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چكيذه
در طَل دِّ ّاي اخيرز ٍ برا اجاراد ييييرزاا تراخ اري ٍ گزٌّررا در اترز اتر ييي ه رًي رِ ٍ پياهر ّاي آى،
دت اٍردّاي علواً ،قص بسياري در ادارُ اهَر جاهعِ اجزاى اجفا ها كٌ  .اهرزٍسُ رضر ِ ّراي يصصصرا اس جولرِ
رض ِ رٍاًطٌاتا ٍ هطاٍرُ  ،داراي ًقص ٍ جاجراُ قابل هيحظِ اي ها باضٌ  .در اجي پضٍّص ييش ض ُ اتر يرا
ًقص ٍ ياتيزاا رض ِ رٍاًطٌاتا ٍ هطاٍرُ بز اجااد اًساام اج واعا در جاهعِ اجزاى هرَرد هااععرِ قرزار ديرزد .اس
اجي رٍ با ات فادُ اس رٍش يحليل ًظزي ،ابعاد ٍ ًقص ّاي رض ِ رٍاًطٌاتا ٍ هطراٍرُ برزاي اجاراد اًسراام در دٍ
تاح خزد ٍ كيى هَرد ي بع ٍ ٍاكاٍي قزار ها ديزد .بزرتا ّاي اًاام ض ُ بياًرز اجي هْن ات كِ رضر ِ ّراي
رٍاًطٌاتا ٍ هطاٍرُ در تاح كيى در اجااد ٍ بسر ز تراسي بزخرا اس هق ضرياا هزبرَ برِ خرزدُ ًظرام ّراي
گزٌّرا ،اج واعا ،اق صادي ٍ تياتا جاهعِ هطارك دارً ٍ ًقص آگزجٌا ها ًواجٌ  .اجي رضر ِ ّرا ،در تراح
خزد ًيش در يٌظين بزخا دجرز اس ًياسّاي جاهعِ هاًٌ ًياسّاي رٍاًا ،رٍحا ،آراهص بصطا ،عاطفا ،ضصصري ا ٍ
 ...ياتيزاا صرگا ها دذارً .
واژگان کليذی :جاهعِ ،اًساامّ ،وبس را.
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دمتشي ػلَم استجبعبت اجتوبػي ٍ داًـيبس داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ ػلَم ٍ تحقيقبت
مبسؿٌبع اسؿذ سٍاًـٌبػي اص داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ ػلَم ٍ تحقيقبت ،مبسؿٌبع اسؿذ جبهؼِ ؿٌبػي ٍ هذسع داًـگبُ
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ثْذاؿت ٍ ػالهت سٍاًي ،يني اص ػَاهل تبثيشگزاس دس سؿذ اجتوبػي ٍ تَػؼِ هلي ثِ ؿوبس هيي
سٍد ٍ اص جبيگبُ حبئض اّويتي ثشخَسداس اػت .ػبصهبى ثْذاؿت جْبًي ،ػالهت سا ايٌگًَِ تؼشيي
مشدُ اػت :دس موبل هٌبػت ثَدى اص ًظش جؼوي ،سٍاًي ٍ اجتوبػي ٍ ًيِ كيش ب ًذاؿيتي ثيويبسي.
ثخؾ اٍل ايي تؼشي

گَيبي ٍجيِ ايايبثي ػيالهت ٍ تؼيوت دٍم آى ًـيبى دٌّيذُ ٍجيِ ػيلجي

ػالهت اػت .تبمٌَى اغلت هحققبى ٍ كبحجٌظشاى ػالهت ،ثيِ ٍجيِ ػيلجي ػيالهت ثيـيتش تَجيِ
داؿتِ اًذ تب ٍجِ ايابثي آى (پبسك 1998 ،ثِ ًقل اص كذٍتي .)1386 ،دس ّوييي حيبل سؿيتِ ّيبي
سٍاًـٌبػي ٍ هـبٍسُ ًيض هتَلي اكلي تبهيي ػالهت ٍ ثْذاؿت سٍاى ا شاد ٍ ايابد اًؼابم اجتوبػي
هي ثبؿٌذ.
ثب ٍجَد ًَپبيي ًؼجي ايي سؿتِ ّب ٍ حش ِ ّبي تخللي دس مـَس دس هقبيؼِ ثب ثؼييبسي ديگيش اص
سؿتِ ّب ٍ گؼتشدگي حَصُ هغبلؼِ آى ٍ هغبلؼِ اثؼيبد اجتويبػي آى ّويَاسُ هقَليِ اي ه ديَل دس
هيبى كبحجٌظشاى ثَدُ اػت .ثذيي تشتيت ثب ٍجَد تحَالت ٍػيؼي مِ عيي ػيبلْبي اخييش دس اييي
سؿتِ ّب دس مـَس كَست گش تِّ ،وَاسُ ثِ كَست حَصُ اي موتش ؿٌبختِ ؿذُ ثبتي هبًذُ اًذ .اص
ايي سٍ ثِ ًظش هي سػذ ّش هيضاى تحقيقبت ٍ پظٍّـْبي ًظشي ٍ مبسثشدي دس ثبة اثؼبد اجتوبػي ٍ
جبهؼِ ؿٌبختي هؼبئل هشثَط ثِ مبسمشدّبي سؿتِ ّبي سٍاًـٌبػي ٍ هـبٍسُ هيي تَاًيذ گيبهي دس
تجييي دتيق ايي ًقؾ دس ػغح جبهؼِ ٍ ثؼظ آى ثبؿذ.
دس ّويي حبل ثب تَجيِ ثيِ ايٌنيِ سٍاًـٌبػيبى دس تحقيق اّيذاج ميالى جبهؼيِ اص ًقيؾ ٍييظُ اي
ثشخَسداس ّؼتٌذً ،قؾ سؿتِ ّبي سٍاًـٌبػي ٍ هـبٍسُ دس اًؼابم ثخـي ثِ جبهؼيِ ثييؾ اص پييؾ
سٍؿي هي ؿَد .هٌظَس اص «سؿتِ» ؿ لي مِ داًؾ هحَس ،خذهت هحَسً ،يبصهٌذ صهبى ، ،داساي ًظبم
اسصؿي ٍ تَاػذ اخالتي خبف ،اػتقالل ٍ َّيت حش ِ اي اػت (جَاّشي  ٍ 1384 ،اٍتٍ2003 ،
ثَسگبتب.)2000 ،
ؿنل گيشي ٍ تَجِ ثِ ػلَم تاشثي ،تاشثِ گشايي ،تقؼين مبس اجتوبػي ،سؿيذ خشدگشاييي ثبػي
ؿذ تب حش ِ ّبي جذيذي هبًٌذ تضبٍت ،خلجبًيٍ ،مبلت ،پضؿني ٍ عجبثت دس مـيَس هَجَدييت
يب تٌذ .جبهؼِ ايشاى اص ايي پغ ثب سؿتِ ّبيي هَاجِ ؿذ ميِ دس ايايبد اًؼيابم اجتويبػي ٍ ّيذايت
جبهؼِ ًقؾ ثِ ػضايي ايدب مشدًذ .ثب ايي تدبػيش سٍؿي اػت ،هغبلؼِ آثبس ٍ پيبهذّبي مبسمشدي ايي
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سؿتِ ّب اص هٌظش جبهؼِ ؿٌبختي هي تَاًذ ًتبيج شاٍاًي دس پي داؿتِ ثبؿذ ٍ ثِ ايي جْت ايي هقبليِ
تالؽ داسد تب تبثيشات ًظبم سٍاًـٌبػي ٍ هـبٍسُ سا ثش اًؼابم اجتوبػي هَسد تبهل تشاس دّذ.
چارچوب مفهومي

هقَلِ اًؼابم اجتوبػي اص جولِ هحَسي تشيي هجبح

دس حَصُ جبهؼِ ؿٌبختي اػت اهب دس ثبة

هدَْم آى اجوبع ًظشي هيبى كبحجٌظشاى ٍجيَد ًيذاسد .ثغيَسي ميِ ّيش ييل اص كيبحجٌظشاى اييي
هدَْم ٍ صهيٌِ ّبي تحقق آى سا كش ب دس تبليت سٍينيشد ًظيشي خبكيي هغيش هيي مٌٌيذ .ػويذُ
تؼبسي

