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 چکیذُ : 

ٞذف اص ا٘جبْ ایٗ پژٚٞص تحّیُ فؿبٞبی جًٕی ضٟشی ثب سٚیىشد استمبء تًبٔالت اجتٕبيی ٔی ثبضذ. وٝ  

ٕٞضٔبٖ ثٝ ثشسسی ِٔٛفٝ ٞبی ٔحیكی ، استجبـ ثیٗ ٔیضاٖ حؿٛس افشاد دس فؿبٞبی جًٕی ثب افضایص لبثّیت 

ؿبٞبی جًٕی ٘یض پشداختٝ ٔحیف ثشای جزة افشاد ٚ استجبـ ثیٗ سشص٘ذٌی ٔحیف ثب ٔیضاٖ حؿٛس افشاد دس ف

دس اثضاس ٌشدآٚسی دادٜ ٞب دٚ پشسطٙبٔٝ یىی سٚش تحمیك ثٝ غٛست تحّیّی ٚ تٛغیفی ٔی ثبضذ. ضذٜ است. 

ساثكٝ ثب اسصضٍزاسى يٛأُ تًییٗ وٙٙذٜ ى فبوتٛسٞبى ٔٛثش دس افضایص لبثّیت ٔحیف ثشاى جزة افشاد ٚ 

ٛٔى ٔٛسد استفبدٜ لشاس ٌشفت. جبًٔٝ آٔبسی ایٗ دیٍشی دس ساثكٝ ثب ٔیضاٖ حؿٛس افشاد دس فؿبٞبى يٕ

٘فش ثٝ يٙٛاٖ حجٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘تخبة ٌشدیذ.  100پژٚٞص ٘یض ٔشدْ  ضٟش ثٙذسيجبس ثٛد وٝ اص ثیٗ آٟ٘ب تًذاد 

آٔبس تٛغیفی ٔب٘ٙذ ٔیبٍ٘یٗ ٚ ا٘حشاف استب٘ذاسد ، سٌشسیٖٛ ثشای خالغٝ ثشای تجضیٝ ٚ تحّیُ دادٜ ٞب ٘یض اص 

ٞبی تحمیك ٘یض اص آصٖٔٛ ؾشیت ٕٞجستٍی پیشسٖٛ استفبدٜ  يبت ٚثشای آصٔٛدٖ فشؾیٕٝ٘ٛدٖ ٚ تٛغیف اقال

ثیٗ فؿبٞبی ثبص ٚ جًٕی ضٟش ٚ ٔیضاٖ پبسخ دٞی آٖ ثٝ ٘یبصٞبی ضٙبختی ٌشدیذ. ٘تبیج ٘طبٖ داد 

وبسثشاٖ ٚ ٘یض ِٔٛفٝ ٞبی يیٙی)وبِجذی( دس فؿبی ثبص ٚ فؿبی جًٕی ضٟشی ٚ  ِٔٛفٝ ٞبی رٞٙی 

( أىبٖ استمبی تًبٔالت اجتٕبيی ثب یىذیٍش ساثكٝ ًٔٙبداسی ٚجٛد داسد. ٕٞچٙیٗ ثیٗ )غیش وبِجذی

ٔیضاٖ حؿٛس افشاد دس فؿبٞبی جًٕی ثب افضایص لبثّیت ٔحیف ثشای جزة افشاد ٚ ٘یض ثیٗ سشص٘ذٌی 

 ٔحیف ثب ٔیضاٖ حؿٛس افشاد دس فؿبٞبی جًٕی ساثكٝ ًٔٙبداس ٚجٛد داسد.

 ؛ فؿبٞبی ضٟشی ، تًبٔالت اجتٕبيی ، لبثّیت ٔحیففؿبٞبی يٕٛٔی ٍاصُ کلیذی : 

 

 

mailto:z.paslar@gmail.com


  هعواسایشاى سشاسشی اًجوي ّای صٌفی هٌْذساى کاًَى

 الوللی هعواسی،عوشاى ٍ ضْشساصی دس ّضاسُ سَم ّوایص تیي

 تْشاى 94هاُ  تیش -

 

 هقذهِ 

أشٚصٜ ثب ٌستشش ٘بٌٟب٘ی جًٕیت ضٟش٘طیٙی ٚ ٔجذَ ٌطتٗ ضٟشٞب ثذٖٚ داضتٗ نشفیت ٔٙبست ثٝ ضٟشٞبی 

ثضسي ٔخبقشات فشاٚا٘ی جبًٔٝ ضٟشی ٚ سبوٙیٗ آٖ سا دس ًٔشؼ تٟذیذ لشاس دادٜ است. ثٙذسيجبس ثٝ يٙٛاٖ یىی اص 

تجبسی ٚ ٘سجتبً ضٌّٛ اص ایٗ أش ٔستثٙی ٘یست. آٔبس ٌشفتٝ ضذٜ دس قی سبِیبٖ اخیش ثیبٍ٘ش افضایص ثی ضٟشٞبی 

سٚیٝ ٔخبقشات فشٍٞٙی ٚ اجتٕبيی است وٝ ٕٞچٖٛ صً٘ خكشی ٔسئٛالٖ ٚ پژٚٞطٍشاٖ سا پی یبفتٗ ساٜ حّی 

شاٖ دس أش ًٕٔبسی ٚ ضٟشسبصی ثشای ایٗ ًٔؿالت ضٟشٞبی ثضسي ٞٛضیبس ٔی ٕ٘بیذ. سبثمٝ تبسیخی ثسیبس غٙی ای

خٛد ٔی تٛا٘ذ اٍِٛی ثسیبس ٔٙبسجی ثشای حُ ایٍٙٛ٘ٝ ًٔؿالت ضٟشٞبی ثضسي ثبضذ. یىی اص ٘مبـ يكف ٚ دسخطبٖ 

دس ضٟشسبصی ایشا٘ی دس ٌزضتٝ قشاحی فؿبٞبی جًٕی ٚ ٌشٜ ٞبی اجتٕبيی ٚ ٔیبدیٗ ضٟشی ثٛدٜ است أشی وٝ 

ٌشدیذٜ ا٘ذ. دس ٌزضتٝ قشاحی فؿبی جًٕی ثبص ضٟشی يالٜٚ ثش فؿبیی  اخیشا وطٛسٞبی تٛسًٝ یبفتٝ ثش آٖ ٚالف

ثشای ٌزسا٘ذٖ اٚلبت فشاغت سبوٙیٗ ٚ ایجبد فًبِیت ٞبی ٔشدٔی ٚ ٔطبسوتی يبّٔی دس ساستبی تٛسًٝ التػبدی ٚ 

سٚ٘ك ثبفت ضٟشی ٚ يبّٔی دس ساستبی وبٞص ٔخبقشات فشٍٞٙی ٚ اجتٕبيی ٔحسٛة ضذٜ است. چشا وٝ فشًٞٙ 

ایشا٘ی ٚ ايتمبدات ٔزٞجی اسالٔی وٝ تأویذ ثش فًبِیت ٞبی جًٕی ٚ اجتٕبو داسد خٛد ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ثسیبس غٙی 

ٞٛضٕٙذا٘ٝ ثب استمبی فشًٞٙ سبوٙیٗ ٚ وبٞص صٔیٙٝ ٞبی ٔخبقشاتی دس فؿبی ضٟشی خٛد يبّٔی دس جٟت استمبی 

 تٛسًٝ پبیذاس ضٟشی ٚ وبٞص ٔخبقشات فشٍٞٙی ٚ اجتٕبيی ثٛدٜ است.

