه ٍ
فطٌّگی ثیي آى ّب ضا ًبقی اظ تضبز ظیط ثٌبیی یبز قسُ ٍ زض تٌبغط ثب هَلؿیات ٍ هٌابفؽ ارتوابؾی ًؿالی زض ًػاط گطفتاِ های
قَز(تًکل ي دیگران  .) 736 : 7785ثِ اؾتمبز ثَضزیَ ،زض قطایط هؿبنط ،قىبف ًؿل ّب ،قىبفی افمی ثَزُ ٍ زض ؾهط ّب ٍ هیساى
ّبی هرتلف ارتوبؾی اؾن اظ ًْبزی یب غیط ًْبزی ،ضٍیبضٍیی ثیي رَاًبى ٍ افطاز هؿي ؾو ًابوی اظ تؿبضو ثایي افاطازی ثاِ
هَاضؽ گًَبگَى لسضت ٍ حطٍت اؾت .اظ ًػط ثَضزیَ ،رَاى ٍ پیط ًِ یىی اهط ؾیٌای ٍ ٍالؿای ،ثلىاِ یاه ؾابذتبض ارتوابؾی
ّؿتٌس وِ زض ًتیزِ ی هجبضظُ هیبى پیط ٍ رَاى زض هیساى ّبی هرتلف ثِ ٍرَز هی آیٌس(همان.) 737:

ثَضزیَ ،ثط تَظیؽ اهىبًبت ٍ هٌبثؽ ٍ هَلؿیت ًبثطاثط ًؿال ّابی هرتلاف اظ ًػاط ثطذاَضزاضی یاب هحطٍهیات اظ اهىبًابت ٍ
فطنت ّبی هَرَز التهبزی ،ارتوبؾی  ،ؾیبؾی ،فطٌّگی زض ؾطنِ ّبی هرتلف زض ضیكِ یبثی قىبف ًؿالی تأویاس زاضز.
ثَضزیَ ،ثِ ربی تجییي قىبف ًؿل ّب ثب هؿیبض ّبی شٌّی ٍ ثط اؿت تأحیط رطیبى ّب ٍ اَازث ؾوسُ تبضیری ثط ضٍی شٌّیات
ٍ آگبّی ٍ َّیت ٍیػُ ًؿلی وِ ثط ضّیبفت هبًْبیوی هؿلط اؾت ،ثب ضٍیىطز ؾیٌی ثِ تجییي تؿبضضبت ًؿلی ثط اؿت ربیگبُ
اؾتطاتػیه ٍ ؾهطی ّط ًؿل زض ضاثطِ ثب هزوَؾِ ای هٌبثؽ ٍ ًجطز ًؿال ّاب ثاطای اؾاتفبزُ اًحهابضی اظ هٌابثؽ هاصوَض های
پطزاظز(همان.) 738 :