دس ثبة اًؼابم اجتوبػي ثب هدبّيوي چَى ًظبست اجتوبػي ٍ پيَػتگي اجتويبػي هتيشادج

ؿذُ اًذ (هبسؿبل ٍ 1998 ،جَاّشي.)1384 ،
دس ّويي حبل چلجيي ( ، )1383اًؼيابم اجتويبػي سا حبكيل ًديَر هتقبثيل هاوَػيِ ّيبي هـيتشك
آسهبًي ٌّ -ابسي ٍ ؿجنِ ّبي شكتي  -تؼبهلي مٌـگشاى شدي ٍ جوؼي هي داًذ .ثِ ثيبٍس چلجيي
هاوَػِ ّبي آسهبًي ،اػتبًذاسدّبي اسصؿي هـيتشك شٌّگيي سا دس ثيش هيي گيشًيذ ،ؿيجنِ ّيبي
تؼبهلي پيًَذ ٍ تؼْذ دس ًظبم اجتوبػي سا ؿبهل هي ؿَد ،ؿجنِ شكت ّب ،هشثَط ثِ ثؼيج ٍ تقؼين
هٌبثغ دس ًظبم اتتلبدي هي ثبؿذ ٍ ّوچٌيي هاوَػِ ّبي ٌّابسي ثيِ تٌظيين سٍؿيْبي دػيتيبثي ثيِ
اّذاج ٍ ًظبست ثش آًْب هي پشداصد.
دس ايي سٍينشد دٍ ػغح مٌـگش شدي ٍ جوؼي اص ينذيگش تدنييل ؿيذُ اًيذ .جْيت گييشي
ّبي مٌـگش ،تؼييي مٌٌذُ ٍضؼيت مٌؾ اػت ٍ دسثشگيشًذُ هاوَػيِ اي اص ًگشؿيْب ،اسصيبثيْيب ٍ
هغبلجبت مٌـگش اػتً .ظبم ؿخليت دس ًتياِ تشميجي اص ًيبصّبي اسگبًيؼن ثب اًتظبسات اجتوبػي ٍ
هؼبًي شٌّگي اػت مِ ثلَست تذسياي ٍ هذاٍم ؿنل هي گيشد .مٌـگش جوؼي ػجبست اػيت اص
جبهؼِ يب ًظبم جبهؼِ اي مِ دسثشداسًذُ خشدُ ًظبم شٌّگي ،اجتوبػي ،اتتلبدي ٍ ػيبػي هي ثبؿيذ
ٍ مٌـگش شدي ًيض ًَع ؿخق هٌدشد سا دس ثش هيي گييشد ٍ ًيِ ؿيخق خيبف سا (چلجييٍ 1383 ،
جَاّشي.)1384 ،
دس ثؼذ ًظبم شٌّگي حدظ اًگبسُ ّبي ًْدتِ ،تَليذ ،اؿبػِ ٍ حدظ سهَص هؼش تي ثِ ػٌيَاى ينيي اص
ضشٍسيبت هَسد تَجِ تشاس داسد .دس ًظبم اجتوبػي ،اًؼابمّ ،وبٌّگي ٍ ّونبسي ثييي اجيضا حيبئض
اّويت اػت .هقت ضيبت ػبختبسي ًظبم دس ثؼذ اتتلبدي هَاجِْ ثب هحيظ ثيشًٍي ٍ ثقب دس آى اػيت.
دس ًْبيت ،هقتضيبت ػبختبسي ًظبم دس ثؼذ ػيبػي ،تؼييي ٍ تؼشي

اّذاج ٍ ساُ ّيبي سػييذى ثيِ
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آى هي ثبؿذ .دس ػيي حبل اًذيـِ ،تؼْذ ،پَل ٍ صٍس ،پبػذاساى ًظن دس ّش يل اص ايي خشدُ ًظبم ّب
ّؼتٌذ (چلجي ٍ 1375 ٍ 1383 ،جَاّشي.)1384 ،
جدشي آلنضاًذس  )1982( 1سٍينشدّبي هشثَط ثِ اًؼابم اجتوبػي سا ثلَست ريل تقؼين ثٌذي
ًوَد :سٍينشد اٍل ،اًؼابم خشدگشا مِ هجتٌي ثش سٍينيشد ميل گيشا اػيت .اييي سٍينيشد ثيـيتش ثيِ
ػٌبكش ثيشًٍي ميٌؾ يؼٌيي هاوَػيِ اي اص هٌيب غ ٍ گيشايؾ ّيب تَجيِ داسدّ .يبثض ،سميغ ٍ ثٌتيبم
كبحجٌظشاى اكلي ايي سٍينشد هي ثبؿٌذ .سٍينشد دٍم ،اًؼابم اثضاسي مِ هجتٌي ثش سٍينشد شدگشا
اػت  .دس ايي سٍينشد ثيـتش ثِ ًقؾ هٌب غ شدي تَجِ هي ؿيَد .ا يشادي هبًٌيذ ملويي ٍ ّيَهٌض ثيِ
ثح

دس ايي ثبة پشداختِ اًذ .سٍينشد ػَم ،اًؼابم ٌّابسي هجتٌي اػت ثيش سٍينيشد جويغ گيشا .

كبحجٌظشاى ايي سٍينشد هبًٌذ دٍسمين ،پبسػًَض ٍ هشتي اًؼابم اجتوبػي سا ًتياِ تؼْذات دسًٍيي
هـتشك هي داًٌذ ٍ .سٍينشد چْبسم ًظن ٌّابسي مِ هجتٌي اػيت ثيش سٍينيشد شدگشاييي .دس اييي
سٍينشد ثيـتش ثِ ػٌبكش اًتضاػي اسادُ ٍ رٌّيت پشداختِ هي ؿيَد .پذيذاسؿٌبػيبى ٍ ًظشييِ پيشداصاى
تؼبهل گشايي ًوبديي دسايي خلَف ثِ ثح
سٍؿي اػت ،اًؼابم اجتوبػي ،ثبػ

پشداختِ اًذ.

ثشآٍسدُ ؿذى ضشٍستْبي ميبسمشدي ،حديظ تؼبهيل اييي

مبسمشدّبّ ،وبٌّگي هيبى مبسمشدّب ثب ػبيش ًظبم ّبي مٌؾ ٍ ثب هحيظ ،هيي ثبؿيذ .ثيذيي تشتييت
چبسچَة تحليلي ًظبم مٌؾ هجٌبي ايي ًَؿتبس اػت ٍ ػؼي ٍ اّتوبم ثش اييي اػيت تيب ًقيؾ سؿيتِ
ّبي سٍاًـٌبػي ٍ هـبٍسُ دس تبهيي ًيبصّبي ًظبم خشد ٍ مالى مٌؾ هغبثق اييي چيبسچَة ًظيشي
مبسثؼت يب تِ ٍ هَسد تحليل ٍ تجييي تشاس گيشًذ.
روش پژوهص

دس ايي هقبلِ مِ ثب ّذج تجييي ثشخي اص مبسمشدّبي اًؼيابم ثخـيي سؿيتِ ّيبي سٍاًـٌبػيي ٍ
هـبٍسُ دس جبهؼِ كَست گش تِ اػت ،مليِ سٍاًـٌبػبى ٍ هـيبٍساى اػين اص داسًيذگبى مبسؿٌبػيبى
اسؿذ ٍ دمتشي تخللي مِ ػوذتب دس ثخـْبي سٍاًؼاٌي ،آهَصؿي ،دسهبًي ٍ هـ َل ثِ ؼبلييت
ّؼتٌذ ،دس تبلت اػضبي ًظبم حش ِ اي سؿتِ ّبي سٍاًـٌبػيي ٍ هـيبٍسُ تؼشيي

ؿيذُ اًيذ .ليزا ثيب

اػتدبدُ اص سٍؽ تحليلي ،متبثخبًِ اي ٍ ثب اػتدبدُ اص ثشسػي هتَى ٍ هلبحجِ ثيب كيبحجٌظشاىً ،قيؾ
سؿتِ ّبي سٍاًـٌبػي ٍ هـبٍسُ دس اًؼابم ثخـي ثِ جبهؼِ هَسد هغبلؼِ تشاس هي گيشد.

1

-Alexander
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ػالٍُ ثش ايي اص آًاب مِ ًظشيِ تحليل مٌؾ چبسچَة اكلي ًظشي ايي هغبلؼِ سا تـنيل هي دّيذ،
هدَْم اًؼابم دس دٍ ػغح خشد ٍ مالى ثشسػي هي گشدد .الجتِ ايي تويبيض ثيب ّيذج يشاّن آٍسدى
اثضاسي ػلوي ٍ هٌبػت جْت تحليل اًابم گش تِ اػت ٍ چشا مِ دس ضبي اًضوبهي ايي دٍ ػيغح
ثش ينذيگش ،غيشتبثل تويبيض هيي ثبؿيٌذ .اص اييي سٍ دس ٍاميبٍي تيبثيشات سؿيتِ ّيبي سٍاًـٌبػيي ٍ
هـبٍسُ ،ثش اًؼابم اجتوبػي دس دٍ ػغح خشد ٍ مالى ،هَلدِ ّيبي مٌـيگشاى اًؼيبًي ٍ آثيبس اييي
سؿتِ ّب ثش هقتضيبت ًظبم ّبي شػي جبهؼِ هَسد ثشسػي تشاس هي گيشًذ.
کارکردهای خرد رضته های روانطناسي و مطاوره در انسجام بخطي اجتماعي