اثًبد ا٘سب٘ی فؿبٞبی يٕٛٔی ثیص اص ٞش صٔبٖ دیٍش ٔٛسد تٛجٝ ثش٘بٔٝ سیضاٖ ٚ قشاحبٖ ضٟشی لشاس ٌشفتٝ  أشٚصٜ

أب آ٘چٝ ایٗ فؿبٞب سا ثٝ . [1] ٚ ٔشدْ ٘یض ٔطتبلب٘ٝ ثٝ حؿٛس ٚ ٔطبسوت دس چٙیٗ فؿبٞبیی پبسخ ٔثجت دادٜ ا٘ذ

ٛا٘ذ صٔیٙٝ سبص ٚسٚد ٚ سپس تٛلف افشاد دسٖٚ ِحبل اجتٕبيی فًبَ ٔی سبصد، دس دسجٝ اَٚ يٛأُ وبِجذیست وٝ ثت

فؿب ثبضذ وٝ دس ایٗ ثبسٜ ٔی تٛاٖ ثٝ يٛأّی چٖٛ : دستشسی ٞب، جبرثٝ ٞبی ثػشی، يٛأُ قجیًی ٚ ثسیبسی يٛأُ 

دیٍش اص ایٗ دست اضبسٜ ٕ٘ٛد. أب آ٘چٝ ثیص اص اثًبد وبِجذی دس حؿٛس ٚ تًبُٔ اجتٕبيی افشاد ٔؤثش است، پیص ثیٙی 

سٚیذادٞبی اجتٕبيی ست وٝ دس يیٗ ایجبد فشغت ٞب ی ٔطبسوت دس فًبِیت ٞبی اجتٕبيی، ٔی تٛا٘ذ صٔیٙٝ ٚ خّك 

ثٙبثشایٗ خّك یه فؿبی يٕٛٔی ٔٛفك، ثٟشٜ ٌیشی اص تٛاٟ٘بی .  [2]سبص استمبء حس تًّك ثٝ ٔىبٖ ٘یض ثبضذ 

اثًبد ٔختّف آٖ ٚ ٍ٘بٞی چٙذ  اجتٕبيی آٖ ٚ استمبء فشغت ٞبی ٔطبسوت دس حیبت جًٕی، ٔستّضْ ضٙبخت فؿب ٚ

 جب٘جٝ اص سٛی قشاحبٖ ٚ ثش٘بٔٝ سیضاٖ ضٟشی دس ایٗ ساثكٝ است.

خٛد  دست سبختة ٔسىٗ ثٝ ٚ ٕ٘ٛد سٞب سا غبسٞب قجیًی دس ٔسىٗ خٛیص، ص٘ذٌی دس تىبُٔ د٘جبَ ثٝ ثطش

. ضذٜ است ٔتحَٛ ٞٓ اٚ ٔسىٗ ضذٜ، ٔتحَٛ ا٘سبٖ اثًبد ص٘ذٌی ٚ التػبد، فشًٞٙ، آ٘چٝ ٞش أشٚص تب ٚ آٚسد؛ سٚی

 ثٝ تٛجٝ ای ثب جبًٔٝ ٞش. ٌشدد ٔی ٔطٟٛد ضٟشسبصی دس تحَٛ جبًٔٝ ای، ٞش دس فشٍٞٙی تحَٛ ثب جٟت ٕٞیٗ ثٝ

  .[3]سٚی آٚسد  ضٟشسبصی اص ٘ٛيی سبخت ثٝ سیبسی ٚ اجتٕبيی خٛیص  التػبدی، ٔسبئُ فشًٞٙ، تبسیخ،

اغّى   احسبسبت  ٔمیبس جّٕٝ  اص  ،ا٘ذ ضذٜ  ا٘سب٘ى ٔكشح  ٘یبصٞبى  تًشیف  ثشاى  وٝ  ٔذِٟبیى  اسبس  ثش

 ٚ ثٛدٖ ٞٓ ثب ،(1954-ٔبصِٛ   آثشاٞبْ)  ا٘سب٘ى   ٘یبصٞبى  سّسّٝ ٔشاتت ٚ  (1959ِیتٖٛ   سلبثت )اِىسب٘ذس  دس

 ٚ داس٘ذ ٔطبسوت ثیطتش یب ٘فش حذالُ دٚ سٚاثف ایٗ دس. ثبضذ ٔى ؾشٚسى ٚ ٟٔٓ ٔٛاسد اجتٕبيى یىى اص تًبٔالت
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  ،ا٘سبٖ  سفتبس  ٞذایتٍش  يٛأُ  ثٝ يٙٛاٖ ٞب اٍ٘یضش. است آٖ پبسخ ٚ جتٕبيىااٍ٘یضش   ٚاثستٝ ثٝ آٖ ٌیشى ضىُ

   قشف  یه  اص

 

 تبثیش دیٍش تحت قشف اص ٚ ٞستٙذ ٚاثستٝ ،افشاد  ٚیژٜ ٞبى ضخػیتى جٙجٝ دیٍش ٚ تشجیحبت ،ٞب ٍ٘شش ،ٚسٞبثبثٝ 

 تجشثٝ تبٔیٗ ٚ اٍ٘یضش ایجبد ثشاى وبِجذى ٘یض ٔحیف ٚالى دس .[4] یبثذ ٔى حؿٛس آٖ دس فشد وٝ ا٘ذ وبِجذى ٔحیف

  ٚ  افشاد وٝ  جًٕی فؿبٞبی .ضٛد ٔى  ٔحیف ٘بٔیذٜ  لبثّیت  وٝ  داسد  اى ثبِمٜٛ  أىب٘بت  سفتبسٞبى ا٘سبٖ ٚ ٞب

  ٌیشی  ضىُ  ثشای  ٔىب٘ی  ٚ  ٚ اقاليبت  افىبس  تجبدَ ٔحُ  ا٘ذ، سٟیٓ  آٖ  دس ٔختّف اجتٕبيی  ٞبی  ٌشٜٚ

 يٕٛٔی، ثبص فؿبٞبی ًٔبثش، :چٖٛ ٌٛ٘بٌٛ٘ی فؿبٞبی ثش ٔطتُٕ جًٕی فؿبٞبی .[5]ٞستٙذ ٞبی اجتٕبيی  ضجىٝ

 .[6]ثبضٙذ ضٟشی ٔی ٞبی فؿبٞبی فشْ سبیش ٚ ٞب وٙبسٜ ٚ سٛاحُ ثبصی، ٞبی ٞب، صٔیٗ پبسن پبِضاٞب، ٔیبدیٗ،

 وٖٙٛ ا٘جبْ پزیشفتٝ ٔی تٛاٖ ثٝ ٔٛاسد صیش اضبسٜ ٕ٘ٛد:اص جّٕٝ ٔكبًِبتی وٝ دس خػٛظ ٔٛؾٛو پژٚٞص تب 