ثَضزیَ ،هؿبمل ًؿل ّب ضا زض چبضچَة طجمبت ٍ ًػبم ّبی آهَظقی ثطضؾی هی وٌس ٍ ثب تَرِ ثِ هطبلؿابت ذاَز ثاِ ًتابیذ
اضظقوٌسی زؾت پیسا هی وٌسٍ .ی تجؿبت ایي ثبظ تَلیس اهتیبظات طجمابتی زض ًػابم آهَظقای م زهاَوطاتیعُ قاسُ ضا ثاِ طاَض
اروبلی هَاضز شیل هی زاًس
 .1آهَظـ ،آگبّیً ،ػبم هطبلجبت ٍ قىبف ًؿلی زض اهىبًبت
 .2هَلؿیت ارتوبؾی ثٌیبى تؿبضضبت ًؿلی
 .3هٌبفؽ ًؿلی ٍ تٌف ّبی ثیي ًؿلی
 . 4تضبز هٌبفؽ ًؿلی ٍ تحَل ارتوبؾی
ثَضزیَ ،ثِ ثطذَضزاضی یب هحطٍهیت اظ اهىبًبت ٍ فطنت ّبی هَرَز التهبزی  ،ارتوبؾی ٍ ؾیبؾای ضا ضیكاِ ی قاىبف
ًؿل ّب هی زاًس .یؿٌی هؿألِ انلی ثیي ًؿل ّب ،تَظیؽ ًبثطاثط ؾطهبیِ ّبی هرتلف ثِ ٍیػُ زض زٍ اَظُ لسضت ٍ حطٍت ،ثایي
ًؿل ّب زض هیساى ّبی هرتلف اؾت وِ ؾط هٌكأ تؿبضضبت هكبّسُ قسُ ی زیگط اظ رولِ تؿبضضابت فطٌّگای هیابى آى ّاب
اؾت(همان .) 723 :ضٍیىطز تضبز ؾبذتبضی «ؾیٌی» ،تؿبضو ًؿلی ضا اظ ؾطح اًسیكِ ٍ ایاسمَلَغی ثاِ ؾاطح هٌابفؽ ٍ هٌابثؽ ٍ
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هَلؿیت ؾیٌی ًؿل ّب اًتمبل هی یبثس وِ لبثل چَى ٍ چطا ٍ تغییط ٍ تؿسیل اؾت؛ ظیطا تضبز ًؿل ّب ضا ًتیزِ تَظیؽ ًب هتؿبزل
زض اَظُ ی حطٍت ٍ لسضت ٍ اًحهبض هٌبثؽ ٍ ؾطهبیِ ّبی هرتلف هبزی ٍ ًوبزیي زض زؾات ًؿال ّاب های زاًاس .ثَضزیاَ
ؾطهبیِ ی ارتوبؾی ضا یىی اظ اقىبل ؾطهبیِ هی زاًس .ؾطهبیِ اظ ًػط اٍ ؾِ قىل ثٌیبزی زاضز :وِ لبثلیت تجسیل قسى ثِ پَل ضا
زاضز ٍ هی تَاًس ثِ قىل امَق هبلىیتًْ ،بزیٌِ قَز« .ؾطهبیِ ی فطٌّگی » وِ زض ثطذی قطایط ثِ ؾطهبیِ ی التهبزی هجسل
هی قَز ٍ ثِ قىل ویفیت آهَظقی ًْبزیٌِ هی گطزز ٍ ؾبذتِ قسُ اؾت ٍ تحت ثطذی قطایط ثاِ ؾاطهبیِ التهابزی تجاسیل«
پیًَسّب» ارتوبؾی هی گطزز .اظ ًػط ثَضزیَ ،ؾطهبیِ ی ارتوبؾی هَلؿیت ّب ٍ ضٍاثط زض گاطٍ ُ ّاب ٍ قاجىِ ّابی ارتوابؾی
اؾت وِ زؾتطؾی ثِ فطنت ّب ،اط ؾبت هٌبثؽ هبزی ٍ هَلؿیت ارتوبؾی ضا ثطای افطاز افعایف هی زّس(بًردیً .)7: 7783

ثَضزیَ تطبثمی هیبى ربیگبُ ارتوبؾی ٍ ؾلیمِ ّب ٍ ضفتبضّب زض ًػط هی گیطز  .ثِ ًػط اٍ تطبثمی هیابى فضابی طجمابت ٍ فضابی
ضفتبضّبی ّطیه ٍرَز زاضز  ،ثطای هخبل ایي وِ فضبی طجمِ ارتوبؾی ثطتط چِ ًَؼ ٍضظـًَ ،قیسًی ،گطایف ؾیبؾی ٍ غیطُ ضا
تطریح هی زّس .ثِ اؾتمبز اٍ زض ّط ربهؿِ ٍ ّط زٍضُ هب ثب هزوَؾِ ای اظ هَلؿیت ّبی ارتوبؾی ضٍثِ ضٍ ّؿتین واِ زض لبلات
یه ضاثطِ ّن قىلی ثب یه ضقتِ اظ فؿبلیت ّب یب حطٍت ّب ظیط چتط ٍااس گطز هی آیٌس(همان .)77 :اظ زیاسگبُ ثَضزیاَ هَلؿیات
افطاز ثب تَرِ ثِ زؾتطؾی قبى ثِ ؾطهبیِ ی ارتوبؾی،فطٌّگی ٍ التهبزی تؿییي هی قَز .ؾبزت ٍاضُ ّب ،قجىِ ّبی ارتوابؾی
ذبنی ضا فؿبل هی وٌٌسوِ ایي قجىِ ّب ًیع ؾجت تمَیت ٌّزبضّب ٍ ؾضَیت ّب هی قًَس.
پی یط ثَضزیَ ،ؾطهبیِ ی ارتوبؾی ضا اظ ؾبیط ؾطهبیِ ّبی التهبزی ،فطٌّگی ٍ ًوبزیي هتوابیع های وٌاس ٍ ثاطای آى ذهالتی
ؾبذتبضی ٍ تؿبهلی لبمل اؾت .ؾطهبیِ ارتوبؾی ضا قجىِ ی ًؿجتبً ثب زٍاهی اظ ضٍاثط ووبثیف ًْبزیٌِ قسُ ی تَأم ثب قاٌبذت ٍ
تؿْسات اظ رولِ اؾتوبز هتمبثل هی زاًس وِ ثِ ؾٌَاى هٌبثؿی ثبلفؿل یب ثبلمَُ  ،هَرجبت الظم ضا ثطای تحهیل وٌف ّابی فاطزی
ٍیب روؿی وٌف گطاى فطاّن هی ؾبظز.ثٌبثطایي اظ ًػط ثَضزیَ ایزبز ٍ احط ثركی ؾطهبیِ ارتوبؾی ثؿتگی
ثِ ؾضَیت زض یه گطٍُ ارتوبؾی زاضز وِ اؾضبی آى هطظّبی گطٍُ ضا اظططیك هجبزلِ اقیبء ٍ ًْبزّب ثٌیبى ًْبزُ اًس.ایي ضٍاثاط
هوىي اؾت اظططیك وبضثطز یه ًبم هكتطن ذبًَازُ ،هلت ،اًزوي ،اعة ،زیي ٍ هزوَؾِ ای وبهل اظوٌف ّاب ثاطای ًْبزیٌاِ
وطزىً ،ػیط هجبزالت هبزی ًٍْبزی تضویي قَز(ػبداللهی ي همکاران .)9 :7786