اًؼبى مٌـگش ،هحَسي تشيي ػٌلش اًؼابم ثخؾ دس جبهؼِ اػت .مٌؾ ّبي اًؼيبًي هجتٌيي ثيش
چْبس سمي شٌّگي ،اجتوبػي ،صيؼتي ٍ ؿخليتي اًيذ .خيشدُ ًظيبم شٌّگيي ؿيبهل ثيش هؼيبًي ٍ
اّذاج؛ خشدُ ًظيبم اجتويبػي ؿيبهل الگيَي ٌّايبسي تؼبهيل هييبى اػضيبي جبهؼيِ؛ خيشدُ ًظيبم
ؿخليتي ؿبهل ثِ ًيبصّب ٍ جْت گيشي ّبي ا شاد؛ ٍ خشدُ ًظبم صيؼتي ػبهل شاّن ػبختي اًشطي
اكلي ا شاد ثشاي مٌؾ هي ثبؿٌذ (سيتضس ،... ،جيؼَح ٍ 1972 ،جَاّشي.)1384 ،
چلجي ( )1383مٌـگش اًؼبًي سا يل ٍاحذ صيؼتي ،سٍاًي ،اجتوبػي ثب ظش يت هٌحليش ثيِ يشد
هي داًذ .مٌـگشاى اًؼبًي داساي چْبس ثؼذ هبدي ،اهٌيتي ،استجيبعي ٍ ؿيٌبختي هيي ثبؿيٌذ .ينيي اص
مبسمشدّبي سؿتِ ّبي سٍاًـٌبػي ٍ هـبٍسُ تٌظين هؼتقين ٍ غيشهؼتقين ايي چْبس ثؼذ هي ثبؿذ .دس
ايي ثبة هي تَاى ثِ هؼئَليت سٍاًـٌبػبى ٍ هـبٍساى خبًَادُ دس حدظ ٍ حشاػت ٍ تشهين ثْذاؿت
سٍاًي جبهؼِ اؿبسُ مشد .ثْذاؿت سٍاًيي داساي اسصؽ غيبيي ٍ اثيضاسي ثيشاي جبهؼيِ هيي ثبؿيذ ٍ
كشج ًظش اص اسصؿْبي راتي آى ،ثبػ

حدظ ًظبم ػالهت سٍاى جبهؼِ ٍ ثشعشج ؿذى ثخـي تبثل

تَجِ اص ًيبصّبي خشد ٍ مالى مٌـگشاى اجتوبػي هي ؿَد.
سٍاًـٌبػبى ٍ هـبٍساى خبًَادُ ثؼذ اهٌيتي ا شاد سا دس ػغح جبهؼيِ تيبهيي هيي مٌٌيذ ٍ ثيِ آًيبى
اعويٌبى هي دٌّذ مِ اص تَاى ًقؾ آ شيٌيي ثبيؼيتِ ٍ ؿبيؼيتِ ثشخيَسداس هيي ثبؿيٌذ .سٍاًـٌبػيبى ٍ
هـبٍساى خبًَادُ ثب سٍؿْبي هختل

ًظيش هـبٍسُ ،دسهبى س تبسي – ؿٌبختي ،دسهبى ؿيٌبختي ،داسٍ

دسهبًيّ ،يپٌَتيضم ،سٍاًؼٌاي ،اًابم پظٍّـْبي خشد ٍ مالى ثب سٍؿْبي ميديي ،مويي ٍ آهيختيِ،
دس اليِ ّبي هختل

سٍاى ٍ ؿخليت ا شاد ٍاسد هي ؿًَذ .آًْب ػالٍُ ثش ؼبليتْبي يبد ؿيذُ ،تيبدس

اًذ اص هحلَسيت ّبي ػٌتْب ،خشا بت ٍ ثبٍسّبي ًبهؼقَل شاتش س تيِ ٍ حتيي ثليَست سٍؿيوٌذ ٍ
اكَلي ٍاسد خلَكي تشيي اثؼبد سٍحي ،ؿخلييتي ٍ خيبًَادگي ا يشاد ًييض ؿيًَذ .سٍاًـٌبػيبى ٍ
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هـبٍساى خبًَادُ ثب اًابم سٍاى دسهبًيّ ،يپٌَتيضم ٍ يب هليبحجِ ّيبي تـخيليي ػوييق ،ثيِ طس يبي
هؼبئل سٍحي ،سٍاًي ٍ ؿخليتي ا شاد هي سػٌذ ٍ ايي اهش ثب اػتويبد مبهيل هشاجؼيبى ّويشاُ اػيت.
ثذيي تشتيت سٍاًـٌبع هي تَاًذ اثؼبد هختل

ؿخليت ٍ ،سٍاى ٍ س تبس هشاجؼبى ثِ ػٌيَاى ثخـيي

اص مٌـگشاى اجتوبػي ،سا ت ييش دّذ.
دس عَل دِّ ّبي اخيش ًقؾ سؿتِ ّبي سٍاًـٌبػي ٍ هـبٍسُ دس ػبهبًذّي ثخؾ صيؼيتي ميٌؾ
اًؼبًي ،ثِ ثخـْبيي شاتش اص سٍاى دسهبى ،تؼشي يب تيِ اػيت؛ ثغَسينيِ دس اييي ثيبة هيي تيَاى ثيِ
هـبٍسُ پيؾ اص اصدٍاج ،آهَصؽ هؼبئل جٌؼي ،هـينالت ًبؿيي اص اخيتالالت خيَاة ،اخيتالالت
هشثَط ثِ استجبط هتقبثل هـنالت سٍاًي ثب هـنالت جؼيوي (ًظييش تليت ييب گيَاسؽ) ٍ  ...اؿيبسُ
داؿت .ثذيي تشتيت سٍؿي هي ؿَد مِ سٍاًـٌبػبى ٍ هـبٍساى خبًَادُ ثلَست ػيٌي دس هيذيشيت
ٍ ّذايت ًيشٍّبي صيؼتي ٍ سٍاًي ا شاد جبهؼِ ٍ ميديت ٍ موييت ًظيبم ميٌؾ ًقيؾ آ شيٌيي هيي
مٌٌذ.
دس ثبة هَلدِ ّبي شٌّگي ثِ ػٌَاى يني اص اسمبى ًظبم مٌؾ ،سٍاًـٌبػبى ٍ هـبٍساى خيبًَادُ
دس ايابد اًغجبق ؿبخلِ ّبي صيؼتي مٌؾ ثب هَلدِ ّيبي شٌّگيي تيبثيش ػويقيي داسًيذ .ثيِ ػٌيَاى
ًوًَِ ،آًْب تبدسًذ ثشخي اص اختالالت ًظيش اختالل ؿخليت خَدؿيدتِ ،اختالل َثي اجتويبػي ٍ
يب اختالل ػلَك سا ثِ ػٌَاى ًَػي اختالل سٍاًي مٌتشل ،تؼذيل ٍ دسهبى ًوبيٌذ .ايي هْن ًـبى هي
دّذ مِ ايي سؿتِ ّب ػبهلي جْت ػبصگبسي ا شاد جبهؼِ ثب اسصؿْبي شٌّگي جبهؼِ ثيِ ؿيوبس هيي
آيٌذ.
سٍاًـٌبػبى ٍ هـبٍساى خبًَادُ ثب پيـگيشي ،دسهبى ٍ مٌتشل اختالالت سٍاًي ٍ ؿخليتي هبًٌيذ
ا ؼشدگي ،اختالل ؿخليت پبساًَئيذ ،اختالل ؿخليت ضذ اجتوبػي ،اختالل دٍ تغجيي  ،اخيتالل
ػلَك ،هبًيب ٍ  ...ثش ػبختبس ؿخليت ٍ سٍاى ا شاد جبهؼِ تبثيشات ثِ ػضايي هيي گيزاسدّ .وچٌييي
ايي سًٍذ ثبػ

ا ضايؾ هيضاى ػضت ًدغ ٍ اهيذ ٍ ؿبدمبهي دس هيبى مٌـگشاى اجتوبػي هي ؿَد.

سٍاًـٌبػبى ٍ هـبٍساى خبًَادُ ثب ًَع ٍ گؼتشؽ خذهبت ػلويي ٍ اجتويبػي اي ميِ دس جبهؼيِ
اسائِ هي دّذ ،هَلدِ ّبي اجتوبػي سا تحت تبثيش تيشاس هيي دٌّيذ .ثيب اتتجيبع اص دييذگبُ ّيبي پييش
ثَسديَ هي تَاى جبيگبُ اجتوبػي مٌـگشاى سا دس اثش ثشخَسداسي اص چْبس ػيشهبيِ هحقيق داًؼيت
مِ ػجبستٌذ اص :ػشهبيِ اتتلبدي ،ػشهبيِ شٌّگي ،ػشهبيِ ًوبدي ٍ ػشهبيِ جؼوبًي (ًتلتي.)1996 ،
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ثب ػٌبيت ثِ ايي ًنتِ مِ ػشهبيِ ّبي هَسد ًظش ثَديَ تبثل ت ييش هي ثبؿٌذ ،اص ايي سٍ ثب گؼتشؽ
يل ًَع ػشهبيِ ،اهنبى دػتيبثي ثِ ػشهبيِ ّبي ديگش ا ضايؾ پيذا هيي مٌيذ (جيَاّشي .)1384،ثيِ
ػٌَاى ًوًَِ اهشٍصُ هـبٍسُ تحليلي ٍ يبدگيشي ثِ ػٌَاى يني اص ؼبليت ّيبي جيذي سٍاًـٌبػيبى
ؿٌبختِ هي ؿَد .ايي هْن ثبػ

هي ؿَد تب شد دس ًتيايِ اػيتدبدُ اص اييي خيذهبت ،اثتيذا ا يضايؾ

پبيگبُ اجتوبػي دس اثش ثبالس تي ػغح تحليالت ٍ دس گبم ثؼذي دػتيبثي ثِ هَتؼيت ّبي ؿ لي ثبال
سا ثذػت آٍسد.
ثغَس ملي سؿتِ ّبي سٍاًـٌبػي ٍ هـبٍسُ ،تبدسًذ دس تٌظين مٌؾ اًؼبًي ثِ عشق هتٌَػي ًقيؾ
آ شيٌي ًوبيٌذ ٍ ا شاد جبهؼِ سا دس ساػتبي اًابم ٍظبي