 وّی ثكٛس سٍٙبپٛس دس ضٟشی ویفیت رٞٙی اص اسصیبثی يٙٛاٖ ( تحت  2000) سیه تبٖ تحمیكِ ٘تبیج دس

 (  61/3) ِیىشت قیف ٔجتٙی ثش ٔیبٍ٘یٗ ثب ٔسئّٝ داضتٙذ. ایٗ ص٘ذٌی ویفیت اص سؾبیت ٔتٛسكی پبسخٍٛیبٖ

 ستجٝ ثشسسی استجبـ اص آٔذٜ ثذست ٔی ٌشدد. ٘تبیج سٚضٗ 1998 سبَ دس  55/3ٚ  1997 سبَ دس ص٘ذٌی ویفیت

 16 ٚاسیب٘س آ٘بِیض آصٖٔٛ اص استفبدٜ ثب التػبدی ٚ ضبخع ٞبی اجتٕبيی ٚ جًٕیتی ٚیژٌی ٞبی ثب ص٘ذٌی ویفیت

 ٔیضاٖ ٚ خب٘ٛاس ثًذ دسآٔذ، ٔتٛسف ثب ص٘ذٌی پبسخٍٛیبٖ ویفیت ٕ٘شات ثیٗ ًٔٙی داسی ساثكٝ وٝ ثٛد آٖ اص حبوی

 .[7]داضت تحػیالت ٚجٛد

یىی اص ٘هشیٝ پشداصاٖ يشغٝ يٕٛٔی حٙب آس٘ت ٔی ثبضذ وٝ وتبة ضشایف ا٘سب٘ی سا تأِیف ٕ٘ٛدٜ است. اٚ، 

ٔطٛق ثشٍٚ٘شی ٚ ص٘ذٌی سیبسی ٚ اجتٕبيی است وٝ دس آٖ لّٕشٚ يٕٛٔی ٘مص اغّی سا ثبصی ٔی وٙذ. آس٘ت فؿب 

فؿبی حؿٛس دس ٔیبٖ دیٍشاٖ ٚ فؿبی ٔبثیٗ دیٍشاٖ تحّیُ وشدٜ تب دسوی جبٔى اص لّٕشٚی يٕٛٔی سا دس دٚ ًٔٙب؛ 

سیبست ٚ ٕٞیٗ قٛس فؿبی يٕٛٔی وبِجذی ضٟش فشاٞٓ وشدٜ ثبضذ. ٕٞبٍٞٙی ٔشدْ ٚ اضیب دس تحّیُ ٚ پزیشش ایٗ 

ُ آس٘ت دسثبسٜ فؿبی ٔكّت وٝ سٚاثف اجتٕبيی ثٝ ٚاسكٝ اضیب ضىُ ٔی ٌیشد، ٘ىتٝ وّیذی است وٝ دس تحّی

 .[8]يٕٛٔی آٔذٜ است

تٕشوض اغّی دس ٔكبًِبت پبَٚ صٚوش پیشأٖٛ فؿبٞبی ضٟشی ٔیذاٖ است. اص ٘هش اٚ، ٔیذاٖ ٕٞچٖٛ تٛلفٍبٞی 

سٚا٘ی دس ٔٙهش ضٟشی ٚ ٔحّی است وٝ تًبٔالت اجتٕبيی افشاد سا دس خٛد جبی ٔی دٞذ. دس يیٗ حبَ، صٚوش 

ٚد ثٝ اثًبد ضىّی ٚ صیجبیی ثػشی ٘ذا٘ستٝ ٚ ثش جٙجٝ ٞبی اجتٕبيی ٚ فًبِیت قشاحی فؿبٞبی ضٟشی سا تٟٙب ٔحذ

ٞبی جبسی دس فؿب ثٝ ضذت تأویذ ٔی ٕ٘بیذ ٚ ٕٞچٙیٗ، صٚوش ًٔتمذ ثٛد وٝ فؿب ثٝ وٕه تجشثٝ حشوت ا٘سبٖ 

 [9].دسٖٚ آٖ، ادسان ٔی ضٛد

حیبت ضٟشٞبی ثضسي آٔشیىب ثش جیٗ جیىٛثض سٚص٘بٔٝ ٍ٘بس ٚ غبحجٙهش ثشجستٝ ٔسبئُ ضٟشی دس وتبة ٔشي ٚ 

٘مص فؿبٞبی يٕٛٔی ضٟشی دس ایجبد تًبٔالت اجتٕبيی تأویذ ٔی ٕ٘بیذ. ثٝ ثبٚس اٚ آ٘چٝ اص یه ضٟش ثیطتش ثٝ رٞٗ 

ٔی ٔب٘ذ فؿبٞبی يٕٛٔی ضٟش ثٝ ٚیژٜ خیبثبٖ ٞب ٚ پیبدٜ سٚٞبی آٖ ٔی ثبضٙذ. جیىٛثض اضبسٜ ٔی وٙذ وٝ افضایص 

ثٙبثشایٗ، پیبدٜ سٚ ٞب ثبیذ [10]. سٚ تأثیش ٚاسٚ٘ٝ ای ثش جذایی ٚ تجًیؽ ٘ژادی داسد ٘طست ٚ ثشخبست ٚ أٙیت پیبدٜ



  هعواسایشاى سشاسشی اًجوي ّای صٌفی هٌْذساى کاًَى

 الوللی هعواسی،عوشاى ٍ ضْشساصی دس ّضاسُ سَم ّوایص تیي

 تْشاى 94هاُ  تیش -

. ٕٞچٙیٗ، اص ٘هش اٚ ثشای سشص٘ذٜ [11]سشص٘ذٜ ثبضٙذ ثشای آ٘ىٝ ثتٛا٘ٙذ سبوٙبٖ ثیص تشی سا ثٝ خٛد، جّت وٙٙذ

اِجتٝ تشاوٓ ثبال سا ثٝ تٟٙبیی ثشای ٍٟ٘ذاضتٗ خیبثبٖ ثبیذ ا٘ذاصٜ خبغی يبثش، دس پیبدٜ سٚٞبی آٖ حؿٛس داضتٝ ثبضذ ٚ 

سشص٘ذٌی وبفی ٕ٘ی دا٘ذ. دیٍش ٘هشیٝ پشداص ثشجستٝ ای وٝ اِجتٝ ثذٖٚ ایٙىٝ ًٕٔبس یب ضٟشسبص ثبضذ دس حٛصٜ ٔسبئُ 

اجتٕبيی ٚ سفتبسضٙبسی دس فؿبٞبی ضٟشی تأثیشٌزاس ثٛدٜ، ٚیّیبْ ٚایت ٔی ثبضذ. دس ٘هش اٚ سفتبس ٔشدْ دس فؿبٞبی 

ی يجیت غیشلبثُ پیص ثیٙی است ٚ آ٘چٝ ثیص اص ٞش يبُٔ دیٍشی ٔشدْ سا ثٝ خٛد جزة ٔی ٕ٘بیذ ضٟشی ثٝ غٛست

 حؿٛس سبیش افشاد دس فؿب است.