اظ ًػط ثَضزیَ ،ؾطهبیِ ی ارتوبؾی ابنل روؽ هٌبثؽ ثبلمَُ ٍ ثبلفؿلی اؾت وِ ًتیزِ هبلىیت قجىِ ثب زٍاهی اظ ضٍاثاط ًْابزی
قسُ ثیي افطاز ٍ ،ثِ ؾجبضت ؾبزُ تط ،ؾضَیت زض یه گطٍُ اؾت الجتِ ؾطهبیِ ارتوبؾی هؿتلعم قطاطی ثِ هطاتت ثیف اظ ٍرَز
نطف قجىِ پیًَسّب هی ثبقس .زض ٍالؽ پیًَسّبی قجىِ ای هی ثبیؿت اظ ًَؼ ذبنی ثبقٌس  ،یؿٌای هخجات ٍ هجتٌای ثاط اؾتوابز
ثبقس(فیلد .)77 :2337

ثِ ظؾن ثَضزیَ ،ثبظزُ آهَظقی ًبقی اظ ؾول آهَظقی ثِ ؾطهبیِ گصاضی فطٌّگی وِ ثاِ ٍؾایلِ ی ذابًَازُ ناَضت

های

گیطز ثؿتگی زاضز؛ ثِ ؾ ٍُ ثبظزُ التهبزی ٍ ارتوبؾی هساضن تحهیلی زض گطٍ ؾطهبیِ ی ارتوبؾی اؾت وِ ثبظ ّان هاَضٍحی
اؾت ٍ هی تَاًس ثطای تمَیت ٍ پیكتجبًی هساضن تحهیلی ثِ وبض ضٍز .ثَضزیَ زض تحلیل ذاَز ،ذابًَازُ ضا هْان تاطیي ؾبهال
تجییي ؾطهبیِ ی ارتوبؾی هی زاًس .طجمبت ثبالی ربهؿِ ثب زاقتي اضتجبطبت ٍؾیؽ ٍ اهىبًبت فطاٍاى  ،ایي ؾاطهبیِ ی ارتوابؾی
زاضًس .ثبظ تَلیس ؾطهبیِ ی ارتوبؾی اظ ططیك هجبزلِ نَضت ًوی گیطز ؛ ظیطا ؾطهبیِ ی ارتوبؾی اهاطی لبثال هجبزلاِ ًیؿات ،
ثلىِ اظ ططیك ربهؿِ پصیطی  ،ثبظ تَلیس آى نَضت هی گیطزً .ػبم آهَظـ ًیع اظ ططیك ترهیم آهَظـ ّبیی ثب ویفیت ثْتاط
ٍ ثبالتط زض فطآیٌس ثبظتَلیس ثِ آى ّب ووه هی وٌس .ثِ ؾمیسُ ثَضزیَ  ،رْت گیطی فطٌّگی ٍ یب ؾبزات وِ زض هطاال ظًاسگی
ثِ طَض ًبذَزآگبُ آهَذتِ هی قَز ثِ ؾرتی تغییط هی وٌس ٍ زض قىل گیطی پبؾد ّب زض تزطثیبت ثؿسی ظًسگی  ،ثؿابض فؿابل
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ؾول هی ًوبیس .ثَضزیَ زض تحلیل ّبی ذَز ثِ هفَْم ؾبذتوبى شٌّی اقبضُ هی وٌس وِ هٌػَض اظ آى  ،ثِ ؾبذتبضّبی قاٌبذتی
اط ق هی قَز وِ اًؿبى ّب اظ ططیك آى  ،ثب رْبى ارتوبؾی ثطذَضز هی وٌٌس .ثٌبثطایي ثب تَرِ ثِ هفْاَم رْات گیاطی ّابی
فطٌّگی وِ زض هطاال اٍلیِ ظًسگی زض ذبًَازُ آهَذتِ هی قَز ٍ ّن چٌیي تأویس ثَضزیَ ثط ؾبذتوبى شٌّی  ،هی تَاى گفت ،
الگَّبی هرتلف ذبًَازُ اؾن اظ ذبًَازُ ی زهَوطاتیه ٍ اؾتجسازی  ،الگَی شّي قسُ ای اؾت وِ ؾطهبیِ ی ارتوبؾی ضا ثاِ
ٍرَز هی آٍضز ٍ زض ؾْن افطاز زض ثطذَضزاضی اظ ؾطهبیِ ی ارتوبؾی هؤحط ذَاّس ثَز(قاسمی ي همکاران .)232 :7787
و