خَد حوبيت ًوبيٌذ مِ ايي هْن ًقيؾ ثيِ

ػضايي دس اًؼابم اجتوبػي داسا هي ثبؿذ .چشا مِ دس ًتياِ حدظ اًؼابم اجتويبػي ؿينل گييشي ٍ
ًظبست ثش احؼبػبت ،ػَاع  ،هغبلجبت ٍ توبيالت ّوبٌّگ ،ثشٍص ٍ ظْيَس پييذا هيي مٌيذ .ثيذيي
تشتيت سٍاًـٌبػبى ٍ هـبٍساى خبًَادُ ًيض دس ثبة تٌظين اثؼبد صيؼتي ،سٍاًيي ،شٌّگيي ٍ اجتويبػي
مٌؾ ٍ تحقق ثخـي اص ثبيؼتِ ّب ٍ لَاصم ضشٍسي ايي ؿشايظ هَثش هي ثبؿٌذ.
کارکردهای کالن رضته های روانطناسي و مطاوره در انسجام اجتماعي

ثب ػٌبيت ثِ ايٌنِ جبهؼِ داساي َّيتي هؼتقل اص ا شاد تـنيل دٌّذُ اؽ هي ثبؿذ ،تبثيشات سؿيتِ
ّبي سٍاًـٌبػي ٍ هـبٍسُ ثش ايابد اًؼابم اجتوبػي دس ػغَ پبسػًَضي خشدُ ًظبهْبي شٌّگيي،
اجتوبػي ٍ اتتلبدي تبثل هغبلؼِ ٍ ثشسػي هي ثبؿذ.
خرده نظام فرهنگي

هغبثق ثب سٍينشد تحليل مٌؾّ ،ش ًظبم شٌّگي ًيبصهٌذ هيضاًي اص تدبّن ٍ ٍحذت ًوبديي اػت
(جَاّشي ،)1384 ،ايي اهش اص عشيق هؼيبسّبي اسصؿي هـتشك ٍ هؼش تيي ٍ پبيجٌيذي ا يشاد ثيِ آًْيب
هحقق هي ؿَد .سؿتِ ّبي سٍاًـٌبػي ٍ هـبٍسُ داساي هَلدِ ّبي شٌّگي هي ثبؿٌذ ٍ خَد ثب چٌذ
اػلَة ثش ًظبم شٌّگي جبهؼِ تبثيش گزاسًذ .خشدُ شٌّيگ سٍاًـٌبػيي ٍ هـيبٍسُ ثيِ ػٌيَاى صييش
هاوَػِ اي اص شٌّگ ػوَهي جبهؼِ تؼشيي

هيي ؿيَد ٍ اص عشييق شايٌيذ جبهؼيِ پيزيشي ؿي لي

ثلَست تذسياي دس ؿخليت ايـبى ًدَر هي مٌذ ٍ ثبػ

پبيجٌذي ثِ اخالق حش يِ اي هيي ؿيَد.

سٍاًـٌبػبى ٍ هـبٍساى خبًَادُ ثش ايي اكل تؼْذ پيذا هي مٌٌيذ ميِ ثيِ اخيالق سٍاًـٌبػيي ٍ يبداس
ثبؿٌذ.

 ..................................................14مجله جامعه شناسی معاصر ،سال دوم/شماره چهارم /پاییز 1389

دس دِّ ّبي اخيش جبهؼِ ايشاى ثب ت ييشات ػبختبسي هَاجِ ؿذ مِ دس ًتياِ تبثيشات هنبًيضم ّبي
ػٌتي اًؼابم ثخـي جبهؼِ تقليل يب تِ ٍ ّوَاسُ ثش هيضاى توبيضات ٍ گؼؼت ّبي اجتوبػي ا يضٍدُ
هي ؿَد  ،ثخـي اص ٍظبي

اًتقبل اخالق ٍ تؼْذات اخالتي اص عشيق سؿتِ ّبي داًـگبّي ٍ حش يِ

اي هحقق هي گشدد .اخالتيبت ثِ كَست سٍص ا ضٍى ثش اػيبع هؼيئَليت ّيبي اجتويبػي ٍ ؿي لي
تذٍيي ٍ تبهيي هي ؿًَذ .دس ايي ؿشايظ سؿتِ ّبي سٍاًـٌبػيي ٍ هـيبٍسُ اص عشييق دسًٍيي ػيبصي
اكَل ٍ تؼْذات اخالتي هـتشك هيبى مٌـگشاى ايي حَصُ  ،ثبػ

ايابد ًَػي ٍحذت ًوبديي هي

گشدًذ.
ايي سؿتِ ّب ثشاي شٌّگ ػوَهي جبهؼِ اييشاى ًييض داساي مبسمشدّيبيي اًيذ .دس جبهؼيِ اييشاى،
هشدم دس ثبة ػلل ثشٍص اختالالت سٍاًي ٍ ًحَُ هقبثلِ ٍ دسهبى آى ،ثبٍسّبيي داسًذ مِ هي تَاى اص
آى ثب ػٌَاى «ًظبم ثبٍسّبي ػبهيبًِ ثْذاؿت سٍاًي» ًبم ثشد .ايي ًظبم ثِ ػٌَاى الگَيي جْيت تجيييي
هؼئلِ ػول هي مٌذ .ثخـي اص ايي ػقبيذ تبثل تَجِ هي ثبؿٌذ ٍ دس ثبٍسّبي ديشيٌيِ رٌّيي ،آهيَصُ
ّبي ديٌي ٍ يب ػٌتي جبهؼِ سيـِ داسًذ ٍ ثشخي ديگش كش ب هٌجؼ

اص خشا يبت ٍ ثبٍسّيبي غليظ ٍ

غيشػقالًي هي ثبؿٌذ .ثب گؼتشؽ دػتبٍسّبي ػلوي سٍاًـٌبػي ٍ هـبٍسُ دس مـَس ٍ ا ضايؾ ّشچِ
ثيـتش ًدَر ايي حش ِ دس هيبى هشدم ،ثِ تذسيج اػتجبس ثشخي اص ثبٍسّبي خشا ي ٍ غيشػقالًي ميبّؾ
پيذا مشدًذ.
ثِ ثبٍس ّبثشهبع ايي شايٌذ ،ثخـي اص «ػقالًي ؿذى صيؼت جْبى» اػت ٍ ؿبلَدُ جْيبى ثيٌيي،
هخضى داًؾ ٍ ّوجؼتگي اػت مِ پغ صهيٌِ صًذگي سٍصهشُ اػت ٍ اص ًؼلي ثيِ ًؼيلي هٌتقيل هيي
ؿَد (پَصي ٍ1379 ،جَاّشي .) 1384 ،ثِ دًجبل سؿذ ٍ گؼتشُ سؿتِ ّبي سٍاًـٌبػيي ٍ هـيبٍسُ دس
صًذگي سٍصهشُ هشدم مِ خَد يل ثخـي اص هاوَػِ حيبت شٌّگي ثِ ؿوبس هيي سٍد ،هَلديِ اي
ػقالًي ٍ داساي اًؼابم ٍ ّوجؼتگي دس ايي حَصُ ثَجَد آهذ.
دس ّش خشدُ ًظبم شٌّگي ،ثشخي اص ا ؼبل ٍ اتَال  ،غيشاخالتيً ،بٌّابس ٍ ضذ اسصؿي تلقي هي
گشدًذ ٍ ثب ٍامٌؾ ّبي هٌدي ٍجذاى جوؼي جبهؼيِ هَاجيِ هيي ؿيَد .ثيِ تؼجييش دٍسميين ٍجيذاى
جوؼي ،دس ثشگيشًذُ اسصؿْب  ،ػبدات ،هٌبػل ،اًذيـيِ ّيبي هؼغيَج ثيِ ػيذالت ٍ خييش ،الگيَي
هؼبؿشت اجتوبػي ،احتشام گزاسي ٍ هابصات ّبيي اػت مِ دس ساػتبي ّوجؼتگي اجتوبػي تجيييي
هي ؿَد (چلجي ٍ 1375 ،شيوي ٍ لَيي ٍ 1989 ،جَاّشي .)1384،اهشٍصُ مبسمشدّبي سؿتِ ّيبي
سٍاًـٌبػي ٍ هـبٍسُ دس جبهؼِ ايشاى ،هؼبًي ثشخي اص هديبّين شٌّگيي سا ميِ پييؾ اص آى ٍجيذاى
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جوؼي ٍ يب حتي ػٌتْبي سايج ًؼجت ثِ آى ّب حؼبع ثيَدُ اًيذ ،ت يييش دادُ اػيت .ثيِ ػٌيَى ه يبل
اهشٍصُ ػوذُ سٍاًـٌبػبى س تبسّبيي هبًٌذ خـًَت جٌؼي ،اػتيبدّ ،واٌغ گشاييي سا ميِ كيش ب اص
هٌظش حقَتي ٍ جضايي هَسد تَجِ تشاس هي گش تٌذ ،ثِ ػٌَاى ثيوبس سٍاًي هَسد هغبلؼِ تشاس هي دّذ
ٍ ًگبّي مبهال هتدبٍت ثب ًظبم تضبيي ثِ ايي هؼبئل داسًذ.
ثشخي اص س تبسّبيي مِ اص ًظش آهَصُ ّبي ؿشػي ٍ ٌّابسّبي اجتوبػي تجيح ؿوشدُ هي ؿيًَذ،
ثِ ػٌَاى ثيوبسي سٍاًي تؼشي