 ٕٞچٙیٗ دس ایشاٖ ٘یض پژٚٞص ٞبیی دس ایٗ خػٛظ غٛست ٌشفتٝ وٝ اص آٖ جّٕٝ ٔی تٛاٖ ثٝ ٔٛاسد صیش اضبسٜ ٕ٘ٛد:

يٙٛاٖ فؿبٞبی يٕٛٔی ٚ يٛأُ ٔؤثش ثش حیبت جًٕی ثٝ ثشسسی ( دس ٔمبِٝ ای ثب 1386دا٘طٛس ٚ چشخچیبٖ ) 

يُّ ٚ يٛأُ ٔؤثش ثش حفم ٚ تذاْٚ حیبت جًٕی ٚ ویفیت اجتٕبو پزیشی فؿبٞبی يٕٛٔی پشداختٙذ. ٘تبیج حبغُ 

اص ایٗ پژٚٞص ٘طبٖ داد دس ثًذ اجتٕبو پزیشی فؿب ٚ اثًبد ٔختّف وبِجذی ٚ فًبِیتی فؿبٞبی يٕٛٔی، چٙب٘چٝ 

 اجتٕبو پزیشی ٚ استمبء حیبت جًٕی دسٖٚ فؿبٞبی يٕٛٔی سا ٔجتٙی ثش ٔشاحُ صیش ثذا٘یٓ:فشآیٙذ 

 پزیشا ثٛدٖ فؿب ثشای افشاد ٚ ٌشٜٚ ٞبی اجتٕبيی ٔختّف -1

 تأٔیٗ آسبیص سٚا٘ی ٚ فیضیىی -2

 .[12] ِزت ثشدٖ افشاد ٚ ٌشٜٚ ٞبی اجتٕبيی اص حؿٛس دس فؿب -3

1عوَهى فضاّاى
 2 ّاى جوعى فعالیت ٍ 

 خٛد وٙٙٙذٌبٖ استفبدٜ اسبسى ٘یبصٞبى ثٝ تٛا٘ٙذ ٔى ٔػٙٛو ٔحیف اص »: ٞبیى ثخص يٙٛاٖ ثٝ يٕٛٔى فؿبٞبى

 ٔسىٛ٘ى ٔحیف خّك دس ٚ ضذٜ ٔحیف سشص٘ذٌى ٚ خبقش تًّك ایجبد سجت خٛد ثٝ ٔشدْ جّت ثب ٚ دٞٙذ پبسخ

 ى ٌستشٜ ٌشفتٗ ٘هش دس ثذٖٚ قشاحى، ٚ سیضى ثش٘بٔٝ دس اغّت وٝ آ٘جبیى اص أب .وٙٙذ ایفب ٟٕٔى ٘مص ٔكّٛة

 )جًٕى( يٕٛٔى فؿبٞبى ثیطتش ضٛد، ٔى خّك وبسثشاٖ ٘یبص ثٝ تٛجٝ ثذٖٚ احجبٔى غشفب سبوٙبٖ، جًٕى فؿبٞبى

 ایٗ ضٙبخت [13] ا٘ذ آٚسدٜ پذیذ ٘بخٛضبیٙذ ٚ ٘بأٗ ٞبى ٔحیف آٟ٘ب ثشاى ٚ ٘سبختٝ ثشآٚسدٜ سا سبوٙبٖ سؾبیت

 دس يٕٛٔى فؿبٞبى دس ثیشٚ٘ى ٞبى فًبِیت .ٌیشد ٔى غٛست آٟ٘ب دس وٝ است فًبِیتٟبیى ضٙبخت ٔستّضْ فؿبٞب

3ضشٍسى ّاى فعالیت دستٝ سٝ ثٝ حبِت تشیٗ سبدٜ
 اًتخاتى ّاى ، فعالیت 

5اجتواعى ّاى فعالیت 4ٍ
 لبثُ 

 سٚصا٘ٝ ٞبى آٔذ ٚ سفت ٔثُ داس٘ذ اججبسى حبِتى تمشیجب ٞستٙذ وٝ آٟ٘بیى ؾشٚسى ٞبى فًبِیت .ٞستٙذ تمسیٓ
 ٘یض ٚ آٟ٘ب ا٘جبْ ثٝ تٕبیُ وٝ پزیش٘ذ ٔى غٛست ضشایكى دس ا٘تخبثى ٞبى فًبِیت .(غیشٜ ٚ خشیذ وبس، ٔحُ ثٝ سفتٗ

 فًبِیتٟبیى اص دستٝ آٖ اجتٕبيى ٞبى فًبِیت .(غیشٜ ٚ ثبصى ٘طستٗ،) ثبضذ داضتٝ ٚجٛد ٔسبيذ ٔحیكى ضشایف
ٚ  وشدٖ غحجت دیٍشاٖ، وشدٖ تٕبضب) ا٘ذ يٕٛٔى فؿبى دس دیٍشاٖ حؿٛس ثٝ ٚاثستٝ چیض ٞش اص ثیص وٝ ٞستٙذ

 [14]غیشٜ 

                                                           
1
 Communal space 

2
 Communal activities 

3
 Necessary activities 

4
 Optional activities 

5
 Social activities 



  هعواسایشاى سشاسشی اًجوي ّای صٌفی هٌْذساى کاًَى

 الوللی هعواسی،عوشاى ٍ ضْشساصی دس ّضاسُ سَم ّوایص تیي

 تْشاى 94هاُ  تیش -

استمبی ویفی تًبٔالت اجتٕبيی دس فؿبٞبی جًٕی ضٟشی ٔی ثبضذ وٝ دس ادأٝ ٞذف اص ا٘جبْ ایٗ پژٚٞص 

ِٔٛفٝ ٞبی ٔحیكی،  استجبـ ثیٗ ٔیضاٖ حؿٛس افشاد دس فؿبٞبی جًٕی ثب افضایص لبثّیت ٔحیف ثشای جزة افشاد ، 

 ف ثب ٔیضاٖ حؿٛس افشاد دس فؿبٞبی جًٕی ٘یض ٔٛسد ثشسسی لشاس ٌشفت. استجبـ ثیٗ سشص٘ذٌی ٔحی

 

 

 سئٛاالت ٚ فشؾیٝ ٞبی ٔكشح ضذٜ دس ایٗ پژٚٞص ثٝ غٛست ریُ ٔی ثبضذ:

 آیب ثٝ قٛس وّی فؿبٞبی جًٕی دس ضٟش دس استجبـ ٚ تًبُٔ افشاد جبًٔٝ ثب یىذیٍش تبثیش ٌزاس است؟ -

استمبی ویفی تًبٔالت اجتٕبيی دس فؿبٞبی جًٕی ضٟشی ثب تٛجٝ ثٝ ٘تبیج ٚ چٝ تٛغیٝ ٞبیی ٔی تٛاٖ ثٝ ٔٙهٛس  -

 تجبسة ٔٛجٛد اسائٝ ٕ٘ٛد؟

چٝ ِٔٛفٝ ٞبی ٔحیكی دس فؿبی جًٕی ضٟشی أىبٖ استمبی تًبٔالت اجتٕبيی افشاد ثب یىذیٍش سا فشاٞٓ ٔی  -