مدل نظری پژوهص

هسلی وِ پیف ضٍ زاضین ثب پكتَاًِ ًػطی ططاای قسُ اؾت ٍ ثؿس اظ تزعیِ ٍ تحلیل زازُ ّب ٍ اط ؾبت ضٍاثط ثیي هتغیطّبی
هسل رطح ٍ تؿسیل قسُ ٍ هیعاى قست ٍ ًحَُ ی تأحیطگصاضی ّط یه اظ هتغیطّب هكرم ذَاّس قس.

هیشاى تؼاهالت ٍ رٍابط ،هیشاى ّوکاری

هیشاى صذاقت ،صزاحت ،اطویٌاى ،سْین کزدى

اًسجام خاًَادگی

اػتواد خاًَادگی
سزهایِ اجتواػی

ضکاف ارسضی

باٍرّا ٍ ارسش ّا

باٍرّا ٍ ارسش ّای دیٌی؛ اجتواػی

رفتارّا ٍ اػوال ّا

رفتارّا ٍ اػوال اجتواػی؛ رفتارّا ٍ اػوال فزٌّگی

فرضیه های پژوهص

 ثِ ًػط هی ضؾس ثیي هیعاى اؾتوبز ذبًَازگی ٍ قىبف اضظقی ضاثطِ ی هؿٌی زاضی ٍرَز زاضز ثِ طَضی وِ ّط چاِ هیاعاىاؾتوبز ذبًَازگی ثیكتط ثبقس هیعاى قىبف اضظقی ووتط ذَاّس ثَز.
 ثِ ًػط هی ضؾس ثیي هیعاى اًؿزبم ذبًَازگی ٍ قىبف اضظقی ضاثطِ ی هؿٌی زاضی ٍرَز زاضز ثِ طَضی وِ ّط چِ هیعاىاًؿزبم ذبًَازگی ثیكتط ثبقس هیعاى قىبف اضظقی ووتط ذَاّس ثَز.

 ثِ ًػط هی ضؾس هیعاى ؾطهبیِ ی ارتوبؾی ذبًَازُ ّب ثط قىبف اضظقی احط هؿٌی زاضی زاضز ثِ طَضی واِ ّاط چاِ هیاعاىؾطهبیِ ی ارتوبؾی ثیكتط ثبقس هیعاى قىبف اضظقی ووتط ذَاّس ثَز.
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روش پژوهص

ضٍـ ثِ وبض ضفتِ زض ایي پػٍّف ،ضٍـ اؾٌبزی ٍ پیوبیكی اؾت ،اثعاض روؽ آٍضی اط ؾبت پطؾكٌبهِ های ثبقاس .ربهؿاِ
آهبضی ایي پػٍّف ولیِ ذبًَازُ ّبی قْط گطهؿبض ثب روؿیتی زض اسٍز ً 46466فط ثیي گطٍُ ؾٌی  15تب  69ؾبل
هی ثبقٌس .ثطای تؿییي ازن ًوًَِ ثب زض اذتیبض زاقتي ربهؿِ آهبضی اظ فطهَل ًوًَِ گیطی وَوطاى اؾتفبزُ قسُ اؾت .ثٌبثطایي
ازن ًوًَِ زض ایي پػٍّف ً 430فط هی ثبقس .ضٍـ ًوًَِ گیطی ذَقِ ای چٌس هطالاِ ای – تهابزفی ثاَزُ اؾات .ثاسیي
نَضت وِ چبضچَة ًوًَِ گیطی ثط اؾبؼ پبیگبُ التهبزی – ارتوبؾی افطاز ثِ ؾِ گطٍُ (ثبالی قْط ،هطوع قْط ،پبییي قاْط)
هكرم قس .ثط اؾبؼ یبفتِ ّبی پػٍّف  %52اظ پبؾد زٌّسگبى هطز ٍ  %47زضنس ّن ظى ّؿتٌس.زض ایي پػٍّف ثطای تؿییي
پبیبمی پطؾكٌبهِ اظ ضٍـ آلفبی وطًٍجبخ اؾتفبزُ قسُ اؾت .هیعاى پبیبمی یب وویت پبیبمی ثِ زؾت آهسُ ؾطهبیِ ارتوابؾی ؾاسز
 Alpha=0/88هی ثبقس وِ زض ؾطح ثبالیی لطاض زاضز.
یافته ها