هي ؿًَذ .دس ايي ؿشايظ ثيوبسي سٍاًي ًيض اهشي غيشػبدي تلقي هي

ؿَد مِ هي ثبيذ مبهال اص ثيي ثشٍد .سٍاًـٌبع ٍ هـبٍسُ خبًَادُ دس اييي ؿيشايظ داساي ًقـيي هيي
ؿَد مِ ثِ ػٌَاى «عجيت س تبس »1هي تَاى اص آى ًبم ثشد .دس حقيقيت سٍاًـيٌبع ٍ هـيبٍسُ خيبًَادُ
ًيبصهٌذ دػتَسالؼول ّبي جذيذي اػت تب هغبثق آى اختالالت سا تـخيق دادُ ٍ تؼشي

ًوبيذ .دس

ايي شايٌذ ًگشؽ هٌدي اص «ثيوبس سٍاًي» ثيِ «هشاجيغ» تجيذيل هيي گيشدد ٍ ثيِ ًيَػي جْيت گييشي
اػ تقبدي ٍ اخالتي ًؼجت ثِ شد ٍ هـنالتؾ ثِ ٍجَد هي آيذ .دس ايي شآيٌذ ،سٍاًـٌبع ٍ هـيبٍس
خبًَادُ ًگبّي خٌ ي ٍ ثي عش بًِ ًذاسد ثلنِ اٍ ثيِ دًجيبل ايايبد استجيبط هييبى اػتقيبدات ،هؼيبًي ٍ
ثبٍسّبي اجتوبػي ٍ اخالتي سا ثِ ػٌَاى ًـبًِ ّبي جؼوبًي ٍ س تبسي ٍ ػبيش هؼيبئل ٍ ػالئين هيي
ثبؿذ.
اهشٍصُ سؿتِ ّبي سٍاًـٌبػي ٍ هـبٍسُ اثؼبد هختل

هؼبًي شٌّگي سا دس ػغح جبهؼِ دگشگَى

ًوَدُ اػت .ثِ ػٌَاى ه بل ثشخي اص دػتبٍسدّبي جذيذ ايي سؿتِ ّبً ،ؼجت ثِ هدَْم جٌيي ،تَلذ ٍ
سؿذ ،ت ييشات اػبػي ًوَدُ اػت .دس حبلي مِ پيـتش ايي هديبّين داساي تؼيبسي

ػويذتب پضؿيني

ثَدًذ ،اهشٍصُ تشميجي اص هؼبئل سٍحي ،اخالق ،تشثييت ،طًتييل ٍ  ...دس تؼشيي

اييي هْين ًقيؾ

آ شيي ؿذُ اًذ.
ثب ا ضايؾ اًَاع اثضاسّب ٍ ٌبٍسي ّبي سٍاًـٌبػي ٍ هـبٍسُ ،مِ ثيِ ًيَآٍسي ّيبيي دس صهيٌيِ ّيبي
هغبلؼييِ ادساكّ ،يپٌييَتيضم ،دسهبًْييبي ؿييٌبختي ،دسهبًْييبي ؿييٌبختي – س تييبسي ٍ  ...ثبػ ي

ت ييييش

ًگشؿْبي ػٌتي ثِ ايي سؿتِ ّب ؿذُ اػت .هضايبي ثْشُ گيشي اص ايي سٍؽ ّبي جذيذ ،ػالئن ت ييش

1

سيـِ ايي اكغال ثِ دٍساى ؿنَ بيي توذى اػالهي ،ثِ ػلت تَجِ اعجب ثِ سٍاى ،اخالق ،اخالط ٍ ؿخليت ٍ ايوبى ا شاد دس تـخيق ثيوبسي ّب،

ػوذتب ًَػي «عجيت سٍحبًي» ًقؾ آ شيٌي هي مشدًذ ،ثبص هي گشدد.
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ًگشؿيْبي شٌّگيي دس ثيبة آصادي اًؼيبى دس ت يييش ؿييشايظ خيَد ٍ ػيبص ٍميبس صًيذگي ييشدي ٍ
اجتوبػي اػت.
ثب ايي تدبػيش سٍؿي هي ؿَد ،سٍاًـٌبػبى ٍ هـبٍساى خبًَادُ ثب اسائِ تؼبسي

ٍ هؼبًي جذييذ ،اص

اػتيالي ثبٍسّبي خشا ي ٍ غيشػلويي مبػيتِ ٍ اهيَس ػلويي ٍ ػقالًيي – تاشثيي سا جيبيگضيي آى
ًوَدًذ ٍ اص ايي جْت ػْن ثضسگي دس پبيِ گزاسي ًظبم شٌّگي جبهؼِ داسًذ .دػتبٍسدّبي جذيذ
ايي سؿتِ ّب ،هٌاش ثِ ت ييش دس هؼبًي ٍ تؼبثيش شٌّگي ٍ خشدُ شٌّگي ٍ جبيگضيٌي هدبّين ٍ هؼبًي
جذيذ ؿذُ ٍ دس ايابد اًؼابم شٌّگي جبهؼِ ًقؾ هَثشي ايدب ًوَدُ اًذ.
خرده نظام اجتماعي

ػويق تشيي اليِ اًؼابم اجتوبػي مِ داساي هَلدِ ػبعدي ٍ ٌّابسي اػت ،خيشدُ ًظيبم اجتويبػي
هي ثبؿذّ .ش جبهؼِ اي دس ثؼذ اجتوبػيً ،يبصهٌذ ؿجنِ اي اص استجبعبت اجتوبػي ثش اػيبع اػتويبد،
تؼلق ٍ اًؼابم اػت .تؼبهل هيبى ا شاد جبهؼِ هجتٌي ثش هاوَػِ اي اص ٌّابسّب تٌظين هي ؿَد .اص ايي
سٍ ّش ػبهلي مِ ثتَاًذ تَاػذ تؼبهالت اجتوبػي سا تؼييي مٌيذ ،داساي ميبسمشد اًؼيابم دٌّيذگي
اػت (چلجي ٍ 1384 ٍ 1375 ،جَاّشي .)1384 ،سؿتِ ّبي سٍاًـٌبػي ٍ هـبٍسُ ثخـي تبثل تَجِ
اص ايي ًَع ٌّابسّب سا ايابد هي مٌذ .ثِ ػٌَاى ه بل ،ايي سؿتِ ّيب تَاػيذ ٍ ٌّابسّيبي هشثيَط ثيِ
ثْذاؿت سٍاًي سا تؼشي

ٍ تؼييي هي مٌٌذ ٍ صهبًي مِ ثشاي تبًًَگزاس اثجبت گشدد ميِ ييل ًيَع

مٌؾ خبف هخشة اػت ،تَاػذ ٍ ٌّابسّبي تبًًَي هتٌبػت ثب آى تٌظين ٍ ٍضغ هي گشدد.
ا شاد دس ػغح مالى ًيبصهٌذ احؼبع اهٌيت سٍاًي ٍ اػتوبد اجتويبػي هيي ثبؿيٌذ .سٍاًـٌبػيبى ٍ
هـبٍساى خبًَادُ دس ايابد ايي هْن ًيض ًقـي ػويق ثش ػْذُ داسًذ ٍ ثيب مٌتيشل اخيتالالت سٍاًيي ٍ
ؿخليت دس ػغح جبهؼِ ،هٌاش ثِ مبّؾ هيضاى ًگشاًي ّب ٍ احؼيبع ًيباهٌي ّيبي اجتويبػي هيي
ؿًَذ.
اهشٍصُ گشايؾ سٍاًـٌبػي ػالهت ،ثِ ػٌَاى يني اص تخللْبي ايي حَصُ هي تَاًذ ثبػ

مبّؾ

هخبعشات ،احؼبع ًباهٌي ٍ هـنالت شدي ٍ اجتويبػي جبهؼيِ ؿيذُ ٍ دس هقبثيل ثبػي

ا يضايؾ

هيضاى تؼبهالت ػبلن اجتوبػي ثِ ػٌَاى يني اص اسمبى اكلي ػشهبيِ اجتوبػي ؿَدّ .وچٌييي حديظ
ٍ تقَيت اًؼابم ٍ ّوجؼتگي اجتوبػي ًييض دس ػيغح خيشدُ ًظيبم اجتويبػي اص جوليِ اهيَس الصم ٍ
ضشٍسي اػت.

تحلیل نظام كنش رشته هاي روانشناسی و مشاوره در فرآینذ انسجام بخشی جامعه17..............................