 آٚس٘ذ؟

 یف ثشای جزة افشاد ساثكٝ ٚجٛد داسد؟آیب ثیٗ ٔیضاٖ حؿٛس افشاد دس فؿبٞبی جًٕی ثب افضایص لبثّیت ٔح  -

 آیب ثیٗ سشص٘ذٌی ٔحیف ثب ٔیضاٖ حؿٛس افشاد دس فؿبٞبی جًٕی ساثكٝ ًٔٙبداسی ٚجٛد داسد؟ -

 :ّای تحقیق فشضیِ  
ثٝ ٘هش ٔیشسذ ٞش چمذس فؿبٞبی ثبص ٚ جًٕی ضٟشی داسای ویفیت ٚ جّٜٛ ثػشی ثٟتشی ثبضذ ٔیضاٖ پبسخ دٞی  -

 بسثشاٖ ٚ ٘یض استمبء تًبٔالت اجتٕبيی افشاد ثیطتش ٔی ضٛد.آٖ ثٝ ٘یبصٞبی ضٙبختی و

 

ثب افضایص لبثّیت اً٘كبف پزیشی فؿبٞبی جًٕی ضٟشی ٔیضاٖ پبسخ دٞی دس صٔیٙٝ ٞبی تًبٔالت اجتٕبيی ثیطتش  -

 ٔی ضٛد.

أىبٖ ِٔٛفٝ ٞبی يیٙی)وبِجذی( دس فؿبی ثبص ٚ فؿبی جًٕی ضٟشی ٘سجت ثٝ ِٔٛفٝ ٞبی رٞٙی )غیش وبِجذی(  -

 استمبی تًبٔالت اجتٕبيی افشاد ثب یىذیٍش سا ثیطتش فشاٞٓ ٔی آٚسد.

ثٝ ٘هش ٔی سسذ  ثیٗ ٔیضاٖ حؿٛس افشاد دس فؿبٞبی جًٕی ثب افضایص لبثّیت ٔحیف ثشای جزة افشاد ساثكٝ   -

 ًٔٙبداس ٚجٛد داسد.

 كٝ ًٔٙبداسی ٚجٛد داسد.ثٝ ٘هش ٔی سسذ ثیٗ سشص٘ذٌی ٔحیف ثب ٔیضاٖ حؿٛس افشاد دس فؿبٞبی جًٕی ساث -
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 تْشاى 94هاُ  تیش -

 سٍش پظٍّص : 

دسساثكٝ ثب اثضاس ٌشدآٚسی دادٜ ٞب دٚ پشسطٙبٔٝ یىی سٚش تحمیك ثٝ غٛست تحّیّی ٚ تٛغیفی ٔی ثبضذ . 

اسصش ٌزاسى يٛأُ تًییٗ وٙٙذٜ ى فبوتٛسٞبى ٔٛثش دس افضایص لبثّیت ٔحیف ثشاى جزة افشاد ٚ دیٍشی دس ساثكٝ 

٘فش  100اص ثیٗ افشاد سبوٗ دس ضٟش تًذاد ثب ٔیضاٖ حؿٛس افشاد دس فؿبٞبى يٕٛٔى ضٟشی ٔٛسد استفبدٜ لشاس ٌشفت. 

ٞبی تحمیك ٘یض اص آصٖٔٛ  ٘ٝ ا٘تخبة ٌشدیذ . ثشای آصٔٛدٖ فشؾیٝجٟت پبسخٍٛیی ثٝ پشسطٙبٔٝ ثٝ يٙٛاٖ حجٓ ٕ٘ٛ

 ضٛد.  ؾشیت ٕٞجستٍی پیشسٖٛ استفبدٜ ٔی

 

 

 

 دس ایي پظٍّص ، هذل صیش هی تاضذ: هذل هفَْهی هَسد استفادُ

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

تحلیل فضاّای 

جوعی ضْشی تا 

استقاء  سٍیکشد

 تعاهالت اجتواعی

 هحیظ

 فضا افشاد

أٙیت ٚ ا٘سجبْ  اً٘كبف پزیشی دستشسی تصشی اصالح هحیطی قاتلیت ّا

 اجتٕبيی

 تعاهل
 هطاسکت

 خلَت

 ّوساالى

 تعذیل اصدحام

 جْت یاتی

 جزاتیت

 ًفَرپزیشی

 تٌاسة

دسک 

 هشصّا
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 تجضیِ ٍ تحلیل : 

 ٔطخػبت سٗ پبسخ دٞٙذٌبٖ

 

 فشاٍاًی ٍ دسصذ هشتَط تِ سي آصهَدًی ّای ضشکت کٌٌذُ دس پشٍطُ حاضش(  1جذٍل )

 

 دسغذ تجًٕی دسغذ غحیح دسغذ تًذاد 

 5.0 5.0 5.0 5 سبَ 20تب  15

 42.0 37.0 37.0 37 سبَ 21-30

 78.0 36.0 36.0 36 سبَ 31-40

 90.0 12.0 12.0 12 سبَ 41-50

 100.0 10.0 10.0 10 سبَ 51-60

  100.0 100.0 100 جٕى

 

٘فش  10سبَ ٚ وٕتشیٗ فشاٚا٘ی  21-30٘فش  ثشای  37جذَٚ فٛق ثیبٍ٘ش سٗ آصٔٛد٘ی ٞبست وٝ ثیطتشیٗ فشاٚا٘ی 

 سبَ ٔی ثبضذ . 51-60ثشای 

 

 ٔطخػبت جٙس پبسخ دٞٙذٌبٖ

 

 فشاٍاًی ٍ دسصذ هشتَط تِ جٌس آصهَدًی ّای ضشکت کٌٌذُ دس پشٍطُ حاضش(  2جذٍل )

 

 دسغذ تجًٕی دسغذ غحیح دسغذ تًذاد 

 46.0 46.0 46.0 46 ٔشد

 100.0 54.0 54.0 54 صٖ

  100.0 100.0 100 جٕى

 

 

٘فش  46٘فش  ثشای جٙس صٖ ٚ وٕتشیٗ فشاٚا٘ی  54جذَٚ فٛق ثیبٍ٘ش جٙس آصٔٛد٘ی ٞبست وٝ ثیطتشیٗ فشاٚا٘ی 

 ثشای جٙس ٔشد ٔی ثبضذ .
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 ٔطخػبت تبُٞ پبسخ دٞٙذٌبٖ

 

 فشاٍاًی ٍ دسصذ هشتَط تِ ٍضعیت تاّل آصهَدًی ّای ضشکت کٌٌذُ دس پشٍطُ حاضش(  3جذٍل )

 

 دسغذ تجًٕی دسغذ غحیح دسغذ تًذاد 

 35.0 35.0 35.0 35 ٔجشد

 100.0 65.0 65.0 65 ٔتبُٞ

  100.0 100.0 100 جٕى

 

 35ٔتبّٞیٗ ٚ وٕتشیٗ فشاٚا٘ی ٘فش  ثشای  65جذَٚ فٛق ثیبٍ٘ش ٚؾًیت تبُٞ آصٔٛد٘ی ٞبست وٝ ثیطتشیٗ فشاٚا٘ی 

 ٘فش ثشای ٔجشدیٗ ٔی ثبضذ .