آهبض تَنیفی
رْت ؾبذتي هتغیط ؾطهبیِ ی ارتوبؾی ،گَیِّبی هطثَ ثِ ایي هتغیط روؽ گطزیس وِ اسالل ًوطُ ثِزؾت آهسُ  ٍ 1ااساوخط
ًوطُ  40ثَز وِ زض ًْبیت زض ؾِ طجمِ ظیبز(ثیي  1تب  ،)24هتَؾط(ثیي  25تب  ٍ )32ون(ثیي  33تب  )40اظ ّن هٌفه گطزیاس .زض
رسٍل ظیط تَظیؽ فطاٍاًی طجمبت هتغیط ؾطهبیِ ی ارتوبؾی ذبًَازُ ّب ًكبى زازُ هیقَز.
جذٍل ضواسُ()1تَصیغ فشاٍاًی تش حسة سشهایِ ی اجتواػی
سزهایِ ی اجتواػی

خاًَادُ ّا

فزاٍاًی هطلق

فزاٍاًی ًسبی

درصذ تجوؼی

باال

89

20/7

20/7

هتَسط

246

60/1

80/8

پاییي

77

19/2

100

جوغ

412

100

ثب تَرِ ثِ یبفتِ ّبی ثِ زؾت آهسُ اظ رسٍل فَق هیتَاى هكبّسُ ًوَز 20/67 ،زضناس ذابًَازُ ّاب اظ ؾاطهبیِ ی ارتوابؾی
ثبالیی ثطذَضزاضًس .ایي زض ابلی اؾت وِ  60/1اظ زضنس ؾطهبیِ ی ارتوبؾی ذبًَازُ ّب زض اس هتَؾط اؾات ٍ زض ًْبیات،
 19/2زضنس ذبًَازُ ّب اظ ؾطهبیِ ی ارتوبؾی پبییٌی ثطذَضزاضًس.
اهاس استٌثاعی
خالغِ ًتایج اصهَى ّای اهاسی سٌجص ساتغِ ی ضىاف اسصضی تا هتغیشّای پژٍّص
آسهَى ّای آهاری
ردیف