اًؼابم اجتوبػي دس جبهؼِ ًيبصهٌذ تؼبهالت كويوبًِ ػويق اػت مِ هجتٌي ثش ٍاثؼتگي ػبعدي ٍ
تؼْذ تؼوين يب تِ ٍ ػبم گشايي اػتَاس اػت .اهشٍصُ ثخـي اص اييي ضيشٍست اص عشييق ػضيَيت دس
تـنل ّبي هذًي مِ هَجت تؼْذ ثِ تَاػذ هـتشك ٍ تَليذ تؼبٍى اػت ،تحقق هيي يبثيذ (چلجيي،
 ٍ 1375جَاّشي .) 1384 ،سؿتِ ّبي سٍاًـٌبػي ٍ هـبٍسُ دس ثؼتش ػبصي اييي هْين ًقيؾ ٍ ػيْن
هَثشي داسًذ ٍ تـنل ّبي كيٌدي ٍ حش يِ اي آًْيب ،هبًٌيذ ػيبصهبى ًظيبم سٍاًـٌبػيي ٍ هـيبٍسُ،
آمبدهي سٍاًـٌبػي ثبليٌي ،اًاوي سٍاًـٌبػبى ثبليٌي ٍ  ...يني اص ػيٌي تيشيي ًوًَيِ ّيبي اتحبدييِ
ّبي كٌدي ثِ ؿوبس هي سٍد .ايي ًَع ًْبدّبي هشدهي ،غبلجب ثِ هٌظَس استقيبي داًيؾ سٍاًـٌبػيي ٍ
هـبٍسُ ،حوبيت اص حقَق كٌدي دػت اًذسمبساى ايي سؿتِ ّبً ،ظبست حش ِ اي ثيش ؼبلييت ّيبي
اػضب ،تقَيت تؼبهالت هييبى اػضيب ٍ تيالؽ جْيت حؼيي اجيشاي هقيشسات  ،ايايبد دس ّوبٌّيگ
ػيبختي ػولنييشد اػضيب ثييب ٌّابسّييب ٍ تَاػيذ حش ييِ اي ٍ ايايبد احؼييبع تؼلييق ًؼيجت ثييِ جبهؼييِ
سٍاًـٌبػي ٍ هـبٍسُ ثِ ٍجَد هي آيٌذ .اص ايي سٍ ثخـي اص ًيبصّبي جبهؼِ ايشاى ثيِ حديظ اًؼيابم
اجتوبػي ،تَػظ تـنلْبي كٌدي سٍاًـٌبػبى ٍ هـبٍساى خبًَادُ ثَجَد هي آيذ.
اص ػَي ديگش ،سٍاًـٌبػبى ٍ هـبٍساى خبًَادُ ،دس ؿنل گيشي ثشخيي اص ًْبدّيبي هيذًي هبًٌيذ
گشٍّْبي حوبيت گش اص ثشخي ثيوبساى سٍاًي ،ا شادي مِ خَد داساي ًيَػي اخيتالل ييب هـينالت
سٍاًي ثَدُ ٍ يب ّؼتٌذ ٍ ً ...قؾ داسًذ .هجتاليبى ثِ يل اختالل سٍاًي خبف ، ،ا يشادي ميِ پيـيتش
دچبس اختالالت سٍاًي ثَدُ اًذ ٍ ػپغ ثْجَد يب تِ اًذ ،تـنيل دٌّذُ اييي تـينل ّيب ّؼيتٌذ ميِ
ثلَست داٍعلجبًِ ثب ينذيگش استجبط ثشتشاس هي مٌٌذ .ايي ا شاد ػوذتب ثِ تيذسيج دس حييي ثشتيشاسي
استجبعبت هذاٍم ٍ كويوبًِ ،يل ؿجنِ اجتوبػي سا ايابد هيي مٌٌيذ .اييي ؿيجنِ ّيبي اجتويبػي،
داساي مبسمشدّبي هختل
هشدهي ،ثبػ

حوبيتي هي ثبؿيٌذ .حضيَس ٍ ػضيَيت دس اييي ؿيجنِ ّيب ٍ ًْبدّيبي

تَام ثيـتش ػيشه بيِ اجتويبػي ٍ دس هشحليِ ثيبالتش ثبػي

ثؼيظ ّشچيِ ثيـيتش اًؼيابم

اجتوبػي هي ؿَد.
ثؼظ ٍ گؼتشؽ ًْبدّبي كٌدي ٍ هشدهي ،دس ػغح مالى ًيض داساي مبسمشدّبيي هي ثبؿيذ ميِ
اص جولِ آى ،ثؼظ ؿجنِ اجتوبػي چٌذگبًِّ ،وگشايي ٍ ّوجؼتگي اجتويبػي ،گؼيتشؽ هـيبسمت
ؼبالًِ ،مبّؾ تشامن تذس ت دس ػغح جبهؼِ ،مول ثِ ثؼيج داٍعلجبًِ ٍ هيذاٍم هٌيبثغ دس جبهؼيِ،
ايابد تؼْيالت دس اًتقبل اعالػبت ٍ ثيِ ميبسگيشي هي ثش آى اص عشييق ثؼيظ سٍاثيظ گدتويبًي دس
ػشم جبهؼِ هي ثبؿذ (چلجي ٍ 1375 ،جَاّشي .)1384 ،اص ايي سٍ سؿتِ ّبي سٍاًـٌبػي ٍ هـبٍسُ
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ثب تٌظين ثشخي تَاػذ ٍ ٌّابسّبي اجتوبػي ،ميبّؾ اضيغشاة اجتويبػي ،ميبّؾ ًيباهٌي سٍاًيي،
تقَيت صهيٌِ ّبي اػتوبد اجتوبػي ٍ ثؼظ تؼبهالت ٍ استجبعبت اجتوبػي ،صهيٌِ ّبي هيَثش اًؼيابم
ػغح اجتوبػي سا ايابد هي ًوبيٌذ.
خرده نظام اقتصادی

اص ثؼذ اتتلبديً ،ظن ؿبهل ثشًبهِ ّب ٍ توْيذاتي اػت مِ اص عشيق ثؼيج هٌبثغ هبدي ٍ تَصيغ آى
هَجت اًغجبق ثْتش جبهؼِ ثب هحيظ خَد خَاّذ ؿذ .ثِ عَس ملي ،دس حَصُ اتتليبد ،ميبسايي ييل
اكل ساٌّوب اػت .ػبصهبى ّب ٍ گشٍُ ّبي اتتلبدي تالؽ هي مٌٌذ تب ثب اًتخبة ثْتشيي ؿيَُ اًابم
دادى اهَس ٍ كشج موتشيي هٌبثغ ،مبسايي خَد سا ا ضايؾ دٌّذّ .وِ ؼبليت ّب ثبيذ پبييِ اي ثيشاي
ػبختي يل ًظبم اتتلبدي هغلَة ثبؿذ (جَاّشي ٍ 1384 ،چلجييً .)1383 ،خؼيتيي ػبهيل ثيشاي
ثشتشاسي ساثغِ تَػظ خشدُ ًظبم اتتلبدي ثب هحيظ ،دس اختييبس داؿيتي ًييشٍي ميبس اػيت .ثٌيبثشايي
اهشٍصُ هؼيبسّبيي هبًٌذ ثْجَد ثْذاؿيت سٍاى ،مٌتيشل اخيتالالت سٍاًيي ٍ  ...ثييبًگش هييضاى تَػيؼِ
يب تگي يل جبهؼِ هي ثبؿذ.
سؿتِ ّبي سٍاًـٌبػيي ٍ هـيبٍسُ ضيوي ايايبد ؿيشايظ الصم ثيشاي ػيالهت ٍ ثْذاؿيت سٍاًيي
ًيشٍّبي مبس ؼبل دس مـَس ،ايي ثخؾ تبثل تَجِ اص جبهؼِ سا ثشاي ؼبليت ّيبي اتتليبدي ّشچيِ
ثيـتش آهبدُ هي ػبصد .دس دٍساى هؼبكش تبهيي ًيشٍّبي اًؼبًي ؼبل ،مبسآهذ ٍ تَاًوٌذ ،ثِ اًذاصُ اي
حبئض اّويت اػت مِ دس صيشهاوَػِ سؿتِ ّبي سٍاًـٌبػي ،سؿتِ اي ثب ػٌَاى سٍاًـٌبػيي كيٌؼتي
– ػبصهبًي ؿنل گش تِ اػت .ايي سؿتِ ّب ثِ ؿٌبػبيي اختالالت سٍاًيً ،بٌّايبسي ّيبي س تيبسي،
هـنالت ؿخليتي،

شػَدگي ّبي ؿ لي ٍ  ...مِ دس هحيظ مبس ثشٍص هي مٌٌذ هي پشداصد.