 

 ٔطخػبت اضتغبَ پبسخ دٞٙذٌبٖ

 

 فشاٍاًی ٍ دسصذ هشتَط تِ ٍضعیت اضتغال آصهَدًی ّای ضشکت کٌٌذُ دس پشٍطُ حاضش(  4جذٍل ) 

 

 دسغذ تجًٕی دسغذ غحیح دسغذ تًذاد 

 66.0 66.0 66.0 66 ضبغُ

 100.0 34.0 34.0 34 غیش ضبغُ

  100.0 100.0 100 جٕى

 

 

٘فش ثشای   34٘فش  ثشای ضبغّیٗ ٚ وٕتشیٗ فشاٚا٘ی   66جذَٚ فٛق ثیبٍ٘ش سٗ آصٔٛد٘ی ٞبست وٝ ثیطتشیٗ فشاٚا٘ی 

 غیش ضبغّیٗ ٔی ثبضذ .
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 ٔطخػبت تحػیالت پبسخ دٞٙذٌبٖ

 

 دس پشٍطُ حاضشفشاٍاًی ٍ دسصذ هشتَط تِ هیضاى تحصیالت  آصهَدًی ّای ضشکت کٌٌذُ (  5جذٍل ) 

 

 دسغذ تجًٕی دسغذ غحیح دسغذ تًذاد 

 26.0 26.0 26.0 26 دیپّٓ

 50.0 24.0 24.0 24 وبسدا٘ی

 80.0 30.0 30.0 30 ِیسب٘س

 99.0 19.0 19.0 19 فٛق ِیسب٘س

 100.0 1.0 1.0 1 دوتشا

  100.0 100.0 100 جٕى

 

٘فش   1٘فش  ثشای ٔذسن ِیسب٘س ٚ وٕتشیٗ فشاٚا٘ی   30جذَٚ فٛق ثیبٍ٘ش سٗ آصٔٛد٘ی ٞبست وٝ ثیطتشیٗ فشاٚا٘ی 

 ثشای ٔذسن  دوتشا ٔی ثبضذ .

 

تشای هیضاى حضَس ٍ اسصضگزاسی عَاهل تعییي هیاًگیي ، ٍاسیاًس ،اًحشاف هعیاس استاًذاسد (  هشتَط تِ  6جذٍل ) 

 کٌٌذُ تشای تعاهل افشاد ٍ هَلفِ ّای آى 

 

 فؿب ٔحیف اسصضٍزاسی ٔیضاٖ حؿٛس 

 3.1700 3.3975 3.2789 2.8333 ٔیبٍ٘یٗ

 3.0000 3.2500 3.1579 2.6667 ٔیب٘ٝ

 3.33 3.13 3.11 2.33 ٔذ

 55756. 58100. 52416. 96342. ا٘حشاف ًٔیبس 

 311. 338. 275. 928. ٚاسیب٘س

 100 100 100 100 جٕى

 

 

است وٝ ٚ  ثیطتشیٗ ٔیبٍ٘یٗ دس ِٔٛفٝ   ٔتغیشٞبی پژٚٞص ٚ ِٔٛفٝ ٞبی آٖ جذَٚ فٛق ثیبٍ٘ش أتیبص حبغُ ثشای 

ٔی ثبضذ . دس ٚاسیب٘س ثیطتشیٗ ٔمذاس ثشای ٔتغیش ٔیضاٖ  2.8ثب  ٔیضاٖ حؿٛس ٚ وٕتشیٗ دس ٔتغیش  3.3ثب  ٔحیف 

 ثذست آٔذٜ است . 275.ثب  ِٔٛفٝ  اختالَ ٚ وٕتشیٗ  928.ثب  حؿٛس

 



  هعواسایشاى سشاسشی اًجوي ّای صٌفی هٌْذساى کاًَى

 الوللی هعواسی،عوشاى ٍ ضْشساصی دس ّضاسُ سَم ّوایص تیي

 تْشاى 94هاُ  تیش -

 

فؿبی ضٟشی داسای ویفیت ٚ جّٜٛ ثػشی ثٟتشی ثبضذ ثٝ ٘هش ٔیشسذ ٞش چمذس فؿبٞبی ثبص ٚ جًٕی فشضیِ اٍل :  

 ٔیضاٖ پبسخ دٞی آٖ ثٝ ٘یبصٞبی ضٙبختی وبسثشاٖ ٚ ٘یض استمبء تًبٔالت اجتٕبيی افشاد ثیطتش ٔی ضٛد.

( هشتَط تِ سطح هعٌاداسی کیفیت ٍ جلَُ تصشی فضاّای تاص ٍ جوعی ٍ هیضاى پاسخ دّی آى تِ  7جذٍل ) 

 ًیاصّای ضٌاختی

 سكح ًٔٙبداسی  ستٍی پیشسٖٕٛٞج تًذاد  

ساثكٝ ثیٗ ویفیت ٚ جّٜٛ ثػشی 

فؿبٞبی ثبص ٚ جًٕی ٔجٕٛيٝ ٚ 

ٔیضاٖ پبسخ دٞی آٖ ثٝ ٘یبصٞبی 

ضٙبختی وبسثشاٖ ٚ ٘یض استمبء تًبٔالت 

 اجتٕبيی افشاد

100 .246* .014 

 

ثبص ٚ جًٕی ٔجٕٛيٝ  ثیٗ فؿبٞبی(  r;  *246.جذَٚ فٛق ٘طبٖ ٔی دٞذ ثب تٛجٝ ثٝ سكح ًٔٙبداسی ثذست أذٜ )

 05دس سكح ًٔٙبداسی ) ٚ ٔیضاٖ پبسخ دٞی آٖ ثٝ ٘یبصٞبی ضٙبختی وبسثشاٖ ٚ ٘یض استمبء تًبٔالت اجتٕبيی افشاد

p<.  ثیٗ فؿبٞبی ثبص ٚ جًٕی ٔجٕٛيٝ ٚ ٔیضاٖ پبسخ دٞی آٖ ثٝ ( استجبـ خٛثی ثشلشاس است. ثٝ يجبست دیٍش

الت اجتٕبيی افشاد ساثكٝ ًٔٙبداسی ٚجٛد داسد. ثٙبثشایٗ فشؾیٝ اَٚ ٘یبصٞبی ضٙبختی وبسثشاٖ ٚ ٘یض استمبء تًبٔ

 تحمیك تبییذ ٔی ضٛد.
 

ثب افضایص لبثّیت اً٘كبف پزیشی فؿبٞبی جًٕی ضٟشی ٔیضاٖ پبسخ دٞی دس صٔیٙٝ ٞبی تًبٔالت فشضیِ دٍم :  

 اجتٕبيی ثیطتش ٔی ضٛد.