هتغیز ٍابستِ

1
2
3

ضکاف ارسضی

هتغیزّای هستقل

سطَح سٌجص هتغیزّا

آسهَى پیزسَى
ضزیب ّوبستگی

سطح هؼٌی داری

رابطِ با ػذم رابطِ

اػتواد خاًَادگی

فاصلِ ای – فاصلِ ای

0/408

0./001

رابطِ هؼٌی داری ٍجَد دارد

اًسجام خاًَادگی

فاصلِ ای – فاصلِ ای

0/339

0/007

رابطِ هؼٌی داری ٍجَد دارد

سزهایِ اجتواػی

فاصلِ ای – فاصلِ ای

0/423

0/000

رابطِ هؼٌی داری ٍجَد دارد

ّوبى گًَِ وِ زض رسٍل هكبّسُ هی قَز هتغیطّبی هؿتمل ٍ هتغیط ٍاثؿتِ زض ایي تحمیك زض ؾطح ؾاٌزف فبنالِ ای هاَضز
ؾٌزف ٍاًساظُ گیطی لطاض گطفتِ اًس .ثط اؾبؼ ؾطَح ؾٌزف هتغیطّب ٍ ًَؼ فطضیِ ّبی آهبضُ ّب ٍ آظهَى ّبی آهبضی تؿییي
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هی قَز .ثط ایي اؾبؼ ثیي اؾتوبز ذبًَازگی ٍ قىبف اضظقی ضاثطِ هؿٌی زاضی ٍرَز زاضز ثب تَرِ ثِ ًتبیذ آظهاَى پیطؾاَى
ایي آظهَى زض فبنلِ اطویٌبى  %95ؾٌزف قسُ اؾت ٍ ؾطح هؿٌی زاضی ثطاثط ثب  sig;0/001چَى اظ ؾطح هاَضز ًػاط 0/05
ووتط اؾت ًكبى زٌّسُ ی ضاثطِ ی هؿٌی زاضی ثیي اؾتوبز ذبًَازگی ٍ قىبف اضظقی هی ثبقسٍّ .ن چٌیي هیاعاى ّوجؿاتگی
پیطؾَى ثطاثط  0/408اؾت وِ ًكبى زٌّسُ ی قست ضاثطِ لَی ٍ هؿتمین ثیي هتغیطّبؾات زض ًتیزاِ ثاب تَراِ ثاِ اط ؾابت
رسٍل فطو  H0اثطبل ٍ فطو  H1تبییس هی قَز .یؿٌی ّط چمسض هیعاى اؾتوبز ذبًَازگی ثبال هی ضٍز هیعاى قاىبف اضظقای
وبّف هی یبثس.
ثیي اًؿزبم ذبًَازگی ٍ قىبف اضظقی ًیع ضاثطِ هؿٌی زاضی ٍرَز زاضزً .تبیذ آظهَى ّوجؿتگی پیطؾاَى زض فبنالِ اطویٌابى
ً 0/95كبى هی زّس ؾطح هؿٌی زاضی  Sig ;0/007اؾت وِ اظ ؾطح هَضز ًػط  %5ووتط اؾت وِ ًكبى زٌّسُ ضاثطِ ی هؿٌی
زاضی ثیي اًؿزبم ذبًَازگی ٍ قىبف اضظقی هی ثبقس زض ًتیزِ ثب تَرِ ثِ اط ؾبت راسٍل فاطو  H0اثطابل ٍ فاطو H1
تأییس هی قَز .ثِ ؾجبضتی ّط چمسض هیعاى اًؿزبم ذبًَازگی ثبال هی ضٍز هیعاى قىبف اضظقی وابّف های یبثاس ٍ ثاط ؾىاؽ
ّطچمسض اًؿزبم ذبًَازگی وبّف هی یبثس قىبف اضظقی افعایف هی ثبثس.
ّوچٌیي ؾطهبیِ ی ارتوبؾی ذبًَازُ ّب ثط قىبف اضظقی احط هؿٌای زاضی زاضزً .تابیذ آظهاَى ّوجؿاتگی پیطؾاَى زض فبنالِ
اطویٌبى ً 0/95كبى هی زّس ؾطح هؿٌی زاضی  Sig ;0/000اؾت وِ اظ ؾطح هَضز ًػط  %5ووتط اؾت وِ ًكبى زٌّسُ ضاثطاِ
هؿٌی زاضی ثیي ؾطهبیِ ارتوبؾی ذبًَازُ ّب ٍ قىبف اضظقی هی ثبقس زض ًتیزِ ثب تَرِ ثِ اط ؾبت رسٍل فطو  H0اثطابل
ٍ فطو  H1تبییس هی قَز .ثِ ؾجبضتی ّط چمسض هیعاى ؾطهبیِ ی ارتوبؾی ذبًَازُ ّب افعایف هی یبثس هیاعاى قاىبف اضظقای
وبّف هی یبثس ٍ ثط ؾىؽ ّطچمسض ؾطهبیِ ی ارتوبؾی ذبًَازُ ّب وبّف هی یبثس قىبف اضظقی افعایف هی ثبثس.
نتیجه گیری

ّوبى گًَِ وِ اقبضُ قس ؾطهبیِ ی ارتوبؾی هزوَؾِ ای اظ هٌبثؽ ٍ شذبیط اضظقوٌسی اؾت وِ ثاِ ناَضت شاتای ٍ ًْفتاِ زض
ضٍاثط ارتوبؾی گطٍُ ّبی ًرؿتیي ،حبًَی ٍ زض ؾبظهبى ارتوبؾی ربهؿِ(ًْبزی ّبی ضؾوی ٍ غیط ضؾوی)ٍرَز زاضز .ثطذی اظ
ایي شذبیط اضظقوٌس ؾجبضت اؾت اظ :نسالت ،اؿي تفبّنّ ،وسضزی ،زٍؾتی ،زلؿَظیّ،وجؿتگیّ ،وىبضی  ،اؾتوبزٍ ....واِ
اظ ططیك فطآیٌس ایزبز اضتجب ٍ اؾتوبز زض قجىِ ّبی اضتجبطی زض ربهؿِ فطزگطای ؾهط ابضط ،اظ شضُ ای قسى ربهؿِ ی اظذَز
ثیگبًِ ٍ ضقس فعایٌسُ ی اًحطافبت ارتوبؾی پیكگیطی هی وٌس.
ثِ طَض ولی اّویت اؾتوبز زض تؿبه ت ارتوبؾی تب ثساى اس اؾت وِ هی تَاًین ثگَیین اگط اؾتوبز هیبى اؾضبی ربهؿِ ًجبقس
ٍ یب اًسن ثبقس؛ تؿبه ت ٍ ضٍاثط هیبى افطاز ربهؿِ اظ تٌػین ذبضد هی قَز ٍ ضٍاثط پبیساض هیبى اؾضبی ربهؿِ ووتط ثطلطاض هی
قَز .ربهؿِ هطوت اظ افطازی وِ ًمف ّبی هتفبٍتی ثط ؾْسُ زاضًس ٍ ّط وسام پبؾرگَی ًیبظی ارتوبؾی اًس ٍ ّط ًمف هحال
هطارؿِ اؾضبی زیگط اؾت زض ٍالؽ افطاز ثب ًمف ٍیػُ ذَز وبضوطزی ضا ثطای ؾبیط اؾضبی ربهؿِ ؾطضِ هی زاضًس .زض ایي ثیي
ٍرَز اؾتوبز ثطای قىل گیطی تؿبه ت ٍ تساٍم آى اهطی ضطٍضی ثِ ًػطهی ضؾس ٍ زض همبثل؛ فمساى آى ضٍاثط هیبى افاطاز ،آى
ّب ضا ثساى ؾَی هتوبیل هی ؾبظز وِ ّطوؿی تٌْب ثِ طَض افطاطی زض اًسیكِ ًفؽ قرهی ذَیف ثبقس ٍ ثِ هٌبفؽ ّوگبًی ووتط
ؾٌبیت وٌس .یبفتِ ّبی ایي پػٍّف زض ؾطح تَنیفی ابوی اظ آى اؾت وِ 20/67 ،زضنس ذابًَازُ ّاب اظ ؾاطهبیِ ارتوابؾی
ثبالیی ثطذَضزاضًس .ایي زض ابلی ؾت وِ  60/1اظ زضنس ؾطهبیِ ارتوبؾی ذبًَازُ ّب زض اس هتَؾط اؾت ٍ زض ًْبیت19/2 ،
زضنس ذبًَازُ ّب اظ ؾطهبیِ ارتوبؾی پبییٌی ثطذَضزاضًس.
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ًتبیذ ابنل اظ آظهَى فطضیِ ّب ثب اؾتفبزُ اظ آظهَى آهبضی ضطیت پیطؾَى هؤیاس ّوجؿاتگی ًؿاجتبً لاَی ٍ هخجات زٍ هتغیاط
ؾطهبیِ ی ارتوبؾی ٍ قىبف اضظقی هیثبقس .ثسیي هؿٌی وِ ّطچِ ؾطهبیِ ارتوبؾی ثبالتط ثبقس قىبف اضظقی ووتط