دٍهيي مبسمشد سؿتِ ّبي سٍاًـٌبػي ٍ هـبٍسُ ثشاي خشدُ ًظبم اتتلبدي ،ايدبي ًقؾ دس تَصيغ
هٌبثغ ٍ شكتْب ،تحت تبثيش اٍلَيت ّبي اتتلبدي ّش جبهؼِ هي ثبؿذ .خذهبت سٍاًـٌبختي ٍ اهيَس
دسهبًي ٍ مليٌيني اص جولِ هٌبثغ اسصؿوٌذ ثِ ؿوبس هيي آيٌيذ ميِ اييي ميبسمشد سا ايديب هيي مٌٌيذ.
ػَهيي مبسمشد ػجبست اػت اص سؿذ ٍ گؼتشؽ ًَآٍسي ّبي سٍاًـٌبػي ٍ هـبٍسُ دس صهيٌِ ّيبي
ػييٌاؾ سٍاًييي ،ؿي لي ،اػييتخذاهي ،شػييَدگي ؿي لي ٍ  ...مييِ اص جولييِ پيبهييذّبي سؿييتِ ّييبي
سٍاًـٌبػي دس ساػتبي ايابد ٍ تؼْيل اًؼابم اجتوبػي اػت .ايي ًَع ًَآٍسي ّب ثيب جليَگيشي اص
شػَدگي ؿ لي ،ا ضايؾ ػشهبيِ اجتوبػي دس هحيظ مبس ،جلَگيشي ٍ دسهبى اختالالت ؿخلييت
ٍ  ...دس ا ضايؾ ثْشُ ٍسي ٍ مبسآهذي خشدُ ًظبم اتتلبدي ًقؾ آ شيٌي هي مٌذ.
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اص ػَي ديگش سؿتِ ّبي سٍاًـٌبػي ٍ هـبٍسُ ثلَست غيشهؼتقين تـشثٌذي اجتوبػي هْوتيشيي
ؿبخلِ خشدُ ًظبم اتتلبدي سا ثبصتَليذ هي مٌذ .ايي سؿتِ ّب ثب گؼتشؽ ٍ ػبصهبًذّي ؿجنِ ّيبي
ثْذاؿت سٍاًي ،دس ًظش گش تي تدبٍت ّبي ج شا يبيي ،شٌّگي ٍ اتتلبدي دس دػتشػي ثيِ هٌيبثغ،
تؼييي ّضيٌِ ٍ ػغح ثٌذي خذهبت ٍ عشاحي ػيؼتن اسجيبع ،هيي تَاًيذ هؼيبسّيبي جبهؼيِ سا ثيشاي
هشصثٌذي اجتوبػي ت جيت ًوبيذ .ايي هْن ًـبى هي دّذ مِ سؿتِ ّبي سٍاًـٌبػي ٍ هـبٍسُ ثب شاّن
آٍسدى ًييشٍي مييبس ػييبلن ٍ تَصيييغ هٌييبثغ دسهيبًي ٍ خييذهبت مليٌينييي سٍاًـييٌبختي ،خييشدُ ًظييبم
اتتلبدي جبهؼِ سا دس ػبصگبسي ٍ اًغجبق ثب هحيظ هؼًَت هي ًوبيذ.
خرده نظام سياسي

ّش خشدُ ًظبم ػيبػي ثِ هٌظَس دػتيبثي ثِ اّذا ؾ ا شادي سا مِ اص تَاػذ هتؼيبسج تخغيي هيي
مٌٌذ ثِ هؼيش اكلي ثبص هي گشداًذ .دس گزؿتِ اهش ًظيبست آؿينبسا اص عشييق چٌيذ ػيبصهبى ٍ ًْيبد
دٍلتي ٍ ػوذتب ثيب اػيتدبدُ اص ؿييَُ ّيبي اججيبسي اػويبل هيي ؿيذ؛ دس دٍساى مٌيًَي دساثيش سؿيذ
ؿْشًـيٌي ،تحشك جوؼيت ،ا ضايؾ ًدَر سػبًِ ّب ٍ تقؼين مبس ضايٌذُ ،شايٌذ ًظبست پيچييذُ تيش
ؿذُ اػت .دس ؿشايظ جذيذ ػَاهل هتؼذدي ثِ كَست غيش هؼتقين ،ثِ اثضاسّبي ًظيبست اجتويبػي
تجذيل ؿذُ اًذ(جَاّشي.)1384 ،
سؿتِ ّبي سٍاًـٌبػي ٍ هـبٍسُ م ِ ثش هاوَػِ اي اص تَاػذ ػلوي اتنب داسد ،ثيِ كيَست ييل
اّشم ًظبستي تبدس اػت دس هذيشيت ػيبػي ًظبم اجتوبػي هـبسمت ًوبيذ .مبسمشدّبي اكيلي اييي
سؿتِ ّب دس ًظبست ثش خشدُ ًظبم ػيبػي جبهؼِ دس ساػتبي ايابد اًؼابم ثِ چٌذ ثخؾ خالكِ هيي
ؿًَذً :خؼتيي مبسمشد سؿيتِ سٍاًـٌبػيي ٍ هـيبٍسُ دس ساػيتبي ًظيبست ثيش جبهؼيِ ،تبثيشگيزاسي
ماشٍي ّب ٍ مٌؾ ّبي اًحشا ي هبًٌذ آػيت ّبي اجتوبػي اػت .يني اص گشايؾ ّبي سؿتِ ّبي
سٍاًـٌبػي ،سٍاًـٌبػي اجتوبػي اػت مِ دس حقيقت مبسثشد اػبػي آى دس خذهت تبًَى ٍ هؼبئل
هشثَط ثِ آػيت ّبي اجتوبػي هي ثبؿذ .ايي ػولنشد ًـبى هي دّذ ميِ سؿيتِ ّيبي سٍاًـٌبػيي ٍ
هـبٍسُ خبًَادُ دس اهش ًظبست ثش مٌؾ ّبي اًحشا ي ٍ ًبٌّابسي ّبي اجتويبػي ًقيؾ طس يبيي ٍ
ػويقي ثش ػْذُ داسًذ.
تب چٌذ دِّ پيؾ ًْبدّبي تضبيي ،ديٌي ٍ ثخـْبي ػٌتي جبهؼِ ،هحَس تؼشي

ماشٍي ٍ مٌؾ

ّبي اًحشا ي دس جبهؼِ ثَدًذ .دس ايي ؿشايظ ثب جشم ٍ س تبسّبي هاشهبًِ كش ب ثب سٍؿْبي تْيشي،
تٌجيْي ٍ ميدشي ثشخَسد هي ؿذ؛ س تبسّبيي هبًٌذ تؼضيش  ،صًذاى  ،اػيذام ،تجؼييذ ٍ  . ...اهيب اهيشٍصُ
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سٍاًـٌبػبى ٍ هـبسٍاى خبًَادُ ،هجتٌي ثش تؼبسي

ٍ هؼبًي ػلوي ،هيبى هاشهبى تدنيني جذي تبئيل

هي ؿًَذ ٍ ا شاد هجت ال ثِ اختالالت سٍاًي ٍ ؿخليتي سا اص ػبيش هاشهبى تويض هي دٌّذ .ثيِ ػٌيَاى
ه بل ،دس كَستي مِ تب چٌذ دِّ تجل يل شد ثِ ػٌَاى هؼتبد ثِ هَاد هخذس دػتگيش هيي ؿيذ ٍ ثيِ
ػٌَاى يل هاشم تٌيجِ هي ؿذ ،اهب اهشٍصُ ايي شد ثؼذ اص هليبحجِ تـخيليي ٍ اخيز آصهيَى ّيبي
سٍاًـٌبختي تَػظ هتخللبى ايي سؿتِ ٍ ،ثشسػي ػلل ػلجي ،ؿٌبختي ،س تبسي ،تشثيتي ،ثؼضيب ثيِ
ػٌَاى ثيوبس سٍاًي ٍ شدي دچبس اختالل ؿخليت تـخيق دادُ هي ؿًَذ.
دٍهيي مبسمشد سؿتِ ّبي سٍاًـٌبػي ٍ هـبٍسُ دس خشدُ ًظبم ػيبػيً ،ظبست ثش هؼبئل هخبعشُ
آهيض 4هبثؼذ ضبي كٌؼتي مـَسً ،ظيش هؼئلِ آلَدگي َّا ،تشا ييل ،آليَدگي كيَتي ٍ تخشييت
هحيظ صيؼت ٍ  ...هي ثبؿذ .ػَهيي مبسمشد ًظبست حش ِ ّبي سٍاًـٌبػي ٍ هـيبٍسُ ،ثبصگشداًيذى
ا شاد هجتالثِ ًبٌّابسي ّبي سٍاًي – س تبسي ثِ ؿشايظ ػبدي ٍ ثٌْابس ٍ يب حذاتل تبثل مٌتيشل هيي
ثبؿذ .ثْذاؿت سٍاًي  ،ؿشايظ ثٌْابس ٍ هؼوَلي حيبت اًؼبى اػت ٍ اختالل سٍاًي ًَػي تخغي اص
آى ٌّابسّب هي ثبؿذ .ا شاد هتجال ثِ اختالل سٍاًي اص ؿشايظ ػبدي خيَد بكيلِ هيي گيشًيذ ٍ ٍاسد
پبيگبّي تبصُ هي ؿًَذ .سٍاًـٌبع ٍ هـبٍس خبًَادُ ثب ايابد هجٌبيي هـشٍع ثشاي حضَس شد هجتال ثِ
اختالالت سٍاًي دس جبهؼِ ،ثش اًحشا بت ٍ ماشٍي ّبي اجتوبػي احتوبلي اٍ ًظبست سا اػوبل هيي
مٌذ .دس ّويي حبل سٍاًـٌبػبى ٍ هـبٍساى خيبًَادُ ثيِ ػٌيَاى ػَاهيل ًظيبستي هيَثش دس جبهؼيِ ،اص
توبسم ا شاد جْت ػشثبص صدى اص هؼئَليت ّبي اجتوبػي خَد هبًٌذ ٍظبي