 

فضاّای جوعی ضْشی ٍ هیضاى پاسخ دّی دس صهیٌِ ( هشتَط تِ سطح هعٌاداسی قاتلیت اًعطاف پزیشی  8جذٍل ) 

 ّای تعاهالت

 سكح ًٔٙبداسی  ٕٞجستٍی پیشسٖٛ تًذاد  

ساثكٝ ثیٗ لبثّیت اً٘كبف پزیشی 

فؿبٞبی جًٕی ضٟشی ٚ ٔیضاٖ پبسخ 

 دٞی دس صٔیٙٝ ٞبی تًبٔالت

100 .361** .000 

 

ثیٗ لبثّیت اً٘كبف پزیشی فؿبٞبی (  r; **361.جذَٚ فٛق ٘طبٖ ٔی دٞذ ثب تٛجٝ ثٝ سكح ًٔٙبداسی ثذست أذٜ )

( استجبـ  .>p 001دس سكح ًٔٙبداسی ) جًٕی ضٟشی ٚ ٔیضاٖ پبسخ دٞی دس صٔیٙٝ ٞبی تًبٔالت اجتٕبيی افشاد



  هعواسایشاى سشاسشی اًجوي ّای صٌفی هٌْذساى کاًَى

 الوللی هعواسی،عوشاى ٍ ضْشساصی دس ّضاسُ سَم ّوایص تیي

 تْشاى 94هاُ  تیش -

ثیٗ لبثّیت اً٘كبف پزیشی فؿبٞبی جًٕی ضٟشی ٚ ٔیضاٖ پبسخ دٞی دس صٔیٙٝ خٛثی ثشلشاس است. ثٝ يجبست دیٍش 

 اد ساثكٝ ًٔٙبداسی ٚجٛد داسد. ثٙبثشایٗ فشؾیٝ دْٚ تحمیك تبییذ ٔی ضٛد.ٞبی تًبٔالت اجتٕبيی افش
 

ِٔٛفٝ ٞبی يیٙی)وبِجذی( دس فؿبی ثبص ٚ فؿبی جًٕی ضٟشی ٘سجت ثٝ ِٔٛفٝ ٞبی رٞٙی )غیش فشضیِ سَم :   

 وبِجذی( أىبٖ استمبی تًبٔالت اجتٕبيی افشاد ثب یىذیٍش سا ثیطتش فشاٞٓ ٔی آٚسد.

 

هشتَط تِ سطح هعٌاداسی هَلفِ ّای عیٌی)کالثذی( دس فضای تاص ٍ فضای جوعی ضْشی ٍ هَلفِ ّای (  9جذٍل ) 

 رٌّی )غیش کالثذی( اهکاى استقای تعاهالت اجتواعی افشاد تا یکذیگش

 سكح ًٔٙبداسی  ٕٞجستٍی پیشسٖٛ تًذاد  

ساثكٝ ثیٗ ِٔٛفٝ ٞبی يیٙی)وبِجذی( 

دس فؿبی ثبص ٚ فؿبی جًٕی ضٟشی ٚ  

ِٔٛفٝ ٞبی رٞٙی )غیش وبِجذی( أىبٖ 

استمبی تًبٔالت اجتٕبيی افشاد ثب 

 یىذیٍش

100 .627** .000 

 

ثیٗ ِٔٛفٝ ٞبی يیٙی)وبِجذی( دس (  r; **62..جذَٚ فٛق ٘طبٖ ٔی دٞذ ثب تٛجٝ ثٝ سكح ًٔٙبداسی ثذست أذٜ )

 استمبی تًبٔالت اجتٕبيی افشاد ثب یىذیٍشفؿبی ثبص ٚ فؿبی جًٕی ضٟشی ٚ  ِٔٛفٝ ٞبی رٞٙی )غیش وبِجذی( أىبٖ 

ثیٗ ِٔٛفٝ ٞبی يیٙی)وبِجذی( دس فؿبی ( استجبـ خٛثی ثشلشاس است. ثٝ يجبست دیٍش  .>p 001دس سكح ًٔٙبداسی )

ثبص ٚ فؿبی جًٕی ضٟشی ٚ  ِٔٛفٝ ٞبی رٞٙی )غیش وبِجذی( أىبٖ استمبی تًبٔالت اجتٕبيی افشاد ثب یىذیٍش ساثكٝ 

 داسد. ثٙبثشایٗ فشؾیٝ تحمیك تبییذ ٔی ضٛد.ًٔٙبداسی ٚجٛد 

 

ثٝ ٘هش ٔی سسذ  ثیٗ ٔیضاٖ حؿٛس افشاد دس فؿبٞبی جًٕی ثب افضایص لبثّیت ٔحیف ثشای جزة   فشضیِ چْاسم :  

 افشاد ساثكٝ ًٔٙبداس ٚجٛد داسد.

حیظ تشای جزب ( هشتَط تِ سطح هعٌاداسی هیضاى حضَس افشاد دس فضاّای جوعی تا افضایص قاتلیت ه 11جذٍل ) 

 افشاد

 سكح ًٔٙبداسی  ٕٞجستٍی پیشسٖٛ تًذاد  

ساثكٝ ثیٗ ٔیضاٖ حؿٛس افشاد دس 

فؿبٞبی جًٕی ثب افضایص لبثّیت 

 ٔحیف ثشای جزة افشاد

100 .238* .000 

 

ثیٗ ٔیضاٖ حؿٛس افشاد دس فؿبٞبی (  r; *238.جذَٚ فٛق ٘طبٖ ٔی دٞذ ثب تٛجٝ ثٝ سكح ًٔٙبداسی ثذست أذٜ)  

( استجبـ خٛثی ثشلشاس است. ثٝ يجبست  .>p 05دس سكح ًٔٙبداسی ) ثب افضایص لبثّیت ٔحیف ثشای جزة افشاد جًٕی



  هعواسایشاى سشاسشی اًجوي ّای صٌفی هٌْذساى کاًَى

 الوللی هعواسی،عوشاى ٍ ضْشساصی دس ّضاسُ سَم ّوایص تیي

 تْشاى 94هاُ  تیش -

ثیٗ ٔیضاٖ حؿٛس افشاد دس فؿبٞبی جًٕی ثب افضایص لبثّیت ٔحیف ثشای جزة افشاد ساثكٝ ًٔٙبداس ٚجٛد داسد. دیٍش 

 ثٙبثشایٗ فشؾیٝ تحمیك تبییذ ٔی ضٛد.

 

ثٝ ٘هش ٔی سسذ ثیٗ سشص٘ذٌی ٔحیف ثب ٔیضاٖ حؿٛس افشاد دس فؿبٞبی جًٕی ساثكٝ ًٔٙبداسی  فشضیِ پٌجن :  

 ٚجٛد داسد.

 ( هشتَط تِ سطح هعٌاداسی سشصًذگی هحیظ تا هیضاى حضَس افشاد دس فضاّای جوعی 11جذٍل ) 

 سكح ًٔٙبداسی  ٕٞجستٍی پیشسٖٛ تًذاد  

ساثكٝ ثیٗ سشص٘ذٌی ٔحیف ثب ٔیضاٖ 

 دس فؿبٞبی جًٕیحؿٛس افشاد 
100 .489** .000 

 

ثیٗ ٔیضاٖ حؿٛس افشاد دس (  r; **489. .جذَٚ فٛق ٘طبٖ ٔی دٞذ ثب تٛجٝ ثٝ سكح ًٔٙبداسی ثذست أذٜ)  

( استجبـ خٛثی ثشلشاس  .>p 001دس سكح ًٔٙبداسی ) فؿبٞبی جًٕی ثب افضایص لبثّیت ٔحیف ثشای جزة افشاد

ثیٗ سشص٘ذٌی ٔحیف ثب ٔیضاٖ حؿٛس افشاد دس فؿبٞبی جًٕی ساثكٝ ًٔٙبداس ٚجٛد داسد. است. ثٝ يجبست دیٍش 

 ثٙبثشایٗ فشؾیٝ تحمیك تبییذ ٔی ضٛد. 