هی

قَزً .ػطیِ پطزاظاى ؾطهبیِ ارتوبؾی زض زٍضاى هؿبنط اظ ّوبى اثتسا ثِ اّویت ًمف ذبًَازُ – اظ ظٍایبی هتٌَؼ -تَرِ ًواَزُ
اًس.ثِ ایي تطتیت هی تَاى ثب تَرِ ثِ هٌبثؽ ٍ غطفیت ّبی ثطذبؾتِ اظ پیًَس ّبی طجیؿی ٍ ذسازازی زضٍى ذبًَازُ ،اظ ؾاطهبیِ
ذبًَازُ ثِ ؾٌَاى « هزوَؾِ ؾطهبیِ ارتوبؾی اًجبقتِ  ،ثبظتَلیس قسُ ٍ تَظیؽ قسُ » زض ایي ًْبز  ،ؾري گفت .اضتمبی ؾطهبیِ
ی ارتوبؾی ثسٍى اؾتحىبم ذبًَازُ  ،ثؿیبض زقَاض ٍ گبُ غیط هوىي ذَاّس ثَز .ثَضزیَ ًیع ثب ططح هفَْم ؾطهبیِ ی ارتوابؾی
ٍ تؿطیف آى ثط اؾبؼ هبّیت ارتوبؾی  ،هؿتمس اؾت ظهیٌِ ّبی شٌّی ّط فطز زض ذبًَازُ قىل هی گیطز ٍ ایي ذبًَازُ اؾات
وِ ؾطهبیِ ی ارتوبؾی ضا زض اذتیبض فطظًساى لطاض هی زّس ّ ،ط چِ لسض ٍالسیي ٍلت ثیكتطی ثب فطظًساى قبى نطف وٌٌاس ٍ
ثب آى ّب زض اضتجب ثبقٌس ثبؾج ثبال ضفتي ؾطهبیِ ی ارتوبؾی ٍ وبّف قىبف اضظقی ثیي ٍالاسیي ٍ فطظًاساى های گاطزز .زض
ًتیزِ ذبًَازُ ثِ ؾٌَاى اٍلیي ؾبهلی وِ زض ربهؿِ پصیطی ٍ قىل گیطی ؾبذتوبى شٌّی افطاز ًمف زاضز ٍ ،ربیگبُ ثؿیبض هْوی
ضا اقغبل هی وٌس .ثب تَرِ ثِ یبفتِ ّبی پػٍّف ،وبّف هیعاى اؾتوبز ذبًَازگی ؾاجت افاعایف قاىبف اضظقای های گاطزز ٍ
ثبلؿىؽ .زض ثؿتط تؿبه ت ٍ وٌف ّبی گطٍّی ،اؾتوبز ثِ ؾٌَاى یه هىبًیؿن ارتوبؾی وبضوطزّابی هتؿاسزی زاضز .زض ٍالاؽ
ظًسگی اًؿبى ،ثسٍى ٍرَز ااؿبؼ اؾتوبز ثِ ذَز ٍ آیٌسُ ٍ رْبى پیطاهَى ،زچبض اضططاة ٍ وكوىف هی گطزز .ثاِ ؾجابضت
زیگط اؾتوبز ثبؾج ایزبز تساٍم ضٍاثط ارتوبؾی افطاز ٍ وبّف قىبف اضظقی ٍ ثِ ؾجبضتی قىبف ًؿلی ثیي ٍالسیي ٍ فطظًساى
هی قَز .ثٌبثطایي ًتبیذ پػٍّف ابضط هجیي ایي ٍالؿیت اؾت وِ ،تؿبهل ٍ اؾتوبز هتمبثل ،هخجت ٍ هَاظی ٍالاسیي ٍ فطظًاساى
اضتجب تٌگبتٌگی ثب
ؾطهبیِ ی ارتوبؾی زاضز ٍ هَرت افعایف آى هی قَز .افعایف ؾطهبیِ ی ارتوبؾی ذبًَازُ ّب ًیع تأحیط هخجت ٍ هؿٌی زاضی ثط
قىبف اضظقی زاضز ٍ هَرت وبّف قىبف ٍ اذت فبت ٍ تؿبضضبت اضظقی ثیي ٍالسیي ٍ فطظًساى هی قَز.
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-فَکَیاها،ف،)1379( .پایاى ًظن ،بزرسی سزهایِ اجتواػی ٍ حفظ آى .تزجوِ :ؽ ،تَسلی ،تْزاى :اًتطارات جاهؼِ ایزاًیاى.