ؿ لي يب ػذم تونييي

اص تَاًيي جلَگيشي هي مٌٌذ.
دس ايي ؿشايظ سٍاًـٌبػبى ٍ هـبٍساى خبًَادُ دس ًقؾ «هشداى حيبهي اًؼيابم اجتويبػي» ًقيؾ
آ شيٌي هي مٌٌذ؛ ػلت ايي ًَع ًگبُ ثِ آًْب ايي اػت مِ ثِ خبعش هَلدِ ّبي خبف ٍ تَاػيذ ٍييظُ
ايي سؿتِ اػت .آًْب هاجَس ثِ دسهبًگشي ّؼتٌذ ٍ ًيض ثِ ػليت پيـيگيشي ٍ دسهيبى احييبي اًؼيابم
عجيؼي ٍ اسصيبثي هشاجؼبى ٍ هجتاليبى ثيِ اخيتالالت سٍاًيي ،ثيش اػيبع ٌّابسّيبي ػيالهت سٍاى ٍ
حيبت اجتوبػي ،ثِ هشداى حبهي اًؼابم اجتوبػي تجذيل هي ؿًَذ.
ثب ثشسػي ايي هَاسد سٍؿي هي ؿَد مِ ًظبست سٍاًـٌبػبى ٍ هـبٍساى خبًَادُ ثش جبهؼِ ًِ تٌْيب
اص عشيق ثشسػي گضاسؿ ْب ٍ پشًٍذُ ّبي هشاجؼبى ثِ مليٌيل ّبي سٍاًـٌبختي ثلنِ اص عشييق جويغ
4 Risk society
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آٍسي اعالػبت دس صهيٌِ ّبي هختل

پظٍّـي كَست هي گيشد .ايي هْن مِ دس عَل دّيِ ّيبي

اخيش سٍ ثِ ضًٍي ًْبدُ اػت ،داللت ثيش اييي هْين داسد ميِ سؿيتِ ّيبي سٍاًـٌبػيي ٍ هـيبٍسُ دس
ساػتبي تحنين يل ًظبم هشاتجتي شاگيش دس ػغح مـَس گبم ثش هيي داسد .ثٌيبثشايي اييي دس ضيبي
دٍساى گزاس ٍ هتاذداًِ اهشٍص ايشاى ،دس مٌبس ًيشٍّبي تضبيي ،اًتظبهي ٍ ًْبد ديي ،ميبسمشد ٍييظُ
اي سا دس ػشكِ ًظبست ثش جبهؼِ ايدب هي مٌذ.
جمع بنذی و نتيجه گيری

اييي ًَؿيتبس دس پيي مبسثؼيت ًظشييِ تحليييل ميٌؾ دس ثيبة ًقيؾ ٍ مبسمشدّيبي سؿيتِ ّييبي
سٍاًـٌبػي ٍ هـبٍسُ دس ايابد اًؼابم اجتوبػي تذٍيي گشديذ .هغبثق ثب ايي ًظشيِّ ،ش ػٌلشي ميِ
دس تبهيي ثبيؼتِ ّب ٍ ًيبصّبي ًظبم مٌؾ دخيل ثبؿٌذ ،ثش اًؼابم اجتوبػي ًييض تيبثيش داسًيذ .ثشسػيي
ّبي اًابم ؿذُ ًـبى دادًذ مِ سؿتِ ّبي سٍاًـٌبػي ٍ هـبٍسُ داساي اييي پتبًؼييل هيي ثبؿيٌذ ميِ
ثخـي اص ثبيؼتِ ّبي مٌـگشاى اًؼبًي دس ػغح خشد ٍ مالى سا دس اختيبس جبهؼِ تشاس دٌّذ.
مبسمشدّبي اًؼابم ثخـي سؿتِ ّبي سٍاًـٌبػي ٍ هـبٍسُ دس ػغح خشد سا هي تيَاى ثيِ كيَست
ريل دػتِ ثٌذي ًوَد:
 -1تبثيش ثش ٍضؼيت شٌّگي مٌـگشاى مِ ؿيبهل ايايبد ثؼيتشّبي الصم دسحيَصُ ّيبي ٌّابسّيب ٍ
اسصؿْبي شٌّگي هبًٌذ هَ قيت ،اػتجبس اجتوبػي ٍ  ...هي ؿَد.
 -2تبثيش ثش ٍضؼيت اجتوبػي مٌـگشاى مِ ؿبهل تبهيي ػشهبيِ ّبي الصم اجتوبػي ٍ ثؼيتش ػيبصي
الصم جْت ايدبي هؼئَليت ّبي اجتوبػي هي ؿَد.
 -3تبثيش ثش ٍضؼيت صيؼتي مٌـگشاى مِ ثبػ

شاّن ػبصي ًيشٍي جؼوي ثيب پيـيگيشي ،دسهيبى ٍ

مٌتشل اختالالت سٍاًي هي ؿَد.
 -4تييبثيش ثييش ٍضييؼيت ؿخليييتي مٌـييگشاى مييِ هٌاييش ثييِ تييبهيي ًيبصّييبي هشثييَط ثييِ ػييضت
ًدغ،خَدؿنَ بيي ،احؼبػبت ،ػَاع

ٍ  ...هي ؿَد.

مبسمشدّبي اًؼابم ثخـي سؿتِ ّبي سٍاًـٌبػي ٍ هـبٍسُ دس ػغح ميالى سا ًييض هيي تيَاى ثيِ
كَست ريل خالكِ ٍ دػتِ ثٌذي ًوَد:
 -1ثبيؼتِ ّبي خشدُ ًظبم شٌّگي( :تٌظين ًوبدي ) مِ ؿبهل ثؼظ ٍ ًْبديٌِ ػبصي اخالق حش ِ اي
سٍاًـٌبػي ثبصػبصي ػقبيذ غيشػلوي دس حَصُ ثْذاؿت سٍاًي ،اسائِ تؼبسي
سٍص

ٍ هؼيبًي جذييذ ٍ ثيِ
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ت ييش ديذگبّْبي خشا ي ٍ ػٌتي ثي پبيِ ٍ اػبع هي ؿَد.
 - 2ثبيؼتِ ّبي خشدُ ًظبم اجتوبػي(ّوجؼتگي اجتوبػي) مِ دس ثشگيشًذُ اسائِ تؼشي

جذييذ دس

صهيٌِ ثْذاؿت سٍاًي ،مبّؾ ثي اػتوبدي ػوَهي ،تيبثيش ثيش ا يضايؾ احؼيبع ّوجؼيتگي ٍ تؼليق
خبعش حش ِ اي ٍ تبثيش ثش ؿنل گيشي ٍ ا ضايؾ ّ NGOبي كٌدي هي ثبؿذ.
 -3ثبيؼتِ ّبي خشدُ ًظبم ػيبػي (دػتيبثي ثِ ّذج) ميِ ؿيبهل ًظيبست ثيش اًحشا يبت ،جيشائن ٍ
ًبٌّابسي ّبي س تبسيً ،ظبست ثش صهيٌِ ّبي هخبعشُ آهيض ،تبثيش ثش ًَع اػوبل تيذست ٍ تيبثيش ثيش
ؿنل گيشي ًظبم اجتوبػي هٌؼان ٍ هٌظن هي ؿَد.
-4ثبيؼتِ ّبي خشدُ ًظبم اتتلبدي (اًغجبق ثب هحيظ) مِ ؿبهل شاّن ػبصي ًيشٍي مبس هتخليق
ٍ مبسآهذ ،شاّن ػبصي هٌبثغ اسصؿوٌذ ٍ هٌبػت ٍ ثبصػبصي ًظبم تـشثٌذي ٍ مٌتشل اجتوبػي هي
ؿَد.
دس هاوَع ثِ هٌظَس اسصيبثي دتيق ػولنشد سؿتِ ّبي سٍاًـٌبػي ٍ هـبٍسُ دس ايشاى ،هيي ثبييذ دس
گبم اٍل الگَي اًؼابم اجتوبػي ثبيؼتِ ٍ ؿبيؼتِ تشػين گشدد ٍ دس گيبم ثؼيذ تحقيقيبتي ٍػييغ دس
ثبة ػولنشد ايي سؿتِ ّب كَست گيشد .دس كَست اًابم ايي هشاحل ،اص يل ػيَ ثبػي
ػلوي دتيق ًؼجت ثِ ايي سمي اًؼابم ثخؾ دس جبهؼِ ؿذُ ٍ اص جبًت ديگش ثبػي

ؿيٌبخت

تيذتيق ٍ ثؼيظ

جبهغ داًؾ جبهؼِ ؿٌبػي سٍاًـٌبػي ايشاى خَاّذ ؿذ.
منابع
 .1آثشمشاهجيً ،ينالعّ ،يل ،اػتيدي ٍ تشًش ،اع .ثشايبى ( )1368شٌّگ جبهؼِ ؿٌبػي ،تشجوِ حؼي پَييبى ،تْيشاى:
چبپخؾ.
 .2آسهؼتشاًگ ،ديَيذ ( ) 1372جبهؼيِ ؿٌبػيي پضؿيني ،تشجويِ احويذ خضاييي ٍ هحويذ تَمييل ،تْيشاى :اًتـيبسات
داًـگبُ كٌؼتي ؿشي .
 .3ثبثبييً ،ؼوت الِ  .)1382(.ػيبػت اجتوبػي ٍ ػالهتٍ ،يظُ ًبهِ ػيبػت اجتويبػي .هاليِ س يبُ اجتويبػي ؿيوبسُ
 ،10ػبل .3
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