 

  



  هعواسایشاى سشاسشی اًجوي ّای صٌفی هٌْذساى کاًَى

 الوللی هعواسی،عوشاى ٍ ضْشساصی دس ّضاسُ سَم ّوایص تیي

 تْشاى 94هاُ  تیش -

 ًتیجِ گیشی : 

افشاد  ثٙبثشایٗ داسد؛ ٚجــٛد ص٘ذٌی ٚؾًیت ٔــىبٖ ثب افشاد ٔطبسوت ٚ سضذ پشٚسش، ٔیبٖ لٛی ثٟشحبَ استجبقی

 دس ٟٕٔی ضٟشی ٘مص فؿبٞبی وٝ آ٘جبیی اص. داس٘ذ ٘یبص فٟٓ تشی لبثُ ٚ ٔٙسجٓا٘سبٖ ســبخت  ٔحیف ثٝ جبًٔٝ

 ٚ وّی سیبست ٞبی یب ثش٘بٔٝ سیضی ثب ٘جبیذ ثٙبثشایٗ. داس٘ذ ثیطتشی ٘یبص تٛجٝ ثٝ وٙٙذ، ٔی ایفب افشاد سٚصٔشٜ ص٘ذٌی

 ثی ايتٙب آٟ٘ب ٘یبصٞبی ثٝ ٘سجت "وٙبس ثیبیٙذ ٔٛجٛد ٚؾى" ثب ٔیتٛا٘ٙذ افشاد ٔیشســذ ثٝ ٘هش وٝ ثٝ ایٗ دِیُ تٟٙب

 "وبسثشدی"ٚ  "٘هشی" اثًــبد ثٝ ٕٞضٔبٖ تٛجــٝ ٘یبصٔٙذ افشاد،  ص٘ذٌی ٔٙبست سبصی ٔحیــف ثش٘بٔٝ ٞبی. ثٛد

 ٚ اسصیبثی  ٚ ٔیطٛ٘ذ ثشخٛسداس ثیطتشی ٚؾٛح اص ٚ ًٔیبسٞب اٞذاف وبسثشدی، اثًبد ثٝ ثیطتش دادٖ إٞیت ثب. اســت

 ٚ سیبســت ٞب ثٝ تذٚیــٗ والٖ، ٔمیبس دس ٔیتٛا٘ــذ پژٚٞص ایٗ حبغُ. ٔی یبثذ استمــب ايٕبَ ٘یــض ثٟجٛد

 قشاحی ٔمیــبس خشد، ثــٝ دس ٚ اجشایــی ساٞىبسٞــبی ثٝ تذٚیــٗ ٔیب٘ی، ٔمیبس دس ثش٘بٔٝ سیــضی؛ ساٞجشدٞبی

 استمب سا جًٕی ضٟشی فؿبی بٖ دسٔى ثب افشاد تًبُٔ ثستش ٟ٘بیت، دس ٚ ٕ٘بیذ وٕه افشاد جبًٔٝ ثش ٘یبصٞبی ٔجتٙی

 ثخطذ.

ٚجٛد فؿبی ضٟشی دس ضٟشٞب ٘ٝ تٟٙب ٕ٘ی تٛا٘ذ، ضٟشٞب سا لبثُ ص٘ذٌی ٚداسای ٔذ٘یت سبصد، ثّىٝ الصْ است ٚیژٌی 

ٞب ٚ ًٔیبسٞبیی وٝ سجت ٔكّٛثیت فؿبی ضٟشی ٔی ٌشدد سا ٘یض داضتٝ ثبضذ. تحمیمبت ٔختّف ٘طبٖ ٔی دٞٙذ وٝ 

 چٟبس ویفیت وّیذی ثشای یه ٔحیف ثب ویفیت ثبال ٘یبص است: 

 تشسی ٚ استجبقبت ) سِٟٛت دس استفبدٜ ٚ دستشسی ٚ حشوت دس آٖ(دس -

 فًبِیت ٞب )فشاٞٓ وشدٖ دِیّی ثشای حؿٛس دس آٖ، حیبتی ٚ ٚاحذٚ یىتب( -

 ایجبد تػٛیش رٞٙی ٔٙبست) أٗ، پبویضٜ، سجض ٚ جزاة( -

 ًٔبضشت پزیش: پشٚسش سٚاثف ٕٞسبیٍی، سٚاثف ٔتمبثُ، تٙٛو -

ٔمیبس ٞبی ا٘سب٘ی دس قشاحی ضٟشی جٟت ایجبد یه ٔحیف ضٟشی  ثٙبثشایٗ ًٔیبسٞبی ریُ جٟت سيبیت

 ٔٙبست ٔٛسد تٛجٝ لشاس ٌیشد:

 افضایص ٔیضاٖ پبسخٍٛیی ثٝ ٌشٜٚ ٞبی اجتٕبيی ٚیژٜ -1

 افضایص ٔیضاٖ استفبدٜ ٔتشتت ٚ دائٕی ضٟشٚ٘ذاٖ -2

 افضایص ٔیضاٖ پبسخٍٛیی ثٝ ضخػیت افشاد ٚ يضت ا٘سب٘ی -3

 بٔیضاٖ ایجبد حس تًّك ثٝ جبًٔٝ ٚ فؿ -4

 حس ٔىبٖ ٚ أىبٖ ایجبد ایٗ ٕٞب٘ی ثب فؿب دس فشد یب ٌشٜٚ -5

 ٔیضاٖ ثٝ وبسٌیشی حٛاس ٔختّف ا٘سبٖ -6

 ٔیضاٖ داسا ثٛدٖ ٚیژٌی اجتٕبيی -7

  



  هعواسایشاى سشاسشی اًجوي ّای صٌفی هٌْذساى کاًَى

 الوللی هعواسی،عوشاى ٍ ضْشساصی دس ّضاسُ سَم ّوایص تیي

 تْشاى 94هاُ  تیش -
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 ثحشیٙى،ویٛاٖ وشیٕى، حسیٗ سیذ صٔیٗ، تٛسًٝ ثشاى سیضى ٔحیكى ٔٝثش٘ب ( 1381 ) وبتشیٗ ٞیٍیٙض، ٚ آٖ ثیش،.آس [13]

 تٟشاٖ تٟشاٖ، دا٘طٍبٜ ا٘تطبسات

 دا٘طٍبٞى، تٟشاٖ جٟبد ا٘تطبسات سبصٔبٖ ضػتى، ضیٕب سبختٕبٟ٘ب، تشجٕٝ ٔیبٖ فؿبى دس ص٘ذٌى ( 1387 ) یبٖ ٌُ، [14]

 

 