.20

فیلذ،ج،)2003-1382(.سزهایِ اجتواػی .تزجوِ :ج،هتقیً .طز:کَیز.

.21

قاسوی ٍ ،؛هْزی ،ک،)1387(.تحلیل جاهؼِ ضٌاختی بز ًقص خاًَادُ در هیشاى بزخَرداری اس سزهایِ اجتواػی .هجلِ ػلَم اجتواػی داًطلکذُ ادبیلات ٍ ػللَم اًسلاًی ،داًطلگاُ فزدٍسلی

هطْذ،سال پٌجن ،ضوارُ اٍل .218-189 ،
.22

کلوي ،ج،)1377(.بٌیادّای ًظزیِ اجتواػی .تزجوِ :هٌَچْز صبَری  ،تْزاىً :طز ًی.

.23

کوالی،ا،)1382(.هطالؼِ تطبیقی اػتواداجتواػی در دٍحَسُ فزٌّگ ٍ سیاست.رسالِ دکتزی جاهؼِ ضٌاسی .داًطکذُ ػلَم اجتواػی .داًطگاُ تْزاى.

.24

-گیذًش،آ ،)1380(.پیاهذّای هذرًیت.تزجوِ  :م،ثالثی .چاپ دٍم .تْزاى  :اًتطارات هزکش.

.25

هحسٌی تبزیشی ،ع؛ هؼیذفز،س؛گالبی  ،ف ،)1389(.بزرسی اػتواد اجتواػی با ًگاّی ًسلی بِ جاهؼِ.جاهؼِ ضٌاسی کاربزدی،سال ،22ضوارُ اٍل .41-70،

.26

هؼیٌی  ،س  ،ضکزبیگی  ،ع ،)1388( .بزرسی ًَگزایی خاًَادُ ّای ایزاًی ( پژٍّطی در ضْز تْزاى ) .فصلٌاهِ ػلَم اجتواػی .

.27

هؼیذفز  ،س " ، )1383( .ضکاف ًسلی یا گسست فزٌّگی -بزرسی ضکاف ًسلی در ایزاى"  ،فصلٌاهِ ػلَم اجتواػی ،ضوارُ  ، 24ظ.55-80

.28

هظاّزی  ،ر ،)1384( .بزرسی اػتواد اجتواػی ٍ ػَاهل هؤثز بزآى آسهَى تجزبی در ضْزاراک .پایاى ًاهِ کارضٌاسی ارضذ پژٍّص .داًطکذُ ػلَم اجتواػی  ،داًطگاُ تْزاى.

.29

هٌصَریاى  ،م؛قذرتی،ح ،)1388(.اػتواد اجتواػی ٍتؼییي کٌٌذُ ّای آى ،رّیافت ًْاد هحَر یا رّیافلت جاهؼلِ هحَر(هلَرد هطالؼلِ  :ضْزسلبشٍار) ،جاهؼلِ ضٌاسلی کلاربزدی  ،سلال،20

ضوارُ.189-215،2
.30

ًاطق پَر ،م.ج؛فیزٍسآبادی،س.ا،)1384(.سزهایِ اجتواػی ػَاهل هؤثز بز ضکل گیزی آى در ضْز تْزاى،هجلِ جاهؼِ ضٌاسی ایزاى،دٍرُ ضطن  ،ضوارُ چْارم.

